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 ައްޙމަދު ސަލީމް{ ދާިއރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށި  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަލް ރައީސް  މަޖިލީހުގެ  ނަޝީދަށްފާޟިރައްޔިތުންގެ  މުޙައްމަދު  ދަންނަވަމެވެ.    ،ލް  ސަލާމަށްފަހު  ވެދުން 

 އިންސައްތަ ރަށުގެ ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށެކޭ. އެ ރަށު...  90މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ އާބާދީގެ  1350ނެތްލައިދޫއަކީ  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ލިޔެކިއު ނޭކުރެންދޫގެ  ގޮތުއާދެ!  އިދާރީ  އަދި  އަޅުގަނޑުމެންނާންންތައް  ހުރި      ދެން  ނުވާތީ  ގެނެވިފައި  ހަމައަށް 

،  ކޮމިޓީގައި ހުރި އެހެން ކަންކަން ކުރިއަށް ގޮސްފައި އޮތް ގޮތެއް އަޅުގަނޑު މިވަގުތުކޮޅުގެ ބޭނުން ހިފުމުގެ ގޮތުން

އާދަ މި  ކޮބައިތޯ  ހޯމިހާރު  ދަރު  ބޭނުންތަކަށް  މިފްކޯގެ  ރަށްތަކުން  އަތޮޅުގެ  ހުވަދު  ޚިލާފަށް  މިއުޅޭ  ޔާ  ދަން 

ކޮމިޓީގެ   ސަބް  އުފެއްދިން. އެ  ކޮމިޓީއެއް  ސަބް  އަޅުގަނޑުމެން  ހުށަހެޅިފައިވޭ. އެކަމުގައި  ކޮމިޓީއަށް  މައްސަލައެއް 

 ؟ ޕްރޮގްރެސްއަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  هللاބްދުޢުޤޫބު ޢަޔަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދާން

އަޅުގަނޑުމެމުޤަ  ޝުކުރިއްޔާ  !އާދެ ފުރަތަމައްރިރު. މިހާރު  ކޮމިޓީގެ  ފު  ،ން ސަބް  ހައެންމެ  މި  އާދައިގެ  ރަތަމަ  މަ 

މުޤަ މުޤައްރިރާއި ނައިބު  ވެސް    އްރިރުން ކަނޑައެޅުން އޮތީ ފުރަތަމަ ބާއްވަން ނިންމި ބައްދަލުވުންމަތިން ކޮމިޓީގެ 

ދިޔައީ ހާޒިރުނުވެ  ނުބޭއްވި  މެންބަރުން  ބައެއް  މެންބަރުން  ކޮމި  .ކޮމިޓީގެ  ޚާއްޞަކޮށް  މައްސަލަ  ދެން  އެ  ޓީއަށް 

މެންބަ ހު އަނެއްކާ ށަހެޅުއްވި  ފަހުން  އޭގެ  ދެން  ހާޒިރުނުވެގެން.  މިހާ  ރު  ބާއްވައިގެން  ބައްދަލުވުމެއް  ރު  ވެސް 

ހޮވާފައި ނައިބު  މަސައްކަތެއް    މުޤައްރިރާއި  އިތުރު  ފަހަކުން  އެ  ގައިމު   ،ކުރިއަށްއެކަމަކު  ނުބާއްވާ    ޖަލްސާއެއް 

އެއްވެސް މަޢުއް  އްރިރެނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ. މުޤައަޅުގަދެން ޕްރޮގްރެސްއެއް    ސް.ވެ މާތެއް  ލޫއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

 ، އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތެއް ދާކަމަކަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ.ނުއެއް ދެއްވާ. އެހެންވީމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮންއިރަކުތޯ  މި  ކޮމި  މިހާރު  ސަބް  އުފެއްދީ،  ހަވާ؟ ޓީކޮމިޓީ  ނިންމަން  ކޮމަސައްކަތް  ސަބް  ؟ ންއިރަކުތޯލުކުރީ 

 .  މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި ކަނޑއެއް ވެސް ނާޅާ. އާދެ!؟ ން އޭގެ ސުންގަޑިއެއް ކަނޑައެޅިތޯކޮމިޓީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި



  

މުޤަ އަޅުގަޝުކުރިއްޔާ  ކޮމިޓީއްރިރު.  ސަބް  ދުވަހު  އެ  މަނޑުމެން  ނައިބު  ޝްން  މުޤައްރިރާއި  ފުރަތަމަ  ވަރާކޮށް 

ދާފައި  ލޫމާތުތަކެއް އިދާރީ ގޮތުން ހޯނިންމީ މިފްކޯއިން ހޯދަންޖެހޭ މަޢުން މަޝްވަރާކޮށް  މިޓީއްރިރު ހޮވި ސަބް ކޮމުޤަ

ވެސް    ންކަން އަދި އަޅުގަނޑަކަށްލިބިފައި އި  ލޫމާތުތައް. ދެން މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދޭންއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މަޢު

މުޤަ އެކަމަކު  ދެން  ނޫން.  ބައްދަލުވުޔަޤީނެއް  އެއްވެސް  ފަހުން  އޭގެ  އެހެންވީމާއްރިރު  ކިޔާފަކާނެތް.  ދެން  މަކަށް   ،

މަޢު މުޤައްރިރު  ނޫނީ  ލިބުނުކަމެއް  މަޢުލޫމާތު  ނުބާއްވާކަމިހާރު  ބައްދަލުވުން  ލިބިގެން  ކިހިލޫމާތު  އެއީ    ނެއް މަށް 

 ނެތް.  އި ފުވެފަކަމެއް އަދި ސާ ކަމެއް  އޮތް  ގޮއްސަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގަވާއިދާ  ކޮމިޓީގެ  މައި  ހަމަ  ހިނގަނީ  ކޮމިޓީތައް  ސަބް  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  މެންބަރުންނަށް    އިއްޒަތްތެރި 

އެހެންވީމާ އެއެއްގޮތަށް.  ނަ،  މުޤައްރިރާއި  ހިސާބުން  އެކުލަވާލާ  ކޮމިޓީ  މުޤަ  ހުރިހާ  ހަމަ  އްރިރަށް  އިބު  ލިބޭ 

ވެސް ހަމަ އެގޮތަށް އިޚުތިޔާރު    ކަމެއް  ކަމަށް ވިޔަސް އެހެން ކޮންމެ  ޚުތިޔާރުތަކެއް މާނައަކީ ފޮލޯއަޕް ހެއްދެވުން އި

  އި ލޫމާތު ކޮމިޓީއަށް ލިބިފަގެ މަޢުއޮތީ އިނގޭތޯ. މިފްކޯ  އި ލިބިވަޑައިގަންނަވާ. އަސްލު މިފްކޯއިން ޖަވާބު ވެސް ލިބިފަ

އެހެންނަމަވެސް ލެވަލްގަ ނކަންނޭ  ނޫން އަޅުގަނޑެއް    ، އޮތީ.  ކޮމިޓީ  ސަބް  ތި   އި ގެ  ބޭފުޅުންނަށް   އޭތި 

އެދިވަޑައިގަންނަވާ  ދޭންސާފުކޮށް ބޮޑަށް  ވަރަށް  މަޖިލީހުގެ ރައީސް  ޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑުގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ ރައްޔިތުންގެ 

އެހެންނަމަވެސް ނިންމަން.  ކަންކަން  އަވަހަށް  ނުދެ  ،ވަރަށް  ކޮމިޓްމަންޓު  ލަސްވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިގޮތަށް  ވި 

ކުރިއަށް    ލަސްވުމުގަ މައި ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާގައި އޮވޭ ނުނިމި އޮންނަ މައްސަލައެއް  ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިކަމުގައި 

 ބޭފުޅުންގެ އަރިހުން އެދެން.  ދާނެ ގޮތުގެ ލަފާފުޅެއް އަޅުގަނޑު ތި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  هللاބްދުޢުޤޫބު ޢަޔަ ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުދާން

ކޮމިއަޅުގަ މައި  މި  އެދެން  މުޤަ ނޑު  ސަޓީގެ  މުޤައްރިރާ އްރިރު  ކޮމިޓީގެ  އޭ   ބް  ޕްރޮގްރެސްއެއް  ބައްދަލުކޮށްފައި  ގެ 

ން   ނުގެންދަންޏާމުން ދެން އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައި ކޮމިޓީ ލާފައި އެއީ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ކުރިއަށްބަލާލަން. ބަލައި 

 އް ނިންމަން.  ގޮތެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

   ޚައިތަމް. އާދެ!

 

  ދެއްކެވުން: ވާހަކަ  އަޙްމަދު ޚައިތަމް  އްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރުމަ



  

އްރިރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރަން.  ޝުކުރިއްޔާ މުޤަ

އަނެއްކާއެއީ މައްސަލައެއް  ނުދާ  ކުރިއަށް  ބާއް    ޕާކްކޮށްފައި  ބޭއްވުން  ވެސް  ގޮތުގައި  ނުވާކަމެއްގެ  ވައިގެން 

 އެހެންވީމަ.   ނޫން ކަމެއް  ވެސް އެހާ ރަނގަޅު އަޅުގަނޑަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢީދު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

ހަމައަށް    ން އަޅުގަނޑުމެންނާމުންގެ ފަރާތުން ނޫނީ ކައުންސިލުކީ އަސްލު އާންމި މައްސަލައަ  އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ

ން  ގެ ފަރާތުން ކޮމިޓީއަށް ކޮމިޓީއުޅޭ މައްސަލައެއް ނޫން މައްސަލައަކީ. މައްސަލައަކީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެން  އައިސް

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މީގައި އެހާ ބޮޑު  ، މަ. އެހެންވީމާ ލިބިފައި އިން މައްސަލައެއްއެއްގެ ގޮތުގައިބަލާ މައްސަލަ

ޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ  ޝައުޤުވެރިކަމެއް ނެތްކަމުގައި ވާނަމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި މައްސަލައިގައި އަޅުގަނ

 ބޮޑު ބޭނުމެއް ނެތްހެން އަސްލު.  މާ

 

  ން: ހަކަދެއްކެވުރިޔާސަތުން ވާ 

މަ މިހާ އައިއިރުގައި  މުހިސާބަށް  ކޮމިޓީގެ  ދެން  ޤައި  ނުލިބޭ.  އަޕްޑޭޓެއް  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑަކަށް  ގޮތުގައި  އްރިރުގެ 

ހޯދަ އަޕްޑޭޓެއް  އެޖެންޑާއަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ދުވަހަކު  ދެ  އެހެންނަމަވެސްން  ކޮމިޓީގެ  ކޮށްފިން.  ސަބް  އެ   ،

ވަޑައިނުގެންނެމުޤަ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށްއްރިރަށް  ކޮ  ވޭތީ  ދެން  ގޮތެއްނުވޭ.  ލިބޭ  އަޅުގަނޑުގެ  އަޕްޑޭޓެއް  ންމެއަކަސް 

ސްލޯވެގެންދާ   މިހެން  ކަންކަން  ކޮމިޓީއަކީ  އެންވަޔަރަންމަންޓް  މި  ނުވޭ  ބޭނުމެއް  އަޅުގަނޑު  ވާހަކައަކީ 

ތެއް އަޅުގަނޑުމެން ކޮށް ނިންމާފައި  ކޮމިޓީއަކަށްވާކަށް. އެކަމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހުރެގެން ކުރަން ބޭނުންވާ މަސައްކަ

ޖެ ނައަޅުގަނޑުމެން  ހިތްހަމަހޭނެ  އެކަމުގެ  އެހެންވީމާ،  ދައްކަން.  އާދެތީޖާ  އެބައޮތް.  އަޅުގަނޑުގެ    ! ނުޖެހުން 

 ފިރުޝާން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފިރުޝާން ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި

މުހިންމު  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ބޭނުންވެގެން  ޝުކުރިއްޔާ.  ފާހަގަކޮށްލަން  ނުކުތާއެއް  ފުރުޞަތަކަ  އެދުނީ. މި  ށް 

ސަބް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލިއިރު ދެން އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ ތި ސަބް ކޮމިޓީއަށް އަޅުގަނޑު ލީކަމެއް ފުރަތަމަ ކަމަކަށް  

ސަ ކަމަކަށް  ދެވަނަ  މުޤައިނގޭތޯ.  ކޮމިޓީގެ  ނަންބް  އަޅުގަނޑުގެ  ބޭފުޅުން  އްރިރަކަށް  މި  އިރު  ޢައްޔަނުކުރި 



  

ނާންގާ މުޤަ  އަޅުގަނޑަކަށް  އެކަން  ކަންއްރިރުނައިބު  އެހެންވީމާ  އިނގޭތޯ  ނާންގާ.  ނޭނގި  ވެސް  އަޅުގަނޑު   ،

ނޫންހެން ރަނގަޅުގޮތެއް  އެހާ  ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  އެއީ  ހަވާލުކުރުން  ޒިންމާތަކެއް  އަޅުގަނޑަށް    އަޅުގަނޑަށް 

އަޅުގަނ މަޢުލޫމާތު  އެ  ދެން  އޮންއިހިއްސާކުރެވިފަ   ޑާހީވަނީ.  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނޑު  ވާނީ ނަންހެން  އަދި   

ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑު އެ މަޤާމަށް ނަގައިގެން ވެސް ނުވާނެ ދެއްތޯ. ދެން އޭރު ދެން ސަބް ކޮމިޓީ    އިޢުތިރާޟުކުރާ

ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވީމަ އަޅުގަނޑު މި  މެންބަރުން އެގޮތަށް ނިންމެވީ. ދެން އޭގެ ފަހުން އަދި ބައްދަލުވުމެއް ނުބާއްވާ.  

 ން އިސްތިޢުފާ ދޭން ނިންމައިގެން.  ހުންނަނީ އެ މަޤާމު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދެން މި މައްސަލައިގެ ފަހު ފުރުޞަތު އިނގޭތޯ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މުޤަ އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  އަޅުގަނޑުމެންއްއާދެ!  ގޮތަށް  ފާހަގަކުރެއްވި  ބޭއް  ރިރު  މި  ޖަލްސާއެއް  ވެސް  އެންމެ  ވީ 

ޖަ  އެ  މިއަދާ ބޭއްވުނީ.  އަދި  ފަހުން  ބޭއްވި  މަޢު ހަމައަށް    ލްސާ  އެއްވެސް  ނުލިބޭ.  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ލޫމާތެއް 

ފާހަ  ޕްރޮގްރެސްއެއް ދެންމެ  އަދި  މަޢުވެސް  މިފްކޯއިން  ގޮތަށް  ކަމެއް    ކަމެއް ލިބުނު  ލޫމާތުގަކުރެއްވި  ނުލިބޭ  ވެސް 

ކޮށްދޭންވާނީ. އެކަމަކު މިއަދާ ހަމައަށް އެކަމުގެ    ކަން އެކަން  އްރިރު ށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މުޤަނޑައަސްލު އަޅުގަ  .ވެސް

 ވެސް މަޝްވަރާއެއް ނުސީދާގޮތުން ވެސް ނެތް ކޮށްފައެއް.  ބެހޭގޮތުން ކުޑަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އަދި އެކަމާ 

 

  ދެއްކެވުން: ން ވާހަކަރިޔާސަތު

ޔައުމިއްޔާ މިއަދު  އަޅުގަނޑު  މި   ދެން  ލެވަލެ  ކޮށްލާނަން  ސީރިއަސް  ޕްރޮގްރެސްވަމުން  އެހާ  މައްސަލަ  އްގައި 

މުޤައްރިރާނުދާކަމަށް. ދެން އަޅުގަނޑު ކު ބޭނުންވާކަމެއްތޯ ވާހަކަދައްކާލާފައި އެއީ ކުރިއަށް    ޑަ ކޮމިޓީގެ    ގެންދަވަން 

ދަ ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުން މާދަމާގެ  ލުވުން އަޅުގަނޑުމެން އޮންނާނެ، ބުތާގެ އަދި އެއް ބައްދަމި ހަފް؟ ނުވަތަ ނޫންތޯ

މާދަމާ ނިންމާނީ  ގޮތެއް  ގެނެސް  ވާހަކަ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާބައްދަލުވުމަށް  ޕާކްކޮށްލާނަން  .  އޭތި   ،

 ގޮސް ދެއްވާ.  އަށް ގެން ، ސިޓީ ކުރި ހެންވީމާއެހިސާބުން. މިހާރު ނޭކުރެންދޫ ސިޓީ ފެނިއްޖެ. އެ 

 

  : ވާހަކަދެއްކެވުން މޭޒުންއިދާރީ

ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.    ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް

ން  ންދާ ދިއުމާއި ގުޅިގެޔާ ޚިލާފަށް މަރުވަމުޑޫފާ ބާރު ސްޕީޑެއްގައި އާދަމި ރަށުގައި ގުދުރަތީގޮތުން އުފެދިފައިވާ ކަނ



  

ގާނޫނުން ކައުންސިލުތަ  މޯލްޑިވްސް އާއި މެންގްރޫވް  ލާމަރުކަޒީ  ސޭވް  ކައުންސިލާއި  ދަށުން މި  ލިބިދޭ ބާރުގެ  ކަށް 

އޮ ކޮންޒަވޭޝަން  ދަ  އޮފް  ޔޫނިއަން  އިންޓަނޭޝަނަލް  އަދި  މެޕްސް  ޕްރޮޖެކްޓު  ނޭޗަރއާއެކްޝަން  ގުޅިގެން    ފް 

އި ޓެސްޓުކުރުމަށް ކަޑޫފަލުން  ތުން މި ސްޓަޑީގަމިނަރީ ސްޓަޑީއެއްވަނީ ހެދިފައެވެ. އެގޮކުރިއަށްގެންދާ ދިރާސާގެ ޕްރި

ނަމަވެ  2020ޖޫން    26 ނެގިފައެވެ.  ސާމްޕަލް  ދުވަހުވަނީ  ހުކުރު  ސާމްޕަލްވީ  އައިއިރު  މިހާތަނަށް  ތަކުގެ  ސް 

ލިބުމު ނަތީޖާ  ސާމްޕަލްތަކުގެ  މި  ނުލިބިއޭ.  މަޖިލީހާނަތީޖާވަނީ  ތިޔަ  މި  ކުރާނެހިއްސާ  ން  ދަންނަވަމެވެ.  ވާހަކަ   

މުގެ ދަށުން މި ރަށުގެ ކަނޑޫފަލާއި ބެހޭ ދިރާސާއެއް ކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ކައުންސިލުގެ އިސް ނެގު

ޕްރޮޖެކްޓު އައި  ސޭވް މޯލްޑިވްސް އާއި މެންގްރޫވް އެކްސް  .ޔޫ.ސީ.އެންގެ މެންގްރޫވް ސްޕެޝަލިސްޓު ގްރޫޕާއި  އަދި 

ހަމަޖެހި  ގުޅިގެން ކުރުމަށްވަނީ  މަސައްކަތްތަކެއް  އަހަ  2018  ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ  ވަނަ  ސަރުކާރުން  ދިވެހި  ރު 

ގިނަ   ދިރުންތައް  ގުދުރަތީ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ކަނޑޫފާތަކުގެ  ބޮޑު  އެންމެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ކަނޑޫފަލަކީ  ނޭކުރެންދޫ 

  ޓަކައި މި ކަނޑޫފާ   ށުގެ ރައްޔިތުންގެ ވިލުންވެރިކަމަށްރަ   މި   ކޭގޮތުގައި މި ރަށާއިކަނޑޫފަލެކޭ. މި ކައުންސިލުން ދެ

ނޭކުރެންދޫ ކަނޑޫފަލުގެ ގިނަ ގަސްތަކެއް ގޮތް ނޭނގޭ   ކަމެކޭ. އަދި  ކޮންމެހެން މުހިންމު  ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމަކީ 

ކާރުގެ  ސަލަ ސަރުމި މައް  ،ގޮތަކަށް މި އަހަރު މަރުވަމުން ދާކަމީ މި ކައުންސިލުން ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ކަމެކޭ. ވީމާ

 މިއަށްވުރެން އަވަސް ގޮތެއްގައި ސަރވޭކޮށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ދެނެގަނެ  ބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި ދަންނަވައިގެން  ކަމާ

ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް    އުންސިލާއި ނޭކުރެންދޫގެ އެންމެހައި ވާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދިނުމަކީ މި ކަ ކަނޑޫފަލަށް ދިމާވެފައި

އެދުމެކޭ.   ބަބޮޑު  ކަނޑޫފަލުގެ  ސިޓީއާއެކު  ފަރާތުގެމި  ތިޔަ  ފޮޓޯތައް  މަޢު އެއް  ހިއްސާކުރީމެވެ.   ލޫމާތަށް    ޓަކައި 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ދިނީ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލުން ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީ ންމެ އަޅުގަނޑުމެން މި އިއްވާލަބޭފުޅުންނަށް ދެ  މިހާރު މި ތި

ކައު ދެން  ސިޓީއާއި  ފޮޓޯތައްންސިލުން  ހުރި  ފޮނުވާފައި  ތި   .އާއެކު  މި    ދެން  އިހުސާސްކުރެއްވޭނެ  ބޭފުޅުންނަށް 

ފޮޓޯ އޭރިއަލް  ދެން  ސީރިއަސްކަން.  ހުރި  މަރުވެފައި    އިންމައްސަލައިގައި  އެކްސްޓެންޓް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފެނޭ  އެބަ 

ބޮ ވަރަށް  ކެރިއަރގައި  ޕްރޮފެޝަނަލް  އަޅުގަނޑުގެ  ދެން  ގޮސްޑައޮތްތަން.  ތަންތަނަށް  މިކަހަލަ  އުޅުނިން.   ށް 

،  އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ފެނުމުގައި މީގައި ކިތަންމެ ސަބަބެއް ހަމަ ހުރެދާނެ މިކަން މިހެން ދިމާވުމަށް. އެހެންނަމަވެސް 

ބަލައި  ލައިފޮޓޯއަކުން  ކޮބައިކަން  މީގެ  ހަމަ  ނޭނގޭނެ  ކޯސަލާފައި  ޓީމުކްލީ  ދިޔަ  ފީލްޑަށް  އެކަމަކު    ން ސްތަކަކީ. 

ހުރި ބައެއް މަޢު އުޅޭ ފާޑެއްގެ ފަންޏެއް އެ މީހުން ދެނެގަނެފައިވޭ.    އިތަށް ބަލާއިރުގައި މީގައި ފެނުގަ ލޫމާހޯދާފައި 

ވެސް ނެތް. އަދި އެ ފަންޏަކީ މީގެ ސަބަބުކަން    އެކަމަކު އެ ފަނިން ގަސް މަރާލަނީ ކިހިނެތްކަމެއް އަދި އެނގިފައެއް

ދެނެގަނެވިފަ އަދި  ބަލައް  ހޯދިފައެ  އި،ވެސް  ބިންގަނޑަށް  ނެތް.  ވަރަށް  އިވެސް  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ލާއިރުގައި 



  

އްމު ގޮތެއްގައި ތެއް ބިމުގައި ނޫނީ ހެދޭ އެއްވެސް ވެސް ނޫން. އަނެއްކާ މިއަށް ބޭނުންވާ  ޢާއޮތްތަން. ދެން    އިހިކިފަ

އޮވެގެންނެއް. ލޮނެއް  އްޖަނެއޮކްސި   ވެސް ލިބެންޖެހޭ    ނުލިބޭ. ލޮނު ވެސް  ވެސް ނުލިބޭނެ ބިންގަނޑު ދެން މިހެން 

އެހެންވީމާމިތަނަ މަސްޓެއް.  ލޮނަކީ  ހިށް.  ތަނެއްގައި  އޮތް  ހިކިފަ  މިހާވަރަށް  މިގޮތަށް  ލޮނު  އެ  ،  ޔެއްނުވޭ 

ޖެހޭ ވަރަކަށް. ފެނޭ އެބަ ބައިވަރު މައްސަލަތައް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ އެކައްޗަކީ ވަރަށް  ހުންނާނެހެން ހުންނަން

ން މަސައްކަތް ކުރިއަށް  ތޯ މިކަން ދިރާސާކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެކިހިނެއް  އިކަން. ދެންޖަންގަލި މަރުވެފަ  ބޮޑަށް މިއޮތީ

 ފިރުޝާން.  ؟ންތޯ ކޮމިޓީޓަކައި ޢަމަލުކުރާނީ ކިހިނެއް މި މައްސަލަ ދެނެގަތުމަށް ؟ގެންދާނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފިރުޝާން ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި

ލޫމާތުގެ އަލީގައި ރާއްޖޭގެ  އަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިވާ މަޢުށް މި މައްސަލައްރިރު. އަޅުގަނޑަޤަ ކުރިއްޔާ މުޝު  އާދެ!

އަޅުގަނޑު   ކުރީގައި  އަހަރު  ދެތިން  މީގެ  އަދި  މައްސަލައެއް.  ދިމާވާ  ކަނޑޫފާތަކަށް  ރަށްރަށުގެ  ގިނަ  ވަރަށް 

ދާއިރާގެ ހޯނޑެއްދޫގައި  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަ ދިމާވެގެން  ފާހަގަކޮށްލާނަން  މި  އެއްކޮށް   ވެސް  ކުޅީގެ ހަމަ  އެއް 

ގޮއްސި ހަލާކުވެގެން  އެހެންވީމާގޮތަށް  ދިރާސާކުރާއިރު  .  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަ  މި  އެދެން.  އަޅުގަނޑު   ،

މިނިސްޓްރީ  ރަ  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ކިތައް  ދިމާވެފައިވަނީ  މައްސަލަ  މި  ރާއްޖޭގެ  މެދުވެރިކޮށް  އީ.ޕީ.އޭ  ށަށްތޯ  އާއި 

މިނެއްގަ ބޮޑު  ކޮކިހާ  ސްކޭލެއި  މިއީ.  އިއްގަން  ކަމެއްތޯ  ފްރިކުއެންޓް  ކިހާ  އަދި  އޮތީ.  ކުރިމަތިވެފައި  މި  ތޯ 

ކުރިން  އިފަހަރެއްގަ  އަހަރު  ހަ  ނުވަތަ  އަހަރު  ފަސް  ރަނގަޅުވެފައި  ހުރެދާނެ  ދިމާވެފައި  ގޮތަކަށް    ވެސް  އެކަހަލަ 

ތުން އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އަދި  މާވާން މެދުވެރިވާ ސަބަބު ދެނެގަ، މި މައްސަލަ ދިއްސަ. އެހެންވީމާވެސް ގޮ

އަޅުގަނޑު މި ހުށަހެޅުމާ ހުށަހަޅަން މިނިސްޓްރީއަށް    ހަމަ އެއާއެއްކޮށް  ލިޔުމުން ފޮނުވަން މި  އެއްކޮށް  ހަމަ މިއަދު 

މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން  ހަމަ  އަދި  މައްސަލަ  ންމައްސަލަ.  އެހެން  ވެސް    ވޭތޯ ހުށަހެޅިފައިވާ  ކައުންސިލުތަކަށް  އަދި 

 ވޭތޯ. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުމަކީ. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް.އެ މިކަހަލަ މައްސަލަތައް އެބަ ނުވަންފޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.   އާދެ!

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެ  هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އިތުރަށް އެޑްކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ މިކަމުގެ    ން ފިރުޝާންގެ ހުށަހެޅުމަށް. ދެން އަދި އޭގެ އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަ

މި އޮތީމަ  މިނިސްޓްރީ  މުހިންމުކަން  މިކަންއެންވަޔަރަންމަންޓް  ހައްލެއް    ،ން  އަވަސް  ޚާއްޞަކޮށް  މައްސަލައަށް  މި 

މައްސަލައާ ހޯދުމުގެ   މި  ދި  ގޮތުން  ކުރަންޖެހޭ  ހަމަ  ވީހާގުޅޭގޮތުން  އެ    ރާސާކުރުމަށް  ގޮތެއްގައި  އަވަސް  ވެސް 



  

ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަނޑު ހަމަ... އަޅުގަނޑު ހިތުން ފިރުޝާންގެ  ،  ކަމަށް. އެހެންވީމާ  ވެސް އެއީ   މަސައްކަތް ކުރަން 

 އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ން  ރީގައި މި ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޓީގެ ތި ވިދާޅުވީ. މީގެ ކުނފުޅެއް ކަންނޭއަސްލު ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަ

ބައްދަލުވުން   ދަތީގައި އަޅުގަނޑުމެން އޮންލައިންކޮށް  ވަރަށް  ބަންދެއްގެ ތެރެއަށް  ބޮޑު  ވަރަށް  ކުރި މަސައްކަތުގައި 

ކުރެވުނު މަސައްކަތް ވަ  ގެންކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އިނގޭތޯ.  ރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބަލައިގެންދިޔައިރު އެ 

ވަރަށް  އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ.  ގިނަ ފަރާތްތަކުން. ދެން އޭގެ ރެކޮ  އެ ރިޕޯޓް ބެލި  މަންޑޭޝަންތަކަށް އަމަލުކުރުން 

ދާއި   ،އެހެންނަމަވެސް ހުރިހާ  މަސައްކަތްޕުޅު  ކުރެއްވި  މެންބަރުން  ހޯދައިގެން މަޢުރާއަކުން  އިއްޒަތްތެރި  އެ  ލޫމާތު   

ގުޅާފަ ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑަށް  ބުނި.  އި  ކުރެވުނު މަސައްކަތް ބައެއް  އެ ވާހަކަ  ރިޕޯޓެއް  ވެސް  ރަނގަޅު  ވަރަށް 

އެހެންވީމާ ވާހަކަ.  އުފެއްދި  މީގަކޮމިޓީން  ފެންމަތިވީ.،  މައްސަލަ  ނޭކުރެންދޫން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކަމަކު    އި 

  ވެސް ހަމަ   ، މި ގޮސްގެން އުޅޭ ޓީމުންމާވެސް އެބައުޅޭ މައްސަލަ. އެހެންވީ  އި، ބާރަށުގަމައްސަލަ އެބައުޅޭ  އި ކެލާގަ

ދިރާސާ އެބަ  ވެސް  ކެލާ  ނޫން  ނޭކުރެންދޫއެއް  ނޭކުރެންދޫއެކަނި  އަދި  ބަލާ.  އެބަ  ވެސް  ބާރަށް  .  ވެސް   ކުރޭ. 

ން   ކަންނޭނގެ ކޮމިޓީނގެ. ރަނގަޅުކަމެއް ވެސް ނޭ  ނެތް، ތި ވިދާޅުވިގޮތަށް އިތުރު ރަށްރަށުގައި މިކަން  އެހެންވީމާ

ޔަޢުޤޫބު ތާއީދުކުރެއްވި ގޮތަށް    ހަޅުއްވައި، ތި ފިރުޝާން ހުށައެކްސްޓެންޓް ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ  ބަލާލަން މީގައި ހުރި

ކައު އަތޮޅު  ހުރިހާ  ކައުންސިލުނުވާލަފޮ  ންސިލުތަކަކަށް އަޅުގަނޑުމެން  އަތޮޅު  އެ  ނިސްބަތް މާތޯ  ރަށްތަކުގައި ތައް    ވާ 

ކަނޑޫފާތަ ކުރިމަތިވެފައި ހުރި  މައްސަލައެއް  މިކަހަލަ  ރެކޯޑު  ކަށް  ދެން  ފައި ކުރެވިއޮތްކަން  ނޫންތޯ.  ނުވަތަ  ވޭތޯ 

އެން އާއި  އީ.ޕީ.އޭ  މިވަޔަރަންއަޅުގަނޑުމެން  އެގްރިކަލްޗަރ    ނިސްޓްރީއާމެންޓް  މިނިސްޓްރީގެ  ފިޝަރީޒް  އަދި 

ދެ ކަންނޭނގޭ  ހިމަނަންވާނެ  އިޢުބޭފުޅު  ތި އެއަށް  އްތޯ.  ސެކްޝަން  އެބައި ޟު ތިރާން  ނުކުރައްވަންޏާ  ވެސް     

އަޅުގަނޑު ކޮމިހިމަނައިގެން  އެ މެން  ދޭނީ  ދަޢުވަތު  ގޮތުން    ޓީއަށް  ޓެކްނިކަލް  އޭރަށް  ވަޑައިގަތުމަށް.  ބޭފުޅުން 

އެނގޭނެ މަސައްކަތްތައް  އެކްސްޓެ  އެކަމަކު  .ކުރެވެމުންދާ  އޮތް  އޮފް  ޑައި  އަޅުގަނޑުމެމި  އެނގޭނީ  ންޓް  ންނަށް 

ކައުންސިލްތަކާ.ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާ  ށް.ކަކައުންސިލްތަ ތެރޭގައި އިންނާނެ    އި އަތޮޅު  މާނައިގެ  އޭގެ  ޔެސް، ދެން 

މެންޓް މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުއްވާލެއްވުން ރަނގަޅު ރާއްޖޭގެ  ވެސް އިނގޭތޯ. ދެން އެންވަޔަރަން  ތައް ސިލުސިޓީ ކައުން

ހުރި  ކަނޑޫފާތައް  ލިސްޓެ  ކުޅިތަކާއި  ފޮނުރަށްތަކުގެ  ވެސް  އެނގޭނެ  އްވާލަދެއްވަންއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޭރުން   .

އެއްޗެއް   މުހިންމު  އަންނައިރުގައި  މަޢުލޫމާތު  ކޮމިއަތޮޅުތަކުން  އެބައޮތް  އޮތަސް.  ބައްދަލުކުރުމަށް    ޓީއާ މިސްވެފައި 

އިނގޭތޯ. އެ ފަރާތަކުން  އަމިއްލަ  އެއީ  ރިކުއެސްޓެއް.  އޮންނަ  މިއެދިފައި  އެއްފަހަރު    އޮންނަނީ  މީހުންނަކީ، އޭގައި 

މަދުކުރުމަށް ޕްލާސްޓިކް  އެސް.ޔޫ.ޕީ  އެއްލާލާ  ބޭ  ބޭނުންކޮށް  އަދި  ލޯން  ބޭންކް  އިންޓްރެސްޓް  ޓަކައި    ލޯނާ ންކް 



  

އެން  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ބޭނުންވާތީ  މަޝްވަރާކުރުމަށް  ކޮމިބެހޭގޮތުން  ބޭފުޅުވަޔަރަންމެންޓް    ންނާ ޓީގެ 

އެޕޮއިންޓްމެންޓެއް  ބައްދަލު ވީމާކޮށްލުމަށް  ދަންނަވަމެވެ.  އަދަބުވެރިކަމާއިއެކު  އެދި  އެންމެ    ،ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން 

ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް   އަވަސް އެދެމެވެ. ވީ.އޭ.އެމް  ގެ  ލިމިޓެޑް   ދުވަހަކަށް މި އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން 

މި  އެތާ  ފަރާތުން  ޑިނ އޮތީ  މެނޭޖިންގ  ސިޓީ  ގެ  ސޮއިކުރައްވާފައި  ބޭނުންކޮށް  ނުވާފަފޮރެކްޓަރ  އެއްފަހަރު  މި   .

މަދުކުރުމަށް  ޕްލާސްޓިކް  ބޭ  އެއްލާލާ  ކަމެއް ޓަކައި  ކޮންކަމަކަށް  ނޭނގޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  ހޯދަން،  ލޯނު  .  ންކުން 

 ؟ބައްދަލުކުރުމައި މެދުގައި ކިހިނެއްތޯ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އެހެންވީމާ، މި ކުންފުންޏާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފިރުޝާން ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ ޑަވެލިމަ

ކުރިއަށްގެންދަން. ދެން  މުޤައްރި ފެނޭ ތި ބައްދަލުވުން  ތިފަދަ  ޢާއްރު އަޅުގަނޑަށް  މު ފަރާތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ހިތުން   އަޅުގަނޑު  އައިމަ  އެހަމަ  އިސްނެގުމެއް  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ވެސް  ބޭނުންފުޅުވާ ދައްކަ  ނާބޭފުޅުން  ން 

 ރަނގަޅުކަމެއް. ވާހަކައެއް ސާފުކޮށްލުން އެއީ އަޅުގަނޑު ހިތުން ހަމަ  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ޢުތިރާޟު ދިޔައީ. ދެން އެއަށް އި  ގޮތަށް ދެންމެ ހުށަހެޅިގެން އެ   ބައްދަލުކުރާ   ކުންފުންޏާ   ހޯމަދުވަހު މި   ވީމާ،އެހެން

ވެ ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ތިއްބަވަނީނުކުރައްވާ،  ބިޒީކޮށް  ވަރަށް  އެކަމަކުސް  ދެން  ކުރައްވަންޏާޢުތިރާޟުއި  .  އެކަމަކު     

ކޮށްލެއްވުން  އި އެހެންވީމާ، ޝާރާތެއް  އެދެން.  ބޮޑަށް  ބައްދަލުކުރާގޮތަށް  ހޯމަ  ވަރަށް  ކޮމްޕެނީއާ  ވީ.އޭ.އެމް  ދުވަހު   

ތޯ، ދެން މާ ބައިވަރު ސިޓީތަކެއް ނެތީމަ  ޓީއަށް އައިސްފައި އޮތް ދެ ސިޓީ އިނގޭ. ކޮމިން މި ނިންމީ އިނގޭތޯކޮމިޓީ

ވިސްނާގޮތާއި   އަޅުގަނޑު  ޚިބޭފުޅުން  ތިދެން  ހުރިގޮތް ދަންގެ  އަކީ  ފުރަތަމަ ސިޓީއަކީ ނެއްލައިދޫ ލާނަން.  ނަވައިޔާލު 

އާބާދީގެ    1350 އޮންނަ  އާބާދީއެއް  ބިން    90މީހުންގެ  ރަށުގެ  ރަށެކެވެ.  ދިރިއުޅެމުންދާ  ރަށުގައި  އިންސައްތަ 

މިކުޑަވު ސަބަބުން  ބަދަލުށްރަ  މުގެ  އަންނަ  މޫސުމަށް  ފުރިފައެވެ.  ގިރުމުގެ  ގުޅި  ތަކާވަނީ  ރަށް  އިންތިހާއަށް  ގެން 

ނެ ވަނީ  އްލައިދޫމައްސަލަ  ފަސްގަނޑު  އެނބުރޭ  ވަށައިގެން  ރަށުގެ  ފާހަގަކުރަމެވެ.  އަންނަކަން  ކުރިމަތިވަމުން  އަށް 

އެ   ބަނދަރު ނަގާފައެވެ.  ސަބަބުން  ވަނުމުގެ  ދެވަނަފަހަރަށް    1އޭގެ    ،ހެންނަމަވެސްތެރެއަށް  މިވަނީ  އަހަރުފަހުން 

ސްގަނޑު ވަދެފައެވެ. ރަށް ގިރުމުގެ ސަބަބުން ހޭޅިން ގަސްތައް ދަނީ ވެއްޓެމުންނެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން  ބަނދަރަށް ފަ

ހީވާ ބިރު  ވެދާނެކަމުގެ  މައްސަލައަކަށް  ސީރިއަސް  ފަށާފައެވެ.  ންތިމާވެށިގެ  އަހަ   2020ވަނީ  ބަޖެޓުގައި  ވަނަ  ރުގެ 

އަޅު ހަމަޖެހިފައިނެތުމަކީ  ފަންޑެއް  އެއްވެސް  އެހެންނަމަވެސްމިކަމަށް  ކަންބޮޑުވާކަމެކެވެ.  ،  ގަނޑުމެން 

ނެއްލައިދޫގައެމް.ޓީ.ސީ.ސީ މަސައްކަތްން  ހެދުމުގެ  ބަނދަރު  މިކަމަށް  އި  މިދަނޑިވަޅުގައި  ހައްލެއް  ކުރަމުންދާ 

އި  ންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ. ދެން މިއީ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ސޮ ގެނެސްދެއްވުމަކީ ނެއްލައިދޫގެ ރައްޔިތު



  

މަސަ  މިނިސްޓްރީގެ  ޕްލޭނިންގ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ސިޓީއަކީ  މި  ސިޓީއެއް.  އޮތް  ފޮނުވާފައި  ގުޅޭ    އްކަތާކުރައްވައި 

ގެ ކުރިން މިކަން ހިނގާފައި  ކޮށްފައި މިއޮތީ ފުރަތަމަ މި ފަރާތަށް ޖަވާބެއް ދިނުމުގަސްދު  ސިޓީއަކަށްވާތީ އަޅުގަނޑު

އަށް ފޮނުވާލާފައި  ޓަކައި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ  ންފުޅު ހުރިގޮތް ބެލުމަށްއޮތްގޮތް އަދި ސަރުކާރުން މިކަމުގައި ވިސްނު

ދެކުނުބުރީ   އަރިއަތޮޅު  މަސައްކަތް.  ފަހު  މިއަދުގެ  ޖަވާބުދޭން.  މިފަރާތަށް  އެކީގައި  ޖަވާބަކާއި  ލިބޭ  އެކޮޅުން  ދެން 

ކައުންކުނބުރު އެއްގޮތަކަށްސިލު ދޫ  ތަނަވަސްކަން  ބިމުގެ  މިރަށަކީ  އިދާރާ.  ގިނައަހަރުތަކެއް  ވެ  ގެ  ނެތި  ސް 

ވެފައިވުމާއިއެކު އެކަމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުން ހުރިހާ ދިމާއަކުން ވެސް މަޑުޖެހިފައިވާ އަދި ރަށް  

މައްސަލަ އަބަދު   ގިރުމުގެ  ކުރިމަތިވެފައި   ވެސް  ރަށަކަށްވާވެސް  ކުޑަ  މައްސަލައަށް  މި  ޙައްލެއް    ވުމާއިއެކު  ވެސް 

ރަށެކެވެހަމަ  މިއަދާ ހޯދިފައިނުވާ  ކުރިއާއަށް  އަދި  މި  .  މިހާރު  ފަރާތުންނާއި    ޚިލާފަށް  ދެކުނު  ހުޅަނގު  ރަށުގެ 

ބޮޑުބައެ  އުތުރު ހުޅަނގު   ގިރަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަޙައްދުގެ  ރަށް  ވަރަށް ބާރަށް  މަދު  ފަރާތުން  އް ނެތި 

ނެތިދިއު އެއްކޮށް  ސަރަޙައްދު  އެ  ތެރޭގައި  މަތީގައި  ދުވަސްކޮޅެއްގެ  ކުރިމަތިވެފައެވެ.  މިވަނީ  ބިރާއި  މުގެ 

މައްސަ  ރަށްގިރުމުގެ  ގުޅޭދަންނަވާފައިވާ  ފޮޓޯތައް    ލައާ  ނަގާފައިވާ  ގޮނޑުދޮށުން  ރަށުގެ  ގޮތުގައި  ހެކިތަކެއްގެ 

މެން  . މިއަދު އަޅުގަނޑުވާފަޚިލާފަށް ގިރާތީ މިކޮޅަށް ސިޓީ ފޮނު  ދަޔާ ރުދޫ އާއޮތީ ކުނބު  މި   މާ،ފޮނުވީމެވެ. އެހެންވީ

އިޝޫގައި ސޭމް  ހަމަ  ފާސްކުރީ  އެންވަޔަރަންމަޤަރާރެއް  ދެން  މިނިސް.  އެ ޓްރީންޓް  އޮންނަނީ  ވިދާޅުވެފައި    ން 

މި ލިޔަމާތޯ  މިނިސްޓްރީއަށް  ޕްލޭނިންގ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ނޫނޭ.  މެންޑޭޓެއް  ސަރުކާރުން  ބޭފުޅުންގެ  ކަމުގައި 

އަޅު ބަލާފައި  ކޮބައިތޯ  ގޮތަކީ  ފޮނުއްވައިދެއްވާށޭދެކެވަޑައިގަންނަވާ  މަޢުލޫމާތު  އެ  އެހެންވީމާ،  ގަނޑުމެންނަށް   .

އެންވަޕްލޭނިންގ އެހެންމަންންޔަރައަށާއި  ދެން  ކަމެއްވީމަ.  ގިރުމުގެ  ސިޓީ  މި  ފޮނުވާނީ  ތަނަށް  ދެ    ވީމާ، ޓަށާއި 

އެފަރާ ލިބުނީމަ  އެޖަވާބެއް  ނިންމާނީ.  ޖަވާބެއް  ދޭނެ  ކަންޑްއެޓެ  ހެންވީމާ،ތަށް  އެއްވެސް  ނޯންނާނެ ނުކުރެވޭ    މެއް 

   އި.ޓީގަކޮމި ބަލަނީ  ކަމަށް މި
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