`
މާ ލޭ ސި ޓީ ކަ އު ން ސިލ ްގ ެ އި ދާ ރާ
މާލ ެ ،ދި ވެހިރާއ ްޖ ެ.

މި ސަ ރު ކާރ ުން ވަ ނީ މާ ލެ ސި ޓީ ގެ ހު ރިހާ ޖެ ޓީ ތަ ކާއ ި ބަނ ދަ ރުތަކާއ ި ފާ ލަ ންތައ ް ކަ އު ން ސިލާއ ި
ހަ ވާ ލު ކޮށްފައ ި :މޭ ޔަ ރު
މިސަރުކާރުން ވަނީ މާލެ ސިޓީގެ ހުރިހާ ޖެޓީތަކާއި ބަނދަރުތަކާއި ފާލަންތައް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި
ހަވާލުކޮށްފައި ކަމަށް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ .މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ.
އޮންލައިން ނޫސް "ބޮންތި" އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި މޭޔަރު ވަނީ މލްޑިވްސް ޕޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)
އަށް ދޫކޮށްފައިވާ މާލޭގެ ޓީޖެޓީ ސަރަހައްދުގެ އެއްބަސްވުމާގުޅޭގޮތުނ ް ދެކެވެމުން އަންނަ ވާހަކަތަކުގެ ހަގީގަތް
ވަރަށް ތަފްސީލްކޮށް އޮޅުންފިލުވައިދެއްވާފައެވެ.
މިސަރުކާރުން ވަނީ މާލެ ސިޓީގެ ހުރިހާ ޖެޓީތަކާއި ބަނދަރުތަކާއި ފާލަންތައް ކައުންސިލާއި ހަވާލުކޮށްފައި
ކަމަށާއި ،މިސަރުކާރު އައިސް ފުރަތަމަ މަހުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ޖެޓީތަކާ ބަނދަރުތަކާ ފާލަންތައް ކައުންސިލާ
އަނބުރާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން އަންގާ ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ސިޓީވެސް ފޮނުއްވާފައި
ކަމަށް މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެވެ.
މީގެ އިތުރުން މޭޔަރު ވިދާޅު ވީ މިސަރުކާރުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އުވާލުމަށްފަހު ހައުސިންގެ ފަންކްޝަން
އޮންނަ ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ އިން ވެސް ހަމަ އެ ސިޓީއާ ހަވާލާދެއްވައި އެ ތަންތަނާ ކައުންސިލުން ހަވާލުވާން
އެދި ކައުންސިލަށް ސިޓީ ފޮނުވާފަ އެބައޮތް ކަމަށެވެ.
ޓީޖެޓީ އަނބުރާ ހދުމުގެ އެން މެ ބޮޑު ބޭނުމެއްގެ ގޮތުގައި މޭޔަރު ވިދާޅުވީ އެތަނުން ލިބޭ އާމްދަނީ މާލޭގެ
ރައްޔިތުންނަށ ް ހދައިދިނުންކަމަށެވ ެ.
މޭޔަރު ވިދާޅުވީ ޓީޖެޓީ އެމްޕީއެލް އާއި ހަވާލު ކުރެވުނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ނަމަވެސް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ
ޒިންމާތައް ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކަށް ބަދަލުވެ ގެން ދިޔައިރު ،ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އާއި ޓީޖެޓީ ހަވާލު
ކުރުމުން އެ މިނިސްޓްރީ އިން އެ ސަރަހައްދު އެމްޕީއެލް އަށް އައުޓް ސސް ކުރީ ކަމަށެވެ .އެކަން އެގޮތަށް
ހިނގުމުގެ ކުރިން ޓީޖެޓީއަކީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތަނެއްކަމަށް މޭޔަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ނިމިދިޔަ ސަރުކާ ރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރަކ މިހާރުގެ މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ .މުއިއްޒު ކަމުން މިހާރު ސިޓީ
ކައުންސިލްގެ މޭޔަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ޓީޖެޓީ އާއި ހަވާލުވުމަށް މަސައްކަތް ފެއްޓެވުމާއި އެކު ގިނަ ބައެއްގެ
ފާޑުކިޔުންތައް މޭޔަރާއި އަދި ކައުންސިލަށް އަމާޒުވިއެވެ.
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އެހެން ނަމަވެސް މި ފާޑުކިޔުންތަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުން މޭޔަރު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން ކުރީ
ސަރުކާރުގެ ނިންމުންތައ ް ބާތިލް ކުރުމަށްފަހު އިހު އޮތްގޮތަށް ލިޔެކިޔުމުން ކަންކަން އިއާދަކުރިއިރު ،ޓީޖެޓީ އަކީ
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގަ އި އޮތް ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބަދަލުވެގެން ދިޔަ ކަމުގައެވެ.

މާލެ ޓީ ޖެޓީ ކައުންސިލާއި ހަވާލު ކުރުމަށް އެމް.ޕީ.އެލްއަށ ް ދީފައިވާ  97ދުވަސް  18ޑިސެމްބަރ 2021ގައި

ހަމަވުމާއިއެކު ޓީ-ޖެޓީއާއި ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަވާލުވުމަށް ޓީ-ޖެޓީ ސަރަހައްދަށް  20ޑިސެމްބަރު ގައި
ދި ޔަނަމަވެސް އެމްޕީއެލުން ވަނީ އެތަން ކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވާފައެވެ.
އެހެން ކަމުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތުގެ ދަށުން އަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި މި
މައްސަލަ ސިވިލް ކޓަށް ވެއްދުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ލީގަލް
ޓީމުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.
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