
 

 

 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 

 

 މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާރައްޔިތުންގެ 
 

 ޖަލްސާ ވަނަ 27ދައުރުގެ  ދެވަނަވަނަ އަހަރުގެ  2015

 

 

  2015 ސްޓުއޮގަ 26

 (ދުވަސް )ބުދަ

 

 

 

 

2015/18/50ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 09:05 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:38: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި



1 

 

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )ރި 

 

  ދުޢާ .1

 

  :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

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 24ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ން މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުކުރު އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުރުންއިޢުލާނުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/2/27އޖ/ރު އެޖެންޑާ ނަންބަ -3.1

ހަތަރު ޖަލްާސގެ  ،އަށް 2015/18/47އިން  2015/18/44ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުިމއްޔާ ނަންބަރު  -3.2

ހުރި ަޔއުމިއްޔާަތއް.  އަށްޖަްލސާ 24ވަނަ ޖަލްާސއިން  21ވަަނ އަހަރުގެ ެދވަނަ ދައުުރގެ  2015ޔައުމިްއޔާ. ެއއީ، 

ަގއި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެްސ މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް އިޓު މި ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސަ

ން ޔައުިމްއޔާތަކަކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަުތން ގަބޫލުކުރާ ޔައުިމއްޔާަތކެްއ ހުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ

 ކަމަށް ނިންމައިފިން.

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 
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  ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ޮކޓަރި  ަގވާއިދުގައި  11:00މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ަބްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

 . 1ކޮމިޓީ، ޮކމިޓީ ކޮޓަރި  ޤައުމީ ސަލާމަތުގެަގއި  2:00. މެންދުރުފަހު 3

ކޮމިޓީަގއި ސަރުކާުރެގ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުާރ މިންވަރު ބަލާ ްއ. ބަދަލެަބއެއް ށް ައއި ކަތަކޮމިޓީ -.4

ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަްށ މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމްދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ެކޔޮދޫ ،ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއްވުން އެިދވަަޑއިގެން ޖެއްސަވައިދެ ހަމަ ޝަހުދީދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައިން  ހަނިމާދޫ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(  107މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ  ،މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުންޕާލި

ވާީނ  މެންޓްރީ ގްރޫޕުެގ ލީޑަރުންނަށް އެކަންގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލި

ވަނަ  107ަގއި އަންގާފަ. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 2015ަގސްޓު އޮ  24އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 ކެޔޮދޫ ،ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާއާއްމު  ން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުާލންކުރަން.ަމތީ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ

ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ  ތޮއްޑޫެގ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމްރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ގެ ޕާލިޖުމްހޫރީ ޕާޓީހަމަޖެއްސަވައިދެްއވުން އެިދވަަޑއިގެން އިބްރާހީމް ޙަސަން މެންބަރު 

ާމއްދާގެ )ހ( ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ  ވަނަ 107މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުން

ގަސްުޓ އޮ  24ވާނީ އެސް.ެއމް.އެސްައކުން  މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަންހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލި

ން މަތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ 107ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންަކމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 2015

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ހޯރަފުށީ ،ކޮމިީޓަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާޤައުމީ ސަލާމަތުެގ  އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަްނ.

 ޢުމަރު ޙުސައިންދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު  މަނަދޫ ގެ ބަދަލުަގއި ެއ ކޮމިީޓއަށްމުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްމެންބަރު 

 ،މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުންގެ ޕާލިއެމް.ޑީ.އޭ އެިދަވޑަިއގެން  ހަމަޖެއްސަވައިެދއްވުން

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ަގއި އަްނގާފަ. 2015ގަްސޓު އޮ  24އަކުން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސް  މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަުރންނަށް އެކަންޕާލި

ން އެކަން އެގޮތަށް މަތީ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮުތގެ 107އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގެ އަޙްމަދު މަރުޒޫގު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ެފލިދޫ ،ކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ާއއްމު  އިޢުލާންކުރަން.

ހަމަޖެއްސަަވއިދެްއވުްނ  ޢަލީ ނިޒާރުދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ިހތަދޫ ދެކުނުބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް 

މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ޮފނުއްވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުން ލިުބމުންެގ ާޕލިއެމް.ޑީ.ޕީއެދިަވޑަިއގެން 

މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ ޕާީޓތަކުގެ ޕާލި ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ  107

ަގއި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ 2015ަގސްޓު އޮ  24ވާނީ ެއސް.އެމް.އެްސއަކުން  ލީޑަރުންނަށް އެކަން

މިނިވަްނ  ލާންކުރަން.ން އެކަން އެގޮތަްށ އިޢުމަތީ ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ަގއިވާ ޮގތުގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

2
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މޫސާ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކެންދޫ  ،ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާމުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްަތާކ ބެހޭ 

 ޝަހުދީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙުސައިން  ހަނިމާދޫ ގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިީޓއަށް ނިޒާރު އިބްރާހީމް

މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ގެ ާޕލިޖުމްހޫރީ ޕާޓީއެދިަވޑަިއގެން ހަމަޖެއްސަވައިެދއްވުން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ،ލިބުމުން

ަގއި އަންގާފަ. 2015ގަސްޓު އޮ  25ްސއަކުން ވާނީ އެސް.އެމް.އެ މެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަށް ެއކަންޕާޓީތަކުގެ ޕާލި

ން އެކަން އެގޮތަށް މަތީ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮުތގެ 107އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 އިޢުލާންކުރަން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ތަކުންކޮމިޓީ ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

 24ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު  އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ،ދިނުމުގެ ބިލު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް -5.1

ގައި އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް އެއްވެސް ިއޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ުނވޭ. މި  2015ގަްސޓު އޮ

ހޮޅުދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ،ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިީޓެގ މުޤައްރިރުރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް 

 މުޙައްމަދު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ޞިއްީޙ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބިލު އިޖުތިމާޢީ `. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ތި ދެްއވި ފުރުޞަތުގަ  ިއ އަުޅގަ

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިާރެގ  ،ލާނަން. އާދެ! ސަރުކާުރ ފަރާތުންއި ގޮތުެގ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވއި ިނންމި

ގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ޞިއްީޙ ޚިދުމަތް ދިނުމު ިއން މުޙައްމަދު ލަޠީފްބަރު ޙުސައިްއޒަތްތެރި މެން

ވަަނ  8އެ އަހަުރގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުުރގެ  ،ގައި އޮތް 2014ޖުަލއި  2ހުށަހެޅިފައިވަނީ 

މެންބަރުން ފާޅުކުރެްއވި ިޚޔާލުފުޅުތަުކެގ  ،މެދު މަޖިލީހުގައި ޖަލްާސއެްއގަިއ ބަހުސްކުރެްއވުމަށްފަހު . މި ބިލާއިޖަލްސާގަ

ަގއި  2014 ގަސްޓު އޮ  28ވަނީ  ދިރާާސކުެރއްވުމަށް ަޓކަިއ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާަފއިއަލީަގއި އެ ބިލު 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  ،ވަނީ . މި ރިޕޯޓުގައި ބިލު ކަމަށް ބުނެފައި އެއިވަނަ ޖަލްސާގަ  27ވަނަ ދައުރުގެ  2މަޖިލީހުގެ 

ަގިއ  2014ލް ޕްރީއެ 27ލާނަން. އިތް ދަންނަވަގޮ ދިނުމުގެ ބިލަށް. ކޮމިޓީން ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ެގންދެވި

ވަނަ ބައްދަލުވުމުަގއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ  13ބޭއްވި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ެއ އަހަރުގެ 
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ވަަނ  1ުކޑަ ޮކމިޓީގެ އެ އަހަރުގެ  ،ގައި ޭބއްވި  2014ބަުރ ންނޮވެ 14ވާލުކުރެވުނު. ހަމަސައްކަތް ުކޑަ ކޮމިީޓއަކަށް 

ބައްދަލުވުމުަގއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރަްއވައި އިޞްލާުޙކުރެވުުމެގ މަސައްކަތް އެ ކޮމިޓީން 

 މެދު ފެންނަ މަ ކޮމިޓީން ކަނޑައެުޅއްވީ ބިލާފެއްޓެވި. މި ބިލުގެ މަަސއްަކތް ކުރިއަށް ގެންިދއުމުގައި ެއންމެ ފުރަތަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު، ެއޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީްސ  ،ވެ. ެއގޮތުންނެ ފަރާތްތަކެޔުމަކުން ހޯްއދަވާގޮތުެގ ޚިޔާލު ލި 

ގޮތެްއ  ގުޅޭގޮތުން އެ ފަރާތުން ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ބިލާ ށްފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަީރއައަދި މިނިސްޓްރީ އޮ

 ފޮނުއްވާފަިއވާ ޚިޔާލުފުޅުތަކާ  ތަކުން ފަރާތް ލިޔުމަކުން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްަވއިދިނުމަށް އެދި ސިޓީ ފޮނުވުނު. އަދި އެ

ަގއި ބޭއްިވ  2015ލް ޕްރީއެ  22ަރށް މަޝްވަރާކުރެްއވި. ބައްދަލުކުރަްއވައި އިތު ފަރާތްތަކާ ގުޭޅގޮތުން ކޮމިޓީން އެ

ެގ ސަްބ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ ،ވަނަ ބައްދަލުވުުމގައި މި ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމުގެ މަަސއްކަތް  4އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 

އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން ބިލު ދިރާސާކުެރްއވުމުަގއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް  ،ވާލުކުރެވުނު. ިމގޮތުންހަ  މިޓީން މައި ކޮމިީޓއާކޮ

ގެ މަސަްއކަތް ކޮމިޓީން ުކރިއަށްގެންދިަޔއިރު ކޮމިޓީާއ އޮފީހުންނާއި މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހެލްތުގެ ފަންނީ ލަފާ ބިލު

ުޅތަކާއި، އަދި ިލޔުމުންނާއި ޖިލީހުގެ ތަޅުމުގަިއ ފާޅުކުރަްއވާފަިއވާ ިޚޔާލުފުމެދު މަ އްސާކުރަްއވާފަިއވޭ. އަދި ިބލާހި

އެރުިވގެން ކޮމިޓީއަްށ ވަޑަިއގެން ބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކަށް، ޚިޔާލުފުޅުތަކަްށ ވަތުޢުދަ

މަތުެގ ބިލަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގެ ިޞއްޙީ ޚިދު ވާރިޢާޔަތްކުރެވިަފއިާވކަން ދަންނަވަން. ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްވާަފއި

ަގއި ހިމަނާފައިވާނެ. އަިދ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ބިލު  1އެކު މި ރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު  ގެންނަވާފަިއވާ ިއޞްލާޙުތަކާ

ގޮތަްށ  ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް މެންބަރުން ވަޑަިއގެންނެވި ނިސްބަތް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ

ތަފުޞީލު ހިމެނިފައިވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ކޮމިޓީން މި ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު ކޮމިޓީން ގެ ވަލުގައި ހާޒިރީ ޖަދު

 ގަސްޓު އޮ  24 ަގއިކޮމިޓީން ކުރެވުނު މަޝްވަރާގުޭޅގޮތުން އިޖުތިމާޢީ  ިޞއްޙީ ޚިދުަމތް ދިނުމުގެ ބިލާ ގޮތް. ނިންމެވި

ވަނަ ަބއްދަލުވުމުަގއި ބިލު ދިރާާސުކރެއްވުމަށްފަހު މި ބިލު ވަީނ  12ގެ ަގއި ޭބއްިވ ކޮމިޓީެގ މި އަހަރު 2015

ންގެ ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެންެނވި ެމންބަރުންގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން ފާސްކުރަްއވާފަ. އަދި ާހޒިރުެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރު

އެކު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ޕޯޓާމި ރި ،މެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ޓަކައި އަޣްލަބިއްޔަތުން މި ބިލާ

މަށް ކޮމިޓީްނ އެ ދުވަހު ނިންމެވި. ވީމާ، އްވުވަނަ މާއްދާެގ )ރ(ގެ ދަށުން ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅު 86ގަާވއިދުެގ 

އެކު ކޮމިޓީން ފާސްކުރެްއވި ޞިްއޙީ ޚިދުމަތުގެ ބިލު ކޮމިޓީ  މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ޓަކައި މި ރިޕޯޓާ

 ގޮތަށް މި ބިލު މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް  އެކު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގައި ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ އިޞްލާޙުތަކާމަރުޙަލާ

ނޑު ހުށަހަޅަން. މި ރިޕޯޓު ންފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮުތގެ މަތީ އަދި މި ބިލު  ،ނިންމަވައިދެއްވުމަށް އެދި މި ރިޕޯޓު އަޅުގަ

ބޮޑަްށ  ގޮެތއްަގއި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އެްއބާރުލެއްވުން ވަރަށް އި ޚާއްޞައަޅުަގނޑުމެން ދިރާސާކުރަމުންދިޔައިރުގަ 

 އަހަރު 1 ؛ފަރާތުްނ މި ބިލު މިހާ ގެލިބިފައިވޭ. އޭެގއިތުރަށް މަިޖލީހުގެ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިީޓގެ ިއދާރީ މުވަްއޒަފުން

 ސަްއަކތެއް ކުރަްއވާފަިއވޭ. އަދިގިަނގުނަ ވަރަށް ބުރަ މަ ދިަޔއިުރގައި މިއޮތް ިދގު މުއްދަތުަގއި ވަރަށްވެގެން
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މި ބިލުަގއި ެއކިއެކި މަރުޙަާލގަިއ  ،އެހެންމެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ފަންނީ މުވަްއޒަފުންނާއިހަމަ

ނުޑމެންނަބައިވެ ެއހެންމެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ހަމަ އަދި، ކޮމެންޓުތަކާއި ޚިޔާުލދެއްވި ބޭފުޅުންނާ ށްިރެވވަޑަިއގެން އަުޅގަ

ނޑު ޝުކުުރ ހާ ފަރާތްތަކަށް ުޖމުފަރާތުން މި ބިލަށް ލިބިފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަށް ޓަަކއި އެ ހުރިލޯޔަރުންގެ  ލަކޮށް އަުޅގަ

 މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް 11ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ  އިޝުކުރިއްާޔ. އިޖުތިމާޢީ ކޮމިީޓގަ ބޮޑަށް ދަންނަވަން. ވަރަށް

ޕޯޓު މި ހުށަހަޅާލީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެްއިވ ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަޅުަގނޑު މި ރި

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި ިއއް  ގެ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށާއިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި އިުޖތިމާޢީ ކޮމިޓީ

ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް  ންބަރުންނަށް ވަރަށްއިްއަޒތްތެރި އެހެން މެ ނައިބު މުޤައްރިރަށާއި

ނަޑއެޅިފައި  ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  59ޓު މިނެ 28ގުތު. އެީއ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ގަިޑއިުރގެ ބަހުްސގެ ވަ 1ލަ ވަީނ ޖުމު ކަ

ކުންތު. ސި  18 ޓުނެމި 3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަްށ  15ޓު މިނެ 7ކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސި  29ޓު މިނެ 14

ޓު. ައޅުަގނޑު މިނެ 3އްޒަތްތެރި މެންބަރުންަނށް ޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ އި މިނެ 3އަދާލަތު ޕާޓީއަށް 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.  ިއއްޒަތްތެރި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ  އަުޅގަ

 ށް.މާނަޢުޘް މެންބަރު ޖަމީލް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މާންޢުޘް ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލްގެމަނަފު

 ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދާދި ދެންމެއަުކ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު، އަދި މި ކޮމިީޓގެ 

އްޖޭގެ ތާރީޚު ބަދަލުކޮށްލާނެ ވެސް ދިވެހިރާ އި މި ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގަ، ފަދައިން މުޙައްމަދު އެ ވިދާޅުވި މުޤައްރިރު ޢަލީ

ނޑުމެންނަކަށް  ނޑެއް ނެތިގާބިލެއް. މިހާހިސާބަށް އަޅުަގނޑުމެން އަިއއިރުަގއި އަުޅގަ ނޑުމެން  ،ނޫނީ އޮިނގަ އަުޅގަ

ހެލްތު ސެކްޓަރުަގއި މަސައްކަތްކުރާ އެތައް ަބޔަކަްށ  ،ރ މުޅީން ބަދަލުކޮށްހެލްތު ސެކްޓަ ންނަމަސައްކަތްކުރަމުން އަ

 ޙީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއް .ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކަމަށް މި ބިލު ވެގެން މި ން ގެނެސްދޭނެ ބިލެއްޖެހު ހިތްހަމަ

 ،ެވސް ފާހަގަކޮށްފައި އެބައޮތް އި ޚިދުމަތުގެ ބިލުގެ ނަމުގައި މިއަދު ވުޖޫދަށް މި އަންނަ ބިލުގައި މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގަ

ނޑަެއޅުމާއި ،އިމުކުރުމާއިޤާ  ާމއި،ނޑައެޅުޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤައުމީ ނިޒާމު ކަ ޙީޞިއް ނޑުަތއް ކަ  ،އުސޫލުތަާކއި މިންގަ

ރަްއކާތެރިކަާމއި  އިޚިދުމަތުގަ ،އިމުކުރުމާއި ޤާ ދުމަތް ފޯރުކޮށްެދޭވނެ ގޮތްތައް ފަސޭހައިން ދެމެހެއްޓެވި ގޮތެްއގައި މި ޚި

ންނަ ފަރާތްތައް ޙައްޤުަތއް ތް ލިބިގަ އަިދ ޚާްއޞަކޮށް މި ޚިދުމަ ،ފެންވަރު ފޯރުކޮށްދިނުމުގަިއ ކަށަވަރުކުރުމާ 

ވެސް ޒިންމާތަކެްއ މި ބިލުގަިއ ަކނަޑއެޅިފަިއ އި މިނިސްޓްރީގަ  ،ވެސް ައދި މިނިސްޓަރުގެ ،ފުރިހަމައަށް ހޯދައިދިނުމާ
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 ްއޔަތުން ދަންނަވަން ބޭނުންވާއެބައޮތް. ހަމަެއއާެއކު އަުޅަގނޑު މި ކޮމިޓީަގއި މަސަްއަކތްކުރި މެންބަރެއްގެ ހައިސި 

ކުޑަ ރިޕޯޓެްއ ކަމުަގއި  ނީފެންނަ ރިޕޯޓެްއގެ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ،ައއި ރިޕޯޓް މި ިމއަދު ،ވާހަކަައކީ

ގިނަ ބައެްއގެ އެހީތެރިކަްނ  ގައި މަސަްއކަތްކުރާ ވަރަށް ރޓަކައި ހެލްތު ސެކްޓަ ލުމަށްއި ސް މި ރިޕޯޓް އެކުަލވަޔަވި

ނޑުމެން މި  ނޑު ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުންވާލިބެމުންދިޔަ. މިއަދު އަޅުގަ މި  ،ކަމަކީ ބިލު ވުޖޫދަށް އަންނައިރު އަުޅގަ

ކޮށްދެްއވި މަސަްއކަތްތަްއ  މަސަްއކަތްކުރެްއވި ފަރާތްތަކުން އެ  ޓަަކއި ރާއްޖޭގެ ހެލްތު ސެކްޓަރ ތަރައްޤީކުރުމަށް

ުރގައި މަަސއްކަތްކުރާ މީހުްނ ޖެހޭ. އެއީ ާޚްއޞަކޮށް ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ފާހަަގކުރަން އެބަ

 މި ،ސް ޔަވި އިއަިދ ސަރުކާރުގެ އެިކއެކި ހޮސްިޕޓަލްތައް ކަމުގަ  ،ސްޔައެކި ކުންފުނިތައް ކަމުަގއި ވި  ،ސްޔަވި  އިކަމުގަ

ޓެކްނިކަލް ދާއިރާަގިއ  ،ނަރުހުން އަދި ހެލްތު ސެކްޓަރގައި މަސަްއކަތްކުަރއްވާ  ،ޚާއްޞަކޮށް ޑޮކްަޓރުން ؛ބޭފުޅުން

ނޑުމެން ކުންފުނިތަކުން ކޮށްދެއްވާފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން މިއަ ،ކަތްކުެރއްވި ބޭފުޅުންމަސައަ ދު އަޅުގަ

މި  ،ދަނީ ކަމެއް ލިބިގެން މި އިތުރު ފުރިހަމަ ންނޫނުގާއޮތީ. އެހެންމަވެސް މި  ހަމައަށް އާދެިވފައި މި މިދެކޭ ނިޒާމާ

 ،ސް ދެވޭނެ ގޮތްތަާކއިންްނ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ަލިއސަކުރަމަަސއްކަތްހެލްތު ސެކްޓަރަގއި  ގާނޫނުަގއި އެބައޮތް

އަދި ާޚއްަޞކޮށް  ،އިމުކުެރވޭނެ ގޮްތތަކާއިޤާދޭތެރޭގަިއ ކޮލިީޓ އެުޝައރެންސް ފުންާނ މަސައްކަތްކުާރ މުަވއްޒަ

ރަްށ ފުރިހަމައަށް ބަޔާންކޮށްފައި ުކރެވޭ ގޮތްަތކުގެ ިނޒާމު ވަތަކާ ބޭހާ ބެހޭ ކޮލިޓީތައް ބޭނުންގެންގުޭޅވޭ އިުކއިޕްމެންޓު

މި ބިލުެގ ސަބަުބން އުފެދިގެން އަންނާނެ. އަދި  އް މިޝަނަރ އޮފް ކޮލިީޓ އެުޝއަރެންސެއެބައޮތް. އަދި ާޚއްޞަކޮްށ ކަ 

 ބެހޭ ެއކަމާ ،ކެއް ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ ކަަށވަރުކުރުމާއި ތްތަނގަޅު ފެންވަރެްއގެ ޚިުދމައޭނަގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެޭރގަިއ ރަ

 އެާއއެކު އޮތީ. އަދި ހަމަ ވެްސ މި ގާނޫނުަގއި ބަޔާންކުެރވިަފއި މި މު މަސައްކަތްތައްހިއްމި މު ،ސްމެންޓް ހެދުމާއިއެސެ

އަިދ ޚާއްޞަކޮށް މުސާރައިެގ  ،ކާތެިރކަމާފުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އިނާޔަތާއި ރައްމި ގާނޫނުގައި އެބައޮތް މުަވއްޒަ

ނޑު ހަމަޖެހިފައި އޮންަނން މިއީ  .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ަގއިމަަސއްކަތަކާ އެކަީށގެްނވާ ގޮތު ބަޔަކު ކުރާ  ޖެހޭނީ އެއޮނިގަ

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގއި މަސައްކަތްކުރާ ޮޑކަޓަރުން އަިދ  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވެފަިއާވ އެއް މައްސަލަ. މިއަދު އަުޅގަ

އަންނަނީ އާޓިފިޝަލް  ކުރަން މިއްކަތްކްޓަރުން ެވސް މިއަދު މަސަކުރާ ޑޮ ގެ އެކި ތަންތަނުަގއި މަސައްކަތްދުނިޔޭ

މު ހިއްބޭފުޅުންގެ ވަރަށް މު ބަލިތައް ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއްގެ ތެެރއިން އެ  ،އިންޓެލިޖެންސް ސިސްޓަމެއްެގ ތެރެއިން

އަދި ޚާްއޞަކޮްށ ވަގުތަަތއް ހޭދަކޮށްގެން ކުެރޭވ މަސައްކަތެްއގެ ގޮުތަގއި. ޕްރޮފެޝަނަލް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުަގއި. 

ހަވީުރ އޭ.ޑީ.ޭކގަިއ  ،ކޮްށފައިަގއި މަސަްއކަތްބޫލުކޮްށެގންނުވާނެ ހެދުނު އައި.ޖީ.އެމް.އެޗު ގައަޅުަގނޑުމެން 

ނުޑ ޭގގަިއ ކުލިނިެކއް ހުުޅވަިއެގން ،ކޮށްަފއިމަސައްކަތް އެހެން ދިމާެއްއގައި  އިރު ޮކންމެވެސްހެދުނު އިރުއަރާ  ،ޭރގަ

ނޑުމެންގެކުެރވޭ ނިޒާމެއް އަ މަސައްކަތް އް ތަޚިދުމަތް ޙީނެ. ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ޞިއްނުވާތެރޭަގއި ޮއެވގެން ޅުގަ

ެޖހޭ. އެކަީށގެންވާ މުސާަރއާިއ  ޓަކައި ޮޑކްަޓރުންނަށް ވެސް ބޭނުންވާ އެަކށީގެން ަވގުތު ލިބެން އެބަ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ވަީނ  ވެސް އެ އިރު މިއަދުއި މައަށް އަމި ސަރުކާރު މިއަދާ ހަ ،ޖެހޭ. އަޅުަގނޑު އުާފކުރަން އިނާޔަތްތައް ލިބެން އެބަ
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ނޑަށް ބަދަލުތަކެްއ ގެނެސް ރަްއޔިތުންނަށް  ފުންނަށްއި ަމސައްކަތްކުރާ ުމވަްއޒަގަހެލްތު ސެކްޓަރ ެވސް، މި އޮނިގަ

 އެާއއެކު މިކުރޭ. ހަމަ . އެހެންނަމަވެސް މި ބިލު ގާނޫނީ ގޮތުން އެކަން ކަށަވަރު އެބަވެސް އުާފވެރިކަން ގެނެސްދީފަ 

 ؛ވެސް  ލިއްޔަތު އަާދކުރުމުގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ ތަފާތު އެކިެއކި މާއްދީ ގެއްލުންތަކަށްއޫމަސް ނު ކަށަވަރު އެބަކުރޭ މިގާނޫ

ނަޑއެިޅގެން ދެވޭނެންސް ނިޒާމެްއގެ ތެރެއިން ބަދަލުެވސް އިންޝުއަރެ މާއްދީ ގެއްލުންތަކަށް  ދާންޖެހޭ  ގޮތްތަެކއް ކަ

އަދި ޚިދުމަތް  ،ކުރާ ސްޓާުފންނަށް ވެސްމަސައްކަތް  ،ފުންނަށް ެވސްރާ ުމވަްއޒަންނަވަނީ މަސައްކަތްކުދަ ކަމަށް. މި

ނޑުމެން މި ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ކޮށްދެނީ. ޚާއްޞަކޮްށ ޚިދުމަތް ހޯދާ ކަށަވަރު  ވެްސ އިތުރު ފުރުޞަތުތަެކއް އަުޅގަ

 ދޭ. އަދި މި  ގެ މުއްދަތެއް ލިބިގެން އެބަދުވަހު 30ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަ ޝަކުާވތައް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުގައި 

ނަޑއެޅިފައި މި ަގއި ުދވަސް ގާނޫނު 30ވެސް  ޓަަކއި  ކަންތައްތައް ނިންމުމަށް ެއކު  އޮތީ. އެހެންވީމާ، ޒިންމާދާރުކަމާ ކަ

އް ތަެއކިެއކި ަބލިމީހުންނާ ބެހޭ ރެކޯޑުދަނީ. އަދި ޚާއްަޞކޮށް  ކުރުުމގެ ފުރުޞަުތ ތަނަވަސްެވގެން މިމަސައްކަތް

. ވަީނ ވެފަ  ގޮުތގަިއ މިކަމެއްެގ ގާނޫނު ާލޒިމުކުރާ  ތައް ސިއްރު ގޮތެްއގަިއ ހިފެހެއްޓުމަކީ މިެއ ރެޯކޑު މާއިބެލެހެއްޓު

ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ނެޝަނަލް  90ާގނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  މި ،ހަމައެއާެއކުަގއި ައޅުަގނޑު ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

މި ބަލީގަިއ ެއކިއެިކ  އިބަބުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖޭގަ ޖެހޭ. އަދި ޭއގެ ސަ ަދން އެބަބްލަޑް ކައުންސިެލއް އުަފއް

ދޭ. އަދި  ފަރުވާތައް ފޯރުކޮށްެދވޭރުަގިއ ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެްނވަރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ަކށަވަރުެވގެން އެބަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަންހަމަ މީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގަިއ ޤައު ދޭ ޚިދުމަތް ޙީމީގެ ސަބަބުން ޞިއް ބޭނުންވޭ، އެއާެއކު އަުޅގަ

 . ދެން މި އޮތީ ަބޔާންުކރެވިފައި މިމި އޮތީ، އިމުކުރަންެޖހޭ ގޮތަށް ޤާްސ ވެ ކުރާނެ މަރުކަޒެއް ލީލުހުތަ ފޮރެންސިކު

 12އޮތީ  މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މި ،ުދވަސް ެދިވފައި އޮްތއިރު 180ދުމަށް ގާނޫނާ ުގޅުންހުރި ަގާވއިދުތަްއ ހެ

މި ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އި އަދިވެްސ ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގަމަސް 12ސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެިވފަ. މި މަ

ނޑުމެންނަށް ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، މިއީ ޙަޤީޤަތުގަިއ  ކަމަށް ބަދަލެއް އޮތް ވަންޏާ އަޅުގަ

ނޫނާ ގުޅޭ އް ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އަދި މި ގާމު ނިންމުމެހިއްަރށް މުއަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ވަ

ުކޑަ މަސައްކަތެއް ނޫން. މި ގާނޫނާ ގުޅުންހުރި ވަރަށް ގިނަ ވެސް މިއީ  ؛ވެސް ދާއިރުެލވިގެން އިގަާވއިދުތައް ެއކުލަވަ 

 ،އޮތީ  ވެސް މިއި ޓަކަ މަށްޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ެއހެންވީމާ، މި ަގވާއިދުަތއް ހެދު ގަާވއިދުތަެކއް އަންނަން އެބަ

 . ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި އޮތީ ދުވަުހގެ މުއްަދތެއް ދީފައި 180ކޮމިޓީން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  އަުރވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 މް ޝަރީފަށް. އިބްރާހީ
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 މް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:ރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމަ

ކަމެއް ކަމުގައި  މުހިއްކުުރމަކީ މުދާއިރާ ރެގިއުލޭޓު  ޙީސް. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޞިއްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ

ކަެމްއ  މުހިއްެވސް މު އް ހެދިފައި ހުރުމަކީޓަަކއި ގާނޫނާިއ ަގވާއިދުތަ  ކުރުމަށްޅުަގނުޑ ދެކެން. އަދި ރެިގއުލޭޓުއަ

ނޑުމެންގެ ޞިއްޔާ ހިތާމަ .ނޑު ދެކެން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްކަމުގައި އަުޅގަ ދާއިާރަގިއ  ޙީއެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ އަޅުގަ

އިތުބާުރ  ދާއިރާގައި ރަްއޔިތުންގެ ޙީއެދޭ މިންވަރަކަށް އިތުރުވަމުންނުދާ މައްސަލަ. އަދި ޞިއް ފެންވަރު ރައްޔިތުން

ވެްސ  ތައްއްވެްސ މިހާރު ހުރި ކަންތަ ގަާވއިދުތައް  ،ވެސް ބެހޭ ިއދާރާތަކުން ގާނޫނުތައް ގޮތަކަށް ކަމާ ލިބޭ

 ނުދާ ދާއިރާ ކުިރއަމުން ޙީދުުކރާ މިންވަރަށް ރާއްޖޭގެ ިޞއްމީއްދާ މައްސަލަ. އަދި ރައްޔިތުން އު ނުކުރަމުންޛުތަންފީ

ގު ގާނޫނެއް ފާސްކުރި ކަމަށް ދި ،ކެއް ގެނެިވގެން އަުޅަގނޑުމެން ކިތަންމެ ފުޅާއްލުތަޙަމައްސަލަ. މި މައްސަލަތަކަށް 

ދޭ ނިޒާމެއް  ޚިދުމަތްތަކެއް ޙީމީދުކުރާ ފަދަ ޞިއްއްރައްޔިތުން އު ،ރައްޔިތުްނގެ އިުތބާރު ލިބޭ ،ސް ޔަވި

ހެންނަމަވެްސ . އެކުލެވިފައޮތީ އެ މިހާރު އާސަންދަ މި  .މުކުެރވޭނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއިޤާއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނެއް ންއެޭދ މިންވަރަކަށް ލިބެމު ،ވެސް ރަްއޔިުތން އެދޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ޖެހެނީ އާސަންދައިންއެކު ދަންނަވަންޔާ ހިތާމަ

 ،ނޫނިއްާޔ ޞިއްޙީ މަރުަކޒު ހެދުން، ުރ ހަމައެކަނި ހޮސްޕިޓަލް ހެދުންއިމުކުރާއިޤާިނޒާމެްއ  ޙީއްޞި ނުދޭ. އެއީ 

ނޑުމެން ެއބަނޫނިއްޔާ ކްލިނި ވުރެ ފުޅާ  ޖެހޭ އެއަށް ކު ހެދުން އެކަނި އެއީ ފަރުޖެއްސޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ

ކަމަށް ބޭނުންވާނެ ޓެކްނިކަލް މީހުންނާއި، މެޑިކަލް މީހުންނާއި، ޑޮކްޓަރުންނާއި،  އި،ދާއިރާެއއްަގއި ވިސްނަ 

ވެސް މިީއ  ރީނުކުރަން ވެސް. މުޅި ދުނިޔޭގައިޓެކްނީޝަނުންނާ އަދި މި ނޫންވެސް ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި މީހުން ތަމް

ނޑުމެން  .މަދު ބައެއް ކު ދަންނަވަންޖެހެނީ ގިނަ ފަހަރަށް ދުނިޔޭގެ ޔާ އެރާއްޖެއަށް މިއަންނަނީ ހަމަ ހިތާމަ ގެ އަުޅގަ

 ވެސް ރާއްޖެއަށް  ހުރެ ވަޒީފާ ނުލިބޭ މީހުން. މިހެން މިކަން އޮތްއިރު އެހެން ތަންތަނުން އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ

އަުޅަގނޑުމެންގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމަށް  .ްއޒަތްތެރި ަރއީސްއިނެތްކަން ފާހަގަކުެރވޭ.  ޓަރުންއެކަީށގެންވާ މިްނވަރަކަށް ޑޮކް 

މިދެންނެވި ޞިއްޙީ ނިޒާމު ފުޅާކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ތަފާތު ފަންނީ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ފުޅާ  ،ބަދަލުގެނެސް

ށް އޮތް ތަުނގަިއ އައްޔާ މިާހރަށް ވުރެ ެވސް ދެރަ ގޮެތއް ކުރި އްސި ުނގެންގޮ  ޕްރޮގްރާމެއް އަވަްސ ސްޕީުޑގައި

އަދި އެނޫްނ  ،އޮތް ކަމެއް ނޫން. ައޅުަގނޑުެމން ބޭނުންވާނެ ޑޮކްޓަރުންނާިއ ނަރުހުންނާ އްވެގެންދާނެކަމީ ަޝއްކެ 

ވެސް  ހިސާބުގައި އްޖެައކީ މުޅި މިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ރާ އިނުލިބޭ. ބޭހުގެ އަގަށް ބަލާއިރު ވެސް ޓެކްނީޝަނުން ނެތް 

ންދާއިރު ބޭހުގެ އަުގ ތަން. އަޅުަގނޑު ުއްއމީދުކުރަނީ މި ގާނޫނުތައް ފާސްެވގެ ންމެ އަގު ބޮޑު ބޭސް ވިއްކާއެ

ނޑު ދެންނެވީމަ ބައެއް ފަކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ ރާތްތަކުން ބުނެފާނެ މިހާރު ބޭސްކުރެވޭނެ ގޮެތއް ުވން. މިހެން އަޅުގަ

އެންމެ ބޮޑު ބާެރއް  ށްޅުަގނޑުމެން މި ފާްސކުރާ ބަޖެޓަެއކަމަކު  ަސރުކާރުން ބޭސްކުާރއިރު ވެސް އަ ސަރުކާރުންނޭ.

 ޚާއްޞަކޮށް މިހާރު ސަުރކާރުގެ އެްއވެސް އިދާރާއަކުްނ ބޭހުގެ ައގުތައް ހުންނަނީ؟ ދަނީ ކީްއވެގެްނތޯ ބޮޑުެވގެން މި

ރުފިާޔ  ފަސް ،ަހތަރު ރުފިޔާ ވެހި ރުފިޔާއަކަށް އިންިޑޔާގެދި ؛ ިދވެހި ެގ ރުފިޔާއަކަށްކިހިނެއްތޯ ނުބަލާ. އިންިޑޔާ
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ންނަ ައގުގެ ހަތަރު މަމް ރީޓޭލް ޕްރައިޒް ކިާޔފައި އޮބޭސްފުޅިއެްއގެ ބޭރުަގއި މެްކސި އިވެސް މާލޭގަ  ލިބޭއިރުަގއި

ބާރެއް ކުރާނެ ކަމެއް. އަށް ވެސް ބޮޑު ކަމަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާ. މި ވޭނަގާފައި ހުންނަކަން ފާހަގަކުރެ ށްގުނައަ

ކޮންމެވެސް  ޖެހޭ ބަޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ ބޭހުގެ އަގު އެ ިވސްނަން އެބަ ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި ދެތޭރޭގައި  މި ކަންކަމާ

ދެން ކެޕިޓަލިސްޓު މާކެޓު  އޮންނަ ތެނެކޭ. ނެފާނެ މިއީ ކެޕިޓަލިސްޓު މާކެޓްކުރެވެން. ދެން ބުވަރަކަށް ކޮންޓްރޯލް 

ނޑައެޭޅ ވެސް ބޭިސކު މުދަލުެގ ައގު ހުންނަނީ ކަ މީެއއްަގއިކޮނޮފްރީ މާކެޓު އި  ،ސް ވެ އޮންނަ ތަންތަނުގައި 

ނޑައެޅިފަ. ކޮްނޓްރޯލްކުރެވޭ. އެހެންެވގެންނޫންތޯ އިންިޑޔާގަ  މަމް ރީޓޭްލ ފުީޅގެ ބޭރުގަިއ މެކްސިބޭސް އިއުސޫލަކަށް ކަ

ދުނިޭޔެގ އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރަސީ.  .އްމީއެ އިންޑިޔާައކީ ފްރީ މާކެޓު އިކޮނޮ ނީ.އެ ހުންނަޕްރައިޒް ޖަހާފައި 

ކީްއވެގެންތޯ މިހާ އަުގ  .އަޅުަގނޑުމެން އިންިޑޔާައކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ައތޮޅެއްހާ ދުރުގައި އޮތް ތަނެއް

ންނަ ތަން ހޯލް ސޭލްކޮށްގެން ކުންފުނިތަކުން އޮމަމް ރީޓޭލް ޕްރައިޒް ަޖހާފައި ބޮޑުވަނީ އިންޑިާޔއިން މެްކސި

ލޯކަލް ެޓކްސް  ގެއަދި އެތާ  25، %20ެތރި ރައީސް. %ްއޒަތްއި. މަ ެއ އަގަށް ިވއްކޭނެގައި ހަން މިތާ ގެނެސްގެ

ކުރުމަކީ ޭބހުގެ އަގު ެރގިއުލޭޓު  ،ައގުތައް ހަދާފައި ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ، ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި އިލާފައި އިންޑިާޔގަ 

ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވަން. އަދި ރައްޔިތުންގެ އިތުބާުރ  ،މި ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި

ަގއި ހަލުވި ސްޕީޑު ،ހޭ. ރައްޔިުތންނަށްޖެ ން އެބަނެ ގޮތަކަށް ކަންތައްަތްއ ކުރަޞިއްޙީ ނިޒާމުގެ ަމއްޗަށް ޮއންނާ

ޖެހޭ. މި ނޫން  މު ވާން އެބަެއކްސެސް ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ކަމުަގއި މި ނިޒާ އަށްހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްފަރުވާ

ނޑުމެން މި ހާސިލުކުރަން ގޮތަކަށް މި ބިލު ފާސްކުރުމަކުންނެއް އަ އެދޭ މަޤްޞަދެއް ހާސިލެއް ނުކުރެވޭނެ. ުޅގަ

ނޑިައކަށް ވާސިލެއް ނުެވޭވނެ. އެހެންވީމާ، މިއާ ދޭތެ ނުޑދަ ރޭގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވާސިލުވާން ބޭނުންވާ ލަ

ތާތަކުގެ މައްޗަްށ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ވެސް މިދެންނެވި ނުކުޛުގާނޫނު ތަންފީ ،ބަރުން ވިސްނާވަަޑއިގެންްއޒަތްތެރި މެންއި

އެކު ކުަރއްވާނެ ކަމަްށ އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރާ ހާލު  ތިބިެގން މި ކަންކަމުން އިޚްލާޞްތެރިކަމާބުަރވެ ްއވައިރިޢާޔަތްކުރަ

ނޑު ކުރުކޮްށލަން. ދެއްވި ފުރު  ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި ޝުކުިރއްޔާ ޞަތަށް ޓަަކއި މި ވާހަކަ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިއި ޝުކުރިއްާޔ  މެންބަރު އްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭއަރުވަނީ  އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް.

 

 މަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް ލިމާލޭވި

 މި،ބިލު އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން ނި  ްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެއި `. ޝުކުރިއްޔާ 

ނުޑމެންނާ ހަމައަށް އައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް  މި މަސަްއކަތަށް އިއްދަތުތަެކއް އިޖުތިމާީޢ ކޮމިޓީގަ ވަނީ މު މި ްއސައަުޅގަ
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އްމަދަށް ޝުކުރު ޙަކު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރ ޢަލީ މުއެ އިޚްލާޞްތެިރކަމާ . އަޅުަގނޑު ވެސްއެ ބޭފުޅުން ހޭދަކުރުމަށްފަހު

ްއގެ މައްޗަްށ މު ނުކުތާތަކެއްށް. މުހި ކަދެއްވި ހުރިހާ ފަރާތަތްޕުޅުގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެން އަދި އެ މަސައްކަ .ދަންނަވަން

ުމ އްވަރަށް މުހި މެންބަރު އެ ދެްއވީ ްއޒަތްތެރިއިގެމަނަފުށީ ދާިއރާގެ  ،ބެހޭ ގޮތުން މު ބިލާއްއެކުެލވޭ މި މުހި

ނޑުމެންނަށް މިހާރުވެސް ޖެހިގެ އެްއ މު އްން އުޅޭ މި ޤައުމުގެ އެންމެ މުހިނުކުތާތަކެއް ކަުމގައި ފާހަގަކުަރންޖެހޭ. އަޅުގަ

ޚާްއޞަކޮށް ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެްއ  ،މުގެ ތެރެއިންޞިއްީޙ ނިޒާ ގައި،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހެލްތު ނިޒާމު ،މައްސަލައަކީ 

މެދު ޔަޤީންކަން  ހިފޭނެ މިންވަެރއްަގއި ަރއްޔިތުންނަށް އެ ޚިދުމަތާނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިތުބާރުރައްޔިތުން

އަދި  ،ގެންދަވާ ައއި.ޖީ.އެމް.ެއޗް ނަމަވެސްނުވަަތ ހިންގަވަމުން ،ދިއުން. އެއީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ސަރުކާރުންލިބިގެން

އަދި  ،ނޫނީ ޞިއްޙީ ަމރުކަޒަކުން ނަމަެވސް ،ސެކްޓަރަގިއ ހިންގަވާ ހޮސްޕިޓަލަކުން ނަމަވެސް ނޫނީ ޕްރައިވެޓް

ޔަޤީންކަން އިތުުރވި  ގެމެދު ރައްޔިތުން ގެ ިޚދުމަތް ލިބޭ ފަދަ ތަނަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތާންވެސް ޮޑކްޓަރުއެނޫން

ރައްޔިތުން ހަަމ މިއަދާ ގުޅިފަިއވާ ސުވާެލއް. ާރއްޖޭގެ ގިނަ އަދަދެްއގެ އާއި ކަށް މުޅި ދިވެހިރާއްޭޖގެ މާދަމާމިންވަރަ

އަދި މަަދނަ ވިޔަސް އެ ނޫން ގޮަތކުްނ ވެސް ލިބޭ ފައިސާައކާ ެއުކގައި އަވަހަށް މި ނައްޓާލަން  ،ވިަޔސް އާސަންދަ

ނޫީނ  .އަށްނުވަތަ ސްރީލަންކާ ށް. އިްނޑިޔާޓެރި ޤައުމުތަކައް ޑަ ަކމެއް ދިމާވި ނަމަވެސް އަވަ ބޭނުންވަނީ ކިތަންމެ ކު

ދުރަށް.  ނޫނީ އެއަށް ވުރެ ،ވާނަމަ ިއރުމަތީގެ ޤައުމުތަކާ ހަމައަށް  ކިިރޔާ ެވސް ފޯރާ މީހެއް ކަމުަގއި އެއަްށވުރެ

ޤައުމުގެ ތެޭރގައި އެނބުރެންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދުން  ދިވެހި ތެރޭަގއި ދިެވހިރާއްޖޭގެ އާބާީދގެ ،ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދަނީ

ްސ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ބަޖެޓަށާއި އަދި މާދަާމ ވެ ިދއުން. މިއަދުއް މި ކަންތައްތަކަްށ ހޭދަވެގެންފައިާސގެ ބޮުޑ ބައެ  ބޭރު

އޮތް ބަޖެޓަކާ ހަމައަށް  ދަރަނީން ސަލާމަތްވެފައި ،ކުރުމަށްނިވެިރ ބަޖެޓަކާ ހަމައަށް ދަތުރުއަޅުަގނޑުމެންނަށް އަރަ

ބިލުން  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ .ޭވ ގާނޫނީ މި އެހީތެރިކަން ނުން އެބަކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން ބޭދަތުރު

އެއީ ސަރުކާުރ  ؛ވެގެންދާ ގާނޫނީ އެީހތެރިކަމުގެ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޚިދުމަތް ދެވޭ ފަރާތްތައްކަށަވަރު 

މި ހިސާބުން ފެއްޓިގެން  ތިމަންނާ ނ!އާ އިމަ؛ޔަޤީންކަން ލިބިގެންދިޔަ ،ެއއީޕްރަިއވެޓް ެސކްޓަރ ނަމަވެސް ،ނަމަވެސް

. ނޫނީ އީ ގާނޫނީ ކުަށކަށް ބަދަލުވެގެންދާނެމި ،ވާނަމަ މިވެނި ޚިދުމަތެއް މިވެނި މިންވަރަކަށް ނުބަހައްޓައިފި ކަުމަގއި

ނޑުމެންނަށް މި ކުރު ންބަބުން ދެން ނިކުންނާނީ ތިމަންނާއަށް އެހެން ނަތީޖާތަކެއްކަމިކަމުގެ ސަ . އަުޅގަ

އްކަތްކުރުުމގެ ނަތީޖާ ހަމަ ތަކުން ކަންތައްތައް ފަރިތަކުރަން މަސަފައި އެބަހުރި ގާނޫނުލުގައި ފެނިމުސްތަޤުބަ

ހެޔޮ މާދަމާގެ އަދި ދުޅަ ،ނަމަވެސް ވެފައި އެބަހުރި. އެހެންވެ، އެ ަނޒަރިއްޔާތުން ބަލާއިންތިހާއަށް ރަނގަޅު 

 ،ތަކުގެ ތެރެއަށްމުހޫމު މަފްއްފެއްދޭ މުހިކަިއ ގާނޫނުން މި އުޞިއްޙަތު ގެންދިއުމަށް ޓަ ދިވެހީންގެ މުސްތަޤުބަލަށް 

ިޞއްީޙ  މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވާހަކަ. އިމުކުރުުމގެޤާަޤއުމީ ނިޒާމެއް  ތައް؛ޞަދުަގއި މި ވިދާޅުވާ ުނކުތާޚާއްޞަކޮށް މަޤް

ނޑައަުޅއްވާަފއިއިމުޤާޤައުމީ ނިޒާމެއް  އަދި  އި،އްވަ ތައް ދެުވޒާާރގެ ވަޒީރަށް އެ ބާރު ،ކުރުމަްށ ޓަކައި ުވޒާރާެއއް ކަ

ކުރުމަށް ޓަކަިއ ޛުުތގެ ފައިާސ މި ާގނޫނު ތަންފީއިތުރުން މި ކަންތައް މޮނިަޓރކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއަގއި ދައުލަ
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ިއމު އެބަ ކުރޭ. ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ފައިސާ ލިބިގެްނ މި ކަންތައް މޮނިޓަރކޮށް ޤާދެވޭނެ ނިޒާމެއް މީގައި 

ނޑު ހަމަ  މިަކމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ވަރަށް ޮބޑު  ،އެުކ ފާހަގަކުރަން އުފަލާބެލެހެއްޓުން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބެލެހެއްޓިއްޖެ ކަމުގައިންކަމެއް އައިްސގެ ހެޔޮ ވާނަމަ. ޞިއްޙީ  ދާނެ ރަނގަޅު ހެޔޮ ގޮތުަގއި މިކަން އަޅުގަ

ނުޑ  ަބޔާންކުރާ ނުކުތާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 6ޚިދުމަތުގެ ޤައުމީ ނިޒާމުެގ ނަމުގައި  ެވސް ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

ވަނީ، ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  އެ މި ގާނޫނުގައި ބުނެފައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ޤައުމީ ނިޒާމު ކަމަށް .ބޭނުން

އްޙީ ޞި ފޯރުކޮށްދޭ ރާތްތަކުން ހިނގަމުންދާ ތަންތަނުންފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސީދާ ސަރުކާރުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަ

ނުޑމެންނަށް އެބަ ކީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި މި ނިޒާުމގެ ބޭނުމަ، އާދޭ ޚިދުމަތުގެ މައްޗަށޭ. އަދި ެއާއ ވިދިގެން ތިީރގައި އަުޅގަ

 ،ވެވޭނެ ޔޮ ައެގއްަގިއ ފަސޭހައިން ވާސިލު އްދެއްަގއި ިދރިއުޅޭ ރަްއޔިތުންނަށް ވެްސ ވީހާވެސް ހެ ހުރިހާ ސަރަހަ

ދެމެހެއްޓެނިވި  .ނިވި އުސޫަލކުން ފޯރުކޮށްދިނުމޭޚިދުމަތެއް ދެމެހެއްޓެޞިއްީޙ ޅު އަދި ފެންވަރު ރަނގަ ،ރައްކާތެރި

ނޑުމެންނަށް މި އަދު މި  އެއުސޫލަކުން ފޯރުކޮށްދިނުމޭ.  ހިސާބުން ިދވެހިރާއްޖޭެގ ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުންނަށް ައުޅގަ

އެކި ތަަރއްޤީެގ  އި،އް ެއކި މިންވަަރށް ބަހަނާރެސްތަ އަދި މުިޅ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަަރއްޤީގެ ެއކި ،ދިމާވެފައި ތަކުލީފު

ނޑު ެއކި ވަރަށް ައންނަމުންގިއު  ނަޑކަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ގަ  ރީޚު ށް އަހަރުގެ ފަހުގެ ތާތިރީހަކަދާ ގާތްގަ

ނޑުމެން  ނޑު ،ނުކުރެވި ޮއތްއަދި ފުރިހަމަ ށްނައެްއކޮށްލިޔަސް އަުޅގަ މެން ގާނޫނީ ގޮތުްނ ނުވަތަ އެ ދިމާލަކަށް ައޅުގަ

މާކުރި ގޮތުން ކަންދި .އޮތުން މިއަދު މި ނިމިގެންދަނީތް ކުރުވަންޖެހޭ އެއް ދާއިރާ ނުކުެރވި އޮވެރިންމެ ބާރުއެ

މަނިކުފާނު  ކަމުަގއި. އެޢަބްދުލްޤައްޔޫމްެގ ވެރި ޔާމީންهللا އީސް، އޮނަރަބަލް ޢަބްދު ްއޒަތްތެިރ ރައިއަޅުަގނޑުމެްނގެ 

 އިހާރު ދެއްވަން ފައްޓަަވއިފި. ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި މި މައްސަލަިއގަ ށް މިއިޖުިތމާޢީ ސެކްޓަރަ އްޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެ

ނަޑކަށް މިދިޔަ ދޮޅު އަހަރުގައި ކުރެވުނު ތަޖުރިބާގެ އަީލގައި ވަރަ ނަށްއަޅުަގނޑުމެން ށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެްއ ގާްތގަ

ކީަގއި ދެން ނިކުމެގެންދާނީ އެއާ އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މި ހެޔޮ ނަތީޖާهللا ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް.  ން.ގެންނަވަ

 ،އަޅުަގނޑުމެން މި ުއއްމީދުކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިދވެހީންނަށް ބޭނުންވާ މި ދެންނެވި ޚިދުމަތްތައް ފުޅާ މިންވަރެްއގައި 

މިކަމުގައި ޞިއްޙީ ާދއިރާެގ ދިއުން. އަދި ްއގައި ެދވޭނެ ޮގތް ހަމަޖެހިގެންިހފޭ މިންވަރެއިތުބާރު ންނަށްއަދި ދިވެހި

ފުޅާކުރެިވގެންދާނެ ގޮތް ސާުފކޮށް އެނގޭނެ ފަދަ ޞިއްޙީ  ،އަދި ޞިއްޙީ ޚިދުަމތުގެ ޤައުމީ ނިޒާމު ބިނާކޮށް ،ގުމަކުރި

 ،މަޝްވަރާކޮށް  ެބހޭ ފަރާތްތަކާ ދުުރ ރާސްާތގެ މާސްޓާ ޕްލޭނެްއ ކަމާ ؛ދުރު ާރސްތާގެ ާމސްޓާ ޕްލޭނެއް ދާއިރާގެ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިއަދު ދެން އެންމެ . އަޅު އްމުކުރަްއވާނޭއާ  އިމިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލަ ގަ

ނޑުމެން މިއަދު މި ނިންމައިދޭ ގާނޫނުެގ  ،ދޭންވީ ެއއް ކަަމކީއަވަހަށް ސަމާުލކަން ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ަގއި  6އަުޅގަ

ގާތުން މޮނިޓަރކޮށް ބެލުން.  މި މަަސއްކަތް ސަުރކާުރން ކުރަްއވަނީ ކޮްނގޮތަކަށްތޯ ،މި ހިނގާ ދުރު ރާސްތާެގ ޕްޭލނާއި

ކު ވެސް އެންމެ ދުވަހަމުއްދަުތަގއި އޮތް މި ވަނަ މަޖިލީހުގެ ދައުރުގެ ބާކީ  18މި  ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ

އަޅުަގނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުންތަކާ  ،ެދވެންވީ  އްމު އެއް ސަމާލުކަމެއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މުހި
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މާސްޓަރ ެއކުަގއި މި ކަންތައް ހަމަޖެހިެގންދޭތޯ މި ބައިގެ  ނޑުމެންގެ ުމޅި ޤައުމުގެ ވިސްނުންތަކާއެްއކޮށް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުސްއެކަނި ގާނޫނުއަ .ށް ދޭތޯއަޕްލޭނެއް އެބަ ކުރި ތަކުަގއި މި ކަން، ހަދާ ދޫކޮށްލާފައި މި ކަމުގައި ޅުގަ

ނޑުެމން އަ މި )ށ(އާ އި،ތިބުން އެކަނި ނުނިންމަ ނުޑ ބަދުވެސް ސަމާމެދު އަޅުގަ ލުވެގެްނ ތިބުން އެއީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެ ގަ އަދި  ،ވިޔަސް ތާއީދުުކރާ މެންބަރެއް  ސަުރކާރަށް އީބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ެއއީ އަުޅގަ

ދާެގ ުމ ހިންގަންވާނީ އެ ާމއްކުަރއްވާ މެންބަރެއް ނަމަވެސް. ޞިްއޙީ ޚިދުމަތުގެ ޤައުމީ ނިޒާނުސަރުކާރަށް ތާއީދު

ނޑި ހާސިލު ގަިއ ބުނާ ގޮތުން މާސްަޓރ ޕްލޭނާ އެ)ށ( ކުރުމަށް ޓަަކއި ައޅުަގނޑުމެން މި ނިންމާ ްއގޮތަށޭ. މި ަލނޑުދަ

މުޅި  ،ފައްޓަމުން ދެންނެވިންހަމަ ވާނަމަ އަޅުަގނޑު ށް ކަމަ އްސިއެކު ތަރުތީބުން ގެންގޮ ހެޔޮ މަސައްކަތާ

ކަމަށް ތެރެިއން އިޖުތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮ ވިުއގަިއގެވެސް މި  މިއަދު އި އްޖޭގަ ތިޞާދަށާިއ އަދި ދިވެހިރާދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤް

 ްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ދިވެހިރާއްޭޖގައި މިއި .ވޭގެ ވަރަށް ބޮޑު ަބއެއް ސަލާމަތްޓަކައި ސަރުކާރުން ހޭދަކުރަުމންދާ ފައިސާ

ވަނަ ދުވަހު ކުރިން ތިންހަތަރުރުފިޔާ ކޮންމެ މަހެއްގެ  5000 ،މީހުން 15300އަހަރު ވި  65ެވސް ހަމަ ވަގުތު 

ދައްކަނީ އެްއ  މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވާހަކަ. އަުޅަގނޑުމެން މި 76.5މަހަކު ދަންނަވަނީ  އޭނަގެ އެަކއުންޓަށް ޖަމާވޭ. މި 

ބިލިއަނާ  15ިދވެހި ދައުލަުތެގ އާމްދަނީއަކީ  .މިލިއަްނ ރުފިޔާގެ ވާހަކަ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް 918އަހަރުދުވަހަށް 

ނޑަކަށް މިދިަޔއީ ބޮޑު ޕަސެންޓެއް މިހާރު. އަދި މިއާ ެއކުެއކުަގއި  ގާތަށް. މަދަނަ ނުވަތަ އާސަންދަ މިަވުގތު ގާްތގަ

ނޑުމެން ބަލާ މެދުވެރިވޭ. ފާއިުތވެދިޔަ ދެ ދަނީ. އަދި މިހާރު މި  ބިލިއަނަކާ ގާތަށް މި ،ަކމަށް ވާނަމަ ައހަރަށް އަޅުގަ

ނިމޭއިރުގައި ާއސަންދައާއި މަދަނައިން ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްވެރިކަން  ބިިލައންގައި އަހަރު 1.2ކުރަނީ އެސްޓިމޭޓު

ނޑުމެން މި  .. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްކަމަށް ކުރެވޭނެ ނޑުމެން މި 2.1ދައްކަނީ  އަުޅގަ  ބިލިއަްނގެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ްނވީމާ، ެއއަށްވުރެ ބޮޑު ކަމަކީ ގެ ވާހަކަ. މުޅިން ލިބޭ އެއްޗެއް. އެހެ 10ދައްކަނީ މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާއމްދަނީގެ %

އެކު  އެހެްނވީމާ، މި މުހިއްމު މަސައްކަތް ނިންމެވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހިތުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ؟ކޮބައިތޯ

އެޅެނީ ވަރަށް މުހިއްމު  ގެ ދަށުގައި މިއަދު މިޤިޔާދަތުދަންނަވަން އެބަ ޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ  ޝުކުރު

ނޑު ހަމަ އުފާކުރަންފިޔަވަެޅއް މަިނކުފާނަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް  ،ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރ އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން ،. އަުޅގަ

ޕީ.ޕީ.އެމް  ،ކަމުގައި ދަންނަވަންޖެހޭ. މި ބުރަ މަސައްކަތުަގއި މަނިކުފާނު އުޅުްއވި ގޮތް އަޅުަގނޑު ވެސް މީ މި

ނޑުމެންނަށް ިއސްކޮށްއުޅޭ މީހެްއގެ ހައި އިގަޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު ިސއްޔަތުން ދުށީމު. އެހެންވީމާ، މިކަން އަޅުގަ

އިމުކޮށް ޤާ ނިމިގެންދާއިރު ައޅުަގނޑުމެން މި ވިސްނާލިވިސްނާލުމަށް މި ޚިޔާލުގެ ތެެރއަށް ައޅުަގނޑުެމންނަށް މި ވިުއގަ 

 އަށް ތަކުލީފުތަކެއް އިންސާނާ ؛ދަުއލަތަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ އެތައް ކަމެއް ،ނިމިއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ

ނޑުމެންނަށް އަތޮޅަކުން މާލެއަށް އަންނަންޖެހުނަސް އެކީދަތުރުކުރުމަ ދަތި އެބަވޭ. އަދި  . ތެދެންމެ، މިހާރުވެސް އަުޅގަ

މާލެއިން ފުރައިގެން ބޭރަށް ދާންޖެހުނަސް ފަސޭހަކަމަކު ނޫން މިދަނީކީ. އަޅޚުަގނުޑ ހަމަ އެްއވެސް ހިތެްއގަިއ 

ނޑުމެްނގެ ައވަ  ،ށްނެތީމުދަންނަވާކަ ދަނީ ޑޮކްޓަރަށް  އުމުތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން މިޤަޓެރި އްރީތި ެވގެންނޭ އަުޅގަ
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ހަމަ ޚިދުމަތުގެ މި  ،މެދު އިތުބާރުނުހިފި. އެކަމު މިހެން ދަންނަވާލިޔަސް ދަންނަވާލަންޖެހޭ ދައްކަން. މާލޭގެ އެ ޚިދުމަތާ

ޓެރި ބައެއް ގަުއމުތަކުގައި ހުންނަ މުހިއްމު އް ނުދަްއކަވާ ހަަމއެކަނި ައވަނަމުގައި ަވޑަިއގެންނަާވއިުރަގއި ޑޮކްޓަރަށް 

އްޔާ ޗާލޭ ބާޒާަރށް ހަމަ ކޮންމެހެން ދާންޖެހޭ ެވއްޖެ ޔާދިވެހިން ވެސް އެބަ އާދޭ. ިއންޑި ފައި ބާޒާރުތަކަށް ވަަޑިއގަންނަވާ

ހިސާބުން ފެށިގެން ދާއިރާގެ  ނޫނީ އެ ،ކުމެފަހަރު. އާސަްނދަ ނުވަތަ ނުވަތަ މަދަނަ ހޯއްދަވަިއގެން ނި އަހަރަކު އެއް

ކުަރއްަވިއގެން ާޗލޭ ބާޒާރަށް ދަތުރުކޮށްލުމަކީ ކޮންމެވެސް ގޮތަކުްނ މަސައްކަތް މެންބަރާ ވާހަކަދައްަކވަިއގެން ނަމަވެސް

ނޑު މި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން  ނަމަވެސް ޖެހުނީ މިކަން ހިނގަމުންދާތީ. މި ބައެއް ިދވެހިން ގެންުގޅޭ އާަދއެއް. އަުޅގަ

އުޅެނީ ައޅުަގނޑުމެންނާ ހުރެ. ސަރުކާރުތަކާ ހުރެ. އަޅުަގނޑުމެން މި  މިކަްނ ގޯސްެވގެން މި ؛މީގެ ބޮޑު އިންަސއްތަ

ށް  ކަެއއްކަލަ ފުުރޞަތެއް އެހެންދާ މީހާއަ ން ނަމަ،ބާްއވައިދިގައުުމގެ އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ރަނގަޅުކޮށް، ީރއްޗަށް 

ޞިއްޙީ  ދިމާލަކަށް ވެސް. . ވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެ ހުރިހާ ންމެ. ދަތުރުފަތުރުކުރަންޖެހޭނެ. ތެދެ ނެވެސް އެހެނެއް ނުލިބޭ

ަނވާ ވަަޑއިގަން ،އެ މަަސްއކަތުން ދައުލަތުެގ ފަރާތުން ިލބިވަަޑއިގަންަނވާ އެްއޗެްއ ލިބިވަަޑއިގެން  ،މެދުގައި ޚިދުމަތާ

 ކު ދަންނަވާލީ. އެކަމަ ބަެއއްގެ ާވހަކަ މި ންލިބޭ ޝަކުާވއިަގނޑުމެންނަށް މެދުގައި ައޅު މަލުތަކާޢަބޭފުޅުންގެ ބަެއއް 

ނޑުެއޅިފައި އޮތީމަ އެ ފުރުޞަތު ލިބެއެއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފިޔަވަޅެއް ގޯސްކޮްށ، ކަތިކޮށް  މެން މި ނީ. އަޅުގަ

ގެ އެިކ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭ އިފަރާތުން މާލޭގަސަރުކާރުގެ  އި،މަސައްކަތްކޮށް ނިންމަ

ނޑު ވެްސ  ކަމުަގއި  އެންމެ ފުރަަތމަ އިންވެސްޓްމަންޓުކަންކޮޅުތަުކގައި މާސިްނގާ ހޮސްޕިޓަލުތަކަކީ  ބަލަންވީ. އަުޅގަ

ނިންމާލީމާ  އިމި ވާހަކަ ދައްކަ އަޅުަގނޑު ؛އިނގޭތޯ ހުސްއެަކނި މާލެއަކަށް މެކުރާ ގޮުތގައި މި ވާހަކަ އެބަ އާދޭގަބޫލު

ބިލުން ވެސް  މިއަުދ މި ނިންމި  ނ!އާ ަގއި އޮންނާނެ،ވިސްނުންފުޅު ގެުކެގ ރައްޔިތުންވެސް އަޮތޅުތަ ގައިމުހަމަ

ކޮށް އެބަ އޮތް މިކަން ދާނީ ޙަނޫން. މި ގާނޫނުގައި ވަރަށް ސަރީއް ނަކުއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗޭ ބޮޑުވާނީ. ނޫން ނޫން. އެހެން

ހުން މީ ،ވަނީ ގެ )ހ( ގަިއ މ7ިގެންވާ ގޮތް. ނިޒާުމ އެކުެލވި  އުމީޤަ . ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ދިމާލަށްކަން ކޮންބަޔަކާ

 ދާ އިުމވެގެންޤާތް ދެވޭނެ މަރުަކުޒ ސަރުކާރުން ެއންމެ ކުޑަމިނުން އަސާސީ ިޞއްޙީ ޚިދުމަ ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެްއަގއި

ނޑަައޅާ ފެންވަރަ ަގއިރިސޯޓުތަކުރިސްޓް މަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަާށއި ޓޫ ޢީސިނާ .ދަނީ ގޮތަށް މި ްށ މިނިސްޓްރީން ކަ

 އިމުކުރަްނވާނޭ ޤާވެރިފަރާތުން ރިސޯޓުަގއި ވެސް  އަސާސީ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ނިޒާމެއް އެ ރަށުގެ ނުވަތަ އެ ިރސޯޓުގެ

ނުޑމެން މާލޭ ސިޓީގައި ސަރުާކރުން ހިންގާ މައި ހޮސްޕިޓަލު  އިނގޭތޯ. އެާއ ުގޅިގެން ފަަހތުން މި އަންނަނީ އަުޅގަ

. އެ ހޮސްޕިޓަލަކީ ނެޝަނަލް ރިފަރަލް ގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގައޭޒާމުއުމީ ނިޤަޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ  ،ހިމެނެނީ

ގާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޮންމެ ސިޓީއަކާއި ކޮންމެ އަތޮެޅއްަގއި ސަރުކާރުން ހިން ،ހޮސްޕިޓަލޭ. ވިދިގެން ތިރީގައި

ގާ ހޮސްޕިޓަލެއް ން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސިީޓައކާއި ކޮންމެ އަތޮެޅއްަގއި ަސރުކާރުން ހިހޮސްޕިޓަލެއް ހުންނަންވާނޭ

. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކޮންމެ ސިީޓއަކާިއ ޮކންމެ އަތޮޅެްއގައި ސަުރކާުރން ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލެއް ހުންނަންވާނޭ

ނިޭމއިރުަގިއ އަތޮޅުތަުކގެ ރަްއޔިތުންނާ  ،ޖެހެނީ މި ވާހަކަ ައޑުިއވި ހުންނަންވާނެއެވެ. މި މާއްދާ ސާފުކުރެވެން މި
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މާސިންާގ  ވެސް މިއަދު ،ވަޑަިއގަންނަާވނެބޭފުޅުން ހިތްޕުޅަށް އަރާ އެ ،ކަމަށް ވާނަމަ ހަމައަށް މި ވާހަކަ ނުގޮއްސި

އޮތް. މީގެްނ ނޑު ހިތުގައި ުއފާވެރިކަން އެބަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަމިކަން މިހެން ވެއްޖޭ އިގާނޫނެއް މިތާ ނިންމަ

ގައި ިދވެހިރާއްޖޭެގ މަ މިދެންނެވި މާއްދާގެ )ރ(. ހައަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިކުމެގެްނދާނެ ނަތީޖާ އިންތިހާއަށް ރަނގަުޅވާނެ

ުނވަތަ އެ  ެއއްގެ. އެ ސިޓީންާގ ހޮސްޕިޓަލެއް ހުންނަވާނޭކޮންމެ ސިޓީއަާކއި ކޮންމެ ައތޮޅެއްަގއި ސަރުކާރުން ހި

. މި ސް ިޞއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނޭތަކާއި މިނޫންވެކުސަރުކާރުން ހިންގާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުަތކާއި ްކލިނި އިއަތޮޅެްއގަ 

ލުމުގެ ދަށުން ސިޓީގެ ގާނޫނާއި މި ގާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ އެްއގޮުތެގ މަތީން ދަށުން މިނިސްޓްރީގެ ބެ

ކުރާނީ އެ ސިީޓ ނުވަތަ އަތޮޅެްއގައި ހުންނަ ވިލަރެސް ، އިބަލަހައްޓަ، އި ވަތަ އަތޮޅު ފެންވަރުަގއި ހިންގަނު ަގއިފެންވަރު

. ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ުގޅިލާމެހިފައިވާ ިވއުަގައކަށް ބަދަލުެވގެން މިއެހެްނވީމާ، ންނެވެ. ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީދާ ބެލުމުެގ ަދށު

ނޑުމި މަސައްކަތް އިރާަދކުރެވި  ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ  ށްމެންނަށް ފުރިހަމަކޮށް، ސަރުކާރަްއޔާ އަުޅގަ

އުުމެގ ދުޅަހެޔޮ އިޤްތިޞާދަށާއި ޤަގަބޫލުކުރެވޭ. ެއއީ  ވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނަޑށްކަމުގައި ވަަރށް ބޮޑު އެހީތެރިކަން މި

ނޑުމެންނަށް ނިންމާލެވޭނީއޮތް ގޮންޖެހުންތައް  އުމުގެ އަރަންޏާއި ދަރަނީގެ މައްޗަށް މިޤަ ެއކު މި  އެުކވެރިކަމާ އަުޅގަ

ނޑަށް ނަމަވެސް އަުޅގަ މީ ވަރަށް ދިގުކޮށް ދެްއކިދާނެ ވާހަކަަތެކއް. .ން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްނިމިގެ ކޮށްމަސައްކަތް

 އޮތް ބޭުފޅުންގެ ދާއިރާަތކަށް މި ަވރަކަށް. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި އެވެސް ަވގުތު އޮންނާނީ ވަކި 

ނޑާ އިބޭފުޅުންނާ ަގއި އެހެޔޮ ޚަބަރު ލިބެމުންދާ ގަޑީ ނޑު  ރަްއޔިތުންނާ ދެމެދުގެ ހުރަހަކަށް ؛ައޅުގަ އަޅުގަ

ނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ނެތިން. ވަރަވާކަށް  .وبركاته الم عليكم ورحمة هللاالس  وށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި ިއއްޒަތްތެރި  މެދުހެންވޭރު ދާއިާރގެއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 .ށްބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަމެން

 

 ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:މެދުހެން

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދާއިރާގެ މެންބަރެްއގެ ގޮތުން ާދއިރާގެ ބޭފުޅުން...

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް. ދާިއރާގެ ރުމެދުހެންވޭއަރުވަނީ  އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި
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 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މިތާ އިށީންދެ އިނދެ ޙަޤީޤަތުގައި ވާހަކަ ފެށި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަ

ކުރަނީ ކުރިން އެގޮތަށް ެއ ފައި އޮތީތީވެ. އަޅުަގނޑު ގަޫބލުތަކުރާރުކޮށް ހިނގާ  ސަބަބަކީ މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި އެކަން

ނޑު އިމަވެސް ެއ އުސޫލު ވެސް ހިފަހައްޓައުސޫލު ެއްއގޮތަކަށް ރަީއސް ހިފަހައްޓާނެ ކަމަށް. އެހެންނަ ނުެދވުނީތީ އަުޅގަ

އަބަދުވެސް އުސޫލެްއ،  ންނަނީފެ އަޅުަގނޑުެމންގެ ތެރެއިން މި .ތާމަކުރަން. އިއްޒަްތތެރި ރައީސްހަމަ ހި

ލަމައެއް ނެތި ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ މަންޒަރު. އެހެންވީމާ، ކިތަންމެ މުހިއްމު ބިލެއް މި ިއއްޒަތްތެިރ ހަމައެއް

ރައްޔިތުންނަށް  އޭގެ ުއފާ ދިވެހި ،ޭއގެ މަންފާ، ނިންމިކަމުަގއި ިވޔަސް މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންނަށް ައމާޒުކޮށްގެން

ނުޑ އަބަދުވެސް ޝައްުކކުރަން. އެ އެނގިގެން މި މާލިބޭނެކަ ދިޔަ އިދަނީ ދެންމެ ވެސް ހިނގަ މެދު އަޅުގަ

ނޑު އިށީދެ އިނދެ ވާަހކަދައްކާީލމަ އެކަން ކަމު ނޑު ބޭނުން ކަންތައްތަކުން. އަުޅގަ ނުދިޔަީއ. ަޙޤީޤަތަކީ އަުޅގަ

ތިރާމެްއ ސް ިދވެހި ރައްޔިތުންނަކަށް އިޙްތެރި ރައީ ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އިްއޒަތްިތރާމުއިްއޒަތްތެރި ރަީއސަށް އިޙް

ނޑު ެވސް އެބަ، ކަތަކެއް އަެޑއް ނޭހި. އެހެންވީމާރައްޔިތުން ދައްކާ ވާހަ  ނުކުރި. ދިވެހި ޖެހޭ އިށީދެ އިނދެ  އަުޅގަ

 ތިރާމނުކުރިއްޔާނޑުމެން ޮހވި ރަްއިޔތުންނަށް އިޙްއަުޅގަ، ނުކުރިއްޔާ ތިރާމުދިވެހިަރއްޔިުތންނަށް އިޙް .ދަްއކަންވާހަކަ

ޖެހޭ  ތެދުވަންީވ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ށްޅައް ރުުމގެ ގޮތުން ކޮކުތިރާމުޅުަގނޑުމެން ީކއްކުރަންތޯ ރައީސަށް އިޙްއަ

 ،ވުމަށްފަހު ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންަތއްތައް ކޮށްދޭން ެއގޮތުން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ދާއިާރގެ ރައްިޔތަކަށް އެހީެއއް

ނޑު ހަމަ  މީހުން އެ ހުރެ އެވެތެދު ށްޅައްމިތާ ކޮ ދަނީ ބޭސްފަރުވާައށް ބާޒާރަށޭ ކިޔަިއގެން ވާހަަކދެއްކުމަކީ އަުޅގަ

މެންބަރުން ކުރުމަކީ  އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމެއް. އެފަދަ ަކންތައްތައް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ

ނޑުގައަޅުަގނޑު  ބަސްތަކެއް ވަރަށް ބޭއިންސާފު ަރއްޔިުތންނާ ދިމާލަށް ބުނެވޭ ވަރަށްއެ މެންގެބޫުލކުރާ ގޮތުަގިއ އަޅުގަ

ނޑު  މަޖިލީހުގައި  ތަނަށް ހުއްޓި މިތާ ތިބެގެން މި ބޫލުުކރަން. އަޅުަގނޑުމެން މިއަުދ މިގަކަމުގައި އަުޅގަ

ލާއިުރަގއި ހަމައެކަނި އިށް ނުފެނޭ. މިއަދު އެޖެްނޑާ ބަލަކުެރވެމުން ދާންވީ ސަބަބެއް އޮތް ކަމަކަށް ައޅުަގނޑަމަޝްވަރާ

އޮތޭ ބުނި ހިސާބުން  އޮތީ އެންމެ ކަމެއް. ކޮމިޓީ ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުން އެކަނި. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ޖަލްސާ އެބަ

މަޖިިލސް ބާްއވާތީ. އެހެންނަމަވެސް  ވުރެ ގިނަ އަދަދެްއގެ ފަިއސާ އެބަ ޚަރަުދވޭ މި ލައްަކ ރުފިާޔއަށް  8ފެށިގެން 

 3 ،ރަްއިޔތުންގެ ތެރޭގައި އެބަތިބި އް. ދިވެހިއެބޭސްފަރުވާ ނުލިބޭ ކިތަންމެ ބަ ،ތެޭރގައި އެބަތިބި ރައްޔިތުންގެ ދިވެހި

ދޭތެރޭގައި ކޮންކަމެއް ޮއވެގެންތޯ ކޮްނކަމެއް ކުރާ ގޮތް  ރަްއޔިުތންނާ، އް. އެހެންވީމާއެރު ކާންނުލިބި ތިބި ކިތަންމެ ބައި

ެއ  ؟ތޯއިއެ ުއއްމީދުގަ  ؟ގޮތް ަދއްަކންތޯ ހަމަ މަސައްކަތް ކުރާ  ؟ނީބާްއވަ މަޖިލިސް ކަެމއް ނެތި މި ދައްކަންތޯ މި

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ.  ތޯ. ރަްއޔިތުންނަށް އޮުޅވާލަންތޯ ކޮންމެ ކަމެއް މިވިސްނުމުަގއި ނޑުމެން. ައޅުގަ ކުރަނީ އަުޅގަ

 ށް ުދވަހު ބާއްވާނެ ގޮތަ ހަފްތާއަކު އެއްއްޔާ ތަންކޮެޅއް ގިނަ މަސަްއކަތް އެްއކޮށްލާފައި ވެްއޖެ މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށް
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ނޑުމެން ރައްޔިުތން ތިބޭނީ އަބަދުވެްސ އެތި ،ޖެހޭ. ނޫްނނަމަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވިސްނުން  ބަދަލުކުރަން އެބަ ަބ އަުޅގަ

ނޑު މި، ނިކަމެތި ހާލުގައި. އެހެންވީމާ މު އްމުހި އީ މި ،ތެދުވެ ށްތަންމެ މޮޅު ވާހަކަެއއް ޮކްއޅަދަންނަވަނީ ކި އަުޅގަ

 ސް ެއކަމެއް ާވކަށް ނެތް. ކަބިލެކޭ. މީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމޭ ބުންޏަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ކާށިދޫ ާދއިރާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ލް ނަސީމަޞަފައި

 

 ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ޞަންބަރު ފައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެ

ނުޑ ވެސް ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަޖިލީހަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުުމގެ ބިލަށް އަޅު  ގަ

 ،ކުެރވިްޝވަރާށް ފުޅާ ާދިއރާއެްއގައި މަވަނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވަރަ ކުރަން. ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލުފުރިހަމައަށް ތާއީދު

ނޑު  ފަ.ކަމަށް ހޯދި އަދި އެކި ފަރާތްތަކުގެ ލަފާ ވެސް މި އޮތީ ވަރަްށ  ރެވިފައި އެލުކުރަނީ މިހާރު ތައްޔާރުކުބޫގައަޅުގަ

ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަދިވެސް ާރއްޖޭަގިއ ގައަުޅަގނޑުމެން އެހެންނަމަވެސް  .ފުރިހަމައަށޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ނޑުމެންނަށް އަުޑއިިވގެން އެބަޞިއްޙީ ޚިދުމަތު ޭދ  ެގ ފެންވަުރ އޮތީ އެންމެ ރަނގަުޅ ހާލަތެއްަގއި ނޫން. އަުޅގަ

ގިނަ މަސަްއކަތް ކުަރްއވާ ކަމާއި، އަދި ކަންތައްތަްއ  ސަރުކާރުން ވަރަށް ،ގެ މެންބަރުންގެ ފަރާތުންހުމަޖިލީ

ނޑު ދަންނަވާނީމަށްކަ ކުރާނެޅުރަނގަ ވަންޏާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޭނުންވާ  ފި ކަމަށްގޮުތން ކޮށް މަލީޢަ . މީ އަުޅގަ

ނުަވތަ ރައްޔިތުްނގެ ޔަޤީންކަްނ ނެތިގެން އުޅެނީ ފެްނވަރުެގ  ،ކަންތަކޭ. ރަްއޔިތުންެގ އިތުާބރު ނުލިބިގެން އުޅެނީ 

 ،ދަންނަވާނީ ވަންޏާ ރައްޔިތުްނގެ އިތުބާރު ލިބިގެންދާނެ. މިައދު އަޅުަގނޑު ސަބަބުން. ފެންވަރު ރަނގަުޅެވއްޖެ ކަމަށް

ބާޒާުރ  ޗާލާ ގެރައްޔިތެއް ނެތޭ އިންޑިާޔގެ ްޓރިވެންޑްރަމް ތަނެއް ރީތިވެގެންނޭ ިކޔާފައި ިދވެހި ،ލުމުގެ ގޮތުން އިބަލަ

ގޮތުން  ފެށިގެން ާރއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ހާލަތު އޮތް އްސުރެމީހުން ދާންޖެހެނީ ކުރީ ތަންތަނަށް ދާނެ. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް

. ކަންތަްއ ބޮުޑވާނެ މީހަކަށް އެ  އެ މީހަކަށް ކަމެްއ ދިމާވީމާ ވެސް އެ ށްޮކންމެ މީހަކަ .ފޭތީނުހިއަދިވެްސ އިތުބާރު

ބޮޑަށް  އަމިއްލަ މީހާއަށް ކަމެއް ދިމާވީމަ ވަރަށް، ސާސްނުކުރެވުނު ނަމަެވސްހުނޑުމެންނަށް އެކަންތަްއ އިއަޅުގަ 

ނޑުމެން ރަނގަޅު ތަނަކަށް  އެންމެ ްށ ލިބެންޖެހޭ ފަރުވާ ލިބޭއެކަމަ ،އެކަމެއް ފާަހގަކުެރވި ދާން ބޭނުންވާނެ. އަުޅގަ

ދަތުރުގެ ތެރެއިން ިދޔަޔަްސ  ޒާރަށް އަދި ާބޒާރުކޮށްލަންދާ ބޫލުކުރަންޖެހޭ މިއަދު ރާއްެޖއިން ބޭރަށް އިްނޑިާޔގެ ޗާލާ ބާގަ

ނޑުމެން ނު މީހުން އެ ްއ ނޫން. އެއެކީ ހަމައެކަނި ާބޒާރުކުރަްނދާ ބައެއީ   ޖެހޭ ކޮންމެހެން އެދަނީ ފަރުާވއަށް. އަުޅގަ

ކަންނޭނގެ  ކުރުަމކީ އެީއކީ ނޫންތަށް މަާލމާތުގެ ބަސްތައް ރައްދުމީހުން ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކާ ބެހޭކަށް. އަދި އެގޮ

ކުރުަމކީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މެންބަރުންގެ ޒިންމާ އަދާ ހުގެއި ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު މަޖިލީޒިންމާދާރު ގޮތުގަ 
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ބަިއވަރު ފައިސާތަެކްއ  ދާތީ ެއތައް ރައްޔިތުްނގެ ގިނަ ބަޔަކު ބޭރަށް ،ިއވިެގން ގޮއްސި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައޑު

ދަނީ  މި  އްްއ. އެަތއް މިލިއަން ޑޮލަރެވާހަަކއެ . ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް އެއީ ތެދު ކަމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ހޭދަެވގެންދާ 

ވެސް. ރައްޔިތުންެގ ޖީބުތަކުގައި ހުރި ފައިސާ  ރައްޔިތުންގެ ޖީބުން ވެސް ޚަރަދުވަމުން. އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުން

ނޑުމެން އެބަ ބަހައްޓަން ބޭނުން ކަމަށް ބާުރ  ިއ،ބޮޑަށް މިކަމަށް ބާރުއަޅަ ޖެހޭ ވަރަށް  ަވންޏާ ވެސް އަުޅގަ

އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަުޑއިިވގެން ެއބަދޭ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެްސ  އިންދަން. ައޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމުގަ ސްޕީޑެްއގައި ގެ

ކަމެއް.  ނޫނީ އަނެއް ،ގިނަ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުުކރާ ވާހަކަ. މާލޭގެ ހުޅަނގު ަފރާތް ފާތު ހެޑްލައިންތަކުން ވަރަށްތަ

ނުޑމެން އި ެވސް އަުޅަގނޑު ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް.  މިއީ؟ ސްކަންދޭންޖެހެނީ ކޮންކަމަކަށްތޯމިހެން ވިސްނާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަ .ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް ތަން. ެއކަމަުކ  ފެނޭ ޞިއްީޙ ދާއިރާެގ ކަންތައްަތއް ވެްސ ކުރަމުންދާ ށް އެބައަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވޭތޯ ކަންތައް ކުރަންޖެހޭ ސްޕީޑު ސުވާލަކީ ައޅުަގނޑުމެން އެ  ،މީ ސުވާލަކީ. ޤައުމަކަށް ؟ަގއި އަުޅގަ

ކުރުމަށް ިޞްއޙީ ނިޒާމު ރަނގަޅު ، ރުާވއި ތަޢުލީމީ ކަންތައްތަކަށް ،ރައްޔިތަކަްށ އެންމެ ބޮޑަްށ ބޭނުންވަނީ ޞިއްޙީ 

އެންމެ ބާރުމިނުގައި ކަންތަްއތައް ކުރެވޭތޯ. މީ ހަމަ ރައްޔިތުން މިއަށް ޖަވާބު މިއަދު  ،ޓަކައި ެއކަށީގެްނވާ ވަރަށް 

ހަމައަށް  ންނާމިފަދަ ބިލެއްެގ ފޮނިމީރުކަން ރަްއޔިތު ،ދަނީ. ދެްނ މިފަދަ ބިލެއް ފަރުމާވެގެން  ދެއްވަމުން އެ

ނޑުމެން ހަމަ މީގަލިބިގެ ވިސްނާލަންޖެހޭ އެހެން ކަންތައްތައް ވެސް ެއބަހުރި އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އިންދާއިރު އަުޅގަ

ންނާއި ދޮށުިއ، މަގުމަިތންނާއި، މިސްކިތްތަކާންމެ މަހަކު ވެސް ސޯޝަލް މީޑިޔާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ހަމަ ކޮ

 40ހާސް،  30ޚިލާފު ޮބޑެތި ބަލިތަުކަގއި ޖެހިގެން  ންތައް. އާދަޔާސަލާންޖަހާ މީހު ތަންތަނުން މި ފެނިގެންދަނީ ހަމަ

އް އެހެން އެްއވެސް ޮގތެއް ނެތިގެން އަބަދު އެތަ  ،ހާްސ ޮޑލަރުގެ ބޮޑެތި ބަލިތަުކަގއި ެޖހިގެން 50ހާސް ޑޮލަރު، 

ނުޑ ދަންނަ އެކަންަތއް ނުކުެރވިެގން އުޅޭ އިގެންބަޔަކު ަކއިީރގައި ސަލާންޖަހަ ވާލަން ބޭނުންވަނީ ތަން. އަުޅގަ

ުނވާނޭ. މިފަދަ ރަްއޔިެތއް ބާީކވެގެން ކުރެިވގެންދާއިުރ އެްއވެސް ިދވެހިއިމުޤާ މެންނަށް މިފަދަ ނިޒާމެއް އަޅުަގނޑު

 ނެއް ން ހޮސްިޕޓަލްތަކަށް ދާ ފަދައިންމީކީ ކޮންމެ ދުަވހަކު، ކޮންމެ ުދވަހަކު އައި.ޖީ.އެމް.އެްޗ ނޫނީ އެހެ ؛ފަރާތްތަކަށް

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިނޫން މަދުން މި ނޑުމެްނ  ށްއެކަމަ، ދަނީ. ދާއިރު ފަދަ ކަންތައްތައް އަުޅގަ އަުޅގަ

ކޮށްލަްނ ޞައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޚާއްއެ ޑުމެންގެ ބަޖެުޓން ކޮންމެވެސް ބަޖެހޭ. އަޅުަގނ އެހީތެރިކަމެއް ހޯދައިދޭން އެބަ

ވެސް  ސް ދެކެިވގެންދިޔަ. ެއހެންނަމަވެސް މިއަދުގެ ތެެރިއން ވެވާހަކަ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ބަޖެޓު އެބަޖެހޭ. މި

 އެތައް  ،ކަންތައް ނުވެ އެ ގޮސް  ކުރަމުންއާދޭސް ،ކުރަމުންގޮތަށް އާދޭސްއެފެންނަނީ ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

 ވަރަށް ށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާެނ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސަ .ފެނޭ ވެސް އެބަ ތަން. މިއަދު ހާލެއްގަިއ ރަްއޔިތުން ުއޅެމުންދާ

ނުޑ ، ގޮތް. އެހެންވީމާ  ކަންތައްތައް ވަމުންދާ އަދި އެހެން ތަންތަނުން ވެސް މި ސާފުކޮށް ސޯޝަލް މީޑިާޔއިންނާ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިފަދަ ނިޒާމެއް  ،މިއަދު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ނޑުމެން އެބައިމުޤާއަުޅގަ ޖެހޭ  ކުރެިވގެންދާިއރު އަޅުގަ

މުއްދަތެްއެގ  ޚިލާފު ބޮޑެތި ބަލިތަކުގަިއ ނުވަތަ ދިގު އާަދޔާ ،ބޮޑެތި ބަލިތަކުގައި  ށްމިފަދަ ވަރަ ؛ޞަމިފަދަ ޚާއް
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އެުކ ބައްޓަންކުރަން. ހަމައެއާ  ކަމެއް ލިބޭނޭ ގޮތަކަށް މި ނިޒާމުބަލިތަކުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރި

 އް ހުރިހާ އެންމެން މާލޭަގއެ؛ ކަން ހުންނަ ފެނޭ ރާއްޖޭެގ އަތޮޅުަތކުަގއި ެވސް ނުކުޅެދުންތެރި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ

ނޫން ތިބޭނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ވެސް ރާއްޖޭގެ ައތޮޅުތަކާއި ެއކި ރަށްރަށުަގިއ 

 އް ފަސޭހަމީހުންނަށް ވެސް ލިބެންޖެހޭ ކަންތައްތައް ތަންކޮޅެ ާއއި އެހުންނަށް ބޭނުންވާނެ ބޭސްފަރުވާމީ އެ ،ތިބިއިރު

 .ޖެހޭ. ގިނަ ފަހަރަށް މިފަދަ ކުއްޖަކު ބަލަަހއްޓަން ހުންނަނީ ވެސް އެންމެ މީހެއް ގޮތަކަށް އޮންނަން އެބަ 

މަޖިލީހުގެ ެއކި މެންބަރުން ކުރެްއވި  އަހަރެްއހާ ދުވަސްތެރޭަގއި މިއެްއ. އަުޅަގނޑުމެްނނަށް މިއަދާ ހަމައަށް ބެލެނިވެރި

މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ ނާކާމިޔާުބވެފަ. ކަމެއް ކުުރމަށް ޓަކައި ކުރި  ޞަށް އިތުރު ޚާއްމަސައްކަތުން އެފަދަ ފަރާތްތަކަ

ެއއްކަލަ ަދރިފުޅު ބަލަން މަސައްކަްތ  .ެވސް އެފަރާތްތަކުން އިތުރު ުބރައެއް އުފުލުންމިއަދު އަނެްއކާ، އެހެންވީމާ

މަހުން މާލެ  3މަހުން،  3މާލެ އަންނަންޖެހޭ. ދޭތެރެއިން އަނެްއކާ ދޭތެރެ ،ދޫކޮށްލާފައި ހުންނަންޖެހެނީ. ޖެހޭއިރު

މީހުން  މަހުން އިންޑިޔާއަށް ދާންޖެހޭ ފަރާތްތައް އެބަތިބި. މީ އެ 6، މަހުން 6ފަރާތްތައް އެބަތިބި.  އަންނަންޖެހޭ

 ށް މީހުންނަ ެއގޮތަށް އަންާގފައި އޮތީމަ އެ ކުރާކަށް ނޫން ދާން. އެއީ ޑޮކްޓަރުކޮންމެހެން ޗާލާ ބާޒާރުން ބާޒާރު

ދެވޭންވީ. މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ކީއްެވގެންތޯއޭ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކަމެއް ކޮށްނު، މަޖުބޫރުވަނީ ދާން. އެހެންވީމާ

އް އެބަހުރި ހޯދަންޖެހޭ. ކޮންމެހެން މަޖުބޫރުވާ ފަރުވާތަކެ  ،ުކރާަފރާތްތަކަށް ކޮންމެހެން ލާޒިމްއެކު އެއަޅުަގނޑު އަދި މިއާ 

ޖެހޭ. ނޫނީ  އުޅެނީ. މިފަދަ ކަންތައްތައް ވެސް މީަގއި ހިމެނިގެން ދާން އެބަ ކޮށް މިބޮޑު ދަރަޖައަށް އަގު ހާއިންތި

ބާވަތުެގ  ޖެހޭ. އަޅުަގނުޑމެންނަށް މިއަދު ނެތް ފުރުޞަތެއް މަޖިލީހަށް މި އެހެން ސިފައެްއަގއި ެވސް ައންނަން އެބަ

ނޑުމެން ހުށަހަޅަިއފި ކަމަށްކަމެއެްއވެސް  ވަީނ މުޅިން ބޭކާރު ކަމަކަށް.  ޏާ މިވަން އް ހުށަހަޅާކަްށ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އިމެއް ނޫން މަޖިލީހުގެ ވަގުތު ނަގަ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނު ލާަކށް. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަީނ ކޮންމެހެން އަޅުގަ

 ،ކަންތައް ހޯދާކަށް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ނަމުގައި ކަމެއް ހުށަހަޅަިއގެްނ އޭގެ ޝަރަފާއި ފަޚުރާއި އެ

ހުށަހެޅުއްވިޔަސް އެކަެމްއ  ައދި ކޮންމެ ޕާޓީގެ ބޭފުޅަކު، ޕީ.ޕީ.އެމް، އެމް.ޑީ.ޕީ  ؛ޖިލީހަށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކުމަ

، ލިުބނީމަ އެ ނިމުނީ. އެހެްނވީމާ އޭިތ ރައްޔިތުންނަށް ،އުފާ ލިބިެގން މުގެފާސްކުރުމަށް ޓަކަިއ ވޯޓުޖަހާލުން. ވޯޓުޖަހާލު

ދު ކަމެއް ހުށަހަޅައިގެން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ކަންދިމާކުރި ގޮތުން މިއަ ،އަޅުަގނޑު މިއަދު ގޮވާލަްނ ބޭނުންވަނީ

. އެއީ ކުފާނު ވެސް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީމެންބަރުންނަށް. މަނި ގެގެ ފުރުޞަތު އޮތީ ހަމަ އެކަނި ޕީ.ޕީ.އެމްކުރުމުފާސް

ދާއިރާެއއްަގއި  ީމރުކަން ފުޅާނިފޮ ،އްލެއް ލިބޭނެ ގޮތަކަށްޙަމިފަދަ ފަރާތްތަކަށް  ،ައޅުަގނޑު ގޮވާަލނީ، އެހެންވީމާ

ނޑުމެން ހިނގާށޭ މީތި  ކަމަްށ  އަުޅަގނޑުމެން ވޯުޓ ދޭނަމޭ. ައޅުަގނޑުމެން މިތިބީ މިހަދަމާ. ލިބޭނެ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ގެނެސްލީ. ޝުކުިރއްާޔ ވަރަށް އެ، ތައްޔާރަށޭ. އެހެްނވީމާ  ބޮޑަށް. ާވހަކަ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ައުޅގަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ
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އަރުވަނީ މަުޑއްވަރީ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް. ބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަމެން

 

 މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެން

ޔުމަކީ ހަމަ ދިފާސްެވގެންދާ ،މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުެގ ބިލެއް މި ޝުކުރިއްޔާ 

 ގެ ގޮުތަގއިބޮޑު އިންޤިލާބެއް ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ައޅުަގނުޑމެންގެ މިއަދުގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް އަންނާނެ ވަރަށް

އްޖޭގެ ިޞއްީޙ ރާ، ބިލުަގއި އެބަހުރި . މި ބިލަށް ބަލާއިރުގައި މިއަޅުަގނޑު ވެސް ފާހަގަކޮށްލަްނ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނަޑއެިޅފައް ރަނގަޅުުކރުމަށް ޓަކައި ވަރަށް މުހި ޚިދުމަތުގެ ނިޒާމު . އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ މު އަސާސްތަކެއް ކަ

 އި ފޯރުކޮށްދެވޭ އެކީގަ  ނުވަތަ ގާނޫނީ ރައްކާތެރިކަމާ ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަކީ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ،ފަދައިން

. ޞިއްީޙ ކަށްސް ލިބިގެންދާނެ ރައްކާތެރިކަމަދިޔުން ވެގެންދާނީ ެއއީ އާއްމު ރަްއިޔތުންނަށް ވެޚިދުމަތްތަކަށް ވެގެންދާ

އަދި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ  ،ދިޔުާމއިގެ ަޙއްޤުތައް ަރއްކާތެިރވެގެންޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ތިއްަބވާ ބޭބޭފުޅުން

ންނަށް ލިބިގެންދާނެ ދިޔުަމކީ ީމ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންެގ ާއއްުމ ރައްޔިތުތަންތަން ރައްކާތެިރވެގެން ދަލާއި އެ ތަންތަނުގެ މު

ކަެމއް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ގާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމަށްފަހުގައި ާރއްޖޭެގ އަދި ޕްރައިވެޓް ސެްކޓަރ ރައްކާތެރި

ތަންތަނުަގިއ  އެ ،މަތް ފޯރުކޮށްދޭ މުއައްސަާސއެއް ކަމުަގއި ވިަޔސްއަދި ސަުރކާރުގެ ިޞއްޙީ ޚިދު ،ކަމުގައި ވިޔަސް 

އްވާ ަކއުންސިލްތަކުން ސެޓިފައިކުެރވިގެން ުނވަތަ އިލަ މިނިސްޓްރީން އެކުލަވަ ޖެހެނީ ހެލްތު ތިއްބަވާ ބޭބޭފުޅުން ވާން މި

ދަނީ  ން ފޯރުކޮްށދޭ ޚިދުމަތް ވެގެން މިފަރާތްތަކު އެ ،ންސް ލިބިގެން ޚިދުމަްތ ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް. މާނައަކީލައިސަ

ެއކީަގއި އިްއޒަތްތެރި ކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކަށް. ހަމައެއާބޫުލކުރާ ފެންަވރަކަށް ފޯރުގައަިދ ސަރުކާރު  ،ގާނޫނީ އިމުގެ ތެެރއިން

އްސަލަައކީ ޞިއްޙީ ޚިދުަމތުގެ ދާއިާރގައި މި ކުރިމަިތާވ އެންމެ ބޮޑު މަ ،ގިނަ ބޭފުޅުން ވެސް ފާހަަގކުެރއްވި ފަދައިން 

ުނވަތަ އެ  ،ޝުއަރކޮްށގެންަގނޑުެމން ކޮލިޓީ އިޝުއަރެންްސ އެ ޚިދުމަތުގެ މައްސަލަ. ޚިދުމަުތގެ މަްއސަލައަީކ ައޅު

އެ ދިރާސާަތުކގެ އަީލގައި ޚިދުމަތް ރަނގަޅު  ،ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތް ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދިރާސާކުރެިވގެން

ކޮްށގެން ފޯރުކޮށްޭދނެ ޚިދުމަތެއް. މި ގާނޫުނ ވުޖޫދަށް ައއުމަށްފަހުގަިއ ސައްކަތްރަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން މަފެންވަ

ހިފެހެއްޓުމަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ކޮލިޓީ ، ޭދ. މާނައަކީ އް އުފެދިގެން އެބަޝަނަރ އޮފް ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސެކޮމި

ބޫލުކުާރ ގައަުޅަގނޑު ، އެެހންވީމާ ެރވިގެންދަނީ.ކުއްޔަންޢަުކ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެެރއިން މި ބޭފުޅަ ޞަޓަކައި ވަކި ާޚއް

 ބޮޑު ގޮތުަގއި މި ގާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމަށްފަހުަގއި ރާއްޖޭަގއި ިމހާރު ފޯރުކޮށްދެވޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ވަރަށް

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭއެ ކުރިއަރައިގެންދާނެ. ހަމައެއާ ތަން  ،ކަމަކީ އެއް ީކގައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ާއއްމު ރައްޔިތުްނެގ އަދި ވިޔަފާީރގެ ެއހެން ދާއިރާއެއް ކަުމގައި ިވޔަސް  ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ކަމުގައި ވިޔަސް 

ދާއިރާތަުކގެ ތެރެއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގަށް. މި ބިލު  މި އޮވޭ ބޮޑަށް ުގޅިލާމެހިފައި އެބަ ވަރަށް ންކަންބޮޑުވު
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ށްފަހުގައި ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ަޤއުމީ ނިޒާމެއް އެބަ އެކަަށެއޅިގެންދޭ. މި ޤައުމީ ނިޒާމު ގާނޫނަކަށް ެވގެންދިޔުމަ

ދަކީ މި ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ާއއްމު ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ޤްޞައެކަށަެއޅިގެންދާދިޔުުމގެ މައިަގނޑު މަ

ބައެއް  ބޭނުން . މިގޮތުން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަންއް ެއކަށަެއޅުންަގއި ފޯރުކޮްށދެވޭނެ މެކޭނިޒަމެފަރުވާ ހެޔޮައގު

މީ ވަރަށް  .ކުރުންހިމެނޭ ބޭހުގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭަގއި މި ،ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް

މަށްފަހުގައި ދިޔު ޤައުމީ ނިޒާމެއް ެއކަށައެިޅގެން ވަނަ މާއްދާަގއި އެަބޭވ ޞިއްޙީ 63މު ކަމެއް. މި ގާނޫނުެގ އްމުހި

ޤައުމީ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ބޭސް ހޯދުމާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ވާސިލްެވވޭ ފަދަ ައގެްއަގިއ 

ދަނީ އާއްމު ަރއްޔިތުންނަށް  މި ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މިނިސްޓްރީެގ ޒިންމާއެކޭ. މާނައަީކ ސަރުާކރުގެ ޒިންާމއަކަށް ެވގެން

 ބަޔާްނކުރަނީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ޤައުމީ މި މާއްދާގައި  އެީކގައި އެއެއާހަމަކޮްށދިނުން. ގައި ބޭސް ފޯރުހެޔޮއަެގއް 

ަގވާއިުދ  ،ކޮށްއި ބޭނުންކުރާ ތަެކތި ރެގިއުލޭޓު ޭބހުގެ ގޮުތގަ  ބޭހުގެ ާބވަތްތަާކއި އެ ނިޒާމުގަިއ ބޭނުންކުރެވޭ ބޭާހއި

ރެކުރެވޭ ބޭހުގެ އަުގ ލަ ގޮތެއްގައި ާރއްޖެައށް އެތެޖުމު އޮތޯރިޓީްނނޭ. ގުނީ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަ ހިންގާ އިހަދަ

ާކއި ަގއިޑްަލއިންތަްއ ަގވާއިދުތަ އެ އި،ަގއިްޑލައިންތައް ހަދަ އި،ރުމަށް ޓަކައި ގަާވއިދުތައް ހަދަކުކޮންޓްރޯލް

ނޑު ، މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް. އެހެންވީމާ ދަނީ ކުރުމުގެ ޒިންމާ މިތަންފީޛު މި ގާނޫނު ވުޖޫދަށް  ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއިގައަުޅގަ

އެީކަގއި މި ބިލު ހެޮޔވެގެންދާެނ. ހަމައެއާ ށްކުރެވޭ ބޭހުގެ ައގު ިމއަށްވުރެ ބޮޑައަށް މި އެތެރެަގއި ރާއްޖެއައުމަށްފަހު

ކުރުމުގެ ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭ ފަންނީ ދިރާސާ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި މި ،ނަމަ ގާނޫނަކަށް ެވގެން ހިނގައްޖެ 

 ކުރުމަށް ޓަކައި ވަރަށްންގެ މި ޞިއްޙީ ދާއިރާ ތަރައްޤީދޭ. މީ އަޅުަގނޑުމެ ބޮޑަށް ފަހިވެގެން އެބަ ފުރުޞަތު ވަރަށް

ނޑުމެން އިސް  ބެހޭ  ކަންކަމާ ރެވިގެްނދާއިރުަގއި މިކުޢިލްމީ ދިރާސާ ،ފަންނީަކންދޭންޖެހޭ ދާއިރާއެއް. އަދި ބޮޑަށް އަުޅގަ

ނަޑއެޅުމަށް ޓަކައި ަކއުން ނޑުަތއް ކަ ީމ ، ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާސިލެްއ އެބަ އުފެދިގެންދޭ އިސުލޫކީ މިންގަ

ނޑުމެްނގެ މި ބޮޑު ކުރިއެރުެމއް މީ.  ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑުމެންގެ މުޅި ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް އަްނނާނެ ވަރަށް އަުޅގަ

ދާނެ ުނވަތަ އިތުރަށް ކުރުމަށް ޓަަކއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިތުރަށް ފަހިުކރެވިގެންއިތުރަށް ަތރައްޤީ ޞިއްޙީ ނިޒާމު

ނޑު ފާހަގަކޮްށލަން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަށްދާނެ ވަސީލަތްތައް މީ. ހަމަެއއާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރި  ެއކު އަުޅގަ

ކަންކަން  މި ،ނާއި އަދި އެތަންަތނުގެ މުދަލާފުންތިއްަބވާ މުވަްއޒަ އިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނުގަ ޞިއްޙީ

ނޑުމެންގެ މުަގއި ވީނަމަވެސް އެހާރެވުނު ކަމުކުކުްނ ހިމާޔަތްޑުމެންނަށް ގާނޫނައަޅުަގނ ޅި ިޞއްޙީ ހިސާބުން ައޅުގަ

ކުރެވޭނީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަްތ ނިޒާމު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރާފުރިހަމަ ނުދާނެ. ޞިއްޙީނިޒާމު އެްއކޮށް ފުރާފުރިހަމަވެގެން

ޞިއްީޙ ޚިދުމަތުެގ އިހުމާލުގެ ބިެލއް އަންނަން  ،ނައަކީކުެރިވގެން. މާތަކުެގ ޙައްުޤތައް ވެސް ހިމާޔަތްލިބިގަންނަ ފަރާތް

ދިޔަ. ކުރިން މީގެ ބިލެއް ހުށަހެޅިގެންއެކީގައި. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މީގެ  ބިލާ ޖެހޭ މި އެބަ

ތުގެ ތެރޭގައި ެވވޭ އެހެންނަމަވެސް އޭރު އެ ހުަށހެޅިގެންދިޔަ ބިލުަގއި މައްަސލައަކަށް ެވގެންދިަޔއީ ޞިއްީޙ ޚިދުމަ

ބިލު ބަރޯސާކޮށްފައި އޮތީ ރާއްޖޭގެ ކޯޓު  ގުިޅގެން ޙައްޤުތައް ހޯދުމަށް ޓަކައި ބޮޑަށް އެ ނުވަތަ އެކަންކަމާ ،އިހުމާލު
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ކުރެވޭ ބެްސޓް ޕްރެކްޓިސްައކީ ޞިްއީޙ މަލުޢަޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި މި ގެ ތެރެއަށް. އެހެންނަމަވެސް ސިސްޓަމު

ކަމާ ުގޭޅ އެ ޖެހޭ. މާނައަކީ  ކުެރވެން އެބައްޤު ހޯދުމަށް ޓަކައި އާބިޓްރޭޓުޙަ  ،ނަމަ ިއ އިހުމާލުެވވިއްޖެޚިދުމަތުގެ ތެރޭގަ

ނޑު  އް އުަފއްދަން ެއބަޓްރަބިއުނަލެ ރުމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި މިފަދަ ބިލެއް ފަގަޖެހޭ. އަޅުގަ

ފުންގެ ތަންތަނުގައި ިތއްބަވާ މުަވްއޒަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ޞިއްޙީ، ދޭ. އެހެންވީމާ ސް ކުރެިވގެން އެބަ ވެމިހާރު

ެއކުަގއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ނުގެ މުދަލާއި ތަންތަން ހިމާޔަތްކުރުމާ، ހަމައެއާކުރުމާއި، ައދި އެތަންތަޙައްޤުތައް ހިމާޔަތް

ނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމައިރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރެިވގެންދިޔަފަ ރިހަމަ ތް ވެގެންދާނެ ވަރަށް ފުމަ އަުޅގަ

ނޑު ، ޚިދުމަތަކަށް. އެހެންވީމާ ނޑުމެންގެ  ބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ މިގަައޅުގަ ބިލު ގާނޫނަކަށް ވެެގންދާއިރުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަށް އިންޤިލާބެއް އަންނާނެ.  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަށް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް އަންނާނެ. ައޅުގަ

ކުެރިވގެންދާނެ. އަދި ހެޔޮއަުގގައި ރާްތތަކުގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްޑުމެްނގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި ތިއްބެވި ފައަޅުަގނ

ދެްއިވ  ،ފޯރުކޮށްދޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  މެއްބޮޑަށް އެހީތެރިކަ މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މި ގާނޫނުން ވަރަށް

 ޔާ. ބޮޑަށް ޝުކުރިއް ފުރުޞަތަށް ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި  ރި އަރުވަނީ ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ށް. ޡިމަމެންބަރު މުޙައްމަދު ނާ

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޡިދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާވަިއކަރަދޫ 

ބެހޭ ބިލުގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް  ޑު ެވސް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމާ ތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނ`. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަ 

ނޑަށް  ،އަޅުަގނުޑ ވެްސ ެއއްެޗއް ބުނެލަންޖެހޭކަން ފާހަގަކޮށް ނޑު ވެސް އެްއޗެްއ ގައަުޅގަ ބޫލުކުރެވޭީތ އަުޅގަ

ނޑު  ދެތިން ހަތަރު ދުވަހަކު  .ޓީަގއި ހިމެުނނުބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑު ވެސް ކޮމިގަބުނެލަން ބޭނުންވަނީ. އަުޅގަ

ނޑު ކަންބޮުޑވާ  މެއްވަރަށް ފުރިހަމައަށް ދެތިން ކަ ބިލު މި ،އަޅުަގނޑު ވެސް މީަގއި  2ދިޔަ. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވަނީ. އެއް ހޭ ބެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭހާ ބެހޭ، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކާ ،ކަމަކީ ކަމެއް އަުޅގަ

ނޑު ވެްސ ކޮމި ،ބެހޭ ަގވާއިދު ވަނުން ބޭހާ ބިލުގެ ތެރެއަށް ކުރަމުންދިަޔ ޓީަގއި ހަމަ ތަުކރާރުކޮށް ޝަުކވާއެއީ އަުޅގަ

ގެަނއުމުެގ ގޮތަކަށް ބަދަލު އެ ގަާވއިދައް ަބދަލުތައް މިނިސްޓްރީން ބޭނުން ،ކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ މިހާރު ވަދެ

ނޑު ކަންބޮޑުވާއެއީ  ،އިޚުތިޔާރު މި ބިލުން ދިނުން ކަމެއް ކަމަށް އޭރުވެސް ފާހަަގކުރަމުންދިޔައިން. މިހާރުވެސް  އަުޅގަ

ެގ ފުހާސަ 35ރިހަމައަށް ހެދިފައިވާ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ހެދިފައިވާ ވަރަށް ފު ބޫލުކުރަނީ މިގައަޅުަގނޑު މި 

ގާނޫނު  ،ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި ވަގުތު މި  ތިޔާރު މިޚްއި އިތުރު ގެަނއުމުގެގަާވއިދަށް އުނި ބެހޭ. އެ ގަާވއިދެއް އެަބއޮތް ބޭހާ
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ކަމަކީ އިްއޒަތްތެރި  ލިބޭ މިނިސްޓްރީއަށް. އެއީ އަުޅަގނޑު ކަންބޮުޑވާ ކަންބޮޑުވުެމްއ. އަނެއް އްޔާ އެބަގޮތުން ވި ބުނާ

ނޑު ފާހަގަޮކށްލަން .ރައީސް ނޑުމެން މި ބުރަ މަސައްކަތް ،އަުޅގަ ނަޑކަށް  ،އަޅުގަ ދުވަުހ  13އި ކޮމިޓީގަގާްތގަ

ދުމަތްތެރި ބިލެއްގެ ބިލު ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ޚި ކޮށްފައި މިތައް ަގޑިއިެރއްަގއި މަސައްކަތް ކޮށްަފއި އެއްކަތްމަސަ

އެުކ  ރުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ހިތްވަރާނީ. އަޅާއިޅަމަޖިލީހަށް ފްލޯއަށް މި ހުށަހަ ގެންނަން މިގޮތުަގއި 

ބިލު  ޮހިވގެން މި ،އެކު ދަކުރެއްިވއްޔާ ވޯޓުީދގެން ވޯޓާ އަޅުަގނޑު ވެސް އިރާ  މަޖިލީހުގައި މި ،މަސައްކަތްކޮްށގެން

އެްއެޗއް  ޙައްސަ އީބޫލުކުަރމުތޯއޭ މިގައަޅުަގނޑުމެން  ،ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއިގަބިލަީކ އަޅުަގނޑު  ފާސްވެގެންާދއިރުަގއި މި

ނޑު މިހެން މި  ން ނުވަތަ ިސއްކަޖެހި ނިޝާންތައް ދީފައިފާހަގަކޮށްލަނީ ސަރުކާރު މި ،ބުނަނީ ކަމަށް. އެއީ އަުޅގަ

އެްއޗެއް ކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލުއުފެދޭ ހިސާބަށް  ޙައްސަތައް ނުވަތަ ލިޔުންތަކަީކ ބައެއް ތަންތަނަށް ފޮނުވާ ރިޕޯޓު

ނޑުމެންބުރަ މަ މާ ައޅުަގނޑުމެން މިއަދުއިކަންދިޔަ ެއީއ  ،ފާްސވާ ބިލުއެކު ޮހވިގެން  ވޯޓާ ގެސައްކަތުން ައޅުގަ

ނޑު ހޯދަންޖެހޭ  ؟އޮތްތޯއޭ ށް އެްއވެސް ކަހަލަ އިތުބާރެްއ އެބަކަމާ ދޭތެޭރ ރައީސައެްއޗެްއ  ޙައްސަ އެއީ އަުޅގަ

ވަންޏާ މި  ބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް މިހެންދާ ކަމަށްގަވަގުތު އަޅުަގނޑު  އިތުބާރެއް. މިއަދު މި

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އޮންނަންޖެހޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ިއއްޒަތްތެިރ އަރުވަނީ ކުަޑހުވަދޫ ދާއިރާެގ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 ށް. މިރަޢާމެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 ދެއްެކުވން:މިރު ވާހަކަޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ(ަގއި ަރނގަޅު ފެންވަެރއްެގ ޞިއްީޙ  23ނޫނުއަސާީސގެ ޤާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ!

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ،ގޮތުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއ ވީހިނދު ގެޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތެއް

ކުރުމަށް  ހަރުދަނާކޮށް މިކަން ،ހަމަތަކެްއގެ މަތީން އިފުރަތަމަ ވަކި އުސޫލުަތކާ ެއންމެޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ބިލެއް 

މި މަޖިލީހަށް، މި މަޖިލީހުގެ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން ަމސައްކަތްކޮްށ ނިންމާފައިާވކަމީ  ޅައިޓަކައި ސަރުކާރުން ބިލެްއ ހުށަހަ

ކަމެއް. އާދެ! ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ  އެކު ޝުކުރު ދަންނަވާ އަޅުަގނޑު ހަމަ އަދުގެ ސަުރކާރަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިަކމާ

ވަނަ ާމއްދާަގއި ދަުއލަތުގެ ކެިރކުޅަދާނަކަން ހުރި  23ނޫުނއަސާީސގެ ޤާައޅުަގނޑުމެންނަްށ އެބަ އެނގޭ  ،ޙަޤީޤަތަކީ

ވާހަކަަތކުގެ ތެޭރގަިއ  އެ ިއ،މިންވަރަކުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކެްއގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފަ 

ނޫންކަން. އަިދ  ކަމެއް ވެސް ަފއިސާ ަޚރަދުކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ ކުރެޭވނެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމަކީ ހަމަގައިމު

ހަމަތަކެއް ބަޔާންކުެރވިގެން  އި ސް އެކަމަށް ޓަކައި ހަރުދަނާ އުސޫލުަތކަކާ ޔަހަމައެއާެއކު ހުސްެއކަނި ފަިއސާ ޚަރަދުކުރި
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ވެސް ިމފަދަ ބިލެއް މި މަޖިލީހުން  ކަެމއް. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު މިހާހިސާބަށް އައިއިުރަގއި ރެވޭނެނޫނިއްޔާ ނުކު

ކަމެއް. އަިދ  ނުާވކަމީ ައޅުަގނޑު ހިތާމަކުރާއިނުވަތަ މި މަޖިލީހާ ހިސާބަށް ސަރުކާުރގެ ނިޒާުމގެ ތެރެިއން އައިސްފަ 

ވާތީ ަވރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ  މު މަސައްކަތެއް ކޮށްަފއިއްމުހިހަމައެއާެއއްކޮށް މިއަުދގެ ސަރުކާރަށް ހަމަ މިފަދަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާުމ މިހާރުވެސް ރައްޔިތުން  ،ޝުކުރު ދަންނަވަން. ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

ށް ވެސް އެތައް ކުރަންޖެހިފައިވާ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާަތއް މިތާތިބި ކޮންމެ މެންބަރަކަ ؛ޚިދުމަތްކުރަމުން

ނޑުމެން އެަބ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ގުނައަކަށް އަންނަމުންދާ ކަްށ އަުޅަގނޑުމެން ކިތަންމެ ވަރަ ،ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެހާ ފަސޭހަމަސައްކަތްކުރި ކަުމގައި ވީ އިން ކުރެވެން ނެތް ނަމަވެސް ބަެއއް ކަހަލަ ކަންތައްަތކަކީ އަުޅގަ

މީހުން ދިރިއުޭޅ  100ގޮތުން  ގެ މެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން އާބާދީކަ އެއްްއކަން ެވސް. ޭއގެ ކަންތައްތަ

ކޮްށގެން  ކަންކަން  މި އި ލެޯބޓްރީއާ އި ގޮތާ ރަށެއްަގއި ިޞއްޙީ ިނޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކަިއ އެތާ ޮއޕަރޭޝަންކުރެވޭނެ

ުނވޭ.  ވެްސ ބޭނުމެއް ތަނަކުން ނުވެސް ލިބޭނެ. އަްނނާކަށްއެ މަސަްއކަތް ކޮށްދޭނެ ޑޮކްަޓރުންނެއް ދުނިޔޭެގ ެއްއވެސް 

ނޑު ދަންނަވާނީ ތަުކގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ކަންތައް ހަރުދަނާ އުސޫލަކުން މިއަދު  ،އަޅުގަ

ފެންނަމުންދެއޭ  ވެސް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ތެެރއިން މިހާރު އެބަ ގައިމުމި މަސައްކަތްުކރަމުންދަނީ. ހަމަސަރުކާރުން 

ތަން. އައި.ޖީ.ެއމް.އެްޗގެ ވާހަކަ އެންމެން  ދާތަން ރަނގަުޅކުރަމުން އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗް މަރާމާތުކުެރވިގެން އެ

ނުޑ ބޭނުންވޭ ގައިމުިއއިުރގައި އެްއވެްސ ބަޔަުކ ހަމަދައްކަމުންދާއިރުަގއި މިހާތަނަށް އަ ނުޑ  ،ވެސް ނެތް. އަުޅގަ އަުޅގަ

ތަނުން  ވަރަށް ހިތްދަިތ ކަންތައްތަާކ އެ  ..ޖީ.އެމް.ެއޗް ތެޭރގަިއ އުޅެފަީއ އައި އަ އިހަށްދުވަހު ެވސް މި

އެކަްނ  ިއ،މު މަސަްއކަތެއް ކުރަްއވައްއަދުެގ ސަރުކާރުްނ މިފަދަ މުހި، ކުރިމަތިލާންޖެހުނު. އެހެންނަމަވެސް

ނުޑ ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން.  ވާ ހާލުަގއި އެ ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި މަަސްއކަތްކުރަމުންދާތީވެ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަނާރާ ނަޢީމަށް.

 

 ދެއްކެވުން:މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަ

ޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން ` ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބިލެއް މަ

ަކމެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުެގ  ވާލަްސވެފައި  ދާއިރު ިމއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް މާކުރިއަށް

ނޑުމެން އެންމެންލަްސވެފަ ވަނީ ބޮޑަށް ެވސް މި ނިޒާމު އަންނަން މާ ވެސް ޙަޤީޤަުތަގއި ިޞއްީޙ  . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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ާވކަން ހާ ރައްޔިތުްނ ވެސް ބޭނުންވެަފއިރަނގަޅު ިޞއްޙީ ިނޒާމެއް ހުރި، އިމުކުރުމަށް ޓަަކއިޤާނިޒާމު 

އިވެމުންދާ ޝަުކވާެއްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ދާއިާރެގ ރަށްތަކުގައި ވެސް އަބަދުެވސް 

މު އްލާކުވެަފއި ހުންނާތީ ވަރަްށ މުހިފަހަރަށް މެޝިންތައް ހަ ަބއެއް  ،ރަށްރަށުން ހަދަންޖެހޭ ކުދިކުދި ޓެސްޓުތަްއ ވެސް 

ކަން އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން. ިމއީ ޙަޤީޤަތުަގިއ މިހާރު ހުންނަންޖެހޭ ؛ޓުތައް ވެްސ ނުހެދި ހުންނަންޖެހޭކަންޓެސް

ކަންތައްތަކަށް ަޙއްލެްއ ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަްނ.  އިމުކުރެވެމުން މިޤާ ތުން މިފަދަ ނިޒާމެއް ޭކގޮއަޅުަގނުޑ ދެ

 ރަށަކީ އާބާދީގެ ގޮތުން ވަރަށް ދުރުގައި އޮންނަ ރަށެްއ. އެ، ަގނުޑމެން ދާއިރާގެ މަކުނުދޫއަކީޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި އަޅު 

ނޑު ހަމަ ބަޔަުކ ދިރިއުޅޭ ރަށެއް ރާއްޖޭ  ވެސް ގިނަ ގެ ނިސްބަތުން. ދުރުގައި އޮންނަ ރަށަކާ ަބލާފައި ވެސް އަުޅގަ

ން ބޭނުންވާ މިންވަރަކަްށ ަރއްިޔތު ،ރަށުްނ ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ޞިއްޙީ ިޚދުމަތް ޙަޤީޤަތުގައި އެ ،ފާހަގަކޮށްލާނަން

. ރަށް ދިގު ދަތުރެއް ކޮށްފަޓަށް ވަލިބޭ. އެންމެ އަސާސީ ކުިދުކދި ޓެސްޓުތައް ެވސް ހައްދަްނ ދާންޖެހެނީ ކުޅުދުއްފުއްނު

ނޑު ުއްއމީދުކުރަން ހަމަ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ައސާސީ ޚިދުމަތްތައް ވަނަ  10މި ބިލުގެ  ؛އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ތަކެތި އެފަދަ ަރށްރަށުން ޚާއްޞަކޮށް ލިބޭނެ  އިމާއްދާގަިއވާ ގޮތަށް ިޞއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީއާ

ނޑުމެން ވަަރށް ބޮޑަށް ުއއްމީދުކުރަން އިންތިޒާމު ވަރަްށ  ،ބޮޑު  ާރްއޖޭގައި ވަރަށް ،ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް. އަދި އަުޅގަ

މާލޭަގއި ިވޔަްސ  ،ދެވޭނެ ރަނގަޅު ހޮސްޕިޓަލެއް އަދި ހުޅުމާލޭގަިއ ވިޔަސް ޚިދުމަތް ދާއިރާއެްއަގއި ޞިއްޙީ ފުޅާ

ބޮުޑ އުއްމީދެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން.  ވަރަށްއިމުެވގެންދާނެ ދުވަހެއް ެއއީ ރައްޔިތުްނގެ ޤާ

 ވާ ކަމެއް ކަމުަގއި ވެސް ފާހަގަކުރަން. އެގޮތުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަބޮޑަށް ލަސްވެފައި މިހާރުވެސް މާ

ވެސް މިިލއަން ޑޮލަރުން  ކުަރން. ވަިކ ދުވަސްަތއް ފާހަގަ ކުެރވޭ ގިނަ ަކންތައްތަކަށް ޚަރަދު އެބަ ރާއްޭޖގައި ވަރަށް ،ދޭ

ކުރުން ހޮސްޕިޓަލެއް ތަަރއްޤީކުރަްނ އެ ރުިފޔާ ޚަރަދު ،އެބަ ޚަރަދުކުެރވޭ. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑުމެން ީކއްޯތވާނީ

ނޑަށް  ؛އާސަންދަ .ލާކަން ބޮޑުހެން. ދެން ައޅުަގނޑު ހަމަ މިތާ ފާހަގަކޮށްލާނަން ޢުއަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ މާ އަ އަުޅގަ

ގިނަ  ވަރަށް .ގިނަ ބެލުންތަެކއް ބަލާފަ ދެެވނީ ވަރަށް ވާ ގޮތުަގއި ާއަސންދައިގެ ޚިދުމަތް މިއެނގިފައި 

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން އެްއވެސް މެ ނުވާނެ ންބަރަަކށް މެންބަރަކު ބުނެގެންޑޮކިޔުމެންޓުތަަކކަށް ބިނާކޮށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އީ ޙަޤީޤަތުގައި ރަްއޔިތުންނަށް ބުނެވޭ ދެރަ ބަހެއްގެ ގޮތުަގއި އާސަންދަ ޚިދުމަތް ހޯދައިގެން ބާޒާރުކުރާށޭ ދަނީކީ. އެ

ނުޑމެން ހަމަ ހުރި ީދގެްނ ހާ ރައްޔިތުން ވެސް އެއްބާރުލުންއަޅުަގނުޑ ފާހަގަކުރަން. ެދން މީގެއިތުރުން އަުޅގަ

ބު ލިބޭނެކަން ވެސް ކާމިޔާ އިުމކުރުމުގަިއ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށްޤާނުޑ ދެކޭގޮުތަގއި މި ނިޒާމުތައް އަޅުގަ 

 އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ުޝކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ އަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަށް. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން: މިލަންދޫ

ނުޑމެން ކުރިމަތީގައި މި ވާ ިޞއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބިލު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއަދު އަުޅގަ

ބަހުސްކުާރއިރުަގއި  ނިންމެވި ގޮތުެގ ރިޕޯޓަށް ައޅުަގނޑުމެްނ މިއަދު އި ޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވައި

ނޑައަުޅއްވާަފއި ތިބޭ މަންދޫބުން ވާހަކަދައްަކވަމުންދާއިުރގައި  އަޅުަގނޑުމެން ތަފާތު ދާއިރާަތކުން ތަފާތު ރައްޔިތުން ކަ

ނުޑ ެވްސ އެކަމަތަފާ ކަެމއް. ަނމަވެސް، ީމގައި ދަންަނވާލަން  އުފާކުރާ ށްތު ޚިޔާލުތައް ފާޅުކުަރްއަވމުންދިޔުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާަލންޖެހޭ އެއް ގައިމު ހަމަ ،ޖެހޭނެޑު އަޅުަގނ މިއަދު  ،ކަމަކީ ވެސް މީގައި އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އަުޅގަ

ކަންތައްތައް ހަރުދަނާނުާވ ވާހަަކ  އިކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް މި ަދއްަކވާ ވާހަކަިއަގއި ކަންަތއްަތއް ލަްސވާ ވާހަކައާ 

ނޫނުައސާސީެގ ޤާށް އައިއިރުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުދާނެ. ާއދެ! މިހާތަނަ ނެއްަކންކަން ފުދިގެ ދެއްކުމަކުން ހަމައެކަނި މި

ނޑައެޅިަފއި 23 ނޑުތައް  ،ވަނަ މާއްާދގައި ރަްއިޔތުންގެ މި ޙައްޤުތައް ކަ ނޫނީ ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ މިންގަ

ނަޑއެޅިފަިއާވއިރުަގއި މި ކަނި މިއަދުގެ ސަުރކާރުެގ ވެސް ނުކުެރވި އޮީތކީ ހަމައެ  ަކންކަން މިހާތަނަށް އައިއިރު ކަ

ަރއީްސ ޔާމިނުގެ ސަުރކާރުން މިައދު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކޮންމެ  ،މައްސަލަެއއްަގއި ނޫން. މިައދު މި ސަރުކާރުން

ދަނީ ނުހަނު ބުރަ  ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި މި އުނި ؛ކަންތައްތައް ހުރި ދާއިރަކަށް ބެލިކަމުގައި ވިޔަްސ މި

ނުޑ އަޅު  .އަުރވަމުން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްކަންތައްަތއް ކުރި ގޫގުްލ ސްޕީޑުަގއި މި ،ކޮށް މަސައްކަތްތައް ގަ

ގައި ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި މިތާ ،ވާހަަކއެއް ކަމުަގއި ދަންނަވާލަން. ބައެއް ބޭފުޅުން ުކރާ އެއްތުދަންނަވާލަން މިއަދު ގަސް

ނޑު ނުދާ ވާހަކަ ދަންނަވާތީ އަޅު ޚިދުމަތް ލިބެމުންގޮތުން މިއަުދ އެްނސްޕާއާ ބެހޭ  ،މެންބަރުން އާސަންދަ ގަ

 ،ގެ ސަރުކާުރގަިއ މިއަުދ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އާސަންދަންރަީއސް ާޔމީ ،ގެ ޒަޢާމަތުގައި ން ހިތާމަކުރަން. ރައީސް ޔާމީ

އަދި މީގެ  ކަމަކީ މިއަދު މީހަކަށް މިހާތަނަށް އައިއިރުަގއި ނޫނީ އެންސްޕާގެ ކަންތައްަތއް ފުރިހަމަވާލެއް ފުރިހަމަ

ލުއިފަސޭހަކަމާ  ،ޚިދުމަތް ފުޅާކުރަމުން ،ކަންކަން ކުރިއަރުވަމުން ވެފައި ނެތް ވަރަށް މިއަދު މި  ވެސް ެއކަން ކުރީަގއި

 މަދަނަ  ،އެީކގައި ެއކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އެބަ ދާކަން ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި މީގެކުރީަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގައި ާއސަންދަ ވެސް

ނޑަެއޅިފަިއ  7ނަމެްއަގިއ މީތި އޮތްކަުމގަިއ ިވޔަސް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،  ވެސް އަދި ކޮންމެ ުދވަހަށް މީތި ކަ

 އެނދުގައި އޮތުމަކީ ދަިތކަމަކަށް ނޫނީ އޭތި އޯޭކވަންދެން ބަލި، ވާންދެންދުަވހު އޭތި ކޮންފަރމް 7މީހަކަށް ބަލި ،އޮތްއިރު

ދުވަހަށް އޮްތ  7ރަތަމަ މި ޚިދުމަތް ފެށިގެން އައިއިުރގައި ގިނަ ދުވަހެއް. ފު މީހަކަށް ވަރަށްދުވަހަކީ ބަލި 7ވާނެ. 

 6ގަިޑއިރަށް އޮތް އެްއޗެއް  24 ،ގަިޑއިރަށް ބަދަލުވެ 24ދުވަހަށް އޮތް އެއްޗެއް  ދެ ،ދުވަހަށް ބަދަލުވެ ދެއެްއޗެއް 

 .ހަކަށް އިނގޭތޯމީއީކީ ކުރިއެރުެމްއ ނޫންތޯ؟ ބަލިދާނުގައި ޮއންނަ ބަލިވަނީ. މި  ގަިޑއިރަށް ބަދަލުވެަފއި މި 
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ގިނަ  ވަރަށްއެއީ ދުވަހަކީ  7ދުވަހު އޮތުމަކީ އެއީ ދަތިކަމެއް.  7ކިޔާ ޕޭޝަންޓަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަހުރުވައިން މި

އެންސްާޕގެ ޖަވާެބއް ނުލިބި ެއއްެވސް  ،ގަިޑއިުރގެ ތެރޭގައި އާސަންދަ 6ވެސް  ވަނީ މި . ެއކަމަކު މިއަދު މިސްދުވަ

ނޑު އެޚްންނާނެ. ވަރަށް ފައްޔިަތކު ނުހުދިވެހި ރަ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަިދ  ރުވެރިކަމާ އެީކގައި ިމއަދު އަުޅގަ

 .ނޫނީ އިނގިރޭިސވިާލތަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،ޖަހަނީ ސިންގަޕޫރުއަޅުަގނޑުމެން އަބަުދވެްސ މިސާލު

ރޮޓެކްޝަނުގެ ދަށުން ކިތަްއ ސޯޝަްލ ޕް ،ވިލާތުަގއި ނޫނީ ސިންގަޕޫރުަގއި ކިތައް އަިއަޓމު އާސަންދައިނގިރޭސި 

އަދަދެްއގެ  ސަތޭކައާ ދޭތެރޭހަތަރު  އިސަތޭކައާ ތިން ޖެހޭ.  ކޮށްެދވޭތޯ ވިސްނާލަން އެބަޕްޮރވަިއޑު އައިޓަމު އެބަ

 ތިންހާސް  ތިންއެންސްާޕގެ ތެރެއިްނ މިއަދު  ،ކޮށްދެވެނީ. ނަމަވެސް، ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ާއސަންދައައިޓަމު ޕްޮރވަިއޑް

ނޑުމެން ފަޮކށްމު ޕްރޮވަިއޑުސަތޭކަ އަިއޓަ ރުވެރިކަމާ އެުކގައި ދިވެހިން ބަލައިގަންނަ ކަމެއް. ޚްދެވޭކަން ެއއީ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މިކަމާ ދޭތެރޭގައި އެްއެވސް ބޭފުޅަކަށް މިއަދުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރުގައި މީގެކުީރަގއި  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ހަމަތިބެ ެއކަހަލަ ވާނގިއެ ،ނުވާވަުރވެފައި އޮްތކަން ހަމަ ކަށަވަރު ވެސް އެކަާމ  ގައިމުހަކަދެއްެކވުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އާސަންދަ ހިތާމަކުރާ އެންްސޕާގެ ތެރެއިން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ިޞއްޙީ  ،ކަމެއް. މިއަދު އަޅުގަ

ރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މުކަން ހުއްޭއގެ ހުރި މުހި އި،އަދި އޭގެ ރައްކާތެިރކަމާ ،ޚިދުމަތް ފުޅާކުރާ ވާހަކަ

ގެންދަވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަކަމާ އެކީގައި. ެއގޮތުްނ  ކަންކަން ކުރަމުން މި  އެނގިަލއްާވއިރުަގއި މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މި

 ބަލާއިރު މީގެކުީރގައި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އުތުރު ދާއިރާގެ  ކުޅުދުއްފުށީވަނީ އަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް. 

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ

ފެްނވަރު ދަށް ރާއްޖޭަގއި އޮތް ިޞްއޙީ ނިޒާމަކީ މި ސަރަހައްުދގަިއ އޮތް އެންމެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި

ނޑުމެން މިއަދު ގަބޫލުކުރަން އެބަޞިއްޙީ ނިޒާމު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ހާސް  ޖެހޭ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދެ އަުޅގަ

ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރަމުން އެބަ ގެންދޭ ޞިއްޙީ ދާއިާރއަށް. އެހެންނަމަވެސް، ރައްޔިތުްނ ބޭނުންާވ  ނަށްއަމިލި

ނާޑއި ަކއިރި މިނަކަ ޤައުމުން ނުލިބޭކަން އެީއ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ  ްށ ވެސް ަރއްޔިތުންނަށް ޞިްއޙީ ޚިދުމަތް މިމިންގަ

ޑު ފާސްކުރި ުދވަހު ވެްސ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރުން ވަރަށް ޮފނި ވާހަކަ ދައްކާނެ. އެސް.ީއ.ޒެ ،ޙަޤީޤަތް

ރުމަކުން ވެސް ވާނެ ހަމަ އެއްވެސް ކަމެްއ އަރުވާަފއި ބުނީ ދެން ރައްޔިތުން މުއްސަނދިީވއޭ. މި ބިލު ފާސްކުފަޓާސް

ބިލު މި ފާސްކުރަނީ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ާބރުވެރިކަން ހޯދުމަށް ޓަކައި.  ،ނޯންނާނެ. ބިލު ހަދާފައި މި އޮންނަނީ
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 ،އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް އިވިަވޑަިއގަންަނވާނެ ،ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތެއް ކުރާކަށް ނޫން

ގެ ޗާާލ ގެން އިންިޑޔާގެ ޓްިރވެންޑްރަމު އާސަންދަ ނަަގއި ،ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްޫރޕުގެ ލީޑަރު އެ ވިދާުޅވީ

ނޑުމެންބާޒާރަށް ބާޒާރުކޮށްލަންށޭ ަރްއޔިތުން ދަނީ. މިއީ ލަދުގަންަނންޖެހޭ ކަމެ  ދިމާލަށް މި ރައްޔިތުންނާ ،އް އަުޅގަ

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މަސް 18ޒަތްތެރި ރައީސް. ިމ ސަރުކާރުން ވަޢުދުވީ ބީދައިން ވާހަކަދެއްކަންޖެހުން އިއް

ޖަްއވުަގއިތޯ  ؟އިމުކޮށްދޭނަމޭ. ކޮބައިތޯޤާއެނުދގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ރަނގަޅު ފެންވަރުަގއި  100ކުޅުދުއްފުށީަގއި 

ގަކުރަްނ ފާހަ 50ނެތޭ އިނގޭތޯ. މިނިވަން  ؟ފެންނަން ނެތީ އެޅި ހޮސްޕިޓަލް ކީްއެވގެންތޯ ؟އިމުކުރީޤާ

ސަރުކާރުގެ ިނޔަތް ގޯްސ. ، ރަދުކުރި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާއި ޮހސްޕިޓަލް އަޅާނެވަރަށް ލާރި ޚަ ިއ ައއްޫޑގަޔާކުޅުދުއްފުށީގަ 

އައި.ޖީ.އެމް.އެަޗްށ  އްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައީްސ ޔާމީންސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ވެްސ ގޯސް މި ކަންކަމުަގއި އި 

ެވއްޓުނީ  ގަިޑއިރުނުވެ ސީލިްނގު 24މް.އެޗަކީ މިހާރު ފެންވަރު ަރނގަޅު ހޮސްޕިޓަލެކޭ. އައި.ޖީ.އެ  ،ވަަޑއިގެން ވިދާުޅވީ

ނޑު ަދއްކާ ވާހަަކއެއް ނޫން. މިކަން ހިނގި ޮގތް މިއީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ބޮލަށް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ އަުޅގަ

ޔަތް ގޯސް. ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާލުމާިއ އޮތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ސަރުކާރުގެ ނިއެބަމިކަން ފެންނަން 

މީހުން ކޮށްދޭން ބުނާ ކަންތައްަތްއ  މީހުން ވެސް އެ ދަނީ. އިޒުރޭލް ގަމުން މިނފަސާދައިގެ ތެޭރގައި މުޅި ަސރުކާރު ހި

. ފަލަސްޠީން މީހުންނަށް ކޮށްދޭ. އެވަރު ވެސް ނުވާ ސަުރާކރެއް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް މިއީ. ދުލުގެ އިތުބާެރއް ނެތް

ދަނީ.  ކުރުމެއް ނެތް. ސަރުކާރަށް ފެންނަ ކަމެއް ަސރުކާރުން ކުރަމުން މިތިރާމުަހލަ އިޙްޔިތުންނަށް ެއއްެވސް ކަރައް

ދަނީ.  މިއީކީ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުާރނެ ކަމެއް ނޫން. ރައްޔިތުންގެ ލޯމައްޗަށް މި ހުރިހާ ކަމެއް ފެންނަމުން މި

އް ކު ރު ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަބޮޑު ކަްނވާ 30ލާަފއި އޮތް އިއޮުޅވަމިޤައުމުގައި ިޞއްޙީ ދާއިރާައކީ ރަނގަޅަށް 

ދަނީ ގަޑުބަޑުކުރަމުން  ރައްޔިތުންނަކަށް މަންފާއެއް ނުކުރާނެ. ސިޔާސީ ބޭނުންތަކުަގއި މުޅި ޞިއްޙީ ދާއިރާ އެ

ނޑުމެންގެ ލޯަމއްޗަށް އެބަހުރި ފެންނަން. ރައްޔިތު ކަެމއްޯތ ށް ކޮންންނައިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ަކންކަން އަުޅގަ

ނުލިބެއޭ އިނގޭތޯ.  ؟ޔިތުންނަށް މިހާތަނަށް ދިޔައިރުކޮން ޚިދުމަތެއްތޯ ރަނގަޅަށް ލިބުނީ ރައް ؟ރަނގަޅަށް ކުެރވުނީ

ފުކޮށް އެނގިފައި އޮތީ ސާ ދަނީ. އެންމެ ފަހުން އޭ.ޑީ.ބީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި އެ  ވުރެ ދަށަށް  ލަތަށް ހާތިބި 

ނޑު ދަްއކާ ވާހަަކއެއް ނޫން. ރާއް ؛ލަތުހާރައްޔިތުންެގ  އެހެރީ ފޮތުގަިއ ޭޖަގއި ދަށްވަމުންނޭ އަންނަނީ. މިއީ އަުޅގަ

ލަތު އިްއޒަތްތެރި ހާމިީއ މިއަދުގެ ، ެއ ކަންކަން. އެހެްނވީމާ ސާުފވާނެހުދުން. އަުޅަގނޑުމެން ކީމަ  ލިޔެފައި ަކޅާއި

ެއ ، ދާ ވާހަކަ ވެސް ިމތާ ދެއްކިދާނެ. އެކަމަކު  ރައްޔިތުން ހަނދަށް ލައިގެން ޖައްވަށް ،ރައީސް. ވަރަށް ފޮނިކޮށް 

ޤައުމުގަިއ ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި ކޮންމެ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަރއްޔިތުްނ ދަރަނިވެރިވަނީ. މި ކަންކަމެއް މިތާކު ނުހިނގާ

 ނީ. ނުވިތާކަށް ޖެހޭ. ފޯނު ބިލުން ނަގަނީ. ޑީސަލުން، ޕެޓްރޯލުން ނަގަ ޓެްކސް ދައްކަން އެބަ 36ރައްޔިތަކު މިއަދު %

ޤައުމުްނ  ނަގަނީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ަމގުމައްޗަްށ ނުކުތީާމ ވެްސ ދެން މިއެހެން ކަންކަމުން ވެސް ެޓކްސް

ލަތު. ރައްޔިތުން އަުޅވެތިކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ހާސް. ެއއީ މިއަދުގެ ރަްއޔިުތންގެ ނަގާނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީޓެކްސް
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ނޑު އެއް ސިާޔސަތު. އޭރު ން ވޯޓު ގަންނަން ދިޔައިމާ ރައްޔިތުން އަުޅވެިތކުރުވޭނީ. ދުވަހަކު ވެސް މައިގަ

މެއް ނުކުރާނެ. ތަންތަނުެގ ރާއްޖެތެރޭގަިއ ޞިއްޙީ ޚިދުަމތް ރަނގަޅުކުރުމަށް ަޓކައި މި ސަރުކާރުން ެއއްވެްސ ކަ 

 ކޮބައިޯތ މި ޖެހިދާނެ. އެކަމަކު، ތަން ބޯޑު ަބދަލުކޮށްލާފައި ހޮސްޕިޓަލޭްތ ލުކޮށްފައި ޞިްއޙީ މަރުކަޒު އޮބޯޑު ބަދަނަން

ބޯޑަކުން ނގޭތޯ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ނަންޤައުމުަގއި މި މާލެ ފިޔަވައި ހޮސްޕިޓަލެއް ހުރި އެްއވެސް ތަނެއް. ނެތޭ އި

 ... މަ. ހޮސްޕިަޓލް ތަރައްޤީވާނީ ހޮސްޕިޓަލެއް ހެދީދިއުމަކީޓަލު ތަރައްޤީވަމުންވާ ކަމެއް ނޫން ހޮސްޕި

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ހިސާބުން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ަވގުތު ހަމަވީ. އަުޅގަ

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް.

 

 ހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާ

ނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު ބަހުސްކުރެވެމުްނ މި ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ  ،ނުވަތަ ރިޕޯޓަކީ ،ދާ ބިލަކީ `. އަުޅގަ

ސިލުކުެރވޭނެ މަގުތަެކއް ތަަނވަސްކުުރމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދާ ހާވަރަށް މުހިްއމު ކަންތައްތަެކއް ބަޔަކަށް ވެސް 

އުސޫލުތަާކއި ހަމަތައް  އަިދ އޭގެ ،ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ިޞްއޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރިޕޯޓެކޭ. މި ރިޕޯޓުގަިއވާ

ނަޑއަަޅއި ެއކަން ކުެރވޭނެ މަގުތައް މި ފެށީމާ ބަޔަކު ތަނަވަްސކަން މިޮގތަށް އަންނަން . މިއޮތީ ތަނަވަްސކޮްށދެވިފަ ކަ

އެ އިދިކޮޅަށް ވާހަކަަދއްާކ  ،ަހކަދެއްކި ކަމުަގއި ވީނަމަެވސްއިިދކޮޅަށް ވާ ކެތްނުކުރެވިގެން މިކަމާ މަށްމިކަމީހުންނަށް 

ނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވާހަަކ. އެ ،ހިނދު މީހުންނަށް ބާރު ލިބިގެންދިޔަ ފަރާތުން އެ މީހުންނަްށ  އަުޅގަ

އެކި  ؛ށްމީހުންގެ މީހުންނަ އެ  ،މީހުންގެ ޖަގަހަތަކަްށ ހަދައި ތައް އެ ލްލިބިގެންދިޔަ ހިނދުަގިއ ހޮސްޕިޓަ ބާރު

ފައިސާަތއް ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަދަމުން. އެއްވެްސ  ،ސަރުކާުރގެ މާލިއްޔަތު ،ތަނުން މީހުން ދިޔައީ އެ މީސްމީހުންނަށް އެ

މޫްނ އުމަ ގެ ނަމުގައި ރަީއސް އަލްއުސްތާޛްޖާގަެއއް ނުދީ. ނަމަވެސް، މަދަނައި ،ޚިދުމަތެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް

ނަން ބަދަލުކޮްށގެންދިޔަ ކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ މި  ،އަށް ބަދަލުކޮްށގެންޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ފެއްޓެިވ ޚިުދމަތް އާސަންދަ

ހެކިވާނެ. އަދި  މޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ފެއްެޓވި ޚިދުމަތެއްކަްނ މުޅި ރާއްޖެއުމަ މަތަކީ މިއީ ރައީސް އަްލއުސްތާޛްޚިދު

އަދި ވަންހަނާކުރުމަށް ކިތަންމެ  ،ވަރަކަށް އެަކން ފޮރުވުމަށް މަސައްކަތްކުިރ ކަމުގައި ވީނަަމވެސްއެކަން ކިތަންމެ

ކަމަށް ބުނިކަމުަގއި  އަދި އެީއ ިތމާމެން އަމިއްލައަށް އުފެއްދި އެްއޗެއް  ،ވަރަކަށް މަަސއްކަތްކުިރ ކަުމަގއި ވީނަމަވެސް

މަ މޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ފައްޓަވައިދެްއވި ޚިދުމަތެއްކަން ހައު މަ މަތަކީ އެއީ ރައީސް އަްލއުސްތާޛްއެ ޚިދު ،ވީނަމަވެސް 

. އަޅުަގނޑު ދަންނަވައިލަން ބޭނުންަވނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ިޞއްީޙ މަށްކަ ޤައުމު އެއްކޮްށ ހެކިވާނެ މި ޔަޤީން. މުޅި

ނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާ މިންވަރާއި މިއަދު ޔާމީްނ هللا ރައީސް ޢަބްދު ،މިއަުދގެ ސަރުކާރުން ،ޚިދުމަތް އަޅުގަ
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ތިބި ރަުށގަިއ ރައްޔިތުންނަށް އެ ރައްޔިތުން ަދވަނީ ދިވެހި ކުރަްއވަމުން ގެންޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މަސައްކަތްުޕޅު

ިއމުކޮށްދެއްވަމުންނޭ. މުޅި ރާއްޖޭގެ އެކިެއކި ރަށްތަކުަގއި ެއ ޤާއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމުތަކެއް ތިއްބަަވއިގެން ޚިދުމަތްތަ

ން މީހު ބޭސްތަްއ ލިބެން ފެށީމާ މި މިގޮތަށް ހިލޭ ،ކަންތައް ބޮޑުެވގެން ހާރަތައް ހުޅުިވެގންނޭ. މިކަމާދިޔައީ ބޭސްފި

އެްއޗެހި ކިތަންމެ ވަރަަކށް ފާޑުކިޔައި އެްއޗެހި ކިަޔން މަސައްކަތްކުރި ކަުމގަިއ  ކަންތައް ބޮުޑވެގެން މިކަމާ 

އިމުކުރެވެމުން. އެ ޤާދަނީ  ތައް އެޓަލްިވއްޔާ ދާނީ ފުޅާވަމުން. ހޮސްޕިމި ޚިދުމަތް އިރާދަކުރެއް  ،ވީނަމަވެސް 

ދަނީ ލިބެމުން. އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ުދވަސްކޮެޅްއގެ ފަހުން އިންޑިާޔއަށް ދާން ބޭނުްނވާ  ޚިދުމަތްތައް އެތަކުން ލްހޮސްޕިޓަ

އެްއވެސް މީހަކު ނުހުރެ އަޅުަގނޑުމެން ާރއްޖޭަގއި ތިބެގެން މި ޚިދުމަތް ލިބެމުންދާނެ. އިރާދަކުރެްއވިްއާޔ 

 ،އްވަމުންޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އެ ގެންދަވަީނ މިކަން ފުޅާކުރަهللا ޢަބްދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ގާތުްނ މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވަމުން. ހިލޭ ބޭސްތައް ލިބޭނެ ހުރިހާ ނިޒާމެއް  ،ފަސޭހަކޮށްދެއްވަމުން

ޔާމީން هللا ކަން ޢަބްދުިޔތުންނަށް އޯގާތެރި ސަރުކާެރއްޤާއިމުކޮށްދެްއވަމުން. އަުޅަގނޑުމެންގެ ސަުރކާރަކީ ަރއް

ވަރަށް ރަނގަޅު ނަމޫނާެއްއ  ުމގައިރިއްާޔެގ ހައިސިްއޔަތުން އެކަހޫޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ގެންދަވަނީ މިއަދު ރައީސުލްޖުމް

ނޑުމެްނ  ބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ. ވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިގޮަތށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގަދައްކަވަމުންކަން އަުޅގަ

 ކަމަްށ ޙައްލެއް ލިބެން ފެށީމާ... ބިލެއް ފާސްކޮށްގެން މި

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ތްތެރި މެންބަރު ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް.އިބްރާހީމްދީދީ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ރިޕޯޓަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ބިލު އިޖްތިމާޢީ 

ނުޑމެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން، ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް އަޅުގަ ބަހުސްކުރާއިރު އަުޅގަ

ަލ ބަެއއް ކަހަ. ކުރަންބޫލުގަުޅވާއިުރ، އަުޅަގނޑު ވެސް ހަމަ ބޭނުންވާ އެންމެ ރަނގަޅު ފެްނވަރުަގއި ނުލިބޭ ވާހަކަ ވިދާ

މީގެ ކުރީަގިއ  ،ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެން އަބަދުވެސް ރަނަގޅުކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ޒަމާނަށް ބަލާއިރު

ސަރުކާރުން މި ޚިދުމަތް  ގޮްތގޮތަށް ބަލާއިުރ، މިއަދު  ދިވެހިރާއްޖެއިން މި ޚިދުމަްތ ފޯރުކޮށްދެމުން އަިއސްފަިއވާ 

ނ ންމެ ރަނގަުޅ ެއއް ޚިުދމަތުގެ ގޮުތަގއި ޚިދުމަތް ފޯުރކޮށްދޭފުޅާކޮށް ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އެ ޑުމެން ކަމަީކ އަުޅގަ

ހެދުމާއި  ންދިވެހިރާއްެޖއިްނ ބޭރުން ބޯންމެރޯ .ޫބލުކުރާ ކަމެއް. ައޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލާނަންގައެކަން ހަމަ އުފަލާ އެކު 

ކެްނސަރު ބަލީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް  ؛ގެ ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންތައް ތުން ހިނައްޞަކޮށް އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާއަދި ހަމަ ޚާ



30 

 

ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ،އެތައް ސަތޭކަ މީހުން އަހަަރކު ފޮނުާވއިރު، ިދވެހިރާއްޖެ އިން ބޭސްފަރުވާ ުނކުރެޭވ ާވހަކަދައްާކއިރު

ކަންޏަުކ ނޫން ދިވެިހ އިން އެވާހަކަަދއްަކވާއިރު ިދވެހިރާއްޖެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްނުދޭ 

ގަިއ ޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ސްރީލަންކާޓެިރ އިންޑިއާ، ައޅުަގނއްޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވެނީ. އަވަ ރައްޔިތުންނަށް ޞިއްޙީ

އެއްަބސްވުންަތއް  ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ، އެްއކޮށް ން ދިވެހި ސަރުކާރާ ވަރުގަދަ މަޝްހޫރު ހޮސްޕިަޓލްތަކު

ނޑުމެްނގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ެލވިގެއިއެކުަލވަ ން ޚިދުމަތްތަްއ ފޯރުކޮށްދެވެމުންދާ މަންޒަރު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ސިޔާސީ ވިސްނުމެްއަގއި މި ވާހަކަދަްއކަންޏާ އަޅުަގނޑުމެްނ ދަންނަވަންޖެހެނީ އިންޑިއާަގއި ވެސް 

ހިާރއްޖޭގެ އަޮތޅުތަުކގައި ރަށްަތކުަގއި ނުދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ވެއްޖެްއޔާ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދިވެނުދެވެއޭ އެހެން 

ން މާލޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ައއި.ޖީ.އެމް.ެއޗު ގެސްގެން، މާލޭތި ބަލިތަކުގައި މީހުން މާލެ ގެނެފުލައިޓް ފޮނުވައިގެން ބޮޑެ

ފުޅުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް، ދީގެން، އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ފަރުވާ ނުލިބޭ ބޭ މެ ރަނގަޅު ތަންތަނުން ޚިދުމަތްދޭ އެން

ނޑުމެން  ސަރުކާރުން ރާއްޖެއިން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ފޮނުވަިއގެން މި ބޫލުކުރާ ކަމެްއ. އެ ވާަހކަ ގަޚިދުމަތްދޭކަމީ އަޅުގަ

. ފޯރުކޮށްނުދެެވއޭ. އޭޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ނުދެވެ ،މިތާ އެބަ ދެކެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ

ން ޤައުމެްއަގއިތޯޭއ އެ ޤައުމެއްގެ ަރއްޔިތުްނގެ ބޮޑު އާބާދީެއއްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެ ޤައުމަކުްނ ދުނިޔޭގެ ކޮ

އެހެންނަމަވެސް، މިއަުދގެ ސަރުކާރުްނ ހުްސނުވާ ާއސަންދަިއގެ ނަމުަގއި ؟ ޚިދުމަތް ދެނީނުވަިއގެން ިޞއްޙީ ބޭރަށް ފޮ

 ލިބޭ އްޔިުތންނަށް އަތޮޅުތަކުން ނުއަޅަިއގެްނ އެ ބަޖެޓުން ދިވެހި ރަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުން ވަކި ބަޖެެޓއް ަކނޑަ 

ނޑުމެން  ޚިދމަތްތައް މާލެ ގެނެވި، މާެލއިން ނުލިބޭ ޚިދުމަތްތައް ރާްއޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވަިއގެން ޚިދުމަތްދޭކަމީ އަޅުގަ

އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބުުނ  އެ ބޭފުޅުންގެ ވެިރކަމުަގއި އިރު،އެ ބޭފުޅުން އެ ވާހަކަދަްއކަވާ  ބޫލުކުރާ ކަެމއް.ގަ

އެހެންނަމަވެސް، އަތޮޅުތަުކގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް  ؟ނުކުރީްއވެގެންޯތ މި ޚިދުމަތް ރަނގަޅުފުރުޞަތުގައި ކީ 

ވީރާނާެވގެންދިަޔއީ. ޞިއްީޙ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ އެްއވެސް ނިޒާމެއް ނެތް. އަޮތޅުތަުކގަިއ އޮތް ީސއެމްބިއުލެންސްެގ 

އެމްބިއުލެންސްގެ ޚިުދމަތެއް ނުދެވުނު. އަތޮޅުތަކުެގ ހޮސްޕިޓަލްތައް ހުއްޓުނީ.  އިތަކުގަ ޚިދުމަތެއް ނުދެވުނު. އަތޮޅު

ނޑުމެންނަށް މި ވާހަކަ  ވެސް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ ިޚދުމަތްތަކެއް ނުެދވުނު. މިއަދު މި ވާހަކަ ދެއްކީމަ ައޅުގަ

ޔިތުންނަށް ލިބޭނެ. މަސީތަކުން ބޭސް ރައްފާ ،ރަށެްއގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން 153ދައްކަން އެބަޖެހޭ. މިހާރު ރާއްޖޭގެ 

ްޓ ދަތުރު އެބަ ކުރޭ. އަދި އެއަރޕޯުޓ ހުންނަ ތަންތަނުން މާލެއިން ފުލައި ތައްސީއެމްިބއުލެންސް އި އަތޮޅުތަުކގަ

ބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ. ގަހޯދޭކަށް އަުޅަގނޑުެމން ސްގެން ރާއްެޖއިން ބޭރުން ފަރުވާފޮނުވަިއގެން ބަލިމީހުން ެގނެ

ޞިއްޙީ ޚިދުަމތާ ދޭތެރޭގައި ރަްއޔިތުން ހިތުގައި އިތުރަށް ޔަޤީްނކަން އަށަގެންނެވުމަށް ޓަަކިއ ، އެހެންވީމާ

ާގނޫނަކަށް މި ގެންނަނީ، ހަދަނީ. ެއއީ ަރއްޔިތުންނަށް ދެޭވ  ،އަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުން ބިލެއް ފާސްކޮށް

ޭވ މަސައްކަތެއް. އަދި ރައްޔިުތންނަށް ޔަޤީންކަން ދިނުމަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެ 

ތެޭރގަިއ  ގެއަހަރު 5ޓަކައި ކުރެވޭ. މި ޚިދުމަތް އަޅުަގނޑުމެން އިރާަދކުރެްއިވއްޔާ ފުޅާކޮްށ، މި ސަރުކާުރގެ މި 
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ުމގެ ޔަޤީންކަްނ އްދަކަށް ފޯުރކޮށްދެވޭނެކަހަހުރިހާ ސަރަތެއް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބަލަިއގަންަނވަރުެގ ޚިދުމަ

 ދަންނަވަން. ދެްއވި ުފރުޞަތަށް ހަމަ ޝުކުރު އެބަ އޮތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ައއީ.  ހިސާބުން ޕީ.ޕީ.އެމުެގ ަވގުތު ވެްސ ނިމުމަކަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި

އެ މާއްާދގެ )ށ(  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 3ގެ ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(75ގަާވއިުދގެ  ކަމުގަިއ ދަންނަވަން. އެހެންަކމުން،

ވޯޓަްށ  ،6 ޔުން އިްއވަން. ެއޖެންޑާ އައިޓަމުވަނަ ކ3ިޞިްއޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބިލުގެ  ،ގޮތުގެ މަތީން ގަިއވާ

ަގއި. ކޮމިޓީތަުކގެ  1:30ކަމަށް ވޯަޓށްއެހުން. މި މަސައްކަތް ޮއންނާނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު އެހުމަށްހުރި ކަން

ބިލެއް ވަނީ ނިންމަވާފަިއ  3ދިޔަ. ިއއްޔެ ވެސް ކޮމިޓީަތކުން ެޔ ވެސް ަވރަށް ބާރަށް ކުރިއަށްމަސައްކަތް ިއއް

ންބަރުންނާ ހަމައަށް ވާސިލުވުުމގެ ދަތުރުމަތީގައި އަޅުަގނޑާ ހަމައަށް ފޮނުްއވާަފ. މިހާރު އެ ބިލުތައް އިްއޒަްތތެރި މެ

ނޑަށް ލަފާކުެރވޭ  ވަނީ. އަދި މިއަދު ވެސް ޮކމިޓީތަކުން މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް އެބަ ގެްނދަވާ. އަުޅގަ

އަންނާނެ. މި ހަމައަށް  ވަރު ައޅުަގނޑުެމންނާ ގޮތުަގއި މިއަދު ވެްސ އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ެއއް ބިލެއް ުނވަަތ ދެ ބިލެއް

ގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ ބައްދަލުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް  1:30ލާފައި ވައިވާހަކަ ދަންނަ

 .عليكم الملس  اوޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  10:10ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުމަޖިލީުހގެ ރައީސް )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.6
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓަށް އެހުމަށް ހުރި ވޯ، 6 މުންދަން ކަމަށް. އެޖެންޑާ އައިޓަ ގެ ގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށ1:30ްމި ދަންފަޅީގެ  .الس الم عليكم

މޭުޒގަިއ  ކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓު ނެގުުމގެ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީކަން

 ކާުޑކޮޅުތަްއ އެކަށޭަނ މަޤާމުގައި ބަެއއް ކޮށްަލދެއްވުން އެދެން. ކު މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ޗެއިްއޒަތްތެރި  ދަންނަވަން.

ފަރާތުން، ސަރުކާރުގެ އޮތީ އެންމެ ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލަން. އަދު ވޯޓަްށ ދަންނަވައިލާނަން. މި ގަކުރެވޭ.ނެތްކަމް ފާހަ

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ  ޠީފް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ލަފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު 
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ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ފާސްކުެރްއވުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދިރާސާކުރަްއަވއި ނިންމެވި ގޮތަށް  ބިލު، ކޮމިޓީން

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޠީފްލަމެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 57    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 47    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   51     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 51        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

މަށް ވޯޓުދެްއިވ . ުނފެންނަ ކ47ަ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 57މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 4ންގެ އަދަދު: ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު ކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް. ވަިކ ގޮތ4ަންގެ އަދަދު؛ މެންބަރު

 . އެހެންކަމުން،51ލަ؛ . ޖުމ26ު. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 51ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ޠީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާލަފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު  ފަރާތުންސަރުކާރުގެ 

 ފާސްެވއްޖެ. ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބިލު، ކޮމިޓީން

   

 ނިންމުން 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮމިޓީަތކުެގ މަސައްކަްތ ވަރަްށ ބާރަށް  ެވސް ނަަވން. މިއަދުދަން ބޮޑަށް ޝުކުރު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ަވރަށް

ެއންމެ މަދުވެގެން ދެ ބިލެއް  މިއަދު ވެސް އިާރދަކުރެއްިވއްޔާމަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ައޅުަގނޑަށް  ދޭ.ކުރިއަށް އެބަ

ބިލެއް ވަނީ ކޮމިޓީތަކުން  3ދަންނަވާލި ފަދައިްނ  ވެސްކުިރން އިްއޔެ ެވސްދި އަ ނިންމަވައިެލއްޭވނެ.މިޓީތަކުން ކޮ

 9:00ަފތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު ވާ ބުރާސް 2015 ޮއގަސްޓު 27 މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީން ދެ .ނިންމަވާފަ

 .ގައި
 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


