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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ ދެވަނަ ަދއުރުގެ ދެވަނަރުގެ ހައަ ވަނަ 2017

 ދުވަސް( )ައންގާރަ 2017 ޖޫން 6

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.އިްއަޒތްތެރި  25ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 .ން މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

  .ންމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުރުކުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2017/2/2އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

އަުށް ހަތަރު ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާ.  2017/18/14އިން  2017/18/11ޔައުމިއްޔާ ފާްސކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  -3.2

ވަނަ ޖަލްސާައުށް ހުރި ޔައުމިއްޔާތައް. ިމ 14ވަނަ ޖަލްސާއިން  11އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ  2017އެއީ 

ޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިުޓގައި ާޝއިޢުކުރުމަުށްފަހު އެްއވެސް މެންބަރަކު އިޞްާލޙެއް ހުުށަހަޅުއްވާަފއިނުވާތީ، 

 ލީހުގެ ިރޔާސަތުން ގަބޫުލކުރާ ަޔއުމިއްާޔތަކެއް ކަމަުށް ނިންމައިފިން.ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ ޔައުިމއްޔާތަަކކީ މަޖި

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނިވަން މުއަްއސަސާތަުކގެ. ެއއް ބަދަލުތައްކޮމިީޓތަކަުށް ައއި ބަ. އެންގުން އަންގާިރޔާަސތުން ، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ގެ ބަދަލުގައި އެ އިބްރާހީމްދީދީދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފޭދޫ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ  ކަންތައްތަކާ ބެހޭ

ެދްއވުން އެދިވަަޑިއގެން ހަމަޖައްސަވައި ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކުދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ތ. ގުރައިދޫކޮމިޓީއަުށް 

ވަނަ ާމއްދާެގ  107ުދގެ ންޓްރީ ގްރޫުޕން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިގެ ޕާލަމެ.ޕީ.އެމްޕީ

ވާ ގޮތުގެ މަތީން ަމޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ާޕޓީތަކުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫުޕެގ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ )ހ(ގައި 

ވަަނ  107ހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ަގއި އަްނގާފަ. އެ 2017 ޖޫން 5އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 ކާުށިދޫ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ  އިޖްތިމާޢީމާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. 

ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދޫ ދާއި ދަލުަގއި އެ ކޮމިީޓއަުށް ެކޔޮގެ ބަފައިޞަލް ނަސީމްދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފިއވޭ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެިދވަަޑިއގެން މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް 

 ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގއި ވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ  107އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ގައި އަްނގާފަ. 2017 ޖޫން 5މް.އެސްައކުން ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ އެސް.އެ

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތުަށް  107އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 ފައިޞަލް ނަސީމްގެ ދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިަވޑަިއގަންނަާވ ާކުށިގައި ހިމެކޮމިޓީ މާލިއްޔަތު އިޢުލާންކުރަން.

ން ހަމަޖައްސަވައިެދްއވު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމްދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު  ކެޮޔދޫބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް 

އެ ިލޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ ގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެދިަވޑަިއގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ަގއި ވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަެމންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް  107

ވާއިުދގެ ގައި ައންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ގަ 2017 ޖޫން 5އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސައކުން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގއިާވ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮަތުށް އިޢުލާންކުރަން. ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި  107

 ހިތަދޫ މެދުެގ ބަދަލުަގއި ެއ ކޮމިީޓއަުށް ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލްާދިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ގަމުހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދިަވޑަިއެގން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ  އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން  107ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 ޖޫން 5ލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން  107ގައި އަްނގާފަ. އެހެންަކމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  2017

ދާއިރާގެ  މާފަންނު ހުޅަނގުިއގަންނަވާ އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުަރން. ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަ 

އިބްރާހީމް  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހިތަދޫ މެދުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮިމޓީއަުށް މުޙައްމަދު ފަލާޙްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުްނ ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން އެދިވަަޑިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއް މުޙައްމަދުދީދީ
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ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގިއ ވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ  107ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން،  2017 ޖޫން 5ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުްނނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.  107ޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަ

ބަދަުލގަިއ އެ  ގެއަޙްމަުދ މަރުޒޫގު ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފެލިދޫކޮމިޓީަގއި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ  އިޖްތިމާޢީ

ހަމަޖައްސަވައިދެްއުވން އެދިވަަޑއިގެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އިބްރާހީމް ނަޞީރުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަކޮމިޓީއަުށް މުލަކު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ާވ  107ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕު

ވަަނ  107ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  2017 ޖޫން 5އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ަގާވއިދު ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަާވ މާފަންނު  މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ ަމތީން އެކަން އެގޮތަުްށ އިޢުލާްނކުރަން.

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި އުތުރު 

މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދިަވޑަިއެގން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ްގރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގއި ވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ  107ގެ ގަާވއިދުގެ އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހު

ަގއި އަންގާފަ.  2017ޫޖން  5ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްއަކުން 

)ހ(ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތުަށް  ަވނަ މާއްދާގެ 107އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

އިޢުލާންކުރަން. މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަްނނަވާ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ 

ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެ

ނާޡިމް ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާަލމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން 

ރީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލަމެންޓް 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ  2017ޖޫން  5ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް ެއކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. އިމްތިޔާޒު ކޮމިީޓގަިއ  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް ފެލިދޫ  ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހިތަދޫ

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫގު ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދިވަަޑިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(ގައި ވާ ގޮުތގެ މަތީން  107ގެ ގަވާއިުދގެ ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހު

ޖޫން  5މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

)ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން  ވަނަ މާއްާދގެ 107ގައި އަްނގާފަ. އެހެންަކމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  2017

 އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުސވާލު.، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

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

ބްރާހީމާ ކުރަްއވާ ސުވާލު. މި ފުރުޞަުތގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވަޔރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އަލްފާޟިލް ޠާރިޤް އި

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

 ސުވާލުކުެރއްވުމަުށް.ރިޔާޟަުށް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

`. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު. އަޅުގަނޑުގެ ުސވާލަކީ، ތ. ވަންޫދގެ 

 ކުރިއްޔާ. ންުދަވހަކުންތޯ؟ ޝުތްކުރުުމގެ މަސައްކަތް ފެުށޭނީ ކޮގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ރިޔާޟް، ތ. ވަންދޫ ގިާރ هللا ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ތ. ކިނބިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ކުެރއްވި ސުވާުލގެ ޖަވާބުަގއި ދަންނަވަންޖެހެނީ،  ހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ަމސައްކަތް ފެުށޭނެ ދުވަަހކީ ކޮްނދުވަހެއްތޯސަރަ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައިނުވާތީ، އެ މަސަްއކަތް ފެުށޭނެ 2017ތ. ވަންދޫގެ ގިރާ ސަރަހައްުދ ހިމާޔަތްކުރުމަުށް 

 ކަމަުށް. ޝުކުރިއްޔާ. ދަތި ތާރީޚެއް މި ވަގުތު ދަންނަވަން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީުރ. ކުރެވިފަިއވާ ސުވާލާ ުގޅިގެން ވަޒީރު ދެއްވާ ޖަވާބާ ގުިޅގެން އިތުރު ސުވާލު ކުރެްއވުމާިއ، 

ުކރައްވާަފއިވާ ސުވާުލގެ މަިއ  އަދި އިތުރު ުސވާލު ކުެރްއވުމުން ޖަވާބު ދެއްވުމަުށް ވެސް ިމ އޮންނަނީ ލިޔުމުން ވަޒީރާ 

ނުކުތާއާ ގުޅުންހުރި ުސވާލުތަްއ. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރަުށް ވެސް ދަންަނވަން. ލިޔުުމން ވަޒީރާ ކުެރއްވި ުސވާލާ 

 ގުިޅގެން ދެއްވި ަޖވާބާއި އަދި ލިޔުމުން ވަޒީރާ ކުެރއްވި ުސާވލާއި، އެ ުސވާުލގެ މައި ނުުކތާއާ ގުޅުން ނެތް ުސވާލެއް 
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ނޫްނ  ޖަވާބު ދެްއވާ ގޮތަކަުށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި އޮންނަ ގޮތުން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ކުެރްއވި ކަމަުށް ިވޔަސް

މަތީން ޢަމަލުކުރެއްވުމަުށް  ނުލިޔަސް އެގޮުތގެ އިފަހަރަކު އަޅުގަނުޑ ދަންނަވަ ހަމަޖެހިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ

އަުޅގަނޑު ެއގޮތަުށް އަުޅގަނުޑގެ އަމިއްލަ ނަފްސަުށް  ވާތީވެ ކޮުށްދޭންޖެހޭ ކަމަުށްންދާއަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަުށް ހަނ

ައޅުގަނޑު އިތުރު ުސވާލަުށް މިހާރު )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( އަރުވަްނ. ތީން. އިުތރު ސުވާލަުށް ފުރުޞަތުވެސް ހަނދާންކޮުށްގަ

 ުށް.ރިޔާޟަهللا ދުމެްނބަރު ޢަބްިއއްޒަތްތެރި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އަރުވަނީ  ފުރުޞަތު މި

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވަންޫދ  ތ. ،އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަަތކީ

ބަޖެޓުަގިއ  ވެސް ަވނަ އަހަރުގެ 2015 ،ވެސް ަވނަ އަހަރު 2014ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ 

 ވިދާޅުީވ ބަޖެޓުަގއި ނެތީމަ މި ދެންމެ ހިމަނާފައި މި މަސައްކަތް ުނކޮުށް އޮތް މަަސއްކަެތކޭ. ިއްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު

ކަންކަން ނުކުރާކަން އަުޅގަނުޑ  މި ސަރުކާރުން މި ،އަހަރުަގއި ނެތޭ. އެހެންވީމާ، ބަޖެޓުގައި އޮަތސް ނުކުރާަކން

މަަސއްކަތްތައް ހިނގަމުންދަނީ. އެހެންވީމާ،  ،ނޫންކަން ޕްރޮޖެކްޓުތައް ގަކުރަން. ެއއީ ކޮންމެހެން ބަޖެޓުގައި އޮެވގެނެއްފާހަ

ވަގުތު.  ރަުށް ގިރަމުންދާތީ ރައްޔިތުންނަުށް ދިރިއުޅެން ދަތި މި ބޮޑު ކަންބޮުޑވުމެްއ އެ  ވަންދޫގެ ަރއްޔިތުްނގެ ވަރަުށް

 ގައި ސަުރކާރުން...އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ދެކޭގޮތު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:އިބްރާހީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް

 ތ. ،އޮތީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުވި ވާހަަކިއގައި ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން

ވަނަ އަހަރު ދައުލަުތގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓުަގިއ  2015ައދި  2014ވަންދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު 

ގުިޅގެން ސަރުކާުރގެ ަބއެއް  އަުށް ައއި ތަފާތު ބަދަލުތަކާ ވެސް ަދއުލަތުގެ އާމްަދނީ އަހަރު 2ހިމެނުނު. ނަމަވެސް، މި 

ެލވުނު. އިތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސަ ސަރަހައްދު ހިމާޔަ ވަންދޫގެ ގިރާ ނު ބަދަލުގެ ތެރޭަގއި ތ.މަޝްރޫޢުތަކަުށް ގެނެވު

ވަނަ އަހަރަުށް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅި ބަޖެޓުގައި  2016ުށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ދޮުށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަވަންދޫ ގޮނޑު ތ.

ުތގެ ބަޖެޓުގައި ފާްސެވގެން އަިއއިރު ިމ މަޝްރޫޢު ހިމެނިފައި ނެތް . ނަމަވެސް، ދައުލަނިސްޓްރީން ވަނީ ހިމަނާފަމި

 ެވސް ދަންނަވަން. ުޝކުރިއްޔާ. ވާހަކަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ުށް ފުރުޞަތުރިފާޢަهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އާދެ! ނުކުރެވޭ ވާހަކަތަްއ ދައްކަމުންދާއިރު އަުޅގަނުޑ 

ކިހާ ސަރަހައްެދްއ  އިފަހުން ކިތަްއ ރަުށުގަ މިސަރުކާރު ައއި ،ބޮޑަުށް ުގޅޭނޭ ހިތަުށްއަރަނީ ހަމަ މި ޓޮޕިކާ ވަރަުށް

 ދަުށުން؟ ޝުކުރިއްޔާ. ގެ ބެއްެލވުމުގެތޯ ތި މިނިސްޓަރުކޮުށްދެވިއްޖެހިމާޔަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޠާރިޤް އިބްރާހީމިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ 

މާވެފައިާވ ތިމާވެުީށގެ ބޮުޑ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރަުށް ގިރުުމގެ މައްސަަލއަކީ ާރއްޖޭގެ ރަުށްރަުށަުށް ދި 

ުށްރަުށުގެ ހާލަތު ދިރާސާކުޮށް ދަނީ ގިރަމުންދާ ރަ ން މި އެންޑް ެއނަރޖީ އެންވަޔަރަންމަންޓް މައްސަލަެއއް. މިނިސްޓްރީ އޮފް

 ވަނަ އަހަުރގައި  2013 ،ލަތްތައް ތަނަވަްސވާ މިންަވރުން ޙައްލު ހޯދައިދެމުން. މިޮގތުންސީބަޖެޓާއި އެހެނިހެން ވަ  އި،ބަލަ

 2015ރަުށެްއގެ މަަސއްކަތް ފެްއޓުނު. އަދި  3ވަނަ އަހަރު  2014ރަުށެްއގެ ރަުށް ގިރުމުގެ ަމްއސަލަ ޙައްލުކުެރވުނު.  2

ގެ ރަުށެްއެގ ގޮނޑުދޮުށް ހިމާޔަތްކުރުމު  6ވަނަ އަހަރު  2016ރަުށެްއގެ ަމސައްކަތް ެފއްޓުނު. އަދި  12ވަނަ އަހަރު 

ގިރާ ސަރަހަްއދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެުށުނު.  ގެރަުށެއް  23ލަ މަސައްކަތް ފަުށާފައިވަނީ. ޖުމު 

ކިލޯމީޓަރުގެ ގޮނޑުދޮުށް ހިމާޔަތްކުރެވިފަ. މި މަޝްރޫޢުަށް  8.2ރަުށެްއގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމި،  15މީގެތެރެއިން 

އިތުރުން، ސަރުާކރުން ހިންގި ބިން ހިއްކުމުގެ މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވިފަިއވޭ. މީގެ 263ޖުމުލަ 

 25.5ކިލޯމީޓަރުގެ ގޮނޑުދޮުށް ހިމާަޔތްކޮުށްފައިވޭ. ޖުމުލަ  17.3ރަުެށއްެގ ޖުމުލަ  9އެކި މަޝްރޫޢުތަުކގެ ތެެރއިްނ 

މިހާތަނަުށް  ކިލޯމީޓަރުގެ ގޮނޑުދޮުށް މި ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ހިމާޔަތްކޮުށް ނިންމާފަ. މިއީ މުޅި މި ރާއްޖޭަގއި ވެސް

ކިލޯމީޓަރުގެ ގޮނޑުދޮުްށ  25.5ކުރެވުނު ގޮނޑުދޮުށް ހިމާޔަްތކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަްޝރޫޢު ކަމަުށް ދަންނަވަން. 

 ބަިއގެ ތެރޭަގއި ކުެރިވގެންދިޔަ ވާހަކަ ވެސް މި ފުުރޞަތުގައި ދަންނަވާލަން. އިއަހަރާ 3ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ކު
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 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވީޒރު. އާދެ، ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުަރއްވާަފއިވާ ުސވާލާ ގުިޅގެން 

ޑު ދަންނަަވއިލާހިތްއޮީތ، ގިާރ ސަރަހައްދު ހިމާޔަްތކުރުމަުށް ޓަކަިއ މިނިސްޓްރީން ގެްނގުޅުްއވާ ސިޔާސަުތެގ އަޅުގަނ

ތެރޭގައި އެ ރަުަށކަުށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަުށް ވިސްނުން ގެންގުުޅްއވާ ސިޔާސަަތކީ ކޮަބއިތޯ؟ އަދި މިހާރު ފެުށިފައިވާ 

ނުދާކަން އަޅުގަނޑުގެ ވެސް ދާއިރާެގ ރަުށެއްގައި ފާހަގަކުެރވޭީތވެ،  ރަުށްތަކުގެ މަސައްކަތް ފެުށިފައިވާ ސްޕީުޑަގއި

 މާއެނބޫދޫގެ ގިރާ ސަހަރައްދުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ހުއްޓިފައި އޮތީތީވެ އެ ކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބެއް ދެވެން އޮތް ނަމަ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ންޑް އެނަރންޓް އެއޮފް އެންަވޔަރަންމަ މިނިސްޓަރ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުވި ުސވާލުގެ ޖަވާަބކީ، އެކި ރަުށްރަުށުަގއި އެިކ 

ކުރަންޖެހެނީ.  ޑިަޒއިންތައް ނޫނިއްޔާ އެކި ާހލަތްތަކަުށް، އެކި ގޮތްގޮތަުށް ިގރާތީވެ އެކި ޑިަޒއިންތަކަުށް ެއ މަސައްކަތް

އެހެންވީމާ، އެ މަަސއްކަތް ަބލައި އެ ރަުށަކަުށް ފިުޓވާ ިޑޒަިއނެއް ހަދަންޖެހެނީ. ބައެއް ފަހަރަުށް ރަުށްރަުށުގައި މަސަްއކަތް 

ފައްޓާފައި ވެސް އެބަޖެހޭ އެ ަރުށްރަުށުގެ ހާލަތު ހުންނަ ގޮތުން ޑިަޒއިން ބަދަލުކޮުށް، ިމގޮތަުށް ަމސައްކަތްކުރަން. އެހެންވީާމ، 

ތުން މާއެނބޫޫދގަިއ ވެްސ މި ވަގުތު މަަސއްކަްތ؛ ވަރަުްށ ބޮޑު ބަެއއް މަސަްއކަތް ނިްނމާލެވިފަވީ. އެހެންނަމަވެސް، އެގޮ

ދެންހުރި ބައިތަކުގެ މަސައްަކތް މި ދަންނަވާ ގޮތަުށް ޑިޒައިނަުށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެްއގެ މަސައްކަތްތަެކއް ވެްސ 

 ކުރެވެމުންދަނީ. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާ

 އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ވަޒީރު. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުމީ، ވަންދޫ ކަހަލަ ބައިވަރު ރަުށްރަުށް އެބަ ހުއްޓޭ.

ކިލޯމީޓަރުެގ ގޮނޑުދޮުށް  25.5ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މިހާތަނަުށް މަސައްކަތްތަްއ ކުެރވިފައި، ދެންމެއަކު ފާހަގަކުަރއްަވއިފި 

ހިމާޔަތްކުރެވިއްޖޭ. ދެން ވަންޫދގެ މަސައްކަތް ވީހާވެސް އަވަަހކަުށް ނިންމާލަދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އެދޭ ކަމަކަުްށ 
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ގަ ވެސް ެއކަހަލަ މައްސަލަތަެކްއ ދިމާވެގެން އެަބއުޅޭ. ބަނަދރު ހެދުމުގެ ތެރެއިން ކެލާަގއި ވާތީ، އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާ 

ވެސް ހަމަ ރަުށް ގިރުމުގެ މައްސަލަތަެކއް އެބައާދޭ. މިހެްނ ހުރި ރަުށްރަުށް ވީހާވެސް ައވަހަކަުށް ޙައްލުކޮުށްެދވޭނެކަުމގެ 

 ެވސް މިކަން އަވަްސކޮުށް... އުއްމީދު އަުޅގަނޑުމެން ކުރަްނ އެބަ. އެހެންވީމާ، ކެލާަގއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ންޑް އެނަރންޓް އެއޮފް އެންަވޔަރަންމަ މިނިސްޓަރ

މެން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ވިދާޅުވި ސުވާުލގެ ޖަވާަބކީ، މި އަހަރު އަޅުގަނޑު

މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުަގއި ކެާލެގ ރަުށް ގިރުމުެގ މައްސަލަ ަޙްއލުކުރަން ބެޖެޓްކުރެވިަފއިނުވާީތ މި އަހަރު ެއ މަސަްއކަތް 

 ކުރެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވިން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަން.ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަނަުށް ފުރުޞަތުއަރު

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އާދެ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަުޅގަނޑަުްށ 

ވަރަުށް ބޮޑު ަބއެއް ނިމި  ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކުުށްކަުމގައި ުނވާ ނަމަ، އއ. އުުކޅަހު ނަރުދަމާގެ މަސައްކަުތގެ 

މިނިސްޓަރުގެ އަތްޕުޅުަގއި މިހާރު އޮތް ކަމަުށް. އަދި ވެސް އެކަމަކު ނުއެއް ފެނޭ. އެހެންވީމާ، އެ ލަސްވަނީ 

 ކިހިނެއްެވގެންތޯާއއި، އެކަން ިކހާހިސާބެއްގައި ފެުށޭނެތޯ؟ ުޝކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ންޑް އެނަރންޓް އެއޮފް އެންަވޔަރަންމަ މިނިސްޓަރ

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

 ނުވާތީ ޖަވާބުއެުރވެން ނެތް ާވހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.
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 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ގަނޑުމެންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ތ. ވަންޫދގެ ގިރާ ސަަރހައްދުގެ މަަސއްކަތް ފަުށާނެ ާތރީޚެއް ހޯދަން އަޅު 

 ؛ޕްރީމް ކޯޓުން އަުޅގަނޑުމެން މިކަން އޮޅުންފިލުވަންޖެހުންނުވަތަ ެއ ތަނުން، ސު  ޕްރީމް ކޯޓަުށް ދާންޖެހުމުގެ ކުރިންސު

އެަބ  މިއަުށްވުރެ އެ ހިސާބަުށް ދިއުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެްނގެ މެންބަރުން އެއަުށްވުރެން އެބަ ހޭލުންތެރިވާންޖެހޭ.

ފަނިޑޔާރުން،  4 ޕްރީމް ކޯޓުގަ ތިބިތައް ނަގަމުން ސުޙަޤީޤަތުަގއި ރައްޔިތުްނގެ ބާރު ރި ރައީސް.އިްއޒަތްތެވިސްނަންޖެހޭ. 

ފަނޑިޔާރުްނ ނަގަމުންދާއިރު އިްއޒަތްތެިރ ރައީްސ ެއއްެޗއް ވިދާޅުނުެވ އިންނަން ލަދެއްުނގަނޭބާޭއ  4ތާރު ޚުދުމުޚް

  ..އަޅުގަނޑު ހިތަުށްއަރާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއއް ނުވޭ. ހިންނަވަރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ކުަރްއވާފަ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސުވާެލއްއި

 ޞާލިޙަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މާޔަތްކުރުމުގެ ކަންަތއް ކުިރއަުށް ުނގެންދެިވގެން މިގެ ގިރާ ސަަރހައްދު ހިދޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ތ. ވަން

، 2015 ،2014ނުވާތީ ކަމަުށް އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު ިވދާޅުވެއްޖެ. އިގައި ހިމެނިފަބަޖެޓު ވަނަ އަހަރުގެ  2017އުޅެނީ 

 ކުރަން މި  ަގއި ނުހިމެނުނީ މިކަންޖެޓުވަނަ އަހަުރގެ ބަ 2017. ކަމަުށް ވިދާޅުވީ  ަގއި ހިމެނިވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު  2016

އެ ފައިސާ ގްރީން ޓެކްސް ސަރުކާރުން އެބަ ނަންގަވާ.  ،ވަނަ ކަމަކަުށް 2 ރަްނނުޖެހެނީތޯ؟ކު ،ވަގުތު ބޭނުންނުވަނީތޯ

  ޚަރަދުކުރައްވަނީ ކޮންކަހަލަ ަކންތައްތަކަކަުށްތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

  ޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ންޑް އެނަރންޓް އެއޮފް އެންަވޔަރަންމަ މިނިސްޓަރ
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އަުޅގަނުޑ  އިފުރަތަމަ ބައިގަ ރު އެ ކުރެއްވި ސުވާުލގެްއޒަތްތެރި މެންބައި، އާދެްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިޝުކުރިއްޔާ 

ދަނީ  އްދުތަކެްއގައި މިހަރަުށް ގިނަ ސަރަހަމަ ވަ ވަގުަތކާއް އްދެްއގައި އެހަގިނަ ސަރަ ދަންނަވާނީ، ރާއްޖޭގެ ވަރަުށް 

ކަމަކުަށް  ހިނގާ މި ކަމަކީ ވަރަުށް ޮބޑެތި ޚަރަދުމާޔަތްކުރުމުގެ ަމޝްރޫޢުތައް ކުރިއަުށް. އެހެންަނމަވެސް، ހި ުށްގޮނޑުދޮ

ހާ ންނާތީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ހުރިކުެރވެން ނޯ ސަރުކާރުން އެ މަަސއްކަތް އިެއއްފަހަރާ ހުރިހާ ރުަށެއްގަ  ،ވާތީ

ގިނަ  ވުރެ އަުށް 70ަވގުތު ެވސް ރާއްޖޭަގއި އެބަހުރި ގާްތަގނޑަކަުށް  ނުކުރެވެނީ. މިމާޔަތްހި އްދު ހަރަުށެއްަގއި ގިރާ ސަރަ

. އެހެންނަމަވެސް، އެއްފަހަާރ ފަކުރެވިްއސަލަ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ރިޕޯޓުއްދުގެ މަހަިގރާ ސަރަވަރަުށް ރަުށްރަުށުގައި އެކި ވަރު

ދަނީ. ދެން  ވާތީ މިަކން ނުކުރެވި މި ވަރަުށް ބޮޑު ޚަރަެދއް ހިނގާ ކަމަކަުށް ންދައުލަތު ،ވޭތީއެ ކަންތައްަތއް ނުކުރެ 

އެުރވެން އަޅުގަނޑަުށް ޖަވާބު  ވާތީ  ޟޫޢާ ނުގުޅޭ ވާހަކަައކަުށްއު ގްރީން ޓެްކސްގެ ވާހަަކއަކީ މިއަުދގެ މަ ،ދެވަނަ ކަމަކަުށް

 ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުުކރިއްޔާ.

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވހަކަދެ

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު އަޙްމަދުމަނިކަުށް އަމީތު މުޙައްމަދު ްއޒަތްެތރި މެންބަރުއި ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

 

 އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

މަުޑްއވަރީެގ ފެނުގެ މަޝްރޫޢު  ،ން އްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ވަޒީރަުްށ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިއި ޝުކުރިއްާޔ 

 މަަސއްކަްތ ނިންމާލެވޭނީ ކިހާތާކުތޯ؟ . އަުޅގަނުޑގެ ުސވާލަީކ، ޑިެޒއިންކުރުމުގެވަނީ ހަވާލުުކރެވިފަ ޑިަޒއިންކުރުމަުށް

 ޟޫޢާ ހަމަ ވަަރުށް ގުޅޭ ސުވާެލއް ކަުމގައި އުމަމިއީ  ުކތޯ؟މަސައްކަތް ފެުިށގެންދާނީ ކިހާތާ އަދި ެއއަުށްފަހުަގއި ޢަމަލީ

  ުޝކުރިއްޔާ. ދަންނަވާލީ ސުވާލު އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑަުށް ފެންނާތީ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.އި

 

 ޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ންޑް އެނަރންޓް އެއޮފް އެންަވޔަރަންމަ މިނިސްޓަރ

ޟޫޢާ ގުޭޅ އުމަ މިއަުދގެ ،ބަރު އެ ކުެރްއވި ުސވާލުގެ ަޖާވބަކީދެންމެ މެން އްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑާއި ޝުކުރިއްޔާ 

 އެރުވެން ނެތް ވާަހކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.ކަުށް ުނވާތީ އެ ުސވާަލުށް ޖަވާބުސުވާލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އަރުވަން.ުށް ފުރުޞަތުޝިޔާމަ އަޙްމަދު ްއޒަތްތެިރ މެންބަރުއި ދާއިރާގެ ނައިފަރު

 

 ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު

ަވރަުށް ބޮޑަުށް ގުޅޭ ސުވާެލއް. ، ތަހުނިޔާ. އާދެ! ތާވަންޫދއާ ގުޅޭ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރަމްޟާން މަހުގެ 

ރަީއސް ޔާމީންެގ ނައިފަުރ ދާއިރާގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް  ،ުށް ދަންނަވާލަން އޮތީމިނިސްޓަރައަޅުގަނޑު ހަމަ 

އުޅެނީ ކީއްެވގެންތޯ ހަމަ މިނިސްޓަރަުށް ސުވާލު  ަގއި ނުގޮްސެގން މިތައްަތއް ދާ ސްޕީޑުޒަޢާމަތުގައި އެހެން ކަން

 .ވޭދަންނަވާލަން ބޭނުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.އި

 

 ރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޖީ ޠާރިޤް އިބްންޑް އެނަރންޓް އެއޮފް އެންަވޔަރަންމަ މިނިސްޓަރ

ޟޫޢާ އުމިއަދުގެ މަ ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ުސވާލުގެ ޖަވާުބގައި ަދންނަވާނީއިތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ްއޒަތްއި

 އެުރވެން ނެތް ާވހަކަ. ޝުކުރިްއޔާ.ޖަވާބުއެ ުސވާލަުށް ވާތީ  ނުގުޅޭ ުސވާލަކަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ުށް ފުރުޞަތުރަޝީދަ މުޙައްމަދު މުޢާޒު އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި  އިާރގެދާ މަޑަވެލި

 

 ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މުޢާޒު މެންބަރު ދާއިާރގެ މަޑަވެލި

ތޯ މާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނުފެުށި ލަސްވަނީ ކީއްެވގެންހި ުށްރަީއސް. ގދ. މަޑަވެލީގެ ގޮނޑުދޮ ްއޒަތްތެރި އިޝުކުރިއްޔާ 

 ކޮުށްަލން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ. ުޝުކރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު މިނިސްޓަރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.އި

 

 ޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ންޑް އެނަރންޓް އެއޮފް އެންަވޔަރަންމަ މިނިސްޓަރ
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 ުށް ގދ. މަޑަވެލީގެ ގޮނޑުދޮ ،ކުރެއްވި ުސވާުލގެ ޖަވާބަކީ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެއި ްއޒަތްތެރި ރަީއސް.އިޝުކުރިއްޔާ 

ފަހު މަރުޙަލާގައި  ގޮސް އެ މަސައްކަުތގެ އެންމެކުރިއަުށްވަގުތު ޑިަޒއިން މަސައްކަްތ  މި ،މާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްހި

ކުރެއްިވއްާޔ މާ ލަސްތަެކްއ . އިާރދަމިހާރު ވަނީ ހަވާލުކުެރވިފަ އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއާ ުށްތްކުރާެނ ބަޔަކަމަސައްކަ .ވަނީމިހާރު 

 ުޝކުރިއްޔާ. ނުވެ މަޑަވެީލގެ މަސަްއކަތް ފެއްޓޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ުށް ފުރުޞަތުރަޝީދަ ރިޔާޟް ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީ

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީ

ހަމަ އެ ރަުުށ ރައްޔިތުންނަުށް ބޮޑުވެަފއިާވ މިއީ ވަންޫދގެ މި މައްސަލައަކީ  އްޒަތްެތރި ރައީސް.އި  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ

މާ، ހަމަ މި ގޮތަުްށ ދިމާވެފައިާވ ވަރަުށް ގިނަ ަރުށްރަުށް އެބަހުރި. އެހެންވީ ާވ،މައްސަލަެއއް. މި މައްސަލަ ދިމާވެފައި

ކަުމގައި  ިވޔަސް މިހެން ހުރި ޖިލީހުން ސުވާލެއް އަދި ނުކުރިއި ރައްޔިތުްނގެ މަމެދުގަ ސަރުކާރުން މިފަދަ ރަުށްރުަށާ 

ފެުށޭ އަހަރުގައި ނުވަަތ އަދި މި އަންނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން އެކަްނ  ،އޮތް ައހަރު ރަުށްރަުށް ކުރިއަުށް މި

 ުށްލަން ބޭނުން. މުގެ އެްއވެސް ކަހަލަ ޕްލޭނެއް އެބައޮތްތޯ ައުޅގަނޑު ސާފުކޮއުުްށގެންދިކުރިއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. އި

 

 ޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ންޑް އެނަރންޓް އެއޮފް އެންަވޔަރަންމަ މިނިސްޓަރ

ންނުަށް އަުޅގަނޑުމެ ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ސުވާުލގެ ޖަވާބުަގއި ަދންނަވާނީއި ްއޒަތްތެރި ރަީއސް.އިޝުކުރިއްޔާ 

މުންދާއިރު ވަރަުްށ ޓަަކއި މަސައްކަތްަތކެއް ކުެރވެއްލުކުރުމަުށްޙަ ގިރުމުގެ މައްސަލަ ރަުށްރަުށުގެ ރަުށް  ހަރަކު ވެސްކޮންމެ އަ

ބަލާ  ޮއވޭ. އެހެންވީމާ، އިލިސްޓެއް އަުޅގަނޑުމެން ައތުގަ ގިނަ ރަުށުގެ  ވުރެ އަުށް 70 މިދަންނަވާހެން 'ގިނަ ރަުށްރަުށް

އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ވީހާވެސް ގިނަ ރަުށެްއގަިއ އްތަކެއް ައޅުަގނޑުމެން ވެސް އޮވޭ. ންތަމު ކައްމުހި

 ފޯރުންތެރިަކން ހުންނަ މިންވަރުން އަދިއެހެންނަމަވެްސ، ސަރުކާރުެގ ކެރިގިރުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން.  ހަމަ ރަުށް

ރަުށްރަުށް އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓުަގއި ހުރި  ޖެޓު ފާްސވެގެން އަންނައިރުބަ ،ކަމުގައި ވިަޔސްބަޖެޓުގައި އަުޅގަނޑުމެން ޖެހި

 ދަންނަވަން.  ގެންދާނެ ވާހަކަކުރިއަުށް 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.އިބްރާހީމަުށް ފުރުޞަތު ވަޙީދު މުޙައްމަދު ބަރުއްޒަތްތެިރ މެންއި  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

މިހާރު ކިހާހިސާބުަށް  .ހަރު ވަނީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފަފަ މާޔަތްކުރުމަުށް މިހި އްދުހަޔާ. ތުލުސްދޫގެ ގިރާ ސަރައާދެ! ޝުކުރިއް 

 ަގއި. ޝުކުިރއްޔާ. 2017ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި އޮތީ އިނގޭތޯ  ތޯ ުސވާލަީކ؟އްސިކަތް ގޮ މަސައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. އި

 

 ޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ންޑް އެނަރންޓް އެއޮފް އެންަވޔަރަންމަ މިނިސްޓަރ

 މިހާރު ވަނީ އިވި ުސވާލުެގ ޖަވާބަީކ، ތުލުސްދޫގައްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެއް އި އްޒަތްތެރި ަރީއސް. އި ޝުކުރިއްާޔ 

އަުްށ އަުޅގަނުޑ އެ ވާހަކަ ދެ،އާ  އާދެ! ކީކޭތޯ؟ ؛ބިންހިއްކާ ނިމިގެން އެ މަޝްރޫޢު. ހިއްކާ ނިމިފަ މިހާރު ވަނީ ބިން

 މިހާރު ސަރަހައްުދގެ ހިއްކި ބިން މިހާރު އްުދގެ މައްސަަލައކީ މިދަންނަވާހެން ހަދަނީ އިނގޭތޯ. ގިރާ ސަރަ ދާންވެގެން މި

ސިްނގ ހައު ގޮުތގައި  ވަނީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ަހއުސިންގ މިނިސްޓްރީން ެއ މަސައްކަތް އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރާ މި

އިތުރަުށް ގިރާ  ؛އްުދގެ މަސައްކަތްހަްސ، ތުުލސްދޫގެ ގިރާ ސަރަނަމަވެ. އެހެންނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ކުރައްވާފަމި

އެއީ އަުޅގަނޑުމެންެގ  ؛ަކމަުށްއަަހރުގެ ބަޖެޓުަގއި ނެތީމަ އެ އެ ކަމަުށް މި އްދެއް ޮއެވއްޖެ ކަމަުްށ ވަންޏާހަސަރަ

 އަުޅގަނޑުމެންގެ މިިނސްޓްރީގެ ބަޖެޓަކު ނެތް.  މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓަކު ނެތް ިއނގޭތޯ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަިއއްޒަތްތެިރ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ 

 

  ކަދެއްކެވުން:ވާހަ ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ގޮުތގައި ވަރަުށް  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ ،. އަުޅގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ޝުކުރިއްާޔ. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު

އެ މަޝްރޫޢު ނޯންނަީނ.  ؟ވަނީިއބުކީްއވެގެންޯތއޭ ުކއްލިައކަުށް ޣަ މަޝްރޫޢެއް ހިމަނުއްވަނީ. ދެން ކުރަްއވާފައި ބޮޑަުށް ދިރާސާ

ްނ ެއއީ ކިހިނެއް ަބއްލަވާފައިޯތއޭ މިނިސްޓްރީ ؟ޖެޓުގައި ނުހިމެނެނީ ކީްއވެތޯއޭންނަ އަހަރު އެ ަމޝްރޫޢު ބަޖެހިގެން އަ

 ޝުކުރިއްާޔ. ؟އެގޮތަުށް ކަންަތއް ކުަރއްވަނީ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ބްރާހީމްއި ޠާރިޤް އެނަރޖީ އެންޑް އެންަވޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓަރ

ހާލަތު  ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ސުވާުލގެ ޖަވާބުަގއި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އްދުގެ މައްސަލަ ދިމާވީމާ ދައުލަތުގެ ހަހަރަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ގިރާ ސަރަގޮތުން ބައެއް ރަުށްަރުށުގައި ބަެއއް ފަ ބަދަލުވާ

. ބަޖެޓުގައި ވަިކވަރެއް ެދއްވާފަ ؛ުށް ެވސް އޮންނަނީ ވަކި ވަރެްއގެރިފޯރުންތެރިކަން ހުންނަ މިންވަރުން އަުޅގަނޑުމެންނަކެ

ދަނީ. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ  ގޮތަުށް މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން މި އެހެންވީމާ، ެއގޮތަުށް ބަލާފައި ބަޖެޓަުށް ފިޓުވާ

ބަޖެޓުގައި ެއގޮތަުށް އެންމެ  ،ސް ޔައްދުގެ މަސައްކަތް ުކރަން ބޭނުންވި ކަމަުށް ވިހަިގރާ ސަރަރަުށެއްަގއި ސަުރކާރުން އަދި 

 ގެންދަނީ. ޝުކުރިއްާޔ. ލާފައި ފިޔަވަޅުތައް އަަޅމުން މިމު ރަުށްތަކަުށް އަޅުގަނުޑމެން ބައްމުހި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ުށް ފުރުޞަތުއަޙްމަދަ އިލްހާމް މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދަނގެތީ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ިއލްހާމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތީ

މަސައްކަތް މިހާރު ބަޔަކާ  ނިޒާމުގެ ގެއޮމަދޫގެ ނަރުދަމާ އަޅުގަނޑުގެ ުސވާލަކީ އދ.ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ގެ ަނއިފަރުގެ ނަރުދަމާ  ދެވަނަ ސުވާަލކީ ޅ. ؟ކިހާތާުކ މަސަްއކަތް ފެުށިދާނެތޯ ުށްވަނީ. ގާތްަގނޑަކަ ހަވާލުކުރެވިަފއި

 ދެްއވާުށޭ ހަމަ ދަންނަވާލަން.އިލަ ވަރަުށް ސީިރއަސްކޮުްށ ބައްލަވަ މައްސަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަވޒީރު. އިްއޒަތްތެރި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ޤްޠާރި އެނަރޖީ އެންޑް އެންަވޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓަރ

މިއަދުެގ މައުޟޫޢާ ގުޭޅ  ،މެންބަރު އެ ކުެރއްިވ ުސވާލުެގ ޖަވާބުަގއި ދަންނަވަން އޮތީ ިއއްޒަތްތެިރ  .ޝުކުރިއްޔާ 

 އެރުވެން ނެތް ވާަހކަ. ޝުކުރިއްޔާ.ކަުށް ުނވާތީ އެ ުސވާަލުށް ޖަވާބުސުވާލަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ކަމުގައި ދަންނަވަން. ނީހިސާބުން މިއަދު ސުވާލުކުރުމަުށް ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ަވގުތު ނިމު ތްތެރި މެންބަރު. މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

އަލްފާޟިލް ޠާރިޤް  ންމަންޓް އެންޑް ެއނަރޖީފަހަރު މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަމި ފުރުޞަތުގައި އަިދވެސް އެއް

 ދަްނނަވަން.ކުރު ޝު، އިވަރަުށް ބޮޑަުށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަ ުށްއިބްރާހީމަ

 

 އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށްއެހުން  . ވޯޓުަށް 6

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ވޯަޓުށް އެހުން. މި އަިއޓަމުގެ ދަުުށން އެްއވެސް ކަމަކަުށް ޯވޓަުށް ، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 ދަންނަވާކަުށެއް ނެތް. 
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނ ޖޫ 7ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އަދިވެސް އެއްފަހަރު ޝުކުރު

 ަގއި. މަޖިލިސް ނިމުނީ. 10:30ވާ ބުދަ ދުވަުހގެ ހެނދުނު  2017
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