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ކުރެއްވި ސުވާލަށް މިނިސްޓަރ އޮފް    ސަޢުދު ޙުސައިންދާއިރާގެ މެންބަރު    ވިލިނގިލީ 

ދެއްވި    ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

 ޖަވާބު 

 

ސަޢުދު   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ރައީސް.  ިއްއޒަތްތެރި  ސުވާލުޝުކުރިއްޔާ  ފާހަަގކުރެއްވިހެން ؛ ކުރެއްވި  ސަޢުދު 

  2022ޖަނަވަރީ    6ތަންކޮޅެއް ކުރީެގ ސުވާލެއް. ސުވާލުކުރެއްވި ފަހުން މީެގ މަސައްކަތްތަކެއް ހިނަގއިޮގއްސަ ވަނީ.  

ކޮލަމާފުށީެގ   އެސްފަލްޓް  4.8ަގއި  މަުގ  ކޮންޓްރެކްޓުަގއި  ޕޭވް  ކިލޯީމޓަރުެގ  ހެދުމަށް  ޮގތުަގއި    ރޯޑްސްތަކެްއެގ 

ސިސްޓަމެއް ވެސް    ދާއިރުަގިއ ޑްރެނޭޖުސޮއިކުރެވިފަިއވަނީ އާރް.ޑީ.ސީއާ ެއކީަގއި. އެާއއެކީަގއި މަުގތައް ހެދިެގން

އޭެގތެރޭަގއި ހިމެނިެގން، ޭއގިއ މަުގމުމަތީ ބައްތިތައް ޖަހައި، އެ މަސަްއކަތުެގ ސްކޯޕްެގ ަމއިަގނޑު ކަންތައްތަކުެގ  

ތެރޭަގއި ހިމެނިފައި އޮތީ. ދެން އަދި ހަމަ މަސައްކަތުެގ ކޮންޓްރެކްޓުަގއި ސޮިއކުރެވިފައި ވަނީ ޑިޒައިން އެންޑް  

ޮގތުަގިއ. އެހެންވީމާ، ކޮމެންސްެވއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް، މަސަްއކަތުެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް އަދި   ބިލްޓް މަސައްކަތެްއެގ

އަނެއްހެން އަޅުަގނޑަށް ހިސާބުޖެހޭ މިންވަރަކަށެއް ހިނާގފައެއް ނެތް. އިްއޒަތްތެރި  ؛ ހަމަ ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރެއްަގއި 

ްއޖޭެގ މި ޖަޒީރާ ދޮންވެލި ރަށްތަކުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ރާ ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ފާހަަގކުރެްއިވ ނުކުތާ؛ ރައީސް

އެސްފަރޓް ޕޭވްޑް މަުގތަކެްއެގ ޮގތުަގއި މަުގތައް ހެދުން އެީއ އަޅުަގނޑުމެންެގ، ައޅުަގނޑުެގ ވިސްނުން ހަމަގައިުމ  

ތެއް ޮގތަށް  ވެސް ޭއަގއި ހުރި ޮގތަކީ. ދެން މިހާރު ވަރަށް ފެނޭ އެބަ ރާއްޖޭަގއި އިންފްރާސްތްރަކްޗަރ މަސައްކަ

ރަށެއްެގ މަސަްއކަތް ކުރަމަށް ކޮންޓްރެކްޓް   22އެންމެ ޑިމާންޑު ބޮޑުވަމުން އަންނަ އެއް މަސައްކަތަކީ މަުގހެދުން.  

ރަށެްއެގ ަމުގހެދުމަށް ޕްލޭންކުރެވިފަ.   19ހަވާލުކުރެވިފައި އެބަ އޮތް މިހާރު ވެސް. އަދި ޭއގެއިތުރަށް ެވސް އެބަ ހުރި  

ްއ ހެދި ޮގތަށް ރަށްރަށުެގ މަުގތަކުަގއި ތާރުއެޅުން މިހާރު ޓްރެންޑަކަށް ވަމުން މި އޮތް ދަނީ.  އެހެންވީމާ، ބަނދަރުތަ

އަޅުަގނޑުމެންެގ   ތިބޭއިރު  ކުރުމުަގއި  ކަންކަން  މިސްރާބުދެއްކުމުަގިއ،  ރައްޔިތުންނަށް  ޤައުުމަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ތަމްސީލުކުރަްއވާ ރައްޔިތުން  ައދި  ރައްޔިތުންނަށް  ކަމެްއ    ވިސްނުން  ރަނަގޅު  ސާފުކޮށްދިނުމަކީ  މެންބަރުންނަށް 

ތާރުއަޅަންޖެހޭނެ ރަށެއްެގ   ަގބޫލެއްނުކުރަން  ައޅުަގނޑު ވެސް  ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ވެސް ދެކެން. ކޮންމެ ރަށަކީ، 

ޖެހިދާނެ. ޮގތުަގއެްއ. ބަެއއް އާބާދީ ތޮްއޖެހިފައި ހުންނަ، ޓްރެފިކު ހައި ތަންތަނުަގއި ތާރުައޅަިއެގން މަުގތައް ހަދަން

އެްއ   ބަދަލުވާނެ.  ވެސް  ަވއްޓަފާޅި  ދިރިއުޅުމުެގ  މީހުންެގ  އެކީަގއި  އައުމާ  ތަރައްޤީ  ރަށްރަށަށް  އެހެންނަމަވެސް، 

ތަނުން އަނެއްތަނަށް ޮގސްއުޅޭ ޮގތް ވެސް ބަދަލުވާނެކަން ައޅުަގނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ބަެއްއ  

ހުރެފައި އަނެއްކޮޅުަގއި ހުންނަ މީހާއަށް ބާރަށް ޮގވާލީމަ އަޑުއިޭވވަރުެގ ރަށްރަށް.  ރަށްރަށް އެބަ ހުރި ެއއްކޮޅުަގއި  
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އެ ރަށްރަށުަގއި ވެސް ޖެހޭ އެބަ، ތާރުއެޅުމަށް ޑިމާންޑު އެބަ ކުރެވޭ. އަޅުަގނޑު ަގބޫލެއްނުކުރަން އެ ތަންތަނަކީ 

ށް. އެހެންވީމާ، މަުގތަްއ ހެދުމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ވެހިކަލްތަކުަގއި މީހުން ދަތުރުކުރަން އެންމެ ރަނަގޅު ރަށްރަށް ކަމަކަ

ުގޅިފައި މި އޮންނަނީ މަުގމަތި ބޭނުންކުރެވޭ ޮގތަކާ. އެހެންީވމާ، އެ ތަންތަނަށް ވެހިކަލް އެރުވޭނެ މިންވަރު ވެސް  

، ިމ ހުންނަންޖެހޭނީ ވެސް ކަނޑަެއޅިފަ. ޕިކަޕް ހުންނަންޖެހޭނެކަން އަޅުަގނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް

ދެންނެވި ސައިޒްެގ ރަށެްއަގިއ ޓެކްސީތަކެއް ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް، ޕްރަިއވެޓް ކާރުތަކެއް ހުރުން އެއީ އެންމެ 

ިއއްޒަތްތެރި   ޮގތް ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ވެސް ނުދެކެން. އެހެންވެއްޖެއްޔާ، އަޅުަގނޑުމެންެގ މަުގތަކުަގއި  ރަނަގޅު 

ެގ ކުރީކޮޅުަގއި މާލޭެގ މަުގތައް އޮތްހެނެއް  1980ގައި،    1970ަގނޑު ހެދިފައި،  ރައީސް ފާހަަގކުރެއްވިހެން، ަވޅުަގނޑު 

އޮންނާކަށެްއ، އެ މަުގތަކަކަށް ވާކަށް ނުެވއް ޖެހޭ އަސްލުަގއި. އަދި ކޮންމެ ވެސް މިންވަރެްއެގ، މެދު މިންވަރެްއެގ  

އަޅުަގނޑުމެންނަ މަުގތައް  ވެސް  ތާރުނާޅާ  ވެސް  ރަށްރަށުަގއި  ހުންނަ  ރަނަގޅަށް ޓްރެފިކު  ހަމަ  ސަރފަސް  ށް 

ލެވެލްކުރެވިދާނެ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއއަށް ކިޔާ ޓެކްނިކަލް ނަމަކީ، ލައިން ބޭސްޑް ސްޓެބިލައިޒްޑް ރޯޑްސް. ެއީއ 

ސަބް ބޭސްއެއް ހަދާފައި، ޭއެގމަތީަގއި ހަމަ ވެލީަގއި ފެން ވެސް ހިނދޭނެ. ދެން މި ރަށްރަށުަގއި ފެން ހިނދުން  

މުހި ވަރަށް  ކަމެްއ، އެއީ  ފެން    ންމު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ރަށްރަށުަގިއ  ކުދި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި 

ޤައުމުތަކުަގއި  ބޮޑެތި  ހިނދިެގން.  ރަށަށް  އެ  ފެން  ވެހޭ  ވާރޭ،  ވެހޭ  އޮންނަނީ  މި  ޮގތުަގއި  ރެޒުވަރއެްއެގ 

މާވެފައި ހުންނަ ޮގތަކަށެއް ނޫން އަޅުނޑުމެންެގ  ފަރުބަދަމައްޗަށް ފައިބާ ފެން ައއިސް ލޭކަކަށް އެޅިެގން ެއ ތަނުަގއި ޖަ

މި ހުންނަނީކީ. މި ހުންނަނީ، އެ ރަށެްއެގ ފަސްަގނޑަށް އެޅޭ ފެން ބިމަށް ހިނދިެގން ބިމަުގއި ފެންފަށަލަ އުފެދި،  

ޮގތަ ހުންނަ  ކީ. އެ ފެންފަށަލަ އެއީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ުގދުރަތީ ނިޒާމުަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ މި ރަށްރަށުަގިއ ފެން 

ތާރުއެޅުމާ އެކީަގއި ޑްރެނޭޖް ސިސްޓަމެއް ައޅާފައި ވެހޭ ހުރިހާ ފެނެއް ރަށުން ބޭރުކޮށްލަނީ އަސްލުަގއި. ދެން އަދި  

ފެނުެގ ނިޒާމަކުން ެގނައި ކަމުަގއި ވިޔަސް ަގސްަގހާެގހި ؛ ބޯފެނާއި ފެންވަރާފެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނާއި ނަރުދަމާެގ

އެއަށް ވެސް ބޭނުންވޭ ރަށުަގިއ ހަމަ ފެން ހުންނަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދެކެނީ  ވެސް ހެދެންޖެހޭ އަސްލުަގއި.  

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ހުރިހާ ރަށެއްަގއި ތާރުެއޅުމަށް ދާން ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނުން ެއއީކީ އެންމެ ބުއްދިވެރި ޮގތެއް  

އިރު، ޖަޒީރާވަންތަ ކަމެއް ވެސް ައޅުަގނޑުމެންެގ  ނޫނޭ މި ޤައުމަކަށް. ޖަޒީރާ ޤައުމެްއެގ ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑުެމން އުޅޭ

އެ ސިފަތައް ވެސް އެބަ ހުންނަންޖެހޭ. އެއީ މި ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކޭ ޮގތަކީ. މިީއ ހަމަ ؛ ރަށްރަށުަގއި އެބަ

އަޑުއަހަ ބަޔަކަށް  އެހެން  ވާހަކަ  ދައްކާ  އަޅުަގނޑުމެން  ފަހަރު  ބަެއއް  ކަމެއް.  ވާހަކަދައްކާލަންޖެހޭ  ން  ދިުގކޮށް 

އުނދަޫގވެދާނެ. އަދި ެއއާ ދެބަސްވާ މީހުންތަކެްއ ެވސް ތިބެދާނެ. ކޮންޓްރަވާޝަލްވުމަކީ ަމއްސަލަެއއް ވެސް ނޫން.  

ދެން އަޅުަގނޑު ދެކެނީ، އަބަދުވެސް ރަނަގޅު ވެރިންނަކީ މަުގދައްކައިެގން ކަންކަން ކުރާ މީހުން. ދައްކާ މަުގން  
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ކަިއެގން، އެ މަުގން އެހެން ރައްޔިތުން ޮގަވިއެގން ހިނަގން އެނޭގ މީހުން. ހިނުގމުެގ ބަދަލުަގިއ، ރީތިކޮށް މަުގދައް

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.
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