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 ( މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ، ރައީސްރައީސް މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަލްސާ  ވަނަރަ ނަވާެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( ބ ދަ)  2022 މާރިޗ  16

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ބަދ ރ ވަ  ސްފަވަނަ ދ ވަސް.  13 ންމަހ   ޝަޢ ބާންވަނަ ައހަރ ެގ  1443ދ ވަސް.  ބ ދަީވ   2022 މާރިޗ  16 ދަކީމިއަ

.  ަގއިޖަލްސާ  ވަނ19ަވަނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ    2022އަޅ ަގނޑ މެން އިށީނދެ މި ތިބީ،  ވަނަ ދ ަވސް.    5ނަކަތ ން  

ވަގ ތ    ތިއްބެވީޖަލްސާއަމި  ހާޒިރ ވެަވޑަިއެގން  ޕްށް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ިއންފްރާސްޓް،  ެއކ ،ރަކްޗަރާލޭނިންގ،     31 

 . އިަގދަތ ރ ރަސްމީ  ކ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަ 4،  ސަލާމ ަގއި ކ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަ 8އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. 

 

 ން ދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމް

   .1/19/ 2022އޖ/  އަކީ،ެގ އެޖެންޑާ މިއަދ ޢ ލާންކ ރ ން. އެޖެންޑާ އި -3.1

 

 ޔާ ފާސްކ ރ ން ޔައ މިއް   .4
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޔައ މިްއޔާ ފާސްކ ރ ން.  -4އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ވަނަ   2022  . އެއީޖަލްސާެގ ޔައ މިްއޔާ  3  އަށް،  15/ 2022/1އިން ފެށިެގން    13/ 1/ 2022ޔައ މިއްޔާ ނަންބަރ     -4.1

މަޖިލީހ ެގ ޔައ މިްއޔާތައް.    ޔަލަށް ހ ރިެގ ނިވަނަ ޖަލްސާ  15ވަނަ ޖަލްސާއިން ފެށިެގން    13އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ  

 ޖެ. ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން މި ޔައ މިއްޔާތައް ބަލައިަގނެވިއް  218ަގާވއިދ ެގ  

 

 ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ ން .  5

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންދ ރ    މިއަދ   އެންގ ން.  އަންާގ  އޮފް    ަގއިޖަހާއިރ   12ރިޔާސަތ ން  މެމޮރަންޑަމް  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ 

ސޮއިކ ރޭ އަންޑަސްޓޭންޑިން  އެބަ  ފޮއިންޓަރނޭޝަ  ،އެއް  ޕާލަމެންޓް  ޕީސްނަލް  އިން  ޓޮލަރެންސް  އެކ ގައި.   އާރ 

ޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގއި ބޭްއވ ނ  ރައް  2021އޮކްޓޫބަރ     27ފަހ ން  އާންމ  ކޮމިޓީންނާއި އޭެގ  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

އަހަރ ެގ    2021 ދައ ރ ެގ    3ވަނަ  އެ  31ަވނަ  މި  ވަނީ  މެންބަރ ން  ިއއްޒަތްތެރި  ޖަލްސާަގިއ  މް.އޯ.ޔޫަގއި  ވަނަ 

ދެއްވާފަ  ރ ހ ން  ޖަމ ޢިއްޔާަގއި  ބައިވެރިވ މަށް  މި  ޕާލައަށް   70ދ ނިޔޭެގ  .  ިގނަ  ހިމެނޭވ ރެ  މެންބަރ ން  މި    .މެންޓް 

ޔ ނައިޓެޑް    ،އި މެންޓްރީ ޔޫނިއަނާލްޓާަގއި. ޕާޓްނަރ ންނަކީ އދ.ެގ އިންޓަރ ޕާލަޖަމ ޢިއްޔާެގ ހެޑް އޮފީސް ހ ންނަނީ މޯ

ސަލް ޕީސް  ރނިވައި، ޔ ސިވިލައިޒޭޝަނާއޮފް  އ ލޭޝަން ފަންޑާއި، ޔ ނަިއޓެޑް ނޭޝަންސް އެލަޔަންސް ނޭޝަންސް ޕޮޕި

ހިސާބަށް މި އަދި މި  އިކ ރައްވަ މި އެމް.ޯއ.ޔޫަގިއ ސޮއިކ ރ މަށް މަސައްކަތް.  ޔ ނިވަރސިޓީ އޮފް ޕީސްއާ  ،ފެޑެރޭޝަނާއި

ބޭފ ޅާ   ްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް. އެފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ އި  ، މަސައްކަތް ެގންނަވާފައި ވަނީ

ފަހ ، ލިބ ނ  މަޝްވަރާތަކަށްބޭފ ޅާެގ    އަދި އެ  ިއ،ވަވާހަކަދައްކަ   އިން ބައްދަލ ކ ރަްއވަދެ ފަހަރެއްެގ މަތީ  ވަނީ މި ޖަމާޢަތާ

ދި މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މ ން ވެސް ވަނީ އަ  ،ކ ރެވި މަޝްވަރާ  އާންމ  ކޮމިޓީން މިކަމާ  .މަޢ ލޫމާތ  އާންމ  ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވި

ަގއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ެގ  އެކ    ތިރާމާހ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް އި  ،ޖަހާއިރ    12. އެހެންވީމާ، މިއަދ   މިކަމަށް ރ ހ ން ދެއްވާފަ

ށް ވަރަށް ލީޑަރ ން، އަދި ލީޑަރ ން ނެތް ނަމަ، ޕާޓީތަކ ެގ ފަރާތ ން ބޭފ ޅަކ  މި ރަސްމިއްޔާތ ަގއި ބައިވެރިެވވަޑައިަގތ މަ

 ބޮޑަށް އެދެން. 

 

 . ސ ވާލ  6
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ސ ވާލ .   6އެޖެންޑާ ައއިޓަމ  

މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ    ،މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ   -6.1

 ތެރި މެންބަރ . ކ ރައްވާ ސ ވާލ . މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތް  އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މ ޙައްމަދ  އަސްލަމާ

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  އެބަ ޝ ކ ރިއްޔާ  ރައްޔިތ ން  ހިތަދޫެގ  ލ.  ސ ވާލަކީ،  އަޅ ަގނޑ ެގ  މިނިސްޓަރ.  މަރ ޙަބާ 

ކ ރެވިފައޭ. އެހެންނަމަވެސް،  ހިތަދޫެގ ނަރ ދަމާެގ މަސައްކަތް ިމހާރ  ވަނީ ދެވަނަ ފަހަރަށް އެޯވޑ   ،ބޭނ ންފ ޅ ވޭ ސާފ ކ ރަން

އަދި ލ. ހިތަދޫާއއި ؟ ނީ ކޮން ތާރީޚެްއަގއިތޯމަސައްކަތް އަދިވެސް ނ ފެށޭތީ ނަރ ދަމާ އެޅ މ ެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭ

މި ބޭނ ން  ރައްޔިތ ން ސާފ ކޮށްލަން  ކޯޒްޭވެގ    ،ވަނީ  ކ ނަހަންދޫެގ  ހަމަޖެހިފައިވާ  އެޅ ަމށް  ދެމެދ ަގއި  ރަށ ެގ  ދެ  އެ 

؟ އިތޯކޮން ތާރީޚެއްަގ؟ ހިސާބެއްަގއިތޯޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކިހާ ؛ޑިޒައިން އެންޑް ކޮންސަލްޓޭޝަންެގ މަސައްކަތް

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މ ޙައްަމދ  އަސްލަމްސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް އިންފްރާ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ 

  ގ ޅޭ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއްވި ސ ވާލ ަގއި ލ. ހިތަދޫެގ ނަރ ދަމާެގ މަސައްކަތާ

  ަގއި. މަސައްކަތް ކޮމެންސްވެފައި  2021ޑިސެންބަރ     29އެ މަސައްކަތ ެގ ކޮންޓްރެކްޓ ަގއި ސޮއިކ ރެވިފަިއވަނީ   ؛ޮގތ ން

ަމސައްކަތެއް  540ަގިއ.  2022ޖެނ އަރީ    28ވަނީ   ހަވާލ ކ ރެވިފަިއވާ  ނިންމ މަށް  ތެރޭަގއި  މިލިއަން    69  ،ދ ވަހ ެގ 

ވާލ ކ ރެވ ނީ ޑިޒައިން  ހަ. ކޮންޓްރެކްޓް  ނިމިފަ  ނަރ ދަމާެގ ޑިޒައިން މަސައްކަތް ވަނީރ ފިޔާެގ ައގ ހ ރި. މަސަްއކަތ ެގ  

މަސައްކަތްނިންމާފަ މޮބިލައިޒް.  އެކ ރ މަށް  ލަސްތަކެއްވި.  ޑިޒައިން ކ ރ މަށް  ައދި  އީ.އައި.އޭާއއި  ހ ރިއީ    ،ކ ރެވިފައި 

އެޅ މަށް ބިލްޑިންގ  ެއޑްމިން  ފ ށ   ޑިޒައިންަގއިވާ  ލޮކޭޝަން ސައިޓ ަގއި  އަދި ކަނޑަެއޅިފަިއާވ  އ ޅެެގން.  އެރ ންތަކެއް 

ކ ރެވ ނީ  ފައިނަލަިއޒް  ސައިޓް  ، ެއކީަގއި ެއއްބަސްވ ަމކަށް އާދެވ ނީ   ެވސް ހެދ މ ެގ މަސައްކަތާޔޫސް ޕްލޭންރަށ ެގ ލޭންޑް

މި މަސް ނިމ މ ެގ ކ ރިން އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ    .ކ ރ މަށް ތައްޔާރ ވެފައި ވަނީމޮބިލައިޒް  ރޓްރެކްޓަންތާެގ ތެރޭަގއި. ކޮމި ހަފ 

ންޓްރެކްޓަރ  ކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތް ކޮކ ރަން ބޭނ ންވާ ސާމާނ  ޕްރޮކިއޮ ކ ރާނެ. މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓަރ ސައިޓަށް މޮބިލައިޒް
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ދެމެދ ަގިއ   އާހިތަދޫއާއި ކ ނަހަންދޫ  ،ދެން ކ ރެއްވި ސ ވާލ ަގއި އަނެއް ބައިަގއި އޮތީމިހާރ  ވެސް ކ ރިއަށް އެބަ ެގންދޭ.  

ޑިޒައިން ކޮންސަލްޓެންސީެގ ވާހަކަ. މި ޑިޒައިން ކޮންސަލްޓެންސީެގ މަސައްކަތް މިހާރ    ، އެޅ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯޒްވޭ 

ެއކީަގއި އީ.އަިއ.އޭ ހެދ މ ެގ މަސައްކަތް ެވސް ކ ރިއަށް ެއބަދޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި . އަދި ެއއާވެސް ކ ރިއަށް އެބަދޭ

މި އަހަރ ެގ ޖޫން    ،ވާލ ކ ރެއްވި ފަރާތ ން މަސައްކަތް ދާ ސްޕީޑަށް ބަލާފައި ދެވިފައި އޮތް އަންދާޒާއަކީ ހަމަސައްކަތް  

ކޮންސަލްޓެންސީއާިއ،   ޑިޒައިނާއި  ތެރޭަގއި  އިްއޒަތްތެރި މަހ ެގ  ކަމަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ  ނިމޭނެ  މަސައްކަތް  އީ.އައި.ޭއެގ 

 ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ ގ ޅިެގން 

 ކ ރ މަށް.  ސ ވާލ 

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:

މާވަށ ެގ ކޮންެމ   ؛ނަވާލަން ބޭނ ންވާ ސ ާވލަކީ، މާވަށް ގ ޅިެގން ދަން  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ . އަޅ ަގނޑ ެގ މިއާ

ދިމާވާތީރާޅ ހަމަ  ހ ޅަނެގްއަގއި   މައްސަލަ  އ ދައެރ މ ެގ  ބަޖެޓ ގައި  ބޮޑ ވ މާއި  އަހަރެްއެގ  ޖަހާފައި  ދެ  ބިން    ،ވާނެ 

 ؟ ކޮބައިތޯ ޭއެގ އަޕްޑޭޓަކީ؟ ހިސާބެއްަގއިތޯކ ރ މާއި ބިން ހިއްކ މ ެގ މަސައްކަތް. އެ މަސައްކަތް ވަނީ ކިހާބޮޑ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މ ޙައްަމދ  އަސްލަމްސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް އިންފްރާ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ 

ެވސް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަަމށް  ރަށެއް  އ ޅޭ  މައްސަލަ  އ ދައެރ މ ެގ  ރަށަކީ  މި  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

އެހެންނަމަވެސް، މަސައްކަތ ެގ ކޮންޓްރެކްޓ ަގިއ   ؛ކ ރެވިފައި މަސައްކަތަކަށް ޕްލޭން  މޭޝަންރެކްލެފާހަަގކ ރެވިފައިވާ ރަށެއް.  

 ނ ވޭ. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އްއަދި މިހާތަނަށް ސޮއިކ ރެވިފައެ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ވަޒީރާ  އިްއޒަތްތެރި  ހ ޅ ވާލަނީ  މި  ފ ރ ޞަތ   މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ަވޒީރ .  ިއްއޒަތްތެރި  ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ    ޝ ކ ރިއްޔާ 

 ފ ރ ޞަތ . ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢާމިރ . 

 

 ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢާމިރ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:

 އަހަރަކ  ޖެހި، އްކޮށްލަން ބޭނ ންވާ ސ ވާލަކީ، ބަޖެޓ ަގއި އެތަ   އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ވަޒީރާޝ ކ ރިއްޔާ  

ބިން ހިއްކ މ ެގ މަސައްކަތް. މި މަސައްކަތް    މާއެނބޫދޫެގ ފެނ ެގ ނިޒާމާއި  ،މިހާތަނަށް އައިއިރ  ނ ފެށިފަިއވާ މަސަްއކަތެކޭ 

ދެްއެގ ޮގތ ަގިއ  އ ދެން ކ ޑަހ ވަދޫެގ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރެއް އެއީ ރިޔާސީ ވަ ؟ ނ ވަތަ ފެށޭނީ ކިހާ ދ ވަހަކ ތޯ  ،ފެށޭނެތޯ

. ދެން އެކަން ކ ރަން ޚިޔާލ ކ ރާ ޮގތަކީ  ކ ރެވިފަފަހ  މިހާރ  ވަނީ އ ނި ހިމެނޭ. ތިން އަހަރ  ބަޖެޓ ަގިއ ފައިސާ ޖެހ މަށް

 ؟ ކޮބައިތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .  އްޔާ ިއއްޒަތްތެރިރިޝ ކ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މ ޙައްަމދ  އަސްލަމްސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް އިންފްރާ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ 

ެއއްެވސް ރަށެއްެގ ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ   ؛ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ެއއްެވސް މަސައްކަތެއް

ރާއްޖޭެގ    ފެން އަދި ނަރ ދަމާެގ މަސައްކަތް   155ނ ކ ރެވި މިހާރ  ނ ވާނެ ދިވެހިރާއްޖެއަކ .  ވާލ  ހަ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް  

ހިނާގ.  އެތަން ބަލައިލަންމިތަނ ަގއި އެބަ  އޮތްަގއި ސޮއިކ ރެވިމާއެނބޫދޫެގ ކޮންޓްރެކްޓ   ،ޖެހޭނީދެން އަޅ ަގނޑ    ފައި 

މާފ ކ ރަްއވާ  .ށްކަމަ ބަލައިލަން.  ޖެހޭނީ  އަޅ ަގނޑ   ހިސާބެއް  އޮތް  ޮގސްފައި  މަސައްކަތް  ކޮންޓްރެކްޓ  ތިމިހާރ   ަގއި ! 

ކަމަށް.  ސޮއި ސޮއި އާދެ!  ނ ކ ރެވޭ  ފެން  ރެމާފ ކ ރައްވާތި!  މިކްލެކޮށްފައިވަނީ.  އަޅ ަގނޑ   ާވހަކަ  ދެންނެވީ  މޭޝަންެގ 

ނ ކ ރެވިވާ މަިއަގނޑ   ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އަދި އެ ރަށ ެގ ބިން ހިއްކ މ ެގ މަސައްކަތް ސޮއިނ ކ ރެވިއޭ އަދި ވަނީ.  ސޮއި

އަސްސަބަބަކީ ކ ންފ ންޏަކީ  އިރާއްޖޭަގ  ލ ގައި،  ހަމައެކަނި  ހ ރި  ޤާބިލ ކަން  ހިއްކ މ ެގ  ދެން    ،ބިން  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ. 

ކ ރެވ ނ   ށް. ދެން ކޮންޓްރެކްޓެްއަގއި ސޮއިބިން ހިއްކ މަ  އޮތް  މިހާރ  ބައިވަރ  މަސައްކަތް ދެވިފައި އެބަ  އަށްއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ 

ތަނެްއ    އެކަން ވާ  ،ނ ވެމޭޝަން ކެޕޭސިޓީ ބޮޑ ކްލެވިޔަސް، އެ މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑަކަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީެގ ރެށް  ކަމަ

ކ ރަމ ން އެބަ ެގންދޭ އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ވަނީ. ދެން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން މަސައްކަތްނ ކ ރެވި ސޮއި  ،ފެނޭ. އެހެންވީމާނ އެއް

މީހ ންެގ ކެޕޭސިޓީ މިހާރ  ހ ރި ވަރަށް ވ ރެ   އިތ ރ  ޑްރެޖަރެއް ހޯދ މ ެގ މަސައްކަތް. އޭރ ން އެ  ،ލިބިފައި އޮތް ޮގތ ަގއި 

ވީމަ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑ    ެއމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ   ެގންދާނެ. އެހެންވީާމ، ިމ މަސައްކަތް ކ ރެވޭ ޮގތަށްބޮޑ ވެ 



2220 މާރިޗ   16          ޖަލްސާ                               ވަނަ   91ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

6 

 

އެއްސެވީ ދެން  މި  ،މަސައްކަތ ަގއި ސޮިއކ ރެވޭނީ.  ވާހަކަ.  ބަނދަރެއްެގ  ވާހަކަ    ސަރަޙައްދީ  ނެތް  ބަޖެޓ ަގއި  ަވގ ތ  

ދެން ނ ދާނެ.  ތެރޭަގއި ހަމަ ޔަީގނ ން ެވސް ކ ރިައކަށް  ެގމަށް ވަންޏާ މި އަހަރ ވިދާޅ ީވ. ބަޖެޓ ަގއި ނެތް މަސައްކަތެްއ ކަ

 ޒަމާނެއް ވަންދެން ހިމަނާފައި ބަޖެޓ ން އ ނިވެފައި އޮތީ  އްއެތަ  ،އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނޭގ ބަޖެޓ ަގއި މީެގ ކ ރިން ހިމަނާފައި

ދަންނަވާކަށެ ސާފ ކޮށް  އިްއޒައް ކީްއވެެގންކަން  މަޖިލީހ ެގ  ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ ންނަށް  .  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ތްތެރި 

ަމޖިލީހ ން ސަރ ކާރ ން ހ ށަހަޅާ ބަޖެޓެއް ފާސްވެފައި އޮންނަނީ. ދެން އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭނީ   ،ބަޖެޓ  ފާސްކ ރަމ ންދާއިރ 

ނޑަށް ވެސް  އަޅ ަގ  ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ  ތި ؛ކަން އ ނިވީ ކީްއވެެގން 

 މިންވަރަށް. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   އެނޭގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޢީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޢީ

މަކ ނ ދޫަގއި    ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝ ކ ރިއްޔާ ވަޒީރ . ައޅ ަގނޑ  މަޢ ލޫމާތ  ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ

އަޅ ަގނޑަށް އެ މަޢ ލޫމާތ    ، މިދިޔަ އަހަރ  މިނިސްޓަރ ވިދާޅ ވި ؟ ހިސާބަކަށް ޮގސްފިތޯއަޅާ ސްލިޕްވޭެގ މަސައްކަތް ކިހާ

ދ ފ ޅ ތަކ ެގ އ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ވަ   ، ބޭ. ދެން ެއއަކީ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަންހިއްސާކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް. އަދި ނ ލި

 ތެރޭަގއި ވެސް ހިމެނޭ ކަމެއްކަން. ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މ ޙައްަމދ  އަސްލަމްސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް އިންފްރާ ންގ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސި

ކ ރަްއވާފައި އެްއޗެްއ ނ  ވާހަކަައކަށް ރިފަރވ ދެކެ   އަޅ ަގނޑާ  ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

ދޯނި ހަދާ ތަނެއްެގ ؟ އެ ވިދާޅ ވަނީ. އަޅ ަގނޑ ެގ ރިކަލެކްޝަން ތަންކޮޅެއް ބަލި. ސީދާ ސްލިޕްވޭއެްއެގ ވާހަކަތޯ ދެކެވ ނީ

އެހެލ މަށް   ނިނަހަދާ. ދޯ  ެއއްލ ން ސަރ ކާރ ން ރަށްރަށ ަގއި ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ން ސްލިޕްވޭސޫއާންމ  އ  ؟ ވާހަކަތޯ ދެކެވ ނީ

 ބަޖެޓ ަގއި ޖަހަިއެގން ން. ދެހިއްކާއިރ ، ދޯނި ެއހެލޭނެ ސަރަޙައްދެއް ބާްއވައިދޭ  ހަދާއިރ  ނޫނީ ބިންސަރަޙައްދެއް ބަނދަރ 

ރަށްރަށ ަގއި ސްލިޕްވޭ އާންމ ކޮށް    .ސްލިޕްވޭ ހެދ ން މިހާތަނަށް ހަމަ ޔަީގނ ން ވެސް ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް ނޫން އެއީ
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ދެކެވ ނ  ވާހަކައަކަށް.    ކ ރެއްވީ އަޅ ަގނޑާރިފަރއޮޕަރޭޓްކ ރާ ބަޔަކ . ެއހެންވީމާ،    އ ޅެނީ ސްލިޕްވޭ ސަރވިސް  އިހަދަ

 އޭެގ ރިކަލެކްޝަން ައޅ ަގނޑ ެގ ތަންކޮޅެއް ހަނދާން ބަލި. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ގެ ރ . ކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީ 

 ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޢީ ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ބަޖެޓ  ވެސް ކޮށްފައި އޮތީ.  ސްލިޕްވޭެއކޭ އިނޭގތޯ.    ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ވަރަށް ސާފ ކޮށް ފޮތ ަގއި ޖަހާފައި

 އިން ފެށިެގން.   2019

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަބްދ ލްޙަކީމް ޣަނީޢަބްދ ލް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކ ރެންދޫ

  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ މިނިސްޓަރ. ައޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ، މާލެ ސަރަޙައްދ ން ޯގތި އަދި ފްލެޓ  

ކަންކަން  ހ ރި. އެހެންވީމާ، މި ސަރ ކާރ ން ލިބިފައި ހ ރި ފަރާތްތަކަށް އޮފީސްތަކ ން ދޫކ ރާ ފްލެޓް ވެސް ލިބިފައި އެބަ

އަދި  ؟ ވަނީކ ރ މަށް ކިހިނެއްތޯ ިވސްނާވަޑައިެގންފައިކަންކަން ރަނަގޅ   އި އެކ ރިއަށް އޮތް ތަނ ަގ  ގައިމިހެން ހ ރިއިރ 

އެބަ ފަރާތްތައް  ބަެއއް  ނެތް  ރާއްޖޭަގއި  ޮގތެއް  ެއއްެވސް  ނޫނީ   ދިރިއ ޅޭނެ  ަގންނަން  ޯގތި  ފަރާތްތަކަށް  ެއ  ހ ރި. 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ށްތޯމީހަކ  ދިރިއ ޅޭ ތަނަކ ން ދިރިއ ޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮތީ ކިހާވަރަކަ އެ ؛ދިރިއ ޅޭނެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މ ޙައްަމދ  އަސްލަމްސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް އިންފްރާ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ 
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އަޅ ަގނޑަ ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  މިންވަރ ން  ށްޝ ކ ރިއްޔާ  ސާފ ވި  ސ ވާލ   ކ ރެއްވި  މެންބަރ   މާލެ  ؛ިއއްޒަތްތެރި 

  ؟ރަނަގޅަށްތޯ އަޅ ަގނޑަށް ،ޯގތި ހ ރި ފަރާތްތައް ،ލިބިފައި ހ ރި ފަރާތްތައް ފްލެޓ ސަރަޙައްދ ން 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޮގތަކަށް ބައްލަވާފައި ސ ވާލަށް ޖަވާބ ދެްއވީމަ ދެން  ؛ނިވަޑައިެގންނެވިއިްއޒަތްތެރި ވަޒީރަށް ފެ އަޑ ިއވިަވޑަިއެގންނެވި 

 އ ޅެަގންނާނީ.  އަޅ ަގނޑ މެން އެކަމާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙައްަމދ  އަސްލަމްމ   ސްޓްރަކްޗަރއެންޑް އިންފްރާ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ 

އޮންނަ   ؛ދެވިފައި ކޮންމެވެސް ޮގތަކަށް. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން  ހ ރި ފްލެޓ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެބަ

  . ދެން އަޅ ަގނޑ  ނެތިން ދަންނަވާކަށް ވަކި މީހަކ  ކ ރި ހ ރޭ މީހ ން ފ ރޭނިެގން އައިސްފަ  ްއެގ ތެރެއިން އެބަޕްރޮސެސެ

ހޯލްސް  ޕްރޮސެސްަގއި ހ ންނަ ލޫޕް  ،ދަންނަ  ންތެރެއިރަނަގޅަށް އޭެގ  ަގއިކަމ ަގއި އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސްނޫނީ އެ  ،ކަމެކޭ

މެނިޕިއ ލޭޓ  މީހ ންނަށް  ރަނަގޅަށް  ރާއްޖޭަގއި  ނޭނޭގ.  އަޅ ަގނޑަކަށް  ކަމަށް  ކަމެއް  ކ ރާ  މީހ ން  ދަންނަ  ކ ރަން 

ޮގތަކީ  ބަންޑާރައިން   އަހަރ ވެ، ޢާއިލާެއއް އ ފެދ ނީމާ  އަށާރަ  ،ވެފ ދި، ފ ރާފ ރިހަމަ ތަސައްރަފ   ، ޒަމާނ އްސ ރެ އޮންނަ 

ދޭކަށް ބިމެއް ނެތް. ދެން މިހާރ   ޯގތި  ަގއި ޯގްއޗެްއ ދެނީ. ެއއީ ކ ރީއްސ ރެ ކ ރަމ ން ައއި ޮގތް. ދެން ބައެއް ރަށްރަށ  

ފްލެޓ އެދެނީ    އެތަންތަނ ން އަޅާފަިއ  ރޯހައ ސެ  ،ދޭން  ފްލެޓެްއ  އެކަން ނޫނީ  އަޅާފައި  އެހެންނަމަވެސް،    ްއ  ކ ރ މަށް. 

އެހެން ރަށަކ ން    ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނ ަގއި ހ ރަސްއަޅާ ކަމެއް ނޫން އެްއވެސް ރަށެއްަގއި  އެ މީހާ އ ޅޭ ރަށް ނޫން 

އެ މީހަކ     ކަމެއް ނޫން އެީއކީ. ދެން މީހ ން ދިރިއ ޅެންޯގްއޗަކަށް އެދ ން ެއއީކީެއއް. އަދި ނ ދިން ވެސް ެއއީ އޮންނަ  

އިޚްތިޔާރ ކ ރާ ތަންތަނ ަގއި ެއ މީހާ ދިރިއ ޅ މަށް ކ ޑަކޮށް ދަތިތަކެއް ހ ރެދާނެ. ތަންކޮޅެއް ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ތަންތަން  

ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގއި  ދ ،  އަޅ ަގނޑަށް އެނގޭ ވެސް ހ ރެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އިޚްތިޔާރ ަގއި އޮންނަ ކަމެްއ އެއީ.  

ވެސް ކެޕިޓަލް ސިޓީ ނޫނީ ެއހެން ޑިވެލޮޕްވެފައި ހ ންނަ ސިޓީތަކ ަގއި މީހ ން ޮގސް އާބާދ ވާން ބޭނ ންާވކަން. ދެން ެއ  

ެއހާ ފަސޭހައެއްނ ވާނެ ތަނެއް ހޯދާކަށް ވެސް. ެއއީ އިންޑިއާެގ ނިއ ދިއްލީ ކަމ ަގއި ިވޔަސް،    ،ތަނަކަށް ޮގސްެގން އ ޅޭއިރ  

ތަންތަން    ނިގރޭސިވިލާތ ެގ ލަންޑަން ކަމ ަގއި ވިޔަސް. ެއކަމަކ  ތަންކޮޅެއް ކ ޑަ ސިޓީއަކަށް ރަށ ން ބޭރަށް ޖެހިލީމާ އި

އެހެންނަމަވެސް، ޕްރެކްޓިސްަގއި  ؛ދިވެހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނ ތައް ލިބެން ހ ންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއްނ ކ ރަން  

ރަށެއްެގ ރައްެވއްސަކަށް ނޫން މީހަކަށް ގޯއްޗެއް ނ ދޭ. އ ސޫލ ތައް ކަނޑައަޅާފައި    ެއއްެވސް ރަށަކ ން އެ  ،ކ ރާ ޮގތަކީ 

ހަމަހަމަކޮށް އޮންނަނީ އެންމެންނަށް    ެގއޮންނަ ޮގތ ން އެހެން މީހަކަށް ލިބޭ ޮގތެއް ނ އެްއވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ާގނޫނ  

ޮގތަށް. ދެން އަޅ ަގނޑ  މި  އެ ގޯއްޗެއް ލިބޭ ޯގތި ލިބެން ހ ރި ތާކ ން އެ މީހަކަށް ؛ބަންޑާރައިން އެ ޯގްއޗަކަށް ،ވެސް
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މި   ވެސް ެއއްޮގތަށް   ،ދަންނަވަނީކީ އަޅ ަގނޑ   ކަމެއް.  ކިހިނެއް  ހ ންނާނީ  ހެޑްލައިންތައް  މިއަދ   ނޭނޭގ  އަޅ ަގނޑަށް 

ނެވީ.  ދެންެގންޮގްއސަ ޯގތި ލިބެން އޮތް ކޮންމެވެސް ރަށަކ ން ޯގްއޗެްއ ހޯދާށެކޭ ނޫން މިއިމި ތަނ ން ފައިބަ  ދަންނަވަނީކީ

ޮގތް ވާނެ. އެހެންނަމަވެސް،    ޮގތް އިޚްތިޔާރ ކޮށްފިްއޔާ އެ  އެ މީހާެގ އިޚްތިޔާރ ަގއި އޮންނަ ކަމެއް ެއއީ. އެ މީހަކ  އެ 

ިވޔަސް. ދެން ޯގތި ަގތ ން ވެސް ެއއީ ރާއްޖޭެގ ާގނޫނ ތަކ ަގއި މަނާ  ތެއްޮގބިން ނެތް ތާކ ންނެއް ޯގްއޗެއް ނ ދެވޭނެ ކޮންމެ

. ބަންޑާރަިއން ދީފައި ހ ންނަ ޯގތި ވެސް. ރާއްޖޭަގއި މިކަން އޮންނަނީ ަވރަށް ފަސޭހަކޮށް. ބަންޑާރައިން  ކަމެއް ވެސް ނޫން

ޯގތި ހ ންނަ  ދީފަިއ   ؛ދީފައި  ޯގތި  އަސްލ   ޮގތް.  އޮބަންޑާރައިން  އޮންނަ  ާގނޫނ ަގއި  އެީއ  ދިރިއ ޅެން.  ންނަނީ 

ހ ރިހާ ކޮމާޝަލް ކަމެއް .  އެކަނި ދިރިއެއް ނޫން އ ޅެނީކީންނަ ޯގތީަގއި ހަމައޮއެހެންނަމަވެސް، ބަންޑާރައިން ދީފައި  

. އެހެންނަމަވެސް،  ހ އްދަކ ރެވިފަކަންކަން އޮތީ    ވެސް ކ ރެވޭ. ފަޅަށް ވެސް ބޭއްވޭ. މިލްކ ކޮށްފައި ވިްއކާ ެވސް ލެވޭ. އެ

ނި ޯގތި ދެމ ން އައީ. އެހެންވީމާ،  ހަމަެއކަ  ،އޮތީ ެގެއކޭ، އެހެން ކިޔާފައި ސަރ ކާރ ން ކ ރާ ކަމަކީ  އޮތީ ޯގއްޗެކޭ، މި  މި

އެ ީމހަކ  ބޭނ ންވާ ތަނ ން ސިދާ ބޭނ ންވާ މިންވަރަށް ނ ލިބިެގން   ،އ ޅޭ ޮގތަކީ   މިހާރ  ވެެގން މި  ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ

 ދިމާވެެގން އ ޅޭ ަމއްސަލަެއއް. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް. . ރ ަވޒީ ތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

  : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޙަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ ވަޒީރ ެގ ވަޒީރ ކަމ ެގ ހަޔާތ ަގއި އެންމެ   ،އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ބިލެތްދޫެގ ނަރ ދަމާެގ މަސައްކަތް. އެހެންވީމާ، އެ މަސައްކަތް ނިންމައިލާފަިއ    ،އ ނދަގ ލ ން ކ ރެވޭ ެއއް މަސައްކަތަކީ 

؟ ާގތްަގނޑަކަށް ކިހާ ދ ވަހެއް ވާނެތޯ  ،ކަމަށް ވަންޏާ  އާއި ނިންމައިލާފައި ހަވާލ ކ ރެވޭނެއެ މަސައްކަތް ހަވާލ ކ ރެވޭނެތޯ

 މިހާރ  ދެ އަހަރާއި އަށް މަސްދ ވަސް ެވއްޖެ. ެއއީ އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރ .

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙައްަމދ  އަސްލަމްމ   ސްޓްރަކްޗަރއެންޑް އިންފްރާ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ 
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ައޅ ަގނޑ ެގ މަސައްކަތ ެގ ހަޔާތ ަގއި    ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ެއ ވިދާޅ ވި ފަދައިން

އަޅ ަގނޑަށް ދިމާވެފައި ހ ރި އ ނދަޫގ މަސައްކަތ ެގ ތެރެިއން އެްއ މަސަްއކަތް. އެތައް ފަހަރެއްެގ މަތީން ިއްއޒަތްތެރި 

ކަމ ެގ މަސައްކަތް ބަލަހަްއޓާ ކޮންސަލްޓަންޓާ އެކީަގިއ  އަދި މި  އި ފަރާތާ  ވިފަިއވާމި މަސައްކަތް ހަވާލ ކ ރެ   އިމެންބަރާ

ތެރޭަގއި   މަސް  މާރިޗ   މި  ފަހ ން  އެންމެ  ހަދައިފިން.  ބައްދަލ ކޮށް  އަޅ ަގނޑ މެން  މަތީން  ފަހަރެްއެގ  އެތައް  ވެސް 

ނިމ މަކާ   . އެހެންނަމަވެސް،ކަމަކަށް   ނިމޭނެދެން އެ  ކަމެްއ ނެތް  ންީގނިންމައިދޭން ބ ނެފައި އޮތީ. އަޅ ަގނޑަކަށް ވެސް ޔަ 

ނ އެއް ޮއންނަނީ،  ޮގއްސަ  ާގތަށް  ައބަދ ވެސް  އޮންނަނީ.  ޮގއްސަ  ހިންާގ  ާގތަށް  ދަށ ން  ބެލ މ ެގ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ނިމޭ. 

ލެޭވ  ބާރަށް ހިންާގ  ކ ޑަކޮށް މެނޭޖ ކޮށްލީމާ ރަނގަޅ ،މަސައްކަތްތަކ ެގ ތެރޭަގއި ބާރަށް ހިނާގ މަސައްކަތް ވެސް ެއބަ ހ ރޭ.  

މަސައްކަތް ކިތަންމެ  ހ ރޭ.  ވެސް  ބްރެކިމަސައްކަތް  ސްޕީޑެއްަގއި  ހ ންނަ  އެ  ހަމަ  ދެން  ހ ންނަ ކ ރިޔަސް  ޖެހިފައި 

އޮޕްޝަނެއްެގ ޮގތަށް ވާހަކަދެކެވިދާނެ.   ،މިނޭޓ ކ ރ ން އެއީރކަންތައްތައް ެވސް އެބަ ހ ރޭ. ދެން އާޚިރ ަގއި ކޮންޓްރެކްޓް ޓަ 

އަޅ ަގނޑާ އެތައް ފަހަރެއްެގ މަތީން   ،ވަކި ައވަހެއް ނ ެއްއވޭ. ދެން އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގއެހެންނަމަވެސް، ެއއަކ ން ެވސް

ދައ ލަތަށް ބަލަދ އަރާ ކ ންފ ނި ހ ރިތޯ ވެސް.    ،މި މަޖިލީހ ެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވެސް ސ ވާލ ކ ރަްއވާފައި އެބަ ހ ރި

ްއަގެއއް ނޫނޭ، މީތި މެނޭޖ ކޮށްެގން ނިންމައިލެވޭތޯ އަޅ ަގނޑ   ވެސް އެ ޒާތ ެގ ކަމެެއއްޮގތަކަށް  ،ތަކ ރާރ ކޮށް ދަންނަވާނަން

  ، އަޅ ަގނޑ ެގ އެކ ވެރި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން އޮތީ؛ މަސައްކަތްކ ރަނީ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

އަދިވެސް  ކ ރި  ،އަޅ ަގނޑަށް  ބާރ ލާފައި  މަސައްކަތް  ައިއ  ކ ރަމ ން  ވެސް  މަސަްއކަތް   ންދާނަންެގށްއަމިހާތަނަށް 

މި ސ ވާލ  އަޅ ަގނޑާ ކ ރާނެ ދ ވަހެއް މަޖިލީހ ަގއި ނައ ން.    ،ނިމި  ،މީދެއް މިކަންވެ ންއިލެވޭތޯ. އަޅ ަގނޑ  ެވސް އ ނިންމަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރަިއަގތ މަށް ދ ޢާކ ރަމ ން    ންހަޔާތ ެގ ޮގންޖެހ މ   ވަޒީރ . ައޅ ަގނޑ މެން އެންެމން ވެސް  އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ފ ށީވިލ  ،އަރ ވަނީ ވެސް އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ެގންދާނަން. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 . ށްޙަސަން ޢަފީފަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ފީފ ޢަ ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވިލ ފ ށީ

އަޅ ަގނޑ    ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ  އަރިހ ން  ިމނިސްޓަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  މަރ ޙަބާ  ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ސަރަޙައްދެއްަގއި އެައރޕޯޓ  އެޅ މަށް ބަޔަކ  ހޯދ މަށް އިޢ ލާންކ ރިތާ ދ ަވސްކޮޅެްއ    6ރާްއޖޭެގ    ،ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ

 ދެން ހަމަ  ދެން މީެގތެރޭަގއި ަމޫގދޫ އެއަރޕޯޓ  ވެސް ހިމެނޭ. ަވރަށް މ ހިންމ  އެއަރޕޯޓެއް މަޫގދޫ ެއއަރޕޯޓަކީ.ވެއްޖެ.  
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އެއަރޕޯޓަކީ ވެސް މ ހިންމ  އެއަރޕޯޓެއް. އެހެންވީމާ،    ިވލ ފ ށީ  ގެ އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާ  ،އެާއއެކޮށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން

ތ. އަތޮޅ    ،އަޅ ަގނޑ ެގ ދެވަނަ ސ ވާލަކީ؟ ްއ ލަފާކ ރެވޭތޯޚެ ހަވާލ ކ ރެވޭނެ ތާރީމި އެއަރޕޯޓ ތަކ ެގ މަސަްއކަތް ބަޔަކާ 

ވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލ ކ ރެިވފަ. އަދިވެސް އެ ތާނެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ޮގތެްއ    މަޑިފ ށީެގ ފެނ ެގ ނިޒާމ 

 ؟ތޯދ ވަހެްއ ދެއްވަން ފަށަން ކިހާނ ވޭ. އެހެންވީމާ، މަޝްރޫޢ ތައް ހަވާލ ކ ރައްާވއިރ ، ޢަމަލީ މަސައްކަތް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙައްަމދ  އަސްލަމްމ   ސްޓްރަކްޗަރއެންޑް އިންފްރާ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ 

ސަރ ކާރ ން އެއަރޕޯޓެއް އެޅ މަށް މި    6  ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކ ރެއްވި ފަދައިން 

 ،މަޫގދޫެގ އެއަރޕޯޓ  ެއޅ މަށް ބޭނ ންވާ ބިން ހިއްކ މ ެގ މަސައްކަތް  ؛އޭެގތެރޭަގއި ަމޫގދޫ  ދެން؛ ރަށްތަކެއް  އިޢ ލާންކޮށް

ންކޮށްލަނީ ީގކަން. އަޅ ަގނޑ  ޔައޮތް   ނާ ާގތަށް ހަނދާނަށް އެބަ އާދޭ ކޮންޓްރެކްޓ ަގއި ސޮިއކޮށްފައިީގއަޅ ަގނޑަށް ވަރަށް ޔަ 

އެއަރޕޯ  ،މި ހިއްކައެ  ބިން  ބޭނ ންވާ  ައޅަން  އެއަރޕޯޓ   ހިއްކ މ ަގިއ،  ދެން ޓ   އޮތްތޯ.  ސޮއިކ ރެވިފައި  ން 

މިކަމ ަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކ ރެްއވިހެން ޕްރޮޕޯޒަލްތަކެއް އަިއއްސަ އެބަ ހ ރި އެކި   ،ނިގވަޑައިަގންނަވާނެއެ

ެއްގރިމަންޓަކާ ހަމައަށް އާދެވޭ ަވރަކަށެއް އެކަެމއް ނ ކ ރެވޭ.  އެއަރޕޯޓ ތައް އެޅ މަށް. އަދިެއއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއް  

އަހަރ ެގ     މި  ،ެގންދަނީ. ސަރ ކާރ ެގ އަމާޒަކީ  ދެން ސަރ ކާރ ެގ ބަޖެޓ ން ހިންެގން ހ ރި މިންވަރ ން މަސަްއކަތްކ ރަމ ން މި

ިމ   ،ޔާ މަޫގދޫެގ ެއއަރޕޯޓ  ެއއީމިއަންނަ އަހަރ  ނިމ މ ެގ ކ ރިން އިރާދަކ ރެއްިވއް  ،ތެރޭަގއި ދެ ެއއަރޕޯޓެއް ހ ޅ ާވފައި

ކ ރި ކަންތައް  ހިއްކ މ ެގ  ބިން  އަޅ ަގނޑ މެން   .ނިންމ ން  ،ށްދާނެތީއަދެންނެވިހެން  ހަމަ  ވެސް  އެއަރޕޯޓަކީ  ވިލ ފ ށީ 

ތެރެއިން އެކަން ނ ެވއްޖެއްޔާ ދެން   ގެ ދާ ޕްރޮސެސް  ށް ެގންދަން އޮތް ެއއްޗެްއ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާރ  މިއަކ ރި

ދަ ބަޖެޓ ން އެކަންހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް ކ ރި  6ކޮށްފައި އޮތް  ކ ރާނަން. އިޢ ލާން  އ ލަތ ެގ  ށް  އައެއަރޕޯޓ  

އަިއއްސަ    ެގންޮގސް ނަމަެވސް. އެހެންވީމާ، މިހާރ   ށްފެއިލްެވއްޖެއްޔާ އަނެއް ޮމޑެލަ،  ނޫންއް  އެއް މޮޑެލެ ެގންދާނަން.

ެއްގރިމަންޓަކާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކ ން  ވަރ ވީމާހ ރި  އާދެވޭ  ހަމައަށް  އެނޭގނީ     ދަންނަވަން  ކިހާތާކ ަގއިކަން    ،ައޅ ަގނޑަށް 

މި އަންނަ އަހަރ  ނިމ މ ެގ ކ ރިން ެއ    ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވއިފިން ސަރ ކާރ ެގ ޓާެގޓަކީ   އަށްވިލ ފ ށްޓަށް ދާނީ. މަޫގދޫ

  ، ޑިފ ށީެގ ފެން ފެނަކައާ ހަވާލ ކ ރެވިފައިއެއަރޕޯޓ  އޮޕަރޭޓްކ ރަން ފެށ މޭ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން މަ

ދެން އަޅ ަގނޑ ެގ މެންޑޭޓ ން އެ ބޭރ ވީ. ދެން ރެިގއ ލޭޓަރެގ    ،އޮޕަރޭޓ ނ ކ ރާ ވާހަކަ. ދެން ޮއޕަރޭޓަރަކާ ހަވާލ ކ ރެވ ނީމާ
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ކަމަކީ އެ  ހިންާގތޯ  ،ކަމެއް  އޮޕަރޭޝަން؟ ރަނަގޅަށް  ބަލައި؟ ދޭތޯ  ސްމޫތ ކޮށް  އެހެންނަމަވެސް،  ، ލާނަންއަޅ ަގނޑ  

 ސަރިވސް އޮޕަރޭޝަނަލައިޒްނ ކޮށް އޮތީ ފެނަކައިން. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާތަނަށް ކީއްވެތޯ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް.

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

މީދެއް ސަރަޙައްދީ ންައއްޑޫ އަތޮޅ ެގ ރައްޔިތ ންެގ ވަރަށް ބޮޑ  އ   ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ

ލަތަކާ ހ ރެ  ވ ން. އެހެންނަމަވެސް، އަދިެވސް ެއކިެއކި ޑިޒައިންެގ މައްސަ  ޮގތް  ޮގތ ަގިއ ބޭނ ންކ ރެވޭނެ  ބަނދަރ  ހެޔޮ

ބިން ހިއްކ މ ެގ    ،އެންމެ އެދެވޭ ޮގތަކަށް އެ ޕޯޓ ެގ މައްސަލަ ކ ރިއަކަށްނ ދޭ. ދެން އަޅ ަގނޑ  އާންމ ކޮށް ކ ރާ ސ ވާލެއް 

ެއްއޗެއް ެވސް  އެއަށް  ހ ރި  ،  ސ ވާލ .  ކ ރަން  މިހާރ   ބަނދަރ ެގ  މި  އެދެން.  ދެްއވ ން  އޮތިްއޔާ  އަޕްޑޭޓެއް  އިތ ރ  

އަޕްޑޭޓެއް    މިހާރ  އޭެގ؟ ހިސާބަކަށްތޯވާނީ ކިހާ   ެގންނައ މަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްތައް ފެށޭވަރ ޑިޒައިންނަށް  ،ބަދަލ ތަކާއި

 ؟ އެބަ އޮތްތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙައްަމދ  އަސްލަމްމ   ސްޓްރަކްޗަރއެންޑް އިންފްރާ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ 

ރައީސް. ިއްއޒަތްތެރި  ރައީސް   ޝ ކ ރިއްޔާ  މަޖިލީހ ގައި ؛އިްއޒަތްތެރި  ޖަވާބ ދިނ މ ަގއި    ، އަޅ ަގނޑ   ފްލޯަގއި 

ސީދާ އަޅ ަގނޑ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ން ނ ހިނާގ ކަންކަމ ަގިއ ެވސް އަޅ ަގނޑަށް ދައ ލަތ ެގ    ،ެގންދަން  މަސައްކަތްކ ރަމ ން

އަޅ ަގނޑ     ،ށް. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީވާތީ، އަޅ ަގނޑ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ހ ރި މިންވަރ ން ކަންކަން ސާފ ކޮށްދިނ މަ  ވަޒީރަކަށް

ޑިޒައިނެ ެއމް.ޕީ.އެލ ން  ޕޯޓ ެގ  ހިތަދޫ  އެއީ.  ކަމަށް  ކަމެއް  ޒާތ ެގ  މައްސަލަތައްކ ރަންޖެހޭނެ  ހ ރި  މިހާރ     ދެން؛ އް 

ންަގއި ޖެހެނީ. ޕޯޓ  ހަދާފައި އޮތްއިރ ، މަަގތ  ފާލަމ ަގިއ މޯރިނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ކީްއވެެގންކަން އެ ތަނ ަގިއ މައްސަލައެ

ހ ންނަ ވެސެލްސްތަކަށް އެހ ންނަ   ދަތިވަނީ. ދެން އެކަން   ބާތ ކޮށްފައި  އޮތ މަށް  ބާންޏެއްެގ ސަބަބ ން އެތާ  އަންނަ 

ބަނދަރ ެގހަ އެތެރެިއން  ޓަކައި  ޝެލްޓަ  ؛އްލ ކ ރ މަށް  ވަދެފައި  އެތެރެއަށް  ފާލަމ ެގ  ވަންނަން ރއެ  ވޯޓާސްއަށް  ޑް 

 ްއސަށް އެންމެ ބޮޑެތި އެްއޗެ ؛ށްވަކި ސައިޒެއް ބޯޓ ފަހަރަ  ، ޮގތް  ހަރ  ވަދެވޭނެތަނަށް ބޯޓ ފަ  ންނެއް ހަދާފައި އެބޭސި
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އް ހަދާފައި  ކ ރ މަށް އެމް.ޕީ.އެލ ން ޑިޒައިނެ ؛ނ ވަދެވޭނެ ކަންނޭނެގ. އަދި ކޮންމެ މޫސ މަކަށް ވެސް ނ ވެދާނެ ކަންނޭނެގ

ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ގޮއްސަ އޮތް ންޓ އެބަ އޮތް. އަޅ ަގނޑ  ވެސް އެ ދެކ ނިން. އަޅ ަގނޑަށް މިހާރ  އޭތި އިމްޕްލިމެ

ޝ ކ ރިއްޔާ   އެނެގނީ.  ައޅ ަގނޑަށް  އ ޅ އްާވކަން  އެމް.ޕީ.އެލ ން  މަސައްކަތާ  އެ  ނޭނެގ.  ދަންނަވައިލާކަށެއް  ހިސާބ  

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ  ޢަލީ ރިޟާ.  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މިލަންދޫ

ެގދޮރ ވެރިކ ރ މާއި ބޯހިޔާަވހިކ ރ މ ެގ ސިޔާސަތ ެގ ދަށ ން ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ .  

މާރިޗަށް މ އްދަތ  ހަމަވެފަ. އަޅ ަގނޑ    3.  ކ ރެވިފަވަނީ އިޢ ލާން  މިލަންދޫަގއި ފަންސާސް ހައ ސިންގ ޔ ނިޓެއް އެޅ މަށް

 ؟ ހިސާބެއްަގއި ފެށިދާނެތޯާގތްަގނޑަކަށް މިކަމ ެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކިހާ ،ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙައްަމދ  އަސްލަމްމ   ސްޓްރަކްޗަރއެންޑް އިންފްރާ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ 

ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިލަންދޫަގއި ފަންސާސް ހައ ސިންގ ޔ ނިޓ  އެޅ މަށް ސަރ ކާރ ެގ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީެގ  

ޔަޕްރޮ ހަމަ  ައޅ ަގނޑަށް  އ ޅޭކަން  ސްޓޭޖ ަގިއ  ޓެންޑަރ  އެއީ.  ސަބްމިޓ ީގްގރާމެއް  ޓެންޑަރ  ނޫން   ؛ކަމެއް   ކ ރިން. 

ހަފ  އެްއ  އިތ ނ ކ ރާނެ.  ދީފައިވަނީ  ހަފ ތާ  މި  ސަބްމިޓ ކ ރ މަށް.  ޓެންޑަރ  ހަފ ރަށް  އެްއ  ތެރޭަގއި  ތާ ތާ 

ދެންނެވި ޒާތ ެގ  މި  ،ށްޑޮލޮޖީއަށް ޕްރީ ފެބް، ޕްރީ ކާސްޓަލްޓަނޭޓިވް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެތައެކްސްޓެންޑ ކޮށްދިނީ. އެއީ އޯ

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.   އިވާނީ.ދީފަ  ތާެގ ެއއްކްސްޓެންޝަނެއްޑޮލޮޖީއަށް ފ ރ ޞަތ ދިނ މަށް ޓަކައި އެއް ހަފ މެތަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޢަބްދ އްލަޠީފް ޔާސިރ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ކ ޅ ދ އްފ ށީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠީފް އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ެމންބަރ   ކ ޅ ދ އްފ ށީ

 ؛ފައްޓަންއަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ ން އެންމެ ފ ރަތަމަހެން    ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ

އެއީ  ބަނދަރ   އެްއ  ފެއްޓި  ބަނދަރ   ،ހަދަން  ައއ   އެހީގަ   126  ،ކ ޅ އްދ އްފ ށީ  ލޯނ   އޭ.ޑީ.ބީެގ  .  އިމިލިއަން 

ބަނދަރ ެގ ެއއް ސަިއޑ ަގއި ހަދާފައި   ،ވަނީ   އަިއއިރ ަގއި ެވސް ބަނދަރ  ބޭނ ންކ ރެވި މިހިސާބަށްއެހެންނަމަވެސް، މިހާ

ޮގތް އަދި ނެތ މ ން. ދެން މިކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ހ ރި ފިންަގރ ޖެޓީތައް އޭެގ ެއންމެ ރަނަގޅަށް ބޭނ ންކ ރެވޭނެ 

ކެވިފައިވަނީ. ބަނދަރ  ާގތްަގނޑަކަށް ނިމިފައި އޮންނަތާ ވާހަކަދެ  ،ވަރަކަށް ބައްދަލ ކ ރެވިމިނިސްޓަރާ އެކީަގއި ވެސް ފ ދޭ

ެއހެންވީމާ، ރަްއޔިތ ންނަށް މި ވަނީ.    ޙަޤީޤަތ ަގއި ނ ކ ރެވި މި  ، ވަރަށް ދ ަވސް ެވއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް، ބޭނ ންކ ރަން

  ؟ތޯއްލ ކ ރ ަމށް ަގސްތ ކ ރައްވާ ޮގތަކީ ކޮބައިހަމިކަން ؟ ނިގލަްއވާތޯބޭނ ންކ ރެވޭނެ މ އްދަތެއް އެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙައްަމދ  އަސްލަމްމ   ސްޓްރަކްޗަރއެންޑް އިންފްރާ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ 

ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި  ފާހަަގކ ރެްއވީ  ޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ   ބޭސިން  އިްއޒަތްތެރި  ހާބަރ  ެއ  ބަނދަރ ެގ  ހ ރި އެ  ަގއި 

ޕިއާސްތަކެއް އެދިފައިާވނީ   ފިންަގރ  މިހާރ   ައޅ ަގނޑ މެން  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް  ދެކެވި،  ވާހަކަ  އެ  ކ ރ ވެެގން 

  ރީމާ، ލެންތ  އެކްސްޓެންޑ ކ ރީމާ އެ އެކްސްޓެންޑްކ ،  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ެއއްބަސްވެފައި އޮންނާނީ  .އެކްސްޓެންޑ ކ ރަން

ޮގތ ަގިއ   ފ ރިހަމަ  އެންމެ  ޕިއާސްތަްއ  އެ  ބަނދަރ ެގ  ބޭނ ންކ ރެޭވނެ.  ބަނދަރ   އެހެންނަމަވެސް،  ބޭނ ންކ ރަން.  ބައި 

ނޫނީ ބަނދަރ     ،ވެސް ބަނދަރ  ބޭނ ންނ ކ ރެވޭނެ ކަމަށްބޭނ ންނ ކ ރެވޭކަން ވެސް ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އެްއޮގތަކަށް

،  މަްއސަލައެއް ޮގތަށް ފާހަަގވެފައި   އެއީ  ނ ންނ ކ ރެވޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑެއް ަގބޫލެއްނ ކ ރަން. އެ ިވދާޅ ވި މައްސަލަ،ބޭ

ލިބ ނީމާ  އްލ ކ ރާނެހައެކަން   އަެގއް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނިންމާފައި  ެވސް  އަޅ ަގނޑ     ،ޮގތް  ެވސް  މަސައްކަތް  އެ 

، އެއްބަސްެވވ ނ  ޮގތަށް، އެއްބަސްެވވ ނ  ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެކަން  ކޮށްދޭނަން. އެހެންވީމާ، އެކަންކ ރާ ޮގތަށް އޮތީ

 ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެގންދާނަން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . މަޑ އްވަރީ
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 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރީފް އާދަމް ބަރ މެން ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

މަރ ޙަބާ ވަޒީރ  އެޅ މަށް ރަށެއް    ،އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ  !ޝ ކ ރިއްޔާ ރައީސް.  ރ. އަތޮޅ ެގ ދެކ ނ ަގއި އެއަރޕޯޓ  

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ފެނިވަޑަިއަގންނަވާތޯއަދި އެ މަސައްކަތް މި ދައ ރ ަގއި ފެށޭނެ ކަމަށް ؟ އްަގިއތޯޚެކަނޑައެޅޭނީ ކިހާ ތާރީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙައްަމދ  އަސްލަމްމ   ސްޓްރަކްޗަރއެންޑް އިންފްރާ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ 

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ެއޅ މަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ  އިޢ ލާންކ ރި އެއަރޕޯޓ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ރ.   ؛ރ. އަތޮޅ ަގއި އެއަރޕޯޓެއް 

ތަނެއް ކަމެއް. އަދި ސަރ ކާރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ކޮން  ންަވކި ތަނެއް ޖަހާފައެއް ނެތް. އަދި ނ ނިންމަ  ،އަތޮޅ ެގ ވާހަކަ 

އްކަން އެީއކީ. ެއހެންނަމަވެސް، ރ. އަތޮޅ ަގއި ދޭ. އަދި ނ ނިމޭ ވަކި ތަނެޕޮލިސީ ލެވެލްަގއި މި ޑިސްކަޝަންތަކެއް އެބަ

؟ ނޫންތޯ  ،ކޮށް ނިމޭނެތޯ  މި ދައ ރ ެގ ތެރޭަގއި އެކަން  ،އެ ވިދާޅ ވި ސަރަޙައްދ ަގއި ެއއަރޕޯޓެއް އަންނާނެ. ދެން އޮތީ

ކ ރިއްޔާ  މަސައްކަތްކ ރާނަން އިނޭގތޯ. ޝ ކަމެއް. ދެން    ދޮޅ  އަހަރެއްހާ ދ ވަސް ވެސް ނޭނެގ ޮއތް  ،ދައ ރ ަގއި ބާކީ އޮތީ

މަސައްކަތް ފެއްޓ މަކީ ެއކަށީެގންވާ ކަމެއް.   ،ންކަމާ އެކީ ދަންނަވާކަށް ނޭނގޭ ީގއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅ ަގނޑަކަށް މާ ޔަ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކީ ހޭދަކ ރެއްވި ަވގ ތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ . އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރ  އަޅ ަގނޑ މެންނާ އެ

ދަންނަވަން. އަދި ވަޒީރ  މަޖިލީހަށް ވަޑަިއެގން މެންބަރ ންެގ ސ ވާލ ތަކަށް ޖަވާބ ދެްއވ މ ަގިއ ބަހައްޓަވާ ފަރ ވާތެރިކަމަށް 

އަދި   ދަންނަވަން.  ަވޒީރަށް  އިްއޒަތްތެރި  ވެސް  ޝ ކ ރ   ެއކަމަށް  ފާހަަގކ ރެވޭ  ވެސް  އަރިހ ން  އަޅ ަގނޑަށް  ަވޒީރ  

މަށް. ެއއީ ައޅ ަގނޑ މެން ދެން މި ހިންާގ ްއވ ަވޒީރ  ބޭނ ންފ ޅ  ނަމަ، ކ ޑައިރ ކޮޅަކ  މަޑ ކޮށްލެ  ،އަޅ ަގނޑ  އެދެން 

މެންބަރެއް އިްއޒަތްތެރި  ކ ރީެގ  ދާއިރާެގ  އަރިއަތޮޅ   މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ޢަބްދ އްރަޝީދ   ،މަސައްކަތަކީ   ؛ޒޭވަރ  

ވަރަށް އަލްމަރ ޙޫމް    ޢަބްދ އްރަޝީދަކީ  ބޭފ ޅެއް.  ކ ރައްވާފައިވާ  މެންބަރ ކަން  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ދ ވަހ   ިގނަ 

ފެބްރ އަރީ    24، އަދި  ެގ ނިޔަލަށްފެބ ރ ވަރީ    22އިން ފެށިެގން  1980ފެބ ރ ވަރީ    23ޢަބްދ އްރަޝީދ  ޢަލީ،  

ދައ ރެްއަގއި މެންބަރ ކަން ކ ރަްއވާފަިއވޭ.    4ެގ ނިޔަލަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  2009  މޭ  27އިން ފެށިެގން    1995

އދ. އަތޮޅ ެގ މެންބަރ ކަން   ކ ރެވ ނީމާއަތޮޅ  ދެބ ރި  އ. އަތޮޅާއި އަދި ފަހ ން ނޫ ޤާނޫނ އަސާސީެގ ދަށ ން އަރި  ،އެޮގތ ން

1985
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ރަޝީދ  އް މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ކަން ވެސް ކ ރަްއވާފައިވޭ. އަލްމަރ ޙޫމް ޢަބްދ ޞައް ޚާދި ރަްއޔިތ ންެގ  ކ ރަްއވާފަިއވޭ. އަ

ޢަލީއަށް ސ ވަރ ޭގެގ ދާއިމީ ނިޢ މަތް މިންވަރ ކޮށްދެއްވ މަށް ެއދި ދ ޢާ ދަންނަވަން. އަދި ޢާިއލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެްއވ މަށް  

ރަޝީދ  ޢަލީެގ ހަނދާނ ަގއި ސ ކޫތެއް ފާހަަގކ ރ މަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން އްއެދި ދަންނަވަން. އަލްމަރ ޙޫމ  ޢަބްދ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  )ސ ކޫތ ެގ ަވގ ތ ކޮޅ ( ތެދ ވެަވޑަިއަގތ މަށް އަޅ ަގނޑ  އެދެން.

 

 ކ އްލި މައްސަލަ 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ރިހ ން ކ އްލި  އަޅ ަގނޑަށް ވަނީ ކ އްލި ަމްއސަލައެއް ލިބިފަިއ. އަޅ ަގނޑ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ އަ

 ދެްއވ މަށް ދަންނަވަން. މައްސަލަ ހ ށަހަޅައި

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

 އިބްރާހީމް ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައީ  ؛ކ އްލި މައްސަލަ  !`. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ

ބާރ  ދަށްވ ަމކީ ދ ވަހަކ  ވެސް ރާއްޖެއިން   އްދ ންެގމަދެމެންދާ ތަރައްޤީާއއި ތަމި ެގނެސް  އަށްރާއްޖެ  ޞާލިޙް  މ ޙައްމަދ 

ކަމަށާއިނިފެ މިސާލެއް  ލާމަސީލ   ފަދަ  ޑްރަގ    ،އެހެންނަމަވެސް ؛ފައިނ ވާ  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ  ޤައ މ ތަކ ަގއި  ތަހ ޒީބ  

ފަދައިން ޢަބްދ   ،ޑީލަރ ން  ވާހަهللا ރައީސް  ކޮށްފައިވާ  ދަްއކަޔާމީން  ޓަކަިއ    ިއ،ކަ  ފޮރ ވ މަށް    އާ އިންޑި " ޖަރީމާތައް 

ޓަކައި    ރ ވ މަށްފޮ؛ ެގ ނަމ ަގއި ރާއްޖޭަގިއ ހިންަގމ ންދާ ހަރަކާތަކީ ރަްއޔިތ ންެގ މެދ ަގއި އޮތް އެކ ެވރިކަމާއި" އައ ޓ 

އި ިއއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހ ށަހަޅަމ ންދާ ވަގ ތެއްގަ  ؛ެގ ނަމ ަގއި" ައއ ޓ   އާއިންޑި "

 ފެންނާތީ... ކަމަށް   މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބ ން މ ހިންމ މެންބަރ ންނަށް ކ ޑަކޮށް އަޑ ައހާލަން ތިބ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އެއާެއކީަގިއ  އަޑ އެހޭތޯ ބަްއލަވަމ ން. ހަމަ   އިއަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ެގންދަވަނީ ވަރަށް ކަނ ލަ

ްއވީމަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިލެށް ކިޔ އްވަ މ ން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ރީތިކޮލަކަން ކ ރެވޭތޯ ބައަޅ ަގނޑ  ވެސް މި ދަނީ އެ

 ދާނެ.  ފަސޭހަވެެގން

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ
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ވެސް  ލެވެނީ. އައިނ  ވެސް ނެތ މާއިދަންނަވަނޫންތޯ އ ނދަޫގ ޮގތަކަށް ެގންދަވާތީވެ އެހެން  އެހެނ ކޮޅ ން ތަންކޮޅެއްމި

އެހެން ދެއްތޯއެކ   ކ ރާނީ  އަނެްއކާ  އަލ ން  ައންނަނީ.  އ ނދަޫގކޮށް  ައޑ   އެހެންނަމަވެސް،  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ؟ ވެދާނެ. 

ެގނެސް  ޞާލިޙް   މ ޙައްމަދ   އިބްރާހީމްރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ   މި  ތަރާއްޖެއަށް  ތަރައްޤީާއއި  ބާރ  މަދެމެންދާ  އްދ ންެގ 

ލާމަސީލ  ފަދަ  ފެނިފައިނ ވާ  ރާއްޖެއިން  ެވސް  ދ ވަހަކ   އެހެންނަމަވެސް  ދ ވެްއޔަކީ  ކަމަށް.  ތަހ ޒީބ     ،މިސާލެއް 

ފަދައިން ޑީލަރ ން  ޑްރަގ   ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ  ކޮށްފައި  ، ޤައ މ ތަކ ަގއި  ދަްއކަރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާކަން  ވާހަކަ    އި ވާ 

 ...ޖަރީމާތައް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  !. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވާފައި އޮތް ކ އްލި މައްސަލައެްއ ނޫން ތިޔަ ކިޔ އްވަނީކީ

ކ ރައްވާ. އެހެންނަމަވެސް، ހ ށަހަޅ އްވާފައި ބަެއއް ޖ މ ލަތައް، ބައެއް ބަސްބަސް އެބަ ބޭނ ން  އޭެގ ަގނޑ ެގ އެއް ބަިއެގ

ޮގތަށް ކިޔޭނެ ޮގތެއް ހަމަޖެއްސ ން އެއީ ބޭނ ންތެރި ކަމެއް  ،އޮތް ކ އްލި މައްސަލަ  ޮގތ ަގިއ    ެގހ ށަހަޅ އްވާފައި އޮތް 

 އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ.  

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

ބޮޑ   ަގނޑ   ފ ރ ޞަތ ؟ ކ ރަންީވތޯތަންކޮޅެއް  ކިޔާލަން  ކ ރިއަށް؟ ންތޯވީނޫދެއްވަން އަޅ ަގނޑ   މި  ނޫންތޯ  ދާނީ އޭރ ން 

 ؟ ެވސް ފަށަންވީތޯއަނެްއކާ  ،އަޅ ަގނޑ ؟ ދެއްތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނިންމެވި    ،ނޫން ދެންމެ  ނެތް.  ކަމެއް  ފައްޓަވާނެ  ެގންދަވާ އަނެއްކާ  ކ ރިއަށް  ިއްއޒަތްތެރި   .އިނޭގތޯ  ވީންހިސާބ ން 

 ށް ފ ރ ޞަތ  ދީެގނެއް ނ ހ ރެވޭނެ. ކަމި ކަމަ ށްއަޅ ަގނޑަ ،މެންބަރ 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

ޤައ މ ތަކ ަގއި ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ ޑްރަގ  ޑީލަރ ން ފަދައިން ނާތަހ ޒީބ   ،  އެހެންނަމަވެސް ؛ލާމަސީލ  މިސާލެއް ކަމަށާއި

ކޮށްފައިވާތީ ޢަމަލ ކ ރަމ ން؛ ޖަރީމާތައް   ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާކަން  ފަދައިން    ދާޤައ މ ތަކ ަގއި  ޑީލަރ ން  ޑްރަގ  

ޢަބްދ  ކޮށްފައިވާ  ޓަކަިއ  هللا ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާކަން  ފޮރ ވ މަށް  ނަމ ގަ "އައ ޓ   އާއިންޑި"ޔާމީން  ރާއްޖޭަގިއ  ެގ  އި 

ޓެރި ޤައ މ ތަކ ން ރާއްޖެއަށް  އް ރަްއޔިތ ންެގ މެދ ަގއި އޮތް ެއކ ވެރިކަމާއި ާގތްކަން ެގއްލ މ ން ައވަ   ،ހިނަގމ ންދާ ހަރަކާތާއި
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 ،ހިނދ ވީ  ރާއްޖެ ތަރައްޤީކޮށް ހ ރަސްއެޅ ން ކަމ ަގއި  ،ދެމ ންދާ އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރ ލ ން ރަނަގޅ ވ މަށް މަސައްކަތްކޮށް

ޔާމީން هللا ސް ޢަބްދ ހިނދަށް ރައީހިނދ ން މިއި ަގާވއިދ ެގ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭެގ އަސްކަރިއްޔާ ެމދ ވެރިކޮށް މިާގނޫނާ

 ؟ ލައި ހ ށަހަޅާ ކ އްލި މައްސަލަ. ސާފ ެވއްޖެތޯއިބަންދ ކ ރ މަށް ގޮވަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނަ މާއްދާެގ    170ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ގަވާއިދ ެގ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ދެއްވ ން އެދެން.  އިވޯޓ ެގ ރަނަގބީލ  ޖައްސަވަ 

ޢަބްދ   ،ދަށ ން މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މައްސަލަهللا ކާށިދޫ  ކ ްއލި  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  މަޖިލީހ ަގއި   ،ޖާބިރ  

 ންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން.  ބަހ ސްކ ރ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ޖާބިރ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 34    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 04    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 27    އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    31     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  16      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ނ ވޭފާސް       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޖާބިރ   هللا ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ   170ލީހ ެގ ަގވާިއދ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖި

މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ ޖާ.  ތީމަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސްކ ރ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަ  ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ކ އްލި ަމްއސަލަ
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ވޯޓ ދެްއވީ    34  ތިއްބެވީަވޑަިއެގން  ހާޒިރ ވެ. 87 ؛އަދަދަކީ ކަމަށް  ފެންނަ  މެންބަރ ން.  ިއއްޒަތްތެރި    4އިްއޒަތްތެރި 

ކަމަށް   ނ ފެންނަ  ވޯޓ ަގިއ    27މެންބަރ ން.  ނެތް.  މެންބަރަކ   ވޯޓ ނ ދެްއާވ  ޮގތަކަށް  ވަކި  މެންބަރ ން.  އިްއޒަތްތެރި 

. އެހެންވީމާ، މި ކ އްލި މައްސަލަ  ޯވޓ   16އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވަނީ    31ބައިވެރިެވވަޑަިއަގތީ  

 ބަހ ސްކ ރ މަށް ފާހެއް ނ ވި. 

 

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއތ ރ  މަސައްކަތެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއް ނެތް. މި ވަގ ތ  ކޮމި ޓީތަކ ަގއި ހިނަގމ ންދާ މިއަދ ެގ މަޖިލީހ ަގއި ދެން 

ަގއި   10:00.  6ޓީ ކޮޓަރި  ޓީ، ކޮމިަގިއ އެންވަޔަރަންމަންޓ  އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ  ކޮމި 10:00 ؛މަސައްކަތްތައް 

ކޮމި ކޮމިަގާވއިދ   ކޮޓަރި  ޓީ،  ކޮމި  10:00ގައި.    7ޓީ  މާލިއްޔަތ   ކޮމިކޮމި   ޓީެގ ސަބް ަގިއ  ކޮޓަރި  ޓީ،  ގައި.    8ޓީ 

ކޮމި 10:30 އިޤ ތިޞާދީ  ކޮމިަގިއ  ކޮޓަރި  ޓީ،  ކޮމިގަ   11:00ަގއި.    5ޓީ  އިޖ ތިމާޢީ  ތަރައްޤީ އި  ޤައ މީ  އަދި  އާިއ  ޓީ 

ަގއި.    6ޓީ ކޮޓަރި  ޓީ، ކޮމިަގއި މާލިއްޔަތ  ކޮމި   12:30ގައި.    10ޓީ ކޮޓަރި  ޓީ، ކޮމިޓީ ޖޮއިންޓ  ކޮމިތަރިކަިއެގ ކޮމި

 . ގައި 9:00ހެނދ ނ   ެގދ ވަހ  ހޯމަާވ   2022 މާރިޗ  21ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ 

 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
 

____________ 



Overall Voting Result 3/16/2022 9:45:10 AM

Voting Mode: Open

VOTE

kulli massala ah bahus kurumaa medhu

Results

Present: 41
Eligible to vote: 40

Yes: 4
No: 27

Abstain: 0
Voted: 31

Not Voted: 9

VOTE - 1 / 2    [Document created: 3/16/2022 9:45:55 AM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé No
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru No
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru No
18 Ahmed Haitham (MDP) Mahchangoalhi Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu No
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi No
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo No
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu No
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa No
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo No
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo No
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu No
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo No
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo No
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo No
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo No
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo No
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo No
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi No
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru No
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo No
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo No
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo No
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Not Voted
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru No
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo No
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru No
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru No
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu No
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted

VOTE - 2 / 2    [Document created: 3/16/2022 9:45:55 AM]




