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މިނިސްޓަރ އޮފް    ، ރެއްވި ސުވާލަށް ކު   ރާހީމް ނަސީމް އިބް ދާއިރާގެ މެންބަރު    ދޫ ތުލުސް 

ދެއްވި  ންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް  ނޭޝަނަލް ޕްލޭނި 

 ޖަވާބު 

 

 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާލަށް އަޅުަގނޑު ޖަވާބުދިނުމުެގ  

އަޅުަގ ބައްދަލުވަނީ  ކުރީަގއި  މި  މަޖިލީހުަގއި  އިްއޒަތްތެރި  މި  އެކީަގއި  ަމނިކުފާނާ  މިއަދު  ފަހު   6ނޑު  މޭއަށް 

މި   މިއަދު  އެކީަގއި  އުފާވެރިކަމާ  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ފަހަރު.  ފުރަތަމަ  ދިމާވާ  ފިޒިކަލީ  އަޅުަގނޑާ  އެއްތަނަކުން 

ޔަޤީނުން ވެސް ވަކި އިންސާނަކަށް، އެ މީހަކަށް ޖަލްސާަގއި މި ބައިވެރިވަނީ. މީހެއްެގ ފުރާނަ ެގންދިޔުމަކީ ހަމަ

ކުރެވޭނެ ކަެމއް ނޫން. މާތްރަސްކަލާނެގ މެދުވެރިކުރަްއވާ ޮގތަކަށް. އަޅުަގނޑު ހަމަ މަނިކުފާނު ަގދަ ހެޔޮ ހާލުަގއި  

ފާނުެގ އަޅުަގނޑަށް އެނޭގ އަދި މުޅިޔަކުން މަނިކު؛ އިރާދަކުރެްއވީތީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި މިއަދު އިންނެވީތީ 

ޞިއްޙަތު ރިކަވަރނުވާކަން. ެއހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެންނާ އެކީަގއި މިއަދު މިތާ އިންނެވީތީ، ެއކަމަށް ޓަކައި  

ެގ ޙަޟްރަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާލަށް އެނބުރިލާނަން. ކ. ދިއްފުށީެގ  هللا

މިލިއަން ރުފިޔާެގ ބަޖެޓެއް    1ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުަގއި    2021މަސަްއކަތް،  ބިން ހިއްކުމާއި ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަނުެގ  

ހިމަނާފައި އެބައޮތް. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ޓާެގޓުކޮށްެގން ައއީ މި އަހަރުެގ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުެގ ތެރޭަގއި މި މަސަްއކަތް 

އެހެންނަމަވެސް، ތިންވަނަ ކުއާޓަރުަގއި އެކަ މިހާރު  ބަޔަކާ ކޮންޓްރެކްޓްކުރުމަށް.  ން އޮތީ ނުހިނާގފަ. އަޅުަގނޑު 

ވާތީ، ؛ ވަނީ ރަށަކަށް  ހިންާގ  ޓޫރިޒަމް  ލޯކަލް  ފުޅާކޮށް  ވަރަށް  ޓޫރިޒަމު  ލޯކަލް  އަތޮޅުަގއި  މާލެ  ދިއްފުށްޓަކީ 

ރިކްލެމޭޝަނުެގ   ޮގތަކަށް  ފަހިވާނެ  އެންމެ  ޓޫރިޒަމަށް  ލޯކަލް  ެގންދިއުުމަގއި  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ރިކްލެމޭޝަން 

ތް ކުރިއަށް ެގންދިުއން އެއީ ފަހަކަށްއައިސް އަޅުަގނޑު ެގންުގޅޭ ފިކުރެއް. އެންމެ ފަހުން އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަ

މާލެ އަތޮޅުަގއި ހިންިގ ރިކްލެމޭޝަންެގ މަސައްކަތްތައް އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ހިންާގފައި އޮންނާނީ ވެސް  ؛ ހިންިގ

ހިންާގ ޮގތާ ޚިލާފަށް ރިކްލެއިމްކުރެވޭ ލޭންޑުެގ ވަރަށް ބޮޑުބަިއ    ކުރީަގއި އަޅުަގނޑުމެން ރިކްލެމޭޝަނުެގ މަސައްކަތް

ޮގތުަގއި ބީޗާ އެކީަގއި ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާނީ. ދެން އަޅުަގނޑު ދިއްފުށްޓަށް މިހާރު ކޮންސެޕްޓެއް  އެއީ ޮގނޑުދޮށް 

ސެޕްޓެއް ތަްއޔާރުކުރެވިފަިއ  ތައްޔާރުކޮށްފައި އެބަ އޮތް. ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ، އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ކަމުދާ ޒާތުެގ ކޮން

އަދި ރަށު  އޮތީ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ކުރިައށް އޮތް ހަފްތާެގ ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑު މި މަޖިލީހުެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރާއި  
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ކައުންސިލާ އެކީަގއި އެ ކޮންސެޕްޓު ހިއްސާކުރާނަން. ައޅުަގނޑު މި މަސައްކަތްކުރަމުން ެގންދަނީ މި އަހަރު ނިމުމުެގ 

ރީަގއި މި ކޮންޓްރެކްޓް ބަޔަކާ ހަވާލުކުރުމަށް. އަދި އެާއެއކީަގއި ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަނުެގ މަސައްކަތް ވެސް ކުރިއަށް  ކު

ެގންދިއުމަށް. ދެން ރިކްލެމޭޝަންެގ މަސައްކަތުެގ ވާހަކަދައްކާއިރު ައޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ އެްއ ޙަޤީޤަތް 

ެގ މަސަްއކަތްކުރުުމެގ ޤާބިލުކަން ހުރީ ވަކި މިންަވރެއްަގއި. އެންމެ ބޮޑަށް  ވެސް އެބަ އޮތް. ރާއްޖޭަގއި ބިން ހިއްކުމު

ހޮޕަރ ސެކްޝަން   1މި މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންޓްރެކްޓަރެްއެގ ޮގތުަގއި ރާއްޖޭަގިއ މި އޮތީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ. ެއއީ  

ން ެވސް ވެފައި، މުސްކުޅި  ކަޓަރ ސެކްޝަން ޑްރޭޖަރު. އޭެގތެރެއިން އެްއ ކަޓަރަކީ ތަންކޮޅެއް ޒަމާ  2ޑްރޭޖަރާއި،  

ކަޓަރެއް. އެހެންވީާމ، އެފިޝެންސީ ވެސް އެހާ ރަނަގޅެއް ނޫން. ދެން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުަގއި ކޮންމެެވސް ދެ 

ފަރާތަކުން ެގންުގޅުްއވާ ދެ ކަޓަރ ސެކްޝަން. ދެން އެ ނިމުނީ. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭަގއި ރިކްލެމޭޝަން ކެޕޭސިޓީ 

އަޅުަގނޑު ތަންކޮޅެއް  ދެން ހުރީ  ދަށުގައި.  ވެސް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބަލާފައި  ޑިމާންޑަށް  އޮތް  މިކަމަށް  މިހާރު  މެން 

  3ރިކްލެމޭޝަން މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ހަމަ ކުރިއަށް އެބަދޭ. އަޅުަގނޑުމެން މިހާތަނަށް އައިއިރު  ؛ މަސައްކަތްތައް 

ޕްރޮޖެކްޓެއް އެބަ އޮތް    8ރިއަށް އެބަދޭ.  ރިކްލެމޭޝަން މަސައްކަތް ހަމަ ކު  15ރިކްލެމޭޝަން މަސައްކަތް ނިންމައި  

ޕްރޮޖެކްޓެއް. ޭއެގތެރޭަގއި ދިއްފުށި ެވސް ހިމެނޭ ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން   7މި ވަުގތު ެވސް ޓެންޑަރ ޕްރޮސެސްަގއި.  

ހުރި   ނިންމާފައި  މިހާތަނަށް  އުޅޭ.  އެބަ  ތެރޭަގއި  ކޮންސަލްޓެންސީެގ  ޑިޒައިން  ޑިވެލޮޕްކުރުމާއި،  ކޮންސެޕްޓް 

ޕްރޮޖެކްޓެއްެގ މަސަްއކަތް   4ޕްރޮޖެކްޓެއް ނިންމާފައި    3ނޫން މި ދެންނެވީ ޝޯ. މާފުކުރައްވާތި!  ؛ ކަތުގައިމަސައް

އެބަދޭ.   ކޮންޓްރެކްޓްކުރެވިފައި،    7ކުރިއަށް  މި    6މަސަްއކަތެއް  ޓަކައި  ކޮންޓްރެކްޓުކުރުމަށް  އަދި  މަސަްއކަތެްއ 

ކުރިއަށްދޭ. ނިންމުނު މަސައްކަތްތަކުެގ ޖުމުލަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެންނެވި ޒާތުެގ ކޮންސަލްޓެންސީ މަސައްކަތް އެބަ  

  413ޕްރޮޖެކްޓު ވެސް    4މިލިއަން ރުފިޔާ. އަދި މިހާރު ކުރިއަށްދާ    200ޕްރޮޖެކްޓުަގއި    3ވެލިުއކުރެވޭ އެބަ، އެ  

އޮތް   ބާކީ  އަދި  ރުފިޔާ  ޕްރޮޓެކްޝަނާ  1ޕްރޮޖެކްޓުަގއި    7މިލިއަން  ޝޯ  އެއީ  ރުފިޔާެގ.  އެކީަގިއ  ބިލިއަން   

ރިކްލެމޭޝަނުަގއި. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ދެން ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަނަށް ބަލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ، މި ދެންނެވި،  

  300މަސައްކަތެްއ ކުރިއަށް އެބަދޭ    15މަސަްއކަތް ނިމިފަ.    3ކުރީަގއި އަޅުަގނޑު ދެންނެވި އަދަދުތަކަކީ ެއއީ  

މާ، މި މަސައްކަތް ލަސްެވެގން މި ދިޔައީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ކެޕޭސިޓީަގއި ެއ  މިލިއަން ރުފިޔާެގ މަސައްކަތް. އެހެންވީ

އެހެންނަމަވެސް،  ހެދި.  ލިމިޓޭޝަނަކާ  ހުރި  ކެޕޭސިޓީަގއި  ރާއްޖޭެގ  އިމްޕްލިމެންޓުކުރުމުަގއި  މަސައްކަތް 

ކާ ކޮންޓްރެކްޓުކުރެވޭނެ.  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދިއްފުށީެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ މަސައްކަތް މި އަހަރުެގ ތެރޭަގއި ބަޔަ 

ކޮންމެ   ޕްރޮޖެކްޓަށް  މި  ވެސް  ބަޖެޓަށް  އަހަރުެގ  އަންނަ  ޖެހިެގން  އޭެގ  ދެން  ައދި  ބަޖެޓަށް  އަހަރުެގ  މިއަންނަ 

އަހަރުެގ ބަޖެޓު މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުކޮށްފައި އެބަވޭ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހަށް މި ފަހަރު މިއަންނަ    31އަހަރަކަށް  
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ންނެވި އަދަދުތައް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު އަޅަުގނޑުމެން ޖަހާފައި ހުރި  އަންނައިރު، މި ދެ

 އަދަދުތަކާ އެކީަގއި ބަޖެޓު ފާސްެވެގންދާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

________________ 


