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 احلمــد للــه رب العــاملــني، والصــالة والســامل على ســيدان حممــد واله و صحبــه أمجعــني

ޗެއަރ ޑރ. އިބްރާހީމް މަހުފޫޒު. ވައިސް  އޭ.ސީ.ސީ.އޭ މެމްބަރސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  ތީގުވަ ،ޗެއަރ އަލްފާޟިލް ހަސަން މުހަންމަދު، ސީ.އެފް.އޯ އަލްފާޟިލް ހާމިދު ރިޟާ

 އެންމެހާ  މި ހަފުލާގެއަދި ، ޖަމްޢިއްޔާގެ ބައިވެރިން ،އަލްފާޟިލާ ހައްވާ ފަޖުވާ، ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން 
 ވަ ބަރަކާތުހޫ. هللا އައްސަލާމް އަލައިކުމް، ވަރަޙްމަތު  ހާޒިރީން،

ރުމަށް ބާއްވާ މި އުފާވެރި އަދި އޭ.ސީ.ސީ.އޭ މެމްބަރސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިފްތިތާހު ކު 
ތާރީޚީ ޖަލްސާގައި އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ވާޖިބެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެނީ، މި ޖަމުޢިއްޔާ އުފައްދާ ވުޖޫދަށް 
ގެނައުމުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށާއި އަދި ޖަމްޢިއްޔާގެ އެންމެހާ މެންބަރުންނަށް ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮ 

މާމުގެ ހިންގާ ރައްދުކުރުން. އަދި މި ޖަލްސާއަށް އަޅުގަނޑަށް ދައުވަތު ދެއްވިކަމަށްޓަކައި އައެދުންތައް 
 ން. ވަޝުކުރު ދަންނަ ވަރަށް އިޚުލާސްތެރިކަމާއި ކޮމިޓީއަށް

 
އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކައުންޓިންގ ޕްރޮފެޝަން ތަރައްގީކޮށް، ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ވަގުތު މިވަނީ އައިސްފައި. 

ޔޭގެ ވިޔަފާރިއާއި، ތަރައްގީގެ ފުރުޞަތުތަށް އޭޝިޔާގެ ބައްރާއި ދިމާލަށް މިސްރާބު ހިފާފައިވާ މި ދުނި
ދަނޑިވަޅުގައި، މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފައި ގައުމީ ތަރައްޤީގެ އާ އުސްމިންތަކަށް ވާޞިލްވުމަށްޓަކައި 

މަ ކޮންމެ ގައުމަކަށްމެ އެންމެ ބޭނުންވާނެ އެކައުންޓިންގ ޕްރޮފެޝަން ފުރާފުރިހަމަވެ، ފައްކާވެފައި އޮތުމަކީ ހަ
އެއް ޝަރުތު ކަމީ ޝައްކެއްވެސް އޮތްކަމެއްނޫން. ގައުމެއްގެ ވިޔަފާރިއާއި އިޤުތިޞާދުގައި އެކައުންޓެންޓުންގެ 

  ހިއްސާއަކީ އެކަމަށް އިތުރު ބަހުސެއް ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ވުރެ ފާޅުކަން ބޮޑު ހަޤީގަތެއް.
 

ނޑަށް ފަރުދީގޮތުންނާއި  އާދެ، މިފަދަ މުހިންމު މަސައްކަތަކާއިގެން ތިޔަބޭފުޅުން އިސްނެންގެވިކަމީ އަޅުގަ
އާދެ، އޮޑިޓިންގ އާއި ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ވަރަށް ބޮޑު އުފަލަކާއި އުންމީދެއް ލިބިގެން ދާކަމެއް. 

ނޑުމެންގެ އޮފީހަކީ  އެކައުންޓިންގ އަކީ އެއް ކޮއިނެއްގެ ދެފުށް. މާޒީއަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު އަޅުގަ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކައުންޓިންގ ޕްރޮފެޝަން ދިރުވާ އާލާކޮށް، ތަރައްގީކުރުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް 

ވައްޞަސާ. މިގޮތުން އަދާކުރި، އަދި މިހާރުވެސް މިކަމުގައި އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރާ އެއް މު
ނޑުމެންގެ ކުރީގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ފަތުހީއަކީގެ ނަންފުޅު މިފަދަ ރެއެއްގައި  އަޅުގަ

އިންސްޕިރޭޝަންއެއްކަމުގައި ނޫނީ  ލިބޭހަނދާން އާކޮށްލުމަކީ އަޅުގަނޑު ހިތުން ތިޔަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް 
ވެން ނެތް ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކައުންޓިންގ ޕްރޮފެޝަންގެ ބިންގާ ނުވާނެ. އާދެ، ފަތުހީއަކީ ދެބަސްވެ

ފަތުހީގެ މިންނެތް މަސައްކަތް ޕުޅާއެކު ފެށިގެންދިޔަ މި މަސައްކަތް ތަރައްގީ  އަޅުއްވައިދެއްވި މޭސްތިރި.
މިހާރުވެސް އަދި ކުރުމުގައި އެކި ދުވަސްވަރު ވަރަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތެރިން ވަނީ ހިއްސާކުރައްވާފައި. 

ނޑުމެނަށް ލިބެމުންދާ ކޮންމެ ކުރިއެރުމަކީ ތިޔަ ބޭފުޅުން ފަދައިން މި ޕްރޮފެޝަން ކުރިއެރުމަށް  އަޅުގަ
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މަސައްކަތް ކުރައްވާ އެތައްބައެއްގެ މިންނެތް މަސައްކަތް. އަޅުގަނޑު ޔަޤީކުރަނީ އަމާމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ސްޓަށް އިތުރުވެގެންދާ، އިތުރު ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި. އަދި އެކައުންޓިން ޕްރޮފެޝަން ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މިލި

ރާއްޖޭގައި މި ޕްރޮފެޝަންގެ މުސްތަގުބަލު ބައްޓަން ކުރުމގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރާނެ ޝަހުޞެއްގެ 
އަދި މިހެންކަމުން މި ޖަމްޢިއްޔާ އުފެއްދާ އިފުތިތާހުވެގެން ދާއިރު، މިކަމުގައި އިސްނެންގެވި  ގޮތުގައި.

ނޑުބައިވެރިވެލެއްވި އެންމެހާ ފަރާތަކަށް   އައްސަރިބަސް ރައްދުކުރަން. އެކު އިނުހަނު ޝުކުރުވެރިކަމާ އަޅުގަ
 

ނޑު އުންމީދު ކުރަނީ އަދި ޔަގީންކުރަނީ، ތިޔަބޭފުޅުން މި ޖަމްޢިއްޔާ އުފެއްދެވި މަޤުޞަދު  އަޅުގަ
ށް. އަދި ދާދީ އަވަހަކު އޭ.ސީ.ސީ.އޭ ގެ ލޯކަލް ހާޞިލްކުރުމުގައި ހިތްވާރާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަ

ގެ ސްޓޭޓަސް ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައި ގަންނަވާނެކަމަށް. އަދި އޭ.ސީ.ސީ.އޭގެ މެމްބަރުންނަށާއި، ޗެޕްޓަރ 
ތިޔަ ޖަމްޢިއްޔާގެ އެންމެހާ ބައިވެރިންނަށް މި ޖަމްޢިއްޔާގެ ސަބަބުން އިތުރު ކުރިއެރުންތަކާއި ފުރުޞަތުތަށް 
ފަހިވެގެންދާނެކަމަށް. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން މި ޕްރޮފެޝަން އަށް ގިނަ ޒުވާނުންތަކެއް ޝައުގުވެރިވެ، 

 ކެރިއަށް އެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުން އިތުރުވެގެން ދާނެކަމަށް. 
 

ނޑު ދަންނަވާލާހިތް އޮމި އުންމީދުތަކާއި އެކު  ނޑުމެން އޮޑިޓަރ ހަމަ މިނޭވާގައި، އަޅުގަ ޖެނެރަލްގެ ތީ، އަޅުގަ
ސަބަބަކީ އެކައުންޓިންގ ޕްރޮފެޝަން ތަރައްގީ  .ބެއްލެވުމަށް އޮފީހަކީ ތިޔަބޭފުޅުންގެ ބައިވެރިއެއްގެ ކަމުގައި

މުހިންމު މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރަމުން. މިގޮތުން، މިހާރު  ނީނަންއަކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންވެސް މި
  ޔަބޭފުޅުންގެ އިޒުނަފުޅާއެކު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާ ހިތްވޭ.ކުރަމުންދާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ދެތިން ކަމެއް ތި

 
ނޑުމެންއާދެ،   ނޭ މެހިސްޓްރެޓެޖިކް އޮބްޖެކްޓިވުގެ ތެރޭގައި  4 ގެހު ފީއޮ މި ޕްރޮފެޝަން ބިނާކުރުމަކީ އަޅުގަ

ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައި ގަންނަވާނެ ފަދައިން  ގިނަ ތީގެ ތެރެއިން މިގޮތުން  .އެއް އޮބްޖެކްޓިވް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތެއް ލިބިފައިވާ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓިންގ ބޮޑީއެއް އުފެއްދުމުގެ 

ނޑުމެން  ރޑް ދުނިޔޭގެ އެހެ. މިވަނީ ފަށާފައިމަސައްކަތް އަޅުގަ ން ގައުމުތަކުގައިވެސް އޮންނަފަދަ ޗާޓަ
ބޮޑީއެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ގާނޫނުގެ ޑްރާފްޓް އެކުލަވާލާ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ  އެކައުންޓެންޓުންގެ

ނޑުމެން އެންމެން  ނީވާ މިދިޔަ އަހަރު އޮފީހަށް  ފޮނުވާފައި. މި އެކްޓް މަޖިލިހުން ފާސްވުމާއެކު އަޅުގަ
ނެ ގާނޫނީ ޝަހުޞެއް އުފެދޭނެ. އަދި އެއީ އެކައުންޓިން ޕްރޮފެޝަންގެ ރެގިއުލޭޓަރ އަކަށް ތަމްޞީލުކުރާ

ވެގެންދާނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އުންމީދަކީ ކުރިމަގުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ސިލަބަހަކަށް އެކައުންޓެންޓުން 
 ސަރޓިފައި ކުރެވި، އައިފެކް ގަބޫލުކުރާ ބޮޑީއަކަށް ވެގެންދިއުން. 

 
ނޑުމެން މިދަނީ  މި ޕްރޮފެޝަންގައި ދިވެހިންނަށް ފަހި ފުރުޞަތު ތަކެއް ހޯދައި ދެވޭތޯ ވެސް އަޅުގަ

އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދިނުމުގައި ވެސް މި މޭރުމުން ވިސްނާ، ދެވެންހުރި  މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރަމުން. މިގޮތުން
އަޅުގަނޑުމެން  އިގަރޭތެގެ އޭދަނީ ބަލަމުން. މި  ލުއިތަކާއި، ހޯދެން ހުރި ފުރުޞަތަށް ލިބިގަނެވޭނެ ގޮތްތައް
މިވަނީ ފަށާފައި. އަދި ދިވެހި އެކައުންޓެންޓުން  ކައުންސިލް އޮޑިޓްތަށް މިއަހަރުންފެށިގެން އައުޓްސޯސް ކުރަން
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ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި މޯލްޑިވެސް އެކައުންޓެންޓްސް ފޯރަމުގެ ނަމުގައި އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވާ 
ނޑުމެން މިވަނީ ފައްޓާފައި. ފޯރަމެއް  ކު އެ އިޅާފު ގިވާ ގެهللا  ތިރި ކީ މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން އަޅުގަ

މީގެ އިތުރުން އެކައުންޓެންޓުންނާއި އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ  މިއަހަރުވެސް އެ ފޯރަމް އޮންނާނެ.
މަސައްކަތްވެސް މިހާރުވަނީ ނިމުމަކާއި ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ގައުމީ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑައިރެކްޓްރީއެއް ހެދުމުގެ 

ހަމައަށް އައިސްފައި. އަދި އޮޑިޓަރުންނާއި، ޕަބްލިކް ސެކްޓަރގައި މާލީ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ 
ތަމްރީނުތަކާއި، ސީ.ޕީ.ޑީ ޕްރޮގްރާމުތަށް ހިންގުމަށްޓަކައި އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އޮޑިޓް އެންޑް އެޝުރަންސްގެ 

މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން  އްޓެއު ޓިޓިސްން އި ތަމްރީނުދޭނެ ނަމުގައި 
އަދި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ހޯދެއްހުރި ތަމްރީނާއި ތަޖްރިބާ ހިންގަން ފަށާފައި. 

 މުން. މިގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ހިއްސާކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތަށް ހޯދުމަށްވެސް މިދަނީ މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރަ
ނޑުމެންވާނީ އޮޑިޓިންގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގުރީއަށް ކިޔެވުމުގެ  ޗައިނާގެ ނަންޖިންގ  ތު ޞަ ރުފުއަޅުގަ

 ހުޅުވާލާފައި. އާއްމުކޮށް  ޕްޝިރލަ ކޮސް  އެއޮޑިޓް އުނިވަރސިޓީއިން ވަނީ ހޯދާ، 
 
 ން ރުތު އި  ގެތުކައްސަމަ ގެމުރުކު ޓްޑިއޮ ވާއިގަމުކަ ތް ކައް ސަމަ ޑުނގައިމަ ގެންމެޑު ނގަޅުއަ  ކީމަކަންކަ މި ދެއާ
ނޑުމެންގެ ވަޞީލަތްތައް މަދުކަމާއި އެކު ،ތީވީ ށްމަކަން ކަ ވޭރެކު  ށްއަ ރިކު  އިގަނުމިވިލުހަ ވާންނުބޭ  އަޅުގަ
 ސް ވެ ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ކުއެ އިނާން މެޑުނގަޅުއަ އިގަމުކަމި ންމުކަންހެމި .ރިހުބައެ ސް ވެއްކެތަން ހުޖެންގޮ ށްމަ އުދި

ނޑުމެންގުޅިގެން މަ  ދެއާ  އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެ ދެއްވިދާނެ.  އެންމެނަށްވެސް  ސައްކަތް ކުރުމަކީ އަޅުގަ
  ؟ތޯން ނޫން ހެއެއޮތް އެންމެ މޮޅުގޮތް. އަމާޒަށް ވާޞިލްވުމަށްޓަކައި 

  
ނޑުގެ ދުޢާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭއަ  ން މެ ންއެ ން މެޑުނގަޅުއަ  ށްމަރުކު ގީށްރަ ތަ ންޝަފެރޮ ޕް  ގންޓިން އުކައެ ގެޅުގަ
އޭ.ސީ.ސީ.އޭ މެމްބަރސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް   ދި އަ .ންވުއްލެ ތް ކާރަ ބަ هللا ތި ރި ކީ  އި ގަތުކައް ސަމަ ރާކުމި

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް އަދަށް ވުރެ  .ންވު އްދެ ބުޔާ މިކާ ވާ ށްރަކު  ރު ވަންމި އްގެމަ ރިކު ލާޖާ އު ށްއަ މޯލްޑިވްސް
  .ށި. އާމީން މާދަމާއެއް މިންވަރުކޮށްދެއްވާ  ފެހި 

 
 ! ވަ އާޚިރުދައުވާނާ އަނިލް ޙަމްދު ލިއްލާހި ރައްބިލް ޢާލަމީން 

 
 ވައްސަލާމް އަލައިކުމް.


