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 އެްނަވޔަރަްނމަންޓް އެްނޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ 

 ކޮމިޓީ   ޗޭންޖް   ކްލައިމެޓް   އެންޑް   އެންވަޔަރަންމަންޓް 

ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. މި ކޮމިޓީގެ   6ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ    19،  ޭބއްވިގައި    2019  ޖޫން  11މި ކޮމިޓީ އުފެދިފައިވަނީ  

ކަންކަން ަބލައި ދިރާސާކޮށް އަޅަންޖެހޭ  ލައިމެޓް ޗޭންޖްއާ ގުޅޭ އެންމެހައި  ވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްއެން  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ،

ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓާއި، އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއާއި، މޯލްޑިވްސް  

ތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާ އެ އިދާރާހިނގާގޮތް ެބލުމާއި    މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއާއި މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތް

  ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ލަފާދިނުމެވެ.  ޅޭގޮތުންގު
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 ވަޙީދު މުޙައްމަދު  
 ދާއިރާ އުނގޫފާރު

 

 ޢަލީ ޙުސައިން 
 ދާއިރާ ކެންދޫ

 
 އަޙްމަދު ސަލީމް 
 އޭދަފުށި ދާއިރާ

 

 ސަޢުދު ޙުސައިން 
 ދާއިރާ ވިލިނގިލި

 

 هللاޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު 
 ދާއިރާދާންދޫ 

 

 އަޙްމަދު ސަޢީދު 
 ދާއިރާ ގެމަނަފުށި

 

 ޙުސައިން ފިރުޝާން 
 ދާއިރާ މަޑަވެލި

 

 އަޙްމަދު ޒާހިރު 
 ދާއިރާ ގައްދޫ

 

 



 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ޤަރާރު:ން ގެންދާީތ ހުަށހަޅާ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަުށންނާއި ފަޅުރަްށަތކުންނާއި އަދި އެކި ބޭނުންތަކަްށ ދޫކުރެވިފައިވާ ރަްށރަުށން ރުއްގަސް ނަގައިގެ

 3 
 އެްނަވޔަރަްނމަންޓް އެްނޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ 

 ފިހުރިސްތު 
 

 4ޞަފްޙާ  ....................................................................................................ތަޢާރަފް  .1

 4ޞަފްޙާ  ..........................................................ގޮތް ޔަމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދި ކޮމިޓީއިން .2

 4ޞަފްޙާ  ................................................................... ކޮމިޓީއަށް ލިިބފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް .3

 6ޞަފްޙާ  ...................................................................................... ތައްޅުންހުށަހެކޮމިޓީގެ  .4

 7ޞަފްޙާ  ................................................................................................. ނިންމުން   .5

 

 1-ޖަދުވަލު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަޤރާރު   ..................................................................     

  2-ޖަދުވަލު  ...................................................................... ޒިރީ ންތަކުގެ ހާގެ ަބއްދަލުވުކޮމިޓީ

  



 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ޤަރާރު:ން ގެންދާީތ ހުަށހަޅާ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަުށންނާއި ފަޅުރަްށަތކުންނާއި އަދި އެކި ބޭނުންތަކަްށ ދޫކުރެވިފައިވާ ރަްށރަުށން ރުއްގަސް ނަގައިގެ

 4 
 އެްނަވޔަރަްނމަންޓް އެްނޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ 

 ތަޢާރަފް  .1

"ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުންނާއި ފަޅުރަށްތަކުންނާއި އަދި އެކި ޭބނުންތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށުން ރުއްގަސް 

ޤަރާރު" ދިރާސާކުރުމަށް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވަނީ  ނަގައިގެން ގެންދާތީ ހުށަހަޅާ  

ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. މި ޤަރާރު ރައްޔިތުންގެ   71ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ    19ގައި ޭބއްވެވި    2019ނޮވެންަބރު    26

 މެންަބރު ޢަލީ ޙުސައިންއެވެ.  ޒަތްތެރިއްޢި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ

 

   ގެންދިޔަގޮތް މަސައްކަތް ކުރިއަށް   ކޮމިޓީއިން  .2

ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއެވެ.    މި ޤަރާރު މުގައި  ވަނަ ަބއްދަލުވު   3ގައި ޭބއްވި މި ކޮމިޓީގެ    2020  ފެްބރުއަރީ  05

މި ަބއްދަލުވުމުގައި ޤަރާރުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީގެ މެންަބރުން ވަނީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި  

ކުރިން   ނިންމުމުގެ  ގޮތެއް  ކޮމިޓީއިން  ޤަރާރާމެދު  މި  އަދި  ކުރައްވާފައެވެ.  ފާޅުކުރައްވާމަޝްވަރާ  ފައިވާ  ޤަރާރުގައި 

ސާފުކުރު ކަންކަން  ސާފުކުރަންޖެހޭ  އިތުރަށް  ގުޅޭގޮތުން    ޭބފުޅުންނާ   އިދާރާތަކުގެ  ކަމާގުޅޭ  މަށްކަންޮބޑުވުންތަކާ 

އެގޮތުން،  ނިންމި  ކޮމިޓީއިން  ަބއްދަލުކުރުމަށް އެންވަޔަރަންމަންޓްއެވެ.  އޮފް  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް   ،އާއިމިނިސްޓްރީ 

އޭޖެންސީއާއި، އެގްރިކަލްޗަރއޮފް    ރީސްޓްނިމި  ޕްރޮޓެކްޝަން  އެންޑް  ރިސޯސަސް  މެރިން  ލޯކަލް   އަދި  ފިޝަރީޒް، 

ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި   7ވަނަ ދުވަހު އޮތް މި ކޮމިޓީގެ    2020  ފެްބރުއަރީ  18  ޭބފުޅުންނާ،މަންޓް އޮތޯރިޓީގެ  ނަގަވަރ

 . ށް ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައެވެަބއްދަލުކޮވަނީ  ކޮމިޓީއިން

 

 ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ކޮމިޓީއަށް   .3

ޤަރާރާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީގެ މެނަްބރުން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށާއި ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ ޭބފުޅުންނާއެކު 

  އަންނަނިވި ކަންކަން ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ަބލާއިރު  މަޢުލޫމާތުތަކަށްޭބއްވެވި ަބއްދަލުވުމުން ލިުބނު 

ރަށަށް   3.1 އަނެއް  އެއްރަށުން  ަބލާއިރު  ތަނަށް  ކަންކަން  ވޭތުވެދިޔަ  ގެންދިއުމުގެ  ދަދަކަށް ޢަގިނަ  ރުއްގަސް 

ހުއިވާކަމާއި،  ކުރެވިފަ އޭޖެންސީއިންނާއިއެންވަޔަރަންމަންޓަލް  ން  ޓުވައްއެކަން  އޮފް   މިނިސްޓްރީ  ޕްރޮޓެކްޝަން 

އެގޮތުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދާއި އުޞޫލާ ޚިލާފަށް   ؛ވާކަންއްވާފައިމަސައްކަތްތަކެއް ކުރަ  ގިނަ   އެންވަޔަރަންމަންޓްއިން

 ؛ރުއް ނެގުމާ ގުޅިގެން ަބއެއް ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާކޮށް އެކަން ހުއްޓުވާފައިވާކަން



 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ޤަރާރު:ން ގެންދާީތ ހުަށހަޅާ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަުށންނާއި ފަޅުރަްށަތކުންނާއި އަދި އެކި ބޭނުންތަކަްށ ދޫކުރެވިފައިވާ ރަްށރަުށން ރުއްގަސް ނަގައިގެ

 5 
 އެްނަވޔަރަްނމަންޓް އެްނޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ 

ހާރު އޮތްގޮތުން، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރުއްގަސް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދާނަމަ އެޅެން އޮންނަ  ކަމާެބހޭ ގަވާއިދު މި 3.2

 ؛ފިޔަވަޅަކީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް އަންގާ އެކަން ނުހުއްޓުވައިފިނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރުންކަން

ޢާ 3.3 ގެންދިއުން  ރަށައް ރުއްގަސް  އަނެއް  ކޮންޓްންއެއްރަށުން  އެކަން  އެކަމަށް މުވުމާގުޅިގެން  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ރޯލް 

މީގެ އިތުރުން މި ކަންތައްތައް އިތުރަށް ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލައި ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމާއި،    2006އްސަ ގަވާއިދެއް  ޚާ

އެގޮތުން  ؛ ންހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ހެދިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކަށް ޮބޑެތި ަބދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާކަ

ވާ  ރަށެއްގައި ރުއްގަސް ނަގަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގާކަމަށްވާނަމަ އެ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭނުން އެޕްރޫވްވެފައި

ޕްރޮޖެކްޓެއްކަން ޔަޤީންކުރުމާއި، އެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޕްރޮޖެކްޓުގައި ހުރިކަން ޔަޤީންކުރުމުގެ އިތުރުން 

އެންމެ މަދުވެގެން އެ ރަށެއްގައި އިންދަން ލާޒިމްކުރުމާއި އަދި އިންދުމަށްފަހުގައި    20ން ނެގޭ ރުކުގެ %އެ ޕްރޮޖެކްޓަކު

 ؛އޭގެ ފޮޓޯ އެވިޑެންސް އީ.ޕީ.އޭއަށް ފޮނުވަން ޖެހޭކަން

 ނެގިފައި އެންމެ ގިނައިން ރުއްތައް  ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ަބލާއިރު  ދެވިފައިވާހުއްދަރުއްގަސް ނެގުމަށް  ގައި  ނުވޭތުވެދިޔަ ތަ 3.4

ދަދަކަށް ޢަކަމާއި، އެގޮތުން ވަރަށް އާާބދީ ކުދި ރަށްރަށުން އެއްފަހަރާ ގިނަ  ގޯތި ދޫކޮށްގެންރަށްރަށުން އަލަށް    ހުރީ

 ؛ދަދަކަށް ރުއް ނަގާފައިވާކަންޢަގޯތި ދޫކުރުމުން ގިނަ 

ރި 3.5 ޑައިވަރސިޓީ އެސެސްކުރުމަށް އެންމެ ފަހުން ހެދުނު ސޭފްޓީ އެންވަޔަރަންމެންޓް  އުޅޭ ަބޔޯ  ޕޯޓުގައި، މީހުން 

 40ރަށްރަށާއި އެހެނިހެން ސިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަށުގެ ފެހިކަން ގެއްލެމުންދާ މިންވަރު ހުރީ ގާތްގަނޑަކަށް  

 ؛އިންސައްތަ އާ ދޭތެރޭގައިކަން 50އާއި 

 ،ދަދެއްގެ ރުއް ހުރިކަމާއިޢަރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ހިސާުބތަކުގައި ދުވަސްވެ އުފެއްދުންތެރިކަން ދައްވެފައިވާ ގިނަ   3.6

އަލަށް ހެދޭ ކުދި ރުއްތަކަށް ހެދެން ޖާގަ ދިނުމުގެ ގޮތުން ދުވަސްވެފައިވާ ރުއްތައް، ވަކި މެނޭޖުމަންޓް ޕްލޭނެއްގެ 

 ؛ އޮންނަންވާނެކަން  އުޞޫލެއް  މަކަށް ނެގޭނެނުވަތަ އެހެންވެސް ޭބނު ދަށުން ކެނޑޭނެ

ޭބރުން ރުއް އެތެރެކުރުމުން ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެއްކަމާއި،   ރާއްޖޭގެ ރުއްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ރުކުމަޑީގެ މައްސަލައަކީ 3.7

 ؛ދާނެ ކަމެއްކަންރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ރުއް ޭބރުން އެތެރެކުރުމަކީ އޭގެ ސަަބުބން ރުކަށް ޖެހޭ އާ ަބލިތައް ތަޢާރަފް ވެ

އުފައްދާ ތަރައްޤީކުރަން ޖެހޭ ނާސަރީތައް  ގަސް އުފައްދާނެ  ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭނުންވާވަރަށް ރުއް 3.8

 ؛ކަމާއި އަދި އެފަދަ ނާސަރީތަކުން މަޝްރޫޢުތަކަށް ޭބނުންވާ ރުއްގަސް ގެންދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރަންޖެހޭކަން

، އެކަންކަން  ކުރަމުންދާތީކުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފައި، މި ފަދަ ކަންކަން  ެބހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކަމާ   3.9

އްގެ ގޮތުގައި ގާނޫނެށް މުޙިއްމު ބަދަލުތައް ގެނެވި  ގަވާއިދަަބއިވެރިވުމާއެކު އެ    ގެ ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން، ރައްޔިތުން

 .ކަތް ކުރެވެމުންދާކަންފަރުމާކޮށް ތަޢާރަފްކުރުމުގެ މަސައް



 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ޤަރާރު:ން ގެންދާީތ ހުަށހަޅާ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަުށންނާއި ފަޅުރަްށަތކުންނާއި އަދި އެކި ބޭނުންތަކަްށ ދޫކުރެވިފައިވާ ރަްށރަުށން ރުއްގަސް ނަގައިގެ

 6 
 އެްނަވޔަރަްނމަންޓް އެްނޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ 

 ހުށަހެޅުންތައް ކޮމިޓީގެ   .4
 

ޤަރާރުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ  ތާޢީދު   ކޮމިޓީއަށް  މެންބަރުން  ކޮމިޓީެގ  ކަންކަމަށް  މައިަގނޑު  ފާހަަގކުރަްއވާފަިއާވ 

ޮގތަށް  ފައިެވެއވެކޮށް ނުެގންދެޭވނެ  ރުއްަގސް  އެްއވެސްވަރަކަށް  އަނެއްރަށަށް  ެއްއރަށުން  ނަމަވެސް  ނިންމުމުެގ  . 

ބަދަލުގައި، ކަނޑައެޅޭ ހަރުދަނާ އުޞޫލެްއެގ ދަށުން ނުވަތަ މިހާރު އަމަލުކުރާ އުޞޫލު ހަރުދަނާކޮށްެގންނަމަވެސް  

ންމު ހިނިޒާމެއް އޮތުމަކީ މުން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި ެގންދެވޭނެ ހަރުދަނާ  އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ރުއްަގސް ެގންދަ

މެން ކޮމިޓީެގ  ކަމަށް  ެގނައުމަށް    ފެނުނެވެ.ބަރުންނަށް  ކަމެއް  އިސްލާޙު  ިމ  ޤަރާރަށް  ހުށަހެޅިފައިވާ  އެހެންކަުމން 

 ކޮމިޓީއިން  ، ޤަރާރުަގއި ފާހަަގކުރަްއާވފައިވާ މައްސަލައަށް ޙައްލު ެގނައުމަށްޓަކައިމުެގ އިތުރުންކޮމިޓީއިން ހުށަހެޅު

 ރީގައި އެވަނީއެވެ.ތި ހުށަހަޅާ ކަންކަން

 މިހާރު   ޮގތުން  ކުރުމުގެ   ހަރުދަނާ  އިތުރަށް  ކަންކަން   ެގންދިއުމުެގ  ރުއްަގސް   ރަށަށް   އަނެއް  އެއްރަށުން 4.1

އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް    ެގނައުމާއި  ފަރާތުން  ކަމާބެހޭ  ބަދަލުތައް  ެގންނަންޖެހޭ  ަގވާއިދަށް  ވާއި އެކުލަވާލައިފަ

  އަވަހަކަށް   މެންއެ   ވީ  ބިލު  ހަމައަށްޮގސްފަިއވާ  ނިމުމަކާ  އެކުލަވާލައި  މިހާރު  ުގޅޭޮގތުން  ރުއްަގސް ެގންދިއުމާ

 ؛ހުށަހެޅުންކަމާބެހޭ ފަރާތުން  މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންެގ

ހަމައެކަނި ރަށުކައުންސިލްެގ ބަހެއް ހޯދުމުެގ ެގންދިއުމުަގިއ    ެއއް ރަށުން އަނެއް ރަށައްރުއްަގސް ކަނޑައި   4.2

ރަށްރަށުަގިއ ތަރައްޤީެގ    މާިއ،ރިއުޅޭ ރަްއޔިތުންެގ ޚިޔާލު ހޯދުމިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އެރަށެްއަގއި ދިބަދަލުގައި،  

މަޝްރޫޢުތައް  އެފަދަ  ސަރަޙައްދުތަކުަގއި  ަމދު  ރުްއަގސް  ީވހާވެސްބޮޑަކަށް  ހިންގޭއިރު  މަޝްރޫޢުތައް 

 ؛ހިންުގމަށް އިސްކަންދިނުން

މަޝްރޫޢުތަކަށްވެސް ރުއްަގސް ކަނ 4.3 ޑާނަމަ، އޭެގ ބަދަލުަގިއ ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫއުތަކަށް ައދި އެހެނިހެން 

 ؛ންކުރުންޤީޔަ މިހާރަށްވުރެބޮޑަށް ަގާވއިދުަގއި ބުނާ ޢަދަދަށް ރުއްަގސް އިންދިކަން ކަމާބެހޭ ިއދާރާއިން 

ެއކި ސަރަޙަްއދުތަކުަގއި އޮތް   ،އެބިން ބޭނުންނުކޮށް އޮތް ބިންބިމާއި  އިރާއްޖޭަގއި ބިން ހިއްކަ 4.4 ރާއްޖޭެގ 

ބޮޑެތި ބިންތަކުން ރުއްަގސް ާއލާކުރާ ނާސަރީތައް ހެދުމަށް ބިން ދޫކުރުމާއި އެފަދަ ނާސަރީތަށް ހިންަގން 

 ؛ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ދެވެން އޮތް އެހީތެރިކަެމއް ފޯރުކޮށްދިނުން



 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ޤަރާރު:ން ގެންދާީތ ހުަށހަޅާ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަުށންނާއި ފަޅުރަްށަތކުންނާއި އަދި އެކި ބޭނުންތަކަްށ ދޫކުރެވިފައިވާ ރަްށރަުށން ރުއްގަސް ނަގައިގެ

 7 
 އެްނަވޔަރަްނމަންޓް އެްނޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ 

ތަ 4.5 ރަށެއް  ބޭނުމަށް  އެހެނިހެން  ނުވަތަ  ރުއްަގސް  ރިސޯޓު  ރަށްރަށުން  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ކުރާނަމަ  ރައްޤީ 

  ؛ޅުންބާރުއެ އެފަރާތްތަކަށް ެގންދިއުމުެގ ބަދަލުަގއި ހެދިފައިވާ ނާސަރީތަކުން ރުއްަގސް ެގންދިއުމަށް

ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެްއަގއި ައހަރުން އަހަރަށް    ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ "ރަށްފެހި ޕްރޮްގރާމް" ހަރުދަނާ ކަމާއެކު 4.6

 އަދި ؛ކުރިއަށްެގންދިއުން

ކޮމައަދި   4.7 ޮގތް  ތަންފީޒުވަމުންދާ  ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ކަމާބެހޭ    6ންމެ  ތީަގއި  ަމހަކުން  )ހައެއް( 

 .އިދާރާއިން މި ކޮމިޓީއަށް ރިޕޯޓުކުރުން

 

    ނިންމުން  .5

  ހޯދުމަށް   މަޢުލޫމާތު   ުގޅިެގން  ޤަރާރާ  ތަކާއި،ޚިޔާލު  ފާޅުކުރައްވާފައިވާ   މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ   ުގޅޭޮގތުން  ޤަރާރާ  މި

  ރުްއަގސް   ރަށަށް  އަނެއް   އެއްރަށުން   ،ންމަޢުލޫމާތު  ޙިްއސާކުރެއްވި   ބޭފުޅުން  މުައްއސަސާތަކުގެ   ބައްދަލުކުރި  ކޮމިޓީއިން

  ކަމެްއގެ   ބޭނުންވާ  ަގާވއިދުތަކެއް  އުޞޫލުތަކަކާއި  ޙަރުދަނާ  ެއކަމަށް  މައްސަލައަކީ  ެގންދިއުމުގެ   ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާ

  ރާއްޖެއަށް   ބަލިތައް  އާ  ރުއްަގހަށްޖެހޭ،  އެތެރެކުރުމަކީ  ރުއްަގސް   ބޭރުން  ންއިރާއްޖެ  އަދި .  ފާހަަގކުރެވުނެވެ  ޮގތުަގއި

 ރުއްަގސް  ދަދަށްޢަ  ބޭނުންވާ  މަޝްރޫޢުތަކަށް  ހިންާގ  ރާއްޖޭަގއި  ޮގތަކީ  ރަނަގޅު  އެންމެ  ކަމަށާއި  ކަމެއް  ތަޢާރަފްވެދާނެ

 . ފެނުނެވެ ކޮމިޓީއަށް ކަމަށް ހެއްދުން ނާސަރީތަކުން ާގއިމްކުރެވޭ ރާއްޖޭަގއި

  އިސްލާޙުކޮށްފަިއވާ  ކޮމިޓީއިން،  ރިޢާޔަތްކޮށް  ހުށަހެޅުންތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޮމިޓީއިން  ރިޕޯޓުގައި  މި،  އެހެންކަމުން

  އޮތް   ގައި  2020  އޮަގސްޓް  18،  ފޮނުވުމަށް  ަމޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ  ރިޕޯޓު  މި  އެދި  ފާސްކޮށްދެއްވުން  ޤަރާރު

  ހާޒިރުވެ   ކޮމިޓީއަށް  ބައްދަލުވުުމގައި  ވަނަ  39  ައހަރުެގ  މި  ކޮމިޓީެގ  ޗޭންޖް  ކަލައިމެޓް  އެންޑް  އެންަވޔަރަންމަންޓް

 .  ފާސްކޮށްފައެވެ ވަނީ އްތިފާޤުންޢި މެންބަރުންެގ ބަިއވެރިވި ވޯޓުަގއި

 ބޭނުންތަކަށް   އެކި  ައދި  ފަޅުރަށްތަކުންނާއި  ރަށްރަށުންނާއި  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ރާއްޖޭެގ"  ފަިއވާށްފާސްކޮ  ކޮމިޓީއިން

  ޮގތުަގއި ެގ"  1-ޖަދުވަލު"  ރިޕޯޓުެގ  މި"  ޤަރާރު  ހުށަހަޅާ  ެގންދާތީ ނަަގއިެގން  ރުްއަގސް  ރަށްރަށުން  ދޫކުރެވިފަިއވާ

 . އެވަނީެއވެ ހިމަނާފައި



 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ޤަރާރު:ން ގެންދާީތ ހުަށހަޅާ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަުށންނާއި ފަޅުރަްށަތކުންނާއި އަދި އެކި ބޭނުންތަކަްށ ދޫކުރެވިފައިވާ ރަްށރަުށން ރުއްގަސް ނަގައިގެ

 8 
 އެްނަވޔަރަްނމަންޓް އެްނޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ 

 ހާޒިރުވި   މެންބަރުން  ބައްދަލުވުަމށް  ކޮމިޓީެގ  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ދިރާސާކުރުމަށް  ޤަރާރު  މި

 . އެވަނީއެވެ ހިމަނާފައި ޮގތުަގއި  ެގ" 2-ޖަދުަވލު" ތަފްޞީލު ހާޒިރީެގ އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ނިޞްބަތް

 

 

 

 

  

 ސަލީމް  އަޙުމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހޯރަފުށި

 މުޤައްރިރު ކޮމިޓީެގ                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ޤަރާރު:ން ގެންދާީތ ހުަށހަޅާ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަުށންނާއި ފަޅުރަްށަތކުންނާއި އަދި އެކި ބޭނުންތަކަްށ ދޫކުރެވިފައިވާ ރަްށރަުށން ރުއްގަސް ނަގައިގެ
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 އެްނަވޔަރަްނމަންޓް އެްނޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ 

 2ޖަދުވަލު  
 

ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުންނާއި ފަޅުރަށްތަކުންނާއި އަދި އެކި ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށުން  
ބައްދަލުވުންތަކަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން  ދިރާސާކުރެއްވި   ރުއްގަސް ނަގައިގެން ގެންދާތީ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 

   ވަޑައިގެންނެވި ގޮތުގެ ތަފްޞީލް 

 
  ވަޑައިގެންނެވި  - ވަޑައިނުގަންނަވާ   ވަޑައިގަންނަވަން ނުޖެހޭ  S ސަލާމުގައި
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 1 -ޖަދުވަލު

 

ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުންނާއި، ފަޅުރަށްތަކުންނާއި، އަދި އެކި ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށުން  

 ރުއްގަސް ނަގައިގެން ގެންދާތީ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު. 

 

 ދީބާޖާ 

 

ބިންހިއްކަިއެގންނާއި އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން ތަރައްޤީކުރަމުން އަންނަ ރިސޯޓްތައް ފެހިކުރުމަށްޓަކަިއ    ،ރާރަކީޤަމި   

ެއކިބޭނުންތަކަށް ދޫކުރެވިފަިއވާ ރަށްރަށުން   ، އަދިފަޅުރަށްރަށުންނާއި  ،ރާއްޖޭަގއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުންނާއި

ހުްއޓާލުމަށާިއ    އެކަން  މިހާރުން މިހާރަށް  ެގންދާތީ ޚިލާފަށް  ަގވާއިދާ ފުޅާ ދާއިރާެއްއަގިއ ރުްއަގސް ނަަގިއެގން  

  167ދުެގ  އިވާ ަގމިކަން ސަރުކާރުެގ ސަމާލުކަމަށް ެގނައުމަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ    އި،އިލަ މަށް ޮގވަވުހުއްޓު

 ކެެވ.  ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނަށް ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޔާރުެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ ަގރާރެ

 

 ރާރު ޤަ 

 

ކުރަމުން   އަހަރެއްހާ ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ރާއްޖޭެގ ރަށްރަށުން ރުއްަގސް ނަަގއިެގން ތަރައްޤީ  ހަެއއްކަވޭތުވެދިޔަ   

ހަލަ  ކަރަށްރަށުަގއި ެއކި  ،ާވއިރު  އަންނަ ރިސޯޓުތަކަށް ެގންދާ މައްސަލަ ވަރަށް ސީރިއަސް ހާލަތަކަށް ޮގސްފައި

 ،ްއމުކަމަކަށް ވެފައިވަނީ އާ ލުހެެގން ެގންދިއުން    ރުއްަގސް ުމލުން  ،ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢުތައް ހިންުގމަށް ކަމަށް ބުނެ

ފަޅު ދޫކުރެުވނު  ތެރެއިން  ޚިޔާނާތުެގ  ބޮޑު  ފަރުތަްއ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ  އެތަންތަކާއި  ތަނުަގިއ    ހިްއކައި 

ކަމު ފެށިެގން  ހިސާބުން  ހެދުނު  ރަށްތައް  ނިމުމުން   ،ވެފައި  ަގއިއާޓިފިޝަލް  ހަދައި  ރަށްތައް  އާޓިފިޝަލް  މި 

  އި ރުްއަގސް ކޮނެެގން ނަަގ  އިކާ ނުލައަ ރާްއޖޭެގ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ެއްއވެސް ހުއްދަ  ،ޮގސްފަިއވަނީ  ެގންފެނި

މިކަމާ ުގޅިެގން   ،ކުރުމަށް ެގންދާ މަންޒަރު ކަމަށްވެފައި  ފެހި  އުފުލިތަކަށް އަރުވަިއެގން ހިްއކިރަށްތަކުަގއި އިންދާ

ޮގސްފަިއވަނީ ހެދިފައި ހުރި ގަވާއިދުތަކުަގިއ    ކުރަމުންދިޔަ ނުރުހުމުެގ ސަބަބުން ދެން ފެނިެގން  ރައްޔިތުން ފާޅު

ތަފާތު    (އީ.އައި.އޭ)ޓަށް އަސަރު ފޯރާ މިންަވރު ބެލުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓު  ށްހުރި ބާަގނޑުތައް ބޭނުންކޮށް ތިމާވެ

 ޖެހޭ ޮގތަށް ފަރުމާ   ރުއްަގސް ނަަގން  ށްތައް ހިންުގމަށް ކަމަށް ބުނެ ިގނަ އަދަދަޓު ރޮޖެކް އެކިއެކި ތަރައްޤީެގ ޕް

ކުރަން ފެށިތަން ކަމަށްވެފަިއ، މިޮގތުން ރަށްރަށުެގ ަގސްބޯ ވަލުތެރޭަގއި ަމުގ ހެދުމާއި ރަށްރަށުެގ ހޭޅިފަށުަގއި  

Deleted :  ްއެކަނ

Deleted :ުހަތަރ
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ވިލުންވެރިކަމަށް   ރަށުެގ  ެގ ނަމުަގއި"އްޤީތަރަ"ރިންްގ ރޯޑް ހެދުން ފަދަ    ހުރި ރުއްަގސް ނަަގން ޖެހޭ ޮގތަށް

އޮތް    ސްކޮށްފައިވެ  ކާިމޔާބު  ،ރުްއަގސް ނެުގމަށް މަސައްކަތްކޮށް  އިބުރޫއަރާފަދަ މަޝްރޫޢުތަކަށް އީ.ައއި.އޭ ހަދަ

 ،ހިނދު

 

ށްތަކުެގ ހަނަފަސްކަން   ރަ ހަަގކުރަްއވާމައްސަލަ ފާ ނެުގމުެގަގސްރުއް ރަށްރަށުން އެކު ރާއްޖޭެގ އި އެއާ ހަމަ އަދި 

ފެހި ރާއްޖެ  މުޅި  ވަޢުދު  ފިލުވައި  ދުވަހުެގ  މިސަރުކާރުެގ ސަތޭކަ  ޕްރޮްގރާމް"ެގ  ތަކުކުރުމަކީ    ަގއި   "ރަށްފެހި 

 ،ހިމެނިފައި އޮތް ކަމަކަށް ވީހިނދު

 

ަގސް ނަަގިއެގން    ރަށަކުން ިގނަ އަދަދަކަށް ރުއް  ތިންރާއްޖޭެގ އުތުރުެގ    ވެސްކުރިން  ދުވަސް   އި މީެގ ދެހަފްތާއެއްހަ 

ތަކަށް ެގންދާ ޚަބަރާއެކުަގިއ ކަމަށްވެފައި، ިމޮގތުން  ެގންދާ ހިްއކިބިމުެގ ރިސޯޓު   ކުރަުމން  މާލެ އަތޮޅުަގއި ތަރައްޤީ

ކޮށް،  ރު ހަމައަށް ބޭ  އިއޮކްޓޯބަރު ވީ އާދީއްތަ ދުވަހަ   6ރުއް    100ރުއް ނަަގން ނިންމައި    600ހއ. ބާރަށުން  

ނުވާ އަދަދަކަށް ރުއްނަަގއި ބޭރުކޮށްފަިއވުމާިއ،   ން ސީދާ އަދަދު ހާމަކޮށްފައިއިއިދޫއަދި ހއ. ކެލާއިންނާއި ށ. ފޯކަ

ެގންޮގސްފައި އޮތުަމކީ   އިން ރުއްަގސް ނެުގމުެގ ހަރަކާތް ކުރިއަށް   މިޮގތުން ހުއްދަ ހޯދުމެއްވެސް ނެތި ހއ. ކެލާ

ކަމަކަށްވުމާއި  ހުއްޓައިލާ  ،ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ  މިކަން  ީއ.ޕީ.ޭއއިން  ރަްއޔިތުން އަދި  ކަންބޮޑުވުން    ފަިއވަނީ  މިކަމާ 

 ފާޅުކުރަން ފެށުމުން ކަމުަގއި ވީހިނދު،

 

ދިރިއުޅުމުެގ ކަންކަމަށް   ރައްޔިތުން  ބައެއްއަހަރު ވީއިރުވެސް ރާއްޖޭެގ ރަށްފުށުެގ    47  އްެގ ސިނާޢަތަޓޫރިޒަމް 

ކޮށްެގން ކަމަށްވެފައި، ިމޮގތުން ރުކުން ވެއްޓޭ    އެއްޗެހިން އަދި ެއއިން ވިޔަފާރިރުްއަގހުން ލިބޭ    ބަރޯސާވެފަިއވަނީ

ވެފަިއ،  ކަމަށް ވިނުމަކީ ރަށްފުށުަގއި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އެންމެ އާއްމުކޮށް ކުރާެއއް މަސައްކަތް  ފަން ހޮވައިެގން ފަންިގ

 ބާވަތެއް ކަމަށްވެފައި، ކާށިން ވިޔަފާރިކޮށްެގން  ދިވެހިންނަށް ނޫޅެވޭނެ ކާބޯތަކެތީެގ ައސާސީ  އިނުލަ  ާއއިކާށްޓަކީ އެ 

މަދު އުޅޭލެއް  ރަށްރަށުަގއި  ރާއްޖޭެގ  މީހުން  ހޯދާ  ރަށްރަށު  އާމްދަނީ  ހޮވައި   މިދިލި   ެގނުވުމާއި،  މަދު  ވަލުން 

 ނޑުދަނީ ޚާއްޞަޮގތެްއަގއި އަންހެނުންނާއި ޢާއިލާތައް ބަ ކަނަމަދު ނެުގމުެގ ބުރަ ވިޔަފާރި ރަށްރަށުަގއި ކުރަމުން

 ނުޖެހޭ ހިނދު،   ކޮށްދޭން ސީލުފްހަށް ތiަކުރަންކަން މިމަޖިލ މުއްތި ފުރާނަ
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މި މަޖިލީހުެގ   ވެސްތަކުެގ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް އޮތް ނުރައްކާ  މިބީދާއިން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު  ހަމަ  އަދި

 އް ވަމުން އަންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަ  ނުވާނެ ކަމަށްވެފަިއ، ތަރައްޤީ  އެްއވެސް މެންބަރަކަށް އޮޅިފަިއ އޮެވެގން

ެގ ތެރެއިން އެންމެ ނާޒުކު ެއއް ޤައުމަކީ މި ޖަޒީރާ  )ސިޑްސް(   ޕިންގ ސްޓޭޓްސްލެނުވަތަ ސްމޯލް ައއިލެންޑް ޑިވޮ 

ޖިއޮްގރަފީ އަދި އުފެދުމުަގިއވާ ސިފަތަކެްއެގ ސަބަބުން ޤައުމުެގ ނާޒުކުކަން    ެގޖޭދިވެހިރާއްޖެ ކަމަށްވެފަިއ، ރާއް 

  އްމީޓަރެ  ބިުމެގ ސަރަހައްދު މިވަނީ ކަނޑުެގ ލޮނުަގނޑުން އެންމެ  80ބޮޑުާވއިރު، ރާއްޖޭެގ ާގތްަގނޑަކަށް % 

ށާ އެންެމ  ެގންދަނީ ޮގނޑުދޮ  ޅެމުންމީހުން ދިރިއު  50މަތީަގއި ކަމަށްވެފައި، ރާއްޖޭެގ އާބާދީެގ ާގތްަގނޑަކަށް % 

،  ޕޯޓްެއއާ  ޒު،ނީ މުހިންމު ވަސީލަތްތައް ކަުމަގިއވާ ޞިްއޙީމަރުކަމްރާއުމީޓަރު ދުރުމިނުަގއި ކަމަށްވެފައި،    100

ދުރުަގިއ    މީޓަރު  100ެވސް ވަނީ ޮގނޑުދޮށުން އެންމެ    70ފަދަ ތަންތަނުެގ %   ކޫލް އަދި ކުނިކޮށިއިންޖީނުެގ، ސު

ދެމެދު ކުރިމަތިވި މޫސުން ޯގސްވުުމެގ ހާދިސާތަކުަގއި މީހުން ދިރިއުޅޭ    2009  -  2006އަށް  ވެފައި، ރާއްޖެ  ކަމަށް

ާވއިރު    ރަށަކަށް ާއދަކޮށް ފެންބޮޑުވުމުެގ ަމއްސަލަތައް ކުރިމަތި  37ތެރެއިން    ރަށެއްަގއި ފެންބޮޑުވެ، ީމެގ  90

ެގ    005ރަށެްއަގިއ ފެންބޮޑުވެ    68އަތޮޅަކުން    16ަގއި  ތަކު މުެގ ހާދިސާއެރު  ަގއި މެދުވެރިވި އުދަ  2007އަދި  

ބަދަލުކުރަން  1600ހަލާކުވެ،   ތަންތަނަށް  އެހެން  ޭއެގ  މީހުން  ދިރިއުޅޭ    2004އިތުރުން    ޖެހި،  މީހުން  ަގިއ 

ދަޔާ  ށް އާރަ  ޕަސެންޓް  65ތެރެއިން    އިރު މީެގ  ރުން ރިޕޯޓްކޮށްފަިއވާިގރަށުން ރަށް  97%   ެގ ތެރެއިންރަށްތަކު

 ދައްކާ ހިނދު،   ންހިސާބުތަކުތަފާސްތަކާއި ޚިލާފަށް ބޮޑަށް ިގރާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓު

 

ނުރައްކާތެރި  މިފަދަ  ދިމާވާ  ސަބަބުން  ނާޒުކުކަުމެގ  ތިމާވެށީެގ  އަދި  ސަބަބުން  ބަދަލުތަކުެގ  އަންނަ  މޫސުމަށް 

ދުރަތީ ޤުރަށްިގރުމާއި އުދައެރުން ފަދަ ކަންކަމަށް އޮތް އެންމެ ރަނަގޅު ޙައްލަކީ ރަށްރަށުެގ    ވާކަންތައްތައް ކަމުަގއި

ހެދިފަިއވާ  ަވލުތެރޭަގއި  އަދި  ހޭޅި  ރަށްރަށުެގ  ިމޮގތުން  ކަމަށްވެފައި،  މިހާރަށް ސަލާމަތްކުރުން  މިހާރުން  ވެށި 

ރާ ރަށުތެރެއަށް  ހިފަހައްޓައިދީ  ބިންަގނޑު  ަގސްތަކަކީ  އެތަްއ    އުދަ  އަދި  ޅުދުވަސްވީ  ކޮންޓްރޯލްކޮށްދީ  އެރުން 

ދުރަތީ ނިޒާމެއް ކަމަށްެވފައި، ރަށުެގ ރުއްވަލަކީ ވަިއ ސާފުކޮށްދީ ފެންފަށަލަ ޤު ފުރިހަމަފައިދާތަކެއް ލިބޭ ވަރަށް 

ދުރަތީ  ޤުރެިގއުލޭޓުކޮށް އިންސާނުން ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުެމއް ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވާ ތިމާވެށީެގ މާޙަުއލުެގ ައސާސީ  

 ވަސީލަތް ކަމުަގއި ވީހިނދު، 
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އެްއވެސް ހައްދެއް ިވސްނުމެްއ ނެތި ރަށްރަށުން ރުއްަގސް ބޭރުކުރަމުންދާކަމީ ހިތާމަވެރި ކަމަކަށްވެފައި ރާއްޖޭެގ 

ބޯތަކެތީެގ ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމަށް އޮތް މަދު އެއް ވަސީލަތް ބިމުެގ މުއްސަނދިކަން އޮތް ދަނޑުވެރި ރަށްތަކަކީ ކާ

ޒަމާނުއްސުރެ ދަނޑުވެރިކަަމށް ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ   ދިޔައީ   އަހަރު ފެށިެގންވަނަ    2018ނަމަވެސް    ،ކަމަށްވެފައި 

ހިކުރަން ރުށް އުފުރައިެގން މާލެ އަތޮޅު އެނބޫދޫފަޅުެގ ހިއްކި ބިުމެގ ރިސޯޓް ފެ  90ން ރަށުެގ %އިލ. މެންދޫ

މި ބޮޑު ެގއްލުމަށް އެރަށާއި ބިން ހުށަހެޅިެގންދިޔަ ތަން ކަމަށްވެފަިއ، މިޮގތުން މެންދޫން    ،އީ.ޕީ.ޭއއިން ހުއްދަ ލިބި

ވުމާއި، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުަގއި ތިމާވެށީެގ  ށިފައިހުއްދަދީ މަސައްކަތް ފެ  ންއަށްވުރެން ިގނަ ރުއް ނަަގ  1119

ރަ ެގއްލުންތައް  ބޮޑެތި  ކަމާބެހޭ މިފަދަ  ދިރާސާއެއް  ފުރިހަމަ  އެފަދަ  ދެނެަގނެވޭނީ  މިންވަރު  ދީފައިވާ  ށްރަށަށް 

 ވީހިނދު،    ްއކަުމަގއިވުޒާރާއިން ތައްޔާރުކޮށްެގން ކަމަށްވެފައި، މިއީ ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެ

 

މިޮގތު ބޭނުންތަކަށް  މަޢު  ންވިޔަފާރީެގ  އެްއވެސް  އީ.އައި.އޭތަކުެގ  ރަްއޔިތުންނާ ހެދިފައިވާ  ރަށުެގ  ލޫމާތެްއ 

ރައްޔިތުންެގ   ރަށްރަށުެގ  ކަމަށްވެފައި،  އޮތްޮގތް  ޙަޤީޤަތް  ކަމުެގ  ޮގތުން  އުސޫލެއްެގ  މު ންޢާހިއްސާނުކުރުމަކީ 

ކުޑަ ދ.  ކަރަ  ރައުސުލްމާލު މިޮގތަށް ރަށުން ބޭރުކުރުމަކީ ބަލައިަގނެވިެގންވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށްވެފަިއ، ަގސް 

  800އަށްވުރެ ިގނަ ރުއްަގސް އުފުރުމަށް އީ.ައއި.އޭ ހަދާފަިއ އޮތީ އާބަދީަގއި    500ަގއި    2018  ބަނޑިދޫއިން

މަުގ ހެދުމަށް ހުއްޖަތެއް ބޭނުންކޮށްެގން އެ އަތޮޅު އަލުިވފުށި ރިސޯޓަށް ރުއް   11މީހުން ތިބި ރަށުަގއި    އެއްހާ

ޅީަގިއވާ ރުއްތަކެްއކަން ވެސް ފާހަަގކުރެވެން  ެގންދިއުމަށް ކަމަށްވެފައި، ނަަގން ނިންމި ިގނަ ރުއްތަކަކީ ރަށުެގ ހޭ

ކުރަން ރުރިސޯޓަށް ބޭ  (ސޮނެވާ ޖާނީ)ރުއް ނަަގއިެގން ނ. މެދުފަރު    500ން  އި ަގއި ނ.މަޫގދޫ   2018އޮެވ،  

ހެދިފައިވާ އީ.ައއި.ޭއަގއި ރުްއނެުގމަށް ދޮުގ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާކަން ކައުންސިލަށް ެއނިގ ެއކަން ކަާމ ބެހޭ 

 އި، ފަރާތްތަކަށް ުގޅަިއެގން ހުއްޓުވާފަިއވުމާ

 

ނީ އެ ރުކެއް ކުރަންޖެހެ  އަދި ރުއް އުފުރުމުެގ ަގާވއިދުަގއި އުފުރާ ރުްއަގސް އިންދުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޚިޔާރު 

ނަމަވެސް   އޮތް  ކަމަށް  އިންދުމަށް  ރަށުަގއި  ކުޑަރިކިލުަގއި    2017އުފުރި  ދާއިރާެގ  އަޅުަގނޑުެގ  އަހަރު  ވަނަ 

ހެދުމުެގ   "ރަށުެގ ޒުވާނުން ބޭނުންވާ ވޮލީ، ބަށި، އަދި ނެޓްބޯޅަ ކުޅެވޭނެ ކޯޓުތަކެއް"ޓުބޯޅަދަނޑު ބޮޑުކޮށް،  ފު
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