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މިނިސްޓަރ އޮފް    ، ރެއްވި ސުވާލަށް ކު  ދު ވަޙީ هللا ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު   ދިއްދ  

ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން  ޗަރ  ގްރިކަލް އެންޑް އެ  ޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް ފި

 ދެއްވި ޖަވާބު 

 

 

ރަީއސް`.   އަިއސް.  ހއ؛ ިއއްޒަތްތެރި  ާގއިމުކޮދިއްދ ަގއި  ރައީސުލްޖުމްހ ރިށްޕްލާންޓެއް  ޔާ  އްދެްއުވމަށް 

ޓަނުެގ   25ދިއްދ ަގއި    ެގ އެހީަގއި ހއ. ޑުފަން  ދީޢ ދުވެަވޑަިއެގންފަިއވާތީ، ސަ އުވަ  ލިޙްޞާއްމަދު  އިބްރާހީމް މުޙަ

ބިޑިންއައިސް އިންޓަރނޭޝަނަލް  ޓަކައި  ާގއިމުކުރުަމށް  ވަނީ  2021ރު  ބަންޓެސެޕް  9އަށް  ޕްލާންޓެއް    ، ަގއި 

ަގއި.    2021ޮއކްޓ ބަރު    21ތު ހަމަވެފައިވަނީ  ދަންޑަރުެގ މުއްޓެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ހުޅުވައިލާފަ. މި

 ހުށަހަޅާފަިއވަނީ ެއންމެ ފަރާތަކުން. މިއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޓިްވ ދަތު ހަމަވިއިރު ބިޑުއްމުމުެގ  ޅުހެބިޑު ހުށަ

ދިއްދ     ،ވާއިރު  ށްކަކަމަ  މަކީ ލާޒިމުރީވުރިން ރަޖިސްޓަކު ހުށަހެޅުމުެގ  ހަޅާ ފަރާތުން ބިޑުބިޑު ހުށަ  ،ފައި ވެ  ޑަކަށްބި

ބިޕްއިސްއަ ާގއިމުކުރުމަށް  ބި ލާންޓް  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅުޑު  ރަޖިސްޓަޓަމަށް  ޑު  ކުރިން  ރީވެފައިނުާވ ކަިއ 

ޑިސްކޮލިފަ  ފަރާތަކަކަށް ވަނީ  ބިޑު  ފަރާތުެގ  އެ  ބިވާތީ،  ހުށަހެއިވެފަ.  ކުރިން  ޑު  ން ފަރާތަކު  4ޅުމަށް 

ޑު ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހަޅާފައެްއ ނުވޭ. ބިޑުރީކުރެްއވި އެްއވެސް ފަރާތަކުން ބިރީކުރެްއވި. ނަމަވެސް، ރަޖިސްޓަރަހިސްޓަ

މަުގން  ން ތަކެތި ކަނޑު. އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ، ބޭރު ނު ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވުތިތަކެއް ހުރިދަ

ކުރިމަތިެވފައިވާތީ ދަތިތައް  ުމއްދަތުަގއި  މަ  6ދީފައިާވ    ، ެގނައުމަށް  ނުނިންއް ސަމަސްދުވަހުެގ  ކަމަށް  މޭކަތް  ނެ 

ކްރައިޓީރިއާޑުބި އެލިޖިބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ކަމަކީ،  ދެވަނަ  ދެކޭކަން.  ފަރާތްތައް  ބި  ކުރާ  ޑުކުރުމަށް މަތިކަމުން 

ޮގކައް މިކަމަށް ޑިސްކޮލިފައިވާކަން. މަސަ އްފުނިތަދިވެހި ކުން  ޝައުޤުވެރިވާ ިގނަ ވާ ހިސާބަކީ ސްފައި ތް މިހާރު 

  ދެަވނަ   ،އެކު  ވި ކަންކަން އެހެން ހުރުމާދެންނެރިން މިކު ؛ންނަވަން ދަކުރައްވާފައިވާ ސުވާލުެގ ޖަވާބުަގއި    ކޮބައިތޯ

ހު ބީލަން  ކަރުދާހަށްފަހަރަށް  ބީލަން  ޓަކައި  ަގބ ލުކުޅުވައިލުމަށް  ކަމަށް  ެގންނަންޖެހޭ  ބަދަލުތަކެއް  ެއ  .  ރެވުނު 

ރުވަރީ  ފެބު  6ދީ ފަންޑަށް  ޢ ެއކު ސަ  ެގ ސިޓީއަކާމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  ،ބަދަލުތައް ބީލަން ކަރުދާހަށް ެގނެސް

  6މުއްދަތު    ޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުމަށް ކުރިން ދީފައިވާއިސް އަ  ،ަގއި ހުށަހެޅި. މިޮގތަށް ެގނައި ބަދަލުތަކަކީ  2022

ަގއި ހިމެނޭ ފައިނޭންޝަލް  ކުއަރމަންޓުެގ ތެރޭ ދި ބިޑަރުންެގ ކޮލިފިކޭޝަން ރިން. އަރުށް ބަދަލުކުހަމަ  8މަހުން  

ރިއެލި ބިޑަރުންެގޖިބިލިޓީ  ރި  ،ކުއަރމަންޓް  ތަޖުރިބާެގ  ބިޑަރުންެގ  ކުރިައށްއަދި  ދަށްކުރުން.  ވުރެ    ކުއަރމަންޓް 
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ަގއި   2022ރީ  ރުވަފެބު  21ދީ ފަންޑުން  ޢ އްބަސްވާ ކަމަށް ސަމަށް އެ އުސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އެ ބަދަލުތައް ެގނަ 

 ޗު މާރި  21  ،ން އެންީގދީ ފަންޑުޢ ސްމީކޮށް ސަރަމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ވަނީ އަންާގފަ. ނަމަވެސް، މިކަން  

މިނިސްޓްރީ  މަށް  ށަހެޅުހުލުން  ކަރުދާސް އަންބަދަލުތައް ެގނެސް، ބީލަ  ހަށް ެގންނަންޖެހޭދާބީލަންކަރުަގއި.    2022

  2022ރިޗު  މާ  23އޮފް ފިނޭންސުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެްގރިކަލްޗަރަށް  

ނިސްޓްރީ  މިަގއި    2022އެޕްރީލް    4  ،ކަރުދާހަށް ެގނެސްއް ބީލަންތަވޭ. މިޮގތުން ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުއި ފަާގަގއި އަން 

ފިނޭންސަށް ދެވަނަ  އޮފް  ފޮނުވުމުން  ބީލަން  އަލުން  ޓަކައި  ފަހަރަށް  ނޯޢ ދީ  ސަކުރުމަށް  ޝަން ކްޖެ އޮބްފަންޑުެގ 

ތެރި  ިއއްޒަތްދީ ފަންޑަށް ވަނީ ފޮނުވާފަ.  ސަޢ  ފިނޭންސުން  ފް އޮ  ރީަގއި މިނިސްޓ2022ްއެޕްރީލް    5  ،މަށް އެދިހޯދު

އޭެގ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ލބިެގންދާނެ ކަމަށް    ،ޕްލާންޓް ގާއިުމކުރުމުެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިައއިސް ؛ރައީސް

ދީ ޢ ސަ  ވޭނީަވއިލެފަހަރަށް ބީލަން ހުޅު  ންނަވަން. ދެވަނަ ދަކީ ކޮބައިތޯ ކުރެއްިވ ސުވާލުެގ ޖަވާބުަގއި  ޚަލަފާކުރާ ތާރީ

ެގ 2022އޮބްޖެކްޝަން  ފަންޑުން ނޯ   ދީޢ ންކުރުމަށް ސަލަޕްލާންޓް ބީދި ައއިސްން. އަޝަން ލިބިެގއޮބްޖެކްފަންޑުން ނޯ

ިއ އަދި އެ ހަފުތާަގ  ،ޅުަގނޑުމެންނަށް އަންދާޒާކުރެވޭިއރުަގއި ލިބޭނެ ކަމަށް އަރޭތެެގ  ތާވަނަ ހަފު  3އެޕްރީލްެގ  

  މަސްދުވަސް )ތިރީސް އެއް  ޅުމަށް  ބީލަން ހުށަހެ ؛މަށްަވއިލުބީލަން ހުޅު  ،އިރުބީލަން ހުޅުވައިލެވޭނެ ކަމަށް ބަލާ

ތާަގއި. ބީލަމަށް މަހުެގ ފަހު ހަފު  މޭ،  2022ލަން ހުޅުވޭނީ  ބީ ލިބި،  އްތަބީލަން  ،ވާއިރު ފައި ހިދިނުމަށް ހަމަޖެ  (ދުވަސް

  15ން  މަދުވެެގ  ށްނަމަ، ބީލަންތަކުެގ އިވެލުޭއޝަނަ  ވާން ހުށަހަޅާފައި ލަހުޅުވައިލުމުން ބޭނުންވާ އަދަދަށް ޞައްޙަ ބީ

  2022  ، ވުމުަގއި އެހެންވީާމ ސޮިއކުރެވޭނީސް ެއކު ެއއްބަމަށް ބެލެވޭ. ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތާކަދުވަސް ނަާގނެ  

އަޅުަގނޑުމެން  2މަހުެގ    ޖ ން ކަމަށް  ހަފުތާަގއި  ބެލެނަވަނަ  ައއިސްށް  ނިންމަވޭ.  ދެވޭނީ ތްޚިދުމަ  އިޕްލާންޓް 

ފަހު  8ރާތާ  ކުސޮއި މާރިޗުމަސްދުަވސް  އެއީ  ލަފާަގއި  2023  ން.  ރައީސްކުރެވޭ.  ކަމަށް  ދެންމެ   ؛އިްއޒަތްތެރި 

ޕްލާންޓް  އިވާ ައއިސްފަދިއްދ ަގއި ާގއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހި   ލީހަށް އަޅުަގނޑު މި ދިން ޖަވާބަކީ، ހއ.ޖި މަރިތެޒަތްއިއް 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރެާގ އިދިއްދ  ދާއި  ހއ.  ،ގާއިމުކުރުުމެގ ކަންކަން ހިނަގމުންދާ ޮގތް އޮޅުންފިލުވައިދިނުމަށް އެދި

ދީ ފަންޑުެގ ދަށުން  ޢ މި ޖަވާބަކީ ސަ  ،ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް   ެގ ޖަވާބުވާލުސު އްވި  ރެވަޙީދު އަޅުަގނޑާ ކު هللا ޢަބްދު

  ރަސްދ ާއއި، ދ.   އއ.  ،ކަމުަގިއވާ  ރަށް   4ާވ އަނެއް  ންޓް ާގއިމުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިޕްލާއައިސް

 ގާއިމުކުރުމުެގ މަސަްއކަތް މިހާރު ޮގސްފައިާވ  ޓްޕްލާންއިސްރަތަފަންދ ަގއި އަ   ، ގދ.މާމެންދ އާއި  މީދ އާއި، ލ.

 ަގއި ވެސް ދަންނަވަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ކަމު ހިސާބު ސާފުކޮށްދޭ ބަޔާނެއް
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