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 { ރާމް ޙަސަންއިކްދާއިރާެގ މެްނބަރު  ދިއްަގރު؛ މުޤައްރިރު ަނއިބު }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރަޖިސްޓަ`.   މަރުވުން  ސެޓް،  ރީކުރުމާއިއުފަންފުމާއި  ރައްޔިތެއްކަން  ފިކެުއފަންދުވަހުެގ  ދިވެހި  އަދި  ޓު 

ޖޮއިންޓު ދިރާސާކުރާ  ބިލު  ހެދުމުެގ  ކާޑު  މަރުޙަބާ.  އަންަގއިދޭ  މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ  ވަނަ   5  މިއީ  ކޮމިޓީއަށް 

މިނިސްޓްރީއާއި އަދި ެއޗް.ޕީ.ޭއެގ    ހެލްތު،  ބައްދަލުވުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެޖެންޑާކޮށްފައި މިވަނީބައްދަލުވުން. މި  

ބައްދަލުކުރުމަށް. ައޅުަގނޑު ިމ ކޮމިޓީ ކުރިއަށްެގންދަން ވިސްނާފައި އޮތްޮގތް އަޅުަގނޑު ތި ބޭފުޅުންނާ    ބޭފުޅުންނާ

އޮ ޭއަގއި  ޚިޔާލެއް  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ފުރުޞަތުހިއްސާކޮށްލާނަން.  ޚިޔާލަކަށް  އެ  އަޅުަގނޑު  ކުރިއަށް   ތްނަމަ   ދޭނަން. 

މިނެޓުެގ ވަުގތެއް ދިނުން.   5ފުރަތަމައިނުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް  ،  ެގންދަން ވިސްނާފައި މިއޮތީ

ަގާވއިދުން މަށްފަހު  އެއަށްފަހުަގއި ތި ބޭފުޅުންެގ އެްއވެސް ސުވާލެއް އޮތްކަމަށް ވާނަމަ އެ ބޭފުޅުންެގ ނަން ނޯޓުކުރު

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު  އެހިސާބުން ކޮމިޓީ ނިންމާލާނީ.    ނީމަ ދެންދި  އެއަށް ޖަވާބެއް  ދިނުން.   ސުވާލަށް ފުރުޞަތެއް

ފުރުޞަތު ޓޭބަލަށް  ެއޑްމިން  ޮގވާލަން  ބޭފުޅުންނަށް  )ވަުގތު  އެ  މަރުވުން  ކޮޅަކަށްފަހު(  ދެން.  އުފަންވުމާއި  ާއދެ! 

ސެޓް  ،ރީކުރުމާއިރަޖިސްޓަ ބިލުެގ  އުފަންދުވަހުެގ  ހެދުމުެގ  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި  ފިކޭޓާއި 

ޖޮއިން ޖޮއިން  ޓުދިރާސާކުރުމަށް  މިވަނީ.  އުފެދިފައި  ފަރާތްތަކާ  ޓުކޮިމޓީއެއް  އެކި  މިދަނީ  ައޅުަގނޑުެމން   ކޮމިޓީން 

ބިލާ ިމ  ބޭފުޅުން  ެއ  އެޮގތުން  ބައްދަލުކޮށް  ހޯދަމުން.  ޚިޔާލު  ހުރި  ހެލްތުމިއަ ،  ބެހޭޮގތުން  ބައްދަލުވުން   ދުެގ 

ތި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވާލީ. އަޅުަގނޑު މި ބައްދަލުވުން  ،  ބައްދަލުކުރަން ނިންމައި  މިނިސްޓްރީއާ

ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް،  އޮތީމިެގންދަން ނިންމާފަިއ    ކުރިއަށް ،  އަރުވާނަން. ދެން  ފުރަތަމައިނުން ތި 

ވެސް  މިނިސްޓްރީން   ތުހެލް ބޭފުޅުން  ދެ  ނުވަތަ  ކަންނޭނެގ  ބޭފުޅެއް  ެއއް  ކޮންމެވެސް  ވެސް  ބޭފުޅުން  ދެ   

ައޅުަގނޑު   ިވދާޅުވުމަށްފަހުަގއި  އެްއޗެއް  ކޮންމެވެސް  ބޭފުޅުން  ތި  ވާނަމަ  ފުރުޞަތު ބޭނުންކަމަށް    މެންބަރުންނަށް 

، އެޮގތުން ފުރަތަމަ އެްއވެސް މެންބަރެްއެގ ކުރުމަށް. އެހެންވީމާ  ދޭނަން މެންބަރުން ބޭނުން ސުވާލެއް ތި ބޭފުޅުންނާ

އޮތްކަމަ ދޭތެރޭަގއި  ޮގތާއި  ކުރިއަށްެގންދާ  މި  ފުރަތަމަ  ށްޚިޔާލެއް  އެހެންވީމާ،  އާދެ!  ހެލްތު  ވާނަމަ.   އަޅުަގނޑު 

 ން. އަރުވަ މިނާއަށް ފުރުޞަތުމޫ؟ ނާ ދެއްތޯމިމޫއިންފޮމޭޝަން  ޑިރެކްޓަރ ހެލްތު ،މިނިސްޓްރީން

 

އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖުމަންޓް އެންޑް ރިސަރޗް ޑިވިޝަންެގ ޑިރެކްޓަރ    ހެލްތުޑިރެކްޓަރ،  ެގ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

 ވާހަކަދެއްކެުވން:هللا ޢަބްދުމިނާ މޫ
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އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖުމަންޓް އެންޑް   ެގ ހެލްތުމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުމިނާ.  ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. ައޅުަގނޑު މިއީ މޫ

ޑިރެކް  ޑިވިޝަންެގ  ބިލާރިސަރޗް  މި  ިމޮގތަށް  މަސައްކަތްކުރަނީ.  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަ ބެހޭ  ޓަރއަކަށް    ޮގތުން 

ފައްޓަިއެގންނާ  މުޏާދައްކާލަން ހަމަ މަސައްކަތް  ބިލު އޭ.ޖީ އޮފީހުން  މީެގ    އަޅުަގނޑުމެންނާ  އްކޮށްއެ މި  ހިއްސާކުރި 

ފަރާތުން   ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެންެގ  އޮތްތޯ  ކޮމެންޓެއް  ހެލްތުއެްއވެސް  ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް  ، ެގ މަސައްކަތުެގ 

ިއތުރަށް ކުރަންޖެހޭ، އިތުރުކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ބައެއް އޮތްތޯ ވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ   މީެގ  ތެރޭަގއި  ޒިންމާތަކުެގ 

ދެންއެހި  ށްލަފައަކަ ހަމަ .  އޮފީހާއެޮގތަށް    ،  އޭ.ޖީ  މީަގއި  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންެގ    އަޅުަގނޑުމެން  ހުރިހާ އެއްކޮށް 

 ކުރެިވެގން މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މިވަނީ.ެއއްކޮށް އިންކޯޕަރޭޓު ކޮމެންޓްސްތަކާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ލީަގލް. 

 

 ެގ ސީނިއަރ ލީަގލް އޮފިސަރ މުޙަްއމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ ވާހަކަދެއްކެުވން:މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

މިނާ ފާހަަގކުރެްއވި ެގ. ދެންމެ މޫސީނިއާ ލީަގލް އޮފިސަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު،  މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީއާދެ!  

އޮފީހާ ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  އަޅުަގނޑުމެންނާއި  ސްޓޭޖުަގއި  ޑްރާފްޓިންގ  ބިލު  މަޝްވަރާކުރެވިފައި    ފަދައިން 

ކޮންމެޓު ބޭނުންވާ  ހިމަނައިެގންއަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ހުށަހަޅާފައިތައް  ޖުމުލަޮގތެއްަގއި      އެހެންވީމާ،  މިއޮތީ.  ބިލު 

އޮތްޮގތާ ބިލު  މި  މިހާރު  ދެންބުނާނަމަ  ނެތް.  އަޅުަގނޑުމެންެގެއއް  މައްސަލަތަކެއް  މާބޮޑު  މީަގއި ،  މެދު  ބޮޑަށް 

ރެއިންނޭ. އަންނައިރުަގިއ  ދިާމވާނެހެން ހީވަނީ މަސައްކަތް ބޮޑަށް ތަފުސީލުވެެގން އަންނާނީ ަގވާއިދުެގ ތެ  ކަންތައްތަކާ

އިދާރާތަކާ އެކި  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ކޯޑިނޭޝަންަގއޭ  އޮންނަ  އެ  ކަންތައްތައް    ދެން  ތަފުސީލުވެެގން  މި  އޮންނަ 

ެއކުލަވާލެވި މަސައްކަތްތައް   އަންނާނީ. އެހިސާބުން ދެން އަޅުަގނޑުމެން ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ކޯޑިނޭޓުެވެގން ަގވާއިދު 

 ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފަހަަގކުރެވެނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ނެެގންދަންޖެހޭ ކުރިއަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑު އެްއވެސް ސުވާލެއް އޮތްކަމަށް ވާނަމަ ެއ ސުވާލެއްކުރުމަށް ފުރުޞަތު ،  އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

މު އެދެން.  ހިއްލާލަދެްއުވން  އަތް  ބޭފުޅުން  ބޭނުންފުޅުވާ  ބޭފުޅަކު  ހުޅުވާލާނަން.  އެއްެވސް  ެއހެން  ޙައްމަދު. 
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ނޯޓުކުރެވިފަ. އާދެ! އަޅުަގނޑު އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މައްޗަންޮގޅި އުތުރު   ؟ބޭނުންފުޅުވޭތޯ އާދެ! މިހާރު 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް އަރުާވނަން.އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  

 

  ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު

، މިނިސްޓްރީއަށް މިހާރު  ވަރަށް ބޮޑަށް. އަޅުަގނޑު ހަމަ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ  ޝުކުރިއްޔާ ވަޑައިެގންދެއްވީތީ 

ފުއްދަނީ އެ  ބޭނުންތައް  އެ  ކާޑުެގ  އެ   ،އައި.ޑީ  މިހާރު  ތެރެއިންތޯ  ސިސްޓަމެްއެގ  ކޮން  އެއީ  މިސާލަކަށް 

  ޖިޓަލް އައި.ޑީ ކާޑެއް މިސާލަކަށް މި ޑި  ޔާއަޅުަގނޑުމެން މި ކި  ،ޖިޓަލްހަމައެކަނި އައި.ޑީ ކާޑު އެ ޑި ؟ބޭނުންކުރަނީ

ކުރަން ެއއީ  މިސާލަކަށް.  ކޮބައިތޯ  އަސްލަކީ  ބޭނުމުެގ  މި،  ހެދުމުެގ  ކި  ށްއަޅުަގނޑަ  މިހާރު  މި މީތި  ޔައިދޭން 

ކިޔާ އައި.ޑީ ކާޑެއް ހަދަން މިހާރު މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން ތި   އުނދަޫގވެެގން މި އުޅެނީ. ޑިޖިޓަލް އައި.ޑީ ކާޑެއް މި

ތި ބޭފުޅުން މިހާރުެގ ކާޑުތައް މި ބޭނުންކުރަނީ ނޫނިއްޔާ  ؟ެގންުގޅުްއވާ ސިސްޓަމުެގ ތެރެއަށް އެ އެޕްލައިކުރެވޭނެތޯ

.ކޯޑެއްެގ ޮގތުަގއި ައއި.ޑީ ކާޑު  ދެވަނަ ސުާވލަކީ މިސާލަކަށް ކިއު.އާރު،  ދެން ؟ކޮބައިތޯ  ކަކީތަމި ހުންނަ ޑިފިކަލްޓީސް

ނޫނިއްޔާ؟ ބޭނުންކުރެވިދާނެތޯ ކޮޕީއެއް  ހާޑު  ހަމަ  ބޭނުންވާނެތޯ  ހަމަ  ނޫނިއްޔާމުން  ހަމަ  ޮގތް  ެއ  ؟ ެގންުގޅެން. 

އިލް ޖަހާލީމާ ތި ބޭފުޅުންނަށް މިސާލަކަށް އެ  ނޫނީއްޔާ މިސާލަކަށް މިނިސްޓްރީެގ ތެރޭަގއި ައއި.ޑީ ކާޑުެގ އެ ޑީޓެ

ހުންނަހެން އެނެގން  ތަފުސީލުތަކެއް  ހުރިހާ  ތި  ،  މީހާެގ  މިސާލަކަށް  ެގންުގޅެން  ކާޑެއް  ޑިޖިޓަލް  އެ  މިސާލަކަށް 

 ؟ންޑުކުރަނީ ކޮންޮގތަކަށްތޯރެކޮމެބޭފުޅުންނަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ައޅުަގނޑު އަޅުަގނޑު އެރު   ފުރުޞަތު   އާދެ!  ދަންނަވާލާނަން.  ކުރިން  ހުރިހާ   ެގވުމުެގ  މިހުރީ  ވިސްނުމުަގއި 

ވާހަކަައކީ ެއ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދޭން. ،  ދިނުމަށްފަހުަގއި ދެން އެއަށް ޖުމުލަ ޖަވާބެއް  ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފުރުޞަތު

  ، ތެރި ެމންބަރު އެ ފާހަަގކުރައްވަނީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ިއއްޒަތް  ، އެހެންވީމާ، ނޯޓުކޮށްލެްއވުން އެދެން ސުވާލު. ދެން

އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީަގއި ަވރަށް ބޮޑަށް އެބަ މަޝްވަރާކުރެވޭ އެ ކާޑުެގ ބޭނުން އެންމެ ރަނަގޅުޮގތުަގއި ހިފުމަށް. 

މަޢުލޫމާތުތަކަކާއި ހުރިހާ  ކާޑަކީ  އެ  މަޢުލޫމާތަ  ،އެއީ  ހުރިހާ  ބޭފުޅެއްެގ  ކާޑަކަށްވުން.   ކާއެ  އިންނަ  ލިންކްވެފައި 

ހެލްތު ވި  މިސާލަކަށް  ކަމުަގއި  ޓްރާންސްޕޯޓު  ސްޔައިންފޮމޭޝަން  އަދި  އިންފޮ  ެވސް  ކަމުަގިއ ރިލޭޓެޑް  މޭޝަން 

ބޭނުންކުރާ ކަމަށްވާނަމަ    ކޯޑެއް މިސާލަކަށް   ެވސް. އެހެންވީމާ، ެއޮގތުން މިސާލަކަށް އެ ކާޑުަގިއ ކިއު.އާރު  ސްޔަވި

މާތުތަކެއް ވެސް އޭަގއި ެއކުލެވިފައި ހުރުން. ޑް ޓައިޕް ނުވަތަ އެކަހަލަ ކޮންމެވެސް އެހީތެރިެވވޭނެ މަޢުލޫލައޭަގއި ބް
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އަރުވާނަން މަނަދޫ    ތެރެއިން. އެހެންވީމާ، އެއީ ދެން އަޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު  ، އާދެ! ސިްއޓަމުެގއެއީ އަޅުަގނޑު 

 ތްތެރި މެންބަރު ހާރޫން.ދާއިރާެގ އިްއޒަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ހާރޫންމަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އެބައުޝުކުރި ކަމެއް  ތިން  ބޭނުންާވ  އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން  މުޤައްރިރު.  ކަމަކަށް އްޔާ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ީމެގ  ޅޭ. 

ދެން ވާހަކަ.  މީހުންެގ  ވިހާ  ޭގޭގަގއި  އެބައާދޭ  އެ  ،  މީަގއި  ހެލްތު މިސާލަކަށް  ކައިރި  އެންމެ  ވިހަިއެގން   މީހާ 

ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން  ެގންދާ ވާހަކަ.  ހުރިހާ ރަށެއްަގިއ  ،  ސެންޓަރަކަށް  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ރާއްޖޭަގއި 

ހެލް މިސާލަކަށް  ތު ހުރި  މިޑް  ފޫޅުމައިންމި    ސެންޓަރުތަކުަގިއ  ލެވެނޫނީ  އެ  ތިއްބަވާނެތޯ ވައިފް  ނަރުހުން  ލްެގ 

ފުރާ މި   މާ ފޯމުޅުައޅުަގނޑެއް ަގބޫލެއްނުކުރަން އެ ފެންވަރުެގ ބޭފުޅަކު ނެތިއްޖެްއޔާ ފޫ،  ފުރަތަމަ ކަމަކަށް. ދެން

އަޅުަގނޑުެގ    ،ވާލު. ދެންކަމަށެއް. އެއީ އަޅުަގނޑުެގ ފުރަތަމަ ސު  މަޢުލޫމާތު އޭެގ ރަނަގޅުޮގތުަގއި ެއއްކުރެވިދާނެ

މަޝްވަރާކުރެިވެގން  ދެވަ ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޮްއވައި  އޮތްޮގތަށް  މި  ބިލު  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ނަ ސުވާލަކީ، 

ކާޑަކާ  ނިމުމަކާ ސްމާޓު  ނުވަތަ  ޑިޖިޓަލް  އާދެެވނީ  މި  ދިމާށްއަދިމާ   ހަމައަށް  ެއ  ީމަގިއ  ށް  އަ.  ދާއިރުަގއި 

އަނެއްކާ ފޫޅުމާ   ،ެގ ބައްޕަެގ މަޢުލޫމާތު. ދެންމަކުއްޖާެގ މަން  ރިލޫމަތުތަކުެގ ތެރޭަގއި އެބަހުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢު

ކިޔަން ފޯމެއް އަނެއްކާ ރަޖިސްޓަ  އެބަޖެހޭ ފަހަތުން  އޭެގ،  ފޯމެއް ލާފައި ރީ ހައްދަން ފޯމެއް ލާން އެބަޖަހޭ. ނަން 

ޕްރޮސެސްތަކެއް ފަހަތަށް އެބަ އާދޭ. ދެންބަމި    ލާން އެބަޖެހޭ. ައޅުަގނޑުމެންެގ މަިއަގނޑު ވިސްނުމަކީ،  ،  އިވަރު 

ނިމިފަ މިކަން  ފޯމަކުން  ލާޒިމުކުރުން.  އި،  އެއް  ާގނޫނުަގއި  މި  ހައްދަން  ކާޑު  ޮގތުަގއި  ކަމެްއެގ  ކޮށްދޭ  ދައުލަތުން 

ހެލްތު އެްއކަލަ  ވިހަިއެގން  ،  މާނައަކީ އިދާރާއެއް  ހެލްތު  ދައުލަތުެގ  ފުރާފަ  ސެންޓަރަކީ.  ފޫޅުމާ އި  ސެންޓަރުން  ލާ 

ޒިންާމއެ ދައުލަތުެގ  މައްޗަށް  މަޢުލޫމާތުެގ  ދޭ  އެ  ަވކި  ފޯމުަގއި  ހައްދަ  ތެރޭ  މުއްދަތެްއެގކޭ  މީހާ  އިކާޑު    އަށް އެ 

ދާއިރު އެޮގތަށް  މިހާރު  މި އިންނަނީ  ަގއިދިނުމަކީ.  ކަމަކަށް  ބޮޑަށް އަޅައިަގންނަ އެްއ  ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ 

އެ އެޑްރެސް އެއީ ތިބޭފުޅުން ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ކިހާ މުހިންމު  ؟ެއއް މި ޖަހަނީ ނޫންތޯ ދާއިމީ އެޑްރެސް ކުއްޖާެގ

މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ވިސްނުމުަގއި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެބަހުރި މިސާލަކަށް ެގެއްއެގ ނަމުަގިއ  ؟ އެްއޗެއްތޯ

އޭތީަގިއ    ،މީހުންެގ ރަޖިސްޓަރީ. ދެން  ދިރިއުޅޭ  ދޯ އެ  ށް ނާދޭއަދި އެައކަ  ގައިކުއްޖާ ޖެހިއެއް ކަމަކު އެ ެގ ބަހާއިރު

ެގންޮގ ރަޖިސްޓަރީ  މައްސަލަައކީ،  ދިމާވާ  ޖަހާފައި  އްސަ މި  ދަރި  މީހާ  ޕްރިންޓު ،  މި  ދެން  ޖަހާފައި  ދަރި  އެމީހާ 

އެއީ.  ކޮށްކޮށް ެއއްޗެްއ  ެގންުގޅޭ  ކަމަެގން  ެއއްވެސް  ލީަގލީ  ނޫން.    ކަށްއަނެއްހެން  ވެސް  އެްއޗެއް  ބޭނުންކުރެޭވ 

މިސާލަކަށް އެހެ ދާން.  ނިޒާމަކަށް  ކުރެވޭނެ  މިކަން  އެޑްވާންސްކޮށް  ތަންކޮޅެއް  ވާނީ  ކިހިނެއްތޯޭއ  ންވެއްޖެއްޔާ 
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ދޯ ޮގތަށް  ކުރާ  ރަޖިސްޓަރީ  އެމީހާ  ނަމުަގއި  ޭގެގ  ބައްޕަެގ  ކުއްޖާެގ  ާގނޫނުަގއި  އެކަހަލަ ؟ އަޅުަގނޑުމެން 

ވާނީ ހަދަިއފިއްޔާ ކިހިނެއްބާއޭ  ޮގސްެގން  މަޤް؟ ވިސްނުމަކަށް  ފޫޅުމާ ޞަިމ ދެންނެވިހެން  ލާ  ެއ  ވިހަިއެގން  ދަކީ، 

ކުއްޖާ    ފޯމާ އެ  ޑީ. ައއި  ރަޖިސްޓަރީވެއެކީަގއި  ވުން  ޒިންމާއަކަށް  ދައުލަތުެގ  ައއުން.  އުފެދިެގން  މީހާއަށް    ކާޑެއް 

 ދިނުން.ކާޑު ދިނުން. ެއކަން ސާފުކޮށްލަ ޑީ. އައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

   އަށް. هللا ައރުވާނަން ބާރަށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުއަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ،ދެން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

ހެލްތު މަރުޙަބާ  ޗެއަރ.  ބޭފުޅުން.    ޝުކުރިއްޔާ  ތިއްބެވި  ވަޑަިއެގން  ނެތް. މިނިސްޓްރީން  ސުވާލެްއ  އަޅުަގނޑުެގ 

ބޭފުޅުން ވިދާޅުެވްއޖެ ކޮމިޓީއަށް ބިލު އައުުމެގ ކުރީަގިއ ޑްރާފިންޓިންގ ސްޓޭޖުަގިއ ތިބޭފުޅުންެގ ފުރިހަމަ   ތިދެން،  

ކުރެިވެގން ކަމަށް އެ ބިލު ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތީ. ދެން    ންސަލްޓުކޮ  ވެސް  ެއއްކޮށް، އަދި ތިބޭފުޅުންނާ  އެހީތެރިކަމާ

އެންމެ ބޮޑު  ކަމަށް  މަ، ހަދާ ގަވާއިދުތަކުެގ ތެރޭަގއި  ބިލު ާގނޫނަކަށް ވެެގން ދިޔައިއެ  އިތުރަށް  ، ދެން  އެހެންވީމާ

މަރު ބަދަލުކުރުމުެގ  މަޢުލޫމާތު  ނޫނީ  ބަިއވެރިވުެމއް  އެހެންވީމާ  އްލާއެޙަތިބޭފުޅުންެގ  ބޮޑަށް ސުވާލަކަށް ،  ދާނީ.  ވުރެ 

ވެސް  ދެން  އަޅުަގނޑު   އެންމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  އޮތީ  ކާޑުމި  ހަމަ  މި  މި ،  ަގބޫލުކުރެެވނީ  މިހާރު 

އޮންނަނީ އުފަންވުމާއި މަރުވުން  ަގއި މި  މިހާރު މީަގިއ،  ޑީ ކާޑު އިނޭގތޯ. އެ ކާޑު ފުރިހަމަެވެގންދާއިރު .ެގންުގޅޭ ައއި

ކުރުމާއި ދި އުފަން،  ރަޖިސްޓަރީ  ސެޓްފިކެޓާއި  ހެދުމާއިދުވަހުެގ  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެްއކަން  މި  ވެހި  ހަތަރު ، 

ކެވެނީ  ވާހަކަ ދެ   އެ ކާޑު އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި މި ،ފަސްކަމެއްެގ ވާހަކަ މަިއަގނޑު ޮގތެްއަގއި މިއޮތީ. އެހެންވީމާ 

ޭއގެއިން    ވީހާ ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށްެގން  ބޮޑަކަށް  އެއެްއކަލަ  ެވސް  ބަދަލުަގިއ  ދިއުމުެގ  ހިފައިެގން  ކާޑު  ކަރުދާސްތަްއ   

ބޭނުންކުރަން ޮގތުަގއި  ފުރިހަމަ  އެންމެ  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  މަޢުލޫމާތާއި  މީހާެގ  ބޭސް  ބޭނުންކޮށްެގން  އެްއ  ޑާޓާ 

ޮގތަކަށް މަޢުލޫމާތު،  ގާއިމުކުރެވޭނެ  ހުރިހާ  ދެންނެވި  މި  ބޭނުންކޮށްލައިެގން  ކާޑު  ހަމަ  ތެރެއިން  އޭެގ  ތަކެއް ނޫނީ 

ކުރާއެއް  ކަމެއް  އެކަހަލަ  ޮގތަށް.  ތިބޭފުޅުންކުރެވޭނެ  ެވއްޖެްއޔާ  ދެންނެވީ  ނަށްކަމަށް  މި  ޮގންޖެހުމެއް  ، އޮންނާނެތޯ 

ބޭފުޅުންނާ ޓްރާންސްޕޯޓު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވާހަކަދެއްކިއްޖެ  މިހާރު  ކާޑާ  ވެސް  ލައިސަންސް  ލިންކު    މިއާއި 

ފަރާތްތަކާ އެހެން  އަދި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބަދަ  ވާހަކަ  ކުރުމަށް.  ޕާސްޕޯޓުެގ  ބޭނުން ދެކެިވއްޖެ  ކާޑު  ލުަގއި 

  ،ޮގތުަގިއ މި ކާޑު ބޭނުންކުރެވިދާނެތޯ  އެްއކޮށް މިީއ ހަމަ ކްރެޑިޓް ކާޑުެގ  ބޭންކުތަކާއަދި  އިނޭގތޯ.    މި  ކުރެވިދާނެތޯ
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އް ޮއވެދާނެ ޮގންޖެހުމެ  ަގއިލިންކު ކޮށްލާއިރު   އެއްކަލަ  ކަހަލަ ދައްޗެއްތޯ ހުންނާނީ. ހަމަ އެހެން ހުރިހާ އެއްޗެއް ކޮން

ކަމެއް  ކަމަށް އެްއވެސް  ފާހަގަވާއެބައޮތްތޯ  ފާހަަގކޮށްލަ   .  އޮެވއްޖެއްޔާ  ކަމެއް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް   އިފިއްޔާއެކަހަލަ 

 ފަސޭހަވާނެތީ. ޝުކުރިްއޔާ.  މަސައްކަތް ކުރަން  ކޮމިޓީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދު ސަލީމްއަށް. އާދެ! ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަ

 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

  މަ ފޫޅުމާ ފޯމު ހެލްތު އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ، ޒަމާނުއްސުރެ މި އޮންނަނީ ިވހެއި

ޮގތަށް. ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް. މި    ސެންޓަރުން ފުރަތަމަ ވެސް ފޮނުވަން މިޖެހެނީ ހެލްތު  މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާ 

މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެބަހުރި ާގނޫނީ ބާރު ލިބިފައި ހުރި  ،  ދެންއިނޭގތޯ.    ބިލުަގއި ެވސް މި އޮންނަނީ އެހެން

ބިއުރޯެއއް ދެންޗީފް  ިއނޭގތޯ.    ސްޓެޓިސްޓިކަލް  ހުންނަވާ.  އެބަ  ވެސް  ސްޓެޓިސްޓިކަލް    ،ސްޓެޓިސްޓީޝަން  މި 

ދާންވާ އޮފީހަށް މި މަޢުލޫމާތު ދިއުން އެ  އެންމެ މުހިންމު އެކައްޗަކީ. ފުރަތަމަ ވެސް  އި  ެގ މީގަ ނޕަރޕަސް ކަންނޭ

ދެންދެން  ރަނަގޅުވާނެއޭ   އަރަނީ.  ހިތަށް  އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން  އެކަ،  އަޅުަގނޑު  ކޮބައިތޯ   މިމަކު  ބޭނުންވަނީ 

 ؟ މިހާރު މިވަުގތު މި ބިލުަގއި އޮންނަންޖެހޭ ސަބަބަކީދެން މިހެން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހެލްތު މެންބަރު  ެގމިނިސްޓްރީ   އަޅުަގނޑު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ދެއްވުމަށް  ން ބޭފުޅުން  ޖަވާބު  ސުާވލަށް  ، ކުރެއްވި 

ތި ރަނަގޅުވާނެހެން.  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ވެސް  ިވޔަސް  ކަމުަގއި  ދެްއވި  ޖަވާބު  ބޭފުޅެއް  ބޭފުޅުން    ކޮންމެ 

 ؟ ދެއްތޯ ރަނަގޅު؟ ވުނީތޯނިންމަވައިެގން ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާ! ނޯޓު ނުކުރެ 

 

އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖުމަންޓް އެންޑް ރިސަރޗް ޑިވިޝަންެގ ޑިރެކްޓަރ    ހެލްތުޑިރެކްޓަރ،  ެގ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

 ވާހަކަދެއްކެުވން:هللا ޢަބްދުމިނާ މޫ

އެހެންވީމަ.   ކަވަރދެން،  ފަށާނަން  ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑަށް  ކަވަރކޮށްލާނެ.  މިކޮޅުން  މުޙައްމަދު  ބައެއް  ނުކުރެޭވ 

ކޮންމެ ޮގތެއް ވިޔަސް ައޅުަގނޑުމެން   އި،ހުރި ދަތިތަކާ  ބެހޭޮގތުން ދެން  ކާޑު ޑިޖިޓަލް ކުރުމާ  ޑީ.ށް ައއިސުވާލަކަ
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އޮފް    ރީމިނިސްޓްއި  ދީފަލަމި ބިލުަގއި އެބައޮތް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ކިޔާ،  އެބައިން   ބޮޑަށް މިއަށް މި ފޯކަސް ކުރީ މީެގ

ކަުއންސިލުހެލްތު އަދި  ކަންތައްތަކާއި،  ކުރަންޖެހޭ  ޑީ.އެން.އާރުން  ކަންތައްތަކާއި،  ކުރަންޖެހޭ  ކުރަންޖެހޭ  ން  ތަކުން 

އަޅުަގނޑުމެން ފޯކަސްެއއް  އަނެއްހެން  ކަށް  މި ބިލަށް ބަލާލާއިރު. މި ބިލުެގ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންނަ  ކަންތައްތަކާ

 ެގ ބަޔަކަށް. އެހެންނަމަވެސް، ޞިއްޙީ ކޮންމެ ޚިދުމަތެއް މި ލިބެނީ އިންޝުއަރެންސްެގ ދަށުންނުކުރަން ޑީ.އެން.އާރު

ބަލާފަ  ޑީ. އައި އައި؟ ދެްއތޯއި  ކާޑަށް  ބަލާފަ  ޑީ. އެހެންވީމާ،  ޑިޖިޓަލް  އި  ކާޑަށް  ިވޔަސް  ޮގތެއް  ކޮންމެ  ދެންޏާމު 

  ކިއު.އާރު   އެްއކަލައެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑު    އެކްސެސް ވެސް ފަސޭހަ ވެެގންދާނެ ނިޒާމެއް.އެ    ކުރެވެންޏާމު ެއއީ

ދަނީ.   އެ   އެޅިެގންދެއްތޯ  ވަކި ލިމިޓެޑް ޑޭޓާެއްއ    ިއންނާނީ  އިކޯޑުގަ   ކިއު.އާރު   ، ކޯޑުެގ ވާހަކަ ދަްއކާލީމަ ހިތަށް އެރީ

އަޕްޑޭޓު ޑޭޓާއަކީ  ކިއު.އާރުއެ  ކިއު  ކުރެވެންޖެހޭ  ވިޔަސް،  ކަމުަގއި  އިން  ތެރެއިން    .އާރުކޯޑެްއ    އަޕްޑޭޓު ކޯޑުެގ 

މީހެއް.    ކުރެވެންވާނެ ކުރެވޭނެ  ބޭސްފަރުވާ  ބަްއޔަކަށް  ަވކި  މިއަދު  އެމީހާއަކީ  މަޢުލޫމާތު.  ެއ  އަބަދުވެސް 

އެބަލި   ޮގސްދާނެ.  އިތުރުވެެގން  ބަލިތައް  އިތުރަށް  ވެދާނެ.  ވެސް  ތަފާތު  ބަލި  ެއ  މާދަމާ  އެހެންނަމަވެސް، 

ދާނެ.   ވެސް  އެެއހެންވީމާފަސޭހަވެެގން  އަޕްޑޭޓު   ،  އެްއޗެއް  ހުރިހާ  ެއ  ކިއު.އާރު  މީހާެގ  އް ކޯޑެ   ކުރެވެންވާނެއޭ 

އެ  ،ހެންވީމާއެ  .އޮންނަންޏާ މާނައަކީ،  ވެެގންވާނީ  ޑިޖިޓަލް  އޭެގ  ެއްއޗަކަށް    ނިޒާމު  އަޕްޑޭޓެޑް  ޑޭޓުޑޭ  ވަރަށް 

އެކްސެސް ެވެގންދާއިރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ެއއްބައި ޑޭޓާތަްއ  އެްއކަލަ މި  ނޫންނަމަ،  . އެހެންއޭވެެގންދާންވާނެ

އެހެންމަދުވެ ޮގސްދާނެ.  އެެގން  ވެސް  ނޫނިއްޔާ  މަޢުލޫމާތުތައް  ދެން  ހަމަ  މީހާެގ  ޮގސްދާނެ.    ހަމަ،  މިސްވެެގން 

ކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ. ފެސިލިޓީއަށް ފޫޅުމާ ފޯމު ސަބްމިޓު  ސެންޓަރ ނުވަތަ ހެލްތު  ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ހެލްތު،  އެޮގތަށް 

އެހެންނަމަވެސް  ވިޔަސް.  ވިހެިއކަމުަގިއ  ެގއެްއަގިއ  ފަހުން  ހަމަ  ަގނޑު  އަޅު،  އެއީ  އަހަރުެގ    2017އެންމެ  ވަނަ 

ހެލްތު %  ޑިމޮްގރެފިކް  ވެސް  ބަލައިލާއިރު  ރަ  99ސަރޭވައށް  ކުދިންެގ  ހަމަ  ފަިއވްެގ  އަންޑަރ  ޖިސްޓަރޑް 

ބަރތް ސެޓްފިކެޓެއް  ސެޓްފިކެޓެއް،  އެ ކުއްޖާއަކީ ވެލިޑު  ،ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް  ވެސް  މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލައިލާއިރު

ދިވެ މާނަައކީ  ޭއެގ  ކުއްޖެއް.  ބަރތް  އޮތް  ހަމަ  މިދަނީ  ކުރެވެުމން  ވެސް  މިހާތަނަށް  ައސްލު  ހިރާއްޖޭަގއި 

ވަރަށް މަދުން  ،  އޭ. ދެން އެހެންނަމަވެސްރެޖިސްޓްރޭޝަންެގ ކަންތައްތައް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކުރެވެމުން އެބަ ެގންދެ

%މަޢުލޫމާތު  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   އެބައ99ުލިބޭ  ޕަސެންޓެއް  އެހެން  ތެރެިއން  ވިހާފަިއ  ެގ  ހަމަ  ޭގަގއި  ޅޭ 

ާގނޫނު ރަ މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެހެންވީާމ،  އެބައުޅޭ.  ބައެްއ  މަދު  ޕޮޕިއުލޭޝަންެގ  ނުކުރާ  ވެސް  ޖިސްޓަރ 

ލާޒިމުކުރަނީ   މި  އެއަށް  ވެސް.  ވާހަކަ  ކުރެވޭ  ޖޫރިމަނާ  ރުފިޔާއިން  ހާސް  ދިހަ  ދެއްތޯ  އެބައޮވޭ  ފާސްވެެގންދާއިރު 

، ހަމަ ރައިޓްސްތައް ރިޒަރވް ކުރުމަށް ޓަކައި ،  ން. އެ ކުއްޖާއަކީ ެއކުއްޖާެގ ޙައްޤުޖިސްޓަރ ކުރުމުެގ މުހިންމުކަރަ

ރަ ހަމަ  އެބަުއޅޭ  އެހެންނަމަވެސް،  ޓަކައި.  ދިނުމަށް  ފޭސްއެއް  ކުއްޖާއަށް  ސްކޫލުތަކަށް  ޖިސްޓަރއެ  ނުކޮށް 
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މި   ޞިއްޙީ،  އްސަނުެގންގޮ  ވެސް  ކުދިން  އެ  އެބައުޅޭ.  ކުދިންތަކެއް  ތިބޭ  ޭގޭގަގއި  ނުގޮއްސަ  ހޯދަން  ޚިދުމަތް 

ޓަކައި   ެގސިސްޓަމު ެވއްދުމަށް  ހިމަނާފަ  ،ތެރެއަށް  ޮގތަށް  އެ  ބިލުަގއި  މި  ޓަކައި  އެޅުމަށް  ވާނީ.  އި  ބާރު  ވެސް 

ރަނަގޅު ބިލުަގއި،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މި  ކުރިން  މި  މީެގ  ވަރަށް  ،  އެކަހަލަ  ވަރަށް  އޮތީ  ާގނޫނުަގއި 

ކަމުގައި ނުކުރާ  ޖުއޮތީ    ވިޔަސް  ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ރުފިޔާެގ  ދިހަ  ކަންނޭނެގ  ރުފިޔާ  އޮތީ.  ރިމާހަތް  ނާއެއް 

މި ޕްރޮސެސް  މި  ވެެގން އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ހަމަ  މަދިޔައި   ޮގތަށް  ލިބިެގންދާނީ.  އަދި ،  ފުރިހަމަކަމެއް 

ބިއުރޯއަށް  ޓިސްޓެ މަކީއްސްޓިކަލް  މި  ދެއްތޯޢުެވެގންތޯ  ހުށަނާޅަނީ  ވިހާ؟ ލޫމާތު  ފޯމުަގިއ  ،  މަރުވާ  މިހާރު  ފޫޅުމާ 

ަމ  ކުއްޖާެގ މަންމަ ވިހެއި  ، ކޮންޑިޝަންސްތަކާއި  މަެގ ޕްރީލޫމާތުތަކެއް ހިމެނޭނެ. ކުއްޖާެގ މަންޢުވަރަށް ބަިއވަރު މަ

ވެއިޓާ  ކުއްޖާެގ  އަދި  މަސްކަމާިއ  ކިތައް  ވަރަށް  ޙީއްޞިއެީއ  ،  ބަނޑުަގއި  ނަަގންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ޮގތުން 

މަ ފޮޢުބައިވަރު  ވެއިޓެއް   ރލޫމާތު.  ވަކި  ެއއީ  ެވއިޓު،  ެއގްޒާމްޕަލް  އަންޑަރ  ވިހަ  ކީްއެވެގންތޯ  މި    .ނީކުދިން 

ކޮން،  ކީްއވެެގންތޯ  ހުރެެގންމަންމަެގ  ކޮންޑިޝަންސްތަކެއް  ވިހަނީކަހަލަ  މި  ކުދިން  މިކަހަލަ  މަންމަ  އެކަހަލަ   .ތޯ 

ޑަބްލި ޑީޓެއިލް  ބަިއވަރު  ސްޓޭންޑަޑަށްޔުވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން ފޯމެ،  .ެއޗް.އޯެގ  ސްޓޭންޑަޑަށް  ހުންނަ  ޓަށް 

ފޯމަކީ.   މި  ެއއީ  ފޯމެއް  ތެރެއަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ފޯމު  ނަާގ  ،  އެ  އެ  އަޅުަގނޑުމެން 

ފޯމުން  ،  އިންޓަރވެންޝަންސްތަކާއި އެ  ޮގތް  ކަންތައްކުރަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ދާއިރާއިން  ހެލްތު  ދެން 

  ހަމަ މޯލްޑިްވސް  ،ލޫމާތުތަކުެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެ ބޭނުންކުރަން. އެހެންނަމަވެސްޢުއަޅުަގނޑުމެން ނަާގ މަ

އަޅުަގނޑުމެން    ޑީ.އެން.އާރާިއ  އާ  ބިއުރޯ  ސެޓިސްޓިކްސް ވެސް  ހަމަ  އެްއކޮށް  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ަގާވއިދުން 

މަ ހުރިހާ  ޑޭޓާޢު ފޮނުވަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ރިކުއެސްޓު އެ  ލޫމާތުތަކެއް  އަޅުަގނޑުތެރެއިން  ހަމަ  މެން  ކުރާހެން 

އަޕްޑޭޓުވުމާެއކު އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެމް.ބީ.އެސްައށް  ވަުގތުން  އަޅުަގނޑުމެންދަނީ  ޝެއަރކުރަމުން. ހަމަ   

ލޫމާތުތައް ވެސް  ޢުމަ  ޙީއްޞިަގވާއިދުން އެ ބޭފުޅުންެގ އަހަރީ ސްޓެޓިސްޓިކްސްތަކުަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ  ،  އެޮގތުން

  ވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ  ރަށެއްަގިއ ހެލްތު ސެންޓަރެއްަގއި މިހާރުހަމަ  ކޮންމެ    ،ވެސް. ދެން  ހަމަ ހިމެނޭނެ މިހާރު

ިވއްސި ޭގަގިއ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  ތިއްބަވާނެ.  މަރުވާ    ޑޮކްޓަރުން  ޭގަގިއ  ހަމަޖެހޭނީ،  ވިޔަސް  ކަމުަގއި 

ޚިދުމަތްދޭ  ޙީ  އްޞިސެޓިފައިކުރަން ވެސް، ފޫޅުމާ ފޯމު ފުރަން ވެސް ހެލްތު ސެންޓަރަށް ނުވަތަ    ޑެތު  ސްމީހަކު ވެ

 ށް ދާން. ޝުކުރިއްޔާ.  މި އިންނަނީ އެންމެ ކައިރި ތަނަކަތަނަކަށް 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ނީ ފިސަރ މުޙަްއމަދު ޢަބްދުލްޣައަރ ލީަގލް އޮ ހެލްތުެގ ސީނިމިނިސްޓްރީ އޮފް
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ކަންތައްދެން،  ޝުކުރިއްޔާ.   ބަެއްއ  އިތުރުކޮށްލާނަން  ައޅުަގނޑު  ވާހަކައަށް  ދެއްކި  މޫނި  ވެސް    މިހާރު  .ދެންމެ 

ބޮޑު ބަދަލެއް ނާންނާނެ ޮގތަކަށް  އްކަލަ  އެހަމަ ބޮޑަށް    ެއއާ ބަލާފައި،    ށްމަލުކުރަމުންދާ ޮގތަޢަމައިަގނޑު ޮގތެްއަގއި  

ރާއްޖޭަގއި އުފަންވާ    ހަމަަގއި  ވެސް އާންމު ޮގތެއް  މިހާރުހަމަ  ކަމަށް ފާހަަގކުރެވެނީ. އެއީ    ބިލު ފަރުމާކޮށްފައި އޮތް

ދެން ިގނަ އުފަންވުންތަކާއި    ހަމަ  ސްޓެޓިސްޓިކްސް ބަލާފައި ނެތީމަ،  ސީދާ  ައޅުަގނޑަށް  ދެން،  އަށްވުރެނުވަދިހަހަމަ  

ހެހަމަ   ހަމަ  ވެސް  ބޮޑަށް  މަރުވުންތައް  ވަރަށް  އަސްލު  އެހެންވީާމ،  އޮންނަނީ.  މި  ތެރޭަގއި  ފެސިލިޓީއެއްެގ  ލްތު 

ތަންތަނަށް މިނިސްޓްރީެގ  ދެން  ޙީއްޞިނީ  ބު  މި،  ހެލްތު  އޮންނަނީ.  މި  ުގޅިފައި  އަސްލު  ،  ދާއިރާ  އެހެންެވެގން 

ރިލޭޓުއި  މީަގ މިނިސްޓްރީއާ  ހެލްތު  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް  އޮންނަނީ.  މި  ސިވިލް  ވެފައި  ވެސް، 

ތެރެއިން ޖިސްޓްރޭޝަންރަ މި   ެގ  ީމަގ  އީބައެއް  އެހެންނަމަވެސް،  ވެސް.  މަރުވުމަކީ  އުފަންވުމާއި  އި  ދެއްތޯ 

ދެން ދެން    އުފަންވުމަށްފަހު  ލިބެންޖެހޭ  ފަރުދަކަށް  ބަލާނަމަ  ހައިސިްއޔަތުން  ފަރުދެްއެގ  ޕްރޮސެސްތަކަކީ  އަންނަ 

ރިހާ ކަމެއް މި އަންނަނީ ހަޤީޤަތުަގއި ހެލްތު މިނިސްޓްރީެގ ތެރެއިން ހުންނަ ކަންކަމަށް މި ލިންކުވާ ދެން ހުރި ހު

ހެލްތު  މުހިންމުކަން  ފޯމުެގ  މަރު  ފޯމާއި  ފޫޅުމާ  މި  އޮންނާތީވެ،  މީަގއި  ދައުރެްއ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ނޫންނަމަވެސް 

 މިނިސްޓްރީ ސައިޑަށް މި އަންނަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފުރު ހޯރަފުށިތަޞައާދެ! ދެވަނަ  އެބައިން  އެދިލަްއވާފައި  ފުރު  ކަށް  ފުރަތަމަ  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ތު ޞަދާއިރާެގ 

ރަތަމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ފިރުޝާން، ދެން ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފު. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ފު

ށް ދެ ބޭފުޅަކު އެދިލައްވާފަިއ  ތަޞައެރުވުމަށްފަހުަގއި އަދި ދެވަނަ ފުރުއެއަށްފަހު ޝަރީފަށް  ،  ތު ފިރުޝާނަށްޞަފުރު

ތިއްބެވި.   ފުރުއެ  އެބަ  ބޭފުޅުންނަށް  ދެން  ޞަހުރިހާ  އެރުވުމަށްފަހުަގއި  ޖަވާބު  އަޅުަގނޑު  ވެސް    އަނެއްކާ ތު 

 ! ކުރިއަށް ެގންދަވާ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފިރުޝާން،  އެޮގތުން. ތު ދޭނަންޞަފުރު ށްއެރުވުމަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ފިރުޝާންމަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މި ބިލުެގ މަިއަގނޑު މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ ވަރަށް    ،އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ދެން

ފަދައިން ފާހަަގކުރައްވާ  ބޭފުޅުން  ތި  ުގޅިފަހަމަ    ބޮޑަށް  ބޮޑަށް  ކޮންމެ  ވިހާ  .ވަރަށް  ހެލްތު   ވެސްމަރުވާ 

ޕަސެންޓުހަމަ  ފެސިލިޓީއެްއަގއި   ނަިއންޓީ  އޯވަރ  ސޭ  ލެޓްސް  ވެސް މީހުން    ރާއްޖޭެގ  މަރުވުން  ވެސް  ވިހެއުން 

ބޭރުގައި ރާއްޖޭން  ދިވެހި  މިދަނީ.  އެޮގތަށްދޭ.  ރާެވސް  ހަމަ  ތިން  މަރުވުމާ.  ވިހެއުާމިއ  ބޭރުަގއި  ބޭފުޅުން    އްޖޭން 
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ތެރޭަގއި   ޕޯޓަލްެއްއެގ  މިހާރު  ؟ އެކަންކުރުުމެގ ވިސްނުން އެބައޮތްތޯއޭޑިޖިޓަލީ އެއް  ކުރޭތޯ އެްއވެސް  ނުވަތަ  އަދި 

މަ އަޅުަގނޑަށް  ޮގތުޢުވަރަކަށް.  ލިބިފައިވާ  އެހެންނޫންތޯލޫމާތު  ސަބްމިޓުކުރަނީ  ފޯމު  ސެންޓަރުން  ހެލްތު  ؟ ަގއި 

މަޢުމަ ލިބިފަިއާވ  އަޅުަގނޑަށް  ނޫނިއްޔާ  ޯގސް  އިނޭގތޯލޫމާތުޢުލޫމާތު  މިސާލަކަށް  ،  ސުވާލަކީ.  ަގއި 

  ކޮންމެ ަގޑިއެްއަގއި ،  އެބަ ެގންުގޅޭ ޕޯޓަލްއެއް. ހަމަ އަބަދުވެސް އަޕްޑޭޓުވާސް  ވެ އެލް.ޖީ.ޭއަގއި    ،ަގއި ސިލުތަކު ކައުން

ކޮށްލީމާ، މުޅި އެ ޕޯޓަލްއަށް އަޕްޑޭޓު ވަތަ  ސިސްޓަމަށް ނު  ތަނެއްަގއި ހިނީގމާ އެ  ވެސް އަޕްޑޭޓުވާ އިވެންޓެއް އެ

ބަލާލެ  ރާއްޖޭެގ ސިސްޓަމުން  އެ  ތަނަކަށް  ވިހާ  ކަހަލަވޭހުރިހާ  ސެންޓަރުތަކާއި ،  މަރުވާ   ޮގތަކަށް.  ހެލްތު 

މިހުރި    ،ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި ޑިޖިޓަލީ ރާއްޖޭަގއި  އެ  ކައުންސިލްތަކުަގއި  ޕްލަސް  ފެސިލިޓީސްތަކުަގއި  މެޑިކަލް  ހުރިހާ 

ވިސްނު ެއއްެވސް  އެބަޮއތްތޯ  ތި  މެއްެގންުގޅުުމެގ  ޮގތަކީ؟ ބޭފުޅުންެގ  ިވސްނާ  ކޮބައިތޯ  މިސާލަކަށް   ؟އޮތިއްޔާ 

ޕޯޓަލް އޮންނަ  ފިލްއެލް.ޖީ.ޭއަގއި  ފޯމެއް  ވަކިން  ނުވަތަ  ޮގތަކަށް  މަރުެގ  ކަހަލަ  ސޭ  ލެޓްސް  ނުަވތަ  ކޮށްެގން 

އެހެންނޫންތޯ އެްއޗެއް ،  ސެޓްފިކެޓް  ފިލްކުރާ  އެއީ  ސެޓްފިކެޓް  އެެވސް ،  ޑެތް  ެއއްޗެއް.  ސައިންކުރާ  ޑޮކްޓަރ 

ވެސް  ޝުކުރިްއޔާ ަވރަށް ބޮޑަށް. އަދި އެކައްޗެއް. ހަމަ ހޮސްޕިޓަލުަގއި  ؟ ޑިޓަލްކޮށްެގންތޯ ނުވަތަ އެކަހަލަ ޮގތަކަށްތޯ

ޑޮކްޓަރ،   އެޕޮއިމަންޓުށް  ކަމިސާލަިއންޓަރނަލް ކަންކަމަށް.    ނެގތާއެ  ، ބޭނުންކުރޭ މި ޑިޖިޓަލް ސިސްޓަމް ދެއްތޯ

އެްއޗެހިރޑިސްޗަ މިކަހަލަ  ރިޕޯޓު  މި  ޖް  ދެއްތޯ  ވެސް  ތެރޭަގއިތާ  ސިސްޓަމެްއެގ  އެހެންވީާމ  ދެން،  ؟ ހިންަގނީ 

ިގނަ  ،  އޭެގން ޖެނެރޭޓުކޮށްލެވޭނެ ހެން. ދެންހަމަ  ވެސް    ހިކަހަލަ އެއްޗެ  ހީވަނީ ހަމަ ޑެތް ސެޓްފިކެޓުއަޅުަގނޑަށް  

 ައސްލު  އެކަހަލަ ވިސްނުމެއް އެބައޮތްތޯޖެނެރޭޓުކޮށްފަިއ ސްޓޭމްޕާއި ސައިންާއ ކަންނޭނެގ ޖަހާނީ.    ފަހަރަށް އޭެގ

 ސުވާލަކީ. ޝުކުރިްއޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފު.  ކެލާ ދާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް ޝަރީފްކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ބާ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވަޑަިއެގން ތިްއބެވި ބޭފުޅުން. އަޅުަގނޑު ޙަމަރު.  އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ

ތި އަރަނީ  ހިތަށް  އާސަންދަ  މި  މިހާރު  ދިނުމަށް    ބޭފުޅުން  ޚިދުމަތްތައް  އެހެން  އަދި  ޓަކައި ވެސް  ބޭނުންކުރަމަށް 

އޮންނަނީ   މި  ވެސް  ޞިިގނަޓަކައި  މި    ޙީއް  އޮންލައިންކޮށޭ  ފޯމު ހުމަރުކަޒުތަްއ  ފޫޅުމާ  އެހެންވީމާ،  ންނަނީ. 

ޮގތެްއ ނުވާނެތޯއޭ  ކޯޓުތަކަށް.  ދާންޖެހޭއެބަ  މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވެސް  ؟ އަޕްލޯޑުކުރާ  ވެސް ައސްލު   އަދި 
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ހީވޭއަޅުަގނޑަ ވަރަށް    ށް  އެއީ  ވަރަށް  ދާންޖެހޭނެހެން.  ފަހަރަމިހާރު  ޖެހެނީ    ށްިގނަ  ޤީޤަތުަގއި ޙަމަރުވުން ވެސް 

ފަހަރަށް   ިގނަ  ހުށަހަޅައިެގން  މި މި  ޝަރީޢަތަށް  މިކަންތައް.  ޖެހެނީ  ނިންމަން  ކައުންސިލު  އެހެންވީމާ،    ން، ސިޓީ 

އެބަވޭތޯ ޮގތެއް  ނިންމޭނެ  ހަމައިން  ކައުންސިލަކާ  އެބަޖެހޭ ؟ ކޮންމެވެސް  ހާލަތްތަކުަގއި  ބަެއއްކަހަލަ  ިގނަފަހަރަށް 

ސާބިތުކޮށްދޭނެއި  ަގއޭ   ،މަރުވި މަރުވިކަން  އެކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ނެރެން.  ކަހަލަ    ،ޙުކުމެއް  ސާބިތުކޮށްދޭނެ  މަރު 

ބިލުގައި މި  ހިމެނިދާނެތޯއޭ  މި  ކައުންސިލުން  ޙަޤީޤަތުަގއި  އަސްލު  ފަރުވާ ،  ދެން ؟ޮގތެްއވެސް  ބިލުން  މި 

ބޭ،  ލިބިެގންދާނެތޯ ރާއްޖޭެގ  އަޅުަގނޑުެމން  ފަރާތްތަކުން  ބައެއް  ވެސް    އިރުގަ މިހާރު  ޮގއްސަ  ހަނުގރާމަތަކަށް 

ެގނެވެނީ.   އެ  ވެސް  ދަރިެއއްކަން  އޭނަެގ  އެ  ނޭނެގ  ިގނފަހަރަށް  ޙަޤީޤަތުަގއި  އަންނައިރު  އެހެން އެބައާދޭ. 

މިތާ ތިބި  ؟ ރީކުރެވުނު ކަހަލަ ކަންތައް ފުރުޞަތު އޮންނާނެތޯއޭ މި ބިލުން ރަޖިސްޓަމިސާލަކަށް އެކަހަލަ ޮއޅިެގން 

ވިހާހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި މިބުނާ    އިރު  މިސާލަކަށް  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  ނޭނެގ  ިގނަފަހަރަށް  އެ  އަންހެނުންެގ ވެސް 

ޑިޕެންޑު ޤަުއމެއްގަ މިސާލަކަށް  .  ވާންޖެހޭނީ  މަޢުލޫމާތަށް  ެއ  އި  އެހެން  އަންނައިރު  ތިބެފައި  ޮގސް  ހަނުގރާމައަށް 

ެއއީ ދިވެހި  ެގނޭ.  ތިން ކުއްޖަކު ވެސް އެބަ    ، ދެ ކުއްޖަކު  ،ެއއް ކުއްޖަކު   ، ެގންނަ ކުދިން ެގންނަ ކަމަށް ވަނީ. 

ރަޖިސްޓަ ޖެހޭނީ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ެގންނަ  މަންމައެއް  ދިވެހި  ޖެހޭނީ  ައޅުަގނޑުމެން  އަދި  ކަމަށް  ރީކުރަންތާ  ކުދިން 

 ޝުކުރިްއޔާ. ؟ ވޭތޯއޭއި ަގޕްރޮސެސް  މި ޖެހޭނީ. އެކަމަކު އެކަހަލަ ެއްއވެސް ކަހަލަ ވެރިފިކޭޝަނެއް އެްއޗެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެދިލަްއވާފައި   ފުރުޞަތަށް  ދެވަނަ  ވެސް    3ިވ  ތިއްބެ އެބައާދެ!  ފުރުޞަތު  ދެވަނަ  އަޅުަގނޑު  ބޭފުޅުން. 

 އެރުވުމަށްފަހުަގއި ެއއްކޮށް ޖަާވބު ދިނުމަށް އެދޭނަން. މަނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހާރޫނު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ހާރޫންމަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ސުވާލަކީ  .ޝުކުރިއްޔާ  ފުރަތަމަ  އައި  މިހާރު  ،އަޅުަގނޑުެގ  ުގރޫޕު  ޑީ.ވެސް  ލޭެގ  އެބައިނދޭ  .  ހިމަނަން  ކާޑުަގއި 

ހިމަނަން   ްގރޫޕުއިންނަނީ. މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ާގނޫނުެގ ތެރެއިން ލޭެގ    ޝަނެއް ޮގތަށް މިޕްއެކަމަކު އޮ

މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން  މިސާލަކަށް    ،ދެވަނަ ސުވާލަކީ،  ދެން  ؟ކަަމކަށް ވެދާނެތޯ  ވަރުމަޖުބޫރުކޮށްފިއްޔާ ެއއީ ކުރެވޭ 

ޑީެގ އިޝޫ. ެއއީ ބަެއއް ކުޑަކުދިންެގ ޑޮކްޓަރުން ފާހަަގކުރާ  . ޕީ.ސިކްސް.ވަރަށް އާންމު ކަމަކަށް ވެއްޖެ މި ޖީ  ތެރޭ

ަގިއ  ކޮމިުއނިޓީ ތެރޭަގިއ އުޅޭއިރު   ްއކަލަ މިހެންވީމަ މިާވޮގތަކީ އެޑީ ޑެފިޝަންޓު .ޕީ.ސިކްސް.ޮގތުަގއި ވެއްޖިއްޔާ އެ ޖީ

މީތި އެބަ  ބަިއވަރު އިޝޫތަކެއް އެބައާދޭ. ބަެއްއ ޤައުމުތަކުަގއި  ،  މަ އެ މީހާ އެކި ޮގތްޮގތްވުމާއި އިއެކި އެްއޗެހި ކެ
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ލަކަށް ފެންނާނެ ޮގތްތަކެއް އެބަހުރޭ. މީތި އިން ފެންނަން ވެސް. ޕަބްލިކްލީ މިސާތެރެ  އިނދޭ އެ މީހާެގ ރިކޯޑްސް

ބިލުެގ  ،  ތިންަވނަ ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ،  ދެން؟ ކޮންކަހަލަ ކަމަކަށް ވެދާނެތޯހިމެނުން މިއީ  

މަރުވެއްޖިއްޔާ  ވަނަ  36 އެބަބުނޭ  ޑިޕާޓްމެންޓަށް   ، ާމއްދާަގއި  ކަުއންސިލުން  އެކަން  ދެން  މަރުވެއްޖިއްޔާ  މީހަކު 

މިއީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް މިސްޔޫސްކުރާ ކަމެއް މިއީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް  .  ންާގ ވާހަކައަ

ސެކްޓަރއަށޭ.    ނެގނީ ހެލްތު ެވސް އެންމެ ފުރަތަމަ މި އެމަރުވީމަ އެކަން  ، މި ވިސްނޭ ޮގތަކީ މީހަކު މަރުވެއްޖިއްޔާ

ބާއޭ ާވނީ ުގޅުންހުރި ހުރިހާ ދިމާއަކަށް އެންުގން. މިސާލަކަށް ނެއްއްޔާ މިސާލަކަށް ެއ ސެކްޓަރއިން ކިހިއެނިގޖެ އެ  

ވެއްޖިއްޔާ އެކައުންޓަށް އެބަ ޖަމާވޭ ލާރި. އެ    ށްސިކްސްޓީ ފަިއވް ޕްލަސް މީހަކަ،  މީތި މިސް ޔޫސް ކުރާ ބޭނުމަކީ

އެބަޖެހޭ.    ބަހަންމުދާ ވެސް  ލާރި ވެސް އެބަޖެހޭ ނަަގން. މަރުެގ ކަންތައްތައް މީހަކަށް ެއންުގމުެގ ކުރިން. އެ މީހާެގ  

އެބަކުރޭ،  ދެން މިސްޔޫސް  މީތި  ޮގތްޮގތަށް  ބައިވަރު  ައއި  .މިކަހަލަ  މީހާ  ދުވަސް    ޑީ.އެ  މަސް  މަރުވެފައި  ކާޑު 

ބޭނުންކުރޭ އެބަ  އެހެންވެއްޖިއްޔާ  ވަންދެން  ޙައްލުކުރަން.  ކަމެއް  އެތައް  އެ  ،މިކަހަލަ  ހެލްތަށް  ނޭގ  މިސާލަކަށް 

ބޭފުޅުން ތި  އެ  ހިސާބުން  އިނދޭތޯނަށް  އިންތިޒާމެއް  ެއްއވެސް  އެންޭގނެ  މީތި  ދާއިރާައކަށް  ހުރިހާ  ؟ ުގޅުންހުރި 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   މުޙައްމަދު ރަޝީދުމައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މިނިސްޓްރީ ތެރޭަގއި ެގންުގޅުްއވަނީ އެްއ    ހެލްތުމިހާރު  ،  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ހަމަ އަހާލަން ބޭނުންވަނީ

ނީ އެްއ ސިސްޓަމެްއެގ ތެރެއިންތޯ ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންކުރަ  އިހުރިހާ ކަންކޮޅެްއގަ   މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭެގ؟ ސިސްޓަމެއްތޯ

 ؛އަތޮޅު   ނޫނިއްޔާ؟ ނޫނިއްޔާ މާލޭަގއި ަވކިންތޯ؟ ަވކިންތޯ  ނީމިސާލަކަށް ރަށްރަށުަގއި އިންނަ ؟ބޭނުންކުރައްވަނީތި  

މި   ައސްލު އަޅުަގނޑުމެން،  އިނދޭތޯސެކްޓަރތަކާިއ ލިންކްކުރެވިފައިތޯ ނޫނީ އެްއވެސް އަޕްޑޭޓެއް    ޕްރައިވެޓުއެއާ  

އެބަޖެހޭ މީހާެގ   ނެގންއެފަދައިން ކާޑު ެއބަ  ވިދާޅި  ދެންމެ ހާރޫނު ވެސް އެ  .ޞަދުގައި މަޤް ދެކެވެނީ ޑިޖިޓަލްކުރުމުެގ

ކޯޑެކޭ ައޅުަގނޑު   އާރު.ކިޔު،  ކާޑު ަވުގތުން ޖަހާލާއިރަށް ލޮިގންގ ވެލާއިރަށް ،  ޔަސްން ދިޔަެވެގކުއްލި ކަެމއް ދިމާއެ  

ނަންަގތީއެހެން   ޑީ.އެން.އާރު   ހަމަ   މި  ިވޔަސް  ސިސްޓަމު  މިސާލަކަށް  ކޯޑަކުން    އާރު.ޔުކި ،  ތެރޭަގއި 

ޑީޓެ ހުރިހާ  މީހާެގ  ފެންނަން  އިސްކޭންކޮށްލިޔަސް  ހެލްތު  އިންނާނެ.ލްެއއް  ޖެހުނަސް މިސާލަކަށް  މައްސަލައެއް  ެގ 
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މިހެން ހުއްޓަސްއޭނަެގ  ކަމެްއ  އެކްސިޑެންޓެ،  މިހެން  މަުގމަތިން  ހުރިހާ    އްެއއީ  އޭނަެގ  ދިމާވިޔަސް  ެވެގން 

އުޅޭ އެއްޗަކީ.    ބުނަން މި  ވަރު ކޮށްލުމޭ. އެއީ މިނގޭ ވެސް ވަުގތުން އެ  ހުންނަ މީހާއަށް  އިލްތަކެއް ކައިރީގަ އިޑީޓެ

ސުވާލަކީ   މި  އަޅުަގނޑު  އެބަ  ހެލްތުއެހެންވީމާ،  ޝާމިލުވޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މިކަމުަގއި  ތެރޭ  އެީއ  .  މިނިސްޓްރީ 

މިހިރަ  އައިންޝު ކަންތައްތަކެއް ރެންސާ  އައި  .ހުރިހާ  ފުރަތަމައިނުން  އުފެދުމު  ޑީ.އަނެއްކާ  މި   ގައިކާޑެްއ    ވެސް 

ެގންުގޅުްއވަން ތި ބޭފުޅުން     ތެރޭަގއި ެއއް ސިސްޓަމެްއެގ، މި  މިނިސްޓްރީެގ ތެރެއިން ކަމަށްވާތީވެ  އަންނަނީ ހެލްތު

 ޝުކުރިއްޔާ. އެއީ ސުވާލަކީ.  ؟ މިހާރު ތި ކުރައްވަނީ ކިހާވަރެއްެގ މަސައްކަތްތަކެއްތޯ ނޫނިްއޔާމު އޮވޭތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މަދު ސަލީމް.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު ސަލީމްހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

،  ދެން.  އިފޫޅުމާ ފޯމުަގިއ ހުންނަންޖެހޭ ިގނަ މަޢުލޫމާތު އެބަހުރި މީގަ ، ދެން  ދެއްވި  ޖަވާބާ ުގޅިެގންންމެ ތި  ދެ

ހަމަ   ހުސް  މި  ވިސްނުމުަގއި  ިގރާ އަޅުަގނޑުެގ  ރަށްރަށާއި،  ިގރަމުންދާ  މިސާލަކަށް  އިނޭގތޯ.  ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

ިގރާ ދެން؛ ސަރަޙައްދާިއ،  ސްޓެޓިސްޓިކްސް.  އެހަމަ  ހައްދަވާނެ  ސްޓެޓިސްޓިކްސް  ،  ބޭފުޅުން  ތި  ބައްލަަވއިެގން   

އެއްޗެްއ    ހެލްތު މުހިންމު  އެހާ  ޕޮލިސީއަކަށް  މަޢުލޫމާތަކީ  ކުއްޖެއްެގ  އެންމެ  ދެކެނީ.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ޕޮލިސީސް 

  ބޭފުޅުން   ލިބޭ ހުރިހާ އިންފޮމޭޝަނެއް އެނަލައިޒްކޮށްެގން ކަންނޭނެގ ތި  މިނޫން. އެހެންވީމާ، ހަމަ ހުރިހާ ތަނަކުން  

ޑިވެ ޕޮއިންޓަކީ ލޮޕްކުރަްއވާޕޮލިސީ  އަޅުަގނޑުެގ  ޑުޕްލިކޭޓު،  ނީ.  ދެން  މަސައްކަތް  މިހާރު  އިނޭގތޯ.  ވުން 

ހަދަ  ބިއުރޯ  ހެލްތު  އެ  ،އިސްޓެޓިސްޓިކްސް  ކުރީމަ  ކަންތައް  ދީ  އަޅުަގނޑުމެން  ރިސޯސް  އި  މިނިސްޓްރީަގ  ތަނަށް 

ސްޓެޓިސްޓިކް އިނޭގތޯ ސް  ހުންނަންޖެހޭތޯއޭ  ކޮހިންުގމުެގ  ،ޑުޕްލިކޭޓުވުާމއިމި  .  ޑިޕާޓްމެންޓެްއ  ބޮޑަމުންދާ    ސްޓު 

އަންނަމުން ރާއްޖޭަގއި  އަދިވެސް  ހަމަ  ކަންކަން  މި  މިހެން  ކަންބޮޑުވޭ  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  އޭެގ    ދިއުމުަގއި  ދާތީ. 

މަސައްކަތްބަދަލުަގ ސްޓެޓިސްޓިކްސް  ރިކުއަ   ހެލްތު،  އި  ކުރުން  ކަލެކްޓު  ޑާޓާ  ށްރމަންޓަ ޔަމިނިސްޓްރީެގ 

އެކަން ެއޮގތަށް ާގނޫނީ ބާރު ނެތި އެހެން    އިކުރީަގ؟ ކޮބައިތޯ އިޝޫައކީ  ންހަވާލުކުރެވު  ށްސް ބިއުރޯއަސްޓެޓިސްޓިކް

އަންޑަސްޓޭންޑް   ކަން ނެތީމަ  އޮފީހެއް  އެކުރާނެ  މަޢުލޫމާތު  ތަނެއްެގ  ެއ  މިނިސްޓްރީތަކުން  ލައިން  ކަމާބެހޭ   ވޭ 

ސެކްޝަން ސްޓެޓިސްޓިކްސް  ހޯދާ  ކު  ހަދައިެގން  ތަނަކަށް  އެ  އެކަން  ހަމަ  ދެން  މިހާރު  އެކަމަކު  ރަމުންދޭ. 
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އަނެއްކާށްލްއަމޮޑެ ހަމަ    ތޯ  ައޅުަގނޑު  ެއއީ  ދާންވީ.  ޮގތަކީމި  ހައިލައިޓު  އިޝޫއެ    ޕީޓެޑްލީރިވެސް  .  ކުރާ 

 ކަމާބެހޭ ޮއފީހަކުން ކަމާބެހޭ މަސައްކަތްކުރާ ޮގތަކަށް ހެދުން.، ދަށްކޮށްފައި ސްޓުހިންުގުމެގ ކޮ  އިރިޕެޓިޝަންއާ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން

މެންބަ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ،  ރުއާދެ!  ތި  ރާޢީމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  މަކުނުދޫ  ކުރިން  އެރުވުުމެގ  ފުރުޞަތު  އަށް 

ިއޒުނަޔާއެ ބޭނުން  ްއކޮށްބޭފުޅުންެގ  ދަންނަވާލަން  އެްއޗެއް  ކޮންމެވެސް  ވެސް  އޮތް  އަޅުަގނޑު  ނަމަ. ފުރުޞަތު 

ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑަށް   ކުރީަގ،  ފާހަަގކުރެވުނު  ވިދާޅުވެ އި  ދެންމެ  ދެއްވަމުން  ޖަވާބެއް  ބޭފުޅުން  ފޫޅުމާފޯމުެގ   އްޖެތި 

މަޤް ދެންމައިަގނޑު  ނެުގންކަން.  މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންާވ  ސްޓެޓިސްޓިކްސްއަށް  ެއ  ުގޅުންހުރި    މައިމީހާ،  ޞަދަކީ 

އެ ބޭފުޅެްއެގ މަޢުލޫމާތު ޙަޤީޤަތުަގއި ތި ބޭފުޅުން   .ތައްމާތުޑް މަޢުލޫކާޑަކާ ރިލޭޓެ  ޑީ. އެވެސް ހަމަ އައި،  މަޢުލޫމާތު

އައި ތެރެއިން  މަރުޙަލާތަކެއްެގ  ހިނާގ  މި  ދެން  މަޢުލޫމާތުތަކަށްފަހު  އެ  އެކަަމކު،  ނަންގަވަނީ.  ކާޑު    ޑީ. ތި 

މި  ރީކުރުމާރަޖިސްޓަ ދަރިފުޅު  ހަމައަށް  ނޫންތޯއޭެގދަނީ  ކަމެއް  ދެ  މިއީ  އެހެންވީާމ،  ކޮންމެވެސް ؟ .  ކަމަށް    އެ 

ވިދާޅުވު މި  ން.އެްއޗެއް  މަޢުލޫމާތު  އަޅުަގނޑު  ދަރިފުޅުެގ  މަޢުލޫމާތާއި  މައިމީހާެގ  އޭރު.  ދެންނެވީ  ވެސް    މައިމީހާ 

އަށް ބޭނުންާވ  ސްޓެޓިސްޓިކްސް ރެކޯޑްސް ބޭނުންކުރަްއވަިއެގން ތި ބޭފުޅުން ތި    ެއއީ މައިމީހާެގ ހެލްތު  ،ެގންުގޅޭނެ 

ބޭފުޅުންެގ ވިސްނުން މިހާރު    މީަގިއ ތި ؟ކަމެއް ނޫންތޯއޭ  2އެހެންވީމާ، މިއީ  ކުރަނީ.  ކަލެކްޓު    ތި  ލޫމާތުތައްމަޢު

ެގނައުމު ބަދަލެއް  ވަރެްއެގ  ކޮންމެވެސް  ިވސްނުމަށް  ނުވަތަ  ޮގތް  ފުރުޞަތެއް    ެގެގންުގޅުްއވާ  ؟ އޮތްތޯއޭއެްއެވސް 

އަރުވާފައި ފުރުޞަތު  ރާޢީއަށް  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދެން  ތިބޭ،  އަޅުަގނޑު  ޖަވާބުދެއްވުމަށް  ދެން  ފުޅުންނަށް 

 ފުރުޞަތު ދޭނަން.  

 

 ރާޢީ ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ދެން  މުޤައްރިރު.  ބޭނުންފާހަަގއަޅުަގނޑު    އިމީަގ،  ޝުކުރިއްޔާ  އައިސްެގން    މިހާރު   ވަނީ،ކޮށްލަން  ބިލު  ފުރަތަމަ 

ކޮށް  ޞަޚާއް  ،ވިމަޖިލިސް ތެރޭަގިއ ވެސް މި ވާހަކަދެކެ ސްކުރިއިރު  ހުބަ  ށްއަޅުަގނޑުމެންެގ ބައެްއ މެންބަރުން މި ބިލަ

އަޅަިއަގތް ހަމަ  އަޅުަގނޑު ެވސް  ،  ދެން  .ދާއިރާެގ އެމް.ޕީ ެއ ވާހަކަ ދެްއކި  ފާހަަގކޮށްލާނަން ހޯރަފުށި  އަޅުަގނޑު

 ؛ކެއްެގސެންޓަރުތަ  ހެލްތު  ،ކަމެއް އިނޭގތޯ. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރާ ޮގތުަގއި ހދ. ަގއި ބަލަންޏާމު އިނޭގތޯ

ނުތިބޭނެ. ދަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް. ހދ، ެގ ހުރިހާ   އިނޭގތޯ.  އަސްލު އުފަން ކުދިންނެއް ނުތިބޭ މިހާރު  ށްރަށުެގއެ ރަ

  ހެލްތު  އަންނާނީ މާލެއަށް އިނޭގތޯ. އެކަެމއް ނުކުރޭ،  ކުދިންހެން ވިހާނީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުަގއި. ދެން 
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ނުެވސް ނެތް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ިމ  ނުކުރޭ.    ށެއްެގެއްއވެސް ރަ   ަގއިމު ވެސް ައޅުަގނޑުެގ ދާއިރާަގއި ؛ސެންޓަރ

ނާއަކަށް. ރިމާނީ ޖުރުފިޔާއޭ ކުރިން އިންނަ  7ދެންމެައކު ވެސް ވިދާޅުވި  އި  މީަގދެން،  ތަނަށް.    މީހުން މިދަނީ އެ

ބަދަލުކޮށްލީއޭ.    10  ،ދެން ރުފިޔާއަށް  މިއީ  ދެހާސް  ކުއްޖާން،  އެ  އުޅޭއިރު  އުފަންެވެގން  އާއި   ކުއްޖަކު  މަންމަ 

  ައސްލު މިކަން ވިދާޅުވި  ،  ނީ ިގނަ މީހުން. ނުެވެގން ުއޅެނީ އިނޭގތޯ. ދެންވަރަށް ހާލުަގއި ުއޅެ  އަސްލު  އާބައްޕަ

ައޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ެއއީ ދެންމެ ވިދާޅުވި ޮގތަށް ައސްލު  ؛ނުގަވައިދުން ކަމަށްޖުރިމާނާ ކުރަނީ  ،  ކުރަނީމިޮގތަށް  

އަސްލު   ބޭފުޅުން  އުޅޭ  ތެރޭަގއި  ސިއްރުން  އެ  ކްރައިމް  ކުރަނީ.  ދެން މި  ކުރަނީ  ކަންތައް  ެއއީ  ކަންތައްތައް. 

ހާސް    10އިންނަނީ    މި  އޭ ތޯދުއަދަ  އެންމެ ރަނަގޅު  ހަމަ  ކަހަލަ އެހެން ބޭނުމެއްަގއި ކުރާ ކަެމއް. މިއީކޮންމެވެސް

  ަގއެއް ސެންޓަރތަކެއް  ބުނި އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރި ޮގތަށް ދެން މިދަނީ ހެލްތުހަމަ  ދެންމެއަކު  ،  ދެން ؟ރުފިޔާ ޖަހާލާފަ

ކުއްޖާެގ ބައްޕަ ހުރިހާ   އެ  ން، ދެފޫޅުމާ ފޯމާއިމި    ޕިޓަލްތަކުަގއި މި ވިހަނީ އިނޭގތޯ. ވިހާިއރުބޮޑެތި ހޮސް  ،ނޫން

މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން އެ    އެ ހެލްތު،  ތާކަށް ދުވަން އެބަޖެހޭ މި ހިފައިެގން އިނޭގތޯ. އެކަމަކު ހަަމ އުފަންވާ ތަނުން

ޖެނެރޭޓު  މި  ދަށުން  ވަނަވަރަކާ   ބެލުމުެގ  ހުރިހާ  ހަމަ  އެއްޗެއް  ނުކުރެވޭނެތޯއޭ.  ހުރިހާ  ލިބެވެސް  އި،    ެއއް އެބަ 

ެއއްޗެހި ހިފަިއެގން   އިބިޓްވީންަގއިން،  ނޫންތޯއޭ. ދެން ދެން އޭނަެގ މަންމަ ނޫނިއްޔާ ކޮންެމވެސް ރިލޭޓެޑްެއއް މި 

ޮގސް މާލެައށް  ޮގސް،  ޮގސް،  ކައުންސިލަށް  ތަނަކަށް  ޮގސް  ޑީ.ައއި،  އަނެއް  ހަްއދަން  ހެލްތު ،  ކާޑު   މިއީ 

،  ކުރެވޭނެ ެއއްޗެއް ނޫންތޯއޭ މި އެްއޗަކީ. ދެން  ވަުގތުން ޖެނެރޭޓުހަމަ  ދަށުން މިއީ    ބެލުުމގެ ،  މިނިސްޓްރީެގ ދަށުން

އެ ވާހަކަ ދެކެވުނު އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަސްލު  ހަމަ  ވެސް    ަގއިބަހުސް ވެސް ކުރިއިރު  ތީެގއަޅުަގނޑުމެން މީ

ައސްލު   ތޯ ވެސް އަޅުަގނޑުހާސް ރުފިޔާއަކީ މިއީ އެންމެ ބަރާބަރު އަދަދު  10މި   ؟ހިނެއްތޯ މި ދެކެނީކި  ތިބޭފުޅުން

ނެތް  މި،  ދެން  އުފެދޭ.ސުވާލު   ރާއްޖެއަކު  ހޯރަފު  މިހާރު،  ބުނާހެން  ވެއްޖިއްޔާމު  ކުއްޖެކޭ،  ށްކުރިން  އުފަން  ޓަށް 

. މިހާރު ތިބީ  ނެއްރަށްރަށަށް އުފަން ކުދިންއެ  ހދ. ކުމުންދޫއަށް އުފަން ކުއްޖެކޭ އެޮގތަކަށް ނޫން. މިހާރަކު ނެތް  

ން ފިލުވާލަން ބޭނުން. އަޅުަގނޑު ހަމަ އޮޅު  ތަކަށާއި އުފަން ކުދިން ތިބީ. އެހެންވީމާ، އެސިޓީތަކަށާިއ، ހޮސްޕިޓަލް

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ސަލީމް.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަލީމްދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު  ހޯރަފުށި
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އެ މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ވާހަކަފުޅެއް.    މަކުނުދޫ  ރަނަގޅު  ަވރަށް  ައޅުަގނޑު  މި  ވިދާޅުވީ  ޑިބޭޓުަގއި 

ވިދާޅުވީ.ހައިލައިޓު އެ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަ  އުފަންވުމުެގ  މިހާރު  ވާހަކަ.  އެ  ހަމަ   ކުރިން  ެވސް  މަރުވަނީ 

އި މީހަކު ަވޅުލި ހަނދާން ވަރަށް ނުހުންނާނެ. އެއީ މާލޭަގއި ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެން ރަށުގަ  ؟އެކަހަލަ ޮގތަކަށް ދެއްތޯ

ެއކަ ތަނެއްަގއި  ހުރި  ހޮސްޕިޓަލް  އެ  ންކޮންމެވެސް  އުފަންވީަމ،  މަރުވީމަ،  އޮންނަނީ  ީމަގއި  އެކަމަކު    ހިނަގނީ. 

ންވީމާ، ދިއްދޫއަށް ނޫނީ އުފަންވި ރަށުެގ ކައުންސިލަށް އަންަގންޖެހޭނެ. ެއހެރަށެއްެގ ކައުންސިލަށް އަންަގންޖެހޭނޭ.  

ކުއްޖަކު އުފަންިވޔަސް. މިހާރު ެވސް އޮތީ ެއޮގތަށް ލިޔެފަިއ    ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލަށް މި އަންަގންޖެހެނީ ހޯރަފުށި

ޑާޓާއިނޭގތޯ.   މިއީ  ފެންނަމެނޭޖު  އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑަށް  އުނދަުގލެއްހަމަ  ޮގތުަގއި  ކުރުމުެގ  އިތުރު    ،ިއތުރު 

   ތަކުަގއި.ކަންމުެގ ެގ ތިބޭފުޅުންެގ ވިސްނުން ހުރި ޮގތް ސާފުކޮށްކަން ބޭނުން ވިހެއުމާިއ، މަރުވު. ެއކަމުތަކުލީފެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މިނިސްޓްރީެގ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  އަޅުަގނޑު ހެލްތު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ނީ ފިސަރ މުޙަްއމަދު ޢަބްދުލްޣައަރ ލީަގލް އޮ ހެލްތުެގ ސީނިމިނިސްޓްރީ އޮފް

ުގޅޭޮގތުން ސުވާލުތަކާ  ކުރެއްވި  ތި  ފަހުން  ދެންމެ  އާދެ!  އުފަންވާ    މަފުރަތަ  ޝުކުރިއްޔާ.  ފަށާނަން.  ައޅުަގނޑު 

ހަމަ   އިމިސާލަކަށް ހަމަ ދެންމެ ތި ފާހަަގކުރެްއވި ރަށްރަށް. މިސާލަކަށް ބުނާނަމަ ކުޅުދުއްފުށީގަ ،  ރަށެއްެގ މާނަައކީ

ަވންޏާ ހަމަ ހޮސްޕިޓަލުން    ށްއުފަންވި ކަމަ  އިކުޅުދުއްފުށީގަ .  ޓަށް ދާނީށްއުތުރުެގ ިގނަ ރަށްރަށުން ހަމަ ކުޅުދުއްފު

ކައުންސިލަށް.   ކުޅުދުއްފުށި  އެއީއަންާގނީ  ރަށެްއަގ  ކޮންމެހެން  އެެއ  ކުއްޖަކު    އިއުފަންވާ  ރަށަކަށްވީތީ    އުފަންވީ 

، އި ރޭޝަންަގރަޖިސްޓދެން  . ކޮންމެހެން  ގައިސް ެއޮގތަށް ނަާގއިރު ޔަކޭ އެއީ ސެޓިސްޓިކް ޮގތަށް ވި ރތެއެރަށެްއެގ ބަ

ކުރާނީ ކޮންމެވެސް ކައުންސިލެއްަގއި. ެއއަށްވުރެ ބޮޑަށް  ވަންޏާ ދެން ރަޖިސްޓަރ   ށް ވިސްނާ ކަމަށްރޭޝަނަރަޖިސްޓަ

ޮގތުން  އެްއކަލަ   އެންުގމުެގ  ރަށައަސްލު  އުފަންވުން  އުފަންވާ  ވެސްނުވަތަ  ،  ކަށް އެ  މަރުާވ  ެއ  ހަމަ    މަރުވުން 

ކުދިންެގ   އުފަންވީމަ ނުޖެހެއޭ އެއި  އްފުށީގަ ދު. ކޮންމެހެން މިސާލަކަށް ކުޅުން އޮންނަނީރަށެއްެގ ކައުންސިލަށް އަންގަ 

 މިބުނާއި  ހިސާބުން އޮންނާނީ މީަގ  ޓަން އެންީގމާ އެށްމައިންބައިންެގ ރަށަށް ކޮންމެހެން އަންާގކަށެއް. ެއއީ ކުޅުދުްއފު

. ރޭޝަންެގ ކޮމްޕޯނަންޓެއް މިއީސިވިލް ރަޖިސްޓް  އިއަޅުަގނޑުމެންެގ އަސްލުަގ،  ދެންލިއްޔަތު ފުރިހަމަވެފައޭ.  އޫމަސް

އަޅުަގނޑަބުނީ  މި   ރަޖިސްޓްކަރާއްޖޭަގއި  ސިވިލް  ހިއެއްނުވޭ  ފުރިހަމަވެޕްރޮސެސް    ރޭޝަންށް  އެހާ  ފައި އަދި 

ސިވިލްހެނެއް.  އޮތް ބައި  ެއއީ  ވަރަށްިގނަ  ހިމެނޭނެ  ޭއެގރަޖިސްޓްރޭޝަންެގ  މި ތަކެއް.  ހަމައެކަނި  ތެރެއިން 
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ކާޑު ބޭނުން ކުރާ   ޑީ. ފަދައިން އައިްއވިއަދި އަންނާނެ ކުރިން ފާހަަގކުރެ  އޭެގ އިތުރަށް  ،އުފަންވުމާއި އަދި މަރުވުން

މީހެ ކޮންމެ  ިއންޝު  ްއެގވަރަށްިގނަ،  މިސާލަކަށް  ކަންތައްތަކެއް.  ވަރަށްިގނަ  ހުންނާނެ  އިތުރަށް ރެންސް،  އަވެސް 

،  ދެން.  ކެއްހުންނަ ކަންތައްތައި  ފަރުދަކާ ުގޅިފައެ  އެކަހަލަ ހުރިހާ ކަމަކީ ވެސް ހަމަ    ،ޕޯޓުލައިސެންސްތަްއ، ޕާސް

ވެސް    މި އެއްޗެއް  ވި ުގޅުވާލެވޭނެއަސްލު  ހުރިހާ  ރަނަގޅު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އު ފަދަ  ޙަޤީޤަތުަގއި  އަސްލު  ަގެއއް 

ާގއިމު އް  ރާއްޖޭަގއެ އެ  ހަމަނެތޭ.  ފަދައިން  ފާހަަގކުރެއްވި  ތި  ދެން    ،ފެސިލިޓީތަކާއި  ޕްރަިއެވޓު  ކުރެވުނީމަ ދެންމެ 

މުއައްސަސާތަކާ،    3ދައުލަތުެގ   މިނިވަން  އިތުރަށް  ތަންތަނައެ  ބާރުެގ  ުގޅާލެވޭނެ    ކަށްހުރިހާ  އަސްލު  ވެސް 

އޮންނަން އެބަޖެހޭ  ިވއުަގެއއް  ރަނަގޅު  އަސްލު  ފެންވަރުެގ  އެައށް  ފީޑު.  މަޢުލޫމާތު  ޮގތަކަށް  މި  ކަހަލަ  ކުރެވޭ 

  ކަންނޭނެގ ައޅުަގނޑުމެން ބޮޑަށް ގާއިމު  އެއީހުރިހާ މަސައްކަތްތަކަކަށް ވެސް.    އޭއޮެވއްޖިްއޔާ ވަރަށް ފަސޭހަާވނެ

އެކަްއޗެ  ކުރަންޖެހޭނެ ެއއީމުހިންމު  ބޭނުން،  ދެން.  އް  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  ިއތުރަށް  އަސްޭއެގ  ލުަގއި  ، 

އަންނަނީ ކުރެވެމުން  މި  ވެސް  މިހާރު  އަހަރު  1992  ،މަސައްކަތް  ހަނދާންަވނީ.  ވަނަ  އަހަރު ވަނަ    1992އޭ 

ާގނޫނު ިމއޮތީ  ިއ  އޭރުަގ،  . ދެންމުން މި އައީއޮތް ޮގތަކަށް ކަންތައް ކުރައި  އޮތް ާގނޫނެއްަގއި ބުނެފައި  ފާސްކޮށްފަ

  މީގެ   މިނިސްޓްރީ  ހިސާބުން ފެށިެގން ހެލްތު  މަރުވުން. އެ  އުފަންވުމާއި   އިމިނިސްޓްރީެގ މަްއޗަށް ޒިންމާކޮށްފަ  ހެލްތު

ެގ ފަހުން ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން  އެހެންނަމަވެސް އޭ ،  އިސް ދައުރެއް އަދާކުރަމުން ައއިސް

ކާޑު ހެދުމާއި، ދެން އުފަންދުވަހުެގ   ޑީ.އައި   އިޮގތެްއަގއި އުފަންވުމުން މި ހޯދާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލަމަިއަގނޑު ،  އުފެދި

ކުރުންރަޖިސްޓަ  އުފަންދުވަހު  ،ހެއްދުން  ސެޓްފިކެޓު ެވސް    ،ރީ  ކަންކަމެއް  އޮފީސްތަކުންމިހުރިހާ  ،  ރަށު 

އައިކައުންސިލު ކުރަމުން  ިމޮގތަށް  ސިސްޓަމަކަށް    ،ނަަމވެސް  ތަކުން  ކުރީަގއި  ތަންކޮޅެްއ  ައިއއިރުަގއި  ފެށިެގން 

އެ އައިމަ  މިހާރު    ފެށިެގން  އެބަޖެހޭ  އަންނަން.  އަސްލު  ކަންތަްއ  ބަދަލުތަކެއް  އެްއޮގތަށް  ޒަމާނާ  ައޅުަގނޑުމެން 

ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްަވންޏާ ޒަމާނާ އެއް  ބަދަލުތަކެއް ނާންނަ ކަމަށް ދަތިތަކެއް   ތައްޮގތަށް  ހަމަ  ކުރުމުަގިއ އަސްލު 

ނެތިން.    ދެން  ުގޅޭޮގތުންއާ  ނާރިމާޖު،  ދެންކުރިމަތިވާނެ.   ބުނާކަށް  އެްއޗެއް  ވަކި  އަޅުަގނޑަކަށް   އެއީއަޅުަގނޑު 

ވެސް ހުރިހާ ރައްޔިތުންެގ    މުހިންމެއް ނޫން މީަގއި ބޮޑު އަދަދެއް ނުވަތަ ކުޑަ އަދަދެްއ އޮތުން. މީަގއި ކޮންމެހެނެއް

އޮންނައިރުަގއި ކުރަން  ކަންތަްއ  ުއސޫލަކުން  އެްއ  ޓަކަިއ  މަންފާއަށް  އާިއ  އިހުމާލުެވެގން  ،  ލާބަ  މީހުން  ބަޔަކު 

މަޙުރޫމު ކަމެއްަގއި  ލިބެންޖެހޭ  ކޮންމެވެސް  ކަމަށް  ވާކުއްޖަކަށް  އެބަޖެހޭވަންޏާ  ނަމަވެސް  ދީެގން  އަދަބެއް   ކަހަލަ 

ނިޒާމެއް ކަން  އެ އިންތިޒާމު ތެ  ެގރަނަގޅު  ކުރެވޭނެ  އެހެންވީމާރެއިން  ހަމަޖައްސަން.  ޖު،  ތަކެއް  ނާއެއް  ރިމާބޮޑު 

ެއއަށް ދެން ައޅުަގނޑު ވަކި ެއއްޗެއް އަދަދާ ުގޅޭޮގތުން ބުނާކަށް ނެތިން.  ،  ކުރާނީތޯކަމެއް    ނަާގނީތޯ ނޫނީ އެހެން

ޖެހުން    ލަޑް ްގރޫޕުެގ ާވހަކަ. ބްއެބައިނދޭ ބްލަޑް ްގރޫޕު   ޑުކާ  ކުރިން ސުވާލުކުރެްއިވ މިހާރު ވެސް އައި.ޑީ،  ދެން
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އެޮގތަށް ހެދޭނީ.  ހަމަ  ދެން  އި  ކާޑު ހަދާއިރުގަ   ވަންޏާ ދެން އަިއ.ޑީ  ކުރާ ކަމަށްމުނޫނުން ލާޒި، ާގކުރާ ކަމަށްލާޒިމު

ކަމަށްލާޒިމު  ާގނޫނު،  ނަމަވެސްއެހެން އޭަގ  މަޖުބޫރެއް  އެއްވަންޏާ  ނުކުރާ  ހަމަ ނޫނޭ  ބަދަލު  ނޫާގ  އި  އެޮގތަށް  ނަށް 

ެގންދެވިދާނެ.،  ެގނެސްެގން  ވެސް  ކުރިއަށް  ެއޮގތަށް  ދެން  އެ  އެހެންވެއްޖެޔާ  އެކަން    ހެލްތު ހަމަ    ހިސާބުން 

ްގރޫޕި  ހަމަ  ފެސިޓީއަކުން ބްލަޑް  ވެރިފައިޑް  ންގެގ  މި  ހަމަ  ލިޔުމަކާޓެސްޓެއް  ހުށައަޅަިއެގން    ރަނަގޅު  އެްއކޮށް 

މިހާރަކަށް އައިސް ވަރަށް ިގނަ ބަލިތައް އެބަ އިތުރުވޭ.  ،  ބައެއް ބަލިތައް، އެކަން ކުރިއަށް ެގންދެވިދާނެ. ހަމައެއާެއކު

އެ  ައއި.ޑީ،  ނަމަވެސްންއެހެ ބަދަލުަގ  ކާޑަކުން  ފެނުމުެގ  ޙަޤީޤަބައިތައް  ރަނަގޅު  އި  ތުަގއި  މި  ވިއުަގއެްއ  ވެސް 

ހަމަ  އި  ކުރެވިފައިމުާގ ވެސް  ތަނަކުން  ކޮންމެ  އެޮއެވއްޖެޔާ  ފަރާތްތަކުން  ބެހޭ  މަ  އެކަމާ  ލޫމާތުތައް  ޢުމީހެއްެގ 

ހުރުޢުމަ  އެ  ،އިބަލާލާއިރުގަ  ޮގތަކަށް  ފެންނާނެ  ކޮންމެހެން އައި.ޑީ ލޫމާތު  މުހިންމީ  ބޮޑަށް  ކަންނޭނެގ  ކާޑެްއެގ    ން 

ދެން ހުރުމަށްވުރެ.  ޑީޓެއިލްތަކެއް  ކުރުމަށް،  ިގނަ  ރަޖިސްޓްރީ  ހުށަ  އުފަންވުން  މިހަޓަކަިއ  ޖެހެނީ    ޅަން 

ފޯމުނަމަ  އިރާއްޖޭގަ  ފޫޅުމާ  ވެއްޖެޔާ  މިއޮތްޮގތުން  ފޯމު،  ދެން  .މިހާރު  ކޮންެމވެސް  މިވަ  ޖެނެރޭޓު  ފޫޅުމާ  ނީ 

ދިމާވާނީ  އިމީަގ،  އެހެންނަމަެވސްފެސިލިޓީއަކުން.   މީަގ،  އުނދަޫގތަކާ  ކޮންމެވެސް  އި  މިސާލަކަށް  އިންނާނެ  ވެސް 

މިސާލަކަށް މަުގމަތިން ،  ފެސިލިޓީއަކަށް އުފަންނުވެ  ހެލްތުއި  ފާހަަގކޮށްފަމިހާރު  ެވސް އެބައިން    އިަގބިލު ،  ވަރަކަށް

ދެންނީ  ނޫ ކުއްޖެއް.  ފެނުނު  އަންނަހެންއެ،  ތަނަކުން  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  މިސާލަކަށް  އުފަންީވ    އިއިރުގަ ނޫނީ 

ނޭނޭގ  ށް،ކަކޮންތަނަ އިރެއްކަން  ޑޮކިުއމެން،  ކޮން  މީަގއެކަހަލަ  ކުދިންނަށް  ނެތް  ކުރެވޭނެ ވެރިފައިިއ  ޓޭޝަނެއް 

ވަން ކަމަށް  ނެތް  ލިޔުމެްއ  ވެއްޖެޔާ    ޏާއިތުރު  ޮގތުން  މިއޮތް  ފެނުނުެއ  ދެން  މިހާރު  އެއި  އިރުގަ ކުއްޖަކު    ނޫނީ 

ބުނުން   ބުނާ  މީހަކު  ެގނަިއ  ސާބިތުނުވާހާކުއްޖަކު  ޮގތަކަށް  އިތުރު  އެހެން  އެއެއީ  ެވއްޖެޔާ  ކުއްޖެްއ    ހިނދަކު 

ބުނާ    މީހަކު އެއެއީ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ،  ދެން ؟ދެއްތޯ ބަރޯސާވެވޭނީ  ބުނާ ބުނުމަށް  އްއަންނަ މީހެެއ  ޮގަވިއެގން  

ލޫމާތުތަކަށް ބަދަލެއް  ޢުހިަމނާ މަ  އިރަޖިސްޓްރޭޝަންަގ  ދެންޏާ  މަށް ވަންފަދަ ހެއްކެއް ހުރި ކަބުނުން އެއީ ނަފީކުރެވޭ

އެހެންނޫން ނަމަވެސް    އެހަމަ  ނަމަ  ެގނެވޭނީ.  މަްއޗަށް  ބުނުމެްއެގ  ރަޖިސްޓަރކުރަން. އެ  ބުނާ  ެއބަޖެހޭ  ކުއްޖެއް 

ހައްދަ  އައި.ޑީ އެއިކާޑެއް  އެހިސާބުން  ހުރި    ދޭން.  ދެން  ލިބެންވާ  އެހެންވީމާ،  ލިބިދެވޭނީ.  ދުމަތްތައް  ޚިކުއްޖަކަށް 

 ..ވަުގތު އަޅުަގނޑަށް.  އޮންނާނީ. ޝުކުރިއްޔާ. މިއި ފަރުމާ ކުރެވިފަ ތިމިހާރު އި އެޮގތުން ބަލާފަ

 

އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖުމަންޓް އެންޑް ރިސަރޗް ޑިވިޝަންެގ ޑިރެކްޓަރ    ހެލްތުޑިރެކްޓަރ،  ެގ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

 ވާހަކަދެއްކެުވން:هللا ޢަބްދުމިނާ މޫ
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ޮގތުން  ބެހޭމި ެގންުގޅޭ ސިސްޓަމާ  ަގއި  ކައުންސިލު ދެން،  ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ސުވާލުން ފައްޓާނަން.  

ައޅުަގނޑުމެން ވެސް މިހާރު ެގެމން ތްރޫކޮށް ވިހާ މަރުވާެގ  އި  ެގމެން ކިޔާ ސިސްޓަމެއް. އޭގަ އި  ޭއަގ ؛ދައްކާ   ވާހަކަ

މިދަނީ.   ކުރަމުން  އަދި    އި،އެލް.ޖީ.އޭ.އާ އި  ތަކާކައުންސިލުކަންތައްތައް  ބިއުރޯއާ  ސްޓްޓިސްޓިކްސް  މޯލްޑިްވސް 

ެއއްކޮށްޑީ.އެން.އާރާ  ،އިތުރުންއޭގެ  ވުރެ ިގނަ  އަހަރަށް  2މިހާރު  ،  އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މަސައްކަތްކުރާތާ ދެތިން   

ޑެތު  އެންޑް  ބަރތް  ތެރެއިން  ެގމެން  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ފޯމާ،  ފޯމްސްތައް  ދުވަސްެވއްޖެ.  ފޯމުތައް   އިފޫޅުމާ  މަރު 

މާނައަކީ   ޭއެގ  ޮގތުން.  ކުރުމުެގ  ެވެގންދާނެ. ހަމަ  ފިލްކުރުމުެގ ކަންތައް ޑިޖިޓަލައިޒް  ރަްއޔިތުންނަށް ފަސޭހަތަކެއް 

،  ކައުންސިލަށް އެ ހިފައިެގން ޮގއްސަ އެހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމުެގ ކަންތައްތައް އި  ކޮށްފަފޯމުތައް ސަބްމިޓު  އޭނުޖެހޭނެ

ޓަކައި.   ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދިނުމަށް  ހަމަ  ފަސޭހަތަކެއްލުއި  ތްކުރަމުން މިދަނީ މި ވެސް މި މަސައްކައަޅުަގނޑުމެން

އެ ވެސް  ކުރިން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މީެގ  ފޯމަކާނޭގ  މި  ޕިންކުއި،  ރީނދޫ  ފޯމެއް  ހުދު  އަދި  ބައި   ފޯމަކާ  ތިން 

ބެހިެގން ވެސް  އަނެއް  މި  ، މީހުންނަށް  ެއއްތަނުން  ފޮނުވާފަފޯމުތައް  ކައުންސިލަށް  ކައުންސިލުން  އި،  ތަނަށް 

މިކަހަލަ ވަރަށް ބައިވަރު    އި، ށް ފޮނުވަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ޑީ.އެން.އާރައި،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ފޮނުވާފަ

އެހެންނަމަވެސް ދިޔައީ.  ެވެގން  ކުރިން  ީމެގ  ައޅުަގނޑުމެން  ،  އުނދަޫގތަކެއް  ެގމެންގަ ހަމަ  މިހާރު  އި  އެ 

އެ މަ  އަޅުަގނޑުމެން  ެމދުވެރިކޮށް  އެއްކުރުމުެގޢުޕޯޓަލް  މަ،  ލޫމާތު  މިޢުމިހާރު  އެްއކުރަމުން  ެގންދަނީ.   ލޫމާތު 

މަސައްކަތްކުރަނީ    އަދިވެސް ެއބަހުރި ރަނަގޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާެއކު އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި،  އެހެންނަމަވެސް

ހަމަ ޑިޖިޓަލްގެ ،  ދަނީ. ދެން  އްކަތްކުރަމުން މިއަޅުަގނޑުެމން މަސަ  ްއކޮށް ހަމައެ  އާއެލް.ޖީ.އޭ އި  އެން.ސީ.ައއި.ޓީ.އާ

ވާހަކަދެކެވެމުންދާިއރު މި  ނިޒާމު  ،ވާހަކަ  އެހެން  ހަމަ  ކުރަން  އެބަ  ަމސައްކަތް  ހަމަ  ވެސް އަޅުަގނޑުމެން  ، ތައް 

ސިސްޓަމްސްތަކާ މި  ރިޕޯޓްސް  ސިސްޓަމް  ހެލްތު  ިއ،މެޑިކަލް  ކޮންމެ ،  ިއންފޮމޭޝަން  ެގންުގޅޭ  އެބަ  މިހާރު 

ތަންތަނުަގޚި  ޙީއްޞި ރުެގ  ސަރުކާ ހެލްތު،  އިދުމަތްދޭ  އޮފް  ހެލްތުމިނިސްޓްރީ  ތައްޔާރުކުރެވިފަވާ  އިންފޮމޭޝަން   ން 

ނުދޭ.    ައދި މިޒަމާނަށް ފެތޭވަރުެގ ސިސްޓަމަކަށް ެވެގން  ެއއްއެއީ ،  ބޭނުންކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް  ސިސްޓަމެއް މި

ހުރިހާ މެޑިކަލް    ެގމީހާ  އެ،  ދުމަތްދޭ ތަނަކަށް ދާއިރުޞިއްޙީ ޚިއޭެގ މާނައަކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮންމެ ރައްޔިތަކު  

ނުދޭ.  ރިކޯޑްސް  ފެނިެގނެއް  މާނައަކީ އެއް  ދައްކާފައައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްމީހާ    އެ  ،ޭއެގ  ދައްކާފަ ިއ  އަށް    އި، އޭ.ޑީ.ކޭއަށް 

ެގ ހުރިހާ ރިކޯޑްސްތަކެއް މީހާ  ދެން ރަށަށްދާއިރު ވެސް އެ  އިލިޓީއަކަށް ދައްކާފަސިފެ  ނުވަތަ އެހެން އަތޮޅެއްެގ ހެލްތު

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުން މިދަނީ އެކަހަލަ ނިޒާމެްއެގ  ،  ނުދެއޭ. އެހެންވީމާ  އްއެއްތަނަކުން ފެނިެގނެ

ޑިޖިޓަލްއަށް އޮތް ފޯކަސް ވަރަށް ބޮޑު   މަސައްކަތް ކުރަން ފެއްޓުމުެގ ޮގތުން ސެޕްެގ ވެސް އަދި ސަރުކާރުެގ މިހާރު

އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ހަމަ    މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ވެސް މިދިޔަ މަހު ވަނީ ހެލްތު  ،ދޭތީވެ އް  އަހަމިއްޔަތެ 
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ޮގތުަގ ސެކްޝަނެްއެގ  މެނޭޖްމަންޓު  ހެލްތު  ،އުފައްދާިއ  ވަކި  ދަށުގަ ރިސަރޗް  އިންފޮމޭޝަން  ސެކްޝަނެްއ    އިެގ 

މި  ،އުފައްދާ ދަށުން  ނިޒާމެްއެގ  ފަމަސައްކަތްކުރެވޭނެ  ވަކި  ފައްޓާފަ ކަހަލަ  މަސައްކަތް  ހޯދުމެުގ  ޮގތްތަކެއް  ިއ  ސޭހަ 

 ްއކޮށްއެާއއެހަމަ،  ކަހަލަ. ދެންމެޑިކަލް ރިކޯޑްސްއާ އެްއޗެހި އެއްތަނަކުން ފެންނާނެވެސް ވަނީ. ހަމަ    އަޅުަގނޑުމެން

ބޭރުގަ  ކުދިންެގ  އި  ރާއްޖެއިން  ނުވަތަ  ރަވިހާ  ވާހަކަ  ސިއެ  ޖިސްޓްރޭޝަންެގ  ރާއްޖޭެގ  ތެރެއަށް  ސްޓަމުކުއްޖާ  ެގ 

ވައިޓަލް  ،  ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށްއި  ަގމި ބިލު،  ވަދެިވެގންދާ ވާހަކަ ވެސް ދެއްކި. އެހެންނަމަވެސް  މި ފުރަތަމަ 

ޓިސްޓިކްސްެގ ތެރެއިން  ކުރެިވެގން މިދަނީ. ވިހެއުމަށްފަހު އެ ވައިޓަލް ސްޓެއެއީ ވިހާކަން ރިކޯޑު،  ޓިސްޓިކްސް ސްޓެ

ޕްރޮސެސްއަކަ ދެވަނަ  އަދި  އެދެން  މިދަނީ.  ބަރތު  ށް  އެހެންވީމާ  މި ސެޓްފިކެޓް    ކުއްޖާެގ  ދެ    މި  ،ލިބިެގންދަނީ. 

ޕްރޮސެސްގަ  ފުރަތަމަ  ޑެތެއި  ޕްރޮސެސްއެކޭ.  ކޮންމެ  ނުވަތަ  ބަރތްއެްއ  ރަ ކޮންމެ  އެީއ  އް  މިވަނީ.  ޖިސްޓަރ 

މުހިންމުވެެގން ޖެހޭނެ ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކިހާވަރަކަށް  ައޅުަގނޑުމެން  ދަނީ.  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މަރުވެެގން  މީހުން  ތޯ 

ިވޔަސް  މަރުއި  މިހާރު ކޮންމެ މަރުވާ މީހަކު ވެސް އެއީ ޭގގަ   މަރުވެެގންދަނީ ކޮން ބަލިތަކަކަށްކަން. އެހެންވީމަ ދެއްތޯ

ސެޓިފަިއ    ސެޓިފައިކުރަނީ. ޑެތު  ދުމަތްދޭ ތަނަކަށް ގޮއްސަ ޑެތުޚި  ޙީއްޞިމަރުވާ މީހަކު ވެސް  އި  ނުވަތަ މަުގމަތީގަ 

ޑޮކްޓަރަ  މި  ކުރަން  މި ޑޮކްޓަރެއް.  އުސޫލުތަކެއް   ކުޖެހެނީ  ވަކި  ހުންނާނެ. ،  ސެޓިފައިކުރަންޖެހޭ  ޮގތްތަކެއް  ވަކި 

ޭއެގތެރެއިން މިބަލަނީ އެންމެ ިގނައިން  ،  އެއް އިން ވަކި ސްޓެޓިސްޓިކްސް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ެގ  އެއަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެން

ބަލިތަކަކަށްއި  ދިވެހިރާއްޖޭގަ  ކޮން  ޑަބްލިބަލިތައް  އެ  ކަން.މަރުވަނީ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ވެސް  ބަލާއިރު  ެގ  .ެއޗް.އޯ ޔު 

ޑަބްލި ސްޓޭންޑަޑަ ބައްޔަކީ  ކޮންމެ  އެ  ައއި.ސީ.ޑީ.ެއޗް.އޯޔުށް  ކޯޑު  ެގ  ައޅުަގނޑުމެން ސްޓޭންޑަޑްއަށް  ކޮށްެގން 

ކޯޑު  އް.  ތިބި ބައެއި  ކުރަން ވެސް ޖެހެނީ ޓްރެއިނިންގ ހަދާފަސްޓްޓިސްޓިކްސް ނަާގ ކޯޑުތަކެއް. އޭެގ މާނަައކީ ކޯޑު 

ސްޓެޓިސްޓިކްސްަގ އޮފް  ބިއުރޯ  ނޭޝަނަލް  ޮގތުން  މިސާލެއްެގ  ކި،  އި މިހާރު    !ފްކުރައްވާޢާމަ  ނީ،ޔެއަޅުަގނޑަށް 

ދެއްތޯ ސްޓެޓިސްޓިކްސް  މޯލްޑިވްސް  އެކޯޑު  ؟މިހާރު  ތިބެންޖެހޭނެ.  ުމވަްއޒަފުން  ކޯޑު   ކުރާ  ކުރެވިެގންނޭ  ބަލިތައް 

މިހާރުއަޅުަގނޑުމެން ސްޓެ މިހަދަނީ.    ޓިސްޓިކްސް  ހަމަހަމައެއާއެ ،  ދެންވެސް  އިތުރުކޮށްލާނަން އަޅުަގނޑު    އްކޮށް 

ށް ނުވާނެ. ެއއީ ެއ ކުއްޖާ އެ ޤައުމެއްަގއި  ސްއަސެޓިސްޓިކް  ލްކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ަވއިޓަރތަބޭރުަގއި ވިހާ ކޮންމެ ބަ

  ރތު. އަޅުަގނޑުމެން އެ ބަެގ ޮގތުަގއި އެޑްކުރެވިފައްރތެބަެގ ތެރޭަގއި އިންނާނީ  ެގ ނިޒާމުވިހެއުމަށްފަހު އެ ޤައުމު

ބަ ހިނިގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ައޅުަގނޑުމެން އައިރތެއަނެއްކާ  ކަމުަގއި  މިތަނަށްއް  ތެރެއަށް އޭތި ސިސްޓަމު  އްސަ  ެގ 

ކައުންޓުްއޔާމު  ވައްދަފި ޑަބަލް  ރަްއޔި  އެވަނީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކުއްޖާއަކީ  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ،  ތެއް އެވަނީ. 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފުރިހަމަކޮށް އައި.ޑީ    ރތުސިސްޓަމުެގ ތެރެއިން ބައެ  ދިވެއްސެްއެގ ކުއްޖަކަށްވާތީ، އަޅުަގނޑުމެން  

މިހާރު ހެދިެގންދާނެ.  އަޅުަގނޑުމެން    ކާޑު  ހުރިހާ    ރތުބައެ  ވެސް  އެ  ބޭރުަގއި  ރާއްޖޭން  ނުކުރަން  ކައުންޓެއް 
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އަކު ނުހިމަނަން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ކުއްޖާެގ އުފަން  ސްެގ ސެޓިސްޓިކް ތަކެއް އަޅުަގނޑުމެންތަކެއް ނުވަތަ ޑެތުރތުބަ

ނުވަތަ އެ ހުރިހާ އެްއޗެއް ދާނީ ޕްރޮސެސްވަމުންނޭ. އެހެންވީމާ، އެ ަވއިޓަލް    ައއި.ޑީ ކާޑާ،  ދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓާއި

 ޝުކުރިއްޔާ. ނާފައިވަނީ. ޖިސްޓްރޭޝަންެގ ބައި ތަފާތުކޮށޭ މި ބިލުަގއި ވެސް ހިމަސެޓިސްޓިކްސް އަދި ސިވިލް ރަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ފުރު ފަހު  މެންބަރުންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ދެން  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯޞައާދެ!  އަރުވާނަން  ބޭނުންފުޅުވާ   ތު  ބޭފުޅުން 

  .ލަްއވާފަތަކަށް އެދި  ޞަދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެބައިން ފުރު  ހޯރަފުށި،  ޮގތުންއެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް.  

ަމނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ؛ތެއް ޞަ. އެހެން އެްއެވސް ބޭފުޅަކު ފުރުދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މަޑަވެލި  އަދި

 މެންބަރު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު ސަލީމްހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ކަން ފަސޭހަކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލުެގ  މި  އަޅުަގނޑަކަށް އަދި ވެސް އެހާ ބޮޑަކަށް ވިސްނަެއއް ނުަގނެވޭ

އެކްޕްލަނޭޝަނު ދެްއާވ  ތި  ބޭފުޅުން  ތި  ޮގތަކަށް  ކުރެވިދާނެ  ެއއްކަލަ  ޒަރިއްޔާއިން  ޓްރެޑިން.  ޮގތް  ހަމަ  ޝަނަލް 

ބަ ކީއްވެެގންތޯ  މިހާރު  ވިދާޅުަވނީ.  ތި  ބަ  ޖިސްޓްރޭޝަންރަ  ރތުދަމަހައްޓަވަން  ސެޓްފިކެޓް    ރތުއާއި 

ކޮންރަ ވީ ޖިސްޓްރޭޝަނަށް  ބާްއވަން  ވަކިކޮށްފައި  ކީއްވެތޯ  ،  ކޮބައިތޯ؟ އެއް މެހެން  އޮވެއްޖެއްޔާ  ކުރެެވން  އެްއޮގތް 

އް ނުޭވ އިނޭގތޯ. ދެވަނަ  އަންޑަސްޓޭންޑެ ހަމަ ެއްއޮގތަކަށް ވެސް  އޭތި  އަޅުަގނޑަކަށް  ؟ އެކަން ފަސޭހަކޮށް ނުދޭންވީ

ދައުލަތުެގ ޒިންމާެއްއ  އެއީ  ؟ ރީކުރަންބެލެނިވެރިޔާެގ މަްއޗަށް ކީއްެވެގންތޯ ޒިންމާކުރުވަނީ ކުއްޖާ ރަޖިސްޓަ،  ކަމަކީ

ނުލިޔަންވީ  ކަމަށް ރެ؟ ކީްއވެތޯ  މިސާލަކަށް  ދެން ޖިސްޓަމިހާރު  އުފަންވީމާ  ފެސިލިޓީެއއްަގއި  ހެލްތު  ރޑް 

މިކަން   ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ނުޖެއްސިޔަސް  އުނަގދޫ  ެއ  ކޮންމެހެން  އެހެންނެއް   ހަމަބެލެނިވެރިޔާއަށް   ފުދޭނެހެން. 

އަމިއްލަ ވިހެއީޭގ  ނޫން  އެހެން  .  ަގއި  އެކަމަކު  ނޫނީ  އިނޭގތޯ.  ޒިންމާއެއް  އޭނަެގ  ެއއީ  ވިހެއީ.  ޮގތަކަށް 

އެހެންވިޔަސް  އެހެންވިޔަސް  ނުލިޔެފި،  ާގނޫނުަގއި  ޒިންމާ  މި  ަމއްޗަށް  ހޯދާކަށް   ްއޔާދައުލަތުެގ  ކުއްޖާ  އެްއކަހަލަ 

 އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތަށް އަރަނީ. އާދޭޅޭނެ. އެ ެގޕް އެބައު ވެސް ކައުންސިލަކުން ވެސް ނޫނީ އެހެން ތާކުން ވެސް  

. ރީވުންބޫލުކުރެެވނީ. އޭނަ ރަޖިސްޓަަގކަމަށް އަޅުަގނޑަށް    އްޤެ އްޙައަސާސީ    އީ އެހެންވީމާ، ކުއްޖަކު އުފަންީވމާ އެ

ދެއްތޯ މީހެއް  ނެތް  ބާރެއްއާރެއް  ކުއްޖާައކީ  ބެލެނިވެރިޔާ  ،ދެން  ؟އެ  ބެލެނިވެރިޔާ  ކޮންމެހެން  އެބަ  ،  ެވސް  ނެތި 

 ؟ނޫންތޯކުރިން ބައްޕަ ނިޔާވެފައި ވެސް އެބަ ހުރޭ އެހެންކީ މަންމަ އެބަ ނިޔާވޭ.  އެފައާ އުފަންވެ،  އުފަންވޭ. މަންމަ
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ކުއްޖާެގ ޑޭ ވަންަގއި ވެސް އޭނައަކަށް ަމންމައެއް ބައްޕަެއއް ދުނިޔޭަގިއ ނެތި އޭނަ އެ އޮންނަނީ. އެ  އެހެންވީމާ،  

އެއީ  އްޔާއެހެންވެއްޖެ  ޒިންމާއެއްތޯ  ނެތް  ؟ ކާކުެގ  ައޅުަގނޑު  ދެއްތޯ  ން  ބިލަކުެއއެްއ  ެއ  ބޫލުކުރަނީ  ަގއެނޭގކަށް. 

ޒިންމާއެއް ދައުލަތުެގ  ދެން  އޮންނަންޖެހޭނޭ  ބަ،  ޮގތުަގއި.  ޮގތަކަށް  ވިދާޅުވާ  ދިމާވާ ރަ  ރތުތި  ޖިސްޓަރކުރީމާ 

މިތާ މި ތިބި ިގނަ ރަށްރަށުަގއި ނުޖެހޭ  ،  މައްސަލަެއއް އެބަޮއވޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް. އަޅުަގނޑުމެން ެއއްވެސް ރަށެއް 

ސެޓިސްޓިކްސްއަށް   ޙީއްޞިދެން   ބަްއލަވަނީ  ބޭފުޅުން  ތި  އިމްޕްރޫްވކުރާކަށް.  ފެސިލިޓީ  ވިހާ  .  މަރުކަޒުަގިއ 

ދުވަހަކު ިވހާފައެއް  ނެތް  އެތާކު  ދެން  ބަލާއިރުަގއި  ީމހަކު.  ފެސިލިޓީ ،  ވެސް  ވިހާ  ެއތަނުަގއި  ކީްއކުރަންތޯ 

މޭކިންގ ؟ ރަނަގޅުކުރަންވީ ޑިޒިޝަން  ބޭސްޑް  ހަމަ  ޕޮލިސީ    ،ސެޓިސްޓިކްސް  އަންނަނީ.  މި  މިހާރު  މޭކިންގ 

ރަްއޔިތުން އުފުލަންޖެހޭ   ެގ. އަޅުަގނޑުމެންނީދެން ޑިވެލޮޕްަވމުން އަންނާ  ހަތަރު ހޮސްޕިޓާ  ގައިރާއްޖޭެގ ހަތަރު ދިމާލު

ބައިވަރު ޚަރަދުތައް ހިނާގ  ،  ކުލިދެއްކުާމއި  ،ތަކުލީފު ވަރަށް ބޮޑު އޭަގއި އިނޭގތޯ. ޮގސް އެ ތަންތާނަގއި ތިބުމާއި

ާއސަންދައިނޭގ ނޫން  ތޯ.  އެްއޗެއް  ކަަވރުކުރާ  ައޅުަގނޑުމެން އި  މީަގ  ހަމަެއކަނިއިން  ކީްއވެެގންތޯ  އެކަމަކު  ދަނީ. 

ޤީޤަތުަގއި ވެސް. އެހެންވީމާ،  ޙަ. ހަމަ  ދުވަހަކު ކުއްޖަކު އުފަންވި ރަށެއް ނޫން މިއީ؟ ރަށުަގއި ލޭބަރ ރޫމް ހަދަންވީ 

މިއަށްވުރެ  އިމީަގ ޮގތެއް  އެބަޖެހޭ  އަންނަން އަޅުަގނޑު  ރަނަގޅު  ޮގތުާގ  މީަގންބޫލުކުރާ  ެގއްލުންތަްއ  އި  .  އެބަހުރި 

؟ ކުއްޖަކަށް އޭނަވަނީ  ެގކޮން އިރަކުތޯ ައޅުަގނޑުމެން ރަށު،  ަގއި. ދެން ރަށު ލެވެލް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސީދާކޮށް ލިބޭ

އަޅުަގނޑުމެން ރަށުެގ ކުއްޖެްއ،  ،  އިއެ ރަށުގަ ؟ އެޓް ވަޓް ޕޮއިންޓް. ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވަނީ ކޮން ޕޮއިންޓެްއަގއިތޯ

ހޯރަފުށި އޭނަ  އިރަކުންތޯ  ކޮން  ކުޅުދުއްފުށި،  ތަން  އުފަން  ހޯރަފުށި،  ބައްޕަ  ހޯރަފުށި،  ؟ ކުއްޖަކަށްވަނީ  މަންމަ 

 ؟ ވަނީ ކޮން އިރަކުތޯއަޅުަގނޑުމެންެގ އާބާދީއަށް ޭއނަ އެޑް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރާޢީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު ރާޢީމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ އުފެދޭ ،  ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ސަލީމް

ހަމަ މިއީ  އިނޭގތޯ  ޖާަގކޮންމެ ރަށެއްގައިހެން.  ސުވާލެއް  ހެލްތު ސެންޓަރުތަކުެގ  .  ނީވެސް ކުޑަެވެގން އުޅެ   އެބަ 

އެކަމަކު  ،  . އެ ތަނުެގ ބައެއް ހަމަ ބޭނުން ވެސް ކުރެވެން ހުރޭ. ދެންއް ހަދާފަލޭބަރ ރޫމެހަމަ  އެކަމަކު އެބައިން  

އެމަރޖެންސީ ، އިން  ދެން.  މިއިން ދުވަހަކު ނެތް، މިއިން ދުވަހަކު ވެސް ނެތް އޭެގން ރަށެއްަގއި ކުއްޖަކު ވިހާފަ
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ެއ ބުނާ ތަންކޮޅު އަޅުަގނޑަށް ވެސް ހަމަ އެންމެ ބޮޑަށް ،  ދެން  .އްގައިފަހަރު ހުރޭ ހާލަކުން ފަހަރެކޭހެއްަގއި ބަެއއް

މިހާރު ހޯރަފުށްޓަކަށް އުފަން  ؟ އުފެދެނީ. ތި ބޭފުޅުން އަސްލު ކީއްެވެގންތޯ ކޮން ޮގތަކަކަށްތޯއޭ އަިއޑެންޓިފައި ކުރަނީ

އެ ޮގތަށް ކީްއވެެގންތޯއޭ ޭއެގތެރެއަށް ލާންޖެހެނީ. މާލެއަށް އައިސް ،  އެ ރަށު މީހެއް،  ޭގތޯ. ދެންކުދިން ނުތިބޭ އިނ

ކޮންއި  ވިހާފަ ެއ  އިނޭގތޯ.  ދެން  ޮގތަކަށްމިދަނީ  ފަސޭހަކުރަން  ،  އަބަދުދެން  ،  ތޯއިނޭގއަނެއް  ކިޔަނީ  ވެސް   މި 

ހަދަނީއެްއކަލަ   ެއއްޗެހި  ަގާވއިދާ  ާގނޫނާއި  އަސްލު  ބުނަނީ.  މި  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަ  އަޅުަގނޑު    އެއްާގނޫނެްއެގ 

ޖުަގ މީހުން  ޮގތުަގއި  ބޭނުމަކީ  ނާރިމާބޫލުކުރާ  ބޮޑު  އެންމެ  ޭއެގ  އިނޭގތޯ.  ނޫން  މީހުން ،  ކުރާކަށް  އަސްލު 

އަސްލު   ަގާވއިދުތަކަކީ ބޮޑަށް. ެއޮގތުަގއި ހަދާ އެްއޗެްއ ނޫން.  ނޫން ާގނޫނާއި  ބިރުަގންނަވަން ވެސް ހަދާ ެއއްޗެއް

ދެން އަޅުަގނޑަށް  ، ދެންމެއަކު ިވދާޅުވި، މީހުން އަހުލުވެރިކުރުާވ ކަންތައްތައް ކުރަންކުރާ ކަމެއް މިީއ އިނޭގތޯ. ދެން

ރުފިޔާއޭ ކިޔާ ބަހައްޓާފަިއ    ކުރެވިެގން ކަންނޭނެގ އަދަދެއް ކަނޑައަޅާފައި އަންނާނީ ދިހަ ހާސްހީވަނީ މިއީ ޑިސްކަސް

ދެއްކި    އަކުހަމަ މި ބުނާހެން މީެގން ވެސް އަސްލު ތި ބޭފުޅުން ދެންމެ،  އިނޭގތޯ. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ 

ެވސްވާހަކައަ  ހަމަ  ކު  ފަސޭހަ،  އަޅުަގނޑަށް  މިއަކުންނެއް  އެނޭގނެ  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  ،  ެއއްއިއްޒަތްތެރި 

އެންމެ އޯލްޑް ސްޓައިލަށް. މި ހަމަ މި ޕްރޮ.  ސް ފަސޭހައެއް ނޫންންޓުންނަކަށް އަދި ވެޕޭރެ ސީޖަރ މި އިންނަނީ 

ކައުންސިލާމި  އެބަޖެހޭ  ހަމަ  ބުނާހެން   ރަށު  ފޯމާއި  އާދެ ؛ފޫޅުމާ  އުފަންވަނީ،  ކުޅުދުއްފުށްޓަށް  !  އެކަމަކު 

ށް އިން ކޭސްަގއި  ރަށުން ެވސް ބައިވަރު ކަންތައްތައް. ިމސާލަކަހަމަ  ެއކަމަކު އޭނަ އެބަޖެހޭ  .  މައްސަލަެއއް ނެތް

ބަހައްޓާފައި،  ދެން.  ކައުންސިލަށް ދަނީ  ތަނަށް އުފަންވީމާ ކުޅުދުއްފުށި  އޭނަ އެ އޭނަ    ، ދެންކައުންސިލަށް ޮގސް 

ވެސް    އަނެއްކާ  އްޔާމުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވެސް އެބަހުރި. އިން ކޭސްަގއި ޭއނަ އެއްެވސް ސްޓެޕެއް ދޫކޮށްލައިފި

ފަހުން  ،  ހުރި ކަންތައްތައް ނުވެސް ކުރެވި އެބަދޭ. ދެން،  އިން ވެސް އެބަ އާދޭ. ދެންއާދޭ މިބުނާ ފައޭނައަށް އެބަ 

،  ެވސް ައޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. ދެންބޮޑު މައްސަލަައކަށް ވެސް އެބަ ނިކުމޭ. އެހެންވީމާ، މީެގން އަސްލު ފަސޭހަެއއް  

ބޭނުން ވެސް ނުކުރޭ. ެއ    ކުގެ ތަލޭބަރ ރޫމުމިހިރަ  މަރުކަޒުތަކުަގއި  ޙީ  އްއުޅޭ ޞި މިރަށްރަށުަގއި  މި  ބުނާހެން    މި

މީހަކު އުފަން  އެހެންވީމާ،    ރަށަކަށް  ނާދޭ.  މިހާރަކު  ވަރަށް  ވަރަށް  ވެސް  ނުލިބޭ  ސުވާލުތަކެްއ    އުނދަޫގޖަވާބު 

ައސްލު ކިހިނެއްތޯޭއ  އެ  ވެސް  ،  މިހުރީ.  ައޅުަގނޑު  ސުވާލު  އެ  ބިލު އުފެދޭ.  ހަމަ  މި  ދުވަހު  ފުރަތަމަ  ހަމަ 

 ސް އަޅުަގނޑު ހަމަ ސުވާލު އުފެދުނު އިނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. ސުރެއް އެ ވާހަކަތައް ހުރީމަ ވެއްފެނުނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! މަޑަވެލީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ފިރުޝާންމަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

  ެގމެން މެދުވެރިކޮށްނޭ މިހާރު، އެްއކަލަ  ެގ ސުވާލާ. ވިދާޅުވެއްޖެ އާދެ! ހަމަ ފޮލޯއަޕް ކުއެސްޝަނެއް އިނޭގތޯ ކުރީ 

ސުވާލަކީ  އަޅުަގނޑު  ހިންަގނީ.  މަސައްކަތް  ސެންޓަރަކާއި،  ވެސް  ހެލްތު  ެގމެން ،  ެއއްެވސް  ފެސިލިޓީއަކާ  ހެލްތު 

ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ އަދި  ،  އެން.ސީ.ައއި.ޓީއާއި ،  އި ން.އާރާވާހަކަފުޅުަގއި ވިދާޅުވި ޑީ.އެ؟ ވެފައިތޯއޭ އިންނަނީކަނެކްޓު

މިނިސްޓްރީަގިއ   ހެލްތު  ޕޯޓަލްއެއް   ޙީއްޞިމިހާރު  ނެތިއްޖެކޯއްޗެއްތޯ  ،  ކޮންމެވެސް  ހަނދާން    މިހާރު   އަޅުަގނޑު 

ދެންގާ އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމެއް    އާނ،ނަން.   ވާހަކަ.  ުގޅުމެްއ  ،  އިމުކުރި  ެއްއވެސް  ވެސް  އާސަންދައާ  އެާއއި 

ބަލާލަން ބޭނުންވާ ޕޮއިންޓަކީ މީހަކު ބަނޑުބޮޑުެވެގން ވިހާއިރު ެއ ކުއްޖާެގ  ،  ނޑު އަސްލު ޕޮއިންޓަކީއަޅުަގ؟ އޮވޭތޯ

ކުއްޖެއް   ބަލިމިސާލަކަށް  ،  މައިމީހާެގ ހުރިހާ މެޑިކަލް ރެކޯޑްސްއާިއ،  ލޫމާތު، އޭނަެގ ހުރިހާ މެޑިކަލް ރެކޯޑްސްއާޢުމަ

ކަާމއި  ބަލި  އްޔާވެއްޖެ  ޕްރިމެޗުއަރ  ،  ކުއްޖެއް  މަ  ާއ،ކުއްޖެއްތޯވިހޭއިރު  ސިސްޓަމަށް  އްލޫމާތެޢުމިހުރިހާ  ، ހެލްތު 

އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ އެހެން. ކީްއވެތޯޭއ  ،  ކުރާނެއޭ. ދެންކަލެކްޓުން  ތި ބޭފުޅުހެލްތު އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމަށް  

އެން.ސީ.ައއި.ޓީއާ ތަނަކަށް  ޑީ.އެން.އާރާ  އި ޑިޖިޓަލް،  އަޅުަގނޑު  ޑަކޮށް  ކުމުޤައްރިރު   ؛މިސާލަކަށް،  މިހުރިހާ 

ަވުގތު ކޮޅަކަށް އެދެން އިނޭގތޯ. މިސާލަކަށް އެ ކުއްޖާ އުފަންާވ ހިސާބުން އައި.ޑީ ކާޑު    ހަމަ. އެކަމަކު  ދިގުވެދާނެ

ރީކުރަންޖެހޭ ޕްލޭސް  ޖިސްޓަރޭޓުވެފައި، އޭނަެގ ރަ ނެސެޓްފިކެޓް ޖެ  ރތުންބަރެއް އެ ކުއްޖާއަށް ދެިވފައި، އޭނަެގ ބަނަ

ދެ ޕްރޮސެސްއެކޭ.    އެއީ   ޖިސްޓްރޭޝަންރަ  ރތުކަުއންޓާއި ބަ  ރތު އެނިގފަިއ، ދެން ތި ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރަްއވައިފި ބަ

ދާ ޕްރޮސެސް ތެރެއިން ކުރުމުެގ ވިސްނުމަކީ    ހަމަ މިހާރު ތި،  ވިދެ ކަމަށް ވެސް ކުރެ އެ  މައްސަލަެއއް ނެތް  ،  ދެން

ކައުންސިލުަގއި އޯލްރެޑީ  ،  ދެންނެވީ   މިހެން މިޭގތޯ.  އިނ  ނުވަތަ ކުރޭތޯ މިހާރު ކުރަން މަސައްކަތްކުރޭތޯ؟ ކޮބައިތޯ

ތަޢާރަފު ތި  މިނިސްޓްރީން  ހެލްތު  ސިސްޓަމަށް  ސިސްޓަމަކީ  އިން  ދޭތިކުރި  މި  ބޭނުން   ޔާއްޖުކޮށްފިރމަ  ައސްލު 

ދޭ ދޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ތި.ހިފޭނެ  ކުރެވޭނެ  ކަން  މިއުޅޭ  އިންނަ  އްކުރަން  ކައުންސިލުަގއި  އެނޭގ  އަޅުަގނޑަށް  ޗެއް. 

ުވޒާރާ ދައުލަތުެގ  އޭެގން  ޑޭޓާެއއް  ހުރިހާ  ފޮނުވެތަސިސްޓަމް.  އީނީކަށް  ޕްލަސް  އަދި  ެއ  ަގވަރ-.  ވެސް  މަންޓުން 

ނޭގތޯ. ބޭނުންވަނީ މި ބިލުން އަޅުަގނޑުމެން  އި  އެނޭގ  ވެސް  ންސްޓަމަކީ ސެޕްކަފައިނޭންޝަލް ސި ؛ހުރިހާ ކަމެއް

. ހެލްތު ސެންޓަރުަގިއ ވެސް އިންނަންޖެހޭ  ޮގތެއްއެްއ ސިސްޓަމަކުން ހާސިލުވާނެ  މަޤްޞަދުހާސިލުކުރަން މި އުޅޭ  

،  . ދެން ވެސް ހުންނަންޖެހޭހެލްތު ފެސިލިޓީތަކުަގއި    . ހޮސްޕިޓަލުަގިއ ވެސް އިންނަންޖެހޭނެ. ޕްރައިވެޓުމުސިސްޓައެ  

އޮންނަންޖެހޭ އެއް ސަބަބަކީ   އެބަ.  އޮންނަންޖެހޭކައުންސިލުަގިއ ވެސް  ކޮށް  އްހަމައެއާއެ  ރާއްޖޭން  ،  ކައުންސިލުަގއި 

،  އޭނައަށް ޕޭރަންޓަށް އޮންނަންޖެހޭ  އިެގން. ވިހަ ޑެއްދޫެގ މީހަކު ވިހެއީނބޭރުަގއި މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުެގ ދާއިރާެގ ހޯ
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ތަނުން   އޭނައަށް އެރު ސަލީމް އެ ފާހަަގކުރެްއވި ޮގތަށް ޕޭރެންޓުެގ ދައުރެއް އޮންނަންޏާ  ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ވިހައިފިކަން ކުއްޖާ  މި  ލޮިގންވެފައި  ރަ  ،ވަުގތުން  ރިކުއެސްޓުމީނަެގ  ބޭރުަގިއ ޖިސްޓްރޭޝަނަށް  ކުރެވެންޖެހޭނެ 

ން ދުވުުމެގ ބަދަލުަގިއ. އެހެންވީމާ، އޮންލައިންކޮށް  ރާއްޖެ ައިއސް ހަމަ ދެތިންހަތަރު ފޯމެއް ހިފައިެގ،  ދެން  .ހުރެެގން

ވަރަށް ކުރުކޮށްލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ؛ އްސި ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގެވެގން ގޮ ހަމަ  ތެރޭަގއި    ކޮވިޑު  ނަށްއަޅުަގނޑުމެން

މުއައްސަސާައކާ ހުރިހާ  ދައުލަތުެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޮންލަިއންކޮށް  ގޮއްސި  ޚިދުމަ  ފާހަަގެވެގން  ހުރިހާ  ތެއް  ުގޅޭ 

،  ހެން އަޅުަގނޑުމެން ބަދަލު ެގންނަންވީ ހިސާބަކީ. ދެންއެބަ ހޯދޭކަން. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިއީ

 ޝުކުރިްއޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް.   ން.އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ތި ބޭފުޅުން އެކަމާ ވިސްނާ ވަޑައިަގންނަވަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހާރޫން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ހާރޫންމަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ވެސް ކާޑުަގއި  އެ ސުވާލުަގއި އަޅުަގނޑު ސުވާލުކުރިން މިހާރުފައި،  ޝުކުރިއްޔާ! ައޅުަގނޑު ކުރީެގ ސުވާލާ ުގޅުވާލާ

ްގރޫޕުނއިއެބަ ލޭެގ  ޤާބިލުކަން  ހިމަނަ  ދެއޭ  އެ  ެއބަހުރިބާއޭ  ސެކްޓަރަގއި  ހެލްތު  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މިއަދު  ން. 

،  ސުވާލު މިކުރީ މި  އަޅުަގނޑުމެން އޭތި ާގނޫނުަގިއ ލިޔެފިއްޔާ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ދެވޭނެ. މިސާލަކަށް ައޅުަގނޑު  

ވެސް މި އަންނަނީ ހެލްތު ސެކްޓަރެގ ކޮންެމވެސް    އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖެއް  އްޔާމި ބިލުަގއި ބުނާ ޮގތުން ވެްއޖެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަ   ްއޔާހެލްތު ސެންޓަރު ވިޔަސް، ހޮސްޕިޓަލް ވިޔަސް. އެހެންެވއްޖެ،  ތަނެއްެގ ތްރޫކޮށް

ވެއްޖެ  ތަނުން    އްޔާޮގތަށް  ޓެސްޓްކުރޭހަމަ  އެ  ެއބަ  ނަގައިެގން  ލޭ  ްގރޫޕުމި  ލޭެގ  ކުރިން  ވެސް    .  ބަލާ.  އެބަ 

އަޅުަގނޑު  ކްސް.ސިޖީ  ، އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރި ޮގތަށް މިއަދު  ބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި  ަގ.ޕީ.ޑީ ވެސް އެބަ ބަލާ. މިއީ ހަމަ 

މަސް ހަމަ  ސެކްޓަރަގއި  މިއީ.  ޓެއްހެލްތު  ކުރާކަެމްއ  ޮގތަށް  މިއޮތީ.  މިއީ  ެގ  ކަމަކަށްވެފައި  ރޫޓިންގ  ހަމަ 

  އްޔާ އެޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ާގނޫނުަގއި ހިމަނައިފި،  ނުންވީައޅުަގނޑު ައސްލު ސުވާލުކުރަން ބޭ  އްޔާއެހެންވެއްޖެ 

ސެޓްފިކެޓަށް މި ފޫޅުމާ ފޯމު ލާއިރުަގއި ލިބޭނެ ެއއްޗެއްސަށް    ރތުމި ހުރިހާ އެއްޗަކީ ހަމަ ޑޭ ަވންަގއި ެއއްކަލަ ބަ

 އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ.  އެއީ  ،  ބާއޭނުވާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ތު ެއރުވުމުެގ ކުރިން އަޅުަގނޑު ެމންބަރުންެގ ތެރެއިން ފަހު ޞަހެލްތުެގ ބޭފުޅުންނަށް ފުރު  ފްއޮއާދެ! މިނިސްޓްރީ  

 އަށް. ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫނުސް، ބޫލުކުރަނީަގތު ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު މި ޞަފުރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީޔޫނުސް ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އްލެއް ނޫނޭ. ޙަމިއީ  ނާއަކީ  ރިމާ ، ދެން ޖުއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ 

. އެހެންނަމަވެސް، މިސާލަކަށް ރަށަކުން މާލެ އަީއ  އޭވެނާ ކޮންމެހެން ބޮޑުކުރާކަށެއް ެވސް ބޭނުމެއް ނުރިމާޖު،  ދެން

އިހުމާލަކުން،  ހޮސްޕިޓަލުެގ    އްފުށްޓަށް ދިޔައީ ވިހަން. ކުޅުދުއްފުށިމީހަކު ކުޅުދު  މީހަކު ވިހަން. މިސާލަކަށް ހޯރަފުށި

ޖު ެއ  ހުށަނޭޅިެގން  އޭތި  މުއްދަތުަގއި  އޮންނަ  އެ  އޭ  އްޔާވެއްޖެ  .ނާވީރިމާއިހުމާލަކުން  އެ ؟ ޒިންާމވަނީ  ގައިކާކުތޯ 

ހޮސްޕިޓަލުންތޯ ނުަވތަ  ބެލެނިވެރިންތޯ  ޭއަގ؟ ކުއްޖާެގ  ފަރާތަކުންތޯ  ޯގސްކޮށް    ިމސާލަކަށް؟ ވަނީިއ  ކޮން  ކަމެްއ 

ިމ  ވާނަމަެއއް    ށްމަކަ  ހުރިހާ ކަމެއް ބަރާބަރަށް ދާނެ.  ވާނެކަމަށް.  ހިނާގފާނެ ކަމަށް ބަލަން އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ

ހާލަތެއްަގއި  އެފަދަ  ނުޖެހޭނެ.  ހަދާކަށް  ެއއްޗެހި  ހޮސްޕިޓަލު  ާގނޫނުތަކާ  ކުޅުދުއްފުށީ  އަދި ޔަވިން  މިސާލަކަށް  ސް، 

އެ    ންމާލަކުހުއެ ފަރާތުެގ އި  ،އްޖަކު، އޭ.ޑީ.ކޭއިން ވިޔަސް އެ ފަރާތުން އެތާ ވިހާ ކު އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްއިން ވިޔަސް 

ޮގއްސި  ދިޔައީ.  ހުށަނޭޅި  މުއްދަތަށް  އޮންނަ  ފަރާތަކުންތޯ  އިޭއަގ  އްޔާފޯމުތައް  ކޮން  ނަާގނީ  ކުއްޖާެގ  ؟ ޒިންމާ  އެ 

މި ރިމާޖު؟ ބެލެނިވެރިންތޯ ކުއްޖާ  ނާ  ބުނާ  ،  ދެންބެލެނިވެރިން.    ވަނީ  ބިލު  އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗެމި  ވެސް،  ޮގތުން  އް 

ޖެހެނީ އެ ކުއްޖެއްެގ ބެލެނިވެރިން ނުވަތަ މައިންބަފައިން.   ނަަގން މި  ހޮސްޕިޓަލެއް އެްއވެސް ތަނެްއ ނުވޭ. ޒިންމާ

 ؟ އެފަދަ ހާލަތެއްަގއި ކިހިނެއްތޯ ކަން ކުރާނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފުރު  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ކުރިން  ޞައާދެ!  އެރުވުމުެގ  ހަމަ  ތު  ޓަކައިޢުމަައޅުަގނޑު  ހަމަ  ލޫމާތަށް  އިްއޒަތްތެރި ، 

މަ ދަންނަވާލާނަން.  ޢުމެންބަރުންެގ  ވާހަކަެއއް  ޓަކައި  އެބަ ލޫމާތަށް  އިނޭގތޯޓޭބަލްއަށް  ޓޭބަލްއަށް  ،  އޮތް  އެޑްމިން 

އަންގަވާފައި  އެބަ އޭ.ޖީއިން  ކު،  ނޫނެއް ާގރޭޝަން  ޓްޖިސްރަސިވިލް  އޮތް  މިހާރު  މަސަްއކަތް  ރެވެމުންދާ ބިލެއްެގ 

ލަސްތަކެއް އެހެންވީާމ،  ވާހަކަވާހަކަ.  އަންނާނެ  މަޖިލީހަށް  ބިލު  އެ  އެހެންވީމާ،  .  ދަންނަވާފަ  އޮތް އެބަ   ވެސް  ނުވެ 

ދެ! ދެންމެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރެްއވި ސުވާލުތަކަށް ތި ބޭފުޅުން  ލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލީ. އާޢުހަމައެކަނި މަ

ށް  )ބަންިގ ަވުގތައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން. ބަންގިއަށް ކުޑަކުޑަ ަވުގތު ކޮޅެއް.  އަޅުަގނޑު މިއަދުެގ ބަ  ޖަވާބު ދެއްވީމަ

 ތު އަރުވާނަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީެގ ބޭފުޅުންނަށް. ޞައާދެ! އަޅުަގނޑު ފުރުމެދުކަނޑާލުން( ކޮމިޓީ 
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 ވާހަކަދެއްކެުވން:ނީ ފިސަރ މުޙަްއމަދު ޢަބްދުލްޣައަރ ލީަގލް އޮ ހެލްތުެގ ސީނިމިނިސްޓްރީ އޮފް

ކްރައިޓީރިާއއެއް. އެ ްގރޭޑިންގ  މެންެގ އޮންނާނެ ހެލްތު ފެސިލިޓީ ްގރޭޑިންގ  މިހާރު އަޅުަގނޑު  !އާދެ  .ޝުކުރިއްޔާ 

ސެންޓަރުތައް ހެލްތު  ަވކި    ަގއިތަކުމަރުކަޒު  ޙީއްޞި   ،ކްރައިޓީރިއާަގއި  އޭެގތެރެއިން  ްގރޭޑްތަކެއް.  ހުންނާނެ  ެވސް 

ްގރޭޑްތަކެްއެގ ތަންތަނުަގއި ލިބެން ހުންނަ ޚިދުމަތްތައް ވެސް ތަފާތުވާނެ. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ރަށެއްަގެއއް ނުތިބޭނެ 

ދެން، ނެއް.  ހެއްނުވޭ ހުރިހާ ތަނެްއަގިއ ހުންނާނެއެެވސް ހި  . ދެން އެހެންވީމާ، ލޭބަރ ރޫމުލޮޖިސްޓުންނެއްކޮނޮގައި

ވާހަކައެ ނުުގޅޭ  މިއާ  ތަންކޮޅެއް  ވެދާނެ  ކަމަށްއް  އަސްލު  ެވއްޖެ.  ވެސް  ކުރީަގއި   ްއޔާއެހެންނަމަެވސް، 

ވަރަށް ރަނަގޅަށް އޭރު ކުރަމުން ެގންދިޔައީ    އަޅުަގނޑުމެންެގ ވަރަށް ބޮޑަށް ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރެގ ކަންތައްތައް 

ހަމަ މާބަނޑުވުމާއެކީަގއި ަގާވިއދުން ޗެކަޕްތައް ހެދިެގން ައއީ މިހާރު މި އަންނަ ޮގތަކަށް ،  ފޫޅުމައިން ތިބެެގން. ދެން

  ވިހެމުެގ ކަންތައްތައް ވަރަށް ރަނަގޅަށް  ހަމަ ޭގޭގަގއި ވެސް  ޭއރުަގއި ރަށްރަށުަގއި ެވސް  އެހެންވެ  ނޫން ކަންނޭނެގ.

ރޝަރީ ކެއަރއާ ދިާމއަށް އާންމުން  ޓަމި  ބޮޑަށް  އްސަ  ެއހެންނަމަވެސް، މިފަހަކަށް ައއި .  ކުރިއަށް ެގންޮގއްސަ ހުރީ

ހަމަ ބައެއް ރަށްރަށުަގއި ހަމަ ލޭބަރ ރޫމް ވެސް ހުންނަ   ،އެހެންވީމާ، އެހެންެވެގން ކަންނޭނގެ .  ދަތުރު ކުރަންފެށީ

 މީހަކު ނުިވހާ. އޭެގ ބަދަލުަގއި އެ ރަށްރަށުެގ މީހުން މިދަނީ އެހެން   ރަށްރަށުަގއި ހަމަ އެބަ ހުރޭ އެްއވެސް ވަރަކަށް

ީމަގއި އެބައުޅޭ ބޮޑަށް ރައްޔިތުން   ބޮޑެތި ރަށްރަށަށް ބޮޑެތި ފެސިލިޓީތައް ހުންނަ ރަށްރަށަށް. އެހެންވީމާ، އަސްލު 

އޮތުމާ ލިބެން  ފުރުޞަތު  ދިއުމުެގ  ތަނަކަށް  މޫވްމަންޓުބޭނުންވާ  އެ  އެޮގތުން    އެކީަގިއ  އެހެންވީމާ،  އެބަޮއތް.  ވެސް 

އެބަހުރި   ދެން  ހޯދަން  ތްޚިދުމަބަލާއިރުަގއި  ބާރުބޮޑުވުން.  ތަންތަނަށް  ވަކި  ހުރިހާ   އަނެއް  ،ދިއުމުަގއި  ކަމަކީ 

  މާ، އެ ޮގންޖެހުން ވެސް އެބައޮތް.  ނުވާނެ. އެހެންވީށްރަށެއްަގއި ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަކީ ވެސް އެހާ ފަސޭހަ ކަަމކަ

މިންވަރަށް. އެހެންވީާމ،  ެއކި  ތަންތަނުަގއި    ނީ ެއކިއެހެންނަމަވެސް، ހަމަ މި ދެންނެވިހެން ޚިދުމަތްތައް އިތުރުކުރެވޭ

އަ އެ  ޫމވްމަންޓަކާއެޮގތުން  ދަށުން،  މޫވްމަންޓެއްެގ  ިމ  ންނަ  ވަރަށް  ެއކި  ތަންތަނުަގއި  އެކި  ހޯދަން  ޚިދުމަތް  ހުރެ 

ސް ހަމަ ބްލަޑް މިހާރު ހުރިހާ އަތޮޅެއްަގއި ވެ،  ދެން  ން.ހުންނަނީ ޚިދުމަތް ހޯދާފަ. އެ ކަންތައް އެބައޮތް ފާހަަގކުރެވެ 

ރަށްރަށުަގްގ ިގނަ  ބަލައިލެވޭނެ.  ހެލްތު  އިރޫޕިންގ  ޓެސްޓު ތަކުސެންޓަރު  ހަމަ  ވެސް  ހަމަ   ކުރެވޭެގ  ތަންތަނުަގއި 

ރޫޕު ދެނެަގތުން މާ ދަތިކަމަކަށް ނުވާނެ. ރޫޕު ބަލައިލެވޭނެ. ެއހެންވީމާ، އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންެގ ބްލަޑް ްގބްލަޑް ްގ

ލެބޯޓަފަހަރެއްަގއި ބައެއް،  ދެން ރީެގ ޚިދުމަތް ބައެއް   ރަށްރަށުަގއި ނުބެލި ހުއްޓަސް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ މޮބައިލް 

ޕަލް  މްއަތޮޅުތަކުަގއި ކުރިއަށް އެބަެގންދޭ. އެހެންވީމާ، މިސާލަކަށް ކުޑަ ރަށެްއަގއި ވިހައިފިއްޔާ ހަމަ އެ ރަށަކުން ސާ

ޓެސްޓު  ެގންޮގސްެގން  ރަށަކަށް  އެހެން  ކައިރި  ހަމަޖެހެތައްނަަގިއެގން  އިންތިޒާމު  ހެދުމުެގ  ބްލަޑް ޔަދި  މުން  އިމަ 
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ުގޅިފައި  މި  ކަންތައްތައް    ދެން،  މާއި. ދެން، އުފަންވުން ރަޖިސްޓްރީކުރުވަރަށް ފަސޭހައިން ބަލައިލެވޭނެ  ގ ންޕިުގރޫ

ންވުމަކީ  ވެސް ުގޅިފައި އޮންނާނީ. އެހެންނަމަވެސް، ެއއީ އުފަ  ސް ހަމަ ރަށްވެހިކަމާޔަމި އޮންނަނީ ކޮންމެހެނެއް ވި

ޖިސްޓްރޭޝަންެގ ެއއްބަިއ. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެެގންދާއިރުަގއި އަސްލުަގިއ  ވެސް މި ސިވިލް ރެ

ކަންތައްތަކާ ރަށްވެހިކަމާ އަޅުަގނޑު    ބެހޭޮގތުން  ުގޅޭ  ނިންމޭނެއެކޭ  އެހެންޮގތެްއ  ވަކި  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް 

ރީުވމުެގ ކަންތައްތަކަކީ ދެން ެއއްޗެއް ބުނެޭވކަށް ނެތް. އެއީ ކުދިން ރަޖިސްޓަ  ށްނުދަންނަވާނަން. އެހެންވީމާ، އެއަ

ކަމެއްނޫންވީމަޓުމެންޑޭެގ  އަޅުަގނޑުމެން އޮތް  ދެން  ެއއްަގިއ  ނުބުނާނަން.  ެއއްޗެއް  ރީވުމުެގ ރަޖިސްޓަ،  އެއަށް 

އެއީ ދެން   ،މެދުލަތުެގ ޒިންމާއެްއެގ ޮގތުަގއި ެއކަން ކުރުމާއުފެސިލިޓީތަކުން މިސާލަކަށް ދަ  ލްތުއި ހެކަންތައްތަކުަގ

ޕޮ މުހިންމުވާނީ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ލެވެއޭަގއި  ބުނުން  ލިސީ ނިންމުމެއް ކަންނޭނެގ އޭަގއި  ެއޗެއް  ލްަގއި އެއަށް 

ޖެހޭ ދެ ފަރާތުަގއި ވެސް  ވަރެއްެގ ޒިންމާެއއް އެބަ   ވެސް ތަންކޮޅެްއ އުނދަޫގ. ެއހެންނަމަވެސް، ޭއަގއި ކޮންެމެވސް

ޙަޤީޤަތަ ބެލެށްއޮންނަން.  ބުނާނަމަ  ވެސްނި  ފަރާތުން  އެބަ    ގެ ދައުލަތުެއާއއެކު  ހަމަ،  ވެރިންެގ  ޒިންމާއެއް  ވެސް 

ލިބިަގތު ޚިދުމަތްތައް  ލިބެންޖެހޭ  އެ  ކުއްޖަކަށް  އުފަންވާ  އަލަށް  ޚާއްޞައިމުަގއޮންނަންޖެހެއޭ  މި އި  ޮގތެއްގަ . 

ސް ފެސިލިޓީއެްއަގިއ  ޔައޮންނަން. އެއީ ކޮންމެހެނެްއ ވި  ފާރަވެރިވުމުެގ ނިޒާމު ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް އެބަޖެހޭ ދައުލަތުގެ 

ވަން ކަމަށް  އެހެންވުމު  ށްދަުއލަތަޏާ  އުފަންވާ  ހަމަ  އުފަންެވއްޖެކަން.  ކުްއޖަކު  އެނޭގނެ  ކަންތަްއ    ން،އެކަން  އެ 

ކާޑު،  އެޮގތަށް  އަިއ.ޑީ  ކުއްޖެއްެގ  ކަންތައް  ،ހެއްދުމާ  އެ  ކަންތައް  އެ  އެ  ވަރަށް   ކުރިއަށްދޭތޯ  އޮތުން  ބެލުން 

އޭގަ  އެހެންވީމާ،  މުއްދަތެއް    އި މުހިންމު.  ވަކި  ެއއީ  ކަންނޭނެގ.  ރަނަގޅު  އޮތުން  ެވސް  ދެކޮޅުަގއި  ހަމަ  ޒިންމާ 

ހުށަނާޅައިފި ތެރޭަގިއ  މުއްދަތުެގ  ެއ  ލާޒިމުކޮށްފަ.  ހުށަހެޅުމަށް  ފޯމުތައް  ބެލޭނެ   އެބަޮއވޭ  ކޮބައިތޯ  ވަންޏާ  ކަމަށް 

 ، . ދެން އިތުރު ކަންތައްތައް ައޅުަގނޑުގެ ނީކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވެ  ެއއެއް އޮތުން ވަރަށް މުހިންމު  ،ނިޒާމަކީ

 މޫނި ހާމަކޮށްދޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖުމަންޓް އެންޑް ރިސަރޗް ޑިވިޝަންެގ ޑިރެކްޓަރ    ހެލްތުޑިރެކްޓަރ،  ެގ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

 ވާހަކަދެއްކެުވން:هللا ޢަބްދުމިނާ މޫ

އަޅުަގނޑު ވެސް  މިހާރު  އެއްކަލަ  ޝުކުރިއްޔާ.  ޚިދުމަތްދޭ ެގމެމެން  ޞިއްޙީ  އަޅުަގނޑުމެން  ތްރޫކޮށް  ޕޯޓަލް    ން 

ވިހައިފިއްޔާމު މަރުވެއްޖެްއޔާމު  ތަނެއްަގއި  ނުވަތަ    ނުވަތަ  ޑޮކްޓަރުން  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ޑޮކްޓަރުން  ަވުގތުން 

އެއްކޮށް    ފޯމު ފިލްކުރަމުންދާނީ. ފޯމު ފިލްކުރުމާ  އެކަމަށް ޚާްއޞަކުރެވިފަިއވާ މުވަްއޒަފަކު މަރު ފޯމު ނުވަތަ ބަރތު

އެްއކޮށް މި   އާއި ކައުންސިލުތަކާ  އެލް.ޖީ.އޭ  އްކޮށް،އެ އެން.ސީ.އައި.ޓީއާ،  ންގ ދީފައި ހަމަ އެއަށް އަޅުަގނޑުމެން ލޮިގ
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ޚިދުމަތްދޭ  ޞިއްޙީ  ފެނިެގންދާނެ  ތްރޫކޮށް  ލޮިގންގ  އެ  ހަމަ  ވެސް  ކައުންސިލުތަކަށް  މަސަްއކަތުަގއި    ކުރެވޭ 

ކުއްޖެއްކަާމއި ކޮން  ވިހެއީ  އެއާއެއް،  ތަންތަނުަގއި  ހަމަ  މަޢުލޫމާތު.  ކުދިންެގ  ވަކި  އެ  ވެސް  ޑީ.އެން.އާރަށް  ކޮށް 

  މަޢުލޫމާތުތަކެއް، ޑީ.އެން.އާރަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެކަނި ފެންނާނީ. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ފެންނާނީ އެ

ަވކި   ވެސް  ހެލްތުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ެއއާެއއްކޮށް  ހަމަ  މަޢުލޫމާތުތައް.  ޖެހޭ  ތްރޫކޮށް ގއެ ިގން ލޮބޭފުޅުންނަށް    އް 

ައޅުަގނޑުމެން ފިލްކުރަންޖެހޭ ޕާ  ކޯޑުކޮށް ޭއަގއި  ފިލްކުރަމުން މިހާރު ވެސް މިދަނީ. އެއީ މިހާރު ެވސް   ޓުނުވަތަ 

ކުރަން އެބަ   އްކަތްެއއްކޮށް މަސަ  މިހާރު ވެސް އެލް.ޖީ.އޭއާ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންހަމަ  ދާޮގތް.    މުންވެމަސައްކަތްކުރެ 

ެގތެރޭަގއި ކައުންސިލުެގ ވަކި ބައެއް އިނދޭ ފިލްކުރަން.  ދަނީ. އޭ  މަރުވާ މީހުން، މަރު ފޯމު ހިފައިެގން ަވޅުލަން މި

އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން ިމދަނީ ކައުންސިލު ތްރޫކޮށް  ،  ވެސް  ހަމަ އެ ޕާޓު،  ބޮޑީ ހިފަިއެގންދާއިރު  އެ ޑެތު

ޕާޓު ޮގތްތަކެ  އެ  ފަސޭހަކުރެވޭނެ  ރަްއޔިތުންނަށް  ހަމަ  ފަސޭހަކުރެޭވނީ  އް، ވެސް  ޮގތްތަ  ،ކިހިނެއްތޯ  ވެސް  އެ  ްއ 

ބައްދަލުުވންތަކާ އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  މިހާރު  ދަނީ.  މި  ހަމަ    ބަލަމުން  ދެން  ދަނީ.  މި  ހަމަ  ބާްއވަމުން  އެއްކޮށް 

ަވކި ތި ވިދާޅުވަނީ ެމޑިކަލް ރެކޯޑްސްތަްއ، މީހެްއެގ ވަރަށް  ނުވަތަ  ައއި.ޑީކާޑަށް  ؟މެޑިކަލް ރެކޯޑްސްެގ ވާހަކަ ދެއްތޯ

 ..ައޅުަގނޑު.ތި، ައއި.ޑީ ކާޑަށް ެއކްސެސްކުރެވޭނެ ޮގތެއް  ސިއްރުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑަށް ހީވަނި ނިންމާލެްއވީމަ.

 

 ޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މައް

ހާލެްއަގއި ހަމަ އެއްވެސް  ައޅުަގނޑު  ކުރީަގއި ވެސްއެހެންވެ ،  އަޅުަގނޑުމެން  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ.  އަޅުަގނޑު    ެގން 

ވަރަށް ސާފުކޮށް  ހަމަ  ދެންމެަގއި  އެއް.  ނީޑާޓާއިން ފެންނަން ހުންނާ  ްއެގ އުސޫލަކުންނޫނޭފާހަަގކޮށްލީ، ޕެން ޑްރައިވެ 

ނީ. ދެޓްސް ވަޓް  ކަށް ަވކި ެއްއޗެކޭ ފެންނާޔަަވކި ބަ،  ންވިދާޅުވީ އެލް.ޖީ.ޭއެގ ވަކި ސިސްޓަމެްއެގ ތެރެއި   ތިދެންމެ  

އެމް   ހެލްތު  .އިންގ ސޭ އައި  ޖަހާލީމަ  ނަންބަރު  ކާޑު  އައި.ޑީ  އަޅުަގނޑުެގ  ބުނަނީ،  މި  އެ    ައޅުަގނޑު  ސެކްޓަރ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދެން.  މާ،ސެކްޓަރެގ ެއއްޗެްއސޭ. އެއީ އެހެންވީ ހެލްތު ބަލަން އިންނަ މީހާއަށް އެނޭގނީ

 

އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖުމަންޓް އެންޑް ރިސަރޗް ޑިވިޝަންެގ ޑިރެކްޓަރ    ހެލްތުޑިރެކްޓަރ،  ެގ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

 ވާހަކަދެއްކެުވން:هللا ޢަބްދުމިނާ މޫ



 2021 ސެްޕޓެންބަރު 20               ވަނަ ބައްދަލުވުން 5ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓު އިޖުތިމާޢީޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި 

 

 

30 

 

އިންފޮމޭޝަން   ހެލްތު ވެސް އަޅުަގނޑު ވާހަކަދެްއކިން މީެގ ކުރިންހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފުކުރަްއވާ!  

ހުރި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ  ސިސްޓަމެއްެގ ވާހަކަ. މިހާރު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުަގއި މިހާރު މިނިސްޓްރީެގ ދަށުން  

ހެލްތު ސިސްޓަމެއް  ތަންތަނުަގއި  ސިސްޓަާމއިއެ   ، އިންފޮޭމޝަން  އެ  ސިސްޓަމެއް.  ކުރީެގ  ވަރަށް  ،  ވިވިނަ   ،އީ 

ކަހަލަ އާސަންދަިއެގ ޕޯޓަލް އަޅުަގނޑުމެން އިންޓަރ އޮޕަރަބިލިޓީ އެއް ސިސްޓަމުން އަނެއް ސިސްޓަމަށް ވާހަކަދެއްކޭ 

ނިޒާމެއްެގ މަސަްއކަތް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން. އެހެންނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތް ނުކުރެިވެގން އުޅެނިކޮށް މި 

ކަން ކިހާ މި  ނޑުމެންނަށް  އަޅުަގ  އްކޮށްއެ   ތަކާކޮވިޑްެގ  ނުވަތަ  ުއނދަޫގތަކާިއ  ޑޭޓާެގ  ނުވަތަ  އިންފޮމޭޝަން 

ދި  ކަންދަތިތަކެއް އަިއޑެންޓިފަިއެވެގން  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޔަައޅުަގނޑުމެންނަށް  އެާއެއއްކޮށް  ހަމަ  އީ. 

ތަ ެއްއ  މަޢުލޫމާތު  ޞިއްޙީ  މީހެއްެގ  ނުވަތަ  ރެކޯޑްސް  ެމޑިކަލް  މި  އެބަވޭ  ތަނަށް  އަިއޑެންޓިފައި  އަނެއް  ނުން 

މީހާ އެ  ތްރޫކޮށް  އެއާސަންދަ  ެއ    ،  ނިޒާމެއް  ނެތް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ެއކްސެސްވަމުންދާއިރު  ެއޮގތަށް  ރައްޔިތުން 

ކަހަލަ. ެއއާެއްއކޮށް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރަމުން މިހާރު މީހާެގ ހުރިހާ މެޑިކަލް ރެކޯޑްސްތައް ބެލޭނެ

ނިޒާ ެއކަހަލަ  ދަނީ  ވެސް    ، މެއް އެ  ތްރޫކޮށް  ސިސްޓަމެއް  ކޮންމެ  ިވއަސް  ތްރޫކޮށް  އާސަންދަ  އަދި  އެީއ 

ކުރެވޭނެ ނިޒާމެްއ  ކްޓުކަިއެގން އެ އިންފޮމޭޝަން ކަލެވާހަކަދައް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއް ސިސްޓަމު އަނެއް ސިސްޓަމާ

 ގާއިމުކުރުުމެގ މަސަްއކަތްކުރަުމން މިދަނީ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ދެއްވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި ތުއާދެ! މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން އެދިލެްއވިޮގތަށް ވަޑަިއެގން މަޢުލޫމާ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން.

 

_______________ 


