
 

 

 
 

 
 

 

 ނޫސްބަޔާންް
ޢިދޭ އަޢުޒަމް މުޙައްމަދު  ޤާޕާކިސްތާން ސަރުކާރުގެ އެހީގައި މ. މުލީގައި މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޢިމާރާތްކުރާ " 

އާދީއްތަ ދުވަހު ވީ    13ފެުބރުއަރީ    2022ޓަރ" ގެ ިބންގާ  މޯލްޑިވްސް ކޮމިއުނިޓީ ސެން  -ޢަލީ ޖިނާހް މެމޯރިއަލް ޕާކިސްތާން

 އަޅައިފިއެވެ.

ކަމަށްޓަކަ ސެންޓަރގެ    އިމި  ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި މި  ޕާކިސްތާނުމ. މުލީގައި  އަޅުއްވައިދެއްވީ   ސަރުކާރުން  ިބންގާ 

އާއި މުލަކަތޮޅު   އަތަރު މުޚްތާރާއި،    ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ހިޒްއެކްސެލެންސީ ވައިސް އެޑްމިރަލް )ރިޓަޔާޑް(  

ރައީ ނާއިބު ކައުންސިލުގެ  އެމަނިކުފާނުގެ  އަރިހުގައި  ޕާކިސްތާން ސަފީރުގެ  ރަސްމިއްޔާތުގައި  މި  ނިމާލެވެ.  މުޙައްމަދު  ސް 

ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.   އަޙްމަދުވެސް  ގޮތުގައި  އަދި  ޒުލްޤަރްނައިން  މެޙްމާނުންގެ  ރަސްމިއްޔާތުޚާއްޞަ  ގައި  މި 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު އިްބރާހީމް ނާޞީރާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ  

ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުން މި ކޮމިއުނީ ސެންޓަރ    ވެސްޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު އިކްރާމް ޙަސަން

  ދިވެހި ރުފިޔާ( ހަތަރު ސަތޭކަ  ހާސް    އެކާވީސްލައްކަ    ހަރ )ދެ މިލިއަން  2،621،400.00އްވުމަށް ވެދެއްވާ  ޢިމާރާތްކުރެ

   ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ހިޒްއެކްސެލެންސީ ވައިސް އެޑްމިރަލް )ރިޓަޔާޑް( ޕާކިސްތާނުއެހީގެ ޗެކް  

 ސް މުޙައްމަދު ނިމާލާ ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައެވެ. ލުގެ ރައީމުލަކަތޮޅު ކައުންސިއަތަރު މުޚްތާރުވަނީ 

 ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ހިޒްއެކްސެލެންސީ ވައިސް  ޕާކިސްތާނުިބންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި  

މް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖިނާހް މެމޯރިއަލް  ޢިދޭ އަޢުޒަޤާ"އަތަރު މުޚްތާރު ދެއްކެވިވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ    އެޑްމިރަލް )ރިޓަޔާޑް(  

ސެން  -ޕާކިސްތާން ކޮމިއުނިޓީ  ކޮމިއުނިޓީ މޯލްޑިވްސް  މި  ކަމަށާއި  އުފާފުޅުކުރައްވާ  އަޅުއްވައިދެއްވުނީތީ  ިބންގާ  ގެ  ޓަރ" 

ވި ހަދިޔާއެއްކަމަށެވެ.  ސެންޓަރަކީ ޕާކިސްތާނުގެ ލޮުބވެތި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޚުންނާ އުޚުތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއް

ޒަމާންވީ   ދެމެދުގައިވާ  ޤައުމުގެ  ދެ  ދިވެހިރާއްޖެއާ  ޕާކިސްތާނާ  ސަފީރުވިދާޅުވީ  ގެންދަވަމުން  ކުރިޔަށް  އިތުރަށް  ވާހަކަފުޅު 

ރާ  ދަތާއި،އެއް ޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް ކުގުޅުމަކީ، ދެޤައުމުން ޚިއްޞާކުރާ އެއްގޮތްކަން ކަންކަން ކަމުގައިވާ އިސްލާމީ ވަޙް

ޕާކިސްތާނާ ޙްއި ސެންޓަރަކީ  ކޮމިއުނިޓީ  ބިންގާއެޅުނު  މި  އަދި  ގުޅުމެއްކަމަށެވެ.  ިބނާވެފައިވާ  އިތުާބރުގެމައްޗަށް  ތިރާމާއި 

 ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައިވާ ޒަމާންވީ ގުޅުން ދޭހަކޮށްދޭނެ އިތުރު ިބނާއެއްކަމަށެވެ. ސަފީރު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި



 

 

 
 

 

އެރުވުމާއި، އިޖްތިމާޢީ  ، ޞިއްޙަތާއި، ކުޅިވަރާއި، އިންސާނީ ވަޞީލަތް ކުރިއިޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ގެންދަވަނީ ތަޢުލީމާ

ހަމަޖެހުމާއި މީހުން ިބނާކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުނެނެވެ. އަދި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޚުންނާއި  

މުގައި ޕާކިސްތާނު ހައިކޮމިޝަނުން އަަބދުމެ ދެމިތިޭބނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަންވެސް އެމަކިކުފާނުދެއްވިއެވެ. އުޚުތުންނަށް އެހީތެރިވު

  އަދި މުލިން އެމަނިކުފާނާއި، އަރިހުގައި ވަޑައިގެންނެވި ޭބފުޅުންނަށް ދެންނެވި ހޫނު މަރުހަާބއާއި، އަދާކުރި މެހްމާންދާރީއަށްޓަކައި

 ކުރުއަދާކުރެއްވިއެވެ. މ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޝު

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނިމާލުގެ ވާހަފުޅުގައި ޕާކިސްތާންގެ ރައްޔިތުން ވެދެއްވި ދީލަތި އެހީއަށްތަކައި  

ތުން  ޝުކުރުވެރިވާކަމަށް ވިދާޅުވެ މިފަދަ ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރެއްގެ ެބނުންތެރިކަމުގެ މައްޗަށްވެސް އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ. އެގޮ

މި ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރު ވެގެންދާނީ މުއްޔަށް ޭބސްފަރުވާޔަށް އަންނަފަތްކަށް ހިޔާވެހިކަންދޭނެ ޢިމާރާތެއްގެ އިތުރުން، އެކި 

އެކި ޓްރެއިނިންގތަކާއި، ހަފްލާތަކާއި، އަދި މީހުން ިބނާކުރުމާއި، ަބއްދަލުވުންތައް ާބއްވާނެ ޢިމާރާތެއްކަމަށެވެ. އަދި މ. އަތޮޅު 

ޢިދޭ އަޢުޒަމް މުޙައްމަދު ޤާ"ފަދަ ޢިމާރާތަކަށް ނިހާޔަތަށް ޭބނުންޖެހިފައިކަމަށް ވިދާލުވިއެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ  ވަނީ މި

ޓަރ" ިބނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއްދީގެން  މޯލްޑިވްސް ކޮމިއުނިޓީ ސެން  -ޢަލީ ޖިނާހް މެމޯރިއަލް ޕާކިސްތާން

ނި ދުވަހަށް  ހިފޭނެގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  އަވަހަށް  އެންމެ  ރައްޔިތުންނަށް  އަތޮޅުގެ  ބޭނުން  ސެންތަރުގެ  މި  ންމާ 

 މަސައްކަތްކުރަށްވާނެކަމަށެވެ.

ވިދާލުވީ   ވާހަކަފުޅުގައި  އަޙްމަދުގެ  ނާއިުބ ޒުލްޤަރުނައިން  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރުގެ  ރާއްޖެއަށް  ޢިދޭ ޤާ"ޕާކިސްތާނުން 

ޓަރ" ގެ ިބންގާ އެޅިގެން ދިޔަކަމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ކޮމިއުނިޓީ ސެން  -ނާހް މެމޯރިއަލް ޕާކިސްތާންއަޢުޒަމް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖި

މ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް މަހުރަާބ ވިދާޅުވާ ކަމަށާއި، މި ޢިމާރާތުގެ ފައިދާ މ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިިބގެންދާނެކަމަށެވެ.  

ކޮމިއުނިޓީ މި  ވިދާޅުވީ  އިތުރަށް  މުއްދަތަށް   އޭނާ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އަތޮޅުކައުންސިލުން  މ.  މަސައްކަތް  ސެންޓަރުގެ 

 ނިންމާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އެަބއޮތްކަމަށެވެ. އަދި ރަސްމިއްޔާތުގެ އިންތިޒާމްތަށް ފުރިހަމަކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ވާހަފުޅުގައި މ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު އިްބރާހީމް ނާޞީރުގެ  

ޕާކިސްތާނު ސަފީރާއި، އެ މަނިކުފާނުގެ ވަފުދަށް މަރުހަާބ ދެންނެވުމަށްފަހު ޕާކިސްތާނު  ސަރުކާރުން މ. އަތޮޅުގެ  ރައްޔިތުން   

 ލަތި އެހީއަށްޓަކައި ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރާއި، ޕާކިސްތާން ސަރުކާރާއި، އަދި ޕާކިސްތާންގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެދެއްވި ދީ

 



 

 

 
 

 

އިންތިހާއަށް   ސެންޓަރަކަށް  ކޮމިއުނިޓީ  މިފަދަ  ވަނީ   ރައްޔިތުން  އަތޮޅުގެ  މ.  އަދި  ވިދާޅުވިއެވެ.  ޝުކުރުވެރިވާކަމަށް 

 ޭބނުނެޖެހިފައިކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕާކިސްތާނު   ވާހަކަފުޅުގައި  ދެއްކެވި  ޙަސަން  އިކްރާމް  މެންަބރު  ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ދިއްގަރު  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

ސަރުކާރުން ދެއްވިފަދި ދީލަތި އެހީއެއް އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މިހާތަނަށް މ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިނުވާކަން 

ދި މިފަދަ އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމުގައި ޕާކިސްތާނުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވެދެއްވާ އެހީތެރިކަމަށްޓައި ޕާކިސްތާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަ

ރައްޔިތުންނަށް  އަތޮޅުގެ  މ.  ފައިދާ  ސެންޓަރުގެ  މި  އަދި  ޝުކުރުއަދާކުރެއްވިއެވެ.  ސަރުކާރަށް  ޕާކިސްތާންގެ  ސަފީރާއި 

 ކުރެއްވިއެވެ.އެތައްގޮތަކުން ލިިބގެންދާނެކަމުގައި ފާހަގަ
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