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މިނިސްޓަރ އޮފް    ، ރެއްވި ސުވާލަށް ކު މް  އިބްރާހީމް ނަސީ ދާއިރާގެ މެންބަރު    ތުލުސްދ  

ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް  

 ދެއްވި ޖަވާބު 

 

 

ނިޒާމު ފެނުެގ  ތުލުސްދ ެގ  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑުމެން ޝުކުރިއްޔާ  ޓަކައި  ެގންދިއުމަށް  މަސައްކަތް  ެގ 

އައީ. ދެން  ެގ ހާލަތުަގއި. އެ ހުޅުވާލި ޓެންޑަރަށް ހުޅުވާލިތަނާހެން ކޮވިޑު 2020ޓެންޑަރަކަށް ހުޅުވާލިން ފެބްރުއަރީ 

ހުޅުވަ އޭރު  ފައިނޭންސަށް  ކޮންޓްރެކްޓަރ  ތެރެއިން،  ޕްރޮސެސެއްެގ  ސަކްސަސްފުލް  މަސައްކަތް    .ލީއިއެ 

ކޮންޓްއިހުޅުވަ ތެރެއިން  ޕްރޮސެސްެގ  އެ  ެވސް  އައިއިރު  ހަމައަށް  ނިމުމާ  އަހަރު  ވަނީ  ލައިެގންޮގސް  ރެކްޓަރަކު 

އެ ޕްރޮސެސް    ،ޑިސެންބަރުަގިއ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަންާގފައި އޮތީ   10  .ނުލިބިފަ

ލީ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީެގ  އިސަކްސެސްފުލްނުވި ކަމަށް، ކުރިއަށް ނުެގންދެވޭނެ ކަމަށް. ދެވަނަ ފަހަރަށް ޓެންޑަރަށް ހުޅުވަ

ަގއި. އެ ޓެންޑަރަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސްެގ ޓެންޑަރ ބޯޑުން އެ ޓެންޑަރތަްއ 2021ފެބްރުއަރީ    16ދަށުން  

ަގއި މި އަހަރުެގ.  4ކަމަށް އަންާގފައި އެބަ އޮތް އަޅުަގނޑަށް ޖުލައި    ސަކްސަސްފުލް ބިޑަރއަކު ނެތް  ،އިވެލުއޭޓްކޮށް 

މަސައް މި  ބަޔަކާ    ކަތްއެހެންވީމާ،  ޮގސް  ތެރެއިން  ޕްރޮސެސެއްެގ  ޓެންޑަރިން  އެްއވެސް  އޮތީ  އޭރު  ކުރުމަށް 

މާލޭ  11އެ    .ރަށެއް  11ހަވާލުނުކުރެވި   ތުލުސްދ އަކީ،  ނަމަވެސް  ހިމެނޭ.  ތުލުސްދ   ތެރޭަގއި  ިމ   ެގރަށުެގ 

އަޅުަގނޑުމެންެގ    ،ވާތީ  ކަށް ެގންދާ ސަރަޙައްދަ  ސަރަޙައްދަކީ ސްޓެލްކޯއިން ކުރިއަށް ސަރވިސް ޕްރޮަވއިޑްކުރަމުން

ެގންދަން. ެއހެންނަމަވެސް، ބަލާލިއިރު   ވިސްނުމެއް ެގންުގޅުނިން ސްޓެލްކޯ މެދުވެރިކޮށް އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ސްޓެލްކޯައކީ ރަޖިސްޓަރޑް ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ނ ން. އެހެންީވމާ، ސްޓެލްކޯައކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެ މަސައްކަތް  

މަސައްކަތްކުރުމަކަށް  ކުރިއަށް  ހަވާލުކޮށްެގން ނުކުރެވޭނެ  ސޮއެއް  ކޮންޓްރެކްޓަރެްއެގ  ސަރވިސް    ،ެގންދެވޭކަށް، 

ކުރި ނިންމާފައިވަނީ  ކަމުގައި  ޕްރޮވަިއޑްކޮށްދިނުމަށް  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ސޯލްސޮލިސްޓެޑް    ،ިވޔަސް. 

ހަވާލުކުރުމަ ބަޔަކާ  މަސައްކަތް  ިމ  ޮގތުަގއި  މިހާރުވާނީ  ކޮންޓްރެކްޓަރެްއެގ  އަޅުަގނޑު  ފެނަކަިއަގިއ  އެޮގތުން  ށް. 

ދިނުމާ  ،ކޮށްފައިރިކުއެސްޓު  ދިނުމަށް.  ައެގއް  މަސައްކަތުެގ  މަސައްކަތަށް  ހުރި   މި  އެބަ  ައޅުަގނޑުމެން  އެކީަގއި 

ެގ  ރަށެއް   10ެގ ތެރެއިން  ރަށު   11އެ ނ ނަސް މަސަްއކަތް ހަވާލުކޮށްފަ. ކުރިން އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވި    ފެނަކައިން

އެޯވޑު އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު. ކޮންޓްރެކްޓް  ފޮނުވާފައި  ާވނީ  ފައިނޭންސަށް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޓަކައި  ކުރުމަށް 
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ސްޓެލްކޯެގ   ދެންނެވިހެން  މި  ހިމަނައިެގން،  ލިސްޓުަގއި  މި  އޭރުަގއި  ނުފޮނުވި  ތުލުސްދ   އެހެންވީމާ، 

މި ޒާތުެގ މަސައްކަތް ނިންމާފައި އޮޕަރޭޓަރާ ހަވާލުކުރީމާ   ވަރަށް ިގނަފަހަރަށް  ،ވާތީ  އޮޕަރޭޝަންސްަގއި އޮތް ރަށަކަށް

ފާހަަގކުރާތީ އުޅޭކަން  ަމއްސަލަތަކެްއ  ޕާޓީ  ،މަސައްކަތުަގއި  ފުރަތަމަ   އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރުމަށް  އެކަން  ލައްވާ 

ސްޓެލްކޯއާ    ެއއީ ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް ނުވާތީ  ،ހެދި  ވިސްނުން ެގންުގޅުނީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ދެންނެިވ ސަބަބާ

ދެން ހުރި ރަށްތަކާ ެއއްޮގތަށް ސޯލްސޮލިސިޑޭޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓަރެއްެގ    ،ހަވާލުނުކުރެވޭތީ ެއޮގތަށް ކުރިައށް ނުެގންދެވޭތީ 

ހަވާލުކުރެވޭނެ ކަމަށް   ރަށުެގ މަސައްކަތް  ައވަހަށް އެ  ެގންދިއުމަށް ނިންމާފައި ވަރަށް  ކުރިއަށް  މިކަން  ޮގތުަގއި 

 މި އަހަރުެގ ތެރޭަގއި ބަޔަކާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު މި ބަލަނީ. 
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