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 ނޫސްބަޔާން

ތިބި ޑީ.އާރު.ޕީ ކައުންސިލަރުންގެ ނާާޤބިލް ވިސްނުންފުޅު ބަދަލުކޮށް ތަރައްޤީއާއި، ތަހުޒީބުގެ ނަޑެއްލާގައި 
 ގެ ހަޒުރަތުގައި ދުާޢ ދަންނަވަމެވެ.هللا ވިސްނުންފުޅެއް ދެއްވާތޯ މާތް 

މެމްބަރުންނާއި ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ  2ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް ވަނަ ދުވަހު މަޑަވެލި  2192ޖެނުއަރީ  91
 ތާއި ިޚލާފް ޫނސް ބަޔާނާއި ުގޅޭ ކޮށްފައިވާ ޙަޤީޤަރަޢިސް ގުޅިގެން ނެރެ އާއްމު ކުރުމަށް މަސައްކަްތ 

ބިދީފައިވާ ގޮތުންދަންނަވަމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީން ދިވެހި ޮކންމެ ރައްޔިތަކަށް ލި
ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގައި، ސަރުކާރުން ކުރައްވަުމން ގެންދަވާ އިޚްލާސްތެިރ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަްށ ހުްއޓުން 

ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާން  ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ ރަޢިސް ހިމެިނވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ތައްޔާރު ކޮށް ގެނައުމަށްޓަކައި
 ފިންނާއި މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރިކުރަމެވެ.ޮގ 3އެމްޑީޕީގެ ނަޑެއްލާ 

އަހަރާއި ކައިރި  9ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިްލ އިންތިޚާބަށް ފަހުގައި މިއަދާއި ހަމައަށް 
އަތޮޅު ކައުންސިލް  ލްގެ ނާއިްބ ރައީސާއި،ސިމުއްދަތެއް ފާއިތުވެގެން ގޮސްފައިވިއިރުވެސް، މިދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުން

ތަރައްޤީއަށް  ނަޑެއްލަގެސިލްގެ ރައީސްގެ ފަރާތުން ކައުންނަޑެއްާލ  މަޑަވެލިދާއިރާގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު ޝިފާޒާއި
 ކަމެެކވެ. ނުހަނު ސުވާލު ުއފެދޭއެކަމައި ދެތެރޭ ރައްޔިތުން  ތަކެއް ކުރައްވާފައި ނުވާކަމީއެއްވެސް ވަރެއްގެ މަސައްކަތް

މީގެ ބަދަލުގައި ނަޑެއްލާ ގެ ތަރައްޤީ އަށް ހުރަސް އަޅުއްވައި ސަރުކާރުން ނަޑެއްލާގެ ތަރައްޤީ އަށް ރާވައިވާ 
ގިނަމަޝްރޫއު ތަށް ހުޓުވާލުމުގެ ހީލަތްތެރި ރޭވުމުގެ ދަށުން މަތިދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ޤައުމީއިދާރާއަށް އެއްބާރުލުން 

ގައި ބޭއްވިފައިވާ ކައުންސިލްގެ  91:11ވީ ހޯމަ ދުވަހު ހެދުނު  2199އޭޕްރީލް  14ނުދޭނޭ ކަމުގައި ވިދާޅުވެ 
ނަމްބަރ ގަރާރުގެ ަސބަބުން ނަޑެއްލާގެ ތަރްއްޤީ އަށް   NC/2011/04-418ބައްދަލުވުމުން ފާްސ ކޮށްަފއިވާ 

ނަެޑއްލާގެ  ގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން 2192ވަނީ ގިނަގުނަ ހުރަސްތކަކާއި ކުރިމަތި ވެފައެވެ. ނަމަވެސް 
ރައްޔިތުންނަށްޓަކާ ސަރުކާުރން ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ މަސައްކަތް ތަށްކުރެއްވުމުގައި ސަރުކާރަށް އެބާުރުލން 
ދެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންުފނި ތަުކގެ ވެރިންނަށް ބިރުދައްކަވައި އިންޒާރު ދެއްވަމުން ދާިއރު 

ގައި އެއްދަންފަޅީގެ ސްކޫލަކަްށ ބަަދލު  2193އްޤީ ކުރެއްވުމާއި ނަޑެއްލާ ސްކޫލް ނަޑެއްލާގެ ޕްރީސްޫކލް ތަރަ 

 މަޑަވެލި ދާއިރާ 

 އޮފީސް ނަޑެއްލާ އެމް.ޑީ.ޕީ

 7906110ފޯން: 

 mdpmadavelidhaaira@gmail.comލް: އީމެއި
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Focal point Contacts: Hoadedhoo 7781067 Nadella 0176997 Madaveli 7773722 Thinadhoo(Dhekunu)  9881920  

ތަރައްޤީ ވަޅުޖައްސަވައި ނިސްބަތްވާ ާޕޓީގެ ރަށުގެ  ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި
ގަވާ ޙަރަކާތްތަކަކީ ކަނޑައެޅިގެން މިޭބފުޅުން ިހން ޤާޫނނައި ހިލާފަށް  ށްދަޖައްސާލުމަސަރުކާރު އިނކޮށިވިސްނެވުމާއިއެކު 

 ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައި މިބޭފުޅުން ހޮއްވެވި މަޤުސަދާއި ވެސް ތަޢާރުޒްވާ ކަމެއްކަުމގައި ފާހަނގަކުރަމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ މުޙައްމަދު ނާޒިމް )މިދާއިރާގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް 
ށްފައިވާ( ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް، ޚާއްސަކޮށް މަޑަވެލި ދާއިރާއަށް ފޯރުކޮށްދެއްވަންޖެހޭ އައްޔަންކޮ

ކަންތައްތައް ފޯރުކޮށްދެއްވުމުގައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރުވެސް 
ޅޭފަދަ ގޮތަކަށް ުމޖުތަމަޢުގައި ފިތުނަ ަފސާދަ ޢާއްމުވާފަދަ ދޯހަޅި އިބާރާތްތަކުން ނާޒިމްގެ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަްށ ހުރަސްއެ

ންުމ ކުރަމުްނދާ މަޑަވެލި ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ައތޮޅު ކައުންސިލުންނާއި، ރަުށކައުންސިލްތަކުްނ ނޫސްބަާޔންތައް ނެރެ ޢާ
މަޤުސަދުގައި ކަނޑައެޅިގެން ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު  ތަރައްޤީއާއި މުޅި ދާއިރާގެ ތަރައްޤީ ބަނަކޮށްލުމުގެނަޑެއްލާގެ ކަމީ 

ފަތާރްތަކުގެ މަކަރުވެރި އެޖެންޑާއާއި އެއްގޮތަށް މިބޭފުޅުން ހިންގާ ބޮޑު ޖަރީމާ އެއް ކަމުގައި ވެސް މިފުރުަސތުގައި 
 ދަންނަވަމެވެ.

ރެއިން ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް މިހެން ކަންތައްވުމުގެ އަސްލެއްކަމުގައި ބެލެވެނީ ކަމަށް ނާޤާބިލް ބަޔަކު ނޭގުމުގެ ތެ
އައްޔަން ކުރެވުމާއި، ރައްޔިތުންނަށް ފާއިދާއާއި ލާަބ ހުރި ގޮތެއްގައި ކަންކަން ބައްޓަންކުރުމުގެ ކުޅަދާނަ ަކމާއި 

 ހުނަރުވެރިކަން މިބޭފުޅުންގެ ކިބައިގައި ނެތުމެވެ.

ތަރައްޤީއާއި، ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ބޭނުންތަކަށް  ލަގެނަޑެއްކީ މުޅިދަންނަވަމެވެ. މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރަ
ނުހަނު ބޮޑު ިއސްކަމެއްދެއްވައިގެން މަޖިލީސްތެރޭގައާއި، މަޖިލީހުްނ ބޭރުގައި ައދި ސަރުކާރުތެރޭގައި ގިނަގުނަ 

ޒިމް އާއި، ގުޅޭ ނާމަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް އަމިްއލަ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތީން ކުަރއްވަވަމުން ގެންދަވާ ފަރާތަކަށް ވީހިނދު 
މަށް ނެރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަސީލަތްތަށް ބޭނުންކުރައްވާ ކައުންސިްލގެ އިދާރާ ޙިއްސާވާގޮތަށް ނަޑެއްލާގޮތުން 

ޫންސބަޔާން ކުށްވެރިކޮށް މިފަަދ ނޫްސ ބަޔާން ނުނެރުމަށް ނުހަނު އިޚްާލސްތެރިކަމާިއއެކު  މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ
ތިބި އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ހިމޭނުން ނުިތޭބނެ  ނަޑެއްލަގައިދަ ނޫސްބަޔާްނ ނެރޭނަަމ އި މިފައެދެމެވެ. އަދި ކުރިމަގުގަ

ނޫސްބަޔާނާއި ގުޅިގެން  ކަމުގެ ޔަޤީން ކަން އަރުވަމެވެ. އަދި މިފުރުސަތުގައި އިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު ޙަޤީޤަތެއްނެތް
ގެއިތުރުން އަޮތޅުކައުންސިްލ މެމްަބރ  މެމްބަރުންނާއި، އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ނާއިބްރައީސް  15ކައުންސިލްގެ  ނަޑެއްލާ

 އިސްތިޢުާފ ދެއްވުމަށް މިހިނދުން މިހިނދަށް ގޮވާލަމެވެ. މުހައްމަދު ޝިފާޒު 

 

 


