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މިނިސްޓަރ އޮފް    ، ރެއްވި ސުވާލަށް ކު އަޙްމަދު ޝިޔާމް  ދާއިރާގެ މެންބަރު   ނައިފަރު 

ރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް  ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފް

 ދެއްވި ޖަވާބު 

 

 

މެންބަރު މި  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި  މަޖިލީހުގެ   ޝުކުރިއްޔާ  ފުރަތަމަ މި  ސުވާލު އަޅުަގނޑާ އެންމެ 

ދިޔަ ދައުރުެގ ތެރޭަގއި ހަވާލުކުރެވިފައި  މިަގއި. އޭރުަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރީަގއި    2020ޖުލައި    15ފްލޯަގއި ކުރީ  

ޅުަގނޑުމެން  ކުރިއަށްނުދާތީ އަ ؛މަސައްކަތް ވަރަށް ލަހުން  .ބޭރުެގ ކުންފުންޏަކާ އެކީަގއިއޮތް  އޮތް ކޮންޓްރެކްޓެއް  

ކުރިއަށް  އެކި މަސަްއކަތް  މަތީން  މަސައްކަތްކޮށް  ފަހަރު  މަތީން   ،ެގންދިއުމަށް  ޮގތުެގ  ކޮންޓްރެކްޓުަގިއވާ 

ސުވާލުކުރެއްިވއިރު    ޓަރމިނޭޓުކުރީމާ ޭއރުަގއި  ސުވާލުކުރެްއވީ.  އޭރު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޮގތުން  ުގޅޭ  އެކަމާ 

ނިމިފައި އޮތް މަސައްކަތެއް.    90އޭރު %   ،އްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވެފަިއ އޮތީ އަޅުަގނޑު މި މަޖިލީހުެގ ރެކޯޑުަގިއ އި 

އަޅުަގނޑު ެއ    ،އަޅުަގނޑު އެ ދުވަހު ދެންނެވިން؟ ނިމިފައި އޮތް މަސައްކަތެއް ކޮންއިރަކުތޯ ނިމޭނީ  90އޭރު %

ދެންނެވިން ކޮށްދިނިން %؛ ދުވަހު  އޮތީކީ. %90ރަނަގޅު  ނިމިފައި  ނޫނޭ  ވަނީނިމިފަ  78ެއއް  ދުވަހު    ،އި  އެ 

އޭރު ނިމިފައި އޮތް    85މިއަދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑާ ސުވާލު ތި ކުރަްއވަނީ %  .އަޅުަގނޑު ދެންނެވިން

ޮގތުަގއި  % ؛އޭރުވެސް  ،މަސައްކަތެްއ  ދަންނަަވނީ  މި  އަޅުަގނޑު  ތަކުރާރުކޮށް  ވެސް    ެއއް  90އަނެްއކާވެސް 

އޭރު ނިމިފައި އޮތީ. ެއއީ އޭރުަގއި ކޮންޓްރެކްޓަރ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޭ  78ވެސް ނޫނޭ. %  އެއް  85ނޫނޭ. %

އޮތް ޮގތް. ދެން   މަސަްއކަތް ކޮމްޕްލީޓުކުރި ކަމަށް ފޮނުާވފައި ހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުން ފެންނަން  ،ހުށަހަޅާފައި ހުރި

 ބަރު އޮކްޓޫ  26ކޮންޓްރެކްޓެއް އެ މަސަްއކަތް ކުރުމަށް ޓަކައި އެމް.ޑަބްލިޔު.ެއސް.ސީއަށް މި މަސައްކަތް އެޯވޑުކުރެވުނީ  

  12ރުަގއި. މަސަްއކަތް ކޮމެންސްކުރެވުނީ  ބައޮކްޓޫ  26،  2020ަގއި. ކޮންޓްރެކްޓު ެއޯވޑުކޮށް ސޮއިކުރެވުނީ    2020

މޮބިލަިއޒުކުރުމަށް ނެިގ ތިން މަހެއްހާ ދުވަސް. ކޮންޓްރެކްޓުަގއި    ށްކޮންޓްރެކްޓަރ ސައިޓަ  ަގއި.  2020ނޮވެންބަރު  

  އި އެ ތަނަށް އަރަ  ންމުެގ ތެރޭަގިއ އަލަށް އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީޔުދާދި  އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުން މި

ނިންމާ ކޮށް  ކޮންޓްރެކްޓަރ  ކުރީެގ  ފެށީމާ،  ކުރަން  މަސައްކަތުމަސައްކަތް  ހުރި  ބައެއް    ގެ ފައި  ހުރި  ޮގތުަގއި 

  ، ކަަމކީ  ކަމެއް. ެއއް  މަސައްކަތްތަކުަގިއ ޑިފެކްޓްސް ހުރިކަން ފާހަގަވި. ޭއެގތެރެއިން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން ދެ

 މަސަްއކަތް  ވާތީ  ޕައިޕް ކަނެކްޝަންތަކުަގއި ލީކްސް ހުރި. އެހެންވީމާ، ކުރީަގިއ ނުނިމި އޮތް ކޮންޓްރެކްޓެއް ކަމުގައި
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 ، ދާއިރު  ޗުނިޓީެއްއ ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ، މަސައްކަތް ނިމުމާ ާގތަށްއެ ލީކްސް ޓެސްޓުކުރުމުެގ އޮޕޮ   ،ހިނަގމުންދިޔައިރު

ކުރީެގ ކޮންޓްރެކްޓުެގ ދަށުން ކޮށްފައި ހުރި    ،އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީން އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު އެބަ ފާހަގަވޭ

ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ެއކަން އެބަ އަޅުަގނޑުމެން ރަނަގޅުކުރަންޖެހޭ.   ޓުތަކުަގިއ ލީކްސް ހުރިމަސައްކަތުަގއި ޖޮއިން

  އޮތް  އެސް.ޓީ.ޕީ ޓޭންކެްއ މީެގތެރޭަގއި އެބަ ؛ެގއަޅުަގނޑުމެން  ،އަދި ހަމަ އެއާއެކީަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެހުނު

ޕަންޕިންގ ސްޓޭޝަންެގ ޓޭންކުަގއި ލީކު ހުރި  ؛ންލާފަ. އެ ޓޭންކުަގއި ވެސް ލީކު ހުރި ކަމަށް. ޕަންޕިންގ ސްޓޭޝަ

އިތުރު   ބައި  އެ  .ކަމަށް ނުހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  ސްކޯޕުެގ  ކުރީަގއި  އޭެގިއތުރުން  އަދި  ރަނަގޅުކުރަން.  އެބަ  ވެސް 

މަސައްކަތެއް މަސައްކަތުެގ ތެރެއަށް ެގންނަން ައޅުަގނޑުެމންނަށް ޖެހުނު. އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފައިބަރްގލާސް  

ތަކުަގއި. އެތެރޭަގއި ފައިބަރްގލާސް ކޯޓިންއެްއ. ެއއީ ކުރީެގ  ލްކޯޓިންއެއް ލާންޖެހުނު ޕަންޕިންގ ސްޓޭޝަންތަކުެގ ވޭ

ޮގތުަގއި. އެހެންވީާމ،    ެގކޮންޓްރެކްޓުަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ހިމެނޭ މަސަްއކަތެއް ނޫން. އެއީ އެޑިޝަނަލް ޯވކެއް 

  ، އެބަ ކުރިއަށްދޭ. އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީން އަޅުަގނޑަށް އެބަ ޔަީގންކަން ދެއްވާ އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީެގ މަސައްކަތް  

ފެނާއި ނަރުދަމާެގ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް. ޖަނަވަރީ މަހުެގ   ،މި އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ނަރުދަމާެގ މަސައްކަތް 

 ؛ެގންދެވޭނީ   މަސައްކަތް ކުރިއަށްމި ސަރވިސް ކޮމިޝަންކުރެވޭނެ ކަމަށް. މަުގހެދުމުެގ  ،ތެރޭަގއި މި މަސައްކަތް 

. ދެން  ތްމިލިއަން ރުފިޔާއެއް ބަޖެޓުަގއި ޖަހާފައި އޮ  1.5 ވަރަށް އޮތް  ބަޖެޓުަގއި އެބަ ،މި އަހަރުެގ ތެރޭަގއި ތެދެއް

ވެސް ކޮންޓްރެކްޓެއްަގއި ސޮިއކޮށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓު ދެއްކޭނެވަރުެގ    މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ހަމަ ޔަީގނުން  1.5

އޮ ބަޖެޓުަގއި  އެހެންނަމަވެސް،  ޕްރޮޖެކްޓެްއަގއި.  މަުގހެދުމުެގ  ނޫން  ވެސް  މި   1.5  ތއަދަދެއް  ރުފިޔާ  މިލިއަން 

ުއޅުމުެގ މަސައްކަތްނުކުރެވިެގން  އަހަރު  މި  ހުރެެގން  ބަޖެޓު  އެހެންވީމާ،  ތެރެއިން  އެ ؛އަހަރުަގއި.  ވާހަކަިއެގ   

ިމ    ،އަޅުަގނޑު ފެށި ނަމަވެސް، ޚަރަދުކުރާނެ ލާރިއެއް ނެތް ބަޖެޓަކުެއއް. އަދި އެހެންވީމާ، ިމ ޕްރޮޖެކްޓު އޮތީތީ

ެވސް، ނިމުމާ ހިސާބުން    ނުނިމި އޮތީތީ އެހާ ކުޑަ އަދަދެއް ޖަހާފައި އޮތީ  ،ފެނާއި ނަރުދަމާެގ މަސައްކަތް އޮތީތީ

ފެނާިއ ނަރުދަމާެގ މަސައްކަން  ؛. އެހެންނަމަވެސް، މި މަސައްކަތްެގންރެވިދާނެ ކަމަށް ަގބޫލުކޮށްމަސައްކަތެއް ެއޯވޑުކު

ވާތީ، ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ އަންނަ އަހަރުެގ ތެރޭަގއޭ ދެން   ނިމެން މި އަންނަނީ މި އަހަރު ނިމޭއިރަށް ކަމުގައި

ރޯޑު ކުރިއަށްެގންދެވޭނީ.  ެގއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޔަީގނުން  މަސައްކަތް  މަސައްކަތް   ހަމަ  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި  ވެސް 

 ެގންދެވޭނީ. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   ނިންމާފައި އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް
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