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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަ 7ދެވަނަ ަދއުރުގެ ރުގެ ހައަ ވަނަ 2017

 ދުވަސް()ހޯމަ  2017 ޖުލައި 3

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .على آله وصحبه ومن واالهالم على رسول هللا والة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.އިްއަޒތްތެރި  24ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 .ން ކުރުކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސް އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

  .ންކުރުކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާސް ޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2017/2/7އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

އަުށް ފަސް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ. 2017/18/19އިން  2017/18/15ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  -3.2

ގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ެއއްވަނަ ަޖލްސާއިން ފަސްވަނަ ޖަލްސާައުށް ހުރި ޔައުމިއްޔާަތއް. ިމ ވަނަ އަހަރު 2017އެއީ 

ވާތީ ކުރުމަުށްފަުހ އެއްވެސް މެންބަރަކު އިްޞލާޙެއް ހުުށަހަޅުއްވާފައިނު ޖިލީހުގެ ވެބްސައިުޓގައި ޝާއިޢުމަޔައުމިްއޔާތައް 

 ކަމަުށް ނިންމައިފިން. ިރޔާސަތުން ގަބޫލުކުރާ ަޔއުމިއްާޔތަކެއް ތަަކކީ މަޖިލީހުގެން މި ޔައުމިްއޔާގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީ

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އެްނގުން ިރޔާަސތުން އަންގާ، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަުށް މަރަދޫ ދާއިރާގެން ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ ދަުށު 68ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  -4.1

މުޙައްމަދު  .ރޗަރ ޑމިނިސްޓަރ އޮްފ ހައުސިންގ އެންްޑ އިންފްާރސްޓްރަކް ،މް ޝަރީފްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ 

ތްތެރި ިއއްޒަ ންތުގެ މަތީގޮ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ  68މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،އްޒަުށް ފޮނުއްވި ުސވާުލގެ ޖަވާބުޢިމު

ން އެ ޖަވާބުތަްއ މިއަދު ެއ މާްއދާގެ )ނ( ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީ  ވަނަ 68މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ، ވަޒީރު ފޮނުްއވާފަިއވާތީ 

މިއަދުެގ ޖަލްސާގެ ަޔއުމިްއޔާަގއި އެ ަޖވާބުަތއް އުނިއިތުރެްއ ނުގެނެްސ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ރައްުދކުރުމަުށްފަހު

 ހަކަ ދަންނަަވން.ޝާއިޢުކުރާނެ ވާ

ިއއްޒަތްތެިރ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ކޮމިޓީތަކަުށް އައި ބަެއއް ބަދަލުތައް.  -4.2

 ޚަލީލް هللا މެންބަރު ޢަބްދުއިއްޒަތްެތރި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް  ގެއަޙްމަދުهللا މެންބަރު ޢަބްދު

އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެްނޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން  ންވައިެދއްވުހަމަޖައްސަ

ން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ އްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީވަނަ މ107ާމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ރައްޔިތުންގެ  ،އެހެންކަމުން .ފައަްނގާގައި  2017ޖޫން  14.އެމް.އެސްައކުން ވާނީ އެސް ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި  ކުރަން.ން އެގޮތަުށް އިޢުލާން ން އެކަމާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ ވަނަ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

މައްޗަންޮގީޅ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް  ލް ޢުޘްމާންގެޖަމީމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުުށީހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

އެިދވަަޑިއެގން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ  ންހަމަޖައްސަަވއިދެްއވު ސިނާންهللا ެމންބަރު ޢަބްދުިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ދެކުނު

ން )ހ( ގަިއާވ ގޮުތގެ މަތީ އްާދގެވަަނ މ107ާގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮުނއްވާަފއިވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ޖޫން  14ވާނީ އެްސ.އެމް.އެްސއަކުން  މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ާޕޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން

ން މާއްދާެގ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ވަނ107ަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ،އެހެންަކމުން .ފައަްނގާގައި  2017

 އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެަގއްދޫ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ  ކުރަން.ން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންއެކަ

 ންހަމަޖައްސަވައިދެްއވު އަޙްމަދު ޠާރިޤް މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދޫމަހިބަ ބަދަލުގައި އެ ކޮިމޓީއަުށް ގެރަޝީދު

ގެ ާޕލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމް

ން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީވަނަ މ107ާ

ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،އެހެންކަމުން .ފަގާއަންގައި  2017ޖޫން  14ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސައކުން  އެކަން

މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ  ކުރަން.ން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންން ެއކަމާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ ވަނ107ަ

ދާއިރާގެ ދެކުނު  ދޫތިނަައުށް ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ  ޚަލީލްގެهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިއްޒަތްތެރި ދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ނިލަން

އެދިވަަޑިއގެން ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ  ންހަމަޖައްސަަވއިދެްއވު  އަޙްމަދުهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި 



3 

 

 ން މަޖިލީހުގައިއްާދގެ )ހ( ަގިއާވ ގޮތުގެ މަތީވަނަ މ107ާފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިުބމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގަިއ  2017ޖުލައި  2ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްައކުން  ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާިލމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން

ން އެގޮތަުށް ން އެކަމާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ ވަނ107ަަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ،އެހެންކަމުން .ފައަންގާ

 هللاމެންބަރު ޢަބްދުިއއްޒަތްތެރި ދެކުނު ދާއިރާގެ  މައްޗަްނގޮޅީކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ  މާލިއްޔަތު ކުރަން.އިޢުލާން

 ންހަމަޖައްސަވައިދެްއވު ޖަމީލް ޢުޘްމާންމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ  ގެމަނަފުުށީ ބަދަލުަގއި ެއ ކޮމިީޓއަުށް ސިނާންގެ

ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ާޕލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން

ން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީވަނަ މ107ާ

އްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ ރަ  ،އެހެންކަމުން .ފައަންގާަގއި  2017ޖުލައި  2ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސައކުން  އެކަން

މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ  ކުރަން.ން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންން ެއކަމާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ ވަނ107ަ

 މެންބަރު ތްތެރި ިއްއޒަ ދާއިރާގެަގއްދޫ  ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް އަޙްމަދު ޠާރިޤްގެ މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. ެއ  ންހަމަޖައްސަަވއިދެްއވު އަޙްމަދު ރަޝީދު

ން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ އްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީވަނަ މ107ާލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 .ފައަންގާގައި  2017ުޖލައި  2ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން  ރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް ެއކަންޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓް

ން އެގޮތަުށް ން އެކަމާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީ ވަނަ 107ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ،އެހެންކަމުން

 ކުރަން.އިޢުލާން
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ުސވާލު ،5ންޑާ ައއިޓަމް އެޖެ

ރިާޔޟް، މިނިސްޓަރ އޮފް އެްނަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު -5.1

ލް ޠާރިޤް އިބްރާހީމާ ކުރަްއވާ ސުވާލު. މި ފުރުޞަުތގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވަޔރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އަލްފާޟި

ޠާރިޤް އިބްރާހީމަުށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ލްއަލްފާޟި

 ރިޔާޟަުށް ސުވާލުކުެރއްވުމަުށް.هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

  

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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 ތ. ،އާދެ! އަޅުގަނޑުގެ ސުވާަލކީ. ކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރުތެރި ރައީސް. ޝު` ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތް

ންނަުށް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް  ރައްޔިތު ފެނާއި އިމި ފަސް ރަުށުގަ ހިރިލަންދޫ، ވަންދޫ، އޮމަދޫ، އަދި ކަނޑޫދޫ، ކިނބިދޫ

 ޝުކުރިއްާޔ.  ؟ތޯއިލިބޭނީ ކޮން ތާރީޚެއްގަ

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ރިޤް އިބްރާހީޠާރޖީ މަންޓް އެންޑް އެނަންމިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަ

 ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ކުރެްއވި ުސވާުލގެ ޖަވާުބގަިއ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ

ރޖީން އެނަ ނިސްޓަރ އޮފް ެއންވަޔަރަންމަންޓްމިއިމުުކރުމުގައި ޤާގެ ނިޒާމު ފެނާިއ ނަރުދަމާ ރާއްޖޭގެ ރަުށްރަުށުަގއި

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ  ،ންމިގޮތު. ފާސްކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަުށް ންރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު މަލުކުރަނީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސްޢަ

ްނ ރޖީއެނަ އޮފް ެއންވަޔަރަންމަންޓް ރީމިނިސްޓްކޮންމެ އަހަރެްއގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް  ންފަިއސާ ލިބޭ މިންަވރު އަުށްދާއިރާ

ބަޖެުޓގަިއ މަޝްރޫޢުތައް ބައެއް ރަުްށރަުށުގެ ތަރައްޤީއަުށް ބޭނުްނވާ ، މީގެއިތުރުން. ދޭ ތަރުތީބުން ރައްތަެކއް ހިމެނޭއިސްކަން

ކުރުމުގެ މަސަްއކަތް އްޤީތަރަ ގެ ދާއިރާ ފެނާއި ނަރުދަމާ. ހުުށަހަޅުއްވާއްވުމަުށް ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހިމެނު

ަރއްޔިތުްނނަުށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްދިނުމުގެ  ،އިމުކޮުށްޤާހިމެނޭ ރަުށްރަުށުގައި ިނާޒމުތައް ބިނާވެފައިވަނީ ިމގޮތުން ބަޖެޓުގައި 

ން ނޑޫދޫ ިމ ދެންނެވި އުސޫުލގެ މަތީއަދި ކަ ،އޮމަދޫ، ވަްނދޫ، ހިރިލަންދޫ، އަތޮުޅ ކިނބިދޫ އެކު ތ.. ވުމާމައްޗަުށް

 ގެންދާނެ. ޝުުކރިއްޔާ. ރަުށުގައި މަަސއްކަތް މިނިސްްޓރީން ކުރިއަުށްގައި ހިމެނުމުން އެ ރަުށްބަޖެޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދޫ ދާއިރާގެ ކިނބި)ވަގުުތކޮަޅކަުށްފަހު( އިތުރު ުސވާލަުށް ފުުރޞަތު ހުޅުވާލަން. . ރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީ 

 ރުވަން. އަުށް ފުރުޞަތުޔާޟަރިهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވޭތުވެދިަޔ  އަހަރު، ވެސް މި ތިން ނެތް. އެއީ މީގެ ކުރިން ުށްޅިން ގަބޫލުކުރެވޭކަމު ! މިނިސްޓަރ ދެއްކެވި ާވހަކައާދެ

މި ދާއިރާގެ ބައެއް ަރުށްރަުށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އޮްނނާނެ  އިނާފަތެރޭަގއި ެވްސ ބަޖެޓުގައި ހިމަ ގެތިން އަހަރު

އަދި އަުޅގަނުޑގެ  .އަޅުގަނޑު މި ުސވާލުކުރީ ،ުނވޭ. އެހެންވީމާ އެއްކުަރއްވާފަ  އެހެންނަމަވެސް އެކަން .ކަންތައްތައް

ގެ ެއއްެވްސ ުކރިން ސަރުކާރުގެ 2018ތޯ؟ އިއަޅުގަނުޑގެ ުސވާލަކީ ޮކން ތާރީޚެއްގަ .ސުވާލަކަުށް ވެސް ޖަވާބެއް ުނލިބޭ
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މާެގ ފެނާއި ނަރުދަ އި،ްއވެސް ަރުށެއްގަ ައޅުަގނޑުގެ ދާއިާރގެ އެ  އި،ސިޔާސަތެއް އެބައޮތްތޯ މިއިްނ އެްއވެސް ރަުށެްއގަ 

. ނަރުދަމާއެއް ހުރި ފެން އިތަޣައްޔަރުެވފަހަމަ ރަނީ ކުނެތް. ރައްޔިތުން މިހާރުވެސް ބޭނުން އި އެއްެވސް ރަުށެްއގަ ޚިދުމަތް

 ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަެތއް އެބައޮތްތޯ މި ދާއިރާއަުށް އެްއެވސް ކަމެއް... ނިސްޓަރު، މިމި، ނެތް. އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ރިޤް އިބްރާހީޠާރޖީ އެންޑް އެނަ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް

އި އެ މަޝްރޫޢުތައް ބަޖެޓުގަ ،ތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި ުސވާލުގެ ަޖވާބަކީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ިއއްޒަ

ން އެ މިނިސްޓްރީ ،ނަމަ ފައިސާ ކަނޑައަުޅއްަވިއފި ބަޖެޓުގައި ެއކަުށީގެްނވާ ަވރަުށްްއގެ އެ އަހަރެ ިއ،ކަނޑައަުޅްއވަ

ުށުގެ ތެރެއިން ުށް ބަލާއިރު ވެސް މި ފަސް ރަވޭުތވެދިޔަ ތިން އަހަރު ބަޖެޓަ ،އަދި މިގޮތުން .މަސައްކަތް ކުރަްއވާނެ ވާަހކަ

އިމުކުރުމަުށް އެއްވެސް އަހަރެްއގަިއ ޤާޫދގެ ފެނާިއ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު އަދި ކަނޑޫ، އޮމަދޫ، ވަންދޫ، އަތޮޅު ކިނބިދޫ ތ.

ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި ިހރިލަންދޫގެ ފާސްކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގައި ތ. ުށްވަނަ އަހަރަ 2014ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައެއް ނުވޭ. 

ިހރިލަންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ގުިޅގެން މި ފައިސާއިން  މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނަޑއެޅުމާ  ދެއިމުކުރުމަުށްޓަަކއި ޤާނިޒާމު 

ލިބުުނ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ޓެކްިނކަލް ، ންޓެއް ހޯދުމަުށް އިޢުލާނުކުރެވިޑިަޒއިން މަސައްކަތް ަހވާލުުކރާނެ ކޮންސަލްޓަ

މިނިސްޓްރީ އޮްފ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނަ  2014ފައިނޭންޝަލް ޕްރޮޕޯސަލް ހުޅުވުމުަށްޓަކައި  ުލއޭޝަން ނިންމައިއިވެ

 ަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ތ. 2017އަދި  2016 ،ވަނަ އަަހރު 2015 ،ުށް ހުުށަހެޅިފައިވޭ. ނަމަވެސްފިނޭންސަ

 ވަނީ ނުވެފަ. ޝުކުިރއްޔާ.  ގޮތް  ގެންދެވޭުށް ނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ހިމެނިފައިނުވާތީ މި މަސައްކަތް ކުިރއަހިރިލަންދޫގެ ފެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަލާޙަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

 

 ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

ފެނާިއ  އްޖޭގެ އެކި ކަންޮކޅުތަުކގައިރާ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް. ރުތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުށް މިނިސްޓަރަސަރުކާރާއި އަދި  ަކއި ދިވެހިޓަކަމަުށް އެކު ގެންދާ ގެ މަސައްކަތް މިހާ ހަލުވިކަމާނަރުދަމާ

ޫދއާއި އިންނަމާދޫގެ ނަރުދަމާގެ ައޅުގަނޑުގެ ާދއިރާގެ ކިނޮޅަހާއި ރަސްމާ ،އަުޅގަނޑުގެ ުސވާލަކީ  ންމުދަންނަވަ ޝުކުރު

 ޝުކުރިއްާޔ.  ؟ތް ހިސާެބއް ވިދާުޅެވދެވިދާނެތޯއޮ އިމަސައްކަތް ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައިވާތީ އެ މަސަްއކަތް މިހާރު ހިނގާފަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ބްރާހީރިޤް އިޠާރޖީ އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަ މިނިސްޓަރ އޮފް

އެރުވެން ވާތީ ައޅުގަނަޑުށް އެއަުށް ޖަވާބު  ުނުގޅޭ ސުވާލަކަުށް ޢާޟޫއުތެރި ރަީއސް. މިއަދުގެ މަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

އަުޅގަނޑު ލިޔުމުން އެ މަޢުލޫމާތު މެންބަރަުށް އަުރވާނެ ވާަހކަ ދަންނަވަން.  ،ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެހެްނނަމަވެސް

 . ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ޞަތުުށް ފުރުޝަރީފަ އިބްރާހީމް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަރަދޫ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ައއްޫޑ ސިީޓގެ ، ަގބޫލުކޮުށް ކަމަުށް ގުޅޭ  ޢާ ޟޫއުާވތީވެ މަ ޝުކުރިއްާޔ މިއަދަީކ ނަރުދަމާގެ ވާހަކަ ދެެކވޭ ުދވަހަކަުށް

 މިނިސްޓަރު ބެއްަގއިތޯރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްދޭނީ ކިހާހިސާ ،ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްަކތް ނިމި

 ވިދާޅުވެެދްއވަފާނަންތޯ؟ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޠާރިޤް އިބްރާހީމްމިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ 

ދަންނަވަން. އަދި މިއަދުގެ މައުޟޫާޢ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ސުވާުލގެ ޖަވާބުަގއި

ޅުގަނުޑ އެުރވެން ނެތް ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، މެންބަރަުށް އަުށް ޖަވާބުނުގުޅޭ ސުވާަލކަުށް ވާތީ އަުޅަގނޑަުށް އެ ސުވާލަ

 ލިޔުމުން އެ ޖަވާބު އަުރވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުޙައްމަދު ނާޡިމުަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. މެންބަރު ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި 
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  ވާހަކަދެއްެކވުން: ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް

. ކަމަުށް ަރއީސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އިްސކަންދޭ ތަރުތީބުން ރަުށްތައް ހިމެނިފައިވާ ޝުކުރިއްޔާ

 ފައި، މިުގޅޭނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ހީކުަރނީ. މިދިޔަ އަހަރު ަވއިކަރަޫދގެ ނަރުދަމާ ހިމެނި އެހެންވެއްެޖއްޔާ މަުއޟޫޢާ

 ނެތީ ކީއްވެތޯ؟ ރު ހިމެނިފައިއަހަ

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް

ުށް ބަޖެޓުގަިއ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި އެ މަޝްރޫޢު ނެތީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަ

އެ ބަޖެޓުގައި މަޝްރޫޢު ނެތީމަ  ލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓަކަުށް ވެފައިބަޖެޓަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް؛

ފޮނުވާ ބަޖެޓުގައި އޭގެ ކުރީ  މިނިސްޓްރީން ނިންމައި. އެހެންނަމަެވސް، ންނަުށް އެ މަސަްއކަތް ނުކުރެވެނީއަޅުގަނޑުމެ

ބަޖެޓުގައި ވަިއކަރަދޫ ނެތީމަ އެހެންވީމަ ކުރިއަުށް ނުގެންދެވިަފއި އަހަރުަގއި ވަިއކަރަދޫ އޮތް. އެެހންނަމަވެސް، މި އަހަރުގެ 

 އޮތީ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ރިފާޢަهللا ޢަބްދު މެންބަރު މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި

 

  ެކވުން:ވާހަކަދެއް ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މި ސަރުކާރު ، . އާދެ! އަޅުގަނޑު ކޮުށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު

ހަމައަުށް ކިތަްއ ރަުށުގައި ނަރުދަމާގެ މަސަްއކަތް ފެުށިއްޖެތޯ؟ އަދި ކިތަްއ  ހިސާބުން ފެުށިގެން މިއަދާ ވާުލވިވެރިކަމާ ހަ

 އަދި ކިތައް ަރުށުގައި ކުިރއަުށް އެބަ ދޭތޯ؟ ޝުކުރިއްާޔ. ްއޮކުށް ނިންމާލައި،އެ މަސައްކަތް އެ ރަުށުގައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 
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  ވާހަކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް

ގޮތުަގއި ވަރަުށް  ގަބޫލުކުރާ ކުރެްއވި ުސވާލަކީ ައޅުގަނޑު  މެންބަރު އެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އިްއޒަތްތެރި

ގައި  2013މު ސުވާލެްއ. އެއީ އެެހންވީމަ، އެ ުސވާލަުށް އަުޅަގނޑު ޖަވާުބއަރުވާނަން. މިހާަތނަުށް ރާއްޖޭަގއި މުހިއް

ރަުެށއްަގއި ނަރުދަމާގެ  18ން ފަހު ވާލުެވވަަޑިއގެންނެވިޤައްޔޫމް ހަޔާމީން ޢަބްދުލްهللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

ރަުށެްއގައި ނަރުދަމާގެ މަސަްއކަތް ެއބަ ކުރިއަުށްދޭ. އެގޮތުން އަދި  21. އަދި މިހާތަނަުށް ވަނީ ނިންމާލެވިފަ މަސައްކަތް

. އަދި ކަތް މިާހރު ވަނީ ނިންމާލެވިފަރަުެށއްަގއި ފެނުގެ މަަސއް 16ރާއްޭޖގައި  ވަންޏާ ކަަމުށް ފެނުގެ މަސައްކަތަުށް ބަލާ

ތަނުަގިއ  ކުރިއަުށް އޮތް ދޭ. އަދި އިރާދަކުެރއްިވއްޔާަވގުތު ވެސް ކުެރވެުމން އެބަ ރަުެށްއގައި ފެުނގެ މަސަްއކަތް މި 20

 ރަުށެްއގެ ފެނުގެ މަސަްއކަްތ ފައްޓާނެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ.  6

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޚަލީލަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.هللا ޢަބްދު މެންބަރު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދަރަނބޫދޫެގ  އަުޅަގނޑުގެ ދާއިާރގެ، . އަުޅގަނޑު ޮކުށްލަން އޮތް ސުވާލަކީ ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. ުޝކުރިްއޔާ މިނިސްޓަރު

ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސަްއކަތް ފެުށުމަުށް މިއަންނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުގައި ހިމަނުްއވާނެތޯ؟ އަދި ނިލަންދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމަީކ 

އަހަރުގަިއ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައެްއ ނެތް.  ވަނަ ައހަރުގައި ބަޖެުޓގައި ހިމެނުމަުށްފަހުގައި ވެސް މި 2016، 2015މީގެ 

 ބަޖެޓުަގއި ހިމެނުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތްތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ.  މިއަންނަ އަހަރުގެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް

ވާަލކަުށް ނުގުޅޭ ސުރެއްވި ުސވާލަކީ މިއަުދގެ މައުޟޫޢާ ކު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ

 ަޖވާބުދެވެްނ ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.   ވާތީ އަުޅގަނޑަުށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސަޢުދު ޙުސައިނަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މެންބަރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި  ވިލިނގިލީ
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  ވާހަކަދެްއެކވުން: ސަޢުދު ޙުސައިން ދާއިާރގެ މެންބަރު ވިލިނގިލީ

ކުެރވި އޮތްތޯ؟ ގެ ކިަތއް ރަުށުަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް ނުދިވެހިާރއްޖޭއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 ްއވެތޯ؟ އްދާއި ހިްއކި ބިމުގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނުެފުށިގެން ލަސްވަނީ ކީ އަދި ވިލިނގިީލަގއި އަލަުށް އާާބދުވި ސަރަހަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް

ކުފާނުަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ސުވާުލގެ ޖަވާބު އަުޅަގނޑު ލިޔުމުން އެ މަނި

 އަރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަލީ ނިޒާރުަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މެންބަރު ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން:ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު 

ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން އެމް. 45އްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގެ ެފނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތުގެ %ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަ

އަހަރަުށް ވެދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދަނީ  4. އެހެންނަމަވެސް، ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުާކރަުށް ވަނީ ނިންމާފަ

ޅުން އޮތް ލަންާކގެ ކުންފުންޏަކަުށް ފާއިތުގެދިޔަ ގު ން. އަދި ފާހަގަކުެރވޭ ސަރުކާރާތަ މި މަސައްކަތް ނުނިމި ދިގުލަިއގެންދާ

ބަޖެޓުގައި އަދަުދތަކެއް ހިމަނައިގެން އެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނުނު ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވިފަިއވޭ. އެހެންނަމަވެްސ،  ތިން އަހަރުގެ

ވާ ކަެމއްތޯ ަވޒީރު ކިހިނެއް ދާ ތަނެއް ފެނިގެންނުދޭ.ރައްޔިތުްނނަުށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި މިކަން ފެުށިގެން ،އަޅުގަނޑުމެންނަުށް

 ސާފުކޮުށްދީފާނަންތޯ؟ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް
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އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ައއްޫޑ  ،ވާުލގެ ޖަވާަބކީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި ސު

ވާުލކޮުށްެގން އި ބަިއވޯޓަރ ކިާޔ ކުންފުންޏަކާ ހަސިޓީގެ ފެާނއި ނަރުދަމާެގ ކަންތަްއ އެމް.ޑީ.ީޕ ަސރުކާރުގަ 

ހިސާބަކުން ކޮންޓްރެްކޓް އުަވއިލާފައި މަސަްއކަްތ  މަވެސް، އެ މަސައްކަތް ވަނީ ވަކިމަސައްކަތްކުެރވުނު. އެހެންނަ

އެމް.ޑީ.ީޕ  ކުރަމުން. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާމަސައްކަތް ސަުރކާރުން މި ދަނީ މި . އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ކޮުށްލާފަދޫ

ކަންތައް  ސަރުކާރުން އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ ައއްޑޫ ސިީޓގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ކަންތައްތައް ުނކޮުްށ ރައްޔިތުންނަުށް އެ

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަްއޑޫ ސިީޓގެ ފެނާއި ނަރުަދމާ މިއަންނަ އަހަރު ނިމުމުެގ ފޯރުނުކޮުށްދީފައޭ އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، 

އެ ސަރވިްސ  މަަސއްކަތް ނިންމައި،ނިޒާމުގެ ކުރިން އަްއޑޫ ސިީޓގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް ފެނާއި ނަުރދަމާގެ 

 ޕްރޮވަިއޑްކޮުށްދޭނެ ވާހަކަ ވެްސ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ޝުުކރިއްޔާ.  

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 އިބްރާހީމް ޙަސަނަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ެމންބަރު ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން

 އެންމެ  ކުަގއިކީ ރާއްޖޭގެ ރަުށްތަ ދެ މަޝްރޫޢަ . ފެނާއި ނަރުދަމާއާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު

މަނިކުފާނުގެ މިނިސްޓްރީން މިކަމުގައި  ،ކަމަުށް ވާތީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކަންބޮޑުވުން އޮތް މައްސަލަ

 ރަުށްތައް ކަނަޑއެޅުމުަގއި ގެްނގުޅުްއވަނީ ކޮްނކަހަލަ އުސޫލުަތކެއްތޯ؟ ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް

ފެނާިއ  ،ލާނީުޅަގނޑު ދަންނަވައިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި ސުވާުލަގއި އަ

ޖީން ގެންގުޅޭ ރަޓކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންަވރމަންޓް އެނައިމުކުރުމަުށްމަޝްރޫޢު ރާއްޖޭގެ ރަުށްތަކުގައި ޤާނަރުދަމާގެ 

ނިްސބަތުން އިދާރީ ޚިދުމަތްތައް އުސޫލުގެ ތެޭރަގއި ރަުށުގެ ާއބާދީގެ މިންވަރާިއ، ެއ ރަުށެްއގަިއ، އެ އަތޮެޅއްަގއި 

ލަތު ބެލެވޭ. ފެނުގެ ހާ ދި އެ ރަުެށއްގެ ިބމުގެ،ކުރެވިަފއިވާ ރަުށްތަާކއި އަދި އާބާދީ ތޮއްޖެހިފައިވާ ިމންވަރާއި އަޤާއިމު

 ޝުކުރިއްާޔ. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.ުށް ޝިޔާމަ އަޙްމަދު ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު

ުސވާލާ ގުޅުންހުރި ގެ ރިޔާޟްهللا މެންބަރު ޢަބްދުއްަޒތްތެރި އި ކިނބިދޫ ދާއިާރގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ސުވާލެއް އަުޅގަނޑު މިނިސްަޓރާ ކޮުށްލާނަން. އަުޅގަނޑު ަދންނަވާލަން އޮތީ، މި ސަުރކާަރކީ ފެނާއި ނަރުދަމާއާ ވަރަުށް 

ެލވޭއިރު ވެސް ހުންނަނީ ގަދައަުށް އަޅާ ސަރުކާެރއްގެ ޮގތުގައި އަުޅގަނޑަުށް ފާހަގަކުެރވެނީ. ޓީވީ ހަމަ އޮިޅގެން ހުުޅވައި

ކޮންމެވެސް ރަުެށއްަގއި ފެނާިއ ނަރުދަމާ އެޅުްއވުމަުށް މިިނސްޓަރު އުުޅްއވާ ތަން ފެްނނަނީ. އަުޅގަނޑު ުސވާލަީކ، 

މީގެކުރިން އެްއވެސް ސަުރާކރެއްަގއި މި ސަރުކާރާ އެްއަވރަުށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުެރވިފަިއވޭތޯ؟ އެ 

 ރިތޯ މަނިކުފާނުގެ އަތްޕުުޅގައި؟ސްޓެޓިސްޓިކްސް އެބަހު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު

 އަހަރު ނުވެ ޮއތް ކަމެއް ފެނާއި... 30އަޅުގަނޑު ދާއިާރގައި ވެސް ަހމަ މިހާރު 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި ުސވާލުގެ ަޖވާބަކީ، ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާާރ 

ފެނުގެ ނިޒާމު  ރަުށެްއގެ 6ރަުުށގައި ަނރުދަމާ ޤާއިމުކުރެވިފަ. އަދި  31ހަވާލުެވވަަޑއިގެންެނވިއިރު ާރްއޖޭގައި އޮތީ 

ރަުށެްއގެ ނަރުދަމާެގ  18ޤާއިމުކުރެވިފަ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މިހާތަނުަށް ބަލައިލާ ކަމަުށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، 

ރަުެށއްގެ ފެނުެގ  16މަސައްކަތް މިހާރު ރައީސް ާޔމީން ހަވާލުވެވަަޑިއގެންނެވި ަފހުން ފައްޓައި ނިންމާފައޭ އޮތީ. އަދި 

ރަުށެއްގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް މި ވަގުތު ވެްސ  21ކަތް ފައްޓައި ނިންމާފައޭ އޮތީ. އަދި އޭގެއިތުަރުށް ނިޒާމު މަސައް

ރަުށެއްގެ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ަމސައްކަތް ވެސް ކުެރވެމުން ެއބަދޭ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ،  20ކުރެވެމުން އެބަދޭ. އަދި 

އީސަކު ނުކުރައްވާ ވަރަުށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭެގ މިހާތަނަުށް ރާއްޖޭގައި ރައްޔިުތންނަުށް އެއްވެސް ރަ 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މި ަވގުތު އެ ކުަރއްވަީނއޭ. އަދި ިމހާތަނަުށް ތާރީޚުގައި ިމވަރުެގ هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

 ންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.ބޮޑު މަސައްކަެތއް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއިން ކުަރއްވާަފިއނުވާ ވާހަކަ ވެސް ދަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.ުށް ފަލާޙަ މުޙައްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ވާލަީކ، ރާްއޖޭގެ އެކި ފަޅުތައް ހިއްކަން ޮބޑެތި ޑްރެޖަރުތައް ގެނެސްގެން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ސު

އުޅޭއިުރަގއި ޑްރެޖަރުތަކުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުަތކަުށް ދޫކުާރ ވެލިތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޭޖގެ ތިމާވެުށި ހަލާކުެވގެންދަނީ 

ތީ؟ ެއއެއް ބައްލަަވއިފިންތޯ މިހާތަނުަށް ކިހާވަރަކަުށް ތި ބޭފުޅުން ަބްއލަވަންތޯ؟ އަދި ކިާހވަރަކަުށްޯތ ހަލާކުވެފައި އޮ

 ދިޔައިރުަގއި.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް

ވި ުސވާލަީކ މިއަދުެގ މައުޟޫޢާ ގުޭޅ ުސވާލަކަުށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެއް 

 ނުވާތީ ޖަވާބުދެޭވކަުށް ނެތް. ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޙްމަދުމަނިކަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްެތރި  ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު ތުއަމީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މަރުޙަބާ ަވޒީރު. މަުޑްއވަރީެގ ފެނުގެ މަޝްރޫޢަުށް ގްރީން ކްަލއިމެޓް ފަންޑުން 

ފައިނޭންސްކުރާ ގޮތަުށް މިއަހަރު ބަޖެޓުގައި ވަނީ ހިމެނިފަ. އަޅުގަނޑު ުސވާލަކީ، މި ައހަރު މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަުށް 

ދަވާނަންތޯ؟ ވަޒީރު ިލޔުމުންނެއް ނޫން. މި ޗެމްބަުރގަިއ ޖަވާބުދެްއވުން އެދެން ވަރަުްށ ބޮޑަުށް އިނގޭތޯ. ިލޔުމަކުްނ ގެން

 ޖަވާބެއް ބޭނުމެއް ނޫން އަުޅަގނޑު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ބްރާހީމްމިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އި
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ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ުސވާލުެގ ޖަވާބަީކ، މިއަދުގެ ަމއުޟޫޢާ ނުުގޅޭ 

 ސުވާލަކަުށް ވާތީ ޖަވާބުއެުރވެްނ ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ލިޔުމަކުން އެ ޖަވާބު އަރުވާނެ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 މުބީނަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. އަޙްމަދު މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ުޑގެ ުސވާލަީކ، ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ތި ދެްއިވ އިޚްލާޞްތެރި ފުރުޞަތަުށްަޓކައި. އަުޅގަނ

އަޅުގަނޑުެގ ުސވާލަކީ، ފ. ައތޮޅުގެ ބިލެތްދޫާއއި އަދި ފީައލީގެ ނަރުދަމާއަީކ މި އަހަުރެގ ބަޖެޓުގަިއ ހިމެނިފައިވާ ެދ 

 މަޝްރޫޢޭ. މި ދެ މަޝްރޫޢު ފެުށޭނީ ކިހާތާކުތޯ ލަފާކުރަންތޯ؟ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަުށް.

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ުސވާލަކީ މިއަުދގެ މައުޟޫޢާ ނުގުޅޭ ސުވާަލކަުށް 

 މަވެސް، ލިޔުމަކުން އެ ާވހަކަ އަރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަަވން. ޝުކުރިއްޔާ.ވާތީ ޖަވާބުއެުރވެން ނެތް. އެެހންނަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްރާހީމަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

 

  ެކވުން:ވާަހކަދެއް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަނުޑގެ ުސވާލަީކ، ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ ތުލުްސދޫގެ ނަރުދަމާއާިއ ހިންމަފުުށީ 

ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ޢަމަލީ ގޮތުން ފެއްޓޭނީ ކޮންއިރަުކތޯ؟ އަދި ތުލުސްދޫގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ނިންމައިލެވޭނީ 

ވަރަުށް ގުޅޭ ުސވާލެްއ އެއީ، މިނިސްޓަުރގެ މަސްޫއލިއްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމައަުްށ  ކޮންއިރަކުތޯ؟ އަދި މިއަދުގެ ސުވާލާ

 އަދާކުރެްއވޭތޯ ނުވަތަ ނުކުެރްއވޭތޯ؟

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް

އްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި ުސވާލުެގ ޖަވާބަީކ، ތުލުސްދޫ، ހިންމަފުުށި އަދި ޝުކުރި

ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ވަރަުށް އަަވހަުށް؛ ކުރިއަުށް މި އޮތް ދެ މަހެއް، ދޮޅުމަހެއްހާ ދުވަްސ 

ދި ޭއެގއިތުރަުްށ، ޭއގެއިތުރަުށް އަުޅގަނޑު ަދންނަވައިލާނީ ައޅުގަނޑުެގ ތެރޭގައި ސޮއިކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަ

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ވާހަކަ ބައްލަވާނީ ތި ބޭފުޅުންނޭ. މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވޭ ކަމަުށް ވަންޏާ ވެސް ތި ބޭފުޅުންނޭ 

 ކުރިއްޔާ.ބައްލަވާނީ. އެހެްނވީމާ، ެއކަްނ އަޅުގަނޑު ތި ބޭފުޅުންނަުށް ދޫކޮުށްލަން. ޝު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިސްމާޢީލަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. މުޙައްމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހޯރަފުުށީ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހޯރަފުުށީ

ނޑު ހަމަ ކޮުށްލަން ޭބނުންވާ ސުވާަލކީ، ކިނބިދޫ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަރުޙަބާ ވަޒީުރ. ަވޒީރު، އަުޅގަ

ގެ ވެރިކަމަުށް މަސަްއކަްތ 2018ރަުށުގެ ނަރުދަމާެގ މަސައްކަތް ވަރަުށް ައވަހަުށް އެބަ ނިންމަންޖެހޭ. އެއީ  4ދާއިރާގެ 

ންމީމާ  އެ ކުރަްއވާ ބޭފުޅުން އޭގެތެޭރގަިއ ކިނބިދޫ ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ. އެހެންވެއްޖެްއޔާ އެ މަސަްއކަތް އަވަހަުށް ނި

ހަމަ އެ ސުވާލަުށް އަޅުގަނޑު  ،އައުމަުށް ޓަކައި ފަސޭހަތަކެއް ެވގެންދާނެ. އެހެންވީމާބޭފުޅުންނަުށް އެ ވެރިކަމުގެ ދާނަުށް 

 ބޭނުން. މުހިއްމުކޮުށް ހަމަ ޖަވާބު ވަރަުށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:އިބްރާހީ ޤްޠާރިޑް އެނަރޖީ އެން މަންޓްންމިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަ

ުސވާެލއް ނުކުރަްއވާތީ ެއއަުށް ޖަވާެބއް އެރުވެްނ  ؛ކުރެްއވީިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުުކރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަުށް ފުރުޞަތުިރ މެމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ
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 ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ދާއިރާަގއި ވެްސ  ގެއަުޅގަނޑުމެން ،. އަޅުގަނުޑގެ ސުވާަލކީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު

ކިހާތާކުތޯ  އި.ެނއްކާ ވަރަުށް ފެންވެސް ަސަކރާތް ރަުށްތަކުގައަ .ނުފެުށޭ މަޝްރޫޢެއް ގެނަރުދަމާ އިގަ އެްއވެސް ރަުށެއް 

އަޅުގަނޑުމެން ދާއިާރގެ ރަުަށކަުށް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ިލބޭނީ؟ ޚާއްޞަކޮުށް ކުމުންދޫެގ ފެން ވަރަުށް ަސކަރާތްކަން 

 އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:އިބްރާހީ ޤްރިއެންޑް އެނަރޖީ ޠާ މަންޓްންނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަމި

 ނުގުޅޭ ސުވާަލކަުށް ޢާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ުސވާލަކީ މިއަުދގެ މައުޟޫ

މެންބަރަުްށ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު  ންނަމަވެސް، ލިޔުމަކުން އެއެރުެވން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. ެއހެއަުޅގަނޑަުށް ޖަވާބު  ،ވާތީ

 އަރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަހަރު  ހިސާބުން ސުވާލުކުރުމަުށް ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ަވގުތު ނިމުނީ. މި ފުރުޞަތުގައި އަިދވެސް ެއއް ޝުކުރިއްާޔ. މި

 މަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ހީއިބްރާ ޤްލް ޠާރިއަލްާފޟިއެންޑް އެނަރޖީ  މަންޓްންމިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަ

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން. ، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގާނޫނުެގ 1ުށް ( އަމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުހިއު) 2006/6 ގާނޫނު ނަންބަރު  -6.1

ވާ ދަފްތަރު ނަންބަރު ނުެގ މެންބަރުކަމަުށް ޢައްޔަންކުަރްއވާފައި މަތީން އެ ކޮމިޝަ ވަަނ މާއްދާެގ )ނ(ަގިއވާ ގޮތުގެ 8

ޢައްޔަްނކުރުމަުށް ޓަކަިއ  ކަުށްޝަނުގެ ނައިބު ަރީއސަްޓސް ކޮމިހިއުމަން ރައި ،ލް މުަޙއްމަދު ޒާހިދުއަލްފާޟި 1548ރސ.

ގުޅޭ ާދއިމީ ކޮމިޓީއަުްށ  މައްަސލައާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވާފައިވާ ނަންފުޅު ދިރާސާކުަރްއވާ ގޮތެއް ނިންމެވުމަުށް އެ 
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މަުށް އަމީންޢާއްމަުށް ދެްއވުއިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަުށް ިއއްވަ ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ. ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައި 

 ދަންނަވަން. 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ވެދުން ސަލާމުަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ގާނޫނު  ،ުށްމުޙައްމަދަ މަސީޙް هللا ޢަބްދުލް އަލްފާޟިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ 

ވަނަ މާއްދާެގ 8ގާނޫނުގެ  ގެަނއުމުގެވަނަ އިޞްލާޙ1ުުށް ( އަގާނޫނު ނުގެހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ) 2006/6ނަންބަރު 

 1548މަތީން ެއ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކަަމުށް ޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިާވ ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ. )ނ(ގަިއވާ ގޮތުގެ 

ޢައްޔަންކުރުމަުށް އަުޅގަނޑު ުްށ ކަހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮިމޝަނުގެ ނައިބު ރައީސަ  ،ލް މުޙައްމަދު ޒާހިދުއަލްފާޟި

ނަވާ ގޮެތއްގެ މަތީން މަޖިލީހަުށް ފެނިވަޑަިއގަން އިެދއްވަ އިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވަރައްޔި ކުރާީތ، މި ނަންފުޅުތުގަސް

ޚާދިމްކުމް. . 2017ޖޫން  18، 1438ރަމަޟާން  23 ބޫލުކުރެއްވުން އެެދމެވެ.ޤަނިންމަވައިދެްއވުން އެދެމެވެ. ިއޙްތިރާމް 

 ޔާމީން ޢަބްދުލްގައްޫޔމް. هللا ޢަބްދު

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަުށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކެގ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވަން ނިންމަން. 

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން 7
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 ުށް އެހުން. މި އައިޓަމުގެ ދަުށުން މިއަދު ވޯޓެއް ނެތް.ވޯޓަުށް އެހުމަުށްހުރި ކަންކަމަުށް ވޯޓަ، 7އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2017ޖުލައި  4ނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަން

 ގަިއ. 9:00ވާ އަްނގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުުނ 

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 
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ލިޔުމުން ޖަވާބު ން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަުށު 68ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

މިނިސްޓަރ އޮފް  ،މް ޝަރީފް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ ހޯއްދެވުމުަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ 

 އްޒުަށް ފޮނުއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ޢިމުޙައްމަދު މު  .ރޗަރ ޑހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކް 






