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ނޮމިކް  މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮ  ، ރެއްވި ސުވާލަށް ކު  ޢަލީ ޢާޡިމް ދާއިރާގެ މެންބަރު   މެދުހެންވޭރު 

 ދެއްވި ޖަވާބު   ލް ފައްޔާޟް އިސްމާޢީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  

 

 

ރަީއސްޝު އިްއޒަތްތެރި  މިހާހިސާބަށް  ކުރއްޔާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އާދެ!  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ   ،

ޑޭޓާެގ  ހޯދުނު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނުވަތަ  ހުރި  ފެންނަން  ސާފުކޮށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތުން  ކުރެވުނު 

ރެކޯޑުތަކުން އެބަ ފެނޭ.    ބިދޭސީން ތިބި ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ  281000ޛަރީޢާއިން މި ވަުގތު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  

ފަރާތެއް ތިބި ކަމަށް އެބަ ފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް، މީެގއިތުރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި   63754ބަންްގލަދޭޝްެގ  

ސާފުނުކުރެވޭ، މިހާރު މި ބޭނުންކުރެވޭ ެއކްސްޕެޓް އޮންލަިއން ސިސްޓަމު އައުމުެގ ކުރިން ބޭނުންކުރެވުނު، އެއަށް  

ިއްގރޭޝަން ޑޭޓާ ބޭސްއޭ. އެ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަދިވެސް ސާފެއް ނުކުރެވޭ. ޭއަގއި ރެކޯޑުތަްއ  ކިޔައި މި އުޅެނީ މަ

ތިބިކަމެއް   މިތާ ރާއްޖޭަގއި  ތާރީޚެއް، ދިޔަކަމެްއ، ޑިޕޮސިޓް ދައްކާފައި ކަމެްއ،  ޮގތުން އައި  ހުރި  ބެލެހެއްޓިފައި 

ތަކާ އެްއޗެހި އެޅިފަެއއް ނެތް ރަނަގޅަކަށް. އެހެންވީމާ،  އެްއޮގތަކަށްވެސް ެއޔަކުން އެނޭގކަށް ނެތް. ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު

މީހުންެގ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންެގ    70000ީމހުން. އެ    70000އޭަގއި އެބަ އޮތް، މުޅި ލިސްޓުަގއި އެބަ އޮތް  

ޮގއްސި  ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ޕްރޮުގރާުމެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެެގން ޮގއްސި، ފޮނުަވއިލީކީ ނޫން،  

އެ   ތެރޭަގިއ  ެއނގޭއެނުގމުެގ  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން  މީހުން.  ހާހަކަށް  އޮތް    70000އެއް  ލިސްޓުަގއި 

ކަމުަގިއ ިވޔަސް، ޭއަގިއ އެބަހުރި މިތަނުން ފުރައިެގންޮގސްފައި ތިބި ބަިއވަރު މީހުން ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ރެކޯޑުތަކަށް  ؛ ލަފާކުރެވޭ އިމިްގރޭޝަނުން  އެހެންނަމަވެސް،  ސިސްޓަމާއި  އޮންލައިން  ެއކްސްޕެޓް  އަޅުަގނޑުމެން 

ފުރާއިރުަގއި ކެންސަލޭޝަނާ ލިންކްނުވެ އޮންނާތީ އަދިވެސް ނުވޭ އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މަސައްކަތްތަކެްއ  

ރާއްޖޭެގ ބޯޑަރ ކްރޮސްކޮށް  ކުރެވެމުންދަނީ. ލިންކުނުވެ ޮއންނާތީވެ، މި ރެކޯޑު އަތުން ބަލަހައްޓާތީ އަސްލުަގއި ދިވެހި

ދިޔައިމާ، ދާ މީހާ މި ސިސްޓަމުތަކަށް އަޕްޑޭޓްނުވާތީވެ ރެކޯޑުތައް ހުރީ ރަނަގޅަކަށް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު 

އެ   އެއްކޮށް  ބަދަލުތަކާ  ެގންނަމުންދާ  އެއްކޮށް،  ބަދަލުތަކާ  ެގނެވުނު  މި  އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމަށް  އަޅުަގނޑުމެން 

ސާފު ސިސްޓަުމ މަޑުމަޑުން  އެ  ކަންތައްތައް،  ކުރާ  މި  ތަނުަގއި  ޮއތް  ކުރިއަށް  މިހާރު  އަދި  ދަނީ.  މި  ވަމުން 

ސުވާލު  މެންބަރުެގ  އިްއޒަތްތެރި  އިތުރަށް  ައޅުަގނޑު  ބޮޑަށް.  ވަރަށް  ދަނީ  ެއ  މިހާރުވެސް  ހަމަޖެހިެގން 

މާސްކު ވޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ  ތަފުސީލުކޮށްލުމުެގ ޮގތުން ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ މަޢުލޫމާތެއް އަރުވަން ބޭނުން 
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ައޅުަގނޑު ިމ  ؛ ވަނަ އަހަރާ ދޭތެރޭަގއި   2021ވަނަ އަހަރުން ފެށިެގން    2013ނެުގމުެގ ފުރުޞަތުދެއްވީތީ. ާއދެ!  

ފުރުޞަތުަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، ރާއްޖޭެގ އެންމެ އާންުމ ރައްޔިތުން ތެރޭަގއި ކަންބޮޑުުވން އުޅޭ ބައެއް ކަންކަމާ  

ވަނަ    2013ބަންްގލަދޭޝްެގ ވޯކްޕަރމިޓް އިޝޫކުރެވިފަިއ އެބަ އޮތް.    14000ވަނަ ައހަރު    2013 ޮގތުން.  ުގޅޭ

ވަނަ އަހަރު    2016އެބަ ޮއތް.    26000އަހަރު    2015އެބަ އޮތް.    18800ވަނަ އަހަރު    2014އަހަރު ސޮރީ!  

އަހަރު    2017،  22000 އައ8000ުވަނަ  ބަދަލުކޮށް،  ސިސްޓަމު  އޭރުެގ  އެއީ  ކިޔާ    .  މިކްސް  ސިސްޓަމެއް، 

ވަނަ    2019.  27000ވަނަ އަހަރު    2018ސިސްޓަމެއް އިންޓްރޮޑިއުސްކުރެވުނީ ޚާއްޞަކޮށް ބަންްގލަޑޭޝްއަށް.  

. ެއއީ ބަންްގލަޑޭޝަށް ނިސްބަތްާވ  24000ަވނަ އަހަރު    2021.  89000ވަނަ އަހަރު    2020.  11000އަހަރު  

ވޯކްޕަ  2013 ހިސާބަށް  މިއަދާ  އަހަރުން  އަދި  ވަނަ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އަދަދުތައް.  ހުރި  އިޝޫކުރެވިފައި  ރމިޓް 

ވަނަ އަހަރު    2013ފާހަަގކޮށްލާނަން މި ފުރުޞަތަުގިއ، އިންޑިއާއަށް ނިސއްބަތްކޮށް ދެވިފައި ހުރި ވޯކްޕަރމިޓްތައް.  

ރު ވަނަ އަހަ  2017،  8300ވަނަ އަހަރު    2016،  6500ވަނަ އަހަރު    2015،  4500ވަނަ އަހަރު    2014،  4000

ވަނަ    2021،  5000ވަނަ އަހަރު    2020،  11000ވަނަ އަހަރު    2019،  5000ވަނަ އަހަރު    2018،  14800

ވޯކްޕަރމިޓް  7000އަހަރު   ތެރޭަގއި  ޕީރިއެޑުެގ  މި  ޖުމުލަ  މުޅި  ނޫނީ  ހުރި،  ދޫކުރެވިފައި  ކޯޓަރ  މީެގއިތުރުން   .

ވޯކްޕަރމިޓް އިޝޫކުރެވިފަިއ    25000ވަނަ އަހަރު    2013ދޫކުރެވިފައި ހުރި އަދަދު ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ.  

.  44800ވަނަ އަހަރު    2016.  42600ވަނަ އަހަރު    2015.  32400ވަނަ އަހަރު    2014.  25900އެބަ އޮތް،  

ވަނަ އަހަރު    2020.  42000ވަނަ އަހަރު    2019.  57000ވަނަ އަހަރު    2018.  39800ވަނަ އަހަރު    2017

ދިވެސް ވަރަށް ިގނަ މަޢުލޫމާތު އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، ތި ބޭފުޅުން  . އ14000ަވަނަ އަހަރު    2021.  11000

 އައްސަވާ ސުވާލާ ުގޅިެގން ައޅުަގނޑު އެއަށް ޖަވާބުދެވޭތޯ ަމސައްކަތްކުރާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 
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