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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

  ދުޢާ .1

 

 5  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 10 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި  22އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .2

 15 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ދުވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރު -2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2112/12/22/އޖއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -2.1

 ޔައުިމއްޔާ ފާސްކުރުން. މިއަދު ޔައުމިްއޔާެއއް ފާސްކުާރކަށް ނެތް. -2.2

 20 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާސަުތން އަންގާ އެްނގުން.  2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 25ގަިއ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  0321ދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. މިއަ -2.1

ަގއި މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު އެކުަލވައިެލއްވުމަށް ހޮްއެވވި  11311. 2ގައި ާޢއްމު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  0321. 1ކޮޓަރި 
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ގަިއ  0321. މި ރޭ 2ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ގައި 11311. 2ވަގުތީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ 

 .1ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ، ޮކމިޓީ ކޮޓަރި 

 

 30 . ސުވާލު 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވާލު.. ސު 2ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

ންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު، މިނިސްޓަރ ހައުސިން އެ -2.1

 35ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާ ކުރަްއވާ ސުވާލު. ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ ކުރިން ައޅުަގނުޑ 

މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކަޗރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި 

ރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަީލ ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުަގނުޑ މިހާ

 ނިޒާރަށް ސުވާލުކުެރްއވުމަށް.

 

 40 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޒާރު ވާހަކަެދއްެކުވން:

ވަަނ  2111`. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. މަރުޙަބާ ޢިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު. ައޅުަގނޑުގެ ސުވާލަީކ 

މިލިއަން ރުފިޔާވަުރ  211ވަނަ ސާކް ސަމިޓް ބޭއްވުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  11އަހަރު އައްޑޫ ސިީޓގައި ބޭްއުވނު 

ޚަރަދުކޮށްގެން ބިނާކުރެވިަފިއވާ އިްކއެޓޯިރއަލް ކޮންވެްނޝަން ސެންޓަރު ދަނީ ބަލަހައްޓާނެ ބަޔަކު ނެތި 

ނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގއިވާ ތަނަކަށް ވުމާ ައދި މަނިކުފާނަކީ ވޭތުވެދިަޔ ވީރާނަވަމުންނެވެ. މި ތަނަކީ ަހއުންސިން މި

 45ވަރަކަށް އަހަރު އެ މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުވެހުންނެިވ މިނިސްޓަރަށް ވުމާ އެކު، ދައުލަތުގެ މިހާ އަގު ބޮޑު  2

 އިންވެސްޓްމަންެޓއް ވީރާނާކޮްށލަން ދޫކޮށްލެވިފައި ވަނީ ީކްއވެތޯއޭ؟ ުޝކުރިއްާޔ.

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ރަްކޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުެއންޑް އިންފްރާސްޓް ނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންމި

ވަނަ ސާކް ސަމިޓް ބޭއްވުމަށް ޓަކަިއ  11`. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާލުގެ ޖަވާުބަގއި ދަންނަވަން. 

 50ރުގެ ނަމުަގއި އިމާރާެތއް ވަނީ ހަދާފަ. އެ އިމާރާތް އަްއޑޫ ސިީޓގައި ސަުރކާރުން އިްކއެޓޯރިއަލް ކޮްނވެންޝަން ސެންޓަ

ހަދަމުންދިޔަ ދުވަސްވަރު ެއ ތަނުގެ މަސައްކަތްަތއް ސްޕަވަިއޒްކޮށްދީފައި ވަނީ ިމނިސްޓްރީގެ އެދުުމގެ މަތިން 

އަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ ސަދަން ކޮމާންޑުގެ ީހވާިގ ބޭފުޅުން. އަދި ެއ މަސައްކަްތ ނިންމުމުން ވެސް މިއަދާ ހަމަ 

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ރިކުެއސްޓުކޮށްގެން އެ ތަން ބަލަހައްޓައިދީފައި ވަނީ ެވސް ހަމަ ސަދަން ކޮމާންޑުގެ ހީާވގި 
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ވަރަކަށް މިލިއަްނ  211ބޭފުޅުން. އާދެ، މި މަސައްަކތަށް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު އެޅުމަށް 

 55ވެންޝަން ސެންަޓރ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަުމގަިއ މިނިސްޓްރީ އަށް މިދިޔަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވޭ. އާދެ، މި ކޮން

އަހަރުތަކުަގއި ެއއްވެސް ވަަރކަށް ބަޖެޓެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ. ޭއގެ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންވެންޝަން 

. ނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެން މި ސެންޓަރު ބަލަހައްޓައި މަރާާމތުކުރުމުގެ ކަްނކަން ކުރުމަށް ވަނީ ވަރަްށ ބޮޑަށް ދަިތވެފަ

އަހަރު ތެރޭގައި ވަރަށް ފަހުން ކޮންވެންޝަން ސެންޓަުރގެ ހާލަތުގެ ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޓެކްނިކަްލ 

ޓީމެއް ފޮނުވަިއ، ޓެކްިނކަލް ޓީމުން ވަނީ ވަރަށް ވެސް ަތފުސީލު ދިރާސާ ރިޕޯޓެއް ތަްއޔާރުކުރަްއވާފަ. އެ ރިޕޯޓުަގއި 

 60ކޮށްދީފައި އެބަ ވޭ ަތނުގައި މިހާރު ދިމާވެަފއިާވ މައްސަލަތައް. އަދި މަރާމާތުުކރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭނެ ފާހަގަ

ނޑުމެން މި އަހަރު، މި އަންނަ އަހަރަށް ތައްޔާުރކުރަމުންދާ ބަޖެޓުގައި ވާނީ މިހާުރ  ކަންތައްތައް. އެހެންކަމުން، ައޅުގަ

ތައްތައް ރަނަގޅުކުރުަމށް ހިމަނާފަ. އަދި އޭގެ ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ތަފްސީލެއް މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފަިއވާ ކަން

އަޅުަގނުޑ ދޭނަން. އާދެ، މިހެން މިކަން އޮތްއިުރގަިއ ވޭުތވެދި ސަރުކާުރަގއި، ރައީސް ވަޙީދު ސަުރކާރުަގިއ 

ހަރެއްގެ މަތިން ފަ 2އަޅުަގނޑުމެން އެ ުދވަްސަވރު ސީދާ މިނިސްޓްރީން ނޫންނަމަވެސް ސަރުކާރުން ަވނީ 

 65ފަހަރު ެވސް އެ ތަނާ  2އިޢުލާނުކޮށްފައި އެ ތަން ޑިެވލޮޕްކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތްތަެކއް ހޯދުމަށް. އެހެންނަމަވެްސ އެ 

ހަވާލުވާނެ އެްއވެސް ފަރާތެްއ ލިބިފައެއް ނުވޭ. އެހެންކަމުން، އެ ތަން ވަނީ ބަޔަކާ ހަވާލުނުކުރެިވ. އަދި މިހާރުވެސް 

ތަން ދިގު މުއްދަތަށް ބަލަހައްޓައި ނޫނިއްާޔ އެ ތަން ތަރައްޤީކޮށް، އެ ތަނުގައި ދާއިމީ ކަންތައްަތކެްއ ސަރުކާރުން އެ 

ކުރެވޭނެ ގޮެތއް ހޯދުމަށް ވިސްނަމުންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ސީދާ މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫން 

ވެން ނެތް. އާދެ، އެހެންކަމުން މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައި މި ވަނީ، ކަމުގައި ވާތީ ޭއގެ ތަފުސީލު އަޅުަގނޑަށް ދެންނެ

 70އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިރާސާ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުެރވިފަިއވާ ކަްނތައްތައް ކުރުމަށް ޓަކައި މި އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގަިއ 

ނޑުމެން ވާނީ މި ހިމެނުމަށް. އެގޮތުން މިހާރު މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކޮށްފަިއާވ ބަޖެޓުގައި، ޑްރާފްޓް  ބަޖެޓުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަުކގެ ެތރޭގައި އިމާރާތުގެ ކަރަްނުޓ  ކަމަށް ފައިސާ ހިމަނާފަ. މިގޮތުން އަުޅގަ

ވައިރިްނއާ ބެހޭ ކަންތައްަތއް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ. އަދި ފިިނޝިންގެ މަސަްއކަތްތަުކގެ ތެޭރގައި ހުރި ސިމެންތިޖެހުމުގައި 

ނޑުތަކާ، މިހެންގޮސް ދޮރުތަކާ ބެޭހ ހު ރި ރެނދުލުމާއި ތަށިމުށި ހަލާކުވެފައި ހުރި ތަންތަާނއި ދޮރުފަތްތަކާއި އަްތގަ

 75ވަރަށް ގިނަ ކަްނކަން ރިޕެައރކޮށްލަންޖެހިފައި އެބަ ހުރި. އަދި އެއަރކޮންޑިޝަނިން މަސައްކަތްތަެކއް އެބަ ހުރި 

ހަގަކުެރވޭ އިާމރާތުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުެގ މެިއން؛ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަށުގެ ސަރވިސްކުރަންޖެހިފަ. އަިދ އެާއއެީކގަިއ ފާ

މެއިން ކަނެކްޝަނަށް އަިދެވސް ނުގުޅިހުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ތަނުަގއި ބެހެއްޓިފައި ސެްޕޓިކް ޓޭންކުތައް ވަނީ ބެދިފަ. 

ކުރެވުމުން ެއއާ ގުޅުމަށް އެއީ އޭުރަގއި ހެދިފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމަކީ ރަށުގަިއ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމު 

ތައްޔާރުކުެރވިފަިއވާ ިނޒާމެއް. އެހެންނަމަވެސް ނަރުދަމާެގ މަސައްކަތް އަދި ނިންމާފައިުނވާތީ، އެ ތަންތަން ވަނީ މި 

 80 ދެންނެވިހެން ބެދިފަ. އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަުއޟޫޢަކީ އިްކއެޓޯިރއަލް ކޮްނެވންޝަން ސެންޓަރު. ކޮންމެ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. މިއަދުގެ ުސވާުލގެ 

ނޑު ެއގޮތަށް ވަޒީރަށް ފުރުޞަުތއަުރވާއިރު ނުދެންނެވިކަމުގަިއ ިވޔަސް ިމއަދުގެ ސުވާުލގެ ަމއުޟޫާޢ  ފަހަރަކު އަުޅގަ

 85ވާބުދެްއވުމަށް ވެސް ގުޅޭ ގޮތުން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ސުވާލުކުރެްއވުމަށް ަގވާއިދު ބުނަނީ ވެސް. އަދި ަވޒީރު ޖަ

ގަާވއިދު ބުނަނީ ސުވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން. ައޅުަގނޑު މިހާރު އިތުރު ސުވާލުގެ ފުރުޞަތަށް ހުޅުވާލަން. 

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ސިސްޓަުމގައި ކުޑަ މަްއސަލަެއއް ުއޭޅ ކަމަށް ބައެއް ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ އިޝާރާތުން 

ން ރަނގަޅުކުރުުމގެ ކަންތައްަތއް މިހާރު ހިނގަމުންދާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މަޢުލޫމާތު ލިބޭތީވެ، އެކަ

މިހާރު އަލުން ކްލިއަރކޮށްލާަފއި ައޅުަގނޑު އިޝާރާތެއް ުކރީމަ އަލުން ފުރުޞަތު ހުޅުޭވ ގޮތަށް، ިސސްޓަމު ެއގޮތަށް 

 90ނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ! ސިސްޓަމް މިހާރު މިހާރު ބައްޓަންކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ވާަހކަ ދަން

ނޑަށް ލިބިފައި ވަނީ. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ރަނގަޅުކުެރވިފަިއވާކަުމގެ މަޢުލޫމާތު އިދާރީ މޭޒުން އަޅުގަ

ތެރި މެންބަރު ހުޅުވައިލަނީ އިތުރު ުސވާލަށް. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތް

ޢަލީ ނިޒާރަށް. )ވަގުތުކޮޅަކަްށފަހު( ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެމުން ދަންނަވާލަންޖެހެނީ، ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމުަގއި އަިދ 

މައްސަލަތަކެއް އެބަ އުެޅއޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މައިކު އޮންކުރުުމގައި. އެހެްނވީމާ، މި ކަމަށް ފަހަރެއްގަިއ 

 95ަގއިފާނެތީވެ އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންގެ އަރިހުން ދީލަތި މާފަކަށް އެދެމުން، މި ަވގުތު ވަގުުތކޮެޅއް ނަ

ނޑާަލން.   ކުޑަހިނދުކޮޅަކަށް މެދުކަ

 

ނޑުްއވައިެލްއުވން:   (އަށް 0321އިން  0312)ޖަލްސާ މެދުކަ

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 100 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނޑާލީ ކޮމްޕިއުޓަރ ިސސްޓަމަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުިޅގެން ެއ  ނޑުމެން މެދުކަ `. އަުޅގަ

މައްސަލަ ޙައްުލކުރުމަށް ޓަަކިއ ަވގުތު ބޭނުންވާތީ. މިހާރު ެއ މައްސަލަ މި ވަގުތަްށ މި ަވނީ ޙައްލުވެފަ. އެހެންވީމާ، 

ނޑު ފަށާނަން. އެގޮތުގެ ވަގުތު ސުވާލަށް، އިތުރު ސުވާލު  ނޑު ފުރަތަމަ ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ ން އަުޅގަ

 105 ރު ޢަލީ ނިޒާރަށް. ބަވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން އަރުވަން ޖެހިފައި މިފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢަލީ ނިޒާރުދާއިރާގެ މެންބަރު  ހިތަދޫ ދެކުނު
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 ،ލާނަންޢިްއޒަތްތެރި ވަޒީރަށް ހުށަހަޅައި ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ދެވަނަ ސުާވލެއްގެ ގޮުތގައި ޝުކުރިއްޔާ

މިނިސްޓްރީގައި ހުންނެވުމާ އެކު މި މާލޭގައި ވެސް ދަރުބާރުގެެއއް ހުރުމާ އެކު، ެއ އަަހރު  2މަނިކުފާނު ވޭތުވެދިޔަ 

 110މާރާަތކަށް މަރާމާތު ބޭނުންވާނެކަން ޮބޑު އިބިޔަ  ައއްޫޑެގ މި އޮތް، އް އޮތުމާ އެކު ނަށް ވެސް މަރާމާތުގެ ޚަަރދުތަކެތަ

އަދި  ވަނީ ކީްއވެތޯއޭ؟ ތަން ވީރާނާވުމަށް ދޫކުެރިވފައި ނުކުެރވި މި އަދި ބަޖެޓު؟ މަނިކުފާނަށް އެނގިނުލަްއވަީނތޯއޭ

  ތަން ދެކިލެއްވިންތޯއޭ؟ ފާނު މިމަނިކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 115 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޑރ. ސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރނިސްޓަރ އޮފް ހައުމި

މާލޭގެ ދަރުބާރުެގ މަރާމާތުކުރުމުގެ ކަންތަކާއި  .އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ސުވާުލގެ ޖަވާުބަގއި ދަންނަވަން

ދި ހަމަ އެފަދައިން އައްޑޫ އަހަރު ތެރޭގައި. އަ މި ،ކާރުަގއިރުކުރުމާ، އެ ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން ކުރީ މި ސައެސެސް

ނޑުމެން ހަމަ މި އަހަރު ތެރޭގައި އިހަަކށްވެ ކޮްނވެންޝަން ސެންޓަރު ސިޓީގެ  120މި ދުވަހު އަޅުަގނޑުމެން ސް އަުޅގަ

ނޑު ކުރިްނވެސް ދެންނެވި ފަދައިން  ހާރު ހިމަނާފަިއ މިެގ ބަޖެޓުގައި 2112އެސެސްކުރީ. އަިދ ެއކަމަށް ަޓކައި އަުޅގަ

ނޑު އެ ތަން ދުށި ނޑުމެންެގ އަދި ވެސް ެހދިން.  ތަން ބަލައި އެ ،ތަނަށް ވަދެ ން. އެވަނީ. އާދެ، އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުިރންވެސް ދެންނެވި ފަދައިްނ ން ވެސް ގޮސް ބެލިބެުލމުގައި ފާހަސްޓާފު ަގކުރެވިަފއި ހުރި ަކންތައްތައް އަުޅގަ

ނޑުމެން ިއ ޖަހައިގެން އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މިއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގަ   ށް ބަޖެޓު ލިބިއްޖެ މައެތަން މަރާމާތުކުރު އަުޅގަ

 125 އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭަނން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ،ނަމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މެދު ގެ ޢިްއޒަތްތެިރ ހެންވޭރު ދާއިރާ ޝުކުރިއްާޔ. ނިޒާމީ މައްސަަލއެްއގައި އަުޅގަ

 ޡިމަށް. މެންބަރު ޢަލީ ޢާ

 130 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢަލީ ޢާމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އްވަންތޯ ތި ުއޅުްއވަނީ؟ ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ޚުދުމުޚްތާރުކޮށެއް ނުގެންެދވޭނެ މިތާ ރައީސް، ކޮން ކަމެއް ކުރު 

ނޑަެއިޅގެން އެބައް. ހަކަންތައްތަކެ  ތާނގައި  މި .ނގޭ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، މިއީ ނިޒާމީ ބޮޑު މައްސަލަެއއްއެ މަ ކަ
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ނޑުމެންނަ ؛އޮތީ ކޮމިޓީ ތާރުކޮށް. މިރިހާ ކަމެއް މި ގެންދަނީ ޚުދުމުޚްހު  135ށް ގަާވއިުދ ކޮމިޓީއެއް އެކުަލވައިލާަފއި އަުޅގަ

ނޑަެއޅިގެން ގަާވއިދު ކޮމިޓީ އެކުަލވަ  އޮްއވާ ޢާއްމު ކޮމިޓީ ައށް ގެންޮގސްގެން ަގވާއިެދްއ އިލާފައި ޮއްއވާ ހަމަ ކަ

ގެންނަން، ރަީއސް ފޮނުވި ިއޞްލާޙެއް ޢާއްމު ކޮމިޓީ އަްށ ލާޙު ހު؛ ަރއީްސ ފޮނުވި ގަާވއިދެްއ އިޞްފާސްކޮށް ހޯމަ ދުވަ

ނޑުމެންނަށް ސާކިުއލޭޓުއޮ މި ،ނުވުމަށްފަހުފޮ އޮތީ ޭއެގ  . ިމއަދު މިކޮށްފައި އިުރއޮްއސުނުއިުރގައިތީ އިްއޔެ އަުޅގަ

ގެ ދަނީ މަޖިލީހު ން މިހާރު މިރެވޭނެ. ސަބަބަކީ ަގވާއިދު ކޮމިޓީގޮަތކަށް ނުކުއް މިއިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން. މި ކަންތައްތަ

ނޑަެއޅިގެގަާވއިދު މުޠާލިޢާކުރަމުން. ަދނި  140 ން ވަިކވަިކ މެންބަރުންނަށާއި ރައީސަށާ؛އަުޅަގނޑުމެން ެއ ކޮމިޓީ ންކޮށް ކަ

ފޮނުވާފައި އޮްއވާ އެ ތަނަށް ޞްލާޙު ހުށަހަޅަން ނަށް މި ގަވާއިަދށް އިހުރިހާ ބޭފުޅުން .ޑިްނގ ރައީސްއިންކްލޫ

ޅެނީ ކޮްނ އު  ޢާއްމު ކޮމިޓީ އަށް ފޮުނވަިއގެން މި ކަންތައްަތއް އަވަްސައރުވާލަިއގެން މިއިތުރަށް އަެނއްާކ  ނުފޮނުވައި،

ކަންތައް  މި އުޅެނީ މިތޯ ކަމެއް ނުެވެގން ންރަްއޔިތުންނަށް ކޮ ތޯ؟ންރަށް ކޮން ކަމެއް ނުެވގެކާސަރު ކަމެއް ކުރަންތޯ؟

ށް ކުިރއަކަ ގެނެސްގެންގެންދިުއމުގެ ނިޔަތުަގއި ގަާވއިދަށް ބަދަލުތާރުކޮށް މި މަޖިލިސް ރަން؟ ޚުދުމުޚްށް ކުތަމިގޮ

ނޑައެިޅގެން މިއަދު ވެސް ކުރިައކަ ނުގެންދެވޭނެ.  145ފަހު ދެން އޮންނާނީ ކުރުމަށްވާލުކަންތަކެއް ނުދާނެ. މި ސު ށް މިކަ

ނޑުމެން ުކއްލި މައްސަލަ އަށް ފަހު ލަ. ސަކުއްލި މައް ނޑުމެންއަޅުގަ  ނުދޭނަން. ކުއްލި މައްސަލަ އަށް އަުޅގަ

ނޑެއް ނުދޭނަން  .ނީދެ ފުރުޞަތު މި ތާރުކޮށް ކުިރއަށް ގެންދާކަށް. ޔަޤީނުން ވެްސ މި މަޖިލިސް މިހާ ޚުދުމުޚްއަުޅގަ

ނޑުމެން ސަރުކާުރގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން  ދެނީ ކުއްލި މައްސަލަ ޞަތު މިއަޅުަގނޑުމެން ފުރު އަކީ އަުޅގަ

ނޑު  މަޖުބޫރުވެފައި އޮތް މަްއސަލަެއއް މެން މި މަޖިލިސް ކުރިއަށް ވީމަ އެ މައްސަލަ މި ެގންނަނީ. އެއަށްފަހު އަުޅގަ

ނޑެއް ހަމަަޔޤީނުންގެންދާ  150 ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް.  ،ދޭނަންފުރުޞަތެއް ނު ،ވެސް މިތާ އިނދެ ކަށް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޡިމް ނެންގެވި ނިޒާމީ ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރާ މެންބަރު. މެދުހެންވޭރު ދާއި ޔާ ޢިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއް

ެނވޭކަެށއް ނެތް. މައްސަލަެއއް ކަމުަގިއ ބަލައިގަ . ގަާވއިދު ބުނާ ގޮތުން ެއއީ ނިޒާމީމައްސަލަިއގައި ދަންަނވަން

 155ސް އެްއކޮށް ވެ ގޮތުން އެްއޗެްއ ވިދާޅުވީަމއާ ގުޅޭ ން ހިނގާފަިއާވ ކަމަކާއެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ ޭބރުން ކޮމިޓީއަކު

އިދުން ބޭރުން އެްއގޮތަށޭ. ަގވާ ވަނީ ގަވާއިދާ ގާފައިވަނީ، އެ ހަވާލާދެްއވި ކަނަކން ހިނއަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ނުޑ ން، މިވަމުންބަރުންނަށް އަރުރި މެުނވާކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ޢިއްޒަތްތެމެއް ހިނގާފައިއެްއވެސް ކަ ހާރު އަޅުގަ

 .މަށް ސުވާލުކުަރއްވުމަށްމި އަރުވަނީ ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީ ފުރުޞަތު

 

 160 އްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙަ
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ނޑު އަހާލަން ބޭނުންވަނީ އައްޑޫ ކޮްނވެންަޝން ސެންޓަރުގައި ހުރި ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން އެްއވެސް  އާދެ، އަުޅގަ

ފައިވާނެތޯ ޫޑ ސިޓީން ބޭރުކޮށްތޯ؟ ނޫނީ އައް މުދަލެއް އައްޑޫ ކޮްނވެންަޝން ސެންޓަރުން މިހާރު ބޭރުކޮށްފައިވާނެ

  ؟މިހާރު

 

 165  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޑރ. ސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައު

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުންނެއް އެްއެވްސ  .އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ަޖވާބުަގއި ދަންނަވަން

 170 ހަދާފައެއް ެވސް ނުވާނެ. ޝުކުރިްއޔާ.  އަދި ވައްަދއި، ތަނުން ބޭރުކޮށް އެއްެޗއް އެއް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. އްލަޠީފް މުޙައްމަދަށް ފުރުޞަތުޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް 

 

 175 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ންދާ ހައުސިން ރި ަރީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަީކ، ދިްއދޫގައި ހަދަމުޒަތްތެޝުކުރިއްާޔ ޢިއް

ދޫކުރާެނ ތައް ކުރާނެ ޔުނިޓުމުންދާތީ، އެ މަސައްކަތް ނިމުމާ ގާތްވެފަިއާވއިރު ވެސް އެ ދޫމަސަްއކަތްތައް ނިމެ ޔުނިޓުގެ

ން ހަމަޖެހިގެންދާނީ ކިހާ ތަނެއްަގއިތޯ؟ ކޮން ތާރީޚެއްތޯ ަތއް ދޫކުރަތީ އެ ޔުނިޓުނުވާއުސޫލުތަެކއް އަދިެވސް ހަމަޖެހިފައި

 ފާނު ގަސްތުކުރަނީ؟.ނަށް ދޭން މަނިކުދިއްދޫގެ ރަްއޔިތުން

 180 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ވަޒީރު

 

 އްކެވުން:މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެ ޑރ. ސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައު

 185ތީ ުނގުޅޭ ދާ މިއަުދގެ ސުވާލުެގ މައުޟޫޢާބަުރގެ ުސވާލުެގ ޖަވާުބގައި ަދންނަވަން ސީއާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެން

ނޑު އަުރވާނަން.ލިުޔމުން ތައްޔާރުކޮށް އިރާދަކުެރއްވި ވާލަށް އަޅުަގނޑު ތި ސު  އްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަ

 އްާޔ. ޝުކުރި
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  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 190 އަރުވަން. ރު މުޙައްމަދު ނާޡިމަށް ފުރުޞަތުވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަ

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު މިނިސްޓަރާިއ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަީކ، ހއ. ނދަރު ތުރާކުނުގެ ބަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

  ވާނެތޯ؟ުގޅުްއވާނަމަ ކިހާ ދުވަހެއް ގެން؟ ސްނުމެއް ގެްނުގޅުއްވަންތޯރުކާރުން ހަވާލުވެ، ނިންމުމުގެ ވިމިހާރު ސަ

 195 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޑރ. ސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައު

 200 މިއަދު އަޅުަގނޑު ަތއްޔާުރވެފަިއ ވަނީ  ލާނީގެ ޖަވާުބގަިއ އަުޅަގނޑު ދަންނަަވއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާލު އާދެ، ޢި

ން ވަރަށް މިއަދު ޖަވާބުދޭތީ އަުޅަގނޑަްށ ސުވާލާ ުނގުޭޅ ސުވާލަކަށް ވާ ،ތީވާ ގޮތުން ކަމުގައި ގުޅޭ ދުގެ ުސވާލާމިއަ

 ދަތި ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 205 އަރުވަން. ރުޞަތުޘްމާނަށް ފުޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުރާގެ ދާއި ގެމަނަފުށީ

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުގެމަނަ

ނުޑގެ ސުވާަލކީ  ުމގެއިތުރުކުރު ޫފޓު ބަނދަރު 111ގެމަނަފުށީގަިއ ، ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ދެން އަނެއް ސުވާަލކީ،  ގެ މަސަްއކަތް ކިހިނެއްތޯ ަދނީ؟ދެން ދެއްވަދޫގެ ހުރަސް ތޮށީ ކިހިނެއްތޯ ދަނީ؟.މަސައްކަތް 

 210 ފައި ހުރިފުލުހުން ބޭނުންކޮށްލައިގެން ހަދާ ސިފައިންނާއި، މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރި ވާހަކަ ވިދާުޅވީމަ 211

ސް ކޮރަޕްޝަްނގެ އްތޯ؟ މި ކަމުަގއި އެްއވެން ރުފިޔާއެމިިލއަ 211 ދުކުރިޚަރަ ށްވާތީ މިއީ ކޮން ބަޔަކަ ޢިމާރާތަކަށް

 އްސަލަެއއް އޮތްތޯ؟ ޝުކުިރއްޔާ.މަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 215 ވަޒީރު. 

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޑރ. ސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައު

ކުރެއްވި ުސވާލުަގއި ގޮތުން  ގުޅޭ  އި ސީދާ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރާންބަރުެގ ސުވާލުގެ ޖަވާުބގައާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެ

. ކަމަށް ން ެއއީ ސީދާ މިނިސްޓްރީން އެޕްރޫވްކޮށްފަިއވާ އިްނވޮއިސްަތކަްށ ޕޭކޮށްފައިވާ އަދަދުމިލިއަ 211ދަންނަވާނީ 

 220ކޮންޓްރެކްޓަރ ކޮްށފައިވާ މަަސއްކަތަށް ދީފަިއވާ  އީއެ .އޭގެ ތަފްސީލުަތއް މިނިސްްޓރީން ހަމަ ލިބިވަޑަިއގަންނަާވނެ

ވަނީ ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް  ގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ސަމިޓާ ގުޅޭމި މަސައްކަތާ އަދި މުޅި ސާކް  ސާ.ފައި

ންވީމާ، ލޫމާތެއް. އެހެއީ ޢާއްމުކޮށްފަިއާވ މަޢުމިދިޔަ އަހަރު ޖުލަިއ މަހު. އެ ކުަރްއވައި ރިޕޯެޓއް ނެުރއްވާަފއިއޮޑިޓު

 ،ނަމަ ަވއިފިިއން ބައްލަވާފަިއ ެއކަން ސާފުވެަވޑައިުނގަންނަދަންނަވަން އެ  އަޅުަގނޑު ވަރަށް އަދަބުވެިރަކމާ އެީކގައި

ފުޅު ނަމަ އަޅުަގނޑަށް ފޮނުްއވުމުން ްއވަން ބޭނުންކުރަމިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓުގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ސާފު 

 225 . . ޝުކުރިްއޔާލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތުތެރި މެންބަތްމަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

 

 230 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢމެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ކަހަލަ ބަޖެޓެްއ  އެްއވެސްހަމަޔަށް  ންޓަރު މަރާމާތުކުރުމަށް މިއަދާއާދެ، ައޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ، ކޮންވެންޝަން ސެ

ދެވަނަ ުސވާލަކަްށ،  އްވެތޯ؟ބަޖެޓު ނުލިބުނީ ކީ އާއި ޓްރީ އަށް ހުށަހެޅުއްިވންތޯސްއި ފިނޭންސް މިނިއެކުަލވައިަލއްވާފަ 

ކޮން  އޮތީިހއްޕަވަން ޭރވިފަިއ އޮތް ތަނުަގއި ކޮންވެްނޝަން ސެންޓަރުގެ ބޭނުންވި ގޮަތކަށް ކުިރައށް ދެމެހެއްޓެނި

ތަން ޭދ  ގުމަށް އެޢުލާންކުރަްއވާފަިއ އޮތް، ބޭުރގެ ޔުނިވަރސިީޓއެއް ހިން އި މީެގ ކުރިން ަސރުކާރުން ރޭވުމެއްތޯ؟

 235 ހަކަ. ެއކަން އޮތީ ކިހިނެއްޯތ؟ވާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 240 ން:މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވު ޑރ. ސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައު



10 

 

ނޑުމެން އެ  ބެލެހެއްޓުމަށް  ،ން މަރާމާތުކޮށްތަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ުސވާލުގެ ަޖވާބުަގއި ދަންނަވަްނ އަުޅގަ

ން އެދެވޭ ގޮތެްއަގއި ނުވާތީ އެކައެހެންނަމަވެސް އަދި މި އަހަރާ ހަމަޔަށް ބަޖެޓު ހަމަޖެހިފައި ބަޖެޓުގައި ޖަހަން.

އްޔާރުކޮށްަފއިވާ ދިރާާސ ރިޕޯޓުގަިއވާ ހުރިހާ ކަމެްއ މެން ތަފްސީލުޮކށް ތަނޑުުނވަނީ. އާެދ، މިހާރު އަޅުގަ ކުރެވިފައި

ނޑުމެން މިއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ޖެހުމަށް މިހާރު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވާފަިއވާނެ.  ކުރެޭވވަރަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުއެހެންކަމުން، އެ ބަޖެޓު ލިބުމާ   245 ިރއަށް ގެންދާަނން. ޝުކުރިއްޔާ. އެއްކޮށް އެ މަސަްއކަތް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްސަލައެްއގައި މަރަދޫ މީ މަޒާ އަރުވަން. ނިބަރު ރޮޒައިނާ އާަދމަށް ފުރުޞަތުއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެން

 އަރުވާނަން. ރުޞަތުރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުޢިއްޒަތްތެ

 250 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢމެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު ދެންނެވިން ރޭވިފައި އޮތީ ކޮން  ބެލެހެއްޓުމަށް ތަން މުސްތަޤްބަލުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް މި ،އާދެ، އަުޅގަ

 255 އޮތީމަ ަކށް ދޭން ނިންމާފައިޔުިނވަރސިީޓއަކަށް ބޭުރގެ ފަރާތަ ިދ މީގެ ކުިރން ސަރުކާރުން މި ތަންއަ އާއި  ގޮތަކަށްތޯ

ގޮތަކަށް ހެދޭނީ މި ނިވި ގެންފަިއވޭތޯ؟ މިކަން ދެމެހެއްޓެއެކަމުގެ ެއއްވެސް މަޢުލޫމާތެްއ މިނިސްޓަރަށް މިހާރު ލިބިވަޑައި

 އެހެންެވގެން.  ވާެބއް ނުދެއްވާ.ޖަ . އެ ސުވާލަށްާވތީ ނުން ކޮންމެވެސް ިސފައެްއގައި ހިފަިއގެން ކަމަށްތަނުގެ ބޭ

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 260 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޑރ. ސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައު

ތަން ތަަރއްޤީކުުރމަށް ޓަކައި މަަސއްކަތްަތކެްއ  ޔާ ާދއިމީ ޮގތެއްަގއި އެއެ ތަން ބެލެހެއްޓުމަްށ ޓަކަިއ، ނޫނިއް އާދެ، 

ކުރީގެ ސަރުކާރުން ތިން  .ދިންއިރުަގއި ދެންެނިވންއަުޅަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ޖަވާބު ކަހަ ވިަފއިާވ ވާކުރިންވެސް ކުރެ

 265ރެއިން ތެފަހަރަކު ވެސް އެ ތަން ހަވާލުވާނެ ބައެއް ނުލިބޭ. އޭގެ އެއް . އެހެންނަމަވެސްފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢުލާންކުރި

ެލވުނު. އެހެންކަމުން، ެއ ތަން ތަރައްޤީކުރަން ހުޅުވައި ލިޓީއަކަްށ އެޝަނަލް ފެސިއެއް ކަންަތއް ެއއީ އޭރުަގއި އެިޑއުކޭ

ރާތުން ައއްޫޑ ސިީޓގެ ފަ ގެރީ ނުވަނީ. މިނިސްޓްވެްސ ފަރާތެްއ ލިބިފައިކަމަށް އެއް  އެ ،ކުރެވި ތް އޭރުަގއި މަސައްކަ
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ެއ ، ނަން. ގެންދާއިރު ވެސް ގުިޅގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އުންސިލާ ްޒ ޕްލޭންގެ މަަސއްކަތްތަްއ ސިޓީ ކަލޭންޑް ޔޫ

 އްދުގެ ތަރައްީޤގެ ކަންަތއްތައް އަޅުަގނޑުމެން ރާަވއި ހަމަޖައްސާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. ސަރަހަ

 270 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ފުރުޞަތުރި މެންއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެ 

 

 ނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައި

 275ތަނުަގއި ހުރި  ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަކަށް އެ ،ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިނިސްޓަރު ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ 

ން ބަލައިލިއިރުގައި ދެން އަޅުަގނޑު މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ގޮސް އެ ތަވާހަކަ.  ވާ ސް ެއއްެޗއް ނުގެންދަ އެްއވެ

ވާތޯ ދެން ކޮން ެވސް ެއއްެޗއް ެނތް. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓަރަްށ އެނގިަލއްިފޔަަވއި އިތުރު ެއއް އެތާނަގއި ޮގނޑި

އްވެސް ވަރަކަށް ކައުންސިލާ ދެން ދެވަނަ ސުވާލަކީ، އެ  ކޮން ބައެއްތޯ ގެންެދީވ؟، ގައި ހުރި އެއްޗެހިނުތަ ތާކަށްތޯ އެ

 ކުެރޭވނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް؟ެއކުެވގެން  އް ކައުންސިލާންތައްތަ ފުކޮށް ކައެ ތަްނ ފޮޅައިސާންތޯ ްއވިރެވަރާކުމަޝް

 280 އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ސޯޝަލް މަސައްކަތެއް ގޮތަށް ެވސް ައްއޑޫގެ ަރއްޔިތުން... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 285 އްކެވުން:މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެ ޑރ. ސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައު

ނޑު މިގެ ސުވާލުގެ ަޖވާބުަގއި ދަންނަވަ އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ން މިނިސްޓްރީގެ ރެކޯޑުތަކުްނ ދައްކާ ގޮތަށް އަުޅގަ

ސް ނަކަށް ގެްނގޮެއްއވެސް ތަެއއްެޗއް  ސްހުރި އެްއވެމިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގއި ދެންނެވީ. ހައުސިން 

ނޑު ކުިރންވެސް ޖަވާުބަގއި ދެންނެިވ ހެތަން ބެލެ އެ  ކަމަށް. ާއދެ، ނުވާބަދަލުކޮށްފައި އްޓުމުެގ ކަންތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެކަމުގައި އެހީތެރިކަން ދެމުންދަނީ. އަދި މިހާތަނަށް ސަދަ، ފަދައިން  ން ކޮމާންޑުގެ ފަރާތުން އަޅުގަ

 290 ގެ ކަންަތއްތަކަާކއެްއ. ޝުކުިރއްޔާ. ހެއްޓުމުތަން ބެލެ މަޝްވަރާކޮށްފަެއއް ނުވާނެ އެ އަޅުަގނޑުމެން އިތުރު ފަރާތަކާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް.ތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް ފަލާޙައަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިނގުރައިދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތް
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 295 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތް ނޑު އެ  ތެރި ރައީސް. އަުޅގަ ސުވާލަކީ، އަުޅގަ

 ރަށް ފުޅާތް ވަމުގެ މަސައްކައޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނު ،އަކީ ަވޑާމުގެ ަމސައްކަތް  އިނގުަރއިދޫ ކަށް ނިސްބަްތވާ ރ.ދާއިރާއަ

ރަށު ރައްޔިތުްނ  ހަނު ދަތިކަން އެރަށުެގ ބަނދަރުގެ ނު އެ ،ވާތީ ކުރަމުންދާ ރަށަކަށް ދާއިރާެއއްަގއި

ން ވަނީ ދަންނަވާފަ. ޓްރީހިފައިވާ ވާހަކަ މިނިސްތް ހަމަޖެ ކަތުކުރުމުގެ މަސައްރަމުންދާތީ ބަނދަރު މަރާމާސާސްކުއިހު

 300 ޝުކުރިއްޔާ. މަަސއްކަތް ިމ އަހަރު ތެރޭގައި ފެޭށވަރުވާެނތޯ؟  އެ، އެހެންވީމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 305 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޑރ. ސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައު

ނޑު ހަމަ މި ސުވާލަށް ތަްއޔާރުވެަފއި .ބަރުެގ ސުވާުލގެ ޖަވާުބގައި ދަންަނާވލަންންއާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެ  މިއަދު އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް އަދަުބވެރިކަމާ އެީކަގއި ޢިއްވާތީ އަ ގޮތުްނ  ނުގުޅޭމައުޟޫޢާ ކާއި ބަނދަރުތަޒަތްތެިރ މެންބަރަށާ އަދި ުޅގަ

ނޑަށް އެ ސުވާލުތަކަށް ލިޔުމުން ޖަވާބު ސުވާލުކުރާ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވައި ދެވިދާނެ ކަމަށް. އަދި އެހެން ލާނީ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ.ކަމަށް.  އަުރވަފާނަންަގނޑު ޖަވާބު އެ ުސވާލުތަަކށް އަޅު ަގއިޞަތެއްފުރު

 310 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 315 ޓޯރިއަލް ދާުޅެވްއޖެ އައްޑޫ އިްކއެޓަރު ވިމިނިސް ،ކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީޝު

އުންސިލުން މާލޭގެ ޖެޓު ނުލިބިގެންނޭ. މާލޭ ސިޓީ ކަނީ ބަ ޅެނުކުރެވިގެން އުކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު މަރާމާތު

ޓުަގއި ހިމެނިފައި ވަަނ އަހަރު ބަޖެ 2112ނީ ރެއްީވ ބަޖެޓު ލިބިެގންތޯ؟ ނޫހު މަރާމާތުކުފަމަށްލުދަރުބާރުގެ އަތު

  އޮތީމަތޯ؟

 

 320  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ވަޒީރު.
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 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޑރ. ސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައު

ނޑުމެން މަރާމާވާުބގައި ދަންނަވަންބަރުެގ ސުވާލުގެ ޖައާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެން ނީ ވަ ތުކޮށްފައި. ދަރުބާރުގެ އަުޅގަ

ނޑުން ނިންމި ނިން ން؛ ސަރުކާރުފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ  325މެންނަށް މުމަކާ އެްއގޮތަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަޅުގަ

ކައުންސިުލގެ ބެލުމުެގ  އެތަން ވަރަށް ބޮޑަށް ސިޓީޓެއް ހަމަޖައްސަިއދެއްވުމުން، އެ ބަޖެުޓގެ ތެރެއިން. ޚާއްޞަ ބަޖެ

. ެއއީ ުކވެގެންާދން ދޫކޮށްލާފައި ވާތީތަން ހަލާ ޅިމުަޓއި ދަށުގައި ހުރި ތިން އަހަރު އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުބަލަހައް

 ލަތުެގ މުހިއްމު ބިނާއެއް ކަމުަގއި ދައު ،ވެިރކަންކުރާ ރަށުަގއި ހުރި އެފަދަ ހަމައެކަނި ތަންކަމުގައި ވެަފއި ،މާލޭގައި

ުލކޮށް، ފިނޭންްސ އި މިނިްސޓްރީއާ ހަވާން އެގޮތަްށ ނިންމަސަރުކާރު ތުކުރަންޖެހޭތީވަރަށް އަވަހަށް މަރާމާތަން  ވާތީ އެ

 330 ާވނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  މިނިސްޓްރީން ދެއްވި ޚާއްޞަ ބަޖެޓަކުން އެކަން ކޮށްފައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުަވން. އަށް ފުރުޞަތު ރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީރި މެންބައްޒަތްތެ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢި

 

 335 މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް

ަވނީ މަނިކުފާނު މި ތަން އަޅުަގނޑު ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުން ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިނިސްޓަރާ

ސްޕެޝަލް  ،ވާތީ ޅުވެފައިދާ ކަމަށް ވިއޮތް  ފައިކުރަްއވާ މިހާތަނަށް ވެސް މަސައްކަތްޕުޅުަތކެއް ތަރައްޤީކުރެްއވުމަށް

އްދު ތަރައްޤީކުރެްއވުމަށް އެ ބިލުގެ ދަށުން މި ސަރަހަވަންޏާ  ނުގެ ބިލު ފާސްވެއްޖެ ކަމަށްއިކޮނޮމިކް ޒޯ

ން ިނސްޓްރީގެ ާޚއްޞަ ބަޖެޓުވާލަީކ، ފިނޭންސް މިއަޅުަގނުޑގެ ެދަވނަ ސުދެން  ؟މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްެދއްވާަނންތޯ

 340މި ތަނުގެ؛ އައްޑޫ ސިީޓަގއި ހަދާފައި ހުރި ދަރުބާރުގެ  ވަންޏާ ކީއްވެތޯ އެޓްލީްސޓް މާލޭގެ ދަރުބާރުގެ ބެލެހެއްޓޭ ކަމަށް

 އުޅެނީ؟ ޝުކުރިްއޔާ.  މި  ޓުން ނުކުރެވިގެންނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޚާއްޞަ ބަޖެގެ މަަސއްކަްތ ފިމުސާފުކުރުފޮޅައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 345 

 އްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން:މުޙަ ޑރ. ން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސި

 ،ވެޕެޝަލް އިކޮޮނމިކް ޒޯނުގެ ބިލު ފާސްސް .ލަންވާދަްނނަ ބަރުެގ ސުވާލުގެ ޖަވާުބގައިއާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 ،ން އެކަމަށް ޓަކައި ރާވާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކަންަކން ހަމަޖެހިގެންދާ ގޮތަކުންރުސަރުކާ ައއުމުން ވެގެންކަށް ޤާނޫނަ
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ނޑުމެން އެކަމަްށ ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ދައުރު ޭއގެތެޭރގައި ޑުމެްނގެ މިނިސްޓްރީެގ އަޅުަގނ ހުރިހާ ހިމެނޭަވރަކުން އަުޅގަ

 350ން މިނިސްޓްރީްއވި ސުވާުލގަިއ ޖަވާބުގައި ދަންނަަވއިލާނަން. ފިނޭންސް ށް ކުރެއަ ވަނަ ދެކަމެއް ކުރާނަން. ދެން 

ނޑުމެން މި ފިސްގޮ މަޖެހިގެންއް އެކަމަށް ހައަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚާއްޞަ ަބޖެޓެ އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ެވްސ  ނަމަ އަުޅގަ

 . ޝުކުރިއްޔާ. ސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދާނަންކޮްނވެންޝަން ސެންޓަރ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަހަމަ އައްޑޫ ސިީޓގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 355 އަރުވަން. ޞަތުންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް ފުރުދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެ ވިލުފުށީ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުށި

ވަނީ. އެހެންނަމަވެްސ  ގައި ހިމަނާފައިމިިލއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓު 221ވުމަށް ސަމިޓް ބޭއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ސާކް

ވޭ. އްވާަފއި ރ ޖެނެރަލް އެކަން ފާހަގަކުރަ ޑިޓަލިބެމުން. އަދި އޮ ރަދުުކރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދަނީން ރުފިޔާ ޚަމިލިއަ 021

ނޑަެއޅި ވަރަ ކީްއވެގެންތޯ މަނިކުފާނުގެ މިނިސްޓްރީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ  360ްށވުރެ އިތުރަްށ ޚިލާފަށް ބަޖެޓުގައި ކަ

  ޚަރަދުކުރެއްވީ؟

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 365 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޑރ. ްކޗަރސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަމިނިސްޓަރ އޮފް ހައު

ކުެރވިފައި ހުރި ހުރިހާ  ސަމިޓުގައި ސާކް .ގެ ސުވާލުގެ ޖަވާުބގަިއ ދަންނަވަންޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ުނވަ  ވޭ. ގާތްަގނޑަކަށް ހަަގކުރަްއވާފައި އެބަ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުގައި ފާ ޚަރަދެއް ތި ވިދާޅުވި ފަދަިއން އޮޑިޓަރ

. ޭއގެެތރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ކަންތަްއ އެކި ކަންކަމަށްދުކޮށްފައިވޭ ސާކް ސަމިުޓގެ އެކި ޔާ ޚަރަސަތޭކަެއއްހާ މިލިއަން ރުފި

 370އެ  .ނީމިނިސްްޓރީއާ ހަވާލުކުެރވިފަިއ ވަ ސިންސެންޓަރަކީ. އެ ަމސައްކަތް ަހއު ޓޯިރއަލް ކޮްނެވންޝަންއަްއޑޫގެ އިްކއެ

ިއ ވަނީ. އީ.ީސ.ސީ އަށް ކޮށްފަިއވާ ޚަރަދަީކ ކޮށްފަސްޓްރީން ސާކް ސަމިޓާ ގުިޅގެން ން މިނިމަސައްކަތް އެކަނި ަހއުސި

ފައިވާ މަސައްކަތަކީ މިނިސްޓްރީން ށް ކޮށްޔަހަމަ މިލިއަނާ 011އޭގެއިތުރަށް . މިލިއަްނ ރުފިޔާ 211ގާތްަގނޑަކަށް 

 ޔާ. ނޫން. ުޝކުރިއް ށްފައިވާ ކަމެއްއެްއވެސް ވަރެްއގެ ދައުެރއް ައދާކޮ

 

 375  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



15 

 

 އަރުވަން. ރިފާޢަށް ފުރުޞަތުهللا ރި މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މިުޓގައި މިަފދަ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުެރިވގެން ސަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިްއޔާ މިނިސްޓަރު. އާދެ، ާސކް

 380ޑު ޚަރަދެްއ ުކރެވުނުއިުރގައި މިނިސްޓްރީްނ ގެ މަންފާ ނުލިބޭ ހިނދު، ެއވަރުެގ ބޮދިޔައިރުަގއި އަްއޑޫ ަރއްޔިތުްނނަށް އޭ

ސެންޓަރެއް ލަ ކޮންވެންޝަން ހަމިކަ މާލޭަގއި ން އެޅުމަށް ނިންމިއިރުގައިތަ އެކަން ނިންމެވުމުގައި އަްއޑޫ ސިޓީަގއި އެ

 ހަލަ ނިންމުމެއް ނިންމީ ކޮން...ނެތްކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ. އެގޮތުން މިކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 385 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: .ރންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑއެ  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން

ވަނަ އަހަރުެގ އޮކްޓޯބަރު މަހުެގ ތެރޭަގއި  2111ވާުލގެ ޖަވާުބގަިއ ދަންނަވަން. އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީއާ އައްޑޫ ސިީޓގައި ކޮްނވެންޝަްނ ސެންޓަރެއް އެޅުމަށް ޓަކަިއ 

 390އް މީ. އާދެ! ފާަހގަކުެރއްވި ފަދައިން މާލޭަގއި ހަވާލުކުރެވިަފއި ވަނީ. އެގޮުތން ހަވާލުކުރެވުމުން ކޮށްފަިއާވ މަސައްކަތެ

ދަރުބާރުގެެއއް އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، އެ ދަރުބާރުގެ ތަރައްޤީކޮްށގެން ކުރުމަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުން 

 ނިންމަވާފައިނުވާކަން އެއީ އޭުރގެ ސަރުކާރުން ނިންމަވާފަިއާވ ޕޮލިސީ ޑިސިޝަނެއް. ޝުުކރިއްޔާ.

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 395ސުވާލުގެ އެޖެންޑާ ނިމުމަކަށް އައީކަުމގައި ދަންނަވަން. ، 2ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! މި ހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

އަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރ އޮފް ަހއުސިން އެްނޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިްއޒަށް އަިދވެސް އެއް ފަހަރު 

 . )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުރުަދންނަވަން

 

 ކުއްލި މައްސަލަ 

 400 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



16 

 

ވަނަ  122އަށް ިދއުމުގެ ކުރިން ދަންނަވާލަން އެބަ ޖެހޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  6އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(  126ާވއިުދެގ އެުކ، މަޖިލީހުގެ ގަ ކުއްިލ މައްސަލަެއއް އޮތުމާ  މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފަިއވާ 

ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު؛ ކުއްލި ަމއްަސލަ ހުށަހެޅުއްވި، މާފަންނު ުއތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ 

 405 މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް އަރުވަން.

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތު

އަޅުަގނޑު މި ުކއްލި މައްސަަލ ހުށަހަޅައި ދަންނަަވއިލާއިުރގަިއ  .الم عليكمالس  އްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުރިޝު

މީގަިއވާ ބައެއް ތާރީޚުތަކަްށ ތަފާތު ކަމެއް އައިސް ޮއވެދާނެ؛ ެއއީ، ިއއްޔެ ލިޔެަފއިވާ އެްއޗެއް ކަމަށް ވާީތ. 

 410ހުށަހަޅާ ކުއްލި ަމއްސަލަ. މިނިވަްނ ނޫހުގެ ރިޕޯޓަރު އަޙްމަުދ  ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން 122ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ 

ވަނަ ުދވަހުން ފެށިގެން އޭނާގެ ޢާއިލާ އަށް ނުފެނި، ގެއްލުނު ފަހުން މިއަދާ  0މި މަހުގެ هللا ރިޟްވާން ޢަބްދު

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ދުވަްސ ފާތުެވޮގސްފައިާވއިރު، އަދި އޭނަ ެގްއލިފައިވާކަން އޭނާެގ ޢާއިާލގެ ފަރާތުން 11ހަމައަށް 

ސަރވިސް އަށް އަްނގާފައި ވީނަމަވެސް އޭނާގެ ާޢއިލާއަާށއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހިްތހަމަޖެހުމެއް ލިބޭ މިންވަރަށް 

އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަށް ނުވަތަ އެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ސަމާލުކަމެއް ދެއްަވިއގެން 

 415ތަން ނުފެންނާތީ  އެކަމުެގ ކަންބޮޑުވުން އެިކ ފަރާތްތަކުން ފާޅުކުރަމުން ދާހިނދު،  ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންަދވާ

ދުވަސް ކުރިން ވީުނވީތަނެއް ނޭނގި ެގއްލިފައި ަވނީ ނޫސްވެރިންނަށް ވަރަށް  11މީގެ هللا އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދު

އަށް ވެްސ هللا އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދު ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެްއގައި މަުރގެ އިންޒާރުަތއް ދެމުންދަނިކޮށް ކަމަށާ އަދި

އޭނާގެ ނޫްސވެރިކަމާ ގުިޅގެްނ އެ ބަވާތުގެ އެިކއެކި ބިރުދެްއކުމުގެ ކަންކަން ކުރިމަތިކުުރަވމުންދަނިކޮށްކަން ފާހަގަކުރެޭވ 

ހިނދު، އަދި ޒުވާނުން ަރހީނުކޮށްގެން ވަކި ތަނަކަްށ ގެންގޮސް މަުރގެ އިންާޒރުދީ، ބިރުދައްކަމުންދާކަމުެގ 

 420ހާދިސާތަކެއްގެ މަޢުލޫމާތު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެިޓކް ޕާޓީ )އެމް.ޑީ.ޕީ( އަށް މީގެ ުކރިން ލިބިފައިވުމުން، މިކަްނ 

ވަނަ ދުވަހު ރަސްމީ  2112ޖުލައި  0ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ެގނައުމަށް ޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީން؛ މި ޕާޓީން 

ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފަިއވަނިކޮށް، އެކަމާ ގުިޅގެން ވެސް ސަރުކާރުްނ  ނޫސްބަޔާނުގެ ޛަރީޢާ އިން ެވސް ސަރުކާރުގެ

އެޅުްއވި ފިަޔވަޅެއް މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ފެންނަން ނެތް ހިނދު، އަދި ހަމަ އެފަދައިން މީގެ ކުރިން ބައެއް 

ތައް ދީ، އެ ތަންތަން ނޫސްވެރިންނަށް މަރުގެ ހަމަލާތައް ދީ، އަދި ބަެއއް ީޓވީ ސްޓޭޝަންތަކަށް ޓެރަރިޒަްމެގ ހަމަލާ

 425ގެއްިލގެން ރިޕޯޓުކުެރވުނު ފަހުން هللا ރޯކޮށްލާފައިާވކަން ވެސް އެނގެން އޮތް ހިނދު، އަޙްމަުދ ރިޟްވާން ޢަބްދު

ސަރުކާރުެގ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްަތކުން އޭނާ ހޯދުމުެގ މަސަްއކަތް ކުރިއަށްދާ މިްނވަރާިއ ތަޙްޤީޤުގަިއ ކުރިއެރުްނ ލިބެމުންދާ 

މާތު ވެސް ސީރިޔަސް ސިފައެްއަގއި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކުަރއްވަމުްނގެންދަވާ ތަްނ މިންވަރުގެ މަޢުލޫ

ނުފެންނާތީ، މިކަމުގެ ކަންބޮުޑވުން ވެސް ަރއްޔިތުްނގެ ކިަބއިަގއި އޮތް ހިނދު، އަދި ވަކިން ޚާްއޞަކޮށް އޭާނގެ 
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ންނަށް މިކަމުެގ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑު ޢާއިލާއަށާއި މިިނވަންކަމާ ެއކު ނޫސްވެރިކަން ކުރަމުންދާ ނޫސްވެރި

 430ނުތަނަވަސްކަމަާކއި ހިތާމައެއް ކުރިމަތިވެފަިއވާކަން ފާހަގަކުެރވޭ ހިނދު، މިނިވަން ނޫހުގެ ރިޕޯޓަރު އަޙްމަދު ރިޟްވާން 

ކަމެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަަތށް ނުވަތަ އެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ސަރުކާރުން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުهللا ޢަބްދު

ދެއްަވއިގެން އެ މަސަްއކަތް ކުރެްއވުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަާމ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލަިއ ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން މި ކުއްލި ަމއްަސލަ ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްާޔ  122ގެނައުމަށް ޓަަކއި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 435 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ދަުށން ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުްއވި  126ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮުތެގ މަތިން އެ މައްސަލައިގައި  126ކުއްލި މައްސަލަިއަގއި، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ފެނޭތޯ ވޯޓަކަށް ދާންޖެހޭ. އެހެންކަމުން، ވޯޓުނެގުމުގެ ުކރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރަން 

 440ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ވޯޓަށް ދަންނަާވލަން ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި 

ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަުރަވމުން... )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް އަދިެވސް ެއއް ފަހަރު ޗެކުކޮށްލަެދއްވުމަށް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ  122ވޯޓަށް މި ދަންނަވާލަނީ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުެގ 

ރެްއވުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުަގއި ބަހުސްކު

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. 

 445 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 450 

 02    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު: ހާޒިރުވެ

 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 455 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22         ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 460 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 02އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ 21. ފެްނނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛  ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްެބވި

. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގިއ 1ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު 

 465އެހެންކަމުން،  .22. ޖުމްލަ؛ 21ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސްުވމަށް 22ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު 

ދަންނަވަން. ފަހުމީ ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލައާ ުގޅިގެން މި ނެގުނު ވޯޓު ބަހުސްކުރުމަށް ފާސްވެއްޖެ ކަމުގައި 

އާދެ! މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަަލއާ ގުިޅގެްނ 

މަޖިލީހުގައި ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ދެއްކީ، އެ މަްއސަލައިަގއި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ކަމަށް 

 470ވަނަ މާއްާދގައި ވާ ޮގތުގެ މަތިން ކުއްިލ މައްސަަލއިގެ ބަހުސަށް ހުުޅވާލަން.  121ާވއިުދގެ ވާތީ، މަޖިލީހުގެ ގަ

މިނެުޓގެ  1އެގޮތުން ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުްއިވ، މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްިތާޔޒު ފަހުމީ އަށް 

ނަޑއެޅިފަިއާވ ޙު ދޫދުގެ ތެރޭގައި އެދިަވޑަިއގަންނަވާ އިތުރު ކޮންމެ ފުރުޞަތެއް ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. އަދި ކަ

ނޑު މި ފުރުޞަތު  2މެންބަރަކަށް  މިނެޓުގެ ފުރުޞަތު ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ ަކމުގައި ވެސް ދަންނަވަން. މިހާރު އަޅުގަ

 ޔާޒު ފަހުމީ އަށް.ހުޅުވާލީ. މިހާރު އަޅުަގނޑު ުފރުޞަތުއަރުވަނީ މާފަންނު އުުތރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތި

 475 

 މީ ވާހަކަދެްއކެވުން:އުތުރު ދާއިރާގެ އިްމތިޔާޒު ފަހު މާފަންނު

ނޑުމެންގެ ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނާ އަދި ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް ަޤއުމުގެ އެިކއެިކ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

އްކާތެިރކަމެއް ނެތްކަްނ އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ. ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި މަސަްއަކތުގައި މަްސއޫލުެވއުޅޭ ފަރާތްަތކަށް ރަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީ އަށް، އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ފާހަަގކުރެޭވ. ހަށިފުރާނައިގެ ރައްކާތެިރަކން މި ވަނީ ގެއްލިފަިއކަން. 

 480ންކަން އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ކަންޮބޑުވާ ކަމެއް މިީއ، ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންނަށް މި ބާވަުތގެ ނުރަްއކާތެރި ކަ

ނޑުމެންގެ، މޯލްޑިިވއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ )އެމް.ޑީ.ޕީ(ގެ ފަރާތުން  ނޑު އުފާކުރަން، އަުޅގަ ކުރިމަތިވަމުންދާތީވެ. އަުޅގަ

މި މައްސަލަިއގަިއ، ނޫްސވެިރޔާ އަޙްމަދު ރިްޟވާނު ގެއްުލނު މައްސަލަިއގަިއ މި ޤައުުމގަިއ އެންމެ ފުރަތަމަ ެވސް 
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ނޑު ުއފާކުރަން، އަޅުަގނޑުމެންގެ  ބަސްބުނި ސިޔާސީ ޕާޓީ އަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ކަމަށް ވާތީވެ. ައދި ހަމައެއާއެކު އަުޅގަ

ޕާޓީގެ ފަރާތުން މި މައްސަލަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރަނަގޅަށް ސަމާލުތެރިކަމާ އެުކގައި ސީރިޔަސް ކަެމއްގެ ގޮުތަގިއ 

 485އި އަދި ސަރުކާރުން މިަކން ކުރާ ގޮތްަތއް ބެލުމަްށ ދެކެވަަޑިއގެން މި މައްސަލަ ެބއްލެވުމަށް ަޓކައި ސަރުކާރަށް ގޮވާލަ 

ކޮމިީޓއަކަށް މި މައްސަަލ މިހާރު ވާނީ އެމް.ޑީ.ީޕެގ  2ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ކަމާ ބެހޭ 

 221ކޮމިޓީ ) ފަރާތުން ހުށަހަޅާފަ. އެއީ، ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާުކރާ ކޮމިޓީ އާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ

ނޑު އެ ކޮމިޓީތަކަށް ވަރަްށ  2ކޮމިޓީ( އާއި ަޤއުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ؛ މި  ކޮމިޓީ އަށް މިހާރު ވާނީ ހުށަހަޅާފަ. އަޅުގަ

ބޮޑަށް އިލްތިމާސްކުރަން މި މައްސަލަިއގައި ވަރަށް ސީރިަޔސްކަމާއެުކަގއި އެ ބޭފުޅުން ަވރަށް އަވަސް ފުރުޞަެތއްެގ 

 490ަބްއލަވައިެދއްަވއި މި ކަމުަގއި މިކަން ހިނގާފައިވާ ގޮުތގެ ޙަޤީޤަތް ހާމަވާނެ ގޮތަކަށް  ތެރޭގައި މި މައްސަލަ

ނޑު އުފާކުރަްނ ބައިނަލައަޤްވާމީ ެއކިެއކި ފަރާތްތަކުން، މިސާލަކަށް  ކަންކުރެްއވުމަށް. އަދި ހަމަެއއާެއކު އަުޅގަ

ފާުޅކޮށް ސަުރކާރަށް ޕްރެޝަރކުރުވުމަށް ަޓކަިއ އެ  ރިޕޯޓާސް ވިަތއުޓް ޯބޑާސް ަފދަ ފަރާތްތަކުން މިކަމުގެ ކަްނބޮޑުވުން

އަހަރުެގ  20ފަރާތްތަކުން ވެސް ބާރުައޅުްއަވމުންދާ ކަމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑު އުފާކުރަން. އަޙްމަދު ރިޟްވާނަކީ އެންމެ 

ގެ ލިޔުންތަކަީކ ޒުވާެނއް. ނޫސްވެިރކަމަށް ވަަރށް ޝައުޤުވެިރކަން ހުންނަ ލިބަރަލް މިނިވަން ޚިޔާލުގެ ުޒާވނެއް. އޭނާ 

 495ޚާއްޞަކުެރވިފައި ވަނީ ޑިމޮްކރަސީ އާއި ހިޔުމަން ރައިޓްސް އާއި ެއވަރަމަންޓުގެ މަްއސަލަތަކާ އަދި ދީނީ އެކިއެިކ 

ކަންކަމުަގއި ެވސް އޭާނގެ ިޚޔާލުފާޅުކުރަމުން ގޮސްަފއިވޭ. މިކަމުގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮުތގައި މިިނވަން ނޫހުން އެބަ 

ފަހަރު މަތިން އެިކއެކި ބިރުަދއްަކއި އިްނޒާރުތަްއ ދެމުންދާކަމާ އަދި އޭނާ ފޮލޯކުރަމުން ވެްސ  ހާމަކުރޭ އޭނަ އަްށ އެކި 

މީގެ ކުރީަގއި ގޮސްފަިއވާކަން ވެސް އެ ފަރާތްތަކުން އެބަ ހާމަކުރަމުންދޭ. މިކަން މިހެން އޮތްއިުރގައި ުކއްލި ގޮތަކަށް 

ނޑުމެންނަށް މި ކަމުގައި  އަޙްމަދު ރިޟްވާނު ގެއްލި، ޢާއިލާ އަށް ގެއްލި، މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިުރަގއި ވެސް އަުޅގަ

ނުޑމެން ކަންބޮޑުވާތީވެ ސަރުކާުރގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް   500އެްއވެސް ކަމެއް ެއކަށީގެްނާވވަރަށް ނުފެންނާތީ، އަޅުގަ

ނޑު ުއފާ ކުރަން ދެން މި ކަމުަގއި ޓަކައި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން މި މަޖިލީހަށް މި ކުއްލި މަްއސަލަ ހުށަހެޅީ. އަުޅގަ

ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވާ ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ވެސް މިކަމުގައި އެއްބާރުލުން މި ވަގުތު ދެއްާވތީވެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަފރާތުން މި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެަނއުމަށް ޓަކައި އަދި ހަމައެާއއެުކގަިއ 

ހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި ކުރި މަަސއްކަތްތައް ކޮށްފައި އިްއެޔ އަޅުަގނޑު މި މަޖިލިސް މަޖިލީ

 505ދޫކޮށްފައިދިޔަތަނާ އަުޅަގނޑަްށ ފޯނަށް އައީ މެސެޖެއް. ތިާބވަތުގެ ކަންތައްަތއް ކުާރކަމުަގއި ވަނީ ނަމަ ކަޭލގެ ކަުރ 

މަކުރަނީ މިކަހަލަ ވާހަކަތައް އަޅުަގނުޑމެންގެ ޤައުމުަގއި ދައްކަްނ ބުރިކޮށްލާނެ ކަމަށް، އިންޒާުރގެ. ައޅުަގނޑު ހިތާ

ނޑުމެންނަށް މިފަދަ ބިރުވެރި  ތިބޭ، މި މަސްއޫލިްއޔަތު ބޮުލގައި އެޅިަފއިވާ މީހުން މި މަސައްކަތްކުާރއިުރގައި އަުޅގަ

މައެއާެއކުަގއި ދައުލަތުން، އިންޒާރުތަްއ، މަރުގެ އިްނާޒރުތައް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮެތއްަގއި ދެމުންދާތީވެ. އަދި ހަ

ނޑުމެން  ނޑުމެްނގެ ހިމާޔަތްތެރިކަން ވެސް ފޯރުކޮްށނުދެވިގެްނވާތީވެ. ޤާނޫނުއަާސސީގެ ދަށުން އަުޅގަ ސަރުކާރުން އަުޅގަ
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 510މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި ހިމާޔަތްތަްއ އެަބ ދޭންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް މި މަޖިލީހަށް 

ނޑުމެންގެ ރަްއާކތެރިކަމަށް ޓަކައި ކޮށްދެވުނު ކަމެއް ނެތް. މި ސަރުކާރަށް، މި ދައުލަތަށް ކޮށްދެވުނު ވެ ސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ މި ރާއްޖެ އަށް ދިމާވާ ބޮޑެތި ކަންތައްަތކުަގއި ވާހަކަދަްއކަން ތިބޭ މީހުން.  ކަމެއް ނެތް. އަުޅގަ

ށް މިފަދަ ނުރައްކާތެރި އިންޒާރުަތްއ ތަކުރާރުކޮށް ދެމުންދާކަމީ އަޅުަގނޑުމެން ވާަހކަދެއްކީަމ އަޅުަގނޑުމެންނަ

އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑުާވ ކަެމއް. މި ދައުލަްތ ވަރަްށ ބޮޑަްށ ފެއިލްވެަފއިާވ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. 

ނޑުމެންނަށް ިއއްޔެ ވެްސ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ އެއް ަކމަކީ ކީްއވެގެންޯތއޭ މި މައްސަލަ ނުބެލިގެން މި އުޅެނީ  515. އަުޅގަ

ހާމަވެގެންޮގއްސި ދެ މީހަކަށް މިހާރު ވަނީ ރިޟްވާނު ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތަށް، ކާަރކަށް ގަދަކަމުން އަރުަވިއގެން 

 ރިޟްވާނުގެ އިމާރާތް، ގެ ހުންނަ ހުޅުމާލޭގައި އެ ގޭ ދޮރުމަތީގައި ގަދަކަމުން ކާރަކަށް ައރުވަިއގެން ގެންދިޔަ ތަން ދެ 

ނުޑގެ ސުވާަލކީ  މީހެއްގެ ލޮލަށް ފެނި، އަދި އެކަން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާކަން ެވސް ހާމަކޮށްފައިވޭ. އަުޅގަ

ކީްއވެގެންޯތއޭ މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް މިކަން ތަޙްޤީޤުނުކުރެވިގެން މި ވަނީ. އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ، ސަލްޓަންޕާުކގަިއ 

 520ގެން ފުލުހުން، އޭުރެގ ސަރުކާރު އޮްތއިުރގަިއ، ަރއީސް އަލްއުސްާތޛް މައުމޫން އެްއޗެއް ޮގއްވާލި ހާދިާސއަާކ ގުޅި 

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވެިރކަމުަގއި ހުންނެވިއިރުަގއި އެ ކަންތަކާ ގުޅުންހުރި ފޯނު ސިމްާކޑެއް ަކނޑުައޑި އަށް ަޑިއވްކޮްށގެން 

ނޑުމެންނަށް ރިޕޯޓުކުރެިވފައި ވަނީ. ތަ ޙްޤީޤުތައް ިމ ހިސާބަށް ގެންގޮސްފަިއވޭ. ވެސް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ައޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދެމުްނދާއިރުަގއި ަރއީސް މައުމޫނާ އަދި ހަމައެާއއެުކ ރައީްސ 

ނޑުމެންގެ ހިމާޔަތަށް އަދި ެއްއވެްސ هللا ޢަބްދު ޔާމީން ބަިއވެިރވެަވޑަިއގަންނަވާ މި ސަރުކާރު ިމހެން އޮތްއިރު އަުޅގަ

ނުޑ  ނޑަށް ނުފެންނާތީ އަޅުގަ  525ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތެްއގެ ހިމާޔަތަށް މި ބާވަތަށް މަސައްކަތްކުަރްއވާ ތަން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެިރކަން ބަޣާވާތަކުން ވައްޓާލުމަށްފަހުަގއި ފުލުހުން  ހިތާމަކުރަން. އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ، އަުޅގަ

ޝްމަން، އެ ބޭފުޅުންގެ އެނެމީ ކޮމްބިޓެންޓުންގެ ގޮުތގައި ެދކިގެން އެ ބޭފުޅުން އެމް.ޑީ.ޕީ ައކީ ެއ ބޭފުޅުންެގ ދު

ތަޙްޤީޤުތައް ގެންދެވި މިންވަުރ ސިޔާސީ ޕާޓީައކާ މެދުގައި. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެންމެ ބޮުޑ، އެންމެ މަޤްބޫލު، އެންެމ 

ދު ރިޟްވާނު، މިވަރު ކަމެއް ހިނގައި، ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީއާ މެދުގަިއ. އަޅުަގނޑު ސުވާަލކީ ކީްއެވގެންތޯއޭ އަޙްމަ

ނޑުމެންނަށް ނުފެންނަނީ.   530ގެއްލިދިަޔއިުރގައި ފުލުހުން އެކަށީގެްނާވވަރުގެ މަަސްއކަތެއް ކުަރއްވާ ތަން ައުޅގަ

ކީްއވެގެންތޯ އުސްފަސްަގނުޑ މިގޮތަށް ފުލުހުން ފޮރެންސިކް ޓީމުތައް ހުރި ގޮތަށް ވަަޑއިގެން އުސްފަސްަގނުޑގެ 

 ޑަމް ފަދަ އެްއެޗހި ހޯދައި ދެއްކިއިުރގައި...ތެރެއިން ކޮން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 535 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު. އާދެ...
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 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގެން، ފަުރވާތެރިކަމާެއުކަގއި ނުގެންަދވަނީ ީކއްވެޯތ މި ބާވަތަށް ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާ މިހާ ސަމާލުކަމެއް ދެްއވައި 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ތުހުމަތުކުރެވޭ، މިކަން މިއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި  އަޅުަގނޑުމެން ސުވާުލކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 540ަގނޑު ވަރަްށ ވެސް އެނގި ތިބެ ގަސްތުަގިއ ނުބައްލަވާ ކަމަށް އަޅުަގނުޑމެން ތުހުމަތުކުރުމުގެ ޖާގަ އެބަ އޮތް. އަޅު

ބޮޑަށް، ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިަކމާ އެކު އެދެން، ަވކި ސިާޔީސ ކަމެއްެގ ގޮުތގަެއއް ނޫން. ެއހެންނަމަވެސް މި މައްސަލަ، 

އަޙްމަދު ރިޟްވާނު ގެއްލިަފއިވާ މި މަްއސަލަ ފުލުހުން އިސްނަންަގވަިއގެން، އަިދ އެމް.އެން.ޑީ.އެފުންނާއި މި 

ކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްަވއިގެން މި މައްސަަލ ވަަރށް ައވަސް ފުރުޞަެތއްަގިއ ސަރުކާރު، މުޅި ދައުލަތުން މި 

ތަޙްޤީޤުކުރައްަވއި މީނާ ހޯއްދެވުމުގެ މަސަްއކަތް ކުރެްއުވމަށް. އެހެންނޫންނަމަ، މާދަން އަނެއްކާ އަެނއް މީހަކު 

 545ރުކޮށް، މި ކަމަީކ މިގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން ގެއްލޭނެ. އަނެްއކާ އަނެކަުކ މަރައިލާނެ. މި ކަންތައްަތއް ދާނީ ތަކުރާ

 ފަރުވާތެރިކަމެއް ނުދީ ފަރުވާުކޑަކޮށްފި ކަމަކަށް ވަނީ ނަމަ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މައްޗަން  ގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 550 ސިނާނަށް. هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ސިނާން ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި މައްސަލަ އަކީ ވަރަށް ނާޒުުކ މައްސަލައެއް. ވަރަށް ޚަްއސާސީ މައްސަލަެއއް. މިއަދު 

ކަ މި ދެކެވެނީ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން ޑިމޮކްރަސީ ތަޢާުރފުކުރެިވގެން ައއިއިރު އޭުރ އަޅުަގނޑުމެން ވާހަ

ނޑުެމން ނައްތާލަން ކުރި މަސައްކަތްތަެކްއގެ ވާހަކަ. އަދި   555ނޫސްވެރިކަމުގެ ތެޭރަގއި ޮއތް ބިރުވެރިކަން އަުޅގަ

ައޅުަގނުޑގެ ކަންބޮުޑވުމަކީ މިއީ ަވކި ނިއުސް ؛ ހަމައެއާެއކީަގއި މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދިމާވެގެން މި އުޅެނީ

އެޖެންސީއެްއގެ ުނވަތަ ވަކި ދިމާލެއްގެ ބޭފުޅަކަށް ވާީތއެްއ ނޫން. މިއީ ނޫސްވެިރއަކަްށ ވާތީ. ޑިޮމކްރަސީެގ އެންެމ 

ށްދޭ ބަޔަކަށް މުހިއްމު އެްއ މަސްދަރަކީ ަމޢުލޫމާތު ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ލިބިދިނުން. އެހެންކަމުން، މި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮ

އެްއވެސް ކަހަލަ އުނަދގުލެްއ ނުވަތަ ދުއްތުރާލެއް އަދި ިއންޒާރެއް ައއުމަކީ ައޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން. 

 560ޚާއްޞަކޮށް ިމއަދު މި ވާހަަކދެކެވޭ ރިްޟވާނަކީ މި ދެްނނެވިހެން ނޫސްވެރިކަުމގެ ތެޭރގައި އެ ބޭފުާޅގެ މިނިވަްނ 

ނޑުމެންގެ ަބއެްއ ވިސްނުންތަކެްއ ފާޅުކުރަމު ންެގންދަވާ ބޭފުޅެއް. އަުޅަގނުޑ ފާހަގަކުރަން. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

އަސާސްތަާކއި އަސްލުތަކާ ބައެއް ފަހަރު ފުށުއަރާ ގޮތް އެބަ ދިމާވޭ. އެހެންނަމަވެސް ނޫސްވެރިންނަށް 

ނަޑކީ ެވސް ނޫސްވެރިކަމުގެ ތެޭރގައި  މަސައްކަތްކުރުމުގެ ނަސީުބ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކި ފަހަރު މަތީން؛ އަޅުގަ
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ލިބިފައިވާ މީހެއް. ތަފާތު ެއތައް މަރުޙަލާތަކެްއގައި އަުޅަގނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުިރިއރު އުނދަގޫތަެކއް ައިއއްސަ 

 565ހުރި. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ހުޅުވާެލވިފަިއ އޮތް ޑިމޮކްރަީސގެ ތެރޭަގިއ މި ވާހަކަ ދެކެވެމުންދާިއުރ 

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ އޮންނަންވާނީ މިއަށް ވުރެ ފަހި، މިއަށް ވުރެ ފުޅާ އަޅުަގނ ޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މިައދު އަޅުގަ

ފުރުޞަތުތަކެކޭ. ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި މި މައްސަލައާ ގުިޅެގން ފުލުހުންގެ އިދާރާއިންނާ އަދި އެހެން ދިމަދިމާލުން 

ނގޭ. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުުކރަން ސަރުކާރުން ވެސް އަިދ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުންދާަކން ރައްޔިތުންނަށް އެބަ އެ

ފުލުހުންގެ އިދާރާ އިން ވެސް އޮތީ ލޯމަރާލައިގެން ހަމަ މި ކަންކަން ދާނެ ގޮތަކަށް ދާން ދޫކޮށްލާފައި ކަމަށް. 

 570ހުރި އެކި ކަހަލަ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތަގއި މި މައްސަލަ އެބަ ބެލޭ. މައްސަލަިއގެ އެިކއެކި ކަްނކަމުެގ ތެރޭގައި 

ނޑުމެން މިއަުދ؛  ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. އެހެންނަމަވެސް މީގައި އަުޅގަ ފުޓޭޖުތަކާ އެްއޗެހިތައް ބަލަުމންދާކަން އަުޅގަ

މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވެފައި މި އޮތް ކަންބޮުޑވުަމކީ، މި ދަންނަވާހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަކުރާރުކޮށް މި 

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަންނަމުންދާ އިން ޒާުރގެ އެކި ކަހަލަ މެސެޖުތަކާއި މި ެއއްެޗއްސަީކ މިދަންނަވާހެން މިއަުދ އަުޅގަ

ނުޑމެން އެބަ ޖެހޭ މީގައި ވަރަށް  އައިސް އަދި މިއަދު ނޫްސވެިރންނާ ހަމައަށް މި އޮތީ އަިއސްފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހިފެހެއްޓެން ހުރި، ހުޝިޔާރުކަމާ އެީކގައި ފިަޔަވޅުތަކެއް ައޅަން. އަދި ނޫ  575ސްެވރިކަމުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ނޫސްވެރިންނަށް ލިބެންޖެހޭ  އަދި މި މަޖިލީހުގެ ވެސް މުހިއްމު ދައުރެއް އޮތް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ ނޑުެމން ވަކާލާތުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަ މި މަަސއްކަްތ ، ރައްކާތެރިކަުމގަިއ އަުޅގަ

މިހާރަށް ވުރެ ވަރުގަދަ އަށް އަދި ސީރިޔަސްކޮށް ގެންދިއުަމށް ހުރިހާ އިދާރާތަކަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ އިލްތިމާސްކުރަން. 

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ. 

 580 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މަސައްަކތުގެ ާތވަލު  11321ބުނާ ގޮތުން، ަގވާއިދު ބުާނ ގޮތުން  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރު ދަތުރުކުރަން މި  ވުމާ ެއއްކޮްށ ބަިއ ަގޑިއިުރެގ ހުސްަވގުތުކޮަޅކަށް ޖާގަދޭްނޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑ މިހާރު ބައި ގަިޑއިރުގެ  11321ޖެހިފައި ވަނީ އެ މިސްރާަބށް. އެހެންވީމާ، މިހާރު  ވުމާ އެކު، އަުޅގަ

 585 ވަގުުތކޮޅަކަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ހުސް

 

 ]އަށް  11312އިްނ  11321ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ މަޖިލީހު

 

 590 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ވަަނ މާއްދާގެ  122ގެ ަގާވއިދުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅަްށފަހު ކުރިއަށް ގެންދަން ކަމަށް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހު .عليكم المالس  

ދަށުން، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކުއްލި މައްސަަލއިގެ 

ބަހުސް ކުރިއަށް މި ދަނީ. މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ 

 ށް. އާދަމަ

 595 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއ 

މި މައްސަލަިއގަިއ ވާހަކަަދއްކަްނ ، މި ވާ މައްސަލަ އަކީ މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ޤައުމީ މައްސަލައަކަށް ވުމާ އެކު 

އެދިލަްއވާފަިއވާ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަދަްއކަަވއި ނިމެންދެން މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

 600އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު މި ޤައުމުަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި ވެްސ ހުރިހާ ސަލާމަތްކަން މިއީ 

ވެސް ަރއްޔިތަކަށް ކަަށވަރުެވގެްނވާ ކަމެއް ނޫން. އަމަންއަމާން މާޙައުލެއް މި ޤައުމުގައި އޮތް ކަމަށް އެއް 

ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ އެ ވިދާުޅާވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުިވ މިނިވަން ދުވަހުގެ ސްޕީުޗގައި ވެސް. އެކަމަކު އަުޅގަ

ތަނެއް. މީހުން ގެއްލެނީ. މީހުން ކަތިލަނީ. މީހުން މަރަނީ. މީހުންނަށް އަމަންއަމާން މާޙައުލެއް މި ޤައުމުަގއި އޮންނަ 

އަނިޔާކުރަނީ. ވާނުވާ ނޭނގިފަ. މިއިން އެްއވެސް ކަމެއް ުކރާ މީހަކު އަތުލެވެނީކީ ނޫން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިްނ 

 605ރައިފި. މި ހުރިހާ ކަމެއް ޢިއްޒަތްތެރި ެއއް މެންބަރަުކ މަރާލައިފި. އަނެއް މެންބަރުގެ ބުރަކަްއޓަށް ވަޅި ހަ 

ނޑުމެްނނަކަށް ނޭނގެ. އެއް ފަހަރު ވީޓީީވަގއި ރޯކޮށްލާނެ. އަނެއް  ވެގެންާދއިރުަގއި ވެސް ކަެމްއ ކުރާ ބަޔަކު އަުޅގަ

ފަހަރު ރާއްޖެ ޓީވީގައި ޯރޮކށްލާނެ. އެކި ފާޑުފާޑުގެ ޢަަމލުތައް ރާއްޖޭަގއި ހިންގަމުންދާއިރުަގއި މިއިން ެއއްވެްސ 

ހިންގަނީ ކޮން ަބއެއް ކަމެއް ނޭނގެ. ކުރިަމްއޗަށް އަބަުދވެސް މި ނެރެނީ ކޮންމެވެސް ޒުވާން ކުއްެޖއް. ޖަރީމާއެއް 

ނުޑމެންނަކަށް ދުވަހަކު ވެސް  ނެރޭއިރު، މި ކަންކަމުގެ ފަހަތުގައި ތިބެނީ ކޮން ބައެއްކަްނ އެނގޭ ހާލަތަކަށް އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ މި ދެކޭ ކަމަކަށް ނުވޭ. ޑރ. ައފްރާޝީމް ޢަލީ އަވަހާރަކޮ  610ށްލުމާ ގުޅިގެން ެވސް އަުޅގަ

ތަނަށް އެފް.ބީ.އައިގެ ބޭުފޅުން ވެސް ވަޑަިއގެން އިންވެސްިޓގޭުޓކުރަްއވައި ަވރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެްއ 

ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގުނު މި ކަމުގައި ފަހަ ތުަގއި ތިބި ހިނގައިގެްނޮގއްސި ކަމަށް. ެއންމެ މީހަކު ފިޔަވައި ދެން ައޅުގަ

ވަނަ  11ބައެއް އަދިއަދަށް ދާންދެން ވެސް. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ މައްސަލަތައް މިހެން އޮންަނިއރުގަިއ ފުލުހުން 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ެވސް ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ވަޑަިއގެން ވިދާޅުވެަފއި ވަނީ، މިކަހަަލ 

 615ގެ ފަހަތުގައި ސިޔާސީ އިސް ބޭފުޅުން ތިއްަބވާ ކަމަްށ ވެސް. އެކަމަކު އެއީ ކޮން ކަންކަމުަގއި، ވަރަށް ގިނަ ަކންކަމު

ނޑުމެންގެ ވަރަށް  ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ. ެއހެންވީމާ، މި ކަންކަމާ ގުޅިެގން އަޅުގަ ބޭފުޅުންނެއް ކަމެއް ވެސް ައޅުގަ

ަޔކަށް މެސެޖުތައް އައިްސ، މަރުެގ ބޮޑު ހަމަ ކަންބޮޑުވުންތަކެްއ އެބަ އޮތް. މި ހާލަތުގައި އޮވެފައި އެތައް ބަ
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ނޑުމެްނނަށް މި ފެނުނީ ޒުވާނެއް، ާޖނަލިސްޓެއް ެގއްލިގެން އުޅޭ  އިންޒާރުތައް ީދ، މި ކަންކަްނ ވަމުންދަނިކޮށް އަުޅގަ

މަންޒަރު. އެްއގޮތަކަްށވެސް ުފލުހުންނަކަށް އެއިން މީހަކު ވީ ތަނެއް އެނގެނީެއއް ނޫން. އެހެން މީހަކަށް އެކަން 

ނޑުެމންނަށް މި ފެންނަނީ. ދެން އެނގެ  620ީނއެއް ނޫން. ެއކަމަކު ިމ ކަމަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަންނުދެވިގެން ދާ ތަން އަުޅގަ

އިންޒާރުދެމުންދާ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ވެސް ސަމާލުާވންޖެހޭ ވަރަކަށް ސަމާލެްއ ނުވެޭވ. ޤާނޫނުއަސާސީްނ 

ނޑުމެން މި ތަނަށް އައިސް މި ހުންނަނީ، ހިމާޔަތްލިބެންޖެހޭ މީހުންނަކަށް ވެސް ހިމާޔަތްލިބޭ ތަ ނެއް ނުފެނޭ. އަޅުގަ

ނަޑކީ އަްއޑޫ މީދޫ  ނޑު މިއީ ޮރޒައިނާ އާދަމް ެވގެނެއް ނޫން. އަުޅގަ އަޅުަގނޑު ފަހަތުން މީހަކު އަންނާނީ އަުޅގަ

ކަން ހުއްޓި މިހިރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވީމަ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ވާތީވެ. ައޅުަގނޑު މިތާ ވާހަކަދައް 

ނޑުގެ ފުރާަނ އަށް ެގއްލުންާވއިރު، މި  ނޑު ދައްކާ ވާހަަކއަކާ ގުިޅގެން އަުޅގަ  625ވެސް އެ ަހއިސިްއޔަތުން. ައޅުގަ

މަޖިލީހުގެ ކަމެއް އެ ކަންތަްއތަކަށް ބަލައިދީ އެކަހަލަ މަްއސަލަތަކެއް އޮިތއްޔާ ތަޙްޤީޤުުކރުމަށް ބާރުއެޅުން. އެކަމަުކ 

ތަނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމަށް ަޙއްލެއް ހޯދަން ޢިއްޒަތްތެިރ  އެްއވެސް ކަެމއް ވާ

ނޑަށް އެބަ ޤަބޫލުކުެރވޭ.  ރައީސާއި ސަުރކާރާ ުގޅިގެްނ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސަްއކަތްތަކެއް ކުެރވެންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެިރ މަނިކުފާނު މި ކަމުގައި އެހީތެރިވެދެްއވާނެ ކަމަށް އުއްމީ ދުުކރަމުން އަޅުގަ

 630 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު ދެން ޢިްއަޒތްތެރި އެހެން މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ ކުރިން 

ޮކޅު ދިމާވާ ގޮތަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ނުކުތާތައް  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، މަޖިލީހުގެ ލީޑަރޝިޕަށް ބައެއް

 635ފާހަގަކުރެވޭީތ، މަޖިލީހުގެ ލީޑަރޝިޕުން މަސައްކަތްކުރަުމން މި ދަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ސަލާމަތާއި 

މަޖިލީހުގެ ލީޑަރޝިޕުން  ރައްކާތެރިކަމަށް ަޓކައި ޤާނޫުނއަސާސީ އާއި ޤާނޫާނއި ަގާވިއދުގައި ބުނާ ގޮތުެގ މަތީންނޭ. މި

ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އެބަ ގެންދަމޭ. އަދި ހަމަ އެގޮުތގެ މަތީން ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް 

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ލީޑަރޝިޕުން  ވެސް ލިބެންޖެހޭ އަމާންކަމާިއ ރައްކާތެރިކަާމ، މި ހުރިހާ ކަންކަމަށް ވެސް އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ވާހަކަ، އަދި ދާނެ ވާހަކަ ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް  ކުރަންޖެހޭ

ނުޑ ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ވާހަކަފުުޅދައްކަވަން އެދިަވޑަިއގަންނަާވ   640ޓަކައި، ޔަޤީންފުޅު ކަމަށް ޓަަކއި ދަންނަވާލަމުން، އަުޅގަ

 ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ޢާމިރު.   މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. އާދެ! ެއއީ

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:
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ވަރަކަށް ދުވަސް ކުރިން ގެއްލިަފއިާވ  11މީގެ هللا ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދު

 645ޓަކައި މުޅި ދައުލަތުގެ  އެކަަމށްލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ އަކީ، މިއަދު މައްސަލައާ ގުިޅގެން މި މަޖި 

ނޑު ވެސް ދެކޭ މައްސަލައެއް. އާދެ! މިސަމާލު ވަތުގެ ބާ ކަމަށް އަންނަންޖެހޭނެ މައްސަލައެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވާހަކަމައްސަލަތަކާ ގުޅޭ  ލު އަސް ބޮަޑކަށް އެކަަމށް ފޯކަސްކޮށްގެން ހާވެސްދެެކޭވއިުރގައި ވީގޮތުން އަުޅގަ

މަ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންދާނެކަން ވެސް ކަމަށް ފުރިހަމި ކަން، ނަމަ ކެިވއްޖެމަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ވާހަކަދެ 

ކަންދީގެން އެކަން ކަމުގައި ވަރަށް ސަމާލު ކުރަން. އަދި މިއަދުގެ ސަުރކާރުްނ މިއަޅުަގނޑު ޔަޤީން

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މިންކުރަްއވަމު  650އެ  ،ބާވަތުގެ ކަންކަން ދިމާވީމާ ގެންދަާވކަން ވެްސ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެން  ،ނެތުން އިކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ާރއްޖޭގެ ިނސްބަތުން ހުރުމާ އެއީ އަުޅގަ

އެ ކަމަކީ މި މަޖިލީސް  ،އެފަދަ ކަންތައްތައް ހޯދުމަށްފަހު ކުރީމަ ހޯދޭނެ ކަންތައްތައް. އަދިބަލައި ދިރާސާ

އެކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ވެްސ މި މަޖިލީހަށް ކުރެވިދާނެ  ،ވާނަމަ މެދުވެރިެވގެން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ވަސީލަތެއް ކަމަށް

ައއިްސ ރާއްޖޭަގއި ފަހަކަށްވީމާ، ިދވެހިވެސް ކަމެްއ. އެހެން ގޮތުަގއި ކުރަންޖެހޭނެ އަދި އަޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރާ .ކަމެއް

ނޑު ހަމަ ،ބާވަތުގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހިނގަމުންދާކަން އެކިއެކި ބޭބޭފުޅުން ފާހަގަކުރާއިރު މި  655ވަރަށް ބޮޑަށް  ،އަުޅގަ

ބާވަތުެގ ކަންކަން ނުވާނޭ ގޮތްތަކަްށ  އެްއވެސް ދިމާލަކުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް މި ،އެކު ދަންނަވަނީ ހަމަ ހިތާމަޔާ

ނުޑ ރަހީނު ދެންނެވީ މީހުން ޑުމެން އެބަ ވިސްނަްނޖެހޭ. އެހެން މިއަޅުަގނ ކުރުމުގެ ކަންތަކާ ުގޅޭ ގޮތުން ެވސް އަުޅގަ

ނޑު ސަލާމަތްދަންނަވާ ނޑަކީ ވެސް  ،ވެފައި ހުރީމަނީ މަރުނުވެ އަޅުގަ މިއަދު ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވިަފއި ހުރީ. އަޅުގަ

ފައި ރަހީނުކޮށްގެން ދަނިކޮށް މަުގމަތިން ހިއްޔަތުން ަމސައްކަތްކުރަމުންއްގެ ހައިސި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެ

ނޑަށް ވަރަށް ބޮެޑތި އަނިޔާތަެކއް ދީފައިވާ މީެހއް. އެކަަމކުގެ ވަރަށް ބޮޑު  އަށް ަވއްދައި ތެރެގޭގެ  660އަނިާޔކޮށް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މި ނޑަކީ. އެެހންވީމާ، ެއކަމުން އަުޅގަ ނޑުމެްނގެ ބާވަ ވިކްޓިމެްއ އަުޅގަ ތުގެ ކަްނކަން ވެސް އަުޅގަ

ޭއގެތެޭރގައި އެ މެންބަރުގެ އިހުމާލު ވަނީ ެވސް  ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާެއްއގައި ަބލައި، މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

ބާވަުތގެ ކަންކަން ކުާރއިރު ސިޔާީސ  ބަލަންޖެހޭނެ ކަންތައް. އެހެްނވީމާ، މި .ކިހާވަރަކަށްތޯ ވެސް ބެލޭނެ ކަންތައް

ގޮތުން ވެސް އެިކއެކި ބޭބޭފުޅުންެގ ާވހަކަތަކުަގއި ވަރަށް ބޮޑެިތ  ެވސް އެބަ ުކރޭ. އަދި މިކަމާ ުގޅޭ މަށް ޓަކައިބޭނު

ނޑަށް ފެނޭ. މިހެން މި ވެސް ހުރި ކަމެއްގެ ގޮތަށް މި މަޢުލޫމާތުތަކެއް  665ދެންނެވި ކަމަކީ  ވާހަކަަތއް ދެކެވޭ ތަން އަުޅގަ

މި ުކއްިލ  ،އޮތް  ެވސް އެބަ ދީފަިއވާކަން ފާހަަގކޮށް މީަގއިގޮތުން އިންޒާރުސްވެރިޔާ އަށް ތަފާތު އެކި ގޮތްމި ނޫ

ޖީ ތުގެ އިްނާޒރުތައް ދިނުމުގައި ެޓކްނޮލޮބާވަ . އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިވެސް ބަޔާްނޮކށްފަ އިމައްސަލަިއގަ

ކޮށް އެބަ ބެލެންޖެހޭ. ރާންސްޕޭރަންޓުނަށް ތަންކޮޅެއް ޓްެވސް ައޅުަގނޑުމެން  ކުެރވޭ ަކންތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެ 

ނޑަށް ަރއީްސެގ  އަކީ މީހަކަށް މަރުގެ އިންޒާުރ ދިނުމުގެ އެސް.އެމް.އެސް އުޅޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން މި އަކީ އަުޅގަ

 670 ޖީގެ ެވސް މިއަދުގެ މި ޓެކްނޮލޮ އަދި އެހެން ބޭފުޅަކަށް އެހެން ބޭފުޅެއްގެ ނަމުގައި .ވެސް ފޮނުވިދާނެ އެްއޗެކޭ ނަމުގައި
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މި ކަންަކން ވެސް ބެލޭނެ ހަރުދަނާ  ،ތެރެއިން ކުރެވޭނެ ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، ކަމާ ގުޅޭ މުައއްސަާސތައް ޒިންމާދާރުކޮށް

ދިނުމަށް ޓަކައި މުޅި ޢާއިލާ އަށް ފިނިކަމެއް ހޯދައި ކޮށްދިނުމަކީ ހަމަ މަޖިލީހުގެ ކަމެއް. މިކަން މިނިޒާމެއް ޤާއިމު

ނުޑމެންނަށް އޭނަ ފެނުނުކަން  ،ފޯރުކޮށްހަކަށް އެކަުމގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދައުލަތް ގުިޅގެން ވީާހވެސް އަވަ އަުޅގަ

ނ ޤަބޫލުކުރަން. އަދި  ވާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑުޑައެޅޭނެ ވަިކ ހިސާބެއް އޮންނަންނުވަތަ ނުފެނުނުކަން ކަ

 675ތުގެ ފަރާތުން ކިހާވަރަކަށްކަން އުލަކުެރވެމުންދާ މިންވަރު އެ ޢާއިލާ އަށް ވެސް ެއކަމުގެ ހިތްހަމަޖެހުން ދަމަސައްކަތް

ރަން. ލިބެންޖެހޭ މިންވަރަށް އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކު ،ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭނެ ކަމަށް ،ދަނީއެކަން ކުރަމުން

 އެކަމަކު ޙަޤީޤީ ހިތްހަމަޖެހުމަކީ އެ ޢާއިލާ އަށް އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭނީ...

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 680ތްތެިރ އަރުވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް ރިފާޢަهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 685ުކރެވެމުންދާ ވަގުތެއް. އާދެ! ރަށް މުހިއްމު ކަމެއްގައި ބަހުސްސް. އާދެ! މިއަދަކީ ވަޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ދުވަްސ  12ވަނީ ބިުރެވރިކަމެއްެގ ތެރޭަގއި. ނޫްސވެިރޔަކު ގެއްިލގެން  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް މިއަުދ މި

ވެސް  ހުރިހާ އެންމެން ވެފަިއވާއިރު ރަނގަޅު މަޢުލޫާމތުތައް އަިދވެސް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ނުލިބުމަކީ ައޅުަގނޑުެމން

މައްސަލަ ފޮނުވީތީ މާފަންނު  އްސަލައެއް. މިއަދު މި މަޖިލީހަށް މި ކުއްލިއެކަމާ ކަންބޮުޑވެ އެކަމާ ފިުކރުކުރަންޖެހޭ މަ

ދަންނަވަން. ހަމަ އަދި އެއާއެީކަގއި ތެިރ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް ޝުކުރުއުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

 690ފުރިހަމަ އަްށ ަތކުން ވަރަށް ކުރެވޭ މަަސއްކަުތގަިއ އަޅުަގޑުމެންގެ މުައއްސަސާ ލުކުރަން މިއަދު މިއަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަެވގެން ތަެކއް ކުރާކަން ެއ މުއައްސަސާަތކުގެ ވެބްަސިއޓުމަސައްކަތް  ތައް ބަލައިލުމުން ވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ޮޕލިސްގެ ވެބް ކުރަމުންދާކަން ިމ މުންދާ މަސައްކަތްަތއް އަްޕޑޭޓުފުޅުން ކުރަބޭ ސަިއޓުން އެ އެބަ ދޭ. އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ިރޟްވާން ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ  ވަަނ ދުވަހު ވެސް އެ 11ފުރުޞަތުގައި ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ެއގޮތުން 

ާވކަން އެ ރިޕޯުޓަގއި ށްފައިފާްސކޮ ހުޅުމާލޭގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއް ބަަލއި ދުވަހު ތިން ުތގައި ފާއިުތވި މަސައްކަ

ނޑުމެން އެބަ ކޮށްފައި އެބަހާމަ  695 މިދަްއކާއިުރގަިއ ޮގތުން ވާހަކަ ޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ިމކަމާ ބެހޭ ވޭ. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޢަމަލުތައްރެވޭ އިންވެސްިޓގޭޝަނަށް ހުރަސްކު ެވްސ ބަހައްޓަން. މި މަޖިލީހުގައި  ނޭޅޭ ފަދަ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ކަެމއްމިކަމާ ކަ ނުޑ ެވސް ޚުދު ެއކަމާ  .ންބޮޑުވުން ފާުޅކުރުަމކީ އަުޅގަ އަދި އަުޅގަ
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ކަންބޮޑުވޭ. ައޅުަގނޑުމެންނަަކށް ނޭނގެ މާދަމާ ގެއްލޭނީ ކޮން ފަރާތެއް ކަމެއް. އެްއެވސް ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް އަދި 

ނޑުމެން ރިާވއިުރގައިްށ މިފަދަ ގޮތެއް މެުދވެޚާއްޞަކޮށް ިދވެހި ުޒވާނަކަ ެއކަމާ ަވރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮުޑވޭ. މުިޅ  އަުޅގަ

ނޑުެމން ވާނީ ނޫސްން ވެސް އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޕީ.ޕީ.އެމު  700މާ، ެއގޮތަށް ވެްސ ނެރެފަ. އެހެންވީ ަބޔާނެއްޅުކޮށް އަުޅގަ

 ަގނޑުމެން ސޯޝަލް މީޑިާޔގައި ން އަޅުބާުރލުންދެއްވުމުގެ ގޮތުކަންތައް ހުރިއިުރގަިއ ޕޮލިހުން މިކުރާ މަސައްކަތަށް އެއް

ނޫން ކަމަށް  އެންމެ އެދެވޭ ކަެމއްކުރުމަކީ ށް ެއއްެވސް މަޢޫލޫމާތެއް ހިއްސާވެސް މިކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ަފދަ ގޮތަކަ

ނޑު  ބޭފުުޅންގެ ޢާއިލާ މާ، މިކަމުަގއި އެއަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެެހންވީ އިން އެކުރާ ަމސައްކަތަކަށް ވެސް އަުޅގަ

ވާހަކަ އެ ޢާއިލާ އަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ބަިއެވރިވާ  އިމި ހިތާމައިގަތަޢުރީފުކުރަން. އަދި ހަމައެއާީކގައި ރަށް ބޮޑަށް ވަ

 705 .ޝުކުރިްއޔާ .ކުރަންވެސް ހާމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޙްމަދުދީދީ އަްށ ރިޔާ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މައްޗަންޮގޅީޝުކުރިއްާޔ ޢި

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 710 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ

ނޑު އެ ވެސް ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާގެ ންމެ ފުރަތަމައިނުން ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވައިއަ ވާހަކަކޮޅު ފަށާނީ. މި ގެަގނޑު ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅު މިީއ ލާނީ މިއަދު ުޅގަ

ނޑުން ވިހޭ ިދވެހި ދަރިއެްއ، ދިވެހި ކަނބަލަ ދިވެހި އަންހެންވަރަށް ހިތާމަވެރި ދުވަހެކޭ.  ޢާއިާލއަކަްށ ުކ ބަ

 715ޔިތަުކ ސް. ިދވެހި ރައް ދަްއކަންޖެހޭ ދުވަމަދު ރިްޟވާން ގެއްިލގެން ވާހަކަައހަރުގެ އަޙް 20 ،ނިސްބަތްވާ ުކއްޖެއް 

މިހާހިސާބަށް ތިބެންޖެހުން މިއީ  ،ނުވެ މިއަދާ ހަމަ އަށް ވެސް އެއްވެސް ޚަބަެރއް ޯއގަސްުޓއްސުރެ  1ގެއްިލގެން 

 މާ ކުީރަގއި ކާށިޫދގައި ކާށިދޫ އިބްރާީހމްފުޅު އަވަހާރަކޮށްލީމަ އެ ކަންޮބޑުާވ ަކމެއް. މިއަށް ވުރެ އަޅުަގނޑުމެން

ދުނު. ައދި މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކެއް ތިލު ހޯެވސް އޭނަގެ ގާސީލަެތއް ނެތްއިރު އޭރު އެްއވެސް ވަ ދުވަހަށް ދުވަހުން އެ

ނޑުމެންގެ މުއާާވހަކަ މުޅި ރާއްޖޭގަ  ވަެރއްަގއި އެނެތް ދުވަސް ސަލާީތ އި ކަންޮބޑުެވގެން ދެެކވުނު. މިއަދު ައޅުގަ

ނޑުމެން މި ދު ށް އޮއްވާ ވެސް ައޅުަގނޑުެމން މިއަތަ ޚިދުމަތްތަކާ އަދި އެނޫންވެސް ޚިދުމަތްތައް އެހެން ގޮތްގޮ  720އަޅުގަ

ވީނުވީ ގޮތެއް ނޭނިގގެން  ،ދިޔައިމަނާ ހަމަ ޖެހިގެން ހުރި ގޭަގއި އުޅޭ މީހުން ނެތިޖެހެނީ އަޅުަގނޑުމެން ދައްކަން

ވާތީ އަދި ދިވެިހ  ކަ. މިއަދު ދިވެހި މަންމަޔަކަށްއެްއވެސް ޚަބަރެއް ުނވާތީ ެއކަމާ ކަންބޮޑުެވގެން ދައްކަންެޖހޭ ވާހަ

ނޑަށް މިއަުދ އިހުާސސް ވާތީ އެ ޢާއިލާ  ކަށްދަރިޔަ ނޑު ކުރެވޭ. އަިދ އެ ކުަރްއވަމުންގެންދަާވ ހިތާމަ އަުޅގަ އަުޅގަ

ެމވަަޑއިގެން އޭަގއި ަބއިވެިރެވވުނު ބޭފުޅަކު ނިކު އެ ،އެްއެވސް ދިވެްއސެްއގެ އަެތއް ާވނަމައުއްމީދުކުރަން މީަގއި 
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 725ހިްއސާކުރަްއަވއި ވާހަކަ  ވިޔަސް ީވހާސް އަވަހަށް ފުލުހުންނަށް އެ ނޫްނ ގޮތެއް ކަުމގައިއަދި އެ ކަމަށް ވިޔަސް

 ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް ހަމަ ދިވެހި  ޖެހޭނެ އެބޭފުޅުން ވެސް ޤަބޫލުކުރައްވަން ނިކުމެަވޑަިއގަތުން. އެ އަވަހަށް މީގެތެރެއިން

ނޑުމެން މިއަ އޮތް މިހާރު މި  ބާރަށްދައުލަތުގެ ހަތަރު ވަނަ  މެންކަންބޮޑުވަނީ އަޅުަގނޑު ދު މިދަރީންކަން. އަޅުގަ

ވާނަމަ އެކިއެކި  އިދިކޮޅު ޚިޔާލުތަކުގެ ބޭުފޅުން ކަމަށްހުސް އަދި ރާއްޖެ ޓީވީ އަންދާލައިފި. ؛ ލިބެމުންދާ އަނިޔާ އަށް

ނުޑމެން ކަންބޮޑުވާ ކަެމއް. ތިން ބާރު ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި އެ ގެ ތެރެއިން ރަްއޔިތުންެގ ބޭފުުޅން ގެއްލެމުންދާކަމީ އަުޅގަ

 730އަދި އެހެން ބޭފުޅަކު ވަރަށް  ގޮތެއްަގއި ައވަހާރަކޮށްލައި އެއް މެންބަރަކު ވަރަށް އަނިޔާވެރި ؛މަޖިލީހުގެ ދެ މެންބަރަކު

ނުޑމެން މަޖިލީހުގެ ބައެއް ބޭފުުޅން ސެކިޔުރިޓީ ނުލިިބގެން ރިކޮށް ޒަޚަްމކޮށްލާފަިއވޭ. މިއައަނިާޔވެ ދު ވެސް އަުޅގަ

ށް ހަމަ ލިބެމުންދާތީ. ބޭފުުޅންނަ ތައް އެތްރެޓު ބޭުފޅުންނަށް ހަމަ ބިރުގަންނަ ފަދަ ދަްއކަވަނީ އެފުޅުވާހަކަ

ހުންނަވައިގެްނ  ަގއި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސަކަށް ނާޒިމުބަޣާވާުތގެ ސަރުކާރު އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވޭ، ުކރީގައި 

 ހުއްޓޭ އެ ޔާމީނާ ގޭންގުަތކާ ގުޅުންهللا ބްދުލިބިފަިއ ވަނީ. މިއަުދ ޢަ އޭރު ެއކަމަކު ކިތަންމެ ބޭފުޅުންނަކަށް ސެކިޔުރިޓީ 

 735މިނިސްޓަުރ އެ ހަމަ  ،ވިދާޅުާވއިރު އަދި މިކަހަލަ ޖަރީމާތަކާ ގުޅުންހުރެއޭ ،ބޭފުޅާގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވާއިރު 

ނޑުމެންގެ މެންބަރުންނައެހެންވިޔަްސ ؛ ހުންނަވައިގެން  ދާއިރު ސެކިޔުރިޓީ ށް ލިބެމުންފާޑުފާޑުގެ އިންޒާރުތައް ައޅުގަ

ނޑުމެ ހަމަނުޖެހިދާކަމީ މިހާރު އޮތް ސަުރކާރުގެ ބޮުލގަިއ އެޅެމުންދާނެ އެ އިްލޒާމު ، އިމުެވސް ކަންބޮުޑވެްނ ހަމަގައަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ކިތަ ދުޅުަގނޑު ހަަމ ދަންނަވާނަން. މިއަކަމެއްކަން އަ   ްނމެ ބައެއް ތިބީ ކަންބޮުޑވެފަ.ެވސް އަުޅގަ

 ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް

ނޑުމެން މި ވާހަކަދަްއކަނީ ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަމަާކ `. ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ، މިއަދު އަޅު  745ގަ

ކަންބޮޑުވެަފއިާވ ކަމެްއގެ ވާަހކަ. މީެގ ކުރިން ިދވެހިރާއްޭޖގަިއ ވަރަްށ ނުހިނގާ ފަދަ އާދަޔާ ޚިލާފު ހާދިސާެއއް 

ނޑިަވޅެއް ިމއީ. ެއއީ ދިވެހި ުޒވާނަކު ީވނުވީެއއް ނޭނގި ގެއްލިފަިއވު  ން. އަދި އެ ުޒވާނާ ައކީ ހިނގާފައިވާ ދަ

ނޑުމެންނަށް މި  ނޫސްވެރިކަމުެގ ދާއިާރގައި ުއޅޭ ުޒވާނަކަށް ވާތީ ެވސް ަވރަށް ގިނަ ބަެއއްެގ ކަންބޮުޑުވންތައް އަުޅގަ

ނޑު ދަންަނވާނީ މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ކުރިއަށް ދުރާަލއި  ދަނީ ހާމަވަމުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 750ވާ ކަމެކޭ. ިމފަދަ ހާދިސާތައް މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުެރވިދާނެ ކަންތައްަތަކކީ ކޮަބއިތޯ ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހިފައި

ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ވިސްނައި ފިޔަވަުޅއަޅަންޖެހޭ. އެގޮުތން މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ވެސް ތަފާތު 
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ނޑަށް ީހވަނީ މިއީ ވަރަ  ށް މުހިއްމު ކަމެއްހެން. އަދި އަމިއްލަ އަށް މީހަކަްށ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުން އަުޅގަ

ނުރައްކަލެއް ދިމާވާ ހިނދު، އެ މީހަކު އެކަމުގެ ދިފާޢުގައި ކުެރވިދާނެ ކަންތައްަތްއ ފަދަ ކަންތައްތައް ދިވެހި 

ހާރު މިއީ ޒުވާނުންނަށާ އަދި ކުަޑކުދިންނަށް ވެސް އެ ކުދިންނަށް އުމުރުފުރައާ ގުޅޭ ގޮތުން އުނގަންނައިދިނުން މި

ނޑު ވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ރިްޟވާންެގ؛  ނޑު ފާހަގަކުރަން. ދެން އަޅުގަ  755ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

މިހާރު ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ރިޟްވާންގެ ޢާއިާލގެ މެންބަރުންނަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ހިތާމައިަގިއ 

ދި އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުަރނީ އަވަސް ފުރުޞަތެްއގައި ގަދަވެ ހެޔޮ ހާލުަގއި ހުރެ، ބައިވެިރވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަ

ނޑުމެންގެ މި މުޖުތަމަޢުގައި އެފަދަ ހާދިސާތައް ިއތުރަށް ހިނގައިގެންނުދިޔުން  ރިޟްވާން ފެނިގެންދިޔުން. ައދި އަޅުގަ

ނޑުގެ ވަރަށް ބޮުޑ އުއްމީދެްއ. މި މައްސަލަ ހުަށހެޅުއްވި ކަ މަށް ޓަަކއި މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އެއީ އަުޅގަ

 760 އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ޢި ްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙަށް. 

 765 

 ވުން:އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެ 

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު ވެސް ެއންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މި ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުްއިވ 

އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ބަހުސްކުރަމުން މި ދާ މި ކުއްލި މައްސަލަ ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ

ނޑުމެން އެްއވެސް ަރއްޔިތަކު ނޭދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއްއވެްސ  އަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވަރަށް ހިތާމަވެރި މައްސަލަެއއް. އަުޅގަ

ނުޑމެން އެދެނީ ދިވެހި ޤައު  770މަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަމާން، ލޮބުވެތި ރައްޔިަތކަށް މިފަދަ ކަމެއް ދިމާވާކަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިފަދަ މުހިއްމު މައްސަލަެއއް ިމ  އޮމާން، ރަްއކާތެރި ަޤއުމަކަށް ވެގެންދިޔުން. އާެދ، މީަގއި ިހތާމަ އަކީ އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް މީގައި ސިޔާސީކުލަ ޖެއްސެމުންދާކަން. ޙަޤީޤަތުގައި  ތަނުގައި ބަހުސްކުރަމުންދާ ަވގުތެްއގައި ވެސް އަުޅގަ

ައހަރެއްހާ ދުވަހު ދިވެހި ަޤއުަމށް ދިމާވެފައި ވަނީ ވަރަށް  2އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ދިވެހި ޤައުމު މިދިަޔ 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވެރިކަމަށް ަވޑަިއގެން هللا ހިތާމަވެރި ކަންތައްތަެކއް. ެއހެންނަމަވެސް މި ވޭތުކުރި؛ ޢަބްދު

 775ވަނީ ވަރަށް އަމާން ތަނަކަށް ވެފަ. މި މައްަސލަ އަީކ އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ  މަސްުދވަހު ިދވެހި ޤައުމު މި 0ވޭތުކުރި 

ގޮތުަގއި ެއއްެވސް ބައެްއެގ ބޮލުގައި އަުޅވަިއގެްނވާނެ މައްސަލަެއއް ނޫން. ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑުމެން ވެްސ، 

މުަގއި ކުަރއްވަމުންގެންަދވާ ބުރަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮންމެ ރަްއިޔތަކަށް ވެސް މޯލްިޑވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސް އިން މި ކަ

މަސައްކަތް އެބަ ފާހަަގކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް މިީއ ކިހިެނއް ހިނަގއިގެން އުޭޅ މައްަސލައެއްކަްނ އަދި އެްއވެްސ 



30 

 

ނުޑ ވެްސ ކަންބޮޑުވާ ކަމެްއކަން މި ފުރުޞަތުގައި ފާަހގަކުރަން. ީމގެ  ފަރާތަކަށް ފާހަގަނުކުރެވި ިދުގލައިދިޔުމަކީ އަުޅގަ

ނުޑ ކު ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ. އެގޮތުްނ މީގެ ކުީރގަިއ އަުޅގަ  780ރިން މިފަދަ ހާދިސާތައް ހިނގާފަިއވާ ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މީގެ  2112ފަހަރެއްގައި ވެސް ެއްއވެސް ފަރާތެއް ބޮލުގައި މިކަން ައުޅވަނީކީ ނޫން.  ވަނަ ައހަރު އަޅުގަ

 2112މި ފާހަަގކުރެވުީނ. ނަސީބަކުން ކަން ދިމާކުިރ ގޮތުން އެ އަހަރު،  ކުރީަގއި ރަްއޔިތަކު ގެއްިލގެްނ އުޅެނިކޮށް

ވަނަ އަހަރު ގެއްލުނީ ާޤޟީއެއް. ނަސީބަކުން ޤާީޟ އިނީ މާފުށީ ޖަލުގައިކަން އެ ފަހަރު ވަރަށް އަވަހަށް 

ރިްޟވާން ދުަވްސވީއިުރގަިއ ވެސް  12އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުެރވިގެންދިަޔ. އެހެންނަމަވެްސ މި ފަހަރު 

 785އަޅުަގނޑުމެން ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިްސ އިން މިހާ ބުރަ މަަސްއކަތެއް ކޮށްފަިއވާއިުރ ވެްސ 

هللا ފެނިފައިނުވާތީ ހިތާމަކުރަން. އަދި މި ކަމުގައި މުޙައްމަދު ރިޟްވާންގެ ޢާއިލާ އިން އެުކރާ މަސައްކަތަށް މާތް 

ނޑު ވެސް ދުޢާ ކުރަމުން، ޢާއިލާގެ ހިތާމަިއގައި ަބިއވެރިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުްނ ބަރަކާތްލެއްވުމަށް އެދި އަުޅގަ

 ވަިކވެލާނަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 790 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ  އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި؛ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 795ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ސަރުކާރަްށ ފާުޑކިޔާ މީހުން، ސަުރކާރު ނުުރހޭ ގޮތަށް ލިޔުންަތއް ލިާޔ 

މަރުގެ އިންޒާރުދިނުމާ، މިހާރު ވަނީ ޢާއްމު ކަމަކަށް ވެފަ. އެީއ  މީހުންނަށް ބިރުދެއްކުމާއި އިންޒާރުދިނުމާއި

ނޑަްށ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކަމަށް ވިޔަސް، ނޫސްެވރިން ކަމަށް ވިޔަސް މިކަން މި އޮތީ މިހެން. އަޅުގަ

ަކށްވެސް އެކަީށގެންވާ ތަޙްޤީޤީ ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ޒުވާނާ ގެްއލިގެން މި އުޅޭ މައްސަލަ އާިއ މި މައްސަލަ އަށް އެއްގޮތަ

އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ުނުކރެވޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ކުރިއެރުމެއް ނުލިބި މި ދާިދޔުމަކީ ިއއްތިފާޤެއް ކަމަކަށް

 800ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ސަރުކާުރ ނުރުހޭ ގޮތަށް މިތާ ޚިޔާލުފާޅުކުރާ މީހުން މިހާރު ވަނީ 

ރިކަމެްއގެ ތެރޭަގއި. މި ތަން ރައީސް ޔާމީން ވަޑަިއެގންނެވި ފަހުން މާލެ އަމާން ތަނަކަށް ވެއްޖޭ ވިދާުޅވާއިުރ، ބިރުވެ

ނޑު ނުދެކެން މިހާރަށް ވުރެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް، ޚާއްޞަކޮްށ  އަޅުަގނުޑގެ ހަޔާތުަގއި އަުޅގަ

ށް މިހާ ބިރުވެރި ދުވަސްވަެރއް. މަގުމަތި ވަީނ ނާމާންވެފަ. ބިރުވެރިކަމުން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްާވ މެންބަރުންނަ

ފުރިފަ. ވަޅި ހިފައިގެން މީުހން މަގުމަތީގައި ެރޔާއި ުދާވލު ބިރުދައްކަމުން ދުވަނީ. އެކަމަކު ވެސް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ 

 805ބޭފުޅުންނަށް މަގުމަތި އަމާންވުން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ވިދާޅުވަނީ މަގުމަތި އަމާންެވއްޖޭ. ތެދުފުޅެއް. އެ
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އެކަީށގެންވޭ. އެހެންނަމަވެސް ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަކަށް ަމގުމައްެޗއް އަމާނެއް ުނވޭ. ނޫްސެވރިންގެ ތެރެއިން ސަރުކާުރ 

ނުރުހޭ ގޮތްގޮތަށް ނޫސްތަުކަގއި ލިޔާ މީހުންނަށް، ސަރުާކރަށް ފާޑުކިަޔއި ލިޔާ މީހުންނަކަށް މަގުމަްއޗެއް އަމާނެްއ 

ނުވޭ. ސަުރކާރު ނިސްބަތްާވ ޕާޓީ ނޫން އެހެން ޕާޓީަތކުގެ ލޮުބވެތި ަރއްޔިތުންނަަކށް މަގުމަތި އަމާނެްއ ނުވޭ. 

ބިރުވެރިކަމުން ފުރިފައި ވަނީ. ނުރައްކާތެރިކަމުން ފުރިފައި ވަނީ. ސަރުކާުރގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާއަކަށް ކަމެއް ލިަޔސް 

 810ކަމަކަށް ސަމާުލކަމެއް ނުދޭ. އެއްެވސް މައްަސލައެއް ނުބަލާ. އޭގެ ހެއްެކއް އެްއވެސް ެއއްެޗއް ސާފެއް ނުވޭ. އެްއވެސް 

ނޫންތޯ އިހަށްދުވަހު މެންބަރަކު ކުރެްއވި ުސވާލަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު؛ ޢިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު އައިސް މި މަޖިލީހުަގއި 

ތޯ ފާޅުކުރެްއވީ؟ ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ލޮބުވެިތ ކޮންފަދަ ހަޑިމުޑުދާރު ވާހަކަފުޅެއްތޯ ދެއްެކވީ؟ ކޮން ކަހަލަ ޚިޔާލުތަކެއް

ރައްޔިތުންެގ ކުރިމަތީަގއި ިމ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ްފލޯގައި. އެހެންވީމާ، އެހެރީ ރާއްޖޭގެ ހޯމް މިނިސްޓަރުެގ 

ސަލާމަތީ  އަޚްލާޤީ ފެންވަރު ހުރި ގޮތަީކ. އެގޮތަށް އަޚްލާޤު ހުރި މިނިސްޓަރަކު ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނަވައިގެން

 815ބާރުތަކުން ވެސް އަދި ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތުން ކޮން މައްސަލައެއްތޯ ސީރިއަސްކޮށް ބެލޭނީ؟ ނުބެލޭނެ. 

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންގެ މަގުމަތި ވެސް ނާމާންވާނެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އިދިޮކުޅ 

ންބަރަކަށް ވެސް ނުވެސް ލިބޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަސައްކަތްކުރެްއިވޔަސް ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެްއވެްސ މެ

އެްއވެސް ކަހަލަ ހިމާޔަތެއް ވެސް، ރައްކާތެިރކަމެއް ވެސް، ސަލާމަތީ ބާރުތަކުެގ އެހީތެރިކަމެއް ނުލިބޭނެކަން 

ފުރިފަ. މިހާރު އެންމެ ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން. މާލެ މިހާރު ވަނީ ރޯމާދުވާލު ޖަލަކަށް ވެފަ. ބިރުވެރިކަމުން

 820އިންޒާރުތަްއ ދޭން ފެށިފަހުން ފުރަތަމަ މީހާ، ނޫސްވެރިާޔ ވަގަށްެނގީ. ކުިރއަށް އޮްތ ތަނުގައި ތި ބޭފުޅުންނަށް 

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ އިނގޭޯތ، ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ ކިތަންމެކިތަންމެ މެންބަރުންނެއް ވެސް މަރައިލާ ތަން ރަހުމުކުޑަ 

ނޑުމެންގެ ގޮތަކަ ށް. އެ ކަންކަން މިހާރު ދަނީ ރޭވެމުން، ހިނގަމުން. އެކަމުގެ އިންޒާރުތައް ެރާޔއި ދުވާލު އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ގޭެގ އަށް އަދި މަގުމަތިްނ ދިމާވެގެން ވެސް ދަނީ ިލބެމުން. މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ  ފޯނުތަކަށާއި އަުޅގަ

ޅުަގނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ތި ބޭފުޅުންގެ ސަލާމަތްކަން ހޯދާީނ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް އަ

 825ތި ބޭފުޅުންނޭ. ތި ބޭފުޅުންެގ ސަލާމަތްތެރިކަން ހޯދައިދޭނެ، ކަންކަްނ ތަޙްޤީޤުކުރާނެ ސަރުކާރެއް ިމ ަވގުތު ިމ 

ިރޔަސް ޙަޤީޤަތެއް ރާއްޖެއަކު ނެތޭ. މިއީ ަޙޤީޤަތް. މި ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލަން ކިތަންމެވަރަކަށް ަމސައްކަތްކު

ނުޑ...  އޮޅުަވެއއްނުލެވޭނެ. ެއއީ ައްސލަކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 830ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މަޑުއްވަރީ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށް 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.
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 ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:މަޑުއްވަރީ ާދއިރާ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިއަދު މި މަޖިލީހަށް 

 835ްނގޮސްފައި ވާތާ ހުށަހެޅިފައިވާ ކުއްލި މައްސަަލ އަކީ ވަރަށް ސީރިއަސް ަމއްސަލަެއއް. އަޙްމަދު ރިޟްާވން ގެއްލިގެ

ނޑުމެންނަށް އަޙްަމދު ރިޟްވާނަށް ވީނުވީ ގޮެތއް އެނގިަފއިނެތުން، ެއއީ  ބާރަވަރަކަށް ދުވަްސީވއިރު ެވސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ސީރިޔަސް ަމއްސަލަެއއްގެ ގޮތުަގއި ފާހަަގކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް. ހަމައެާއއިެއކީަގއި މި މައްސަލަ 

އަނެއް ސަބަބަކަށް ެވގެން މި ދަނީ އަޙްމަދު ރިޟްވާނަކީ ނޫސްވެރިަޔކަށް ވާީތެވ  އިތުރަށް ސީރިޔަްސވެގެންދާ

ވަނަ ބާރު.  2އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން، މީޑިއާ އަކީ ޑިޮމކްރަސީގެ 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ޑި  840ވަނަ ބާރު މި އޮތީ  2މޮކްަރސީގެ އެހެންކަމުން، ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި މި މައްސަލައާ ގުިޅގެން ައޅުގަ

ނަޑކީ މިއީ މީިޑާއެގ ދާއިރާަގއި މަސަްއކަތްކުރި  ވަރަށް ބޮޑު ނުރަްއކަލެްއގެ ތެރޭގައި. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ، ޙަޤީޤަތުގައި ރާއްޭޖގެ މީޑިއާަގއި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަްއ  މީހެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ މި އަދު މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ވަރަށް ބޮޑު ބިރުވެރިކަެމއްެގ ތެރޭގައި. ައޅުަގނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢު، އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ  މީޑިއާަގއި މަސަްއކަތްކުރާ މީހުން ކުރާ މަސައްކަތް ބަލައިގަންނަންޖެހޭ. އަޅުގަ

 845އް ވެސް ނޫން. އަބަދު ފާޑުކިޔުމެއް ވެސް ނުކިޔާނެ. އެހެންނަމަވެސް މީޑިއާ އިްނ މީޑިއާ އަކީ އަބަދު ސަނާކިޔާެނ ތަނެ

މި ކުރާ މަސަްއކަތަކީ ކަންަކން ރިޕޯޓުކުރުން. ކަްނ ހިނާގފައިވާ ގޮތް ަދއުލަތުެގ މުައްއސަސާތަކާ ހަމައަށް ުނވަތަ 

އެކަމުގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފަހަރެއްގައި  ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާ ހަމައަްށ ގެނެސްދިނުން. އެކަން އެޮގތަށް ގެނެސްދިނީމަ

އޮވެދާނެ. އެ ނުވެދާނެ ކޮންމެ މީހަކަށް އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަކަށް ގެނެވޭ ރިޕޯޓަކަށް. އެެހންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑު އެބަ ޖެހޭ މީޑިއާތަކުން މި ކުރާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބަލަިއގަންނަން. އަިދ ހަމައެއާއިެއކީ އަުޅގަ

 850ފާހަގަކޮށްލަން، މީޑިާއގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއް ކަމަށް ވީނަމަވެސް، ނޫސްވެިރއެއް ކަމުަގއި ވީނަމަެވސް 

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މި ފޯރުކޮށްދޭ ޙުދޫދުގެ  އަޅުަގނޑުމެން ނޫސްވެރިން ެވސް މަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ީދން އަޅުަގނޑުމެން ނާ ހަމައަްށ ގެނަސްދީފަިއވާ އިުމގެ ތެރޭގައި. އާދެ! ކޮންމެައކަސް މި ތެރޭގައި. އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންަވނީ ޙަޤީޤަތުގަިއ މީގެ ނޭެދޭވ އަސަރު އަުޅގަ މައްސަލައާ ގުޭޅ ގޮތުން އަުޅގަ

ރަށް ސާފުކޮށް މީޑިއާތަުކެގ ނޫސްވެރިކަމުގެ ާދއިރާ އަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ކުރާނެ އިނގޭތޯ. ސަބަބަކީ، ނޫްސވެރިންނަކީ ވަ 

 855ޛަރީޢާ އިން ނުވަތަ އެނޫން ގޮތްގޮތުން ނަމަވެސް މަގުމަްއޗަށް ނިކުމެ، އަދި ކަން ހިނގާ ހިސާބަށް، ހާދިސާ ހިނގާ 

ތަނަށް ގޮސްގެން ރިޕޯޓުކުރަްނޖެހޭ ފަރާތްތަކަކަށް ވާތީވެ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ ަވރަށް ސީރިޔަސް ގޮތެްއަގއި 

މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި މި ކުރެވޭ ބަހުްސގެ ތެރެއިން ވެސް މިކަން ސިޔާީސނުކޮށް އަޅުަގނޑުމެންގެ އެަބ ބަލައި، އަދި މި 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ފުލުހުން  ނޑުމެްނގެ ފުލުހުންގެ މުއައްަސސާ އަށް ވެސް އެއްބާރުލުންދޭން. އަުޅގަ ޖެހޭ އަޅުގަ

ަޤތް ހޯއްދެވުމަށް. ފުލުހުން އެ ކުރަްއވާ މަސަްއކަތްތަކަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސަްއކަތް ެއބަ ކުރަްއވާ މި ކަމުގެ ޙަޤީ
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 860އަޅުަގނުޑ ތަޢުރީފުކުރަން. ައދި ސަރުކާރުން ެވސް ޙަޤީަޤތުގައި މި ަމއްސަލަ ސީިރަޔސް މައްސަލަެއްއގެ ގޮތުަގއި 

އަޅުަގނޑު ބަލައިގަނެ، މި ކަުމގެ ޙަީޤޤަތް ހޯދުމަށް ޓަކައި ވަަރށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަެކްއ ކުރަމުންދާކަން 

ނޑުމެންެގ  ނޑުމެންގެ ޕާޓީން ވެސް ވަނީ މިކަން ކުށްވެިރކޮށްފަ. މިއަދު މަޖިލީހުން އަޅުގަ ފާހަގަކޮށްލަން. އާދެ! އަުޅގަ

ޕާޓީގެ މެންބަރުން ވޯޓުދީގެްނ މި މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަީކ ވެސް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި މީގެ ހެްއކެއް. 

ޔާސީނުކޮށް ކެތްތެރިކަމާ ެއކީ ކުރިއަށް ގޮްސގެން މި ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދައި، ބަލައި، އެހެންކަމުން، މި މައްސަލަ ސި

 865މި ކަމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެްނވާ ައދަބުދިނުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެސް 

ނުޑގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. ުޝކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި  ރަީއސް. އެއްބާރުލުންދިނުމަކީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް 

 870 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ވެސް މ. ސައިނިން ސްޓަރ އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި  ، هللاރައީސް. އަުޅގަ

ގެއްިލގެންއުޅޭތީ ވަރަށް ކަްނބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން. މިއަދަީކ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ދުވަހެއް. އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަ 

 875ދުވަސް ީވއިުރގައި ވެސް  12ދައްކަމުންދާއިރުަގއި ސަުރކާުރން މިއަދާ ހަމައަށް އަިއއިުރ ރިޟްވާން ެގއްލިގެން 

ނޑު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނުޑމެންނަށް ފެނިގެންހިނގައްޖެ  އެްއޗެކޭ ވިދާޅުުނވާތީ އަުޅގަ

މި ބާވަތުގެ ކަންކަން ޕޮލިހުން ކުރަމުންގެންދިޔަ ތަން. ަސރުކާރާ އިދިޮކޅަށް ވާހަަކެއއް ބުނީމަ، ނޫނީ މަގުމައްޗަްށ 

ޕޮލިހުން ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރަުމންދިޔަ ގޮތް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އެބަ ފެނޭ. މިއަދު  ނިކުތީމާ

ދުވަސް ީވއިުރ ޕޮލިހުންގެ ފަރާތުން އެ ފަދަ ޢަމަލެއް، އެ ނޫސްވެރިޔާ  12ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫސްވެިރޔަކު ގެއްިލގެން 

 880ާވހަކަ ދަންނަވަން. އަދި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން، ާރއްޖޭެގ  ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނުދާތީ އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރާ

ވަނަ އަހަރާއި  2112ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކު ތަނަަކށް ވަަޑިއގަންނަާވއިރުަގއި ނޫީނ ހުޅުމާލެ އަށް ވަަޑއިގަންަނާވއިރު، 

ނޑުމެންނަށް ފެނިެގންހިނގައްޖެ ފަޅުތެރެ އަށް ޑަިއވް 2112 ކޮްށގެން މި ކަންކަން ވަނަ އަހަރާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ކުރަމުންގެންދާ ތަން. އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ކަހަލަ ބޭބޭފުޅުން ޑައިްވކޮށްގެން އެތާނަގއި ހަތިޔާރު ބަހައްޓާފައި ހުރިތޯ 

ުދވަސް ީވއިުރަގއި ހުޅުމާލޭގެ ފަޅުތެރެ އަށް  12ބެލުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންެގންދިޔަ ތަން. ރިޟްވާން ގެްއލިގެން 

 885ބަލާނެ އެއްެވސް ފަރާތެއް ނެތްކަން އަޅުަގނޑު މި ވަގުތު ފާހަަގކުރަން. އެއީ މި ރާއްޖޭގެ ސަލާމަީތ ޑަިއވްކޮްށގެން 

ބާރުތަކުގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރެއްހެން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ވާހަކަދަްއކަވަމުްނ 



34 

 

ލިހުންގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުްނ ވިދާޅުެވއްޖެ، ވިދާުޅވެއްޖެ، އެމް.އެން.ޑީ.އެފާއި ޕޮ 

މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ ވާަހކަ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަުދ މި ފެނިގެންދަނީ އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިގެންނުދާ ތަން. 

ރަށް އާދެ! ރާއްޖޭެގ ނޫސްވެރި ަކމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ފެށިގެްނ އެ އިެރއްަގއި ވެރިކަމުަގިއ ތިއްބެވި ަބޔަކަށް ވަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ މީގެ ކުިރން ގިނަ ބަޔަކަށް ޖަލުަގިއ   890ހަޖަމުކުރަން އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެގެންދަނީ. އަުޅގަ

އަނިޔާކުެރިވގެންދިޔަ ތަން. އެއަށްފަހު މި އައިސް ހުއްޓުނީ މުޅިން އެހެން މަރުޙަލާއަކަށް. ނޫސްވެރިަޔކު ގެއްިލގެން މި 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންހިނގައްޖެ ރާއްޖޭެގ ނޫސްވެރިކަމުގެ މާަޙއުލުަގިއ އުޅެނީ. ހޯދައިހޯދާ ނުފެނިގެ ން މި އުޅެނީ. އަުޅގަ

ހިނގައިގެންިދޔަ ވަރަށް ބޮުޑ އެހެން ހިތާމައެއް ވެސް. ރާއްޖެ ޓީވީ ރޯކޮށްލި ތަން ފެނިއްޖެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ހަމައަކަށް އަދި ނޭނގޭ ެއއީ ކޮންކޮން ބަެއްއ  ޓީވީންނާއި އެތަންމިތަނުން ފެނިއްޖެ ކޮން ބައެްއކަން ވެްސ. މިއަދާ

 895ކަމެއް ވެސް. ވީ ކިހިނެއް ކަެމއް ވެސް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުގެ ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ރިޟްވާން ގެއްިލގެން އުޭޅ 

ދުަވސް ފަހުން ވެސް ދިން ނޫްސ  11ދުަވސް ފަހުން.  11މައްސަލަިއގަިއ ފުރަތަމަ ެވސް ބަހެއް ބުނީ 

ަގއި ރަްއޔިތުންނަކަށް ނޭނގޭ ވާެއއްުނވާެއއް، ތަނެއް ދޮރެއް. މިއީ އަުޅަގނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެޭހ ކޮންފަރެންސެއް

ނޑިނޭޅި ރެާޔއި ދުވާލު ެއ ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން.  ސަބަބެއް. އަޙްމަދު ރިޟްވާންގެ ޢާއިލާ އާއި ރައްޓެހިން ކެ

ނޑު ދަންނަވާ ީނ އަޙްމަދު ރިޟްވާންގެ ޢާއިލާ އަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުން އަޅުަގނޑު ވާހަކަ ނިންމާލުމުެގ ކުރިން އަޅުގަ

 900 ކިބައަށް ދުޢާުކރަމުން، އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަޮކޅު ނިންމާލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.هللا އެދި މާތް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް هللا ބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 905 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނޑުމެންނަްށ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މިއަދަކީ މި ޤައުމަށް ވަރަށް ހިތާމަވެރި ދުވަހެއް. އަުޅގަ

ނޑު ނޑުމެންގެ ރަްއޔިުތންނާ ހަމައަށް ވާހަކަތައް ޑިމޮކްރަސީެއްއގެ ތެރޭގައި ައޅުގަ މެންނަށް އަނގަހުުޅަވއި އަުޅގަ

 12ގެނެސް އަދި ކަންަތއްތައް ާވނުވާ ގޮތް އަްނަގއިދޭ ެއއް ބަޔަކީ ނޫްސވެރިން. މިއަުދ ނޫސްވެރިެއއް ގެއްިލގެން 

ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ ސަރުކާރުން މި ކަމަށް އެންމެ  910އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް  ދުވަސް ވެފަިއވާއިުރަގއި ައޅުގަ

މަސައްކަތްކުެރވިފަިއވާ ތަނެއް. ހުޅުމާލޭގެ ޭގގެ އަށް ވަދެ، ގޭގެ ބަަލއި ެޗކުކޮްށ، ފާސްކުރެިވގެންދާ ތަނެއް ނުފެނޭ. 

ނޑުމެންގެ ޢިްއަޒތްތެރި އެއް މެންބަރަކު ވިދާުޅވި، މީގެ ކުރީަގއި މި ފަދަ ހާދިސާ ދިމާވެގެން ހުޅުމާލޭގެ  ދެންމެ އަޅުގަ

ނޑު މި ދެންނެވީ މި ފަދަ ކަމެއް ފަޅުތެރެ އަ ށް ަޑިއވްކޮށް ވެސް ކަންަތއް ހޯދިފަިއާވ ވާހަކަ. އަުޅގަ
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ދިމާވެގެންދާއިުރގައި މިއަށް ވުރެ ފުޅާކޮށް، މިއަށް ވުެރ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރެވެންެޖހޭ. ދަންނަވަންތޯ، ޤައުމެއްގެ 

 915ންތައްތަކެއް ކުިރޔަސް ހަރުދަނާވެ، ފުޅާެވގެންނުދާނެ ެއ އިޤްތިޞާދެއް ކިތަންމެ ވަރުަގދަ ކަންތައްތަކެއް ނުވަތަ ގިނަ ކަ

ޤައުމެްއގެ އަމަންއާުމކަމާއި ސެކިއުރިޓީ ނުލިބޭ ކަމަށް ަވންޏާ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް މި ޤައުުމގަިއ 

ްށ، މި ތަނުގައި އެ ސެކިއުރިޓީ ނުލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ މި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އައިސް ބޭރުގެމީހުން ވެސް އިންވެސްޓުކޮ

ނުޑމެންނަކަށް ފެނިގެންނުދާނެ.  މީހުންގެ ވިޔަފާރިތަާކއި އެ މީހުން މި ތަނުގައި ދިރިުއޅުމުގެ މަންޒަރެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ދިވެިހ  ނޑުމެން މިއަދު މި ޤައުމު ބިނާކުރަން ބޭނުން ކަމަށް ވާނަމަ، އަޅުގަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަްށ  ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަންކަމާ އަދި  920އެ މީހުންނަށް އެ ލިބިދޭންޖެހޭ ސެކިއުރިޓީ ލިބިގެން މެނުވީ އަުޅގަ

އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮންފިޑެްނސެއް ާޤއިމެއް ުނކޮށްދެވޭނެ. އަދި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެެހން މީހުންނަށް ވެސް ދޭންޖެހޭ 

ނޑަްށ ހަމަ ޔަޤީން މީގެ ކުރީގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ސެކިއުރިީޓއެއް ލިބިގެެނއް ނުދާނެ. އާދެ، އަޅުގަ

މީހަކު އެއް ތަނެއްަގއި ސަރުކާރާ ބެހޭ ގޮތުން ފާޑުކިޔާ  2ފެނިގެންގޮސްފަިއވާ މަންޒަރަީކ އަބަދުވެސް ދެ މީހަކު ނުވަތަ 

ނޑުމެންނަށް މި މިނިވަންކަން  ކަމަށް ވަންޏާ އެ މީހުންގެ ދޫ ބަންދުކުރުމުގެ ވާހަކަ. މިައދު ޤާނޫނުއަސާސީން އަޅުގަ

 925ންާވއިރު ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ މަޖިލީހުގައި ވެސް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދުތަުކގެ ތެެރއިން ެވސް ލިބިގެ

އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކާލުުމގެ ފުރުޞަތު ވެސް ބަންދުކުރުމަށް ގަާވއިދުަތކުގެ ތެރެއިން އެ ފިަޔވަުޅ 

ނޑު ސަުރކާރަށް ގޮާވލަން، ޑިމޮކްރަީސއެްއަގއި ވެިރކަންކުރަން ބޭނުންާވ ކަމަށް  އަޅަމުންދާ ވާހަަކ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ވަންޏާ އެ އެހެން މީހުން ެވސް ދައްާކ ވާހަަކ ައޑުއަހާުލމުގެ ނުވަަތ އެ ހަޖަމުކުރުމުެގ ކުލަދާނަކަމާއި ކެތްތެރިކަްނ 

 ވެސް ހޯދަިއގަންނާށޭ. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.
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 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:

 935ސަލަ އަށް އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތުދެްއިވ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ މި ކުއްލި މައް

ކަމަށް ޓަކައި ޝުކުރުދަންނަަވން. އާދެ، ނޫސްވެރިޔަކު ެގްއލިގެންއުޅޭ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު މި ލިބެނީ. އެ ނޫސްވެރިޔާ 

ދުވަސް ފަހުން އެ ޢާއިލާ ައށް ވެސް ގެއްލުނުކަން އެނުގނީ. އެހެންވީމާ، އޭގެ ފަހުން  2ގެއްލުނުތާ ގާތްަގނޑަކަށް 

ގައިދިޔަ މަރުޙަލާތަކުަގއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސއާ އަދި ވެސް ކަމާ ބެހޭ އެހެން ފަރާތްތަކުން އެ ދަނީ އެ ހިނ

ނުޑގެ ުދޢާ އަކީ ެވސް އެ ނޫްސވެިރޔާ ައވަހަށް ފެނުން، ނުވަތަ  މައްސަލަ ބަލަމުން. އަޅުަގނޑު އެދެނީ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި މި މައްސަ  940ލަިއެގ އިތުރަށް އަޅުަގނޑު ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވޭ، ރާއްޖޭެގ ހޯދުން. ދެން އަޅުގަ
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ރައީސްކަން ކޮށްފަިއވާ ކުީރގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިއްޔެަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނޫސްތަކުން މި 

އް ނޫހެއްަގއި މި އޮންނަނީ. ފެންނަނީ ޚަބަރެއް، ޕީ.ޕީ.އެމުން މަސައްކަތްކުރާނީ ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޤާއިމުކުރުމަށް؛ އެ 

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްިޑވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( އިން އުޅެީނ ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޤާއިމުކުރުމަށާއި މަރުގެ 

ޙުކުމް އަލުން ތަޢާރަފުކުރުަމށް ކަމަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައއިރިސް ަޓއިމްސް އަށް ދެްއވާފަިއވާ؛ އޭުރގެ 

 945ރިއްޔާ ައއިިރސް ޓައިމްސް އަށް ދެވިފަިއވާ ބަސްދީގަތުމެްއގަިއ. އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ރައީސުލްޖުމްހޫ

ޝަރީޢަތް އޮންނާނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުައސާސީަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި ޮއޭވ ދިވެހިންގެ ދީނަކީ ިއސްލާމް 

ރީގެ ރައީްސކަން ކޮށްފަިއާވ މީހަކަށް ކަމުގައި ވިޔަްސ، ދީންކަން. އެއީ ނޫްސވެރިޔަަކށް ކަމަށް ވިޔަސް އަދި ކު 

އެްއވެސް ބޭފުޅަކަށް އިސްލާީމ ޝަރީޢަތުގެ އަސާސްަތކާ ޚިލާފަކަށް މި ރާއްޖޭގައި މަަސއްކަތެއް ުނކުރެވޭނެ. ކެޕިޓަލް 

ލަންޖެހޭ ކަމެއް. ޕަނިޝްމަންޓާ ދެކޮޅު ނޫސްވެރިން ގެއްލެމުންދާއިރު، މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ވިސްނާ

ނޑަކަށް   950ވަރަކަށް މަސްދުވަސް ުކރިން، ދުނިޔޭގަިއވާ ހުރިހާ  2އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންިދޔަ މީގެ ގާްތގަ

ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ތަން.  211ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ލިބިފަިއވާ ފަާރތްތަކާ ގުިޅގެން މެލޭޝިާއެގ އެމް.ެއޗް 

އަދި އަދަށްދާންދެން ވެސް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، ނޫސްވެރިޔާ ެގއްލުނުކަން، ެއ  211 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެމް.އެޗް 

ދުަވސް ފަހުން އެނގުނީ. ޭއގެ ފަހުން މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަްށ  2ނޫށްވެރިާޔގެ ޢާއިލާ އަށް ެވސް 

ށް ވުރެ މިނިވަން ނޫހުން ެއ ހުށަހެޅީ. މައްސަލަ މިހާރު ދަމުންދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، މޯްލޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރިވސް އަ 

ނުޑ ެއދެނީ މިނިވަން ނޫހަށް ވެސް ލިބޭ މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްްސ   955މައްސަލަިއގެ ރިޕޯޓުތަްއ ހުށަހަމުން އެބަ ދޭ. އަުޅގަ

ޕޮލިސް ސަރވިްސއާ ގުިޅގެން އެ ކަންަތއް ކުިރއަށް ގެްނދިއުމަށް. ހަމަ ލިބޭ ކޮންމެ މަޢުލޫމާތެއް އެންމެ އަވަހަްށ 

ހަކަށް ވެއްޖެ ނަމަ، ޙަޤީޤަތުގައި އެ ބޭފުުޅން އެ ހޯދަންއުޅޭ މީހާ ނުެފނުމަކީ އެކަީށގެންާވ ކަމެއް. ބްރޭކްކުރާ ނޫ

އެހެންވުމާެއކު ައޅުަގނުޑ ޮގާވލަން، މިނިވަން ނޫސް ވެްސ އަދި އެހެން ފަރާތްތަކުން ވެސް ލިބޭ މަޢުލޫމާތު؛ އެީއ 

ސް މޯލްިޑވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިްސއާ ގުިޅގެން މި ކާރަކަށް އެރުވުްނ ިވޔަސް އަދި އެހެން މަޢުލޫމާތެއް ިވޔަ

ނުޑމެން މި ހޯދަންއުޅޭ ނަތީޖާއެއް ނުފެންނާނެ. ޝުކުރިއްޔާ   960މައްސަލަިއގައި ކުިރއަށް ދިުއމަށް. އެހެންނޫނީ އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޔާމިނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.هللا ްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަ
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ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، ޕްަރިއވެޓް މީިޑއާތައް މުިހއްމުނުވާ، ދުނިޔޭެގ ނިސްބަތުން މުހިއްމުނުާވ 

ކުރީގައި މި އުޅެނީ ނޯތު ކޮރެއާ. އެހެންނަމަވެސް މި ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ނޯތު ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭަގއި ލިސްޓުެގ އެންމެ 

ނޑުެމންގެ ޤާނޫނުއަސާސީްނ މިނިަވންކަން ޤާނޫނީ ގޮތުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފުޅާ  ކޮރެާއއެއް ނޫން. އަުޅގަ

 970މި ދަނީ މީގެ ކުރީގަިއ  ދާއިރާެއއްަގއި ވަނީ ލިބިފަ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑމެންނަށް މިހާރު ފެންނަމުން 

ނޫސްވެރިންނަށް ބޮޑެތި ޖިނާޢީ ދަޢުވާތައް ކޮށް، ޖަލުގައި ނޫސްވެރިން ހޭދަކުރަމުންދިޔަ ދުވަސްތަކަށް ވުރެ ވެސް ާމ 

ހިތި ދުވަސްތަކެއް. ެއގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ ނޫސްވެރިން ލިޔާ ލިުޔންތައް ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް 

ފޯރުވުން ހުއްޓުުވމަށް ޓަކައި އެިކއެިކ ގޮްތގޮތަށް، އެިކއެކި މަަސއްކަަތކެއް ކުރެވެމުންދާ ތަން. މަޢުލޫމާތު 

އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ކޮންމެ ކަމަކުން އުފެދެނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބަިއގަިއ، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ބިރުވެރިކަމެްއ. އަދި 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ބިރުވެރިކަމުެގ ސަބަބުން ާރއްޖެ އަށް އެތަްއ އަ  975ސަރުަތކެްއ އެިކ ގޮްތގޮތުން ކުާރކަން ެއީއ އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް މިއަދު މި ފާހަގަކުރެވީ އަނެއްާކވެސް މި އުޅެނީ  ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އް އަދިެއއް ނުވޭ. ދުވަސް ވެގެންާދއިރު އެ ނޫްސވެރިާޔގެ ހިލަމެ 12ނޫސްވެރިަޔކު ެގއްލިގެން. ިމހާރު މިއަދަށް 

ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤަށް މާ ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފަެއްއ ނުވޭ. ތަޙްޤީޤު ހިނގަމުންދަނީ ފިނިހަކަ ދުވެލީގައިކަން 

އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލުުކރަން އެބަ ޖެހޭ. މިފަދަ އެހެނިހެން ހާދިސާތައް ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ ގޮތާއި މިއާ ތަފާތު 

ނޑުމެންނަށް އިހުސާސްކުރެވޭ. ހަަމއެާއއެްއކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ައކީ މިކަހަލަ  ކަމެއް ހުރިކަން  980އަުޅގަ

ކަންތައްތަްއ، ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި މީޑިއާއާ ދިމާކޮށް ހިނގަމުން މި ދަނީ އެއް އުސޫލަކުންނޭ. އެއީ ކުރީަގއި، ކޮންެމ 

ެއގޮުތން އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުން، ރާއްޖެ ޓީވީ  ކަމެއް ހިނގުމުގެ ކުރީަގއި ިއންޒާރުތަކެއް އެބަ އާދޭ.

ރޯކޮށްލިއިރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް، ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް އެ އިްނޒާރު ލިބިފައިވޭ. އެ އިްނޒާރު ފުލުހުންނަށް 

ނުއިރު، އޭނާ އަްށ ރިޕޯޓުކުރެވިފަިއވޭ. ހަމަެއއާެއްއކޮށް އިބްރާހީމް ވަޙީދު )އަްސވާޑު( އަށް މަރާލުމަށް ޓަކައި ހަމަލާދެވު

ނޑުމެންނަށް   985ތަފާތު ގޮތްގޮތުން އިްނޒާރު ލިބިފައިވޭ. ހަމަެއއާެއއްކޮށް ިރޟްވާނަށް ވެސް އިންޒާރު ލިިބފައިވާކަން އަުޅގަ

އެބަ އެނގޭ. އެހެންވީމާ، މި އިންޒާރުތަކަްށ ސީރިޔަްސ އިޖާބާެއއް ނުދިނުމުގެ ަސބަބުން މިކަހަލަ ކަންތައް 

ނުޑމެން ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. މިކަހަލަ ތަޙްޤީޤުތަކުގައި މިހާތަނަށް ސީރިޔަސްކަން ނެތުމުން މި ތަކުރާރުވަމުންދާކަމީ އަ ުޅގަ

ްއސަލަިއެގ ރިޟްވާނުގެ މަކަންކަން ތަކުރާރުވުމަށް މަުގފަހިވާކަން ވެސް ފާހަަގކުރެޭވ. އަޅުަގނޑު ވެސް އެދެީނ 

ޤީޤަށް މެންނަށް ފެނިގެންދިޔުން. މި ތަޙްނޑުރިްޟވާން ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެްއަގއި އަުޅގަ ތަޙްޤީޤު އަވަްސކޮށް،

 990 .ކުރިއެރުން ލިބިގެންދިޔުން. ުޝކުރިއްޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ

 ށް.ނާޝިދަ އަޙްމަދު
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 ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން: ައޙްމަދު މެންބަރު އިރާގެދާ ކޮމަންޑޫ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއަދު މި މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފަިއާވ މިނިވަން ނޫހުގެ ރިޕޯޓަރު 

 މާފަންނު ްއވީތީ ެގ މައްސަލަ؛ ކުއްލި މައްސަލަެއއްގެ ގޮުތަގއި މި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްަވއިދެهللاއަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދު

އަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މީ  ފަހުމީ އިްމތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު

ނުޑެގ ކަންބޮޑުވުމާ ެއއްކޮށް ައޅުަގނޑަށް އިހުސާްސކުރެވޭ ިމ   1000އަޅުަގނޑު ވެސް ވަރަށް ަކންބޮޑުވާ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނުޑެގ ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ރިްޟވާ ން ހޯދުމަށް ޓަކައި ކުރަމުންެގންދާ މަސައްކަތް. އަދި އެ މަސައްކަުތގައި އަުޅގަ

ނޑު ދަންަނވަން.  ނޑަށް ެދވެން އޮތް އެހީތެރިކަމެއް ެވސް އެ ޢާއިލާ އަށް ދޭނެކަުމގައި އަުޅގަ އެއްބާރުލުމާއި އަުޅގަ

ހުންނާއި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުރާ އަޅުަގނޑު އެ ބޭފުޅުންގެ ހިތާމައިގައި ބަިއވެިރވަން. އަދި މިނިވަން ނޫ

މަސައްކަުތގައި ައޅުަގނޑުމެްނ ހަމަ އެންމެނަށް ދެވެން އޮތް ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް ދެމުންގެންދަންވީ. ައޅުަގނޑުމެން މި 

 1005ަހކަ. ދައްކަނީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ތަފާތު އިންޒާރުތައް އަންނަ ވާަހކަ. މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް އިންޒާރުތައް އަންނަ ވާ

މިނިވަން ނޫސްވެރިންނަށް އިންޒާރުތައް އަންނަ ވާހަަކ. މީޑިާއތަކަށް އިންޒާރުތައް އަންނަ ާވހަކަ. އެއަށްފަހުަގއި ބޮޑެތި 

ކަންތައްތަކަށް ކުރިމަތިވެ، ައނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ހިްނގަމުންގެންދާ ވާހަަކ. މިނިވަން ޫނސްވެރިާޔ އަޙްމަދު ރިްޟވާްނ 

ކުރިން އޭނާ އަށް މަރުގެ އިންޒާރުތަްއ އައިސްފަިއވޭ. އޭނަ އަކީ ިޑމޮކްރެޓިކް ޚިޔާލުގެ މީހެއްކަން ގެއްލުމަށް ދިމާވުމުގެ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ. އޭނަ އަީކ، އޭނާ އެންމެ ފަހުން ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލުން ފެނިފައިވޭ. މިހާތަނަށް 

ނޑުމެންނަކަށެްއ ހިތްހަ  1010މަޖެއްނުޖެހޭ ޕޮލިސް މީޑިއާ އިން ދީފަިއާވ ތަޙްޤީޤުތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މޯލްޑިްވސް ޕޮލިްސ  ބްރީފިންތަކެއް. ެއއީ ެއއަށް ވުރެ ސީރިޔަސް ަމއްސަލަތަުކގައި އަުޅގަ

ނޑަށް   ސަރވިސަްސގެ ފަރާތުން ވެްސ މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް، ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. އަދި ފުލުހުންގެ އިތުރަށް އަުޅގަ

ހީވަނީ މިއަދުގެ ސަރުކާރާ ދިމާލަށް އިނގިލިދިއްކުރުންތަކާއި މި މައްސަލަ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހިންގާލެއް 

ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ފާޅުކުރާއިުރގައި މިކަން ިމއަށް ވުރެ ފުާޅ ދާއިރާެއއްަގއި ހިންގުުމގެ ާޤބިލުކަން ހަމަގައިމު ވެްސ 

ނޑުމެން މިއަްށ ފުލުހުންނާއި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުަގއި މި  1015އަދުަގއި ހުންނާނޭ. އެގޮތުން ބަލާފައި މިކަން އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ

ވުރެ ފުޅާ ާދއިރާެއްއގައި ހިްނގަން. އަޅުަގނޑުމެން މި ަޤއުމުގަިއ ކުިރއެރުމާ އަދި އިޤުތިާޞދީ ފުއްދުންތެރިކަމެއް ވެްސ 

ަތނުގައި ސަލާމަތްތެރިކަމެްއ  ނޯންނާނެ ކުރިން ވެސް ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި ބޭފުަޅކު ވިދާޅުވި ގޮތަށް، މި

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ިއނގިރޭސިވިލާުތގަިއ   2112އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނެތްކަމުަގިއ ވެއްެޖއްޔާ މި ަޤއުމުަގއި. ައޅުގަ

އަހަރު ވެގެންދިަޔއިރު ވެސް  11ވަނަ އަހަުރގަިއ ެގއްލުނު ެމޑްލިން މެކޭން ިކޔާ ުކޑަުކަޑ ކުއްެޖއް. އޭެގ ފަހުން 
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ނޑުމެންަނށް މި ފެންނަނީ އަހަރުން އަދިވެސް   1020އެ ޤައުމުން އެ ުކއްޖާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓަެއއްނުލާ. އަުޅގަ

އިން އަހަރުން އަހަރަށް  21އިން % 21އަހަރަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ކުްށވެރިން ގިަނވަމުންދާ ތަން. %

އީސް. މިކަން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އެބަ ޖެހޭ މިކަން ގިނަވަމުންދާ ތަން. މީ ސީރިޔަސް މައްސަލައެްއ، ޢިއްޒަތްތެިރ ރަ

ފުޅާދާއިރާެއއްަގއި ބަލައި އަިދ މިކަމުގައި ރަްއޔިތުންނަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ޖަވާބެއް ލިބިގެންާދ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރަން. 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 1025 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ބޭނުންކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖެ އިން އަދި   1030ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު މި ފުރުޞަތުގަިއ އަޅުގަ

ތެރެއިން ގެއްލިފަިއވާ މީހެްއ ނުވަަތ މުސްލިމް އަޚެްއގެ ހަނދާނުގައި، މި ދަންނަވަނީ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑު  ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީކީ ނޫން އެ ފަރާތް ނުހޯދޭނެ ކަމަކަށް. އަޅުގަ ނޑުެމން ނުވަތަ އަޅުގަ އެްއގޮތަކަްށވެސް އަުޅގަ

ނޑުެގ ދުޢާ އަކީ ވެސް ގެއްލިފަިއވާ ފަރާތް ފެނި ނޑުމެންނަށް އޭނާ ފުރިހަމަ ، ބޭނުންވަނީ އަދި އަޅުގަ އަދި އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ފުރަތަމަ ކަމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި  ޞިއްޙަތުަގއި، ހެޔޮ ހާލުގަިއ ފެނުން. އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ކިޔާ ނަމަ ސައްތަ އިން ސައްތަ މުސްިލމުންނޭ. އުފެދިގެން މި އުޅޭ  111އުޅެނީ %  1035ނުވަތަ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ  މައްސަލައާ މެދު ނޑުމެންޖެހޭ ބަހުސްކުރަން. އުފެދިގެން މި އުޅޭ އިޝޫއާ މެދު އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގައި މިހާރު އުފެދިގެން މި އުޅޭ މައްސަލަ އަކީ އިސްލާްމ  ވާހަކަދަްއކަން. އަުޅގަ

ން ތަފާތު ފިކުރުގެ ބަޔަކު، ނުވަތަ އިސްލާމް ދީނުގެ ދީނާ ބެހޭ ގޮތުން އަދި އިސްލާމް ދީން މާނަކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތު

އަސްލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެިކ ވިސްނުންތަކުގެ ޚިޔާލު ގެންގުޅޭ މީހުންގެ މެދުގައި އުެފދިގެން އުޅޭ ހަމަނުޖެހުމެއް. 

 1040ިވސްނާ ބަޔަުކ  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޤަބޫލުކުރަން އިސްލާމް ދީނުގައި މިހުރި އަސްލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަިކގޮތަކަށް

ނޑުމެން މި ޤަބޫލުކުރާ، ހަމައެކަނި ލިޔެފަިއވާ ލިޔުމަށް ބަލައިގެން ނުވަަތ  އެބަ އުޅޭ. ާޚއްޞަކޮށް ައޅުގަ

ލިޓްރަލިސްޓުން ނުވަތަ އަުޅަގނޑުމެން އެހެން ގޮތަކަށް ދަްނނަވާ ނަމަ، އޭަގއި އޮތް އެްއެޗއްެގ އެންމެ ތިލަ މާނަ އަށް 

ނޑުމެން  ވިސްނާ ބަޔަކު އެބަ ުއޅޭ. ހަމަ ނޑުމެްނގެ ެތރޭގައި އެބަ ުއޅޭ، މުސްލިމުން އެބަ އުޅޭ. އަުޅގަ އެގޮތަށް އަުޅގަ

މި ކިޔާ ލިބަރަލް ވިސްނުމުގެ ނުވަތަ މިނިވަން ވިސްުނމުގެ ފިކުރުގެ މީހުން އެބަ އުޅޭ އިސްލާމް ދީނުގައި. 

 1045ޙަޤީޤަތުގައި މި އުޅޭ ކްލޭޝް އަީކ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިނިވަން ގޮތަކަށް މާނަކުރާ މީހުން އެބަ އުޅޭ. އެހެންވީމާ، 

މިދަންނަވާ މިނިވަން ފިކުރުެގ މީހުންނާއި ކޮންޒަވޭިޓވް ުނވަތަ ލިޓްރަލިސްޓުންނާ ދޭތެރޭގައި އުޅޭ މަްއސަލަެއއް. ެއ 



40 

 

މައްސަލަިއގެ ތެރެއިން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނުެވގެން ުއޅޭ ކަމަކީ ޚިޔާލު ތަފާުތވާ ކޮންެމ ފަހަރަކު، ނުވަަތ ވިސްނުުމގެ 

ކުރު އަންނަ ކޮންމެ ފަހަަރކު ައޅުަގނޑުމެން ޓޮލަރޭޓުުނކުރެވުން. އަނެާކގެ ފިކުުރެގ ޚިޔާލު ނުވަަތ ތަފާތުވުން ފި

ނޑުެމންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިނުގަެނުވން. އޭގެ ނަތީޖާ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ، ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި އެބަ ޖެހޭ ޖެހޭ އެކަމާ މެދު ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެ  1050ހޭ. މިއަދު އަޅުގަ

މިކަމާ މެދު ބަހުސްކުރަން ެއބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ތަޢުލީމީ މަންހަޖުގެ ތެރޭގައި ވެސް ހިމަނަން އެބަ ޖެހޭ. 

އެ ޚިޔާލުތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުްނ ، ޚިާޔލުތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުންދަރިވަރުންނަށް، ކުަޑކުދިންނަށް ވިސްނައިދޭން އެބަ ޖެހޭ 

އެކީގައި، ވިސްނުމުގެ ފިކުރުގެ ތަފާތު ދެރައެްއދޭން ނުޖެހޭނެކަން. ޚިޔާލު ތަފާތު މީހުންނާ  ،މީހަކަށް އަނިޔާއެއް 

ނޑުމެން ދަސްކޮށްދެން. އެކަން ނުކޮެށއް އަދި ައޅުަގނޑުމެން؛ ޚުދު  މީހުންނަކާ އެކީަގއި އުެޅވޭނެ ގޮތް އެބަ ޖެހޭ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ޑިމޮކްރަސީ ނުވަތަ ޑިމޮކްރެޓިކް އަ  1055ޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ވެސް އެކަން ނުކޮށެްއ އަޅުގަ

 ވެއްެޓއް ޤާއިެމއް ނުކުރެވޭނެ. ޝުކުރިއްާޔ. ަވއްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ޝާހިދަهللا މެްނބަރު ޢަބްދުިޢއްޒަތްތެރި އިރާގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. 

 1060 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާހިދު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ހެންވޭރު

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގަިއ މިއަދު މި އޮްތ ުކއްލި ަމއްސަލަ ައކީ އެކަމަކާ ދޭތެޭރ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ން ކަންޮބޑުވާ މައްސަލަެއއް. އަުޅަގނޑު ވާހަކަ ފަށަިއގަތުމުަގއި މިައދު މި ކުއްލި މައްސަަލ އަޅުަގނޑުމެ

 1065ބަލައިގަތުމުަގއި އެމް.ޑީ.ީޕގެ އިތުރުން ވޯޓުެދއްވި އެހެން ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ެއގޮތަށް 

ނޑުމެން ބުނެފައި ޝުކުރުދަންނަވާ ސަބަބަީކ، މިއަދު އެމް.ޑީީޕގެ ފަރާތުން ހުށަހަ ޅާފައިވާ ުކއްލި މައްސަަލިއަގއި އަުޅގަ

ގެއްލިފަިއވާ ަމއްސަލަިއަގއި ސަރުކާރުން ސަމާލުކަމެްއ هللا މި ވަނީ މި މައްސަަލއިަގއި، އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދު 

ނަ ވާހަކަ. އަދި ދެއްަވއިގެން ޢަމަލުކުަރއްވަމުްނގެންދަވާ ތަން ނުފެންނާތީ ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް މި މަްއސަލަ ގެން

ނޑުމެން މި މައްސަލައިަގއި ދަންނަވާފަިއ މި ވަނީ، މިނިވަން ނޫހުގެ ރިޕޯޓަރު އަޙްމަދު ރިޟްވާން  ހަމައެއާެއކު އަުޅގަ

 1070ހޯދުމުގެ މަސައްކަަތށް ނުވަތަ އެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ސަރުކާރުން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަމެއް هللا ޢަބްދު

ނޑު މި ދެއްަވއިގެްނ އެ މަސަ  އްކަްތ ކުރެްއވުމަށް ސަރުކާުރގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޮގވާލުުމގެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ވޯުޓދެއްވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވާ ސަބަބަކީ އެ ބޭފުޅުން ވެްސ 

ކަށް މަސައްކަްތކުރަްއަވމުންގެންދަވާ ތަން ނުފެންނަ ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ސަރުކާރުްނ މި މައްސަލައިަގއި ެއކަށީގެްނވާ ގޮތަ 
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ނޑުމެން އުޅެންޖެހިފައި މި ވަނީ ބިރިވެރިކަން އިންތިހާ އަށް ގޮސްަފއިވާ ވެއްެޓްއގައި. ރާއްޭޖގެ  ކަމަށް. އާދެ! އަުޅގަ

 1075ނަށް ހަމަލާއެއް އެންމެހައި ރައްޔިތުން މިއަުދ އުޅެންޖެހިފައި ވަނީ ތިމާެގ ޢާއިލާ އަށް، ޢާއިާލގެ މީހަކަށް، ދަރިން

ނޑުމެްނ އުޅެންޖެހިފައި މި ވަނީ.  އަންނާނީ ކޮންއިރަުކ، ކޮންަފރާތަކުންކަން؛ ެއ ސުވާލުމާުކގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޫސްވެރިްނނަކީ އެ ނޫސްވެރިންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ވާޖިބު އަދާކުރުުމގަިއ ބިރުވެރިކަމެއް ނެތި، ެއ 

ނެ މާޙައުެލްއގައި ަމސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ބަެއއް. އެކަން ތަނަަވސްކޮށްދިނުމަީކ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ އަށް ކުރެވޭ

ޑިމޮކްރެޓިކް ސަރުކާެރްއގެ ވާޖިބެއް. ައޅުަގނޑުމެން ިޑމޮކްރަސީ އެކޭ ިކޔަިއގެްނ މިއަދު ވާހަކަދެއްކުުމގަިއ 

ނޑު ސަރުކާރަށް ޮގވާލަން، ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަ  1080ދު ވޯޓުގައި ަބއިވެިރވަަޑިއގެންނެިވ ލަދުވެތިވާންޖެހޭ. އަުޅގަ

ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، އެއީ ހުރިހާ ޕާޓީތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެ ވިދާޅުވި ވިދާުޅވުމަށް ކަނުލައި 

އަުޑއެއްެސވުމަށް. ތިޔަ ބޭފުޅުން ތި ކުރައްވާ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން، ޕާޓީގެ ކުލައަކަށް ނެތި 

 ޤަބޫލެއް ނުކުރަމޭ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު

 

 1085 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ސަލީމަ އަޙްމަދު މެންބަރުޢިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ އޭދަފުށީޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ސަލީމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށި

ނޑު  `. އާދެ! ައޅުަގނޑު ވެސް މި މައްސަލައާ ބެހޭ ޮގތުން އެއްެޗއް ދަންނަވާލަންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނާތީ އަޅުގަ

 1090ވެސް ކުަޑކޮށް މިއާ ބެހޭ ގޮުތން އެއްެޗއް ދަންނަވައިލާނަން. މިއަކީ ހަމައެކަނި މިއަދަކު ައއިސްގެން އުޅޭ މައްސަަލއެްއ 

ކަނި މިއަަދުކ ނޫން. މީގެ ކުރިންވެސް ަވރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތްތަކަށް ނޫން. މީހަކު ގެއްލިގެްނއުޅެީނކީ ވެސް ހަމައެ

މީހުން މަރާލައި، ހަމަ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ވެސް ވަރަށް އިހާނެތި ޮގތަކަށް، ވަރަށް އަނިާޔވެރި 

ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން.  ގޮތަކަށް ވަނީ މަރާލައި ހަދާފަ. އެހެންވީމާ، އަިނޔާވެިރަކމަކީ އެްއވެސް މީހަކު ެއކަން 

އެހާކަންހިސާބުަގއި. އޭެގކުރީަގއި މި ަޤއުމަކީ  2111، 2116ޙަޤީޤަތުގައި މި ކަމެއް މި ަޤއުމަށް ައއި ހިސާބަކީ 

 1095މިހެން މީހުން ގެއްލި، މީހުން މަރައި، މަގުމަތިން ކަޓަރުއަޅައި އެހެން އުޅުނު ހިސާބެއް ނޫން. ޙަޤީޤަތުގައި 

ޮމކްަރސީއޭ ިކޔަިއގެން، ޑިމޮކްރަީސގެ ައސްލު އުސޫލުަތކާ ޚިލާފު ޑިމޮކްރަސީެއއް މި ަޤއުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ިކޔާ ޑި

ނޑުމެންގެ  އައުުމގެ ސަބަބުން ދިމާވެެގންއުޅޭ މައްސަލަެއއް. އެހެްނވީމާ، ޑިމޮކްރަީސގެ ޙަޤީީޤ އުސޫލު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދޭންވީ  މިނިވަންކަމާިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޭންވީ މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމް ދީނުަގއި މި އޮތީ. އަުޅގަ

ނަޑއެިޅ، ނިމިފަ. އެ އުސޫލުތަކުން ނެއްޓި، އަުޅަގނޑުމެން އަމިއްލަ ހުޅަނުގގެ  އުސޫލުތަކާ، އެ ހުރިހާ އެއްެޗއް ކަ

ނޑުމެްނ ހިތަށްއެރިހާ އެއްޗެއް ީމހުންނަށް ގޮވޭނެ ނިޒާމުތައް   1100ޑިމޮކްރަސީއޭ ައޅުަގނޑުމެްނ ކިޔަިއގެން އަުޅގަ
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އްސައިދީ އަދި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ވެސް، ީމހެއްގެ ަގއިަގއި ކަޓަުރއަޅަންިވޔަސް އެއީ ެއްއވެސް ކަހަލަ ހަމަޖަ

ޖެހިލުމެއް ނެތް ކަމަށް ބަލާފައި، މީހަކު މަރާލަން ިވޔަސް އެއީ އެްއވެސް ކަމެއް ނޫން މިހާރު މި ޤައުމުގައި. އަދި 

އެ މީހާގެ ދުވަސްދުއްވާލުމަކީ ެވސް މި ޤައުމުގައި މިހާރު އެއްވެސް ކަމެްއ  މީހެއްގެ އަނބުރާއި ޢިއްޒަތްެތރ ކަތިލައި،

ނޫން. އެ މައްސަލަ މި އައީ ކިހާހިސާބަކުންތޯ؟ މި ޤައުމަށް މި ގެނައި، އަޅުަގނޑުމެން؛ ޑިމޮކްރަސީ އަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި 

ނޑުމެންގެ  އަޅުަގނޑުމެން ގެނެްސގެންުއޭޅ ޑިމޮކްރަސީެއއް ނޫން. އެީއެއއް ނޫން. ދުނިޔޭގެ  1105ެއއްވެސް ތަނެއްަގއި އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ގެްނގުޅޭ ކަހަލަ ޑިމޮކްރަސީެއއް ގެންުގޅޭ ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަން. މި ޤައުުމގަިއ 

ޙަޤީޤަތުގައި މީހަުކ ކަމެްއ ކުރިޔަސް އެ މީހަކަށް ާވ ކަމެއް ވެސް ނެތް. ެއ މީހަކަށް ެއ މަޅިން ނެއްެޓވޭ. 

އަސާސީ އޮްތ ގޮތުން ެއ މީހާގެ ޙައްޤުަތއް އިންތިހާ ައށް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ެއއްކަަލ މީހާ ކުށްވެިރވާނެ ގޮތެްއ ޤާނޫނު

ވެސް ނެތް، މީހަކު މަރައިލާފައި ދިޔަޔަސް. އެހެންވީާމ، އެހާހިސާބުން މި ޤައުމުގައި މިނިަވންކަމާއި މި ހުރިހާ އެއްެޗއް 

ނުޑމެންނަށް   1110މި ކަންކަން ގެއްިލގެންދިޔުން. ދީނުގައި މިނިަވންކަން މި އޮންނަނީ ވަކި ދިނުމުގެ އަސްލަކީ އަުޅގަ

ހިސާބެއްަގއި. އެ މީހަކު ހިަތއްއެރި ގޮތަކަްށ، އެ މީހަކު ހިތައްއެރި ެއއްެޗއް ގޮވޭނެ ޮގތަކަށް، މީހުންގެ އަނބުާރއި 

ފަރާތުން، އިލާހީ ޤާނޫނު. އެހެންވީމާ،  ޢިއްޒަތް ކަތިެލވޭނެ ގޮތަކަެށއް އިސްލާމް ދީނުގައި ޯނވޭ ކަްނކަމެއް. މީ ހެއްދެވި

އަޅުަގނޑުމެން އެ އުސޫުލ ދޫކޮށްލާފައި ހުޅަނުގގެ އަމިއްލަ ގޮތްަތކަށް ައޅުަގނޑުމެން ތަބާވުމުގެ އަސްލަކީ 

އަޅުަގނޑުމެން ދުނިޭޔގެ އެެހން ތަންތާނގައި ެވސް މީހުން ގެއްލޭ އުސޫލުން؛ މި ަޤއުމުގައި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގިއ 

 1115އް ނޫނޭ ގެއްލޭނީ ިއނގޭތޯ. މި ޤައުމު ވެސް ގެްއލިގެންދާނެ. މި ޤައުމު ވެސް ގެއްިލގެންދާނެ. އެހެންވީާމ، މީހުންނެ

ނޑުެމންގެ ޙަޤީޤީ ޑިޮމކްރަސީ އަށް  އަޅުަގނޑުމެން އަވަހަށް ިމ ހިސާބުން ފެށިގެން ައޅުަގނޑުެމން ތައްޔާުރވާންީވ އަުޅގަ

ނޑުމެން ތަބާވާން. އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލު އުސޫލުތަުކގަ  އި ހުރި ޑިމޮކްރަސީގެ މިންަގނޑުތަާކ އެްއގޮތަށް އަުޅގަ

 ގެންދަންވީ. ިއސްލާމިކު ޑިމޮްކރަސީއެއް މި ތަނަށް ގެންނަްނވީ. ހުޅަނުގގެ މި އޮންނަ...

 

 1120 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންަފއިނެތުމާ އަދި ެމންބަރު. އާދެ! އެްއވެސް މެންބަރަކު މި ވަގުތު އެިދވަަޑއިގެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި

ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންފަިއ ތިއްެބިވ މެންބަރަކު ނެތުމާއެއްކޮށް ިމ ހިސާބުން މި ބަހުސްގެ ަވުގތު ނިމުމަކަށް އަީއކަމުގަިއ 

ނަޑއަޅަން.  ކަ

 

 1125 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ަކންކަން. ލީހުެގ ރަމަޖި 6ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

-ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންޓި  100ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  -6.1

 1130ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނެއް އޮްނނަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާތީ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަަކިއ -މާއްދާގެ )ށ( ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތިން އެންޓި ވަނަ  211

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ގައިވާ ގޮުތގެ މަތިން  2ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ -އެންޓި  2110/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޅުންގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއާވ ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމުން އެ ކަމަށް އިޖާބަދެއްވި ބޭފު

ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރަްއވަިއ ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިީޓ އަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ. 

 1135 ނަވަން.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް ިއއްަވވައިެދްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަން

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

މަސީޙް މުޙައްމަދަށް. ވެދުްނ ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. هللا ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ކޮރަޕްޝަން -ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ދިވެހިރާްއޖޭގައި އެންޓި  100ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 1140ވަަނ  211އް އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާތީ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކޮމިޝަނެ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަަކއި ޤާނޫނު -މާއްދާގެ )ށ( ަގއިވާ ގޮތުެގ މަތިން އެންޓި 

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ޢާއްމުކޮށް  2ނުގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫ-އެންޓި  2110/12ނަންބަރު 

ނޑަށް ފެންނަ  ބޭފުޅުންގެ ނަންފުާޅއި ެއ  2އިޢުލާނުކުރުމުން އެކަމަށް ިއޖާބަދެއްވި ބޭފުޅުްނގެ ތެރެިއން އަުޅގަ

 -2ފަސް. އަލްފާޟިލް ޙަސަން ލަޠުފީ، ސ.ހިތަދޫ / ރަން -1ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތު މި ސިޓީއާ އެކު ފޮނުވީމެެވ. 

 1145އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މިންނާ، ނ. ހޮޅުދޫ /  -2އަލްއުސްާތޛު މުޢަްއވިުޒ ަރޝީދު، ގދ.ތިނަދޫ / ަގީޒރާ. 

އަލްފާޟިލް ޞަފްވަތު  -2އަލްފާިޟލް ޔަޒްމީދު މުޙައްމަދު، ގއ.ވިލިނގިލި / ަވއިޖެހޭގެ.  -2ބޮޑުވަޅުދޮުށގެ. 

 2ކޮރަޕްަޝން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ -އެންޓި  2110/12ރު މުޙައްމަދު، ގދ.ވާދޫ / ސަަދންވިލާ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ަގއިާވ ގޮތުގެ މަތިން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމުން އެކަމަށް ިއޖާބަދެއްވި އެހެން ބޭފުޅުްނެގ 

 12. 1222ޝަްއވާލް  11ނަންފުޅުތައް ވެްސ މި ސިީޓއާ ެއކު ފޮނުވީެމވެ. އިޙްތިާރމު ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

 1150 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.هللا . ޚާދިމްކުމް، ޢަބްދ2112ުއޮގަްސޓް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކެގ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަްށ ފޮނުވަން ނިންމަން.
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 1155 ބިލާއި ޤަރާރު  ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ. މަޖި 1

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. މަޖިލީހަށް ތަޢާރު 1ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޢާރިފް ޢަލީ ެމންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ކެލާސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  -1.1

 1160ގެނައުމުެގ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން. ޤާނޫުނ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޭބންކިންއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙު 2111/22

 ިދވެހިރާްއޖޭގެ ބޭންކިންއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު.  2111/22ނަންބަރު 

ފަރާތުން، ވިިލނގިލީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ސަރުކާރުެގ ، 1.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -1.2

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްާލޙުގެނައުމުގެ ބިުލގެ ފުރަތަމަ  2116/2ވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި 

     ދަޢުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު.  2116/2ކިޔުން ިއއްވުން. ޤާނޫނުން ނަންބަރު 

 1165 

 ރުން . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކ0ު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނ ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިެލއްެގ ކުށެއް އިޞްލާުޙކުރުން. ެއފަދަ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުާރކަށް ކުރި 0ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 1170 ނެތް.

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 0

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1175 ބްތިދާީޢ ބަހުސް. އި 0ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ރުގެ ފަރާތުން، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ސަރުކާ -0.1

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިޞއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބިލު. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، 

 މަދު ލަޠީފް. ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ

 

 1180 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ބިލަކީ، ޞީއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބިލު. މި 

ކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދެވޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހަރުދަނާ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްަގއި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަ

ނަޑއަޅަންޖެހޭ އުސޫލުަތްއ  ދެވޭނެ ގޮެތއް މަގުފަހިކުރުަމށާއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަުތގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކަިއ ކަ

ނަޑއެޅުމަށާއި ޞިއްޙީ ޚިުދމަތްދޭ ތަންތަނުން، އަދި އެ ތަންތާނގައި މަސަްއކަތްކުރާ ަފރާތްތަކުން ޚިދުމަތްދިނުމުގައި  ކަ

 1185ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަާކިއ އެ ފަރާތްތަުކގެ ޒިންމާތައް 

ނުޑ ބަޔާންކުރުމަށާއި އެ ނޫނަްސ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމާ ބެހޭ ކަންކަން ތަންޒީމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާ ނޫނީ އޮނިގަ

އެލަަވއިލުން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގައި އަދި މި ބިލު ފާސްވުމަށްފަހު މި ބިލުން 

ނޑު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މި  އަޅުަގނޑުމެން ހާސިލުކުރަްނ ބޭނުންވާ ވަރަށް ބަިއވަރު މަޤްޞަދުތަކެއް ވޭ. އަުޅގަ

ބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަަކއި ދަންނަަވއިލާނަން. ޞިއްީޙ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޤައުީމ މަޤްޞަދުތައް ޢިއްޒަތްތެިރ މެން

 1190ނިޒާމެއް ާޤއިމުެވގެންދިއުން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިޞއްޙީ ޚިުދމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ 

ނޑުތައް އެކަށަައޅައި ަބޔާންކުރުން. ަދއުލަތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯުރކޮށްދޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަްއ  އުސޫލުތަާކއި މިންގަ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ާޤއިމުކުރާ ތަންތަނާއި ޚިދުމަތްތަާކިއ ވަސީލަތްތަާކއި ފަސޭހަތަްއ ދެމެހެއްޓެނިވި ުއސޫލަކުން 

ރު ރަނގަޅު ހިންގުން. ދައުލަތުން ފޯރުކޮްށދޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަކީ އެްނމެންނަށް ވާސިލުެވވޭނެ، ަރްއކާތެރި، ފެންވަ

ނެޑްއގަިއ، ދެމެހެއްޓެިނވި ގޮތެްއގަިއ ދެޭވ ޚިދުމަތަކަށް  ނަޑއެޭޅ ަވކި މިްނގަ ޚިދުމަތްތަކަށް ހެދުމާއި އެ ިޚދުމަތަކީ ކަ

ނަޑއެޅޭ ަވިކ   1195ހެދުން. އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކަކީ ރައްކާތެރި، ފެންވަރު ރަނގަޅު އަދި ކަ

ނެޑއްަގއި ދެމެ ހެއްޓެިނވި ގޮެތްއގައި ެދވޭ ޚިދުމަތަކަށް ހެދުން. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކާއި މިންގަ

ތަންތަނާއި އެ ތަންތަނުގެ ަމސައްކަތްކުާރ މުަވއްޒަފުންނާ އަދި އެ ތަންތަނުން އެ ފަާރތްތަކުގެ ކިަބއިން ިޞއްޙީ 

ތަންތަނާއި އެ ފަރާތްތަުކގެ ޒިންމާތައް ަކނަޑއެޅުން.  ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުަތއް ހިމާޔަތްކޮށް، އެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިުދގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓުން 

ނޑުތަްއ، އެ ފަރާތްތަކުން ހިފަހައްޓަމުންދޭތޯ ބަލައި ކަަށަވރުކުރާނެ ހަ  1200ރުދަނާ ނިޒާމެއް ލާޒިމުކުރާ މިންގަ

ނުޑގެ އެުދމަކީ މިފަދަ މުހިއްމު ބިލެއް މި މަޖިލީހުން ވީހާ އަވަހަކަށް  ޤާއިމުެވގެންދިއުން. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ނިާޒމު މިހާ ބަލިކަށިވެފައިވާ ދުަވސްވަރެްއަގއި މިފަދަ ބިލެއް  ފާސްވެގެންިދއުން. އަުޅގަ

ަމކީ ކޮންމެހެން ވެސް ބޭނުންތެރި ކަމަކަށް ާވތީވެ، މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަރިހުން ވުޖޫދަށް އައު

ނޑު އެދެން، މި ބިލު ވީހާ އަވަހަކަށް ފާްސކޮށްދެްއވުމަށް. އަދި އެކަީށގެންވާ ރަނގަުޅ  ވަރަށް އަދަބުވެިރކަމާ އެކު އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދޭއެދުމެއް. ޝުކުިރއްާޔ ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުަތކެއް ިމ ބިލަށް ހުށަހެޅި  1205ގެންދިއުމަީކ އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް. މި 

 1210ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަްށ  2މިނެޓު  21ަގޑި  1ނަޑއެޅިފަ. ެއގޮތުން ޕީ.ޕީ.އެމަށް ގަޑިއިރު ވަީނ ކަ 2ބިލަށް ޖުމްލަ 

ސިކުންތު.  22މިނެޓު  11ސިކުންތު، އެމް.ޑީ.އޭ އަްށ  22މިނެޓު  22ސިކުންތު، ުޖމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  22މިނެޓު  20

މިނެޓު.  2ވާ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރަށް މިނެޓު، އަދި ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްަބތްވެަވޑައިުނގަންނަ 2ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  އަޅުަގނޑު މިހާރު އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ އަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަޅުގަ

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް.

 1215 

 ދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ސަރުކާުރގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން 

ނޑުެގ ވެސް މި ދާއިާރަގއި ވަރަްށ  މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ވާ ިޞއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ކަށް ވާތީ އާއި ައޅުަގނުޑގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީަގއި ކޮންމެެވސް ެއއްެޗއް ދަންނަވާލުމަކީ ހަމަ ގިނަ ދުވަހު އުެޅވިފަިއވާ މީހަ

 1220އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަުމގައި ައޅުަގނޑު ދެކެން. މެިޑކަލް ސަރވިސަސް ބިލު؛ ހެލްތު ނޫނިއްޔާމުން ޞިއްޙީ 

ބިލު. މެިޑކަލް  2ބިލަކީ ވެސް ހަަމ މުހިއްމު  2ފަންނުވެރިންގެ ބިލު، ނޫިނއްާޔމުން މެޑިކަލް ނެގްލިޖަންސް ބިލު. މި 

ސަރވިސަސް ބިލަކީ ވެްސ، ދެންމެ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ބިލަކީ ވެސް ހަމަ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

މެންބަރު މިއަދު ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ބިލުްނ ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ވަަރށް ގިނަ ކަންކަުމގެ ވާހަކަ ިމ ބިލު ހުށަހެޅުއްވި 

ދެންމެ ވިދާޅުެވއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ މި ބިލު ފަރުމާކުރުމުގައި ަވރަށް ބޮޑެތި ކަންތައްަތކެްއ 

ނުޑމެން ވިސްނާލަން. އެއީ މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވެގެން އަުތވެއްެޖއްޔާމު ައޅުަގނޑުމެންގެ   1225އެބަ ހުއްޓޭ އަދި އަުޅގަ

ތި ގޮންޖެހުންތަކަކާ ުކރިމަތިލާންޖެހިދާނެތީވެ. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. މި ބިލަްށ ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ވަރަްށ ބޮޑެ

ނަޒަރުހިންގައިާލއިރުަގއި، ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާަފއި މި އޮތް ބިލަށް ބަލައިާލއިރުަގއި ިޞއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ 

ސަބަބުން މުޅި ހެލްތު؛ އެ މަރުަކެޒއް  ފަރާތުން އެ ދޭ ފަރާތުގެ ިއހުމާލަކާ ނުލައި އެތާތެޭރގަިއ ހިނގާ ކަމެްއގެ

ބަންދުކުރެވޭ ގޮތަށް މި ބިލުަގއި އެބަ އޮތް ލިެޔވިފަ. ދެން ހަމަ އެގޮތުން، ހަމަ މި ބިލުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކޮލިޓީ 

 1230އެޝުއަރެންްސ ކިާޔ ބޭފުޅަުކ އެބަ ހުރޭ. ކޮމިޝަރ އޮފް ޮކލިޓީ އެުޝއަރެންސްަގއި ހުްނނަ ބޭފުޅެއްެގ ޒިންމާ އަީކ އެ 

ތަނަކަށް ހުއްދައެއް ޭދއިރުަގިއ އެ ސަރވިަސސްައކަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރުަގއި އެ ތަނެއްަގއި ހުންނަންވާ ކަންތައްަތްއ 

ހުރުން. އެފަދަ މިންވަރަކަށް ހުންނަ ކަމަށް ވެގެން މި ހުއްަދއެއް މި ދެނީ. އެހެންނަމަވެްސ އެ ހުއްދަ ދިނުމަށްފަހުގަިއ 

ން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް މި ބިލުގަިއ ވާ ގޮތުން، އޭނާ އަށް އެބަ އެތަނުަގއި ހިނގާ ކަމެއްގެ ަސބަބު

ލިބޭ ތަޙްޤީޤކުރުމުގެ ބާރު. މިއީ ޤާނޫނުއަސާސީން އެހެން ފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ބާރެއް. އެ ތަނުގެ ތެރޭގައި 
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 1235މެއް ނޫން އެ މައްސަލަ މައްސަލަެއއް ހިނގައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ކޮމިޝަނަރު އޮފް ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސާ ބެހޭ ކަ

އެގޮތަށް އެ ހިނގީ ީކއްެވގެްނތޯ ބެލުމަކީ. އެ ތަނެއްގެ ުހްއދަ އިޝޫކުރާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކޮލިޓީ އެުޝއަރެންސް، 

އެފަދަ ކޮލިޓީެއއް ހުރި ތަނަަކށް ެވގެން. ފަހަރެއްަގއި ވެްސ އެ ތަނެްއަގއި ެއ ހިނގާ ަމއްސަލަެއއް ހިނގީމަ، އަެނއްާކ 

ކޮލިޓީ ެއޝުއަރެންސް އެ ތަަނކަށް ވަެދ،. އެ ތަުނގެ ތަޙްޤީޤު ހިނަގންވެއްޖެްއޔާ ެއއީ ވަރަށް ބޮޑު  ކޮމިޝަނަރ އޮފް

މައްސަލައަކަށް ވެދާނެ. ދެން ހަމަ މި ބިލުގައި ޞިއްޙީ ިޚދުމަތްދޭ ތަންތާނގެ މުވައްޒަުފންގެ ޙައްޤުތަާކ ބެހޭ ވަރަްށ 

 1240ލްތު ސަރވިސަސް ބިުލގަިއ މި ބައި ގެންނާކަެށއް. އެއީ މިާތ ބޮޑު ބަެއއް އެބަ އޮތް. ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ ހެ

އެބަ ޮއވޭ ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަްލސް ބިލެއް. ަވޒީފާއާ ބެހޭ ބިެލއް. އެހެންވީމާ، މި ަބޔަކީ ެވސް މި ބިލުން ނަގަންޖެހޭނެ 

ނޑު ޤަޫބލުކުރަނީ. ދެން ހަމައެއާެއއްޮކށް މީގައި ހުށަހެޅިފަިއވާ ކަންކަ މަށް ބަލާއިރުަގއި ިޞއްީޙ ބައެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ފަރާތެއް އެބަ އޮވޭ. ދައުލަާތއި ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތް. މި ބިލުގައި މި ބަސްތައް ގެނެއްސަ ހުރި  2ޚިދުމަތްދޭ 

ގޮތުންނާ އަދި އޭަގއި ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ގޮތުން ސަރުކާަރކީ ކޮބައިކަެމއް؛ ދައުލަތުތަީކ ކޮބައިކަމެްއ، އަދި އަމިއްަލ 

 1245ކޮބަިއކަމެއް؛ މީގެތެެރއިން ސަރުކާރުން ކުރަްއވަނީ ކޮން ކަމެއް ކަމެއް، ދައުލަުތން ކުރަްއވަނީ ކޮން ކަމެއް  ފަރާތަކީ

ނޑަށް  ކަމެއް އޮޅޭ ދަރަޖަ އަށް މި ކަންކަން ގޮސްފައި ވަނީ. މި ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަރަށް ފުާޅ ދާއިރާއެްއގައި އަުޅގަ

ނޑާ އެްއކޮ ށް މަސަްއކަތްުކރާ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުްނނާ އެއްކޮށް އަޅުަގނޑު ވާނީ ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ އާއި އަުޅގަ

މަސައްކަތްކޮށްފަ. ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ބިާލ ބެހޭ ގޮުތން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޑަބްލިޫއ.ެއްޗ.އޯެގ ފަރާތްތަކުން ެވސް މާ 

ށް ގެނެްސ، ިމ ހުރިހާ ބިލެއް، އެްއ ބިުލ ހިތްހަމައެއްނުޖެހޭ. އެ ފަރާތުން ވަނީ މި ހުރިހާ ބިެލއް ެއއް ޓޭބަލެއްެގ ދަށަ

 1250އަނެއް ބިލާ ސިންކްރޮނައިްޒާވ ގޮތަކަށް ހެދުމަކީ މުހިއްކު ކަމެއް ދެކޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު މި ބިލާ ބެހޭ 

ޓްއިުރ މިނެ 2ސަފުހާގެ އިޞްލާުޙ އެބަ އޮތް. ައޅުަގނޑަށް ލިިބފައިވާ މި ވާ  12ގޮތުން ެއކި މާއްދާތަކަްށ ހުށަހަޅަން 

ނުޑގެ ހުށަހެޅުން ކަމަށް  ނުޑ ލިޔުމުން މިއަށް ައުޅގަ ތެރޭގައި މި ކަމެއް ނުެވްސ ކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު މި މަޖިލީހުގައި މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް  މަޖިލީހުގެ އިދާރީ މޭޒަށް ފޮނުވައިލާނަން. މިއީ އަުޅގަ

. އަދި ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގަިއ މީގައި ކޮށްފަިއވާ މަސައްަކތްތަކާއި މި ބިލުގައި ހުރި ކަމަށް ބައްލަވައިެދއްވުން އެެދން

ނުޑ   1255ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި މަަސއްކަްތކުރެިވެގންދާއިރުގަިއ އެ ފަރާތްތަކުން ބައްލަވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ވަރުގަދަެވ، ރައްޔިުތންނަށް ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ޤަބޫލުކުރަން. އަޅުަގނޑު ބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިޞއްީޙ ނިޒާމު 

ނޑުމެންނަށް އެނޭގ ރާއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ިނޒާމުަގއި  ލިބޭނެ ފަދަ ވަރުގަދަ ިޞއްީޙ ނިޒާމެއް ާޤއިމުެވގެންދިއުން. އަުޅގަ

ށް ބޮޑަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް އެބަ ހުރިކަން. މި ކަންކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނގަޅުކުރެވިާދނެ ކަންކަން. ވަރަ
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ރިފާޢަށް هللا ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 1265 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި ބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރި

ނޑިވަޅެްއަގއި މި ފަދަ މުހިއްމު  ޙުސައިނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރުދަންނަވަން. އަދި ސަރުާކރުން މި ފަދަ މުހިއްމު ދަ

ރިންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރުދަންނަަވން. އާދެ! މިއަުދ މި ޤައުުމެގ ބިލެއް ހުށަހަޅައިދެްއވީތީ މި ސަރުކާރުެގ ވެ

ޞިއްޙީ ހާލަތު ވަނީ ވަރަށް ނާޒުކު ފައްތަެރއްަގއި. ހޮސްިޕޓަލްތަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުެގ ފެންވަރު ދަށް ވާހަކަ ކޮންމެ 

ނިޑަވޅެއްަގއި ިޞއްޙީ ޚިދު  1270މަތުެގ ފެންވަރު ރަނގަުޅކުރުމަށް ދިވެހި ރައްޔިަތކު ދަނީ ަދއްކަމުން. ެއ ފަދަ ދަ

އަމާޒުކުެރިވގެން ޞިއްޙީ ޚިުދމަތުގެ ބިލެއް މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އައީތީ، ިމއީ ައޅުަގނުޑމެން އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. 

ން ީވ އަޅުަގނުޑ ުއއްމީދުކުރަނީ މި ބިލުގައި މިހިރަ ކަންތައްތަކަްށ މި މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި ޭބބޭފުޅުންގެ ލަފާެގ މަތީ

އެންމެ އަވަަހކަށް މި ބިލު ފާސްވެ، ަރއްޔިތުންނާ ހިސާބަްށ މީގެ ފޮނިމީރުކަން ލިބިގެންދިއުން. މި ބިލުގައި ަމއިަގނުޑ 

ގޮތެްއގައި ިޞއްޙީ ދާއިާރަގއި މަސައްކަްތކުރާ ނުވަތަ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާ 

 1275ޚިދުމަތްދޭންޖެހޭނެ ފެންވަރުތައް ވަރަށް ސާފުކޮްށ ހުށަހަޅައިފަިއވޭ. އަދި ެއ  ހިސާބުން ފެށިގެން ެއ ތަންތަނުގައި

ތަންތަނުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ޓަކައި ާޚއްޞަ ބޭފުޅަުކ، ކޮލިޓީ އެުޝއަރެންސްެގ ބޭފުޅަކު ހުންނަވާނެކަމާ އަދި ެއ 

ރަށް ސާފުކޮށް ލިޔެފައިވޭ. ޚިދުމަތްތައް ނުދެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ބޭފުޅަކަށް ލިބިގެންވާ ބާރުތައް ވެސް ވަ 

ހަމައެއާެއކީަގއި ޚިދުމަތް ލިބޭ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތަާކއި އެ ަޙްއޤުތައް ނިގުިޅގެންދާ ހިނދު، އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭނެ 

އިނާޔަތްތައް ެވސް މި ބިލުގައި ލިޔެވިފަިއވޭ. އާދެ! އަުޅަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ދެންމެ ނާޝިދު، ޢިއްޒަތްތެރި 

 1280ނާޝިދު، މި ދާއިރާގެ ވަރަށް ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުެޅއް. އެ ބޭފުާޅގެ މަޢުލޫމާތުތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަމަ  މެންބަރު

ވަރަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތަކަށް މި ބިލު ދިރާސާކުރަމުންދާއިރުަގއި ކޮމިޓީ ލެވެލްަގއި ެވގެންދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، 

ނޑު ގި ނަ ކަންތައްަތއް ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން. އަދި އެ ކަންތައްތަކަށް ތާއީދު ވެްސ އަޅުަގނޑު މި ބިލުގައި ހުރި މައިގަ

ކުރަން. އެހެންވީމާ، އުސޫެލްއގެ ގޮތުން މި ބިލަށް ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. ައދި ކޮމިޓީ ލެވެލްަގއި ހުިރ 

ކުރަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަްށ އިޞްލާޙުތައް ގެނެިވ، ވީ އެްނމެ އަވަހަކަށް މި ބިލު ފާސްެވގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު

 1285 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މި ބަލައިަލނީ އެްއވެްސ ޢިއްޒަތްތެިރ އެެހން މެންބަރަކު ފުރުޞަތަކަށް  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

ޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިޒަތްތެރި އެދިަވޑަިއގަންނަވާތޯ. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރު

 1290 އަށް.هللا މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ކޮށް، ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޞިއްޙީ ޚިދުމަތާ ބެހޭ މި ބިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ަޓކަިއ ވަަރށް މުހިއްމު ބިލެއް. އާދެ! 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ވާ ދެތިން ނުކުތާއެއް އެބަ އޮތް. ެއއް   1295އަޅުަގނޑު މިއަދު އަޅުަގނުޑެގ ވާހަކަކޮުޅގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޞިއްީޙ ޚިދު މަތާ ބެހޭ ބިލެއް ފާސްވެގެންދާއިުރގައި ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ ޞިއްޙީ ކަމަކީ އަުޅގަ

ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މަޖިލީހުގަިއ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ހުރި ބައެްއ ބިލުތަކާ އަދި ެއނޫންވެސް ޞިއްީޙ ޚިދުމަތް 

ދާޅުވި ގޮތަށް ސިންކްރޮނައިްޒކުރުން ނުވަތަ ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ބިލުތައް. ކުރީގައި ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ވި

އެއް ބިލު އަެނއް ބިލާ އޮިނަގނޑެްއގެ ތެރެއިން ގުިޅގެން އެކަތި އަެނއްަކއްޗާ ފުށުނާރާެނ ގޮތަކަށް ައޅުަގނޑުމެންގެ 

 1300 އެބަ ޖެހޭ މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަސަްއކަްތކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޞިއްޙީ 

ނޑުމެން މިއަުދ  ޚިދުމަތްދިނުމުގައި މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަެކއް ދިމާވޭ. އަުޅގަ

ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ދިމާވެފައިާވ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަަލ އަކީ ޞިއްޙީ ދާއިާރގައި ަމސައްކަތްކުރާ ފަންނީ މީހުން 

ނޑުމެން ނުލިބުމުގެ މައްސަލަ. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން މި އަުދ ޞިއްީޙ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބަލައިލިޔަސް އަުޅގަ

އެބަ ބޭނުންވޭ ދިވެހިރާއްޭޖަގއި މަސައްކަްތކުރާނެ ފަސް ސަތޭކަވަަރކަށް ޑޮކްޓަރުންާނިއ ހާހެއްހާ ދިވެހި ނަރުހުން. 

 1305ެހން ގޮތަކުން ދަންނަާވ ނަމަ، އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން މި އުޅެނީ ިޞއްޙީ ދާއިާރ އަށް ތަންތަން ބިނާކުރުމުގައި، އެ

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭނެ ތަންތަނާއި މަރުކަޒާ، އަތްލީމަ ފެންނަ ކަހަލަ، އަތަށް ލީމަ ބަރުވާ ކަހަލަ ޞިއްޙީ މަރުކަޒެްއ 

ފެނޭ. ހޮސްޕިޓަލެއް ފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކުރުމުަގއި ޞިއްީޙ 

މީހުން ނުވަތަ ފަންނީ މީހުން ތަމްރީންކުރުމުގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮަޑށް މި ކަމުަގއި އެަބ އޮްތ  ޚިދުމަތްދޭ

ނޑު އެހެން މި ދެންެނވީ ކުރިއަށް އޮތް ފަންަސވީހަަކށް އަހަރު ވާއިުރ ވެްސ  ފަހަތަށް ޖެހެވިފަ. އަުޅގަ

 1310ބޭނުންވާ ޮޑކްޓަރުންނެއް ަތމްރީނެއް ނުކުރެވޭނެ. މިއަުދ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ާދއިރާ އަށް 

ގާތްަގނޑަކަށް އަހަރަކު ިވއްސަކަށް ޑޮކްޓަރުން ތަްމރީނުކުރިޔަސް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މަސައްކަްތކުރާ ދިވެހި 

ުހގެ ތެޭރގަިއ ޑޮކްޓަރުންނަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފަންސަވީހަކަށް އަހަރު ބޭނުްނވޭ. ާރއްޖޭގެ އާބާދީ ފަންސާހަކަށް އަހަރުދުވަ

ނޑުމެްނ  ޑަބަލްެވގެންދާނެ. އެ ޑަބަލްެވގެންދާއިުރގައި އަނެްއާކވެްސ ފަންސަވީސް އަހަރުދުވަްސ ާވއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ އަަދދު ނުލިބިފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ދާއިާރ  އޮންނާނީ މި ދަންނަވާ ައޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  21ތަރައްޤީކުރުމުަގއި ފިނިހަކަ ދުވެލީަގއި   1315އަހަރު ދުެވފައި ދިޔައިރުަގއި އަުޅގަ

އިހުމާލުވެފައި އެބަ އޮތް އިްނސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްީޤކުރުމަށް. ރަނގަޅު، ފެންނަން އެބަ ހުރި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަާކިއ 

ސް ރާއްޖޭގައި ނޫނީ ނޯންނާނެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާ އަދި ބައެއް ެއކި ވައްތަުރގެ މެޝިނަރީ. މިހެން މެޝިނަރީއޭ ދެންނެވިޔަ

ޤައުމެއް، އެިކ ތަފާތު ަވްއތަރުގެ މެޝިނަރީ. އެ މަާރމާތުކުރަންވިޔަސް ގިނަ ފަހަރަށް އޭގެ އިުކއިޕްމަންޓުެގ 

ނޑުމެން މި މެޑިކަލް ޑިަވއިސަސް ބިުލގަިއ ވެސް އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ  ސްޕެއަރެއއް ނުލިބޭނެ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެްނގުޅެްނޖެހޭނެ ސިޔާސަތަކީ ކޮަބއިތޯ. އެހެންވީމާ، ކުރީަގއި ވެްސ ޞިއްޙީ ދާއިާރ ތަރައް  1320ޤީކުރުުމގަިއ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެ ިވދާޅުވި ގޮތަްށ، މިހާރު މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ހުރި ބިލުތައް ަވރަށް ރަނގަޅަށް ދިރާސާކޮށް، 

މި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމާ ބެހޭ ބިލު މޮޑިފައިކޮށް، ުނވަތަ  އެކަތި އަެނކަްއޗަށް ފުށުނާރާނެ ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން

ބަދަލުކުރެވިގެން އެބަ ދާންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ެވސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

މަށް. އަޅުަގނޑު އެހެން މި މިކަމަށް ވަރަށް ފުންކޮށް ިވްސނަވަިއ، މި ކަމަށް ވަރަށް ފުާޅކޮށް ބަހުސްކުރެިވގެންދާނެ ކަ 

ނޑު ޞިއްީޙ ދާއިރާަގއި ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަްތކޮށްފައިވާީތވެ ައޅުަގނޑަށް ލިބިފަިއާވ   1325ދެންނެވީ އަުޅގަ

ތަޖުރިބާގެ އަލީަގއި މި މަޖިލީހުގައި އަޅުަގނޑު ކޮންޓްިރބިއުޓުކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަަވން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 ރައީސް. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 1330 އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މީދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދަށް. 

 

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ތުަގއި މިއަދު ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔަ؛ ސަރުކާުރެގ . އާެދ، އަުޅަގނޑު ދެޭކގޮالم عليكم ورحمة هللا و بركاتهالس  `. 

ފަރާތުން ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބިލަކީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ހާލަތު ގޮއްސަ އޮްތ 

 1335ފަދައިްނ  ވަރަށް ބަލާއިުރގައި މި ވަުގތު ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ސަބަބަކަށް ވަީނ، އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަުށެގ ކުދި އާބާދީތަުކގައި އުޅޭ ޢާްއމު ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު އެ ތިބީ ޙަޤީޤަތުގައި ިޞއްޙީ 

ހާލަތު އެ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ވަރަށް ފޯރުކޮށްނުދެވިފަ. ހަމައެއާއެްއކޮށް ދިވެހިރާްއޖޭގެ ބޮޑެތި އާބާދީތަކުަގިއ 

ިއ ައއްޫޑއާ އަިދ ބޮޑެތި އާބާދީތަުކަގއި ުއޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ެވސް މި ވަީނ ޙަޤީޤަތުގައި މާޭލގައި ހުިރ އުޅޭ؛ މާލެ އާ

ހޮސްޕިޓަލްތަކުން އެްއވެސް ެއކަށީގެްނވާ މިންވަރަކަށް ޚިދުަމތްތައް ނުދެިވގެން. ކިތަންމެ ކުޑަ ބަްއޔެއް ޖެހުނުކަުމގައި 

 1340ޓިކެޓުނަަގިއގެން މި ދާންޖެހެނީ އިންޑިޔާ އަށް، ނޫނިއްޔާ ަތއިލެންޑަށް،  ވީނަމަވެސް އެަތއް ބަޔަކަށް ސަލާންޖަހައިގެން

ނޫނިއްޔާ ސިންގަޕޫރަށް، ނޫިނއްޔާ ކޮލަމްބޯ އަށް. ނޫނިއްޔާ ބޭރުގެ ކޮންމެވެސް އެހެން ޤަުއމަކަށް. މީގެ ނަތީޖާއަކަށް މި 
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ރަނގަޅު ބަަދލުވެގެންދިއުން. ާރއްޖެ އަށް ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިާޞދަށް ކުރަންޖެހޭ ހެޔޮ ބަދަލުގެ ބަދަލުގައި، ނު

ލިބިގެންދާ އެތައް ބޭރު ފަިއސާއެއް ބޭުރވެ، ާރއްޖޭަގއި ުކރެވެން ހުންނަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ އޮޕަރޭޝަނަށް ވެސް ިމ 

އްަޗްށ ދާންޖެހެނީ ބޭރުގެ ޤައުމުތަކަށް. ގޮސްފައި ގެންދާ ފައިާސކޮޅު، އެ ފައިސާ އިން ހަމަނުޖެހިގެން އިންޑިާޔގެ މަގުމަ 

 1345ނުކުމެ ސަލާންޖަހައި ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ޢާއިާލގެ ބަޔަކަށް ގުޅަިއ، ސަލާންޖަހައި ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުންނަ ބިލުކޮޅު މި 

ޕޭކުރެވެނީ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އިރާދަކުަރްއވަިއގެން ރާއްޖޭގެ އިންޝުއަރެންްސ ސްކީމު ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި 

ގައި ވެސް އަދި ސިލޯުނގައި ވެސް އަދި ތައިލެްނޑުަގއި ވެސް ބޭސްފަުރވާ ހިލޭ ވަނީ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އިްނޑިޔާ 

ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ހަމަޖެހިފަ. އެހެންނަމަވެސް މި ދަންނަވާ ެއްއޗަކީ މި ފަިއސާ ައީކ ދިވެހި ދައުލަުތގެ، ިދވެހި 

ން މިލިއަން ރުފިޔާ، ރައްޔިތުންގެ ފައިާސއޭ. ެއ ފައިސާ މި ޤައުމަށް ޚަރަދުކުރެވޭ ނަމަ، ކިތައް މިލިއަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ.   1350އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކިތައް ޑޮަލރު ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ރައްކާތެރިވެގެން ދެވޭނެތޯ. މިކަން އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮންެމ ކަމެއްވެސް ކުރަން ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު ތަޖުރިބާއެއް. ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަން ވެސް 

ޅު ސިސްަޓމެއް. އެ ސިސްޓަުމގައި ރަނގަޅަށް މަސަްއކަތްކުެރވިއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ އެ ތަެންއ ބޭނުންވަނީ ރަނގަ

ކާމިޔާބުެވގެންދާނެ. ައޅުަގނުޑމެންގެ ރާއްޖެ އަކީ ަތއުލީމީ ބަޔަކު ތިބި ތަެނއް. ަތއުލީމަށް ލޯބިކުރާ ވެސް ތިބި ަބއެއް. 

ނޑުމެން އެބަ  އަދި ތަރައްޤީ އަށް ފިސާިރ ކެރިފޯރުންތެރިކަމާ އެްއކޮށް  ލޯބިކުރާ ބައެްއ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

 1355ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ މިއަދު މި ބިލަކީ މުހިއްމު ބިލެއްކަން. މި ބިލުގައި ިޞއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ދެވޭ ފަރާތްތަކުން ދޭންޖެހޭނެ 

ނޑަެއޅެން ެއބަ ޖެހޭ. އެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ނޫނިއްޔާ ކްލިނިކުތަ ނޑު ކަ ކުން ދޭ މިންގަ

ޚިދުމަތްތަކަކީ ދިވެހި ދައުލަަތށް ނޫނިއްޔާ ދިވެހި ރަްއޔިުތންނަށް އެކަށޭނަ ރަނގަޅު ިޚދުމަތްތަކެއްތޯ ވެސް ބެލި، އެ 

ޚިދުމަތް ނުދެވޭ ނަމަ އެ ތަންތަން ބަންދުކުރުމަކީ ވެސް ދައުލަތުން މިއަދު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ހޮސްޕިޓަލްތަކުަގއި ތިބޭ 

ހިންގަން ތިބޭ މެނޭޖްމަންޓުންނަށް ނޭނގިގެްނ ބަެއއް މީހުންނަށް އެިއޑްސް ބަިލ ވެްސ އެަބ  ޑޮކްޓަރުންނަށް ނޫނިްއޔާ

 1360ޖައްސާ. ބަެއއް ހޮސްޕިޓަލުތަުކގައި މީހުން އެބަ މަރުވޭ ވާުނވާ ގޮެތއް ނޭނގި. އެހެންވީމާ، މިއީ ހުއްޓާލަންޖެހޭ ކަމެއް. 

އްޖޭގެ ކޮންމެ ދިވެހި ރަްއޔިތަކު ބޭނުންވޭ ފުރިހަމަ މިއީ ތަކުރާރުެވގެންވާނެ ކަެމއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ރާ

ނޑުމެންގެ ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ނޑުމެންެގ ސަރުކާރުގެ އުއްމީދަކީ ިމއަދު އިރާދަކުަރއްަވިއގެން ައޅުގަ ޞިއްޙަތެއް. އަުޅގަ

ށުން. މިދިޔަ ރައްޔިތުން މި ބޭނުންވާ ިޞްއހީ ޚިދުމަތް، އެ މީހުން އެ ޭބނުންވާ ފެންވަރަށް ގެަނއުމުގެ މަސައްކަތް ފެ

ތިންހަތަރު އަހަރުދުވަސް ވަންދެން ދިވެހި ރައްޔިތުން މި ދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑަށް ނާުއއްމީދު ކަމެއްގެ ތެރޭަގއި. ހެދިފަިއ 

 1365އޮތް ކުަޑކުޑަ ިސސްޓަމެއް ަނމަވެސް، ކިތަންމެ ރަނގަޅު ޯއގަނަިއޒޭޝަނެއް ހެދިފައި އޮްތ ނަމަވެސް، އަދި ކިތަންމެ 

ފުދޭވަަރކަށް ހެދިފައި އޮތް ޯއގަނަިއޭޒޝަނެއް، ޭއގެތެޭރގައި ހެލްތު ދާއިރާަގއި އޭުރގެ ހިންގުމުގެ އެކަީށގެންނުވާ ގޮތަށް 

ނޑުކޮށްލީ. ޭއގެ ނަތީޖާައކަށް ެވގެންދިޔައީ ކަމަށް އެކަށޭަނ  ނޑުފު ތެރޭގައި އޮތްކަުމގައި ނަމަެވްސ، މުޅި ސިސްޓަމު ފު

މީހުންނަކީ ހެލްތު ދަންނަ ބައެއް ކަމަށް ހައްަދަވއި، ެއ މީހުން ނޫން މީހުން ހެލްތު ދާއިރާ އަށް ަލްއވަިއ، ެއ 
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މީހުންނަކީ ހެލްތުގެ ބޯޑުގެ ބޭފުޅުންނަށް ހައްދަވައި؛ ހެްއދެވީމަ މި ވީ ގޮތަކީ އެެއްއ މިއެއް ވަކިުނވީ. ދިވެހި 

 1370ޅިެއއް ނެތް، ރައްޔިތުންނަކަށް ފޯރުކޮެށއް ނުދެވުނު. ފޯރުކޮށްދޭން ތިބި މީހުން މި ވީ އެކަމުެގ ެއއްވެްސ ަވއްޓަފާ

ނޑުމެްނގެ ޞިއްީޙ  އެކަމުގެ ތަޖުރިާބއެއް ނެތް، އެކަމުގެ ަތއުލީމެއް ވެސް ެނތް ބަޔަކަށް. އެހެްނވުމާއެްއކޮްށ އަުޅގަ

ނޑު  ހާލަތު މިއަދު މި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށު ދަރަޖައަކަށް ގޮއްސަ. ހިތާމަކުރާ ދަރަޖައަކަށް ޮގއްސަ. އަުޅގަ

ގެ ހޮސްޕިޓަލްތަްއ ހިންގާ ަފރާތްތަކަށް، އެ ބޭފުޅުން އެުކރާ މަސައްކަތް ަރއްޔިތުންނަްށ އިލްތިމާސްކުރަން ދިވެހިާރއްޖޭ

ޓަކައި ކުަރއްވާށޭ. އެ ބޭފުުޅން ޚިދުމަތް ދޭ ނަމަ ދޭން ބޭނުންވާ ނަމަ ރަނގަޅަށް ދެއްވާށޭ. ހަމައެކަނި ނަމެްއގަިއ 

 1375ޕިޓަލްތަކަށް ނޫނިްއާޔ ކްލިނިކުތަކަށް ލިބޭީތވެ ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަދއުލަތުގެ ފަާރތުން މި ވަގުތު ަފއިސާ ބަެއއް ހޮސް

އެކަން ކޮށްލަން ނުިތއްބަވާށޭ. އެ ބޭފުޅުންގެ ކޮލިޓީ ރަނަގޅުކުރަްއވާށޭ. މެނޭޖްމަންޓު ރަނގަޅުކުަރއްވާށޭ. އެހެންވީާމ، 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު އެ ކަްނތައް ކުރުމަށް ޓަކައި، އެ ކަންތައް، ހޮސްޕިޓަލްތައް؛ ދައުލަުތން، 

ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލެއް ކަމުަގިއ ވިޔަްސ، ޕްރަިއވެޓް ކުންުފންޏަކުން ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލެއް ކަމުަގއި ވިޔަސް އަދި 

ނޑުމެން މި ބޭނުންވަނީ ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންާވ ސްޓޭންޑަޑަށް އެ ތަންތަން  ކްލިނިކެއް ކަމުަގއި ވީނަމަެވސް އަުޅގަ

 1380ންގޭ ކަމުަގއި ވާނަމަ އެ ތަންަތން ޖޫރިމަނާ ވެސް ކުރެވޭނެ. އެ ތަންތަން ބަންދު ވެސް ހިންގުން. އެ ތަންތަން ނުހި

ނޑުމެންނަކީ މިލިއަނުން  ކުރެވޭނެ. ދިވެހި ަރއްޔިތުްނެގ އެންމެ ފުރާނަ އަކީ ވަަރށް އަގު ބޮޑު ެއއްެޗއް. ައޅުގަ

ސް ަޤއުމެްއގަިއ، ވަރަށް ކުަޑކުޑަ ޤައުެމއްަގިއ މިލިއަނުން ތިބި ބައެއް ނޫން. މުޅި ދުނިޔޭގެ އާބާދީ އަށް ބަލާއިރުަގއި ވެ

އުޅޭ ވަރަށް މަދު އާބާދީެއއްަގއި ތިބި އެންމެ ތިން ލައްަކ ފަންސާސް ހާސް ލޮބުވެތި ދިވެހި މުސްލިމު ރައްޔިތުްނ 

ހި މިތިބީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން އެ ބޭފުޅުން ދެކެ ަވރަށް ލޯބިވޭ. އަުޅަގނޑުމެންެގ ސަރުކާރުން ކޮންމެ ދިވެ

 1385ރައްޔިތެއް ެދކެ ލޯބިވޭ. އެެހންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ ދިވެހި އެްއވެސް ރައްޔިތަކު ރަނގަޅު ިޞއްޙީ 

 އާއި އެ އާއި ބައްޕަޚިދުމަތެއް ނުލިބި މަރުވެގެންާދކަށެއް. ނޫނިްއޔާ އެ ބޭފުޅުްނގެ ފުރާނަ؛ އެ ބޭފުޅުްނގެ ަމންމަ 

ނޑުމެން ޭބނު ބޭފުޅުންގެ މުޅި ޢާއިލާ ކަުރނައަޅާކަށް ނޑަްށ އިހުސާސްއަުޅގަ ކުެރވޭ ައޅުަގނުޑގެ މެއް ނުވޭ. އަުޅގަ

ނޑުގެ މަންމަ ނޫނިއްޔާ މާމަ ބަލިވީމަ ވާގޮތް. އަޅުަގނޑަށް އިހުސާސް  ދަރިޔަކު ބަލިވީމަ ވާ ގޮތް.  ކުރެޭވ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ މިއަުދ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާަދށް ވެހިރާއްޖެ އަށް ލިޭބ ދި ،އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ވުރެ ޭއޝިޔާ އަށް ށް ބަލައިލާއިުރަގއި ުމޅި ސައުުތ އީްސޓުކެޕިޓަލަ  1390ބޮުޑ އާމްދަނީެއއް ބޮލަކަށް އަުޅގަ

ޓެރި ޤައުމުތަުކެގ ރެވެންޖެހޭ އަުޅަގނޑުމެންގެ ައަވއްއެބަ ލިބޭ މިއަދު. ލިބޭއިުރަގއި މި ފައިސާ ޚަރަދު އެަބ ކު

ޤައުމުން ލިބޭނެ ގޮތަކަށް  ސިއްޙީ ޚިދުމަތް މި ،ބޭފުޅުންނަށް އެ ލިބޭ ޚިދުމަތް އެ ،އުޅޭ ގޮތަށްރައްޔިތުން ދިރި

ނޑުމެން މިއަޅުަގނޑުމެން އެބަ އީޖާދު  ތަކީ އެކަށޭނަ ގޮުތަގއި ކުެރވޭކުރާ މަސައްކަ  ުކރަންޖެހޭ. އެހެންނޫނީ އަޅުގަ

ނޑުމެްނެގ މި ނުވާނެ.އި އަުޅަގނޑުމެން ބަލައިގަެނގެންމަސައްކަތެއް ކަުމގަ ބިލު ވީހާވެސް ައވަހަށް  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 1395އްޙީ ޚިދުމަތް ލިބުމުގެ ިއ ލިބެންޖެހޭ އެންމެ ފުރިހަމަ ޞިއުލެްއގަ ތުންަނށް ރައްކާތެރި މާޙަދިވެހި ަރއްޔި ،ފާސްވެ



53 

 

ނޑުމެ ޕްަރއިވެްޓ ޝަން އަދި އަދި ޕްރަިއވެޓް ޯއގަނައިޒޭ ންެގ ދިވެހި ސަރުކާރަށް ލިބުމަށް،ކުޅަދާނަކަން އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަްށ  އެ ،ބޭފުޅުން ރަނގަޅަށް އެ މަސަްއކަތްކޮށް ކުންފުނިތަކުން ވެސް ިމކުާރ މަސައްކަުތގަިއ އެ 

ށީގެންވާ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބުމަކީ އަޅުަގނުޑ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ ހަމަ އެންމެ އެކަ

ނުޑގެ ދުޢާ އެދޭ ނަޑށް ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.އަީކ ވެ އެދުން. އަުޅގަ الم الس  و ްސ ެއއީ. އަުޅގަ

 1400 .عليكم ورحمة هللا و بركاته

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް  ޙިލްމީهللا މެންބަުރ ސަޢުދުިޢއްޒަތްތެރި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. 

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 1405 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙިލްމީهللا އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ތިނަދޫ

ފަރެސްމާތޮޑާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން  ،ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދިވެހި ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން

ށް ބޮޑަްށ އްވި ކަމަށް ޓަކައި ވަރަދެ ޙީ ޚިދުމަތުގެ ބިލު އެ ަމނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވައިއްހުށަހެޅުއްވި ޞިމުހައްމަދު ލަޠީފު 

އައިސް މަޖިލީހުން ވެސް މަޖިލީހަށް މިއީ މީގެ ކުރިންބިލަކީ  އަދާކުރަން. އާދެ! މިއެ މެންބަރަށް ޝުކުރު

 1410ބިލު ނައިސް  އަދި ިމހާތަނަށް މި ވާންޖެހޭ ބިލެއް. އެހެންނަމަވެސް ދާނެ ބިލަކަށް ފާސްކުރެިވގެން ތަންފީޛުކުެރިވގެން

ވެސް މިކަން ކުރެްއވީީތެވ މިއަދު ސަރުކާރަށް މި ކަމަށް އިސްނަންގަަވއިގެން ސަުރކާރުން  އޮްއވާ މިއަދުގެ

ވަނަ  2110ނެތި ޝުކުރެްއ އަޅުަގނޑު އަާދކުރަން. އާެދ! އަޅުަގނޑު މިހެން މި ދަންނަވަންޖެހުނީ  ހިފެހެއްޓުމެއް

ރިޔަްށ ޓަރ ކުދެްއަވއިގެން ހެލްތު ސެކްކަެމއް އަހަރު ނިމުނު ރައީސް މައުޫމނުގެ ސަރުކާރުން ވަރަށް ޮބަޑށް އިސް

އަިދ  ސެންޓަރާ ވެސް ހެލްތު ތަކުގައިރަށް ކުރަްއވާފަިއވޭ. ެއގޮތުން އެންމެ ުކދި އާބާދީ ހުރިގެންދިޔުމަށް މަސައްކަތް 

 1415، ކުެރވި ޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްތައް ތަރައްޤީބޮޑެތި އާބާީދ ހުރި ރަށްރަށުގައި އަތޮުޅ ހޮސްޕިޓަލާއި ރީ ވުރެ އެއަށް

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ ަހވާލުިވ ސަރުކާރުެގ އިހުމާލުން ވަރަްށ  ވަނަ އަހަރު މި 2110ވަނިޮކށް ރާތްކުރެިވ ނިންމާފައިއިމާ

ިކއެކި ޖަމާޢަތްތަުކގެ ބޮޑެތި ެގއްލުންތައް މި ާދިއރާ އަށް ވެފަިއވޭ. ާޚއްޞަ ގޮތެްއގަިއ ައޅުަގނޑު ފާހަަގުކރަން އެ

ބޮޑު  ރާއްޖެ އަށް ގެނެސްފައި ހުރި ވަރަށް އަގު ކޮށްގެން މިޚަރަދު އަދި ދިވެހި ސަރުާކރުގެ ބަޖެޓުން އެހީގަޔާ

ބަކީ ހަލާކުެވގެންދިޔަކަން ެއީއ އެންމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ސަބަ ،ނުކުރެވިމެޝިނަރީޒްތައް ބޭނުން

 1420ޓަރ ކުންފުނިތަކަކަށް ސެކް .ޑީ.ީޕ ސަރުކާރުން ދިވެހި ހެލްތު ައއި އެމްވަނަ އަހަރު މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް  2110

މަޤާމުތަކަްށ ލައިގެން ކަންތައް ކުރުމުެގ ސަބަބުން ދިމާވި ކަމެއްގެ ބޭފުޅުން ޭބނުންފުޅުވާ ބަޔަކު  އެ ،ބަހާލައިގެން

ނޑު މި ބޭނުންކުރަން ތިބި މީހުންނާއި ޞިއްޚީ ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ  ދަންނަވަނީ. އާދެ! އެ މެޝިނަރީޒް ވާހަކަ އަުޅގަ
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 ދަންނަވަނީ. ހެލްތު ސަބަބުގެ ވާހަަކ އަުޅަގނޑު މިއެންމެ ބޮޑު ދާންޖެހުނު އިާރ ދޫކޮށްދާމީހުން އެ  ޤާބިލު

އިސް އަދި ކަންތައްަތއް ކުރަން ތިބި އެިކއެކި  އެ ތަންތާނގެ އިސް މަާޤމުތަކަށާކޯޕަރޭޝަންތައް އުަފއްދަިއގެްނ 

ނޑު ުއޅުމުެގ ސަބަބުސްޓުން ަލއިގެން ކަންތައް ކުރަންމަޤާމުތަކަށް އެކްިޓވި  1425ން އެ ާދއިރާ ހަލާުކެވގެންދިޔަ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެން .ދަންނަވަނީ. އާދެ! އެީއ މާޒީ މި ކުރިޔަށް އޮްތ ތާނގައި ކުރިޔަށް ދާން  އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ނުޑމެން  މި ހުށަހަޅުްއވާ  ސަރުކާރުން އެހެންކަމުން، .ޖެހޭ މާޒީން ޢިބްރަތް ލިބިގަންނަން އެބަ ގަސްތުކުާރއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އާދެ! ޚިދުމަތުގައި ތިބޭ  އިުރ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް ކަމަށްބިލަކީ އޭގެ ޒާތަށް ބަލާ އަޅުގަ

މީހުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ނުރައްކާތައް އެިކއެިކ  އެބަ ބަލަންޖެހޭ. އެރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުންގެ ހިމާޔަތަށް ވެސް ނަ

ނޑުމެންނަށް ެއނގިކުރިމަތިކު އެކިެއކި މަުރޙަލާގައި ފަރާތްތަކުން  1430ފާުޅވެގެްނވާ ކަެމއް. ، ރާކަން އެއީ އަުޅގަ

ހާލަތްތަކުގައި ލިބެންޖެހޭ  އެނޫންެވސްމީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފަރުވާޔާއި ހަމައެހެންމެ، ބަލިމީހުންނަށް ވެސް ބަލި

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އް ވެސް އެ މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭޚިދުމަތްތަ ދެކޮޅަށް ެވްސ ސް އެހެންނަމަވެކަން އަޅުގަ

ލިބެންޖެހޭ ފަރުވާތައް ނުލިބި، ގިނައިރުެވގެން ބަލިމީހާ މީހާ ޫބލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ބަލި ކަންތައްތައް ދާކަން އެއީ ޤަ

އް ބައެ  ބައެއް ފަހަރަށް،، އެހެންމެ ދާކަން ވެސް ެއީއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނިގެގންދިޔަ ޙަޤީޤަތެއް. ހަމަދުނިޔެ ދޫކޮށް

ނޑުެމންގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުްނެގ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން  ނަށްހާލަތްތަކުގައި ޮޑކްޓަރުންނާިއ ނަރުހުން  1435އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންކަމުން، މިފަދަ ބިލަކުން އެ ކަންތައްތަ  ްއ ބިރުދައްކާކަން ވެސް ެއއީ އަުޅގަ

ދަންނަވަން. ކަމަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ  ސް އޭގެ ަފއިދާ އިންިތހާ އަށް ކުރާނެ ކަމެއް ފަާރތަށް ވެފުރިހަމަވެގެންދިޔުމަކީ ދެ 

ނޑުމެންަނށް ނޫސްމިދޭތެެރޔަކުޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  މިނިސްޓްރީން  ހެލްތު، ބަޔާނެއް އަުޑިއވިގެްނދިޔަން ވެސް އަުޅގަ

ބެޭހ  ާޤބިލު ދެ ޑޮކްޓަރުންނާ ންދާ ވަރަށްާރއްޖޭަގއި ަމސައްކަތްކުރަމުއުންސިލުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއް. މެޑިކަލް ކަ 

 1440ބޭފުުޅން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ  ނުކުެރވި ބަޔާންތަެކއް ެނރުމުގެ ސަބަބުން އެބޭފުޅުންނާ މަްޝވަރާ ގޮތުން އެ

 .ކަމެއް ން. ެއއީ ވަރަށް ދެރަަޝއްކުަތެކއް އުފެދިގެންދިޔަިދޔުތެރޭގައި މެދު ރައްޔިތުންގެ ހިތު ޚިދުމަތްތަކާ

މެދު  ދެ ޑޮކްޓަރުްނގެ ޚިދުމަތާ ވެފައިާވ ދާއިާރއަކުން ިޚދުމަތްކުރަމުންދިޔަ ޤާބިލުނޑުމެންނަށް ނުހަނު ޭބނުންއަޅުގަ 

ކަމަކަށް އެކަން ެވގެންދިޔައީ. އެީއ، ދެރަ ކަމެއް. އެފަދަ އުފެދިގެންިދޔަ ްއޔިތުންގެ މެދުގައި ުސވާލުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަ

ނޑު ދަންނަވާނީ އެީއ، މި ޤައުމަށް ެއންމެ ފައިދާހުރި ގޮތޭ. އާދެ! އަޅުަގނޑު ކޮމަންޑޫ ދާއިާރެގ  ކަމެއް ނުވުމަކީ އަުޅގަ

 1445ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޝިދު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ވެސް ތާއީދުކުރަން. އެ މަނިކުފާނު އެ ހުށަހަޅުއްވާ ިއސްލާޙުތަްއ 

ނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް. އާދެ! އެ މަނިކުފާނަކީ ިދުގ  ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ދިރާސާކުަރއްަވއި ބެއްެލވުމަކީ އަުޅގަ

މުއްދަތަކަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވަުމންދާ ބޭފުޅަކަށް ވާތީވެ، މި ދާއިރާަގއި ދިމާވާ ވަރަށް ގިަނ 

ތަކަކީ ޭއގައި ވަރަށް ކަންތައްތައް އެ މަނިކުފާނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާތީެވ، އެ މަނިކުފާނު އެ ހުށަހަޅުއްާވ ަކންތައް

ނޑުމެްނގެ މީދޫ  މުހިއްމު ޙަޤީޤަތްތަކެއް އެކުެލވިގެްނވާ ކަންތައްަތއް ކަމަްށ އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އާދެ! އަުޅގަ
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ނޑުމެންގެ ސަުރކާރުން ވެްސ އަދި އަމިއްލަ   1450ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ސިޔާމު އެ ފާހަގަކުެރްއވި ަފދައިން އަުޅގަ

ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ހޭދަތަކެއް ިޞއްޙީ ޚިުދމަތް ހޯދުމަށް އެބަ ޚަރަދުކުރޭ. ޚާއްޞަ ގޮެތްއގައި ާރއްޖެ  ފަރާތްތަކުން

ނޑަށް  އިން ބޭރުން އެ ހޯދާ ޚިދުމަތްތަކަކީ ދިވެހި ރާއްެޖގައި ހުިރ ޑޮލަރުތައް ބޭރަށް ދަމުންދާ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ވެހިރާްއޖޭގައި ެއކަށީގެްނވާ ހެލްތު ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެިވގެން. ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންކަމުން، އެކަން ނުވެދާނީ ދި

އެކަީށގެންވާ ޚިދުމަތްތަކެއް ެހލްތު ދާއިރާ އިން ދެވިގެންަކން އެއީ، ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރާ ޙަޤީޤަތް. އެހެންކަމުން، 

 1455ތްދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ލަސްނުކޮށް ރާއްޖޭަގއި އެކަީށެގންވާ ޚިދުމަތްދޭ ފެންވަރު ރަނގަޅު ހޮސްޕިޓަލެްއގެ ޚިދުމަ

މިއަދު މި ކުރަމުންދާ މަސަްއކަތް ައވަސް ފުރުޞަެތްއގެ ތެރޭގަިއ ވުޖޫދަށް އައިްސގެްނ އެ ޚިދުމަތް ާރއްޖެ އަްށ 

ނޑު ދެކެމުންދާ ފޮނި އުއްީމދެއް. އާދެ! ކޮންމެގޮެތއްިވޔަްސ އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލުގެ  ލިބެމުންދާ ތަން ދެކުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދޭހަވެގެންދަނީ މިއަދުގެ ހާލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު. މިއިީކ ބޭނުންތެރި ކަން ހުރި ވަރު އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ސަމާސާ އަށް ދައްކަންޖެހޭ ވާހަަކއެއް ނޫން. ވަރަށް މުހިއްމު ވާހަކަަތކެއް އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކަން މި 

ނޑުމެން ިދރިއުޅުމާ، ނޫނީ ދިރިހުރު  1460މާ ުގޅިފައި އޮތް ބިލަކަށް ވާީތވެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މި ބިލާ ޖެހެނީ. މީ އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ  މެދު ވަރަށް ޢިލްމީ ގޮތެްއގަިއ، ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްަނއިގެްނ ކޮމިޓީަގއި މަސައްކަްތކުރުމަީކ އަުޅގަ

ެޖއްޔާ ޭއގެ ނާޖަިއޒު ފައިާދ އެދޭ ކަމެްއ. ެއއީ، މީގެން އެްއވެސް ގޮތަކަްށ އަުޅަގނުޑމެންނަށް ކަމެއް ދޫކޮށްެލވިއް

ނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމައިލާނީ މި  ކޮންމެވެސް ބަޔަުކ، ކޮންމެެވސް ގޮތަކަށް ނަަގއިފާނެ ކަމަށް ފެންނާތީވެ. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވިގެްނ، ތަޞްދީޤުކުރެިވގެން  ބިލު ވީހާ އަވަހަކަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިންމައި އަދި އަޅުގަ

ނޑަށް ފުރުޞަތަށް ދެއްވީީތ މި ބި  1465ލުގެ ފުރިހަމަ ބޭނުންތެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ދުވަހަކަށް އެދެމުން. އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ުޝކުުރދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޝާހަ ޢަލީ މެންބަރު ިއރާގެދާ  އުތުރު ފުވައްމުލަކުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 1470 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބިލެއް މި ޢިއްޒަތްތެރި 

ޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާރަްށ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި މި ބިލު ސްޕޮންސަރކޮށްދެއްވި  މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިެދއްވި ަކމަށް

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފަށް ވެސް ޝުކުރުއަދާކުރަން. އާދެ! 

 1475އަދު ަވރަށް ބޮޑު ކަންޮބޑުވުންތަަކކާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޞިއްީޙ ހާލަތުެގ ވާހަަކ ައކީ ައޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް މި 

ނޑުމެން އަބަދުެވސް ދައްކަމުން އެބަ ދަން.  އެކު ިއވެމުންދާ އަެޑއް. ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ހާލަތުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ
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ްށ ސިޔާސީ އެކި ފޯރަމްތަުކގަިއ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެިކ ކަންޮކޅުތަކުަގއި މި މައްސަަލއާ ގުޅޭ ޮގތުން ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ  ބަހުސްކުރެވި، ތަފާތު އެިކ މައްސަލަތަުކގެ ވާހަކަ ތަކުރާުރޮކށް ދެކެވެމުންދާ ހިނދު، ައުޅގަ

ޖެހޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި މިފަދަ ބިލުތަކާއި ޤާނޫނުތައް ވުޖޫދުެވގެްނދިޔަ ކަމަށް ވިޔަސް ެވސް 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިދވެހިާރއްޖޭގެ އާބަދީތައް އެބަ ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ހުިރ ގޮން  1480ޖެހުންތަކެއް. އަުޅގަ

އެއްފަްސކުރެވެން. ެއއީ، ދިެވހިރާއްޖެ މިހާރު ގުދުރަތީ ގޮތުން އުފެދިފައި މި ވާ ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ 

އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމުގައި ވެސް ެއަބ  ރަށްތަކެއްަގއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ

ހުރި ގޮންޖެހުންތަކެއް. އެެހންކަމަށްވާއިުރ، ައޅުަގނޑުެމން އެބަ ޖެހޭ ތަޞަްއވުުރތަކެއް އެކަަށއަޅަން ފުރިހަމަ 

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ތަޞަްއވުރުތަެކއް އެކަަށއެޅިގެންދާ ހިނދު، އާބާދީ  ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށް ޓަކައި. އަުޅގަ

ނިޑއެްއ އެ ނޑުދަ  1485އްފަްސކުރެވެން އެބަ ޖެހޭ. އެއީ ވިހިތިރީުހގެ ތަޞަްއވުރެއް ކަމަށް ވިޔަސް އަދި އެހެން ލަ

ނޑުމެްނ  ނޑަެއޅި ކަމަށް ިވޔަސް ވެސް އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން ހާސިލްކުރުމަްށ ޓަކަިއ އެހެން ތާރީެޚއް ައޅުަގނޑުމެން ކަ

ގެ ބަޖެޓުން ތަންދޭ މިންވަރަށް މިއަދު ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެކި އެބަ ޖެހޭ މި މަސައްކަްތ ކުރުމަށް ޓަކަިއ ދައުލަތު 

ނޑުމެން ދައްާކއިރުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އެބަ ހުރި ބިންތައް ހުރި  ސަރަހައްދުތަކުގެ ބިންހިއްާކ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ކުދި އާބާދީތަްއ އެ ތަންތަނަށް ގެ ންގޮސް ސަރަހައްދުތައް. އެހެންކަމަްށވަނީނަމަ، އަުޅގަ

 1490ވަޒަްނވެރިކުެރވޭނެ ގޮެތއް ާޤނޫނާއި ަގވާއިުދގެ ތެރެއިްނ ހޯދަން. އެ ރަށްރަށުގެ ދިރިއުޅޭ ރަްއޔިތުން އެހެން 

ނޑުމެން މިއަުދ ކުދި ރަށްތަުކގެ ހެލްތު ޯޕސްޓަކަށް ނުވަަތ ޞިއްޙީ  ތަންތަނުގައި ވަޒަްނވެރިކުުރަވއިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ބޮޑެތި މަރުކަޒުތަުކގައި ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބަދަލު ަގއި އެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ހޭދަކުރަން ލިބޭ މިންވަރު އަުޅގަ

ހޮސްޕިޓަލްތަކުގަިއ ހޭދަކުރެވޭެނ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން. ައދި ކުދި ރަށްތަކުަގއި ތިބޭ މީުހންނަށް ވެސް ތަރައްީޤ ާއއި 

އި އެ ބޭފުުޅން ވެސް ދިރިުއޅެގެންކަްނ ތަމައްދުން ލިބޭނީ އަޅުަގނުޑ މި ދަންނަވާ ގޮތަށް ބޮެޑތި އާބާދީތަކުގަ 

ނޑު ގޮވާލަން މިފަަދ   1495އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، ިދވެހި ސަރުކާރަށް ވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މަސައްކަތްކުރަން. އަޅުަގނޑު އެދެނީ މިކަމަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި  ތަޞައްވުަރކާ އެުކ، އަުޅގަ

މެންބަރުން ވެސް ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްުނވުމަށްފަހު މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ިވސްނައި  މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ

އަޅުަގނޑުމެން މިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދަން. އާދެ! ޞިއްީޙ ޚިދުމަތުގެ ވާހަކަދައްާކއިރު 

ަގނޑުެމންގެ ފުރާނައާ ުގޅިފައި ހުރި މައްސަލަެއއް. ައޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ވެސް އެބަ ކަންބޮުޑވަން. ައޅު

ނޑުމެން ދައްާކއިރު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުެގ ފެންވަރު   1500ދިރިހުރުމާ ގުޅިފައި ހުރި ަމްއސަލައެއް. މިކަންކަމުެގ ވާހަަކ އަުޅގަ

ފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުެވގެން، ރަނގަޅުކުެރވޭނީ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓް މިއަދަށް ވުރެ ރަނގަޅަްށ އަޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމީ އު

ނޑުމެން ފަހިކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ. ހަމައެއާއެކު،  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރު އާމްދަނީތަކެއް ލިބިގެން. އެ މަގު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭން ހާސިލްކުެރވިފައި ހުރި އެިކއެިކ ކަންަކން މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންެގ 
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ނޑަށް އެބަ ފެނޭ. ތަފާތު ޚިޔާލު ތަފާތު ވުންތަކުގަިއ ތެރެއި ން ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ ދޫކޮށްލެވެމުންދާ މަންޒަރު އަޅުގަ

 1505ސިޔާސީ ެއކި ސަބަބުތަކާ ހެިދ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި؛ މިސާލަކަށް، ދަންނަވާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، ކުޑަދަރިފުޅަށް 

ރަށްރަށުގައި، ބައެއް އަތޮޅުތަުކގައި ދާތަން އެބަ ފެނޭ. އެހެންކަމަށްވަނީ  ދެވޭ ވެކްސިން ނުދެވޭ ހާލަތްތައް ވެސް ބަެއއް

ނޑުމެންގެ ެތރޭގައި އިތުުރެވގެން ނުވަތަ  ނަމަ، އެއީ، ައޅުަގނޑުމެންެގ ތެރެއިން ނެތިފައިވާ އެތައް ބަލިތަކެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވުމާ އެކު މިފަދަ ބިލަކަށް ބަހުސްކުރާއިރު  އަލުން އުފެދިގެން ހިނގައިާދނެ ކަމެއްކަން އެީއ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ހިތުން ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކައެއް. ހަމަމިއާެއކު، އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ވެސް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޞިއްޙީ 

 1510ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ހުސްނުވާ އާސަންދަ ިދެވހި ރައްޔިތުންނަށް ތަޢާރުފުކޮށް، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް 

ނުޑމެން އެބަ ޖެހޭ ޕްރައިވެޓް  ފަރުވާދިނުމުގެ މަސަްއކަތް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާއިރު، އަޅުަގނުޑ ހިތުން އަުޅގަ

ސެކްޓަރަށް ތަންކޮެޅއް ބޮަޑށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ހުޅުވާލަން. ހުޅުވާލުުމގައި ޕްަރއިވެޓް ސެކްޓަރުން ެއކުާރ 

ރަިއވެޓް ެސކްޓަރަށް އެބަ ޖެހޭ ޖާގަދެވެން. އޭރުން އަޅުަގނޑު ހިތުން އިންވެސްޓްމަންޓުަތއް ކަވަުރުކރެވޭނެ ގޮތަކަށް ޕް

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ެނހެދިގެން އުޅޭ ްސކޭންތަކާއި ޓެސްޓުތައް ހެދުމަށް ޓަކައި ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިްނ 

 1515ސްޕިޓަްލތަކުަގއި ިކއޫނުޖެހި ޕްރައިވެްޓ އެކަންކަމަށް ބޭނުންެވގެން، ައވަހަށް ބޭނުންވެގެން ތިބޭ ފަާރތްތަކަށް ދައުލަތުގެ ހޮ

ނުޑމެންނަށް އެ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ެދކެން. ޭއގެ މާނަ  ސެކްޓަރެގ ތެރޭން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެޑްމިޓްވާ ހިނދު، އަުޅަގނޑު ދިވެހިރާއްޭޖގައި ހުރި  އަކީ ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރގެ ހޮސްޕިޓަލެއްަގއި އަުޅގަ

އެންމެ ބޮޑެތި ގެސްޓްހައުްސތަކުގެ ރޫމުތައް ލިބޭ އަގުަގއެއް ނޫނޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރެގ 

ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ނުވަތަ ކްލިނިކުތަކުން ފަރުވާ ލިބެންޖެހޭނީ. އޭގައި ވެސް އުސޫލުތަެކއް އޮންނަން އެބަ ޖެހޭ. މި 

ނޑަްށ އެބަ ފެނޭ އެފަ ނޑު ކަންބޮުޑވާ އަެނއް ބިލުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ  1520ދަ އުސޫލުތައް ހިމަނަންޖެހޭކަން. އަދި އަޅުގަ

މައްސަލަ އަކީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ މިހާރު މެޑިކަލް އިުކއިޕްމެންޓްތަކާ އަދި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ބޭސްތައް 

މި ބިލުެގ ޛަރީޢާ އިން އެބަ ޖެހޭ ދިވެހި  ހޯދުމަށް ޓަކައި ެއ ބޭސްތައް އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިހާަރށް ވުރެ ލުިއކަން

ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން މި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބެން. އެ ފަރާތްތަކުން ދޭ ޚިދުމަކީ އިންސާނީ ޚިދުމަތެއް. 

ފަދަ ވިޔަފާރިެއއް ކަމަށް ިވޔަސް ވެސް ެއކަމުގެ ތަޖުރިބާ، ެއަކމުގެ ފަންނު ހުރި ބޭފުޅުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މި

 1525އިންސްޓްރޫމަންޓް، މިފަދަ ާއލާތްތައް ފޯރުކޮށްދޭތީ، ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް އެަތކެއް ޮބޑެތި ލުއިތަެކއް އެބަ ވޭ. 

ނޑު ދަްނނަވާލަން އޮްތ ވާހަަކ ައކީ ހެލްތު ސެކްޓަރ އިތުރަށް ވަރުގަަދކޮށް، މިހާރު ހެލްތު  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އް އުޅޭ ކަމަށް ަވނީ ނަމަ، އެ މައްސަލަތަކަށް ވެސް ޙައްލު ހޯދައިދިނުމަށް ސެކްޓަރގެ ވުޒާާރގެ ތެރޭަގއި މައްސަލަތަކެ

ނޑަށް އެބަ ފެނޭ، އެކި ވަކި ާމއްދާތަުކގައި ރަނގަޅު ވަރަށް މުހިއްމު ނުކުތާތަެކއް.  ޓަކައި މި ބިުލގެ ފަރާތުން ައޅުގަ

 އަދި ބައެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ބިލަށް...
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 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ނޑު ޢިްއޒަތްތެިރ  12321ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު  ވުމާ އެްއކޮްށ، އަުޅގަ

ޖަހާއިރު ފަށާއިރު ާވހަކަފުޅު ނިންމަވައިލެްއވުމަްށ ފުރުޞަތު. އެހެންވީމާ، މި  1މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން 

 . ހިސާބުން ބައި ގަިޑއިރުގެ ފުުރޞަތު އަރުވަން

 1535 

 ]އަށް  12312އިްނ  12321ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1540އަލުން ކުރިއަށް ގެންދަން ކަމަށް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ  . ހުްސވަގުުތކޮަޅށްފަހުالم عليكمالس  

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ ޢި

 ދާއިާރގެ ހޮޅުދޫމަރުޙަލާ، އިބްތިދާޢީ ބަހުސްެގ މަރުޙަލާ ކުރިއަްށ މި ދަނީ. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުސަުތ މި އަރުވަީނ 

 މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫކަށްފަހު( އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ށް. )ވަގުުތކޮޅަމުޙައްމަދަ ޢަލީ މެންބަރު

ުކޑަހިނދުކޮެޅއް ވީ ަފހުން ޖަލްސާ ނިންމާލިއިރު ވެ 12321ގެ ފަރާތްޕުޅުން މާފަށް އެދެމުން، އަޅުަގނޑު މުޙައްމަދު ޢަލީ

 1545ކަފުޅު ކުިރއަށް ެގންދެވީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ ގެ ވާހަޝާހް ޢަލީ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

އޭރު ދަންނަވާފަިއވާނެ، ވާަހަކފުޅު ކުރިއަށް ގެންެދވުމަށް، ނިންމައިދެއްވުމަށް ފުރުޞަތުައރުވާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، 

ނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  މެންބަރު ޢަލީ  ޢިއްޒަތްތެރި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިާރގެމާފަށް އެދެމުން އަޅުގަ

 ށް.ޝާހަ

 

 1550 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ދަންަނާވލަން އޮތް ވާހަކަ އަީކ މި ބިލު ފުރިހަމަވެގެންދާއިުރ 

ހި ރައްޔިތުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީެގ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ބިލަށް ހެދުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ދިވެ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންުކރެވިފަިއވާ ރަނގަޅު ފެންވަުރގެ ޞިއްޚީ ޚިދުމަތްދެވޭނެ  22ބަޔާންކުރެވިަފއި އެ ވާ، 

އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަދިނުަމށް ޓަކައި މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ޓަކައި 

 1555މަސައްކަތްތަކަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެބަ ޖެހޭ އެއްބާރުލުންދޭން.  ކުރަންޖެހޭ

ނޑުމެންެގ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޚާއްަޞކޮށް  ނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެޭހ މިއަދު އަުޅގަ ހަމައެއާެއކު، އަުޅގަ

ޑަސްޓްރީތަުކަގއި ެވސް އެބަ ތިބި ޕްރަިއެވްޓ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްީރގައި އަދި ތަފާތު އެހެނިހެން އިން
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ސެކްޓަރތަުކގައި އިންުޝއަެރންސްކުރެވިފަިއވާ ފަރާތްަތއް. އެހެންކަމަށްވަންޏާ މި ަފރާތްތަކަށް ވެސް އެބަ ޖެހޭ 

ޓް އާސަންދަިއގެ ތެރެއަށް ވަންނަން. ވަދެ، ޕްރައިމް އާސަންދަ ޕެކޭޖެއް ލިބިގެން ނަމަވެސް އެ ފަރާތްތަކުން ޕްރައިވެ

 1560ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ނުވަތަ ދިެވހިރާއްޖެ އިން ބޭރުން އާަސންދަ ކަވަރުކުެރވޭ ހޮސްޕިޓަްލތަކުން އަުއޓް ޕޭޝަންޓުންެގ 

ގޮތުަގއި ޚިދުމަތް ލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާުމގެ ތެރޭަގިއ އޮންނަ ކިއޫ ކުަޑކުރެވޭެނ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އަދި މިއަދު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ކަމަށް އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ިނޒާމު ބޯކޮުޅވަތަށް ދާ ތަން.  2110ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން، 

އި ތިބެން އެބަ ޖެހޭ ތަންކޮޅެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަން އެބަ ޖެހޭ ރަނގަޅުކުރެވެން. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގަ 

 1565ބޮޑަށް މި ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި ިވސްނުންތެރިކަމާ އެކު މަަސއްކަްތުކރާނެ ފަރާތްތަކެއް. ދިމާާވ 

ގޮންޖެހުންތަކަށް، ދަތިތައް ަޙއްލުކުރުމަށް ޓަަކއި އެކަށޭނެ ފިޔަވަޅުތަެކއް ިޞއްޙީ ވުޒާާރތަކުގެ ތެެރއިން ެއޅެންޖެހޭނެ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ކުރިންވެސް އަޅުަގނޑު ދެންނެވި ފަދައިން މިއަދު ކަމަށް  ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަޅުގަ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޞިއްޙީ ނިާޒމު ވެއްޓިފައި މި ވާ އަނަދވަުޅން ނެގުމަށް ޓަކައި ދިވެހިރާްއޖޭގެ ހުރިހާ މި ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގައި ަދއުލަތުގެ ފަރާތުން ދައުލަުތެގ މަޖިލީހަށް ހޮވިވަޑަިއގެން ތިްއބެވި މެންބަރުން މިއަ ދު އަުޅގަ

 1570އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ޓަަކއި އަދި ޤައުމީ އުފެއްދުންެތރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޓަކަިއ ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުތަކަށް 

ޙައްލެއް ހޯދައިެދވޭނީ.  އަޅުަގނޑުމެން ެއއްބާރުލުންދީގެން މަސައްކަްތކޮށްގެންނޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސަްއކަތަށް

އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލުތަްއ ޕާކްކޮފައި ުހއްޓުވާަފއި، ޤާނޫާނއި ަގާވއިދުތަކާ ޚިލާފޭ ިކޔާފަިއ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ 

ތެރޭގައި އަަރއިރުންވެފަިއ ދެން ޞިއްޙީ ިނޒާމު ރަނގަުޅކުަރންށޭ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ އަސާީސ ޙައްޤުތަާކއި މިނިވަންކަްނ 

ންޖެހޭ ދާއިރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެ ދާއިރާަތއް ވަުރގަދަކުރުމަށް ޓަކައި އިތުރު ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ލިބިދޭ

 1575ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ެދކެވޭ ވާަހކަ ައކީ ދެކޮޅުޖެހޭ ވާަހކަތަެކއް ނޫނޭ. ދިވެހި ަރއްޔިތުން 

އަށް ވުރެ ފުންކޮށް، ިމއަށް ވުރެ ފުާޅކޮށް ވިސްނަްނ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން މި އަމިއްލަ ސިުކނޑިން އެބަ ޖެހޭ މި

ދައްކާ ވާހަކަަތއް ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އެހެންވީމާ، ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ބިލާއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ 

ޤީޤަތުގަިއ ވެސް ސިާޔސީ ކުލަެއްއ ފަންނާނުންގެ ބިލު މި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްަވއިގެން ިދެވހި ރައްޔިތުންނަށް ޙަ

ނުޖައްސައި ޞިއްޚީ ޚިދުމަތް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އެ ކުރައްވަުމންގެންދަވާ މަސައްކަތްަތކަށް 

 1580އަޅުަގނޑު ޝުކުުރއަދާކުރަން. މި ޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދުވި ފަހުން މިއަދު ފަސް ވަނަ އަހަރު ފާއިތުވެގެންދާއިރު ވެްސ 

ފަދަ ބިލުތަކެއް ނައިސް، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަުރާވންޖެހޭ ޞިއްޙީ ނިޒާމުގެ ތެރޭން ލިބެންޖެހޭ ފަރުވާތަކާއި މި

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އަޅުަގނަޑކީ ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ނުލިބިދިޔަކަން ެއއީ، އަުޅގަ

ޑު ރަށަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއް. އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ ެއ ރަށުގެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ހާލަތު ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ އާބާދީ ބޮ

ނޑުމެން މި ތިބީ އެ ކަންބޮޑުުވމުގެ ތެރޭގަިއ. އެހެންވީމާ،  ހުރި ގޮތް. އެ ތަނުން ދެވޭ ފަރުވާ. މިއަދު ވެސް އަުޅގަ
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 1585ވެހިާރއްޖޭެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންެގ ެވސް އަޅުަގނުޑ މި ދަންނަވާ ވާަހކަ ައކީ އެކަންކަން ރަނގަުޅކުރުމަށް ޓަކަިއ ދި

އެހީތެރިކަން އެބަ ބޭނުންވޭ. ެއއާެއކު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިީލހުން ވެސް ެއކަމަށް އެހީތެރިަކން އެބަ ބޭނުންވޭ. ިޞއްޙީ 

ތަރައްީޤ  ވުޒާާރގެ ތެޭރގަިއ ެއ ކަންކަަމށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ކަހަލަ ޮގތަކަށް، އަދި ެއްއވެސް ވުޒާާރއެްއގެ ިދވެހިރާއްޖޭގެ 

އަށް ޓަކައި ިދވެހި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަށް ޓަކައި ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ެއްއވެސް ބޭފުޅަުކ 

މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، އެކަން އެބަ ޖެހޭ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ވެސް އެ ބަޔަކު ަޖވާބުދާރީކުުރވަން. 

 1590ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ބޭނުންފުޅު ވަނީ هللا ޖޭެގ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހިރާއް

ރައްޔިތުންނަށް ދުޅަހެޮޔ ޞިްއޙަތެއް ލިބެން. ިދވެހިރާއްޖެ ަތރައްޤީވާން. ިދވެހިރާއްޭޖގެ ުއފެއްދުންތެރިކަން އިތުުރވާން. 

ނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ އެހެންކަމަށްވަނީ ނަމަ، މި ކަންކަން ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކަ އި އަޅުގަ

މަސައްކަތެއް އެްއވެސް ވުޒާާރއަކުން ެއްއވެސް ފަރާތަކުން ކުރާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ 

ޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން އެ ފަރާތެްއ ޖަވާބުދާރީކުުރވާނަން. އަިދ އެ ފަރާތްތަާކ ދޭތެރޭަގިއ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަ

ނުޑ ހިތާމަކުރަން، ފުަވއްމުލަކު ހޮސްޕިޓަުލގަިއ   1595އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެޅެން ުހރި ފިޔަވަޅުަތކެްއ ެވސް އަާޅނަން. އަުޅގަ

ވަަރކަށް އަހަރުދުވަުހެގ ތެރޭގައި ހިނގާފައި ހުރި ހިާތމަވެރި ތަފާތު ހާދިސާތަކަށް.  2ުދވަސްތަުކގަިއ، ފާިއތުވި ފާއިތުވި 

ނޑު ނުހަނު ކަންބޮުޑާވ އަދި އެފަދަ ހާދިސާ ތައް ހިނާގފައިވާ ފަރާތްތަުކގެ ޢާއިލާ އަށް އެ ލިބުނު ގެއްލުންަތކަކީ ައޅުގަ

ނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކަ އަކީ  ކަމެއް ކަމުަގއި ވެސް ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޓަަކއި މި ިބލުތައް ރަނގަޅަށް ކިޔާަފއި  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ެވސް މިފަދަ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް

 1600ދިރާސާކޮށްފައި މިކަމުގެ ފަްނނީ ޤާބިލު ތަޖުރިބާކާރު ފަރާތްތަކުގެ ލަފަ ާއއި އިރުޝާދު ހޯދުމަށްފަހު، އެ ފަރާތްތަކުން 

މުެގ އެ ދައްކާ ވާަހކަ އަކީ ޙަޤީީޤ ވާހަކަ ކަމަށް ބަލައި އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް އަވަްސކުރު

ރޫހެއްަގއި މި ޢިއްޒަތްތެރި ަމޖިލީހުގައި މަސައްކަްތކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މިއީ ަވކި ބަޔަކަށް ީމގެ ކްރެޑިޓް 

ލިބޭނެ ކަމެއް ނޫން. މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން މި އުޅެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް. ިދވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން އެންެމ 

ަނ ގޮްއސި ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ އާބާދީން ެއކަކު މަދުެވގެން ެއ ދަނީ. ނިކަމެތި މީހާގެ ވެސް ފުރާ

 1605އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮންމެ މެންބަރަކީ ވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޮންމެވެސް ދާއިރާައކަށް ނިސްބަތްވާ ކޮންމެވެސް ދާއިާރއަކުްނ 

ނީ ނަމަ ނިކަމެއްެޗއް ުނވަތަ މެދު ފަންތީގެ މީހަކަށް ހޮވިވަަޑިއގެންފައި ހުރި ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރެއް. އެހެންކަަމށްވަ

ނޑު ކުރިން  އަޅުަގނޑުމެން ބަލާކަށްނުޖެހޭ. މި ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް ލިޭބނެ އިންތިޒާމުތަެކއް ހަމަޖެހެންޖެހެނީ. އަޅުގަ

އި މި ތިބި އެިކ ފާހަގަކުރިހެން ޕްރައިމް އާަސންދަ ޕެކޭޖެއް ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ ަވޒީފާ އަާދކުރާ ެއކި ސަަރހައްދުތަކުގަ 

ނޑު  އިންޑަސްޓްރީތަުކަގއި ތިއްެބިވ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިއްޖެ ކަަމށް ވަނީ ނަމަ، ަދއުލަތުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް އަުޅގަ

 1610ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން މި ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ޓަކައި ލިބޭނެ އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް ވެގެންާދނެ. އާދެ! މި ބިލު އަދިވެސް 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވީތީ ދިވެހި ސަރުކާރަްށ ޝުކުރުއަދާކުރަން. އަދި މި އެއް ފަހަރު ދިވެހި 
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ސަރުކާރުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަްތ ފުޅާކޮށް، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންގެ މިފަދަ ކަންބޮުޑުވންތައް ޙައްލުކުރުމަށް ޓަަކއި 

ނޑުގެ ވާހަކަޮކޅު ނިންމާލަން. ކުރަްއވަމުން މި ގެންދާ މަސައްކަތަށް ޝުކުރުއަދާކުރަމުން ައޅު  ގަ

 

 1615  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ިލސްޓަށް ބަލައިލާއިރު ފުރުަޞތުއަރުވަން މި ޖެހެނީ މަރަދޫ 

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާ

 1620ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލުގައި ހުރި މައްަސލަތަކަށް ވާހަކަދަްއކައި އަދި ރާއްޖޭަގއި މި ވަގުތު ިޞއްީޙ 

ތެިރ ދާއިރާ އަށް ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ވާހަކަދެްއކުމުެގ ބަދަލުގައި މި ތަނުގައި ވާހަކަދައްަކވާ ބައެއް ޢިްއޒަތް

 2މެންބަރުން ހަމައެކަނި މި ރާއްޖެ އަށް ދިމާވެފައިވާ ަމއްސަަލތައް ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ިދމާވެފައި މި ވަނީ ކުީރގެ 

ނޑު ހިތާމަކުރަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ރާއްޖޭެގ  އަހަރުގެ ސަރުކާުރގެ ދުވަްސވަރުަގއި ކަމަށް ދައްކާތީ އަުޅގަ

އަހަރުދުވަހުެގ ދިގު މުއްދަތުަގއި ާރއްޖޭެގ  22އުޅޭ މައްސަލަ އަކީ ވޭތުވެިދޔަ  ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ދިމާެވެގން މި

 1625ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ބޭފުޅުންނާއި ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީންކުރުމަށް އޭރުގައި އޮތް ސަރުކާރުތަކުްނ 

ްއޖެ އަށް ބޭނުންވާ ވަރަްށ މަސއްކަތްކޮށްަފއިނުވާތީ ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަަލއެއް. މި ރާއްޖެ އަކު ނެތް ރާ

ޑޮކްޓަރުންނެއް ތަމްރީންކުެރިވފައެއް. ނަރުހުން ތަމްރީންކުެރވިފަެއއް. އަދި ޞިއްީޙ ދާއިާރ އަށް ބޭނުންާވ އެހެނިހެން 

ެވސް މިންވަރަކަށް އިސްކަެމްއ ފަންނީ މީހުން ތަމްރީނުކުރެވިފައެއް. ހިތާމައާެއކު ދަންނަވަންޖެހެނީ މި ކަންކަމަކަށް އެއް

ވަނަ ާމްއދާ އަށް ބަލާއިުރ، ވަޒީުރގެ ަމސްއޫލިްއޔަތުެގ ތެރޭަގއި މި  2ނުދެއޭ. މިއަދު މި ހުށަހެޅިފަިއ އޮތް ޤާނޫނުެގ 

 1630ދެންނެވި ފަރާތްފަރާތް ތަމްރީންކުރުމުގެ ވާހަކަ އައިސްަފއެއް ނެތް. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތެއް ރަނގަޅެއް ނުކުެރވޭނެ ރާއްޭޖެގ 

މަށް އެކަށޭނަ ޑޮކްޓަރުން ނެތިއެއް. ިޞއްޙީ ޚިދުމަތެްއ ރަނގަެޅއް ނުކުެރވޭނެ، ާރއްޖޭަގއި ެއ ކަމަށް ބޭނުންާވ ކަ

އެހެނިހެން ފަންނީ ޓެކްނީޝަނުން ނެތިއެއް. ގަސްތުަގއި ރާަވއިގެން ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަްށ މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކޮށް، 

ނޑުމެން ފޯރުކޮށްނުދިނުމުގެ ރޭވުމެއް ުކރީގެ ސަރު ކާރުަތކުަގއި އޮްތ. އެކަން އެހެން އޮތުމުގެ ނަތީޖާ، ހިތި ނަތީޖާ އަޅުގަ

ތާރު ވެރިަކން ހިންގާ ހުރިހާ ތަނެއްަގއި ންގާ ހުރިހާ ަތނެއްަގއި، ޚުދުމުޚްމިއަދު މި ދެކެނީ. ދުނިޔޭެގ ިޑކްޓަރޓޭޝިޕް ހި

 1635 ރަށް މަދު މީހަކަށް ނޫނީ މަތީ ތައުލީމު ކުރާ ވަޓުބޭފުޅުން ސިލެކް މިފަދަ ރޭވުމެއް އޮވޭ. ވަރަށް މަދު ބަޔަކަށް ނޫނީ އެ

ތަުކގެ ތެރެއިން ރުެގ ެއިކއެކި ްސކީމުހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ަވރަށް ހަނި ދާއިރާައކުން ޫނނީ ނުލިބޭ. ސަރުކާ

ނުޑ ނުާވކަން އަނުންވާ މީހުން ތަމްރީންކޮށްފައިާދއިރާ އަށް ބޭ ޚާއްޞަކޮށް ޞިއްޙީ، ދައުލަތުގެ ެއކިެއކި ކަންކަމަށް ުޅގަ

އަހަރުގެ ސަުރކާރަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން  21އެކު ފާހަގަކުރަން. މިކަމުން ރެކިގަންނަން މިއަދުގެ ސަރުކާރު،  ހިތާމައާ
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ދެއްކެިވޔަސް މި ޙަޤީޤަތް ހަމަ ޙަޤީޤަތަކަށް ވާނީ. މިކަން ދޮގެއް ނުކުރެވޭނެ. މި ރާއްޖޭގައި ކިތަންމެ ބާރަށް ވާހަކަފުޅު

 1640މު ހިންގާ މިންވަރަށް ފަންނީ ބޭފުޅުންނާއި ޑޮކްޓަރުން ނެތްކަްނ އޮޅުަވެއއްނުލެވޭނެ. މިއަުދ މި ރާއްޖެ ޞިއްޙީ ނިޒާ

މި ބިލު ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި ަބއްލަާވއިުރގަިއ ، ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ. އެހެންވީމާ ުއޅޭ އެންމެންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާެވގެ

ގެ ވާހަަކ ދެންނެވި ފަރާތްަތއް ތަމްރީންކުރުމު ގެ ތެރޭގައި މިވަނަ މާއްދާ އަށް ވަޒީުރގެ މަސްއޫިލއްޔަތުަތކު 2ބިލުގެ 

ނުޑ އި  2މި ޤާނޫނުގެ ، ލްތިާމސްކުރަން. ދެން އަުޅަގނޑު ެއންމެ ކަންބޮޑުވާ އަނެްއ މަްއސަލަ އަކީ ގެނައުމަށް އަުޅގަ

ޝަރީ ފެންވަރުގެ ރިފަރަލް ންވާ ގޮތް ބަޔާންކުިރއިުރގައި ޓާޞިއްޙީ ޚިދުަމތުގެ ޤައުމީ ނިޒާމު އެކުެލިވގެ  ވަނަ މާއްދާަގއި

 1645ހޮސްޕިޓަލެއް ހަމައެކަނި ހުްނނަން މި ޖެހެނީ މާލޭގައިކަްނ މީގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއި އެަބ އޮތް. ޤާނޫނަކުްނ މިގޮތަށް 

ނަޑއެޅިގެން އެ ެދވެނީ ވަރަށް ނަޑއެޅުމުން ރާއްޭޖގެ އަތޮުޅތަކުގެ ަރއްޔިތުންނަށް ކަ ޮބޑު ނިކަމެތިކަމެއް. ިމއަދުެގ  ކަ

ޖެހެނީ މާލެ  ވެސް ހަމަ އެއީ. ނޭފަތަށް އޮށެއް ލެވިގެން ދިމާވާ މައްސަލައެއް ވެސް ޙައްލުކުރަން މިލަތަކީ ހާ

 . ޞިއްޙީ ތް އެްއޗަކަށް މިއަދު ވަނީ ވެފައައިްސގެން. އާސަންދަ ެއކަީށގެންވާ ފެްނވަރަކަށް ނުހިނގާ. ނަމެއްަގއި އޮ

އިާސއެްއ ކުުރމަށް އެކަީށގެންވާ މަަސއްކަެތއް، އެކަީށގެންާވ ފަމަރުކަޒުތަުކގަިއ ތަރައްޤީ  ނިޒާމު ރާއްޖޭެގ އަތޮޅުަތކުގެ 

 1650އާސަންދަ އަްށ  ،ބެހޭ ވަޒީރު އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީއަކަށް ހާޒިރުކުރީމަ ވިދާޅުވީ ނެތް. ކުރީގެ ޞިއްޙަތާ

ދަނީ  މިއަށް ވުރެ ބޮޑު އެްއޗެއް  12އަްށ ޚަރަދުކުރީމާ ދެން ބާކީ ހުރި އެއްެޗއްގެ % އެންސްޕާޚަރަދުކޮށްފައި 

ސަރުކާރު ޮހސްޕިޓަލްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ  ،ޞިއްޙީ ނިޒާުމގައި މަަސްއކަތްކުރާ މުަވއްޒަފުންނަށޭ. އެހެންކަމުން

. ިއކުއިޕްމަންޓް ގަންނާނެ ފަިއސާއެއް ފޯރުކޮެށއް ނުދެއޭ. ނުދެއޭ ފައިސާެއއް ނެތޭ. ސަރުކާުރން ފޯރުކޮށެއް

މަންމެން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނީ؟ ހެއްޔޭ ތިނުދެއޭ. ދެން ކިހިނެއް ކޮށެއްކޮންސިއުމަބަލްސް ގަންނާނެ ފައިސާެއއް ފޯރު

 1655ކުރެވޭ ދަރަޖައަށޭ، ނުމި އެއްޗިހިތައް ހުރީ ހަލާކުވެފައޭ. މަރާމާތު ހަރާލޯންޗުފަ އެމްބިޔުލަންސް ދަތުރާ،

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ، ކުެރވޭނެ ގޮެތއް ނެތޭ. އެހެންވީމާމަސައްކަތް އެަބ ަވނަ މާއްދާ ވެސް  1އަުޅގަ

ގެ އި ސިޓީތަުކގައި އެންމެ ކުޑަެވގެން މާލޭގެ މި ހިނގާ މަރުކަޒީ ހޮސްޕިޓަލްރަންޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަުކގަޔާ އިޞްލާޙުކު

ހުންނަން އެބަ ޖެހޭ. ކޮންމެ، ދިމާވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަުކގެ މީހުންނަށް މާލެ  ފެންވަރު އެއް ހޮސްޕިޓަލް

ޓަކައި  މަދުކުރުމަށް ކުރުންއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ މީހުން ދަތުރު  ބޮޑު ޚަރަދެއް. އަދި ރާއްޖެ އައިސް މިކަން ކުރުމަކީ

 1660މާލޭގައި ވެސް އަދި ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަުކގައި ވެސް ހުރި ތަންތަނުގެ ފެންވަރު މަތިކުރަންޖެހޭ. ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރަން 

މަށް ބާރުއަޅާ ގޮތަށް މި ބިލުގައި ނެތްކަމީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ޖެހޭ. ނަރުހުން އުފައްދަން އެބަ ޖެހޭ. މިކަންކަ އެބަ

ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ިޞއްީޙ  ފައި ތިމަންމެން މި ބިލެްއގެ ނަމުގައި ުހށަހެޅުމަކުން ނުނިމޭނެ. އަދި ހުށަހަޅާ ،ބިލެއް

ޢިއްޒަތްތެިރ  ނުނިމޭނެ. ނިޒާމު ކުރިއަުރވަން މަސަްއަކތް އެބަ ކުރަމޭ ކިޔާފަިއ މިތާގައި ފޮނިެކނިޑޔަކަސް އެކަެމއް

ނޑު މިދަންނަވަނީ ، ރައީސް. އެހެންވީމާ ވަނަ ާމްއދާ ބަދަލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް މިހާ  1އަުޅގަ
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 1665އެބަ ހުރި. ެއކަމަކު  ނޫނުން. މީގެ ކުރީަގއި ވެސް ފަރަގުނުޖެހޭ ޤާޑު ނަސްލީ އިމްތިޔާަޒކުްނ ފަރަގުކުރާކަށްބޮ

 ިޢއްޒަްތތެރި... ، ކަން ކޮށްފައި އޮތީކީ. އެހެންވީމާން ނޫން އެޤާނޫނަކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެ

 1670 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް

ނޑުމެން ކުރިމައްަޗށް ހުށަހެޅިފައި މި `.  ވާ ބިލު،  ޝުކުރިްއޔާ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިހާރު އަޅުގަ

ފަރެސްމާތޮޑާ ާދއިރާެގ  ހުށަހެޅުްއވި، މި ބިލު ހުށަހެޅުްއވީ ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިނުމުގެ ބިުލ؛ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް

ނޑުމެން މިހާރު ރާއްޝުކުރު ލަޠީފަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު  ޖޭގައި ދަންނަވަން. މިއީ އަުޅގަ

 1675)ހ( ަގއި  ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ފާަހގަކުރަން. އެގޮތުން މި ބިލުގެ ދެ ވަނަ މާއްދާގެ މު ިބލެއްޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް މުހިއް

ފައި އެބަ އޮތް. މިހެން ކުރުން ބަޔާްނކޮށްދުމަތުގެ ޤައުމީ ނިޒާމެއް ޤާއިމުޞިއްޙީ ޚި ޤައުމީ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން؛

ޤާއިމުެވގެންދިއުން މިީއ މި ނިޒާމު  ޤީޤަތުގައި މާލެ އާއި ރަށްރަށުގައިބަޔާންކޮށްފައި އޮްތއިރު އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ޙަ

ނުޑގެ ާދއިރާ އަށް ަބލާއިރު މަކުނުދޫ ދާއިާރގެވަރަށް މުހިއް މާ  މަުކނުދޫ އަކީ އެހެން ރަށްތަކާ މު ކަމެކޭ. މިހާރު އަުޅގަ

މިހާރު ވަނީ ޞިއްޙީ ގޮތުން މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް  ރުގައި އޮންނަ ރަށެއް. ެއހެންކަމުން، އެ ރަށަށް ވެސްދު

 1680ރު އެ ރަށަށް ވަރަށް ަގޑިއިރަށް ިޞއްޙީ މަރުަކޒު ުހޅުވިފަިއ ހުރުން މިއީ ވެްސ މިހާ 22. ެއގޮތުން ބޭނުންވެފަ

ކަންަތއް ކޮްށގެން ެއ ރަށަށް އިތުުރ ޑޮކްޓަެރއް އަދި ނަރުެހއް  ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ާފހަގަވާ ކަމެއް. ެއގޮތަށްބޭނުންތެރި

ން ފުރައިގެން ކުޅުުދއްފުއްޓަށް ދިއުމުގެ މަގުމަީތގައި މަރުެގ ކުނުދޫވެސް ލިބެން އޮތީ. ަބއެއް ަފހަރަށް ދިމާވޭ ހަމަ މަ

ނޑަށް މަުޢލޫއަހަރު ކުރިން 2ހުރި. މީގެ  ހާދިސާތައް ވެސް ހިނގާަފއި އެބަ ގޮތުން އެފަދަ  މާތު ލިބޭވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ މިފަދަ ބިލެއް ފަރުމާކުރެވިގެން އަންނައިުރ ، ހިނގާފައި އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ ހާދިސާއެއް އަުޅގަ

 1685މު ކަމެކޭ. އަދި މީެގއިތުރުން ކަމެއް ދިނުން މިއީ ވަރަްށ މުހިއްމިގޮތަށް ދުރުަގއި ހުންނަ ރަްށރަށަށް ޚާއްޞަ ސަމާލު 

ކުމުންދޫަގއި ެވސް ޞިއްޙީ ޚިދުމަްތ  ނޭުކރެންދޫ އާއި ހދ. ވާ ހދ. ާރގެ އަނެއް ދެ ރަށް ކަމަށްއަޅުަގނުޑގެ ދާއި

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ެއގޮ ެވްސ ތުން ނޭކުރެންދޫގައި ވެސް މިހާރުއިތުރަށް ހަރުދަނާކުރަންޖެހިފައިާވކަން އަުޅގަ

ނީ. އެގޮތުްނ އެަފދަ ކަންތައްތަްއ ވެސް ހަމަ ހަފްތާ ވަ 2އެމްބިޔުލަންސްެގ ޚިދުމަތް ެވސް ހުއްޓިފަިއވާތާ މިހާރު 

ނުޑ  ،ކަންތައްަތއް ކުިރއަށްެގންދެވުން ޒިންމާާވނެ ގޮތަކަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަާލަގއި މި އިތުރަށް މިނިސްޓަރު މިއީ އަުޅގަ

 1690ރި ޚިދުމަތެއް. ޤައުމެްއގެ ގޮުތަގއި އޮތުމަށް ނުހަނު ބޭނުންތެ ،ހަމަ ފާހަގަކުރާ ކަމެއް. ެއއީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަކީ ަޤއުމެއް

މި ބިލު ، އުމަކަށް ވެގެންަދނީ. އެހެންވީމާޞިއްޙީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ބަޔަކު ޤައުމެްއަގއި ތިބެގެން ޤައުމެއް ޤަ
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ން އިތުރަްށ ވުރެ އިތުރަށް ބަްއލަވައި ިޞއްޙީ ދާއިާރ ހަރުދަނާކުރެއްވުުމގެ ގޮތު ދިރާސާކުރެްއވުމުަގއި ކޮމިޓީްނ މިހާރަށް

އަދި މާލެއެޭކ ެއއްފަދައިން  ސް ބޭތިއްބުމުގެ އިންތިޒާމުތަކާ އި އިުތރު ޑޮކްޓަރުން ރަށްރަުށގައި ވެ ތަކާތަމްރީން ޕްރޮގްރާމު

ވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގއި ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިެދއްވުްނ  ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުަތކުން ވެސް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް މިއަށް

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭއެ  1695 އި ދަންަނަވން. ޝުކުރިއްާޔ، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ކަުމގަ އެދުމެއްއީ އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެން

 

 1700  ވާހަކަދެއްެކވުން: ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު

ނޑުމެން އެންމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރާ`. ޝުކު ގޮތުަގއި ިޞއްޙަތު  ިރއްޔާ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ައުޅގަ

މީހާ އަށް ލިބޭ އެންމެ މުހިންމު އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތް. އަިދ ހަމަ އެހެންމެ އިންސާނާ  ސަލާމަތުން ހުރުމަކީ އެ

ހަމަ ޞިއްޙަތެއްަގއި ހުރުން. ދިރާސާތަކުން ދައްާކ ކަމަީކ ފުރި ޓަކައި އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ެއއް ދިރިހުރުމަށް

ނޑުމެން އެްނމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ެވސް ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެްއގައި ބަލިނުވެ ގިނަ ުދވަހު ުއޅެޭވ  ގޮތުަގއި، އަުޅގަ

 1705ދިރާސާތަކުން  ރަނގަޅު ޞިއްޙަތެްއަގއި ތިބޭ މީހުންނަކީ އުމުރު ދިގު ބައެއް. ދުނިޔޭގައި ގިނަ ދުވަހު ތިބޭ ބައެއް. މިއީ

ނޑުމެން ޤަބޫލު ވެސް ކުރާ ގޮތް. އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަީތގައި ެފންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތް ވެސް  ދައްކާ  ގޮތް. އަދި އަުޅގަ

ލިބޭ ައސާސީ ޙައްޤެއް އެއީ ފުރިހަަމ ޞިއްޙަތެްއ، ޚިދުމަތްތަކެއް  ވަނަ މާއްާދގައި 22މެ. އާދެ! ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މި ިބލު މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަ.  ޓަކައި ސަުރާކރުން މިއަދު މި ވަނީ ަވރުކޮށްދިނުމަށްލިބެން ހުރުން. އެހެން ކަށަ

 އްަގއި ުހއްޓަސް ވެްސ އެ ވެްސ ރާއްޭޖގެ ކޮންމެ ކަންޮކޅެ ކިތަންމެ ދުުރގަިއ ހުއްޓަސް ލުގައި ުހއްޓަްސ، ކިތަންމެ ދަތިހާ

 1710ނުކުަރއްވާ. މެދު ެއއްވެސް ަޝއްެކއް ށްދޭނެކަމާމީހަކަށް ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއް ލިބޭނެ މަގު ސަރުކާރުން ތަނަވަސްކޮ

ނުޑމެން މި ބޭނުންކުރަމުންދާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެމުންދާ  ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލަކީ އޭެގ ފެށުން. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު މި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކަށް އިތުރު ފަހިކަމަކާއި ދުޅަހެޔޮ ކަންތައްތަކެއް ގެނެސްދޭނެ ބިލެއް  ކަމުގައި އަުޅގަ

 ތަނުގަިއ، މަޖިލީހުގެ މު ކަންތައްތަކެއް އެކަަށއަޅާފަިއވޭ. މިން. އާެދ! މި ބިލުން ވަރަށް މުހިއްދަންނަވަނީ ކެރިހުރެގެ

ވެސް  ހަމައެކަނި މި ބިލުގައި ބުނެފަިއ ހުރި ކަންތައްތަކެއް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ހާމައެއް ފްލޯގައި ވާހަކަަދއްަކިއގެން

 1715ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަީކ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިާރެއއްަގިއ  ،ޮގތެއް ެވސް ނުނެރެވޭނެ. އެހެންކަމުންއަދި ެއކަމަށް  .ނުކުރެވޭނެ

ކު ލިބިދޭންޖެހޭ އެ ރާއްޖޭަގއި ދެމުން ވެސް އަންނަ އެއްޗެްއ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މިހާރު ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ފަސޭހަކަމާ

ނޑުެމން ޖެހޭ ވެްސ ކަަމކަށްގޮތްގޮތް ާރވަން ނަށް ކުރެވޭނީ މި ބިލު ދާ ކޮމިޓީއެްއަގއި. ޙަޤީޤަތުަގއި ވާތީ ިމކަން އަުޅގަ

އެކުވެގެން މި ބިލު  ހަމައެހެންމެ ޤާނޫނީ މާހިރުންނާ އަދި ދާއިާރގައި ތިބި ފަންނުވެރިންނާއެ ކޮމިޓީަގއި ޞިއްޙީ 
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ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން މި ބިލު ސަރުކާރުން  ނީ. ޙަޤީޤަތުގައިނަށް ބިލެއްގެ ޮގތުގައި ގެންނަންޖެހެފަރުމާކުރެވިގެން އަުޅގަ

ނޑު  ކަށްކަމު މަޤްޞަދުތަޅާފައި ވަނީ ވަރަށް ވަރަށް މުހިއްހުށަހަ  1720ދަންނަވާނީ އެންމެ ޓަކައި. އެހެންކަމުން، ައޅުގަ

ލުން. އެކުަލަވއި، މު ކަމެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވެީނ ޞިއްީޙ ޚިދުމަތުގެ ޤައުީމ ނިޒާމެްއ ޤާއިމްކޮށްމުހިއް

ދާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ވަަރްށ  ލާފައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބެމުން މިހާރު މި ނިޒާުމގެ ތެރެއިންޙަޤީޤަތުގައި މި 

ލު ނުކުރަން. އެއީ ިމ ބިމެދު އަޅުަގނޑު ހަމަ ަޝއްެކއް ދެމެހެއްޓެނިިވ ގޮތެްއަގއި ލިިބގެންދާނެކަމާ ،އަށް ފުރިހަމަ

ހާ އަށް ވެްސ ދިވެިހ މީހަކަށް ވެސް، އެންމެ އާދަިއގެ މީ ލީމާ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެއެްއކޮޅުން އަެނއްޮކޅަށް ިކޔައި 

 1725އެންމެ ، އޮތީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ އެންމެ ނިކަމެތި ލެވޭ ކަމަށް ވަްނޏާ އެނގޭނެ މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިފައި މިބަހުން ކިޔައި

ުމގަިއ ވީނަމަެވސް، ށޭ. ެއއީ ޮޑކްަޓރެއް ކަލުގައި ހުރި މީހާ އަށް ވެސް ފުރިހަމަ ޞިއްޙަެތއް ިލބޭ ފަދަ ގޮތަކަދަތިހާ

ެއ ނަމަވެސް ގައި ބައިވެިރވާ އެހެން މުވަްއަޒފެއް ކަމުގައި ވީދިނުމުނަރުހެއް ކަމުގައި ވީނަަމވެސް އަދި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް

ނަށް މީހުން އަދި ހަމަ އެ ،އްކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަ އެ ހުރިހާ އެންމެން  ހުރިހާ އެންމެންގެ ރޯލުތަކާއި 

 ން ލީމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއްަގއި ލިބޭނެ ގޮތްތައް ެވސް މި ނިޒާމުގެ ތެރޭނުތަކާއި ތައުލިބެންޖެހޭ ތަމްރީ

ނޑު ކުޑަ އެކަށަެއޅިގެންދާނެކަމާ ނޑުމެން އެންމެންގެ ެވސް ވެސް ަޝއްެކއް މެދު އަޅުގަ  1730ނުކުރަން. ޙަޤީޤަތުގައި ައުޅގަ

ވުެރ  ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް ޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުންދާއަ ،އޮތް، މިހާރު މި ހިނގަމުންދާ ބޭނުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި

ނޑުމެން އެންމެންގެ ެވސް ުސވާލަކީ މިއަދު ކީްއވެގެންޯތ  އެތައް ރަނގަޅު ނިޒާެމއް ެގނައުން. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ކަްށ އަްށ ފަރުވާދޭންޖެހޭ ގޮތްތަ ރާއްޖޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން ބަލިވެގެންދާއިުރަގއި އެ ަބްއޔަށް އެންމެ ފުރިހަމަ

ގޮތުން ޖެހޭ  މާޙައުލު ހުރި ާފޅީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކާއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުދެވެނީ. ރާއްޖޭގެ ދިރިއުޅުުމގެ ަވއްޓަ

 1735އިން  ގޮތެްއަގއި ރާއްޖެ މިކަހަލަ ބައިވަރު ބަލިަތކެއް ޖެހޭ. ާޚްއޞަ މަ ަގއިންަގަޔށް އަރާ ބަލިތަކާ،އަދި ހަ ބަލިތަކާ

ތަކެއް ގޮްސގެން ފަރުވާކުރަންެޖހޭ ވަރަށް ގިނަ ބަލިތަކެއް ރާއްޖޭަގއި ވެސް އެބަ ުއޅޭ. އިލާބޭރަށް ވަރަށް ގިނަ ޢާ

އްލެއް ގެނެިވގެންދާނެ ބިލެއް ކަމުގައި ައޅުަގނޑަށް ަޔޤީންކުރެވޭ. އާދެ! ރާއްޖޭަގއި އެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ޙަ، އެހެންކަމުން

 ލިބޭނެ ގޮތެއް. ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާ ބަލިތަކަށް ފަރުވާޖެހޭ ހުރި ވަގުތަކު ނެތް ައޅުަގނޑުެމންނަށް އެންމެންނަށް މި

ސަުރކާުރން  ގެއެްއކޮްށ އަޅުަގނޑުމެންޓިނޭޝަން. އެހެންކަމުން، އެއާ ވަނަ ޓުއަރިސްޓް ޑެސް އޮތީ ދުނިޔޭގެ ެއއް

 1740ޕިޓަލުތައް ދުނިޔެ ޤަޫބލުކުރާ ފަދަ ހޮސް ެފންވަރު ރަނގަުޅ، މަސައްކަތްކޮްށގެން ދިވެހިރާްއޖޭގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު،

ރިފަރަލް އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް. މި ހޮސްޕިޓަލްގެ ވެސް  ،އަޅަމުންގެންދާނެ. ޙަޤީޤަތުގަިއ މާލޭގައި މިހިރީ ޓަރޝަރީ

ނޑަށް މި އެހެންމެ ބިލުގެ ތެރެިއން ވެސް އަދި ހަމަ ފެންވަރު އެތައް ގުނަެއއް ރަނގަޅުކުރަމުންދާނެ ކަމަށް ައޅުގަ

ނޑަށް އަުޑއިެވމުން، ފެންނަމުން އެސަރުކާރުގެ ެއކިެއކި ނިންމާ ނި ބަ ދޭ. ންމުންތަކުގެ ތެރެއިން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  އްޙީ ފުރިހަމަ ޞިދާނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުރިޔަށް އޮްތ ތަނުގައި ފެނިގެންރައްޔިތުންނަށް އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

 1745ރުންނާއި ނަރުހުންނާ އަދި ޞިއްޙީ ންމެ ޑޮކްޓަލިބިގެން އަދި ހަމައެހެ އްގެ ތެެރއިން ރަނަގޅު ފަރުވާނިޒާމެ
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ބޭްސ  ފަރުވާލިބިގެން އަދި، ވެރިން ވެްސ ހަމަ އަށް ތިެބގެންޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފަންނު

ކަމުަގއި. ޙަޤީޤަުތގަިއ  ފަރުވާ ލިބެމުންދާ ނިާޒމެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެްނޮގސް އެ ފަުރވާ ލިބެމުންދާނެ

މާދަމާ ވެސް އަދި  ެވސް ހުރި. އިްއޔެ .ހުރި މިހާރުވެސް އެބަ .ހުރި ރު ަކންތައްތައް އެބަކުރަންޖެހޭ ބައިވަރަނގަޅު

ކުރަންޖެހޭ އެްއޗެއް ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭ އެއްެޗއް. އެހެންކަމުން، ޙީ ނިޒާމަކީ އަބަދުވެސް ތަަރއްޤީއްހުންނާނެ. ޞި

ނުޑމެން ފަށައިގެންފި ކަމަށް ވަންޏާ   1750ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގަިއ އަޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގިއ މިހާރުން ފެށިގެން އަޅުގަ

އްޙަތެއް ކަމުަގއި ދަންނަަވން. އަދި ހަމައެހެންމެ، މިހާރު ލިބިގެންދާނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ޞި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަްއޔިތަކަށް

ށް ފުރިހަމަ ދުޅަހެޔޮ ތަކުގެ ތެރެއިްނ ލާފައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްިޔތުންނަދާ ސިއްޙީ ޕްރޮގްރާމު ރޭވެމުން ކުރިޔަށް މި

ނުޑ ދަންނަވަން. މިހެން މި ބިލުގެ ތެެރއިންނާ  ވަނީ މި ދެންނެވީ ައޅުަގނޑުމެން މި ސިއްޙަތެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ައުޅގަ

އަދި  ން މި ދިރާގައި ދޭ ޚިދުމަތްތަކާގެ ތެެރއިއި ާރވާ ެއކިެއކި ޕްރޮގްރާމުއްީޙ ދާއިރާގަ އަދި ހަމަ އެހެންމެ ޞި

 1755ކުެރވޭ ަގއި މަސަްއކަތްތަކުިއވާ ސެންޓަރުތަާކއި އެ ސެންަޓރުކުރެވިފައިން ިޚދުމަތްދޭން މި ޤާއިމު ހަމައެހެން މި ދާއިރާ

. އަޅުަގނުޑ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބޭނެ ގޮތް ވެފަމީހުންނަށް ޓެނިވި ގޮތެއްަގއި ރަނގަޅަށް ބަލިމީހުންނަށް ދެމެހެއް

ބެހޭ ގޮތުން ކޮންމެ މާއްދާއަކަްށ  ބޮޑު ބިލެއް މި ބިލާ ވަަރށް ،ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ދިގު ބިލެއް  ބިލާ އަސްލުަގއި މި

ނޑުމެންެގ ވަރަށް ގިނަ ރިޒަވޭޝަން . އެހެންނަމަވެސްވަިކވަކިން ދާކަށް ނެތިން ވަރަށް ގިނަ އިޞްލާޙުތަކެްއ ، އަޅުގަ

އަދި ހަމައެހެންމެ ، ްއޙީ ދާއިރާަގއި ވަރަށް ގިނަ ުދވަހު އުޅެ އެއީ ޞިބިލަށް ހުށަހަޅަން.  އޮތް މި ތަކެއް އެބަޓުންކޮމެ

 1760އަދި ހަމަ އެ  ަނ އިހުސާސްތަކާއަންނަ މީހުންގެ ގިނަގިޓަަކއި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ެވެގން ބަލި އަށް އްޙީ ދާއިރާޞި

ގެ ތެރޭަގއި ެއ އޮންަނ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ރޭިވގެން  އިރެްއގައި  މީހުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ތަކުީލފުތަކަކާ އަދި ހަމައެންމެ އެ

އޮތް ބިލަކީ  ައޅުަގނޑު ުކރިމަތީގައި މި ،ބިލު ދެނެގަެނވިފަިއވާ މީހަކަށް މި އް ރަނަގޅަްށ ބަލައިތަހުރި މައްސަލަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު  އަދި ހަމައެެހންމެިދވެހީންނަށް އުޖާލާ މުސްތަޤްބަލެއް ގެެނސްދޭނެ ބިލެކޭ.  ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި

ގެންާދ ތްކުރުމަށް ޓަކައި ާޤއިމުކުެރވެމުންިއތުރަށް މަސައްކަހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ެވސް އޭގެ  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

 1765މެން ވާހަކަަދއްާކއިރުަގއި ޞިއްޙީ ިނޒާމުެގ އަޅުަގނޑު .ދާނެ ކަމެކޭވެސް މަތި ކުރެވިގެން މަރުކަޒުގެ ފެންވަރު

ތުން ބޭނުްނާވ ދެްއކި ނަމަެވސް ހުސްއެކަިނ ސަރުކާަރކުންނެއް ރަްއޔިްސ އަދި އެހެން ކަމެްއގެ ވާހަކަދެްއކިޔަވާހަކަ

އައީ އަދި ހަމަ ކުރިޔަްށ  ހަމަ އަށް ވެސް މި އަީކ މިހާތަނާ އްޙީ ދާއިރާހުރިހާ ކަންކަމަށް މަގުފަހިނުކޮށްދެވޭނެ. ޞި

 ކޮްށގެން. މިހެން މި އިވެޓް ެސކްޓަރ ވެސް ަމސައްކަތްގުޅާލަިއގެން ޕްރަވެސް ދާނީ ސަރުކާރާ ހަމަ އަތް އޮތް ތަނުގައި

ަސރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ  .ވެސް ިމަކން ހިނގަމުންދާ ގޮތް ހުރިހާ ތަނެއްގައި  ދެންނެވީ މިއީ ދުނިޔޭގެ 

 1770ްސ ން ވެޕްރައިވެޓް ެސކްޓަރު، މި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ޓަކައި އަިމއްލަ ފަރާތްތަކުން މެއެހެންއަދި ހަމަ، ޚިދުމަތްތައް

ޚިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމައަކަށް ނުދެވޭނެ.  ޙީއްބައި ގުޅިގެން ނޫނިއްޔާ ޞި މި ދެ .ގެންދާނެމަސައްކަތްކުރަމުން

އަދި ހަމަ އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޓަކައި  އަކީ ފައިާސއާ އްޙީ ދާިއރާދަންނަވައިލާނީ ޞި އަޅުަގނޑު ނިންމާލަމުން ވެސް 
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އަސާސީ ތިން ބަިއ  ،މި ތިން ބައި ،މި ތިން ބައި ،ބޭނުންކުރާ ސާމާނާ އަދި ހަމަ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް

ނޑު ދަންަނވާނީ ކޮމިޓީައަކށް ހިނގައްޖެ ކަމަށް ވަންާޏ  ބިލު ގެން ނޫނީ ނުދެވޭނެ ކަމަކަށް ވާތީ މިފުރިހަމަވެ އަުޅގަ

 1775ޤާނޫނަކަށް ެވގެންދާއިރުަގއި މިކަމާ ުގޅުންހުރި  ބިލު މި ،ކުރަމުންދާއިރުަގއި ބިލުގެ ފަރުމާ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓގައި މި

މަޢުލޫމާތުގެ އަލީަގއި މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުގެ އޮނިަގނޑުތަކަްށ  ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ގެނެސް އެ ފަރާތްތަކުގެ

ބިލުގެ  ދިވެހީން ގެނެސް ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް މި ،މު އިޞްލާޙުތަކެއް ގެެނސްރަށް ފުރިހަމަ، ވަރަށް މުހިއްވަ

ވަރަށް ބޮޑަްށ  .ދާނެގެންަގއި ލިބޭނެ މަގު ތަނަަވސްވެ އްީޙ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަ ގޮތެއްތެރެއިން ލާފައި މި ޞި

 ޓަަކއި. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް

 1780 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިާރެގ  ،ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން ،0.1ހިސާބުން އެޖެންޑާ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު މި

ެގ ބަހުސްެގ މިއަދުެގ ހަޅުއްވާފަިއވާ ިސއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބިލުޠީފް ހުށަލަ މުޙައްމަދު ޙުަސިއންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ކުރީ ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ތަމަ ބައިގެ މަރުޙަލާ ކަޑަްއތުފުރަ

 1785 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި  ސައްކަތްތައް. ރި މަ. ުނނިމިހ11ުއެޖެންޑާ އައިޓަމު  ަދނީ މިހާރު ދެން އަޅުގަ

 1790އްީޙ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޞިސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނައިފަރު ދާއިރާގެ  -11.1

ގުތުަތއް ބާކީ ހުރި ގޮތް ގެ ބަހުސް ކުރިޔަށް ގެންދެވުން. މިހާރު ވަކަތްތެރިކަމުގެ ބިލުޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައް

 1ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ؛  22 މިނެޓު 1. އެމް.ޑީ.ޕީ؛ ސިކުންތު 21 މިނެޓު 21މް؛ ދަންނަވައިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެ

ިކ ވަ  ސިކުންތު. 10 މިނެޓު 2؛ ދާލަތު ޕާޓީކުންތު. ޢަސި  22 މިނެޓު 11ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ؛  22މިނެޓު 

ނޑު މިނެޓު 2ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ުނގަންނަވާޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވަވޑައި ބަލަނީ ކުރީ ދުވަހުގެ  މިހާރު މި. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެްނމެ ފަހުން މި. ލިސްޓަށް  1795އާދެ، ެއގޮތުން ޔަށް ގެންދިޔަ ުދވަހުެގ ލިސްޓަށް. ބިލުގެ މަސައްަކތް ކުރި އަުޅގަ

ށް. މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަޢިްއޒަތްތެރި އުނގޫާފރު ދާއިރާެގ ޖެހެނީ  އަރުވަން މިފުރުޞަތުއަޅުަގނުޑ މިހާރު 

 ރުވަން.އަފުރުޞަތު

 

 ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން: ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު
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 1800ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނައިފަރު ދާއިރާގެ  ،އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

މު ބިލެއް ސަރުކާރުގެ ދަ މުހިއްބިލު ފަ ތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެއްޙީ ޚިދުމަޞި ޝިޔާމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ދަންނަވަން. އާދެ! ބޮޑަްށ ޝުކުރު ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ޓަކައި ިދެވހި ސަރުކާރަށް ވަރަށްމަޖިލީހަށް މި ފަރާތުން 

މި ޤައުމަށް ވަރަށް  މިފަދަ ބިލެއްގެ ބޭނުންތެރިކަންޚިދުމަތުގެ ފަންނީ ބިލެއް  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން ޞިއްޙީ

ނިޑވަޅެްއަގއި މިބޮޑަށް  ވަނީ. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ މީެގ  ބިލު ސަރުކާުރން ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ބޭނުންވެފަިއވާ ދަ

 1805އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަުކ މި މަޖިލީހަށް ދުވަސްކޮެޅއް ކުރިން މިފަދަ އެހެން ބިލެްއ 

ގުޭޅ  އްޙީ ދާއިރާގައި ހުރި ކަންތައްތަކާރުގެ ފަރާތުން ޞިސަރުކާ އޭގެ ކުަޑ ދުވަސްކޮޅެްއގެ ފަހުން ،ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު

އޮތީ. އާދެ!  ވަރަށް ފުރިހަމަ ބިލެްއ ހުށަހަޅުއްވާަފއި މި ިނޔަތުަގއި އްލެއް ގެނައުުމގެ ޙަ ކަންބޮޑުންަތކަށްގޮތުން ހުރި 

ނޑަްށ ފާހަގަކޮށްލެވޭލުގެ ބަެއއް ކަންަތއްތަަކށް ބަލައިލާބި މި ވަނަ  22ވަނަ މާއްާދގަާޔއި  20ލުގެ ބި މި ،އިރު އަުޅގަ

ޔޮ ގޮތެްއަގއި ދިނުމަށް ދުޅަހެ ،ގޮތެްއގައި އްޙީ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭަގއި ފަންނީ ވަނަ ާމއްދާަގއި ޞި 21ގައި އަދި މާއްދާ

 1810ކުރުމަށް ޓަަކިއ ތަފާތު ތިން ކައުންސިލެއް ދިމާވާ ކަންތައްތައް ޙައްލުގުޅޭ ގޮތުން އްޙީ ޚިދުމަތްތަކާ ޓަކައި، ޞި 

ވަަނ މާއްދާގައި ެމޑިކަލް އަިދ  20ގެ ޮއވޭ. އޭގެތެޭރގައި ބިލު  ކުރަްއވާފައި އެބަބިލުގައި ަބޔާން ެއޅުމަށް މިއެކަށަ

ނޑައަުޅްއވާފައި އެބަ  ވަނަ މާއްާދގައި ނާސިްނ  22 ،އޮވޭ. އަދި ހަމައެހެންމެ ޑެންޓަލް ކައުންސިެލއް އުފެްއދުމަށް ކަ

މަށް ކައުންސިެލއް އުެފއްދު ހެްލތުވަނަ މާއްާދގައި އެލަިއޑް  21އަދި  ށް،އިފަރީ ކައުންިސލެއް އުެފއްދުމަވައެންޑް މިޑް 

ނޑަައޅުްއވާފަ އެބަ ދެއްެކވި ބިލަށް ވާހަކަ ކޮށްފައި އޮތުމުްނ މިދެންނެވި ކައުންސިލުތައް މީގައި ބަޔާން  މި. ޮއވޭ ކަ

 1815ލެވުނު އިބިލުގައި އަލަށް ެއކުލަވަ  އީ މިއަދި މި .ަތކެއް ނޫނޭހަގަކުރެްއވި މިއީ އާ ކައުންސިލުބޭފުޅުން ފާއެހެން ބައެއް 

ިކޔޭ ގޮތުން ދެންނެިވ ަކުއންސިލްތަކާ އަަޅއި ކުރެްއވީ މިބޭފުޅުން އެ ރިާޢޔަތް އެ  .ވެސް ނޫނޭ. ެތދުފުޅެއް މަފްހޫމްތަކެއް

ގެ އްޙީ ސިޔާސަތު ދާ ޞި މުން މިޔަްސ ވެްސ ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރެވެވި މިހާރުވެސް ޤާނޫނެްއގެ ދަށުްނ ނޫން ކަމަށް

ދޭ. އެގޮތުން  މުން އެބައްގެ ބޯޑުން ކަންތައްަތއް ބެލެތިން ކައުންިސލެ ،ލެވި ށުން ތިން ކައުންސިލެއް އެކުލަަވއިދަ

ކައުންސިެލއް  ސް މެޑިކަލް ަކުއންސިލޭ ކިޔާމެޑިކަލް އަދި ޑެންޓަލް ކަުއންސިލްގެ ބޯޑުގެ ބަދަލުަގިއ މޯލްޑިވް

 1820ގެ ަބދަލުގައި މޯލްޑިވްސް ނާސިން ވައިފަރީ ަކއުންސިލްނާސިން އެންޑް މިޑްއަދި ހަމައެހެންމެ،  .ކުރަމުންދޭތްމަސައްކަ

ގައި މޯލްިޑވްސް ބޯޑު ަކއުންސިްލގެ ބަދަލުހެލްތު ދޭ. އަދި ހަމައެހެންމެ އެލައިޑް  ކުރަމުްނ އެބަކައުންސިލް މަސަްއކަތް

މިހާރު  ؟ތަކަކީ ކޮަބއިތޯހުރި ތަފާތުންނަމަވެސް، މީަގއި ދޭ. ެއހެ ކުރަމުން އެބައޮފް ހެލްތު ސައިންސަްސ މަސައްކަތް

 ކުރައްވާ މަަސއްކަތްތަާކއި އެ ކައުންސިލްަތކާއި ބޯޑުތަކަށް ލިބިފައިވާ ބޯޑުތަކުން މިދެންނެވި ކައުންސިލްތަކާިއ 

  ތޯ؟ފަިއ ހުރި ބާރުތަކަކީ ކޮބައިތަކަށް ލިބިނުގެ ދަށުން މިއުފެދޭ ކައުންސިލުަބލާއިރު މިޤާނޫއިޚްތިޔާރުތަާކއި ބާރުތަކާ ައޅާ

 1825 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ  ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގައި ައުޅގަ

 އާދަމަށް.

 

 1830 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ން ނިމިފައި އޮތް ރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ނިޒާމީ މަްއސަލައެއް މި ނެގީ އިްއެޔގަިއ ކޮމިޓީއަކުޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެ

 ށް އަ ގެ އެ ރިޕޯޓުނުވީމަ އަޅުަގނުޑމެންނަށް ޓީން ފާސްމަޖިލީހުގެ ރަީއސް ފޮނުވި އިޞްލާޙެއް ކޮމި ކަމެއްަގއި،

 1835ރީަގއި ޢަމަލުކުރާ ގޮތަީކ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮނުވާ ނުވާފައި އޮތީމަ ެއއަށް އިްޞލާޙު ހުށަހަޅަން އަނެއްކާވެސް. މީގެކުފޮ

، . އެހެްނވީމާއަނބުރާ ތަޅުމަކަްށ ނުގެންނަވާ އިޞްލާޙެއް ޢާއްމު ކޮމިޓީްނ ފާސްނުވެއްޖެ ކަމަށް ވަްނޏާ އެ

ނޑު ކޮންގޮތަކުންތޯ ނޑުމެންނަށް ގެ އަށް މި ފޮނުވީ؟ އެއީ އަުޅގަ މެްނ މި އިޞްލާޙު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަނެްއކާ ައޅުގަ

ނޑޭ ގޮތަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް މިހާ ޚުދުމުޚްތާރު އިޞްލާޙެއް ކޮމިޓީން  ކަންބޮޑުވަނީ މައިނޯރިީޓގެ ައޑު މިތާ ކެ

ފާސްނުވުމުން އަނެްއކާ މަޖިލީހުގައި އޮތް މެޖޯރިޓީ ބޭނުންކުރައްަވިއގެން މަނިކުފާނު އަލުން އަނެްއކާ މިކަްނ 

 1840ޤީޤަތުގައި ވެްސ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮުޑވޭ. މެޖޯރިޓީ އޮތް ޕާޓީން ވޯޓުްނ ކުރަްއވަންއުުޅްއވާތީ އަުޅަގނުޑމެން ހަމަ ޙަ

ނޑުމެންނަށް މިތާ މި އޮންނަ ފުރުޞަތަކީ ހަމައެކަިނ  ބޭނުން ގޮތަކަށް ކަންކަން ިމތާ ނިންމެން އޮތްއިރު، އަުޅގަ

ޖޯރިޓީ އޮތް ކޮމިޓީއެްއަގިއ ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު. ެއ ފުރުޞަތު ވެސް ނަަގއިލެޭވ ގޮތަށް އަދި ތި ބޭފުޅުންގެ މެ

ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ެއއީ ޑިމޮކްރެިޓކް ުއސޫލު ނޫން ކަމަށް ދެކިަވޑަިއގެން އެ ބޭފުުޅން ވޯޓުނުދެްއވީމާ އަެނއްާކ 

ރި އެ ރިޕޯޓު ފޮނުއްަވިއގެން މިކަން ކުރައްވަްނއުުޅއްވާތީ އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ކަންބޮުޑވޭ. މީގެ ކުީރަގއި ޢަމަލުކު

ނޑުގެ ުސާވލަކީ.   1845 އުސޫލާ ޚިލާފަށް މިހާރު ކީއްެވތޯ މަނިކުފާނު ޢަމަލު ތި ކުރައްވަނީ؟ އެއީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އައްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަިއނާ އާދަމް ދެންމެ ނެންގެިވ 

ދަންަނވަން. ަގވާއިދު ބުނާ ގޮތުން ެއއީ ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް ކަުމަގއި ބަލަިއގަނެޭވކަށެއް ނެތް.  ނިޒާމީ މައްސަލަިއގައި

 1850ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ބުނާ ގޮތުްނ މަޖިލީހުގެ ބޭރުން ހިނގާ 

ޅުކުރެޭވކަށެއް ގަާވއިދު މިހާރު ތަނެއް ނުދޭ. އަދި ކަންކަމުގެ ވާހަކަ ނިޒާމީ މައްސަލަިއގެ ތެރޭަގއި އެ ޚިޔާލުފާ

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާ އެގޮތަްށ ސުވާލުކުރެްއވުމުގެ ވެސް ޖާގަެއއް ނޯވޭ. އެހެންނަމަެވސް ނެންގެވި ނުކުތާައކާ ގުޅޭ 

މިޓީެގ އަޅުަގނޑު ދަންނަަވން ބޭނުންވަނީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުން އަދި ދެންމެ ފާހަގަކުރެްއވި ޢާއްމު ކޮ ގޮތުން
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ނިންމެވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ޢަމަލުކުރެވިފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ބުނާ ގޮތަށޭ. ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިދުން ބޭރުގަިއ 

 1855އެްއވެސް ކަމެއް ކޮށްަފއެއް ނުވެއޭ. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ ޚުދުމުޚްތާރު ގޮތަކަެށއް ޢަމަލެއް ނުކުރާނޭ. 

ލުކުރާނީ ޚުދު ރައީސް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށޭ. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ ދަންނަވައިލާފައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަމަ

އަޅުަގނޑު ބަހުސް ކުރިއަށް ެގންދެވުމަށް ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު 

 ދާއޫދަށް. 
 

 1860 ކަދެއްެކުވން:އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަ

އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ، ނިޒާމީ ނުކުާތގެ ކުރިން ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންެގ 

ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަމުންދިޔަ ވާހަކަ އަީކ މި ބިލުގައި ތަފާތު ތިން ަކުއންސިލެއް ެއކުލެވިަފއި އޮްތ 

ްއކޮށް ބިުލ އަދި ވުޖޫދަށް ނަިއކަމުަގއި ިވޔަސް މިހާރުވެްސ ޞިއްީޙ ިސޔާސަތުެގ ދަށުން ރާއްޭޖގައި ވާހަކަ. އަދި އެާއއެ

ތިން ކައުންސިލެްއގެ މަަސއްކަތް ހަމަ ބަރާބަރަށް ކުރެވެމުންދާކަން. އެހެންނަަމވެސް މިހާރު މި އުފެދި 

 1865އި މި ާވ ތިން ަކއުންިސލާ ދެމެދުގައި ހުރި ތަފާުތގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ަކއުންިސލުތަކާއި މި ބިުލގަިއ ެއކުލަަވިއލެވިފަ

ނުޑ ދަންނަވާަލން އުޅުނީ. އެީއ މި ަކއުްނސިލުތަކަކީ އަުއ ެއއްެޗއް ޫނން ކަމާއި މިހާރު ބިލުަގއި  ވާހަކަ އަުޅގަ

ޅުން ިމ އް ބޭފުކަމަށް ބައެ  ފައިދާަތކެއް ނެތް  ،ވާ ކަުއންސިލުތަކުން ވަިކ ވާެނ ައއު މަންފާތަކެއް ެލވިފައި މިއެކުަލވައި

ނުޑ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭ ގޮތުން ވާހަކަފުޅު ބެހޭ  ބިލާ ނުންވީ. އާދެ، މިހާރު މި ދައްކަވާަފިއވާތީވެ އަުޅގަ

ހުރި މަސްއޫލިއްޔަތުތަާކއި  މީހުންނަށް  އެ އުްނސިލުތަކަށް ހުރި ބާރުތަކާއިކުެރިވފައިވާ ކައެކުަލވައިެލވިފައި ޤާއިމު

ނުޑ  ވޭ ާޤއިމްކުރެޭވ ކައުންސިލުތަކާ ލެ ަލވައިއެކު ބަލާއިރު މި ބިުލގައި މި އަޅާ  1870ހުރި ތަފާތަށް ބަލާއިރު އަުޅގަ

ސިލުތަކަށް ެލވިފަިއވާ ތިން ަކުއންސިލަށް ހުރި ބާރުތަކުގެ ެތރޭގައި މި ަކއުންކޮށްލާނަން މި ބިލުގައި އެކުަލވައިފާހަގަ

ިސއްަކއެްއ  އަދި ވަކި ޙައްޤު ލިިބގަތުމާމުގެ ތަޞައްރަފްކުރު މުދާ މިލްކުކުރުމާއި އެ މުދަލަށް ތަޞައްރަފްކުރުމާއި

ވާކަން ލުވެރިަކން މި ކައުންސިލުތަކަށް ިމ ޤާނޫނުން ލިބިދީފައިއޮންނަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކަްށވުމުގެ ބާރު އެ އަހު

 އެުކ ފާހަގަކުރަން. އެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ ފަދައިން ކިތަންމެ ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަެތއް ައދި އަޅުަގނޑު ވަރަށް އުފަލާ 

 1875ތައް އަދާކުރުުމގެ ބަޔަކަށް އެ ަމސްއޫލިްއޔަތު ވިޔަސް އެ ވާލުކުރި ކަމުަގއިޔަކަށް ނުވަތަ ަކއުންސިލަކަށް ހަޒިންމާއެއް ބަ

ަބއެްއ ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރަްއވާ ފަދައިން ދަްތ ނެތް  ،ވާނަމަ ކަމަށް ބާރު ފުރިހަމަ ޮގތުގަިއ ލިބިދީފައި ނެތް އިޚްތިޔާރާއި 

ދަޢުާވ  މިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއިމި ކައުންސިލުތަކަށް އަ، ތް. އެހެންވީމާތެްއ ނެމިޔަރެކޭ އެްއވެސް ތަފާ

އްޔިތުންގެ ކަންަތއްަތކުަގއި އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބުމަކީ ޞިއްޙީ ދާއިރާަގއި ެއކިެއކި ކަްނކަމަށް ރަ

އުފުލަންދެން އިންތިޒާރުަގއި ތިބުމުގެ ބަދަލުގައި މި ވަކި ފަރާތަކުން ަދޢުވާ، ޤީޤުކޮށްމެދު ވަކި ފަރާތަކުން ތަޙް

 1880ނެތް ގޮތުަގއި އި ައޅުަގނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާ، އެްއެވސް ޝައްެކއްކައުންސިލަށް ލިބިދޭ ވަރަށް ބޮޑު ބާރެއް ކަމުގަ 
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ކުރެޭވ  ހުންނަށްމީ ވާ ަކއުންސިލުތަކުން ކުރަންެޖހޭ އަދި އެ ލެވިަފއި މިއްޙީ ސިޔާސަުތގެ ދަށުން އެކުލަަވއިމިހާރު ޞި

ބަާލއިރު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މި އުފެދޭ ކައުންސިލުތަކަށް ލިބޭ ބާރުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް މަސައްކަތްތަކާ އަޅާ

ނޑު އެްއވެސް ޝަްއކެއް މެދުއާއި މަންފާއެއް ކުރާނެކަމާ  ބޮޑު ލާބަ ނުކުރަން. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަޅުގަ

ގައި ހިނގަމުންދިޔަ ގޮާތއި ގެ ުކރީ 2110ފަދަިއން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

 1885ގެ ފަހުން ހިނގަމުން އަންނަ ގޮތް ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތު. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން ރާއްޖޭގެ ކުދި 2110

ގެ މަްއޗަށް ާރއްޖޭަގއި ވޭ ކުދިކުދި ރަްށތަކެއް ރަށްރަށުގެ މަްއޗަށް އެކުެލޭވ ވަރަށް އެކަީށގެންާވ އާބާީދއެްއ އެކުލެ 

ދެވެމުން މި އަންނަނީ ހުރިހާ ސެކްޓަރތަކެްއގައި ވެސް. މިގޮތުން ޞިއްޙީ ދާިއރާގައި ެވސް ކިތަންމެ ކުޑަ ޚިދުމަތް

ވިޔަްސ ެވސް މި ޚިދުމަތް  ރަށެއްަގއި ނަމަެވސް އަިދ ކިތަންމެ ބައި މަދު މީސްޮކޅެއް އުޅޭ ރަެށއް ކަމުަގއި

ގެ ކުރީަގއި ިޞއްީޙ 2110ޖެހޭ. އެގޮތުން  މްކުރަން، އެކަީށގެންވާ ޮގތެއްަގއި ޤާއިްމކުރެވިަފއި ހުންނަން އެބަޤާއި

 1890ޔަސް އެ ވި ކުރެވިަފއިއް ހުރިހާ ރަށެއްގައިހެން ޤާއިމުމާރާތެކި މުއައްަސސާއެއް ނުވަތަ ަވކި އިޚިދުމަތް ދޭނެ ވަ

 ،ދިނުމަށް ޓަކައި އެ އަތޮެޅްއގައި ހުންނަ އެންމެ އިސް ހޮސްޕިޓަލަކުން ެއްއވަުރގެ ޚިދުމަތްތަކެއް ތަންތަނުގައި އާބާދީއާ

ތަެކއް ހިންގަިއގެން އެ ރަށަކުން ދެެވން ނެތް ޚިދުމަތްތައް އެކި ރުކަަޒކުން އައުޓްިރޗް ޕްރޮގްރާމުނުވަތަ ޞިއްޙީ މަ

މެއް ނޫން. ެލވޭނެ ކަޙަޤީޤަތް އޮޅުަވއިގެންދިަޔކަމީ ެއްއވެސް މިންވަަރކަށް ޓަރުން ފޮނުްއވަިއގެން ދެވެމުންފަންތީގެ ޑޮކް

ިޞއްޙީ ސިޔާސަތަށް އޭގެ ފަހުްނ އައި ސަުރކާރުން ގެނައި  ،އަށް  ގެ ފަުހން ޞިއްޙީ ދާއިރ2110ާއެހެންނަމަވެސް، 

 1895ސިޔާސަތުެގ ދަށުން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ކުންފުނިތަކަކަށް ާރއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ޚިދުމަތްތަްއ 

ނޫން މީހުންތަކެްއ  ން ެއކަށީގެންުނވާ، ކަމަށް ޤާބިލުގެންދިއުމުގެ ނަތީޖާެއއްެގ ގޮތުގެން ެއ ކަންތައްަތއް ުކރަމުންއިބަހާލަ

ާވލުކުރީމާ މިދެންނެވި އެްއވެްސ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކުެރއްވުެމއް ން އަދި ޞިއްޙީ ދާއިރާ ހިންގަން ހަ ކުންފުނިތައް ހިންގަ

ނިކަމެތިވަމުން. ބައެއް ބޭފުުޅން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިްނ  ،ދުވަހަށް ބޮއްސުންލަމުން އެ ދާއިރާ ދިޔައީ ުދަވހުން މނެތި

ހަވާލުކޮށްފައި ތިބީ ރިސޯޓުތަކުގެ ބަިދގެތަުކގައި ކަްއކަން ތިބި  މިދެންނެވި ކުންފުނިތަކާއި ތަންތަން ހިންގަން

 1900ން ފަދަ މީހުން. އެހެންވީމާ، މި ކަހަލަ ބަޔަކާ ބޮޑުކަްއކާއިންާނއި ކަންނެލި ދޯނިފަހަރުގައި މަހަށް ގޮސް އުޅުނު ކެޔޮޅު

މި ކަހަލަ ނާޒުކު ސެކްޓަެރއް ހަވާލުކުރީމާ ނުވެނުދާނެ އެތި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ވެގެން މި ދިޔައީ. އެހެްނވީމާ، ެއކަން 

ދެކޮޅުހަދަމުން  ނަގައި އަލުން ކޮޅަށް ޖެހުމަށް ޓަކައި މި ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ބަެއއް ބޭފުޅުން ހަމަ ފާޅުގައި

ދިޔަޔަސް މިއީ ިދވެހި ރައްޔިުތންނަށް އޮޅުަވއިނުލެވޭނެ ޙަޤީަޤތެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު މިައދު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. 

އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަެދއްކުމަށް ފަހު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ބިލަށް ެގންނަން ހުރި އިޞްލާޙުތަކެއް 

 1905ނޑުމެންނަށް މިހާރުވެސް ބަެއއް ބޭފުޅުންެގ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާުރގަާއއި ބައެއް ބޭފުޅުްނގެ އަިމއްލަ ގެނެިވ، ައޅުގަ 

ނޑުމެްނގެ މި މަޖިލީހުގެ  އިހުމާލުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް މި ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަންތައްަތކަށް ޙައްލެއް ގެނައުމަކީ އަުޅގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޮކނޑުަގއި އެޅިފަިއވާ މަ ސްޫއލިއްޔަތެއް ކަމަށް އަުޅގަ
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އަޅުަގނޑު އެދެނީ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މި ބިލާ މެދު ފުންކޮށް ވިސްނަވަިއ، މީގައި މިހާރުގެ ހާލަތަށް 

ރުޙަލާ އަށް ވީހާ ައވަހަކަށް ބަލާއިރު ގެންނަން ހުރި އިްޞލާޙުތަކެއް ހުރި ނަމަ، އެ ިއޞްލާޙުތައް ގެަނއުމަށް. ކޮމިީޓ މަ

 1910ގެންދަަވއި، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ އިން ނިމިގެން ވުޖޫދަށް މި ބިލު ގެނައުމަށް ކުރެވެްނ އޮްތ މަސައްކަެތއް ކޮށްދެްއވުން. 

އަދިވެސް އެއް ފަހަރު މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ޓަކައި ދިވެހި ަސރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ 

 .و رحمة هللا و بركاته الم عليكموالس  ުޅަގނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު މިހާހިސާބުން ނިންމައިލާނަން. ޝުކުރުދަންނަވާލަމުން، އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1915ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި މަަރދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް  އަށް.هللا ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 1920 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ލީހުގައި އޮްތ ޕީ.ޕީ.އެުމގެ އާދެ! ައޅުަގނޑު ިނޒާމީ ުނކުތާ ެއއް މި ެނގީ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، މިހާރު މަޖި

އަޣްލަބިއްޔަތު ބޭނުންކުަރއްަވިއގެން ނުސީދާ ގޮތުންނާއި ސީދާ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު އިޞްލާޙުކުެރވެމުންދާ 

ނޑުމެންނަށް  ނޑިަވޅެްއގައި ޢާއްމު ކޮިމޓީ އަށް ފޮނުވައިގެން ދެތިންހަތަރު ފަސް އިޞްލާޙެއް މަނިކުފާނު އަޅުގަ ދަ

 1925ހުށަހެޅުއްުވމުގެ ނަމުގައި ފޮނުއްަވއިދެްއަވއިފި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީގެ ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް  މިހާރު އިޞްލާޙު

ސީދާ ރައީސް ކޮމިޓީން ފާްސނުވީމާ ަގާވއިދަށް ހުށަހެޅޭ ިއޞްލާޙު މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން ފޮނުވާފައެްއ ނުވޭ. މިކަން 

ެވސް ބަހެއް މި މަޖިލީހުގައި ބުނުމަށް މިހާރު އޮތް ހަނި ފުރުޞަތު މިހެން އޮތުމުގެ ސަބަބުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އެއް

ވެސް ެގއްލިގެން އެބަ ދޭ. އެހެންކަމުން، ވަރަށް ކުރީްއސުރެ މަޖިލީހުގައި އޮތް އާދަކާދަތަކާއި ޤާއިުމވެފައި އޮތް 

ތަށް، މަނިކުފާނު މަޖިލީހުގެ ޕްރެސީޑެންޓުތަކާ ޚިލާފަށް ިއދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބަހެއް، ައޑެއް މި މަޖިލީހުގައި ނީވޭ ގޮ 

ނޑުމެން ކަންބޮުޑވޭ. ައޅުަގނޑުމެްނ   1930ގަާވއިދަށް ހަމަ ުކއްލިުކއްލި އަށް ހުށަހަޅުްއވާ އިޞްލާޙުތަކުގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ނޑުމެން  ހިތަށްއަރާ ދެން އިދިކޮޅު ޕާީޓތަކުން މީހުން ހޮވިގެން މި މަޖިލީހުގައި ތިބުމުގެ ބޭނުމަީކ ކޮބައިތޯއޭ؟ އަުޅގަ

ސީލު ކުރާ ފަންސާސް ާހސް ރައްޔިތުްނގެ ބަސް އަދި ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާފސްނުވި ކަމަށް ވިަޔސް، މި ތަމް

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީާމ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ،  މަޖިލީހުގައި ިއއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ވިދާޅުވެެދްއވަފާނަންތޯ މި ގަާވއިދަށް މަނިކުފާނަށް ކުއްލިުކްއލި އަށް އިޞްލާުޙގެންނަވަނީ ކީްއވެގެންތޯ؟ އަުޅގަ
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 1935މި މަޖިލީހުގައި ތިބެގެން އެ ފުރުޞަތު ނެތް ކަމަށް ވަނީ ވިްއޔާ ދެން ރައްޔިތުންގެ ދެ ބައިކުޅަ ެއއް ބައި މީހުންގެ 

ނޫނީ ގޮތުްނ ބަހެއް މި މަޖިލީހުގައި ވެްސ، މަގުމަތީަގއި ވެސް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، ދެން ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ޤާ

ރައްޔިތުން ޚިޔާުލކުރަންޖެހިފައި އޮތް ސަރުކާރަށް އިްއވަންެޖހޭ އިްއވުންތައް އިްއވަންޖެހޭނީ މީގެ ކުރިންެވސް ިއްއވި 

ގޮތަށް ސިފައިްނގެ ކުރިމައްަޗށް ގޮްސގެން ގުޅަކުޭޅ ފަސްަގނޑުަގއި. އެހެންތޯ ައޅުަގނުޑމެން ޢަމަލުކުރަންވީ؟ ެއީއ 

 ބޭނުން ވާ ޕޮއިންޓަކީ.އަޅުަގނޑު ސާުފކޮށްލަން 

 1940 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާީހމް ޝަރީފް، ދެންމެ ނިޒާމީ 

ވެސް މައްސަލަެއއް ފާހަގަކުަރްއވާފައެއް ނެތް. އެ ފުރުޞަުތަގއި ރިޔާސަާތ ސުވާެލއް ކުަރއްވާަފއި ވަނީ. ކުރިން 

އަޅުަގނޑު މި ދަންފަޅީގަިއ މި ނުކުތާއާ ބެހޭ ގޮތުން ނެގިގެންދިޔަ ނިޒާމީ މައްސަލަިއގައި ައޅުަގނުޑ 

 1945ދަންނަވައިލާފަިއވާ ފަދައިން އެ ކަންތައްަތއް ހިނގައިދިަޔ ގޮތް ހަމަ އިތުރަށް ތަކުރާރުކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. 

އަށް. هللا އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުއަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނޑުގެ ވާހަކަ ކުީރ ދުވަހު މި ބިލަށް ނިންމާލި ހިސާބުން އަޅުަގނޑު ފަށާނަން.   1950ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ޅުަގނޑު...އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހަމަ  ނިޒާމީ މައްސަލައެްއަގއި ައްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމުަގއި އަުޅގަ

 1955 ދަންނަވައިލާނީ ނިޒާމީ ަމއްަސލައަކަށް ވާނީ ވެސް އަސްލު ޙަޤީޤަތަށް ބަލާއިރު މިހާރު ިނޒާމީ މައްސަލަ ނޫްނ ގޮަތކަށް

އަޅުަގނޑުމެން ނިޒާމީ މައްަސލައެއް ނަގާ ކަމަށް ވަންޏާ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާެނ، ެއީއ 

ނޑުމެން ގަާވއިދު މި ޮއތީ އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިގެްނފަ. މި ގަވާއިާދއި އެ ނޫން  ނިޒާމީ މައްސަލައެްއކަން. ައޅުގަ

ނޑުމެން ނިޒާމީ މައްސަ ނޑުމެން އިޞްލާޙު، ނޫނިއްޔާ މުޅި ގަވާއިުދ ގޮތްގޮތަށް އަުޅގަ ލަ ނަގަންޖެހޭ ގޮތަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، މި ވަގުތު  އެގޮތަށް ެއކުލަަވއިލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

 1960އްޚީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް އިޚްތިާރމާއެއްކޮށް އެދެން، ވަރަްށ މުހިއްމު މައްސަލައެއް ޞި

މަސައްކަތްތެރިކަުމގެ ބިލަކީ. މިއީ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮަޑށް މިކަމާ ގުިޅގެން ައވަހަްށ މި ކަމުގަިއ ރަްއޔިތުންނަށް 
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އެންމެ އެދެޭވ ފައިާދއެއް ލިޭބނެ ގޮތަކަށް މަޖިލީހުން ކަންަތއްތައް ކުރުމަށް އެިދއެދި ތިބި ބިލެއް. އެހެްނވީމާ، މި ވާހަކަ 

ނުޑ ހަމަ އިލްތިމާސްކުރަން، ދަން ނޑު ހަމަ ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ފުރުޞަތުއެރުވުުމގައި އަުޅގަ ނަވައިލާފައި އަުޅގަ

ނިޒާމީ މައްސަލައިަގއި ނިޒާމީ މައްސަލަ ނަންގަވާ ނެންެގވުުމގައި ހުށަހަޅުްއވާ ހުށަހެޅުއްވުުމގައި ނިޒާމީ މައްސަަލއިަގއި 

 1965ވެސް ބަަލއިގަެނވޭނެ ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް ުހށަހެޅުއްވުން އެދެމޭ. ވަރަްށ އޮންނަ އުސޫުލގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑަށް 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ފުރުޞަތުއަރުވަނީ މިހާރު މި. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 1970 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ޑުމެންނަށް މިތާނގައި ފުރުޞަތު ނުލިބޭ ގޮތަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ނިޒާީމ މައްސަލައެއްނޫންތޯ އަުޅަގނ

މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ަބއްަޓންވެގެންދަންޏާ. ައޅުަގނޑުމެްނ ދެން ކޮން ަވގުތެްއގައިޯތ މި ވާހަކަ ދަްއކާނީ. ިޞއްޙީ 

ނޑަށް މި ވާހަކަ ެދއްކިދާނެ. ޭއރުންވެސް ޙަޤީ ޤަތުަގއި ވާނީ ދާއިރާގެ ބިލަށް ވާހަކަދަްއކަްނ ތެދުވެ ެވސް ހަމަ އަުޅގަ

ހަމަ ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށް އަނެއްާކވެސް. އެހެންވީމާ، ިމ ވާހަކަ ދައްކާނެ ކޮންެމވެްސ ގޮތެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެންނާ އެއްޮކށް އެހެންވީއިރު އިށީންނަަވިއގެން މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން   1975އިންތިޒާމުކޮށްދެްއވާ. މަނިކުާފނު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް އެ ކަމެއް ުނވޭ. އެހެންވީމާ، މަޝްވަރާކުެރވޭނެ ނިޒާމެއް މަ ނިކުފާނު އުފައްދަަވއިދެްއވާ. އަދި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދެން މަނިކުފާނު އަޅުަގނޑުމެންގެ ައޑު ވެސް މި މަޖިލީހުގައި އިވޭނެ ގޮތަކަށް 

ނޑުމެންނަށް ވާހަކަދައްކަން ިމ މަނިކުފާނު މި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތް ބަްއޓަންކުރަން. ނިޒާމީ މައްސަލަ ިއގައި އަުޅގަ

ޖެހެނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ާވހަކަދައްކާނެ ފުރުޞަތު ވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުލިބިެގން އުޅޭތީ. ލިބިފައި އޮްތ 

 1980ްސ ފުރުޞަތު ވެސް މަނިކުފާނު ނަންގަަވއިލަްއވާތީ. ޚުދުމުޚްތާރެއް ނޫނޭ ވިދާުޅވިަޔސް ަގާވއިދާ ެއއްގޮތަށޭ ވިދާުޅވިޔަ

ރިހާ ކަމެއް ގަާވއިދު ތި ބޭފުޅުންގެ މެޖޯިރޓީ ބޭނުންކުރައްަވިއގެން ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަދަލުކުެރވިދާނެ. އޭރުން ހަމަ ހު

ނޑުެމންގެ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަތއް އިްއޔާެއއްޮގތަށް ދިޔަ ވެސް ދާނީ ަގވާއިދާ އެްއގޮަތށް. އެކަމަކު ގަާވއިދާ  އަުޅގަ

 ގަާވއިދު ބަދަލުކުރަްއވަިއގެްނ ވެސް އެހެނެއް އެ ކަމެްއ... ޯތ؟ނިގުޅައިުނގަނެވޭ ކަމަށް ވާނެ

 

 1985 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަމް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ 

ނިޒާމީ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ބުނާ ގޮތުްނ ނެންގެވި މައްސަަލއިަގއި ދަންނަވާލަން. ދެންމެ ނެންގެވި 

ނޑު މި ޢަމަލުކުރަމުން ދަނީ ޚުދު ރައީސް  .ބަލައިގަެނވޭކަށެއް ނެތް. އަޅުަގނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަން އަުޅގަ
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ނޑު ޢަމަލުކުރަމުން މި ދަނީ ނޑު އަުޅގަ ކީ. ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް. އެހެން އެއްވެސް ގޮތަކަެށއް ނޫން އަޅުގަ

ނުޑ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެން  1990މީދޫ ދާއިާރގެ  އަދި މިއަދު މި ިބލަށް އަްއޑޫ ،އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ދަމް ވާހަކަފުޅުަދއްަކވާކަްނ އެނިގވަަޑިއގެންފައެްއ ނެތް. އެދިަވޑަިއގަތީމާ ައޅުަގނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮަޒއިާނ އާ

އަރުވަމުން ގެންދާ ރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ފުރުޞަތުްނ ގެންދާނަން އެހެން ޢިްއޒަްތތެއަރުވަމުފުރުޞަތުތަރުތީބުން 

ނޑު ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް ،ެއއް ނިޒާމީ މައްސަލައުސޫލުން.   އަރުވަން. ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމަށް ފުރުޞަތުއަުޅގަ

 

 1995 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އްެކވުން:ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެ

ވެސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ނިޒާމީ ނުކުތާއެްއ  ދުަވހަކު އަޅުަގނޑު މިއީކީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

އަދު މި ވަގުތު ނިޒާމީ މި އެއް ަދއުރު ނިންމިއިރު ވެސް. އެހެންނަމަވެސް ނަގަިއގެން ވާހަކަެދއްކި މެންަބރެއް ނޫން 

 2000ކަމުގެ އިންތިހާ މި މަޖިލީހުން ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރެއްގެ ކިބަިއން މުޚްތާރުމައްސަލަެއއް ނަގަންޖެހުނީ ޚުދު

ްއޗަށް ބަހުސް މު ބިލެއްގެ މަތެރި މަޖިލީހުގައި ރަްއޔިުތންނާ ގުޅުންހުރި ވަރަށް މުހިއް ފެންނަމުންދާތީ. އެއީ މިއީ ޢިްއޒަތް

ގެން ނިޒާމީ ނުުކތާއަކަށް ނުވާ މަްއސަލަތަްއ އެކޭ ކިަޔއި  ނިޒާމީ ނުކުތާ ،ކުރަންފެށިފައި އޮްއވާ މި މަޖިލިސް ހިސޯރު

ހުރި  އެްއގޮތަށް މި މަޖިލިސް ކުރިން ވެސް ހިންގާފައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ގަާވއިދާ  ނަގަިއގެން، ަކނަޑއެިޅގެން

އަށް  އްލަތާރޭ ކިޔަިއގެން ތިމާ އަމިންދަވަނިކޮށް މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ދިމާލަށް ޚުދުމުޚްެއއްގޮތަށް ކަްނކަން ގެ އުސޫލުތަކާ

 2005އެ  ރަމުންދާތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ރުކޮށްގެން އިނދެ ވަކާލާތުކުއަށް ޚުދުމުޚްތާރުވެ މި މަޖިލިސް ހިސޯ އިންތިހާ

 އެއް.ނުދެއްވާ. މިއީ ނިާޒމީ މައްސަލަ ފުރުޞަތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މީ މަްއސަލަިއގަިއ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ޝުކުރިއްާޔ. ފުނަދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނެްނގެިވ ނިޒާ

 2010އެްއޮގތަށް ނެގޭ ނިޒާމީ މައްސަލަ  އްގޮަތށޭ. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާއެ  ރަންޖެހެނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާއަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކު

ގަެނވޭކަށެްއ ނޯންނާނެ. ިޚލާފަށް ނެގޭ ނިޒާމީ މައްސަލަ ބަލައި ންޖެހޭނެ. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާއަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގަންނަ

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު هللا އަޅުަގނޑު މިހާރު އަުޅގަ

 އަށް، ވާަހކަފުޅު ކުިރއަށް ގެްނދެވުމަށް.

 

 2015 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު
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މެޑިކަްލ ަކުއންސިލާއި ނާސިން ަކއުންިސލު އަދި އެަލއިްޑ ހެލްތު ތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަ

ކައުންސިލު؛ މި ތިން ަކއުންސިލަކީ ޞިއްޙީ ދާއިރާ ވަުރގަދަކޮށް އަދި ިޞއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މީހުން އެ މީހުންގެ 

މެންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ނޑުބިލެއް. އާދެ! އަުޅގަ 2މު އުފެއްދުމަށް ޓަކަިއ ވަރަށް މުހިއްން ޤާބިލުކަ

ުދމަތްދޭން ތިބޭ މީހުން އެ މީހުންގެ އެދޭ ޚިދުމަތް ބަލައިގަނެ، އެ މީހުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ޞިއްޙީ ޚި ރަނގަޅުކުެރވޭނީ

 2020ފެންވަރުތައް ބަލާނެ އިންޑިެޕންޑެންޓް ނުވަތަ އެ މީހުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް، އެ މީހުންގެ މަސައްކަތް ބެލޭނެ ަވކި 

ސިލެއް ޮއވެގެން. އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަީނ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ވަކިކުަރންޖެހޭ ސަރުކާރުގެ ޞިއްީޙ ކައުން

ސިޔާސަތު ެއކަށަައޅާ ފަރާތާ އަދި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ބޭފުޅުންގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބަަލހައްޓާ ބޭފުޅުންގެ ފެންވަުރ 

ބަަޔކީ އިންޑިޕެންޑެންުޓކޮށް ނުވަތަ މިނިވަންކަމާެއކީަގިއ  2ކައުންސިލެއް. އެ  ހެއްޓުމުގައި އޮންނަބެލެ

ތަނުގައި ަވރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވައިފި  މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ބަޔަކަށް ާވންޖެހޭ. އާދެ، މި

 2025ސަބަބަކީ ރާއްޭޖގަިއ  ޞިއްޙީ ނިޒާމު ހަލާކުެވގެްނދިޔަ ވާހަކަ. ޞިއްޙީ ހަލާުކވެގެންދާންޖެހުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް

ނޑުމެންގެ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިޞއްީޙ އް އެކުަލވައިެލިވގެންއްވުރެ ެގ ަތޞ2121ައަޅުަގނޑުމެން  ދިޔައިރު ވެސް އަުޅގަ

ޮކށް އެނގި ތަންފީޛުކުރަމުން ގެ ަތޞައްވުުރަގއި ސީދާ ސާފ2121ުޚިދުމަތް ބައްޓަންވެގެންދާނީ ކިހިނެއްކަން އެ 

 އްރާބު ޖަހައި މަސަްއކަތްުކރެވިގެްނ ގޮސްަފއިނުވާތީ. ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން އެ ދިޔައިރުަގއި އެ ދިާމއަށް ިމސް

ތްތަެކްއ ދުވަހެއްަގއި ބޭނުްނވީ ހަމައެަކނި އެ މަރުަކޒަކަށް ިދއުމުން ފެނަޑޯލް ގުަޅއަާކ ނުވަތަ ަވރަށް އާދަިއގެ ޚިދުމަ

 2030އް ވެސް މީހުްނ ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަ އަދި އެސާސްތަކާ ހުމިއަުދ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ އި ލިބުން. އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެން  މައްޗަށް ދިޔައިރުަގިއ  ވުރެން ޖީ.ޑީ.ޕީ ޕަރކެޕިޓާ ޑޮލަަރށް 2111ބަދަލުވެގެން ހިނގައްޖެ. ައޅުގަ

ނޑުމެން ބޭ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ  ނޑުަތކާއި އަުޅގަ ރާ ނުންވާ ފެންވަރު ވެސް މަްއަޗއް ހިނގައްޖެ. މި ފެންވަމިންގަ

ނޑުމެްނގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު  ނޑުމެންެގ  ންެވގެނެއްއެގޮތަށް ަބއްޓަގުިޅގެން އަުޅގަ ނުދޭ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަ

ވަނީ. އާެދ،  ބޭނުންވާ މިންވަރަްށ ޚިދުމަތް ނުލިބިފައި މި ޞިއްޙީ ނިޒާުމގަިއ ވަރަްށ ބޮުޑ ގެެޕއް ނުވަަތ ައޅުަގނޑުމެން 

 2035ަސރވިސްެއްއގަިއ ޞިއްީޙ ނިޒާމުގެ ތެެރއިން ޚިދުމަތްދޭ  ޤީޤަތަކީ ސިވިލް އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންެޖހޭ ޙަ

ވަަނ  2112 !މަރުކަޒުތަކަކުން ަރއްޔިތުން ބޭނުންވާ އެންމެ ފުރިހަމަ މިނެއްަގއި ޚިދުމަތްތަކެްއ ނުދެޭވނެ. ބައްލަވާ

ނެޑއް ހުރުން. އަހަރު ސަރުކާުރގެ ސިޔާސަެތއް ެއއީ ރާއްޭޖގަިއ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި އީ.ސީ.ޖީ ނެގޭެނ  މެޝިންގަ

ނުޑގެ ދާއިާރގެ އޮޅުވެލަގޮތް ބަލަ އެހެންނަމަވެސް، ތަފާތުތައް އޮތް ށީގައި މިއަދު ވެސް އެންެމ ފު އިިލޔަސް އަުޅގަ

ނެޑއް ވެސް ނެތް.  ކުޑަމިނުން ވެްސ  2111 .ވެސް ދިޔައީ  2116. ވެސް ދިޔައީ 2112އީ.ސީ.ޖީ ނެގޭނެ މެޝިންގަ

 2040އަހަރު  2ެއްއހާ ޑޮލަރުގެ މެޝިނެްއ މިއީ. ކީްއެވގެންތޯއޭ މިއީ ފަސް ސަޭތކަ މެީޝނަކީ ދިޔައީ. މި އީ.ސީ.ޖީ

ނޑެއް ޅ.ވެގެންދިަޔއިރުަގއި ީއ.ސީ.ޖީ މެޝިންގެ ތެރެއިން މި ސިޔާސަތު ތަންފީޛުވެގެންދިަޔއިުރގައި ޞިއްޙީ ިނޒާމު  ގަ

ވަނަ އަހަރުެގ  2112ޯތ، މިއީ ވަަނ އަހަރުގެ މައްސަަލއެއް 2110މިއީ  ހޯދައިނުދެވުނީ؟ ފުްއޓަށްއޮުޅވެލައަތޮޅު 
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ކުރަން ތިބި ސިޔާއީ މީހުންގެ އި ތަންފީޛު މައްސަލަެއއްތޯ. މިއީ ސިްސޓަމުގެ މައްސަލަެއއް. އެ ސިސްޓަމުގަ

މީހުންނަށް އެ ސިާޔސީ ތަޞަްއވުުރގެ ެތރެއިން އެ މީހުންނަށް ރަްއިޔތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްަތއް  މައްސަލަެއއް. އެ 

 2045އަކީ. ފިނަހަަކއެްއހެއް ެއ ހުވަފެނާ ދިމާއަްށ  މައްސަލަ އީ މީހުންނަށް އަސްލު ނުފެނުނީމަ މި ފެނެއް އެވަފުއްދޭނެ ހު

 . ުޝކުރިްއާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.މައްސަލައެއް މީ ދިޔައިމަ ޖެހުނު އިދަތުރުކޮށްފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ފުރުޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު  މެންބަރު އަރުވަނީ ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ޞަތުއަޅުގަ

 2050 މިރަށް. އަޙްމަދު ޢާ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންެގ ބިލެއް އަދުގެ ސަރުކާުރެގ 

ޓަކައި އަުޅަގނޑު ޝުކުރުދަންަނވަން. ައދި ޚާއްޞަކޮށް މި ބިުލ  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ކަމަށް ފަރާތުން މި

ނުޑ ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ،  ،ސްޕޮންސަރކުރި ފަރާތް  2055ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް ވެސް އަޅުގަ

ނޑު މަޤްޞަދަކީ މި ކަންކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގިއ  މިފަދަ ބިލުތައް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ މައިގަ

 ކަންބޮޑުންތަކެއް ހުރި ކަންަތއްތަކަކަށް ވާތީގެ ިމކަން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ނިޔަތުަގއި ެއތައް ބުރަ މަސައްކަތްތަެކއް 

ނޑުމެްނެގ ވާހަކަަތއް ައޅުަގނޑުމެން  ކޮށްގެން ބިލެްއގެ ސިަފިއަގއި ހުށަހަޅާފައި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ބިލުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންަނށް އޭގެން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ހެޮޔ  ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިއްޓަންކުރަންޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުގެ ޤަބަ

 2060 އެ ޤާނޫނު ރަނގަޅަށް ،ނަތީޖާއެއް ާވކަން ނުވަތަ ނޫންކަން. އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާހިތްއޮތީ ޤާނޫނެއް ހެދި

ހާލަތު ހުރި ގޮތްގޮތަށް ބަލާއިރު، . ބައެއް ރަށްތަކުަގއި ޞިއްޙީ ދެވޭނޭށްނަމަ އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮ ކުރެިވއްޖެތަންފީޛު

ނޑުމެްނެގ  އަދި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ަކންބޮޑުވުންތަކަށް ބަލައިާލއިރުަގއި ވެސް އަުޅގަ

ޑޮކްޓަރުްނގެ ެއ  ރާއްޖޭގައިްސ ތިބި ވަރަށް މޮޅެިތ ޑޮކްޓަރުން. އެހެންނަމަވެ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެބަ

ލަތްތަކެްއ ވަސީ ޓަކައި މަސަްއކަތްކުެރޭވނެ މާޙައުލެއް ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ޕްރޮފެޝަން އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމަށް

ނުޑމެންގެ ހާނެތް.  މުުކރެވިފަެއއްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޤާއި  2065ގޮތުން އެކަން އެގޮތަށް ކުރެވިަފއި  ލަތު ހުރިއަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫުލކުރަންޖެހޭ ނެތްކަ ން މިއަދު ފާހަަގކުރެވޭ. މި ސިސްޓަމުެގ ތެރެއިން ެވރިކަން ބަދަލުވަމުންދާއިރު އަުޅގަ

ނަޑކަށް ހިއެއްުނޭވ އެއްެވސް ރަށެއް ޞިއްޙީ ށް އައިވަނަ އަހަރާ ހަމައަ 2110 އިުރގައި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ޝުކުރުދަންނަވަން މަރުކަޒެއް ނެތް ރަށެއް ހުރިހެނެއް. އެހެންވީމާ،  ާތޛުރައީސް އަލްއުސް ،އޭުރގައި ައޅުގަ

މައުމޫން ޢަބްދުއްޤައްޔޫުމގެ ެވރިކަމުގަިއ ޞިއްީޙ ދާއިރާ ޭއރުގެ އެ މިންވަރުން ތަަރއްޤީުކރަމުން އައި. ައއިއްަސ ަވކި 
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 2070ގައި މިކަން ކުިރއަްށ ކޭ ސްޕީޑުމެން މި ދެވަނީ އަޅުަގނޑު ބަބުތަކާ ހުރެ މި މައްސަލަތައްހިސާބަކަށް އަިއއްސަ ވަކި ސަ 

ފަންނީ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ އެ ފަންނުކުރިއެރުމަށާ  އެއާއެްއކޮށްއް އެޅިފަ. އަދި ހަމަދިއުމަށް ހުރަސްތަކެ

އަދި އެފަދަ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން، އެފަދަ ބޭފުޅުންގެ އިހުމާލުން ދިމާވާ ކުދިކުދި މައްސަލަތަކަށް ވެސް 

ށްވަނީ ޙައްުލހޯދޭނެ ގޮތް ނުވެފަ. ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ވިހަން ވެއްދީމަ ބޯ ބުރިކޮށްލާފައި ނެރޭ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެންނަ

ދައްކަނީ. އެކަމުަގއި އެ އިހުމާލުވީ ކޮން ފަރާެތއްެގ، ކޮން ސަބަބަކުންކަން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ހޯދޭނޭ ގޮތްތަކެްއ ނެތް. 

ނޑުމެންނަށް ޙައްލު ލިބިގެްނދާނެ. އަދި ހަމައެއާެއއްކޮްށ  އެހެންވީމާ، އެފަދަ ކަްނކަން މިފަދަ ޤާނޫނެއްގެ  2075ތެރެއިން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި  ނޑުމެން ެއބަ ޖެހޭ އަޅުގަ މި މަސައްކަތްތެރިންގެ ަޙއްުޤތައް ވެސް ަރއްކާތެިރކުރެވެޭނ ގޮތްތައް އަުޅގަ

އްޙީ ޚިދުމަތުގެ ބިލަކާއި ިޞއްޙީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާއިމުކޮްށދޭން. އެހެންކަމުން އަދުގެ ސަރުކާރުން މިއަދު ޞި

ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަްތތެރިންގެ ބިލެއް މި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިެގން މި ކުރާ މަސަްއކަތަީކ 

ނޑުމެން  އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ނިަޔތެއްަގއި ކުރާ މަސަްއކަތެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ތެޭރގައި ހުރި ރައްޔިތު  2080ންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކޮށްދެއްވަންވީ ކަަމކީ، މި ބިލަކީ އަޅުގަ

ދެއްވުން. އެއީ މި މަޖިލީހުން ކޮށްދޭންވީ ކަމަކީ. އެހެންވީާމ، ލިބޭނެ ބިލެއް ކަމުގައި ަހއްދަަވއި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ަޙއްލު

މީގެ މިސްރާބު އޮުޅވާލުމަށް  ިކއެކި ވާހަތައް ަދއްަކއި ޑުމެން ިސޔާސީ ގޮުތން އެމިފަދަ ބިލުތައް ހުށަހެޅުނީމާ އަޅުަގނ

ނުޑމެންނަށް މިފަދަ ބިލުތަކުން ނަތީޖާއެއް ހާސިލެއްވަރަކަށް މަސައްކަތްޓަކައި ކިތަންމެ  ނުވާނެ.  ކުިރޔަސް އަުޅގަ

ކޮންމެ ރަްއިޔތަކަށް ވަކި ފިކުަރކަށް، ަވކި މި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ؛އެހެންވީމާ، މިފަދަ މަސައްކަްތތަކަށް

 2085ކަމެއްަގއި ވަރަށް ބޮޑު  ޕާޓީއަކަށް އަދި ިވސްނުމަކަށް އޮތް ކަމެއް ނޫން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެްސ އެ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެކަންބޮޑުވުންތަެކއް އޮތް މަްއސަލަ މިންވަުރ. ހުރި  ހާލަތު ނގޭ އަިއ.ޖީ.އެމް.ެއޗްގެއެއް. އަުޅގަ

ނގޭ އެހެނިހެން ޕްރަިއވެޓް ަފރާތްތަކުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްިދނުމުގައި އާދަިއގެ ނިކަމެތި އެަބ އެއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެންނަށް މި މި ޤައުމުގައި ކަންތައް ގޮއްސަ  ރައްޔިތުންނަށް އަތްނުފޯރާ ވަރަށް ވާ މިންވަރު. މީ ހަމަ އަޅުގަ

. އެހެންވީމާ، އެކަްނ ޙަްއލުކުރުމަށް ވާހަކަަދއްކާށޭ. މި ބިލަކީ ވަރަްށ ފުރިހަމަ ބިލެްއ މަޖިލީހުން ޙައްލުކުރެވޭނެ ކަްނތައް

ނޑު ދެކެން. އަދި މި ބިލު އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި މިދެންނެވި ފަންނުވެރިން އެ  2090ކުރާ  ކަމުގައި އަުޅގަ

 ދި އެ ފަންނުވެިރންނަށް ވެސް މި ޤައުމުަގއި މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ވެސް ފިަޔވަޅު އެޅި އަ އެ އަދި ްށ،މަސައްކަތްތަކަ

ވެގެންދާނެ. އަދި މީގެތެރެއިން  އިމުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ވަރަށް މުހިއްމު ބިލަކަށްމަސައްކަތްކުެރވޭނެ މާޙައުލެްއ ޤާ

ށް މަލުތަކަވެސް އެ ފަންނުވެރިންގެ ޢަ އުފެދިގެންދާ ކައުންސިލުަތކަީކ އެ ކައުންސިލުތަުކގެ ސަަބބުން ހަމަގައިމު

ނުޑމެންނަށް އެކިއެކި ނޭދެވޭ ެލްއ ލިބިގެންދާނެ. ބައެއް ބަލި ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ޙައް މީހުންގެ ފަރާތުން އަޅުގަ

 2095މަލުތައް ހުްނނަ ގޮތުެގ ވާަހކަ. އަދި ޮޑކްަޓރުން ކަންތައް ކުރާ ގޮތުގެ ބިފައި އެބަ ހުރި. ޑޮކްޓަރުްނގެ ޢަޚަބަރުތައް ލި

ނޑުމެންަނށް އެ ކުރެވޭނީ ކޮންމެެވސް ންކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙައްލުކަ ބަ ލިބޭ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ވެސް އަުޅގަ
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ކުރަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާ ލޯބީގެ ރުން އެ ޮޑކްޓަރުން ޓްރާންސްލޭޓުއިމުކުރެިވެގން. ބައެއް ޑޮކްޓަކަހަލަ ނިޒާމެއް ޤާ

އަދި ގުޅުން ބާއްވާ ތަން ވެސް އެބަ ފެނޭ. ތަން ވެސް އެބަ ފެނޭ. އަދި އެހެނިހެން  ގޮތުން ގުިޅގެންގޮސް އިނެދެގންދާ

ނޑުެމންނަށް އަޑުިއވެމުންދޭ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ކަންަތއްތަކަށް ިމ  އެކީ ގުޅުން ބަހައްޓާ މީހުންނާބަލި ތަން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނައިބިލުން ޙައްލު ހޯދަ  2100ށް ެއ ދެއްވާށޭ. އެހެންވީމާ، ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލެއް ހަދަިއގެން އަުޅގަ

 ވާަހކަނުދައްަކއިކަމެއް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ސިޔާސީ  މި ޤާނޫނެއް ގެނެްސގެން ނޫނިްއޔާ

ވަހަކަްށ އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މިައދު ސަރުކާރުން މި ކުރާ މަސައްކަތަށް މި މަޖިލީހުން ވީހާވެސް އަ 

 އެ  މަިއންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ވިހާމީހުންގެ ބޯ ބުރިކުރުމާ، އިއަުޅަގނޑުމެންގެ ޅަދަރީންނާ އެއްބާރުެލއްވުންދެްއަވއި

ނޑުމެންފުރިހަމަ ބިލެއްގެ ގޮތު  ކައިކަންތައްތަކަށް ޙައްލު ހޯދަިއދިނުމަށް ޓަ ފަންނީ  ަގއި ހަދައިގެްނ އަޅުގަ

 2105ހިއްމު ޤައުމީ ބޭފުޅުންނަކީ ެވސް ވަރަށް މު ކޮށްގެން އެކަްތތެރިންނަށް ވެސް އިޙްތިރާމުމަސައްކަތްތެރިންގެ މަަސއް

ނޑުމެންގެ އަމަލުތައް ބަްއޓަންކޮށްގެން ނޫެދއްވާ ަބއެްއ ކަމަށް އިޙްތިރާމުމަސައްކަތެއް ކޮށް މި  ނިއްޔާކޮށްގެން ައޅުގަ

ދެްއވާނެކަުމެގ ފުރިހަމަ ބިލަކަށް މި ބިލު ހަދައި ޤައުމުގެ މި ަމއްސަލަ ަޙއްލެއް ނުކުެރވޭނެ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ

 ވެސް ޝުކުރުދަންނަވަން. އުއްމީދުަގއި ައޅުަގނޑު

 

 2110  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުުރޞަތު މި  މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ނަށް.މުބީ އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

 2115ރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް `. ޝުކު

ނޑު ވެްސ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލަށް ޖުމްލަ ގޮތެްއގައި އަުޅގަ

ޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ ަކއުންސިލުތަކެްއ މެދުވެރިކޮށް އޮތީ މި ބިުލގަިއ ބަކުރަން. އާދެ! އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާހިތްތާއީދު

ވުރެ ފުރިހަމަކޮށް ޞިއްީޙ  ވާނަމަ މިހާރަށް  ތައް ރޭިވގެން ގޮްއސިކަމުަގއިޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ިއންތިޒާމު

ނޑު . އަޅު ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ރައްޔިތުްނނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަެކްއ ެވގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން ގަ

 2120ވުރެ ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ޞިއްޙީ ގޮތުން ލިބެން އެބަ  އޮތީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މިހާރަށް އަބަދުވެސް ޤަބޫލުކުރާހިތް

ނުޑގެ ކުރީަގއި ވާހަކަދެްއކެވި ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ފާހަގަކުރަްއަވއިފި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގައި ބޮޑެިތ  ،ޖެހެއޭ. އަޅުގަ

ދުވަހު ފެނިގެން މި ދިޔައީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދދި މިދާކަށް. ހުރި ަކމަށް މައްސަލަތަކެއް އެބަ

ނޑުމެން އެންމެ ދިޔަ ޓަރަކު މަޤާމުން ވަިކުކރެވިގެންމިނިސް ނަށް ންތަން މަސްއޫިލްއޔަތުތައް އަދާނުކުރެްއވި ކަމަްށ އަުޅގަ
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ނޑު ޤަބޫލުކުރާހިފާހަގަކުރެިވގެން.  ނޑުމެންނަށް  އޮތީ މިތް އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ ކަްނކަމަކީ ވަރަށް ުކރީއްސުރެ އަުޅގަ

ނުޑ ދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން ެވގެން ނުލެވިއަަޅއިޙަޤީޤަތުގައި ވެސް   2125ގޮސްަފއިވާ ކަންތަްއތަކެކޭ. މިއަދު އަުޅގަ

ހުރީ ވަރަްށ ރަުށގެ ވެސް ޞިއްޙީ ހާލަތު  2ނިސްބަތްވާ، އެ ދާއިާރއަކަށް އަޅުަގނޑު ނިސްބަްތވާ ބިލެްތދޫ ދާއިރާގެ 

ނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ ހާލަތުަގއި  ދަށު ދަރަޖައިގައި ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް. އަުޅގަ

ވަނީ ޙަޤީަޤތުގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަށްރަށުގެ ޞިއްޙީ ކަންތައްަތއް މި ހުރީ. އިމާރާތްތައް މި

ކަންަކމަށް އެކަށީގެްނވާ ބަޖެޓު ނެތި، ފައިސާ ލިބުމުގެ ބޮޑެިތ  ޤަތުގައި ވެސް އެހަލާކުވެ، ާބވެ ޮގއްސަ. މީ ޙަޤީ

ނޑު ޤަބޫލު ދަތިކަން ހުރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކެއް  2130ކުރަން. އާދެ! ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކަށް ކަމުަގިއ އަޅުގަ

ވާ ބޭފުޅުން މިނިސްޓްރީތަކަށް ގުޅަިއގެްނ ހަވާލުވެ ތިއްބަ މަރުކަޒުތަކާ ޞިއްޙީމި ޖެހެނީ ތަކެތި މި ހޯދަން ބޭނުންވާ 

ޖެހެނީ. މީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ވަރަްށ ތަކެތި މި ހޯދަންއެިކއެކި ވެރިންގެ އަރިހުން ސަލާންޖަހައިގެން ކަހަލަ ގޮަތކަށް 

ނުޑމެންނާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަހަލަ ގޮތަކަށް ދާއިރާގެ ީޞްއޙީ ޚިދުމަތްތަކުގައި އިސް  ކޮށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް އަުޅގަ

މީހަކަށް ކަމެއް ދިމާވާއިުރ ލިިތއްަބވާ ބޭފުޅުންނާ މުޢާމަލާތް އެބަ ކުރެވޭ. މިއިން ކޮންމެ ބަ މަސައްކަތްކުަރއްވާ

 2135 މިތާ މި ތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މި ޝަކުވާތައް އަންނާނެ .އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް އެަބ އާދޭ

ތަްއ ޖުމެސެ ފަހަރަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޯންކޯލްތަކާއި ދިމާވާ ކޮންމެ މެ. މިއިން ބޭފުޅަަކށް ކަމެއް ވެސް

ނޑުމެން ދާއިރާތަުކގައި އަންނަމުންދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަްށ ާގތުން އެބަ އެނގެންމުންދޭ  . ައޅުގަ

. މަރާމާތެއް މި ހުރީ ހުއްޓިފައުލެންސްތައް ގިނަ ރަށްަރށުގެ އެމްބި  ކުަގއި ހުިރ މައްސަލަތައް.ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަ

ނޑުމެންނަށް ެދން އެއަށް ކު ިދޔުމުގެ ެރވޭނެ އިތުރު ސަރވިްސއެއް ނެތި، ނުކުރެވޭ. އެްއޗެއް ގެނެސް ެލވުނީމާ އަުޅގަ

 2140ދަނީ. އާދެ! މިކަހަލަ ފުރިހަމަ ބައިވަރު ބިލުތަކެއް  ނުލިބި މިލިބިދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތް ސަބަބުން އެއިން

ނޑު ޤަބޫލުނަށް ހުށަހެޅިދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން އޮތީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަށް ހިތްކުރާއެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

 ދެމުން އަންނަ ަސއްކަެތއް ކުރަންެޖހޭ ކަމަކީޓަކައި ކޮންމެ ސަރުކާރަކުްނ ވެސް އެންމެ މުހިއްމު އެއް މަ

ދުމަތްދޭ މަރުކަުޒތަކަކީ ރަނަގޅު ފެންވަުރެގ އިމުކުރުން. ޞިއްޙީ ޚިޚިދުމަތްދިނުމުގައި ރަނގަޅު ވަސީލަތްތައް ޤާ 

ސަރވިސްކުރަންނުޖެހޭ، ރަނގަުޅ  ލަތްތަކަކީ އަބަދުމެހަމައެހެންމެ ޤާއިމުކުރެވިފަިއވާ ވަސީ އަދި ،ޑޮކްޓަރުން ތިބި

 2145އި ރަށުން ވެސް ޙަޤީޤަތުގަ 2ދާއިރާގެ  ރަށުގެ؛ 2ން އެބަ ޖެހޭ. އަދި މި އިމުކުެރވިފަިއވާ ތަންތަނަށް ވާގޮތުަގއި ޤާ

އެކަީށގެންވާ ބޭެހއް ލިބޭކަށް ނެތް. ބަލި މީހަކު ބޭސްއަޅަްނ ޞިއްޙީ މަރުަކޒަކަށް އަންަނއިރު މި ޖެހެނީ ބޭސްއަޅަްނ 

ކައިރި ކޮންމެވެސް ފިހާރައަކުން ގަެނގެން ހިފައިގެން  ،ނަމަގޭން ހިފައިގެން އަންނަން. ނޫންބޭނުންވާ ތަކެތި ވެސް 

ނުޑމެންނަށް ގެންއައިސް   ވެސް ެއޭޅނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައެްއ ނެތް ޙަޤީޤަތުގައި. މީ ަވކި ބޭސްކޮޅު މެނުވީ އަުޅގަ

ތާއަބަދުމެ މިކަން ހިނގަމުން އައިސްފަިއވާ ގޮތް.  އް ނޫން. މީ ފެށުނީއްސުރެ މިކަން؛ބަޔަކަށް ބުނާ ކުޑައިމީސް ބަހެ

 2150އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ  ،ުކޑަވެ  ޅާލުންއަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަ ކޮންމެ ސަރުކާރަކަށް ެވސް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަށް މި
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ވެސް  އޮތީ ސިާޔީސ ގޮތުން ކޮންމެ ަބޔަކުތުގަިއ ައޅުަގނޑު ޮބަޑށް ޤަބޫލުކުރާހިތްހުންނަނީ. ޙަޤީޤަ ތެރެއަށް ޮގއްސަ މި 

ހުރިހާ  ،ބަޔަކަށް އެންމެ މަންފާކުރަނިވި ގޮތަށް ކަންތައް ކުރަމުންގެންދަނީ. ޒުވާނުންނަށް ކަންތައްތަކެއް ކޮށްެދވިގެން  އެ

ނަމަވެސް އަުޅަގނޑު ޒުވާުނންގެ ތާއީދު ހޯދުމަށް ޓަކަިއ. އެހެން ްއަކތްކުރަމުން އެބަ ގެންދޭސަރުކާރަކުން ވެސް މަސަ

 ވުެރ ބޮޑަށް އަޅާލަން. މިހާރަށް މިހާރަށްންނަށް ައޅުަގނޑުެމން އެބަ ޖެހެއޭ ބަލި، ނިކަެމތި ރައްޔިތުޤަބޫލުކުރާހިތްއޮތީ 

 2155ށް އެބަ ޖެހޭ އަޅާލަން. މި ޤާޫނނަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ޤާނޫނެއް. ވަރަށް ފުރިހަމަ ބިލެއް ވުރެ ބޮޑަށް މި ެސކްޓަރަ

އޮތީ. މި ބިލުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތަކެއް ރަނަގޅުެވގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ  ހުށަހަޅާފައި މި

ިމއާ ދޭތެރޭ ރަނަގޅު ނިންމުންތަކެއް ނިންމާނެ  އުއްމީދުކުރަން. ޙަޤީޤަުތގަިއ ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި ހުރިހާ ބޭފުުޅން ވެސް

ނޑު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަްއ  މި ފާހަގަކުރި ފަދައިން ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުުކރަން. އަދި ހަމައެހެންމެ އަޅުގަ

ން ރަނގަޅުކުރުމަށް ަޓކައި އަުޅަގނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭ ބަިއަވރު ކަންތައްތަްއ އެބަ ހުރި މީގެތެރޭަގއި. ސަރުކާަރކު

 2160އަޅާލަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް އެބަ ހުރި. މި ރާއްޖޭގައި ދިމާވަމުންދާ ތަފާތު އެިކއެކި، ަކނޑުމަީތގައި މީހުން 

ދަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނުލިބި އެިކ ކަންކަން ދިމާވަމުން މިދަނީ. ލޯންޗުގެ ޚިދުމަތް ނިޔާވަމުން މި

މަތް ކުރެވިފަިއވާ ވާހަކަ. ެއހެންނަމަވެސް އޭގެ ޚިދުތަޢާރަފު މަތް ވެސްއަޅުަގނުޑިއވިގެންދޭ ސީ އެމްބިއުލެންސްގެ ޚިދު

ކަުމގައި ވާނަމަ ސީ އެމްބިއުލެްނސްގެ ެވސް ބޭނުމެއް ނޯންނާނެ. އަޅުަގނޑު އުާފކުރަން މި ރަނގަޅު ގޮުތގައި ނުެދވެނީ

ސީ އެމްބިއުލެންސް ވެސް ުޅަގއި ކުރީތީވެ.  އަޅުަގނޑު އަތޮލެންސްގެ ޚިދުމަތް ވެސް ތަޢާރަފު ސަރުކާރުން ސީ އެމްބިއު

 2165އަށް  މީހާީށގެންވާ ރަނަގުޅ ގޮތުަގއި، ބަލިޚިދުމަތް ލިބެން އެބަ ހުރޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ލިބޭ ޚިދުމަތަކީ އެކަ

ކުރަން އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ުއއްމީދު ކަމުަގއި ވާނަމަ އޭގެ ބޭނުމެއް ނޯންނާނެ.ންވާ ފަރުާވއެއް ފޯރުޮކށްނުދެވޭއެކަީށގެ

ްށ އަށް، މި ސެްކޓަރަ ށް ދުވަސްަތކުަގއި ސަުރކާރުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަށް، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ މި ދާއިރާކުރިއަ

ދާ ތަފާތު އެކިއެކި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަްށ  ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެްނ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވަމުން މި

ކުރަން. ބިލު އަޅުަގނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ތާއީދު ކަމަށް. މި ބިލަށްވުރެ ބޮޑަްށ މަސައްކަތްކުރާނެ  ޓަކައި މިހާރަށް

 2170ފަހަރު ޝުކުރުދަންނަވަމުން ވަިކވެލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެއްިވ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް އަދިެވސް އެއް

 ފުރުޞަތަށް ޓަކައި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅު   ާދއިާރގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު ގަ

 2175 ށް.ޝާހަ ޢަލީ މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު
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 `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލު މި

ކުރަން. އަދި މި ބިލު ދެްއވީތީ ޝުކުުރައދާސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްަވއިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް 

 2180ކޮށްދެްއވި ނައިފަުރ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް ވެްސ ޝުކުރުއަދާކުރަން. އާދެ! ސްޕޮންސަރ

ޞިއްޙީ ޚިދުމަުތގެ ފަންނާނުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލްކަމާ  ާކއިޚިދުމަތުގެ ކަންބޮުޑވުންތަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޞިއްޙީ 

ދޭތެރޭގައި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ތަކުރާރުކޮށް ަވރަށް ގިނަ ފަހަރު އެބަ ވާހަކަދެކެވޭ. ޙަޤީޤަުތގައި ެވްސ 

، އި ކެއް ހުށަހަޅަައކީ ކަންޮބޑުވުްނ ހުރި މައްސަލަތަކެއް. އެހެްނީވމާ، ދިވެހި ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން ބިލުތަ މައްސަލަ

ޤާނޫނުތަކާއި ަގާވއިދުތައް ހެުދމަށް މަގުފަހިކޮށް، އެ ޤާނޫނުަތކާއި ގަާވއިދުތަުކގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް 

 2185 ވަނީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަްތ، ކުިރއަށް ގެންިދުއމުގެ މަސައްކަްތ ފަށާފައި މި

ފުޅުންތޯ ޚިދުމަތުގައި ން މިއަދު ވިްސނާލަން އެބަ ޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި މި ފަންނުގެ ިކތައް ބޭއަޅުަގނޑުމެ

ތިބި މިންވަރު އަޅުަގނޑުމެން ދަެނގަންނަން އެބަ ޖެހޭ. ައޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭގަިއ ބޯހިމެނުމެއް ނުވަތަ ދެމިތިބީ؟ ދެމި

އް މި ވޭތުވެިދޔަ މުއްދަތުގެ ތެޭރގަިއ އެކަށީގެްނވާ މިންވަރަކަްށ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މިފަދަ ތަފާސްހިސާބުތަކެ

ދުވަސްކޮުޅވަނީ ތަންކޮެޅްއ  ހިންގިފައިނުވާތީ އަޅުަގނޑުެމންގެ މިފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް އަޅުަގނޑު ހިތުން މި

ނޑުމެން މި މައްސަލަތައް ރަނގަޅުކުަރން ބޭނު  2190ން ކަމަށް ވަނީ ނަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުން ދަތިކޮށް. އެކަމަކު އަުޅގަ

ފަންނީ ގޮތުން މިއަދު މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އިރާަތކުން، ިޞއްޙީ ދާއިރާތަކުަގއިއަޅުަގނޑު ހިތުން މި ޚިދުމަތާ ގުޅޭ ދާ

ތިބީ ކިތައް ވެހިރާއްޖޭގެ ޚިދުމަތުގައި ދެމިބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ދި އާއި އެ ތަމްރީނުވެފައި ތިބީ ކިތައް ބޭފުޅުންތޯ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މިބޭފުޅުންތޯ އަޅު ކަންކަން ސާފުކޮށް ދެނެގަންނަން. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުަގިއ  ގަ

ވިދާުޅވެެގން ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުން ން ޓްރެއިނިންލިބިފައި ތިބި، ކިޔަވާ އި އެިކއެކި ސްކޮލަރޝިޕްތަުކަގިއ މި ދާއިރާ

 2195 އަކީ ވެސް އްދުތަކުގައި ޚިދުމަތްުކރަމުންދާ ވާހަކަނިޔޭގެ ެއިކ ސަރަހަދުއަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި  ދިވެހިރާއްޖެ

 ދާ ވާހަކަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.އަދި މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަުކގައި ދެެކވެމުން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައާ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެ ކަންކަން މި ރިންގެ ބިލުން އަޅުގަ

ނޑުމެްނ އެބަ ޖެހޭ މި މަސައްކަތްތައް ކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން ކަން ބޮޑުވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖާގަ ހޯދަން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ަކންބޮޑުެވގެން މި ވާހަކަަދއްަކނީ އަޅުަގނަޑކީ ެވސް ދާިއރާއަކަށް ނިސްބަްތވާ މީހެއް.  ޞިއްޙީ؛ އަުޅގަ

ނޑު ދެންނެވި ފަދައިން އާބާދީކުރިންވެސް އަޅު  ކީ ފުަވއްމުލަކަކީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއިއަ ދަންނަވާ ވާހަކަ  މި އަޅުަގނޑު  2200 ގަ

ރަށޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އެ ހޮސްޕިޓަލުން  ގިނަ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުންދާ ވަނަ އަށް އެންމެ 2ރަށަކަށް އެންމެ  އެއް

ތަކުގެ ފެންވަރު ެއނގޭ. ކުރިން އެ ފެްނވަރު ނޑުމެންނަށް ހޮސްޕިޓަލްގަމިހާތަނަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ މީހުން. އަޅު

ހުރިހާ އެްއޗެއް ވެްސ އެނގޭ. އަޅުަގނޑުމެންގެ އަނބިދަރިންނާިއ  ގޮާތއި މި ހުރި ހާލަތާއި އެ ހާލަތު ބަދަލުވެގެން ައއި

ނ ވަަނ  2110ޑުމެްނނަށް ފެނުނީ ތިމާގެ މީހުންނާއި ދާއިާރގެ މީހުން ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދަނީ ދާއިރާތަކުން. އަުޅގަ
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 2205ތަްނ އެ ހޮސްޕިޓަލުތަކުން. ދެން  ތަން. ހަތަރު ފަސް ޑޮކްޓަރުން މަދުވެގެންދިޔަ ދިޔަ އަހަރަށްފަހު ހަމަ ބޯކޮޅުވަތަށް 

ިޞއްޙީ ނިޒާމު ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި އެ ނިާޒމުގެ ތެރެއިން ފުރުޞަތު އެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި،  އޭރު

ނުކުެރވި ހުރި އާިއ ެއކަންަކން ރަނގަޅު އެއް ބޭފުުޅން މިއަދު އެ ނިޒާުމގެ ަބލިކަށި ވާހަކަލިބިވަޑަިއގެން ބަ 

ކަންކަން ނުކުރީަމ  ބޭުފޅުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ޖާގަ ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި އެ ވާހަކަދެްއކީމަ ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާނީ އެ 

ނޑުމެން ވަރަށް ހިތާމައެ ބާުބގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ  11ައޅުަގނޑުމެން މިއަުދ  އީސް.ރާ ކަމެކޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަކުއީ އަުޅގަ

 2210މާއްދާެގ މި ބޮޑު ބިލު ިމ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްވެގެންާދއިރު ައޅުަގނޑު ހިތުްނ މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވަމުްނ  00

ކީ ޢާއްމުން ފަންނަ މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވާ ސަބަުބތަކުގެ ތެޭރގަިއ ބަޔާންކޮށްަފިއވާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ިޚދުމަތުގެ

ލިބިގެންވާ ފަންނަަކށް ހެދުމަށް ޓަކައި ޞިއްޙީ ިޚދުމަތުގެ ވަކި ފަންނުތަުކގައި  އިތުބާރުކުރާ އަދި ޢާއްމުްނގެ އިޙްތިރާމު

ނަޑއެޅުމަށް؛މަސައްކަތްކު މީ ވަރަްށ މުހިއްމު ކަމެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެރވޭނެ ޝަރުތުތައް ކަ

ނުޑ ކުިރކަރުމަށް ޓަަކއި ބަަޔކު ަމސައްކަތްއަުޑއިިވގެން ިހނގައްޖެ ިޞއްޙީ ިނޒާމު ހަލާކުކު ތަކުރާރުކޮށް ން. އަުޅގަ

 2215ބިޔަ ހޮސްޕިޓަލުތައް ހިންގުމަށް ޓަކައި ިމ  ބަޔަކު ޞިއްޙީ ިޚދުމަތުގެ ބޮޑެތިމޯޝަން ިކަޔން ނޭނގޭ ކަންބޮޑުވަނީ ލޫޒް

 ދަންނަވާ ވާހަކަ  އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން މި .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ތަކުން އެބަ ހުރި ހަވާލުކޮށްފަރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު

ނޑައެޅުމަށްފަހު އެތުކުރެވޭނެ ޝަރުއަކީ ފަންނުތަކުަގއި މަަސއްަކތް ނަޑއަޅަން އެބަ ޖެހޭ. އެ ޝަުރތުތައް ކަ  ތައް ކަ

އް ިމ ބިލުގެ ތެރެއިން ޖާގަ އެބަ ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބެވޭނެ އުސޫލުތަކެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭފުޅުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލްކަމާިއ އެ

ނޑަްނ ހުރެފައި އައިސް ޞިއްޙީ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެްނ  ،ލިބޭ. ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ފިހާރައެއްގައި ފޮތި ކަ

 2220ތަނުގެ ޢާއްމު  ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ އެ ނުވަތަ އެތަުނގެ ްސޓޮކު، ހޮސްޕިޓަލެއް ހިންގުމަށް ޓަކައި

ނޑުމެން މި ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި ާޖގަެއއް ނުލިބޭނެ އޭރަކުން. އެ ރައްޔިތުންނަށް  ދަންނަވަނީ. ެއ  ވާހަކަ އަުޅގަ

ޭވ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގެ  ތަޢާަރފުގައި ބަޔާްނކޮށްފައި އެބަބެން. އަދި ހަމައެާއއެކު ދެން ފުރުޞަތު އެބަ ޖެހޭ ލި

އެ ކައުންސިލުތަުކެގ ، ސިލުަތކެއް އުފައްަދއިދާެނ ކައުންކުެރވިރިންނާ ުގޅޭ ަކންކަމުގެ ތަންޒީމުމަސައްކަތްތެ

ނަޑއެޅުމު މަ ޤާނޫނަކުން މި ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިޔައި ގެ ވާހަކަ. ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް.މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި ބާރުަތއް ކަ

 2225ކޮެޅއްެގ ތެރޭަގއި އޮތް ާހލަތަށް ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ކުޑަ ދުަވސް ދެން މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު އެ 

ނޑު މިއަދު ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ގޮވާލަން،  ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން  2110ބަޔަކަށް ޖާަގއެއް ނުލިބޭނެ. ައޅުގަ

ުކއްލިައކަށް ، ވަންޓުންނަށް ެއއްވެސް ުކރިއެރުމެއް ނުދީާޒމުގެ ތެރޭަގއި ތިބި ސިވިލް ސާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޞިއްޙީ ނި 

 އެ، ޒާުމގެ ތެރެައށް ގެންޮގސް ަވއްދައި ދުތަުކަގއި ޖަގަހަތަުކަގއި ތިބި މީސްީމހުން ޞިއްޙީ ނިއްމަގުމަތީ އެިކ ސަރަހަ

ވަންޓުްނގެ ގޮތުަގިއ ލިައކަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ިސވިލް ސާމީހުންގެ ވަޒީފާތައް ކުއް ދީ، އެ މީހުންނަށް ބޮޑެތި މަޤާމުތައް

ނޑު ކަންބޮޑުވާ   2230އެބަ ޖެހޭ ޕާފޯމެންސް ޮއޑިޓެއް ހެދެން. މެނޭޖްމަންޓް  ގެކަމެކޭ. ެއ ދާއިރާ  ވެގެްނ ދިޔުމަކީ އަުޅގަ

ރޮފެޝަން މީސްމީހުންނަށް މީސްމީހުން ކުއްލިައކަށް ބޮޑެިތ ޞިއްީޙ ޕް އޮޑިެޓއް ހެދެން އެބަ ޖެހޭ. ކިހިނެއްތޯއޭ އެ
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ޒަތްތެރި ޢިއް ،ޖެހެނީ ކީއްވެގެންތޯ އެބަ ޖެހޭ ބެލެންންޓުންގެ ގޮުތގައި ިމއަދު ތިބެންވަވެގެންދިަޔއީ. ިސވިލް ސާ 

ސްކޮށް ިމކަމާ ގުޭޅ ކޮމިޓީން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ހިނދު ވަަރށް ސީރިޔަ ކަްނކަމަކީ މި ިބލު ދިރާސާކުރެވޭ ރައީސް. މި

ނޑު ދަންަނަވން. ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ްއވެސް ކަހަލަ ޝަރުތުތަކަާކ ެއގޮތަށް އެ .ކަމުގައި އަުޅގަ

 2235އެބަ ޖެހޭ  ވައިރަސްތައް ޒާމުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައި ތިބިޞިއްޙީ ނި ލުތަކަކާ ނުލައިއްވެސް ކަހަލަ އުސޫއެ ، ނުލައި

 ނުކުެރޭވނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ކަމަްށ ވަނީ ނަމަ މި ޞިއްޙީ ނިޒާމު ރަނގަޅެއް ބޭރުކުރެވެން. އެހެންނޫން

ނޑުމެން އެންމެ ކަ.ދަންނަވަނީ ޞިއްޙީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ިޑސިޕްލިންވާންޖެހޭ ވާހަ އަޅުަގނޑުމެން މި ވެސް  ންގެއަުޅގަ

ހުރި  ތަކުަގއި ވެސް އެބަވާ ދާއިރާތަުކގެ ހޮސްޕިޓަލްހުރި ކަންބޮޑުވުންތަެކއް. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ނިސްބަތް އެބަ

ޞިއްޙީ ނިޒާުމގެ ތެރެއިން ކުރިއެރުން ލިބެން  ،މެން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެ ދާއިރާތަކުން ކުިރއެރުންޑުއަޅުަގނ

 2240ނަމަ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް މި މަޖިލިސް ގަާވއިދުގެ ތެެރއިން ކުރިއަްށ  ވަނީހެންކަމަށްނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭ. އެއަޅުގަ 

ތަުނގަިއ  ތާރު ބޭފުެޅކޭ ވިދާުޅވެ މިޚްދުމުޚު ގެންދަވަނިކޮށް މި މަޖިލިްސ ހުއްޓުވާަލއި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސަކީ

ޓަކައި  ޓަކައި މި ކުރާ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ރަނގަޅުކުުރމަށްގޮތުން ކަންކަން  އަޅުަގނޑުމެންމި  ނިޒާމާ ގުޅޭ 

ނުޑ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކޮްށެވރިކުރަން މި ފުރުޞަތުގައި.  ބައެއް މެންބަރުން އެ ކުަރއްވާ މަަސއްކަތް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ދާއިާރތަކުގެ ަރއްޔިތުންނަށް ހެޮޔއެދޭ  ްއޔިތުން ދެކެ ލޯިބވާ ރަ ،އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަކީ ވެސް އަުޅގަ

ނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކަ ،ނަމަ ބަޔަކު ކަމަށް ވަނީ  2245ުޑ ވެސް ޞިއްޙީ ޚިުދމަތުގެ ބިލުގައި ައޅުަގނއަކީ ކުރިން  ައޅުގަ

 ފެންވަރު ރަނގަުޅކޮށް ،އެއްފަްސކުރެވި ކުދި ރަށްތަުކގެ މީހުން މި ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް ފާހަގަކުރިހެން ދިވެހިރާއްޖެ

ނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ މި ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ނިޒާމެއް އެކަަށއެޅުމަށް ބަޓަކައި އެ ދިނުމަށް ޓަކައި ިމ  ޖެހޭ އަޅުގަ

ެއއްބާރުލައި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މަސައްކަތްކުރަން. ައޅުަގނޑުމެްނ އެންމެންނަކީ ވެސް މިފަދަ ކަންކަމުގައި 

ޖެހޭ.  ން އެބަވާބިދެނިވި ގޮތަކަށް މަސައްކަްތކުާރ ބަޔަކަށް މަންފާ ލި އިއަދި ރަްއޔިތުންނަށް ހެވާ ޤައުމުގެ ތަރައްީޤއާ

 2250މިފަދަ ބޭފުޅުންނާ  ،އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ޞިްއޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލުގެ ވާަހކަދަްއކާއިރު

 ވަނީ. އެހެންކަމަށްވަނީ  މަތުގެ ވާހަކަތައް ިދވެހިރާއްޭޖގެ ެއިކ ވަކި މީިޑއާތަުކަގއި ދެެކވިފައިތުހު ދޭތެރޭގައި ތަފާތު

އެކަންކަމާ ދޭތެރޭަގިއ ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ފިޔަވަުޅއެޅޭނެ އިންތިޒާެމއް މި ބިލުގެ ތެރެއިން އެބަ ފަހިވޭ. ނަމަ، 

ނޑުމެން އެ ރަށަކަށް ނިސްބަްތވާ ނުވަތަ އެ ދާއިާރއަކަްށ  ނޑު އެކަަމށް އުފާކުރަން. ެއއީ އަުޅގަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނ ގޮތުން ވެސް ިޞއްޙީ ޚިުދމަތްތައް ލިބެމުންދިޔައިރުަގއި  ޑުމެންގެ ދާއިރާތަކުގެ ަރއްޔިތުންނާ ގުޅޭ ނިސްބަތްވާ އަުޅގަ

 2255ބޭފުޅުްނގެ  މަތުގެ އިނގިލިތަެކއް ެއބަ ދިއްކުެރވޭ. އެތުހު ދޭތެރޭގައި  ކަްށ ޞިއްީޙ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާކޮންމެވެސް ވަރަ

. ްއކުރެވޭ ދިއިނގިލިތަެކއް މަތުެގ އެބަ ތުހު ރުކަމާ ދޭތެރެގައިބޭފުޅުންގެ ޒިންމާދާ ކަމާ ދޭތެރޭގައި، އެޕްރޮފެޝަނަލް

 ވާ ބިލުގެ ތެެރއިން ޤާޫނނަކަށް ެވގެން މި ކަންކަމަށް ސަުރކާރުން މިއަދު ހުށަހަޅުއްވާަފިއ މި ނަމަ، އެހެންކަމަށްވަނީ

ަތކުަގިއ ލްރާއްޖޭގެ ހޮސްޕިޓަނުކުރަން. އަދި ދިވެހި މެދު އަޅުަގނޑު އެްއވެސް ޝައްެކއް ކަމާޙައްލުތަކެއް ލިިބގެންދާނެ
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ތަކުން މަދުވަނީ ކޯްއެޗއްތޯ . ެއ ސްޓޮކު ޖެހޭ ކުރާ ފަރާތްތަކަކީ ވެސް ޒިންމާދާރު ބަަޔަކށް ވާން އެބަތިބި ސްޓޮކް މެނޭޖު

ނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ.  ފުރާނައާ ޖެހޭ. މިީއ އިްނސާނުންގެ ބެލެން އެބަ  2260ގުޅިަފއި ހުރި މަސައްކަތެްއެގ ވާހަަކ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ނުވަތަ ލެބޯްޓރީގައި ހުންނަ ޓެކްނީޝަންެގ  އިަދއްކާފަ ކަނި ނަރުހުންނާއި ޑޮކްަޓރުންގެ ވާހަކަހަމައެ އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް ހުއްޓަ ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ސްޕިޓަްލތައް މެނޭޖުބޮޑަށް ހޮ ށް ވުރެލެވޭެނކަށް ނެތް. އެއައިވާހަކަދަްއކާފައި އަުޅގަ

އްމު ރައްޔިތުން ހޮސްޕިޓަލަށް ތަނުގައި ހުންނަ ޢާ އެ އިކުރާ ފަރާތްތަކާއް މެނޭޖުލާ ގުޅިގެން ސްޓޮކުތައެ ހޮސްޕިޓަ

މި ހުރިހާ ކަންކަމަކީ ރަނގަޅުކުރެވެންޖެހޭނެ ކަންކަން. އަދި  ތާ،ގޮ މުޢާމަލާތުކުރާ ރައްޔިތުންނާއްމު އެ ޢާދިއުމުން 

 2265މި ބިުލގެ ތެރެއިްނ އެ ދާއިާރގެ ޕްރޮފެޝަނަްލ  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިްނގެ ބިލުގެ ވާހަަކދައްކާއިރު

ޖެހޭ. އެ ދާއިާރގެ ުމވަްއޒަފުން ަވޒީފާ އަދާކުާރ  ތަކެއް ލިބެން އެބަޓްރެއިނިން ސް ނުއަމުވަްއޒަފުންނަށް ކޮންޓި

ހޭ ޖެ ޓަކަިއ ެވސް އެބަ ަވޒީފާ އަދާކުރެޭވ ކަަހލަ މާޙައުލުތަކަކަށް ހެދުމަށް  ،މާޙައުލަކީ އެކަީށގެންވާ ަރއްާކތެރި

 ކޮމިޓީ  ކޮށް،މަސައްކަތްކުރަން ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަންކަމެއް މި ބިލުގެ ތެރެއިން ފުރިހަމަ

ނުޑ  އަށް ދާއިރުަގއި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ސަމާލުކަންދެއްވުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު އުާފކު  2270 ،ރަން މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭެގ މީޑިއާތަކުން ތަފާތު އެކި ވަކި ރަށްތަުކގައި ެއސްޓީއޯ އެދޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ރަްއިޔތުންނަށް އަގުހެޔޮކޮށް ބޭސް  ،ފިހާރަތައް ހުޅުވިްއވަިއގެން އެސް.ޓީ.ޯއގެ ބޭސްސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަސައްަކތްކުރަ

އިުމކުރެިވގެންދާތީ. އެހެްނވީމާ، ތަކެްއ ޤާނިޒާމު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭަހ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުެގ ތެރެއިްނ ފަސޭހަ، ލިބި

 ޓަަކއި ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ދެއްވި ފުރުޞަތަށް

 

 2275  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަލިފުށީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ

 އިނަށް. ޝީދު ޙުސަރަ މުޙައްމަދު

 

 އިން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރަޝީދު ޙުސަ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަލިފުށީ

 2280ާވ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ނައިފަރު ދާއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ހުށަހަޅުއްވާފައި މި

 އިަވގުތު ކޮންމެހެން ވެސް މަޖިލީހުން ހަމައަކާ  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުެގ ފަންނީ މަސައްކަތްތެިރކަމުގެ ބިަލީކ މި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ،އުސޫލުތަެކއްެގ ތެރެއިން ފާްސވެ ގޮުތގަިއ  ަރއްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ލިބެންޖެހޭނެ ފަދަ ބިލެއް. ައޅުގަ

ނި ކަންތައްތައް ވެސް . ހަމައެާއއެުކަގއި ބަެއއް އުންތައްތަކެއް ފާހަގަުކރައްވާފަހުރި ވަރަށް މުހިއްމު ކަ މި ބިލުގައި އެބަ

ކަމުަގއި  ޢަމަލީ ސިފައެއް އަންނާނެ ،ައއިސްގައި މި ކަންތައްަތަކށް އިސްލާޙުހުރި. މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީެގ މަރުޙަލާ އެބަ

 2285ަވއިފަރީ ކައުންސިެލްއ ާއިއ މިޑް ވޭ މެިޑކަލް އަދި ނާސިން ަކއުންސިލެއް އޮންނަ ވާހަކަ  އަޅުަގނޑު ެދކެން. މީަގއި އެބަ 
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މިހިރި ކަހަލަ ތިން ކައުންސިލެއް އޮންނަންޖެހޭ ވާހަކަ އެބަ އޮވޭ. ދެން މީގެތެރެއިްނ  ވާހަކައާ އޮންނަންޖެހޭ

އެންްޑ  މޯލްޑިވްސް ނާސިން އިމޯލްޑިވްްސ މެޑިކަލް އެްނޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލާ  ،އަޅުަގނޑަްށ ފާހަގަކުެރވުނު

ގެ  ގޮުތގަިއ. ދެން މި އޮންނަ ކައުންސިލުގަިއ ކައުންސިލު 2ވައިފަރީ ަކއުންސިލަކީ ޮކންމެހެން އޮންނަންޖެހޭ މިޑް

އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ މެޑިކަލް ކައުންސިުލގެ ތެރެއަށް ދެން ހުރި އެހެން ބައިތައް ހިމަނާލައިގެން ކުރިއަްށ 

 2290ހިންގޭީނ ެއކު ކައުންސިލުތައް  ގެންދެވިދާނެ ކައުންސިލުތަެކްއގެ ގޮތުަގއި. މިގޮތުން މި ކައުންސިލުތަކުގެ ބާރުވެރިކަމާ

ނޑު ދެކެން. ކަމު މިނިސްޓްރީގެ މި އޮންނަ ނުފޫޒާއި ބާރުން އެްއކިބާެވގެން ަކއުންސިލުތައް އޮތީމަ ަގިއ ވެސް އަުޅގަ

ދިނުން ފަދަ ކަންތައްތައް މި ންާނއި ނަރުހުންނަށް ލައިސަންސްގޮަތށް ބަލާއިރު ޑޮކްޓަރު މިގޮތުން މިހާރު އޮންނަ

 ،. މިގޮތަްށ ހެދިފައި ހުންނަ ގަާވއިދުތައް މިނިސްްޓރީން ހައްދަވާފަިއ ހުންނައިރުފަތެެރިއން އަޅާހިންގަނީ މިނިސްޓްރީގެ 

ނޑުަތކާ އެްއޗިހި ތަންފީޛުއެ ގަާވއިދުތަުކގެ ސުލޫކީ   ނޫނީ ނާސިން  އޮންނަނީ މެޑިކަލް ކުރުމުގެ ބައި މިމިންގަ

 2295ގެ ފުރިހަމަ ބާރު ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިުލގެ ތެރެއިން ކުރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. މިހެން އޮތީމާ ކައުންސިލުތަކު

އި ހުރި ޤައުމުތަކަށް ދިނުމަށް ހުރަސްތަކެއް އެބަ ދިމާވޭ. ތަަރއްޤީވެފަ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެްއގައި

ގެ ބާރު ަކއުންސިލުތަކުން ކުރާ ކަންތައްތައް ހިންގުމު  މުގެ؛މިނިސްޓްރީއެްއގެ ަދށުގައި ކައުންސިލުަތއް ހިންގު  ބަލާއިރު

ނޑު  އޮތުން ެއއީ އޮންނަ ކަމެއް ނޑު ގޮތެްއގަިއ އޮންނާނީ ހަމަ އެ ަކއުންސިުލތަކުގެ ަމއްޗަށް. އަުޅގަ ނޫން. މައިގަ

ގޮތުން  ވިސްނާލިއިރު ބަެއއް ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން އެބަ ފާހަގަކުރުއްވާ ޕްރޮވިންސްަތކުގެ ކަުއންސިލު ބޯޑުތަކާ ބެހޭ

 2300ދާިއރާ ހިމެނޭ އެ ޕްރޮވިންްސގެ  ތަމްސީލުކުރާ އަލިފުށީބަވާ ވާހަކަ ވެސް. އަުޅަގނޑު އެތަންތާނގަިއ މަސްވެރިން ިތއް

ންޓުން އިން މެނޭޖްމަ ޑައިރެކްޓަަރކަށް ހުންނެވީ އެ ދާއިރާ ގެ މެނޭޖިންބޯޑަށް ހަމައެކަނި ވިސްނާލިިއރު ވެސް އެތާނ

 .ރޑ، އެ ބޯުޑގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ޑޮކްޓަެރއްލީމު ހާސިލުކުރައްވާފައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް. ހަމަ އެގޮތަށް މަތީ ތައު

އުމުރުން ވީހާ ދުވަހަކު  ަގއި ކަމުަގިއާވ ނަޖީބަކީ އެ ދާއިރާ އަޝްރަފް. ހަމަ އެގޮތަށް ދުވާފަރު ބޭފުޅެއް

އިރާ. ނައިފަރު ދާ ފުޅު؛މަސައްކަތްކުެރއްވި ބޭފުެޅއް. އެ ބޭފުޅާ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަާވ އެ ބޯޑުަގއި. ހަމަ އޭގެ އިުތރުން 

 2305ބޭފުޅާ ވެސް އެ  ޔާތް ހޭދަކުރެއްވި ބޭފުޅެއް. އެދާއިާރަގިއ މުޅި ހަ އަކީ ވެސް ޞިއްޙީ ބޭފުޅާ ނައިފަރު ބޭފުޅެއް. އެ

 .ބޯޑުަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަާވ. އެހެންވީމާ، އެ ަދއްކާ ވާހަކަިއގައި މާ ބޮޑު ބުރަދަނެއް..

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެ ރި މެންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޖުމުލަ ަވގުތު ހަމަވީ. އާދެ، އެ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން. އަޅުގަ

 2310 އަޙްމަދުމަނިކަށް.  މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު

 

 ކު ވާހަކަެދއްެކވުން:އަޙްމަދުމަނި އަމީތުމަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 
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ޔާމް ިމ ޝި ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ސަރުކާުރގެ ފަާރތުން ނައިފަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ނުޑ  ،ގޮތުަގއި ހުށަހެއްޅުވި ޞިއްޙީ ޚިދުމަުތގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލަކީ އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މިފަދަ އަާސސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ މު ބިލެއް. ހަމައި ވަރަށް މުހިއްދެކޭގޮުތގަ  2315އެއާެއކީަގއި ައޅުގަ

ޓަކައި ސަުރކާރުން މަޖިލީހަށް ބިލުތައް ހުށަހަޅުްއވަިއގެން  ދާއިރާތައް ުނވަތަ ނިޒާމުތައް ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށް

ނޑު ސަރުކާރަށް ވެސް ަވރަށް ެއކީ ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ، މި  އިޚްލާސްތެރިކަމާ މި ކުރައްވާ މަަސއްކަަތކަށް ައޅުގަ

ނޑު  ބިލަށް ބަލާއިރުގައި ގިނަ މެްނބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް މި ބިލުގައި އެބަ މުހިއްމު  2ހިމެނޭ މައިގަ

ހިމެނެނީ  ަކއުންސިެލއް. މީގެތެޭރގަިއ މި 2އިން އުފެދިގެންދާ ަވރަށް މުހިއްމު މި ބިލުެގ ޛަރީޢާ އަސާެސއް. ެއއީ 

 2320އަދި  ނާސިން އެްނޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލާ މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންްޑ ޑެންޓަލް ކައުންސިާލއި މޯލްޑިވެސް

ގޮތުން ޙަޤީޤަތުގައި މި މަޖިލީހުގަިއ  ަކއުންސިލް އިނގޭތޯ. އާދެ، ިމ ކައުންސިލުތަކާ ގުޅޭ ޑް ހެލްތުމޯލްޑިވްސް އެަލއި

ނޑުމެންނަށް އިިވގެންދިޔަ ދެކެިވގެންދިޔަ ވާހަކަތަުކގެ ެތރެ އެްއ ވާަހކައަކަްށ އިން ެވސް އަދި ޭއގެ ބޭުރން ވެސް އަުޅގަ

ވެސް ކައުންސިލުތަެކއް އުފެދިފަިއ ޓަކައި މިހާރު ދިަޔއީ މި ޞިއްޙީ ނިާޒމުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ފޯރުޮކށްދިނުމަށްވެގެން

ބޮުޑ މާނައެއް ނެތޭ ުނވަތަ ިމ  ކެއް އުފަންކުރުމުގެ މާއިން އާ ކައުންިސލުތަޛަރީޢާ ހުއްޓޭ. އެހެންވީމާ، މި ިބލުގެ  އެބަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ ޙަޤީޤަތުގައި   2325ކައުންސިލުތަކުން ކޮށްދޭނެ އާ މަސައްކަތްތަެކއް ނެތޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ން މި ައޅުަގނޑުމެން އެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ،ވެސްކަމުަގއި ވީަނމައަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިން

 ޖެހޭ  ޖެހެނީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން. އެ ޚިދުމަތެއްގެ ތެރޭަގއި މަސައްކަތްކުރާ މުަވްއޒަފުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

މާޔަތާއި ރަްއކާެތރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން. އަިދ ޚާއްޞަކޮްށ މިފދަ ކަުއންސިލުތަކުަގއި މަސަްއކަތްުކރާ ޤާނޫނީ ހި

ޖެހޭ  ކުން މި ފޯރުކޮށްދޭ މަސައްކަތްަތއް ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ވާން އެބައަދި ކައުންސިލުތަ ނަށާމުވަްއޒަފުން

 2330އުފެއްދިފަިއވާ ޤާނޫނީ އޮނިަގނޑެްއގެ ތެރެއިން ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަކަށް ވާން. އެހެންަކމުން، އެ އުސޫުލގެ ދަށުން 

ަކއުންސިލު ވެގެންދާނީ  2ދާ ފަހުގައި މި އުފެދިގެން  ިދއުމަށްޤާނޫނު ތަޞްދީޤުވެގެންގޮުތަގިއ މި  އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ

ނެޑްއގެ ތެރެއިން މި ިނޒާމުގެ ތެެރއިން ފޯރުކޮށްދޭ  ިނޒާމު ޚާއްޞަ ޙަޤީޤަތުގައި ިޞއްޙީ ގޮތެްއގަިއ ޤާނޫނީ ޮއނިގަ

 ށްލަން ިޞއްޙީ އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮ އެކީބޮޑު ބާރަަކށް. ދެން ހަމައެއާ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް

މި ދާއިރާަގއި  ،މަކަށް ވެގެން މި ދަނީ މި ޚިދުމަތުގައިތެރީންގެ ބިލުގެ މައިަގނޑު މަފްހޫޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތް

 2335ކަން ފޯރުކޮްށދިނުން. ނުވަތަ ފަންނީ ރާ ުމވަްއޒަފުންނަށް ހިމާޔަތާއި އިާނޔަތާ ުނވަތަ ރަްއކާތެރިކުކަތްމަސައް

ނެޑްއގެ ތެެރއިން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ބަޔަކަށް ހެދުން. ނީ އިމުގެ ތެެރއިން، ރިންނަކީ ޤާނޫމަސައްކަތްތެ ޤާނޫނީ އޮިނގަ

އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޤާނޫނީ އޮިނަގނޑެްއގެ ތެެރއިން މެނުވީ ، އާދެ! ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫުލކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

ނިޒާމުގެ ތެޭރގައި  ވޭނެކަން. ޞިއްޙީރަްއާކތެރިކަން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ފޯރުކޮށްނުދެ އެްއވެސް ފަރާތަކަށް

މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރުން ަކމުގައި ވީނަމަވެްސ އަދި ަނރުހުން ކަމުގައި ވީނަމަެވްސ އަދި އޭގެ ދަށުން އިދާރީ 
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 2340މުތަކުގައި މަސަްއކަތްކުރާ މުވަްއޒަފުން ކަމުގައި ވީނަަމެވސް، މި މުވައްޒަފުން ވާން މި ޖެހެނީ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މަޤާ

ނޑުމެން ިލޔަންކޮލި ޖެހޭ މި މުަވއްޒަފުްނގެ  އެބަ ފިކޭޝަނެއް ހުންނަ ބަަޔަކށް. ޤާނޫނެއްެގ ނުވަތަ ަގވާއިެދއްަގއި އަުޅގަ

ޖެހޭ ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުން  ފަންނީ ބޭބޭފުޅުންގެ ކޮލިފިކޭޝަންސްތައް. ނުވަތަ އެ ފަރާތްތައް ވާން އެބަ ނުވަތަ

ސިެލއްަގއި ރަިޖސްޓަރީެވގެން ނުވަތަ ެދވޭ ަލިއސަންސެއް ލިިބގެން ޚިދުމަތް ކޮންމެވެސް ފަރާތެްއަގއި ކޮންެމވެސް ކައުން

ވެސް ިމއަދު ައޅުަގނޑުެމންގެ ތެޭރގައި ިމ ތިއްެބވި  ފޯރުކޮށްދެވޭ ބަަޔކަށް. އަުޅަގނޑު ނުދަންނަވަން ފަހަެރއްަގއި

 2345ކަހަަލ ބެލުމެއް ނެތި ނޫން ކަމަށް، ނުވަތަ އެްއވެސް  ،ކޮށްދެނީ ލައިސަންސެއް ނުލިބި މި ޑޮކްޓަރުން މި ޚިދުމަތް ފޯރު

މި  ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ނުކުތާ ައކީ ޤާނޫނެއްގެ ތެެރއިން ށް ނުދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސްކަމަކަ ބެލުމެއް ނެތި

ބަ ދާއިރުަގއި ޙަޤީޤަތުގައި ޤާނޫނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ރައްކާތެރިަކމެއް އެ ބޭބޭފުޅުންނަށް އެފަދަ ކައުންސިލެއް އުފެދިގެން 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލުގެ އެއާ ފޯރުކޮށްދެވޭ. ދެން  ނޑުމެންނަށް އެކު ައޅުގަ ަޛރީޢާ އިން އަޅުގަ

ނިޒާމުގެ އެއް  ނީ އަޅުަގނޑުެމންގެ ޞިއްޙީގޮުތގައި ިމ ފޯރުކޮށްދެވެ ކަން އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާޤާނޫނީ ރައްކާތެރި

ނ  2350ނީ ޑުމެްނގެ މި ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި މިހާރު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް ތިއްަބވާ ފަންބަޔަށް. އެއީ ެއއް ބަަޔކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަނދާންނައްތާލައިގެންައޅު ބޭބޭފުޅުން. އެހެންނަމަވެސް ުނވާނެ ޚިދުމަތް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ މަތީން. ޚާއްޞަ ގަ

ނޑުމެންގެއަޅުަގނޑު ފާހަގަޮކށްލަން، ގޮތެްއގައި  ޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުެގ މި މަ ދާދި ފަހުން އަޅުގަ

ރުަގއި އެ ބިލުގެ މައިަގނޑު މަފްހޫމަކީ ގުޅޭ ބިލެއް. އެ ބިލުގައި ފާހަގަކުެރވިފަިއވާ ަކންތައްތަކަށް ބަލާއި އިހުމާލުތަކާ

ޅުަގނޑުމެން ތްތަކަށް އަކަން ދަންނަން. އެއީ ިޚދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ތިއްބަވާ ފަރާއަޅުަގނޑުމެން ތާއީުދކުރާ މަފްހޫމެއް

 2355އަުޅަގނޑުމެން ލުއިފަސޭހަކަްނ ކަން ފޯރުކޮށްދޭއިރުަގއި ނުވަތަ ާޤނޫނެއްަގއި ލިެޔގެން ޤާނޫނީ ހިމާޔަތްތެރި

ނުޑމެން އެބަކޮއިމުޤާ ޖެހޭ އެ ބޭބޭފުޅުްނގެ ކިަބއިން މި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ެވސް  ށްދޭއިުރގައި އަުޅގަ

ނޑު މައްސަަލއަކަްށ ަގއި ދިމާވި މަލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ޤާނޫނުމި މަޖި ން. އެހެންނަމަވެސްއް ފޯރުކޮށްދޭހިމާޔަތެ އިގަ

ފަރާތްތަކުގެ ަޙއްޤުތައް ހިާމޔަތްކުރުމަށް ޓަަކއި ބޮޑަްށ ެއ ޤާނޫނުގައި ބަރޯާސކުެރވިފަިއ  ޚިދުމަތް ހޯދާދިަޔއީ އެ ވެގެން

 ވެސް އަޅުަގނޑު ާރއްޖޭގެ އްޖޭގެ ޯކޓު ސިސްޓަމަށް. ފަހަރެއްަގއި އޮތީ ނުވަތަ އެ ބިލުަގއި ބަޯރސާކުރެވިަފއި އޮތީ ރާ 

 2360 ަގނޑުމެން ފަންނީ ބޭބޭފުޅުންނާ އަޅު ންނަވަނީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސްނުކުރާ ވާހަކަ ދަޝަރްޢީ ނިޒާމަށް އިތުބާރު

ފުޅުން ބޭބޭ އްކަތްކުަރްއވާާދއިރާަގއި ަމސަ ވާހަކަދަްއކަިއ ެއ ބޭބޭފުޅުންެގ ލަފާ ހޯދައި ޚިޔާުލ ބަދަލުޮކށްލިއިރުަގއި މި

ގެ ޓަކައި ކޯޓު ސިސްޓަމުނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މި ޖެހޭ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް  ވިދާޅުވަނީ މި ފަދަ، ޞިއްޙީ

ފަހަރަށް ކޯޓު  ކަެމއް ނޫން ކަމަށް. ެއއީ ނެގޭ ރިްސކެއް ކަމަށް. ސަބަބަކީ، ގިނަ ތެރެއަށް ދިއުމަކީ އެހައި ރަނގަޅު

އަހަރު ެވސް ހޭދަެވގެްނ  2ދެ އަހަރު ނުވަަތ  ،މައްސަލަތައް ނިިމގެން ދިުއމަށް އަހަރު ަގއި މި ހިނގާ ގެ ތެރޭމަރުޙަލާ

 2365ގެން މައްސަަލ ސްދެ ފަރާތް ގެނެޯކޓުން  ،ޯކޓަކަށް ގޮްސގެންހެންީވމާ، މި ފަދަ މައްސަލައެއް ހުރި. އެ ގޮސްފައި އެބަ

ދާިއރުގައި ޙަޤީޤަތުަގއި ގެއްލުން ވަްސ މިސާލަކަށް ފާއިތުވެގެންދު އަހަެރއްހާ 2ހަމައަށް ދާއިރުގައި  ބަލައި ޙުކުމަކާ
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ނޑުމެންގެ މި ނުކުރެވޭ ހާދަޢިޔާޙައްޤުތައް އަނބުރާ  ލިބުނު ފަރާތުގެ ލަތަށް ގޮއްސަ އެބަ ހުރޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ބަބުން މި ލިބޭ ގެއްލުން ފަންނުގައި މަސައްކަްތކުރަްއާވ ބޭބޭފުޅުން ވެސް ވިދާޅުވާ ގޮތުަގއި އިހުމާލުވާ އިހުމާލުެގ ސަ

ނުވަތަ ޭއގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ަޓކައި ުނވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަ ފަރާތުގެ ޙައްޤުަތއް ހިމާޔަްތކުރުމަށް ޓަކަިއ ޙަޤީޤަތުަގިއ 

 2370ކަށް މައްސަަލ އަކީ ޓްރައިބިއުނަލަ ބިއުޓްރޭޝަންގެ ނިޒާަމށް ކަމަށް. މާނަނީ އާބޮޑަށް ބަރޯސާވާން މި ޖެހެ 

ތަެކއް ވެސް ދެ ފަރާުތގެ ދެމެދުގައި ވާހަކަދަްއކަިއގެން، ކުށްވެިރވާ މީހާެގ މަްއޗަްށ އެޅޭ ިފޔަަވޅު، ފޮނުވަިއގެން

ނެ އިންިތޒާުމ ެއކީަގއި ޙައްޤު ގެލިގެންިދޔަ ފަރާތަށް ބަދަލު އަވަސް މުއްދަތެްއގެ ތެރޭގައި ލިބިދެވޭހުންނާނެ. ހަމައެއާ

ނޑު ޤަބޫލުހަމަޖެހިގެން ޚިދުަމތުގައި ިމ ތިއްެބވި ފަންނީ  ގޮުތގަިއ މިއަދު ިޞއްޙީ ކުރާދާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ާދއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ައަވސް މުސްތަޤުބަލެއްގެ ތެޭރގަިއ ދަ ބިލަކުން ހިމާޔަތްކުރެިވގެންބޭބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުަތއް މި ފަ

 2375ކުރުމަށް ޓަކައި ވެސް. ތައް ހިމާޔަތްރާތްތަކުގެ ޙައްޤުޖެހޭ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަ މި މަޖިލީހަށް ބިލެއް ގެންނަން އެބަ

ނޑުމެން ދައްކަމުންދެން ހަމައެއާއެީކގައި ިމއީ މިފަދަ ބިލެއްގެ  ނޑުމެން ވިސްނަންވާހަކަ އަުޅގަ  އެބަ  ދާއިރުަގއި ައޅުގަ

މެ ޖެހޭ މިއީ ވަރަށް ފަންނީ ބިެލއް އިނގޭތޯ. މި ބިލުން މި ަކނޑަައޅަނީ ވަރަްށ ފަންނީ ަކންތައްތަކެއް. މި ފަދަ ކޮން

ނޑިަވޅެްއގައި ައޅުަގނޑުެމންގެ ސިޔާސީ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަ ކައި ހަމައެކަނި ސަރުކާރަށް ދަ

ނޑުެމންނަށް ހާސިލެއް ނުކުރެވޭނެ. ފާޑު ނޑުމެން މި ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދެއް އަުޅގަ ކިޔާލުމަކުން އަުޅގަ

 2380ނިޒާމުގެ ެތރޭގައި އުފެދިފައި ހުރި ގިނަ  އްޖޭގެ ިޞއްޙީދު އަޅުަގނޑުމެންގެ ރާ މިއަ ،އަޅުަގނޑުމެން ބަލަމާހިނގާ

އުމޫންގެ ވެިރކަން ވަނީ ރައީސް މަޤަތުަގއި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާހިތްމައްސަލަތައް އުފެދިގެްނއައީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ. ޙަޤީ

ނޑުމެންގެ އޭުރގެ ވަސީލަތްަތއް ކިތަނިމިގެން ޤީޤަުތގައި ޙަކަމުަގިއ ވީނަމަވެސް ންމެ މަދުދިޔައިުރގައި އަުޅގަ

އަށް ބައްޓަްނކުރެވިފަ. މާ ޮބޑެތި މައްސަލަތަެކއް ނެތި  ިނޒާމު އޮތީ ވަރަށް ފުރިހަމަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޞިއްޙީ 

ނޑުމެަގއި އޭުރ އެ ނިޒާމު ާޤިއމުގޮތު ގެހިނގަހިނގާ އޮތް ނިޒާެމއް ން ރައްޔިތުްނ ވެފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަ

 2385ދިަޔީއ ޮގތުން އެ ބަދަލުވެގެން ނިޒާމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ައއި. ކަންދިމާކުރި ޙީގެނައި ބަދަލަކާ ެއކީަގއި ޞިއް 

ތަުކގެ ތައް އުަފއްދައި، އެ ކޯޕަރޭޝަންނުރަނގަޅު ބަދަލަކަށް. އަުޅަގނޑުމެންގެ މުޅި ނިޒާމު ރޫާޅލައި ކޯޕަރޭޝަންސް

ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެްއކެވި ަބެއްއ ތެރޭ ސިޔާސީ ބޭބޭފުޅުން ަވނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިޔަ. މިއީ 

ނޑުމެންނަށް އެ ގެަނއި ބަދަލުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން  ،މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ޙަޤީޤަތުގައި އޭރު އަުޅގަ

ގެ ތެރެއަށް އުޅުނު މީހުންނަށް މި ނިޒާމު އެންމެ އަޑުހަރުކޮްށ ހަޅޭލައްވައި މަގުމަތީގައި ިސޔާސީ ހަރަާކތްތަކުަގއި

 2390ނިޒާމެއްގަިއ ެވސް މި ފަދަ  ދިަޔއީ ުދވަހަކުދިޔަ. އެ ފަދަ ފަރާތްތަްއ ވެގެންވަނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން 

ކަށް. އޭގެ ގުޅޭ ެއްއެވސް ތަޖުރިބާއެއް ހާސިލުކުރެިވފައިނުވާ ފަރާތްތަ އްޙީ ދާއިރާއާނުވާ އަދި ޞިމަސައްކަތްކޮށްަފއި

ނޑު ެދކޭނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދިޔައީ މުިޅ ޞިއް ނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ ޙީ ނިޒާމު ސިޔާީސެވެގންދިއުން. އަުޅގަ  ގޮުތގައި އަުޅގަ

ގެންނައިުރގައި މިހާ ބޮޑެތި ތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަދަލުއަށް ބޭނުންތެރި މި ފަދަ އަސާސީ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމު
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ޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް  ަގނޑުމެން އެބަ ކުއްލި ބަދަލުތައް ގެނަސްގެްނ ކަމަކުނުދާނެ. ބަދަލެއް ގެންނައިރު އަޅު

 2395ފޯމެންސް އޮޑިޓެއް ަހދަން. މި ނިޒާމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކަކީ ކޮބައިޯތ ބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ޮގތަށް ޕާމެން

ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ފުން ދިރާސާތަކެއް ކުރަން އެބަ

ނިޒާމު ވާސިުލވިއިުރގައި ޙަޤީޤަތުގައި މި ނިޒާމު އޮީތ  ންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މި ސަރުކާރާ ހަމައަށް މި ޞިްއޙީލުކުރަޤަބޫ

ނޑުމެންގެ ޞިްއޙީ ނިމިޮގއްސަ އޮތް ،މުޅިން އިނދަޖެހިފަ. މުޅިން ހަލާކުވެ ކީ. އެހެންވީމާ، މި ނިޒާމަ ނިޒާމެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ށް ވެސް މަގަށް އެޅުވުްނ މި ސަރުކާރަނިޒާމު ހަމަ ެވގެންނުދާނެ ފަސޭހަ ކަމަށް. އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް މި ޞިއްޙީ ދާއިާރަގއި ހުރި މައްސަލަތައް ަޙއްލެއް   2400ލޯމަރައިލާފައި ލޯ ހުޅުަވއިެލޭވހާ އަވަހަށް އަުޅގަ

މި މަޖިލީހުން  ނުކުރެވޭނެ. އެހެްނވީމާ، މިހާރު ސަރުކާރުން މި އެކަށަައޅުއްވާ ބިލުަތކަކީ ނުވަތަ ސަރުކާރުން

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ިޞއްޙީ ނިޒާމަށް  ފާސްކުރުމަށް ސަރުކާރުން މި އެދިލަްއވާ ޤާނޫނުތަކަކީ ޙަޤީަޤތުގައި އަުޅގަ

ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ކުަރއްވާ ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް. ދެން އަޅުަގނޑުމެްނ 

ޤާނޫނުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ބަހުސްކޮްށ، މި ޤާނޫނުތައް ދިރާސާކުރަމުންދާއިރުގައި ައޅުަގނޑުމެން  މަޖިލީހުގައި މިފަދަ

ނޑުމެންެގ  ނޑުމެން ފާސްކުރިކަުމގައި ވީނަމަވެސް އަުޅގަ  2405ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް އިނގޭތޯ. ޤާނޫނުތައް އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޙައްލެއް ނުގެނެވޭެނ. ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް މި ޞިއްޙީ ދާއިރާ ތެރޭަގއި ހުރި ހުރިހާ މައްސަލައަކަށް އަުޅގަ

ދިމާވެފައިވާ ަމއްސަލަ ައކީ ާޤނޫނެއް ނެތުން؛ ހަމައެކަނި ާޤނޫނެއް ނެތުމުގެ މައްސަަލއެްއ ނޫން. ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް 

ނޑުމެންނަށް މި ކަމަށް ޤާބިލު މިނިސްޓަރަކު ނެތުމުގެ  މައްސަލަެއއް ވެްސ މި ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަަލ އަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި  ނޫން. ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް މި ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަ އަކީ އަުޅގަ

 2410ބޭނުންވާ ފައިސާ ނެތުމުެގ މައްސަލަ ެއކަންޏެއް ވެސް ޫނން. ޞިއްޙީ ދާއިާރ އަށް ިމައދު ކުރިމަތިވެފަިއވާ މައްސަަލ 

ްއ އެކުެވގެން ކުރިމަތިވެަފއިވާ ބޮޑު މައްސަލަެއއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން އަކީ މި ހުރިހާ މައްސަލައެ

ނޑުެމންގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި މިއަދު މި އޮތީ  މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަ ދޭ އަޅުގަ

ނެ. އެހެންވީމާ، ައއު ވަޒީރާ އެީކގައި ިޞއްޙީ ފުރުޞަތެއް ލިބިފަ. އައު ަވޒީރަކު މި ދާއިރާއާ ގުިޅަވަޑއިގަންަނވާ

ނޑުމެްނގެ މި ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން  ދާއިރާަގއި ހުރި މައްސަލަތަްއ ޙައްލުކުރުމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ިޞއްޙީ ދާއިާރގެ މަްއސަލަތައް   2415ފޯރުކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ. ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަަކ އަކީ، އަުޅގަ

ލުކުކުރުމަށް ަޓކަިއ ސަރުާކރަށް ކިތަންމެ ވަރަކަްށ ޕްެރޝަރކުރިކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ އަދި ަވޑަިއގަންނަާވ ަވޒީރަކަށް ޙައް

ނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން ކިތަންމެ ވަަރކަށް ޕްރެޝަރކުރިކަމުަގއި ީވނަމަވެސް އަުޅގަ

ަގނޑުމެންނަށް މި ޞިއްޙީ ދާއިރާަގއި ހުރި މައްސަލަތައް ޙައްލެއް ނުކުެރވޭނެ. ރިސޯސަސްތައް ެއވެއިލަބަލްުނކޮށްދީ އަޅު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޞިއްޙީ ާދއިރާަގއި މަރާމާތުކުރަންޖެހޭ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ޞިއްޙީ މަރުަކޒުތައް ވަރަށް ގިނަ. ދުްއވާ 

 2420ތަންތަން ނުވަތަ މި ތަކެތި މަރާމާތުކުރުމަށް އުޅަނދުފަހަރުތައް އެހެރީ ހަލާކުވެފަ. ލޯންޗުފަހަރުތައް ހަލާކުވެފަ. މި 
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ނޑު ޮގވާލަން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް  ޓަކައި ވަރަށް ގިނަ އަދަެދްއގެ ފައިސާ ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެ ްނ އަޅުަގނޑުމެން ައއު ބަޖެޓު ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި ތައްޔާުރަވމުންދާއިރުގައި މި ކަންތައްތަާކ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްަނިއ ފިކުރުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ސަރުާކރަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަްއ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުން ފޯރުކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ. ޤާނޫނުަތއް ހަދާފައި މި ޤާނޫނުތަްއ ތަންފީޛުކުރާށޭ ައޅުަގނޑުމެން 

 2425މި ޤާނޫނުތައް ހަމައެކަނި ތަންފީޛުކޮްށެގން ދަންނަވަންތޯ މި ހުރި ، ސަރުކާރުަގއި ދެންނެވި ކަުމަގއި ވީނަަމވެސް

ނޑު ޤަބޫލުކުރާހިތްއޮީތ  ނޑުމެންނަށް ޙައްލެއް ލިބިގެންނެއް ނުދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ މައްސަލަތައް އަުޅގަ

ދާނެ. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރަށް ާފޑުީކދާނެ. އެކަން ައޅުަގނޑުެމންނަށް ކުރެވި

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިިނވަންކަުމގެ ތެެރއިން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން. އެެހންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެން 

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަކީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ އާދައިގެ ދިރިުއޅުމާ ގުޅިފަިއާވ 

ނޑުމެންގެ ޢާއްމު ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުކުރެވޭނެ. ދާއިރާެއއް. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ރަ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ  2430ނގަޅުނުކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހޯދައެއް ނުަގނެވޭނެ. ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުން މި ބޭނުންވާ ދިވެހިރާއްޖެ އަޅުގަ

ވަރަށް ގިނަ ަމސައްކަތްތަެކއް ސަުރކާރުން  ލަތު ރަނގަުޅކުރުމަށް ޓަކައިހާއައުމަށްފަހުަގއި ޞިއްޙީ ާދއިރާގެ 

ނުޑ އުފަލާކުރައް  ރާއްޭޖެގ  ،ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ  އެީކަގއި ފާހަަގކޮށްލަން. ތިވާފަިއވާކަން އަުޅގަ

ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް، ޞިއްީޙ މަރުކަޒުތަކަށް ބޭނުންާވ ހުރިހާ ސާމާނު ވަރަށް ައަވސް މުއްދަތެްއގެ ތެޭރގަިއ 

 2435ެއކީަގއި ހުސްނުާވ އާސަންދަ ސަރުކާރުން އާ. ހަމައެމަކުރައްވާފަދާނެކަން ސަރުކާރުްނ ވަނީ ހާލިބިގެން

ނޑުމެން ދެކެމުން  ތަޢާރުފްކުރައްވާފަިއވޭ. މީގެ ުކރިން އާސަންދައިގެ ނަމުގައި އެއް ލަްއކަ ރުފިޔާގެ ހުވަފެްނ އަޅުގަ

ރުކާރުން ބޭނުމެއް ނުވޭ. ކުރިން ބޭސްފަރުވާ ކުރެވެްނ އަިއކަމުަގއި ވީނަމަވެސް އެަފދަ ހުވަފެންތަކެއް ދައްާކކަށް ސަ

އޮތް.  ނެތް ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ބޭސްަފރުވާކުެރވޭނެ އިންތިޒާމު މިއަުދ ހުސްނުވާ އާސަންދަިއގެ ތެެރއިން ހަމަޖެހިފައި އެބަ

ތި ބަލިތަކަށް ފަދަ ބޮޑެ ފަދަ، ކެންސަރ ޕޭޝަންޓުންނަށް ދާއިމީ ގޮތެްއގައި ފަރުވާ ިލބުން ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުން

 2440މި ކަންތައްތަަކކީ ، އޮތް. ެއހެންވީމާ ފަރުވާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ިމއަދު އާސަންދަިއގެ ތެެރއިން ހަމަޖެހިފައި އެބަ

ނޑުމެންގެ ިޞއްީޙ ދާއިރާގެ ވާހަކަ ެއކަނި  އަޅުަގނޑުމެން ހެޔޮ ގޮުތގަިއ ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ ކަންކަން. އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ރަްއޔިށް ފުއްދައިަގނޑުމެންނަދައްކަިއގެން ައޅު ލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކަިއ ތުންގެ ހާ ލެޭވކަށް ނެތް. އަުޅގަ

ރުފިޔާ އަށް  2111ާނޔަތް ޅިންނަށް މި ދެވޭ އިސަރުކާރު، މި ސަރުކާރު ެވރިކަމަށް އައުމަށްފަހުަގއި މުސްކު

 ރާދަކުރެްއިވއްޔާ އިން އި ރީޢާއޮތް ބިލެއްގެ ޛަ  ށް ހުށަހެޅިފައިއޮތް. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންގެ މަޖިލީހަ ބޮޑުކުރެވިަފއި އެބަ

ނޑުމެންގެ ، ޔަތް ބޮޑުވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާނާން ހުންނަ މީހުންނަށް ލިބިދެވޭ އިނުކުޅެދުންތެރިކަ  2445މިހިރީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މަޖިޢީ ހާއިޖްތިމާ ލީހުން ލަތު ރަނގަޅުކުުރމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރައްވާ މުހިއްމު މަސައްކަތްަތއް. އަޅުގަ

ނުޑމެންގެ މަޖިލީހުން މި  އެބަ ނުދޭ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ޖެހޭ މި މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރުލުންދޭން. އަޅުގަ
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ބޭފުޅުންނަްށ  ެއކީަގއި ތިންތަކާ ކުރިމަތިެވގެންދާނެ. ހަމަެއއާވާނަމަ ސަރުކާރުްނ ހުންނާނެ ދަތިތައް. ގޮންޖެހު ކަމަށް

ިޝއަރީ ފެންވަރަްށ އޮތް ހުޅުމާލޭގައި ޓާ ރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނިފައި އެބައެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ސަ

ނޑުމެންގެ ަކއިރީަގއި މި  2450އޮތް ވިލިމާލޭގައި ރަނަގޅު ފެންވަރުެގ  ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްޤީކުެރވިެގންދާނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުަތއް ނު ަވތަ ރާއްޖެތެރޭގައި ހުިރ ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްޤީކުެރވިެގންދާނެ. އަޅުގަ

ންވަރަށް ހޮސްޕިޓަލެއް އަތޮުޅގައި ޒަމާީނ ފެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ފެންވަުރ ރަނގަޅުކުރެިވގެންދާނެ. އަްއޑު

އަންނާނެ ކަންކަން. މި  ޤަތަކަށް އިރާދަކުެރްއވިްއޔާކުރެިވގެންދާނެ. މި ަކންކަމަކީ ކައިރި މުސްތަޤްބަލެްއގައި ޙަޤީތަރައްޤީ

ނޑުމެްނެގ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ދުަޅހެޔޮކަން ދާނީ ތަރައްީޤވަމުން. ކަންކަން ޙަޤީޤަ ތަކަށް އަންނަ ހިސާބުން އަުޅގަ

 2455ެއީކގައި ގަުޅވަމުން. ހަމައެއާރަންއޔާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންގެ ޞިއްޙަތު ާދނީ އިރާދަކުރެްއވި

ނޑުމެންގެ  ޞިއްޙީ ފެންވަރު ރަނގަުޅކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން  އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ާޢއްމު ރަްއޔިުތންނަށް ވަރަށް ދީލަތި އެހީތަެކއް އެަބ ފޯރުކޮށްދެްއވާ. ީމގެ  އެންސްޕާ އިްނ ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުގަ

ނުޑމެންގެ ރާއްޖެ މަވެްސ ބަެއއް ާޚއްޞަ ނަކަމުަގިއ ވީކުެރވެން ހުރިއިން އަދި ޭބސްފަރުވާ ނަތީޖާއެއްެގ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ާރއްޖެހާ ޞިއްީޙ ފަރުާވ  ؛އިން ބޭރަށް ފުަރއިގެްނ ދިޔުމުގެ ލަތްތަކުގައި އަުޅގަ

ނޑު ، ބަ ތަނަވަްސެވެގންދޭ. އެހެންވީމާިދއުމުގެ ފުރުޞަތު އެްނ ބޭރަށް ފުރައިގެންއި ހޯދުމަށް ޓަކައި ރާއްޖެ  2460އަުޅގަ

ނޑުމެން ވާހަކަަދއްކާ  ގުޅޭ ބިލަކާވަނީ މިފަދަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން އިުރގައި މި ހުރި ކަންަތއްތަކާ ގޮތުން ައޅުގަ

ނޑުމެން ފުްނކޮށް ވިސްަނއި ފިކުރުކުރަން އެބަ ތަނުގައި  ޖެހެއޭ. ައޅުަގނޑުމެންެގ މި މަޖިލީހުގެ މި ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަހުސްކޮށް  ނޑުމެން  ިކޔާފައިސަރުކާރަށް ފާޑުތިބެގެން އަުޅގަ ކަންކަން ރަނގަޅުުނވާ ވާހަކަ ދައްކާފައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިވެފައި ހުިރ  ދިޔުމަކުން އަދި ކަންކަން ޙަްއލެއް ނުވާނެ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑުމެން އަުޅގަ

 2465ސްކޮްށގެން އެީކގައި ބަހުއެުކވެިރކަމާޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން  މައްސަލަތައް ައޅުަގނޑުމެްނ ޙައްލު ހޯދަން އެބަ

އިެރއްަގއި އޮންނަ ސަރުކާަރކަށް  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންގެ ޚިޔާލު މި ކަންކަުމގެ ތެޭރގަިއ ހިމަނައިގެން އެ

ނުޑ  ނޑުމެންނަށް މި ހުރި ސީރިޔަސް މަްއސަލަތަކަށް ަޙއްލެއް ުނގެނެވޭނެ. އަުޅގަ އެއްބާރުލުންދީގެން މެުނވީ ައޅުގަ

ހުރި.  އްޙީ ނިޒާމުެގ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތައް އެބަވެސް ޤަބޫލުކުރަން އަޅުަގނޑުމެންގެ ޞި

އެ މައްސަލަތަކަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެްއ  ހުރި. އެހެންނަމަވެސް ޙައްލުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް އެބަ

ނުޑމެން  2470އެކީަގިއ ކެތްތެރިކަމާ  ދުވަހުން ދެ ދުވަހުން ޙައްލުކުރެވޭނެ ކަންކަެމއް ނޫން. އެ މައްސަލަތަަކކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ފައިސާ ބޭނުން  މަސައްކަތްކޮްށގެން ޙައްލުކުެރވޭނެ ކަންކަން. އެ މައްސަަލތައް ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުގަ

ނޑުމެން ފަންނީ ޤާބިލު އެބަ ނޑުމެންގެ ދާއިރާވޭ. އަުޅގަ އަްށ ބޮޑެތި ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް  ކަން އެބަ ބޭނުންވޭ. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ސަރުކާރުން މިހާރު އެ  އެބަޖެހޭ. އިރާދަކުރެއްވިްއޔާބަދަލުތަކެއް އަންނަން ވަރަށް ބޮޑެތި 

 ރީޢާޛަމުން. މި ސަރުކާރުން ގެްނނަވާ މި ބަދަލުތަކުގެ އަށް ެގންނަ ގެންދަވަނީ މިފަދަ ބޮޑެތި ބަަދލުތައް ޞިއްޙީ ާދއިރާ



93 

 

 2475ހިތްަވނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ިޞއްީޙ ލުކުރާްތވަނީ، އަޅުަގނޑު ޤަބޫހިދެކޭ އިން، ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން އަޅުަގނޑު

ނުޑ މި ، އްލުކުރެިވގެންދާނެ. އެހެންވީމާނިޒާމުގަިއ މިހާރު ހުރި މައްސަލަތައް ެވސް ައޅުަގނޑުެމންނަށް ޙަ އަުޅގަ

ގޮތުން ޙަޤީޤަތުަގިއ  ގުޅޭ ދަ ބިލަކާޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން މިފަ

ނުވާނެ. ސިާޔީސ ވާހަކަ ދެއްިކކަމުަގއި ވީނަަމވެސް ޭއގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ އްކަިއގެންއަޅުަގނޑުމެން ސިޔާސީ ވާހަަކ ދަ

ނުވާނެ. ައޅުަގނޑުމެްނ ގެންތަނުގައި ބަހުސްކޮށް ނެގުމަށް ޓަކައި ިސޔާސީ ޖަޒުބާތުަގއި ތިބެގެން ައޅުަގނުޑމެން މި

ނޑުމެންގެ ިޚޔާާލއި ފިކުރު މިފަދަ ބިލެއްެގ  ދައްކަން މި ފަންނީ ވާހަކަ  2480ޖެހެނީ. ފަންނީ ވާހަކަދައްކަިއގެން އަުޅގަ

އެީއ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް  ،ތެރޭގައި ހިމަނަިއގެން މި ބިލު ވީހާވެސް އަވަސް ުމއްދަތެްއގެ ތެރޭަގއި ފާސްކުރުން

ނޑުމެން މަޖިލީހަށް މި ބިލު ބަލައިގަނެ، އެދޭ ކަމެއް. އަޅުަގނޑު އެދެނީ ވީހާވެސް އަވަސް ުމއްދަ ތެްއގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޞިއްީޙ ދާއިރާަގއި މި ތިއްބެވި ަފންނީ ބޭބޭފުޅުން ކޮމިޓީ އަށް  ،ކޮމިޓީ އަށް ބިލު ފޮނުވަިއެގން އަުޅގަ

ސް މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގަިއ ބޭބޭފުޅުންެގ ލަފަޔާއި ވިސްނުން މި ބިލުަގއި ހިމަނައިގެން ވީާހވެސް ައވަ  އެ ،ހާޒިރުކޮށްގެން

ނޑުމެންގެ މި ބިލުން  2485ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ މަންފާ ލިބެވޭނެ މަގު މި މަޖިލީހުން ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.  އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑިއގަންނަާވނެ ފަދައިން މިއަދު ކުއްލި ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަ

 2490ގޮުތން އެއް ަގޑިއިުރގެ ބަހުްސ  މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ. ކުއްލި ަމއްސަލަިއަގއި ައޅުަގނޑުމެން ަގވާއިުދ ބުނާ

ުތ އް ަގޑިއިުރ. އާެދ، ަވގުއާދެ، ގިަނވެގެްނ އެ  ؛ވަންޏާ ެއއް ަގޑިއިުރ މަޖިލީހުގެ ަވުގތަށް ހިނގައިފި ކަމަށް

ދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  ކަމަށް ވީނަމަެވސް އަދި މި ޖަލްސާ ކުރިައށް ވީ 2321، އިތުރުކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ

 އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދަށް. 

 

 2495 ލީ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ

ނުޑމެ ން ވާހަކަދެއްީކ ޞިއްީޚ `. ޝުކުިރއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ުކރީގެ ދަންފަޅީަގއި އަުޅގަ

ބެހޭ ބިލަކަށް. އަދި ހަމައެހެންމެ މި ދަންފަޅީގައި ައޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަދަްއކަމުން މި ގެންދަނީ  ޚިދުމަތްދިނުމާ 

ންދަނީ ޞިއްޙީ ފަންނުވެރިންގެ ބިލަަކށް. އާދެ، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް މި ބަހުސްކުރަމުން މި ގެ

ނޑުެމން އެންމެން ވެސް ދެކެން  ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ަވރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. އެހެން މި ދެންނެވީ އަޅުގަ

 2500 ށް ގޮސް ޑޮކްޓަރާ އަ ކުމަށް ޓަކައި ޑޮކްޓަރު ކޮޓަރިޤަބޫލުކުރަން ބޭނުންވަނީ ބަލިވެގެން ޑޮކްޓަރަްށ ދެއް ،ބޭނުންވަނީ

 ކްޓަރާއަދި އެ ޑޮ ހިތްހަމަޖެހުމާސްކްރިޕްޝަން ހިފައިގެން އަންނައިުރަގއި ޮޑްކޓަރު ދޭ ޕްރިބައްދަލުކޮށް ނިމިގެން އެ 
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ކަމަށް  ޖެހިގެން އެހަމައެހެންމެ އެ ޖެހިފައި ހުރި ބައްޔަކަށް ވަރަްށ ހިތްހަމަ، ދޭތެރޭގައި ފުރިހަމަ އިތުބާރެްއ އުފެދި

ނޑުމެްނ ސިޓީއެއް ހިފަިއގެން. އެއަށްފަހުަގއި އަޔެދެްއާވ ބޭސްބޭނުންވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއްގެ އަލީގައި ޑޮކްޓަރު ލި ުޅގަ

ފާމަސީއަކަށް ބޭސްނެގުމަށް ޓަކައި.  ސިޓީ ހިފައިގެންކްޓަރު ދެްއވާ ބޭސްއެ ޑޮ ދެން މިދަނީ ބޭސްސިޓީ؛

ނޑުމެންނަށް އެ ނަގާއިުރގައި ވެސް އަުޅގަ ބޭސް  2505ނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް ބަލަން ބޭނުންވަނީ އެ ފާމަސީއަކުން އަޅުގަ

ނޑުމެ ރު ސީދާ ލިޔުްއވާފަިއވާ ބޭސްތޯ.ލިބިގެންދަނީ ޑޮކްޓަ ންނަްށ އެ ބޭސް އެ ދެއްވާފައި އޮތް ގޮތަްށތޯ ކާން އަޅުގަ

ދެްއވާ ލިުޔން ހިފައިގެން ދިއުމަށްފަހުގައި  ންދެުމން ގެންދަނީ. ހަމައެހެންމެ ޑޮކްޓަރުގެ ކޮޓަރިނަސޭހަތް ނޫނީ އެޑްަވއިޒް

 .އެކި ެޓސްޓުތައް ހެިދގެންދާިއރުގައި އެ ެޓސްޓުތައް ހަދަްނ ތިބެނީ އަދި ހެދިގެންދަނީ ެއއީ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތަށްތޯ

އަދި ހަމައެހެންމެ ކުރުމަށްފަހުފައި ސްފަރުވާ ކޮްށެގން އޮވެގެން ބޭހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓުމި ހުރިހާ އެއްެޗއްގެ އިތުރުްނ 

ނޑުމެން ގެންގަަދވެގެން ައޅުަގނޑުމެްނ ނުކުންނައިރުގައި ފުރިަހމަ ޚިދުމަތެއް ލިބިހާވި  2510އަންނައިރުަގއި އަުޅގަ

ބީދައިން މިގޮތަށް ދާނީ  . މި ހުރިހާ ކަމެއް މިއެކު ނުކުމެގެންދަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފަލާ 

ިވޔަސް، ނަރުހުން  އި މަސަްއކަތްކުރަން ިތއްބަާވ ފަންނުވެރިންނަކީ ޑޮކްޓަރުްނ ކަމުގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ެއ ތަންތަނުގަ 

ޞިއްޙީ ދާއިާރގެ އެހެން ޚިދުމަތްދޭ ޚިދުމަތްތެރިއެއް ކަުމގަިއ  ؛ިވޔަސް އަދި ހަމައެހެންމެ އެހެން ޚިދުމަތްދޭ ކަމުގައި 

އެންމެންެގ އެީހަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި  ވީނަމަވެސް އަދި ހިންގުންެތރިން ކަމުގަިއ ވީނަަމވެސް އެ ހުރިހާ

 2515 އެއީ ސަރުކާރުން އެކަށައަޅާ ުއސޫލުތަކާ  ފަރާތްތައް ލިބިގެންދަނީ ރަނގަޅު ފުރިހަމަ ޚިދުމަތް. އެހެންކަމުން، މި

ޖެހޭ ންކުރަމީހުން ރަޖިސްޓްރީ އަދި ހަމަ އެ މީހުން މަސައްކަްތކުރަމުންދޭތޯއާ އަދި އެ މީހުންގެ ފާސްތަކާ އެްއގޮތަށް އެ

ބިލުން  މި ،ޤާނޫނުން އަޅުަގނޑުމެން ގެންދޭތޯ ބެލުމަކީ އެއީ މިފަރާތެއްަގއި ރަޖިސްޓްރީކޮށްެގން އެ ޚިދުމަތް ދެމުން

ދެންނެވި  ކުރިޔަސް އެީއ މިިއ ކޮންމެ ރަށެްއގަިއ މަސަްއަކތްއުޭޅ ެއއްޗަީކ. ކޮންމެ ތަެނއްގަ ބުނަން  އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑުމެން ހަނދާން ކުރެިވގެން ދޭނީ. ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ ންމެވެސް ތަނެްއގައި ރަޖިްސޓްރީޚިދުމަތްތައް ދޭއިރުގައި އެއީ ކޮ

 2520ަގޑިއިރު ބަހާލަިއގެން ދަނީ  22 .ެވސް ވަނީ މަުދ މުވަްއޒަފުންކޮޅެއް  ުނވާނެ ހުރިހާ ތަނެއްަގއިނައްތާލައިގެން

ދުވާލު  އިގެންދަނީ ރެޔާޚިދުމަތް ދެމުންދުމަތްތެރިން އެ އަދި ހަމަ އެހެންމެ ޚިދުމަތްދޭ ޚި  .ނަރުހުން ،ޑޮކްޓަރުން

ނޑުމެން އެހެންކަ .ދަނީގެ ކަންތައްތަކުަގއި އުޅެމުންމީހުންނެތި ބަލި ިނދުމެއް ،ނެތި އެްއވެސް އަރާމެއް މުން، އަުޅގަ

އްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ވާހަކަ ދަްއކާއިުރގައި ވެރިންގެ ވާހަކަ ދައްާކއިުރގައި ޞި އްޙީ ފަންނުއަބަދުވެސް ޞި 

ނޑުމެންެގ އެންމެންނަށް މި ލިބެމުންދާ  ޑުމެން ވަރަށް ޝުކުުރވެރިކަމާއަޅުަގނ އެކު ފާހަގަކުރަންޖެޭހ ކަމެއް އެއީ އަުޅގަ

 2525އްޒަފުން އާދަިއގެ މުވަ  ން،ބިލުން ސިއްޙީ ާދއިރާަގއި މަސަްއކަތްކުރާ އެްނމެ ރަނގަޅު ިސއްޙީ ޚިދުމަތްތައް. އާދެ! މި

ދޭ ތިން ަކއުންިސލެއް އެަބ އުފެިދގެންދޭ. ެއ ތިން ކައުންސިްލގެ ތެެރއިން ކޮށްމައަށް ކަވަރު ހަ ފެށިގެން ޑޮްކޓަރުންނާ

ނޑުމެްނގެ މިހުރި ރިހާ އެންމެންގެ ދޭން ތިބޭ ހުހާ ޚިދުމަތްތެރި ފަންނުވެރިންގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްލާފައި އަުޅގަ

އަދި ހަމަ އެހެންމެ  ޤާބިލުކަމާ ނީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފަންއަދި ހަމަ އެމީހުންގެ މަސައްކަތްއަދި  ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ
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. ދާނީހުރިހާ އެއްަޗކަށް ބެިލގެން މޮނިޓަރކުރެިވގެން މީހުން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ފާސްތަކާ މި  އެ

ނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ މިކަމަށްވާއިރު އެހެން ނޑުމެން ކުރިމައްޗަ  ަގއި އަުޅގަ  2530ށް އައިސްފައި އޮތް ވަރަްށ ވަގުތު އަޅުގަ

ނޑުމެން ޖެޭހނީ މި ކޮމިޓީން ބަލައިގަންނާޭށ. ޙަޤީޤަތުގަިއ  ބިލު ހެންކަމުން، މިއެ .މު ބިލެކޭމުހިއް ަގއި ބިލުމި އަުޅގަ

ީނ ޑޮކްޓަރުންާނއި ނަރުހުންނާ ކަމެއް ގެނެސްދޭމަ ވަރަްށ ކުަޑކުޑަށް ޑްރާފްޓެއް. ިމ ޑްރާފްަޓށް ފުރިހަމައޮތީ އަދި ހަ މި

ފަންނުގަިއ ، ކުރުމަށް ރާ  އެކިއެކި ތަންތާ މަސައްކަތްކުއަދިވެސް ިސއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޓަކައި ބޭނުން

ބިލަށް އިތުރު  އަދި ހަމައެހެންމެ ޤާނޫނީ މާހިރުންގެ އަލީަގއި މި ،ތެރިންެގ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި މަސައްކަތްކުރާ ޚިދުމަތް

 2535ގަތުމަށް ފަހު ކޮމިޓީއަކަށް މަޖިލީހުން ބަލައި ބިލު ދާނީ މި ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެވެމުންދާނީ. މި ފުރިހަމަކން އަންނަމުން 

ނޑު ދަންަނވާނީ ސިއްޙީ ިޚދުމަތް ރަނގަޅަ .ފޮނުވަިއގެން ކަމަކީ،  މުށް ދިނުމަށް ޓަކައި އެންމެ މުހިއްޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ދިނުމަށް ޓަކައި އެ ތިޭބ ވިއްޔާ އެންމެ މުހިއްމު ބަޔަކީ ިޞއްޙީ ޚިދުމަތް ބޯްނ ނޫނީޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ބެކް

 މީހުންނަށް ބޭސްފަރުވާ ދިން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ބަލި ަބއި ކަމުަގއި  އެއީ ހިންގާ ރާވައި ހިންގާ؛ ޚިދުމަތްތެރިން

ށް ބޭނުންވާ އެންމެ ސައްކަތްކޮްށގެން ނޫނިއްޔާ ބަލިމީހާ އަމަ ،ދޭހުރިހާ އެންމެން އެކުެވގެން މި  މި ،ނަވެސް ވީ

ނޑު ދަންނަވާ ނޑުމެންނަށް މި ދާއިރާ  ނީ މިފުރިހަމަ ޚިދުމަތެއް ލިބިގެނެއް ނުދާނެ. އަޅުގަ  2540ބިލުގެ އަލީގައި ައޅުގަ

ނޑު ތަރައްޤީކުރެވޭެނ ގޮތަ، ގޮތެްއަގއި މިކަން ކުިރޔަށް ދާނެ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދެމެހެއްެޓނިވި ށް ވާނޭ. އަުޅގަ

ޝަރުތުތަކާ ބިލުގައި ހިމެނިފައިވާ ަކއުންސިލްތަކުަގއި ތިބޭ މެންބަރުންގެ  ،އޮތް މިދެންނެވީ ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް އެބަ

 ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ އަދި ހަމައެހެންމެ މި ކަންތައްތައް ބަލައި މޮނިޓަރކޮށް، އަބަދު ހަމަ  އަދި ހަމަ ކައުންސިލްތަކުން

ބިލަށް  އޮތް. އެހެންކަމުން، މިހުރިހާ އެްއޗެްއގެ އަީލަގއި މި މި ހުރިހާ އެްއޗެއް އެބަ ،ކޮންމެ ދުވަހަކު ބެލޭނެ ގޮތްަތކާ

 2545މު ކަމެއް. އަދި ހަމައެހެންމެ މިޓީއަކަށް ފޮނުވުމަކީ އެއީ މުހިއްބިލު ކޮ ކަމެއް ގެނައުމަށް ޓަކައި މިއިތުރު ފުރިހަމަ 

ސް އެހެން ޞިއްޙީ ފަުރވާދިނުމަށް ޓަކައި ބޭނުންކުާރ މިދެންނެވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ައދިވެ

ފަރުމާކުެރިވގެންގޮްސ ، އިތުރަށް ބޮޑަްށ ދިރާސާުކރެވި ލުބި ދެވޭ މަުޢލޫމާތުގެ އަީލގަިއ މިފަރާތްތަކުން މި 

ދިޔުމަކީ އެއީ ައޅުަގނޑު ދެކެން ބޭނުންވާ ގޮތް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްިވ ނިމިގެން

 ފުރުޞަތަށް.

 2550 

 ރިޔާސަތުން ވަހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރު  .ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އަރުވަނީ  ޞަތު މިއަޅުގަ

 ށް. ޚަލީލަهللا ޢަބްދު

 

 2555 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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ނޑު ވާހަކަފުރުޞަތަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރުްއވި ` ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދެ ިއގެން އަ  ދަންނަވަމުްނ އަުޅގަ

ނުޑ ވެސް ފާހަަގކޮށްލަންބިލު ިމއީ ވަރަްށ މުހިއްވާ  ދެ! ހުށަހެޅިފައި މިކުރިޔަށް ދާނަން. އާ  .މު ބިލެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ން. އަިދ ފަރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ެވސް ދަންނަވަބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ަނއި މި

 ހަމައެއާެއކު...

 2560 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މި ބަ ލައިލަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުޑަ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަެއއް ދިމާވާ ކަމަށް އެބަ ފާހަގަކުރޭ. ައޅުގަ

ލިބޭ ގޮތުަގއި އެކަން އިޞްލާޙުވެަފއި ވަނީ.  މިހާރު އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު .ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 ރިޔަށް ގެންެދވުމަށް. އަރުވަން ވާަހކަފުޅު ކުފުރުޞަތު

 2565 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނ މެދު ބިލަކީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގައި ަމސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުންނާ  ވެގެންދަނީ މިބިލު ފާހަގަ ޑަށް މިޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ށް އެކަށައެޭޅ ބިލެްއެގ ދިނުމަމަ އެ އިތުބާރެްއ ގެނެސް ވާނަ ގެއްލިފަިއވާ އިތުބާރު އެްއވެްސ ބޭފުޅަކާ ދޭތެރޭ ގެއްލިަފއި

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން ޞިމި ފުރުޞަތުަގއި ައޅު ގޮތުަގއި. ަވގުތު ދެމިތިބި  އްޙީ ިޚދުމަތުގައި މިގަ

ނޑު  ބޭފުޅުން ުކރައްވާ ފުރިހަމަ ައގުހުރި ިޚދުމަތްތައް އެއީ ހުރިހާ ނަރުހުން އަދި ޑޮކްޓަރުން ވެސް އެ   2570އަުޅގަ

ބޭފުޅުން އެ ދަނީ މި ދިވެހި ޤައުމަށް ޓަކަިއ  ގޮތުން މި ދިވެހި ޤައުމު ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ ޚިދުމަތްތަކެއް. އެ ޤަބޫލުކުރާ

ޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭީތ ބޭފުޅުންގެ ޚިދުމަތްތައް ެއކި ގޮތްގޮުތން އަ ވަރަށް ބުރަ ޖިހާދެއް ކުަރއްަވމުން. އެހެންވީމާ، އެ 

ނޑުމެން ފާަހގަކުރަންޖެހޭ ަކމެއް ެއއީ ކަމާރުވެރިއެީއ ފަޚް ރުން އެ ޚިދުމަތުަގއި ދެމިތިއްެބވި އަދި އޭެގއިތު .އެުކ ައުޅގަ

ނުޑމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.  ދިވެހި ދަރީން ވެސް ވަރަށް ބުރަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވަުމންގެންދާކަން އެީއ، އަުޅގަ

 2575ލަ ބިލެއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑުެމންނަށް އައީތީ އެ ކަމަށް އާދެ! އިތުބާރު އުފެއްދުމަށް ޓަކައި މިކަހަ

ސަރުކާރަށް ވެސް ޝުކުރުދަންނަވަމުން ދަންނަވަން އޮތީ، ނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރަށް ބައެއް ހިތާމަވެރި ވާހަކަތައް ވެްސ 

ޙީ ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިއްބެވި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީޑިާއގެ ތެރޭން އަންނަ މަންޒަރުތައް އެބަ ފެނިގެންދޭ. އަދި ޞިއް

ނޑުމެންނަށް  ޑޮކްޓަރުންނާ ދޭތެރޭަގއި އެންމެ ރަނގަޅު ނޫން ގޮތްގޮތަްށ ވާހަކަަތއް ފެތުރޭ މަންޒަުރ ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ފާހަގަކޮށްލަްނ؛ ދާދިފަހުން އެއީ، މި މަހުގެ   6ފެނިގެން އެބަ ދޭ. އޭގެތެރޭގަިއ އަޅުގަ

 2580ަގއި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްަގއި ދިވެހި ވަރަށް ފުންނާބުއުްސ ދެ ޑޮކްޓަރަކާ ދޭތެޭރގަިއ ވަނަ ދުވަހު

ޢަމަލުކުރައްވާފައި ވަނީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ނޫން. ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދަނީ ދިވެިހ ޑޮކްޓަރުންނާ ދޭތެރޭގައި، 

ކްަޓރުންނާ ދޭތެރޭގައި އޮތް އިުތބާރު ރައްޔިތުންގެ މެުދގަިއ ޚާއްޞަކޮށް އަލަށް މި ދާއިާރ އަށް ަވޑަިއގަންނަވާ ޑޮ
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ކުޑަވާތަން ދިާމވުން. މިއަދު އަޅުަގނޑު ވަރަށް އުފަލާ އެުކ ފާހަގަކުރަން. އެ ދެ ޑޮކްަޓރުން ވެސް އިްއޔެގެ ކުރިްނ 

ނަކީ މިއަދު ެދ ދުވަހު އެ ބޭފުޅުންނަށް ަވނީ ކާޑިއޮލޮޖިސްްޓކަމުގެ ެސޓްފިކެޓް ލިބިވަަޑިއގެންފަ. ެއ ބޭފުޅުން

 2585ކާޑިއޮލޮޖިސްޓް. މީގެ ކުރިްނެވސް އެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްޕުޅުކުރަްއވަމުންގެންދެވީ ާކޑިއޮޮލޖިސްޓުންގެ ގޮތުަގެއއް ނޫން. 

އެހެންނަމަވެސް މެޑިކަލް އޮފިސަރުންގެ ގޮތުަގއި. އެހެންީވމާ، ޑޮކްޓަރުންނާ ދޭތެރޭގަިއ މި ކަހަލަ މަޢުލޫމާތްތަކެއް 

ފޯރުކޮށްދޭ ހިނދު، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެ ކަމެއް ބެލިގެން ނޫނީ އެ މަޢުލޫމާތުތައް ރައްޔިތުންނަށް 

ޕަބްލިކަށް ދޫކޮށްލައިފި ކަމަށް ވާނަމަ، ޭއގެ ގެއްލުން މުޅި ޤައުމަށް ވެސް ކުރިމަތިެވގެްނ އެބަ ދޭ. މިކަހަލަ ޚާއްަޞ 

ބޭފުޅުންނަީކ މި ޤައުމުގައި ވަރަށް މަދު ބައެއް. އެހެްނވީމާ، އެ މަދު ދާއިރާތަކުން ޢިލްމު އުނގެނިަވޑަިއގެން ތިއްބެވި 

 2590ބައި މީހުން މި ޤައުމުގަިއ ހިފެހެއްޓޭތޯ އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތަެކއް ކުރުމަކީ 

ރުންނާ ދޭތެރޭަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، މުސްތަޤްބަލުަގއި ޑޮކްޓަ

ފިޔަވަުޅއަޅާނެ. ރަނގަޅު ނޫްނ ގޮތަކަށް ޑޮްކޓަރުން ފިޔަވަުޅއަޅާ ކަންތައްަތކެއް ޑޮކްޓަރުްނގެ ފަރާތުން ދިމާވާ ކަމަށް 

ވާނަމަ، ފިޔަވަޅު އެިޅގެންދާނެ އުސޫލުތަކެއް މީގެތެޭރގަިއ މި ޤާނޫނުގެ ޛަރީޢާ އިން ދިވެހި ޤައުމަށް، ދިވެިހ 

ނޑު ހަމަ ސަރުކާރަށް އަދި މިކަ މުގަިއ ޝާމިލްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށް އެބަ ދޭ. އޭގެތެރޭަގއި އަުޅގަ

 2595ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، ެމޑިކަލް ަކއުންސިލް، ނާސިްނ ކައުންސިލް އަދި ޭއގެއިުތރުން އެހެން ވެސް ބަެއއް 

ގެ ބައެއް ަކއުންސިލުތައް މި ދާއިރާގަިއ ކައުންސިލްތައް މި ދާއިރާގެ ތެރެއަށް ތަޢާރަފުވެގެންދާދިއުްނ. މިހާރުވެސް އޭ

އެބަ ހުރި މަސައްކަްތކުރަުމންގެންދާ. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނެއްގެ ތެރޭން، އޮިނަގނޑެްއގެ ތެރޭން މިކަން 

ކުރެިވގެންދާދިއުން އެންމެ ަރނގަޅަށް ފުރިހަމަ އަށް މިަކން ކުރެިވގެންދާނެ ގޮތް ކަަމށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. 

ލުގައި އިތުބާރާ ެއކު މި ދާއިރާ ދެމެހެއްޓުމަްށ ޓަކަިއ ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަްށ މުސްތަޤްބަ

 2600އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. މިފަދަ ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކަށް ވެސް 

ނޑަ ްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ. ހަމައެކަިނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންަނންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ޚިދުމަތްތެރިންތަކެއް ތިއްބަސް ވެސް އަދި ފުދިގެނެއް ނުދޭ. ޚިދުމަތްތެރިންގެ ވާހަކަ އަުޅަގނޑުމެން ދައްކާއިުރަގއި އަދި 

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮުތގަިއ، ޞިއް ޙީ ޚިދުމަތަށް ނިކުންނަ، އެާއއެުކ، އަުޅގަ

އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ނިކުންނަ އަދަދު މާ ގިނައެއް ނޫން. އޭގެތެރޭން އެއް ކަަމކީ ފަހަރުގައި ވެދާނެ ެއކަށީގެްނވާ 

ނޑުމެންނަށް ނުލިބެނީ ކަމަށް   2605ވަރަށް އެ ދާއިރާ އިން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކުދިން އަުޅގަ

ކަީށގެންވާ ކަެމއް. ނޫނިއްޔާ ެއވަުރގެ ނަތީޖާތަކެއް ނުލިބެނީ ކަމަށް ވުމަކީ ވެސް އެކަީށގެންވާ ކަެމއް. ވުމަކީ ވެސް އެ

ނޑުމެން ހޯދުމަށްފަހުގައި މި ދާއިރާ އިން އެކަށީގެންވާ މިންވަަރށް މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ  މީގެ ސަބަބު އަޅުގަ

ނޑުމެން ަތއްޔާރުކޮށްދޭން އެބަ ޖެ ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ޕެކޭޖުތަކެއް އަުޅގަ ލޯުނގެ އެހީ އެިކއެިކ ރާްއޖޭގައި ހޭ. އަުޅގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރޭވ  ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުަގއި ބޭއްވުމަށްޚިދުމަތް، ސްކީމުތަކަށް ހިންގަމުންދާ މަންޒަރު. މި  ޓަަކއި އަުޅގަ
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 2610ރުްނ ދަދަކަށް ޮޑކްޓަޖެހޭ މިވެނި އަހަެރއްަގއި މިެވނި އަނެްއގެ ދަށުން އެބަ އަންނަންގޮތުން ޤައުމީ ޕްލޭ

ނޑަެއޭޅނީ މިހާ ފަންޑޭ ނޑަްށ ތަމްރީނުކުރާނަމޭ. ކަ ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ . މިއީ، ައޅުގަ

ޤަބޫލުކުރެވޭ. ހަމައެކަނި ޞިްއޙީ ދާއިރާއެއް ނޫން އަދި ެއހެން ދާއިރާތައް ވެސް ފާހަަގކުރުމަށްފަހުގައި ދާއިރާތަކަްށ 

ޞަ ގޮެތއްަގއި ރާއްޖޭަގއި ހުރި ނާޒުުކ މިކަހަލަ ޚިދުމަތްތަކަށް އަމާޒުކުެރވިގެން މީ ކުރަންޖެހޭނެ އަމާޒުކުެރިވގެން ޚާއް

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު ކުރުކޮށްލަމުން ދަންނަވަން އޮތީ އަިދވެސް ެއއް   ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

 2615ޓަކައި ދިވެހި ސަުރކާރަށް  ެދއްވި ކަމަށްށް ހުށަހަޅުއްވައިލެއް މި މަޖިލީހަފަހަރު މި ބިލު މިފަދަ މުހިއްމު ބި

ށް މުހިއްމު ޓަކައި މީ ވަރަ އެުކ، ރަްއޔިތުންގެ މެދުަގއި މި ޚިދުމަތާ ދޭތެރޭގައި އިތުބާރު އުފެއްދުަމށް ޝުކުރުދެންނެވުމާ

ނޑުދަންނަވަމުން، އަޅު ފަަހރު ޝުކުރު. ދެއްވި ުފރުޞަތަށް އަދިވެސް އެއް ބިލަކަށް ވެގެންދާނޭ ވާހަކަ ނިންމާލަން.  ގަ

 ލަިއކުމް.ވައްސަލާމް ޢަ

 

 2620 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރަކު... )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފުރަސަތު އަރުވަންޖެހޭ އެ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ރާގެ ޢިއްޒައަރުވަނީ އިސްދޫ ދާއި އާދެ! އަުޅގަ

 މަށް. އިބްރާހީ

 

 2625 އިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 والّصالة والّسالم على رسول هللا. من ال بعده .والّصالة والّسالم على رسول هللا .الحمد هلل رّب العالمين`. 

ޅުްނ ރި ރައީސް. އާދެ! މި ބިލަށް ޖުމްަލ ގޮެތއްަގއި ހުރިހާ ބޭފުޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެ .وعلى اله وصحبه اجمعين 

ނޑު ާތއީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު ނުދެކެން ދެން އިތުރު މާ ދައްކަވާަފިއވާ ވާހަކަފުޅުަތކަށް  ތަެކއް ގިނަ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑު ޝުުކރު އިޓަކަ ަކމަށް . މި ބިލު ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވިދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަދި އުފާކުރަން.  .ކުރަންއަުޅގަ

 2630ށް ޒިންމާދާރު އަދި ވަރަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ޞިްއޙީ ދާއިރާގައި މަސަްއކަތްކުަރްއވާ ފަންނީ ބޭފުޅުން އެއީ ވަރަ

ނޑުމެން ަޤއުމަށްއަގު ޓަަކއި ކޮށްދޭންޖެހޭ  ހުރި މަަސއްކަތްތަެކއް ކުަރއްވާ ބޭފުޅުންނޭ. އެ ބޭފުޅުްނެގ ޙައްޤުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތިބީ ކޮށްދޭން ތައްޔާރަށޭ. ޞިއްޙީ  ކޮންމެ ނުވަތަ ެއ  ާދއިރާެގ ފަންނުެވރިން ކުރިއަުރވައި ކަމެއް އަުޅގަ

އިޙްތިރާމު އެރުވުމަކަެށއް  އިދަރާށް އަޅުަގނޑުމެން އަރުވަންޖެހޭ ޤަބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތްތަކާއި އެ ބޭފުޅުންނަ

އްބެވި ޑޮކްަޓރުންގެ މުސާރަތަކާ އެްއޗެިހ ތަނުގައި ތި  ،ވެސް ުނގެނެސް ކުއެކަ ން ބުނެޑޮކްޓަރުން ގެންނަ  21ނުވާނެ 

 2635 ކިުޔްއވާ އުސޫލުން އެ އްޔޯއް އައްދި ނުވަތަ ނުޖަހައި، ނުބުނެ ކުޑަކޮށްަލއި، އެ ބޭފުޅުންގެ ގާތުަގއި ފުރައިގެންދާށޭ

ދެން ތިއްބަާވ  އިނަރުހުންނާއެފަަދއިން ެއ ދާއިރާތަުކގަިއ ތިއްަބވާ  ގެންނެއް. އަދި ހަމަމީހުން ފުރުވައިލައި 
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ނޑުމެން  ންގެ މުސާރަ ކުޑަކޮށްލުމަކުންމަސައްކަތްތެރިންނާ އެ ޚިދުމަތްތެރި އެ ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑު ޔަޤީންކުރަން އަދުގެ ސަރުކާރު ވެއްޓިަފިއ  .ނެތްނުބެލެވޭނެ. އެްއވެސް ޝައްެކއް  ސަމާލުކަންދިން ކަމަކަށެއް އަޅުގަ

މުރާނީ ގޮތުން އެޅޭނެ އެންމެ ރަނގަުޅ . މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިހާތަނަށް ޢުކަންަނގައި ކޮޅަށްޖަހާނެރާ އޮތް ޞިއްޙީ ދާއި

 2640ދެްއވާނެކަން. އަދި ހަމައެާއއެްއކޮށް، ޒަމާނީ ފެސިލިޓީސް ބޭނުންކޮށްގެން އަުޅއްަވއި ވަރުގަދަ ހޮސްޕިޓަލް މި ސަުރކާރުން

ކަން ނގައި އެ ޚިދުމަތްތައް ދެއްވާނެކުން ބޭުފޅުން ވަޑަިއގެން މިތާކަމުގެ ހުނަރުވެރިން ޑޮކްޓަުރން އެކިއެކި ދާއިރާތަ

ލާނީ މި ިބލު ުކރަން. ދެން، އަުޅަގނުޑ ދަންނަވައިއަޅުަގނުޑ ވަރަްށ ޔަޤީްނކުރަން. ވަރަްށ ުއއްމީދު

ނޑުމެންގެ މުޅި ރާއްޖެ މައަކީ ހީތަ ނަމަވެސްކުރަމުންދާނެ. އެހެންއަށް މީގެ ފައިދާ ފާސްވެގެންާދއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުެގ ނުރައްކާތެިރކަން. އެހެން މިދުަވސްތަުކގަިއ މި ދާއިރާ ަވއްަޓއި ވޭތުވެިދޔަ ދަންަނވަނީ  ލާފައި އޮތް ުފން ވަުޅގަ

 2645 ޔައިުރގައި ިޞއްޙީ މަރުަކޒުތަކާ ެއއްޗެހި ހެދި، ހޮސްޕިޓަލްތަކާ އަހަުރެގ ވެރިކަމެއް ނިިމގެންދި 21އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ހިނގަމުންދަނީ. ، މީހުން ލެވި، އެ ތަންތަނަްށ ވެހިކަލް ެއއްޗެހިތަްއ ހުރީ ގެނެވިަފއި އެްއޗެހި ެއޅި، އެ ތަންތަނަށް 

މެއް ނޯވޭ. ތަނަށް ލު ޔާ އެއަކީ މީހަކު މަދުވެއްޖެއް ދެން އައި ެވރިކަމެއްަގއި މި ދިމާވާ މައްސަލަ އެހެންނަމަވެސް

ަޔސް އެކަމާ އަޅައިލާނެ މީހަކު ހަލާކުވެގެންދިޔަ ްއޔާ އެ އެްއޗެއް ހެދުމެއް ނޯވޭ. މެޝިނަރީޒް އެްއޗެއް ހަލާކުެވއްޖެ

ކަންކަމަށް ލާފައި ތިބެނީ ކުރިން ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ފަދައިން ކަންކަާމ  ބެހޭ މީހުންނެއް ނުތިބޭ. އެ ނުހުރޭ. ކަމާ

 2650ބެނީ. އޭގެ ތަންތަނަށް ލާފައި ތި ނެތް މީހުން އެ ޚިބްރާއެއްނުބެހޭ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ނެތް އެއްވެސް ކަހަލަ 

ުދވަހަށް ދަށަށް.  ުދަވހުން އަނެއް ދިަޔއީ ެއއް ނަތީޖާއެއްެގ ގޮތުން ިޞއްީޙ ދާއިރާ ވޭތުވެދިަޔ ޒަމާންަތކުަގއި އެ 

ނޑުގެ ދާިއރާ އެހެންވީމާ، އެއީ  ޒެއް  އެބަ ހުރޭ. އެހެންނަމަވެސްލާއިރު ވެސް ތިން ޞިއްޙީ މަރުކައިއަށް ބަލަ އަުޅގަ

ަކމަށް އެކަށީގެްނވާ ެއއްވެްސ  ،ކުރާނެ ރަނގަޅު މީހަކުނުގައި އޮފިސް ހިންގާނެ މެނޭޖުތަ  ޞިއްޙީ މަރުކަެޒއްަގއި އެ

ނޑުމެްނގެ މި އެމްބިއުލާންސް ހަލާކުވެފަިއ  މެނޭޖަރު ފެންވަރުގެ އެއްވެްސ ބޭފުޅަކު ލެވިފައެއް ނެތް. އަދި އަުޅގަ

 2655ގެން ނުވަތަ ޑިޔަުލަގއި ނުވަަތ ބަރޮހަކަށްލައިގާފަސް އަހަރު ވެގެންދަނީ. މީހުން ުއފުލަނީ އަތްހަތަރު އޮންނަތާ މިހާރު

 ގެން. މި ހިސާބުން ކަންތައްތައް ދިއުމުން އެއީ ވަރަށް ދެރަވަރު ލައި ށްޑުމަތީަގއި ނުވަަތ ފަތްޖެހިއެނދަމީހުންގެ ކޮނ

ނޑުެމންގެ ރާއްޖެެއއީ. އެހެން ގިނަ ަޒމާންތަކެއް ދާންެވއްޖެކަމެއް  ދުމަތް އިން ޚި އްާޔ ިޞއްޙީ ދާއިާރގަިއ އަުޅގަ

 އިން ބޭރަށް ދާ މީހުންގެ އަދަދު ދާނީ ގިނަވަމުން. އެހެންނަމަވެސް  ހޯދަން އަންނަ މީހުން ދާނީ މަދުވަމުން. ރާއްޖެ

ނޑުމެންނަށް އާ މިނިސްޓަރަކު  ނޑުމެން މި ބިލު ފާސްވުމާެއއްކޮށް އަދި އަުޅގަ އަޅުަގނޑު މިއަދު އުފާކުރަން، އަޅުގަ

 2660ވަރަްށ  އް ހިނގާފައި އޮތް ގޮްތ ބައްަލވަިއ،ަތނުގެ ކަންަތއްތަ ވޭުތވެދިޔަ ،ޢާޔަތްކޮށްކަންތައްތަަކށް ރި ލިބުމާއެއްކޮށް މި

ވުރެ ވެސް ރަނަގޅު ފެންވަރަކަށް މިކަންކަން  ކަންކަން ކުރިން އޮތް ގޮތަށް އޮތް ފެންވަރަށް ހަރުދަނާކޮށް މި

ނޑު އުއްމީދުކުރަ ގެންދިއުމަށް ނޑުގެ ދާއިާރގަިއ ޓަކައި މަސަްއކަްތކުރަްއވާނެކަމުަގއި އަުޅގަ ނޑު ެއދެން އަޅުގަ ން. އަުޅގަ

ނޑަށް ޮބޑަށް ދެންނެވޭީނ  ؛މިހާރު އެހެން ދާއިރާތަކުަގިއ ވެސް އެ ދިމާވެފަިއވާ މަްއސަލަ އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަ
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ގޮްސ ވަނީ ތަންތަނުން ފަޅަފަޅައިގެން އަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ. ދަނބިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާ

ނޑު ައމިއްލަ .ލާފަ ރެނދުތައް ނޑުމެންގެ ތެ އަށް އެ އަޅުގަ  2665ރޭގައި ބޭސް ވިްއކޭެނ ތަންތަނަށް ވަދެ ބެލިން. އަދި އަޅުގަ

ގެންަދވަނީ  މިހާުރ ސަރުކާރުން އެ ދަރަޖައެއްަގއި. އެހެންނަމަވެސް ެއްއޗެހި ވެސް އޮތީ ވަރަށް ނިކަމެތި ދަށު ގޮތްތަކާ

ގެންދަވަނީ. ވަރަްށ  އް ހުުޅއްވުުމގެ މަސަްއކަތް ކުރަްއވަުމން އެަގއި ބޭސްފިހާރައެރަނގަޅުކުަރއްވަމުން. ކޮންމެ ރަށެއް

ނޑު ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުން ތިއްެބވި ތަނެއްަގއި އެ ބޭފުޅުން  އުފާވެރިކަެމއް ެއއީ. އަުޅގަ

އެއްކޮށް ލިިބގެންދިއުން. އެހެންވީމާ، މި  މަޖެހުމާބޭނުންފުޅުވާ ޞިއްީޙ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގެްނ ފަސޭހަކަމާެއއްޮކށް ހިތްހަ

 2670ދެއްެކވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅަށް ައޅުަގނުޑ ތާއީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު ެއ ބިލަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ވާަހކަ

ވަިކވެލާނަން.  ދަންނަވަމުން އަޅުަގނޑުނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުއެއްޮކށް އަޅުގަ  ވާހަކަފުޅު ތާއީދުކުރުމާ

 ލަިއކުމް. މް ޢަވައްސަލާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2675އަރުވަންޖެހޭ އެްއވެްސ އި ބަހުސްކުެރއްވުމަށް ފުުރޞަތުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން މި ބިލުގަ

އި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ލާގަންނެތީމާ، ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ވަގުަތކު ވަަޑިއގެ

ނޑު ފަހު، ކަމުގައި ަކނަޑއަޅަމުންހިސާބުން ނިމުނީ ބަހުސްގައި ބަިއވެިރވަަޑއިގަތުުމގެ ފުރުޞަތު މި ބަސް މިހާރު އަޅުގަ

އިްއވުމަށް ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް. ބިލު ހުށަހެޅުއްވި 

 ތްތެރި މެންބަރު.ޢިއްޒަ

 2680 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ  ކަމެއްގެ ޮގތުގައި ދެކެން ހަމަ ދެކެން، `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަ

އަދި ވަރަށް  .ބިލު މީ ވަަރށް ބޮޑު ބިލެއްގެ ގެ ފަންނީ ަމސައްކަތްތެރީން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތު ،ވާ ބިލު ހުށަހެޅިފައި މި ހަމަ

އަދި  .ފަންނީ ވެސް ބިލެއް. ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް މި ބިލަކީ މީ ވަރަށް ފަންނީ ބިލެއް

 2685ތެރި މަޖިލީހުގެ ކުެރއްވުމަްށ މި ޢިއްޒަތްހުގައި މި ބިލަށް ކޮންޓްރިބިއުޓުއަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީ

 ،ްކޓިވް ވަނީ ވާހަކަފުޅުދަްއަކވާފަ. ވަރަށް ޕްރޮޑަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި 20ލާގައި ސްގެ މަރުޙަމެންބަރުން ބަހު

ނޑު މި ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި  ވަރަށް ބިލަށް ބޭނުންވާ އަދި ބިލާ ގުޅޭ ވާހަކަތަެކއް ކަމުަގއި އަުޅގަ ދެކެނީ. ައޅުގަ

ނަޑއަޅުްއވާފައި މިސަރު ؛ބިލުގެ މަޤްޞަދު ފަންނަކީ ާވ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ  ކާުރން ކަ

ޓަކަިއ ޞިއްޙީ ޚިދުމަުތގެ ވަިކވަިކ  މުގެ އިޙްތިރާމު ލިބިގެްނާވ ފަންނަކަށް ހެދުމަށްޢާއްމު އިތުބާރުކުާރ އަދި ާޢއް

ނަޑއެޅުާމއި ޞިމަަސއްކަތް ފަންނުތަކުގައި  2690އްޙީ ޚިދުމަުތގެ ފަންނުގެ މަސަްއކަތްތެރިންނާ ގުޭޅ ކުެރވޭނެ ޝަރުތުތައް ކަ
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 ަކުއންސިލުތަކުގެ މަްސއޫލިްއޔަތުތަކާއި ބާރުަތއް ަކނަޑއެޅުމާއި  އެ  މުކުރާނެ ކައުްނސިލްތައް އުަފއްދަިއ،ކަންކަން ތަންޒީ

ނޑު  އުލުަގިއ ތަބާވާންޖެހޭމީހުްނގެ މަސަްއކަތުެގ މާޙަ ން އެތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިޞިއްޙީ ޚިދުމަ މައިގަ

ނަޑއެޅުމާ  ައދި އިންސާފުވެރި ގޮތެްއަގއި  މީހުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުަށހެޅޭ ޝަކުވާަތއް ހަރުދަނާ އެ  އިއުސޫލުތައް ކަ

ނަޑއެޅުން. އާދެ! ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަލައި ފިޔަވަޅު   ،ެދއްެކވިއިރު ބަރުން މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅުއެޅޭނެ އުސޫުލތައް ކަ

 2695ނުވާ ގޮތަށް ބިލަށް ަވރަށް ރަނގަޅު ިޚޔާލުތަެކއް ބޭރުރަްށ ބޮޑަށް މި މަޤްޞަދުތަކުްނ ބަހުސްކުރެއްިވއިުރގަިއ ވަ

ނޑުމެން މިއަދު މި ދާއިރާ ޅުަގނޑު ފާހަގަުކރަން. އަދި އޭގެދެއްވިކަން އަ  އިތުރަށް ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅުތަަކކީ ވސް ައުޅގަ

ކަން އެ ން ތިއްބެވި ދެއްވަސަރުކާރަށް އެއްބާުރލުންކައި މި ޓަ  އޮތް ހާލަތުން ރަނގަޅު ހާލަތަކަށް ގެނެސްދިނުމަށް މި

ނުޑ ފާހަގަކުރަން. އާެދ! ވަރަށް ބޮޑު އެ ބަހުސްތަކުަގއި ައލިއަޅުަވއިލަްއވާފަިއވާ  ބޭފުޅުން ކުރިްނވެސް ، ކަން ވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބަހުސްކުރެވޭނެ މަުއޟޫޢެއް މަުއޟޫޢަޮކށް ދެންނެވިހެން ވަރަށް ބްރޯޑު މި ދާިއާރ ކީ. ެއއީ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެން މަޖިލިސް ތެރޭން ވެސް އަުޅގަ  2700މިދެންނެވިހެން ކުރިންވެސް މި ދާއިރާ އޮތް ހާލަތު އަޅުގަ

ނަޑއެިޅގެންދިޔަ ވަގުތު ުފރިހަމަ ނުޑ  ފެނިގެން ހިނގައްޖެ. ބަހުސަްށ ކަ އަށް މެންބަރުން ބޭނުންކުރިކަން ވެްސ އަުޅގަ

ބިލަށް  ގެންރެ ގިނަ ފަހަރު ފުރުޞަތު ހޯއްދަވައި ވު ފަހަރަށް ބޭފުޅުންތަކެއް އެއް ފާހަގަކުރަން. އާދެ! އަދި ވަަރށް ގިނަ

ނޑު ފާހަަގކުރަން. ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުތަުކަގއި ޓެކްނިކަލީ ވެސް އެބަބަހުސްކުރެއްވި  ހުިރ  ކަން ވެސް އަުޅގަ

ނޑު އުއްމީުދކުރަނީ މި ބިލުގިނަ ވާހަކަތަެކއް ަދއްަކވާފަ ވަރަށް ކޮމިޓީ  ،އަށް ގެންދެވި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ . އަުޅގަ

 2705އަދި  ،ކުެރވިަތއް ވެސް ިބލަށް އިންކޯޕަރޭޓްދެންނެވުނު ކަންތައް މި ބިލުގެ ކަންަތއްތައް ނިމިގެންާދއިރު މި ގައިމަރުޙަލާ

ނުޑމެންނަށް މި ދާއިރާގެ ފަންނީ އިތުރު ބޭފުޅުން ގެެނވި ޅުަތއް ެއ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފު ،ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަ

ިމ ބިލު މަޖިލީހަށް އައިސް؛ މާފުކުރައްވާތި! މި ބިލު  ކުރެިވގެންންކޯޕަރޭޓް ވެސް އިތުރަށް މި ބިލަްށ އި

ދާނެ ަކމަށް. އާދެ! މިފަދަ ޞިއްޙީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ މިފަދަ މުހިއްމު ން، މި ބިލު ވުޖޫދަށް އައިސްގެންދީޤުކުރެިވގެތަޞް

ނޑުެމންނަށް އިންތިހާ ްނގެ މި ދާއިރާ އަށް މުހިއްމުވެފަިއވާ ބިލުތަކެއް. އަޅުަގނޑުމެ ބިލަކީ މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުން ސަލާމަތްުކރުމަށްބޮއްސުންލާފައި އޮތް   2710އަދު އެ ކުަރްއާވ ޓަކައި މި ސަރުާކރުން މި އޮތުން މި އަިޑގަ

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަން އެބަ މަސައްކަތްތައް ފަދަ ބިލެއް ޖެހޭ. އޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހެއްެކއް މިއަދު މި ވެސް އަުޅގަ

ދިޔަދިއުން. ައދި މި ބިލު އެކަންޏެްއ ނޫން. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުެގ ބިލެްއ ރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅިގެންމަޖިލީހަށް ސަރުކާ

. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ިމ ސަރުކާރުން މި ދާއިރާ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅިފަ ވަނީ މި  ވެސް މިހާރު މި

ޓަކައި މި ސަރުކާރުން  އުމަށްތަނަށް ގެނަ ބޭނުންވާ ފަދަ ޞިއްޙީ ނިޒާމެއް މިޓަކައި ދިވެީހން  ތަރައްޤީކުރުމަށް

 2715ކަންތައްތައް ހިުތގެ އެންމެ އަޑިން ޤަބޫލުކުރާނެ  މަސައްކަތްޕުޅުަތކަކީ މިއަދު ިދެވހިން އެ ގެންދަވާ  ކުރަްއވަމުން މި

ނޑުމެންގެ ިޞއްޙީ ނިާޒމު ތަރައްޤީވެފަިއވާ  ން ޤައުމުތަކުގެ ިޞއްޙީ ނިޒާމާއެހެ މަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް. އަދި ައޅުގަ

ނޑު ދެކެނހަމަހަމަކުރުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތް ނޑު ގޮެތްއގައި މި Iތަެކއް ކަުމގައި އަުޅގަ  . ދެން މި ބިލުގައި މައިގަ
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ުޑ އާދެ! ައޅުަގނ ;ގޮތުން ުގޅޭ އްާވ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންނާއޮތީ މި ދާއިާރަގއި، ިޞއްޙީ ދާއިރާަގއި މަސަްއކަތްކުރަ 

އިތުރުން އަދި ވާ ބަެއއް ޤައުުމތަކުަގއި ޭއގެ ލާނަން. ތަރައްޤީވެފައި މިއެއްޗެއް އިތުރުކޮށްލަްނ ދަންނަވައިހަމަ 

 2720ފަންނީ ބޭފުޅުންނަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ައަވއްޓެރި ަބއެއް ަޤއުމުތަުކގައި ވެސް ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުގަިއ މަސަްއކަތްުކރައްވާ 

ޓަކަިއ  ދެިކގެން ެއ ޤައުމުތަކުން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތކެްއ ެއ ފަންނީ ބޭފުޅުންނަށްމު ބަެއއް ކަމުަގއި ވަރަށް މުހިއް

މަގުފަހިކޮށްދެއްވާަފއިވޭ. އަުޅަގނޑު ވެސް ުއއްމީދުކުރަން ހަމަ މި ދާއިރާގައި މަަސއްކަްތުކރަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ 

ބަރަކު ފާހަގަކުރެްއވިހެން ވަރަށް މަދު ބައެއް. ފަންނީ ބޭފުޅުންނަކީ ނިސްބަތުން ކުރިން ވެސް ޢިްއޒަްތތެރި މެން

ނޑުމެންގެ ދިވެހި ޮޑކްޓަރުްނ  ޑޮކްޓަރުން ައޅުަގނޑުމެންގެ ެތރޭގައި މަދު. ައޅުަގނޑުމެން ިއންތިހާ އަށް ބޭނުންވޭ އަުޅގަ

 2725ިއ ރަށުގަ 211ށް ޖެހެނީ އަޅުަގނޑުމެންނައެކު ފާހަގަކުރަން ހިތާމައާ އްކަްތކުރުމަށް. އެހެންނަމަވެސްމި ދާއިރާގައި މަސަ

ނޑު ދަންނަވަން ެވސް ކަވަރު 2ރާ ގާތަށް ވެްސ، %ކުރެވޭެނވަމިތިބަ ރައްޔިތުންނަށް ކޭޓަރ  ،ުނވާ ވާަހކަ އަުޅގަ

ދެންނެވުނުހެން ޑޮކްޓަރުްނ  މި ދާއިރާ ައކީ މި، އަދަދަށް ބަލަިއގެން. ެއހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުރި ޑޮކްޓަުރންގެ

ނޑު ވެސް ަވރަށް އެދޭ ކަމެއް. ކުީރަގއި ވެސްޓްމަންޓުމަށް ސަރުކާރުން ިއންއުފެއްދު ތަކެއް ކުރުމަީކ އެއީ އަުޅގަ

ދެންނެވުނުހެން  އަޅުަގނޑު އަލިައޅުވާލިހެން ަކއިރި ައވައްޓެރި އެހެން ބަެއއް ޤައުމުތަުކގައި މި ބޭބޭފުުޅންނަށް، މި

ނަޑއެޅިޑޮކްޓަރުންނަށް އެބަ ހުރި ަވރަށް ރަނގަޅު އިނާޔަތްަތއް   2730. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެްސ ފަިއ، ހުށަހެޅިފަެވސް ކަ

ނޑުމެން މި ޤައުމުން ދަުއލަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ބޭރަްށ  މިކަހަލަ ރަނގަޅު އިނާޔަތްތަްއ މިއަދު ދީގެން ނަމަެވސް ައޅުގަ

ޖޭަގިއ ރާއް ،ވުމަށްފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ ައށް ވަަޑއިގެން  ޮޑކްޓަރަކަށް ނުވާ ޑޮްކޓަރު ނުަވތަ ސްޓޫޑަންޓު،ކިަޔވަން ފޮ

ނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަްށ މުހިއްމަސައްކަތްކުެރވޭނެ ގޮެތއް ުނވަތަ ގޮތްަތކެއް ހެދުމަކީ އަ  މު ކަމެކޭ. މިކަހަލަ ޅުގަ

ދިމާލެއްގައި އެ ބޭފުޅުން ދަނީ މިދެންނެވިހެން އެހެން ކޮންމެވެސް  އުސޫލުތަެކއް ނެތުން ެވެގން މި

 2735މިކަހަލަ ގޮތަކަށް އިާނޔަތްތަކެްއ ، ތަން. އެހެންވީމާ ވެރިެވގެްނދާވިދާުޅވުމަށްފަހު މަސަްއކަތްކުރުމަށް ޝައުޤު ކިަޔވާ

ނަޑއެިޅގެން ސަރުކާރުން ވެސް މިކަހަލަ ވިސްނުންފުެޅއް ގެންގުުޅްއވާ ކަމަށް އިންެވސްޓުކުެރވިގެްނ  މި ،ނަމަ ކަ

އިނާޔަތްތަކެއް  އަދި އެ ބޭފުޅުން އެނބުރި ވަޑަިއގަންނަާވއިރު އެ ބޭފުޅުންނަށް ތަފާތު ބޭފުޅުން އުފައްދަވައި

ނަޑއެިޅއްޖެ ނަމަ ނޑު ދަންނަވާނީ މި ދާއިރާގަިއ މަސައްކަތްކުރާނެ ގިނަ ފަންނީ ބޭފުޅުން ލިބިގެންދާނޭ.  ،ކަ އަޅުގަ

ނޑުގެ ވާހަކަ މާ ދިގުކުރާކަށް ނެތިން. އަދިެވސް އެއް އްިވ، މަޖިލީހުެގ ސްކުރެފަހަރު މި ބިލަށް ބަހު އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު ޓަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެ ޭބފުޅުން މި ބިލަށް ދެއްވި ެއްއބާރުލުމަށްސްކުެރްއވި ތަޅުމުގައި ބަހު  2740ކައި އަުޅގަ

ވާ ބުަރ ލު ދިވެހި ސަރުކާރަށް ވެސް ިމއަދު ޞިއްޙީ ދާއިރާ ތަރައްީޤކުރެްއވުަމށް ކުރަްއވަމުން ގެންދަޝުކުރުދަންނަވާ ހާ

ރު ލިބިގަންނަން. އާދެ! ހުސް ނިންމާލުމުގެ ފަޚްނަވަމުން އަޅުަގނޑު މި ިބލުގެ ބަދަން މަސައްކަތްޕުޅަށް ޝުކުރު

 هللا ةورحم عليكم مالس الوދުޢާ އަކީ ިދެވހި ރައްޔިތުން ހެޔޮ ޞިއްޙަެތއްަގއި އަބަދުމެ ލެްއވުން.  ގެއަޅުަގނޑު 

 .وبركاته
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނައިފަރު ދާއިާރގެ  ،ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ،..11ހިސާބުން އެޖެންާޑ އައިޓަމު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި

ތްތެރިންެގ ބިލުެގ ަމދު ޝިޔާމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންީނ މަސައްކައްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްޢި

ަގއި ކަމުގައި ަކނަޑއަޅަން. މި ބިލަށް ވޯޓަށް އެހުން ދެްނ ވޯޓަށް އަހާ ދުވަހެއް އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ

 2750 ސް ދަންނަވަން. އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެ 

ިވލިނގިލީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން  ،ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ،11.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -11.2

ހާރު ގެންދެވުން. ައޅުަގނޑު މި ސް ކުިރއަށް ޓީ އޮފް މޯލްޑިްވސްގެ ބިލުގެ ބަހުހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކޮމިޔުިނޭކޝަން އޮތޯރި

ނޑުމެން މި ބިލުގެ ބަހުއެންމެ ފަހު ގެންެދވޭޯތ  ިދޔަ ދުވަހު ުހއްޓާލި ހިސާބުން ފެށިގެން ކުިރއަށް ސް ކުރިއަށްން އަުޅގަ

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު  ފްކުރަްއވާ! މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މި އަރުވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ؛ މާބަލާނަން. މިގޮތުން އަޅުގަ

 2755 ނަޢީމަށް.   ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މަނުކުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ހާރު ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ކޮމިޔުނިކޭަޝންގެ ބިލު، މި ބިލަކީ އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އެއީ ދިވެހި އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް މުހިއް   ރާއްޖޭގެ ބާރުތައް ބެހިފައިވާ މު ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

 2760ުމ ަދއުލަތުގެ މީޑިޔާ އަދި ޢާއް، ންނަނީ މީޑިޔާގެ ބާރު. އެހެންވީމާއޮ ވަނަ ބާރެއްގެ ގޮތުަގއި މި 2ގޮތަށް ބަލާއިރު 

ނޑު ފާހަ ރު ގޮތެްއގައި މަަސއްކަތްކުރަންމީޑިޔާތައް ވެސް ވަރަށް ޒިންމާދާ ގަކުރަން. އަިދ ޖެހޭކަމުަގއި ައުޅގަ

ނުޑ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. ޙަޤީޤަތުަގއި  ބެހޭ ކޮމިޔުނިކޭޝަނާ ގޮތުްނ މި ހުށަހެޅުއްވި ބިލަށް ައުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިާރއްޖޭގެ މި ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާިއރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނަ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތުތައް 

ނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި ހެންނަމަވެސް. އެޤާއިްމވެފަގޮތްތަެކއް މި ވަނީ  މިހާރު އެނގޭނެ ވަރަށް ގިނަ ޚަބަާރއި  މިހާރު ައުޅގަ

 2765. އަދި ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް ފަރުދީ ޒިންމާ ޒިންމާދާރުވާން މި ަވނީ ޖެހިފަ ވުރެ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި މިއަށް 

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އެގޮތުން މިފަދަ މިހާރަށް ބިލެއް ހުށަހެޅިގެންދާއިރު  ވުރެ ބޮޑަށް ނަގަންޖެހިފައިވާކަން އަުޅގަ

އެ މީހަކަށް  ވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް މިއީ،އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެްސ، ހަމަ މި ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެން 

ވުެރ ޒިންމާދާރު ގޮތެއްަގއި ެއ  އިވޭ ވާހަކަތައް އަދި އެ މީހަުކ އެހެން މީހުން ކައިރީ ބުނާ ވާހަކަތައް ވެސް މިހާރަށް

އަްށ  މު ކަމެއް. އެއީ ދައްކާ ކޮންމެ ވާހަކަ އަކީ ެވސް އެ މީހަކު އަމިއްލަމިއީ ަވރަށް މުހިއް؛ ތަްއ ދެއްކުން ވާހަކަ

 2770މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢު ، އޮންނަނީ. ެއހެންވީމާ ޖެހޭނެ ވާހަކަތަެކއްެގ ގޮތުަގއި މިޒިންމާވާން

ކު ވެސް ވިްސނަންޖެހިފައިވާ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު ފާަހގަކުރަން. ޓަަކއި ވެްސ ކޮންމެ ފަރުދަ އިޞްލާޙުކުރުމަށް
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ަތއްތަްއ ކަން މި ްއގެ ވާހަކަެދއްކުާމިއ އަޚްލާޤާ،ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެހެން މީހުން މިނެކިރާނީ ޙަޤީޤަތުގައި އެ މީހެ

ދޭތެރޭ  ވަތަ އެހެން މީހުން އެ މީހަކާތް ނު. އެ މީހަކު ޙަޤީޤަތުގައި އެހެން މީހުން މުޚާޠަބުކުރާ ގޮހުންނަ ގޮތަށް ބަލާފަ

ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު  ކަުމގައި ވިަޔސް ެއ ބަޔަކު ފަތުރާ ނޭދެވޭ ވާހަކަތަެކއްގެ ސަބަބުން އެ މީހަކު ނުވަތަ ެއއީ މީޑިޔާ

 2775ތުން ދިމާކުރުމުގެ ގޮ ށް ނުވަތަ ވަިކވަކި ފަާރތްތަކާއަދި ވަިކވަކި ފަރުދުންނަ .ފެތުރުމުގައި ޒިންމާދާރުވާންެޖހޭ

ނެ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް އެީއ ން މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި އެްއވެސް ހާލެްއަގއި ޮއވެެގންވާވާހަކަދެްއކު

ރު ގޮތެއްގައި މަޢުލޫމާތު ވުރެ ޒިންމާދާ މީޑިޔާތައް ކަުމގައި ީވނަމަވެސް މިހާރަށް ،ވަކި ފަރުދެއް ކަމުަގއި ިވަޔސް

ދެްއިވ  ނުޑ ފާހަގަކޮްށލަން. ޝުކުރިްއޔާބައި ެވސް ގެންދަންޖެހޭ ަކމުގައި އަުޅގައަދި ލިިބގަތުމުގެ  ފަތުރައި

 ފުރުޞަތަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 2780 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި މެން އަރުވަންޖެހޭ އެްއެވސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ ބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

ހާރު މި އަުޅަގނޑު މި، އެކު، ައޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތުއެރުވެން ނެތް. އެެހންވީމާ ހާޒިުރެވވަަޑއިގެްނ ނެތުމާ ޖަލްސާގައި

އަރުވަްނ މި ޖެހެނީ ބިލު ށް. ެއގޮތުން ައޅުަގނުޑ ފުރުޞަތުްސެގ މަރުޙަލާ ނިންމާލުމާ ދިމާލަދަތުރުކުރަނީ ބިލުގެ ބަހު

 2785ެއއްކޮްށ، އެީއ ރި މެންބަރު ވަަޑއިގެންނެތުމާ ވިދާޅުވުމަށް. ޢިއްޒަތްތެހުށަހެޅުއްވި ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރަށް ފަހުބަސް 

ހިސާބުން އެ ފުރުޞަތު ވެސް ެގއްލުނީކަުމގައި ބަލަްނ  އެީއ އެ ގޮތަށް؛ ވެސް ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތްކުރިން އަޅުަގނޑުމެން 

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ ޢި ،ހިސާބުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި، ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ މި

ސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ލްޑިވްްސގެ ބިލުގެ އިބްތިދާީޢ ބަހުޙުސައިން ހުށަހަޅުއިވާަފއިވާ ޮކމިޔުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯ

ނަގާ ވަގުުތ އްވޭ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުނެގުން ދެން ބޭގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު ގުޅޭ މި ބިލާ ކަމުގައި ަކނަޑއަޅަން. 

 2790 ންނާނެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. އޮ

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަަހޅާ ކަންކަން.11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2795 ގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް. ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މި އައިޓަމު  ކޮމިީޓތަކުން ،11އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.12
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 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑުމެންޯވޓަްށ އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ޯވޓަށް އެހުން. އަ ،12އެޖެންޑާ ައއިޓަމު   2800ވޯޓަށް އަހާ ގަިޑ ފަހަނައަޅާ  ުޅގަ

 ދަތުރުކޮށްފައި މި ވަނީ. 

 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް.12

 

 2805 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިިއތުރު އެހެ، 12އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  އަދު ން މަސައްކަތް. އިތުރު އެހެން މަަސއްކަުތެގ ދަށުން އަުޅގަ

މިއަދު ހެނދުނު ދަންފަޅީގައި  ެގ ދަށުން އަުޅަގނޑުމެނ0.1ްކުރަނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  މި ކުރިއަްށގެންދަން ގަސްތު 

ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ ،ސްކުރަމުންދިޔަ ބިލުގެ މަރުޙަލާ. އާދެ! ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންބަހު

 ސްގެ މަރުޙަލާ.ަފއިާވ ޞިއްީޙ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބިލުގެ ިއބްތިދާޢީ ބަހުޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީްފ ހުށަހަޅުއްވާ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  2810އަުޅގަ

ދާޢީ ދިނުމުގެ ބިލުގެ އިބްތިހަޅުއްވާަފިއވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްސަިއން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ހުށަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙު

މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު  މަުޑއްވަީރ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ،ސްގެ މަރުޙަލާގައި ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށްބަހު

 މަނިކަށް. އަޙްމަދު

 

 2815  ވާހަކަެދއްެކވުން: މަނިކުތު އަޙްމަދުމެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީ މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! ސަުރކާުރގެ ފަރާތުން

ނުޑ ގަޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލަކީ ވެސް އަޅު ހަޅުއްވާަފއިވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބިލު؛ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ހުށަ

ޓަކައި މި  ޓަކައި ނުވަތަ އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޞިއްީޙ ޚިދުމަތުގެ ނިޒާމު ފުރިހަމަކުރުމަށްދެކޭގޮުތގައި ރާއްޭޖގެ 

ނޑުމެްނ  މުހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ވަރަށް މުހިއް މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ޞިއްޙީ ނިޒާމާ ދޭތެޭރގަިއ ބިލެއް. އާދެ! އަުޅގަ

 2820އިުރގައި މި ިނޒާމުަގއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުެގ ިމހާތަނަށް އައި، ްނޖެހޭ އެއް ނުކުތާ ައކީވިސްނާއިުރގަިއ ފާހަގަކޮށްލަ

ޙީ ކުެރވިގެން ައީއ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ޞިއްބޮޑަށް ޤާނޫނުތަކުން ރެގިޔުލޭޓު ތެރޭގައި

އަމިއްލަ ފަރާްތތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭަގއި ޚިދުމަތްތައް. އެހެންނަމަވެސް ފަހަކަށްއައިސް 

ޛަރީޢާ އިން . އެހެންކަމުން، މި ޤާނޫނަށް ބަލާއިރުގައި ޙަޤީޤަތުަގއި މި ޤާނޫނުގެ ގޮސްފަވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާެވގެން 

ތްަތއް ެވސް ގޮެތއްަގިއ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްޭދ އަމިއްލަ ފަރާ ރެގިޔުލޭޓްރީ ިނޒާމުގެ ތެެރައށް ވަރަށް ފުރިހަމަ
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 2825ވަދެގެންދާކަން އަޅުަގނޑު ަވރަށް އުފަލާއެީކގައި ފާހަަގކޮްށލަން. އެހެންނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ ތެރެއަށް ޞިއްޙީ 

ފިކުރުކުރަންޖެޭހ  ޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަްށ ވިސްަނއިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ވަެދގެންދާއިުރގައި އަ

ަބެއއް ހާލަތްތަކުަގއި  . ެއއީ ސަރުކާުރގެ ހޮސްޕިޓަލުަތކުން ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ބަަދލުގައިހުރި ކަންތައްތަެކއް އެބަ

އެީކގައި ޚިުދމަތް ނުވަތަ އަވަސް ޚިދުމަތްތަކެއް ހޯދުމުގެ ނިޔަތުަގއި ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަމިއްަލ ލުއިފަސޭހަކަމާ 

ިޞއްޙީ  ޔާރުކުރަމުްނދޭ. އެހެންނަމަވެސްދާ ޚިދުމަތް އިޚްތިފަރާތްތަކުން، ކްލިނިކުަތކުން ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލުތަކުން މި ހޯ 

ނޑުމެްނގެ ޢާއްޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން މި ފޯރުކޮށް  2830ުމ ރައްޔިތުން އަތްފޯރާފަށުަގއި ދޭ ޚިދުމަތަކީ އަުޅގަ

އްލަ ފަރާތްތައް އަމި ދެވޭ ޚިދުމަތަކަށް ވާން ެއބަ ޖެހޭ. މިފަދަ ޤާނޫނަކުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ

ގޮތުަގއި މި ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަްތ ފޯރުކޮށްދޭ ައގުތަްއ ެވސް  ދާއިުރގަިއ އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާރެގިޔުލޭޓުކުެރިވގެން

ކަމުގައި ވީނަމަވެްސ  ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯްލކުރެެވންޖެހޭ. އެއީ ސަބަބަކީ ިޞއްީޙ ޚިދުމަތަކީ ސަރުކާރުން ފޯރުޮކށްދިން

ންގެ އެންމެ އަސާީސ ފަރާތަކުން ޯފރުކޮށްދިން ކަމުގައި ވީނަމަެވސް މި ޚިދުމަތަކީ މިއީ ރައްޔިތުއަދި އަމިއްލަ 

 2835އެއީ އަމިއްލަ ަފރާތެއް ކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ، ، މު އަސާސީ ޚިދުމަތެއް. އެހެންވީމާބޭނުންތަކާ ގުޅިފަިއވާ ވަރަށް މުހިއް

ނުޑމެން ޢާއްއެީއ ސަރުކާރު ކަމުަގއި ީވނަމަވެސް މި ފޯރުކޮށްދޭ ިޚދުމަ މު ރައްޔިތުންނަްށ ތް ވާންޖެހޭނީ އަުޅގަ

ޞިއްޙީ ިނޒާމުގެ ތެޭރަގިއ ނުވަތަ ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުެގ ދުމަތަކަށް. ހަމައެއާެއކީަގިއ އަތްފޯރާފަށުގަިއ ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚި

ާދއިރުަގއި ކުރެވިގެންމިއަުދ އާސަންަދ ތަޢާރުފް، ވާހަކަ ަދއްކާއިުރަގއި އަޅުަގނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ފާހަަގކޮށްަލން ބޭނުންވޭ

ގަެނވޭނެ އިންިތޒާމުތައް ފުޅާކުރަން އެބަ ޖެހޭ.  ޑުމެންނަށް ބޭސް ލިބޭނެ ނުަވތަ މެޑިސިންއާސަންދަިއގެ ދަށުން ައޅުަގނ

 2840ންނަށް ފިހާރައަކުން އަުޅަގނޑުމެބަލާއިރުަގއި ވަރަށް މަދު ބޭސް ޚާއްޞަކޮށް މާލޭަގއި ަވކިަވިކ ބޭސްފިހާރަތަކަށް

 ފުޅާކުރުމުަގއި. އެހެންނަމަވެސް  ންނަނީ. ދަތިތަކެއް ހުރެދާނެ އެ ޚިދުމަތްހު ބޭްސ ލިބެން މިއިން އާސަންދަިއގެ ތެރެ

ވަތަ ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަްއ އްލުކުރުމަށްފަހުގައި ނު ޖެހެނީ އެ ދަތިތައް ޙަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޤްޞަދަކަށް ވާން މި

ޓަރ މިފަދަ ޤާނޫނެއްގެ ރުން. ހަމަ އެާއއެީކގައި މި ޕްރަިއވެޓް ސެކްއްލުކުރުމަށްފަހުގައި މި ޚިުދމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުޙަ

ނޑުމެން މާލޭގަިއ ހުރި ބޭސްރެިގޔުލޭޓްރީ ނިާޒމުގެ ތެރެއަްށ ވަެދގެންދާިއރުގަިއ އަ ތެރެއިން ފިހާރަތަކަްށ ުޅގަ

ނޑުމެން ަތފާތުވެގެން އެބަ ދޭ. އެްއ ބޭސް ބަލައިލިކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ޭބހުގެ ައގުތަްއ ވަރަްށ ބޮޑަށް   2845ފިހާރައަކުން އަުޅގަ

ނުޑ  ވަރަށް އަގުެހޔޮކޮށް ގަންނަ ބޭހެއް އަނެއް ފިހާރައަކުން އާަދޔާ ޚިލާފު ބޮޑު އަގެްއގައި ިލބެން އެބަ ހުރޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިފަދަ މަްއސަލަތައް މި ކުރިމަތި  ނުކުރެވޭީތ.މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް ރެިގޔުލޭޓު ވަނީ ައޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ އެންމެ ގޮތެްއގައި އަދި ބޭސްފަރުާވ ލިބުމަށްފަހުގައި ދެން އަޅު  އެހެންކަމުން، ބޭހަކީ ޚާއްޞަ  ގަ

ައޅުަގނޑުމެން ަގންނަންޖެހޭ ބޭސްތައް ހެޔޮ އަެގއްަގއި ނުވަަތ ހަމަޖެހިފައިާވ ކަމަްށ ވާއިުރަގއި  މު އެއް ވަސީލަތްމުހިއް

 2850ފަދަ ޖެހޭ. އެހެންކަމުން، މިމު އެބަ ހަމަޖެހިގެންދާންެރއިން ލިބިދެވޭނެ ިއންތިޒާއުސޫލެްއގެ ތެރެއިްނ، ނިޒާެމއްގެ ތެ

ނޑުމެން ިޞއްޙީ ނިޒާމުެގ ތެރެއިން ލި  ބެން ހުންނަ ޚިދުމަތްތައް ކޮންޓްރޯލްކުރެިވގެން ނުވަަތ ގޮތަކަށް އަުޅގަ
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ގޮތުަގއި ވަރަށް މުހިއްމު  ޑު ޤަބޫލުކުރާ ކުެރިވގެން ފޯރުކޮށްެދވޭނެ އިންިތޒާމު ހަމަޖެހިގެންދިއުމަކީ ައޅުަގނރެގިޔުލޭޓު

ނޑުމެންެގ ކަމެއް. ދެން ހަމަ ނޑަައޅާ އަުޅގަ އެއާއެީކަގއި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މި ބިލަށް ބަލާއިރުަގއި މި ބިލުގައި އެަބ ކަ

 ވެސް  ށްދޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައްއަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮ ފޯރުކޮށްދޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކާމި ސަރުކާރުން 

 2855ންޖެހޭނެ އަކީ ސަުރކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުގައި ހުންނަ ކުެރިވގެންދާނެ އިްނތިޒާމުތައް. މާނަގިޔުލޭޓުރެ

 ގަިއ ނަގަންޖެހޭ ލައިސަންސްަތކާ އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ވެސް މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭއިރު ފެންވަރާއި ޝަރުތުތަކާ 

. މިީއ ގައި އެަބ އޮތް ބަޔާންކުރެވިފަކަމާއި ތަންތަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް މި ބިލުނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކުރަންޖެހޭ ކަން

ގެނެވޭ ވަރަށް ފުރިހަމަ ބަދަލެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެންެގ މި ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް 

ޚާއްޞަކޮށް  ޔާންކޮށްޭދ ސަރުކާރުން؛ބަވަނަ މާއްދާގައި އެބަ  2އެއާެއކީަގއި މި ބިލަށް ބަލާއިރުަގއި މި ބިލުގެ ހަމަ

 2860ކަމުގަިއ ނުާވކަން. މިީއ ެއ  ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ ިޞްއޚީ ޚިދުމަތަކީ ިވޔަފާރީގެ އުޫސލުން ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތެއް

ނޑުމެން މިފަދަ ބިލަކު  ން ވަގުަތކު ހުންނަވާ ހެލްތު މިނިސްޓަރަކު ޔަޤީންކޮށްދޭންޖެހޭ އެއް ކަންތަްއ. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ބަދަލުތަކެްއ ގެނެސްގެން ޚިދުމަތްތަކެްއ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަކާލާތުކުރަމުންދާއިރުގައި ައޅުަގނުޑ 

ޓަކައި  ދެކޭގޮުތގައި އެންމެ ބޮޑަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭ އެއް ކަމަަކށް ވެގެން މި ދަނީ ޞިއްީޙ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް 

 ގޮތަށް މި ޚިދުމަތް ބައްޓަންކުރުން. މާނަ އަކީ މި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް  ންނަރައްޔިތުންގެ ަމއްޗަށް މާލީ ިޒންމާއެއް ނޯ

 2865ޓަކައި ަރއްޔިތުން ޚަރަދުކުެރޭވނެ އިންތިޒާމެއް ނުވަތަ ަރްއޔިތުން އަތުން ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތްތަކެއް މީގެތެޭރަގއި 

ނުޑ ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ިމ އެއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަަމކަށް ެވގެންނު ،ހިމެނިގެންދާ ނަމަ ދާނެ. އަުޅގަ

ނަޑށް ފާހަގަވެގެން ގޮސްފައި އޮްތ އެއް ރޭގެ ރަށްރަށުަގއި މި ޚާްއޞަކޮށް ާރއްޖެތެ ؛ކަެމއް ކުރާ ދަތުރުތަކުަގއި އަުޅގަ

ޙީ ޞިއް ދޭއިރު ވެސް އެ އެންބިޔުލަްނސުން ޕޭޝަންޓަކުއެންބިުޔލަންސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް އިރު ވެސްފޯރުކޮށްދޭ

ރުފިޔާ. މިީއ  22ރުފިޔާ ނުވަތަ  21ނަމަވެސް ބަެއއް ރަށްރަށުަގއި އެބަ ނަގާ ށް ގެންދިަޔކަމުަގއި ވީމަރުކަޒަ

ނޑުމެންގެ ަދއުލަތަށްީމގެ ސަޤަތުގައި ިމގޮތަށް ަނގާ ަފއިސާ އަކީ ޙަޤީ  2870ފާެއއް ކޮށްދޭނެ ެވސް ބޮޑު މަން ބަބުން ައޅުގަ

ނޑުމެން ނުދޭ. ހަމައެާއއެީކގައި އަކަމަކަށް ެވގެން  ރުފިޔާ ކަމުަގއި 21 ،ނަމަެވސްވީ ރުފިޔާ ކަމުގައި 22ުޅގަ

ނޑުމެންެގ ވާނަމަ އެކަން ެވގެން ކުރަންޖެހިއްޖެ ކަމަށްވީނަމަވެސް ުދވާލަުކ ދެތިންހަތަރު ދަތުރު  ދާނީ އަުޅގަ

ގޮުތގަިއ . އަޅުަގނޑު ދެކޭ ވަރަށް ބޮޑު ބުރަަޔކަށް ެވގެްނދާނީ ރައްޔިތުންނަށް އޮންނަ ވަރަށް ބޮޑު މާލީ ޒިންމާއަކަށް. އެއީ

ނޑުމެން އަވަސް ގެ ތެރޭަގއި ހުންނަ ހުންނަ މިފަދަ ކުދިކުދި މައްސަލަތަކަށް އައަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޞިއްޙީ ނިޒާމު ުޅގަ

 2875ޖެހެނީ ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެވޭ  އްޙީ ޚިދުަމތް ވާން މިޖެހޭ. ޚާއްޞަކޮށް ޞި އްލެއް ގެންނަން އެބަޙަ

ކުދިުކދި ފީތައް. އެހެންނަމަވެސް  .އް ހާލަތްތަުކގައި ހުރެދާނެ ސަރުކާރަށް ަނގަންޖެހޭ ބައެއް ފީތައްޚިދުމަތަކަށް. ބައެ

ނުވާ ފަަދ ންނަށް މާލީ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިޖެހެނީ އެ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތު އެކަހަލަ ފީތައްެވސް ވާން މި

އިން މި ބަދަލުތައް ގެނެޭވއިުރގަިއ  ރީޢާިމފަދަ ބިލެއްގެ ޛަ ގޮުތގައި ފީތަކަކަށް. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ
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ކުރަންޖެހޭނެ. އާދެ! ހަމައެއާއެީކަގއި ނައި ފިކުރުމިފަދަ ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ފުންޮކށް ވިސް

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހަ ،އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން  2880އިން ެވސް ވަރަްށ ގިަނ  ީރޢާށް މި ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ބިލެއްގެ ޛަައޅުގަ

ދޭ. އާދެ! ޚާއްޞަކޮށް މި  ދޭ. ވަރަށް ގިނަ އާ ކަުއންސިލްތަކެއް އުފެދިގެން އެބަ  އާ ަވޒީފާތަކެއް އުފެދިގެން ެއބަ

ޅުއްވާނެ ެއއް ދައުރަށް. ތައް ހުށަހަރުން މަޖިލީހަށް އެންމެ ގިނަ ބިލުމި ދައުރު ވެގެްނދާނެ ސަރުކާ ،ދައުރަކީ

ތަކަށް މެންނަށް ޚާއްޞަކޮްށ މިފަދަ މުހިއްމު ބިލުމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން އަޅުަގނޑު ބިލުތަކެއްއެހެންވީމާ، މިހާ ގިނަ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ،ތައް މި މަޖިލހުން ދިރާސާކޮށްބިލު މި ،ބަހުސްކޮށް  ކޮމިޓީތަކުން ދިރާސާކޮށް ނިންމާއިުރގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އަދި ވިސްނައި ފިކުރުގޮ  2885ތަެކްއ ހުރި. އެއީ ކައުންސިލު ންތައްތަކެއް އެބަކުރަންޖެހޭ ކަތުަގއި އަުޅގަ

ނަަމވެްސ ޙަޤީޤަތުގައި މިއިން ކޮންމެ ވީ ނަމަވެސް އަދި ވަޒީފާތަެކއް އުފެިދގެންދިޔަ ކަމުަގއިވީ އުފެދިގެންދިޔަ ކަުމގައި

ަގނޑުމެްނ އަޅު  އަކީ އަކީ ވެސް މިއިން ކޮންމެ ކައުންސިލަކީ ވެސް ދައުަލތުން އުފުލަންޖެހޭ މާލީ ޒިންމާ. މާނަ ވަޒީފާ

ޖެހޭ ނުވަތަ ސަރުކާރުން  ފަހުގައި އަޅުަގނޑުމެން ެއބަވަތަ ކައުންސިލެއް އުެފއްުދމަށްފަހުގައި ނުމަޤާމެއް އުފެއްދުމަށް

. ނުވަތަ ެއ މަޤާމުތަކަށް ަތކުަގއި ތިއްަބވާ ބޭބޭފުޅުްނެގ މުސާރަ ވެސް ހަމަޖައްަސންއެ ކައުންސިލު ޖެހޭ އެބަ

 2890މިހާ ގިނަ ، ތަކެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިޖެހޭ. ސުާވލަކީ މިހާ ގިނަ ބިލު ދެއްވަން އެބަށް މުސާރައިސްކުަރއްވާ ބޭބޭފުޅުންނަ

އިން އުފެދިގެންދާއިރުަގއި  ރީޢާއިން ނުވަތަ ޤާނޫނުތަކުގެ ޛަ ރީޢާޛަތަކުގެ ބިލު އަދި ަވޒީފާަތއް މި ކައުންސިލުތަކާ

ނޑުމެން ވިސްނައި ިފކުރު. މިކުރެވޭނީހާވަަރކަށްތޯ މި ކަންކަން މެނޭޖުދައުލަތައް ކި ކުރަންޖެހޭނެ ކަންކަން. އީ އަޅުގަ

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކޮލިޓީ ވެސް އެބަ ބަޔާްނކުޭރ  ބިލުގައި ވެސް މި ބިލަށް ބަލާއިރު އެހެންވީމާ، މިސާލަކަށް މި

ހެން ކުރާެނ ފަރާތްތަކާ އަދި އެހެނިތުަގއި މަސަްއކަތްއަދި މިފަދަ ބޭފުޅެްއެގ ގާަކނަޑައޅައި  އެޝުއަރެންެސއް 

 2895ން އި ރީޢާޖެހޭ. އަދި މި ބިލުގެ ޛަ ކޮށްދޭން އެބަސްތައް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އެަވއިލަބަލްރިސޯސަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ވެސް އުފެދިގެްނ އެބަ ތައްވެސް އެހެން ބަެއއް ަކއުްނސިލު ގޮުތގައި  ދޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނުޑ ކޮންމެ މަޤާމަކީ އަ ،ައކީ މިހެން އުފެދިގެންދާ ކޮންމެ ަވޒީފާއަޅުަގނޑުމެން ވިސްނުން ބަަހއްޓަންޖެހޭނެ  ދި އަުޅގަ

ގޮތަށް ހެދުމުގެ ވިސްނުން އަޅުަގނޑުމެން ގެްނގުޅެްނ  ދީފައި މީހަކު ބަހައްޓަންޖެހޭ މަޤާމެއް ނޫންކޮންމެހެން މުސާރަ

ނޑުމެންނަށް މިނިލިއްޔަތުތައް އަޅު ުކަގއި މިފަދަ މަޤާމުތަކުގެ މަސްއޫ ޖެހޭ. ބައެއް ހާލަތްތަ އެބަ ސްޓްރީތަކުގެ ތެރެއިން ގަ

 2900ާރ ޒިންމާދާރު ފަރާތްތަކުގެ ކުެރވިދާނެ. ކޮށްފަިއ އަޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓްރީތަކުަގއި މަސައްކަްތކުއެބްޒޯބް

ލިްއޔަތުތައް ހިމަނައިގެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިޔަށް ދެވޭެނ ރޭަގއި މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަުތގެ ތެމަސްއޫ

ނޑު ފަހަރެްއގައި. އެހެންވީގުތައް ފަހިކުެރވިދާނެމަ މިފަދަ ޤާނޫނުތަުކެގ ، ވެްސ ނުދަންނަވަން މާ، ޙަޤީޤަުތގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެކުަލަވއި ަތއްޑަ ާވހަކަ. ކައުންސިލުމުކަން ކު އުފެިދގެންދާ މަޤާމުތަކުގެ މުހިއް އިން ރީޢާޛަ ލަން ވެސް ައޅުގަ

ވެްސ މިނިވަންކަމާެއީކގައި މަަސއްކަްތކުރެވޭނެ ިއންތިޒާމުތައް ައޅުަގނޑުމެން . އަދި ކައުންސިުލތަކަށް ޖެހޭ އެބަ

 2905މި  ،މާލީ ގޮުތން މިފަދަ ކަންކަން ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑމެންގެ ދައުލަތަށް ދޭން އެބަހަމަޖައްސައި
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މި  ބަުރންނަށް މުސާރަދިނުމާ،ކައުންސިލުތަުކގެ މެންުނަވތަ  ަތކެްއ މަޤާމުތަކެްއގައި މުސާރަދިނުމާއުފެދިގެންދާ އެ

ނޑުމެންނަށް މެނޭޖުކުރެިވެގންކަންކަން މާލީ  ނޑުމެން ވިސްނައި ، ދާނީ ކިހާވަރަކަށްތޯގޮތުން ައުޅގަ  މިީއ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ތުގައި މިފަދަ ޤާނޫނުތަުކެގ ގޮުތގަިއ ޙަޤީޤަ ފިކުރުކޮށްލަންޖެހޭނެ ކަންކަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މަޖިލީހަށް މި ފޮނުއްވަނީ  ސަރުކާރުން މިފަދަ ބިލުތައްޤާނޫނުތައް ނުވަތަ  ބޮޑު. ސަރުކާރުން މި މުކަން ވަރަށްމުހިއް

 2910. ދާއިރާ އިތުރު މަރުޙަލާައކަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޓަަކއި އްޙީޞި  ފަހުގައިޤީޤަތުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ިދރސާކުރުމަށްޙަ

ލުތައް ޤާނޫނުގެ ތެެރއިން ގެަނއުމަށް ޓަކަިއ. އެހެްނވީމާ، ންނަންޖެހޭ ބޮޑެތި ބަދަނުވަތަ ޞިއްޙީ ާދއިރާ އަށް ގެ

ޖެހޭ.  އެކީ ައޅުަގނޑުމެްނ ބަލައިގަންނަން އެބަ ކުރާ މަސައްކަތް އިޚްލާްސތެރިކަމާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުން މި

ނޑު ކުރިންހަ ނަޑށް ލިބުނު ފު މިއަދު ފާހަގަކޮށްލިން އަޅުަގނޑުވެސް މައެއާެއކީަގއި އަުޅގަ ރުޞަތެއްގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޞި ިދޔައިުރގަިއ ސަރުކާރާ ހަމައަށް ވާސިލުވެގެން އްޙީ ނިޒާމަކީ މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި މިވާހަކަދަްއކަމުން އަޅުގަ

 2915އްޙީ ިނޒާމަށް ކުީރގެ ސަުރކާރުން އޮތް ނިޒާމެއް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޞި ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ޮބޑަށް ިއނދަޖެހިފައި 

ނޑުމެންެގ މި ނިޒާމުްއެގ ސަގެނައި ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެ ގެ ތެރޭގައި ަވރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ބަބުން އަޅުގަ

ެވސް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލި ބޮޑު އެއް މައްސަަލއަކަށް ެވގެންދިަޔއީ ކުރިންއުފެިދގެންދިަޔ އެންމެ  .އުފެދިގެންދިޔަ

ނުވަަތ  .އިސް މަޤާމުތައް ލިބިގެންދިޔުން ކަން ނެތް ފަރާތްތަކަށްފަރާތްތައް ނުވަތަ ފަންނީ ޤާބިލު ފަދައިން ސިޔާސީ

ދިއުން. އަދި ކަްތކުރުމުގެ ުފރުޞަތު ލިބިގެންކުަރންޖެހޭ ލެވަލްގަިއ އެފަދަ ފަާރތްތަކުން މަސައްގޮތުން މަސައްކަތް  ފަންނީ

 2920ރިޔަށް ިސޔާސީ ބޭބޭފުޅުންގެ ވިސްނުމާ އެްއކޮށް މި ދާއިރާ ކު ،އްޙީ ދާއިރާ ބައްޓަންކޮށް ސީ ފިކުރުަގއި ޞި ސީދާ ސިޔާ

ކުރިޔަްށ  ބޭބޭފުޅުްނގެ ވިސްނުމާއި ފިކުާރ ެއްއގޮތަށް ޞިއްޙީ ިނޒާމުގެންދިޔުމަށް ޓަަކއި ހަމަެއަކނި ސިޔާސީ 

އްީޙ ގެ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން މުޅި ޞިގެންދިޔުމަށް ޓަކައި ކުރީގެ ސަރުކާރަކުން މަސައްކަްތކުރި. އޭގެ ނަތީޖާެއއް

ދިޔައިުރަގއި ރާ ހަމައަށް ޞިއްޙީ ނިާޒމު ވާސިލުެވގެންސަުރކާހެްނވީމާ، އެްއކޮށް އިނދަޖެހިެގންދިޔައީ. އެ ނިޒާމު

އްުލކުރުމަށް ޓަކައި ިމ ށް ޓަކައި ުނވަތަ މައްސަލަަތއް ޙަމަގަށް އެުޅވުމަިމ ނިޒާމު ހަމަ، ގައި މި ދާއިރާ ޙަޤީޤަތު

ނޑު ދަންނަވަން މި  2925ދަނީ ބިގެންލި އަކީ މި ވާހަކަ އުޅޭ  ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތްަތއް ވަރަށް ބޮޑު. ައޅުގަ

ބޭފުޅަުކ  އެ .އްޙީ ދާއިރާ އަށް އާ ަވޒީރަކު ަވޑަިއގަންނަވާނެފުރުޞަތެކޭ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ޞި މު ވަރަށް މުހިއް

ދޭ ޞިއްޙީ ދާއިާރ  ހުންނާނެ އާ ތަޞައްވުރުތަެކއް. މި ބޮޑު ބަދަލާއެީކަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެްނ އެބަ

ގޮތުަގއި މިއަުދގެ  ކުރަްއާވނެ. ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާއި މަޖިލީހުން އާ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމަށް ޓަކަހަރުދަނާ

ދޭ މި ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި  ގޮުތަގއި ފާހަގަެވގެން އެބަ ގެއްޙީ ނިޒާމަށް ކުރިމަތިވެފަިއވާ ވަރަށް ބޮޑު ަމއްސަަލއެއް މި ޞި

 2930ކުރުމަށް ޓަކައި ކާ ައދި މިނޫންވެސް އެހެން ތަންތަން މަރާމާތުތައްޙީ މަރުކަޒުތަާކއި ހޮސްޕިޓަލްހިމެނޭ ތަންތަން ޞި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާހިތްނެތުން. އެހެންކަީށގެންާވ މިންވަރަކަށް ލިބފައިބޭނުންވާ ފައިސާ އެ ނުޑ ވީމާ، އަުޅގަ އޮތީ އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެން ާއ ބަޖެޓެ ށް ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ އް ފާސްކުރާއިރުގަިއ އަުޅގަ
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އްޙީ ދާއިރާަގއި ތިއްބެވި ޖެހުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ފައިސާ ޞިކޮޅަށް  ސަމާލުކަންދެމާތޯއޭ ޞިއްޙީ ދާއިރާ ނަގައި

ނޑުމެްނގެ ބައެްއ ށް އަޅުަގނޑުމެން ފޯރުކޮށްދިނުންފަންނީ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ މިންވަރަ . ހަމައެއާއެީކަގއި އަުޅގަ

 2935ާރގެ އިތުބާރު ރައްޔިތުންެގ މެދުަގިއ މި މަޖިލިހުގައި ފާހަގަކުެރއްިވ ގޮތަށް މި ދާއިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނޑުމެން އެްއގޮތަކަށްށް ޓައިތުރުކުރުމަ ެގ ެވސް މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޮޑކްޓަރުންކައި ައޅުގަ

ފެންނަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކިަބއިން ބޭބޭފުޅުންގެ  ގެްނ އެއަުގވަްއޓާލަދީގެންނުވާނެ. ތަާފތު ނޫސްބަޔާންތައް ނެރެ

ތުްނގެ މެދުގައި އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމައަށް ގެނެްސގެން ޢާއްމު ރައްޔި ގެ ވާހަކަ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާމައްސަލަތަކު

ވެދާނެ ގޮންޖެހުމެއް. ނޑުމެންގެ ދާއިރާ އަށް ުކރިމަތިކުުރން މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް 

 2940ދި ވަރަށް މަތީ އަ .ރާ ބޭބޭފުޅުްނނަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރު ޭބބޭފުޅުންމެްނގެ ދާއިާރގަިއ މަސައްކަތްކުނޑުއަޅުގަ 

ލީމް ހާސިލުުކރައްަވއިގެން ިތއްބެވި ބޭބޭފުުޅން އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ސިާނޢަތުގެ ތެރޭގައި ުނވަތަ މި ދަރަޖައަކަށް ތައު

ނޑުމެްނގެ ޞިއްޙީ ިނޒާމަށް ކުރިމަތިވެފައި ހުރިންވީމާ، މިދަނީ. އެހެމަސައކަްތކުރަމުންދާއިރާަގއި  ވަރަްށ  ހިރީ އަުޅގަ

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެްއ  .އޮތް ކުރުމަށް ޓަކަިއ ސަރުކާރުގެ ޕްލޭނެއް އެބަ. މި މައްސަލަތައް ޙައްލުބޮޑެތި މައްސަލަތައް

ންމެ ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކުރުމުަގިއ އެލު އްއަދި ސަރުކާރުްނ މަސައްކަތް މި ކުރަނީ ިމ މަސައްކަތް ޙައޮތް.  އެބަ

 2945ރަނީ. ކުމި މަސައްކަތް  ހުރިހާ ޤާނޫނުތައް ފާސްކުރުމުގެ  މަސައްކަތެްއގެ ގޮުތގައި މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންޖެހޭ

 އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު...

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  2950 މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށިނީ އަރުވަ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މޫސާ އަށް. ޢަބްދުލްޣަފޫރު

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަ ށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ބިލެްއ ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ޓަކައި ައޅުގަ

ނުޑގެ ހަމަ  22އްޗަށް ެއކުލެިވގެންވާ ގެ މަމާއްދާ 60 ބިލަކީ ދަންނަވަން. މިއެކު ުޝުކރު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ  2955ގަ

ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބުނަނީ  12ވަރުގެ ބިެލއް ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ހެޔޮ

ނުޑމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށްމަތް ލިބެންޖެހޭނޭ. ަކށީގެންވާ ިޞއްޙީ ޚިދުދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެ   އަޅުގަ

މިއަދުެގ  ،މިއަްށ ދައުލަތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންކަމުންޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލިޔެފައި އޮތް ލިޔުމެއް މިއީ. 

ސަރުކާރު ެވސް ރައްޔިތުންނަށް ޞިއްީޙ  ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ޚަޔާތުގައި މިދިޔަ ސަުރކާރާއި މި
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 2960ރުން މިހާތަނަށް ވެފައި ވަނީ. މި ސަރުކާޑުކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފޭލް. ހަމަ ބޮޚިދުމަތްދިނުމުގައި ވަނީ ފޭލްވެފަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ،ދޭން މިހާތަނަށް ކުރި ހަމަ އެްއވެސް ކަމެއް ފެންނާކަށް ނެތްރައްޔިތުންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް

 އެ .ވެސް ހޮސްޕިޓަލެްއ ހުރޭ ޑު ަދއްކާ ވާހަަކއެއް ނޫން. އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރަގއި އެއީ ިމއަދުގެ ޙަޤީޤަތް. މިީއ އަޅުަގނ

ކު ހަމަ އެްއވެސް ކަެމއް ނެތް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. . ޭއގެއިތުރަށް އެތާ ބޯޑު ހޮސްޕިޓަލަަކށް ވަނީތަނުގެ ނަން

މީހާގެ އަމިއްލަ  ލަން. ޚިދުމަތަކީ އެޖެހޭ ވިސްނާ ަޗކަށްތޯ އަޅުަގނޑުެމން އެބައްޔަނީ ކޯކި އަޅުަގނޑުމެން ޚިދުމަތޭ މި 

 2965ޤައުމުގެ  ކިޔަނީ ޚިދުމަތޭ. މި ބަލައިގަންނަ ކަންތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ޚްތިޔާުރގައި ެއއީ ޚިދުމަތެއް ކަމަށްއި

 ނޫނީ މަޖުބޫރީ  .ޖެހިގެންތޯ އެ ޚިދުމަތް ބަލައިގަންނަނީރަކަށް ރަްއޔިތުން ވަދެ ހިތްހަމަސެްނޓަ ހޮސްޕިޓަލަކަށް، ހެލްތު

ނުޑމެން ކުރިމަތީ ސުވާލަކީ. ހަމަ އެްއވެސް  ގައި މިއަދު އޮތް ހާލަތެއްގައިތޯ އެ ޚިދުމަތް ބަލައިގަންނަނީ. މިއީ އަުޅގަ

ނެކޭ. މަޖުބޫރީ ލިބިގެން މިހިރީ ވަރަށް އުފަލުންސްޕިޓަލަކަށް ގޮްސފައި ޚިދުމަތްތިމަންނާ އެވެނި ހޮ ،ރައްޔިތަކު ނުބުނާނެ

 . އަދި ވެސް ދޭ ތަނުން ކާން އެތަނަށް ވަނުމަށްފަހު އެ .ދެނީ ޚިދުމަތް  އެ ޔާ ޖަލުން ވެސްހާލަތެއްގައި. އެހެންވެއްެޖއް

 2970އޮތްތޯ މިއަުދ  ޤައުމުަގއި އެބަ އްޙީ ޚިުދމަތޭ ކިޔާނެ ޚިދުމަތެއް މިުކރޭ. އެހެންވީމާ، ޞި ވެސް އެބަ އެހެން ކަންތައް

ކު ޖެހޭ ކޮންމެ ތް އިނގޭތޯ. ފުދުންތެރި ކޮންމެ މީހައިމު ެވސް ނެރިމަތީަގއި އޮތް ސުވާަލކީ. ހަމަގައަޅުަގނޑުމެްނގެ ކު

 އެ ހާލަތު ނެތް ނިކަމެތި ރައްޔިތުން އެ ތަންތަނަށް މިއަދު އެ .ދަނީ އިން ބޭރަށް އެ ރާއްޖެ ކަމެއްަގއި ފުރަިއގެން

މުން އަންނަ އޮތީ ތަަރއްޤީވަ ވަނަ ޖެނުއަރީ މަހު ާރއްޖެ މި  2111މިއީކީ ނޫން މިކަން އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ.  .ދަނީ

ވަމުން އަންނަ ޤައުމެއްގެ ޮގތުގައި ބަދަލުވި ތިން ވަނަ ޤަރުނުގެ ތެރޭގައި ތަރަްއޤީ . މިޤައުމެްއގެ ގޮތުަގއި ބަދަލުވެފަ

 2975ކާ އެއް ނުވާ ޤައުމުތަފައެއް. އެހެންނަމަވެސް ތަރައްޤީއެްއވެސް ޤައުމެއް ނެތް ަބދަލުވެ އަކީ. އޭެގއިތުަރށް ޤައުމު ރާއްޖެ

މިއަދު  އޮތީ. މިއީ މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ. އެހެްނވީމާ، މި މަޖިލީހުގައި އްީޙ ޚިދުމަތް މިއަދު މިއްޖޭގެ ޞި ފެންވަރުަގއި ރާ

 ؛ކަމަށް ކުރަން މަަސއްަކތްތަކެއް ކުރަމުންދާސަރުކާރުން މި ކަްނކަން ރަނގަޅު ދައްަކާވއިރުަގއިބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަ

ކަންތައްތަްއ  ވަންާޏ މިހިރީ ދެންެޔގެން ކަންތައްތަްއ ރަނގަޅު ލި ހުދު ކަރުދާުހގަިއ ކަޅު ގަލަމުން .ރަނގަޅު

. އަދި ހަމަ ދުމަތުގެ ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި. ިޞްއޙީ ފަންނުވެރިންގެ ބިލެއް އެބަ އޮތް ހުށަހަޅާފައްޙީ ޚިރަނގަޅުވެފަ. ޞި 

ނޑު މިއަދު ކުރަންޖެހޭ ކަރުދާހުގައި ހުރިހާ އެްއޗެއް އަންނަމުން މި  2980ސުވާލަކީ މި ޚިދުމަތް  ދަނީ. އެކަމަކު އަޅުގަ

ނޑުމެން ޖެހޭ ޮކންމެ ކަމެއްަގއި ފުރަިއގެްނ  ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭތޯ؟ ނުލިބޭ އިނގޭޯތ ޢިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަ

ތަނުން ޚިދުމަތް  މި . ފުދުންތެރި އެއްވެްސ ރަްއޔިތަކަށްދަނީ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ޓަކައި އިން ބޭރަށް މި ރާއްޖެ

ދޭން ތިބި ބޭފުޅުންގެ ކަމެްއ ތަންތަނުަގއި ޚިދުމަތް އެ . ިމއީތަނުަގއި ޚިދުމަތެއް ކަށް ނެްތ މިބަލައިގަެނވޭ ފެންވަރަ 

އެކު ެދވޭތޯ އެބަ ބަލާ. އެހެންނަމަވެްސ  ތެރިކަމާޅުްނ އެ ޚިދުމަތް ވަރަްށ އިްޚލާޞްބޭފު ނޫން އިނގޭތޯ. އެ

 2985ހަމަ ބޮޑުކޮށް.  ،ރޭގައި ހަމަ އިހުމާލުވެފައި ވަނީދޭތެ ޤައުުމގައި ިމ އައި ސަުރކާރުތަކުން ަރއްޔިުތންނާ މި ،ސަރުކާރުން

ވަމުން އަންނަ ޤައުަމކަށް މި ޖެހެނީ. ރާއްޖެ ތަރަްއޤީ އެހެންކަމުގެ ސަބަބުން ަރއްިޔތުން މިއަދު މި ހާލުގައި އުެޅން
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ތް ރައްޔިތުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މި ޚިދުމަދަލުވެގެންދިަޔއިރުަގއި ާރއްޭޖގަިއ މި ޚިދުމަތް ލިބެންހުންނަންޖެހޭ ބަ

ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް ލިބެންޖެހޭ. ޤައުމު ބަދަލުވެގެންދިޔައިރުަގއި ރައްޔިތުންނަށް ލިެބންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ޤައުމަކުން 

ލިބެމަކުންނެއް ނުދޭ. އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަމާ، މި ކަންކަމަކީ ބަދަލުވެގެންދާނެ 

 2990ކަން. އެހެންވީމާ، މި ސަރުކާރުްނ ވެްސ އަދި ވޭތުވެދިަޔ ސަރުކާރުަތުކން ވެސް މިކަން ކުރުމުަގިއ ކަންތައްތަެކއް ނޫން

ވަނީ ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑަށް ެފއިލްވެފަ. ާރއްޖޭެގ ރިސޯޓްަތއް ހިންޭގ ދުނިޔޭެގ އެންެމ ައގު ބޮުޑ ތަންތަނާ ެއއް 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ެވސް އެ ފެންވަުރގަިއ ދެވެންޖެހޭނެ  ފެންވަރަށް. އެހެންެވއްޖެްއޔާ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ދޭްނޖެހޭ

ޑޮލަރަށް ޭދ  211ޑޮލަރަށް،  211ޑޮލަރަށް،  211އިނގޭތޯ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރަށްރަށުގެ ހެލްތު ސެންޓަރުަތކުަގއި 

ން ގޮތަކަށް ބުނާ ކުދިކުދި ެއއްޗެހި ނުގަެނވިގެްނ އެ ތިބެނީ ޚިދުމަތްނުލިބިފައި އިނގޭތޯ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ އެހެ

 2995ބޮޅު ކަންވާރު އިނގޭތޯ މި ޤައުުމގަިއ މި އޮތީ. މި ސާފުކުރަން އެބަ  21ނަމަ މި ހަމަ ރަނގަޅަށް އޮުޅވައިލާފަިއ އޮތް 

ޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ުކރަން. ވަރަށް ބޮޑު ަވގުތު ިމ ކަމުގައި ހޭދަކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން މިހެން 

މިކަން ވާކަށް ނެތް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ ބުނޭ  ހުށަހަޅާ ބިލަކުންނެއް

ބިލިއަން ރުފިޔާ، މުޅި  2.2ރައްޔިތުންނަށް ެއކަށީގެްނވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭންޖެހޭނޭ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 

ަތކީ. އެހެންވީމާ، ަދއުލަތުން ިޞއްޙީ ދާއިރާ އަށް ޚަރަދު އެބަ ުކރޭ. އެއީ މިއަުދގެ ޙަޤީޤަ 12ބަޖެޓުގެ %

 3000ރުފިޔާ ިމއަދުގެ ިޞްއޙީ ދާއިރާ އަށް ޚަރަދު އެބަ  6111ޚަރަދުނުކުރަނީކީ ނޫން. އާބާީދގެ ނިސްބަތުން ކޮންމެ ބޮލަކަްށ 

ވޭ. މި ފަިއސާ ބޭނުންކުެރެވނީ އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮުތގަިއތޯ، މި ޚިދުމަތް ދެވެނީ ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތުަގއިތޯ 

އެބަ ޖެހޭ ބަލަން. މިތާ ކައިރި ޤައުމަކާ ހަވާލުކުރިޔަސް މިކަން ކޮށްޭދނެ އައިސް. ރަްއޔިތުންނަްށ އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ޤައުމުގައި ހިންގޭވަރު  ބޭނުންވާ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް ކޮށްދޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ހުގައި ލިާޔ ބިލަކުންނެއް ެއކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމެއް ނިޒާމަކަިއގެން މި ކަންކަްނ ުކރަން. އެީއކީ ހަމައެކަނި ކަުރދާ

 3005ނޫން އެއީކީ. އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެްއކޮށް ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރަންޖެހެނީ. އެ ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބެގެން 

ރުން މި ދޭ ޞިއްޙީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުޮކށްދޭނީ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަްށ ހިތާމަކުރަން ބައެއް ބޭފުޅުްނ ސަރުކާ

ޚިދުމަތުގެ މި ފުރިހަމަކަމުގެ ތަޢުރީފް މި ތަނުން އަޑުިއވިެގންދާތީ. ހަމަ އެއްެވސް ކަމެްއ ނެތް އިނގޭތޯ ިޢއްޒަތްތެިރ 

ނުޑ ކުރީ ުދަވހު ވެސް ދެންނެވިްނ، ހަމަ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގަިއ ޮޑކްޓަރުން އިށީންނާނެ ތަން ނެތިގެްނ  ރައީސް. އަުޅގަ

ކިުއަގއި ަބލާނެ ބަލިމީހަކު ނުލިބިފަ. ހަމަ ކުރީަގއި ވެސް އޮތް ހާލަުތަގއި އަިދވެސް ަޤއުމު މި އޮތީ  ބޭރުގައޭ އެ ތިބެނީ

ނޑުމެްނ   3010އިނގޭތޯ. އެްއވެްސ ކަމެްއ ބަދަލެއް ނުވޭ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެއީ ިމއަދުގެ ޙަޤީޤަްތ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

މި ަޤއުމުގެ ކަންތައްަތއް ރަނަގޅުާވނީ އެ އޮންނަ އިޫޝއަކަްށ މިއަދު ޖެހޭ އެބަ ޙަޤީޤަތާ ެއއްގޮތަށް ވާހަކަަދއްކަން. 

ވާހަކަދަްއކަިއގެން. ސަުރކާރަްށ ސަނާކިަޔއިގެންެނއް ކަންަތްއތަކެއް ރަނގަޅެްއ ނުވާނެ. ެވރިކަން ހަވާލުކޮށްފަިއ ވަނީ 

މަޖިލީހުގައި އެބަ ޖެހޭ ެއ  ރައްޔިތުން، ަރއްޔިތުންނަށް ިޚދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި. އެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ މި 
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ވާހަކަ ދައްކެން. އެ ބޭފުޅުްނ މިތަނަށް ހާޒިރުކުރެވެން އެަބ ޖެހޭ. އެ ބޭފުޅުން މި ކަމުގައި ޒިންމާއުުފއްލަވަން އެބަ 

 3015ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި ޤައުމުގެ ޞިއްޙީ ހާލަތު މި އޮތީ އެފްިރކާގެ އެންމެ ފަގީރު ޤައުމުތަުކގައި ވެސް އޮތް ފެންވަރަށް. 

ތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ަޤއުމުން ހޭދަވެދަނީ ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ބޭސްފަރުވާ ހޯދުމަށް ޓަކައި. އޭގެ ބަދަލުަގއި މި އެ

ޚިދުމަތަކީ މި ޤައުމުން ހަމަ އެންމެ އެކަށީގެްނވާ ފެންވަރަްށ ދެވޭނެ ޚިދުމަތް. އެހެންނަމަވެސް އެކަން ކުރާނެ ސިޔާީސ 

ޤައުމުަގއި ނެތް. މި ޤަުއމުގައި ހިނގަމުންދާ ހުރިހާ ަކމެއް ޯގސްކޮށް މި ދަީނ މި  ލީޑަރެއް ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީްސ މި

ނިޑކަމުގެ ސަބަުބން. ހަމަ އެއްގޮތަކަްށވެސް ިހތްވަރެއް ނެތީ މި ޤައުމުގެ  ޤައުމުަގއި ތިބި ސިޔާސީ ީލޑަރުންގެ ފި

 3020ތަ ކޮްނމެވެސް އެހެން ބޭނުމެއްގަިއ ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިަކމާ އެކު ޚިދުމަތްދޭނެ. ސިޔާސީ ފިކުރުގައި ނުވަ

ނޑުެމން މިއަދު އެބަ ޖެހޭ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކެއް  ޤައުމުަގއި މަސައްކަތްަތއް ުކރަމުން މި ދަނީ. އަޅުގަ

ދޭން. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ަކންތައްތަކެއް ކޮށްދޭން. އެ ަކމެއް ނުވޭ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެ ކަްނކަން ކޮށްެގްނ 

އްޔާ ރައްޔިތުންނެއް އާއެޭކ ނުބުނާނެ. މިއީކީ އަޅުަގނޑު ދައްކާ ވާހަަކއެއް ނޫން. މިޤައުމުގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުްނ ނޫނި

ދައްކާ ވާހަކަ ެއއީ. ހޮސްޕިަޓލަކަށް، ހެލްތު ސެންޓަރަކަށް މިއަދު ރައްޔިަތކު ވަދެ ނުކުެމގެން އެ ދަނީ ހިތްހަމަޖެހުމާ 

ނީޑގައި އެކަްނ އެްއކޮނެއް ނޫން. ެއއީ މިއަުދގެ   3025ޙަޤީޤަތް މިއީ. ެއކަން ެއއީ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ބޭފުުޅންގެ ސިކު

ނެގިފައި އޮންނަ ގޮތް. އެކަްނ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތް. ރަށްރަށުަގއި ހޮސްޕިޓަލްތަކުަގއި ފަރުވާުކޑަކަމުގެ ވާހަކަ އެ ދެެކވެީނ 

ސްޕިޓަލުގެ އަެގއް އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ރަނގަޅަްށ ހަމަ ފަރުވާކުޑަވީމަ. އެ ބޭފުޅުންގެ ރަށަށް ޚިދުމަތްކުރަން ހުރި ހޮ

ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާއިުރގަިއ އަގެއް ވައްަޓއެއް ނުލާނެ ިއނގޭތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުންނަށް ސުވާލުއުފެދޭ 

ވީމާ، ސަރުކާރެްއ ގޮތަށް ތަފާތު ގިނަ ކަންތައްަތއް ތަކުރާރުކޮށް ދިމާވަމުންދާތީ ރައްޔިތުން އެ ވާހަކަ ަދއްަކނީ. އެހެން

 3030ވެއްެޖއްޔާ އެީއ ީކއްެވގެން ަދއްކާ ވާހަަކއެއްޯތ، ާކކުެގ އިުހމާލެއްތޯ، ކިހިނެްއެވގެން ވާ ކަމެއްތޯ، ކޯްއޗެއްޯތ މަދީ، 

ކޯްއޗެއްތޯ ހޯދަންޖެހެނީ ބަލައި، އެ ކަންކަން ކުރީމަ ަކންތައްތައް ވާނީ. ސަނާކިަޔިއގެންނެއް ވާނެ ކަމެއް ނޫްނ 

މިއީީކ. ޤައުމަށް ޓަކައި ޒިންމާއެއް ުއފުލަންޏާ މި ޤައުމުގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ ރަނގަޅުކުރަން އެބަ ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުމެން މިއަދު ޞިއްޙީ ާދއިރާެގ، ލަދުގަނޭ އިނގޭޯތ.  ޖެހޭ. ޚިދުމަތެކޭ ކިޔައިގެން މި ތަނުގައި ވާހަކަަދއްކަން ައުޅގަ

ެދނީ ޚިދުމަތެއް ެވއްޖެްއޔާ ޖަުލން ވެސް އެ ދެނީ ޚިދުމަެތއް  މި ޤައުމުަގއި ޚިދުމަތެއް ނެތް. ޞިއްޙީ ާދއިރާ އިން އެ

 3035 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ުޝކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ކާށިދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަުޅގަ

 ޞަލް ނަސީމަށް.ފައި

 3040 
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 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

އާދެ، ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ، މިހާރުވެްސ މި މަޖިލީހަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ މި ދާއިރާއާ ގުޅޭ ެދ 

ނުޑމެން މި ބަހުސްކުރަމުންދަނީ. ބިލެއް ހުށަހެޅިފައި އެބަ އޮތް. އާދެ، ެއގޮތުން ިޞއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބިލަ ށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މި ދެ ބިލު ވެސް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި އޮތީ؛ އާދެ، ހުށަހެޅިފައި އޮތުމުން 

ނޑު   3045އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލު އެަބ ކުރެޭވ ކަންތައްަތއް ރަނގަުޅކުރަންޖެހިފައިވާ މިންވަރު. ާއދެ، ހަމައެާއއެކު އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި މިފަދަ ޤަބޫލުކު ރަން ސަރުކާރުން ވެްސ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރަން ބޭނުންވާނެ ކަމަށް. އަުޅގަ

ނޑިވަެޅްއގައި ބޭނުންވަނީ އިްޚލާޞްތެރިކަމާ އެކު ކަންަތއްަތއް ރަނގަުޅކުރަން އުޅުން.  ފުރުޞަތެއްަގއި ނުވަތަ ދަ

ނޑުމެން އެއް ސަރުކާުރެގ ބޮލުން އަނެއް ސަރުކާރުގެ އެްއވެސް ހާލެްއގައި ައޅުަގނުޑ ޤަބޫލެއް ނުކުރަ ން މިއަދު އަޅުގަ

ބޮލަށް ޖަހާލައި އެ ވާހަކަ ިމ ތަނުގައި ެދއްކުމަކުްނ މާ ބޮޑު ފައިދާތަެކއް ކުރާނެ ކަމަަކށް. އާދެ، ކުރީ ދުވަހު ވެްސ 

 3050ރިހާ ށް ވޭތުވެދިޔަ ހަމަ ހުއަޅުަގނޑު ދެންނެވި ގޮތަށް އަޅުަގނޑު މިއަދު ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތީ، މި ކަމަ

 ޑަޮކށްލެވުނީއޭ. އެހެންނަމަވެސް މިއްޔަތުކަން ެދވުނުވަރު ކުަޑިއއްޔޭ. ތަްނކޮޅެްއ ފަރުވާކު އް ސަރުކާރުތަކަކުން ވެްސ އަހަ

ކަމަކީ ވަރަްށ މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި  މިހާރު މި ،އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެބަ ޤަބޫލުކުރަމު 

ެއިކ  ހަތަރު މަހެއްގެ ތެރޭގައި ވެސް ރާއްޖޭގެން. ވޭތުެވދިޔަ ތިންކަޖެހިއްޖެކަންތައްަތއް ރަނގަޅުކުރަން ބަލައިގެން

ނޑުމެންނަށް ަވރަށް ހިތާމަވެރި ކަންތައްތަްއ ދިމާވެފައި އެބަލްހޮސްޕިޓަ އަތޮޅުތަކުން ެއކި ހުރި. މިީއ  ތަކުން އަުޅގަ

 3055މެްއ ނޫން. ސަރުކާރުން ވެސް ބޭނުމެއް ނުވާނެ މިގޮތަށް ކަންތައްަތްއ ެވސް ެއްއވެސް ަބޔަކު ބޭނުންވާެނ ކަ ހަމަގައިމު

ނޑު ކުީރގަިއ ވެސް މި ދެންނެވީ މިފަދަ  ،ބޭނުމެއް ުނވާނެ. ެއހެންވީމާވެސް ދިމާވާކަށް. ޢާއްމު ރަްއޔިތުްނ  އަުޅގަ

ނުޑމެން މި ބިލު ފާސްކޮށް މި ބިލުެގ ފައިާދ  ިމ ބިލުގަިއ ހިމެނޭ ކަންތައްތަްއ ނުވަތަ ،ބިލެއް ހުށަހެޅުމުން އަުޅގަ

އެކު  ޖެހޭ. އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ހަމަޔަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ޮބޑަށް މަސައްކަތްކުރަން އެބަ ރައްޔިތުންނާ

ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް  ާކރުގެ ކަމާލެއް ނުކުރަން ސަރު ލެްއަގއި އަުޅަގނޑު ޤަބޫހާޖެހޭ. އެްއވެސް  މަސައްކަތްކުރަން އެބަ

 3060ހުމާލުެވވެނީ ނުވަތަ ގޮތަށް ކޮންެމވެސް ަވރަކަށް އި ކަންތައްަތއް ނޭނގިފައި އޮތް ކަމަކަށް. މިެދންނެވި ވެސް ކުރަންޖެހޭ

 އިޤަުއމުގެ ހުރިހާ އަތޮޅުތަކެއްގަ  ލަތެއްަގއި ކަންތައްތައް މުޅިހާއާދެ! މި ކަހަލަ ކުޑަކުެރވެނީ. ފަރުވާ އެއް ފަހަރަށްބަ

ޖެހެނީ ހަމަ ބޮޑު ހާ ރައްޔިތުން ވެްސ އަންނަންޖެހޭ މި ހުރި އެބަ ހުރިއިރު، ދެން ައޅުަގނޑުެމން ޤަބޫލުކުރަން

 އަށް  ގައި ފަރުވާަގޅު ފަރުވާެއއް ހޯދަންޖެހިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މާލެ. މާލެ އައިއްަސ ޙަޤީޤަތުެއއް ނުވަތަ ރަނފަރުވާ

ރަދު ޚަމާލޭގައި ތިބުމަށް ޓަކައި ކުރާ ރަދުކުރަންޖެހޭ މާލޭގައި ތިބުމަށް. ޚަގެ އެތައް ުގނައެއް އެބަ ރަދުޚަކުރަންޖެހޭ 

 3065ވަތަ ސްކޫލަށް ދާ ކުދިން ދޫކޮށްފައި ވަރަށް ބޮޑެތި ނު ލު ވެސް މާ ބޮޑު.ހާއުޅެންޖެހޭ އަދި މާ ބޮޑު. އަދި 

ގައި ުނވަަތ ތިބުމުޖެހެނީ. އަދި މާލެ އައިއްސަ ތިބޭތިބެންެވގެން މާލެ އައިްސ  ސެކްރިފައިޒްަތކެއް ުނވަތަ ޤުރުބާނީތަކެއް

ރަށް ގިނަ ަޝކުވާަތކެއް ޖެޭހ ވަ އެބަ ން ެއ ކަންަތއް ކުރުުމގަިއ ވެްސ ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗު
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ނޑުމެންނަށް  އެބަ އާދޭ. އެހެންވީމާ، މިހިރަ ކަންތައްތަކަކީ ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ރަނގަުޅުކރަން އެބަ ނުޑ ަޤބޫލުކުރަނީ ކިތަޖެ ރަނގަޅުކުެރވެން ހުރި ކަންތަްއތައް އަުޅގަ މެ ކަމެއް ންހޭ. އަުޅގަ

 3070ކުެރވެން. އަުޅަގނޑުމެްނގެ ވިސްނުމަކަށް ވާންޖެހޭނީ އި ވެސް ކުެރވެން، ަރނގަޅުނުލަ ރަދަކާ ޚަބޮޑު  އެބަ ހުއްޓޭ މާ

ނޑު ޤަބޫެލއް ،އަދި ސަރުކާުރގެ ވެސް  ކަށް، ަރއްޔިތުންނަށް ތަުނކުރަން ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވާެނ ގޮ ސަުރކާރުން އަުޅގަ

ެއއީ މަޤްޞަދަކަށް ވާނެ ކަމަކަްށ  ށް.ކަކަމަ ްއ ކުަރން ބޭނުންވާނެށް އެްއވެްސ ހާލެއްަގއި ކަންތައްތަގޮތަކަވާނެ އުނދަގޫ 

ބިލެްއގެ  އިންވެސް ތިބި މީހުން މަދެއް ނޫން. މިންވީމާ، ދާއިާރަގއި ެވްސ މިހާރުއަޅުަގނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަން. އެހެ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ވަރަށް ގިަނ ކައުންސިލުތަާކއި އެިކއެިކ ވަޒީފާަތއް އަޅު  ނޑުމެންަނށް ތެރެއިން އަުޅގަ ގަ

 3075ކަމަކަށް  ސް މި ދާއިރާ ބަލަހަްއޓަން ތިބި މީހުން އެއްވެްސ ހާލެއްގައި މަދުވެންނަމުން މި ދަނީ. މިހާރުފެ

ރުންނާއި މީހުން. ކަމަށް ފެންނަމުންދަނީ ޑޮކްޓަ އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ައޅުަގނޑުމެންނަްށ މަދު

ނުވަތަ އިތުރު ކައުންސިލުތަްއ އުަފއްދަިއގެން  ށްނަށް ެއކި ަކުއންސިލުތަކަވެސް އަޅުަގނޑުމެންމިހާރު އެހެންނަމަވެސް

މު ކަންަތއްތަކަށް އްމުހި ؛އެވެްސ ައޅުަގނޑުމެން އިސްަކން ،ވާަހކަ މި ދެެކވެނީ. އެހެންވީމާ އިމުތަްއ އުަފއްދަޤާމައެކި 

ނޑުމެން ގެންގުޅެންޖެހޭނެ ކަމެްއ. އެހެންވެ، އަ ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީއިސްކަންދިނުން ެއއީ އަުޅގަ ވެސް މި ހާރުމި ުޅގަ

ނޑުމެން ނޑުމެން ތިބީ އަޅުގަ  3080މިހާރުން  ހުރި ކަންތައްތަކަކީ ނަށް ކުރެވެންމި ކަންތައްތައް ބަލައި ކޮބައިތޯ އަުޅގަ

ން ލަެތއްަގއި ކަންތައްތަްއ އޮތުމުހާއޮތީ މި ފަދަ ައޅުަގނުޑ އިތުރަށް ަދންނަވާލަންއާދެ! މިހާރަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ. 

ނޑުމެންނަށް ިގނަ ކަންތައްތަެކއްގެ ަބޖެޓުގައި އަޅު 2112ކުރިއަށް މި އޮތް  ނޑުމެންނަ ގަ ށް ވަރަށް ހިމެނިދާނެ. އަުޅގަ

މި ހުރި މައްސަލަތައް  ،އަށް ދެވިދާނެ. ެދިވގެން މި ހުރި މަސައްކަތްަތއް ދާއިރާ ޙީބޮޑު އިްސކަމެއް ިޞއް

ނިމޭއިުރ  ވަނަ އަހަރު 2112އިރާަދކުރެްއިވއްޔާ هللا ކޮްށ، ސައްކަތްޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި އެންމެން ގުިޅގެން މި މަ

 3085 ،ދޭ ިޚދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ަހއްދުތަކުން ވެސް މިހާރުސަރަ ދި ރީޖަނަލީ ވެސް ދިވެހިާރއްޖޭގެއަ އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗާ

ނޑުމެން ޤަޫބލުކުރާ ފެންވައަދި ރަށްރަށުަގއި ވެސް  ވަރުގަަދކޮށް އަތޮުޅ ފެންވަރާ ސައްކަތްކޮްށ މަދޭން ރަކަށް އަުޅގަ

 އެުކ މިހާރު މި ބިލުގައި ކޮންމެވެސްއެއާ ކަމށް ޤަބޫުލކުރާތީ، ދެން ހަމަ ކަްނތައް ކުެރވިދާނެއެ  އި،ބަޖެޓް ތެރެއަށް ލަ

ގެން ނިމިގެން ަމސައްކަތްކުެރވި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އެކު ައޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫުލކުރަނީ  ވަރަކަށް ކަންަތއްތައް ހުރުމާ

ނޑަށްވާއަންނައިުރ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު އަށް  މި ފްލޯ ެދްއވި ފުރުޞަތަށް  ެނ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 3090 ދަންނަވަމުން، ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.ޝުކުރު

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ތީ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ނިންމާލަންޖެހޭ އޮ މިނެޓުގެ ވަގުތެއް މި 2ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު 

 ހިސާބަށް. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ އަށް.
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 3095 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ 

ނޑު ވެސް  ރައީސް.އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ  ލެއް ކަމުގައި މު ބިއްވަރަށް މުހިމިއީ ފުރުޞަތެއް ހޯދާލީ އަުޅގަ

ތެރޭ ހިމެނޭތީވެ. ައޅުަގނުޑގެ ެވސް މީގެ ފައި ހުރި ަކންތައްތަކެއް ީމގެުގޅި ތުންނާސީދާ ރައްޔިވާތީެވ، ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑު ޙީޞިއްމަޝްވަރާ އަރުވާލަން. އެައށް ޚިޔާލުތަކެއް ޮއެވގެން  މެން ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރަން އަުޅގަ

 3100ކުޑަކޮށް އެހެން ގޮތަކަށް ބައްޓަންކުރަން ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ިވސްނުން ވެސް ކާއިރު ައޅުަގނޑުމެްނގެ ޚިދުމަތްވާހަކަދައް 

ނޑުމެންގެ ޞިއް އެބަ  2.2ދާުޅވެއްޖެ ެވސް މިތާނގައި ވާހަކަެދއްކި ަބއެއް ބޭފުޅުން ވިދެންމެ، ޚިދުމަތަށްޙީ ޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި  އަށް ބަލާފަ. އެހެންނަމަވެސް ދެއް ާއބާދީވަރަށް ބޮޑު އަދަ ވާ ވާހަކަ.ދުރަޚަބިލިއަން ރުފިޔާ  އަުޅގަ

ކުރުމަށް މަސައްކަތްަތކެްއ ޙީ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީނޑުމެންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްދިމާވެގެންުއޅޭ މައްސަލަ ައީކ އަޅުގަ 

ނޑުމެންނަށް މިކަން ރަ އުޅެނީ. ިޚދުމަތުގެ ައގު މިއަށް ވުެރ  ނުެވގެން މިނގަޅުކުރެވިފަިއ މިހިރަ ގޮތުން ައޅުގަ

 3105ެއގޮތަށް  އެހެންނަމަވެސްވުރެ ރަނގަޅު ޚިދުަމތެއް ދެވޭނެ ގޮތްތަެކއް އެބަ ޮއތް.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ުކޑަކޮށްފަިއ މިއަށް

ނޑުމެން  ؛ނުކުރެވިގެންޮގސް މައްަސލަތައްޢަމަލު އިރު ކިމްްސ ބަލާ .ޓެިރ އިންިޑއާ އަށްއްައވަ މިާސލަކަށް ބަލާއަުޅގަ

ދުިއސައްަތ  ވެންޑްރަމްަގއިަގއި ެވސް ނުރުހޭ ޓްރިނންނަނީ. އެތާހޮސްޕިޓަލް ކަހަލަ ވަރުގަދަ ހޮސްޕިޓަލްތައް އެ ހު

ޙީ މަރުަކޒުތަާކއި ންމިތާނގައި ޞިއްއަުޅަގނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ އެތަ ނޫނީ ސަތޭކަ ހޮސްޕިޓަލެއް. .އެތައް ހޮސްޕިޓަލެއް

ރަްއޔިތުންނަށް  211މި ދެނީ  ޚިދުމަތް ޙީމިއިން ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ޞިއް، ސްޕިޓަލްތަކާޕޯސްޓްތަކާއި ހޮ އަދި ހެލްތު

 3110މި  .ެވސް ށްހާސް މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށަ 2، ހާސް 2އަދި  ،ަރއްޔިތުން ހިެމނޭ ރަށްރަށަށް ވެސް 211 ،ވެސް

އަށް ބަލާފައި ތަންކޮޅެއް ރަނގަުޅ  ބާދީނޫންޯތ އަޅުަގނޑުމެން އާރެ ފެންަވރު ރަނގަޅުކޮށްލެވިދާނެމިއަށްވު އިޚިދުމަތުގަ

ނޑުމެން މި ދަނީ ފުރައިގެްނ މެލޭޝިއާ އަްށ  ؛ސްޕިޓަލެއް މި ރާއްޭޖގެ ތަަރއްޤީދެވޭ ދެތިން ހޮޚިދުމަތްވަރުގަަދ  އަުޅގަ

ްނ ފުރަިއގެ ހަމަ އަށް ވެސް އަޮތޅާ މާ ދުރަށް ނޫންތޯ މި ދަނީ. މިތަނުން އައްޑު .ޚިދުމަތް ހޯދަން. ރަނގަޅު ޚިދުމަތް

ށް އަ. ހއ. ނެނުޖެހޭތަކެއް ލިބެންޏާ. ބޭރަށް ދާކަށްފެންވަރު ރަނަގޅު ޚިދުމަތް ،ދިވެހި ރައްޔިތުން ދާނެ ހަމަ ރަނގަޅު

 3115 ،ވެސް ދެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޭޖގެ އުުތރާއި ދެކުނުަގއި ވަުރގަދަ ދެ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކޮށްފައި

 ށް ހަދައިލައިފިއްޔާ އެްއ ފުރާޅަކަ ތައްމަރުކަޒު ޙީރާއްޖޭގައި މިހިރަ ޞިއްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން  ،ބިނާކޮށްފައި

ަގއި މިހިރަ މަޝްހޫރު ދިހަބާރަ ހޮސްޕިޓަލަށް ވުެރ މާ ބޮޑު އިމާރާތަކަށް ެވގެން ހިނގައިދާނެ. މި އިމާރާްތ އިންޑިއާ 

ެއއް  ަކުޒތަކާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކާމަރު ޙީއެަތއް ތަނެްއަގއި މިހިރަ ޞިއް މި ާރއްޖޭެގ ދުއިސައްތަ  ؛އެްއކޮށްލަިއގެން

މި ތަންތާނގައި  އިމުވަްއޒަފުންނާ އިދާރީ ގޮތުން މި ތިބަ ދޭންހަދައިލާފައި މި ތަންތާ ޚިދުމަތް ފުރާޅަކަށް 

 3120ެއއް ިއމާރާތަކަށް ބަދަލުކޮށްފިއްޔާ މި  ،މަސަްއކަތްކުަރން ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތައް އެއް ހޮސްޕިޓަލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން 

ގިަނ އަދަދަކަްށ ދުނިޔޭގެ ތަަނކުން ނުފެންނަ ވަރުެގ  ،އިމާރާތަކަށް ވެފައި ވަރުގަދަ ނެތް ފެންވަުރގެ  އި ގަދުނިޔޭ
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ނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގއި ވެސް އުފެއްިދގެނާއި ޚިދުމަތްޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ން ދޭ މީހުން ތިބޭނެ ހޮސްޕިޓަލެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހިނގައިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް  ތުްނ ދުރަތީ ގޮގު ،ައކީ ައޅުަގނޑުމެން މި ދިމާވާ މައްސަލަ އަުޅގަ

ދޭން ބަލައިލާއިރު މި ޖެހެނީ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ކޮންމެ ތްން އަޅުަގނޑުމެން ޚިދުމަރި ގޮތުހުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަށްތައް 

 3125އް، ކޮންމެ ތަނެްއގައި ޮކންމެ ތަނެއްގައި ޔުނިވަރސިީޓއެްއ، ކޮންމެ ތަނެްއގަިއ ްސކޫލެރައްޔިތަކަށް ހޮސްޕިޓަެލއް، 

ދޭ ޖަނަރޭޓަރުތަކެްއ ބަހައްޓައިގެން ިމގޮތަށް މިކަން ކުރަންވީމަ މިކަން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަަކށް ކަރަންޓު

ނޑަށް ޚިޔާލުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުވެގެން.  ރާއްޖޭގެ އާބާދުގެ ހަމަ ބޮޑު އަދަދެއްގެ ރަްއޔިތުން ދެވޭ ހަމަ ހަމަ އަޅުގަ

އަކީ  މާލެ ،ޮތޅާތިކޮށް އޮތީ. އައްޑޫ އަނިކަމެގޮތުްނ ވަރަށް  ޙީނެއް އަްއޑޫ އަޮތޅަކީ ވެސް. ޞިއްޅޭ ތަދިރިއު

ހިސާބުން ވެސް މި ތިން ސަރަހައްދުގައި ރަނގަޅު ވަރުގަދަ ތިްނ  ހދ. .ރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް. މާލެ އާއި ހއދިވެހި

 3130 ގެ ކަމުތައް ލިބިގެންދާނެދުމަތްޚި ޙީެގންވާ ރަނގަޅު ިޞއްދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ެއކަށީ ހޮސްޕިޓަލް ބިނާކޮށްފިއްޔާ

ނުޑގެ އެބަ އޮތް. ނުޑމެން ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނެގ ޚަމިހާރަށް ވުެރ  ފުރިހަމަ ޔަޤީން އަުޅގަ ރަދު ކުޑަކޮށް. މިހާރު އަުޅގަ

، މެލޭޝިއާ  ،ވާ އަށް ފުރަިއެގން ސިންގަޕޫރުމީހުން ބޭސްފަރު 211، 211ިމ ދަނީ  ދުވަހަކުތެރެއިން ކޮންމެ 

ރާއްޖެތެރޭގެ އަށާއި އަދި މެދު އަތޮޅަާށއި ހއ. މި ބޭފުޅުން އޭރުން ދާނީ އަްއޑު .ށްއަސްރީލަންކާ  ،އިންޑިއާ 

 ލިބޭނެ. އެހެންވީމާ، ިޢއްަޒތްތެރި...ކުރާނީ. ކޮށްގެން ބޭސްަފރުވާަގނޑުމެްނގެ އަތޮޅުަތކަށް ދަތުރުއަޅު
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 ނިންމުން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! މިއަދު  ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. . ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާއްޔާ ޝުކުރި

ނޑުމެން އެބައާ ހަމައަށް އާދެވިފައި އޮތުމާ 2321އަޅުަގނޑުމެން   3140ޖެހޭ މިއަދު މަޖިލިސް ޖަލްސާ  ެއއްޮކށް އަޅުގަ

 .ަގއ0311ިވާ ބުދަ ދުވަުހެގ ހެނދުނު  2112ސްޓް ގަ އޮ  21އެއް އޮންނާނީ ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާނިންމާލަން. 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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