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 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 ކޮމިޓީ   ގުޅުންތަކުގެ   ޚާރިޖީ   ސަލާމަތާއި   ޤައުމީ 

.  ޖަލްސާގައެވެ  ވަނަ  6  އަހަރުގެ  ވަނަ  2019  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ޭބއްވި  ގައި  2019  ޖޫން  11  އުފައްދާފައިވަނީ  ކޮމިޓީ  މި

  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ކޮމިޓީގެ މި ދަށުން، މާއްދާގެ ވަނަ 116 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

  އެ މުރާޖަޢާކޮށް، އްސިޔާސަތުތަ ގުޅުންތަކުގެ ޚާރިޖީ  ސަލާމަތާއި ޤައުމީ ދިރާސާކުރުމާއި، ކަންކަން ޚާރިޖީ ސަލާމަތާއި،

 ފާހަގަކޮްށ، އެކަމެއް ަބދަލެްއވާނަމަ ގެންަނންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކަށް އެ ދެނެގަތުމާއި، މިންވަރު ތަންފީޒުވަމުންދާ ސިޔާސަތުތައް

 ފޮރިން  އޮފް މިނިސްޓްރީ ގުޅޭގޮތުން ކަންކަމާ ޚާރިޖީ ސަލާމަތާއި، ޤައުމީ ހުށަހެޅުމާއި، މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ އެކަން

 މެނޭޖްމަންޓް ޑިޒާސްޓަރ  ނޭޝަނަލް އަދި ޑިފެންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ އެފެއާޒްއާއި، ހޯމް އޮފް މިނިސްޓްރީ އެފެއާޒްއާއި،

 ނިޔަަލށް  ގެ( ފ) ެފށިގެން އިން( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 116 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިުތންގެ ގުޅޭގޮތުން، އޮތޯރިޓީއާ

 .ރުމެވެ ކު ކަންކަން ަބޔާންކޮށްފައިވާ

 އެދި  ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން މަޖިލީުހން ރައްޔިތުންގެ ފުިރހަމަކޮށް، ދިރާސާކޮށް، ބިލުތައް ުހަށހަޅާ އިދާރާތަކުން އެ މިގޮތުން،

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ދިރާސާކޮށް، ރިޕޯޓުތައް އަހަރީ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެދެންނެވި ހުށަހެޅުމާއި، މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު ކޮމިޓީގެ

 އެކަންކަމުގައި  ދިރާސާކޮށް،  މައްސަލަތައް  ހުށަހަޅާ  އިދާރާތަކުން  އެ  އެންގުމާއި،  އިދާރާތަކަށް  އެ  ކަންކަން  އެ  ފާހަގަކޮށް  ކަންކަން

 މަޢުލޫާމތު ެބހޭގޮތުން ކަްނކަމާ ހިންގާ އިދާރާތަކުން އެ ަބއްދަލުކޮްށ، އިދާރާތަކާ އެ ލަފާދިުނމާއި، ދެވިދާނެގޮތުގެ ކުރިއަށް

 ކަންކަން  ިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  ަބލައި،  ކުރަމުންދާގޮތް  އިދާރާތަކުން  އެ  ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  އިދާރާތަކުން  އެ  ސުވާލުކޮށް،  ހޯދައި،

 .ަބޔާންކޮށްދިނުމެވެ

 އެކިއެކި ދިމާވާ ޤައުމަށް ،ދިރާސާކުރުމާއި  ގުޅުން އޮންނަ ސަރުކާރުތަކާ ޤައުމުތަކުގެ ޭބރު ސަރުކާރާއި ދިވެހި އިތުރުން، މީގެ

 މެންަބރަކަށްވެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖެ އެޅުމާއި، ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންެޖހޭ ަބލައި ދިރާސާކޮށް ކަންކަން ގުޅުންހުރި ކާރިސާތަކާއި

 .ހިމެނެއެވެ ދިރާސާކުރުންވެސް ގުޅުން ގެންގުޅޭ ދިވެހިރާއްޖެއިން ޖަމާޢަްތތަކާއެކު ކިއެކިއެ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ

 ތެރެއިން އެއަްބސްވުންތަކުގެ މުޢާހަދާތަކާއި ވާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ޤައުމުތަކާއި ޭބރުގެ އަދި

  ބޭރު  ދިރާސާކުރުމާއި، އެއްަބސްވުންތައް އެނޫންވެސް މުޢާހަދާަތކާއި ާބވަތުގެ އުފުލާންޖެހޭ އިލްތިޒާމެއް އެއްވެސް ރައްޔިތުން

 މައްސަލަތައް ރުހުންދިނުމާގުޅޭ ސަފީރުންނަށް ކަނޑައަޅާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ޤައުމުތަކަށާއި

 ތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ކޮިމޓީގެ  ހުށަހެޅުންވެސް  މަޖިލީހަށް  ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީގެ  އެދި  ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން  މަޖިލީހުން  ދިރާސާކުރުމާއި،

 .ހިމެނެއެވެ ތެރޭގައި
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 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 ގެ މެންބަރުން ކޮމިޓީ 
 

 

  މުޤައްރިރުގެ ނައިބު  މުޤައްރިރު 
 ޝަރީފް   އިބްރާހީމް  

 ދާިއރާ  މަަރދޫ
 ޢީސާ   އަޙްމަދު 

 ާދއިރާ  ކެނދިކުުޅދޫ
 
 

 

 
 

  މެންބަރު  މެންބަރު  މެންބަރު 
 ޚައިތަމް  އަޙްމަދު 

 ާދިއރާ  ދެކުނު މައްޗަްނޮގޅި
 އުޝާމް  އަޙްމަދު 
 ާދއިރާ  ިވލިމާލެ

 މުޙައްމަދު   ޖަމްޝީދު 
 ާދިއރާ  ދެކުނު ކުޅުުދއްފުށި

  މެންބަރު  މެންބަރު  މެންބަރު 
  ޝަހީމް  هللاޢަބްދު

 ޢަބްދުލްޙަކީމް 
 ާދއިރާ  ކަނޑިތީމު

 އަޙްމަދު   އިސްމާޢީލް 
 ާދއިރާ  ދުާވަފރު

 އަޙްމަދު   ޙަސަން 
 ާދިއރާ  އިނުގަރއިދޫ

  މެންބަރު  މެންބަރު  މެންބަރު 
 އިބްރާހީމް   ޤާސިމް 
 ދާިއރާ  މާިމިގލި

 

 

 ޢަފީފު   ޙަސަން 
 ދާިއރާ  ިވލުފުށި

  ޣައްސާން   މުޙައްމަދު 
 މައުމޫން 

 ާދއިރާ  ގުރަިއދޫ. ތ

   މެންބަރު  މެންބަރު 
 ސަޢީދު   މުޙައްމަދު 

 ދާިއރާ  މާަވށު
 
 
 
 

 ޒާހިރު  އަޙްމަދު 
 ާދއިރާ  ަގްއދޫ
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 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 ފިހުރިސްތު 
 

 5ޞަފްޙާ  .................................................................................................  ތަޢާރަފް  •

 5ޞަފްޙާ  .................................................................................................  މައްސަލަ •

 6ޞަފްޙާ  .................................................................................................  މަޤްޞަދު •

 6ޞަފްޙާ  ................................................................................................. ަބއްދަލުވުން  •

 9ޞަފްޙާ  ................................................................................................. ކަންކަން  ހޯދުނު •

 18ޞަފްޙާ  ................................................................................................  ހުށަހެޅުން  •

 19ޞަފްޙާ  .................................................................................................  ނިންމުން  •

 20ޞަފްޙާ  .................................................................................................  ޖަދުވަލު • •
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 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 ތަޢާރަފް  .1

 ރައްޔިތުންގެ  މައްސަލައެއްޮބޑެތި ގެއްލުންތަކާގުޭޅ    މުންދާލިެބ  ސިޓީއަށް  އެ  ވިއްސާރާގައި  ކުރަމުންދާ  ރަށްތަކަށް  ސިޓީގެ  އައްޑޫ

 ފެށީ   ދިރާސާކުރަން  ކޮިމޓީން  މައްސަލަ  މި  ،އައުމުން  ސަމާލުަކމަށް  ކޮމިޓީގެ  ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ  މަޖިލީހުގެ

  .ަބއްދަލުވުމުގައެވެވަނަ  16 އަހަރުގެ މި ކޮމިޓީގެ ޭބއްވި ގައި 2020 މެއި 16

ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރަނީ، ކާރިސާގެ މިފަދަ ޮބޑެތި މައްސަލަތަކަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅުންހުރި ކަމަކަށްވެފައި، 

( ވަަނ 4( ވަަނ ނަންަބރާއި، )3ނަންަބރާއި، )( ވަނަ 2)ހ( ގެ )  މާއްދާގެ ވަނަ 116 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ފަދައިން، މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގައި، ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ ނަންަބރާއި، އެ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ

  ފް ޑިފެންސްގެ ފަރާތުން ކުރައްވަމުން އަދި މިނިސްޓްރީ އޮ އާއި،މިިނސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް، އާއިމެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

 އިދާރާތަކާ   އެގެންދަވާ ކަންކަމުގައި، އިޞްލާޙުުކރަންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަޮކށް، އެަކންކަން އެ އިދާރާތަކަށް އެންގުމުެގ އިތުރުން،  

 ންޖެހޭއްވަކުރައެ އިދާރާތަކުން  ސުވާލުކޮށް، ހޯދައި، މަުޢލޫމާތު ެބހޭގޮުތން ކަންކަމާިހންގަވާ ތަކުން އިދާރާ އެ ަބއްދަލުކޮށް،

 މަސްއޫލިއްޔަތުގެ   ކޮމިޓީގެ  މި ަބޔާންކޮށްދިނުމަކީ    ކަންކަން  ންޖެހޭއްވައިޞްލާޙުކުރަ  ަބލައި،  ޮގތްގެންދަވާ  މުންއްވަކުރަ  ކަންކަން

 ހިމެނޭކަމަކަށްވާތީއެވެ. ތެރޭގައި

 

 ގެއްލުންތަުކން ޮބޑެތި ކުރިމަތިވެަފއިވާ ސިޓީއަށް އެ ވިއްާސރާގައި ކުރަމުންދާ ރަށްތަކަށް ސިޓީގެ އައްޑޫ، މި ރިޕޯޓަކީއަދި 

   ަތއްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.  ދިރާސާކޮށް  ގުޅޭގޮތުން  ކަންކަމާ  ޙައްލުހޯދިދާނެ  ތެރެއިން  ދާއިރާގެ  ކޮިމޓީގެ  މި  އަރައިގަތުމަށްޓަކައި،

  

 މައްސަލަ  .2

 ގެއްލުްނތަކުން  ޮބޑެތި ކުރިމަތިވެފަިއވާ ސިޓީއަށް އެ ވިއްސާރާގައި ކުރަމުންދާ  ރަށްތަކަށް ސިޓީގެ އައްޑޫމި މައްސަލައަކީ، 

 ވެ.  ކެއެމައްސަލަދިރާސާކުރާ  ގުޅޭގޮތުން ކަންކަމާ ޙައްލުހޯދިދާނެ ތެރެއިން ދާއިރާގެ ކޮމިޓީގެ  މި އަރައިގަތުމަށްޓަކައި،
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 ޞަދު މަޤް  .3

 މަޤްޞަދުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. މައިގަނޑު ކަނޑައެޅުނު  ޙާޞިލުކުރުމަށް ދިރާސާއިން މި

 އަދި ؛ ދެެނގަތުންތައް ގެއްލުން ކުރިމަތިވެފައިވާ  ސިޓީއަށް އެ ވިއްސާރާގައި ކުރަމުންދާ ރަށްތަކަށް ސިޓީގެ އައްޑޫ .1

 

މިިނސްޓްރީ އޮފް ހޯމް   އޮތޯރިޓީ، މެނޭޖްމަންޓް ޑިޒާސްޓަރ ނޭޝަނަލްކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ  .2

ގެއްލުންތަކަށް ޙައްލު  ކުރިމަތިވެފައިވާ ސިޓީއަށް އައްޑޫއިން ޑިފެންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ  އަދިއެފެއާޒްއާއި، 

ސައްކަތްތައް ކުރެޭވ މަސައްކަތްތަކާއި އެ މަގެންދަވާ އްވަމުންއެކު ކުރަސަރުކާރުގެ ކަމާުގޅޭ އިދާރާތަކާހޯދައިދިނުމަށް 

 އަދި؛ ދެނެގަތުން  ގޮތް

 
ކަށް ޯހދައިދިނުމުގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ ވުޒާރާތަ  ޙައްލެއް  ގެއްލުންތަކަށް އަވަސް  ކުރިމަތިވެފައިވާ  ސިޓީއަށް  އައްޑޫ .3

 އަދި ؛ ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ހޯދައި އެކަްނކަން ޙައްލުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުން

 
ކޮށްދެމުންދާ  ފެސިލިޓޭޓް ކަންކަން އެންމެހާ ތަކުގައި އެފަރާތްތަކަށް ޭބނުންވާކާރިސާ މިފަދަ ދިމާވާ  ސިޓީއަށް އައްޑޫ .4

 އެހީތެރިކަން ޭބނުްނވާ ވަގުަތށް ވަގުތުން އެފަރާްތަތކަށް ހޯދައި ފަރާތްތައް ޭބނުްނވާ މިންވަރާއި، އެހީތެރިކަން

 އަދި ؛ މިންވަރު ދެނެގަތުންދެއްވާ  ހަމަޖައްސަވައި އޮތޯރިޓީ މެނޭޖްމަްނޓް ޑިޒާސްޓަރ ނޭޝަނަލް

 
އަވަްސ ވަގުތީ މި ކޮމިޓީގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން، ވިއްސާރައިގެ ސަަބުބން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ލިިބފައިވާ ގެއްލުްނތަކަށް  .5

ތައް ހޯދައި އެކަންކަން މަޖިލީހާއި، ސަރުކާރުގެ  ހޯދައިދެވޭނެ ގޮތްޙައްލެއް ދާއިމީ މުގެ އިތުރުން، ނުޙައްލެއް ހޯދައިދި

 ކަމާގުޅޭ ވުޒާރާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.

 

 އްދަލުވުން ބަ  .4

 ން ދިރާސާކޮށްފައިވަނީ އަންނަނިވި ަބއްަދލުވުްނތަކުގައެވެ.ކޮމިޓީ މައްސަލަ މި
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 - : ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި   16އަހަރުގެ  ކޮމިޓީގެ މި    ބޭއްވި   ދުވަހު   ވަނަ   2019  މެއި   16 ▪

އައްޫޑ ސިޓީގެ ރަށްތަކަށް ވިއްސާރާއިގެ ސަަބުބން ލިިބފައިވާ   ،ަބއްދަލުކޮށް  ފަރާތްތަކާއަންނަނިވި    ގުޅިގެންމި މައްސަލައާ  

ށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ ގެއްލުންތައް ޙައްލުކުރުމަ އެ ،ގެއްލުންތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި

 މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އެ އޮތޯރިޓީގެ  ، ވަޑައިގަތީރިވެއޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ަބއިވެ މެނޭޖްމަންޓް ޑިޒާސްޓަރ މި ަބއްދަލުވުމުގައި، ނޭޝަނަލް .1

 އެވެ.ޙިސާން ޙަސަން  ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް

 

  އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  އޮތޯރިޓީގެ އެ ަބއިވެރިވެވަޑައިގަތީ، ފަރާތުން އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް ލޯކަލް ަބއްދަލުވުމުގައި، މި .2

  އަޙްމަދު  ޑިރެކްޓަރއާއި، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އާދަމް ޝަރީފް އަޙްމަދުއާއި، މުޙައްމަދު ޝަފީޤް މަޙްމޫދުއޮފިސަރ 

 ޝިހާދުއެވެ.

 

ގަިއ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީ ަބއިވެރިވެވަޑައިގަތީ، ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  ސިޓީ އައްޑޫ ަބއްދަލުވުމުގައި، މި .3

 ޭބފުޅުންނެވެ.

     މޭޔަރ    ޞާދިޤް هللا ޢަްބދު (1

    ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ    މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް (2

     ކައުސިލަރ     ޢަލީ ފަހުމީ  (3

     ކައުސިލަރ   މުޙައްމަދު   ޖަމްޝީދާ (4

     ކައުސިލަރ    އިްބރާހީމް ޝުކުރީ (5

     ކައުސިލަރ    ޙުސައިން ހިޔާޒް  (6

  ކައުސިލަރ    ފައިސަލް އިްބރާހީމް (7

  އެކްޓިންގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް   ޝިޒްލީނާ އަސްލަމް (8
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ގެ ފަރާތުން އެ ސިޓީއަށް މިހާރުކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި  ކައުންސިލް  ސިޓީ  އައްޑޫމި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން  ަބއްދަލުވުމުގައި،    މި

  ލިިބފައިވާ ގެއްލުންތަކާ ގުޅޭ ޕެރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅުއްވާދެއްވިެއވެ.

އިތުރުން، މިނިސްޓްރީ އާއި، ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ  އަދި މި ަބއްދަލުވުމުގައި، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް

އާއި، ިމނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެްނޑް އަރަބން ޑިވެލޮޕްމަންްޓ އެންވަޔަރަންމަންޓްއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އޮފް ފިނޭންސް

ކޮމިީޓން ގެ ކަމާގުޅޭ ޭބފުޅުންނާ ަބއްދަލުކުރުމަށް ނޭޝަަންލ ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާްސޓްރަކްޗަރ އޮފްއަދި މިނިސްޓްރީ 

 ނިންމިއެވެ.

 

 - : ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި   17އަހަރުގެ   ކޮމިޓީގެ މި  ބޭއްވި   ދުވަހު   ވަނަ   2019  މެއި   18 ▪

ަބއްދަލުކޮށް، ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ސާފުކޮށް، މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ފަރާތްތަކާ  އަންނަނިވި    ގުޅިގެންމި މައްސަލައާ  

 މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ފައިނޭންްސ ގެ ޗީފް  މިނިސްޓްރީއެ  ، ރިވެވަޑައިގަތީފިނޭންސްގެ ފަރާތުްނ ަބއިވެ   އޮފް  މި ަބއްދަލުވުމުގައި، މިނިސްޓްރީ .1

 އެވެ.އާއި، ސީނިއާ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ ޙުސެއިން ހަމީމްއަޙްމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް އެގްޒެކެޓިވްަބޖެޓް 

 

، ރިވެވަޑައިގަތީޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ފަރާތުން ަބއިވެ  އަރަބން  އެންޑް ހައުސިންގ އޮފް މި ަބއްދަލުވުމުގައި، މިނިސްޓްރީ .2

 ސްޓޭޓް ފޮރ އޮފް ިމނިސްޓަރއާއި، އާމިނަތު ޢާޠިފާޑިވެލޮޕްމަންޓް  އަރަބން އެންޑް ހައުސިންގ އޮފް ރމިނިސްޓަ

 އެވެ.އަޙްމަދު ނަޝީދު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަރަބން އެންޑް ހައުސިންގ

 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން  އެންޑް ޕްލޭނިންގ ނޭޝަނަލް އޮފް މި ަބއްދަލުވުމުގައި، މިނިސްޓްރީ .3

އަކްރަމް   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް ޕްލޭނިންގ ނޭޝަނަލްއޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ  ރމިނިސްޓަ، ރިވެވަޑައިގަތީަބއިވެ

ޝިފާޒް  އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް ްޕލޭނިންގ ޭނޝަނަލް ފޮރ ސްޓޭޓް ޮއފް މިނިސްޓަރއާއި، ކަމާލުއްދީން

 އެވެ.ޢަލީ
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 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

އޮފް ސްޓޭްޓ   ރމިނިސްޓަ ، ރިވެވަޑައިގަތީގެ ފަރާުތން ަބއިވެއެންވަޔަރަންމަންޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީމި ަބއްދަލުވުމުގައި،   .4

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ   ޓްރީގެމިނިސްއާއި، އެ  ނަސީރު هللا ޑރ. ަޢްބދު  އެންވަޔަަރންމަންޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީފޮރ  

 އެވެ.މާހިދު ޢަްބދުއްރަޙްމާން

 
 ދުވަހު ވަނަ 2019 މެއި 16 ަބއިވެރިވެވަޑައިގަތީ، ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ސިޓީ އައްޑޫ ަބއްދަލުވުމުގައި، މި .5

  ވެސް ަބއިެވރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ޭބފުޅުންނެވެ.ަބއްދަލުވުމުގައި ވަނަ 16 އަހަރުގެ މި ކޮމިޓީގެ ޭބއްވި

 

 ކަންކަން   ހޯދުނު  .5

ގެއްލުްނަތކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި، ވާ ޮބޑެތި ކުރިމަތިވެފައި ސިޓީއަށް އެ ވިއްސާރާގައި ކުރަމުންދާ ރަށްތަކަށް ސިޓީގެ އައްޑޫ

ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިތުރުން،  ، މި ކޮމިޓީގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ޙައްލުހޯދިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން

 އެވަނީއެވެ.    ކަންކަން ތިރީގައިދެ ަބއްދަލުވުމެއްގައި އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި ހޯދުނު  ޭބއްވިކޮމިޓީން  އެކު  އިދާރާތަކާ

 

 ތައް: ދު ސަރަޙައްފެންބޮޑުވާ   (1

 

 ހިތަދޫ:  ▪
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 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

ދެމެދުގައިވާ   ޑާ މުކޮށް ފެންޮބޑުަވނީ އެޅަދީދީ މަގުގެ އިރުން ޑެއިޒީމަގުން އުތުރަށްގޮސް ލިންކް ރޯއާން ހިތަދޫގައި

ވާރޭވެހޭ ކޮންމެ   ފެންޮބޑުވަމުން ދާކަމަާށއި،  ގައިދިމާލެއް 12 ދެފަހަރު ވިއްސާރަވެ  މުކޮށް އަހަރަކުއާން  އްދުގައެވެ.ޙަސަރަ

 ކަން ދަނީ ފާަހގަކުރެވެމުންނެވެ.ދަދަކަށް ގޭގެއަށް ފެންވަދެ އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ލިޭބޢަކުވެސް ގިނަ ފަހަރަ

ދަކަށްވުމުން  ސަރަޙައްއޮތް    ކުޅިއެއް  އަހަރުތަކުގައި  ގެ  90މި ސަރަޙައްދަކީ    ،ފެންޮބޑުވާން މެދުވެރިވަނީމި ސަރަޙައްދުގައި  

ޮބޑެިތ  ،ވަދެފެން ގެއަކަށް  400 ކުރިން އަހަރު 2ަހމަ މި ސަރަޙައްދުގައި މީގެ ވިފައެވެ. ލަފާކުރެވަނީ ކަމުގައި

 ބަހައްޓައި، ޕު މްޕަފެން ހިންދުމަށްޓަަކއި  ދިމާލެއްގައި 2އެވެ. ފެންޮބޑުވާ ފަހަރުތަކުގައި ވަނީ ވެފައި ގެއްލުންތަކެއް

  ގޮސްފައިވެއެވެ. ޭބރުކުރަމުން ފެން މަގަކުން

 

 މަރަދޫ:  ▪

 

 

 

 

 

 

ގެއެއްގައި އަދި އަނެއް   68  ޞަރަޙައްދުގައިއިން އެއް  އޭގެތެރެ   އްދެއްގައެވެ.ޙަސަރަ  ދެ  ފެްނޮބޑުވަނީ   ކޮށްއާންމު  މަރަދޫގައި

 ، ވިއްސާރަވެ ދެފަހަރު އަހަރަކު ކޮށްއާންމުގެއެއްގައި ފެންޮބޑުވެ ގެއްލުންތައް ދަނީ ިލބެމުންނެވެ.  15ސަރަޙައްދުގައި 

ލިޭބކަްނ   ގެއްލުން  އެކިަވރުގެ  ފެންވަދެ  ގެއަށް  83  އްދުންޙަ ސަރަ  ދެ  އެވްރެޖްކޮށް  ފަހަަރކުވެސް  ކޮންމެފެންޮބޑުވާކަމަށާއި،  

  ދަނީ ފާހަގަކުރެވެމުންނެވެ.
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 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 މަރަދޫ ފޭދޫ:  ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 ގެއްލުންވާ  ޑަށްބޮ  އެންމެ ސަރަޙައްދުން ދެކުނުއެއީ އްދެއްގައެވެ. ޙަސަރަ 3 ފެްނޮބޑުވަނީ ކޮށްއާންމު މަރަދޫފޭދޫގައި

 ފަހަރަކުވެސް ފެންޮބޑުވާކަމަށާއި، ކޮްނމެ ވިްއސާރަވެ ދެފަހަރު އަހަރަކު ކޮށްއާންމު. ވެކެއްދެޙަސަރަ ތިރިވަރަށް 

  ގައި އްދުޙަސަރަ އެ ިލޭބކަްނ ދަނީ ފާހަގަކުރެވެމުްނނެވެ. ތައްގެއްލުން އެކިވަރުގެ ފެންވަދެ  ގެއަށް 63 އެވްރެޖްކޮށް

   ފެންޮބޑުވުމުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ހޮޅި އަޅާފައިވެއެވެ.

 

 ފޭދޫ:  ▪
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 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 އޮޅުތަކުގައި  މިގޮތުން ޭފދޫގައި ހުންނަ ދަނީ ދިމާވަމުންނެވެ. މައްސަލަ ފެންޮބޑުވުމުގެ ވެހޭއިރަށް ވާރޭ ކޮށްއާންމުފޭދޫގައި 

  ވޯޓާއަށް   ސްޓޯމީ  ތަރަށްޤީވެފައިީވނަމަވެސް  ރަށް  ކަމާއިންނަވަ  ފެން  ރަށުތެރެއަށް  ،ފެންފުރި  އޮޅުތަކުގައިއެ    ފެންހެދެމުންދާއިރު

 ޮބެޑތި  ރައްޔިތުންނަށް ގޭގޭގެ ގިނަ ރަށުގެއެ  ހާިދސާތަކުގައި ވުމުގެފެންޮބޑު ވާރޭވެހި ކުރެވިފައި ނުވާކަމާއި،ތައްޔާރުރަށް 

 ލިޭބކަން ަދނީ ފާހަަގކުރެވެމުންނެވެ. ގެއްލުންތައް

 

 ސަބަބުތައް:   މެދުވެރިވާ   ފެންބޮޑުވުމަށް  (2

 އުސްވުމުގެ  މަުގތައް ވުރެ ޯގތިތަކަށް ،ސަަބުބން ފަސްއެޅުމުގެ އެކިފަހަރުމަތިން ތަފާތު ހެދުމަށް  މަގުތައް ވެލި ▪

 އަދި ؛ ފެންވަުނން ގެތަކަށް ެފންވަދެ ގޯތިތެރެއަށް ސަަބުބން

 

 އެޅި  ވެލި ެތރެއަށް ހޮޅިތަކުގެ ،ދިމާވެ ްބލޮކްވާގޮތް ޖަންކްޝަން ވާރޭވެހޭއިރަށް ސަަބުބން  ހުރުމުގެ މަގުތައް ވެލި ▪

 އަދި ؛ ބެދުން ހޮޅިތައް

 

 .ޭބރުނުވުން ފެން ހޮޅިތަކުން ވަޅުލާފައިވާ  ޭބރުކުރަން ފެން ވާރޭވެހުމުން ގަޑީގައި ޮބޑުވާ ދިޔަވަރު ▪

 

 ނިޒާމު:  ހިންދާ  ފެން  (3

 ެބހެއްޓި ޕުމްޕަ ދުގައިސަރަޙައްއަޅާފައި ދެ ޕައިޕް ޕީވީސީ ެބހެއްޓި ޖަންކްޝަން އްދެއްގައިޙަސަރަ 12 ހިތަދޫގެ ▪

 .ހެިދފައިވަނީ  ފެންޭބރުކުރޭގޮތަށް

 

ވަީނ  ފެނޭްބރުވާގޮތް މޫދަށް އަޅާ ޕައިޕް ފޫޓްގެ 1200 ހުރަސްކޮށް ލިންކްރޯޑް ފެށިގެން މަގުން ޮބޑު މަރަދޫގެ ▪

 .ހެދިފައި
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ވަީނ  ފެންޭބރުވާގޮތް މޫދަށް އަޅާ ޕައިޕް ފޫޓްގެ 950 ހުރަސްކޮށް ލިންކްރޯޑް ފެށިގެން  މަގުން ޮބޑު މަރަދޫފޭދޫ ▪

 .ހެދިފައި

 

އަޅާފައިވާ  ފެންޭބރުާވގޮތަށް މޫދަށް އަޅާ  ޕައިޕް ފޫޓްގެ 1500 ހުރަސްކޮށް ިލްނކްރޯޑް ފެށިގެން މަގުން ޮބޑު ފޭދޫ ▪

 .ނަގާފައި ވަނީ މިހާރު ފެށުމަށް މަސައްކަތް ޑްރެއިނޭޖް ވޯޓަރ ސްޓޯމް ހޮޅިލައިން

 

 ލިބުނު ގެއްލުންތައް:   ގެ ސަބަބުން ވިއްސާރާ  (4

ތި ގެއްލުންތައް ލިިބފަިއވެއެވެ. އަދި އެ  ވަރަށް ޮބޑެ އަށްފޭދޫ ސަަބުބން ވާރޭވެހުމުގެ ޯބކޮށްއައްޑޫ ސިޓީއަށް  ▪

 ަބއެއް ެބލިެބލުމުން، ފޭދޫގެ ފާހަގަކުރެވިގެން ޭބރުނުވާަކން ފެން ރަށުތެރެއިންފެންޮބޑުވެ، ސާރާގައި ފޭދޫގައި އްވި

އެހެންކަމުްނ .  ފެނިފައިވެެއވެ  ހުރިތަން  އަށްސާފައި  ގޯނި   ހޮޅީގައި ަބޔަކު  ކޮށްފައިވާހަރު  ފެންޭބރުކުރުމަށް  ދުގައިސަރަޙައް

ކަމަްށ ރުނުވުމުންފޭދޫއަށް ލިުބނު ޮބޑެތި ގެއްލުްނތައް ކުރިމަތިވެފައިވަނީ މިކަމުެގ ސަަބުބން ރަށުތެރެއިން ފެން ޭބ

 ލަފާކުރެވެއެވެ.

 

  . ރެވެއެވެފަހާގަކު ކުރިމަތިވެފައިވާކަން  އިންތިހާއިއަށް ހާދިސާތައް ފެންޮބޑުވުމުގެ ގުޅިގެންހެދުމާ ލިންކުރޯޑު އައްޑޫގެ ▪

 ވޯޓަރ ސްޓޯމް ހެދިފައިވީނަމަވެސް  ފެންވަރަކަށް ރަނގަޅު ޮބޑުމަގު ފޭދޫގެ މަރަދޫ  މަރަދޫ، ހިތަދޫ،އަދި 

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ ންނެތްކަ ލުކަންދެވިަފއިސަމާ މެނޭޖްމަންޓަކަށް

 

 ަބއެއް  ހިތަދޫގެ  އަދި   މަރަދޫފޭޫދގެ  މަރަދޫ،  ފޭދޫގެ،  މަރަދޫ،  ދިޔައިރުފެންޮބޑުވަމުން  ވިއްސާރާއިގައި  ކުރަމުންދާ  މިހާރު ▪

 ގެއްލުންތަކެއް ޮބޑެތި ވަރަށް ސަަބުބން ނެތުމުގެ ޤާއިމުވެފައި ނިޒާމު ނަރުދަމާގެ  ދުތަކުގައިސަރަޙައް

 .ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ

 

މިފަދަ ގޮތަަކށް ވިއްސާރަވެހުމުގެ    ސަަބުބްނ،  ެނތުމުގެ  ޤާއިމުވެފައި  ނިޒާމު  ނަރުދަމާގެ  ގެތަކުގައި  ސިޓީގެ ަބއެއް  އައްޑޫ ▪

 އް ނަޖިސްތަ ހުންނަ ޓޭކުތަކުގައި ސެޕްޓިކު ފުރިގެން ފެންތައް ހުންނަ ހެދިފައި ޓޭކުތަކުގައި ސެޕްޓިކުސަަބުބން، 

 .ކުރިމަތިވެފަވެއެވެ ދަތިތަކެއް އެތައް ރައްޔިތުންަނށް  ،ފައިާބ ގޭތެރެއަށް
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  ދެ ފެންޮބޑުވެފައިވާތަކެއް ލިިބފައިވުމާއި، ގެއްލުން ޮބޑެތި ގެއަށް 1 ވަދެ ފެން ގެއަކަށް 28ތަދޫގެ ހި ▪

 30  ހިމެނޭގޮތުން  ސެންޓަރު  ޔޫތު   ގެއާއި   5  އެރަށުގެކޮށް،  މަސައްކަތް  ހިއްކުމުގެ  ފެން  ޖަހައިޕުމް ޕަ  ދެއްގައި ސަރަޙައް

  ޖަހާދެވިފައެވެ. ވެލި ަބސްތާ

 

 މަރަދޫގެ   ސަަބުބން  ވިއްސާރައިގެ   ކުރި   ގައިމަހު  އޮގަސްޓް  މަހާއި އަދި    ޖުލައިމަހާއި،    ޖޫން   އަހަރުގެ  ވަނަ  2019 ▪

 ލިިބފައިވާ  ތަކެއްޗަށް ގެންގުޅޭ ހިފާ ރުނީޗަރާއިލިިބފައިވުުމން، ފަ  ގެއްލުންތަކެއް ޮބޑެތި ވަރަށް ގެއަކަށް 30

ވާފައިވާނެއެވެ. އެގެއްލުންތަކުްނ އަރައިނުގަނެވި  ފޮނު ތަކަށްފަރާތް ކަމާެބހޭ ރިޕޯޓެއް އެސެސްމަންޓް ގެއްލުންތަކުގެ

ތަްއ ވުރެ ޮބޑެތި ގެއްލުންއަހަރު ކުރި ވިއްސާރައިން ލިުބނު ގެއްލުންތަކަށް 2019އުޅެނިކޮށް މި ވިއްސާރާގައި 

 ލިިބފައިވެއެވެ.

 
 ޮބޑުވެފައިވާ ެފންލިިބފައިވުމާިއ،  ގެއްލުންތަކެއް އެކިވަރުގެ ވަދެ،ފެން ގެއަކަށް 20މަރަދޫގެ މި ވިއްސާރާގައި  ▪

 ޭބނުންތައް  ޒަރޫރީއަދި  ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. ކުރިއަށް މަސައްކަތް  ހިއްކުމުގެ ފެން  ޖަހައިޕުމްޕަ ސަރަޙައްދުގައި

 ވެއެވެ.ރެފާހަގަކު ހުރިކަން ގެތައް ަބއެއް ގޮސްފައިވާ ލަަތށް ޙާ ގޮތެއްނެތިފައިވާ ފުއްދޭނެ

 
  ދުގައި ސަރަޙައް ފެްނޮބޑުވެފައިވާ ލިިބފައިވުމާއި، ގެއްލުންތަކެއް އެކިވަރުގެ ވަދެ،ފެން ގެއަކަށް 41މަރަދޫ ފޭދޫގެ  ▪

 ޖަހާދެވިފައެވެ.  ަބސްތާ   ވެލި  ވަނީ  ގޭގޭގައި  ޭބނުންވާ  އެންމެ  އެހީތެރިކަންކޮށް،  މަސައްކަތް  ފެންހިއްކުމުގެ  ޖަހައި   ޕުމްޕަ

 
 ނުލިޭބވަރުގެ ކުވެސް ދުވަހަ ވާރެވެހި ޯބކޮށް ޚިލާފަށް ވަނަ ދުވަހު އާދަޔާ  14ވަނަ ދުވަހާއި  13މި މަހުގެ  ▪

 ޮބޑެތި  ށްކަގެއަ  66  ވަދެ،ފެން  ގެއަކަށް  544ފޭޫދގެ  މިހާތަނަށް ެބލިެބލުުމން    .އެވެއިވެ ލިިބފަ  ފޭދޫއަށް  ޮބޑުގެއްލުމެއް

 އިންތިޒާމް ވީއްުލމުގެ ރޯދަ ފަރާތަށް 420 ދިރިއުޅޭ  ގޭގައި 66އެރަށުގެ  ލިިބފައިވުމާިއ، ގެއްލުންތަކެއް

 ވެއެވެ.ހަމަޖައްސާދެވިފައި

 
 އެހީތެރިކަންކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވުމާއި،  މަސައްކަތް ހިއްކުމުގެ  ފެން ހައިޖަ ޕުމްޕަ   ދެއްގައިސަރަޙައް ހަތަރު ފޭދޫގެ ▪

  ވެއެވެ.ޖަހާދެވިފައިވަނީ  ވެލި ަބސްތާ 61 ގެއެއްގައި 12ޭފދޫގެ  ޭބނުންވި ޮބޑަށް އެންމެ
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ވެ. ގެންގުޅޭ އާލާތްތަކަށެވިއްސާރާއިގެ ސަަބުބން ގެއްލުންތައް ލިިބފައިވަނީ ގޭތެރޭ ޭބުނންކުރާ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާ  މި ▪

 544ގެއްލުން ލިުބނު  އެރަށުގައި މި ވިއްސާރާއިގެ ސަަބުބންފޭދޫއަށް ސީދާ ލިިބފައިވާ ގެއްލުން އެނގޭނީ އަދި 

 ގޭގެ ސާފު އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓެއް ލިބުމުންނެވެ.

 
 ފަރުދުންގެ ިމއްލައަ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސިޓީއަށް ލިޭބ ޮބޑެތި ވިއްސާރާއިގެ ސަަބުބން އައްޑޫ  ▪

 .ބޭނުންވެއެވެ  ޙައްލެއް  ދާއިމީ   ޙައްލުކުރުމަށް  މިކަން  ކަމަށާއި،   ދަތިކަމެއް  ޙައްލުކުރުމަކީ  މިކަންކަންތައް  ހައިސިއްޔަތުން

 

 : ކަންކަން ޙައްލުކުރެވެމުން އަންނަ   (5

އްޞަކޮށް ޚާ  ،ތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތިސާތަުކގައި ކާރިއަހަރުފާއިތުވި  ން  އޮތޯރިޓީ  މެނޭޖްމަންޓް  ޑިޒާސްޓަރ  ނޭޝަނަލް ▪

 ސިޓީއަށް ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. އައްޑޫ

 

 ޑިޒާސްޓަރ  ޭނަޝނަލްރަށްތަކަށް ލިެބމުްނދާ ގެއްލުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން  ގެ  ސިޓީ  މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި އައްޑޫ ▪

 މަންޓް، އެފަރާތުން ހައްދަވަުމން ގެންދަވައެވެ.އެސެސްނުވާ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓުތަކުގެ  ފޮައށް  އޮތޯރިޓީ  މެނޭޖްމަންޓް

 

ސަދަން އޭރިއާގެ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އޭރިއާ   ން އައްޑޫ ސިޓީގެއޮތޯރިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޑިޒާސްޓަރ ނޭޝަނަލް ▪

ޕު  މްފުރަތަމަ ޕަ އެންމެ އެއޮތޯރިޓީން ފައިވެއެވެ. އަދި އްވާޕު ފޯރުކޮށްދެމްފެންހިންދުމަށް ޭބުނންވާ ޕަކޮމާންޑަރަށް 

 ފައިވެއެވެ.ޕު ފޯރުކޮށްދެއްވާމްޑޫ ސިޓީއަށް ޕައައް ދެއްވައިގެންއިސްކަމެއް  ޮބޑުޕްރޮޖެކްޓު ފެށިއިރު، އެންމެ 

 

މުގެ މަސައްކަތް  ގެއެއްގެ އެސެސްމަންޓް ފޯމުތައް ފުރު   95މި ވިއްސާރާގައި ގެއްލުންތައް ލިިބފައިވާ އައްޑޫ ސިޓީގެ   ▪

ވާތީ، ެއ ިލިބފައިއަށް އޮތޯރިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޑިޒާސްޓަރ ނޭޝަަނލް ގައި ކުރިއަށްދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތުސިޓީ އައްޑޫ

 ފައިވެއެވެ.މަޢުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅި

 

އަށް އޮތޯރިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޑިޒާސްޓަރ ނޭޝަނަލް އްރިޕޯޓުތަ އެސެސްމަންޓްފަަދ ދެންނެވުނު  ކައުންސިލްތަކުން ▪

 ،އަގުކުރުމަށްފަހު ،ހަދައި ކޮމިީޓން އެ ރިޕޯޓްތަުކގެ އެސެސްމަންޓެއް އެސިސްޓަންޓް ރިކަވަރީހުށަހެޅުމުން، 
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 ތަކެތީގެ  ހިފައިގެންގުޅޭ  ބޭނުންކުރާ  ފުއްދަން  ޭބނުްނތައް  ޒަރޫރީ   ލިޭބނީ  ގޮތުގައި  ަބދަުލގެަބދަލުދެމުން ގެންދިއުމާއި،  

 ގެއްލުމަށްވެސް  ލިބޭ ްތތަކަށް  މާރާޢިގެއްލުން ލިިބފައިވާ    ކާރިސާގެ ސަަބުބން  އަދިޕަސަންޓް ކަމަށާއި،    20  ތެރެއިން

ލުގެ ދަށުން ިމ ވިއްސާރާގައި ގެއްލުން ލިުބުނ ޞޫދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އު   ަބދަލު  ދަށުން  ރައިޓީރިއާއެއްގެކް  ވަކި

 ރަށްތަކަށްވެސް ަބދަލު ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.އައްޑޫ ސިޓީގެ 

 

، އެކަން ެބްއލަވައި އެ ަބދަުލ ނީ ދާޓުތަކަށް ގެއްލުމުގެ ާމލީ ަބދަުލ ހަމަޖެހިގެންއެސެސްމަންޓް ރިޕޯއަދި މިފަދަ  ▪

 އަށްން ިމނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭންސްއޮތޯރިޓީ މެނޭޖްމަްނޓް ޑިޒާސްޓަރ ޭނޝަނަލް ،އްސައިދެވެން އޮތްނަމަހަމަޖަ

 އެަބދަލު ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ. ޖުމްހޫިރއްޔާގެ ހުއްދައާއެކުރައީސުލް ،ފޮނުވުމުންއެަބދަލު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ެއދި 

 

މިލިއަން ރުފިޔާ  7 ގާތްގަނޑަކަށް އޮތޯރިޓީއަށް މިއަހަރު ަބޖެޓަގައި މެނޭޖްމަންޓް ޑިޒާސްޓަރ ނޭޝަނަލް ▪

ަބޖެޓުގެ ތެރެއިން ަބދަލު ހަމަަޖއްސައިދިނުމަށް  މި ަކށްތަކުްނ ލިޭބ ގެއްލުންތަހަމަޖެހިފައިވުމުން، ކާރިސާ

މަސްދުވަސް    1  މިހާރު   އެސެސްމަންޓް ފޯމްތަކަށް މާލީ ަބދަލު ލިުބމުގައިފަދަ  މިހުރަސްތަކެއްނެތެވެ. އެހެންނަމަެވސް  

 ހޭދަވެއެވެ.

 

 ސިޓީގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ އައްޑޫ އިން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް ޕްލޭނިންގ ނޭޝަނަލްއޮފް  މިނިސްޓްރީ ▪

 ހެދުމަށް  މަގު ސިޓީގެ އައްޑޫ ވާލުކޮށްގެންޙަ ކުންފުނިތަކާ ޭބރުގެ މިހާރު އަދި ،ގެންދަވާއިރުކުރިއަށް ސައްކަތްތައްމަ

 އައްޑޫ، މިގޮތުން .ގެންދަވައެވެ މުންއްވަކުރަ ޑިޒައިން ހިމަނައިގެން ަބއި ވޯޓަރ ސްޓޯމް ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިންގާ

 މަގުތައް  ގޮތަށް ހިންދޭނެ ފެން މަގުތަކުގައި ޮބޑުވާ ފެން ސަަބުބން ވިއްސާރާއިގެ، ހަދަމުންދާއިރު މަގުތައް ސިޓީގެ

 . ކުރެވިފައިވެއެވެ ޑިޒައިން

 
 ސްޓޯމް ފޭދޫގަިއ ހިންގަވާ އެވެ.ވަނީ ނިމިފަ ޕަސަންޓު 95މަސައްކަތުގެ އިނޭޖްގެ ޑްރެވޯޓަރ  ސްޓޯމްފޭދޫގައި  ▪

ގެންދަވާ  ށްއަން ކުރިގެ ެބލުމުގެ ދަށު އެންވަޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓްރީޕްރޮޖެކްޓަކީ ޑްރައިނޭޖް  ވޯޓަރ

 ކެވެ.ޕްރޮޖެކްޓެ
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 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

މަޝްރޫޢުތައްވެސް ފެއްޓުމަށް  ނިންމަވާފައިވާން އައްޑޫ ސިޓީގައި އިންޑިޔާގެ ދެ ކުންފުންޏަކުން ކުރިއަށް ގެންދަވަ ▪

ހިފައެވެ. މި ގޮތުން ައއްޑޫ ސިޓީގެ މަގު ހެދުމުގެ މި މަޝްރޫޢުތައް ނިންމުމުންވެސް މިަފދަ ގެއްލުންތަކަްށ ވަނީ ހަމަޖެ

 ވަރަށް ޮބޑު ޙައްލެއް ލިިބގެންދާެނއެވެ.

 

އެހީތެރިކަން  އުލަތުގެ ަބޖެޓުން މާލީގައި ދަލަތުޙާ  މި ދަތި ކުރިމަތިވެފައިވާ ށް ގުޅިގެން ޤައުމައާ 19-ކޮވިޑް ▪

ދަނީ ދައުލަތުެގ ވެމުންމަގުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ޮބޑުަބއި ޚަރަދުކުރެވިަނމަވެސް، އަދި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިވަގުތު ަދތި

 އެގްޒިމް ޭބންކުގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ފަންޑުކޮށް   ގެންދަވާ އިންޑިއަން  ށްއަގައި ކުރިސިޓީ  އަްއޑޫަބޖެޓުން ކަމުގައިވީނަމަވެސް،  

 އެވެ.ހުއްުޓމަކަށް ނާންނާނެ ޕްރޮޖެކްޓްއެނިމިފައިވާތީ، 

 

ގެތައް ހޯދުމަށް އެ ސިޓީގެ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވިއްސާރާއިގެ ސަަބުބން ފެންޮބޑުވާ މަްއސަލައަށް ޙައްލު  ▪

އަންނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުގައި އިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަރަބން އެންޑް  ހައުސިންގ އޮފް މިނިސްޓްރީއުސްކުރުމަށްޓަކައި 

 ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެެއވެ. ހިމެނުމަށް ލަފާދޭނެަކންމިކަން 

 
މި މައްސަލަ އެކަނި  ށްދިނުމުންޕު ފޯރުކޮމްޕަ ޮބޑުވާ މައްސަލައަށް ފެން ވިއްސާރައިގެ ސަަބުބން ރަށުތެރޭގައި  ▪

 އްލު ނުގެނެވޭނެސިޓީގެ މައްސަލައަށް މިފަދައިން ޙަ އްސަކޮށް އައްޑޫޚާވަކިން ކުރެވިގެން ނުދާނެކަމަށާއި، އްލުޙަ

އަހަރު ވަރަށް ތަފްސީލީ އެސެސްމަންޓެއް ޔަ  ގުޅޭގޮތުން މިދި  ޮބޑުވާ ސަރަޙައްދުތަކާރާއްޖޭގައި ފެން  ،  ކަމަށް ަބޔާންކޮށް

  މިނިސްޓްރީ އޮފީހަށާއި  ވަނީ ހައްދަވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ންއޮތޯރިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޑިޒާސްޓަރ ނޭޝަނަލް

 ފޮނުއްވާފައެވެ.އަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ،އަށާއިިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް ޕްލޭނިންގ ނޭޝަނަލް

 
 އެސެސްމެންޓްގައި މިފަދަ ކާރިސާތަކަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ލިިބގެންދާނީ، ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުން ގުޅިގެން ޤައުމުގެ އެ

ތްތަކެްއ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި މިފަދަ ކަންކަން ހިމަނައި އަވަސް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަ

 ކޮށްގެންނެވެ.
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 ހުށަހެޅުން  .6

  ގައިތަކުން ދުސަރަޙައް ަބއެއް ފޭދޫގެއެސިޓީގެ  ވިއްސާރާގައި މިހާރުކުރަމުންދާ ރަށްތަކަށް ސިޓީގެ  އައްޑޫ : 1ހުށަހެޅުން 

ެބލިެބލުުމން ހުރިކަން ކޮމިޓީން  އަށްސާފައި ގޯނި ަބޔަކު  ގައިހޮޅިތަކު ހަރުކޮށްފައިވާ  ފެންޭބރުކުރުމަށް

 އަދި ؛ އިން އެމައްސަލަ ަބލައި ތަޙްޤީޤުކުރުންސް ޕޮލިސް ސަރވިސްފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މޯލްޑިވް

 

ކުރާ ވިއްސާރާގައި ފެންޮބޑުވެ ގެއްލުންތައް އެސިޓީގެ ރަށްތަކަށް  އައްޑޫ ސިޓީއަށް އަހަރަކުވެސް ކޮންމެ : 2ހުށަހެޅުން 

 މި ،އިގެންވަ ަބހައްޓަ ވިސްނުން ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން މަްއސަލަ މި، ކުރިމަތިވަމުންދާއިރު

 .އިންތިޒާމްކުރުން ތަުރތީުބކޮށް މަތިން ގޮތްތަކެއްގެ ރޭވިފައިވާ ޙައްލެއް ދާއިމީމައްސަލައަށް 

 

ގެއްލުންތަކުގެ ަބަދލު ހޯދުމުެގ  ލިިބފައިވާސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް  އެ ވިއްސާރާގައި ކުރާ ސިޓީއަށް އައްޑޫ :3ހުށަހެޅުން 

ގޮތުން ފުރަންޖެހޭ އެސެސްމަންްޓ ފޯމްތައް ފުރުމުގައި އެފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި، އަދި އެަފރާތްތަކަށް 

ދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައި، ކަމާެބހޭ އިލިިބފައިވާ ގެއްލުންތަކުގެ ަބދަލު ހޯދުމަށް ފުރާފައިވާ އެސެސްމަންޓް ފޯމްތައް 

 ނޭޝަނަލްއާއި ކައުންސިލް ސިޓީ އައްޑޫއެފަރާތްތަކަށް ލިިބފައިވާ ގެއްުލންތަކުގެ ަބދަލު ހޯދައިދިނުަމްށ 

 އަދި ؛ ލަސްނުކޮށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުން ގުޅިގެން އޮތޯރިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޑިޒާސްޓަރ

 

ވިއްސާރަ ވެހެމުންދާތީ، އެ ސިޓީގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ފެން ހިންދުަމށް ޯބކޮށް  ސިޓީއަށް އައްޑޫ މިހާރުވެސް  :4ހުށަހެޅުން 

ޕުތައް  މްލަސްނުކޮށް ޕަ ، އެރަށްތަކަށްސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ގުޅިގެން ،ޕު ނެތް ރަށްތަކަށްމްޕަ

 އަދި ؛ ފޯރުކޮށްދިނުން

 

އަކީ އެ ސިޓީގެ މަގުތައް އުސްވެފައި  މައްސަލައެއް  ދިމާވާ    ން ފެންޮބޑުވާ  ސަަބުބން  ވިއްސާރާއިގެ  ސިޓީއަށް  އައްޑޫ   : 5ހުށަހެޅުން  

ރަށުގެ ިބމުގެ ގެތަށް ތިރިކަން ކަމަށް ކޮމިޓީން ެބލިެބލުމުން ފާހަގަކުރެވޭީތ، އެ ސިޓީގެ ތިރި ގެތައް 
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އްކަތްކޮށް، މި ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ އިދާރާތަކުން ގުޅިގެން މަސަ ،އުސްކުރުމަށްޓަކައިއިން ފެށިގެން ލެވެލްއިން

 އަދި ؛ މައްސަލައަށް އަވަސް ޙައްލެއް އެފަރާތްތަކަށް ހަމަޖައްސައިދިނުން

 

: ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރަމުން ދަނިކޮށް، ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ަވރަށް ޯބކޮށް ވާރޭވެިހ، މި 6ހުށަހެޅުން 

 ކޮމިޓީއަށް ޮބޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންދާކަން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ވިއްސާރާއިގެ ސަަބުބން 

ރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ގުޅިގެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، ސައެފަރާތްތަަކށްވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، 

 އެފަރާތްތަކަށް ލިެބުމންދާ ގެއްލުްނތައް އަވަހަށް ޙައްލުކޮށްދިނުން. 

 

 މުން ނިން  .7

 ގެއްލުްނތަކުން ޮބޑެތި ކުރިމަތިވެފައިވާ  ސިޓީއަށް އެ ވިއްސާރާގައި ިމހާރުކުރަމުންދާ ރަށްތަކަށް ސިޓީގެ އައްޑޫ

 ކަންކަމުގެ   ފާހަގަކުރެވުނު  ކޮށް،ރާސާދި  ގުޅޭގޮތުން  ކަންކަމާ  ޙައްލުހޯދިދާނެ  ތެރެއިން  ދާއިރާގެ  ކޮމިޓީގެ  މި  އަރައިގަތުމަށްޓަކައި،

 މައިކްރޯސޮފްޓް  ދުވަހު ަވނަ 2020 މެއި 18 އަދި،. ހުށަހަޅާފައިވާނެެއވެ ރިޕޯޓުގައި މި ހުަށހެޅުންތަކެއް  ކޮމިޓީން މައްޗަށް

 ކޮމިޓީގެ   ހުށަހެޅުންތަކާއެކު  ހިމަނާފައިވާ  ރިޕޯޓުގައި  ަބއްދަލުވުމުގައި  ވަނަ  17  ކޮމިޓީގެ  މިއަހަރުގެ  ޭބއްވި  މެދުވެރިކޮށް  ޓީމްސް

 ަބއްދަލުވުމަށް  ކޮމިޓީގެ ފާސްކޮށްފައިވަނީ ރިޕޯޓު މި، މަޝްވަރާކޮށް މެދުގައި މެންަބރުންގެ ކޮމިޓީގެ ފާސްކުރުމާމެދު ރިޕޯޓު

 .އިއްތިފާުޤންނެވެ މެންަބރުންގެ ޒިރުވިހާ

 

 ރިއާޢަތްކުރައްވައި،  ަމއްޗަށް  ހުށަހެޅުންތަކުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޮމިޓީން  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި  ދިރާސާކޮށް،  މައްސަލަ  މި  ވީމާ،

 .ހުށަހަޅަމެވެ ޓްރިޕޯ މި  އެދި ނިންމަވައިދެއްވުން ގޮތެއްގެަމތިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ރިޕޯޓާމެދު މި
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 ޖަދުވަލު  .8

ނިސްަބތް ަބިއވެރިވި ކޮމިޓީގެ ަބްއދަލުވުންތަކަށް މެްނަބރުން ޭބއްވި  ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ .1

 " ގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި އެވަނީއެވެ.1-ރިޕޯޓުގެ "ޖަދުވަލުމި ޒިރީގެ ތަފްޞީލު ހާއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ 

 

މި މައްސަލައާ   ަބއްދަލުވުމުގައި  ވަނަ 16ކޮމިޓީގެ  މިއަހަރުގެ ޭބއްވި ދުވަހު ވަނަ 2020 މެއި 16ގެ ކޮމިޓީ .2

 މި ޕްރެޒެންޓޭޝަްނ،  ކޮމިޓީ ަބއްދަލުވުމުގައި ހުށަހަޅުއްވާދެއްވިއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  ގުޅޭގޮތުން

 ." ގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި އެވަނީއެވ2ެ-ރިޕޯޓުގެ "ޖަދުވަލު

________________________ 
 

 

 
 

 

ޝަރީފް އިްބރާހީމްދާއިރާގެ މެންަބރު  މަރަދޫ  
މުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ  

 

 

 

 

 

 

 



 

- 21 - 
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 1- ޖަދުވަލު 

 ިނސްަބތް ަބއިވެރިވި މެންަބރުން ަބއްދަލުވުްނތަކަށް ކޮމިޓީގެ ޭބއްވި ދިރާސާކުރުމަށް މައްސަލަ މި ކޮމިޓީން

  ތަފްޞީލު ހާޒިރީގެ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ
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 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްތަކަށް މިހާރުކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި އެ ސިޓީއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑެތި  

ދާއިރާގެ  ގެ ކޮމިޓީ  ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި، 

  ކޮމިޓީގެއެ  އްވިބޭ ރުމަށްދިރާސާކު  ތެރެއިން ޙައްލުހޯދިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން

 ރިޕޯޓު ހާޒިރީ ގޮތުގެބައިވެރިވި  މެންބަރުން ތަކުގައިބައްދަލުވުން
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 2- ޖަދުވަލު 

 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ސިޓީ އައްޑޫ  ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައާ މި

 

 

 

 

 

 

 

 



ގައި އައްޑޫސިޓީ އަށް ކުރި 2020މެއި 14
ވިއްސާރައިގެ ހާދިސާ ރިޕޯޓް

c



ވިއްސާރައިގައި ލިބުނު ގެއްލުމުގެ މައުލޫމާތު

 ލިބިފައިވ ގެއަށް ފެން ވަދެ އެކި ވަރުގެ ގެއްލުނ20ް
 ޖަހައި ފެން  ފެން ބޮޑުވެފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ޕަންޕް
ނުހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވެ

މަރަދޫ 

ގެއަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން  1ގެއަށް ފެން ވަދެ 28
ލިބިފައިވ 

ންޕް ޖަހައި ފެން  ފެންބޮޑުވެފައިވާ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ޕަ
ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވ  

30ން ގެއާއި ޔޫތު ސެންޓަރު ހިމެނ ގޮތ5ުހިތަދޫގެ 
ބަސްތާ ވެލިޖަހާ ދެވިފައިވ 

ހިތަދޫ

ލިބިފައިވ ގެއަށް ފެން ވަދެ އެކިވަރުގެ ގެއްލުނ41ް
ޖަހައި  ފެންބޮޑުވެފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ޕަންޕް
ފެންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވ 

ބަސްތާ ގ ގ ގައި ވެލި އެހީތެރިކަން އެންމެ ބ ނުންވާ 
ޖަހާދެވިފައިވާ

މަރަދޫ ފ ދޫ
ގެއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން  66ގެއަށް ފެންވަދެ 544

ލިބިފައިވ  
ފަރާތަށް ރޯދަ ވީއްލުމުގެ  420ގ ގައި ދިރިއުޅ  66

އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާދެވިފައިވ 
ން ހިއްކުމުގެ  ހަތަރު ސަރަހައްދެއްގައި ޕަންޕު ޖަހައި ފެ

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވ 
61ގެއެއްގައި 12އެހީތެރިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ބ ނުންވި 

ބަސްތާ ވެލިޖަހާދެވިފައިވާ

ފ ދޫ



ހިތަދޫ
ފެންބޮޑުވާ ސަރަހައްދުތައް 

ން އުތުރަށްގޮސް ލިންކް ރޯޑާއި  ހިތަދޫގައި އާއްމުކޮށް ފެންބޮޑުވަނީ އެޅަދީދީ މަގުގެ އިރުން ޑެއިޒީމަގު
ދެމެދުގައިވާ ސަރަހައްދުގައި

އާއްމުކޮށް އަހަރަކު ދެފަހަރު ވިއްސާރަވެ ފެންބޮޑުވ 
ގެއްލުން ލިބ ރުގެ ވާރ ވެހ  ކޮންމެ ފަހަރކުވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް ގ ގެއަށް ފެންވަދެ އެކިވަ



މަރަދޫ
ފެންބޮޑުވާ ސަރަހައްދުތައް 

މަރަދޫގައި އާއްމުކޮށް ފެންބޮޑުވަނީ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި
އާއްމުކޮށް އަހަރަކު ދެފަހަރު ވިއްސާރަވެ ފެންބޮޑުވ 
 ލިބ ގެއަށް ގެއަށް ފެންވަދެ އެކިވަރުގެ ގެއްލުނ83ްކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އެވްރެޖްކޮށް ދެ ސަރަހައްދުން 



މަރަދޫފ ދޫ 
ފެންބޮޑުވާ ސަރަހައްދުތައް 

ސަރަހައްދެއްގައ3ިމަރަދޫފ ދޫގައި އާއްމުކޮށް ފެންބޮޑުވަނީ 
އާއްމުކޮށް އަހަރަކު ދެފަހަރު ވިއްސާރަވެ ފެންބޮޑުވ 

ގެއަށް ގެއަށް ފެންވަދެ އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ލިބ 63ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އެވްރެޖްކޮށް 



ފ ދޫ
ފެންބޮޑުވާ ސަރަހައްދުތައް 

އާއްމުކޮށް ވާރ  ވެހ އިރަށް ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވ  
ށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބ ވާރ ވެހި ފެންބޮޑޫވުމުގެ ހާދިސާތަކުގައި ރަށުގެ ގިނަ ގ ގ ގެ ރައްޔިތުންނަ



ފެންހިންދާ ނިޒާމު

ހިތަދޫމަރަދޫ ދޫ މަރަދޫފ  

12ހިތަދޫގެ 
ސަރަހެއްދެއްގައި  
ޓި  ޖަންކްޝަން ބެހެއް
ފައިޕީވީސީ ޕައިޕް އަޅާ
ންޕް  ދެސަރަހައްދުގައި ޕަ

ބެހެއްޓި ފެންބ ރުކުރ ގޮތަށް  
ހެދިފައިވ  

ން  މަރަދޫގެ ބޮޑު މަގު
ފެށިގެން ލިންކްރޯޑް 

ފޫޓްގެ  1200ހުރަސްކޮށް 
ޕައިޕް އަޅާ މޫދަށް
ފައިފެންބ ރުވާގޮތް ހެދި

ގުން  މަރަދޫފ ދޫ ބޮޑު މަ
ފެށިގެން ލިންކްރޯޑް 

ފޫޓްގެ  950ހުރަސްކޮށް 
ޕައިޕް އަޅާ މޫދަށް
ފައިފެންބ ރުވާގޮތް ހެދި

ފ ދޫ

ފ ދޫ ބޮޑު މަގުން ފެށިގެން
1500ލިންކްރޯޑް ހުރަސްކޮށް 

ފޫޓްގެ ޕައިޕް އަޅާ މޫދަށް
އިވާ އަޅާފަފެންބ ރުވާގޮތަށް 

ރ  ސްޓޯރމް ވޯޓަހޮޅިލައިން 
ށުމަށް  ޑްރެއިނ ޖް މަސައްކަތް ފެ

ނަގާފައިމިހާރު ވަނީ 



ފަޔަރ  / އެމްއެންޑީއެފް 
އެންޑް ރެސްކިޔު

ށް ބ ނުންވާ  އެމެރޖެންސީގައި ރައްޔިތުންނަ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

ފުލުހުން
އެންމެ  ސިފައިންނާ ފުލުހުން ގުޅިގެން
ރާތްތަކަށް  ބޮޑަށް އެހީތެރިކަން ބ ނުންވާ ފަ

ވަގުތުން ވަގުތަށް ބ ނުންވާ އެހީތެރިކަން  
ފޯރުކޮށްދިނުން

ކައުންސިލް 
ތެރިވާ އެމަރޖެންސީ ހާލަތުގައި ހަރަކާތް  .

އެންމެހާ  ފުލުހުންނާއި ސިފައިނަށް ބ ނުންވާ
ކަންކަން ފެސިލިޓ ޓް ކޮށް ދިނުން
 ނަގައި  ގ ގެއަށް ލިބ  ގެއްލުމުގެ ރިޕޯޓްތައް
އަދި ކަމާބެހ  ނ ޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނ ޖްމެންޓާ

ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާކުރުން
ދައި  އެހީތެރިކަން ބ ނުންވާ ފަރާތްތައް ހޯ
ނުންވާ  އެފަރާތްތަކަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް ބ 
ންއިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަވައި ދިނު

ފެންބޮޑުވުމުން އެހީތެރިވާ ފަރާތްތައް



ފެންބޮޑުވުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުތައް
ކަށް ވުރެ މަގުތައް އުސްވުމުގެ  ވެލި މަގުތައް ހެދުމަށް ތަފާތު އެކިފަހަރުމަތިން ފަސް އެޅުމުގެ ސަބަބުން ގޯތިތަ

ސަބަބުން ގޯތިތެރެއަށް ފެންވަދެ ގެތަކަށް ފެންވަނުން

 ހޮޅިތަކުގެ ތެރެއަށް ވެލި އެޅި  ވެލި މަގުތައް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވާރ ވެހ އިރަށް ޖަންކްޝަން ބްލޮކްވާގޮތް ދިމާވެ
ހޮޅިތައް ބެދުން

ފެން ބ ރުނުވުންދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ގަޑީގައި ވާރ ވެހުމުން ފެން ބ ރުކުރަން ވަޅުލާފައިވާ ހޮޅިތަކުން



ކަތް އަވަހަށް ފ ދޫގެ ސްޓޯރމް ވޯޓާރ ޑްރެއިނ ޖް ސިސްޓަމް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައް
ނިންމާލެވ ނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހިގެން ދިޔުން

ތައްފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ބ ނުންވާ ހައްލު

ސްޓަމް ގާއިމު އައްޑޫގެ އެހެނިހެން އަވަށްތަކުގައި ސްޓޯރމް ވޯޓަރ ޑްރެއިނ ޖް ސި
ކަތް އަވަހަށް ފެށ ނެ ގޮތެއް  ކުރުމަށްޓަކައި މިވަގުތު ޑިޒައިން ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައް

ހަމަޖެހިގެން ދިޔުން

ރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފެން ބޮޑުވާ ގ ގެތައް އުސްކުރުމަށްޓަކައި އެހީތެރިކަން ބ ނުންވާ ފަ
ފޯރުކޮށްދިނުން

ނޑަފެށިގެންއިންލެވެލްބިމުގެގ ގެ އިމާރާތްކުރުމުގައި ރަށުގެ އެޅ  މިންވަރަށް އުސްކުރަން ކަ
ހިމެނުންބިލްޑިންގ ކޯޑުގައި ޖެހ  ކަމަށް 




