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މިނިސްޓަރ އޮފް    ، ރެއްވި ސުވާލަށް ކު   ސަޢުދު ޙުސައިންދާއިރާގެ މެންބަރު    ވިލިނގިލ  

ދެއްވި  ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް  

 ޖަވާބު 

 

 

އޭެގ    އިވިލިނިގލ  ބަނދަރު ހެދުމުަގ  ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލުަގއި 

މިނިސްޓް ޕްރޮޕޯޒްޑ ޓެއިލްަގއި  ފަރާތްތަކަކާއިރ ން  އިސް  ތެރެއިން  ރައްޔިތުންެގ  ރަށުެގ  އަދި  ޮގތްތަކަކާއި    ، ކުރި 

  9ަގއި  އެކ    ކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑާމަޝްވަރާ  ށްެއ ޚިޔާލަ  ، ެއކ ަގއި  ޅުންެގ ޚިޔާލާ އެ ބޭފު   ،އެކ ަގއި   ކައުންސިލާ

ުގޅިެގން އަޅުަގނޑަށް    ދެކެވުނު ވާހަކަތަކެއް ދިޔަ. އެ  ބައްދަލުުވމާ  އިަގއި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަ 22022ޖަނަވަރ   

އެހެންނަމަވެސް    ،ނުވާ ފާހަަގކޮށްފައިސިޓ ަގއި  ަގއި.  2022ޖަނަވަރ     24ރަށު ކައުންސިލުން ސިޓ އެއް ފޮނުވާފަިއވޭ  

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ؛ލިޔެކިޔުުމަގއި ނެތް ވާހަކައެއް   ، އަޅުަގނޑުެގ ބައްދަލުވުމުަގއި އަޅުަގނޑު ދެްއކި ވާހަކަެއއް

 ދިނުމުެގ ކަންތައް އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް ެގންދާނަން. މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ؛ންތި ސުވާލު ކުރެއްވ މާ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަ

އެންމެ ރައްޔިތުންެގ  ބޭނުމަކަށްވ   ރަށު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ،ބޮޑު  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކުެގ  އެދޭ    ، ކައުންސިލުން 

ވ    އާރ އާ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އުޅެނ  އެންމެ މައްސަލައެްއަގއި. އެއ  ބަނދަރުެގ ބޭރު ތޮށ ެގ ހާބަރ ބޭސިންމިނިސްޓް

ޖަހައިެގން ކ ވޯލެއް ޖަހަން ކަުއންސިލުން ބޭނުންވަނ .   ކުބްލޮލް  ތެރޭަގއި ކ ވޯލެއް ޖަހަން. އެ  ފަޅ ަގިއ ބޭސިންގެ 

އޮންނާނ މިނިސްޓް  އިކުރ ގަ އޭ،  އެހެންނަމަވެސް ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި  ޕްލެޓް  ،ރ ން  އަޅައިދިނުމަށް. ފޯކޮންކްރ ޓް  މެއް 

ޕްލެޓްފޯ އަޅަ ކޮންކްރ ޓް  ކޮށްފަިއ ެވސް   ؛ދޭންއި މެއް  ބަެއއް ރަށްރަށުަގިއ އެކަން  އަޅުަގނޑު    އެބަރާއްޖޭެގ  ހުރި. 

ހަމަ   ،ބޭނުން ވެސް ހިފޭ  ،ވަރަށް ރ ތި  ،ނަލަވަރަށް  ކޮށްފައި ޮއއްވާ.    އުކުޅަހުަގއި އެކަން  ފަހުން ދެކުނ   އެންމެ

ޓަނުެގ ލޮރ    6ޓަނު،    ފަސް ހެވ ލޯޑު ނުހިފެނ .    ،ނެ ކަމަކ ތަނަުގއި. ހަމައެކަނި ނުކުރެވޭ  ކ ވޯލެއްެގ ބޭނުންހިފޭ އެ

ހުރ  ކިތައް ޓަނަށް   ޑިޒައިންކޮށްފައިޝިފާޒުމެން     އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނޭގނުދުއްވާނެ. ދެން  އިތަނުަގ  އަރުަވއިެގން އެ

ހެދޭނެ. އެ   އިތަނަށް އަރުވަ   ޯގ އެލައިޓް ލޯޑެޑް ކާ   އި، ގައިމު ވެސް މ ހުން އަރުވަ ހަމަ   ،ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް

ާގތްހުރިހާ ބޭނުން ވެސް ކުރެވޭނެ. އުޅަނދު ކައުންސިލާ    އިރ އާސްޓްކުރެޭވނެ. އެކަމާ ދެބަސްެވވުނ  މިނިފަހަރަށް 

ވިމިނިސްޓް  .ދޭތެރޭގައި ޓެކްނިކަލް  ޭއެގ  ،އަކ  އު ރ ެގ  ޕާދެން  އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުތެރޭަގއި    އަޅުަގނޑު ؛ސަނަލ  

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ    ،ވާތ  ދެންނެވިން   ކ  އަޅުަގނޑު ވެސް ދަންނަ ކަމަކަށްސަބްޖެކްޓަމި    ،ހުރި މިންވަރަކުންދެނެ
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ފަރާތު ބޭރު  ވެސް.  ދެޮގތް  ބަނދަރުެގ  ބޭސިން  ަގިއ  ހާބަރ  ެއޮގތަށް  ޖެހ މާފަޅ ަގއި  ކ ވޯލް  ރިފްލެކްޓިވް   ަގއި 

ހާބަރުތެރެ ަގދަވާނޭ. އެހެންވ ާމ، ެއއ  ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑު ދޭންޖެހޭ   ، ވާތ   ތަކަކަށްސްޓްރަކްޗަރ

އެހެންިވޔަސް    ،ކުރެްއވ ވި ބޭފުޅުން އިންސިސްޓުބައްދަލުވުމުަގއި ބަިއވެރިެވވަޑަިއެގންނެ  ،ލަފައެއް. އެހެންނަމަވެސް

  އް އަޅުަގނޑުެގ ލަފާ އެހެން އޮތް ކަމުަގއި ިވޔަސް. ސިޓ ަގއި ެއ ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްފައެ ،ތިމަންނަމެން އެކަން ކުރަން

އަޅުަގނޑު  ޓެކްނިކަލް ލަފާ  ނެތް. އެހެންވ މާ، އަޅުަގނޑު ރެކޯޑަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު އެ ލަފާ ދިންކަން ދަންނަވަންޖެހޭ.  

އަދިވެސް އެޮގތަށް    ،ލަފާދޭއެބަ  ރ ެގ އިންޖިނިއަރުން އަޅުަގނޑަށް ހަމަ  އެއާެއކ ަގިއ މިނިސްޓްހަމަ  ދިނިން. ދެން

މި ޕްރޮސެސްަގއި ތާށިވެެގން ތިބޭކަށް ައޅުަގނޑު   ،ނަމަވެސްކ ވޯލެއް ނުޖަހަން. އެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާފައި އެހެން

ހަފު މި  އަޅުަގނޑުެމން  ނޫން.  މިނިސްޓްތާބޭނުމެއް  އެހެންވ މާ،  ފޮނުވާނަން.  ކައުންސިލަށް  ތެރޭަގއި  ރ ން ެގ 

އަުގ ބޮޑުކުރަން ކުރާ ކަމެްއ    ،އެްއވެސް ވަރަކަށް ައަގކާ ުގޅުވަިއެގން ައުގ ކުޑަކުރަން  ޓެކްނިކަލ  ؛ޕްރޮޕޯސްކުރާ

ތާެގ ތެރޭަގއި  ފުޮއޕްޝަނަށް ވެސް. އަޅުަގނޑުެމން މި ހަ  ދެއެބަހުރި  ވެސް  . އަުގތައް ވެސް ހޯދާފައި  ނޫން މިއ ކ 

އ   ކުރެހުމުަގއި ވަނ  ސާފުކޮށް ކ އްެވެގންކަން ެވސް. އެ ދެ  ކުރެހުން ވެސް. އަދި    ދެލާނަން  އިކައުންސިލަށް ފޮނުވަ

ރ ން އެއްބަސްިވއޭ  ިމނިސްޓް  ،ފަހުން ައންނަ ދުވަހެއްަގއި ބުނަނ   ،ޮގތަކ    ލިޔެކިޔުުމަގއި މި އެްއޗެހި ނުހުރ މަ ވާ

މިއާިއެގން    ،ކަން ކުރިއަށްދާން އެއްބަސްވ . އެޮގތަށް ކޮންމެހެން އެއްބަސްވ ކ  ނޫންމި ؛އެއްބަސް  އެހެން. އަޅުަގނޑު

އެކ ަގއި އ .ައއި.އޭ ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް  ކައުންސިލުން އެ އެޕްރޫވްކޮށްފައި ފޮނުވާ ކުރެހުމަކާ ކުރިއަށްދާން. ފޮނުވ މާ

ޕްރޮސެސްއާންެގންދާނަ އ .ައއި.އޭ  ޕް  .  މަރުޙަލާ  އ .އައި.އޭ  ޮގސް  ެގންދާެއކ ަގއި  ކުރިއަށް    ނަން. ރޮސެސް 

އެކ ަގއި ސޮިއ    އެމް.ޓ .ސ .ސ އާ ؛އާއި އ .އައި.އޭޓެންޑަރިންެވސް ކުރިއަށް ެގންދާނަން.    އަޅުަގނޑުމެން ޓެންޑަރިން

އ .ައއި.ޭއއިން އެޕްރޫްވވާ ޮގތަކަށް    ،އެކ ަގއި މަސައްކަތް  އ .އައި.އޭ ނިމުމާ  .ވެސް ކުރެވިފައި އޮތް ކޮންޓްރެކްޓެއް

ރ ެގ ޓެކްނިކަލް ލަފާ  މިނިސްޓް  ، ޮގތް  ކައުންސިލުން އެދުނު  ،ކުރިއަށްދާނ . އެހެންވ މާ، ރަށުެގ ރަްއޔިތުން  މަސައްކަތް

މ ހަކަށް އެ  އަޅުަގނޑު ސިޔާސ   އަޅުަގނޑަށް  ވިޔަސް  ެއއްޗަކާވެހުރި ކަމުަގއި  އެކަން    ނޭގ ޓެކްނިކަލް  ެއކ ަގއި 

ާގނޫނ  ޒިންމާއެއް  ޒާތުެގ ޓެކްނިކަލް ކަންތައްތަްއ    ތިބޭ މ ހުން މި  ައޅުަގނޑަށް ލަފާދޭން  ،ކުރިން. އަޅުަގނޑުެގ 

އެ ޓެކްނިކަލް ލަފާދިންކަން ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށްދިނުން. އަދި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލ ހުެގ އިްއޒަތްތެރި    ، ކުރާއިރު

އެހެންވ މާ، ސާފުކޮށްދިނުން.  ސިޓ ަގއި    މެންބަރުންނަށް  އައި  އަނބުރާ  ައޅުަގނޑަށް  ސިޓ ަގއި،  މިދެންނެިވ 

 ނެތ ތ  އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލ . ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. ފާހަަގކޮށްފައި
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