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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )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

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 36ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުރުންއިޢުލާނުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/3/2އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 .ސަތުން އަންގާ އެންގުންރިޔާ . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ަގއި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ،  10:00ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  މިއަދު -4.1

 .2ލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި އޫސް ގަިއ ސަރުކާރުގެ މަ 10:00. 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ުސވާލު ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

 އިން މުޙައްމަދު، މިނިްސޓަރ އޮފް އެްނވަޔަރމަންޓްމަތިވެރި ދާއިާރގެ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަ -5.1

ރިޤް އިބްރާހީމާ ކުރަްއވާ ުސވާލު. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އެރުވުުމގެ ކުރިްނ ޠާލްފާޟިލް އެނަރޖީ އަ ޑްއެން

 ރިޤް އިބްރާހީމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުރުޠާއެނަރޖީ އަލްފާޟިލް  އެންޑް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމންޓް

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަިތވެ އިން މުޙައްމަދަށް ރި ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަދަންނަވަން. އަުޅގަ

 ސުވާލުކުެރއްވުމަށް. 

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނިޒާމީ ަމއްސަލަެއއް. ނިޒާމީ މައްސަަލެއއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިން މުޙައްމަދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. އި މަތިެވރި ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަނިޒާމީ މައްސަލަެއއްގަ 

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(، )ނ(،  98ނޫނުއަސާީސގެ ޤާައޅުަގނޑު ނިޒާމީ މަްއސަލަެއއް މި ނަގަނީ  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ވަނަ މާއްާދގެ  3ގެ (ގާނޫނު މުގެ ަވޒީރުންނާ ސުވާުލކުރު) 2005/2އާދެ! ގާނޫނު  ؛ޒީރުންނާ ުސވާލުކުރުމުގެ ާގނޫނުގެވަ

ނުޑ  62ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ،ވަނަ މާއްދާ 10އަދި  ،)ހ( ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން. އާދެ! އަޅުގަ

.  މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުަގއި. ފުރަތަމަ ދައުރު އިގަ 2015ލް ޕްރީއެ 2އާދެ! މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ  ؛މި ސުވާލު ލީ

ްނ ްއވުމިހާ މި އެޖެންޑާކުރެ، މިހާރު މި ދިޔައީ ތިްނވަނަ ދައުރަށް ފެށިފަ. އެހެންވީމާ  ،ވެްސ ނިމި ދެވަނަ ދައުރު ،ނިމި

  !ދެްއވާލަސްކުރެްއވުމުގެ ހުއްޖަކީ ުނަވތަ ޙިކުމަތަކީ ކޮބަިއކަން މަނިކުފާނު ވިދާޅުވެ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ދަންވަން. ިއއްޒަތްތެރި އި އިން މުޙައްަމދު ނެންގެވި ިނޒާމީ މައްސަަލއިގަ މަތިވެރި ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސަ

ސަތުްނ ޔާރި އި،ސުވާލުކުަރއްވަ  ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ނިޒާީމ މައްސަލައިަގއި ރިޔާސަތާ

ެއއީ ަގވާއިުދގަިއވާ ޮގތުން ނިޒާމީ މައްސަލައެްއ ، ނޫން ހަމަޖެހިފައި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ ޖަވާބުދެއްވާ ގޮތަކަށް

ނިޒާމީ މައްސަލަ
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ނޑު ވަރަށް އިޙްތިރާމާ އެކު ދަންނަވަންގައި ކަމު ސުވާލުކުަރއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް  .ބަލަިއގަނެޭވކަށް ނެތް. އަޅުގަ

ނޑު މި އަރު  ،ވާނަމަ ވާ ފުރުޞަތުގެ ދަށުން ސުވާލު ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް. މަތިވެރި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ އަުޅގަ

 އިން މުޙައްމަދަށް ސުވާލުކުެރއްވުމަށް ފުރުޞަުތއަރުވަން. މެންބަރު ޙުސަ

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ

ނޑަށް ފުރުޞަުތ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މަނިކުފާ ނު ޢަމަލުނުކުރައްވާ ަގވާއިދަށް ހަވާލާެދއްަވއި އަުޅގަ

ނޑު  2015ލް ޕްރީއެ 2ދަންނަވަން. އާދެ!  ދެއްވީތީ ޝުކުރު އާދެ!  ؛ރިޤަށްޠާ ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު ،ަގއި އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅާފަިއވާ އިބްރާހީމަ  ައޅުަގނޑު ޠާރިޤް  ؛އެނަރޖީ ޠާރިޤަށް  އެންޑް  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމންޓް ށް އަުޅގަ

އާދެ! އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ސުވާަލކީ، އއ. މަތިވެރީ ނަރުދަމާގެ  ؛ގައި  2015ފެބްރުއަރީ  2ސުވާލަީކ، 

އަހަރު ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެްނ އައިސްފަިއވާ މަޝްރޫޢެކޭ. މި ނަރުދަމާ ޑިޒައިންކުރާނެ  މަސައްކަތަކީ ފާއިުތވީ ތިން

ވަނަ އަހަރު  2014މިނިސްޓަރެއް  ޢުލާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތިޔަ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓްފަރާތެއް ހޯދުމަށް އި

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް މިކަން  2015ދުވަސްވެފަިއ ވުމާއި،  ވިދާޅުވެަފއިޭވ. މި މައްސައްަކތް ނުފެށި މިހާ 

ން މަނިކުފާނުގެ މިނިސްޓްރީގެ ވިސްނުންފުުޅ ގޮތު އއ. މަތިވެރީ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަާތ  ބެހޭ ،ހިމަނާފައި އޮތުމާ އެކު

މިކަމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ދުވަސްވަރެްއ ، މިކަން ކުރިއަްށ ގެންދަން ޚިޔާލުކުރައްވާ ޮގތަކާއި ،ގޮތާއި ހުރި

 ވިދާޅުވެެދްއވަފާނަންތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ިއއްަޒތްތެރި ވަ  ޒީރަށް ފުރުޞަތުއަުރވަން. ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 

 ރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޠާއެނަރޖީ އަލްާފޟިލް  އެންޑް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރމަންޓް

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މަިތވެރި ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުެރއްިވ ުސވާލުގެ ަޖވާބުަގއި 

ލް ޕްރީއެ 30ޓެންޑަރ ޑޮިކއުމަންޓު ތަްއޔާުރކުރުމަށް ޓަކަިއ  ،ނިޒާމު ޑިަޒއިންކުރުމާއި ނަރުދަާމގެ  މަތިވެރީ ،ދަންނަވާނީ

މިޓެޑަށް ވަނީ ހަވާލުކުެރިވފަ. އއ. މަތިވެީރގެ ނަރުދަާމގެ ނިޒާުމ ޑިަޒއިންކުރުމަށް ލިޕްަރިއވެްޓ  އެންޑްރި ަގއި 2015

ަޒއިން ޓީމު ވަީނ އެ ރަށަށް ިޒޔާރަތްކޮށްފަ. ގައި ޑ2015ިޖޫން  16ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި ސަރވޭކުރުމަށް 

ބޭނުންވާ ބިން ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ  ށްޕްލާންޓަ ރޭޖު ޓްރީޓުމަންޓްޕަންޕު ސްޓޭޝަންތަކާއި ުސވަ ،ސަރވޭކޮށް ނިމި

ލްޓެންޓުން އި ކޮންސައިންފްރާސްްޓރަކްޗަރާ ގ އެންޑްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަުއސިން 2015ޖުލައި  9ބައްދަލުވުން 

 ށް ފޯމުތަކާ އެކު ބިމުގެ ހުއްދައަ . މަތިވެީރގެ ަނރުދަމާ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ ބިންތަކާ ގުޅޭ ކުރެހުންތަާކއިބާއްވާފަ ވަނީ
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އަްށ ދައަށް، މި ބިމުެގ ހުއްދަ. މި ބިުމގެ ހުއް މަިތވެރި ަކއުންިސލަށް އެންގިފަގަިއ ވަނީ 2015ޖުލަިއ  28ހުށަހެޅުމަށް 

 28ށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ އަލުން ލޭންޑު ޔޫސް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ ކައުންސި ބެހޭ ލިޔުންތަކާ އެކު ރަށު އެދި ކަމާ

ދާއިުރ ހުއްަދިއގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށްއިމުކުުރމަށް ބޭނުންވާ ބިމުގެ ޤާ ގައި. ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު 2015 ބަރުންސެޕްޓެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް  އިނިންމަ ހާރު ކޮންސެޕްޓު ޑިޒައިން މުން. މިގޮތުން މިރެވެމަސަްއކަތް ވެްސ ދަނީ ކު ގެޑިަޒއިން

ކޮންސެޕްޓު  ،އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފަ. މި ބިމުގެ ހުއްދަ ލިބުމާ އެކުއެޕްރޫވަލް ގެއެނަރޖީ އެންޑް އެންަވޔަރމަންޓް

ޑީޓެއިްލ ޑިޒައިން ކުރިއަްށގެންދިއުމަްށ ކޮންސަލްޓެންޓަށް އެންގޭނެ. މިހާރު މަސައްކަތް ކުރިއަށް  ،ޑިަޒއިން އެޕްރޫވުކޮށް 

ތެރޭގައި މުޅިން ނިމޭނެ.  ގެވަނަ އަހަރު  2015މި ރަށުގެ ޑިޒައިންގެ ަމސައްކަތް  ،ވާ މިންވަރަށް ބަލާިއރުގޮސްފައި 

ަވަނ  2016ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ެއކަށީގެްނވާ މިންވަރަކަށް  ؛ކަތް ެއކަށީގެންވާ މިންވަަރކަށްއަދި ޢަމަލީ މަސައް

ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުެގ  2016 ،އަހަރު ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހަމަޖެހިފައި ވާނަމަ

 ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރެވޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުރ ހު( މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަތުރު ުސވާލަްށ ފުރުޞަތު ހުޅުވާޝުކުރިއްާޔ. އި

 އަރުވަން. އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތު 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނަރުދަާމ  އިވާތީ، އަްއޑޫ ިސޓީގަ  ނަމަވެްސ ނަރުދަމާގެ މައްސަަލއަކަށް ނުއާ ނުުގޅުވެރި ތިއިްއޒަތްތެރި ވަޒީރު، މަ

 ،ތޯ ވިދާޅުދެްއވިދާނެތޯ؟ ވަރަށް ގިނަ ދުވަްސ ެވްއޖެ މަތިވެރިއެޭކ ެއއްގޮތަށް އިހިސާބެއްގަ ކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ކިހާއިމުޤާ

 ؟ ގޮއްސަ ތޯދާތާ. އެކަން މިހާހިސާބަށް އޮތީ ކިހާހިސާބަކަށްކުިރއަށްވެސް  އަްއޑޫ ސިޓީގެ ނަރުދަމާގެ ަމސައްކަތް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 ރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޠާއެނަރޖީ އަލްާފޟިލް  އެންޑް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރމަންޓް

ގުޅޭ ސުވާލަކަށް  ޢާޟޫއުމިއަދުެގ މަ ،ޝުކުރިއްާޔ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ސުވާުލގެ ޖަވާބުަގއި ދަންނަވާނީ

ނަޑށް ޖަވާބު ނުވާތީ އެ  ުރވެިރާވ ވާހަކަ. ޝުކުިރއްޔާ. ޒުޢު އެރުވެންުސވާލަށް އަުޅގަ

 



5 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. އިން މުޙައްމަދަށް ފުރުޞަތުރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސަމަތިވެރި ދާއި

 

 ން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:އިއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަމަތިވެރި ދާ

ެވސް ހަވާލާދެއްވި މި އަންަނ  ލޫމާތަށް ޝުކުރިއްޔާ. މަނިކުފާނުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދެއްވި މަޢު

އަށް ފޮނުވި ބަޖެޓުގަިއ ނިސްޓްރީން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް. ތިޔަ މި 2016އަހަރުގެ  ބަޖެޓަށް، 

ގެންދަން އެކަށޭނަ އަށް އިސާ، މި އަންނަ އަހަރު ކުރިނުވަތަ ތައްޔާުރކުރަްއވާފަިއވާ ބަޖެޓުގައި މިކަމަށް ެއކަށޭނަ ފަ

 ފައިސާ ހިމަނުއްވާފަިއވާނެތޯ؟ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 ރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޠާއެނަރޖީ އަލްާފޟިލް  އެންޑް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރމަންޓް

ނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވި ބަޖެޓުގަ ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! އަ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގަިއ އި، މިުޅގަ

 ހިމަނާފައިވާނެ ފައިސާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަނިކު. އިންރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސަޝުކުރިއްާޔ. ވިލިމާލޭ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެ

 

 މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސަވިލިމާލޭ ދާއިރާ

ޓުަމކީ ައޅުަގނޑުމެން ވަރަށް އްރުދަމާެގ މަސައްކަތްަތއް ހަމަ ފެކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މަިތވެރި ނައާދެ! ޝު

ނޑު  ކަަމކަށް ބޮޑަށް އެދޭ ވެްސ ހަމަ ވަަރށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު އެެދން ހަމަ މި މަސައްކަތުަގއި  ވާތީ ހަަމ އަުޅގަ

ޓަިއގެން އްގޮތެއްަގއި ފަ ކުރީކޮޅު ނަމަވެސް މިކަން ރަސްމީ ގެއަހަރު ހަމަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ މި އަންނަ

ނޑުމެންނަށް ދެއްވުމަކީ ވަރަށް އެދޭ  ،ވާތީ ކަމަކަށް ކުރިއަށް ގެންެދވިދާނެ ފަދަ ޔަޤީންކަމެއް ަވޒީރު ހަމަ އަޅުގަ

 . ޝުުކރިއްޔާ. ކޮށްދެްއވުން އެދެންސާއް ހިއްޔާ އެ މަޢުލޫމާތު އޮތި ވެގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް އެހެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ވަޒީރު. 

 

 ރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޠާއެނަރޖީ އަލްާފޟިލް  އެންޑް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރމަންޓް

އިުރ ބަެޖޓު ފާސްވެގެން އަންނަ ،ޝުކުރިއްާޔ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ުސވާލުެގ ޖަވާބުގައި ދަންނަވާނީ

 ކަމަށް ވަންޏާ  އަށް ބޭނުންވާ، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އެކަށީގެްނވާވަރަށް ހުރިކަމަށް، މަތިވެރި ދާއިރާއެ

 ޓަަވއިގެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އްއެ މަަސއްކަތް ފަ އަޅުަގނޑުމެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. މިރަށް ފުރުޞަތުޢާިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ޝުކުރިއްާޔ. ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ގުޭޅގޮތުން މަތިވެރި ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  މަތިވެީރގެ ނަރުދަމާއާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! 

ނޑު ަވޒީރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީކުރަްއވާފަިއވާ ސުވާލާ  އަކީ އަސާީސ ފެނާއި ނަރުދަމާ ،ުގޅޭޮގތުން އަޅުގަ

ޚިދުމަތެއް ކަމަށް ވީހިނދު، މި ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ސަރުާކރުން ކިހާ ބޮޑު އިސްކަމެްއ 

ައވަސްކުރުމަްށ  ؛އެކަަމށް ޢަމަލީ ،ށްދާނުދާވަރު ބަލައި އަދި ޕްރޮޖެކްުޓ ހަވާލުކުރުމަށްފަހު މަސައްކަްތ ުކރިއަ ؟ދެއްވަންތޯ

  ؟ްއގެ މަސަްއކަެތއް ކުރަްއވަންތޯޓަކައި ކިާހވަރެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ަވޒީރު. 

 

 ރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޠާއެނަރޖީ އަލްާފޟިލް  އެންޑް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރމަންޓް

ނޑު ދަންނަވާނީ، މި  ޝުކުރިއްޔާ  ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި ސުވާުލގެ ަޖވާބުަގިއ އަުޅގަ

 10ރަށެއްގެ ނަރުދަމާގެ ޑިަޒއިންގެ މަސަްއކަތް ުކރިއަށް އެބަ ދޭ. މިހާރު  41މި އަހަރު މިހާތަނަށް  ؛އަހަރު މިހާރު

ރަށެްއެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް  10އެބަ ދޭ. މި ވަގުތު ވެސް  ރަށެއްގެ ނަރުދަމާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުިރއަށް

ަވނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2015ރަށުގެ މަސައްކަތް ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާމު  10އެބަ ދޭ. އެއީ، މިދެންނެިވ 

 ނަދޫ، ނ.ތި ގަމު، ގދ. ތުާރކުނު، ލ. މަސައްކަތް ނިންމާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މި ރަށްރަށުގެ ތެރޭގަިއ؛ ހއ.

ރަށުގެ  10. މި މީދޫ އަދި ރ.މަޑުއްވަރީ ކަނޑިތީމު، ރ. ހޯރަފުށި، ށ. މަޑިފުށި، ހއ. ބުރުނި، ތ. ޅުދޫ، ތ.ހޮ
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هللا ރަށަކީ މި ސަރުކާރު، ރައީސް ޢަބްދު 10މަސައްކަތް އިރާދަކުެރއްިވއްާޔމު މި އަހަރު ތެރޭގައި ނިންމާނެ. މި 

ރަުށގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރު  10ރަށް. އެހެންވީމާ، މި  10ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ހަވާުލިވ ފަހުން ފެއްޓުނު 

އަުޅަގނޑުމެން މި މަސަްއކަތް ިނންމާނަން. މި މަސައްކަތަކީ  ،ސްޕީޑެްއގަިއ އިރާދަކުެރްއވިްއޔާމު މަސައްކަްތކޮށް

ނުޑމެން އިރާދަކުރެއްވި  އްޔާމު މި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ައސާސީ ޚިދުމަތްތަކަށް ވާތީ، އެ މަސައްކަތް އަުޅގަ

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ތެރޭގައި ވެްސ  ،ގޮތަށް މި އަހަރު ތެރޭ ނިންމައި، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި  މަސައްކަތް މިދެންނެވި

 ޢަމަލީ މަސައްަކތް ފެއްޓިގެންދާނެ ވާހަކަ ދަްނނަވަން. ގެތަކުއަދި އިތުރު ވަރަށް ަބއިވަރު ްޕރޮޖެކްޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްާޔ. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޝުކުރި

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ުސވާލަކީ، މާފަންނު ހުޅަނގުކޮުޅގަިއ ހަދަމުންގެންދާ  އާޓިފިޝަލް ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ކޮށްފަިއ ކޮށްފައިވޭޯތއާިއ، ޓެސްޓުަގއި، އެ ތަނުަގއި ލޮނުަގނޑު ރައްޔިތުން މޫދަށް އެރެން ކަމުދާވަރަށް ޓެސްޓުބީޗު

 ެއކަމުަގއި ކޮން ނަތީޖާއެއްތޯ ނުކުތީ އޮޅުންފިލުަވއިދީފާނަންތޯ؟ ،ވާނަމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޠާއެނަރޖީ އަލްާފޟިލް  އެންޑް ޓްމިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރމަން

މިއަުދެގ  ،ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ ކުެރްއވި ުސވާލުެގ ޖަވާަބކަށް ދަންނަވާނީ

ނޑަށް އެުރވެން ނެތް ވާހަކައުމަ  . ޝުކުރިއްޔާ.ޟޫޢާ ނުގުޅޭ ުސވާލަކަށް ވާތީ، އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ގެމަނަފުށީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ
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ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮތުގައި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ުސވާލަކީ، ީމގެ  ކުރީަގއި އަުޅގަ

މީގެ ކުރީަގއި ެއްއވެސް ރަށެްއަގިއ، މީހުން އުޅޭ ރަށެްއަގއި  ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި ވޭސްޓްެމނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމު

ވޭސްޓްމެނޭްޖ  ޤާއިމުކުރެވިަފއެއް ނެތް. މި ސަރުކާރު އައުމަށްފަހުަގއި ކިތައް ފެނާއި، ކިތައް ނަރުދަމާއާިއ، ކިތައް

ޤާއިމުކުރެވިފައި ވޭތޯާއއި، މީގެ ކުރިން ކިާހވަރެއް ޤާއިމުކުެރވޭޯތއާިއ، އަދި އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ  ސިސްޓަމު

ނޑަށް އެނގިފައި އޮތް ގޮތުން މިހާރު ޑިޒައިން ވަނީ ނިމިފަ. ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނަރުދަމާގެ  ގެމަނަފުށީގައި އަުޅގަ

 ކުރިއްާޔ.ކޮންއިރަކުތޯ ކުިރއަށްދާނީ؟ ޝު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ަވޒީރު.

 

 ރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޠާއެނަރޖީ އަލްާފޟިލް  އެންޑް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރމަންޓް

ނުޑ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ސުވާުލގެ ފުރަތަމަ ބައިގެ ޖަވާުބގައި  އަުޅގަ

ޔާމީން ސަރުކާރާ هللا ވަނަ އަހަރު ރައީސް ޢަބްދު 2013 ،ވީމަ ދަންނަވާނީ ޖެނެރަލް ސުވާލެއް ،ދަންނަވާނީ

ރަެށްއގެ ފެނުގެ  5ރަށެްއގައި ނަރުދަާމގެ ނިޒާމު ާޤއިމުކުރެވިަފއި ަވނީ. އަދި  30ހަވާލުެވވަަޑއިގެންެނވިއިރު ާރްއޖޭގައި 

ނޑު ދަންަނވާނީނިޒާމު ޤާއިމުކުރެވިަފއި ވަނީ. ދެން  ޟޫޢާ ގުޅޭ އުއެއީ މިއަުދގެ މަ ،ދެވަނަ ބައިގެ ުސވާުލގައި އަުޅގަ

 އެ ުސވާަލށް އަޅުަގނޑަށް ޖަވާބު އެރުެވން ނެތޭ. ސުވާލަކަށް ުނވާތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.އަށް ރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއުތުރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެ ޝުކުރިއްާޔ. މައްޗަްނގޮޅީ

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ

ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ އަޅުްއާވނެ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑު ހަމަ  10އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު ޖަވާބުދެއްވަމުން ވިދާުޅވެއްޖެ 

ހެން ރަށްރަށުަގއި ރަށެއްތޯ؟ އެ 10ިވސްނަވަިއގެން ހޮްއވެިވ  ްއގެ މަްއޗަށްސެެއއީ ޮކން އަސާ ،އަހާލަން ބޭނުންވަނީ

ކަމަށް  ނަޖިްސ ބޭރުކުރާ ނިޒާމު އެ ރަށްރަށަށް ބޭނުންނުވާނުވަތަ  ،ދިއުން އެއީ ނާއަށް ދާޚާ ތިބޭ މީހުން ފާ

ދާ ަވގުތަށް  މަސައްކަތަށް ،ބައްލަވަނީތޯ؟ އަދި މަނިކުފާުނ ޖަވާބުަގއި ދިގު އިދާރީ ކަްނކަމެއްގެ ވާހަކަ ވިދާުޅވިއިރު 

 އިދާރީ ަވގުތަށް އެ ނަާގ ވަގުތު... ،ވުރެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ަވޒީރު.

 

 ރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޠާއެނަރޖީ އަލްާފޟިލް  އެންޑް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރމަންޓް

ރާއްޭޖގެ  ،ރެްއވި ސުވާުލގެ ޖަވާުބގައި ދަންނަވާނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކު

ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކުގެ ރައްޔިުތންނަށް ވެސް ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާުރގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި 

ެރވޭީތ މިންވަރުން ކޮށްދެމުންނޭ މި ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެއްަފހަރާ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ހުރިހާ މަސައްކަެތއް ނުކު

ރަެށއްަގިއ  41މަަސއްކަތްަތއް އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ ހަމަ މި ދަންނަވާހެން މި އަހަރު ތެރޭގަިއ  ؛ކޮންމެވެސް

ތް ތަުނގަިއ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ ިޑޒައިްނ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރެެވމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް އޮ

ައވަސްމިނެްއގަިއ ވީހާވެސް ގިނަ ރަށެްއގަިއ  އެންމެ ނޑުމެންނަށް ެވވުނުއަޅުަގނޑުެމން ހަމަ އަޅުގަ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

 ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަަވން.ވި މާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ކުރެނަރުދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ރިފާޢަهللا ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަ

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެން ނަށް މިއަދު މި އެނގި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ މިނިސްޓަރު. އާދެ، އަުޅގަ

ސީ ޚިދުމަތްތަކެއް ދެވެްނ އޮތް ައސާވަިކ ރަށަކަށް ބެލުމެއްނެތި  ،ށް މި ސަުރކާުރން އެިކ ދާއިރާތަކަ ދިޔައީ ހާމަވެގެން

އެންމެ ފުރިހަމައަށް ދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން. އެހެންީވމާ، މި މަސައްކަުތގައި މަިތވެރި ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި 

ިމ  ،އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ގައި އަދު ަވރަށް ސާފުކޮށް ލިބުނުއިރުމެންބަރު ސުވާލުކުރަްއވަިއގެްނ ސުވާލުގެ ަޖވާބު މި

 ؟ތަކުން ުސވާލު ނުުކރެވެނީބާަވއޭސިޓީން ނުވަަތ އެހެން ގޮ ެރޭވއިރުަގއި މިނިސްޓަރާކަހަލަ ސުވާލުތައް ކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަތްތެރި ވަީޒރު.

 

 ރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޠާއެނަރޖީ އަލްާފޟިލް  އެންޑް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރމަންޓް
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ައޅުަގނޑަށް ހަމަ  ތެރި ަރއީސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އެ ކުރެްއވި ުސވާުލގެ ޖަވާބުަގއިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 ޖަާވބު އަޅުަގނޑުމެން އަުރވާނެ ާވހަކަ ދަންނަވަން. ،ގޮތް އެ ކަންަތއް ހުރި ،ނަމަ އައްަސަވއިފިސިޓީއަކުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢާރު ޢަލީ ންބަޝުކުރިއްާޔ. ކެލާ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 

 ރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢާކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

ނޑު ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު، ައޅު މަތިވެރީެގ  އއ. ،ވަނީގަ

ިކ މަސައްކަތް ކުރަްއވާ ވާހަކަ ވިދާޅުިވ. ދެންމެއަކު ބޭފުޅަކު ތާވަލުގެ ެއކި ހިސާބުގައި އެ  ؛ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް އެކި

އެހެްނވުމުެގ  ސާފުކުރަްއވައިފި މި ހުރިހާ ބޮޑު ހާސަރެއް ނުދަމާ ކުއްލިއަކަށް މަަސއްކަތް ކުރަްނވީނޫންހޭ. އޭގެ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ހުރިހާ ރަށެ ކަމަށް ވާނަމަ ކިހިނެއްތޯއޭ ސަބަބުން، އެހެންެވއްޖެ އް ެއއްފަހަރާ ކުިރއަށް ވާނީ؟ ައޅުގަ

 ގެންދެވިދާނެތޯއޭ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޠާއެނަރޖީ އަލްާފޟިލް  އެންޑް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރމަންޓް

 ވިދާޅުވި އެްއެޗއް. ނޑަށް މާ ރަނގަަޅކަށް ސާފެއްނުވިއަޅުގަ 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި މަތިެވރި ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

އް ވަރަށް ެއކަށީގެންުނވާ ވާހަަކއެއް ަދއްަކވައިިފ އިނގޭތޯ. ގެ މެންބަރެހުތެރި ރަީއސް. ދެންމެ މި މަޖިލީއިްއޒަތް

ނޑު  ތާކުނުޖެހޭ ވާހަކަންސަރުކާރަށް ތާއީދު އިތުރުކުުރމުގެ ނިޔަތުަގއި މި ކަހަލަ ާތކު ދަްއކާީތ މި ދަންނަވަނީ. އަުޅގަ



11 

 

ނޑު އެތަ  2015ލް ެއޕްރީ 2ދެންނެވިން މި ސުވާަލކީ  ުދވަހެއް ވަންދެން  އްގަިއ ައޅުަގނުޑ ލީ ސުވާެލކޭ. އާދެ، އަުޅގަ

އެޕޮއިންޓްމެންޓަކަްށ އެދި ނުލިބިގެން މި ސުވާުލ  ،ެއސްކޮށް.އެމް.އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރަށް ގުަޅއި ޖަވާބެއް ނުލިބި، އެސް 

ހެޔޮފުުޅކަމުން  ތްތެރި ވަޒީރު ވަރަށްނުކުރަްއވަިއ، އިްއޒަފަހުން މަނިކުފާނު ގަވާއިާދ ޚިލާފަށް މި ސުވާލު އެޖެްނޑާ ލީ

ފަހުން އެޕޮއިންޓްމަންޓެއް ވެސް ދެްއވާަފއި އެބައޮތް. ފޯނު ވެސް ކުަރއްވާަފއި ވެސް އެަބއޮތް. ސާފު  ށް ޭއގެއަޅުަގނޑަ

 ،ނީ. އެހެންނޫނަސް. އެހެންވީމާ، ުސވާލު ލާންޖެހެޖަވާބު ދެްއވާނެ ކަންނޭނގެ  ޤވެސް ވެއްޖެ. ތެެދއް

ަވނީ ކޮންމެވެސް ސަބަބުތަކެްއ  މި ންކަން ހުޅުވިފައިކަ ަވޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުމުގެ ގާނޫނުަގއި މި އިނޫނުއަސާސީއާ ޤާ

 ވާހަކަދައްަކާވިއރުގަިއ، އަލަށް ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. މިހެން ހުރެގެންކަން އެނގެންޖެހޭނެ މިގޮތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިއ ެއްއވެސް އި ދު ނެންގެިވ ނިޒާީމ މައްސަލަޝުކުރިއްާޔ. މަތިވެރި ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުަސިއން މުޙައްމަ

ދިއްދޫ ދާއިާރގެ  ،ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ފާހަަގުކރައްވާަފއިނުވޭ. އާދެ! އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ

 ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދަށް.هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދުދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަުރ ހަމަ އަޅުަގނޑު ވެސް ހަަމ ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުްނވަނީ 

ފެން ތަޣައްޔަރުވެ، ފެން ބޭނުންނުކުރާތާ ވަރަށް ޒަމާންވެއްޖެ.  ،ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ފެނުގެ ނިޒާމު ؛އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާ

ަސއްކަތް ދިއްދޫގެ މަސަްއކަތް ވެސް ިކހާ ތަނެއްގައި ނިންމާލެވޭނެތޯ؟ ނޫނިއްޔާ އެ މަސަްއކަތް އެހެންވީމާ، އެ މަ

 .ގެންދަނީއިއެއާެއއްކޮށް، ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުމީ މި މަސައްކަތް ދިގުލަ  ފެށޭނީ ކިހާ ހިސާބެއްގައިޯތއޭ؟ ހަމަ 

ދެވޭީނ އިވީހާވެސް އަވަހަކަށް ިމ މަސައްކަތް ނިންމަ. އެހެންީވމާ، މީ ެވގެންދާ މަސައްކަތެއް ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް

ނޑު ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ؟އިކިހާހިސާބެއްގަ   ތޯ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޠާއެނަރޖީ އަލްާފޟިލް  އެންޑް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރމަންޓް

ތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ުސވާލުގެ ޖަވާބު ަދންނަވާނީ މިއަދުގެ މައުޟޫޢާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ނޑަށް ޖަވާބު ެއރެވެން ނެތް ވާހަކަ. ޝުކުިރްއޔާ. ށްގުޅޭ ުސވާލަކަށް ނުވާތީ އެ ުސވާލަ  އަުޅގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއވުން:

 އިބްރާހީމްދީދީއަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ. ފޭދޫ ދާއިރާގެ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ވެސް ަހމަ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ތެރޭަގއި ގެ މި އަހަރު ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ތޯ؟ ހަމަ އިއްޒަްތތެރި މިނިސްޓަރަށް ޖަވާުބ މަސައްކަތް ފެށޭ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ތެޭރގަިއ ފޭދޫ ދާިއރާ ހިމެނޭ

 އެރުޭވވަުރގެ ސުވާެލއް ެވއްޖިްއޔާ ޖަވާބުދެްއވުން އެދެން ހަމަ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޠާއެނަރޖީ އަލްާފޟިލް  އެންޑް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރމަންޓް

ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި ުސވާލަީކ މިއަދުެގ މައުޟޫޢާ ގުޭޅ ުސވާލަކަށް  ޝުކުރިއްޔާ 

ނަޑށް ޖަވާބު އެރެވެން ނެތް ވާަހަކ ދަންނަވަން.  ނުވާތީ އެ ުސވާލަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހީމް ޙަސަނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާ ޝުކުރިއްާޔ. ތޮއްޑޫ ާދއިރާގެ

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ކުރަން މި ުއޅޭ ސުވާލަކީ ަމއުޟޫޢާ ުގޭޅ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. މިއަދު އަުޅގަ

ނޑު ދޫކޮށްލީ.  ސުވާލެއް ހީނުވާތީ އަުޅގަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޝުކުރިއްާޔ. ވިލުފުށީ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ
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 ގެނެވޭނެ. އެ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ހަމަ ސުވާލުުނކުރުން. އެހެންވީމާ، ލިޔުމުން ވެސް ސުވާލު

ނުޑ ދެ ސުވާެލއް ކޮށްލަްނ ގަސް ކުރަން މިނިސްޓަރު ތުވެސް ރަނގަޅު ގޮތެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ތޯ؟ އަދި އިގެ ނަރުދަމާގެ މަަސްއކަތް މިހާރު ފެށިފަފަހުން މިހާތަނަށް ކިަތއް ރަށު  ވީމަ. މި ސަުރކާުރ ައއިނެ ވަަޑއިގެން

 ކިތައް ރަުށގެ މަސައްކަްތ ފެށޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަންދާޒާކުރަްއވަންތޯ؟ ،މި ފަސް އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ަވޒީރު.

 

 ރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޠާއެނަރޖީ އަލްާފޟިލް  އެންޑް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރމަންޓް

ތެިރ މެންބަރު އެ ކުެރްއވި ުސވާލުެގ ޖަވާުބގަިއ އަުޅަގނޑު ކުރިންެވްސ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތް

މަީލ ޢަ ،ރަުށގެ ނަރުދަމާގެ ިނޒާމުގެ މަސަްއކަތް 10ފަހުން މި ވަގުތު ެވސް  މިހާރު މި ސަރުކާރު ައއި ،ދެންނެވިހެން

ތެރޭގައި ވެސް ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ދަނީ. އަދި އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި އަންނަ އަހަރު  މަސައްކަތް މިހާރު ކުރެވެމުން މި

ލޯނު އެީހގައި ބޭނުްނވާ ފައިސާ ވެސް މިހާރު ވަނީ  ،ެއއަށް ބޭނުންވާ .މަލީ މަސައްކަތްަތކެއް ފެއްޓޭނެޢަރަށެއްގެ 

ނުޑމެންނަށް އަދި ސީދާ އަދަދެއް ދަންނަވާކަ . އެކަަމކު، އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މި ނގެނޭ ށްލިބިފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ރުދަމާގެ ިނޒާމުެގ މަސައްކަތް ަރށުގެ ނަ 10ހަރު ވެްސ އަންނަ އަ  ނިންމުމުެގ ހަމަ ޕްލޭނުގައި އަުޅގަ

ްއކަތް ނިންމަން މަސަ ގެރަުށގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު 10ނީ. މި އަހަރު އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ މި ދެންނެވިހެން އުޅެ

 .ންެގ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ނިންމާނަ ރަށު  10. އެހެންވީމާ، ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ އެ ޕްލޭންކުރެވިފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.މަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައް ދާއިާރގެ ޝުކުރިއްާޔ. އަލިފުށީ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން އަލިފުށީ

 ؛ައޅުަގނޑު ތަމްސީލުކުރާ ާދއިރާ ،ރި ަރީއސް. މަރުޙަބާ ވަޒީރު. އާދެ! އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

އި އޮީތ ފަދިއެ ކަުއންސިލުތަކުން އެ ،ތީުމ، ވާދޫ، އަނޮގޅިތީމުގެރަސް  ؛ދެން އޮތް އަނެއް ތިން ރަށް އި،އަލިފުށި ފިޔަވަ 

އޮތީ. ނަރުދަމާެގ ނިޒާމު ހިމަނައިދެއްވަން. އަދި ވަޒީރަށް ސިޓީ ވެްސ ފޮނުވާފައި  ؛ގައިމި ފެށޭ އަހަރުގެ ބަޖެޓު

ނޑު އެދެނީ ،އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު އެދެނީ  ްއަވއި ބަޖެޓް ތައްޔާުރކުރަ ގެއަންނަ އަހަރު ،ސުވާލަކަށް ުނވިޔަސް އަުޅގަ
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ފެށި ގައި ހިމަނައިދެއްވުމަށް. ހަމައެއާެއުކ، އަލިފުށީގެ ނަރުދަމާ ނުބަޖެޓު ވާއިރު އެ ތިން ރަށުގެ ނަރުދަމާށް ފޮނުހަމަޖިލީ

 ...ވިދާޅުވެަފއި އޮތީ. އެހެންވީމާ އަހަރު ފެށޭ ހިސާބުގައި ކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް .އަދި މިހާތަނަށް އޮތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ަވޒީރު. 

 

 ރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޠާއެނަރޖީ އަލްާފޟިލް  އެންޑް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރމަންޓް

ިމއަުދެގ  ،ަރއީސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުެރްއވި ުސވާލުެގ ޖަވާބަށް ދަންނަވާނީ ތެރިރިއްާޔ ިއއްޒަތްޝުކު

ނޑަށް އެ ުސވާލަށް ޖަވާބު އެެރވެން ނެތް ވާހަކަ. ޝުކުިރއްޔާ.  މައުޟޫޢުގައި ހިމެނޭ ސުވާަލަކށް ނުވާތީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަުރަވން.އަށް ފުރުޞަތުهللاމެންބަރު ީއާވ ޢަބްދު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި އުތުރު ޝުކުރިއްާޔ. ގަލޮޅު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ދުން މާލޭގަިއ ހާގެ ިއއްތިރެައކު ޫޔރަޕުއިހަކަށް އްޒަތްތެރި ަވޒީރު. ދާދިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ އި

އްަތއް ދިވެިހ ގެ ކަންތަމިހާރު އެްނވަޔަަރމަންޓު ،ވަނީ ދުގެ ސަފީރު ވިދާުޅެވފައިހާއިއްތި ގެ ލާެއްއގައި ޔޫރަޕުފުޙަބޭއްވި 

ުދެގ ހާން މި ދަންނަވަނީ ޔޫރަޕް އިއްތިމިހެ ،ކަމަާށއި ކުރާ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ކަންބޮުޑވާސަރުކާރުން މެނޭޖު

ނޑު  ންދާތީ ކަމަށް ިވދާޅުވެފައިހޭ ކަްނކަމަށް ދެމުއެތައް ފަންޑިންެނއް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ތިާމވެއްާޓ ބެ ވަނީ. އަުޅގަ

ދުން މިކަމާ ހާއިއްތި އަދި ޔޫރަޕު ،ޓްރީއާ ހަވާލުކުރީމާއީ.އައި.އޭގެ މަަސއްކަތް ޓޫރިޒަމް ިމނިސް ،ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ

 ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުެރްއވީމާ މަނިކުފާނު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރި ވަީޒރު.ޝުކުރިއްާޔ. އި 

 

 ރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޠާއެނަރޖީ އަލްާފޟިލް  އެންޑް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރމަންޓް

މިއަުދެގ  ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ސުވާުލގައި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ

ނޑަްށ ޖަވާބު އެރެވެން ނެތް ވާަހކަ. ޝުކުރިއްޔާ.މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ުސވާލަކަށް ުނވާތީ   އެ ުސވާލަށް އަުޅގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިަފއިވާ ަވގުތު ނިމުނީ ކަމުގައި  ޝުކުރިއްާޔ. އިްއޒަތްތެރި ވަީޒރު. މި ހިސާބުން ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުމަށް ކަ

އެންޑް އެނަރޖީ ސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަަރންމަންޓް ފަހަރު މިނި ދަންނަވަން. މި ފުރުޞަތުގައި އަދިވެސް ެއއް

 ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު(  ށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުރު އިބްރާހީމަ ފާޟިލް ޠާރިޤްއަލް

 

 ށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު.މަޖިލީހަ . 6

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 .ށް ތަޢާރްފަކުރަންޖެހޭ ބިލުމަޖިލީހަ، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގާނޫނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެން ތިމަރަފުށީ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -6.1

ނޑުަގިއ ދުއްވާ ) 78/69ނަންބަރު  ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ( އައުޅަނދުތައް ދުްއވުާމ ބެހޭ ގާނޫނުކަ

ިއޞްލާޙު  ށް( އައުޅަނދުތައް ުދއްވުމާ ެބހޭ ގާނޫނުަކނުޑގައި ުދއްވާ ) 78/69ގާނޫނު ނަްނބަރު ކިޔުން ިއްއވުން. 

 ނައުުމގެ ބިލު.ގެ

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާ ބުދަ  2015އޮކްޓޫބަރު  7ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

 ގަިއ. 9:00ދުވަހުގެ ހެނދުނު 
 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. لعالمينا رب   هلل والحمد

____________ 


