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މިނިސްޓަރ އޮފް    ،ރެއްވި ސ ވާލަށް ކ ޟ ލް ރަޝީދ   އިބްރާހީމް ފަ ދާއިރާގެ މެންބަރ    ދ  ފެލި 

 ދެއްވި ޖަވާބ  އެޑިޔ ކޭޝަން ޑރ. ޢާއިޝަތ  ޢަލީ  

 

 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ވ.ފ ލިދ  މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ޭއެގ    ޝ ކ ރިއްޔާ މ ޤައްރިރ ، ޝ ކ ރިއްޔާ

މިހާރ   ސ ކ ލ ަގއި  ނެތ މ ން.  ތަން  އަޅާނެ  ހޯލ   މަލްޓިޕާޕަސް  ސ ކ ލ ަގއި  އ ޅެނީ،  މި  ނ ފެށިެގން  މަސައްކަތް 

ޕޯސްކޮށްފައި ހ ރީ، ސ ކ ލ ެގ ބައ  ހޯލ  އިމާރާތް ހ ރި ތަން. އެ ތަނ ަގއި ހޯލާއި އަދި  މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލ  އަޅަން ޕްރޮ 

އޭ.ވީ ރ މް ތަޅައިލާފައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލ  އެޅެން އޮތީ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވައިލާނަން މިހާރ   

؛ ސްރ މާއި، ދެން ހޯލ  އިމާރާތ ެގ ޮގތ ަގއިސ ކ ލ ެގ ހާލަތ . ސ ކ ލ ަގއި މިހާރ  ހ ރީ ވަކިވަކިން ހ ރި ހަތަރ  ކ ލާ

ކިޔަަވއިދެނީ    6،  5ހޯލ  އިމާރާތް ބޭނ ންކ ރެވެނީ އިތ ރ  ހަތަރ  ކ ލާސްރ މ ެގ ޮގތ ގައި. ދެން ސ ކ ލ ަގއި ގ ރޭޑ   

ވެސް ެގންދަނީ މަލްޓި ްގރޭޑ ކޮށް. އަދި އެލްކޭ.ޖީ، ޔ .ކޭ.ޖީ ކ ދިން ވެސް ެއްއ    8،  7މިހާރ  މަލްޓި ްގރޭޑ ކޮށް.  

ލާހެއްަގއި ތިބެނީ. އެހެންވީާމ، އިމީޑިއޭޓ  ނީޑަކަށް ވެސް އިތ ރަށް ސްކ ލަށް ކ ލާސްރ ްމ އެބަ ބޭނ ންވޭ. ެއޮގތ ން  ކ 

މޮނޮްގރޭޑަށް   5.6މޮނޮްގރޭޑަށް މަދަލ ެވއްޖެއްޔާ އިތ ރަށް އެްއ ކ ލާސް ބޭނ ންވާނެ.    8،  7އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ގ ރޭޑ   

އަދި އެލް.ކޭ.ޖީ، ޔ .ކޭ.ޖީ ވަކިކޮށްލަން އެއް ކ ލާސް ބޭނ ންވާނެ. އެހެންވީމާ،  ބަދަލ ކ ރަން އެއް ކ ލާސް ބޭނ ންވާނެ.  

ކ ލާސްރ މްެގ އިތ ރަށް ތިން   8މިހާރ  އޮތް ނީޑަށް ކޭޓަރކ ރާ ކަމ ަގއި ެވއްޖެއްޔާ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ހ ރި  

ސް ހޯލ ، މިހާރ ެގ ހޯލ  އިމާރާތް ކ ލާސްރ މާއި ސެން ކ ލާސްރ މަކާ ބޭނ ންވޭ. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެން މަލްޓިޕާޕަ

ތަޅައިލާފައި އެތާ ައޅައިފި ކަމ ަގއި ވެއްޖެްއޔާ ކ ދިން ކިޔަވާނެ ޖާގައެއް ސްކ ލަކ  ނޯންނާނެ. ދެން އަޅ ަގނޑ  ވެސް  

އެތާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކިހިނެއްތޯ  ކަންތައްތައް،  ބިމ ެގ  މި  ފ ލިދ އަށް،  ވ.  ކ ރިން  ދަތ ރެއް  ފަހ ން  ވަރަށް 

ސް ހޯލ  އެޅޭނީ ެއކަން ބަލައިލަން. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ބެލިބެލ މ ން އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ޓީމަށާއި ސ ކ ލަށް  މަލްޓިޕާޕަ

ފ ޓ ެގ ބިމެްއ ލިބޭ ކަމ ަގިއ    80ފ ޓ     100ފެނ ނީ، ސ ކ ލ ެގ އ ތ ރަށް ޮއތް ބިމ ން އަޅ ަގނޑ މެނަށް ާގތްަގނޑަކަށް  

ން، އަޅ ަގނޑ މެން މިކަމާ ކައ ންސިލާ މަޝްވަރާކ ރިން. ދެން  ވެއްޖެއްޔާ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލ  އެތާ ެއޅިދާނެއޭ. ދެ

މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ   ރައްޔިތ ންނާ  ވިދާޅ ވީ،  ބޭފ ޅ ން  އެ  ތިއްބެވީ.  ޕޮޒިޓިްވކޮށް  ވަރަށް  ހަމަ  ކައ ންސިލ  

ޖަލްސާ ވެސް ރައްޔިތ ންނާ މަޝްވަރާކ ރ މ ެގ  އޮތް  އަދި   .އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޖަވާބެއް ދެއްވާނަމޭ. ދެން ރޭަގއި 
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އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ މަޝްވަރާެގ ނަތީޖާއެއް ހިއްސާެއއް ނ އެއް ކ ރައްވާ. ެއކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެން މި އ އްމީދ ކ ރަނީ  

 އަޅ ަގނޑ މެނަށް އެ ބިން ލިބިެގން ވަރަށް ައވަހަށް މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލ  އެޅިެގންދާނެ ކަމަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ. 
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