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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 10 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި 22ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

 15  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2023/2/22/އޖމިއަދުގެ އެޖެންޑާ ނަްނބަރަކީ  -3.1

 3އަްށ،  2113/34އިން  2113/32ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން. ަޔއުމިއްޔާ ނަންބަރު  -3.2އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -2.3

ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިޔަލަްށ  11ަވނަ ޖަލްސާ އިން ފެށިގެން  8ދެ ވަނަ އަހަރުގެ  2113ޖަލްސާގެ ޔައުިމއްޔާ. ެއއީ 

ހުރި ޔައުމިއްޔާަތއް. މި ަޔއުމިއްޔާަތއް މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިުޓގައި ާޝއިޢުކުރުމަށްފަހު، އެްއވެސް މެންބަރަުކ 

 20ގޮުތގެ މަތީން މި ޔައުމިްއޔާތަކަީކ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުުކާރ  އިޞްލާޙެއް ހުށަހަުޅއްވާަފއިނުވާތީ، ަގވާއިުދގަިއވާ

 ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމަށް ނިންމައިފިން.

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4
 

 25 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތުން އަންގާ އެްނގުން. ރިޔާސަ -4ޑާ ނަންބަރު އެޖެން
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ވަނަ ުދވަހު ބޭްއވުުނ  3ވަނަ ުދވަހު ައދި  2ަވނަ ދުވަހު،  1ޖުލައި މަހުގެ  ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަުލވުންތައް. މި -4.1

އިން  9:45ވީ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު  13ޖުލައި  1ކޮމިޓީތަކާއި އެ ކޮމިޓީތަުކަގއި ހޭދަވި ަވގުތުތައް އިޢުލާންކުުރން. 

މިނެޓު ެއ ކޮމިޓީތަުކެގ  15ގަިޑއިާރއި  6ކޮިމޓީއެްއގެ ަބއްދަލުވުން ޭބްއވިފައިވޭ. މިގޮތުން  5އާ ދެމެދު 4:15ހަވީރު 

 30އިން  9:31ވީ އަންގާރަ ުދަވހުގެ ހެނދުނު  2113ޖުަލއި  2ބައްދަލުވުންތަުކގައި މެންބަރުްނ ހޭދަކުރައްވާަފއިވޭ. 

މިނެޓު ެއ  11ގަިޑއިރާިއ  3ާއ ދެމެދު ތިން ކޮމިޓީެއއްެގ ބައްދަުލވުން ބޭްއވިފަިއވޭ. މިގޮތުްނ 3:11މެންދުރުފަހު 

 11:21ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2113ޖުލައި  3ކުގެ ބައްދަުލވުންތަުކަގއި މެންބަރުން ހޭދަކުރައްވާފަިއވޭ. ކޮމިޓީތަ

މިނެުޓ  35ގަިޑއިރާިއ  2އާ ެދމެދު ތިން ކޮމިޓީ ެއއްެގ ބަްއދަލުވުން ބޭްއވިފަިއވޭ. ިމގޮތުން 3:11އިން މެންދުރުފަހު 

 ރުން ހޭދަކުރަްއވާފައިވޭ. އެ ކޮމިޓީތަުކގެ ބައްދަުލވުންތަުކގައި މެންބަ

 35ަގއި ޤައުީމ 11:15ަގއި ޢާްއމު ކޮމިޓީ. 9:31ލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަ -4.2

ަގއި މާލިްއޔަތު 14:31ަގއި ިމނިވަން މުައއްސަސާތަުކގެ ޮކމިޓީ. 14:11ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ ާއއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ. 

 ކޮމިޓީ.

 . ސުވާލު 5

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6
 40 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަސައްކަތެއް ނެތް. މިއަދުަގއި 6، 5 ނަންބަރު އެޖެންޑާ

 

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު 7

 45 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. މަޖިލީހަށް ތަޢާރު -7އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ވެކޭޝަން ހޯމްެގ  -7.1

 ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއުވން. ވެކޭޝަން ހޯމްގެ ބިލު. ެއޖެންޑާ ނަންބަރު 

 50ރި މެންބަުރ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ާލޒިމް ޖޫރިމަނާގެ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެ -7.2

 ޙައްޤު ލިބިދިނުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން. ލާޒިމް ޖޫރިމަނާގެ ޙައްޤު ލިބިދިނުމުގެ ބިލު.
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 . ކުރިން ތަޢާރަފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 8

 

 55 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ައދު މަސައްކަތެއް ނެތް.ަގއި މ8ިޑާ ނަންބަރު އެޖެން

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 9

 

 60 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، މަުޑއްވަީރ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  -9.1ިތދާއީ ބަހުސް. އިބް -9ނަންބަރު  އެޖެންޑާ

މަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރީންގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ވިސާމު ޢަލީ ހުށަހަޅުއްވާފައި ވާ، ޞިއްޙީ ޚިދު

ވަނަ ޖަލްސާގަ. މި ބިލު  11ވަނަ ދައުރުގެ  2ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މި އަހަރުގެ  2113ޖޫން  26އިްއވާފައި ވާނީ 

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެއްވުމަށް މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ވިސާމު ޢަލީ އަ

 65 

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމު ޢަލީ ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު މި ހުށަހަޅަނީ ސަރުކާރުގެ ަފރާތުން ހުށަހަޅުއްވާ ިޞއްީޙ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު އަުޅގަ

ގެ ބޭނުމަކީ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަްތތެރީންގެ ބިލު. ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމު

ޚިދުމަތުގެ ފަންނަކީ ޢާއްމުން އިތުބާރުކުރާ އަދި ޢާއްމުންގެ އިޙްތިރާމު ލިބިގެންާވ ފަންނަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ޞިްއީޙ 

ނަޑއެޅުމާ  70، ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގައި މަސަްއކަތްކުރާ ފަރާތްތައް، އެ ފަްނނުގައި މަަސއްކަތްކުރުމާ ގުޭޅ އުސޫލުތައް ކަ

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ މަސައްކަްތތެރިންނާ ގުޅޭ ކަންކަން ތަންޒީމުކުރާނެ ކައުންސިލުަތއް ުއފައްދައި އެ ަކއުންސިލުތަުކގެ 

ނަޑއެޅުމާ، ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގެ މަސަްއކަތްތެރީން، އެ މީހުންގެ މަސަްއކަތުެގ  މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި ބާރުަތއް ކަ

ނޑަެއޅުމާ، އެ މީހުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުަށހެޅޭ ޝަުކވާތައް ހަރުދަނާ މާޙައުލުގަިއ ތަބާވާންޖެހޭ މަ ިއަގނޑު އުސޫލުތަްއ ކަ

ނޑައެޅުން. މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވުމުްނ  އަދި އިންސާުފވެރި ގޮތެްއަގއި ބަލައި ިފޔަަވޅުއެޅޭނެ އުސޫލުތައް ކަ

 75އަދި ޑެންޓަްލ ޕްރެކްޓިސްޝަނަރުންނާ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޞިއްޙީ ޚިުދމަތުގެ ފަންނުގައި މަސަްއކަްތކުރާ މެޑިކަލް 

ނަރުހުން އަދި މިޑްަވއިފުންނާ، އެލަިއޑު ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލުން މަސައްކަތްކުރަްނވާނީ މި ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން. 

ނަށް މި ބިލުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގައި މަސައްކަްތކުާރ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގަާޔއި ރައްޔިތުން

ނޑައެޅިަފއިވޭ. މިގޮތުން މިސާލެއްގެ ގޮތުން ދަންނަވަނީ ނަމަ  ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކެއް ކަ
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ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ެތދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާިއ ފަރުވާތެރިކަމާ އެކީ ޚިދުމަްތ ފޯރުކޮށްދިނުމާ، ޚިދުމަތް 

 80ގެ މެުދގައި ތަފާތުކުރުންަތއް ނުގެްނގުޅުމާ، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިުނމުގައި ގަސްުތގައި ުނވަތަ ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކު

އެނގިހުރެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ފަދަ ޢަމަލެއް ނުކުރުމަށް، ނުވަތަ އެ ފަދަ ޢަމަލެއް 

ެއޅުމުގައި އިހުމާލުނުވުމާ، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ މެދުވެރިވިޔަނުދިނުމަށް ޓަކަިއ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

މަޢުލޫމާތު ސިއްރުގެ ގޮތުގަިއ ހިފެހެއްޓުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނިފައިވޭ. މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވުމުން، ޤާނޫނަށް 

އުންސިލު، ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެްނޑް ޑެންޓަލް ކަ 31ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 85މޯލްޑިވްސް ނާސިން އެްންޑ މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލު، މޯލްޑިވްސް އެަލއިޑް ހެްލތު ކައުންސިުލގެ ނަމުގަިއ 

ކައުންސިލުތަެކއް ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ އެކުަލވައިލަްނވާެނ. މި ދެންނެވި މުއައްސަސާތަކަކީ މުޅިން ާއ 

ލުަތްއ އެބަ ހުރި. މޯލްޑިވްސް މެިޑކަލް ކައުންސިުލ، މޯލްޑިވްްސ މުއައްސަސާަތކެއް ނޫން. މިހާރުވެސް މިފަދަ ކައުންސި

ނާސިން ކައުންސިލު، އަދި މޯލްޑިވްސް ބޯޑް އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް ެއއް ހުރޭ. މި ޤާނޫނު އައުމުން މިހާރު ހުރި، 

ށްފަިއވާ މި ކަްނކަމާ މި ދެންނެވި މުައއްސަސާތަުކެގ މުދަލާއި ަވސީލަތްތައް އަިދ މަސައްކަތްަތއް ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮ

 90ގުޅޭ މުައއްސަސާތަކަށް ބަދަުލވެގެންދާނެ. މި ދެންނެވި ކަުއންސިލުތަކަށް މެންބަރުން ހޮވާނެ ގޮތާ، ކައުންސިލުަތކުެގ 

ނަޑއެޅިފަިއވާނެ. ބިލުަގިއވާ  ބައްދަލުވުންތަކާ، ކައުންސިލުަތކުން މައްސަލަތައް ބެލުން ުކރިއަށްދާނެ ގޮތް މި ބިލުގައި ކަ

އްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ ކޮންމެ މަސައްަކތްތެރިއަކު ވެްސ، އެ މަސައްކަތްތެރިަޔކު ނިސްބަތްވާ ގޮތުން ޞި

ކައުންސިުލގައި ރަޖިސްޓަީރުކރަންވާނެ. އަދި ބިުލގަިއާވ ގޮތުން މެިޑކަލް ޕްރެކްިޓޝަނަރަކު ނުވަތަ ޑެންޓަލް 

ޑު ހެލްތު ޕްރޮފިޝަނަލަކު، އެ ފަރާތެއް ޕްރެކްޓިޝަނަރަކު ނުވަތަ ނަރުހަކު ނުވަތަ މިޑްވައިފަކު ނުވަތަ އެލައި

 95ނިސްބަތްވާ ކައުންސިެލއްަގިއ ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ކުެށއް. ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދާނީ ކޮންމެ 

ފަންނެއްގަިއ ވެްސ ަވކި ފެްނވަރެްއގެ ފާހެއް އޮތް، ފެންަވރު ރަނގަޅު މީހުން މަސަްއަކތްކުރަން ތިބުން. ޞިއްޙީ 

ބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށާއި ޞިއްީޙ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިަކން ލިބި، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަްށ ޚިދުމަތް ލި

ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ބޮުޑެވެގންދިއުން. އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ މި ބިލަށް ވެސް މެންބަރުންގެ ވަރަށް ބިނާކުރަނިވި 

ތުރަށް ފުރިހަމަވެގެން މަޖިލީހުން ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ޚިޔާލުތައް ލިބިގެްނގޮސް، ައދި މި ބިލު އި

 100 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެޅިަފއިާވ   1ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި ހިސާބުން ިމ ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުްސގެ މިއަދަށް ކަ

ނުޑ ގަިޑއިރުގެ ބަހުްސގެ ވަގުުތ އަޅު  ނޑު ފަށަން. އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ ގަ
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ނޑު މި އަރުވަނީ، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ   105ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނަން. ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް.

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް

`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ހުށަހަޅާފައިާވ މި ބިލަކީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރީންގެ 

ނޑަށް  ނޑުމެން ހުށަހަޅަންޖެހެނީ؟ މިއީ އަޅުގަ  110ބިލު. ސުވާލަކީ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރީންގެ ޚިދުމަތް ގޯސްެވެގންތޯ އަޅުގަ

އް. ކޮަބއިތޯއޭ ަފންނީ ޞިއްޙީ އެހީތެރިންގެ ަކންތައްތައް ގޯސްވެަފއި އޮތް ސަބަބަކީ؟ ރާއްޖޭަގއި އެންމެ އުފެދޭ ސުވާލެ 

ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ ބަލިމީހުންގެ މާކެޓު ފުޅާކުރުމުގެ ިސާޔސަތެއް ކުީރގައި އޮްތކަން. ޭއރުގައި ހުންނެވި ވަޒީރު ެވސް 

ޅާކޮްށގެން ނޫނިއްޔަކާ މި ާރއްޖޭަގއި ެއްއޮގތަކަށްވެސް ާރއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ ބަލިމީުހންގެ މާކެޓެްއ ފު

ދާއިރާ ކުރިއަށް ނޭުރވޭނޭ. މާނަ އަކީ ގިނަ މީހުން މާލެ ައށް ތޮއްޖައްސަިއގެން، ާރއްޖެެތރޭގެ ރަށްރަށުަގއި ނަރުދަމާ 

 115އްަސ ތޮއްޖައްަސއިގެން މާލެ އަްށ ނާޅައި، ބޯފެން ނުދީ، ިކޑުނީ، ހުރިހާ ބަލިތަކާ އެްއޗެހި ޖައްސަިއގެން މާލެ ގެނެ

އިތުރަށް އާމްދަނީ ހޯދާފައި، އޭގެތެރެއިން ބަެއއް މީހުން މަރައިލާފައި، އެ މީހުންނަށް ވިހަ ބޭހާއި ޒަހަރު ކާންދީގެން މި 

ީއސް، އުފައްދާ މާކެޓަީކ ެއއީ، އެ ާމކެޓެއް އުފެދުމުންނޭ ދިވެހިރާްއޖޭގައި ިޞއްޙީ ދާއިރާ ކުރިައރާނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ؛ މި ބިލުގެ މަޤްޞަދަކީ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރީންގެ 

ބިލެއް. އެ ފަންނަށް ހޭލުންތެރިވެފައި ތިބި ބަެއއް. ރާއްޭޖަގއި އެބަ ތިބި، ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ވެސް ިކޔަަވއިގެްނ 

 120ިބ އެތައް ަބއިވަރު ޑޮކްޓަރުންެނއް، ނަރުހުންނެއް. ރާއްޖެ އިްނ ބޭރުގައި ވެސް އެބަ ތިބި. އެބަ ތިބި ރާއްޖެ ނައިސް ތި

އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ މިހާުރވެސް ރާްއޖެ އަށް އެތެރެކުެރޭވ؛ މީެގ މަޤްޞަދަކީ އަނެްއކާެވްސ 

ލިމީހުންގެ މާކެޓަކުން އިތުރަށް ލާރި ހޯދުން. އިތުރު މާކެޓެއް އުފެއްދުން. ބަލިމީހުންގެ މާކެޓެއް ފުޅާކުރުން. ބަ

މިހާރުވެސް އެސް.ޓީ.ޯއ އިްނ ވަރަށް ފަޚުުރވެރިކަމާެއކު ެއ ބުނަނީ ތިމަންނަމެންނަށް ފައިދާިވއޭ. ފައިާދ ެއއް ުނވޭ 

ްއގެ އެސް.ޓީ.އޯައކަށެއް. ރާއްޭޖގެ އެތައް ހާސް ބައެްއގެ ކިޑްީނ ކާލީ އެސް.ޓީ.އޯ އިން. ރާްއޖޭގެ އެތައް ހާސް ބައެ

 125ފުއްޕާމޭ ކާލީ އެސް.ޓީ.އޯ ިއން. އެސް.ޓީ.އޯ އިން ފައިދާ؛ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާ އެއް އޮންނާނެ 

ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގައި ވެްސ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ތަަރއްޤީެވފައިވާ ުނވަތަ ފްރީއެންޓަޕްަރއިސް ނުވަތަ ފްރީ މާކެޭޓ 

ނޑުމެން ނުޖެހޭ އެޑަ މް ސްމިތުގެ ފްރީ މާކެޭޓ ކިޔާ ތިޔަީރގައި ވެސް ނޯްނނާނެ ޖެހޭ ތާކުން ކަލޭމެން ކިޔާފައި އަުޅގަ

ގޮސް ަކއިގެްނ، ޖެހުނު މީހަކު ނަގަިއގެން، ފަޅުރަށެއް އޮިތއްޔާ އެ ރަށް ވެސް ކޮަށއިލާފައި، އެ ރަުށގެ ދޮންވެލިަތއް 

ެއއްގޮަތކަށްެވސް ނޯންނާނެ. ޒިންމާ އެްއ  ވެސް. ކައިލާފަިއ، ފެންަގނުޑ ބޯލާށެކޭ ނޯންނާނެ. ޖެހުނު އެްއޗެއް ކާށެކޭ.

 130އޮންނާނެ ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގައި ވެސް. އިޖުތިމާޢީ ޒިްނމާ އެއް އޮންނާނެ. ކޮބައިތޯ އެސް.ޓީ.އޯގެ އޮތް ޒިންމާ؟ 

ން ރާއްޖޭަގއި ބޭސް އެތެރެކުރާ މީހުންނަށް އޮތް ޒިންމާ އަކީ ކޮބައިތޯ؟ ގޮދަންފުށުގެ ތެެރައށް ހުދު ސިމެންތި އަޅަިއގެ
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ހާސް ކުންފުނި، ބޭސް ކުންފުނި އެބަ އޮްތ  25ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނައިން ާރްއޖެ އަށް އެތެެރކުރާ ބޭސް އިންޑިާއގައި 

އެކްްސކުލޫސިވު ަވިކވަކި ތަންތަނަށް ދުނިޔޭގައި އުފައްދަިއެގން، ޖެނެރިކު ނުވަތަ ފޭކު މެޑިސިން؛ ފޭކު މެޑިސިން 

ނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ ާރއްޖޭގައި އުޅޭ ގިނަ ބަލިމީހުން  ވިްއކާ ރާއްޖެ އަށް ގެންނަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައުޅގަ

 135ބޭސްކޮތަޅެއް އަތުން ހިފައިެގން ބޭހަކަށް ނުގުޑި، ބޭހަކަްށ ނުގުޑި، އެއީ ާރއްޖެ އަށް އެތެރެކުރާ ބޭހަކީ އިްނޑިާއަގިއ 

ށް ދޭ ބެސްގުޅަ އެ ވިއްކަނީ ލާރި އަ 51މަގުމަތީގައި ތިބި ސަލާންޖަހާ މީހުން ވެސް ނުކާ ބޭސް. މާލޭގެ އަގުން 

ެގ 1111ރުފިޔާ އަށް. ެއއީ ކިަތއް ޕަސަންޓުތޯ؟ % 12ރުފިޔާ އަށް،  11ރުފިޔާ އަށް،  5ތިންހަތަރު ރުފިޔާ އަށް. 

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ.  711، 311ނުވަތަ  111ބޮޑު އަުގަގއި އެސް.ޓީ.އޯ އިްނ މިއަހަރު އަހަރެންނަށް ލިބިއްޖޭ 

އެަތއް ބަެއއްގެ ިކޑުނީ އާއި އެަތއް ބަަޔކަށް ބޭސް ވިއްަކއިގެްނ، އެަތއް ބަޔަކަށް ޒަހަރުދީގެން އެ ކޮން ފައިދާއެއްތޯ؟ 

 140ހޯދާ ފައިސާ އަކީ ެއއީ ފަިއސާތޯ؟ ރާއްޖޭަގއި އެބަ ހުިރ ބައެއް ިޞއްޙީ ތަންތަން ެއބަ ހުރި ޢާއްމު؛ ޢާއްމުކޮްށ 

އިބްރާހީމް ނާޞިރު ަޒމާނުގައި އެބަ އޮތް ޤާނޫެންއ  ކުލިނިކުތަކަށް އެބަ ގެނޭ ޭބސްތައް. ކޮން ަބެއއްތޯ ބަލަނީ؟

ނަޑކަށް ވުރެ ބޮުޑައގުަގއި ވިްއކިގެްނވާނެ ެއއްޗެހި ނޫން  ހަދާފައި ވެސް. ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުެރވޭ ބޭހަކީ ވަކި މިްނގަ

ެއއިން ޚިދުމަތް  ކަމަށް. ރާއްޖެ އަށް ގެެނވޭ ހެލްތު އެކިއެކި އެިކއުޕުމަންޓުތަކަކީ ރާއްޭޖގައި ވަކި އަެގްއގައި ނޫނީ

ނެގޭނެ ެއއްޗެހި ނޫން ކަމަށް. އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗުަގއި އެހެރަ ވަކި ފަރާތްފަރާތުން ައއުޓުޯސސްކޮށްގެން ގެންނަ ެއއްޗެިހ، 

 145ޚިދުމަތްދޭ ސީ.ޓީ ސްކޭނާ ުނވަތަ އެހެން އާލާތްތަކުން އެަބ ނަގަޭއ މެޝިނެްއގެ އަުގ މަސްދުވަސް ތެޭރގަ. ބަލިމީހާެގ 

ސް ތެޭރގަިއ އެ މެޝިނެްއގެ ައގު ނަާގ. މިހާރު އައި.ޖީ.އެމް.އެްޗގެ އެތެރޭަގއި އަތުރާަފއި އެހެރަ އަތުން މަސްދުވަ

ހާސް ރުފިާޔ  12ހާސް،  11އެިކއުޕްމަންޓުތަކާ ެއއްޗެހި ައމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ގެނެސްފައި އެ ަނގަނީ ޓެސްޓަކަށް 

ސް ނެގި. އެންމެ ފަހުން ކިޑުނީން ޓެކްސްނަގަން ފަށަްނ ޓެސްޓަކަށް. އާސަންދަ ެއއްކޮްށ ހުސްކޮށްލަނީ. ކިޑުނީ އަށް ވެ

ރުފިާޔ އަށް ތިިރކުރީ. ކިޑުނީެގ ެއ ހަދާ؛ ިކޑުނީ  411ނިންމީ. މި ތަނުން އަޅުަގނޑުމެން ހަޅޭއްލަަވިއގަތީމަ 

 150ތިންފަހަރު ޕޭޝަންޓަކީ ެއއީ ކިޑުީނއާ ުނލާ އިންސާނަކަށް ދިިރއެއްނޫެޅވޭނެ. ހަފްތާއަުކ ތިންފަހަރު ނުވަތަ ހަފްތާއަުކ 

ރުފިޔާ ކޮންތާކުންތޯ ހޯދަނީ ޭއނަ؟ ހަފްތާ އެއް ވާއިުރ، އަިދ  3111ހަދަންޖެހޭ ކިޑުނީ؛ ޑައިލިިސސް ހަދަންޖެހޭ މީހާ 

ހާސް ރުފިޔާ ހުސްވާނެ. އެޑްމިޓުކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ ލާރި އެއް ދެނީކީ  11ނޫނީ ދެހަފްތާ ތިން ހަފްތާ ވާއިރަށް އެ 

ތެއް ދެނީކީ ނޫން. އެހެންވީމާ، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިޭލ ނޫން. ދެން އާސަންދަ އިން ޚިދުމަ

ލަްއކަ  6ކިޔާފައި ަބޔަކަށް ފުރަްއސާރަުކރަން؛ ރާއްޖޭގެ ޑޮކްޓަރުންަތްއ ރަނގަޅު. ާރއްޖޭަގއި، ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 155މިހާރުވެސް ހަމަ ެއތެރެކުރާވަރަށް އެތެރެކުރަނީ. ލައްަކ މިހުން.  2މީހުންނަށް ވުރެ ގިނައިން ިދރިއުޅޭ. ބަްނގާޅީންެގ 

ހާސް ބަްނގާޅީން އެތެރެކޮށްފި. ކޮަބއިތޯ  18އެތެރެކުާރވަރަށް އެތެރެކުރަނީ. މިއީ ފާއިތުވި ހަތަރު މަސްދުވަސް ތެރޭ 

ާރއްޖެ އިން.  ހޮސްޕިޓަލް؟ ކޮބައިތޯ ފެސިލިޓީސްތައް؟ ކޮންތާކުންތޯ ޚިދުމަތްދެނީ އެ މީހުންނަށް؟ އެ ތިބީ އެތެރެކޮށްފައި

އެ މީހުންނަށް؛ ދެ ލަްއކަ ަބންގާޅިންނާއި ބޭރުން އަންނަ ފަތުރުވެރިންނާ، ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ދިރިުއޅޭ ހަތަރު ލަްއކަ 
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މީހުންގެ ހޮސްޕިޓަލެކޭ އެހެރީ. ކޮންބައެއްތޯ ރެިގއުލޭޓުކުަރނީ؟ ބާޣީ ވަޙީދަށް އެނގޭތޯ  161މީހުންނަށް ކޮންތާކުންތޯ؟ 

 160އި ިތބި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ޒަހަރުދީގެން މަރަނީ. އެސް.ޓީ.އޯ މިހާރުވެސް ޢިއްޒަތްތެިރ މި ވާ ގޮތް؟ ޤައުމުގަ

ނޑު ބޭނުްނ އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ފައިާދވީ ކިހާވަރެއްތޯ ބަލަން. ެއސް.ޓީ.އޯ އިން ބޭްސވިްއކަިއގެން؛  ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑު ބަލަން ބޭނުން. ރާއްޖޭގެ ރާއްޖޭަގއި ބޭސް ޑިސްޕެންަސރީތަކަށް ކޮންބާވަތްތަރެްއގެ ޭބހެއްތޯ އެ ތެރެކުރަނީ އަުޅގަ

ރައްޔިތުން އެ ބޭސްކަިއގެން ފަސޭހަ އެއް ނުވޭ. ހުރިހާ ރައްޔިތުން އެ  ދަނީ އިންޑިއަން އެމްބަސީަގއި ސަލާންޖަހަން. 

އިންޑިއަން އެމްބަސީން ިވސާޖައްސަިއގެނެއް ނޫން ޮކންމެހެން އެ މީހުންނަށް އާސަންދަ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނީ. 

 165ވިސާނުޖެއްިސޔަސް، މެިޑކަްލ ވިސާ ނުޖެއްިސޔަސް ިއންޑިޔާގެ ކޮންމެ ތާކަށް ދިޔަޔަސް އެ މީހުންނަށް 

 ބޭސްފަރުވާދޭންޖެހޭނެ. ހެލްތު އިންޝުއަރެންސަށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ޙާމިދު ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 170 ޢަބްދުލްޣަފޫރު. 

 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ބިަލށް އަޅުަގނޑު ބަލައިިލއިރު 

ނު ކުރިއަރުވަިއ، އަދި އެ ފަންނުގެ ފަންނާނުންގެ ޙައްޤުތައް ެވްސ އަޅުަގނޑަށް ހީެވގެންުއޅުނީ މިއީ މި ފަން

 175ބަލަހައްޓައިދޭ ކަހަލަ ވިސްނުމަކަށް ހަދާފައި އޮތް ބިެލއް ކަަމށް. އެހެންނަމަވެސް އެހެެނއްނޫން މިކަން އޮތީކީ. އާދެ، ިމ 

ނޑު މަޤްޞަދަކަށް މި އޮތީ ފަންނާނުން ވަކި ގޮެތއްަގއި ކޮންޓްޯރލްކޮ ށްގެން ގެްނގުޅެން. އަދި ބިލުގެ މައިގަ

ވަނަ މާއްދާ އިން ކުރީެގ  41ވަނަ މާއްދާ ާއއި  35ވަނަ މާއްދާ އާއި  29ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަެނއް ކަމަކީ އެ ބިލުގެ 

މެޑިކަލް ކައުންސިލު ުއވާލައި އަދި ކުރީގެ ނާސިން ކައުންިސލު ވެސް އުވާަލއި، އަދި ކުީރގެ މެޑިކަލް ބޯޑު އޮފް ހެލްތު 

އުވާަލިއ އޭގެ ބަދަލުގައި އިތުރު ިތން ކައުންސިލެއް ހެދުން. އެއީ މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް  ސައިންސަސް ވެސް

 180ކައުންސިލަާކއި ނާސިން އެްނޑު މިޑުަވއިފަރީ ކައުންސިލަާކއި އެލަިއޑު ހެލްތު ކައުންިސލެއް. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ 

ނޑުމެ ންގެ ތިން އަހަރު ތެރޭގަިއ ކުރި މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ކަމަކީ މިހާރު އުފެދެމުން އައިސްފައި އޮތް ނިޒާމު އަުޅގަ

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިހާ ކައިރިވެފައި އޮްއވާ ީކއްކުރަންބާއޭ އެކަމާ އުޅޭކަށް ވެސް ވީ. އަނެްއ  ރޫޅާލަން. ދެން އަޅުގަ

. ދެން، އަނެްއ ގޮތަކަށް މީހަކު މާ ޮބޑު ަޝއުޤުވެިރކަމެއް ވެސް ހީެއއްުނވޭ އޮންނާނެހެނެއް މި ބިލަަކށް ޙަޤީޤަތުގަ

ކަމަކަށް މި ފާހަގަކޮށްލެވެނީ މި އޮތް އުޖޫރަދިނުމުގެ ކަންަކން ވެސް އޮންނަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސަށް. ދެން 

 185ކުރުކޮށް ދަންނަވަންޏާ އަުޅަގނޑުމެން ލޯބިން ކިޔާ ނަމެއް. ވަރަށް ގޮާޅޒާތުގެ ބިލެއް ިބލަކީ އިނގޭތޯ. މުަވްއޒަފުން 
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ނޑު ކުރިން ދެންނެވި ބަހުން  ވެސް ިސވިލް ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުން މީގައި ތިބެނީ. ދެން، ހަމަ ހީވަނީ އަޅުގަ

ތަމްސީލުކުރާ ޒާތުގެ މީހަކަްށ ތައްޔާރުކޮށްލާ ހެދުމެއް ގޮަތށް މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި އެމް.ޑީ 

ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އެބަ ހުށަހަޅަން މި  މީހަކު ބުނާނީ މިއީ ވަރަށް ގޮޅާ ބިލެކޭ. އަޅައިާލވަރުގެ ކަެމއް ވެސް

ބިލަށް މާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެްއ ނުދޭން. އަދި މިހާ ކުޑަ ދުވަސްކޮަޅކަށް ވެަފއި ޮއްއވާ، އެްއވެސް ކަހަލަ މީގައި 

ނޑަްށ ފާހަަގކޮށްލެވުނު ަކއުންސިލުތައް ަހދާއިރު ވެްސ މިސާލަކަށް   190ޑިމޮކްރެޓިކު ހަމަތަެކއް ެވްސ ނެތް. އަުޅގަ

މެންބަރުން  9ކައުންސިލެްއގެ ތެރޭަގއި ޑެންޓިސްޓުންނާއި މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންގެ ކައުންސިލުންެގ ތެރޭގައި 

ތިބޭއިރު މިސާލަކަށް އޭގެެތރޭގައި ތިބޭ ލޯޔަރެްއ، ސިވިލް ސަރވަންެޓއް، ެއެކޑެމިކެްއ، މިކަހަލަ މީހުން. 

ީއސަކާިއ ނައިބު ަރއީސް. ުނވަތަ ޗެއަރއަާކއި ަނއިބަކަްށ އެހެންނަމަވެސް ބިލުަގއި މި އޮންނަނީ ޭއގެތެރެއިން ރަ 

މީހުން ތިބޭ. އެހެންނަމަވެސް  9ހޮވެންޖެހޭނީ އޭގެ ޕްރެކްިޓޝަނަރ އެކޭ. އޭެގ މާނަ އަކީ އެ ަކއުންސިލުަގއި 

 195އޮންަނ އޭގެތެެރއިން އެ މެޑިކަލް ިޑްގރީ އެއް އޮންނަ މީހެއް ނުވަތަ ޑެންޓަލް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ކޮލިފިކޭޝަންސް 

މީހާ، ލޯޔަރަކަށް ވެސް ެޗއަރއަކަށް ނުެވވޭ. އެތާ ހުންނަ ޢާއްމު މެންބަރަށް ވެސް ޗެައރއަކަށް ނުެވވޭ. އެހެންވެ ެއ 

ކައުންސިުލގެ ތެރެއިން ވެސް ވަކި ބަޔަކަށް އޭގެ ެޗއަރކުެރވެނީ. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަކޮށް ދަންނަވަންޏާ ޢާއްމު ހަތަކުން 

ވައިލާފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ ވެސް ބޭރުަގއި މި ބިލު އެކުލަ

ބޭފުޅަކު ވެސް އަނބުރާ ގެްނދަން. އެހެންނޫނިއްޔާ މި ބިލު މިއަދު ވެސް ބޭރުކޮށްލަްނ. އެއީ މި އެތެެރކޮށްގެން 

 200އެހެން ނިޒާމަކުން އަިއއްސަ އޮތް، މުޅިްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ރަނަގޅުކުރަން ކުެރވޭނެ ކަމެއް އޮްތހެނެއް. މުޅިން 

ނޑަށް ލަފާކުރެވެނީ. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް.  އެހެން ޒާތަކަށް ައއިްއސަ އޮްތ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމު

ދު ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ޚިުދމަތުގެ ފެންވަރު ކޮންމެވެސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަ

 205ވަރަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ކަަށަވރުކުރުމަށް ޓަކައި މި ހުށަހެޅިގެން ބަހުސްކުރެވޭ ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި އަުޅަގނޑު 

ނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރަކު ނިކުެމ ސިޔާީސެވގެން ެއއްބަަޔުކ އަނެްއ ބަަޔކުގެ  މައްޗަްށ  ދެކޭގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ހަޅޭއްފަޅޭއްލުމަކީ ެއއީ ރަްއިޔތުންނަށް ހެޔޮއެދިގެން އަުޅަގނޑުމެން ކުރާ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި ބެލުމުގެ ޖާގަ އެއް 

ނޑުމެން މި  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޯންނާެނ. އަދި ެއްއވެސް ަރއްޔިތަކަްށ އެކަން ބަަލއެއްުނގަނެވޭނެ. މިއަދު އަުޅގަ

ދިމާ އަށް ެއއްޗެހި ކިޔަންވީ އެއް ނޫން. ރާްއޖޭގައި ޞިއްޙީ ާދއިރާަގިއ  ބިލުގެ ބަހުސްގައި އެސް.ޓީ.އޯއާ

 210މަސައްކަތްކުރާ އެންމެންނާ ދިމާ އަށް ހަޅޭއްފަޭޅއްލަަވއި އަުޑގަދަކުރަންީވ ެއއް ނޫން މި ތަނުގަ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ނޑުމެން މަ ނޑުމެން މިހެން ލިބޭ ކޮންމެ ފުރުޞަތެއްަގއި އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގައި އަުޅގަ ސަްއކަތްކުރަންވީ އަުޅގަ

އެންމެން ގުޅިގެން، ައޅުަގނުޑމެން އެންމެން މި ބިލުތައް ކޮމިޓީއަކަށް ގެންޮގސްގެން ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް 
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ޞިއްޙީ؛ ދެރަވެފަިއ، ނިކަމެތިވެފައި، ބަލިކަިށވެފައި، ައނަރޫފަވެފައި އޮތް ޞިއްީޙ ދާއިރާ ރަނގަޅުކުރެވޭނެ، 

ނޑުމެން ޔަޤީންކުރަންވީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލަށް ކަށަވަރު ކުެރވޭނެ ގޮތެއް ައޅުގަ

 215ބަލައިލާއިުރގައި އެބަ ހުރި ޝައުޤުވެިރވާ ކަންކަން. ޙާމިުދ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ފާހަގަކުރެއްިވ ފަދައިން އެބަ ހުރި ބަލިކަށި 

ނުކުތާތަކަކީ ޞިއްޙީ ދާއިާރގަިއ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ކަންތައް ވެސް. އެހެންނަމަެވސް ޝައުޤުވެިރވާ ބައެއް 

ނޑަްށ  ފެންވަރު ކޮންމެވެސް ވަރަަކށް ހިފަހައްޓައި، ޔަޤީންކޮށްދޭނެ ބައެއް މާއްދާތައް ވެްސ މި ބިލުން އަޅުގަ

ތުން އެޅޭނެ ފާހަގަކުރެވޭ. އެ ކަންކަން ަރނގަޅަށް ޤާނޫނަކުން ނެތީމާ، އެކަންކަން ކުރާ މީހާއާ ދޭތެޭރގައި ޤާނޫނީ ގޮ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނީ އެ މީހުންެގ  ފިޔަވަެޅއް ނެތުނީމާ ވޭުތވެދިަޔ ތިން ސަރުކާރު ނިމިގެންދިަޔއިރުަގއި އަުޅގަ

 220ރަށްޓެހިންނާ، އެ މީހުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ވަގު ސެޓްފިެކޓުގައި އެ މީހުންނާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް އައިސް މި 

ޓަރުން މަސައްކަްތކުރި ތަން ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ. އެ ޑޮކްޓަރުންަތއް ބޭރުކުރި ޤައުމުަގއި އެަތއް ސަތޭކަ ޮޑކް

މަންޒަރު ވެސް ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ފެނިގެންދާނެ. އެ ޑޮކްޓަރުން އަތޮޅުތަކުަގއި ތިބި ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް 

ހުން ކައިިރއަށް ދިޔަ މީހުންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިންއިރުގައި ކިަތއް ަރއްޔިތުންނަށް ކަމެއް ިޞއްޙީ ގޮތުން އެ މީ

ގޮތުން ކަމެއް ނޭނގެ ނުބަިއ ބޭސް ދެވިގެން، ނުބައި ފަރުވާދެިވގެން އެތަްއއެަތއް ޞިއްޙީ މައްސަލަތަެކއް ދިމާވީ. 

 225ރާއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން އެކަން ބެލިފަ ެއއް ނެތް. ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ެއކަން ބެލިފަ އެއް ނެތް. އެ 

ޑޮކްޓަރުން ެއއީ ސެޓްފިކެުޓ ރަނގަޅު ނޫން ވަގަށް ައއިސް، އޭރު އޮތް ސަރުކާާރ ގުޅުން އޮތް ބައެްއކަން 

ފާހަގަކުރެވުނީމާ އެ މީހުން ފޮނުވާލީ. އެހެންނަމަވެސް ެއކަން ކުރި ބަޔަާކ، އަދި ެއކަމުން ލިބުނު ގެއްލުމެްއ 

ނޑު ޮގވާލަން  އެގޮތަށް ކުރެވިފައި ހުިރ މަސައްކަތްތައް ދިރާސާކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބެލިފަ އެއް ނެތް. އަޅުގަ

ބެލުމަށްފަހުގައި، ޢާއްމު ރަްއޔިތުންނަށް ލިބުނު ގެއްލުމާިއ ސަރުކާރަށް ލިބުނު ގެއްލުުމގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަްތކުރަން. 

 230ލަވާއިރުަގިއ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަުދ ޞިއްޙީ ދާއިރާއާ ދިމާއަްށ އެއްޗެިހކިަޔއި، ައޅުަގނޑުެމން މިތާ ހަޅޭއް

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ެވސް އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ. އެްމ.ޑީ.ޕީ އަށް ވެރިކަން ލިބުނީމާ އެއްބުރުން ޞިއްޙީ ާދއިާރ 

ފުޑާލީ. އެއްބުރުން ިޞއްޙީ ާދއިރާ ަގޑުބަުޑކުރީ. އެ ތަުނގަިއ ތިބި މުވަްއޒަފުންގެ މުސާަރތައް ކުަޑކޮށް، އެ ތަނުަގިއ 

އްެޖ އިން ބޭރަށް ފޮނުވާލައި، ެއއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ބަދަލުކޮށް، އެ މީހުން ބޭނުންވާ ތިބި ބައެއް ޮޑކްޓަރުން ރާ

ނޑުަބނުޑުކރިކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮުބެވތި  ޑޮކްޓަރުންތަެކއް ގެނެްސގެްނ ރާއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ދާއިާރ އެއްބުރުން ގަ

 235ން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޮލބުވެތި ރަްއޔިތުންނަށް އެނގޭ. ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ. އެަތއް ތަނެއް ދަށަށް ދުްއވާލިކަްނ އެއްބުރު

އެހެންވީމާ، މިއަދު ިނކުމެަވޑަިއގެން އަެނއްާކވެސް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ފުރުޞަތު ބޭނުންކުރައްަވިއގެން 

ންނެއް ތިމަންނާމެން ޞިއްޙީ ކަންކަން ކުރިއަރުވާނެ ކަމަށް ވިދާުޅިވ ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް ރާއްޭޖގެ ލޮބުވެތި ރަްއޔިތު

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މި ލިބޭ ފުރުޞަތުތަކުގައި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޤަބޫލެްއ ނުކުރާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ހިނގާށޭ މާ ބޮޑަށް އެއްބަޔަކު އަނެްއ ބަޔަކަށް ސިޔާސީނުެވ، ތަޅާނުފޮޅައި، މި ފުރުޞަތުތައް  ވެސް އަުޅގަ
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 240ތުންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކުރެވޭނެ މަގުފަހިކުރެވޭނެ ގޮެތއް ރޭވޭތޯ ބޭނުންކޮށްގެން އަޅުަގނޑުމެްނ ރައްޔި

ނުޑ ފާހަގަކުރަން ބޭނުން މިއަުދ އޮތް ސަުރކާރުން ޞިއްީޙ  ބަލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހަމަ މިއާއެްއކޮށް އަުޅގަ

އެބަ ދޭ. ޭއގެެތރޭގައި ށ. އަތޮުޅގެ ފުނަދޫ ދާއިރާއާ ދޭތެރޭަގއި، ާޚއްޞަޮކށް ބައެއް ދާއިާރއާ ދޭތެރޭަގއި އިހުމާލުވަމުން 

މަސްދުަވސް ވެއްޖެ އަންހެނުންގެ ޑޮްކޓަރެއް މުޅި އަތޮޅަށް ހުރި  11ދާއިރާ އެއީ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ދާއިރާ އެއް. 

ނުޑަގއި ނެތްތާ. އެކަމަކު ވެްސ ސަރުކާރު ެއ އޮތީ ހަމަ ބީރުކަންފަތެްއ ދީގެން. ައޅުަގނޑު ަރއީސަްށ  ހޮސްޕިޓަލުގަ

 245ންނަވައިފިން. ައޅުަގނޑު ޞިއްޙީ ވަޒީރަށް ދަންނަަވިއފިން. ޞިއްޙީ ދާއިާރގަިއ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ދަ

ދަންނަވައިފިން. އަތޮޅުގެ ަރއްޔިތުން ދަންނަވައިފި. އަިދއަދަށް ވެސް ޑޮކްޓަރަކު ުނލިބިގެން މި އުޅެނީ. މިހުރީ 

އްތައް. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ބިލުތައް ހިތާމަހުރި ކަންތައްތައް. ރަނަގޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތަ

ނޑުމެން ދެން ކޮން ބިލެއްތޯ ލާނީ، އެއީ ވެސް ސުވާުލކުރަންޖެހޭ  ލާއިރުަގއި މި ކަންކަން އިޞްލާޙުނުކޮށް އަޅުގަ

 ކަންތައްތައް މިއަދު. ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 250 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާ މަޢުޞޫމުهللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާ

`. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޞިއްީޙ ިޚދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްެތރިކަމުގެ ބިލު މިއީ މިއަދު 

ނޑުމެންގެ މާޒީގެ ތަޖުރިބާ އަްށ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުން ބިލެއް. ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. އެއީ އަުޅގަ

ފަދަ ބިލެއް މި ވަގުތު ބޭނުންކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޔަޤީންވޭ. އާދެ! މި ބިލުން އެންމެ މުހިއްމު ބަލައިލީމާ ވެސް މި

 255ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވަމުން މަޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިސާމު ޢަލީ ވިދާޅުވި ފަދައިން 

ގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން ތިއްބަވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންެގ މި ބިލުން އެންމެ ބޮޑަށް ކަށަވަރުކޮށްދެނީ ރާއްޖޭ 

މަސައްކަތް ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ދިޔުން. އެ ޚިދުމަތްދޭ ބޭފުޅުންނަކީ އެކަމާ ގުޅޭ ސެޓްފިކެޓުަތއް ހޯދައި، އެކަމަށް ާޚއްަޞ 

ޮގތަށް ލައިސަންސްލިބިފައިާވ  ތަމްރީނުތައް ލިބި، އެކަންތަްއ ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބި، އެ ކަމަށް އެކަށީގެްނވާ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވިފައިވާ ތަޖުރިާބ  ބޭފުޅުންކަން ކަށަވަރުކުރުން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ވޭތުވެިދޔަ ދުވަސްތަކުން އަުޅގަ

 260އިން އެބަ ހުރި މިފަދަ ލައިސަންސް ނެތި ކަންތައްތައް ގޮްސގެން ރައްޔިތުންނަށް ހާލަތްތަކެއް ދިމާވެފަ. އާދެ! 

މެއަކު ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތތެރި މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވިދާޅުވި ދާދިދެން

ދެތިން ޖުމްލައަކަށް އަޅުަގނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަްނ ބޭނުން. އެއް ކަމަކަށް ވިދާޅުވީ މި އުަފއްދާފަިއވާ 

ވަނަ މާއްދާ  12ަވނަ މާއްދާ،  11ޑަިއަގންނަވާނެ މި ޤާނޫނުގެ ކައުންސިލުތަްއ؛ އާދެ! މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން، އެނގިވަ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެބަ އުފެދޭ މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ަކއުްނސިލާއި މޯލްޑިވްސް ނާސިން  13އަދި 

 265އުަފއްދަިއ، ިމ  އެންޑް މިްޑވައިފަރީ ކައުންިސލާއި މޯލްޑިްވސް އެަލއިްޑ ހެލްތު ކައުންސިލު. މި ކައުްނސިލުތައް

ކައުންސިލުތަުކގެ މެންބަރުންެގ ގޮުތގައި ބޭފުޅުން ަނގާިއރު ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭފުޅުން ނަގާތީ ކަންބޮުޑވާ ވާހަަކ 



11 

 

ވިދާޅުެވއްޖެ. އާދެ! ައޅުަގނުޑމެން ހައިރާންވާކަށްނުޖެހޭ ޕްރޮފެޝަނަލުން ކައުންސިލުތަކަށް ލާތީ އެމް.ޑީ.ޕީ އެ ކަމަްށ 

އެމް.ީޑ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަަރކު ވާހަކަފުޅުެދއްެކވުމަކުން. ިމ ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުން މި  އެލާޖިކުެވގެން ެއގޮތަށް

ކައުންސިލުތަކަށް މި ލަނީ ކަަމށް އެކަީށގެންާވ، މި ކަުމގަިއ އުޅޭ، ކަމާ ގުޅުންހުރި، ޖުމްލަ ގޮތެްއަގއި ދަންނަވާ ނަމަ 

 270ގައި ެވސް މި ކަންތައް ކުރާ ގޮތް. ކައުންސިލުތަުކގެ ސްޓޭކްހޯލްޑާސް އިން. ެއީއ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކު

ޗެއަރއިންނަށް ވެްސ މި ަވނީ އެކަމާ އެންމެ ޤާބިލު ބޭބޭފުޅުން. ދެން އެހެންވީމާ، އެކަމަށް؛ އެީއ ަވކި ގޮތަކަްށ 

އީ ތެދެއް. ކަންތައް ކުރަނިްއޔޭ ބުނެފިއްާޔ؛ އެކްިޓވިސްޓުން ލާ ގޮަތކަްށ ހަދާފައި ހުރި ކައުންސިލުތަކެއް ނޫން މީ. އެ

އެކްިޓވިސްޓުންނަށް ޖާގަލިބޭ ގޮތަށް ހަދާފައި ހުރި ކައުްނސިލުތަކެއް ނޫން މީ. ެއކަމަކު ޕްރޮފެޝަނަލަށް ޖާގަލިބޭ، 

ކަންތައްތައް ނިންމަން ތިބޭ މީހުންނަށް މި ނިންމެނީ ކޮންކަމެއް އެނގޭ ފެންވަުރގެ ބޭފުޅުންނަށް ޖާގަލިބޭ ގޮތަށް 

 275. އެ ކައުންސިލުތަުކގެ އޮނިަގނޑު ަބއްޓަންވެަފއިވަނީ އެެހން. ދެން އަނެްއ ކަމަކީ ހަަމ އުފެދިފައިާވ ަކއުންސިލުތަކެއް

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވިދާޅުވި، މި ކައުްނސިލުތަކުގެ ނަން ބަދަލުކުާރ 

ނަންތައް ފުރިހަމަކޮށްލާފައި ޕްރޮފެޝަނަލް ނަންތަކަކަށް  ވާހަކަ. އެހެނެއްނޫން ވަީނކީ. މިހާރު ހުރި ކައުންސިލުތަުކގެ 

ބަދަލުވަނީ. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާޒީގައި ފެިނެގންދިޔަ ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުން ޑޮކްޓަރުންތައް ނެތި، 

ނޑުމެންނަށް ޚަބަރުލިބުނު ގޮުތގައި އެ ުދވަްސކޮޅު  ޑޮކްޓަރުންތަްއ ފޮނުވާލަންޖެހުނު ދުވަހެްއ، ުދވަސްކޮެޅއް. ެއީއ އަުޅގަ

 280ރާއްޖެ އަށް ގެނައި ވަރަށް ިގނަ ޑޮކްޓަރުންނަކީ އެ ބޭފުޅުންގެ ފާހަށް ވެސް ރަނގަޅަށް ނުބަލާ އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވާފައި 

ތިއްބެވި ޑޮކްޓަރުން. އެހެންވީމާ، ުކއްލިައކަށް އެ ުހރިހާ ޑޮކްޓަރުންތަކެއް ސަުރކާރު ބަދަލުވުމާ ގުިޅގެން 

ން ވަރަށް ބޮޑެތި އުނދަގޫަތކެއް ރަށްތަކަށް ލިިބގެންދިަޔ. މީގައި ދެ ވާހަކަ އެްއ ފޮނުވާލަންޖެހުމުގެ ސަބަބު

ނޑުމެން މިއަުދ  އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކަންޖެހޭ. އެއް ވާހަކަ އަކީ ރަށްރަށަށް ޑޮކްޓަރުން ނުލިބޭ ވާހަކަ. ެއކަމާ އަުޅގަ

. ކެލާ ދާއިރާަގއި ވެސް ޑޮްކޓަރުން ވެސް ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ އިނޭގތޯ. އެއީ އެކަމަކު މި ބިލާ ގުޅޭ ކަމެއް ނޫން

 285ހަމަނުވެގެން ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ުއޅެންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް ެއއީ މި ބިލާ ުގޅޭ ކަމެްއ ނޫން. މި ބިލުގައި މި އޮީތ 

ތަްއ ރަށްރަށަށް ޚިދުމަތްކުރަންދާ ބޭބޭފުޅުންގެ ފަންނީ ޤާބިލުކަން ކަށަވަރުކުރާ ވާހަކަ. އެ ބޭފުުޅން މަސައްކަތްކުރާ ކަން

ނޑުމެން  ކާމިޔާބު ގޮތުަގއި ކުެރވޭެނ ގޮތަށް ކަންތައް ނިންާމ ވާހަކަ. ޢިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލަިއލަންޖެހޭ ރާއްޖޭގައި މަސައްަކތްކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް ވަރަށް  ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ހަމަ މިއަދު އަޅުގަ

ވި. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެއބަ ފެނޭ ހަމަ ކުއްލިއަކަްށ ރަނގަޅު އެަތއް ޑޮކްޓަރުންެނއް އެބަ ތިއްބެ 

 290ޑޮކްޓަރުންގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓުަތކާ ެއއްޗެހި ހަމަ ކެންސަލްެވދާނެ މާ ބޮޑު ޢުޒުރެއް ނެތި. ރަށްރަށުން އެތައް ބަަޔކު 

އްބާ ުކއްލިައކަށް ހަމަ ވަަޑއިގެން މާޭލގަިއ އެަތްއ ޚަރަދެއް ކޮްށގެން ިތއްާބ، ޮޑކްޓަރަށް ދަްއކަދައްާކ ތި

އެޕޮއިންޓްމަންޓުތައް އެބަ ކެްނސަލްވޭ. އަެނއްކާ އެޮޕއިންޓްަމންޓެއް ލިބެނީ ވެސް އެހާ ުއނދަލުން. އެހެންވީމާ، މި 

ދެންނެވި ކަންތައްތައް ހައްުލކުރެވޭނީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ކަންތައް ކުރާ ފަދައިން ކަމާ ގުޅޭ 
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ންވޯްލވާ ކައުންސިލުތަަކކަށް ބާރުދެވިެގން. މި ޤާނޫނުން އެ ބާރު އެބަ ލިބިދޭ. މި ޤާނޫނުން އެ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން އި

 295ބާރު ލިބިދީގެން، މި ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އަިއސް ޤާނޫނަަކށް ބަދަލުވާ ހިސާބުން ރައްިޔތުންނަށް ކަށަވަރުެވގެންދާނެ 

މެ ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލަކީ ވެސް އެ އޮންނަ މަފްހޫމެއްގެ ރާއްޖޭަގއި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަްށ ވެސް ޚިދުމަތްދޭން ހުންނަ ކޮން

ތެރެއިން ޤާބިލު، ކަމަށް ެއކަށީގެްނވާ ސަނަދުތަކެއް ިލބި، ލައިސަންސް ލިބިފަިއާވ ބޭފުޅުންކަން. ޝުކުރިްއޔާ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 300 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މިއަދު މި ހިސާބަށް އާދެވުުނއިރުަގއި ވަރަށް ގިަނ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެ

ކަންތައްތަކާ މި ވަނީ ދިމާވެފަ. އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވެފައި މިހާރު މި އުޅޭ މައްސަލަ އަކީ ބިރަކާ ނުލައި، ބޭސްފަރުާވގެ 

އް އުފައްދަިއ، އަލުން އަނބުރާ ބަޣާވާތެއް ކުރުމުގެ؛ ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން ބައިަބޔަށް ބަހާލައިގެން ކައުންސިުލތަ

ޞިއްޙީ ދާއިާރގައި ބޮޑު ބަާޣވާތެއް ހިންގުުމގެ ފުރުޞަތާ ހިސާބަށް އަންނަންޖެހިފައި މި އޮތީ. މިއަދު ދިމާވެގެން މި 

 305ގެން ތިބި ސަރުކާރުެގ އުޅޭ މައްސަލަ ައކީ ދިވެހިރާްއޖޭގައި ބޮުޑވެގެްނވާ މާސިންގާ ބަޣާވާތެއް ކުރުމަށްފަހު، ބައިަބހާލައި

މަސްއޫލު މަޤާމުތަކުގައި ތިބި މީހުންތައް އަމިއްލަ ބާރާއި ައމިއްލަ ނުފޫޒު އަލުން އެހެނިހެން ދާއިރާތަކަށް އިްސކުރުމުެގ 

މަސައްކަތް ފަށައިގަެނގެން މި އުޅެނީ. ޞިއްޙީ ދާއިރާަގއި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ހަމައެކަނި ބޭސް ވިްއކަިއގެން 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ވިސްާނލަންޖެހޭ މި ކުރެވެނީ ީކއްތޯ. ދުއިސައް ަތ، ތިން ސަޭތކަ ިމލިއަން ރުފިޔާ ަފއިދާނެގީމަ ައޅުގަ

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ ބޭސް؛ އެ މީހުންގެ ިޞއްީޙ ދުޅަހެޔޮކަން، ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެްއގައި ހުރުމަށް ޓަަކއި 

 310ތޭކަ މިލިއަްނ ރުފިޔާ ފައިދާ އަށް ނެރުނީމަ ދެން މި ވަނީ ކިހިނެއްތޯ ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ބޭސް ވިއްަކއިގެން ތިން ސަ

ބަލައިލަން އެބަ ޖެހޭ. މިހާރު ދިމާވެގެން މި އުޅޭ ަމއްސަަލ އަީކ ކޮންމެހެން މި ބައިަބަޔށް ކައުންސިލުަތއް ހެދުމެއް 

މާލަށް ލާންޖެހޭ. އިސްކުރަންޖެހޭ ނޫން. ޙަޤީޤަތުގައި ބޭނުންެވެގން މި އުޅެނީ އަދިވެސް އެބަ ތިބި މީހުންކޮޅެއް ދިމަދި

މީހުންކޮޅެއް އެަބ ތިބޭ. ބަޣާާވތުގައި ަބިއވެރިިވ މީހުން ކަމަށް ވިަޔސް އަިދ ބަިއވެރިނުވެ ިތބި، ބަިއވެރިކުރަން ބޭނުްނާވ 

މީހުން ކަމަށް ވިޔަސް. އެހެންވީމާ، މިކަން ކުރުމަށް ަޓކައި ފުރުޞަތެްއ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ަކއުންސިލުތަކޭ އަިދ 

 315ހެނިހެން އެއްެޗކޭ، ޯބޑުތަޭކ ކިޔަިއގެން މި ުއޅެނީ. ޙަީޤޤަތުގައި މި ކުެރވެނީ ެއއް ަކމެއް. ެވގެން މި އުޅޭ ގޮތަކީ އެ

އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން އުެފއްިދ ހިލޭ ބޭސްފަރުވާކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ މަތިން ރައްޔިތުން ހަނދާންނައްތާލެވޭތޯ މި އުޅެނީ. 

އީސް، މިއީކީ ކުރެވޭެނ ކަމެއް ނޫން. ދިވެހި ރައްިޔތުން ހިތުގައި އެީކއެަކއްަޗކަށް މި ކަމެއް ނުވާނެ. ޢިއްޒަތްެތރި ރަ

ބިންވަޅުނެިގ، އަަށގެންފައި އޮތް ކަމެްއ ެއއީ. އެހެންވީާމ، ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ެއބަ އެނގޭ ިދވެހިރާއްޭޖގަިއ 

އެކަނި ޕާޓީ އަީކ އެމް.ޑީ.ޕީކަން. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންނާ މެދުގައި ހަމްދަުރދީ އާއި ޯއގާތެރިކަާމއި އަޅާުލން ދިން ހަމަ

 320މިކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ކިތަންމެ ވަރަކަށް ފުރުޞަތުހޯދިޔަކަސް އަދި ހޯދަން އުޅުނަކަސް އެކަމެއް ނުކުެރވޭނެ. 
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ޙަޤީޤަތުގައި މި އުޅެނީ އެެހން ބައެްއގެ ބޮލުަގއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަުޅވާފައި ތިމަްނނާމެން ކަންކަމުން ރެކެން. 

ސަލާމަތްވެގެން ތިެބގެން ޮކންމެވެސް ަގނެޑއް ގަނެވޭޯތ މި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް މިކަން ކުރުމަކަްށ 

ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ މިހާރުވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައިގެން 

ނޑު ނިޑޑޭޓުން ގަްނނަމުންދާ ގަ ނިޑޑޭޓަކު އެބަ ވިާދޅުޭވ ތިބި ބައެއް ކެ ތަކާއި ވަމުންދާ ވަޢުދުތަކާ. މިސާލަކަށް އެއް ކެ

 325ތިމަންނާ އަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެއްޔާ ތިމަންނާގެ ވިޔަފާރި މިހާރު އޮތް ހިސާބުން ފެށިގެން އެއް ހާސް ގުނަ މައްޗަށް 

ާވނަމަ، އެ ބޭފުެޅއްެގ އަިމއްލަ  ޖައްސާނެ ސިޔާސަުތ މި ޤަުއމުގައި އަށަގަންަނވާނަމޭ. ިމސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް

ވިޔަފާރި އާިއ އަިމއްލަ ޕްރޮަޕޓީ ދުނިޔޭެގ ނުވަަތ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ކަންޮކޅުތަކަށް ބަހާލަިއ މި ހުރިހާ ރައްޔިތުން އަތުން 

އް. އެ ޚިދުމަތްތަކަށް އަގުނެގޭނެ އުސޫލުތަެކއް ޤާއިމުކުރަން. ެއހެންވީމާ، މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ވިސްނާނެ ކަންތައްތަ

މިސާލަކަށް، ވިލާ ރޯޅި، ވިާލ ބިސް، ވިލާ ފިޔާ، ވިލާ ލުނބޯ، ވިލާ އަލުވި މިގޮތަށް ގޮސް ހަމަ ވިލާ ބޭސް ވެސް 

 330އަނެއްކާ އަންނާނެ މީގެތެރެައށް. ހަމަ އެގޮތަށް ގޮސް އަނެއްާކވެސް ަވއި؛ މިސާލަކަށް ލާފައި ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ މަގުމަތީގައި ދަމާފައި ހުރި ދިދަތަކުން، އަންހެން ކުއްޖަުކ  އަތުވެދާނެ. މިހާރު އަުޅގަ

ތުންފަތުގައި ޖައްސާ ލިޕްސްިޓކެކޭ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ކުލަެއކޭ މިހާރު އެއްވަރު. ިދވެހި ރައްިޔތުންނަށް އެނގޭނެތާ މިކަން 

ވެސް. މި މީހުންގެ އަސްލު ސޫރަ ވެސް މިވާ ގޮތް. ޙަޤީޤަތް މިހާރު އެހެރަ ފެންނަނީ މަގުމަތީގައި ދަމައިލާ ދިދަތަކުން 

މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ހިތުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބޭރުން އެހެން މޫނެއް ދައްކާފައި، ދެ މޫނުގެ ވެރިންގެ ގޮުތަގިއ 

 335ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ކުރިަމއްަޗށް ނުކުމެގެން މި ދައްކާ ަދޅަތަކަކަށް ދެން ރަްއޔިތުންނެއް ނެހެއްލޭނެ. ޢިްއޒަތްތެިރ 

ސް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ދިމާވެފައި މި ވާ ަމްއސަލަތަކަށް ވާހަކަަދއްަކއިލާއިުރގައި މިހާރުެވސް މިހިރީ މި ރައީ

ބަޣާވާތުގެ ސަުރކާރުން ދިެވހި ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި އިހުމާލުވެފަިއ ހުރި ޑޮިކއުމަންޓުތައް މިހުރީ. 

ގްރާމުގެ ދަށުްނ ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އުފެދުނު މިސާލަކަށް ބަލަމާބަހީ. ވެށިަފހި މާލެ ޕްރޮ

އޯގާތެރި ސަރުކާުރ، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުން އަޅާފައި ހުރި ފްލެޓުތައް ބަހާލުމުގައި، ބާޣީންނަށް ބަހާލުމުގައި 

 340ްނ ލިޔެފައި ފޮނުވާަފއި ހުިރ އިހުމާލުވެފައި ހުރި މިންވަުރ މިހިރަ ފެންނަނީ. ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ އަިމއްލަ އަތު

ސިޓީތައް. މިއީ ޮޕއިންޓުދިނުމުގައި ވެސް އެ މީހުންގެ ޢާއިާލ އާއި އެ މީހުންގެ އަުޢވާނުންނާ، އެ މީހުންގެ ބާޣީންނަށާ 

އިސްކަންދީފައި ފްލެޓުތަކާ އެްއޗެހި ބަހައިލާ، މިގޮތަށް މި ކަންތައް ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މި އޮތީ ދެބޯގެރި ސަރުކާރެއް. 

ވަރުގެ ސަރުކާރެއް ޮއވެގެްނ ހެޔޮނުވާނެ ރައްޔިތުން މި މާތްވެގެްނވާ ރަމަޟާން މަސް ކުރިމަތިވެގެން އަންނައިުރގަިއ  މި

ނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ އެީކއެަކއްަޗކަށް ރަްއޔިތުން ނުކުމެ ވަގުތުން ަވގުތަށް މިކަްނ  ދެމިތިބޭކަށް ވެސް. އަުޅގަ

 345ކަށް މި ރަްމޟާންމަހުގެ ރޯދަވެސް ހެޮޔ ގޮތުަގއި ހިފޭނެ ކަމަކަށް ނިންމާލަން. އެހެންނޫނިއްޔަާކ ރައްޔިތުންނަ

ނޑު އެދެނީ ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ެވސް ފާގަތި ދުވަސްތަެކއް. އަދި  އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ. އަުޅގަ

 ަރީއސް. ބަރަކާތްތެރި ރަމްޟާންމަހުގެ ހެޔޮ ދުޢާ ތަހުނިޔާ ފޮނުވަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި 
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 އިރު ވާހަކަދެްއކެުވން:ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޒުބަ

 350`. އައްސަލާމް ޢަލައިުކމް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްރެރި ރައީސް. ބަރަކާތްތެރި ރަމްޟާން މަހުގެ ހެޔޮއެދުންތަކާއި 

އީސް. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ  ތަހުނިޔާ ދިވެހި ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް އަރިސްުކރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލަކީ ފުރިހަމަނޫން ބިލެއް ކަމަކަށް ދެންނެވޭކަށް ޖާގަ އެއް ެނތް. ހަމައެހެންމެ އިތުރަށް 

ނުޑ  ފުރިހަމަކުރަން ނުޖެހެ އެކޭ ދެންނެވޭކަށް ނެތް. އެގޮތުން މި ބިލު ބަލައިގަނެ، ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުމަށް އަުޅގަ

ވާހަކަ ދަންނަވަން. މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ޑީ.އާުރ.ޕީގެ މަުޑއްވަރީ ާދއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިސާމު  ތާއީދުކުރާ

 355ޢަލީ އަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާެއކު ޝުކުރުދަންނަވަން. ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. ިޞއްޙީ ޚިުދމަތުގެ މަސައްކަތްތެރިންނަީކ 

ތާ، ހޯގާވެރި ބައެއް. މި ދާއިރާ ައކީ ފަރުވާކުަޑ، ކަމަށް ކަމޭނުހިތާ، ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ފަރުވާތެރި، ކަމަށް ކަމޭހި

އޯާގވެރި ނޫން ބަޔަކަށް ފުރުޞަތުއޮންނާނެ ދާއިރާ އެއް ނޫން. ފާހަގަކުރެވިފަިއވާ ގޮުތގައި ިޞއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމަށް 

ހުންގެ ިކބައިަގއި އުފެދުމުަގއި ވެސް ނުކުންނަ ގިނަ މީހުންނަކީ ޚުލްޤު ހެޔޮކަމާއި ހިތްހެޔޮކަމާއި ިއހުސާންތެރިކަން އެ މީ

ހުންނަ ބައެއް. އެހެނީ ޢަމަލީ މައިދާނުަގއި ވެސް އެ ޚިުދމަތްތެރިން އެކަން ސާބިތުކޮްށދޭ ތަން ފެނޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ 

 360ރައީސް. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނަށް ފޯރުކޮށްދޭންވީ އެކަށީގެްނވާ އާލާާތއި ާސމާނު. އެއާ ނުލައި ޞިއްީޙ 

ގެ ފަންނީ މަސައްކަްތތެރިންގެ ބޭނުމެއް ނުހިފޭނެ އެްއވެސް ގޮތެްއ އޮތް ކަމަަކށް ނުފެނޭ.  ޢިއްޒަތްތެރި ޚިދުމަތު

ރައީސް. ތަންތަނާއި ކަންކަްނ ހިންގުމަށް ބޭނުންވަނީ ތަްނދޮރުދަންނަ، ކަންކަން އެނގޭ، ޢަދުލުވެރިން. ބޭއިންސާާފއި 

ްށގެން ކަންތައްތައް ކުރާ ވެރިބަޔަކު ތިބެގެން ދުނިޔޭގެ ެއއްތާުކ ނަހަމަ އިން ކަންތައް ކުާރ، އާރާއި ބާުރގެ ބޭނުންކޮ

ވެސް ކަމެއް ރަނގަުޅވެފަ ެއްއ ނޯވޭ. ވީމާ، މިއީ ވިސްނާަލންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު ނުކުތާ އެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 365ންނަނީ މި ފުރަމާލޭގެ މި ފަހަކަށްއައިސް ދުވާފަުރެގ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އަދި ުއނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ހު

ނޑުެގ ހިތަށްއަރާ. މި ެދ ތަނުން ކުރެ ތަނަކުން އެަކށީގެންވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަެތްއ  މާފަންނުކޮޅުގައި ނޫންާބވަޭއ ައޅުގަ

ނޑުމީުހންގެ ޑޮކްޓަރަކު ހުރިްއޔާ ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރަކު ނުހުންނާނެ.  ލިބެމުންނުދާތާ ލައްކަ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ. މާބަ

ނޑުމީހުން ވިއްސޭނެ ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަ ރަކު ހުރިއްޔާ އޮޕަރޭޝަންކުރާ ޑޮކްޓަަރކު ނުހުންނާނެ. މިއިން އެކަކު ނެތަސް މާބަ

ގޮތެއް ޯނވޭ. އަދި ީކއްތޯ މި ތަންތަނަކު ކުޑަވަެރްއގެ ތަހުލީލެއް ކުރެވޭނެ ވަސީލަތެއް ނުުހރޭ. ހިތާމަ އަކީ މި ކަންކަމާ 

 370މުން، ރުންކުރު ޖަވާބުދެއްާވކަން. ދާިއރާގެ މެންބަރު މި ކަންކަން ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުަގއި ދެންނެވު

ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްދިނެއް ކަމަކު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯްނނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މާޫޔސްކުރަމުންދާކަން. ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑުގެ ވާހަަކކޮ  ޅު ނިންމާލަން، ޝުކުރިއްޔާ. ރައީސް. ހުރިހާ ގޮތަކުން ޞިްއޙީ ދާއިރާ އަށް ކުިރއެރުންއެެދމުން އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫ 
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 375`. އައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ެވސް އެންމެ ފުރަތަމަ އުފަލެއް 

ގެ ހެޔޮ އެދުމާިއ ތަހުނިޔާ ދިވެހި އެންމެހައި ކަމަށް ދެކެނީ ކުރިމަތިވަމުްނ މި އަންނަ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހު

ނޑުެގ  ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށާއި މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި އުޙުއްވަތްތެރި އެންމެހައި މެންބަރުންނަށާ، އަދި އަޅުގަ

ފަންނީ ދާއިރާގެ ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުންނަށް އަރިސްކުރުން. އާދެ! މިހާރު ބަހުސްކުރަމުން މި ދާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. މީގެ  މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލު. މި ބިލުގެ މައިަގނޑަށް ބަލައިާލިއރު ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށް ައޅުގަ

 380ބޭނުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިޞްއޙީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް އަދި ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަުޅކުރުން 

ނޑު  ނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި ިމއަދު ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އެންމެ ބޮޑަށް ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ އަުޅގަ މެން ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް. އަުޅގަ

ވީރާނާެވގެން ޮގސްފައި އޮްތ އެއް ދާއިރާ އަކީ ިޞއްީޙ ދާއިރާ. ސުވާަލކީ މިއަދުެގ ސަރުކާރަށް ދޮޅު އަހަުރ 

އް ކުރެިވއްޖެތޯ؟ މިފަދަ ބިލުތައް މަޖިލީހަށް ވެގެންާދއިރު މި ދާއިރާ ތަަރއްޤީކުރުމަށް ޓަަކއި ކިާހވަރެްއގެ މަސަްއކަތެ

މިއަދު އިންތިޚާބަށް ދެ މަހެއްހާ ދުވަހަށް ވެފައި އޮްތވާ ފޮނުއްަވއިގެން މި މަސައްކަތްކުަރްއވަނީ ކޮންކަހަލަ 

 385ްއވުމެްއ މަޤްޞަދެއްގައިތޯ؟ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާފައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވާ ބިލުތައް ބައްލަަވއިލެ

ނެތި އަނބުރާ މި މަޖީލީހަށް ފޮނުއްވަމުން ގެންަދވާއިުރ މިފަދަ ބިލުތައް ހުށަހަޅަިއގެން ިމ އުޅެނީ ކީްއކުރަންތޯ؟ މިީއ 

އަޅުަގނޑުމެން ުސވާލުއުަފއްަދންޖެހޭ ކަންތައްތައް. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މިއަުދ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ދާއިާރގެ 

ކީ ހުމެއް އައިސްގެން ޮޑކްޓަރަްށ ދައްކާލަން ދިޔަޔަސް ދޭނެ ބޭސްގުަޅއެްއގެ ހިސާބު ވެސް ކަންތައްތައް ހުރި މިންވަރަ

ނޑު މި އައީ އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާ އަށް ަދތުރެއް ކޮށްފަ. އެ ދާއިރާެގ ހާލަތު ވަރަށް ރަނގަޅަށް  ނެތް. އަޅުގަ

 390އް ހުރިާތކު ނަރުހެއް ނެތް. ނަރުހެްއ އަޅުަގނޑަށް އެނޭގ. ޞިއްީޙ މަރުކަޒެއް ހުިރއްޔާ ޑޮކްަޓރެއް ނެތް. ޮޑކްޓަރެ

ހުރިއްޔާ ދޭނެ ފަރުވާ އެއް ނެތް. މި ހާލަތަށް މިކަން  އޮތީ ގޮއްސަ. ދިަޔއިރު މީގެން ކަމެއް ރަނގަުޅކުރާކަްށ 

ނުޑ މިއަދު ިޞއްޙީ ާދިއރާގެ މި ވާހަކަ ަދއްާކއިރު  މަސައްކަތްކުާރ ތަނެއް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. ައުޅގަ

ގެ ިޞއްޙަތާ ބެހޭ ވަޒީރު ކުްށވެރިކުާރކަށް ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މި ހުރިހާ ދިވެހިރާއްޖޭ

އަދުނެއް ރަްއޔިތުންގެ ބޮުލަގއި އަުޅްއވާފައި، ކެމްޕޭނުުކރައްވަމުން ތަންތަނަށް ވަަޑއިގެްނ، ވަޢުދުތައް ވަމުން 

 395ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެ ނޫްނ އެހެން ހުރިހާ އެންމެންނަކީ  ގެންދަާވއިރު މި ވާހަކަ އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ދައްކަން

ޖަނަވާރުން ކަމަށް ވިދާުޅވަމުްނ، އަދި އެ ނޫން މީސްމީހުންނަށް އެްއވެސް ކަމެއް ނުކޮްށދެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވަމުން، 

ރު ކަމަށް ވިދާުޅވަމުން ތިމަންމަނިކުފާނަކީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ތަަރއްޤީ އާިއ ކުިރއެުރން ގެނެސްދެވޭެނ ހަމައެކަނި ލީޑަ

ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންގެ ަފއިދާ އަްށ ޓަކައި ކުރެވުނީ؟ ިމއަދުެގ  ވަަޑއިގަންަނވާއިުރ، ކޮންކަެމްއތޯ މިހާތަނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޮޑުސިންގާ ކޯލިޝަނަކުން ހިްނގަމުންގެންދާ ސަރުކާރަކަށް ާވއިރު އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް  ސަރުކާރަކީ އަުޅގަ

 400ވާދަކޮށްފާނެ ނުވަތަ ވާދަކުރާެނކަން ަގއިމުވާ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަްތވާ މީހުން އެއްެވސް ހަމަ އެްއ، ތިމަންނަމެންނާ 

އިންސާފެއް، ުއސޫލެއް ނެތި ވަޒީފާ އިން ވަިކކުރަމުންގެންާދއިރު، ދެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކޮން އޯގާތެރިކަމެއް، 
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އް އޮެވގެންތޯ މިއަދު ބިލުތައް މަޖިލީހަށް މި ކޮންކަހަލަ އިޙްލާޞްތެރިކަމެއް، ކޮންކަހަލަ ވަފާތެރިަކމެ

ފޮނުވަމުންގެންދަނީ؟ މިއީ ުސވާލު އުަފއްދަންޖެހޭ ކަމެއް ިޢއްޒޒަތްތެރި ރަީއސް. ބަެއއް ބޭފުޅުން  ނުކުމެަވޑަިއގެްނ 

 ވިދާޅުޭވ އިންސާިނއްޔަތުކަެމްއ މިވެނި މީހެއްަގއި ނެތޭ. އިންސާނިްއޔަތުކަމެއް ެއެވނި މީހެއްގެ ގަޔަކު ނެތޭ

 405ވިދާޅުާވއިރު، ތިމާެގ އިްނސާނިއްޔަތުކަމާ ދޭތެޭރގަިއ ތިމާގެ އަިމއްލަ ނަފްސާ ސުވާލުކޮށްެލވުނު ނަމަ، ިކހާ 

ނޑުމެން އެންމެ ފަހުން މަޖިލިސް އޮތް ދުވަހު ސަރުކާރުން ިމ  ނުޑގެ ހިތަށްއަރާ. އަުޅގަ ރަނގަޅުީވސް ބާޭއ އަުޅގަ

އި އަޅުަގނޑާ ބެހޭ ގޮތުން ރިޕޯޓުތައް ހަދައިގެން ދިީޓވީްނ ަވޒީރެްއެގ ރުހުމުގެ މައްސަލަިއގަ 3ތަނަށް ފޮނުވި 

ނޑު މިއަދު ވެސް މި ދަންނަވަނީއޭ. މާދަމާ ވެސް  ދައްކަމުން ގެންދިޔައިރު ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، އަޅުގަ

ނެޑއް ވޯެޓއް ނުދޭނަމޭ. ހަމަ ކެރިގެން މި ދަންނަވަ ނީ، ނުދޭނަމޭ. ދަންނަވާނަމޭ. އަޅުަގނޑަށް ުނފެންނަންޏާ އަޅުގަ

 410އޭގެ މާނަ އަކީ ތިމާ ބޭނުންވާ ކަމެއް ތިމާ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ނުވީމަ،  އެކަން ނުވުމަށް މެދުވެރިވި މީހާ އެީއ 

ރިޝްވަތުނަަގއިގެން ހުރި މީެހއް ކަމަށް، އެ މީހާ އެހެރީ ިވކިފައި ހުރި މީހެއް ކަމަށް ިވދާޅުވަމުން ގެންދާއިރު ތިާމގެ 

ނުޑ ކެރިގެން މި ދަންނަވަނީ. އަމިއްލަ ނަފްސާ ސުވާލުކޮ ށްަލބަލާށޭ ތިމާ ކިހާވަރަކަށްތޯ ެއ ކަންކަން ކުރީ. އަޅުގަ

ނުޑ ވޯޓުދޭީނ  އަޅުަގނަޑކީ ރިްޝވަތުހިފާނެ މީހެއް ނޫން. އަޅުަގނަޑކީ ޯވޓެއް ިވއްކާނެ މީހެއް ނޫން. އެކަމަކު އަުޅގަ

ނޑެްއ ވޯެޓއް ނުދޭނަން. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ގޮތަށް. އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތަށް. އެހެން  މީހަކު ބުނެގެން ައޅުގަ

 415އެހެންވެގެން މި ދަންނަވަނީ، އެ ވާހަކަ މާ ބާރުބާރަށް ތަންތާނގައި ނުދައްަކވާށޭ. ެއހެން މީހުންގެ އަގުެވއްޓުމުެގ 

 މަސައްކަތެްއގެ ގޮުތަގއި އެަކން ކުރައްވަމުން ނުގެންދަާވށޭ. އެހެން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ކުރެއްިވޔަސް ައޅުަގނޑު 

ކުށްވެރިކުރާނަމޭ. އަދިވެސް މި ދަންނަވަނީއޭ ނުދޭނަމޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މި ބިލަކީ، ބިލުަގއި ވަރަށް ގިަނ 

ނޑު  ރަނގަޅު ކަންތައްަތކެއް އެބަ ހުރި. ހަމައެއާއެީކަގއި އިޞްާލޙުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ެވސް އެބަ ހުރި. އަުޅގަ

ޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނީމަ މަޖިލީހުން ބަލައިގަނެ، މަޖިލީހުން ކޮމިޓީއަކަްށ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިފަަދ ބިލުތައް މަ

 420ފޮނުވަިއގެން، އެ ބިލަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނެސް، އެ ޤާނޫނަކަށް ހެދުމަކީ އެއީ ައޅުަގނޑުމެްނ 

ނުޑގައި އެޅިފައި ޮއތް ޒިންމާ އެއް. އެކަން ކުރަ  ންވާނެ. މި ބިލު ސަރުކާރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ކޮ

ފަރާތުން ނަމަވެސް ހުށަހެޅުއްވީތީ މަޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިސާމު ޢަލީ އަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށްިފއްޔާ ރާއްޖޭަގިއ  ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ައޅުގަ

މި އޮތް ހާލަތު ބަދަލުުކރެވިދާނެ ކަމަށް. ހަމަެއއާެއކީަގއި ައޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ޭބނުންވާ އަެނއް ވާހަކަ އަީކ މިއަދު 

ނޑު ެވސް މިއީ ާދއިރާ ެއއް ތަމްސީލުކުރަމުންާދ   425މި ޞިއްޙީ ދާއިާރގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ަދއްކަމުންދާިއރު އަުޅގަ

ނޑުގެ ދާއިާރެގ ޞިއްޙީ ކަން ތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި ތަފާތު އެކި ފަހަރު މަތިން ޞިއްޙީ މީހެކޭ. އަޅުގަ

ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަކަދެއްިކއްޖެ. ސަރުކާރު ފެށިގެން ައއިޮކޅު، ތިން މަހެއް، ހަތަރު މަހެއް 

ންނަށް މި އުޅެނީ، ވަންދެން އެކަން ވަރަށް ަރނގަޅަށް ހިނގަމުންދިޔަ. ެއހެންނަމަވެސް މިއަދު އަުޅަގނޑުމެ
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ވަނަ އަހަރު މި ރާއްޖޭގައި ާޤއިމުުކރެވުނު އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުން  2118އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ހަމަ ކުރިން 

ނޑު މިއަދު ފަހަރެއްގައި ވެސް ިމ   430ގެންގުޅުނު ިސޔާސަތު މިއަުދ އަނެއްކާ ތަންފީުޒކުރަމުން ގެންދާތަން. އެއީ އަުޅގަ

ްށ، މިައދުގެ ސަރުކާުރގެ ވާހަކަ ދަްއކާކަށް ނޫން. މީގެ ކުރިން ހުރި ސަރުކާރުތަކުން ވެްސ އުޅެނީކީ ވަކި ބަޔަކަ

ގޯސްކަެމއް ކޮށްަފއި އޮތިއްާޔ އެ ވާހަކަ ދަްއކަން އެބަ ޖެހޭ. ދަންނަވަން މި ުއޅެނީ މިއަުދ ވެްސ ކަންތައްަތއް ކޮށްދެނީ 

ތަ މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަނުގައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުްނ މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ެއއްބާުރލުންދެއްވާ ބޭފުޅުންނަށޭ. ނުވަ

ނުވަތަ ރައީސް ވަޙީދު، އެ މަނިކުފާނުގެ ކެމްޕޭނުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެިރވާ މެންބަރުން ފިޔަވައި އެހެން މެންބަރުން 

ނޑައެިޅގެން ދެއްވަމުްނގެންދަނީ ދިމާ އިނ  435ދިކީލަ ޖަވާބޭ. އެކަްނ ނިސްބަތްވާ ދާއިރާތަކަށް އަާޅލުމެއް ނެތޭ. ހަމަ ކަ

އަޅުަގނޑު ތަޖްރިބާކޮށްފީމޭ. އަޅުަގނޑު މި ވާހަކަ ދެއްީކމަ މި ރޭ އަރާނެ ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު. ކޮންމެވެސް 

އެްޑވަިއޒަރަކު ޓީ.ވީ އަށް. ައރައި، ވަރަށް ވަުރގަދަ އަށް ާވހަކަދައްކާނެ. ކަުމގެ ޙަޤީޤަތް ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅަވއިލާނެ. 

ނޑުމެްނ އެކަމަކު ައޅުގަ  ނުޑގެ މައްަސލަ އެއް ނެތް ކޮންމެ ގޮތަކަށް، ކޮންމެ ވާހަކަ ެއއް ދެއްކިޔަްސ. އަުޅގަ

ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނާއި މެދުތެރޭގައި ދަތުރުކޮށްފީމޭ. ދަތުރުކުރިއިރު ތިޔަ 

ނޑުމެންނަކަށް ނު  440ފެނުނޭ. މިއީ ޙަޤީޤަތް. އެ ވާހަކަ ދައްކާ ބަޔަކު މި ރާއްޖެ ބުނާ ފުޅާ ކޯލިޝަނެއް އޮތް ތަނެއް އަުޅގަ

 3މީހުން ލައިެގން ޖަގަހަތައް ހުޅުވާަފއި،  3އަކު ނޫޅޭ. ދެން ތިމާމެން ައމިއްލައަމިއްލަ އަށް ފުރަފުރަިއގެން ޮގސް، 

ޤަތެްއ ނޫން، މީހުން ލައިގެން ޖަލްސާކޮްށފައި ފުޅާ ކޯލިޝަޭނ ކިަޔަކސް ެއއީކީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ސިޔާސީ ޙަޤީ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއކަމާ ދެން ކިތަންމެ ކަންބޮޑުވިޔަސް މިތާނގައި މި އޮތީ ހަމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އެމް.ޑީ.ޕީ 

އާއި ޕީ.ޕީ.އެމޭ. މި ވާހަަކ ދައްކަންެވގެން މި އުޅެނީ. މި ވާހަކަ އެބަ ޖެހޭތާ ރައްޔިތުންނަށް ދައްަކއިދޭން. 

 445ވަަނ  7ްއކައިދީގެންތާ މި ކަމުގެ ޙަޤީޤަްތ އެނގޭނީ. ަރއްޔިތުން މި އަަހރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު ރައްޔިތުންނަށް މި ވާހަަކ ދަ

ނޑުމެންނަށް މި  ދުވަހު ވޯޓުލާއިރު އެބަ ޖެހޭ ަވރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަން. އިސްާލމްދީނޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަދަްއާކއިރު އަުޅގަ

ްއޔާ ކޮންމެވެސް ފާޑެްއގެ ފައްިޅއަކަށް ޒިޔާރަްތކުރާ ތަން. އެ ފެންނަނީ ބައެއް ބޭފުޅުން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގެންފި

ތަނަށް ގޮސް ނަމަސްތޭ ކިޔައި، އެންމެ ފަހުން ބެންކޮކުގެ ބޮޑުަވޒީރު ނުވަތަ ތައިލޭންޑުެގ ބޮޑު ވަޒީރު މި ޤައުމަށް 

މި ބޭފުޅާ ހެއްދެވި ގޮތަީކ ވަަޑއިގެންެނވިއިރު ވެސް ފެިނވަަޑއިގަންަނވާނެ، އެ ކަމަނާ ސަލާމަށް އަތްދިއްކޮށްލީމަ ެވސް 

ނޑު ދިވެހި   450މިހެން. މި ހާލަތުގައި ތިއްބެިވ ބޭފުޅުން އިސްލާމްދީނޭ ކިޔައިގެން މި ވާހަކަދަްއކަނީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް މި ގޮވާލަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތްކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަންޏާ، ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ 

ންކަމާއި އަމާންކަން ދަމަހައްޓަން ބޭނުން ކަމަށް ވަންޏާ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އުފާފާގަތިކަން ގެނެސްދޭްނ މިނިވަ

ބޭނުން ކަމަށް ވަންޏާ، ދިެވހިރާއްޖެ އަށް ސުލްޙަވެރިކަްނ ހޯދައިދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަންޏާ، ދިވެހިރާއްޖެ އަށް 

ޏާ ފުޅާ ކޯލިޝަނަށް ވޯޓެއް ނުދޭށޭ. އެ ކަމެއް އެ މީހުންނަކަށް ފުދުންތެރިކަން ގެންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަން

 455ނުކުރެވޭނޭ. ެއއީ ތަޖްރިބާކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީާމ، ނުދޭށޭ. ދިވެހިރާއްޖެ އަށް 
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ންޏާ ެއކަން ކޮށްެދވޭނެ އުފާ، ފާގަިތ، ސުލްަޙވެރި، އަމާން، ފާގަތި ިދވެހިރާއްޖެ އެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަްށ ވަ

ނުޑގެ ވާހަަކ  ހަމައެކަނި ޕާޓީ އަކީ ޕްޮރގްރެިސވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްްސ، ޕީ.ޕީ.އެމޭ ދަންނަވަމުން އަުޅގަ

 ނިންމައިލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 460 މްޒާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަތްބިލެ

ނުޑ އެންމެހަިއ ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުންނަށާިއ  `. އާދެ! ރަމްޟާްނ މަހުގެ ހެޔޮ ދުޢާ ާއއި ަތހުނިޔާ އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ އެންމެަހއި މެންބަރުންނަށް އަރިސްކުރަން. އާދެ! މިއަދު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޞިއްޙީ 

ންބަރު ިވސާމު ޢަލީ އަށް ައޅުަގނޑު ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްެތރިންގެ ބިލު ހުށަހެޅުްއވީތީ ަމޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ މެ

ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! މި ބިލައިގެން ކުރިއަށް، މި ބިލުަގއި ހުރި ކަންތައްަތއް ފާހަަގޮކށްލުމުގެ ކުރިން ައޅުަގނުޑ 

 465 ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ދެތިން އިތުރު މައުޟޫޢުގެ ނުކުތާތަކެއް ދަންނަވައިލާނަން. އާދެ! އަޅުަގނޑު ހިތުން ރާއްޖޭގައި 

ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ވެސް ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ސަރުކާރުތަކުން މަގުފަހިކޮށްދިނުމަކީ މުހިއްމު 

ކަމެއް. ެއގޮތުން އަޅުަގނޑު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ބަނދަރު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާުރން މަސައްކަތް ފައްޓަވަިއ، 

މަސައްކަތްކޮށްފަިއވާ ގޮތުން ބަނދަރުގެ ބޭނުންނުކުރެވިގެން ރަްއޔިތުން އެކަާމ މިހާރު މި ހިނގަމުންދާ ސަރުކާރުން 

އިހްތިޖާޖުކުރުމުން އެ މަސަްއކަތްކުރާ އެމް.ީޓ.ސީ.ސީން ތަެކތި ބޭލުމަށް ނޭދޭ ހިނދު ވެސް މި ސަރުކާރުން އަްނގަީނ 

 470ދުމަތެއް ދިނުމަށް މަސައްކަތެއް އެ ތަކެތި ބާލަިއގެން ގެްނދިއުމަށް. އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚި

ކުރެޭވއިރު، ަރއްޔިތުން އެދޭ ގޮތާ ޚިލާފަށް އެކަން ކުރެޭވ ނަމަ އެކަން ރަނގަޅަށް ޮކށްދިނުމަކީ އެއީ ސަުރކާރުެގ 

ނޑު ސަރުކާރަށް ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ ެއކަން ވީހާވެސް ރަނގަޅަށް ކޮށް  މަސްއޫލިއްޔެެތކޭ. ވީއިރު ައޅުގަ

ނޑު އެދޭ ކަމެއް. އަދި ނިންމަވައިދެްއވުމަ ށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް އަންަގވަިއ، ެއކަން ނިންމަވައިދެއްވުަމކީ ައޅުގަ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ަރއްިޔތުންގެ ފަރާތުން އެ ކަމަށް ކުރަންޖެހޭ އިހުތިޖާޖު ރައްޔިތުން ކުރާނޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ 

 475ހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މި ރައީސް. މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑު ދެތިން ނުކުތާ އެއް ފާ

ނޑަށް ފެންނަ ރަނގަުޅ  ބިލުގައި މި ވާ ަކއުންސިލުތަުކގެ ހިންގުމަށް ިސވިލް ސަރިވސްގެ މުަވްއޒަފުން ތިބުމަކީ ައޅުގަ

މުހިއްމު އެއް ކަމެއް. އަޅުަގނޑު ދަންަނވާަލން ބޭނުންވަނީ، ައޅުަގނޑުމެްނ މި ކައުންސިލުތަްއ އުަފއްދާިއރުގައި ވަރަށް 

ނޑުމެން  ނޑުމެން ދެނެަގންނަން އެބަ ޖެހޭ. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން އަޅުގަ ކަމެއް އަުޅގަ

ނޑިޔާރުން ލައިގެން. އުފެއްދީމަ، މިއަުދ  އުފެއްދީ ރައްޔިތުންނަށް، އަިދ ޖުޑިޝަރީ އަށް ރަނގަޅަކަށް ޓަކައި ގިނަ ފަ

ނޑިާޔރުން ތިބެގެން ޖުޑިޝަރީ ނެތްކަން ރަނގަޅުކުރެޭވކަށް.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ެއނގޭ  480ޖުޑިޝަރީަގއި ފަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި މެޑިކަލް ކައުންސިލުަގއި ގިނަ ޑޮކްަޓރުން ތިބޭ ނަމަ، ނުވަތަ އެ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އެ ބޭފުޅުން ުކރައްވާ ނުރަނގަޅު ކަންކަްނ  ހަމަހަމަވާ ގޮތަށް ޑޮކްޓަރުންަނށް، މެޑިކަލް ާދއިރާގެ ބޭފުޅުްނ ތިއްބަވާ ނަމަ
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ނޑު ހިތަށްއަރާ. ެއހެންވީމާ، މި ކައުންސިލުތައް  މި ތަޙުޤީޤު ކައުންސިލުތައް މެދުވެރިކޮށް ކުރެވޭނެ ބާޭއ އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނުޑމެން ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަން އެކުަލވާެލވިފައި ޮއތްއޮތުމުން އަުޅގަ އެކުަލވައިާލއިރުަގއި އަުޅގަ

 485ވަޅު ލިބިގަންނަން އެބަ ެޖހޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ އެކަން ފާހަަގކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ މި ބިލުން. އިތުރު ފިލާ

ނޑައަޅާަފއިވާ ެއއްވެސް އަދަބެއް ނެތް ޖަލު  ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި ބިލުގައި ކަ ކަމެއްގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑަްށ ފެންނަނީ މި ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފި ނަމަ، ޙުކުމެއް. މުޅިން ވެސް ޖޫރިަމނާ މި އޮތީ . އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ކުއްަތއް ކުރާ މެިޑކަލް ޕްރޮފެޝަންގެ ބޭފުޅުންނަށް އެ  އަދި ކޮމިޓީއަކަށް ގޮސްފި ަނމަ މި ބިލުގައި ކަ

އްދާތަްއ ބައްޓަންކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކުށް ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ ޖަލު ޙުކުމް އަންނަ ގޮތަކަށް މި ބިލުގައި ބައެއް މާ

 490ރުފިޔާ އާއި ެއއްލަްއކަ ރުފިޔާގެ އަަދބަކީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ  75111ރުފިޔާ އާއި  51111އަޅުަގނޑު ދެކެން. 

ނަޑއެޅިަފއިާވ  ޞިއްޙީ ދާއިާރގެ މަސައްކަްތުކރައްވާ ބޭފުޅުްނގެ ފަރުވާުކޑަަކމުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކުން، ނުވަތަ މީގައި ކަ

ކަމުގެ ތެެރއިން އެ ކަންަކމުން އެއީ ކުެށއް ކަމަށްެވ، ހުސްއެކަނި ޖޫރިމަނާ ނުވަތަ ފައިސާ ދަްއކާ ގޮތަށް އޮތުމުްނ ކަން

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގިއ މި ކަމަކަށް ނުފުދޭ. ވީއިރު އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އެ ބަދަލު، އެ އިޞްލާޙު މި ބިލަށް 

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ގެންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެ ން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

 495ނުވަތަ އެހެން ވެސް ފަންނީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން އެ މީހުންގެ ފަންނީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްކުރުުމގެ ކަންތައްަތްއ 

ެވގެންވާ ގޮްތ. އެހެންނަމަވެސް އެގޮތަްށ އެބައިމީހުން އަމިއްލަ އަށް ރާވައި ހިންގާ ގޮތަށް އޮތުމަކީ އެންމެ މޮޅުއިތުރު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން ުނބެހެއްޓޭ ނަމަ މިގޮތަށް އޮތުމަކީ ވެސް ގޯސް ގޮތެއް ޫނން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

އަޅުަގނޑު އަބަދުވެސް ިދެވހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިާރެގ ބޭފުޅުން ކުރައްވާ މަސަްއކަތަށް ތަރުހީބުދެން. އަދި 

 އެ ބޭފުޅުންނަށް...އަޅުަގނަޑކީ 

 500 

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟު ވާހަކަެދއްެކުވން:

`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިގެން ޤާނޫނަނީ ނުވަތަ ބިލަކީ 

ނޑު ވެސް ަޤބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެ ރި ރައީސް. އަޅުަގނުޑގެ ސުވާލަީކ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއްގެ ގޮތުގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނެއް ހެދީމާ އެ ޤާނޫނު ބަލައިގަނެ، އެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރަން މިއަދު ބަޣާވާތްކޮްށގެން ތިބި 

ނޑުމެންނަށް މި ދެވެނީ ކިހާހިސާބަކަށް ބާއޭ. މިސާލަކަށް ވަރަށް ފަހުން   505ބައެްއގެ އަތްމަްއޗަށް ދޫކޮށްލާއިރުަގއި އަުޅގަ

ޯކޓުން ޙުކުމެްއ ކޮށްިފ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެންމެ ވަުރގަދަ ެއއް ތަން؛ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާެގ އޮފީހުން ޤާނޫނާ  ސިވިލް

ނުޑގެ ުސވާލަީކ މި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރަނީ  ނޑަެއޅިގެްނ މުޠުލަޤަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް. އަުޅގަ ޚިލާފުވި ކަމަށް. ކަ

ން މި މަޖިލީހަށް ވެސް ޖަވާބުދާރީ މިއަދު ވަނީ ނުެވވިފަ. ޭއގެއިތުރުން ތިމާމެން ކޮންތާކުންތޯ؟ އަދި އެކަމާ ުގޅޭ ގޮތު

އަވަްސެވގަންނަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ކްރިސްިޓއަން ދީން ފެތުރުމަށާ، އަދި މިކަމާ ގުިޅގެން އެިކއެކި ަޤއުމުތަކުން ފައިާސ 
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 510ވަނީ ބަޣާވާތަކަށްފަހު ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރެއަށް  ހޯދުމަށް އަވަސްެވގަންނަނީ އިންތިޚާބަށް. އާދެ، މިއަދު މި ޤައުމު މި 

ގޮއްަސ. މިއަދު އަޅުަގނޑުެމންނަށް މި ފެންނަނީ ވަރަށް ފަހުން ޑީ.އާރު.ޕީގެ ލީޑަރު ތަސްމީން ނައިބު ރައީސަކަށް 

 ނެގުމަށްފަހު ޢަދާލަތުން ހިތްޕުޅުހަމަނުޖެހިގެން އެ މަނިކުފާނަށް ފައިސާ ދިންކަން އެނގިަވޑަިއގެން މިއަދު އެ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަނީ ޕާޓީ މުޅިން  މަނިކުފާނު ދުރުކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ތަން. އާދެ، ައޅުގަ

 މަރުވެދާތަން...

 515 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 520 

 ދާއިރާމެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ޅިވަރަމުނޮ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ނަންގަނެޭވއިރު ފުރިހަމަ ނަން ވިދާޅުވެފައި އެ 

ޑީ.އާރު.ީޕގެ ލީޑަރަށް  ވާހަކަދަްއކަވަންޖެހޭނީ. އަނެްއކާ އޭެގއިތުރުން ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަ އެއް މިތާކު ނުދެއްކޭނެ.

އެްއވެސް ފަިއސާ ެއއް އެްއެވސް އިރަކު ެއއްވެްސ ފަރާތަުކން ދީފައެއްނުވޭ. ަފއިސާ ޭދންޖެހޭ ފަރާތެއް، މަޖިލީހުގެ 

 525 ނައިބު ރައީސަށް އޮންނާނީ ާލރިދައްކާފަ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

ދައްަކވާ ވާހަކަފުޅާ ގުިޅގެްނ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަަލއިަގިއ  ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

 ފުރުޞަތުދިނުމެއް ނޯންނާނެ. ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟު ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް.

 530 

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟު ވާހަކަެދއްެކުވން:

ނޑުެމންނަށް މިއަދު އެނގެން އޮތީ މުޅި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ  އާދެ، ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

މާލީ ބޭންކު، އެއް އަތަކަށް ައރިއަޅައިލާަފއި އޮތް މަންޒަރު. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ޓުން ތަންފީޒުކޮށް، އަދި އެ ފައިސާ ދެއްކި އަޑު. ކޯ 2ނައިބު ރައީސަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ޓަކައި ޙުކުމްކޮށްފައި، ޙުކުމް 

ނުޑމެންނަށް ސާބިތުވެގެންދަނީ ފައިސާ ދޭން އޮތްކަން. މިކަމާ ގުޅިގެން ނިޒާމީ ނުކުތާ   535އާދެ! އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނަންގަވާ ނަމަ މިއާ ގުިޅގެން ދައްކަންހުރި ވާހަކަ ވަރަށް ގިނަ. އޮރިޔާން ާހލުގައި ނުކުންނަންޖެހިދާނެ. 
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ނޑުމެންގެ ސިނކުޑީަގއި ނޯުޓކުރެވިަފއި އެަބ އަޅުގަ  ނޑުމެނަށް ލަްއކަ ވާހަަކ އެނގޭ. ލައްަކ ގިނަ ކަންތައްތައް އަުޅގަ

ހުރި. އެހެންނަމަވެސް މިއަދުގެ ތަޅުމަކީ އެ ވާހަކަަދއްަކން އެންމެ އަޢުލާކަން ބޮޑު ތަޅުމެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނުޑ ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ އަ ނޑުމެން މިފަދަ ބިލެއް ދޫކޮށްލާއިުރަގއި ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ރައީސް. އަުޅގަ ުޅގަ

 540މި ކަންކަމާ ުގޅޭ ގޮތުްނ ިވސްނަން. މިއަދު ދެންމެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާުޅވިހެން ބަނދަރުތައް ހުއްިޓ، 

ކަަމށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ބަދަރުތަކުގަިއ މަސަްއކަތްކުރާ އެްއޗެހި ގެންނަމުންދާއިުރގަިއ އަޅުަގނުޑ މިއަދު ސަމާލު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމުގައި ސަޢޫދީ ފަންޑުގެ ދަށުން ދާންދޫގައި އަޅަންފެށި މިސްކިތް ބަޣާވާތަށް ފަހު 

ހުރީ ހުއްޓިފައޭ. މާމެންދޫގަިއ އަޅަންފެށި މިސްކިތް ބަާޣާވތަށް ފަހު ހުރީ ހުއްޓިފައޭ. އަޅުަގނޑުމެން ހަނދަންފެށި 

ބަނދަރު މާމެންދޫގައި، ބަޣާާވތަށް ފަހު އޮތީ ހުއްޓިފައޭ. އެއް އަހަރު ވެގެންދިަޔއިުރގަިއ ސުނާމީގައި ހަދާފަިއ ހުރި 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ބަޣާވާތްކުރީމާ ދިމާވާނެ ގޮތް މިޞްރަށް ވެްސ   545ހުރިހާ ގެތައް އެ ހުރީ ހުއްިޓފައޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެނޭގ އެްއ ޙަޤީޤަތަކީ ތިމާމެންނަކީ ރައްޔިތުްނގެ ތާއީެދއް ނެްތ އެ އޮތީ ހަމަ ދިމާވެަފއޭ. މިައދު އަ ުޅގަ

ބަޔަކު ދައުލަެތއްގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވީމާ ދެން ދިމާވާނެ ހުރިހާ ކަމެއް މި ޤައުމާ ދޭތެރޭ މި ދަނީ. ކޮންމެ މަހެއްގަިއ 

ނޑުމެން ދެްނ މި ދާންޖެ މިލިއަން ޑޮލަރު  51ހޭނީ ޗަމްޕާ ކައިިރ އަށް މުސާރަދޭން ފަންސަވީހާ ހަމަައށް އެޅީމާ އަުޅގަ

ހޯދަން. އެއްވެސް ކުންފުންޏެއްގައި ފަިއސާ ެއއް ނެތް. ދައުލަތުގެ ރިޒާްވަގއި ފައިސާ ެއްއ ނެތް. މިއަދު އަލުވި ކިޯލ 

 550ޔާ އަށް، ރުފި 5ރުިފޔާައށޭ އިނގޭތޯ. އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިަކމުގައި މިއީ  61އެްއ، ފިޔާ ކިޯލއެްއގެ ައގު ަބއްލަވާ ޝަރީފު. 

ރުފިާޔ އަށް ބާޒާުރގަިއ ހުރިހުރުމަކީ ބަޣާވާތްކުރުން. މިއަދު މި  61ރުފިާޔއަށް ބާޒާރުން ލިބުުނ ފިޔާ ކިލޯ މިއަދު  6

ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަަދއްާކއިރުަގއި އެސް.ޓީ.އޯ އިން ެއޖެންޓުކަން ނަގާފައި ހުރި ިގނަ އެއްޗެހިަތއް މިއަދު ވަނީ 

ބޮޑު ރޭވުމެްއގެ ދަށުން. އާދެ، ޞިއްޙީ ދާއިރާ ފުޅާުކރުމަކީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވަޢުެދއް.  ހިޔަލީ ކުންފުންޏަށް ދީފަ.

ޑޮކްޓަރުްނެގ  2111، 1111އޯގާތެރިންނާއި  251އަޅުަގނޑުމެން ތަްއޔާރުވަމުން މި ދަނީ މިނީ މެނިފެސްޓޯއާ އެީކގައި 

 555ނޑުމެންނަށް އެަބ އެނގެންޖެހޭ ޮކއްެޗއްކަްނ ތަމްރީނާ އެކީަގއި ާރއްޖެ ތަރައްޤީކުރުމަށް. އާެދ، މިާއއެީކގައި އަުޅގަ

މަދުވެގެން މި އުޅެނީ، ކޮންާތކުކަން ލޫޕްހޯލް ުއޅެނީ. ކޮންާތކު ޕެުޗއެޅީމާކަން ރަނގަުޅވާީނ. ެއއީ އެމް.ޑީ.ޕީން ދަންނަ 

ންގެ ކަމެއް. ެއކަން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެނގެނީ ހއ. އިން ެފށިގެން ައއްުޑއާ ހަމައަށް ޭގެގ އަށް ވަެދ، ރަްއޔިތު

ނޑުމެްނ ނުކުތީމާ. ފުށްޖަހައިގެން ޭގގައި ތިބެގެން ރަްއޔިތުންެގ  ބަސް އަހައި، ރަްއޔިތުންގެ ާވހަކަތައް އަހަން އަުޅގަ

ުދވަހުގެ ކޮށްތު ގަންނާނެ ފައިާސ ނެތުމަކީ ެއއީ ދެރަ ކަމެއް.  15އިހުސާސްތަެކއް ނޭނގޭނެ. މިއަދު  މާލީ ބޭންުކަގއި 

 560މިިލއަން ޑޮލަރު ދައުލަުތގެ ރިާޒްވަގއި ހުރިކަން ެއއީ އެންމެން  711ކޮށްލިއިރުަގއި ބަޣާވާތަކުން ސަރުކާރު ބަދަލު 

ދަންނަ ހެއްކެއް. ޖީ.އެމް.އާާރ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭރުން ގެންނެިވ ބޭފުޅާ އާިއ ދައުލަުތގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާުޅވީ ީކކޭތޯ؟ 

މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކާފައި އެބަ އޮތޭ. މިއަުދ  31 ފުރަތަމަ ކުއާޓަރަގއި ވެސް ދިވެހި ދައުލަތަށް ޓެްކސްެގ ޮގތުގައި

ވެހެނީ ިވއްސާރަ. ވަޙީދު ބުެނފި، އާ ރަްނވޭ ެއއް އަޅަންަފށަނިއްޔޭ. ކޮންާތކުތޯ؟ ޭގ ދޮރުމަތީގައިތޯ؟ ކޮަބއިތޯ ހެދި 
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ވާހަކަކަން މި  އެއަރޕޯޓު؟ ކޮަބއިތޯ ެއޅި ރަްނވޭ؟ ކޮބައިޯތ، ޖީ.އެމް.އާރު؟ މިއަދު ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް އެނގޭ ހުސް

 565 ދެއްކެނީ. މި ބާޣީން ދައްކާ ާވހަކަ ޤަބޫލުކުރެވޭކަށް ނެތްކަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑަށް ފާަހަގކު ރެވެނީ މި އިދާރީ ބަެއއް ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖުމުލަކޮށް މި ބިލަށް ބަލައިލާއިރު އަުޅގަ

ކަހަލަ ފިޔަވަޅުަތއް ޖޫރިމަނާ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ، ެއޅޭ ކަަހލަ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމުކުެރވިފައިވާ ގޮތް ރަނގަޅު ކަމަްށ 

 570އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ. އެހެން މި ދަންނަނީ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްކުަރއްވާ ބޭުފޅުންގެ ެވސް ނިގްލެޖެންސުން 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ދެން މި ކަމެއް ކުރެ ވިަފއިވާ ކަމަށް ަވންޏާ އެ ކަމަށް އެޅެންޖެހޭނީ އިދާރީ ފިޔަވަެޅއް ކަމަށް އަުޅގަ

ކަމުގަިއ ޖިނާޢީ މައްސަލަ ެއއް ވާ ކަމަށް ވަންޏާ ޖިނާޢީ ބައި ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭނީ އެހެނިހެން ޕްރޮސީޖާތަކުެގ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެ ންވީމާ، ިމ ބިލުގައި ޖަލު ޙުކުމްތަކެއް އައިްސ، ޞިއްޙީ ާދއިރާަގިއ ތެރެއިން ކަމަށް އަުޅގަ

ޚިދުމަތްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ނުތަނަވަްސކަން ލިބޭނޭ ކަހަލަ ގޮަތކަށް މި ކަން އޮުތމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮެތްއ 

ނޑު ޤަބޫލެްއނުކުރަން. މައިގަިއނޑު ބޭނުމެއް ކަމަށް ވެފައި މި އޮން  575ނަނީ ޞިއްޙީ ދާއިރާގަިއ ކަމަކަށް އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުަރއްވާ ބޭފުޅުން ވެސް ޒިންމާދާރުކުރުވުން. ޮކންމެހެން ބަޔަކަށް އަދަބު ދިނުމެއް ނޫން މީގެ ބޭނުމަކީ. 

ގަސްތުަގއި މީހަކު ކުށެްއ ޮކށްގެން ޖިނާޢީ ކަންތައްތަެކްއ ހިންގައިފި ކަމަށް ވާނަމަ އެ ކަްނކަމަށް އަދަބުދެވޭޭނ 

ނޑު ބޮޑަްށ ނިޒާމުތައް ައޅު ަގނޑުމެންގެ އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކުގެ ތެެރއިން ހަމަޖެހިފައި މިހުރީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަނީ މިހާރުވެސް މި ބިލުގައި އެކުެލވިގެން މި ވާ ގޮަތށް ޖޫރުމަނާތަކެއްގެ ތެރެއިން މި މައްސަލަތަކަށް ހައްލެްއ 

 580ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ިމ ދާއިރާ ައކީ އެ ބޭފުޅުންނަްށ  ގެނައުމަީކ ޞިއްީޙ ދާއިާރގަިއ ޚިދުމަތްކުރައްވަން 

ނޑުމެން އިންސާނުންވީމާ ބަެއއް ފަހަރު އަތްދަށުން ދޫވެގެން ވެްސ  އޮޅިގެން ވެސް ަބއެއް ކަންތަްއތައް ކުެރވޭނެ. އަުޅގަ

ތުން އެީއ، އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް މި ބައެއް ކަންަތއްތައް ދާނެ. އެެހންވީމާ، އެ ކަންކަމަށް ެއޑްެރސްކުރެވޭނޭ ގޮަތކަށް އޮ

ދާއިރާަގއި ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ިހތްވަރު ލިބޭނޭ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ އޮތުން އެއީ ވަރަށް މުހިއްުމ ކަމެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު 

ނޑުމެންނަށް ޞިއްޙީ ދާއިާރގައި ޚިުދމަތްކުރާނެ ފަރާތްތަކުގެ އަދަ ުދ ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންނޫނީ މުސްތަޤްބަލުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ ާދއިރާ އަށް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ކުރުްނ   585މަދުވެގެންޮގސް ެއކަމުގެ ޭނދެވޭ އަސަރު އަުޅގަ

އެކަީށގެންވާ ކަހަލަ ކަންތައްަތއް ވެސް މެުދވެރިެވގެން ައިއސްދާނެ. ދެން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފަދަ، އުގަންނައިދިނުުމގެ 

ލް ސަރިވސްެގ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އޮްނނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ދާއިރާގެ ޚިދުމަތް ފަދަ ޚިދުމަތްތަކަކީ ސިވި

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއްުނކުރަން. މިއަދު ޙަޤީޤަތުގައި ދިމާެވގެން މި އުޅޭ މައްސަލަ އަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ޓްރެއިންޑް ޞިއްީޙ 

ވަތަ ަރނގަޅު ފެންވަުރގެ ީޓޗަރަކަްށ ދާއިރާގެ ބޭފުަޅކަށް ލިބިަވޑަިއގަންނަވާ މުސާރަ އަށް ވުރެ ބޮޑު މުސާރަ ެއއް، ނު 

 590ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ މުސާރަ އަށް ވުރެ ބޮޑު މުސާރަ އެއް އެބަ ލިބިވަަޑއިގަންަނވާ ެއއަްށވުރެ މާ ފަންނީ ގޮތުން ދަށް 
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މަޤާމުތަކުގައި ިތއްބެިވ، ިމނިވަން މުއަްއސަސާތަުކގަިއ އުުޅއްވާ ބޭފުޅުންނަށް. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ފަަދ 

ތަކަށް ނުކުމެވަަޑއިގަްނނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުްނގެ އަދަދު މަުދވެ، ނޫންނަަމ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް

ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި ތިއްބެވި ުނވަތަ ތަޢުލީމުދިނުމުގެ ދާއިރާެގ ތެރޭގައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ޑްރެއިން އައުްޓެވގެން މި ދަނީ 

ނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ެފންވަރު ދަށްެވގެން މި ދަނީ. މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ ދިމާއަށް. އޭ  ގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

 595އޭގެ ސަބަބުން އަުޅަގނޑުމެްނގެ ުއގަންނައިދިނުމުގެ ފެންަވރު ދަށްވެގެން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނު ހަދާއިރު 

ނޑު ޤަބޫލު ނޑު އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަްށ ވިސްނަންޖެހޭ ނުކުތާ ެއްއ ކަމަށް އަުޅގަ ުކރަނީ މިއީ ވެސް. އަުޅގަ

ނުކުތާގެ މައްޗަށް ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވިސްނާވަޑަިއގަންނަވާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްާޔ  2ޤަބޫލުކުރަނީ މި ދެންނެވި 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 600 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަކަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނެހާ ަވގުތު ނެތީމަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ، މިހާހިސާބުން އިތުރު މެންބަ

މިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮެޅއް އަރުވަން. ދެން މި ބިލުގެ  31އަޅުަގނޑު ަގސްތުކުރަނީ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ނޑައެޅުުނ  11އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގަިއ އަިދ  ަގޑިއުުރގެ ވަގުުތގެ ތެެރއިން.  1މިނެޓު ބާކީ އެބަ އޮތް މިއަދަށް ކަ

ނޑު ޖަލްސާ ފެށާތާ  11ންވީމާ، އެ އެހެ ނޑު ދެން ދާީނ  11މިނެޓު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އަޅުގަ މިނެޓު ފަހުން އަޅުގަ

 605 މިނެޓުގެ ހުސް ވަގުުތކޮެޅއް އަުރވަން. 31ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހެޅިފައިވާ ަމސައްކަތްތަކަށް. ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް 

 

 ]އަށް  11:12އިްނ  11:27ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މަސައްކަތަިއގެން ކުރިއަށްދާއިރު ައޅުަގނުޑމެންގެ ކުރިމަތީގައި މި އޮީތ   610`. ހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު އަޅުގަ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަުޑްއަވރީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ވިސާމު ޢަލީ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަުތގެ 

ނޑު ފުރުޞަތު ިމ އަުރވަނީ މާފަންނު އުތުރު  ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ިބލު. މި ބިލަށް ވާހަކަެދއްކުަމށް އަުޅގަ

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 615 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް މިހެން ހުށަހަޅާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުެގ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލެއް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، 

އްކަތްަތއް؛ ރާއްޖޭަގއި ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން، އެ މީހުންގެ ފަންނުގެ ހުށަހަޅާފައި މި ވަނީ. ފަންނީ އެހީތެރިންގެ މަސަ

މަސައްކަތްތަްއ ރަނގަޅު. އެެހންނަމަވެސް ރާއްޖޭަގއި ފަންުނގެ މަސަްއކަތްތައް އެ މީހުން ކިތަންމެ ރަނގަުޅވިޔަްސ 

 620ތީ ކަސްޓަމުން ެއއް ކިޯލގެ މިތާގެ ތެރެ ނެތް ރަނގަުޅާވކަށް. ެއއީ ރާއްޖެ އަށް މިހާރުވެސް އެންމެ ފަހުން އެ އޮ 

ހެރޮއިންނާ، ދިހަ ކިލޯގެ ހަޝިޝް އޮއިލް ހިފާފަ. ރެޑުކޮށް ހިފާފައި އެ އޮތީ. ހަމަ ރަތް އަތުން ހިފާފައި އެ އޮތީ. 

އެހެންނަމަވެސް ެއ ހިފިމީހާ އެހެރީ؛ އެއާ ބެހޭ މީހާ އެހެރީ ދޫކޮށްލާފައި މިހާރުވެސް. ކަސްޓަމުގެ ވެރިންނަށް ތިބި 

ރޮމޯޝަނެއް ދެނީކީ ނޫން. އެތާ ތެރޭގައި ތިިބ ސްޓާފުންނަށް އެއްވެސް ުކރިއެރުމެއް ދެނީކީ ނޫން. އެ މީހުންނަށް ޕް

މީހުން މަސްތުވާތަކެތި ހިފީމަ މިހާރު ކަސްޓަމްސް ކުށްވެިރަވނީ މި. އެ ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ކުންފުންޏަކުން، ކުންފުނީެގ 

 625ބައެްއކަން އެނގޭ. ސަުރކާރަށް އެނގޭ. ފުލުސް އޮފީހަށް  ޑިރެކްޓަރުންނާއި އެ މީހުންެގ ހިއްސާދާރުންނަކީ ކޮން

މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި އޮތީ. ޕީ.ޖީ އަށް، ކަސްޓަްމގެ ިއސް ވެރިން ޮގސް ޕީ.ޖީއާ ބައްދަލުކޮށްފައި ދެންނެވި ެއ 

 މައްސަލަ. އެހެންނަމަވެސް ަމސްތުވާތަކެތި ގޮދަޑިތަުކަގއި... 

 

 އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

 630ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ޞިއްީޙ ޚިދުމަތުެގ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންެގ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 

ނުޑ ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ،  ކަމަށް ޓަކަިއ މަޑުްއވަރީ ާދިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިސާމު ޢަލީ އަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ިމހާރު މި ޢަމަލުކުރަމުންދާ މިފަދަ ޤާނޫނު ތަކެއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހަށް ބަލައިލިޔަސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިމ 

ބެހޭ ގޮތުން ހަމަ އެ ބައެްއގެ ިސޔާސީ މަުގސަދު  ފަހަކަށްއައިސް ފެންނަމުންދަނީ ބިލެއް މިތަނަށް ހުށަހެޅީމާ ެއ ބިލަކާ

 635ކުރިއެުރވުމަށް ޓަކަިއ، އެ ިބލަކީ ކިތަންމެ ރަނގަޅު ބިލެްއ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެ ބަޔަކު ރުއްސުމަށް ޓަަކއި ެއާއ 

ނޑުެމން ފާޑުކިޔަން  ވެސް ޖެހޭނެ. ސީދާ ދިމާއިދިކޮޅަށް ވަކި ކަހަލަ ޙުދޫދެއް ނެތި، އެއަށް ފާޑިކިޔަމުން ދާތަން. އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ކަންކަން؛ ބިލު ހުށަހަޅާ ގޮތް ޫނން އެހެން ގޮތަށް ބިލު ބައްަޓންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވެްސ  އަދި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ އޮތް. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ މިއަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމަކީ މި ަމޖިލީހުން ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. 

ނުޑ އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން  ިމ މަޖިލީހުގައި ކަންތައް ކުރަްނޖެހޭނެ ގޮތަކީ މި ދެންނެވި ބީދައިން ކަމަށް އަުޅގަ

 640ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންނަމަވެްސ ބިލެއް ހުށަހެޅުނީމާ، ޞިއްޙީ ދާއިާރގެ ބިލެއް ހުށަެހޅުނަސް ބައެއް ބޭފުޅުން އެ 

ސާލަނީ. އަނެއްބައި ބޭފުޅުން އެހެން ކޮންމެވެސް ބޭފުޅުންގެ ރަށުގެ ބަނދަރުގެ ވާހަކަ ދައްަކއިލާފައި އެކަން ހިތްހަމަޖައް

ވާހަކަ ެއއް ދައްކާަފއި އެކަްނ ފުއްދާލަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ 

ނުފެނޭ ކަންތައްތަެކއް އެބަ ހުރިކަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ިނޒާމު އަދި ހަމަގައިމު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް 
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އަހަރުދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް ލިބުނުއިރުގައި އެ ލިބުނު  3އެްއވެސް ބަަޔކަށް އިޞްލާުޙކުރެިވގެންދިޔަ ތަނެއް. 

 645ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ އެކަްނ ުކރެވިފައި ނެތް ހިނދު، ިމާއ ބެހޭ ގޮތުން އެހާ ފުޅާ 

ރިހަމަ އަށް ލިބިގެންވާ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އަދި ދާއިރާެއއްަގއި ފާޑުވިދާުޅވުމުެގ ޙައްޤު އެންމެ ފު

ނޑު ވެސް އެކަން ޤަބޫލުކުާރ  ނުޑގެ ަބއިވެިރވުން ެވސް ހިމެނޭ ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުގަ އެކަން ކުރުުމގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ހާލަތު މި އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް  ހާލުގައި މި ވާހަކަ މި ދައްަކނީ. ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ މިއަުދގެ ޞިއްޙީ

ނުޑމެންނަށް ޑޮކްޓަރުން ލިބުމުގެ ދަތިކަން އިންތިހާ އަށް ބޮޑު. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެިކ . ދަށަށް ގޮސްފައޭ އަޅުގަ

 650ކަންކޮޅުތަުކގައި މިހާުރވެސް ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ހަމަ ޑޮކްޓަރުން ނުލިބިގެން ތެޅިޮފޅެނީ އިނގޭތޯ. ސަުރކާރުން 

ހަމަ ކޮންމެ ސަރުކާރެްއގައި ވެސް ައޅުަގނޑުމެން އާދޭސްކުރަމުން ދަން. މިހާރުވެސް ކުޑަހުވަޫދގަިއ  އަޅުަގނޑުމެން؛

ގައިނީ ޮޑކްޓަރެއް އަދި ޢާއްުމ ބަލިތަކާ ބެހޭ ޑޮކްޓަރެއް ެވސް ނެތިގެން އަޅުަގނޑުމެން މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން އުޅޭާތ 

ނޑު މެްނ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރޭގައި އަފްޣާނިސްތާނުެގ އެތައް ުދވަހެއް ވެއްޖެ. ެއހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ޑޮކްޓަރުންނަކީ ާރއްޖެ އަށް ބަލައިގަންނަ ޮޑކްޓަރުން ނޫން ކަމަށް ވާީތވެ އަުޅަގނޑުެމންނަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް 

 655އިންތިހާ އަށް ޑޮކްޓަރެްއގެ ހުއްދަ މިހާތަނަށް ވާއިުރގައި ވަނީ ނުލިބިފަ. ޑޮކްޓަރުން، ސްޕެޝަލިސްުޓން ހޯދުމަކީ 

ނޑުމެންނަށް އެ ޑޮކްޓަރުްނ  ދަތިކަމެއް. ކޮންމެކޮންމެ ތާުކން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުލިބޭ. ލިބޭ ތަނަކުން ވެސް އަުޅގަ

މިތަނަށް ގެނެވޭނެ ގޮތްތަކެްއ ނެތް. މެޑިކަލް ަކއުންސިުލން ފާސްކުރާ ނަންތަކެއް ިފޔަަވއި، ުނވަތަ ފާސްކުާރ 

ނޑުެމން ތަކުރާރުކޮށް މި ދައްކަނީ އުސޫލެްއގެ މަތިން ނޫނިއްޔާ އަ ޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޑޮކްޓަަރުކ ނުގެނެވޭ. ދެން އަޅުގަ

ފުޅުންެގ ޞިއްހީ ނިޒާމު ކުިރއަރުވާ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޮޑކްޓަރުންގެ މުސާރަ ުކޑަކަން އެިކއެކި ފަންނީ ބޭ

ނޑުމެންނަށް ތާއަބަދު އަުޑއިވެމުންދޭ. ާކަކށް، ކޮން ކަމެއްތޯ ކޮށްދެވުީނ؟ އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހަށް   660ފަރާތުން އަޅުގަ

ކޮންކަމެއްތޯ ކުެރވުނީ؟ މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ުނވަަތ ޑޮކްޓަރުންގެ މުސާރަ ޮބޑުކުރުމަށް ޓަަކއި ނުވަަތ 

ނޑުމެން އެންމެން ެވގެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަޢުލީމާއި ޞިއްޙަތު މިއީ އެންމެ މުހިއްމު އަސާސެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރުަގއި މިައދުގެ ޓީޗަރުންތައް ެވސް ބުނަމުންދަނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ މުސާރަ ކުޑަކަމުގެ ސަބަބުން 

ެރވޭ ވާހަކަ. ޑޮކްޓަރުން ލިބުމުގެ ދަތިކަން އެ މީހުން ޤައުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނުކު

 665ވެސް، މި ބޭފުޅުން ވިދާޅުަވމުންދަނީ ޑޮކްޓަރުންގެ މުސާރަ ކުޑަކަމުން މި ތަންތަނަށް އަންނާނެ ޑޮކްޓަރުން ލިބުން 

ނޑު ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ މިފަދަ ޤާނޫނުތައް އަޅުަގނޑުމެްނ  ދަތިކަމުގެ ވާހަކަ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަދަ އިގެން މި ޤާނޫނުތަކުގެ ފޮނިމީރުކަން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް އެންމެ ހެޔޮ ގޮުތގައި ޯފރުކޮށްދެވޭނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެކަން ކުރެިވގެން. ަވިކ ބޭފުޅަކު ހުށަހެޅީތީ، ވަކި  ކުރާ މަސައްކަތް އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެކު އަުޅގަ

ދާ ެއއްެޗއްެގ ގޮުތގައި ހަަދއި، ސީދާ ޒާތީ ގޮުތން އެ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވިސްނުމެްއގެ ތެރެއިން އަޔަީތެވ އެއީ ކަމުނު

ނޑެއް ޤަޫބލެއް ނުކުރަން. އެހެންކަމުން،   670ވާހަކަދެްއކުމަކީ ެއއީ މި މަޖިލީހުން ވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ
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ހަރު ޝުކުރުދަންނަވާ ހާލުގައި މިފަދަ އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ހުށަހެޅި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަދިވެސް ެއއްފަ

ބިލުތައް ހަދައިގެން ީމގެ ފޮިނމީރުކަން ރައްޔިތުންނަށް އެްނމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ގޮތަކަށް މި މަޖިލީހުން ކަން 

 ކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ގޮވާލަން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 675 ން:ވާހަކަދެއްކެވު މްއިބްރާހީ ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިސްދޫ

! މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ މި ބިލަކީ ައޅުަގނޑު ާއދެ. السالم عليكن`. 

ވެސް ވަރަށް ާތއީދުކުރާ ބިލެްއ. އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން މި ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްވެ، މީގެ ޚިދުމަތްތައް ވީ އެންެމ 

ންނަށް ލިބިގެންދިއުން. އަޅުަގނޑަށް ެވސް ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތުްނ އަވަސް ފުރުޞަތެްއގެ ތެރޭގައި ރަްއޔިތު

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ އަްށ ޑޮކްޓަރުން އަދި ީޓޗަރުްނ ވެްސ ލިބުން ދަތިވަނީ ިމހާރު މި ޒަމާނުގަިއ އެފަދަ 

ނޑުމެ  680ންނަށް އަުޑއިވުުނ ބޭފުޅުންނަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ އާއި އިާނޔަތްތައް އެކަީށެގންވާ ވަރަށް ނުލިބޭތީކަން. ައޅުގަ

ޑޮކްޓަރުން ގެންނާނަމޭ. ރަނގަޅުކުރާނަމޭ. އެކަމަކު ހިތާމަ އަކީ  31މީގެ ދެތިންހަތަރު އަހަރު ކުރިން ތިމަންމެން 

އެއްުދވަހުން އަނެއް ުދވަހަށް ދަށަށް ދަމުން ގޮސް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް މި އޮތީ ދަށަށް ބޮއްސުންލާފަ. އެހެންވީމާ، ެއ 

ނޑުމެން މިއަދު މި ދަތީގައި އުޅޭކަްށ ޚިދުމަތްތައް އޭރުއް ސުެރ އޭުރަގއި ހުރި ފެންވަރުަގއި ހިފަހަްއޓައިލެވުނަސް އަުޅގަ

ނުޑގެ ދާިއރާގެ އިސްދޫ ކަޅައިޫދގަިއ  ނުޖެހޭނެކަން ހަމަ ކަށަވަރު. މިހާރުވެސް ދެތިންހަތަރު ދުވަސް ވެއްޖެ އަުޅގަ

ނޑު މި ބިލަށް އިތުރަށް ހުންނަ ޞިއްޙީ މަރުކަުޒގަިއ ޑޮކްޓަރަުކ ނެތިގެން ަރއްޔި  685ތުްނ ޝަކުާވކުރާތާ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނުޑގެ ާދިއރާ އަށް ވީއެންމެ ައވަްސ  ނޑަށް މާ ރަނގަޅު އަުޅގަ ވާހަކަދަްއކާކަށް ބޭނުމެއް ނޫްނ. މިއަށްވުރެ އަުޅގަ

ވާ ކަމަށް ވަންޏާ ފުރުޞަތެއްަގއި ޮޑކްޓަރަކު ފޮނުއްވައިެދްއވުން. ކޮންމެ ރަށަކަށް ޑޮކްޓަަރކު ފޮނުވުްނ ދަތިފުޅު

ނުޑ މި  ނޑުމެން ޕްރޮފެޝަނަލް އެަކކު، އެްއ ބޭފުޅަކު ފޮުނއްަވއިދެްއވާށޭ އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން ތިންހަތަރު ރަަށށް އަުޅގަ

ނުޑމެން ގާތްގާތުަގއި ހުރި ރަށްރަށް ވީމާ އެފަދަ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޑޮކްޓަރަކު ހުންަނާވ  ދަންނަވަނީ. އޭރުން އަުޅގަ

 690ޅުން ދަތުރުކޮށްލާފައި އަންނާކަށް މާ ބޮޑު މައްސަލަ އެއް ނުޖަްއސާނެ. އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން އެކަްނ. ތަނަކަށް އެ ބޭފު

ނުޑ  އެހެންވީމާ، އެންމެ ބޭފުޅަުކ ވީ އެންމެ އަވަހަްށ، އަިދ މިއަދުން މިއަދަށް ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުމަށް އަުޅގަ

 ށް ވެސް މިކަން ގެންނަން. ަވއްސަލާމްޢަލައިކުމް.ސަރުކާރަށް ޮގވާލަން. އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަ 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމުދާއިޑަވެލީ މަ

 695`. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. ބަރަކާތްތެިރ ރަމަޟާން މަސް ކުރިއަށް އޮުތމާ އެީކގައި މި މަޖިލީހުަގއި 

ނޑަށް ވެސް ާވހަކަދައްކަން ފު ރުޞަތުލިބޭތީެވ އަޅުަގނޑު ާދއިރާގެ އެންމެހައި ޢިއްޒަތްތެރި އަޚުންާނއި މިއަދު އަުޅގަ

އުޚުތުން، އަދި މި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށާ އަދި އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން. އަދި ބަރަކާތްތެރި 
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ށަހެޅުނީމާ މިއަދު ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން. އާދެ! ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބިލު ހު

އަޅުަގނޑުމެން ދެ ކަމެއް ުސވާލުއުފައްދަން އެބަ ޖެހޭ. ެއީއ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ މި ދޭތެރޭގައި މި އޮތީ ދެ މަހެއްާހ 

ނޑުމެންނަށް މި ބިލެއް ނުނިންމޭނެ. އަދި ނިންމަ އެއް ވެސް ނުލެވޭނެ ިކތަންމެ ރަނގަޅަށް އޮތަސް،   700ދުވަސް. އަުޅގަ

ހުެގ ދައުރުަގިއވާ ގޮތުން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދުަތއް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ސަުރކާރެްއ ނެތަސް، ނެތަސް. މަޖިލީ

ބަދަލުވެއްޖެ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ އެ ސަރުކާރު؛ އެހެން ސަރުކާރެއް ައއިކަުމގެ؛ ޔަޤީން. ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ އެއްބުރުްނ 

އީ އިންތިޚާބުކޮށްަފއި ހުރި ވެރި ެއއް ނޫން. މި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުކަން އަްނނާނީ. އަދި މިހާރު ބާޣީ ވަީޙދަކީ އެ 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފޮނުވާ ބިލުތައް، ދެން މި ސަރުކާރު ވެއްިޓއްޖެްއޔާ އެ ހުރިހާ ބިލެއް ނިކުމެގެންދާނީ 

 705 އަނެއްާކވެސް އެހެން ދިމާލަަކށް. އެހެންވީމާ، މިއީކީ މާނަ އެއް ހުރި ކަމެއް ނޫން. އަދި ބިލުގައި ކިތަންމެ ރަނގަޅު

އަހަރުދުވަހުގެ ވާހަކަދަްއކަމުން ދާއިރުގައި ެދ އަހަރުދުވަސް މި ސަރުކާރަށް  3ކަންތައްތަެކއް އޮތަސް، ނެަތސް. އާދެ! 

އަހަރު ދުވަްސ. ކޮންކަމެއްތޯ ކުރެވުނީ؟ ރަނގަޅަށް ކުެރވުނު އެއް ކަެމއް  3ވޭތުެވއްޖެ. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރާކރުގައި އޮތީ 

ގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު ވަރަށް ބާރަށް އެ ވާހަަކދައްކައިފި. ކީްއެވގެންތޯ ެއ ވެސް އެބަ އޮތްތޯ؟ ފުނަދޫ ދާއިރާ

މަނިކުފާނު ބަޣާވާތެއް ކޮްށެގން މި ތަނުގައި އިންއިރު އެ ކަންތައްަތއް ރަނގަޅުނުުކރެއްވީ؟ ކީްއެވގެންތޯ ެއކަން 

 710ުކގައި ތިިބ މުވައްޒަފުންނާ، އެމް.ޑީ.ީޕ ނުކުރެއްވީ؟ އާދެ! ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށް އެބަ އެނގޭ ހޮސްޕިޓަލްތަ

ސަރުކާރުަގއި ކަން ހިނގި ގޮތާ، އަދި މިހާރު ބަޣާވާތުެގ ސަރުކާރުގައި ކަންަތއްތަްއ ހިނގަމުންދާ ގޮތް ވެސް. 

އެހެންވީމާ، މިީއކީ އޮުޅވައިެލޭވނެ ކަމެއް ނޫން. އަދި މިހާރު ގދ. ތިނަދޫަގއި ތިބ، ރަަމޟާން މަހަކަށް ކުރިމަތިެވގެން 

ޅޭއިރު އެ ތަނުގައި ތިިބ މީހުން ހިފައި ހައްޔަރުކުރަނީ. ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް އައުމުން ޝައިޠާނާ އު

ކަސްތޮޅުެއޅި، އަދި މުސްލިމުން ދޫކޮށްލަންޖެހޭއިރުގައި މި ބަޣާވާތުގެ އަހުލުވެިރޔާ ކުާރ ކަމަކީ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން 

 715ވާހަކަދެއްކުްނ މާ ރަނގަޅުވާނެ. މާ އަޢުލާކަން ބޮޑުވެގެްނވާނެ. ރާއްޖޭެގ  ހިފައި ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށްލަނީ. އެހެންވީމާ، މި

ނޑުމެން މިހާރުވެސް މެިނފެސްޓޯ ނެރެގެން މި ުއޅެނީ  ރައްޔިތުންނަށް ބިރަކާ ނުަލިއ އަނިޔާކުރުްނ ހުއްޓާލުން. ައޅުގަ

 ބިރަކާ ނުލައި ރާއްޖޭގެ ަރއްިޔތުންނަށް އުޅެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް.

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 720އާދެ! މިހާހިސާބުން މި ބިލަށް ވާހަކަަދއްަކވަން އެިދވަަޑިއަގންނަވާފައިާވ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަިއ 

ނޑު މި ބިލު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް ޓަަކއި މި  ނިމިގެން މި ދިޔައީ. އެހެންަކމުން ދެން އަޅުގަ

މަުޑއްވަރީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ވިސާުމ ޢަލީ އަށް. އެދިަވޑަިއގަންނަވާފަިއވާ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެިރ ފުރުޞަތުއަރުވަނީ 

މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި ނިމުނީމާ ދެން ފަހުބަސް ވިދާުޅވުމަށް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ފުރުޞަތު މި 

 މިނެޓުގެ ފުރުަޞތެއް. 5އަރުވަނީ. 
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 ންބަރު ވިސާމު ޢަލީ ވާހަކަދެްއކެވުން:މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލު ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވީ 

ވަރަށް ރަނގަޅު މަގުސަދުތަެކއްގަ. އަދި މި ބިލުގެ ސަބަބުން ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެްއ 

ދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީީކ ޞިއްޙީ ދާއިރާަގއި ހުރި ލިބިގެން

 730ހުރިހާ މައްސަލަތައް ހައްުލވާ ވާހަކަ އެްއ ނޫން. ނޫނިއްާޔ ާފމަސޫޓިކަލް އިްނޑަސްޓްރީަގއި ހުރި ހުރިހާ މައްސަލަތަކެްއ 

ލު ހުށަހެޅިގެންދިޔައީ ބަެއއް ބޭފުޅުން ފާހަގަުކރެއްވި ފަދައިން ކޮންމެހެން ހައްލުވާ ވާހަކަ ެއއް ެވސް ނޫން. އަދި މި ބި

ޞިއްޙީ ދާއިާރގައި މަަސއްަކތްކުރާ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް ޯގސްެވގެން ވެސް ނޫން. ެއ 

ނޑު ދެ ކޭގޮުތގައި ވަރަށް މުހިއްުމ މީހުންނަށް އަދަބެއް ދެއްކުމަށް، އެކަހަލަ ކަމަކަށް ވެސް ނޫން. މި ބިލު އަޅުގަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ މި ބިލުަގއި އެބަ ުހއްޓޭ ވަރަށް މުހިއްމު ކަންތައްަތކަކަށް ޤާނޫނީ  ފާސްވެގެންދިޔުން. ެއއީ ައުޅގަ

 735ބާރުދެވޭނެ ގޮތްތައް. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ނާސިން ކަުއންސިލު، ނޫނީ މެޑިކަލް ކަުއންސިލުތައް ހުރި ނަމަވެސް 

ނޫނީ ބާރެްއ އެ ަކއުންސިލުތަކަށް ޯނވޭ. މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވެގެންިދޔައިމަ ެއ ޤާނޫނީ ބާރު އެ އެކަީށގެންވާ ޤާ

ކައުންސިލުތަކަށް ފުރިހަމަ އަށް ލިބިގެންދާނީ. ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ޮޑކްޓަރުންނާ، އަދި އެހެންނޫނަސް އެހެން 

ނޑުމެން ަލިއސަން ސެއް ދޫކޮްށގެން އެ ީމހުންނަކީ ވަިކ ފެންވަރެްއގެ ކަހަލަ ފަންނުވެރިންނަށް އެަބ ޖެހޭ އަުޅގަ

ބައެއްކަން އެނގިގެން ރަްއޔިުތންނަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ދޭން. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަކީ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު މީހުންގެ ފުރާނައާ 

 740ކޮންމެ މީހަކަށް ގުޅިފައި ހުންނަ ޚިދުމަތްތަކެްއ. އެހެންވީމާ، އާދަިއގެ ގޮތަަކށް އެްއވެސް ވަރަކަށް ބަަލިއނުލާ ކޮންމެ

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭން ދޫކޮށްލައިގެން ތިބެވޭކަށް ނޯންނާނެ. އަދި ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތް ނަމަވެސް ހެލްތު 

ކޯޕަރޭޝަނުން ޚިދުމަތްދިން ނަމަވެސް، ިސވިލް ސަރިވްސ އިން ޚިދުމަތްދިން ނަމަވެސް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގައި ތިޭބ 

ގެްނވާ ޤާބިލު މީހުން ކަމުގައި ޔަޤީންކުރުމަކީ އަުޅަގނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ކޮންމެހެން ފަންނުވެރިންނަކީ އެ ކަންކަމަްށ އެކަށީ

ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ކައުންސިލުތަކުން އެ މަަސއްކަތްކުރާނެ. މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރީގައި ކަްނކަން 

 745އެއް ފަހަރު ީމސްމީހުންނަށް ފަރުވާދީފައި ެއބަ ވެފައި ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިުރަގއި ެއކަށީގެްނވާ ފާސް ނެްތ ޑޮކްޓަރުން ބަ 

ހުރި. އަދި އެހެްނވުމުގެ ސަަބބުން ވަރަށް ނޭދެޭވ ނަތީޖާ ނިކުމެ، ބަެއއް މީހުންގެ ފުާރނަ އަށް ގެއްލުްނވެފައި ވެސް 

ނޑުެމން އެބަ ޖެހޭ ސަލާމަތްވާން. ހަމަ އެހެންމެ މިސާލަ ކަށް އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންކަމުން އަޅުގަ

ދަންނަވަނީ ނަމަ ބައެއް ތަންތަނުން ކިޔަވާފައި ތިބޭ ަބއެްއ؛ މިސާލަކަށް ނަރުހުންނަށް ބަލައިލައިފިއްޔާމު ބަެއއް 

ޔުނިވަރސިޓީ ތަަކކީ ހަމަ ލާރިދިނީމާ އެ މީހުންނަށް ނަރުސްކަން ކިޔަވަން ޕްލޭްސމަންޓުދޭ ޔުނިވަރސީޓީތައް. 

 750އް ނިންމާފައި ވެސް ދިޔައިމަ ހަމަ ނަރުސްކަން ކިޔަވަން ފުރުޞަތުދޭ އޭގެތެޭރގައި މިސާލަކަށް ގްޭރޑް ހައެއް، ހަތެ

ޔުނިވަރސިޓީަތއް އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް އެ ހިސާަބށް ގޮސް އެްއވެްސ ކަހަލަ އިތުރު ިކޔަވުމަާކ ނުލާ ގޮްސ 
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ސް އިން ގޮސް ނަރުސްކަން ކިޔަަވއިގެން އަްނނަ މީހަކާއި އޯ ލެވެލް، އޭ ލެވެލް ހަދައިގެން މި ރަނގަޅު ޕްރޮސެ

ނަރުސްކަން ކިޔަަވއިގެން ައންނަ މީހަކާ ހަމަ ހާސް ބައި ތަފާތުވާނެ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ އެ ބޭފުޅުން ކިޔަވާ 

އެްއޗެްއގެ ފެންވަާރ، މި ުހރިހާ ކަމެއް ބަލާނެ ކޮންމެެވސް ބަޔަުކ، މި ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލް ރެގިއުލޭޓުކުރާެނ 

 755ބަ ޖެހޭ އުފެދިފައި އޮންނަން. މިކަހަލަ ކަންކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ޤާނޫީނ ގޮތުން އެ

ސަމާލުނުވެއްޖެްއޔާ މީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވެގެންދާނެ. އަދި މީ ސިޔާސީ އޮިއވަުރގެ ތެރޭގަިއ 

ނޑު ވަރަށް ޝުކުރުއަދާކު ނޑު ނުދެކެން. އަުޅގަ ރަން ަބެއްއ ގެއްިލގެންދާންޖެހޭ މައްސަލަ އެއް ކަމުަގއި ވެްސ އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ވަރަށް ބިނާކުރަިނވި ޚިޔާލުތައް ފާުޅކުރަްއވައިފި. ެއގޮތުން މިސާލަކަށް ސިވިްލ ސަރވިްސގެ ުމވަްއޒަފުން މި 

ކައުންސިލުތަުކގަިއ، ސެކްރެޭޓރިއޭޓުަގއި މިސާލަކަށް މަަސއްކަތްކުރަން ދިނުމާ، ނޫނިއްޔާމުން ބައެއް ބޭފުޅުްނ 

 760އިބު ރައީސް ހޮވުމުގައި ަބއެއް ކަހަލަ އިޖުރާއަތްތައް ަބދަލުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފާހަގަކުރަްއވައިފި ރައީާސއި ނަ

ވާހަކަ. ނޫނިއްޔާމުން އަުޅަގނޑުމެން މި ކައުންސިލުތަްއ ދެކެން ބޭނުންވަނީ މި ޕްރޮފެޝަންގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ 

ނޑުމެންނަށް ޑިބޭޓުކުރެިވ، އިތުރު ގޮތްތަކަްށ ކައުންސިލުތަެކއްަގއިތޯ. ނޫނިްއޔާ އެނޫން ގޮތެްއގައިތޯ. މިއީ ވެސް އަުޅގަ

ވާހަކަދެެކވި، އިތުރު ގޮތްތަްއ މި ކަމުގައި ނިންމިދާނެ ގޮތްތައް. ައޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި ކޮމިޓީ ސްޓޭުޖގައި މި 

ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެިވގެްނ އެކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ަރނގަޅު ނިންމުތަކެއް ނިމިގެންދާން ހަމަ ފުރުޞަތު ހުރި 

 765ކަންތައްތައް މިހިރީ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަީނ މިއަދު ބިލު ހުށަހެޅި މީހާ އަށް ކޮންމެހެން ނުބަލައި، 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަން، އަދި ޞިއްީޙ ޚިދުމަތަށް ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރު ބޮޑުކުރަން، އަދި 

ކުރުާމއި ޞިްއޙީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރި

 ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން މި ބިލު މިއަދު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

 770 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ކުރިމަީތގައި މި އޮތް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންެގ ބިލުގެ ފަހުބަސް އިވިގެން  މިހާރު އަޅުގަ

އެ ދިޔައީ. އެހެންކަމުން، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ދެންޖެހޭނީ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށް ޓަކައި ނެގޭ ވޯޓުނެގުން. 

 އެކަން އޮންނާނީ މިއަުދގެ ވޯުޓނަގާ ަގޑީގަ. 

 

 775 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 11

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ސައްކަެތއް. ަގއި ނެތް މ11ަައއިޓަމު  އެއަށްފަހުަގއި ައޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަނީ މިއަދުގެ އެޖެންޑާގެ
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 780 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިމ އޮތީ ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ގައި 11އައިޓަމު  އަށް މިހާރު މި ދަނީ. އެޖެންޑާ 11ޑާ ައއިަޓމު އެހެންކަމުން، އެޖެން

ވަނަ މާއްދާަގއި   5ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާޫނނުގެ ، 2116/3ަގއި މި އޮީތ ޤާނޫނު ނަންބަރު 11.1ކަންކަން. 

 785ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން ސްޓޭޓު އިލެކްޓްރިުކ ކޮމްޕެީނ ލިމިޓެޑު، ސްޓެްލކޯ އަށް ޭބންކު އޮފް މޯލްިޑވްސް އިން 

ރޑްރާފްޓު ފެސިލިޓީގެ މުއްދަތު އިތުުރކޮށް، ގެރެންޓީ އާކޮށްދިނުމަށް އެދި  51ވާ ދޫކުރައްވާަފއި މިލިއަްނ ރުފިޔާގެ ޯއވަ

ރައީސުޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަިއ، ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި 

ަގިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފަިއވޭ. މި ރިޕޯޓަށް 2113ޖުަލއި  4ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވުމަށް 

އެްއވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިަފެއއްނުވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެއްވާނީ ހުޅުމީދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 790 އިލްޔާސް ލަބީބު. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ލަބީބު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:ލްޔާސް ދާއިރާގެ މެންބަރު އިހުޅުމިދޫ 

 795ވަނަ  5ދައުލަުތގެ ާމލިއްޔަތު ޤާނޫނުގެ ، 2116/3`. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މިލިއަން  51މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން ސްޓެލްކޯ އަށް ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް އިްނ ދޫކޮށްފައިވާ 

.ޑީ ފެސިލިީޓސްގެ ުމްއދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ަޓކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރުފިޔާގެ އޯަވރޑްރާފްްޓ، އޯ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މައްސަަލއާ ބެހޭ ގޮތުން މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓން ދިރާސާކޮށްފައި ނިންމި ރިޕޯޓުގެ ޚުލާސާ ައޅުަގނުޑ 

ށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ އޯ.ޑީ ފެސިލިޓީސްެގ ދަންނަވައިލާނަން. މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާއިރު ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން ހު

 800މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް. މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މެންބަރުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމެވީ އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް. 

ހަމަވުމާ  މެންބަރަކު ވިދާޅުވީ އެ އޯ.ޑީ ެފސިލިޓީސްގެ މުއްދަތު ހަމަވެްއޖެ ކަމަށް މިހާރު. 1އެހެންނަމަވެސް ކޮމިޓީގެ 

ގުިޅގެން އަލުން އެ އޯ.ޑީ ފެސިލިޓީޒެއް ނަންަގވާ ކަމަްށ ވަންޏާ އަލުން ހުށަހަޅުއްަވންޖެހޭނެ ކަމަށް. ނަމަވެސް 

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ލިޔުންތަކާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހުގެ ިލޔުންތަކަށް ބަލާިއރު ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަަކީކ 

ިދފައިވާ އެދުން ކަމަށް ޤާޫނނީ ލަފާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވިދާުޅވެ، މިހާރު ކޮމިޓީްނ އަލުން ާއ އޯ.ޑީައކަށް އެ

 805މިލިއަން އޯ.ޑީ ފެސިލިޓީސް ިއތުރުކޮށްދިނުމަށް. އެގޮތުން ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމަވާފައި މި  51ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ އެ 
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މޯލްޑިވްސް އިން ދޫކޮށްފައިވާ ޯއ.ޑީ ފެސިލިޓީްޒ  މިލިއަން އޯ.ޑީ ފެސިލިޓީސް ސްޓެލްކޯ އަށް ދިނުމަށް. ބޭންކު އޮފް 51

މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމަވާފަ. އެހެންކަމާއެީކގައި މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓެގ 

ނޑު ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް  . ނިންމުން އަޅުގަ

 

 810 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ، ދެންމެ މާލިއްޔަތު ކޮިމޓީގެ ރިޕޯޓު ިއިވގެން އެ ިދޔައީ. ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުްއވުމަްށފަހުގައި ައޅުަގނޑުމެން މި 

ތްތެރި މެންބަރުންގެ ގަިޑއިުރގެ ބަހުސެއް ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް. އެެހންކަމުން، އެދިވަަޑިއގަންނަާވ ޢިއްޒ1ައޮންނަނީ 

ނޑު ފުުރޞަތުއަރުވަމުްނގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. )ވަގުތުޮކަޅކަށްފަހު( ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ   815ތަރުތީބުން އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާުޟ ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަދި ިމއަދަކީ ރަމްާޟން މަހުގެ ކުރިން، ުދވާލު ކެވޭ ުދވަސް ކަމަށް ވާީތެވ ޝުކުރިއްާޔ ޢި

 820ރަމްޟާން މަހަށް، ޚާއްޞަކޮށް އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ ލޮބުެވތި ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ރަމްޟާން މަހުގެ 

. މިއަދު ދެންމެގައި ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އަރިސްުކރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

މިލިައން ރުފިޔާގެ ފެސިލިޓީޒެއް  51އިލްޔާސް ލަބީބު އެ ހުށަހެޅުްއވި ރިޕޯޓަކީ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓން ސްޓެލްކޯ އަށް 

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ބޭންކު އޮފް މޯލްިޑވްސް އިްނ ނެގުމާމެދުގަިއ ސަރުކާރުްނ ފޮނުވި މައްސަަލިއގައި މަިޖލީހުގެ 

ނިންމެވި ގޮތުެގ ރިޕޯޓު. އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިން ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ސްޓެލްޯކ 

 825މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަށް ސަރުކާރުން ދޭ ގެރެންޓީ ައކީ މިހާރުެވސް އެ ފެސިލިޓީޒް އިތުރަްށ  51އިން މި ނަގާ 

ން ބޭނުންވާތީވެ މި ގެރެންޓީ ްސޓެލްކޯ އިްނ ބޭނުންވަނީ. އާދެ! މި މުއްދަތު ހަމަވި ަވގުތާ ކޮންޓިނުކުރަން ެއ ފަރާތު

ހަމައަށް ވެސް ސްޓެްލކޯެގ މި ދެންނެވި ފެސިލިޓީޒް ަދނީ ބޭނުންކުރަމުން. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

މުން ގެންދަނީ، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް ިމ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮުތގައި އެ ފެސިލިީޓޒް ެއ މީހުން ބޭނުންކުރަ

މައްސަލަ މަޖިލީހުން ފޮނުވައިގެން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން މިކަން ނުނިމި ގިނަދުވަސްތަެކްއ ވެގެން ގޮސްފަިއވާީތވެ އެ 

 830ރި ފެސިލިޓީޒާ ނުލައި އެ ކުންުފނި ހިންގަން ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާތީެވ، ފައިނޭންޝަލީ މި ވަގުތު އެ ކުންފުނީަގއި ހު

ދަތިތައް ހައްލުކުރެވެން އަްނނަނީ މިފަދަ ފެސިލިޓީޒެއް ލިބިގެން ކަމަށް ވާީތވެ. އާދެ! މި ފެސިލިޓީޒް ދިނުމުގައި 

ނޑަކަށް   511ސަރުކާރުން ނުވަތަ ދައުލަތުން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ އެއްެވސް ސަބަބެއް ނެތް. އެއީ މިއަދާ ހަމައަށް ގާތްގަ
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ތަ ދައުލަތުން ސްޓެލްކޯ އަށް ދައްކަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ބޮޑު އެއްެޗއް މިލިއަން ރުފިޔާވަރު ސަރުކާުރން ނުވަ

ދައްކަން އޮްތއިރުަގއި މި ުކންފުނި ހިންގަން މިފަދަ ބޮޑު އަދަދެއް ނުލިބުމުން، ދުަވހުން ދުވަހަށް އެ ކުންފުިނ 

 835ވަހުްނ ދުވަހަށް ހިންގުމަށް ޓަަކއި ހިންގުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ަދތިތަކެއް ކުރިމަިތވޭ. އެހެންަކމުން، އެ ކުންފުނި ދު

ބޭނުންވާ ކޭޝްފްލޯރ މި ފެސިލިޓީޒް ވަރަށް މުހިއްމު. ެއހެންކަމުން، މިފަދަ ކުޑަ؛ މި ދެންނެވި އަދަދަށް ބަލާއިރު 

ވަރަށް ކުޑަުކޑަ ގެރެންޓީ އެްއ ދޭން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީން، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މި ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް 

ފާސްކުރަން އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން. އެއީ މިކަން ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތައް އެބަ ހުރި. ކުރިއަށް މި އޮތީ 

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮތުަގއި މިހާރު އިތުރަށް ެއ ކުންފުނިން ދޭ، މާލެ އަށް  ރަމަޟާން މަސް. އަޅުގަ

 840ގެންިދއުމަށް ޓަކަިއ ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް އެބަ ހުރި. ެއއީ  މި ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ކުރިއަށް

ކޮންމެ ކަމެއް ގުޅިފައި އޮްނނަނީ ފައިސާއާ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ދޭންޖެހޭ ރުހުމެއް ނުދީގެން މާލެ 

ނޑޭ ކޮންމެ ފަހަރެއްގައި އެ އިްލޒާމު މި މަޖިލީހާ  ހަމައަށް އައުމަކީ... އިން ކަރަންޓު ކެ

 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

 845ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑު ދެންމެ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 

ވަނަ ާމއްދާެގ  5ވަނަ ިއޞްލާޙުގެ  1ޔަތު ޤާނޫނުގެ ރިޕޯޓާ ގުޅޭ ގޮތުން އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މާލިއް

ަގއި އެބަ ބުނޭ، ދައުލަތުެގ ނަމުގަިއ ދިވެިހ ސަރުކާރުން ނުވަަތ ދިވެހ ސަރުކާރު މެދުވެިރެވގެން 1)ހ(ގެ 

ކުންފުންޏަކުން؛ ދައުލަތުގެ ުކންފުންޏަކުން އެއްވެސް ލޯނެްއ ނުވަތަ ދަރަންޏަށް އެއްވެްސ ފައިސާ އެއް ނަގަްނވާނީ 

ނިސްޓަރު އެ ކަމަށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ހުށަހަޅައި، ެއކަން އެ ގޮތަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުއްދަކުރާ މި

 850ނަމަ، މި މާއްދާގެ މި އަކުރުގެ ދެވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ބަިއވެިރވެ، ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުްނ ހުށަހަޅައި، އެ ހުށަހެޅުން ރައްޔި

ނޑު ފާަހގަކޮށްަލން ބޭނުންވަނީ މި ހުށަހެޅުމަކީ، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ައށް  ފާސްވެގެންނޭ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ޑިސެމްބަރ  31ެޒއްެގ މުއްދަތު ހަމަވެގެން، ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމަކީ ިމހާރު ކުރީަގއި ނަގާަފއިވާ އޯ.ޑީ ފެސިލިޓީ

ވަނަ ުދވަހު ހަމަުވމާ ގުިޅގެން މުއްދަތު އިުތރުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ؛ އޯ.ޑީ ފެސިލިީޓޒްެގ މުއްދަުތ  2112

 855ާވ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް ވާތީ، މިއީ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހުށަހެޅިފައި

ނަޑށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އަލުްނ އޯ.ޑީ ުމއްދަތު ހަމަވީމަ އެ އޯ.ޑީ އެ ދިަޔއީ. އަލުން އާ  ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

އޯ.ޑީ ެއއް ނަގަންޖެހޭނީ. އެ އޯ.ޑީ ފެސިލިޓީޒް އަލުން ނަާގއިރު ޖެހޭނެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގައި އެބަ ބުނޭ މިނިސްޓަރު 

ވަިއގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއކަމަށް ހުއްދަކުރާ ނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ފޮނު

ފޮނުވަިއގެން މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ލިބިފައި ވަނީ 
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 860އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތަގއި ެއ  އަލުން އާކުާރ ާއކުރުމަކީ ެއއީ ެއގޮތަށް އާ ހުށަހެޅުމެއްެގ ގޮތުަގއޭ.

ަގއި އެބަ ބުނޭ، ިމ 2ވަނަ މާްއދާގެ  5ޤާނޫނުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ ބުނޭ ޭއގެ ވާަހކަ. އަިދ އެ ޤާނޫނުގެ 

ަވނަ ނަންބަރުގައި ބުނާ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ  1މާއްދާގެ، މި އަކުުރގެ 

ހެޅުމުގައި އަންނަނިވި ތަުފސީލު ވެްސ ހިމަނަންޖެހޭނޭ. އެ ތަފުސީލާ ހުރިހާ ެއްއޗެްއ ވަރަށް ސާފުކޮްށ އެަބ ބުނޭ. ހުށަ

ނޑު އެދެްނ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް މި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށްތޯ، ނޫނީ އެއްގޮތަށް  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ސާފުކޮށްދިނުން. އޮތް އެްއޗެއްޯތ، އިޞްލާޙެްއތޯ ބަލާފައި ވޯ  865ޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން އެކަން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެްއގޮތަކަްށެވސް މި އޯ.ޑީ ފެސިލިޓީްޒ ނެގުމަށް ދެކޮޅުހަދަނީކީ ވެސް ނޫން. ާތއީދުކުރަން. 

ނޑުމެންނަށް، މަޖިލީހަށް  އެހެންނަމަވެސް މިކަން ކުަރންޖެހޭނީ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގައި ބުނެފަިއވާ ގޮތަށް. ައޅުގަ

ލިބިފައިވާ ޑޮިކއުމެންޓުތަކުަގިއ ބުނަނީ އޯީޑ ފެސިލިޓީެޒއްެގ މުއްދަތު އިތުުރކުރުމަށް. މިހާރު އެ މުއްދަތު ހަމަެވގެްނ 

ހިނގައްޖެ. އެހެްނވީމާ، އާ އޯ.ޑީ ެއއް ނަގަންޖެހެނީ. ާއ އޯ.ޑީ ެއއް ނަގަން ޑޮިކއުމެންޓު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފަިއ 

ނޑު ެވސް އިުޢތިރާޟެއް ނުކުރަން. ެއކަން ކުރިއަށް ގެންދަން ައޅުަގނުޑ އޮތިްއޔާމު އެައިއގެ  870ން ކުރިއަްށ ދާން އަޅުގަ

ވެސް ތާއީުދކުރަން. އެހެންވީާމ، މިއީ އަުޅަގނޑު މި ކޮމިީޓ ރިޕޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވާ ނުކުތާ އަކީ. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު ވާހަކަދެްއކެުވން:މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެ

 875ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މާލިއްޔަތު ކޮިމޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެ 

ނުޑ ަވރަށް ކަންބޮޑުޭވ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތަްއ ހިނގާ ވާހަަކ ދެއްކީމަ. މިހާރުވެ ްސ އޯ.ީޑ ފާހަގަކުރެްއވީ. އަުޅގަ

ަވނަ އަހަރަށް ނިމިފައި އޮތް އޯ.ީޑއެްއގެ ދަށުން މިހާރުވެސް ކަން ކުރަމުންދާ ވާހަކަ  2112އެއް ނެތި، އަދި 

ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުަރްއވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާހަަގޮކށްފި. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނީ ަދއުލަތެއް ކިހިެނއްތޯ ހިންގާނީ 

އްަގއި؛ ދެން ައޅުަގނޑަްށ އެނގޭ މި ވާަހކަ ދައްާކއިުރ ވެސް މިއީ ބޮޑު ބަާޣވާތެްއ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް؟ ޤާނޫނީ ދައުލަތެ

 880ކޮށްގެން ައއިސް ތިބި ބައެއްަކން މިއީ. ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން މިއިން އެއްެވސް ކަމެއް ނުހިންގޭނެކަން. އެހެންވީމާ، 

ނަޑއެިޅގެ ން މުޠުލަޤަށް މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގައި ލިޔެަފއިާވ މިހާރު ޤާނޫނާ ޚިލާފުވަމުންދާ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އަދި ކަ

ނޑުމެން މިކަން  އަކުރުން އަކުރަށް ދެންމެ ހުުޅމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު އެ ފާހަގަކުެރްއވީ. ކިިހނެއްތޯ އަުޅގަ

ތެްއގެ ކަންތައްަތއް ކުރާނީ؟ އަޅުަގނޑު އެދެން ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ރިޔާސީ ކެްނޑިޑޭޓު އަދި ދައުލަތުގެ މި ވަުރގެ ބޮޑު ޚިޔާނާ

ހިނގަމުންދާއިރު މިކަން ހުއްޓުވުމަށް. މިއީ ހުއްޓުވަންޖެހޭ ކަމެއް. ޤާނޫނީ އިމުން ޤާނޫނީ ވެރިކަމެއް ކުރަން 

 885ނުކުންނަވަންޏާ އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ އާއި ޕީ.ޕީ.އެމުން އެބަ ޖެހޭ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިން ގިނަ ސައްަތ 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ، ބާޣީ ވަޙީދު ހަމަމަގަށް އަުޅވަން އެބަ ޖެހޭ. ތަމްސީލުކުރާ ބަޔަކީ މި ދެ ޕާ  ޓީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ޤާނޫނީ ދައުލަތެއް މި ޤާނޫނީ ދައުލަތެއްހެން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން. 

ނަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައި ވައްދާަފއި މި ތިބީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސްއޫލިއްަޔތަކީ އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މި ތަ

ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ އެްއގޮތަށް، ރައްޔިތުންނަށް މަންފާކުރަނިވި ގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑގެ 

 890. ނަސޭހަތަކީ މަޖިލިސް އެއްެވސް މެންބަރަކު ޤާނޫނީ އިމުން ބޭރުގައި މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކޮށްގެންނުވާނޭ

އަޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީކީ ސްޓެލްކޯ ހިންގުމަށް ދަތިކުރާކަށް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިން، ޤާނޫނީ 

އިމުގެ ތެރެއިން އަންނަންޖެހޭނީ. ދެ ފޮޅުވަތް ދޭތެރެއިން ބަންޑާރަ ނައިބު ދެއްވާ ލަާފގެ ދަށުން މިކަން ކުރަމުންދަނީ. 

ވަރަކަށް ައޅުަގނޑުެމން ބުންޏަކަސް މިތަނަކުން ނުކުރާނެ. މި ސަރުކާރަކުން އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ މިހެން ކިތަންމެ

ނުކުރާނެ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެެރިއން ކަމެއް. އެއީ ސަުރކާރު ޮއތީ ނަހަލާލު ގޮތުގަިއ ައއިއްަސ އޮތީ. ބަޣާވާެތއް ކޮްށގެްނ 

 895ގާ ކަންތައްތައް ދަނީ އެްއގޮތަކަށް. އަިއއްސަ އޮތް ބައެްއ. މިޞްރުގައި ހިނގާ މިތާ ހިނގާ ކަންތައްތަކާއި މިތާ ހިނ

މިޞްރުގައި ވެސް މިހާރު ޢަދާލަތު ޕާޓީން ކުރުއްވި ކަމަށް މާފަށް އެދި، އަދި އެކަމާ ދެކޮޅު އެބަ ހަދާ. މިހާރު 

 ނުކުމެގެން މުރުސީ އަށް ތާއީުދކުރަން ފަށައިފި. މިއީ ބޮޑު ަބޣާވާތެކޭ ބުނެފި. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟު ވާހަކަެދއްެކުވން:ދާންދޫ 

 900`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ސްޓެްލކޯ އަށް ފައިސާ ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕޯޓަށް 

ބީބު ެއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަހުސްކުެރވޭއިުރގަިއ، ދެންމެ ހުޅުމީޫދ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާްސ ލަ

ނޑުމެން ެއބަ ބަލަންޖެހޭ ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ވެސް މިކަހަލަ ކަންަތއްތައް ވެދާނެތީ، މާލިއްޔަތު  ވިދާޅުވިހެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސްޓެްލކޯ އެބަ ޤާނޫނާއި ފުށުއަރާ ކަންތައްަތެކއް މި ފައިސާ ދިނުމުަގއި އެ ަބ ހުރިތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލައިާލއިުރގަިއ ހިނގަންޖެހޭކަން، ރައްޔި ތުްނ އަލިކަމުަގއި އެބަ ތިބެންެޖހޭކަން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 905ވަނަ އަހަުރގައި ސްޓެްލޯކ އަށް ފައިދާވެފައި އެބަ ހުރި. އޭގެ ކުީރގައި ުދއިސައްަތ،  2111އެމް.ޑީ.ޕީ ވެިރކަމުަގއި، 

މިހާރު މި ވަުމންދަނީ ކޮން ގޮެތއްތޯ އެބަ ، ތިން ސަތޭކަ މިލިއަްނ ރުފިޔާ ގެއްލުންވަމުން ިދޔައީ. އެހެންވީމާ

ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ީޕ ސަރުކާރުަގއި ދިރާގު އިނިގރޭސިވިލާތުގެ ކުންފުންޏަކަށް  ބަލަންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

މެން ޕަސެންޓެއް ިވއްކާލަން އުޅުީނމާ ނުވަތަ އޭރުގައި އެ ވާަހކަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެއްކި. ެއހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު

މިއަދު ޭއގެ ފަސޭހަތައް ފެްނނަމުން އެބަ ދޭ. މިއަދު ދިާރގު އޮތް ހާލަތު ެއއީ ކޮން ާހލަތެއްތޯ. މިއަދު ދިާރގަށްވެަފއި 

 910އޮތީ ކޮން ގޮެތއްތޯ އެބަ ިވސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ފެން ކުންފުނި ހިޓާޗީ ކުންފުންޏަށް ޕަސަންޓެއް 

އިން މަގުމަްއޗަށް އެްއވި. ހަމަ ހިޓާޗީ ކުންފުނިން އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ގަނެގެްނ ވިްއކާލަން އުޅުމުަގއި ވަރަށް ގިނަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަންޖެހޭ. އޭރު ފެން ޕަންޕެއްގެ މޯޓަެރއް ގަންނަ  ކުންފުންޏަށް ލިބެމުންދިޔަ ފައިދާތައް މިއަދު އަޅުގަ

އޭގެ ހަމަ އަުގގައި އެބަ ގަނޭ. އެީއ  ލިބެނީ ސާޅީސް ހާސް ޑޮލަރަށް ކަމަށް ވަންޏާ ހިޓާޗީ ކުންފުނި އައިމާ
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ކޮރަޕްޝަނުން، ޭއެގ ތެރެއިްނ ކަންތައްަތއް ބެލެމުން ޮގސް، ގިނަ ކުންފުނިތަކާއި ބޭުރ ުކންފުނިތައް މާޖުވެގެން ތިބީމާ، 

ނޑު ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ   915އަކީ ހިއްސާދާރުންގެ ގޮުތގައި ކުްނފުނީގައި ތިބީމާ މި ކަންކަން ހުއްޓިގެންދޭ. އަުޅގަ

ސްޓެލްކޯ ނުހިނގަންޏާ އަނެްއކާވެސް ޕްރަިއވެޓް ޕާޓްނަރިޝޕްގެ ދަށުން ސްޓެލްކޯ ވެސް ދޫކޮށްލަންވީއޭ. ދޫކޮށްލާފަިއ 

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޮޔކޮށްފަިއ، ރައްޔިތުންނަށް މި ފައިދާ ލިބޭ ގޮތް ހަދަންވީއޭ. ފަްސ ސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާ 

ންމެ އެހެން ބޭުފޅަކު ވިދާޅުެވއްޖެ. އެީއ، ހަީޤޤަތެއް. އެހެންވީމާ، ިމއަދު ސްޓެލްކޯ އަށް ދަްއކަން އޮްތ ވާހަަކ ދެ

ސްޓެލްކޯ ހިނގާ ގޮތާ ގުޅޭ ޮގތުން ވެސް އަދި މީގެ ކުރީަގިއ ވެސް ސްޓެލްކޯ ހިނގަމުންދިޔަ ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެްސ، 

ނޑުމެން  920ެއބަ ޖެހޭ ބަލައިލަން. އާދެ!  އަދި އޭގެ ކުީރަގއި ވެސް ްސޓެލްކޯ ހިނގަމުންދިޔަ ގޮތާ ުގޅޭ ގޮތުން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ވާހަަކދައްކާއިުރަގއި މި ހުރިހާ ކަމެއް މިގޮތަށް ޮއވެ، މުޅި ޤައުމު ބަގުރޫޓުެވ، ބަޣާވާުތގެ 

ތެރެއިން މި ދަނީ ދަރަމުން. އޭެގ ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ މުިޅ ރާއްޖެ ެއއްބުރަށް އަންނަނީ. އަޅުަގނުޑ ދާއިާރގެ ވެސް 

ނޑުެގ  ނިލަންދޫގައި ހުރި އެންމެ ވަރުގަދަ މައުމޫނަށް ތާއީދުކުާރ ކަތީބު ރޭގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ައށް ސޮއިކޮށްފި. އަުޅގަ

ދާއިރާގެ މާމެންދޫަގއި ހުރި ޑީ.އާރު.ީޕގެ ަކއުންސިލު އޮަނރަބަލް އަންވަރު ވެްސ އެމް.ީޑ.ޕީއާ ގުޅިއްޖެ. މުޅި ރާއްެޖ 

 925ޝުުކރުދަންނަވަން. އަދި މުޅި ާރްއޖޭގައި އެމް.ޑީ.ީޕއާ ުގޅުމުންދާ  އެއްބުރަށް މި އަންނަނީ. އެ ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް

ނޑުމެން މި އިންތިޚާުބ  ނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން. ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް، ެއއްބުރުން ައޅުގަ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަ

 ކާމިޔާބުކުރާނަން. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 930ޔާ ިޢއްޒަތްތެރި  މެންބަރު. މިހާހިސާބުން މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް އެިދވަަޑއިގެންަނވާފަިއވާ ޢިއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއް

ނޑު ޖެހެީނ މި ައއިޓަމު މި ހިސާބުން  މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި ނިމިގެން އެ ިދޔައީ. އެެހންކަމުން، އަުޅގަ

 ތް ައއިޓަމަިއގެން ުކރިއަށްދާން. ނިންމާލުމަށްފަހުގައި އެޖެންާޑަގއި ދެން އޮ

ނޑުމެން ކު -11.2 ަގއި މި ވަނީ ހދ. ނޮޅިވަރަމު 11.2. 11.2ރިމަތީގައި އެޖެންޑާަގއި މި އޮތީ ދެން، އަޅުގަ

ގޯތީގެ ަމއްސަލަިއަގއި، އެ ގޯތިތައް ޭއގެ ޙައްުޤވެރިންނަށް ހަވާލުނުކޮށް ެއ  172ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފަިއވާ 

 935ފައި ވާތީ، މިކަން ބައްަލވައި މި ކަމަށް އަވަސް ަހއްލެއް ހޯްއދަވައިެދއްވުމަށް އެދި ހދ. ކައުންސިލުން ހިފަހައްޓާ

ަރއްޔިތުން ސޮއިކުަރއްަވއި ުކޅަދުއްފުށީ ުއތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްުދލްޣަފޫރު މޫސާ މެދުވެރިކޮށް  461ނޮޅިވަރަމުގެ 

ދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މައްސަަލ، ސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު އަ 

ގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފައިވޭ.  2113ޖުލައި  3ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް 

އިދެްއވާނީ ކުރަންދޫ ދާއިރާެގ އެްއވެސް އިޞްލާެޙއް ހުށަހެޅިފައެއްނުޭވ. ލިބިފައެއްުނވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ

 940 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ.
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 މަދު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުރަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް. 

. ަމއްސަލަ؛ ހދ. ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލުްނ 2113ޖޫން  31. ތާރީޚު، 4-/ރ2113ރިޕޯޓް ނަންބަރު ސރކ/

 945ގޯީތގެ މައްސަލަިއގައި އެ ގޯތިަތްއ އޭގެ ޙައްުޤވެރިންނަށް ހަވާލުނުކޮށް އެ ަކއުންސލުން  172ދޫކޮށްފައިވާ 

 461ެއދި ހދ. ނޮޅިވަރަމުެގ ހިފަހައްޓާފައިވާތީ، މިކަން ބަްއލަވައި މި ކަމަށް ައވަްސ ހައްލެއް ޯހއްދަަވއިދެްއވުމަށް 

ރައްޔިތުން ސޮއިކުަރްއވައި ުކުޅދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ މެދުވެރިކޮށް، ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ 

ގޯިތ، އެ ގޯތީެގ ޙައްޤުވެރިންނަށް ނުދީ އެ  172. ތަޢާރަފު. ހދ. ނޮޅިވަރަމުން ދޫކޮށްަފއިާވ 1މައްސަލަ. 

ފަހައްޓާފަިއާވތީ މިކަން ބައްަލވަިއ، މި ކަމަށް ައވަސް ަހއްލެއް ޯހްއދަވައިެދއްވުމަށް އެދި ހދ. ކައުންސިލުން ހި

 950ރައްޔިުތން ސޮއިކުރަްއަވއި ސަރުކާުރ މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ އަށް  461ނޮޅިވަރަމުގެ 

ަނވާ މެންބަރުން މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެ. . ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަނ2ްަގއި. 2113މާރޗް  13ހުށަހެޅުއްވީ، 

. މައްސަލަ ކުރިއަށްެގންދެވި ގޮތާއި ނިންމުން. މި 2ދެން، އިތުރަށް ދިގުކުރާކަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަާވކަން ނެތިން. 

. ވަނަ ބައްދަުލވުމުަގއި ހދ 36ގަިއ ބޭއްވުނު މި ކޮމިީޓގެ 2113މާރޗް  27މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުުމގެ ގޮތުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލުްނގެ މެންބަރުންނާއި ހދ. އަތޮުޅ ަކއުންސިލުގެ ަނއިބު ރަީއސާއި ހދ. ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލަުރ، 

 955އަދި ޢާއްމު ރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިން މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ، މުމުޙު/ހދ. ނޮޅަވަރަމް، ޢަބްދުއްރަޙީމު ޙުސައިން، 

ރަތްަކނދޮޅުގެ/ހދ. ނޮޅިވަރަމާ މި ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރަްއވަިއ  އެތެންސް/ހަދ. ނޮޅިވަރަމް، އަދި އާދަމް ޒިޔާދު،

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާފައިޭވ. މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުްނ ކޮމިޓީން ބެލިބެލުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުންސިން 

އި ފޮނުވި ސިީޓ ގަ 2111އޮކްޓޯބަުރ  6އެންޑް އެްނވަޔަރމެންޓުން މަތިއުތުރު ސަރަހައްދުގެ ަޤއުީމ އިދާރާ އިން 

ގޯތި ޭއެގ ޙައްޤުވެރިންނަށް ދޫކުރުމުެގ ހުއްދަދީފައިވާކަން އެނގިފަިއވޭ. ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި  172ޖަވާބުަގއި މި 

 960ފެބްރުއަީރ  18އަތޮޅު ަކއުންސިލުން ވެސް ިމ ގޯތިތަްއ ޭއގެ ަޙއްުޤވެރި ފަާރތްތަކަށް ހަވާލުކުރުމަށް އަންަގވާފަިއވާކަމާ، 

ޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންްޑ އިންފްރާްސޓްރަކްޗަރުން ތިލަދުންމަތީ ދެުކނުބުރީ އަތޮޅު ަކއުންސިުލގެ ަގއި މިނިސ2113ް

ގޯތި ޫދކުރުމަށް ކުރިން ހުއްދަދެވިފަިއވާކަމާ، އަދި ތިލަދުންމަތީ  172އިދާރާ އަށް ފޮނުވުނު ސިޓީަގއި ދެންނެވުނު 

ަގއި ކޮށްފައިާވ ޙުކުމަށް 2112ސެޕްޓެމްބަރު  11ދޫކުރުމަށް  ދެކުނުބުރި ނޮޅިވަރަމުެގ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އެ ގޯތިތައް 

ބަލާއިރު އެ ގޯތިތަްއ ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޯތިތައް ަހާވލުކޮށް ނިންމެވުމަށް އަމުރުކޮްށފައި ާވކަން އެ އިދާާރގެ 

 965ރޭޓް ކޯޓުން މި ސިޓީން އެނގެން އޮންނަ ކަމަށާ، މީގެއިތުރުން ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓް

މައްސަލަިއގަިއ ހުށަހެޅި، މަްއސަލަ އަށް ފާސަާލކުރެިވގެން ދިޔައިރު ޤާނޫނާިއ ަގާވއިދާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިން ެއ 

ަގއި ޙުކުމްކޮްށފައިވާ ކަން އެނގެން އޮތް ިހނދު، މި މައްސަލައާ ގުިޅގެްނ 2112ސެްޕޓެމްބަރު  11ގޯތިތައް ޫދކުރުމަށް 
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ވުނު ފަރާތްތަކުން ކޮމިޓީއާ ހިއްާސކުރި މަޢުލޫމާތްތަކާ، އަދި ކޮމިޓީ ައށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެހަިއ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރެ 

ގޯތި އޭގެ ަޙއްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރަންޖެހޭ ގޯތިތަކެއްކަްނ  172ލިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާ ހިނދު، ދެންނެވުނު 

 970ންަބރުން އިއްތިފާުޤވެފަިއވޭ. އިދާރީ ގޮތުންާނއި މަދަނީ ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުމުން ާހޒިރުެވވަަޑިއގެންނެވި މެ

ނޑުތަކުންނާ، ޤާނޫނާއި ގަާވއިދަށް ރިޢާޔަތްކުރާ ހިނދު، ދެންނެވުނު  ގޯތި ޭއގެ ޙައްޤުވެރިންނަށް ދޫކުރުމުގެ  172މިންގަ

ތަޅުމުން ފާސްކުރާތާ  އެްއވެސް ހުރަހެއް އޮތް ކަމަށް މި ކޮމިޓީން ބެލިބެލުމުން ނުފެންނާތީ، މި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ

ގޯތި އޭގެ ަޙއްޤުވެރިންނަްށ ހަވާލުކުރުމަށް ހދ.ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލުންގެ މަްއޗަށް  172ުދވަހުގެ ތެރޭަގއި  31

މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެފަިއވޭ. ވީމާ، މި  6އަމުރުކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ކޮމިޓީ އަްށ ހާޒިރުަވޑަިއގެންެނވި 

 975ށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ނިންމެވުމަށް ޓަކައި މި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމެވެ. އަިދ މައްސަލަ މަޖިލީހަ

މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް މެންބަރުން ވަޑައިގެންެނވި ނިސްބަތް އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ ލިޔުމަކާއި މި މައްސަލައިަގިއ 

ލު އެނގޭނެ ލިޔުމަކާ، އަދި އެ ކޮމިޓީ އަްށ ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަުކެގ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ވޯޓުެދއްިވ ގޮތުގެ ތަފްސީ

 ކޮޕީ މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިާވނެ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 980 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިފަިއަވނީ  ޑިއިުރގެ ބަހުސެއް ގަ 1ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ވެސް ކަ

ކުރުމަށް. އެހެންކަމުން، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަތުމަށް މި ހުޅުވާލަނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ 

 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤަށް.

 

 985 ކަދެއްެކވުން:ވާހަ ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤުމަނަދޫ ދާއި

ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ކުރިމަތިވެފައި މި ވާ ރިޕޯޓަކީ ވަރަށް  `.

މުހިއްމު ރިޕޯޓެއް. ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ތެޭރގައި ާރއްޖޭެގ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުްނގެ ތެޭރގައި އޮތް ކަންބޮޑުވުެމއްގެ 

ނޑު  މައްސަލަ ރިޕޯޓެްއގެ ސިަފިއގައި ިމއަދު ައއިްއސަ މި ވަނީ. ައޅުަގނޑު ފާހަަގކުަރން، ނޮޅިވަރަމަށް އަުޅގަ

ދިޔައިން. ނޮޅިވަރަމަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލަމެންޓް ގްރޫޕްގެ ނައިބު ލީޑަރާ އަދި ޕާލަމެންޓް ގްރޫޕުގެ ވަރަށް ގިނަ 

 990ރު މޫސާ ހުށަހެޅުއްިވ، މި ކޮމިޓީ އަްށ މެންބަރުން ވަޑަިއގެންނެވި. ހަމައެހެންމެ، ކުުޅއްދުފުށީ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫ

ގެންނެވި މައްސަލަ އަކީ ެއ ރަށުގައި ކިހާވަރެްއގެ ކަްނބޮޑުވުމެއް އޮތް މައްސަަލއެްއކަން އަޅުަގނޑަށް އެ ރަށަށް 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި މަޖިލިސް ތެރެައށް ވަދެގެން އަިއައއުމާ، މި  ދިއުމުން ސާފުވި. ހަމަެއއާެއުކ، އަުޅގަ

އްސަލަ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުމަކަށް ގެނައުމަށް މި ކަންކަމުގައި އޭރު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ެމންބަރެއްގެ ގޮުތަގއި ހުންނެވި މަ

ނޮޅަވަރަމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް އޮތްކަްނ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. 
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 995ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ މި ބޮޑު މުހިއްުމ  ހަމައެއާެއކު، ައޅުަގނޑު މިައދު އެ މަނިކުފާނަށް

މައްސަލަިއގައި މިއަދު މި ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމުގެ އެ މަނިކުފާނުގެ ހިއްސާ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ވާހަކަ. ެއ 

ނޑު ެދކެން. މަނިކުފާނުގެ އެއްބާރުލުމާ އެްއކޮށް މި ފާސްެވގެންދިއުން ެއއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ަކމުގައި އަ ުޅގަ

ގޯތީެގ މައްސަލަިއގަިއ ކަންބޮުޑވެފައި  172އާދެ! ައޅުަގނޑު އެރަށަށް ިދޔައިން. އެ ރަުށގެ ަރއްޔިތުްނގެ ތެރެއިްނ މި 

ނޑަށް ފާހަަގކުެރވުނު، ޭއގެތެރޭަގއި މި ދެންނެވި ގޯތިތަކުން ގޯތި ލިބި، ެއ  ތިބި މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ގިނަ. އަުޅގަ

 1000ކަމެއް އަަޅއި، އެ ތަނަށް ބަދަލުވި ފަހުން ނެރެފައި ތިބި މީހުން ވެސް އެބަ ތިބި. ހަމައެހެންމެ، މި ގޯތީަގއި ހިޔާވެހި 

ދެންނެވި ގޯތިތަުކގެ ބޭނުންކުެރވޭނެ ޖާަގ ެއއް އެ ރަށުން ުނލިބުނުގެ ނަތީޖާގެ ގޮތުން ެއްއ ކޮޓަރީަގއި ދިހަބާރަ މީހުން 

ނުޑ ފާހަގަކުރަން.  އުޅެންޖެހިފައިާވކަން ެއއީ އެ ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ހާލަތަށް ައއި ވަރަށް ބޮުޑ ނުރައްކަެލއްަކން އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންޭވ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިްނ އެ ރަށުގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަަކިއ  ހަމައެއާެއކު، އަުޅގަ

ބޮޑު ަމސައްކަތް. ާޚއްޞަ ގޮެތއްަގއި އެރަށުަގއި މި ބޮޑު މައްސަަލ ދިމާވެގެން އުޅޭ މީހުންގެ ަޙއްޤުަގއި ކުެރވިދިޔަ 

 1005ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަސރުކާރުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު، އެމް.ޑީ.ީޕެގ 

ވާ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ނައިބު ލީޑަރު ޢަލީ ވަޙީދު ކުރެއްވި ަމސައްކަާތ، ހަމައެހެންމެ އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންނަ 

ނޑުމެން ފާހަގަކުރާ ކަމެއް. މި ދެންެނިވ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރުން ކުރައްވަމުްނގެންދާ މަސައްކަތްޕުުޅ އެއީ އަުޅގަ

ނޑު މި މަޖިލީހަށް އައިސް  ކޮމިޓީގެ އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރުދަންނަވަން. މިއަދު އަުޅގަ

އިރު މި ދެންނެވި ެމންބަރުން އެ ަވޑަިއގެންތިއްެބވީ ފ. އަތޮޅު ބިލެތްދޫަގ. މިތާނގައި މި ވާހަކަ ަދއްަކމުންދާ

 1010ބިލެތްދޫގައި ފަޅުކޮެނގެން، ފަޅުކޮނުމުގެ މަސަްއކަތް ނުނިންމާ އެ ތަކެތި އަނެއްާކވެސް ާބޣީ ވަޙީދު އެހެން ރަށެއްގަިއ 

ނޑު ޖަްއސާލުމަށް ޓަަކއި، ވޯޓު ހޯދުމަށް ޓަކައި ެގންދަންއުޅޭތީވެ އެ ކަންކަންަކމުގައި އެ މީހުންނާ ެއއްކޮްށ  ދަތްގަ

ބައިވެރިތިބިކަްނ، އެމް.ޑީ.ޕީ ޮއތީ ބިލެތްދޫ ރައްޔިތުންނާ އެްއކޮށްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޮގތުން މިއަދު ވެސް ބިލެތްދޫ 

ނުޑ ރޭަގއި ަމގޫދޫ  އަްށ އަށް ެއ ަވޑަިއގެންނެީވ. އެެހންވީމާ، އަޅުަގނުޑ ރޭަގއި ބިލެތްދޫ އަށް ދިަޔއިން. ައުޅގަ

ނޑު މިތާނގައި މި ވާަހކަ މި  ދިޔައިން، ފ. އަޮތޅު. އަުޅަގނޑު މިއަދު މިހިރީ މިތާނގަިއ މި ވާހަކަ ދައްކަން. އަުޅގަ

 1015ގޯތީެގ ވެރިފަރާތްތަކަްށ، ޙަްއޤުވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ގޯިތ ދިނުމުގައި ައޅުަގނޑު ވެްސ  172ދައްކަނީ މިދެންނެވި 

ނޑަްށ ފެނުނީ އެ މީުހން އުޅޭ ނިކަމެތި ހާލު. އެ އެތަނުން ދެކެފައި ހުރި މަންަޒރުތައް ދަ ންނަވާލުމަށް ޓަަކއި. އަުޅގަ

ނޑަށް ެއ ރަށް ބަލައިލުމުން އަޅުަގނޑަށް އެނގުނު ެއއްޗަީކ ެއ  މީހުންނަށް ގޯތި ބޭނުންވެފައިވާ މިންވަރު. އަުޅގަ

ހިސާބުން ޝަރުތުހަމަވާ ކަމަށް ރަށުގައި މި ވަގުތު ދިރިއުޭޅ މީހުންނަށް ބަލާއިރު މައިމީހާގެ ކިރުތުބުން ވީއްލާ 

ނިންމިކަމުގައި ވިޔަްސ، އެިއން ކޮންމެ މީހަކަށް ގޯިތ ދޭން ބިން އެ ރަުށގަިއ އޮްތކަން. އެހާ ވެސް ބޮުޑ ރަށެްއ ެއ 

ނަޑކަށް ެއއްގޮަތކަށްެވސް ސާފެއް ނޫން. ސަރުކާރުެގ  ނަޑއެިޅގެން ގޯތި ނުދީ އެ ތިބި ސަބަބެއް އަުޅގަ  1020ރަށަކީ. ކަ

ޣީ ސަރުކާުރ އައި ފަހުން ވެސް ސަރުާކރުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުްނ އަންަގއިފި. ޭއގެ ކުީރެގ އިދާރާތަކުން، ބާ
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ސަރުކާރުން ެވސް ދިވެހިާރްއޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޑިޮމކްރެޓިކު އުސޫލުން، ހަމައިްނ މި ރާއްޖޭަގއި އުފެދުނު 

ސަރުކާރުން ވެސް އަންގައިފި. ެއކި  ސަރުކާރުން ވެސް އޮތީ ެއ ގޯތިތައް ހަވާލުކުރުމަށް ައންގާފަ. މި ބާޣީ 

ކައުންސިލުން، އަތޮޅު ަކއުްނސިލުންނާއި އެ ދާއިާރގެ ެއކި ތަންތަނުން އެއަށް އަްނަގއިފި. ކޯުޓގެ ނިންމުންތަކަށް 

ނޑަށް މި ފާހަގަކުރެވޭނީ މި ރިޕޯޓުަގއި އޮތް ގޮތުން ކޯުޓގެ ނިންމުމަކީ ވެސް ޤާނޫނާއި ގަާވއިާދ   1025ބަލާއިރު ވެސް އަުޅގަ

ދުވަުހގެ މުއްދަެތއް އެ ރަުށގެ ކައުންސިލަށް  31ގޮތަށް ގޯތިތައް ދިނުމަށް. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަދި މި ިރޕޯޓުގައި އެއް 

ނޑު ދެކެނީ މިއަދުްނ މިއަދަށް އެކަން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް. އެންމެ ލަސްެވގެން  ދެއްވާފަިއ އޮތްކަުމގައި ިވޔަްސ، އަުޅގަ

ގޯތި، އެ ގޯިތތަކުގެ ޙައްުޤވެރި ފަރާތްތަކަށް ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ވެސް  172 ވެސް މާދަމާގެ ނިޔަލަން މި ދެންނެވި

އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން. މިއަދު ވެސް ައޅުަގނޑު މި ގޮވާލަީނ މިދެންނެވި، އެ ހާލުަގއި ިތބި ރައްޔިތުންގެ ަޙއްުޤގައި 

ނޑުެގ ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ކުރި   1030އަށް އޮތް ަރމްޟާން މަހުގެ ހެޔޮއެދުމާިއ މިކަން ކޮށްދިނުމަށް. އާދެ! ައޅުގަ

ނޑުގެ ދާއިާރ އާއި މުޅި ނ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއި މުޅި ރާއްޖޭެގ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަްށ  ތަހުނިޔާ އަޅުގަ

 ވަބަރަކާތުހޫ.هللا އިޚްލާސްތެރިކަމާ ެއކު ދަންނަަވން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ވައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް ވަރަްޙމަތު

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ޅިވަރަމުނޮ

 1035އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނޮޅިވަރަުމގެ މި ގޯތީތަކުގެ ަމއްސަލަ ައީކ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ވަރަްށ 

ނޑުމެން ޚަސްސާސް މައްސަލަ ެއއް. ިމ މައްސަލަ ދައުލަުތގެ އެކި ަފރާތްތަކުން ހައްލުކުެރވޭތޯ ތަފާތު ގޮ ތްގޮތުން އަުޅގަ

މަސައްކަތްކޮށްަފއިވާނެ. އަިދ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެިރކަމުގެ ދުވަްސވަރުަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 

ނަޝީދު ވެސް ނޮޅިވަރަމަށް ވަޑަިއގެން މި މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭތޯ އެ މަނިކުފާނު މަސައްކަތްޕުޅުކުރެްއެވވި. 

ދާއިރާގެ މެންބަރު ކަމުގެ މަޤާމާ ހަވާލުވިއިުރގައި ނޮިޅވަރަމުގައި ގޯތި ނުދެވޭތާ ވަރަްށ  އަޅުަގނޑު ނޮިޅވަރަމު

 1040ގިނަދުވަސްަތކެއް އޭުރވަނީ ވެފަ. އެހެންވީމާ، ޚާއްޞަ އުސޫލެްއގެ ތެރެއިން ނޮޅިަވރަމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި 

ނޑަައޅައިެދއްވުމަށް ރައީސުްލޖުމްހޫރި އްޔާގެ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަރިހުގައި ދޫކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތަެކއް ކަ

ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަިއ، ެއންމެ ފަހުން އެ ގޯތި ދެޭވނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެހިގެންދިޔައީ. އޭރު އަޅުަގނުޑ 

ގޯތި ނޮިޅވަރަމުން ދޫކުރެވޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް އެ ައދަދަކަށް ނޫން ކަންނޭނގެ  411މަސައްކަތްކޮށްަފއި ވާނީ 

ޑިމާންޑުގެ ކަންތައްތައް ހުީރީކ އެ ދުވަްސވަރު. ކޮންމެޔަކަްސ ގޯތި ދެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހި، ލޯކަލް ކައުންސިލު 

 1045އިންތިޚާބުތަކުން ކައުންސިލަުރން ޢައްޔަންވެ، މި ހުރިހާ މަސައްކަެތއްގެ ތެޭރގައި އުފެދޭ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ ެއްއ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެ ނީ ނޮޅަވަރަމުގެ ތެރޭަގއި އެބަ އޮތް ޒަމާނުއްސުރެ އޮްތ ދެ އަވަށުގެ ވާދަވެިރކަން. ކަމަށް އަޅުގަ

މިއަދު ނޮޅިވަރަުމގެ ވެސް އަިދ ރާއްޖޭެގ އެހެން ރަށްރަުށގަިއ ވެްސ ތަރައްޤީ އަށް އެޅިފަިއ އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަީކ 

ނުޑމެން އެބަ ޖެހޭ ނައްތާލަން. އެްއ ރަށެްއގެ ގޮތުަގއި، ެއްއ  މި ދެންނެވި ައވަށު ވާދަވެިރަކން. މިކަން މިއަދު އަުޅގަ
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ނޑުމެން ފަހިކޮށްގެްނ  ނޑުމެން ކުރިއަށްެދވޭނެ ފުރުޞަތުތަްއ އަުޅގަ އަވަެށއްެގ ގޮތުަގއި، ެއއް ަޤުއމެއްގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފަހިވެގެ ނޑުމެންނަކަށް ޤައުމަިއގެން ކުރިއަށްދެވޭެނ ފުރުޞަތުތަކެއް އަޅުގަ  1050ންނުދާނެ. ނޫނީ އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ކޯޓު މަރުޙަލާތަކުންނާއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މުއައްސަސާތަކުްނ 

ކުރެވޭ އަމުރުތަްއ ެއއީ އެންމެ ރަނގަޅު އެންމެ އެެދވޭ ހައްލު ކަމަށް ފަހަރުަގއި ުނވެހިނގައިދާނެ. ސަބަބަކީ ިމ 

ނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ދެވޭެނ މައްސަލަ އަކީ ޒާތީ މަްއސަލަތަ ކަކަށް ވާީތވެ، ޒާތީ ކަންަތއްތަކުން ބޭރުެވގެން އަުޅގަ

ހައްލުތަކެއް ނެެރވުނީމަ ކަންތައްތައް ކުިރއަށްދާނީ. ައއުްޓ އޮފް ކޯޓު ސެޓްލްމަންޓެއް މިކަމުގެ ތެރެއަށް ގެނެިވގެްނ 

ނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ މިކަން ހައްލުވެގެންދާނީ. އެހެންވީ  1055މާ، މީގެތެރޭަގއި ސިޔާސީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކަމަށް އަޅުގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ.  ވެދެަވޑަިއގެން ވަރަށް ޮބޑަްށ މިކަން ސިޔާސީކޮށްަލއްވާަފއި ާވކަން ވެްސ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ުއސޫލެްއގެ ގޮުތަގއި ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް މީ، އަޅުަގނަޑކީ ނޮޅިވަރަމު ދާިއރާގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް 

މްސީލުކުރާ މެންބަރުކަމަށް ވާތީވެ ނޮިޅވަރަމުގެ ރަްއޔިުތންގެ ދޭދޭ ކަންތައްތަކުގެ ުނވަތަ ފަރުދީ ކަންތައްތަކެއް ތަ

ނޑު ަވކި ސަިއޑެއް ެނގުމަކީ އިންސާުފވެރި ގޮެތްއ  ނޑު ބެހި ކަންތައްތައް ކުރުމަީކ، ވަދެ ައޅުގަ ތެރެއަށް އަުޅގަ

ނޑު ދުވަހަުކ ވެސް ޤަބޫލެއްނު  1060ކުރަން. ޭއެގ ބަދަލުގައި އެ ބޭފުޅުންގެ ާޕސަނަލް ލެވެލްަގއި ހުރި މި ކަމަކަށް އަުޅގަ

ދެންނެވި ކަންތައްތައް އެ ބޭފުޅުން ހައްލުކުރައްވަންޖެހިަވޑަިއގަންނަވާނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް އަމިއްލަ އަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ. ދެން ޤާނޫ ނީ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ރަނގަުޅ ގޮތެއް ކަމަށް އަުޅގަ

އިޖުރާއަތްތަެކއް ހުރެއްޖެ ަކމަށް ވަންޏާ، ޤާނޫނުއަާސސީގެ ތެެރއިންނާއި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިްނ 

ނިންމައިދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ މައްސަލަތަުކގެ ތެރެއަށް އަޅުަގނޑަށް ބެހޭނެ ކަމަްށ 

 1065ކުރަނީ. ކޮންމެއަކަސް މި މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ނައުމުގެ ސަބަބުން ދެންމެ މަނަދޫ ދާއިރާގެ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން އެތައް މައްސަލަތަެކްއ ކުރިމަތިވަމުން އެބަ ދޭ. 

ސް ތިއްބެވީ ގޮތްދޫކުރާ ކަހަލަ ވިސްނުންފުޅެއްގަ ެއްއ އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަިއގެ ދެ ފަރާތުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން ވެ

ނޫން. ކޮންމެވެސް އެއް ފަރާތަކުން ގޮތްދޫކޮށްގެން ދެއްތޯ މި މައްސަލަ އައިގެން ކުރިައށް ދެވޭނީ. މިކަމުގެ ނޭދެވޭ 

އަސަރުކުރަނީ ިސޔާސީ ަފރާތްތަކަކަށް ވެސް ނޫން. އެ ގޯތި ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެ ތަކުލީފުތަްއ 

 1070އްލަވަންޖެހިަވޑަިއގަންނަާވ ފަރާތްތަކަށް. އެހެންވީމާ، ީމަގއި މެދުމިނުގެ ހައްލުތަެކއް ެއބަ ހުރި އަޅުަގނޑު އަތުަގއި އުފު

ނޑުމެން ުނލިބިއްޖެ ކަމުަގއި ވާނަމަ ެއ  ވެސް. މި ހައްލުަތއް މި ހުިރހާ މުއައްސަސާަތކެއް ެއގްޒޯްސޓުކޮށްގެން އަުޅގަ

ނޑު ނޑު ހަމަ ވަރަށް އުފަލާ ެއކު ހައްލުތަކާ ހަމައަށް ވެސް ައޅުގަ މެން ދާން މި ތިބީ ތައްޔާރަށް. ދެން އަުޅގަ

ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވޭ ނޮޅިވަރަމުގެ ދިމާވާ މިފަދަ ކަންތައްތަކުަގއި ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވާ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެންނާއި ކުޅުުދއްފުއްާޓ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވަރަށް ގާތުން މި ކަންތައްތައް ބައްަލވަމުން ގެންދަ

 1075ވަރަށް ކައިިރކައިީރގައި މި ޮއންނަނީ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް މި ކަންތައްތަކުގައި ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާގެ 
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ނޑުމެން ިލބެމުން މި ދަނީ. މި މައްސަލަ ވެސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރު މަސްއޫލި އްޔަުތ އެހީތެރިކަން އަުޅގަ

ނޑާ މަްޝވަރާކުެރްއވި މި މައްސަލަ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ  އަދާކުރާ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުުމގެ ކުރިން އެ މަނިކުފާނު އަުޅގަ

އަށް ހުށަހަޅަން. އެހެންނަމަވެސް ކަންދިމާކުރާ ގޮތުން ޕެިޓޝަން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިެރއްެގ ގޮތުަގއި މި ަވގުތު މިހިރީ 

ނޑަށް ވަރަށް އަނދަޫގާވނެ ދެއްތޯ ނޮޅިވަރަމުގެ ދެ ރައްޔިތަކު އެދޭ ކަމެްއެގ، ދެ އަޅުަގނޑު ކަމަށް ވާީތވެ، ައޅު ގަ

ނުޑ  ނަޑކީ. އެހެްނވީމާ، މީަގިއ ވަކި ފަރާތެއް އަުޅގަ  1080ފަރާތެއް އެބަ އޮތް. މި ދެ ފަރާތުގެ ވެސް މެންބަރު އަުޅގަ

ނޑަށް ދަތިކަމެއް. އެހެންވީމާ، ޕެިޓޝަން ކޮމިޓީ އަ ށް މި މައްސަލަ އައިްސގެން ޕެޓިޝަްނ އިޚްތިޔާރުކުރުމަކީ އަުޅގަ

ކޮމިޓީގެ ތެރެއިން މި މަްއސަލަ ކުރިއަށް ގެންެދވުމަީކ ދަތިކަމެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް، ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރިުހަގއި ދެންނެވީ. އެހެންވީާމ، ަސރުކާރު މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުާރ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ އަްށ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅިގެން މިއަދު މި އޮތީ ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނިންމިފަ. ެއހެންނަމަވެސް މި ނިންމުން މި 

 1085ނިންމިޔަސް މި ކަންތައްަތއް ަތންފީޛުކުރެިވގެންދާނީ މި ކަންަތއް ތަންފީޛުކުރަން ިތއްބެިވ ޭބފުޅުން ގޮތްދޫކުަރއްަވއިގެން. 

ްނގެ މަޖިލީހުގެ ޤަރާރެއް ވެސް ފާްސކުރެވިދާނެ. މިކަހަލަ ހުރިހާ ކަމެއް ކޯޓުން ވެސް ުޙކުމްކުރެވިދާެނ. ރައްޔިތު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާެނ. އޭގެ ބަދަލުގައި ގްރަުއންޑު ރިއަލިޓީ އަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލާއިރުަގިއ 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ހައްލުކުރުމުގެ ަމގަ ނޑުމެން އެންމެންގެ ނޮޅިވަރަމުަގއި މި ަވގުތު ހުިރ މައްސަލަތައް އަުޅގަ ްށ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ  ނޑުމެން ޫދކޮށްލަންެވއްޖެ. މިއަދު އަުޅގަ ވިސްނުން ގެންދަން. ސިޔާީސ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންަތއް އަުޅގަ

 1090ވަރަށް ހިތަމާއާ ެއކު ދަންނަވަންޖެހެނީ ރާއްޖޭގެ ބަެއއް ރަށްރަށުގައި މި އޮންނަ ައަވށު ވާދަވެިރކަން އެބަ އޮތް 

ޞްޠީނުގައި ިމ އޮންނަ ވާދަވެރިކަމަށް ވުރެ ފުޅާކޮށް. އެއް އަވަުށގެ މީހަަކށް އަނެއް ައވަށަށް ނާދެވޭ އިޒުރޭާލއި ފަލަ

ދަރަޖަ އަށް. އެއް ައވަުށގެ މީހަކަށް އަނެއް ައވަށުގެ މީަހކާ ކަިއވެނިނުކުެރވޭ ދަރަޖަ އަށް. ެއއް ައވަށުގެ މީހަކަށް 

ރަށް. މިހެން މިކަން އޮވެގެންނުވާނެ. މި އަވަށު ވާދަ އެބަ ޖެހޭ އަނެއް ައވަށަށް މޫދަށް އެރެލެވެން ނުދެވޭ މިންވަ

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ.  ނައްތާލަން. އެކަން ަނއްތާލުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ފުޅާ ދާިއރާއެްއގައި އަުޅގަ

 1095އި ވެްސ އުެޅވެން އެބަ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަެކއް ަދރިންނަށް ގުޅިގެްނ ނޮޅިވަރަުމގަިއ ވެްސ އަދި އެހެން ރަްށރަށުގަ

ނުޑމެން ނައްތައިލާފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަތިަގނެޑްއގެ  ޖެހޭ. ކޮން އަވަެށއްތޯ؟ މި ިޚޔާލު ތަފާތުވުންތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް  ގޮތުަގއި ކުިރއަށް ދެވޭނެ ރޫުހ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި ފާސްާވ ޤަރާރުން ވެސް އަުޅގަ

ުއއްމީދުކުރަނީ. ދެން މި ކަމުަގއި ވެސް އަުޅަގނޑަށް ވަރަށް އުނދަގޫ ވަިކ ކޮޅެްއ ނަގަން. ެއއީ މީަގއި  އަޅުަގނުޑ މި

ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ ނޮޅިވަަރމުގެ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ ރައްޔިތުްނގެ ދެ ވިސްނުމެއް މިހިރީ. އެހެންވީމާ، 

ނޑު  1100ވަކި ކޮަޅކަށް ވޯޓުުނދޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް  އަޅުަގނުޑގެ އަދި ވިސްނުްނ މި އޮތީ މި ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ކަމަށް ހައްލެއް  އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާ ގޮތެްއގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ނޑު މިހިރީ. ޝުކުރިްއޔާ، ޢިއްޒަ  ތްތެރި ރައީސް. ލިބިގެންދިޔުން. ކޮންމެ ގޮތަކަްށ ނިންމެވިޔަސް އެ ގޮތުަގއި ައޅުގަ
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  ވާހަކަދެްއެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު

 1105ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ހުށަހެޅިގެން، މިއަދު މި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް؛ ނޮޅިވަރަމުގަިއ 

ތު އަދާކުރާ މިްނވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން މިކަން ގޯްއޗެްއގެ މަްއސަލަާއ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާުރގެ މަސްއޫލިއްޔަ 172

ނޑު ދަންނަވާނީ މިކަން ރަނގަޅަށް ދިރާސާކޮށް ހުށަހެޅިފައިާވ  ދިރާސާކުރުމަށްފަހު މި ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯަޓކީ އަުޅގަ

ނޑަށް ބަލައިގަނެޭވކަށް ނެތޭ. މިހެން މި ދަންނަވާ ސަބަބަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކަންކަން  ސިޔާީސ ރިޕޯޓެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑު މި ވާހަކަ  ބޭނުމަށް ޓަކައި ކުރުމުގައި ެވސް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ހައްދެއް އޮންނަންޖެހޭނެ. ފަހަރެއްގައި ވެސް އަުޅގަ

 1110މި ދަންނަވަނީކީ މި ގޯތިަތއް ލިބުމުން މަޙްރޫމުވެ، ދިވެހިރާްއޖޭގައި އަމިއްލަ ބޯހިާޔވަހިކަމެްއ ހޯދުމަށް ޓަކައި ހެދިފައިާވ 

އިުދގެ ދަށުން އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމެއް ުނވަަތ އަމިއްލަ ބޯހިޔާވަހިކަެމއް ޤާިއމުކުރުމަށް ޓަކައި ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ަގވާ

ޤާނޫނާ އަދި ބިމާ ބެހޭ ގަވާިއދުތަކާ، ލޭންޑު ޔޫސް ޕްލޭނާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ގޯިތ ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޯތި 

ށް ޤަބޫލުކުރާ ބީދައަކުން ނޫން. ނޮޅިވަރަމުަގިއ ވެސް އެފަދަ ކަެމއް ެއގޮތަށް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ނުވަތަ ލިބެންނުޖެހޭނެ ކަމަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން.  ހިނގާފައި ވާނަމަ އެ ފަރާތްތަކަށް އެކަން އެންމެ ޙައްުޤ ގޮތުަގއި ކުރެވެންޖެހޭނެ ަކމަށް އަޅުގަ

 1115ުދވަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑ ވެސް ިސޔާސީ ަމއިދާނުަގިއ މަސައްކަްތކުރަން ފެށި 

ނޑަެއޅިގެން  ނޑު ދަންަނވާނީ ސީދާ ކަ އަޅުަގނޑަށް ތަޖުރިބާކުރެވިަފިއ ހުރި ކަންތައްތަކަށް އަޅާބަލާއިރުަގއި އަުޅގަ

ޤާނޫނާއި ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ިސޔާސީ މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުުރމަށް ޓަކައި ކޮށްަފއިވާ ކަންތަްއތައް، އޭގެ ނަހަމަ ގޮުތގަިއ 

ނޑުމެންނަށް ވަރަްށ  އެކަން ކުރީމަ ދެން ދިމާވާ ަކންތަކޭ މި އޮތީ. މި ކަމަީކ މީގެ ޯކޓު ޙުކުމަށް ބަަލއިލިޔަްސ އަުޅގަ

ސާފު ބަހުން އެބަ އެނގޭ މިއީ ރަނގަޅަށް ހިނގާފައިވާ ކަމެއް ނޫންކަން. ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ ބިމާ ބެހޭ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ގަާވއިދާ އަދި ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ   1120މަތީން ކުރެވިފަިއވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އަޅުގަ

ފާހަގަކުރެވޭ. ދެން ައޅުަގނުޑމެން މި މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުން މީ ދެން ވަރަށް ޢާއްމު ކަމަކަށްވޭ. އެތަްއ 

ސޮިއކޮށްފަިއވާ މީހެއްެގ  ބައިވަރު މީހުންތަެކއް ސޮިއޮކށްފައި ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅަނީ. ކާކަށްތޯ މިއިން ޕެޓިޝަެންއގައި

ނުޑމެންނަށް އެއްޗެއް ބެލުނީ؟ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑު އެ ދާއިާރއަކަްށ  ޞައްޙަކަމާ މެދު އަޅުގަ

 85އަހަރުަގއި ނިމިގެންދިޔަ ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްަފއި ހުރި ކައުންސިލަރަކު  3ނިސްބަތްވާ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގައި 

 1125ގޯތި އެ ވަނީ ދޫކޮްށފަ. ދެން ކިހިނެއްތޯއޭ އެކަން ގަާވއިދާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުެގ  185ލާންކޮށްފައި ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިޢު

މަތީން އެކަން ކުރީ. ނޫނީ ޤާނޫނާއި އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތީން ނުވަތަ ލޭންޑު ޔޫސް ޕްލޭނާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތީން 

މި ދޫކުރަނީ. އެހެްނވީމާ، މި ދެންނެވި ބީދައިްނ މި  ޯގތި 185ގޯްއަޗށް އިޢުލާންކޮށްފައި  85އެކަން ކުރެވޭނީ. 

ނޑުމެން އިންތިޚާބުކުރެިވގެން ދިޔަ ކައުްނސިލެއް އެކުަލަވއިލެިވ، ެއ  ކަންކަން ކޮށްފައި އޮތީ. ިމއަދު އަުޅގަ

ކަން ހުރި ކައުންސިލަށް ރަްއޔިތުންނަށް އެންމެ ޢަދުލުވެރި ގޮތަށް މިކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ބެލިއިރުަގއި މި ބިމުގެ ދަތި
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 1130މިންވަރުން ގޯތި ބޭނުންވާ ެއންމެންނަށް ގޯތި ދެވޭނެ ފުރުޞަތު މި ވަނީ ނެތިފަ. ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ އަީކ 

ނަޑއެޅީމަ، އެންމެ ލިބުން ލާޒިމުވާ މީހާ އަށް ނުލިބި...  މިކަހަލަ އުސޫލުތައް މިގޮތަށް ކަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ސާކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫ

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ އެދުން ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުން 

ނޑު އަރިްސކުރަން. ހަމަ އެާއެއއްކޮށް މިއަދު ހުށަހެޅިފަިއވާ   1135ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ލޮުބވެތި ރަްއޔިތުންނަށް އަުޅގަ

އަކީ ވަރަށް ޚައްާސސް މައްސަލަ ެއއް. ޙަޤީޤަތަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތާރީޚުަގއި ނޮޅިވަރަމު ދިވެހި ތާރީުޚެގ  މައްސަލަ

ތެރެއަށް މިއަދު ވަެދގެންދާނެ މައްސަލަ އެްއ. ހދ. އަތޮޅަީކ ބިން އޮތް އަތޮޅެއް. އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުމެއްނުވޭ ހދ. 

ތި ޭބނުންވެގެން ގޯތި ނުލިބިފަިއ ތިބޭ މަންޒަރު ފެންނާކަށް. އަތޮޅުަގއި ެއްއވެސް ރަށެްއަގއި ރައްޔިތުންނަށް ގޯ

ވަރަކަށް އަހަުރ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނޮޅިވަރަުމގައި ރަްއޔިތުން ވަރަށް ދަތި ހާލުގައި އުޅެމުން އައީ ގޯިތ  9ވޭތުވެިދޔަ 

 1140ތެޭރަގއި ނޮިޅވަރަމު  ުދވަހުގެ 31ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން. އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މިއަުދ މި މަޖިލީހުން ނިމިގެންދާނެ 

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ  ކައުންސިލަށް މި ގޯތިތައް އެ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައި ފާސްެވގެންދިއުން. އަުޅގަ

ގޮތުަގއި މި މަޖިލީހުން ފާސްުކރުމުން އެ ހިސާބުން އެ ބޭފުުޅންނަށް އެ ގޯތިަތއް ަޙއްޤުވީ އެ. ެއ ބޭފުޅުންގެ ގޯތިތަެކްއ 

އެ ބޭފުޅުން އެ ގޯތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ، ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަްށގެންދެވޭނެ.  އެ ހިސާބުން.

އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އަބަދުވެސް ރަްއޔިތުން ސިޓީ ލީމަ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ލިބޭނެކަން އަންގަިއ، ގޯިތ 

 1145ން ފިޔަވައި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވިަފިއ ވާހިނދު، އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހަވާލުކޮްށ، ހަމައެކަނި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީހެދު

އަހަރު، ދެ އަހަރު ެވގެންދާއިުރ އެ ގޯްއޗަށް ނުވަެދވި ތިބުން އެއީ ަމއްސަލަ ެއއް. ަބއެއް ޭބފުޅުން އެ ތަނުަގއި މިހާރު 

ނުންވާ ވަރަކަށް ގޯިތ އިމާރާތް ވެސް ކޮށްފި. މިީއ މިކަން ވާންޖެހޭނެ ގޮތެްއ ނޫން. ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ބޭ

ލިބެންޖެހޭނެ. އިރާދަކުރެއްިވްއޔާ މިއަދު މި މަޖިލީހުން ނިމިގެންދާނެ ނޮޅިވަރަމު ަކއުންިސލުގެ މަްއޗަށް މި ގޯތިަތއް ެއ 

ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުމަށް. އެއީ ހދ. އަތޮޅުަގއި އެހެން ރަށްަރށުގެ މީހުންނަށް ވެސް ލިބިެގންދާ ވަރަށް ބޮޑު މެސެޖެއް. 

 1150ުޑ ުއއްމީދުކުރަނީ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ވެރިކަެމއްަގއި ކުޅުދުއްފުީށގަިއ ހިއްކާަފއިވާ ބިމުން އަޅުަގނ

ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ހަމަ ގޯތި، އެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ގޯތި ޙައްުޤވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް 

ޔިތުްނނަށް ލިބެންޖެހޭ ގޯތި އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކުރާނަން. ަރއް

އެްއޗެއް. އެކަމާ ދެޮކޅެއް ނުެހދޭނެ. އަނެކާ ވެްސ ވިސްނަްނވީ އޭނަ އަށް ގޯތި ލިބޭތީ ިތމަންނާ އެކަމާ ދެކޮޅުހެދުމެއް 

ރަންވީ. ޒާތީ ފިތުނާޔއި ނޫން. ތިމަންނާ ވެސް ގޯތި ބޭނުންވެއްޖެްއޔާ ގޯތި ޙައްުޤަވންޏާ ގޯތި ހޯދަން މަސައްކަތްކު

ނޑު ހަމަ  21ތަޢައްޞަބުގެ ތެރޭަގއި މިއަުދ ރައްޔިތުން އުޅޭކަށްނުޖެހޭނެ. މިއީ   1155ވަނަ ޤަރުނު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޮޅިވަރަމުގެ ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ގޯތި ދޫކޮށްދެއްވާށޭ. ހަމަ އެ 



44 

 

ފުޅުންނަށް ވެސް ޙައްޤުވަންޏާ އަނެއްާކވެސް ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިުލގައި ެއދިގެން އިތުރަށް ގޯތި ނަގާށޭ. ބީދައިން ތި ބޭ

ނޮޅިވަރަމަކީ ބިން އޮތް ރަެށްއ. ގޯތި ދެވެން އޮތް ރަށެއް. ގޯތި ދެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުންނަށް ތަރައްޤީ އަށް 

ކަށް ހަމަ އެކަކު ވެސް މަަސއްކަތްކުރާެނ ކަމެއް ނެތް. އެ ކަމަކީ ިމ ޓަކައި ކުެރވެން ހުރި މަސަްއކަތްތައް ހުއްުޓވުމަ

ނޑު އުއްމީުދކުރަނީ މި މަޖިލީހުން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މިއަދު މިކަން   1160މަޖިލިސް ތާއީދުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ

ދަނީ. ނޮޅިވަރަމުަގއި އޮްތ  ފާސްވެގެންދާނެ. އެއީ ހަމަ ުހރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ަޙއްޤުތަްއ ވެސް ހިމާޔަްތކުރެިވގެން އެ 

ސަރުކާރު ބިމުން ގޯތި ދިނުމަށް ޓަކައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީން ވެސް ެއކަން ައންގަވާަފއި އެބަ އޮތް. އަިދ 

ކޯޓުން ވެސް އެކަން ކުރިއަްށ ގެންދަން ހުއްދަދެއްވާފައި އޮތީ. އަދި ބިމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިގެންާވ 

އީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އަށް ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކަްށ ބިން ދޫކުރެޭވ ގޮތަށް އޮްނނަނީ ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާ ޙައްޤެއް. ރަ 

 1165އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަތީން. ެއހެން ވީހިނދު، އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވެރިކަުމގަިއ މިކަން ކުރުަމށް ރައީސް ނަޝީުދ ވަީނ 

ނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ މި ގޯ  ތިތައް އެ ފަރާތްތަކަށް މިައދު ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް. ނިންމަވާފަ. އެހެންވީމާ، ައުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޒާތީ ތަޢައްޞަބުގެ ތެޭރގައި އެކަކަށް ކަމެއް ލިބޭތީ އަނެކަކު އެކަމާ ދެކޮުޅވުމަީކ 

ނޑުމެންެގ ސަރުކާރު ގައި އަބަުދވެސް އެއީ ތަހުޒީބު މުޖުތަމަޢެއްަގއި ޤަބޫލުކުރާނެ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. އަޅުގަ

މަސައްކަތްކުރަނީ ހުރިހާ ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް ބޭނުްނވާ ަޙއްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށްީދގެން ެއ ޙައްޤުތަުކގެ އަލީަގއި އެ 

 1170ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭނެ ދުވަްސތަކެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި. އެހެންކަމުން، މިއަދު މި މަޖިލީހުން ފާސްވެގެން ދިއުމުން އެ 

ވާ ގޯތިތައް ޙައްޤުެވގެން ދިޔައީ. ދެން އިތުރަކަށް ދާނެ ކޯޓެއް، ވަންނާނެ އެހެން ތަނެއް މި ކަމުގައި ފަރާތްތަކަށް ޙައްޤު

ނޑު އުއްމީދުކުރަން މި މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ތަފާތު  އޮންނާނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނުޑމެން ޤަބޫލެއްނުކުރަން. އަޅުގަ

ަކމަށް. އަދި މިކަމަށް ޓަަކއި ޮނޅިވަރަމުެގ ރައްޔިތުން ވަރަށް ޕާޓީތަކުގެ ވޯޓާ އެްއކޮން މިައދު މިކަން ފާސްެވގެންދާނެ 

ނޑަަކށް ހަތަރު ސަތޭކަ އަށްޑިަހއެްއހާ ބޭފުޅުން ސޮއިކުރަްއވާަފއި ސިޓީ ފޮނުވާފައި އެބަ އޮތް.  ބައިވަރު ބޭފުޅުން، ގާްތގަ

 1175. ރައްޔިތުންގެ ތެޭރގައި ގޯިތ އެހެންވީމާ، އެ ކަމަކީ ވަރަށް ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ައޅުަގނުޑމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއް

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެްއ  ނުލިބިގެން، ގެ ނޭިޅގެން، ެއ ބޭފުޅުންގެ އުމުރު ހޭދަވެގެްނދާއިރުަގއި ެއއީ އަުޅގަ

ނޫން. ގދ. ތިނަދޫން ެވސް ގޯތި ދޫކުރަންޖެހޭނެ. ކުޅުުދްއފުށިން ވެސް ަރއްޔިތުންނަށް ގޯތި ދޫކުރަންޖެހޭނެ. ދިވެހި 

ތުން، ދިވެހި ަރއްޔިތުްނގެ ބިން. ހަމަެއއާެއކު އަްއޫޑން ވެސް ހަމަ ަރއްޔިތުންަނށް ގޯތި ދޭންޖެހޭނެ. ެއއީ ރައްޔި

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ިސޔާސަތަކީ. ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ވިސްނުމަކީ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ވެިރކަމެްއގައި ާރއްޖޭަގއި ދެވެން ހުރި ހުރިހާ 

ނުޑ ރަށަކުން ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނނަށް ގޯތި ދިނުމަ ނޑުމެންގެ ިސޔާސަތު އެަކށައެޅިފައި ވަނީ. އަުޅގަ  1180ށް ޓަކައި ައޅުގަ

އުއްމީދުކުރަނީ އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވެރިކަެމއްަގއި ކުޅުދުއްފުށިން ވެސް ހަމަ ގޯތި ބޭނުންވާ ހުރިހާ 

ކުރިއްޔާ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ފަރާތްތަކަކަށް އެ ގޯތި އެ ަފރާތްތަކާ ހަވާލުކުރެިވ، ގޯތި ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. ޝު

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 
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 1185  ވާހަކަދެއްެކވުން:މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ 

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ހދ. ނޮިޅވަަރންފަރުގައި ގޯތީގެ ަމއްސަލަ ދިމާވެގެން މި ދިމާވެފަިއވާ 

ދެރަ ެއއް، ރައްޔިތުން ތަހައްމަލުކުރަން، އުފުލަންޖެހިފައިވާ މައްސަަލ  ކަންތައްަގނަޑކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ވަރަށް ބޮޑު

އެއް. އަޅުަގނޑަށް ވެސް އެ ރަށަށް ދެވުނު. ދެވުނުއިރުަގިއ އަޅުަގނޑަށް ފެނުނީ ހަމަ ގޯތިތަކުގެ މައްސަަލއިަގއި އެ 

ދަކުރަމުންދާ ތަން. މިއީ ގޯތި ބޭނުންެވގެން ތިބި ަރއްޔިތުން ވަރަށް މާޔޫްސކަްނމަތީގައި އެތަްއ ދުވަެހއް ހޭ

ނޑުމެން މިކަން ުނވެފައި މި އޮތީ ީކއްެވގެންޯތ   1190ކޮންމެހެންވެސް ނިންމަންޖެހިފައި އޮތް ަމއްސަލަ ެއއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ހައުސިން ިޑވެލޮޕްމަންޓުން ވެސް މިކަމަްށ ހުއްދަދީފަ. އަދި ހައުސިްނ  ބަލައިލާއިުރގައި އަުޅގަ

ދަދީފަ. އެކިއެކި މުައއްސަސާތަކުން ހުއްަދދީފަ. ހަމައެއާއެީކގައި ޯކޓު ައމުރެއް ވެސް މިކަން ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ހުއް

ނަޑކަށް ޤަބޫލެއްުނކުރެވޭ އެްއގޮތަކަްށވެސް ޕެޓިޝަެނއް  172ޓަކައި އެބަ އޮްތ. މި  ގޯތީެގ މައްސަަލއިަގއި އަުޅގަ

އޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ަބލާ ކޮމިޓީން ވަކި އަމުރެއް ހަދައިގެން އަިއސް ރައްޔިތުްނ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރު މަސް

 1195ނެރެންޖެހޭ ހިސާބަށް މިކަން ދާންޖެހޭ ކަމެއް ވެސް. އެ ކައުންސިލަރުންނަށް އެބަ އޮތް އިޚްތިޔާރުތަާކއި ބާރުތައް ދީފަ. 

ސާފުކޮށް ޤާނޫނުތަކުގައި އެަބ ހަމަ އެ އޮންނަ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ކައުންސިލަރުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތްތައް ވަރަށް 

ހުރި ބަޔާންކޮށްދީފަ. އެހެންވީމާ، މި ހިސާބަށް ރަށްރަށުގެ މައްސަލަތައް ަކއުންސިލަރުންނާއި ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގަިއ 

ދިމާވާ އަރައިރުންތަެކއްގެ ިސފައިަގއި ގޮސް އެަތއް މުއްދަެތއް ފަހަނައަޅައިދާ ގޮތަށް މިަކހަލަ ކަންތައްތައް ހުއްޓިފައި 

ނުޑ ޤަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ ވަރަްށ ދެރަވަރު ަމއްސަލަ އެއް. އެހެންވީާމ، މި ހިސާބުން މިކަންކަން ނުގޮްސ  ހުރުމަކީ އަުޅގަ

 1200ހުރިހާ ކައުންސިލުތަކުން ވެްސ މަސައްކަްތކުރަންވީ އެ ތަެނއްަގއި ތިބޭ ަރއްޔިތުންނަށް ޭބނުންވާ އަާސސީ ޙައްޤުަތކާިއ 

ދިނުމަށް ޓަކައި. އަދި އެ ކައުންސިލަރުން ދާންޖެހޭ ދިމާލަކަށް ގޮްސގެން އިދާރާތަކުްނ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކަަށވަުރކޮށް

ނޑަށް  ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ ހޯދައިގެން އެ ކަންކަން ުކރެވޭނެ ގޮތަށް. އަުޅގަ

ޓަކައި ނުވަތަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ޓަކައި ކައުންސިލުން  ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ފަހަރެްއގައި ވެދާނެ މިހާރު މި ގޯތި ހޯދުމަށް

ގެންދަންޖެހޭ ޕްރޮސެސް ދިގުެވގެން، ފަހަރެްއގައި ދިުގލައިގެން ޮގއްސަ އޮތީ ަކމަށް ތަންކޮޅެއް ކުރީކޮޅުަގ. 

ނޑުމެން ދެން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  ނޑުެމން މި ބުނަނީ އަޅުގަ  1205ރާއްޭޖގެ ސެޕްޓެމްބަރުގައި ދިވެހި 7އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ރައްޔިތުން މި އުަފއްދާ ސަުރކާރުަގއި ަކއުންސިލުތަކަށް ުފރިހަމަ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ދޭަނމޭ. އޭރުން ކައުންސިލުަތކަށް 

މި ޕްރޮސެސް އިތުރަށް ފޮޯލކޮށް، އިތުުރ ތަންތަނުން ހުއްދަހޯދާ ހަދާކަށްނުޖެހޭނެ. ކައުންސިލުތަކަށް މި ހުރިހާ 

ފަދަ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެ. ފަސޭހައިން އަވަްސކަމާ އެީކގައި ގޯިތ އިޚްތިޔާރެއް ލިބޭނެ. އޭރުްނ މި

ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށާ އަދި ެއހެނިހެން އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އަދި ކައުންސިލުން ޚިދުމަތް 

 1210އި ެވސް ކައުންސިލުން ސީދާ ގޮސް ހޯދަންޖެހޭ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވެސް މިފަދަ އެހެނިހެން މައްސަލަތަކުގަ
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ނޑުމެން މި ތަނަވަސްކޮށްދެނީ. އެ ބާރުތަކާ، އެ ގޮތްތައް  ރައްޔިތުންނާ ކައިރިން ޚިދުމަތްދެވޭނެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

ކައުންސިލަށް ދިނީމަ، އިޚްތިާޔރުދިނީމަ އެ ރަށެއްގެ ތަރައްީޤ އައިގެން ަކއުންސިލަށް ވެްސ ކުރިއަރައިެދވޭނީ. މިހާރު 

އޮޑި ދިންހެން ކައުންސިލުތަކަށް ވެސް ބާރުދީފައި މި އޮންނަނީ. ވަކި ހިސާބަކަްށ ގެންގޮސް ކައުންސިލުަތުކެގ  މޮހޮނަށް

ބާރު ކޮންމެވެސް ތަނެއްގަިއ ނަގިލިއަޅުވާަފއި ހިފަހައްޓާފައި މި އޮންނަނީ. މި އުސޫލު އެބަ ޖެހޭ ދޫކޮށްލަން 

 1215އެ ީމހުންގެ ހައިބަތާ ެއީކގައި ުނަވތަ ޤާނޫނީ ހުދޫދުގެ ތެރެއިން  އަޅުަގނޑުމެން. ދޫކޮށްލާަފއި ކައުންސިލުތަކަށް ވެސް

އެ މީހުންނަށް ކަންކަން ކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު އެބަ ޖެހޭ ތަނަވަސްކޮށްދޭން. ނޮޅިވަަރމުގައި ދިމާވެފައި މި އޮތް 

ގެ ކުރީކޮުޅގައި މި ގޮތަްށ މައްސަލަިއގައި ފަހަރެްއގައި ުކރީކޮޅުަގއި، މި ގޯތިތައް ހޯދުމުގެ ކުރީކޮުޅަގއި ނުވަތަ ދޫކުރުމު

ނޑު މި ގޮވާލަނީ ކޯޓު އަމުރާ  ކަންތައްތަެކއް ގޮސްފައި އޮުތމަކީ ވެސް އެކަީށގެންވާ ކަެމއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އެްއގޮތަށް ނުވަތަ މިހާރުވެސް މި މިނިސްޓްރީތަކުން ދީފައިާވ ހުއްދައާ ެއކީަގއި އެްއގޮތަކަްށ ކޮންމެހެން މި މަޖިލީހުން 

 1220ސް މިކަން އޮންނަންޖެހޭނީ ކުރެވި، ނިމިފައޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުަގއި މިފަދަ ގޮތްގޮތަށް ރައްޔިތުްނ ނުނިންމިޔަ

ނޑަށް ފެނުނު، ހަމަ ނޮޅިވަރަމުގައި މިހާރު ެއ  ނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ. އަުޅގަ ހިތްދަތިކަމުގައި ތިބޭތަން ދެކޭކަށް އަޅުގަ

ތުން ެއކަން ޫދނުކުރެވުނު ކަމަށް ވިޔަސް ޭއނަ އަށް ދިރިއުެޅވޭނެ އެހެން ދޫކޮށްފައި ހުރި ގޯތިތަުކަގއި އަދި ޤާނޫނީ ގޮ

ގޮތެއް ނެތިގެން އޭނަ އަމިްއލަ އަށް އައިސް މުޑިޖަހައިެގން، ގާފޮޅު ރާނައިގެން ނުަވތަ އެތާގައި ބޯހިޔާވަިހކަން 

ބޮޑުވާނެ ގޮތަކަށް ކަންތައްަތްއ  ހޯދައިގެން ދިރިއުޅެމުންދާ ތަން. އެހެންވީމާ، މި ހިސާބަށް ރައްޔިތުންގެ މާޔޫސްކަން

 1225ވެގެންުނވާނެ. ަކއުންސިލުތަުކން ވެސް ބާުރއަޅަން މި ޖެހެނީ ސީދާ އަވަްސކަމާ އެީކގައި ައވަހަށް ޚިދުމަތް 

ނޑަށް އެބަ ފެނޭ މި މައްސަލަިއގައި ހަމަ ތަފާތު  ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ތަފާތު މުއައްސަސާަތކުން ހަމަ ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ހުއްދަދީފަ. އަދި ކުރީގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،  މިނިސްޓްރީތަކުންނާއި

ވައްޓާލި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަޅުަގނޑުމެންގެ ިރޔާސީ ެކންޑިޑޭޓު މުޙައްމަދު ނަޝީދުެގ އޯގާތެރިކަމާ އެީކގަިއ، ހަމަ 

ރަމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި މި ގޯިތތައް ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދީފައި ވަރަށް ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީަގއި ޮގސް ނޮޅިވަ

 1230ނުވަތަ އެ ކަމަށް އެދިފައި އޮތް ތަން ވެސް. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް މިކަން ލަސްވެގެންޮގްސ މިއަދު މި މަޖިލީހުން ވަކި 

ބަށް ގޮްސގެން، ުނވަތަ ގޮތެއް ނިންމަިއ، އަމުެރއް ނެރެ، އިރުޮކޅަކުން ަކއުންިސލު ގެންގޮސް ބަންދުކުާރ ހިސާ

ސިފައިން އެ ތަނަށް ފޮނުވަިއގެން ގޯތި ދޫކުރާ ިހސާބަށް ދާކަށް އަޅުަގނުޑ ހިތުން ނުޖެހޭ. އެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުގެ ތެެރއިން ކުީރގަިއ ތިބި ކަތީބުން، ރަްއޔިތުން އެޭދ މީހާ ނެގުމުގެ އުސޫަލކަްށ 

ނަކީ ޢައްޔަންކޮށް ނުވަތަ ކަުއންސިލަރުންނަކީ އިންތިޚާބަކުން ހޮވާ ކައުންސިލަރުންނަށް ބަދަލުކޮށް، ކައުންސިލަރުން

ނޑަައޅައިީދފައި މި އޮތީ. އެހެްނވީމާ،   1235ހަދައި، ރަްއޔިތުން ބޭނުންާވ މީހުން އެ ތަންތާ ތިެބވޭނެ މަފްހޫމުތަކެއް ކަ

ނިންމާ ނިންމުމާ އެކީަގއި ވެސް އިތުރަްށ  އަޅުަގނޑު އެދެނީ ނޮޅިވަރަމުގެ ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު މި މަޖިލީހުން 

ކުރިއަށް އަނެްއކާވެްސ އެަތއް ދުވަހެއް ތަހައްމަލުކުރަންނުޖެހި، މި މާތްެވގެންާވ ބަރަކާތްެތރި ރަމަޟާން މަހާ އެީކގަިއ 
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ޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ބަރަކާތުން ފުރިގެންވާ ގޮތަށް ނޮޅިވަރަމުގެ ރަްއޔިތުންނަށް މިކަމުގައި ަމގުފަހިކޮށްދޭނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއް

 ރައީސް. 

 1240 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާހިސާބުން މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެްއކުމަށް ެއދިވަަޑއިގަންަނވާ ޢިްއޒަތްތެިރ 

. މި ވޯޓު ަނގާނީ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި ނިމުނީ. ދެން އޮންނާނީ މި ރިޕޯޓު ބަލައިގަތުމަށް ެނގޭ ވޯޓުނެގުން

ަގއި. މި ހިާސބުން މިއަދުގެ އެޖެންާޑަގއި ިމ ަވގުތު ކުިރއަށް ގެންދަން ުހރި މަސައްކަތްތަްއ ކުިރއަށް 1:31މިއަދުގެ 

 1245ގެންގޮސް މި ނިމިގެންދިޔައީ. އެހެންކަމުން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެން އޮންނާނީ ވޯޓުނެގުމުގެ މަސައްކަތް ބާކީ. 

ަގއި ކަމަށް ދަންނަވަމުން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ 1:25( ދެން ަމޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފެށޭނީ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

ނޑުމެންގެ އެޖެންާޑގައި އިތުރު ކަމެްއ ނެތުމާއެއްކޮށް މި ޖަލްސާ  ވަަޑއިގެންެނވުމަށް ދަންނަވަމުން، މި ވަގުތު އަުޅގަ

ނޑާލައި   ަގއި ފަށާ ގޮތަށް ނިންމީ. 1:25މެދުކަ

 

 1250 ]އަށް  13:31އިްނ  12:14ޅު: ހުސްވަގުުތކޮ[

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަން ކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 12

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ނުޑ ދާނީ އެޖެންޑާ  `. އަުޅގަ ނޑާލުމަށްފަހު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން މި ފަށަނީ. އަުޅގަ  1255ޖަލްާސ މެދުކަ

ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ، ށް ވޯޓަށް އެހުމަށް. އެހެންވީމާމަކައަށް. ވޯޓަށް ެއހުމަށް ހުރި ކަން 12ނަންބަރު 

އިށީނދެވަޑަިއގެްނ  ޢާއްމަށް ދަންނަވަން. )ވަގުތުކޮޅަަކށްފަހު( އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންރަނގަބީލު ޖެހުމަށް އަމީން

ކޮށްލެއްވުން އެދެން! އާދެ! ކާޑުކޮޅު ޗެކު  ްތތެރި މެންބަރުން ކޮށްަލއްާވ! )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ޢިއްޒަކާޑުކޮޅު ޗެކު

ކަމަށް ވޯޓަްށ ހިސާބަށް ގޮސްފަިއވާ ކަން  ދުވަހުގެ މަަސއްކަތްތަުކގެ ތެެރިއން ވޯޓުން ނިންމާ -12.1އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 1260ޢަލީ  އްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމުއެހުން. އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މަޑު

މެދު ފެނިވަޑައިގަންަނވާ  ޚިުދމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރީންގެ ބިލު، މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޞިއްޙީ

 ދެްއވުމަށް.ށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުގޮތަކަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 1265 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޢަލީ.  ވިސާމު މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 49 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 1270 36 ވޯޓު ދެްއވީ:

 17      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 13     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި
 

 

 1275  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން، މި ބިުލ 43. ޖުމްލަ 22. ފާްސވުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު 43ވޯޓުަގއި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ނޑަައޅަން.  ބަލައިގަތުމަށް ފާސް ވެއްޖެ. މިގޮތަށް ފާސްވުމާ އެކު މި ބިލު އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުނީކަމުަގއި ކަ

ނޑު ވޯަޓށް މި ދަންނަވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަަނ  5ލިއްޔަތު ޤާނޫނުގެ ދައުލަުތގެ މާ، 2116/3އާދެ! މިހާރު އަޅުގަ

އޮފް  ކުކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް، ސްޓެލްކޯ އަށް ބޭން ތުގެ މަތީން، ސްޓޭޓް އިލެްކޓްރިކުޔާްނކޮށްފަިއވާ ގޮ ގައި ބަމާއްދާ

 1280ފެސިލިޓީގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް، ގެރެންޓީ  ޑްރާފްޓު ރމިލިއަން ރުފިޔާގެ އޯވަ 51އިން ދޫކުރަްއވާަފއިވާ  މޯލްޑިވްސް

ރާސާކޮށް ނިންެމިވ ވާ މައްސަލަ މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް ދިޅުއްވާފައި ކޮށްދިނުމަށް އެދި، ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހައައު 

މެުދ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ  ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަްށ ފާސްކުރެްއވުމާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 ވޯޓު ދެްއވުމަށް. 

 

 1285 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 49 ވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްބެ 

 1290 31 ވޯޓު ދެްއވީ:

 17      ވޯޓު ނުދެްއވާ:



49 

 

 11     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި
 

 

 1295  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެންކަމުން، ްސޓޭޓް . އ48ެ. ޖުމްލަ 25. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 48ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު 

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފަރާތުްނ މި ގެރެންޓީ ދިނުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްަވއިފި. އާދެ!  ޕެނީ ލިމިޓެަޑށްއިލެކްޓްރިކު ކޮމް

ނޑު ޯވޓަ ގޯތީގެ މައްސަަލިއގައި ެއ  172ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ  ށް މި ދަންނަވަނީ ހދ. ނޮޅިވަރަމުމިހާރު އަޅުގަ

ކަމަށް ައވަްސ  މި ކައުންސިުލން ހިފަހައްޓާފައިވާތީ މިކަން ބައްލަަވއި،އެ  ގޯތިތައް ޭއގެ ޙައްުޤވެރިންނަްށ ހަވާލުނުކޮށް،

 1300ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރެގ ، ރައްޔިތުްނ ސޮިއކުރަްއވައި  461އެދި، ހދ.ނޮިޅވަރަމުގެ ދެްއވުމަށް ހައްލެއް ހޯއްަދަވއި

އްސަަލ، ސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިއްަޔުތ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މަ

މެދު  އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓން ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު، ކޮމިޓީން ނިންމެިވ ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓ ދެއްވުމަށް.

 

 1305 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 49 ރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:ހާޒި

 1310 42 ވޯޓު ދެްއވީ:

 11      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 15     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި
 

 

 1315  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުކާރުެގ . އެހެންކަމުން، ސ42ަ. ޖުމްލަ 22. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 42ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޯޕޓު، ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް 

ނޑައެޅިަފއިވާ މަަސއްކަތްަތއް ނިމުނީ.   ފާސްވެއްޖެ. އާދެ! މިހާހިސާބުން މިއަދުގެ އެޖެންާޑގައި ކަ
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 1320 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް 13

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އިތުރު އެހެން މަސައްކަެތއް ެނތް. 

 

 1325 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވާ ދެ ވާހަކަ އެްއ ެއބަ އޮތް. އާދެ! ިމއަދު ހެނދުނު ބޭއްވުނު ޢާއްމު ކޮމިޓީެގ 

ނޑަައޅުްއވާފަ. ވަނަ ބައްދަުލވުމުން ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތަުކގައި  17 މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވާެނ ގަޑި ވަނީ ކަ

 1330ށް. ދެން އަ 1:11ން އި 12:11ައކީ މެންދުރު  . ހުސްަވގުތުކޮޅު ެދއްވާ ގަޑ11:31ިޖަލްސާ ފެށޭ ގަޑި އަކީ ހެނދުނު 

ހެނދުނު  ކީއަ ގެންދާ ގޮތަށް. އާދެ! ޖަލްސާ ފެށޭ ގަޑިދެވަނަ ދަންފަޅި ކުިރައށް ގެޖަހަންދެކަށް ޖަލްސާ 2ން އި 1:11

ގެންދާ އަށް ޖަލްސާ ކުރިއަށް 14:11ން އި 13:11ށް. އަ 13:11ން އި 12:11. ހުސްަވގުތުޮކޅު މެންދުރު 11:31

އާދެ! މި ފެށޭ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮއެދުންތަްއ  .އިރު ރޯދަމަހު ޖަލްސާތައް ނިމޭނީޖަހާ 2ގޮތަށް. 

ނުޑ މިއަުދގެ ޖަލްސާ މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށާިއ ދިވެހި އެންމެހަިއ ރައްޔިުތންނަށް އަރިސްކުރަ މުން ައުޅގަ

 1335 ަގއި. 11:31ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2113ޖުަލއި  15އެއް އޮންނާނީ  ނިންމާލަނީ. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوين رب هلل والحود

____________ 


