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 2011 އަހަރު: 

 ދައުރު  ވަނަތިން ދައުރު: 

  ޖަލްސާ ވަނަ 24 ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 ދުވަސް ބުދަ ، 2011 ޑިސެމްބަރ 14 : ތާރީޚު 

 1433 މުޙައްރަމް 19 

 އި ަގ 9:02ނު ހެނދު ފެށި ގަޑި: 

 11:372ން  10:171 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ަގއި  13:283ން  12:30 ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ަގއި  14:32މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 

 މިނެޓް 12ަގޑިއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
 މިނެޓަށް ބެއްލެުވމަށް، ހުސްަވުގތުކޮޅާއެކު ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްާވލެއްީވ.  5ބަބުްނ ރަނަގބީލު ޖަހައި ޖަލްސާެގ ކޯރަމް ގެއްލުމުެގ ސަ  -1
 ޖަލްސާ ފަސްކުރެއްީވ.  ، މިނެޓަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު  5، ޖަލްސާެގ ކޯރަމްހަމަާވަވރަށް މެންބަރުން ޖަލްސާއަށްަވޑައިެގންފައިނުާވތީ -2
 ޖަލްސާ ފަސްކުރެއްީވ.  ، މިނެޓަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު  5، ބަރުން ޖަލްސާއަށްަވޑައިެގންފައިނުާވތީޖަލްސާެގ ކޯރަމްހަމަާވަވރަށް މެން  -3



 II 

 ހާޒިރީ 
 

 

 ދު ނާޒިމްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަ ރިޔާސަތު: 

  

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 - ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 
ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ފަހުން    48ހުސްވަުގތުކޮޅު  ހުސްވަުގތުކޮޅު    39މެންބަރުން، 

 މެންބަރުން  73މެންބަރުން، ދެވަނަ ހުސްވަުގތުކޮޅު ފަހުން 

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ންނެވި މެންބަރުން ވަޑައިގެ 

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 ފް ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫ 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު   

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

  މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ޙްމަދު ސަމީރު ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ 



 III 

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މުޖްތާޒް  މުޙަންމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ކުޅު 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ޙުސައިން ވަޙީދު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 މަދު ޢީސާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙް 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

   ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ 

 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 

 ވަޙީދުތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ  

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މަދު ޙަމްޒާބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙް

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ  

 ނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރުކި 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 އަބޫބަކުރު  ޖަމާލް ޢަބްދުލްއަޒީޒް މެންބަރު ދާއިރާެގ ވަށުމާ 

 އިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް ވިލިނިގލި ދާ 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  



 V 

 މް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީ

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ރު އިލްޔާސް ލަބީބްހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ

 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  
 

 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ބަރު: މެން އި ހުންނެވި  ސަލާމުގަ 

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 - ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 



  

 .ޖަޑްލާ ވަދަ 35 ޔައުޒުސެ ގިދްވަދަ އަހަޒުސެ ވަދަ 3122  :ޔައުމިއްޔާދަދްބަޒު

 .ޔުވަލް ބުޔަ  3122 ބަޒމްޏިލެ 25   :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 31އަފް ވަޏައިސެދް ގިއްބެވީ  ވަސުގު ޖަޑްލާ މި

 

 .ކުޒުމާއި ޔައުމިއްޔާ ޓާލްކުޒުދްޔުވަހުސެ އެޖެދްޏާ އިޢުޑާދު .4

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .3122/4/35/އޖދްބަޒަކީ މިއަޔުސެ އެޖެދްޏާ ދަ -4.2

 

 .ޒިޔާލަގުދް އަދްސާ އެދްސުދް. 5

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 އިސ41ަ;:. ހަމަޖެހިޓައިވާ ސޮގްބޭއްވުމަފް މިއަޔު ކޮމިޓީގަކުސެ ބައްޔަޑުވުދްގައް . ޒިޔާލަގުދް އަދްސާ އެދްސުދް

ހުއްޓުވުމުސެ ބިޑު  ފި އަދިޔާއަޔި ސެވެ .އަޔި ޤައުމީ ލަޑާމަގުސެ ކޮމިޓީ ކޔައުޑަގުސެ ބަޖެޓު ޔިޒާލާކުޒާ ކޮމިޓީ

އަޔި ޤައުމީ  ކމިދިވަދް މުއައްލަލާގަކުސެ ކަދްގައްގަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އިސ26ަ;22ހޮއްވެވި ކޮމިޓީކ   ޔިޒާލާކުޒެއްވުމަފް

 . އިޔު ކޮމިޓީސަވާ އިސ41ަ;23 ،ގަޒައްޤީސެ ކޮމިޓީ

 



  

ހަފް މަޖިޑީ. 8ޒުދް ހުފަހަޅާ ކަދްކަދްކ މަޖިޑީހުސެ ޒައީލްސެ މޭ. 7ވާޑުކ ލު. 6

ވާ ބިޑެއްސެ ކުފެއް  ކުޒިދް ގަޢާޒުޓުކުޒެވިޓައި. 9ގަޢާޒުޓުކުޒަދްޖެހޭ ބިޑާއި ޤަޒާޒުކ 

 .އިބްގިޔާޢީ ބަހުލް. :އިޞްޑާޙުކުޒުދް އަޔި 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 . ސައި އެއްވެލް މަލައްކަގެއް ދެގް :ކ9އަޔި  8ކ7ކ6ދަދްބަޒު  މިއަޔުސެ އެޖެދްޏާސައި އައިޓަމުއާޔެކ 

 

 .ކޮމިޓީގަކުދް ހުފަހަޅާ ކަދްކަދް. 22

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ކޮމިޓީގަކުދް ހުފަހަޅާ ކަދްކަދް. ޔަދީ އަފް އަޅުސަދޏު މި 22އެޖެދްޏާ ދަދްބަޒު 

ދް ޔިޒާލާކުޒައްވައި ޒުސެ ބަޖެޓު މާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީވަދަ އަހަ 3123އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑްސެ އޮޓީހުސެ  -22.2 -22.2

ޔެއްވާދީ މާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީސެ މެދްބަޒު ޕޯޓު މަޖިޑީހަފް ހުފަހަޅުއްވައިޒި މި. ސޮގުސެ ޒިޕޯޓު ހުފަހެޅުއްވުދްދިދްމެވި 

 .އަޒުވަދްއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަފް ޓުޒުޞަގުޢި. ޣަޓޫޒު މޫލާޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑް ކުޅުޔުއްޓުފީ އުގުޒު ޔާއިޒާސެ

 

 :ޣަޓޫޒު މޫލާ ވާހަކަޔެއްކެވުދްޢަބްޔުޑްގުޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ކުޅުޔުއްޓުފީ އު

ދް ޒުސެ ބަޖެޓު މާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީވަދަ އަހަ 3123އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް އޮޓީހުސެ . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

ޔިއްސަޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އަޙްމަޔު  ކޮމިޓީސައި ހިމެދިވަޏައިސަދްދަވާ ބޭޓުޅުދްދަކީ. ޔިޒާލާކުޒެއްވި ސޮގުސެ ޒިޕޯޓު

ވަޒު ޔާއިޒާސެ އަޑިޓުފީ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދާޝިޒުކ ހިދްދަ .ކޮމިޓީސެ މުޤައްޒިޒުމުކ ދާޒި

ޣަޓޫޒު މޫލާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑް ކުޅުޔުއްޓުފީ އުގުޒު ޔާއިޒާސެ، ޒި އިބްޒާހީމް މުޙައްމަޔު ޞާޑިޙުޢިއްޒަގްގެ

 މަޔު ޙަމްޒާކ މާޓަދްދު ހުޅަދސު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒިމެދްބަޒު އަޙް ގެޒިއަޅުސަދޏުކ ބިޑެގްޔޫ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގް

ސެ ވައިކަޒަޔޫ ޔާއިޒާކ އަޙްމަޔު ލަޑީމު ޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުއޭޔަޓުފީ ޔާއިކ ޢަބްޔުއްޒަޙީމުهللا މެދްބަޒު ޢަބްޔު

ޔެކުދު މުޑަކު ޓުވައް ޔާޟް ޒަޝީޔުކވިޑުޓުފީ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޒިކ ޒިޓުޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަޑީ ޢާ

އޮޏިޓަޒ . ގްގެޒި މެދްބަޒު އިޑްޔާލް ޑަބީބުޔޫ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަހުޅުމީކ މަލީޙުهللا މެދްބަޒު ޢަބްޔު ޢިއްޒަގްގެޒިޔާއިޒާސެ 

ވަދަ ބައްޔަޑުވުމުސައި  56މާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީސެ  ކވަދަ އަހަޒުސެ ބަޖެޓު ޔިޒާލާކުޒެއްވުދް 3123ޖެދެޒަޑް އޮޓީހުސެ 

އަކަފް ބަޖެޓު  ކޮމިޓީ ވަދީ ލަބް ދް ދިދްމަވާޓައިއެސޮގުދް ކޮމިޓީ .އަފް ހުފަހެޅުދު ޓު މާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީބަޖެ



  

ކޮމިޓީސައި  ލަބް. އަފް ހުފަހެޅުމަފް ޓޮދުވުމަފްޓަހު ޔިޒާލާކުޒެއްވުމަފް އަދބުޒާ މާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީ

 .މުޤައްޒިޒުކ އްމަޔު ދާޝިޒުޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައެއީ އަޑިޓުފީ ޔާއިޒާސެ . މެދްބަޒުދް 6ހިމެދިވަޏައިސަދްދަވަދީ 

ޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ޔިއްސަޒު ޔާއި ކޣަޓޫޒު މޫލާޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްއަޔި ކުޅުޔުއްޓުފީ އުގުޒު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެ

މެދްބަޒު ޒަގްގެޒި ވިޑުޓުފީ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޒިޔާޟް ޒަޝީޔު އަޔި ހުޅޫމީޔޫ ޔާއިޒާސެ ޢިއްކ ދާޒިމު

 7ކޮމިޓީސެ  ޓަކައި ލަބް ވަދަ އަހަޒުސެ ބަޖެޓު ޔިޒާލާކުޒެއްވުމަފް 3123އޮޓީހުސެ  އޮޏިޓު. އިޑްޔާލް ޑަބީބު

ވަދަ އަހަޒާ  3122ވަދީ  އެސޮގުދް އަޅުސަދޏުމެދް ބޭއްވި ބައްޔަޑުވުދް ހިދްސިޓައި. ބައްޔަޑުވުމެއް ބޭއްވިޓައިވޭ

މިކަދް . ކަދްވާ އޮޓީހުސެ ބަޖެޓު ވަޒަފް ބޮޏުގަދް ވަޒަފް ބޮޏުވެޓައި އޮޏިޓު ވަދަ އަހަޒުސެ 3123ޑާއިޒު ބައަޅާ

ސޮގަފް ގަޓާގު ބައްޔަޑުވުދްގައް  ވެލް ހިމެދޭ އޮޓީހުސެ ގަޓާގު ބޭޓުޅުދްދާ އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑްޓަކައި އޮޏިޓު  ލާޓުކުޒުމަފް

 ވަދަ އަހަޒު އޮޏިޓު 3123ވަދީ  ވިޓައިއެސޮގުދް ބޭއްވުދު ބައްޔަޑުވުމުދް އަޅުސަދޏަފް ޓާހަސަކުޒެ. ވޭ ބޭއްވިޓައި

އަޔި އިގުޒަފް ކުޒަދްޖެހޭ އިގުޒު  އިއޮޓީހަފް އިމާޒާގެއް ހޯޔުމާ ވަދީ އޮޏިޓު އޮޓީހުސެ ބަޖެޓު އެހާ ބޮޏުވެޓައި

 މި. ޖެހުމުސެ ލަބަބުދް ކަމަފްއިގުޒުކުޒަދް ޓަކައި ބަޖެޓުސައި ސިދަ އަޔަޔެއްސެ މުވައްޒިޓުދް މަފްޒުމަލައްކަގްގައް ކު

އަޔި ލިޓީ  އަގޮޅު ކައުދްލިޑްގައް އިދސުދީ ޒަފު ކައުދްލިޑްގަކާއެމުދް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޒުދްގައްގައް ލާޓުކުކަ

. ކަދްޒު އިގުޒަފް މުވައްޒިޓުދް އޮޏިޓު އޮޓީހަފް އިގުޒުކުޒަދްޖެހޭވަދަ އަހަ 3123ޓަކައި  ކުޒުމަފްކައުދްލިޑްގައް އޮޏިޓު

 ދްދަފް ލާޓުވެސެދް ޔިޔައީ އޮޏިޓުޗަފް ޒިޢާޔަގްކޮފް ބެޑުމުދް އަޅުސަދޏުމެކުޒީސައި ބުދެވިޔިޔަ ކަދްގައްގަކުސެ މައް

 އިދެގުމާމާޒާގެއް ކުޒާދެ ބިމެއް ޑިބިޓައިބޭޓުޅުދްދަފް އި ވިޔަލް އެ އޮޓީހުސެ ބަޖެޓުސައި އިމާޒާގެއް ޖަހާޓައި ވީކަމުސައި

ބުދް ޔުދްގައް ގައްޔާޒުވެޓައި ދެގުމުސެ ލަބައަޔި އެހެދިހެދް ޑިޔެކި އިކިއު އާ.އޯ.ޓަކައި ބީ އަޔި އިމާޒާގެއް ކުޒުމަފް

 އޮޓީހަފް އިމާޒާގްކުޒުމަފް ބޭދުދްވާ ޓައިލާ ޔޫކުޒުމަކީ ޓެދްދަ ކަމެއް ދޫދްކަމަފް ކޮމިޓީ މިހިދޔުދް މިހިދޔަފް އޮޏިޓު

ވެލް  ޒުމަފްމުވައްޒިޓުދް އިގުޒުކު 31އެއާއެކު ހުފަހަޅާޓައިވާ މުވައްޒިޓުދްސެ ގެޒެއިދް  ހަމަ. އަފް ޓާހަސަކުޒެވިޓައިވޭ

މިޑިއަދް  42އޮޓީހަފް ޑިބިޓައިވާ ބަޖެޓަކީ  ވަދަ އޮޏިޓު 3122އެސޮގުދް . އިވޭއިދް ދިދްމަވާޓަ ޓެދްދަ ކަމަފް ކޮމިޓީ

 61މިޑިއަދް  82އޮޓީހުދް ހުފަހަޅާޓައިވާ ބަޖެޓަކީ  ވަދަ އަހަޒު އޮޏިޓު 3123. ޒުޓިޔާ 69ލަގޭކަ  7ހާލް  58

އޮޓީހުދް ހުފަހަޅައި  ޓުއޮޏި އިބޮޏުކަމުދް ޔެވަދަ ޓަހަޒަފް ޒިވައިޒްކޮފްޓަމިއަޔަޔު . ޒުޓިޔާ 28ލަގޭކަ  4ހާލް 

ލާގަކުދް އެދސުދު ސޮގުސައި އަޅުސަދޏުމެދް ކުޒި ޔިޒާ. ޒުޓިޔާ 9:ލަގޭކަ  9ހާލް  48މިޑިއަދް  73ވަދީ އި ޔެއްވާޓަ

ހާލް  37ލަގޭކަ  4މިޑިއަދް  63ވާ އަޔަޔަކީ  އަފް ޓޮދުއްވާޓައިވާ ބަޖެޓުސައި އޮޓީހުދް ޓިދޭދްލް މިދިލްޓްޒީ އޮޏިޓު

ބޭޓުޅުދް ކުޒަދްޖެހޭ  އޮޓީހުސެ ބަޖެޓަކީ ކޮދްމެހެދް އެ ދް ދިދްމެވީ އޮޏިޓުކޮމިޓީ އެހެދްކަމުދް ލަބް. ކަމަފް ޒުޓިޔާ 61

އަޔި  އިއޮޓީހަފް ޔޭދްޖެހޭދެ ކަމާއި އެސޮގުދް އިމާޒާގާ އި އެކަފީސެދްވާ ބަޖެޓެއް އޮޏިޓުޓަކަ ޚަޒަޔުގައް ކުޒުމަފް

 54ޑައްކަ  2މިޑިއަދް  59 ޓަދްލާލްކ ޒުޓިޔާ 54ލަގޭކަ  2ހާލް  59ޓުދްސެ އަޔަޔު މަޔުކުޒުމަފްޓަހު މުވައްޒި

ދް ޓާލްކުޒުމަފްޓަހު ކޮމިޓީ މިއަޔަޔު ލަބް. އޮޓީހުސެ ބަޖެޓުސައި ހިމަދައިޔިދުމަފް ޒުޓިޔާ އޮޏިޓު :3ލަގޭކަ  6ހާލް 



  

ހުފަހެޅުމުދް ޒިޕޯޓު  މި. މަފްވުވަދަ ބައްޔަޑު 66މިޓީސެ މާޑިއްޔަގު ކޮ ކހުފަހެޅުދު އަފް ޒިޕޯޓު މާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީ

ދް ދިދްމީ ޓިދޭދްލް މިދިލްޓްޒީސެ ބަޖެޓުސައި އްވުމަފްޓަހު މާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީދް ބައްޔަޑުކުޒެމާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީ

 43އެއީ . މުސަހަފް ޔޭދް ޓެދްދަ ޓައިލާކައޮޓީ ބަޖެޓުސައި ހިމަދައިސެދް އޮޏިޓު އަކީ މިއަހަޒުސެ ހިމަދާޓައިވާ ޓައިލާ

 2މިޑިއަދް  59ދް ޓާލްކުޒި ބަޖެޓުސައިވާ ކޮމިޓީ ހަމަ އެއާއެއްކޮފް ލަބް. ޒުޓިޔާ 47ހާލް  27ޑައްކަ  4މިޑިއަދް 

ޒުޓިޔާ އެއީ އޮޏިޓް  :9ލަގޭކަ  2ހާލް  95މިޑިއަދް  26ވާ  ޒުޓިޔާސެ ގަޓާގަފް :3ލަގޭކަ  6ހާލް  54 ޑައްކަ

އަޔި މަޖިޑީހުސެ މަޝްވަޒާސެ މަގިދް  އިއާ ޔެއްސައި ޓިދޭދްލް މިދިލްޓްޒީއޮޓީހަފް އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް ބޭދުދްވާ ހިދ

މިސޮގުދް . ވިޔަލް އި ހިމެދިޓައި ދެގް ކަމުސައިއޮޓީހަފް ޔޫކުޒާ ސޮގަފް ބަޖެޓުސަ ޓައިލާ އޮޏިޓު ކަޔެއްކުމަފްޓަހު މިވާހަ

 ދްބަޒުދް އަޒިހުދް އެޔެދީ އޮޏިޓުޒި މެޢިއްޒަގްގެ އެހެދްކަމުދް އަޅުސަދޏު ގި. ވަދީ ކޮމިޓީސެ އިއްގިޓާޤުދް ދިދްމާޓައި

ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް . ވާ ސޮގަފް ޓާލްކޮފްޔެއްވުދް ދް ޔިޒާލާކުޒައްވާޓައިމާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީއޮޓީހުސެ ބަޖެޓު 

 .ޔެއްވި ޓުޒުޞަގަފް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ދް ބަޖެޓު މާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީ ވަދަ އަހަޒުސެ 3123އޮޓީހުސެ  އާޔެކ އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު

ދިދްމެވި ސޮގުސެ ޒިޕޯޓު ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް އަޒުވައި އިޞްޑާޙު ހުފަހެޅުމަފް އެޒުވުދު  ކުޒައްވައިޔިޒާލާ

ކޮމިޓީސެ  މި ވީމާކއެހެދް. އެއް ދުވޭ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކު އަޒުވާޓައެއްވެލް ޓުޒުޞަގުސައި އެއްވެލް އިޞްޑާޙެއް 

މަފް ޒުކުބަހުލް. ހުޅުވައިޑަދީމި އިޒުސެ ވަސުގު މިހާޒު އަޅުސަދޏު ކުޒުމުސެ އެއްސަޏިޒު ބަހުލްޒިޕޯޓާ ޔޭގެޒޭސައި މިހާ

 ޓުޒަގަމަ އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގު މި. އެޔިވަޏައިސަދްދަވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް ޓުޒުޞަގު އަޅުސަދޏު އަޒުވަދް

 .މަދިކު ޒު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މޫލާއަޒުވަދީ ހުޅުހެދްވޭ

 

 :މަދިކު ވާހަކަޔެއްކެވުދް ހުޅުހެދްވޭޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މޫލާ

ދް ޓުސައި ކޮމިޓީދް ގައްޔާޒުކޮފް ހުފަހެޅި ޒިޕޯޓީހުސެ ބަޖެޓާ ސުޅިސެދް ކޮމިޓީއޮޏިޓް އޮ. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

ޖެޓު ޔިދުމާ އޮޓީހަފް ބަ އެހެދްކަމުދް އޮޏިޓު. ސަދޏުމެދް އާދ ބަލް ޔަދްދަވަދްޖެހޭވިޔާޅުވުމަފް އަޅު ވިޔާޅުވެޓައިވާ

ޓުޒުޞަގުސައި ވަޒަފް  ހަމަ މި. ދް ދިދްމާޓައިވާ ދިދްމުމަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒާ ވާހަކަ ޔަދްދަވަދްސޮގުދް ކޮމިޓީ ބެހޭ

ދުއަލާލީސެ ޔަފުދް ހިދސަމުދް ޤާދޫ ކކުޒެވިޔަދްދަވަދް ޔައުޑަގުސެ މުއައްލަލާގައް ވަކި އިއެކީސަ އަޔަބުވެޒިކަމާ

ޓަޒާގަފް ޔޭދްޖެހޭ  ހަވާޑުކުޒެވިޓައިވާ ޤާދޫދީ ޒިދްމާ އަޔާކުޒުމުސައި ޔައުޑަގުދް އެއަކާ  ޔާއިޒުސައި ކޮދްމެ މުއައްލަލާ

ދުޓޫޒުދް  ލިޔާލީއެއްޗެއް ޔިދުމާ އަޔި ޚާއްޞަކޮފް ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުދް ކޮފްޔޭދްޖެހޭ ކޮދްމެ ކަމެއް ކޮފްޔިދުމަކީ 

ޔެދްދެވި  އަޔި މިހެދް ޔަދްދަވާއިޒު ހަމަ މި. އަޅުސަދޏުމެދް ކުޒަދްޖެހޭދެ ކަމެއް ކަމަފް ޔަދްދަވަދްއެއްކިބާވެ ގިބެކ 



  

އަޔި ލަޒުކާޒާ  އިކުޒެވި ޒައްޔިގުދްދާ މެޔުސަލިޔާލީ ދުޓޫޒުދް އެއްކިބާ ވެލް މުއައްލަލާގަކުސެ މަލައްކަގްގައް

އި ކުޒިއަފް ހަމަހަމަ ސޮގެއްސަ އިލިޔާލީ ޓަޒާގްގަކާ މެޔުސަ އިމެޔުސަ ލަލާގަކާއަޔި ޔައުޑަގުސެ މުއައް އިމެޔުސަ

ބައެއް ޓަހަޒަފް ބައެއް ކަދްކަދް ދިމިޔާ ސޮގުދް ޒައްޔިގުދްސެ . މަކީ އަޅުސަދޏު އެޔޭ ކަމެއް ކަމުސައި ޔަދްދަވަދްސެދްޔިއު

އެޅޭ ސޮގަފް މިހާޒަކަފް އައިލް ޔައުޑަގުސެ ޔުދާމު ބަ އިބައެއް މީހުދްސެ ބޮޑުސަ ކބައެއް މީހުދް ޓަޟީޙަގްވެ އިކުޒިމަގީސަ

އޮޓީހަކީ  އޮޏިޓު. ޓާޅުކުޒަދް އިއެކީސަ ވާހަކަ ހަމަ ވަޒަފް ހިގާމައާ އެ ކމުއައްލަލާގަކުދް ކަދްގައްގައް ކުޒާގީވެ

 އިދާޒާއްޖޭސައި ހިދސާޓައިވާ ކޮޒަޕްޝަ އަހަޒު މި 41ވޭގުވެޔިޔަ ޔިސު . ބޭދުދް ގަދެއް ވަޒަފް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް

އޮޓީހުދް ވަދީ  ސިދަސުދަ މައްލަޑަގަކެއް އޮޏިޓު ވުމުސެއަފް ޚިދާޔަގްގެޒި އަޔި ޔައުޑަގުސެ ޓައިލާ އިއާ ޓަލާޔަ

ބޯޏެއް  ކޮޒަޕްޝަދް-އަޔި އެދްޓި. ކޮޒަޕްޝަދެއް ދުހިދސާ-އި އެދްޓިއޭޒުސަ. ޒައްޔިގުދްސެ ކުޒިމައްޗަފް ހާމަކޮފްޔީޓަ

އް ޒިޕޯޓުގަ އެ ކވެލް ވަޒަފް ސިދަ ޒިޕޯޓުގަކެއް ދެޒެ ވާއެހެދް އެކަދް އޮއް. ދުވެލް އޮވޭމެއެކަފީސެދްވާ ސޮގެއްސައި 

ޔެދްދެވި ޒިޕޯޓުގަކާ  އަކީ ބައެއް މި ލް މިއަޔު ހިގާމައެހެދްދަމަވެ. މުދްސެ މެޔުސައި ޝާއިޢުކުޒެވިޓަވަދީ ޢާއް

ޒިޕޯޓުގައް އެއީ މިހާޒުސެ  ޔެދްދެވި ޒިޕޯޓުގަކުސެ ގެޒެއިދް ބައެއް އަޔި މި. ދުކުޒެވި ވާކަދްއި އިދްޞާޓުޔޭގެޒޭސަ

. އެއީ ހިގާމަކުޒަދްޖެހޭ ކަމެއް ގަދް ޔެކެވޭ ބައެއް ޓަހަޒު ވާހަކަ އިކަމުސަ އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑަފް ކަމުދުޔާ އެއްޗެހި

 އެ އިއެކީސަ ޚިޔާޑުޓާޅުކުޒުމުސެ މިދިވަދްކަދް މިހާ ބޮޏަފް ޓުޅާވެސެދް ސޮއްލަ އޮގުމާ އިމިއަޔުސެ ލަޒުކާޒާ މެޔުސަ

ކޮޒަޕްޝަދް އޮގް ކަމުސެ  އިއަބަޔުވެލް ކޮޒަޕްޝަދުސެ ގުހުމަގާ ލަޒުކާޒާ އަޅުވައިކ ދް އެއްޗެއް ކިޔޭގީވެމީހަކަފް ބޭދު

ދީ ވަކި ޓަޒާގެއް ދުބަޑައި އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާ އިއިޒުސަޔާ އެއް ޓަޒާގްގަކުދް ޔައްކަމުދްވާހަކަގައް ބަ

ކަމާ  ޓެފީމަ އެ އެކަމަކު މިއަޔު މަޏުމަޏުދް މަދްޒަޒު ބަޔަޑުވާދް. އޭގައް ބަޑަދްޖެހެހުޒިހާ ޓަޒާގެއްސެ އެކައުދްޓު

މާ އަޔާކުޒުމުސެ ބަޔަޑުސައި ގިޔަކަދް މޮޅަފް ދަޒަޑް އެ ވިޔާޅުވަދީ ޤާދޫދީ ޒިދްބައެއް ޓަހަޒު އޮޏިޓަޒ ޖެ. ހިގާމަކުޒެވޭ

هللا ވެލް  މެއްކޮދްމެ ކަ. ދސޭ އެކަދްދަފް ވެލް އެދްއަޅުސަދޏުމެދް އެދްމެ. އޭهللا ޔެދެވޮޏިސެދްވަދީ 

ވާ މީހަކު ޒައްޔިގުދްސެ ކުޒިމައްޗަފް އެޓަޔަ  އެއް އަޔާކުޒެވިޓައި މާއެހެދްދަމަވެލް ޤާދޫދީ ޒިދް. ކަދްޔެދެވޮޏިސެދްވާ

ލިޔާލީ ކަދްކަމުސެ ގެޒެއަފް ޔައުޑަގުސެ . އޮވޭ ބަޔާ އެހެދް މާދަގަކެއް މީސައި އެބަލްބަލް ބުދުމުދް ހާމަވެސެދް

ލިޔާލީ މީހުދް ލިޔާލީ ކަދްކަމުސައި  .ދުވާދެވެލް ވަޔެސެދްބި ވެޒިދް އެއްސޮގަކަފްމުއައްލަލާގައް ހިދްސަދް ގި

އަޔި ޔައުޑަގުދް ސުދާ އަޔަޔު  އިއާ ޔައުޑަގަފް ޑިބޭ ޓައިލާ. މަކީ ހަމަ އެދްމެ ޒަދސަޅު ކަމެއްއުޅުމަފް ޔޫކޮފްޑު

އަޔި . އެއް މާވެލް ޤާދޫދީ ވެލް ޒިދް އާއި ހިލާބުކޮފް ބަޑަހައްޓަދްޖެހޭ ޓައިލާ ބެޑެހެއްޓުމަކީ ކުޒަދްޖެހޭ ޓައިލާ

އެހެދް . އެއް މާޏު ޒިދްކަމުސެ މައްޗަފް ބަޑާއިޒުސައި ޤާދޫދުއަލާލީދް ހަވާޑުކޮފްޓައިވާ ވަޒަފް ބޮ ވާ ހަވާޑުކުޒެވިޓައި

ޓަޒ ދް ކޮމިޝަދާއި އޮޏިޒަޕްޝަކޮ-ޚާއްޞަކޮފް އެދްޓި ކކޮފްޔައުޑަގުސެ މުއައްލަލާގަކަފް އިހުގިޒާމު އިޒުސައިއެކަދް އޮގް

. ސޮގަފް ކަދްކަދް އޮގުމަކީ ޒަދސަޅު ކަމެއް ޓަޔަ ބޭބޭޓުޅުދް ކުޒައްވަދް ބޭދުދްވާ ޚަޒަޔުގައް ކުޒެވޭދެޖެދަޒަޑް 

ވެލް ލިޔާލީ  އެހެދްދަމަވެލް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޓެދިސެދްޔިޔަ އެދްމެ ޓަހުދް ހުޒި އޮޏިޓަޒ ޖެދަޒަޑާ ޔޭގެޒޭސައި



  

ޔަދްދަވަދީ  އެކީސައި މި ދްކަމާއަޅުސަދޏު ހަމަ ވަޒަފް ޔަޤީ. ގަދް ދުޓޫޒުދް ކަދްކުޒެވިސެދް މި މަޖިޑީހުދް ޔިޔަ

އެއީ . ވެލް ބޭޒުވެސެދްޔިޔައީ އެދްމެ ޒަދސަޅަކަފް ދޫދް ޓުސެ ދަޒަޒަކުދް އެކަދް ބަޑައިޓިއްޔާ އޮޏިޓަޒ ޖެދަޒަޑްއިދްޞާ

ޝަދް ކޮމިޝަދުސައި ހުޒި ޒަޕްކޮ-ޒ ޖެދަޒަޑާ ބެހޭ ސޮގުދް އެދްޓިއޮޏިޓަ. މިއަޔު އެކަދް ޓާހަސަކުޒަދްޖެހޭ ކަމެއް

އެކަމަކު މާޑިއްޔަގު . ވަދް ސޮގެއް ދޭދސޭ އަފް އެ މާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީ. ގަދަފް އައި ސޮގެއް ދޭދސޭ ޑިޔެކިޔުދްގަކެއް މި

ވެލް ޒާއްޖޭސެ އަމިއްޑަ ވިޔަޓާޒި  ޔާޔި ޓަހަކުދް. ސޮގަފް ކުޒެއްވީ އެކަދް އެ ކކޮމިޓީސެ މުޤައްޒިޒަފް ޓެދިވަޏައިސަގީމަ

އެހެދްވީމާކ . ކޮފްޓި ކާ ބެހޭ ސޮގުދް ވެލް މިހާޒުސެ އޮޏިޓަޒ ޖެދަޒަޑް މެޔުވެޒިކޮފް ހަމަ އެކަހަޑަ ކަމެއްކުދްޓުދްތަ

މާޑިއްޔަގު . ކުޒުދްހެދްސެ މުޤައްޒިޒު މީސައި ކޮދްޓްޒޯޑްއަޅުސަދޏަފް ހީވަދީ ޓުޒަގަމަ ކަމަކަފް އޮގީ މާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީ

މަގީ މަޤާމެއްސައި އިދުމަކީ ޔިވެހި ޔައުޑަގާއި ލަޒުކާޒާއި ޔައުޑަގުސެ  ކޮމިޓީސެ މުޤައްޒިޒު ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ

 އޮގް އެއްޗެއްކޮދްޓްޒޯޑްސައި ސެ ދިކުޓާދުމަ ކުޒާ ޔާއިޒާ އެއީ އެޓު ސާއިމުޢަޔުޑްއިދްޞާ މިދިވަދް މުއައްލަލާގަކާއި

އަޔި އަޅުސަދޏު . ދުޔެކެދް ކަފް އަޅުސަދޏުކަމެއް ކަމަ ޖެހޭ އެއްވެލް ލަބަބެއް އޮގްކަމަފް މީހުދްދަފް ޔައްކަދް

ހުޒި މި މަޖިޑީހުސެ ދައިބު ޑަދީ މާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީސެ މުޤައްޒިޒުސެ ސޮގުސައި ޑަގުސެ މުއައްލަލާގަކަފް މި ސޮވައިޔައު

ދުވަގަ . އަކީ ޔައުޑަގުސެ މިދިވަދް މުއައްލަލާގަކަފް ޓައިލާޔެދީ. އަކީ އް ދޫދޭ ޒައްޔިގުދްދަފް ޓައިލާޔެދީޒައީލެ

 މި މަޖިޑީހުސެ އަޣުޑަބިއްޔަގާ. އެއީ މި މަޖިޑީހުދް ކުޒާ ކަމެކޭ. އަކީ ދޏިޔާޒުދްސެ މުލާޒަ ބޮޏުކޮފްޔެދީޤާޟީދްދާއި ޓަ

 .އެއީ އެކަދް އޮގް ސޮގް. ވަދީ ވަޒަފް ބޮޏަފް ބަޔަޑުވެޓަ އެހެދްދަމަވެލް މަދްޒަޒު މި. އެކީ ކުޒާ ކަމެކޭ

ޔައުޑަގުސެ  އެކީސައި ސަދޏު ވަޒަފް އަޔަބުވެޒިކަމާޅުއަ. ސޮގަފް ހިދސަމުޔާކަދް ދސޭ އެކަދް އެއަޅުސަދޏުމެދްދަފް އެ

ގިބީ ޔައުޑަގުސެ މުއައްލަލާގައް  އަޅުސަދޏުމެދް ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ މެދްބަޒުދް މި ކމުއައްލަލާގަކަފް ސޮވާޑަދް

އިލާޔީސެދް މި ޓަ ބޭޓުޅުދް ބޭދުދްވާ ވަޒަކަފް ގިބީ އެ އަޅުސަދޏުމެދް މި. ޓަކައި ޑާޒިޔޭދް ހަމަ ގައްޔާޒަފް ހިދްސުމަފް

ޓަޒާގްގަކާ ޔޭގެޒޭސައި  އަފް ޚިޔާދާގްގެޒިވާ އާއި ޔައުޑަގުސެ ޓައިލާ ޒަޕްޝަދާއި ޓަލާޔަޤައުމުސައި އޮގް ކޮ

ސޮގުސެ  ސޮގާއި ކަދްކަދް ކުޒެވޭ ސޮގާއި މީޏިޔާސައި ވާހަކަޔައްކާ އެހެދްދަމަވެލް މިއަޔު ކަދް ހިދސަމުދްޔާ. އެޅުދްޓިޔަވަޅު

ކަމަފް އޮވެސެދް  ބޭޓުޅުދްސެ މަޤާމު ޔިޓާޢުކުޒެވޭދީ މިހެދް ޓަޔަ ބައެއް ބޭބޭޓުޅުދް އެ މިޔެދްދެވިމައްޗަފް ބަޑާއިޒުސައި 

ވެސެދްޔަދީ ޤާދޫދުއަލާލީސައި މި ޒާއްޖޭސެ ޒައްޔިގުދްދަފް  އަކަފް އް ކަދްގައްގަކުސެ ދަގީޖާބައެއް ޓަހަޒުކޮފްޑާ ބައެ

ފް އޮދްދަ މިދިވަދްކަދް ބައެއް ޓަހަޒު އެ ކުދްޓުދިގަކުސެ ކުދްޓުދިގަކަ މިދިވަދްކަމާއި ވިޔަޓާޒިކުޒުމާއި ޔީޓައިވާ

އެހެދްދަމަވެލްކ ޙަޤީޤަގަކީ . މީހުދް ކުޒާ މަލައްކަގް ބަޒުބާޔުވެސެދް ޔިއުދް އަސުވެއްޓި ޒައްޔިގުދްސެ ކުޒިމަގީސައި އެ

އްސެ ޓަހަގުސައި ލީ ކޮދްމެ މީހެލިޔާ. ދސޭދެ އެއްޗެއްވެލް އެމީހަކަފް ވަޒަފް ޒަދސަޅަފް ބަޑައިޓިއްޔާ ކޮދްމެ 

އި އާ އަޔި ލިޔާލީ ކޮދްމެ ބައެއްސެ ޓަހަގުސައި އަދިޔާ. ޖެހޭމެ އެއް އެޑިޓައި އޮދްދާކަފް ދުވެލް ޒަޕްޝަދް ބޮދޏިކޮ

އަޅުސަދޏުމެދް އެހެދްވީމާކ ޔައުޑަގުސެ މިދިވަދް މުއައްލަލާގަކެއް . ޖެހޭދު ވެލްޓަލާޔަ އެޑިޓައި އޮދްދާކަފް 

މި ކޮދްމެ ކަމެއް . ސެދްޔަދީ ޓައިލާޔީ އެ މުއައްލަލާގަކުދް ކަދްގައްގައް ކުޒަމުދް މި ސާއިމުކޮފް އެ މުއައްލަލާގަކަފް



  

ވެލް  ވިއްޔާ ހަމަ ކޮދްމެ މީހަކު ވަދީ ކަމަފް ކުޒާ އުލޫޑުދް އުޅޭގެޒޭސައި އެކަކު އަދެކަކާ ޔިމާ ލިޔާލީ ދުޓޫޒުސެ

އެކަމަކުދް . ދް ކަމެއްއެއީ ޔަޤީ. ދުކުދްދާދެކައި ޓަ ޔިޓާޢުކުޒުމަފް މީހެއްސެ ޙައްޤާއި އަބުޒާއި ދަދް ޖަހާޓައި އެއަޒުވާ

ވެލް ޔަދްދަވަދް އޮގީ އޮޏިޓަޒ ޖެދަޒަޑް  އެހެދްވީމާކ އަޅުސަދޏު ދިދްމާޑަމުދް. އެއްވެލް މީހެއް ވަގްކެގް ދުކުޒެވޭދެ

އަކީ  އިދް އަޅުސަދޏުމެދް ޔޭދް މި ދިދްމާ ޓައިލާ އޮޓީހަފް ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުދް ޔިވެހި ޔައުޑަގުސެ ޓައިލާ

އި ހިލާބުކުޒަދްވީ ހުޒިހާ އާ ޒައްޔިގުދްސެ ކުޒިމަގީސައި ޔިވެހި ޔައުޑަގުސެ ޓައިލާ ކލިޔާލީ ދުޓޫޒުދް އެއްކިބާވެގިބެ

ދަމަވެލް ސުދައިސެދް މެޔުވެޒިކޮފް ދޫދިއްޔާ ކަޑްކިއުޑޭޓަޒު ބަޑައިސެދްކ ބޮޑި ބަހައްޓައިސެދް  ގައްގަކެއް ދަވަގައުލޫޑު

އޭސެގެޒޭސައި ހިލާބެއްޖަހާ ކޮދްމެ ޓަހަޒަކު މިވެދި ކުދްޓުދްތަކީ އެވެދި . ސައި ބަޑައިޔެއްވާފޭޓުވެޒި ސޮގެއްއެކަދް އިދްޞާ

އެއްސެ ވެޒިއަކަފް ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ  އްވެލް މުއައްލަލާކުޒުމުސައި ޔައުޑަގުސެ  އެހުމަގުކަމެއް ކުޒި ކަމެއްސައި ގު

އަޔި މިއަޔު އަޅުސަދޏު . ޑާކަފެއްސެއްޑުވައި ދަދްއި ބުޒާދުކުޒޭ ވަކި ބައެއްސެ އަ ޑާޒިމެއްއަކުދް  ޤާދޫދުއަލާލީ

ޢީ ކަމުސައި ވިޔަލް ޝަޒު މެ ޓަޒާގެއްކަމުސައި ވިޔަލް އަޔި ކޮދް ކޮދްމެ މީހެއް. އޮގް ޓާހަސަކުޒަދްޖެހޭ ކަމެއް އެބަ

ހިދޔެއްސައި ހާ ދުވާ އުޓުޑަދްޖެހޭ މީހަކަފްކަމުސައި ބަޔުދާމު މީހަކީ އެ އެ ކމީހެއްސެ މައްޗަފް ޙުކުމެއް އައިލް ސޮގުދް އެ

ލާގަކުސެ ވެޒިދް ޢާއްމުކޮފް އާއި ޔައުޑަގުސެ ބައެއް މުއައްލަ މީޏިޔާ ސައިޑާއިޒުވައިއެއް ޓޮދު އެ ވާހަކަ ހަމަ މީޏިޔާ އިދް

އިދް  ޔައުޑަގުސެ ޓައިލާ ކއަކީ ޑާޒި މި ޔެދީ. ކުޒަދްޖެހޭ ކަމެއްއަޒައި މީލްމީހުދްސެ އަބުޒު ޔުއްވާޑާކަދް އެއީ ހިގާމަ

އެކަދް . މީހަކު ބަދޏުސައި ވާޖަހައިސެދް މަސުމައްޗަފް ދެޒޭކަފް ދޫދް ހަމަދުވާހާބޭޓުޅުދް ހިގްޕުޅާ އަކީ އެ ޔެދީ ޑާޒި މި

 އެހެދްވީމާކ މި. އަޔި އެކަދް އެސޮގަފް ކުޒުމުސެ ޓުޒުޞަގެއް ވެލް ދުވެލް އޮދްދާދެ. ސޮގަކަފް ދުވެލް ކުޒެވޭދެ އެ

މީހުދް ބުދާ . އެ އުލޫޑަފް ސޮއްލިއްޔާ ސަޔަ މީހާ ސަޔަ ވާދީ. ދީޔަ ވަދީ މަސުމަގިދް ކަދްކަދް ދިދްމާ އުލޫޑަކަފް މި

އެހެދްވީމާކ އެއްވެލް ޒަފެއްސައި އުޅޭ މީހަކު އެއްވެލް ޒަފެއްސައި އުޅޭ . ޒަފު މީޔާ ޒަފަފް ސަޔަވާދޭ. އޮވޭއެއް  ވާހަކަ

ޔާ ޒަފަފް ސަޔަވާ އުލޫޑު ޒަފު މީވިއްޔާ  ކަމަފް ވަދީ ޅޭ މީޔަޑަކު އުޅޭމީޔަޑަކާ ޔިމާޑަފް ބޭޒު ޒަފަކުދް އަޒައިސެދް އު

ވެލް  ޤާދޫދުސެ ބާޒު ޔެމެހެއްޓުމާއި ޤާދޫދީ ވެޒިކަމެއް ޔުވަހަކުޤާދޫދު ގަދްޓީޛުކުޒުމާއި  އްޔާ ޓައިލާޔިދުމާއިއޮވެއްޖެ

ޔެދްދެވި  ހުޒީ މި ޔަވެކ ޓުދޏުޓުދޏުވެސެދް ސޮއްލަޔުދިޔޭސެ ޤައުމުގަފް ހަޑާކުވެކ ޓަލާ. ޓެދިސެދްދުޔާދެ

މިއަޔު އެކަދް . މީހަކު ބޭދުދްވާހާ ކަމެއް ކުޒުމަކަފް ސެދައި އެއްޗެއް ދޫދް އަކީ އެއީ އެ ޏިމޮކްޒަލީ .ކަދްގައްގަކުސަ

. ވެލް އެކަދް އެދސެދްޖެހޭ ކޮދްމެ މީހަކަފް. ގަކެއް އޮގް އެއްޗެއްއަކީ މިދްސަދޏު ޏިމޮކްޒަލީ. ހައްޔުޓަހަދައަޅާ ޔަދީ

ކުޒަދީ ޓްޒޯޑްޏޮޑަޒު ކޮދް. އްޔަގު ކޮމިޓީދްދޭ ޔައުޑަގުސެ ޓައިލާޔެދީކުޒަދީ މާޑިއް މީހުދް ޏިމޮކްޒަލީ ޤަބޫޑުމިއަޔު ބައެ

މާ ދަސަދްޖެހޭ ޔައުޑަގުސެ ޒިދް. ގިބި ވަޒަފް ސިދަ މީހުދް އެބަމާ ދަސަދްޖެހޭ އެކަމަކު ޒިދް. ދޭދްލް މިދިލްޓަޒޭޓި

ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ . ވެލް ކުޒަދްޖެހޭ ކަމެއް އެއީ ހަމަ ހުޒިހާ މީހުދް. ވެލް އެއްސެ ހުޒިހާ ވެޒިދް މުއައްލަލާ

 ޚްޒުވެޒިކަމާއަޅުސަދޏުމެދްކ އަޅުސަދޏު ހަމަ ވަޒަފް ޓަ. ވެލް ކުޒަދްޖެހޭ ކަމެއް ވެލް ހުޒިހާ ބޭޓުޅުދް މެދްބަޒުދް

އެއް ޔޭދް ވައްޔައިސެދެއް  އަކަފް ޑާޒި ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހަކަފް ޔައުޑަގުސެ އެހެދް މުއައްލަލާ ޔަދްދަވަދީ މި އެކު މި



  

 އެކަމަކު މި މަޖިޑީހަފް ޑާޒި. އެއް ދޯދްދާދެ ސައިމުވެލް ހިޓަހައްޓާޓަ އެއް ހަމަ ދުޔީ އެއް ޏުމެދް އެ ޓައިލާއަޅުސަދ

އެއް ޔޭދްޖެހިސެދް ކޮމިޓީ އެޑަވަދްލެއް ވިޔަލް ހެޔޮކ އަޅުސަދޏުމެދް ބޯޑާ ލައިކޮޅުސެ ވާހަކަ ވިޔަލް ހެޔޮކ 

 މުއައްލަލާގަކުދްއަޔި ޔައުޑަގުސެ އެހެދް  އިއާ ޑީހަފް މީޏިޔާގަދުސައި ކުޒާ ކޮދްމެ ކަމަކީ މި މަޖި އަޅުސަދޏުމެދް މި

އަޅުސަދޏު އޮޏިޓަޒ ޖެދަޒަޑަފް މިއަޔު ސޮވާޑަދް ބޭދުދް އެބަވޭ މި މަޖިޑީހުސެ . މިހާޒު ބަޔުދާމު ޑިބޭ ކަމެއް

ޅަފް ލާބުގައް ދިކަދް ޒަދސަމި މަޖިޑީހުސެ ހި. ދް ޒަދސަޅަފް ބައްޑަވާޑަޔެއްވަބައްޑަވާފޭކަދްގައްގައް ދިކަ

އަޅުސަދޏުމެދްސެ ބޮޏު  .އޭގަދާ ޔޭގެޒޭސައި ޝައްކުވާ ހިލާބަފް ޔާދް ޓަފައިޓި މިހާޒު މި. ކޮފްޑަޔެއްވަބައްޑަވާފޭއޮޏިޓު

އެއްޗެހި އެބަ  އި ބައެއް ވައްގަޒުގަކުސެ މައިކު ލިލްޓަމުގަކާގަދުސަ ޔުވަހު މި ޔުވަހުދް އެއް ޔެ. އެޅޭ އިމާޒާގެއް އެބަ

ގަދުސެ ލިޔާލީ ބައެއް ޕާޓީގަކަފް ދިލްބަގާވާ މީހުދް ވަޒަފް ވަޒުސަޔަ އަފް  މި. ދެއް ދުޓެދޭބިޏު ކުޒެވޭގަ. ހަޒުކުޒެވޭ

 އަޅުސަދޏު ދިދްމާޑަމުދް. ޓެދޭ ގަދް އެބަ ސެދްޔާ ކުޒަމުދްގަދުސެ އެކިއެކި މަލައްކަގްގަކާ ހަވާޑުވެސެދް މަލައްކަގް މި

ޓަޒ ޖެދެޒަޑް ޓުޒަގަމަ ކުޒައްވަދްވީ ކަމަކީ ޒައްޔިގުދްސެ އެކީސައި އޮޏި ވެލް ޔަދްދަވަދް އޮގީ މި ބަޖެޓު ހަމަ ޔިދުމާ

 ވަޒަފް. ޔެއްވުމޭޒަޔުގައް ވަޒަފް އަވަހަފް އޮޏިޓުކޮފް ބައްޑަވައިކުޒާ ޚަ ބަޖެޓާއި ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުދް މަޖިޑީހަފް ޔޭ

 . ބޮޏަފް ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

 

 :ކަޔެއްކެވުދްވާހަ މުމަޢުޞޫهللا ޑާ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުކެ

ވަދަ އަހަޒަފް އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑްސެ އޮޓީހަފް ބަޖެޓް  3123އާޔެކ . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. `

މަޖިޑީހުސެ ޓަޒާގުދް މާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީދް ބަޖެޓް  ވާގީ މި މަޖިޑީހުސެ ޒޯޑް އަޔާކުޒަދްޖެހިޓައި ކަދޏައެޅުމުސައި މި

މީސައި އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް ޓުޒަގަމަ . ކުޒެވޭވާ ހުފަހެޅުދްގަކަފް ގާއީޔު އި މިސަޓުމި ހުފަހެޅުއްވި ޒިޕޯ ކުޒައްވައިޔިޒާލާ

ވަސުގަފް  މިޑިއަދް ޒުޓިޔާ އެ އޮޓީހަފް ބޭދުދްވާ ކަމަފް ޑިޔުއްވާޓައި އޮގަލް މިހާޒު ހަމަޖެހިޓައިވާ ސޮގުދް މި 59

ވެސެދްޔާދީ ބަޖެޓުސައި މިހާޒު ކޭޓުވިޔަލް ވަސުގުދް އެޑޮ ސޮގަފް ކަމުސައި މިޑިއަދް އޮގް 59ޔަދީ  ޓާލްވެސެދް މި

މިޑިއަދް ޓަހުދް އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް އެޔިޑައްވާ ސޮގެއްސެ  26ޔެދް އެ މަޔުވާ . މިޑިއަދް 43ލަޒުކާޒުދް ހިމަދާޓައިވާ 

 ޒުޑެއް ދާޒައިމިހެދް އޮގުމުދް އަޅުސަދޏު ހިގުދް އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑްސެ މަލައްކަގަފް ބު. މަގިދް ޔެމުދް ސެދްޔާދެ

ޖެހެދީ އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް އޮޓީހަފް ބަޖެޓް ވަސުގު އަޅުސަދޏުމެދް ވިލްދާޑަދް މި. ފް ސެދްޔެވޭދެގައް ކުޒިއަމަލައްކަގް

އެ ކ އެހެދްވީމާ. ގަކެއް އުޓެޔިޓައިވޭމަލައްކަގް ޓަފާއިޒު ޒައްޔިގުދްސެ ހިގުސައި ވަޒަފް ސިދަ ލުވާޑު ޑިބިސެދް މި

ވަދަ އަހަޒު  3121ދުހަދު ބޮޏު ބަޖެޓެއް . ދަފް ހޯޔައިޔެއްވަދްޖެހޭދެލުވާޑުގަކުސެ ޖަވާބު އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް ޒައްޔިގުދް

. އަހަޒު މި ދިމެދީ ވަދަ 3122. ޖެވަދަ އަހަޒު ދިމިއް 3121ވަދަ އަހަޒު ހުފަހެޅިސެދް ސޮލް މިހާޒު  3122އަޔި 

ޑު ގުދްސެ އެބަ ލުވާޔޭގެޒޭސައި ޒައްޔި އްޔިގުދްދަފް ޑިބުދު މަދްޓާގަކާޔޭގެޒޭސައި ޒަ ޒައްޔިގުދްދަފް ވީ ޓައިޔާގަކާ

. ޓައިލާ ޚަޒަޔުކުޒެއްވުދީއެކުގޯއޭ އެ ދްމާޔާޒުކަމާ ޒި ކދީޓައިލާ ޚަޒަޔުކުޒަ ގޯ އެއެހެދްވީމާކ ކިހިދެއް. އުޓައްޔާ



  

 މިހާޒު އަޅުސަދޏުމެދް ބަޑާއިޒު ކޮދްމެ ސޮގެއް. ކުޒެވުދީ އެބަ ބަޑަދްޖެހޭޚަޒަޔުކުޒަދް އޮދްދަ އުލޫޑުދްގޯ ޚަޒަޔު

ސައި އެއް މިޑިއަދް ޒުޓިޔާ ބަޖެޓު. ދްދޫ ކަފެއްކުޔި އޮޓީލްގަކަޑް އިލްކަދްޔެއްވަދްވީކީ ކުޔިޒަޖެދެ ވިޔަލް އޮޏިޓަޒ

ބޮޏެގި  ބަޔަޑުސައިކުޒުމުސެ ހުޒި ލްކޫޑެއް އޮޏިޓު ހިމަދާޓައިވާ ޒަފު އޮޓީހެއް އެހެދްދޫދީ ކޮދްމެވެލް ގަދެއްސައި

 ގަދާ ޔެއްވުމުސައި އެއެ އިލްކަދް. އިލްކަދްޔެއްވަދްވީ ކަދޏައެޅިޓައިވާ ގަދްގަދަފް ދްގަދްކ ބޮޏެގި މިޑިއަދުދް ބަޖެޓުގަ

ގަދަފް  ވަކި ބޭޓުޅަކު ހަވާޑުވެސެދް ހުޒީމަކ އެ ގަދާ އެ. ދުވާދެހުޒީ ކޮދްބޭޓުޅެއްގޯ ބައްޑަވައިސެދް ހަވާޑުވެސެދް

 ގްގެޒިވާދް އެބައެއްސެ ސޮގުސައި ހަޒަކާ ކީ މިދިވަދް މުލްގަޤިއްޑު މުއައްލަލާއެއީ އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑަ. ދުވާދެދުވަޔެވި

ދްދާއި އެކި ސޮގްސޮގުދް ދަސާ ޓެކުހު އްޔިގުދްސެ ޖީބުދް މިޔެދް އަޅުސަދޏުމެދް ޒައްޔިގުދް މިއަޔު ބޭދުދްވާދީ ޒަ. ޖެހޭ

ކަދޏައެޅިޓައި އޮދްދައިޒު ޢިއްޒަގްގެޒި  ބަޖެޓު. ގޯކުޒެވިސެދް ޔޭސޮގުސައި ޚަޒަޔު ލަޒުކާޒަފް ޑިބޭ ޓައިލާ ޒަދސަޅު

ކުޒެވޭ ލާޓު ލީޔާކޮފް ޒަދސަޅަފް ޚަޒަޔު ހުދްދަދީ ވަޒަފް މި ދަވާދެ ބައެއް ގަދްގަދުސެ ބަޖެޓުދްޒައީލް އެދސިވަޏައިސަ

ޖަހާޓައި ވަކިދް  މަ ބޮޏެގި އެގައް ލަގޭކަ މިޑިއަދެއްހުދްދަދީ ހަ ބައި ގަދްގަދުސައި މި އަދެއް. ކަހަޑަ ސޮގަކަފް

އޮޏިޓަޒ . ކުޒުމުސައި ޓަޒުވާ ބަހައްޓަދްޖެހޭދެޓުގަދްގަދް ބޮޏަފް އޮޏި އެ. ޕެކޭޖެއްސެ ސޮގުސައި ހުދްދަ ގަދްގަދް

މަދިކުޓާދަފް ޔީޓައި އޮދްދަ މަލްއޫޑިއްޔަގުގަކުސެ  އިދް އެ ޤާދޫދުއަލާލީ. ޖެދެޒަޑްސެ މަލްއޫޑިއްޔަގު ވަޒަފް ޓުޅާ

ދޏު ޔެދް އަޅުސަ. ދްޖެހޭކޮފް ޒައްޔިގުދްދަފް ކަފަވަޒުކޮފްޔެއްވަޑަގުސެ ހުޒިހާ ގަދްގަދެއް އޮޏިޓުގެޒޭސައި ޔައު

ގައް ވަޒަފް އަވަހަފް ޔާއިޒު މި ދިމިޔިޔަ ގަދުސެ އޮޏިޓު ޒިޕޯޓުވަދަ އަހަޒު ޓެފިސެދް 3123ކުޒަދީ އުއްމީޔު

 ކުޒެވިޝާއިޢު ދާދެ ސޮގަކަފް އެ ޒިޕޯޓުގައްއަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޓެދިކ ހުޒިހާ ޒައްޔިގުދްދަފް ވެލް ލާޓުކޮފް ޓެދް

ކަދްގައް ޒައްޔިގުދްދާ  ވިޔަލް އެމެ ބޮޏު މީހެއް ވެޓައިވާ އިހުމާޑެއް ދަމަ އެއީ ކިގަދް ވާ ލަޒުކާޒުދް އިހުމާޑެއްވެޓައި

 . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. ކަމަފް އަފް ސެދެލްޔޭދެހަމަ

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޒިޓުޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަޑީ ޢާވައިކަޒަ

ގު މާޑިއްޔަ ހަޒުސެ ބަޖެޓުދަ އަވަ 3123އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް އޮޓީހުސެ . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. `

ޅެއް ކޮމިޓީސައި ގަދްކޮ ޔައްކާއިޒު އަޅުސަދޏު ވެލް އެހޭ ސޮގުދް އަޅުސަދޏުމެދް ވާހަކަބެ ކޮމިޓީދް ޔިޒާލާކުޒި ޒިޕޯޓާ

އަޅުސަދޏުމެދް  ޖެޓުބަ އޮޓީހުސެ ޔަދްދަވާޑަދް ބޭދުދްވަދީ އޮޏިޓު ޓަހުދް ދަމަވެލް ހިމެދޭ މީހެއްސެ ހައިލިއްޔަގުދް

ދު ޓައިލާ ވާދީ އޮޓީހަފް ކޮދްމެހެދް ބޭދުދްވާދެ ޓައިލާ ކަމުސައި ކޮމިޓީ އަފް ޓެދު ޒުސައި އޮޏިޓުޒިއިޔިޒާލާކު

 2މިޑިއަދް  59ސެ ގެޒެއިދް އޮޓީހުސެ ބަޖެޓުބަޖެޓުކ އޮޏިޓު  ގެޒެއިދް މާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީ އަފް ހުފަހެޅުދުއޭސެ. ހިމަދާޓައޭ

 ހުފަހަޅުއްވަމުދް އަޅުސަދޏުމެދްސެ މި ކަމަފް ޒިޕޯޓުދިދްޒުޓިޔާ ޔޭދް އަޅުސަދޏުމެދް  :63ހާލް  54ޑައްކަ 

 43އެހެދްދަމަވެލް މިހާޒު ޔައުޑަގުދް ހުފަހަޅާޓައި އޮގް . ޓޫޒު މޫލާ ވެލް ވިޔާޅުވިޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޣަ

ވާ  ކަމުސައި ޓާގުޔެދް އޭސެ ގަ. ވަސުގަފް ޔޭދް އަޅުސަދޏުމެދް ކޮމިޓީދް ޓާލްކުޒީ ޒުޓިޔާ މި 747ހާލް  412މިޑިއަދް 



  

މަގިދް  ޒުޓިޔާ އަކީ ވެލް އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް އެޔިވަޏައިސަދްދަވާ ސޮގެއްސެ 9:4ހާލް  52ޑައްކަ  9މިޑިއަދް  26

ވެވޭދެ އެކްލެލް، ކުޒެވިސެދް ޑިބޭދެބައި މީހުދް މަޝްވަޒާ 4ޓިދޭދްލް މިދިލްޓްޒީއާ މި  އިމާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީ އާ

އެއީ ކޮދްމެހެދް އަޅުސަދޏުމެދް . އެކަދް އަޅުސަދޏު ޓާހަސަކުޒަދް. މިޓީދް ދިދްމެވިޓައިލާސެ ސޮގުސައި އަޅުސަދޏުމެދް ކޮ

 ކއޮޓީހުދް ހުފަހެޅިއެއްސެ ސޮގުސައި އޮޏިޓު  ފް ބޭދުދްވާ ހުޒިހާ ޓައިލާވަސުގަފް އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑަ ދް މިވަސުގު މި

 ޓަޔައިދް އެ އްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ވިޔާޅުވިހުފަހަޅުއްވަމުދް ޢި ގެއްސެ ވާހަކަ ޔެދް ކޮމިޓީ ޒިޕޯޓުމިލާޑަކަފް އިމާޒާ

ކޮދްމެހެދް އެއީ ހިމަދަދްޖެހޭ ކ އެހެދްވީމާ. ދޫދް ކުޒާދެ ބިމެއް އަޔި ޑިބިޓައި އޮގީކީޅުދްދަކަފް އިމާޒާގެއް އިމާޒާގްބޭޓު

އިދް މިހާ  ޔެދް އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާޑަދް ބޭދުދްވަދީ ޔައުޑަގުސެ މާޑިއްޔާ. އެއް ކަމަކަފް އަޅުސަދޏު ދުޔެކެދް ޓައިލާ

. ޖެހޭ ޔާދާގްގެޒިވޭގޯ ދުވަގަ އިހުމާޑުވޭގޯ ބަޑަދް އެބަޚިއަފް  ބައިވަޒު ޓައިލާ ވަދްދައިޒެއްސައި ޒައްޔިގުދްސެ ޓައިލާ

އެއީ . ވެވިސެދް ދިވަދް މުލްގަޤިއްޑު ގަދަކަފްއޮޓީހަކީ މި އެޓަޔަ ކަމެއް ކުޒެވޭދީ އޮޏިޓު. ކޮދްމެހެދް ކުޒަދްޖެހޭ ކަމެއް

 ކޮދްމެ މީހެއް ކަމަފް ވީ. ދުޖެހޭކަމެއްގޯ ބަޑާކަފް ހުޒި މީހެއް ކުޒާ ދުވަގަ ކޮދް މަޤާމެއްސައިކކާކު ކުޒާ ކަމެއްގޯ

ޢިއްޒަގްގެޒި . އެޅެދްޖެހޭމާޑުވާ ކޮދްމެ މީހަކަފް ޓިޔަވަޅުއިހު ކޔާދާގްގެޒިވެއިދް ޚި ދަމަވެލް ޔައުޑަގުސެ މާޑިއްޔާ

ވީ ދަމަވެލްކ ކުޒީސެ ލަޒުކާޒުސެ އިލް ބޭޓުޅެއް  ޒު ކަމުސައިޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަ ޒައީލްކ އެއީ ހުޅުހެދްވޭޒު ޔާއިޒާސެ

ދަމަވެލްކ ޔިވެހި  ދަމަވެލްކ އަޅުސަދޏު ކަމަފް ވީ ދަމަވެލް އަޔި އާޔައިސެ ޓަދްގީސެ ބޭޓުޅެއް ކަމަފް ވީ ކަމުސައި ވީ

. ޖެހޭދެޔަބު ޑިބެދްއަ. ދްޖެހޭއެޅެހަޒުކަފި ޓިޔަވަޅު އިހުމާޑުވާ ކޮދްމެ މީހަކަފް ކއަފް ޚިޔާދާގްގެޒިވާ ޔައުޑަގުސެ މާޑިއްޔާ

ލަފް ވެލް އެބަ އަކުދް ވެލް ބަޑައިސަދްދަ އެއްޗިއް ގަކަކީ ހަމަ ކޮދްމެ މުއައްލަލާޔެދް އޮޏިޓު އޮޓީހުސެ ޒިޕޯޓު

ޓަޒާގަކަފް ޖެހުމެއް ދެގި  ޑުމުސައި އެއްވެލް ކަހަޑަ އެއްއޮޏިޓު އޮޓީހުސެ ޒިޕޯޓަކީ ވެލް އެ ޒިޕޯޓު އެކުޑަވައި. ވާދްޖެހޭ

އެކު ޑިޔެވޭ ޒަފް މިދިވަދް މުލްގަޤިއްޑުކަމާ އެ ޒިޕޯޓަކީ ވަ ކޤީޤަކަފްވެލީޔާ ސޮގެއްސައި ކުޒެވޭ ގަޙު ޒަފް ލާޓުހަމަ ވަ

އެއީ . މީހުދް ދުވާދެ ޔެވިސެދް އެއެއްވެލް މީހެއްސެ ދުޓޫޒެއްސެ ބަދ، ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. ޒިޕޯޓަކަފް އެބަ ވާދްޖެހޭ

ދުކުޒަދް އަޅުސަދޏު ޔެދް ޤަބޫޑެއް. ވިޔަލްޔި ކޮދްމެ ގަދެއް ކަމަފް އަ ކޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑިލް ކަމަފް ވިޔަލް

. ކަމުސައި އެއްވެލް ކޮޅަކަފް ޖެހިވަޏައިސެދް ހުދްދެވި ކަމަކަފް ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ މާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީސެ މުޤައްޒިޒު މި

ސަދޏަފް ޔޭހަވަދީ މާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީސެ އެއީ ހުޅުހެދްވޭޒު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ވިޔާޅުވި ވާހަކަޓުޅުދް އަޅު

ދޫދީ ވަކި ސޮގަކަފް ކަދްކުޒާ ބޭޓުޅެއް ޔޭހަވާ ސޮގަފް ވާހަކަޓުޅު  ކޖެހި މުޤައްޒިޒަކީ މިކަދްކަމުސައި ވަކި އަގަކަފް

 ދުކުޒަދް މާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީސެ އެއްވެލްއަޅުސަދޏު ޤަބޫޑެއް. ވެޒިކުޒަދްއަޅުސަދޏު އެކަދް ހަޒުއަޏުދް ކުފް. ޔެއްކެވީ

ޔެދް އަޅުސަދޏު ހަމަ . ފްމެދްބަޒަކު ވަކި ކޮޅަކަފް ޖެހިސެދް ވަކި ސޮގަކަފް އެއްވެލް މަލައްކަގެއް ކުޒާދެ ކަމަކަ

ކަމެއްކޮފްޓައި ދުވާދެކ މާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީސެ މެދްބަޒެއްސެ ހައިލިއްޔަގުދް އެއްވެލް ސޮގަފް  ވެލް މިހާގާކަފް އެސައިމު

ޔެދް . ކޮފްޓައި ދޯދްދާދެ ހެދް މެދްބަޒެއްސެ ހައިލިއްޔަގުދް ވެލް އަޅުސަދޏުވެލް އަޔި ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ އެ

 ...ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް އަޅުސަދޏުމެދް



  

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ލާމަޔު ޢީދޔިކުޅުޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އަޙްކެ

ދިވަދް މުއައްލަލާގައް މި ކުޒާ ކަމެއް ޔައުޑަގުސެބޮޏަފް ގާއީޔު އަޅުސަދޏު ވަޒަފް. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

ބޭޓުޅުދްސެ މަލައްކަގްގައް ކުޒިއަފް  އެކު ލިޔާލީ ދުޓޫޒުދް އެއްކިބާވެ ހަޒަކާގްގެޒިވެވޭދެ މިދްވަޒަފް އެކަމާ މިދިވަދް

އަޅުސަދޏު ވަޒަފް . ޔީޓައި އޮގުދްހުދް އެ މުއައްލަލާގަކަފް ބަޖެޓު މަޖިޑީ ސެދްޔެވޭދެ މިދްވަޒަފް އަޅުސަދޏުމެދް މި

ޒިކަމުސެ ދިޒާމު އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑުކުޒާ ސޮގުސައި އަޅުސަދޏުމެދް މި ސެދްދަދް މަލައްކަގްކުޒާ ވެ. އީޔުކުޒަދްބޮޏަފް ގާ

. ލިޔާލީ ދުޓޫޒުދް އެއްކިބާވެ. މިދިވަދް މުއައްލަލާގައް މިދިވަދްކަދްމަގީ ހަޒަކާގްގެޒިވެވިސެދް ޓުޒިހަމަކުޒެވޭދީ

އްލަލާގައް ކުޒާ މަލައްކަގް އެ މިދިވަދް މުއަ ޅުސަދޏުމެދް މިއެހެދްދަމަވެލް ލުވާޑަކީ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ އަ

ބޭޓުޅުދް އެ ހަޒަކާގްގެޒިވަމުދްޔަދީ  އެ .ސަދޭގޯކުދް އެކަފީސެދްވާ ސޮގުސައި ބަޑައިގިއްބެވި ޓަޒާގްގަހަވާޑުވެ ހިދްސުމާ

އަޅުސަދޏު ވަޒަފް . ޔެދްދެވި އަޅުސަދޏުމެދް ބައްޓަދްކުޒަދް ބޭދުދްވާ ވިލްދުމުސެ ގެޒޭސައިގޯ އަޅުސަދޏުމެދް މި

ހުދްދެވި އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް ކޮފް މިހާޒު އޮޓީލް ޚާއްޞަގެޒި ޒައީލް ޔަދްދަވަދްޖެހެދީ އޮޏިޓު އެކު ޢިއްޒަގްމައާ ހިގާ

އާއި  ހުޒި ޓައިލާ ހަވާޑުވެހުދްދެވި ޓަހުދް އޮޓީހުސެ އެގެޒޭސެ އިޔާޒީ ހިދްސުމާއި ބަޖެޓުދް ޔޫކުޒެވިޓައި އޮޏިޓު އޮޓީހާ

ކަމަފް އަޅުސަދޏު  ކަމުސައި އެބަހުޒި ސިދަ ލުވާޑުގައް އުޓެޔޭ ކަދްގައްގައް މި ވަޒަފް އީމިވާ ސޮގާ ކަދްކަދް ކުޒައް

ދޏު މިހާޒުދް އަޅުސަ. ހުއްޓޭ ސެ އަޑީސައި އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވަދްޖެހެދީ އެބަގަކުބެޑިބެޑުމުދް އަޅުސަދޏަފް ޑިބޭ މަޢުޑޫމާގު

އެގެޒޭސެ އިޔާޒީ ހިދްސުމުސެ ކަދްގައްގައް ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ  އޮޓީހުސެޏިޓު އޮޑަދް ބޭދުދް މިހާޒަފް ވެލް ސޮވައި

. ޖެހޭ ލުވާޑުކޮފް އެކަދްކަދް ބަޑަދް އެބަކ ޒިޒުކޮފްހާއޮޓީހުސެ އިލް މުވައްޒިޓުދް  އޮޏިޓު އަފް މިދިވަދް މުއައްލަލާ

ޖެހިސެދް އައި ހަޓްގާސައި ޚަބަޒު  ޔެދް. މުވައްޒިޓުދް ކަދޏާޑި ވާހަކަ 32އޮޓީހުދް ޔޭގެޒެއިދް އިވުދު އަޏަކީ އޮޏިޓު  މި

ޑީހުދް މިދިވަދް މަޖި ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ އަޅުސަދޏުމެދް މި. މުވައްޒިޓުދް ދަސާ ވާހަކަ 42އޮޓީހަފް  އޮޏިޓު ޑިބުދީ

ކުޒަދް އަޅުސަދޏުމެދް އޮދްދާދެ އުލޫޑެއް ޔޭގެޒޭސައި ޢަމަޑު އްޒިޓުދްދާޒަމާދުއްލުޒެ ގިބި މުވަ މުއައްލަލާގަކުސައި

ގިބި މުވައްޒަޓުދްދަކީ ހަމަ  އްޒަޓުދްދަކީ އެއީ ޒަމާދުއްލުޒެއެ މުވަ. އަފް އަޅާޓައި ޤާދޫދަކުދް ޖުޏިޝަޒީކަދޏަ

ގިބި  ޒަމާދުއްލުޒެ. ގިބި ބައެއް ދޫދްޏާޑަދް އަޅުސަދޏުމެދް އުލޫޑު ކަދޏައަޅާޓައި ދހިގަފްއަޒާހާއިޒަކު ކަ

އެ މަޤާމުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގު . ޔޭދް ޓައިލާ ހިމަދާޓަ ޒީދުސައި އޮދްދާދެ ގަމްޔީސެދް ބަޖެޓުޓުދްދަފް ގަމްޒީދުމުވައްޒަ

ސަދޏުމެދް އޮދްދާދީ ދެޒަޑަފް އަޅުޖެ އަޔާކުޒަދް ޤާބިޑު މުވައްޒަޓުދްގަކެއް ބިދާކުޒުމުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގު އޮޏިޓަޒ

 އިޔެއް ހެޔިޓަޤާދޫދުސެ ޔަފުދް ސަވާއިހިލާބަފް ވެލް އޮޏިޓު  އަޔި މިހާ. ޓުޑާއެ މަލްއޫޑިއްޔަގެއް ދޫ. ހަވާޑުކޮފްޓަ

ޑެއް ހަޔައިސެދް އޭސެ ޔަފުދް ދްސުމަފް ޓާޏެއްސެ އޮޓީލް މެދުއައޮޓީލް ހި. ދެގްކަމަފް އަޅުސަދޏަފް މަޢުޑޫމާގު ޑިބެދީ

ކަދްކަދް  މެމޯގަކާ އެއްޗިހި ދެޒެސެދް އެ ކސެދްގަފްއެޒި ވަސުގެއްސައި ލާކިއުޑަޒގަކާ އެއްޗިހި ދެޒެހިގަފްއެޒި ސޮގަކަފް ހި

އަޅުސަދޏު ސޮވާޑަދް . ގަޓާގުކުޒުދްގައް އެބަހުޒި އަފް ބޮޏެގި މުވައްޒަޓުދްސެ މެޔުސައި އިދްގިހާ. ޔަދީކުޒަމުދް އެ ސެދް



  

އޮޓީހުސެ މުލާޒައިސެ އޮދިސަދޏު ސެދެލް މުލާޒައިސެ އޮދިސަދޏު  އަފް އޮޏިޓު މިދިވަދް މުއައްލަލާގަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ

އި ހުޒި ބަޖެޓު އޮޓީހުސަ މިހާޒު ވެލް އޮޏިޓު. ދްކޮފް ބަޑަސޮގް ޒަދސަޅަފް ޔިޒާލާ އޮގް ހަމަޖައްލާޓައި އެ

ބޭޓުޅާސެ ސާގް  އިދް ބޭޒަފާއި ގަދްގަދަފް ކުޒާ ޔަގުޒުގަކުސައި އެ ވަޏައިސަދްދަވާ ޔަގުޒާ ދުސުޅޭ އެ ބޭދުދްކޮފްސެދް ޒާއްޖެ

ކަމަފް  އްވާކުޒަ ގަދްމެ ކަމެއްބޭޒަފް ޔަގުޒުގައް ވަޏައިސަގުމާ މިކަހަޑަ ކިއިދް  އަޒިލް ބޭޓުޅުދް ސޮވައިސެދް ޒާއްޖެ

ސެ ލަލާ ހަޒަކާގްގެޒިވާދް ޔޭ ބަޖެޓުއެއްކޮފް މިދިވަދް މުއައް ޑަގުދް އަޅުސަދޏުމެދް މިދިވަދްކަމާޔައު. މަޢުޑޫމާގު ޑިބޭ

އަފް ޒާގީކޮފް  އިދްގިހާ. ޖެދެޒަޑާ ޔެކޮޅަފް އުޓުޑޭ މަގު އޮޏިޓަޒކަމުސެ ގުހު އްވާޓައިލާސެ ދަހަމަ ބޭދުދްކުޒަ

އްސެ ވެޒިޔަކަފް އެ މިދިވަދް މުއައްލަލާ. އި މަލައްކަގްކުޒައްވާ ކަމަފް ޓާހަސަކުޒައްވާމުވައްޒަޓުދްދާ ޔޭގެޒޭސަ

ސޮގަކަފް  ހަމަދުކުޒައްވާ މުވައްޒަޓުދްދާ ޔޭގެޒޭ ހިގަފްއެޒިހާބޭޓުޅާ ހިގްޕުޅާ އަޅުސަދޏުމެދް ޢައްޔަދްކުޒި ބޭޓުޅާ އެ

ފްސެދް ދަހަމަ ޑަގުސެ މުޔަޑާއި ޓައިލާ ބޭދުދްކޮސައި ޔައުވާ މުވައްޒަޓުދްދާ ޔޭގެޒޭޕުޅާހަމަކުޒައްބޭޓުޅާ ހިގް އެ ކކަދްކޮފް

ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ މި  .މި ކަދްގައްގަކަކީ މިއީ އަޅުސަދޏުމެދް ބަޑަދްޖެހޭ ކަދްގައްގައް ޔީއިމަދްޓާގައް ހޯޔަ

ލް ޔިދަ ވަދްތާ އަޅުސަދޏަކަފް ދުޓެދޭ އަޅުސަދޏުމެދް ކިގަދްމެ ބޮޏު ބަޖެޓެއް ކަދްގައްގައް މިހެދް ހުޒި ކަމަފް

އަދެއްކޮޅުދް . ގަދެއް އަފް ޓުޒިހަމަވަމުދް ޔާ ޔު އެ މިދިވަދް މުއައްލަލާޔޭ މަސްލައަޅުސަދޏުމެދްސެ ބަޖެޓު 

ޓުވެޒި ޓަދޏިޔާޒަކަފް އަކީ ވަޒަފް އިދްޞާ ޖެދެޒަޑަކަފް ހުދްދަވާ ބޭޓުޅާ އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑުކުޒާ ސޮގުސައި އޮޏިޓަޒ

ކުޒުމުސެ ވަޒަފް ބޮޏު ކެއް އޮޏިޓުޑަގުސެ ހުޒިހާ މުއައްލަލާގަވާޑުކުޒަދީ ޔައުހަބޭޓުޅާއާ މި  އެ އަޅުސަދޏުމެދް. ވާދްޖެހޭ

ޅުސަދޏު ވަދްތާ އަ ބޭޓުޅާސެ ކަދްގައްގައް ހުޒި ކަމަފް އަޅުސަދޏު ކުޒިދް މި ޔެދްދެވި ސޮގަފް އެ. އެއް ޒިދްމާ

 ހުޒި ކަދްގައްގައް ޓޮޒުވާޓައި އެ ބޭޓުޅާ ޒުހޭ ވެޒިޔަކު ހުޒި މުއައްލަލާސައި އެކު ޔަދްދަވާދީ އެ ގޯ އިގުބާޒާކިހިދެއް

އަޅުސަދޏު . ޏިޕެދްޏުވާދީ ޖެދެޒަޑަފް ގޯ އޮޏިޓަޒއަޅުސަދޏުމެދް ކިހިދެއް. ދެ ކަމެއްގައްޔާޒުދުކުޒާބޭޓުޅާ ޒިޕޯޓު 

. ދުކުޒެވޭދެ އިދސޭގޯ ކަމެއް އަޅުސަދޏަކަފް އެ. ކަމުސައި ބަޑައިސަދްދާދީ އެއް ގޯ އެއީ މިދިވަދް މުއައްލަލާކިހިދެއް

 އެ ގަދަފް ބޭދުދްވެސެދް އައި ބަޖެޓުޖެދެޒަޑް މި އަކީ އޮޏިޓަޒ އުޅޭ ވާހަކަ އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވަދް މިކ ވީމާއެހެދް

 އެކަމަކުކ އަޅުސަދޏުމެދް މި މަޖިޑީހުސެ މިދިވަދް މުއައްލަލާ. ދުކުޒަމޭ އަފް ޔޭކަފެއް އަޅުސަދޏު އިދްކާޒެއް ބޭޓުޅާ

ޔުކުޒަމުދް ޔަދީ ޚަޒަ .ގޯޓު އެ ޓައިލާ ޚަޒަޔުކުޒީ ކިހިދެއްޑުކުޒި ބަޖެވާހަ އާޖެހެއޭ އެ މުއައްލަލާ އިދް ބަޑަދް އެބަ

މާޔަގްކުޒާ ހިޑަޙަގު އެއް ހިދްސުމުސައި ޒާގީ މަޞް ސޮގުސައި މިދިވަދް މުއައްލަލާ ބޫޑުކުޒާއަޅުސަދޏު ޤަ. ގޯކިހިދެއް

ޒަކާގްގެޒިވާ މިދިވަދް ހަޅަފް ހުޒި ވަޒަފް ޒަދސަ އަޅުސަދޏުމެދްސެ ގެޒޭސައި އެބަ. ެކަމެއް ދުކުޒެވޭދެ ޓަޒާގަކަފް އ

އަޅުސަދޏު ހަމަ މި ޓުޒުޞަގުސައި ޓާހަސަކޮފްޑަދް ބޭދުދް ޓެކްލްއާ . ހުޒި އިދސޭގޯ އޮޓީލްގައް އެބަ. މުއައްލަލާގައް

ކޮޒަޕްޝަދް ބޯޏު އަޅުސަދޏު ޓާހަސަކޮފްޑަދް  އެދްޓި. ބޭޓުޅުދްދަކީ ހަމަ ވަޒަފް ޕްޒޮޓެޝަދަޑް ބައެއް އެ .ބެހޭ އޮޓީލް

 އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވަދް މިކ އެހެދްވީމާ. ކުޒައްވާ އިދސޭގޯ ބޭޓުޅުދް ހަމަ ވަޒަފް ބުޒަކޮފް މަލައްކަގް އެބަ އެ. ބޭދުދް

ޔިދީމާ އެ ޓައިލާ އެހެދްދަމަވެލްކ ބަޖެޓު . ކުޒަމޭޔިދުމަކަފް އިދްކާޒެއް ދުއަކީ އަޅުސަދޏެއް ބަޖެޓު އުޅޭ ވާހަކަ



  

އަޅުސަދޏު ސޮވާޑަމޭ . ޖެހެއޭ ދޏުމެދް އެ ކަދްގައްގައް ބަޑަދް އެބައަޅުސަ. ޚަޒަޔުކުޒާ ސޮގް އެއީ ލުވާޑުއުޓެޔޭ ސޮގެކޭ

ބޭޓުޅާސެ އޮޓީހުސައި ގިއްބެވި  އެ. ބޭޓުޅާ ކަދްކަދް ކުޒައްވާފޭ އެ ކޕްޒޮޓެޝަދަޑްކޮފް ވުޒެ ޖެދެޒަޑަފް މިހާޒަފް އޮޏިޓަޒ

ހަވާޑުވެޓައި އޮގް މަލްއޫޑިއްޔަގު  މަފްއިދް ޚަޒަޔުކުޒު ހުޒި ޓައިލާ ޑިބިޓައި ދްދާއި މުވައްޒަޓުދް ބިދާކުޒުމަފްމުވައްޒަޓު

ދޫދް ކަމަފް  އެ. ޓެޔޭ ޓެދްވަޒަފް އެކަދްކަދް ކުޒައްވަމުދް ސެދްޔަވާފޭދުއުޔިވެހި ޒައްޔިގުދްދަފް ލުވާޑު އަޔާކުޒުމުސައި

ހޭދެ ޑުމާ ޔޭގެޒޭސައި އަޅުސަދޏުމެދް ވިލްދަދްޖެމި ބަޖެޓަފް ވޯޓު ، ޔިދުމަފްމަ އަޅުސަދޏުމެދްދަފް މި ބަޖެޓު ދަ ވާ

 .ވަޒަފް ބޮޏަފް ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. ޑަދްޔަދްދަވައިއަޅުސަދޏު ވާހަކަ 

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަޑީ ޢާޒިމުހެދްވޭ މެޔު

ޔިޒާލާކުޒި ކޮމިޓީސެ ލަބް  ވަދަ އަހަޒުސެ ބަޖެޓު 3123ޓީހުސެ ޖެދެޒަޑް އޮ އޮޏިޓަޒ. އްޒަގްގެޒި ޒައީލްޝުކުޒިއްޔާ ޢި

ޙަޤީޤަގުސައި މި ވާހަކަޔައްކާޑަދް . ކޮމިޓީސެ މެދްބަޒުދްދަފް އަޅުސަދޏު އެ ކުޒި ބުޒަ މަލައްކަގަފް ޝުކުޒުޔަދްދަވަދް

 ވަސުގެއްސައި މި ވާހަކަޔައްކާޑުމުސެ އޮޏިޓަޒ ސޮގުސައި ވަޒަފް މުދާލަބު ޅުސަދޏަފް މި ޑިބުދީ އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑުކުޒާއަ

އަޅުސަދޏުމެދްދަފް އެދސޭދެ މިހާޒު . ޑިބިސެދް މި ޔިޔައީސެ ޓުޒުޞަގު އްކާޑުމުސެ ވާހަކަޔަޖެދެޒަޑް އޮޓީހުސެ ބަޖެޓު

އަޅުސަދޏުމެދްސެ . ޔުދިޔޭސެ ކޮޒަޕްޝަދް އިދްޏެކްލްސައި ޔިވެހިޒާއްޖެ އެއް ޔުވަހުދް އަދެއް ޔުވަހަފް ޔަދީ ކުޒިއަޒަމުދް

އެކަކު އަދެކަކަފްކ ޚާއްޞަކޮފް ލަޒުކާޒަފް  ޔިމާޑަފް ގެޒޭސައި ވަޒަފް ސިދަ މެދްބަޒުދްދާ މި ޢިއްޒަގްގެޒި މަޖިޑީހުސެ

ކޮޒަޕްޝަދުސެ ވާހަކަ ގަކުޒާޒުކޮފް  ކދިލްބަގްވާ މެދްބަޒުދްގަކުސެ ގެޒޭސައި އެކަކު އަދެކަކާ ޔިމާޑަފް އިދސިޑިޔިމާކޮފް

ޑިއަދުދް މި 43 ޖެދެޒަޑް އޮޓީހުސެ ބަޖެޓު ޔެކެވެމުދްޔާ މި ޔަދޏިވަޅުސައިކ އަޅުސަދޏުމެދް މާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީދް އޮޏިޓަޒ

މިޑިއަދަފް އިގުޒުކޮފްޔިދް ޔިދުމަކީ އެއީ އަޅުސަދޏު  59މިޑިއަދަފް އިގުޒުކޮފްޔިދް ޔިދުމަކީކ  53މި އަހަޒު 

ޔަދްދަވާދީ އަޅުސަދޏުމެދްސެ މި ކޮޒަޕްޝަދް ހުއްޓުވުމަފް އެޅުދު ދުވަގަ ހުއްޓުވުމުސެ މަލައްކަގަފް ކޮފްޔެވުދު ވަޒަފް 

ކޮޒަޕްޝަދްސެ ކަދްގައް ދައްގާޑަދް ދުވަގަ އަޅުސަދޏުމެދްސެ ޤައުމުސައި  ޖެހޭ އެބައަޅުސަދޏުމެދް . ބޮޏު ހެޔޮ ކަމެކޭ

ޖެހޭ  އަޅުސަދޏުމެދް އެބަ. ޒާބަކާ ޔިމާޑަފް ޔާދްޅުސަދޏުމެދްސެ ޤައުމު ޒަދސަޅު މިލްއަ ކވީވަޒަކުދް މަޔުކޮފް

އާޔެކ މިދިވަދް މުއައްލަލާގައް . ވާދް އަޅުސަދޏުމެދްސެ އަދްދަދް އޮގް ޖީޑުގަކަފް އަޅުސަދޏުމެދް ދަމޫދާ ބަޔަކަފް

އުޅެދީ ޓަހަޒެއްސައި ވެލް ޒަދސަޅު  މިދިވަދްކަދްމަގީ ދެގިސެދް ދުވަގަ މިދިވަދްކޮފް މަލައްކަގްދުކުޒެވިސެދް މި

ޓޯޒުވަމުދް އެކި ދިވަދް މުއައްލަލާގަކަފް ދުޓޫޒުޙަޤީޤަގުސައި މިއަޔުސެ ލަޒުކާޒުދް މި. ދޫދް ބަޖެޓެއް ދުޑިބިސެދެއް

ޖެހެއޭ  ޔެދްމެވެލް ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ވާހަކަޔައްކަވަމުދް ވިޔާޅުވަދީ އަޅުސަދޏުމެދް އެބަ. ޔޭ ބަސޮގްސޮގުދް އެ

ކޮފް ވިޔިސެދް މި ހަމަ އެއާއެއް. ހިދްސުމުސެ ބާޒު ޔޭދް. މިދިވަދްކަދްމަގީ މިދިވަދް މުއައްލަލާގައް ޔޫކޮފްޑަދް

ޓަކައި  އްލަލާ އެއް މިދިވަދްކަދްމަގީ ހަޒުޔަދާކޮފް ހިދްސުމަފްއެ މުއަ. މުވައްޒަޓުދްގަކެއްސެ ވާހަކަވިޔާޅުވަދީ އިޔާޒީ 

އެއްސެ ވެޒިދްދަފް  އެ މުއައްލަލާ. އެއްސެ ވެޒިދްދަފް އެ މުއައްލަލާ އެއް ހިދްސޭދެ ސޮގް އެދސޭދީ އެ މުއައްލަލާ



  

ދް އަދެއް ގަދަފް އެބަ ވަދްތާ އެގަދުސެ މުވައްޒިޓުދް އެއް ގަދު ހިދްސޭ ކަމަފްސޮގުސައި އެކަދް ދުއެދްމެ އެކަފީސެދްވާ 

ދޫދްދަމަ އަޅުސަދޏު . ޑާދްޖެހޭ އެގަދަފް ޤާބިޑު ކަދްގައްގައް އެދސޭ ޔަދްދަ މުވައްޒިޓުދް އެބަ .ބަޔަޑުކުޒަދްޖެހޭ

ދުކުޒަދް އަޅުސަދޏުމެދް އެދްމެ ބޭދުދް ސޮގަކަފް އަޅުސަދޏުމެދްސެ ޒިޕޯޓުގައްކ އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑްސެ ޒިޕޯޓުގައް  ޤަބޫޑެއް

ދެޒޭ  އާޔެކ ޓަހަޒެއްސައި ވެލް އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑްސެ އޮޓީހުދް އެ. ސޮގަކަފް ދިކުމެސެދްޔާދެ ކަމަކަފް އެދްމެ ޓުޒިހަމަ

ޔޭދް އިޖެހޭ އަޔިވެލް ޔެދް ގިބި އިދްޞާޓު ހޯޔަ އަޅުސަދޏުމެދް އެބަ. ދިމުދީކީ ދޫދް ޒިޕޯޓުގައް ދެޒުމުދް އެ

 އެ. ޒުދު ޒިޕޯޓުސައި އޮގް ކަދްގައްގައް ޓޮޑޯކުޒަދްމަލައްކަގްކުޒާ ޓަޒާގްގަކުދް އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް އޮޓީހުދް އެ ދެ

ވޭގުވެޔިޔަ ލަޒުކާޒުސެ ވެލް . އަޅަދްއެކަފީސެދްވާ ޒަދސަޅު ޓިޔަވަޅު ޔޭގެޒޭ އް ސޯލްކޮފް ކޮފްޓި ޓަޒާގްގަކާކަދްގައްގަ

ދް ޔަދްދަވަދް އެއްކޮފް އަޅުސަދޏުމެއެހެދްދަމަވެލްކ ހިގާމައާ. އިވޭވަޒަފް ސިދަ ޒިޕޯޓުގަކެއް ދެޒިސެދް ހާމަކުޒެވިޓަ

އަފް  އެ. ބެހެއްޓިޓައި އޮގްކަދް އިހިލާބުދް އަޅުސަދޏުމެދް އަޑަމާޒި އަފް ޑާ ގަޅުޑާޓަ ޖެހެދީ އެ ޒިޕޯޓުގައް އެ

އޭސައި ހުޒި މައްލަޑަގަކަފް އަޅުސަދޏުމެދް ޒިޢާޔަގްދުކޮފް އޮގުމަކީ ދުވަގަ ވާ ޒަދސަޅު ޓިޔަވަޅުގަކެއް ދޭޅިކ އެކަފީސެދް

ދޏުމެދް ހިލާބަފްކ އަޅުސަ ގުސެ ބޭދުމެއް އަޅުސަދޏުމެދްދާޒ ޖެދެޒަޑް އޮޓީހުދް ކުޒާ މަލައްކަބާއްވައިޓި ދަމަ އޮޏިޓަ

ބޭދުދް ހިޓަދް ޅުސަދޏުމެދް ޓުޒިހަމަ ސޮގުސައި އޭސެ އަ. ދުކުޒެވޭ ކަމަފް އަޅުސަދޏަފް ޤަބޫޑެއްޓުޒިހަމަ ސޮގުސައި ހިޓާ

ޖެހޭ އޭސައި ހުޒި  ފްޓަހު އަޅުސަދޏުމެދް އެބަބޭދުދްދަމަ އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް އޮޓީހުދް ކުޒާ މަލައްކަގް ދިމުމަ

އޭސައި ހުޒި ކޮޒަޕްޝަދުސެ މައްލަޑަގައް ގުހުމަގުކުޒެވޭ ޓަޒާގްގައް ސެދްސޮލް ލުވާޑުކޮފް  ކމައްލަޑަގައް ޔިޒާލާކޮފް

ލް އަޅުސަދޏުސެ ވާހަކަ ވެކ އާޔެ. އަޅަދްގްގަކަފް އެކަފީސެދްވާ ޓިޔަވަޅުޓަޒާ އެއަކީ ބަޑައިކ  ކޮބައިގޯ މައްލަޑަ

ޕީސެ ޓަޒާގުދް ވެލް އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑްސެ އޮޓީހުސެ މި ބަޖެޓަފް ގާއީޔުކުޒާ ވާހަކަ .އާޒު.ޑާދީ އަޅުސަދޏުމެދް ޏީދިދްމައި

 . ޝުކުޒިއްޔާ. ޔަދްދަވާޑަމުދް

 

 :މް ވާހަކަޔެއްކެވުދްއިޒާސެ މެދްބަޒު ޤާލިމް އިބްޒާހީމާމިދސިޑީ ޔާ

ދް ދިދްމެވި ސެ ބަޖެޓަކީ މާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީވަދަ އަހަޒު 3123އޮޓީހަފް ކަދޏައެޅިޓައިވާ  ސެއޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް. `

އާޔެކ މުއައްލަލާއެއްސެ ހިދްސުމުސައި . ވެލްފް ޔަދްދަވާޑަދް ޓުޒަގަމައިދުދްސޮގަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒާ ބަޖެޓެއް ކަމަ

 ކަހަޑަ އިދްޏިޕެދްޏެދްޓު ޖެދެޒަޑްގަދެއްސެ ވެޒިއަކު ކަދްގައް ކުޒާ ސޮގް ކަމުދުޔިޔައިމަ އަޔި ޚާއްޞަކޮފް އޮޏިޓަޒ  އެ

ބައެއްސެ ކަދްގައްގައް އަޅުސަދޏުމެދް ދިދްމަމުދް  އެ ކމުއައްލަލާގަކުސެ ވެޒިދްދަކީ މި މަޖިޑީހުސެ ގަޅުމަފް ސެދެލް

އަޔި ކުޒީސައި ހުދްދެވި އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް ކުޒެއްވި މަލައްކަގްގައް . މިހާގަދަފް ވެލް ސެދްސޮލްޓައި އޮގް ކަމެއް

ވެލް އަޅުސަދޏުމެދް ކަދްގައްގައް ކޮފްޓައި އޮގްސޮގެއް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ކޮދްމެހެދް އިގުޒަފް ކަމުދުޔިޔުމުދް 

އަކަފް  ޑާދީ ވަކި ޔިމާއަކަފް ދުވަގަ ވަކި ޕާޓީއަޅުސަދޏު ޔަދްދަވައި. ފެއް ދެގީމުވާހަކަ ޔައްކާކަ ގަޓްލީޑުކޮފް އެ

ޑް ދެޒޭ ޒިޕޯޓެއްސައި އޮގުމަކީ އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑަފް ދިލްބަގްވާ ބޭޓުޅެއްސެ ކަދްގައްގަކުސެ ވާހަކަ އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަ



  

މި ކ އާޔެ. ކަދްގައްގައް ދުކުޒެއްވިސެދް އެކަދް އަޅުސަދޏުމެދް ޓާހަސަކޮފް ޔައްކަދްޖެހޭ ކަމަކަފް އަޅުސަދޏު ދުޔެކެމޭ

ގަކުސެ ގެޒޭސައި ޑާދީ ކޮދްމެ މުއައްލަލާ އެއް ވެލް ޒަދސަޅުކުޒުމަފް ކުޒެވޭ މަލައްކަގްމޭޒުމުދް އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވައި

ވާ މީހުދް  ވާ އަޔި ގަޖުޒިބާ ޑިބިޓައި ޑިބިޓައިޢުޑީމު ޑިބިޓައިވާ ގަޒުބިއްޔަގު ގަދަކާ އެކަފީސެދްވާ ޒަމާދަކާ ސުޅޭ ގަ އެ

އެހެދް އެކަދް . ޔޭ އެހެދްދޫދްގޯ ގަދަކަފް ސެދްޔިއުމުސެ މުހިއްމުކަދް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޓާހަސަކުޒެވިސެދް އެބަ އެ

ކަމަފް ބުދަމުދް ސެދްޔިއުމަކީ އަޅުސަދޏު  ކޮފްސެދް ކަދްގައްގައް ދުކުޒެވޭމެދް ވަކި ޔިމާއަކަފް އަމާޒުއޮއްވާ އަޅުސަދޏު

ޔެދްދެވި ސޮގަފް  އާޔެކ އެކަދް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޤަބޫޑުކުޒެވެދީ މި. ޤަބޫޑުކުޒާ ސޮގުސައި ގާކުދްގާކުޖެހޭ ކަމެއް ދޫދް

ސިދަ ޔިސު ވާހަކަގަކެއް ޔައްކާކަފެއް އަޅުސަދޏު  ޖެޓާ ބެހޭ ސޮގުދް މާއަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާޑަދް ބޭދުދްވަދީ މި ބަ. ބެޑީމަ

މެޔުސައި އެއާ ކ ދް އެކަދް ދިދްމެވި ސޮގުސެ ޒިޕޯޓު އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޑިބިޓައިވުމުދްއެއީ މާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީ. ގީމޭދެ

ވެލް އޮޏިޓަޒ  ކުޒީސައިހަމަ އެ މާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީދް . ހެޔި އަޅުސަދޏު ހިގްހަމަޖެހެދީ މި ޔެދްދެވި ލަބަބާ

ބޭޓުޅަކާ މެޔު ކަދްގައް ހިދސި  ވަދީ މި ގަދަފް އައިލް އަޅުސަދޏުމެދް މި ޖެދެޒަޑަކަފް ހުދްދެވި ބޭޓުޅެއްސެ ޒިޕޯޓު މި

އެ އުލޫޑުދް މިއަޔު ވެލް އެ ކ ޅުސަދޏު ޤަބޫޑުކުޒަދީ އެހެދްވީމާހަމަ އަ. ސަދޏުމެދްދަފް ޓެދިސެދް ސޮއްލަސޮގް އަޅު

ވާހަކަ  މިކ އާޔެކ އެހެދްވީމާ. ދްޔާދެ ކަމަފްޔެދްދެވީ ބަޖެޓުސެ މަލައްކަގް ދިމިސެ މަލައްކަގް މިއޮޓީހުސެ ބިޑުސެ 

 . ވަޒަފް ބޮޏަފް ޝުކުޒިއްޔާ. ޔަދްދަވާޑަމުދް އަޅުސަދޏު އިފީދޔެޑާދަދް

 

 :ޓުފީ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޒިޔާޟު ޒަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދްވިޑު

އާޔެކ އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑްސެ ޒިޕޯޓާ ބެހޭ ސޮގުދް އަޅުސަދޏު . ޒަގްގެޒި ޒައީލްޝުކުޒިއްޔާ ޢިއް. އައްލަޑާމްޢަޑައިކުމް

ދް ވަޒަފް ސިދަ މަލައްކަގްގަކެއް ކުޒުމަފްޓަހުސައި ސެ ޒިޕޯޓަކީ މާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީޔަދްދަވާދީ އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑްސެ އޮޓީހު

ޒަދްޖެހޭ ޙަޤީޤަގަކީ އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑްސެ އާޔެކ އަޅުސަދޏުމެދް ޤަބޫޑުކު. އެކުޑަވާޑެވި އަޔި ޓޮދުވާޓައި އޮގް ޒިޕޯޓެކޭ

މިއީ ހަމަ އަޅުސަދޏުމެދް . ހެޔިކަދްޖެޓު ޔޫކުޒަދް ލަޒުކާޒުދް ޔެކޮޅުޓަޒާގަފް ބަ އޮޓީހުދް ޓޮދުވި އަޔަޔަފް އެ

 ޖެހެދީ މިއަޔުސެ ލަޒުކާޒުދްސޮގަފް މިހެދް ޔަދްދަވަދް ވާހަކަ މި މި. ކަދްބޮޏުވެ އަޅުސަދޏުމެދް ހިގާމަކުޒަދްޖެހޭ ކަމެއް

މިދިވަދް މުއައްލަލާގަކާ އަޔިވެލް އެހެދް ލަޒުކާޒު ޖަވާބުޔާޒީކުޒުވަދް މަލައްކަގްކުޒާ ޔިމަޔިމާޑަފް ޓައިލާ ޔޫދުކުޒާ 

 ޓަހުދް ވެލް އެކަދް އޮގީ އެ މި ލަޒުކާޒު އައި. މައްލަޑަ އަކީ އެއީ މިހާޒު އުޓެޔިސެދް އުޅޭ މައްލަޑަ އެއް ދޫދް

އްކަވަމުދް މަދިކު ވާހަކަޓުޅު ޔަ ޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މޫލާޅުހެދްވޭޒު ޔާއިއަޔި ހަމަ އެހެދްމެ މިއަޔު ހު. ސޮގަފް

އެކު މަލައްކަގްކުޒަމުދްސެދްޔަދީ މާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީސެ މުޤައްޒިޒު ހަމަ ކަދޏައެޅިސެދް  ދް ހަޒުޔަދާކަމާމާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީ

އެ ކޮމިޓީސައި . ޚިޑާޓު ވާހަކަ އެއްއަކީ ޙަޤީޤަގާ  ވަކި މަސުލަޔެއްސައި މަލައްކަގްކުޒަދް އުޅޭ ކަމަފް ޔެއްކި ވާހަކަ

ދް އެ ކޮމިޓީ އަޅުސަދޏުމެދް ކުޒާ މަލައްކަގަކީ އެ ކޮމިޓީ ޖަވާބުޔާޒީކ. މަލައްކަގްކުޒަމުދް ސެދްޔަދީ އަޅުސަދޏުމެދް

ކީ މިއަޔު އެކަދް ކުޒަދްޖެހޭ ލަބަބަ. އެކަދް އަޅުސަދޏުމެދް ކުޒާދަދް. ލަޒުކާޒު ޖަވާބުޔާޒީކުޒުވަދް ކުޒާ މަލައްކަގް



  

 .ގަދަފް ޓޮދުވި ދަމެއް ބޭޓުޅުދް މި އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑަކީ މި ލަޒުކާޒަފް ގާއީޔުކުޒާ މީހެއްސެ ސޮގުސައި އެ

ހަމަ ކ އެހެދްދަމަވެލްކ އަޅުސަދޏުމެދް ވަކި މީހަކު އިޔިކޮޅު ޓަޒާގްގަކުދް އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑަފް ވަކި މީހަކު ޑާޓާދެގީވެ

. އެދްމެދްދަފް ޤަބޫޑުކުޒެވިސެދް މިހާޒުސެ އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް ޓޮދުވީކުޑަ ހުޒި މީހެއް ކަމަފް ލީޔާ ޒީދޔޫ

މަދިކުޓާދަކީ ވަޒަފް  ބެޑުމުދް އެޓަވިއުދްދާއި އަޅުސަދޏުމެދް ބެޑިއެހެދްދަމަވެލްކ އަޅުސަދޏުމެދް އިދްޓަވިއުކުޒި އިދް

އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޑިބުދީމާ  ޔަޤީދްކަދް އިކުޒާދެ ކަމުސެ ޓުޒިހަމަ އިގުބާޒާމަލައްކަގް މުލްގަޤިއްޑު ސޮގެއްސައި އެ

އަޔި . ޔަދްކުޒީއަޅުސަދޏުމެދް އެއްބަލްވެސެދް މިހާޒުސެ އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް ދިޔާޒު އެ މަޤާމަފް އަޅުސަދޏުމެދް ޢައް

އެކު އެ މަލައްކަގްކޮފް ކުޒަދް މި ލަޒުކާޒު ގެޒޭސައި ހުޒި ކޮޒަޕްޝަދްސެ  ސުޅިސެދް ވަޒަފް މިދިވަދްކަމާ ޢައްޔަދްކުޒުމާ

މިޑިއަދް ޒުޓިޔާ  :.22ކަދޏައެޅިސެދް . ޔައްކަދީ އެއްގޯ މި އް ޔައްކަދްޓެފީމަ ކެގްދުކުޒެވިސެދް ކޮދް ވާހަކަވާހަކަގަ

ޕީ އަފް .ޏީ.އެމް. އެއީ އަޅުސަދޏު ޔައްކާ ވާހަކަ އެއް ދޫދް. ބުދަދީ ކުމުދްޔޫ ބަދޔަޒުދް އޮގް ކަމަފް އެ އިގުޒަފް ދެސި

މިއަޔު  ހި ޔައްކައިއެއްޗެ ވާހަކަގަކާ މިކ އެހެދްވީމާ. އްކަވާ ވާހަކަ މިއީދިލްބަގްވެވަޏައިސަދްދަވާ ބޭޓުޅުދް ވެލް ޔަ

މާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީސެ . އުޅެދީ ލަޒުކާޒު އޮޒިޔާދްކުޒާ ހިލާބަފް ޔިޔައިމަ ޔެދް ކޮދް ވާހަކަގަކެއްގޯ ޔައްކަދް ގި

ދޔަޒުސެ ކުމުދްޔޫ ބަހުފަހެޅީ  އަޅުސަދޏު. ކުޒަދީ ކަދްގައް އަޅުސަދޏުމެދް އެ. ކަދްގައް ކުޒަދީ މުޤައްޒިޒެއް ދޫދް އެ

އަފް ޔިޔަޔަލް އަޅުސަދޏުމެދް ކުޒާ  ކޯޓަފް ކޮދްމެ ޔުވަހަކު ޔެ ޔަޅަ. އުޅެދީ ވެސެދް ގިއްކިހިދެ. މައްލަޑަ ބަޑަދް

ކުޒިޔަލްކ ވަޅި އެޅިޔަލް އަޅުސަދޏުމެދް ކުޒާ  ލްކ އަދިޔާބިޒުޔެއްކިޔަ. ކުޒާދަދް މަލައްކަގެއް އަޅުސަދޏުމެދް

ސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ހުޅުހެދްވޭޒު ޔާއިޒާ. އަޒައިސެދް ގި އުޅެދީކީކޭގަ ހިގަފް. އްޓާދަދްއް ދުހުމަލައްކަގެ

ގަދް  މި. ދުކުޒެވޭދެ ބޭދުދް ސޮގަފް ކަދްގައްގަކެއް. އަޒަދީ ބޭދުދް ސޮގަފް ކަދްގައް ކުޒެވިޔާދެ ކަމަފްގަހިގަފް

އެކު ޔަދްދަވަދް ބޭދުދްވަދީ ހަމަ އެއާ. ބޭދުމެއްސަގްކުޒަދީ ކޮދްމެވެލް މަލައްކަމި ކުޒަދް އަޅުސަދޏުމެދް މިދިވަދް

ދް ކޮ. ސޮގޭ އެއީ ޕީ މެދްބަޒުދް ބޭދުދްވި.ޏީ.އެމް އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑްސެ އޮޓީހަފް ބަޖެޓު ޔޫދުކުޒީ ހަމަ ކަދޏައެޅިސެދް

. އެއް ސަމި ގާ ،އެއް ދުޔެއްކޭދެ އިގަދުސަ ސައި ބޭދުދްހާ ވާހަކަ އެއް މިމި ގާ. ވާހަކަ އެއް ޔައްކާކަފް މިގާސަ

އާޔެކ .. ބޭޓުޅުދް ވާހަކަޔައްކަދްކ އަޅުސަދޏުމެދްސެ ވާހަކަ ހުއްޓުވަދް ކުޒާ މަލައްކަގަފް ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ މި

 . ޓިޔަވަޅު އަޅުއްވަދްޖެހޭދެ ހަމަ

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 ...މް ޒަޝީޔުޒާހީމާޓަދްދު ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އިބް

 

 :ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޒިޔާޟު ޒަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޓުފީވިޑު



  

މި . އެހެދްވީމާކ އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާދީ އަޅުސަދޏުމެދް ބޭދުދް ސޮގަކަފޭ އަޅުސަދޏު މަޖިޑީހުސައި މަލައްކަގްކުޒާދީ

އަޔި . ދް ދުބާއްވާދަމޭޓަކައި ދުޓޮޒޮޅާ އެދްމެ ސަޑެއް ވެލް އަޅުސަދޏުމެ ލަޒުކާޒު ޖަވާބުޔާޒީކުޒުވުމަފް

މިދިވަދް . އަޅަދް އަޅުސަދޏުމެދް ޔެކޮޅެއް ދަހަޔާދަމޭޓިޔަވަޅު އަޅަދްޖެހޭ އެއްވެލް މީހަކުސެ މައްޗަފްޓިޔަވަޅު

ކަދްމަގީ މި ދިވަދް މުއައްލަލާގައް މިދިވަދްމުއައްލަލާގަކަފް ސޮވާޑަދް ބޭދުދްވަދީ އަޅުސަދޏުމެދްދޭ މިއަޔު މި

މި  ޒިދްސެ ވިޔަޓާޒިޔަޓާޒިވެއަމިއްޑަ ކިގައް ވި. އުޅެދީ މިއަޔު މިދުކުޒެވިސެދް އެކަދް ހަޖަމު. ވަމުދް ސެދްޔަދީބާއް

އެކަމަކު އޭދަސެ ވިޔަޓާޒީސައި . ގިބެދީ ހަމަ މަޏުމަޏުދް އަޅުސަދޏުމެދް މި. މަދިކު ޓުދޏާޑައިޓިގޯ މިހާޒުމޫލާ

 ...ދް ވާހަކަ އެއްކޮ. އުޅެދީ ގާ ޔެއްކީމަ ކެގްދުކުޒެވިސެދް އެ ހިދްސާޓައިވާ ކޮޒަޕްޝަދުސެ އެދްމެ ވާހަކަ އެއް މި

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

މާޓަދްދު ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުކ މާޓަދްދު ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު

ޓުފީ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ވިޑު. ހުޒުމަގްގެޒިކޮފް ހިގްގަވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ސަވާއިޔަފް

. ޓުފީ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އިފީދޔެވަޏައިސަދްދަވާވިޑު. ވާކ އިފީދޔެވަޏައިސަދްދަވާފީދޔެވަޏައިސަދްދައި

 . ޔާލް ޑަބީބުޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އިޑްހުޅުމީޔޫ ޔާއި

 

 :ޔާލް ޑަބީބު ވާހަކަޔެއްކެވުދްހުޅުމީޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އިޑް

އަޅުސަދޏު ކ 3111އާޔެކ . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. `. އީލްޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒަ. `

ޓޮދުވި  އިދް ޔިޒާލާކުޒައްވާޓައިވާ ބަޖެޓު މާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީވަދަ އަހަޒަފް ހުފަހެޅިޓަ 3123އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް އޮޓީހުސެ 

ވަދަ އަހަޒު އޮޏިޓު އޮޓީހުސެ  3121އަޅުސަދޏު ޓާހަސަކޮފްޑަދް ބޭދުދްވޭ . ސޮގުސެ ޒިޕޯޓަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒަދް

 ...އަހަޒު ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީލް ވަދަ 3122. މިޑިއަދް ޒުޓިޔާ 29.8ބަޖެޓަކީ 

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ދޔަސޫވާ ސޮގަފް ޓުފީ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުކ ވާހަކަޓުޅުޔައްކަވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަފް އުވިޑު

 . ޔެވަޏައިސަދްދަވާއިފީދ ޢަމަޑުދުކުޒައްވައި

 

 :ޔާލް ޑަބީބު ވާހަކަޔެއްކެވުދްހުޅުމީޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އިޑް

ވަދަ އަހަޒު އޮޏިޓު އޮޓީހުސެ  3122. މިޑިއަދް 29.8ވަދަ އަހަޒު ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުދް ޓާލްކުޒި ބަޖެޓަކީ  3121

ދް މިޑިއަ 82ހުފަހެޅުއްވި ބަޖެޓަކީ  ފްވަދަ އަހަޒު ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހަ 3123. މިޑިއަދް ޒުޓިޔާ :.34ބަޖެޓަކީ 



  

 ވުމަފްޓަހު އައު ޑް އޮޓީހުސައި އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑަކު ދެގި ޔުވަލްގަކެއްއަޅުސަދޏު ޤަބޫޑުކުޒަދް އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަ. ޒުޓިޔާ

ކަފް އޮޏިޓު ކައިގުޒު ސޮގްގަ އިގުޒު ޕްޑޭދްގަކަކާއި. އް ޔާދެބޭޓުޅަކު އެ މަޤާމާ ހަވާޑުވެވަޏައިސެދްދެވީމަ އިގުޒު ޚަޒަޔުގަކެ

 :.34މަވެލްކ މިޔިޔަ އަހަޒު އެހެދްދަ. ކަމަފް ބޭޓުޅާ މަލައްކަގްކުޒައްވާ އޮޓީލް ގަޒައްޤީކޮފް މަލައްކަގްކުޒައްވަދް އެ

ދް ޒުޓިޔާ އޮޓީހުސެ ކަދްގައްގައް ގަޒައްޤީކޮފް މިޑިއަ 8ދް އިގުޒަފް ބޭދުދްޓުޅުވި ބޭޓުޅާ ވަޏައިސެ ދްސެ އިގުޒަފް އެމިޑިއަ

އެކަދް މާޑިއްޔަގު ކޮމޓީ މެޔުވެޒިކޮފް ޓިދޭދްލް މިދިލްޓްޒީދް ވަދީ . ޓަކައި ދާކުޒުމަފްއިގުޒަފް ހަޒުޔަ

ވަދަ  3122ޒުޓިޔާ  ދްމިޑިއަ 42ވަދަ އަހަޒުކ  3122ޓިޔާ ދް ޒުމިޑިއަ 43ޖުމްޑަ ކ އެހެދްވީމާ. ހޯއްޔަވައިޔެއްވާޓަ

ދް ޒުޓިޔާ ހުފަހެޅުއްވުމަފްޓަހު މިޑިއަ 82އި ވަދަ އަހަޒު ބަޖެޓުސަ 3123. އޮޓީހަފް ޚަޒަޔުކުޒެވިޓައިވޭ އަހަޒު އޮޏިޓު

ދް ޒުޓިޔާ މިޑިއަ 73ޓަޒާގުދް  އެ. ޒެއްވުމަފްކުޏަކުޓަޒާގުދް އެޔުދީ ބަޖެޓު  ލަބް ކޮމިޓީދް ޔިޒާލާކުޒެއްވުމުދް އެ

ދްލް ބޭޓުޅުދް ޓިދޭ ޓިދޭދްލް މިދިލްޓްޒީދް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޑިބުދު މަޢުޑޫމާގުސައި އެ. ކުޏަކުޒެއްވިއަފް ބަޖެޓު 

 ވެލް އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑުކުޒާ އެހެދްދަމަވެލްކ އެ. ދް ޒުޓިޔާސެ ބަޖެޓެއްމިޑިއަ 63ވަދީ  އަފް ޓޮދުއްވާޓައި މިދިލްޓްޒީ

 59ފްޓަހު ދިދްމެވީ ޔިޒާލާކުޒުމަކޮމިޓީސެ ލަބް ކޮމިޓީދް ބަޖެޓު  މާޑިއްޔަގު. ސޮގުސައި ގަދްކޮޅެއް ބޮޏު އަޔަޔެއް

އެއާ ކ ވަދީ މަޖިޑީހަފް ހުފަހެޅި އުޑަގުސެ މުޅި ބަޖެޓުއޭޒު ޔަ. އިޓަކަ ގަފް ޔިދުމަފްޓަޒާ ދް ޒުޓިޔާސެ ބަޖެޓެއް އެމިޑިއަ

އޮޓީހުސެ ބަޖެޓަފް  ދް ޒުޓިޔާ އޮޏިޓުމިޑިއަ 43.4ޓޮގުސައި ވަދީ ބަޖެޓު . ބަހުލްކުޒެވި ކޮމިޓީ އަފް ސޮއްލަސޮގުދް  ބެހޭ

ޓަހަޒު އޮޏިޓް އޮޓީހުސެ  އެ އަޔަޔަކީ މި އަޅުސަދޏުމެދް މުޅި މާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީދް ދިދްމެވީ ހަމަ. ސޮގަފް ޔޭ

ދް ޒުޓިޔާސެ ސޮގުސައި އަޅުސަދޏުމެދް މިޑިއަ 43.4އޮޓީހުސެ ބަޖެޓަފް  ޓުއެސޮގުދް އޮޏި. ބަޖެޓުކަމުސައި ކަދޏައެޅުމަފް

 ޓަކައި އިގުޒަފް އަޅުސަދޏުމެދް އޮޓީލް ހިދްސުމަފް އެހެދްދަމަވެލްކ އޮޏިޓު. ޓައިވާދެމާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީދް ޓާލްކޮފް

ހަމައަފް ބޭދުދްވާ ޓައިލާ ބޭދުދްވާ ހާޑަގްގަކުސައި މާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީ  މިޑިއަދް ޒުޓިޔާއާ 59ލަބް ކޮމިޓީދް ޓާލްކުޒި 

ސޮގަފް  އަޔި އެ. ސޮގަފް އަޅުސަދޏުމެދް އެއްބަލްވެޓައިވާދެ މެޔުވެޒިކޮފް ޓިދޭދްލް މިދިލްޓްޒީދް ހޯއްޔަވައިޔެއްވާ

 ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ. ލް މަޝްވަޒާކުޒެވިޓައިވާދެ އެކަދް ދިދްމުމުސެ ކުޒިދްއަޅުސަދޏުމެދް ޓިދޭދްލް މިދިލްޓަޒާ ވެ

 6ޓޮގުސައި ޔަގުޒުޓަގުޒަފް ބަޖެޓު . ޓާހަސަކޮފްޑަދް ބޭދުދްވޭއަޅުސަދޏު މި ބަޖެޓަފް ވާހަކަޔައްކާއިޒު ޔެގިދް ޕޮއިދްޓެއް 

ޓަކައި  ކުޒުމަފްޓު އޮޓީހުސައި އޮޏިޓުކުޒަދް އޮޏިއަޅުސަދޏު ޤަބޫޑު. ވާކަދް ޓާހަސަކުޒެވޭ ދް ޒުޓިޔާ ކަދޏައެޅިޓައިމިޑިއަ

 އެކަމަކުކ އެއް ޒަފެއްސައި ޒަފު. ވެލް ޖެހޭދެ އަޔި ކުޒައްވަދް .ކަމަފް އަގޮޅުގަކަފްކ ޒަފްގަކަފް ޔަގުޒުކުޒަދްޖެހޭދެ

ޓަހަޒު  ޓަކައި އެކި ކުޒުމަފްޝަދްކ ލްކޫޑް މި ގަދްގަދް އޮޏިޓުއޮޓީލް ދޫދީ ކައުދްލިޑުކ މަޒުކަޒުކ ޕޮޑިލް ލްޓޭ

އެހެދްވީމާކ އެއް ޒަފަކަފް . ދޏަފް ޓާހަސަކުޒެވެދީކަމަފް އަޅުސަ ޔަގުޒުޓަގުޒު ބޮޏުވެސެދްޔާ ކސޮގަފް ހުޒީމަ ޔަގުޒުކުޒައްވާ

ސޮގުސައި އެ ޒަފުސައި ހުދްދަ  ކުޒައްވައިސެދް އަޅުސަދޏަފް ޤަބޫޑުކުޒެވޭއޮޏިޓުކުޒައްވަދް ވަޏައިސަދްދަވާ ޓީމު ކޯޏިދޭޓު

އި ކަމުސަ ކުޒެވޭދެ ދިޒާމެއް ސާއިމުކުޒުމަކީ އެކަމަފް ޚަޒަޔު ކުޏަވެސެދްޔާދެ ސޮގެއްޓަހަޒާ އޮޏިޓު ހުޒިހާ ގަދެއް އެއް

އިގުޒަފް އަޔި އޭސެ. ވާދެ އެސޮގަފް އަޅުސަދޏުމެދް އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް އަޒިހުދް އެޔިޓައިކ އެހެދްވީމާ. އަޅުސަދޏު ޔެކެދް



  

މިއީ އަޅުސަދޏު . ދާޔަގްގައް އިގުޒުވެސެދްޔިއުދްއި އާއި ދް ބޭދުދްވާ ކަމަކީ މުލާޒަޔެދް އަޅުސަދޏު ޓާހަސަކޮފްޑަ

. ލަޒވިލްސަ ޔަދީ ލިވިޑް ކުޒަމުދްޒައްޔިގުދްގަކެއް މި މަލައްކަގް ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ވަޒަފް ސިދަ. ކަދްބޮޏުވާ ކަމެއް

އެހެދް ވަދިކޮފް  .ވަދީ އިގުޒުދުކުޒެވި ހުޒިވަޒުސަ ވަޒީޓާގަކުސައި ގިއްބަވާ ބޭޓުޅުދްސެ މުލާޒަ މި ލަޒވިލްސެ ލިވިޑް

ބައެއް  .އެއް ޒަދސަޅު ވާހަކަ. މިދިވަދް މުއައްލަލާގަކުދް މުލާޒަ އިގުޒުވެސެދްޔިއުމަކީ އަޅުސަދޏު ކަދްބޮޏުވާ ކަމެއް

އެހެދްދަމަވެލްކ އެޑަވަދްލްގައް . މުލާޒަ ކުޏަކުޒެވުދު. ދުވެއޭ އޮޓީހުސެ މުލާޒަ ބޮޏެއް ބޭޓުޅުދް ވިޔާޅުވި އޮޏިޓު

ދާޔަގްގައް ދުވަގަ މުޅި އި މުލާޒަ އާއި. ޅުސަދޏަފް ޓެދްދަދީގަދް އަ ވާ އިގުޒުވެސެދް ސޮލްޓައި މުލާޒަ ކއިގުޒުކުޒެވި

-އްކަމުދް ވެލް ޔެދްދެވިދް އޮޏިޓު އޮޓީހާއި އެދްޓިއަޅުސަދޏު ބަޖެޓަފް ވާހަކަޔަ. އަފް ސެދްޔާ އަޔަޔު ޖުމްޑަ ސެ

މުލާޒަ ހިޓެހެއްޓުދް ދޏެއްސައި ކީ އެއް މިދްސަމި ގަދްގަދަކޮޒަޕްޝަދް ބޯޏާއި ޓިދޭދްލް މިދިލްޓްޒީ އާއި މީޒާއާ 

 ބޭޓުޅާ މި ޔެއްވާޓައިވޭ މިހާޒު އެދިލްޓަޒ އަޅުސަދޏަފް މަޢުޑޫމާގުއެސޮގުދް ޓިދޭދްލް މި. ކަމަފް މުހިއްމު ގަދެއް

އަޔި . ކަމަފް މަޝްވަޒާކޮފްސެދް އެއް މިދްސަދޏެއްސައި މި ގަދްގަދުސެ މުލާޒަ ހިޓެހެއްޓުމަފް މަލައްކަގްކުޒާޓަޒާގްގަކާ 

އަޅުސަދޏު ކ އެހެދްވީމާ. ކަމަފް ކަމަފް އެއްބަލްވެޓައިވާ މިދިވަދް މުއައްލަލާގަކުދް އެކުދް ވެލް ޓަޒާގްގަ މި

ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ ޔެދް . ކަމަފް ކަދްގައް އެއްހަމައެއްސައި ހިޓެހެއްޓިސެދްޔާދެ އަދްދަ ޓަހަޒު މި އުއްމީޔުކުޒަދް މި

ގާ އެކި ޚިޔާޑު  ސޮގުދް ބައެއް ބޭޓުޅުދް މި ބެހޭ ވަދީ އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑާދް ބޭދުދްއަޅުސަދޏު ޓާހަސަކޮފްޑަ

 އެ. ކަމުސައި އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑުކުޒަދް ކީ ޒަދސަޅުކ ޤައުމަފް މުހިއްމު ބޭޓުޅެއްއޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑަ. ކުޒައްވައިޓިޓާޅު

. އިދްޓަޒވިއުސައި ވެލް ޓާހަސަކުޒިދް އެކަދް އަޅުސަދޏުމެދް. އަކީ އެދްމެ މުހިއްމު އެއް ކަދްގައް ސްޒިޓީބޭޓުޅާސެ އިދްޓެ

. މަގިދް މާކްލް ޑިބުދު ބޭޓުޅެއްކަދްޅުސަދޏުމެދް ޤަބޫޑުކުޒަދް އިދްޓެސްޒިޓީ ވަޒަފް އަޔި އިދްޓަޒވިއުކުޒިއިޒު ވެލް އަ

. ސްޒިޓީ ހިޓަހައްޓަވައިޔެއްވާފޭދަވާޑަދް ބޭދުދްވަދީކ އެ އިދްޓެފް ޔަދްސަދޏު މިއަޔު އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑަހަމަ އަޅު

ދް މި އަޅުސަދޏު މިހެ. އްޔިގުދް ބޭދުދްވެއޭކ ޒައްޔިގުދް އިގުބާޒު ޑިބޭ ސޮގަކަފް މަލައްކަގްޕުޅު ބަހައްޓަވާފޭޒަ

ލެޝަދެއް ދިމިސެދް އެ ލެޝަދްސެ ޗީޓް ސެލްޓަކަފް  ޔަދްދަވާޑަދްޖެހުދީ އޮޏިޓު އޮޓީހުސެ ކޮދްމެވެލް ޓްޒެއިދިދް

ކަމާ  މި. މަޔު ދާޒިމްއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އަޙްއްސަޒު ޔާއިޒާސެ ޢިޔި ކވަޏައިސެދްދެވީ މާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީސެ މުޤައްޒިޒު

ކީއްވެސެދްގޯއޭ އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް މާޑިއްޔަގު . ސުޅިސެދް ވަޒަފް ސިދަ ބޭޓުޅުދް އަޅުސަދޏު ސާގުދް ސައިމުވެލް ލުވާޑުކުޒި

އަޅުސަދޏަފް  ސެއޭ.އެއީ ޕީ. ވީ އަކަފް ދް މައްލަޑައެއް ދޫ ހަމައެކަދި މުޤައްޒިޒުވީމަ. ވީމުޤައްޒިޒު ސެދްދެކޮމިޓީސެ 

 ލިޔާލީ ޕާޓީ. ސެ އިލް ބޭޓުޅެއްއޭ.ޕީ. އީލް ދޫދީ ދައިބު ޒައީލްދްޓްޒީ ސްޒޫޕުސެ ޒަސެ ޕާޑަމެއޭ.ސޮގުސައި ޕީ ހީވާ

މިކަހަޑަ . ބޭޓުޅާސެ މައްލަޑަގައް ކޯޓުސައި އެބަ ބެޑެމުދްޔޭ އަޔި އެ. ޒާއްޖޭސައި އޮގީ ލިޔާލީ ވާޔަވެޒިކަމެއް މި. އެއް

ސްޒިޓީ އަފް މައްލަޑަ އުޓެޔޭ ކަމަކަފް ގަދްގަދަފް ސެދްޔެވުމަކީ އިދްޓެ ޅެއްސައި ލިޔާލީ ބޭޓުޅުދް އެކަހަޑަޔަދޏިވަ

ލަދް ދޫދީ ސެ ޗެއަޒޕާޕީ.ޏީ.އެކަހަޑަ މަޤާމަކަފް އެމް ހަމަ އެސޮގަފް އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑުކުޒަދް. އަޅުސަދޏަފް ޤަބޫޑުކުޒެވޭ

ސެ ޒައީލް ޕީ.އާޒު.އަޔި ޏީ. މާވާދެ ކަމެއްސްޒިޓީ އަފް މައްލަޑަ ޔިޓެޒައީލް ވެލް ސެދްޔެވުމަކީ އިދްސެ ޕީ.ޏީ.މްއެ



  

ސޮގުދް  މިއީ ލިޔާލީ ،އެއީ. ސްޒިޓީ އަފް މައްލަޑަ ޔިމާވާދެ ކަމެއްގަލްމީދު ޢަޑީ ސެދްޔެވުމަކީ ވެލް އިދްޓެ

 އެހެދްދަމަވެލްކ މިކަހަޑަ .ޔައުޑަގުސެ އެކި ޓަޒާގްޓަޒާގް ސެދްޔެވިޔާދެ. އަޅުސަދޏުމެދް ކުޒަދް އުޅޭ ކަދްގައްގަކެއް ދޫދް

އަޅުސަދޏު . ސްޒިޓީ އަފް މައްލަޑަ ޔިމާވުމަކީ އަޅުސަދޏުމެދް ކަދްބޮޏުވާ ކަމެއްކަދްގައްގައް ކުޒުމަކުދް އިދްޓެ

އިޒާޔަކުޒެއްވިއްޔާ މުލްގަޤުބަޑުސައި . ކަމަފް ޔަޤީދްކުޒަދް މި ކަދްގައްގައް އެބޭޓުޅާ ޒަދސަޅުކުޒައްވާދެ

އަފް  ފް ޓުޒިހަމަޔަޤީދުދް ވެލް އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑައަޅުސަދޏު ހަމަ. ޑިބިސެދްޔާދެ އަޅުސަދޏުމެދްދަފް އިގުބާޒު

 . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. އިގުބާޒުކުޒަދް

 

  :ވާހަކަޔެއްކެވުދް މަޔުޓުފީ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އިޑްހާމު އަޙްސެމަދަ

. ހެއްމިއަޔަކީ ވަޒަފް ހިގާމަވެޒި ޔުވަ. ޒަދްއަޅުސަދޏު މިއަޔު ވަޒަފް ހިގާމަކު. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

ޒަޕްޝަދްގައް އަހަޒު ކޮ 3އޮގުމަފްޓަހުސައި  ވަދްޔެދް ދުޓޮދުވައި ކު ލަޒުކާޒުދް ޔެ އަހަޒުލަބަބަކީ އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑަ

 ކޮފްޓައިޔަދްޢައް ކުޓަހުދް އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑަޔާޔި  އިކޮފްޓަ އެގަފް ޒަމާދެއް އިޓަހުސަޓޮދުވާ އޮގުމަފްދުޓާދެގީ ޓަޅާއަޒައި

މިއަޔު އަޅުސަދޏު  ދިކުޓާދު ކަމުދުސޮލްސެދް ބޭދުދްވާ ސޮގަފް ކަދްގައްގައް ދުކޮފްސެދް ވާހަކަޔެއްކީމާކމަ އެ

އަޅުސަދޏުމެދްދަކީ ހަމައެކަދި . ދަމެއް އެ ދަމަކީ ވެސެދް ޓޮދުވިޓުޅުޕީ މެދްބަޒުދް ބޭދުދް.ޏީ.އެމް. ޑަޔުސަދްދަދް

 .ޔަދީ މި އެކަމަކު މިއަޔު ކީހާ ޅެދްގައް ޓަޒިއްލަފް ވެސެދް. ގާއީޔުކުޒި މީހުދް ވޯޓުސައި ބައިވެޒިވެސެދް އެ ދަމަފް

އްޔަދްކޮފްސެދް ޢަ .ޔުވަހު ކުޒީ އިހަކަފްކުޒަދްޖެހޭދެ އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް ޢައްޔަދްއަޅުސަދޏުމެދް ޤަބޫޑު. ޙަޤީޤަގަކީ އީމި

އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑުކުޒަދް އޮޏިޓަޒ . ދިކުމެވިޓަދު ވަދީ ސެ އެއްވެލް އެއްޗެއްއަހަޒުސެ އޮޏިޓު ވޭގުވެޔިޔަ ޔެގިދް ކޔަމިޔި

މީހުދްދަފް އޮޅޭ ސޮގަފް . ޤާބިޑު ބޭޓުޅެއްކަދް ދައަކީ ހަމަ ކަމަފް އެކަފޭ ވަސުގު ހުދްދެވި ބޭޓުޅާ މި ކކީޖެދެޒަޑަ

ސެލްޓަކަފް  މަޔު ދާޒިމު ގަދްގަދަފް ޗީޓްޒު އަޙްމާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީސެ މުޤައްޒިޒު ޔިއްސަޒު ޔައިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަ

. ވާދެ ހަމައެއް ޑަމައެއްވެލް އޮދްދަދް ޚިޑާޓު ވާހަކަޔެއްވުމުސައި ޙަޤީޤަގާ. ސެދްޔިޔަ ވާހަކަ ޔެއްކީމަ މީހުދްދަފް އޮޅޭދެ

ވާހަކަޔެއްކީމާ  ކު ބޭޓުޅަކުއަ ސޮގަފް ޔެދްމެ އޮޅުދް އަޒާއެހެދްވީމާކ . ކަމަކަފް ވަޏައެއްދުސަދްދަވާ ސެމަދިކުޓާދު އެގާ އެ

 ކޮޒަޕްޝަދް އިދްޏެކްލްސައި އެކު ޓާހަސަކޮފްޑަދް ބޭދުދްވޭއެއާ ހަމަ .ޒަދސަޅުކޮފްޑަދްއަޅުސަދޏު  ކަދްގައް އެ

އަފް  ޕީ.ޏީ.ކަޔެއްކި މީހުދްދަކީ އެމްވާހަ މިހާގަދަފް މި. ވަދީ އެދްމެ ޓުޑުސައި ޔިވެހިޒާއްޖެ އަޅުސަދޏުމެދް މި

ޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ މިޔިޔަ ޒައް ކމިޔިޔަ ޔައުޒުސައި ވާހަކަ ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސައި މި. ދިލްބަގްވާ މެދްބަޒުދް

 ޔައްކަމުދް ޔިޔައިޒުސައިވާހަކަ ޔައުޒުސައި މި ސެދްޔަމުދްޔާ ޔައުޒު ދޫދް ކުޒީސެ ގަ އަޅުސަދޏުމެދް މިހާޒުޔައުޒުސައި ދުވަ

އެދްމެ ޓަހުދް ދެޒުދު  އިދްޏެކްލްސެ ވާހަކަޔައްކަމުދް ޔިޔަ މީހުދް މިއަޔު މޫދުސެ ލަޒުކާޒުސައި ކޮޒަޕްޝަދްޒައީލް މައު

 ޔެދް ކޮދް. ޓުޑުސަ ވަދީ ޒަޕްޝަދް އިދްޏެކްލްސައި މިއެދްމެ ޓަހުދް ދެޒުދުއިޒުސައި ޔުދިޔޭސެ ކޮދުވަގަ  ބަޔާދުސައި

ޒައްޔިގުދްދަފް . ހުލްކުޒަމުދް ޔަދީ ބަހައި އެ ޓަޅުގަކާއި ސިޒިގަކާއި ޒަފްގަކާކޮބައިގޯ . ޔައްކަދީ ވާހަކައެއްގޯ މި



  

ދުހުދްދާދެ އެދްމެ  ބަޒަކަފްމެދް ޕީސެ.ޏީ.އެމް ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ މެދްބަޒުދްސެ ގެޒެއިދް. މާޔުވާޑުޓެދްދަ ސޮގަފް ޒޯ

ވެލް މިއަޔު ދުހުދްދާދެ މިއަޔު  އެދްމެ މެދްބަޒެއް. ބޭދުމިއްޔާ ގަޓްލީޑު ހޯއްޔަވާ ބޭޓުޅުދް ވެލް ގި މެދްބަޒަކަފް

އެހެދްވީމާކ . ވެލް ދުހުދްދާދެ ދުޔޭ އެދްމެ މެދްބަޒެއް ޒަފެއް ޓަކައި ކުޒުމަފްޒިލޯޓު ގަޒައްޤީ.  ޅުޒަފެއް ދެގްޓަ

 .ގަގްކޮފްސެދް އެ ވާހަކަޔައްކަދީކޮޅެއް އިސެދް ދުވަގަ އަދސަމަގީސައި ޓޭޕުއައިދެއް އަޅަޑޯމަގީސައި ޓާޏެއްސެ އަވި

ސޮގުދް  ބެހޭ ކަދްގަކާ އެ މަޓަކައި ޓައިލާ ޑިބުދީ ކުޒުމަފްޒަފެއް ދުވަގަ ޒިލޯޓެއް ގަޒައްޤީއަފް ޓަޅު ޙަޤީޤަގަކަކީ ގިމާ

ދް މީހު މަޔު ޙަމްޒާމެދްދަކީ އެޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އަޙްއަޅުސަދޏުމެދް ޤަބޫޑުކުޒަދް ބިޑެގްޔޫ ޔައިޒާސެ . ވާހަކަޔައްކަދީ

ގިބަ މީހުދްދަކީ  އެކަމަކު މި. ވެލް މަލައްކަގްކޮފްސެދް ޓައިލާ ހޯޔާ މީހުދް ވެލް މިއަޔު ކުޒީ ލަޒުކާޒުސައި ގިބިއިޒު

ސޮލް  ވިއްކަދް ކަޒާ އިމަގީސައިއްޔެ ސޮލް ބާޒާޒުކ ދުކޮފް އަފް އެއްވެލް މަލައްކަގެއް އްޔެ އައިލް އަމިއްޑައި

ވާހަކަ  ދްވެ މިމިހެ. ގިބީ މި އިސަދަސައިސެދް އުޅޭ މީހުދް މިގާ އިއްލަ ޒިލޯޓުގައްމިއަޔު އަ ،އައިއްލަ އިއުޅެޓަ

ޤަބޫޑުކުޒަދްޖެހޭ ޙަޤީޤަގެއް ދުކުގާ އަކީ  މުދް ބޭދުދްވާ މުހިއްޑައެކު ޔަދްދަވާހަމައެއާ. އަޅުސަދޏު ޔައްކަދްޖެހެދީ

ލީ އިދް ޔުވަހުދް ޔުވަހަފް ކުޒަދްޖެހޭ ޚަޒަޔުގައް .ލީ.އޮޓީހާއި އަޔި އޭ ސެއޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް ،އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް

ހަމަ  ޒުކާޒަފް ސޮވާޑަދްކސަދޏު ހަމަ ލައަޅު. ކަމެއް ހިގާމަކުޒަދްޖެހޭ އީމި. ލް މިދިލްޓްޒީ އިދް ހިޓަހައްޓާކަދްޓިދޭދް

ވިލްދޭވަޒުސެ ދު. އި ހުޒީ ކުޏަކުއްޖެއްކަދްސަގާ އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑުކުޒަދް އެ .އަފް ސޮވާޑަދް ޓިދޭދްލް މިދިލްޓްޒީ

 ވާހަކަ ޔައްކާކަފް ދޫދް މި އެ. އެހެދްވެސެދް މި ހުޒިހާ މައްލަޑަގަކެއް ޔިމާވަމުދް ޔަދީ. ޒީހު ސައިކުޏަކުއްޖެއް އެ ގާ

ވެލް މިއަޔުދް މިއަޔަފް  ޔުވަހަފް ކުޒަދްޖެހޭ ޚަޒަޔުގައް ޔުވަހުދްއެގާ އަކީ  އުޅޭ ވާހަކަ ދަވަދް މިޔަދް. އުޅެދީކީ

ދީ އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑްސެ މަލައްކަގްގައް ދުކުޒެވިސެދް އުޅެ. އާއި އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް އޮޓީހަފް ލީ.ލީ.އޭ. ޔޭފޭޔޫކޮފްޑަ

ބޭދުދްވާ ޓައިލާ ޔުވަހުދް  ޓަކައި ކުޒުމަފްދުދްވާ މަލައްކަގްއެގަދަފް ބޭ. ޖެހޭ އުޓައްޔަދް އެބަމި ލުވާޑު ކީއްވެގޯ

ގަދަފް  އެ. ޤަގަކީޙަޤީ އީމި. ދް ޔޫކޮފްޓައެއްދުވޭއި މިހާގަދަފް ޓިދޭދްލް މިދިލްޓްޒީވެލް  ޔުވަހަފް ބޭދުދްވާ ޓައިލާ

ދޏައަޅާޓައިވާ އުޑަގުދް ކަގިބީ ޑިބެދްޖެހޭ ޓައިލާ ޔަ އެ ޓޮދުވަދްޖެހޭ ކުޔިދް ދުޓޮދުވިޓައި ބޭދުދްވާ ލްކޮޑަޒޝިޕްގަކަފް

ޓައިލާ އަފް  ޓީވީ މުދާޓިޤު ކލީ.ބީ.އެދް.އެމް. ޖެހޭ ބައެ މި ޙަޤީޤަގް ޤަބޫޑުކުޒަދް. ފްސެދްޓައިލާ ޔޫދުކޮ ބަޖެޓުދް

އަފް  ވެލް މުދާޓިޤު ޓީވީ ބަޖެޓުސައި އަޅުސަދޏުމެދް ޓާލްދުކުޒާއިޒު. ޔެވޭ އެބަ ޓައިލާ ބޭދުދްވަޒަކަފްޔޭދްވީމާ 

 މުދާޓިޤު ޓީވީކ އުޅެދީއްޖޭސެ ޒައްޔިގުދް މިހާޒު ކިޔައި ޒާހިޔިވެ ކއަފް ދް މޯޑްޏިވްލްއިލާ ޓެޑެވިޜަޔައްކަދްޖެހޭ ޓަ

 ...ޔަދްދަވަ އެހެދްވީމާ މި .މުދާޓިޤު ޓީވީކ މުދާޓިޤު ޓީވީ

 

 :މްޒާ ވާހަކަޔެއްކެވުދްމަޔު ޙަބިޑެގްޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އަޙް

ހުފަހެޅިސެދްޔާ ވަސުގަކީ އޮޏިޓަޒ ހުސެ ބަޖެޓު ޓަޒ ޖެދެޒަޑްސެ އޮޓީއޮޏި އަޅުސަދޏު ހިގުދް. ޒަގްގެޒި ޒައީލްޢިއް` 

 މި. ކަމުސައި އަޅުސަދޏު ޔެކެދް ވަސުގެއް ޖެހޭދެޒަޑް ކުޒައްވާ މަލައްކަގްޕުޅުގައް އަޅުސަދޏުމެދް ޔެދެސަދްދަދްޖެދެ



  

ޅުސަދޏު  އަ ވިޔަލް އިމުސައި ހުދްދެވި ކަމުސަމެ ބޭޓުޅަކު އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް ކަސޮގުދް ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް ކޮދް

އެ  ޒާ މެދްބަޒެއްސެ ހައިލިއްޔަގުދްސެ މެދްބަޒެއްސެ ހައިލިއްޔަގުދްކ ޒައްޔިގުދް ގަމްލީޑުކުޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހު

އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް ކުޒައްވާ މަލައްކަގްޕުޅުގަކަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކޮފްކ އެކަމަފް ހިގްވަޒުޔީ އެކަދް ކުޒިއަޒުވަދް 

ޢިއްޒަގްގެޒި . ޔަދްދަވަދްވާހަކަ  ދް އަޔި އެއްބާޒުޑެވެދް އޮގްވަޒަކަފް އަޅުސަދޏު އެއްބާޒުޑުދް ޔޭދެއަޅުސަދޏަފް ކުޒެވެ

. ޤައުމުސައި ހުޒި އިދްލާދީ ވަލީޑަގްގައް މަޔުކަމީ އަޅުސަދޏުމެދް ޤަބޫޑުކުޒާ ޙަޤީޤަގެއް ޒައީލްކ އަޅުސަދޏު ހިގުދް

އަޅުސަދޏުމެދް ޤަބޫޑުކުޒަދްޖެހޭ ހަމަ ވަލީޑަގްގައް މަޔުކަމީ ވެލް  އެހެދްކަމުދްކ އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް އޮޓީހުސެ ހަމަ

މި ޓުޒުޞަގުސައި އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާޑަދް ބޭދުދްވަދީ މާޑިއްޔަގު  އެކު ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކަމާއެހެދް. ޙަޤީޤަގެއް

އަޔި ހުޒިހާ  މިދްސަދޏުގަކަކަފް ލަޒުކާޒުސަ އާއި މިދިވަދް މުއައްލަލާގަކުސަ އާއި ބުދޭ ވަކި ޤާދޫދުސައި އެބަ

ސޮގުދް  ދްލާދީ ވަލީޑަގްގައް ހުޒިއެހެދްދަމަވެލް އަޅުސަދޏުމެދްސެ އި. ބެހެއްޓުމަފް ވެލް ހިލާބުގައް ޓަޒާގެއްސެ

އަޅުސަދޏު މި . ކަމެއް ކަމީ އަޅުސަދޏު ހިގާމަކުޒާ ސަދޏުމެދްދަފް އެކަދް ދުސެދްޔެވޭއެއްސޮގަފް އަޅު މާޑިއްޔަގު ޤާދޫދާ

ދްވާ ކަމަކީ އިޕްލެލް ލްޓޭދްޏަޏު ދުވަގަ އިދްޓަދޭޝަދަޑް ދް އެޔެދް ބޭދުޒަޑްސެ އަޒިހުގުސައި އޮޏިޓަޒ ޖެދެޓުޒުޞަ

އެއްސޮގަފް ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ އަޅުސަދޏުމެދްސެ މާޑިއްޔަގު ޤާދޫދުސައި  އެކައުދްޓިދް ލްޓޭދްޏަޏާލެކްޓަޒ  ޕަބްޑިކު

ހުޒި ހުޒިހާ މަލައްކަގެއް ކޮފްޔެއްވުމަކީ  ގައްޔާޒުކުޒުމަފް ކުޒެވެދް ޔެދްދެވި މާޑީ ހިލާބުގައް ސޮގަފް މި ބުދެޓައިވާ

ފް އޮޏިޓަޒ ޒާއްޖޭސެ ޚާއްޞަކޮކީ ޔިވެހިއަޅުސަދޏުސެ އިޑްގިމާލަ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ. ކަމެކޭ ޔޭއަޅުސަދޏު އެ

ވެސެދް ޔިއުމަކީ އަޅުސަދޏުމެދްސެ ޏިމޮކްޒެލީ ޖެދެޒަޑްސެ އޮޓީހާއި އެދްޓި ކޮޒަޕްޝަދް ކޮމިޝަދާ މި ޔެ ގަދް ވަޒުސަޔަ

އެކު އަޅުސަދޏު އެހެދްކަމާ . އަޅުސަދޏު ޔެކެދް މު ޓިޔަވަޅެއް ކަމުސައިޓަކައި އެޅޭދެ މުހިއް ސެދް ޔިއުމަފްޒުޔަދާވެހަ

ދުވަގަ  ޓީހާއިއަޅުސަދޏުމެދްސެ ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑްސެ އޮ ޒި މެދްބަޒުދްސެ އަޒިހުދް އެޔެދީޢިއްޒަގްގެ

ކިއުޓަޒ ޖެދެޒަޑްސެ އޮޓީހާ މި ގިދް އޮޓީލް އަޔި ޕްޒޮލެ އޮޓީހާއި ދްކޮޒަޕްޝަ-އަޔި އެދްޓި އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑާ

އަޅުސަދޏުމެދްސެ މުލްގަޤުބަޑު ބިދާވެޓައި އޮގީ މި  .އެއް ޒިދްމާ އަޅުސަދޏުމެދްސެ މިއަޔު ވާޖިބެއްކކުޒުމަކީ ވަޒުސަޔަ

ޒި މެދްބަޒުދްދަފް ޓަހަޒު ޢިއްޒަގްގެ އެކު އަޅުސަދޏު އަޔިވެލް އެއްއެހެދްކަމާ. އްލަލާސެ މައްޗަފްގިދް މުއަ

އަޔި . ކަމެކޭމުއިސެދް މަލައްކަގްކުޒުމަކީ މުހިއްކޮފް ވިލްދަމިކަދްކަމުސައި އަޅުސަދޏުމެދް ޓުދްޔަދްދަވާޑަދް ބޭދުދްވަދީ 

ލީ ޅުސަދޏުމެދްސެ ޒާއްޖޭސެ ޏިމޮކްޒައެކު އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާޑަދް ބޭދުދް ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް އަހަމަ އެއާ

ވެލް ވަޒަފް  އަޅުސަދޏުމެދް ބަޑައިސަގުމަކީ މަލައްކަގްޕުޅުގައްމި މުއައްލަލާގަކުދް ކުޒައްވާ  ޓަކައި ކުޒުމަފްހަޒުޔަދާ

ޝުކުޒިއްޔާ . ދިދްމާޑަދް ކޮޅުވާހަކަ ސެޔައްކާޑުމަފްޓަހު އަޅުސަދޏު ހަކަގައްވާ އެހެދްކަމުދް މި. ކަމެއްމުމުހިއް

 . ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

 

 :ލަޑީމު ވާހަކަޔެއްކެވުދްމަޔު އޭޔަޓުފީ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އަޙް



  

އެއީ . ޖެހޭ ވެލް ކޮދްމެވެލް އެއްޗެއް ޔަދްދަވާޑަދް އެބަ ސޮގުދް އަޅުސަދޏު ބެހޭ އޮޏިޓް އޮޓީހުސެ ބަޖެޓާ` 

. ދުހިމެދޭ އެހެދް ދަމަވެލް ލަބް ކޮމިޓީސައި އަޅުސަދޏު. ވެލް އެ މާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީސައި ހިމެދޭ މީހެއް އަޅުސަދޏަކީ

އަޅުސަދޏުމެދްދަފް މި ޔައްކަމުދް ޔިޔަ ވާހަކަގަކުދް ވަޒަފް އެހެދް ކަހަޑަ އެއްޗެހިގަކެއް މި  ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ

މްޒާ އެ ޔެއްކެވި މަޔު ޙަޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އަޙްއެހެދްދަމަވެލް ޔެދްމެ ބިޑެގްޔޫ ޔާއި. ޔިޔައީ އިވިސެދް މި

އެއް  އަޅުސަދޏުމެދް މި ޓާލްކުޒަދީކީ އިއީ ޤައުމެއްސައެ. ވާހަކަކޮޅަފް އަޅުސަދޏު ޓަފްޓަފުދް މަޒުޙަބާ ޔަދްދަވަދް

ދަމަ  ބަޔަކު ކިޔާ އަދެއް ،ބިޑިއަދް 25ދަމަ  ބަޔަކު ކިޔާ އެއްއެއްސޮގަކުދް މިއަހަޒު ވެލް . ދޫދް ކުޏަ ބަޖެޓެއްކުޏަ

ޙަޤީޤީ  ސެ މީސެދފް ކަދްދޭއޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑަ. ލް އަޔި ދޭދސެވެ މީސެ ޙަޤީޤީ އަޔަޔެއްކ އެހެދްވީމާ. ބިޑިއަދް 28

ކަމެއް އަޔި  އްސެ ބަޖެޓެއްކިހާވަޒެ އީވެލް މި ފްމެދްބަޒުދްދަ 88ގިބަ  މި ކހަކަފްމި މަޖިޑީ. ދސޭދީވެލް އެ އަޔަޔު

ސެ ބަޖެޓެއް އަޅުސަދޏުމެދް އެހެދްވީމާކ މިވަޒު ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ. ދެގް އެއް ގަކަކުދް އެދސިޓަޔިޒާލާ

ބޭޓުޅާ  އެ. ޖެހޭ އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް ވަޒަފް ވަޒުސަޔަ މީހަކަފް ހަޔަދް ޓަކައި އަޅުސަދޏުމެދް އެބަ ކުޒުމަފްޔިޓާޢު

 ޝަދްކޮޒަޕް-އަކީކ އެދްޓި ޔޭ ޓައިލާ އޮޓީހަފްއޮޏިޓު . ޖެހޭ ޓައިލާ ޔޭދް ބޭދުދްވާ އަޔަޔަކަފް އަޅުސަދޏުމެދް އެބަ

ގިބި ވަސަފް ދަސާ  އީ މިއެ. ދޫދޭ އެއް ވެލް އެއީ ސެއްޑިސެދްޔާ ޓައިލާ އަކީ ޓަހަޒެއްސައި ޔޭ ޓައިލާ ބޯޏަފް

މިޑިއަދް  71ފް އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑަ. ޒުވެސެދްޔާދެޖެޓަފް އިގުސުދަ ޔައުޑަގުސެ ބަ 21ހިމާޔަގްކުޒީމާ އޭސެ  ޓައިލާގައް

އެ . ބިޑިއަދް ޒުޓިޔާ 2ގްކުޒާދެ ސާގްސަދޏަކަފް ހިމާޔަ ގިބޭ ވަސުދްސެ އަގުދް ޖެދެޒަޑް މިޒުޓިޔާ ޔީޓިއްޔާ އޮޏިޓަޒ 

މާކ މިވަޒުސެ ބޮޏު އެހެދްވީ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ. އެއް އެއަކީދޫދް  އީ މާ ސިދަ ބައެއްއެ .މަޔުދް އުޅޭ ބައެއް

އޮޓީލް  އޮޏިޓު ޔީ ޅިސެދް އެކަފީސެދްވާ ބަޖެޓެއްޖެހޭ ކަދޏައެ އް ކުޒާ ބަޔަކަފް އަޅުސަދޏުމެދް އެބަޢެޔިޓާ

މްޒާ ވިޔާޅުވި ޓަޔައިދްކ ބިޑެގްޔޫ މެ ޙަޔެދް. ކޮޒަޕްޝަދް ކޮމިޝަދް ހިމާޔަގްކުޒަދް-ޚާއްޞަކޮފް އެދްޓި. މާޔަގްކުޒަދްހި

ގިދް  މި. ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ވިޔާޅުވި ޓަޔައިދް އަޅުސަދޏުމެދްސެ މުލްގަޤުބަޑު މި އޮގީ ކޮދްސޮގަކަފްގޯ

 ގަދް ހިމާޔަގްކޮފްސެދް 4މި . ކިއުޓަޒ ޖެދެޒަޑްއޮޓީލްކ ޕްޒޮލެޝަދް ބޯޏުކ އޮޏިޓު ކޮޒަޕް-އެދްޓި. ޔާއިޒާސެ މައްޗަފް

ވެލް އަޔި ޔަޒިދްސެ  އަޅުސަދޏުމެދްސެ ޔަޒިދްދަކަފް. ދެގް މުލްގަޤުބަޑެއް ޑިބޭކަފްދޫދީ އަޅުސަދޏުމެދްދަކަފް 

ޝިޓާޒު މިހާޒު ޔެދް ގަދްކޮޅެއް އުދޔަސޫ ބޮޏުވަދީ މި ބަޖެޓުސެކ . ދެގް ވެލް މުލްގަޤުބަޑެއް ޑިބޭކަފް ޔަޒިދްދަކަފް

، އެހެދްވީމާ. ލް ގިބެދީ މަޏުމަޏުދްވެ އަޅުސަދޏުމެދް. ޔައްކާއިޒުދެގް ވާހަކަ ކަމެއް އުދޔަސޫ ކުޒާދެ. ގިމިހާޒު 

ގާ ވާހަކަޔައްކަދް  ކަފް މިސޮގަ ހިގަފް އެޒި. ދޏުމެދް ޔައްކާ ވާހަކަ ޔައްކާދަދްއަޅުސަ ގިބޭކ ގަދްކޮޅެއް މަޏުމަޏުދް

މެދްދަފް ހަކަ އަޅުސަދޏުއެއްސޮގަކަފްވެލް ވާ. ވެލް ކަދްގައްގައް ސޯލްކޮފްޑެވިޔާދެ އްޔާ އަޅުސަދޏުމެދްދަފްވެއްޖެ

 ..ގަދަފް މިހާޒު ކޮދްމެ ޔުވަހަކު މި .މައުޟޫޢު އޮޅެދީ .ދެގް ހަމައަކަފް ސެދްޔެވޭކަފް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް



  

ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދް  ކޮޅަފް ގިއްބެވި ހުޒިހާ .ދް އިފީދޔެވަޏައިސަދްދަވާކޮޅަފް ގިއްބެވި ހުޒިހާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު

  .ވަޏައިސަދްދަވާޔެދއިފީ

 

 :މަޔު ލަޑީމު ވާހަކަޔެއްކެވުދްއޭޔަޓުފީ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އަޙް

 ...ދުވާދެދްވެލް ހަޔައިސެ އެސޮގަފް ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް ކއެހެދްވީމާ

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 . ކޮޅަފް ގިއްބެވި ހުޒިހާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދް އިފީދޔެވަޏައިސަދްދަވާ

 

   :މަޔު ލަޑީމު ވާހަކަޔެއްކެވުދްޒާސެ މެދްބަޒު އަޙްފީ ޔާއިއޭޔަޓު

ކޮދްމެ ޔުވަހަކު . ވެލްދުޔެއްކޭ އެއްސޮގަކަފް އަޅުސަދޏަފް ވާހަކަ. އެއް ދުޔެއްކެއޭ ޔެދް އަޅުސަދޏަކަފް ވާހަކަ

 ...ދީކުޒައުދޔަސޫކޮދްމެ ޔުވަހަކު . ދީކުޒައުދޔަސޫ

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޒިޓުޢާ ޢަޑީ މެދްބަޒު ޢިއްޒަގްގެޒި ޔާއިޒާސެ ވައިކަޒަޔޫ. އެއް ލަޑަދިޒާމާ ބެހޭ މައް

 

 (ދިޒާމީ މައްލަޑަ)

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޒިޓުޢާ ޢަޑީ މެދްބަޒު ޔާއިޒާސެ ވައިކަޒަޔޫ

ޕީ އަފް ދިލްބަގްވާ .ޏީ.އެމްމެދް ހަމަ ކޮދްމެ މީހަކު ވާހަކަޔައްކާއިޒު ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ މިގާދސައި އަޅުސަދޏު

ބޭކާޒު ސޮގުސައި  ވަސުގުކޮޅު އެ. ފް ޑިބެދީ ކުޏަކުޏަ ވަސުގުކޮޅެއްއަޅުސަދޏުމެދްދަ. ޑަވަދީއްހުދް ގެޔުވެ ހަޅޭމީ

 .ދެޒޭ ޓައިމީހުދް ދަދް އިއްވާ އެކ ހެދްވީމާއެ. ފް އަޅުސަދޏުމެދް ބޭދުމެއް ދޫދްބޭދުދްކުޒާކަ

 

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 88ގެޒިވަދް މަޖިޑީހުސެ ސަވާއިޔުސެ ގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް ދަލޭހަގްޅުސަދޏު ޢިއްޒައަ. ދިޒާމާ ބެހޭ މައްލަޑަ އެއް ދޫދް

ވާ ސޮގުސެ މަގިދް ވާހަކަޓުޅު ޔައްކަވަދް ހުދްދަވާ ޢިއްޒަގްގެޒި  ވަދަ ދަދްބަޒުސައި 4 ވަދަ މާއްޔާސައި ޖަޔުވަޑު



  

 މެދްބަޒު ޢިއްޒަގްގެޒި ޔާއިޒާސެ އޭޔަޓުފި. ދުކުޒެއްވުމަފްމަޑުޢަމެދްބަޒަކަފް އުދޔަސޫވާ ސޮގަކަފް އެއްވެލް މެދްބަޒަކު 

 .ވާހަކަޓުޅު ކުޒިއަފް ސެދްޔެއްވުމަފް

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ލަޑީމު މަޔުއަޙް މެދްބަޒު ޔާއިޒާސެ އޭޔަޓުފި

މިއީ  ،ގަދުދް ބައެއް ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދް ވިޔާޅުވެއްޖެ އާޔެކ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ ޔެދްކ އަޅުސަދޏުމެދްދަފް މި

އެއީކ އެހެދް ބުދިއިޒުސައި އަޅުސަދޏަފް ޓެދުދީ . ދުބަޑައޭ އެއް ކޮފްޓައި އެއޮޏިޓު ޒިޕޯޓުގައް އޮޏިޓުޔައުޒުސެ  ކުޒީ

 4 ވަދީ އިސެދް އުޅޭގާ ސާގްސަދޏަކަފް މިޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާ އުޓައްޔަ ލީޔާ ހަމަ ކަދޏައެޅިސެދް ޒިޔާލީ ކޮމިޝަދެއް

ކީ ކުޒެވުދުހާ ވެލް ކަމަ. މީހުދް ކުޒީ ކީއްގޯ އެ. މީހުދް ގޯ އެކޮބައި. ޑަދްޒިޕޯޓުގައް ބަހަމައެކަދި އެ އޮޏިޓު . އަހަޒު

. ސެ މައްލަޑަ ވެލް ޝަޒީޢަގަފް ހުފަހެޅުއްވުދްސަދޏާ ޔެ މީހުދްސެ ހައެއްކަ ޔިޔައިއި އަޅުޢިއްޒަގްގެޒި ދައިބު ޒައީލާ

ޢިއްޒަގްގެޒި . ގޯޔިޔަ ޚަޒަޔު ކޮބައި ލާކ ޔައުޑަގުދްގޯ ޔައުޑަގުދް ޔިޔަ ޓައިކޮބައިޔެދްކ . ކުޒިހާ ވެލް ކަމަކީ އީމި

އިދީކ  ޒިވެޓައި ގިޑައިސެދް ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް ކުފްވެ ވުދު ކަމަކީ ގަދަކަފް އެލްޓިމޭޓެއްކުޒެ ޒައީލަފް ހަމައެކަދި މި

ދުސައި ގަ ގޯ މިއެލްޓިމޭޓެއް ޑައިސެދް ކުފްވެޒިދުވަދްތާ ކޮބައިޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް ގަދަކަފް . ދެއް ދޫދްކަމެއް ކޮފްސެ

މިދިލްޓްޒީއާ ހުޒި ސުޅުމަކީ  އެޓޯޑްލް އިޢިއްޒަގްގެޒި ޒައިލާ. ޓެއް ދުޑަދީކާކުގޯ އެލްޓިމޭ. ކުފްވެޒިދުވާ މީހަކީ

ކ އެހެދްވީމާ. ޒި ޒައީލް ދަސާދީޓައިލާ އިދް ޢިއްޒަގްގެ ގަދުސެ އެގޯ ކިހިދެއް. ކޮދް ސުޅުމެއްގޯ ހުޒީ. ގޯކޮބައި

ހަޔާ އެއްޗަކީ މި  އެހެދްވީމާކ ވަސުދްދަފް ގިބި މީހުދް. ސެދްޔަދީ ކުޒަމުދް މި މިވަޒުސެ ދުބައި ޖައްބާޒު ކަދްގައްގައް

ގިބީ ކުޒީ ލަޒުކާޒު ގިބި ވަސުދް  ޙަޤީޤަގުސައި ވަސުދް މި. ވެސެދް އުޅެދީ ލަޑާމަގުދް ގިބި މީހުދް ވަސުދްދަފް ހަޔަދް

ގިބީ ލަޑާމަގުދް ގިބި މީހުދް  މި ޕީ ގެޒެއަފް ދުވަޔެ.ޏީ.މްއެ. ވަޔެ ޓިޑާޓައި ގިބީޕީ ގެޒެއަފް .ޏީ.ވެލް އެމް

އެއް  ޖާވަދްތާ ޒަދސަޅު ދަގީ ވަސުދްސެ މައްލަޑަގައް ބަޑައިޓި ކަމަފް އެ. ކީޙަޤީޤަގަ އީމި. ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

ހޯޔަދް އުޅެޓިއްޔާ ޙަޤީޤީ މީހުދް . ވިސެދްއުޅެދީ ޙަޤީޤީ މީހުދް ދުދެޒެ ފް މިޙަޤީޤަގުސައި ކޮމިޝަދަ. ދެޒެވިޔާދެ

ޓިޑައި ކީއްވެސެދް  މީހުދް އެ. ޓިވަސުދް ހޯޔައި ޓިޑައި. ވާ ކަމެއްކުގުމަކީ ހަމަ އެކަފީސެދްއެއް ދު ޖާޒަދސަޅު ދަގީ

 ޑައި ބަހައްޓާޓައިކ އެހެދް ބަޔެއްސެގްވެޓައި ކާޚިޔާދާއަހަޒުސެ  41 ކުޒީ ލަޒުކާޒުސެ. ވަޔެ ގިބެދްވީ ޕީ ގެޒެއަފް.ޏީ.އެމް

 ...ބޮޑުސައި

 

 :މޫލާ ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޢަބްޔުޑްޣަޓޫޒު ދްބަޒުމެ ޔާއިޒާސެ އުގުޒު ކުޅުޔުއްޓުފި

މައްޗަފް މި ލަޒުކާޒުސެ  ސެޖެދަޒަޑް ޒޒި ޒައީލްކ އޮޏިޓަޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެ. ޒައީލް ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި

ކާޒުދް ފް ބޭދުދްވާ ހުޒިހާ މަލައްކަގެއް ކުޒުމުސައި ލަޒުއަޅުސަދޏުމެދް އޮޏިޓަޒ ޖެދަޒަޑަ .އޮގް ޓުޒިހަމަ ގާއީޔު އެބަ

ވެލް ލަޒުކާޒުދް އިގުޒު ޓަލް މިޑިއަދް  ސައިވަދަ އަހަޒު 3122 .ޔަދީ މިކޮފްޔެވެދް އޮގް ހުޒިހާ ކަމެއް ކޮފްޔެމުދް 



  

މިޑިއަދް ޒުޓިޔާ ހަމަޖެހިޓައި އޮގް  59 ހަމަ އެހެދްމެކ މިއަޔު. ސެ އޮޓީހަފް ވަދީ ޔޫކުޒައްވާޓަޒުޓިޔާ އޮޏިޓަޒ ޖެދަޒަޑް

ކާޒުދް ޓުޒިހަމަ އެއްބާޒުޑުދް ޒަޑް އޮޓީހަފް ބޭދުދްވާ ކަދްގައްގައް ކުޒުމުސައި މި ލަޒުކަމުސައި ވިޔަލް އޮޏިޓަޒ ޖެދަ

ޏިޓަޒ ޖެދަޒަޑް އޮޓީލް ކުޒެވޭދީ އޮހަޒުޔަދާއެއް ލަޒުކާޒު ޤަބޫޑުކުޒާ ސޮގުސައި ޏިމޮކްޒަލީ  މި. ޔޭދެ އިދސޭގޯ

 ގްސެދްޔާ މިދްދެ ޒަޑް ކުޒައްވަމުދްޒ ޖެދެޓަކައި އޮޏިޓަ ކުޒުމަފްޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް އޮޓީލް ހަޒުޔަދާއޮ. ވެސެދްހަޒުޔަދާ

އަޅުސަދޏުމެދް ޤަބޫޑުކުޒާ ސޮގުސައި . ލާބަލް ޒައްޔުކުޒަދް އިދސޭގޯ އިލަޒިބަހާއްއަ މެދްމަލައްކަގަފް ހަމަ އަޅުސަދޏު

ދަޒަޑްސެ އެހެދްކަމުދް އޮޏިޓަޒ ޖެ. ކީ ވަޒަފް މުހިއްމު ބޭޓުޅެއްކައި އޮޏިޓަޒ ޖެދަޒަޑަޓަ ޔެމެހެއްޓުމަފް އެއް ޏިމޮކްޒަލީ

އަޅުސަދޏުމެދް . އެކު ޔަދްދަވަދް އޮގް ވާހަކަ އަޅުސަދޏު ވަޒަފް އުޓަޑާލަޒުކާޒުދް ޓުޒިހަމަ ގާއީޔު މަލައްކަގަފް މި 

ކަދް ޚަޒަޔުގައް ދްމެ ޒިދްމާޔާޒު ސޮގެއްސައި ދޫދްމިއަޔު ޤަބޫޑުކުޒަދްޖެހޭދެ ޔައުޑަގުސެ މުއައްލަލާގަކުދް އެ

ވަކިދް  ކމުގަކުސައި ގިއްބެވި ބޭޓުޅުދްޤާއޮގް ޔައުޑަގުސެ އިލްމަ އެބަ ދްދްދައަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޓެ. ކުޒަމުދްޔަދީ

އެދްމެ ޓުޒިހަމަ ސޮގުސައި ދޫދްކަދް  ޚަޒަޔުކުޒުމުސައި ކުސެ ބޭޓުޅުދް ޔައުޑަގުސެ ބަޖެޓުޚާއްޞަކޮފް މިދިވަދް މުއައްލަލާގަ

ކޮފްޓައި  ގި ޚަޒަޔުގައްއައިޓޯދާ މިޓަޔަ ބޮޏެ އިޔައުޑަގުސެ ބަޖެޓުދް އެބަހުޒި އައިޕެޏާ. ސެދްޔަދީ ކަދް ކުޒަމުދްއެކަދް

ހާލްކ  :2ހާލްކ  29އެއާއެއްކޮފްކ ބައެއް ބޭޓުޅުދްސެ ޓޯދު ބިޑަފް  ހަމަ. ބޭދުމަފް ބޭދުދްކުޒާ ގަކެއްޗަފް އަމިއްޑަ

ކަމެއް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޤަބޫޑުކުޒެވޭދެ  އީމި. ހާލް ޒުޓިޔާ ޔައުޑަގުސެ ޓައިލާ އަފް އަޒާޓައި އެބަހުޒި އިދސޭގޯ 37

ގް ކަމެއް އެދްމެ އަޅުސަދޏުމެދް އަބަޔުވެލް ބަޑަދްޖެހޭދީ ޒައްޔިގުދްސެ ޓައިލާ ޚަޒަޔުކުޒާއިޒުސައި އެ ކުޒަދް އޮ. ދޫދް

އަޅުސަދޏު މި ވާހަކަ . ޖެހޭ އަޅުސަދޏުމެދް ޒިދްމާޔާޒުވާދް އެބަ. ޚަޒަޔުކޮފްސެދް ކުޒެވޭދެ އުލޫޑެއް އްކުޏަ މިދްވަޒެ

. ކަދްޓަހަޒު ސެއްޑޭ 8ޓަހަޒުކ  7މި މަޖިޑީހުސައި ވެލް ކޯޒަމް ހަމަ ކޮދްމެ ޔުވާޑަކު  ޔައްކާއިޒު އަޅުސަދޏަފް އެދސޭ

ދް އަޅުސަދޏުމެ. ކުޒަދްޖެހޭދެ ސޮގެއް ދޫދް އިދސޭގޯ ޓަކައި އެކަދް އެއީކ އަޅުސަދޏުމެދް ޒައްޔިގުދްދަފް

ސެ ޓައިލާ އިދް ޚިޔާދާގްގެޒިވެވެދީ ޒައްޔިގުދް. ކަދްމަކީ ހަމައެކަދި ޓޮފިޓެޅުދް ދޫދްކުޒުޤަބޫޑުކުޒަދްޖެހޭދެ ވައްކަދް

އަޅުސަދޏުމެދް މިއަޔު އިޑްޒާމުގައް . އަޔާކުޒުމުސައި ކަދްގައްގައް ދުކުޒެވޭގީ އަޅުސަދޏުމެދްދަފް އަޅުސަދޏުމެދްސެ ޒިދްމާ

ކ އެއާއެއްކޮފް ހަމަ. ޖެހޭ އެއްޗެއްވެލް އަޅުސަދޏުމެދް ޔެދެސަދްދަދް އަޅުވަމުދްޔާއިޒު އަޅުސަދޏުމެދްސެ ގިބި ހާޑު

 އަފް ދުކުޒެވޭ ސޮގަފް ޔައުޑަގުސެ ޓައިލާއެއް އިލްގިލްދާ އެއް ވަކި މުއައްލަލާ ޔައުޑަގުސެ ހުޒިހާ މުއައްލަލާ

އަޅުސަދޏުމެދް ޒައްޔިގުދް އަގުދް ޓައިލާ މި ދަސަދީ . ޖެހޭ އެއްކޮފް އެ ޒިދްމާ އުޓުއްޑަވަދް އެބަ ޒިދްމާޔާޒުކަމާ

އަޅުސަދޏުމެދް މިއަޔު އުޓާކުޒަދީ . ދޏުމެދް ޒިދްމާޔާޒުވާދްޖެހޭދެޒައްޔިގުދްސެ ޓައިލާ ޚަޒަޔުކުޒުމުސައި އަޅުސަ

ސައި ކުޒުމަފް ބަޖެޓުބޮޏު ކުދް ބަޖެޓުއަޅުސަދޏުމެދްސެ ޓެކްލް ދަސާގީ އަޅުސަދޏުމެދް ޓޮޓޯ ޔައްކާޓައި އިޔިކޮޅު ޓަޒާގްގަ

ވެލް ޒައްޔިގުދްދަފް ޔުއަޅުސަދޏުމެދް އަބަ. އިގުޒު އެއްޗެހި ޖަހަމުދްޔާ މަދްޒަޒު އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޓެދްދާގީ

ޒާ ޓަޔައިދް ޑަގުސެ ހުޒިހާ މުއައްލަލާގައް މީމީޔުކުޒަދީ ޔައުއްއަޅުސަދޏު އު. ކު ޚިޔުމަގްކުޒާދީއެ ޑާލްގެޒިކަމާއިޚް

 އަބަޔުވެލް ކުޒަދްޖެހޭ ޚަޒަޔު މި. ކުޒާ ގަދް ޔެކުދްއެއްކޮފް މަލައްކަގް އެއްކޮފް ވަޒަފް ހީވާސިކަމާ މާޑާލްގެޒިކައިޚް



  

އަބަޔުވެލް މީޒާ މިލާޑަކަފް ބައްޑަވައިސެދް ޔައުޑަގުސެ ކ އެހެދްވީމާ. ވުޒެ ޏުވެޓައި ޑިބެދްޖެހޭ މިދްވަޒަފްއޮދްދަދީ ބޮ

. އެޔޭ ކަމެއް ކުޒުމަކީ އަޅުސަދޏުމެދް އަބަޔުވެލްހަޒުޔަދާ ސޮގެއްސައި މަލައްކަގް އަކުދް ވަޒަފް ހުޒިހާ މުއައްލަލާ

އަޅުސދޏުމެދް އަބަޔުވެލް އޮޏިޓަޒ ޖެދަޒަޑް . އޮގް އީޔު އެބަފް މި ލަޒުކާޒުދް ޓުޒިހަމަ ގާއޮޏިޓަޒ ޖެދަޒަޑަ

މާޒާގެއް އިއޮޓީހުސެ  ލްޓަޒ ވިޔާޅުވެޓައި ވަދީ އޮޏިޓުއްވިއްޔާ ޓިދޭދްލް މިދިއިޒާޔަކުޒެ. ކަދްގައް ކޮފްޔޭދަދް ބޭދުދްވާ

 ޓަޒ ޖެދަޒަޑާޒާއި އޮޏިޓިދޭދްލް މިދިލްޓަ. ކޮފްޔެއްވާދަމޭމަލައްކަގް އިހަޒު ހޯޔައިޔިދުމުސަވަދަ އަ 3123

ވެލް އޮޏިޓަޒ މި ލަޒުކާޒު އަބަޔު. ޔަދީ ކުޒެވެމުދް މަޝްވަޒާކުޒުމަފްޓަހު އެކަމަފް ބޭދުދްވާ ކަދްގައްގައް މިއަޔު އެ

ކައި ކުޒަދް ބޭދުދްވާ ޓަ ލައްކަގްގައް ޓުޒިހަމަކުޒުމަފްޔީސެދް އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑްސެ މަ ފް ޔޭދްވާ އެހީގެޒިކަދްޖެދަޒަޑަ

 ....މި އަޅުސަދޏުމެދްދަފް. ދްހުޒިހާ ކަމެއް ކޮފްޔޭދަ

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

. ވާ ވަސުގު ހަމަވީ ޕީ އަފް ކަދޏައެޅިޓައި.ޏީ.މިހާ ހިލާބުދް މި ބަހުލްސައި އެމް. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު

 .އަބޫބަކުޒަފް ޖަމާޑު ޒީޒުޑްޢަޢަބްޔު މެދްބަޒު ޢިއްޒަގްގެޒި ޔާއިޒާސެ މާވަފު .އަޅުސަދޏު މިހާޒު ޓުޒުޞަގު މި އަޒުވަދީ

 

 :އަބޫބަކުޒު ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޖަމާޑު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒު މެދްބަޒު ޔާއިޒާސެ މާވަފު

މާޑިއްޔަގު  ވަދަ އަހަޒުސެ ބަޖެޓު 3123ސެ އޮޓީހު ޒަޑްއޮޏިޓަޒ ޖެދެ .عليكن سالملا ،ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް .`

ވެލް ޔަދްދަވާޑަދް ބޭދުދް  ކުޒެވެމުދްޔާއިޒު އަޅުސަދޏުބަހުލް ދްކޮމިޓީދް ޔިޒާލާކުޒައްވައި ޓޮދުއްވި ޒިޕޯޓާ ބެހޭ ސޮގު

ވަދީ އޮޏިޓަޒ ޖެދަޒަޑް އޮޓީހުދް ހުފަހަޅުއްވާޓައިވާ ބަޖެޓު އެ މިދްވަޒަފް ޔެއްވުމަފް ކޮމިޓީދް ދިދްމެވި ދިދްމެވުމަކީ 

ޓައިލާ ހެޔޮސޮގުސައި  އުޑަގުސެޒަޑަކީ ޔައެހެދީ އޮޏިޓަޒ ޖެދެ. ކަމެކޭ އެކު މަޒުޙަބާ ޔަދްދަވާ އަޅުސަދޏު ވަޒަފް އުޓަޑާ

ވާ މިދިވަދް  ކުޒައްވާޓައިކު ޢައްޔަދްއެ ދިވަދްކަމާޓަކައި އަޅުސަދޏުމެދް މި މުދްޔޭގޯ ދުވަގަ ދޫދްގޯ ބެޑުމަފްބޭދުދްކުޒެވެ

ކައި ޓަ ޅަކު މިކަދްކަދް ބެއްޑެވުމަފްހުދްދަވާ އިލް ބޭޓު އެއްސައި އެ އެހެދްވީމާކ އެޓަޔަ މުއައްލަލާ. ބޭޓުޅެއް

ކަމަކީ  އާޔެކ އަޅުސަދޏު އެދްމެ ކަދްބޮޏުވާ. ދްވާ ޓައިލާ ޓޯޒުކޮފްޔިދުމަކީ އަޅުސަދޏުމެދްސެ މައްޗަފް ޑާޒިމުކަމެއްބޭދު

ޓަކައި  ބޭޓުޅުދްދަފް ޓައިލާގައް ޔިދުމަފް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ބަޖެޓުސައި މިޓަޔަ ޓައިލާގައް ކަދޏައަޅައިސެދް އެ

. ހިދޔު ޓައިލާ ހިޓެހެއްޓޭ ހިލާބުދް އަޅުސަދޏުމެދް ކަދްބޮޏުވަދީ ދްވާބަޖެޓުސައި ހިމެދިކަމަފް ވިޔަލް ޓައިލާ ބޭދު

ޔަގުޒުޓުޅެއް ޓަކައި  މިލާޑަކަފް މިދިވަދް ބައެއް މުއައްލަލާގަކުދް އަގޮޅުގަކުސެ ޒަފްޒަފުސެ ކަދްގައްގައް ބެއްޑެވުމަފް

ދޏުމެދް މި ބަޖެޓު ކީ އަޅުސަކަމަފް ބޭދުދްވާ ޓައިލާ ޓިދޭދްލް މިދިލްޓްޒީދް ހިޓެހެއްޓުމަ އެ އިޒަފްޓައްޓަވާ

އެހެދްވީމާކ މިޓަޔަ ކަދްގައްގައް މަޔުދް ދަމަވެލް . ވެލް ޚިޑާޓު ކަމެއް އަޔި މަސުލަޔާ އިލްކުޒުމުސެ ޒޫހާޓާ

ހިދސާކަދް އެޓަޔަ މުއައްލަލާގަކުސެ އިލްވެޒިދް އަޅުސަދޏުމެދްސެ މަޖިޑީހުސެ ކޮމިޓީގަކަފް ވަޏައިސެދް ޔައްކަވާ 



  

 ދްވީމާކ މިދިވަދް މުއައްލަލާގައް މިދިވަދްކަމާއެހެ. ހިގާމަކުޒާ ކަމެއް ދޏުމެދްކަމީ އަޅުސަ ވާހަކަޓުޅުގަކުދް އެދސޭ

ވަޏައިސަގުމަފް ޔައުޑަގުސެ ހުޒިހާ ޓަޒާގަކުދް ޚާއްޞަކޮފް ލަޒުކާޒުދް ވެއެކު ހަޒަކާގްގެޒި ޓުވެޒިކާމާއިދްޞާ އެކު

އެޓަޔަ ޓަޒާގްގަކުދް އެއް  ދޏައަޅުއްވާޓައި ހުޒި ޓައިލާކަ ސައިބަޖެޓު މެދްދަމަ އަޅުސަދޏު ވާ ކަމަފް އެޔިވަޏައިސަދްދަވާ

. ވާ ކަމެއްޔައްކާ ވާހަކައާ އަލްޑު ޔިމާދު ސޮގަފް ހިޓެހެއްޓުމަކީ އެއީ އަޅުސަދޏުމެދް މި ފް ހުޒަލްއެޅޭމަލައްކަގަ

ގަދްގަދުދް  ކަމަފް ވިޔަލް އެ ޒަޑްސެ އޮޓީލްކަމަފް ވިޔަލް އޮޏިޓަޒ ޖެދެ މިޝަދްޒަޕްޝަދް ކޮކޮ-އެހެދްވީމާކ އެދްޓި

ސޮގަކަފް ޓިދޭދްލް  ޅޭޒައްވާ ޔަގުޒުޓުޅުގަކަފް ހުޒަލްއެޓަކައި ކު ކުޒާ ސޮގް ބެއްޑެވުމަފްޑަގުސެ ޓައިލާ ޚަޒަޔުޔައު

ބޮޏަފް އާޔެކ އަޅުސަދޏުމެދްދަފް މިހާޒު އެދްމެ . ކުޒަދްދުކުޒުމަފް އަޅުސަދޏު އިޑްގިމާލްމިދިލްޓްޒީދް މަލައްކަގް

ޅުސަދޏުމެދްދަފް އޮޅޭ އޮގީ އަ ބެހޭ ކަދްގައްގައް ބަޑަދީ ކޮދް ޓަޒާގަކުދްކަދް ވެލް މި ކަމަކީ ކޮޒަޕްޝަދާ ކަދްބޮޏުވާ

އަކީ ކުޒީސެ  ޔެއްކޭ ވާހަކަ އާޔެކ އެދސިވަޏައިސަދްދަވާދެ ޓަޔައިދް މި ޖަޑްލާސައި އެދްމެ ސިދައިދް މި. ހިލާބުސަ

ޔެކ ޚާއްޞަކޮފް އެ އާ. އްލަޑަ ދުބެޑޭ ވާހަކައެ ޒިޕޯޓުގަކުސެ މަ. ޒިޕޯޓުގައް ޒ ޖެދަޒަޑް ކުޒައްވާޓައިވާ އޮޏިޓުއޮޏިޓަ

ދުދް ކުޒާ ވާ ޒިޔާލީ ކޮމިޝަ ވެލް އުޓައްޔަވާޓައި އަހަޒު ކުޒީއްލުޒެ 4ޓަކައި މީސެ  އްޑެވުމަފްޒިޕޯޓުގައް ބެ

 ކުޒެވެދީގޯސޮގުސައި ބޭދުދް އެހެދްވީމާކ އެއީ ޔައުޑަގުސެ ޓައިލާ ހެޔޮ. އުޓެޔޭލައްކަގާ މެޔު އަޅުސަދޏުމެދް ލުވާޑުމަ

. ހޭކުޒަދްޖެލުވާޑުއެބަ  ގަދުދް ކުޒަދީ ކޮދް މަލައްކަގެއްގޯ އެ. ޖެހޭ ކުޒަދް އެބަވާޑުލް އަޅުސަދޏުމެދް ލުވެ

ޑިބެދީ ކާ މިހާޒު މި ޚަބަޒުއަދެއް. ޖެހޭއުޓައްޔަދްވެލް ކޮބައިގޯ އެބަ ލުވާޑު ޒަޕްޝަދް ކޮމިޝަދުސެ ޔައުޒަކީކޮ-އެދްޓި

އްލަޑަގައް އެޓަޒދީ ޖެދަޒަޑް އޮޓީހުދް މޮދިޓަޒކޮފްޓައި މައްލަޑަގައް ކަގައް ޔައްކާ މީހުދްސެ މަބައެއް ކަހަޑަ ވާހަ

އެހެދްވީމާކ ޔައުޑަގުސެ މައްލަޑަގައް ބަޑާ ޓަޒާގްގަކާއި ބަޑަދްޖެހޭ ޓަޒާގްގަކާ މިއީ މިހާޒު . ޝަޒީޢަގަފް ހުފަހަޅާ ވާހަކަ

އްގައް ޒުސެ މާޑިއްޔަގުސެ ކަދްގައާޔެކ އެހެދްކަމުދް ކުޒީ ލަޒުކާ. ޒައްޔިގުދްދަފް އޮޅޭ ހިލާބުސައި އޮގް ކަމެއް

 ޓަކައި ޚާއްޞަކުޒައްވާޓައިވާ ޒިޔާލީ ކޮމިޝަދުސެ ވާ ޒިޕޯޓުގައް ބެޑުމަފް ކުޒައްވާޓައިޓަކައި އޮޏިޓު އްޑެވުމަފްބެ

ޒަޕްޝަދް ކޮ-އެދްޓި އެހްދޫދިއްޔާ. ދަމަ ވާ ކަމުސައި އެއް މާޒިދްމީހުދްސެ  އެއީ އެބައި .ލައްކަގްގައް ހަޑުއިކުޒަދްޖެހޭމަ

 ޓަޒާގްގަކަފް ޔޫކުޒަދްޖެހޭ ޓައިލާ ޓިދޭދްލް މިދިލްޓްޒީދް ޔޫކުޒަދް އެބަ ޓަކައި އެ މިޝަދުސެ މަލައްކަގްކުޒުމަފްކޮ

 ޓައިވާވަދަ އަހަޒަފް އޮޏިޓަޒ ޖެދަޒަޑް އޮޓީހުދް ޑަޓާކުޒައްވާ 3123އާޔެކ އަޅުސަދޏު ވަޒަފް ބޮޏަފް އުޓާކުޒަދް . ޖެހޭ

 ..އަޔި އަޅުސަދޏު. ސޮގަފް ކޮމިޓީދް ޓާލްކުޒެއްވި ކުޒެއްވުދް ސައި މުޅިދް ޑިބޭބަޖެޓުސެ ބޮޏު ބައެއް އަޔި ބައެއް ހާޑަގު

 

  :އްކެވުދްވާހަކަޔެهللا ޢަބްޔު ޒަޙީމުޓޮދަޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުއް

ވެލް އަޅުސަދޏު  އާޔެކ އެދްމެ ޓުޒަގަމަ. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. އައްލަޑާމްޢަޑައިކުމް. `

ވަޒަފް ޔިދުދް އެއީ އެ ހުފަހެޅުއްވި ޖެދަޒަޑް އެ ހުފަހެޅުއްވި ބަޖެޓު  ޔައުޑަގުސެ އޮޏިޓަޒ ވަދީ ޔަދްދަވާޑަދް ބޭދުދް

އޮޓީހުދް  ލަޒުކާޒެއްސެ މައްލަޑަގައް އޮޏިޓުއެހެދް ޔަދްދަވާޑަދް މި ޖެހުދީ މިކަހަޑަ . ސޮގޭ އަޅުސަދޏު އެދްމެ އެޔޭ



  

ބޭޓުޅުދްދަފް ބޭދުދްވާ ވަޒަފް  ކުޒަދީ އެފް އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑުކަމަ ދެޒެވޭދެޒިޕޯޓު ޒަދސަޅަފް ބަޑައި ޔިޒާލާކޮފް އޮޏިޓު 

ކުދް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޓެދްދަދީ ޑި ކޮދްމެ ޔިމާޑަލަޒުކާޒުސެ ބަޑައި އެދސިވަޏައިސަދްދަވާދެ މި. ޓައިލާޔެވިސެދް

. ޒަޒުގައްއަޅުސަދޏުމެދް ދިކުމެ ހިދސާޑާ ކޮދްމެ ގަދަކުދް ޓެދްދަދީ އެކަހަޑަ މަދް. ޚިޔާދާގުސެ މައްލަޑަގައް

އެހެދްވީމާކ މިޓަޔަ . ސެ ވާހަކަދްޔަދީ މި ލަޒުކާޒުސެ ކޮޒަޕްޝަދުދް އަޏުއިވެމުއްސެ ވާހަކައިވާހަކަޔައްކާ ކޮދްމެ މީހެ

ޓަކައި ވަޒަފް ވަޒުސަޔަ މާޑީ ގަދަވަލްކަމެއް އޮޏިޓަޒ  ކޮޒަޕްޝަދުދް ޓުޒިޓައިވާ ލަޒުކާޒެއްސެ ކަދްގައްގައް ބެޑުމަފް

ޒަޑަކީ އާޔެކ ޤައުމުސައި ހުދްދެވި އޮޏިޓަޒ ޖެދެކުޒާ ސޮގުސައި މިއަޔު މި އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑު. ހޭޖެ ބެދް އެބަޖެދަޒަޑަފް ޑި

ވޭގުވެޔިޔަ  މަދިކުޓާދު އެ. ޒަޑަކީ މިކަމަފް ވަޒަފް ޤާބިޑު ބޭޓުޅެއްކޮފްޓައިވާ އޮޏިޓަޒ ޖެދެޢައްޔަދް އަޅުސަދޏުމެދް

ދަކީ ވަކި ޓަޒާގަކަފް ބުޒަވުމެއް މަދިކުޓާ ފް އެދސޭ އެސަދޏުމެދްދަވާ ސޮގުދް އަޅު ކުޒައްވާޓައިގާދސައި މަލައްކަގް

 ޔެއްވޭކަދްކަދް ބައްޑަވައި ގްކޮފް މިއެކީސައި ޤައުމާއި ޒައްޔިގުދްސެ ޙައްޤުސައި މަލައްކަ އިޚްޑާޞްގެޒިކަމާ ކދެގި

ދީ ޔަދްދަވާޑަދް ބޭދުދްވަ އެއާއެކީސައި ހަމަ އާޔެކ. ޓެދްވަޒުސެ ޤާބިޑުކަދް ހުޒި އޮޏިޓަޒ ޖެދަޒަޑެއްކަދް

އެކަފީސެދްވާ ވަޒަފް ގަކެއް ދެޒެސެދް ޒިޕޯޓު ޒުކާޒުސެ އޮޏިޓުޔިޔަ ކުޒީ ލަކުޒީސައި އަޏުއިވެމުދްއަޅުސަދޏުމެދްދަފް 

 ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާ އުޓައްޔަވައިސެދް މިޑަދް ބޭދުދް ވަދީ ކޮބައިގޯއޭ އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާ. ކަމަފް ދުބެޑިސެދް އުޅޭ

ކޮމިޝަދުސެ ބޭޓުޅުދް އެގާ ގިއްބަވައިސެދް . ދޫދްގޯއޭ ފް ވަޏައިސަދްދަވަދްވީއެ ކޮމިޝަދަ. އުޅޭ ޒިޔާލީ ކޮމިޝަދް

 ހަމަ. ދޫދްގޯއޭ ބޭޓުޅުދް ގިއްބެވި ހިލާބަކަފް ވަޏައިސެދް މި މައްލަޑަގައް ބައްޑަވަދްވީ ކަމަފް ވަދްތާ އެ ދުބެއްޑެވޭ

ޓަކައި އަޅުސަދޏުމެދް  މައްލަޑަގައް ބެޑުމަފްވަދީ މި ލަޒުކާޒުސެ މިއަޔުސެ ޚިޔާދާގުސެ އެއާއެކީސައި ޔަދްދަވާޑަދް ބޭދުދް

އަޅުސަދޏަކަފް . ޑަދްވައިއެއް އެކުޑަ ޖެހޭ ވަޒަފް ވަޒުސަޔަ ކޮމިޝަދެއް ދޫދީ ކޮމިޓީ ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުދް އެބަ

ދޫދީ  .ކުޒެވިޔާދެ ކަމަފް ދަފްޒަޑަފް ޔޫކޮފްޑައިސެދް މިކަދް އަޅުސަދޏުމެދްދުކުޒެވޭ ހަމައެކަދި އޮޏިޓަޒ ޖެދެ ޤަބޫޑެއް

އެދސިވަޏައިސަދްދަވާދެ . ދުކުޒެވޭ ފް ޤަބޫޑެއްކަމަކަ މިކަދް ކުޒެވިޔާދެ ވެލް ޒިޔާލީ ކޮމިޝަދަފް ޔޫކޮފްޑައިސެދް

ހުޅުމީޔޫ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އިޑްޔާލް ކ ޓަޔަ މަދިކުމެދް ޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މޫލާހުޅުހެދްވޭޒު ޔާއި

 ހަމަ ކޒުޔާއި ފް ދިލްބަގްވާ ކުދްޓުދިގަކުދް ޔިވެހި ޔައުޑަގުސެ މާޑިއްޔަގު ހުލްކުޒަމުދްޓަޔަ ބޭބޭޓުޅުދްދަ ޑަބީބުމެދް

އާއި ގޮއްޏޫ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަޑީ  މީއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އަޑްހާދު ޓަހުޔާއިޒާސެ ޢި ޓޭޔޫސައި އެއާއެކީ

ގިއްބެވި ބޭބޭޓުޅުދްދަކީ މީސެ  ޢަބްޔުއްޒަޙީމާ މިهللا ބްޔުމާޓަދްދު ހުޅަދސު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަ އިވަޙީޔާ

. އައީ ހުލްއަގާ ބައެއް ބޭޓުޅުދް ޒަފުދް މާޑެ ކޔައްކާ ވާހަކައިސެ ހެކި އެދސިވަޏައިސަދްދަވާދެ އަޅުސަދޏު މި .ދަމޫދާ

ގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ ޒައްޔި. އަގާ އަކަފް ޖޮއިދްކުޒެއްވީ ހުލް ލަޒުކާޒުދް ކޮދްމެވެލް ޕާޓީ. އަގާ ލަޒުކާޒަފް ވަދީ ހުލް

. އަގާ އަފް ވަޏައިސަގީ ހުލް އަދެއް ޕާޓީ އިސޮދޏި ޑިބުދު ޕާޓީ ޔޫކޮފްޑާޓަ އެ. އަގާ އަފް ވަޏައިސަގީ ހުލް ސޮދޏި

 މި. އަގާ ވެލް ހުލް އަފް އައީ އިދް އެދބުޒި ޒާއްޖެ އިދްޏިއާއިސެދް ސެ ޓަޚުޒެއް ކަމަފްވާ ޤައުމީ ޓީމައަޅުސަދޏުމެދް

އަޅުސަދޏު ހަޔައިސެދް ޔައްކާ . ޙަޤީޤަގް އީމި. ވަޏައިސަދްދަވާވިލްދާ .އޮގީ ސޮއްލަ ޕްޝަދް މިހިލާބަފް ޒާއްޖޭސެ ކޮޒަ



  

. އަގާ ދޫދްގޯ ވަޏައިސަގީ ހުލް. ކަދްޙަޤީޤަގެއް އީބޭޓުޅުދްދަފް އެދސިވަޏައިސަދްދަވާދެ މި ގި. އެއް ދޫދް ވާހަކަ

އެކަމަކު . ޅި ޔުދިޔެ ލިއްލުވާޑާ ޓަޔަ ކުޅުދްގެޒިދްޔަސަދޏޭމެދްދަކީ މު ކޢަޑީ އަޝްޓާޤުކޮދްކަހަޑަ ވަޒުސަޔަ ޓީމެއްގޯ 

 އިޤައުމާ .ކަފް ހުދްދެވީ ޚިޔާދާގްގެޒި އެއްމެދޭޖަޒަ. ގިއްބެވީ ޚިޔާދާގްގެޒިދް  އިސަދްޓުމެދޭޖްމެ. ކީއްގޯ ކުޒާދީ

ޓަޔަ ބައެއްސެ ގޯ މާގްޒަލްކަޑާދސެ އަޅުސަދޏުމެދްދަފް އެޔެދް ކިހިދެއް. ހުޒި މީހެއް ޒައްޔިގުދްދަފް ޚިޔާދާގްގެޒިވެޓައި

ކޮޒަޕްޝަދް -އެދްޓި އިއޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑަފާ. ދްގޯ ބަޑަދްވީ ކަދްކަމަކީދޫ އީމި. ކުޒާ މަލައްކަގުދް ކާމިޔާބެއް ޔެއްވާދީ

ޖެހޭ ބަޑަދް ޢިއްޒަގްގެޒި  ލަޒުކާޒުސެ ހުޒި ޚިޔާދާގް އެބަ މި ޤައުމުސެކ ބަޖެޓު ޔީސެދް މި އިއެހެދް ގަދްގަދަފާ އިބޯޏަފާ

ޔަލް ގަދަކަފް ޔިޔައެހެދް ޓީމެއް . ސައި ޚިޔާދާގްގެޒޭޔަލް އޭސެމެދްސެ ޤައުމީ ޓީމު ގަދަކަފް ޔިޔައަޅުސަދޏު. ޒައީލް

އަޅުސަދޏު އެހެދްވީމާކ . މިއީ ޙަޤީޤަގް. ދާގްލް ޚިޔާޔަވަޓުޔެއް ގަދަކަފް ޔިޔަ ،ޔައުޑަގުސެ ޓީމެއް. ގްޚިޔާދާ

  ...ދްވާ ވަޒަފް ޓައިލާ ޔޭދްލަޒުކާޒުދް ޖެހިޑުދްވާދެ އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް ބޭދު ިޔަދްދަވަދީ މި މ

 

 :ޓަޒެލް މާގޮޏާ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އިބްޒާހީމް މުއްޠަޑިބު ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ޢިއްޒަގްގެޒި . ޢަޑައިކުމް ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްއައްލަޑާމް .اهلل رسول على والسالم والصالة هلل لحمدا .. `

އޮގީ  އަޅުސަދޏުމެދްދަފް އަދެއްކާވެލް މި އިއިޒުސަޓަފާ ޒައީލްކ މިއަޔު އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑްސެ ވާހަކަ ޔައްކަދް

 މިދިލްޓަޒުދްސެ ޖަޑްލާމިއަޔު އިއްޔެ ބޭއްވި ކެބިދެޓު . އުޓެޔޭ ހިލާބަފް އައިއްލަލުވާޑު އިމިދިވަދްކަމާ ޔޭގެޒޭސަ

ކިޔައިޓިއްޔާ  ކޮޒަޕްޝަދޭ އިއަޔި ލިޔާލީ ޕާޓީގަކުސެ ޕޯޏިއަމްގަކުސަ އިއާ އޮގީ ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސަ އިއިދް ދިދްމާޓަ

 އިއޮގީ ޤާދޫދާ އިއަޅުސަދޏުމެދްސެ ޤާދޫދުއަލާލީސަ. ޝަޒީޢަގަފް ޓޮދުވަދް ކދަމަ މައްލަޑަ ގަޙުޤީޤުކޮފް ލާބިގުދުވާ އެ

 އެހެދްވީމާކ. ކަމަފް އެކީ މިގާ ވާހަކަޔެއްކޭދެ މާއިލްޑާމީ ޝަޒީޢަގާ ޚިޑާޓުދުވާ ސޮގަފް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް މިދިވަދްކަ

 އިމިދިވަދްކަމުސެ ޔަޅަ ޔައްކައިސެދް ވެޒިކަމަފް ވަޏައިސަގުމަފްޓަހުސަ އިވާހަކަޔައްކަވާޓަ އިމިދިވަދްކަމޭ ކިޔާޓަ

ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ ކޮޒަޕްޝަދަފް . ކުޒިމަގިވަމުދް އަދްދަދީ ދުޒައްކާގައް އަދެއްކާވެލް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް މި

ބޭޓުޅަކާ އެކީސައި އިޔިކޮޅު އެދްމެ ބޮޏު ޕާޓީސެ  ވޭ އެއްކުޒެގުހުމަގުވެލް އި ސަމަޖިޑީހު ގުހުމަގުކުޒެވޭ އެދްމެ ބޮޏަފް މި

. ކަމެއް ޖެހިއްޖެދް އެކަމާ ޔޭގެޒޭ ވިލްދާޑަދްވެލް އަޅުސަދޏުމެ ބޭޓުޅަކު ކޮދްމެ ޔުވަހަކު ކޯޓަފް ވަޏައިސަދްދަވާ ކަމަކީ

އޮގް  ޓަކައި ޤައުމު މި ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ އަޅުސަދޏުމެދް ކޮޒަޕްޝަދް ހުޒި ކޮދްމެ ޔިމާޑަކުދް އެކަދް ހުއްޓާޑުމަފް

. އަކީ އެއީ އެދްމެ ބޮޏު އިޔިކޮޅު ޕާޓީ ކއަކީ ކުޒަދް އޮގް އެދްމެ ބޮޏު ޕާޓީބަޔަޑުކުޒުމަފްޓަކައި މަލައްކަގްޙާޑަގުދް 

 އެއް މި އެއީ ލިޔާލީ އެހެދް ޕާޓީ. ޕާޓީއާ މީޔުގައް އަޔި ސުޅިޓައި އޮގީ އެޏުމެދްސެ ހުޒިހާ ޒައްޔިގުދްސެ އުއްއަޅުސަދ

ދަމަވެލް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޓެދްދަމުދްޔާ ބައެއް މަދްޒަޒުގަކާ ޔޭގެޒޭ އެހެދް. ގީމަގަމްލީޑުކުޒެވެދް ދެ އިސަމަޖިޑީހު

ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑަފް ބަޖެޓު ޔީސެދް އަޔި މިއަފްވުޒެ ބޮޏު ބަޖެޓެއް . ވެލް ކުޒަދްޖެހޭދެ ހިގާމަ

ކުޒެވޭދެ ސޮގެއް ހަޔައިޔިދުމަކީ އަޅުސަދޏުމެދް މައްލަޑަގައް ގަޙުޤީޤު ސެޔީސެދް ދަމަވެލް ޤައުމުސައި ހުޒި ކޮޒަޕްޝަދް



  

މަދިކަފް މިއަޔު  ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ހުޅުހެދްވޭޒު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މޫލާ. ކުޒަދްޖެހޭދެ ކަމެއް

 ވެލް މި މެ މީހަކަފްކޮދް. ވީމަ ޔެދް ވާދެ ސޮގްސެއްޑުދް ޒިޔާޟް ޒަޝީޔަފް އޭދަސެ ވިޔަޓާޒިދް ލާލްކުޒެވޭއިހު

ހިލާބުދް ޔެދް  މީހާ އެއްޗެއް ބުދާގިމާއާ ޔިމާޑަފް އަދެއް ވެ ދޫދީ ޒެވެދީ ގިމާސެ ވިޔަޓާޒި ބަދސުޒޫޓުލާލްކުއިހު

ޒަޝީޔުސެ މުޅި ވިޔަޓާޒި ސޮގަކީ ޒިޔާޟް  ވާ މި. ލާލްމީހާސެ އިހުދީ ޒައްޔިގުދްސެ ދޫދީ އަދެއް ލާލްކުޒެވެއިހު

ސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަފް ޒަޝީޔަފް ކުޒާދެ އަލަޒު މިއަޔު ހުޅުހެދްވޭޒު ޔާއިޒާމުދް ޒިޔާޟް ޔިއުބަދސުޒޫޓުވެ

އެހެދްވީމާކ އަޅުސަދޏުމެދް . ދޏަފް ޓާހަސަކުޒެވުދުމަދިކުޓާދުސެ ވާހަކަޓުޅުދް އަޅުސަ ލާލްކުޒެވުދުކަދް އެއިހު

މާ ގުހުމަގުކުޒެވޭ ޔިމަޔިމި ޝަދަފް މީޔުކުޒަދީ އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް ވީހާވެލް އަވަހަކަފް ޒާއްޖޭސައި މިހާޒު ކޮޒަޕްއުއް

މައްލަޑަގައް އަވަހަފް މަޖިޑީހަފް ޓޮދުވައިސެދް އަޔި ލަޒުކާޒަފް ޓޮދުވައިސެދް ލަޒުކާޒުދް  ކުޒެއްވުމަފްޓަހު އެއޮޏިޓު

ޒަދީ މީޔުކުއަޅުސަދޏު އުއް. ދޫދް އްއެޅުމެކޮދްމެހެދް މަޖިޑީހުދް ޓިޔަވަޅު .މީޔަކީފް ޓިޔަވަޅުއެޅުދް އަޅުސަދޏު އުއްމިކަމަ

 ކަމާ އެ ކޮފް ވިލްދަވައިކޒުދް ލީޒިޔަލްއޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑްސެ ޒިޕޯޓުސައި ޓާހަސަކުޒާ ކަދްގައްގަކާ ޔޭގެޒޭސައި ލަޒުކާ

ޔޭގެޒޭސައި ލަޒުކާޒު  އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ލަޒުކާޒާ. ޔެއްވާދެ ކަމަފްޔޭގެޒޭސައި ޒަދސަޅަފް ޓިޔަވަޅުއަޅުއްވައި

. ދބުޒާ އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ސެދެލްޔެއްވަދް މަލައްކަގްކުޒައްވާދެ ކަމަފްކުޒި އިގުބާޒު އަޑުދް އަ އިޒުސަސެދައިއި

 .ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ސަޏިއިޒުސެ  2ބަހުލަފް ކަދޏައެޅުދު  މި، ކޮމިޓީ ޒިޕޯޓު ހިލާބުދް މި އާޔެ މިހާ. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު

 . ޒިޕޯޓަފް ވޯޓަފް އެހުދް އޮދްދާދެ މިއަޔުސެ ވޯޓަފް އެހުމުސެ ވަސުގުސައި މި. ވެޓަވަދީ ހަމަ ވަސުގު މި

 ކކޮމިޓީ މަޒުޙަޑާ ދިމި ލްކޫޑް ހިދްސުމުސެ ބިޑުޕްޒީ. ފްއަ 22.3ޔަދީ އެޖެދްޏާ ދަދްބަޒު  މިހާޒު އަޅުސަދޏު މި -22.3

 (ވަސުގުކޮޅަކަފްޓަހު. )ވަދީ ސެއްޑިޓަ ސެ ކޯޒަމްވަސުގު ޖަޑްލާ އާޔެ މި. ފް ސެދްޔިއުދްކުޒުދް ކުޒިއަމަޖިޑީހުދް ޒިޢާޔަގް

ސޮގުސެ މަގިދް ކޯޒަމް  ވާ ސައި(ދ)ވަދަ މާއްޔާސެ  48ޔުސެ ޖަޑްލާސެ ކޯޒަމް ސެއްޑުމާ ސުޅިސެދް މަޖިޑީހުސެ ސަވާއި ،އާޔެ

ޖަޑްލާ  ހިލާބުދް ހަމަދުވާގީ އަޅުސަދޏު ސަލްގުކުޒަދީ މިހާކޯޒަމްބެޑިއިޒު ވެލް  އިޒުލްމިދެޓުޖަހައި ޓަޒަދސަބީޑު

 .ޖަހާއިޒު 22ޔެދް ޖަޑްލާ ޓަފާދީ . މެޔުކަދޏާޑަދް

 

 ]އަފް 11;22އިދް  28;21ހުލްވަސުގުކޮޅު [

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް



  

ހުލްވަސުގުކޮޅަފްޓަހު ޖަޑްލާ ކުޒިއަފް ސެދްޔަދް ބެޑިއިޒުސައި ކޯޒަމް ހަމަވާ އަޔަޔަފް ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދް . `

ވަދީ  ބެޑުމަފްޓަހުސައި ވެލް މިހާޒު މިދެޓު 6ސަބީޑުޖަހައި އެއްކޮފް އަޅުސަދޏުމެދް ޒަދ ދެގުމާވަސުގު ޖަޑްލާސައި  މި

. އެހެދްކަމުދްކ އަޅުސަދޏަފް ޖެހޭދީ މި ޖަޑްލާސެ މަލައްކަގް އެހެދް ސަޏިއަކަފް ޓަލްކުޒަދް. ކޯޒަމްސެ އަޔަޔު ހަމަދުވެ

އެއްކޮފް ކޯޒަމްސެ  ސައި މަލައްކަގްކުޒަމުދް ސެދްޔާގީއާއެއް ކޮމިޓީ 4ވަޒަފް ސިދަ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދް ގަޓާގު 

ޢިއްޒަގްގެޒި ހުޒިހާ . ސ22:41ައެހެދްކަމުދް އަޅުސަދޏު ޖަޑްލާސެ ކަދްގައް ޔެދް ސެދްޔާދީ . ޔަދީ ޖެހިސެދް މިމައްލަޑަ

 . ވަސުގު އަޅުސަދޏު ޖަޑްލާ ޓަލްކޮފްޑަދީ މެދްބަޒުދްދަފް ވެލް ވަޏައިސެދްޔެއްވުމަފް ޔަދްދަވަމުދް މި

 

 ]އަފް 48;22އިދް  17;22ޖަޑްލާ މެޔުކަދޏުއްވައިޑެއްވުދް [

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ހުލްވަސުގުކޮޅަފްޓަހު ކޯޒަމް ހަމަދުވެސެދް ޖަޑްލާ ޓެފުދް ޑަލްކުޒުމަފްޓަހު އަޅުސަދޏު ޖަޑްލާ ކުޒިއަފް . `

މަޖިޑީހުދް  ކބިޑު ކޮމިޓީ މަޒުޙަޑާ ދިމި ލްކޫޑް ހިދްސުމުސެޕްޒީ 22.3ދަދްބަޒު  އެޖެދްޏާ. ސެދްޔަދް މި ޓަފަދީ

އަޅުސަދޏު ޓުޒަގަމަ ޓުޒުޞަގު މި އަޒުވަދީ މައްޗަދްސޮޅި ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ . ޒިޔާޢަގްކުޒެއްވުދް ކުޒިއަފް ސެދްޔިއުމަފް

 . ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ޒަޝީޔަފް

 

 :ޔެއްކެވުދްމައްޗަދްސޮޅި ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ޒަޝީޔު ވާހަކަ

ޒި ޢިއްޒަގްގެ ކޯޒަމް ހަމަކޮފްޔެއްވި އެދްމެހައި އެހެދްމެ ޝުކުޒިއްޔާހަމަ .ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

ލްކޫޑްސެ ބިޑެއް ދުވަގަ އެދްމެ ކުޏަކުޏަ ގުއްގުކުޔިދްސެ ބިޑެއް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގަކަފް މި އެޔުދީ ޕްޒީ. މެދްބަޒުދްދަފް

އަފް ސެދްސޮލް ކޮމިޓީދް  ލްކުޒުމަފްޓަހު ކޮމިޓީމި މަޖިޑީހުދް ބަހުއްކަ ޒަމާދްވުމަފްޓަހު އޮދްދަގާ ޑަ އިގަދަފް ޑާޓަ މި

އަފް ދިލްބަގްވާ  އެހާ ޔުވަލްގަކެއް ދަސާޓައި އަޔި ވަޒަފް ކުޒުކުޒު މުއްޔަގެއްސެ ގެޒޭސައި އަޅުސަދޏުމެދްސެ ޕާޓީ

ޓަކައި އެ މުޤައްޒިޒަފް  ފްޓަހު މި ބިޑު އައި ކަމަފްވާޑުވުމަހަމެދްބަޒަކު ޒިޔާލަގަފް ދުވަގަ މުޤައްޒިޒެއްސެ ސޮގުސައި 

 އަހަޒަފް 3 ގައްގައް ބަޑަހައްޓާ ކޮމިޓީދްމިއީ މިހާގަދަފް ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ގަޒައްޤީސެ ކަދް. އަޅުސަދޏު ޝުކުޒުޔަދްދަވަދް

ޒިޒަކަފް އިދްދެވީ މީސެ ކުޒީސައި މީސެ މުޤައް. ވާގީވެ ވީއިޒުސައި އައި އެދްމެ ޓުޒަގަމަ ބިޑު ކަމަފްސިދަޔުވަލް ވުޒެ

އަފް ވަޒަފް  ބޭޓުޅާ އެކ އެހެދްވީމާ. ވެލް ކުޒެއްވި ބޭޓުޅާކުޒީސެ ވެޒިކަމުސައި ދެޝަދަޑް ޕްޑޭދިދްސެ މިދިލްޓަޒުކަދް 

އާއި ހުޒިހާ އެއްޗެއް ވެލް އެދސިހުޒެ  ޒައްޔިގުދްދފް ޑިބޭ މަދްޓާ ކޒަދސަޅަފް އެދސިޑައްވާދެ ޤައުމެއް ގަޒައްޤީކުޒީމާ

 ފް ބޮޏަފް ކުފްވެޒިކުޒާ ކަމަކަފްގައް ޑަލްކުޒުމަކީ އަޅުސަދޏުސެ އަމިއްޑަ ދަޒަޒުދް ޔަދްދަވާދަމަ ވަޒަމިކަހަޑަ ކަދްގައް

އަދެއްކޮޅުދް . ބޭޓުޅާ ކުފްވެޒިކުޒަދް މިއަޔު އަޅުސަދޏު އެ ކއަކީ އަޅުސަދޏުސެ ކްޑާލްމޭޓަކަފްވެ ހުޒެ އެބޭޓުޅާ ކވާގީވެ



  

 ކކުޔިދްދަފް އަދްދަދް އޮގް ޖީޑުގަކުސެ ގެޒެއިދް ސިދަ ޔަޒިވަޒުދްގަކަކަފްމި ބިޑަކީ ޒައްޔިގުދްދަފް ޚާއްޞަކޮފް ކުޏަކުޏަ 

ފް ޓަޒާގްގަކަފް ވެލް ވަޒަފް ޑުއި ޓަލޭހަ ސޮގަކަފްކ ވަޒަ އް ޒަފްޒަފުސައި ހިދްސާ އެދްމެހައިއަޔި އެހެދްމެ ލްކޫޑްގަ

ޑަކަފް ވާގީވެކ ޒައީލް ވަޒަފް އުދޔަސޫ ލްކޫޑް ހިދްސުމުސެ ކަދްގައްގަކަފް އެހީގެޒިވެޔޭދޭ ބިޑުއި ޓަލޭހަ ސޮގެއްސައި ޕްޒީ

ކ ހަޖަމުދުކުޒެވިސެދް އަޅުސަދޏަފް ވާހަކަޔައްކާގީވެޔިކޮޅު ޓަޒާގްގަކުދް އެއް އިބަދސޭގޯ އަޅުސަދޏަފް އި

ވެލް ވީހާ. ކީ އަޅުސަދޏު އެޔޭ ކަމެއްޔެއްވުމަލަގުދް އެ ކަދްގައްގައް ބައްޑަވައިޒިޔާއެހެދްވީމާކ . އުދޔަސޫކުޒުއްވާގީވެ

ވެލް އަވަހަކަފް މި ބިޑު މި ކޮމިޓީދް ދިދްމާޓައި އޮގް ސޮގަފް ވީހާ ސޮގުދް ފް މި ބިޑު މިހާޒު މި އޮގްއަވަހަކަ

އެއް  ދުވޭ ޔެދް މީސެ އިގުޒު ވާހަކަ ޓާލްކޮފްޔެއްވުމަކީ އަޅުސަދޏު އެޔޭ އެޔުމަކަފްވެޓައި އަޅުސަދޏަކަފް ހިއެއް

ޞަގަފް ޔާގީވެ އަޅުސަދޏު ޔެއްވި ޓުޒުއުދޔަސޫކުޒަމުދްގަކުދް ޓަޒާގްއިގުޒު . ދް އިގުޒަފް ޔެއްކޭދެހެދެއްއަޅުސަދޏު ޔެ

 .ވައްލަޑާމްޢަޑައިކުމް. ޔަދްދަވަމުދް އަޅުސަދޏު ވަކިވެޑާދަދްޝުކުޒު

 

 :ޠަޓާ ވާހަކަޔެއްކެވުދްޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު މުޞްގިމަޒަޓުފި 

ފް ދޏަފް ހީވަދީ ވަޒަފް ޒަދސަޅައަޅުސަދޏުސެ ޕާޓީސެ ޓަޒާގުދް އަޅުސަ. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

 . އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގު ޔޫކޮފްޑީކ އެހެދްވީމާ. ވާހަކަޔައްކަވައިޓިހެދް

 

 :މަޔު ޒަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދްހޯޒަޓުފީ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އަޙް

މި  އްވައިޓަކައި ބިޑެއް ގައްޔާޒުކުޒަ ލްކޫޑްގައް ހިދްސުމަފްޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ޕްޒީ. ޒި ޒައީލްޢިއްޒަގްގެ ޝުކުޒިއްޔާ

ޒުކ މީޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އަޙްމަޔު ޓަކައި ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަ ޢިއްޒަގްގެޒި މަޖިޑީހަފް ހުފަހަޅުއްވައިޔެއްވި ކަމަފް

މު ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ މި ބިޑަކީ ޙަޤީޤަގުސައި ވަޒަފް މުހިއް. މުޙައްމަޔަފް އަޅުސަދޏު ޝުކުޒުޔަދްދަވަދް ލިޔާމު

ދީ އަމިއްޑަ މި ބިޑު މުހިއްމުވާ ލަބަބަކީ ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ މިހާޒު ހިދްސާ ހުޒިހާ ޕްޒީލްކޫޑްގައް ސޮގަކަފް ހިދްސަ. ބިޑެއް

އެހެދްމެ  ހަމަ. ވަޒަފް ބުޒަ މަލައްކަގުދް ހިގްވަޒަކުދް އިބޭޓުޅުދް ޔެއްކި ޓަދްވަޒަކާ ދަސައިސެދް އެޓަޒާގްގަކަކުދް އިލް

ގަކާއި އެކަފީސެދްވާ ޒިވަޒުދްދަފް އެކަފީސެދް އިމާޒާދް ގަޢުޑީމު ހާލިޑުކުޒަމުދްޔާ ޔަލްކޫޑްގަކުމިހާޒު އެ ޕްޒީ

މި ބިޑުސެ . ދިކަމެގި ސޮގަކަފް ގިބެދީ ކގިބޭދެ ސޮދޏިއާ މި ބާވަގުސެ ކަދްގައްގަކުސައި ވަޒަފް ޔެޒަދޔެ ޓީޗަޒުދްދާއި އިފީ

ޒާއްޖޭސެ އެކިއެކި ޖަމުޢިއްޔާގަކާއި ކްޑަބުގަކާއި ހިޔި ޔިވެލަބަބުދް ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ އެކިއެކި ވިޔަޓާޒިވެޒިދްދާއި އަ

ޢިއްޔާ ޖަމާޢަގްގަކުދް މަޔަޔު ވަޒަފް ޓަލޭހައިދް ޑިބޭދެ ސޮގަކަފް މި ސެއިގުޒުދް ބޭޒުސެ ޖަމުއަޔި އޭ ކުދްޓުދިގަކާ

މި  ކގަދަވަލްވެކުޔިދްސެ ލިދކުޏިގައް އްސެ ސޮގުދް މި ޤައުމުސެ ގުއްގުއެ މީސެ ދަގީޖާ. ޓަޒާގްގަކަފް މެޔުވެޒިވެސެދްޔާދެ

ވާދެ  ދުސައި އަޅުސަދޏުމެދަފް އެޅިސެދްޔާ މުހިއްމު އިގުޒު ޓިޔަވަޅަކަފްއި ޑިބެދްޖެހޭ ގަޢުޑީމު ހޯޔައިޔިކުޔިދްސެ ޅަޓުޒާސަ

މެދްބަޒުދްސެ އަޒިހު އަޅުސަދޏު އެޔެދް  88ޓަކައި މި ޢިއްޒަގްގެޒި މަޖިޑީހުސެ  މި ކަމަފް. ޔިއުމަކީމި ބިޑު ޓާލްވެސެދް



  

ކޮމިޓީދް ޓާލްކޮފްސެދް ސެދެލްޔެއްވި ސޮގަފް ޓާލްކޮފްޔެއްވުމަކީ މިއަޔު އަޅުސަދޏުމެދްސެ ޅަ  ކސޮގަފް ގްމި ބިޑު މި އޮ

އެއީ ޢިއްޒަގްގެޒި . ކަމެކޭޓަކައި މުހިއްމު ޓަކައި މި ޤައުމުސެ މުލްގަޤްބަޑް ބިދާކުޒަދްގިބި ގުއްގު ކުޔިދްދަފް ޔަޒިދްދަފް

ވީމާ އާއި ޒަދސަޅު މާޙައުޑެއްސައި ގިބެސެދް އެ ކުޔިދް ބޮޏެގި ކާދާ ޒައީލްކ އެ ކުޔިދްސެ ލިދކުޏިގަކަފް ޒަދސަޅު

. ފް ޒަދސަޅަފް ބައްޓަދްކުޒެވިޓަޓުޒާވަޒަފް އެޅިސެދް އަދްދައިޒުސައި އެ ކުޔިދް ގިބޭދީ ވަޒަޓުޒާއަޅުސަދޏުމެދް 

ޒާއްޖޭސައި ޑަ ޤާދޫދެއް ޔިވެހިހަލްކޫޑް މަޒުޙަޑާސައި މި ބިޑު މިކަޓަކައި މި މަޒުޙަޑާކ ޕްޒީ މިހެދްކަމުދް ޓަފާ ގަޢުޑީމަފް

މިހެދްކަމުދްކ . ވަޒަފް މުހިއްމު ޔަދޏިވަޅެއްސައި މި ބިޑު ހުފަހެޅިސެދް މި ޢިއްޒަގްގެޒި މަޖިޑީހުސައި ދިމިސެދް މި ޔަދީ

ޝުކުޒިއްޔާ . އެއްބާޒުޑުދް މި ބިޑަފް ޑިބޭދެ ވާހަކަ ޔަދްދަވަދް އިޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ އަޅުސަދޏުސެ ޓުޒިހަމަ ގާއީޔާ

 . އްޒަގްގެޒި ޒައީލްޢި

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް މަޢުޞޫމުهللا އިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުކެޑާ ޔާ

ސޮގުދް މި ހުފަހެޅިޓައިވާ ބިޑު ކޮމިޓީދް ޔިޒާލާކުޒައްވައި  ހޭލްކޫޑާ ބެޕްޒީ. އްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްއާޔެކ ޝުކުޒި

ބޫޑުކުޒާ އަޔި އަޅުސަދޏު ޤަ. ޙަބާކިޔަދްޖެހޭހިލާބަފް އައިމަ އަޅުސަދޏުމެދް މިއަޔު މި ބިޑަފް ވަޒަފް މަޒު މި ކދިމި

މި ބިޑުސައި މިހިޒަ ހުޒިހާ ޒަދސަޅު ކަމެއްސެ ޓައިޔާ  ކސޮގުސައި މި ބިޑު ވަޒަފް އަވަހަފް ޤާދޫދަކަފް ބަޔަޑުވެސެދް ސޮލް

އޮދްދަދީ  ހިދްސުމުސެ ޒިދްމާ މިހާޒު މި ގްގެޒި ޒައީލްކ މިހާޒު ވެލް ޕްޒީލްކޫޑްޢިއްޒަ. ޒައްޔިގުދްދަފް ޑިބެދްޓަފާދެ

ލްކޫޑް ބޭޓުޅުދް ޕްޒީ ވުމުދް ކައުދްލިޑުގަކަފް އެ މި ބިޑު ޤާދޫދަކަފް. ޓަވާޑުކުޒެވިހަޤާދޫދުސެ ޔަފުދް ކައުދްލިޑުގަކާ 

މި ބިޑަފް އަޅުސަދޏުމެދް އެދްމެ ބޮޏަފް . އަފް އަޔާކުޒެވިސެދްޔާދެ ހިދްސުމުސައި އަޔާކުޒަދްޖެހޭ ޔައުޒު ޓުޒިހަމަ

ލްކޫޑް ހިދްސުމުސެ ޚަޒަޔު ލަޒުކާޒުދް އޮގް ބަޔާދްކުޒެވިޓައި ޕްޒީ ބިޑުސައި އެބަ ގާއީޔުކުޒަދްޖެހޭ ކަމަކީކ މި

ލްކޫޑް ހިދްސުމުސެ އެދްމެ ބޮޏަފް ޔަގިވާ އެއް އެހެދްވީމާކ ޕްޒީ. ފްޔެދްޖެހޭދެ ކަމަފްކަމަފް މަސުޓަހިކޮ އެ ކބަޑަހައްޓައިޔީ

އެޔޭ ކޮދްމެ ލަޒުކާޒަކުދް ވެލް  ޒައްޔިގުދްދަފް ހެޔޮ ބޫޑުކުޒާ ސޮގުސައިޔެދް އަޅުސަދޏު ޤަ. ޓަހިވެސެދްޔާދެކަމަކަފް މަސު

 މިކ އެހެދްވީމާ. ވާދީ ޕްޒީލްކޫޑް ގަޢުޑީމުސެ ބިދްސަޑުސެ ޓެފުދްކަމުސައި. ގަޢުޑީމުސެ ބިދްސާ ވަޒަފް ވަޒުސަޔަކުޒަދްޖެހޭ

ސަދޏުމެދް ޔެދްދެވި ސޮގަފް ލަޒުކާޒުދް އެކަފީސެދްވާ ޓަދްޏެއް ޑިބިސެދް ހިދްސޭއިޒު މި ބިޑުސައި ޔެދް އަޅު

އި ހިދްސާ ޕްޒޮސްޒާމުގަކަކީ ލްކޫޑްސައްސެ ސޮގުސައި މި އޮދްދަދީ ޕްޒީޓާހަސަކޮފްޑަދްޖެހޭ އެދްމެ މުހިއްމު އަދެއް ޕޮއިދްޓެ

ގަކަކީ އަޔި އެ ޕްޒޮސްޒާމް. ފް ވާދްޖެހޭކަޑިބިސެދް ހިދްސާ ޕްޒޮސްޒާމްގަ ކޭޝަދް މިދިލްޓްޒީދް ހުއްޔައެޏިޔު

ސަދްދައިޔިދުމުސެ ހިމެދޭ ދސެ ގުއްގު ކުޔިދްދަފް ޔޭ ގަޢުޑީމުސައިކ ގަޢުޑީމު ޔިދުމުސައި އުބައިދަޑްއަޤްވާމީ ސޮގުދް ޅަޓަގު

ގައް ބައްޓަދްވެސެދްޔާދީ ވެލް ސެކ ޕްޒީލްކޫޑްގަކުސެ ޕްޒޮސްޒާމުއެ ލްކޫޑްގަކުކ އެހެދްވީމާ. ޑްގަކަކަފް ވާދްޖެހޭޓަޔަ މޮޏެ

. ލްކޫޑް ބޯޏެއް ވެލް ސާއިމުކޮފްޔޭޔެދް މި ބިޑުދް އެބަ ޕްޒީ .ގަފްސޮގުސައި ބިދާކުޒުމަފް މަސުޓަހިވާ ސޮ ކުޔިދް ހަޒުޔަދާ

. ލްކޫޑްސެ މުވައްޒަޓުދް ވެލް ހިމެދޭ. ލްކޫޑް ބޯޏު އެކުޑެވިސެދްވާ ސޮގުދް ބެޑެދިވެޒިދް ވެލް ހިމެދޭޕްޒީ



  

އް ބައްޓަދްވެސެދް ލްކޫޑްސެ ކަދްގަވެލް ޒައްޔިގުދްސެ ބައިވެޒިވުމާ އެއްކޮފް ޕްޒީއެހެދްކަމަފްވުމާއެކު މި ބޯޏުސެ ޓަޒާގުދް 

ހިދްސާ ލްކޫޑް ބެޑެދިވެޒިދްސެ ޔައުޒަކާއި ޕްޒީ ސެ ޔައުޒަކާއިކައުދްލިޑްކ ދްވީމާއެހެ. ވާދެ ޔިއުމުސައި ބާޒަކަފް

 ކުޒިއަފް ލްކޫޑް ސާއިމުވެސެދް މި ޕްޒޮސްޒާމުގައްކާޒުސެ ޔައުޒެއް ހިމެދިސެދް ޕްޒީއަޔި ލަޒު މުވައްޒަޓުދްސެ ޔައުޒަކާ

ޔޭ ބާޒުސެ ޔަފުދް އަޅުސަދޏުމެދްސެ ޓަފާ ގަޢުޑީމުކ އެދްމެ ޓުޒަގަމަ ގުއްގުކުޔިދްދަފް ޔޭ ބިޔާއިޒު މި ޤާދޫދުދް ޑި

ޝުކުޒިއްޔާ . އަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒާ ވާހަކަޔަދްދަވަދް ގަޢުޑީމުސެ ބިދްސާ ވަޒުސަޔަވެސެދްޔާދެގީ މި ބިޑަފް ޓުޒިހަމަ

 . ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޟާޑީ ޒިމިޑަދްޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަ

ޓަހު މެދް ވަޒަފް ޔިސު ޒަމާދްގަކަކަފްޓަހުކ ޔުވަލްގަކަކަފްއާޔެކ އަޅުސަދޏު. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

މަޖިޑީހުދް ޒިޔާޢަގްކުޒާ ސޮގަފް ޒުޙަޑާ ދިމި އިދްގިޒާޒުކުޒަމުދް އައި ބިޑެއް މިއަޔު މަޖިޑީހަފް ހުފަހެޅިސެދް ކޮމިޓީ މަ

އިލިއްޔަގުދް މުސައި އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާދީ އެ ކޮމިޓީސައި އަޅުސަދޏު ވެލް ޝާމިޑުވާ މެދްބަޒެއްސެ ހަހަމެޖެހިސެދްޔާ ޔިއު

ސިދަ ޔުވަލްވާދްޔެދް  އަހަޒަފް ވުޒެ 3ސައި ހުފަހެޅުދު ޕްޒީލްކޫޑް ބިޑު ޔޮޅުއަހަޒު ދޫދީ :311އޮކްޓޯބަޒު  7

ވަޒަފް ސިދަ  ކމަޒުޙަޑާގަކުސައި ގަޓާގު ވާހަކަގައް ޔެކެވި ގްކުޒެވެމުދް ސޮލް ގަޓާގުސައި އެކިއެކި ސޮގްސޮގަފް ޒިޢާޔަކޮމިޓީ

. ހިލާބަފް އައިމާ އަޅުސަދޏު ވެލް އުޓާކުޒަމޭ ލްކޫޑްސެ ބިޑެއް މިހާސޮގަފް ބަޔަޑުވެސެދް އައިލް ޕްޒީސޮގް

ދޫދް މި  ދޫދްކ އަޅުސަދޏު އެދްމެ ބޭދުދްވާ ސޮގަކަފް އެހެދްދަމަވެލްކ އަޅުސަދޏު މި ބިޑު އެދްމެ ބޭދުދްވާ ސޮގަކަފް

ދަމަވެލް ބިޑުސައި ބައެއް ކަދްގައްގައް . އެކުސަ ބިޑުސެ ސިދަ ކަދްގައްގައް ހުޒީކީކ އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާޑަދް ހިގާމައާ

އަޅުސަދޏު ހިގަފްއަޒަދީ ޙަޤީޤަގުސައި ވާދްވީ ސޮގަކީ ހަމަ . އެބަހުޒި މިހާޒު އޮގްސޮގާ ގަޓާގު ސޮގްސޮގަފް ވެލް

ވެލް ހަމަ ހަމަ އޮގުމުސެ ބަޔަޑުސައި މިހާޒުޖާސައިސެ ގެޒޭސައި ވަކި މެދޭޖްމެދްޓެއް  ލްކޫޑެއްސައި ލްކޫޑް ގެޒެއިދް ޑިބޭ

ސައި އެކީއަޔި ހަމަ އެއާ. އޮދްދަދްވީލްކޫޑްގައް ހިދްސޭދޭ ދިޒާމެކޭ ސެ ގެޒެއިދް ޕްޒީހުޒި މެދޭޖްމެދްޓު ލްކޫޑްގަކުސެ

ގެޒެއިދް ހަމަ އޭސެގެޒެއަފް ޕްޒީލްކޫޑްސެ ބައި ގަޢުޑީމުސެ  ޤާދޫދުއަލާލީ ޑާޒިމްކޮފްޔޭ ޓަފާ ގަޢުޑީމާއި މެޔުމަޔަޒުލީ

ކުޒެވޭދެ ސޮގަކަފޭ މިކަދް ކަމަފް ވެލް ކުޒަދްޖެހޭ ހުޒިހާ ޚަޒަޔެއް  ހަމަ ޔައުޑަގުދް ލީޔާ ހަމަ މިވެލް ސެދެލްކ 

ޔާ ވަކި ހަމަޖެހިސެދްސޮގަކަފް  ވަކި ގަކަކާއިވަކި ބޯޏަކާއި ވަކި މުޔައްޒިލުދް ވަކި މެދޭޖްމެދްޓަކާއި. ޒެވެދްވީކުޓަޒުމާ

އެއްސެ ސޮގުސައި މިކަދް ކުޒެވޭ ސޮގަފް އޮގުމަކީ ޔައުޑަގަފް ވެލް ހަމަ ޚަޒަޔު  ލިލްޓަމެއް ދުވަގަ ވަކި މުއައްލަލާ

އެކީސައި އަޅުސަދޏުމެދްދަފް މިކަހަޑަ  ދް ބިޑުސެ ޓުޒަގަމަ ކޮޕީ ޑިބުމާއަޅުސަދޏު އުއްމީޔުކުޒި. ބޮޏުވެސެދްޔާދެ ކަމެކޭ

ޔެދް ގަޓާގު ސިދަ ވާހަކަގަކާ އެކީސައި  އެހެދްދަމަވެލް. ލިޑުވެސެދްޔާދެ ކަމަފްހާޒެއިދް ކަދްގައްގަކެއް މި ބިޑުސެ ގެ

. ޏުމެދް ކުޒިމައްޗަފް ހުފަހެޅިޓައޮގީ އަޅުސަދ މިބިޑު މިހާޒު އައިއްލަ އޮގް ސޮގް މަޝްވަޒާގަކާ އެކީސައި 

ވެލް ހިދްސުމުސެ އިސެދް ހަމަ ހައްގަހާގަކެއް ހަޔައަޅުސަދޏުމެދްދަފް އެބަ ޓާހަސަކުޒެވޭ މިހެދް ވަކިވަކި މުއައްލަލާ



  

 ބުދޭ ބިޑުސައި އެބަ. ކަދްއަލްޑު ބޭދުދްވާ އޮއްޓަޒުހުޒި ދަގީޖާ ދުދެޒެވޭދެކ ހިދްސުމުސެ ޓެދްވަޒު ޔަފްވެ ކޚަޒަޔު ބޮޏުވެ

 އްކުޔިދްދަފް ޔޭ ގަޢުޑީމުސެ ޓުޒުޞަގުގަގުއްގު އީބާޒާގުދް ބުދެޔީޓައި މިއިޒީޙަ ހަމަ ވަޒަފް ޒީގިކޮފް އެބައޮގް ޞަ

ކ ކުދްޓުދިގަކުދް އި ޒަފު ކައުދްލިޑްގަކާއިވެހިޒާއްޖޭސެ ލިޓީ ކައުދްލިޑްގަކާލަޔުސައި ޔިވެލް ޓުޅާކޮފްޔިދުމުސެ މަސުވީހާ

 މީހުދްސެ ޔީޑަގި އެހީސައި ހިދްސުމަފް ހެޔޮއެޔޭ އެދްމެހައި ޔޭ މީހުދްދާއިއަމިއްޑަ ޓަޒުޔުދްދާއި ޔޭ ޖަމާޢަގްގަކުދްދާއި

އެއީ . ގެޒެއަފް ލަޒުކާޒުދް ވެލް ޔެވެދް އޮގް އެއްޗެއް ޔޭ ސޮގަފްއަޔި މީސެ. ސެ ސޮގުސަޤާއިމްކުޒެވޭ ބިޑެއް ޓަކައި

ހުޒިހާ  ކއްލާހިހަމަ  211%އަޅުސަދޏު ބޭދުދްވަދީ ހަމަ ލަޒުކާޒުދް . ދޫދް އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑުކުޒާ ސޮގެއް

އަހަޒާއި ބައި ދުވަގަ  3ޏަމިދުދް ސޮލް އެހީގެޒިކަމެއް ޓޯޒުކޮފްޔީސެދް ކުޒަދްޖެހޭ ހުޒިހާ ޚަޒަޔުގަކެއްކޮފްސެދް އެދްމެ ކު

އް ސޮލް ގަޢުޑީމީ ހަޔާގް ޓަކައި ކުޒަދްޖެހޭ ހުޒިހާ ހޭޔަގަކެ އަހަޒުދް ޓެފިސެދް ވެލް އެކުޒަދްޖެހޭ ގަޢުޑީމަފް 4

އާޔެކ އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޓެދޭ މިކަހަޑަ މި ދޫދަލް ކިގަދްމެ . ދްޒެވޭދެ ސޮގަކަފް ޓަޒުމާވެސެދް ޔިއުދްޔެދް ކުދިދްމާޑަ

 ބޭދުދްވާ އެދްމެ ޒަދސަޅު ސޮގަފް ހަމަދުޖެހި ހުޒި ޔިމަޔިމާ ވެލް އެބަޔަސޫ ޔިމަޔިމާ ދމަޔިމާޑެއް މިހެދްހުޒި އުޔި

ސެ ގެޒެއަފް ކައުދްލިޑްގަކުދް ގަޢުޑީމީ ދިޒާމުއަޒަދީ ކީއްކުޒަދްގޯއޭ އަޅުސަދޏު ހިގަފް މިލާޑަކަފް ޔަދްދަވާދަމަ. ޓެދޭ

ކަދްގަކުސެ ގެޒެއަފް ކީއްކުޒަދްގޯއޭ ކައުދްލިޑްގަކުދް  ވިޔަލް އެ ކަމަފް ލްކޫޑްދޫދީ އަޔި ޕްޒީ ދޫދީ ޓަފާ ގަޢުޑީމު

ޔައުޑަގުދް . ވަގަ ޖަމާޢަގްގަކުދް ވަދްދަދްވީއްޔާއަކުދް ވަދްދަދްވީ ވެލްކ ދުޢިދްދަދްވީ ވެލްކ ދުވަގަ ޖަމުވަ

ލަޒުކާޒުސެ މިހާޒުސެ ކ ޔައުޑަގުސެ މިހާޒުސެ ލިޔާލަގަކީ. ގި ލިދްސާ އިމާޒާގްގައް އެބަ އަޅާޚަޒަޔުކޮފްޓައި ބޮޏެ

ސައި ޓަފާ 7:30ޖަހާއިޒު ދޫދީ  8 ހެދޔުދު. ވަފާޖެހޭ ގަޢުޑީމުސެ ގެޒެއިދް ހިދްސުދް އަފްކ ލިޔާލަގަކީކ އެއްޔަދްޓަޅި

އިދް ޓެފިސެދް ސޮލް އެގައް  41;24އެހެދްވެއްޖެކަމަފްވަދްތާ . ދިމޭ ވާއިޒަފް އެބަ 41;24ލްކޫޑް ސާގްސަދޏަކަފް 

ކޫޑުސެ އެ ލް. ހުޒޭ ކޮދްމެ ޒަފެއްސައި ވެލް ކޮދްމެ ލްކޫޑެއް އެބަ ހުޒޭ ހަމަ ޓްޒީކޮފް މްގަކެއް އެބަކްޑާލް ޒޫ

ޑައިބްޒަޒީ . ހުޒޭ އިޔާޒީ ހުޒިހާ ވަލީޑަގްގަކެއް އެބަ. ގިބޭ މުވައްޒަޓުދް އެބަ. ހުޒޭ ގަކެއް އެބަގެޒޭސައި މެދޭޖުމަދްޓު

ޔެދް . މުކޮފް ދިމިޓަލެޓަޕްކުޒެވި ސާއި. ޖެހި ދިމިޓަހުދްދަދީ ހަމަ މިހެދްސޮލް ހުޒިހާ ވަލީޑަގްގަކެއް މި. ހުޒޭ އެބަ

އަޅުސަދޏަކަފް ކ އެހެދްވީމާ. ޖެހެދީ ސެ ކުޔިދްދަފް ކުޒަދް މިލްކޫޑްޏަ ޚަޒަޔެއް ސާގްސަދޏަކަފް ޕްޒީކުވަޒަފް ކުޏަ

. މަފް ވިޔަލްކަ އެ ކޮމިޓީސައި ހިމެދުދު އަޔި އަޅުސަދޏު .ވޭ މިހާޒު ބިޑު މި އޮގްސޮގަކަފްދުކުޒެ އެހާބޮޏަކަފް ގާއީޔެއް

 23ކ 22ދިމެދްޔެދް ސްޒޭޏު ޓެފިސެދް  ދެވި ސޮގަފް ހަމަ ޓެފުދީއްލުޒެޔެދް އަޅުސަދޏު ބޭދުދްވާ ސޮގަކީ ޙަޤީޤަގުސައި މި

ހަމަ މިއާއެކީސައި އަޅުސަދޏު . ވުދް ޚަޒަޔުކުޒެވިސެދްޔާދެ ސޮގަކަފް މިކަދްކިޔަވައި ދިމެދްޔެދް ވެލް ޔައުޑަގުދް މި 

ބިޑުސެ ގެޒެއިދް ދޫދް ކަމަފް ވިޔަލް ހަމަ މިއަފް މިލާޑެއް ޖެހުމުސެ ސޮގުދް  ލްކޫޑްމި ޕްޒީ ޓާހަސަކޮފްޑަދް ބޭދުދްވޭ

. ހުޒޭ ހަމަ މިކަހަޑަ އުދޔަސޫ ކަދްގައްގަކެއް ކަޒަދްޓުސެ ވެލް އެބަ .ލާޑަކަފް ޔަދްދަވާދަމަ ކަޒަދްޓުލަޒުކާޒުސެކ މި

 ޖެހެދީ އެހެދްދަމަވެލްކ މަސުމަގީ ބައްގި ޔިއްޑަދް މި .އެއް މިލާޑަކަފް ޔުޓިޑިޓީ ކުދްޓުދިގަކުދް ހިދްސާ އިދްޖީދުސެ

އިލާ ވެލް ޓަ އެ. ދޫދީ އެހެދް ބައެއްސެ ބެޑުމުސެ ޔަފުދް .ޖެހެދީ ޒަފު ކައުދްލިޑުދް ހޮޅިބުޒި ޔިއްޑަދް މި ދޫދީ



  

. ދް ބަޔަކަފްމަސުމަގީސައި ހޮޅިބުޒި ޖެހުދް އެހެ. ބަދޔަޒު ބައްގި އެހެދް ބަޔަކަފް. ޔޫކުޒަދްޖެހޭދީ އެހެދް ޓަޒާގަކަފް

އަޅުސަދޏު ހިގަފްއަޒަދީ މިހެދްސޮލް . އްޑުކުޒުދް އެހެދް ބަޔަކަފްހައެގާ ކަޒަދްޓު ލޯޓުއައުޓެއް ހިދސައިޓިއްޔާ އެކަދް 

ގަޓާގު މީހުދްދަފް މި މަލްއޫޑިއްޔަގުގައް ހަވާޑުކޮފްޓައި ހުޒުމަކީ އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޓަލޭހައިދް ކަދްގައްގައް 

 ހަމަ. އޮދްދަދީ ޓަހަޒަފް ވެޓައި މި ޒުމަފް ޑިބިސެދްޔާ ދޫދީ އެޅިސެދްޔާ ހުޒަހަކަފޭ ސިދަކުއްލައި އޯސަދައިޒްހަމަޖަ

އޮދްދަ  ގެޒެއިދް އެ ސެލްކޫޑްގައް ވެލް ލްކޫޑްޅުސަދޏުސެ ހިގުސައި އޮގީ ޕްޒީޔަދްދަވާޑީ އަ އެސޮގުދް އަޅުސަދޏު މި

ޒުސައި އަޅުސަދޏުމެދްދަފް އަޅުސަދޏު ދްދޭ އާޚިދް ހިދސާދެ ސޮގަކަފް ވެސެކުޒެވިސެމެދޭޖުމަދްޓުސެ ގެޒެއިދް އޯސަދައިޒް

ސެ ޔަޒިދްދަފް ޓަޒު ދުވަގަ އަޅުސަދޏުމެދް ބޭދުދްވާ ގަޢުޑީމު އަޅުސަދޏުމެދްވެލް ބޭދުދްވާ އޮއްޤަބޫޑުކުޒަދީ ހަމަ ސައިމު

އޮގީ  ޑު މިޖުމްޑަކޮފް އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާޑަދް އޮގީ އަޅުސަދޏަފް ޤަބޫޑުކުޒެވޭ ސޮގުސައި މި ބިކ އެހެދްވީމާ. ޔެވޭދީ

ވާހަކަ ޔަދްދަވާޑަދް ޓުޒުޞަގު  އެހެދްވެކ ޖުމްޑަކޮފް އެ .ކޮފްދޭޢީޓުޟަ އަޅުސަދޏު ބޭދުދްވާ ވަޒަފް ވުޒެއް މާ

 . ޓަކައި ޝުކުޒިއްޔާ ޔެއްވި ޓުޒުޞަގަފް ކހޯޔާޑުމުދް

 

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަޑީ ލަޑީމުޓުދަ

އްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ ޓަފާ ގަޢުޑީމުކ ޅަޓަގުސެ ގުއްގު ކުޔިދްސެ ގަޢުޑީމަކީ ޢި. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. `

މިހާޒު މި ޖެހިޓައި އޮގް ބިކަހާޑަފް ޒިޢާޔަގްކުޒާއިޒުސައި ކުޒިއަފް އޮގް ޤައުމަފް  ޤައުމެއް ބިދާކުޒުމުސައި އަޔި

ދަވާދެ އެދސިވަޏައިސަދް. ދެ ކަމެއްމުލްގަޤުބަޑް ޒަދސަޅުކުޒުމުސައި ޙަޤީޤަގުސައި ވަޒަފް މުހިއްމު ޔައުޒެއް އަޔާކުޒާ

އަޅުސަދޏުމެދް ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުދް ހަޔާ . ޔަދީ ޔުވަހުދް އަދެއް ޔުވަހަފް ހަޑާކުވަމުދް މިޤައުމުސެ ޒުވާދް އާބާޔީސ 

ދުކުޒުމުސެ ލަބަބުދް އަޔި ޛުކުޒަދް އޮގް ޓަޒާގުދް ގަދްޓީޛުޤާދޫދުގަކާއި އެކިއެކި މުހިއްމު މަލައްކަގްގައް ގަދްޓީ

ޔާގީ  ސޮގަފް ކަދްކަދް ލަޒުކާޒުދް ކުޒަމުދް ކުޒިއަފް ޔިއުމުސެ ލަބަބުދް ހަޑާކަފް މަސުޓަހިވާ ކދސަޅު މަސު ދުޔައްކާޒަ

އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާދީ ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހަފް ކ އެހެދްވީމާ. ޔަދީ ސޯލްވަމުދް އެއް ޔުވަހުދް އަދެއް ޔުވަހަފް މި

ޤައުމުސެ އަޅުސަދޏުމެދްސެ  މިހާޒު ގިބި އަޅުސަދޏުމެދް މި. އްމު ޓުޒުޞަގެކޭއަދްދަދީ ވަޒަފް މުހި މިއަޔު ޑިބިސެދް މި

ސުޅިޓައިވާ ކުޔި ޅަޔަޒިދް ޒަދސަޅު ގަޒުބިއްޔަގެއްސައި ބޮޏުކުޒުމަފް އްގު އަޅުސަދޏުމެދްސެ ހިގްގަކާ ވެލް ގުއްގުގު

ދް ސުޅިސެދް ހޭދީ ހަމަ ހުޒިހާ އެދްމެމި ޓިޔަވަޅު އަޅުސަދޏުމެދް އަޅަދްޖެ. އެޅިސެދްޔާ ވަޒަފް މުހިއްމު ޓިޔަވަޅެކޭ މިއީ

ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ މި ބިޑުސެ މައްޗަފް . ކަމަފް އަޅުސަދޏު ސޮވާޑަދް ވަދްގަކަމުސައިއެކުވެޒިކަމާއި އަޚް

 ސޮގުސައި ޕްޒީލްކޫޑްގަކުސެ ހާޑަގު އެއް ޔުވަހުދް އަދެއް ޔުވަހަފް މި ވާހަކަޔައްކާއިޒުސައި އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑުކުޒާ

ޓަކައި ލަޒުކާޒުދް ކުޒެވެދް ހުޒި ހުޒިހާ  ކުޒިއަފް އޮގް ޖީޑު ޒަދސަޅު މަސަކުދް ދުސެދްޔިއުމަފްޤައުމުސައި 

އެކު މިކަދް ވެލް އަޅުސަދޏަފް ޒަގްގެޒި ޒައީލްކ ހަމަ ހިގާމައާއޭސެ ހެއްކެއް އިދސޭގޯ ޢިއް. މަލައްކަގެއް ކުޒޭ އެބަ

 ކުޒިއަފް އޮގް މިބަޖެޓު އައިއިޒުސައި އަޔި މިއަހަޒުސެ  ޖެޓުފް އޮގް އަހަޒުސެ ބަޔައުޑަގުދް ކުޒިއަ. ޓާހަސަކޮފްޑަދްޖެހެދީ



  

ޔާއިޒުސައި ވެލް މިހާ މުހިއްމުކަމަކަފް  ބޭދުދް ޚަޒަޔެއް ކުޒަމުދް ކކަމަކަފްއިޒުސައި ވެލް ލަޒުކާޒުދް ބޭދުދްޔާ

ކޫޑްގައް ހިދްސަދް ލްފްޒަފުސައި ޕްޒީދސެދީ އަގޮޅުސެ ޒައަޅުސަދޏަފް އެ. ދްޒަޒެއް ދުޓެދޭއެއްވެލް ލަމާޑުކަމެއް ޔޭ މަ

ސޭސެ އިދް ޓަލް ޒުޓިޔާ އިދްކ ޔިހަ ޒުޓިޔާ އިދް . އެ އުޓުޑަމުދްޔާ ބުޒަ. އުޅޭ ޓަޒާގްގަކުދް އެ އޮހޮޒަމުދްޔާ ކަޒުދަ

ސޭސެ މީހުދް އައިލް ކުޑަޑައިސެދް . ސެ އަހަޒުގަކުސެ އުޅުދު ސޮގުސެ ހާޑު އިދސޭގ71ޯޔައްކަދީ  މި. ޑާޒި ދަސައިސެދް

ވެލް  ޤައުމުސެ ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހާ ސޮގަފް ވާދްޖެހޭގޯ މި ދް މަހަފް ސޮލްސެދް މި ޤުޒުބާދީ މިހުޒިހާ ޒައްޔިގުދްވެސެ

ޤައުމުސެ ޒައްޔިގުދްސެ މައްޗަފް ވެޒިކަދްކުޒަދް އޮގް ލަޒުކާޒާ ވެލް އަޅުސަދޏު  މި. އަޅުސަދޏު ލުވާޑުކުޒަދް ބޭދުދް

މީހުދްސެ ޖީބަފް ވަދްދަ ކޮދްމެ  ކޮދްމެ ކަމަކުދްކ އެ އަފް ކުޒާ މީހުދްސެ އަގުދް އިދްގިހާ ލުވާޑުކުޒަދް ބޭދުދް އެ

ޓާޓައި އޮގްއިޒުސައި އަކުދް ލަޒުކާޒުދް ޓެކްލް ދަސަދް ހި މީހުދްދަފް ޑިބޭ ކޮދްމެ އާމްޔަދީ ޓައިލާޓޮއްޗަކުދްކ އެ

ޖެހެދީ މިހާ ކީއްކުޒަދްހޭ އަޔިވެލް ޢާއްމު ޒައްޔިގުދް އުޅެދް. އަޅެ ކީއްކުޒަދްގޯއޭ މި ލުވާޑުކުޒަދްޖެހޭ ހެޔޮދުވާދޭ

އަޖައިބުވާވަޒު . ޔައްކަދީ ގުއްގުކުޔިދްސެ ގަޒުބިއްޔަގާއި ގަޢުޑީމުސެ ވާހަކަ މި. މުހިއްމު ޤައުމީ މަލައްކަގެއްސައި އިދސޭގޯ

ޖެހެދީ ޔުވާޑު ސޭސޭސެ  ޢާއްމު ޒައްޔިގުދް މި ޖެހެދީ ބެޑެދިވެޒިދްދާއި ވަޒުސެ ކަމެއްސައި ވެލް މި މި. ކަމެއް ދޫދްގޯ

ޝަދް ލާޓުކުޒަދް ޔިއުދްކ ކެޔޮ އިދްޔަދް ހަދޏޫ ހޮވައިޔޭދް ޔިއުދްކ ޖަދްސު އަފް މުދް ޔިއުދްކ ސޭސެވަޅު ޔިޔަހިއްކަ

އަޔި . ޖެހެދީ އެކުސައި ބެޑެދިވެޒިދް އޮޅު ކަދޏައިޔޭދް ޔިއުދްކ މަހަފްޔިއުދް މިޓަޔަ ކަދްކަދް ކުޒަދް ޒައްޔިގުދް މި

ޒުޓިޔާ  6އަފް  އާޔޭ ސެ ދިއްޔާ އެކިއެކި ޓަޒާގްގަކުދް އެބަޔުވަހުދް އެއްޔުވަހު ކައުދްލިޑުގަކުދް ދޫ ދުވިގަދަކަފް ޔެ

ވީމާ  މިވަޒު. ޖެހެއޭ ކޮދްމެ ކުއްޖަކަފް ޔޮޑަދސު ސަދްދަދް އެބަ. ޖެހެއޭ ހޯޔަދް އަޅަދް ވެޑިކޮޅެއް އެބަޔީބަޑާފޭ ވޮފުޓިޑާ

ބޭދުދްހާ . ވިލްދަދްޖެހޭ ޔޭގެޒޭ މަޖިޑީހުދް މި ކަދްކަމާ .ބާވައޭ ވެލް ހިގަފްއަޒައޭ ޤައުމުސައި އޮގް ލަޒުކާޒެއް މި

ގަޅާ ޒޯދާސަދްދަވަމުދް މިގަދަފް ކުޒަމުދްކ  ބޭދުދްވަޒަކަފް މުވައްޒަޓުދް ޑައިސެދް އެގަދް ކޚަޒަޔެއް ބޭދުދްހާ ސޮގަކަފް

ޔައްކަދީ ގުއްގުކުޔިދްސެ މުލްގަޤުބަޑު އޭސެ މައްޗަފް ބިދާވެޓައި އޮދްދަ ގަޢުޑީމާއި  ޓައިލާގައް ޔާއިޒުސައި މި

މިއީ ޓިކުޒުކުޒަދްޖެހޭ ކަމެއް ޢިއްޒަގްގެޒި . ޖެހޭ ކަމެއް ދޫދޭގެޒި ޒައީލްކ މިއީކީ ހޭދްޢިއްޒަގް. ވާހަކަ ގަޒުބިއްޔަގުސެ

 މިއަހަޒުސެ ބަޖެޓު އައިލްސެދް މިއަހަޒުސެ ބަޖެޓު. އޮގީ ހާޑަގުސައި މި ދިކަދް ޔެކެބަޑަ މި. ޒައީލް

މެ ޒަފެއްސައި ކޮދް. ޓައި ގިބީ ކައުދްލިޑުގައްސޮގުދް އެޅި ޔިޒާލާކޮފްޑާއިޒުސައި ވެލް މިކަމުސެ ޒިދްމާ ޤާދޫދީ

ޢިއްޒަގްގެޒި ސައި ދސޭގޯ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ ސަލްގުސައި އިޑް ހިދްސާފޭ ކިޔާޓައި ހަމަ ސަލްގުލްކޫކައުދްލިޑަފް ޕްޒީ

ދޏު ޑަގް ހެޔުމަކީ އަޅުސަހީ ވަޒަފް މަކަޒާއި މި. ހާލް ޒުޓިޔާ ހާލްކ އެއް ސައި މަހަކު ގިދްމެދްބަޒުދްދޭކ ސަލްގު

ޔެދް ހަމަ . ޑުމޭއިޒައްޔިގުދްދަފް އޮޅުވަ. ޔަދްދަވާދީ ޤައުމަފް ކަދޏައެޅިސެދް ޒޯމާޔުވާޑު މެދްޔުޒު މަކަޒުހެޔުމޭ

ދުކުމެވަޏައިސެދް ލަޒުކާޒަފް ދިލްބަގްވެވަޏައިސަދްދަވާ ބޭޓުޅުދް މާޔަމާ ވެލް ޓީވީސައި ދޫދިއްޔާ ޑިބޭ ކޮދްމެ މީޏިޔާ 

ޒައްޔިގުދްދަފް އޯސާގެޒިކަމާއި  އެކު ޤައުމު ގަޒައްޤީކުޒަދް ޑާޞްގެޒިކަމާއިޚް ޓުޒުޞަގެއްސައި ވިޔާޅުވާދެ ޤައުމަފް

 ބޮޏުވެސެދް މިބަޖެޓު . ގޯ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްއެހެދްދެއް ދޫދް އިދސޭ. އެކު ދެޒެޓައި އޮގް ބަޖެޓެކޭހިގްހެޔޮކަމާ 



  

ދަމައީ ޕްޒީލްކޫޑް ކަހަޑަ މުހިއްމު  އެހެދްކަމަފްވަދީ. ވެލް ޒައްޔިގުދްސެ ކަދްކަމަކަފް ދޫދްއުޅެދީ އެއްސޮގަކަފް

. ޒަގްގެޒި ޒައީލް ދެގޭޢިއް ކދެގޭ. ކަދްކަމަފް ޚަޒަޔުކުޒާދެ ޓައިލާ ބަޖެޓުސައި ޒީގިކޮފް ލާޓުކޮފް ޓެދްދަދް އޮގީލް

މިކަހަޑަ މުހިއްމު  މެދްބަޒުދްދަފް ވެލް ހެޔޮދުވާދޭ އަޅުސަދޏު މި ސޮވާޑަދީ ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެކ އެހެދްވީމާ

ޓަކައި ޒައްޔިގުދް އަގުސައި  ވެލް ހިދސާފޭ ޒައްޔިގުދްދަފް މުސައި އަޅުސަދޏުމެދް އެދްމެދް ޓޫސަޅައިސެދް ގެޔުވެކަދްކަ

ހުޒި ޓައިލާކޮޅު ދަސައިސެދް އެކިއެކި ދަދްދަމުސައި ޓެކްލް ދަސައިސެދް ބޮޏުލިދްސާ ބަޖެޓެއް ލަޒުކާޒަފް 

އެ ޓައިލާ ވީވަޒަކުދް ޒައްޔިގުދްދަފް . ދް އުޅޭފޭ ޓޫސަޅަދްދަސަމުދްޔާއިޒުސައި ކަދްގައްގަކެއް ކުޒަދް އަޅުސަދޏުމެ

އެއީ ހެޑްގު އިދްޝުއަޒެދްލްސެ . ޒައްޔިގުދް ބޭދުދްވާ ކަދްކަމަފް ޔެވޭގޯ މި ޢިއްޒަގްގެޒި މަޖިޑީހުދް ވިލްދަމާ ހިދސާފޭ

ވިޔަލް  ކަމުސައި ދް ކްޑާލް ހިދްސަދްވިޔަލް ވެލް އެއީ ޤުޒުއާ ވިޔަލް ވެލް އެއީ ޕްޒީލްކޫޑްސެ ދަމުސައި ދަމުސައި

ޓަކައި ޢާއްމު  މީހުދްސެ ބަޑިމަޏުކަދް ޓިޑުވުމަފް ވިޔަލް ވެލް އެ ލާޓުކުޒަދް ކަމަފް ޒަފް ޓޮޅައިވެލް އަޔި ޒަފް

އެއް ކުޒާ  މީހުދްދަފް ޢާއްމު ޒައްޔިގުދްދަފް އެއްކަޑަ ދަސާ ޓައިލާ އިދް މަދްޓާ ވިޔަލް އެ ޞިއްޙަގަފް ކަމަފް

ވިލްދަދްވީކީ އެއް  އަޅުސަދޏުމެދް. ޖެހޭ ވިލްދަދް ޑީހުސައި ގިބި ހުޒިހާ މެދްބަޒުދް އެބަސޮގަކަފް މި ޢިއްޒަގްގެޒި މަޖި

ޤައުމު  ވެލް ކުދްޓުދިގައް ހަޔައިސެދް ކުދްޓުދިގަކުސައި ގިބި މުވައްޒަޓުދްދަފް ޑާޒި ޔީސެދް މިއެއްސޮގަކަފް

 ލްކޫޑްސެ ކަދްގައްގައް ލަޒުކާޒުދް ހިއްލާޒީއެހެދްވީމާކ ޕް. ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް އެއް ދޫދް ޒުކޮފްސެދް ގިބެވޭގޯހިލާ

ސަދޏު ވެލް އަޅުސަދޏުމެދްސެ އަޅު. އެއް އޮވެސެދް ލަޒުކާޒުސެ ބައެއް އޮދްދަ ސޮގަކަފް ކުޏަ މިދްވަޒެއްސެ ބިޑެއް ވެލް

ސައި އަޅުސަދޏުމެދް އަލްޑު. މިޑަދްޔޫ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އެ ޔެއްކެވި ވާހަކަޓުޅަފް ގާއީޔުކުޒަދް ކއަޚް

ދަސާ ޓައިލާ އަފް ބަޑާއިޒުސައި މުޅި ޕްޒީލްކޫޑް ހިދްސުމުސައި ޓުޒިހަމަ ޒިދްމާ  މިއަޔު ޒައްޔިގުދް އަގުދް މި

. ސޮގަފް މި ބިޑު ޓާލްވާދްޖެހޭދީ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް ދަސާ. ޓުޒިހަމަ ޒިދްމާ ދަސަދްޖެހޭދެ. ދަސަދްޖެހޭދެ ލަޒުކާޒުދް

. ދެގް ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސަ މިއަޔު އަޅުސަދޏުމެދްސެ އެ ބާޒެއް ޓުޑްކޮދެއް. އެހެދްދަމަވެލްކ ކުޒާދެ ކަމެއް ދެގް

. އްޔާ ވާދެއެކުސައި އެކަދް ކުޒައްވަދް ގިބިޑާޞްގެޒިކަމާ ގްވެވަޏައިސަދްދަވާ ބޭޓުޅުދް އިޚްލަޒުކާޒަފް ދިލްބަ

 ގުދް އިޒާޔަކުޒެއްވިއްޔާ މިސެ ޒަޙުމަهللاބަގްވާ ޕާޓީސެ ވެޒިކަމެއްސައި ދސެދީ އަޅުސަދޏު ދިލްއަޅުސަދޏުމެދްދަފް އެ

މި ބިޑަފް ކ އެހެދްވީމާ. ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް ދުޖެހޭދެކަހާޑުސައި ޒައްޔިގުދް އުޅޭކަފްވަޒަފް ޓެކްލް ދަސާއިޒުސައި މި ބި

ކުޒިއަފް އޮގް ޖީޑު  ކއަޅުސަދޏުމެދް ވީވަޒަކުދް އެދްމެދް މަލައްކަގްކޮފްސެދް ޒައްޔިގުދްސެ ޙައްޤުސައި މި ޒުވާދް ޖީޑު

މީހުދްދަފް ބޭދުދްވާ ވަލީޑަގްގައް  އެ ކައި ބޭދުދްވާ މުޔައްޒިލުދްދާއިޓަ ދސަޅު ގަޒުބިއްޔަގެއްސައި ސެދްޔިއުމަފްޒަ

ސާއިމުކުޒުމުސައި ވީހާވެލް އަވަހަކަފް މި ބިޑު ޓާލްކޮފްޔީ މި ބިޑަފް ވީހާވެލް ޒައްޔިގުދް ބަޒޯލާވާދްޖެހޭ ސޮގް 

ސޮގަކަފް މި ބިޑު ޓާލްކުޒެވޭގޯ ހުޒިހާ މެދްބަޒުދް ވެލް  ލަޒުކާޒުދް މިކަދް ވެލް ޒިދްމާ ދަސާ ކކުޏަކޮފް

 . ޝުކުޒިއްޔާ. ކަމުސައި ޔަދްދަވަދް ކަމެއްގްކޮފްޔިދުމަކީ ވަޒަފް މުހިއްމުމަލައްކަ

 



  

 :ވާހަކަޔެއްކެވުދްޅު ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އަޙްމަޔު މަޚްޑޫޓު ސަޑޮ

އެ  ގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަޑީ ލަޑީމުޓުދަޔޫ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަ އަޅުސަދޏު ހަމަ އެދްމެ ޓުޒަގަމަ ވެލް. އާޔެކ ޝުކުޒިއްޔާ

އާޔެކ މީސައި އަޅުސަދޏު ވެލް . ޔެއްކެވި އަސުހުޒި ވާހަކަޓުޅަފް ހަމަ އަޅުސަދޏު ވަޒަފް ބޮޏަފް ގާއީޔުކުޒަދް އިދސޭގޯ

މެދްބަޒު ލިޔާމަފް ވެލް މީޔޫ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި  ޓަކައި ހަމަ މިއަޔު ހަމަ މި ބިޑު ހުފަހަޅުއްވައިޔެއްވި ކަމަފް

މިއީ މިހާ މުހިއްމު ބިޑެއް އަޅުސަދޏުމެދްސެ ޤައުމަފް މިހާ މުހިއްމުވެޓައިވާ . އަޅުސަދޏު ޝުކުޒު ޔަދްދަވާޑަދް ބޭދުދް

އަޔި މި ކޮމިޓީސައި މަލައްކަގްކޮފްޔެއްވި ޓަޒާގްގަކަފް ވެލް . ވަސުގެއްސައި މި މަޖިޑީހަފް ހުފަހަޅުއްވައިޔެއްވީގީ

ސެ ވާހަކައިސައި އެ ޓާހަސަކުޒެއްވިހެދް އަޅުސަދޏު ވެލް ޢަޑީ ލަޑީމުކ އާޔެ. ދްދަވާޑަދް ބޭދުދްއަޅުސަދޏު ޝުކުޒު ޔަ

ދުދް ޓެކްލްގައް ޑިއަހަމަ ޔަދްދަވާޑަދް ބޭދުދްވާދެ ޔިވެހި ޒައްޔިގުދްގަކުސެ އަގުދް ޒައްޔިގުދް ޓެޑައިސެދް ބި

ވެލް މި ބިޑު  މިހާޒު. ކާޒުދް ޓައިލާ ޔޭދްވާދީލްކޫޑް ހިދްސުމަކަފް ދޫދޭ ލަޒުމުދްޔާއިޒުސައި ހަމައެކަދި ޕްޒީދަސަ

މަގިދް ވަކި އަޔަޔެއް  ސޮގުދް އަޅުސަދޏަފް މީގި މާދަކުޒެވެދީ ލަޒުކާޒުދް ކަދޏައެޅޭ އުލޫޑެއްސެ ޓަޒުމާކުޒެވިޓައި އޮގް

އިސަދްދަވާ މިއަޔު ޔިވެހި ޒައްޔިގުދް ޤަބޫޑުކުޒައްވަދް އެބަ ޖެހިވަޏަ. އެހެދްދެއް ދޫދް. ސޮގަފް ޕްޒީލްކޫޑްގަކަފް ޔޭ

އެގައް ޑައްކަ ޒުޓިޔާގަކެއް ދޭދސި ގިބެ ދަމަވެލް  ކހާލް އެގައް ކލަޒުކާޒުދް ޒައްޔިގުދްސެ އަގުދް އެގައް ބައިވަޒު

 އެއީ ޕްޒީލްކޫޑް ހިދްސުދް ކަމުސައި. ކަމަފް މީހުދްދަފް ޑިބެދްޖެހޭދެ ކަމެއް ހިޑޭ އެ ޔެމުދްޔާއިޒުސައި މި ހުޒިހާ

ލިޑުކުޒުދް ކަމުސައި ވިޔަލްކ އެއީ ޞިއްޙީ ކަމެއް ކަމުސައި ވިޔަލް މިއިދް ކޮދްމެ ވިޔަލް އެއީ މަގީ ގަޢުޑީމު ހާ

އަޔި ޒައްޔިގުދް . ކަމަކަފް ޒައްޔިގުދްދަފް މިކަދްކަދް ހިޑޭ ޑިބެދްޖެހޭދެ ކަމަފް އަޅުސަދޏުމެދް އެދްމެދް ޤަބޫޑުކުޒަދް

ވެލް މި ބިޑު  އާޔެކ މިހާޒު. ޝައްކެގްދުކުޒަދް މެޔު އަޅުސަދޏުމެދް ވެލް މީހަކުޑުކުޒައްވާދެ ކަމާ ވެލް އެސޮގަފް ޤަބޫ

 ސޮގަފް އެބަ އެހެދިހެދް މީހުދް އަގުދް އެހީ ހޯޔޭ. ޓެދޭ ޓީ ދެސޭ ސޮގަފް އެބަ އޮވޭ ކިޔާޑާއިޒު އަޅުސަދޏުމެދްދަފް އެބަ

މި  އެހީ ހޯޔުމާއި ބެޑެދިވެޒިދް އަގުދް ދެސޭ ޓައިލާ ދޫދްދަމަ ޓީ މީހުދް އަގުދް ޓައިލާ ހޯޔުމާއި އެހެދް. އޮގް

ޢަޑީ . ދްޖެހޭދީ ޔައުޑަގުދްއަފް ލީޔާ ޓައިލާ ޚަޒަޔުކުޒަ މި އިކަދޏާޑާޓަ. ޖެހޭ މިއަޔު ކަދޏާޑަދް އެއްޗެހި އެބަ

. ޕީސައި ގިބި އިލްޓަޒާގްގަކަކަފް ބަހާކަފް ދޫދް.ޏީ.ވިޔާޅުވި ސޮގަފް ބަޖެޓުސައި ޓައިލާ ހިމަދަދްޖެހެދީކީ އެމް އެ ލަޑީމު

 މިލްޓަޒ ޗިކޯ އަފްޠަޓާމެދްސެ މުޞް. ކާކަފް ޓައިލާ ޔޭކަފް ދޫދްދަ ޓަޅު ހިއްދިކުސެ ހެވީޑޯޏަފް އޭމަ މޫލާ ޒީކޯ

ޓައިލާ  ބިޑުގައް ޔައްކާކަފް އެ ޕެދްޏިދް، މެސަޗިޕުސައި ހުޒި ބިޑުގައް. ދުޔެއްކި ހުޒި ޓައިލާގައް ޔައްކާކަފެއް ދޫދް

ފް ގިބި މީހުދް ކޮދްލްޓްޒަކްޝަދް ޕީސެ ގެޒޭސައި އިލްކޮ.ޏީ.އެމް. މިއީ ކަދްކަދް ހިދސާ ސޮގް. ޔައްކާކަފެއް ދޫދް

. ދް ލަޑާމަގްކޮފްޔޭދްއެކަމުމީހުދް  ކަދްކަދް ބަދސުޒޫޓުވީމަ ބަޖެޓުސައި ޓައިލާ ހިމަދައިޔީޓަ އެ މަލައްކަގްކޮފްސެދް އެ

 ޒާއްޖޭސެ ވެޒިކަމާ ޒައީލް މައުމޫދު ހަވާޑުވެވަޏައިސެދްދެވިއިޒު މި ޤައުމުސައި އޮގީ މި. ގަދުސަ އޮގީ އޮގް ލްކޫޑްޕްޒީ

އެގައް . ކަދް ވެލްލްކޫޑު ގަޢުޑީމަކީ އެއީ ކޯއްޗެއްސެ ޕްޒީދއޭޒުސައި ދޭ. ލްކޫޑޭ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް 5އެދްމެ 

ހިލާބަފް  އާޔެވުދުއިޒު މި ވެޒިކަދް މި. ހިލާބަފް އައީ ގަދުސައި މަލައްކަގްގަކެއް ކުޒެވިސެދް މި މަލައްކަގަކުދް މި



  

ޔާއިޒުސައި އަޅުސަދޏުމެދްދަފް މިއަޔު މަޖުބޫޒުވާދެ  ދުދް ޒުޓިޔާގައް ދަސަމުދްޑައިސެދް ބިޑިއައައިލް ޒައްޔިގުދް ޓެޑައި

ދްކަދް ޕީސެ ލަޒުކާޒަފް މަޖުބޫޒުވާދެ ޔިވެހި ޒައްޔިގުދްދަފް މިކަ.ޏީ.އެމް ކޓައިލާ ޔިވެހި ޒައްޔިގުދްދަފް މި

އި މި ބިޑު ޓާލްވެސެދްޔާއިޒު އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާޑަދް ބޭދުދްވަދީ ހަމަ ޖުމްޑަ ސޮގެއްސަކ އެހެދްވީމާ. ހިޑޭކޮފްޔޭދް

ކަދްކަދް  މި އިގައް ހިދްސާ ޓަޒާގްގަކަފް ޔިވެހި ލަޒުކާޒުސެ ހިޑޭ އެހީސަލްކޫޑްޒައްޔިގުދްދަފް ޕްޒީ އެދްމެހައިޔިވެހި 

މިވޭގުވެޔިޔަ މި ޓުޒުޞަގުސައި ހަމަ . ޔިވެހި ޒައްޔިގުދްދަފް ޓޯޒުކޮފްޔިދުމުސެ ޓުޒުޞަގު ހުޅުވާޑަޔެއްވާދެ ކަމަފް

ޔާކ ޖަމާޢަގްގަކަފްކ އަމިއްޑަ ޓަޒާގްގަކަފް އަޅުސަދޏު ޢިއްސި ޖަމުދްއަމިއްޑަ ޚަޒަޔުސައި ހި ލްކޫޑްކުސައި ޕްޒީޔުވަލްގަ

 . ވަޒަފް ބޮޏަފް ޝުކުޒިއްޔާ. ޓަފްޓަފުދް ޝުކުޒު ޔަދްދަވާޑަމޭ

 

 :ޓުވައްމުޑަކު މެޔު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޝިޓާޤު މުޓީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ހިދްސުމުސެ ބިޑެއް މި ޢިއްޒަގްގެޒި މަޖިޑީހަފް ހުފަހަޅުއްވައިޔެއްވީގީ އަޔި  ލްކޫޑްޕްޒީ. ޒައީލް ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި

 ހަމައަފް މިއަޔު މި ދޏުމެދްދަފް މި ބިޑު ޓާލްކުޒުމާއަޅުސަ ކމި ބިޑުސެ މަލައްކަގް ދިމިކ ކޮމިޓީ މަޒުޙަޑާ ވެލް ދިމި

މަޔު ޒި މެދްބަޒު އަޙްޢިއްޒަގްގެގްގެޒި މެދްބަޒު މީޔޫ ޔާއިޒާސެ އެހެދްކަމުދް މި ބިޑު ހުފަހެޅުއްވި ޢިއްޒަ. ވަދީ ޓޯޒާޓަ

ހަމަ އެއާއެކީސައި އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާޑާ ހިގް އޮގީ . ޔަދްދަވަދްއެކު ޝުކުޒު ޔާމަފް އަޅުސަދޏު އިޚުޑާޞްގެޒިކަމާލި

އުދސެދުމުސެ  ކޒުމެއް ދެގިޤާދޫދުއަލާލީދް ޔިވެހި ޒައްޔިގުދްދަފް ކޮދްމެ ޒައްޔިގަކަފްމެ އެއްވެލް ބާވަގެއްސެ ގަޓާގުކު

ޓެދްމައްޗަފް  އޭއޮގީ އިޒު އަޔި ކިޒިޔާ މިސައި ޑިޔެވުދުވަދަ މާއްޔާ 47ޓަކައި ޤާދޫދުއަލާލީސެ  ޙައްޤު ޑިބިޔިދުމަފް

އަފް ބޭދުދްވާ  ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ އަޅުސަދޏަފް މި ބިޑަފް ގާއީޔުކުޒެވޭ އެދްމެ ބޮޏު ލަބަބަކީ ޚާއްޞަ އެހީ. އުޓުޑިޓަ

އެކީސައި ހަމަ އެއާ. އޮގް ޓާހަސަކުޒެވިޓަ ކުޔިދްސެ ވާހަކަ މި ބިޑުސައި ވަޒަފް ޓުޒިހަމަ އަފް އެބަ ކުޔިދް އެ

ގަދެއްސައި  ވިއްޔާ ކައުދްލިޑުގަކަފް އެބަ މަޖުބޫޒުކުޒޭ އެ ގަދެއް ކަމުސައި ވަދީ ޕްޒީލްކޫޑެއް ދެގްކައުދްލިޑުގަކަފްކ 

ކަމުސައި ޓައިލާސެ  ފް އެބަ ޑާޒިމުކުޒޭ ކައުދްލިޑުގަކަފް އެހަމަ އެއާއެކީސައި ލަޒުކާޒަ. ޕްޒީލްކޫޑެއް އެޅުމަފް

ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ ބިޑަފް ވާހަކަޔައްކާއިޒު . އެހެދިހެދް ސޮގްސޮގުދް އެހީގެޒިވެޔޭދް ސޮގުދްދާއި ޓަދްދީ ސޮގުދްދާއި

 ދުވޭ އެ ޅުސަދޏަކަފް ހިޔެއްއަ ދޫދިއްޔާ އިދުވަގަ އަޅުސަދޏުމެދް ކޮމިޓީ ޒިޕޯޓެއް ކިޔާޑާއިޒު އެ ޒިޕޯޓު އެއްކޮފް ކިޔާޓަ

ކުޒީސައި  އަކީ މީސެ ލްކޫޑުގަކުސެ ވާހަކައްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ މީސައި ޕްޒީޢި. ވާހަކަ ޔެއްކުދް ޒަދސަޅުވާދެހެދް

ކަދް އެދސިސެދް ގަޢުޑީމުސެ ބިދްސަޑަކީ ޕްޒީލްކޫޑުއެހެދްދަމަވެލްކ އަޅުސަދޏުމެދްދަފް . ވަޅުޖެހިޓައި އޮގް ވާހަކަ އެއް

އުޓައްޔާ މެދްބަޒުދްދޭ އެ ލުވާޑު. ދްގޯއޭ ކައުދްލިޑުގަކުދް މީސެގެޒެއަފް ވަދްދަދްވީދްވީމާކ ކީއްކުޒައެހެ. ޔޭ އެބަ

ޒަފްޒަފުސެ  އިކޮފްޓަޑުގަކަކީ ޒައްޔިގުދް އިދްގިޚާބުޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާޑަދް ބޭދުދްވަދީ ކައުދްލި

ޔެދް  ކގެޒެއަފް ދުވަޔެވާއިޒު ކައުދްލިޑުގަކުދް މީސެ މަފްގިބި މީހުދް ކަ އިކަދްކަދް ހިދްސަދް ހަވާޑުކޮފްޓަ

ކައުދްލިޑުގަކަފް ޔައުޑަގުދް ޓައިލާ ދުޔީ ކައުދްލިޑުގަކަފް ޔައުޑަގުދް ޚަޒަޔުދުކޮފް . ކޮދްބައެއްގޯއޭ ވަދްދާދީ



  

ޓުޒިހަމަ އަފް  ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ މި ބިޑުސައި ވަޒަފް. ހޭޔަދުކޮފް ޔެދް ކިހިދަކުދްގޯއޭ ކައުދްލިޑުގައް ހިދްސާދީ

އުމުޒުސެ ކުޔިދްސެ ޞިއްޙީ  ލްކޫޑްޕްޒީއަޔި ހަމަ އެއާއެކީސައި . ޓާހަސަކުޒެވިކ ބަޔާދްކުޒެވިޓަ ވަދީ އެކަދްކަދް މި

އަޅުސަދޏުމެދްސެ . އޮގް ޔުޅަހެޔޮކަދް ޔަޤީދްކޮފް ކަފަވަޒުކުޒުމުސެ ވާހަކަ ވެލް މި ބިޑުސައި ޓާހަސަކުޒެވިޓައި އެބަ

ބާވަގުސެ  ކަމާއި މިހެދްސޮލް މިދުމަކީ ކުޒަދްޖެހޭދެ ކަމެއް ދޫދްޔިއެއީ ވެކްލިދް ޒެއްގެޒޭސައި މިހާޒު އުޅޭ ޓިކު

ޓަކައި މި ބިޑުދް  ޓިކުޒުގަކެއް އުޅޭގީވެ އަޅުސަދޏުމެދްސެ ޅަ ކުޔިދްސެ ޞިއްޙީ ޔުޅަހެޔޮކަދް ކަފަވަޒުކުޒުމަފް

ޑުކުޒެވޭ ވަޒަފް ގާއީޔުކުޒެވޭ ވަޒަފް ޤަބޫޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ އެހެދްކަމުދް އަޅުސަދޏަފް . ވަދީ އަޅާޔީޓައި މިބާޒު

ޓަހަޒު މި ބިޑު  ވާގީ މި ބިޑަފް އަޅުސަދޏު ވޯޓު ޔޭދެ ވާހަކަ ވެލް ޔަދްދަވަމުދް އަޔިވެލް އެއްބިޑެއް ކަމަފް މި ބިޑު

ޔަދްދަވާ ހާޑުސައި އެކު ޝުކުޒު ޔާމަފް ވަޒަފް އިޚުޑާޞްގެޒިކަމާމަޔު ލިޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އަޙްހުފަހެޅުއްވި 

. ޑީ ޔަދްދަވާޑަމުދް އިފީދޔެޑާދަދްޑައިޓެދުދް މައްޗަފް މި ހިއް އަޅުސަދޏުމެދްސެ ގަޢުޑީމުސެ އިޒު އަޔި ކިޒިޔާއޭ

 . ޝުކުޒިއްޔާ

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

( ފްޓަހުވަސުގުކޮޅަކަ. )އިޒުގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ޒުބަޔުވާޓަޒު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަ. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު

އާޔެކ ކޮޅަފް ގިއްބެވި ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދް ( ވަސުގުކޮޅަކަފްޓަހު. )އާޔެކ ޖަޑްލާސެ ކޯޒަމް ސެއްޑިއްޖެ

 ޔުވާޓަޒު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ވާހަކަޓުޅު. މިހާޒު ޖަޑްލާސެ ކޯޒަމް ހަމަވެއްޖެ. އިފީދޔެވަޏައިސަދްދަވާ

 . ސެދްޔެވުމަފް ކުޒިއަފް

 

 :އިޒު ވާހަކަޔެއްކެވުދްދްބަޒު މުޙައްމަޔު ޒުބަޒާސެ މެޔުވާޓަޒު ޔާއި

ކުޔިދްދަފް ޔޭ ގަޢުޑީމުކ ގަޢުޑީމުސެ ގުއްގު. ޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްޝުކުޒިއް. އައްލަޑާމްޢަޑައިކުމް. `

ދޏު ސަބިޑަފް އަޅުހިދްސުމުސެ  ލްކޫޑްވާ ޕްޒީ ޓުޅާކޮފްޔިދުމުސެ މަސުލަޔުސައި އެކަފައެޅިޓައި މިވެލް ވީހާޓުޒުޞަގުގައް 

ޓަކައި އަޅުސަދޏުސެ ވޯޓު ޔޭދެ ވާހަކަ ވެލް  ދް ދިދްމަވާޓައި މިއޮގް ސޮގަފް ޓާލްކުޒުމަފްއަޔި ކޮމިޓީ. ގާއީޔުކުޒަދް

ކުޔިދް ކިޔަވަދްޔާ  އެ. ކުޔިދްޔަދީ ވަޒަފް ގުއްގު ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ ޕްޒީލްކޫޑުގަކަފް ކިޔަވަދް. ޔަދްދަވަދް

 އަޅުސަދޏު ޓެއް އޮގް ގަދަކަފް ވާދްޖެހޭދެ ކަމަފްއުޑެއް ދޫދީ ވެއްމާޙަ ސެދްވާއެކަފީކުޔިދްދަފް  މަޔަޒުލާ އަކީ އެ

ކަމަފް ވެލް  ގަދްގަދް ވާދްޖެހޭދެ ޓަޔަ ގަދަކަފް މި ދަމެއްސައި ހިދްސޭ ގަދެއްސެ ބަޔަޑުސައި ކަމެއް ކުޒެވޭ. ޤަބޫޑުކުޒަދް

. ލިޑެއް ދުކުޒެވޭދެހާޔު ދް މަސްލަޔައްޒިލުދްގަކެއް ގިބެސެހުލްއެކަދި ޒަދސަޅު މު. އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑުކުޒަދް

 ހަމަ. ލްކޫޑްގަކެއް ދުހިދްސޭދެދީ އެކަފީސެދްވާ ސޮގެއްސައި ޕްޒީޒަދސަޅު ބަޖެޓެއް ޑިބިސެދް ދޫ، ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

ކަކީ މި ދުކުގާގަ. ލްކޫޑްގަކުސައި ޤާއިމުކުޒެވިޓައި އޮދްދަދްޖެހޭދެޓެއް ޕްޒީއެހެދްމެކ ވަޒަފް ޒަދސަޅު ވެއް



  

ސޮގުދް އަޑިއަޅުވާޑަމުދް މި ބިޑު ހުފަހެޅުއްވި  ބެހޭ އަޅުސަދޏު ޔެކޭގީ އެކަމާޖެހޭދެ ދުކުގާގަކެއް ކަމެއް ވިލްދާޑަދް

މަޔަފް ޝުކުޒުޔަދްދަވަމުދް އަޅުސަދޏުސެ ވާހަކަކޮޅު މުޙައް ގެޒި މެދްބަޒު މީޔޫ ޔާއިޒާސެ އަޙްމަޔު ލިޔާމުޢިއްޒަގް

 .ޝުކުޒިއްޔާ. ދިދްމާޑަދް

 

  :މަޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދްއިދް މުޙައްޒު ޙުލަޔާއިޒާސެ މެދްބަމަގިވެޒި 

އާޔެކ . ވަދީ ކަމަފް މަޢުޑޫމާގު ޑިބިޓައި އަފް އޮގީ ޔެ މިދެޓު އަޅުސަދޏުސެ ޕާޓީ. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް

ޒެއްވި ބިޑެއް ހުފަހެޅުއްވި މެދްބަޒަފާއި މި ބިޑު ޔިޒާލާކު ގަޢުޑީމާ ބެހޭ ސެލްކޫޑްއާޔެކ ޕްޒީ. ޔޭ ގަޢުޑީމުޅަޓަގުސައި 

އާޔެކ . އެކު ޝުކުޒުޔަދްދަވަދް ކޮމިޓީސެ މެދްބަޒުދް ކުޒެއްވި ބުޒަ މަލައްކަގަފާއި އަޅުސަދޏު ވަޒަފް އިޚްޑާޞްގެޒިކަމާ

އާޔެކ އެއީ ގުއްގު . ޅަޓަގުސައި ޔޭ ގަޢުޑީމުސެ މުހިއްމުކަމުސެ ވާހަކަ ހުޒިހާ ބޭޓުޅުދް ޔައްކައިޓި ކގުއްގު ކުޔިދްދަފް އާޔެ

 އެކަމުސެ ބިދްސާއެޅޭ ޔުވަލްވަޒު ކުއްޖާސެ ވިލްދުމާއި ގަޢުޑީމާ އްލުގައް އާޑާވެ އެހިޒައްޤީވެ ކުދޏި ގަކުއްޖާސެ ލި

އަކަފް  ވާހަކަ އަޅުސަދޏު އިގުޒު ގަޓްލީޑަކަފް އެކ އެހެދްވީމާ. ބަޔާދްކުޒައްވައިޓި ވެލް ކަމަފް ހުޒިހާ މެދްބަޒުދް

އާޔެކ އެއް ބޭޓުޅަކު ޓާހަސަކުޒެއްވި . ކޮފްޑާދަދްއަޅުސަދޏު އެހެދްދަމަވެލްކ އެއް ޕޮއިދްޓެއް ޓާހަސަ. ދުޔާދަދް

ކަމަކީ  އަޅުސަދޏު ޓާހަސަކޮފްޑަދް ބޭދުދްވާ އެއް. ވެލް ކޮމިޓީސައި ވީ ޔުވަލް މި ބިޑު އަޔި އެހެދް ބިޑުގައް

ދްބަޒުދް އަމިއްޑަ މެ ،ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ ބައެއް ޤައުމުގަކުސައި ޢަމަޑުކުޒަމުދްޔާ ސޮގެއް އާޔެކ މި ބިޑުގައް ހުފަހަޅާ

ޕާޓީގަކުސެ އިލް ޓަޒާގްގަކާ  ވަގަ ހުފަހަޅުއްވާކަދް އެދްސެވީމާކދު ކބިޑުގައް ހުފަހަޅުއްވާއިޒުސައި ބިޑެއް ހުފަހެޅުއްވީމަ

އެ މަޖިޑީހުސެ އިޔާޒާސެ ދުވަގަ ލަޒުކާޒުސެ  ކދަމަ ވާ ކަމަފް ޗެއްދަވަޒު އެއްމަޝްވަޒާކުޒުމަފްޓަހު އެއީ ބަޑައިސަދް

އަފް ސެދްދަދްވީ  އެ ބަޑައިބިޑު  ސޮގަފް ދުވަގަ މަޖިޑީހުސެ އިޔާޒާސައި ގިބޭ ބައެއް އެ ޓަޒާގުދް ޤާއިމުކޮފްޔެވޭ

ކުޒާ އެ ޏްޒާޓްޓު ކދަމަ އިޞްޑާޙުގަކެއް ސެދެލް ބިޑެއް އޮދްދަ އުލޫޑަފް ޓެއްގުމަފްޓަހުސައި އެހެދް ސޮގަކަފް ބުދާ

ކަދް ކަދް މި ހުޒިގޯ ބަޑައިކަމެއް  ކާ ޓުފުއަޒާއަދެއްކާ އޭސައި އެހެދް ޤާދޫދުގަ ކދް ހަމައިދް ޑިޔެމަގި އުލޫޑުގަކުސެ

ޔެދް އަޅުސަދޏު ޓާހަސަކުޒަދް ބޭދުދްވާ . ދަމަ ވަޒަފް ސިދަ ވަސުގު ލަޑާމަގްވާދެ ޑެވޭމިހެދް ކުޒުމަފްޓަހުސައި 

ވެލް  ބައްޔަޑުވުދް ބާއްވާއިޒުސައި 36 ،ބައްޔަޑުވުދް 31މަލްޔުވަހު ކޮމިޓީގަކުސެ  7މަލްޔުވަލް  9ޕޮއިދްޓަކީ 

 މިލާޑަކަފް ހެޑްގު. އިޞްޑާޙުގައް ޓީގަކަފް ވަޏައިސެދް ޚިޔާޑުޓުޅުގަކެއް ހުޒިއްޔާ ދުޔެއްވާ މި ބިޑު އައުމަފްޓަހުސައިކޮމި

އިހަފްޔުވަހު އަޅުސަދޏުމެދް ސާގްސަދޏަކަފް އަހަޒެއްހާ ޔުވަހު . އިދްޝުއަޒެދްލް ބިޑުކ މިލާޑެއް މިއީ

ވުޒެ ސިދަ އިޞްޑާޙު  އަފް 211އިޒުސައި  އިދަސެ. ޔެސެދްސެދައީ މުޅި ބިޑު އަޑުދް ޑި މަލައްކަގްކޮފްސެދް މި

. ލް ވަޏައިދުސަދްދަވާވެ ކަފްއަ ކޮމިޓީ. ވެލް ދޮޓުދުވާ އެއްވެލް ބޭޓުޅަކު ޚިޔާޑެއް ޑިޔުމަކުދް. އޮގް ހުފަހެޅިޓައި އެބަ

އަޅުސަދޏުމެދް މިހާޒު  ކދަމަ ވާ ބިދާކުޒެވޭ މަލައްކަގްގަކެއް ކުޒަދް މަލައްކަގް ހަޑުވިކުޒަދް ބޭދުދްޓުޅުކ އެހެދްވީމާ

އެހެދްދަމަވެލްކ މިގަދް އިޔާޒީ ސޮގުދް . އޮގް ޖަހާޓައި އިމާޒާގަފް އެބަ ދް ކަދްދޭދސެމިޑިއަ 89ވެލް  ގަދުސައި މި



  

ޓާއި އަދެއްކާ ދިދްމާ ކޮފް ހަޔައިޓިއްޔާ މިގާސެ އައުޓްޕުޒަދސަޅު ހުޒި މިހިޒަ ކަދްގައްގައް މިހެދް ޒަދސަޅުކުޒަދް

އަބަޔުވެލް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް . މިކަދްކަދް ޒަދސަޅުވެ މަލައްކަގް ހަޑުވިވާދީއޮއްޓަޒު ހެޔޮވެކ  ގަކުސެ ޓެދްވަޒާއިކަދް

ބޮޏު އިމާޒާގެއް އެބަ . ދުވިލްދޭ މިކަދްކަދް ޒަދސަޅުކުޒުމަކަފް. ފްކޮދްކްޒީޓަ. މި ވިލްދެދީ ޓެދްދަ އެއްޗަކަފް

ލްދައިސެދް ފް ވިމަލައްކަގްގައް ހަޑުވިވާދެ ސޮގްގަކަ ކުޒާ ޔެދްދެވީ އަޅުސަދޏުމެދް މި އެހެދްދަމަވެލްކ މި. ބޭދުދްވޭ

 .އަޅުސަދޏަފް ޔެއްވި ޓުޒުޞަގަފް ވަޒަފް ބޮޏަފް ޝުކުޒުޔަދްދަވަދް. ގަދްކޮޅެއް ޒަދސަޅުވާދެ ކަމަފް ޓެދޭ

 

 :މަޔު ޒަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދްޔޫ މެޔު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްހިގަ

ޑް ހިދްސުމުސެ މި ބިޑަކީ ޙަޤީޤަގުސައި އަޅުސަދޏުމެދް މި ޤާދޫދު ހެޔުމަފް މާ ލްކޫޕްޒީ. އްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްޝުކުޒި

އަފް ވަޒަފް މުހިއްމުވެޓައި  ޒާއްޖެ އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާޑަދް ބޭދުދްވަދީ މިއަޔު މި. ވެޓައި އޮގް ޤާދޫދެއް ވެލް ޑަލް

ވެލް ވަޒަފް ސިދަ  ޏޫސައިއައް. ލްކޫޑްގަކެއް އެބަހުޒިވަޒަފް ބައިވަޒު ޕްޒީ. ޤާދޫދަކީ އޮގް ޤާދޫދެކޭ މި

ޔަދްދަވާޑަދް ބޭދުދްވަދީ މި ޤާދޫދެއްސެ ޔަފުދް އަޅުސަދޏުމެދްސެ ޅަޔަޒިދްދަފް ޔެވޭ . ލްކޫޑްގަކެއް އެބަހުޒިޕްޒީ

ވެލް އަޔި ކުޔިދްސެ އަޚްޑާޤު  މަގިދް އެޅިސެދްޔިއުމަކީ އެ ޓުޒަގަމަ ގަޢުޑީމީ ބިދްސާ އެޅިސެދްޔިއުމަކީ އެއީ އުލޫޑެއްސެ

އަޅުސަދޏު މި ކޮމިޓީދް ދިދްމާޓައި އޮގް ޒިޕޯޓަފް ބަޑާއިޒުސައި ވަޒަފް ބުޒަ . ޒަދސަޅުވެސެދްޔާދެ ކަމެކޭ ވެލްގަޢުޑީމު 

ދަމަވެލްކ މީސައި އަޅުސަދޏަފް ޓެދްދަ . ބޭޓުޅުދް ދިދްމާޓައި އޮގް ޒިޕޯޓެއް ވަޒަފް ޓުޒިހަމަ ޒިޕޯޓެއް މަލައްކަގުދް އެ

އެއްވެލް ބުދަދީ  ވަދަ މާއްޔާސައި މި 33ދްސުމުސައި މި ޤާދޫދުސެ ޕްޒީލްކޫޑް ހި. ބައެއް ކަދްގައްގަކެއް އެބަހުޒި

ކޫޑަކީ ލަޒުކާޒުދް އެ ލް ކޤާދޫދުދް ބަޔާދްކުޒާ ޝަޒުގުގައް ޓުޒިހަމަވާދަމަ މި އިލްކޫޑެއްސަޓަޒާގަކުދް ހިދްސާ ޕްޒީ

. އްސެ ވާހަކަ މިއީއެ ޓައިލާސެ އެހީ. އިދް ހަމަޖައްލަދްވާދޭ ކަމުސައި ގަޢުޑީމީ ވުޒާޒާ ލްކޫޑެއްއެހީވެޔޭ ޕްޒީ

ޏޮޑަޒު ދަސައިސެދް ހިދްސާ  311އަސު ދަސައިސެދް މިލާޑަކަފްކ  އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާޑަދް ބޭދުދްވަދީ ކުޔިދް އަގުދް ބޮޏު

ވެލް  ޝަޒުގުގައް ޓުޒިހަމަވިޔަލް. ގަޓާގު ހުދްދާދެ ވާހަކަ ޓިޔާ ދަސައިސެދް ހިދްސާ ގަދަކާޔިވެހި ޒު 291ގަދަކާއި 

ކަމަކަފް އަޅުސަދޏު  އިސެދް ހިދްސާ ގަދަކަފް ކޮދްމެހެދް ލަޒުކާޒުސެ ޓައިލާސެ އެހީ ވާދްޖެހޭބޮޏު އަސެއް ދަސަ އެހާ

ކުޔިދްސެ ވި އިޞްޑާޙުގަކުސެ ގެޒޭސައި ޕްޒީލްކޫޑްސައި ކިޔަވާއަޔި ހަމަ އެއާއެކު މި ބިޑަފް ހުފަހެޅުއް. ދުކުޒަދް ޤަބޫޑެއް

ޔޭގެޒެއަފް  އަހަޒާ 7ގިދް އަހަޒާއި ދަމަވެލް  ސައި އޮގްޔޭގެޒޭސައި މި ޤާދޫދު ޒާހައަ 7އި އަހަޒާ އުމުޒަކީ ހަގަޒު

 ދަފް މިމެޔުގެޒެއިދް އުޓަދްވާ ކުޔިދް ލަބަބަކީ އަހަޒުސެ. ހުފަހެޅި އިޞްޑާޙަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒަދް ބަޔަޑުކުޒަދް އެ

ކުއްޖެއްސެ  އެ ދްތާވަ ކަމަފް އަހަޒު އޮވެއްޖެ ވަކި އުމުޒެއް ހަގަޒު ދޫދަކުދް އަޅުސަދޏުމެދް ކަދޏައަޅައިސޮގަފް ޤާ

 4ވާގީވެ  ކަމަކަފް ޔިއުމަކީ އެކަފީސެދްވާޔާ މަލްގަކެއް ސެއްޑިސެދް އެ އަހަޒު ގެޒޭސައި އެ ދޫދިއްޔާ މަލް 7އުމުޒުދް 

 ވެލް އެބައި ކުޒިއަފް ޑެވިސެދްޔިއުމަކީ އެއީ އެދަމަ ހަމަ ސައިމު ކަދޏައަޅައިޓިއަހަޒާ ޔޭގެޒޭސައި  7އަހަޒާއި 

. ކަމުސައި އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވަދް ކަމެއް އަޔި ކުއްޖެއްސެ މަލްގަޤްބަޑަފް ޑިބިސެދްޔާދެ ޒަދސަޅު ކުއްޖެއްސެ ގަޢުޑީމާއި



  

ސައި އައްޏޫސައި ޖެޓުއަހަޒަފް ކަދޏައެޅުދު ބަ 3123އަހަޒު  ޑު އަޔި މިހާ އެހެދްކަމުދްކ ޖުމްޑަކޮފް މި ބިޑަފް ގާއީޔުކުޒާ

އެ އަޔަޔު އަޅުސަދޏު . ވެލް ޔަދްދަވާޑަދް ޓައިވާ ވާހަކަދް ޒުޓިޔާ ކަދޏައެޅިމިޑިއަ 3.4ލްކޫޑް ހިދްސުމަފް ޕްޒީ

ކަމަފް  ވެލް ޒަދސަޅުވެސެދްޔާދެ ބަޑުސައި އެބައިމުލްގަޤު. މަކަފް ގަދްކޮޅެއް މަޔުސޮގުސައި ކުޒިއެޒު ޤަބޫޑުކުޒާ

 އަޙްމަޔު ލިޔާމު ޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުއެހެދްކަމުދްކ މި ބިޑު ހުފަހެޅުއްވި މީޔޫ ޔާއި. މީޔުކުޒަދްއަޅުސަދޏު އުއް

 .ވަޒަފް ބޮޏަފް ޝުކުޒިއްޔާ. މަޔަފް ޝުކުޒުޔަދްދަވަމުދް އަޅުސަދޏުސެ ވާހަކަކޮޅު ދިދްމާޑާދަދްމުޙައް

 

 : ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

. ވަދީ ހަމަވެޓަ ވާ ވަސުގު ލްސައި ކަދޏައެޅިޓައިމި ބަހު އަފް ޕީ.އާޒު.މިހާޒު ޏީ. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު

 .ޖަމާޑު އަބޫބަކުޒަފް ޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒުއަޒުވަދީ މާވަފު ޔާއިޒާސެ ޢިއް ސަދޏު މިހާޒު ޓުޒުޞަގު މިއަޅު

 

  :ޖަމާޑު އަބޫބަކުޒު ވާހަކަޔެއްކެވުދް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒުމާވަފު 

ވެލް އެއްޗެއް  ފް އަޅުސަދޏުލްކޫޑްސެ ބިޑަޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ އާޔެކ ޕްޒީ. އައްލަޑާމްޢަޑައިކުމް. `

ކުޒިދް  އެއީ ލްކޫޑަފް އައުމުސެ. ވާގީ ކަމަފް ލްކޫޑަކީ ޙަޤީޤަގުސައި ގަޢުޑީމުސެ ޓެފުދްޑަދް ބޭދުދްވަދީ ޕްޒީޔަދްދަވާ

އެހެދްވީމާކ ހަޒުޔަދާ . ވާގީވެ ކަމަފް ކުޒިދް ވާގީ ގަޢުޑީމުސެ ބިދްސާ އަޅައިޔެދީ ލްކޫޑަފް އައުމުސެ ކަމަފް ޔެވޭ ގަޢުޑީމު

ޓަކައި އަޅުސަދޏު  ކަމީ އެކަމަފް ލްކޫޑްގައް ހިދްސުމުސެ ދިޒާމެއް ޤާއިމުކުޒެވޭދޫދީ އޮދިސަދޏެއްސެ ޔަފުދް ޕްޒީޤާ

ސެ ޅުދްބިޑު މަލައްކަގްކޮފްޔެއްވި ބޭޓު އެހެދްކަމުދްކ މި ބިޑު ހުފަހެޅުއްވި މެދްބަޒަފާއި އަޔި މި. ކަމެއް އުޓާކުޒާ

ޒަދސަޅޭ ދަމަކ  ވެލް އަވަހަފް ދިމުދު ހެދްދަމަވެލްކ މި ބިޑު މިއަފްވުޒެއެ. ކުޒަދްމަލައްކަގަފް އަޅުސަދޏު ގަޢުޒީޓު

އަޔި މިއާއެކުސައި މި ކޮމިޓީދް ކުޒިއަފް ސެދްޔަވަދް އޮގް ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ގަޢުޑީމުސެ ބިޑުސެ  .އަޅުސަދޏު ހިގަފްއަޒާ

އާޔެކ އެދސިވަޏައިސަދްދަވާދެ . ބޭޓުޅުދްދަފް އިޑްގިމާލްކުޒަދް ވެލް އަވަލްކޮފްޔެއްވުމަފް އަޅުސަދޏު އެ މަލައްކަގް

ކީ ޔާއިޒުސައި ޒަފްޒަފުސެ ކައުދްލިޑްގަކަ ޓަޔައިދް މިހާޒު ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި ޑާމަޒުކަޒީ އުލޫޑުދް ވެޒިކަދް ހިދްސަމުދް

ލްކޫޑް ލްއޫޑިއްޔަގުސެ ގެޒޭސައި ޕްޒީޓަޒާގްގަކުސެ މަ އެ. ބައެއް ޑިއްޔަގުގަކެއް އޮގްވަޒަފް ޒިދްމާޔާޒު ސިދަ މަލްއޫ

ސޮގުދް ވާހަކަ  ބެހޭ ލްކޫޑް ހިދްސުމުސެ ގެޒެއަފް ވަދުމާޕްޒީ ކައުދްލިޑްގަކުދްކ އެހެދްވީމާ. ވެލް ހިމެދޭ ސުދްހިދް

އަޅުސަދޏުމެދް . ބޭޓުޅުދް ކުޒައްވަދްޖެހޭދެ ކަމެއް ޑިއްޔަގެއް އެބޭޓުޅުދްސެ މަލްއޫ އެއީ އެ. އެއް ދެގް ޔެއްކޭދެ ޖާސަ

އާޔެކ . ސޮގުދް ގަދަވަލްކޮފްޔިދުދް ކަދް ކުޒެވޭދޭ ޤާބިޑުކަދް މާޑީކަމަކީ ކައުދްލިޑްގަކަފް އެ ކުޒަދްޖެހޭދެ

ޓަކައި ބޭދުދްވާ މާޑީ  އަޅުސަދޏުމެދް ހޮވާޓައި ގިބި ކައުދްލިޑްގައް އެކަފީސެދްވާ ސޮގަކަފް ހަޒަކާގްގެޒިވުމަފް

މެއް ކަ ކަމުސައި ވިޔަލް އެ ޑިއްޔަގުގަކެއް ކަދޏައަޅާޓައި އޮގްމީހުދްސެ މަލްއޫ އެހީގެޒިކަދް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ދުޔީ އެ

ވެލް ބަޖެޓް  ސެ މަޒުޙަޑާސެ ގެޒެއިދް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް އިގުޒު މަލައްކަގްގައް ކުޒެވިސެދްއެހެދްވީމާކ ބަޖެޓު. ދުވާދެ



  

ސޮގަފް ޓާލްކުޒުމަކީ އަޅުސަދޏު ހިގުދް ކޮދްމެހެދް  ޓަކައި އިގުޒުކުޒެވޭ ބައި އެ ކައުދްލިޑްގަކަފް ޔިދުމަފް

މީހުދް އަގުދް ޗަދްޔާ ހޯޔައިސެދް  ކލްކޫޑަކީ މީހުދް ސާގަފް ޗަދްޔާ ހޯޔައިސެދްއާޔެކ ޕްޒީ. އްކަމެ ކުޒަދްޖެހޭދެ

 ހޯޔައިސެދް ހިދްސާ ގަދެއްސެ ސޮގުސައި އޮގުމަކީ އަޅުސަދޏުމެދް ހިގުދް އެހާ ހަމަޖެހޭ އަގުދް އެހީސެ މުއްލަދޔިދް

ލްކޫޑަކީ ޓަފާ ވާއިޒުސައި ޕްޒީ ޔިގެއްސެ ޙައްޤަކަފްޑިބިސަގުމަކީ ކޮދްމެ ޒައް ލަބަބަކީ ގަޢުޑީމު. ކަފެއް ދުވާދެކަމަ

ވާގީވެ  ކަމަފް އެއް ޓަކައި އޮދްދަ ވަޒަފް ޚާއްޞަ މަޒުޙަޑާ ގަޢުޑީމުސެ މަޒުޙަޑާސެ ކުޒިދް ކުޔިދް ގަޒުބިއްޔަގުކުޒުމަފް

 ލްކޫޑް ޔައުޒުޒީއެދްމެ މުހިއްމު ޔައުޒަކީ ޕް އްޔަގު ބައްޓަދްކުޒުމުސެދޏު ޔެކޭސޮގުސައި ކުއްޖާސެ ޝަޚްލިއަޔި އަޅުސަ

 ވާ ހަޒުޔަދާ މުޔައްޒިލުދް ޓަކައި ގިބެދްޖެހޭދީ ގަމްޒީދުކުޒެވިޓައި ޔިދުމަފް ވާގީވެ އެ ޔައުޒުސައި ގަޢުޑީމު ކަމަފް

. ކުޒުމަކީ ކުޒަދްޖެހޭދެ ކަމެއް ޑަގުސެ ބަޖެޓުދް އެކަފީސެދްވާ ޚަޒަޔުގަކެއްޓަކައި ޔައު މިކަދް ކުޒުމަފްވީހިދޔުކ  ކަމަފް

ޔިޔަޔަލް ހަމައަފް  އެޅި ބިދްސަޑެއް ކެއްޗާ ކައްޗަފް. އޮވޭވެލް ޤަބޫޑުކުޒާ ހަޒުބަހެއް  މެދް އެދްމެދްއާޔެކ އަޅުސަދޏު

ސޮގެއްސައި އިލްޑާމީ  ލްކޫޑްސެ ޔައުޒުސައި ކުއްޖާސެ ޝަޚްލިއްޔަގު ހަޒުޔަދާއެހެދްވީމާކ ޕްޒީ. ކައްޗަފޭ އޮދްދާދީ

 އެ ދްދްދަފް އޭދާސެ މުޅި އުމުޒުސައި އޭދާސެ ޝަޚްލިއްޔަގުޖެއްޔާ އަޅުސަދޏުމެއްސިއުސަދޏުސެ ގެޒޭސައި ބިދާދުކުޒެވި

ކަމުސެ މާޑީ  ލްކޫޑަކީ ވަޒަފް ލަމާޑުކަދްޔީސެދް ކައުދްލިޑުގަކަފް އެއެހެދްވީމާކ ޕްޒީ. ޔެވޭ އަލަޒު ޓެދްދާދެދޭ

ވެ ވާގީ އް ކަމަފްދްޖެހޭ ގަޢުޑީމީ ދިޒާމެވަޒަފް ޒަދސަޅަފް ބަފްޓަދްކޮފްސެދް ހިދްސެ ކއެހީގެޒިކަދް ޓުޒިހަމައަފް ޔީސެދް

އަފް ހަޒަކާގްގެޒިވެވޭދެ ސޮގަފް ޓަހިކޮފްޔިދުމަފް އަޅުސަދޏު  ގަކަފް މިކަމުސައި ޓުޒިހަމަބަޖެޓުސެ ގެޒެއިދް ކައުދްލިޑު

ވަޒަފް . އިޑްގިމާލްކުޒަމުދް މި ބިޑަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒާ ވާހަކަ ޔަދްދަވާޑަމުދް އަޅުސަދޏުސެ ވާހަކަކޮޅު ދިދްމާޑަދް

 .ވައްލަޑާމްޢަޑައިކުމް. އްޔާބޮޏަފް ޝުކުޒި

 

 :  ކެވުދްވާހަކަޔެއް ޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދާޒިމުމަޏަވެޑީ ޔާއި

މަޖިޑީހަފް  ވެލް މި ބިޑު މި ޓުޒަގަމަ އާޔެކ އަޅުސަދޏު އެދްމެ. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. `

ޓަކައި ސެދެލްޔެއްވި ޓަޒާގުސެ ދަދް  މަލައްކަގް މުހިއްމު މަލައްކަގްކުޒުމަފް އަޅުސަދޏުމެދްދާ ހަމައަފް މި

މަޔަފް އަޅުސަދޏު މުޙައް ޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އަޙްމަޔު ލިޔާމުއާޔެކ މީޔޫ ޔާއި .ހަދޔާދްކޮފްޑާދަދް

މިކަދް  ބިޑު އަޅުސަދޏުމެދްދާ ހަމައަފް ސެދެލްޔެއްވައިމި މަދިކުޓާދު  އެ. އެކީސައި ޝުކުޒުޔަދްދަވަދް އިޚްޑާޞްގެޒިކަމާ

 ބޭޓުޅެއް މަދިކުޓާދަފް މީސެ ޙާޑަގު އެދްމެ ޒަދސަޅަފް ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި އެދސިވަޏައިސަދްދަވާދެ އެއް ލީޔާ އެ ކުޒަދީ މި

ގެޒި މެދްބަޒުދް ސައި ޢިއްޒަގްދްސެކ މިގާމީހު ގަދަވަލްއެއީ . ކަމަފް އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑުކުޒަދީ ކަމަފް ޔެކިސެދް

ލަޑާދްޖަހާ އޮގީ  ވަދްޔެދް މި ޒާގުސެ ކަދްގައްގައް ޒަމާދްގަކެއް އި މިމީހުދްސެ ޓަހަގުސަ ޓާހަސަކޮފްޓި ޒާއްޖޭސެ ގަދަވަލް

. ޒޫޒީ ކަދްގައްގަކުސައި ސެދްޔެވޭދެ އުލޫޑެއް ކަދޏައެޅިޓައޭޟަޓަގެއްސެ ޔަފުދް އެކި ކަދްގައްގަކަފް ލަސާ

ވަދީ ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ  މިޔާ އުލޫޑަކީ އަޅުސަދޏުމެދް ބޭދުދް މި އެހެދްދަމަވެލްކ މިހާޒު އަޅުސަދޏުމެދް ބަޔަޑުކުޒަމުދް



  

 ދެސޭ އެއީ ޓެކްލް. އިދް ޒައްޔިގުދްސެ ކަދްގައްގައް ކުޒުދް ވާ ލަޒުކާޒަކުދް ޒައްޔިގުދް ޔޭ ޓައިލާހިއްލާޒައްޔިގުދް 

. އިދް ޒައްޔިގުދްސެ ކުޔިދްދަފް ކިޔަވައިޔިދުދް ކުދް ޒައްޔިގުދް ޔައްކާ ޓައިލާޓެކުހަ .ދިޒާމެއްސެ އެދްމެ ޒިވެގި ސޮގަކީ

. ހެޔުދްއިދް ޒައްޔިގުދްސެ ބަދޔަޒު ޒައްޔިގުދް ޔޭ ޓައިލާ. އެޅުދްދަޒުޔަމާ ދް ޒައްޔިގުދްސެއި ޓައިލާ ޒައްޔިގުދް ޔޭ

އާޔެކ މި ބިޑު ސިދަ . އެއީ ކޮދްމެވެލް މީހެއްސެ ހެޔޮޓުޅުކަމުދް ކޮފްޔޭ ކަމެއްސެ ސޮގުސައި އެކަދް ދެއްޓުދް

. ކަމަފް އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑުކުޒަދީ ޔަޑެއް ދާދްދަމަފް ބަވިޔަލް މައިސަދޏު މަޓްހޫ ކަމުސައި އިޞްޑާޙުގަކެއް ހުޒި

ލްސެ މި ބިޑުސެ ބަހުވެލް  ޔުވަހުސައި އަޔި ޓުޒަގަމަ ހުފަހެޅި. އެހެދްވީމާކ އަޅުސަދޏު މި ބިޑަފް ގާއީޔުކުޒަދް

މި ބިޑުސައި ހިމެދޭ ސިދަ ކަދްގައްގަކަކީ ޒަދސަޅު . އަޅުސަދޏު މި ބިޑަފް ގާއީޔުކުޒިދްވެލް  މަޒުޙަޑާސެ ގެޒޭސައި

 ކަމަކީ ކޮދްމެ އެހެދްދަމަވެލް .ވެލް ކަމެއް ހޭމަޔުދް ހުޒެޔާދެ ޓަހަޒުސައި ހިގްހަމަދުޖެ، އެހެދްދަމަވެލް. ކަދްގައްގައް

އޮދްދަދީ  އިއްޔެސައި އަޅުސަދޏުމެދް ކުޒި ކަދްގައް މިއަޔު. ކަމެއް އޭސެ އިޞްޑާޙު އަދްދަދްޖެހޭދެ ވެލް

އަފް ހަޔާ ޤާދޫދުގަކަކީ  ވައި ޔެދް ހުޒި ހުޒިހާ ޤާދޫދުގަކަކީ އަމިއްޑައެއީ އިޑާހީ ޤާދޫދު ޓިޔަ. އިޞްޑާޙުކުޒަދްޖެހިޓަ

. ޖެހޭދެކުޒަދްއެކަދް އަޅުސަދޏުމެދް ކ އެހެދްވީމާ. ޒަމާދަފް އެކަފީސެދްވާ ސޮގަފް އެއްޗެއް އެއީ ބަޔަޑު ސެދްދަދްޖެހޭދެ

އަކީ ޒައްޔިގުދް  ޔެކެވޭ ވާހަކަ ލް މިވެ ވެލް އަޔި މިއަޔުސައި އަޅުސަދޏު ހިގާމަކުޒަދީ އަޅުސަދޏު ޔެޒަވަދީ އިއްޔެސައި

ކަދްގައްގައް އެކަފީސެދްވާ  ޔާއިޒުސައި އެ އެއް ވަމުދް ބޮޏު ޤުޒުބާދީ އަގުދް ޓެކްލް ދަސައިސެދް ޒައްޔިގުދް މިހާ

ޒައްޔިގުދް އަގުދް ދަސާ ޑާޒިކޮޅު . އިއްޔެސައި ކޮދް އިޞްޑާޙުގަކެއްގޯ ހުފަހެޅިސެދް ޔިޔައީ. ސޮގުސައި ދުކުޒެވޭ ވާހަކަ

 ކުޒަމުދް އެއް ބޭޓުޅަކު ވިޔާޅުވެއްޖެ އަޏަފް ބާޒުޑާޓައި އަގޮޅުވެޒިކަދް. ޓަހައްޓާ އިޞްޑާޙެއް ޓާލްވެސެދް ހިދސައްޖެހި

އަޅުސަދޏުމެދް . އަޅުއްވާޓައިދެގީލްކޫޑް ގަދްގަދުސައި ޕްޒީ ބޭޓުޅާސެ ޒަމާދުސައި ކީއްވެސެދްގޯ އެ އެ. ޔިޔަ ބޭޓުޅެއް އެއީ

އަގޮޅުވެޒިކަމުސެ ގެޒޭސައި  ،ގެޒޭސައި ޒަމާދުސައި ވެޒިކަމުސެ ވެލްކ ކުޒީއެހެދްދަމަ. ކަދްވާހަކަ ޔައް ޒަދސަޅު މިއަޔު އެ

އެއް އެބަ  މިއަޔު ވަޒަފް ގިމަދްމެދް ބޭދުދްވަދީ ޒައްޔިގުދް އަގުދް އެގައް ބައިވަޒު ޓައިލާބަޔަކު ޅިޓައި ގިބި ގަގްގެ

މިއަޔު މި . ޓެފީ އިއްޔެސަ ގުދް ޓައިލާ ދަސަދް މިޒައްޔިގުދް އަ. އް ދެގޭއެ އެއްވެލް ކަމެއް ވެޓަ މިއިދް. ދަސައޭ

ޒާއްޖޭސެ އެދްމެ  މި. ވެލް ހިޓަހައްޓަދް ޓީދް ދަސާ ޓައިލާކޮޅާއި ޒައްޔިގުދް ޔޭ ޑާޒިކޮޅު.އެލް.އިޞްޑާޙު ހުފަހެޅުދީ ޖީ

ޒުޓިޔާ  2611 މަލްޔުވަހު ސޭސައި އޮވެވޭދޭ 7ޒުޓިޔާ ޔެއްވައިސެދް  61ހުފަހަޅަދީ  އިޞްޑާޙެއްހުޒި މީހާ  ގަދަވަލްކަދް

 ޑޯދު އެއިދް. ޑާޒިކޮޅު ހިޓަހައްޓައިސެދް ސޭސަދް ޒުޓިޔާސެ އެއް ބިޑިއަ ކދް ޒުޓިޔާސެ މައްޗަފް ޔެއްކީމާ ގިދް މިޑިއަމަހެއް

ޒައްޔިގުދްދޭ ކ އެހެދްވީމާ. މަސެއް މި ހުފަހެޅުދީމިއީ މާ ޒަދސަޅު . އޭދަ ޔޫކުޒީމަ މާ ޒަދސަޅުވާދެ ދޫދްގޯ

 .ހުޒި ސޮގުސައި ކަދްގައް ކުޒާދަމޭވެލް ޒައްޔިގުދްދަފް ޓައިޔާ މެދްސެ ޕާޓީދް ހަމަ ޔަޤީދުދްއިޚްޑާޞްގެޒިކަމެކޭ ގިމަދްދަ

ގިބީ ޓާލްކޮފްސެދް ޒައްޔިގުދް ޔޭ ޓައިލާކޮޅު ދަސާ  އިއްޔެސައި މި. ލްކޫޑް ހިދްސަދް ޑާޒި ހޯޔަދީ ކޮދްގާކުދްގޯމި ޕްޒީ

ޓައިސެދް އެހެދް ދް ޒުޓިޔާ ހިޓަހައްބިޑިއަ 41 ވަދްޔެދް އޭދަ ސޭސައި އޮދްދަދްވީ ޔުވަލް މަލް 7. ހިޓަހައްޓަދީ

އެއް  ހުޒިހާ ޑާޒި ޒުޓިޔާ ޔިދީމާ މި 29211އަހަޒެއްސެ މައްޗަފް ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ . ޔީޔީ މީހުދްދަފް ޑޯދު



  

 އަޅުސަދޏުމެދްދަކަފް މި އެހެދްވީމާކ މިހިޒީ ޔައްކާ ވާހަކައަކާ. ހެއްޓޭ ޤާދޫދީ ސޮގުދްކޮފްޑައިސެދް އެބަ ހިޓެބްޑޮކު

މީޔުކުޒަދީ މި މަޖިޑީހުސައި ގިބި ހެޔޮޑަޓާ އެހެދްދަމަވެލްކ އަޅުސަދޏު އުއް .ދުކުޒެވޭދެ ވާހަކަގަކެއް ޤަބޫޑެއް

ބަޔަކު މިކަދް  މަޔު. ބޭޓުޅުދް ޔެއްވާ އެ. އައި ބައެއް ވެލް މިކަދް ކުޒަމުދް އަފް ބޭޓުޅުދް އަމިއްޑަ ވިޔަޓާޒިވެޒިދް އެ

ގިބި  ޒާއްޖޭސައި އެބަ. ވެލް މިކަދް އިޒާޔަކުޒެއްވިއްޔާ ކުޒަމުދްޔާދެދަމަ ގްކުޒިމަލައްކަސޮގެއްސައި ކުޒަދް  ދާޖާއިޒު

ބޭޓުޅުދް އައީ މި ޓެކްލްސެ ދިޒާމުސެ ގެޒެއިދް ދޫދަލް  އެ. ހުޒި ބޭޓުޅުދް ވަޒަފް ހެޔޮޑަޓާ ޒަދސަޅު ގަދަވަލްކަދް

ބޭޓުޅުދްސެ  ވެލް އެ ކަމުސައި ޔުކުޒަދީ މިމީއެހެދްވީމާކ އަޅުސަދޏު އުއް. އައީ ޒައްޔިގުދްދަފް ކަދްގައްގައް ކޮފްޔެމުދް

އެހީގެޒިކަމާއި މަޔަޔު އަޔި ޒައްޔިގުދް އަގުދް މި ދެސޭ ޓައިލާ އަޅުސަދޏު ދިދްމާޑަމުދް ޔަދްދަވާޑަދް އޮގީ 

ކޮޒަޕްޝަދް ބޯޏުދް ހޭޑާ ގައްޔާޒުވެސެދް ގިބޭފޭ -އި އަޔި އެދްޓިޒުޢީ ދިޒާމާއި އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑާޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ޝަ

ޓުޅުދް އެކަދް ބޭ އެ. އެކޭ ބޭޓުޅުދްސެ ޒިދްމާ ޔަދީ ކޮދްސޮގަކުދްގޯ ބެޑުމަކީ އެ އެ ދް އަގުދް ދަސާ ޓައިލާޓޮގިއްޔިގުޒަ

 . ޝުކުޒިއްޔާ. މިއީ މިހާޒު ޒައްޔިގުދް ޔޭ ޑާޒިދް ހިދްސާ ޒައްޔިގުދްސެ ލަޒުކާޒެކޭ. ކުޒައްވަދްޖެހޭދޭ

 

 :ކެވުދްމިޒު ވާހަކަޔެއްޢާމަޔު ޏަހުވަޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އަޙްކު

ޓަކައި މީޔޫ ޔާއިޒާސެ  ކަމަފް މަޖިޑީހަފް ހުފަހެޅި ލްކޫޑް ބިޑެއް މިޕްޒީކ އާޔެ. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެގެޒި ޒައީލް

މަދިކުޓާދު  މި ބިޑަކީ ވަޒަފް ކުޒިދް އެ. ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަފް އަޅުސަދޏުސެ ހިގުސެ އިޚްޑާޞްގެޒި ޝުކުޒުޔަދްދަވަދް

ބޮޏަފް  ލްކޫޑްސެ ޔިމާވެޓައިވާ ޔަގިކަދް އެދްމެމި ބިޑެއް ހުފަހެޅުމުސައި ޕްޒީ. އިވާ ބިޑެއްމަޖިޑީހަފް ހުފަހަޅުއްވާޓަ މި

 އަޙްމަޔު ލިޔާމުވާދެ މީޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު  މަޖިޑީހުސައި ހުދްދެވި ބޭޓުޅަކަފް ލާލްކުޒެވޭ އެއް ބޭޓުޅަކަފް މިއިހު

ލްކޫޑްގައް ކަފް ދިލްބަގްވާ ޔާއިޒާސައި ޕްޒީޔާއިޒާއަ ވެލް އެ އަޅުސަދޏު މިހެދް މިޔެދްދެވީ އަޅުސަދޏު. މަޔުމުޙައް

ސަދޏުމެދްސެ އަގޮޅު ބޮޏު ޚިޔުމަގްގަކަކީ އަޅު ކޮފްޔެއްވާޓައިވާ ސިދަސުދަ އަސު މަދިކުޓާދު ޓަކައި އެ ޤާއިމުކޮފްޔިދުމަފް

މިކަހަޑަ ބިޑެއް ކ މާއެހެދްވީ. ކަމެއް ދޫދް ވެލް އެކަދް ހަދޔާދްދެގޭދެ ވެލް އެއްވެލް ޒައްޔިގަކު ޔުވަހަކުހަމަ ސައިމު

ކަމުސައި އަޅުސަދޏަފް ކަދޏައެޅިސެދް  ވަސުގު ހުފަހެޅުއްވި ވަސުގަކީ ލަޒުކާޒަފް އެދްމެ ޓަލޭހަ ވަސުގު ލަޒުކާޒަފް މި

މީޔޫ ކޫޑްގަކެއް މިހާޒު އަމިއްޑަކ ލްސައި ޕްޒީގަކުޔުއްސިދަ ލަޒަހަޔެދްދެވި ކަމަކީ  މި އެހެދް .ޔަދްދަވަދް ކެޒޭ

ވަދީ ސާއިމުކޮފް  އެކު ޓަޔަ ބޭބޭޓުޅުދްސެ އެހީގެޒިކަމާ މެދްޔާމު މުޙައްމަޔުމަޔު ލިއަޙްޒި މެދްބަޒު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެ

ފް ޓަކައި ޔެމެހެއްޓެދިވި ސޮގަކަފް މިކަދް ހަވާޑުކުޒުމަ ގަދްގަދަފް ހިދްސުމަފް ލަޒުކާޒަފް މިކ އެހެދްވީމާ. ދިމިޓަ

އަޅުސަދޏު ކަމީކ  ޔަގެއްސައި ބިޑެއް ހުފަހެޅިޑާލްގެޒި ދިއި އިޚްޓަކަ ޒަދސަޅު ޤާދޫދީ އިމެއްސެ ގެޒެއިދް މިކަދް ކުޒުމަފް

އާޔެކ މި ބިޑު ހުފަހެޅިސެދް މި . ހޭދެ ކަމެކޭދް އެކަމަފް ޝުކުޒުއަޔާކުޒަދްޖެޔަދްދަވާދީ މުޅި ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ޒައްޔިގު

ދްޔިމާވި ސޮގުދް އެކިއެކި މެވެލްކ ކައެހެދްދަ. ކުޒިދްލް މަލައްކަގްބިޑު މަލައްކަގް ކުޒި ކޮމިޓީސައި އަޅުސަދޏު ވެ

ވަސުގުގަކުސައި އަޅުސަދޏަފް ކޮމިޓީސައި ހުޒެވޭ ސޮގް ދެގުމުދް އެ ބިޑުސައި އަޅުސަދޏުމެދް ބޭދުދްވާ އެދްމެ ޓުޒިހަމަ ސޮގް 



  

ބިޑުސައި ކޮމިޓީސައި ހިމެދޭ ބޭބޭޓުޅުދް އިޞްޑާޙު  ކއް މެދްބަޒުދް ޓާހަސަކުޒައްވައިޓިބައެކ އެހެދްވީމާ. ވަދީ ދުހިމެދި

ވަދީ  ހުފަހަޅާޓައި މި މި ބިޑަފް އިޞްޑާޙެއް 8އަޅުސަދޏު . ކަދްބޮޏުވުދްގަކާ ބެހޭ ސޮގުދް ވެލް ހެޅުވުމުސައި ހުޒިހުފަ

ޓަޔައިދް އަޔި ޚާއްޞަކޮފް  ލަޔު އަޅުސަދޏުމެދް މި ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދް ޓާހަސަކުޒައްވިސުމި ބިޑުސެ އަލްޑު މަ

ލަޒުކާޒުދް ކޮފްޔެއްވަދްޖެހޭދެ  އީމިކަދްކަދް މިސަކުޒެއްވި ޓަޔައިދް މީސެ ވެލް ޓާހަ ލަޒުކާޒަފް ދިލްބަގްވާ މެދްބަޒުދް

މި  ސަދޏު ޔަދްދަވާދީއަޅުކ އެހެދްވީމާ. ޓާހަސަކުޒައްވައިޓި ވެލް ޕީ އަފް ދިލްބަގްވާ މެދްބަޒުދް.ޏީ.ކަމެއް ކަމަފް އެމް

އިޞްޑާޙު މި ބިޑުސެ ގެޒޭސައި  8އި އޮގް ޔާދީ އަޅުސަދޏު މި ހުފަހަޅާޓަ ބިޑު އެދްމެ ޓުޒިހަމަ ބިޑެއް ސޮގުސައި ވެސެދް

އިޞްޑާޙަފް ގާއީޔުކޮފްޔެއްވާދެ ކަމަފް އަޅުސަދޏު  8ހުޒިހާ ބޭޓުޅުދް ވެލް މި ކ އެހެދްވީމާ. ހިމެދިސެދްދޭ

 މަ އެދްމެ މާއްޔާހަ އިޒަފް ކުޔިކުޔި އަކުޒުގަކަކާވަމެޔު ބައްޑަވައިޑައްވައި މި ބިޑާ  ވަޒަފް ޒަދސަޅަފް. އުއްމީޔުކުޒަދް

ކޮދްމެ ބޭޓުޅަކު ވެލް . ވަޒަފް މުހިއްމު ޔެ މާއްޔާ އީއެ. ދްދާދީއިގުޒުކުޒުދް އޮ އެއް މާއްޔާ އިކއުދިކުޒުމާ އެއް

 .ޝުކުޒިއްޔާ. އަފް ގާއީޔުކޮފްޔެއްވުދް އަޅުސަދޏު ވަޒަފް ބޮޏަފް އެޔެދް އަފް ޒިޢާޔަގްކޮފް އެ ޑައްވާޓައި އެބައްޑަވއި

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ފް މިހާޒު ޕީ އަ.ޏީ.އެމް. ޒަޝީޔު މަޔުއަޙް މެދްބަޒު ޢިއްޒަގްގެޒި ޔާއިޒާސެ ހޯޒަޓުފި. ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޝުކުޒިއްޔާ

 .ލިކުދްގު 33ބާކީ އޮގީ 

 

 :ޒަޝީޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދް މަޔުއަޙް މެދްބަޒު ޔާއިޒާސެ ހޯޒަޓުފި

 .ޒައީލްކ ޓުޒުޞަގު ޔޫކޮފްޑީ ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި

 

 :މަޔު ވާހަކަޔެއްކެވުދްމުޙައް ޢަޑީ މެދްބަޒު ޔާއިޒާސެ ވެޑިޔޫ

ޕްޒީލްކޫޑް  ކއޮގް މުހިއްމު ބިޑު އަޅުސަދޏުމެދްސެ ކުޒިމަގީސައި މި .ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް .`

 ޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒިމީޔޫ ޔާއިޓަކައިކ  ކަމަފް ޔެއްވިފަހަޅުއްވައިއަހަޒު ކުޒީސައި ހު 3ހިދްސުމުސެ ބިޑު މި މަޖިޑީހަފް މީސެ 

އެހެދްމެކ މިހާގަދާ ހަމައަފް  އަޔި ހަމަ. ޔާމު މުޙައްމަޔަފް ވަޒަފް ޚާއްޞަ ޝުކުޒެއް ޔަދްދަވަދްމަޔު ލިމެދްބަޒު އަޙް

އިދް ޚިޔުމަގްޔެމުދް ސެދްޔިޔަ ހުޒިހާ  ޔާއިޒާ ސެކުޔިދްދަފް ޕްޒީލްކޫޑްފް އަޔި އުދޔަސުޑުދް ދަމަވެލް ގުއްގުވެލް ޔަގިކޮ

ސަދޏުމެދް ވަޒަފް ޙަޤީޤަގުސައި މިއަޔަކީ އަޅު. މިދުދް ޝުކުޒުޔަދްދަވަދްދްއެދްމެ ޓު ޓަޒާގްގަކަފް އަޅުސަދޏުސެ ހިގުސެ

ޒިހަމަ ސޮގުސައި އެއީކ އަޅުސަދޏުމެދް ސާއިމުކުޒަދް ބޭދުދްވާ ޕްޒީލްކޫޑް އޭސެ ޓު. ޔުވަހެއްއުޓާކުޒަދްޖެހޭދެ 

މި ޤާދޫދު . ދސަޅު ޤާދޫދެއް އޮގުދްކަމާ ސުޅޭ ޒަ އެކ އީކަދްގައް މި އެދްމެ ޓުޒަގަމަ އެއްކަމުސެ  ބިދާވެސެދްޔާދެ

ޓަކައި ބޭދުދްވާ  ފްއޮގް ސޮގުދް މިޓަޔަ ގަދެއް ޕްޒީލްކޫޑް ހިދްސުމަ އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާދީ މިހާޒު ޓަޒުމާކުޒެވިޓައި މި



  

ހޭ ދަދްޖެސައި ހުދްއެހެދްމެ އެގާ ކިޔަވައިޔޭ ޓީޗަޒުދްދާއި އަޔި ހަމަ މާޒާގުދް ޓެފިސެދް އެގާސެ އިގަދު ހުޒިހާ ކަމެއް އެ

ލްކޫޑް ހިދްސުމާ ބެހޭ ސޮގުދް ވަޒަފް  ،އެހެދްމެ ބެހޭ ސޮގުދް އަޔި ހަމަހުޒިހާ ކަދްގަކާ  މި އެކިއެކި ވަލީޑަގްގަކާއި

އާޔެކ އަޅުސަދޏުމެދްސެ . އެއްކޮފް ޔީޓަ އޮގް ވަޒަފް ސިދަ ގަޓްލީޑުގަކާ އަފް ވަޒަފް ސިދަ މާއްޔާގަކެއް އެބަ ޓުޒިހަމަ

ދުޑިބޭ މައްލަޑަ ޓަކައި ބޭދުދްވާ ޓަދްޏު  ޒާއްޖޭސައި ޕްޒީލްކޫޑްގައް ހިދްސުމަފް ކަމެއް އެދްމެދް ވެލް ކަދްބޮޏުވާ

ލަޒުކާޒުދްޔޭ މަޔު ޓައިލާކޮޅުސެ އިގުޒުދް ކުޔިދް އަގުދް ޓީ މި އޮދްދަދީ ޓަހަޒަފް  މިހާގަދާ ހަމައަފް ސިދަ. އީމި

 ކމައަފް ސިދަޔުވަލްގަކެއް ވަދްޔެދް އުޅުދީހަ އެދްމެ ބޮޏަފް މަލްއޫޑިއްޔަގު މިހާގަދާ ކަމުސައި އަޔި މި އިދަސައިސެދްދާ

މިހާޒު ވެލް އެ ކޮމިޓީގަކުދް ވަޒަފް މުހިއްމު . ޒަފްޒަފުސައި ހަމަ އަދްހެދުދް ކޮމިޓީއުޅުދީ ޖެހެދްޔެދް  ވަޒަފް ޓަހަކާ

 އް އައިޓަހުދްކ ޒަފު ކައުދްލިޑުގަ ޔެދްކ އަގޮޅު ކައުދްލިޑުގައް އައި. ވަޒަފް ސިދަ މަލައްކަގްގަކެއް ކުޒަމުދްސެދްޔޭ

އޮގް  ސައި އެބައަހަޒުސެ ބަޖެޓު އާޔެކ މި. ފް ޔަދީކަދްގައް ކުޒިއަ ޓަހުދް އެގަދްގަދުސެ ބެޑުމުސެ ޔަފުދް މި

ކަދޏައެޅޭ ވަކި އަޔަޔެއްސެ ޓައިލާ ލްކޫޑަކަފް ވެލް  ޓަކައި ކޮދްމެ ޕްޒީ ކަދޏައެޅިޓައި ޕްޒީލްކޫޑްގައް ހިދްސުމަފް

ގްހަމަޖެހޭވަޒުސެ ޓަކައި އެދްމެ ހި ހިދްސުމަފް ގަދްގަދް އެއީ އެ ކއެ ދުވެޔާދެ އެހެދްދަމަވެލްކ. އޮގް ހިމެދިޓައި އެބަ

ކަދޏައެޅިޓައި އޮގުމަކީ ހެދްދަމަވެލްކ ބަޖެޓުސައި ވަކި ކަދޏައެޅިސެދް ވަކި ވަޒެއް އެ. ކަމަފްއަޔަޔެއް ދޫދް 

ބުދާއިޒުސައި  ކޫޑޭއަޅުސަދޏު ލްކ އާޔެ. ޓަކައި އެކަދް އަޅުސަދޏު ޓާހަސަކުޒަދް އެކަމަފް ވާގީ ކަމެއް ކަމަފްމުހިއްމު

އްމު ސޮގެއްސައި ޢާ .އަހަޒާ ޔެމެޔުސަ 7އަހަޒާއި  5 އޮދްދަދީ މިމިހާޒު މި ބިޑު ޓަޒުމާކުޒެވިޓައި އޮގް ސޮގުދް 

 ގަޢުޑީމީ ބިދްސާ އެޅުމަފް އީމި .ހަޒުދް ޓެފިސެދް ހަމަ ޕްޒީލްކޫޑްއަ 3 ޓަހަޒު ޔެކެދީ ސިދަ ކަމަފް އުމުޒުޕްޒީލްކޫޑް 

ޔާއިޒާ އަފް ޔެވޭ އެދްމެ ގަޒުބިއްޔަގު ގަޢުޑީމީ  ވާގީ އެދްމެ ޅަޓަގުސައި ކުޔިދްދަފް ޒެވޭ މަލައްކަގަކަފްޓަކައި ކު

އެހެދްކަމުދްކ އެ އުމުޒު  .އީބިދްސާ މި .އީޑާ މިޅޭ ޓުޒަގަމަ މަޒުޙަޓަކައި އެ ޓަކައި ދޫދީ ޓަޒިގަކުޒުމަފް ޑޯހުޅުވުމަފް

 ކުޔިދްގަކެއް ޔާގުއްގު އެހެދްމެކ އެޓަޔަ ޅަކުޔިދްގަކެއްކ  ހަމަ. ކުޒަދްގިޒިވިސެދްޔާދްޖެހޭދެ ކަމަފް އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑު

 އެގަދުސައި  އެއެހެދްކަމުދް . އުޑެއް ސާއިމުކުޒެވިޓައި ހުދްދަދްޖެހޭދެއި ހުދްދަދްޖެހޭދެ ޒައްކާގެޒި މާޙަގަދެއްސަ

 ޒައްކާގެޒިކަމާ މިޓަޔަ ހުޒިހާ ކަމެއްކ އެހެދްމެ ބޭދުދްކުޒެވޭދެ ޒަދސަޅު ވަލީޑަގްގަކާއި އަޔި ހަމަ ،ދްދަފް ބޭދުދްވާކުޔި

އްޔާ ވެއްޖެ ޕްޒީލްކޫޑަކީ ޓެދްސަދޏެއްސެ ގެޒޭސައި ވިއްލާޒަޅުސަދޏުސެ ދިލްބަގްވާ ޒަފުސެ އަ .ދެއެކުޑެވިޓައި ހުދްދަދްވާ

 ދސަޅުވެލް ޒަ ގަދުދް އެއެހެދްކަމުދް . ގަދެއްމުޅި ލްކޫޑު ވަފައިސެދް ކަހަޑަ ސޮގަކަފް ޓެދްސަދޏެއް ހެޔިޓައި އޮދްދަ 

މާސެ ދިޒާމު ޔަޒަފުސެ ދަޒު ކއްމީޔުކުޒަދްއަޅުސަދޏު ވަޒަފް ބޮޏަފް އު ކަމަފް ޓުޒުޞަގެއްސައި އަދްދާދެ ހައްޑެއް އަވަލް

ދްދަފް ކުޔި ގަދަފް ޔާ ވެލް އެ ލްކޫޑްގަކަކީވެލްކ ހެޔިޓައިވާ ހުޒިހާ ޕްޒީ ހުޒިހާ ލްކޫޑަކީ .ހެޔިސެދް ޔާއިޒުސަ

 . ..ހުޒިހާ ވަލީޑަގްގަކެއް އެކުޑެވިސެދްވާދެޓުޒިހަމަ ކުޒުމުސެ ބޭދުދް ގަދް އެކު އެ ޒައްކާގެޒިކަމާ

 

 :އުދސޫޓާޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އަޓްޒާޝީމު ޢަޑީ ވާހަކަޔެއްކެވުދް



  

 ލްކޫޑް ހިދްސުމުސެ ބިޑުޒީލްކޫޑުސެކ ދުވަގަ ޕްޒީޕް. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް .އައްލަޑާމްޢަޑައިކުމް. `

ވެލް އެދްމެ ޓުޒަގަމަ އެއްޗެއް  ކުޒުމުސެ މި މަޒުޙަޑާސައި އަޅުސަދޏުފް ޒިޢާޔަގްއަ ޑާ ދިމިކ އެކޮމިޓީ މަޒުޙަ

ގްގެޒި މެދްބަޒު އަޑްޓާޟިޑް ބިޑު ހުފަހެޅުއްވި ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މީޔޫ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަ އިޔަދްދަވާޑުމުސެ ކުޒީސަ

މަޑީ މައިޔާދުސައި ވަޒަފް ޚާއްޞަ ޢައަޔި  .ޔަދްދަވަދްއި ޝުކުޒުއެކީސަ ޑާޞްގެޒިކަމާވަޒަފް އިޚް އަޙްމަޔު ލިޔާމަފް

 އީކަމަކީ މި މު އެއްދްޖެހޭ އެދްމެ މުހިއްއަފް ޚިޔުމަގްކޮފްޔޭ ގަޖުޒިބާގަކެއް ކުޒެއްވިސެދް މިހާޒުދްކ މިހާޒަފް ޔިވެހިޒާއްޖެ

ޓަހަޒު  ވެލް އެއްއެކު އަޔި ފްޔެއްވީގީ އަޅުސަދޏު ވަޒަފް އިޚްޑާޞްގެޒިކަމާކޮމި މަލައްކަގް ކަމުސައި ޓެދިވަޏައިސެދެސެދް

 މިޒުޢާމަޔު ގްގެޒި މެދްބަޒު އަޑްޓާޟިޑް އަޙްމި ބިޑަފް ކުޏަހުވަޔޫ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަ އިއޭސެ ޓަހުސަ. ޔަދްދަވަދްޝުކުޒު

ވެލް ވަޒަފް މުހިއްމު  ސޮގުސައި އޭއީ ފް ޤަބޫޑުކުޒެވޭވާ އިޞްޑާޙުގައް އަޅުސަދޏު ކިޔާޑިއިޒު އަޅުސަދޏަ ހުފަހަޅުއްވާޓައި

އޭސެ ޓަހުސައި . ވެލް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކޮފްޔޭދެ ވާހަކަޔަދްދަވަދް އެ އިޞްޑާޙުގަކަފް ވާގީ ކަމުސައި އިޞްޑާޙުގަކެއް

ވިޔަލްކ އަޔި  އަޅުސަދޏުމެދް ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސައި. އެއް މު ވާހަކަފް ޢާއްއަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާޑަދް އޮގީ ވަޒަ

އި ބިދާކުޒެވެދްޖެހޭދީ އިލްޑާމްޔީދާއި ލައްކަގެއް ޙަޤީޤަގުސަވިޔަލް އަޅުސަދޏުމެދް ކުޒާ ހުޒިހާ މަ ގަދެއްސައި އެހެދް

 .ޓަކައި އަޔި ގަދެއް ގަޒައްޤީކޮފް ކުޒިއެޒުވުމަފް .ޓަކައި އަފް އާއި މަދްޓާ މު ޒައްޔިގުދްސެ ޑާބަޔިވެހި ޤައުމުސެ ޢާއް

ގިބި މީހުދްސެ  އިގަދެއްސަ އެ މު މަލައްކަގަކީކައި ކުޒެވެދް އޮގް އެދްމެ މުހިއްޓަ ގަދެއް ގަޒައްޤީކޮފް ކުޒިއެޒުވުމަފް

 ޑުކ މީލްގަކުދްސެ ވިލްދުމާއި އެމީލްގަކުދްސެ ޓިކުޒާއި ޚިޔާ. ވިލްދުމާއި ޓިކުޒު ގަޒައްޤީކޮފް އިޞްޑާޙުކުޒުދް

 ގަދެއް ކުޒިއެޒުވުމަފް އޮގް އެދްމެ ހަޒުޔަދާ އެއް ވެލް އެ ކުޒުދް އެއީ ޙަޤީޤަގުސައިދްސެ ބުއްޔި ގަޒައްޤީމީހު

ވެލް އެދްމެ ބޮޏު އަހަމިއްޔަގުކަމެއް  ވެލް އަޔި އިދްލާދުދްސެ ގެޒޭސައި ޔީދުސައިއިލްޑާމްކ މާއެހެދްވީ. ވަލީޑަގް

ދްސެ ވިލްދުމާއި ޓިކުޒު ގަޢުޑީމު ހާލިޑުކުޒުވުމާއި މީލްގަކުކ އެހެދްވީމާ. ފް ޔެވިޓައި އޮދްދަދީގަޢުޑީމަ

ޒު ސޮގަފް ބަޑާއި މި. ޖެހޭދެކަގެއް ކުޒަދްހުޒި ހުޒިހާ މަލައްޓަކައި އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ކުޒެވެދް ކުޒުމަފްގަޒައްޤީ

އަހަޒު  61އަހަޒު  51ކުޏަކުޔިދްގަކެއް މީސެ . ޑާޑުކުޒުމުސެ އެދްމެ ޓުޒަގަމަ މަޒުޙައެއީ ގަޢުޑީމު ހާލި ލްކޫޑްޕްޒީ

ވެލް  އަކަފް ދުވަގަ އެޔުޒު ސެއަކަފް ސެދްޔިއުމަފް ވާއިޒު އަޔި މަޔަޒުލާ މިލާޑަކަފް ޔިހަބާޒަ އަހަޒު އިކުޒީސަ

ވިޔަލް ގަޢުޑީމީ  ކަމުސައި ޅުސަދޏުމެދްސެ ޒާއްޖޭސެ އިޤްގިޞާޔީ ހާޑަގަފް ބެޑިޅެޔިޓައި ގިބި ދަމަވެލް މިހާޒު އަދުކު

ޓެދްދާދެ މަޔަޒުލާގަކުސައި ކ އެހެދްވީމާ. މީ ކުޒިއަޒާޓައި އޮގް ޔުވަލްކޮޅެއް ވިޔަލް އެއަފް ވުޒެ ހާޑަގަފް ބެޑިކަމުސައި

އަޅުސަދޏަފް ޤަބޫޑުކުޒެވޭ ސޮގުސައި ޔެ ކ އެހެދްވީމާ. ދް ސެދްޔާދެ ޔެ އަހަޒުސަފް ކުޔިލްކޫޑައެއް ދުވަގަ ޕްޒީ ދާލަޒީ

އުޑު ދަފް ގަޢުޑީމު ހާލިޑުކުޒުމުސެ މާޙަކުޔިދް އަހަޒުދް ޓެފިސެދް އެ 4އެދްމެ ޑަލްވެސެދް ދުވަގަ އަހަޒުދް ޓެފިސެދް 

ޢުޑީމަފް ޑޯބި ޖައްލައި އިލްޑާމީ ހިގުސައި ގަ މީހުދްސެ ގަޢުޑީމީ ބިދްސާ ވަޒުސަޔަކޮފް އެ އީޓަފައިޔިދުމަކީ މި

 ޑާޒަފް ޚާއްޞަ މަޒުޙައަފަސެދްދެވުމަފް އޮގް ވަ މީހުދްސެ ހިގުސައި އުޓައްޔައި ލަޚްޝިއްޔަގުކ ޤައުމީ ވަދްގަކަދް އެ

ގީ އޭސެ ޓަހުސައި ޔަދްދަވާޑަދް އޮ. ވެލް ވަޒަފް ބޮޏަފް ގާއީޔުކުޒާ ވާހަކަ ޔަދްދަވަދް މި ބިޑަފް އަޅުސަދޏު ވާގީ އަކަފް



  

މީހުދްދަފް ގަޢުޑީމު  ސެދްދުވޭދީ އެވެލް އަފަ ޔާޒުކަދްކުދްސެ ހުލިމީލްގަ ކމީހުދްސެ ޔާޒުކަމާއި އެލްގަކުދްސެ ހުލިމީ

ކަދްކަމަފް  އެ ޕްޒީލްކޫޑެއް ހިދްސައިކ އިސޮގުދް ވަދުމުސެ ކުޒީސަ އަކަފް ޒަލްމީ އެހެދްވީމާކ މަޔަޒުލާ. ޔީސެދް

  ...މައިދް .މުކަމެއްމަކީ ވަޒަފް މުހިއްއް ޓަހިކޮފްޔިދުބޭދުދްވާ ހުޒިހާ ވަލީޑަގްގަކެ

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

މިދެޓުސެ ހުލްވަސުގުކޮޅެއް  41އާޔެކ މިހާ ހިލާބުދް ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް  . ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު

 . އަޅުސަދޏު އަޒުވަދް

 

 ]އަފް 11;24އިދް  41;23ހުލްވަސުގުކޮޅު [

 

  :ހަކަޔެއްކެވުދްޒިޔާލަގުދް ވާ

ސަވާއިޔުސެ ހުލްވަސުގުކޮޅަފްޓަހު ޖަޑްލާ ކުޒިއަފް ސެދްޔަދް ބެޑިއިޒު ޖަޑްލާސެ ކޯޒަމް ހަމަދުވާގީ މަޖިޑީހުސެ . `

މް ހަމަދުވުމުދް އަޅުސަދޏު ސޮގުސެ މަގިދް ޢަމަޑުކުޒުމުދް ވެލް ޖަޑްލާސެ ކޯޒަ ވާ ސައި(ދ)ވަދަ މާއްޔާސެ  48

އި މިއަޔު ސ41ަ;24. ސައ36ި;24ޔެދް ޖަޑްލާ ޓަފާދީ . ޑަދްޔުސެ ޖަޑްލާ މެޔުކަދޏާކުޒަދީ މިހާ ހިލާބުދް މިއަސަލްގު

. ސިދަ ކަދްގައްގަކަފް ވޯޓަފް އަހަދް ހުޒި ވާހަކަ އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާޑަދް ވަޒަފް. އޮގް ވޯޓަފް ޔިއުދް ވެލް އެބަ

 . ކަމަފް އަޅުސަދޏު އުއްމީޔުކުޒަދް އަފް ވަޏައިސަދްދަވާދެ 24:36އެހެދްވީމާކ ހުޒިހާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދް ވެލް 

 

 ]އަފް 36;24އިދް  17;24ޖަޑްލާ މެޔުކަދޏުއްވައިޑެއްވުދް [

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދް އިފީދޔެވަޏައިސެދް ކާޏުކޮޅުގައް . އެޔެދް މެދްބަޒުދް އިފީދޔެވަޏައިސެދްދެވުދް ޢިއްޒަގްގެޒި

 . އާޔެކ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދް އިފީދޔެވަޏައިސަދްދަވާ (ޅަކަފްޓަހުވަސުގުކޮ. )ޗެކްކޮފްޑައްވާ

 

 .ވޯޓަފް އެހުމަފް ހުޒި ކަދްކަމަފް ވޯޓަފް އެހުދް. 23

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް



  

. ވޯޓަފް އެހުމަފް ހުޒި ކަދްކަމަފް ވޯޓަފް އެހުމަފް. ފްއަ 23ޔަދީ އެޖެދްޏާ ދަދްބަޒު  އާޔެކ އަޅުސަދޏު މިހާޒު މި

އާޔެކ . ހުޅުމީޔޫ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އިފީދޔެވަޏައިސަދްދަވާ. ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދް އިފީދޔެވަޏައިސަދްދަވާ

މަފް ވޯޓަފް އެހު. ހުޒި ކަދްކަމަފް ވޯޓަފް އެހުމަފް ވޯޓަފް އެހުމަފް -23ޔަދީ އެޖެދްޏާ ދަދްބަޒު  އަޅުސަދޏު މި

ދީ ޔުވަހުސެ މަލައްކަގްގަކުސެ ގެޒެއިދް ވޯޓުދް ދިދްމާ ހިލާބަފް ސޮލްޓައިވާ ކުޒަލްގުއަޅުސަދޏު މިއަޔު ޓުޒަގަމަ ސަ

 . ކަދްކަމަފް ވޯޓަފް އެހުމަފް

ސޮގަފް މިއަޔު މި ޢަމަޑުކުޒަދީ އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް އޮޓީހުސެ  އަޅުސަދޏު މި. 23.6އެއީ އެޖެދްޏާ ދަދްބަޒު  -23.6

ވަދަ  25އެ ޓާލްކުޒެވޭ އަޔަޔު ހިމެދުމަކީ އޮޏިޓު ޤާދޫދުސެ  ވަދަ އަހަޒުސެ ބަޖެޓު ޓާލްކޮފް ޤައުމީ ބަޖެޓަފް 3123

މާޔަމާސެ ދިޔަޑަފް ބަޖެޓު ޒިޕޯޓު ގައްޔާޒުކޮފް  ކވާގީ ކަމަފް ވާ ކަމެއް ސެ ޔަފުދް ޑާޒިމުކޮފްޓައި(ފ)އަޔި ( ހ)މާއްޔާސެ 

އަޅުސަދޏު ޓުޒަގަމަ ވޯޓަފް އެހެދްވީމާކ . ވާގީ އެކަދް މިއަޔު ކޮދްމެހެދް ވެލް ދިދްމަދްޖެހޭގީ ދިދްމަދް ހަމަޖެހިޓައި

 ދިދްމެވި ޒުސެ ބަޖެޓު މާޑިއްޔަގު ކޮމިޓީދް ޔިޒާލާކުޒައްވައިވަދަ އަހަ 3123ޔަދްދަވާދީ އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް އޮޓީހުސެ 

މެޔު ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް ޓެދިވަޏައިސަދްދަވާ ހެޅުއްވި ސޮގަފް ޓާލްކުޒެއްވުމާ ސޮގުސެ ޒިޕޯޓު މަޖިޑީހަފް ހުފަ

 . ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދް ވޯޓު ޔެއްވުދް އެޔެދް. ވޯޓު ޔެއްވުމަފްސޮގަކަފް 

 

 ]ވޯޓުޔެއްވުދް[

 

 :ވޯޓުސެ ދަގީޖާ

 

 83 :ހާޒިޒުވެވަޏައިސެދް ގިއްބެވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު

 :7 :ވޯޓު ޔެއްވީ

 -      :ވޯޓު ދުޔެއްވާ

 -     :ސޮގަކަފް ވޯޓުދުޔެއްވާ ވަކި

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

އެހެދްކަމުދް މާޑިއްޔަގު . :7ޖުމްޑަ . 46ޓާލްވުމަފް ބޭދުދްވާ އަޔަޔު . :7ސައި ބައިވެޒިވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު ވޯޓު

ޔެދް  ކއާޔެ. ވަދަ އަހަޒުސެ ބަޖެޓު ޓާލްވެއްޖެ 3123ސޮގަފް އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑް އޮޓީހުސެ  ދް ހުފަހެޅުއްވިކޮމިޓީ



  

އިޞްޑާޙުގަކަފް ވޯޓަފް ހުފަހެޅިޓައިވާ ބެހޭ ބިޑަފް  ޒެދްލާޝުއަޓަޒުވާސެ އިދްއްޙީ ޔަދީ ޤައުމީ ޞި އަޅުސަދޏު މި

 . އެހުމަފް

ވާ  ސެ ޔަފުދް ހުފަހެޅިޓައި(ހ)ވަދަ މާއްޔާސެ  94ޓުޒަގަމަ ވޯޓަފް އެހޭދީ . 23.2އެޖެދްޏާ ދަދްބަޒު  -23.2

 . ދަވަދްވާޑަޔެއްވުމަފް އަމީދްޢާއްމަފް ޔަދްވައަފް އިއް ޓުޒަގަމަ އިޞްޑާޙު ޖަޑްލާ. އިޞްޑާޙުގަކަފް

 

 

 :މޭޒުދް އިއްވެވުދްއިޔާޒީ

 ޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޙަލަދް ޑަޠީޓުއްޙީ ޓަޒުވާސެ އިދްޝުއަޒެދްލާއި ބެހޭ ބިޑު ހިގަޔޫ ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޤައުމީ ޞި

 ވަދަ މާއްޔާސެ 4. ގާއީޔުކުޒައްވާޓައިވާ އިޞްޑާޙުއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަޑީ ލަޑީމު ޓުދަޔޫ ޔާއިޒާސެ ޢިކ ހުފަހަޅުއްވައި

ގަކަފް ގްއިޖްގިމާޢީ ގަޓާގުކުޒުދްގަކާއިކ ވަކި ޓަޒާ(. ދ)ވަދަ މާއްޔާސެ  4. ސޮގަފް އިޞްޑާޙުކުޒުދް އަދްދަދިވި( ދ)

 ސޮގް ހެޔުމުސެ ޓުޒުޞަގު ދުޔިދުމުސެ ސޮގުދް ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ހުޒިހާ ޒައްޔިގުދް މި ޤާދޫދުސެ ޔަފުދް ސާއިމުކުޒެވޭ ވަކި

  .ވުދްލްކީމުސައި ބައިވެޒިވުދް ޑާޒިމު

 

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 . ސޮގަކަފް ވޯޓު ޔެއްވުދް އެޔެދް ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް ޓެދިވަޏައިސަދްދަވާ

 

 ]ވޯޓުޔެއްވުދް[

 

 :ވޯޓުސެ ދަގީޖާ

 . ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޙަލަދް ޑަޠީޓު ހިގަޔޫ ޔެކުދު  :ހުފަހެޅުއްވި މެދްބަޒު

 .ބަޒު ޢަޑީ ލަޑީމުމެދް ޓުދަޔޫ ޔާއިޒާސެ :ގާއީޔުކުޒެއްވި މެދްބަޒު

 

 84 :ހާޒިޒުވެވަޏައިސެދް ގިއްބެވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު

 47 :ވޯޓު ޔެއްވީ

 46      :ވޯޓު ދުޔެއްވާ

 --     :ސޮގަކަފް ވޯޓުދުޔެއްވާ ވަކި



  

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

އެހެދްކަމުދް މި . 82ޖުމްޑަ  .47ޓާލްވުމަފް ބޭދުދްވާ އަޔަޔު . 82ވޯޓުސައި ބައިވެޒިވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު 

ކަމަފް  ލައިދް މުޙައްމަޔަފް ވޯޓު ދުޑެވުދުމަގިވެޒި ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޙު. އިޞްޑާޙު ޓާލްވެއްޖެ

އެހެދްވީމާކ މިހާޒު . އަޅުސަދޏުމެދްދަފް އެކަދް ޗެކްކުޒެވެދް އޮގީ ވޯޓުސެ ދަގީޖާ އިޢުޑާދުކުޒުމަފްޓަހު. ކުޒެއްވިޝަކުވާ

އަފް އިއްވަވާޑަޔެއްވުދް  އާޔެކ ޔެވަދަ އިޞްޑާޙު އަމީދްޢާއްމު ޖަޑްލާ( ވަސުގުކޮޅަކަފްޓަހު. )ޑަދީ އެ ދަގީޖާމި ޗެކްކޮފް

އިދް  ބޭޓުޅުދްސެ ޕޯޓަޑް އެހީ ގި އާޔެކ ޔެދްމެ އަޅުސަދޏު ވޯޓަފް މި( ވަސުގުކޮޅަކަފްޓަހު. )އެޔެދް ޔެވަދަ އިޞްޑާޙު

ވާ  އަފް ހުފަހެޅިޓައި( ދ)ވަދަ މާއްޔާސެ  4އެއީ . އިޞްޑާޙަފް ވާ ވަދަ ދަދްބަޒުސައި 8ޓެދިވަޏައިސަދްދަވާދެ 

ވާ އިޞްޑާޙުގަކަފް ވޯޓަފް  ވަދަ ދަދްބަޒުސައި :ވަދަ ދަދްބަޒު އަޔި  9ސުޅިސެދް  މި އިޞްޑާޙު ޓާލްވުމާ. ޞްޑާޙަފްއި

ދްބަޒު ގްގެޒި މެއަފް މާވަފު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަ( ދ)ވަދަ މާއްޔާސެ  4ވަދީ  ވަދަ ދަދްބަޒުސައި އެ 9. އެހޭކަފް ދެގް

އާއި ( ދ)ވަދަ މާއްޔާސެ  4ވަދީ  ވަދަ މާއްޔާސައި އެ :. އަބޫބަކުޒު ހުފަހެޅުއްވި އިޞްޑާޙު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒު ޖަމާޑު

. އަކުޒަފް އެއްކޮފް ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ހުފަހެޅުއްވި އިޞްޑާޙު އެ ޔެ އާ(ޒ)

 ވާ އިޞްޑާޙު ޖަޑްލާ ވަދަ ދަދްބަޒުސައި 21އެހެދްވީމާކ . ޙަކަފް ވެލް ޔެދް ވޯޓަކަފް ދޭހޭދެއެ އިޞްޑާއެހެދްވީމާ 

. ކު ދުހުދްދާދެމި އިޞްޑާޙުގަކުސެ ގާވަޑު ޕޯޓަޑައާޔެކ ( ވަސުގުކޮޅަކަފްޓަހު. )ޔެއްވުމަފް ޔަދްދަވަދްވަވާޑައަފް އިއް

 ވައިކޖަޑްލާ އަފް އިއްވަ ޢާއްމު ޔެދް އޮގް އިޞްޑާޙުއަމީދް، އެހެދްވީމާ. އެހެދްދަމަވެލް މި އިޞްޑާޙުގައް ހުދްދާދެ

 . އަކަފް ޓުޒުޞަގެއް ދޭޒުވޭދެ ވޯޓަފް އަހާވަސުގު ދިޒާމީ މައްލަޑަ

 

 (ވަސުގުކޮޅަކަފްޓަހު)

 

 

 :މޭޒުދް އިއްވެވުދް އިޔާޒީ

ސެ އިލްޔޫ ޔާއިޒާ. ޖަމާޑު އަބޫބަކުޒު ހުފަހަޅުއްވާ އިޞްޑާޙު ޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒުމާވަފު ޔާއިޒާސެ ޢިއް

( ބ)ވަދަ މާއްޔާސެ  4ބުދެވިޔިޔަ ބިޑުސެ . މަޔު ޒަޝީޔު ގާއީޔުކުޒައްވާޓައިވާ އިޞްޑާޙުޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އަޙް

އްޙީ ޚިޔުމަގްގަކަކީ ހުޒިހާ ޔެވޭ ޞިލްކީމުސެ ޔަފުދް (. ބ)ވަދަ މާއްޔާސެ  4. ސޮގަފް އިޞްޑާޙުކުޒުދް އަދްދިވި

 .އްޙީ ބޭދުދްގައް ޓުއްޔައިޔެވޭ ޚިޔުމަގްގަކަފްވުދްޒީ ޞިމީހުދްސެ ޟަޒޫއުމުޒުޓުޒައިސެ 

 



  

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ސޮގަކަފް ވޯޓު ޔެއްވުދް އެޔެދް ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް ޓެދިވަޏައިސަދްދަވާ

 

 ]ވޯޓުޔެއްވުދް[

 

 :ވޯޓުސެ ދަގީޖާ

 . އަބޫބަކުޒު ޖަމާޑު ޑްޢަޒީޒުޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުމާވަފު ޔެކުދު   :ހުފަހެޅުއްވި މެދްބަޒު

 .މަޔު ޒަޝީޔުއިލްޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އަޙް :ގާއީޔުކުޒެއްވި މެދްބަޒު

 

 85 :ހާޒިޒުވެވަޏައިސެދް ގިއްބެވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު

 46 :ވޯޓު ޔެއްވީ

 47      :ވޯޓު ދުޔެއްވާ

 13     :ސޮގަކަފް ވޯޓުދުޔެއްވާ ވަކި

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

އެހެދްކަމުދް މި . 82ޖުމްޑަ . 47ޓާލްވުމަފް ބޭދުދްވާ އަޔަޔު . 82ވޯޓުސައި ބައިވެޒިވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު 

 .އާޔެކ ޔެދް އޮގް އިޞްޑާޙު. އިޞްޑާޙު ޓާހެއްދުވި

 

 

  :ވުދްއިޔާޒީމޭޒުދް އިއްވެ

ގްގެޒި މެދްބަޒު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަ ހުފަހަޅުއްވައިކ ކެޑާ ޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޙަލަދް ޑަޠީޓުހިގަޔޫ ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ޢިއް

ވަދަ  5. ދްއަދްދަދިވި ސޮގަފް އިޞްޑާޙުކުޒު( ފ)ވަދަ މާއްޔާސެ  5. ގާއީޔުކުޒައްވާޓައިވާ އިޞްޑާޙު މަޢުޞޫމުهللا ޢަބްޔު

 ވާ ސޮގުސެ ސޮގް އެއް ޔަފުދް އެކަފައަޅާ އުލޫޑުގަކާ މެޔުވެޒިކޮފް މި ޤާދޫދާއި މި ޤާދޫދުސެ ލްކީމު -(ފ)މާއްޔާސެ 

އެކު ޑިބިޔޭ އެކަފީސެދްވާ ޒަދސަޅު ޓެދްވަޒުސެ  ވެހިޒާއްޖޭސެ ހުޒިހާ ޒައްޔިގުދްދަފް ޓަލޭހަކަމާއި ހަމަހަމަކަމާމަގީދް ޔި



  

ޞިއްޙީ ޚިޔުމަގް ހޯޔުމުސެ ޔަޤީދްކަދް އޮދްދަ އަލާލީ ޞިއްޙީ އިދްޝުއަޒެދްލްސެ ޚިޔުމަގް އެޖެދްލީސެ ޓަޒާގުދް 

 .ޓޯޒުކޮފްޔޭދްވާދެ އެވެ

 

 

  :ވުދްޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެ

 .ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް ޓެދިވަޏައިސަދްދަވާ ސޮގަކަފް ވޯޓު ޔެއްވުދް އެޔެދް

 

 ]ވޯޓުޔެއްވުދް[

 

 :ވޯޓުސެ ދަގީޖާ

 .ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޙަލަދް ޑަޠީޓު ހިގަޔޫ ޔެކުދު  :ހުފަހެޅުއްވި މެދްބަޒު

 .މުމަޢުޞޫهللا ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔު ކެޑާ :ގާއީޔުކުޒެއްވި މެދްބަޒު

 

 85 :ހާޒިޒުވެވަޏައިސެދް ގިއްބެވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު

 41 :ވޯޓު ޔެއްވީ

 51      :ޔެއްވާވޯޓު ދު

 13     :ސޮގަކަފް ވޯޓުދުޔެއްވާ ވަކި

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

މި  އެހެދްކަމުދް .81ޖުމްޑަ . 47ޓާލްވުމަފް ބޭދުދްވާ އަޔަޔު . 81ވޯޓުސައި ބައިވެޒިވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު 

 .ޔެދް އޮގް އިޞްޑާޙު. އިޞްޑާޙު ޓާހެއްދުވި

 

 

  :ވުދްއިޔާޒީމޭޒުދް އިއްވެ

ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ހުފަހަޅުއްވައިކ ހިގަޔޫ މެޔު ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު 

ވަދަ  5. ދަދިވި ސޮގަފް އިޞްޑާޙުކުޒުދްއަދް( ފ)ވަދަ މާއްޔާސެ  5. މުޙައްމަޔު ޒަޝީޔު ގާއީޔުކުޒައްވާޓައިވާ އިޞްޑާޙު



  

 ވާ ސޮގުސެ ސޮގް އެއް ޔަފުދް އެކަފައަޅާ އުލޫޑުގަކާ މެޔުވެޒިކޮފް މި ޤާދޫދާއި މި ޤާދޫދުސެ ލްކީމު -(ފ)މާއްޔާސެ 

ގް އެކު ޑިބިޔޭ އެކަފީސެދްވާ ޒަދސަޅު ޓެދްވަޒުސެ ޞިއްޙީ ޚިޔުމަ ކަމާގުދްދަފް ޓަލޭހަކަމާއި ހަމަހަމަޒައްޔި ޔިވެހިމަގީދް 

 ހޯޔުމުސެ ޔަޤީދްކަދް އޮދްދަ އަލާލީ ޞިއްޙީ އިދްޝުއަޒެދްލްސެ ޚިޔުމަގް ޓޯޒުކޮފްޔޭކަދް އެޖެދްލީދް ޔަޤީދްކުޒަދްވާދެ

 .އެވެ

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް ޓެދިވަޏައިސަދްދަވާ ސޮގަކަފް ވޯޓު ޔެއްވުދް އެޔެދް

 

 ]ވޯޓުޔެއްވުދް[

 

 :ޖާވޯޓުސެ ދަގީ

 .ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު  :ހުފަހެޅުއްވި މެދްބަޒު

 .ހިގަޔޫ މެޔު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ޒަޝީޔު :ގާއީޔުކުޒެއްވި މެދްބަޒު

 

 85 :ހާޒިޒުވެވަޏައިސެދް ގިއްބެވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު

 81 :ވޯޓު ޔެއްވީ

 14      :ވޯޓު ދުޔެއްވާ

 -     :ވޯޓުދުޔެއްވާ ސޮގަކަފް ވަކި

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

އެހެދްކަމުދް މި . 84ޖުމްޑަ . 48ޓާލްވުމަފް ބޭދުދްވާ އަޔަޔު . 84ވޯޓުސައި ބައިވެޒިވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު 

 .ޔެދް އޮގް އިޞްޑާޙު. އިޞްޑާޙު ޓާލްވެއްޖެ

 

 

  :ވުދްއިޔާޒީމޭޒުދް އިއްވެ



  

ޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި ބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒު ޖަމާޑު އަބޫބަކުޒު ހުފަހަޅުއްވައިކ އިލްޔޫ ޔާއިމާވަފު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދް

( ދ)ވަދަ މާއްޔާސެ  5ބުދެވިޔިޔަ ބިޑުސެ . ގާއީޔުކުޒައްވާޓައިވާ އިޞްޑާޙު މެދްބަޒު އަޙްމަޔު ޒަޝީޔު އިބްޒާހީމު

ޔާދެ  ހެއްޓެދިވި ސޮގެއްސައި ކުޒިއަފްލްކީމަކީ ޔެމެ -(ދ)ވަދަ މާއްޔާސެ  5. އަދްދަދިވި ސޮގަފް އިޞްޑާޙުކުޒުދް

 . އެވެ ދިޒާމެއް ޤާއިމްކުޒެވިޓައިވާ ލްކީމަކަފް ވާދްޖެހޭދެ

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް ޓެދިވަޏައިސަދްދަވާ ސޮގަކަފް ވޯޓު ޔެއްވުދް އެޔެދް

 

 ]ވޯޓުޔެއްވުދް[

 

 :ވޯޓުސެ ދަގީޖާ

 .މާވަފު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒު ޖަމާޑު އަބޫބަކުޒު  :ހުފަހެޅުއްވި މެދްބަޒު

 .ބަޒު އަޙުމަޔު ޒަޝީޔު އިބްޒާހީމުއިލްޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދް :ގާއީޔުކުޒެއްވި މެދްބަޒު

 

 85 :ހާޒިޒުވެވަޏައިސެދް ގިއްބެވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު

 :4 :ވޯޓު ޔެއްވީ

 45      :ވޯޓު ދުޔެއްވާ

 -     :ވާސޮގަކަފް ވޯޓުދުޔެއް ވަކި

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

އެހެދްކަމުދް މި . 84ޖުމްޑަ . 48ޓާލްވުމަފް ބޭދުދްވާ އަޔަޔު . 84ވޯޓުސައި ބައިވެޒިވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު 

 .ޔެދް އޮގް އިޞްޑާޙު. އިޞްޑާޙު ޓާލްވެއްޖެ

 

 

  :ވުދްއިޔާޒީމޭޒުދް އިއްވެ



  

ޙަލަދް ހުފަހަޅުއްވައިކ މާވަފު ޔާއިޒާސެ  ޤުމެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ޒަޓީޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި 

ވަދަ  5ބުދެވިޔިޔަ ބިޑުސެ . ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒު ޖަމާޑު އަބޫބަކުޒު ގާއީޔުކުޒައްވާޓައިވާ އިޞްޑާޙު

 މިހެދް ބަޔާދްކޮފްޓައި ވީ( ޒ) މި މާއްޔާސެ -(ބ)ވަދަ މާއްޔާސެ  5. އަދްދަދިވި ސޮގަފް އިޞްޑާޙުކުޒުދް( ބ)މާއްޔާސެ 

ދަމަވެލް ވަކި ބަޔަކަފް ޚާއްޞަކުޒެވިސެދް ދުވަގަ ވަކި ޙާޑަގެއްސައި ހޯޔަދްޖެހޭ ޚާއްޞަ ބޭހެއް ދުވަގަ ބައިޑޮޖިކަޑެއް 

 އިދް ޑިބެދް ދެގިސެދް ކަދޏައެޅޭ އުލޫޑެއްސެ އް ޒާއްޖެއެއް ދުވަގަ އެހެދްވެލް ޏިވައިލެ ދުވަގަ ޕްޒޮލްގެޓިކްލް

ވެލް ޏިވައިލްގައް ހޯޔުމަފް ކުޒެވޭ ޒޮލްގެޓިކްލްގައް ދުވަގަ އެހެދްޑޮޖިކަޑްގައް ދުވަގަ ޕްޔޭ ބޭހާއި ބައޮމަގީދް ހޯ

 .އެވެ އެއް ދުބެޑެވޭދެ އަފް ޢަމަޑުކުޒުމުސަ( ޒ)ޚަޒަޔު އަދބުޒާ ހޯޔުދް މި މާއްޔާސެ 

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ވާ ސޮގަކަފް ވޯޓު ޔެއްވުދް އެޔެދްޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް ޓެދިވަޏައިސަދްދަ

 

 ]ވޯޓުޔެއްވުދް[

 

 :ވޯޓުސެ ދަގީޖާ

 .ޙަލަދް ޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ޒަޓީޤު  :ހުފަހެޅުއްވި މެދްބަޒު

 .މާވަފު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒު ޖަމާޑު އަބޫބަކުޒު :ގާއީޔުކުޒެއްވި މެދްބަޒު

 

 85 :ގިއްބެވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު ހާޒިޒުވެވަޏައިސެދް

 47 :ވޯޓު ޔެއްވީ

 47      :ވޯޓު ދުޔެއްވާ

 12     :ސޮގަކަފް ވޯޓުދުޔެއްވާ ވަކި

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް



  

މި ވޯޓުސެ ދަގީޖާސައި . 83ޖުމްޑަ . 48ޓާލްވުމަފް ބޭދުދްވާ އަޔަޔު . 83ވޯޓުސައި ބައިވެޒިވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު 

ޔާލަގުދް ވޯޓު ވާގީ މީސައި ސޮގެއް ދިދްމަދްޖެހޭދީ ޒި އްވި ވޯޓު އެއްވަޒުވެޓައިކަމަފް ޔެ މަފާއި ދުޓެދްދަޓެދްދަކަ

 .ޔެދް އޮގް އިޞްޑާޙު( ވަސުގުކޮޅަކަފްޓަހު. )އަޅުސަދޏު ވޯޓު ޔެދީ ޓެދްދަކަމަފްކ އެހެދްވީމާ. ޔީސެދް

  

 

  :ވުދްއިޔާޒީމޭޒުދް އިއްވެ

ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު  މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ހުފަހަޅުއްވައިކ މިޑަދްޔޫ ޔާއިޒާސެ ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި

ސައި ލްކީމު. ވި ސޮގަފް އިޞްޑާޙުކުޒުދްވަދަ މާއްޔާ އަދްދަދި 6. ގާއީޔުކުޒައްވާޓައިވާ އިޞްޑާޙު ޢަޑީ ޒިޟާ

ޔިވެހި ޒައްޔިގުދް  ސައި އެދްމެހައިޤާއިމްކުޒެވޭ ލްކީމުމި ޤާދޫދުސެ ޔަފުދް  -(ހ. )ވަދަ މާއްޔާ 6ބައިވެޒިވުދްކ 

މީހެއްސެ ޔިވެހި ޒައްޔިގެއްކަދް އަދްސައިޔޭ ކާޏު  ސައި ބައިވެޒިވާ އެދްމެދަފް އެލްކީމު -(ފ. )އެވެ ހިމެދޭދެ

ޑިބޭދެ ޚިޔުމަގްޔޭ ގަދްގަދުދް ޚިޔުމަގް އްޙީސަވާއިޔުސައި ކަދޏައެޅިޓައިވާ ޞި މެޔުވެޒިކޮފް މި ޤާދޫދުސެ ޔަފުދް ހަޔާ

 . އެވެ ވާކަދް އެޖެދްލީދް ޔަޤީދްކުޒަދްވާދެ ހަމަޖެހިޓައި އިދްގިޒާމު

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް ޓެދިވަޏައިސަދްދަވާ ސޮގަކަފް ވޯޓު ޔެއްވުދް އެޔެދް

 

 ]ވޯޓުޔެއްވުދް[

 

 :ވޯޓުސެ ދަގީޖާ

 .އްމަޔު ދަޝީޔުދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙަ  :ހުފަހެޅުއްވި މެދްބަޒު

 .ދްޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަޑީ ޒިޟާމިޑަ :ގާއީޔުކުޒެއްވި މެދްބަޒު

 

 85 :ހާޒިޒުވެވަޏައިސެދް ގިއްބެވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު

 71 :ވޯޓު ޔެއްވީ

 23      :ވޯޓު ދުޔެއްވާ

 12     :ސޮގަކަފް ވޯޓުދުޔެއްވާ ވަކި



  

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

އެހެދްކަމުދް މި . 83ޖުމްޑަ . 48ޓާލްވުމަފް ބޭދުދްވާ އަޔަޔު . 83މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު  ވޯޓުސައި ބައިވެޒިވި

ގްގެޒި އަފް ހިގަޔޫ ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަ( ހ)ވަދަ މާއްޔާސެ  6އެކު  މި އިޞްޑާޙު ޓާލްވުމާ. އިޞްޑާޙު ޓާލްވެއްޖެ

ހުފަހަޅުއްވާޓައިވާ އަބޫބަކުޒު ބްޔުޑްޢަޒީޒު ޖަމާޑު އި މާވަފު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަމެދްބަޒު ޙަލަދް ޑަޠީޓާ

 .ޔެދް އޮގް އިޞްޑާޙު. އިޞްޑާޙުގަކަފް ވޯޓަފް އެހޭކަފް ދެގް

 

 

  :ވުދްމޭޒުދް އިއްވެ އިޔާޒީ

މާވަފު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒު ޖަމާޑު އަބޫބަކުޒު ހުފަހަޅުއްވައިކ ޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ 

ވަދަ މާއްޔާ  7ބުދެވިޔިޔަ ބިޑުސެ . ޙަލަދް ގާއީޔުކުޒައްވާޓައިވާ އިޞްޑާޙު ގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ޒަޓީޤުޒަގްޢިއް

ލްކީމުސެ ޔަފުދް . ވަދަ މާއްޔާ 7 ،ސެ ޔަފުދް ޑިބިޔެވޭދެ ޚިޔުމަގްގައްލްކީމު. ވި ސޮގަފް އިޞްޑާޙުކުޒުދްއަދްދަދި

 . އެވެ ޚިޔުމަގްގައް ޑިބިޔެވޭދެ ސުޅޭ ބާވަގްގަކުސެ ޞިއްޙީ އަދްދަދިވި ކަދްކަމާ

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް ޓެދިވަޏައިސަދްދަވާ ސޮގަފް ވޯޓު ޔެއްވުދް އެޔެދް

 

 ]ވޯޓުޔެއްވުދް[

 

 :ވޯޓުސެ ދަގީޖާ

 . މާވަފު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒު ޖަމާޑު އަބޫބަކުޒު  :ހުފަހެޅުއްވި މެދްބަޒު

 .ޙަލަދް ޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ޒަޓީޤުޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއި :ގާއީޔުކުޒެއްވި މެދްބަޒު

 

 85 :ހާޒިޒުވެވަޏައިސެދް ގިއްބެވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު

 48 :ވޯޓު ޔެއްވީ



  

 45      :ވޯޓު ދުޔެއްވާ

 -     :ސޮގަކަފް ވޯޓުދުޔެއްވާ ވަކި

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

އެހެދްކަމުދް މި . 82ޖުމްޑަ . 47ޓާލްވުމަފް ބޭދުދްވާ އަޔަޔު . 82ބައިވެޒިވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު ވޯޓުސައި 

 .އާޔެކ ޔެދް އޮގް އިޞްޑާޙު. އިޞްޑާޙު ޓާލްވެއްޖެ

  

 

  :ވުދްއިޔާޒީމޭޒުދް އިއްވެ

އިކ ޓަޒެލްމާގޮޏާ ޔާއިޒާސެ ޙަލަދް ހުފަހަޅުއްވަ ގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ޒަޓީޤުޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގް

( ދ)ވަދަ މާއްޔާސެ  7ބުދެވިޔިޔަ ބިޑުސެ . ގާއީޔުކުޒައްވާޓައިވާ އިޞްޑާޙު މެދްބަޒު އިބްޒާހީމް މުއްޠަޑިބު ޢިއްޒަގްގެޒި

ވިޔިސެދް ޑިބެދްޖެހޭ  ޔި އެކްލިޏެދްޓާއިމަޖެދްލީ އަ -(ދ)ވަދަ މާއްޔާސެ  7. އަދްދަދިވި ސޮގަފް އިޞްޑާޙުކުޒުދް

 .ޓަޒުވާ

 

 

  :ޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދްޒި

 .ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް ޓެދިވަޏައިސަދްދަވާ ސޮގަކަފް ވޯޓު ޔެއްވުދް އެޔެދް

 

 ]ވޯޓުޔެއްވުދް[

 

 :ވޯޓުސެ ދަގީޖާ

 .ޙަލަދް ޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ޒަޓީޤުޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއި  :ހުފަހެޅުއްވި މެދްބަޒު

 .މެދްބަޒު އިބްޒާހީމް މުއްޠަޑިބު މާގޮޏާ ޔާއިޒާސެޓަޒެލް :ގާއީޔުކުޒެއްވި މެދްބަޒު

 

 85 :ހާޒިޒުވެވަޏައިސެދް ގިއްބެވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު

 77 :ވޯޓު ޔެއްވީ



  

 16      :ވޯޓު ދުޔެއްވާ

 13     :ސޮގަކަފް ވޯޓުދުޔެއްވާ ވަކި

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

އެހެދްކަމުދް މި . 82ޖުމްޑަ . 47ވުމަފް ބޭދުދްވާ އަޔަޔު ޓާލް. 82ވޯޓުސައި ބައިވެޒިވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު 

ސަޑޮޅު ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުކ ސަޑޮޅު ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ  .ޔެދް އޮގް އިޞްޑާޙު. އިޞްޑާޙު ޓާލްވެއްޖެ

 .ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އިފީދޔެވަޏައިސަދްދަވާ

 

 

 :އިޔާޒީމޭޒުދް އިއްވެވުދް

ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ޒަޓީޤު ޙަލަދް ހުފަހަޅުއްވައިކ ޓަޒެލްމާގޮޏާ ޔާއިޒާސެ ޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު 

( ޒ)ވަދަ މާއްޔާސެ  7ބުދެވިޔިޔަ ބިޑުސެ . ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އިބްޒާހީމް މުއްޠަޑިބު ގާއީޔުކުޒައްވާޓައިވާ އިޞްޑާޙު

ޕްޒިލްކްޒިޕްޝަދްސައި ހުދްދަ ބޭހާއި ޓަޒުވާ އަފް  -(ޒ) ވަދަ މާއްޔާސެ 7. އަދްދަދިވި ސޮގަފް އިޞްޑާޙުކުޒުދް

 . ބޭދުދްވާ ޏިވައިލަލް

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ވޯޓުސެ ވަސުގު ( ވަސުގުކޮޅަކަފްޓަހު). ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް ޓެދިވަޏައިސަދްދަވާ ސޮގަކަފް ވޯޓު ޔެއްވުދް އެޔެދް

 . ކޮޅަފް ގެޔުވެވަޏައިސެދް ދުހުދްދެވޭދެހިދސަމުދްޔާއިޒު އެއްވެލް މެދްބަޒަކު 

 

 ]ވޯޓުޔެއްވުދް[

 

 :ވޯޓުސެ ދަގީޖާ

  .މުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ޒަޓީޤު ޙަލަދްޓުވައް  :ހުފަހެޅުއްވި މެދްބަޒު

 .މާގޮޏާ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އިބްޒާހީމް މުއްޠަޑިބުޓަޒެލް :ގާއީޔުކުޒެއްވި މެދްބަޒު

 



  

 85 :ދް ގިއްބެވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔުހާޒިޒުވެވަޏައިސެ

 47 :ވޯޓު ޔެއްވީ

 46      :ވޯޓު ދުޔެއްވާ

 12     :ސޮގަކަފް ވޯޓުދުޔެއްވާ ވަކި

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 އެހެދްކަމުދް މި. 82ޖުމްޑަ . 47ޓާލްވުމަފް ބޭދުދްވާ އަޔަޔު . 82ވޯޓުސައި ބައިވެޒިވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު 

 .ޔެދް އޮގް އިޞްޑާޙު. ވެއްޖެއިޞްޑާޙު ޓާލް

 

 

 :މޭޒުދް އިއްވެވުދް އިޔާޒީ

ޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި ކެދޔިކުޅުޔޫ ޔާއި ދަޝީޔު ހުފަހަޅުއްވައިކދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު 

 7. ފް އިޞްޑާޙުކުޒުދްއަދްދަދިވި ސޮގަ( ޅ)ވަދަ މާއްޔާސެ  7 ،މަޔު ޢީލާ ގާއީޔުކުޒައްވާޓައިވާ އިޞްޑާޙުމެދްބަޒު އަޙް

 މަގިދް ޏޮކްޓަޒުސެ ޑަޓާސެ މަގިދް ޔިވެހިޒާއްޖެ ވާ ސޮގުސެ ސޮގް ވާ އުލޫޑުގަކާ އެއްކަދޏައެޅިޓައި -(ޅ)ވަދަ މާއްޔާސެ 

 . އިދް ބޭޒުދް ހޯޔަދްޖެހޭ ޓަޒުވާ

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޔެއްވުދް އެޔެދް ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް ޓެދިވަޏައިސަދްދަވާ ސޮގަކަފް ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުޔެއްވުދް[

 

 :ވޯޓުސެ ދަގީޖާ

 ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު  :ހުފަހެޅުއްވި މެދްބަޒު

 މަޔު ޢީލާ ދޔިކުޅުޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އަޙްކެ :ގާއީޔުކުޒެއްވި މެދްބަޒު

 



  

 85 :ހާޒިޒުވެވަޏައިސެދް ގިއްބެވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު

 :7 :ވޯޓު ޔެއްވީ

 14      :ވޯޓު ދުޔެއްވާ

 --     :ސޮގަކަފް ވޯޓުދުޔެއްވާ ވަކި

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 އެހެދްކަމުދް މި. 83ޖުމްޑަ . 48ޓާލްވުމަފް ބޭދުދްވާ އަޔަޔު . 83ވޯޓުސައި ބައިވެޒިވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު 

ޢިއްޒަގްގެޒި  އަފް މާވަފު ޔާއިޒާސެ( ޅ)އްޔާސެ ވަދަ މާ 7އިޞްޑާޙު ޓާލްވުމާ ސުޅިސެދް  މި. އިޞްޑާޙު ޓާލްވެއްޖެ

 .ޔެދް އޮގް އިޞްޑާޙު. ޢަޒީޒު ޖަމާޑު އަބޫބަކުޒު ހުފަހެޅުއްވި އިޞްޑާޙަފް ވޯޓަފް އެހޭކަފް ދެގްމެދްބަޒު ޢަބްޔުޑް

 

 

 :މޭޒުދް އިއްވެވުދްއިޔާޒީ

މެދްބަޒު  ދަޔޫ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒިޓު ޅުއްވައިކހުފަހަ ޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޙަލަދް ޑަޠީޓުހިގަޔޫ ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ޢިއް

ވަދަ  7. އަދްދަދިވި ސޮގަފް އިޞްޑާޙުކުޒުދް( އ)ވަދަ މާއްޔާސެ  7 ،ގާއީޔުކުޒައްވާޓައިވާ އިޞްޑާޙު ޢަޑީ ލަޑީމު

ޓަކައި ޏޮކްޓަޒުދްސެ ޑަޓާސެ މަގިދް  ޙީ ޚިޔުމަގެއް ޑިބިސަގުމަފްމާއްޔާސެ ޔަފުދް ޑިބިޔޭ ޞިއް މި -(އ)ޔާސެ މާއް

 .ޓަގުޒުސެ ޚިޔުމަގްގައްއިދް ބޭޒުސައި ކުޒަދްޖެހޭ ޔަގުޒު އާއި ޒާއްޖެ ޒާއްޖެކޮފް އިމަޖެދްލީ

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .އެޔެދް ދްދަވާ ސޮގަކަފް ވޯޓު ޔެއްވުދްޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް ޓެދިވަޏައިސަ

 

 ]ވޯޓުޔެއްވުދް[

 

 :ވޯޓުސެ ދަގީޖާ

  މެދްބަޒު ޙަލަދް ޑަޠީޓުޔާއިޒާސެ  ހިގަޔޫ ޔެކުދު  :ހުފަހެޅުއްވި މެދްބަޒު

 ޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަޑީ ލަޑީމުޓުދަ :ގާއީޔުކުޒެއްވި މެދްބަޒު



  

 

 85 :ހާޒިޒުވެވަޏައިސެދް ގިއްބެވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު

 46 :ވޯޓު ޔެއްވީ

 49      :ވޯޓު ދުޔެއްވާ

 --     :ސޮގަކަފް ވޯޓުދުޔެއްވާ ވަކި

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 އެހެދްކަމުދް މި. 84ޖުމްޑަ . 48ޓާލްވުމަފް ބޭދުދްވާ އަޔަޔު . 84ވޯޓުސައި ބައިވެޒިވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު 

 .ޔެދް އޮގް އިޞްޑާޙު. އިޞްޑާޙު ޓާހެއްދުވި

 

 

 :މޭޒުދް އިއްވެވުދްޒީއިޔާ

ޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ  ޖަމާޑު އަބޫބަކުޒު ހުފަހަޅުއްވައިކ ޢަޒީޒުޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑް މާވަފު ޔާއިޒާސެ

ވަދަ މާއްޔާ  :ބުދެވިޔިޔަ ބިޑުސެ  ކޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ޒަޓީޤު ޙަލަދް ގާއީޔުކުޒައްވާޓައިވާ އިޞްޑާޙު

. ޤާދޫދުސެ ޔަފުދް އިލްގިލްދާކުޒެވޭ ޕްޒިލްކްޒިޕްޝަދް ބޭލްގައް ކަދޏައެޅުދް މި. އަދްދަދިވި ސޮގަފް އިޞްޑާޙުކުޒުދް

އި އެހެދިހެދް ގަކެގި ވާ ބޭހާއި ބަޔޮޑޮޖިކަޑާ ކުޒެވިޓައިޒެވޭ ލްކީމުސެ ޔަފުދް އިލްގިލްދާކުސާއިމު ދޫދުސެ ޔަފުދްމިޤާ -:

. އެވެ ޔާ ޚިޑާޓުދުވާދެ ސޮގެއްސެ މަގިދް ކަދޏައެޅުމުސެ ބާޒާއި އިޚްގިޔާޒު ބޯޏަފް ޑިބިސެދްވެދުސެ މަސްލަޤާދޫ މި

އި މަޢުޑޫމާގު ޔޮޑޮޖިކަޑްގަކާއި އެހެދިހެދް ގަކެގި އެކަމުސެ ގަޓްޞީޑްގަކާސޮގުދް ކަދޏައަޅާ ބޭހާއި ބަ އެހެދްދަމަވެލް މި

 . އެވެ ވާ ގަކެއްޗަފް ވާދްވާދެ ކޮފް ލްކީމުސެ ބައިވެޒިދްދަފް ޓޯޒުކޮފްޔެވިޓައިއްމުކޮފް އިޢުޑާދުޢާ

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .އެޔެދް ޔެއްވުދްއިސެދްދަވާ ސޮގަފް ވޯޓުޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް ޓެދިވަޏަ

 

 ]ވޯޓުޔެއްވުދް[

 



  

 :ވޯޓުސެ ދަގީޖާ

 ޢަޒީޒު ޖަމާޑު އަބޫބަކުޒު ވަފު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްމާ  :ހުފަހެޅުއްވި މެދްބަޒު

 ޓުވައްމުޑަކު އުގުޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ޒަޓީޤު ޙަލަދް  :ގާއީޔުކުޒެއްވި މެދްބަޒު

 

 84 :ޒުދްސެ އަޔަޔުހާޒިޒުވެވަޏައިސެދް ގިއްބެވި މެދްބަ

 47 :ވޯޓު ޔެއްވީ

 46      :ވޯޓު ދުޔެއްވާ

 --     :ސޮގަކަފް ވޯޓުދުޔެއްވާ ވަކި

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 އެހެދްކަމުދް މި. 82ޖުމްޑަ . 47ޓާލްވުމަފް ބޭދުދްވާ އަޔަޔު . 82ވޯޓުސައި ބައިވެޒިވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު 

 .އިޞްޑާޙު ޔެދް އޮގް. އިޞްޑާޙު ޓާލްވެއްޖެ

 

 

 :މޭޒުދް އިއްވެވުދް އިޔާޒީ

މިޑަދްޔޫ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު  މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ހުފަހަޅުއްވައިކ ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު

ފުދް ލްކީމުސެ ޔަ. ވަދަ މާއްޔާ އަދްދަދިވި ސޮގަފް އިޞްޑާޙުކުޒުދް 21 ،ޢަޑީ ޒިޟާ ގާއީޔުކުޒައްވާޓައިވާ އިޞްޑާޙު

އްލާ އޮދްދަ ސޮގަފް ހި މި ޤާދޫދުސެ ޔަފުދް ލަޒުކާޒުސެ -(ހ)ވަދަ މާއްޔާސެ  21 .އިދްޝުއަޒެދްލްސެ ޚިޔުމަގް ޔިދުދް

ސެ ބައިވެޒިދްދަފް ޒުކާޒާ ސުޅިސެދް ހިދްސައި ލްކީމުލަޢީ ޞިއްޙީ އިދްޝުއަޒެދްލް ލްކީމު ސާއިމްކުޒެވޭ އިޖްގިމާ

މަގިދް އިދްޝުއަޒެދްލްސެ ޚިޔުމަގް ޓޯޒުކޮފްޔޭދެ ޓަޒާގެއް ހޮވާދީ  ވާ ސޮގުސެ ޤާދޫދުސައި ލަޒުކާޒާ ސުޅިސެދް މި

ފް ކުޒިމަގިޑުމަފް ބީޑަމަ އިޝަޒުޠުގަކާ އިބީޑަމުސެ ކަދްގައް ހިދސާދެ އުލޫޑުގަކާ. ވާޔަވެޒި ބީޑަމަކުދްދެވެ

ސާއިމްކުޒެވޭ  ޤާދޫދުސެ ޔަފުދް މި -(ފ. )އެވެ ވުމަފް ބޭދުދްވާ ކަދްގައްގައް ބޯޏުދް ޓާލްކުޒަދްވާދެޕްޒީކޮޑިޓައި

 .އެވެ އޮދްދަދްވާދެ ހިއްލާ 84%ސައިކ ލަޒުކާޒުސެ މަޔުވެސެދް ޞިއްޙީ އިދްޝުއަޒަދްލް ލްކީމުއިޖްގިމާޢީ 

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް



  

 .ސޮގަކަފް ވޯޓުޔެއްވުދް އެޔެދް ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް ޓެދިވަޏައިސަދްދަވާ

 

 ]ވޯޓުޔެއްވުދް[

 

 :ވޯޓުސެ ދަގީޖާ

 ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު  :ހެޅުއްވި މެދްބަޒުހުފަ

 މިޑަދްޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަޑީ ޒިޟާ :ގާއީޔުކުޒެއްވި މެދްބަޒު

 

 84 :ހާޒިޒުވެވަޏައިސެދް ގިއްބެވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު

 49 :ވޯޓު ޔެއްވީ

 45      :ވޯޓު ދުޔެއްވާ

 -     :ސޮގަކަފް ވޯޓުދުޔެއްވާ ވަކި

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ހެދްކަމުދް މި އެ .83ޖުމްޑަ . 48ޓާލްވުމަފް ބޭދުދްވާ އަޔަޔު . 83ވޯޓުސައި ބައިވެޒިވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު 

 .ޔެދް އޮގް އިޞްޑާޙު. އިޞްޑާޙު ޓާލްވެއްޖެ

 

 

 :މޭޒުދް އިއްވެވުދް އިޔާޒީ

ޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޔުވާޓަޒު ޔާއި ދަޝީޔު ހުފަހަޅުއްވައިކޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދޮޅިވަޒަމް ޔާއި

އަދްދަދިވި ޓަޔައިދް  ދަ މާއްޔާސެ ޓެފުމުސައިވާ ޕެޒެސެޒާޓުވަ 59. ކުޒައްވާޓައިވާ އިޞްޑާޙުމަޔު ޒުބައިޒު ގާއީޔުމުޙައް

 މެޔު ޑައި އެކަދްކަމާއަދްދަދިވި ކަދްކަދް ބަ .ވަދަ މާއްޔާ 59. ޚިޔުމަގްގައް މޮދިޓަޒކުޒުދް. އިޞްޑާޙުކުޒުދް

ޒީކޮފްޓައިވާ ގަދްގަދް މޮދިޓަޒކުޒެވޭދެ ދިޒާމެއް އެޖެދްލީދް ކައި މި ޤާދޫދުސެ ޔަފުދް ޒަޖިލްޓްޓަ އެޅުމަފްޓިޔަވަޅު

 .އެވެ ޤާއިމުކުޒަދްވާދެ

 

 



  

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޔެދްސޮގަކަފް ވޯޓުޔެއްވުދް އެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް ޓެދިވަޏައިސަދްދަވާ

 

 ]ވޯޓުޔެއްވުދް[

 

 :ވޯޓުސެ ދަގީޖާ

 .މަޔު ދަޝީޔުޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްދޮ  :ހުފަހެޅުއްވި މެދްބަޒު

 .މަޔު ޒުބައިޒުޔުވާޓަޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައް :ގާއީޔުކުޒެއްވި މެދްބަޒު

 

 84 :ހާޒިޒުވެވަޏައިސެދް ގިއްބެވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު

 :7 :ވޯޓު ޔެއްވީ

 14      :ދުޔެއްވާ ވޯޓު

 -     :ސޮގަކަފް ވޯޓުދުޔެއްވާ ވަކި

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

އެހެދްކަމުދް މި . 83ޖުމްޑަ . 48ޓާލްވުމަފް ބޭދުދްވާ އަޔަޔު . 83ވޯޓުސައި ބައިވެޒިވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު 

 .އާޔެކ ޔެދް އޮގް އިޞްޑާޙު. އިޞްޑާޙު ޓާލްވެއްޖެ

 

 

 :ވުދްމޭޒުދް އިއްވެ އިޔާޒީ

ދިޑަދްޔޫ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި  އަބޫބަކުޒު ހުފަހަޅުއްވައިކ ޖަމާޑު މާވަފު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒު

( ހ)މާއްޔާސެ  ވަދަ 15 ބިޑުސެ ބުދެވިޔިޔަ. ކުޒައްވާޓައިވާ އިޞްޑާޙުލިދް ޙަމީޔު ގާއީޔުޢަބްޔުޑްމުޙް މެދްބަޒު

 ގަދްގަދުދް ޔޭ ޞިއްޙީ ޚިޔުމަގްގައް ކަދޏައެޅިޓައި އެ -(ހ)ވަދަ މާއްޔާސެ  59 .ޒުދްއިޞްޑާޙުކު ސޮގަފް އަދްދަދިވި

 .ވާ މިދްސަދޏާ ޚިޑާޓަފް ބޭދުދްކުޒޭގޯ ދުވަގަ ދޫދްގޯ ވަޒަދްކުޒުދް

 

 



  

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ސޮގަކަފް ވޯޓުޔެއްވުދް އެޔެދް ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް ޓެދިވަޏައިސަދްދަވާ

 

 ]ޔެއްވުދްވޯޓު[

 

 :ވޯޓުސެ ދަގީޖާ

 .އަބޫބަކުޒު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒު ޖަމާޑުމާވަފު   :ހުފަހެޅުއްވި މެދްބަޒު

 .ލިދް ޙަމީޔުޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްމުޙް ދިޑަދްޔޫ :ގާއީޔުކުޒެއްވި މެދްބަޒު

 

 84 :ހާޒިޒުވެވަޏައިސެދް ގިއްބެވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު

 48 :ވޯޓު ޔެއްވީ

 46      :ވޯޓު ދުޔެއްވާ

 -     :ސޮގަކަފް ވޯޓުދުޔެއްވާ ވަކި

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ހެދްކަމުދް މި އެ. 83ޖުމްޑަ . 48ދުދްވާ އަޔަޔު ޓާލްވުމަފް ބޭ. 83ވޯޓުސައި ބައިވެޒިވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު 

 .ޔެދް އޮގް އިޞްޑާޙު. އިޞްޑާޙު ޓާލްވެއްޖެ

 

 

 :ދްމޭޒުދް އިއްވެވު އިޔާޒީ

ޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި ކެދޔިކުޅުޔޫ ޔާއި ޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ހުފަހަޅުއްވައިކދޮޅިވަޒަމް ޔާއި

. ވަދަ މާއްޔާ އަދްދަދިވި ޓަޔައިދް އިޞްޑާޙުކުޒުދް :5. ކުޒައްވާޓައިވާ އިޞްޑާޙުގާއީޔު މަޔު ޢީލާމެދްބަޒު އަޙް

ދުސެ ޔަފުދް މި ޤާދޫ -(ހ)ވަދަ މާއްޔާސެ  :5. ޔެއްކުމުސެ ދިޒާމު ގަކަފް ޓައިލާޞިއްޙީ ޚިޔުމަގް ޔޭ ޓަޒާގް

ސެ ޔަފުދް ޔެވޭ ޚިޔުމަގްގަކަފް ޔައްކަދްޖެހޭ ޓައިލާ ހޯޔުމަފް އިދްޝުއަޒަދްލް ޔޭ ޓަޒާގުސައި ޤާއިމުކުޒެވޭ ލްކީމު

 ދުވަގަ މި ކކުޒެވިޓައިވާޓްޒީދަކީ މިޤާދޫދުސެ ޔަފުދް ޒަޖިލްޚިޔުމަގެއްޔިދް ގަ އެ. އެޔޭދީ އެޚިޔުމަގެއް ޔިދްގަދަކުދްދެވެ

 -(ފ. )އެވެ އެއްސޮގަފް ޢަމަޑުކުޒާ ޓަޒާގަކަފްވާދްވާދެ ވާއިޔުސައިވާ އުލޫޑުގަކާއި މިދްސަދޏުގަކާޤާދޫދުސެ ޔަފުދް ހެޔޭ ސަ



  

ސޮގެއްސައި އަވަހަފް  ސެ ޔަފުދް ޞިއްޙީ ޚިޔުމަގް ޔޭ ގަދްގަދަފް ޒިދްމާޔާޒުދުސެ ޔަފުދް ޤާއިމުކުޒެވޭ ލްކީމުމި ޤާދޫ

 ސޮގުދް ޤާއިމުކުޒެވޭ ދިޒާމު އަޔި މި. އެވެ ލާ ޔެއްކޭދެ ދިޒާމެއް އިދްޝުއަޒަދްލް ޔޭ ޓަޒާގުދް ޤާއިމުކުޒަދްޖެހޭދެޓައި

މާއްޔާސެ  މި -(ދ. )އެވެ ސައި ހިމަދަދްވާދެޔެމެޔު ކުޒެވޭ އެސްޒީމަދްޓު ގަދާއި އިދްޝުއަޒަދްލް ޔޭ ޓަޒާގާޚިޔުމަގް ޔޭ 

 ޓައިލާ ޔެއްކުމަފް ޚިޔުމަގް ޔޭ ގަދްގަދުދް ކުމުސެ ދިޒާމުސައި އެސެ ޔަފުދް ޤާއިމުކުޒެވޭ ޓައިލާ ޔެއް(ފ)

އިދްޝުއަޒަދްލް ޔޭ ޓަޒާގުދްދާއި އެޖެދްލީދް ބަޑަދްޖެހޭ ކަދްކަދް މި ޤާދޫދުސެ ޔަފުދް  ޓުޒިހަމަކުޒަދްޖެހޭ ކަދްކަމާއި

 .އެވެ ހަޔާ ސަވާއިޔުސައި ގަޓްޞީޑުކޮފް ބަޔާދްކޮފްޓައި އޮދްދަދްވާދެ

 

 

  :ޔެއްކެވުދްޒިޔާލަގުދް ވާހަކަ

 .ވޯޓުޔެއްވުދް އެޔެދް ސޮގަކަފް ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް ޓެދިވަޏައިސަދްދަވާ

 

 ]ވޯޓުޔެއްވުދް[

 

 :ވޯޓުސެ ދަގީޖާ

  . ޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔުދޮޅިވަޒަމް ޔާއި  :ހުފަހެޅުއްވި މެދްބަޒު

 .މަޔު ޢީލާޒާސެ މެދްބަޒު އަޙްކެދޔިކުޅުޔޫ ޔާއި :ގާއީޔުކުޒެއްވި މެދްބަޒު

 

 84 :ހާޒިޒުވެވަޏައިސެދް ގިއްބެވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު

 :5 :ވޯޓު ޔެއްވީ

 :2      :ވޯޓު ދުޔެއްވާ

 14     :ވަކިސޮގަކަފް ވޯޓުދުޔެއްވާ

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ހެދްކަމުދް މި އެ. 79ޖުމްޑަ . 46ޓާލްވުމަފް ބޭދުދްވާ އަޔަޔު . 79ވޯޓުސައި ބައިވެޒިވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު 

އަފް ހިގަޔޫ ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ( ފ)ވަދަ މާއްޔާސެ  27ސުޅިސެދް އާޔެކ މި އިޞްޑާޙު ޓާލްވުމާ . ޖެއިޞްޑާޙު ޓާލްވެއް

 . ޔެދް އޮގް އިޞްޑާޙު. ޓު ހުފަހަޅުއްވާޓައިވާ އިޞްޑާޙަފް ވޯޓަކަފް ދޭހޭދެޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޙަލަދް ޑަޠީ



  

 

 

  :މޭޒުދް އިއްވެވުދް އިޔާޒީ

އްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ކެޑާ ޔާއިޒާސެ ޢި ގްގެޒި މެދްބަޒު ޙަލަދް ޑަޠީޓު ހުފަހަޅުއްވައިކޢިއްޒަގަޔޫ ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ހި

ޒުޙީ ސެ އަޒިމަގީ ލުވަދަ މާއްޔާ އާއި އެ މާއްޔާ 28 .ގާއީޔުކުޒައްވާޓައިވާ އިޞްޑާޙު މުމަޢުޞޫهللا ޢަބްޔު

ޙަ ދޫދް މަޢުޑޫމާގުސެ އްޞަ. މާއްޔާވަދަ  28. ކުޒުދްދާއިލާ ޔެއްކުދް ޓަލްކުޒުމާއި ޖޫޒިމަޓަ. އިޞްޑާޙުކުޒުދް

ވާ ކަދްކަދް  ދާކޮފް ޓައިލާ ހޯޔުމަފް ހުފަހެޅޭ ހުފަހެޅުދްގަކާއިކ މި ޤާދޫދުސެ ޔަފުދް ހެޔޭ ސަވާއިޔުސައިމައްޗަފް ބި

ދްގައް ފަހަޅާ ހުފަހެޅުޓަޒާގްގަކުދް ޓައިލާ ހޯޔުމަފް އެޔޭ އެޖެދްލީ އަފް ހު ދަމަ އެ ޓުޒިހަމަކޮފްޓައި ދުވާ

 އަޔި. އެވެ ވެޚުގިޔާޒު އެޖެދްލީ އަފް ޑިބިސެދްކުޒުމުސެ އިމަދާޒިލާ ދުޔެއްކުމުސެ ދުވަގަ ޖޫޓައި ކުޒަދްޔެދްއިޞްޑާޙު

ސައި ޒާގާ ޔެމެޔު ކުޒެވޭ އެސްޒިމެދްޓުޑު އެޖެދްލީ އާއި ޞިއްޙީ ޚިޔުމަގްޔޭ ޓަލޫމިކަދް ކުޒުމުސައި ސެދްސުޅޭ އު

 .އެވެ ވާދެގަޓްޞީޑްކޮފް ބަޔާދްކޮފްޓައި އޮދްދަދް

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް ޓެދިވަޏައިސަދްދަވާ ސޮގަކަފް ވޯޓު ޔެއްވުދް އެޔެދް

 

 ]ވޯޓުޔެއްވުދް[

 

 :ވޯޓުސެ ދަގީޖާ

 .ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ޙަލަދް ޑަޠީޓު ދުހިގަޔޫ ޔެކު  :ހުފަހެޅުއްވި މެދްބަޒު

 .މުމަޢުޞޫهللا އިޒާސެ މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑާ ޔާކެ :ގާއީޔުކުޒެއްވި މެދްބަޒު

 

 83 :ހާޒިޒުވެވަޏައިސެދް ގިއްބެވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު

 46 :ވޯޓު ޔެއްވީ

 46      :ވޯޓު ދުޔެއްވާ

 --     :ސޮގަކަފް ވޯޓުދުޔެއްވާ ވަކި

 



  

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

މި ވޯޓުސައި ޓެދްދަ . 81ޖުމްޑަ . 47އަޔަޔު  ޓާލްވުމަފް ބޭދުދްވާ. 81ވޯޓުސައި ބައިވެޒިވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު 

ވާގީ  ކަމަފް ވޯޓު ޔެއްވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔާއިކ ދުޓެދްދަ ކަމަފް ވޯޓު ޔެއްވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު އެއްވަޒުވެޓައި

ޞްޑާޙު އެހެދްކަމުދް މި އި. އަޅުސަދޏު ވޯޓު ޔެދީ ޓެދްދަ ކަމަފް. ޖެހޭ ޒިޔާލަގުދް ސޮގެއް ދިދްމުމަފް ވޯޓު ޔޭދް އެބަ

ވަދަ މާއްޔާ އަފް ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު  28ސުޅިސެދް  ޑާޙު ޓާލްވުމާއިޞް އާޔެކ މި. ޓާލްވެއްޖެ

 .ޔެދް އޮގް އިޞްޑާޙު އިއްވަވާޑަޔެއްވުދް އެޔެދް. ފް ދޭހޭދެކައިޞްޑާޙަފް ވޯޓަ ޅުއްވާޓައިވާހުފަހަ މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު

 

 (ވަސުގުކޮޅަކަފްޓަހު)

 

 

 :މޭޒުދް އިއްވެވުދް ޒީއިޔާ

ޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ހޯޒަޓުފީ ޔާއި ކމުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ހުފަހަޅުއްވައި ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު

އެޖެދްލީ . ކުޒުދްޔާ އަދްދަދިވި ޓަޔައިދް އިޞްޑާޙުވަދަ މާއް 29 .ކުޒައްވާޓައިވާ އިޞްޑާޙުމަޔު ޒަޝީޔު ގާއީޔުއަޙް

ދޭޝަދަޑް ލޯޝަޑް ޕްޒޮޓެކްޝަދް " ކއެކު މި ޤާދޫދަފް ޢަމަޑުކުޒަދް ޓެފުމާ. ވަދަ މާއްޔާ 29. ކުޒުދްޤާއިމު

ދެގި  މި އޮޓީހަކީކ މެޔުކެދޏުމެއް. އެވެ ވަކި އޮޓީހެއް ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާ އުޓައްޔަދްވާދެ ސެ ދަމުސައި" އެޖެދްލީ

 .އެކެވެ ޔާޒާލަޒުކާޒުސެ ވަކި އި ،ހިދސަމުދްޔާދޭ ސޮގެއްސައި އުޓައްޔާޓައިވާ

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް ޓެދިވަޏައިސަދްދަވާ ސޮގަކަފް ވޯޓު ޔެއްވުދް އެޔެދް

 

 ]ވޯޓުޔެއްވުދް[

 

 :ވޯޓުސެ ދަގީޖާ

 .ޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔުދޮ  :ހުފަހެޅުއްވި މެދްބަޒު

 .މަޔު ޒަޝީޔުޓުފީ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އަޙްހޯޒަ :ގާއީޔުކުޒެއްވި މެދްބަޒު 



  

 

 82 :ހާޒިޒުވެވަޏައިސެދް ގިއްބެވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު

 59 :ވޯޓު ޔެއްވީ

 29      :ވޯޓު ދުޔެއްވާ

 14     :ސޮގަކަފް ވޯޓުދުޔެއްވާ ވަކި

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

އެހެދްކަމުދް މި . 77ޖުމްޑަ . 45ދުދްވާ އަޔަޔު ޓާލްވުމަފް ބޭ. 77ވޯޓުސައި ބައިވެޒިވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު 

 .އާޔެކ ޔެދް އޮގް އިޞްޑާޙު. ޓާލްވެއްޖެއިޞްޑާޙު 

 

 

 :މޭޒުދް އިއްވެވުދް އިޔާޒީ

މާޓަދްދު ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި  ކދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ހުފަހަޅުއްވައި

. ވަދަ މާއްޔާ އަދްދަދިވި ޓަޔައިދް އިޞްޑާޙުކުޒުދް :2. ޝީޔު ގާއީޔުކުޒައްވާޓައިވާ އިޞްޑާޙުމެދްބަޒު އިބްޒާހީމް ޒަ

ވާ ކަދްކަދް ސޮގަކަފް ކުޒުމަފް ބަޔާދްކޮފްޓައި މި ޤާދޫދުސައި ކަދޏައެޅިސެދް ވަކި .ވަދަ މާއްޔާ :2. ޤާދޫދަފް ގަބާވުދް

ދްލާ ސުޅޭ އިދްޝުއަޒެ ވާދީ އެދްމެހައި ކަދްކަދް ކުޒަދްއިދް ކުޒާ  ދްލް ޔޭ ޓަޒާގާއި އެޖެދްލީޓިޔަވައިކ އިދްޝުއަޒެ

 .ސޮގުސެ މަގިދްދެވެ ވާ ސޮގް ސޮގުދް ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި ޢަމަޑުކުޒާ ޤާދޫދުގަކާއި ސަވާއިޔުގަކާ އެއް

 

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް ޓެދިވަޏައިސަދްދަވާ ސޮގަކަފް ވޯޓުޔެއްވުދް އެޔެދް

 

 ]ޓުޔެއްވުދްވޯ[

 

 :ވޯޓުސެ ދަގީޖާ

 . ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު  :ހުފަހެޅުއްވި މެދްބަޒު



  

 .މާޓަދްދު ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އިބްޒާހީމް ޒަޝީޔު :ގާއީޔުކުޒެއްވި މެދްބަޒު

 

 83 :ހާޒިޒުވެވަޏައިސެދް ގިއްބެވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު

 75 :ވޯޓު ޔެއްވީ

 13      :ޔެއްވާވޯޓު ދު

 14     :ސޮގަކަފް ވޯޓުދުޔެއްވާ ވަކި

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

އެހެދްކަމުދްކ މި . 77ޖުމްޑަ . 45ޓާލްވުމަފް ބޭދުދްވާ އަޔަޔު . 77ވޯޓުސައި ބައިވެޒިވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު 

 .ޔެދް އޮގް އިޞްޑާޙު. އިޞްޑާޙު ޓާލްވެއްޖެ

 

 

 :މޭޒުދް އިއްވެވުދް އިޔާޒީ

މާޓަދްދު ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި  ކޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ހުފަހަޅުއްވައިދޮ

އަދްދަދިވި ޓަޔައިދް ( ހ)ވަދަ މާއްޔާސެ  31. މެދްބަޒު އިބްޒާހީމް ޒަޝީޔު ގާއީޔުކުޒައްވާޓައިވާ އިޞްޑާޙު

 ޑެހެއްޓުމާއިހިދްސައި ބެދުސެ ޔަފުދް ޤާއިމުކުޒެވޭ ލްކީމު މި ޤާދޫ -(ހ)ވަދަ މާއްޔާސެ  31. އިޞްޑާޙުކުޒުދް

 .ސެ ޚިޔުމަގްގައް ޓޯޒުކޮފްޔޭކަދް ޔަޤީދްކުޒުދްހުޒިހާ ޔާއިޒާއެއްސައި އެ ލްކީމު ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ

 

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް ޓެދިވަޏައިސަދްދަވާ ސޮގަކަފް ވޯޓުޔެއްވުދް އެޔެދް

 

 ]ވޯޓުޔެއްވުދް[

 

 :ވޯޓުސެ ދަގީޖާ

 . ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު  :ހުފަހެޅުއްވި މެދްބަޒު



  

 .މާޓަދްދު ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އިބްޒާހީމް ޒަޝީޔު :ގާއީޔުކުޒެއްވި މެދްބަޒު

 

 83 :ހާޒިޒުވެވަޏައިސެދް ގިއްބެވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު

 56 :ވޯޓު ޔެއްވީ

 33      :ދުޔެއްވާ ވޯޓު

 14     :ސޮގަކަފް ވޯޓުދުޔެއްވާ ވަކި

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

އެހެދްކަމުދްކ މި . 78ޖުމްޑަ . 45ޓާލްވުމަފް ބޭދުދްވާ އަޔަޔު . 78ވޯޓުސައި ބައިވެޒިވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު 

 .ޔެދް އޮގް އިޞްޑާޙު. އިޞްޑާޙު ޓާލްވެއްޖެ

 

 

 :މޭޒުދް އިއްވެވުދް އިޔާޒީ

މާޓަދްދު ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ މާޓަދްދު  ކދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު ހުފަހަޅުއްވައި

ވަދަ މާއްޔާ އަދްދަދިވި ޓަޔައިދް  32. ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އިބްޒާހީމް ޒަޝީޔު ގާއީޔުކުޒައްވާޓައިވާ އިޞްޑާޙު

އެޖެދްލީސެ މަލައްކަގްގައް ހިދްސައި ބަޑަހައްޓާދީ . ވަދަ މާއްޔާ 21 .އޯ.އީ.އެޖެދްލީސެ ލީ. އިޞްޑާޙުކުޒުދް

 ސެ ޑަޓާސެ މަގިދް ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާއްޔަދްކުޒާދީ މިދިލްޓަޒުއޯ ޢަ.އީ.ލީއެޖެދްލީސެ . އެވެ އޯ.އީ.އެޖެދްލީސެ ލީ

 .އޯ ޖަވާބުޔާޒީވާދީ ބޯޏަފާއި މިދިލްޓަޒަފެވެ.އީ.އެޖެދްލީސެ ލީ. އެވެ

 

 

 :ޔެއްކެވުދްޒިޔާލަގުދް ވާހަކަ

 .ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް ޓެދިވަޏައިސަދްދަވާ ސޮގަކަފް ވޯޓުޔެއްވުދް އެޔެދް

 

 ]ވޯޓުޔެއްވުދް[

 

 :ވޯޓުސެ ދަގީޖާ



  

 . ދޮޅިވަޒަމް ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު ދަޝީޔު  :ހުފަހެޅުއްވި މެދްބަޒު

 .ބްޒާހީމް ޒަޝީޔުމާޓަދްދު ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އި :ގާއީޔުކުޒެއްވި މެދްބަޒު

 

 83 :ހާޒިޒުވެވަޏައިސެދް ގިއްބެވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު

 :4 :ވޯޓު ޔެއްވީ

 41      :ވޯޓު ދުޔެއްވާ

 13     :ސޮގަކަފް ވޯޓުދުޔެއްވާ ވަކި

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

އެހެދްކަމުދްކ މި . :7 ޖުމްޑަ. 46ޓާލްވުމަފް ބޭދުދްވާ އަޔަޔު . :7ވޯޓުސައި ބައިވެޒިވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު 

 .ޔެދް އޮގް އިޞްޑާޙު. އިޞްޑާޙު ޓާލްވެއްޖެ

 

 

 :މޭޒުދް އިއްވެވުދް އިޔާޒީ

އިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި ސަމު ޔާ ކޖަމާޑު އަބޫބަކުޒު ހުފަހަޅުއްވައި ޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒުމާވަފު ޔާއިޒާސެ ޢިއް

އަދްދަދިވި ސޮގަފް ( ހ)ވަދަ މާއްޔާސެ  33. އިޞްޑާޙު ޓް ޢަބްޔުޑްޣަޓޫޒު ގާއީޔުކުޒައްވާޓައިވާމެދްބަޒު ޔޫލު

ގައް ދުސެ ޔަފުދް ސާއިމްކުޒެވޭ ލްކީމުދޫމި ޤާ -(ހ)ވަދަ މާއްޔާސެ  66. ދްޓު ބޯޏުސެ މެދޭޖްމަލްކީމު .އިޞްޑާޙުކުޒުދް

 .ވާދީ ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހަފެވެ ބޯޏު ޖަވާބުޔާޒީ. މެދްބަޒުދްސެ ބޯޏަކުދްދެވެ( ހަގް) ;ހިދްސަދްވާދީ 

 

 

 :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

 .ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް ޓެދިވަޏައިސަދްދަވާ ސޮގަކަފް ވޯޓުޔެއްވުދް އެޔެދް

 

 ]ވޯޓުޔެއްވުދް[

 

 :ވޯޓުސެ ދަގީޖާ



  

 .ޖަމާޑު އަބޫބަކުޒު މެދްބަޒު ޢަބްޔުޑްޢަޒީޒު މާވަފު ޔާއިޒާސެ  :ހުފަހެޅުއްވި މެދްބަޒު

 .ޓް ޢަބްޔުޑްޣަޓޫޒުއިޒާސެ މެދްބަޒު ޔޫލުސަމު ޔާ :ގާއީޔުކުޒެއްވި މެދްބަޒު

 

 83 :ހާޒިޒުވެވަޏައިސެދް ގިއްބެވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު

 29 :ވޯޓު ޔެއްވީ

 62      :ވޯޓު ދުޔެއްވާ

 -     :ސޮގަކަފް ވޯޓުދުޔެއްވާ ވަކި

 

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

އެހެދްކަމުދްކ މި . :7ޖުމްޑަ . 46ދްވާ އަޔަޔު ޓާލްވުމަފް ބޭދު. :7ވޯޓުސައި ބައިވެޒިވި މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު 

 ކުޒިއަފް ޔިޔައިޒުސައި ދަވާޑަދް ބޭދުދްވޭ މިއަޔުސެ ވޯޓުހިލާބުދް އަޅުސަދޏު ޔަދް އާޔެކ މިހާ. ޓާހެއްދުވިއިޞްޑާޙު 

 އިޒުއަޅުސަދޏުމެދްދަފް އެއް ސަޏި ކއޮގްއިޒު އިއިޞްޑާޙު ހުފަހެޅިޓަ 3:ވެލް  ޞިއްޙީ އިދްޝުއަޒެދްސެ ބިޑަފް އެކަދި

މި ބިޑަފް އެކަދި އޮގް އިޞްޑާޙުގަކަފް ވޯޓަފް އަހަދް ކ އެހެދްވީމާ. ގެޒޭސައި ވޯޓަފް މި އެހުދީ ގިޒީހަކަފް އިޞްޑާޙަފް

. ހިލާބުދް ވޯޓު މެޔުކަދޏާޑަދް ކުޒަދީ މިހާއެހެދްވީމާކ އަޅުސަދޏު ސަލްގު. ސަޏިއިޒު ބޭދުދްވޭ 4 ވެލް އަޔި އިގުޒު

 2ކޮމިޓީސެ މަލައްކަގް ވެލް ޒޭސެ  ސެކ ބަޖެޓުބަޖެޓުލަބަބަކީ . ދިދްމާޑަދްމެޔުކަދޏާޑާޓައި މިއަޔުސެ ޖަޑްލާ 

މިއަޔު ވެލް އިގުޒަފް ކުޒަދް ހަމަޖެހިޓައި ވެލް  އަޔިވުމާއި  ޖަހަދްޔެދް ވެލް ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދް ކުޒައްވާޓައި

 . އެއްކޮފް އޮގުމާ

 

 .ދިދްމުދް

 

  :ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް

ޏިލެމްބަޒު  :2ޔެދް މަޖިޑީހުސެ ޖަޑްލާ އެއް އޮދްދާދީ . ހިލާބުދް މިއަޔުސެ ޖަޑްލާ މި ދިދްމާޑަދީ މިހާ އެހެދްވީމާ

 .ސައ00ި::ވާ ހޯމަ ޔުވަހުސެ ހެދޔުދު  3122

 

 .ދިމުދީ މަޖިޑިލް. العالوين رب هلل والحود

_________________ 



  

 




