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މިނިސްޓަރ އޮފް    ، ރެއްވި ސުވާލަށް ކު   އިބްރާހީމް ޝަރީފް މެންބަރު   މަރަދޫ ދާއިރާގެ 

 ދެއްވި ޖަވާބު ގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް  ޕްލޭނިން 

 

ޖަވާބަކީ ސުވާލުެގ  ކުރެއްވި  ޝަރީފް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި    ތް ޑައިަގއެދިވަ  ،ޝުކުރިއްޔާ 

މަހުެގ    ވަނަ އަހަރު މެއި  2015ޮގތުން. މި މަޝްރޫޢަކީ    ބެހޭ  ޢާކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ތަފްސީލެއް މި މަޝްވަރޫ

ން  އަމިލި  15އެ ކޮންޓްރެކްޓުަގއިވާ    ،ން ރުފިޔާެގ އަެގއްއަމިލި  15  ނު،ސޮއިކުރެއްވު  އިތެރޭަގއި ކޮންޓްރެކްޓެްއަގ

ޕްރޮޖެކްޓެއް.   ޢަމަލ2018ީ  ބަރުންސެޕްޓެ  28ރުފިޔާެގ  ަމސައްކަތް  ފެށުނީ  ަގއި  މަސައްކަތް  ެގ  އީ.ައއި.އޭ   ޮގތުން 

ލައްކަ ރުފިޔާ އިތުރުކުރެވުނު ެގނެވުނު ކުދިކުދި    7އިތުރަށް    ،ދިޔައިރު  ކޮމެންސްމަންޓަށްނިންމުމަށްފަހު. މަސައްކަތުެގ  

 އެލައިންމެންޓަށް ެގނައި   ކީވޯލްެގޮގތެްއަގއި ރަށު ބަނދަރުެގ  ަމއިަގނޑު  ކީ،. ެގނެވުނު ބަދަލައިެއކީގަ   ބަދަލުތަކަކާ

މީޓަރެއް. އޮރިޖިނަލް ކޮންޓްރެކްޓުެގ މަސައްކަތް ނިންމަން ދެވިފައި އޮތީ   10ށް އިތުރުކުރެވުނު  ކީވޯލަ  ،ބަދަލަކާއި

އައްޑޫ    ،. އެހެން އެކަން ޮއްއވާއަށް  2019މެއި    9  ،ދުަވސް. ކޮންޓްރެކްޓުެގ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޮއތީ  180

  ގއޭެގތެރޭަގިއ ހާބަރ ބޭސިން  ބަދަލުތަކެއް ެގނައުމަށް.  ބަނދަރުެގ ސައިޒަށް  ،ން އެދިވަޑަިއަގތީކައުންސިލު  ސިޓީ

އެދިވަޑަިއގަ  އެތެރެއަށްވާ  ތް.ފުޅާކޮށްދިނުމަށް  ބްރޭކުވޯޓަރެގ  ޭއެގއިތުރުން  އުޅަނދުފަހަރު   އަދި  ފަޅީަގއި 

  10. ހިނަގހިނާގ އޮތް މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ  ށް އެދުނުއް ލައިދިނުމަބަނދަރުކުރެވޭނެ ޮގތް ހަދައިދިނުމަށް ކީވޯލެ

މަސައްކަތްކުރަމުނ2019ް  ޗުރިމާ އަޅުަގނޑުމެން  ފެށިެގން  އެހިސާބުން  ކައުންސިލުން  ަގއި.  ސިޓީ  ެގންދިޔަީއ 

ޖަސްޓިފައި އެއީ  ކަންތައްތަްއ  ބެލުމަށާއި  އެދިަވޑަިއެގންނެވި  ޚަރަދެއް   ،ކަމެއްތޯ  ކިހާވަރެއްެގ  ކުރުމުަގިއ    އެކަން 

ންނަނީ  ސްޓޭންޑަޑުަގއި ބަނދަރެއްެގ ފުޅާމިން އޮ  ގ އިންޖިނިައރިން  ،ޮގތެއްަގއި ބަނދަރެއް  އްމުއާބެލުމަށް.    ހިނާގނެތޯ

ވަންނަ އުޅަނދެްއެގ ތިންުގނަ  އެ  ތަނަށް    އެންމެ ދިުގކޮށް އެ  .ވެސަލް  ޓްއޮފް ލޯންެގސްދަ ލެންތު  ތްރީ ޓައިމްސް  

އުޅެން އެއީ  ނިކުމެ  ،އެނބުރިެއއްޗެހި  ތެރޭަގއި ހުންނަ  ބަނދަރުެގ    ،ަގއިެއތަނުެގ ތެރޭއޭރުން ޓަަގކާ ނުލައި    ،އެއީ 

ފޫޓުެގ ވެސެލްސް.    100އެހިސާބުަގއި ޚާއްޞަކޮށް  މި ހުންނަނީ  ޮގތެްއަގއި ރާއްޖޭަގއި    އްމުއާ.  ކީސަިއޒަ  ސްޓޭންޑަޑް

ޓު  ފޫ  100ޓަކައި އިތުރު  މަށްބަނދަރުކުރަންޖެހޭތީ، އެކަ  އި. ނަމަވެސް، ބޭރު ފަރާތުަގފޫޓުން ފުދޭ  300،  އެހެންވީމާ

  276ލާ ކީވޯލްަގއި  އި  ފޫޓު. ބޭރުަގ  400ފުޅާމިނަކީ  ބަނދަރެުގ  މިހާރު  ލަ  ޖުމު  ،ފޫޓު ފުޅާކޮށް  100.  ނުފުޅާކޮށްދެއްވު

ޖުމު މިހާރު  ކީވޯލްަގއި  މީޓަރު.  ބަނދަރުެގ  ބަދަލާ  1970ލަ  ެގނެވުނު  މަސައްކަތް ހުންނާނެ.    އިއެކީގަ   ފޫޓު   މި 

ފުރަތަމަކަތް  މަސައް  އެ  ކުރުމަށް، ކޮންޓްރެކްޓަރ ހަވެސް    އެންމެ  އެކީ    އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ  ،ވާލުކުރެވުނު 



 

 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 16 ވަނަ ޖަލްސާ                                        3 ޖުލައި 2019

2 

 

ކިހާވަރެއް ކުރެވި  ތޯނެޯގޝިއޭޓުކުރެވުނީ  ހުރިޚަރަދުވާނީ.  ހުރި    ފަިއ  ނުކުރެވި  ބާކީ  ތެރެިއން  މަސައްކަތުެގ 

،  ފިޔާއަށް އަރާ. އެހެންވީމާރު  ންއަމިލި   28ލަ  ވާލުކުރި މަސައްކަތުެގ ޖުމުހައަލަށް އަޅުަގނޑުމެން    ،މަސައްކަތާއި 

،  އެހެންވީމާނެތް.    ކޮންޓްރެކްޓް ވޭރިއޭޝަނެްއެގ ތެރެއިން އޮރިޖިނަލް ކޮންޓްރެކްޓުން އެ މަސައްކަތް ކުރެޭވކަށެއް

  އި ޖޫންަގ  30. އަޅުަގނޑުމެން  ންސޮއިކުރަ  އިއާ ކޮންޓްރެކްޓެްއަގ  އިލުކޮށްފަތިކޮންޓްރެކްޓު ބާ  ޖެހުނީ ކުރީަގއި އޮތް

. އެހެންނަމަވެސް، ގައިއެ އޮތީ ސައިޓު   އިވެފަކޮށްފިން. ކޮންޓްރެކްޓަރ ޮމބިލައިޒް   ޓު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާރެކްންޓްއެ ކޮ

ޮގތުން ީއ.ައއި.ޭއއިން ެއޑަމްޑަމެއް ހަދަންޖެހޭ. އެ    ނޫނު ބުނާާގޓާ ބެހޭ  ށްެގނެވުނު ބަދަލުތައް ދިވެހިރާްއޖޭެގ ތިމާވެ

 ދުވަހަށް  30ވާނީ. ބާރަށް މަސައްކަތް ހިނގައިަގންނާނީ އެ  ވިފައި  ދެތެއްދުވަހުެގ މުއްދަ  30އެޑެންމްޑަމް ހެދުމަށް  

އެޕްރޫެވެގންއަ  ،ފަހު ެއޑަމްޑަމް  އީ.ައއި.އޭ  މަސައްކަތް  ކުރީެގ  މައިއެ  ކޮންޓްރެކްޓަރަށް  އެހެންނަމަވެސް،   .

ަމސައްކަތް   ެގކޮންޓްރެކްޓް  ހުރި  ހިމެނިފައި  ތެރޭަގއި  މިހާ  ،ސްކޯޕްެގ  މަސައްކަތް  ހުރި  ސް  ވެރުނުނިމި 

ސުވާލަކީކުރިއަށް  އެދިވަޑައިަގތް  ދެން  ހިއްކުމުެގ    ،ެގންދެވޭނެ.  ބިން  މަރަދޫެގ  ވާހަކަ.  ހިއްކުމުެގ  ބިން  މަރަދޫެގ 

ެއްއވެސް ތާކުން އަޅުަގނޑަކަށެއް ފެންނާނެކަށެއް  .  ވީ  ދަޫގވި ކަމަކަށްނވާހަކަައކީ ައޅުަގނޑަށް ހޯދަން ވަރަށް އު

އެބަހުރި.    އިވަނަ ައހަރުެގ ތެރޭަގއި މުޢާމަލާތްތަކެއް ކުރެވިފަ   2013.  އްތަނެ  އޮތް  އި ސޮިއކޮށްފަ  އިކޮންޓްރެކްޓެްއގަ 

ފަހަރެއްެގ މަތީން އެކްސްޕެރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓަކަށް ސަރުކާރުން    ެއބަހުރި. ތިން  އިލިޔެކިޔުން ބަދަލުކުރެވިފަ 

ޤުވެރިކަން ފާޅުނުކޮށްެގން. އު އެކަމަށް ޝަޔަކުބަ  ،ނު ސަބަބަކީންޖެހުހަރަށް އެކަން ކުރަފަ  ތިން.  ވޭއިޢުލާންކޮށްފައި އެބަ 

ން. އޭެގތެރޭަގިއ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސަށް ފޮނުވާފަިއ  އެބަހުރި ފެންނާލިޔެކިޔުން  ޮގތުން ބަެއއް    އެކަމާ ުގޅޭ

ލިޔެކިޔުންތަކަކާއި މުޢާމަލާތްތަކަކާއި  ކުރެވިފައި  ކޮމިޝަނާކޮރަޕްޝަން  -އެންޓި  ،ހުރި   އޮފީހަށް  ރަީއސް  ،ހުރި 

 އެކަން ކުރުމަށް ބަޖެޓު   ،ން ހުރި މަޢުލޫމާތަކީސިޓީތަކުން ފެންނާން އެބަހުރި.  ހުރި ސިޓީތަކެްއ ފެންނާ  ފައިފޮނުވާ

އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޖެހިެގން އޮތް އަހަރު ބަޖެޓުކޮށްެގން އެކަން ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން.    ،ނެތް ކަމާއި

އޭރުެގ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން.    ވާފައި އެބަވޭދައްހޯ  މަޝްވަރާެއއްމުަގއި  ެވސް މިކަ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހާ

އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް  މިކަމުަގއި  ފެނޭ.  ބެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް މިހާތާކަށް ައދިއެއް ނު  އަޅުަގނޑަކަށެއް މިކަމާ

 ވިފައެއް ނެތް. ދެން އޭރު ކަން ހިނަގއިދާ ގައިމުވެސް ކޮންޓްރެކްޓެއްަގއި ސޮިއކުރެބޫލުކުރަން. ހަމަަގއަޅުަގނޑު ެވސް  

ސީދާ ބިއުރޯއިންނޭ    ،ސީދާ މިނިސްޓަރުެގ ބެއްލެވުމުެގ ދަށުން  ،މިނިސްޓްރީެގ ސިވިލްސަރވަންޓުން ވިދާޅުވަނީ  ،ޮގތަކީ

ކަންތައްތައް  ކުރައްވަނީ.މަސައްކަތް ތެރޭަގއި  އިންސްޓިޓިއުޝަން  މިހާރު    އެހެންީވމާ،  އެ  ފެންނަން  ކަމަށް  ނެތް 

ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ    ަވރަށް  .ބޫލުކުރަންަގއޮޑިޓެއް ހަދަންޖެހޭ ޒާތު ކަމެއް ކަަމށް އަޅުަގނޑު  ޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ.ބޭފު

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

________________ 


