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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  53އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .5

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .5ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

 .2112/15/13/އޖންޑާ ނަންބަރު އެޖެ -5.1

. ޔައުމިްއޔާ ޖަލްސާގެައށް ދެ  2112/11/55 އިން  2112/11/52 ފާސްކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  ޔައުިމއްޔާ -5.2

ވަނަ ޖަްލސާ އިން ދެ ވަނަ ޖަލްސާ ައށް ހުރި ޔައުމިްއޔާތައް. މި  1ވަނަ ދައުުރގެ  5ވަނަ އަހަރުގެ  2112އެއީ 

އްވެސް މެންބަރަކު އިްޞލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީ ޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިުޓގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަުހ އެ

ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތިން މި ޔައުމިއްޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުާރ ޔައުމިްއޔާތަކެއް ކަމުަގއި 

 ނިންމައިފިން.

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ރިާޔސަުތން އަންގާ އެްނގުން.  .2 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

ަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ޮކޓަިރ  0351މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮްތ؛  -2.1

ަގއި މިނިވަްނ މުއަްއސަސާތަކުެގ ކަންތައްަތކާ ބެޭހ  11313. 5ަގއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ  11313.  2

 .5ގައި ާޢއްމު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  12311. މެންދުރުފަހު 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ، ކޮމިޓީ

 

 . ސުވާލު 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވާލު.ސު -3ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 އެންޑް  އެންަވޔަރަންމަންޓް އޮފް  މިނިސްޓަރ ނާޝިދު، އަޙްމަދު  މެންބަރުިޢއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ކޮމަންޑޫ -3.1

 އެްނވަޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްަޓރ. މި ފުރުޞަތުގައި ުސވާލު ކުރަްއވާ އިބްރާހީމާ ޠާރިޤް  އަލްފާޟިލް އެނަރޖީ

ނޑު މިހާރު މި  ޠާރިޤް އަލްފާޟިލް އެނަރޖީ އެންޑް އިބްރާހީމަށް މަރުޙަބާދަންނަވައި ޝުކުރުދަންނަަވން. އަޅުގަ

 ށް ސުވާލުކުރެްއވުމަށް. ނާޝިދަ އަޙްމަދު ބަރުމެންިޢއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން:ނާޝިދު  ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

 އެންޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޯކސްޓަލް ކޮމަންޑޫރައީސް، ޢިްއޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަޅުަގނުޑގެ މިއަދުެގ ސުވާލަކީ، 

 ރަށުގެ  ،ފައިބައިގެންޮގސް ފަރުމައްަޗށް ވެލިތައްފަިއވާ އެޅި ށްހިއްކުމަ ރަށް ކުރިއަށްދާއިރު މަސައްކަތް ރިކްލެމޭޝަން

 މިކަމާ  ފަރާތުން މިނިސްޓްރީގެ ތިޔަ ފަިއވާީތ،ވެ ެގްއލުންތަކެއް ބޮޑެތި ވަރަށް ފަރަށް ވަށަިއގެްނވާ ރަށުގެ އިތިމާވެއްޓާ 

 ޝުކުިރއްޔާ.؟ ައޅާފައިވާނެތޯ ފިަޔވަެޅއް އެއްވެސް މެދު ީސއާ .ސީ.ޓީ.އެމް ަމސައްކަތްކުރާ އެ ،ކޮށް ސަރވޭެއއް ގުޅޭ

 

  ކަދެްއެކވުން:ވާހަ ރިޔާސަތުން

 ވަޒީރު.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:އިބްރާހީމް  ޠާރިޤް އެނަރޖީ އެންޑް އެންަވޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓަރ

ކަށް ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ މެްނބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު އެ ުކރެއްވި ސުވާުލގެ ޖަވާބަ 

ނޑަށް ފޮނުްއވުމުގެ ކުީރަގއި ށ.   ކޮމަންޑޫއަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ، ކޮަމންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ތިަޔ ސުވާލު އަުޅގަ

ގެންިދޔައިރު، ރަށް ހިއްކުމަށް އެިޅ  ކުރިއަށް މަސައްކަތް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ރިކްލެމޭޝަން އެްނޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ކޯސްޓަލް
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ދިޔަކަުމގެ އެްއވެސް ރިޯޕޓެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންަވޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ފައިަބިއގެން ފަރުމައްޗަށް ވެލިތައް

އަށް ލިބިފައިނުވާތީ އަދި މިފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ވެސް ލިބިފައިވާ ނުވާތީ ެއކަމާ ގުޅޭ ސަރވޭެއއް ކުެރވިފަެއއް ނުވާނެ. 

 ވަެޅއް އަޅާފަެއއް ނުވާނެ.ޝުކުިރއްޔާ. އެހެންކަމުން، އެ މަސަްއކަތް ކުރި އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއާ މެދު ެއއްވެސް ިފޔަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެންޑް  ޕްރޮޓެކްޝަން ކޯްސޓަލް ކޮމަންޑޫޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ވަީޒރު. އާދެ! މިއަދުގެ ުސވާުލެގ މައުޟޫޢަކީ 

ނޑު މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުމަސައްކަތް ރިކްލެމޭޝަން ވާލަން އިތުރު ސުވާލަށް. . ައޅުގަ

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   އަޙްމަދު މެންބަރުިޢްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ކޮމަންޑޫ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

 ށް.ނާޝިދަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ނާޝިދު  ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

ނޑަްށ ޚަބަރު ލި މި  ނު ސަރވޭ ީޓމެއް އެ ރަށަށް ފޮުނވައިބިފަިއ ވަނީ މަނިކުފާކޮމަންޑޫ ރަްއޔިތުންގެ ފަރާތުްނ އަުޅގަ

 ދޭތެރޭގައި  .ސީގެ ފަރާތުން ެވސް އެ ފަރާތާކަމަށް. އަދި ެއމް.ޓީ.ސީއްެލވި ބެ ތައްސުވާލަށްފަހު އެ މަސަްއކަތް

ނޫނީ  ްއަވއިބޭފުޅުން ސަރވޭކުރަ ކޮށްފައި ވަނީ. އެހެންވީމާ، ސުވާލުގެ ފަހުން ތިފިޔަވަެޅއް ނޭޅުމަށް ރިކްއެްސޓު

  ރވޭގެ ނަތީޖާ އަކީ؟ކޮަބއިތޯ ސަ ؟.ކުަރއްވަންތޯއި ފިޔަވަެޅއް ައޅުްއވަން ގަސްތު އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއާ ދޭތެރޭގަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:އިބްރާހީމް  ޠާރިޤް އެނަރޖީ އެންޑް އެންަވޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓަރ

. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ސުވާލުގެ ޖަވާަބކީ، ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުެގ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުަތއް ދެެނގަނެ، ނޭދެޭވ އަސަރު އެންެމ ކުަޑވާނެ ގޮެތއްެގ މަތިން 

ރާސާކޮށް، ޕްރޮޖެކްޓަްށ ހުއްދަދިނުމަކީ މިނިސްޓްރީ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޓަކައި އީ.އައި.ޭއގެ ިރޕޯޓް ދި

އޮފް އެންަވޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ދަށުަގިއވާ އީ.ޕީ.އޭެގ އެއް މަަސއްކަތް. މިގޮތުން ށ. ކޮމަންޑޫ ބިން ހިއްކުުމެގ 

ކުރުމަށް ޓަަކއި މަސައްކަުތގެ އީ.ައއި.ޭއގަިއ އެ މަސަްއކަތުެގ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ލިބިދާނެ ގެއްުލންތައް ކުޑަ 

ނޑަެއޅިފައި ވާނެ. ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާ ުގޅިގެން ތިމާެވއްޓަށް އެްއވެސް  ރައްކާތެރިކަުމގެ ފިަޔވަޅުތަްއ އެޅުމަށް ކަ

ކަހަލަ ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފި ނަމަ، ނުވަތަ ހުއްދަދީފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކޮށްިފ ނަމަ، އެކަން މިނިސްޓްރީ 
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ނަމަ ނުވަތަ އެއްެވސް ފަރާތަކުން އަންގައިފި ނަމަ، އެކަމާ ގުޭޅ ގޮތުން އެންވަޔަރަމަންްޓ  އަށް އެނިގއްޖެ

ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް އަޅަމުންގެންދާނެ. ނަމަވެސް ށ. ކޮމަންޑޫ ބިންހިއްކުމުެގ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ  މަޝްރޫޢު ހިންގުމުގެ ތެރޭގަިއ މިފަދަ އެއްވެސް ކަެމއް ހިނގިކަން

އަށް އެނގިަފއި ވެސް ނެތް. ނުވަތަ އެްއވެސް ފަރާތަކުން އަންގާފަެއއް ވެސް ނުވޭ. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްިވ 

ސައްކަތްކުރި ސުވާލާ ގުިޅގެން މި މަޢުލޫމާތު ލިބިމުން، އީ.ޕީ.އޭގެ ފަރާތުން އެ ރަށަށް ޓީމެއް ފޮނުވައި މަޝްރޫޢުގެ މަ

އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއާ ބައްދަލުކޮްށ، ކަން ހިނގައިދިަޔ ގޮުތެގ މަޢުލޫމާތު ހޯދިން. މި ދަންނަވާލަނީ އެކަމާ ގުިޅގެން 

ފާހަގަކުރެވިަފއިވާ ަބއެއް ުމހިއްމު ނުކުތާތައް. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން މަސައްކަްތކުރިއިުރ މަސައްކަތްކޮށްަފއި ވަީނ 

ނޑައަަޅއި ބަޔާންކޮށްފަިއ ތިމާވެއްޓަށް ކޮށްފާނޭ ނޭދެވޭ އަ ސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް އީ.އައި.އޭގެ ރިޕޯުޓގައި ކުރުމަްށ ކަ

ނޑުތަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް، އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެިރކަމުގެ ފިޔަަވޅުތައް ައޅަިއގެްނކަން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާިއ  ހުރި މިންގަ

ަފއިވާ ފޮޓޯަތކުން އެނގޭ. މަސައްކަްތކުރުމުެގ ކައުންސިްލގެ މެންބަރުންގެ ބަހުން، އަދި މަސަްއކަތްކުިރއިރު ނަގާ

ތެރޭގައި ޖަހާފައިވާ ބަެއއް ފަސްފުނިތަކާއި ހިއްކާފަިއވާ ބަެއއް ތަންތަން އާދަޔާ ޚިލާފަށް މޫސުން ގޯސްވެ، އުދައެރުމުެގ 

ގެ ރައްޔިތުންާނިއ ސަބަބުން ގިރާލައިގެން ފަރުމައްޗަށް ވެލިަތއް އެިޅގެންދިޔަަކން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ރިޕޯޓުތަުކންނާއި ރަށު

ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ބަުހން އެނގޭ. އީ.ޕީ.ޭއގެ ޓީމުްނ ބެލިބެލުމުން ވެސް ގިރާލަިއގެން ގޮސްަފއިވާ ފަސްަތއް 

ރަށުގެ ފަރުމައްޗަށް އެޅިފަިއާވކަން ފާހަގަކުރެޭވ. މިފަދަ ކަމެއް ހިނގުމުން މަސައްކަތްަތއް ހުއްޓުމަކަށް އަުތވެދާނެތީ އެ 

 ވެސް ފަރާތަކަްށ ރިޕޯޓުނުކުރާކަން ކައުންސިްލގެ މެންބަރުންގެ ބަހުން އެނގޭ. މި ހާދިސާ...މައްސަލަ އެއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! އިތުރު ުސވާލަށް ޖަާވބުދެއްވުމަށް ަވޒީރަށް ލިބިަވަޑއިގެންފައި ވަނީ ދެ މިނެޓު. އިތުރު ސުވާުލކުރެްއވުމަށް 

ިސކުންތު. އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  51ވަޑަިއގަންަނވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ލިބި

 ރަޝީދު ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 މަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:ލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްއަ

ކުރި ުސވާލަށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދެއްވީތީ ވަރަްށ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ ވަޒީރު. ކުރިން އަޅުަގނޑު

ނޑު އުއްމީދުކުރަން މި ސުވާުލގެ ޖަވާބު ވެސް ލިޔުމުން ދެއްވާނެ ކަމަށް. ރ. ވާދޫ  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ސަރަހައްދު؛ ގިރާ ސަރަހައްުދގެ މައްސަަލ ވަރަްށ ބޮުޑވެފައި އޮންނަތާ ޒަމާންތަކަށް ެވއްޖެ. ެއ ކަމަށް އެްއވެްސ 

ޔަވަެޅއް މިހާތަނަށް އަޅުްއާވފައެއް ނެތް. އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން އެކަްނ ކުރައްވާނެތޯ؟ ޢިްއޒަތްތެރި ފި

މެންބަރު ދާއޫދު، ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީްސކަމުަގިއ، ޑރ. ވަޙީދުގެ ރައީްސކަުމގައި އެ ތަނަށް އެ ބޭފުޅާ 
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އެކަން ކޮށްދެްއވާެނ ކަމަށް ވިދާުޅވެފައި އޮތް ަކމެއް، އަދި މިހާތަނަށް ނުާވ ގެންދަަވއި، އެ ތަން ބައްަލަވއި އަދި 

ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމަނައިެގން އެކަން ކުރިޔަށް ގެންޮގސްދެއްވާނެތޯ؟ ވަރަށް ބޮޑަްށ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:އިބްރާހީމް  ޠާރިޤް އެނަރޖީ އެންޑް ޔަރަންމަންޓްއެންވަ  އޮފް މިނިސްޓަރ

ނޑު ތި ޖަވާުބަގއި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި ސުވާުލގެ ވިދާުޅވި  އަުޅގަ

 ގޮތަށް ލިޔުމަކުން އެ ަޖވާބު ައރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 އަރުވަން.ރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތުމަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

މާ، އާދެ! މިނިސްޓަރު ވިދާޅުެވްއޖެ ކަންކަން ބައްލަވަނީ މިނިސްޓްރީ އަށް ބަޔަކު އަްނގަަވއިފިްއޔާއޭ. އެހެންވީ

ތަުކގައި ަރއްަވިއގެްނ ހިންގަވާ ޕްރޮޖެްކޓުކުސްޓްރީން ހިންގަވާ ުނަވތަ އައުްޓސޯސްމިނި ،ދަންނަވަނީ އަޅުަގނުޑ މި

ނުކުރަްއވަނީ ގޮތަށް ކަްނކަން ހިނގާތޯ މޮނިޓަރއެއް  ޔާ ަކނަޑއެޅިފަިއވާ އުޫސލުތަކާއެންަވޔަރަމަންޓާ އެްއގޮތަށް ޫނނިއް

ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ ން މިިނސްޓަރު ެއކަން ނުބައްަލވަިއ ހުންނަވަންކުަރއްވަންދެޕޯޓުންތޯ؟ ކޮންމެހެން ބަަޔކު ރިކީްއވެގެ

 އެއީ އަޅުަގނޑު ުސވާލަކީ.  ްއވެގެންތޯ އެކަން ނުބައްަލވަނީ؟އެއީ ކީ  .ކަމަކަށް ނުފެންނާތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ވަޒީރު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:އިބްރާހީމް  ރިޤްޠާ އެނަރޖީ އެންޑް އެންަވޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓަރ

ނޑުމެން އޮފީހުން އެ އަޅު ،ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ުސވާލުަގއި ޝުކުރިއްޔާ ގަ

ނޑަކަްށ ، ކަމަކު ާރއްޖޭގެ ަކންކޮޅުތަުކގައިބަލަން. އެ  ާރއްޖޭގެ ކަްނކޮޅުތަުކގައި މީހުން ދިރިއުޭޅ  ރަށް، 101ގާްތގަ
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ެއީއ ކުރުމަީކ ރަށަކަށް ެއއްފަހަރާ މޮނިޓަރިން މަސައްކަތް ހުރިހާމި އޮވޭ. އެހެންވީާމ،  ރިސޯޓާ އެބަ 111ރަށާއި 

 ކުރަމުން މި ައޅުަގނޑުމެން ެވސް ހަމަ މޮނިޓަރ ކަމަކަށް ނުވާތީ، މަސައްކަެތއް؛ ަކން ހުރިއަޅުަގނޑުމެްނގެ އަދި ޤާބިލު

ެއކޭ  ދަންނަވަނީ އެީއ އަމިއްލަ ފަރުދީ ޒިންމާ އަުޅަގނޑުމެން މި މާވެއްެޖއްޔާ ެއކަހަލަ މަްއސަލައެްއ ދިދަނީ. އެހެނަސް 

ވާހަކަ  ތިމާވެއްޓާ ުގޅޭ މައްސަލަެއއް ހިނގަމުންދާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ނެވީދެން މި ،އަދި މައްސަލަެއއް

ނޑުެމން ވަގުތުން އެ މަަސއްކަތް އީ. ިގއްޖެއްޔާއެްނގުމަކީ. އެންނަށް އަޅުަގނޑުމެން މެދުވެިރކޮށް ބަލާނެ  ޕީ.އޭއަުޅގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކަ ޢިްއޒަްތތެރި ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ތ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ .ތ

ނޑު މިނިސްޓަރު އަރިހުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ތ. ޢިއް ޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަ

ދިޔަމިގިލީެގ ނަރުދަމާގެ ަމސައްކަތް ަބޔަާކ ހަވާލުކުެރިވފައިާވއިރު، އެ މަަސއްކަްތ ޢަމަލީ ގޮތުން ފެއްެޓވޭނެ 

މި އަހަރު ފެށޭނެތޯ، ނޫނީ މިއަންނަ އަހަރު ޚިޔާލުފުޅު އެބަ ދުވަސްވަެރއް މިނިސްޓަރު ިވދާޅުވެދެްއވިދާނެތޯ؟ ނޫނީ 

 އޮތްތޯ އެކަން ފެްއޓެވޭނެ ކަަމށް؟

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ރި މެންބަރު ެއ ކުރެއްވި ސުވާލަީކ، މިއަުދެގ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ުސވާލަކަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެ

 ނުވާތީ އެ ުސވާލަށް ޖަވާބުއެުރވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަ ޢިްއޒަތްެތރި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ
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ނުޑގެ ސުވާލަކީ އެންަވޔަރަންމަންޓް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށްފަހު  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު ކޮމަންޑޫަގއި މި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާ ގުިޅގެން މި ލިބޭ ެގއްލުން ފާހަގަކޮށްފައި ުސވާލުުކރައްވާަފއި ވާީތ، އަޅު  ގަ

ސުވާލުކޮށްލާހިތްއޮީތ ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެިކ ކަންޮކޅުތަުކަގއި އެންވަޔަރަންމަންޓް ެއސެސްމަންޓް ހެދުމަށްފަހު 

މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު އެަކމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ެގއްލުން ިކހާވަރަކަށް ދެނެގަނެވިަފއިވޭތޯ؟ އަދި ކުރަމުންދާއިރުަގއި ެއ 

 ށް ބައްލަަވއި ެއކަންކަމާ މެދު ފިޔަވަޅުެއޅިފަިއވާނެތޯ؟ ނޫންނަމަ...ލިބޭ ރިޕޯޓުތަކަށް ވެސް ކިހާަވރަކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ސުވާުލގެ ަޖވާބަކީ އަޅުަގނޑުމެން އީ.ައއި.އޭެގ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި

ނޑުމެން ބަހައިލާފައި އޮންނަ ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެްސ  ހުއްދަދިނުމަށްފަހު، އެ ކުރާ މަސައްކަތްަތއް އަުޅގަ

ހެން ގޮތަކަށް ކުާރ ވަކި ހިސާބުތަަކކަށް މޮނިޓަރުކރަމުންދަން. ދާއިރު މަސައްކަތެއް އީ.އައި.ޭއގައި އޮތް ގޮތަށް ނޫން އެ

ކަމަށް ވަންޏާ އެ މަސައްކަެތްއ އިތުރަށް، އީ.އައި.އޭަގއި ނޫން ގޮތަކަށް ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ މަސައްކަތް ހުއްުޓަވއި، 

ނޑުމެންނަށް  އެ ކަންތައް ރަނގަުޅކުރުމަށް އަންގަން. އަދި ެއކަމާ ބެހޭ ރިޕޯޓެއް އެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތުން އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ރިޕޯޓެއް ހަދައި، އެ މަަސއްކަުތގަިއ ފޮނުވަން އަން ނޑުމެން ވެސް އެ ރިޕޯޓަްށ އަުޅގަ ގަން. އަދި ައުޅގަ

   ޖޫރިމަނާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާމު އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ވެސް ކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑިތީމު  ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޙުސައިނަ މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ކަ

 

ނޑިތީމު  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކަ

`. ޢިއްޒަތްތެރި ިމނިސްޓަރު، ތިމާވެށީގެ ަމްއސަލަތަކަކީ ވަރަށް ގިނަ ސަރވޭތައް ކުރަްއވަންޖެހޭ 

މުންދާތީވެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހުން ސަރވޭ މައްސަލަތަކެއް. އަޅުަގނޑު ިނސްބަތްވާ ދާއިރާގެ ބިލެތްފަހީެގ ރަށް ގިރަ

ޓީމެއް ފޮނުވާނެ ކަމަށް ޢިއްަޒތްތެރި މިނިސްޓަރުވަނީ އެ ރަށަށް އަންގަވާފަ. އަދިވެސް ެއކަމާ ގުޭޅގޮތުން ކުރިއެރުމެްއ 

 ނުލިބޭތީ، ކިހާތާކު ޓީމު ފޮނުވައިދެްއވޭނެތޯ ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ޝުކުރިއްޔާ.
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  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑަށް މި ވަގުތު ަޖވާބެްއ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެއްވި ުސވާލަށް މިއަދު ައޅުގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. އެރުވެންނެތީމަ، ސިީޓއަކުން ެއ ޖަވާބު އަރުވާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަްނ.ޙުސައިންމަނިކަ ނިހާން އަޙްމަދު މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލެ

ތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު. ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާލުަގިއ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތް

ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެްންޑ ރިކްލެމޭޝަން މަސައްކަތް ފެށިފައި ވަނީ ކޮންދުވަަހކުތޯ ުކޑަކޮށް ސާފުކޮށްލަދެްއިވއްޔާ؛ 

މި ދަނީ. މެންބަރު ވިާދޅުވަނީ އެންެގވީމޭ. ަވޒީރު އެއީ މިކަްނ މައްޗަްނގޮޅީ ެވަވށް ވެއްޓުުނ ގެރި ކަހަލަ ގޮަތކަށް 

ވިދާޅުވަނީ އެނިގވަަޑއެއްުނަގންނަވައޭ. މިކަހަލަ ކަންތަުކގައި އޮންނަނީ ކޮންގޮތަކަްށތޯ އާއި މި ހިސާބުންތޯ 

 އެނިގވަަޑއިގަތީ؟ ހަމަ ސާފުޮކށްލަދެއްވުން އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ުސވާުލގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ 

ނޑުމެންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ، އެްއގޮތަކަްށވެސް ކުިރއަކުންެނއް އެނގިަފއެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ސުވާލާ ވިިދގެން އަުޅަގނޑުެމން އީ.ޕީ.ޭއގެ ޓީމެއް ފޮނުަވިއ، އިތުރަށް އެ މަަސއްކަތް އަޅުަގނޑު ދެންނެވި ގޮތަށް 

ަގނޑުމެން ބަލައި އަދި އެ ރަުށގެ ރަްއިޔތުންނާ ވެސް ވާހަކަަދއްކާ ެހދިފައި ވަނީ. ދެން މި މަސައްކަތް މިހާރު އަޅު

ނޑުތަކަްށ  ނޑުމެން އެއްަބސްވެފަިއވާ މިންގަ ބެލިބެލުމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ އީ.ައިއ.އޭަގއި އަުޅގަ

ވުރެ ެވސް ރަނގަޅަށް. ެއހެންނަމަވެސް އެ ފަހަރު ރަށަށް އުދައެރުމުގެ ސަބަބުން އެއީ ހަމަ އާަދޔާޚިލާފު، 
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ވަރަްށ ބޮޑަށް އުދައެރުުމެގ ސަބަބުން ރަށުގެ ވެލިތަްއ ފަރަށް އެޅިގެްނޮގއްސަ ވަނީ. މިދަންނަވާހެން ކަމަކަށް ވެަފިއ، 

ނޑުމެންގެ ޓީމުން ގޮސް ބެލިބެލުމުން އެ ހިސާބަކީ ވަރަށް އޮއިގަދަ ހިސާބަކަށް ވާތީ  އެހެންނަމަވެސް މި ފަހަރު އަޅުގަ

ނޑަށް ެއޅިފަ. އަދި ރީްފ ވެްސ، މި ދެން ނެީވ ފަުރ ވެްސ ހަލާކުވެަފއި، ަބއެއް މިހާރު ވަރަށް ގިަނ ވެލިަތްއ ކަ

ހިސާބު، ހަލާކުވެފައި ހުރި ިހސާބުތައް އަލުން އަނެއްާކ ީރޖަނަރޭޓުވަމުންދާ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރިޕޯޓުތަކުން 

ނޑު ދަންނަަވއިލާީނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ މައްސަލަެއއް ހިނގާ ކަމަ ށް ދައްކަނީ. އެހެންވީާމ، ެއއީ. މީގައި އަުޅގަ

ވަންޏާ ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑަިއގެންފަިއވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެން ވީހާެވސް އަވަހަކަްށ ެއކަްށ އެކްޝަެނއް ަނގަިއ، އެ ަކންތައް ކުރަމުންދާނަމޭ. ޭއގެ  އަންަގވައިިފއްާޔ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިނިސްޓްރީންނާއި އީ ނޑުމެން މާނަ އަކީ އަުޅގަ .ޕީ.އޭ އިްނ އެ މަސައްކަތް ނުކުރާ ވާަހކަެއއް ނޫން. އަުޅގަ

ރިސޯުޓގެ  211ރަާށއި  101ވެސް ހަމަ އެ އޮންނަ އުސޫުލގެ މަތިން މޮނިޓަރކުރަމުންދާނަން. އެކަމަކު މިދެންނެވިހެން 

އުސޫލުން،  މަސައްކަތް ބެލުމަކީ އެީއ އެއްފަހަރާ ކުެރވޭނެ ަކމަކަށް ނުވާތީ ައޅުަގނޑުެމން މޮނިޓަރިން

ނޑުމެން އެކަމަށް އެޓެންޑުކުރާނެ ވާހަަކ  މޮނިޓަރކުރަމުންދަނީ. އެކަމަކު މިކަހަލަ ޚާއްޞަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.އަށް ފުރުޞަތު ފަހުމީ އަޒްހާން އަޙްމަދު ެމންބަރުިޢއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މާވަށު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަހުމީ އަޒްހާން އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ވަޒީރާ ކޮށްަލން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ، މި ައހަރަށް ބަޖެޓުކުރެވިފައިވާ ލ. 

މަސައްކަތް މިހާރު ގޮސްފައިވާ ހިސާބެްއ  މާވަށުގެ ނަރުދަމާ ސަރވޭކުުރމުގެ މަސައްކަތް އަދިެވސް ނުފެށި ވާތީ، މި

 ސާފުކޮށްލުން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ުސވާލުގެ ަޖވާބަކީ މިއަދުގެ މައުޟޫާޢ؛  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި

ޖަވާބުަގއި ދަންނަވާނީ ިމއަދުގެ މައުޟޫާޢ ގުޭޅ ުސވާލަަކށް ނުވާތީ އެ ުސވާލުެގ ޖަވާބު ދެވެްނ ނެތް ވާަހކަ. 

ނޑު ިސޓީއަކުން އެ ުސވާުލގެ ޖަވާބު އަރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ.  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.އަޙްމަދުމަނިކަ އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ިޢއްޒަތްެތރި ާދއިރާގެ ރީމަޑުއްވަ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

އްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މައްސަލަ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ ވަޒީރު. މިއަންނަ އަހަރަކީ ރާ

ޙައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ިއސްކަންދެްއވާނެ އަހަރެއް ކަަމށް ވާތީ އަޅުަގނޑު ުސވާލުޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ، ރާއްޖޭގެ 

ޝުކުރިއްޔާ ؟ ރަށްތަކަށް ކުރިމަތިވެފަިއވާ ފެނުގެ މައްސަލަ އަށް މިއަންނަ އަހަރު ކިހާވަރެއްގެ ަޙއްލެްއ ލިބިގެންދާނެތޯ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޟޫޢާ ގުޭޅ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ ކުެރއްިވ ުސވާލުގެ ަޖވާަބކީ މިއަދުެގ މައު

ސުވާލަކަށް ނުވާތީ އެ ުސާވލަށް ޖަވާބުއެރުވެން ނެތް ާވހަކަ ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް ރަށްރަށުގެ ރަށްގިރުމުގެ 

މައްސަލަ އަކީ މިއަދު އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިއަދުގެ ުސވާލާ ގުޅޭ ކަމަކަްށ ވާތީ، އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

ރަށެއްގެ ރަށް ގިރުުމގެ މަްއސަލަ އަށް ޙައްލެއް ގެނެވޭޯތ  7ނޑުމެން ސަރުކާރުން އެރުވުުމގެ ގޮތުން، ިމއަހަރު އަޅުގަ 

ރަށެއްގެ ކޮންޓްރެކްޓު ަހވާލުކުެރވި، އެކި ރަށްރަށުެގ  7މިހާރު މި ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން. ކޮންޓްރެކްޓު ހަވާލުކުރެިވ، 

ރަށްރަުށގެ މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށް ރޭވެމުން މި ދަނީ.  އެކި މަރުޙަލާގަ. ަބއެއް ރަށްަރށުގެ މަސަްއކަތް ފެއްޓި، އަެނއްބައި

ނަޑކަށް  މީޓަުރގެ  5212އެގޮތުން، ިމއަހަރު ތެރޭަގއި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކޮންޓްެރކްްޓ ހަވާލުކުރެވިަފއި މި ވަނީ ާގތްގަ

 111.5ައަގކީ  ޕްރޮޖެކްޓުގެ 7ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަްނގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާނެ. ޭއގެ ައގަީކ، މި ދެންނެވި 

ނޑު ތި ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވަން. އަދި ތި ބޭފުޅުން  މިލިއަން ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ އަޅުގަ
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މިހާރު މި ގެންދަނީ ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އަދި ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ އަށް ަވރަށް އިސްކަމެއް ދީގެްނ، 

 މިންވަރަކުން އެ މަސައްަކތް ކުރަމުންގެންދާ ވާހަކަ ެވްސ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ. ސަރުކާރުންގެ ބަޖެޓުަގއި ތަްނދިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަމީލު ޢުޘްމާނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ން:ްއކެވުވާހަކަދެޢުޘްމާން ޖަމީލު  ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު

ނޑުހުޅުޫދގެ  ނުޑގެ ސުވާލަކީ ގެމަނަފުށީ، ދެއްވަދޫ އަދި ކަ ޝުކުރިއްޔާ ރަީއސް. މިނިސްޓަރ މަރުޙަބާ. އަޅުގަ

ނޑުދޮށްަތއް ގިރަމުންާދ  ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު ދިމާވެ، ބޭނުންވާ ެއއް ކަމަކީ ަޙޤީޤަތުގައި ރަނގަޅު ބޯފެނާިއ ގޮ

ނޭޑ އަކީ ޙަޤީޤަ ތުގައި ތިމާވެީށެގ ވަރަށް މުއްސަނދިކަން އޮތް ރަށަކަށް ވާތީ، މި ރަށުގެ މައްސަލަ. އޭެގއިތުރަށް ކޮ

ފެން ތަޣައްޔަރު ނުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަަކއި ެއްއވެސް ކަަހލަ އެންަވޔަރަންމމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެެސސްމެންޓް ރިޕޯޓެްއ 

 ވޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ. އެްއޗެއް ހަދައި މިކަމާ ބެހޭ ޮގތުން އެއްެވސް ޢަމަލީ މަސައްކަތެއް ކުެރވިފައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު އެކުެރއްިވ ުސވާލަކީ ިމއަދުގެ ަމއުޟޫޢާ ުނގުޅޭ ުސވާލަކަްށ ވާީތ މިއަދު 

ސުވާަލއް ޖަވާބުދެވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި އެ ސުވާލަށް ލިޔުމަކުން ޖަވާބުއަުރވާނެ ވާހަކަ ވެްސ އެ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން:ދާއިާރގެ މެނގިލީ ވިލި

ޝުކުރިއްޔާ ރަީއސް. އަުޅަގނޑުގެ ުސވާލަކީ. ގއ. ވިިލނގިްއޔާ އަދި ކޮލަމާފުށީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް 

ނޑަށް އެންެމ ފަހުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ވާތީ، މި މަސައްކަތް ސަރވޭ  ސާވޭއާ ހިސާބަށް މިހާރު ޮގްސފައިވާކަން އަުޅގަ
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ށް ެއވޯުޑކުރުމުގެ މަަސއްަކތް ކިހާހިސާބަކަށް ޮގއްަސވޭޯތ؟ ދެން އަޅުަގނޑަށް ިލޔުމަކުން ޖަވާބުދެްއވިޔަްސ ހަމަ އަ

 އެންމެ ރަނގަޅު. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ން:މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވު

ނޑު ލިޔުމަކުން އަުރވާނެ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި ުސވާލުގެ ަޖވާބު ައޅުގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު ވަޒީރާ ޮކށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ، މި ސުވާލު މި ކުރެވެީނ 

ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން. ރައްިޔތުންގެ ކޮންސަރން އޮތީތީ ސުވާލުކުެރވެނީ. މި ކަމުގަިއ އެހެން ބަޔަކު ބަލައި، މި 

އްސަލަ ދިމާވެފައި އޮެވއްޖެްއޔާ މި ފަރާއި ގިރި އަށް ގެއްުލންވެފައި ޮއވެއްެޖއްޔާ މަނިކުފާނު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ ދޭތެރޭ މަ

 ފިޔަވަުޅއަުޅއްވާނަންތޯއޭ؟ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއް

ނޑުމެން  ނޑުމެން ބެލިބެލުމަށް ސަރވޭ، ނޫިނއްޔާ ެއންމެ ފަހުން އަޅުގަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނުނީ، މި ރަށަކީ އެއީ ގުުދރަތީ ކާރިސާެއއް މެދުވެިރވެެގން ރަށުގެ ފަރަށް ހިއްކާފަިއ  ބެލިބެލުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ެވސް މި އޮތް ތަނުން ރަށަށް ވެލި އެޅިގެން ދިޔަ ކަމަށް. ދެން ހަމަ އެގޮތުން ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ދެޭކގޮތުަގއި ެއ  ވާހަކަ ދެކެިވ، އަދި އީ.އައި.ޭއގައި އޮތް ގޮތަށް މަސައްކަތްޮކށްފައި ވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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ގޯސްކޮށް މަސައްކަތްކޮްށގެން ކުެރވިފަިއާވ  މައްސަލަ އަކީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ މަސައްކަތުްނ، ނޫނިއްޔާ އެ މީހުން

މަސައްކަތަކަށް ުނވާތީ އަުޅަގނޑުމެން ދެކެނީ، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ މިކަމުަގއި ެއްއގޮތަކަްށެވސް ޕެނެލައިްޒކުރާކަށްނުޖެހޭނެ 

 ކަމަށް. އެހެންވެ، އެ ވާހަކަ ަދންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ 

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރު އަރިހުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ބިލެތްދޫ، ފީއަލީގެ 

ިއނިން މިހާރު މި އޮތީ ކުރިޔަްށ. ދެން މިހާރު މި ކަންތަކާ އެްއކޮށް، މި މަޝްރޫޢާ އެކު އެ ނަރުދަމާގެ ކޮންސެޕްޓް ޑިޒަ 

ދެ ރަށުގެ ފެނުެގ މައްސަލަ ަޙއްލުކުރުމަށް ބޯފެނުގެ ިނޒާމު، އެ ޕްރޮޖެކްުޓގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނިފައިވާނެތޯ؟ ނޫނީ އެފަަދ 

ނަރުދަމާ ރަށްރަށުގައި ޤާއިމްކުރަމުންދާއިރުަގއި މި ؟ ކަންކަން ހިމެނުމަށް ކިހާވަރެއްގެ ސަމާލުކަމެއް ެދއްވަންތޯ 

ދެންނެވި ބޯފެނުގެ ިނޒާމް ާޤއިމްކުރުމަށް ކިާހވަރެްއގެ ިއސްކަމެއް ެދއްވަންތޯ؟ ވަރަްށ ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ދެްއވި 

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެކުރެްއވި ސުވާަލކީ މިއަދުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ުސވާލަކަްށ 

ނުވާތީ ެއ ސުވާލަްށ ޖަވާބުެއރުވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަަވން. އެހެންނަމަވެސް ސިީޓައކުން ތި ުސވާލުގެ ަޖވާުބ 

 ވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ. އަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ވާލަީކ، މި ދުވަްސވަރަީކ ސަރުކާރުން ތިމާވެްއޓާ ބެހޭ ޝުކުރިއްާޔ ރައީްސ. ައޅުަގނޑު ަވޒީރާ ކޮށްލަން ބޭނުްނވާ ސު

ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ މަސަްއަކތްތަކެއް ކުރަްއވަމުންދާ ދުަވސްވަރަކަށް ވެފައި، އަދި ެއ ކުރައްވާ މަސަްއކަތް ވެސް 

ވާފައި އެ އަޅުަގނުޑ ޝުކުުރއަދާކުރާ ާހލުގައި ަގއްދޫަގއި ގިރާ ސަަރހައްދާ ދޭތެރޭގަިއ މިހާރު ކިާހވަރަކަށް ވިސްނަ 

 ކަންތައް ކިހާވަަރކަށް ކުރިޔަށް އެބަ ގެންދަވަންތޯ އެކަން ޙަްއލުކުރުމަށް ޓަކައި؟ ޝުކުިރއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެކުރެްއވި ސުވާަލކީ މިއަދުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ުސވާލަކަްށ 

ނޑަކަްށ  ނުވާތީ އެ ުސވާލަށް ޖަވާުބެއރުވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަަވން. އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖޭަގއި މި ަވގުތު ގާްތގަ

ރަަށކީ ތަންކޮެޅްއ  12ރަްށ ގިރުމުެގ މައްސަލަ. ޭއގެތެެރއިން  111އޮތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރިޕޯޓުކުެރވިފައި އެބަ 

ނޑުމެންނަށް ރިޕޯޓުކުރެިވފައި އޮތް ރަށްރަށް. އެހެންީވމާ، ސަރުކާރުން މި ގެންދަނީ  ބޮޑަށް ގިރުުމގެ މައްސަލަ ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ަސރވޭ ޓީމުތަކުން ސަރވޭކުރެ  ިވ، އެއްފަހަރާ ހުރިހާ ރަށެއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ އޮފީހުގެ ޓީމުތަކުން، އަުޅގަ

ސަރވޭކުރުމަީކ ވެްސ އުނަދގޫ ކަެމއް. އެހެްނވީމާ، ސަރވޭކުެރވި، އަދި ކޮަބއިތޯ އެންމެ ބޮޑަށް މި ަވގުތު އެންެމ 

އަވަހަށް ައޅާލަންޖެހޭ ރަށްރަށަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަިއ، އެ ރަށްަރށުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދައި އެ މަސައްކަތް ސަުރކާރުެގ 

ޒާރާަތކަށް މަޢުލޫމާތު އަރުަވއި، އެ މަަސއްކަތް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ދެންނެވީ ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަްނެގ އެހެން ވު

ނޑުމެން ހދ. ދިއްދޫގެ މައްސަލަ އަކީ ވަރަށް  މަސައްކަތް ކުެރވޭތޯ ބަލަން. އެގޮތުން މި އަހަރުގެ ތެރޭަގިއ އަޅުގަ

ަފއި އޮްތ މައްސަލައަކަށް ވާތީ އެ ަމއްސަލަ އަށް ވެސް މިހާރު ބޮޑުވެފަިއ، ގިރުުމގެ މައްސަަލ އަކީ ވަރަށް ބޮޑުވެ

ވަނީ، ވަގުީތ؛ މި ދެންނެވީ މަސައްކަތްކުރަން ފައްަޓއި، ެއންމެ ބޮޑަށް ގިރާ ސަރަހައްުދ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަްތ 

ނޑުމެން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ގިރާ ރަށްރަށު ގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް. އެގޮތުން އަުޅގަ

 އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ެއޓެންޑުކުުރމުގެ މަސައްކަްތކުރެވޭތޯ މަަސއްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ. ޝުުކރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަެއޅިފަިއވާ ަވގުުތ ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ފުރުޞަތުގައި އަިދވެްސ  މިހިސާބުން ސުވާލުގެ އެޖެންާޑ އަށް ކަ

ރު، މިނިސްޓަރ އޮްފ އެންވަރމެންޓް އެންޑް އެަނރޖީ އަލްފާޟިލް ޠާރިޤް އިބްރާހީމަށް މަރުޙަބާދަންނަވައި އެއްފަހަ

 ޝުކުރުދަންނަވަން. )ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު(
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 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.. 1

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މިއަދު ަވކި ކަމެއް ނެތް. ހުގެ ރައީްސގެ. މަޖިލ1ީައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 ބިލާއި ޤަރާރު  ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ. މަޖި 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. . މ7ަައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ޙިލްމީ ހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ هللا ރި މެންބަރު ސަޢުދު ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ތިނަދޫ އުތުރު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެ -7.1

 އިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލުގެ ފުރަަތމަ ކިޔުން އިްއވުން. އިމާރާތްުކރުމުގެ ބިލު. 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު  -7.2

ލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސްެނުގމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނަުއމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން މުދަ 2111/11ނަންބަރު 

       މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ޓެކްސްެނގުމުގެ ޤާނޫނަްށ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު.  2111/11އިްއވުން. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 

 ޞްލާޙުކުރުން . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އި 1

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފަިއވާ ބިލެްއގެ ުކށެއް އިޞްލާޙުކުރުން. އެފަދަ ކަމެއް މިއަދަކު ނެތް. .1ންޑާ ައއިޓަމު އެޖެ

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 0

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކަމެްއ ނެތް. ބަހުސް. މިއަދު ވަކި . އިބްތިދާޢ0ީައއިޓަމު  އެޖެންޑާ
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 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް.11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރި މަސައްކަތް. އެފަދަ ކަެމއް މިއަދަކު ނެތް.. ނުނިމި ހ11ުައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޅާ ކަންކަން. މިީޓތަކުން ހުށަހަ. ކ11ޮައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ވަނަ މާއްާދގެ )ދ( ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން، ބޭރު  113ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  -11.1

ނަޑއަޅާ ސަފީރު ކަމަށް،  ނަޑއެޅުމަށް ޓަކައި ިއންޑިޔާ އަށް ިދވެހިރާއްޖެ އިްނ ކަ ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެ އިން ސަީފރުން ކަ

މުޙައްމަދު ޢައްޔަންކުރުމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަްށ ގ. އުފާ / އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު 

އެދިަވޑަިއގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ަމއްސަލަ، ޤައުމީ ސަލާމަތުެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި 

ންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަށް ގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 2112އޮކްޓޫބަރ  25ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް 

އެްއވެސް އިޞްލާެޙއް ލިބިފައެއް ނެތް. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ނައިބު 

 މުޤައްރިރު، މަނަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢުމަރު ޙުސައިން. ފުރުޞަތުއަުރވަން. 

 

 މަރު ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޢު ންބަރުމަނަދޫ ދާއިރާގެ މެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގަިއވާ  113ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ނަޑއެޅުމަށް ޓަކައި އިްނޑިޔާ އަށް ިދވެހިރާއްޖެ އިން  ގޮތުގެ މަތީން، ބޭރު ޤައުމުަތކަށް ރާއްޖެ އިން ސަފީރުން ކަ

ނަޑއަޅާ ސަފީރުކަމަށް ގ.ުއފާ / އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ޢައްޔަންކުރެްއވުމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ކަ

މަޝްވަރާއަކަށް އެިދވަަޑިއގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ނަންފުޅު، ަޤއުމީ ސަލަމާތުެގ ކޮމިޓީްނ 

 ނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިްއޔާ. ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޤައުމީ ސަލާތުގެ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރުދަންނަަވން. އަދި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ 

ސައްކަތްޕުޅު ފާހަަގކޮްށ ކޮމިޓީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްިރރަށާއި އެހެން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ކޮށްދެްއިވ މަ

ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރުދަންަނވަން. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ުބނާ ގޮތުން، ރުހުންދޭ މަްއަސލަތަކުގަިއ ކޮންމެ ިސޔާސީ 

މިނެޓު ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ިމ  3މިނެޓު. އަދި ަވކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުވާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  3ޕާޓީއަކަށް 

ން ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް ވަނީ. އެގޮތު

 އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުުޅދެއްކެވުމަށް. 

 

 ޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ންބަރު ޢަލީ ޢާމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެ

ްތތެރި ރައީސް. ޙަޤީޤަުތގައި އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުރީދުވަހު ޢިްއޒަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ުޝކުރިްއޔާ

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ  ދެންނެވިހެން އަޅުަގނޑު ަވރަށް ދައްކަން ބޭނުންނުާވ ވާހަކަެއއް. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

ށީގެްނވާ، ވަނަ ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުންތަކަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ެއކަ 11ކޮމިޓީތަކުން، އަދި ާޚއްޞަޮކށް 

ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މަަސއްކަތްތަެކއްކުާރ ބަެއއް ނޫން. އެހެން މި ދަންނަވަނީ ސަބަެބއް ނެތިެއއް ނޫން. ސަބަުބ 

ވެސް އެބަހުރި ވަރަށް ބަިއަވރު އިނގޭތޯ. ބައްލަވަމާހިންަގވާ މި ރިޕޯޓަށް މިހާރު. މި ރިޕޯޓަށް ބަލައިލާރުގައި ެވސް 

ނޑުމެން އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ ވަޒީރު ބޭފުޅެއް  ނަން ދިރާސާކޮށް ނިންމުމަށް  އެންމެ ގަޑިއިެރއް ނަގާފައި ޮއތީ. އަޅުގަ

ވިޔަސް އަދި އެމްބެެސޑަރެްއ ވިޔަސް، އެހެން ބޭފުޅެއް ނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަކުން ނަމެއް ދިރާސާކޮްށ 

އި ހުރި ކަންތައްތައް އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ. ނިމޭއިރު އެ މީހަކާ ދޭތެރޭގައި ނުވަތަ އެ ބޭފުޅަކާ ދޭެތރޭގައި ދިމާވެފަ 

ހަމައެކަނި ފުލުސް އޮފީހަށް ސިޓީއެްއ ފޮނުވާލުމަކުން، ކޯުޓތަކަށް ސިޓީެއއް ފޮުނވާލުމަުކން ނިމުނީކީ ނޫން. ެއއަށްވުެރ 

ނޑު ަވރަށް ޤަބޫލުކުރަން. މިސާލަކަށް ސަފީރަކަށް އަުޅގަ ނޑުމެން މާ ފުންކޮށް، މާ ބޮޑަށް ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ރުހުންދޭއިރުގައި އެބަ ބަލައިަލންޖެހޭ އެ ސަފީރަކާއި އަުޅަގނޑުމެން މި ފޮނުވަންއުޅޭ ަޤއުމާ ދޭތެރޭގައި ކޮްނކަހަލަ 

ކަންތައްތަެކއް ދިމާވެަފއި އޮްތ ބޭފުޅެއްތޯ މި ބޭފުަޅކީ އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިފައި މި 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އިންިޑއާ އަށް ސަފީަރކަށް ފޮނުވަން އެންމެ ހަމަ  ވާ ނަން، އާދެ އަޙްމަދު މުޙަްއމަދަކީ އަުޅގަ

ނުޑމެން ސަފީރަކު މި ފޮނުވަނީ  އެކަީށގެންވާ ބޭފުޅާޯތ އަުޅަގނޑުގެ ސުވާުލ އެބަ އުފެދޭ. އެހެން މި ދަންނަވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނާއި އިންިޑއާ އާ ދޭތެރޭަގއި އޮތް ގުޅުން މިހާރަށް ވުރެ ބަދަހިކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންަނށް އަޅުގަ

ޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް ތާރީަޚށް ބަލައިލާއިރުަގއި އަޅުަގނަޑށް ޔަޤީން އިންިޑއާ ސަރުކާުރން ވެސް، އަދި އިންިޑާއގެ 

އާއި ިދވެހިރާއްޖެާއ އެމްބަސީން ވެްސ މި ކަންަތއްތައް ބަލާފަިއކަން އޮންނާނީ. ތާރީޚަށް ބަލައިލާއިުރގަިއ ިއންޑިއާ 

ޖެހުނު އެންމެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ޖެހުމަށް މެދުވެރިވި ެއއް ފަރާތަކީ އަޅުަގނޑަށް ަދންނަވާލަންކެރިދާނެ އަޙްމަދު 

މުޙައްމަދޭ. އެހެން މި ދަންނަވަނީ ބާޣީ ވަޙީދުގެ ސަރުކާރުަގއި އިނގޭތޯ. ސަރުކާުރގެ ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރަކަށް 
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އްޖެ އަށް އައި އެންމެ ބޮޑު ެއްއ އިންވެސްޓްކަުމގަިއވާ ޖީ.ެއމް.އާރުގެ އިްނވެސްޓްމަންޓް އިންނަަވއިގެން ދިވެހިރާ

ނޑުމެން އެަބ  ބާތިލުކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ވަކާލާތުކުރި އެއް ބޭފުޅަީކ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މެން ކޮމިޓީތަކުން މިވަރުގެ ނަެމއް ދިރާސާކޮްށ ބަލައިލަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެްނ މި އުޅެީނ ީކއްކުރަންތޯ. އަޅުަގނޑު

ނިމޭއިރު ހަމައެކަނި އެތާ ެއއް ގަިޑއިރު ތިބެގެން ކޮްނަކމެއްތޯ މި ކުރަނީ. އެ މީހެއްގެ ދެ ފުށް އެބަ ރަނގަޅަށް 

ވެްސ ބަލައިލަންޖެހޭ. އެންމެ ރަނގަޅު؛ މިސާލަކަށް، ަޗއިނާގެ ަސފީރަކަށް މި ނަންފުޅު އައި ނަމަ، އަޅުަގނޑުމެން ެއއް

މައްސަލަެއއް ނެތް. އެއީ ަޗިއނާގެ؛ ޗައިާނ އަށް މިހާރު ިސލްކު ރޫޓް ދިނުމަށް ޓަަކއި ެއންމެ ބޮޑަށް މިހާރުގެ ޔާމީން 

ސަރުކާރުަގއި ވެސް މަަސއްަކތްކުރަމުންދާ އެއް ބޭފުޅަކަށް ވޭ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ނަންނަން ފޮނުވަން މި އުޅެނީ 

މަށްތޯ. ނުވަތަ އެ ފޮނުވާ ޤައުމަކާ ދޭތެރޭަގއި އަުޅަގނުޑމެންގެ ގުޅުން މިހާރަށް ވުެރ ޙަޤީޤަތުގައި އިންޑިއާ އަށް ޖެްއސު

ނޑުމެންގެ ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ތެެރއިން ގިނަ އަދަދެއްެގ ބަޔަުކ  އުނދަޫގވޭތޯ އަެނއްާކވެސް ަމސައްކަތްކުރަންތޯ. އަުޅގަ

އެބަ ދަތުރުކުރޭ. އެހެންނަަމވެސް ދަތުރުކުެރވެމުންދާއިރު އެބަ އިްނޑިާއ އަްށ ބޭސްފަރުާވ އަށް ދަތުރުކުޭރ. ވިޔަފާރި ައށް 

މި ކަންތައްތަކަށް ފަސޭހައެްއ ކޮށްދެވޭނެ ބޭފުޅެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެން މި ފޮނުވަނީ އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، 

ީހވަނީ  އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ނަން މިސާލަކަށް، މިތަނުން ފާސްނުވެއްޖެއްާޔ ދެން އަޅުަގނޑަށް

ސަރުކާރުން ޖެއްސުމަށް އުޅޭ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ އެންމެ ރަނގަުޅވާނީ ދެން ޢައްބާސް ޢާދިލް ރިޒާގެ ނަން ކަންނޭނގެ 

ދެން އަނެއްާކވެސް އިންިޑާއ އަށް ސަފީރަުކ ފޮނުވަންެޖހިއްޖެއްޔާ ފޮުނވަން. އެހެްނވީމާ، މިފަދަ ކަންތައްަތއް 

އި މިހާރުގެ މި މަޖިލީހުން ކުރާ ކަމަކީ ސަރުކާރުްނ އެ ެއއްެޗއް އަންނަ ގޮތަކަްށ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީން؛ ަޙޤީޤަތުގަ

ރަބަރ ސްޓޭމްޕްޖަހާފައި ނިންމާލުން. ފުރިހަމަ އަށް އެ ބަލަންވާ ކަންތައްތައް ަބލަނީކީ ނޫން. އެހެންވީމާ، 

ނުޑގެ ކޮ ީލުގންނާ ދޭތެރޭގައި މިހެން މި އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހާ ދޭތެރޭގައި، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި އަުޅގަ

ބުނަންޖެހެނީ، ސަރުކާރުން ެއ އަންނަ ގޮަތކަށް ކޮންމެ ަކމެއް ދީލައިލާތީވެ. ކޮންމެ ަކމެއް ދޫކޮށްލާތީވެ. އެ ހެޮޔ 

ޤާނޫނެއް ައއިކަމުަގއި ވީނަމަވެސް، އެ ހެޮޔ އެހެން މަްއސަލައެއް މި ތަނަށް އަިއކަުމގައި ވީނަމަެވސް ެއ ކަމެްއ 

ދަނީ ސަރުކާުރން ފޮނުވާ ގޮތަކަށް. ރަްއޔިތުްނނާ ދޭތެރޭގައި އިހުސާްސކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާެއއް،  އަބަދުވެސް މި

ފަސޭހައެއް ވާ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ މިތާ ތެރެއިން މެންބަރަކު ިނންމަވާ ތަނެއް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، މި ބޭފުޅުން މަަސއްކަްތ 

ނޑު ދަންނަަވންޖެހެނީ ސަރުކާރުން އެ ވަގުތަކު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް. ކުރަމުންގެންދަނީ، ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އަޅުގަ 

ޙަޤީޤަތުގައި ަރއްޔިތުން ތަްމސީލުކުރަނީކީ ނޫން. ސަރުާކރު މިތާ ތަމްސީލުކުރަނީ. ސަރުކާރު ބޭނުންވާ ގޮްތގޮްތ 

ސާކޮށް ނިންމާއިރުގައި ހަދައިދެނީ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންތައްތައް ކޮށް ނިންމާއިރުަގއި، މިފަދަ ނަންފުޅުތައް ދިރާ

އަޅުަގނޑުމެން މިއަށްވުރެ ފުންކޮށް، މިއަށްވުރެ ބޮޑަްށ އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ. ހަމައެކަނި ކޯޓަކަށް ސިީޓެއއް 

ފޮނުވައިލާފަިއ، ފުލުސް އޮފީަހށް ސިޓީެއއް ފޮނުަވއިލާފައި، ރާއްޖޭގެ ދެ  މިނިސްޓްީރއަަކށް ސިޓީެއއް ފޮނުވާލަިއގެްނ 

މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް މިފަދަ ކަންތައްތައް ދިރާސާކޮށް އެ މީހަކާ ދޭތެރޭގަިއ، އެ ޤައުމަކާ ދޭތެރޭގަިއ  ނިންމާލަންވީކީ ނޫނޭ.
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ޖެހިފައި ހުރި މައްސަލަތަްއ، އެ މީހެްއގެ ޢާއިާލ ާއއި އެ ޤައުމަކާ ދޭތެރޭަގއި ގޮްސއުުޅމުގައި ީމގެ ކުރިން ޖެހިފައި 

ނޑުމެންގެ މި ހުރި މައްސަލަތައް، މިފަދަ ކަންތައްތައް ބަލާފައި ނޫ ނިއްޔާުމން މިފަދަ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކޮށް، އަުޅގަ

 ފްލޯ އަށް ގެނައުމަކީ ުބއްދިވެިރ ކަމެއް ނޫނޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިންމަނިކު، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ޝުކުރިއްާޔ. ވިލިމާލޭ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސަ

 ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް. 

 

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: ވިލިމާލޭ

ނޑުމެންނަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުެގ ކޮމިީޓން ފޮނުއްވާފަިއ މި ވަނީ  އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ަގއި ފޮނުްއވާފަިއވާ ނަންފުޅަކާ މެދު ގޮެތއް ނިންމުމަށް. އެ ކޮމިޓީްނ  2112ެސޕްޓެމްބަރ  11ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީ

އޮތީ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ  ފޮނުއްވާފައި މި ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާފައި ައޅުަގނޑުމެންނާ ހަމަޔަށް ރިޕޯޓް

ރީްމ ކޯޓު، ކްރިމިަނލް ކޯޓުން، މިފަދަ ކޮންމެ ނަމެއްެގ ތަރުތީބުތައް ަބއްލަަވއި ކޯޓް، ހަިއ ކޯޓު، ސުޕް ފަދައިން ސިވިލް 

ނުޑގެ އަޚް ދެންމެ ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން، ޚާއްޞަޮކްށ  އެްއވެސް މައްސަަލއެއް އޮތްޯތ އޮޅުންފިލުއްވާނެ. އަދި އަުޅގަ

ޤަބޫުލނުކުރައްވާ ކަމަށް ނުވަތަ ވަކި މި ނަމާ ބެހޭ ގޮތުން އިންޑިާއގެ ސަފީރެއް ގޮތުަގއި ފޮނުއްވުމަށް 

ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަާވނެ ކަމަށް ވިދާޅުވީމަ، ހިތާމަކުރަން. ދެ ޤައުމެއްގެ ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ގުޅުން އޮންނަނީ 

ކަން ޕާޓީތަކެްއގެ މެދުަގއެްއ ނޫން. އެްއގޮތަކަްށވެސް އެހެން އޮްނނަ ކަމެއް ނޫން ެއއީީކއެއް. ަޤއުމުތައް އޮންނާނީ. ވެރި 

ބަދަލުވާނެ. ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީަތއް ބަދަލުވާނެ. މައްސަލަ ވެްސ ޖެހޭނެ. އައު ކަމެއް ވެސް ނޫން އެއީކީެއއް. ައަވއްޓެރި 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެންމެ ގާތް އެުކވެރި ޤައުމަކީ އަަވއްޓެރި ހިންދުކަރަ؛ އިންޑިޔާ. ޒަމާނުްއސުރެ ރާއްޖެއާ ގުޅުން ބޮޑު 

އެންމެ ރަނގަޅަށް ހަމަ ެއނގޭނެ ޤައުމުތަުކގެ ތެޭރަގއި ހިމެނޭނެ. އެހެންވީމާ،  ޤައުމެއް. ާރއްޖޭގެ ހާލަތު

ނޑުމެންނާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަފީރެްއެގ ގޮތުަގއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބަލް ޔާ މީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ހަމައަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ބޭފުާޅ އަކީ ތަޖުރިބާކާުރ ބޭފުޅެއް. ޢިލްމީ، ޤާބި ލު ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައިސްފައި އޮތީ ރާއްޖޭަގއި ވެސް މިކަން ބަލައި ދިރާސާކުރާ އުސޫލުތަކުގެ،  ކޮމިޓީގެ ނިމުން އަޅުގަ

އް ނިންމުމަކީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން. މި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ުހއްދަކުރާ އެންެމ ރަނގަޅު މިންވަަރކަށް ނިންމުމަށްފަހު. ގޮތެ

މެންބަރުން  22އިރާދަކުެރއްވީތީ މިއަދު މި ތަނުގައި هللا އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަތުަގއި އޮްތ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ޕީ.ޕީ.އެމަށް އެކަނި، އެންމެ ުކރު ތާރީޚެއްގައި ދިވެހިާރއްޖެ ދުށް އެންމެ ކާމިޔާބު ސިޔާސީ ޕާޓީ މި އޮތީ. ޕްރޮގްރެސިވް 

އަހަރު ކުީރަގއި  5. ކަން ދިމާކުރި ގޮތުން މިއަދު މިއީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަހަރީ ުދަވސް. މީގެ ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް 
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ނޑުމެން އެންމެން ނިކުމެ ގުިޅގެން އުފެއްދި މި ޕާޓީ މި ވަނީ މިއަދު އެންެމ  ވަރަށް އުފަލާއި ހިްތވަރާެއކުަގއި އަުޅގަ

މި ޕާޓީގެ ވެރިކަމެްއގައި ފޮުނއްވާ މެންބަރަކު، ސަފީރެްއގެ ، ކުރު މުއްދަތެއްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޕާޓީ އަށް. އެހެންވީމާ

އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މި މަޖިލީހުން ފާސްވެގެންދާނެ. އެއީ ަރއްޔިތުން އެދޭ ގޮތް. ރައްޔިތުން ނިންމި ގޮތް. އެ هللا ނަން 

އިނޯރިޓީ އަްށ ގޮތް ބަލައިނުގަެނވޭ ފަހަރު ވެސް އަންނާނެ. ެއކަމަކު ެއއަށް ވެސް ހަމަ މެޖޯރިޓީ އޮތަސް، މަ

އިޙްތިރާމުކޮށްގެން ެއއީ ޑިމޮްކރަސީގެ ރީތި ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރެއިން، ައޅުަގނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ހަމަ ހުރިހާ 

މެންބަރުން ގުޅިގެން މިކަން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ފާސްކުރާނެ. އަޅުަގނޑު އެދެން، އެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވެސް، 

ނޑުމެންގެ  ވާދަވެިރ ސިޔާސީ ޕާޓީ އަށް ވެސް ިމ ކަމުގަިއ ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެްނދެއްަވއި ރަނގަޅަށް ިމކަން އަދި އަުޅގަ

ނިންމާލަދިނުމުގައި އެ ބޭފުޅުންގެ ވޯޓު ވެސް ދެްއވުމަށް. އަޙްމަދު މުޙައްމަދަކީ ހަމަ ޚިދުމަތުގެ އަލީގައި ކޮން 

ޖެހިފައި އޮތް  ނަވާނެ. ދެން ޖީ.އެމް.އާރާބޭފުޅެއްކަން ހަމަ ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ރަނގަޅަށް އެނގިަވޑަިއގަން

އަާޅކިޔުުމގައި އަޙްމަދު މުޙައްމަދުެގ  އި،ްއ މިއަުދ މިތަނަށް ނަގަމައްސަަލއެ ލަެއއްަގއި ނުވަަތ އެ ޒަމާނުގެމައްސަ

ވަންޖެހޭ މަނިކުފާނުގެ ަމޤާމުގެ ގޮތުން ވިދާޅު ތާކު ުނވެސް ހިމެނޭނެ އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރޭވ ގޮތުަގއި. އެ ދައުރެއް އެ

ްށ ކަމެްއ ނިންމާފައި ގޮތަކަ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ މެންބަރުން ަވކި  ގެއެްއޗެްއ ވިދާުޅވެލަްއވަނީ. ިމސާލަކަށް ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑަކީ. އަނެންހެން  ާވހަކަ ބުނެދޭން ހުންނަ ހަވާުލކުރީމަ އެ އަޅުަގނޑާ އިރު އަޅުަގނޑުމެންގެ ހުރިހާ ބަލާމީހާ އަޅުގަ

ނޫން އަޅުަގނޑުގެ ޓީުމގެ ހުރިހާ ކުދިން  . އަޅުަގނޑު ައންގާ ގޮަތކަށްޅެްނ ހުންނަ މީހާއަންާގ ގޮަތކަށް އުން ކުދީ

ހަމަ ޖެހިފައި އޮންނަ  ،ކޮށްލަިއެގންތަކަށް ވެސް ކުޑަކޮށް ރިޢާޔަތްއްއުޅޭނީކީ. އެހެންވީާމ، އެަކހަލަ ކަންތަ

ަތއް ކުެރވޭ ޮގތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަީކ ގޮތަށް ކަންތައް މީހެއްެގ އަބުރު ކަތިލެވޭ ހިތްހަމަނުޖެހުމެއްގެ އަީލގައި އެ

ވާހަކަ ވެސް  ވާނެހެނެއް. އެެހންވީމާ، އެ ނުޭވ މިކަހަލަ ކަމެްއގައި ރަނގަުޅ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަްށ ހިޔެއް 

 / އުފާ ސަފީަރކަށް މި ފޮނުއްވަނީ ގ. މީގައިދަންނަވާލުމުގެ އުފާ މީަގއި ލިބިގަންނަން. އަނެއްކާ އަުޅަގނޑުމެން 

އަޙްމަދު  / އުފާ ؛ކޮންފަދަ ބޮޑު އުފަލެއްތޯއޭ ައޅުަގނޑުެމންނަށް ލިބިގެންދާ މިފަދަ ދުވަހެއްަގއިއަޙްމަދު މުޙައްމަދު. 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަދި ަވކިން  މިކަމާ .މުޙައްމަދު ނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ ފަރާތުން އަުޅގަ ތިއްެބވި ބޭބޭފުޅުްނ ތި އަުޅގަ

އުފާވެރި މި  ،ިރން މި ލިބުނު އުފާވެރި ފުރުޞަތުގައި ކަމަށް ތާއީދުކުރަްއވާނެ. ހަމަ ވަކިވެލުމުގެ ކު ވެސް މި

 އާއި  ނިޔާހުއެންމެހައި ެމންބަރުންނަށް ތަ އުފާވެރި މި މަސައްކަުތގެ އަީލަގއި ޕްރޮްގރެސިވް ޕާީޓގެ ،ހެނދުނުގައި

ވީތީ  ކަށްމުބާރިކްބާދީ އަިރސްކުރަމުން މިފަދަ ކުޑަ މުއްދަތެއްަގއި މިހާ ކާމިޔާބު ހޯދުނު ޕާޓީގެ މެންބަރަ ޝުކުރާއި

؛ ބާރަށް މަސައްކަްތކޮށް  ،އަދި ިމ ކާމިޔާބީ ދެމެހެއްޓުމުގަިއ އެންމެން މިއަށްވުރެ ގުިޅގެން ،ފަޚްރުވެރިވަމުން

އެކު މި  އި ފަސޭހަކަމާހާލުގަެރްއވިްއޔާ ހަމަ ރަނގަޅަށް ހެޔޮ އިރާދަކުهللا ވަޒީރުންނާއި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަފީރުންނާއި

 .ކަމުގެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ވަިކވެލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ މަނިކުފާނަށް ވެސްކަންތައްތަކުން ކާމިޔާުބވެގެންާދނެ

 ވާތީ. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. މަނިކުފާނަކީ ވެސް ޕީ.ޕީ.އެްމެގ މެންބަރަކަށް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ބަލައިލަނީ އިތުރު އެހެ ެދއްެކވުމަށް ން ޕާޓީއަކުން ވާހަކަފުޅުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ވަނީ.  ނިމިފައި މި އިދަްއަކވަޕީ.ޕީ.އެމުން ވާހަކަފުޅު އާއި  ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެންފަިއވޭތޯ. މިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީ

ހިސާބުން  މި  ،ެއކު ނުވުމާރަްއވާފައި ކު އިޝާރާްތކުއާދެ، އެެހން ޕާޓީއަކުން ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރަ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 ށް ން ބޭރު ޤައުމުތަކަމާއްދާގެ )ދ( ގަިއވާ ގޮުތެގ މަތީ ވަނަ 113މްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖު

ނޑައެޅުމަށް ޓަކައި އިންޑި އިން ސަފީރު ރާއްޖެ ނޑައަާޅ ސަފީރުކަމަށް އަްށ ދިވެހިރާއްޖެއާ ން ކަ /  ގ.އުފާ ،އިން ކަ

މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާައކަށް އެދިަވޑަިއގެން  މެދު ރައްޔިތުންގެ މަދު މުޙައްމަދު ޢައްޔަންކުރުމާއަލްފާޟިލް އަޙް

ަޤއުީމ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮތުގެ  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަުޅއްވާަފއިވާ ަމއްސަލަ

ނަޑއަޅަން. މި ރިޕޯޓާ ރިޕޯޓުގެ މަްއޗަށް ވާހަކަދެްއކެުވމުގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަ ވޯުޓ މިއަުދ  ުގޅިެގން ނަގަންޖެހޭ މުަގއި ކަ

 ސް ދަންނަވަން. ގައި އޮންނާނެ ވާހަަކވެ  1351

 

 އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް. .15

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިމއަދު ވަކި ކަެމއް ނެތް. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުވާީނ  ،ހެން މަސައްކަތެއްއިުތރު އެ .15 އައިޓަމު އެޖެންޑާ

ނުޑމެން ދާންދެން  އެ، ގައި ވޯޓަށް. އެހެްނީވމާ 1351  ،އެކު ތް ހުރުމާކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަހިސާބަށް އަޅުގަ

ނޑަ  ވަގުތު ތަންދެމުން މި އަޅުަގނޑު އެ މަަސއްކަތަށް މި ާލ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަްށ އިަވގުތު މަޖިލިސް މެދުކަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

ނޑުްއވައިެލއްުވން[  ]އަށް  15:51އިން  10:51: ޖަލްސާ މެދުކަ
 

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.12

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އެހެންވީމާ، ވަގުތު އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ. ވަގުުތަގއި މި ނަގަންޖެހޭ ވޯޓުގެގައި  1351 މިހާރު  .الم عليكمالس  

ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ) ސަވައިެދްއވުމަށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން.ޖައް ވޯޓުނެގުުމގެ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު

ނުޑ މި އެނބުރިލަނީ. ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ޢިއްޒަތްެތރި  ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަަމށް ވޯޓަށް އެހުމަށް އަުޅގަ

ވަނަ  113ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ  ކޮށްއަރުވަން.ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކުކޮށްެލއްވުމަްށ ހަނދުމަފުޅު

 ގެ ދިވެހިރާއްޖޭ ަގއި ހުންނަވާއާ އިންޑި ،މުޙައްމަދުގ. އުފާ / އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  )ދ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އްދާގެމާ

 .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެންމާ މެދު ްއވު ޢައްޔަންކުރެ ކަމަށް، ސަފީރު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 13    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 31    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   30     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 51      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 30        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިގެްނ 13މި  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ޯވޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަަދދު؛ 

ދެއްިވ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު. ނ31ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ދެްއވި. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ11ުތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގަިއ  ނެތް. ރަކުދެްއވި މެންބަގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭުނންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު ވަކި .11ންގެ އަދަދު؛ މެންބަރު

 އެހެންކަމުން، .30ޖުމްލަ؛ . 51ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . 30މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ެވވަޑަިއގެންެނވިބައިވެރި 

ގ. އުފާ /  ،)ދ( ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން އްދާގެަވނަ މާ 113ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
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ން އެންމެ އްވުޢައްޔަންކުރެ ކަމަށް، ސަފީރު  ގެދިވެހިރާއްޖޭ ަގއި ހުންނަވާއާއިންޑި  ،މުޙައްމަދުއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު 

      މަޖިލީހުން މަޝްވަރާއެުރވުމަށް ފާސްެވއްޖެ.ރަނގަޅުކަުމގައި 

 

 ނިންމުން 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ނޑުކޮމިމަޖިލީހުގެ  މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަުކގެ  ހެންކަުމން،އެމެން ތަްނދޭން އެބަ ޖެހޭ. ޓީތަކުގެ މަަސއްކަތަށް އަުޅގަ

ނމަސައްކަތަށް މިއަުދ އަ ނުޑ ތަންދޭްނ ން، ޑުމެން މެންދުރުކުރީގަިއ ވެްސ ތަންދިން ފަދައިުޅގަ މިހާރުވެސް އަުޅގަ
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 ގައި.
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