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7201/18/71ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 10:30 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 11:00: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަދެވަނަ ަދއުރުގެ ތިންރުގެ ހައަ ވަނަ 2017

 ދުވަސް( )ބުދަ 2017 ޖޫން 7

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.އިްއަޒތްތެރި  34ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ންކުރުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 ައއިޓަމުއެޖެންޑާ 

 .2017/2/3އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އެްނގުން އަންގާިރޔާަސތުން ، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ގައި އިްޖތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11:00ްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭ -4.1

 .1ަގއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11:30. 2ަގއި ޤައުމީ ސަާލމަތުގެ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11:15. 3
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ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ނަފުުށީގެމަކޮމިޓީގައި ހިމެިނވަަޑއިގަންަނވާ  އިޖްތިމާޢީ. ކޮމިޓީއަކަުށް އައި ބަދަލު  -4.2

ދެްއވުްނ ހަމަޖައްސަވައި އަޙްމަދު ރަޝީދުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދޫޖަމީލް ޢުޘްމާންގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ގައް

ދުެގ ގެ ގަާވއިގެ ާޕލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހު.ޕީ.އެމްޕީއެދިަވޑަިއގެން 

ވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި 107

ގައި ައންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  2017 ޖޫން 6އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސައކުން 

 )ހ(ގަިއާވ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުްށ އިޢުލާންކުރަން.ވަނަ މާއްދާގެ  107

 

 ސުވާލު . 5

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުސވާލު.، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

އެންްޑ  ހައުސިްނގރިާޔޟް، މިނިސްޓަރ އޮފް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު -5.1

މިނިްސޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންްޑ ކުރަްއވާ ުސވާލު. މި ފުރުޞަތުގައި  ޢިއްޒާއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މު

މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަުށް

 ކުެރއްުވމަުށް.ރިޔާޟަުށް ުސވާލުهللا މި އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު 

 

 ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އާެދ، އަުޅގަނުޑގެ ުސވާލަކީ، ތ. `. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު. 

 ޔާ. ޝުކުިރއް؟ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު އޮތް ހިސާބެއް ސާފުކޮުށްދެއްވުމަުށްންދޫގެ ހިރިލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމިނިސްޓަރ އޮފް 

ބިން ހިއްކުމުގެ ންދޫގެ ުލެގ ޖަވާބުގައި ދަންނަވަން. ތ. ހިރިލަކުރެއްވި ސުވާއިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އާދެ، `. 

މަޝްރޫޢު މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައިނުވާތީ، މި އަހަރު އެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަުްށގެންދިުއމަުށް ހަމަޖެހިފައިނުވާ ވާަހަކ 

 . ޝުކުރިްއޔާ.ދަންނަވަން
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސުވާުލގެ ވަގުުތަގިއ އިތުރު ން އާދެ، ސުވާލުކުރުުމގެ ަގވާިއދު ހަމަޖެހފައި އޮންނަ ގޮތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީުރ. 

އެ ދުވަެހއްގެ ުސވާލުެގ އޮްނނަނީ  ޖަވާބުދެްއވުމަުށް ެވސް ހަމަޖެހިފައިއަދި  ސުވާލުކުެރއްވުމަުށް ވެސް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަނީ

އަދި އެ ުސވާލުތަަކުށް ޖަވާބުދެްއވުމަުށް މި އޮްނނަނީ. އަުޅގަނޑު ފުރުޞަުތ ުސވާލުތައް.  ގަނުޑ ނުކުތާާއ ުގޅޭމައި

 .ފުރުޞަތުއަރުވަން ރިޔާޟަުށްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދު)ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ޅުވާލަން. ހު

 

 ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ފިންއެްއގަިއ އޮީތ ގެ ުސވާލަީކ، ރައީސް އޮފީހުގައި ޭބްއވެިވ ޕްރެސް ބްރީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު 

ސަރުކާރުން ހާމަކުރައްވާަފއި ހިރިލަންދޫގައި ބިން ހިއްކުމުެގ މަޝްރޫޢު ކުރިއަުށްދާނެ ކަމަުށް. އަދި ހަމައެއާއެްއކޮުށް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަޢުދެއް އެީއ، ހިރިލަންދޫގެ ބިން ހިއްކުން އެއީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ނާހަން މި އަހަރުތޯ 

އަުޅގަނުޑގެ ސުވާލަީކ، އެ މަަސއްކަތް މިހާރު އޮތީ ކޮންގޮަތކަުށްތޯ؟ ެއއީ ސަރުކާރުން ކުރަްއވާނެ ކަެމއް  މިކަން ކުރަނީ.

ކަމަުށް ވިދާުޅވެފައި އޮތީމަ އެ ރަުށުގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ކަެމއް މިައދު އެ ރަުށުގެ ބިން ހިްއކިގެްނ 

   ރައްޔިތުންނަުށް ފަސޭހަ ލިބިެގންދިއުން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމިނިސްޓަރ އޮފް 

ރައްާވ ގެ ސުާވލުގެ ޖަވާުބގަިއ ދަންނަވަން. ރައީސް ޔާމީނަީކ ެވަވޑަިއގަްނނަވާ ވަޢުދު ފުރިހަމަކުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ބޭފުޅެއްކަން މިހާތަނަުށް ކުރަްއވާފައި ހުރި ހުރިހާ މަސަްއަކތަކުން ފާހަގަެވގެންދާނެ. މިހާތަނަުށް ރައީސް ޔާމީންެގ މި 

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސަްއކަތް  1.7ރަުެށއްަގއި ިބން ހިއްކާ ނިންމާފައިވޭ.  12ސަރުކާރުަގއި މިއަދާ ހަމައަުށް ދިޔައިރުަގއި 

ކިލޯމީޓަުރެގ  10.7ހެްކޓަރުގެ ބިން ހިއްކަިއ،  360ީކގައި. ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިަޔވަހި ނުހިމަނާ އެއީ. އެއީ ތޮުށިލުމާ އެ

ރިވެޓްމަންޓް ހިއްކި ބިން ހިމާޔަތްކުރުމަުށް ޖަހައިދީފައިވޭ. އެެހންވީމާ، ރައީސް ޔާމީނަކީ ވަުޢދުވެަވޑަިއގަންނަާވ، އެ ވަޢުދު 

 ެވވަަޑިއގަންނަވާ ވަޢުދުތައް ުފއްދަވާނެ. ުޝކުރިއްޔާ. އެހެންވީމާ، ރައީސް ޔާމީން ފުއްދަވާ ބޭފުޅެއް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އަރުވަން. ުށް ފުރުޞަތުރިފާޢަهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ކުރަްނ ބޭނުންވި ސުވާލުގެ ޖަވާުބ ތްތެރި ރައީސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އާދެ! އަުޅގަނޑު ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒައާދެ، 

މައިގަނޑު ގޮެތްއގައި ލިބިގެްނގޮއްިސ. އެއީ މި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިހާތަނަުށް ކުރެވިފައި ހުރި މަސައްކަތްތައް ދެންމެ 

ބިލިއަްނ ރުފިޔާގެ ބިން ހިްއކުމުެގ  1.7ގެްނގޮްއސި. މިނިސްޓަރުގެ ވާަހކަފުޅުގެ ެތރޭގައި ވަރަުށް ޮބޑަުށް ފާހަަގވެ

މަޝްރޫޢުތައް މި ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން މިހާހިސާބަުށް އައިއިުރގައި ކުިރއަުށް ދިޔަކަން ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ. އޭގެތެޭރގައި 

މަސައްކަތަުށް އަުޅގަނޑުމެން ރަުށެްއގެ ވާހަކަ މިނިސްޓަރު އެ ފާހަަގކޮުށްލެްއވީ. އެހެންކަުމން، މިނިސްޓަރު ތި ކުރަްއވާ  12

 ހަމަ އެއްބާރުލުން ފުރިހަމައަުށް އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުަށް هللاސުވާލެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރަްއވާފަެއއް ނެތް. ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންަބރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު  ދޫކުރެން

ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރު. އަޅުގަނޑު ސާފުކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ، ކުރެންދޫ ބަނދަރު  .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ންނަމަވެސް އަދިވެްސ ގެ ޑިސެންބަރުގެ ނިޔަލަުށް. އެހ2015ެނިމޭނެ ކަމަުށް އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެަފއި ވަނީ 

އެކަން ނުނިމި ވާީތވެ. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓަރު އެ ވިާދޅުިވ ވިދާުޅވުމަުށް ކިހިނެްއވެގެންޯތ އެ މަސަްއކަތް ނުނިމިފަިއ 

 އޮތީ މިހާހިސާބަުށް؟ ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަވޒީރު.އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްމިނިސްޓަރ އޮފް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްިވ ސުވާލަކީ މިއަުދގެ މައުޟޫާޢ ގުޅޭ ުސވާލެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



5 

 

 އަރުވަން.ުށް ފުރުޞަތުއަޙްމަދު ޝިޔާމަދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު  ނައިފަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ައޙްމަދު ޝިޔާމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ނައިފަރު 

ަރއީސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އާދެ، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މައްސަލައަކީ ެވސް ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ޝުކުރިއްޔާ 

ުޔނިޓުގެ އިތުރުން މި ބްރިޖުގަިއ  100މައްސަލަެއއް. ނައިފަރު ދާއިރާގެ ބަނދަރާއި ނައިފަރު ދާއިރާއަުށް ކަނޑަެއޅިފަިއވާ 

 ހިނގައިލެވޭނެ ުދވަހެއް ައޅުަގނޑުމެންނަުށް ވިދާޅުވެދެްއވުން ވަރަުށް ރަނގަޅު މިނިސްޓަރު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަވޒީރު.އިްއޒަތްތެރި 

 

 އްެކވުން:ވާަހކަދެ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމިނިސްޓަރ އޮފް 

  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްިވ ސުވާލަކީ، ިމއަދުގެ މަުއޟޫޢާ ގުޅޭ ުސވާލެއް ނޫން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢަލީ ޢާރިފަދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ކެލާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ޢާރިފަުށްދާއިރާގެ މެންބަރު  ކެލާ

ތ. ހިރިލަންދޫގައި ވެސް ިބން ހިއްކާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން  .އަދި އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރުއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްާޔ އި 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަޮއވޭ. ހަމަ އެގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެންެގ ރާއްޖޭގެ އެިކ ރަުށްރަުށުަގއި ބިމުގެ ދަތިކަން ހުރި ހުރިހާ 

ގެ މަސައްކަްތ ކުރިއަުށްގެންދަވަން ަގސްތުުކރައްަވއި، އަދި ކުރިއަުށް އޮްތ ރަުށެއްަގއި ވެސް މި ސަރުކާރުން ބިން ހިއްކުމު

ތާނގައި ވެސް އެކަން ކުރާެނކަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޔަޤީންވޭ. އެހެންވީމާ، ހިރިލަންދޫގެ ބިން ހިއްކޭނެ ޒަމާނެއް 

 ދެންހުރި އެފަދަ ރަުށްތޯ...އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބުނަން ނޭނގުނެއްކަމަކު އެކަން ކުިރއަުްށދާނެކަން ޔަޤީންވާތީެވ، 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުށް އަޙްމަދު މުބީނަދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ބިލެތްދޫ .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސުވާެލއް ކުރަްއވާަފއެއް ުނވޭ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މުބީންދާއިރާގެ މެންބަރު  ބިލެތްދޫ

ބިިލއަން ރުފިޔާގެ ކަެމއް، މިހާތަނަުށް ބިން  1.7މަރުޙަބާ އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު.  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ

ހިއްކާފަިއވާތީ މި ާރއްޖޭަގއި މި ފާއިތުވެދިަޔ ދެ ހާސް އަަހރުގެ ތާރީޚަުށް ބެލިަޔސް އަުޅަގނޑަުށް ހީވަނީ އެންމެ ގިނަ 

ޑު ސަރަހައްދެްއގެ ބިން ހިއްކުނު ދައުރު ކަމަުށް ވެގެންދާނެ ކަމަުށް އަުޅގަނުޑ އަދަދަކަުށް ފައިސާ ޚަރަދުކޮުށްެގން، އެންމެ ބޮ

ސަރުކާރުެގ ވިސްނުންފުުޅގަިއ  ޔަޤީންކުރަން. ބިލެތްދޫ ދާއިާރގެ އެްއވެސް ރަުެށްއގެ ބިން ިހއްކުން މިއިްނ ޒަމާނެްއަގއި

 ޔާ ެދއްވި ފުރުަޞތަުށް.ހުރިތޯ އަޅުގަނޑު ހަމަ ސުވާުލކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ. ވަރަުށް ބޮަޑުށް ޝުކުރިއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަވޒީރު.އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމިނިސްޓަރ އޮފް 

ބިލިއަްނ  1.7ޖަވާބުގައި  އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާުބަގއި ދަންނަވަން. އާދެ، އަުޅގަނޑު ކުރިން ދިން

ގަިއ ޖުމުލަ ޚަރަދުވި އަދަދު. އާދެ، ިމ ރުފިޔާ ެއއީ ބިން ހިއްކުާމއި ބިން ހިއްކި ރަުށްރަުށުެގ ރިވެްޓމަންޓްޖެހުމާ އެކީ

އަހަރިގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފަިއނުވާ މަޝްރޫޢެއް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ކުރިއަުށްެގންދިއުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނުަށް 

ވޭ ކަމަކަުށް ނުވާީތވެ، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި ދާއިރާގެ މަޝްރޫޢެއް ކުިރއަުށްގެންދިއުމަުށް ހަމަޖެހިފައި ކުރެ

 އަދި ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ުޙސައިން މުޙައްމަދުދާއިރާގެ މެންބަރު  ތިވެރިމަ

ބައެއް ރަުށްރަުށުެގ ބަނދަރުތައް ނުހެދިގެން ދަތިވެގެން އުޭޅއިުރގައި މަނިކުފާނު ދެ ފަހަރަުށް، ތިން ފަހަރުަށް . ޝުކުރިއްޔާ 

ވަނަ ދުވަހު މިތާނގައި ވިދާުޅވެފައި އެބައޮްތ، އއ. ހިމަންޫދެގ  28/10/2014ބައެއް ރަުށްރަުުށގެ ބަނދަރު އެބަ ހައްދަވާ 

ބަނދަރުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ިތމަންނަމެންގެ މިނިސްޓްރީން ކުރަން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމައި މިހާރު ވާނީ ޓެންޑަރ 

ަމސައްކަތް ފަުށާނަމޭ. އަދިވެްސ  ބޯޑަުށް ފޮނުވާފަޭއ ޮއގަސްުޓ މަހުގެ ތެރޭަގއި. އެކަްނ ނިމިެގން ފޮނުވިހާ ައވަހަކަުށް އެ

 ނުފޮނުވަނީތޯ އެކަން ނުފެުށިގެްނ މި އުޅެނީ؟ އެކަން އޮތް ިހސާބެއް ވިދާުޅވެދެްއވަފާނަންތޯ؟
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

  ެކވުން:ވާަހކަދެއް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމިނިސްޓަރ އޮފް 

 ކީ މިއަުދގެ މައުޟޫާޢ ގުޅޭ ުސވާލެއް ނޫންކަމުަގއި ދަންނަވަން.ރު ކުރެއްިވ ސުވާލަްއޒަތްތެރި މެންބައި

 

 ރިޔާސަތުން ވހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު ުށްރިޔާޟް ރަޝީދަ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީ

 

 ކަދެްއެކވުން:ވާހަ ރިޔާޟް ރަޝީދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީ

ރައްޔިތުންގެ މި ކަންބޮޑުުވންތަކަުށް، ބިން ހިއްކުމުގެ ކަންތައްތަކަުށް ޙައްލު ހޯއްދެވުމަުށް ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިޝުކުރިއްޔާ 

މަހާޖައްރާފު ކިޔާ ޑްރެޖަރެއް ެގނައުމުގެ މަަސއްކަތް ސަުރކާުރން ފައްޓަވާފަ. އެހެންވީމާ މިާއއެުކގަިއ، މި ައއުމާ ގުޅިގެްނ 

ރި މައްސަލަތައް ަޙއްލުެވގެންދާނެ ކަމަުށް އުއްމީދުކުރޭ. އެހެންވީމާ، ކިހާތަނެްއގަިއ މީގެ ޚިދުމަތް ރަްއޔިތުންނަުށް މި ހު

 ފޯރުވައިެދވޭވަުރވެދާނެތޯ އަުޅަގނޑު ސާފުކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.އި

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުހައުސިންގ އެންޑް އިންމިނިސްޓަރ އޮފް 

އާދެ، ރައީސް ޔާމީން ވަރަުްށ އިސްކަންދެްއވާ ސަރުކާުރގެ ކުންފުނިތައް ހަރުދަނާކޮުށް، ކުންފުނިތައް އެމްޕަވަރކުރަން. 

ުޅގަނޑަުށް ލިބިފަިއާވ އެގޮތުން އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއަުށް ޑްރެޖަރެއް، އޯސަން ހޮޕަރ ޑްރެޖަރެއް ހޯދައިދެނީ ސަުރާކރުން. އަ

މަޢުލޫމާތުގައި އެ ޑްރެޖަރ ިމ އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ލިބިގެންާދނެ. އެއީ ސީދާ ހައުސިްނގ މިނިސްޓްރީން ކުރިއަުށްގެންދާ 

 ޝުކުރިްއޔާ.ކަމަކަުށް ނުވާތީ ައޅުގަނޑަުށް އެ މަޢުލޫމާތުގެ ސީދާ ތަފްސީލު ހޯދިފައިނުވޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ުށް ފުރުޞަތުޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދަ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ގެދާއިރާ ދިއްދޫ
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

މަރުޙަބާ އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު. ނިމިގެންދިޔަ ދެ އަހަރު ވެސް އަުޅގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ކުރިން ިދއްދޫގެ ިބން ހިއްކުމަުށްޓަކަިއ ބަޖެޓުަގިއ ހިމެނުމަުށް. ނިމިގެންދިޔަ ދެ އަހަރު ވެްސ ނުހިމެނުނު. މަސައްކަތް

އެހެންވީމާ، ކުިރއަުށް އޮތް އަަހރު ދިއްދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ފެއްޓުން ނުވަތަ ފައްޓައިދިނުމަުށް ނުވަތަ ބަޖެޓުގައި 

 ްއޒަތްތެރި މިނިސްަޓރު.ހިމެނޭނެތޯ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.އި

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމިނިސްޓަރ އޮފް 

ޖެޓުގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢުތައް އާދެ، ބަޖެޓުގައި މަޝްރޫޢުތައް ހިމަނައި، ފާސްކޮުށް އަޅުގަނުޑމެންނާ ހަމައަުށް ލިބުމުން އެ ބަ 

 ކުރިއަުްށގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަުރވަން.ުށް ފުރުޞަތުއަهللا ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު  ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ

ރަތަމަ އަުޅގަނޑަުްށ މަހުގައި ފުރަމްޟާން . ނިސްޓަރުއިއްޒަތްތެރި މިމަރުޙަބާ ރަީއސް. އްޒަތްތެރި އި  ޝުކުރިއްޔާ

ރަމްޟާން ވެސް އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާގެ ލޮުބވެިތ ރައްޔިތުންނަުށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވީމަ ދުވަސް ން ލިބުނު ވާހަކަދަްއކާލަ

 ސާފުކޮުށްތިހާ ވަަޑއިގެން  ތަނަުށް މިނިސްޓަރު މިން. އަދި އިްއޒަްތތެރި އެދުާމއި ތަހުނިާޔ އަރިސްކުރަ ގެ ހެޔޮމަހު

މިހާރު ހުޅުލެާއއި  ،ދަންނަަވން. އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ ދެއްވާީތ މަނިކުފާނަުށް ަވރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ޖަވާބު

 ުށްލާފައި ައޅުގަނޑުމެންނައިުށް ސައިކަލު ުދއްވަ ޅުގަނޑުމެންނަެލވޭ ނަލަ ބްރިޖުގެ މަތީގައި އަ އިތެރޭގައި މި ގުޅަދޭ މާލެއާ

ފޮނަދޫެގ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ  އަދި މިމަޖާކޮުށްލަން ދެވޭނީ ކިހާތާކުތޯ؟ އެީކަގއި އެތާނަގއި  ވާދަވެރިންނާ

 އްަގއިތޯ؟ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ފެުށޭނީ ކޮން ތާރީޚެ ބިން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.
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  ވާަހކަދެއްެކވުން: ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމިނިސްޓަރ އޮފް 

ނަވަން. ަޖާވބުގައި ައޅުގަނޑު ދަންބައިގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ސުވާުލގައި މިއަުދެގ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ އާދެ! 

ރ ފައިނޭންްސ އޮތް. އެހެންވީމާ، އެ މަޝްރޫޢު ކޮންޓްރެކްޓަދޫ ބިންހިއްކުން ހިމެނިފައި އެބަމިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ފޮނަ

އަހަރުގެ  ގެންދިއުމަުްށ ޓަކައި މަސަްއކަތްތައް މިހާުރ ކުރެވެމުން އެބަދޭ. އަޅުގަނުޑމެންގެ އަމާޒަކީ މިއުސޫލުން ކުރިއަުށް 

 ގޮތުން ފެުށުން. ޝުކުރިއްޔާ. މަލީ ޢަތް ތެރޭގައި އެ މަސައްކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ރިޔާޟަ هللاޢަބްދު މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ކިނބިދޫ

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކިނބިދޫ

 ،ރުކޮުށް ކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީމަ މިނިސްޓަރު އަރިހުން ތަކުރާޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ައޅުގަނޑު ހަ ،އާދެ

ފުއްަދވާނެ ކަމަުްށ  ތޯ ފައްޓަވާނީ؟ ސަރުކާުރގެ ވަޢުދެއް. ވަޢުދުލަންދޫގެ ބިންހިއްކުމުގެ ަމސައްކަތް ކޮން އަހަރެްއގައިހިރި

 ޔާ.ވިދާޅުެވއްޖެ. އެ މަަސއްކަތް ަފއްޓަވާނެ ތާރީެޚއް ވިދާުޅވެދެްއވަފާނަންތޯ؟ ޝުކުރިއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމިނިސްޓަރ އޮފް 

 ޔާމީން ން ރައީސް ފަދައި ސުާވލުގެ ޖަވާުބގައި ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ކުރިްނވެސް ދެންނެވި ގެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ޝުކުިރއްޔާ. ުފއްދަވާނެ.ތައް ވަޢުދު ވެަވޑަިއގަންނަވާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢާމިރުަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. އަޙްމަދު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

އި ކިހާވަރަކަުްށ ޓަކަކުޑަކޮުށް އެކަން ކުރުމަުށްޚަރަދު ކުމުގެ މަޝްރޫޢުތަަކުށްހިއް ގެ ިބންދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަުށްަތކު

އް ލިބިގެންދާނެތޯ؟ އްކުމުގެ މަޝްރޫޢަުށް ކިހާބޮޑު ލުޔެއަދި މަހާޖައްރާފު ކިޔާ ޖައްރާފެއް ގެނައުމުން ބިންހި ވިސްނާފަިއވޭތޯ؟

 އެްއވެސް ަކހަލަ ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެތޯ؟ އެނބޫދޫެގ ބިން ހިއްކުމަުށްއެދެމުންދާ މާއޭގެތެޭރގައި އަުޅގަނޑު ތަކުާރރުކޮުށް 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމިނިސްޓަރ އޮފް 

ކުޑަކޮުށް އޭގެ ނަތީޖާ ން އަބަދުވެސް ބޭނުންވަީނ ޚަރަދުސަރުކާރުން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާލުަގއި ދަންނަވަ ،އާދެ

 ،ންފުންޏަުށްގެންދަން. އެހެންކަމުން ސަރުކާުރގެ ކުނެ ގޮތަުށް މަޝްރޫޢުތަްއ ުކރިއަުށްވީހާވެްސ ރަނގަޅަުްށ ލިބޭ

ނަމަ އެހެން ޕަރ ނޫން ހޮ ވެސް. އޭުރން ބޭރުން ކޮންމެ ފަހަރަކު އޯޝަން ދަނީ  ގެން މިއް ހޯދިއަުށް ޑްރެޖަރެއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ 

 ،ކުޑަކޮުށް ޚަރަދު އެހެްނވީމާ، ވީހާެވސް  ެވސް ކުަޑވެގެންދާނެ. ދާ މޮބިލައިޒޭޝަން ކޮސްޓުނަން އް ގެންކަހަލަ ޑްރެޖަރެ

 އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ކުިރއަުށް އޮތް ތާނގައި ގެންދެވޭނެ. ޙަޤީޤަުތގައި  މަަސއްކަތްަތއްބިންހިއްކުމުގެ އަދަދެްއގެ ވީހާވެސް ޮބޑު 

ކުރަން އާބާީދއާިއ އަދި އާބާދީ ެއއްފަސްބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު މި ހިންގަނީ މުސްތަޤުބަލަުށް ޓަަކއި ެއ ރަުށްރަުށުެގ 

ދީގެްނ  ެއކަމަުށް ަވރަުށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ،ޓަކައި. އެހެންކަމުންޔިތުްނނަުށް އެ ފުރުޞަތު ދިނުމަުށްބޭނުންވާ ރަުށްރަުށުގެ ރައް

 ުޝުކރިއްޔާ. ގެންދެވެނީ. ކުރިއަުށް މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރުޞަތު ބޭނުމެއް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢާޡިމަ ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

 މަނިކަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މޫސާ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ހުޅުހެންވޭރުނުކުރައްާވ. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: މަނިކު މޫސާ މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހެންވޭރުހުޅު

ބޭފުޅުން ހިރިލަންދޫ  ޭމން ފޯ އޯލް އައިލެްނޑް ޕްރެިޒޑެންޓާއި އައިލެންޑް ޕްެރޒިޑެްނޓާ ދެ ީވއިުރގައި ދަ އަހަރު 33

ޓުން ދެ ޕްރެޒިޑެން މި ަމސައްކަެތއް ކުަރއްވާަފއިވޭތޯ  ބަނދަރު، ތި ވިދާުޅވާ ބިންހިއްކުމަުށް އެްއވެސް

ެދ  ޑެންޓާއި އައިލެންޑް ޕްެރޒިއައިލެންޑާ އޯލް ފޯ ޭމންއަ  ؟އަހަރު ތެރޭގައި 33އްިވއިުރގައި ކުރެ މަސައްކަތް

 އެްއވެސް ވަރެއްވިތޯ؟ ؛ޕްރެޒިޑެންޓުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމިނިސްޓަރ އޮފް 
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އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުާވލުގެ ޖަވާބުަގއި ދަންނަވަން. މިއަދާ ހަމައަުށް ހިރިލަންދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަްތ 

ކުރުމަުށް އެްއވެސް ސަުރކާރަކުންނެއް، ަރއީސް ޔާމީން ވެަވޑަިއގެންނެވި ވަޢުދު ެއީއ ހިރިލަންދޫ ފަޅުތެރެއިން 

ގެންދިއުމަުށް. ބޮޑެތި މަސަްއަކތްތައް ކުރިއަުށް  އޮތޭ ަވރަުށް ބޮޑު ފުރުޞަތެއް ބިން ހިއްކަިއގެންޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބައަ

 .ވެސް ބޭފުަޅކު މީގެކުީރގައި ުނވޭއެގޮތަުށް ވެސް ކޮމިޓްަމންޓެއް ދެްއވި ެއއް ،އެހެންވީމާ، ެއވަުރގެ ވަޢުެދއް ވެސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ނަޢީމަ އަނާރާ މެންބަރުިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ނުދޫމަކު

 

  ހަކަދެއްކެވުން:ވާނަޢީމް  ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

. އަޅުގަނޑުގެ ުސވާލަކީ ބައެއް ދާއިރާތަުކގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިމެނިފައި ދެން ވިދިގެން ޝުކުރިއްާޔ. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު

އި ައދި ފަޅު ބޮޑުކުރުމުގެ ވާހަކަ ޓާާރގައި ެވސް ނޭކުރެންދޫ ފައިކަުށްދާއި ގެރުގެ ބަޖެޓަކުނޯވޭ. އަޅުގަނޑުމެންއަންނަ އަހަ

، އިރުކާރުން މަޝްރޫޢުތައް ހިމަނުއްވަ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ކޮންގޮަތކަުށްތޯ ސަވަނީ ގެއްލިފަ ރޫޢު ހާރު އެ މަޝްހިމެނިފައި މި

 ޝުކުިރއްޔާ.ހައްދަވަނީ. އިއުނިކުރަްއވަ  މަޝްރޫޢުތައް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމިނިސްޓަރ އޮފް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްިވ ސުވާލު މިއަދުގެ ަމއުޟޫޢާ ގުޅޭ ުސވާލެއް ނޫން.

  

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 އަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.އިބްރާހީމްދީދީ ެމންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފޭދޫ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ތެރޭަގއި އަްއޑު އަތޮޅު  ގެމަރުޙަބާ ިއއްޒަތްތެރި ިމނިސްޓަރު. އާދެ! މިދިޔަ އަަހރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 ލޭންޑް  އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ އެ ބިމުގެ. ނިމިފަ އިޖަހަވެޓްމަންޓްރި  އިނީ ވަރަުށް ޮބޑު ބިމެއް ހިއްކަވެސް ވަ ފޭދޫގައި

ވިސްނާފައިވޭތޯ؟ ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ފެުށުމަުށް ކުުރމަުށް ވަނީ ހެދިފައިތޯ؟ އެ ބިން ބޭނުން މިހާރު ންސް ޕްލޭޔޫ

 މިނިސްޓަރު.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމިނިސްޓަރ އޮފް 

 50ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުަގއި ދަންނަވަން. ރައީސް ޔާމީން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ފޭދޫ

އެ ބިމުގެ  .ރުފިާޔގެ މަްޝރޫޢެއް ހިންގަވާފަމިލިއަން  220 .ރިވެޓްމަންޓް ޖަހާފަ .ެދްއވާފައިހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްަކވަ

 ލޭްނޑު އެހެންވީމާ، .ވަނީނިމިފައި އިދަވެސް މިހާރު ހަ ޓަކައި ލޭންޑް ޫޔސް ޕްޭލންިހފުމަުށްބޭނުން އެންމެ ހެޔޮގޮުތގައި 

 ކުިރއްޔާ.ޔޫސް ޕްލޭނާ އެްއގޮތަުށް އެ ިބން ބޭނުންކުރަން ފެުށުން ދެން އޮތީ. ޝު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު ުށްއަޙްމަދަ هللاޢަބްދު މެންބަރުިއއްަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ ދެކުނު ތިނަދޫ

 

 އަޙްމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ކުރެވިފަިއވާ ލަ ޚަރަދުދިަޔއިރު ުމޅި ޖުމުުރގެ ބިން ތިނަދޫގައި ހިްއކިގެންހެކްޓަ 53ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ވެލޮޕްމެންޓް ފެުށިގެންާދނީ ހެކްޓަުރގެ ބިމުަގިއ ޑި 53އަދި ެއ  ؟ދާނެތޯވިއް ވިާދޅުވެދެ ގެ ތަފްޞީެލއްފައިސާ

 އްަގއިތޯ. ޝުކުިރއްާޔ.ޚެތާރީކޮން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމިނިސްޓަރ އޮފް 

 53ތިނަދޫަގއި  .ރައީސް ޔާމީން މިދިޔަ އަހަރު ގދ .ތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއިވ ސުވާލުގެ ަޖވާބުަގއި ދަންަނވަންއިްއޒަ

 ؛މިލިއަން ރުފިޔާ  944މިލިއަން،  229ުށް ތް ހިންަގވާފަިއވޭ. އެ މަޝްރޫޢަލުމުގެ މަސައްކަހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުާމއި ތޮުށި

 ކުެރވިފަިއވޭ. ުޝކުރިއްޔާ. ދުމިލިއަން ރުފިޔާ ގާތްގަނޑަކަުށް ޚަރަ 229

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ުށް ފުރުޞަތުސައިން މުޙައްމަދަޙުމެންބަރު  މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 
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 ސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ޙު މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ަރއީސް ޔާމީން ވަޢުދު ފުއްދަވާ  ،މަނިކުފާނު ތަކުރާރުކޮުށް އެބަ ވިދާުޅވަން ،އާދެ! މަނިކުފާނު ތަކުރާރުކޮުށް އެބަ ވިދާުޅވަން

ނޑު ތޯ ައޅުގައިމަނިކުފާނު ކިތައް ދުވަހުގަ ؟މަނިކުފާނު ވަޢުދު ފުއްދަވަންތޯ ަގއި ހުންނަވަިއގެންކަމަުށް. އޭނާގެ ކެބިނެޓު

  ؟ދަވަނީތޯ މަނިކުދާނު ވަޢުދު ނުފުއްއްވެަބނދަރު ހަދާނަމޭ. ކީ ގެގައި ވިދާޅުވި ހިމަންދޫނއަދި މިތާ  ،ކައިީރގައި ވިދާުޅވީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމިނިސްޓަރ އޮފް 

 ގުޅޭ ުސވާލެއް ނޫން.  ޢާ ިވ ސުވާލަކީ މިއަުދގެ މައުޟޫއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއް

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު ުށް ޘްމާނަޢު ޖަމީލްގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢު ނަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލްގެމަ

މަސަްއކަތް އަދި ކަނޑުހުޅުދޫ، ކޮނޑޭގެ ބަނދަރުގެ އި، ެދއްވަ އިދެއްވަދޫގެ ބަނދަރު ނިއްމަ ،ޝުކުރިއްޔާ ވަޒީުރ. ގެމަނަފުުށީ

ބިން ހިްއކުމުެގ އާއި ެގމަނަފުުށީގައި ހާރުެވސް ައޅުގަނޑުމެން ެދއްވަދޫ މި ،ުށްދާތީ ުޝކުރުވެިރވަން. ސުވާލަކީ އަކުރި

 އަދި ބިން ހިއްކާަފއި ،އާއި އޮތްތޯ  ލަ އެްއވެސް ޕްލޭނެއް އެބަމިައންނަ އަހަރު ބަޖެޓުަގއި މިކަހަމައްސަލަތައް ވަރަުށް ބޮޑު. 

ކުރުުމެގ މީހުން އަހުލުވެރި އިމި ބިންތަކުގަ ކުރުމާިއ، ކުދި އާބާދީތަކުން މީހުން އާބާދުހުޅުާމލޭގައި  އި އަދިޔާ ހުރި ރަުށްތަކުގަ

 ޝުކުިރއްާޔ. ؟ކީ ކޮބައިތޯޕްލޭނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.އި

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމިނިސްޓަރ އޮފް 
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 ،ގުޅޭ ުސވާެލއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ޢާމިއަދުގެ މައުޟޫ ވާަލކީ ސީދާއާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ސު

ބޭނުންކޮުށްލަން. ތިނަދޫގެ ބިންހިއްކުމަުށް ދިޔަީއ  ގެނުވާތީ އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުނޑު ދެންމެ ދިން ޖަވާބު ފުރިހަމައަޅުގަ

 ލާރި. ޝުކުރިއްޔާ.  84ރުފިޔާ  98ހާސް  44ަލއްކަ  9ން ރުފިޔާ މިލިއަ  229

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަްނ. ުށް ފުރުޞަތުމަނިކަސައިންޙުންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ

 

 ވުން:މަނިކު ވާހަކަދެްއކެސައިންޙުންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެ

 85އިގަންަނވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނިވަޑަ ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރު

މެއް ބޭއްވެން އެަބއޮތްޯތ ރުންނަ ބްރިޖަުށް ޒިޔާރަތްކުދެމެދުގެ މިއޮ އާއާއި ހުޅުމާލެވަތު ދެއްވައިގެން މާލެޢުމެންބަރުންނަުށް ދަ

. އެީއ ހިނގަމުންދާ މިންވަރު ޟާން މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ނަމަވެސް ދަންނަވާަލން ބޭނުން. ރަމް އަޅުގަނޑު ުސވާލު

އެހެންވެގެްނ އެއްޗެހި އަރަމުންދާ މިންވަރު.  ތަބުތަކާ ނޭގނެތާއެއްޔާ އޭރުން ޖެވެގެން. މެންބަރުންނަުށް ފެނިއްލަންއިބަލަ

 ދަންނަވާލީ ހަމަ ސުވާލެއްގެ ޮގތުގައި. ުޝކުރިްއޔާ.

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމިނިސްޓަރ އޮފް 

 ގުޅޭ ުސވާލެއް ނޫން.  ޢާ ިވ ސުވާލަކީ މިއަުދގެ މައުޟޫއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ުްށ ފުރުޞަތުމެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލަ ގަމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި

 

 ގަމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެއްވަން ުސވާލަކީ ަމނިކުފާނު އިސްތިޢުފާ މަރުޙަބާ މިނިސްަޓރު. އަުޅގަނުޑގެއިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އްޔާ ރި ޝުކުއާދެ! 

 އިރަކުްނތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ.ކުަރއްވަނީ ކޮންތުގަސް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމިނިސްޓަރ އޮފް 

 ގުޅޭ ުސވާލެއް ޫނން.ޢާ ވި ސުވާަލކީ މިއަދުެގ މައުޟޫތި ކުރެއް

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 އަރުވަން.ުށް ފުރުޞަތުމަނިކަބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެން

 

 މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެން

އްކަްތ ަމޑުްއަވރީގެ ބަނދަރުގެ މަސަ  ،ަރއީސްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ވިދާޅުެދއްވަފާނަންތޯ ިއއްޒަތްތެރި 

ެދއްވާެނ އިސައްކަތް ަފއްަޓވަމަ  ގެމެނިފައިވާ ހައުސިްނގ ޕްރޮޖެކްޓު ަގއި ހިޓުާކއި ެދން މިއަހަރު ބަޖެޚަފައްޓަަވއިދެްއވާނެ ތާރީ

 ބޮޑަުށް ުޝުކރިއްޔާ. އް. ވަރަުށްޚެތާރީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމިނިސްޓަރ އޮފް 

 ުގޅޭ ސުވާެލއް ނޫން.  ޢާވާލަކީ ވެސް މިއަުދގެ މައުޟޫއާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ުކރެއްވި ސު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ކަނޑައެޅިފަިއވާ ވަގުތު ނިމުނީ ކުރުމަުށްހިސާބުން ސުވާލު އިްއޒަތްތެރި ވަީޒރު. މި ޝުކުރިއްޔާ

ުށް އަިދވެސް ެއއްފަހަރު ޒައްމުަޙއްމަދު މުޢި .ރންޑް އިންފްާރސްޓްރަކްޗަރ ޑފުރުޞަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެ

 ދަންަނވަން.  ބޮޑަުށް ޝުކުރު ވަރަުށް

 

 މައްސަލަ ކުއްލި 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސައިން ޙުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ލާނަން. މަތިވެރި އިގެ ސަމާލުކަމަުށް ޓަކައި ދަންނަވަތެރި މެންބަރުންއިްއޒަތް

އެުކ  މަްއސަލައެއް ލިބިފައި އޮތުމާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކުއްލި 145މުޙައްމަދު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ،އޮންނަނީ ުގޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް މަޖިލީހުން ކުރުމަުށް. އާދެ! ެއގޮތުން މި އާަމއްސަލަ  ުށްދާނީ އެއަދެން ކުރި

 އެރުވުން. އެ ފުރުޞަތުަގއި ލިޔުމުން ހުުށަހަޅުއްވާފައި އޮތްހެޅުއްވުމަުށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މައްސަލަ މަޖިލީހުަށް ހުުށަ އެ

ކުރުމަުށް ފެނޭތޯ ވޯެޓްއ ަބހުސްމެދު  އަކާމައްސަލަ  އޮންނަނީ އެ ޭއގެ ފަހުަގއި މި މައްސަލަ ހުުށަހެޅުްއވީމާ ގޮތަުށް އެ 

ބަހުސް ކުރުން.  ،ކުރުމަުށް ފެނިއްޖެ ނަމަބަހުސް ؛ވޯޓުން ނިންމާ ގޮތަކަުށް ނެގުން. އަދި އެ ވޯޓު ނެގުަމުށްފަހު އެ

 ފުރުޞަތު މި އަޅުގަނޑު މިހާރު، . އެހެންވީމާހިސާބުން އެ މައްސަލަ ބޭރުވާ ގޮތަުށް ނަމަ އެ ކުރުމަުށް ނުފެނިއްޖެބަހުސް

ވަނަ މާއްދާެގ  145ސައިްނ މުޙައްމަދަުށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ޙުާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ މަތިވެރި 

 ދަުށުން ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްިލ މައްސަލަ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުއްވުމަުށް. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ސައިން މުޙައްމަދުޙު މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ކައިރި ުގޅުންތަެކްއ  އާދިވެިހރާއްޖެ ،ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅާ ކުއްލި މައްސަލައަކީ

ދިވެހި ސަުރކާރުން ކުއްލި ގޮތަކަުށް ޑިޕްލޮމެޓިކް  ރާޠަޤައުެމއް ކަަމުށްވާ ޤަ ބާްއވަމުން ައއިްސފައިވާ މުސްލިމުސުރެ ންކުރީ

 ،ަރއްޔިތުންނަުށް އެކަމަުށް ނޭދެވޭ ައސަރުތައް ފޯރާނެ ކަމަުށް ފެންނާތީވެ ގުޅިގެން ިދވެހި ޤައުމާއި ން ކަނޑާލުމާގުޅު

ވަނަ މާއްދާެގ  145އެކަމުަގއި އޮތް ކަންބޮުޑވުން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަުށް ގެަނއުމަުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 އާސުރެ ދިވެހިރާއްޖެންޤައުމަީކ ކުރީ އެ ،ވެފައި  ރަކީ އަރަބި އިސްލާމީ ޤައުމަކަުށްޠަ. ޤަދަުށުން ހުުށަހަޅާ ކުއްލި މައްސަލަ

ެއިކ  ުށްއަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ ޠައަދި ޤަ ،ހިނދުއަންނަ އެުކވެރި ޤައުމަކަުށް ވީ  ގުޅުންތަެކއް ބާްއވަމުން ގާތް

ދެެމދު ޑޮޕްލޮމެޓިކް މައްސަަލއެްއ  އާރާއި ދިވެހިާރއްޖެޠަައދި ޤަ ،ހިނދުޤައުމަކަުށް ވީ ތި އެހީ ދެމުންދާރޮނގުރޮނގުން ދީލަ

ލާލާއި މިނިވަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަކީ ރާއްޭޖގެ އިސްތިޤު ،ނުވަތަ ދެބަސްވުމެއް ކުރިމަިތެވފައި ނެތް ހިނދު

އުފައްދަން ބޭނުންވާ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ެއކު  އުފައްދަން ބޭނުންވާ ޤައުމުތަކާއެުކވެރިކަން  އާެއކު ރާއްޖެ ކުރުމާރައްކާތެރި

 އައި މުސްލިމު  ގުޅުންތަެކްއ ބާއްވަމުން އެކުވެރި އާރާއްޖެ ،ވާއިރު އެކު ޑިޕްލޮމެޓިކް ުގޅުން އުފެއްދުން ކަމަުށް ޤައުމުތަކާ

ކަުށް ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުްނ ވަނަ ދުވަހު ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުއްލި ޮގތަ 2017 ޖޫން 5 ރާޠަދައުލަތެއް ކަމަުށްވާ ޤަ

ަތުށް ގެއްލުން ލިބޭނެ ކަމެއް ޙަލަޞްލަނބުވެ، ރާއްޖޭގެ މަގެ ނަން ކިކަނޑާލުމަކީ ބައިނަލްއަުޤވާމީ މައިދާނުގައި ރާއްޖޭ 

މިކަމުަގއި އޮތް ކަންބޮުޑވުން ސަރުކާުރގެ ސަމާލުކަމަުށް ގެނައުމަުށް ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ކަމަުށް ފެންނާތީވެ

 މެވެ.ސަލަ ހުުށަހަޅަމި ކުއްލި މައް ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން 145
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

)ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ދެްއވުމަުށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ަދންނަވަން. އިބަރު. ވޯޓުގެ ރަނގަބީލު ޖައްަސވަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން

 ލާނަން. އިވޯޓަުށް ދަންނަވައަރުވަން. ވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްކޮުށްލަދެއް ރި މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ެޗކުއިްއޒަތްތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސައިްނ ޙުދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަނަ މާއްާދގެ ަދުށުން މަތިވެރި  145ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ 

ތެރި މެންބަރުންނުަށް މެދު އިްއޒަތް ކުެރްއވުމާލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްމުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ކުއް

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ޯވޓުފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ސައިން މުޙައްމަދުޙު މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64    ބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތި

 22    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 40    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   62     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 62        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ރުންގެ އަދަދު؛ މަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަ. ނުފެންނަ ކ22ަ. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 64ދަދު؛ އަ

ވޯޓުަގއި ބަިއެވރިވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ  ނެތް.ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް  .40
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 145ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ އެހެންކަމުން،  .62ލަ؛ ޖުމު .32ންވާ އަދަދު؛ . ފާސްވުމަުށް ބޭނު 62އަދަދު؛ 

މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ކުއްލި ަމއްސަލަ  ޙުސައިންވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން މަތިވެިރ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ކަމުގައި ވީލުތިހިސާބުން ބާ  ގުިޅގެން މި މައްސަލަ މި ފާސްވުމާ ފާހެއްނުވި. މިގޮތަުށް މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމަުށް މަޖިލީހުން

 ދަންނަވަން. 

 

 އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށްއެހުން  . ވޯޓުަށް 6

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިމުނީ. ވެސް މި 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2017ޖޫން  12ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް

 .ަގއި 10:30ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




