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މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ތާރީޚް 23 :މެއި 2021

މާލެއާއި ވިލިނގިލީގެ ބަނދަރާ ބެހޭ ރިޕޯޓް
ޚުލާސާ.
ދ ދޫކުރުމަށް ކަނޑަ އަޅާފައިވާ ފަޅުގެ
ށ ވައްތިޔާ ދޫކުރުމާއި،ފަޅުހުއް ަ
ދ ފަހަރަ ް
މިއީ މާލެއާއި ވިލިނގިލީ ފަޅުން އުޅަނ ު
ގތުން
ސަރަހައްދުތައް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތާއި އަދި މިހާރު އެސަރަހައްދުތަކުން ނަގަމުންގެންދާ ފީއާއި ،ޖޫރިމަނާތައް ނަގާގޮތާއި ބެހޭ ޮ
ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.

މާލޭ ދެކުނު ބަނދަރު
މާލޭ ދެކުނު ބަނދަރު ބޭނުން ކުރާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް.
 Aބުލޮކް


ނެރުގެ ހުޅަނގުން ބޭރުތޮއްޓާއި އަދި ހުރަސް ތޮށި.



ނރުގެ
ށ ކެނޑި ނެރާ އެންމެ ކައިރިން އޮންނަ ބްލޮކުކަމަށް ވާތީ ެ
މިބުލޮކަކީ ޢެސަރަހައްދުން އަލަ ް

މަސައްކަތުގައި

ށވެސް ނުނަގާ އޮތުމުން
ބޭނުންކުރި ހެވީވެހިކަލްތައް އެރުމަށް  MTCC PLCއިން އަޅާފައިވާ "ވެލި ބެޑް" މިހާތަނަ ް
ރަސްމީކޮށް އެއްވެސް އުޅަނދަކަށް އެތަން ބޭނުން ކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ސަރަހައްދެއް ނޫނެވެ.އަދި މިކަން ހައްލުކޮށް
ށ ވަނީ އެމައްސަލައަށް ހައްލެއް ނިލިބިއެވެ.
ދިނުމަށް އެދި  MTCC PLCއާ އެކު މަޝްވަރާކޮށް މިހާތަނަ ް


މިސަރަހައްދަކީ ނެރުކެޑުމަށް އަޅާފައިވާ ވެލިބެޑު ނުނަގާއޮތުމުން ރަސްމީގޮތެއްގައި

ށ
އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބޭނުން ކުރުމަ ް

ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ސަރަހައްދެއް ނޫނެވެ.


މި ބުލޮކްގެ ހުރަސްތޮށި ކައިރި ވަކިކަމަކަށް ޚާއްޞަކުރުމަށް އަންގާފައި ނުވެއެވެ.
 Bބުލޮކް.


މެނޭޖ ަމ ްނ ްޓ
ާހ ަބރ
ް

ގމުތޮށި ކައިރި.
ނެރުގެ ހުޅަނގަށް އޮންނަ އެއް ަ
ފޯނ 3322023
ް

ސ
ފެ ްކ ް
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މިބުލޮކް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ ލާންޗް ފަހަރަށާއި އަދި ބައެއް މާލޭގެ ރަތްޔިތުން

ގެންގުޅޭ ކުދި ފައިބަރ ދޯނިފަހަރަށް

ފައްތިޔާ ދޫކުރާ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައެވެ.


ޖުމްލަ  41ޖާގަ ހަމަޖައްސާފައި ވެއެވެ.



މިވަގުތު އެއްވެސް ހުސްޖާގައެއް ނެތް.
 Cބުލޮކް.



ނެރަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ޞަރަހައްދު.



ކ ނެރުން އުޅަނދު ފަހަރު
ށފައިވާ ) ނެރުގެ( ސަރަހައްދަ ީ
ކއިރިން ލައިންދަމައި ޚާއްޞަކޯ ް
ނެރުގެ ކުރިމަތި އެއްގަމުތޮށި ަ
ފަޅައް ވަންނައިރު އުޅަނދު ފަހަރުގެ ސަލާމަތި ސަބަބަކައްޓަކައި ހުސްކޮށް ބާއްވަން ކަޑައެޅާފައިވާ ޖާގައެވެ.



ނ އަރުވާ
ލތްތަކުގައި މީހު ް
ކރެއެވެ .ނަމަވެސް ބައެއް ޙާ ަ
މިސަރައްދުން އެއްވެސް އުޅަނދަކަށް ދާއިމީކޮށް ޖާގަ ދޫނު ު
ލ އުޅަނދުފަހަރު އެސަރަހައްދުގެ އެއްގަމުތޮށި ކައިރީގައި މަޑުކޮށް ހަދައެވެ.
ބޭލުމަށާއި ވަގުތުކޮޅަށް މަޑުކޮށް ާ
 Dބުލޮކް.



ނެރުގެ އިރަށް އޮންނަ އެއްގަމުތޮށި ކައިރި.



މިބުލޮކް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ ސްޕީޑް ލޯންޗް ފަހަރަށް ފައްތިޔާ ދޫކުރާ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައެވެ.



މި ބުލޮކުގެ  1ން  45ކަށް ހުއްދަ ދޫކުރަމުން ގެންދަނީ  10މީޓަރުން ދަށުގެ އުޅަނދު ފަހަރަށެވެ 10 .މީޓަރަށް ވުރެ
ދިގު އުޅަނދެއް އެސަރަހައްދުގައި އަޅާނަމަ " ސްޓެލްކޯ " އަށް ތެޔޮގެންނަ ބާޖު ދަތުރު ކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވެއެވެ.



ނކުރާ ޑިންގީއަކަށެވެ.
މި ބުލޮކުން  01ޖާގަ ޚާއްޞަކޮށްފައި ވަނީ ކޯސްޓްގާޑުގައި ބޭނު ް



ޖުމްލަ  77ޖާގަ ހަމަޖައްސާފައި ވެއެވެ.



މިވަގުތު އެއްވެސް ހުސްޖާގައެއް ނެތް.
 Gބުލޮކް.



ޗާޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެއްގަމުތޮށި ކައިރިން ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ޖާގަ ).މާލޭޖަލު ކުރިމަތި (



 DPRSގެ އުޅަނދު ފަހަރަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދު.



މިސަރަހައްދަކީ މާލޭޖަލަށް ކުއްވެރިން ގެންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދެކެވެ.
 Hބުލޮކް.



ޗާޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެއްގަމުތޮށި ކައިރިން ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ޖާގަ.



މިބުލޮކް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ ލާންޗް ފަހަރަށް ފައްތިޔާ ދޫކުރާ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައެވެ.



ޖުމްލަ  73ޖާގަ ހަމަޖައްސާފައި ވެއެވެ.



މިވަގުތު  01ޖާގަ ހުސްކޮށް މިބުލޮކްގައި ވެއެވެ.



މި ބުލޮކުން  01ޖާގަ ފަޅުތެރެއިން ކުނިނަގާ ސިޓީކައުންސިލްގެ އުޅަނދު ބޭއްވުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވެއެވެ.



މި ބުލޮކުގެ ސްލޮޓް ނަމްބަރ  55- 45ކަނޑުތޮށިން ރާޅު ވަންނަ ދިމާލަކަށް ވުމުން އެސަރަހައްދުން ފައްތިޔާ ދޫކުރާ
ތގައި ހަމަޖައްސާފައެވެ.
ވނީ ފައްތިޔާ ދޫނުކުރާތަނެއްގެ ގޮ ު
ތއް ލިބެމުންދާތީ ،މިހާރު މިތަން ަ
އުޅަނދު ފަހަރަށް ބޮޑެތިގެއްލުން ަ
ޙ 2
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
 12ޞަފްޙާ ެ

މެނޭޖ ަމ ްނ ްޓ
ާހ ަބރ
ް
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ް
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 Jބުލޮކް.



ޗާޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެއްގަމުތޮށި ކައިރިން ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ޖާގަ.
މިބުލޮކް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ

ސްޓެލްކޯ ޕަންޕްހައުސްއަށް ތެޔޮގެންނަ ބާޖު ކައިރިކޮށް ތެޔޮ އަންލޯޑުކުރާ ސަރަހައްދެއްގެ

ގޮތުގައެވެ.
 Kބުލޮކް.


ޗާޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާބޭރުތޮށި ކައިރިން ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ޖާގަ.



މިބުލޮކް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ ސްޕީޑް ލޯންޗް ފަހަރަށް ފައްތިޔާ ދޫކުރާ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައެވެ.



ޖުމްލަ  36ޖާގަ ހަމަޖައްސާފައި ވެއެވެ.



މިވަގުތު  14ޖާގަ ހުސްކޮށް މިބުލޮކްގައި ވެއެވެ.
 Lބުލޮކް.



ޗާޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާބޭރުތޮށި ކައިރިން ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ޖާގަ.



މިބުލޮކް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ ސްޕީޑް ލޯންޗް ފަހަރަށް ފައްތިޔާ ދޫކުރާ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައެވެ.



ޖުމްލަ  35ޖާގަ ހަމަޖައްސާފައި ވެއެވެ.



މިވަގުތު  05ޖާގަ ހުސްކޮށް މިބުލޮކްގައި ވެއެވެ.
 Mބުލޮކް.



ޗާޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާބޭރުތޮށި ކައިރިން ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ޖާގަ.



މިބުލޮކް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ ސްޕީޑް ލޯންޗް ފަހަރަށް ފައްތިޔާ ދޫކުރާ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައެވެ.



ޖުމްލަ  37ޖާގަ ހަމަޖައްސާފައި ވެއެވެ.



މިވަގުތު  09ޖާގަ ހުސްކޮށް މިބުލޮކްގައި ވެއެވެ.
 Nބުލޮކް.



ޗާޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާބޭރުތޮށި ކައިރިން ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ޖާގަ.



މިބުލޮކް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ ލާންޗް ފަހަރަށް ފައްތިޔާ ދޫކުރާ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައެވެ.



ޖުމްލަ  33ޖާގަ ހަމަޖައްސާފައި ވެއެވެ.



މިވަގުތު  08ޖާގަ ހުސްކޮށް މިބުލޮކްގައި ވެއެވެ.
މާލޭ އުތުރު ފަރާތު ބަނދަރު ބޭނުން ކުރަމުންގެންދާ ގޮތުގެ ޕްލޭން
ޒޯން  ) 01ނަސަންދުރާ ކުރިމަތި ފަޅުގެ ސަރަހައްދު (



މާލޭ އާއި ހުޅުމާލެއާއި ދެމެ ފެރީ ކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދު.



މިސަރަހައްދު ބޭނުން ކުރާ ކޮންމެ އުޅަނދެއްވެސް މާލޭސިޓީކައުންސިލުން ދޫ ކުރާ ފަޅު ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނަގަން
ޖެހެއެވެ.
ޙ 3
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
 12ޞަފްޙާ ެ

މެނޭޖ ަމ ްނ ްޓ
ާހ ަބރ
ް

ފޯނ 3322023
ް

ސ
ފެ ްކ ް

male inner harbour 2021

3313022

e-mails.ahbb.admin@malecity.gov.

4


މާލެ އާއި ހުޅުލެ އާ ދެމެދު ފެރީ ކުރާ އުޅަނދު ފަހަރަށް ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ "ފެރީއޮޕަރޭޓަރސް
އެސޯސިއޭޝަން " ކިޔާ ޖަމާއަތަކުންނެވެ .އެސަރަހައްދުން ހުއްދައަށް އެދޭ އުޅަނދު ފަހަރަކީ ޓްރާސްސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއިން
ފެރީކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފެރީބޯޑު އޮންނަ އުޅަނދުފަހަރުކަމުގައި ވާންޖެހެއެވެ.
ޒޯން  ) 02މަސްވެރިންގެ މައިޒާނުން ފެށިގެން  6ނަންބަރު ފާލަމާ ދެމެދުގައިވާ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު(.



މިސަރަޙައްދަކީ އަވަސްދަތުރު ތަކުގައި ރިސޯޓްތަކުން އަންނަ ފަސިންޖަރުން އަރާ ފޭބުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ
ސަރަޙައްދެވެ.



މިސަރަހައްދުގެ އެއްގަމުގައި ' މަސްވެރިންގެ މައިޒާނުގައި " ކުރޫޒްލައިންތަކުން އަންނަ ގެސްޓުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް
ޚާއްޞަކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ޓާރމިނަލް ހިމެނެއެވެ.މިހާރު މިތަން ހުންނަނީ ކޯވިޑް 19-އާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސްސަރވިސްއާއި ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.



މިސަރަހައްދު ބޭނުން ކުރާ ކޮންމެ އުޅަނދެއްވެސް މާލޭސިޓީކައުންސިލުން ދޫ ކުރާ ފަޅު ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނަގަން
ޖެހެއެވެ.



މިސަރަހައްދުގެ ފަޅު ބޭނުން ކުރުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދައަށް ކޮންމެ އުޅަނދަކަށް މަހަކު ނަގަމުންދަނީ  75/-ރުފިޔާއެވެ.އެއީ
އުޅަނދަކަށް ދުވާލަކު  2/50ރުފިޔާއެވެ.



މިސަހައްދަކީ މުދާ އަރުވާ ބޭލުން މަނާ ސަރަހައްދެކެވެ.
ޒޯން ) 03

 6ނަންބަރު ފާލަމާ  2ނަމްބަރ ފާލަމާ ދެމެދުގައިވާ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު(.

 މިސަރަޙައްދަކީ ސަރުކާރުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އުޅަނދު ފަހަރަށް ފައްތިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ،ފާލަން ނަންބަރ  4،3ހިމެނޭ
ސަރަޙައްދެވެ.
 މިސަރަހައްދުން  41އުޅަނދަކަށް ފައްތިޔާ ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.
 މިސަރަޙައްދު ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދާނީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އުޅަނދު ފަހަރާއި،ސަރަކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ކަމާބެހޭ ޚާއްޞަ
އުޅަނދު ފަހަރުންނެވެ.އަދި ސަރުކާރުގެ ޚާއްޞަ ބޭނުމަށް މިސަރަހައްދަށް ވަންނަޖެހޭ އުޅަނދު ފަހަރުންނެވެ.
އިއްޒުއްދީނު ފާލަމުގެ ސަރަޙައްދު.
 އިއްޒުއްދީނު ފާލަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން  MTCC PLCއާއި ވަނީ ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ.
 ފާލަން މަރާމާތުކުރުމާއި އަދި ފާލަން ބޭނުން ކުރަންވީ އުޅަނދު ފަހަރަށް ހުއްދަ ދޫކުރަމުން ގެންދަނީވެސް  MTCC PLCއިންނެވެ.
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ޗާޓްގައި ލަގުޒަރީ އުޅަނދު ފަހަރަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދު.


ކށްފައިވެއެވެ.
މިސަހައްދުން ޖުމްލަ  13އުޅަނދަކަށް ވަގުތީގޮތުން ފައްތިޔާ ދޫ ޮ



ލ ފަރާތްތަކުގެ އުޅަނދު
 13އުޅަނދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސައުދީ އެންބަސީގެ އުޅަނދަކާއި ،ކުންފުނިތަކާއި ،އަމިއް ަ
ފަހަރެވެ.
މާލެއަށް ތަރުކާރީއާއި މޭވާގެންނަ އުޅަނދު ފަހަރަށް ޚާއްޞަ ސަރަހައްދު.



އަތޮޅުތަކުން މާލެއަށް ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ގެންނަ އުޅަނދު ފަހަރުން މުދާ ބޭލުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދު.



ދދީފައިވާ
ރ ފޭބުމަށް ހުއް ަ
އ ފެރީތަކުން ފަސިންޖަރުން އަ ާ
ނނަ ބައެ ް
ރން ގޮވައިގެން މާލެއަ ް
މާލެއަތޮޅު އުތުރުން ފަސިންޖަ ު
ސަރަހައްދެކެވެ.



ގ
މިސަރައްދަށް ކައިރި ކުރާ ކޮންމެ އުޅަނދަކަށްވެސް  4ގަޑިއިރު ފުރީ އަދި  4ގަޑިއަށް ވުރެ އިތުރުވާނަމަ އުޅަނދު ެ
ދިގުމިނުގެ ކޮންމެ މީޓަރަކަށް ގަޑިއަކު  5/-ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ފައިސާ ނެގޭނެއެވެ.



މިސަހައްދަކީ އުޅަނދު ފަހަރުން މުދާ އެރުވުން މަނާ ސަރަހައްދެކެވެ.
މާލެއަށް ތަރުކާރީއާއި މޭވާގެންނަ އުޅަނދު ފަހަރަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދާއި ،އިއްޒުއްދީން ފާލަމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ
ސަރަހައްދުގެ ހުޅަނދުކޮޅާ ދެމެދު ހިމެނޭ ފަޅުގެ ޖާގަ.



މިސަރަހައްދަކީ އަތޮޅިތަކުން ފަސިންޖަރުންގޮވައިގެން މާލެ އަންނަ ސްޕީޑް ލޯންޗް ފެރީތައް މީހުން އަރުވާ ބޭލުމަށް ކައިރި
ކުރާ ސަރަހައްދެކެވެ .މިތަނަށް ކައިރިކުރާ އުޅަނދު ފަހަރުން އެއްވެސް ފީއެއް ނުނަގައެވެ.
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މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް ޚާއްޞަކުރާ ސަރަޙައްދު



ވހަށް ވުރެ އިތުރުވާނަމަ އެއުޅަނދެއްގައި ފަޅުގެ ޤަވާޢިދާ
މިސަރަހައްދުގައި މަހަށް ނުފުރާ އުޅަނދެއް އޮންނަތާ  7ދު ަ
ޚިލާފުވުމުން ޖަހާ ސްޓިކަރ ޖަހަމުން ގެންދެއެވެ.



މިސަރަހައްދުގެ އެއްގަމުގައި ރޯމަސްގަނެ ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް  11ގޮޅި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި ވެއެވެ.



ކޮންމެ ގޮޅިއަކުން މަހަކު 2000/-ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހެއެވެ.



ލމުންގެންދެއެވެ.
މިސަރަހައްދުގެ ޗާޓާއެއްގޮތަށް އުޅަނދު ފަހަރު ބޭނުން ކުރޭތޯ ބަ ަ



މިސަރަހައްދުގެ ޗާޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އައްޑޫ އަދި ހުވަދޫ ފޯއްމުލަކު ބޯޓް ފަހަރު އަޅަން ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު.
ށވެ
ގސައިޓްކޮށް  03ބަރިއަށް ވާގޮތަ ެ
ލން ް
މިސަރަހައްދުގައި ބޯޓް ފަހަރު އަޅަމުންގެންމުންގެންދަނީ އެ ޯ



މިސަރަހައްދު ބޭނުން ކުރާ ބޯޓް ފަހަރުން އެއްވެސް ފީ އެއްނުނަގައެވެ.
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ވިލިނގިލީ ބަނދަރު ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދާގޮތް.

 Aބުލޮކް.


ރގެ އިރުމަތީކޮޅުން ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ޖާގަ.
ޗާޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބަނދަ ު



މިބުލޮކް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ ތެޔޮގެންގުޅޭ އުޅަނދުފަހަރަށް ފައްތިޔާ ދޫކުރާ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައެވެ.



ޖުމްލަ  46ޖާގަ ހަމަޖައްސާފައި ވެއެވެ.



މިވަގުތު  08ޖާގަ ހުސްކޮށް މިބުލޮކްގައި ވެއެވެ.

 Bބުލޮކް.


ރގެ މެދުން ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ޖާގަ.
ޗާޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބަނދަ ު



އދި ވަގުތީ ފަޅުހުއްދަ ދޫކުރާ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
މިބުލޮކް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ މުދާ އުފުލާ ދޯނިފަހަރަށް ދާއިމީ ަ



ޖުމްލަ  10ޖާގަ ހަމަޖައްސާފައި ވެއެވެ.
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ގތަށް ދޫކުރާ ހުއްދައަކަށް
ފަޅުހުއްދައަކީ ހުއްދަ ދޫކުރާ ސަރަހައްދުގެ ވަކިތަނެއް ކޮންމެ އުޅަނދަކަށް ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަ ޮ
ނން
ދ ފަހަރުން ފަޅު ބޭ ު
ޅ ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އުޅަނ ު
ރށް ފަ ު
ނުވާތީ ،އުޅަނދުފަހަ ަ
ކުރަމުންގެންދާ ގޮތުގެ މަތިން ހުއްދައަށް އެދޭފަރާތްތަކަށް ޖާގަ ބޭނުން ކުރުމުގައި ދަތިނުވާނެހެން ހުއްދައަށް އެދޭ
ކރަމުންނެވެ.
ފަރާތްތަކަށް ގެންދަނީ ހުއްދަ ދޫ ު

 Cބުލޮކް.


ރގެ މެދުން ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ޖާގަ.
ޗާޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބަނދަ ު



މިބުލޮކް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ ވިލިނގިއްޔަށް ގެންނަ މުދާ އަރުވާ ބާލާ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައެވެ.



މިސަރަހައްދުން އެއްވެސް އަގެއް ނުނަގައެވެ.
 Dބުލޮކް.



ރގެ ހުޅަނގު ކޮޅުން ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ޖާގަ.
ޗާޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބަނދަ ު



މިބުލޮކް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ އުޅަނދުފަހަރަށް ފައްތިޔާ ދޫކުރާ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައެވެ.



ޖުމްލަ  14ޖާގަ ހަމަޖައްސާފައި ވެއެވެ.



މިވަގުތު  08ޖާގަ ހުސްކޮށް މިބުލޮކްގައި ވެއެވެ.
 Eބުލޮކް.



ރގެ ހުޅަނގު ކޮޅު) ހުރަސްތޮށި( ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ޖާގަ.
ޗާޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބަނދަ ު



މިބުލޮކް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ އުޅަނދުފަހަރަށް ފައްތިޔާ ދޫކުރާ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައެވެ.



ޖުމްލަ  19ޖާގަ ހަމަޖައްސާފައި ވެއެވެ.



މިވަގުތު  02ޖާގަ ހުސްކޮށް މިބުލޮކްގައި ވެއެވެ.
 Fބުލޮކް.



ރގެ އުތުރުފަރާތު ބޭރުތޮށިކައިރި ،ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ޖާގަ.
ޗާޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބަނދަ ު



މިބުލޮކް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ އުޅަނދުފަހަރަށް ފައްތިޔާ ދޫކުރާ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައެވެ.



ވސް ފައްތިޔަލެއް ދޫކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
މިސަރަހައްދުން މިހާތަނަށް އެއް ެ



ތޔާ ދޫނުކުރެވިފައެވެ.
މިސަރަހައްދުގެ ތޮށިގަޑުގައި މިހާތަނަށް ވައު އައްސާ ބުޅި ހަރުކުރެވިފައި ނުވާތީ އަދި ވަނީ ފައް ި



ށ
މިސަރަހައްދުގައި  18ޖާގަ އޮވެއެވެ .އެއީ  20މީޓަރުން ދަށުގެ މުދާ އުފުލާ ނުވަތަ މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރަ ް
ފައްތިޔާ ދޫކުރެވިދާނެ ސަރަހައްދެކެވެ.
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ވިލިނގިލީ ފަޅުގެ އިރުމަތީ ބަނދަރު


ދރުން ވިލިމާލެ ފެރީ ޕޫލްގައި ހިމެނޭ ފެރީތައް ލަފާފުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ބަނދަރެކެވެ.
ފިލިނގިލީ ފަޅުގެ އިރުމަތީ ބަނ ަ



ނ ގެންދަނީ  MTCC PLCއިންނެވެ.
ލހެއްޓަމު ް
މި ބަނދަރު ހިންގާ ބެ ެ



މށް ބޭނުން ކުރާ ސްޕީޑް
މި ބަނދަރުގެ ދެކުނު ކޮޅުގައި ހިމެނޭ ފާލަން ޚާއްޞަކޮށްފައިވަނީ ވިލިނގިލީ ރަށްޔިތުން އަރާފޭބު ަ
ލޯންޗްފަހަރަށެވެ.

މާލޭ ސައުތު ހާބަރ ސަރަހައްދު.
މި ބަނދަރުގައި މިވަގުތު މާލޭސިޓީކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ ހަމައެކަނި ވިލިމާލޭ ފެރީޓާމިނަލްއާއި ސުނާމީބިނާއާއި
ދެމެދު އޮންނަ ފަޅުގެ ޖާގަ އެކަންޏެވެ.


މިސަހައްދު ޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ މުދާ އުފުލާ  20މީޓަން ދަށުގެ ދޯނިފަހަރަށް ފަޅު ހުއްދަ ދޫކުރާ ސަރަހައްދެއްގެ
ގޮތުގައެވެ.



މިސަހައްދުން މިވަގުތު  16އުޅަނދަކަށް ފަޅު ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

ފަޅުތެރޭ ހުރި މައްސަލަތައް


ޓޯކުރަންޖެހޭ އުޅަނދު ފަހަރު ޓޯކުރުމަށް ފަހު ބާއްވާނެ ތަނެއް ހަމަޖެހިފައި ނެތުން.



ފަޅުތެރޭއާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު މިހާތަނަށް އިސްލާހުކޮށް ގެޒެޓް ކުރެވިފައި ނެތުން .



ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ ނުޖަހާ އުޅަނދު ފަހަރު ފަޅުބޭނުން ކުރަމުން ގެންދާ މައްސަލަ.



ފައްތިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދު ފަހަރުން ވައްކަންކުރާ މައްސަލަ.



ދެކުނު ފަރާތުން ފައްތިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ފެންލިބޭނެ ގޮތެއް އެސަރަހައްދުގައި ހަމަޖެހިފައި ނެތުން.



ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅަނދުފަހަރުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭ މައްސަލަ.



ކަނޑުތޮއްޓާއި އަދި އެއްގަމުތޮށީގެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަންތަން މަރާމާތު ނުކުރެވޭ މައްސަލަ.



ދެކުނު ފަރާތު ކަނޑުތޮށިން ނުބައްދަ ހުންނަ ޗެނަލްތަކުން ބޮޑެތި ރާޅުތައް ފަޅުތެރެއަށް ވަންނާތީ ،އުޅަނދު ފަހަރަށް
ލިބޭގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ،އެޗެނަލްތައް ބަންދުކުރުން.



ފަޅުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުރިގޮތުން މާލޭގެ ރަތްޔިތުންގެ އުޅަނދުފަހަރު ބޭއްވުމަށް އެއްވެސް ޖާގައެއް ޚާއްޞަކުރެވިފައި
ނެތުން.
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މާލޭ ފަޅުން އެކިއެކިކަންކަމަށް މިހާރު އަގުނަގަމުން ގެންދާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް.
#

ފީނަގާ ކަންތައް

މިހާރުގެ އަގު

1

ފޅުހުއްދަ
މާލޭ ހުޅަނގު ބަނދަރު ދާއިމީ ަ

ދުވާލަކު މީޓަރަކަށް = 1/ރ

2

މާލޭ އުތުރު ފަރާތު ދާއިމީ ފަޅުހުއްދަ

މަހަކަށް = 75/ރ

3

ފައްތިޔާ

ދުވާލަކަށް މީޓަރަކަށް = 3/ރ

4

ރާއްޖޭން ބޭރުދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ޓެންޑަރ ބޯޓް ފަޅަށް ވެއްދުމަށް ދުވާލަކު = 100/ރ
)އުޅަނދަކަށް(

5

ބރުކުރުމަކަށް )  2ގަޑިއިރަށްވުރެ
ރޭމްޕް ކޮންމެ ލޯޑަކަށް ނުވަތަ ަ

ގިނަނު ާ
ވ = 500/ރ

(  2ގަޑި އިރަށްވުރެ އިތުރު ވެއްޖެނަމަ އިތުރު ބަރުކުރުމަކަށް ފައިސާ
ނެގޭނެއެވެ.
ޖޫރިމަނާ

ރޭޓް

1

ފަޅު ހުއްދަ ދާއިމީ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާއަށް

މީޓަރަކަށް ދުވާލަކަށް = 5/ރ

2

ފައްތިޔާ ޖޫރިމަނާއަށް  7ދުވަސް ވަންދެން

މީޓަރަކަށް ދުވާލަކަށް = 10/ރ

3

ނން ކުރާނަ ަ
ށފަހު ފައްތިޔާ ބޭ ު
ފައްތިޔާ ޖޫރިމަނާ  7ދުވަހަ ް
މ ،އިތުރުވާ މީޓަރަކަށް ދުވާލަކަށް = 5/ރ
ށ
ދުވަހަކަ ް

4
5

ސްޓިކަރަކަށް = 5/ރ

ސްޓިކަރު ގެއްލުމުން އަލުން ސްޓިކަރު ހެދުމަށް

ފަޅުހުއްދަނުނަގައި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވެގެން ސްޓިކަރ ޖަހާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ފުރަތަމަ = 100/ރ
ޖހޭ ފަޅުފީގެ
ޖޫރިމަނާ ) އެދުވަހެއްގެ އެއުޅަނދެއް ފަޅުހުއްދައަށް ދައްކަން ެ
އިތުރަށް (

5

ފަޅުހުއްދަނުނަގައި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވެގެން ސްޓިކަރ ޖަހާ ދެވަނަ ފަހަރު ދެވަނަ = 150ރ
ގ
ޖހޭ ފަޅުފީ ެ
ޖޫރިމަނާ ) އެދުވަހެއްގެ އެއުޅަނދެށް ފަޅުހުއްދައަށް ދައްކަން ެ
އިތުރަށް (

6

ފަޅުގެ ޤަވައިދާ ޚިލާފުވެގެން ސްޓިކަރ ޖަހާ ފުރަތަމަ ފަހަރު

= 100/ރ

8

ފަޅުގެ ޤަވައިދާ ޚިލާފުވެގެން ސްޓިކަރ ޖަހާ ދެވަނަ ފަހަރު

= 150/ރ
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9

ބަނދަރު

ސަރަޙައްދުގައި

ޚިލާފަށް

ޤަވާޢިދާއި

ޓމުން
މުދާބެހެއް ު

)

 2/= 2ރ

ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިރު ވުމުން( އެމުދާ ބެހެއްޓިފައި ހުރި ތަނުގެ ބޮޑުމިނުގެ
ކޮންމެ އަކަފޫޓަކަށް ގަޑިއަކަށް  2/ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ޖޫރިމަނާ
 28މެއި 2021

ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރީ

މޫސާ ނަސީމް އަޙުމަދު ސަޢީދު

ދޤް
ޞ ި
ނަން:އަބުދުﷲ ާ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

މަޤާމް:ސީނިއަރސްޕަވައިޒަރ
ރިޕޯޓް ޗެކުކުރީ
ނަން:މުޙައްމަދު ރަފީޢު
މަޤާމް:ސްޕަވައިޒަރ
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