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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  މެންބަރުން.ޢިްއޒަތްތެރި  03އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .0

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .0ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

 .2312/30/32/އޖންޑާ ނަންބަރު އެޖެ -0.1

 މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދު ަމސައްކަެތއް ނެތް.ފާސްކުރުން.  ޔައުިމއްޔާ -0.2

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ރިާޔސަުތން އަންގާ އެްނގުން. 2 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

ަގިއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  11:11 އް ބޭވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް؛މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތަ -2.1

ަގއި ޤައުީމ  0:33މެންދުރުފަހު . 1ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ޮކމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  12:33ދުރުފަހު . މެނ2ްކޮޓަރި 

 . 1ސަލާމަތުގެ ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮިމޓީ ކޮޓަރި 
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 ފަރެސްމާތޮޑާަޤއުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  ގެ ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތައް؛މަޖިލީހު -2.2

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ފޭދޫބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީ އަްށ  ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފްގެޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ޢިއް 

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ.  ޕީ.ޕީ.އެމްގެހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދިަވޑަިއެގން  އިބްރާހީމްދީދީމެންބަރު 

ހިމެނޭ  ގައި ވާ ގޮުތެގ މަތިން މަޖިލީހުގައިވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(  131ގެ އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު 

ގަިއ  2312އޮކްޓޯބަރ  21ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަށް އެަކން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުްނ 

)ހ( ގަިއ ވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަްނ ވަނަ މާއްާދގެ  131. އެހެންކަމުން، ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ އަންގާފަ

 އެގޮތަށް އިޢުލާނުކުރަން.

 

 .. ސުވާލު 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވާލު.ސު -1ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

އެންްޑ  ގހަުއސިންމިނިސްޓަރ އޮފް  ިރޔާޟް،هللا ޢަބްދު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކިނބިދޫ  -1.1

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގއި ކުރަްއވާ ސުވާލު. މި ފުރުޞަތުގަ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ނޑު މިހާރު އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް  މަުރޙަބާ ދަންނަވައި ުޝކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 ކުރެްއވުމަށް. ސުާވލުރިޔާޟަށް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

  ކަދެއްެކުވން:ވާހަ ރިޔާޟް هللا ންބަރު ޢަބްދުކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެ

ނޑު ،`. ޝުކުިރއްޔާ  އޮމަދޫ  ތ.ވާ  ަގއިއަހަރުގެ ބަޖެޓު ގެ ުސވާލަީކ، މިމިއަދު ގެ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

އަރިހުން ވަރަށް ބޮޑަްށ  ފެށޭނެ ތާރީެޚއް ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރު ގެ މަސައްކަތް ބަނދަރުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓު

 ން. ޝުކުރިްއޔާ. އެދެ

 

  ކަދެްއެކވުން:ވާހަ ރިޔާސަތުން

 ވަޒީރު.

 

  ކަދެއްެކވުން:ވާހަ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ.
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ނުޑ ދަންނަވާލަން! ތ.`.  އޮމަދޫ  އާދެ! ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުާވލުގެ ޖަވާބުަގއި އަުޅގަ

 1އެހެންނަމަވެްސ، ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ވަނީ ގައި ހިމެނިފައިވޭ. މުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ބަޖެޓުހެދުބަނދަރު

ނޑަކަށް  ން ރުފިޔާ. ައޅުަގނޑުެމން އަންދާޒާކޮށްަފއިވާމިލިއަ ނެއްހާ ރުފިޔާ ޕްރޮޖެކްޓަށް މިލިއަ  01ގޮުތަގއި ގާްތގަ

ނޑުމެން ސް އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް ތާވަލްކުފެއްޓުން ވީހާވެ  ދުވާނެ. އެހެންކަމުން، ޕްރޮޖެކްޓުޚަރަ ރުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވިަފއިވާ  ގެްނދަނީ. ދެން މިގޮތުން އޮަމދޫ ކައުންސިލާ ކުރަމުން މިމަސައްކަތް އެުކ ައުޅގަ

ކައުންސިލުން  ސިލުން ވަނީ ފައިނަލް ކޮންސެޕްޓުވަނަ ދުވަހު ކައުން 12މިދިޔަ މަހުގެ  ،އެކު މުޢާމަލާތްތަކާ

ފިނޭންސް  ،. އެާއއި އެްއގޮތަށް ައޅުަގނުޑމެން ޓެންޑަރ ޑޮކިޔުމަންޓްްސ ތައްޔާރުކޮށްކުރަްއވާފައި ފޮނުްއވާފަވް އެޕްރޫ

. އެހެންކަމުން، ޓެންޑަރ ބަޔަކު ހޮވުމަށް ފޮނުިވފަ، ުކރުމަށްޓެންަޑރ ބޯޑަށް ވަނީ މިހާރު ބިޑު މިނިސްޓްރީގައި އޮންނަ

ެއޯވޑުކުރުމުން މަސައްކަތް ފެިށގެންދާނީ. މި  ބަަޔަކށް ޕްރޮޖެކްޓު ޕްރޮޖެކްުޓ؛، ޓެންޑަރިން ޕްރޮސެްސ ނިންމައި ބޯޑުން

 .ހުރިހާ ކަމެއް މި ވަނީ ކުރެވިފަޓަކައި ކުރަންޖެހޭ  ވަގުތަށް ަހއުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޕްރޮޖެކްޓް ފެްއޓުމަށް

ަސއްކަތް ފެޭށނެ. އެހެންކަމުން، ސުވާުލގެ ޕްރޮސެސް ނިންމައިދިންހާ އަވަހަކަށް މަ ަޑރިންއަދި ޓެންޑަރ ބޯޑުން ޓެން 

ޕްޮރސެސް ނިމުމުހާ އަވަހަކަްށ  ން ދަތި. އެެހންނަމަވެސް، ޓެންޑަރިންގޮތުން ތާރީޚެއް ދަންނަވާލަ ގެސީދާ ޖަވާބެއް 

 މަސައްކަތް ފެށޭނެ ވާހަކަ ދަްނނަވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ކަދެްއެކވުން:ވާހަ ރިޔާސަތުން

ހެދުން. ޢިއްޒަތްތެރި އޮމަދޫ ބަނދަރު ކީ ތ.ދެ! މިއަުދގެ ުސވާުލގެ މައުޟޫޢަރު. އާަވޒީ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި

ނުޑ ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ ސުވާލު  އިތުުރ ަގޑި،  ގެމެންބަރުންނަށް އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ ފަދައިން ހަމަ އަުޅގަ

ޢިްއޒަތްތެރި ވަޒީުރ  އަދިގުޭޅގޮުތން.  ޟޫޢާއޮންނަނީ ވެސް ސުވާލުެގ މައު އިތުރު ުސވާލު ކުރުުމގެ ފުުރޞަތު މި

ައޅުަގނޑު ، ހަމަޖެހިފައި މި ވަނީ. އެހެންވީމާގެ ތެރޭަގިއ އުޅުްއވުމަށް އްވުުމގައި ވެސް އެ ސުވާލުގެ މައުޟޫޢު ދެޖަވާބު

އާދެ! ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މިހާރު އިތުރު ސުވާލަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. 

 އަރުވަން.ޔާޟަށް ފުރުޞަތުރިهللا ޢަބްދު

 

  ކަދެއްެކުވން:ވާހަ ރިޔާޟް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މީޑިޔާ އަްށ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އެބަ ޮއތް މިހާރު ހިނގާ އެްއވެސް  ނަށްޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން

އެްއ ކިޔުލަރގައި ނުހިންގުމަށް ފިނޭންސްގެ ސާތެރޭ ގެޓެންޑަރގައި ާވ އެްއވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް މި ައހަރު ،ޕްރޮޖެކްޓެއް

ތެރޭގައި ނުހިނގާނެ  ގެތޯ؟ މި އަހަރުމަދޫ ބަނދަރުގެ ކަންތައް ހިމެނޭތެރޭގައި އޮޕްރޮޖެކްޓުެގ  . މިނެރުއްވާފަ

ނޑުޕްރޮޖެކްޓު ނޑު ސުވާލަކީ  ގެތަކުގެ ތެޭރގައި؟ ައޅުގަ މި  ،ކޮަބއިތޯއޭ  ސަރުކާުރގެ ސިޔާސަތަކީ، އަސްލު މަިއގަ
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ނޑު ،ވިދާޅުވިހެން ސްޓަރުމިނިދެންމެ އޮތީ؟ ެއއީ މި އަހަރު ހިންގާ ގޮތަށްތޯޭއ  ޭރގައި މި ޕްރޮޖެްކޓުތެ ގެއަހަރު  އަުޅގަ

 ށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްަތކެއް ހަުއސިންގ މިނިސްޓްރީން ވަރަ ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ވަަރށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރަން 

 ކޮށްދެއްަވއިފި...

 

  ކަދެްއެކވުން:ވާހަ ރިޔާސަތުން

 ވަޒީރު.

 

  ކަދެއްެކވުން:ވާހަ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ.

ރީގެ ފަރާތުން މި މެންބަރު ތި ކުރެްއވި ުސވާލުެގ ޖަވާުބގަިއ ދަންނަވާލަން. މިނިސްޓްޢިްއޒަތްެތރި  .ޝުކުިރއްޔާއާދެ! 

ގައި ހުރި ހުިރހާ މަޝްރޫޢުތަކެއް ވެސް ުކރިއަށްގެންދަން މަސަްއކަތްކުަރމުންދަނީ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ އަހަރު ބަޖެޓު

ނަޑއަޅަިއގެން ޓެފަށާނެ މަޝްރޫޢުތައް ފުރަތަމަ އިސްކަންީދގެން  ނޑުމެން ކަ  ންޑަިރން އަށް ފޮނުވަނީ. މިދެންނެވި އަުޅގަ

ފިނޭންސް  ވެސްއެހެންނަމަ ،ފޮނުވިފަިއވާނެ. ދެން ކުރުމަށްރު ވެސް ޓެންޑަރޮއމަދޫ ބަނދަ ތ. ގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން

ނުޑ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ކިޔުލަރއެްއ ނެރުއްވާަފއި އެަބ އޮތް.މިނިސްޓްރީން ސާ  ،ވެސް ވަކިްނ ބައްދަލުކޮށް  އަުޅގަ

އެއް ބޭްއވިން. ައދި އެކަމަށް ސީދާ ޖަވާބެްއ ެވސް މީޓިން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ،ގޮތުން ވަރަށް ފަހުން އެކަމާ ބެހޭ

މި އަހަރު ވެްސ ާވ ހުރިހާ މަޝްރޫޢުތައް  ގައި ޓެންޑަރިން ؛ނުދެއްވާ. އެކަމަުކ މި އަހަުރ ތެރޭގަިއ ފެއްޓޭނެ ކަމަށް

ވްކޮްށ ނޫނިއްާޔ ެއކަމަށް ެއގޮތަށް ޕޮޒިޓި  ،ކަުމގެ މަޢުލޫމާތުނޫިނއްޔާ ޓެންޑަރކޮށް އެޯވޑުކުެރވޭނެ، ފެއްޓޭނެ ކަމަށް

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުިރއްޔާ. ދެއްވާަފއިޖަވާބު  ާވކަން އަުޅގަ

 

  ކަދެްއެކވުން:ވާހަ ރިޔާސަތުން

 އަރުވަން. ބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް ފުރުޞަތުދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެން ގެމަނަފުށީ

 

  ކަދެއްކެުވން:ވާހަ ޖަމީލް ޢުޘްމާންދާއިރާގެ މެންބަރު  ގެމަނަފުށި

ވަނީ މި އަހަރު ވެފައި  2އަޅުަގނޑުެގ ސުވާަލކީ ަކނޑުހުޅުޫދގެ މިސްކިުތގެ މަސަްއކަތް ިމހާރު  ަރއީސް.ާޔ، ޝުކުރިއް

ނަޑކަށް މިސްހުންަނތާ މަސައްކަތް ހުްއޓިފައި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނުފެށި  ،މަަސއްކަތް ނިމިފައި  03ކިުތެގ %. ގާްތގަ

ހެންކަމުން، މިކަމުެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެއްޓޭނީ މިހެން ހުރުމުގެ ސަބަބުން މުޅި މިސްކިތް މި ދަނީ ވީރާނާވަމުން. އެ

ނުޑ މަނިކުފާނަށް ޝުކުރުވެިރވަްނ ގެމަނަފުއްާޓއި ދެްއވަދޫަގއި  ކޮންއިރަކުތޯ؟ އަދި ޚާްއޞަކޮްށ މި ަވގުތުކޮުޅގަިއ އަުޅގަ
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ނޭޑގެ ދި ކައަ ގެންާދ  އަށްއްކަތް ކުރި ހެދުމުގެ މަސައްކަުތގައި ެދއްވާ ަޝއުުޤވެރިކަމާއި މަސަނދަރުބަނޑުހުޅުދޫ ާއއި ކޮ

ނޑުހުޅުދޫގެ ބަނދަރު ޢަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތް ފެއްޓޭނީ ކޮންިއރަކުތޯ؟ ޝުކުރިްއޔާ.  ސްޕީޑާ  ދޭތެރޭގަިއ. ދެން ކަ

 

  ކަދެްއެކވުން:ވާހަ ރިޔާސަތުން

 ވަޒީރު.

 

  ެކވުން:ކަދެއްވާހަ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ.

ނޑު އެހެންކަމުން މަޢުލޫމާތު ވެސް  ސުވާލު މިއަުދގެ މަުއޟޫޢަކާ ގެ މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި އާދެ!  ނުގުޅޭ. އަުޅގަ

ބަނދަރުގެ މަސައްކަްތ  ކޮށްލަން ޭބނުން.ނޑު ހަމަ ހިއްސާުނވޭ. ދެ ވަނަ ައށް ކުރެްއވި ުސވާލުަގއި އަުޅގަ  ގެނެވިަފއެއް

ނޑަށް މަޢޫލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގަިއ  ފެށުމަށް ބޮޑުހިލަ ގެނައުމަށް  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން މަސައްަކތްކުރަމުންދޭ. އަޅުގަ

 އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު މަސަްއކަތް ފެށޭވަރުވާނެ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ކަދެްއެކވުން:ވާހަ ރިޔާސަތުން

 އަރުވަން. ބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް ފުރުޞަތުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންއު

 

  ކަދެއްެކުވން:ވާހަ ޖަޢުފަރު ދާއޫދުދާއިާރގެ މެންބަރު  ރުއުނގޫފާ

ތާނގަިއ ހާ. އާދެ! މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަސްވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ޢިއްަޒތްތެރި މިނިސްޓަރު ޝުކުިރއްޔާ ަރއީސް.އާދެ! 

ލުއި ލޯނު  ހިޔާވަހިކަމަށްގެދޮރުގެ ދަތިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް މަނިކުފާނުގެ މިނިސްޓްރީން އިޢުލާންކުރައްވާފައި އޮްތ ބޯ

ނޑު މީގެ ކުރިން ަދންނަދޫކުރުމުގެ މަޝްރޫޢެ ވާލި ސުވާުލގަިއ ޭއގެ ްޕރޮސެސިން ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އް. ދެްނ އަުޅގަ

ޯތ؟ މިއީ މިއަދުގެ ަމއުޟޫޢާ ވިދާނެއް ވިދާުޅވެދެއް ގޮސްަފއި އޮްތ ހިސާބެމިހާރު އެ މަސަްއކަތް ، ވިދާޅުީވ. އެހެންވީމާ 

 ވަރަށް ރަނގަޅު ލިޔުމަުކން ޖަވާބެއް ދެްއވިްއޔާ. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނޑު  ،ޅޭ ުސވާލެއް ނަމަނުގު

 

  ކަދެްއެކވުން:ވާހަ ރިޔާސަތުން

 ވަޒީރު.

 

  ކަދެއްެކވުން:ވާހަ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ.

ނޑަށް މައުޟޫޢާއަ އާދެ!  ނުގުޅޭ ުސވާލެްއވީމަ މިއަދު ޖަވާބުދޭން ވަރަށް ދަތި ވާހަކަ ަދންނަވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ.  ުޅގަ
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  ކަދެްއެކވުން:ވާހަ ރިޔާސަތުން

 އަރުވަން.ބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤަށް ފުރުޞަތުމަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 

  ެކވުން:ކަދެއްވާހަ އަޙްމަދު ޠާރިޤްދާއިރާގެ މެންބަރު  މަހިބަދޫ

ނޑު ބަލަނީ ގުޅޭނީ އާދެ! މައުޟޫޢާ އްާޔ، ރައީސް.ޝުކުރި ބަނދަރު ވެއްޖެްއޔާ މައުޟޫޢާ ގުޅޭނެ ކަމަށް.  ،އަޅުގަ

ރަުށގެ ވެސް ބަނދަރު މި ވަީނ  0ައޅުަގނޑު ސާފުޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގައި ހިމެނޭ ، ވީމާއެހެން

. އަދި ކުނބުރުދޫގެ ބަނދަރަށް ބަނދަރު އޮތީ ހަލާކުވެގެްނގޮސްފަރާތު ފަ ބަދޫގެ އެއްން ރަނގަަޅކަށް ނޫން. މަހިއަކުމުޅި

ޚަރަދުުކޑަކޮށް ހީވަނީ ތަންޮކެޅއް ައވަހަށް  މިހާރު ެއ ފޮރުެވމުންދަނީ. މަރާމާތުކޮށްފިއްޔާ އަޅުަގނޑަށް  ،ވެލިއެޅި 

އިބު ްތ ތަނެއް. އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ނާ ރެއް އޮނިންމާލެވިދާނެހެން. އަދި ހަންޏާމީދޫ އަކީ ވެސް ނުނިމި ޮއތް ބަނދަ

ނޑު ސާފު...، ހެން މި މަޢުލޫމާތު. އެހެންވީމާމުއްޠަލިބަށް ވެސް އެނގިލަްއާވނެ  އަުޅގަ

 

  ކަދެްއެކވުން:ވާހަ ރިޔާސަތުން

 ވަޒީރު.

 

  ކަދެއްެކވުން:ވާހަ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ.

އަހަރަށް  2311ބޭނުން.  ނުޑ ހަމަ ހިއްސާކޮށްލަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ވިދާުޅވި ވާހަކަފުޅަށް އަުޅގަދެ! އާ

ެއީކ  ދި ޕާީޓތަކުގެ ޕީ.ޖީ ގުރޫޕްަތކާއިޮކނޮމިކް ކައުންސިލް އަ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އާއިބަޖެޓް

މި އަންނަ އަހަރު ، ންނެވި ބޭފުޅުންނާިއ ފަރާތްތަކުގެ މަަސއްކަތް ިނމުމުންމިދެ، ސައްކަތްކުރަމުންދަނީ. އެހެްނވީމާމަ

ނަޑއެިޅގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ބަޖެޓު  ޝުކުިރއްޔާ. ގައި ހިމެނިގެންދާނެ މަޝްރޫޢުތައް ކަ

 

  ކަދެްއެކވުން:ވާހަ ރިޔާސަތުން

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު ޙިލްމީ އަށްهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު

 

  ކަދެްއކެވުން:ވާހަ ޙިލްމީهللا ސަޢުދުދާއިރާގެ މެންބަރު ތިނަދޫ އުތުރު 
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ތްތެރި މިނިސްޓަރު ޓަަކއި ޢިއްޒަ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާިއރާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް

ޔާ އަށް ެވސް ހަމަ ޝުކުިރއްޔާ. . އަދި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްގެންދަވާ މަަސއްަކތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ކުރަްއވަމުން

 ޮއމަދޫ ބަނދަރުގެ ބޮޑުމިނަކީ ކިހާވަރެއްތޯ؟ އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ ތ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު..  

 

 ކަދެއްެކވުން:ވާހަ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ.

ފޮނުވި  އިކައުންސިލުން ފައިނަލްކޮށްފަ .އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާުލގެ ޖަވާބުަގއި ދަންނަވާލަން

ހެދުމަށް ފޫޓު ފުޅާ ބަނދަރެއް. އެހެންވީމާ، އެ ސައިުޒަގއި ބަނދަރު 213 ،ފޫޓު ދިގު 133 ،ކޮންސެޕްޓުަގއި ވަނީ 

 ކުރުމަްށ ފޮނުވާފައިވާނީ. ުޝކުރިްއޔާ. ރއަޅުަގނޑުމެން ޓެންޑަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ށް ފުރުޞަތުރިފާޢަهللا މެންބަރު ޢަބްދު ޢިއްޒަތްތެރި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ބޭފުޅުން މިދިޔަ  . އާދެ! އަުޅަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ ތިޝުކުރިއްާޔ ރަީއސް. މަރުޙަާބ މިނިސްޓަރު

ްއ ޓަކައި އެކަމަށް ޕްރޮޯޕޒަލެ އްލެއް ހޯދުމަށްޙަ  ތީ މާޭލގެ މަގުަތކުެގ މައްސަލައޮ ދެ ުދވަހެްއގެ ތެޭރގަިއ މި ،ހަފްތާއެއް

ޓަކައި، ވަރަްށ ބޮޑެިތ  އްލެްއ ހޯދުމަށްެއކަމަށް ޙަ، . ދެން އަޅުަގނުޑ ވެްސ ޤަބޫލުކުަރންއި ޭއގެހުށަހަޅާލެވިފަ

ކަތަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތަޢުރީފުކޮށްލަން. އަދި ތި ކުރަްއވާ މަސައް، ކަމަށް. އެހެންވީމާ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަންޖެހޭނެ

 ހިސާެބއްަގިއ ފެށޭވަރުވާނެތޯ.؟ ޝުކުިރއްޔާ. ކިހާ ކަންތައްތައްއެ ޕްރޮޕޯޒަްލެގ  ،އެ މަސައްކަތް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

   ވަޒީރު.

 

 ކަދެއްެކވުން:ވާހަ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ.
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ސީދާ ނުުގޅޭތީ  ޢާދަންނަވާލަން މިއަުދެގ މައުޟޫ ަގނޑުެގ ސުވާުލގެ ޖަވާުބގަިއ އަޅު އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުިރްއޔާ.  އަޅުަގނޑަށް ަޖވާބުދޭން ދަތި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް  މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ރަދޫމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

އި ނޫންތޯ ބަޖެޓް އިުރގައި ެއކަމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ހިސާބުކުރައްވާފަ ހެއްދެވި . އޮމަދޫގެ ބަނދަރުޝުކުރިއްޔާ 

ނޑުމެންގެ ދާއިރާ  ހުށަހެޅުއްވީ؟  ކުރިއަށް ހައްދަާވނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ،  ބަނދަރު ގެދޫމަރަ ،ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން. އަޅުގަ

 ބޭނުންވޭ.  ސާފުކޮށްަލން ވެސް ނެތީތޯއިއެ ފައިސާ ހިމެނިފަ ؟ބަޖެޓް ނެތިގެންތޯއެކަން ނުގޮސް މި ދަނީ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ވަޒީރު.

 

 ކަދެއްެކވުން:ވާހަ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ.

ހަދަންެވގެން ން. އޮމަދޫގެ ބަނދަރު އަދި ުނއެއް ހަދަ .ގެ ސުވާލުެގ ޖަވާުބގަިއ ދަންނަވާަލންއާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ނޑުމެންެގ މިނިސްޓްވަ ފައިމިހާރު ޓެންޑަރކުރަން ފޮނުވި ކުރިއިުރގައި ށް ބަޖެޓް އަންދާޒާރީން މި އަހަރަނީ. އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ފާސްެވގެން  ން ރުފިޔާ ބަޖެޓަށް ހުށަހެިޅން.ހަކަށް މިިލއަކަްށ ތިރީގާތްަގނޑަ

ކުރަމުން މިދަނީ. އްކަތްފަހުކޮޅު ފެއްޓުމަްށ މަސަ އަހަރުގެ ،އަިއއިރު ެއއް މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި އޮތީ. އެހެންކަމުން

ިއ އެީކގަ ންސިލާއި ފިނޭްނސް މިނިސްޓްރީއޓަކައި، އިކޮޮނމިކް ކައު މަށްންވެސް ހުރި މަޝްރޫޢުތައް ފެށުދެ

ނޑަެއޅު ،ކުެރވެމުންދަނީމަސައްކަތް  މުެގ މަސައްކަތް. ޝުކުިރއްޔާ. އަަހރުގެ ފަހުކޮޅު ފެށޭނީ ކޮން މަޝްރޫޢުތަކެއްތޯ ކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުނާޝިދަ އަޙްމަދު މެންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނާޝިދު ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ
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 ގެ ކިނބިދޫ ،ވަނީ. އެގޮތުން ލާ ވާހަކަ ވިދާުޅވެފައި ބަނދަރުތަކުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓައި ހެދި ބައެއް ދަތިކަމާ ބަޖެޓުގެ

ދެއްވަްނ  މި މަޢުލޫމާތު ްއވަނީ؟ުގޅިގެން ުހއްޓާލަ ދަރުތަކެއްތޯ ބަޖެުޓެގ ދަތިކަމާއާއި އަދި ކޮން ބަނ ބަނދަރު ހިމެނޭތޯ

 ނަމަެވސް އަންަގވާލަދެްއވުން އެދެން.  ސިީޓއަކުން ދަތިފުޅިއްޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

   ވަޒީރު.

 

 ކަދެއްެކވުން:ވާހަ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ.

ނޑު ލިޔުމުން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އަރުވާނަްނ.  ،ގެ ސުވާލުަގއި ވިދާުޅވި މަޢުލޫމާތުއާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ދަށް ފުރުޞަތުރަޝީ އަސްމާ މެންބަރުޢިއްަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރަޝީދު އަސްމާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

ޝުކުރުދަންނަވަން.  ނޑު މި ތެދުވީ މިނިސްޓަރަްށ ހަމަޝުކުރިއްާޔ ރައީްސ. ޝުުކރިއްޔާ މިނިސްޓަރު. އަުޅގަ

ތި މިނިސްޓަރަކީ ހަމަ ކޮންމެ ވަގުތެއްަގއި ެވްސ އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނ  ،އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

 އި ކުރިއެރުމެއް ކަެމއްގަ  އަނެއްޮކޅުން މިނިސްޓަރަށް އަމިއްލަ އަށްއްދަލުކުރައްވާ ބޭފުޅެކޭ. އެދިއްޖެ ހާލެއްަގއި ހަމަ ބަ

ނާޑ ވެސް ގުޅާލިބި . އަޅުަގނުޑ މިހާރު ެވސް ޮކށްދެއްަވއޭ އެކަން ސާފު ވައިަލއްަވިއގެން ގެންދައްޖެއްޔާ ވެްސ އަުޅގަ

. އަށް ދަނީ ހައުސިން އި ރާއްޖެތެރެއިން ފޯމުލަމުން މިލައްަކގިނަ މީހުން މާލޭގަޔާ، ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

 ...ނުންރަަތމައިއެ ފޯމުތައް ފު، އެހެންވީމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ވަޒީރު.

 

 ކަދެއްެކވުން:ވާހަ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ.
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ނޑަށް މާފާ  ދޭން ވަރަްށ ންވީމާ، ޖަވާބުލު. ެއހެނުިވ ސުވާ ދަންނަވާނީ ައޅުަގނޑަށް ެވސް ސާފެއް އިެއކީގަ އާދެ! އަުޅގަ

 ން. ދަތި ވާހަކަ ދަންނަވަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުމެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙަިޢއްޒަްތތެރި އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަލާޙް އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

ނޑު މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ނޑު އެ  ،ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ އަުޅގަ

އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ ފައިނުގެ ބަނދަރުގެ މަސަްއކަތަކީ މިހާރުވެސް މި އަހަުރ  ދާއިރާއަކަށް ނިސްބަްތވާ ރ.

ގެ ދާތީ މި ބަނދަރުންވަރަށް ޮބޑަށް ލަްސވަމު، ކަމަށް ވިދާޅުވެަފއިާވ ބަނދަރެއް. ެއހެންވެ މެއި މަހު ފެއްޓޭނެ

 ދެްއިވދާނެތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. ދަންނަވާލަ ؟ތޯއިމަސައްކަތް މިހާރު އޮތީ ކިހާހިސާބެއްގަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ވަޒީރު.

 

 ކަދެއްެކވުން:ވާހަ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ.

 ވާނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއާ ކަތް މިހާރުއްމަސަ .އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާުލގެ ޖަވާުބގައި ަދންނަވާލަން

ނޑުމެން ޓުކޮްށފަ. އާދެ! އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއާއަޅުަގނޑުމެން ކޮންޓްރެކް  ވާނީ އީ.އައި.އޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވެްސ  ައޅުގަ

، ީއ.އައި.އޭ ޕްރޮސެސް އަދި ނުނިމޭތީ މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްެވގެންދަނީ. އެހެންވީމާ ،ހަވާލުކޮށްފަ. އެހެންކަމުން

ގޮތަށް  ކުރާލައިޒްރަށަށް ތަކެތި މޮބި އިެއކީގަ  ވުމާީއ.ައއި.އޭ ފާސް ،މައިން ީއއަިއ.ޭއގެ މަސައްކަތް ނިންމް.ޓީ.ސީ.ސީއެ

 ވަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ހަމަޖެހިފައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުމުބީނަ އަޙްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ
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. އަދި ނައިުބ މަސައްކަތަށް ކުރައްވަމުްނގެންދަވާ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު ތި

ނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ މަރުޙަބާލިބުގެ މަސައްކަތަށް ެވސް އަމުއްޠަ  ،ދަންނަވަން. އަޅުގަ

 ގޮތުަގއި؟ މިނިސްޓަރަށް ލަފާކުރެވޭ އަށް ޙައްެލއް ހޯދޭނީ ކިހާތާކުތޯއޭ ބިލެތްދޫގެ ބަނދަރުގެ މި ދިމާ ވެފަިއވާ މައްސަލަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

   ވަޒީރު.

 

 ކަދެއްެކވުން:ވާހަ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ.

ތަފާތު ގޮތަކަށް ހަދަން  ހެން ރަށްރަށުގެ ބަނދަރާދަރު އެއާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނަވާލަން ބިލެތްދޫ ބަނ

މެންނާިއ އަދި އަޅުަގނޑު . އެކަމުަގއި ކައުންސިލާ ަދނީއިާވތީ އެކަމުަގއި ދިގުލަިއގެންރަށުގެ ރައްޔިތުން އެދިފަ 

އް ކަމަކަށް އެއްބަސްެވގެން ނޫނިއްާޔ އެން ވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީއާ، މި ހުރިހާ ފަރާތެ ދިއަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރާ

ގޮތަކަށް ހަދަން  ތަފާތު ރެވު އޮތީ. ެއހެން ރަށްރަށުގައި ހަދާ ގޮތަށް ކަހަލަ ގޮތަަކން ނޫން މިހާރު އެ ފެއްޓޭ ބަނދަރު

އީ.ައއި.ޭއ  ،ސޮިއކުރެވި  . ކޮންޓްރެކްޓު ވެސް ވަނީއެކަން ހަމަ ހަމަޖެހުނުހާ އަވަހަކަށް މަސަްއކަތް ފެށޭނެ ،ބޭނުންވާތީވެ

  ޓަކައި. ޝުކުރިއްާޔ. ދެންނެވި ސަބަބަށް ދަނީ ހަމަ މި  . ަމސައްކަތް ނުފެށިކަމެއް ވެސް ހަމަޖެހިފައިވާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުމަނިކަމޫސާ މެންބަރުޢިްއޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ ރުހުޅުހެންވޭ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: މަނިކު މޫސާ މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ލީހުން ެއއް އިރުަގއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިއި އޮތް ދޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފަހެގެ ބަނދަރުން ރުފިޔާއިން ޮއމަދޫމިިލއަ 03

ނޫނިއްާޔ  ؟އޮތް ކަމެއްތޯ ެއއީ ަގސްތުަގއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮށްފައި ،ވަނީ ނިންމާފައި މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް

އިޯތ މިލިއަން ރުފިޔާ ޖައްސަވާފަ 03އިރު އި އޮތް ކަމެއްތޯ؟ ފުރަތަމަ  ބަޖެޓް ފޮނުއްވެވިއެއީ އޮުޅވާަލއިގެން ކޮށްފަ

 ވޭ މަޖިލީހުން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ދިން ވާހަކަ ބުނާތީވެ.  އެބަ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަުދނާމު ފޮނުއްެވވީ؟

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

   ވަޒީރު.
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 ކަދެއްެކވުން:ވާހަ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ.

ނ .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނަވާލަން އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް  އިނގޭތޯ. ނޭނގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުދޭކަށްޑަކަށް ތި އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުމެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަ ޢިްއޒަތްތެރި މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ތް. އެީއ އޮ ދެ ސުވާލެއް އެބަ ،. އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލެއް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު

ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ، ައޅުަގނުޑމެން ދާއިރާގެ ކުމުންދޫގެ ބަނދަރު ވަރަށް ހާލަތު ދަށްކޮށް އޮތީ. އެހެންވީާމ، އެ ރަުށގެ 

ކުެރވިފައި ވެސް. ެއހެންވީމާ، ޓެންޑަރ ންދޫ ބަނދަރުެއގޮތަށް ނޭކުރެ ދަނީ. ހަމަންނަށް ވަރަށް ދަތިަތެކއް ވަމުންރައްޔިތު

ދެން ދެވަަނ  މެްއ ދެއްވަންތޯ؟ބޮޑު ސަމާލުކަ ގައި ހިމެނުމަށް ކިހާންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ހުރި ބަނދަރުތައް މިއަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަހުމިސްކިތްތަުކގެ މަސައްކަތްަތއް ، ކީ ސުވާލަ  ން ޚަބަރު ލިބުނު ގޮތުަގއި...އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

  ކަދެއްެކވުން:ވާހަ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ.

 ؛ފޮނުވިފައިާވ މަޝްރޫޢުތައް ން އަށްޑަރިަގއި ދަންނަވާލަން ޓެންރި މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުއާދެ ޢިއްޒަތްތެ

ނޑުއަ ވިދާުޅވި ގޮތަށް ކުުމންދޫ ވެސް ހިމެނިގެންދޭ. ަމޝްރޫޢުތައް ތެޭރގަިއ އޮމަދޫ ވެސް ައދި ތިއޭގެ މެން ުޅގަ

 1 ރިޓީޕްރިއޯ .ލިސްުޓގައި ހިމަނާފައި ވާނީއިސްކަންދޭ ަގއި އެންެމ މިއަންނަ އަހަރަށް ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި އޮތް ބަޖެޓު

ހަމަ ެއގޮތަށް ކަންތައް ހަަމޖެހިގެންދާއިރު ައޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ  އެ. ެއހެންކަމުން، ވާނީިއ ހިމަނާފައިވަނަިއގަ

 ޝުކުރިއްޔާ. ން އަްނނާނެ ކަމަށް. ފާސްވެގެ ،ހަމަޖެހިގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ފުރުޞަތުށް ރަޝާދަ ނާޡިމް މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތުޅާދޫ
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝާދު ނާޡިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުޅާދޫ

ނޑު ސުވާލެއް ކޮށްލަން ބޭނުންވައަޅު `. އާދެ!  މަސައްކަތް  ުރގެ ބޭރު ތޮށި ހެދުމުގެގެ ބަނދަތުޅާދޫ ،ނީ ގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވޭ. އަހަރު ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ތާރީޚުތަކެ ފަށާނެ ވާހަކަ ވޭތުވެދިޔަ ދެ  ންނަމަވެސްއެހެއް އަުޅގަ

ޚެއް ތާރީ ބޭރު ތޮށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެތުޅާދޫ ބަނދަރުގެ  ،ނުވާތީވެ އްވެސް ތާރީޚެްއަގިއ ފެއްޓިފައިއެއިން އެ 

ފަހަރު ވަރަށް ގިނަ މި ބަނދަރު ބޭރުގެ ތޮށި ނުޖަހާ އޮތުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ  ؟ެދްއވަފާނަންތޯއޭވިދާޅުވެ

ފިލުވާލަްނ ހަމަ އެ ތާރީޚެއް އޮޅުން، ރަށް ގިނަ ކަންތައްަތއް ހިނގާފައި ހުރީމަިމކަހަލަ ވަ ،ޮގސްދޯނިފަހަރު އަޑިޔަށް 

 ބޭނުންވަނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން:މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ.

ގަިއ ތޮށި އަދި ބަނދަރު ބަނދަރުގެ ބޭރުތުޅާދޫގެ  ބ. .ވާބުަގއި ދަންނަވާަލންއާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ޖަ 

ނޑުމެން އެމް.ީޓ.ސީ.ސީއާ  ވެސް ހިމެނޭ ހުރި އެހެން މަސައްކަތްތައް ނުކުރެވި އަދި މަސަްއކަތް ވާނީ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތު ފާސްކުރުމަށް ވަނީ ހުށަަހޅާފަ އީ.ައއި.އޭމިހާރު  ވާލުކުރެވިފަ.ހަ ގައި ވަރަށް . އަުޅގަ

 ޔާރަށް. އެހެންކަމުން، އީ.ައއި.އޭކުރަްނ ވެްސ ތައް ލައިޒްމޮބި ީސ އޮތީ އެމް.ޓީ.ސީ. .ާވނެއެޕްރޫވް  އަވަހަށް އީ.ައއި.އޭ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް ދަންނަވާލަން. ގޮތުން މަސައް ައވަހަކަށް ޢަމަލީ ހާފާސްވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ޞަތުފުރުށް ރަޝީދަ އަޙްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ގައްދޫ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

އި ނިމިފަ ހަދައިސް ދަރުގެ ފުރަތަމަ ފޭގެ ބަނަގއްދޫނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ، އަުޅގަ ކުރިއްޔާ ަރއީސް.ޝު

ަގއި ޓުވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެ 2311ސް ނަ ފޭއަދި ދެވަ ނިންމާފައިނެތުމާ އިުރގައި އެންމެ ފުރިހަމަކޮށް އެ ކަން އޮތް

ބޮޑު އާބާދީއެްއގެ ހުކުުރ މިސްކިތް  ؟ަގއްދޫެގ މިސްކިތުގެ މަަސއްކަތް ކިހާިހސާބަކަށް ގޮސްަފއިވޭތޯ ާއއި ހިމެނިފައިވޭތޯ
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ައކަށް ވެަފއި އޮްތ ވަރަށް ބޮޑު އިޝޫއެހެްނވީމާ، ށް ހަތަރުވަަރކަށް އަހަުރ ވެއްޖެ. ރަށުގައި ނެތްތާ މިހާރު ގާތްަގނޑަކަ

  ތެއް ލިބިދާނެތޯ؟ކަހަލަ މަޢުލޫމާ ކަމުަގިއ އެްއވެސް މިކަމެއް. އެހެްނވީމާ، 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ވަޒީރު.

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން:މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ.

ނޑުމެން  މިައންނަ އަހަރަށް .ނޑު ދަންނަވާލަންުގޅިގެން އަޅުގަ  ކުރެއްވި ސުވާލާ އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަ

ކުރުމަށް ބަނދަރުެގ އްލުދޫގެ ބަނދަުރގެ މައްަސލަ ޙަގަިއ ަގއްމިިނސްޓްރީން ހުށަހެޅި ބަޖެޓު، ކޮށްފައި އޮތްޕްރޮޕޯސް

. އެހެންވީމާ، ފަތައް ހިމަނަިއގެން ާވނީ ހުށަހެޅިކަތްނުކުެރވި ހުރި މަސައް ވަްއސާ އަދި ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައިދެވަނަ ފިޔަ

ކުެރވޭނެ ވާހަކަ ދަންަނވާލަން.  އެކަން ،ނަމަ ކަން ހިމެނިގެން ާފސްވެއްޖެ ބަޖެޓް ފާސްވާއިުރގައި ެއގޮަތށް އެ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ނަސީމަ ފައިޞަލް މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

 އަޅުަގނޑުމެންނާ ިމހާތަނަށް ކުރެވުނު މަޝްވަރާ އިޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ހަުއސިންގ މިިނސްޓަރާ

އަންަނ އަހަރު ގާފަރުގެ ބަނދަރު  ،އޮވޭ  އިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ޔަޤީންކަމެއް މަނިކުފާނު ދެއްވާފައި އެބަ

ނުޑގެ ސުވާލަކީ މި ބަނދަރު ހެދުމަށް ޓަކައި މިހާރު އެކި ގޮތްޮގތަށް ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަތައް  ހެދޭނެ ކަމަށް. އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ. ހޯދުން ކިހާހިސާބެއްގައިތޯ އޮީތ؟

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 ވަޒީރު.

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން:މުޢިއްޒު  މުޙައްމަދުޑރ.  އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ އެންޑް ހައުސިންގ އޮފް މިނިސްޓަރ

އަކީ އީ.އައި.ޭއގެ  ވަގުތަށް މިއަހަރު ހޯދޭނެ ހުއްދަ އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާުބަގއި ދަންނަވާލަން. މި

ނޑުމެން ހުށަހަޅާފައިވާހުއްދަ. އީ.އައި.އޭ ޕްރޮސެސް އެބަ ކުރި  ގޮތަްށ  އަށްދޭ. މިއަންނަ އަަހރު ބަޖެޓު ފާސްވާއިރު އަުޅގަ
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ްށ ކަވީހާވެސް ައވަހަހަމަ އެ މަސަްއކަްތ  ،ގާފަރު ބަނދަރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިގެން ފާސްވެއްޖެ ނަމަ

 ފެށޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަްނ.ޙުސައިންމަނިކަ ނިހާން އަޙްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. ަވޒީރު، އަުޅގަ

. އެއްެޗއް ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ހިމެނޭ ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށް ހައްދަވަންޖެހޭ .ރަށް 192ދަންނަވާލެވިދާނެތޯ ބަނދަރުތަކަކީ 

ކޮށްެލވިދާނެތޯ ވަރަްށ އަވަހަށް ައޅުަގނޑުމެންގެ ލީ ކުަޑވަރެްއގެ ޮފތެއް ޗާޕުގެ ތަފްޞީގޮތު  ކަންތައްތައް ހިނގާ މި

ެއކަހަލަ ވިސްނުންފުެޅއް އެބަ ގެްނގުޅުްއވަންތޯ؟  ގޮތަށް؟ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް، ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ކޮޕީެއއް ލިބޭ

 އެކު. ޝުކުރިއްާޔ. ގޮތަށް ތަފްޞީލާ ހާ ެއއްޗެހި ެފންނަހުރި ވާނެވަރާ، ާއއި ބަޖެޓު ޚަރަދާއި އީ.ައއި.އޭ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ވަޒީރު. 

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން:މުޢިއްޒު  މުޙައްމަދުޑރ.  އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ އެންޑް ހައުސިންގ އޮފް މިނިސްޓަރ

ރީން ބޭނުންވޭ ން. ައޅުަގނޑުެމން މިނިސްޓްޖަވާުބގަިއ ދަންނަވާލަ އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ުސވާލުގެ 

ތްތައް ވީާހވެސް ޓްރާންސްޕޭރެންޓުކޮްށ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓްރީން ކުރާ މަސައްކަ

 އެއަްށވުރެ ނޫނީ ،ގޮތަށް ވާ ޚިޔާުލަގއިތިޔަ ފާޅުކުެރްއވި  ،ނގޭނެ ގޮތެްއ، އިންިތޒާމެްއ ހަމަޖެހިގެންދާން. އެހެންކަމުންއެ

 އެކީަގއި އެހީތެރިކަމާ މެންބަރުންގެ އަދި ރައީސާ މަޖިލީހުގެ ރިޢިއްޒަތްތެ ގޮތެއް ކުރެވޭނެ ެއކަން  ގޮތަކަށް ރަނގަޅު ވެސް

ނޑު ވާނަމަ ހަމަޖެއްސޭކަމުގައި  ޝުކުރިއްޔާ. ދަންނަވަން. ވާހަކަ އެއްބާރުލުންދޭނެ ފުރިހަމަ ކަމަކަށް އެ އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑައެ  ޝުކުރިއްާޔ. މި ކަމުަގިއ ޅިފަިއވާ ަވުގތު ނިމުމަކަށް އައީ ހިސާބުން މިއަދުގެ ުސވާުލގެ އެޖެންޑާ ައއިޓަމަށް ކަ

ށް މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަ .ރރަކްޗަރ ޑދަންނަވަން. މި ފުރުޞަތުގަިއ މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓް

 ުޝކުރުދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(، އަދިވެސް އެއްފަހަރު މަރުޙަބާދަންނަވައި
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 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . 0

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންކަން. މި ައއިޓަމުެގ ދަށުން މިއަދަކު މަަސއްކަެތއް ުހގެ ަރއީސްެގ މޭޒުން ހުށަހަާޅ ކަ. މަޖިލ0ީ އައިޓަމުޑާ އެޖެން

 ނެތް.

 

 .ބިލާއި ޤަރާރު  ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ. މަޖި 1

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު.  ށްމަޖިލީހަ 1 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

 2313/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ -1.1

 ެގނައުމުގެ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިުޔން އިްއވުން. ޤާނޫނު ނަންބަރުކޮްށދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުމަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއި

       ގެނައުމުގެ ބިލު.ކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙުމަޢާފުދިނުމާއި އަދަުބ ލުއި 2313/2

 

 .. ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުނ8ް

 .ހުސް . އިބްތިދާޢީ ބަ 9

 .. ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 13

 .ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .11

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. .12

 އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް. .10

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެޖެންާޑ އައިޓަުމގެ ދަށުން މިއަދު  0މި  ،ގެ ނިޔަލަށ10ްައއިޓަމު  ން ެފށިގެން އެޖެންޑާއި 8 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

 މަސައްކަތެއް ނެތް.
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 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ަގއ9:33ިހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  ވާ 2312ޮއކްޓޯބަރު  21ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


