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މިނިސްޓަރ އޮފް    ، ރެއްވި ސުވާލަށް ކު   އިބްރާހީމް ނަސީމް ދާއިރާގެ މެންބަރު    ތުލުސްދ  

 ދެއްވި ޖަވާބު ޓް ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން  ންމަންއެންވަޔަރަ

 

އިްއޒަތްތެރި   ިއއްޒަތްތެރި    ،ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ  ތުލުސްދ ޝުކުރިްއޔާ  ހިންމަފުށީެގމެންބަރު. ކ.  ނަރުދަމާ    އާއި 

ކ. ތުލުސްދ   .ހިންުގނު މަޝްރ ޢެއް ެގ ލޯނު އެހީެގ ދަށުން( ބީ.ޑީ.އައި)ނިޒާމަކީ އިސްލާމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓު ބޭންކު 

ަގއި. ޢަމަލީ    2017ޖުލައި    20ޙަވާލުކުރީ    ޓްރަކްޝަނާސްކޮން  ރާއަޝިއާއި ހިންމަފުށީެގ ނަރުދަމާ ޤާއިމުކުރުމަށް  

  14  ،ކަނޑައަޅާފައި އޮތީ ަގއި. މަޝްރ ޢުެގ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް    2017ސްޓު  އޯަގ  3ވަނީ    މަސައްކަތް ފެށިފައި

ނަމަވެސް، ދުަވސް ނަަގން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ.    480މަސައްކަތަށް  މުޅި  އެހެންކަމުން،  އަށް.    2018  ބަރުންނޮވެ

  10މަސައްކަތް ނިމެން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ    ،އިތުރުކޮށްދީފަިއވޭ. ެއހެންކަމުންދުވަސް    117ހެދި    ތަފާތު ސަބަބުތަކާ

ަގއި. ތުލުސްދ ެގ ނަރުދަމާ 2019  ލުޕްރީއެ  12ކުރީ  ަގއި. ހިންމަފުށީެގ ނަރުދަމާ ޓެސްޓުކޮށް ކޮމިޝަނ2019ްމެއި  

ރުދަމާ ޤާއިމުކުރުމުެގ މަޝްރ ޢު އާއި ހިންމަފުށީެގ ނަަގއި. ތުލުސްދ  2019  ލުޕްރީއެ  25ކުރީ  ޓެސްޓުކޮށް ކޮމިޝަން

މި ދެ ރަށު  2019ެމއި    10ކުރިން ދެންނެވިހެން ނިމުނީ   ފައިާވކަން ނިމި  ކޮށްޤާއިމު  ެގ ނަރުދަމާ ނިޒާމުަގއި. 

އޮފް  މިނިސްޓް އެންޑްރީ  ޕްލޭނިންގ  އެންއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރު  ނެޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މަންޓަށް ންވަޔަރަން 

މި  2019ޖ ން    27އެންީގ   ބެލި  އެންެގވުމާ  ަގއި.  އަޅުަގނޑުމެން  ނަރުދަމާތަކުން ުގޅިެގން  އެ  ބެލުމަުގއި 

ހުށަހަޅަންޖެހޭޚިދުމަތް ލައިންސަންސް ހޯދުމަށް   ނުވާތީ ެއ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެންވާލުކޮށްފައިހަލިޔުންތައް    ދިނުމަށް 

  ، ކޮމިޝަންސް ރިޕޯޓާއި  ، ޑްރޯވިންސްއާއި   ޓްލްޒް ބިއޭ  ،ހިމެނޭން. އޭެގތެރޭަގއި  އަށް ދެންނެވިމިނިސްޓްރީ  ގ ނިންޕްލޭ

އަށް ެއ  މިނިސްޓްރީ  ގ ނެތީމާ ޕްލޭނިން. އެ ލިޔުންތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުވާފައިސްއަދި އޮޕަރޭޝަން މެނުއަލް

 8އަށް.  ރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީދެންނެވިން އިންފްރާސްޓްަގއި    2019ޖުލައި    1  އަޅުަގނޑުމެން  އް ފޮނުވުމަށްލިޔުންތަ

އްދުަގއި ހަސަރައާއި ހިންމަފުށީެގ ހިމެނޭ  ތުލުސްދ މި ލިޔުންތައް ކ.    ،ަގއި މި ލިޔުންތައް ލިބުމުން  2019ަގސްޓު  އޯ

ޚިދުމަތް ސްޔ ޓިލިޓީެގ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ލިމިޓެޑާއިލެކް  ޓޭޓްދިނުމަށް  ކޮމްޕެނީ  އަދި  ހަ  ޓްރިކު  ވާލުކުރެވުނު. 

ވެސް    އަށް ހުށަހެޅުމަށްޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  މަންޓްރަން މަށް އެންވަޔަސް ހޯދުސަންލައި ނުންވާ  ބޭދިނުމަށް  ޚިދުމަތް

ލަ ލްަގއި މައްސަމެއިން ޕެނަ  ެގާއއި ހިންމަފުށީެގ ނަރުދަމާ ނިޒާމުަގއި ތުލުސްދ   2019ަގސްޓު  އޯ   20ދެންނެވުނު.  

ެގ  . ޕެނަލް. ހުރި މައްސަލައަކީވޭޓެލްކޯއިން އެދިފައިމި މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ސް  ،ހުރި ކަމަށް ފާހަަގކޮށް

ޕެނަލްެގ ބޭރުަގއި ހުންނަންޖެހޭ ސްިވޗެއް ޕެނަލްެގ އެތެރޭަގިއ   ؛ޗެއް ޕެނަލްަގއި ބޭރުވިސް  އެތެރޭަގއި ހުންނަންޖެހޭ
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އޭޙަމައްސަލަ    އެ   !ްއވާތިމާފުކުރަ ؛ހުރެެގން އެކަަމކު  އެދިަވޑަިއެގންނެވި.  ބިލް އްލުކޮށްދިނުމަށް  ސްކިލްޑް   ޑްޒް 

ހަމަޖެހިފައި އޮތް އުސ ލުން ނިމިފައިވާތީ  އި ކޮންޓްރެކްޓްއާ ވިންގ ރޯޑް   ކޮށްދެވެން ނެތް.    ކޮންޓްރެކްޓަރަށްކުރިން 

ަގއި ތުލުސްދ ެގ    2019ޯއަގސްޓު    21އެހެންވީމާ،    .ދޭންކޮށްއެކަން ސްޓެލްކޯއިން    ،އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެދުނީ

ހަަގކޮށް، ެއ  ލުމުަގއި މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަމަށް ފާކަރަންޓު  ރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓަށްސްވޭޖް ޓް  ެގނަރުދަމާ ނިޒާމު

ަމއްސަލައަކީ  މައްސަލަ ދިމާވާ  ފާހަަގކުރި.  ސްޓެލްކޯއިން  ނިޒާމު    ،ވެސް  ނަރުދަނާ  ށް،  އިމުކޮޤާތުލުސްދ ަގއި 

ޕްލާންޓް   ؛.ޓީ.ޕީއެސް ޓްރީޓްމަންޓް  ރަށުެގޤާސުވެޖް  އެ  ކައިރި  ހިއް  އިމުކޮށްފައިަވނީ  އަތިރިމަތީެގ  ބިމުަގއި.  ކި 

ެގ މެދު ސަރަހައްދެއްަގއި. އެދޭތެރޭެގ ދުރުމިން ާގތްަގނޑަކަށް  އެރަށުެގ ިއންޖީނުެގ ހުންނަނީ ރަށު ސަރަހައްދެްއގައި.

ހިއްކާފައިމީޓަރ ހުރޭކިލޯ  1.6 ެއހެންވީމާ، ސްޓެލްކޯއިން  އޮތް ބިމުަގއި  . ދެން  ނެތް މަުގތައް ފާހަަގކޮށްފަެއއް. 

ކޭބަލް  ކަރަންޓު  ުގތަކުންމަ  އެ  މާމަުގތައް ފާހަަގކޮށްދިނުމަށް. އެ މަުގތައް ފާހަަގކޮށްދިނީ  ެގތަނު  އެ  ،ދިޔައީމުންއެދެ

އަދި   މިދެންނެވީ ރަށު ކައުންސިލާ  ،ހަރަކުތިމަންނަމެން އެތައް ފަ  ،ސްޓެލްކޯއިން ވިދާޅުވަނީ  ،އެޅެން އޮތީ. ނަމަވެސް

. އެހެންވީާމ، މި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނުޖެހެއޭއްކައިފީމޭ. އަދި އެކަެމއް ހަމައެއްދަ  ބެހޭ ފަރާތްތަކުަގއި އެ ާވހަކަ  ކަމާ

ދެްއވި  ންގ ޕްލޭނި އެ   4އިން  ކޮންޓްރެކްޓެއް  އެކަން  ަމސްދުވަހުެގ  މުއްދަތުެގ  ކުރަން.   ބޭފުޅުންނަށް  ެއ    އެކަމަކު 

  4އަނެއްކާ އެދިވަޑައިަގންނަވާ  . ދެން މިހާރު  އޮތީ ނުވެފަ  ހެދި އެކަން  ނެވި ސަބަބުތަކާތެރޭަގއި  ކުރިން މިދެން

ދިނުމަށް  ދުވަހުެގމަސް ކަރަންޓު  ،މުއްދަތެއް  މިކަމާއެތަނަށް  ދެން  ައޅަން.  ެގ   2019ޯއަގސްޓު    26ުގޅިެގން     

މައްސަލަތަކަ ފާހަަގކޮށްފަިއާވ  އެންަވޔަރަލުއްޙަ ށް  ސްޓެލްކޯއިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ    ، މަންޓާއިންހޯދުމަށްޓަކައި 

އޮފް ނެޝަނަ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާ   ލް  މި   ބައްދަލުކުރެވުނު.  އަދި ސްޓެލްކޯއާ   ،އިއެންޑް 

ށް އެ ރަށުގެ  ށް ކަރަންޓު ދިނުމަސްޓެލްކޯއިން ސްވެޖް ޓްރީޓްމަންޓަ  ،ބައްދަލުކުރެވުުމަގއި ސްޓެލްކޯިއން ބުނެފައިވަނީ

ދެން އޭެގ   ކަމަށް އެކަން ކުރެވޭނީ. ރު އެޅުނީމަރަށުެގ ހިއްކި ބިމަށް އަޅާ ނަ އިންޖީނުެގިއން އެ ެގތެރޭ ހިސާބުމެދު

ައޅުަގނޑުމެން  ޙަ ޮގތަށް  މިހާރުވެސް    ވަުގތީ  ،ންނެވިންދެއްލެްއެގ  ބަިއޕާސްކޮށްފައި  ޮގތުން ސުވެޖް ޓްރީޓްމަންޓް 

މަވެސް  ނަ  އެކަން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ވަުގތީ ޮގތުން.  ،ށުަގއި ެއކަންތައް ެއޮގތަށް ކުރާތީ ރާއްޖޭެގ ވަރަށް ިގނަ ރަށްރަ

ދެން   އްލުނުކުރެވި.ޙައި އުޅޭ މައްސަލަެއއް  އެކަން އަދި ނުކުރެވޭ. ކުރިން ދެންނެވިހެން އަދި އެބައުޅޭ މެިއން ޕެނަލްަގ

ބޯޑުެގ    ސްިވޗެއް  އްކާތެރި ހާލަތެއް ކުރިަމތިވެދާނެރަނު  ސްޓެލްކޯއިން ވިދާޅުާވ ޮގތުަގއި   މިދެންނެވީ  ،ވެސް  އެކަމަކީ

އަ  އިންނަންޏާ.  ކޮންޓްރެކްޓަރާބޭރުަގއި  ސްލު  އެތެރޭަގއި  ދެންނެވިހެން  ކުރިން  ެއކަމަކު  ެއއްޗެއް.    އިންނަންޖެހޭ 

އެކަން   އެޮގތަށް  އޮތީ  ޑިޒައިންކުރެވިފައި  މަްއސަލަ    ން.ކުރަހަވާލުކުރެވުނުއިރު  މި  އައްލުނުޙައެހެންވީމާ،  .  ދިވޭ 

ޓްރީމެންޓް،  އެހެންކަމުން ސުެވޖް  ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ  ނަރުދަމާ  ބައިޕާސްކޮށްެގން  ތުލުސްދ   ދެންނެވިހެން  ކުރިން   

  26  .ދަންނަވާފަދުމަތް ފެށުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ  ޚި ބައިޕާސްކޮށްެގން އެ    ،ވާތީ  ޮގތަށް ކަމަށް  އެކަން ކުރެވޭ
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 ޑުެގ ބްރޭކަރެއްޕެނަލް ބޯ  ެގ ސްވެޖް ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓުލުސްދ ާއއި ހިންމަފުށީެގ ބައްދަލުވުުމަގއި ތ2019ުއޯަގސްޓު  

ހުރުމުން ހަރުކޮށްފައި  އެތެރޭަގއި  ބޯޑުެގ  އެ  ެއއީ.  މަ  އިނޭގތޯ  އަޅުަގނޑުމެން  ޙައްސަލަ  ދިމާވާ  އްލުކުރުމަށް 

 ސްޓެލްކޯަގއި ދެންނެވިން.  

________________ 


