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މިނިސްޓަރ އޮފް    ، ރެއްވި ސ ވާލަށް ކ  ން  ސަޢ ދ  ޙ ސައި ދާއިރާގެ މެންބަރ     ލިނގިލި ވި 

ދެއްވި  އަސްލަމް   ޗަރ މ ޙައްމަދ  އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކް ޝަނަލް ޕްލ ނިންގ، ހައ ސިންގ ނ  

 ޖަވާބ  

 

 

އްކަތްތައް ވިލިނިގލީ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއްވި ސ ވާލ ަގއި އެ ވިދާޅ ވި ަމސަ

ވަނަ ދ ވަހ  ަވނީ ކޮންޓްރެކްޓ ަގއި ސޮއިކ ރެވިފަ. މި މަސައްކަތ ަގއި   2021ޖޫން    13ހާބަރ ަގއި ކ ރ މަށް ޓަކައި  

މިލިއަން ރ ފިޔާެގ މަސައްކަތެއް.    50ދ ވަހ ެގ ތެރ ަގއި މަސަްއކަތް ނިންމ މަށް،    365ސްކޯޕ ެގ ތެރ ަގއި ހިމެނެނީ،  

  105ރ ެގ އ ތ ރ ކޮޅ ަގއި ބްރ ކްވޯޓަރއެްއ، ެއއީ ވަންނަ ނެރ ަގއި ބްރ ކްޯވޓަރ ޖެހ މަށް. އެއީ  ހިމެނިފައިވަނީ، ބަނދަ

މީޓަރ  ޖެހ މަށާއި، ބަނދަރ ެގ ބ ރ    88މީޓަރ  ޖެހ މަށާއި، ބަނދަރ ެގ ބްރ ކްވޯޓަރެގ އެކްސްޓ ންޝަނެއްެގ ޮގތ ަގއި  

 ބ ރ  ތޮށި އޮތީ ހަމަ އެކީަގއި ހިލަ ބްރ ކްވޯޓަރއެްއ  ތޮށީަގިއ، އެންމެ ފ ރަތަމަ ބަނދަރ  ހަދަން ފެށިއިރ  ބަނދަރ ެގ

ޮގތަށް. އެހެންނަމަވެސް، ރަށ ެގ ކައ ންސިލ ެގ ވަރަށް ބޮޑ  ރިކ އެސްޓަކަށް އަޅ ަގނޑ ެމން ވަރަށް ރިލަކްޓަންޓްލީ 

ދެން މިކަން  ބަދަލ ކޮށްދިނިން އެ ތަނ ެގ މެދަށް ވެލިއަޅާފައި ދެ ފަރާތަށް ހިލަޖައްސާ ޮގތަށް. އެޮގތަށް ޖެއްސީމާ،  

ވެލިތަްއ   ހ ންނަ  އަޅާފައި  މެދަށް  ެއކީަގއި  ޓޮޕިންއާ  އޯވަރ  ބ ނިން،  އ ރ ެވސް  އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރީމަ  މިހެން 

މަސަްއކަތް   އެ  ދިމާވެއްޖެ.  މައްސަލަ  އެ  ފަހ ން  ނިމ ނ   ކޮށް  މަސައްކަތް  އެ  އެހެންވީމާ،  ފައިބަިއެގންދާނ . 

ކޮންކްރީޓ  ސްލެބ ތަކަކ ން ؛ ، ވެލި އަޅާފަިއ އޮތް ތަން ޕ ވްކ ރ މ ެގޙައްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި ކަރބްސްޓޯން ޖަހާފައި

އެ ސަރަޙައްދ  އެކީަގއި ކޮންކްރީޓ  ސްލެބް އެޅ މ ެގ    އި، މީޓަރ ެގ ކަރބްސްޓޯނާ   350ޕ ވްކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތް ެއއީ  

ޖެހ  ބަނދަރ ެގ    ޖަހަން އެބަރިވެޓްމަންޓެއް    އިތެރ ަގއި ހިމެނިފަިއވާނެ. އަދި ބަނދަރ ަގ  ެގމަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓ  

  624އެ މަސައްކަތަށް    ،ތަން ސީދާކޮށްދިނ މަށް  އެ  ،ބަނދަރ ެގ ކީވޯލް   ވިދާޅ ވީ ؛ކީޯވލް  ،މީޓަރ ެގ  80އެްއކޮޅ ން  

މޯރިން ރިންްގސް ހަރ ކ ރާނެ    125  . އޮތް  ޖެހ މ ެގ މަސައްކަތް އެބަ  އް، ކީވޯލެކޮންކްރީޓް ކީވޯލް  ްއ،މީޓަރ ެގ ކީވޯލެ

  ، ބަނދަރ ެގ ބ ރ  ތޮށީެގ ބަނދަރާވީ ފަޅީަގއި   .އަޅައިދ ނެ ބަނދަރ ެގ ތެރ ގައި  ބޮއި  10ެގ ޮގތ ަގއި   ބޮއިޔާފައްތި

  270  ،ސްަގއި ލްކައިރިކ ރ މަށް ޓަކައި ކޮންކްރީޓ  ޕްލެޓްފޯމެއް ޮއން ޕައި  ތެރ ަގއި ކ ދި އ ޅަނދ ފަހަރ   ެގބަނދަރ 

ޖެޓީ އޮތް ސަރަޙައްދ ަގިއ  -މީޓަރ  ފ ޅާމިނ ަގއި ހެދ މ ެގ މަސަްއކަތް ހިމެނ . އަދި ބަނދަރ ެގ ޓީ  3މިނ ަގއި  މީޓަރ  ދިގ 

 ،ބައްތިޖެހ މަށް  ބަނދަރ ެގ  .މީޓަރ  ފ ންމިނ ަގއި ރ މްޕެއް ހެދ ން އެބަ ހިމެނ   11  ،މީޓަރ  ފ ޅާ  10ރ މްޕެއް ޮގތަށް  
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ައކަމީޓަރ ެގ ސަރަޙައްދެއް    3120ްއަގމ ަގއި ޖެޓީެގ ކީވޯލާ ޖެހިެގން  އޮތް. އަދި ބަނދަރ ެގ އެ  ބައްތި ޖެހ ން އެބަ  31

އޮތް. ހަމަ އެއާއެކީަގއި އެ ސަރަޙައްދ ެގ ޑްރެނ ޖ  މަސައްކަތް ެވސް ކ ރިއަށްދާނެ. ދެން   ޕ ވްކ ރ ން ހިމެނިފައި އެބަ

މިއީ އެްގޒިސްޓިންގ   ،ނ ން ހ ރީެގންދިއ މަށް ޓަކައި ީމެގތެރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވިސް  މި މަސައްކަތްތައް ކ ރިއަށް

ެގންދެވ ނެ    ފ ޓްޕްރިންޓެއްަގއ  ިގނަ މަސައްކަތްތަްއ ހ ރީ. އެހެންވީާމ، އެ މަސަްއކަތް އީ.ައއި.އ އަކާ ނ ލާ ކ ރިއަށް

ލިޔ ނީމާ މިކަމ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  އީ.ޕީ.އ އަށް  އެހެންނަމަވެސް،  އޮތީ  ކަމަށް.  ދެއްވާފައި  ޖަވާބ   ބ ފ ޅ ން    ، އެ 

މަސަްއކަތ ެގ ސްކޯޕަށް ބަލާފައި    ،ދާ ބަެއްއ މަސައްކަތްތަކާއި   ފ ޓްޕްރިންޓ ން ބ ރަށް  އ ަގއި އެބަ ހިމެނެމީެގތެރ 

ޮގތ ަގއި. އެހެންވީމާ، ކޮންޓްރެކްޓަރ މިހާރ  އީ.ައއި.އ ެގ މަސައްކަތް    ގެ އީ.ައއި.އ ެއއް ހަދަންޖެހ  ޒާތ ެގ މަސައްކަތެއް

ކޮންޓްރެކްޓަރ ދެން  ެގންދ .  އެބަ  މިހާރ ؛ކ ރިއަށް  ކޮންޓްރެކްޓަރ  ސައިޓ ަގއި   މަސަްއކަތްކ ރާ  ު ވެސް 

- ެއޮގތަށް ދާ މަސައްކަތެއް. ފ ސް  3،  2،  1ހާބަރަކީ ފ ސް    ެގ ވިލިނިގލ2ީ-މަސައްކަތްކ ރަމ ން އެބަ ެގންދ . ފ ސް

އެބ2ަ މަސައްކަތެއް  ބޮޑ   ތެރ ަގއި  މަސައްކަތ ެގ  ފ ންކ ރ   ެގ  ތަންތަން  ތިލަ  ހ ރި  ތެރ ަގއި  ބަނދަރ   މ ގެ އޮތް 

ެގ މަސައްކަތްތަްއ މި މަހ ެގ ތެރ ަގއި އޮން ސައިޓ ަގިއ  3-މަސައްކަތް ނިމިފަިއވަނީ. ފ ސް  90މަސައްކަތް. އ ެގ %

މި  ތެރ ަގއި  މ އްދަތ ެގ  އޮތް  ކަނޑަެއޅިފަ  ެއހެންވީމާ،  ކޮމެންސްކ ރެވެމ ންދާނެ.  ނިމި  މަސަްއކަތް  އީ.ައއި.އ ެގ 

ަގބޫލ  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ނިމ ނެ  މި މަސައްކަތް  ކަންތައްތައް  އެްއސެވި  ސ ވާލ ަގއި  ކ ރެއްވި  އަދި  ކ ރަނީ. 

މިހާރ  މަސައްކަތް ޮގްއސަ އޮތް ހިސާބ  އަޅ ަގނޑަށް ދަންނަވާލެވިއްޖެ ކަމަށް    އި،ކޮންޓްރެކްޓ ަގއި ހިމެނިފައިާވކަމާ

 ަގބޫލ ކ ރަން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  
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