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 ގެ އިދާރާ    މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް 
 ދިވެހިރާއްޖެ   މާލެ،          
 

  425-CB/425/2022/3(PR)ނަންަބރު
 

 
 
 
 

 ނޫސް ބަޔާން 
 

  ވަޅުގަނޑު   ، ޓްރެކް ކުރިމަތިން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ތާރުގަނޑު ދަށުން މަގުމައްޗަށް ފެންލީކުވެ މާލޭގެ ފަތާ 
 ގުޅޭ ވުމާއި  ހެދިފައި 

 
 

ތާރުމާލޭގެ   މަގުގެ  ޮބޑުތަކުރުފާނު  ކުރިމަތިން  މަހުގެ  ފަތާޓްރެކް  މި  ދަށުން  ފެންލީކުވަމުންދަނީ   17ގަނޑު  ދުވަހު       ވަނަ 

ކަމަށް.އެސް.ޑަްބލިޔު.އެމް ހޮޅިއަކުން  ހެދުނު  .އެސް.ޑަްބލިޔު.އެމް  ެބލެވި،  ސީގެ  ދުވަހުގެ  އެ  ފަރާތުން  ގައި   10:52ސީގެ 

ރިޕ ޓުކޮށް ހު   މާތުމަރާފެންހޮޅި  އެ  ،މިކައުންސިލަށް  އަށްކުރުމުގެ   ގައި   15:00އެދުމުން    ގައި  11:55ދުވަހު  އެ  އްދަ 

ދެވިފައިވެއެވެ.  .އެސް.ޑަްބލިޔު.މްއެ ހުއްދަ  އެމްސީއަށް  ދަށުން  ހުއްދައިގެ  އެ  ފެށުމު ސީއިން  .އެސް.ޑަްބލިޔު.އަދި  ން މަސައްކަތް 

އެމް  ފައިވަނީއެނގި ސްޓެލްކ .އެސް.ްބލިޔު ޑަ.އެއީ  އެއީ  ނޫންކަމަށާއި  ފެންހޮޅިއެއް  ލޮނުފެން  އަސީގެ  އަށް  މޫދުން   ޅާފައިވާނެގުމަށް 

އެކަންހޮޅިއެއް އަދި  އެންގުމުން  .އެސް.ްބލިޔުޑަ.އެމް  ކަމަށެވެ.  ކައުންސިލަށް  މި  ދިޔައިރު   ސަރަޙައްދަށްއެސީއިން  ކައުންސިލުން  މި 

ވަނަ ދުވަހު މަގުމައްޗަށް   17ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އޮކްޓ ަބރ މަހުގެ  ން ގެއެތަނުގައި ސްޓެލްކ ގެ މުވައްޒަފުންވެސް ހަރަކާތްތެރިވަމުން

އޮކްޓ   ފެންލޮނު  ޔަލީކުވަމުންދި މަހުގެ  ހޮޅި  ދުވަހާ  18ަބރ   ށާފައި ފަމަސައްކަތް  އަމަލީ  ކުރުމުގެ    މަރާމާތުހަމައަށްވެސް    އިވަނަ 

ހުއް  ،ނުވާކަމަށާއި ކުރުމަށް  އެމަސައްކަތް  ފާހަގަކުރަމެވެ.ކައެދިފައިނުވާއަށްވެސް  ދައަދި  މަސައްކަތް   އަމަލީ  މިސަރަޙައްދުގެ  ން 

ހެނދުނު    19ަބރ  އޮކްޓ    ނުވާތީފެށިފައި ދުވަހުގެ  ލީކުވަމުންދާ    ގައި  09:30ވަނަ  ކުރުމުގެ މަރާމާތުހޮޅި    ފެންލޮނުމަގުމައްޗަށް 

އަންގާފައިވެއެވެ.   ންނަށްގެ މުވައްޒަފުސްޓެލްކ   މުވައްޒަފުންގެންދާ  ބަލަހައްޓަމުން    އެމަސައްކަތް  ގެކައުންސިލުމަސައްކަތް ކުރުމަށް މި

ދުވަހުގެ  19އޮކްޓ ަބރ    އަދި ހަމައަށްވެސް    12:00  ންދުރުމެ  ވަނަ  މަރާމާތުކުރުމުގެ  ފެންލޮނުއެއާއި  ތް މަސައްކަ   ހޮޅި 

ށް ޖަވާުބ ނުދެއްވައެވެ. ނަ ފޯއެވަޤުތު    ގައި ގުޅުމުން  12:39ކަށް  ޭބފުޅައިސްއުޅުއްވި    އެކަމުގައި  ފަރާތުންސްޓެލްކ ގެ    ފަށާފައިނުވާތީ،

ކުރުމުން މިތަނުގެ މަސައްކަތާއި-ގައި ކޯލް  12:41  އެހެންނަމަވެސް  ޙައްދުގެއެސަރަ އަދި    އެވެ.ޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވިފައިވެގު  ެބކް 

ގެންދާކަމަށާއި ކުރިއަށް  ދެނެގަތުމަށް  ،މަސައްކަތް  ޑެމޭޖްތައް  އެހޮޅީގެ  ގޮސްފައިވާތީ  ފަޅައިގެން  މަސައްކަތް   ޑައިވަރުން  ޓަކައިހޮޅި 
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ކަމަށާއި މި  ،ކުރަމުންދާ  ބުނުމުން،  ދާކަމަށް  ކުރިއަށް  ަބއްދަލުވުންތައް  ހުރި  ގުޅުން  ތިމަސައްކަތާއި މިކަމާއި  ކައުންސިލުންވަނީ 

ކައުންސިލުން  މިމައްސަލައިގައި  އަދި  ދެއްވުމަށާއި،  ގެންގޮސް  ކުރިއަށް  މިއަދު  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  ރަނގަޅު  މަގު  އެކުއެކީހެން 

  ވެ.އެރައްޔިތުންނަށް ޖަވާުބދާރީ ވާންޖެހޭކަމަށް ވާހަކަ ދެކެވިފައިވެ

އޮކްޓ ަބރ   މިކައުންސިލުން  ުބ ދިނުމުގެ ގޮތުންމިމައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން އާންމު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާ 

ދުވަހުގެ  19  މަހުގެ އަޕްޑޭޓެއް  ގައި  12:45  ވަނަ  ކައުންސިލް މުން،  ޙިއްޞާކުރު  ސޯޝަލްމީޑިއާގައި  މިމައްސަލައިގެ  ސިޓީ  މާލޭ 

 ށްއި ސްޓެލްކ ގެ ފަރާތުން ކުރި ޓްވީޓުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަ ގަ   15:06ވަނަ ދުވަހުގެ    19ަބދުނާމުވާގޮތަށް އޮކްޓ ަބރ މަހުގެ  

އެދި  ހ ދުމަށް  ކަމަށާއި،ހުށަހަހުއްދަ  ވިދާޅުވެފައި ވަނީ  ނުފެށިފައިމަސައްކަތް    ޅާފައިވާނޭ  ކަމަށް  ލަސްވަމުންދާތީ  ލިުބން  ހުއްދަ   ވާ،އެ 

ހަޤީޤަތާޚިލާފަށް މިކައުންސިލުން   ވިދާޅުވުމަކީ  އެކަން  ޓްވީޓެއްކަމުގައިވާތީ  ނެރެފައިވާ  ކުޑަގޮތެއްގައި  ޒިންމާދާރުކަން  ވަރަށް 

 ކުށްވެރިކުރަމެވެ. 

ހުއްދައަށް ހުށަނާޅާ ދޮގު ފޯނުން ގުޅާ  ށްޭބފުޅަކައިސްސްޓެލްކޯގެ  ކައުންސިލުންމިޓާއި ގުޅިގެން ކުޑަ މިޓްވީން ޒިންމާދާރުކަހަޤީޤަތާޚިލާފު

ކަމަށެވެ. އިވާ  ފައްވާހުށަހަޅު  މުފޯ  އެދި  ދުމަށް ހޯ  ، ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހުއްދަމަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާ ކޮށްފައިވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލުކުރުމުން

އެއީ   މެއިލްއަކަށްތޯ ސުވާލުކުރުމުންއަދި  ފޯނުގައި އެގޮތުން    ވެ.އަށް ކަމަށެ  ahbb.admin@malecity.gov.mvވިދާޅުވީ    ކޮން 

ފޯމު  ވެއެވެ.އްވާފައިހުށަހަޅުފޯމު    ގައި 13:10  ވަނަ ދުވަހުގެ  19މަހުގެ    އޮކްޓޯަބރހުއްދައަށް އެދި    މިމެއިލް ޗެކްކުރި އިރު،ހުރެގެން  

އެޓެންޑްވެ  އެއިއެކު،  އެނގުމާ  މެއިލް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ވަގުތުން  އެންމެހާ   ގައި  16:03ފޯމަށް  ދޫކުރަންޖެހޭ  މިކައުންސިލުން 

ދޫކުރެހުއްދަތައް ދަންނަވަމެވެ.  ވަނީ  އަދި  ބޭނުންކުރަމުންވިފައެވެ.   ahbb.road@malecity.gov.mv  ގެންދަނީ  ހުއްދަތަކުގައި 

، ވެފައިށް ކުންފުންޏަކަވަހަކު ހުއްދަ ނަގަމުންދާމިކައުންސިލުން ކޮންމެ ދުމަތީގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  ގުކަމަށާއި ސްޓެލްކޯއަކީ މަ މިމެއިލް

  ށްކަމުގައި ދެކެމެވެ.ނާމް ކުރުމަނީ ގަސްތުގައި މިކައުންސިލު ަބދުއިވަޅުއްވާފަމެއިލްއަށް ފޯމު ހުށަހަމި

 އި ކަމާ  ކަށްމައްސަލަތަ  އެކިއެކި  މާލޭ ސިޓީގައި ދިމާވާ މިފަދަ  ންދަނީމިގެ   މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަަބދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން

އެހީތެރިކަ އޮތް  ދެވެން  މިކައުންސިލުން  ގުޅިގެން  މުއައްސަސާތަކާ  އެއްާބރުލުންގުޅުންހުރި  އެކަމުގެ   މާއި  ދީ  ހަލުވިމިނެއްގައި  އެންމެ 

  ވެ. ސަލާމަތް ކުރުމަށެންކުށް ދިމާވެދާނެ ގެއްލުންތަސަަބުބން ރައްޔިތުންނަ
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