އައްޑޫ މީދޫ ގައި ކަނޑަމުންދާ ނެރުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅގޮތުން މިނިސްޓްރީން އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އިން ނެރ ނޫސްބަޔާން
ނ
ތތަކާއި އާލާތްތައް ބނުންކޮށްގެ ް
އމުކޮށް ނެރުކޮންނަ ގޮ ް
އައްޑޫ މީދޫ ގައި ކަނޑަމުންދާ ނެރެއްގެ ތަންގަނޑެއް ،އާ ް
ނ
ނށް އޮޅު ް
ފުންނުކުރެވިގެން ނެރުގެ ބރުގެ އެ ހިސާބު ގޮއްވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި ގުޅިގެން އާންމުން ަ
ދކަން ފާހަގަކުރެވތީ ދަންނަވަމެވެ.
އަރާ ގޮތްތަށް ވާހަކަ ދެކެވެމުން ާ
އައްޑު އަތޮޅުގެ މީދޫގައި ކުރިއަށްދާ ނެރުކެނޑުމުގެ މަސައްކަތަކީ ،މަސްދޯނިފަހަރާއި އެހެނިހެން ކަނޑުގެ އުޅަނދު
ދަތުރުކުރަންޖެހ ރާސްތާ ކުރުވެ ،ތެލުގެ ޚަރަދު އެތައް ގުނައެއް ކުޑަވުން ފަދަ ފައިދާތަކަށް ވިސްނައި އެރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ
އެދުމުގެ މަތިން ފަރުމާ ކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވ މަސައްކަތެކެވެ .އެ ނެރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖގައި
މސައްކަތުގެ އެންމެ ފަހު
އއްގޮތަށެވެ .އެހެންނަމަވެސްަ ،
ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ އެފަދަ އެހެން އެތައް މަޝްރޫޢުތަކާ ެ
މަރުހަލާގައި ،ނެރުގެ އެންމެ ބރު ސަރަޙައްދުގެ ފަރުގެ އާނުގަނޑު އާދަޔާޚިލާފަށް ހަރުވެފައި ވަރުގަދަ ކަމުން ،އެތަން
ވނު ކަމެކެވެ.
ތތައްބނުން ކޮށްގެން ވެސް ނުކުރެ ު
ފުންކުރުމަކީ އާއްމުކޮށް ނެރު ފުންކުރުމަށް ބނުންކުރެވ ގޮ ް

މަޝްރޫޢުގެ

ރގެ ސަރަޙައްދު ފުންކުރެވތޯ
މ ބ ު
ގން ނެރުގެ އެން ެ
ތތައް ބނުންކޮށް ެ
މަސައްކަތާ ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުން މެޝިނަރީއާއި އެކި ގޮ ް
ތ ހަމައެކަނި ޙައްލަކީ ވަކި
ފއެވެ .އެހެންކަމުން މިކަމަށް އޮ ް
ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅުއަހަރު ކުރި މަސައްކަތްކޮށް ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެ ަ
އުސޫލުތަކެއްގެ ދަށުން ނެރުގެ މިހިސާބު ގޮއްވުން ކަމުގައި ހުށަހެޅުނެވެ .މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް
ދއްގައި ނެރު ކެނޑުމަށް،
ނ  20މީޓަރުގެ ފުޅާ ސަރަހައް ެ
ލފާގެ މަތި ް
ރންގެ ތަޖްރިބާއާއި ަ
ހަމަޖެހިފައިވަނީ ،ކަމާބެހ މާހި ު
އެސަރަހައްދުގެ މޫދުއަޑީގައިވާ އާދަޔާޚިލާފު ހަރު ބިން މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް މަގުފަހިވާނ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރުމެވެ.
އޓަށް އަސަރު ފޯރާ މިންވަރު ބަޔާން ކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހ
މިހުށަހެޅުމާއި އެކު ،ގަވާއިދު ނަންބަރު( 2016/R-27 :ތިމާވެ ް
ނވަޔަރަންމެންޓަލް އިމްޕެކްޓް
އ ް
އކަތް ކުރުމަށް މިމަޝްރޫޢުގެ ެ
ގ މަތިން ،ނެރުގޮއްވުމުގެ މަސަ ް
ގަވާއިދު) އާއި އެއްއްގޮތްވާގޮތު ެ
އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް (އީ.އައި.އ) އަށް އިޞްލާޙެއް ތައްޔާރުކޮށް އިތުރުކުރެވުނެވެ .މި އިޞްލާޙުގެ ދަށުން ،މި މަޝްރޫއު
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނެރުގެ އެ ހިސާބު ގޮއްވުމުން އެސަރަޙައްދުގެ މާޙައުލަށް ކުރާނެ އަސަރުތައް ދިރާސާކުރުމަށް ވަނީ
އަންގާފައެވެ .މި ދިރާސާގެ ނަތީޖާއަށް ބިނާކޮށް އައްޑޫގެ މީދޫގައި ނެރުގޮއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުއްދަ
ފނި އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައި ވުމާއި އެކު ކަމުގެ
ދީފައިވަނީ އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވނެ އަލި މަގެއް ނު ެ
ށ
ދ ގޮތަކަށް އެކަން ކުރުމަ ް
ށ އެންމެ ގެއްލުން ކުޑަވާނ ފަ ަ
ޓ ް
މުހިއްމުކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ މަސައްކަތުން ތިމާވެއް ަ
ޝަރުތު ކޮށްފައެވެ.
މި މަސައްކަތްކުރެވ ހުޅުމީދޫ ފަރުގެ ދިގުމިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް  25ކިލޯމީޓަރެވެ .އައްޑޫގެ މީދޫގައި ނެރެއް ހެދުމަށް ކުރާ
މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ގޮއްވުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަނަކީ އެސަރަޙައްދުގެ ޖުމްލަ ފަރުގެ ސަރަޙައްދަށް ބަލާއިރު ނުހަނު ކުޑަ
މިންވަރެކެވެ .އެހެންކަމުން

މ
މި ކުރެވ މަސައްކަތަކީ އެސަރަޙައްދުގެ މުޅި ފަރު ގޮއްވުމުގެ މަސައްކަތެއް ނޫނެވެ .އަދި ި

ފަހަރު މިދެވުނު ހުއްދައަކީ މީގެ ކުރިން ގެންގުޅުނު ހަރުދަނާ އުސޫލުތައް ދޫކޮށްލައި އާއްމުކޮށް ރާއްޖގެ ފަރުތައް ގޮއްވުމަށް
އވެ.
ދެވުނު ހުއްދައަކަށްވެސް ނުވާނެ ެ
ރާއްޖގެ އިޤުތިޞާދުގެ ދުވެލި ހަލުވިވެ ތަރައްޤީގެ ތަފާތު އެކި މަޝްރޫޢުތައް ރާއްޖގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކުރިއަށްދާއިރު،
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ރާއްޖގެ ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ
މުއައްސަސާތަކެއް ގުޅިގެން ކުރުމުގައި އަބަދުވެސް ދެމި އޮންނާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަމެވެ.

