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  ، ރެއްވި ސުވާލަށް ކު ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް  هللا ބްދު ޢަ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކަނޑިތީމު  

ރާސްޓްރަކްޗަރ  ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްނޭޝަނަލް  މިނިސްޓަރ އޮފް 

 ދެއްވި ޖަވާބު މުޙައްމަދު އަސްލަމް  

 

 

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ސުވާލުަގއި ފައްޓަުމން ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި   ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ޝުކުރިއްޔާ 

ފަހުން މިހާތަނަށް އައިއިރު ފަދައިން، ތަންކޮޅެއް ކުރީަގއި ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ސުވާލެއް. ދެން ސުވާލުެގ ކުރެްއވި 

ކަންކަން.   ބަެއއް  މެ  ެވސް  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  މެންބަރަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ހުރީ.  ހިނާގފައި  ކަންތައްތަކެއް 

އެހެންނަމަވެސް، ސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުމުެގ ޮގތުން އަޅުަގނޑު އެ ކަންކަން ސާފުކޮށްދޭނަން. ކުރެްއވި ސުވާލުަގިއވާ،  

ެގ ދަށުން މަސަްއކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިެގންދިޔަ ކޮންޓްރެކްޓެއް. އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް  3ޑު ފޭސް  ށ. ފޭދޫެގ ެއއީ އޮފި

ަގއި. ދެން، މިހާރު އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންާވ    2021މޭ    6ކޮންޓްރެކްޓުަގއި ސޮިއކުރެވިފައި ވަނީ  

ވަނީ.   ނިމިފައި  ެވސް  މަސަްއކަތް  ކޮންޓްރެކްޓު   6ސަރޭވެގ  ވީ  މޭަގިއ  ދުވަސްކޮޅު  އެ  ސޮިއކުރެުވނީމާ  ަގއި 

ތަންކޮޅެއް   ައއިމާ  އައި.  ޭއެގތެރެއިން  ދުވަސްކޮޅެއް.  އަިއ  ތެރޭަގއި  ރާޅުެގ  ދެވަނަ  ކޮިވޑުެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

މަސައްކަތް ލަސްެވެގންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފަ. ސަރވޭ މަސައްކަތްކުރެވިފަިއ  

ޮއަގސްޓާ ދޭތެރޭަގއި. މިހާރު ޕަމްޕް ސްޓޭޝަންތައް ބަހައްޓާށާިއ، އެޑްމިން ބިލްޑިންގ    12ަގސްޓުން  އޮ   1ވަނީ  

ކޮންޓްރެކްޓަރ   ތެރޭަގއި  ހަފުތާެގ  މި  ވާހަކަދެކެވި،  އެކީަގިއ  ކައުންސިލާ  ޓަކައި  ކަނޑަެއޅުމަށް  ބިން  ބަހައްޓާނެ 

ށް އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކޮށްެގން މި ހުންނަނީ. ކޮންޓްރެކްޓުެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ބިންތަކުެގ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވާނެ ކަމަ

ދޮޅު އަހަރު އިނޭގތޯ. ދޮޅު އަހަރު ؛ 500ދުަވސް، ޖުމުލަ    180ދުވަސް. ޑިޒައިން ފޭސްއަށް    180ޖުމުލަ މުއްދަތަކީ  

ތްފަހީގައި، މިއީ އެއީ މުޅި ކޮންޓްރެކްޓުެގ މުއްދަތަކީ. އެހެންވީމާ، އެ މަސަްއކަތް މިހާރު އެބަ ކުރިއަށްދޭ. ށ. ބިލެ

  2020ޮއަގސްޓު    18ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީެގ ދަށުން އޮތް ޕްރޮޖެކްޓެއް. ޕްރޮޖެކްޓު އަޅުަގނޑުމެން ޓެންޑަރަށް ފޮނުިވން  

ައކު  ރސަކްސެސްފުލް ބިޑަ  އިރަށެްއެގ ޓެންޑަރަށް ފޮނުވިން ށ. ބިލެތްފައްސާ އެކީަގއި. ފޮނުވި ޓެންޑަރުގަ   11ަގއި  

ުގޅިެގންނެތް  ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮ  ފިނޭންސުން އެންުގމާ  ފަހަރަށް    ،ފް  ަގިއ    2021ފެބުރުވަރީ    16ދެވަނަ 

އޮތް މިނިސްޓްރީ އޮފް    ަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ   2021ޖުލައި    4  އަޅުަގނޑުމެން ރީޓެންޑަރކުރިން. ކުރީމާ

ދެަވނަ ފަހަރަށް މިކަން ކުރީމަ ެވސް ސަކްސެސްފުލް ބިޑަރައކު ނެތް ކަމަށް. އެހެންވީމާ،    ،ފިނޭންސުން އަންާގފައި 
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ެގންދަނީ މި  މިހާރު ވިސްނަމުން  ދެން  ؟ ނޫނީ ޓެންޑަރަށް ދޭނީތޯ  ކުރާނީތޯ  ޑައިރެކްޓް އެވޯޑެއް  ،އަޅުަގނޑުމެން 

ެއވޯޑުކުރުަމކީ މާލިްއޔަތު   ކޮށްށެއް ޑައިރެކްޓްކުރުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޕްރަިއވެޓް ޕާޓީއަކަ  ޑައިރެކްޓް ެއވޯޑެއް

ަގާވއިދުެގ ދަށުން އެހާ ފަސޭހައިން ކުރެވެން އޮންނަ ކަމެއް ނޫން. އެޓްލީސްޓް ރެސްޓްރިކްޓެޑް ޓެންޑަރެއް ކުރަންޖެހޭ. 

ެއޯވޑެއް ޑައިރެކްޓް  މި  އެހެންވީމާ،  ތެރޭަގއި  އެސް.އޯ.ީއތަކުެގ  އެސް.އޯ.ީއއަކަށް.  ކުރެވޭނީ  ވަރު ކުރެވެންޏާ 

މި ޒާތުެގ މަސަްއކަތްކޮށް އުޅެނީ ެއމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން. އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ އަތުަގިއ    ،މިކަން  ؛މަސައްކަތްކުރެވޭ

  ، ހުރި މިޮގތުން ދެވިފަ. އެހެންވީާމ، އެ މީހުންނަށް އެކަން ކުރެވޭނެތޯ މިހާރުވެސް ވަރަށް ބައިވަރު މަސައްކަތް އެބަ

ޅޭ ސުވާލުތަކެއް. ދެން ފެނަކަިއން އެ މަސަްއކަތް ކުރެވިދާނެތޯ ނޫންތޯ އަޅުަގނޑު ޖެހޭ އު   އަޅުަގނޑުެގ އެބަ ؟ނޫންތޯ

އަނެއްހެން އެ މީހުންނަކީ އޮޕަރޭޓަރެއް. މި ޒާތުެގ   ؛ލަން. ފެނަކައިން ައދި މި ޒާތުެގ މަސަްއކަތްތަކެއް އިއެބަ ބަލަ

މަސައްކަތްކުރުމުަގއި ަވރަށް ިގނަ ފަހަރަށް ސަބް  ހުރޭ. އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން ވެސް    މަސައްކަތްކޮށްފައެއް ނުެއއް

ޖެހޭނީ ކޮންޓްރެކްޓު އަޅުަގނޑު  ަވންޏާ  ކަމަށް  ނޫން  ޮގތް  އެ  ދެން،  އެހެންނަމަވެސް  މަސަްއކަތްކުރަނީ.  ކޮށްެގން 

ހަފުތާެގ   މި  އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  އަޅުަގނޑު  ތެރޭަގިއ  ސުވާލުެގ  މި  އެހެންވީމާ،  ރީޓެންޑަރކުރަން.  އަނެއްކާވެސް 

އެއީ ބިލެތްފަހި ހިމެނޭ  ؟ ކިހިނެއްތޯ ހަދަންވީ  ،ރޭަގއި މި ކަމާ ބެހޭ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކޮށްފައި ޮގތެއް ނިންމާނަންތެ

ޮގތުން ވެސް ދަންނަވަން    ރަށުެގ ތެރޭަގއި ނޫމަރާ ެވސް ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ، ނޫމަރާއާ ުގޅޭ  11ރަށެއް. ެއ    11ޮގތަށް  

ދިމާވެެގން އުޅޭ ހާލަތޭ ނޫމަރާއަށް ވެސް ދިމާވެެގން އުޅެނީ. ށ. ގޮއިދޫެގ   އޮތީ ހަމަ އެ ވާހަކަ. ބިލެތްފައްސަށް

އާ އެކީަގއި ކޮށްފަ. މަސަްއކަތް  ސީަގިއ އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.   2020ނޮވެންބަރު    20ކޮންޓްރެކްޓު އަޅުަގނޑުމެން ަވނީ  

ބި އެޑްމިން  ބިލްޑިންްގ،  ފެށިެގން މަސައްކަތް އެބަ ކުރިއަށްދޭ. ސައިޓުަގއި  މަސަްއކަތް   56ެގ % ުގލްޑިން މިހާރު 

ނިމިފައި އޮތް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތީ. ދެން މި މަސައްކަތުެގ ޖުމްލަ ކޮންޓްރެކްޓް ޕީރިއަޑަކީ 

ތެރޭަގއި   540 ލަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި  އެހެންވީމާ، ޖުމު ؛ދުވަސް. ދެން ފެނާއި ނަރުދަމާެގ މަސައްކަތްތަކުެގ 

އަދި މި   އި،ރަށެއްެގ ޓެންޑަރާ   11ައޅުަގނޑު މި ދެންނެވި ކުރިން މައްސަލަ ދިމާވެފައި އޮތް   ؛ނެވިއެބަވޭ މި ދެން

ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު   އިރަށެއްގަ   22ރަށެއް އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ.    11އޮތް    ވަުގތު ޓެންޑަރަގިއ އެބަ

ަގއި އެ ރަށްތައް ވެސް ބަޔަކާ ހަާވލުކުރެވޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ  އަތްނުލެވި މި އޮތީ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި އަހަރުެގ ތެރޭ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

________________ 


