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މިނިސްޓަރ އޮފް    ، ރެއްވި ސުވާލަށް ކު ޝިފާޢު  މުޙައްމަދު  ދާއިރާގެ މެންބަރު    އިހަވަންދޫ

 ދެއްވި ޖަވާބު ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޢާއިޝަތު ނަހުލާ  

 

 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލުެގ  

ަގިއ  2020ސެޕްޓެންބަރު    21ޖަވާބުަގއި އަޅުަގނޑު ޑީޓެއިލްކޮށް މި ކަންތައް ހިނގައިދިޔަ ޮގތް އަރުވާނަން. ެއޮގތުން  

ހެދުމަށް   ޖެޓީއެްއ  އެއަރޕޯޓުެގ  ސިޓީެއއް  ހޯރަފުށީ  މިނިސްޓްރީއަށް  ޕްލޭނިންގ  އޮފީހުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

ަގއި ހޯރަފުށީ ެއއަރޕޯޓުެގ މަސައްކަތް ކުރަނީ ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްއިން ކަމަށް    2020ނޮވެންބަރު    2ފޮނުވުނު.  

ނޮވެންބަރު   8ވި.  ވާތީ، ޖެޓީެގ މަސައްކަތް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްއިން ކުރުމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން އެންގެ 

މިނިސްޓްރީަގއި   2020 ފިނޭންސް  ހަމަޖައްސަން  ބަޖެޓު  ހުއްދަދެްއވުމަށާިއ،  މަސަްއކަތްކުރުމުެގ  ޖެޓީެގ  ަގިއ، 

ނޮވެންބަރު    10ދެންނެވުނު. އަދި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވި ކުރެހުމާއި ބީ.އޯ.ކިޔު ފޮނުވުނު.  

ިމނިސް  2020 ޕްލޭނިންގ  ކޮންޓްރެކްޓު ަގއި،  އަދި  ބީ.އޯ.ކިޔު  ކުރެހުމާއި  ޖެޓީެގ  ޑިޒައިންކޮށްދެްއވި  ޓްރީއަށް 

ަގިއ، ޖެޓީެގ    2020ނޮވެންބަރު    28އެްގރީމެންޓުެގ ޑްރާފްޓު ފޮނުަވއިދެްއވުމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީަގިއ ދެންނެވުނު.  

ފައިސާ އަދި  ދެއްވި.  މިނިސްޓްރީން  ފިނޭންސް  ހުއްދަ  ޚަރަދުކުރުމުެގ  ހޯދުމަށް  މަސައްކަތަށް   BCO-2   ުފޯމ

ޑިސެންބަރު    13ފޯމު ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ފޮނުވުނު.    BCO-3ަގިއ،  2020ޑިސެންބަރު    13ހުށަހެޅުމަށް ދެންނެވި.  

، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ހުށަހަޅާފައިވާ ބީ.އޯ.ކިޔުާއއި މެތަޑޮލޮޖީއާއި ވޯކް ޝެޑިއުލް އެކްސެޕްޓުކުރާ ކަުމަގއި ިމ  2020

، އެްގރީމެންޓު ޑްރާފްޓާިއ ޑީޓެއިލްސް ޑްރޯއިންގ  2020ޑިސެންބަރު    28ދެންނެވުނު.    މިނިސްޓްރީން ޓެންޑަރ ބޯޑުަގއި 

ަގއި ޓެންޑަރ ބޯޑުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް 2021އެޕްރީލް    28އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ލިބުނު.  

ބަޖެޓު ލިބިފައިނުވާތީ ދެން   ވަނަ އަހަރަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްއަށ2021ްަގިއ،    2021އެޕްރީލް    19ނިންމި.  

މިނިސްޓްރީަގއި   ފިނޭންސް  ދެކޭތީ  ކަމުަގއި  ކޮމްޕެނީން  އެއަރޕޯޓްސް  ރީޖަނަލް  ެގންދެޭވނީ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް 

ަގިއ، ޖެޓީ މަސައްކަތް ދެން ކުރިއަށް ެގންދާނީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ކަމުަގިއ  2021މޭ    10ދެންނެވުނު.  

އެ މިނިސްޓްރީން  ބީ.އޯ.ކިޔު 2021މޭ    26ންެގވި.  ފިނޭންސް  ބަދަލުކުރުމަށްފަހު  ޓްންސްޕޯޓަށް  ކްލައިންޓް  ަގއި 

ފޯމު ހުށަހެޅުނު ބަޖެޓު ހޯދުމަށް.    BCO-2ަގިއ،  2021މޭ    27ފޮނުވައިދެްއވުމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީަގިއ ދެންނެވުނު.  

ޖޫން    3ން ބީ.އޯ.ކިޔު ފޮނުވުނު.  ަގއި ކްލައިންޓް ޓްރާންސްޕޯޓަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  2021މޭ    30

ަގއި، އެމެންޑެޑް ބީ.އޯ.ކިޔު ޓެންޑަރ ބޯޑަށް 2021ޖޫން    6ފޯމު ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ފޮނުވުނު.    BCO-3ަގިއ،    2021
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އަދި   ފޮނުވުނު.    2021ޖޫން    6ފޮނުވުނު.  ބޯޑަށް  ޓެންޑަރ  ތަފުސީލު  ބަޖެޓު  ަގއި،    2021ޖޫން    10ަގިއ، 

ަގއި، އެްގރީމެންޓުެގ ޑްރާފްޓު    2021ޖޫން    27 އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ފޮނުުވނު.  އެްގރީމެންޓުެގ ފައިނަލް ޑްރާފްޓު

 5ަގިއ، ެއްގރީމެންޓުެގ ޑްރާފްޓަށް އޭ.ޖީެގ ލަފާ ވަނީ ލިބިފަ.    2021ޮއަގސްޓު    4އޭ.ޖީެގ ލަފަޔަކަށް ފޮނުވުނު.  

ދި މި މަސައްކަތުެގ މުއްދަތު،  ަގއި ޖެޓީ ެއްގރީމެންޓުަގއި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީާއ އެކު ސޮއިކުރެވުނު. އަ 2021އޮަގސްޓު  

ަގއި މަސަްއކަތުެގ ޕްރޮްގރެސް ރިޕޯޓު  2021ނޮވެންބަރު    19ދުވަސް ޖެހިފައިާވކަން ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން.    150

ޭއެގ ކުރިން   ނުލިބޭތީ، ޕްރޮްގރެސް ރިޕޯޓު ފޮނުވައިދެްއވުމަށް ދެންނެވުނު. އަދި ހަމަ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން، 

މަސައް  މި  ޕޮއިންޓް،  ވެސް  ފޯކަލް  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ައޅުަގނޑުމެން  އޭރު  އެދި  ފޮނުވައިދެއްވުމަށް  ރިޕޯޓު  ކަތުެގ 

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާެއކު ވާހަކަދެކެވުނު. އެހެންނަމަވެސް، ޭއެގ ކުރީަގއި މިކަުމެގ ެއްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިނުވާކަން.  

ބަޔާންކޮށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީެގ ސިޓީއާއި ވޯކް ޝެޑިއުލެއް    ަގއި މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ޮގތް  2021ނޮވެންބަރު    13

ކައުންސިލުން  ހޯރަފުށީ  ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދަކީ  ހެދުމަށް  ޖެޓީ  ވަނީ،  މި  އޭަގއި  ލިބުނު.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ކައުން ބެލީ  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން  ސަރަޙައްދެްއކަން.  ހަދާފައިވާ  އީ.އައި.އޭ  ވެސް  މިހާރު  ކެނޑުމަށް  ސިލު ޗެނަލެއް 

އީ.ައއި.ޭއއަށް ބިނާކޮށް އިތުރު އީ.ައއި.ޭއެއއް ނުހަދައި މަސަްއކަތް ކުރިއަށް ެގންދެވޭނެ ކަމަށް. އީ.ޕީ.ޭއއިން އެންެގވީ،  

ޖެޓީ ޕްރޮޖެކްޓަށް އަލުން އީ.އައި.އޭ ހަދަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އީ.އައި.އޭ އަލުން ހަދަންޖެހޭނެކަން އެނުގނީ، އޮކްޓޫބަރު  

ރު އީ.ައއި.އޭ ހެދުމުެގ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް. ކުރިން އީ.ައއި.ޭއ ހެދި، ޗެނަލް ކޮނުމުެގ  މަހުެގ ތެރޭަގއި. މިހާ

މަސައްކަތް ނޮވެންބަރު މަހުެގ ތެރޭަގއި ފެށޭނެ ކަމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ބުނެފައިވޭ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން، 

ޝެޑިއުލް  ވެސް  ލިބުނުއިރު  ޝެޑިއުލް  ވޯކް  ވަނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތާރީޚުތައް  ބައެއް  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ަގއި 

ފަހަނައަޅައި ޮގސްފަ. އަދި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭނުންފުޅުވެއްޖެ ނަމަ، ވޯކް ޝެޑިއުލް އަޅުަގނޑުމެން ހިއްސާކުރާނެ  

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

________________ 


