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 (މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރައީސް ރައީސް، ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަސް ތިރީއްބަގެ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19

 (ދުވަސް އަންގާރަ) 2019 އޯގަސްޓު 6

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصح لهآ ىلعو هللال رسوالم على الة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަންގާރަ ވީ  2019 އޯަގްސޓު 6 މިއަދަކީ .ޖަލްސާސްވަނަ ތިރީއްބަތުންެގ މަޖިލީހުގެ ނަވާަރވަނަ ރައްޔިމިއީ، 

  .ބަރުންންމެއިްއޒަތްެތރި  38 ެބވީތިއް ެވަވަޑއިގެންރުޒިހާ ަވގުތުމި ދުވަސް. 

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2019/32/އޖއަީކ، އެޖެންޑާ އަދުގެ މި

 

 ހަޅާ ކަންކަން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަ . 5

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ަގިއ، ައޅުގަނުޑ މި ހުށަހަޅަނީ ތެރޭ މިރޭގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަަތކީ، މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުްނ ހުށަހަޅާ ކަންކަމުގެ 

ވަނަ މާއްދާެގ 93ީސގެ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާރާފުޅެއް. ދިވެހި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައި އޮތް ސިޓީ
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ތަކަްށ ަބއިނަލްައގުވާމީ މުޢަހަދާ ބަިއވެިރވާ ވެހި ަދއުލަތުެގ ނަމުގަިއ ވެިރކަން ހިންގާ ފަރާތުން)ހ(ގަިއ ދި

އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތެއްެގ  ހުށަހަޅައި އެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު، ްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށްކުރަންވާނީ، ރަޢަމަލު

ންޑް ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ އޮން ޓެލިޖެންސް އެންސް އިންސައުތު އޭޝިއަން ރީޖަ، ށްފައިާވތީމަތީން ކަމަށް ބަޔާންކޮ

ގެ ރުހުން ގެ މަޖިލީހުރަްއިޔތުންމެދު  ސޮއިކުރުމާ ާރއްޖެއިންއި ދިވެހިަރއިމުގަ ނެޝަނަލް އޮަގއިނަިއޒްޑް ކްޓްރާންސް

ވުމަށް އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަްށ ނިންމެށް ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ގޮތެްއ ހޯއްދެވުމަ

 ނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮފޮނުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފއިވަނީ. އަުޅަގނޑު، ރައީ 

 މަޖިލީހަށް އިއްވައިެދއްވުމަށް ައމީންއާއްމު އަރިހު ދަންނަވާނަން.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ަސއުތު އޭިޝއަން ، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ަދށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީ

 ަރއިމްނެޝަނަްލ އޮަގއިނަިއޒްްޑ ކް ސެންަޓރ އޮން ޓްރާންސްޑިނޭޝަންންޑް ކޯ ޓެލިޖެންސް އެންސް އިންރީޖަ

 މެދުގަިއ ލަންކާ ައދި ދިވެހިރާއްޖެއާޤާއިމުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ަބނގްލަދޭޝް، ބޫޓާން، އިންިޑއާ، ނޭޕާލް، ސްރީ

 ވަަނ ދުވަހު ބޭއްވުނު ވަޒީުރންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްާސގައި  2019ޖުލައި  9ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސޮއި

ންްޑ ޯކިޑނޭޝަން ސެންޓަރ އޮްނ ޓެލިޖެންސް އެންސް އިންަސއުތު ޭއޝިއަން ރީޖަހު، މަޝްވަރާކުރެްއވުމަށްފަ

އްވުމަށް ފެނިަވޑަިއގަންނަާވ ރާއްެޖއިން ސޮިއކުރެ ްސވުމުަގއި ދިވެހި ެއއްބަަރއިމްނެޝަނަލް އޮަގއިނަިއޒްޑް ކްޓްރާންސް

ަބއިނަލްައގުވާީމ  ބައިވެިރވާ ރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން ނަމުގަިއ ވެދައުލަތުެގ ދިވެހި ކަމަށް ވަނީ ނިންމަވާފަެއވެ. 

އެ މަޖިލީހުން  އެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު، ،ހުށަހަޅައި ތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްމުޢަހަދާ

އްދާގެ )ހ(ގަިއ ނަ މާވ93ަީސގެ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާރާދިވެހިނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތީން ަކމަށް 

ންޑް ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ އޮން ޓެލިޖެންސް އެންސް އިންސައުުތ އޭޝިއަން ރީޖަ، ށްފަިއވާތީބަޔާންކޮ

ގެ ރުހުން ގެ މަޖިލީހުރަްއިޔތުންމެދު  ސޮއިކުރުމާ ދިވެހިާރއްޖެއިން ަރއިމުަގއިނެޝަނަލް އޮަގއިނަިއޒްޑް ކްޓްރާންސް

ވާ މެދު ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަދެއްަވއި، އެ ަމއްސަލަާއ ލީހަށް ހުށަހަޅައިަރއްޔިތުންެގ މަޖިޓަަކއި ށްހޯއްދެވުމަ

ންޑް ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ އޮން ޓެލިޖެންސް އެންސް އިންސައުތު އޭިޝއަން ރީޖަގޮތެއް އަްނަގވައިެދއްވުން އެެދމެވެ. 

ޓްރީ އޮފް ހޯމް ުގޅޭ ގޮުތން މިނިސް މާސޮއިކުރު ދިވެހިރާއްެޖއިން ަރއިމުަގއިނެޝަނަލް އޮގައިަނިއޒްޑް ކްޓްރާންސް

ސްކުރީެމވެ. އިޙްތިރާމު އެކު އަރިއެފެއާޒުްނ ތަްއޔާރުކުަރއްވާަފއިާވ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުެގ ކޮޕީ މި ިސޓީއާ 

 . ޚާދިމްކުމް. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް.2019ޯއގަސްުޓ  5. 1440ޖާ ޛުލްޙިއް 4. ގަބޫލުކުރެްއވުން އެދެެމވެ

 

 :ންވުކެ ހަކަދެއް ސަތުން ވާޔާރި
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ަސއުތު އޭޝިއަްނ ، ސިޓީފުާޅ އެުކަގއި ފޮނުްއވަވާަފއި ެއބައޮތް ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އްމު. ަރއީއަމީންޢާ ޝުކުރިއްޔާ 

 ަރއިމްނެޝަނަްލ އޮަގއިނަިއޒްްޑ ކްންޑް ޯކޑިނޭޝަން ސެންަޓރ އޮން ޓްރާންސްޓެލިޖެންސް އެންސް އިންރީޖަ

ެވޭވ މެދުަގއި  ސަރުކާރުގެ ގެލަންކާސްރީ އަދި ނޭޕާލް ،ދިވެހިރާއްޖެ އިންޑިާއ، ބަނގްލަދޭޝް، ބޫޓާން،  ށްޤާއިމުކުރުމަ

ދުމަށް ހުށަހަޅާ ކަރުދާހެއް. މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯމާ އްވުކުރެ ސޮއިއެއްބަްސވުމުަގއި ދިވެހި ސަުރކާރުން 

ގެ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވުމަށް ންތަކުޚާރިޖީ ގުޅުސަލާމަތާއި އި މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ޤަުއމީ މި ކަރުދާހާ އެކުގަ

 ޖެ. ނިންމިއް

 

 ކުއްލި މައްސަލަ 

 

 :ންވުކެ ސަތުން ވާހަކަދެއް ޔާރި

މަސައްކަތް ގޮސްަފިއވާ ހިސާބުން ފެށުމަށް. އެއީ، ރުަގއި އިނބުރެނީ މިއަދު މަޖިލިސް ނިމުނު މި އެއަޅުގަނޑުމެން ދެން 

އަޙްމަދު ހާރޫން އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ތުން، މަނަދޫ ދާއިރާގެ . ސަރުކާރުގެ ފަރ7.1ާޖެންޑާ އައިޓަމް މިރޭގެ އެ

 ނިޒާމުގެ ގާނޫނު( އަްށ )އިޖްތިމާޢީ ޞިްއޙީ އިންޝުއަރެންްސގެ ޤަުއމީ 2011/15 ގާނޫނުިއވާ، ށަހަޅުއްވާފަހު

ނީ ހުށަހެޅިފަ. ގަިޑއިރުެގ ަވގުުތ މިހާރު މި ހުޅުވައިެލވެނީ. ބިލު މިހާރު ވަ 4ގެ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ަބހުސް

ކީ، އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ، މި ބަލަބިލާ ުގޅޭ ބަހުސްގެ ަވގުތު.  އެހެންވީމާ، މިހާރު ައޅުގަނުޑ މި ހުޅުވައިލަނީ މި

ދި އެހެންވެސް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލު. އާސަންދަ ވެސް، އަ ގުޅޭ ބި ނިޒާމާއިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުައރެންސްގެ ޤައުމީ

ވާ! ؛ ވަަޑއިގަންނަ . ައޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީންމި އޮނިގަނުޑގެ ތެރެއިށްދެވެމުން މި ދަނީ ފޯރުކޮ

 . ޖާބިރަށް هللاޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާޖާބިރު  هللاޢަބްދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ކާށިދޫ

ެވސް  ޓަކައި އަދި އަމުދުންއަުޅގަނޑު ވަރަށް އުާފުކރަން ކަންކަން ތަރުތީބުކުރުމަށްސް. ަރއީ ރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

ބަދުވެސް މި މަޖިލީހުން ޓަަކއި އަދޭ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ތަރައްޤީކުރުމަށްިމ  މުގައިކަންކައިޖުތިމާޢީ 

މިއިން ކޮންމެ  .. އިްއޒަްތތެރި ރައީސްވަންދަންނަ ޓަަކއި ޝުކުރުމަސައްކަތްކުރަްނވާނެ. އަދި ުކރަމުންދާތީވެ އެކަމަށް

ގޮުތަގއި.  ގެކަންކަމު  ން ކުރާކުރާ  ދަނީ ވަްއކަންނިމިގެންެވސް ސެިކއުރިޓީައކަްށ ކުރާ ކަންތައްަތއް. އާޚިރުަގިއ  ކަމަކީ

 ސީދާ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ކޮންޓްރޯލާ އެްއޮކށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން. މި ކަންކަމުގެ ސަބަބުން މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ

ނިޔޭގެ މި ނޫނިއްޔާ ނޯންނާނެ ދު ،ނެތިރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ލިބެންޖެހޭ ކަންކަން. ދައުލަތުން އެއްވެސް ލިމިެޓއް 

. އެްއވެސް ލިމިޓެއް ނެތި ިމކަން މިހާ ރަނގަޅަށް ކުރެޭވތޯ މަސައްކަތްކުރާ ަޤއުމެއް ،އެްއވެސް ހިސާބެއް ނުބަަލއި
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ތަްއ އެންްސޕާއިން މި ސިސްޓަމު ،ވެސް ދަނީ އާސަންދައިންމި ފެނިގެންއެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެންނަށް 

އަދި  ދަގޫނަރއްޔިތުންަނށް ވަރަށް އު ،އެހާ ބޮޑުވެ ތަންތަނުން އިސްރާފު ަދނީ އެއެޅިގެންާދއިރުަގއި ފެނިގެން

މެކޭނިޒަމް  ކަމަށް. މިހާރު މި މަސައްކަތް ކުރަުމންދާއިރުގަިއ އެ  ުނވާ މެކެިނަޒމެއް އޮންނަޑުއަންޑަސްޓޭން

ކޮބައިތޯ އާސަންދައިން  .ކީެޗއްތޯ އާސަންަދއަ އްޗެއްތޯ އެންސްާޕއަކީ. ކޯ އްކޯ ވާން ެއބަޖެހޭ.ރައްޔިތުންނަށް ސާފު

ޑޮކްޓަރު ގާތަށް  .މީހާއަށް ޭބސްކުރަން ޑޮކްޓަރު ކައިިރއަްށ މި ދަނީމީހަުކ ދިޔައީމާ އެ ބަލިބަލި ،އިންޑިާއއަށް މީހަކު

މީހާ އަތުަގއި އެ ފައިސާ ނުހުރޭ. އޮންަނ ޖެހިއްޖެއްާޔ އެއްކަލަ ބަލިކުރަންއެކްސްޓެްނޑު އަެނއްކާ އޭނަ ޓިެކޓު ގޮސް

އޭނައަށް ގުޅީމަ ފޯނެއް  ،ހުންނަ ރަމުަގއިމީހާ ޓްރިވެންޑްތާިށވެފައި ިމ އޮންނަނީ. އާސަންދަިއގެ ޮބޑު އިޕިޓަލްގަހޮސް

 އިކުރާއިުރގައި މުިޅ އާސަންަދއިގަ . އޮޑިޓު އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ،މިކަހަލަ ސިސްަޓމެއް މި އޮންނަނީ .ނުނަގާނެ

، މި ޓައިޓު އޮތީ. އެހެންވީމާ  ވެފައި މި . މިހެންތިބީ މި ގެ ލިބާސް ލައިގެން ތިބޭ ބޮޑެތި ވެރިންމުވަްއކަމުގެ ފޭރާ

 ؟ންތޯވާލު މި ކުރަނީ ކީއްކުރަހަ ޔާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޓެކްސް ޕޭޔަރުންގެ މަނީ ސަރުކާރާއެއްކޮށް ނޫނިއް  ލާކޮންޓްރޯ

 .އޮންނަނީ  ެހްއ ނުނަގާ ކަމަށްއިރުަގއި އެްއވެސ ޓެކު އޯކޭ. ރައީސް މައުމޫނު ؛ޓެކްސް ޕޭޔަރުންގެ މަނީއަކީ 

މަނީން މި ރާއްޖެ  ގެ. މިހާރަކު ޓެކްސް ޕޭޔަރުންތާުނޖެހޭވެސް އުފުލާކަށް އެްއވެސް މީހަުކ ޒިންމާ ވީމާ،އެހެން

 ،އާސަންދަ ިވަޔސް އަދި އެންސްޕާ ިވޔަސް ؛ންާމއެއް އެ ފައިސާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިކުރަނީ. އެހެްނވީމާއޮޕަރޭޓު

ޚިދުމަތްތައް ޭއގެ ރަސްމީ ގޮތުަގިއ  ޕްރޮވަިއޑުކޮށްދޭ ގޮތުަގއި  ގެސަބްސިޑީ ޗެރިޓީ ގޮުތަގއި ނުވަތަ ދަުއލަތުން

ކަންކަން ިއން މަންފާ ލިބިގެންދިއުން. މިހާރު ރާއްޖޭގެ ލުން. އަދި އެބެރައްޔިތުންނަށް ބަރާބަރަށް ލިބޭތޯ 

އާސަންދައަށް ވެސް މިހާ   އަުޅގަނޑުމެން ޓަކައިދިނުމަށްއިޓަަކއި ރައްޔިުތންނަށް ލާބަޔާއި މަންފާ ހޯދަ ރަނގަޅުކުރުމަށް

ެއްއވެސް ލިމިޓެޑެއް ނެތް ގޮތަށް. ުހސްނުވާ އާސަންދަ. ާރއްޖޭގެ  .ލިމިޓެޑުކޮށްއަން، ބޮޑު ޚަރަދެއް މި ކުރަނީ

ހުސްނުވާ ެއޑިުއކޭޝަން. މިހާރު މީގެފަހުން ބަޓަރާއި  ،ާއއިހުސްނުވާ އާސަންދަ ،ރައީސަކަށް އަންނަ ބޭފުޅަކު ބުނާނެ

ވެސް ހުސްނުވާ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ޕްރޮަވއިޑުކޮށްޭދނަން. އަޅުގަނޑުމެން ޑީ.އާރު.ޕީން މިހާރު މި ވިސްނަނީ  ޖޭމާ

ލިިބއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅު. ހުރިހާ އެންމެންނަށް ކައްކާފަިއ ކާންދޭން. އެހެންވެސް ބުނެގެން ވޯުޓކޮޅެއް 

 ،ތަކެއްްނނަންޖެހޭނެ ލިމިޓެޑު. ދައުލަތެއްަގއި އޮކީއެހެނެއް ނޫން އޮންނަނީރަީއސް، ތެރި އެކަމަުކ، އިްއޒަތް

އް. މިއިން ެއއްވެްސ ެއއްަޗކަށް ެބލުމެއް ނެތި ވަރަށް އިސްރާފު އޮޕަރޭޝަްނ މެނުއަލެ ،ގަވަރނަްނސްސިސްޓަމުތަކެްއ، 

ޔަރުންގެ ފައިާސ މާ. ެއއީ ޓެކްސް ޕޭންކައަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވޭ މިކަ .ދަނީގޮތެްއގައި މިކަންކަން ހިނގަމުން ބޮޑު

 ަކއްަޗކާނެއަ ،ިއ އަނެކަްއޗަާކއިޖެހޭ. އަދިވެސް އިންކަމް ޓެކްސާ ވާތީ. ޓެކްސް ޕޭޔަރުްނނަށް ޒިންމާ އުފުލަން އެބަ ކަމަށް

، ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑު އުފާކުރަން. އެހެންވީމާ މި ދަނީ. ޖު ނެގެންސް ޗާސަރވި އަދުނަގާ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. މި

 ބޮޑު ގޭޓަކަްށ ވެގެންނުވާނެ. މިއަދު މި  ހުޅެވޭއެއީ ވަްއަކންކުރަން  ، އޮންނަ ސިސްޓަމުގިނަ ފައިސާ ލިބޭ ގޮތަށް

ނޭނގޭ  ކަށްއި ހުންނަ މީހާއަގަ ކާށިދޫ  ،އްމު ަރއްޔިތުން އާގޮތަށޭ. އެ  ،އިދަނީ އޮޑިުޓ ރިޕޯޓުތަކުންނާތަންތަން ފެނިގެން
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ކަންކަން  ެވސް. ކައުންިސލަށް ގޮސްގެން މި ދާންވާ ގޮތެއް އަދި އެންސްޕާއަށް .ވެސް އާސަންދަ ނަގަން ދާންވާ ތަން

މި ސަރުކާރު އުޅެނީ.  ކައުންސިަލކީ ރިސެޕްޝަޭނ ކިޔަިއގެން ައޅުގަނޑުމެން މި ؛ހަމަޖެހޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް

ވާީނ  އްަރއީސް އިބްރާހީްމ ޞާލިޙް ވެފަިއވާ ވަޢުދެއް، ކޮންމެ ކައުންސިލެ  ،ވަުޢދެއް ެއއީ އެމް.ޑީ.ީޕގެގެނައުުމގައި 

 ދުވަސް ެވގެންދިޔައިރުމަސް 8އެ ބާރުތައް މިހާރު  އްޔާވެއްޖެ ންސް އޮފީހޭ. އެހެންއެތަނުގެ ރިސެޕްޝަނޭ. އިްނޓަރެ

އުޅެނީ. ނުކުެރވިގެން ރވަބާުރގައި އެމްޕައެ ތަްއ ންޯތ ކައުންސިލުލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކަންކަްނ ކުރާ ޤައުމުަގއި ކީްއވެގެ

ވެްސ  ހުރިހާ ކަމެއް ންކައުްނސިލު ،ރައްޔިތުންނަށް އެޑިއުޭކޓުވެ  ތަކަށްދައުލަތުން މިހެން ލިބޭ ހުރިހާ ފެސިލިޓީއޭރުން 

 ،ގަނޑު ުއއްމީދުކުރަންޅުއަ .ޕަރޭޓުވާ ގޮތަށް އަޅުގަނުޑމެން ކަންކަން އުފައްދަންޖެހޭނެ. އިއްޒަހތްތެރި ރައީސްއޮ

އޮގަނަިއުޒވަމުންދާއިރުަގއި ވަރަށް ބޮޑަްށ ރީ ،މުރާޖަޢާކޮށްރާ ރީހަރުދަނާ ނިޒާމުތައް ބައްޓަންކޮށް އަލުން އަނބު

އެންސްޕާ އޮތުން. އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް  ީލކުުނވާ ގޮތަށް ގޮތަްށ އާސަންދަ އޮތުން. ލީކުުނވާ، ވިސްނަން

 ދާނެމިހާރު މި ކުރާ މަސައްކަުތގެ ތެެރިއން އެކަން ކާމިޔާބުެވގެން އިމި މަޖިލީހުގަ ، ަރީއސްންކުރަން ިއއްޒަތްތެރިޤީޔަ

އް މެންނަްށ ވެސް ހިސާބުޖެހީމަ އެަބ އިނގޭ. ެއއްވެްސ ހިސާބެންއަުޅގަނޑުމެން އެ .ކަމަށް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ދުނިޔޭގެ . އޮންނަނީ އަންލިމިޓެްޑކޮްށ މި ާއއި އެްނސްޕާ އެކަނިށް ނޯވޭ. މި ރާއްޖޭަގއި އާސަންދަކަތަގޮ ނުނިމޭ

އަުޅގަނޑު ވެްސ  .ވޭނުެއއް ކަމަކަށް އަުޅގަނޑަކަށް އެނގިފަ ންނައަންލިމިޓެޑް އެަކއްެޗއް ވެސް އޮ އެްއވެސް ތާކު

. ންސާަބހަށް ބޭސް ވެސް ކޮށްދެގޮްސއުޅެން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހިލޭވެސް އުުމތަކަށް ޤަ ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ 

މެން އިޞްލާޙުތައް ރަނގަޅު ގޮުތަގއި އާސަންދަ ބޭނުންކުރާށޭ. އަޅުގަނޑު ކުރާށޭ.ބޭސް ގޮތުަގއި ގަޅުމު ރަނއެކަމަ

 އް ވެްސ ހުރި ޕްރޮޓެކްޝަންތަކެދެން ިއ،ހުށަހަޅައިގެން ގާނޫނަށް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ އިްނޝުއަރެންސާ

 އި ކަންކަން ކުރުމުގަ ގަނޑުމެން އެދޭތީއޭ. ައދި މިރައްޔިތުންނަށް ހެވާއި ލާބައަްށ އަޅު އިމުކުރަނީޤާއަޅުގަނޑުމެން 

  ...އި ޓައިޓް ކޮންޓްރޯލާ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި މަރަދޫ ދާިއރާގެ އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.އިބްރާހީމް ޝަރީފަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:  އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

މި ގެންނަ ބަދަލަކީ މިހާރު ސަރުކާރުން  އަށް 2001/15ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 އެ  ،ފަރާތަށް މި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އޮތް ގާނޫނު ްއވާފަިއވާރުކޮށްދިނުމަށް ހަވާލުކުރައިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތައް ފޯ

ކާރުން އެކިެއކި ވުޒާރާަތކުެގ އާ ސަރު .ހަވާލުވި މިނިސްޓަރު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެކަމާ ، ބަދަލުކުރުންލިއްޔަތުމަސްއޫ
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 ،އަކީނަމަށް ބަދަލު ގެންނަވާފައިާވތީ މިހާރު އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަވާލުވެފަިއވާ މިނިސްޓްރީ

އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް މި ޚިދުމަތް ، ކަމަށް ވާތީ ޝަލް ސާރވިސަސްފެމިލީ އެންޑް ސޯ ،ރޖެންޑަމިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ،އެހެންކަމުން .ކަމަށް އަުޅަގނޑު ދެކެން ގެނައުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއްނޫނަށް ގެންނަށްޖެހޭ ބަދަލުބަދަލުކުރުމަށް ގާ

އްޭޖގެ މި ފަހުެގ ރާ ގޮުތަގއި ދިވެހިރާއަޅުގަނޑު ގަބޫުލކު .މި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަނޑު ތާީއދުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ،ލާބަކީ ނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެންގެ މުޅި ނިޒާމަށް ގެނެވުނު އިޞްލާަޙކީޤިންއުމަށް ގެނެވުުނ އެންމެ ބޮޑު އިޤަތާރީޚެއްަގއި 

ރާތުން ބޮޑު ޚިދުމަތެއް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފަ ވުރެމިއަށް .ދިނުމަށް ފެށުންއާސަންދަ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް

ަތނެއް ައޅުގަނަޑކަށް ނުފެނޭ.  ކުެރވޭމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ ފިަޔަވިއ އިތުރަށް ކަެމއް ރައްޔިތުންނަށް ރާއްޭޖގެ ތަުޢލީ

ކަމެއް. މިކަމުގެ ސަބަބުން ބޭސް ސިޓީއަށް ސަލާންޖެހުން އޮތީ ނިމުމަކަށް  ަވރަށް މުހިންމު  އީމި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކަމެކޭ. އާދެ،  ްއވިގެ ސަުރާކރުން ކުރެއެމް.ޑީ.ޕީ މިއީ ެވސް  ފަހަރެއްަގއި ން ނެތިންސަ. އަުޅގަނުޑ ދަންނަާވކައަިއއް

 ،ކޮށްދާއިރު އަބަދުވެްސ އެ ނިޒާމު ހަރުދަނާލުވަމުންޤުރުކާރުން އަނެއް ސަރުކާރަށް ސިޔާސަތުތައް ނައެއް ސަ

އަދި  ،ަވރަށް ވެސް މުހިންމު ކުރުމަކީޅުޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަ ންޖެހޭދޭރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ،ފުރިހަމަކޮށް

 .ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ނެގޮތެއްަގއި ވެސް ކުރާ  ނުީސދާރައްޔިތުންނަށް އެއިން މަންފާ ސީދާ ގޮތެއްަގއި އަދި

ގައި ަރއްޔިތުން ދުޅަހެޮޔކަންމަތީ. އުމެއް އުފެއްދޭީނ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތު ރަނަގޅު ރައްޔިެތއް ތިެބގެންޤަދުޅަހެޔޮ 

މިކަމަށް އެދޭ  ،ތިކަންކަން ވަކި ތަފާތުުކރުމެއް ނެ ްނ. މިލިބުިޞއްޙީ ފަރުވާ  ،ކަމަކީ ބުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ެއއްތި

ބަލު ޤުއުމުގެ މުސްތަޤަ ނިޒާމެްއ އޮތުމަީކ ވަރަށް ވެސް ބޭނުންތެރިކަެމއް.  ނެހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުޮކށްދެވޭ

އުެމްއގެ އާމްދަނީ ވެސް އިތުރުުކރެވޭނީ ޞިއްޙަުތ ރަނގަުޅ ޤަެމއް. ކަ އުޖާލާކުރުމަށް އަުޅގަނޑުމެްނ ބޭނުންވާ

އެކަމަށްޓަަކއި ވެސް އާސަްނދައިގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑަށް  .ބިާނވެގެން ،އުފެދިގެން އިއުެމްއގަޤަމަސައްކަތްތެރިން އެ 

ޞިއްޙަެތއްަގއި ްނ ދުޅަހެޔޮ ާރއްޖޭގެ މީހު ،ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރަން. ރާއްޖޭގެ މީހުންގެ ުއމުރު ދިގުވެ އޮތް

 ދިއުން. ައޅުގަނޑު މިހެން ދަންނަވާއިރު ބޮުޑެވގެން ،ރާްއޖެއިން ފޮރުވޭ ޞިއްޙީ ިނޒާމު ފުޅާވެ ،އަސްލަކީ  އެއް ތިބުމުގެ

ތަކުގެ ފެްނވަރު ދަށްކަމާއި، ިޞއްޙީ މަރުަކުޒގެ ކަްނކަން ރަނަގޅުކުރަން ރާއްޭޖގެ އަޮތޅުތަުކެގ ހޮސްޕިޓަލް ،ވެސް

ޓަަކއި ގިަނގުަނ ފާހަގަކުރަން. މި ބާވަތުެގ ކޮންމެ ޚިދުމަތަކީ ވެސް އޭެގ ފެންވަުރ ރަނގަޅުކުރުމަށްހުރިކަން 

ކާށިދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ  ،ކަމެއް. އެހެންކަމުން ޅި ތާއަބަދު ކުރަންޖެހޭތްތަެކއް ކެނޑިނޭމަސައްކަ

ބަހެއް ވެްސ އެ މަނިކުފާނަށް ބަދު އިފަހަރެއްގަ އީ ދެއް ނުކުރެވޭ. މިބޮޑަކަށް އަޅުގަނޑަށް ތާއީ ކުރެްއވި ޚިޔާލަށް އެހާފާޅު

ިމއިން ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ޚިދުމަތަކީ ، ތަކީހަގީގަނޑުމެން ގަބޫުލުކރަންޖެހޭ އަުޅގަ ،ދަންނަވަނީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް

ކޮްށ ެއކަންކަމަށް ރު ރަނގަޅުއެްއ ދައުރުން އަނެއް ަދއުރަށް ޭއގެ ފެްނވަ  ،ވެސް އެްއ އަހަރުން އަނެްއ އަހަރަށް

 އިާރއްޖޭގަ . ސް ާދނީ އިތުރުވަމުންދާނެ ޚިދުމަތެއް. ރައްޔިތުްނ ބޭނުންވާ ކަންކަން ވެކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު އިތުރުވަުމން

ތް. އަދި ލެބޯޓްރީ ހަގީގަގަބޫލުކުރަންެޖހޭ  އީމިނަރުހުންނެއް ނެތް.  ނެތް. އްއެކަީށގެންވާ ވަރަކަށް ޮޑކްަޓރުންނެ
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 ތަންދޭ  ރޫރަތުޟަ ،ހެނިހެން ވަސީލަްތތައް ވެްސ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ހާލަތުންނާއި، މިކަމަށް ބޭނުންވާ އެޓެކްނީޝަނު

ވޭ ކުރަީނ އާ ސަރުކާރުން މި ގެނެުއއްމީދު އަޅުގަނޑު ،އެހެންކަުމން. ގޮތުން ނެތްކަން ފާހަގަވޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ށް ފޯރުކޮށްދޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަވެސް ދައުލަުތގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަ ެއކުއިޞްލާޙާ

ތަންތަން އެކުއެީކގަިއ  މި އާ ސާރވިސަސްއެންޑް ސޯޝަލް ފެމިލީ  ،ރޖެންޑަ ،އިމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާ

ފަސޭހަ ގޮތަކަްށ ވީާހވެސް ކުރު މަގަކުން ލުއި ،އިމުކޮށްޤާ ޒާމެއް ެއކަށީެގންވާ ހަރުދަނާ ނި ،މަސައްކަތްކޮްށގެން

ދެއްިވ  .އިމުކޮށްދޭނެ ކަމަށްޤާ ރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ގޮެތްއގަިއ ފޯ  ޚިދުމަތް ފެންވަރު ރަނގަޅުރައްޔިތުންނަށް މި

 ފުރުޞަތަށްޓަކައި ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ނީ އަރުވައްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރި

 ށް. ޙުސައިން ޝަހީމަމެންބަރު 

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވި 

ށް ( އައުީމ ނިޒާމުގެ ގާނޫނުޤަ އިޖުތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންްސގެ) 2011/15ނޫނު ނަންބަރު ގާ

އޮތުން ފެމިލީ އެްންޑ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުަގއި އޮންނަ މިހާރު ހެލްތުކުެރވޭ. ތާއީދުގެަނއުމުގެ ބިލަްށ ައޅުގަނުޑ އިޞްލާޙު

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރަށްވުރެ  ފެށީމާ  އް ދެވެންދުމަތްތަޚިސޯޝަލް ސަރވިސަސްއަށް ަބދަލުވެ، އެތާނގެ ދަށުން 

ހުރި އަދަދަްށ  ،މިނިސްޓްރީގައި މަަސއްކަތްަތއް ހުރި މިންވަރާއި ހެލްތު ،އެހެން މިދަންނަވަނީ ރަނގަޅުވާނެހެން.

ތަެނއްެގ  . އެއްމަރުކަޒުތަކުެގ ގިނަކަމުންސިއްހީ  ދުމަތްދޭންޖެހޭ، ޚިދުމަތްދޭންޖެހޭ ރަށްތަކާއިޚިބަލާއިރުަގއި ރާއްޖޭަގއި 

ެއކަމުގެ ދިމާވެ،  ދުމަތްތައް ލިބުމުގައި ލަސްތަކާޚިންޖެހޭ ގިނަ ކަންކަން ހުރުމުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެ ދަށުގައި މާ

މިފަދަ  .ދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ލިބެމުން މި އަންނަ ޝަކުވާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ތާއަބަދުމެފުރިހަމަކަމަށް ބަދަލު

 ،މެދު ބަހައްޓަާވ ގާްތކަމާއި މި ާރއްޖޭގެ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަްއޔިތުންނާ ިއ،ކާރުން ިވސްނަވަކަންކަމަށް މި ސަރު

ބާ ޙަރައްޔިތުންނަށް ދެްއވާ ލޯތްަބށް އަުޅގަނޑު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ައއްސަރިބަހާއި ާސބަސް ދަންނަވަން. މަރު

ހުީރ މަނިުކފާނުގެ ވިސްނުންފުޅު  ވެްސ އެ ވަގުެތްއގައި . ޝުކުރިްއޔާ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. މި މިފަދަދަންނަވަން

ތިބީ އަޅުގަނޑުމެްނ  ތަނުގައި ވަދެ މި އަޅުގަނޑުމެން މި ދިއުން.ށް ފަހިވާނެ ގޮތަްށ ކަންކަން ބެހެއްޓިގެންރައްޔިތުންނަ

 ސަރުކާރަށްކަންކަން  ގެންދެވޭނެ ގޮތްތަކަށް މި ،މެދުވެރިެވގެން ރައްޔިތުންނަްށ މިފަދަ ކަންކަން ފަހިކޮށް

އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑުމެންގެ މުޅި މަޖިލިސް މި މަސައްކަތްކުރަީނ . މަށްކަންކަން ބެލު މި ،ފޯރުކޮށްދީއެހީ
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ކިޔުމާއި ަރއްޔިތުންނަށް ބާޙަހަމަ މިފަދަ ބިލުތަކަށް ަމރު ،ލާފައި އިދުވާުލ ވަރަްށ ުކޑަ ރެސްޓުޮކޅެްއ ނަގަ  ރޭގަނޑާއި 

ކަށް ވާަހކަދައްާކއިުރަގއި މިފަދަ ބިލަ .ހުރިހާ ކަމެއްަގއި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އުފާފާގަތިކަން ގެނެސްދޭނެ 

 9.5ނެތޭ. ދާކަށްކަމަކު ،މިއަދު ބަްއދަލުވީ އާސަންަދއިގެ ބޭފުޅުްނ އަުޅގަނޑުމެން ގާުތަގއި ވިާދޅުވީއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މިދިޔަ ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ރިން ނިހުރި ލާ ރަދުކުރަންޚަރައްޔިތުންެގ ބޭސްފަރުވާއަށް  ،މިލިއަން ރުފިޔާ

ނެތް. މިއީ ރައްޔިތުންނަށް  ވަްއކަންކުރުމުަގއި ހައްެދއް .. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްގައި ދުވާ ޓްރެެކްއ އަޅައިފިއޭކޮޅުމާފަންނު

 15 އެެވސް ނަަގއިގެްނ ދުވާ ޓްރެެކއް މިލިއަން ރުފިޔާ  9.5ހުރި ފައިާސގެ ތެެރއިން  އާސަންދަ ދިނުމަށްޓަކައި ދީަފއި

ކިހިނެއްތޯ އޭަގިއ  .އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް .ރައީސް އްނޫންތޯނުލާނެ ރުލީ.މަތީަގއި ރަބަރު ތަތްކޮށްގެން ހަފަހަރު އޭގެ 

ހުރި ލާރިއޭ.  މީހުންގެ ހިތް ލައްވަން ދީފައި ،މިއީ މީހުންގެ ކިޑުީނ ލައްވާށާއި  .ރަބަރު ހަރުލާނީ، ތެރަހުގައި ތަތްވާނީ

ކަންކަްނ  ށް ލޯމަރާލައިެގން ތިބެވޭނީ. މި ައޅުގަނޑުމެންނަކިހިނެއްޯތ ރައީސް މިފަދަ ކަންކަންރަބަރުއެޅީ ރަީއސް. 

ވެސް  މަޖިލީހުގައި ައޅުގަނޑުމެން ތިބެން ނާޅާ މިދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު ގުޅޭ މިކަންކަްނކޮށްފައިވާ ބަަޔކާ ، ކަމާއިބަލަ

 ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްއކަންތައްަތއް ކުރާތީކަހަލަ ވަ މިދަންނަވާ ،ބުނާ ކަހަލަ މި ،މިފަދަ ކަންކަން ހިނގާތީ ނުވާނެ.

ހިތާމަހުރި ކަމެއް.  .. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްވެސް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރެއްވޭތީ އެ ބައްލަވަނީ ވެސް މި ހުރިހާ ކަމެއް

އަްނ މިލި 9.5ރެއިން ހުރި ލާރީގެ ތެ ހަވާލުކޮށްފައި ކުރުމަށްޓަަކއި އާސަންަދއާރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ބޭސްފަރުވާ

ާރއްޖޭން ނުލިބޭ  ގުޅުމެއްތޯ؟ހުރީ ކޮން  ތުންގެ ަބއްޔާރައްޔި ރަބަރު ތަތްކޮށް، ދުވާ ޓްރެކެއް ހެދީ. މިކަމާ ރުފިޔާ ނަގައި

 ގުޅުމެއްތޯ؟ ލާރި ހުރީ ކޮން އެކަމާ ރަދާ ޚަޖެހޭ މީހުންގެ ބޭސްފަރުވާއަށް ކުރަންޖެހޭ ދާން ފަރުވާ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭރަށް

ނުވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިވަަރކުްނ އެކައުންެޓްއގައިތޯ ހުރީ ބަލާފައި ނަގަނީ. ބަލާފައި ނަގަނީ. ކޮން  އްތަނެ ހުރި

ނުހެން އޮޅިފައި ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑ ނަ ޅުހަތްބޮއޮންނަނީ  އްޖެއްޔާ ވެ  އަތްީލ ތަނެއް  .މި ޤައުމުަގއި

ކުން ރައްޔިތުންގެ ފައިާސ ކަންކަން ސާފުވި މިންވަރަ މި  ،ލިކަންކަން ބެ ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެންނަްށ މި

ހުން ގެނެވޭނެ މީ  އަދަބުދީ އިންސާފުގެ ކުިރމައްޗަށް އެޤުއްޙަޔާނާްތތެރިވެފަިއވާ ފަރާތްތަކަށް ޚިއަދި  ،ރައްކާތެރިކޮށް 

 ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުސަތަށް. ކަމަށް.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

އަރުވަނީ ދިއްދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި

 . ށްވަޙީދަهللا ޢަބްދު

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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ވެްސ  ށް އަޅުގަނޑުޙަލާޞްއި  ރޫނު ހުށަހަޅާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާ

ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެބަބުނޭ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން  21މި ގާނޫނުގެ  . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،ންތާއީދުކުރަ

މި  ،ބޫލުކުރަނީގައަޅުގަނޑު  .ޮގތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުުކރުން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ގުޅޭ އިމުކުރެޭވ ސްކީމާޤާ

 ލާޒިމުކުރާ ކަންކަން  . އެ ގާނޫނުންގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަޖެހޭ މަޢުލޫމާތުދޭން ބެހޭ ނިޒާމާ

އެުކގައި މި ހަމައެއާ  ގޮެތއް ނޭނގޭނެ. އެޖެންސީތަކުން ރަނގަޅަށް ުކރެވިގެން ނޫނީ ަރއްޔިތުންނަްށ މި ކަންކަން ހިނގާ

 ބޫލުކުރަނީ ގަގައި އަުޅގަނޑު ނތާ އް ހުށަހަޅަން. ކުރިއަށް އޮތް ޙެ ލާޞްއި ވެސް އެބަޖެހޭ ވަނަ ާމއްދާއަށް  28ގާނޫނުގެ 

އާސަންދަިއެގ  މިއަދު ައޅުގަނޑުެމންނާ .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ެވސް މި މަޖިލީހަށް އަންނާނެ ކަމަށް. ޙުލާޞްއެ އި 

އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ؛ޓްެރކެއް އަަޅއިގެން  ދުވާޮޕއިންޓު އެތައް މިލިއަން ރުިފޔާެއއްގެ  9ބައްދަލުވި،  ބޭފުޅުންނާ

ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ޓީީވއަށް އަރަިއގެން ކުރުމަށްޓަކައި ޢުދިފާ ދިޔައީ ކުީރގެ ހައުިސންގެ މިނިސްޓަރު އެ ޓްރެކުފެނިގެން

އަށްުވެރ ވެސް ެއއް ލައްކަ  ވަނަ ައހަރު ބޭއްވުނު ހިތާނީ ކޭމްޕަށް  2016 .ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ތަން. މަސައްކަތްކުރި

ތާނީ ޚިރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވުށްާހހަ 77ވަނަ އަހަރު  2017ގޮަތށް އެ ކަމަށް އެބަބުނޭ. ހަމަ ރަދުކުރި ޚަރުފިޔާ އެތައް ގިނަ 

ކުރުމަކީ އާސަންދައިްނ ތާނުޚިއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  ބޭފުޅުން ފާހަގަުކރި. ރަދުކުރި ކަމަށް މިއަދު އެޚަކޭމްޕަށް 

ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އެކަން ދެްއކުމަށްޓަަކއި  ިކ މީހަކު ކުރާއޮތީ. އެހެންނަމަވެްސ، ވަ  ކަމެއް ކަުމގައި ކަވަރުކުރާ

އްުޒގެ ކަންކަމުން ޢިއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިދެންނެވި މު .ކޮށްފަ ަވނީ އާސަންދައިން ވެސް ރަދުޚަމިދެންނެވި 

ހާރު ތަކުން މިމުއައްސަސާ މި ރާއްޖޭގެ ދިމާވޭ. އަޅުގަނޑު އެދެނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮެޑތި އުނދަގޫތައް އެބަ

ޔުނިޓުތައް ހިތުހުރި ގޮތަކަށް  އިމުކުރި ހައުސިންގޤާދިއްޫދަގިއ އޭރު  .. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްސުވާުލކުރުމަށް ބޭފުޅާއާ އެ

ތެްއ ވެރިންނަށް ވަދެވޭނެ ގޮޤުއްޙަތަންތަނަށް އަދިވެސް  އެ .ދަނީ ލާފައި، މިއަދު އެތަންތަން ވީރާނާވެގެން އެއިބަހަ

ދައުލަތުގެ މުައްއސަސާތަކުން ސުވާުލކުރުމަށް.  އްޒާޢިގުތުން ވަގުތަްށ މު، އަުޅގަނުޑ އެދެން ވަނެތް. އެހެންވީމާ

ކުރުމަށްޓަކަިއ ޢުއްޒު އެ ޓްރެކް ދިފާޢިދައްކަންޖެހެނީ މު އްުޒގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މިޢިމު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ށް ތާއީދުކުރަން. ެދއްވި ޙަލާޞްވެސް މި އި  ، ައޅުގަނޑު. އިްއޒަތްތެރި ަރީއސްބުންއޭރުަގއި ކުރި މަސަްއކަތުެގ ސަބަ

 ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ތުޞައަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 މަދު ރަޝީދަށް. ރަޝީދަށް. އަޙްهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދުހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ 



10 

 

 އިްނޝުއަރެންސްގެ ަޤއުމީ ނިޒާމުެގ ޙީއްޞިޖުތިމާއީ އި 2011/15. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ފެމިލީ  ،ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރދަށުން އުފައްދާފައިވާ ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ކަންކަ

އެީއ  ށް ައޅުގަނޑު ތާއީުދކުރަން.ޙަލާޞްވާ އިއެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިްސައށް ބަދަލުކުރުމަށް އެ ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައި

 ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލުުކރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ،ހަވާލުކޮްށފައި އޮތުމުގެ ބަދަުލގައި  ހެލްތް މިނިސްޓްރީއާ

ކަމަީކ ޖެންޑަރ މިނިްސޓްރީގެ މެންޑޭުޓގަިއ ހިމެނޭ  މި ،ން މިދެންނެވީ އަުޅގަނޑު މިހެ ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ފެންނާތީ.

ދުމަތް ވީހާވެސް ލުއި ައދި ޚިގެ ސަބަބުން އެތަނުެގ ޙުލާޞްއި  ައޅުގަނޑު ެއދެނީ، އެންސްޕާއަކީ މި ވާތީ. ކަމަކަށް

 ވުން. ދުމަތަކަށްޚިން ލިބިގެންދާނެ ހާ ރައްިޔތުންނަށް ފަސޭހައި، ހުރިއެއްކޮށް  ކަމާއި އިންސާފުވެރިަކމާހަމަހަމަ

އަޅުގަނޑަީކ ރާއްޖޭެގ އެންެމ  ،އަށް ހުރިހާ ކަމެްއ ޖަމާކޮށްފައި އޮތުމުގެ ބަދަުލގައި މާލެ ،އަޅުގަނޑު މިހެން މިދެންނެވީ

ދުމަތް ހޯދުން ޚި އިގެާޕ، ާއސަންދަވާީތ، ެއ ސިީޓގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންސް ދެކުނުގެ ސިީޓއަށް ނިސްބަްތާވ މީހަކަށް

ދުމަތަްށ އެދި ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮްސޕިޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެދުނީމާ ޚި އެ ންަވނީ، އެތަނު . ސަބަަބކަށްދަތި ވަރަށް

ދަ މީހަކަށް ގުަޅއިގެން އެކަްނ ގަ  ދެން ިމޖެހެނީ ކޮންމެވެސް މެންބަރެްއ ނޫނީ ކޮންމެވެސް ނުފޫޒު  އެކަމަށް ނަާގ ަވގުތު.

ގާތުްނ  ދުމަތް ރަށާޚިތަކާިއ އަޮތޅުތަކުގެ ަރއްޔިތުންނަށް އެންސްޕާގެ ކޮށް ިސޓީޞައްޚާ ،އެހެންކަމުން ރިއަްށގެންދަން.ކު

މީދުކުރަން. އްިދުއމުން މިކަން ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުލިބޭނެ ގޮތަކަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލުވެގެން

ރަދަށް ބެިލކަމުަގިއ ޚަޓިކެޓުގެ  ނޫން. އްކަމެ މަީކ އެހާ ފަސޭހަޔިތަުކ މާލެއަށް އައުދުމަތަކަށް އެިދ ރައްޚިއެއީ ިމއިން 

ރ ައޅުގަނޑު އެދެނީ، ޖެންޑަ ،އެހެންކަމުން ކަމެއް. ވެސް އެހާ ބޮޑު ރަދަކީޚަވިޔަސް އަދި މާލޭަގއި ހުރުމުގެ 

 ވެސް މި ންއައްޑޫ ސިޓީ ޔަތްޮކށްޢަށް ރިޑަމިަކމަށް ވަރަށް ބޮ ،ދުމަތެއްެގ ގޮތުަގއި ފެށިގެންދާއިރު ޚިއާ ން މިނިސްޓްރީ

ދިއުން. ވެސް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ފަހިވެގެން ދުމަތް އައްޑު އަތޮޅުންޚި ވަަޑއިގެން އެދުމަތް ލިބޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ވިސްނާޚި

ްނ ހެނުވަަތ އެ އިދުމަތެއް ހޯދަން ރައްޔިތުން މެންބަރުންނަށް ގުޅަ ޚިމިއިން ކޮންމެ  ،އަޅުގަނޑު މިހެން މިދެންނެވީ

ދިމާލަށް ފޯނުކުރަންޖެހިފައި އޮންނާތީ.  މި ،ދިމާލަށް ދުމަތެއް ނުލިބިގެން އެޚި ، އެއިކަށް ގުޅަ ކޮންމެވެސް މީހަ

ވެސް ިމއީ ވަކި މީހެްއެގ  ފެނުނު ގޮތަްށ، ފަހަރެްއގައި ކުރަން ނިިމދިޔަ ސަރުކާުރގެ ުދވަސްވަުރަގއި މީދުއްއަޅުގަނޑު އު

 މީހާއާ  ރައްޔިތުމީހާއަށް އެ މީހާ، ސީދާ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ތު ވާ ރައްޔިޤު އްޙަ ، ސީދާއިނުފޫޒުން ލިބޭ އެއްަޗކަށް ނަހަދަ

ާވ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަްށ ފަސޭހަކަމާއެުކ ޤުއްޙަމިއީ ހަމަ  ގާތުން މިކަން ލިބޭނެ ގޮތެްއ ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް.

ނަން. ދެއްިވ ލާމައިހަކަކޮުޅ ނިންގެ ވާދުމަތެއް ކަމުގައި ދެކޭ ވާހަކަ ދަންނަަވމުން އަޅުގަނޑު ޚިލިބެންޖެހޭނެ 

  ތަށްޓަކައި ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ޞަފުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އިްއޒަތްތެިރ  އެުރވުމުގެ ކުރީަގއި ؛އަރުވަނީތުޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރު

 . ޢުރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެ ންވާ!ޑަިއގަދެވަ ވެ މެންބަރު އެތެރެއަށް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢުންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާމެ އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ 

 ޙު ލާޞް ރައްކާތެިރކަމުގެ ގާނޫނު އިޢީވާ އިޖުތިމާހުށަހެޅިފައިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! 

އަޙްމަދު ހާރޫނު، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ްއވި، ސަުރކާުރގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ކަމަށްޓަަކއިއިދެ އްވަހުށަހަޅު

 އުފެދިގެން ައއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވަނަ 2008 .ޝުކުރު ދަންނަވަން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް އަޙްމަދު ހާރޫނަށް ވަރަށް ބޮަޑށް

.  ިއންޝުއަރެންސްގެ ިނޒާމަކީޙީއްޞި ޢީރަފުކުރި ނަމެްއ މިއީ އިޖުތިމާޢާތަިދވެހިރާއްޖެއަށް  އޯގާތެރި ސަރުކާރު މި

ވަަނ އަހަރު އިްއޒަތްތެރި ރައީްސެގ ވެރިކަމުަގއި، އިްއޒަތްތެރި  2008ރަފުކުރި ނިޒާމެއް. ޢާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުން ތަ

ކިހާ ބޭނުންތެރި އެއްެޗއް  ،މުންމުހި  ކިހާ ރައްކާތެރިކަމަކީޢީހަވާުލވުމުގެ ކުީރަގިއ ދިވެހިންނަށް އިޖުތިމާ ކަމާވެރި

 ރައްކާތެރިކަމުގެ ގިނަ ޢީއިްއޒަތްތެިރ ރައީސްގެ ވެިރކަމުަގއި އިުޖތިމާ ،. އެހެންނަމަވެސްތުަގއި ނޭނގެަހީގގަކަމުގައި 

ނު ގާނޫ ތުންބޫލުުކރަންޖެހޭ. އެގޮގަ ފޯރުކޮށްދޭން ފެއްޓުނުކަން އަުޅގަނޑުމެން ދުމަތްތަކެއް ދިވެހި ަރއްޔިުތންނަށްޚި

 ރައްކާތެރިކަމުެގ ޢީވުޖޫދަްށ އައިސް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިންނަށް ގިނަގުނަ އިޖުތިމާ 2011/15ނަންބަރު 

ރީގެ ދަށުގައި ކުރިން އޮތް އެްނސްޕާ، މިނިސްޓް ހެލްތު ؛ޙުލާޞްވާ، އި ހުށަހެޅިފައި ދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭން ފެށުނީ.ޚި

 ދާ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ގާނޫނީ ގޮތުންރު ހިނގަމުންމިހާ ންސީނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެްކޝަން އެޖެ

ްށ ފުާޅ  ރައްކާތެރިކަމަީކ ވަރަޢީތުަގއި އިޖުތިމާހަީގގަ .އް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޙެލާޞްހުށަހެޅިފައިވާ އި ބަދަލުކުރަން 

 ޢީ އިޖުތިމާ ،އެހެންކަމުން ދުމަތެްއ.ޚިގެންދާ ވަރަްށ ފުާޅ ދާއިރާެއއްަގއި މި ަޤއުމުގައި ދެމުން  މަސައްކަތެއް.

ދުމަތެއް ކަމަކަށް ޚިއެންމެ ފުރިހަމައަށް ދެވޭނެ  ރައްކާތެރިކަމަކީ މިއީ ބޮޑެިތ މެގަ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ތެރެއިން

މާލުކަން  ރައްކާތެރިކަމަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެ ފުރިހަމަ ސަޢީަގއި އިޖުތިމާ ތުގަހަގީ ނުކުރެވޭ.  ބޫލެއްގަެވސް  އަޅުގަނޑަކަށް

 ރައްކާތެރިކަމަކީ ވަރަށް ޢީމަށްޓަަކއި އިޖުތިމާ ެވްސ ދެއްވު ުހންނެވި ވަޒީަރކުަހވާލުވެ ކަތާމަސައް އެ

ކަމަށް އަޅުގަނުޑ  ދުމަތެއްޚިނަމަވެސް ހިންގަންޖެހޭ އެްއގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ވަކިން މިނިސްޓްރީއިންޑިޕެންޑެންޓުކޮްށ، 

  ރައްކާތެިރކަން ޢީއިޖުތިމާ ޓްމަންޓުތަކުެގ ގޮުތަގއި ޕާސްޓްރީތަކުގެ ަވކިަވިކ ޑިބޫލުކުރަން. ބޮޑެިތ އެހެްނ މިނިގަ

 ނުންވެފައިބޮޑަށް ބޭ  ދުމަތަަކށް މާޚި އެ ،ބޮޑަށް އެކަމެއްގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާ ރައްޔިުތން މާ ހިންގުމަށްވުރެ ދިވެހި

. އެކަމުެގ ވުނީފާހަގަކުރެޤައުމުން  ދުމަތްތައް މިޚި ރައްކާެތރިކަމުގެ ޢީދުމަތެއްގެ ގޮުތގައި ައޅުގަނޑަށް އިޖުތިމާޚިއޮތް 

ރައްޔިތުްނެގ  ދިވެހި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ބޮޑު އިންސަްއތައެއް ،ހެއްކެއް ކަންޭނނގެ ވަރަށް ބޮޑު

 ހެލްތު  ރިންއެކު ކުއުފެދުމާ ސަރުކާރު މި ،ދާދިއުން. އެގޮތުންށް މިހާރުވެސް ހޭދަކުރަމުން ރައްކާތެރިކަމަޢީއިޖުތިމާ

ވެސް  އަދި މިނިސްޓްރީގެ ނަން ދަށަށް. ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ދިޔަ އެންސްޕާ،ށުން ހިންގަމުންމިނިސްޓްރީގެ ދަ
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ރައްކާތެރިކަން އެއީ  ޢީިއޖުތިމާ ، ބަދަލުކުރެވިފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސްގެ ނަމަށް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ

ވެސް އަުޅގަނޑު ވަރަްށ  ުތަގއިހަީގގަ އޮތުން އެއީއޮތްއްގެ ގޮތުަގއި ހިމެނިފައި މު މަސައްކަތެ ންމިނިސްޓްރީގެ މުހި އެ

ގެ ޞާލިޙް ރުކާރުން ރައީސް މުޙައްމަދު ސަ މި  ރައްކާެތރިކަމަށްޢީކަމެއް. އިޖުތިމާ ވަރަށް އުފާކުރާ  ،ހަމަޖެހޭހިތް

ބަދޭ. ރަށް ބޮޑަށް ފެނިގެން އެސަރުކާރުން ދެއްވާ އަހައްިމއްޔަތުކަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ވަ

، ދުމަތްތަކެއް ބޭނުންޚި ކީ ދިވެިހ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަްށ އެ ރައްކާތެރިކަމަޢީއިޖުތިމާ .ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ

ގެ އަދަދަކީ ވަރަށް ބޮޑު ން ބޭރުން ބޭސްފަރުވާކުރާ ދިވެހި ަރއްޔިުތންކޮށް އެންސްޕާ މެުދެވރިކޮށް، ރާއްޖޭޞައްޚާ

 ޙީ އްޞިވޭ ގޮުތަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބޫލުކުރެ ގަ ،ގަނޑަށް ފާހަަގކުރެޭވ ގޮތުަގއިއަޅު އް. ތެވަރަށް ބޮޑު ނިސްބަ އަދަދެއް. 

މިއީ ދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ދަށްކަން ޚި ޙީއްޞި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލިބެންހުރި ފުކަން، ނިކަމެތިކަންޢީނިޒާމުގެ ޟަ

، ރާއްޖޭްނ ބޭރުން ބޭސްފަރުވާކުރަން ށްކޮރިެއންސްޕާ މެދުވެުތގައި މިހާ ބޮޑު ހޭދައެްއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޖެޓުން ހަގީގަ

ކަމެއް ީދގެން  އަހައްމިްއޔަތުށައްޚާބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ސަުރކާރުން ހަމަ ގައަުޅގަނޑު  ،ރަދުކުރަންޖެހުމަކީ. އެހެންކަމުންޚަ

. މު ކަމެއްންމުހި ނިޒާމު ވަުރގަދަކުރުްނ އެއީ ވަރަށް ޙީއްޞި، ފަރުވާ ޙީއްޞި ހާ ކަންކޮުޅތަކެްއގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރި

ވެްސ  ދަްއކާއިރު ވާހަކަ ން މިދީގެން އެކަންަތއްތައް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ައޅުގަނުޑ މިހެ  ސަމާލުކަމެއްޞައްޚާވަރަށް 

ދީގެން ާރއްޭޖގެ އެކި ސަރަަހއްދުތަުކގަިއ  ލުކަމެއް ސަމާށައްޚާ އަޅުގަނޑަށްެވސް އެނގޭ، ައދުގެ ސަރުކާރުން 

ސަރަހައްދެއްގެ ވަުރގަަދ  5ކޮށް ރާއްޖޭެގ ޞައްޚާ .ކުިރއަށްދޭ މަސައްކަތްަތއް އެބަ ހޮސްޕިޓަލުތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ

ބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ގަައޅުގަނޑު . ބޮޑެތި ހޮސްޕިޓަލުތަކެއް ތަަރްއޤީކުރުމުގެ މަސަްއކަތްތަެކއް މިހާރުވެސް ދަނީ ހިނގަމުން

ރުވާަތކެްއ ދިވެިހރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުަތކުން  ފަޙީއްޞިރަނގަުޅ  ،އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ހޮސްިޕޓަލުތައް ތަރައްީޤވެ

ރަދަށް ޚަކުރަންޖެހޭ  ން ދިވެހިން ބޭސްފަރުވާ ހޯދުމަށް މިދެވެން ފެށީމާ، އެންސްޕާ ެމދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭން ބޭރު

ދިވެހި ވާ ރު ފަޙީއްޞިއެްއކޮށް  ކަމާލުެޔއް ލިބިގެންދާނެ. އަދި ހަމައެއާެއްއކޮށް އަވަހަށް ފަސޭހަ ވަެރއްގެކޮންމެވެސް 

ވަރަށް ބޮޑު ަތކުލީފުތަކެއް ލިިބގެންދާ ބޮުޑ  ވާނީ ވަރަށް ބޮުޑ ހިތްހަމަޖެހުމަށް. ިދއުންރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން

ކުރެވޭއިުރ އަުޅގަނުޑ މެދު ބަހުސް މު ބިލާންމި މުހި .ރައީސް ތަސައްލީައކަށް ެއކަން ެވގެްނދާނެ. އިްއޒަތްތެރި

 ހައިން އެ ދުމަތްތަކަކީ ދިވެހި ަރްއޔިތުންނަށް ފަސޭޚިދޭ  އެންސްާޕއިން ،ކީމަކަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެއް 

 ގޮތުަގިއ ދުމަތްތަކެއްގެޚިތަކަށް އެކްސެސްެވވޭ ތްދުމަޚިދުމަތްތައް ލިބޭ، ފަސޭހައިން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެ ޚި

ސް ރަނގަޅަށް އެކަން ވެ ރަށްވުރެވެސް ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭ އަދި މިހާ މިއަދުގެ ސަުރކާރުން ކުރުމަކީޔަޤީން

 ައޅުގަނޑު  އެދުމެްއކަން އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކުރަން.ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުން ނުަހނު އެދޭ ދިނުމަކީ މަަސއްކަތްކޮށް ކުރެވޭތޯ

 ނަން.ބިލަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވާލަމުން ައޅުގަނުޑެގ ވާހަަކކޮޅު ކުުރކޮށްލާވެސް އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ މި

 ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.  ތަށްޞަފުރުވި ދެއް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުށީ ާދިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިލު އަރުވަީނ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުސަތު

 . ށްފީފަޢަޙަސަން 

 

  ކެވުން:ހަކަދެއް ފީފް ވާމެންބަރު ަޙސަން އަށީ ދާއިރާގެ ފުވިލު

 ޙީއްޞި ޢީއިޖުތިމާ ،ކީޙަލާޞްގެނެވޭ އި މި އަށް  2011/15ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ބުނާ މަސައްކަތް މިހާރު  ކީ މި ގާނޫނުަގއި މިޙަލާޞްއި ގެނެވޭ  ނިޒާމުގެ ގާނޫނަށް މިއިންޝުއަރެންުސގެ ޤައުމީ

އާދެ! ކުރީަގއި މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުެރިވފައިވާ މިނިސްޓްރީ އެހެން  ން.ރުހަާވލުކު އަކާއެހެން މިނިސްޓްރީ

ނިޒާމުގެ ކަންތައްަތއް  އްޙީޞިށް މި ގެންަނނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ނޫނަގާއެ ބަދަލު  ،މިނިސްޓްރީއަކަށް ބަދަލުކޮށް

ގެ ކުރިން  2008އާދެ!  .ބޮޑަށްޖެހިފަިއ އެބަހުރި ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ައދިވެސް ރަނގަޅުކުރަން

ރާއްޭޖގެ ެއކިެއކި ރަށްރަށަށް ވަަޑއިގެން ދޮރުްނ  ،ރިޔާސީ ކެމްޕޭނަށް ތައްޔާުރވެަވޑަިއގެްނނެވިއިރު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ފަރުާވގެ ނިޒާމު އްޙީޞީ ،ދޮރަށް ހިންގަވަމުން ވަޑަިއގެްނނެވިއިުރގައި އެންމެ ބޮޑަށް ރައްޔިތުން ކުރި ެއއް ޝަުކވާައކީ 

ފަރުވާއިން  އްޙީޞި ފަރުވާ ނުލިބޭ ކަމަށް. ނިކަމެތި ރައްޔިުތންނަށް އްޙީޞީފަސޭހައިން ރަްއިޔތުންނަށް  .ގޮތް އޮތް

 .ނިޒާމު ތަޢާރުފުކުރި އްޙީޞިވެރިކަމާ ހަވާުލވުމާއެކު މި  މަހުރޫމްވެފައިވާކަން އާދެ! ެއގޮތުން ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 ނިޒާެމއް. މިއަދު  އްޙީޞިރައްީޤކުރަންޖެހޭ ތަ ،ވަހަށް ރަނގަޅުކޮށް  އަެނއް ދު ެއއްދުވަހުންނިޒާމަކީ  އްޙީ ޞީއާދެ! މި 

 .ދޭ ޚިދުމަތް ފަސޭހަކަމާއެކު އެންމެންނަށް ލިބޭތޯ ގެ ފަރާތުން މިއެންސްޕާ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިަލން އެބަޖެހޭ

ހަމަ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް  އިމާ ނުލަތެރިކަޅެއްގެ އެހީނޫނިއްޔާ ެއ ބޭފު ،ގާތްކަމުންގަދަ ބޭފުެޅއްގެ  އާދެ! ވަކި ނުފޫޒު

ގެ ކުރިން ދިެވހި 2008 .ވާނެ. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްންގެ ޚިދުމަތް ލިބެއެްނސްޕާފަސޭހަކަމާެއކު ވެސް 

ނިޒާުމގައި އެހީެތރިކަމެއް ލިބެމުން އަީއ އޭރު  އްޙީޞިރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން މިދެންނެވި 

ޑޮލަރު  200 އިއްޔާ ދެކޮޅު ޓިކެޓާވެއްޖެދާން ވަރުން. ނަސީބުގަދަިއއްޔާ ާރްއޖެއިން ބޭރަށްއްޔާގެ ގަނޑު ލްޖުމްހޫރިރައީސު

ިވޔަފާރިވެރިން ކައިިރއަށް. އެ  ،ޖެހެނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކައިރިއަށް ލިބޭ. ދެން ރައްޔިތުން ދުވަން މި

ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް  ޔަިއން! ދެން ކަންތައް ވެގެންދާ ގޮތް ތިދެއާ ؛ޔާ އްޖެއްބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަމެއް ުނލިބި

ތަން  ިޚދުމަތް ނުލިބި ދިޔަ އްޙީޞި ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ވަަރށް ގިނަ ފަރާތްތަުކގެ ުފރާނަ ގޮސް

 މި މު މި ނިޒާ ފެއްެޓވިޮއތީ. އާދެ! މި ކަންތައް މިހެްނ އޮތުމާެއކު ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިފައި

ާޚއްޞަކޮްށ މިދިޔަ ސަރުކާރުން ހުސްުނާވ އާސަންދަޭއ ިކޔަިއގެން މި  ،ފަހަރު ބަެއއްހިސާބަށް ވެސް މި ައއީ. އާެދ! 

ރައްޔިތުްނގެ ޝަކުާވއަކީ އާސަންދަިއގެ  .ނޫންތޯކުރި. އާދެ ހުހެއް ނުވާނެނިޒާމު މީހުންގެ ތެރެއަށް ިއޝްތިހާރު

މި ން ށް ލިބިފައިވާ ބަެއއް މަޢުލޫމާތުނަ. އަޅުގަނޑުމެންބޭނުލި ން ދިޔައިމަކުރަރުވާފަބޭސް  އޭ.އެހީތެރިކަމެއް ނުލިބެ
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ޭދ ޚިދުމަތުގެ ޕަސެންޓެއް ަވކި ގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން އާ އިންޑި ،އާސަންދަިއގެ ފަރުާވއަށް ރާްއޖެއިން ބޭރުން ސްރީލަންކާ

މި ؟ ލަން މިފަދަ ކަމެއް މިހާރު ހިނގާތޯބަޖެހޭ ބަނުޑމެން އެޖަމާޢަތަކަށް އޭރުވެސް ދިަޔއީ ޖަމާކުރަމުން. އާދެ! އަުޅގަ

ފަރުވާގެ  އްޙީޞީދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ފޯރުކޮށްދޭ  އަޅުގަނޑުމެން. ކަންތައްތައް ހުއްުޓވަން އެބަޖެހޭ

ުޓވަން ތައްަތއް ހުއްނުވާނެ. އެ ކަންނުންކުެރިވގެންބޭނާޖާއިޒު ޮގތުގައި  ،އާދެ! އެ ފައިސާ އެ ނުޙައްޤު ގޮުތގައި  ؛ނިޒާމު

ައޅުގަނޑުމެންގެ  !ބަލަން. އާދެ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އެބަޖެހޭ .އަޅުގަނޑުމެންޖެހޭ މަސައްކަްތކުރަން

 ލިްއޔަތަކީ ހަމަެއކަނި ކުރީަގއި ނިންމާފައިވާ ކުރީއޫާޚއްޞަކޮްށ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ަމސް ،ލިއްޔަަތކީއޫމަސް

މު ންމާ މުހި ލުމެއް ނޫން. މިހާރު ކަން ހިނގަމުންދާ ގޮްތ އެއީ ެއއަށްވުރެ ުޓތައް ެއކަނި ބެމާލީ ޮއޑިޓު ރިޕޯ އަހަރުތަކުގެ 

ށް، ގެނެސްފައިވާ ބަދަލަށް ނޫނަގާ ބޫލުކުރަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އާދެ! އަުޅގަނޑު މިގަ  ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު

ވާީތެވ  ވަނީ މިހާރު އެހެން މިނިސްޓްރީއަކަށްވާލުވެފައި ލިއްޔަުތ ހައޫމިހާރު އެ މަސްެއއީ އާދެ! . އެއަށް ތާއީުދކުރަން

ކުާރ  އެއަށް ފުރިހަމައަށް ާތއީދުުކރާ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ދަްނނަވަން. އަުޅގަނުޑގެ އުއްީމދަކީ އަުޅގަނޑުމެން މި

ޚިދުމަތްތަެކްއ  ގެނިޒާމުެގ ފަރުވާ އްޙީ ޞިމާ ރަނގަޅު  ވުރެަރއްިޔތުންނަށް އަދަށް މަސައްކަތުން ދިވެހި

 ދިުއން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލިބިގެންއަޅުގަނޑުމެންނަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލާނަން. އި ދަންނަވަޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ތި ބޭފުޅުންގެ ކުޑަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި

ގެ ާއސަންދަ ސްކީމު  ،އްޙީ އިންުޝއަރެްނސްޞިއިުޖތިމާޢީ ވަނަ އަހަރު ރާއްޭޖގެ  2011 ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ގޮތުަގއި  ގެއް ރެޗަޮޖއިންޓް ވެން  ސަރުކާރާ އިއާމްޕެނީކޮ އިންޝުއަރެްނސްައއިލޭންޑް ކަންތައްތައް ބެލެހެްއޓުމަށްޓަަކއި 

ަވނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަުހ  2012ވަނަ އަހަރު ފެށުނީ. ދެން އެއަށްފަހު  2011އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް 

ރު ހާލަތުަގއި ގީމަދަނައިގެ އެއީ ފަ  ސްކީމުގެ އްޙީ އިްނޝުއަރެންސްޞިރުން ވަނީ ކުރިން ޭބނުންކުރެވުނު ރުކާސަ

 ެރވުނުންޓުންނަށް ައމާޒުކޮށްގެން ތަޢާރުފުކުއުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން އަދި ސިވިލް ސަރވަ ،ދިރިއުޅޭ ރަްއޔިތުންނާއި

 ިނވަރސަލް ހެލްތު ކުެރވޭ ގޮތަށް ޔުހާ ރައްޔިތުން ަބިއވެރިރިހު ،ގެ ބަދަުލގައި ސްކީމު އްޙީ އިންޝުއަރެންސްޞި

ހުރިހާ  ،އޭުރވެސް ވެަފއި އޮތީ ކަށް. މިކަމުގެ މަޤްޞަދައާސަންދަ ތަޢާރުފުކުރެވިފަ ،ސްކީމު  އިންޝުއަރެންސް

ެގ އެ ސްކީމު ،އެގޮތުން  .ޚިދުމަތް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުންޙީ އްޞި ކަމާއެކު ފަޭސހަރައްޔިތުންނަށް ެވސް ލުއި

ލައްކަ ރުފިާޔގެ  ލަ އެއްޕޭޝަންޓް ފަރުާވއަށް ކޮްނމެ ރައްޔިތަކަށް ެވސް އަހަރަުކ ޖުމުޕޭޝަންޓް އަދި ައއުޓްންދަށުން އި

ވަނަ އަހަރު އާސަންދަ  2014ެއއަށްފަހު  ،ދެވޭ ގޮތަށް ނިމުނު. ދެން އެނގިވަޑަިއގަންނަވާނެޚިދުމަތް އްޙީޞި

ވަނަ އަހަރުގެ  2015ެއއީ ެއއްލަްއަކ ރުފިޔާެގ ކެޕް ެނގުނީ. ެދން  .ންދައަށްބަދަލުވެގެންދިަޔއީ ހުސްނުާވ އާސަ

 ،އެީކގައި ސަުރކާރަށް ގަނެ  އުފެދުނު ކުންފުނިފުރަތަމަ  ؛އާަސންދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ
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 ނދާންވާ ގޮތުަގއި ހުޅުމާލެ ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑު ހަ  2016ން ފެށީ. ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެްއގެ ޮގތުގައި ހިންގާ

ން ރުފިޔާ އަބިލި 1.7އާސަންދަައށް ވަނަ އަހަރު  2017. ހޮސްޕިޓަލް އާސަންދަގެ ދަށުގައި ހިންގާން ފެށުނީ

ޑު ހިތުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީައްށ ނނުހޯދޭ. އަުޅގަ އަދި ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު އަުޅގަނޑަަކށް 2018ވުނު. ޚަރަދުކުރެ

 ން ހަތްއަބިލި އް އެ ެއއީ  ؛ން ރުފިޔާ އަބިލި  1.7ވަނަ އަހަރު  2017ނެ.  ހިސާބު އިނގޭވަނަ އަހަރުގެ 2018މިހާރު 

އޭގެތެެރއިން ޓިކެޓަށް . ޑިހަ ފަސް ރުފިޔާށްސަތޭކަ އަ ހަހާސް  ލައްކަ ނުވަދިހަ ން ދެއަހަތް މިލި ސަތޭކަ ނުވަދިހަ

ަސތޭކަ ސާޅީްސ ހަތް ރުފިޔާ.  ށްހާސް އަ ލައްކަ ހަތް ސަތޭަކ ހަ ން ހައަފަންސާްސ ހަ މިލި ،ޚަރަދުކުރެވުނީ

 . ށްޝަފީޤަهللا މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުިއއްޒަތްތެރި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އަރުވަނީ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝަފީޤްهللا ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުވެލި

 ،ހުސްނުވާ އާސަންދަޫނންނަމަ  ،އާސަންދަެދްއވީ ވިދާޅުވެ ތި ، ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ގޮތް. އަުޅގަނޑު ހަނދާން  އިިދޔަހިނގަ ނަމަ މި ޕްރޮގްރާމުނޫން  ،ފެށިގެން އައި ގޮތް މި ޕްރޮގްރާމު ،ނޫންނަމަ މަދަނަ

ނަ ދުވަހޭ އަޅުގަނޑު ވަފަސްވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ  2005ކުރިއަށް. ތަންކޮޅަށް ެވސް  ގޮސް ހުއްޓެނީ އެއަްށވުރެ

ެލއްިވގެްނ އިއޮތް ަބއްދަލުވުމެއް އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި އަމިއްލައަށް އަުރވަގަިއ ެރސްޓޯރެންޓު ޕާކްވެސްޓް .ހަނދާންވަނީ

 ނޫނީ ވަކި ފިކުަރަކށް ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅުންނާ ،އެ ބޭފުޅާއަށް ތާއީުދކުރަްއވާ ،ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ރާއްޖެ ވަަޑއިގެން 

ރާއްޭޖގެ ދިވެހި ،ވާހަކަ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށްއަށް ސަލާންޖަހާ ސިޓީވިދާޅުވި ބޭސްަދއްަކަވމުން ވާހަކަކުރަްއވާ ބައްދަލު

ވާނެ. ެއ ބައްދަލުވުމުަގއި އިން އެކަުކ ބައިތުލްމާލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ބޭސްފަރުވާ ހިލޭ ކުެރވެން 

ށް ވެްސ އަުޅގަނަޑކަ އެ ބޭފުޅަކު އެގޮތަށް ވިދާޅުވީމާ ،ތަށް ވިދާޅުވީމާ އަޅުގަނޑަކީ ވެސް. އެރޭ ެއ ވާހަކަ އެގޮ

ދުވަުހގެ ެއ  އެ ،ގަބޫލުނުކުރެވުނު. އެހެންނަމަވެސް، ދެންމެ އެ ބޭފުޅާ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވާފައި މި ިވދާޅުވަނީ

ނޫުނ ގާގެ ގޮުތގައި އަދި ސްޕާއާސަންދަ މިއަދު އެން ،ގޮސްއެކި ޮގތްގޮތަށް ނަން ބަދަލުވަމުން ،ން ފެއްޓެވިމުވިސްނު

ގެނެްސގެން ެއ ައށް އިޞްލާޙު(ނޫނުގާޤައުމީ ިނޒާމުގެ ގެ ންޝުއަރެންސް އްޙީ އިޞީއިޖުތިމާޢީ ) 2011/15ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަރު އެ ޚިދުމަތަށް  2017 ،ވިދާުޅވަނީ މުންދާ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުަގއި އިންނަވާ އެ ބޭފުޅާ އެވަދަްއކަވާހަކަ

ފެިދެގން އައި މޮޅު ކަމެްއގެ ފައިާދ . އަުޅގަނޑު ދަންނަާވނީ މޮޅު ވިސްނުމަކުން އުުކރެވިއްޖޭރަދުފިޔާ ޚަން ރުއަބިލި 1.7

ގެންދާތީ ރައްޔިތުން މިއަުދ ތިބީ އުފަލުންނޭ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ގިނަ ރައްޔިތުންތަަކކަށް ލިބި

ގެ ޚިދުމަްތ އެންސްޕާ  ،މައިގަނޑު ބަަދލަކީަސބަބުން އަންނަ އޮތް އިޞްލާުޙގެ  ޒަތްތެރި ރައީްސ، ހުށަހެޅިފައި މިއިއް 

 ގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑު ދަނީ. އެންސްޕާ މިގެ ދަށަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ ،ސްޓްރީގެ ދަށުންމިނި ހެލްތު

އުޅޭ އެކަނި ދަރިން ފަގީރު ހާލުގައި ދިރި ،އެންސްޕާގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭަގއި މި ހިމެނެނީ .ފާހަގަކޮށްލާނަން ހަމަ

އެކަުމގެ ކަންކަން ެއބަ ބަލާ. ފަގީރު ހާލަތުަގއި ؛ އެހީއަްށ އެދިބަލަހައްޓާ މައިން ުނވަތަ ބަަފއިންނަށް ދެވޭ މާލީ 
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ުކދިން ބަލަހައްޓާ މީހުންނަށް  ، އެގެދިރިއުޅޭ މައިންބަފައިންގެ އެހީތެރިކަމެއް ނެތި އެހެން މީހަކު ބަލަހައްޓާ ކުދިން

 އެހީގެ ކަންތަްއ ތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭންަތއް އެްނސްޕާއިން އެބަ ބަލާ. ނުކުެޅދުންދެވޭ އެހީގެ ކަ

ެއއަށް މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ލިބިދިނުގެ  ؛އެންސްޕާއިން އެބަ ބަލާ. ފަީގރު ހާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ކާބޯތަކެތި

 ،ތަކީހަގީގަކުރަންޖެހޭ ުޅގަނޑުމެްނ ގަބޫލުގެންދާއިރު އަދިވެސް އައް އެބަ ބަލާ. މި ނިޒާމު އިތުރަށް ފުރިހަމަވެއްތަކަންތަ

 ފެންނަނީ ސަލާންޖަހާ  ްއޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަިދެވސް މިނުވާކަން. ބޮޑު ަބއްެޔއް ެވއްޖެއެއްކޮށް ފުރިހަމަ މި ނިޒާމު

ކޮންމެވެސް  .ތަުކގައި ތިބޭ ތަންިވއްކަން މާލޭ މަގު ކޭކުއިލާތަކުން ކަޕްޢާތަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެަބ ފެނޭ ބައެއް 

ކުއްޖަކަށް ާޚއްޞަ އެހީެއއް ބޭނުންެވގެން. އެހެންވީމާ، ބޭސްފަރުާވއަށް  އިާލގެ ކޮންމެވެސްޢާބޮޑު ބައްެޔއް ެވގެން، 

ނުވޭ. އެންސްޕާެގ ތެރެއިްނ  އެއް އެ ވަޢުދު ުފރިހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަްތ ެއއްކޮށް އަދިވެްސ ފުރިހަމަ ،ސަލާންޖެހުން

އިތުރު  ، ގެންނަންޖެހޭތަެކްއ އެބައިތުރު ޕްރޮގްރާމު ،ންނަންޖެހޭގެުޅގަނޑުމެން ިމ ގާނޫނަށް އެބަ ށް އައިތުރަ

ބޭސްފަރުވާ  ބަދަލުތަކެއް އެބަ ގެންނަންޖެހޭ. ބޮޑެތި ބަލިތައްވާ ފަރާތްތަަކށް ދައުލަތުން އެ ޚަރަދު ކުރެވޭނެ ގޮތެްއ،

ގެ ނަވާރައި އެޖެންޑާ  .ކުރަންއަިދެވސް އެބަ ޖެހޭ ތަޢާރަފު އަުޅގަނޑުމެންކުރެވޭނެ ގޮެތއް، އެފަދަ ނިޒާމެއް 

ޚާްއޞަ  ؛ާއސަންދަ ެއ ވާަހކަ ދެއްކީމު ންއަުޅގަނޑުމެ، ނޑުމެންނަށް އިިވގެންދިޔަ ވާހަަކއެއް ަގއި އަޅުގަކެމްޕެއިނު

އިގެ ރަނީ އާސަންދަފަރުވާ މި ކުގޮތެްއގައި ރަށްރަށުަގއި ދިރިުއޅުއްވާ ބޭފުޅުން އާސަންދަިއެގ ދަށުން މާލެ އައިސް، 

 އެހެްނވީމާ، އެ .ބޮޑު ފަރުާވއަށް ދާ ޚަރަދަށްވުރެ ދާ ޚަރަދު މާ މީހުން ތިބުމަށާއި ކެއުމަށާ އެ ،ދަށުން. އެހެންނަމަވެސް

ދާ ޚަރަދު. އެހެންވީމާ، އާސަންަދއިެގ  ޅުންނަށް އެބަ ތަކުލީފަކަށްވޭ ބޭސްފަރުާވއަށްވުރެ ބޮޑަށް ކެއުމަށާއި ހުރުމަށާފުބޭ

ގަނޑުމެން އެ ހުވަފެނެއް. ައޅު ބޭފުޅުން ެދކެމުންދާ ބޭުފޅުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތެއް ވުަމކީ އެ އެ ޚަރަދު އެ ތެރެއިން

ރަނީ އާސަންދަިއެގ މީދުކުއްވާހަކަދަްއކާފައި މި މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮްށގެން އައި މީހުން މިއީ. އަޅުގަނޑު އު

ދިޔުްނ ރައްޔިތުންނަށް. އަުޅގަނުޑ އިތަްއ ލިބިގެންލު އާއި ފަސޭހަ އިތުރު  ،ގާނޫނަށް ވެްސ އެފަދަ ބަދަުލތައް ައއިސް 

އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް އައިސް މުޅި ރައްޔިތުންނަްށ  ވަނަ ައހަރު އުފެދިގެން އައި ޚިޔާލު މި 2005ނީ ދަންނަވާ

 މުގައި ފަސޭހަތައްމިކަ ރަށްހަރުދަނާކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ިއތު ގޮުތަގއި ފެތުރިފައޭ. އިތުރަށް މި ޕްރޮގްރާމު ގެފައިދާއެއް 

ން ފެނުމަކީ ތަ ވަނަ މަޖިލީހުން ގެންނަވަމުންދާނަވާރަޙުތަްއ މަށް ހަދަންޖެހޭ ގާނޫނުތަކާއި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާލިބު

 އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެކޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝުކރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނުމިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ  ބަރު. އަުޅގަނޑުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެން

ރޭގެ ޖަލްސާ ނިންމުމަށް  މި .ލާނަންއިއެުރވުމުގެ ކުރީަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަވަ  ،ށްރަޝީދަ އިބްރާހީމް މެންބަރު

 .ރަޝީދު ިއބްރާހީމް މެންބަރުރި ިއއްޒަތްތެ ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނުމިނެޓުގައި.  10:20ކުެރވިފަިއވަނީ ގަސްތު
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

މިހާރު  ަގއ2011/15ިގާނޫނު ަނންބަރު  ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ

އަށް ބަދަލުކުރުން. ބަދަލުަގއި ޖެންޑާ ގެއެންސްޕާ ،ވާލުކުެރޭވ ފަރާތްސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުުމގެ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ހަ

 ،ައޅުގަނުޑގެ އުފެދޭ ސުވާލަކީ  ،. އެހެންނަމަވެސްތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކަނޑައެޅޭނެތުސިޔާސަ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ަހވާލުވާެނ  މާމަނިކުފާނު ވެރިކަ .ެއ ވިދާުޅވިހެްނ ވެސްޓްާޕކް ތެރެއިން އައީ  މި ޚިދުމަތް އަޅުގަނޑުމެން ފަށައިގެން

މަދަނަ  ހުރި އޭރުގައިލާނެ ކަމަށް ބުނެ، އަޅުގަނޑު ހަނދާން އެބައިސިޓީއަށް ސަލާންޖެހުން ނައްތަކަމަށް އަދި ބޭސް

 ަގއި ަބއިވެިރވީގެން ެއ ޕްރޮގްރާމުފިޔާ ަދއްކައި ރު ދެ ާހސްދަިއގެން އުަފއްކޮންމެވެްސ ތަނެއް  ،ކިޔާ ތަެނއް

އައިއިުރަގއި އަުޅގަނޑަށް ދިމާވާ މައްސަލައަީކ  ހަމައަށް ވެސް މިއަދާ. އެހެންނަމަގައިސްކީމު އިންޝުއަރެންސް 

ބިލިއަން ރުފިޔާވަރު އެބަ ޚަރަދުވޭ ޞިްއޙީ އިންޝުއަރެންސަށް. ޚަރަދުވާއިުރގައި މުޅި ނިޒާމުަގިއ  2.6ދައުލަތުން 

ބޭރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން  ؛އް އެކި ފަރާތްތަ ދި ބޭރުގެތަާކިއ އަލިނިކުކު ،ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ،ހިމެނޭ ބޭސް ފިހާރަތަކާއި

ފިހާރަތަކަކީ ެއއީ ރަްއކާތެިރ ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކަކީ އެދެވޭ ޚިދުމަތްތަެކއްތޯ ނުވަަތ ރެޖިސްޓްރީވެފައި ހުރި ބޭސް ވެސް 

ެކވި ބޭފުޅެްއ ެދއްއާސަންަދއިން ވާހަކަ، ެވސް އެންސްޕާއިން  ބޭސް ވިްއކާ ފިހާރަތަކެއްތޯ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު

ފަނަރަ ތާއެއް ފަހުން އެހެން ބްރޭންޑެއްގައި ރުފިޔާއަށް ގަންނަ ބޭސްކުޅަ އޭގެ ހަފުފަސް ތިމަންނަމެން  ،ވިދާޅުވި 

މުއްދަުތ  ްށ،ވީަމ ފާހަގަކުރެޭވ ގޮތަރޔަތެޭރގަިއ އެ ބޭސް އެކްސްޕަ  ގެ. އަދި ސިްސޓަމުކަރުފިޔާއަށް ވިްއކަމުންދާ ވާހަ

ނުާވކަން. ޚާއްަޞކޮްށ އް ދެނެގަެނވޭނެ ނިޒާމެއް އަިދވެސް ރާއްޭޖގައި އެުކލެވިފައިނޫްނ ކަމެ ،މެއްބޭްސކަ ފައިވާހަމަވެ

 ،ތައް ފޯރުކޮށްދެނީ ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއްތޯތްރުކޮށްދޭ ޚިދުމަފޯ ؛ވެސް އެ ޚިދުމަތްތައް ަގއިއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗު

ލަތުން އެަބ ދައު ،ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ގެއަުޅގަނޑުމެން ވޭނެ ނިޒާެމއް ނެމީހާއަށް ދެވެނީ ރަނގަޅު ބޭސްތޯ ދެނެގަބަލި

ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތަކީ  ތަެކްއ އަުޅގަނޑުމެން ކަނޑަައޅަިއެގންބިިލއަން ރުފިާޔ. މިކަމުަގއި ިސޔާސަތު 2.6ހޭދަކުރޭ 

ަގޅު ނރަ ުރގެވަކުެރވޭފޯުރކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތަކީ ެއއީ ަކށަވަރު ން ނަމަވެސް، ކްލިނިކަކުން ނަމަވެސްކުހޮސްޕިޓަލަ

ަދއުލަތުން ހޭދަކުރާ ފައިސާައކީ ރަނަގޅު ގޮތުަގއި ހޭދަވާ ަފއިސާކަން ދެނެގަނެވޭނެ ސިާޔސަތެްއ  ،ފަރުވާެއއްކަން

ޖެހޭ. ހަމަ އެއްތަނުން ައނެއްތަނަށް ބަދަލުކުރިޔަސް ައޅުގަނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ މި އަޅުގަނޑުމެން އެކަަށއަޅަން އެބަ

އެމްބިއުލެންްސގެ ނަމުގަިއ ދޯންޏެއް. ސީބިއުލެންސްގެ ނަމުގައި މަސްއެމްއީ ސީ . އެއްޝަކުވާ ހުއްޓިދާނެހެނެ

އެމްބިއުލެންްސ . ސީ ނީއުސޫލުތައް ެގންގުޅު އޭުރ މިދިޔަ ސަުރކާރުަގއި ވެސް ،ކަށް ގާޑިޔަެލއް ނުވަަތ ެއކަހަލަ ގޮތަދަމާ

ިއ ފަރުވާދޭ ނިޒާމުތައް ވެްސ ތަކުގަހާލަތް ޖެންސީއެބަ ހުރޭ މި ޒަމާނުގެ ެއމްބިއުލެންސްތައް. ޭއގެތެޭރގަިއ އެމެ

 މި  .ެއމަޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ދެޭވނެ ގޮތްތައް އެބަހުރި ނަށްޑޮކްޓަރުން އެބަހުރި. ޕެރަމެޑިކުންނާއި ެއހެންގޮސް

 ؛އަުޅގަނޑުމެންގެ މުޅި ނިޒާމުވެސް އެބަހުރި. ެއހެންނަމަވެސް، އަދިވެސް  ކުެރވޭނެ ފަރާތްތައް ގައި އެކަންޒަމާނު
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 ފަސް ގެ އާދަނީ ތެލެސީމި އަުޑއިިވގެން މި ،ދަނީ ވެސް ނޫސްަތކުން ފެނިގެން މި މިއަދުނަށް ގަނޑުމެންއި ައޅުރާއްޖޭގަ 

ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއްތޯ މި ފޯރުކޮށްދެވެނީ؟  ކުދިން ނުވަތަ ހައެއްކަ ކުދިން ނިޔާވި ވާހަކަ. އަުޅގަނޑަށް ސުވާލުއުފެދޭ

މުޅި ، ދެނެގަނެ ގެނައުމުގެ ދަތިތަަކީކ ކޮބައިކަން އަށްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުން މާލެކުއްލި ހާދިސާތަކުަގއި ރާއް، ންތޯ ކީްއވެގެ

 ،އާސަންދަ ނުވަތަ އެންސްާޕގެ ހޭދަކުރާނިޒާމުގައި ހުރި މައްސަލަަތކަްށ ފަރުވާެއއް ދީގެން ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ދަކުރެވެނީ ރަނގަޅަށްޯތ ގަނޑުމެންނަކަށް ހޭކަންތައްތަކެއް އަޅު  މި ؛ބިލިއަން ރުފިޔާ 2.6ކުރަމުންދާ ހޭދަ ންދައުލަތު

ކުރަންވީ ކަމަކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުލިނިކުތަކާއި  ،އެހެންކަމުން. ނެނުކުރެވޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަށަވަރެއް 

މުޅި ޞިއްޙީ ނިޒާމު  މުޅި ާރއްޖޭގެފިހާރަތަކާއި  ފަިއވާސްޓްީރވެއެންސްޕާއާއި ައދި އާސަންދައިަގއި ރަޖި ؛ބޭސްފިހާރަ

ެއއް ނުލެވޭނެ. ޝުކުިރއްާޔ ވަސަލާންޖެހުން ހުއްޓު ން ރަނގަޅުކުރަން. ކޮށްގެން ނޫނިްއޔާއެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮތް  ހުށަހެޅިފައި މި ،ނެޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ 

 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ގޮަތކީ އެންސްޕާ ބަދަލުވަނީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ދާެވގެންން އިޞްލާޙު

އުމީ ނިޒާމުެގ ޤަ އިޖުތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސްގެ  ،ޕާައކީއެންސް އަށް.ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 

 އެންސްޕާ އުފެދިފައި މި ވަނަ މާއްާދއިން ފެށިެގން 19 ،ަވނީ ވަނަ ބަިއގައި މ4ިވާ އެ ާގނޫނުގެ ގާނޫނުން އުފައްދާފައި 

ފަދަ ކަްނކަްނ  ބަރު ވިދާުޅވިއުަފއްދާފަިއވާ އޭޖެންސީއެއް. ދެން ހެންވޭރު ދެުކނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެން  ،އޮންނަނީ

އިްނވެސްޓުކޮްށެގން ލިބޭ ފައިދާ ހޯދުން އޮތީ  ެގ އެސެޓްސް . ިމ ސްކީމު އެއީ މިސާަލކަށް ރަބަރަށް ިއންވެސްޓުކުރުން

. އެހެންވީމާ، ރަބަރަށް އެކުެރވުުނ ށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުެގ ތެރޭގައި ގެނެވިފަޏަވަނަ އަހަރު ކުންފުން 2016

ގަިއ  އަުޅގަނުޑ ހިތުން ސްކީމުގެ އެސެްޓސް އިންވެސްުޓކޮށްގެން ލިޭބ ފައިދާ ހޯދުމުގެ ތެރޭއިންވެސްޓުމަންޓަކީ

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ މެދު ފުވައްމުލަކުއަރުވަނީ ފުރުޞަތުމި މިހާރު އަުޅގަނޑު ކަމެްއ.  ހިނގާފައި އޮތް

 .މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ 

އިޖުތިމާޢީ ) 2011/15ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހެޅިފައި މިާވ އިޞްލާޙަށްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، 

ވާ ބަދަލަށް އަޅުގަނޑު  ށް ގެންނަން ހުށަހަޅާފައި މި( އަަގއުމީ ނިޒާމުގެ ގާނޫނު  ގެޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސް ްސކީމު

މި  ،ރަނގަޅަށް ކިަޔއިދީފި އީދުކުރަން. އާދެ، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށްތާ

ރައްކާތެިރކަން ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް  ގޮތް. ިއޖުތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސް ްސކީމުތަްއ ހެދިގެން ައއި
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ރަނގަޅަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކިޔައިެދއްަވއިފި.  ކުެރއްވި މަަސއްކަތްޕުުޅ ވަރަށް ސްހޯދައިދިނުމަށް އިއްޒަތްތެރި ަރއީ

 ވަނީ މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގެ  ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އަުޅގަނޑު ވަރަށް ށްއެހެންވީމާ، އެކަމަ

. ގޮތްގޮތަްށ ބަދަލުވެ އިންޕްޫރވްކުެރވިފަ ެއކިހަމައަށް އިންޝުއަެރންސް ސްކީމު  އިން ފެށިގެްނ މިއަދާ 2011ތެރޭގައި 

ރަށުގައި ނޫނީ އަތޮޅުތެޭރގަިއ ދިރިއުޅުްއވާ ރަްއޔިތުންނަށް  ރަށްގޮތުން އަިދވެސް ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާއެހެންނަމަވެސް، 

 ،ންެގ ރަށުަގއި ނުދޭ. އަުޅގަނޑުމެ މީރުކަމެއް ލިބިގެނެއް އެންމެ ހަމަހަމަ ގޮތެްއގަިއ މި އިންޝުއަރެންްސ ސްކީުމގެ ފޮނި

ން ދެތިން ހެދެނީ ލެބޯޓްރީ ން ލިބެނީ އަނެންހެން ބުނަންޏާ ޕެނެޑޯލް ގުޅައެއް. އެތަނު ންފުވައްމުލަުކގައި ހޮސްޕިޓަލު

އަށް އައުމަށްފަހު އައި.ޖީ.އެމް.އެްޗ ބައްޔެއް ޖެހިއްޖެްއޔާ މި އަންނަންޖެހެނީ މާލެއަށް. މާލެ ށްޓެސްޓެއް. ޙަޤީޤީ ފަރުވާއަ

 ދިހަތާ ވަންދެން އެޕޮއިންޓުަމންޓު ނުލިބި އެބަ މަޑުކުރަްނޖެހޭ. ދުވަހު ކުއްޔަށް ހަފު ދެ  ،ތާހަފު ހޮސްޕިޓަލުން އެއް

ޖީބުން އެބަ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ. އެހެންނޫނީ ދެން މިއޮންނަ އޮޕްޝަނަކީ  ގެމީހާހާސް ރުފިޔާ ރައްޔިތު ފަނަރަ ،ސްހާ

 ،ސަތޭކަ ރުފިޔާ ކުލިނިކަށް ދެއްކޭއިރު  ހަތަރުކޮންމެވެސް ކުލިނިކަކަށް ދަްއކަިއގެން އެ ކުލިނިކަށް ދަްއކާއިުރގައި 

ރުފިޔާގެ އިންުޝއަރެންސް  ސަތޭކަލިބެނީ  ން ބޭސްސިޓީއަށް މިދެ ރުފިޔާ. ަސތޭކަވަނީ އާސަންދައިން ަކވަރު

ވަަރކަށް ރުފިޔާއަށް ބޭސްސިޓީ އެބަ ލިބޭ.  ދުއިސައްތަނޫނީ  ސަތޭކަސްކީމެއް. އަނެންހެން ވިދާޅުަވންޏާ ގާތްގަނަޑކަށް 

މީހާެގ ޑަކަށް ރަްއޔިތުނދާ ބޮޑު ފީ ދައްކަން. މީގެ ސަބަބުްނ ގާތްގަ ންއެހެންނަމަވެސް، އެބަޖެހޭ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަ

ޕަސަންޓު އެބަ  ފަންސާހަކަށްއަންނަ ަރއްޔިތު މީހާގެ ޖީބުން އަތޮޅުތެރެއިން  ،އަންނަރަށްރަށުން  ،ޖީބުން

ޓަކައި. އާދެ، އަުޅގަނޑު އެްއވެސް ހާލެއްގައި ނުދަންނަވަން ބޮޑެިތ މީހާގެ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުމަށް އެ ،ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ

 .ޖެންސީ ހާލަތްތައް މެދުވެރިެވގެން އަްނނަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ވާހަަކެއއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްންބަލިތައް ނޫނީ އެމެ

އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި އިންޝުއަރެންސް ސްކީމު އަދި މިއަށްވުރެ ވެސް ފުރިހަމައަށް  ،މިހެން މިކަން އޮތް ހިނދު

ގޮތަކަށް މި އިންޝުއަރެްނސް ސްކީމު ބަދަލުވެގެންދާން.  ނެަރއްޔިތުންނަށް އެންމެ މަންފާއާއި ލާބަ ލިބޭ ،ތަރައްޤީކޮށް

ހިޔަރިންގ އެއިޑް އަދި އެނޫންެވސް  ؛ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އެ ،ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް

ތްތައް ގޮތަކަށް މި ޚިދުމަ ފަސޭހަ ،ގޮތެްއގައި  އެްއޗެހިތައް އެންސްޕާ މެުދވެރިކޮށް އަިދވެސް އެންމެ އެދެވޭ

ލިބޭ  ،. ައޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ އެްނސްޕާއިން އަދި އިތުރަށް މި ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް އްތެ ހަގީގަނުދާކަމީ ބިގެންލި

ދާނެ ކަމަށް. ދެއްިވ ެހދިގެންގޮތަކަށް ލިބޭނެ ނިޒާމެއް  ސާމާނުތަކާއި ހިޔަރިން ެއއިްޑ ފަދަ ސާމާނުތައް ފަސޭހަ

                   ރިއްޔާ. ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި ގަލޮޅު އުުތރު ދާއިރާގެ އަރުވަނީ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި 

 އަށް.هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދު
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 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

މަހުގެ ވެސްޓްޕާުކެގ އެ ޖަލްސާގައި އިްއޒަތްތެރި  ލުޕްރީވަނަ އަހަރުގެ އެ 2005 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ދުވަހު ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، މަނިކުފާނު އެ  ދުވަހު އެހެން ވިދާުޅވީމާ، އަދި އެ ރައީސް، އަުޅގަނޑު ެވސް ިއނިން. އެ

ވަނަ އަހަރު  2008ނުކުެރވޭ. އަދި  ބޫލެއް ރަްއޔިތުން ވަރަްށިގނަ ބަޔަކަށް ގަދުވަހު ދެއްެކިވ އެަތއް ވާހަކަެއއް ދިވެިހ 

ގޮްތ  ބޭސްފަރުވާ ކުެރވޭ ދިްއކޮށްލީމާ ހިލޭ ާކޑުހަވާުލެވވަަޑއިގެން ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އައި.ޑީ ވެރިކަމާ

ވެސް  ރޭގައި އޭުރގެ އޮޕޮިޒޝަން ޕާޓީންވިދާުޅވީމާ ވެސް ގަބޫލުކުރަން ދަތިވި. ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ތެ ދެނީއޭއިހަދަ

ނޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ މަނިކުފާނު ކަެމއް ނޫ  ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދައްކަމުްނެގންދިޔަ ތިއީ ވާނެ

ކުެރއްވި. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އެކަްނވި. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ިނޒާމަށް ބޮޑު އިންޤިލާބެއް ގެެނވުނު.  އެކަން

 ށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަ ،މި ފުރުޞަތު ބޭނުންކުރަން ބޭނުމީ އަުޅގަނޑު މިއަދު .ތްތެރި ރައީސްއިްއޒަ

ގޮތުން ައޅުގަނޑު މި ފުރުޞަުތގަިއ  ށްދިނުމާ ބެހޭޞިއްޙީ ފަރުާވ ދައުލަތުން ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލުތަކުން ޯފރުކޮ

ންތެރިކަން ހުންނަ ދުނުކުޅެ ،ިލއިރު މަންމައަކުއިކް ބަލަމިއަުދ އަުޅގަނޑު ދެންމެ ފޭސްބު  ބޭނުމީ.ވާހަކަދަްއކަން 

ެއކު އެ މަންމަ ލިޔެފައި އޮްތ ޔާ މަނިކުފާނުގެ އިޒުނަ .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ،ކުޑަުކއްޖެްއގެ މަންމައަކު ލިެޔފައި އެބައޮތް 

 ލާނަން. އިއިނގިރޭސި ބަހުން ައޅުގަނޑު ދަންނަވަ  ،ބަހުން

I want you all to know this is a story of a hundred parents. Not just me. If need be, we 

will sell our kidneys our arms and our eyes for our children. So please help us create 

awareness on this matter. Help us be heard. Here is a breakdown of the therapies required 

for my son below. It will differ from child to child. Occupational therapy three hundred 

Rufiyaa per session at least two per week, speech therapy two hundred and fifty to three 

hundred per session at least two per week. Early intervention, thousand nine hundred to 

two thousand per month. In addition to this, some need special equipment kraters hearing 

aids and many other tools for daily management. So, tell me people; is it wrong to say we 

will sell our kidney if need be. The government hospital has three speech therapists; one 

occupational therapist under a building, and this is not enough to cater for our children. 

Standup for us. Every mother and father dream, our beautiful future their children and it 

is a same for us too. 

 

ޚާއްޞަ ކަންކަެމްއ  ންނަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ނުކުެޅދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދި

 ،ކަމަކީ  . ެއއްންބައްދަލުކުރި މައިންބަފައިންނާ ތާގައި އެޔަ ހަފުކަން ވަރަށް ސާފު. އަޅުގަނޑު ެވސް މިދިބޭނުންވާ

ފަހަރަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ގަިޑއިރު. ގިނަ 2ގަިޑއިރު،  1ޑުކުރަންޖެހޭ މަ ުއގައި ކިއެަބ  ތެރަޕީއަށް ގޮސް ތިޭބއިރު

ެއ  ،ކަމަކީ އްަގިއ މަޑުކުރެޭވވަރުގެ ކުދިންނެްއ ނޫން. އަނެއްގަިޑއިރު ިކއުއެ  2 ،ގަޑިިއރު 1 ،ހުންނަ ކުދިންނަކީ
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ތަުކން ނުލިބުނީމާ ޕްރައިވެޓް ކުލިނިކުތަކުން އެ ޚިދުމަްތ ލްހޮސްޕިޓަ ގެސަރުކާރު، ތަކުންލްޚިދުމަތްތައް ހޮސްޕިޓަ

 ދެ ،މަސް އް ެއ ފައިސާ ނުލިބިގެން އެބަ މަޑުކުރަންޖެހޭ އެންއެންސްާޕއި ،ހޯދައިގެން ދެން އެންސްޕާއަށް ލައިގެން

ފާހަގަކުރި  އޭ. އަދިފަޖެހިމަސް ނިމޭއިރު އަނެއްކާ އޮންނަނީ ޚިދުމަތް ހޯދަން މަސް، ތިން މަސް. އެ ދެ މަސް، ތިން

ނުފުދޭ.  ޚާއްޞަކޮްށ ަޑއިގްނޯްސ ފެސިލިޓީޒް މާލެއިން ެއަކނި ލިބެން ހުރީމަ ،މާެލއިން އެަކނި ،ކަމަކީ އެއް

ހުންނަ މީހުންނަށް، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ މައިންބަފައިން  އަތޮޅުތަުކގައި ދިރިއުޅޭ ނުކުެޅދުންތެރިކަން

ދުވަހު  އެ .ބަ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހެއޭ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްއެއި ވެސް މި ޚިދުމަތްތައް ގަ ަތކުޅުވަރަށް ބޮޑަށް އެދެނީ އަތޮ

 ،އަދުގެ ސަރުކާރުންދަނީ. އަދި މި ޅާވަމުން މިފުުރކާރުން ފެށި އާސަންދަ ފުޅާވަމުންސައެމް.ޑީ.ޕީގެ 

 ށް  އެަތއް އިތުރު ޚިދުމަތްތަކެއް ާއސަންދައަޖެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ިވދާޅުވެއް

 ގައި ށްދިނުމުކޮށް އާސަންދަ ފޯރުނަހުންނަ މީހުން  އިތުރުކުާރއިރު ނުކުޅެދުްނތެރިކަން ވެްސ. އެ އިތުރުކުރަްއވާ ވާހަކަ

 ކަންކަމެއް ައޅުގަނޑުމެން ޞަ ، ކުލިނިުކތަކުންނާއި އަދި އެންސްާޕއިްނ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޚާއްތަކުންނާއިލްސްޕިޓަހޮ

އަހަރު  މި ،ރަޕިްސޓުން އެބަ ބޭނުންވޭ. ދައުަލތުގެ ބަޖެޓުއަިދ ޚާއްޞަކޮށް އިތުރު ތެ ބަ ގެްނގުޅެންޖެހޭ.އެ

އިރު އެކަމަށް ވިސްނަިއގެން އަުޅގަނޑުމެން ށާދިރާސާކުރަން ފަމަހުގައި ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު  ބަރުންގަނޑުމެން ނޮވެޅުއަ

 ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މު. ޝުކުންހިމުޓުކުރުން ވަރަށް ބަޖެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަނީ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރިފުރުޞަތުމި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާއަށް. 

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ން ލިބޭ ފުރުޞަތުތަކުެގ ގެމި ގޮނީޑގައި އިނދެ ، މަޖިލީހުގައި އިނދެގެންމިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑަށް އި

 އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުެގ ވާހަކަ ަދއްކަން ލިބުން. ިއއްޒަތްތެރި ރޭގައި އެންމެ ފަޚުރުވެރި އެއް ފުރުޞަތު މިއީ ތެ

 ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަުމގައި އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައިމި ބަސް މިއީ  "ކަންެތރިޢީ ރައްކާއިޖުތިމާ" .ރައީސް

ކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި  ހިސާބަށް ގެނައީ މަނިކުފާނުގެ ވިްސނުމަހާދައްކަން ފެށި ވާހަކައެއް. ެއ ބަސް މި މަޖިލީ 

މި  މުގެއިުޖތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަ ،ުރކޮށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާމަޖިލީހަށް. އަޅުގަނޑުމެން ެއކަން ފަށައިގެން ކު

ިވއްޔާ މި އް ދަރިއަކީ މިއީ އަުޅގަނޑުމެން މަނިކުފާނުގެ މޭސްތިރިކަމުަގިއ އުފަންކުރި ދަރިެއއް. ައޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެ

 ،ރަކު ކަމެއްހަބޮޑުކުރާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް އިޖުތިމާޢީ ރައްާކތެރިކަން ފަ އިބަލަ ދަރި ލޯބިން

މިއަދު މި އިޞްލާޙަކީ ވެްސ  .އްޒަތްތެރި ަރއީސްގޮްސ އަޅުގަނޑުމެން ފުރިހަމަކޮށްދޭނަން. އިފަހަރަކު ކަމެއް ކުރަމުން
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 ސިލްސިލާގެ ޮބޅެއް. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ގެވެގެން ކުރާ މަސައްކަތުފުރިހަމަކުރަން އޭގެ ބޮޅެްއ. އަޅުގަނޑުމެން މިކަން

ުމގެ ން ބޮޑު ުވޒާރާގެ ދަށަށް އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަގުޅުއެންމެ  އިުޖތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާ ، ކަމަކީޅޭއު ކުރަން މި

 ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޝަން އެޖެންސީކޮށްދޭ އެންސްޕާ، އަޅުގަނޑުމެން މިކިޔާ ޯސޝަލް ޕްރޮޓެކްރުފޯޚިދުމަތް 

ދަކީ މިހާރަށްވުރެ މާ ފުރިހަމަކޮށް ޤްޞަމިކަމުެގ ެވސް އެންމެ ބޮުޑ މަ .އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް 

މި ޚިދުމަތް އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދިނުން. މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށް ސޯޝަލް 

ާހރު މި ތަްފސީލުކޮށް އެ ބޭފުޅުން ށްށް ވަރައަޖެންީސގެ ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެން ވަރަްށ ފުރިހަމަޕްރޮޓެކްޝަން އެ

އެ ގެން ަގއި މި ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުތަުކގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިތަނު އަދި ކުރިއަށް އޮތް ގެންަދވާ ޚިދުމަތްތަކާއިދެއްވަމުން

ނަންޖެހޭ ގެން ށްގާނޫނަ އި،އި ހުރި ކަންކަމާފަނިންމާގަން ން ހި އި،ން ރާވަފުޅުމަށް އެ ބޭކުރުރިހަމަކަންކަން ފު

ށް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް އެ ބޭފުޅުން ކޮމިޓީއަ ގޮތުން ގުޅޭ ދުަތކަްށ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއިަގވާ ،އިޞްލާޙުތަކާއި 

 ޑަިއގެން އިްނއިރުަގއި ވަ  މިއަދު ކޮމިީޓގައި ށްއަޅުގަނޑަ .ރި ރައީސްތެތްޒަލޫމާތު ދެއްވާފައި ވަޑަިއގަތީ. އިއް ޢުމަ

ވަރަށް ބޮޑަްށ  ތަފްސީލުކަމުން އަުޅގަނޑަށް ،ހަމަކަމުންުފރިއެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވިެލއް  ،ންޅުލޫމާތު ދެއްވި ބޭފުޢުމަ

ވި ބޭފުޅުންނަކީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ެއ ބޭފުޅުން ކުރަންާވ ދު އެްނސްޕާ ހިންގެވުމަށް އެ ިތއްބެ ިމއަފުވެގެންދިޔަ ސާ

ގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. އި ވާލުކުރެވިަފއި އޮތް މަސަްއކަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުވެަވޑަހަ އެ ބޭފުޅުންނާ ،މަސައްކަތް

އެކު ންނާފުޅުރުޤިްއޔާއަްށ އަދި އެ ބޭ ެޑޕިއުޓީ ސީ.އީ.އޯ އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮަޑށް ސީ.އީ.އޯ ޢަްއޒާމާއި

މި  ށްއަން ވަރަށް ފުރިހަމަޅު . އެ ބޭފުށް ބޮޑަްށ ޝުކުުރ އަދާކުރަން ބޭނުންރަީޓމަށް ވަ މަސައްކަތްކުާރ ސީނިއަރ

ވެްސ  އިމުގަހަމަ ،ގެންދަވަނީ. އަުޅގަނުޑ ޔަޤީންކަން އަުރވަން އެ ބޭުފޅުންނަށް  އެންވަމުބައްލަ މަސައްކަތް ކުެރވޭތޯ 

ށް ލިބޭނެ އައެ ކުރަްއވާ މަސަްއކަތުަގއި ފުރިހަމަ ންޅު އެ ބޭފުންމަ އެއްބާރުލުހަމި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑުެގ ފުރި

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ބައިވަުރ މަށް. އަުޅގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ނިޒާމު ފުރިހަމަކުރުމަށްކަ

ރުން ރި މެންބައެއް ިއއްޒަތްތެބަރިން ކުހަމަ މީގެ  ،ްނޏާވަނަވާ ކަމަށް ންދަ ކަންތައްތައް އެބަހުރި. މިސާލަކަށް

އެހީތެރިކަން  ކުދިންނަށް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ދެމުންގެންދާ ފަރުވާ ލިބެންޖެހޭ ދާިއމީ  ،ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

އެކި ކަހަލަ  ؛ދާއިމީ ތެރަޕީތައް ނުވަތަ އަދި އާމިހޭ. މިސާލަކަށް، ތެލަސީޖެމިހާރަށްވުރެ ބޮޑުކުރަންޖެހޭ، ފުރިހަމަކުރަން

ުޅގަނޑުމެން އެބަެޖހޭ. ހަމައެއާެއކު އަުޅގަނޑު ރަން އަފަދަ މިކަހަލަ ކަންކަމަށް ދޭ އެހީތެިރކަން ޮބޑުކުޕީތެރަ ސްޕީޗު

ތަކީ ވެސް އަުޅގަނޑުެމން މިއަދު ރިވިއުކުރަންޖެހޭ ނާޔައިއެަކނިވެރި މައިންނަށް ލިބޭ  ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

 ،ންެއކު ރަށުއަދި ހަމަެއއާހޭ. ޖެ އެބަންނާޔަްތ ވެްސ ައޅުގަނޑުމެން ރިުވއުކުރައިށް ދޭ ނަނާޔަތެއް. ޔަތީމު ކުދިންއި

ށް އަޅުގަނޑުމެން ތަކަތްމާލެއަށް އަންނަންޖެހޭ ފަރާ ލަތުގައިހާމަޖުބޫރީ ފަރުވާ ހޯދުމަށް އަތޮޅުން ނުލިބޭ 

ރުކޮށްދެވޭެނ ގޮތެްއ ހޯދަން އެބަޖެހޭ. ށް ފޯއައަުޅގަނޑުމެން މިއަްށުވރެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ވެސް ކޮށްދޭންޖެހޭރުފޯ

ފަދަ ކަންކަމުަގއި އަޅުގަނޑުމެްނ  ެކއުން ހުރުމާއި ،ންފަދައި ހަގަކުރެްއވި ފާންމެންބަރު ބަެއއްތަނުަގއި  ށް، މިކަމިސާލަ
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މި ގޮތްަތްއ އަޅުގަނޑުމެން ހޯދާއިރު ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ  .ރައީސް ގޮތްތަެކއް ހޯދަންޖެހޭ. އިއްަޒތްތެރި

ކުޅަދާަނާވ މިންވަރަށް އަޅުގަނޑުމެން ށް ކެރިތަލަމްދަނީއާިއ، ދައުލަތަށް ލިބޭ އާހުރޭ. ދައުތައްަތއް އެބަ ންވަރަށް ގިނަ ކަ

ހެއްކަން ލީހޭ މަޖިޖެންމާދާރުކޮށް މަސައްަކތްކުރަންމަޖިލީހަކީ މިކަހަލަ ކަންކަމުަގއި ަވރަށް ޒި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ. މި

މާ ބެޭހ ކައިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރި) 2011/15 ،ރަންކުައޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަނޑު އުއްމީދު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ގޮތުން ވަރަށް އަވަހަށް ިމ  ލޫމާތު ލިބިފައި އޮތްޢުމަ އަުޅގަނޑަށް  ؛ށް މި ސަރުކާރުްނ ގެންނަން ހުށަހަޅާ( އަގާނޫނު

ހުރިހާ ކަމަކަްށ އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަން  ެއުކ މި ގާނޫނު އައުުމގެ މަގުމަީތގަިއ އޮތީ. މިލާޙުތަކަކާމަޖިލީހަށް އިޞް

ނަށް ންވެސް ދިވެހި ރައްޔިތު ހަކައަކަށްމާލަމުން އެންމެ ފަހު ވާންކުރަްއވާެނ ކަމަށް. ހަމަ ނި ތްރުން ރިޢާޔަސަރުކާ

އެ  ،ސްވެ  ބަަޔކީ"އިޖުތިމާޢީ ރަްއކާތެރިކަން" މި ބަސް ފުރަަތމަ ދެއްކި  ،ންވާ ަޔޤީންކަމަކީނުއަޅުގަނޑު ދޭން ބޭ

 ،ސްވެ  ންނަށް ކޮށްދޭންެވގެން ަމސައްކަތް ފެިށ ބަޔަކީ ތުރަްއޔި ން. އެކަން ިދވެހިެދއްކި ަބޔަީކވެސް އަުޅގަނޑުމެ ވާހަކަ

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި  މަކުރާނީހަެއކަން ފުރި އްޔާވެސް އަުޅގަނޑުމެން. އިރާދަުކރެއްވި  ބަަޔކީ އިނުން ގެނަސްއެ ވި

 ްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އި ްއޔާރި މަޖިލީހުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަުމގައި. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ސަމާލުކަމަށްޓަކަިއ، ދަންަނވަން. މި ބިލު ސަުރކާރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑާއަްށ  ،އެންސްޕާގެ ހިންގުން މިނިސްޓްީރ އޮފް ހެލްތުގެ ބަދަލުަގއި ،ވަނީ ހުށަހަޅާފައި މި

ވަނަ މާއްދާެގ  42މި ގާނޫނުގެ . 2011/15އެއީ  ؛ވަނީ ގާނޫނުގެ ހުށަހަޅާފައި މި. އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި މަށްބަދަލުކުރު

ރުންގެ ސަމާލުކަމަށް މި ދަންނަވާލަނީ މި ގާނޫނުަގިއ ެއކަނި. އަުޅގަނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ބަދަލެއް)ހ( އަށް ގެންނަ 

އޮތީ  އިކަންކަން ބަޔާްނވެފަ މިނިސްޓްރީއަށް އެންސްޕާ ބަދަލުކުރުމަށް އޮތް  ރން ޖެންޑަހެލްތު މިނިސްްޓރީ ؛އަށްރޖެންޑަ

ޅުގަނޑު މިހާރު ކޮމިޓީގައި މި ދިރާސާކުރަްއާވނެކަން. އަތޯ. އަުޅގަނޑު ޔަޤީން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 42ހަމައެކަނި 

 ށް. ޝަރީފަ އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކެލާއަރުވަނީ މި ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝަރީފް އިބްާރހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

އުމީ ޤަ ގެ އިޖުތިމާޢީ ޞިއްީޙ އިންޝުއަރެންސް ) 2011/15ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ފެމިލީ އެންޑް  ރ،ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަ ؛މި ެގންނަ ބަދަލުށް ( އަގާނޫނު ގެނިޒާމު

ުދކުރާ ވާހަަކ ށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ތާއީރވިސަްސގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަން ހުސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސަ

ހިނގާ ިޞއްޙީ އިންޝުއަރެންްސ ނިޒާމަކީ ުނވަތަ ިޞއްީޙ  ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ މި .ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ދަށުން ވެފަިއވާ ިނާޒމެކޭ. މި ނިޒާމުެގ ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީ މިހާރު ވަރަށް ފުރިހަމަ ،ރައްކާތެރިކަުމގެ ނިޒާަމކީ
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ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަން މައްޗަްށ  އުމުރު ،ވަނީ ރޭޓު ްކޓެންސީހޭދަކުރާ ނުވަތަ ލައިފް އެކްސްޕެ އިއަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭގަ

ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަްނ  ޞިއްޙަތު ގޮއްސަ މިކަުމގެ ސަބަބުން. މިކަމުގެ ސަބަބުން ޅަފަތުގައި ދުނިޔެއަށް އަންނަ ކުދިންގެ

ްއކޮށް ކުޑަކުދިްނގެ ދުޅަހެޔޮކަްނ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެފަ. ޒުވާނުްނގެ ޞިއްީޙ އެއެއާ ރަނގަޅުކުެރވިފަ. ހަމަ

މި ނިޒާމަށް . ދުވަސްވީ މީހުން މިކަމުގެ ސަބަބުން ތިބެނީ ހިތްހަމަޖެހިފަ. ވަނީ ވަރަށް ޮބަޑށް ހަމަޖެހިފަ ކަންތައްތައް

ސްކޫލް ކުދިންނަށް ނާސްތާ  ،ވާ ށްކަމަ ދެއްޢުގެ ވައިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެްސދިނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ަސރުކާރު

އެ ކުދިން ސްކޫލަށް އަންނައިރު  ،ކުޑަކުދިްނެގ ޞިއްޙަތު ރަނގަޅުވެދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުން. މި ޕްރޮގުރާމުގެ ސަބަބުން 

 މި  ،މަވެސްމިހާރު ގެނެއްސަ. ނަ ވަނީ ނިމުމަކަށް ބަނޑާ ނުވަތަ ެއއްެޗއް ޭބނުންނުކޮށް އައުން އަުޅގަނޑުެމން މިހުސް

 އި މިސާލަކަށް ގިނަ ދުވަހު ބަލީގަ. ކަަހލަ ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭ ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި ބައެއް

ރަށުން ލިބެން ނުހުންނަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  ،ދަގޫވޭ މާލެ އައިސްނވަރަށް ބޮޑަށް އު ބޭފުޅުންނަށްއުޅެންޖެހިފައި ތިބި 

 ފަތުރުވަނީ ވަރަށް ބޮޑު އުނދަގުލަކަށް ހުރުމުގެ ކަންތައްަތއް. އެ ބޭފުޅުންގެ ދަތުރު އިކައި މާލެ އައިސް މާލޭގަޓަހޯދުމަށް

 މި  ނަށް، އަުޅގަނޑުމެންެއއްކޮށް ހުރުުމގެ ކަންަތއްތައް ވެްސ ވަީނ އުނދަގުލަކަްށ ވެފަ. އެހެްނވީމާއެއާ ވެފަ. ހަމަ

ޚާއްަޞކޮށް ކުިދ  ،ކުދި ރަށްރަށުގެ ؛ށުގެނީ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ރާއްޖެތެރޭެގ ނުވަތަ ރަށްރައްލުކުެރވޭޙަ ކަންތައްތައް 

އެންސްޕާގެ ދަށުން  ނަށްކުެރވިގެން. މި ނިޒާމު ރަނގަޅުކުެރވެންދެން އަުޅގަނުޑމެންރަށްރަށުގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ަރނގަޅު

ަނ ގި އިބޮޑެތި ބަލީގަ  .އެދުމެއްދިއުން އެއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ަވރަށް ގިނަ ބޭފުޅުންގެ އެދޭ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިގެން މި

އެހެންވީމާ، މި ނިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދާ  .ވަނީއި ވަރަށް ދަތިކަމަކަށް ވެފަ އީދުވަހު އުޅެންޖެހިފައިވާ ބޭފުުޅންނަށް މި

. ރި ަރއީސްތްތެއިއްޒަ. ދާނެކަމުގެ އުއްމީދު ައޅުގަނޑު ކުަރންދުވަހަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ފެިނގެން

 ދިޔަ މި ނިޒާމު އުފެދިގެން .އި ގަ ވަނަ އަހަރު 2009ދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ މި ނިޒާމު ތަޢާރަފުކުރެވިގެން

ައދި އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާ . ތަރައްޤީވަމުން ،މި އަންނަނީ މި ނިޒާމު އިތުރަށް ފުރިހަމަވެ ށްދުވަހަ ންފަހުން ދުވަހު

ޔާ މި ނިޒާމު އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވެްނ އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެްއ ދަށުން އިރާދަކުރެްއވިއް ގެ 19

 .އަުޅގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަރުވަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން 

މި  ،ހިނަގއްޖެއިވިގެންއަުޅގަނޑުމެްނނަށް އިިވގެންދިޔަ ގިނަ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުންތަކުން ވެސް 

 ގޮތް. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ނިޒާމު މިހިސާބަށް ގެނެސްދިން  ދާފައްާކވަމުން ،ފުރިހަމަވެ، ނިޒާމު ފެށި

ދަންނަވަން. އަދި ހަމަ މި ނިޒާމު މިހާ  އެކު ޝުކުރުތެިރކަމާޞްލާޚުށް ވަރަށް އިައޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސަ ކަމަށްޓަކައި

ގެްނދަވާތީވެ ިމއަދުެގ ސަރުކާރަްށ ވެްސ ހިފެހެއްޓުމެއް ނެިތ ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށްަޓކަިއ އެކަންަތއްތަްއ ރާވަމުން

 ޝުކުރު އަދާކުރަން. ުޝކުރިްއޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



25 

 

 އަޙްމަދު  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކުޑަުހވަދޫއަރުވަނީ އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ށް.ޢާމިރަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

ށް ( އައުމީ ނިޒާމުގެ ގާނޫނުޤައިޖުތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންްސގެ ) 2011/15 .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ނިޔަތުގަ ހުށަހަޅާފަިއވާ ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަީކ އެ މެންޑޭޓު ހަވާލުކުެރވިަފއިވާ މިނިސްޓްރީ ބަދަލުކުރުުމގެ މި 

މި ދެންނެވި ގާނޫނުގެ  ،2011/15ެއްއކޮށް ގާނޫނު ނަންބަރު އެއާ އަދި ހަމަ. އިޞްލާޙެްއކަން އަުޅގަނޑު ާފހަގަކޮށްލަން

ާމނަކުރުމުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުެރިވފައިވާ މާއްދާެއއް. ޭއގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ވަރަށް ވަނަ މާއްދާއަކީ ޭއގެ  42

ުހށަހަޅާފައިވާ ބިެލއް. މި ބިލު  ކަމަށް ބުެނފައިވާ މާނަ ބަދަލުކުރުމަށް މިނިސްޓަރު ،ބައިވަރު ވާހަކަަތކެްއގެ ތެރެިއން

މިނިސްޓަރުކަމަށް  އި،ަބޔާންޮކށްފަ އިއްކޮށް މި ބިލުގަމުޅި އިބާރާތް އެ  އިލާގަޙަދާނީ ކޮމިޓީ މަރުފުރިހަމަވެގެން

ގެ ނަްނ ސީދާ ބުނުމުގެ ބަދަލުަގއި އެއް ބުނުން މާނަކުރުމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ަވިކ މިނިސްޓްރީބުނެފައިވާ

އް ކަމެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ަވގުަތކު ބޭނުންވާ ވުޒާާރއަކަށް މެްނޑޭޓު ބަދަލުކުރުމުގެ ހެޔޮ ނިަޔތުގައި ކޮށްަފއި އޮތް

އަުޅގަނޑުމެން . ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން ގެމާނަކުރަނީ. އާދެ! ވަރަށް ރަނގަޅު ނުކުތާއެއް  މި އަުޅގަނޑު ގޮތަށް

ންނަ އޮ އިމިނިސްޓްރީތަކުގެ ނަން އެއިރެްއގަ އިދާއިރުގަ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ބިލުތައް ފާސްކުރަމުން

ުތަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ހަގީގަ، ދިމާވާ ދަތިތަކެއް މީ. އެހެންވީމާ މިނިސްޓްރީގެ ނަމުން ނަންޖެހީމާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް

ވެސް ރަނގަޅަށް ބަލަިއ ދޭ. މިހާރުއެިކ ނަންތަކަށް ބަދަލުވަމުން އިދާއިުރގަވުޒާރާަތކުގެ ނަން ސަރުކާރުަތއް ބަދަލުވަމުން

ަބއިވަރު ގާނޫނުތައް ވާކަން ައޅުގަނޑު ވި ގާނޫނީ ލަފުީޒ ފުށުއެރުންތަކުގެ ނެދެންމި ،ވާނަމަދިރާސާކޮށްފި ކަމަށް 

މެންޑޭޓުތައް ދިނުމަށްޓަކަިއ މި ބާވަތުގެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް  އިތާނގަ އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް އޮތް .ފާހަގަކޮށްލަން

 ނޭގުޅޭ މުއަްއސަސާައކުން އިބާރާތުން އެކަމާ އޮތް މި އި މިނިސްޓްރީގެ ނަންތައް ޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި ހަމަ މީގަ

ވަނަ 116ވަނަ މާއްދާއިންާނއި  115ނޫނުއަާސސީެގ ޤާހަމަަގއިމު ވެސް  އި އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އެއިެރއްގަ ބަޔާންކުރުމުން

ގެންނަ ބަދަލުތަްއ ގެނައުުމގައި ފަސޭހަތަެކއް  ށްމުގައި ހުންަނވާ ބޭފުޅަކަޤާމާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަ

ގެ ދަށުގައިވާ ދަނީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީެއއްޮކށް މި ބަދަލުކުރަމުންއެއާމަކަމަށް އަޅުގަނުޑ ދެކެން. އަދި ހަ  ދާނެވެގެން

ދަނީ. އަުޅަގނޑުމެން މީގެ ދުަވސްތަކެްއ  މިމިނިސްްޓރީއަށް ބަދަލުކުރުމުެގ ވިސްނުެމއްެގ ތެރެއިން  ރމެންޑޭޓެއް ޖެންޑަ

ދިޔަ. މިއަދު ީރައށް ނަން ކީގެންގެ ގޮތުގައި ވެސް އެ މިނިސްޓްރކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ޖެންޑަ

އެއް އޮތީމަ އެ މިިނސްޓްރީގެ ދަށަށް މި މެންޑޭޓު މިނިސްޓްރީގެ ގޮުތަގއި ަވކި މިނިސްޓްރީ ރޖެންޑަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ހިތް އޮތީ ސަރުކާރުން މިކަން ކުރާނީ މި ނިޒާމު މު ވެސް ައޅުގަނުޑ ގަބޫުލކުރާަގއި ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި، ހަމަ

ަވންޏާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން  ށްކަމަ ރުމުގެ ހެޔޮ ނިޔަުކަގއި ކަމަށް. މި ނިޒާމު ހަރުދަާނކުރުމަށް ވިސްނަނީހަރުދަނާކު
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ބޮޑަްށ  ުތގައި ަދއުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށްވުރެހަގީގަކަމެކޭ.  ޖެހޭމުޅި ދައުލަތުން ަވރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަން އީމި ،އޮތީ

ޖެހޭ. އަދި ޒަރޫރީ ބޭނުމަށްޓަކައި އަުޅގަނުޑމެން ސީޔާސީ ބޭބޭފުޅުންގެ އަުޅގަނުޑމެންނަށްކުރަން އިޚަރަދެއް މިކަމުގަ

ކީ ައޅުގަނޑުމެްނނަށް އަދިވެްސ މި ނިޒާުމ ޔަޖެހޭ. ހިތާމަކުރަންއެބަ ވެސް ވީނަމަ އިކަމުގަ ފަހަތުން މީހުން ދުވެގެން

ބޭުރގެ ެއކިއެިކ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން މި  .ކުރެވިފަެއއް ނެތްއިމު ޤާކުރުމުގެ އުސޫލުތަެކއް އެންމެ ހަރުދަނާކޮށް މޮނިޓަރ

ދޭއިރުގައި ކިހާވަރަކަށް ކަމެއް މި  ގެ ތެރެއިން މި ޚިދުމަތް ޚިދުމަތް ދެމުންދާއިރުގައި ތާްޑ ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސެއް

 .ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހާ ރަނގަޅަކަށް ނުބެލޭ ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތަށްތޯ ނޫންތޯ ،ޚިދުމަތަށް ފައިސާ ނަގަނީ

 ށް ހިލޭ ތިމަންނަމެންނަ ،ވެސް ދިވެހި ަރއްިޔތުންގެ ތެރޭގައި ވެސް މި ދަނޑިވަުޅަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަާވނީ ހަމަގައިމު

 ،ފައިސާއަކީ ނަގާ އޭނަގެ ނަމުގައި އެ ޮހސްޕިޓަލަކުން ފަރުވާކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް  ،ވާީތވެ  ސްފަރުވާއަކަށްލިބޭ ބޭ

، މި ޖެހޭ. އެހެންވީމާ ަލން އެބައިއަޅުގަނޑުމެން ބަލަ ތޯނީ ކިތަްއ ީމހުންތޯ ނޫންތޯ ބަލަދީފައިވާ ޚިދުމަތަށް ަނގާ ފަިއސާ

ޓަކަިއ އަުޅގަނޑުމެްނ ހާ ރަްއޔިތުންގެ ހިތްތަުކގައި އަަށގަތުމަށްދެންނެވި އަޚްލާޤު މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރި

ޖެހޭ. އަޅުގަނުޑ އެބަ ަހނދާންވޭ ހަމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަން ެއބަ

ގަނޑުމެންނަށް ެއ ނިޒާމު އަޅު ، ޚިދުމަތުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުެރވިގެން ޙީޞިއްރައީސްކަުމގައި ހުންނަވަިއެގން 

 ވާހަކަ  އޮއްސާލިބޭސްކޮަތޅު ކާނަށް  ިއ،ގަނެފަރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްފަހު އޭ.ޑީ.ޭކއިން ބޭސްކޮތަޅު 

ިދވެހި  ،، ައުޅގަނޑު ދަންނަވާނީމިއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އެހެްނވީމާ .ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ައޑުިއވޭ

ޓަކަިއ  ނުވަތަ ލިބޭ ފައިސާ ރައްޔިތުންނަށް މީގެ ހެޔޮގޮުތގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްދައުލަތަށް މި ލިބޭ އާމްދަނީއާއި

ޖެހޭ. ބައެްއ ކުރެވެން އެބަމޮނިޓަރ އިުތގައި މިހާރަށްވުރެ ަހރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިްނ މިކަން ބަލަގީގަހަ

މި  ،ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށްކަުމގެ ޝަުކވާތައް ގޮތުގައި ބޭނުންވާކުރާ ހޮހސްޕިޓަލްތަކުން ހަމަ މިކަން ނަހަމަ 

ވޭ. ހުށަހެޅިފައި ެއ ޝަކުވާަތއް ެވސް  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އެިކެއކި ކޮމިޓީތަކަށް ކަމާ ގުޭޅ ފަރާތްތަކުން ހަމަގައިމު

އޮތީ  ބޫލުކުރާހިތްގަ، އަުޅގަނޑު ، މިއީ އަުޅގަނޑުެމން ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާއެހެންވީމާ

މިހާރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،ސަުރކާރުން މި މެންޭޑޓު މިނިސްޓްރީއަކަށް ބަދަލުޮކށްގެން މިއަްށވުރެ ހަރުދަނާކޮށް އަދުގެ

ެއކަން  ،ވާނަމަ ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށްތައް ބަންދުކުރެވި، އެއީ ގާނޫނަްށ އަދި އިޞްލާޙު ލޫޕްހޯލްއި ހުރި މީގަ

ީކ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަްށ މި ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ދިއުމަވެްސ ެއކަްނ ހަރުދަނާވެގެން އިޞްލާޙުކޮްށގެން

 ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދެެކން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ އައްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ށް. އިނާ އާދަމަމެންބަރު ރޮޒަ
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 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒަ

އަުޅގަނޑުމެްނގެ  ،ތަށްގެންާދ ގޮޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ަތކުރާރުކޮށް ވިދާުޅވަމުން

ދޭން  އްޤައުމަކީ މުއްސަނދި ޤައުމެްއ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުުމގަިއ ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ޭބނުންވާނެ ޚިދުމަތްތަ

ުތަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤައުމަްށ ވަދޭ. އާސަންދައަކީ ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ހަގީގަބޭނުންވާ ފައިސާ 

ޚިދުމަތެއް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެންނަްށ ޓަކައި ވަރަށް މާތް މަޤްޞަދެއްގައި އުފެއްދި ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށް

ވޭުތވެދިޔަ ައހަރުތަކުގެ ތެރޭަގއި އާސަންދަައކީ ރާއްޖޭަގއި ހިންާގ އެންމެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަން ހިންގުމަށް  ،ދިޔައީފެނިގެން

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤައުުމގަިއ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  .ރައީސް ބޭނުންކުރާ އެއް ވަސީލަތުގެ ޮގތުގައި. އިްއޒަތްތެރި 

ނުޖެހޭ. އެއަްށވުރެ ކިޑުނީ ިވއްާކަކށް އުޅޭކަށް ޓަކައިއެީހައށް ބޭނުންވާ ކުއްޖަކަށް ފަރުާވދިނުމަށް ކުއްޖެއް ުނވަތަ ޚާއްޞަ

 ލަތަށް ވެއްޓިގެން މި ހާފުދުންތެރި ޤައުމެއް އަޅުގަނުޑމެންގެ ޤައުމަކީ. އެހެންނަމަެވސް، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި 

 ކޮރަޕްޝަން  ،ަވއްކަން ގިަނވެ ،ގޮތުގައި ބަޔަުކ ބޭނުންކުރަމުންދާތީއާއި ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާ ނަހަމަ ،އުޅެނީ

ނުދާތީވެ. ގިނަވުުމގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުލަތަށް ލިބޭ ަފިއސާ އެންމެ ރަނަގޅު ގޮުތަގިއ ބޭނުންކުރެވެމުން

އަހަުރގެ ތެރޭަގިއ އާސަންދައަށް ވަރަށް ބޮުޑ  ވޭުތވެދިޔަ ފަސް އީދިޔައަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތަން.  އާސަންަދއިން ވަރަށް ގިނަ ވަްއކަންތައް އާސަންދަ ބޭނުންކޮށް ކޮށްފައިވާ ވެސް ބަޖެޓެއް ދެވިފައި އޮންނައިރު

ނަަގިއގެން މީހުން ެއ ކަޓު ،ހަދައިގެން ގޮތުަގއި ޑީލް ނަހަމަ އެިކއެކި ހޮސްޕިޓަލްތަކާ  ،މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ

ދެ ސާލަކަށް ަދންނަވަންޏާ އިންިޑއާަގއި އެ ތަންަތނަށް ދިއުމުން މި ،ލަތްތަކުަގއި ފޮނުވުާމއިހާނުޖެހޭ ތަންތަނަށް ދާން

ޑޮލަރު ޖަާހފައި ބިލު އެަބ އާދޭ އާސަންަދއަށް. މިއީ ކިހިނެއް ހިނގާ  ދެ ހާސް ރުޕީސްއަށް ކުެރވޭ ކަްނތައްތައް ހާސް 

ވެސް ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ެއ  ހުވަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުތަެކއްތޯ ދެންމެގަިއ ކުޑަކަންތައް

ރާއްޖެއިން ލިބޭ  ،ދޭެއއް ނެތް. ބެލިފައެއް ނުވޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަކުރެވިފަމޮނިޓަރ ހެންފަހާގަކުރެްއވި

ލާފައި އިތަން. ފޮނުވަ  ލާއިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮުނވަ  ،ޚިދުމަތްތަކަށް ރާއްޖޭގަިއ އެ ޚިދުމަތް ހޯދަން އާސަންދަ ނުދީ

ތަން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ަދއުލަތުގެ  އި ފަިއސާ ޚަރަދުކުރެިވގެންދިޔަޓަކަރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ހަމަ ެއ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް

 ޚިދުމަތް ހޯދަން މިގޮތަށް ބެހުމުގެ ބަދަލުަގއި ޙީަޤއުމުތަކަްށ ޞިއް ބަޖެޓުގެ އެަތއް ަބއިވަރު ަފއިސާެއއް ބޭރު

ކުރިްއޔާ ާމ  ތައްޓަކައި ައޅުގަނޑުމެން އެ ޚަރަދު ފެންވަރު ރަނގަޅުުކރުމަށްޙީއަޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމުގެ ޞިއް

ރީ ޝަމި ސަރުކާރުން ފަސް ހޮސްޕިޓަލް ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޓާ ،ބުއްދިވެިރވާނެ. އަުޅގަނޑުމެްނ މިހާރު އުފާކުރަން

ތިއްބަވާ ހިސާބަކުން  ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންޮކޅުަތކުަގއި ތިބޭ ރައްޔިތުންނަށް ެއ ބޭފުޅާ ،ހޮސްޕިޓަލްގެ ގޮުތގައި ިޑވެލޮްޕކޮށް

ކުރަްއވަމުން ގެްނދަވާތީވެ. މިއީ އާސަންަދއިެގ މަސައްކަތްޓަކަިއ އް ލިބޭނެ ގޮތް ހައްދަވައިދެްއވުމަށް މި ޚިދުމަތްތަ

 ޚިދުމަތް ހޯދުމުގަިއ ޙީޚިދުމަތަށްވެސް އިތުރު ފުރިހަަމކަމެއް ލިިބގެންދާނެ ކަމެއް. ައދި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ޞިއް
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ރާއްެޖއިން ބޭރަށް ާދ  ،ދާނެ ކަމެއް. މިހާރު މި އޮންނަ ގޮތުން ވިްއޔާވެސް ވަރަށް ބޮޑު ލުއި ފަޭސހަކަމެއް ލިބިގެން

 ގެވަެރއް ކަންކަމަްށ ވެސް ކޮންމެެވސް މި ،ެކއުމާ ،ހުުރމާއި މީހަކަށް އެންސްޕާ މެދުވެރިޮކށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން

މި ޚިދުމަތްތައް ހޯދަން  އަިއސް ލެރަށެްއގައި ހުންނަ މީހަކު މާ . އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޭޖގެއެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭ

ާދ ަޚރަދުތަކަށް ެއއްވެްސ ވަެރްއެގ އެހީތެރިކަމެއް ފޯުރކޮށްދެވޭ  އިއުޅޭއިުރަގއި ެއ މީހުންނަކަށް މާލޭގައި ހުރުުމގަ

ދަނީ ބޭރު ޤައުމުތަކަށް މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންތަހާ އްހަވެސް  ނޫން މި އޮންނަނީ. މިހެންވީމަ ގޮތަކަށް

ހިންގާަފއިވާ ކޮަރޕްޝަންތައް އެނަލަިއޒުކޮްށ  ތްތައް ހޯދަން ދާ މަންޒަރު. އަުޅގަނޑުމެން އާސަންދަިއގެ ތެރެއިންޚިދުމަ

ކޮރަޕްޝަްނގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެގއްލިަފއިވާ ަފއިސާއަށް ބަަލއިފިއްާޔ  ،އިފިއްޔާ ލަ އިހިނގާފައިވާ ޚަރަދަށް ބަލަ

ރަނގަުޅ ޑޮކްޓަރުން ބައިތިއްަބއިގެްނ މި ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގަިއ  ،ރަ ބޮޑުކޮށްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ރާއްޖޭގަިއ މުސާ

އަުޅގަނޑުމެން  ،ގެންވި ކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މެނޭޖުނުކުރެދެވޭނެކަން މިއީ ހަމަ ކަުށވަރު

އާސަންދަާއއި  ،އިސްކޮށް އްކަން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ވަ  ،ރައްޔިތުންނަށް އިސްކަންީދގެން 

ގަިއ ހަދާފައި ހުރި ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ކަންތައްަތކަށް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ވެސް ތަކުމިކަހަލަ މާތް މަޤްޞަދު

ދަނީ.  ވަްއކަމުގެ ގޮުތަގއި ބޭނުންކުރީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އުނދަގޫތައް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ންްޓ އެފިޝެ ސްޓްޕްޮރޑަކްިޓވް ކޮ ،އަޅުގަނޑު ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ބަދަލުެވގެން ެވސް ބަދަލުެވގެންދާނެ ކަމަށް އަށް ސިސްޓަމަކަށް ައޅުގަނޑުމެންގެ ސިްސޓަމް ޖެންޑަރ ިމނިސްޓްރީ

އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް ރަނގަޅު  ޅުކުރެިވގެން ނޫނިއްޔާކަން ރަނގަކުރަނީ. މި ކަން މީދު މިއްއަޅުގަނޑުމެން އު

ނުޖެހޭ. ބޮޑެތި ދޭކަށް ރުފިޔާ 5000ނުޖެހޭ ބަޔަކަށް ދޭން ވެސް  އިއަހަރުން މަތީގަ  65ގޮތެްއގަިއ މިކަން ހިންގޭކަށް. 

ންކަމަކީ މިއީ ުނޖެހޭ. މި ކަރުފިާޔ ދޭކަށް 5000ނޫނީ  ،ރުފިޔާ 2000 ައހަރު ވީމަ 65މަހުޖަނުންނަށް ވެސް 

 އަޅުގަނޑުމެން އަލުން ރިޢާޔަްތކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގައި. މިހާރު 10:20 ކޮށްަފއި އޮތީގަސްތު ޭރގެ ޖަްލސާ ނިންމަން މިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅގަނޑު 

 މިނެޓު ލިބިވަޑައެއް ުނގަންނަވާނެ. ފަސް  ،މިނެޓު. ދެން އިތުރު ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު އަރުަވއިފި ނަމަ 10:17

 

 ން މު ން ނި
 

 ން:ވުކެ ދެއް ކަވާހަ ސަތުންޔާރި



29 

 

ރޭގެ ޖަލްސާ އަޅުގަނޑުމެްނ ނިންމަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހިސާބުން މި ކުރަނީ މިގަްސތުއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު 

 2019 ޯއގަސްޓު 7 ގެންދެވޭނެ. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީކުިރއަށް  މާދަމާގެ ބައްދަލުވުމުަގއި މި މަސައްކަތް

 ގަިއ. 9:00 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު

 

 .ނީމުނި ލިސްޖިމަ  .نيملاعلا ب  ر هلل حمدلاو

__________________ 




