c
މލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދރ
މލެ،
ދިވެހިރއްޖެ.

ތރީޚް 22 :މެއި 2021

ނީލަންމުދ ވިއްކ ސަރަހައްދ ބެހޭ ރިޕޯޓް
ޚުލސ.
ނ
ހންނަ ނީލަ ް
ށ ވގޮތަށް ު
ހމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ފަޅުމަތީމަގަ ް
މލޭ ދެކުނުފަރތު ކުރީގެ  1ނަންބަރ ކުނިކޮށި ި
ކ
މުދވިއްކ ސަރަހައްދަކީ ކުރީގެ މލޭމުނިސިޕަލްޓީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދިޔަ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުން އެ ި
ރ
މން ނަގ ތަކެތި ވިއްކުމަށް ގޮޅި ކުއްޔަށް ދީފައިވ ސަރަހައްދެއްކަމަށް މިސެކްޝަނުން ކު ި
ފަރތްތަކަށް ބައުމުދަލއި ،ނީލަ ު
ސވޭއިން ހމަވެފައި ވެއެވެ .މިގޮތުން އެސަރަހައްދުން 12

ފަރތަކަށް ގޮޅިކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވ ކަމަށއި ،އެގޮޅިތަކުގެ

ނ ގޮޅިތައް
ދން އެންމެފަހު ް
ތއް ހިމެނެއެވެ .އަދި އެސަރަހައް ު
ބޮޑުމިނުގައި  270އަކަފޫޓއި 1000 ،އަކަފޫޓުގެ ދެމެދުގެ ގޮޅި ަ
ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ  1ޖުލައި  2007ން ފެށިގެން  2އަހަރު ދުވަހަށް ކަމަށއި ،ގޮޅިތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި
ގ
ގތުން  30ޖޫން ެ 2002
ކަނޑައަޅފައި ވަނީ އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު  3/-ރ ގެ ރޭޓުން ފައިސ ދައްކ ގޮތަށް ކަމަށއި ،މި ޮ
ށ
ނިޔަލަށް ވަނީ ހުރިހ ގޮޅިތަކެއްގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައި ކަމުގައިވެސް އެފަރތްތަކުން މިސެކްޝަނަ ް
ހުށަހަޅފައިވ ލިޔެކިއުންތަކުން ހމަވން އޮތްކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ .މިގޮޅިތަކުގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި  1000އަކަފޫޓުގެ
ގޮޅިއެއް ދީފައިވަނީ ބދަގަނޑު ވިއްކ ފަރތެއް ކަމުގައިވ މުޙައްމަދު އމިރު  /އަތަގަސްދޮށުގެ ބ.ތުޅދޫ އަށެވެ.
ނީލަން މުދވިއްކ ތަނަކީ 2002ގެ ފަހުން މލޭގައި ހިނގފައިވ ސިޔސީ ހަލަބޮލި ކަމުގެ ތެރޭގައި ދެފަހަރެއްގެ
ށ
ކ ް
ތނުގައިވ ތަކެތި ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދ ހުލިވެފައިވ ތަނަ ަ
މަތިން އަލިފނުގެ ބޮޑެތި ހދިސތައް ހިނގ ތަނއިަ ،
އ ނުވުމއި ،އަދި އެއްވެސް
ތކުގެ އެއްބަސްވުން އކޮށްދީފަ ި
ހން އެއްވެސް ފަރތަކަށް ގޮޅި ަ
ވުމއިއެކު އެހދިސތަކުގެ ފަ ު
ހ ފީދައްކފައި ނުވކަންވެސް ހމަވެފައި ވެއެވެ .އަދި ނީލަންމުދ ވިއްކ ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް
ގޮޅިއަކަށް ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެ ޭ
އޓުމުގެ ޒިންމ އަދކުރ ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސއެއް ނެތްކަން ފހަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.
ދިނުމއި ،ބެލެހެ ް
ނނީ ފަޅުމަތީމަގަށް ވގޮތަށް ދޮރުކަނޑފައި ކަމަށް ވުމއިއެކު ގޮޅިތައް ހިންގ
ނީލަން މުދވިއްކ ތަން ހުން ަ
ށ
ދފަރތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައުމުދ ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފރި ކުރުމއި ،ތަކެތި ސފުކޮ ް
ފަރތްތަކުން ފަޅުމަތީ މަގުގެ ެ
އ
މހުންނ ި
ދދަކަށް މަގުމައްޗަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުނިއަޅަމުން ގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން ހިނގ ީ
ދަވދުލުމުގެ އިތުރުން ގިނަ އަ ަ
އންމެހ
ހންނއި ،ކަމބެހޭ ެ
މން ގެންދިއުމުގެ އިތުރުން ފުލު ު
ދުއްވތަކެއްޗަށް ދަތިވެ އެމައްސަލަތައް މިކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަ ު
ތން އެސަރަހައްދުގެ މަގު
ހޅުމުން ގެންދތީ އެކިފަހަރުމަ ި
މުއައްސަސ ތަކުންވެސް އެމައްސަލަ މިކައުންސިލަށް ހުށަ ަ
މިކައުންސިލުން ސފުކޮށް ގިނަ އަދަދެގެ ކުނި އުކލެވިފައި ވެއެވެ.
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އ
ބައުމުދ ގޮޅިތައް ލިބިފައިވ ފަރތްތަ ް

ގޮޅި
އައިޑީ ނަންބަރ

މޮބައިލް ނަންބަރ

ނަންބަރ

#
1

އަބްދުލް މލިކް

ގ.ރިބިދޫގެ މލެ

A126621

7741522

4

2

މުހައްމަދު ޝަރީފް

ހުޅުމލެ ފްލެޓް ނަންބަރ 00-02-32

A149127

7566893

ނެތް

3

މުހައްމަދު އިބްރހިމް

ހ.ލަގްޒަރީހޯމް

A071857

7875417

9

4

އަހްމަދު ނަސީރު

ގ.މލެހިޔ 02-12

A033483

74787166

5

5

އދަމް ސައީދު

މ.ބްލޫލައިޓް

A081459

7787470

ނެތް

6

މުހައްމަދު އމިރު

އަތަގަސްދޮށުގެ ބ.ތުޅދޫ

A074127

3314177

ނެތް

7

މުހައްމަދު އތިފް

ގ.ހިޔ

A039843

7787711/9711133

ނެތް

A063630

9911911

ނެތް

9711414

ނެތް
ނެތް

8

ދއިމީ އެޑްރެސް

ނަން

އިބްރހިމް ޝަރީފް ( ސެކުއަރ ބޭގް
މޯލްޑިވްސް )

ގ.ދޫރެސްވިލ

9

މަހްމޫދު އަބްދުﷲ

މ.ރަތްވިނަ

A085011

10

ޢަލީ ޝކިރު

ހ.އީސްޓްވޑް

A027630

7773458

11

އަޙްމަދު އިހްސން

މ.ޒިލިއަން

A157882

9999975/7750666

11

12

އިބްރހިމް ޞލިހް ހަސަން

ކިނރީގެ ބ.ތުޅދޫ

A094653

7427567

ނެތް

ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ބައެއް ކަދްކަދް


ދީލަދްމުދާ ވިއްކާ ގޮޅިތައް ހުރިބިމަކީ ދައުލަތުގެ ބިމަކަފް ވާއިރު ވޭތުވެދިޔަ  02ވަރަކަފް އަހަރު އެއްބަސްވުމެއް
ދެތި ގޮޅިތަކުގައި ވިޔަފާރި ކުރަމުދް ގެދްދާކަދް ފާހަގަވުދް.



އެބިމުގައި ދީލަދް މުދާ ވިއްކާ  02ގޮޅި ހުރިކަމާއިކ އެއްވެސް ގޮޅިއަކުދް ދައުލަތަފް އެއްވެސް ފައިސާއެއް
ދައްކަމުދް ގެދްގޮސްފައިދުވާކަދް ފާހަގަވުދް.



ބައެއްގޮޅިތައް ކުރިދްލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ދިޔާވެފައިވުމާއިކ އެގޮޅިތައްވެސް އެހެދްފަރާތް ތަކުދް ހިދްގަމުދް
ގެދްދާކަދް ފާހަގަވުދް.



ބައެއްގޮޅިތައް ބިދޭސީދްދަފް ކުއްޔަފް ދީފައި ވާކަމާއި އެތަދް ތަދުގައި ބިދޭސީދްެގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކުރަމުދް
ގެދްދާކަދް ފާހަގަވުދް.



ދީލަދް މުދާވިއްކާ ގޮޅިތަކުދް އެސަރަހައްދުގެ މަގުމަތީގައި އެކި ބާވަތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއިކ ބައުތަކެތި ސާފުކޮފް
ދަވާދުލުދްފަދަ ކަދްކަދް ކުރަމުދް ގެދްދާކަދް ފާހަގަވުދް
އން ޞަފްޙ 2
ގތެރެ ި
 4ޞަފްޙ ެ
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އެސަރަހައްދުގެ މަގުމައްޗަފް ގިދައަދަދަކަފް އެކި ބާވަތުގެ ކުދިއަޅާ ކުދިޖަމާ ކުރަމުދް ގެދްދާކަދް ފާހަގަވުދް.



ދީލަދް ގޮޅި ކުރިދް ލިބިފައިދުވާ ފަރާތްތަކުދްވެސް އެސަރަހައްދަފް ގޮސް މަގުގެ ދެފަރާތުގައި ތަކެތި އަތުރައިގެދް
ވިޔަފާރި ކުރަމުދް ގެދްދާކަދް ފާހަގަވުދް.



މިކަދްކަމުގެ ސަބަބު އެސަރަހައްދުގެ ފަޅުމަތީމަގުދް ދުއްވާ ތަކެއްޗަފާއިކ ހިދގާމީހުދްދަފް ވަރަފް ބޮޑަފް ދަތިވާކަދް
ފާހަގަވުދް.

ދީލަދް މުދާ ވިއްކާ ގޮޅިތައް މިހާރު ހުރި ސަރަހައްދުގައި ހުރުމުދް ދިމާވެދާދެ ދުރައްކާތެރި ކަދްކަދް


ދީލަދް މުދާވިއްކާ ގޮޅިތަކަކީ ފަހަކަފްއައިސް މާލޭގައި ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަދް އުފެދޭ ކޮދްމެ ފަހަރަކު ގަސްދުގައި
އަލިފާދް ރޯކޮފްލާ ތަދަކަފް ވުމުދް އެކަމުގެ ދުރައްކާ ތެރިކަދް އޮތުދް.



ދީލަދް މުދާވިއްކާ ގޮޅިތަކާ އިދްވެގެދް ވަރަފް ކައިރީގައި މިކައުދްސިލްގެ ގިދަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީދް ދިދާ 3
ލޭބަރ ކްއާޓާރސް ( އެކޮމަޑޭޝަދް ބްލޮކް ) ހުރުމުދް އެސަރަހައްދުގައި އަލިފާދުގެ ހާދިސާއެއް ހިދގައިފި ދަމަ
އެތަދް ތަދަފް ވަރަފްބޮޑަފް ދުރައްކާ ވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުދް.



އެސަރަހައްދާ ވަރަފް ކައިރީގައި ޕޮލިސް ވެހިކަލް ގަރާޖް ހުރުދް.



އެސަރަހައްދާ ވަރަފް ކައިރީގައި ގަވާއިދާ ހިލާފުވެގެދް މަގުތަކުދް ދަގާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ވެހިކަލްތައް ހުދްދަ
ޕޮލިސް ޓޯޔާޑުގެ ސަރަހައްދެއް ހުރުދް.



ދީލަދް މުދާ ވިއްކާ ގޮޅިތަކުގައި އަލިފާދުގެ ހާދިސާއެއް ހިދގައިފިދަމަ އެސަރަހައްދު ކައިރީގައި ހުދްދަ ވިލާ
ގޭހާއިކ މޯލްޑިވް ގޭހަފް އެކަމުގެދުރައްކާ އޮތުދް.



އަދި މިދޫދްވެސް ދުރައްކާ ވެދާދެފަދަ ތަދްތަދާއިކ ތަކެއްޗާއިކ އަދި މަގުމަތީގައި ޕާކުކޮފްފައި ހުދްދަ ގިދަ
އަދަދެއްގެ ދުއްވާ ތެކެތި ދީލަދްމުދާ ވިއްކާ ފަޅުމަތީމަގު ސަރަހައްދާއި އެސަރަހައްދު ކައިރީގައި ހުދްދަކަދް ފާހަގަ
ކުރެވިފައި ވެއެވެ.
މިއީ ދީލަދްމުދާ ވިއްކާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ފާހަގަކުރެވޭ އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއިކ އަދި އެތަދުގައި އަލިފާދުގެ

ހާދިސާއެއް ހިދގައިފިދަމަ ލިބިދާދެ ގެއްލުދްތައް ފާހަގަކޮފް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ މިރިޕޯޓްގައި ފާހަގަ ކޮފްފައިވާ
ކަދްކަމާ މެދު ކައުދްސިލުދް ވިސްދާ ވަޑައިގެދް މިމައްސަލަތައް ހައްލު ކުރެއްވުމަފްޓަކައި އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުއްވުމަކީ
ވަރަފް މުހިދްމު ކަމެއްކަމުގައި ދަދްދަވަމެވެ.
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