
Dhuveli FINAL.indd   1 6/1/2008   12:10:46 AM



Dhuveli FINAL.indd   2-3 6/1/2008   12:10:46 AM



ތަރައީްޤގެ ދުވިެލ 13

ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ 4

ެ ރަށްވިެހ މާލ

5ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ

ިފހިުރްސތު
suruKI                                                               BwfuHW 

12 ް ިމފޮތ

14 ތީާރޚް ބުނީަނ ީކކޭ؟ތީާރޚް ބުނީަނ ީކކޭ؟

16 މިުނިސޕަލީްޓގެ ރީައްސކަންކުރެއިްވ ބޭފުޅުން މިުނިސޕަލީްޓގެ ރީައްސކަންކުރެއިްވ ބޭފުޅުން 

17 މިުނިސޕަލީްޓ ިހނިްގ ިއމާރާތްތައް މިުނިސޕަލީްޓ ިހނިްގ ިއމާރާތްތައް 

18 މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ ތަފްާސިހާސބު މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ ތަފްާސިހާސބު 1983

19 މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ ތަފްާސިހާސބު މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ ތަފްާސިހާސބު 2006

20 ިލބުނު ފިައާސއިާއ ކުރެވުނު ޚަރަދު 1982 ން 2006 އަށް 

41-21 ޗެޕްޓަރ 1 : ިއއްޔެގެ މާލެ 

22 ު ުއާންމު އާަސީސ ޙާލަތ އާންމު އާަސީސ ޙާލަތ

22  - މާލޭގެ ފެން

25  - މާލޭ ނަރުދަމާގެ ިނޒާމް 

27 ް  - މާލޭގެ މަގުތައ

30  - މާލޭގެ ކިުނ

32  - މާލޭގެ ގިެރބަކިަރ

34 ު  - މާލޭގެ ގިޯތގެދޮރ

36  - މާލޭ އާބީާދ  - މާލޭ އާބީާދ 

36 ު ު - ތައީުލީމ ހާލަތ  - ތައީުލީމ ހާލަތ

39 ު  - ިޞއްޙަތ

68-42 ޗެޕްޓަރ 2 : މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓ  : މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓ 

43 މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓ އުފެއްދީެވ ީކއްވެ؟މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓ އުފެއްދީެވ ީކއްވެ؟

45  - މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ ިވަޝން - މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ ިވަޝން

45  - މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ ިމަޝން - މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ ިމަޝން

46 ިރިހ ފަނަްސީވްސ ިރިހ ފަނަްސީވްސ 

45 ިއދީާރ އިޮނގަނޑު ިއދީާރ އިޮނގަނޑު 1982

47 ިޒންމާ އިާއ މްަސޢިޫލއްޔަތު 

47  - ިއދީާރ ބިައ - ިއދީާރ ބިައ

47  - ރިަޖްސޓީަރކުރުމާބެހޭ ބިައ - ރިަޖްސޓީަރކުރުމާބެހޭ ބިައ

48  - މާލޭގެ ިބނިްބމާބެހޭ ބިައ 

49  - ޢާންމު ިޚދުމަތްތަކާބެހޭ ބިައ

50 ިއދީާރ އިޮނގަނޑު ިއދީާރ އިޮނގަނޑު 2007

51 އިެކ ެސކަްޝންތަކުން ދެމުންގެންދާ ިޚދުމަތްތައް 

51  - ިއދީާރބިައ - ިއދީާރބިައ

53 ފާތަކާބެހޭ ބިައ  ފާތަކާބެހޭ ބިައ  - ވީަޒ  - ވީަޒ

54  - ބަޖެޓާބެހޭ ބިައ

55  - މާލޭގެ އާބީާދއާބެހޭ ބިައ - މާލޭގެ އާބީާދއާބެހޭ ބިައ

57  - މާލޭގެ ިބނިްބމާ ގިޯތގެދޮރާބެހޭ ބިައ

58  - ޕްރޮޖެކްޓްތަކާބެހޭ ބިައ

59  - އާންމު ިޚދުމަތްތަކާބެހޭ ބިައ 

61  - ފްލެޓް މިެއންޓަނަނާްސބެހޭ ބިައ 

64  - ވްޭސޓް މެނޭޖްމަންޓާބެހޭ ބިައ

65  - ރޯޑް ކޮންްސޓްރަކަްޝނާބެހޭ ބިައ

67  - ިޢމާރާތްކުރުމާބެހޭ ބިައ

68 ް ް - އަވަށު އީޮފްސތައ  - އަވަށު އީޮފްސތައ

95-69 ް ް : ިޚދުމަތްތަކުގެ ތަފީްޞލ ޗެޕްޓަރ 3 : ިޚދުމަތްތަކުގެ ތަފީްޞލ

70 ިޚދުމަތްތަކަށް އިައ ބަދަލުތައް 

71 ް - އުފަންދުވަހުގެ ރިަޖްސޓީްރއިާއ އުފަންދުވަހުގެ ެސޓިްފކެޓް ހެއްދުން  - އުފަންދުވަހުގެ ރިަޖްސޓީްރއިާއ އުފަންދުވަހުގެ ެސޓިްފކެޓް ހެއްދުނ

73  - އުފަންދުވަހުގެ ެސޓިްފކެޓް ހަދިައިދނުން 1958-2007 (ޓޭބަލް)

76  - 2005 ވަނައަހަރު އުފަންދުވަހުގެ ރިަޖްސޓީްރއާބެހޭގޮތުން ކުރެވުނު މަަސއްކަތުގެ     

   ތަފީްސލް (ގްރާފް)    ތަފީްސލް (ގްރާފް)    ތަފީްސލް (ގްރާފް) 

 ވަނައަހަރު އުފަންދުވަހުގެ ރިަޖްސޓީްރއާބެހޭގޮތުން ކުރެވުނު މަަސއްކަތުގެ     

   ތަފީްސލް (ގްރާފް) 

 ވަނައަހަރު އުފަންދުވަހުގެ ރިަޖްސޓީްރއާބެހޭގޮތުން ކުރެވުނު މަަސއްކަތުގެ     

77  - އުފަންދުވަހުގެ ރިަޖްސޓީްރއިާއ ެސޓިްފކެޓް  - އުފަންދުވަހުގެ ރިަޖްސޓީްރއިާއ ެސޓިްފކެޓް 1958-2006 (ގްރާފް)

78  - އުފަންދުވަހުގެ ެސޓިްފކެޓިާއ އުފަންދުވަހުގެ ރިަޖްސޓީްރ (ްސކޭން) - އުފަންދުވަހުގެ ެސޓިްފކެޓިާއ އުފަންދުވަހުގެ ރިަޖްސޓީްރ (ްސކޭން)

80  - ނަން ފްާސކުރުން 

81  - މާލޭގޭގޭގެ ރަށްވިެހންގެ ރިަޖްސޓީްރ  - މާލޭގޭގޭގެ ރަށްވިެހންގެ ރިަޖްސޓީްރ 

82 ް - ރާއްޖޭގެ އެހެންރަށެއްގެ ީމހަކު މާލޭގެ ރަށްވެއަްސކަށްވުން  - ރާއްޖޭގެ އެހެންރަށެއްގެ ީމހަކު މާލޭގެ ރަށްވެއަްސކަށްވުނ

84 މާލޭގެ ިބނިްބމިާއ ގިޯތގެދޮރުގެ ރިަޖްސޓީްރ މާލޭގެ ިބނިްބމިާއ ގިޯތގެދޮރުގެ ރިަޖްސޓީްރ 

84  - ބަންޑާރިަބން

84  - ވަޤުފު ިބން

85  - ިބން ވަޤުފުކޮށިްދނުން

86  - ވަޤުފު ިބން އުވާލެއްވުން

87  - އިަމއްލިަބން 
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87  - ގިޯތގެދޮރު ރިަޖްސޓީަރ ކުރެވެންފީެށ ިކިހނެއް؟ - ގިޯތގެދޮރު ރިަޖްސޓީަރ ކުރެވެންފީެށ ިކިހނެއް؟

88  - ގިޯތގެދޮރުގެ މައަްސލަ

92 ު  - މާލޭ ިބމުގެ އަގ

104-96 ޗެޕްޓަރ 4 : މާލެއިާއ ރަށްރަށުގެ ޗާޓްކުރެހުން 

97 މާލެއިާއ ރަށްރަށް ަސރވޭކޮށް ޗާޓްކުރެހުން

97 ް  - މާލޭގެ ޗާޓ

99  - ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ަސރވޭތައް 

99  - ަސރވޭ ކުރުމުގެ މަަސއްކަތަށް އިައްސފިައވާ ބަދަލުތައް 

100  - ަސރވޭޔަރުންގެ ބައެއް ތަޖިުރބާ 

100  - ިމރަށުގިައ އަޅަނިްތއުޅީެނ ިކތައް ިއްސޓަޭސންތަ؟ - ިމރަށުގިައ އަޅަނިްތއުޅީެނ ިކތައް ިއްސޓަޭސންތަ؟

101  - ކަމާބެހޭ ތަކިެތ އުފުލުމިާއ، މުވަާޞލާތިާއ، ކޭންބިުއމުގެ ކަންކަން 

103  - ރޭވެ ިއރުއޮއުްސމުން 

117-105 ޗެޕްޓަރ 5 : ގަވިާއދިާއ ޤާނޫން 

106 ޤާނޫންގިައ މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓ ޤާނޫންގިައ މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓ 

106 ހިެދފިައވާ ބައެއް ގަވިާއދުތައް 

107  - ިހންގާ ގަވިާއދު (ލޭންޑް ރިެޖްސޓްރަޭޝން) 

108  - ރާއްޖެތެރޭގެ ީމހުން މާލެފޭބުމާބެހޭ ޤަވިާއދު ( - ރާއްޖެތެރޭގެ ީމހުން މާލެފޭބުމާބެހޭ ޤަވިާއދު (1988)

112  - މާލޭ މަގުމައްޗާބެހޭ ގަވިާއދު (1990)

113 ް ްިބމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ތީާރޚ ިބމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ތީާރޚ

115 ިބމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފިައވާ ބައެއް ގަވިާއދު 

115  - ިދިރއުޅުމަށްޓަކިައ ބަންޑާރަގިޯތ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވިާއދު 

115 ާރަގީޯތގެ ިބމުން ިލބުމާބެހޭ ގަވިާއދު  ާރަގީޯތގެ ިބމުން ިލބުމާބެހޭ ގަވިާއދު  - ނުއުފުލޭ މުދާ ތިަރކިައން ިލިބގެން ބަންޑ  - ނުއުފުލޭ މުދާ ތިަރކިައން ިލިބގެން ބަންޑ

116  - ގޯއްޗިާއ ގީޯތގިައހަދާ ިއމާރާތް ކުއްޔަށިްދނުމާބެހޭ ގަވިާއދު  - ގޯއްޗިާއ ގީޯތގިައހަދާ ިއމާރާތް ކުއްޔަށިްދނުމާބެހޭ ގަވިާއދު 

116  - އެއްމެދު ިއމާރާތާބެހޭ ގަވިާއދު 

116  - ގަނިެވއްކުމާބެހޭ ގަވިާއދު 

117  - ިބމިާއ ިއމާރާތް އިަދ ފްލެޓް ރަހުނުކުރުމާބެހޭ ގަވިާއދު 

144-118 ު ޗެޕްޓަރ 6 : މާލޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މްަޝރޫޢ

119 ވިެލމަގު 

122 ު ފަހަރ އިަކިރ އިޮޑ

124 މާލޭގެ މަގުހެދުމާބެހޭ ފަންޑެއް ހުޅުވުން

124 ނަމޫނާ މަގު 

125 މަގުތައް ަސރވޭކުރުން 

126 ބޭރުގެ އީެހ ބޭރުގެ އީެހ 

128 ްމާލޭ މަގުހެދުމުގެ މްަޝރޫޢު ރްަސީމކޮށް ފައްޓަވިައ ދެއްވުމިާއ، ކިުރއަށްގެންދެވުން މާލޭ މަގުހެދުމުގެ މްަޝރޫޢު ރްަސީމކޮށް ފައްޓަވިައ ދެއްވުމިާއ، ކިުރއަށްގެންދެވުނ

130 ޕިްރކްާސިޓންގ ޔާރޑް 

131 މަގުހެދުމުގެ މްަޝރޫޢަށް ިހނގާފިައވާ ޚަރަދުގެ ތަފީްޞލް މަގުހެދުމުގެ މްަޝރޫޢަށް ިހނގާފިައވާ ޚަރަދުގެ ތަފީްޞލް 2006-1986

132 މާލޭ މަގުތައް ރަނގަޅުފެންވަރަަކަށް ހަދާ ިނމުން ފާހަގަކުރުން 

134 ިވިލނިގީލ މަގުހެދުން ފެށުން ިވިލނިގީލ މަގުހެދުން ފެށުން 

135 ްިވިލނިގީލ މަގުހެދުމުގެ މަަސއްކަތް ިނމުން ިވިލނިގީލ މަގުހެދުމުގެ މަަސއްކަތް ިނމުނ

135 މަގުފާރުތައް ރޭނުން 

137 މާލޭ މަގުތަކުގެ ނަންތަކަށް ބަދަލުއައުން 

143 1988 ގެ ޢުދުވީާނ ޙަމަލާގިައ ވިަކވިެދޔަ ަޝީހދުންގެ ިޒކުރާ ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ބައެއް 

މަގުތަކުގެ ނަން ބަދަލުކުރެއްވުން.

 ގެ ޢުދުވީާނ ޙަމަލާގިައ ވިަކވިެދޔަ ަޝީހދުންގެ ިޒކުރާ ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ބައެއް 

މަގުތަކުގެ ނަން ބަދަލުކުރެއްވުން.

 ގެ ޢުދުވީާނ ޙަމަލާގިައ ވިަކވިެދޔަ ަޝީހދުންގެ ިޒކުރާ ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ބައެއް 

143 މަގުތަކުގެ ކަންވަށްކުރުން 

177-145 ޗެޕްޓަރ 7 : މާލޭން ކިުނނައްތާލުމުގެ މްަޝރޫޢު 

146 މާލޭގިައ ކީުނގެ މައަްސލަމާލޭގިައ ކީުނގެ މައަްސލަ

146  - ކިުނއަޅާ ކޮންޓޭނަރުތައް ބެހެއްޓުން 

148 ް  - މާލޭގޭގޭގެ ކިުނ އުފުލިައިދނުމުގެ ިޚދުމަތ

149  - ބޭރުގެ އީެހތިެރކަން ހޯދުން  - ބޭރުގެ އީެހތިެރކަން ހޯދުން 

150  - ފާހަގަކޮށްލެވޭ މިުހންމު އީެހތައް  - ފާހަގަކޮށްލެވޭ މިުހންމު އީެހތައް 

153  - ކިުނވަޅުލުމަށް ރަށެއް ތައްޔާރުކުރުން 

154 ިތލަފިުށ ވުޖޫދަށްއީައ ިކިހނެއް؟ިތލަފިުށ ވުޖޫދަށްއީައ ިކިހނެއް؟

156 ިތލަފުއްޓީަކ ކޮބާ؟ިތލަފުއްޓީަކ ކޮބާ؟

158 އުފިުލ ބޯޓް 

162 އަދުގެ ިތލަފިުށ

163  - ިތލަފީުށގެ ިމްސިކތް  - ިތލަފީުށގެ ިމްސިކތް 

164  - މޯލިްޑވްްސ ގްޭސ ޕްރިައވެޓް ިލިމޓެޑް 

165  - މޯލިްޑވްްސ މިެރން ިސމެންޓް ޕްރިައވެޓް ިލިމޓެޑް 

166  - ގަލްފްކްރާފްޓް ަސރިވްސ ޕްރިައވެޓް ިލިމޓެޑް 

167  - ިވލާ ހަކަތަ ޕްރިައވެޓް ިލިމޓެޑް 

167  - ބޯޓް ިއނިްޖިނއިަރންގ ަސރިވްސ 

168  - ގެރެނީްޓ ފިައބަރގްލްާސ  - ގެރެނީްޓ ފިައބަރގްލްާސ 

170 ގާއެޅުމުގެ މަަސއްކަތް ިތލަފުއްޓަށް ބަދަލުކުރުން 
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ތަރައީްޤގެ ދުވިެލ 13

ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ 8

ެ ރަށްވިެހ މާލ

9ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ

172 ިތލަފުއްޓަށް ިލބޭ / ޚަރަދުވާ ފިައާސ (ގްރާފް)

173 މާލޭން ކިުނ ނައްތާލުމުގެ ތަޖިުރބާ 

176 ިތލަފިުށ އުފެދުން 

201-178 ޗެޕްޓަރ 8 : މާލޭ ހައިުސންގ ޕްރޮޖެކްޓް 

179 މާލޭ ހައިުސންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފުރަތަމަ ިފޔަވިަހ

182  - ިބންގާ އެޅުން

183  - ކިޯޑނިޭޓންގ ކިޮމީޓ  - ކިޯޑނިޭޓންގ ކިޮމީޓ 

183 ް  - މަަސއްކަތ

184  - ޚަރަދު 

185  - ބައެއް ިއތުރު މައުލޫމާތު 

188  - ފްލެޓް ކުއްޔަށްދޫކުރުން 

191  - ފްލެޓް ކުއްޔަށްދޫކުރެވޭ ީމހުންހޮވުން  - ފްލެޓް ކުއްޔަށްދޫކުރެވޭ ީމހުންހޮވުން 

192 ިސނަމާލެ 1 އީަކ... އީަކ...

194 ިސނަމާލެ 2 ިއމާރާތްކުރައްވާ ކުއްޔަށްދޫކުރެއްވުން

194 ިސނަމާލެ 3 ިއމާރާތްކުރައްވާ ކުއްޔަށްދޫކުރެއްވުން

195 ިސނަމާލެ 1 ،2 އިަދ 3 ދެވުނު ިޚދުމަތުގެތެރިެއން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޚާއަްސ ިޚދުމަތްތައް 

196 މާލިެހޔާ 1 އިާއ މާލިެހޔާ 2 ިއމާރާތްކުރައްވިައ ކުއްޔަށްދޫކުރުން

196 ިސނަމާލެ 4 ިއމާރާތްކުރައްވިައ ކުށްޔަށްދޫކުރެއްވުން 

197 ފްލެޓް މިެއންޓަނަންްސ އިާއބެހޭ އީޮފްސ އުފެއްދެވުން ފްލެޓް މިެއންޓަނަންްސ އިާއބެހޭ އީޮފްސ އުފެއްދެވުން 

198 ފްލެޓް މިެއންޓަނަންްސ އިާއބެހޭ ބިައ އުފެއްދެވުން

198 ިސނަމާލެ 2 ގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ކިުލ 

198 ިސނަމާލެ 3 ގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ކިުލ 

199 ިސނަމާލެ 4 (ިވިލނިގިލ) ގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ކިުލ 

199 މާލިެހޔާ 1 ގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ކިުލ

199 މާލިެހޔާ 2 ގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ކިުލ

200 ފްލެޓްތަކުގެ މިެއންޓަނަނާްސބެހޭ ބިައން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ފްލެޓް ިއމާރާތްތަކިާއ އެ 

ު ުިއމާރާތްތަކުގިައ ިދިރއުޅޭނެކަމަށްލަފާކުރާ ީމހުންގެ އަދަދ ުިއމާރާތްތަކުގިައ ިދިރއުޅޭނެކަމަށްލަފާކުރާ ީމހުންގެ އަދަދ ިއމާރާތްތަކުގިައ ިދިރއުޅޭނެކަމަށްލަފާކުރާ ީމހުންގެ އަދަދ

ފްލެޓްތަކުގެ މިެއންޓަނަނާްސބެހޭ ބިައން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ފްލެޓް ިއމާރާތްތަކިާއ އެ 

ު ިއމާރާތްތަކުގިައ ިދިރއުޅޭނެކަމަށްލަފާކުރާ ީމހުންގެ އަދަދ

ފްލެޓްތަކުގެ މިެއންޓަނަނާްސބެހޭ ބިައން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ފްލެޓް ިއމާރާތްތަކިާއ އެ 

201 ިދވިެހންނަށް ިދިރއުޅުމުގެ އާ ވައްޓަފިާޅއެއް ތަޢާރަފްވުން

223-202 ޗެޕްޓަރ 9 : މާލޭގެ ިބނިްބމިާއ ގިޯތގެދޮރު 

203 މާލޭގެ ިބމުގެ ކުޑަބޮޑިުމނަށް އީައ ކޮންބަދަލެއް މާލޭގެ ިބމުގެ ކުޑަބޮޑިުމނަށް އީައ ކޮންބަދަލެއް 

203 މާލޭގިައ ިބމުގެ ދިަތކަން ިއހާުސްސކުރެވެންފީެށ ީކއްވެ؟މާލޭގިައ ިބމުގެ ދިަތކަން ިއހާުސްސކުރެވެންފީެށ ީކއްވެ؟

205 ބައެއް ިމްސިކތްތައް އުވާލައްވިައ ގަބުރްުސތާނުން ގެވަޅު ދެއްވުން 

207 ގެވަޅު ހޯދުމަށް އެޒަމާނުގިައ ިބން ިހއީްކ ިކިހނެއް؟ގެވަޅު ހޯދުމަށް އެޒަމާނުގިައ ިބން ިހއީްކ ިކިހނެއް؟

210 ފަޅު ިހއްކަން ބޭނުންކިުރ ވީަސލަތީަކ ކޮބާ؟ފަޅު ިހއްކަން ބޭނުންކިުރ ވީަސލަތީަކ ކޮބާ؟

210 ިބން ިހއްކުމުގެ މަަސއްކަތާމެދު އާންމު ިދވިެހންގެ ިވްސނުންހީުރ ިކިހނެއް ިބން ިހއްކުމުގެ މަަސއްކަތާމެދު އާންމު ިދވިެހންގެ ިވްސނުންހީުރ ިކިހނެއް 

212 ިބމުގެ ދިަތކަން ިއނިްތހާއަށް 

213 މާލޭގިައ ގެދޮރު ިއމާރާތްކުރުން 

215 މާލޭގިައ އެއްބިުރއަށްވުރެ މައްޗަށް ިއމާރާތްތައް އުފުލުން - ތީާރީޚ ނަޒަރަކުން މާލޭގިައ އެއްބިުރއަށްވުރެ މައްޗަށް ިއމާރާތްތައް އުފުލުން - ތީާރީޚ ނަޒަރަކުން 

216 އްުސ ިއމާރާތްތައް ކުރުމުގިައ އިައްސފިައވާ ފަނީްނ ބަދަލީަކ ކޮބާ؟އްުސ ިއމާރާތްތައް ކުރުމުގިައ އިައްސފިައވާ ފަނީްނ ބަދަލީަކ ކޮބާ؟

217 ު  - ފުރަތަމަ ދައުރ

218 ު  - ދެވަނަ ދައުރ

219 ު  - ިތންވަނަ ދައުރ

220 މާލޭގެ ިއމާރާތްތަކުގެ އްުސިތިރިމނަށް އިައ ބަދަލީަކ ކޮބާ؟މާލޭގެ ިއމާރާތްތަކުގެ އްުސިތިރިމނަށް އިައ ބަދަލީަކ ކޮބާ؟

222 ިއމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނުގިައ ިދވިެހން އެންމެފުރަތަމަ ދުށް ’އަޖާބު‘

237-224 ޗެޕްޓަރ 10 : އާންމު ބައެއް ިޚދުމަތްތައް 

225 މިުނިސޕަލީްޓން ބަލަހައްޓާ މާލޭގެ ބައެއް ތަންތަން މިުނިސޕަލީްޓން ބަލަހައްޓާ މާލޭގެ ބައެއް ތަންތަން 

255-238 ޗެޕްޓަރ 11 : ރާއްޖެ ވަޑަގެންނިެވ ބޭރުގެ ބައެއް ިއއްޒަތްތިެރން 

269-256 ޗެޕްޓަރ 12 : އެހާރިާއ ިމހާރު 

274-270 ޗެޕްޓަރ 13 : ކިުރމަގުގިައ މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓ  : ކިުރމަގުގިައ މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓ 

271 ު ުިސޔީާސ ބަދަލ ިސޔީާސ ބަދަލ

271 ު ުިއދީާރ ބަދަލ ިއދީާރ ބަދަލ

272 ު ުއުމްރީާނ ބަދަލ އުމްރީާނ ބަދަލ

272 ިޚދުމަތް ިލިބގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ިހތްރަނގަޅުކުރުން

308-275 ޗެޕްޓަރ 14 : ލިުއ މައުލޫމާތު - އަހަރުން އަހަރަށް 
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13ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ

ިމ ފޮތް

ވެއްޖެކަމަށް  އަހަރު  ހަތަރުހާހެއްހިައ  ިދިރއުޅެމުންދާތާ  ވަޒަންވިެރވެ  ީމހުން  ވެއްޖެކަމަށް ިދވިެހރާއްޖޭގިައ  އަހަރު  ހަތަރުހާހެއްހިައ  ިދިރއުޅެމުންދާތާ  ވަޒަންވިެރވެ  ީމހުން  ވެއްޖެކަމަށް ިދވިެހރާއްޖޭގިައ  އަހަރު  ހަތަރުހާހެއްހިައ  ިދިރއުޅެމުންދާތާ  ވަޒަންވިެރވެ  ީމހުން  ވިެހރާއްޖޭގިައ  ި

އީޮތ  ިލބެން  އިަލކަމެއް  ތީާރީޚ  ތެރިެއން  މުއްދަތުގެ  ިދގު  ިމ  ބުނެއެވެ.  ިލޔުންތައް  ތީާރީޚ 

ރާއްޖެ ިއްސލާމްވުމުގެ ފަހަށް ިމވޭތުވާ ދުވްަސތަކުންނެވެ. މާތްވެގެންވާ ިއްސލާމީްދނުގެ ިހދާޔަތު 

ރާއްޖެއަށް ިލިބފިައވީަނ، ިހޖުރިައން 548ގައެވެ. ީމލާދުން 1153ގައެވެ. 

80ރާއްޖެ ިއްސލާމްވުމަށް ފަހު ިމހާތަނަށް 80ރާއްޖެ ިއްސލާމްވުމަށް ފަހު ިމހާތަނަށް 80 އަށްވުރެ ިގނަ ރްަސކަލުން  ރްަސކަން ކުރައްވާފިައވެއެވެ. 

ިތންބޭފުޅެއްގެ ރީައްސކަން ިމ ޤައުމު ދެކެފިައވެއެވެ. އެބޭބޭފުޅުންގެ ފަރާތްޕުޅުން އިެކ ދުވްަސވަރު 

އިެކކަހަލަ ިޚދުމަތްތައް އިެކ ިމންވަރަށް ިމ ޤައުމަށް ިލިބފިައވެއެވެ. 

ިމ ފޮތީަކ، މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓއާ ގުޅުންހިުރ ދިާއރާގެ ތީާރޚުގެ މައްޗަށް ިލޔެވޭ ފޮތެކެވެ.  ިމ 

ދިާއރިާއން ިދވިެހ ރައިްޔތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވެމުން އަންނަ ިޚދުމަތްތަކުގެ ކޮންމެވްެސ ވަރެއްގެ 

ތަފީުސލެއް ިމ ފޮތުގިައ ިހމަނާލިެވފިައވާނެ އެވެ. 

ިމ ފޮތް ބަހާލިެވފިައވީަނ މިައގަނޑު ިތންބަޔަކަށެވެ. ފުރަތަމަ ބިައގިައ ބަލިައލީާނ،  ިމހާރުގެ 

މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓ އުފެއްދެވުމުގެ ކީުރގިައ ިމ ދިާއރާއިާއ ބެހޭ އާންމު ިޚދުމަތްތައް އޮތްގޮތުގެ 

މައްޗަށެވެ. 

ދެވަނަބިައގިައ ބަލިައލީާނ، ިމހާރުގެ މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓ އުފެއްދެވުމިާއ، ިމ އީޮފހުން ރައިްޔތުންނަށް 

ދެމުން ގެންދާ ިޚދުމަތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.  ޒަމާނާއެކު، އެކަންކަމަށް ގެނިެވފިައވާ ބަދަލުތަކިާއ 

ތަނަވްަސކަމުގެ މައްޗަށްވްެސމެއެވެ. 

ފުޅާވެ  ިޚދުމަތްތައް  އީޮފހުގެ  ިމ  އޮތްތާނގިައ  ކިުރޔަށް  ބަލިައލީާނ،  ިތންވަނަބިައގިައ 

1999ޖުލިައ 1999ޖުލިައ 1999ގިައ، ރާއްޖޭގެ  26ތަނަވްަސވުމަށް ކުރެވޭ ތަަޞއްވުރުގެ މައްޗަށެވެ.  ޚާއަްޞކޮށް، 26ތަނަވްަސވުމަށް ކުރެވޭ ތަަޞއްވުރުގެ މައްޗަށެވެ.  ޚާއަްޞކޮށް، 26

34ިޢއްޒަތްތިެރ ރީައުސލް ޖުމްހިޫރއްޔާ އަލްއްުސތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ރާއްޖޭގެ 34ިޢއްޒަތްތިެރ ރީައުސލް ޖުމްހިޫރއްޔާ އަލްއްުސތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ރާއްޖޭގެ 34ވަނަ 

ިމިނވަންދުވަހުގެ މުނަާސބަތުގިައ   ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވިައ ދެއްކިެވ ވާހަކަފުޅުގިައ ިއޢްލާނު 

ކުރެއިްވ 2020ގެ ތަަޞއްވުރު އްަސލަކަށްބަލިައގެންނެވެ.  އެ މިަނކުފާނުގެ ތަަޞއްވުރުގިައ 

ބަޔާންކުރައްވާފިައވާފަދަ، ފާގިަތ ރަށަކަށް މާލެ ހެދުމަށްޓަކިައ، މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ ދައުރަށް 

ގެންނާނެ ހެޔޮ ބަދަލުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. 

* * * * *
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ތާީރޚު ުބަނީނ ީކކޭ؟ 

މާލޭމިުނިސޕަލީްޓ ފުރަތަމަ އުފެއްދީެވ ”މިުނިސޕަލް އީޮފްސ‘‘ ިމ ނަމުގައެވެ. އީެއ، ިހޖްރިައން 

1375 ވަނަ އަހަރުއެވެ.  ީމލީާދ ތީާރޚުން 1 ޖުލިައ 1956 ގައެވެ.  ިމ އީޮފްސ އުފެދީުނ 

އޭރުގެ ވީަޒރުއްދިާޚިލއްޔާ ާޞިޙބުއްދައުލާ ުސމުއްވުލްއީަމރު ިއބްރީާހމް ފާމުލަދިޭރ ިކލެގެފާނު 

ރައިްޔތުންގެ މިަޖީލހަށް ހުށަހެޅުއިްވ ިބލްފްާސވެ ީކިރިތ މަހާރަދުން ތްަސީދޤުކުރެއްވުމުންނެވެ.  

ީކިރިތމަހާރަދުން،  (އައުްސލްޠާނު  މުޙަންމަދު ފީަރދުލްއައްވަލް) ިމ ިބލް ތްަޞީދޤު ކުރެއީްވ 

ިހޖުރިައން 1375 ވަނަ އަހަރުގެ ޛުލްޤިަޢދާ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޖީަމލް  މުޙައްމަދު  އައަްޝިއޚު  އަލްމަރުޙޫމު  ރީައަސީކ  ފުރަތަމަ  އީޮފހުގެ   މާލޭމިުނިސޕަލް 

ޔާރުގެ މަގާމު  ީދީދއެވެ. ނަމަވްެސ ދިާދ ކުޑަ ދުވްަސކޮޅެއްގެ ތެރޭގިައ ރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފިަޑ

އެ  މަޤާމުން  ރީައްސކަމުގެ  އީޮފހުގެ  މިުނިސޕަލް  އިަދ  ިލިބވަޑިައގަތެވެ.   މިަނކުފާނަށް  އެ 

މިަނކުފާނު ވިަކ ކުރައްވިައ ާޞިޙބުއަްސޢާދާ އައްނީަބލު މިަލމް މުޙައްމަދީުދީދއަށް މިުނިސޕަލް 

އަލްފިާޟލް  ފިެށގެން   1960ން  11ފެބްރުއީަރ  ދެއިްވއެވެ.  މަޤާމް  ރީައްސކަމުގެ  އީޮފހުގެ 

ޢަބްދުލްމީަޖދުމިާހރުވްެސ އެ މަގާމު  ފުރުއިްވއެވެ.   އިަދ 19 ޖޫން 1962 ގިައ އޭރުގެ 

މާލޭ މިުނިސޕަލް އީޮފްސ އުވާލެއިްވއެވެ.  އެއަށްފަހު، ލޭންޑް ރިެޖްސޓްރަޭޝން ިޑިވަޜންގެ 

ނަމުގިައ އީޮފހެއް އުފައްދަވިައ މިުނިސޕަލް އީޮފހުން ކުރަމުން އިައ މަަސއްކަތް އެ ިޑިވަޜނުން 

ކުރަމުންގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެއެްސިވއެވެ.  ިމ ިޑިވަޜން ިހނގަމުން ިދޔީައ، އޭރުގެ ިމިންސޓީްރ 

އޮފް ހޯމްއެފެއަރގެ ދަށުންނެވެ. އެވުޒާރާގެ އަކުރެއްގެ ގޮތުގިައވްެސ ިމިޑިވަޜން އޮތެވެ.  ލޭންޑް 

ރިަޖްސޓްރަޭޝން ިޑިވަޝން (ށ)ގެ ނަމުގައެވެ، 

ޢަބްދުލްމީަޖދު  އަލްފިާޟލް  ފުރުއިްވ  ފަހުން  އެންމެ  މަގާމު  ރީައްސގެ  އީޮފހުގެ  މިުނިސޕަލް 

މަަސއްކަތްތަކުގެ  ގެނިްދޔަ  ކުރަމުން  އޭރު  އީޮފހުން  މިުނިސޕަލް  ިވދާޅިުވގޮތުގިައ،  މިާހރު 

ބެލެހެއްޓުމިާއ،  މަގުތައް  މާލޭގެ  އީެއ  ިހމެނެއެވެ.  ދިެތންހަތަރުކަމެއް  މިައގަނޑު  ތެރޭގިައ 

އުފަންދުވަހުގެ ެސޓިްފކެޓު ހަދިައިދނުމިާއ، ިބނިްބމިާއ ގިޯތގެދޮރުގެ ރިަޖްސޓީްރގެ ކަންކަމެވެ. 

އީޮފހުގެ  އެނަމުގިައ ނޫންަސ، އޭރު މިުނިސޕަލް  ިޑިވަޜނީަކ ީސދާ  ލޭންޑް ރިެޖްސޓްރަޭޝން 

ެސކަްޝނެއްގެ ގޮތުގިައ ިހނގަމުނިްދޔަ ތަނެކެވެ.  

ލޭންޑް ރިަޖްސޓްރަޭޝން ިޑިވަޜންގެ އެންމެ ިއްސވިެރއެއްގެ ގޮތުން އެންމެ ފަހުން ިޚދުމަތްކުރެއިްވ 

މ. ގާހަކަ، އަލްފިާޟލް ބަންދު އަޙްމަދު ަސީލމު ިވދާޅިުވ ގޮތުގިައ އެ އީޮފހުން ކުރަމުން އިައ 

މަަސއްކަތްތަކީަކ، ގިޯތގެދޮރުގެ ރިަޖްސޓީްރ ހަދިައިދނުމިާއ، މާލޭގެ މަގުތައް ހެދުމިާއ، އިަމއްލަ 

ވިެހގެންނިާއ އެނޫން  މަގުހެދުމީަކ، ވާރޭ  އެޒަމާނުގިައ  ކަންކަމެވެ.  ފަތިްލޔިެދނުންފަދަ  ގީޯތގެ 

ގޮތްގޮތުން މަގުމީަތގިައ ހެދޭ ފެންގަނޑުގަނޑިާއ ިކަސޑު ނައްތާލުމެވެ. ވަޅުވަޅުގަނޑު ހިެދފިައ 

އޮންނަ ނަމަ އުދައްޔިާއ މަށަންދިަތ ފަދަ އެއްޗިެހ ބޭނުންކޮށްގެން، އެތަންތަން އެއްވަރު ކުރުމެވެ. 

އިަދ މަގަށްވާގޮތަށް ހިެދފިައ ހުންނަ ގްަސގަހުގެ ގިޮފތައް ކޮށުމެވެ. 

މިުނިސޕަލީްޓއާ  ިމހާރުގެ  ޢަދަދު  ީމހުންގެ  އަންނަ  ހޯދަން  ިޚދުމަތް  ިވދާޅިުވގޮތުގިައ،  އޭނާ 

ފުންގެ ޢަދަދުވްެސ ވަރަށްމަދެވެ.  ހަނދާން  އަޅިައބަލިާއރު ވަރަށްވްެސ މަދެވެ.  ތަނުގެ މުވައްޒަ

ފުންނެވެ.  އުފަންދުވަހުގެ ެސޓިުފކެޓް،  12ވާގޮތުން، އޭރު  އީޮފހުގިައ ިތބީޭނ 12ވާގޮތުން، އޭރު  އީޮފހުގިައ ިތބީޭނ 12ވަރަކަށް މުވައްޒަ

މާލޭގެ ގިޯތގީޯތގެ ރިަޖްސޓީްރ، ިމ ފަދަ ހިުރހާ  ިލޔިެކޔުންތަކިާއ، ިމ ނޫންވްެސ އީޮފހުގެ ިއދީާރ 

ހިުރހާ ިލޔުމެއް ިލޔީަނ އަތުންނެވެ. ިމކަމަށް ިތބީެނ 2 ކިާތބުންނެވެ. 

ިމހާރުގެ މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓ އުފެއްދީެވ  1ެސޕްޓެމްބަރ 1982ގައެވެ.
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މިުނިސޕަލްީޓގެ ރަީއްސކްަނކުރެއްިވ ބޭފުޅްުނ

ް ްއަލްއްުސތާޛު މުޙަންމަދު ޖީަމލ ްއަލްއްުސތާޛު މުޙަންމަދު ޖީަމލ ަލްއްުސތާޛު މުޙަންމަދު ޖީަމލ

14 މާޗް 1957 ން 

ް 03 ޖެނުއީަރ 1958 އަށ

އަންނީަބލު މިަލން މުޙަންމަދު ީދީދ

03 ޖެނުއީަރ 1958 ން 

ް 11 ފެބްރުއީަރ 1960 އަށ

އަލްފިާޟލް އަބްދުލްމީަޖދު މިާހރު 

11 ފެބްރުއީަރ 1960 ން 

ް 01 ެސޕްޓެމްބަރ 1961 އަށ

އަލްފިާޟލް އަހުމަދު ަޝީރފް 

03 އޮކްޓޯބަރ 1996 ން 

ް 21 ޖޫން 2001 އަށ

އަލްފިާޟލް ހަަސން އަހުމަދުމިަނކު 

25 ނޮވެމްބަރ 1993 ން 

ް 21 އޯގްަސޓް 1995 އަށ

އަލްފިާޟލް ޢުމަރު ޒިާހރު

11 ނޮވެމްބަރ 1982 ން 

11 ނޮވެމްބަރ 1983 އަށް.

05 ޖެނުއީަރ 1989 ން 

ް 11 ނޮވެމްބަރ 1993 އަށ

އަލްފިާޟލް ޢީަލ ޙަުސިއނީްދީދ

 ޖުލިައ 2005 ން 

އަލްފިާޟލް ޢީަލ ޙަުސިއނީްދީދ

 ޖުލިައ 

އަލްފިާޟލް ޢީަލ ޙަުސިއނީްދީދ

14

ް 21 ޖޫން 2007 އަށ

މިުނިސޕަލްީޓ ިހްނިގ ިއމާރާތްތައް

ފީަރީދ ިބލިްޑންގ 

ިބއްލިޫރޖިެހގެ

ހުރީަވ ިބލިްޑންގ

ް އަލްފިާޟލް ޢަބްދުهللا ަސީލމ

 ޖޫން 2007 ން

ް އަލްފިާޟލް ޢަބްދުهللا ަސީލމ

 ޖޫން 

ް އަލްފިާޟލް ޢަބްދުهللا ަސީލމ

22
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މާލޭ މިުނިސޕަލްީޓގެ ތަފްާސިހާސުބ

1983

1983 ވަނަ އަހަރުގެ ތަފްާސ ިހާސބު

އުމަރު ޒިާހރުިހންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނިެވ

ު ފުންގެ އަދަދ 251މުވައްޒަ

ފިަރީދ ިބލިްޑންގިއމާރާތް ހިުރތަން

ު 841281.76މާުސރަ އަހަރަކ

ު 121286.57ިލބޭފިައާސ އަހަރަކ

177.25މާލޭގެ ބޮޑިުމން (ހެކްޓަރުން)

ު 1461އުފަން ދުވަހުގެ ެސޓިްފކެޓް ހެދުނު އަދަދ

މާލޭ މިުނިސޕަލްީޓގެ ތަފްާސިހާސުބ

2006

2006 ވަނަ އަހަރުގެ ތަފްާސ ިހާސބު

އީަލ ހަުސިއނީްދީދރީައްސ

ު ފުންގެ އަދަދ 631މުވައްޒަ

ހުރީަވ ިބލިްޑންގިއމާރާތް ހިުރތަން

ު 10447221.01މާުސރަ އަހަރަކ

ު 9785155.23ިލބޭފިައާސ އަހަރަކ

194.00މާލޭގެ ބޮޑިުމން (ހެކްޓަރުން)

ު 2998އުފަން ދުވަހުގެ ެސޓިްފކެޓް ހެދުނު އަދަދ
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އާްނމު އާަސީސ ހާލަތު

މާލޭގެ ފްެނ

1970ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގިައ  މަރިުވކަމަށް ރެކޯޑްކުރިެވފިައވާ ކުޑަކިުދންގެ  50.5% އީަކ 

ިޞއީްޙގޮތުން ރައްކާތިެރކަން ނެތް ނާުސފު ފެން ބޭނުންކުރުމުގެ ަސބަބުން މަރިުވ ކިުދންކަމަށް 

އދ.ގެ ިޞއްޙަތާބެހޭ ޖިަމއްޔިާއން ބުނެފިައވެއެވެ.  ިމ ކަންފާހަގަކުރައްވާފިައވީަނ އެ ޖިަމއްޔާގެ 

1646 ކިުދން  އެވެ.  އެއަހަރު  ިރޕޯޓެއްގަ  ިމްސޓަރ ކިުކއެލްކާގެ  ިއނީްޖިނޔަރ  ެސިނޓީަރ 

ރާއްޖޭގިައ ޅަފަތުގިައ މަރުވެފިައވެއެވެ. 

17ވަނަ ޤަރުނުގެ ތީާރީޚ ިލޔުންތައް ބުނާގޮތުން، އޭރުވްެސ މާލޭގެ ފެނީަކ ާސފު، ރައްކާތިެރ 

ފެނެއްނޫނެވެ. އެދުވްަސވަރު ރާއްޖޭގިައ އުޅުއިްވ،  ފަރަނޭްސިސިވލާތުގެ މްަޝހޫރު ިލޔުންތިެރޔާ 

ިޕރާޑް ިލޔުއްވާފިައވާގޮތުގިައ މާލޭގެ ފެނީަކ ނާުސފުފެނެކެވެ. އެފެނުން ފެންވީެރމާ ގިައ ިހރުވިައ 

ގިައކަހިައ ިބިހނަގައެވެ.  

މާލޭގެ  އޭނާ  ފަހުކޮޅުގައެވެ.  ޤަރުނުގެ  19ވަނަ  ރާއްޖެވަޑިައގީަތ  ފުރަތަމަ  ބެލް  ީސީޕ  އެޗް 

ބޯފެނާބެހޭގޮތުން ތަޙީްލލުތަކެއް ކުރެއިްވކަން ތީާރޚުން އެނގެއެވެ.  ިމ ތަޙީްލލަށްފަހު އޭނާވީަނ 

މާލޭގެ ބޯފެނާ ނަރުދަމާގެ ިނޒާމެއް ޤިާއމްކުރަންޖެހޭކަމުގެ ިއާޝރާތެއްދެއްވާފައެވެ. 

1967ގިައ ދިުނޔޭގެ ިޞއްޙަތުޖިަމއްޔާގެ ެސިނޓީަރ ިއނީްޖިނއަރ ިމްސޓަރ ީޕ އެޗް އޭ މިާޓންކޭ 

އެކީަށގެންވާވަރަށްވުރެ  ިބމުން  މާލޭގެ  އޭރު   ބުނާގޮތުން  ތަހީްލލު  ފެނާބެހޭ  ކުރެއިްވ  މާލޭގެ 

ިގނިައން ފެންނެގެއެވެ. 

މާލޭގެ ރައިްޔތުންނަށް ާސފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް ަސރުކާރުން ޢަމީަލިފޔަވަޅެއް އެންމެ ފުރަތަމަ 

އަޅުއްވާފިައވީަނ 1904ވަނަ އަހަރުއެވެ. އީެއ އައުްސލްޠާނު މުޙަންމަދު ަޝމުްސއީްދނު 3ގެ 

ރްަސކަމުގައެވެ. ިޚދުމަތް ދެއީްވ  މާލޭގެ ދެ އަވަށެއްގިައ ދެ ފެންތާނީގ ބައްހައްޓަވިައގެންނެވެ. 

ފުރަތަމަތާނީގ ބެހެއްޓީެވ 18 އޮގްަސޓް 1906ގިައ ހެންވޭރުގައެވެ.  ދެވަނަ ތާނީގ ބެހެއްޓީެވ 

އޭގެ ިތން އަހަރު ފަހުން 4ޖޫން 1909ގިައ މާފަންނުގައެވެ.  މާފަންނުގިައ ބެހެއްޓިެވތާނީގ  

16ޖުލިައ 1983ގިައ ތަޅާލެވުނެވެ. ހެންވޭރުތާނީގ ތަޅާލެއީްވ 1ޖުލިައ 1984ގައެވެ. 

ބޮޑިެތ  އެއަށްވުރެ  ތޮއްޖެހެމުންދީާތ  ީމހުންތައް  ިމތާނީގތައްދޮށުގިައ  ިއތުރުވެ  އާބީާދ  މާލޭގެ 

ތާނީގތަކެއް ހެއްދެވުމަށެވެ. ހަމަ އެހެންމެ 9ޖުލިައ 1985ން 1 އޯގްަސޓު 1988އަށް މާލޭގެ 

މާލޭ ދެކުނުފަރާތު އިަތިރމިަތ ިއރުމީަތކޮޅު، އެފެންނަ ފެންގަނޑީަކ ގިެރބޯ ފެންގަނޑު
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ަސރުކާރުނިްހންގިެވއެވެ.  މްަޝރޫޢެއް  ޚާއަްޞ  ިނޒާމުރަނގަޅުކުރުމުގެ  ނަރުދަމާގެ  ބޯފެނިާއ 

ފެނުގެ  ގޭގެޔަށް  ޤިާއމްކުރިެވ މާލޭގެ  ޒަމީާނ ިނޒާމެއް  ހަދާ  އެމްަޝރޫޢަށްފަހު،  ލޮނުފެނަށް 

ިޚދުމަށް ފޯރުކޮށްދެއްވަމުންގެންދިެވ ނަމަވްެސ، ިމ ދެންނިެވ ދުވްަސވަރު  އެ ތާނީގތައްދޮށުގިައ 

ީމހުން ަސފުދަމާފިައ އޮވެއެވެ. ގަދަ އީަވގިައ ކަމަށް ިވޔްަސމެއެވެ. އެތައް ިއރެއްވަންދެންނެވެ. 

ިފިރހެނުންނެވެ.  އަންހެނުންނިާއ  ިހފިައގެންނެވެ.   ހަންތައް  ހްުސފިުޅތަކިާއ  ޔާތަކިާއ  ބަނިޑ

ޢުމުރުންދުވްަސީވީމހުންނިާއ ކުޑަކީުދންވްެސމެއެވެ. ބިުއމަށިާއ ކެއްކުންފަދަ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ 

ާސފުފެންހޯދުމަށްޓަކައެވެ.  

ުވަޅެއް - 1950 މާލޭ އަންނަ ީމހުންނިާއ މާލޭގިައ ިދިރއުޅޭ ީމހުން ފެންވެރުމަށް ބެހެއިްޓފިައވާ ބޮޑ

މާލޭ ަނުރަދމާގެ ިނޒާމު

ފަހަރެއްގިައ  ިވްސނުމުގިައ  ބައެއީްމހުންގެ  ިމއަދު  ވާހަކައީަކ  ިނޒާމުގެ  ނަރުދަމާގެ  މާލޭގެ 

ލަދުވާހަކަޔަކަށް ވެދާނެއެވެ.  ަސބަބީަކ އެޒަމާނުގިައ ޙާލަތު ހިުރ ގޮތެވެ. އޭގެ ަސބަބުން ިދމީާވ 

ިމކަންއީޮތ  ފަނީްތގިައވްެސ  މީަތ  އެންމެ  މައަްސލަތަކެވެ.  ިއޖިުތމީާޢ  އިަދ  އަޚުލީާޤ  ިޞއީްޙ 

ިމހެނެވެ. 

ު ވަޅ ހުރެއެވެ.  ިކޔާތަނެއް  އަވަހާރަގަނޑުވަރު  ގަނޑުވަރުގިައ  ރްަސރްަސކަލުންގެ  ރާއްޖޭގެ 

ވަޅުގަނޑުވަރީަކ  ”ފާޚާނާ‘‘އެވެ.  އަވަހާރަގަނޑުވަރީަކ،  ހުރެއެވެ.  ގަނޑުވަރިުކޔާތަނެއްވްެސ 

ނިާނފުޅިުފއްލަވާބައެވެ. ިމތަންތަނުގެ ނަމުގިައ ”ގަނޑުވަރު‘‘ ިމ ލަފުޒު އޮތްަސ ޙީަޤޤަތުގިައ 

ތަންތަނެވެ.  އާދިައގެ  ވަރަށް  އޮންނަ  ހްުސފްަސގަނޑަށް  ނިެތ  ތަޅުމެއްވްެސ  ިމތަންތަނީަކ 

ާ މާލޭ ިއރުމީަތ ފަރާތް - އިޮޑހަރުގެތައް ހިުރ ިދމ
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ިމތަންތަނުގިައ ޙާޖަތްފުއްދީެނ ިބމުގިައ ވަޅުޖަހިައގެންނެވެ.  އަވަހާރަގަނޑުވަރުގިައ ”ގުންތުރަކޮޅު‘‘ 

ވެދެވަޑިައގަންނަވަން  އަވަހާރަގަނޑުވަރަށް  ރްަސރްަސކަލުން  އޮންނާނެއެވެ.  ދަނގަޑެއް  ިކޔާ 

ބޭނުންފުޅުވުމުން، ީމހަކު އެދަގަނޑުން ިބމުގިައ ވަޅުޖަހިައދީެނއެވެ. 

ިއރު ޢާންމު ރައިްޔތުންގެ ހާލަތު އޮންނީާނ  ިމފަދިައން އޮތް  ރްަސކަމުގެ ކިޮއލުތެރޭގެ ހާލަތު 

ޙިާޖތަށްދާން  ިގނީަމހުން  އެދުވްަސވަރު  މާލޭގިައވްެސ  ގެންނަވާށެވެ!  ިހތަށް  ކޮންފަދަޔަކުންތޯ 

ގްޮސ އުޅީެނ އިަތިރމައްޗަށެވެ. ނީޫނ ދުނގިެތވާފަދަ ވާވަލަށެވެ. ”ފާޚާނާ ކުރުން‘‘ ިމނަންވްެސ 

އުފިެެދފިައވީަނ މާފަހުންނެވެ. ކިުރން ިކޔިައއުޅުނު ނަންތަކީަކ ”އިަތިރޔަށް ިދޔުން‘‘ ”ވަލަށްވަނުން‘‘ 

”ިގިފއްޔަށިްދޔުން‘‘ ިމ ފަދަ ނަންނަމެވެ.  

ިގިފއްޔީަކ ގިޯތގީޯތގިައ ގޭގީެމހުން، ފެންވަރާ ވަޅު ބަހައްޓާފިައ ހުންނަ ބައެވެ.   ިމީއ ިހޔާކޮށްފިައ 

ފަނުގެ ފުޅަށްގަނޑެކެވެ.  އޮންނަ ތަނެއްނޫނެވެ. މިަތ ހާމަތަނެކެވެ. ވަށިައގެން ލިެވފިައވީާނ ދަނިޑ

މާލޭ އުތުރުފަރާތު ހުޅަނގުކޮޅު - 1960 ގެ އަހަރުތަކުގިައ 

ިމ  ފޯރީާމހެއްނަމަ   ބޯކަރުދްާސޖަހާފައެވެ.  ގޯންޏިާއ  އަޅިައ  ކިޮށގަނޑެއް  ދަނިޑން  ނުވަތަ 

ނިެތ،  ތަޅުމެއް  އޮންނީާނ  އެތެރެ  ހުރެދާނެއެވެ.  ޖަހާފިައ  ބިާޓނު  ވަށިައގެން  ކިޮށގަނޑުގެ 

ހްުސވިެލގަނޑަށެވެ. ތަންކޮޅެއް ތިާހރު ީމހުން ިދިރއުޅޭ ތަންތާނގިައ ިގިފއްޔަށް ިދޔުމަށްޓަކިައ، 

(ފާޚާނާކުރުމަށްޓަކިައ) ފާހަގަ ކޮށްލިެވފިައވާ ވިަކބައެއް އޮވެއެވެ. އެހެންނަމަވްެސ ތަނުގެ ާސފުކަމެއް 

ހާވިައ  ވަޅުތައް  އެއްޗިެހ އިައްސ އެފަދަ  ފަދަ  ކުކުޅުހާ  ބުޅާ  ނުދެމެހެއްޓެއެވެ. ބައެއްފަހަރަށް 

ތަން ނިަޖްސކުރެއެވެ.  ވާރޭ ފެންފޮދެއްވިެހ  ިވއާްސރަ ވެއްޖެއްނަމަ، ިފޔަވަޅެއް އަޅިައިފއްޔާ 

ގަނބިައގަންނަވަރަށް، މިުޅ އެ ިހާސބުގެ ފްަސގަނޑު މަޑުވެ، ނިަޖްސފެނިްހިލ،  މިެހބުރިައ މިުޅ 

ގިޯތތެރެ ވްަސނުބިައކުރެއެވެ. ރަށުތެރޭގެ ވާވަލިާއ އިަތިރމިަތވްެސ  ިމފަދައެވެ. 

ނިަޖްސތައް   އޮޔާދެމޭ  ނިަޖްސތަކާ  ިގިރގެންދާ  ރާޅާ  ިހނގާލިާއރު  ގޮނޑުދޮށުން  މާލޭގެ 

ރާޅުޖަހާފަށުން އިެކިދމިަދމިާއން  ފެންނާނެއެވެ. ިގނަ ިދރާާސތަކަކިާއ މަަސއްކަތްތަކަކަށްފަހު ިމ 

1985ޖުލިައ، 1985ޖުލިައ، 1985ން ފިެށގެން، 1 އޯގްަސޓ1988ްއަށް ަސރުކާރުން ިހންގިެވ  9މައަްސލަ ޙައްލީުވ، 9މައަްސލަ ޙައްލީުވ، 9

”މާލޭގެ ބޯފެނިާއ ފާޚާނާހިޮޅލުމުގެ މްަޝރޫޢު‘‘ ިނމުމާގިުޅގެންނެވެ.  

މާލޭގެ މަގުތައް

މާލެއީަކވްެސ  ރަށެއްކަމުގިައވީާތ،  ރަށްރަށްފަދަ  އެހިެނހެން  ރާއްޖޭގެ  ޠީަބީޢގޮތުން،  މާލޭއީަކ 

ކީުރގިައ ރުއްގްަސބޯ ވާބޯ ރަށެކެވެ. ފްަސގަނޑީަކ، ވިެލިހމުން ިހރަފްުސ ވިެލގަނޑެކެވެ. 

ޕްލޭނެއް  ރޭވުމެއް  މާބޮޑު  ކުރަންފަށިައފިައވީަނ  ިޢމާރާތް  ގެދޮރު  އާބާދުވެ  ީމހުން  މާލޭގިައ 
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އެކަށައަޅިައގެނެއް ނޫނެވެ. ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގިައވްެސ ކަނިްހނގަމުން ިދޔަ ފަދިައންނެވެ. 

ވަލުތެރޭން އީެމހަކަށް ގްަސކަނޑިައ ާސފުކުރެވުނު ބޮޑިުމނެއް އީެއ އީެމހެއްގެ ގިޯތކަމުގިައވެދެއެވެ.  

ާ ބަލަހައްޓަވަމުންގެންދަވ ކަންކަން  ިމލިްކއްޔާތުގެ  ގިޯތގޯއްޗިާއ ިބނިްބމުގެ  ފަރާތުން  ދައުލަތުގެ 

ތާވްެސ ޒަމާންތަކެއްވެއްޖެއެވެ.    އެހެންނަމަވްެސ  މަގުތަކުގެ ީރިތކަމިާއ ިހނގިާބނގާވެ، 

1976ތަކިެތދުއްވާ ީމހުންނަށް ފޭަސހަ ިނޒާމުތައް އެކަށައެޅުން  އީެއ މާފަހުގެ ކަމެކެވެ. އެހީެނ 1976ތަކިެތދުއްވާ ީމހުންނަށް ފޭަސހަ ިނޒާމުތައް އެކަށައެޅުން  އީެއ މާފަހުގެ ކަމެކެވެ. އެހީެނ 1976ގެ 

ިމިނވަން ދުވަންދުވަހުގެ އުފަލުގިައ ަސިއކަލުބުރެއް ިއނިްތޒާމުކުރުމަށް، މިުޅމާލޭން އާންމުންގެ 

ަސިއކަލު ހަމަނިުވ ކަމަށް ޢުމުރުން ދުވްަސީވ ބައެއް ީމހުންގެ ފަރާތުން އެނިގފިައވެއެވެ. 25ަސިއކަލު ހަމަނިުވ ކަމަށް ޢުމުރުން ދުވްަސީވ ބައެއް ީމހުންގެ ފަރާތުން އެނިގފިައވެއެވެ. 25ަސިއކަލު ހަމަނިުވ ކަމަށް ޢުމުރުން ދުވްަސީވ ބައެއް ީމހުންގެ ފަރާތުން އެނިގފިައވެއެވެ. 

މާލޭގެ މަގުތަކަށްބަލިާއރު، މާލޭގިައވްެސ އީޮތ ވަލުވަލުތެރޭން ދެވޭ ގިޯތ ގޯއްޗިާއ، ހިަނގިޯޅތަކެވެ. 

މަގުމެދިާއ އިަރއިަރމީަތގިައ ހުންނަ ިބޔަގްަސތަކެވެ. ގިޯތތައް އީޮތ އެއްވްެސ ތަރީުތބެއް ނިެތ 

ފަނުގެ ކިޮށތަކެއްފަދިައންނެވެ. މަގުމަގިާއ ގަބުރްުސތާނުތަކިާއ  އެތަނިްމތަނުގިައ އަޅާފިައވާ ދަނިޑ

މިުޅ މާލެތެރޭގިައ ވީަނ ގިެރބަކީަރގެ އިައންތަކެވެ.  20ވަނަ ޤަރުނުގެ ކީުރކޮޅުގިައ އަލްއީަމރު 

ޢަބްދުލްމީަޖދު ރަންނަބަނޑޭިެރ ިކލެގެފާނު، މާލޭގެ މަގުތައް ީސދާކުރެއްވުންފަދަ ޢުމްރީާނ ހެޔޮ 

މީަޖީދމަގު ހުޅަނގުން ިއރަށް، (ހުރްަސ މަގަކަށް އެފެންނީަނ ހަނދުވީަރ ިހނގުން) 5 މިެއ 1979

ރީައްސ، އަލްފިާޟލް  ފުރަތަމަ  ޖުމްހިޫރއްޔާގެ  ދެވަނަ  ގެންނިެވ އެވެ. ރާއްޖޭގެ  ބަދަލުތަކެއް 

ނަމަވްެސ  އެވެ.   ގެންނިެވ  ބަދަލު  ބައެއް  އެފަދަ  އެންގެވުމަށްވްެސ  ނިާޞރުގެ  ިއބްރީާހމް 

އިަޑގުޑަންކަމިާއ  މަގުމަގުގެ  ިދޔަވަރަކަށް  ތޮއްޖެހެމުން  މާލެ  ިގނަވެ،   މަަސއްކަތާ  ީމހުނިާއ 

ނާުސފުކަނިްދޔީައ ިއނިްތހާޔަށް ިއތުރުވަމުންނެވެ. 

ުވެފިައ (ދުރުން އެފެންނީަނ ީއދު ިމްސިކތް) މާފަންނުގިައ ފެންބޮޑ
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މާލޭގެ ުކިނ 

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގިައ ކިުނއުކާލުމުގެ ކަންކަން ޒަމާނުއުްސރެ ިހނގަމުން އިައްސފިައވީަނ ވަރަށް 

ކަންފޭަސހަ ގޮތަކަށެވެ.  ގިޯތގެދޮރު ކިުނކަހީާލމާ، އެއްވާކިުނ، ހަމަ ކިުރމީަތ ޖިެހގެން އޮންނަ 

އުފެދުންަސ  ކިުނފުންޏެއް  ހިަޑ  ިކތަންމެ  ބޮޑު  ިކތަންމެ  އެތަނުގިައ  އުކާލިައފާނެއެވެ.  ވަލަށް 

ހެވެވެ.  ބައެއްފަހަރަށް އިަތިރމައްޗަށްވްެސ އުކާލައެވެ. 

މާލޭގިައ ވްެސ ިމކަންއީޮތ މާ ރައްކާތިެރ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. އިަތިރޔަށް  ހްުސވާ، ބައެއް މަގުމަގުގެ 

އިަތިރޔީާވކޮޅުގިައ ީމހުން ކިުނއުކާލިައ، ބޮޑިެތ ކިުނގޮނޑުތައް އުފިެދފިައ އޮވެއެވެ. ިމ ގޮނޑުތައް 

ގޮނޑުކަހާލީަނއެވެ.   މޫދަށް  ރައިްޔތުންނެރެ  އެވަށެއްގެ  އީޮފްސތަކުން  އަވަށު  މާބޮޑިެތވުމުން 

ނުރައްކާތިެރކަމެއް  ކިުރމިަތވެދާނެ  ަސބަބުން  ިމންވަރެއް، ކީުނގެ  ތެރޭކިުނ އުފެދޭ  އަހަރެއްގެ 

މާލޭ ދެކުނުފަރާތު އިަތިރމިަތ 

ބަލިައ ިދރާާސ ކުރިެވފައެއް ނޯވެއެވެ. 

އެގެއެއްގިައ  ބެލެހެއްޓީުމ  ކިުނކަހިައ  އެގެއަކާގިުޅފިައވާމަގު  ބަލިާއރު  ރަށުތެރެޔަށް  މާލޭގެ 

ިދިރއުޅޭބަޔަކު ކުރަމުން އަންނަކަމެކެވެ. ނަމަވްެސ ދުވްަސވަރީަކ، ގިޯތގީޯތގެވަށިައ ފާރެއްނިެތ،  

ފަނުން ފުޅަށްއަޅިައގެން އުޅުނު ދުވްަސވަރުކަމަށްވީާތއިާއ، ޚާއަްޞކޮށް ިވއާްސރަމުޫސމަށް  ދަނިޑ

މަގުތަކުގިައ ފެންހިެދ ިބންމިަތ ިކަސޑުވުމުން، ބޮކިާއ ިފިނހަކައިާއ ިހކަންޖާ ިމ ފަދަ އެއިްޗއާްސހިެދ، 

ހިަރންމަތެރެއިާއ  ިމްސިކތިްމްސިކތު  ހްުސިބންތަކިާއ،  އުނދަގޫވެއެވެ.  ިހނގިައިބނގިައވާން 

މަގުމަގުމީަތގިައ ފޯވެފިައވާ ގުގިުރިފލާގެ ަސބަބުންވްެސ މަގިުހނގުމަށް ިއނިްތހާޔަށް ދިަތވެއެވެ. 

ގިެރބަކީަރގެ ނިަޖްސވްެސ ހަމަ އެފަދައެވެ. އެހެންކަމުން، ިވއާްސރަ މުޫސމަށް މާލޭގެ މަގުތަކީަކ 

ވްަސނުބިައ ފަކުރުތަންތަނެވެ.  ީމގެ ިއތުރަށް ކާޅީަކވްެސ އޭގެ ަސބަބުން އެދުވްަސވަރު މާލޭގިައ 

އާންމު އުނދަގުލަކަށްވެފިައވާ އެއްޗެކެވެ. އަލްއީަމރު ޢަބްދުލްމީަޖދު ރަންނަބަނޑޭިރ ިކލެގެފާނުގެ 

ާސފުކުރިެވފިައވެއެވެ.    މާލޭމަގުތައް  އަންގަވިައގެންވްެސ  އިެކލެގެފާނު  ުވީަޒރުކަމުގިައ  ބޮޑ

އަލްފިާޟލް ިއބްރީާހމް ނިާޞރުގެ ވިެރކަމުގެ ދުވްަސވަރުގިައ  ދައުލަތުގެ ބައެއްކުންފިުނތަކުގެ 

ފްަސގަނޑު  ފްަސގަނޑުޖައަްސވިައ،  މަގުތަކުގެ  މާލޭ  ފަހަރަށް،  ބައެއް  ފުންލައްވިައ  މުވައްޒަ

އެއްވަރު ކުރުއްވިައ ހައްދަވައެވެ. 

އުޖޫރައެއް ދެއްވިައގެން، މާލޭ މަގުމަގުން ިފިނހަކަ ހޮވުމުގެ މަަސއްކަތް ވްެސ ކުރުއްވިައހެއްދިެވއެވެ.  

ކިުނ އުފުލީަނމަގުތައް ާސފުކުރެއްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 
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މާލޭގެ ގިެރަބކަިރ 

1850ގިައ  އެއްޗެކެވެ.  ގެންގުޅޭ  މާލޭގިައ  ޒަމާނުއުްސރެ  ކީުރ  ވަަރަށް  ގިެރބަކިަރޔީަކ 

ވަރަށް  ގިެރބަކިަރ  މާލޭގިައ  ިއރުވްެސ  ިތބެންފިެށ  ދިާއީމކޮށް  މާލޭގިައ  ވޯރިާވޔަފިާރވިެރން 

ިގނައެވެ. 

މާލޭގިައ ގިެރބަކިަރ ގެންގުޅެވުނުގޮތް ިތންގޮތަކަށް ބަހާލިެވދާނެއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ގެންގުޅެމުން 

އިައްސފިައވީަނ އެއްވްެސ ިހފެހެއްޓުމެއްނިެތ ރަށުތެރެޔަށް  ދޫކޮށްލިައގެންނެވެ.  އެދުވްަސވަރީަކ، 

މާލޭގިައ ވާވަލިާއ، ިވނަޔިާއ ހިުއ ިގނަ ދުވްަސވަރެކެވެ. ގަބުރްުސތާނުތަކިާއ މަގުމަގިާއ ރަށުތެރެޔިާއ 

ުދެގިެރ ތަޅަންޏާ  ވާވަލުގިައ އޭރު ގިެރބަކިަރ އުޅެމުންދެއެވެ. ިދވިެހންގެ ތެރޭގިައ މްަޝހޫރު، ބޮޑ

ކަށްގަލަށް ބާރުކުރާނެޔޭ ބުނެވޭ މްުސކިުޅބްަސ އުފިެދފިައވީަނ، ިމ ފަދިައން ދޫކޮށްލިެވފިައ އޮތް 

މާލޭ ިއރުމީަތފަރާތް، ހެންވޭރު ބަކިަރކިޮށ

ދުވްަސވަރުގައެވެ.  ހަމަ އެހެންމެ މާވެވަށްވެއްޓުނު ގީެރގެ ވާހަކަޔީަކވްެސ މްަޝހޫރު ވާހަކައެއް 

ނޫންތޯއެވެ؟

ގިެރބަކިަރ ގެންގުޅުމުގެ ދެވަނަ މަރުޙަލާގިައ  ކިޮށކީޮށގިައ ބަންދުކޮށްގެން ގިެރބަކިަރ ގެންގުޅެވުނެވެ. 

މާލޭގެ ބައެއް ިހާސބުތަކިާއ، ގިޯތގީޯތގައެވެ.  22 ނޮވެމްބަރު 1962ގިައ މާލޭ ގޭގޭގިައ ބަކިަރ 

ގެންގުޅުން މާނާކުރެއިްވއެވެ. 

އީެއ   މަނާކުރެއިްވއެވެ.  މިުޅން  ގެންގުޅުން  ގިެރބަކިަރ  މާލޭގިައ  މަރުޙަލާގިައ  ިތންވަނަ 

1ޖަނަވީަރ 1983ގައެވެ.  ރަށުތެރެ ހިަޑވުމިާއ، ވިައނާުސފުވުމިާއ، އުފެދޭ ރޯގާބިަލމަޑުކަމުގެ 

ަސބަބުންނެވެ. 

ް ގަލޮޅު ބަކިަރކިޮށދޮށ
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މާލޭގެ ގިޯތ ގޮެދުރ  

1967ވަނަ އަހަރު މާލޭގިައ ހީުރ 1711ގެއެވެ. 1974ވަނަ އަހަރު ހީުރ 2600ގެ އެވެ.  ިމ 

ޢަދަދު، 2006ވަނަ އަހަރު 14107އަށް ިއތުރިުވއެވެ. 

މާލޭގެ އެވޭލާ ގިޯތ ގެދޮރު ިތން ިގނިްްތޔަކަށް  ބަހާލިެވދާނެއެވެ. ފުރަތަމަ ިގނިްތޔީަކ، ދައުލަތުގެ 

ދަރަޖައެވެ.   އީަމރުންގެ  ރްަސރްަސކަލުންނިާއ  ދަރަޖައެވެ.  ޚާއަްޞ  ިއްސވިެރޔާއަށް  އެންމެ 

މިައގަނޑު  ިމތަންތަން  ގަނޑުވަރެވެ.   ނުވަތަ  ިދިރއުޅުއްވާތަންތަނެވެ.  ބޭފުޅުން  ފަދަ  ިމ 

ާމީަކ،  ވަރަށް  ގޮތެއްގިައ ރާނާފިައ ހުންނީަނ އުވަޔިާއ ތިެޅގަލުންނެވެ. ިމތަންތާނގެ ލަކީުޑގެ ވަޑ

ފަނީްނ މަަސއްކަތެކެވެ.  ިދވިެހ ވިަޑންގެ ހުނަރުވިެރކަމިާއ ތޫނިުފިލކަމުގެ ނަމޫނާއެއް މެއެވެ.  

ގެވިެހކަންވާރިާއ  ހުރެއެވެ.   ީޒނަތްތިެރކަން  ގޮނިޑމޭޒުގިައވްެސ  އެނދުއަށްޓިާއ  އެތެެރޭގެ 

ިހފާގެންގުޅޭތަކީެތގެ ފެންވަރުވްެސ ރަނގަޅެވެ. 

ް ހުޅުލޭގިައިތިބ ީމހުން ބާލާފިައ މާލެއަށްގެންެސ މާފަންނު ހުޅަނގުކޮޅު އިަތިރމީަތ ވަޒަންވިެރކުރިުވ ގެތައ

ކުޑިަކބާ ގެކޮޅު އިަދ ވެޔޮގެ: (67 މާޖިެހ، 97 ކުޑިަކބާ ބޮޑުބޭރު، 61 ދަންކޮޓިަރކޮޅު، 60 ިފޔާތިޮށ 

ކޮޓިަރކޮޅު، 59 ބޮޑުކޮޓިަރކޮޅު، 58 ކުޑިަކބާ ގެކޮޅު، 72 ވެޔޮގެ)

ް މާފަންނުކޮޅު - އާދިައގެ ފަނީްތގެ ގެއެއ
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ުންގެ  ބޮޑ ިއްސމަޤާމުތަކުގިައިތއްބަވާ  ބައެއް  ދައުލަތުގެ  ިގނިްތޔީަކ،   ދެވަނަ  މާލޭގެދޮރުގެ 

ގެދޮރެވެ. ިމ ފަދަބޭފުޅުންގެ ގޭގެވްެސ ރާނާފިައ ހުރެއެވެ. މީަތގިައ ދަންނަވާލެވުނު ދެ ިގނީްތގިައ 

ިހމެނީެނ ޢަދަދުގެ ގޮތުން ވަރަށް މަދުގޭގެއެވެ. 

ހަދާފިައ  ގެތައް  ިގނަ  ފަދަ  ިމ  ިގނިްތއެވެ.   ރައިްޔތުންގެ  އާދިައގެ  ިގނިްތޔީަކ،  ިތންވަނަ 

ފަނުންނެވެ.  ވަރަށް އާދިައގެ ދެރަ ގޮތެއްގައެވެ. ހުންނީަނ ދަނިޑ

މާލޭގެ އާާބީދ

މާލޭގެ ޙާލަތު އޮތްގޮތް  ދަންނަވާލިެވއްޖެއެވެ.  އެހެންކަމުން ހަތިްދހިައގެ އަހަތުތަކަށް ބަލިައިލޔްަސ 

މާލޭގެ އާބީާދޔީަކ ިމހާރާ އަޅާބަލިާއރު ވަރަށް ވްެސ މަދު ޢަދަދެކެވެ. 1972ވަނަ އަހަރު މާލޭގެ 

އާބީާދއީަކ، 15279އެކެވެ. 1974ވަނަ އަހަރާ ހަމަޔަށް އިައިއރުވްެސ މާލޭގެ އާބީާދގިައ 20

ހްާސ ީމހުން ހަމަ ނުވެއެވެ.  އެކަމަކު، އޭގެ 32އަހަރުފަހުން، 2006ވަނަ އަހަރުގެ މާލޭގެ 

އާބީާދއީަކ، 103693(އެއްލައްކަ ިތންހްާސ ހަަސތޭކަ ނުވިަދހިަތނެއް) އެވެ.  

ތަޢުީލީމ ޙާލަތު

ިދވިެހ ދީަރންނަށް ތަޢީުލމު ިދނުމުގެ  ކަންކަން  ދައުލަތުގެ ިޒންމާއެއްގެ ގޮތުގިައ ނިެތ  ދުވްަސތަކެއް 

ިދޔައެވެ. އިެކ ދުވްަސވަރު އިެކ ބަދަލުތައްވްެސ ދިެކފިައވެއެވެ. ބައެއް ދުވްަސވަރެއްގިައ ދައުލަތުގެ 

ފަރާތުން ކޮންމެވްެސ ިމންވަރެއްގިައ  ިމކަންކަން ިހންގަވާފިައވްެސ ވެއެވެ. ބައެއްފަހަރަށް ވަރަށް 

ިއްސކަންވްެސ ދެއްވާފިައ ވެއެވެ.  ހަމަ 

މަނާ  އުނގެނުން  ތަޢީުލމު  އެހެންމެ  

ދުވްަސވަރެއްވްެސ ިދޔައެވެ. 

1912ވަނަ އަހަރު ފީަޟލަތުއަްޝިއޚު 

ޙަުސިއން ަޞލާޙުއީްދން އިަމއްލަފުޅަށް 

މާލޭގިައ ިކޔަވިައދެއްވުމުގެ ިކލްާސތަކެއް 

ިހންގިެވ އެވެ. އެމިަނކުފާނު ިވދާޅުވެފިައވާ 

ގޮތުގިައ އޭރު ިކޔެވުން ިދޔީައ ހުއްޓެމުން 

އެންމެ  ގޮތަކަށެވެ.  ކަހަލަ  ވެއްޓެމުން 

އުޅީުނ  ިއރު  އުޅުނު  ކިުދން  ިގނިައން 

ާސީޅްސ ކިުދންނެވެ.  ިމ ިކލްާސތަކުގެ 

މަދަރާުސ  ިމ  އައެވެ.  އުފިެދގެން  މަދަރާުސއެއް  ނަމުގިައ  މަދަރަުސތުއްޘިަނއްޔާގެ  ތެރޭން  

1927އުފެދީުނ 1927އުފެދީުނ 1927ގައެވެ. ިމ މަދަރާުސ ިހންގީެވ ަސރުކާރުންނެވެ.  މަދަރާުސގެ ޔައިުމއްޔާއެއްގިައ 

ފީަޟލަތުއަްޝިއޚު ޙަުސިއން ަޞލާޙުއީްދން ިލޔުއްވާފިައވާގޮތުގިައ އެދުވްަސވަރު ރާއްޖޭބޭރުގިައ 

ިކޔަވަނިްތީބ މިުޅއެކު ފްަސކިުދންނެވެ.  އެ ފްަސކިުދންވްެސ ިތީބ ިސލޯނުގައެވެ.  އޭގެތެރޭގިައ 

އަލްއީަމރު މުޙަންމަދު އީަމނުވްެސ ިހމިެނވަޑިައގަނެއެވެ. 

ދެއިްވ  ިޝހާބު  ިއބްރީާހމް  އަލްމަރުޙޫމް  އަލްއްުސތާޛު  ޖުމްހީޫރ ދުވަހު  އަހަރުގެ  1987ވަނަ 

ތަޤީުރރެއްގިައ ިވދާޅުވެފިައވެއެވެ. 

25މީަޖިދއްޔާގިައ މިުޅއެކު 25މީަޖިދއްޔާގިައ މިުޅއެކު 25 ކިުދން ިކޔަވަން އުޅުނު ދުވްަސވަރު އޭގެ ތެރޭން އެއްކުއްޖަކު ކަމުގިައ 

އެދުރުގެއެއްގިައ އެދުރުބެޔަކު ިކޔަވިައދެއްވީަނ 
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އަޅުގަނޑީުވމެވެ.  އިަދވްެސ ިވދާޅިުވއެވެ.  ވުޒާރަތުލް މަޢިާރފު ( ތަޢީުލމާބެހޭ ވުޒާރާ) ގެފަރާތުން 

އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕަ، ިދވިެހރާއްޖޭގެ އޭރުގެ އުއްތަމަ ފަނިޑޔާރުމިަނކުފާނަށް ފޮނުއިްވ ިސީޓއެއް 

ިމހާރުވްެސ އަޅުގަނޑު އަތުގިައ އެބައޮތެވެ. އިެސީޓގިައ ވެއެވެ. ’‘ މިަނކުފާނުގެ ބޭފުޅެއްކަމުގިައ 

ިމންވަރަކަށެވެ.‘‘   ހުއްދިަދން  ިދންއެއްޗެއް،  ހުއްދަ  ވުޒާރިާއން  ިމ  ިކޔަވިައދޭންވީާނ  ިވޔްަސ 

ޤައީުމ  އާަސީސތަޢީުލމުގެ  ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ،  ިޢއްޒަތްތިެރ  ރާއްޖޭގެ  އަހަރު  1980ވަނަ 

މްަޝރޫޢެއް ިއޢްލާނު ކުރައްވިައ، ޢަމީަލގޮތުން އެމްަޝރޫޢު ފައްޓަވިައދެއިްވއެވެ. އޭރު،  ރާއްޖޭގެ 

ރައިްޔތުންކުރެން، %37 ީމހުންނީަކ ިލޔަނިްކޔަންވްެސ ނުދަންނީަމހުންނެވެ. 

މާލޭ ދެކުނުފަރާތު ހެންވޭރުކޮޅު ތިޮށގަނޑުތެރޭގިައ ކިުދބަޔަކު ބޭންގު ިހފީަނ 

ިޞއްޙަތު

ިމްސިކތްތައް އެޅުމިާއ، ގެދޮރިާއ ކިުޅވަރުކުޅޭމަރުކަޒުތައް ހެދުމަށް ިމޒަމާނުގިައ ވަރަށިްގނިައން 

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ިބން ބޭނުންް ކުރެވެއެވެ.   ިބންކޮނެ ހަދިާއރު ރަށުތެރެއިާއ، ވަލުތެރޭގެ 

އިެކތަންތަނުން ިމިނކިަށ ވަރަށިްގނިައން ފެނެއެވެ. ިމ އަހަރުތެރޭ ޏ. ފުވައްމުލަކު ގުންޑޮިޅއެއް 

ިބންދިައގެން ިދޔިައރު އެތަނުންވްެސ ިއނާްސނެއްގެ ކިަށގަނޑު ފިެނފިައވެއެވެ. ިމ ފަދަ ކިަށ 

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުން ިގނަ ޢަދަދަކަށް ފެންނަ ަސބަބެއްކަމަށް ތީާރޚު ިދރާާސ ކުރައްވާ ބޭފުޅުނިްވދާޅުވާ 

ަސބަބު، ގްޮސ ހުއްޓީެނ ރާއްޖޭގެ  ިޞއީްޙ ޙާލަތު މީާޒގިައ އޮތް ގޮތުގެމައްޗަށެވެ. 

1947ރާއްޖޭގިައ އެންމެ ފުރަތަމަ ހްޮސިޕޓަލެއް ހުޅިުވފިައވީަނ މާލޭގައެވެ. އީެއ ީމލާދުން، 1947ރާއްޖޭގިައ އެންމެ ފުރަތަމަ ހްޮސިޕޓަލެއް ހުޅިުވފިައވީަނ މާލޭގައެވެ. އީެއ ީމލާދުން، 1947ވަނަ 

އަހަރުއެވެ. 

6 ޖުލިައ 1966 ވަނަ ދުވަހު ބޮޑުރާޅު އިެރ ިހާސބު (މައްޗަންގިޮޅ)
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ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގިައ ހްޮސިޕޓަލެއް ހުޅިުވފިައވީަނ އޭގެ 35އަހަރު ފަހުންނެވެ. 1982ވަނަ 

އަހަރު، ހދ. ކުޅުދުއްފީުށގައެވެ. 

މައްޗަށް  ޙީަކީމބޭހިާއ ފަނިްޑތިައގެ  ިދވިެހންނީަކ ފަތިްޕލާވިެލންކުރާ  ބަލިާއރު  ޒަމާނަށް  އެވޭލާ 

ބަރާޯސވެގެނިްތިބ ބައެކެވެ.

ތުއްތުކުއްޖެއްގެ ލޭގިައ ިބިލރިޫބން  (BILIRUBIN)  ހުންނަންވާ ިމންވަރަށްވުރެ ިގނަވުމުގެ 

ަސބަބުން އެކުއްޖާ ީރނދިުވޔްަސ، އެ ދެން އެކުއްޖަކަށް ކޮންމެވްެސ ކުށުވިެރކަމެއް ޖެހީުނއެވެ. 

ިެވ، މުޅަދިެވ ފަދަ އީެމހުން  ިެވ، ބުއްޑ ނީޫނ ީމހެއްގެ އްެސީފނާއެކެވެ. އެހެންނިޫނއްޔާ  ކަށްޑ

ގަބޫލުކުރާ ކޮންމެވްެސ ިޚޔީާލ ދެއްވެއްގެެ އަޅިައގަތުމެކެވެ. 

ރަށްރަށް  ބޮޑިެތ  ރޯގާތަކުގިައ  ބައެއް  އެނޫންވްެސ  ބިަލތަކިާއ،  ފެތުރޭ  ަސބަބުން  ވިައރްަސގެ 

ިހާސބު  ހަދާގޮތީަކ، ީމހުންނޫޅޭ  ޖެހީުނމާ  ބިަލތައް  ފަޅުވެފިައ އެބަހުއްޓެވެ.  ޖުޒާމްބިަލކަހަލަ 

އެތަނަށްލިައ  އީެމހަކު  ހަދާފިައ  ިޖފިުޓގަނޑެއް  ފަނުން  ދަނިޑ ވިަކން  ތަނެއްގިައ  ވަލުތެރޭ 

އެހެނީްމހުންނާ އެކަހިެރކުރީަނއެވެ. ިމހެނިްތބޭ ީމހުން އެ އެކިަނވިެރކަމުގިައ ވޭނުގިައ އެހެނިްތބެ 

މަރުގެން ކިުނވެފިައ އޮއްވިައވްެސ ބައެއް ފަހަރަށް ފިެނފިައ އެބަހުއްޓެވެ.  ިމހާރު ދޮނީްދިނ 

އެރަށުކިައީރގިައ  ”ހައިޮޑގަލާ‘‘އިާއ،  ގދ.  ރަށެއްކަމުގިައވާ  ިޙމާޔަތްކުރިެވފިައވާ  އުޅީޭތ 

އޮންނަ ”ހައޮއްޑާ‘‘ އީަކ ނަވާރަަސތޭކަ ފްަސދޮޅަހުގެ އަހަރުތަކުގިައ ިމ ފަދަ ީމހުން ލިައފިައ 

ިތބޭރަށެކެވެ. އެއްރަށުގިައ ހްުސިފިރހެނުންނެވެ. އަނެއްރަށުގިައ އަންހެނުންނެވެ.  މާލޭކިަރން 

ފުރަންނަފުށްޓީަކވްެސ އެފަދަ ީމހުންނަށް ޚާއަްޞރަށެކެވެ. ީމންތަނެއްގިައ އީެމހުންނަށް ފަރުވާއެއް 

ދެވޭނެ ގޮތެއް ނޯވެއެވެ.  1980ގެ އަހަރު ތަކުގިައވްެސ މާލޭ ލޯކަލްމާރުކޭޓާ ިދމާގިައ ިމފަދަ 

ބިަލތައް ޖިެހފިައިތބޭ ީމހުންތައް ވަރަށް ިގނަ ޢަދަދަކަށް ިތބޭތަންފެނެއެވެ.  

ުލުމިާއ ބޭރަށް ިހންގުމުގެ ވަރަށްނުރައްކާތިެރ  1978ވަނަ އަހަރުގެ އެޕީްރލްމަހުގެ ތެރޭގިައ ހޮޑ

ރޯގާއެއް ފެތިުރގެން ިދޔައެވެ. 

1987ގިައ ިޝގެއްލާ ރޯގާ މާލޭގިައ ފެތިުރގެން ިދޔައެވެ.  ިމ ފަދަ ކޮންމެ ރޯގާއެއް ފިައބިައގެން 

ދީަނ ިއިޤިތާޞީދ ގޮތުންނިާއ ިއޖިްތމީާޢ ގޮތުން، އެތައް ބޮޑިެތ ގެއްލުންތަކެއް ިދނުމަށްފަހުގައެވެ. 

އަގުހިުރ އެތައްފުރާނައެއް ިހފިައގެންނެވެ. 

* * * * *
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މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓ 
ެޗޕްޓަރ : 2  

މާލޭ މިުނިސޕަލްީޓ އުފެއެްދީވ ީކއްވެ؟ 

ޒަމާނުއުްސރެ މާލޭގެ އާންމު ޙާލަތު އޮތްގޮތް  ކޮންމެ ވްެސ ވަރަކަށް ިއްސވެ ދަންނަވާލިެވއްޖެއެވެ. 

ގެދޮރުގެ ފެންވަރިާއ ިއޖިުތމީާޢ ޙާލަތެވެ. ބޯފެނިާއ ނަރުދަމާގެ ިނޒާމުގެ ކަންކަން ހިުރގޮތެވެ. މާލޭގެ 

މަގުމަގިާއ ރަށުތެރޭގެ ާސފުތިާހރުކަން އޮތްނެތް ިމންވަރެވެ. ިޞއީްޙ ިއޖިްތމީާޢ ހޭލުންތިެރކަމުގެ 

ރޯގާތަކިާއ  ބޮޑިެތ  ނުރައްކާތިެރ  ބިަލމަޑުކަމިާއ،  އުފެދޭ  ަސބަބުން  ިމކަންކަމުގެ  ފެންވަރެވެ. 

އެކަމުން ިލބެމުނިްދޔަ ވަޒަންކުރަންދިަތ، ގެއްލުންތަކެވެ.  

ުލުމިާއ، ބޭރަށް ިހންގުމުގެ ރޯގާއެއް މާލެއިާއ  1978ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕީްރލް މަހުގެ ތެރޭގިައ ހޮޑ

ރާއްޖެތެރޭގިައ އާންމުވެ ފެތިުރގެނިްދޔައެވެ. ިމރޯގާވްެސ މިުޅރާއްޖެއަށް ފެތިުރގެން ިދޔީައ ވަރަށް 

އަވަހަށެވެ. ިހިކ ކަފަދަނޑެއްގިައ ރޯކުރާ އިަލފާން ފެތިުރގެންދާހިައ ހަލިުއިމނުގައެވެ.  ފަރުވާދެވޭނެ 

ހްަސފަތާލުތައް  ަސރަހައީްދ  ހްަސފަތާލުތަކިާއ  އަތޮޅު  ރަށްފުށަކުނެތެވެ.  އޭރު  ވީަސލަތްތައް 

ކޭ  ީޑ  އޭ  ިމހާރުގެ  ނެތެވެ.  އޭރަކު  ިޞއީްޙމަރުކަޒުތަކެއްވްެސ  ރައްރަށުގިައ  އޭރަކުނެތެވެ. 

ހްޮސިޕޓަލް ހިުރތާނގިައ އޭރު ހުންނީަނ މާލޭ ެސންޓްރަލް ހްޮސިޕޓަލެވެ. އެ ހްޮސިޕޓަލް ވީަނ 

ްތަކިާއ  މާލެއިާއ ރާއްޖެތެރޭން ގެނެވޭ ީމހުން އެޑިްމޓްކުރިެވ، ފިުރބާރުވެފައެވެ. ކޮޓިަރތަކިާއ، ވޯޑ

ާޔަށް ދަންދެނެވެ. ރޯގާގެ ަސބަބުން،  މާލެއިާއ ރަށްފުށުގިައ ދުވާލެއްގެމައްޗަށް އެތަށްބަޔަކު  ފެންޑ

މަރުވަމުނިްދޔައެވެ. އުމުރުން ދުވްަސީވީމހުންނިާއ ޒުވާނުންނިާއ އަންހެނުންނިާއ ިފިރހެނުންނިާއ 

ކުޑަކީުދންވްެސމެއެވެ. 

ިމ ދުވްަސވަރު ފަރުވިާދނުމަށް ރަށްރަށަށް  ިޞއީްޙ ީޓމުތައް ފޮނުވުނު ވްެސމެއެވެ. ފަރުވާދެވީެނ 

ރަށްރަށުގެ އިޮޑހަރުގެ ތަކިާއ، ކުލަބުގިޯތތައްފަދަ ތަންތަނުގައެވެ. ރުއްރުކުން ރޯފަންކަނޑިައގެންނިާއ 
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އެ ނޫންގޮތްގޮތުން ވަށިައގެން ބައްދިައ ިނވާކުރިެވގެންނެވެ.  އެތަންތާނގިައ ބިަލީމހުން ިތބީެނ 

ުލުމިާއ ބޮޑުކަމުކުޑަކަމު ހިާޖތަށިްދޔުމިާއ ިމ  ފަތްޖިެހ އެނދިާއ ރޯނުފިުރ އެނދުތަކުގައެވެ. ހޮޑ

ޙީަޤޤަތުގިައ  ގޮތެއްގައެވެ.  ިނކަމިެތ  ވަރަށްވްެސ  ިމތަންތާނގެތެރޭގިައ  ިހނގީަނ  ހިުރހާކަމެއް 

އިޮރޔާންޙާލުވްެސ ިނވާނުވެއެވެ. 

ިމތަންތާނގެ އެތެރޭން ދުވާވަހިާއ ތަނުގެ ހިަޑކަމުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުރާކަށް ދުލަކަށް ގަލަމަކަށް 

ފޭަސހައެއް ނޫނެވެ.  އެކަމަކު ކުރީާނ ީކއްތޯއެވެ؟  އެކަކަށް އީެހއެއްވެވޭނެ އަނެކަކު ނެތެވެ.  

ުތައް ިއވުނު ީމހުންނަށް، ިމހާރުވްެސ  ބިަލީމހުންގެ ރިުއމިާއ، އީެހޔަށް އިެދ ކުރާއާދޭހުގެ ވީޭނ އަޑ

މިުޅ ޤައުމު ތަހަންމަލްކިުރ އެ ިއނާްސީނ މީުޞބާތް ޫސރަވާނެއެވެ. ރެޔާދުވާލުގެތެރޭ އެތަންތަނުން 

އިެކ ޢުމުރުގެ ިއނާްސނުންގެ ިތންހަތަރު ޤަބަރު ނެރެވުނު މަންޒަރު ލޮލަށް ފެންނާނެއެވެ.  

މާލޭގޭގެޔިާއ ެސންޓްރަލް ހްޮސިޕޓަލްގެ ޙާލީަކވްެސ ހީަޤޤަތުގިައ ހަމަ ިމއެވެ.  ދަތުރުފަތުރުގެ 

ފަހަރުގިައ ޙާލު  ކަންކަން އޭރު ިކތަންމެ ދިަތނަމަވްެސ، ިރޔަލު ދިޯނފަހަރު ގަޔިާއ ިއނީްޖނީުލ އިޮޑ

ދެރަ ބިަލީމހުން މާލެ ގެނެއެވެ.  ިމގޮތުން މާލެ ގެނެވޭ ބިަލީމހުންނިާއ އިެކ އިެކ ކަންކަމުގިައ މާލެ 

ފިައބާ ީމހުންގެ  ޢަދަދިާއ އީެމހުންގެ މަޢުލުމާތު  ބަލަހައްޓަވަންޖިެހއް ޖެއެވެ.  އެދުވްަސވަރީަކ 

އިަދ އިައީޑ ކާޑުގެ  ޒަމާނެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ އިެކ ރަށްރަށުން މާލެ ފިައބާ 

ީމހުން ރިަޖްސޓީްރ ކުރައްވަން ފެއްޓިެވ އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ީމހާ ރިަޖްސޓީަރ ކުރިެވފިައވީަނ 

18ޖުލިައ 1882ގައެވެ.  ހަމަ އެހެންމެ މާލޭގެ މަގުމަގިާއ އާންމުތަންތަނުގެ  ާސފުތިާހރުކަމަށް 

ިއތުރު ަސމާލުކަމެއް ދެއްވަން ޖިެހއްޖެއެވެ. މާލޭން ކިުނ މަދުކުރަންޖިެހއްޖެއެވެ. ިމފަދަ ކަންކަން 

1982ގިައ   ެސޕްޓެމްބަރު   1 ގޮތުގިައ  އީޮފހެއްގެ  ވިަކ  ގެންދާނެ  ކިުރޔަށް  ހަރުދަނާކަމާއީެކ 

”މާލޭ  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  މައުމޫން  އަލްއްުސތާޛު  ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ  ިޢއްޒަތްތިެރ  ރާއްޖޭގެ 

މިުނިސޕަލީްޓ‘‘ އުފެއްދިެވ އެވެ. 

މާލޭ މިުނިސޕަލްީޓގެ ިވަޝްނ

މާލެއީަކ، ިދވިެހ ރައިްޔތުން ފަޚުރުވިެރވާފަދަ ާސފުތިާހރު، ީޒނަތްތިެރ، ފިެހ ވެށްޓަކަށް ހެދުމަށިާއ، 

ިއޤިްތާޞީދ ޙަރަކާތްތަކިާއ، ޢުމްރީާނ ތަރައީްޤއަށް، މަގުފިަހވެފިައވާ ވިެރރަށަކަށްވުމުގެ ނާރެހަކަށް 

މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓ ހެދުމެވެ. 

މާލޭ މިުނިސޕަލްީޓގެ ިމަޝްނ

ހަލިުވ     އިަދ  ކަމިޭހތާ  މަަސއްކަތަށް  ީހވިާގ،  ފުންނީަކ   މުވައްޒަ މިުނިސޕަލީްޓގެ  މާލޭ   -1

ދުވެއްޔެއްގިައ މަަސއްކަތްކުރުމަށް އެކީަށގެންވާ ތަމީްރނު ިލިބފިައވާ ބަޔަކަށް ހެދުން. 

ިލިބދޭ  ފަރުދީަކ،  ކޮންމެ  އަންނަ  އިެދގެން  ިޚދުމަތަށް  ިއދާރާތަކަށް  މިުނިސޕަލީްޓގެ  2- މާލޭ 

ިޚދުމަތާ ދޭތެރޭ ިހތްހަމަޖިެހގެން ިހިނތުންވުމާއެކު ިޚދުމަތިްލިބގެންދާ ީމހެއްކަމުގިައވުން.  

3- މާލެއިަކ ިހތްފޭަސހަ އިަދ ިދިރއުޅެން ފޭަސހަ ވެށްޓެއްކަމުގިައ ހެދުން.

އިަދ ކިުނން  އެންމެހިައ ތަންތަނީަކ، ާސފުތިާހރު  އެއްވެއުޅޭ  މަގުތަކިާއ ފަރުދުން  4- މާލޭގެ 

ަސލާމަތްވެފިައވާ ތަނަކަށްހެދުން.
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ިރިހ ފްަނަސީވްސ 

އެނިގވަޑިައގަންނަވާނެ ފަދިައން، 2007ވަނަ އަހަރުގެ ެސޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 1ވަނަ ދުވަހީަކ 

މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓއަށް ފަނަްސީވްސ އަހަރު ފުރުނު ދުވަހެވެ.  ިރިހޔީޫބލްގެ ދުވަހެވެ. 

ފިާއތީުވ 25 އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގިައ ިމ  މުއައަްސާސގެ ިޚދުމަތަށް ބޮޑިެތ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް 

މަަސއްކަތިާއ،  ތަނުގެ  ިހނިްގފިައވެއެވެ.  މްަޝރޫޢުތަކެއް  ކިާމޔާބު  އިައްސފިައވެއެވެ.   

ިއދީާރ އިޮނގަނޑަށިާއ ިޚދުމަތުގެ ދިާއރާޔަށްވްެސ އެކީަށގެންވާ ތަނަވްަސކަމެއް ިލިބފިައވެއެވެ. 

އެހެންކަމުން، މިުނިސޕަލީްޓ އުފެދުނު ިއރު ދެވޭ ިޚދުމަތްތަކިާއ ިއދީާރ އިޮނގަނޑު އެކުލިެވގެންވާ 

ގޮތިާއ، އެކަންކަން ިމ އަދާހަމަޔަށް އިައރު ތަރަށީްޤވެ ބަދަލުވެގެން ގްޮސފިައވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް 

ކުރުގޮތަކަށް ބަލިައލާނަމެވެ. ތީާރޚަށްޓަކައެވެ. 

ިއާދީރ އޮިނގަނޑު:  (1982)

ބަހިައލިެވފިައވީަނ  މުއައަްސާސ  ިމ  ގޮތުން  ިއދީާރ  ިއރު  އުފެދުނު  މިުނިސޕަލީްޓ  މާލޭ 

ނަންތައް  ެސކަްޝންތަކުގެ  ިމ  ެސކަްޝނަށެވެ.  ހަތަރު  ނުވަތަ  4ބަޔަށެވެ.    މިައގަނޑު 

ިތިރގިައއެވީަނއެވެ. 

ހ. ިއދީާރބިައ

ށ. ރިަޖްސޓީަރ ކުރުމާބެހޭބިައ 

ނ. މާލޭގެ ިބނިްބމާބެހޭބިައ

ރ. ޢާންމު ިޚދުމަތްތަކާބެހޭބިައ. 

                ިޒްނމާއާިއ މްަސއިޫލއްަޔތު

ިއާދީރަބިއ

ފުންގެ  ިއދީާރ ބިައގެ ިޒންމާގެތެރޭގިައ އޭރު މިައގަނޑު 5ކަމެއް ިހމެނެއެވެ.  ތަނުގެ މުވައްޒަ

ފާއާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހަމަޖެއުްސމިާއ، މިުނިސޕަލީްޓގެ މްަސއިޫލއްޔަތުތަކާބެހޭ  ވީަޒ

ލަފިާދނުމިާއ،  ިހންގާކަންތައްތަކާމެދު  ެސކަްޝންތަކުން  އިެކ  ބެލެހެއްޓުމެވެ.  ހިުރހާކަމެއް 

އެތަންތަނުގެ މަަސއްކަތް ކިޯޑނޭޓްކުރުމެވެ. އިަދ މާލޭގެ ތަރައީްޤއާބެހޭ މްަޝރޫޢުތައް ރޭވުމުގިައ 

ކުރަންޖެހޭ މަަސއްކަތްތައްކުރުމެވެ. 

ަރިޖްސޓަީރުކުރމެާބހަޭބިއ 
މާލޭގެ ގޭގެއިާއ ގީޯތގެ ރިަޖްސޓީްރ ހަދިައދީެނ ިމބިައންނެވެ.  އެދުވްަސވަރު އިެކއިެކ ބޭނުންތަކަށް،  

ރަށްވިެހންގެ  މާލޭ  ރިަޖްސޓީްރއިާއ  ީމހުންގެ  ފިައބާ  މާލެ  ރަށްރަށުން  އެހިެނހެން  ރާއްޖޭގެ 

ީމހުންނަށް  އެދޭ  ރަށްވިެހވާން  ވަގީުތގޮތުން  ެސކަްޝނުންނެވެ.  ިމ  ހަދީަނވްެސ  ރިަޖްސޓީަރ 

އެދުވްަސވަރު ދެވޭ ެސޓިްފކެޓިާއ  މާލޭގެ ރަށްވެއަްސކަށް ވުމުގެ ެސޓިްފކެޓްވްެސ ހަދިައދެވީެނ 

ިމ ެސކަްޝނުންނެވެ.  

ނިެވން  އީެފްސތަކަށް  އިެދވަޑިައގަތުމުން  އިޮފްސތަކުން  ބައެއް  ަސރުކާރުގެ  ކަނޑައިެޅފިައވާ 

ނިެވންނާބެހޭ  ެސކަްޝނުގެ  ިމ  އެދުވްަސވަރު  ހަމަޖެއުްސމީަކ  ިއނިްތޒާމު  ފޮނުވިައިދނުމުގެ 

ޚާއަްޞ މޭޒުން ފޯރުކޮށްދެމުން ިދޔަ ިޚދުމަތެކެވެ. 
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މާލޭގެ ިބްނިބމެާބހަޭބިއ 

ިމ ެސކަްޝނުން ކުރަމުން ިދޔަ މަަސއްކަތްތަކުގެ ތެރޭގިައ މިައގަނޑު 12 ކަމެއް ިހމެނެއެވެ.  

ިމކަންކަން ިތީރގިައ އެވީަނ އެވެ. 

ހ- ގިޯތ، ިފހާރަ، ހޮޓާ، ގުދަން، ިބމަށް ިލްސޓިުލޔެ ބެލެހެއްޓުން. 

ށ- ގިޯތ ގެދޮރާބެހޭގޮތުން ީމްސީމހުން ފޮނުވާ މައަްސލަތައް ބެލުން. 

ނ- ގިޯތގީޯތގެ ިއންވިަކކުރުން

ރ. އިަމއްލަ ގޯއްޗިާއ އިަދ، ލާޖައާްސ ގިޯތތަކާބެހޭގޮތުން ިލޔަންޖެހޭ ފަތިްލޔުން.

ބ. މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނަނިްކޔުން 

ޅ. ގޭގޭގެ ނަން ރިަޖްސޓީަރ ކޮށިްދނުން. 

ކ. ިއންވިަކ ކުރުމުގިައ ކަނޑަންޖެހޭ ރުއްގަހުގެ މައަްސލަތައްބެލެހެއްޓުން. 

އ. ދައުލަތުގެ ިބނިްބމާބެހޭ ހިުރހާކަމެއް ބެލެހެއްޓުމިާއ، ިމ ކަމާބެހޭ މާލޭގެބިައިހންގުން. 

ވ.  މާލޭގެ ފަޅުން ިބނިްހއްކުމާބެހޭ ބައެއްކަންތައްތައްބެލެހެއްޓުން.

މ. އެކީަށގެންވާ ިޢމާރާތެއް ނުހަދިައ އިަދ ީމހުންނޫޅޭ ިބން ަސރުކާރަށް 

ނެގުމާބެހޭކަންތައްތައް.

ފ.  މާލިޭބމުގެ ބޭނުނިްހފަނީްވ ގޮތުގެ ގަވިާއދުތައް ހެދުން. 

ދ. ވިަކފަރާތަކާ ހަވާލުނުކޮށް މާލޭގިައ ހުންނަ ަސރުކާރުގެ ިބންތައް ބެލެހެއްޓުން. 

ްާނމު ިޚުދމަތްތަކާެބހަޭބިއޢްާނމު ިޚުދމަތްތަކާެބހަޭބިއްާނމު ިޚުދމަތްތަކާެބހަޭބިއ

ިމ ެސކަްޝނުގެ ިޒންމާގެ ތެރޭގިައ މިައގަނޑު 23 މަަސއްކަތް ިހމިެނފިައވެއެވެ. 

ް ހ. މާލޭގެ މަގުތައް ާސފުކޮށް ބެލެހެއްޓުނ

ށ. މަގުމައްޗަށް ހުންނަ ގްަސތައް ކޮށްޓިައ، މަގުމީަތ ބައިްތތައް މަރާމާތުކުރުން.

ނ. މާލޭގެ މަގުތަކުގިައ އަލަށްބައިްތޖެހުމިާއ، މާލޭގެ މަގުތައްހަދިައ މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން. 

ރ. ކިުނކަހަނެްޖެހޭ ތަންތަން ކިުނ ކައަްސިއ ބެލެހެއްޓުން. 

ބ. މާލޭގެ އިަތިރމައްޗިާއ ގޮނޑުތައް ބެލެހެއްޓުން. 

ޅ. މްަސމާރުކޭޓިާއ ވަޅޯމްަސމާރުކޭޓާބެހޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން. 

ކ. ރޭގަނޑު ބާރިައގެފަހުން، މާލޭގެ މަގުމީަތގިައ ގަވިާއދާ ިޚލާފަށް ބަހައްޓާފިައހުންނަ ތަކިެތ 

ނެގުން. 

އ. މަގުމީަތގިައ ގިުޑއެރުވުމިާއ، ކިުޅވަރުކުޅުން، މާނާކުރުން. 

ވ. ބަކިަރ ކުކުޅުފަދަ ތަކިެތ ީވއްލިައގެން ގެންގުޅުން މަނާކުރުން. 

މ. ަސލްޓަންޕާކާބެހޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން. 

ފ. ދެމާރުކޭޓު ދެމެދުގިައ ރާއްޖެތެރޭގެ ދަތުރުވިެރން، ިވޔަފިާރކުރަން އޮންނަ ަސރަޙައްދުގިައ 

އެއްގަމުގިައ ދުއްވާތަކިެތ ޕާކުކޮށްފިައ ބެހެއްޓުން މަނާކުރުން. 

ދ. ދަރުމާރުކޭޓު ާސފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން. 

ފަދަ ތަކިެތ ިބމުން ފިެށގެން 60 ފޫޓުގެ މައްޗަށް ހުންނަ އިޭރޔަލްތަކުގެ  ތ. އިޭރޔަލް ދަނިޑ

ކީުރގިައ ބައިްތ ހުރޭތޯއިާއ، ގަވިާއދުން ިދއްލާތޯ ބެލުން. 

ލ. ގްަސިއންދުމަށްޓަކިައ ޚާއަްޞކުރިެވފިައވާ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުން. 
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ގ. ލޯކަލްމާރުކިެޓން ެސންޓަރާބެހޭ ހިުރހާކަމެއް ބެލެހެއްޓުން. 

ޏ. ޕަބިްލކުފާޚާނާތައް ބެލެހެއްޓުން. 

ސ. ިމބާވަތުގެ އާންމު ިޚދުމަތްތައް އުފެެއްދުމިާއ ތަރައީްޤކުރުމިާއ، ިމ ފަދަ ިޚދުމަތްތަކިާއ 

ތަންތަނުގެ ބޭނުން ިހފަނީްވ ގޮތުގެ ގަވިާއދުތައް ހެދުން. 

ޑ. އާންމު ބޭނުމުގިައ ހުންނަ ިމފަދަ  ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމިާއ، އާންމު ިޚދުމަތް 

ދެމެހެއްޓުން. 

ިއާދީރ އޮިނގަނޑު:  (2007)

1- ިއދީާރކަންކަމާބެހޭބިައ     

2- ބަޖެޓާބެހޭބިައ 

3- މާލޭގެ އާބީާދއާބެހޭބިައ 

4- މާލޭގެ ިބނިްބމިާއ ގިޯތގެދޮރާބެހޭބިައ 

5- އާންމު ިޚދުމަތްތަކާބެހޭބިައ 

6- ފްލެޓް މިެއންޓަނެނާްސބެހޭބިައ 

7- ވްޭސޓް މެނޭޖްމަންޓާބެހޭބިައ 

8- ރޯޑްކޮންްސޓްރަކަްޝނާބެހޭބިައ 

9- ިޢމާރާތްކުރުމިާއބެހޭބިައ 

10- އަވަށުއީޮފްސތައް.  

އިެކ ެސކަްޝްނތަކުްނ ެދމްުނގްެނާދ ިޚުދމަތްތައް        

A ިއާދީރަބިއ: -1

ިއދީާރ ބިައން ކުރަމުން ގެންދީަނ ަސރުކާރުގެ އެހެން މުއައަްސާސތަކުގެ ިއދީާރ ބިައތަކުންވްެސ 

ކުރަމުން ގެންދާ މިައގަނޑު މަަސއްކަތްތަކެވެ.

ިއާދީރަބިއްނ ުކރާ މަަސއްކަތްތައް:

1- ިއދީާރގޮތުން ފޮނުވަންޖެހޭ ިސީޓ، ނޯޓް، ިރޕޯޓް ފަދަ ތަކިެތ ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން.

2- މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގިައ ބައްވާ ބައްދަލުވުންތައް ިއނިްތޒާމްކޮށް، ބައްދަލުވުމަށް 

ވަޑިައގަންނަވަންޖެހޭ ބޭފުޅުންނަށް ޖަލާްސއަށް ދެންނެވުން.

3- ަސރުކާރުގެ އިެކ ދިާއރާތަކުން ބައްދަލުވުން ތަކުގިައ ބިައވިެރވުމަށް އަންނަ ިސީޓތަކަށް 

ޖަވާބީުދ އެ ބައްދަލުވުމުގިައ ބިައވިެރވާނެ ބޭފުޅުން ހަމަޖައާްސ އެބޭފުޅުންނަށް އެކަން 

އެންގުން.

4- މާރުކޭޓުތަކުގެ ގިޮޅތަކާބެހޭ ިއދީާރ މަަސއްކަތްކުރުން.

ް • ގިޮޅ ހްުސވުމުން ގީޮޅގެ ފޯމުދޫކުރުމަށް ިއޢުލާންކުރުނ  

ް • ފޯމުތަކުގެ ިލްސޓްނަގާ މާރުކޭޓު ކިޮމީޓއަށް ހުށަހެޅުނ  
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ް • މާރުކޭޓް ކިޮމީޓއަށް ޖަލާްސއަށް ދަންނަވާ ޙިާޟީރ ބެލެހެއްޓުނ  

• މާރުކޭޓު ގިޮޅތަކުގެ ިރޕޯޓު ކޮންމެ މަހަކު ޢާންމު ިޚދުމަތްތަކާބެހޭ ބިައން ހޯދުން.  

• މާރުކޭޓު ގިޮޅތަކުގެ ފިައލްތައް އަޕްޑޭޓް ކުރުން.  

• މާރުކޭޓު ގިޮޅތަކުގެ ކިުލނުދައްކާ ީމހުންގެ ިރޕޯޓު އައުމުން އީެމހުންނަށް ިޗޓަށް   

ިކޔާ ކިުލނުދެއްކުނު ަސބަބު ބަޔާންކޮށް ޮސިއކުރުވުން.

ފުންގެ ކާކުކަން އަންގިައދޭ ކާޑު  5- ިވިލިގނިލ އިަދ ހުޅުމާލެ ފީެރ ފްާސހެދުމިާއ، މުވައްޒަ

ހެއްދުން.

6- ހިެދގޮނޑުދޮށުގިައ ިހނގާކަންތައްތަކުގެ ިރޕޯޓު ކޮންމެ ިތންމަހުން އެއްމަހު ނަގާ 

ިމިންސޓީްރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ފޮނުވުން.

ފެނަްސށް ފޮނުވުމިާއ ކޮންމެ  7- އީޮފްސ ތަޅުދަނިޑ ގެންެސ ގެނިްދޔުމުގެ ކާޑު، ހެއްދުމަށް ިޑ

ފަކު ހަމަޖެއުްސން. ހަފުތާއެކު އީޮފްސ ހުޅުވާ ލެއްޕުމަށް މުވައްޒަ

8- އީޮފހުގެ ބިައްސކަލް ދުއްވުމުގެ ހުއްދައާބެހޭ ހިުރހާކަމެއް ކުރުން.

ފުންނަށް ތަމީްރނު ޕްރޮގްރާމް ިހންގުމިާއ، ކްޯސތަކާބެހޭ  9- މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ މުވައްޒަ

ިއދީާރ މަަސއްކަތްކުރުން.

10- އަވަށު އީޮފްސތަކުން އަންނަ އިެކއިެކ ިއދީާރ މައަްސލަތައް ބެލެހެއްޓުން.

11- ކޮންމެ ދެހަފުތިާއން އެއްހަފުތާއަކު އީޮފްސ ފޮޅާ ާސފުކުރުމުގެ މަަސއްކަތަށް މަަސއްކަތު 

ީމހުނަށް އަންގާ އީެމހުން އީޮފހަށް ޙިާޟރުކުރުން.

12- އީޮފހުގެ މިެއންޓަނަނާްސބެހޭ ކަންތައް ިހންގިައ އެކަންތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

ކަންތައްތައްކުރުން.

13- ިއޢުލާން ނަކަލްނެގުން.

14- ފިައލްކުރުން.

ފާތަކާެބހޭ ަބިއ ވީަޒ

ުތައް ބެލެހެއްޓުމިާއ  ފުންގެ ރެކޯޑ ފުން ހޮވުމިާއ، މުވައްޒަ ިމެސކަްޝންގެ މަަސއްކަތީަކ މުވައްޒަ

ފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމީްރނިުދނުމެވެ. މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގިައ ިމވަގުތު 192 އިަދ މުވައްޒަ

ފުން އުޅޭ  ފުން މަަސއްކަތްކުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ. ކޮންމެ ެސކަްޝނެއްގިައ މުވައްޒަ މުވައްޒަ

ޢަދަދު ިތީރގިައވާ ތާވަލުގިައ ބަޔާންކޮށްފިައ އެވީަނއެވެ.

ް ޕާޓްމަންޓ ުިޑ ޢަދަދ

(1A) ިއދީާރ ބިައ  -1

 (2A) ބަޖެޓާބެހޭ ބިައ  -2

26

(B) އާބީާދއާބެހޭ ބިައ  -315

(C) ިބނިްބމިާއ ގިޯތގެދޮރާބެހޭ ބިައ  -428

50 (50 (50 D) ޢާންމު ިޚދުމަތްތަކާބެހޭ ބިައ  -550

(E) ފްލެޓް މިެއންޓަނަނާްސބެހޭ ބިައ  -635

(F) ވްޭސޓް މެނޭޓްމަންޓާބެހޭ ބިައ  -708

(G) ރޯޑު ކޮންްސޓްރަކަްޝނާބެހޭ ބިައ  -814

(I) ިޢމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައާބެހޭ ބިައ  -909

ު ފުންގެ ޢަދަދ ތާވަލު 1: ެސކަްޝންތަކުގެ މުވައްޒަ
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2A. ަބޖެޓާެބހޭ ަބިއ: -1

ބަޖެޓާބެހޭ ބަޔީަކ ިއދީާރބިައގެ ތެރޭގިައ ިހމެނޭ ބަޔެކެވެ. ިމބިައގިައ ކުރާ މިައގަނޑު 

މަަސއްކަތްތަކީަކ:

ފުންނަށް ދޭންޖެހޭ މާުސރައިާއ އެހިެނހެން އެލަވަންްސތައް ިދނުމުގެ އެންމެހާ  1- މުވައްޒަ

ކަންތައްތައް.

2- މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓއަށް އާމްދީަނގެ ގޮތުގިައ ިލބޭފިައާސއާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ 

ކަންތައްތައް.

3- މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓން ކުއްޔަށްދޫކުރާ ިބނިްބމިާއ ތަންތަން، ކުއްޔަށްދޫކުރުމާ ބެހޭގޮތުން 

ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް.

4- އިެކއިެކ ެސކަްޝންތަކަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކިެތ ހޯދުމާބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް.

5- މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓން މަރާމާތުކުރަންޖެހޭ އެންމެހިައ ތަންތަނިާއ ތަކިެތ މަރާމާތު 

ކުރުމަށްޓަކިައ ިއދީާރގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައް.

6- އިެކއިެކ ކަންކަމުގިައ މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފިައާސ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުން 

އެފިައާސ ހޯދުމަށްޓަކިައ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް.

7- އަވަށު އީޮފްސތަކުގެ ބަޖެޓިާއ، ފިައާސއާބެހޭ ކަންކަމުގިައ މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓން ކުރަންޖެހޭ 

ކަންތައްތައް.

8- ެސކަްޝންތަކަށް (މަގު ހެދުމާބެހޭ ބަޔިާއ، ވްޭސޓް މެނޭޖްމެންޓް ިފޔަވާ) ހޯދޭތަކީެތގެ 

ިއންވެންޓީްރ ބެލެހެއްޓުމިާއ، ީނލަމަށް ފޮނުވަންޖަހޭ ތަކެއްޗިާއ ނައްތާލަންޖެހޭ ތަކެއްޗާބެހޭ 

އެންމެހިައ ކަންތައް.

A ިއާދީރަބިއ އިަދ ާޗޓު: 1: 1
2A  ަބޖެޓާެބހޭ ަބިއ

B. މާލޭގެ އާާބީދއާެބހޭ ަބިއ: -2

ުތައް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދީަނ މާލޭ މިުސޕަލީްޓގެ  މާލޭގެ ރަށްވިެހންގެ ރެކޯޑ

އާބީާދއާބެހޭ ބިައންނެވެ.

ިމ މަަސއްކަތުގެ ތެރޭގިައ އެތައިްގނަ ކަންތައްތަކެއް ިހމެނެއެވެ. އޭގޭ ތެރޭގިައ:

• އުފަންވާ ކިުދންގެ ރިަޖްސޓީަރ ބެލެހެއްޓުން.

• އުފަންދުވަހުގެ ަސިޓިފކެޓް ތައްޔާރުކޮށް ޙަވާލުކުރުން.

• މާލޭގެ ރަށްވިެހންގެ ރިަޖްސޓީަރ ތައްޔާރުކުރުން.

• އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ ރަށްވިެހކަމުން މާލޭގެ ރަށްވިެހކަމަށް ބަދަލުވާ ީމހުންނަށް އެކަން 

އަންގިައދޭ ަސިޓިފކެޓް ހަދިައިދނުން.

• މާލެ، ިވިލިގނިލ އިަދ ހުޅުމާލޭގިައ ހިުރ ފްލެޓްތަކުގެ ރިަޖްސޓީްރ ތައްޔާރުކޮށިްދނުން.

• ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އެމްބީަސތަކަށް ިދވިެހރާއްޖޭގެ ރައިްޔތުންގެ އުފަންދުވަހުގެ ަސިޓިފކެޓް 

ފޯރުކޮށިްދނުން.

• މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ ދަފްތަރުގިައ ިހމެނޭ ރިަޖްސޓީްރތައް ބެލެހެއްޓުން.

• މާލެއިާއ ހުޅުމާލިެއން ވަގީުތ ރަށްވިެހކަން ހޯދިައިދނުން.

• މަރުވާ ީމހުންގެ މަރުފޯމުތައް ބެލެހެއްޓުން.
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• ީމްސީމހުންގެ ނަން ބަދަލުކޮށިްދނުމިާއ، ނަން ބަދަލުކިުރކަން ިއޢުލާންކޮށް، އައު 

އުފަންދުވަހުގެ ަސިޓިފކެޓެއް އީެމހަކަށް ތައްޔާރުކޮށިްދނުން.

• ބައްޕަނެތް ކިުދންގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓިައ، އެފަދަ ކިުދންގެ މަންމިައންގެ ބަޔާންނެގުން.

• ބައްޕަނެތް ކިުދންގެ ވަގީުތ އުފަންދުވަހުގެ ަސިޓިފކެޓް ތައްޔާރުކޮށިްދނުން.

ިމ ބަޔާންކުރެވުނު މަަސއްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކިައ، އާބީާދއިާއ ބެހޭބިައން ިތީރގިައވާ   

ިޚދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހެއެވެ.

• ކިުރން ދެންނެވުނު ކަންތައްތައް ކުރަމުންގެންދާނެ ގޮތް އަތޮޅުތަކުގެ ރައިްޔތުންނަށް 

ބުނިެދނުމަށްޓަކިައ ހޭލުންތިެރކަން ިއތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކިުރޔަށް ގެނިްދޔުން.

• ބޭނުންވާ ިލޔުންތައް ބަލިައ، އެކަމާބެހޭ އޫުޞލުތަކިާއ ޤަވިާޢދު ތަކުގިައވާ ގޮތުގެމިަތން 

އުފަންދުވަހުގެ ަސިޓިފކެޓެއް ތައްޔާރުކޮށިްދނުން.

• މާލޭގެ ރަށްވިެހންގެ ރިަޖްސޓީަރގިައވާ މަޢުލޫމާތު ަޞއްޙަތޯ ބަލިައ ރިަޖްސޓީަރ 

ބެލެހެއްޓުން. 

2005 ވަނަ އަހަރުގިައ އާބީާދއާބެހޭ ބިައގެ ގޮތްޕެއް ހުޅުމާލޭގިައ ވީަނ ހުޅިުވފައެވެ. ިމ 

ގީޮފގެ މަަސއްކަތްތަކީަކ:

• ހުޅުމާލޭގިައ އުފަންވާ ކިުދން ރިަޖްސޓީަރ ކުރުން. 

• ހުޅުމާލޭގިައ އުފަންވާ ކިުދންގެ އުފަންދުވަހުގެ ަސިޓިފކެޓް ތައްޔާރުކޮށް ޙަވާލުކުރުން.

• އަލަށް އުފަންވާ ކިުދންގެ ރިަޖްސޓީަރ ބެލެހެއްޓުން.

• މަރުވާ ީމހުންގެ މަރުފޯމުތައް ބެލެހެއްޓުން.

ުތައް ބެލެހެއްޓުން. • ހުޅުމާލޭގިައ ރަށްވިެހވެފިައވާ ރައިްޔތުންގެ ރެކޯޑ

• ހުޅުމާލޭގިައ ރަށްވިެހވެފިައވާ ރައިްޔތުންގެ ރިަޖްސޓީްރތައް ބެލެހެއްޓުން.

C. މާލޭގެ ިބްނިބމިާއ ގިޯތގޮެދރާެބހޭ ަބިއ: -3

ިދިރއުޅުމަށިާއ  މާލޭގިައ  މަަސއްކަތްތަކީަކ  ކުރާ  ބެހޭބިައން  ގިޯތގެދޮރިާއ  ިބނިްބމާ  މާލޭގެ 

ހިުރހާ  ގުޅޭ  ބެލެހެއްޓުމިާއ  ިލޔުންތައް  ޤާނީޫނ  ިބންތަކާބެހޭ  ބޭނުންކުރެވޭ  ިވޔަފިާރކުރުމަށް 

މަަސއްކަތްތަކެއް ކުރުމެވެ. އޭގެ ތެރޭގިައ:

• މޯގޭޖިާއ، ގިޯތގެދޮރިާއ ިޢމާރާތްތަކަށިާއ، ިބނިްބމިާއ އިަމއްލަ ގޭގެތަކަށިާއ، މާލޭ 

މިުނިސޕަލީްޓން ދޫކޮށްފިައވާ ފްލެޓްތަކިާއ ގޭގެތަކަށް ރިަޖްސޓީަރ ހަދާ ބެހެލެއްޓުން.

• ގިޯތގެދޮރު ބެހުމުގިައ ިދމާވާ މައަްސލަތައް ޙައްލުކުރުން.

• މާލޭގެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުން.

• ގިޯތގެދޮރުގެ ބެހިެނވިެރންގެ މެދުގިައ ގިޯތ ބަހިައ ިދނުން.

• ގިޯތގެދޮރުގެ ޗާޓުކުރެހުމިާއ މާލޭގެ ޗާޓު ިވއްކުން.

• މާލޭގެ ިބންތައް ާސރވޭކުރުން.

• ަސރުކާރުގެ އީޮފްސތަކަށިާއ ކުންފިުނތަކަށް ިބން ދޫކުރުން.

• މާލޭގިައ ިހންގާ އިެކކަހަލަ ތަރައީްޤގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ިހންގުމަށް އީެހތިެރ ވިެދނުން.

• ޢުމްރީާނ ތަރައީްޤއިާއ ޕްލިޭނންގ ޤަވިާޢދުތައް ިހންގުން.
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ޕޮްރޖެކްޓްތަކާެބހޭ ަބިއ:

ޕްރޮޖެކްޓްްސއާބެހޭ ބިައގެ މަަސއްކަތްތަކުގެ ތެރޭގިައ މާލޭގެ ގިޯތގެދޮރު ކުއްޔަށިްދނުމުގެ 

ރިަޖްސޓީަރ ބެލެހެއްޓުން،

ިވޔަފިާރއިާއ ިއޤިްތާޞީދ ކަންތައްތަކަށް ހުއްދީަދ އިަދ އިެކއިެކ ޕްރޮޖެކްޓް ބެލެހެއްޓުމެވެ.

ޕޮްރޖެކްޓްތައް:

- ތަރައީްޤގެ މްަޝރޫޢުތަކިާއ އެއްގޮތަށް މާލޭގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ރާވިައ ިހންގުން.

- ޕްރޮޖެކްޓްތައް ިޑޒިައން ކުރުމަށްފަހު ފްާސކުރުމަށްޓަކިައ ިމިންސޓީްރ އޮފް ޕްލިޭނންގ 

އެންޑް ނަޭޝނަލް ިޑވެލޮޕްމަންޓަށިާއ ިމިންސޓީްރ އޮފް ހައިުސންގ އެންޑް އާރބަން 

ިޑވެލޮޕްމަންޓަށް ހުށަހެޅުން.

- ިމިންސޓީްރ އޮފް ހޯމްއެފެއާރޒިްއން ޙަވާލުކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ިހންގުން.

ިވަޔފާިރއާިއ ިއޤިްތާޞީދ ކަްނތައްތަކަްށ ހުއަްދ ިދުންނ:

- ިއޤިްތާޞީދ މަަސއްކަތަކަށް ފޯމު ދޫކުރުން.

- ިއޤިްތާޞީދ މަަސއްކަތްތަކަށް ފޯމު ބަލިައގަތުން.

- ިއޤިްތާޞީދ މަަސއްކަތްތަކަށް ހުއްދަ ދޫކުރުން.

- ިއޤިްތާޞީދ މަަސއްކަތްތަކަށް ހުއްދަ ދޫކޮށްފިައވާ ތަންތަނުގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން.

- ކުއްޔަށީްދފިައވާ ގިޯތގެދޮރު ރިަޖްސޓީަރ ކުރުން.

- ކުއްޔަށްދޫކުރާ ތަންތަނުގެ ފޯމު ދޫކުރުން.

- ކުއްޔަށްދޫކުރާ ތަންތަނުގެ ފޯމު ބަލިައގަތުން.

- ކުއްޔަށްދޫކުރާ ތަންތަނުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން.

- ކުއްޔަށްދޫކުރާ ތަންތަނުގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން.

D. ޢާްނމު ިޚުދމަތްތަކާެބހޭ ަބިއ: -4

ޢާންމު ިޚދުމަތްތަކާ ބެހޭ ބަޔީަކ މާލޭގެ މިުނިސޕަލް ހިުރހާ މަަސއްކަތެއް ކިުރޔަށްގެންދާ 

ބަޔެވެ. ިމބިައން ކުރެވޭ މަަސއްކަތްތަކުގެ ތެރޭގިައ:

1- ޓެލެފޯން، ކޭބަލީްޓީވ، ފެން، ކަރަންޓުގެ ިޚދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް މަގުމީަތގިައ   

މަަސއްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދަ ިދނުމިާއ މަަސއްކަތް ކިުރޔަށް ގެންދާގޮތް ބެލެހެއްޓުން.

2- ކޮންްސޓްރަކަްޝން މަަސއްކަތް ކުރުމަށް މަގު ބަންދުކުރުމަށް އީެހތިެރވިެދނުން.

3- ޤަވިާޢދާ ިޚލާފަށް ޕާރކްކޮށްފިައ ހުންނަތަކިެތ ނެގުން، އިަދ ވިެރފަރާތުން އެއްމްަސ 

ދުވްަސތެރޭ އެތަކިެތ ބަލާނާންނަނަމަ އެތަކިެތ ނައްތާލުން.

4- މަގުމީަތ ބައިްތޖަހާ ނަރުވަޅުލާ ބެލެހެއްޓުން.

5- ފިައާސ ދައްކިައގެން ވަންނަ ފާޚާނާތައް ހަދާނެ ތަންތަން ކަނޑައަޅާ ހެދުމަށްފަހު ކުއްޔަށް 

ީދގެންނާއެކު ާސފު ތިާހރުކޮށް ހުރޭތޯ ބެލުން.
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6- މާލޭގެ ަސހަރާތައް އިަދ މާލޭ މޯޗުއީަރ ބެލެހެއްޓުން.

7- މަގުތަކުގިައ ހުންނަ ިނާޝންތަކާ ޕިާކންޒޯންތައް ކަނޑައަޅިައ ޖަހާ އާކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

8- ރާއްޖޭގިައ އުފައްދާ ތަކެއްޗިާއ އުފެދޭ ތަކިެތ ިވއްކާ މާރުކޭޓް (ލޯކަލް މާރުކޭޓު) ގެ 

ގިޮޅތަކާ، ހާބަރު ކެފޭތައް ިހންގާ ގިޮޅތަކިާއ، އިާޓިފަޝލް ީބޗުގިައ ހުންނަ ކެފޭތަކިާއ 

ިވޔަފިާރކުރާ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުން.

ދަތުރުވިެރންގެ މާރުކޭޓުގިައ މުދާ ބަހައްޓީަނ ޤަވިާޢދުންތޯ ބަލާ ދަތުރުވިެރންނަށް   -9

އެއްވަރަކަށް މާރުކޭޓުގިައ އެއްޗިެހ ބެހެއްޓޭނޭ ފުރަުޞތު ހޯދިައ ިދނުން.

ޚާއަްޞ މުނަާސބަތު ތަކުގިައ މާލެ ީޒނަތްތިެރކުރުން.  -10

މާލޭގެ ޕާރކްތަކިާއ، ލޯކަލް މާރުކޭޓްތަކިާއ، މްަސ މާރުކޭޓުތަކިާއ، ދަތުރުވިެރންގެ   -11

ިހޔާފަދަ ޢާންމު ތަންތަން ކިުނކަހާ ާސފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

ގިޭބީސތަކުގެ ކިުނއުކާލުން.  -12

މާލޭގެ ފިެހކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކިައ ގްަސިއންދާނެ ތަންތައް ކަނޑައަޅިައ   -13

އެތަންތާނގިައ ގްަސިއންދާ ބެލެހެއްޓުން.

ލޯކަލްމާރުކޭޓް އިަދ މްަސމާރުކޭޓު ފަދަ ިވޔަފިާރކުރުމަށް ގިޮޅ ކުއްޔަށްދޫކުރާ   -14

ތަންތާނގިައ އެތަންތަނާ ގުޅޭގޮތުން ހިެދފިައވާ ޤަވިާޢދުތައް ތަނީްފޒުކުރުން.

އިާޓިފަޝލް ީބޗް ބަލަހައްޓިައ އެތަނީަކ މޫދަށްއެރޭ ީމހުންނަށް ރައްކާތިެރ ތަނަކަށް   -15

ހެދުން.

ާސފުކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ތަންތަން ާސފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން، އޭގެތެރޭގިައ:  -16

ބާޒާރުމިަތ  •

ް ަސލްޓަންޕާރކ  •

ް ޖުމްހީޫރ މިައދާނ  •

ު ވަޅޯމްަސ މާރުކޭޓ  •

ު މްަސ މާރުކޭޓ  •

ު ރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކީެތގެ މާރުކޭޓު، ދަތުރުވިެރންގެ މާރުކޭޓ  •

E. ފެްލޓް މިެއްނޓަަންނާސެބހޭ ަބިއ: -5

ަސރުކާރުން  މަަސއްކަތްތަކީަކ  މިައގަނޑު  ބިައންކުރާ  މިެއންޓަނަނާްސބެހޭ  ފްލެޓްތަކުގެ 

މިުނިސޕަލީްޓއާ  މާލޭ  ިޢމާރާތްކުރައްވިައ،  ދަށުން  މްަޝރޫޢުގެ  ިބނާކުރުމުގެ  ގެދޮރު  މާލޭގިައ 

ިމ  ބެލެހެއްޓުމެވެ.  މަަސއްކަތް  މިެއންޓަނަންްސ  ިޢމާރާތްތަކުގެ  ފްލެޓު  ޙަވާލުކުރައްވާފިައވާ 

ކަންތައް  ިޢމާރާތްތަކުގެ  ގިަޑިއރު   24 މެދުނުކެނިޑ  ބަހިައގެން  ިޑއީުޓ  މިަތން  އޫުޞލުގެ 

ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެވެއެވެ. ިމގޮތުން ކުރާ މަަސއްކަތްތަކީަކ:

1- ިޢމާރާތުގެ ވަށިައގެންވާ މަގުތަކިާއ ގިޯތތެރެއިާއ ިޢމާރާތްތަކުގެ އެތެރޭގެ ކިޮރޑޯތަކިާއ 

ިސިޑގިޮޅތައް ކިުނކަހާ ފޮޅާ ދޮވެ ާސފުކުރުން.

2- ފްލެޓްތަކުގިައ ިދިރއުޅޭ ީމހުން ކީުނގެ ގޮތުގިައ އުކާލާ ތަކިެތ ހެނދުނިާއ ހީަވރު ނަގިައ 

ާސފުކުރުން.

3- ފްލެޓްތަކުގިައ ިދިރއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ވަޅުފެނިާއ ވޯޓަރ ަސޕްލިައ ފެނިާއ 

ވާރޭފެން މެދުނުކެނިޑ ިލބޭނެގޮތެއްގެ މިަތން ކަންތައްރާވިައ ހަމަޖެއުްސން.

4- މާލިޭހޔާ، 1، 2 އިާއ އިަދ ިސނަމާލެ 4 (ިވިލިގނިލ) ގިައ ޤިާއމުކުރިެވފިައވާ ފަޔަރ 

ިސްސޓަމިާއ، ިމ ިތން ިޢމާރާތުގިައ ބެހެއިްޓފިައވާ ިލފްޓުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން.
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5- ފްލެޓް ިޢމާރާތްތަކުގެ މަގުމީަތ ފާރުތަކިާއ ިޢމާރާތްތަކުގެ ފާރުތަކިާއ ދޮރުތަކުގިައ ކުލައިާއ 

ދަވާދުލުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރުން.

6- ފްލެޓް ިޢމާރާތްތަކުގެ ކަރަންޓާބެހޭ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން. 

ފުްނ މުވައްޒަ

ް ުތަފީްޞލ ޢަދަދ

ފުން (އީޮފހުގެ މަަސއްކަތްކުރާ) 6މުވައްޒަ

15ިޑއީުޓ އިޮފަސރުން

ެ 12ިލފްޓު އޮޕަރޭޓަރ 6 ިޢމާރާތުގ

ާ 32ކިުނކަހާ ފޮޅާ ާސފުކުރ

6ިޢމާރާތުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން

3ިޢމާރާތުގެ ިލފްޓުގިައ 

74ޖުމްލަ

ު ފުންގެ ތަފީްޞލ ތާވަލު 4: ފްލެޓް މިެއންޓަނަންްސގެ މުވައްޒަ

ު ުފްލެޓ ުކޮޓީަރގެ ޢަދަދު ިޢމާރާތްކުރެވުނު އަހަރ ފްލެޓުގެ ޢަދަދ

44ކޮޓިަރއޮގްަސޓް 1990ިސނަމާލެ ފްލެޓު 1

28ކޮޓިަރ

44ކޮޓިަރމިެއ 1992ިސނަމާލެ ފްލެޓް 2

24ކޮޓިަރ

54ކޮޓިަރއޮކްޓޫބަރ1997ިސނަމާލެ 3

310ކޮޓިަރ

25ކޮޓިަރ

320ކޮޓިަރޖެނުއީަރ 2003 ިސނަމާލެ 4

213ކޮޓިަރ

218ކޮޓިަރޖެނުއީަރ 2002މާލިެހޔާ 1

318ކޮޓިަރ

46ކޮޓިަރޖެނުއީަރ 2002މާލިެހޔާ 2

310ކޮޓިަރ

28ކޮޓިަރ

ު ތާވަލު 5: މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ ބެލުމުގެ ދަށުގިައވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތަފީްޞލ
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F. ވްޭސޓް މޭެނޖްމްަނޓާެބހޭ ަބިއ: -6

މާލޭގިައ އުފެދޭ ހިުރހާ ކިުނ ޖަމާކުރުމިާއ ނައްތާލުމުގެ މަަސއްކަތްކުރީަނ ވްޭސޓް މެނޭޖްމަންޓް 

ދިޯދޔާ  ވަރަށްވްެސ  ފިެށފިައވީަނ  މަަސއްކަތް  ނައްތާލުމުގެ  ކިުނ  މާލޭގިައ  ެސކަްޝނުންނެވެ. 

ގޮތަކަށެވެ. އޭރު ކިުނ އުކާލެވީެނ މާލޭގެ ވަށިައގެންވާ ފަޅަށެވެ. އޭގެ ފަހުގިައ ކިުނއުކާ އުޅީުނ 

ީޓީވއެމްއިާއ ހެންވޭރު ގޮނޑުދޮށު ަސރަޙައްދަށެވެ. މާލޭގިައ ކިުނކިޮށ ތަޢާރަފު ކުރެވީުނ ކިުނ 

ތަޢާރަފުކުރުމުގެ  ިނޒާމެއް  ހަރުދަނާ  ކިުރޔަށްވުރެ  އީެހގިައ  ިއނިްސނަރޭޓަރުގެ  ޖަމާކުރުމަށް 

ިނޔަތުގައެވެ. މާލޭގެ އާބީާދ ިއތުރުވެ ތޮށްޖެހުމިާއ، ިއޤިްތާޞީދ ޙަރަކާތްތައް ިއތުރުވުމުގެ ަސބަބުން 

ިއންޑްަސޓިްރއަލް  ކަނޑައެޅުނެވެ. ިމހާރު  ަސރަޙައްދެއް  ބޮޑު  ކިުރޔަށްވުރެ  ކިުނ ޖަމާކުރުމަށް 

މަަސއްކަތުން އުފެދޭ ކުންޏިާއ ކަރުގޮހޮރު ޖަމާކުރެވީެނ ވިަކ ަސރަޙައްދު ތަކަކަށެވެ.

ކިުނ ވިަކ ކުރިެވފިައވާ ގޮތް ިތީރގިައ ބަޔާންކުރިެވފިައ އެވީަނއެވެ.

ިއްނޑްަސޓްިރއަލް މަަސއްކަތުްނ އުފެދޭުކިނ:

- ގައުކުނިޑ

- ީކްސކުނިޑ

- ވިެލ

ު - ބައު ދަގަނޑ

- ތެޔޮ

- ތެތް ބެޓިެރ

- ވަކަރު (ލަކުނިޑ)

ގެތަުކްނ އުފެދޭުކިނ:

ު - ކުންޏިާއ ކަރުގޮހޮރ

ް - ޕްލްާސިޓކ

- ިބއްލިޫރ

ިމހާރު  ފެށުނެވެ.  މަަސއްކަތް  ގެނިްދޔުމުގެ  ކިުނ  ިތލަފުއްޓަށް  ގިައ،  ިޑެސމްބަރ 1991   5

ދުވާލެއްގެ  އަރުވިައގެންނެވެ.  އުފުއްޔަށް  އަޅިައގެން  ޓްރަކަށް  ގެންދެވީެނ  ކިުނ  ިތލަފުއްޓަށް 

ބަޔާންކޮށްފިައ  ިރޕޯޓުގިައ  އަހީަރ  ގެ   2005 އުކާލެވޭކަމަށް  ކިުނ  ޓަނުގެ   148 މައްޗަށް 

ވެއެވެ.

G. ރޯޑު ކޮްންސޓްަރކްަޝާނެބހޭ ަބިއ: -7

ރޯޑުކޮންްސޓްރަކަްޝނާބެހޭ ބިައ އުފެއީްދ މާލޭގެ މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް 

ހެދުމުގެ މަޤަްޞދުގައެވެ. ިމހާރު މާލޭގެ މަގުތަކުގިައ ގައުއެޅުމުގެ މްަޝރޫޢުވީަނ ިނިމފައެވެ. އިަދ 

އޭގެފަހުން ިވިލިގނީލގެ މަގު ތަކުގިައވްެސ ވީަނ ގައުއަޅާ ިނިމފައެވެ. ރޯޑުކޮންްސޓްރަކަްޝނާބެހޭ 
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ބިައގެ މިައގަނޑު މަަސއްކަތުގެ ތެރިެއން ިމހާރު ބީާކހިުރ މަަސއްކަތްތަކީަކ ބައެއް މަގު މަރާމާތު 

ކުރުމަށްޓަކިައ ގައު ފޯރުކޮށިްދނުމެވެ. ިމީއ ކިުރޔަށް ިހނގަމުންދާ މަަސއްކަތަކަށްވީާތ ިމބިައގެ 

މަަސއްކަތްދީަނ ކިުރއަށެވެ.

ރޯޑު ކޮންްސޓްރަކަްޝނާ ބެހޭބިައން ިމހާރު މިައގަނޑު ގޮތެއްގިައ ކުރާ މަަސއްކަތްތަކީަކ:

1- މާލެ މިުނިސޕަލީްޓގެ ޢާންމު ިޚދުމަތްތަކިާއ ބެހޭބިައން ިހންގަވާ، މާލޭގެ މަގުތައް 

މަރާމާތުކުރުމުގެ މަަސއްކަތް.

2- މާލޭގެ ޢުމްރީާނ ތަރައީްޤއަށް، ިޢމާރާތްކުރުމަށް ޢާންމު ރައިްޔތުންނަށް ބޭނުންވާ 

އިެކވައްތަރުގެ ޕިްރކްާސޓް ިބލިްޑންގ ބްލޮކްްސ ހަދިައ ިވއްކުން.

3- ިޢމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގައު އަޅިައގެން ިވއްކުމުގެ ިވޔަފިާރކުރުން.

4- ިމވަގުތު މަަސއްކަތް ކުރަމުންދީަނ މާލޭގިައ ކަމުގިައިވޔްަސ، ގައު އަޅާ ފެކްޓީަރ 

ިތލަފުއްޓަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ިމހާރުދީަނ ކުރެވެމުންނެވެ.

5- ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގިައ ިމިހނގާ އަހަރުގެ ިނޔަލަށް އެންމެހިައ މިެޝނީަރ ިތލަފުއްޓަށް 

ބަދަލުކޮށް ިނމޭނެއެވެ.

ފުްނގެ ތަފީްޞލް: މުވައްޒަ

ް ުމަޤާމް/ ކުރާ މަަސއްކަތ ޢަދަދ

ފުން/ ްސޕަވިައޒަރ (ިދވިެހން) 14އީޮފްސ މުވައްޒަ

ް މަަސއްކަތު ީމހުން، މަަސއްކަތ

(ޑްރިައވަރުން، އޮޕަރޭޓަރުން، ކައްކީާމހުން – ިބދީޭސން)(ޑްރިައވަރުން، އޮޕަރޭޓަރުން، ކައްކީާމހުން – ިބދީޭސން)

114

128ޖުމްލަ 

ު ފުންގެ ތަފީްޞލ ތާވަލު 6: ރޯޑު ކޮންްސޓްރަކަްޝނާބެހޭ ބިައގެ މުވައްޒަ

I. ިޢމާރާތްުކުރމެާބހޭ ަބިއ: -8

ިމބިައގެ  މިައގަނޑު މަަސއްކަތީަކ:

- މާލޭގައިާއ ިވިލިގނީލގިައ ިޢމާރާތްކުރާ ފްލެޓްތަކަށް ހުއްދަ ިދނުން.

- ިޢމާރާތްކުރުމަށް ހުއްދަ ިދނުން.

- ކުރެހުން، ބަލިައ ފްާސކޮށްފިައ ހުއްދަ ިދނުން.

- ިޢމާރާތްކުރެވޭ ތަނީަކ 2 ބިުރއަށްވުރެ ިގނަ ބިުރ އެކުލެވޭ ތަނެއްނަމަ ިމިންސޓީްރ އޮފް 

ކޮންްސޓްރަކަްޝން އެންޑް ޕަބިްލކް ިއންފްރާންްސޓްރަކްޗަރަށް ހުށަހަޅާ ހުއްދިަދނުން.

- ހުށަހަޅާފިައވާ ކުރެހުންތަކަށް ީފނެގުން.
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އަވުަށ އޮީފްސތައް:

- މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ މަަސއްކަތްތަކަށް ލުޔެއިްދނުމުގެ ގޮތުން މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓިއން ކުރާ 

ބައެއް މަަސއްކަތްތައް އަވަށު އީޮފްސތަކުން ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހުނެވެ.

އަވަށު އީޮފްސތަކުގެ މިައގަނޑު މަަސއްކަތްތަކުގެ ތެރޭގިައ ިހމެނީެނ:

- ަސރުކާރާ ގިުޅގެން ތަފާތު ޕްރޮޖެކްޓްތައް ިހންގުން.

- ަސރުކާރުގެ ޢާންމު ޤަވިާޢދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމިާއ އަވަށު އީޮފހުގެ ފަރާތުން 

އިެކއިެކ މުނަާސބަތުގިައ ބިައވިެރވުން.

- އަވަށުތެރެ ާސފުކުރުމިާއ ާސފުތިާހރުކަން ދެމެހެއްޓުން.

- މަގުމީަތގިައ ދުއްވާ އުޅަނދުތަކިާއ ިހންގިާބނގާވެ އުޅޭ ީމހުންނަށް ހޭލުންތިެރކަން 

ިއތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ިހންގުން.

- ކުޑަކިުދންނިާއ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތިެރކުރުމަށް މަަސއްކަތްކުރުމިާއ އިަނޔާ 

ިލިބފިައވާ ކުޑަކިުދންނިާއ އަންހެނުންނަށް އީެހތިެރވުން.

- ޤުދުރީަތ ބޮޑިެތ ކިާރާސތަކިާއ ީމްސީމހުންގެ ިއހްމާލުން ިދމާވާ ނުރައްކާތިެރ ޙިާދާސތަކުގިައ 

ރައްކާތިެރ ިފޔަވަޅު އެޅުމުގިައ ޢަމީަލގޮތުން އީެހތިެރވުން.

- އެއްގަމުގިައ ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ޕާރކްކުރާނެ ަސރަޙައްދުތައް ބެލެހެއްޓުމިާއ ޤަވިާޢދިާއ 

ިޚލާފުވާ އުޅަނދުތަކާމެދު ޤަވިާޢދުން ިފޔަވަޅުއެޅުން. (ޓްރިެފކް ްސިޓކާ ހަރުކުރުން)

ިޚުދމަތްތަކުގެ ތަފީުސލް
ެޗޕްޓަރ : 3  
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ިޚުދމަތްތަކަށް އިައ ބަަދލުތައް 

ފެންވަރިާއ  ިޚދުމަތުގެ  ދެވޭ  ބައްދަލުކިުރިއރު،  މުއައަްސާސއާ  ިމ  ޔީޫބލް  ިރިހ  ިޚދުމަތުގެ 

ިޚދުމަތުގެ  ދެވޭ  ކުރެވެއެވެ.   ފާހަގަ  އިައްސފިައވާކަން  ބަދަލުތަކެއް   ޒަމީާނ  ިމންވަރަށް 

ވީަސލަތްތަކީަކ  ބޭނުންކުރެވޭ  ިދނުމަށް  ިޚދުމަތް  ިއތުރުވެއްޖެއެވެ.   އެތައްގުނަޔަކަށް  ބާވަތް 

ިމޒަމާނުގެ ވީަސލަތްތަކެވެ.  ގަވިާއދުތަކިާއ އޫުސލުތައްވްެސ މުރާޖަޢާކުރިެވ ހަރުދަނާ  އެންމެ 

ކުރިެވފިައވެއެވެ. މައަްސލައެއް ކިުރމިަތވުމުން އޭގެ ޙައްލު ހޯދަން މަަސއްކަތް ފަށިައގަތުމުގެ 

ބަދަލުގިައ، ިމ އަދު ވީަނ ދުރުމްުސތަޤުބަލަށް ކަންކަން ރިޭވފައެވެ.  ިމކަމަށްޓަކިައ 2005ވަނަ 

މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު، ިއތުރު  ކުރެވުނެވެ.  އެޕްލޭން  ތައްޔާރު  ޕްލޭނެއް  ްސޓްރީެޓިޖކް  އަހަރު 

2006ިއްޞލާޙުތަކާއެކު، 2006ިއްޞލާޙުތަކާއެކު، 2006ވަނަ އަހަރު އެއަށްވުރެ ފިުރހަމަ އެހެން ްސޓްރެޓީެޖއެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ.  

ިމ ްސޓްރީެޓިޖކް ޕްލޭނުގެ ދަށުން ިމހާރު ިޚދުމަތުގެ ކަނޑުގިައ ިމ މުއައަްސާސ ދަތުރުކުރަމުންދީަނ، 

ިދރާާސތަކާއެކު  ފުން  ިމްސރާބުކުރިެވގެންނެވެ.  ީސދާ  މަޤޫްޞދަށް  ލް  މަނިްޒ ވިާޞލްވާނީްވ 

ކަނޑައިެޅފިައވާ އަމާޒު ާސފުކޮށް އެނިގގެންނެވެ.  އެހެންކަމުން ކިުރޔަށް ހިުރ ަޞފްޙާތަކުގިައ 

ބަލިައލީާނ، ިމހާރުގެ މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓން ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ިޚދުމަތްތަކިާއ، އިެޚދުމަތްތަކަށް 

ޒަމާނާއެކު އިައްސފިައވާ ބަދަލުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ިހންގަވާފިައވާ، އިަދ ިހންގަވަމުން ގެންދަވާ 

މްަޝރޫޢުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. 

އުފްަނުދވަހުގެ ަރިޖްސޓްީރއާިއ، އުފްަނުދވަހުގެ ެސޓްިފެކޓް ހެއުްދްނ: 

ރްަސީމ  ކުރެވޭ  ތައްޔާރު  އުފަންވުމާގިުޅގެން  ކުއްޖާ  ރިަޖްސޓީްރއީަކ،   އުފަންދުވަހުގެ 

ިލޔުމެކެވެ. އުފަންދުވަހުގެ ެސޓިްފކެޓް ހަދިައދެވީެނ އޭގެފަހުންނެވެ. ނަވާރަަސތޭކަ ފަނާްސހުގެ  

އަހަރުތަކުގިައވްެސ އުފަންވާކިުދންގެ ިމ މަޢުލޫމާތުތައް ދައުލަތުން ބަލަހައްޓަވާފިައވެއެވެ. 

 ނަމަވްެސ ނަވާރަ ަސތޭކަ ހަތިްދހިައގެ އަހަރުތަކާހަމަޔަށް އިައ ިއރުވްެސ  ިމކަންކަން ހީުރ 

އޮޅުން ިފލުވަން ވެއްޖެ ޙާލަތެއްގިައ މާބޮޑު ާސިބތުކަމެއް ިހފޭގޮތެއްގައެއް ނޫނެވެ.  ީމހުންގެ 

ނަންތައް ިލޔެފިައވީަނ ވަރަށް ކުރުކޮންނެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް، އެންމެ ނަމަކުންނެވެ. ަޝީރފިާވއްޔާ 

ަޝީރފާއެވެ. ޢީަޒޒާ ިވއްޔާ ޢީަޒޒާއެވެ. 

ނަމެއްތޯ  އެކީަށގެންވާ  ިކޔަން  މްުސިލމުންނަށް  ިކޔީަނ  ނަން  ކުއްޖާއަށް  ިމދުވްަސވަރު 

ނަން  އިަދ  ހަދިައދީެނއެވެ.   ެސޓިްފކެޓް  ނަމެއްގިައ  ހުށަހިެޅ  އީެމހަކު  ބަލާފައެއްނޫނެވެ.  

ިކޔީަނ އެއް ނަމުންކަމަށިްވޔްަސ ެސޓިްފކެޓް ހަދިައދެވެއެވެ.   ޢާންމުންގެ ހޭލުންތިެރކަން އޭރު 

ނުދެކެއެވެ.  އުފަންދުވަހުގެ  ކަމެއްކަމަކަށް  މިުހންމު  ހެއްދުމީަކ އެހާ  ެސޓިްފކެޓް  ހިުރވަރުން 

މެދުވިެރީވމައެވެ.  ކަމެއް  ނުކުރެވޭނެ  ނީޫނ  އޮވެގެން  ެސޓިްފކެޓެއް  ހައްދީަނ  ެސޓިްފކެޓް 

ހައްދީަނ ްސކޫލަށް  ެސޓިްފކެޓް  ރިަޖްސޓީަރ އިާއ އުފަންދުވަހުގެ  އުފަންދުވަހުގެ  ިގނަފަހަރަށް 

ކުއްޖާ ވައްދަން ބޭނުނީްވމާ ކަމަށް ފެނެއެވެ.

ހަދިައދެވީެނ  ެސޓިްފކެޓް  އުފަންދުވަހުގެ  ރިަޖްސޓީަރއިާއ  އުފަންދުވަހުގެ  ކުއްޖާއަށް  ިމހާރު 

ނަމީަކ  އެ  ބަލާ  ނަމެއްތޯ  އެކީަށގެންވާ  ިކޔަން  މްުސިލމުންނަށް  ނަމީަކ  ިކޔާ  އެކުއްޖާއަށް 

މްުސިލމުންނަށް ިކޔަންއެކީަށގެންވާ ނަމަކަށްވާނަމައެވެ.  އިަދ ކުއްޖާއަށް ނަނިްކޔަން ޖެހީެނވްެސ 
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ދެ ނަމުންނެވެ.  ކިައވެންޏެއްކޮށްގެން ިލިބފިައވާ ކުއްޖަކަށް އުފަންދުވަހުގެ ެސޓިްފކެޓް ހެދޭނަމަ 

އެ ދެމިަފިރންގެ ކިައވީެނގެ ެސޓިްފކެޓް ބަލާ އެކުއްޖަކު ިވހާފިައވީަނ ދިަރލައްވާ މުއްދަތުގިައތޯ 

ބަލާ މުއްދަތަށް ފެތޭނަމަ ެސޓިްފކެޓް ހަދިައދެވީެނއެވެ.  

ކިައވެންޏަކިާއނުލިައ ކުއްޖަކު އުފަންވެއްޖެނަމަ އެ މައަްސލަ ތަޙީްޤޤުކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް 

މޯލިްޑވްްސ ޕިޮލްސ ަސރިވްސއަށް ފޮނުވެއެވެ.  ިމގޮތަށް އުފަންވާ ކިުދންނަށްވްެސ މައަްސލަ 

އިެކއިެކ  ބޭނުންވާ  ކުއްޖާއަށް  އީެއ  ހަދާދެވެއެވެ.   ެސޓިްފކެޓެއް  ވަގީުތ  ިނމެންދެން  ކޯޓުން 

ރްަސީމ ިލޔުންތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށެވެ.  

ހުށަހެޅުމުން  ފޫޅުމާފޯމު  ހެދީެނ  ެސޓިްފކެޓް  އުފަންދުވަހުގެ  ރިަޖްސޓިަރއިާއ  އުފަންދުވަހުގެ 

ރަށްވެއެްސއްގެ  އިަދ  ެސޓިްފކެޓް  ރިަޖްސޓީަރއިާއ  ހުށަހެޅުމުން  ެސޓިްފކެޓް  ރިަޖްސޓީަރއިާއ 

ބުނާ  ފޯމުގިައ  ފޯމުފިުރހަމަކޮށް  ިމ  ފޯމަކުންނެވެ.   ދޫކުރެވޭ  ކުރުމަށް  ރިަޖްސޓީަރ  ގޮތުގިައ 

ިފޔަވިައ)  ދުވްަސތައް  ބަންދު  (ަސރުކާރު  އަންނަދުވަހު  ިވިދގެން  ހުށަހެޅުމުން  ތަކެއްޗާއެކު 

ިޚދްމަތްދެވެއެވެ.  

ިމކަންތައް ކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ފޯމުގިައ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއެކު ހުށަހެޅުމުން ިވިދގެން 

އަންނަދުވަހު ިޚދުމަތް ިލބޭނެކަމަށް ިލޔިެވފިައ އޮވެއެވެ.  ިމ ފޯމީަކ ިހލޭ ދޫކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ.

އުފްަނުދވަހުގެ ެސޓްިފެކޓު ހަަދިއިދުންނ 
2007-1958

ު އަހަރ

އުފަންދުވަހުގެ އުފަންދުވަހުގެ 

ރިަޖްސޓީްރ ރިަޖްސޓީްރ 

އުފަންދުވަހުގެ އުފަންދުވަހުގެ 

ް ްެސޓިްފކެޓ ެސޓިްފކެޓ

ް ހެއިްދ އީޮފްސ / ިއތުރު ތަފީްސލ

ެސޕްޓެމްބަރ 6ން ފިެށގެން މާލޭ މިުނިސޕަލް އީޮފްސ1958204

1959190

1960843

1961879

އުފަންދުވަހު ރިަޖްސޓީްރ ނޮވެމްބަރ 17ން ފިެށގެން 196260342

ިމިންސޓީްރ އޮފް ހެލްތު (ވުޒާރަތުއިްޞއްޙާ)ިމިންސޓީްރ އޮފް ހެލްތު (ވުޒާރަތުއިްޞއްޙާ)

އުފަންދުވަހު ރިަޖްސޓީްރ ނޮވެމްބަރ 

ިމިންސޓީްރ އޮފް ހެލްތު (ވުޒާރަތުއިްޞއްޙާ)

އުފަންދުވަހު ރިަޖްސޓީްރ ނޮވެމްބަރ 

އަތުން ިލޔެ ކާރބަން ކީޮޕ ލައްވިައގެނ1963363452ް

1964431332

1965363438

1966433600

1967421669

1968137349

1969619453

1970562522

1971920410

1972757455

1973876451

1974986406

1975899400

1976508707
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19778881054

1978832754

19791081887

198012301220

19811233943

198210351270

198313971464

198414792288

198513741738

198612591759

198711871300

198812921701

198913381689

ިމިންސޓީްރ އޮފް ހެލްތު 199013461600

ޓިައޕްރިައޓަރުނިްލއެ ކާރބަން ކީޮޕލައްވިައގެނ199113091675ް

199213461775

199313991835

19944681516

199511081181

199613001442

199714681469

199815251847

199914751605

200015091577

25އޮކްޓޯބަރުން ފިެށގެން ކޮމިްޕއުޓަރުން 200116781780

ިލއެގެން ިލއެގެން 

ރިަޖްސޓްރަޭޝންގެ ޑޭޓާބްޭސއަށް މަަސއްކަތް 200216781982

ކުރަން ފިެށކުރަން ފިެށ

200318461995

200420472299

200522292699

200626122999

20071346542
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2005 ވަަނ އަހުަރ އުފްަނުދވަހުގެ ަރިޖްސޓްީރއާިއ ެބހޭގޮތުްނ ުކެރވުުނ މަަސއްކަތުގެ ތަފީްޞލް
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އުފްަނުދވަހުގެ ެސޓްިފެކޓާިއ 
އުފްަނުދވަހުގެ ަރިޖްސޓަީރ 

ް 1962 ވަނަ އަހަރު ހަދިައީދފިައވާ އުފަންދުވަހުގެ ރިަޖްސޓީްރއެއ

1960 ވަނަ އަހަރު 

ހަދިައީދފިައވާ އުފަންދުވަހުގެ 

ް ެސޓިްފކެޓެއ

1980 ވަނަ އަހަރު ހަދިައީދފިައވާ 

އުފަންދުވަހުގެ ރިަޖްސޓީްރއެއް 
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ަންނފާްސުކުރްނ:

ތީާރޚުގެ  ިއްސކަންދެމުންއިައކަމެކެވެ.  ިދވިެހން  ނަނިްކޔުމީަކ  ިއްސލީާމ  ީރިތ  ކިުދންނަށް 

މަދުނަންތަކެކެވެ.   ވަރަށް  ކުރެވީެނ  ފާހަގަ  ިކޔާކަމަށް  ިމގޮތުން  ކިުރޔަށްޖިެހލިާއރު  ތަންކޮޅެއް 

ިފިރހެނުންގެ ތެރޭގިައ ”މުހަންމަދު، އަޙްމަދު، މާޫސ،  ޙަުސިއން‘‘ ިމ ފަދަ ނަންތައް ވަރަށް 

މަރްޔަމް،  ޚީަދޖާ،  ”ޢިާއާޝ،  ތެރޭގިައ،  ނަންތަކުގެ  ޔާފިައހިުރ  ިކި އަންހެނުންނަށް  ިގނައެވެ. 

ަޞިފއްޔާ‘‘ ިމ ފަދަ ނަންނަމެވެ.  ިމނަންތައް ިކިޔފިައވާ ގޮތަށް ބަލިާއރު، ިގނިައން ިކިޔފިައވީަނ 

ނީަބބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތަކިާއ، ރޫަސލުهللا ަޞއްލަهللا ޢަލިައވަަސއްލަމްގެ އަނިބއަނިބކަލުންނިާއ، 

ދިަަރދިަރކަނބަލުންގެ ނަންފުޅުތަކެވެ. އެނޫންަސ އެފަދަ މާތް ބޭބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތަކެވެ. 

ކަނިްމހެން އޮތްނަމަވްެސ   ިދވިެހންގެ ތެރޭގިައ ވަނަނިްކޔުމުގެ ަސގާފަތެއް ވަރަށް ކީުރއުްސރެވްެސ  

އޮތެވެ.  ިމ ާސލަކަށް ”މްުސކިުޅކަލޭގެ‘‘  ”ފަތަށީްސލާ ދޮހޮއްކޮ‘‘ ިމ ފަދަ ނަންނަމެވެ. ދޮހޮއްކޮ 

ބުނުއިްވ ގޮތުގިައ އޭނާގެ ޒުވާންފުރިައގިައ، ”ކަށްވަޅުގެ ޢަޒާބު‘‘ ިކޔީާމހަކުވްެސ އުޅުނެވެ.  ިމ 

ފަދަ ނަންތައް މްަޝހޫރުވުމުގެ ަސބަބުން އޭނާގެ އްަސލުނަމީަކ ކޮބިައކަން ޚުދު އޭނާޔަށްވްެސ 

ނޭނގޭ ިކތަންމެ ބަޔަކު އުޅެއެވެ. 

ނަވާރަަސތޭކަ އަށިްޑހިައގެ  އަހަރުތަކާހަމަޔަށް އިައިއރުވްެސ ިމކަންކަން ހީުރ ިމފަދަ ގޮތަކަށެވެ. 

1 މޭ 1984ގިައ  އިައޑެން ިޓީޓ ކާޑު ޔިުނޓުގެ ނަމުގިައ ޔިުނޓެއް އުފައްދަވިައ،  ިދވިެހންގެ  

ކުރެއިްވ ިއރު، މަޢުލޫމާތުތައް  ިދރާާސތައް  ކަމާބެހޭ  ކާޑު  ހެއްދެވުމަށް  އަންގިައދޭ  ކާކުކަން 

ާސިބތުކުރުމުގިައ ކިުރމިަތިވ ދިަތތަކުން ިމކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ. ޒަމާންބަދަލުވެ، 

ބޭރުދިުނޔެއަށް ރާއްޖެ ހުޅިުވ،ބޭރުގެ ބްަސބަހަށް އަހުލުވިެރވުމުން އޭގެ އަަސރު ކުރަންފިެށއެވެ.

މާނަ ނޭނގޭ ފުރެއްދެ ނަންތައް ިކޔަންފަށިައިފއެވެ. އެކަން އެނގުމުން އަލުން އެ ފަދަ ނަންނަން،  

މާނަ ރަނގަޅު ިއްސލީާމ ނަމަކަށް ބަދަލު ކުރާތަން ވްެސ އަންނަން ފަށިައިފއެވެ.   

ނަވާރަ ަސތޭކަ އަށިްޑހިައގެ އަހަރުތަކުގިައ ަސރުކާރުން ހައްދަވިައ ދެއްވާފިައވާ އުފަންދުވަހުގެ 

ފުރާލީަނ  ގިޮޅ  އެ  ހްުސކޮންނެވެ.  އޮންނީަނ  ގިޮޅ  ނަނިްލޔަންޖެހޭ  ރިަޖްސޓީްރތަކުގިައވްެސ  

އެކުއްޖާޔަށް ނަނިްކޔުމަށްފަހު، ބެލިެނވިެރންނެވެ.  ބެލިެނވިެރންނަށް ފެންނަ ނަމެއް ިކިޔދާނެއެވެ.  

ނަމުގެ މައަްސލަ ިދމާވީަނ އެހިާހާސބުންނެވެ.  އެހެންކަމުން ިމ މައަްސލަ ޙައްލުކުރުމަށްޓަކިައ، 

ކިުދންނަށް ިކޔާ ނަމީަކ މްުސިލމަކަށް ިކޔަން އެކީަށގެންވާ ިއްސލީާމ ނަމެއްތޯ ބަލިައފްާސކުރާގޮތަށް 

ހަމަޖެއެްސިވއެވެ. ނަންފްާސވީަނ ީދީނ ިޢލްމުވިެރއެއް ޮސިއކުރެއްވުމުންނެވެ. 

މާލޭގޭގޭގެ ަރްށވިެހްނގެ ަރިޖްސޓްީރ

މާލޭ  ރިަޖްސޓީްރއެވެ.  ރަށްވެއަްސކަށްވުމުގެ   މާލޭގެ  ރިަޖްސޓީްރއީަކ  ރަށްވިެހންގެ  މާލޭގެ 

ީމހުންގެ ރިަޖްސޓީްރއެވެ. މާލޭ  އެގޭގޭގެ ރިަޖްސޓީްރގިައ ނަނިްހމިެނފިައވާ  ގޭގޭގިައ ިދިރއުޅޭ 

ގޮތުގިައ  ރަށްވެއެްސއްގެ  މާލޭގެ  ިހމެނުމުންވްެސ   ދަފުތަރުގިައ  ޚާއަްޞ  މިުނިސޕަލީްޓގެ 

ރިަޖްސޓީްރވެވީުނއެވެ.  
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ރާއްޖޭގެ އެހްެނ ަރެށއްގެ ީމހުަކ މާލޭގެ ަރްށވެއަްސކަްށވްުނ:  
    

މާލޭގިައ  ީމހުން  ރަށްރަށުގެ  އެހެން  ރާއްޖޭގެ  ިއރު،  އިައ  ހަމަޔަށް  އަހަރާ  1978ވަނަ 

ވަޒަންވިެރވުމާބެހޭ ޤާނޫނެއް އޮތެވެ.  ިމ ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން، ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށެއްގެ ީމހަކު 

މާލޭގިައ  ދުވަހު  އަހަރު   12 ބޭނުންނަމަ،  ރިަޖްސޓީްރވާން  ގޮތުގިައ  ރަށްވެއެްސއްގެ  މާލޭގެ 

ިދިރއުޅެންޖެހެއެވެ.  ިމ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ިމކަން، ދެހީެކންގެ ހިެކބަހުން ކަމާބެހޭ އީޮފހަށް 

ާސިބތުކޮށްދޭން ޖެހެއެވެ.  

މާލޭގެ  ޖިެހގެން  ދަފްތަރުގިައ  ޚާއަްޞ  މިުނިސޕަލީްޓގެ  މާލޭ  އިަދ  ދުވްަސވަރީަކ،  ިމ 

ރަށްވެއަްސކަށްވުމުގެ ފުރަުޞތު އޮތްދުވްަސވަރެއް ނޫނެވެ.  މާލޭން ރިަޖްސޓީްރގިައ ޖައަްސިއދޭނެ 

ގެއެއް ނެތް ީމހުން، އެއްވްެސތަނެއްގިައ ރިަޖްސޓީްރ ނުވިެވފިައ ިތބީެނއެވެ.  ރާއްޖޭގެ އެހެން 

މާލޭ  ދިަރޔަކުވްެސ،  ިލބޭ  ިއނދެގެން  އަންހެނަކާ  ރަށްވިެހ  މާލޭގެ  ިފިރހެނަކިާއ،  ރަށެއްގެ 

ރިަޖްސޓީްރ  ކުއްޖެއްނަމަ   ފަދަ  އެ  ކޮށެއްނުދެއެވެ.  ރިަޖްސޓީްރ  ގޮތުގިައ  ރަށްވެއެްސއްގެ 

ކުރަންޖެހީެނ، ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ރަށްވިެހވެފިައވާ ރަށުގައެވެ.   ިބދީޭސިފިރހެނަކު ިދވިެހ އަންހެނަކާ 

ކާވިަނކޮށްގެން ިލބޭދިަރވްެސ ރިަޖްސޓީަރކޮށްދޭ އޫުސލެއް ނޯވެއެެވެ. 

ރިަޖްސޓީްރގިައ ޖައަްސންބޭނުންވާ ީމހުންގެ މަޢުލޫމާތު، ރިަޖްސޓީްރގިައ ިހމަނީަނ، އަނގަބަހުން 

ިކޔާދޭ ިކޔިާދނުމުގެ މައްޗަށެވެ. ރިަޖްސޓީްރ ހަދާދީެނ، އެގެޔަކުން ީމހަކު  ހިާޒރުވެ، އޭނާދޭ 

ިހމިެނފިައ  ްރެހިާއ، އުފަންތީާރޚިާއ، ިމ ފަދަ މަޢުލޫމާތު  މަޢުލުމާތުގެ މައްޗަށެވެ. ނަމިާއ، އެޑ

ހުންނީަނ ިމ ގޮތުން އަނގަބަހުން ިކޔާދޭ މަޢުލޫމާތަށް ިބނާކޮށެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ  ެސޓިްފކެޓްތައް 

ިލޔެތައްޔާރު ކުރީަނ އަތުންނެވެ. ފަހުން ޓިައޕްރިައޓަރުންނެވެ.  ިމ މަަސއްކަތް ކުރަން ހުންނީަނ  

އެންމެ ކިާތބެކެވެ.  އޭނާޔަށް ިއރާުޝދުދޭން ެސކްރެޓީަރޔަކު ހުރެއެވެ.   

ރަށްވިެހވުމާބެހޭ ޤާނޫނަށް، 1994ވަނަ އަހަރު ިއްޞލާޙެއް ގެންނިެވއެވެ. ިމ ިއްޞލާޙަށްފަހު، 

ރިަޖްސޓީްރވުމަށް  ގޮތުގިައ  ރަށްވެއެްސއްގެ  މާލޭގެ  ވެއްޖެނަމަ،  އަހަރު   5 އުޅޭތާ  މާލޭގިައ 

ހިެކބަހުން،  ދެހިެކންގެ  އެކަން  ވުމަށްފަހު،  އަހަރު  ފްަސ  ހުޅިުވގެނިްދޔައެވެ.  ފުރަުޞތު 

ަސރުކާރުގިައ  ނުވަތަ  އީޮފހެއްގެ  އަދާކިުރ  ފާ  ވީަޒ އޭނާ  ނުވަތަ   ާސިބތުކޮށިްދނުމުންނެވެ. 

ރިަޖްސޓީްރ ކުރިެވގެން ިހނގާ ކުންފިުނ، ްސކޫލް، މަދަރާުސ، ިފހާރަ، ހޮޓާ ފަދަ ތަނެއްގިައ 

ފާ އަދާކޮށްފިައވާކަމަށް އެތަނެއްގެ ތައްގަނޑުޖަހާ، ވިެރޔަކު، ޮސިއކުރައްވާފިައވާ  ފްަސއަހަރު ވީަޒ

ިލޔުމެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.  

1987 ފެބްރުއީަރ 1987 ފެބްރުއީަރ 1987ގިައ މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ ޚާއަްޞ ދަފުތަރު އުފެއްދިެވއެވެ.  އެހެންކަމުން،  1

ިތިބ  ނުވިެވފިައ  ރަށްވެއަްސކަށް  މާލޭގެ  ނިެތގެން،   ވިަކގެއެއް  ރިަޖްސޓީްރވާނެ  އޭރު،  

ީމހުންނަށް މާލޭގެ ރަށްވެއަްސކަށްވުމުގެ ފުރަުޞތު ިލިބގެނިްދޔައެވެ. 
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މާލޭގެ ިބްނިބމިާއ ގިޯތގޮެދރުގެ ރަިޖްސޓީަރ

ބަންޑާރިަބމިާއ،  އީެއ  އެވެ.  ބަހާލިެވދާނެ  ިތންބަޔަކަށް  މިައގަނޑު  ިބން  ރާއްޖޭގެ  މާލެއާ 

ވަޤުފިުބމިާއ، އިަމއްލަ ިބމެވެ.  

ަބްނޑާަރިބްނ: 

ރްަސގެފާނީަކ  ޒަމާނުގިައ  އޮތް  ރްަސކަން  ރައްޖޭގިައ  ަސރުކާރެވެ.  މާނަޔީަކ  ބަންޑާރިައގެ 

އެހުންނިެވ  އޭރަކު  ބާރެއް  ހިުރހާ  ދައުލަތުގެ  ަސބަބީަކ  މާނަކުރެވެއެވެ.  ަސރުކާރުކަމަށް 

ރްަސކަލެއްގެ އަތްޕުޅުގިައ އޮތުމެވެ. ިމ ދެންނިެވ ޒަމާނުގިައ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ރައިްޔތުންނަށް 

ބަހެއް‘‘  އަޅުތަކުންނަށް  ”އަހުރެންގެ  ހުންނީަނ،  ިލޔެފިައ  އެންގެވުންތަކުގިައވްެސ  އަންގަވާ 

ބަހުގެ  ބުނެވޭ  ބަންޑާރިަބމޭ  އިައިއރު،  ބްަސއުފިެދގެން  ިމ  އެހެންކަމުން  ފަދިައންނެވެ.  ިމ 

ިބމެވެ.  ރްަސގެފާނުގެ  ިބމީަކވްެސ  ރާއްޖޭގެ  ިދވިެހ  މިުޅ  ިބމެވެ.   ރްަސގެފާނުގެ  މާނަޔީަކ 

ވަޤުފުިބްނ: 

ިބމެއްވަޤުފު ކުރުމީަކ، އޭގެ ިމލްކުވިެރޔާ، ދަރުމައިެދގެން، ވިަކ ޚާއަްޞ ފަރާތަކަށް އިެބމެއްގެ 

ޙައްޤު މިުޅން ދޫކޮށްލުމެވެ. އޭގެ ިމލްކުވިެެރކަން  އެފަރާތަކަށް ޚާއަްޞކުރުމެވެ.  ިމ ޒަމާނުގިައ  

ބައެއް ީމހުން ޤުރުއާން ޚިަތމު، މަުސއްލަފަދަ އެއްޗިެހ ިމްސިކތްތަކަށް ވަޤުފުކުރާ ީބދިައންނެވެ.  

އެވޭލާ ޒަމާނުގިައ،   ިމްސކަތްތަކަށް ވްެސ ިބނިްބމިާއ، ފަޅުރަށްރަށް ވަޤުފުކޮށްފިައ އެބަހުއްޓެވެ.  

މާލޭގިައ ހިުރ ިމފަދަ ިބންތަކަށް ބަދަލު ދެއްވިައ ދައުލަތަށް ނެންގީެވ 1970ވަނަ އަހަރުއެވެ.  

ިބްނ ވަޤުފުކޮްށިދުންނ:

ވަޤުފިުބމުގެ އިެކބާވަތް ހުރެއެވެ. ނަމަވްެސ  ިބންވަޤުފު ކޮށިްދނުމުގިައ  އޮންނީަނ މިައގަނޑު 

ދެގޮތެކެވެ. އެއްގޮތީަކ،  ިތމާގެ ިމލްކުގިައވާ ިބމެއް ިތމާ ވިަކ ފަރާތަކަށް ވަޤުފުކޮށް ިދނުމެވެ.   

ަޝީފޤުގޭ  ހ.  ޙާލަތެވެ.   ހުއްދަވާ  ީމހަކަށް  ިމލިްކއްޔާތު  ިބމުގެ  މިުޅރާއްޖޭގެ  އަނެއްގޮތީަކ 

ޣީާޒއެއްގެ  ިލބީެނ  ީމހަކަށް  ިއޚިްތޔާރު  ިމ  ަޝިފޤިުވދާޅުވާގޮތުގިައ    އަޙްމަދު  އަލްފިާޟލް 

ދަރަޖައަށް ީމހެއްގެ ދަރަޖަ އުފިުލގެން ިދޔުމުންނެވެ. ިމ ދަރަޖަ ޙިާޞލްވީަނ، ީދނިާއ ޤައުމުގެ 

ިދފާޢުގިައ ހަނގުރާމަ ކުރައްވިައ، ބޭރުގެ ފަރަނީްޖންގެ  ިކބިައން، ރާއްޖޭގެ ީދނިާއ ފްަސގަނޑު  

ަސލާމާތްކުރެއްވުމުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ ތީާރޚު ދުށް ިމ ފަދަ ދެބޭފުޅުންނީަކ، އައުްސލްޠާނުލްޣީާޒ 

މުޙަންމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢްޡަމިާއ،  އަލްޣީާޒ ޙަަސން ިޢއްޒައީްދނިާއ ދެބޭފުޅުންނެވެ. ިދވިެހންގެ 

ދޫމައްޗަށްފޭަސހަ ބަހުރުވިައން ދަންނަވާނަމަ، ޕޯޗީުގޒުންގެ އަތްދަށުން ރާއްޖެ ަސލާމަތްކުރެއިްވ، 

ުތަކުރުފާނިާއ، ހިޮޅންގެ އަތްދަށުން ރާއްޖެ ަސލާމަތްކުރެއިްވ ދޮންބަންޑާރިައންނެވެ.    ބޮޑ

އެބޭފުޅެއްގެ  ތަނަކުންވްެސ  ކޮންމެ  ރާއްޖޭގެ  މާލެއިާއ  ިލިބވަޑިައގަތުމުން  ދަރަޖަ  ޣީާޒއެއްގެ 

ިއޚިްތޔާރުގެ މައްޗަށް،  ިބމާމެދު ޢަމަލު ކުރެއިްވދާނެއެވެ.  ިތމަންނަ  ިމވިެނ ިބމެއް، ނުވަތަ 

އެރަށެއް،  ނުވަތަ  އިެބމެއް  ިވދާޅުވުމުން  ވަޤުފުކޮށިްފމޭ  ިމްސިކތަކަށް  އެވިެނ  ރަށެއް  ިމވިެނ 

ގަހަކުން  ހެދޭ  ިބމެއްގިައ  ވަޤުފު  މަނީާވއެވެ.    މިުޅން  މައްޗަށް  އެހެނީްމހުންގެ  ރާއްޖޭގެ 
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މޭވާއެއް، ނުވަތަ ރުއްރުކުގެ ކިާށކަމުގިައ ިވޔްަސ  ހުއްދަ ިލިބގެންނީޫނ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.  

ދާންދެން  ިމިރިމީރންނަށް  ދިަރދިަރ  އިާއލާގެ  ބޭފުޅުންނިާއ،  އެބޭފުޅެއްގެ  ިބނިްބމީަކ  ފަދަ  ިމ 

ހަމަޖިެހފިައ  އެނގޭގޮތަށް  ޔުމަކުން  ރްަސީމ ިލި ދައުލަތުގެ  ިމލްކެއްމެއެވެ.  ިމކަން  ދިެމގެންދާ 

އޮވެއެވެ.  

ަޝީފޤިުވދާޅިުވ އެވެ. އަލްމަރުޙޫމް މުޙަންމަދު ިއބްރީާހމް ލުޠީުފއިާއ، އަލްމަރުޙޫމު ކިޮލ އަޙްމަދު 

މިަނކިާއ، ިތމަންނައިާއ، އެއްދުވަހަކު، މެދިުޒޔާރަތަށް ވީަނމެވެ. އެތާނގެ އެތެރޭ ދޮރުކަންޏެއްގެ 

އަޖިައބެއްކަހަލަ  ިނވާކޮށްފިައ އޮތް  ތަނެއްގިައ ގޮތަކަށް  ދިަނކޮށް  ބަލަމުން  ކިައިރން  މީަތ އިޮޅީ

ފަތްކޮޅެއް ދީުށމެވެ.  އީެއ ދޮންބަންޑާރިައންގެ ވަޤުފު ފަތްކޮޅެކެވެ.  އޭގިައ ިލޔުއްވާފިައ އޮތެވެ. 

’‘ އަހުރެން ފުރަމާލެ މީަދނާޔަށް ވަޤުފުކޮށީްފމޭ‘‘ ިމ ފަދިައންނެވެ. އަޖާބަކަށީްވ ިމ ިޢބާރާތުގިައ 

ިމ އޮތް ބުނުމެވެ. 

ވަޤުފުިބްނ އުވާެލއްވްުނ: 

ވަޤުފު ިބމުގެ ަސބަބުން ބޮޑިެތ މައަްސލަތައް އުފިެދގެން ިދޔައެވެ.  ީމހުން އުޅޭ ރަށްރަށްވްެސ 

ވަޤުފު ކުރިެވފިައ އެބަހުއްޓެވެ. ހއ. ިދއްދޫ އީުތމު ރައިްޔތުންނަށް ވަޤުފުވެފިައ އޮތް ޒަމާނެއް 

ިދޔަކަމަށްވެއެވެ.   ދުވްަސވަރެއް  އޮތް  ގޮތުގިައ  ވަޤުފުރަށެއްގެ  ތޮއްޑޫވްެސ  އއ.  ިދޔައެވެ. 

ުވެއެވެ.  ިމ ާސލަކަށް  ހއ.  ިމހެންވުމުން ބައެއްފަހަރަށް،  އުފެދޭ ދެކޮޅުވިެރކަން ވަރަށްބޮޑ

ިދއްދުއީަކ، އީުތމަށް ވަޤުފުކުރިެވފިައ އޮތް ރަށަކަށްވީާތ،  ިދއްދޫ ރައިްޔތުންގެ ހުއްދައެއްނިެތ، 

އީުތމު  ިއޚިްތޔާރު  ބޭނުންކުރުމުގެ  ިއރަކުން  ބޭނުން  ތަކިެތ   އެނޫންވްެސ  ކާއްޓިާއ  އެރަށުގެ 

ރައިްޔތުންނަށް  ިލިބގެނިްވއެވެ.  އެޒަމާނު ކަނިްހނގަމުން ިދޔީައވްެސ އެހެންނެވެ. ނީަތޖާޔީަކ  

ަސބަބުތަކާހުރެ  ފަދަ  ިމ  ދެކޮޅުވިެރކަމެވެ.  ނުޖެހުމެވެ.   ިހތްހަމަ  އުފެދޭ  ދޭތެރޭ  ދެރަށު 

ވަޤުފިުބންތަކެވެ.  ރާއްޖެތެރޭގެ  ފުރަތަމަ  އުވާލެއިްވ އެވެ. އެންމެ  ވަޤުފިުބންތައް  ަސރުކާރުން 

ފަހުން މާލޭގެ ވަޤުފިުބންތަކެވެ. ނަމަވްެސ މާލޭގެ ވަޤުފިުބންތައް ަސރުކާރަށް ނެންގީެވ އޭގެބަދަލު 

ދެއްވާފައެވެ. 

އަިމއްލަިބްނ: 

ު އިަމއްލަ ިބމުގެ ގޮތުގިައ ބެލެވީެނ  ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ީމހަކަށް ިބމެއް ރިަޖްސޓީްރކޮށިްދނުމ

ާރަ ިބމެވެ. ިމ ޒަމާނުގިައ ބަންޑާރަ  ންނެވެ. އެހެންނަމަވްެސ ިމ ިބމީަކ،  އޭގެ ޒާތުގިައ ބަންޑ

ިބމެވެ.  ދައުލަތުން އިެބމުގެ މައްޗަށް ބާރުފޯރުވީާނ  ިބމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނަޔީަކ ދައުލަތުގެ 

ޤާނޫނެއްގެ ދަށުންނެވެ. 

ގިޯތގޮެދުރ ަރިޖްސޓްީރ ުކެރވްެނ ފީެށ ިކިހެނއް؟ 

ނަވާރަަސތޭކަ ފަނާްސހުގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގިައ ’‘ ބަންޑާރަ ގިޯތދޭ ިލޔުން‘‘ ިމ ނަމުގިައ ދައުލަތުގެ 

ފަރާތުން ގިޯތގީޯތގެ ިމލްކުވިެރޔާ އެނގޭ ިލޔުމެއް ދޫކުރައްވާފިައ ވާކަން އެނގެއެވެ.  ގިޯތގެދޮރުގެ 

އެންމެ ކީުރގެ  ރިަޖްސޓީްރޔަކަށް ފެންނަން އީޮތ 10 ޖޫން 1968ގިައ ހައްދަވިައދެއްވާފިައވާ 

ީމލީާދން  ދުވްަސވަރުގިައ  ރްަސކަމުގެ  ނޫރައީްދނުގެ  ޙަަސން  ރިަޖްސޓީްރއެކެވެ. އައުްސލްޠާނު 

1890ވަނަ އަހަރު އެ ރަދުން ގޯއްޗެއްގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވާފިައވާކަންވްެސ އެނގެން އެބައޮތެވެ. 

ފެންނަންހިުރ ިލޔިެކޔުންތަކަށް ބަލިާއރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ގިޯތގީޯތގެ ރިަޖްސޓީްރ ހައްދަވިައދެއްވަން 
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ފައްޓަވިައފިައވީަނ 1932ގިައ އުފެދުނު ވުޒާރަތުއްދިާޚިލއްޔިާއންކަމަށް ފެނެއެވެ. 

ގިޯތ ގޮެދުރގެ މައަްސލަ: 

 ރާއްޖޭގިައ ީމހުން، ިދިރއުޅެމުން އިައ ގޮތާމެދު ތީާރޚުން ފެންނަ މަޢުލޫމާތަށް ބަލިައލިައފިައ 

ދަންނަވާލަން ޖެހީެނ ިދވިެހ ރައިްޔތުން ިމޤައުމުގިައ ިދިރއުޅެމުން އިައްސފިައވީަނ، ރްަސގެފާނުގެ 

ގައުމުގިައ އުޅޭބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.  ފަހަރެއްގިައ ވްެސ ިމީއ އެއްވްެސ ފަރާތަކަށް ކުޑިައިމްސބަހެއް 

ޢަދުލުވިެރކަމިާއ  ނޫނެވެ. އެއްވްެސ ރްަސކަލެއްގެ  މާނިައގިައ ދަންނަވިާލ ވާހަކައެއް  ބުނުމުގެ 

ީދލިަތކަމުގެ މައްޗަށް ވަހުމު އުފެއްދުމުގެ ގްަސތުގިައ ދަންނަވިާލ ވާހަކައެއްވްެސ ނޫނެވެ. 

ިބންވްެސ އީޮތ ރްަސކަމުގެ  ިމހެން އީޮތމާ،  މާލޭގެ  ކޮންމެޔަކްަސ،  ިމ ދެންނިެވ ޙީަޤޤަތް 

ވެއްޖެއްޔާ   ިދިރއުޅެން  ީމހަކު  ގޮތުގައެވެ.‘‘ ހްުސިބމެއްގިައ  އިެކ ދިަރދިަރކޮޅުގެ ’‘ިމލްކެއްގެ 

ބޮޑުބޭފުޅެއްގެ އިަރހުން ހުއްދަ ހޯދާލިައގެން ިދިރއުޅޭނެ ިޖފިުޓގަނޑެއް އަޅަނީްވއެވެ.  އަެސރަޙައްދު 

ާސފުކޮށް ވަށިައގެން ފުޅަށް އަޅާލިައގެންނެވެ.   ިގނަފަހަރަށް ިމފަދަ ހުއްދައެއް ދެއްވީަނ އެފަދަ 

ިމާސލަކަށް  ކުރައްވާފައެވެ.   ަޝރުޠު  ފިަހވާކަމެއް  މަަސއްކަތަކަށް  ކޮންމެވްެސ  ބޭފުޅެއްގެ 

ިމ ވިެނތަނެއްގިައ ކަލޭގެޔެއް އަޅާށެވެ. އެކަމަކު އެތާކިައީރ އެ އޮތް އަހަރެންގެ ބަކިަރ ކިޮށ 

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ މަގޭ ިމވިެނ ފަޅު ގޯއްޗެއްގެ ފުޅަށް އަޅިަައ ގިޯތބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

ބައެއް ފަހަރަށް މުޖުތަމަޢަށް ފިައދާ ހިުރ ކަމަކަށްވްެސ ަޝރުޠު ކޮށްފާނެއެވެ. 

ިއްސވެ  ިލބޭ  ދަންނަވާލިައގެން  ގްޮސ  އިަރހަށް  ބޮޑުބޭފުޅެއްގެ  ކޮށްފިައ  ކާވިަނ  ޒުވާނަކު  ދެ 

ދެންނިެވފަދަ ހުއްދަޔަކުން ިދިރއުޅޭނެ ިބމެއް ިލބެއެވެ. ނުވަތަ ިބމެއްގިައ ިދިރއުޅުމުގެ ހުއްދަ 

ިލބެއެވެ. ިމތާނގިައ އަޅާ ގެޔަށް ވިަކ ނަމެއް ނިުކޔައެވެ.  ނަނިްކޔާ އުޅީެނ  އެތަނެއްގިައ 

ިދިރއުޅޭ ީމހާގެ ނަމާގުޅުވިައގެންް އެގޯއްޗަށެވެ. ކާކުގެ ިބމެއްކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައެވެ.  ިވިހވަނަ 

 ގޯއްޗެއްގެ ިމންބަލިައ ިއން ވިަކކޮށިްދނުން (1899 ވަނަ އަހަރު)
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ޤަރުނުގެ ކީުރކޮޅުގެ ިލޔުންތަކުން ީމގެ ިމާސލުތައް ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ. ިމހާރުވްެސ މިަލކުގިައ 

ގިޯތ ގީޯތގެ ނަން ހުންނީަނ ިމ ފަދިައންނެވެ. ިމ ާސލަކަށް، ކީަދދަގިޯތ، ފުނޑާދިައހައްވަގިޯތ 

ިމހެންނެވެ.  ބައެއްފަހަރަށް އެގެއެއްގިައ ކުރާ މަަސއްކަތާގުޅުވިައގެންވްެސ ނަން އާންމުވެފިައ 

ހުރެއެވެ. ވިަޑގިޯތފަދަ  ނަންނަމެވެ. ޒަމާނުގެ ފުރޮޅުންތަކާއެކު ފަހުން ގްޮސ ިމ ފަދަ ތަންތަން 

ީމހުންނަށް އިަމއްލަވެގެން ގްޮސފިައވެއެވެ. 

ިމ ފަދަ ކަންކަމުން ބޮޑިެތ އޮޅުންތައް އަރައެވެ. މައަްސލައެއް ހައްލުކުރަންބަލިާއރު،  ޖަވާބު 

ނިުލބޭ ިކތަންމެ ުސވާލެއް ކިުރމިަތވެއެވެ.   

ދައުލަތުން ގިޯތ ރިަޖްސޓީްރ ކުރަން އެންގެވުމުން ބައެއީްމހުން ހިެދ ގޮތީަކ އެންމެ ދީޮށ ިފިރހެން 

ކުރާ  އެންގީެވީތ  ކުރަން  ކަމެއް  ަސރުކާރުން  ކީުރއެވެ.  ރިަޖްސޓީްރ  ގިޯތ  ނަމުގިައ  ކުއްޖާގެ 

އޫުސލުން ކުރީަނއެވެ. ކަމުގެ އަހަނިްމއްޔަތިާއ ބޭނުން އޭރަކު ިވްސިނފައެއް ނެތެވެ.  ފަހުން  

ިނކުމެދާނެ ނީަތޖާޔާމެދު ިފކުރު ިހނިްގފައެއްނެތެވެ. 

ބަޔަކަށް  އެތަށް  އެއްގޯއްޗެއް  ިބންދިަތވެ،  މާލޭގެ  ފަހުންނެވެ.  ކިުރމިަތވާންފީެށ  މައަްސލަތައް 

ިނޒާމަކަށް  ވިަކ  ކަންކަން  އެކަށައަޅާ  ޤާނޫނުތަކިާއ އޫުސލުތައް  ނެވެ.   ޖެހުމުން  ބިައކުރަން 

ބައްޓަންކުރަން ފެށުމުންނެެވެ.  

ީމހުންނަށް  ބޭނުންތިެރކަން  ިބމުގެ  ިއތުރުވާންފިެށވަރަކަށް،   ފޯރުންތިެރކަން  ިދވިެހންގެ 

ިވްސނެންފަށިައިފއެވެ. ިބމުގެ އަގު އަރަންފަށިައިފއެވެ. ިބމާމެދު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުތައް ިއތުރުވާން 

ފަށިައިފއެވެ. 

ިގނަބައެއްގެ  ފަށިައިފއެވެ.   ިއތުރުވާން  ހަމަނުޖެހުންތައް  ޢިާއީލ  އުފެދޭ  ަސބަބުން  ިބމުގެ 

ހައްޤުތައް ގެއިްލގެން ދީަނއެވެ. ހަތްކިުދން އަށްކިުދން ިތިބ ޢިާއލާތަކުގިައ ދީޮށބޭބެގެ މައްޗަށް 

ގިޯތ ރިަޖްސޓީްރ ކޮށީްދފިައވީާތ، އެހެންކިުދން ކުރަާޝކުވާއެވެ.  

އެވޭލާ ިލޔިެކޔުންތަކުގިައ ހުންނަ މަޢުލޫމާތުގެ ފީަގރުކަމުގެ ަސބަބުންވްެސ މައަްސލަ ޙައްލުކުރުމުގިައ 

ިއތުރު ދިަތތައްކިުރމިަތވެއެވެ.   ީމހެއްގެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކުރިާއރު ފިުރހަމަ ނަމެއް، ބައްޕަގެ 

ްރެހެއްވްެސ އޮޅުން ިފލާކަށް ނުހުރެއެވެ. ރްަސީމ  ނަމެއް ޢުމުރެއް އެނގޭކަށް ނޯވެއެވެ.  އެޑ

ބައެއް ިލޔިެކޔުންތަކުގިައ ވްެސ އްަސލު ނަން އޮތުމުގެ ބަދަލުގިައ ީމހާގެ ވަނަން ިލޔެފިައފިައ 

އޮވެދާނެއެވެ. އެޒަމާނުގެ ީމްސކޮޅުގެ މަދުކަމިާއ އެކަކު އަނެކަކު ދަންނަ ިމންވަރުން ފުދީެނކަމަށް 

ވެދާނެއެވެ.  

މައަްސލަތަކެވެ.  ހީުރ  ބީާކ  ިދޔީައއެވެ.  ވިަކވެގެން  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ދުވްަސ  އެ  ޒަމާނާއީެކ 

ްތަކެވެ.  ގިޯތގެދޮރުގެ ކަންކަމުގިައ  އެންމެބޮޑަށް ދިަތިވ  އޮޅުންތަކެވެ. ާސފުކުރަންޖެހޭ ރެކޯޑ

އެއްކަމީަކ ިމއެވެ. 

ިމހާރު މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓއިާއ ގުޅާލިެވފިައވާ ނަެޝނަލް ރިެޖްސޓްރަޭޝންގެ ޑޭޓާބޭހަކުން ިދވިެހ 

ކޮންމެ ރައިްޔތެއްގެ ވަނަވަރު އޮޅުމެއްނިެތ ާސފުކޮށް  ބަލިައލެވެއެވެ. މައަްސލިައގެ ިލޔިެކޔުންތައް 

ހޯދަން ގުދަނަށްގްޮސ ފިައލުތައް ކޮޅާކަށް ނުޖެހެއެވެ. ބޮޑިެތ ލޮގުފޮތްތައް އުފުލާކަށް ނުޖެހެއެވެ. 

ިމހާރު މިުޅން އެހެން ޒަމާނެކެވެ. އެހެން ވީަސލަތްތަކެކެވެ.  
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މާލިޭބމުގެ އަގު:

މާލޭ ިބމުގެ އަގަށް ިމހާރުވީަނ ބޮޑު ބަދަލެއް އިައްސފައެވެ. 1915ވަނަ އަހަރުގެ ިލޔުންތަކުން 

އެނގޭގޮތުގިައ އެޒަމާނުގިައ  =/100ރިުފޔާއަށް،  =/60 ރިުފޔާޔަށް މާލޭން ގިޯތ ިވއްކާފިައ 

ނެތްަސ  އެނގެން  ކަނޑައިެޅގެންެ  ބޮޑިުމން  ގިޯތގީޯތގެ   ބައެއް  ިމފަދަ  އެބަހުއްޓެވެ.  

ހަތިްދހިައގެ  އަހަރުތަކުގިައވްެސ  ބޮޑިެތ ޒަމާނެވެ.  ނަވާރަަސތޭކަ  އެދުވްަސވަރީަކ ގިޯތތައް 

5000ަސރުކާރުން ދޫކުރައްވާ ގޯއްޗެއްގެ ބޮޑިުމނުގިައ 5000ަސރުކާރުން ދޫކުރައްވާ ގޯއްޗެއްގެ ބޮޑިުމނުގިައ 5000 އަކަފޫޓު ހިުރކަން އޭރުގެ ގަވިާއދުތަކުން 

އެނގެއެވެ.  އަތުނިްލޔެ  ާޝިއޢްކުރައްވާފިައވާ ގަވިާއދެއްގިައވާގޮތުން އޭރު މާލޭގެ ބަންޑާރިަބން 

ިވއްކަވާ އަގީަކ،  އަކަފޫޓަކަށް =/1 ރިުފޔާއެވެ. ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްނަމަ، 50 /- ލިާރއެވެ.  

ދަނޑިުބމަކުންނަމަ 25 /- ލިާރ އެވެ. ފަޅުރަށަކުންނަމަ 05 /- ލިާރ އެވެ. 

2006ވަނަ އަހަރު މާލޭގެ ިބން، އަކަފޫޓަކަށް =/7000ރިުފޔާގެ މަގުން ިވއްކާފިައވާކަމަށް ވްެސ 

މަޢުލޫމާތު ިލިބފިައވެއެވެ. 

ިމހާރު މާލޭގެ ބަންޑާރިަބމުގެ އަގުތައް ކަނޑައިެޅފިައވީަނ ވިަކ އޫުސލަކަށްބަހާލިެވގެންނެވެ. ިބމުގެ 

ބޮޑުކުޑަ ިމނަށްބެލެއެވެ. އިެބމުގިައ ިޢމާރާތެއް ކުރެވީޭނ ިކހާ އްުސިމނެއްގިައތޯ ބެލެއެވެ. ހަމަ 

އެހެންމެ  އިެބމެއް، ނުވަތަ ގޯއްޗަކިާއ، ގިުޅފިައވާ މަގުމަގިާއ ގިޯޅތަކަށްވްެސ ިރޢާޔަތްކުރެވެއެވެ.  

ަސބަބީަކ، ިބމަކުން އާމްދީަނ ހޯދުމަށް އޮންނަ ފުރަުސތު  ިމ ފަދަ ކަންކަމާގިުޅފިައވުމެވެ. 

އިަމއްލަ ގޯއްޗެއް ަސރުކާރަށް ބައްލަވިައގަތުމަށްފަހު 

ދެއްވާފިައވާ ފަތެއް: ިމގިޯތ ިވއްކާފިައވީަނ -/100

ރިުފޔާ އަށް. (1916 ވަނަ އަހަރު)
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ް ބަންޑާރަ ގީޯތގެ ފަތ

ް ވަޤުފު ގީޯތގެ ފަތ

(1927 ވަނަ އަހަރު)

ް އިަމއްލަ ގީޯތގެ ފަތ

(1927 ވަނަ އަހަރު)

މިުނިސޕަލީްޓގެ އެވޭލާ ިލޔުންތަކުގިައ 

ދައުލަތުގެ ިނާޝން ިހމަނާފިައވީަނ 

އަތުންކުރަހިައގެން.
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މާލެއާިއ ރަށްރަށުގެ ާޗޓް ކުރެހްުނ
ެޗޕްޓަރ : 4  

މާލެއާިއ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށް ަސރވޭކޮށް ޗާޓުކުރެހްުނ   

މާލެއާ ރާއްޖޭގެ އިެކއިެކ ރަށްރަށުގިައ ަސރުކާރުން ިހންގަވާ މްަޝރޫޢުތަކަށް ބޭނުންވާ ަސރވޭތައް 

ކުރުމީަކ، މިުނިސޕަލީްޓން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމެކެވެ. ފަހަކަށް އިައްސ ަސރުކާރުގެ ބައެއް 

މިުނިސޕަލީްޓގެ  ކުރިެވފިައީވނަމަވްެސ،  ތަޢާރަފު  ިޚދުމަތް  ަސރވޭގެ  މުއައަްސާސތަކުގިައ  

ިޚދުމަތުގެ ތީާރޚު ިމރޮނގުން މާ ހަގެއް ނޫނެވެ. 

މާލޭގާެޗޓު:

އައުްސލްޠާނު  1921ގައެވެ.    19ޖޫން  ކުރަހާފިައވީަނ،   ފުރަތަމަ  އެންމެ  ޗާޓެއް  މާލޭގެ 

ބޭރުގެ  ކުރީެހ  ޗާޓް  ިމ  ރްަސކަމުގައެވެ.  ިއްސކަންދަރުގެ  މުްސއީްދނު  ަޝަ މުޙަންމަދު 

ގާތްގަނޑަކަށް،  ޙަރަކާތްތިެރވެވަޑިައގީަތ،  ިމކަމުގިައ  އީެހއެއްނިެތއެވެ.  ކޮނަްސލްޓެންޓެއްގެ 

ހަތަރުވަރަކަށް ބޭފުޅުންނެވެ. 

ދެވަނަ ފަހަރަށް މާލޭގެ  ޗާޓެއް ކުރެއެްސީވ އެޗް ީސ ީޕ ބެލް، 1922ގައެވެ. ޙީަޤޤަތުގިައ 

ބެލްކުރެއެްސިވ ޗާޓުގެ އްަސލީަކ ިއްސކަންދަރު ރަދުންގެ އަމުރުފުޅަށް ކުރަހާފިައވާ،  މާލޭގެ 

ފުރަތަމަ ޗާޓެވެ. ބެލް ކުރެއިްވކަމީަކ، އެޗާޓުގެ ިއނިގރިޭސ ނަކަލެއް ތައްޔާރު ކުރެއްވުމެވެ.  

މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓ އުފެއްދެވުމުން، މާލޭގެ ބޮޑު ކުޑަިމން ދެނެގަނެ ތަފާތު ަސރވޭތައް ކުރަމުން 

ގެނިްދޔީައ ިމ މުއައަްސާސިއންނެވެ.  ޚާއަްޞކޮށް މާލޭގެ  ިބނިްހއްކުމިާއ ބަނދަރުހެދުމިާއ، 

Dhuveli FINAL.indd   96-97 6/1/2008   12:11:57 AM



ތަރައީްޤގެ ދުވިެލ 13

ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ 98

ެ ރަށްވިެހ މާލ

99ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ

2007 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރުމަހު، ކުރަހާފިައވާ މާލޭގެ ޗާޓެއް 

ތިޮށލުންފަދަ، ކަންކަން ިހނގަމުންދީާތ އަވްަސ ިމނެއްގިައ މާލޭގެ ޗާޓަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހެއެވެ.  

އަހަރުން  ިގނަވެ،  ކިުރޔަށްވުރެ  ކަންކަންވްެސ  ގިޯތބިައކުރުންފަދަ  ިޢމާރާތްކުރުމިާއ،  ގެދޮރު 

އެއްފަހަރު  އަހަރަކު  އިައްސ ކޮންމެ  ދީާތއެވެ. އެހެންކަމުން، ފަހަކަށް  ިއތުރުވަމުން  އަހަރަށް 

ކަހަލަ ގޮތަކަށް މާލޭގެ ޗާޓު ކުރެހެމުންދެއެވެ. 

ރާއްޖޭގެ ަރްށަރުށގެ ަސރވޭތައް:

ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުގިައ ކުރެވުނު މަަސއްކަތަށްބަލިާއރު، ވިައގެބަނދަރުތައް ހަދަން ކަނޑައެޅުނު 

ކައްދޫ  ލ،  ހިަނމާދޫ،  ހދ،  ކޮށްލެވެއެވެ.   ފާހަގަ  ަސރވޭތައް  ކުރިެވފިައވާ  ރަށްރަށުގިައ 

ފަދަރަށްރަށެވެ. ީމގެ ިއރުތަށް ޏ. ފުވައްމުލައް، ލ. ގަން، ސ. ިހތަދޫ، ލ. ިއްސދޫ، އިަދ 

ިއނިގރީޭސން  މުއައަްސާސިއންނެވެ.  ިމ  ަސރވޭކޮށްފިައވީަނ،  ހިުރހާރަށެއްވްެސ  އިަރޒޯނުގެ 

ފިައބިައގެން ިދޔުމަށްފަހު، ސ. ގަމުގެ ޗާޓުވްެސ ވީަނ ކުރިެހފައެވެ.   ީމހުން އުޅޭ އެތައް 

ރަށެއްވްެސ ވީަނ ިމ ގޮތުން ކުރިެހފައެވެ. 

ަސރވޭ ުކުރމުގެ މަަސއްކަތަްށ އިައްސފިައވާ ަބަދުލތައް:

1921ގިައ،  އޭރުގެ ރަދުންގެ އަމުރުފުޅަށް ރާއްޖޭގިައ ކުރިެހފިައވީަނ މާލޭގެ ޗާޓު އެކަންޏެވެ.  

ިމ ޗާޓު ކުރަހާފިައވީަނ، ަސމުގާޔިާއ ީފތާ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އެހެނީްވމާ ިމީއ ަސރވޭ ކުރުމުގެ 

އެންމެ އެވޭލާ ގޮތްކަމަށް ދެންނިެވދާނެއެވެ. 
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ނަވާރަަސތޭކަ ހަތިްދހިައގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގިައ ’‘ޗިެއން ަސރވޭ‘‘ ކުރަންފިެށއްޖެއެވެ. ިމީއ 

ތެއޮޑޮލިައޓިާއ ީފތާ ބޭނުންކޮށްގެން ަސރވޭކުރުމެވެ. 

ޗިެއން ަސރވޭއަށްފަހު، ދެން ކުރެވެންފީެށ  ’‘ޓޯޓަލް ްސޓަޭޝން ަސރވޭ‘‘ އެވެ.  

ވީަސލަތްތަކާ  ިމހާރުގެ  އެންމެ  ކުރިެވފައެވެ.   ކޮމިްޕޔުޓަރަލިައޒް  މަަސއްކަތްވީަނ  ިމ  ިމހާރު 

ކިުރޔަށް  ިޑިޖޓަލްކޮށް  މަަސއްކަތް  ކުރެހުމުގެ  ޗާޓު  ގުޅާލިެވފައެވެ.  ިޢލީްމހަމަތަކާ 

ދާންފަށިައފައެވެ.  

ަސރވަެޔުރްނގެ ަބއެއް ތަޖިުރާބ:

ިމ ބިައގިައ ިހމަނާލަން ގްަސތުކުރީަނ ަސރވެޔަރުންގެ ބައެއް ތަޖިުރބާއެވެ. ިދމާވެފިައވާ ހެއްވާ 

ިނދުމިާއ  ކޭންބިުއމިާއ  ވާހަކައެވެ.   ބައެއް  ބުރިައގެ  އުފުލަންޖެހުނު  ކަންތައްތަކިާއ،  ބައެއް 

ދަތުރުފަތުރާ ިމ ފަދަކަންކަމުގިައ ިދމިާވ ބައެއް ހިާދާސތަކެވެ.  ިމ ބިައގެ ިލޔުންތަކުގިައ އެއްވްެސ  

ގްަސތެއްނުކުރަމެވެ.  ިހމަނާކަށް  ނަމެއް   ރަށެއްގެ  އެއްވްެސ  އިަދ  ފަންފުޅެއް،  ބޭފުޅެއްގެ 

ިހމަނާލީާނ ހަމައެކިަނ ހިާދާސ އެވެ. 

ިމަރުށގިައ އަޅްަނ ިތަޔ އުޅީެނ ިކތައް ިއްސޓަޭސްނތަ؟  

ރާއްޖޭގިައ އެއަރ ޕޯޓެއް އަޅަން ހަމަޖެހުނު ރަށެކެވެ.  ަސރވެޔަރުން އެރަށަށް ިދޔީައ، ަސރވޭ 

ހުށަހެޅުމުން، އެފަރާތުންވްެސ  ފަރާތަށް  ކަމާބެހޭ  ނީަތޖާ  ިނިމ، އޭގެ  ކޮށް  ކުރާށެވެ. ަސރވޭ 

ިއދީާރ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތައް ހުންނާނެތާއެވެ.  ަސރވޭ ތަހީުލލުކުރުމެވެ. 

ފިައާސ ހޯދުމެވެ. މަަސއްކަތްކުރާނެ ބަޔަކު މިަތކުރުމެވެ. ތަކިެތ ގެނިްދޔުމެވެ. ިމ ފަދަ އެތައް 

ކަމެއް އެހެން ނޫންތޯއެވެ؟ 

ަސރވެޔަރުން  މާމީަތގައެވެ.   އެއަށްވުރެ  ހީުރ  ގަބޫލުކުރުން  އުނީްމދާ  ރައިްޔތުންގެ  ރަށުގެ 

އެރަށަށް ިދޔުމުން އީެމހުން ިނންމިައގެން ިތީބ އެއަރ ޕޯޓް ހަދީާމހުން އީައ ކަމަށެވެ. އީެއހުން 

އެނބިުރ ދީާނ ްސޓަޭޝނަށް ޖައާްސ ބޯޓުންކަމަށެވެ. 

ިކޔީަނ  ތަނަކަށް  ކޮންމެ  ބަހައްޓާ  ިތއޮޑޮލިައޓް  ިމންނަގަން  ބަހުރުވިައގިައ  ަސރވެޔަރުންގެ 

ްސޓަޭޝނެވެ.  އެހެނީްވމާ ިމންނެގުމުގިައ އަބަދުވްެސ އޮންނީަނ ިތއޮޑޮލިައޓް އެއް ްސޓަޭޝނުން 

އަނެއް ްސޓަޭޝނަށް ބަދަލުކުރަން ޖިެހފައެވެ. މަަސއްކަތުގެ ތެރޭގިައ ިމ ނަންބޭނުން ކުރާއަޑު، 

ފޯރިައިފއެވެ.   ހަމަޔަށް  ކަންފަތާ  ީމހުންގެ  އިައްސިތިބ ބައެއް  އީެހތިެރވެދޭން  ފަރާތުން  ރަށުގެ 

ފަށިައިފއެވެ.  ދެކެވެން  ވާހަކަ  ގޮތުން  ިމކަމާބެހޭ  ތެރޭގިައ ކުޑަކޮށް  ީމހުންގެ  ިމ  އިެހާސބުން 

އެންމެ ފަހުން އިައްސ ަސރވެޔަރެއްގެ ގާތުގިައ އަހިައިލއެވެ.  ކަލޭމެން ިތޔަ އުޅީެނ ިމރަށުގިައ 

ިކތައް ިއްސޓަޭސން އަޅަންހެެއްޔެވެ؟ 

ކަމެާބހޭ ތަެކިތ އުފުުލމިާއ، މުވާަޞލާތާިއ، ކްޭނުބިއމުގެ ކަްނކަްނ:

ނުހުރެއެވެ. ބައެއް  ވިެހކަލްތަކެއް  ރަށްރަށުގިައ ތަކިެތ އުފުލާނޭ  ރާއްޖެތެރޭގެ  ިމ ދުވްަސވަރު 

ޔާގަނޑެއްހިައ ިހާސބު ވްެސ ނޯވެއެވެ.  އަނެއްބިައ ރަށްރަށުގިައ  ރަށްރަށުގިައ ބަރޯއެއް އަތްގިާޑ
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އެފަދަ އެއްޗެއް އޮވެދާނެއެވެ. 

ގާތްގަނޑަކަށް  ކޮނޑުގައެވެ.  އުފުލިަނ،  ތަކިެތ  ކަމާބެހޭ  ކުރަމުންދިާއރު،  ަސރވޭ  ރަށްރަށުގެ 

ިދހަވަރަކަށް ިކލޯ އުފުލަންޖެހެއެވެ. ހެނދުނު މަަސއްކަތު ިނކުންނަގޮތަށް  ހީަވރު ވަންދެންނެވެ. 

އެއަށްފަހު ރޭގަނޑުވްެސ މަަސއްކަތް އޮވެއެވެ. މުވަާޞލާތު ކުރެވޭނެ މަގެއް ނޯވެއެވެ. ބައެއް 

ފަހަރަށް އެކަކު އަނެކަކަށް ީވނީުވތަނެއް ނޭނިގގެން އުޅެންޖެހޭތަންވްެސ  އާދެއެވެ. 

އެއްރަށެއްގިައ ިދމިާވ ކަމެކެވެ.  ިމ ރަށުގިައ ކެއްކުމުގެ ކަންކަން ިއނިްތޒާމުކޮށް ަސރވެޔަރުން 

ިތބޭތަނާ ހަމަޔަށް ކާތަކިެތ އުފުލިައދީެނ ރަށީުމހެކެވެ. އޭނާ ިމ ތަކިެތ އުފުލިައދީެނ ީވލްބަރޯއެއްގައެވެ. 

މަަސއްކަތަށް  ހެނދުނު  މާރަށެކެވެ.  ުރަށެކެވެ.  ބޮޑ ރަށީަކ  ނޯވެއެވެ.  ގޮތެއް  ގުޅޭނެ  ީމނާޔާ 

ިނކުންނީަނ ަސިއބިޮއގެންނެވެ. މެންދުރު ކެއުން އޮނީްނ އޭރަކު އިެތިބ ތަނެއްގައެވެ. ކާއެއްޗިެހ 

އަހަރެމެންންަސ  ިއރުވިާއރު  ިމހިައ  ލަފާކޮށްފައެވެ.   ގިަޑ  ބުނީަނ  ތަން  ީމހާގާތު  އުފުލިައދޭ 

ިތބެވީޭނ ިމވިެނ ިހާސބެއްގިައ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އީެމހާ އެގިަޑ ލަފާކޮށްފިައ އެތަނަށް ދިާއރު 

ބައެއް ފަހަރަށް އިަދ ަސރވެޔަރުން އޭގެ ކީުރ ަސރވޭކުރަންފިެށ ތަން ިނންމާފިައ އިެހާސބަށް 

ކަނޑައިެޅފިައ  ދާން  ިމންކޮށިްނންމާފިައ، ދެން  ިތބެދާނެއެވެ. ނޫންނަމަ  އިެހާސބު  ނުފޯރިައ 

އޮތްތަނަށް ގްޮސިތބެދާނެއެވެ. ކާއެއްޗިެހ ިހފިައގެން އޮޅީޭމހާ ކުކުޅު ގެންގުޅޭ ީމހަކު ިބްސހިާލ 

ހޯދަން ިހނގާހެން، އިެކ ިދމިަދމާޔަށް ބޯދެމުން ބަލަމުން މިުޅރަށްވަށިައ ިހނގަން ޖިެހދެއެވެ. 

އޭރު ަސރވެޔަރުން ިތބެން ޖެހީެނ ހެނދުނު ަސިއބިުއގޮތަށް ބަނޑުހިައކަމުގައެވެ. ހާނިްތވެފައެވެ.  

އެދުވްަސވަރު ބައެއް ރަށްރަށުން ކާއިެތކޮޅެއްވްެސ ނިުލބެއެވެ. އެއްރަށެއްގިައ ިތން ިއރު ހްުސ 

ިލބެންނީެތއެވެ.  ކޮޅެއްވްެސ  ތަރުކީާރ  މްަސކޮޅެއް  ކާންޖެހުނުކަމަށްވެއެވެ.  ބަތާވްެސ   ހަކުރާ 

އަމުދުން އެދުވްަސވަރުގެ ރަށްފުށު ީމހުންނީަކ ތަރުކީާރގެ ބާވަތްތައް ކިައއުޅޭބައެއްވްެސ ނޫނެވެ.  

ިއހުގެ މްުސކީުޅން ބުނެއުޅީެނވްެސ ’‘ފަތްކީާނ ބަކިަރ‘‘ ކަމުގައެވެ. 

ިމހިައ ހޫނުކަމިާއ، ދިަތ އުނދަގޫޙާލުގިައ ބައެއް ފަހަރަށް އިަމއްލައަށް ފެންކިަޅވެ ރޮވޭ 

ިހާސބަށް ދާކަމަށްވްެސ ބައެއް ަސރވެޔަރުން ިކޔިައދެއްވާފިައވެއެވެ. 

ރޭވެ ިއުރއޮއުްސމްުނ:

ހިައހޫނުކަމުގެ ިއތުރަށް، އެދުވްަސވަރު ރަށްރަށުން ިދމާވާ އަނެއް ކަމީަކ، ިއނިްތހާޔަށް މިަދިރ 

އެކަމަކު  ކަރަންޓުހުރެއެވެ.  ރަށްރަށުގިައ  ބައެއް  ނެތުމެވެ.  އިަލކަން  ކަރަންޓުގެ  ިގނަވުމިާއ، 

2ޖަހަންދެންނެވެ. އާންމުކޮށް ގެއެއްގިައ ހުންނީަނ މެދުގެތެރޭ 2ޖަހަންދެންނެވެ. އާންމުކޮށް ގެއެއްގިައ ހުންނީަނ މެދުގެތެރޭ 2 ފޫޓުގެ އެއް ހިޮޅބިުރ،  ރޭގަނޑު 11

ބިަދގޭގިައ 1 ފޫޓުގެ އެއް ހިޮޅބިުރއެވެ. މެދުގެ ތެރޭ ހިޮޅބިުރ ހުންނީާނ އެތެރެގެޔަށްވްެސ އޭގެ 

ފިައވާ އާނގަވަޅެއް ކަހަލަ ތަނަކާ ިދމާވާގޮތަށެވެ. އިަލކަން ިލބޭގޮތަށް ދެފަރާތަށް ކެނިޑ

ކަރުދާހު  ކަމަށްވީާތ، އޭގެ  ާި ީފތިާއން  ިމންއަޅީަނ ިތއޮޑޮލިައޓ ކޮންމެޔަކްަސ  އެދުވްަސ ވަރު 

ެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ިމންކުރުންތަކުގެ ކަރުދާހު މަަސއްކަތް އަނެއް ދުވަހަށް  މަަސއްކަތްވަށް ބޮޑ

ިނންމަންޖެހެއެވެ. ިމ ިހާސބުތައް ހަދިައ ކުރެހުންތައް ވަޒަންކުރުމުގެ ކިަވ، މަަސއްކަތް ކުރީަނ 

ހުންނީާނ  އެއްގިައ  ފިުޅބައެއިްތ  އީަލގައެވެ.   އޭގެ  ިދއްލިައގެން  ފިުޅބައިްތއެއް  ރޭގަނޑު 

އެޅޭ  ނީޫނ  ޖިެހިލޔަށް،  ވިައރިޯޅއެއް  ބޭރުން  އިަލކަމެވެ.  ބޮތްކެއްގެ  ވޯޓު   5 ގާތްގަނޑަކަށް 

ިކނިބއަްސކުންވްެސ ިގނަފަހަރަށް ިމ ބައިްތގަނޑު އޮންނީާނ ިނިވފައެވެ. ބައިްތ ިނިވއްޖެނަމަ 

މިަދިރމަރަމުން   ިއރިުއރުކޮޅުން  ަސލާމަތްވުމަށްޓަކިައ،  ތޫފާނުން  މިަދީރގެ  ިދއްލަމުން،  ބައިްތ 

ިހާސބުތައް ކަށަވަރުކޮށް ކުރެހުންތައް ފިުރހަމަކުރަމުން ިމހިުރހާކަމެއް އެއްވަގުތެއްގިައ ކިުރޔަށް 

ގެންދަން ޖެހެއެވެ. 
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ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ 104

ެ ރަށްވިެހ މާލ

105ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ

ް ަސރވޭޔަރުންގެ މަަސއްކަތް ދައްކުވިައދޭ ފޮޓޯތަކެއ

ގަވިާއދާިއ ޤާނޫުނ 
ެޗޕްޓަރ : 5  
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ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ 106

ެ ރަށްވިެހ މާލ

107ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ

ޤާޫނުނގިައ މާލޭ މިުނިސޕަލްީޓ:

ޤާނޫނު ނަންބަރު 82 / 21 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 68 / 3 ޖ) – (އިޮފަޝލްކަންތައްތައް) 

ޗެޕްޓަރ III އަށް، 8 ވަނަ ިއްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލް 10 ނޮވެމްބަރ 1982ގިައ ރީައުސލް 

ޖުމްހިޫރއްޔާ ތްަޞީދޤު ކުރެއިްވއެވެ. ިމ ޤާނޫނުގިައ މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓ ބަޔާން ކުރައްވާފިައވީަނ 

ިތީރގިައ ިމދަންނަވާފަދިައންނެވެ. 

”މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓ‘‘ 

1- މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓއީަކ، ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގެ އީޮފހުގެދަށުން ިހނގަމުންދާތަނެކެވެ. 

2- މާލޭގިައހުންނަ ދައުލަތުގެ ިބނިްބމާބެހޭ ހިުރހާކަމެއް ބަލަހައްޓިައ، މާލެއިާއ މާލޭގެ 

އާބީާދއާބެހޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ގަވިާއދުތައް ހަދިައ ިހންގީާނ ިމތަނުންނެވެ. 

ހިެދފިައވާ ަބއެއް ގަވާިއުދތައް: 

ިމބިައގިައ ބަލިައލީާނ މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓން ތައްޔާރު ކުރައްވާފިައވާ ނުވަތަ ޢަމަލުކުރައްވާފިައވާ  

ަސބަބިާއ، ޒަމާނާއެކު  ހައްދަވަންޖެހުނު  ގަވިާއދުތައް  މައްޗަށެވެ. އެފަދަ  ގަވިާއދުތަކުގެ  ބައެއް 

ހުއްޓާލިައފިައވާ،  ބައެއް  ޢަމަލުކުރުން  މައްޗަށެވެ. ިމހާރު  ބަދަލުތަކުގެ  ބައެއް  އިައްސފިައވާ 

ގަވިާއދުތައް ވްެސ ިހމާނާލާފިައވާނެއެވެ. ތީާރޚަށްޓަކައެވެ.  

ިހްނގާ ގަވާިއުދ (ލްޭނޑް ެރިޖްސޓްރަޭޝްނ):   

ިމ ގަވިާއދީަކ، އެއަށް ޢަމަލު ކުރަންފިެށ ވިަކތީާރޚެއް އެނގެންނެތް ގަވިާއދެކެވެ.  ގަވިާއދު ތައްޔާރު 

ިޑިވަޜން  ިމ  އޮވެއެވެ.  އެނގެން  ިޑިވަޜނުންކަން  ކުރައްވާފިައވީަނ، ލޭންޑްރިަޖްސޓްރަޭޝން 

ިހނގަމުން ގްޮސފިައވީަނ، އޭރުގެ ިމިންސޓީްރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒުންނެވެ. މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓ 

ިހންގަވާފިައވެއެވެ.  ބައެއްކަންކަން  ބައްލަވިައގެން  އްަސލަކަށް  ގަވިާއދު  ިމ  އުފެއްދެވުމުން، 

ބައެއްކަންކަމުގިައ ގަވިާއދުގެ ބައެއް ނުކުތާތަކަށް ިއްޞލާޙު ގެންނަވިައގެންނެވެ. ިމ ގަވިާއދުގިައ 

20މިައގަނޑު 20މިައގަނޑު 20 ކަމެއް ިހމަނުއްވާފިައވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގިައ ގިޯތގެދޮރިާއ ރުއްގަހާބެހޭ މާއްދާޔަކިާއ، 

ިބން  ިޢމާރާތާ  ިބންގަތުމިާއ،  ިބނިްވއްކުމިާއ،  ބޮޑިުމންބެލުމިާއ،  ކުރުމިާއ  ިއންވިަކ  ިބމުގެ 

ރިަޖްސޓީްރ ކުރުމިާއ، ަޝރީުޢގޮތުން ިޢމާރާތުގެ ިމލްކުވިެރކަން ބަދަލުކުރުންފަދަ  ކަންކަމުގިައ 

ތަބާވާނީްވ ިމންގަނޑުތައް ިހމަނުއްވާފިައވެއެވެ.   

ިމ ގަވާިއުދގެ ަބއެއް ުނުކތާތަުކގެ މައަްޗްށ ުކުރކޮްށ ަބލަިއުލްނ:

• 1 ޖަނަވީަރ 1973 ން ފިެށގެން އެކީަށގެންވާ ިޢމާރާތެއް ކޮށްފިައނެތް އިަމއްލަ ިބމެއްނަމަ 

ޤާނޫނުގިައވާ ގޮތުގެ މީަތން، ަސރުކާރަށް ނެގޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފިައވެއެވެ. 

• ކިުރން ިއންވިަކ ކޮށީްދ، މިުޑބިުރ ވަޅުލިައފިައނުވާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއްނަމަ، ިއންވިަކކުރިާއރު، 

ކީުރގިައ ގިޯތ އޮތްކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގެމައްޗަށް ިވްސނިައ، އިަދ އެ ވިަކކުރަންޖެހޭ ިއމުރޯނު 

ފެންނަ  ިޑިވަޝނަށް  އެ  ގޮތްކަމަށް  މްަޞލަޙަތުބޮޑުވާނޭ  ތެދުކޮށް  ވަރަކަށް  އޮތް  ވެވެން 
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ދެބްަސވުން  ފަރާތްފަރާތުގިައ  ިއމާގުޅޭ  ޖެހެއެވެ.  ކޮށްދޭން  ިއންވިަކ  ދަމިައ  މިަތން  ގޮތެއްގެ 

އެންމެ  ިޑިވަޜންގެ  ިނންމީާނ  މައަްސލަ  ފެންނަގޮތަކަށް  ޗާޓުކުރަހިައ ިޑިވަޝނަށް  އުފެދޭނަމަ 

ިއްސވިެރޔާއެވެ. 

• ފަޅުރަށްތަކީަކ ގަނިެވއްކޭ މުދަލެކެވެ. ީމހަކު ފަޅުރަށެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އަތޮވިެރން 

ޕިޮޒޓެއް  ިޑ ހަމަޖެހެއެވެ. =/1000ރިުފޔާގެ  ިމންއަޅިައބެލުމަށްފަހު އެކަން  މެދުވިެރކޮށް ރަށުގެ 

ބެހެއްޓުމަށްފަހުއެވެ.  ފަޅުރަށެއްގިެބމުން އަކަފޫޓެއްގެ  އަގީަކ، 05 /= ލިާރ އެވެ. 

• ގިޯތބިައކޮށް ިއންވިަކ ކޮށްދީެނ ބިައކޮށް ިއންވިަކ ކުރެވޭ ކޮންމެ ބައެއްގިައ 1000އަކަފޫޓު 

ހުންނަ ނަމައެވެ.

• ގީޯތގެ ބޮޑިުމނީަކ، ކޮބިައކަން ރްަސީމ ިލޔުމަކުން އޮޅުނިްފލަން ނެތް ގިޯތ ހިުރކަން އެނގެއެވެ. 

އެފަދަ ގިޯތގީޯތގެ މައަްސލަ ބައްލަވީަނ އަލުން ގިޯތ ކުރައަްސވިައ ިމންބައްލަވިައގެންނެވެ. 

        

          

ރާއްޖެތެރޭގެ ީމހްުނ މެާލފުޭބމެާބހޭ ގަވާިއުދ (1988):

1ރާއްޖެތެރޭގެ ީމހުން މާލެ ފިައބިައ ިތބުމުގެ ގަވިާޢދަށް ޢަމަލުކުރަން ފައްޓަވާފިައވީަނ، 1ރާއްޖެތެރޭގެ ީމހުން މާލެ ފިައބިައ ިތބުމުގެ ގަވިާޢދަށް ޢަމަލުކުރަން ފައްޓަވާފިައވީަނ، 1 އޮކްޓޯބަރ 

1988ގައެވެ.  ިމ ގަވިާއދުގިައ 47 ނުކުތާއެއް ިހމެނެއެވެ. ގަވިާއދު އެކުލަވާލައްވާފިައވީަނ، 

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުން މާލެ އަންނަ ީމހުންނިާއ، މާލޭގިައ ިދިރއުޅެމުންދާ ރައިްޔތުންގެ ރައްކާތިެރ

ކަމަށްޓަކައެވެ. ިއޖިުތމީާޢ ިޞއީްޙ މައަްސލަތައް ިއތުރިުވޔަ ނިުދނުމަށްޓަކައެވެ. 
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ިމ ގަވާިއުދގެ ަބއެއް ުނުކތާތަުކގެ މައަްޗްށ ަބލަިއުލމެއް:

ދަތުރުތައް  ދިަތ ދުވްަސވަރެކެވެ. ިއނީްޖނީުލ ދިޯނފަހަރިާއ ލޯންޗު  • އެޒަމާނީަކ ދަތުރުފަތުރު 

އޭރު އިަދ އާންމެއް ނުވެއެވެ.  ފ. އަތޮޅު ިނލަންދޫން ފުރިައން ހަތްދުވަހުން މާލެ އާދިެވފިައ 

ވްެސ އެބަހުއްޓެވެ.  މުވަާޞލާތު ކުރެވޭނެ ގޮތެއްވްެސ ނޯވެއެވެ. ނުވަތަ އެފުރަުޞތު ވަރަށް 

ހަންޏެވެ. ރަށުން ފުރުމަށް ފަހު ދެންދޯންޏެއްގެ ޚަބަރެއް ނިުލިބ އެތައް ދުވަހެއް ވެދާނެއެވެ.  

ިމ  ދިަތކަމެކެވެ.   ވަރަށް  ަސރުކާރަށްވްެސ  ދެނެގަތުމީަކ  ހާލަތު  ރައިްޔތުންގެ  އެހެންކަމުން، 

ގަވިާއދުގެ ފުރަތަމަ ނުކުތާ ބުނާގޮތުން، މާލެ ފިައބަން އަންނަ ީމހާ ’‘މާލެ ފިައބަން ިދޔުމުގެ 

ީމހެއްގެ  ހަވާލުވާނެ  އީެމހަކާ  ޖެހެއެވެ. އެހުއްދަޔާއެކު، މާލޭން  ހޯދަން  ހުއްދަ‘‘ ރަށުއީޮފހުން 

ޙާލުގިައޖެހުންފަދަ  ނޭނގުމިާއ  ކާކުކަން  ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ.  މިުނިސޕަލީްޓއަށް  މާލޭ  ިސީޓއެއް 

ކަންކަމުން އޭނާ ަސލާމަތްކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ. އެދުވްަސވަރީަކ އިަދ ރާއްޖެތެރޭން މާލެ އަންނަ 

ީމހުން އިަމއްލަ އިަމއްލަޔަށް ތަންތަން ކުއްޔަށް ިހފިައގެން އުޅޭވޭފަދަ ތަނަވްަސކަން އާންމުވެފިައ 

އޮތް ދުވްަސވަރެއް ނޫނެވެ. 

• ރިަޖްސޓީްރ ނުކޮށް، ރާއްޖެތެރޭގެ ީމހުން މާލޭގިައ ގެންގުޅުމީަކ، މަނާކަމެކެވެ.  ިމގަވިާޢދާ 

ިޚލާފުވާ ީމހުނެް =/ 200ރިުފޔާއަށްވުރެ ިގނަ ނޫން ޢަދަދަކުން، ޖިޫރމަނާކުރެވެއެވެ. އިަދ އެއް 

އަހަރުވަން ދެން އީެމހެއްގެ ހަވާލުގިައ ރާއްޖެތެރޭ ީމހަކު ރިަޖްސޓީްރކޮށެއް ނުދެވެއެވެ. 

• ަސރުކާރުގެ އީޮފްސ އީޮފހުގެ  ބޭނުމަށް މާލެގެނެވޭ ީމހުން މާލޭގިައ ބިައިތއްބުމުގިައ އެ އީޮފހަކުން 

ހަވާލުވާންޖެހެއެވެ. އިަދ އީެމހަކު މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގިައ ރިަޖްސޓީްރ ކުރަންޖެހެއެވެ. 

ގެނިައނަމަ،  މާލެ  ީމހަކު  ބޭނުމަކަށް  ަސރުކާރުގެ  ނޫންގޮތެއްގިައ  އަދާކުރުން  ފާ  ވީަޒ  •

ިދނުމީަކ  ފޮނުވިައ  ރަށަށް  އީެމހަކު  ތެރޭގިައ  ދުވަހުގެ  ފަނަރަ  ިނމުމަށްފަހު  އެގެނިައބޭނުމެއް 

އީެމހަކު ގެނިައ އީޮފހަކުން ކުރަންޖެހޭނެކަމެކެވެ. 

ފާއެއްނިެތ ނުވަތަ މަަސއްކަތެއްނިެތ މާލޭގިައ އުޅީޭމހުން ރަށަށް  • ިމ ގަވިާއދު ބުނާގޮތުން ވީަޒ

ފޮނުވާލުމުގެ ޙައްޤު މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓއަށް ިލިބގެންވެއެވެ. 

• ަސރުކާރުގެ ތަންތާނގިައ ިތބީޭމހުން  ިފޔަވިަައ، މާލެފިައބާ ިތބޭ ީމހުން އީެމހަކާ ހަވާލުވެ 

ޮސިއކިުރފަރާތްނޫން ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގިައ އުޅުމިާއ، ކާޑުގިައ ބަޔާންކޮށްފިައވާ ބޭނުންނޫން 

ބޭނުމެއްގިައ މާލޭގިައ އުޅޭނަމަ =/100ރިުފޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން ޢަދަދަކުން ޖިޫރމަނާ ކުރުމަށްފަހު، 

އެއް އަހަރު ނުވީަންސ މާލެ ނުފޭބޭ ގޮތަށް ރަށަށް ފޮނުވާލެވެއެވެ. (ނޯޓް: މާލެ ނުފޭބޭނެއޭ ބުނެވޭ 

ބަހުގެ މާނަޔީަކ މާލޭގިައ ިދގުމުއްދަތަކަށް އިައްސ ހުރުމުގެ ހުއްދަ ނިުލބުމެވެ.) 

• މާލެ އަންނަ އުޅަނދަށް ރަށު އީޮފހުން ދޫކުރާ ކުޑަ ިސީޓއިާއ، މާލެ އިައްސ މިުނިސޕަލީްޓއަށް 

ިރޕޯޓް ިދނުމުން ނިެވންނާ ހަވާލުކުރާފޯމު އެ ދަތުރެއް ިނންމާފިައ ރަށަށް ިދޔުމާއެކު، ލްަސނުކޮށް 

ރަށު އީޮފހަށް ދައްކަންޖެހެއެވެ. 

ިމ ގަވިާއދީަކ، ިމހާރު ޢަމަލުކުރާ ގަވިާޢދެއް ނޫނެވެ. އުވާލާފިައވާ ގަވިާއދެކެވެ. ަސބަބީަކ ިމ 

ގަވިާއދު އުފައްދަން ޖެހުނު އްަސލު މައަްސލަ ޙައްލުވުމެވެ.  ިދވިެހ ރާއްޖެއަށް އިައ ތަރައީްޤގެ 

ރެކޯޑުގިައ އެބަހުއްޓެވެ.  ަސރުކާރުގެ  ވަނަވަރު  ރައިްޔތެއްގެ  ބަދަލާގިުޅގެންނެވެ. ކޮންމެ  ހެޔޮ 

ގާތުގިައ  ީމހުން  ގޭގޭ  މާލޭގެ  ީމހުން  ރަށްރަށުގެ  އެހިެނހެން  އެބައޮތެވެ.   ފުދުންތިެރކަން 

ނިޯކީރކޮށްގެން އުޅެންޖެހުނު ޒަމާން ފްަސީދިފއެވެ. 
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މާލޭގެ މަގުމައާްޗެބހޭ ގަވާިއުދ (1990):

ނޮވެމްބަރު   10 ކުރައްވާފިައވީަނ  އާންމު  ާޝިއޢުކުރައްވިައ،  ގަވިާއދެއް  މަގުމައްޗާބެހޭ  މާލޭ 

1990ގައެވެ.  ޖުމުލަ 21 ނުކުތާގެ މައްޗަށް އެކުލަވިައލިެވފިައވާ ިމ ގަވިާއދީަކ ކީުރއުްސރެ 

ޢަމަލު ކުރެވެމުން އިައ ބައެއް އޫުސލުތައް ިހމަނުއްވިައގެން އެކުލަވާލައްވާފިައވާ ގަވިާއދެކެވެ. 

ިމ ގަވާިއުދގެ ަބއެއް ުނުކތާގެ މައަްޗްށ ުކުރކޮްށ ަބލަިއުލްނ:

މަގުމައްޗަށް  އޭރު  ތަކިެތ  މަުސޅުފަދަ  އްަސދިޫނ،  ހާ،  ކުކުޅު،  ބަކިަރ،  ގިެރ،  މާލޭގިައ   •

ދޫކޮށްލިައގެން ގެންގުޅޭކަން އެނގެއެވެ. ިމކަން މަނާކުރައްވާފިައވެއެވެ. 

ީމހުން  ތަންތަނުގިައ  ފަދަ  ޖާގަ  އޮންނަ  ބޭރަށް  މާރުކޭޓުތަޅަންގަނޑުން  މަގުމީަތގަޔިާއ،   •

ިނދިައއުޅޭކަން އެނގެއެވެ. އެކަން މަނާކުރައްވާފިައވެއެވެ. 

ިމތާންގިައ  އެތަން  ރަށުތެރޭ  ިވއްކުމަށް  އެއްޗީެހގިައ ތަކިެތ  ީވލްބަރޯފަދަ  ޔާތަކިާއ،  • އަތްގިާޑ

ީމހުން ިތބީޭތ، އެކަން ވިަކ އޫުސލަކުން ހަމަޖައަްސވާފިައވެއެވެ. 

• މުދާ ހްުސކުރާ ލަކިުޑ ފިޮށތަކިާއ، ތެޔޮހްުސކިުރީފފާ ފަދަ ތަކިެތ މާލޭ މަގުތައް މީަތހުންނަކަން 

ދަގަނޑުބަންދުތަކިާއ  މޮހޮރުތަކިާއ،  އޭގެ  ރޫޅިައ  މަގުމީަތގިައ  ފިޮށތައް  ލަކިުޑ  އެނގެއެވެ. 

ިފލާއިަރތަކުގެ ަސބަބުން ިހނގިާބނގާވާ ީމހުންނަށިާއ، އެއްޗިެތ ދުއްވާ ީމހުންނަށިާއ ތަކެއްޗަށް 

ގެއްލުނިްލިބ، ދިަތ ފޯރަމުންދީާތ އެކަންމަނާކުރައްވާފިައވެއެވެ. 

• ިމޔަރު އުރަހަޔިާއ، ިމޔަރު ިނގޫ އިަދ ހިުއިފލަނޑާ ލޮނުމްަސ ފަދަ ތަކިެތ މާލޭ މަގުމީަތގަޔިާއ، 

ިހއިްކިބމުގިައ އީަވލިައ ހެދުންމަނާކުރައްވާފިައވީާތ، އީެއވްެސ އޭރު މާލޭގެ ހާލަތު އޮތްގޮތްކަން 

އެނގެއެވެ. 

ިބމެާބހޭ ޤާޫނުނގެ ތާީރޚް:

އެންމެ  ރައިްޔތުންނަށް،  ިދވިެހ  ިޙމާޔަތް  ޤާނޫނެއްގެ  ކޮމްޕިްރހެނިްސވް  ިބމާބެހޭ  ރާއްޖޭގިައ 

ފުރަތަމަ ިލބީުނ 2002ވަނަ އަހަރުއެވެ.  

ިބމާބެހޭގޮތުން،   ކޮންމެ ޒަމާނެއްގިައވްެސ، އެޒަމާނެއްގެ ިންޞބަތުން،  ހަމަޖިެހފިައ އޮންނަ 

އޫުސލުތަކަކާ ހަމަތަކެއް އޮތެވެ. ރްަސކަމުގެ ޒަމާނުގިައ ވްެސ ޢަމަލު ކުރެވެމުން ިދޔަ ގޮތްތަކެއް 

ހުއްޓެވެ.   ބަދަލުތަކެއްވްެސ  އިައ  ފަހު  ިލބުމަށް  ޙަޔާތެއް  ޤާނީޫނ  ިދވިެހވިެރކަމަށް  އޮތެވެ. 

ވިަކވިަކ  ިހމެނޭ  ތެރޭގިައ  ޤާނޫނުތަކުގެ  ތެރޭގިައ އާންމު  އަހަރުތަކުގެ  1970ގެ  ފަހުން  އޭގެ 

މާއްދާތަކެއްގެ ގޮތުގިައވްެސ ިބމާބެހޭ އޫުސލުތަކެއް އޮތްޒަމާނެއް ިދޔައެވެ. 

 ފެންނަން ހިުރ ިލޔުންތަކުން އެނގޭގޮތުގިައ 19ވަނަ ޤަރުނުގެ ކީުރކޮޅުގިައ ވްެސ ިދިރއުޅެން،  

ިލިބީދފިައވެއެވެ. އޭރު  ިމ  ީމހުންނަށް  ޙައްޤު  ިމލްކުވިެރކަމުގެ  ގިޯތ ގަނިެވއްކުމިާއ، ިބމުގެ 

ޙައްޤު ިލިބދެވީެނ ރްަސގެެފާނުގެ ފަތްކޮޅަކުންނެވެ. 
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ރާއްޖޭގިައ ިބމާބެހޭ ގަވިާއދެއްގެ ގޮތުގިައ ފެންނަން އޮތް އެންމެ ދުވްަސީވ އެއް ގަވިާއދީަކ، 

ނަވާރަަސތޭކަ ހަތިްދހިައގެ އަހަރުތަކުގިައ ިލޔިެވފިައވާ ގަވިާއދެކެވެ. ިމ  ގަވިާއދު ނެރުއްވާފިައވީަނ، 

އޭރުގެ ިމިންސޓީްރ އޮފް ހޯމްއެފެއާރޒުގެ ދަށުން ިހންގަމުން އިައ، ލޭންޑް ރިެޖްސޓްރަޭޝން 

ިޑިވަޜނުންނެވެ. 

އާންމު ގޮތެއްގިައ ކީުރގިައ ިބމާބެހޭ ގަވިާއދުތައް އެކަށަ އަޅުއްވާފިައވީަނ،  ދިާޚީލ ވުޒާރާޔިާއ، 

އަތޮޅުތަކުގެ ކަންކަމަށް އެޒަމާނެއްގިައ ޚާއަްޞކުރިެވފިައވާ މުއައަްސާސިއންނެވެ.  ހަމައެހެންމެ 

ފަދަ  އެ  މައަްސލަތައްކަމަށްވީާތ،  ތިަރކިައގެ  ިގނަމައަްސލަތަކީަކ،  ިބމާބެހޭ  އެދުވްަސވަރު 

ގޮތުގިައ އެފަރާތަށް  އޮންނީަނ، ވަަޟީޢވިަކ ޤާނޫނެއްނިެތ، ަޝރީުޢދިާއރާގެކަމެއްގެ  ކަންކަން 

ދޫކޮށްލިެވފައެވެ.   

ގަވިާޢދުތަކަށް  އިައ  ކުރަމުން  ޢަމަލު  ކީުރގިައ  ިލބުމުން  ިޙމާޔަތް  ޤާނޫނެއްގެ  ިބމާބެހޭގޮތުން 

2004ވަނަ އަހަރިާއ 2004ވަނަ އަހަރިާއ 2004ވަނަ  2003ިއްޞލާޙު ގެނެވުނެވެ. އާ ގަވިާއދުތައް އެކުލަވާލެވެމުނިްދޔައެވެ. 2003ިއްޞލާޙު ގެނެވުނެވެ. އާ ގަވިާއދުތައް އެކުލަވާލެވެމުނިްދޔައެވެ. 2003

އަހަރުވްެސ ިމ މަަސއްކަތް ިމިންސޓީްރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކުރައްވާފިައވެއެވެ. ިމ ގަވިާއދުތައް 

އެކުލަވާލައްވީަނ ޒަމާނާގުޅޭ ގޮތުން ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެންނަވަމުންނެވެ.  ިބމާބެހޭގޮތުން އުފެދޭ 

ޢުމްރީާނ،  ިއޤިުތާޞީދ،  ިއޖިުތމީާޢ  ކުރައްވަމުންނެވެ.   ިދރާާސ  ބައްލަވިައ  މައަްސލަތައް 

ިއތުރަށް   ިއރާުޝދުގެ  ލަފަޔިާއ  މިުނިސޕަލީްޓގެ  މާލޭ  މައަްސލަތެކެވެ.  ތަފާތު  ަޝރީުޢ  އިަދ 

ަސރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ދިާއރާތަކުގެ ބޭފުޅުންނިާއ މްަޝވަރާ ކުރައްވިައ ލަފާހޯއްދަވަމުންނެވެ.  ިމ 

މަަސއްކަތް ިމހާރުވްެސ ދީަނ ިހނގަމުންނެވެ.  

ިބމެާބހޭ ޤާޫނުނގެ ަދުށްނ ހާަދފިައވާ ަބއެއް ގަވާިއުދ 

ިދިރއުޅުމްަށޓަކާ ަބްނޑާަރގިޯތ ޫދުކުރމެާބހޭ ގަވާިއުދ

ިމ ގަވިާއދުގެ ަސބަބުން، ގީޯތގެ ކުޑަބޮޑިުމން ކަނޑައިެޅގެން ިދޔައެވެ. އިެކ ޒަމާނުގިައ އިެކ 

ިދޔައެވެ.  ނިެތގެން  އިައ ތަފާތުތައް  ގިޯތ ިދނުމުގިައ ގެންގުޅެވެމުން  ރަށުގިައ އިެކީމހުންނަށް 

އެންމެންނަށް އެއް ިމންގަނޑަކުން ިބނިްދނުމުގެ ިނޒާމު ތަޢާރުފު ިވއެވެ. ިބމުގެ އަގުވަޒަންކުރިެވ 

އޫުސލު  ހަރުދަނާ  ިހފުމުގެ  ބޭނުން  ިބމުގެ  ގޮތެއްގިައ  ްސޓްރީެޓިޖކް  ކުރިެހގެން  ރިޭވ  ދުރަށް 

އެނގޭނޭހެން،   އެންމެންނަށް  ިލޔިެވ،  ގަވިާއދެއް  ގޮތުން،   ިބމާބެހޭ  އައެވެ.   އުފިެދގެން 

ިއޢްލާނު ކުރެވުނެވެ.  ިމ އޫުސލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ތަނީްފޒު  ދެފުށްހާމަ ިސޔަާސތެއް 

ކުރެވެން ފެށުނެވެ. އަލަށް ތަޢާރުފު ކުރެވުނު ިމ ގަވިާއދު ބުނާގޮތުން، ިމ ގަވިާއދުގެ ދަށުން 

ދޫކުރެވޭ  ގޯއްޗެއްގެ ބޮޑު ިމނީަކ، 600 އަކަފޫޓެވެ.  

ުނއުފުލޭ މާުދ ތަިރކަިއްނިލިބގްެނ ަބްނޑާަރގީޯތގެ ިބމްުނ ިލުބމެާބހޭ ގަވާިއުދ 

ިމ ގަވިާއދުން ިލިބދޭ އެންމެ އެދެވޭ ޙައްޤީަކ، ތިަރކަ މުދާބެހުމުގިައ ިބމުގެ ތަނަވްަސކަން ނެތް 

ީމހުންނަށް ިއްސކަން ިލބުމެވެ. ިބމުން ބިައިލބުމުގިައ އެފަދަ ީމހުންނަށް ފުރަުޞތު ފިަހވުމެވެ. 
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117ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ

ގޯއާްޗިއ ގީޯތގިައ ހާަދ ިޢމާރާތް ުކްށަޔްށ ިދުނމެާބހޭ ގަވާިއުދ   

ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދީޭމހާގެ ޙައްޤުތަކިާއ، ކުއްޔަށް ިހފާފަރާތުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތިެރ 

ކޮށްދެއެވެ. ދެފަރާތުގެ ިޒންމާތަކިާއ، ރައްކާތިެރކޮށް ިހފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަތައް ބަޔާންކޮށްދެއެވެ. 

ިމ ގަވިާއދު ބުނާގޮތުން ިދިރއުޅުން ނޫން ބޭނުމަކަށް ކުއްޔަށް ދެވީޭނ، 10 އަހަރަށެވެ. އެހެން 

ނޫންނަމަ 15 އަހަރަށް ދިެވދާނެއެވެ. 

އެއްމުެދ ިޢމާރާތާެބހޭ ގަވާިއުދ  

އެއްމެދު ިޢމާރާތުގެ ގޮތުގިައ މާނަ ކުރެވީެނ، ިގނަ  ބައެއްގެ ިމލިްކއްޔާތު ިހއާްސކުރާ ިބމެއްގިައ  

ިޢމާރާތެވެ. ިމ ގަވިާއދުގެ ދަށުން ިމ ފަދަ ިޢމާރާތް އިެކ  އިެކ ބިުރބިުރޔަށް ހިެދފިައ ހުންނަ 

ިމ  ބުނާގޮތުން،  ގަވިާއދު  ކޮށްދެވެއެވެ.  ރިަޖްސޓީަރ  ފަރާތްތަކަށް  އިެކ  ވިަކން  ބިުރ  ބިުރ 

އޫުސލުގެ ދަށުން އީެމހަކަށް ިލބޭބިައ، ކުއްޔަށް ިދނުމިާއ  ިވއްކާލުމުގެ ޙައްޤުވްެސ އޭނާއަށް 

ިލިބގެންވެއެވެ.   

ގެަނިވއުްކމެާބހޭ ގަވާިއުދ 

  ިމގަވިާއދުގެ ދަށުން ިބންގަތުމިާއ ިވއްކުމުގެ އޫުސލުތައް އެކަށައިެޅ ހަރުދަނާވެގެން ިދޔައެވެ. 

ިބމީަކ ބަންޑާރަ ިބންކަމަށްވެފިައ، ރާއްޖޭގިައ ިމިހނދަށް ިގނަ ބަޔަކަށް ިބންނިުލބުމުގެ ދިަތކަން 

ފޯރާފިައވީާތ، ީވހާވްެސ ހަރުދަނާ އޫުސލުތަކެއް ިމކަމުގިައ ކަނޑައިެޅފިައވެއެވެ. ިބން ގަތުމިާއ 

ިވއްކުމެވެ. އިަމއްލަކުރުމެވެ. އަގު އަދާކުރުމުގިައ އިެކ އަހަރުތަކަށް ބަހާލިައގެން އަގުއަދާކުރުމެވެ. 

ނެގުމިާއ،  ޓެކްްސ  ިބނިްބމުން  ބާވަތެއްގެ  ވިަކ  ކަނޑައަޅާފިައވާ  ގަވިާއދުގިައ  އެހެންމެ  ހަމަ 

ބާޒާރެއް  ގަނިެވއްކުމުގެ  ިބން  ިއތުރަށް  ީމގެ  ކަންކަމެވެ.  ފަދަ  ކުރުން  ރިަޖްސޓީަރ  ރަހުނު 

އުފިެދފިައވެއެވެ.  ރްަސީމ ހިައިސއްޔަތެއް ިލިބގެން ނޫންަސ ިމ ކަމުގިައ ިވޔާފިާރ މެދުވިެރން، 

ނުވަތަ ބްރޯކަރުން ިމހާރު އެބަ  ޙަރަކާތްތިެރވެއެވެ.  ކިުރޔަށް އޮތްތާނގިައ އެފަދަ ފަރާތްތައް 

ވްެސ ަސރުކާރުގިައ ރިަޖްސޓީަރކޮށް ޤާނީޫނ ހިައިސއްޔަތެއް ިލިބގެން އެކަން ކުރުމުގެ ހަރުދަނާ 

އޫުސލެއް ޤިާއމުވުން ވަރަށް ގާތްކަމަށްފެނެއެވެ. 

ިބމިާއ ިޢމާރާތް އިަދ ފުެލޓް ަރހުުނުކުރމެާބހޭ ގަވާިއުދ 

ދެފަރާތަށް  ކޮށްދެއެވެ.   ރައްކާތިެރ  ޙައްޤުތައް  ދެފަރާތުގެ  ވްެސ  ަސބަބުން  ގަވިާއދުގެ  ިމ   

ިޙމާޔަތްތިެރކަން ދެއެވެ.  ިމ މުޢާމަލާތުގިައ ޖެހޭ މައަްސލަތަކުގިައ ކޯޓަށް މައަްސލަ ހުށަހެޅުމުގެ 

ފުރަުޞތު ިލިބދެއެވެ. ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާފިައވެއެވެ. 

* * * * *
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މާލޭގެ މަގުތައް ހުެދމުގެ މްަޝރޫޢު
ެޗޕްޓަރ : 6  

1984މާލޭގެ މަގުތައް ރަނގަޅުފެންވަރަކަށް  ހެދުމުގެ ޢަމީަލ މަަސއްކަތް ފެށީުނ 1984މާލޭގެ މަގުތައް ރަނގަޅުފެންވަރަކަށް  ހެދުމުގެ ޢަމީަލ މަަސއްކަތް ފެށީުނ 1984 ވަނަ އަހަރުގެ 

އޯގްަސޓްމަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ނަމަވްެސ މާލޭގެ މަގުހެދުމުގެ ތީާރޚީަކ ޒަމާނީްވ  ތީާރޚެކެވެ.  ތަފާތު 

ިތންމަރުޙަލާޔަކަށް އެ މަަސއްކަތް ބަހާލިެވދާނެއެވެ. އީެއ ވިެލމަގުގެ ދުވްަސވަރިާއ ިސމެނިްތން 

މަގުހެދުމުގެ ދުވްަސވަރިާއ، ިމ ހާރު ިމފެންނަ ފަދިައން، ތުނޑުގާ އަތުރިައގެން މަގުހެދުމެވެ. 

ވިެލމަގު 

ިކޔީަނ އެންމެ ކީުރއުްސރެ މާލޭގިައ މަގު ހަދަމުން އިައ ގޮތަށެވެ. ނުވަތަ  ވިެލން މަގުހެދުމޭ 

މިެލމަގޭ ިކޔީަނ އެޒަމާނުގިައ މަގުތައް ހެދެމުން އިައގޮތަށެވެ.  މިައގަނޑު ިތންގޮތަށް ވިެލމަގުވްެސ 

ހަދިައ އުޅުނެވެ. 
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 ވާރޭވެހުމިާއ އެނޫންވްެސ ބައެއްކަންތައްތަކާހިެދ  ބޭނުންކުރަން އުނދަގޫވާފަދަ ގޮތްތައް މަގުމަގަށް 

ިދމާވެއެވެ. އިަޑގުޑަންވެއެވެ. ބޮޑިެތ ފެންގަނޑުގަނޑު ހިެދ ވަޅުގަނޑުތައް އުފެދެއެވެ. ނީޫނ 

ިހރަފްުސވެއެވެ. 

ފްަސގަނޑު  އުދިަލން  އެއްގޮތީަކ،  ކުރެވުނު  މަަސއްކަތް  އޭރު  ޙައްލުކުރަން  މައަްސލަ  ިމ 

ޖަހާފިައ މަށަންދިަތން އެއްވަރުކޮށް ފްަސގަޑު މީަތގިައ ގިޯނއަޅާފިައ ލަކިުޑއެއްޗަކުން ގިޯނމީަތގިައ 

ތަޅާހަރުކުރީަނއެވެ. ގިޯނމީަތގިައ ތަޅާލުމުގެ ކިުރން ގިޯނމައްޗަށް ފެންޖެހުން އޮވެއެވެ. އެމަަސއްކަތް 

އެގޮތަށް ކޮށްފިައވީަނ އޭރުގެ ވުޒާރަތުއްދިާޚިލއްޔާ ިއންނެވެ. 

މީަތގިައ  ފްަސގަނޑު  އުދިަލން  އަނެއްގޮތީަކ،   ކުރިެވފިައވާ  މަަސއްކަތް  ވިެލމަގުހެދުމުގިައ 

މަގުނުތަޅިައ   ފެންޖަހާފިައ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވްެސ  ފަހު  އެޅުމަށް  މަށަންދިަތ  ރަގަޅަށް  ތަޅާފިައ 

މަގުތަށް ދޫކޮށްލީަނއެވެ. 

ޓްރެކްޓަރެއްގެ  ފަހުކޮޅުގިައ  އަހަރުތަކުގެ  1980ގެ  ފަހުން،  އުފެއްދިެވ  މިުނިސޕަލީްޓ  މާލޭ 

ފަހަތުގިައ ”ފުނާދަތްގަނޑެއް‘‘ ހަރުކޮށްގެން، އެ އުނޅަދުގެ އީެހގިައވްެސ މަގުތައް ފްަސގަނ

ޑުޖަހާފިައވެއެވެ.  އެއަށިްގނަ ީމހުން ިކޔާ އުޅީެނ ފޫއެނބިުރއެވެ. އޭރުމަގުހެދުމަށް ބޭނުންކިުރ 

އެއްޗިެހ ިމހާރު ޏ. ފުވައްމުލަކު، ހދ. ކުޅުދުއްފިުށ، އިަދ ހައްދުންމީަތގިައ ބޭނުން ކުރެވެމުން 

އެބަދެއެވެ.

ވިެލމަގު ހެދުމުގިައ ފްަސގަނޑު ހަދިައފިައ އޮންނީަނ މެދަށް އްުސކޮށް ދެފަރާތަށް ފެންފިަހވާގޮތަށެވެ. 

ިމހެންވުމުން މަގުގެ ދެފަރާތުގިައ ހުންނަ ގޭގޭގެ ތެރެޔަށް  ފެންގަނޑު ދިެމގަނެއެވެ. ިމކަމުގެ 

ަޝކުވާތައް އުފެދެއެވެ. 

ނިުވއެވެ.   ކަމަކަށް  ހައްލެއް  ވިެލމަގީަކ،  ނަމަވްެސ  އީެހގިައ  އުނޅަދެއްގެ  ދަތްގަނޑީުލ 

ިދމާޔަށް  ހިުރހާ  މަގުގެ  ފްަސތައް  ކަހަމުން  ފްަސގަނޑު  އެއްކޮޅުން  ހެނދުނުއުްސރެފަށިައގެން 

އެއްވަރަށް ބަހަމުން، ”ބަރު ރޯލުން‘‘ ފްަސގަނޑު އެއްވަރުކުރަމުން ގްޮސ ިނމެންވެފިައ އޮއްވިައ 

މަގުގެ އަނެއްކޮޅަށް ވިެހލާ ވާރޭ ފެންފޮދަކުން މިުޅ ދުވަހުގެ މަަސއްކަތް ބޭކާރުވެދެއެވެ.   ިމފަދަ 

ކަންކަން އެތައްފަހަރު ިދމާވެ ތަކުރާރުވެފިައވްެސ އެބަހުއްޓެވެ.  އެހެންކަމުން އެނޫން ކޮންމެ 

ވްެސ ގޮތަކުން ިމ ކަމުގެ ހައްލާ ހަމަޔަށް ދެވޭތޯ ިވްސނަންޖިެހއްޖެއެވެ. 

އެދުވްަސވަރުއޮތް  ިހނގުމަށްފަހު،  މްަޝވަރާތައް  މެދުގިައ  ދިާއރާތަކުގެ  ކަމާބެހޭ  ަސރުކާރުގެ 

މަގުތައް  މާލޭގެ  ިނންމީެވ  ފަރާތުން  ލޭބަރގެ  އެންޑް  ޕަބިްލކްވާރކްްސ  އޮފް  ޕާރޓްމަންޓް  ިޑ

ިސމެންޓް ްސޓިްބލިައޒް ކުރުމަށެވެ. ިމީއ މަގުހެދުމުގެ މިައގަނޑު ދެވަނަ މަރުޙަލާއެވެ. 
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އިަކިރ އޮިޑފަހުަރ:

މާލޭ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަަސއްކަތީަކ މިުޅ ިދވިެހ ރާއްޖެ ބިައވިެރިވ މަަސއްކަތެކޭ ދެންނިެވދާނެއެވެ. 

ފަރާތްތަކަށް  ަޝއުޤުވިެރވާ  ކުރެއްވުމަށް  ހިަދޔާ  އިަކިރ  ގަލިާއ  ވެއްޔިާއ  މަަސއްކަތަށް  ިމ 

އެފުރަުޞތު ހުޅުވާލެއިްވއެވެ.  އެވަގުތު މިުޅ ިދވިެހ އުންމަތް އީޮތ އެކަމުގިައ އަވިަދ ނިެތފައެވެ. 

އަންހެނެއް ިފިރހެނެއް ތަފާތެއް ނެތެވެ.  އިެކ ރަށްރަށުގެ ރައިްޔތުންގެ ފަރާތުންނިާއ އަވަށްއަވިާއ 

ފަހަރު މާލެއިައްސ މިުޅމާލޭ ފަޅުތެރެ  ކުލަބު ޖިަމއްޔާތަކުގެ ފަރާތުން ިމ ތަކިެތ ިހފިައގެން އިޮޑ

ފުރާލިައިފއެވެ. ބެރުޖަހަމުން ލަވިަކޔަމުންނެވެ. ނަށަމުން އުފާކުރަމުންނެވެ.    ދިޯނ ފަހަރުގިައ 

ކިުޅވަރުތަކީަކ  ކުޅެމުނިްދޔަ  ގޮތުން  ިފލުވުމުގެ  މިުނއަވްަސ  ިދދަފިަތތަކިާއ،  ދަމާލިެވފިައވާ 

މަަސއްކަތުގެ ރޫޙު ިއތުރު ކުރިުވ ވީަސލަތްތަކެވެ. އެއްވްެސ އުޖޫރައެއް ިލބުމެއް ނިެތ ިހލާޭސބަހަށް 

ިދވިެހ ރައިްޔތުން ކިުރ ިމ މަަސއްކަތީަކ ޤައީުމ ގޮވާލުންތަކަށް ިއޖާބަ ިދނުމުގެ ނަމޫނާއެކެވެ. 

އަދުގެ  ނަމަވްެސ  ފޮޓޯޔަކުން  ިމާސލެކެވެ.  ިކޔަމަންތިެރކަމުގެ  ލިޯބވުމިާއ  ވިެރންދެކެ  ގައުމާ 

ީޖލުބަލިައލަން މިުހންމު ޙީަޤޤަތްތަކެކެވެ.

އިަކިރ ހިަދޔާކުރުމުގެ މަަސއްކަތް - ކިުޅވަރިާއ ފިޯރޔާއެކު.

އިަކިރ ހިަދޔާކުރުމުގިައ 

ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގެ 

ފުންގެ  އީޮފހުގެ މުވައްޒަ

ބިައވިެރވުން. 

އިަކިރ ހިަދޔާކުރުމުގިައ 

ރާއްޖޭގެ އިެކ އަތޮޅުތަކުގެ 

ބިައވިެރވުން. 

އިަކިރ ހިަދޔާކުރުމުގިައ 

ރާއްޖޭގެ އިެކ ޖިަމއްޔާތަކުގެ 

ބިައވިެރވުން. 
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މާލޭގެ މަގުހުެދމިާއެބހޭ ފްަނޑެއް ހުޅުވްުނ:

ިމ  ފަންޑު“  އީެހވާ  މަގުހެދުމަށް  ”މާލޭގެ  ގޮތުން  ހޯދުމުގެ  އީެހ  މްަޝރޫޢަށް  މަގުހެދުމުގެ 

1987 މާރޗް 1987 މާރޗް 1987 ގިައ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ އަލްއްުސތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  12ނަމުގިައ 12ނަމުގިައ 12

ފަންޑެއް ހުޅުއްވިައ ދެއިްވއެވެ. ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ ިމ ފަންޑު ހުޅުއްވިައ ދެއީްވ އެމިަނކުފާނު 

ރާއްޖިެއން ބޭރަށްފުރާ ވަޑިައގަތުމަށްޓަކިައ އެއަރޕޯރޓަށް ވަޑިައގެން އެތާ ހުންނަވިައގެންނެވެ. 

ިމ ފަންޑަށް އެންމެފުރަތަމަ ފިައާސގެ އީެހފުޅެއް ވެދެއީްވވްެސ އެ މިަނކުފާނެވެ.

ަނމާޫނ މަގު:

ޔާރުމަގު ހަދަން ިނންމިެވއެވެ.   ތަޖިުރބާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެންމެ   ފުރަތަމަ  މާފަންނު ފިަޑ

މަަސއްކަތުގިައ  ފެށުނެވެ.   ިމމަަސއްކަތް  ތެރޭގިައ  މަހުގެ  އޯގްަސޓް  އަހަރުގެ  ވަނަ   1984

ޙަރަކާތްތިެރވެފިައވީަނ،  ވީަނ އެދުވްަސވަރު ޕަބިްލކްވާރކްްސގެ ިބނިްހއްކުމުގެ މަަސއްކަތުގިައ 

މަގުގެ  ިމ   އަތުންނެވެ.  މިުޅން  ކީުރ  މަަސއްކަތް  ީމހުންނެވެ.  ހައެއްކަ  ިދވިެހންގެ  އުޅޭ  

ހެދުމަށް  ިމމަގު  ހޭދިަވއެވެ.  ދުވްަސ   9 ހަތަރުމަހިާއ  ކުރުމަށް  މަަސއްކަތް  ީމޓަރުގެ   115

ޔާރުމަގިާއ، ިލީލމަގު  174،789.77 ރިުފޔާ ޚަރަދިުވއެވެ.  ނަމޫނާ ދެމަގުގެ ގޮތުގިައ ފަނިޑ

ހަދިައިނންމުނެވެ.  އިަދ އެނޫން މަގުތައްވްެސ ހިެދފިައވެއެވެ. 

ަނމާޫނ މަގުގެ ތަޖިުރާބ ިކިހެނއް؟ 

ނުފެނުނެވެ.  ކަމަކަށް  ކަމެއް  ކިާމޔާބު  ހެދީުމ އެހާ  މަގުތައް  ިސމެނިްތއިާއ އިަކިރ އަޅިައގެން 

ގޮތެއް  ކިާމޔާބު  މާ  އީެއ  އެނގީުނ   ތަޖިުރބިާއން  ިލބުނު  ފަނިޑޔާރުމަގުން  ިލީލމަގިާއ  

ނޫންކަމުގައެވެ. ކަރަންޓުގެ މައަްސލައެއްގިައ، ނުވަތަ ފާޚާނާ ހިޮޅއެއްގެ މައަްސލިައގިައ ިބމުން 

ޖެހީެނ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އުނދަގޫކަމަކަށެވެ.  ވަރަށް  އެކަންވީަނ  ޖެހުންަސ  ކޮންނަން  ތަނެއް 

ވަގުތެއް  އެތައް  ިމކަމަށްވްެސ  ނަގާށެވެ.  ީކހާލިައގެން  އަެސރަހައްދެއްގެ ’‘ކޮންކީްރޓްގަނޑު‘‘ 

ހޭދަވެއެވެ.  ތާރު އަޅިައގެން މަގުތައް ހެދުމަށް ިޚޔާލުކުރިެވފިައ އެކަންވްެސ ދޫކޮށްލަން ޖެހީުނ 

ިމ ފަދަ ަސބަބުތައް ހީުރމައެވެ. 

މަގުތައް ަސރވުޭކުރްނ:

ކުރެވުނެވެ. އެކަމަށް  ަސރވޭތައް  ހެދުމަށްޓަކިައ ތަފާތު  ޒަމީާނ ފެންވަރަކަށް  މަގުތައް  މާލޭގެ 

ދާނެ ޚަރަދުގެ ަސރވޭއެވެ.  މަަސއްކަތަށް ހޭދަވާނެ މުއްދަތެވެ.  ިގނަދުވަހަށް ދިެމ އޮންނާނެ 

ގޮތެވެ. ޚާއަްޞކޮށް ބޮޑިެތ މަގުތަކެވެ. 

1986 ވަނަ އަހަރުގެ ކީުރކޮޅުގިައ  މަގުތަކާބެހޭ ަސރވޭއެއް ކުރެވުނެވެ.  ިމ ަސރވޭ ކީުރ 

ިފިޒކަލް  ފޯރ  އީޮފްސ  ކުރެވެމުނިްދޔީައ  މަަސއްކަތް  ކުންފުންޏަކުންނެވެ.    ްޝީރލަންކާގެ 

ޕްލިޭނންގ އެންޑް ިޑޒިައން އިާއ މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ މަގުހެދުމާބެހޭބަޔާ ގިުޅގެންނެވެ.  މާލޭ 

އެ  މަަސއްކަތް  އެ  ަސރުކާރުން  އުފައްދަވިައ  ެސކަްޝނެއް  މަގުހެދުމާބެހޭ  މިުނިސޕަލީްޓގިައ 
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ެސކަްޝނާ ޙަވާލު ކުރައްވާފިައވީަނ، 1 ޖުލިައ 1996ގައެވެ.

ހިުރހިައ  ބޮޑިެތ   މާލޭގެ  ހަމައެކިަނ  ގޮތުގިައ   ދެއިްކ  ަސރވިޭއން  ީޓމުގެ  ްޝީރލަންކާގެ 

މަގުތަކެއް، ތާރުއަޅިައގެން ނުވަތަ ިސމެނިްތ އަޅިައގެން ހިެދކަމުގިައިވޔްަސ، ނުވިަދހަ ިމިލޔަން 

ިދވިެހ ރިުފޔާ ޚަރަދުވާނެއެވެ. 

ބޭުރގެ އެީހ:

މްަޝރޫޢެކެވެ.  ކުރެއިްވ  ހޭދަތަކެއް  ބޮޑިެތ  ަސރުކާރުން  މްަޝރޫޢީަކ،  މަގުހެދުމުގެ  މާލޭގެ 

ިމ  ހިުރގޮތުން،  ހާލަތު  ރާއްޖޭގެ  އޭރު  ބޮޑުކަމިާއ،  ޚަރަދުތައް  މްަޝރޫޢުގެ  އެހެންމެ  ހަމަ 

ކަމާބެހޭ  މްަޝވަރާތައް  ކަމާގުޅޭ  ިމ  ހޯއްދަވަންޖެހުނެވެ.   އީެހތިެރކަން  ބޭރުގެ  ކަމުގިައ 

ޕަރޓް  މުއައަްސާސތަކުގެ މެދުގިައ ބޭއްވުނެވެ. މްަޝވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިެނ އޭރުގެ ިޑ

މަންޓް އޮފް ޕަބިްލކްވަރކްްސއިާއ، ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގެ އީޮފހުގައެވެ.  ިމ ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

ކޮޅެއްގެ  ދުވްަސ  ކުޑަ ިނންމެވުމެވެ.   ހުޅުވާލަން  ފުރަުޞތު  ޓެންޑަރަށް  ނީަތޖާޔަކަށްއީައ، 

ތެރޭގިައ ިބޑްޑިޮކޔުމަންޓްްސ ތައްޔާރުކުރަން ިއޢުލާން ކުރެވުނެވެ. ިއޢުލާން އިާއ ގިުޅގެން ބޭރުގެ 

28 ކުންފުންޏަކުން އަގުތައް ިލބުނެވެ. ހުށަހެޅުނު އަގުތަކުގެ ތެރޭގިައ އެންމެ ރަނގަޅު އަގެއް 

ހުށަހަޅާފިައވީަނ، އެދުވްަސވަރު މަލޭގެ ފާޚާނާ ިނޒާމުގެ މަަސއްކަތް  ިހންގަމުނިްދޔަ ޗިައނާގެ 

ކުންފިުނ ޗިައނާ ވޯޓަރްސ، ްސވަރޭޖް އެންޑް ިއލެކްޓިްރކް ކޮމްޕީެނ ިއންނެވެ. ިމކުންފިުނން 

ހުށަހަޅާފިައވާ އަގީަކ 96،375،000 ިމިލއަން ރިުފޔާއެވެ. އީެއ  7.5 ިމިލޔަން ޔޫ އްެސ 

ޑޮލަރެވެ. 

ިމއަގުތައް ިލބުމުން ރީައުސލްޖުމުހިޫރއްޔާގެ އީޮފހަށް ހުށަހެޅުނެވެ.   ހުށަހެޅުމުން،  ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

މަަސއްކަތުގެ  ކުރެވުނު  ިމގޮތުން  ިނންމިެވއެވެ.   ހޯއްދަވަން  އީެހ  ބޭރުގެ  ހޯދުމަށް  ޚަރަދު 

ިލބޭނޭގޮތް  އީެހއެއް  ިމންވަރެއްގެ  ކޮންމެވްެސ  ަސރުކާރުން  ޑެންމާރކް  ގޮތުން  ނީަތޖާއެއްގެ 

ހަމަޖެހުނެވެ.

ޑްެނމުާކގެ އެީހއާިއ، މަގުހުެދމުގެ ިތްނވަަނ މުަރޙަލާ:  

މަގުތަށް  މާލޭގެ  ިދޔިައރު،  ކުރަމުން  މަަސއްކަތް  އީެހހޯދުމަށް  ބޭރުގެ  މަގުހެދުމަށް  މާލޭގެ 

ވަރަށްބޮޑަށް ހަލާކުވަމުންދީާތ، ކިުރން ހެދުނު ނަމޫނާ މަގިާއ އެއްގޮތަށް ިސމެންޓް ްސޓިޭބލިައޒް 

1987 މާރޗް 1987 މާރޗް 1987ން ފިެށގެން ކިުރޔަށް ގެންދެވުނެވެ. މަގުތަކުގެ  7ކޮށްގެން މަގުހެދުމުގެ މްަޝރޫޢު 7ކޮށްގެން މަގުހެދުމުގެ މްަޝރޫޢު 7

ޙާލަތު ހިުރގޮތުން އިެހނދަށް އެކަށް ކުރެވެން އޮތް ގޮތެވެ. މަަސއްކަތުގިައ އުޅީުނ އެދުވްަސވަރު 

17ކްަސޓަމްްސގެ ިޢމާރާތް ކުރުމަށް މާލެ ގެނިެވފިައިތިބ ްސީރލަންކާގެ 17ކްަސޓަމްްސގެ ިޢމާރާތް ކުރުމަށް މާލެ ގެނިެވފިައިތިބ ްސީރލަންކާގެ 17 މަަސއްކަތު ީމހުންނެވެ. 

މީަޖީދމަގު  ފިެށގެން  ހަތަރުއަނގިޮޅން  ގުޅުނު  މީަޖީދމަގު  ޯސަސންމަގިާއ  ގޮވިައގެން  ިމީމހުން 

ގިައ  މީަޖީދމަގު  ވީަޙދެވެ.   މުޙައްމަދު  އަލްފިާޟލް  ޙަރަކާތްތިެރީވ  މަަސއްކަތުގިައ  ހެދުމުގެ 

1989ހިުރހިައ ކޮނުމެއް ކޮނުމިާއ ލެވެލްކުރުމުގެ މަަސއްކަތްކީުރ އަތުންނެވެ. ިމގޮތުން 1989ހިުރހިައ ކޮނުމެއް ކޮނުމިާއ ލެވެލްކުރުމުގެ މަަސއްކަތްކީުރ އަތުންނެވެ. ިމގޮތުން 1989 މާރޗްމަހު 

ޑެންމާރކް ަސރުކާރުގެ އީެހގިައ މަގުހަދަން ފެއްޓުމިާއ ހަމަޔަށް މީަޖީދމަގުން، ފީަރީދމަގުން، 

އިޯކޑްމަގުން 1.7 ީކލީޯމޓަރުގެ މަގު ިސމެންޓް ްސޓިޭބލިައޒް ކޮށްގެން ހިެދފިައވެއެވެ. 

ނުވަތަ،  ބްލޮކް   ލިޮކން  ިއންޓަރ  އީޮތ،  އެއްބްަސވުމުގިައ  އީެހގެ   ަސރުކާރުގެ  ޑެންމާކު 

ތުނޑުގާ ބޭނުން ކޮށްގެން މަގުތައް 1ިކލޯ ީމޓަރުގެ މަގު ހަދިައިދނުމެވެ. ިމ އެއްބްަސވުމުގިައ  

ޕްރިެޒޑެންޓް، އޮނަރަބްލް  ްވިައޒަރ ދަ  އެޑ ޮސިއ ކުރެއީްވ، ްސޕަެޝލް  ފަރާތުން  ދައުލަތުގެ 
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އަލްފިާޟލް ޢީަލ ޢުމަރު މިަނކެވެ.   1989 މާރޗް މަހުގެ ތެރޭގިައ ޑެންމާރކް ަސރުކާރުން 

1 ިކލީޯމޓަރުގެ މަގު ހައްދަވިައ ދެއިްވއެވެ. ިމމަަސއްކަތައް ހައެއްކަމްަސ ދުވްަސ ހޭދިަވއެވެ. 

ޑެންމާރކް ީމހުންގެ މަަސއްކަތްތައް ިހންގަމުން ިދޔަ ިއރު ަސރުކާރުން ކިޯޑނޭޓް ކުރައްވަމުން 

ގެންދީެވ އެދުވްަސވަރު މާލޭމިުނިސޕަލީްޓގެ ާސރވޭ ެސކަްޝން ިހންގެވުމިާއ ޙަވާލުވެހުންނިެވ 

އަލްފިާޟލް ޢަބްދުهللا ަސީލމް އެވެ. 

ިމީއ  އެހެންކަމުން  ތުނޑުގަލެވެ.  އެފަރުމާގެ  ިމވީަނ  އެތިުރފިައ  މާލޭމަގުތަކުގިައ  ިމހާރުގެ 

މަގުހެދުމުގެ ިތންވަނަ މަރުޙަލާއެެވެ. ތުނޑުގާ ބޭނުންކޮށްގެން މަގުތައް ހެދުމުން ކިުރން ިދމިާވ 

މައަްސލަތަކަށް އެދެވޭ ޙައްލެއް ިލބީުނއެވެ.  

މާލޭ މަގުހުެދމުގެ މްަޝރޫޢު ަރްސީމކޮްށ ފްަށޓަވިައ ެދއްވުމިާއ، ަސުރކާުރްނ ިމ 
މަަސއްކަތް ުކިރަޔްށ ގްެނެދވްުނ

1987 މާރޗް 1987 މާރޗް 1987ގިައ، ިޢއްޒަތްތިެރ  7މާލޭގެ މަގުހެދުމުގެ މްަޝރޫޢު، ރްަސީމކޮށް ފަށްްޓަވިައ ދެއީްވ 7މާލޭގެ މަގުހެދުމުގެ މްަޝރޫޢު، ރްަސީމކޮށް ފަށްްޓަވިައ ދެއީްވ 7

ރީައުސލް ޖުމްހިޫރއްޔާ އަލްއްުސތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމެވެ.  

ޑެންމާރކް ަސރުކާރުގެ އީެހގެދަށުން ހެދުނު 1 ިކލީޯމޓަރުގެ މަގުގެ މަަސއްކަތް ިނމުމަށްފަހު، 

ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން ިމ މަަސއްކަތް ކިުރޔަށް ގެންދިެވއެވެ. ތުނޑުގާ އަތުރިައގެންނެވެ.  30

ިޑެސމްބަރ 1989 ގިައ އިޯކޑްމަގުން ީތމުގޭ ދޮރުމިަތން ފިެށގެންނެވެ. މަަސއްކަތް ކިުރޔަށް 

12ގެންދީެވ  ިފިލީޕނުްސން،  12ގެންދީެވ  ިފިލީޕނުްސން،  12 ީމހުން ގެންނަވިައގެންނެވެ.  ިދވިެހންގެ ތެރޭގިައ ިމ މަަސއްކަތް 

ދަންނަ ީމހުންނެއް އޭރަކު، ނެތެވެ.  ވީަސލަތުގެ ގޮތުގިައ ބޭނުންކީުރ ޑެންމާރކް ަސރުކާރުގެ 

އީެހގެދަށުން ިލބުނު މިެޝނީަރ އެވެ. 

ިޢއްޒަތްތިެރ ރީައުސލް 

ޖުމްހިޫރއްޔާ އަލްއްުސތާޛު 

ް މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމ

މާލޭ މަގުހެދުމުގެ މްަޝރޫޢު، 

ރްަސީމކޮށް ފަށްްޓަވިައ ދެއްވުން.

މަގުހެދުމުގެ މަަސއްކަތް ކިުރއަށްދާގޮތް ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ ބައްލަވިައލެއްވުން.
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ޕިްރކާްސިޓްނގ ާޔރޑް:

މަގުހެދުމުގެ މަަސއްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާނޭ ޕީްރކްާސޓް ކޮންކީްރޓް އިައޓަމްްސ ތައްޔާރުކުރުމުގެ 

ގޮތުން ކޮންކީްރޓް ޔާޑެއްގެ ެސޓަޕެއް ހަދަންޖެހުނެވެ. ިމގޮތުން ގާ މުގުރާ މިެޝނެއް ބަހައްޓާ، 

ޔާރޑްގިައ ހަދަން ބޭނުންވާ ިޢމާރާތްތައް ހެދުނެވެ. އެތާނގިައ މަަސއްކަތްކުރާނެބަޔަކު ިސލޯނުން 

ގެނުވިައ، ޔާރޑްގިައ މަަސއްކަތް ފެއްޓުނެވެ.

މާލެއިާއ ިވިލނިގީލގެ މަގުހެދުމަށް ބޭނުންކުރެވީުނ މީުޅންވްެސ ޕިްރކްާސޓް ކޮންކީްރޓް ތަކިެތ 

ޔާޑެއް  ކޮންކީްރޓް  ޕިްރކްާސޓް  ފެށީުނއުްސރެންވްެސ  މަަސއްކަތް  މަގުހެދުމުގެ  ކަމަށްވީާތ، 

ިހންގަމުން ގެންދެވުނެވެ.

މަގުގެ މެދުތެރޭގިައ އަތުރާ ިއންޓަރލިޮކންގ ބްލޮކްްސ ިފޔަވާ، މަގުގިައ ބޭނުންކުރާ ފެނިްހންދާ 

ިނޒާމަށް ބޭނުންވާ ވަޅުތަކިާއ، ާސރިވްސ ޖަންކަްޝން، ކާނު، ކާނުގެމިަތ، ދުވާރުގިައ ބޭނުންކުރާ 

ޔާޑުގިައ ތައްޔާރުކުރެވޭ  ތަކެއްޗީަކ ޕީްރކްާސޓް  އިާއ އަތުރާގައު، ިމ އެންމެހާ  ކާރބްްސޓޯން 

ތަކެއްޗެވެ.

މަގުހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކީެތގެ ިއތުރުން އާމްދީަނ ިއތުރުކުރުމަށްޓަކިައ ކުރެވޭ މަަސއްކަތެއްގެ 

ގޮތުން، ިޢމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ގައުއެޅުމިާއ، އިަދ އެނޫންވްެސ ޕީްރކްާސޓް ކޮންކީްރޓްތަކިެތ 

ރާނާގަލިާއ  ިމގޮތުން  ިހންގެއެވެ.  ޔާޑެއް  ިއތުރު  ިމކަމަށްޓަކިައ  ކުރެވެއެވެ.  ކޮންކީްރޓް 

ިއންޓަރލިޮކންގ ބްލޮކްްސ އަޅިައގެން ިވޔަފީާރގެ ގޮތުގިައ ިވއްކަމުން ގެންދެވެއެވެ.

މަގުހުެދމުގެ މްަޝރޫޢަްށ ިހނގާފިައވާ ޚަަރުދގެ ތަފީްޞލް 2006-1986

ަ އަހަރު        އަހަރުގެ ޖުމްލަ             މިުޅ ޖުމްލ

        660،959.21            660،959.21       1986

  2،739،609.52           2،078،650.31       1987

6،236،430.04           3،496،820.52       1988

11،591،279.74           5،354،849.70       1989

21،221،700.45           9،630،420.71       1990

33،349،021.65          12،127،321.20       1991

   44،120،806.49          10،771،784.84       1992

59،011،680.51          14،890،874.02       1993

69،659،918.41          10،648،237.90       1994

80،682،384.04          11،022،465.63       1995

96،404،708.31          15،722،324.27       1996

115،593،545.03          19،188،836.72       1997

138،764،134.28          23،170،589.25       1998

156،431،867.13          17،667،732.85       1999

169،336،926.24          12،905،059.11       2000

177،059،938.83           7،723،012.59       2001

187،697،779.05          10،637،840.22       2002

196،549،892.57           8،852،113.52       2003
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205،402،170.01           8،852،277.44       2004

211،119،914.47           5،717،744.46       2005

212،507،863.04           1،387،948.57       2006

މާލޭގެ މަގުތައް ަރނގަޅު ފްެނވަަރކަްށ ހާަދ ިނމްުނ ފާހަގަ ުކުރްނ:

19 އީޮތ  ފާހަގަކުރުން  ިނމުން  މަަސއްކަތް  ހެދުމުގެ  ރަނގަޅުފެންވަރަކަށް  މަގުތައް  މާލޭގެ 

ެސޕްޓެމްބަރ 2002ގައެވެ. ިމދުވަހީަކ މާލޭގެ މަގުހެދުމުގެ މްަޝރޫޢުގެ ދަށުން މާލޭގެ ހިުރހާ 

މަގެއްހަދާ ިނންމާލެވުނު ދުވަހެވެ.

މަަސއްކަތް ިނންމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މަގުމީަތގިައ ކުޑަ ޙަފްލާއެއް ބޭއްވުނެވެ. 

ިމޙަފްލާގިައ ބިައވިެރވެ ވަޑިައގެންނިެވ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގިައ:

- ިމިންސޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާރޒް ހައިުސންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް އޮނަރަބްލް 

ު އަލްފިާޟލް ިއްސމީާޢލް ަޝީފޢ

- މާލޭމިުނިސޕަލީްޓ ިހންގެވުމާ ޙަވާލުވެހުންނިެވ އަލްފިާޟލް ޢަބްދުهللا ަސީލމް އިަދ 

މާލޭމިުނިސޕަލީްޓގެ ިއްސބޭފުޅުން،

- އެން.އްެސ.އްެސ ގެ ބިްރގިޭޑއާރ އަލްފިާޟލް މުޙައްމަދު ޒިާހރު

ް - އެން.އްެސ.އްެސ ގެ ލެފިްޓނެންޓް ކާރނަލް އަލްފިާޟލް ިބލާލް އާދަމް މިަނކ

ފެންްސގެ އެގްޒެކިެޓވް ިޑރެކްޓަރ އަލްފިާޟލް ިއބްރިާހމް މުޙައްމަދު  - ިމިންސޓީްރ އޮފް ިޑ

ު މިަނކ

- ްސޓެލްކޯގެ މެނިޭޖންގ ިޑރެކްޓަރ އަލްފިާޟލް ޢަބްދުއުްޝކޫރު އީަލ

ް - އެމް.ީޓ.ީސ.ީސ ގެ މެނިޭޖންގ ިޑރެކްޓަރ އަލްފިާޟލް ބަންދު ިއބްރިާހމް ަސީލމ

- ިމިންސޓަރ އޮފް ިހއުމަނިްރޯސަސްސ އޮނަރަބްލް އަލްފިާޟލް ޢަބްދުهللا ކަމާލުއީްދން 

- ިމިންސޓީްރ އޮފް ފިައނޭންްސ އެންޑް ޓްރަެޜީރގެ އެގްޒެކިެޓވް ިޑރެކްޓަރ އަލްފިާޟލް 

ިރްޟވާން ަޝީރފް 

ް - ްސޓެލްކޯގެ ިއްސބޭފުޅުނ

ް - ިދރާގުގެ ިއްސބޭފުޅުނ

ް - ހަތަރު އަވަށުގެ ިއްސބޭފުޅުނ

ިމޙަފްލާގިައ އިައލެންޑް އިޭވއަޭޝންގެ ފަރާތުން މިުނއަވްަސިފލުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބޭއްވިެވއެވެ. 

އިަދ މަގުހެދުމުގެ މްަޝރޫޢު ިނންމުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއަްޞ ގޮތެއްގިައ ތައްޔާރުކުރިެވފިައވާ 

ކޭކެއް ފެޅުންވްެސ އޮތެވެ. އިަދ ހަމައެހެންމެ އެމް.ީޓ.ީސ.ީސ ިއންވްެސ ިމޙަފްލާގިައ ބިައވިެރވެ 

ވަޑިައގަތެވެ.
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ިވިލނިގީލގެ މަގުހުެދްނ ފުެށްނ:

ރައިްޔތުންގެ  ިވިލނިގީލގެ  ކަމުގިައވާ  ފްަސވަނައަވަށް  މާލޭގެ  ދުވަހު   1999 ނޮވެމްބަރ   9

ތެރިެއން ިއްސބޭފުޅުންކޮޅަކާ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ ބައްދަލުކުރެއިްވ ކުރެއްވުމުގިައ ިވިލނިގއްޔަށް 

ކަމުގިައ  ހެދުން  ފެންވަރަކަށް  ރަނގަޅު  މަގުތައް  މައަްސލައީަކ  ދިަތވާ  އެންމެބޮޑަށް  އެވަގުތު 

ރަނގަޅު  މަގުތައް  ިވިލނިގީލގެ  ވުމާއެކު  ދެންނެވުނެވެ.  އިަރހުގިައ  ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގެ 

ިވދާޅުވެ  ހަމަޖެއެްސވުމަށް  ގުޅުއްވިައގެން  ިމިމިންސޓީްރއިާއ  ކަންތައް  ހެދުމުގެ  ފެންވަރަކަށް 

ިމިންސޓީްރ އޮފް ހޯމްއެފެއާރޒް އަށް އެންގިެވއެވެ.

ފަދިައން  ިވދާޅުވެފިައވާ  ިސީޓގިައ  ފޮނުއިްވ  އީޮފހުން  ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގެ  ިމކަމަށްއިެދ 

ިމިންސޓީްރ އޮފް  އިެދވަޑިައގެން  ހަދިައިދނުމަށް  ފެންވަރަކަށް  ރަނގަޅު  މަގުތައް  ިވިލނިގީލގެ 

ހޯމްއެފެއާރޒިްއން ިމިމިންސޓީްރ އަށް 18 ނޮވެމްބަރ 1999 ގިައ ިސީޓއަކުން އެންގިެވއެވެ.

މަަސއްކަތް  ިވިލނިގީލގެ  ފިެށގެން  ތީާރޚުން  ިސީޓިލބުނު  ހޯމްއެފެއާރޒްގެ  އޮފް  ިމިންސޓީްރ 

ިމިންސޓީްރ  އިާއ  ޕްލިޭނންގ  އޮފް  ިމިންސޓީްރ  ހޯދުމަށް  ބަޖެޓް  ބޭނުންވާ  ފެއްޓެވުމަށްޓަކިައ 

އޮފް ިފނޭންްސ އަށް ހުށަހަޅިައ، ިދމިާވ އިެކ ަސބަބުތަކިާއހިެދ 2000 ވަނައަހަރިާއ 2001

2002 ެސޕްޓެމްބަރ 2002 ެސޕްޓެމްބަރ 2002 28ވަނައަހަރު ިވިލނިގީލގެ މަގުހެދުމުގެ މަަސއްކަތަށް ބަޖެޓިްލބުމިާއއެކު، 28ވަނައަހަރު ިވިލނިގީލގެ މަގުހެދުމުގެ މަަސއްކަތަށް ބަޖެޓިްލބުމިާއއެކު، 28

ގިައ ިވިލނިގީލގެ މަގުހެދުމުގެ މަަސއްކަތްވީަނ ޢަމީަލގޮތުން ފިެށފައެވެ.

މަގުހެދުމުގެ  ިވިލނިގީލގެ  ފެއްޓީުނ މާލިޭހނގުމުގައެވެ.  މަަސއްކަތް  މަގުހެދުމުގެ  ިވިލނިގީލގެ 

ނަމަވްެސ  ރިުފޔާއެވެ.  ިމިލއަން   19 ޖުމުލައީަކ  ކުރެވުނު  އަންދާޒާ  ފުރަތަމަ  މްަޝރޫޢުއަށް 

ދާވަރަކަށް މްަޝރޫޢަށް  ިދގުލަމުން  ހަމަނުޖެހުމާއެކު މަަސއްކަތް  އެއްފަހަރާ  ކަންތައް  ބަޖެޓްގެ 

ިހނގާޚަރަދު ިއތުރުވަމުން ިދޔައެވެ. 

ިވިލނިގީލގެ މަަސއްކަތް ިނމްުނ:

އުޅުނު  މަަސއްކަތުގިައ  މަގުހެދުމުގެ  ިނންމާލުމަށްފަހު،  މަަސއްކަތް  މަގުހެދުމުގެ  ިވިލނިގީލގެ 

އެންމެ  ިމގޮތުން  މަަސއްކަތަށެވެ.  ކުރުމުގެ  މަރާމާތު  މާލޭގެމަގުތައް  ބަދަލުކުރެވީުނ  ީމހުން 

2006 ޖެނުއީަރ 2006 ޖެނުއީަރ 2006 ގިައ އީަމީނމަގުގެ ިރޕެއަރ  ފުރަތަމަ މަަސއްކަތް ފެއީްޓ އީަމީނމަގުގައެވެ. 05

މަަސއްކަތް ފެއްޓީުނ ކަނބާއިައާސރިަނިހނގުން އީަމީނމަގާ ގުޅުނު ކަންމިަތންނެވެ.

ފެށުނު  ިރޕެއަރ ކުރަން  ިމފަހަރު  ގޮތުން،  ކުރުމުގެ  ިކަސޑުމަދު  ކިުނ އިަދ  އެޅޭ  ކާނުތަކަށް 

ަސރަޙައްދުގެ ދެފަރާތު ކާނު މަގުގެ ލެވެލްއަށްވުރެ ިތިރކޮށް، މަގަށް އެޅޭފެން ެސޓިްލންޓޭންކްއަކަށް 

އެޅޭގޮތަށް ހަދާ، ކިުރން ބާއްވަމުން ގެނިްދޔަ ކޮންކީްރޓް ކާނުމީަތގެ ބަދަލުގިައ ކާނުމިަތގަނޑު 

ްސީޓލްގްރިޭޑންގ އަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. އިަދމަގުގެ ދެފަރާތުގެ ކާނިާއ މަގުގެ ިދގަށްހިުރ ހިުރހާކާނެއް 

ގުޅުވާ ލެވުނެވެ. އިަދ ިމަސރަޙައްދުގިައ ިހމެނޭ ޯސކިްޕޓްތައްވްެސ ާސފުކުރެވުނެވެ.  

މަގުފާުރތައް ރުޭންނ:

ފަނުގެ ވެއްޓެކެވެ.  ރްަސކަމުގެ  19 ވަނަ ޤަރުނު ފެށުނު ިއރު މާލޭގެ ޢުމްރީާނ ވެށްޓީަކ ދަނިޑ

ިޢއްޒަތްތިެރންގެ  ގިޯތގެދޮރިާއ، އެފަދަ  ިދިރއުޅުއްވާ  ބޭފުޅުން  ިޢމާރާތްތަކިާއ، ރްަސދިަރކޮޅުގެ 

ބައެއް ިބނާތައް ިފޔަވައެވެ.  ިމ ތަންތަން ފާހަގަކޮށް ދައްކިައީދފިައވާ ޗާޓުން އެނގޭގޮތުގިައ  
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ިންސބަތުން ިމީއވްެސ މަދު ޢަދަދެކެވެ. 

1930ގެ އަހަރުތަކުގިައ އައުްސލްޠާނު މުޙަންމަދު ަޝމުްސއީްދނުގެ ރްަސކަމުގެ ދައުރުގިައ މާލޭގެ 

މަގުފާރުތައްލުމުގެ މަަސއްކަތް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އަމުރުކުރައްވިައގެން ފަށިައގަނިެވފިައވެއެވެ. 

ހީުރ  މަގުފާރުތައް  މާލޭގެ  ިއރުވްެސ  ފިާއތީުވ  ފްަސއަހަރު  ާސީޅްސ  ފަހުން  އޭގެ  ނަމަވްެސ 

ފަނުންނެވެ. ރާނާފިައ ހިުރ ފާރެއްނަމަ ތިެޅގަލުންނެވެ. އުފަޖަހާލިައފިައވީަނ ވްެސ ވަރަށް  ދަނިޑ

މަދުފާރެއްގައެވެ.  

މާލޭގިައ  ގޯއްޗެއް  ިކތަންމެ  ރިޭނފިައނެތް  ތެރޭގިައވްެސ މަގުފާރު  1980ގެ  1979 ނުވަތަ 

އިޮށން  ގީޯތގިައ  އަނެއްބިައ  އޮވެދާނެއެވެ.  ރިޭނފިައ  އެއްބިައ  ފާރުގެ  ގީޯތގެ  ބައެއް  އޮތެވެ. 

ކިޮށގަނޑެއް އަޅިައފިައ އޮވެދާނެއެވެ.  ކޮޅުފަންޖަހިައގެން ފުޅަށް އަޅާފިައ ހިުރ ގިޯތތައްވްެސ 

ަސތިަރ  ކަހަލަ  ފަތްޖިެހ އެނދުގިައ ޖަހާ  ފޫވެއިްޓގެން  ިބތްގަނޑުތައް  ބިައވަރެވެ.  ިމ ފަދަ 

ދަމާފިައވްެސ ހުރެއެވެ.  

ާސފުތިާހރުކަމިާއ  ރަށްރަށުގެ  ކުރާރަށްކަމަށީްވީތ،  ވިެރކަން  ރާއްޖޭގެ  ިދވިެހ  މާލެއީަކ 

ގްަސތުކުރެއިްވއެވެ.  ަސރުކާރުން  ދެއްވުމަށް  ިއްސކަމެއް  ޙާލަތަށް  މާލޭގެ  ީޒނަތްތިެރކަމުގިައ 

ވަށާފާރު، ނުވަތަ މަގުފާރު ރިޭނފިައ ނެތުމުގެ  ިމ މައަްސލަ ޙައްލުކޮށްދެއްވުމަށް ަސރުކާރުން 

ރަށްރަށުގެ  އިެކ  ރާއްޖޭގެ  ގިުޅގެން  މުނަާސބަތުތަކާ  އިެކ  އިެކ  ވްެސ  ިމހާރު  ިނންމިެވއެވެ. 

ގިޯތގީޯތ ވަށިައފާރު ރޭނުން ަސރުކާރުން ކޮށްދެއްވާފަދިައންނެވެ. 

ފާރެއްކަމުގައެވެ.   ަސރުކާރު  ފާރުކަމުގައެވެ.  ބަންޑާރަ  މަގުފާރީަކ  އުޅީެނ  ިކޔިައ  ިދވިެހން 

ވަރަށް  މާލޭގިައވްެސ  ިކޔެންފީެށ  ފާރު  ބަންޑާރަ  ވަށާފާރަށް  ގިޯތތީޯތގެ  އިަމއްލަ  ގޮތަށް  ިމ 

އިައ   އުފިެދގެން  ފާރެއްކަމަށްވީާތ،  ރާނާދެއްވާފިައވާ  ަސރުކާރުން  މަގުފާރީަކ  ގިޯތގީޯތގެ  ިގނަ 

އެ  ފަހު  އުފެއްދެވުމަށް  މިުނިސޕަލީްޓ  މާލޭ  ކީުރ  ަސއްކަތް  ިމ  ތެރޭންނެވެ.   ިވްސނުމެއްގެ 

އީޮފހުގެ  ފަރާތުންނެވެ. 

މާލޭ މަގުތަުކގެ ަންނތަކަްށ ަބަދުލ އައުްނ:

ނެތެވެ.   އެނގޭކަށް  ތީާރޚެއް  ިމވިެނ  ވިަކ  ނަނިްކޔަންފިެށ  ގިޯޅގިޯޅޔަށް  މަގުމަގިާއ  މާލޭގެ 

ފުރަތަމަ  އެންމެ  މާލޭގެ  ދަންނަވާލިެވދާނެއެވެ.   އެއްޗެއް  ގޮތާމެދު  ނަނިްކޔެންފިެށ  އެކަމަކު 

ޗާޓަށް ބަލިައލުމުން އެނގޭ ގޮތުގިައ މާލޭގެ މަގުމަގަށް އޭގިައ ީދފިައވާ ނަންނަމީަކ، ޒަމާނާއެކު 

މަގުގެ  ކަންކަމިާއ،  ކުރެވޭ  އާންމުކޮށް  އެމަގެއްގިައ  އެނގެއެވެ.  ނަންނަންކަން  އުފިެދފިައވާ 

ކުޑަބޮޑު ިމނާ ގުޅުވިައގެން ީމހުންގެ ދޫދޫމިަތން ވާރުތަވަމުން އިައްސފިައވާ  ނަންތައް ކަމަށް 

ލަފާކުރެވެއެވެ. 

އީަމރު  ުސމުއްވުލް  ދެއީްވ  އެނަން  މީަޖީދމަގަށް  ިމހާރުގެ  ފަދިައން  އެނިގވަޑިައގަންނަވާނެ 

ބޮޑުބޭބެ  ިންސބަތްވީަނ އިެކލެގެފާނުގެ  ިމ ނަން  ިކލެގެފާނެވެ.   ދިޮށމޭނާ  އީަމނު  މުޙަންމަދު 

ޢަބްދުލް މީަޖދު ރަންނަ ބަނޑޭިރ ިކލެގެފާނަށެވެ.  ިއްސވެދެންނެވުނު ޗާޓުގިައ ވާގޮތުން،  މީަޖީދ 

ިކޔާފިައވީަނ، ’‘މައްޗަންގީޯޅ  ުމަގު‘‘ އެވެ.   ޗާނދީަނ މަގަށް  މަގަށް ކީުރގިައ ިކޔީަނ ”ބޮޑ

މިައމަގު‘‘ އެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ’‘މާފަންނު ކެނބު އަޅާމަގު‘‘ އިަދ ’‘ ހެންވޭރު ކެނބުއަޅާމަގު‘‘ 

ިމ ގޮތައް ނަންތައް އެބަހުއްޓެވެ.  ހަމަ އެހެންމެ ރްަސގެފާނު ީޢދުނަމާދަށް ވަޑިައގަންނަވީަނ 

ިމްސިކތަށް ކަމަށްވީާތ، ރަދުން ވަޑިައގަންނަވާ މަގަށް ”ީޢދުވަޑިައގަންނަވާމަގު‘‘ ިމހެން  ީޢދު 

ނަންތަކެއް  ކަނޑަައަޅުއްވާފިައވާ  ރްަސީމފަރާތަކުން  ވިަކ  ިމީއ  އެނގީެނ  ީމން  ިކޔައެވެ.  
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ނޫންކަމެވެ. ވިަކމަގެއްގިައ ކެނބު އެޅުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރީާތ، އެ މަަސއްކަތުގެ ނަމާގުޅުވިައގެން 

އެމަގު ފާހަގަ ކުރީަނއެވެ.  ރާއްޖޭގެ އެހިެނހެން ރަށްރަށުގިައ ވްެސ އެގޮތަށް އުފެދުނު ނަންތައް 

އިަދވްެސ އެބަހުއްޓެވެ. 

ހިުރގޮތަށް  ނަންތައް  ބައެއް  ފަދަ  ިމ  ިހނގަންފިެށިއރު،  ިމކަންކަން  ިސފައެއްގިައ  ރްަސީމ 

އިުވ  ނަންތައް  ބައެއް  ކުރައްވާފިައވެއެވެ.  ބަދަލު  ނަންތައް  ބައެއް  ބަހައްޓަވާފިައވެއެވެ.  

ހިުރ  ފެންނަން  ޗާޓުތަކުން  ގެންނަވާފިައވްެސ ވެއެވެ.  މާލޭގެ  ިމހާރު  އަލުން  ފަހު  ިދޔުމަށް 

ގޮތުގިައ، ކީުރގެ ޗާޓުގިައ ހިުރ ބައެއް ނަންތައް ފަހުގެ ޗާޓުތަކުގިައ ވީަނ އެހެން ނަންނަމަށް 

ބަދަލުވެފައެވެ.   ހަމަ އެހެންމެ އޭރު  ވިަކ ނަމެއް ނިުކޔިައ ހިުރ ބައެއް މަގުމަގިާއ ގިޯޅގިޯޅޔަށް 

ފަހުގެ ޗާޓުތަކުގިައ ނަނީްދފިައވީާތ ފެނެއެވެ.   

1990ގެ އަހަރުތަކާ ހަމަޔަށް އިައ ިއރުވްެސ، ވިަކ ނަމެއް ނިުކޔާ ިކތަންމެ މަގެއް ގިޯޅއެއް 

މާލޭގިައ އޮތެވެ. އޭރު މަގުމަގިާއ ގިޯޅތައް  ފާހަގަ ކުރީަނ ދިެވފިައވާ ނަންބަރަކުންނެވެ. 

މަގަށް އަލަށް ދެވުނު ނަން މަގުގެ ނަން 

ް ްއުވާލެވުނު ތީާރޚ ްއުވާލެވުނު ތީާރޚ ްއުވާލެވުނު ތީާރޚ އުވާލެވުނު ތީާރޚ

ު އުވާލެވުނު މަގުގެ ނަން ނުވަތަ ަސރަހައްދ #

ު ުތަކުރުފާނުމަގ ބޮޑ 26 ޖުލިައ 1993 ް ްރިައވ މިެރންޑ 1

ު ބޮޑުރްަސގެފާނުމަގ 26 ޖުލިައ 1993 ިމިރިހމަގު( ޯސަސންމަގުން ރަށްދެބިައމަގު) 2

ް ޖަމާލުއީްދނިްހގުނ 26 ޖުލިައ 1993 ް ިމިރިހމަގު( ރަށްދެބިައމަގުން ހުޅަގަށ

ިނކަގްަސިހގުމާ ދެމެދު)

3

ު ިއްސކަންދަރުމަގ 26 ޖުލިައ 1993 ިމިރިހމަގު( ިނކަގްަސިހގުމުން 306

ނަންބަރު ކޮއްޓާދެމެދު)

4

ކެނިދގްަސ ިހނގުން 26 ޖުލިައ 1993 އުތުރުފަރާތު 1 ނަންބަރު ގިޯޅ 5

މަގަށް އަލަށް ދެވުނު ނަން މަގުގެ ނަން 

ް ްއުވާލެވުނު ތީާރޚ ްއުވާލެވުނު ތީާރޚ ްއުވާލެވުނު ތީާރޚ އުވާލެވުނު ތީާރޚ

ު އުވާލެވުނު މަގުގެ ނަން ނުވަތަ ަސރަހައްދ #

ް އާބުރުޒު ިހގުނ 26 ޖުލިައ 1993 އުތުރުފަރާތު 2 ނަންބަރު ގިޯޅ 6

ފާރުކެނިޑ ިހގުން 26 ޖުލިައ 1993 އުތުރުފަރާތު 3 ނަންބަރު ގިޯޅ 7

ފާލަންދޮށު ިހގުން 26 ޖުލިައ 1993 އުތުރުފަރާތު 4 ނަންބަރު ގިޯޅ 8

ދަންޑަހެލު ިހގުން 26 ޖުލިައ 1993 އުތުރުފަރާތު 5 ނަންބަރު ގިޯޅ 9

ލިައނޫފަރު ިހގުން 26 ޖުލިައ 1993 އުތުރުފަރާތު 6 ނަންބަރު ގިޯޅ 10

ގުރާބުތުނިޑ ިހގުން 26 ޖުލިައ 1993 އުތުރުފަރާތު 7 ނަންބަރު ގިޯޅ 11

ީމރުބަހުރު ިހނގުން 26 ޖުލިައ 1993 އުތުރުފަރާތު 8ނަންބަރު ގިޯޅ 12

ނެރުމީަތ ިހނގުން 26 ޖުލިައ 1993 އުތުރުފަރާތު 9 ނަންބަރު ގިޯޅ 13

އާބީާދ ިހނގުން 26 ޖުލިައ 1993 އުތުރުފަރާތު 10 ނަންބަރު ގިޯޅ 14

ޗަނބީޭލ ިހނގުން 26 ޖުލިައ 1993 އުތުރުފަރާތު 11 ނަންބަރު ގިޯޅ 15

ިދލާްޝދު ިހނގުން 26 ޖުލިައ 1993 އުތުރުފަރާތު 12 ނަންބަރު ގިޯޅ 16

ބަނދަރުމީަތިހގުން 26 ޖުލިައ 1993 އުތުރުފަރާތު 13 ނަންބަރު ގިޯޅ 17

ގަނދަކިޯޅިހނގުން 26 ޖުލިައ 1993 އުތުރުފަރާތު 14 ނަންބަރު ގިޯޅ 18

އައޭްސިރިހނގުން 26 ޖުލިައ 1993 އުތުރުފަރާތު 15 ނަންބަރު ގިޯޅ 19

ު ިއއްޒުއީްދނު މަގ 26 ޖުލިައ 1993 މ.ިދލްބަހާރު ިހނގުން 20

ު ބޮޑުރްަސގެފާނުމަގ 26 ޖުލިައ 1993 ގ.ަސހަރާ ގިޯޅ 21

ު މިުނޔާ މަގ 26 ޖުލިައ 1993 ް މ.ކީަނރު ގިޯޅ، ާސިރއުވަރީުދއާ ހަމައަށ 22

ވަރީުދ ިހނގުން 26 ޖުލިައ 1993 މ.ނަރިުގްސ ިހނގުން 23
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ެ ރަށްވިެހ މާލ

141ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ

ް މަގަށް އަލަށް ދެވުނު ނަނ މަގުގެ ނަން 

ް ްއުވާލެވުނު ތީާރޚ ްއުވާލެވުނު ތީާރޚ ްއުވާލެވުނު ތީާރޚ އުވާލެވުނު ތީާރޚ

ު އުވާލެވުނު މަގުގެ ނަން ނުވަތަ ަސރަހައްދ #

ަޝީހދުއީަލ ގިޯޅ 26 ޖުލިައ 1993 341 ނަންބަރު ކީޮށގެ ދެބިައ މެދުގިައ 

އޮންނަ ގިޯޅ

 ނަންބަރު ކީޮށގެ ދެބިައ މެދުގިައ 

އޮންނަ ގިޯޅ

24 ނަންބަރު ކީޮށގެ ދެބިައ މެދުގިައ 

ރިައވިެރ ިހނގުން 26 ޖުލިައ 1993 ު 271 ނަންބަރު ކޮއްޓިާއ 248 ނަންބަރ

ކީޮށގެ ދެބިައމެދުގިައ އޮންނަ ގިޯޅ

 ނަންބަރު ކޮއްޓިާއ 

ކީޮށގެ ދެބިައމެދުގިައ އޮންނަ ގިޯޅ

25 ނަންބަރު ކޮއްޓިާއ 

ިމިރިހ ގިޯޅ 26 ޖުލިައ 1993 ު 148 ނަންބަރު ކޮއްޓިާއ 06 ނަންބަރ

ކީޮށގެ ދެބިައމެދުގިައ އޮންނަ ގިޯޅ

 ނަންބަރު ކޮއްޓިާއ 

ކީޮށގެ ދެބިައމެދުގިައ އޮންނަ ގިޯޅ

26 ނަންބަރު ކޮއްޓިާއ 

އަބަދަށްއުފިާހގުން 26 ޖުލިައ 1993 5 ނަންބަރު ކޮއްޓިާއ 06 ނަންބަރު ކޮއްޓާ 

ް ދެމެދު އޮތް އަބަދަށް އުފާމަގުގެ ިމބަޔަށ

27

ު ުމަގ ުފުންގަޑ ބޮޑ 26 ޖުލިައ 1993 މީަޖީދމަގުން ފިެށގެން ދެކުނަށް އޮތް 

ް ހ.ކިާމީނިހގުން ިމ ނަން އުވާލިައ އެބަޔަށ

މީަޖީދމަގުން ފިެށގެން ދެކުނަށް އޮތް 

ް ހ.ކިާމީނިހގުން ިމ ނަން އުވާލިައ އެބަޔަށ

މީަޖީދމަގުން ފިެށގެން ދެކުނަށް އޮތް  28

ބަރުޖޯރާ ގިޯޅ 26 ޖުލިައ 1993 19 ނަންބަރު ކޮށްޓިާއ 21 ނަންބަރު 

ކޮއްޓާ ދެމެދު އޮތް ގިޯޅ

 ނަންބަރު ކޮށްޓިާއ 

ކޮއްޓާ ދެމެދު އޮތް ގިޯޅ

29 ނަންބަރު ކޮށްޓިާއ 

ިފިލގްަސ ިހނގުން 26 ޖުލިައ 1993 މީަޖީދމަގުން ފިެށގެން އުތުރަށް އޮތް 

ކިާމީނިހގުން. ިމނަން އުވާލިައ

މީަޖީދމަގުން ފިެށގެން އުތުރަށް އޮތް 

ކިާމީނިހގުން. ިމނަން އުވާލިައ

މީަޖީދމަގުން ފިެށގެން އުތުރަށް އޮތް  30

ޖަނަވީަރ ިހނގުން 26 ޖުލިައ 1993 ހ.ރަޯޝީނިހނގުން 31

ުފުޅައްގިޯޅ ބޮޑ 26 ޖުލިައ 1993 މއ.ޖަނަވީަރގިޯޅ 32

ރަތިްވލާ ިހނގުން 26 ޖުލިައ 1993 ހ.ޑީޭޒިހގުން 33

ރަނިްވލާ ގިޯޅ 26 ޖުލިައ 1993 ގ.ރަތިްވލާގިޯޅ 34

ދަނބުރުއް ގިޯޅ 26 ޖުލިައ 1993 މއ.ކްަސތިޫރގިޯޅ 35

ދަނބު ގިޯޅ 26 ޖުލިައ 1993 މ.ކަރަންކާ ގިޯޅ 36

ހަނދުވަރުދޭ ިހނގުން 26 ޖުލިައ 1993 ގ.އިޯކޑް ގިޯޅ 37

ހަނދުވަރުދޭ ގިޯޅ 26 ޖުލިައ 1993 ގ.ޗާންދީަނގިޯޅ 38

މަގަށް އަލަށް ދެވުނު ނަން މަގުގެ ނަން 

ް ްއުވާލެވުނު ތީާރޚ ްއުވާލެވުނު ތީާރޚ ްއުވާލެވުނު ތީާރޚ އުވާލެވުނު ތީާރޚ

ު އުވާލެވުނު މަގުގެ ނަން ނުވަތަ ަސރަހައްދ #

ް ދޮންއަދަރާދަ ިހނގުނ 26 ޖުލިައ 1993 މަލޭގެ ދެކުނުފަރާތު 8 ނަންބަރު ގިޯޅ 39

ކިޮއމަލާ ިހނގުން 26 ޖުލިައ 1993 މަލޭގެ ދެކުނުފަރާތު 9 ނަންބަރު ގިޯޅ 40

ޔާ ިހނގުން ރުއްކިެޑ 26 ޖުލިައ 1993 މަލޭގެ ދެކުނުފަރާތު 10 ނަންބަރު ގިޯޅ 41

ރާދަފިަތ ިހނގުން 26 ޖުލިައ 1993 މަލޭގެ ދެކުނުފަރާތު 11 ނަންބަރު ގިޯޅ 42

ރެހެނީްދ ިހނގުން 26 ޖުލިައ 1993 މަލޭގެ ދެކުނުފަރާތު 12 ނަންބަރު ގިޯޅ 43

ިސއިްތމާވާ ިހނގުން 26 ޖުލިައ 1993 މަލޭގެ ދެކުނުފަރާތު 13 ނަންބަރު ގިޯޅ 44

ރަށްދެބިައ ިހނގުން 26 ޖުލިައ 1993 މަލޭގެ ދެކުނުފަރާތު 14ނަންބަރު ގިޯޅ 45

އިާމނާރިަނ ިހނގުން 26 ޖުލިައ 1993 މަލޭގެ ދެކުނުފަރާތު 15ނަންބަރު ގިޯޅ 46

ިނކަގްަސިހނގުން 26 ޖުލިައ 1993 މަލޭގެ ދެކުނުފަރާތު 16 ނަންބަރު ގިޯޅ 47

ވިައދިެރ ިހނގުން 26 ޖުލިައ 1993 މަލޭގެ ދެކުނުފަރާތު 17 ނަންބަރު ގިޯޅ 48

ު މާފަތްތަކުރުފާނު މަގ 26 ޖުލިައ 1993 މަލޭގެ ދެކުނުފަރާތު 18 ނަންބަރު ގިޯޅ 49

ފްަސގަނޑު ިހނގުން ބިަޑ 26 ޖުލިައ 1993 މަލޭގެ ދެކުނުފަރާތު 19ނަންބަރު ގިޯޅ 50

ކޯރުކެނިޑ ިހނގުން 26 ޖުލިައ 1993 މަލޭގެ ދެކުނުފަރާތު 20ނަންބަރު ގިޯޅ 51

ިރޔީާޝ ިހނގުން 26 ޖުލިައ 1993 މަލޭގެ ދެކުނުފަރާތު 21ނަންބަރު ގިޯޅ 52

ު ިހލީާލ މަގ 26 ޖުލިައ 1993 މަލޭގެ ދެކުނުފަރާތު 22ނަންބަރު ގިޯޅ 53

މާވެޔޮ ގިޯޅ 26 ޖުލިައ 1993 މއ.ބަނަފާުސ ގިޯޅ 54

އަަސީރ ގިޯޅ 26 ޖުލިައ 1993 މ.ިދއީްލގިޯޅ 55

ު ވިައޖެހޭ މަގ 26 ޖުލިައ 1993 ހ.ިފޔާތިޮށ ިހނގުން 56
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ެ ރަށްވިެހ މާލ

143ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ

ް މަގަށް އަލަށް ދެވުނު ނަނ މަގުގެ ނަން 

ް ްއުވާލެވުނު ތީާރޚ ްއުވާލެވުނު ތީާރޚ ްއުވާލެވުނު ތީާރޚ އުވާލެވުނު ތީާރޚ

ު އުވާލެވުނު މަގުގެ ނަން ނުވަތަ ަސރަހައްދ #

ް ފީަރީދ ިހގުނ 26 ޖުލިައ 1993 މ.ިލީލ ގިޯޅ 57

ތުއްރަވްާސ ގިޯޅ 26 ޖުލިައ 1993 މ.ީނލޯފަރު ގިޯޅ 58

އާބުރުޒު ިހނގުން 26 ޖުލިައ 1993 މ.ަޝބުނަމް ިހނގުން އުވާލިައ 

ު  ނަންބަރު ގިޯޅއާއެކ

މ.ަޝބުނަމް ިހނގުން އުވާލިައ 

ު  ނަންބަރު ގިޯޅއާއެކ

މ.ަޝބުނަމް ިހނގުން އުވާލިައ 

އުތުރުފަރާތު 2

59

ތުއްރަވްާސ ގިޯޅ 26 ޖުލިައ 1993 ގ.ޯސަސނިްހގުން 60

ު ުމަގ ުފުންގަޑ ބޮޑ 26 ޖުލިައ 1993 މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތު 17 ނަންބަރު ގިޯޅން

ފިެށގެން ިއރަށް 

61

ިމޒަމާނުގެ ތީާރޚުގިައ އިައ އެންމެ ބޮޑު އެއްބަދަލީަކ،  1988ގެ ޢުދުވީާނ ޙަމަލާގިައ ަޝީހދިުވ 

ފަރާތްތަކުގެ ނަމުގިައ ބައެއް މަގުމަގަށް ނަނިްދނުމެވެ. 

1988 ގެ ޢުުދވާީނ ޙަމަލާގިައ ވިަކވިެދަޔ ަޝީހުދްނގެ ިޒުކރާ ެދމެހެއްޓުުމުގެގޮތުްނ 
ަބއެއް މަގުތަުކގެ ަންނ ަބަދުލުކެރއްވްުނ:

ް ިމހާރުގެ ނަނ ް ކީުރގެ ނަނ

ަޝީހދު ކުޑަނިެވ ތުއްތު މިަނކު ިހނގުން  ޒަމީާނ ިހނގުން 

ް ަޝީހދު ކުޑަ އާދަމުގެ ކުޑަ ތުއްތު ިހނގުނ މީޫސީގ ިހނގުން 

ް ަޝީހދު އާދަމް ނީަޞރު ިހނގުނ ް ބަނޑޭިރގޭ ިހނގުނ

ް ަޝީހދު ޙަުސިއން މުޙަންމަދު ިހނގުނ އިަލމްަސގިޯޅ 

ް ަޝީހދު މުޙަންމަދު ިއބްރީާހމް ިހނގުނ ހުރީަވ ިހނގުން 

ަޝީހދު މުޙަންމަދު ޙަަސން ިހނގުން  ކީަނރު ިހނގުން 

ް ަޝީހދު ޢަބްދުهللا ޒުހިައރު ިހނގުނ ް ނޫރީާނ ިހނގުނ

މަގުތަުކގެ ކަްނވްަށުކުރްނ:   

ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން ވިަކ އަމުރެއް ނެރުއްވުމުގެ ކީުރގިައ މާލޭގެ މަގުމާގިާއ، ގިޯޅގީޯޅގެ ލަނބާލާ 

ކަން ހުންނީަނ ދާރަޔަކަށް ވާގޮތަށް އޫކޮށް  މަގަށް ނެރެފައެވެ. މާލޭ ހުކުރިުމްސިކތު ހަތަރުފާރުގެ 

ހަތަރުކަން އެހިުރ ީބދިައން އެ ބައްޓަމަށެވެ.  ނަވާރަަސތޭކަ ހަތިްދހިައގެ އަހަރުތަކުގެ ކީުރކޮޅުގިައ 

އެފަދަ ކަންކަން ވަށްކުރަން ަސރުކާރުން އެންގިެވއެވެ.  
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ނަމަވްެސ މާބޮޑު އެދެވޭ ިއޖާބައެއް ިލިބފައެއް ނެތެވެ.  އެކަން އޭރުގެ ލޭންޑް ރިެޖްސޓްރަޭޝން 

ިޑިވަޜންގެ ިލޔުންތަކުން އެނގެއެވެ.  

ިއންފާރު، ނުވަތަ  ގީޯތގެ  ދާންފެށުމުން  ދުއްވާއެއްޗިެހ މާލޭގިައ ިގނަވަމުން  އިެކ ބާވަތްތަކުގެ 

ިއމުން ފަށިައގެން ިބނާކުރިެވފިައ ހުންނަ ގޭގޭގެ ފާރުގެ ކަންވަށްނުކޮށް ހުރުމީަކ ނުރައްކާތިެރ 

ކަމެއްކަމުގިައ ވެއްޖެއެވެ.  ގޯއްޗެއްގެ ނުވަތަ ގެއެއްގެ ބޭރުން ދެފަރާތަށް އޮންނަ ދެމަގަކުން 

އަންނަ  އީެތގިައ  ދުއްވާ  ފްަސދެވިޭއރު  ގިޯތ  ިހާސބަށް  ގުޅޭ  އެދެމަގު  އިައްސ  ދުއްވާފިައ 

ފާރު  ގޯއްޗެއްގެ  ނުވަތަ  އެގެއްގެ  ކުއިްލޔަކަށް  ނުފެނެއެވެ.  އަނެކަކު  އެކަކަށް  ދީެމހުންނަށް 

ފްަސީދ މަގުން ދީެމހުން ބައްދަލުވާ ވަގުތު ިގނަފަހަރަށް ވީަނ އެކިްސޑެންޓެއްގެ ނުރައްކާތިެރ 

ވަގުތުކަމުގައެވެ. ިމ ަސބަބަށްޓަކިައ ިމ ފަދިައން ހުންނަ ކަން، ވަށްކުރުމަށް އެންގިެވއެވެ.

* * * * *

މާލްޭނ ކުިނ ަނއްތާލުމުގެ މްަޝރޫޢު
ެޗޕްޓަރ : 7  
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             މާލޭގިައ ކުީނގެ މައަްސލަ  

މާލޭގެ ކީުނގެ މައަްސލަޔީަކ ޒަމާނީްވ މައަްސލައެކެވެ. އެކަން ޙައްލުކުރަން އިެކ ދުވްަސވަރު އިެކގޮތަށް 

އިެކފެންވަރުގިައ މަަސއްކަތް ކުރިެވފިައވެއެވެ.  ޚާއަްޞ އަހައިްމއްޔަތެއް ިމކަމުގިައ ދެވެން ފީެށ 

1987 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕީްރލްގިައ ިދމިާވ ބޮޑުރާޅު އެރުމުގެ ިހތާމަވިެރ ހިާދާސއާގިުޅގެންކަން،  

ކަމާބެހޭ ިލޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. ރާޅުއެރުމުގެ ަސބަބުން މާލޭ ކިުނއުކާލާ ަސރަހައްދުގިައ އޮތް 

މިާސންގާ ފަރުބަދައެއްހިައ ބޮޑު ކިުނފިުނ  ހިުރގޮތަށް އެއްގަމަށް އަރިައގެނިްދޔައެވެ.  މަގުމަގިާއ 

ގޭގެޔަށް ފެތިުރގެން ިދޔައެވެ.  ކަރުގޮހޮރިާއ ނުބިައވްަސދުވާ ބާވަތްތަކެވެ. ކިުނވެފިައވާ  ކާތަކީެތގެ 

ފިުނވަރުތަކެވެ. ޖްޫސ ހްުސކިުރ ފިުޅތަކިާއ، އިެކ ކަހަލަ ދަޅުތަކެވެ. ހަލާކުވެ ފިަނ އަޅާފިައވާ 

ުސންނާފިަތވެފިައވާ  ތިެޅ  ހްުސފިޮށތަކެވެ.  ކަރުދާހު  ިގރެމުންދާ  ފެނަށް  ތިެމފޯވެ  ބާފޭރާމިާއ، 

ިބއްލިޫރޔިާއ، ލަކިުޑއެވެ. ީމހުންނަށް ގެއްލުން ިލިބދާނެފަދަ، ދަގަނޑު ހިޮޅބިުރތަކިާއ މޮހޮރުފަދަ 

ފެނުއިެޅ  ތެރޭގިައ، ިމ ާސމާނުތައް  ލޮނުފެންގަނޑުގެ  ހިެދފިައ އޮތް  ތަކެއްޗެވެ. ކަކޫތާފެނަށް 

ީސރާވަމުން ިދޔިައރު،  މިުޅ އަެސރަހައްދުން ދުވާވަހުން ނޯއްދަމާލަން ނުކެރެއެވެ. ިއާސިހތަކު 

ނުރައްކާތިެރ ބިަލތައް ފެތިުރދާނެކަމުގެ ިބރުވިެރކަން އުފިެދއްޖެއެވެ.  ާސފުކުރުމުގެ މަަސއްކަތް 

ހަލިުއކަމާއެކު ކިުރޔަށް ިދޔަނަމަވްެސމެއެވެ. 

ުކިނއަޅާ ކޮްނޓަޭނުރތައް ެބހެއްޓުްނ:  

މައަްސލަ  ކީުނގެ  މާލޭގިައ  ވްެސ  ަސބަބުން  އަޚްލާޤުގެ  ނޫން  ރަނގަޅު  ުސލޫކިާއ  ީމހުންގެ 

ިދޔުމުގެ  ިދޔައެވެ. އެހެންކަމުން، ކިުނއަޅާ ަސރަހައްދުތަކުގިައ ކިުނ ިގނަވަމުން  ިއތުރުވަމުން 

ިއތުރަށް،  މާލެތެރޭގެ އެތަން ިމތާނގިައ އިެކބާވަތުގެ ނުބިައވްަސ ދުވާކިުނ އުކާފިައ އޮންނީަނ 

ވަރަށް ިގނިައންނެވެ.  ކަރުގޮހޮރު ކޮތަޅުތަކިާއ، ކިުނވެފިައވާ ކާބޯތަކިެތ އަޅާފިައވާ ކޮތަޅުތައް 

މަގުމަގުގެ ކަންކަން މައްޗަށް އެދުވްަސވަރު ވަރަށް ިގނިައން، އުކާލާފިައ ހުރެއެވެ. ފަހަރެއްގިައ، 

ިމކަން އެހާ އާންމުވެފިައވީަނ ކޮންމެ ފަހަރަކު ކިުނއުކާލަން ގޮނޑާ ހަމަޔަށް ިދޔުމީަކ ިދޔުމީަކ 

އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވީާތކަމަށް ވްެސ ވެދާނެއެވެ. 

ް ކޮންޓިެއނަރުތަކެއ ތަނެއްގިައ   މާލޭގ45ެ  ކުރެވޭތޯ  ޙައްލު  މައަްސލަ  ދެންނެވުނު  ިއްސވެ 

ިތބޭ  ބަލަހައްޓަން  އެކަން  ފަރާތުން  މިުނިސޕަލީްޓގެ  ފުރުމުން  ކޮންޓޭނަރުތައް  ބެހެއްޓުނެވެ. 

ފުން އެތަކިެތ ކިުނކޮށްޓަން ގެންދީަނއެވެ. އަލުން ކޮންޓޭނަރުތައް ގެންދީާނ ރަނގަޅަށް  މުވައްޒަ

ާސފުކުރުމަށްފަހުއެވެ.  ކޮންޓިެއނަރުތައް ކޮށްޓަށް އުފުލުމަށް ފުރަތަމަ ބޭނުންކީުރ މިައކްރިޯބނިްކޔާ 

6 އުޅަނަދެވެ. އެތަކެއްޗީަކ ަސްސޕެނަްޝން ނުހުންނަ އެއްޗަކަށް ވުމުން މަގުމީަތގިައ ދުއްވަން 

ވަރަށް އުނދަގޫކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

 މާލޭގެ މަގުތަށް ހިަނވުމުގެ ިއތުރުން ތަރައީްގގެ ކުލަވަރު ިއތުރުވެ، ީމހުންގެ ހޭލުންތިެރކަން 

ިއތުރުވެފިައވުމާއެކު މާލޭގެ އިެކ ަސރަހައްދުގިައ ބެހެއްޓުނު ކޮންޓިެއނަރުތަށް މަދުކުރަމުން ގްޮސ        

ހުއްޓާލަން  މަަސއްކަތް  މަޖްބޫރިުވއެވެ.  ހުއްޓާލަން  އެގޮތަށް  އެމަަސއްކަތް  ިނޔަލަށް  އަހަރުގެ 

ިއތުރުން  ޖެހުނު ަސބަބުތަކުގެ ތެރޭގިައ މިައކްރިޯބން އިޭކޔާ އުޅަނދަށް ްސޕެއަރ ނިުލބުމުގެ 

ކޮންޓިެއނަރު ތައް ބަހައްޓާނެ ތަންތަން ނެތުންވްެސ ިހމެނެއެވެ. 
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މާލޭގޭގޭގެ ުކިނ އުފުލަިއ ިދުނމުގެ ިޚުދމަތް:  

އެންމެ  ިޚދުމަތް  ިދނުމުގެ  ކިުނއުކާލިައ  ނުވަތަ  ިޚދުމަތް  ިދނުމުގެ  އުފުލިައ  ކިުނ  މާލޭގިައ 

ދަމީާމހުންނެވެ.  ޔާ  އަތްގިާޑ އުޅުނު  މާލޭގިައ  އެދުވްަސވަރު  ފޯރުކޮށިްދީނ  ފުޅާދިާއރާއެއްގިައ 

ޔަލުގިައ ކިުނ އުކާލުމީަކ މަގުތަކުގެ  އީެމހުން އެކަނޑަ އަޅާ އުޖޫރައެއްގެ މައްޗަށެވެ. އަތްގިާޑ

މަންޒަރު ވަރަށް ހުތުރު ކުރާކަމެކެވެ. ވިައ ނާުސފުކުރާކަމެކެވެ. ވްަސ ތަޣައްޔަރު ކުރާކަމެކެވެ. 

ޔަލެއް ހިަނމަގެއްގިައ  ިވއާްސރަ މުޫސމެއްނަމަ އިަދ ިމކަން ިއތުރުވެގެންދެއެވެ. ކިުނއުކާލާ ގިާޑ

އޮވެއްޖެނަމަ އެމަގަކުން ިހނގިައިބނގިައވެ އުޅެންވްެސ އުނދަގޫވާނެއެވެ. އެއްވްެސ ިނވާކަމެއްނިެތ 

ިދމާ ހާމަޔަށް، އެތައްބާވަތެއްގެ ހިަޑ ކުންޏެއް އެއްތަނެއްގިައ ހުންނަ ހުރުމުންނެވެ. އުފުލިައގެން 

ގުޅުމުންނެވެ. 

ިދޔަ  ިހނގަމުން  ތަޢާރަފުވެ  އެދުވްަސވަރު  ިޚދުމަތީަކ،  ިދނުމުގެ  އުކާލިައ  ކިުނ  މާލޭގޭގޭން 

ިޚދުމަތެވެ. ިމ ިޚދުމަތް ދެއްވަމުން ގެންދީެވ އެމް. ީޓ. ީސ. ީސގެ ފަރާތުންނެވެ. އެކަމަށް ޚާއަްޞ 

ކުރިެވފިައވާ އުޅަނދެއްގައެވެ. ިމ އުޅަނދުގިައ ކިުނ އުކާލިާއރު ކިުދން ިމދެންނިެވ މައަްސލަ 

މައަްސލަޔަށް  ކިުނއެޅުމުގެ  މަގުމައްޗަށް  ަސބަބުން  ިޚދުމަތުގެ  ިމ  ނޯވެއެވެ.  ޖާގައެއް  ތަކަށް 

ކޮންމެވްެސ ވަރެއްގެ ހައްލެއް ިލިބގެން ިދޔައެވެ.  

އަބަދުވްެސ  ިދއުމާއެކު، ަސރުކާރުން  ފޯރަމުން  އުނދަގުލެއް  އެތައް  ޢާންމު  ަސބަބުން  ކީުނގެ 

ބައްލަވަމުން ގެންދީެވ އެކަމަށް އަވްަސ ޙައްލެއް ހޯއްދެވޭތޯއެވެ.  އެކަމުގެ ނީަތޖާއެއްގެ ގޮތުން 

ޖަމާކުރެވެމުން  ކިުނ  ިބމަށް  އެ  ތައްޔާރުކުރިެވ  ިބމެއް  އަކަފޫޓުގެ   85000 ކިުނއުކާލުމަށް 

ގެންދެވުނެވެ.  1987 ގިައ ފެށުނު ިމ މަަސއްކަތުންވްެސ މާލެއަށް ޖަމާކުރެވޭ ކިުނނައްތާލުމަށް 

1990އެދެވޭ ޙައްލެއް ހިޯދފައެއް ނެތެވެ. 1990އެދެވޭ ޙައްލެއް ހިޯދފައެއް ނެތެވެ. 1990 ވަނަ އަހަރު ޖަރުމަނު ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުރެއިްވ 

ިދރާާސއެއްގެ ނީަތޖާ ދައްކާގޮތުގިައ އޭރު މާލެއަށް ދުވާލަކު، 18 ޓަނުގެ ކިުނ ޖަމާވެއެވެ.  

ބޭުރގެ އެީހތިެރކަްނ ހުޯދްނ: 

ިދވިެހ  ީޕއާ  ީޑ  އެން  ޔޫ  މްަޝރޫޢީަކ  އެއް  ިހންގުނު  ނައްތާލުމުގެގޮތުން   ކިުނ  މާލޭން 

މްަޝރޫޢިްހގާނިުހގާގޮތް  އަހަރު،  ވަނަ   1990 މްަޝރޫޢެކެވެ.  ިހންގިެވ  ގިުޅގެން  ަސރުކާރާ 

ިދރާާސ  ޕްރޮޖެކްޓް  ިމ  ދުރުވެ  ރާއްޖެ  މީޯރ  މރ.  ފަރާތުން  ީޕގެ  ޔޫއެނީްޑ ބައްލަވާލައްވަން 

ކުރެއިްވއެވެ. ޕްރޮޖެކްޓްގިައ ކަނޑައަޅާފިައވާ ފަދިައން، ކޮނަްސލްޓެންޓް ކުންފުންޏެއް ހޯދުނެވެ. 

މާލޭ  އެކުލަވިައލެވުނެވެ.   ކިޮމީޓއެއް  ްސޓްއިަރން  ގާބޭޖް  ިރކިްސޓެއްކަމުގިައވާ،  ޕީްރ  އިަދ 

މިުނިސޕަލީްޓގެ ިއތުރަށް ިމ ކިޮމީޓގިައ ިހމެނީެނ ިމދަންނަވާ ފަރާތްތަކެވެ. 

• ިމިންސޓީްރ އޮފް ޕަބިްލކް ވާރކްްސ އެންޑް ލޭބަރ 

• މޯލިްޑވްްސ އެއަރ ޕޯޓްްސ އޮތިޯރީޓ 

ް • ިމިންސޓީްރ އޮފް ޕްލިޭނންގ އެންޑް އެންވަޔަރަން މަންޓ

• މޯލިްޑވްްސ ވޯޓަރ އެންޑް ެސިނޓަޭޝން އޮތިޯރީޓ

ިއންނިާއ  ޑަބިްލޔު  އެފް  ކޭ  ިއތުރަށް  ީޕގެ  ީޑ  އެން  ޔޫ  މްަޝރޫޢަށް  ނައްތާލުމުގެ  ކިުނ 

އީެހތިެރކަން  ަސރުކާރުންވްެސ  ގައުމުތަކުގެ  ފަދަ  ޖަރުމަނު  އްޮސޓްރިޭލޔާ،ޖަޕާނު، 

ދެއްވާފިައވެއެވެ. 
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ފާހަގަ ކޮްށެލވޭ މިުހްނމު އެީހތައް

ޔޫ.އެްނ.ޑީ.ީޕގެ އެީހ: 

މާލެއަށް ޖަމާކުރެވެމުނިްދޔަ ކިުނ ނައްތާލުމަށް ކުރެވުނު މަަސއްކަތުގެ ދަށުން ޔޫ.އެން.ީޑ.ީޕ ގެ 

އީެހގިައ (007/89 އެމް.ީޑ.ީވ.) މްަޝރޫޢުގެ ދަށުން 661،000 ޔޫ.އްެސ ޑޮލަރު ިލބުނެވެ.   

100ިމ މްަޝރޫޢުގެ ދަށުން 100ިމ މްަޝރޫޢުގެ ދަށުން 100 ކޮންޓޭނަރ އިާއ ކިުނ އުފުލުމަށްޓަކިައ މެކަނިައޒްޑް ބާރޖެއް މާލެ 

ގެެނެވުނެވެ.   ކޮންޓޭނަރެއްގެ ބޮޑިުމނީަކ 1.5 ިކއިުބކް ީމޓަރެވެ.  

ރޭގަޑުގެ  ކުރިެވފިައވީަނ  ޤްަޞދު  ގެނިްދއުމަށް  ނުވަތަ  އުފުލުމަށް  ކޮންޓޭނަރުތައް  ިމގޮތުން 

ވަގުތެއްގައެވެ.  އީެއ މާލޭގިައ ދުއްވާ ތަކެއްޗިާއ ީމހުންގެ ޢަދަދު ިގނަކަމާއެކު ފޭަސހަގޮތަކަށް 

ކްރޭންގެ  ހުންނަ  ބާރޖުގިައ  އެރުވީޭނ  ބާޖަށް  ކޮންޓޭނަރުތައް  ކުރުމަށްޓަކައެވެ.   މަަސއްކަތް 

އީެހގައެވެ.  އާދެ! ިމީއ ިމތަކިެތ ިލިބ ފިުރހަމަވުމުން ކަންތައް ގެނިދއުމަށް ިޚޔާލު ކުރިެވފިައވާ 

ގޮތެވެ.  

ޖުަރމުަނ ަސުރކާުރގެ އެީހ: 

ކުރެވުނެވެ.   މަަސއްކަތް  ވަރަށް  ިލބޭތޯ  އީެހ  ަސރުކާރުގެ  ޖަރުމަނު  ނައްތާލުމަށްޓަކިައ  ކިުނ 

މްަޝރޫޢު  ދެ  ޔޫ.އްެސ.ޑޮލަރުގެ  ިމިލއަން   4.8 ދަށުން  މަަސއްކަތުގެ  ކުރެވުނު  ގޮތުން  ިމ 

އެކުލަވާލެވުނެވެ.  ޖަރުމަނު ަސރުކާރުން ކަޑައީެޅ މްަޝރޫޢުގިައ ބޮޑަށް ބުރަވެފިައ އޮންނީަނ 

ކިުނނައްތާލުމަށް ތަފާތު ވީަސލަތްތައް ބޭނުން ކުރުމަށެވެ. 

ކަމަކަށްވީަނ  ީޕަސބްލް  މަަސއްކަތްކުރުމީަކ  އެ  ގޮތަށް  އެ  ބޮޑުކަމާއެކު  ޚަރަދު  މްަޝރޫޢުގެ 

ނުވެފައެވެ.  ިމހެންވެ ިމމްަޝރޫޢުވީަނ އިަދ ކިުރއަށް ނުގެންދިެވފައެވެ. 

އޮްސޓްރިޭލއާ ަސުރކާުރގެ އެީހ:

އްޮސޓްރިޭލއާ ަސރުކާރުގެ އީެހގިައ 2 އެކްްސކަވޭޓަރ ވީަނ ިލިބފައެވެ.

ޖަޕާުނގެ އެީހ: 

ޖަޕާނުގެ އިަމއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަކިާއ ގިުޅގެން ޖަޕާނުގެ އީެހވްެސ 

ިލބޭތޯ ކޮންމެވްެސ ވަރަކަށް މަަސއްކަތް ފެށުނެވެ.  އެހެންަސ މާއެދެވޭ ނީަތޖާއެއް އިަދ ވީަނ 

ބަލިައގެން، ދެކުނު  ވެދާނެކަމަށް  ނުރައްކަލެއް  ނުފިެނފައެވެ.  އިަދ ިމހާރުވްެސ ިތމާވެއްޓަށް 

ިތލަފަޅުގެ ވަށިައގެން ތިޮށލުމުގެ މަަސއްކަތް ދެ ިފޔަވައަްސކަށް ބަހިައގެން ކުރުމާބެހޭ މްަޝވަރާ 

ޖަޕާނާ ިދވިެހރާއްޖެއާ ދެމެދުގިައ ދީަނ ިހގަމުންނެވެ. 

އުކާލެވޭ ކީުނގެ ޢަދަދު ިގނަވުމާއެކު އެކިުނ އެޅުމަށް ޚާއަްޞ ކުރިެވފިައވާ ަސރަހައްދު ފިުރގެން 

އިަތިރމިަތ  ފަރާތު  ދެކުނު  މާލޭގެ  ހޯދަންޖިެހއްޖެއެވެ.   ިމހެންވެ  ތަނެއް  އެހެން  ކިުނއަޅާނެ 

ކޮނެގެން ވަޅުލުމުގެ މަަސއްކަތްތަކެއްވްެސ ކުރެވުނެވެ.  ިމކަމުގެ ަސބަބުން ިތމާވެއްޓަށް ިލިބދާނެ 
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ގެއްލުމަށްޓަކިައ އެގޮތަށް އެކަން ކުރުން ހުއްޓާލަން ޖެހުނެވެ.   ިދގު މުއްދަތަކަށް ިމގޮތުން 

މަަސއްކަތްކުރެވޭނެ ކަމަށްވްެސ ނުފެނުމާއެކު ިހާސބަކަށް ކިުނ އެންދުމުގެ މަަސއްކަތްތަކެއްވްެސ 

1987ކުރެވެމުން ިދޔައެވެ.  ިމގޮތުން 1987ކުރެވެމުން ިދޔައެވެ.  ިމގޮތުން 1987 ވަނައަހަރު ކިުނއެންދުމަށް ިއނިްސިނރޭޓަރެއް ހަދިައ އެ 

މަަސއްކަތްކުރަން ފިެށއެވެ.  ދެންނެވުނު ިއނިްސިނރޭޓަރު ނުވަތަ ކިުނއަންދާ މިެޝން ކުޑަކަމަށް 

1989ފެންނީާތ 1989ފެންނީާތ 1989 ގިައ ބޮޑު މިެޝނެއް އުފެއްދުނެވެ.  ިމ މިެޝނުން ކިުނ އެންދުމުގެ މަަސއްކަތް 

ކުރެވެމުން ިދޔީައ ދުވާލަކު 30 ީމހުންގެ އީެހއިާއއެކުގައެވެ.  މާލޭގެ ކުޑަކަމާއެކު ބައެއްފަހަރު 

ދުވަހު  ިދމާވީާތ އިާއ އެ  ފެތުރޭގޮތް  ރަށުތެރެއަށް  އޮލަދުންތަކެއް  ަސބަބުން  ކިުނ އެންދުމުގެ 

ގެނެވޭކިުނ އެދުވަހު އަންދިައގެން ނައްތާނުލެވުމުގެ ަސބަބުން ކިުނއެންދުމުގެ މަަސއްކަތްވްެސ 

ވީަނ ހުއްޓާލިެވފައެވެ. 1991 ގިައ ނޯވޭގެ ތަޖިުރބާކާރަކު ހުންނަވިައގެން ދުން ނާރާ ބާވަތުގެ 

ިއނިްސިނރޭޓަރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކިުނނައްތާލެވޭތޯ ބެލުނެވެ.  

 އެހެން ނަމަވްެސ ިއނިްސިނރޭޓަރުގެ ކުޑަކަމާ ޚަރަދުގެ ބޮޑުކަމިާއ އަންދާލުމަށް ިހނގާ ވަގުތު 

ިގނަކަމާއެކު އީެއވްެސ ކުރިެވދާނެކަމަށް ނުފެންނީާތ އޭރު އެ މަަސއްކަތްވީަނ ކިުރއަށް ނުގެންގްޮސ 

ބަނޑުކުއްޔަށް  އީެހއާއެކު  ކޯޕަރަޭޝންގެ  ތިައޭސ  ޖަޕާނުގެ  ފަހުން  އޭގެ  ހުއްޓާލިެވފައެވެ.  

ިހފިައގެން ހުޅުލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގިައ ކިުނ ވަޅުލުމުގެ މަަސއްކަތްވީަނ ކުރަން ފިެށފައެވެ.  

ޢަދަދު  ޕެެސންޖަރުންގެ  ިޒޔާރަތްކުރާ  ދުވާލަކު  އެއަރޕޯރޓަށް  ިއންޓަރނަޭޝނަލް  މާލޭ 

ިގނަވެފިައވުމާއެކު ޓިޫރްސޓުންނަށިާއ އެނޫން މެހެމާނުންނަށް ިދވިެހރާއްޖިެއން ފުރަތަމަ މަރުޙަބާ 

ނުކޮށް  އަަސރު  ނޭދެވޭ  އޭގެ  ނުބިައވްަސ ކަމުގިައވާނަމަ  ކީުނގެ  ފިުރފިައވާ  ިކޔީަނ ފުޅިައން 

ގޮތުން  ިމ  ހުއްޓާލަންޖެހުނެވެ.    ވްެސ  މަަސއްކަތް  ކިުނވަޅުލުމުގެ  ހުޅުލޭގިައ  ނުދާނީެތ 

ކިުނނައްތާލެވޭތޯ ތަފާތު ފެންވަރުގިައ ިޚޔާލު ބަދަލު ކުރިެވ އިެކކަހަލަ ޙައްލާ ިދމާއަށް ިމްޞރާބު 

ހުއްޓާލަން  މަަސއްކަތްތައް  ބުރަ  ނުހަނު  ކުރެވޭ  ނަމަވްެސ  ފިެށފިައވެއެވެ.   ދަތުރު  ކުރިެވ 

ޖިެހފިައވާކަން ިހތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަން ޖެހެއެވެ. 

ުކިނވަޅުުލމްަށ ަރެށއް ތައްާޔުރ ުކުރްނ

ޙާލަތު  ާސފުތިާހރުކަމުގެ  އާންމު  މާލޭގެ  ކުރާރަށްކަމަށްވުމިާއ،  ވިެރކަން  ރާއްޖޭގެ  މާލެއީަކ 

ޚާއަްޞ  ވަރަށް  ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ  ިޢއްޒަތްތިެރ  ޚޮދު  ޙައްލުކުރުމަށް  އެކަން  އޮތްގޮތުން، 

ިއްސކަމެއް ދެއިްވއެވެ.

ކިުނވަޅުލުމަށް ރަށެއްތައްޔާރު ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ދިާއރާތަކުގެ  ބޭފުޅުންގެ މެދުގިައ މްަޝވަރާތައް 

ިމކަމުގިައ އެންމެ ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރެއިްވ އެއްބޭފުޅީަކ ިމހާރުގެ  ބޭއްވުނެވެ. ޢަމީަލގޮތުން 

އެމިަނކުފާނާއެކު،  ޢުމަރުޒިާހރެވެ.  އަލްފިާޟލް  ޕްރިެޒޑެންޓް  ދަ  ްވިައޒަރ  އެޑ ްސޕަެޝލް 

މްަޝވަރާތަކުގިައ  ިހމިެނވަޑިައގަތް ބޭފުޅުންނީަކ،  އޭރުގެ ިމިންސޓަރ އޮފް ޓިޫރޒަމް އޮނަރަބަލް 

އަލްފިާޟލް ޢަބްދުهللا ޖީަމލު، ިމިންސޓަރ އޮފް ޕްލިޭނންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް، އޮނަރަބްލް 

އަލްފިާޟލް ިއްސމީާޢލު ަޝީފޢު، ިމިންސޓަރ އޮފް ޕަބިްލކް ވާރކްްސ އެންޑް ލޭބަރ، އޮނަރަބްލް 

އަލްފިާޟލް ޢަބްދުهللا ކަމާލުއީްދން، ިމިންސޓަރ އޮފް ްސޓޭޓް ފޯރ ޕްރިެޒޑެނަްޝލް އެފެއަރޒް 

އޮނަރަބްލް އަލްފިާޟލް ޢަބްދުއްރީަޝދު ޙަުސިއން، ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގެ އީޮފހުގެ އެގްޒެކިެޓވް 

ެސކްރެޓީަރ އަލްފިާޟލް މުޙަންމަދު ޙަުސިއން، އިަދ މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ ިއްސބޭފުޅުންނެވެ.  

ަސރަހައްދުތައް  ބައެއް  މާލެކިައީރ  ބޭފުޅުން  ދެންނިެވ  ިމ  ކިުރން،  މްަޝރޫޢުގެ  ިތލަފީުށ 

އެނބޫދޫ  ގީުޅފަޅިާއ،  ކުރެއިްވއެވެ.  ދަތުރުފުޅުވްެސ   އެތަންތަނަށް  ީސދާ  ބައްލަވިައލައްވަން 

ފަ މަަސއްކަތެއް  ތަންތަންބައްލަވިައ ހެއްދިެވއެވެ. ގީުޅފަޅުގިައ ކޮންމެވްެސ ވަރަކަށް  ފަޅުފަދަ 
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ިވދާޅުވެދެއިްވ ގޮތުގިައ މިުނ ިސޕަލީްޓގިައ  ޢުމަރުޒިާހރު  ށިައގަނެވުނުވްެސމެއެވެ. އޮނަރަބްލް 

ިއންވިަކކުރައްވިައ  ވިަކޖާގައެއްގެ  ތަކަކުން  ވިެލބްަސތާ  ގެންދަވިައގެންނެވެ.  ބަނޑެއް  އޮތް 

އެތެރެއަށް ކިުނއެޅޭހެން އޮޅެއް ހެއްދެވޭތޯ ބެެއްލީެވއެވެ. ނަމަވްެސ ިމ ަސރަޙައްދުގެ އިޮއދެމޭ 

އޭގެ  ނާކިާމޔާބެވެ.  މަަސއްކަތީްވ  ިމ   ަސބަބުތަކާހުރެ  އެހެން  އެފަދަ  އިަދވްެސ  ގޮތިާއ، 

ފަހުން   އެނބޫދޫފަޅު ިހއްކަންފެށުނެވެ.   އެނބޫދުފަޅު ިހއްކިައގެން ކިުނއެޅޭވަރު ިކިރޔީާވތަނާ 

ވަރަށިްގނަ މައަްސލަތަކާ ކިުރމިަތލާންޖިެހއްޖެއެވެ. މާލިެއން ދެކުނަށް ދަތުރުކުރާ ހިުރހާ ޓިޫރްސޓް 

ިރޒޯޓްތަކުގެ ީމހުންދާންޖެހީެނ ިމރަށިާއ ވަރަށް ކިައިރންކަމަށްވުމިާއ، އެކީުނގެ ނުބިައވްަސ ދުވުމުގެ 

ަސބަބުންނިާއ، އެތަން އެނބޫދޫ ޓިޫރްސޓް ިރޒޯޓިާއ ކިައިރވެފިައ މުޫސމުގެ ގޮތުން ދިަތތަކިާއ 

ކިުރމިަތލާންޖިެހފިައވުމާއެކު، މާލޭކިައިރން ރަނގަޅު އެހެންފަޅެއް ިހއްކުމަށް ކަނޑައެޅުނެވެ. 

               

ިތލަފުިށ ވުޖަޫދްށ އީައ ިކިހެނއް؟

” ީމގެ ިދހަ އަހަރު ކިުރން 1991ވަނަ އަހަރުގެ ިޑެސމްބަރު މަހުގެ ފްަސވަނަ ދުވަހު ތިައެސިއ 

2ކޯޕަރަޭޝންގެ ބާޖެއްގިައ 2ކޯޕަރަޭޝންގެ ބާޖެއްގިައ 2 އެކްްސކަވޭޓަރު ިހފިައގެން، މާލެ އަތޮޅު ދެކުނު ިތލަފަޅަށް ފިޭބދުވަހު  

އެންމެ ވިެލފުކެއްވްެސ ނެތް ދޮންފަޅުމިަތ ިމ އަދު ިމވީަނ ިޞނީާޢ އިެކއިެކ މަަސއްކަތްތަކުން 

ފިުރފިައއޮތް ބޮޑު ިބމަކަށް ވެފައެވެ.‘‘

ިމިންސޓީްރ އޮފް  އަހީަރ ދުވްަސ‘‘ ިމ ނަމުގިައ   10ވަނަ  މީަތގިައ އެވީަނ،  ”ިތލަފީުށގެ 

ކޮންްސޓްރަކަްޝން އެންޑް ޕަބިްލކްވާރކްްސގެ ފަރާތުން ނެރުއްވާފިައވާ ލިުއފޮތުގިައ އޮނަރަބްލް 

ހުންނީެވ  އެމިަނކުފާނު  ިޢބާރާތްކޮޅެކެވެ.   އޭރު  ިލޔުއްވާފިައވާ  ޒިާހރު  ޢުމަރު  އަލްފިާޟލް 

އެވުޒާރާގެ ވީަޒރުކަމުގެ  މަގާމުގައެވެ. 

ބްަސީދގަތުމެއްގިައ  ދެއިްވ  އެމިަނކުފާނު  ގޮތުން،  ިދޔަގޮތާބެހޭ  ިހނގިައ  މްަޝރޫޢޫ  ިތލަފީުށ 

އެތައް  ބޭފުޅުންނިާއ،  ިއްސކޮށިްތއްބިެވ  އޭރު  މިުނިސޕަލީްޓގިައ  މްަޝރޫޢީަކ،   ިވދާޅީުވ، އެ 

އާންމުކޮށް  މްަޝރޫޢެއްކަމުގައެވެ.   ިހމެނޭ  އޭގިައ  މަަސއްކަތް  ިމންނެތް  ފުންނެއްގެ  މުވައްޒަ

ަސރުކާރު އީޮފްސތަކުގިައ ީމހުން މަަސއްކަތްކުރަން ހަމަޖިެހފިައ އޮންނަ ގިަޑތަކުގެ  ިއތުރަށް 

ބޮޑަށް  ރޫޙަށްވުރެ  އަދާކުރުމުގެ  ރްަސީމވިާޖބެއް  ހޭދަކުރައްވާފިައވެއެވެ.    ވަގުތެއް  އެތަށް 

ޙާލަތު  ހޭލިާތބުމެވެ.  ރެޔަކު  ިކތަންމެ  ފިެނގެނިްދޔަމެއެވެ.  ލިޯބ  އަދާކުރުމުގެ  ވިާޖބެއް  ޤައީުމ 

ިނޔާކުރާގޮތިާއ އެދުވްަސވަރުގެ ކަންކަން ހިުރގޮތުން،  ކޭންބިުއމިާއ އެފަދަ ކަންކަން ބައެއް ފަހަރަށް 

ވަރަށް ދިަތކޮށް ިދމާވަމުން ިދޔިައރުވްެސ މެއެވެ.  ބައެއް ފަހަރަށް ވަރަށް އާދިައގެ ގޮތަކަށް 

އިަމއްލަޔަށް ކައްކިައގެން ކެއުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައާްސފިައވްެސ އެބަހުއްޓެވެ. ވިަކ ފެންވަރެއް 

ިއޚްލްާޞތިެރ  ިމ  ީހވިާގކަމާއެކުގައެވެ.  މުރިާލކަމިާއ  ގިުޅގެންނެވެ.  އެންމެން  ިގނިްތއެއްނިެތ 

މަަސއްކަތުގެ ނީަތޖާއީަކ، ޠީަބީޢގޮތުން ރާއްޖޭގިައ އުފިެދފިައ ނެތް،  ިޞނީާޢރަށެއްގެގޮތުގިައ 

މާލެ އަތޮޅު ’‘ިތލަފިުށ‘‘ ރާއްޖޭގެ ޗާޓަށް ިއތުރުވެގެނިްދޔުމެވެ.
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ިތލަފުްށޓަީކ ކޮާބ؟ 

މާލެއަތޮޅު ިގރާވަރިާއ ގީުޅފަޅާ ދެމެދު ވާދޫ ކަނޑާ ިއންވެގެން  ”ދެކުނު ިތލަފަޅު“ ގެ ނަމުން 

މްަޝހޫރުވެފިައވާ ފަޅެއް އޮތެވެ.  7 ިކލީޯމޓަރު ިދގު އެތެރޭގިައ ފުނިްވލެއް އޮތް ފަޅެކެވެ.  

ފަޅުގެ ިހިކ ތަނުގެ އެވްރެޖް ފުޅިާމނީަކ 200 ީމޓަރެވެ.  މާލެއިާއ ިތލަފަޅާ ދެމެދު 6.85

ިކލީޯމޓަރު ދުރިުމން އޮވެއެވެ.  

މާލޭގިައ ކިުނ ިގނަވެ އުފެދޭ މައަްސލަތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކިައ  ކިުނ ގެންދާނެ ތަނެއް ހޯދުމާބެހޭގޮތުން 

ތަކަށްފަހު، ދެކުނިުތލަފަޅިާދމާޔަށް  ތަޖިްރބާ  ދަތުރުތަކިާއ،  ކުރެވުނު  މްަޝވަރާތަކިާއ  ބޭއްވުނު 

ިމ މަަސއްކަތުގެ ިމްސރާބު ބަދަލުކޮށްލެވުނެވެ.  1991 ވަނަ އަހަރުގެ ިޑެސމްބަރު މަހުގެ 5

ވަނަ ދުވަހުއެވެ.  މެންދުރުފަހު ފެށުނު ިމ މަަސއްކަތް ިހނގަމުން ިދޔިައރު، އެރޭ ހަތަރުދަމިާއ 

އަނެއްދުވަހު މެންދުރުކީުރގެ އެތައް ިއރެއްވަންދެން އޭރުގެ މިުނިސޕަލީްޓގެ ރީައްސ އަލްފިާޟލް 

ޢުމަރުޒިާހރު އެތާނގިައ މަޑުކުރެއިްވއެވެ. މަަސއްކަތުގެ ާސމާނިައގެން އެމިަނކުފާނު ވަޑިައގަތް  

ފުންވްެސމެއެވެ.  ބާޖުގައެވެ.  އީޮފހުގެ ބައެއް ިއްސވިެރންނިާއ މުވައްޒަ

ިއްސވިެރންނީަކ،   މިުނިސޕަލީްޓގެ  ވަޑިައގަތް  ބިައވިެރވެ  މަަސއްކަތުގިައ  ިމ  ގޮތުން  ޢަމީަލ 

ިމހާރުގެ ރޯޑް ކޮންްސޓްރަކަްޝން ެސކަްޝނުގެ ިޑރެކްޓަރ އަލްފިާޟލް މުޙަންމަދު ވީަޙދިާއ، 

އަލްފިާޟލް  ޖެނެރަލް  ިޑރެކްޓަރ  އިެސްސޓެންޓް  ިމހާރުގެ  ބެހޭބިައގެ  ިޚދްމަތްތަކާ  އާންމު  

ފިާއން ވިަކވެ ވަޑިައގެންފިައވާ މއ.ފާރިސމް މުޙަންމަދު  ޢަބްދުލް ޙީަމދު ޢީަލއިާއ،  ިމހާރު ވީަޒ

ލީަޠފެވެ.  

ިތލަފަޅު ިހއްކުމުގިައ ދެގޮތަކަށް މަަސއްކަތް ކުރެވުނެވެ.  ފުރަތަމަ ިހއްކަންފީެށ ވިެލއަޅިައގެންނެވެ. 

ފަޅުތެރޭގިައ،  50 ފޫޓު ިދގު 50 ފޫޓު ފުޅާ ވަޅެއް 15 ފޫޓު ފުނިްމނުގިައ ކޮންނީަނއެވެ.  

20ކޮނެގެން ިލބޭ ވިެލތަކުން ވަޅުގެ ވަށާފާރު 20ކޮނެގެން ިލބޭ ވިެލތަކުން ވަޅުގެ ވަށާފާރު 20 ފޫޓުފުޅާކޮށް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ވަޅުގެ ތެރެއަށް 

އަހަރުގެ   1992 ކިުނވަޅުލިައފިައވީަނ،  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އަޅީަނއެވެ.  ގެންނަކިުނ  މާލިެއން 

ޖަނަވީަރމަހު، ހަތްވަނަ ދުވަހުއެވެ.  ވަޅުތަކުގިައ ކިުނވަޅުލިައ ފުރުމަށްފަހު ވަޅުގެ މައްޗަށް ގައު 

ކިުޑއަޅާ އެއްވަރުކޮށް ީރިތިބމަކަށް ހަދާލީަނއެވެ. 

ިމ ގޮތުން ިހކޭ ޖާގަ ިއތުރުވެ ިބންތަނަވްަސވަމުން ިދޔަ މަންޒަރުގެ ތެރޭން   ިއތުރު ިޚޔެއް 

އުފަންްވެގެން އައެވެ. އެތަނީަކ ހަމައެކިަނ  ކިުނވަޅުލާތަނަކަށް ވުމުގެ ބަދަލުގިައ އާމްދީަނއެއް ިލބޭ 

ފަދަ ބޭނުންތިެރ ިބމަކަށް ހެއްދެވުމުގެ ިޚޔާލެވެ.  ކިުނވަޅުލަމުން ިބންފުޅާކުރަމުން ގެންދާނަމަ 

ޔަށްދާގޮތްވާނެއެވެ. އެހެނީްވމާ ހަމައެކިަނ   ކިުނީފވެ ހަލާކުވާންފެށުމުން ިހިކފިައވާ ިބން ގަނބިައ އިަޑ

ގޮތެއްނޫނެވެ.  ހިާސލްވާނެ  މަޤަުޞދު  ިއްސވެދެންނިެވ  ިހއްކުމީަކ  ފަޅު  ިމ  ކިުނވަޅުލިައގެން 

ިމހިާހާސބުން،  ވިެލއަޅިައގެން ިބނިްހއްކިައ ތަނަވްަސކުރުމުގެ  ދެވަނަ ިފޔަވައެްސއް ފެށީުނއެވެ. 

ހަލިުއކުރެވޭތޯ  އަނެއްދުވަހަށް  އެއްދުވަހުން  މަަސއްކަތް  ކިުނގެނިްދޔުމުގެ  ނަމަވްެސ ިތލަފަޅަށް 

ބައްލަވަމުންނެވެ.  ޒަމީާނ ވީަސލަތްތައް ތައްޔާރު ކުރައްވިައ ހޯއްދަވަމުންނެވެ. 
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އުފުިލޯބޓް  

ކަންތައްތަކެއްގެ  ިގނަ  ފަހު  ިދރާާސޔަށް  ގެންދިެވ  ކިުރޔަށް  ވަޑިައގެން  މާލެ  މީޯރ  ިމްސޓަރ 

މަގު ހުޅިުވގެނިްދޔައެވެ. ނުވަތަ މަގުފިެނގެން ިދޔައެވެ.  އެގޮތުން މާލޭން ނިުނ ނައްތާލުމުގެ 

މްަޝރޫޢަށް އެާސލްޕް ޕްރޮޕެލްޑް ބާޖެއް ބޭނުންވާކަމަށް ފާހަގަ ކުރިެވގެން، ޔޫ އެން ީސ އެއްޗް 

އްެސ އަށް ިމކަން ހުށަހެޅުނެވެ. ނަމަވްެސ ިމ މްަޝރޫޢަށް ކަނޑައިެޅފިައވާ ފިައާސގެ ޢަދަދު 

ކިޮމީޓއަށް  ްސޓްއިަރން  ބުންޏެވެ.  އެފަރާތުން  ހޯދުމަށް  ބާޖެއް  ހޭންޑް  ެސކަންޑް  މަދުކަމުން 

ޢީަލ އުމަރުމިަނކު  އަލްފިާޟލް  ނުފެނުނެވެ.  އެހެންކަމުން  ގޮތެއްކަމަށް  ރަނގަޅު  އީެއ އެހާ 

މެދުވިެރގެން ިސންގަޕޫރުގިައ އެކީަށގެންވާ ބާޖެއް ބަނދެވުނެވެ.  9 އޮކްޓޯބަރު 1991 ގިައ ިމ 

ބާޖު މާލެގެންނަވިައ އޭގެ ނަމެއްކަމުގިައ  ”އުފިުލ‘‘ ހަމަޖިެހގެނިްދޔައެވެ.  ިތލަފުށްޓަށް އެންމެ 

1992 ޖަނަވީަރ 1992 ޖަނަވީަރ 1992ގައެވެ.  އޭރު މިުނިސޕަލީްޓގިައ އީޮތ އެންމެ  7ފުރަތަމަ ކިުނގެންގްޮސފިައވީަނ 7ފުރަތަމަ ކިުނގެންގްޮސފިައވީަނ 7

ުލީޮރއިާއ، 2 އެކްްސކަވޭޓަރިާއ، 1 ީވލް ލޯޑަރެވެ.  ކޮޅުވެއިްޓޔަކިާއ 4 ބޮޑ

ކިައީރގެ  ިމވީަނ މާލެއިާއ މާލެ  މުއްދަތުގިައ  ިމހާރު  ިމ ވޭތުކިުރ ިދގު  ޙަޔާތުން  ިތލަފީުށގެ 

މާލޭގިައ އުފެދޭ ކިުނ ިތލަފުށްޓަށް ގެނިްދޔުމުގިައ ބޭނުންކުރެވޭ އުފިުލ ބޯޓެއް. 

ިރޒޯޓްތަކިާއ އެއަރޕޯރޓް އިަދ ިވިލިގއްޔިާއ މާލެއިާއ ދުރުގެ ބައެއް ިރޒޯރޓްތަކުންވްެސ ކިުނނައްތާލާ 

ރަށަކަށްވުމުގެ ިއތުރުން ިސނީާއ ބޮޑިެތ މަަސއްކަތްތަކެއް ިހނގާ ކާރުޚާނާތަކެއްވްެސ ިބމަކަށް 

ޙިާސލީްވ  ފިައދާއެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ިތލަފީުށގިައ ފަށިައގަނެވުމުން  ބަދަލުވެފައެވެ.  ިމކަންކަން 

ބާރުވެފިައއޮތް  ފިުރ  ގެދޮރުން  ަސބަބީަކ  ދެންނިެވދާނެއެވެ.   ރައިްޔތުންނޭ  މާލޭގެ  އެއްބަޔީަކ 

މާލޭގެ ޢާންމުން ިދިރއުޅޭ ިހާސބުގެ މެދުތެރޭގިައ ހިެދފިައހިުރ ިސމެނިްތ ގުދަންތަކުގެ ަސބަބުން 

ިލބެމުންއިައ ގެއްލުމިާއ އުދނގުލުން މާލޭގިައ ިދިރއުޅޭ ރައިްތތުން ަސލާމަތީްވކަމެވެ.  ިސމެނިްތ 

އިަދ  ިތލަފީުށގައެވެ.   ިމހާރުހީުރ  ގުދަނެއް  ހިުރހާ  ރައްކާކުރާ  ކާރުޚާނާތަކިާއ  ބަންދުކުރޤ 

ބާވަތެއްގެވްެސ  ހިުރހާ  ފަދަ  ިހލައިާއ ިހލަވިެލ ދަގަނޑު  ިޢމާރާތްކުރް  އެހިެނހެންވްެސ ގެދޮރު 

މިައގަޑު ޖަމާވެފިައހީުރ ިތލަފީުށގައެވެ.  

10ީމގެ 10ީމގެ 10 އަހަރު ކީުރގިައ ޖަމާވެފިައ އޮތް ކީުނގެ ޢަދަދު ބޮޑުކަމުން ހިުރހާ ވައްތަރެއްގެ ކުންޏެއް 

ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ އަލްއްުސތާޛު މަޢުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އުފިުލ ބައްލަވިައލެއްވުން
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އީޮތ ވަރަށް ބޮޑަށް އެކުވެ އެކައްޗަކަށްވެފައެވެ.  އެދުވްަސވަރު ކީުނގެ ބާވަތްތައް ވިަކކުރާނެ 

އަޅަމުން  ކިުނ  ގެންދެވޭ  މާލޭން  ވަޅުގަނޑުތަކަށް  ހެދުނު  ިތލަފިުށގިައ  ޖާގަނީެތމަ  ވަގުތިާއ 

ގެނިްދޔީައ ހިުރގޮތަށެވެ.  ނަމަވްެސ މާލޭގިައ ިމއަދު ކިުނ ޖަމާވުން ހީުރ ތަފާތު ދެ ކޮށްޓަކަށެވެ.  

އިަދ ކީުނގެ ތެރޭގިައ ހިުރ ތަފާތު ބާވަތްތައް ވިަކކުރުވަން ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ކީުނގެ މިައގަޑު 

ބާވަތްތައް ޖަމާވަމުން ދީަނވްެސ އިަދ ިތލަފުށްޓަށް ގެންދީަނވްެސ ނައްތާލީަނވްެސ އިެކބާވަތްތައް 

އިެކގޮތަށެވެ.  

ުކިނ ިގްނިތުކުރްނ:

އީެއ  ބަހާލިެވފައެވެ.  ދެބަޔަކަށް  މިައގަނޑު  ިމހާރުވީަނ،  ބާވަތްތައް  ކީުނގެ  އުފެދޭ  މާލޭގިައ 

ިޞނީާޢ މަަސއްކަތްތަކުން އުފެދޭ ކުންޏިާއ، އާންމު ގިޯތ ގެދޮރުން އުފެދޭ ކުންޏޭވެ. ނަމަވްެސ 

ިމ ދެބިައގެތެރޭގިައ މިައގަނޑު 10 ިތނިްތއެއް ިހމަނުއްވާފިައ ވެއެވެ. 

ިޞާނީޢ މަަސއްކަތްތަުކްނ އުފެދޭ ުކިނ:

• ގާކުނިޑ 

• ީކްސކުނިޑ 

• ވިެލ  

ު • ބާ ދަގަނޑ

• ތެޔޮ 

• ތެތް ބެޓިަރ

• ވަކަރު (ލަކިުޑ)

ގޭގިެއްނ އުފެދޭ ުކިނ:

• ޕްލްާސިޓކް 

• ކުންޏިާއ ކަރުގޮހޮރު 

• ިބއްލިޫރ   

* * * * *
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އުަދގެ ިތލަފުިށ

1991 ވަނަ އަހަރުގެ ިޑެސމްބަރު މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ އެންމެ ިހިކ ތަންކޮޅެއްވްެސ ނެތް 

ިތލަފީުށގެ ިމއަދުގެ ބޮޑިުމނީަކ 51 ލައްކަ އަކަފޫޓެވެ. ނުވަތަ 47.38 ހެކްޓަރެވެ.  ިމ ބޮޑު 

ފިައދާހިުރގޮތެއްގިައ ބޭނުން  ބޮޑިުމން  ިބމުގެ  އެ  ފެނުމުން  އަންނަތަން  އުފިެދ ިހކެމުން  ރަށް 

ނީެގ  ިބން  ިތލަފީުށން  ފެށުނެވެ.  ފުރަތަމަ  ކުއްޔަށްދޭން  ކުރުމަށްޓަކިައނ އިެކ ފަރާތްތަކަށް 

22 ފަރާތަކުންނެވެ.  ިމހާރު 166 ފަރާތަކަށް 215 ޕްލޮޓު ދޫކުރިެވފިައވެއެވެ.  އާމްދީަނގެ 

33163402.85 ވަނަ އަހަރު 33163402.85 ވަނަ އަހަރު 33163402.85 (ތެއިްތީރްސ ިމިލޔަން އެއްލައްކަ ފްަސދޮޅްަސ  2006ގޮތުގިައ  2006ގޮތުގިައ  2006

ިތންހްާސ، ހަތަރަުސތޭކަ ދެރިުފޔާ އަށިްޑހަ ފްަސލިާރ) ިތލަފުށްޓަށް ިލިބފިައވެއެވެ.

ިތލަފުީށގެ ިމްސިކތް

ުވެ ިބން ކުއްޔަށްދިެވ އާމްދީަނ ިލބެން ފެށުމުން ަސރުކާރުން ިތލަފީުށގިައ  ިތލަފީުށގެ ިބން ބޮޑ

ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދިާއީމ ިބނާއެއްކަމަށް ކަޑައެޅީުނ ިމްސިކތެވެ.  ިމގޮތުން ިތލަފީުށގިައ ފުރަތަމަ 

ިޢމާރާތްކުރެވުނު ިމްސިކތުގެ ިބންގާ އަޅުއްވާ ދެއީްވ 11 އޮކްޓޯބަރު 1998 ދުވަހު ރާއްޖޭގެ 

ިޢއްޒަތްތިެރ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ އަލްއްުސތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އެވެ. ިމ ިމްސިކތް 

މިަނކުފާނުއެވެ.   އެ  ހުޅުއްވާދެއީްވވްެސ  ދުވަހު   1998 ިޑެސމްބަރު   16 މްަސިޖދުލީްއޡާރު 

ިތލަފީުށގިައ ކުރަންޖެހޭ މަަސއްކަތްތަކިާއ ހަދަންޖެހޭ ފެކްޓީަރތައް ިގނަވުމިާއއެކު އެތންތަނީަކ 

ގެބުމެއް ނުހުންނަ ިބމުގިައ އަޅަންޖެހޭ ތަންތަނަށް ވެގެން ިދއުމުން ިތލަފީުށގެ އުތުރުބިައން 1

ިކލީޯމޓަރު ިދގު ފުޅާ ިބމެއް ޚާއަްޞކޮށް ވިެލން ިހއްކުމެވެ. 
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165ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ

ބަޔިާއ  ފުރަތަމަ  ިހއްކުނު  ކިުނއަޅިައގެން  ަސރަހައްދިާއ  ިހއްކުނު  ިމ  އުތުރުބިައން  ިތލަފީުށގެ 

ދެމެދު އެކީަށގެންވާ ދުރިުމނެއް ހުރުމުގެ ަސބަބުން ިތލަފީުށގެ ފުރަތަމަ ބިައގިައ ިބނާކުރިެވފިައވާ 

ދިަތވާކަމަށް  ީމހުންނަށް  އުޅޭ  ބިައގިައ  އުތުރު  އައުމަށް  ނަމާދުކުރުމަށް  މްަސިޖދުލީްއޡާރަށް 

ިމްސިކތް  ިމ  ިބނާކުރެވުނެވެ.   ިމްސިކތެއް  އުތުރުބިައގިައ  ިތލަފީުށގެ  ފާހަގަކުރިެވގެން 

27 ވަނަ އަހަރުގެ ރަޖަބުމަހުގެ 27 ވަނަ އަހަރުގެ ރަޖަބުމަހުގެ 27 ވަނަދުވަހު ިބންގާ އަޅުއްވިައދެއްވަވާ  1422”މްަސިޖދުލްއާލިާއ“ 1422”މްަސިޖދުލްއާލިާއ“ 1422

ހަމަ އެ އަހަރުގެ ރަމާަޟންމަހުގެ 27 ވަނަދުވަހު ިބންގާ އަޅުއްވިައ ދެއްވަވާ ހަމަ އެ އަހަރުގެ 

ކޮންްސޓްރަކަްޝން  އޮފް  ިމިންސޓަރ  ދެއިްވ  ހުޅުއްވަވާ  ދުވަހު  ފުރަތަމަ  މަހުގެ  ރަމާަޟން 

އެންޑް ޕަބިްލކްވަރކްްސ އޮނަރްބްލް ޢުމަރު ޒިާހރެވެ. ިތލަފުށްޓީަކ ިމއަދު ބޮޑިުބމަކަށީްވފަދިައން 

ގޮތުން  ނީަތޖާއެއްގެ  މަަސއްކަތްތަކުގެ  ކުރެވުނު  ފަރާތްތަކުން  ނަގާފިައހިުރ  ިބން  ިތލަފީުށގެ 

ިތލަފީުށގިައވީަނ އެތައް ކާރުޚާނާތަކެއް ހިެދފައެވެ.  ިމތަންތަނިާއބެހޭ ކުރު ތަޢާރަފެއް ިތީރގިައ 

ިމ ދަންނަވީަނއެވެ.  

މޯލްިޑވްްސ ގްޭސ ޕަްރިއވެޓް ިލިމޓެޑް 

ކުންފުންޏީަކ  ިމ 

ޗަމްޕާ  އްެސީޓއޯއިާއ 

ގިުޅވަޑިައގެން  ޓްރޭޑިާއ 

ވާ  ިއ ފަ ާ ވ ދަ ް އ ހަ

68 ކުންފުންޏެކެވެ.   

ިދވިެހރިުފޔާ  ިމިލއަން 

ން  ގެ ިއ ވަ ް އ ރަ ު ކ ދަ ހޭ

ިވއްކަވައެވެ.  ގްޭސ  ކިުކންގ  ފީުޅގެ   600 ދުވާލަކު  ކާރުޚާނިާއން  ިމ  ހެއްދިެވ  ިތލަފީުށގިައ 

ކުންފުންޏަށް  ިމ  ރިުފޔާ  ިދވިެހ  ިމިލއަން   2 ގޮތުގިައ  އާމްދީަނއެއެް  މްަސދުވަހެއްގެ  އިަދ 

ިލިބވަޑިައގަންނަވައެވެ.  ިތލަފީުށގިައ ހިުރ މޯލިްޑވްްސ ގްޭސ ކޮމްޕީެނގިައ 11033 ޓަނުގެ 

ިދޔާގްޭސ ރައްކާކުރެވޭނެ ޖާގަ އެބަހުއްޓެވެ.  1999 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު 4 ވަނަ ދުވަހު 

ިތލަފީުށގިައ ހުޅުވުނު ިމކާރުޚާނާ ހުޅުއްވަވާ ދެއްވީެވ ރާއްޖޭގެ ިޢއްޒަތްތިެރ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ 

އަލްއްުސތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމެވެ.  

ް މޯލްިޑވްްސ މިެރްނ ިސމްެނޓް ޕަްރިއވެޓް ިލިމޓެޑ

ިމިލއަން   59.81

އަގުހިުރ  ރިުފޔާގެ  ިދވިެހ 

ކުރައްވިައގެން  ިއންވްެސޓެއް 

މެޓިްރކްޓަނުގެ   40 ގިަޑއަކު 

ބަންދުކުރެވޭ  ިސމެނިްތ 

ތައްޔާރުކުރިެވފިައހިުރ  ގޮތަށް 

ިސމެނިްތ  ިމކާރުޚާނާގިައ 

ަސިއލޯގިައ   3 ރައްކާކުރަންހިުރ 

ިސމެނިްތ  ޓަނުގެ   5400

ރައްކާކުރެވެއެވެ.  އިަދ ިސމެނިްތ 

އާގުބޯޓު  އަންނަ  ިހފިައގެން 

ބޮއެއްގިައ  އޮންނަ  ކަނޑުގިައ 
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1ިހފިައގެން އޮވެ ަސިއލޯތަކަށް ޕަމްޕްކޮށް ފުރާލެވެއެވެ. ިމ ފެކްޓީަރން 1ިހފިައގެން އޮވެ ަސިއލޯތަކަށް ޕަމްޕްކޮށް ފުރާލެވެއެވެ. ިމ ފެކްޓީަރން 1 ޓަނުގެ ޖަމްބޯބޭގްގިައވްެސ 

ިސމެނިްތ ދުވާލަކު ިވކެއެވެ.  ްސިވޒަރލޭންޑްގެ މިެރން ިސމެންޓް ކޮމްޕީެނއެއް ކަމަށްވާ އްެސ.

1999 ޖުލިައ 1999 ޖުލިައ 1999 ގިއ ހުޅުއްވަވާދެއްވީެވ  25ީޓ.އޯ ގިުޅވަޑިައގެން ިތލަފީުށގިައ ހުޅުވުނު ިމ ފެކްޓީަރ 25ީޓ.އޯ ގިުޅވަޑިައގެން ިތލަފީުށގިައ ހުޅުވުނު ިމ ފެކްޓީަރ 25

ރާއްޖޭގެ ިޢއްޒަތްތިެރ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ އަލްއްުސތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްއެވެ. 

ް ގަލްފްކްރާފްޓް ާސރިވްސ ޕަްރިއވެޓް ިލިމޓެޑ

ިތލަފީުށގިައވާ ިމ ފެކްޓީަރއީަކ 

ދުބީާއއިާއ  ގަލްފްކްރާފްޓް 

ޕްރިައވެޓް  ރާއްޖޭގެ 

ވާ  ް ށ މަ ކަ ް އ އެ ީނ ެ ޕ ް މ ކޮ

ުސވިެނއަރ މޯލިްޑވްްސއިާއ 

ހުޅުވުނު  ގިުޅވަޑިައގެން 

ފެކްޓީަރއެކެވެ.  

26 ިމިލއަން ިދވިެހ ރިުފޔާގެ ިމ ިއންވްެސޓްމަންޓްގެ ދަށުން 36 ފިަސންޖަރުން ގޮވިައގެން 

ފިައބް  އިަދ  ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ.   އަޅިައ  ތައްގަޑަށް  ލޯންޗްފަހަރު  ވަރުގެ  ދަތުރުކުރެވޭ 

ހަމަޖައާްސފައެވެ.   ކުންފިުނންވީަނ  ިމ  ިއނިްތޒާމުވްެސ  ކުރެވޭނެ  މަރާމާތެއް  ހިުރހާ  ލޯންޗްގެ 

ރާއްޖޭގެ  ކާރުހާނާ  ިމ  ިތލަފީުށގިައ  ވަނަދުވަހު   2 މަހުގެ  އޮގްަސޓް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2001

ިޢއްޒަތްތިެރ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ ހުޅުއްވާދެއްވިެވ ިމ ރްަސިމއްޔާތުގިައ ގަލްފްކްރާފްޓް ދުބީާއގެ 

ިއްސވިެރންވްެސ ބިައވިެރވެ ވަޑިައގަތެވެ.

ް ިވލާހަކަތަ ޕަްރިއވެޓް ިލިމޓެޑ

ޕްރިައވެޓް  ިވލާހަކަތަ 

ިތލަފިުށން  އީަކ  ިލިމޓެޑް 

ޢަދަދަކަށް  ބޮޑު  އެންމެ 

ިހފާފިައވާ  ކުއްޔަށް  ިބން 

395000 ފަރާތެވެ. 

އެ  ިބމުގިައ  އަކަފޫޓުގެ 

ފަރާތުން  ކުންފީުނގެ 

އަޅާ  ގްޭސފިުޅއަށް 

ިސމެނިްތ  ިއތުރުން  ީމގެ  އިަދ  ހަދާފައެވެ.   ތާނީގތަކެއްވީަނ  ރައްކާކުރާ  ތެޔޮ  ކާރުޚާނާއަކާ 

ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާއެއް ވްެސ އެބަހުއްޓެވެ. 

ޯބޓު ިއްނިޖިނއަިރްނގ ަސރިވްސ 

6.5ިތލަފީުށގިައ 6.5ިތލަފީުށގިައ 6.5 ިމިލއަން ރިުފޔާގެ ހޭދައެއް ކުރައްވިައގެން ޑރ.ިއބްރީާހމް މިަނކު ހައްދަވާފިައވާ 

50ިމ ކުންފިުނން ފިައބަރ ދިޯނފަހަރު ބަނުމާ 50ިމ ކުންފިުނން ފިައބަރ ދިޯނފަހަރު ބަނުމާ 50 ޓަނުން ފިެށގެން ދަށުގެ އުޅަނދުތައް އެހެލުމިާއ 

މަރާމާތިާއ ބެހޭ ހިުރހާ ކަމެއް ިހންގަވަމުން ގެންދަވައެވެ.  

ދިޯނފަހަރު ކަނދުއަޅިައގެން އެހިެލގޮތް ބަދަލުވެ ޒަމާނިާއ އެއްގޮތަށް  ޒަމާނުއުްސރެ ިދވިެހން އިޮޑ

ބެލްޓެއްގެ އީެހގިައ ’‘އުރާލިައގެން‘‘ ގެންެސ އުޅަދުފަހަރު ބޭނުން ތަނެއްގިައ ބޭނުން ތަނެއްގިައ 
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ގޮތަށް  ބެހެއްޓޭ 

ިއނިްތޒާމު ވެފިައވާ ިމ 

ިޚދުމަތަށް  ބޯޓުޔާޑުން 

އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުމާ 

އެކީަށގެންވާ  އެންމެ 

ިޚދުމަތްދެވޭތޯ  ގޮތަށް 

ތް  ކަ ް އ ަސ މަ

ކުރައްވައެވެ. 

ިމތަން އުފެދުމުގެ ަސބަބުން އުޅަދުފަހަރު އެހެލާ ބޭލުމާ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ވަރަށް ބޮޑު 

ހަލިުވކަމެއް ވީަނ އިައްސފައެވެ.  

ގެެރްނީޓ ފިައަބރ ގްލާްސ

ކުންފުންޏީަކ  ިމ 

ރިުފޔާ  ިމިލއަން   8

ކުރައްވިައގެން  ޚަރަދު 

އަޙްމަދު  އަލްފިާޟލް 

ިތލަފީުށގިައ  ލުޠީުފ 

އޭނާގެ  އުފެއްދިެވ 

އިަމއްލަ ކުންފުންޏެކެވެ.  

ިމ ކުންފީުނގެ ފަރާތުން ްސީޕޑް ލޯންޗް ފަރުމާކުރުމާ ތައްގަޑަށް އެޅުމިާއ މްަސވިެރކަމަށް ބޭނުންވާ 

މްަސިފިނކުރާ ފިޮށ ހެދުމިާއ  ފިައބަރ ފިޮށހެދުންފަދަ ޢާންމުންގެ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކިެތ 

މުދާއުފުލާ  ގުދަންކުރުމިާއ  މުދާ  ތަކެއްޗިާއ  ިތލަފީުށގިައ  ކުރެވެއެވެ.  މަަސއްކަތް  އުފެއްދުމުގެ 

ބަނޑުފަހަރު ދަގަނޑުން  ބަނުންފަދަ މަަސއްކަތްތައް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުންވްެސ އެބޭފުޅުންގެ 

ިބމުގެ ފިުރހަމަ ބޭނުން ވަރަށް ބޭނުންތިެރގޮތުގިައ ިހއްޕަވައެވެ.  

މާލޭގެ ބައެއް ިހާސބުތަކުގިައ ހުންނަ ލަކިުޑއިާއ މުދާއުފުލާ ބަނޑުފަހަރު ދަގަނޑުން ބަނުންފަދަ 

މަަސއްކަތްތައް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުންވްެސ އެބޭފުޅުންގެ ިބމުގެ ފިުރހަމަ ބޭނުން ވަރަށް ބޭނުންތިެރ 

ގޮތުގިައ ިހއްޕަވައެވެ.  

މާލޭގެ ބައެއް ިހާސބުތަކުގިައ ހުންނަ ލަކިުޑ ގުދަންތަކުގެ ަސބަބުން ރޭގަޑު ވަގުތުތަކުގިައ މަގުތަކަށް 

ވަގުތުތަކުގިައ މަގުތަކަށް  ރޭގަޑު  ަސބަބުން  ވުމަށިްޓ ގުދަންތަކުގެ  ަސލާމަތް  އުދަގުލުން  ިލބޭ 

މްުސތަޤްބަލެއްގިައ  ލަކިުޑގުދަންތައްވްެސ މާދުރުނޫން  ވުމަށްޓަކިައ  ަސލާމަތް  އުދަގުލުން  ިލބޭ 

ިތލަފުށްޓަށް އަންނާނެއެވެ.  

ދިޯނފަހަރަށް  އިޮޑ މުދައު  ިޢމާރާތްކުރުމިާއބެހޭ  ގެދޮރު  ގެންދަންޖެހޭ  ރާއްޖެތެރެއަށް  އިަދ 

ބަރުކުރުމުގިައ މާލޭގެ ބާޒާރުގެ މަގުތަކުގެ ދިަތކަން ހުންނަގޮތުން ިލބެމުންދާ ދިަތތަކިާއ ކުރަންޖެހޭ 

ހޭދަކުޑަކުރުމަށްޓަކިައ މުދާ އަރުވާ ބޭލުމަށް ފޭަސހަ ބަދަރެއްވްެސ ވަރަށް އަވަހަށް ިތލަފީުށގިައ 

ހެދޭނެއެވެ.  

Dhuveli FINAL.indd   168-169 6/1/2008   12:12:17 AM



ތަރައީްޤގެ ދުވިެލ 13

ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ 170

ެ ރަށްވިެހ މާލ

171ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ

ގާއެޅުމުގެ މަަސއްކަތް ިތލަފުްށޓަްށ ަބަދުލުކުރްނ

ގާއެޅުމުގެ  މަަސއްކަތް  ިހންގަވާ  ފަރާތުން  ކޮންްސޓްރަކަްޝންގެ  ރޯޑް  މިުނިސޕަލީްޓގެ  މާލޭ 

ހަމަޖިެހފިައ  ކުރުމަށް  ިޢމާރާތް  މިައއީޮފްސ  މިުނިސޕަލީްޓގެ  ކީޮށގިައ  ނަމްބަރ   351 ިހންގާ 

އިަދ ވިެލފުރާނާ  ިތންމިެޝން، ގައުމުގުރާމިެޝން  އެކީޮށގިައ ހިުރ ގައުއަޅާ  ވުމިާއ ގިުޅގެން 

މިެޝން ިތލަފުށްޓަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ިނންމުނެވެ.

ބެހެއްޓުމަށް  މިެޝންތައް  ިބމުގިައ  ނަގާފިައވާ  ިމކަމަށް  ިތލަފީުށގިައ  ިމހާރުވީަނ،  ިމގޮތުން 

ބޭނުންވާ ިޢމާރާތްތައް އަޅިައ ިނނިްމފިައވެއެވެ. ީމގެ ިއތުރުން ިއނީްޖން ގެއެއް އަޅިައ އެތާނގިައ 

ޖެނެރޭޓަރުވްެސ ވީަނ ބަހައްޓިާނިމފައެވެ. އިަދ ހަމައެހެންމެ ގައުއަޅާ މިެޝންތައް ިތލަފުށްޓަށް 

ބަދަލުވުމުން ބޭނުންވާނެ ކަރަންޓްލުމަށް ްސޓެލްކޯގެ ކޭބަލްވްެސ ވަޅުލިައ ިނނިްމފިައވެއެވެ. 

ިތލަފުށްޓަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ މިެޝނީަރގެ ތެރިެއން، ގައު މުގުރާމިެޝން ިމހާރުވީަނ އެކަމަށް 

މަރާމާތުކޮށް  މުގުރާމިެޝން  ގައު  ބަދަލުކުރިެވފައެވެ. ިމހާރު  ިއމާރާތައް  ޚާއަްޞ ކުރިެވފިައވާ 

ދަވާދު އައު ކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ދީަނ ކުރެވެމުންމެވެ. 

ފުންނަށް ބޭނުންވާ ބިަދގެއިާއ ކާގެ އިަދ ފާޚާނާ  ިތލަފިުށގިައ މަަސއްކަތް ފެށުމަށްޓަކިައ މުވައިްޒ

ބީަރގެ މަަސއްކަތްވްެސ ދީަނ ކުރެވެމުންނެވެ. 

* * * * *
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މާލްޭނ، ކުިނަނއްތާލުމުގެ ތަޖިުރބާ

ބަދަލު  މިުނިސޕިަލީޓ އަށް  ިހންގުމަށް  މްަޝރޫޢް  މިުނިސޕިަލީޓ މަގުހެދުމުގެ  މާލޭ  އަޅުގަނޑު 

ކުރެއިްވ ދުވްަސ ވަރުގިައ ، މާލޭގެ ކިުނއުކާލިައ އުޅީެނ މާލޭގެ ދެކުނފަރާތުން ިހއިްކ ިބމުގެ 

ުދޮށައް އޮންނަ ިހާސބަށެވެ. ިމގޮތުން މާފަންނު ީމހުން ކިުނ އުކީަނ ިމހާރުހެ ކަޅުތުއްކަލާ  އެންމެ ގޮޑ

ކޮށްޓާ ިދމިާއން ތަންކޮޅެއް ިއރުމީަތގެ ަސރަޙައްދަކަށެވެ. މައްޗަންގީޮޅން ކިުނއުކީަނ ިމހާރުގެ 

ްސޓިޭޑއަމްގެ ިއރުން މާފަތްތަކުރުފާނު މަގިާއ ިދމާލުން އަެސރަޙައްދަށެވެ. ގަލޮޅުން ކިުނއުކީަނ 

ިމހާރު ގަލޮޅުގިައ އޮންނަ ކިުނކޮށްޓިާއ ިދމާލަށެވެ. ހެންވޭރުން ކިުނއުކީަނ ިމހާރު ަޝީހދުޢީަލ 

ިމްސިކތިާއ ިދމާލުން ގޮނޑުދޮށަށިާއ މާލޭގެ ިއރުމީަތ ކޮޅުން ިމހާރު އޮތް ހިެދގޮނޑުދޮށުގެ އިެކ 

އިެކ ިދމާތަކަށެވެ.

ޓަކިައ  ކުޑަކުރުމަށް  ގޮނޑު  ުވުމުން  ބޮޑ ކިުނފިުނ  ޖަމާވާ  ތަކަށް  ަސރަޙައްދު  އިެކ  ިމގޮތުން 

ޢާންމު ގޮތެއްގިައ ހިުރހިައ ގޮޑެއްގިައ ވްެސ އޮންނީަނ ހުޅު ރޯކޮށް ފައެވެ. ވިަކވަރަކަށް ގޮނޑު 

ކޮށްގެން  ބިައ ގެންދީަނ ،ބޮޑަިތ އެކްްސކަވޭޓަރ ބޭނުން  ނާނދިައ އޮންނަ  ދެން  އެނދުމުން 

ނެތީަތވެ  ތަނެއް  މާބޮޑު  ވަޅުލާނެ  ކޮނެގެން  ހެންވޭރުގިައ  ނެވެ.  ވަޅުލަމުން  ވަޅުކޮނެ  ބޮޑަިތ 

ކިުނތައް މޫދަށް ކޮއްޕީަނ އެވެ. ިމގޮތުން ބޭރަށް ކޮއްޕާ ކިުނތައް ިދޔަވަރު ހަޅަވެގެން ރާޅިާއ 

އެކު ކަނޑަށްވްެސ ކޮންމެވްެސ ވަރަކަށް ބޭރުވެގެން ދެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ކިުނގޮނޑު ތަކަށް 

ވިައ  ަސބަބުން  އަރާދުމުގެ  ގޮނޑުން  ަސބަބުން  އޮތުމުގެ  ލާފިައ  އިަލފާން  ޢާންމުގޮތެއްގިައ 

ިމިލުޔމީަކ، މާލްޭނ ުކިނަނއްތާުލމުގެ މަަސއްކަތުގިައ ޢަމީަލގޮތުްނ ހަަރކާތްތިެރވެވަޑިައގްެނ
ފިައވާ އަލްފާިޟލް މުޙްަނމުަދ ވީަޙުދ (ާބަރާނ ވީަހުދ) ިލުޔއްވާފިައވާ ިލުޔއްވުމެެކވެ.
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ވްެސ  މްަސއަލަތަކިާއ  ިޞއީްޙ  ނަށް  ިދިރއުޅީޭމހުން  ފީަޅގިައ  ދެކުނު  މާލޭގެ  ތަޣައްޔަރުވެ، 

އުދަގޫ  މީެހގެ  ނެތްނަމަ  ހުޅުރޯކޮށްފިައ  ގޮނޑުގިައ  ނަމަވްެސ  ވެއެވެ.   ކިުރމިަތލާންޖިެހފިައ 

ުވެގެން ދެއެވެ. އިަދ ހަމަ އެހެންމެ ކިުނވެ ފުޅައަޅާ ޒާތުގެ ތަކިެތން ދުވާނުބިައ  ިއނިްތހާއަށް ބޮޑ

ވަހީަކވްެސ ތަޙައްމަލް ކުރެވޭވަރުގެ ކަމަކަށް ވީަނ ނުވެފައެވެ.

މިުނިސޕިަލީޓިއން  ކިުރމިަތވެފިައވީާތ  މްަސއަލާތަކެއް  އެތަކެއް  ދިަތ  ޙައްލެއްހޯދުން  ިމބާވަތުގެ 

ިނންމީެވ ކިުނއެޅުމަށް ވިަކަސރަޙައްދެއް ޢައްޔަންކޮށް އެތަނަށް ކިުނއެއްކޮށް ރައްކާތިެރ ގޮތެއްގިައ 

އަންދަމުން ގެނިްދއުމަށެވެ. ިމގޮތުން 9198ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގިައ ގަލޮޅުގިައ ިމހާރުވްެސ ކިުނ 

ކުރެވުނުވެ. ިމ މަަސއްކަތް  މަަސއްކަތް  ފާރެއްލުމުގެ  ކީޮށގިައ ވަށާ  ކިޮށ ފާހަގަކޮށް  އެއްކުރާ 

ފާރުލުމުގެ  ވަށާ  އފ.ގްަސ ޢީަލ މިަނކުއިާއ އެވެ. ކިުނކީޮށގެ  ކުރެވީުނ މއ.ޗީެރމާގޭ  ޙަވާލު 

މަަސއްކަތް ފެއްޓުނިުއރު ިމިހާސބުގަނޑު އޮންނީަނ ިބނިްހއްކުމަށް ވިެލއަޅިައ މީުޅން ލެވަލްކޮށް 

ުވާގޮތް  ުވުމުން ބައެއް ިދމިަދމާލުން އީަޑން ބޮޑ ނިުނންމައެވެ. ކަނިްމހެން ހުރުމިާއއެކު ިދޔަވަރު ބޮޑ

ވެއެވެ. ިމގޮތަށް ިދޔިަހލޭ ތަންތަނަށް ވިެލއަޅިައ ލެވަލް ކުރަމުން ވަށާ ފާރުލިައ ިނންމުނެވެ.

ކިުނކީޮށ ވަށާ ފާރު ިނންމުމަށް ފަހު ކިޮށ ތެރޭގިައ ވްެސ ބޮޑަިތ ވަޅު ކޮނެ ކިުނ ވަޅުލަމުން 

ދުވްަސކޮޅެއްގެ ތެރޭގިައ ކިުނކީޮށގެ އެތެރޭގިައ ކިުނ ވަޅުލާނޭ ތަން ނިެތއްޖެއެވެ.  ގެންދެވެއެވެ. ކުޑަ

އަންދާލެވޭނޭ  ފޭަސހިައން  ޖަމާކޮށް  ކިުނކޮށްޓަށް  ކަންކުރަމުނިްދޔަގޮތަށް  ހަމަކީުރންވްެސ  ދެން 

ވެއްޔިާއ  ގޮތުގިައ އެއްކުރެވޭ  ގެންދީަނ އެވެ. ކީުނގެ  ފިުނޖަހިައ އަންދަމުން  ތަކިެތ ވިަކކޮށް 

ގައުކުނިޑވްެސ އެއްކޮށް ފިުނއަރުވަމުން ގެންދެވެއެވެ.

ޙެުސިއން  ިހނގުމަށްޓަކިައ މ.ަސލްޖަމްގޭ  ރައްކައުތިެރ ގޮތެއްގިައ  ކަންތައް  ކިުނ އެންދުމުގެ 

ިއނިްސިނރޭޓަރެއް  ދަށުން  ކަމުގެ  މްޭސިތިރ  ދެބޭންގެ   އިާއ  ީދީދ  ިއބްރީާހމް  އިާއ  ީދީދ 

ޯސޅަފޫޓު  ގިައ  ޑިައީމޓަރު  ިވިހފޫޓު  ކީުރ  ތައްޔާރު  ިއނިްސިނރޭޓަރ   ކުރެވުނެވެ.  ތައްޔާރު 

އެތެރޭގިައ ރަތްމީުށ  ، ތާނީގގެ  ތާންގެއްބަނދެ  ިފލިައން  އްުސިމނުގިައ ބިައިއނިްޗ ދަގނޑު 

ުލްތަކެއް  ނޮޒ ބާނަރު  ވަށިައގެން  ތާނީްގގެ  ދުމިަށހަދިައ  ދަގަނޑު   ، ފާރުރާނިައ  ބިްރކުން  ގެ 

ހަރުކޮށް ޕްރަެޝރުގިައ ތެޔޮ ފޮނުވިައގެން އެތެރޭގިައ ރޯކޮށްފިައ ހުންނަ އިަލފާންގަނޑު ފީޯރގިައ 

އެންދުމަށެވެ. ތާނީްގގެ އެތެރޭގިައ އޮންނަ ދުމިަށ މައްޗަށް ކިުނ އަޅީަނ ހިައޑްރިޯލކް ްސިކޕް 

ހިޮއްސޓެއް ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ. 

ިދއުމިާއ އެކު އުކާލެވޭ  ީމްސ ިގނަވަމުން  ކޮންމެއަކްަސ އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް މާލޭގެ 

ިމންވަރު  ކީުނގެ  ވަމުންނެވެ. އުކާލާ  ިއތުރު  ދުވަހަށް  ިދޔީައ ދުވަހުން  ިމންވަރުވްެސ  ކީުނގެ 

ިއތުރުވުމިާއ ގިުޅގެން ިމ ހެދުނު ިއނިްސިނރޭޓަރަކުން މްަސއަލަ ޙައްލުނުވާނޭ ކަން އެނގީޭތ މާލޭގެ 

ަސރުކާރުގެ  މަޖުބޫރުވެއްޖެއެވެ. ިމކަމިާއ ގިުޅގެން  ހޯދަން  ޓަކިައ ގޮތްތަކެއް  ކިުނނައްތާލުމަށް 

ކަމިާއ ބެހޭ ފަރާތް ތަކިާއ މެދު މަަޝވަރާތައް ކުރިެވ ިނންމީުނ މާލެ އަތޮޅުގެ މާލެ އިާއ ކިައިރ 

ފަޅެއް ިހއްކުމަށެވެ. ިމގޮތުން ަސރުކާރުން ިނންމީެވ މާލެ އަތޮޅު އެނބޫދޫ ފަޅު ިހއްކުމަށެވެ.

އެނބޫދު ފަޅު ިހއްކުމުގެ މަަސއްކަތް ފެއްޓުމަށް ޓަކިައ އެ ފަޅުގެ ިއރު އުތުރު ކަންމައްޗަށް ގައު 

ގިޮޅއެއް ޖަހިައ އެކްްސކަވޭޓަރެއްގެ ޖާގަ ިހއްކުމަށް ފަހު އެތަނަށް އެކްްސކަވޭޓަރު ގެންގްޮސގެން 

ިހއްކުމަށްމަަސއްކަތް ކުރެވުނެވެ. ިހއްކަން ޤްަޞދު ކުރެވުނު ޕިޮއންޓީަކ ވަރަށް ފުން ތަނަކަށް 

ވީާތ ކޮނެގެންނަގާނެ ފްަސ އިަދ ގައު މަދުކަމުން ނިާއ ތަނީަކ މާކަނޑެއްގެ ކަންމިަތ ކަމަށް 

މަދުކަމުން ނަގިައ  އިެތކޮޅު  ކޮނެގެން ނަގިައ އެޅޭ  ވީާތ ހަތަރުދަމު  ވެފިައ ދެބައްޖަހާތަނަކަށް 

އަޅާ ވިެލކޮޅު ދީަނ ދޮވިެވގެންނެވެ. ކަނިްމހެން ހިުރނަމަވްެސ ހަފްތާ އެއް ހާ ދުވަހު ިހއްކޭތޯ 

މަަސއްކަތް ކުރެވުނެވެ. ނަމަވްެސ މަަސއްކަތް ކިާމޔާބެއް ނިުވއެވެ.
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ިތލަފިުށ އުފުެދްނ!

މާލޭގެ މަގުހެދުމުގެ މަަސއްކަތުގެ ިއތުރުން – މާލޭގެ ކިުނނައްތާލުމުގެ މަަސއްކަތް ފިެށގެން އީައ ިމ 

ެސކަްޝންގެ ތެރިެއންނެވެ. ކިުނނައްތާލުމުގެ މަަސއްކަތީަކ މިުނިސޕިަލީޓިއން ިހންގާ މަަސއްކަތަކަށް 

މަަސއްކަތް  ކިުނނައްތާލުމުގެ  މިަތން  އިެދވަޑިައގަތުމުގެ  ޒިާހރުގެ  އުމަރު  އަލްފިާޟލް  ވީާތ، 

ކުރެވެއެވެ. ިމމަަސއްކަތްކުރީަނ ޢާއްމުކޮށް ރޭގަނޑުގެ ގިަޑތަކުގައެވެ. ިމގޮތުން އެދުވްަސވަރު 

މާލޭގިައ ކިުނވަޅުލުމަށް ކޮންނަ ބޮޑިެތ ވަޅުތަށްކޮނެ، ކިުނވަޅުލުމުގެ މަަސއްކަތްކުރެވެއެވެ. ިމގޮތަށް 

މަަސއްކަތްކޮށް މާލޭގިައ ދެނިްއތުރަށް ކިުނވަޅުލާނޭ ތަނެއްނެތުމުން މާލޭކިައިރން އެނބޫދިޫފނޮޅުގެ 

ވަންދެން  ދެހަފްތާއެއް  މަަސއްކަތް  ފަޅިުހއްކުމުގެ  އެނބޫދޫ  ގްަސތުކުރިެވގެން  ިހއްކުމަށް  ފަޅު 

ިހއްކަން  ަސބަބަކަށީްވ  ހުއްޓީާލއެވެ.  ނުވެގެން  ކަމަކަށް  މާކިާމޔާބު  ިމމަަސއްކަތް  ކުރެވުނެވެ. 

އަޅާ  ކޮނެގެންނަގިައ  ކަންމައްޗަށްވެފިައ  ކަނޑުއިޮޅއެއްގެ  ވަރަށްގަދަ  ތަނީަކ  ގްަސތުކުރެވުނު 

ގައުކުނިޑއިާއ ވިެލ ހަރުނުލުމެވެ. 

މަަސއްކަތުގިައ  ވިެލގައުނަގާ  ކުރުމަށްފަހު،  ދެހަފްތާއެއްހާދުވަހު  ިމމަަސއްކަތް  ކޮންމެއަކްަސ 

ބަލާ،  ިތލަފަޅު  އަތޮޅު  މާލެ  މިަތން  މްަޝވަރާގެ  ަޞމަދުގެ  ޢަބްދުލް  ފެންފީުށ  އ.  އުޅުއިްވ 

އެފަޅު ިހއްކަން ފެއްޓުނެވެ. ިތލަފަޅު ބެއްލެވުމަށް ވަޑިައގެން ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގިައ ކަމިާއ ބެހޭ  

ަސރުކާރުގެ ިއްސބޭފުޅުން ވަޑިައގެންނިެވއެވެ.

ގޮތެއް   ިތލަފަޅިުހއްކާނެ  ބާއްވާފިައ،  ކުޑަބައްދަލުވުމެއް  ިގރާވަރުގިައ  ކ.  ިތލަފަޅުބެލުމަށްފަހު 

ިނންމީެވއެވެ.

ިހއްކުމުގެ  ިހއްކުމުގެ މަަސއްކަތް ފެއްޓީުނ 5 ިޑެސމްބަރ 1991 ގައެވެ. ިތލަފަޅު  ިތލަފަޅު 

މަަސއްކަތްކުރެވީުނ  ިތލަފަޅިުހއްކުމުގެ  ކޮށްގެންނެވެ.  ބޭނުން  އެކްްސކަވޭޓަރު  މަަސއްކަތްކީުރ، 

ބުރްާސފިަތދުވަހުގެ ހީަވރުން ފިެށގެން ހަފްތާ ބަންދު ތެރޭގައެވެ. ިމގޮތުން އެއްލައްކަ އަކަފޫޓު 

ިހއްކީުނ ހަތަރު މްަސދުވަހުންނެވެ. އެއްލައްކަ އަކަފޫޓު ިތލަފަޅުން ިހއްކުމަށްފަހު ކިުނވަޅުލުމުގެ 

ިއތުރުކުރެވުނު  ޗާޓަށް  ިދވިެހރާއްޖޭގެ  ިހއްކުނުތަނީަކ  ިތލަފަޅުން  ފެށުމުގެކީުރން  މަަސއްކަތް 

ރަށެއްގެ ގޮތުގިައ ިނންމާފިައ މާލެ އަތޮޅު ިތލަފީުށގެ ނަމުގިައ ރްަސީމގޮތުން ިނންމީެވ ިތލަފީުށގިައ 

ބޭއްވުނު ރްަސިމއްޔާތެއްގިައ ރީައުސލްޖުމްހިުރއްޔާ އަލްއްުސތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމެވެ. 

* * * * *
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މާލޭ ހައުިސްނގ ޕްރޮޖެކްޓް 
ެޗޕްޓަރ : 8  

ބިޯހޔާވިަހކަން  ިދމާވެފިައވާ  ީމހުންނަށް  ިދިރއުޅޭ  މާލޭގިައ  ޕްރޮޖެކްޓީަކ،   ހައިުސންގ  މާލޭ 

ކިުރޔަށް  ަސރުކާރުން  މަޤަުޞދުގިައ  ގެންެސދެއްވުމުގެ   ލިުއކަމެއް  މައަްސލައަށް  ނިުލބުމުގެ 

ގެންދިެވ މްަޝރޫޢެކެވެ. ތަފާތު ިފޔަވިަހ ތަކަށް ބަހާލިައގެންނެވެ. ިމ މްަޝރޫޢުގެ މަަސއްކަތްތައް 

ކިުރޔަށް ގެންދެވީުނ ބޭރުގެ ބައެއްފަރާތްތަކުގެ އީެހތިެރކަމާއެކުގައެވެ. އެފަރާތްތަކުގެ ފަނީްނ މީާލ 

އީެހ ިލިބގެންނެވެ. ިމ މްަޝރޫޢުގެ ދަށުން، ”ިސނަމާލެ‘‘ގެ ނަމުގައިާއ، ”މާލޭ ިހޔާ‘‘ގެ ނަމުގިައ 

ފުލެޓު ިޢމާރާތްތަކެއް ކުރިެވ އާންމުން ިދިރއުޅުމަށްޓަކިައ ދޫކުރިެވފިައވެއެވެ.

މާލޭ ހައުިސްނގ ޕޮްރޖެކްޓުގެ ފުަރތަމަ ިފަޔވިަހ  

މާލޭ  ިބނާކުރެވީުނ  ިޢމާރާތެއް  ދަށުން  ިފޔަވީަހގެ  ފުރަތަމަ  ޕްރޮޖެކްޓުގެ  ހައިުސންގ  މާލޭ 

ދެކުނުފަރާތު ިހއިްކިބމުގައެވެ.  ިސނަ މާލެ 1 ގެ ނަމުން ނަންދިެވފިައވާ ިމ ިޢމާރާތީަކ،  24

ފުލެޓުގެ ިޢމާރާތެކެވެ.  ިމީއ ީސނުކަރިައގެ ަސރުކާރިާއ، ިދވިެހ ަސރުކާރިާއ ދެމެދުގިައ ވެވުނު 
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އެއްބްަސވުމެއްގެ ދަށުން ިބނާކުރެވުނު ިޢމާރާތެކެވެ. ިމ އެއްބްަސ ވުމުގިައ ޮސިއކުރެވީުނ 28

އޯގްަސޓް 1981ގައެވެ. 

1986ިމކަމިާއގިުޅގެން 1986ިމކަމިާއގިުޅގެން 1986 ވަނައަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ިދވިެހރާއްޖޭގެ ވަފުދެއް ޗިައނާގެ ބިޭޖންގ 

ިސީޓއަށް ިޒޔާރަތްކިުރއެވެ.  އެ ވަފުދުގިައ ބިައވިެރވެ ވަޑިައގީަތ ިޑރެކްޓަރ އޮފް އެކްްސޓަރނަލް 

އީެހތިެރޔާ  ރީައްސގެ  މިުނިސޕަލީްޓގެ  މާލޭ  ަޝީރފިާއ،  މުޙަންމަދު  އަލްފިާޟލް  ިރޯސަސްސ 

އަލްފިާޟލް ބަންދު އަޙްމަދު ަސީލމިާއ، އީޮފްސ ފޮރ ިފިޒކަލް ޕްލިޭނންގ އެންޑް ިޑޒިައންގެ 

ޑެިޕއީުޓ ިޑރެކްޓަރ އަލްފިާޟލް މުޙަންމަދު ަޝީފޤެވެ.  ހަމަ އެހެންމެ  ޗިައނާ ަސރުކާރުން 

ފޮނުއިްވ 5 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލިެވގެންވާ ްސޓީަޑ ީޓމެއް ވްެސ މާލެއިައްސ މްަޝރޫޢާ 

ގުޅޭގޮތުން،  މަޢުލޫމާތު ހިޯދއެވެ.  އެ ީޓމު މާލެ އީައ 1 މާރޗް 1987 ގައެވެ. 

ިދވިެހ ަސރުކާރުގެ ވަފުދުގެ ފަރާތުން ޗިައނާ ަސރުކާރަށް ހުށަހެޅުއީްވ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގިައ 

ިސނަމާލެ 1 ިބންގާއެޅުމުގެ ރްަސިމއްޔާތުގެ ތެރިެއން

2 ބީުރގެ  2 ބީުރގެ  2 ިޢމާރާތުގެ  ިޑޒިައނެކެވެ.   4 ފްލެޓްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ 4 ފްލެޓްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ 4 44ީމހުންނަށް ިދިރއުޅެވޭނޭ 44ީމހުންނަށް ިދިރއުޅެވޭނޭ 44

24 ގެ ދަށުން 24 ގެ ދަށުން 24 ފްލެޓް ިހމެނޭ  ޗިައނާ ަސރުކާރުން ިނންމީެވ މާލޭ ހައިުސންގ ޕްރޮޖެކްޓް ފްޭސ 1

1 ބީުރގެ 1 ބީުރގެ 1 ިޢމާރާތް ފުރަތަމަ ިނންމެވުމަށެވެ.  ިމ މަަސއްކަތް ފެށީުނ ިޑޒިައން ކޮންްސޓްރަކްޓްގެ  4

ިމ  ޮސިއކުރެވުމުންނެވެ.  ދެމެދުގިައ  ަސރުކާރުގެ  ދެ  1987ގިައ  ޖުލިައ   9 އެގީްރމެންޓްގިައ 

އެގީްރމެންޓްގިައ ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ޮސިއކުރެއީްވ ިޑރެކްޓަރ އޮފް އެކްްސޓަރނަލް ިރޯސަސްސ 

ނަޭޝނަލް  ޗިައނާ  ޮސިއކުރެއީްވ  ަސރުކާރުން  ޗިައނާ  ަޝީރފެވެ.   މުޙަންްމަދު  އަލްފިާޟލް 

ކޮމްޕީްލޓް ޕްލާންޓް އެކްްސޕޯރޓް ކޯޕަރަޭޝންގެ ފަރާތުން ިމްސޓަރ ީލ ީޝވިައއެވެ.  

4 ފްލެޓްގެ 4 ފްލެޓްގެ 4 24ިމ އެއްބްަސވުމިާއ ގުޅޭގޮތުން ިނމީުނ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގިައ ިދިރއުޅެވޭނޭފަދަ 24ިމ އެއްބްަސވުމިާއ ގުޅޭގޮތުން ިނމީުނ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގިައ ިދިރއުޅެވޭނޭފަދަ 24

12 ކޮޓީަރގެ 12 ކޮޓީަރގެ 12 2ބީުރގެ ިޢމާރާތެއް މާލޭގިައ ހެދުމަށެވެ.  އެގޮތުން ިމ ިނމުނު ިޢމާރާތުގިައ  ހީުރ 2ބީުރގެ ިޢމާރާތެއް މާލޭގިައ ހެދުމަށެވެ.  އެގޮތުން ިމ ިނމުނު ިޢމާރާތުގިައ  ހީުރ 2

ފްލެޓް (ފްލެޓެއްގެ އިޭރއާގެ ބޮޑިުމން 72 އަކީަމޓަރު) އިާއ 3 ކޮޓީަރގެ 8 ފްލެޓް (ފްލެޓެއްގެ 

4 ކޮޓީަރގެ 4 ކޮޓީަރގެ 4 ފްލެޓް (ފްލެޓެއްގެ އިޭރއާގެ ބޮޑިުމން 127 4 އަކީަމޓަރު) 4 އަކީަމޓަރު) 4 އިޭރއާގެ ބޮޑިުމން 82

ިސނަމާލެ 1 ިބންގާއެޅުމުގެ ރްަސިމއްޔާތުގެ ތެރިެއން
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އަކީަމޓަރު) އެވެ.  ީމގެ ތެރޭގިައ ބެލްކީަނ  އިޭރއާއެއް ނިުހމެނެއެވެ.  ިމ ިޢމާރާތަށް ިބމުން 

ިހފާ އިޭރއާއީަކ 861 އަކީަމޓަރެވެ.

ިބްނގާ އެޅުްނ

އެޅީުނ 21 ެސޕްޓެމްބަރ 1988 ދުވަހު  ިބންގާ  ފްޭސ 1 ގެ  ހައިުސންގ ޕްރޮޖެކްޓް  މާލޭ 

އޮންނަ  ިބމުގިައ  ިހއިްކ  ދެކުނުފަރާތު  އީޮތ  ރްަސިމއްޔާތު  ިމކަމުގެ  ގައެވެ.    9:00 ހެދުނު 

އަޅުއްވާދެއީްވ ރާއްޖޭގެ  ިބންގާ  ޓެންޓެއްގައެވެ.   ތައްޔާރުކުރެވުނު  ކީޮށގިައ  112 ނަންބަރު 

ިޢއްޒަތްތިެރ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ އަލްއްުސތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމެވެ. 

          

 ކޯރިޑޭނިޓްނގ ކޮިމީޓ

ކިޮމީޓއެއް  ކޯރިޑނިޭޓންގ  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ހައިުސންގ  މާލޭ  ގިައ   1988 ެސޕްޓެމްބަރު   19

ބޭފުޅުންނެވެ.   އީޮފހެއްގެ   7 ަސރުކާރުގެ  އެކުލިެވގެންވީަނ  ކިޮމީޓގިައ  ިމ  އުފެއްދިެވއެވެ.  

އޮފް  ިމިންސޓީްރ  އެންވަޔަރންމަންޓް،  އެންޑް  ޕްލިޭނންގ  އޮފް  ިމިންސޓީްރ  އެތަންތަނީަކ 

ފިޮރންގ އެފެއާރޒް ިމިންސޓީްރ އޮފް ޕަބިްލކް ވަރކްްސ އެންޑް ލޭބަރ ، އީޮފްސ ފޮރ ިފިޒކަލް 

ޕްލިޭނންގ އެންޑް ިޑޒިައން ، މޯލިްޑވްްސ ިއލެކްޓިްރިސީޓބޯރޑް، މޯލިްޑވްްސ ވޯޓަރ އެންޑް 

ެސިނޓަޭޝން އޮތިޯރީޓ އިަދ މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓ އެވެ.  

މަަސއްކަތް

1988 ެސޕްޓެމްބަރ 1988 ެސޕްޓެމްބަރ 1988 ގައެވެ.  އެދުވަހުން ފިެށގެން ހުޅުވުމިާއ  ިމ ިޢމާރާތުގެ ިބންގާ އެޅީުނ 21

ހަމައަށް ިހގާފިައވީަނ 1 އަހަރިާއ 10 މްަސ ދުވަހެވެ.  ިޢމާރާތުގެ ިބންގާ އެޅުމަށްފަހު ޢަމީަލ 

ގޮތުން މަަސއްކަތް ފެށީުނ 20 މިެއ 1989 ގައެވެ.  ީވމާ، ިޢމާރާތް ިނިމގެން ިމ ހުޅުވީުނ 

ޢަމީަލ ގޮތުން މަަސއްކަތް ފިެށތާ 1 އަހަރިާއ 2 މްަސދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.  އާންމު ގޮތެއްގިައ 

މަަސއްކަތް ކުރަމުން ިދޔީައ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 7:00 ިއން މެންދުރު 12:00 އަށް، 

ހީަވރު 3:00 ިއން ހީަވރު 6:00 އަށެވެ.  އިަދ ީމގެ ިއތުރުން ބައެއް ރޭރޭވްެސ މަަސއްކަތް 

ކުރެވުނެވެ.  ިޢމާރާތުގިައ މަަސއްކަތްކީުރ ޗިައނާގެ 31 ީމހުންނިާއ 7 އެކްްސޕާރޓުންނާއެކު ) 

ބަގްލަދްޭޝގެ 57 ީމހުންނިާއ ްޝީރލަންކާގެ 16 ީމހުންނެވެ.  

ިމ މްަޝރޫޢުގެ މަަސއްކަތަށް ިދމިާވ އެންމެ ބޮޑު ދައްޗީަކ މަަސއްކަތަށް ބޭނުންކިުރ މިައގަނޑު 
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ހިުރހާ ތަކެއްޗީަކ ރާއްޖޭން ބޭރުން ގެނެވުނު ތަކިެތ ކަމަށްވުމުން ިދމިާވ އިެކއިެކ ދިަތތަކެވެ.  

އޭގެތެރޭގިައ އެއް ބަނދަރުން އަނެއް ބަނދަރަށް ތަކިެތ ބަދަލުކުރަން ޖެހުމުގެ ަސބަބުން މިުޅ 

މަަސއްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑިެތ ދިަތތައް ކިުރމިަތވެ މައަްސލަތައް ިދމިާވއެވެ.  ިމގޮތުން ރާއްޖޭން 

ބޭރުން ގެނެވުނު ތަކީެތގެ ތެރޭގިައ ިހލައިާއ ިހލަވެއްޔިާއ ދަގަނޑު ިހމެނެއެވެ.  

ޚަަރުދ

1. ިމޕްރޮޖެކްޓަށް ކަޑައިެޅފިައ އީޮތ ޗިައނާ ފިައާސގެ 4،742،841.94 ރެނިްމމީްބއެވެ.  

ީމގެ ތެރިެއން 2،242،841.94 ރެނިްމމީްބ ޗިައނާ ަސރުކާރުން ދެއީްވ ިހލޭ އީެހގެ 

ގޮތުގައެވެ. އަނެއް ބަޔީަކ އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ބައެކެވެ.   އެއްބްަސވިެވފިައވީަނ 10

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގިައ ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށެވެ.  ދައްކަން ފަށާ ތީާރޚީަކ 1 އޮކްޓޯބަރ 

1991 ކަމުގައެވެ.  

ަސރުކާރުންވްެސ  ިދވިެހ  މަަސއްކަތަށް  ިމ  ތެރޭގިައ  އަހަރު   3 ފިެށގެން  ިއން   1988  .2

ވީަނ ފިައާސ ޚަރަދު ކޮށްފައެވެ.  ިމގޮތުން 1988 ގެ ެސޕްޓެމްބަރުން ފިެށގެން އެހާތަނަށް 

28/210،610 ރިުފޔާ ޚަރަދު ކޮށްފިައވެއެވެ.  

3. 1988 އިަދ 1989 ވަނަ އަހަރު ިދވިެހ ަސރުކާރުން ކިުރ ޚަރަދު ިހގާފިައވީަނ ފްލެޓަށް 

ޚާއަްޞބަޖެޓެއްގިައ ވަރެއް ކަޑަނިޭޅއެވެ.  ނަމަވްެސ 1990 ވަނަ އަހަރު ފްލެޓް ހެދުމިާއ ބެހޭ 

ބަޖެޓަށް 72/439،389 ރިުފޔާ ކަޑައެޅުނެވެ. 

ުފެންތީާގ ހަދާފިައވީަނ  • ިސނަމާލެ 1 ހެދުމުގިައ ިނންމާފިައވާ ިޢމާރާތިާއ އެ ިޢމާރާތާގުޅޭ ބޮޑ

ޗިައނާ ަސރުކާރުންނެވެ.  ިޢމާރާތުގެ ގީޯތގެ ވަށާފާރު ގިޯތތެރޭގިައހިުރ 8 ފެންވަޅާ ބިައިސކަލް 

ބެހެއްޓުމަށް ިޚޔާކޮށްފިައވާ ތަނަކިާއ ކުޑަކިުދން ކުޅުމަށް ހަދާފިައވާ ތަން ހަދާފިައވީަނ ިދވިެހ 

ަސރުކާރުން ، މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓންނެވެ. 

ަބއެއް ިއތުުރ މަޢުލޫމާތު

ހޫނު  ކުރިެވފިައވީަނ  ިޑޒިައން  ިޢމާރާތް  ިމ  ތަނަކަށްވުމާއެކު  ހޫނުގަދަ  ވަރަށް  ރާއްޖެއީަކ   •

މަޑުކުރުމަށިާއ ވިައ ިހގާނޭ ތަނަވްަސކުރުމަށް ިވްސނިައގެންނެވެ.  

• ިޢމާރާތުގެ ގިޯތތެރޭގިައ ވީޮލކޯޓަކިާއ ކުޑަކިުދން ކުޅޭނޭ ިބމެއް ވެއެވެ.  ބިައްސކަލު ބަހައްޓާނެ 

ތަނެއް ިހޔާކޮށްފިައވެއެވެ.  އިަދ ކާރިާއ މޮޓޯ ަސިއކަލްފަދަ ތަކެއްޗަށްވްެސ ގިޯތތެރޭގިައ ޖާގަ 
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އެބައޮތެވެ.  

• ފްލެޓްތަކުގެ ިޢމާރާތިާއ ފެންތާނީގއިާއ ގިޯތތެރޭގެ ބިައތައް އެއްކޮށް މިުޅ ިސނަމާލެ 1 ގެ 

ވަށާފާރުގެ އެތެރޭގެ ބޮޑިުމނީަކ 100×200 ފޫޓެވެ.  

• ިޢމާރާތުގެ ފައުންޑަޭޝން އަޅާފިައވީަނ ގްރޭޑް 100ގެ ީލން ކޮންކީްރޓް އަޅިައ އޭގެ މީަތގިައ 

ިމބިައވީަނ  އަޅިައގެންނެވެ.   ކޮޅަށް  އަނެއް  އެއްކޮޅުން  ފައުންޑަޭޝނެއް  ގެ   200 ގްރޭޑް 

ލާފައެވެ.  ބޮލީާކނު  ވަށިައގެންވީަނ  ިމބިައގެ  އީަޑގައެވެ.   ެސނިްޓީމޓަރު   10 ހަމިަބމަށްވުރެ 

ރިެސްސޓެންޓް  ަސލްފޭޓް  ގެނިައ  ޗިައނިާއން  ހަދާފިައވީަނ  ބައެއް  ހިުރހާ  ފައުންޑަޭޝންގެ 

ިސމެނިްތންނެވެ.  

200• ިބމުންމީަތގެ އިޮނގަޑު ހަދާފިައވީަނ ގްރޭޑް 200• ިބމުންމީަތގެ އިޮނގަޑު ހަދާފިައވީަނ ގްރޭޑް 200 ގެ ކޮންކީްރޓުންނެވެ.  ފާރުތައް ރާނާފިައވީަނ 

މާލޭގިައ އަޅާ ވަރަށް ރަގަޅަށް ޓްެސޓް ކުރިެވފިައވާ ިސމެނިްތ ގަލުންނެވެ.  

• ފަނިްގިފލާގެ ީޝޓްތައް އަޅާފިައވީަނ އާދިައގެ ިދވިެހ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ.  ފަނިްގިފލާގިައ 

ުވާގޮތަށް ިވްސނިައގެންނެވެ.  ިމީއ ފީްރްސޓް  ުމަޑ ިހީގމާ އާދިައގިައ ހުންނަވަރަށްވުރެ އަޑ

ރްެސގްރިެއން ފްޯސޓް ކޮންކީްރޓް ފޯރްެސ ްސލެބް ފަނިްގިފލާއެވެ.  ބިަދގެއިާއ ފާހާނާބިައގެ 

ފަނިްގިފލާ އަޅާފިައވީަނ އާދިައގެ ކޮންކީްރޓުންނެވެ.  ިސިޑއިާއ ބެލްކިަނތައްވްެސ ހަދާފިައވީަނ 

އާދިައގެ ފަނިްގިފލިާއންނެވެ.  

• ފެންތާނީގތައް ހަދާފިައވީަނ ގްރޭޑް 200ގެ ކޮންކީްރޓުންނެވެ.

ީމޓަރުގެ ތީާގއީަކ400،000 ީލޓަރުގެ ތާނީގއެކެވެ.  މީަތގިައ  • ިބންމީަތގިައހިުރ 400 ކިޮޑ

ީމޓަރުގެ ތާނީގއީަކ 10،000 ީލޓަރުގެ ތާނީގއެކެވެ.   ހުންނަ 10 ކިޮޑ

ަސބްްސޓަޭޝނަކުންނެވެ.   ހިުރ  ކިައީރގިައ  ދޫކުރިެވފިައވީަނ  ކަރަންޓް  އަށް   1 ިސނަމާލެ   •

ވިަކން  ވީަނ  ފްލެޓަކަށް  ކޮންމެ  ބެލުމަށްޓަކިައ  ިމންވަރު  ކަރަންޓްގެ  ބޭނުންކުރާ  ފްލެޓްތަކުން 

ީމޓަރު ބެހެއިްޓފައެވެ.  

• ހޮނުއެޅުމުގެ ަސބަބުން ިލިބދާނެ ގެއްލުމަކުން ރައްކާތިެރވުމަށްޓަކިައ ވީަނ ަސލާމީަތ ިފޔަވަޅު 

އިެޅފައެވެ.  

• ިޢމާރާތުގެ ފެންވިައރު ބަހާފިައވީަނ ދެބަޔަކަށެވެ.  އީެއ ވާރޭފެނިާއ ވަޅުފެނަށް ވިަކންނެވެ.  

އެހިެނހެން  ދޫކުރިެވފިައވީަނ  ވަޅުފެން  ބިުއމަށެވެ.   ކެއްކުމަށިާއ  ދޫކުރިެވފިައވީަނ  ވާރޭފެން 

ކަންކަމަށެވެ.  (ިމހާރުވީަނ ަސޕްލިައފެނުގެ ިޚދުމަތް ދިެވފައެވެ.)

10،000• ވަޅުފެން ނެގެންހީުރ ޕަންޕެއްގެ އީެހގިައ ފުރާޅުމީަތގިައ ހިުރ 10،000• ވަޅުފެން ނެގެންހީުރ ޕަންޕެއްގެ އީެހގިައ ފުރާޅުމީަތގިައ ހިުރ 10،000 ިލޓަރުގެ ތާނީގއަކަށެވެ.  

އެ ތާނީގން ފިުރގެން ބަންޑުންވާ ފެންގިުޅފިައވީަނ ފާހާނާ ހިޮޅއަށެވެ. 

• ވަޅުފެން ބޭނުންކުރެވޭ ޢަދަދު ބަލާނޭ ީމޓަރިާއ ވާރޭފެން ބޭނުންކުރެވޭ ޢަދަދު ބަލާނޭ ީމޓަރު 

ިލިބދާނެ ގެއްލުމަކަށްޓަކިައ  ކޮންމެ ފްލެޓެއްގިައވްެސ ހަރުކުރިެވފިައވެއެވެ. ދަބަރުގެ ަސބަބުން 

ފެންވިައރުކޮށްފިައވީަނ ީޕ.ީވ.ީސ ހިޮޅންނެވެ.

• އިަލފާނުގެ ހިާދާސއެއް ިހގިައގެން ފެން ބޭނުންކުރަން ޖިެހއްޖެނަމަ ބޭނުންކުރަން 
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ޚާއަްޞކޮށްފިައވީަނ ބޯފެން ތީާގގެ ފެނެވެ.  

• ހިުރހާ ފްލެޓެއްގިައވްެސވީަނ ފާޚާނާހިޮޅ ގުޅިައ އެ ހިޮޅތައް މިައލޭނާ ގިުޅގެން ކަޑަށް ފެންދާ 

ގޮތަށް ހަދާފައެވެ.  

ފެްލޓް ުކއްަޔްށ ޫދުކުރްނ

”ިސނަމާލެ 1“ ގެ ނަމުގިައ ިމ ހުޅުވުނު މާލޭ ހައިުސންގ ޕްރޮޖެކްޓް ފްޭސ 1 ގެ 24

ފްލެޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައާްސފިައވީަނ ިމ ދަންނަވާ ރޭޓްތަކުގައެވެ.  

2 ކޮޓީަރގެ ފްލެޓަކަށް މަހަކު -/950 ރިުފޔާ

3 ކޮޓީަރގެ ފްލެޓަކަށް މަހަކު -/1300 ރިުފޔާ

4 ކޮޓީަރގެ ފްލެޓަކަށް މަހަކު -/1900 ރިުފޔާ

ފުރަތަމަ 10 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގިައ ިމ ކުއްޔަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެ ކަމަށިާއ ފްލެޓްތަކުގެ 

ތެރޭން  ޚަރަދުގެ  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ިއމާރާތް  ިއނުްޝއަރެންްސ އިާއ  ިޢމާރާތުގެ  ިއތުރަށް  ކީުލގެ 

ކަމަށް  ދައްކަންވާނެ  ފަރާތަކުން  ރިަޖްސޓީަރކޮށްދިެވފިައވާ  ފްލެޓެއް  އެ  ޖެހޭވަރު  އެފްލެޓަކަށް 

ިއއުލާނުން  އޭ/8/90/25 ނަންބަރުގެ  މާލޭމިުނިސޕަލީްޓގެ  ދުވަހު  12 އޭޕީްރލް 1990 ވަނަ 

މާލޭމިުނިސޕަލީްޓއަށް  އެދޭފަރާތްތަކުން  ިހފަން  ފްލެޓްކުއްތަށް  އިަދ  އެންގުނެވެ.   ޢާންމުކޮށް 

ިސީޓފޮނުވުމުން ފްލެޓަށް އެދޭ ީމހުން ފުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތު ފޯމު ދޫކުރެވޭނެ ކަމަށިާއ އެ ފޯމު 

ފުރިައގެނ 31 މިެއ 1990 ދުވަހު އީޮފްސ ބަންދު ދުވުމުގެ ކިުރން މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓއަށް 

ގެނައުމަށް އެ ިއޢުލާނުން އެންގުނެވެ.  ިމކަމިާއބެހޭ ދެ ިއޢުލާނެއްގިައ ފްލެޓަށް އެދޭ ީމހުންގިައ 

ހުންނަނީްވ ަޝރުޠުތައްވްެސ ބަޔާންކޮށްފިައވެއެވެ.  

އެ ަޝުރޠުތަކަީކ :

ް 1. ޢުމުރުން 21 އަހަރު ފިުރފިައވާ ިދވިެހރައިްޔތުން ކަމުގިައވުނ

2. އަނިބން ،ިފިރން ، ދިަރން ބަލަން ޖިެހފިައވާ އިަދ އެބަޔަކު ބަލަމުން ގެންދާ ީމހުން 

ކަމުގިައވުން ދިަރންގެ ތެރޭން މަދުވެގެން 3 ކިުދން ބަލަން ޖިެހފިައވާ އިަދ ބަލަމުންގެންދާ 

ް ީމހަކު ކަމުގިައވުނ

ް 3. މާލޭގެ ރަށްވީެހން ކަމުގިައވުނ

4. މާލިެއން ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގޯއްޗަކުން ބައެއް ކިުރން ނުވަތަ ިމހާރު ިލިބފިައވާ ނުވަތަ 

ިލބެންއޮތް ީމހުން ކަމުގިައ ނުވުން ިމއެވެ.  

ފްލެޓަށް އެދޭ ީމހުންގިައ ހުންނަންވާ ަޝރުޠުތައް ިމ ގޮތަށް ހަމަޖައާްސފިައވީަނ މާލޭ ހައިުސންގ 
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ފްލެޓްކަމަށްވެފިައ   24 ހިުރ  ިޢމާރާތުގިައ  ގެންދާ  ހަދަމުން  ިމހާރު  ދަށުން  ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

ަސރުކާރަށް  ިގނަވާނެކަމަށް  ވަރަށް  ިގނަކަމުން  އަދަދު  ީމހުންގެ  އެދޭ  ިހފަން  ކުއްޔަށް  ފްލެޓް 

ިއްސކަން ދެއްވުމުގެ  ީމހުންނަށް  ފިެނވަޑިައގަންނަވީާތ އޭރު  ގިޯތގެދޮރު އެންމެ ދިަތވެފިައވާ 

ހެދެމުން  ިއމާރާތް  ިއތުރު  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ހައިުސންގ  އޮތްތަނުގިައ  ކިުރއަށް  ކަމަށިާއ  ގޮތުގިައ 

ިދޔަ ވަރަކުން ިމ ަޝރުޠުތަކަށް ދޫދެއްވުމަށް ަސރުކާރުން މަަސއްކަތް ކުރައްވާކަމަށް ޢާންމުކޮށް 

އަންގާ ިއޢުލާން ކުރެވުނެވެ.  

ރިަޖްސޓީަރ  ފްލެޓް  ފިައާސ  ިއނުްޝއަރެންްސ  ިޢމާރާތުގެ  ިއއުލާނުގިައ  މިުނިސޕަލީްޓގެ 

ހަމަޖެއެްސީވ  އެ  އޮތްކަމުގިައިވއްަސ ފަހުން  ދައްކަންވާނެކަމަށް  ފަރާތްތަކުން  ކޮށްދިެވފިައވާ 

ފިައާސ ަސރުކާރުން ދައްކަވިައ ދެއްވާ ގޮތަށެވެ. 

ފެްލޓް ުކއްަޔްށ ޫދުކެރވޭ ީމހްުނ ހޮވްުނ:

• ފްލެޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައާްސފިައވީަނ ކުއްޔަށް ިހފުމަށް އިެދ މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓއަށް 

ިސީޓ ފޮނިުވ ީމހުންގެ މަޢުލޫމާތުތައް ބަލިައ ފްލެޓް ދޫކުރުމަށް ކަޑައަޅާފިައވާ ަޝރުޠުތައް ހަމަވާ 

ީމހުންގެ ތެރޭން ގުރުއަތުން ހޮވޭ 24 ީމހަކަށެވެ. 

• ފްލެޓް ކުއްޔަށް ިހފަން ބޭނުންވެގެން ިސީޓ ފޮނީުވ 498 ީމހުންނެވެ.  އޭގެ ތެރޭން ފްލެޓް 

ކުއްޔަށް ދޫކުރުމިާއބެހޭ ފޯމު ގެނިްދޔީައ 488 ީމހުންނެވެ.  ިމީމހުންގެ ތެރޭން ފޯމު ފުރިައގެން 

ގެނީައ 362 ީމހުންނެވެ.

• ފޯމު ގެނިައީމހުންގެ މަޢުލޫމާތުތައް ބެލުމަށްފަހު ަޝރުޠުތައް ހަމަވެގެން ގުރުއަތުލުމަށް 

ހުށަހެޅީުނ 57 ީމހުންނެވެ.  

• ިމީމހުންގެ މެދުގިައ ގުރުއަތުލުން އީޮތ 19 ޖުލިައ 1990ީވ ބުރްާސފިަތ ދުވަހު ހެދުނު 

9:00 ގިައ މީަޖިދއްޔާ ްސކޫލް ހޯލްގައެވެ.  (ިމކަން އީޮތ ބަދަލުގިައ ފޮނުވާ ީމހުންނަށްވްެސ 

ބިައވިެރވެވޭ ގޮތަށެވެ.)

• ގުރުއަތުލުން އީޮތ 2 ކޮޓީަރގެ ފްލެޓަށް އެދުނު ީމހުންނިާއ 3 ކޮޓީަރގެ ފްލެޓަށް އެދުނު 

ީމހުންނިާއ 3 ކޮޓީަރ ފްލެޓަށް އެދުނު ީމހުން ވިަކވިަކންނެވެ.  

• ގުރުއަތުލުން އީޮތ ކޮންމެ ީމހަކަށް ގުރުއަތު ނަންބަރެއް ދޫކޮށްގެންނެވެ. 

Dhuveli FINAL.indd   190-191 6/1/2008   12:12:22 AM



ތަރައީްޤގެ ދުވިެލ 13

ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ 192

ެ ރަށްވިެހ މާލ

193ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ

ިސަނމެާލ 1 އީަކ

ިސނަމާލެ  ިޢމާރާތް  ފްލެޓްތަކުގެ  ހެދުނު  ދަށުން  ގެ   1 ފްޭސ  ޕްރޮޖެކްޓް  ހައިުސންގ  މާލޭ 

ުވެގެން  ބޮޑ ހިުރލެއް  ދިަތކަން  ގިޯތގެދޮރުގެ  މާލޭގެ ރަށްވިެހންނަށް  1 އީަކ މާލޭގިައ ިދިރއުޅޭ 

އެކަމަށް ޙައްލެއް ހޯއްދަވިައ ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ަސރުކާރުން ފަށްޓަވާފިައވާ މަަސއްކަތުގެ ތެރޭން 

ތާނގިައ  ހިެދފިައވާ  ިޢމާރާތް  ިމ  ިޢމާރާތެކެވެ.   ތައްޔާރުކުރެވުނު  ިޚދުމަތުގިައ  ރައިްޔތުންގެ 

ކިުރން އީޮތ މޫދެވެ.  ރާއްޖޭގެ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ 21-4-1979 ގިައ ފަށްޓަވިައ ދެއްވިައ 

އިަދ 26-7-1986  ގިައ ިނންމަވާފިައވާ މާލޭގެ ފަޅުން ިބން ިހއްކުމުގެ މްަޝރޫޢު ފިެށގެން 

އިައިއރު ިމ ތަނީަކ މާލޭ ދެކުނު ފަރާތު ފަޅުތެރެއެވެ.  ިމިހާސބު އިެކތަންތާގިައ  އެވްރެޖްކޮށް 

5 ފޫޓު ފުނިްމން ހުރެއެވެ.   އެނިގވަޑިައގަންނަވާނޭ ފަދިައން މާލޭގެ ފަޅުން ިބން ިހއްކުމުގެ 

ިހންގިެވ  ަސރުކާރުން  ިލިބގެން  އީެހތިެރކަން  ވަރަށްބޮޑު  ިދވިެހރައިްޔތުންގެ  މްަޝރޫޢީަކ 

މްަޝރޫޢެކެވެ.  ިމ  ފްލެޓްގެ ިމިޢމާރާތީަކ ޒަމާނުގެ ތަރައީްޤގެ ތެރިެއން ރައިްޔތުންނަށް ިލބުނު 

އަގުހިުރ ިޚދުމަތެކެވެ. 

”ިސނަ މާލެ‘‘ ިމ ނަމުގިައ ިހމެނޭ  ”ިސނަ‘‘ ިއން  ރަމްޒު ކޮށްދީެނ  ”ީސނުކަރަ‘‘ ިމ ނަމުގެ 

ކީުރބިައގިައ އޮތް ީސނެވެ. ’‘ ިސނަ މާލެ‘‘ ިމ ނަމުން ރަމްޒުކޮށްދީެނ ިމ ިޢމާރާތީަކ، މާލޭގިައ 

ިދިރއުޅޭ ީމހުންކުރެ ބިޯހޔާވިަހކަމަށް ބޭނުންވެފިައވާ ިދވިެހ ރައިްޔތުންނަށް، ިދވިެހ ަސރުކާރިާއ، 

ީސނުކަރިައގެ ރައިްޔތުންގެ ފަރާތުން ިދން ހިަދޔާއެއްކަމެވެ.  
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ިސަނމެާލ 2 ިޢމާރާތް ުކަރއްވިައ ުކއްަޔްށ ޫދުކެރއްވްުނ

ިސނަމާލެ 1 އިާއ އެއްފަދިައން މާލޭގިައ ިދިރއުޅީޭމހުނަށް ބިޯހޔާވިަހކަން ހޯއްދަވިައ ދެއްވުމުގެ 

ގޮތުން ިދވިެހ ަސރުކާރުން މަަސއްކަތް ކުރައްވިައ 1992 ވަނަ އަހަރު ޗިައނާގެ ަސރުކާރުގެ 

ޚަރަދު  ަސރުކާރުންވްެސ  ިދވިެހ  ހައްދަވިައ  ިޢމާރާތެއް  ނަމުގިައ  ިމ   2 ިސނަމާލެ  އީެހގިައ 

ބޭނުންވާ  އެޕާރޓްމަންޓް  ިޢމާރާތުން  ިމ  އެއްފަދިައން  އިާއ   1 ިސނަމާލެ  ކުރައްވިައގެން 

ހުށަހިެޅ  ފޯމު  ނެރުއްވުމިާއ ގިުޅގެން  ިއޢުލާން  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ފޯމު  ފުރާ  ފޯމު  ފަރާތްތަކުން 

24 ގިައ ިހމެނޭ 24 ގިައ ިހމެނޭ 24 2 ފަރާތަކަށް ިސނަމާލެ 2 ފަރާތަކަށް ިސނަމާލެ 2 24ފަރާތްތަކުގެ މެދުގިައ ގުރުއަތުލިައ ަޝރުޠު ހަމަވާ 24ފަރާތްތަކުގެ މެދުގިައ ގުރުއަތުލިައ ަޝރުޠު ހަމަވާ 24

1992އެޕާރޓްމަންޓް މިެއ 1992އެޕާރޓްމަންޓް މިެއ 1992 ގިައ ކުއްޔަށް ދެއްވިައ ިސނަމާލެ 1 އިާއ އެއްފަދިައން ފްލެޓްތަކުގެ 

2މިެއންޓަނަންްސއިާއ ބެހޭބިައން ބަލަހައްޓަމުން ގެނިްދޔައެވެ.  ިމ ިޢމާރާތުގިައ ވީަނ 2މިެއންޓަނަންްސއިާއ ބެހޭބިައން ބަލަހައްޓަމުން ގެނިްދޔައެވެ.  ިމ ިޢމާރާތުގިައ ވީަނ 2 ކޮޓީަރގެ 

12 އެޕާރޓްމަންޓިާއ 3 ކޮޓީަރގެ 8 އެޕާރޓްމަންޓިާއ 4 ކޮޓީަރގެ 4 އެޕާރޓްމަންޓެވެ.  ިމީއ 

4 ބީުރގެ ިޢމާރާތެކެވެ.  

ިސަނމެާލ 3 ިޢމާރާތް ުކަރއްވިައ ުކއްަޔްށ ޫދުކެރއްވްުނ

3ޗިައނާ ަސރުކާރުގެ އީެހގިައ ިދވިެހ ަސރުކާރުންވްެސ ޚަރަދުކުރައްވިައގެން ިސނަމާލެ 3ޗިައނާ ަސރުކާރުގެ އީެހގިައ ިދވިެހ ަސރުކާރުންވްެސ ޚަރަދުކުރައްވިައގެން ިސނަމާލެ 3 ިޢމާރާތް 

ކުރައްވިައ ކުއްޔަށް ދެއްވާފިައވީަނ 1997 އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.  ިމ ިޢމާރާތު ގިައ 

ިހމެނީެނ 2 އެޕާރޓްމަންޓެވެ.  ިސނަމާލެ 3 ިހމެނީެނ 2 ކޮޓީަރގެ 5 އެޕާރޓްމަންޓިާއ 3

ކޮޓީަރގެ 10 އެޕާރޓްމަންޓިާއ 4 ކޮޓީަރގެ 5 އެޕާރޓްމަންޓެވެ. ިމީއ 6 ބީުރގެ ިޢމާރާތެކެވެ.  

ަޝރުޠުތައް  ހަމަޖެއެްސިވ  ދެއްވާފިައވީަނ  ކުއްޔަށް  އެޕާރޓްމަންޓްތައްވްެސ  ގެ   3 ިސނަމާލެ 

ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގިައ ގުރުއަތުލިައގެންނެވެ.  ިސނަމާލެ 1، 2 އިާއ ހަމައެއްފަދިައން ިމ 

ިޢމާރާތުގެ ކަންތައްވްެސ ބަލަހައްޓަމުން ގެންގްޮސފިައވީަނ ފްލެޓްތަކުގެ މިެއންޓަނަނާްސިއ ބެހޭ 

އީޮފހުންނެވެ.  

ިސަނމެާލ 1، 2 އިަދ 3 ެދވުުނ ިޚުދމަތުގެ ތެެރިއްނ ފާހަގަކޮްށެލވޭ ޚާއަްޞ 
ިޚުދމަތްތައް

ިލބޭ ފެން ބޯން ބޭނުންކުރުމަށިާއ ކައްކިައ  ިސނަމާލެ 1،2 އިަދ 3 ގިައ ހުންނަ ވަޅުތަކުން 

ޚަރަދުކޮށްގެން  ފަރާތުން  މިުނިސޕަލީްޓގެ  މާލޭ  ހްުސވެއްޖެނަމަ  ވާރޭފެން  ކަމުނުދީާތ  ހެދުމަށް 

އެއްވްެސ  ީމހުނަށް  ިދިރއުޅޭ  ިޢމާރާތުގިައ   3 ިމ  ގަނެ  ފެން  ިއން  އެމް.ޑަބިްލޔޫ.އްެސ.އޭ 

އުދަގުލެއްނިެތ ފެން ިލބޭނެ ިއނިްތޒާމު ހަމަޖައަްސިއދެމުން ގެންދެވުނެވެ.  ިމ 3 ިޢމާރާތުގެ 

އެޕާރޓްމަންޓްތަކަށް ވާރޭފެނިާއ ވޯޓަރަސޕްލިައ ފެން ދޫކުރަމުން ގެނިްދޔީައ 2 ކޮޓިަރއިާއ 3

10 ގިަޑިއރަށް 10 ގިަޑިއރަށް 10 24 ީމހުންކަމަށް ބަލިައގެން ކޮންމެ ީމހަކަށް 24 ީމހުންކަމަށް ބަލިައގެން ކޮންމެ ީމހަކަށް 24 10ކޮޓީަރގެ އެޕާރޓްމަންޓެއްގިައ 10ކޮޓީަރގެ އެޕާރޓްމަންޓެއްގިައ 10

ިލޓަރު އިަދ 4 ކޮޓީަރގެ އެޕާރޓްމެންޓެއްގިައ 20 ީމހުން ކަމަށް ބަލިައގެން ކޮންމެ ީމހަކަށް 

ިހލޭ ދޫކުރުމަށްފަހު ކޮންމެ އެޕާރޓްމަންޓަކަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައާްސފިައވާ ޢަދަދަށްވުރެ ިއތުރަށް 

ބޭނުންކުރާ ފެން ިލޓަރަކަށް 3 ލީާރގެ މަގުން ފިައާސ ނަގިައގެންނެވެ.  ިމމަަސއްކަތް މެދުނުކިެޑ 

1998 އިާއ ހަމައަށް ކިުރއަށް ގެނިްދއުމަށްފަހު އެމް.ޑަބިްލޔޫ.އްެސ.އޭ އިާއ ވާހަކަދެކިެވ ކޮންމެ 

ބަހައްޓަވިައ  ީމޓަރެއްވްެސ  ގެ  އެމް.ޑަބިްލޔޫ.އްެސ.އޭ  އެޕާރޓްމަންޓަކަށް  ކޮންމެ  ިޢމާރާތެއްގެ 

ދެއްވާގޮތަށް އެ ކުންފިުނން ހަމަޖައަްސވިައ ދެއްވުމުން މިުނިސޕަލީްޓގެ ފަރާތުން އެޕާރޓްމަންޓަށް 

ފެންވިައރުކޮށް ކޮންމެ އެޕާރޓްމަންޓަކަށް ފެން ިއްސކުރެއް ބަހައްޓަވިައ ދެވުނެވެ.  އިަދ ފްލެޓް 

ތަކުގިައ ިދިރއުޅޭ ީމހުނަށް ދެވުނު ޚާއަްޞ ިޢނާޔަތެއްގެ ގޮތުން 2005ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގިައ 

Dhuveli FINAL.indd   194-195 6/1/2008   12:12:23 AM



ތަރައީްޤގެ ދުވިެލ 13

ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ 196

ެ ރަށްވިެހ މާލ

197ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ

ވާރޭފެން ިހލޭ ދޫކުރާގޮތަށް ހަމަޖައާްސދިެވފިައވެއެވެ. 

މެާލިހާޔ 1 އާިއ މެާލިހާޔ 2 ިޢމާރާތްުކަރއްވިައ ުކއްަޔްށ ޫދުކެރއްވްުނ

މާލޭގިައ ިދިރއުޅޭ ީމހުނަށް ގެދޮރުގެ ތަނަވްަސކަން ހޯއްދަވިައ ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ަސރުކާރުގެ 

3 ކުއްޔަށް  2 2 ިޢމާރާތްކުރައްވިައ ިސނަމާލެ 1 ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރައްވިައގެނ މާލިެހޔާ 1

ދޫކުރެއިްވ ަޝރުޠުތަކުގެ މިަތން ިމިޢމާރާތުގެ އެޕާރޓްމަންޓްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރެއިްވއެވެ.  ިމ 

ތެރޭގައެވެ.   މަހުގެ  ޖެނުއީަރ  އަހަރުގެ  2002ވަނަ  ދޫކުރައްވާފިައވީަނ  ކުއްޔަށް  ިއމާރާތް   2

މާލިެހޔާ 1 ގިައ ިހމެނީެނ 36 އެޕާރޓްމަންޓެވެ.  އީެއ 3 ކޮޓީަރގެ 18 އެޕާރޓްމަންޓިާއ 2

ކޮޓީަރގެ 18 އެޕާރޓްމަންޓެވެ.  މާލިެހޔާ 1 އީެއ 10 ބީުރގެ ިޢމާރާތެކެވެ.  މާލިެހޔާ 2 އީެއ 

6 ބީުރގެ ިޢމާރާތެކެވެ.  ިމ ިޢމާރާތުގިައވީަނ 2 ކޮޓީަރގެ 8 އެޕާރޓްމަންޓިާއ 3 ކޮޓީަރގެ 10

އެޕާރޓްމަންޓިާއ 4 ކޮޓީަރގެ 6 އެޕާރޓްމަންޓިާއ ޖުމްލަ 24 އެޕާރޓްމަންޓެވެ.  މާލިެހޔާގިައ 

ވީަނ ިލފްޓް ބަހައްޓިައ ފަޔަރ ިސްސޓަމް ގިާއމް ކުރިެވފައެވެ. 

ިސަނމެާލ 4 ިޢމާރާތް ުކަރއްވިައ ުކއްަޔްށ ޫދުކެރއްވްުނ

މާލޭގިައ ިދިރއުޅޭ ރައިްޔތުންނަށް ގެދޮރުގެ ތަނަވްަސކަން ހޯއްދަވިައދެއްވުމުގެ ގޮތުން ަސރުކާރުން 

މަަސއްކަތް ކުރައްވިައގެން ޗިައނާ ަސރުކާރުގެ ޚަރަދުގިައ ަސރުކާރުންވްެސ ޚަރަދުކުރައްވިައގެން 

ިވިލިގިލ އަވަށުގިައ ިސނަމާލެ  4 ގެ ނަމުގިައ 6 ބީުރގެ ިޢމާރާތެއް ހައްދަވިައ ިއްސވެ ބަޔާން 

ކުރެވުނު އޫުޞލުގެ މިަތން ަޝރުޠުތަކެއް ހަމަޖައަްސވިައ އެ ަޝރުޠުތައް ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ 

މެދުގިައ ގުރުއަތުލިައގެން ިޢމާރާތުގިައ ިހމެނޭ 33 އެޕާރޓްމަންޓް 2003 ޖެނުއީަރގިައ ކުއްޔަށް 

4ދޫކުރެވުނެވެ.  ިސނަމާލެ 4ދޫކުރެވުނެވެ.  ިސނަމާލެ 4 ގިައވްެސ ިލފްޓްގެ ިޚދުމަތް ހަމަޖިެހފިައވުމާއެކު ފަޔަރ ިސްސޓަމް 

13 ކޮޓީަރގެ 13 ކޮޓީަރގެ 13 އެޕާރޓްމަންޓިާއ  2 ިވިލިގިލ ގިައ ިހމެނީެނ 2 ިވިލިގިލ ގިައ ިހމެނީެނ 2 4ގިާއމް ކުރިެވފިައވެއެވެ.  ިސނަމާލެ 4ގިާއމް ކުރިެވފިައވެއެވެ.  ިސނަމާލެ 4

3 ކޮޓީަރގެ 20 އެޕާރޓްމަންޓެވެ.  

3 ގިައ އެއަހަރު ވީަނ  2 2 އިަދ ިސނަމާލެ 4 އެކޭ އެއްފަދިައން ިސނަމާލެ 1 މާލެ ިހޔާ 1

ފަޔަރ ިސްސޓަމް ގިާއމް ކުރިެވފައެވެ.

ފެްލޓް މިެއްނޓަަންންސ އާިއ ެބހޭ އޮީފްސ އުފެއެްދވްުނ

ިސނަމާލެ 1 ަސރުކާރުން ކުއްޔަށް ދޫކުރެއްވުމިާއ ގިުޅގެން ިމ ިޢމާރާތުގެ މިެއންޓަނަންްސއިާއ 

ބެހޭ އީޮފްސ އުފެއްދިެވއެވެ.  ިމ ތަނުން ކުރާ މަަސއްކަތުގެ ތެރޭގިައ ިހމެނީެނ އެޕާރޓްމަންޓްގެ 

އެތެރޭގެ ތަންތަން ިފޔަވިައ ިޢމާރާތުގެ ކިޮރޑޯރތަކިާއ ިސިޑތަކިާއ ބެލްކިަނތަކުން ބޭރަށް ފެންނަ 

ިހާސބިާއ ިޢމާރާތުގެ ބޭރުފާރުތަކިާއ ިއން ފާރުތަކިާއ ިސިޑތަކިާއ ކިޮރޑޯރތަކުގިައ ކުލައިާއ ދަވާދު 

މަރާމާތުކުރުމެވެ.   ިއންފާރުތައް  ފާރުތަކިާއ  ިޢމާރާތުގެ  ިސިޑތަކިާއ  ިޢމާރާތުގެ  އިަދ  ލުމެވެ.  

ީމގެ ިއތުރުން ިސިޑތަކިާއ ކިޮރޑޯރތަކިާއ ގިޯތތެރެއިާއ ިޢމާރާތުގެ މަގުމީަތ ަސރަހައްދު ދުވާލަކު 

ދެފަހަރު ކިުނކަހާ ފޮޅާ ާސފުކުރަމުން ގެނިްދއުމެވެ.  ިއްސވެ ބަޔާން ކުރެވުނު ިހާސބުގިައވާ 

ީމހުންނަށް  ިޢމާރާތުގިައ ިދިރއުޅޭ  ނުކިެޑ 24 ގިަޑިއރު  ތަކިެތ ބެލެހެއްޓުމިާއ މެދު  ކަރަންޓް 

ބޭނުންވާ ފެން ިލބޭނެ ިއނިްތޒާމު ހަމަޖެއުްސމިާއ ިއތުރުން ިޢމާރާތުގިައ އުޅީޭމހުން އުކާލަންޖެހޭ 

ކިުނ އުކާލުމިާއ ިމކަންކަން ބަރާބަރަށް ިހގަމުންދޭތޯ ބަލަން ިޑއީުޓ އިޮފަސރުން 24 ގިަޑިއރު 

ބިައިތއްބިައގެން ބަލަހައްޓަމުން ގެނިްދއުމެވެ.  

ފެްލޓްތަުކގެ މިެއްނޓަަންންސއާިއ ެބހަޭބިއ އުފެއެްދވްުނ

Dhuveli FINAL.indd   196-197 6/1/2008   12:12:23 AM



ތަރައީްޤގެ ދުވިެލ 13

ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ 198

ެ ރަށްވިެހ މާލ

199ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ

ބެހޭބިައގެ  މިެއންޓަނަނާްސިއ  ފްލެޓްތަކުގެ  ގިުޅގެން  ދޫކުރެއްވުމިާއ  ކުއްޔަށް   2 1 މާލިެހޔާ 

ނަމުގިައ ަސރުކާރުން ވިަކ ެސކަްޝނެއް އުފައްދަވިައ ފްލެޓްތަކުގެ މިެއންޓަނަނާްސިއ ބެހޭ ހިުރހާ 

މަަސއްކަތެއް އެ ެސކަްޝނާ ޙަވާލުކޮށް އެ މަަސއްކަތްތައް އެ ެސކަްޝނުގެ ފަރާތުން ބަލަހައްޓާ 

ގޮތަށް ހަމަޖެހުނެވެ.  

ިސަނމެާލ 2 ގެ އެޕާރޓްމްަނޓްތަުކގެ ުކިލ
ުކއްަޔްށ ިދްނ ތާީރޚު: 1992 ގިައ 

ާ 2 ކޮޓީަރގެ އެޕާރޓްމަންޓެއް (1 ިސިޓންގ ރޫމް ، 1 ބިަދގެ ، 1 ފާޚާނާ)-/1250 ރިުފޔ

3 ކޮޓީަރގެ އެޕާރޓްމަންޓެއް (1 ިސިޓންގ ރޫމް ، 1 ބިަދގެ ، 1 ފާޚާނާ)-/1635 ރިުފޔާ   

4 ކޮޓީަރގެ އެޕާރޓްމަންޓެއް (1 ިސިޓންގ ރޫމް ، 1 ބިަދގެ ، 2 ފާޚާނާ)-/2300 ރިުފޔާ  

ިސަނމެާލ 3 ގެ އެޕާރޓްމްަނޓްތަުކގެ ުކިލ
ުކއްަޔްށ ިދްނ ތާީރޚު: 1997 ގިައ 

ާ 2 ކޮޓީަރގެ އެޕާރޓްމަންޓެއް (1 ިސިޓންގ ރޫމް ، 1 ބިަދގެ ، 2 ފާޚާނާ)-/2500 ރިުފޔ

3 ކޮޓީަރގެ އެޕާރޓްމަންޓެއް (1 ިސިޓންގ ރޫމް ، 1 ބިަދގެ ، 2 ފާޚާނާ)-/3650 ރިުފޔާ   

4 ކޮޓީަރގެ އެޕާރޓްމަންޓެއް (1 ިސިޓންގ ރޫމް ، 1 ބިަދގެ ، 2 ފާޚާނާ)-/4800 ރިުފޔާ 

ިސަނމެާލ 4 (ިވިލިގިލ) ގެ އެޕާރޓްމްަނޓްތަުކގެ ުކިލ
ުކއްަޔްށ ިދްނ ތާީރޚު: 2003 ގިައ 

ާ 2 ކޮޓީަރގެ އެޕާރޓްމަންޓެއް (1 ިސިޓންގ ރޫމް ، 1 ބިަދގެ ، 1 ފާޚާނާ)-/4325 ރިުފޔ

3 ކޮޓީަރގެ އެޕާރޓްމަންޓެއް (1 ިސިޓންގ ރޫމް ، 1 ބިަދގެ ، 2 ފާޚާނާ)-/5895 ރިުފޔާ   

މެާލިހާޔ 1 ގެ އެޕާރޓްމްަނޓްތަުކގެ ުކިލ
ުކއްަޔްށ ިދްނ ތާީރޚު: 2002 ގިައ 

ާ 2 ކޮޓީަރގެ އެޕާރޓްމަންޓެއް (1 ިސިޓންގ ރޫމް ، 1 ބިަދގެ ، 2 ފާޚާނާ)-/3980 ރިުފޔ

3 ކޮޓީަރގެ އެޕާރޓްމަންޓެއް (1 ިސިޓންގ ރޫމް ، 1 ބިަދގެ ، 2 ފާޚާނާ)-/5550 ރިުފޔާ   

މެާލިހާޔ 2 ގެ އެޕާރޓްމްަނޓްތަުކގެ ުކިލ
ުކއްަޔްށ ިދްނ ތާީރޚު: 2003 ގިައ 

ާ 2 ކޮޓީަރގެ އެޕާރޓްމަންޓެއް (1 ިސިޓންގ ރޫމް ، 1 ބިަދގެ ، 2 ފާޚާނާ)-/3980 ރިުފޔ

3 ކޮޓީަރގެ އެޕާރޓްމަންޓެއް (1 ިސިޓންގ ރޫމް ، 1 ބިަދގެ ، 2 ފާޚާނާ)-/5550 ރިުފޔާ 

4 ކޮޓީަރގެ އެޕާރޓްމަންޓެއް (1 ިސިޓންގ ރޫމް ، 1 ބިަދގެ ، 2 ފާޚާނާ)-/6830 ރިުފޔާ 

ްެލޓްތަުކގެ މިެއްނޓަަންނާސިއ ެބހަޭބިއްނ ަބލަހައްޓަމްުނ ގްެނާދ ފެްލޓް ިޢމާރާތްތަކާ އެ ިޢމާރާތުގިައ ްފެލޓްތަުކގެ މިެއްނޓަަންނާސިއ ެބހަޭބިއްނ ަބލަހައްޓަމްުނ ގްެނާދ ފެްލޓް ިޢމާރާތްތަކާ އެ ިޢމާރާތުގިައ ްެލޓްތަުކގެ މިެއްނޓަަންނާސިއ ެބހަޭބިއްނ ަބލަހައްޓަމްުނ ގްެނާދ ފެްލޓް ިޢމާރާތްތަކާ އެ ިޢމާރާތުގިައ 

ިދިރއުޅޭކަމްަށ ލަފާ ުކރާ ީމހްުނގެ ޢަަދުދ:
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ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ 200

ެ ރަށްވިެހ މާލ

201ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ

• ިސނަމާލެ 1 ިމހާރު ިދިރއުޅެމުން ގެންދާކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ީމހުން: 

ް - 68  ކޮޓީަރގިައ 340 ީމހުނ

• ިސނަމާލެ 2 ިމހާރު ިދިރއުޅެމުން ގެންދާކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ީމހުން:

ް - 68 ކޮޓީަރގިައ 340 ީމހުނ

• ިސނަމާލެ 3 ިމހާރު ިދިރއުޅެމުން ގެންދާކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ީމހުން:

ް - 60 ކޮޓީަރގިައ 300 ީމހުނ

. ިސނަމާލެ 4 (ިވިލިގިލ) ިމހާރިުދިރއުޅެމުން ގެންދާކަމަށް ލަފާކުރެވީޭމހުން: 

ް 86 ކޮޓީަރގިައ 430 ީމހުނ -

. މާލިެހޔާ 1 ިމހާރު ިދިރއުޅެމުން ގެންދާކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ީމހުން: 

ް - 90 ކޮޓީަރގިައ 4500 ީމހުނ

• މާލިެހޔާ 2 ިމހާރު ިދިރއުޅެމުން ގެންދާކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ީމހުން:

- 76 ކޮޓީަރގިައ 380 ީމހުން 

- ޖުމުލަ 2240 ީމހުންނެވެ. 

ިމ ިހާސބު ހަދާފިައވީަނ 448 ކޮޓިަރން ކުރެ ކޮންމެ ކޮޓިަރއެއްގިައ 5 ީމހުން ިނދިައ   

އުޅޭނެކަމަށް ބަލިައގެންނެވެ.  ިމ ގޮތުން ިހާސބު ހީެދ 3 ީމހުން 2 ީމހުން 4 ީމހުން ބައެއް 

ިޢމާރާތްތަކުގެ ކޮޓީަރގިައ އުޅޭނެ ކަމަށްވީާތއެވެ.

ިދވިެހްނަންށ، ިދިރއުޅުމުގެ އާވައްޓަފާިޅއެއް ތަޢާަރފުވްުނ 

އާވައްޓަފިާޅއެކެވެ.  އާތަޖިުރބާއެކެވެ.  ިދިރއުޅުމުގެ  ިދވިެހންނަށް  ިދިރއުޅުމީަކ،  ފްލެޓްތަކުގެ 

ިދވިެހންގެ އާދަކާދިައގިައ ިއހަށް ނެތް އާކަމެކެވެ.  ޚާއަްޞކޮށް ިކތަންމެ ކުޑަ ނަމަވްެސ އަގެއް 

ދައްކިައގެން ިދިރއުޅެން ޖެހުމެވެ. 

ޒަމާނުއުްސރެ ިދވިެހންގެ ިދިރއުޅުމުގެ ކަންކަން އޮތްގޮތުން، ިބމީަކ ިލބުން ވަރަށް ފޭަސހައެއްޗެކެވެ. 

ިދިރއުޅުމީަކ ވަރަށް ާސދާ ކަމެކެވެ. ދިުނޔޭގެ އެހިެނހެން ޤައުމުތަކުގިައހެން ިދިރއުޅުމަށް އަގެއް 

އަދާކުރުމީަކ، ިދވިެހން ިއހަށް ކޮށް އުޅުނުކަމެއް ނޫނެވެ.  ިދިރއުޅޭނެ ިބމީަކ ަސރުކާރުން ިހލޭ  

ދެއްވަންޖެހޭ އެއްޗެކެވެ.   ިދވިެހންގެ ގަބޫލުކުރުން އޮތްގޮތީަކ ިމއެވެ. 

ފަށިައިފއެވެ.  ބަދަލުވާން  އާދަ  ިވްސނުމިާއ  ިމ  ފެށުމުން  ިދިރއުޅެން  ިޢމާރާތުގިައ  ފްލެޓް 

އަށަގަންނަންފަ ިދވިެހންތެރޭ  އާންމު  ިފކުރު  އަދާކުރަންޖެހޭކަމުގެ  އަގެއް  ިދިރއުޅުމަށްޓަކިައ 

އާ  ިދިރއުޅުމުގެ  ތަޢާރަފިުވ،  އަލަށް  ތެރެއަށް  ިދިރއުޅުމުގެ  ިދވިެހންގެ  ިމީއ  ށިައިފއެވެ.  

ވައްޓަފިާޅއެކެވެ. 
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މާލޭގެ ިބްނިބމިާއ ގިޯތގޮެދރު
ެޗޕްޓަރ : 9  

މާލޭގެ ިބމުގެ ކުޑަބޮޑުިމަނށް އީައ ކޮްނބަަދލެއް؟ 

ފަހުންވްެސ  އޭގެ  1.12އަކިަކލީޯމޓަރެވެ.  ިމނީަކ،   ބޮޑު  ިބމުގެ  މާލޭގެ  އަހަރު  1960ވަނަ 

ބަދަލު  އިެކިމންވަރުގެ  ދުވްަސވަރު  އިެކ  ކުޑަބޮޑިުމނަށް  ިބމުގެ  މާލޭގެ  ކިުރންވްެސ  އޭގެ 

އެކަމުގެ  ކީުރންކަމުގިައވީަނނަމަ  ފެށުމުގެ  މަަސއްކަތް  ިބނިްހއްކުމުގެ  އިައްސފިައވާނެއެވެ. 

ަސބަބެއްކަމުގިައ ޠީަބީޢ ަސބަބެއް ިހމިެނފިައވީުމ ވަރަށްވްެސ ގާތްކަމެކެވެ.   ިބނިްހއްކުމުގެ 

މަަސއްކަތްފެށުމަށްފަހު އިެކ ދުވްަސވަރު އެބަދަލު އިައްސފިައވީަނ، އެމަަސއްކަތް ކުރެވެމުނިްދޔަ 

ިންސބަތުންނެވެ. 

ިލޔިެކޔުންތަކުން ފެންނަން އީޮތ 1960ގިައ މާލޭގެ ބޮޑިުމން އޮތް ިމންގަނޑިާއ، އޭގެ ފަހުން 

ިބން ިހއްކުމުގެ މަަސއްކަތުގިައ އިައ ބައެއް ބަދަލުތަކެވެ. ިމހާރު(2007ގިައ) މާލޭގެ ބޮޑިުމނީަކ، 

1.94އަކިަކލީޯމޓަރެވެ.   

މާލޭގިައ ިބމުގެ ަދިތކްަނ ިއޙާްސްސކުރެވްެނ ފީެށ ީކއްވެ؟ 

މާލޭގިައ ިބނިްހއްކުމުގެ މަަސއްކަތް އެންމެ ފުރަތަމަ ފިެށފިައވީަނ 4 ޖޫން 1968ގައެވެ.  މާލޭ 

މިުނިސޕަލް އީޮފހުގެ ފަރާތުން، ިމ މަަސއްކަތާބެހޭ ަސރވޭގެ ކަންކަމުގިައ އުޅުއިްވ އެއްބޭފުޅީަކ 

މާޔާ  މ.  އަނެއްބޭފުޅީަކ،  ޙަަސންމިަނކެވެ.  މުޙަންމަދު  އަލްފިާޟލް  އުަސރުމާގޭ  ހުދު  މ. 

(2007) ިވދާޅުވެދެއިްވ ގޮތުގިައ  ޔުޫސފު  ޔުޫސފެވެ.   މުޙަންމަދު  މުޙަންމަދު  އަލްފިާޟލް 

އިަތިރމިަތާސފު  މާލޭގެ  ފަށިައގަނިެވފިައވީަނ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  މަަސއްކަތް  ިހއްކުމުގެ   ިބން 
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ނައްތާލުުމުގެ  ހިަޑތެތްފްަސގަނޑު  ކިުނގޮނޑުތަކިާއ،  ފިުނޖިެހފިައވާ  ގޮތުންނެވެ.   ކުރުމުގެ 

ގޮތުންނެވެ. ބައެއް ިދމިަދމާގިައ ހިަޑކުންޏާއެކު މޮޑިެވފިައ އޮތް ނުތިާހރު ފްަސގަނޑުގިައ ފިައ 

އަޅިައލިެވއްޖެއްޔާ އުނަގަނޑާ ހަމަޔަށް ވްެސ ގަނބިައގެން ިހނގިައދާނެއެވެ. 

ިބމުގެ ދިަތކަން ކިުރމިަތވުމުގިައ މިައގަނޑު ދިެތން ަސބަބެއް މެދުވިެރިވކަމަށް އޭނާ ިވދާޅިުވއެވެ. 

ދިެތން  ިކޔަވިައދޭ  މާލޭގިައ  އިަދ  ތަޢާރުފުވުމިާއ،   ފަތުރުވިެރކަން  1972ގިައ  އެއްކަމީަކ، 

އެއްވްެސ ވީަސލަތެއް  އެފަދަ  ހުރުމެވެ. ރަށްފުށުގިައ އޭރު  މަދަރާުސ ހުރުމެވެ. ހްޮސިޕޓަލެއް 

ފިަހވެފިައ ނީެތމާ، އާމްދީަނ ހޯދުމަށިާއ އާަސީސ ބައެއް ިޚދުމަތްތައް ިލިބގަތުމަށް ީމހުން މާލެ 

އިައްސ ފިައބަން ފީެށއެވެ. ވަޒަންވިެރވާން ފީެށއެވެ.  

ރަށަކަށް  ދިެތން  އޮތް  ކިައީރގިައ  މާލެ  ަސބަބީަކ،   އަނެއް  މެދުވިެރިވ  ތޮއްޖެހުމުގިައ  މާލެ 

ިންސބަތްވާ ީމހުންނިާއ، އިަދ އެނޫންވްެސ ިގނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ަސރުކާރުން މާލެ ގެންނެވުމެވެ. 

އީެމހުން މާލޭގިައ ވަޒަންވިެރ ކުރުވުމެވެ. 

އެނިގވަޑިައގަންނަވާނެފަދިައން، ިމހާރު ފަތުރުވިެރ ިރޒޯޓެއްގެ ގޮތުގިައ ިހންގަމުންދާ ’‘ިގރާވަރު‘‘ 

އީެއ ކީުރގިައ ީމހުން ިދިރއުޅުނު ރަށެކެވެ.  1968ވަނަ އަހަރު ަސރުކާރުން ިގރާވަރު ީމހުން 

ިދިރއުޅެމުންދާތާ  އާބާދުވެ  އެއްބިައގިައ ީމހުން  ހުޅުލޭގެ  ކުރެއިްވއެވެ. އޭރު  ބަދަލު  ހުޅުލެޔަށް 

ޒަމާންތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. އޭގެތެރޭގިައ ިމހާރު މާލޭގެ ފްަސވަނަ އަވަށުގެ ގޮތުގިައ އާބާދުކުރައްވާފިައ 

ިހމެނޭކަމަށް  ީމހުންވްެސ   ިހޖުރަކިުރ   އެރަށުން  ފަޅުވެގެނިްދޔިައރު  ިވިލނިގިލ  އޮތް  ިމ 

ވެއެވެ.  ހަމަ އެހެންމެ އައްޑޫ ހުވަދޫ ފުވައްވުލައް ފަދަ ތަންތަނުން އިައްސ ހުޅުލޭ ީމހުންގެ 

ހުޅުލޭގިައ  އޭރު  އެހެނީްވމާ،   ވެއެވެ.   ީމްސީމހުންވްެސ  ިތިބ  އެރަށުގިައ  ރައްޓިެހކަމުގިައ 

ިދިރއުޅެމުންދާ ީމހުންގެތެރޭގިައ، ހުޅުލޭ ރައިްޔތުންގެ ިއތުރަށް، ިވިލނިގީލ ީމހުންނިާއ، ިގރާވަރު 

ީމހުންނިާއ، އިަދ އައްޑޫ ހުވަދޫ ފުވައްމުލަކު ބައެއް ީމހުން ިހމެނެއެވެ. 

މާލޭ ިއންޓަރނަޭޝނަލް އެއަރޕޯޓް ބޮޑުކުރައްވަން ގްަސތު ކުރައްވިައ، ހުޅުލޭގިައ ިދިރއުޅެމުނިްދޔަ 

އެންމެން   1ޖަނަވީަރ 1978ގިައ  މާލެއަށް ބަދަލު ކުރެވުނެވެ. ިގނަ ބަޔަކަށް މާލޭން ގިޯތ 

ފަނުން ގެއަޅާދެއްވާފައެވެ. ޒަމާނާއެކު މާލޭގެ ރަށްވިެހންގެ ގޮތުގިައ ިމ އެންމެން  ދެއްވިައ ދަނިޑ

ިހމިެނގެން ިދޔައެވެ.  

ިތންވަނަ ަސބަބީަކ، ހުވަދޫ ބަޣާވާތުގެ ކުށްވިެރންގެ ގޮތުގިައ މާލެ ގެނެވުނު ީމހުންގެ ތެރޭންވްެސ 

ވަރަށް ިގނަބަޔަކު ިމިނވަން ވުމަށްފަހު އެނބިުރ ރަށަށް ނުގްޮސ މާލޭގިައ ިދިރއުޅުން ފަށިައގަތުމެވެ.  

އީެމހުންގެ އަނިބދިަރންނިާއ އިާއލާޔިާއ ވަންހަ މާލެ ގެނައުމެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ިއނިގރީޭސން 

ބޭނުންތަކުގިައ  އެނޫން  ތަޢީުލމިާއ  ިވޔަފިާރޔިާއ  ިދޔުމިާވިދގެން  ފިައބިައގެން  އައްޑުއަތޮޅުން 

އެންމެން  ިމ  އެހެންކަމުން   ިހޖުރަކިުރއެވެ.   މާލެއަށް  ބަޔަކު  ިގނަ  އައްޑުއަތޮޅުންވްެސ 

ިހމެނުމުން، މާލޭގެ ިބމަށް އެ ިއތުރީުވ ވަރަށް ބޮޑު އާބީާދއެކެވެ. ިމ އެންމެންނަން ިދިރއުޅެވޭނެ 

ގޮތެއް ހަމަޖިެހފިައ އޮންނަން އެބަ ޖެހެއެވެ.  ިބންދިަތވުމުގެ މައަްސލަ އުފަންވެ ފުޅާވެގެން އީައ 

ިމ ަސބަބުތަކުގެ ތެރޭންކަމަށް ތީާރޚު ބުނެދެއެވެ. 

ބައެއް ިމްސިކތްތައް އުވާލައްވިައ ގުަބުރްސތާުންނ ގެވަޅެުދއްވްުނ

ފުރަތަމަ  އެންމެ  ކުރުމަށް  ޙައްލު  މައަްސލަ  ދިަތވުމުގެ  ިބން  އިައ  ކިުރމިަތވަމުން  މާލެއަށް 

ގިޯތ ދެއްވުމެވެ. ދައުލަތުގެ  ިބންތަކުން  ބައެއްކަހަލަ  އެއިްފޔަވަޅީަކ މާލޭތެރޭގިައ އޮތް  އެޅުނު 

ބޭނުންފުޅުތަކަށް ބައެއް ތަންތަން ނެންގެވުމެވެ. 
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207ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ

1960ގެ ކީުރކޮޅިާއ، 1970ގެ ފަހުކޮޅާ ިމ ދެމެދުގެ އަހަރުތަކުގިައ އޭރު މާލޭގިައ ހިުރ ބައެއް 

ިމްސިކތްތައް އުވާލައްވާ ނައްތާލެއިްވއެވެ. އެޒަމާނުގެ ކޮންމެ ިމްސިކތެއްގެ ހިަރންމިައގިައ  ބޮޑު 

ގަބުރްުސތާނެއް އޮވެއެވެ.    ިމ ފަދަ ބައެއް ގަބުރްުސތާނުން 20 ގިޯތ، 24  ގިޯތ ވްެސ 

ދެއްވާފިައ އެބަހުއްޓެވެ. ބައެއް ތަންތަނުން ިއތުރަށް ިފހާރަޔަށް ވްެސ ިބންދޫކުރައްވާފިައވެއެވެ. 

20 ިފހާރަޔިާއ، 20 ިފހާރަޔިާއ، 20 ގިޯތ ދެއްވާފިައ ވެއެވެ.   ިމ ހާރުގެ މާފަންނު އިާމްސިކތު ހިަރންމިައންވްެސ 15

މްަސިޖދަުޞލާޙުއީްދނުގެ ހިަރންމިައގިައ އޮތް ގަބުރްުސތާނުން 8 ގިޯތ ދެއްވާފިައވިާއރު، ކީުރގެ 

ކުރައްވާފިައ  ބައެކެވެ.  ހުރީަވ ިބލިްޑންގ  ިބނާ  ިއނީްޖނުގެޔީަކވްެސ އެގަބުރްުސތާނުގެ  ބާ 

ިމވީަނ  ހުކުރިުމްސިކތު ހިަރންމިައގެތެރޭން ބައެއް ވިަކ ކުރައްވާފިައ އެ ޖާގިައގަ އެވެ. 

11 ތަޅާލެއިްވއެވެ.   އުވާލައްވާ  ިމްސިކތް   14 ޖުމުލަ  ބޭނުންކުރެއްވުމަށްޓަކިައ،  ިބމުގެ 

ިމްސިކތެއް އުވާނުލައްވިައ އިެމްސިކތްތަކުގެ ހިަރންމިައގެ ޖާގިައން ގިޯތ ދެއިްވއެވެ.  ިމ 25

ޖުމުލަ  ނައްތާލެއިްވއެވެ. ިމ ތަންތަނުން  25 ގަބުރްުސތާނު  ހިަރންމިައގިައ އޮތް  ިމްސިކތުގެ 

128 ގިޯތ ދެއިްވއެވެ.  ިވޔަފިާރޔިާއ ބަންޑާރަ ބޭނުންތަކަށް  ިބން ނެންގިެވއެވެ. 

ގަބުުރްުސތާނުތަކުން ދޫކުރެއިްވ ގެވަޅުތަކިާއ ދައުލަތަށް ނެންގިެވ ިބންތައް އާބާދުކުުރުމަށްޓަކިައ 

ގެދޮރު  ޚާއަްޞކޮށް  ބޭރުކުރަންޖެހުނެވެ.   ކަހިައ  އްުސވިެލގަނޑު  އޮތް  އެތަންތާނގިައ 

ނަގިައ އެ  ގަބުރުތައް  ާސފުކުރަންޖެހުނެވެ. އީަޑގިައ ވަޅުލިެވފިައވާ  ިބން  ިބނާކުރުމަށްޓަކިައ، 

ކިަށތައް ހަމަޖިެހފިައވާ ވިަކ ތަނެއްގިައ ވަޅުލަންޖެހުނެވެ.  ިމ ކަންކަން އެޒަމާނުގިައ ވަރަށް 

ނޫން  ހަމަ  ިސފަކުރަންފިެށއެވެ.  ީދީނ ގޮތުން  ގޮތުގިައ ީމހުން  ކަންކަމުގެ  ިބރުވިެރ ނާމާން 

ކަމެއްގެ ގޮތުގިައ ީމހުންތެރޭވާހަކަ ފެތުރެންފިެށއެވެ. ނަމަވްެސ އެޒަމާނުގެ ިދވިެހންގެ ުސލޫކ 

ދެކޭގޮތް  މައަްސލިައގިައ  ކަމަކަށްްވީާތ،  ކުރައްވާ  ދައުލަތުގެފަރާތުން  އެކަމީަކ  ުިނޔާކުރާގޮތުން 

ތަފާތިުވޔްަސ، ިކޔަމަންތިެރކަމުން ބޭރުވެގެންފައެއް ނުވެއެވެ. 

ގެވަޅު ހުޯދމަށް އެޒަމުާނގިައ އާްނމްުނ ިބްނިހއީްކ ިކިހެނއް؟ 

ިއތުރަށް  ިހއްކުމުގެ މަަސއްކަތް  މާލޭގިައ ިބމުގެ ދިަތކަން  ފޯރަންފެށުމުން ަސރުކާރުން ިބން 

ކިުރޔަށް ގެންދިެވއެވެ.  އަލްފިާޟލް މުޙަންމަދު ޔުޫސފު (2007) ިވދާޅިުވ ގޮތުގިައ  އެންމެ 

ުފާރީަކ،  ުފާރު ތަޅާލިައގެން އޭގެ ގާކުނިޑތައް އަޅިައގެންނެވެ. (ބޮޑ ފުރަތަމަ ިބނިްހއީްކ،  ބޮޑ

މްަޝހޫރު ބޮޑުރްަސގެފާނުގެ ޒަމާނުގިައ މާލޭގެ ިދފާޢަށްޓަކިައ، ރަށުގެ ވަށިައގެންކަހަލަަ ގޮތަކަށް، 

އިެކ ިދމިަދމާގިައ ލައްވާފިައ އޮތް  ވަރަށް އްުސ، ވަރަށް ބޯ ފާރެކެވެ.) 

ިގިފިލިގިފީލގިައ  ީމހުން  ވެއްޔިާއ،  ކުރެވުނު  ބޭރު  ގެވަޅުތަކުން  ދެއިްވ  ގަބުރްުސތާނުތަކުން 

ިބނިްހއްކަން  އެއްޗިެހވްެސ  ިމކަހަލަ  މަހުކަށްޓިާއ  ނެގޭފަހިާއ،  ވަޅުވަޅުން  ކޮންނަ 

ބޭނުންކުރެވުނު ކަމަށްވެއެވެ.   އެޒަމާނީަކ ފާޚާނާތަކިާއ، ފެންމާގަނޑިާއ ފެނިްބިލގާގެ ޒާމާންކަމުގިައ 

ބޭނުމުގިައ ކޮންނަންޖެހޭ  ވަޅުވަޅުންނެގޭ  ފެންވަޅިާއ، އެނޫން  ކޮންނަ  ނުވީާތ،  ފެންވަރަން 

މާލޭ ދެކުނުފަރާތު ފަޅުމިަތ 1960
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209ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ

މާލޭ ދެކުނުފަރާތު ިބނިްހއްކުން  2 ޖޫން 1979

މާލޭ ދެކުނުފަރާތު ިބނިްހއްކުން  14 މިެއ 1979

ފްަސތައް ފަޅުތެރެޔަށް އަޅީަނއެވެ.  ިމ މަަސއްކަތް ކުރީަނ އާންމު ރައިްޔތުންނެވެ.   އެއްޗިެހ 

އުފުލީަނ ކޮނޑުންނެވެ. 

މާލޭގިައ އޭރު އޮންނީަނ ދިެތން ލީޮރއެެވެ. އެތަކެއްޗީަކ ފިައާސވިެރ ދިެތންފަރާތެއްގެ އެއްޗިެހ 

ކަމަށްވީާތ ިމ މަަސއްކަތުގިައ އެތަކީެތގެ އީެހތިެރކަމެއް ނިުލބެއެވެ. ަސރުކާރުން ހަމަޖައަްސވާފިައ 

އޮތްގޮތުން ީމހަކު އިަމއްލަޔަށް ިހއްކިާބމެއްގެ ދެބިައކުޅަ އެއްބަޔީަކ އޭނާގެ ިބމެވެ. އެހެންކަމުން 

ބައެއް ފީަގރުން ވަރަށް ހާލުގިައ ިމ މަަސއްކަތްކިުރއެވެ. 

ުފާރިާއ،  ބޮޑ ަސބަބީަކ  އެބިަތއްބެވެ.  ީމހުންވްެސ  ިހކުނު  ިބންކޮޅު  ދުވަހަކުން  އަހަރުު  އެތައް 

ގަބުރްުސތާނުތަކުގެ ވެއްޔަށްފަހު ިބން ިހއްކަން އަޅާނެ އެއްޗެއް ިއތުރަށް ނިުލބުމެވެ. ިހއްކަން 

ޖެހީެނ ކިުނއަޅިައގެންނެވެ.  ިމ ފަދަ ފީަގރުންނަށް ކުންޏީަކވްެސ ިލބޭ އެއްޗަކަށް ނުވެއެވެ. ިމ 

ފަދަ ީމހުން ކިުނ ހޯދަން ނީޫނ ކިުނ ިލބޭފަދަ މަަސއްކަތެއް ހޯދަން ގޭގެޔަށް ިހނގާކަމަށްވްެސ 

ާސފުކޮށްލާކަށް  ނެތްހެއްޔެވެ؟ ގަހެއްކަނޑާލާކަށް، ރުކެއް  ކޮނެލާކަށް  ވެއެވެ. ިމގޭގިައ ވަޅެއް 

ނެތްހެއްޔެވެ؟ ނީޫނ ފުޅަފެއް ރޫޅާލިައ އަޅާކަށް ނެތް ހެއްޔެވެ؟ 

ިމ ފަދަ މަަސއްކަތްތައް ހޯދިައ ކިުނހޯދިައގެން އިެކ ތަންތަނަށް އަޅިައ ިބން ިހއިްކ ީމހުންވެއެވެ. 

އެއްވްެސ އަގެއް ނިެތ  އުދިަލން ބޮޑިެތ ފެންވަޅުތައް ކޮނީެދފިައ އެ ވަޅުގެ ފްަސ އޭނާ ިހއްކާ 

ތަނަށް ގިޯނގީޯނގިައ އުފުލީަނއެވެ. 
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ފަޅިުހއްކްަނ ބުޭންނކުިރ ވީަސލަތްތީަކ ކޮބާ؟ 

ކަމާބެހޭ އެއްވްެސ ވީަސލަތެއް އޭރަކު ރާއްޖެއަކު ނެތެވެ. އޮތްހާވްެސ އެއްޗީަކ، ަޝމުްސއީްދނު 

ރަދުންގެ ޒަމާނުގިައ ިސންގަޅިައންގެ ދީެމހަކު މާލެ ގެންނަވިައގެން ބެންދިެވ ޖައްރާފާއޭ ިކޔޭ 

އެއްޗެކެވެ. ިމ އެއްޗީަކ ފަޅުފުންކުރަން ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެކެވެ.  ކިުރންވްެސ ދަންނަވިާލހެން 

ޔަލަށް އުޖޫރީަދގެ  ޔަލެވެ. ގިާޑ އެއްގަމުގިައވްެސ އީޮތ ދިެތން ލީޮރއެވެ. ދެން ހުންނީަނ އަތްގިާޑ

ކިުނގެންދާހިައ ފޯރުންތިެރކަމެއް ނުހުރެއެވެ. 

ިބްނ ިހއްކުމުގެ މަަސއްކަތާމުެދ އާްނމު ިދވިެހްނގެ ިވްސުންނ ހީުރ ިކިހެނއް؟

ފަޅުތެރޭން ިބން ިހއްކިައގެން ގެވަޅުހޯދުމާމެދު އާންމުންގެ ިގނަބަޔަކު ިއންކާރު ކިުރކަމަށްވެއެވެ. 

ނުވާކަމަށް  ކަމަކަށް  ރަނގަޅު  ބަލިާއރު  ގޮތުން  ީދީނ  އީެއ  ބުރަކަމަކުންނޫނެވެ!  މަަސއްކަތުގެ 

ބައެއް ީމހުންނަށް ިވްސނީެނއެވެ!  ނުވަތަ ބައެއް ީމހުންނަށް އެފަދަ ކުށް ީހތައް ކުރެވީެނއެވެ. 

އެފަދަ ީމހުންގެ ިހތުގިައ އުފެދޭ އްަސލެއް ނެތް ިމ ފަދަ ިޚޔާލުތައް ހޮޅުއިަށތަކިާއ މިައޒާންތަކަށް 

ދޫކޮށްލީަނ ވަރަށް ފިޯރޔާއީެކގައެވެ. ’‘ފިުރހަމަ‘‘ ޙުއްޖަތާ އީެކގައެވެ. 

ިބން ިހއްކުމުގެ މަަސއްކަތް ފިެށގެންއިައ ދުވްަސވަރު  އާންމުން އެއްވެއުޅޭ ކޮންމެ ތަނެއްގިައ 

ިމ މައޫުޟޢުގިައ  ވާހަކަތައް ދެކެވެން ފަށިައިފއެވެ. ”މާތްކަލާނގެ ވިަކގޮތަކަށް  ހައްދަވާފިައ 

ދަމިައ ބޮޑުކޮށް  ިއނާްސނުންނަށް،  ިހިކ ފުށްލިައގެން ރޮށްޓެއް  އަހަރެމެން  ހުންނަ ރަށްރަށް 

ދެން  ކުޅުމެވެ.   ޤުދުރަތާ  ިތޔީައ  ހެދޭނެހެއްޔެވެ؟  ބޮޑުކޮށް  ިދމިަދމިާއން  އިެކ  ފަތުރާހެން 

އަނެއްކާ ކަށްވަޅުތަކުގިައ ހިުރ ވިެލތަކާ ކިަށތައް ނަގިައ އިެކ ިދމިަދމާޔަށް އުފުލިައހެދުން ީމ 

ކޮންފަދަ ނުރައްކާތިެރ  ކަމެއްހެއްޔެވެ؟ މިުޅރަށް ނާމާންވެ ުސންޕާވެދާނެއެވެ!  ިތޔަހެން ިލބޭ 

ގޯއްޗެއްގިައ ިދިރއުޅެން ހެޔޮވްެސ ނުވާނެއެވެ!“

އާންމުންގެ ރައުޔު ިމ ފަދަ ގޮތަކަށް ހުރުމިާއ ިމހެން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ އަޑު ގަދަވާންފެށުމުން 

އޭރު މިުނިސޕަލް އީޮފްސ ިހންގެވުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނިެވ، އަލްމަރުޙޫމު ޙަުސިއން ޒީަކ،  ޚާއަްޞ 

ިފޔަވަޅެއް އެޅުއިްވކަމަށް ވެއެވެ.  ިމ މައަްސލިައގިައ ބޮޑިެތ މިައޒާންތަކިާއ ހޮޅުއިަށތަކުގިައ 

އަނެއްކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކާނެ ދޫހެލޭ ދިެތން ީމހަކަށް ކޮންމެވްެސ ވަރެއްގެ ަސއެއް ދެއްވާފިައ 

އެތަންތަނަށް ފޮނުއްވުމެވެ. އީެމހުން ގްޮސ ިކޔާކަމަށް ވެއެވެ. ”ިމތަނުން ިބންކޮޅެއް ިހއްކޭތޯ 

ބަލަނީްވއެވެ. ީމ ހާދަ ރަނގަޅުކަމެއްހެން ީހވެއެވެ. ިމހެން ކަންނެތްވެގެން އަޅާނުލިައ ިތއްބިައ 

ދީަރންކޮޅު ބޮޑިެތވިާއރު އެކިުދން ިދިރއުޅޭނެ ގޮތެއް ނެތީުނމާ، ިއނިގިލ ިދއްކުރީާނ އަހަރެމެނާ 

ިދމާޔަށް ިވއްޔާއެވެ!“ 

ިމކަހަލަ ވާހަކަތަކުން ީމހުންގެ ިވްސނުން ބަދަލު ކުރެވޭތޯ ބަލީަނއެވެ! 

މާލޭ ދެކުނުފަރާތު ފަޅުމީަތގިައ ފަރިުހލީަނ. 5 މޭ 1979
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ިބމުގެ ަދިތކްަނ ިއްނިތހަާޔށް

މާލޭ  ިބމުގެ އަގު އަރިައ ިކތަންމެ ކުޑަ ކިައވަތެއް ނަމަވްެސ ަސިރޔަތަށްގްޮސ  ހޯދާ ިހާސބަށް 

ިދވިެހންގެ ިވްސނުން ިދޔީައ 1980ގެ އަހަރުތަކުގެ ފަހުކޮޅުގިައ ކަމަށް އަލްފިާޟލް މުޙަންމަދު 

ޔުޫސފު ިވދާޅިުވއެވެ. އޭގެ ކީުރގެ ދުވްަސތަކުގެ ތަޖިުރބާޔަށް ބަލިާއރު، ިބމުގެ މައަްސލަ މާބޮޑު 

މައަްސލަޔަކަށް ނުވާކަމަށް ިވދާޅިުވއެވެ. ިގނަ ބަޔަކަށް ިމލްކުވިެރކަން ިޙއާްސވާގޮތަށް އޮންނަ 

ގޯއްޗެއް ބަހިައދެމުން ދިާއރުވްެސ ހުންނަ ގަހެއްގެ ަސބަބުން، ނީޫނ އެނޫންވްެސ ގޮތަކުން ވިަކ 

ިބންކޮޅަކާމެދު ދެފަރާތުން ރުހީެނ ކޮންގޮތެއްތޯ ުސވާލު ކުރިެވއްޖެ ނަމަ ިގނަފަހަރަށް ދީެމހުންވްެސ 

ބުނީަނ ިތޔަބޭފުޅުންނަށް ފިެނވަޑިައގަންނަވާގޮތެއް ރަނގަޅުވާނެ ކަމުގައެވެ.  ނީޫނ އަޅުގަނޑުގެ 

ބަލީަނ  ީމހަކުވްެސ  ކޮންމެ  ޖަވާބެކެވެ.  ފަދަ  ިމ  ދޫކޮށްލީާނއޭ  އަޅުގަނޑު  ނެތޭ  މައަްސލައެއް 

އެންމެ ުޞލްޙަވިެރ އޮމާން ގެޮތެވެ. ަސރުކާރަށް ވްެސ ވަރަށް ިކޔަމަންތިެރއެވެ. ދެދޭ ގުޅުންވްެސ 

ވަރަށް އަމާން އޮމާންކޮށް އޮވެއެވެ. ިބންކޮޅާހިެދ ދެބްަސވެ އަޑުގަދަ ކުރާތަން ވަރަށް ނުފެނެއެވެ. 

ިވްސނުންތަފާތުވާން  ިއތުރުވެ،  ފެންވަރު  ތަޢީުލީމ  ީމހުންގެ  އީައ  ބަދަލުވެގެން  ކަންކަން  ިމ 

ފެށުމުންނެވެ. އެކަން ގިުޅފިައވީަނ ގައުމަށް އިައ ފޯރުންތިެރކަމިާއ، ވީަސލަތްތައް ފިަހވުމިާއ، 

އާބީާދ ިއތުރުވުމިާއ ިމ ފަދަ އެތައްކަމަކާއެވެ.  ިބމުން ިލބޭފިައދާ ހޯދިައގަންނަން ދްަސވުމިާއ، 

ިބން ނެތުމުގެ ދިަތ ިއޙާްސްސ ކުރަންޖެހުމުންނެވެ. 

އޭގެ  އަކަފޫޓެވެ.   1500 ިމނީަކ،  ކުޑަ  އެންމެ  ބިައކޮށްދޭ  ގޯއްޗެއް  ކީުރކޮޅުގިައ  1970ގެ 

ދެން  އަކަފޫޓެވެ.   1000 އޭގެފަހުން  ބަދަލިުވއެވެ.  އަކަފޫޓަށް   1200 ފަހުން  ދުވްަސކޮޅެއް 

ޤާނޫނަށްފަހު،  ިބމާބެހޭ  ފެށުނު  ޢަމަލުކުރަން  އަހަރު  2003ވަނަ  އޭގެފަހުން  800އަކަފޫޓެވެ. 

ިމހާރު  ރިަޖްސޓީަރ ކޮށްދޭ އެންމެ ކުޑަ ިމނީަކ، 600 އަކަފޫޓެވެ.   

މާލޭގިައ ގޮެދުރ ިޢމާރާތް ކުުރްނ 

ިމ ފޮތުގެ ކީުރގެ ބައެއްގިައ ވްެސ ދަންނަވާލިެވފިައވާނޭ ފަދިައން، މާލޭގިައ އެންމެ ފުރަތަމަ 

އެހެންނަމަވްެސ  ނެތެވެ.  އެނގޭކަށް  ތީާރޚުން  އަހަރެއް   ދުވަހެއް،  އެ  ީމހަކިާއ،  ގެއެއްއިެޅ 

20މާލޭގިައ ގެދޮރު އަޅިައ އުޅުނު ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލިައލުމީަކ އެހާ އުނދަގޫކަމެއް ނޫނެވެ. 20މާލޭގިައ ގެދޮރު އަޅިައ އުޅުނު ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލިައލުމީަކ އެހާ އުނދަގޫކަމެއް ނޫނެވެ. 20ވަނަ 

ޤަރުނުގެ ކީުރކޮޅާ ހަމިައން ފިެށގެންނެވެ. 

ފެންނަންހިުރ ތީާރީޚ ިއާޝރާތްތަކިާއ ހިެކތަކަށް  ބަލިާއރު، އާންމު ގޮތެއްގިައ ިދވިެހން ގެދޮރު 

އަޅިައ އުޅެފިައވީަނ ރާއްޖޭން ިލބެންހުންނަ ބާވަތްތަކުންނެވެ. ިދވިެހ ރުކުގެ  ިނރޮޅިާއ ފަނެވެ. 

މެދުފަނީްތގެ  ރުއްވަކަރުންނެވެ.  ހަދާފިައވީަނ  އިޮނގަނޑު  ގޭގެ  ލަކިުޑއެވެ.   ބާވަތުގެ  ބައެއް 

ީމހުން ގެދޮރު އަޅާފިައ ހުންނީަނ ތިެޅގަލިާއ އުވިައން ިތިރ ގާފޮޅެއް ރާނިައ، އޭގެ މީަތ މެއްލަ 

ހަދާފިައ  މިަތވަޑާންގަނޑު  ިފލައެވެ.  ފުރާޅުގެ  ިބތުގިައ ފަނިްގއެވެ. ނުވަތަ  ޖަހިައގެންނެވެ. 

މާލޭ އުތުރުފަރާތް. 5 މޭ 1979
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ފަނުންނެވެ.  ރުކުގެ  ިދވިެހ  ިހޔާކުރީަނ  ިނރޮޅުންނެވެ.  ފައްޗިާއ،  ފެންފުވައްރުކު  އޮންނީަނ  

އެއަށްވުރެ ފޯރީާމހުން އާދިައގެ ިޓނުންނެވެ. އެންމެ މީަތދަރަޖިައގެ ތަންތަންނަމަ، ީއޓުންނެވެ.

 ތިެޅގަލިާއ އުވިައން ގެދޮރު ރާނާ އުޅުނު ޒަމާނެއްވްެސ އައެވެ.  އޭގެ މާކިުރން، ކޮންމެވްެސ 

ގެންެސ ’‘ގަތިައގެން‘‘ ވްެސ ގެދޮރު  ކެންޑުންތައް  ިހިރން  މުޑު  ބޮޑިެތ މިާސންގާ  ވަރަކަށް 

ާމުގެ ޒަމާނެވެ.  އަޅާފިައ އެބަހުއްޓެވެ. އީެއ ގަލުވަޑ

ގެދޮރު ިޢމާރާތް ކުރުމުގިައ ބޭނުން ކުރެވޭ ތަކެއްޗިާއ، ފެންވަރަށް ބަލިާއރު، އެކަންކަން ހުއިްޓފިައ 

އޮންނީަނ އީެމހެއްގެ ފޯރުންތިެރކަން ހިުރގޮތެއްގެ މައްޗަށެވެ. ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ބާރާ ނުފޫޒު އޮތް 

ިމންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ.   ތީާރޚުން ާސފުކޮށް އެނގެން އޮތް ގޮތުގިައ ިސމެނިްތއާ ގުނގުރެޓު 

ނަވާރަަސތޭކަ  އީައ  ދުވްަސވަރު  ީޒނަތްވުމުގެ  ގެދޮރު  އާންމުކޮށް  ޒަމާނިާއ  (Concrete)ގެ 

އަށިްޑހިައގެ އަހަރުތަކުގެ ވްެސ ފަހުންނެވެ. 

މާލޭގިައ އެއުްބިރަޔށްވުރެ މައަްޗށް 
ިޢމާރާތްތައް އުފުލުްނ - ތާީރީޚ ަނޒަރަކުްނ 

އެއްބިުރޔަށްވުރެ  ބަލިާއރު،  ގަނޑުވަރުތަކަށް  ކީުރގެ  ފެންނަންހިުރ  ފޮޓޯތަކުން  އެވޭލާ  މާލޭގެ 

ގޮތުގިައ  ބުނެވޭ  އެނގެއެވެ.   އޮތްކަމެއްކަން  ކީުރއުްސރެ  އުފުލުމީަކ،   ިބނާތައް  މައްޗަށް 

ިއބްރީާހމް ނިާޞރުގެ  ޒަމާނުގިައ ިމކަން ފިެށއްޖެއެވެ. އަލްފިާޟލް  ަޝމުްސއީްދނު ރަދުންގެ 

މްަޝހޫރު  ިނާޝންކަމުގިައވާ،  ފަހު  އެންމެ  ރްަސކަމުގެ  ރާއްޖޭގެ  ތަޅާލެވުނު  ދުވްަސރު 

މިަތގެކޮޅީަކވްެސ ދެބިުރޔަށް ހުންނަ ިޢމާރާތެވެ.    

ރާއްޖޭގިައ އެންމެ ދުވްަސީވ ތީާރޚެއް ިލިބގެންވާ ދައުލަތުގެ އެއް މުއައަްސާސޔީަކ ކްަސޓަމްްސގެ 

ދެހާހުގެ  އުފިެދއްޖެވެ.  ިޚދުމަތް   ިމ  ކީުރގިައ  ިސފިައންނަށްވުރެވްެސ  ިދވިެހ  ިޚދުމަތެވެ.  

އަހަރުތަކުގެ ފަހުކޮޅާޖެހެންދެން  އީޮފހެއްގެ ގޮތުގިައ ބޭނުންކުރަމުންއިައ، ކްަސޓަމްްސގެ ޤީަދީމ 

ިފލިާއން  ހުންނީަނ  ހަދާފިައ  ފަނިްގިފލާތައް  ިތންބިުރޔަށެވެ.   ހުންނީަނ  ހަދާފިައ  ިޢމާރާތް 

ޑެގުއަޅިައގެންނެވެ. 

ތީާރީޚ  ހުއްޓްަސ   އުފިުލފިައ  ގޮތަށް  ިމ  ިޢމާރާތެއް  ދިެތން  މަދު  ގުނާލެވޭހިައ  ިއނިގިލން 

ކޮށްލަން  ފާހަގަ  ިމތާނގިައ  ޙީަޤޤަތެއް  ާސފު  ވަރަށް  ދައްކިައދޭ  ފޮޓޯތަކުން  ފަތްފުށްތަކިާއ، 

ބޭނުމެވެ. 

ިމ ފޮތުގިައ ާޝިއޢު ކުރިެވފިައވާ މާލޭގެ ފޮޓޯތަކުންވްެސ ިމކަން ހާމަވެއެވެ.  އީެއ ަސރުކާރިާއ، 

ދައުލަތުގެ ިޢއްޒަތްތިެރ މީަތ ފަނީްތގެ މަދު ބޭފުޅަކަށް ިންސބަތްވާ މަދު ހައެއްކަ ިބނާ ިފޔަވިައ، 
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ދެންހިުރ އާންމު ިޢމާރާތްތަކިާއ ގެދޮރުހިުރީ ވަރަށް ވްެސ އާދިައގެ ފެންވަރެއްގިައކަމެވެ.  

އުްސ ިޢމާރާތްތައް ކުުރމުގިައ އިައްސފިައވާ ފްަނީނ ބަަދލުތަކީަކ ކޮބާ؟ 

ބަދަލުތަކެއް  ފަންނަށް  ކުރުމުގެ  ިޢމާރާތް  ގެދޮރު  ިދވިެހންގެ  ޒަމާނުގިައ  ިދގު  ވޭތުވިެދޔަ 

އިައްސފިައވެއެވެ.  މާލޭގެ ިޢމާރާތްތައް ބިުރބިުރޔަށް މައްޗަށް އުފިުލގެން ިދޔުމުގިައ ފަނީްނގޮތުން  

އެނިގ  ބަހިައލުމުން  ދައުރަކަށް  ިތން  މިައގަނޑު  ބަދަލު  އިައްސފިައވާ  މަަސއްކަތަށް  ިމ 

ާސފުވެއެވެ.    

މާލޭގިައ ިމހާރު ހަދާފިައވާ ިބލިްޑންގތަކެއް. 2007

ފުަރތަމަ ަދއުުރ: 

އުޅުނު  އުފުލިައ  ިޢމާރާތްތައް  ބޭނުންނުކޮށް  ދަނގަޑު  ޒަމާނެވެ.  އުވިައގެ  ތިެޅގަލިާއ،  ިމީއ 

ޒަމާނެވެ. ިމޒަމާނުގިައ އާންމުކޮށް ތަންތަން ިޢމާރާތްކޮށްފިައވީަނ ދެބިުރޔަށެވެ. ިގނިައން ިމގޮތަށް 

ރާނާފިައވީަނ  ިވޔަފިާރކުރާތަންތަނެވެ.  

ިމހާރު މާލޭގެ އުތުރުފަރާތު އިަތިރމީަތގިައ ފެންނަން އެހެރަ އަތޮޅު ިފހާރަ ބިަރޔީަކ 1 އޮކްޓޯބަރ 

1962ގިައ ިބނާކުރަންފެށުނު  ތަންތަނެވެ. 2 ބިުރޔަށް ިޢމާރާތް ކުރިެވފިައވާ ިފހާރަތަކެކެވެ. 

ބޭނުންކޮށްފިައވީަނ  ވެއްޔަކަށް  އުވިައންނެވެ.  އިަކިރޔިާއ،  ތިެޅގަލިާއ  ކުރިެވފިައވީަނ  ިޢމާރާތް 

އަޅާފިައވާ  ިފލިާއން  ތަޅުމީަކ،  ބީުރގެ   ދެވަނަ  ދޮންވެއްޔެވެ.  ިލބޭ  އިަތިރމިަތން  ރާއްޖޭގެ 

ޑެގެކެވެ.  ިމ މަަސއްކަތްކީުރ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ީމހުން ިހލާޭސބަހަށް، ވާދަޔަށެވެ. 

1960ގެ އަހަރުތަކުގެ ިމ ފަދަ ިޢމާރާތްތައް ތަޅާލިާއރު އޭން ފެންނަ ކަމެއް އޮވެއެވެ. ކްަސޓަމްްސގެ 

ކީުރގެ ިޢމާރާތްތަޅާލުމުގިައ އިެޢމާރާތުން ވްެސ  ފާހަގަ ކުރެވުނުކަމެކެވެ.  

RAINFORCE-) ްގެ އެކުލެވުން ިހފެހެއްޓުމަށ(STRUCTURE) ުިޢމާރާތުގެ އިޮނގަނޑ

ކަނަކުން  ވަލެވެ. ިޢމާރާތުގެ  އަޅާފިައވާ  MENT) ބޭނުންކޮށްފިައ ހީުރ ކުރެއްޖިާއ، ރޯނުން 

ދެ  ބަނދެފިައވާ   ކައިްތިރވާހެން   ދެފަރާތަށް  ނަމަ،  ތާނގިައ  ބައްދަލުވާ  ދެފާރެއް  ގުޅޭ 

 ‘‘Tie”) .ެގަނޑުކުރިެދ  ލައްވާފިައ އޮވެއެވެ. ދެފާރުގެ ގުޅުމަށް ގަދަކަން ގެނައުމަށްޓަކައެވ

ބޭނުންކޮށްފިައ  ރޭންފްޯސމަންޓަށްވްެސ  ބަރަފޯހުގެ  ނެރޭ  ބޭރަށް  ިޢމާރާތުން  ކުރުމަށްޓަކައެވެ.) 

ހުންނީަނ ކުރެއްޖެވެ.  ވާތައް ބޭނުންކޮށްފިައވީަނ، ިޢމާރާތުގެ އިޮނގަނޑަށް ގަދަކަންގެނައުމަށް 
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 ‘‘Ring beam” .ެފާރުތަކުގެތެރޭން ވަށިައގެން ދުއްވާފިައ އޮންނަ ބަންދުތަކެއްގެ ގޮތުގައެވ

ގެ ގޮތުގައެވެ. 

ެދވަަނ ަދއުުރ:  

ިޢމާރާތްތައް  (Concrete)ކޮށްގެން  ގުނގުރެޓު  ިސމެނިްތން  އަހަރުތަކުގިައ  1980ގެ 

ދަގަނޑު  ވެއްޖެއެވެ. ގުނގުރެޓު  ިސމެނިްތ ތަޢާރަފު  ތެރެއަށް  ކުރަންފިެށއްޖެއެވެ. ިދވިެހންގެ 

ތަޢާރަފުވެއްޖެއެވެ.  އެހެން ނަމަވްެސ، އޭރު ިމ ިޢމާރާތްތަކުގެ މަަސއްކަތްތައް ކުރިެވފިައވީަނ 

ދިެވގެނެއްނެޫނެވެ.  ފަރުވާތިެރކަމެއް  މާބޮޑު  މިުހންމުކަންތައްތަކަށް  ބަލަންޖެހޭ  ިޢލީްމގޮތުން 

މްަސިޖދުއުްސލްޠާނު މުޙަންމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުޡަމްފަދަ ޚާއަްޞ މަދުތަނެއް ިފޔަވައެވެ.  

މާލޭގިައ ިއމާރާތް ކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރެވީެނ. 1985

ގުނގުރެޓުގަނޑު  ހެދުމިާއ،  ިހާސބުތައް  ހަދަންޖެހޭ  އެކަށައެޅުމުގިައ  އިޮނގަނޑު  ިޢމާރާތުގެ 

ގެށުމަށް،  އަޅާތަކިެތ ވަޒަންކޮށް ވަރުކުރުންފަދަ ކަންކަން އޮންނީަނ ިހތުލަފަޔަށް ދޫކޮށްލިެވފައެވެ.   

ގުނގުރެޓުގަނޑު ގަށީަނ، އިަކިރޔިާއ ިސމެނިްތޔިާއ ދޮންވިެލ އަޅިައގެންނެވެ. 

ގުނގުރެޓުގެ  ިބނާކުރެވޭ  ދަގަނޑުން  ިސމެނިްތގަނޑިާއ،   ގެށޭ  ފެންވަރެއްގިައ  ކަހަލަ  ިމ 

އީެއ  ިޢމާރާތެއްކަން  ިލިބފިައވާ  ޢުމުރެއް  ކުރު  އަހަރުގެ  15ވަރަކަށް  10ވަރަކަށް  ިބނާޔީަކ، 

ކުރިެވފިައވާ ތަޖިުރބާއެކެވެ. 

ިތްނވަަނ ަދއުުރ: 

1990ގާތްގަނޑަކަށް 1990ގާތްގަނޑަކަށް 1990ގެ އަހަރުތަކުގިައ އަނެއްކާވްެސ ިމދިާއރާ ބޮޑު ބަދަލަކާ ކިުރމިަތލިައިފއެވެ. 

މާލޭގިައ ިއމާރާތް ކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރެވީެނ. 2007
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ދޮންވެއްޔިާއ އިަކިރ ދޫކޮށްލިައިފއެވެ.  ިހލަޔިާއ ިހލަވިެލ ތަޢާރަފު ވެއްޖެއެވެ. ިޢލީްމ ގޮތެއްގިައ 

ކިުރޔަށް  މަަސއްކަތް  ހަވާލުކޮށްގެން  ފަށިައިފއެވެ. ވިަކފަރާތަކާ  ބަލިައ ވަޒަންކުރަން  ކަންކަން 

ޚާއަްޞ  ވިަކ  ކަމާބޭހޭ  ބަހައްޓާ  އަގީުދގެން  ވިެރފަރާތުން  ިޢމާރާތުގެ  ގެނިްދޔަނަމަވްެސ، 

ްސޕަވިައޒަރަކު މަަސއްކަތުގެ ފަނީްނ ކަންކަން ިހނގާނިުހނގާ ގޮތް ބެލުމުގެ އޫުސލު އާންމު 

ވެއްޖެއެވެ. އެންމެ ޒަމީާނ ވީަސލަތްތަކިާއ، ިޢލީްމ ިމންގަނޑުތައް ބޭނުންކުރަން ފަށިައިފއެވެ. 

ތަފާތު އާ ފަރުމާތައް ތަޢާރަފު ވެއްޖެއެވެ.  ިޑޒިައނަރުންގެ ވާދަވިެރކަން ފެންނަން ފަށިައިފއެވެ.  

ފިެށއެވެ. ީޝޓްޕިައލްކޮށްގެން  އަންނަން  ިދވިެހން  ޙިާޞލްކޮށްގެން  މީަތތަޢީުލމު  ިމ ރޮނގުން 

ބައެއް ިޢމާރާތްތަކުގެ ފައުންޑަޭޝން ިމހާރު އެބައަޅައެވެ.  ިޢމާރާތްކުރުމުގެ މްޭސިތިރކަމާބެހޭ 

ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ިއންޑްަސޓީްރއެއް ރާއްޖޭގިައ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް، ޤިާއމު ވެއްޖެއެވެ. 

މާލޭ ިޢމާރާތްތަކުގެ އުްސިތިރިމަނށް އިައ ބަަދލީަކ ކޮބާ؟ 

ފަނާްސހަކަށް  ފިެށފިައވީަނ ީމގެ  ިބނާކުރަން  ިޢމާރާތްތައް  އްުސކޮށް  މާލޭގިައ އެއްބިުރޔަށްވުރެ 

އަހަރުކިުރންކަމުގިައ ދަންނަވާލިެވއްޖެއެވެ.  މާލޭގިައ 4 ބިުރޔަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ިބނާކުރެވުނު 

އަލްއްުސތާޛު  ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ  ިޢއްޒަތްތިެރ  ރާއްޖޭގެ  1982ގިައ  26ޖުލިައ  ިޢމާރާތީަކ 

މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ހުޅުއްވާދެއިްވ ޣީާޒ ިބލިްޑންގެވެ. 

ީމޓަރެވެ.   45 އްުސިމނީަކ  އެންމެ  ހުއްދަދޭވޭ  އްުސކުރުމަށް  ިޢމާރާތްތައް  މާލޭގިައ  ިމހާރު 

ިމޖާގިައގިައ، ހަދާފިައވާ 15،14 ބީުރގެ ިޢމާރާތްތައް ިމހާރު މާލޭގިައ އެބަހުއްޓެވެ. 
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ިޢމާރާތްކުުރމުގެ ފްަނުނގިައ ިދވިެހްނ އެްނމެ ފުރަތަމަ ުދށް ”އަޖާުބ‘‘ 

11 ނޮވެމްބަރ 1984ގިައ ރާއްޖޭގެ ިޢއްޒަތްތިެރ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ އަލްއްުސތާޛު މައުމޫން 

އެންމެ  އްުސ   އެންމެ  މާލޭގެ  މަރުކަޒީަކ،   ިއްސލީާމ  ހުޅުއްވިައދެއިްވ،   ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު 

ިޢމާރާތްތަކުގެ  ިމޒަމާނުގެ  ރާއްޖޭގެ  ިމީއ  އުޅުނެވެ.  ފާހަގަކޮށް  ީމހުން  ިޢމާރާތްކަމުގިައ  ީރިތ 

ފެށުންކަމުގިައވްެސ ދެންނިެވދާނެއެވެ. އެދުވްަސވަރު  ރަށްރަށުން ދަތުރުވަރުގިައ މާލެ އަންނަ 

އަރާއުޅުނެވެ.   ކުނބަށް  ދީޯނގެ  ފެނުމާއެކު    މޭގަ  މާލޭގެ  ީމހުން  ފަހަރުގެ  އިޮޑ ބައެއް 

ިތންބިުރޔަށްހިުރ ިމ ިޢމާރާތުގެ ގުއްބިާއ މުންނާރު ބަލިައލިާހތުންނެވެ.  

ދެނެއް  މާލޭގިައ  އްުސކޮށް  ިމއަށްވުރެ  އަޑުއީެހމެވެ.  ބުނީާތ  ީމްސީމހުން  ބައެއް  ރަށްރަށުގެ 

ލީެފމާ ފަޅުތެރޭން ފެންވަރާލިައގެން،  ތަނެއް ނުހެދޭނެއެވެ.  އެފަދަ ީމްސީމހުން، މާލޭފަޅަށް އިޮޑ

ިއްސލީާމ މަރުކަޒުގިައ ނަމާދުކޮށްލަން ގްޮސ އުޅުނެވެ. މާލޭގެ އެޒަމާނުގެ އެހިެނހެން ިމްސިކތްތަކާ 

ިޚލާފަށް ިއްސލީާމ މަރުކަޒުގެ ިމްސިކތީަކ ވިައފިަހ ތަނަކަށީްވީތ އޭރު އެންމެ ިފިނކަން ިލބޭ އެއް 

އެވެ.   އީެއ  ިމްސިކތީަކ 

ީހކޮށް  ބައެއީްމހުން 

އުޅީުނ އީެއވްެސ އާދަޔާ 

ކަމެއްކަމުގައެވެ.  ިޚލާފު 

އިައ  ރަށްރަށުން 

ބުނީާތ  ީމހުން  ބައެއް 

އެތަން  އީެހމެވެ.  އަޑު 

ގޮތްނޭނގޭ  ހުންނީަނ 

ިފިނކޮށްފައެވެ.  ގޮތަކަށް 

އިަވގަދަޔްަސ  ިކތަންމެ 

ގެ  ު ކ ތަ ިޑ ިސ

 ، ްސ ވެ ް އ ތަ ިށ ު މ ިށ ތަ

އޮންނަ  ިހހޫވެފިައ 

ިއ  ހަ ް އ ެ ޅ ކޮ ާ ދ ިއ ު ލ ހަ

  . ވެ ޏެ ން ިފ

ތޯ  ް އ ނެ ަސ ިއ ކޮ ާ އ އެ

އެއްޗެއް ކޮށްފިައ ހިުރކަމަށްވްެސ ިކޔީާތ ިއވެއެވެ.  އީެއ ހަމަ އަޖާބެއްކަހަލަ ތަނެކެވެ.
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ޢާއްމު ބައެއް ިޚުދމަތް
ެޗޕްޓަރ : 10  

މިުނިސޕަލްީޓްނ ބަލަހައްޓާ މާލޭގެ ބައެއްތްަނތްަނ  

މާލޭގިައ އަލަްށ ިޢމާރާތްުކެރވުުނ ރޯމްަސ މުާރކޭޓު:
         

މާލޭ ރޯމްަސ މާރުކޭޓްގެ ިޢމާރާތީަކ ، ަސރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހަދާފިައވާ ތަނެކެވެ.  

ިމ ތަން ިޢމާރާތްކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ފިެށފިައވީަނ 6 ފެބްރުއީަރ 1988 ގައެވެ.

ިމ ިޢމާރާތް ހިެދފިައވީަނ ، ދެބިުރއަށެވެ.  ިތީރބިުރ ޚާއަްޞކުރިެވފިައވީަނ ރޯމްަސ ބެހެއްޓުމަށިާއ 

ުމަށެވެ.  ިމބިައގިައ ރޯމްަސބަހައްޓާ 7 އަށްޓިާއ މްަސކަޑާ 5 އިަށ ތައްޔާރުކުރިެވފަ މްަސކެޑ

ިއވެއެވެ.  ިތީރބިައގެ ވަށިައގެން ިބތްތަކުގިައ 7 ފޫޓަށް ތިަށމިުށ ޖަހާފިައވެއެވެ.  އިަދ މްަސ 

ތަރާޒޯ  ތަނބުތަކުގިައ  ިމބިައގެ  އިަށތަކިާއ  ތައްޔާރުކުރިެވފިައވާ  ުމަށް  މްަސކެޑ ބެހެއްޓުމަށިާއ 

ޖަހިައ ތަޅުމުގިައ ވީަނ ތިަށމިުށ ޖަހާފައެވެ.  މާރުކޭޓު ދޮވެ ާސފުކުރުމަށްޓަކިައ ފެންނެގުމަށް 3

ވަޅު ބެހެއިްޓ އެވަޅުތަކުން 2 ޕަންޕު މެދުވިެރކޮށް ފެންނެގޭނޭ ިއނިްތޒާމް ހަމަޖިެހފިައވެއެވެ.

ވާރޭފެން ރައްކައުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކިައ، ތަޅުމުގެ އީަޑގިައ 15 ވަޅުބިުރ ބެހެއިްޓފިައވެއެވެ.  

ިމ ވަޅުބިުރ ތަކުގިައ 46000 ީލޓަރގެ ފެން ޖަމާކުރެވޭހާ ޖާގަ އޮވެއެވެ.  ިމ ވަޅުބިުރތަކުން 

2ފެން ނެގުމަށްޓަކިައ 2ފެން ނެގުމަށްޓަކިައ 2 ޕަންޕު ބެރިައގެ މައްޗަށެވެ.  އިަދ ީމގެ ިއތުރަށް މިުނފިޫހ ިފލުވުމަށްޓަކިައ 

މަޑުކޮށްލިައގެން ިތބެނޭ ބައެއް ޚާއަްޞ ކުރިެވފިައވެއެވެ.  ިމ ތާނގިައ ރާޒުވާ ، ކެރަމް ، 

ތްާސފަދަ ކިުޅވަރުތައް ކުޅެވޭނޭ ިއނިްތޒާމު ހަމަޖިެހފިައވެއެވެ.
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2މީަތބިުރއަށް އަރާ ފޭބުމަށްޓަކިައ 2މީަތބިުރއަށް އަރާ ފޭބުމަށްޓަކިައ 2 ިސިޑ ތައްޔާރުކުރިެވފިައވެއެވެ.  ިމ ދެ ިސިޑއިާއ މީަތބިައގެ 

ިބނާކުރުމުގިައ ، ކޮންކީްރޓްގެ  ރޯމްަސ މާރުކޭޓު  ޖަހާފައެވެ.  މާލޭ  ތަޅުމުގިައ ވީަނ ތަރާޒޯ 

މަަސއްކަތް ކޮށްފިައވީަނ ، އެމް.ީޓ.ީސ.ީސ ގެ ފަރާތުންނެވެ.  އެހިެނހެން މަަސއްކަތްތައްކީުރ 

ހަުސިއިނއާ މެޓަލް ފެބިްރކަޭޝން އެންޑް ކޮންޓްރެކިްޓންގ ކޮމްޕީެނ ިލިމޓެޑިާއ އެމް.އްެސ.އިައ.

އެމް ވަޑާންގެއިާއ ހާޖަރާ ވަރކޮްޝޕް އިަދ ވެލިްޑންގ ިއނިްޖިނއިަރންގ ވަރކްްސއިާއ އިަމއްލަ 

ބައެއް ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުންނެވެ.

ަސލްޓަްނ ޕާކް

ތަނެކެވެ.   ގެންދާ  ބަލަހައްޓަމުން  ިމ އީޮފހުން  ަސލްޓަންޕާކީަކ، މިުނިސޕަލީްޓ އުފެދީުނއުްސރެ 

އެތާނގެ ތެރޭގިައވާ ދާރުލް އާަސރު ިފޔަވައެވެ.  ޕާކުފިެހކޮށް އާރޯކަން ގެނައުމަށްޓަކިައ ކޮންމެ 

އަހަރަކުހެން ގްަސިއންދެއެވެ.  ޢުމުރީާނ ގޮތުން ވްެސ ޕާކަށް ބަދަލު ގެނެވެއެވެ.  1989ގިައ 

ކުރެވުނު ިމ ފަދަ އެއް މަަސއްކަތީަކ، ޕާކްގެތެރޭގިައ ދެބުރު ހަދިައ ގްަސިއންދުމެވެ. 

ބާވަތްތައް  ތަފާތު  ގްަސގަހާގީެހގެ  މާމެލާމެއްޔިާއ  ކުރުމަށްޓަކިައ  މުއަްސނިދ  ބީަގޗާ  ޕާކުގެ 

ތަޢާރަފު ކުރެވެއެވެ. ގްަސކާނާ އަޅިައ ފެނީްދ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެވެއެވެ.  ޚާއަްޞކޮށް ބޭރުގެ 

ޕާކުގިައ ިއންދަވިައދެއްވާ ގްަސތައް ވިަކން އެނގޭނޭހެން ނަނިްފލާ  އިެކ އިެކ ިޢއްޒަތްތިެރން 

ފަރާތަތަކިާއ، ަސރުކާރުގެ އިެކ އިެކ މުއައަްސާސތަކުގެ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އިަމއްލަ  ހަރުކޮށް 

ބޭނުމަށް ގްަސމިުށ ކުއްޔަށް ދޫކުރުންފަދަ ިޚދުމަތްތައްވްެސ އެ ޕާކުން ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ. 

މުާރކޭޓްތައް ެބެލހެއްޓުްނ

ރޯމްަސމާރުކޭޓިާއ ތަކީެތގެ މާރުކޭޓް އިަދ ދަތުރުވިެރންގެ މާރުކޭޓް ބެލެހެއްޓުމީަކ އާއްމު ިހދްމަތްތަކިާއ 

ބެހޭބިައގެ މަަސއްކަތެކެވެ. އެގޮތުން މާރުކޭޓްތަކުގެ ތަކުގެ ަސފުތިާހރުކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން 

ކުރަން ޖެހޭ މަަސއްކަތްތަށް ކުރުމިާއ، މަރާމަތުގެ ކަންތައްތައް  ބެލެހެެއްޓުމީަކ ިމެސކަްޝނުން 

ކުރަންޖެހޭ މަަސއްކަތެކެވެ. މާރުކޭޓްތައް ިއމާރަތްކުރުމިާއ ބެހޭ ހިުރހާކަމެއް ކުރަމުން ގެންދީާނ 

ިއދީާރބިައންނެވެ.

ރޯމްަސމުާރކޭޓް

2 ގިައ ިބންގާ އެޅުނު މްަސމަރުކޭޓީަކ 2 ގިައ ިބންގާ އެޅުނު މްަސމަރުކޭޓީަކ 2 ބިުރއަށްހެދުނު މާރުކޭޓެކެވެ. އެމާރުކޭޓް ހުޅުވީުނ  1980

1990 ވަނަ އަހަރުގެ ިޑެސމްބަރ 10 ގައެވެ. އެމާރުކޭޓް ިއމާރާތްކިުރިއރު އަެސރަހައްދުގިައ 

ކާބޯތަކިެތ ިވއްކާ މާރުކޭޓެއް އެހެން މާރުކޭތެއްވްެސ ހުއްޓެވެ.    

ރާއްޖޭގެ ތަެކީތގެ މުާރކޭޓް 

ރާއްޖެއަށް  ވަބާ  ކޮލެރާގެ  ހީެދ  ފެންވަރަށް  ހަދާފިައވާ  ިމހާރު  މާރުކޭޓް  ތަކީެތގެ  ރާއްޖޭގެ 

ކިުރމިަތވުމިާއ ގިުޅގެންނެވެ. އެމާރުކޭޓް ފުރަތަމަ ހުޅިުވިއރު ތަޅުން އަޅާފިައިވޔްަސ 1990 ގެ 

އަހަރު ތަކުގެ މެދެއްހާ ތާނގިައ މިުށޖަހާ އަލުން ފަރުމާ ކުރިެވފިައވެއެވެ. 
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ަދުރމުާރކޭޓް އުވާުލްނ  

އީައ  ބޭނުންކުރަމުން  ޒަމާނުއުްސރެ  ިދވިެހން  ގޮތުގިައ  އުނދުނެއްގެ  ރިޯފލުވުމަށް  ކާއެއްޗިެހ 

ދަރު އުނދުނެވެ. ރަށްރަށުގެ ވަލުތެރޭން ގެންނަ ދަރު މާލޭގެ ވިަކ ަސރަހައްދެއްގިައ ިވއްކަން 

ހުރެއެވެ. މާލޭ ގޭގޭގިައވްެސ ކައްކިައ އުޅީެނ އުނދުނުގިައ ދަރުޖައަްސިއގެންނެވެ. ދަރިުވއްކާ 

ަސރަހައްދަށް، ދަރުމާރުކޭޓޭ ިކޔަން ފެށުނެވެ.  1970ގެ ފަހުކޮޅުގެ  އަހަރު ތަކުގިައ ިއނީްޖނު 

އުނދުން ިކޔާ އެއްޗެއް އާންމު ބިަދގެތަކުން ޖާގަ ހޯދަން ފަށިައިފއެވެ.  ދުވްަސކޮޅަކުން ތެޔޮ 

އުނދުން ތަޢާރަފުވެއްޖެއެވެ. 1980ގެ އަހަރުތައް ިނމެނީްވ ިއރު ތެޔޮ އުނދުންވްެސ ކަމަކު 

ނިުދޔައެވެ. ގްޭސ އުނދުނުގެ ފޭަސހަކަމަށް ީމހުން ހޭނެންފަށިައިފއެވެ.  ިމހާ ިހާސބަށް އިައިއރު  

ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ އަލްއްުސތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ތަކީެތގެ މާރުކޭޓް ބައްލަވިައލައްވީަނ

ދަރު އުނދުން އިުވ ިހނގައްޖެއެވެ. 

އެހެންކަމުން، 1990ގެ އަހަރުތަކުގެ ކީުރ ކޮޅުގިައ ދަރުމާރުކޭޓް އުވާލުމަށް ފަހު އަެސރަހައްދު 

ޙާއަްސކުރިެވފިައވީަނ ދަތުރުވިެރންގެ ތަކިެތ ިވއްކުމަށެވެ.

ޖުމްހީޫރ މިައާދްނ

ޖުމްހީޫރ މިައދާނިްމހާރު އޮތް ިބމުގިައ ކިުރން ހިުރ ަސރުކާރުގެ އީޮފްސ ިއމާރާތްތައްނަގާ އެތަން 

ބެހެެއްޓީެވ ރާއްޖޭގިައ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް  މިައދާނެއްގެ ގޮތުގިައ ތަރައީްޤކޮށް ފެންއަރުވާވަޑާން 

ބޭއްވުނު ާސކަްސިމޓަށް އޭރުގެ ޕަބިްލކް ވާކްްސ ިމިންސޓީްރ ިއންނެވެ. 

އުވާލެވުނު ދަރުމާރުކޭޓިާއ މާލޭ އުތުރުފަރާތު ބަނދަރުމިަތ (1979 ވަނަ އަހަރު)
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ިހތްފޭަސހަމިައާދްނ

ޒިާހރުގެ  ޢުުމަރު  އަލްފިާޟލް  ފިެށފިައވީަނ  މަަސއްކަތް  ިހއްކުމުގެ  ިހތްފޭަސހަމިައދާން 

ކޮންްސޓްރަކަްޝން ިމިންސޓަރު ކަމުގައެވެ. ” އަޅުގަނޑާ އެހެންވްެސ ދިެތން ބޭފުޅަކާ އެއްދުވަހު 

އިެހާސބުގަނޑަށް ިދޔީައ. އޭރު އީޮތ ހަޅިަދޔަ. ތިޮށގަނޑަށް ޖަހާރާޅު މީަޖީދމަށް އަރާ. އިެހާސބު 

ކީުނގެ  އުފެދޭ  ިގނިައން  މާލޭގިައ އެންމެ  އީެރ  ިމ ދުވްަސވަރު  ިހތަށް  ހިަޑ. ދެން  ވަރަށް 

ކުންޏޭ.  ގަލުކުނީޑގެ  އުފެދޭ  ބިާޢމާރާތުން  ތަޅާލާ  ހަދަންވެގެން  އަލުން  ިޢމާރާތްތައް  ބާވަތީަކ 

އެޔީަކ އެންދޭ އެއްޗެއްވްެސ ނޫނޭ. އެހެނީްވމާ އެ ާސމާނު އަޅިައގެން ިމތަން ިހއްކޭތޯ ބަލީާނއޭ. 

ދެން މަަސއްކަތް ިހނގާ ަސރަހައްދުގިައ އުޅޭ ަސރުދާދަކަށް އަތުގިައ އޮތް ޓިޯކން ގީޮވ. ގޮވާފިައ 

ބީުނ ިމ ކޮޅަށް ގާލީޮރއެއް ފޮނުވާށޭ. ިއރުކޮޅަކުން މަަސއްކަތް ފިެށއްޖެ. ިމހެން ހަދަން ފީެށމާ 

ިހތަށް އީެރ މަަސއްކަތް ކިާމޔާބު  ީމހުން ވަރަށް އެއްޗިެހވްެސީކ. އަޑުވްެސ އިެހން. އެކަމަކު 

ވެއްޖެއްޔާ ފަހުން މާރަނގަޅުވާނެޔޭ. ިހއްކަމުން ިހއްކަމުން ގްޮސ ވިަކވަރަކަށް ިހކީުނމާ، ޖަޕާނު 

އޮނަރަބްލް  ދެއްވަމުން  މަޢުލޫމާތު  ކުރެއީްސ.‘‘  ިމ ފޮތަށް  ލައްވިައ އެތަން  ތިައޭސ ީމހުން 

ޢުމަރުޒިާހރު ިވދާޅިުވއެވެ. 

2002ިހތްފޭަސހަ މިައދާނުގިައ ގްަސިއންދާ އަެސރަހައްދު ީރިތކޮށް ތައްޔާރު ކޮށްފިައވީަނ 2002ިހތްފޭަސހަ މިައދާނުގިައ ގްަސިއންދާ އަެސރަހައްދު ީރިތކޮށް ތައްޔާރު ކޮށްފިައވީަނ 2002 ވަނަ 

އެރްަސިމއްޔާތ7ު ކީުރގިައ  އޭގެ  ރްަސިމއްޔާތަށެވެ.  ފާހަގަކުރުމުގެ  ިމިނވަންދުވްަސ  އެރްަސިމއްޔާތ7ުއަހަރުގެ  ކީުރގިައ  އޭގެ  ރްަސިމއްޔާތަށެވެ.  ފާހަގަކުރުމުގެ  ިމިނވަންދުވްަސ  7އަހަރުގެ 

ފަހަރަކު ޖުމްހީޫރ މިައދާނުގިައ ބޭއްވުނެވެ. އީެއ 1995 ިއން 2001 އަށެވެ.

ފާޚާާނތައް ެބެލހެއްޓުްނ/ ޕޭޓޮިއެލޓްތައް ތަޢާަރފުްކުރްނ

އެއްވްެސ  ހުންނީަނ  ފާހާނާތަށް  އެފަދަ  އިވޔްަސ  ހިުރކަމުގަި މާލޭގިައ  އާއްމުފާހާނާބިަރތަކެއް 

ފެންވަރެއްގިައ ނޫންކަން ފާހަގަ ކުރިެވފިައވެއެވެ. ވުމިާއއެކު އޭރުހިުރ ފާހާނާތަށް ނައްތާލުމަށްފަހު 

ފިައާސީދގެން ވަނުމަށް ޕޭޓިޮއލެޓް 2 ފާހާނާބިަރ ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ.     ގިައ ހުޅުވުނު 2

ފާހާނާ ބީަރގިައވްެސ އަންހެން ިފިރހެން ވިަކކުރިެވފިައ ހުންނާނެއެވެ.

ޕާކްުކރާތަްނތަްނ ފާހަގުަކުރްނ

ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް މަގުހެދުމުގެ މަަސއްކަތް ފުރަތަމަ ފެއިްޓފިައވީަނ ޑެންމާކް ަސރުކާރުގެ 

ިނާޝންތަށް  ޓްރިެފކް  ިނމުނިުއރު  އެމަަސއްކަތްކޮށް  އެފަރާތުންނެވެ.  އަހަރު  އީެހގިައ    

ހަރުކުރިެވފިައ ހުއްޓެވެ. އެގޮތުން ހަރުކިުރ ފުރަތަމަ ިނާޝންތަށް ހަރުކުރިެވފިައވީަނ ފާމްދިޭރމަގިާއ، 

ޗާންދީަނމަގު އިަދ އިޯކޑްމަގުގެ ޗާންދީަނ މަގުން ހުޅަނގުގައެވެ. 

ޕާކްކުރާތަންތަން ކަނޑަޅާ މަގުގިައ ފާހަގަކޮށް އެމަަސއްކަތް ފިެށފިައވީަނ 1992 ވަނަ އަހަރުގެ 

މެދެއްހާ ތާނގައެވެ. ޕާކްކުރާ ތަންތަން ފާހަގަ ކުރުމަށް ިމިންސޓީްރ އޮފް ޓްރާންްސޕޯޓް ިއން 

ިނާޝންއަށް  ޓްރިެފކް  މަަސއްކަތިާއ  ދަވަދުލުމުގެ  ތަކުގިައ  ަސރަހައްދު  އަންގާ  ކަނޑައަޅާ 

ހަރުކުރީަނ ިމެސކަްޝނިްއންނެވެ. 
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މަޯޗީރ

ގަލޮޅު ަސހަރާގެ ިހނަވާގޭގެ ިއރުން އޮތްހްުސިބމުގިައ ީމހުން ވަޅުނުލައްވާ އޮތްތަނުގިައ ިމިންސޓީްރ 

ބެހެއިްޓފިައވީަނ 2002ވަނަ  ބެހެއްޓުނެވެ. ފުރަތަމަ  މޯގެއް  މޯޗީަރއެއްހަދާ  ިއން  ހެލްތް  އޮފް 

އަހަރު ގައެވެ. އިަދ ދެވަނަ މޯގެއް ބެހެއިްޓފިައވީަނ     ގައެވެ. އޭގެ ފަހުން 2004 ވަނަ 

އަހަރުގިައ ކިުރމިަތިވ ުސނީާމ ކިާރާސއިާއ ގިުޅގެން 20 ީމހުން ބިޭތއްބެ ބޮޑު ކޮންޓިެއނަރެއް 

ަސހަރާގެ ގިޯތ ތެރޭގިައ ބަހައްޓާ ކަރަންޓް ދެވުނެވެ. އެކޮންޓިެއނަރ ދިާއީމ އެއްޗަކަށް ހެދީުނ    

ގައެވެ. 

މަގުމީަތގިައ އަތްގާިޑާޔ ާބއްވިައގްެނ ިވަޔފާިރުކުރމުގެ ހުއަްދ ިދުންނ

ޔާ  ުތަކުރުފާނުމަގު މިަތން ފިެށގެން، އެމަގުގެ ދެކުނިާއ ހުޅަނގުގިައ އަތްގިާޑ މަގުމީަތގިައ، ބޮޑ

ބާއްވިައގެން ިދވިެހއުފެއްދުންތަކުގެ ތެރިެއން ލިުއ ކާނާގެ ބާވަތްތަށް ިވއްކުމުގެ ހުއްދަ ދޫކޮށްފިައވީަނ     

ގައެވެ. އެހުއްދަ ދޫކޮށްފިައވީަނ އޭރުގެ ިމިންސޓަރ އޮފް ޙޯމްއެފެއެޒް އަލްފިާޟލް ިއްސމިާއލް 

އިެސްސޓެންޓް  މިުނިސޕަލީްޓގެ  އޭރުމާލެ  މިަތން  ގޮތުގެ  ިނންމެވުމަކިާއ އެއްގޮތްވާ  ަޝީފއުގެ 

ޔާ  ިޑރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފިާޟލް އަބްދުهللا ަސީލމްގެ އެންގެވުމަކަށެވެ. އެގޮތުން 35 ގިާޑ

ޔާތަކުން އެންމެ ފުރަތަމަ ނިެގފިައވީަނ މަހަކު   - ބާއްވާނެ ޖަގަހަ ހަދާ ހުއްދަދެވުނެެވެ. ގިާޑ

/500 ރިުފޔާއެވެ. މަހަކު -/800 ދައްކާގޮތަށް ބަދަލުކުރެވީުނ      ގައެވެ.

މާލޭގެ މަގުތަުކގިައ ގްަސ ިއްނުދްނ 

މާލޭގެ މަގުތަކުގިައ ގްަސިއންދުމުގެ ރްަސިމއްޔާތު ފައްޓަވާދެއީްވ ރާއްޖޭގެ ިޢއްޒަަތްތިެރ ރީައުސލް 

ޖުމްހިޫރއްޔާ އަލްއްުސތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމ1996ްގިައ މާލޭގު ހުޅަނގު ދެކުނުގިައ ބޭއިްވ 

ރްަސިމއްޔާތަކުންނެވެ. އެރްަސިމއްޔާތަށްފަހު މަގުތަކުގިައ ގްަސ ިއންދުމުގެ މަަސއްކަތްކިުރޔަށް 

ގެންދެވުނެވެ. އެގޮތުން:

• މާވެޔޮމަގު (މަގުތަކުގިައ ގްަސިއންދަން ފެއްޓެވުމުގެ ގޮތުން 16 ޖެނުއީަރ 1998ގިައ 

ރީައުސލް ޖުމްހިޫރއްޔާ އަލްއްުސތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު، މާވެޔޮމަގުގިައ 

ގްަސިއންދަވިައ ދެއިްވއެވެ.)

• ޯސަސންމަގު 

ު • ޖަނަވީަރމަގ
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ު ުތަކުރުފާނުމަގ • ބޮޑ

ު • އީަމީނމަގ

• ލޮނިުޒޔާރަތްމަގު (ހ.ްސކޫލް ަސރަހައްދު)

ް • ކަނބާއިައާސރިަނ ިހނގުނ

• އިައިމނާރިަނިހނގުން މުގިައ ގްަސ ިއންދުނެެވެ. 

ޕާކްތަްށ ހުެދްނ

ހެދުމުގެ  ޕާކްތަކެއް  ިއތުރު  މާލޭގިައ  ކަމަށްވީާތ  ހަމައެކިަނ  އޮތް  މާލޭގިައ  ަސލްޓަންޕާކީަކ 

މިުހއްމުކަން ފާހަގަކޮށް އޭރުގެ މޯލިްޑވްްސ ހައިުސންގް އެންޑް އަރބަން ިޑވެލޮޕްމަންޓް ބޯޑުން 

އެކަން ފާހަގަކުރައްވާ ިއތުރު ޕާކްތަކެއް ހަދާނަެސރަހައްދު ތަކެއް ކަނޑައެޅުއިްވއެވެ. އިަދ ިމހާރު 

އެބޯޑް ިމިންސޓީްރ އަކިާއ ހަވާލުކުރެއްވުމަށްފަހުވްެސ ިއތުރު ޕާކްތަކެއް ހެދުމުގެ މަަސއްކަތްތަށް 

ކިުރޔަށް ގެނިްދޔުމަށް އެންގިެވއެވެ. އެގޮތުން: 

ކީުރގެ ިދވިެރރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ކިުރމީަތގިައ އޮންނަ އިެރއަލްތަށް ޖަހާފިއވަ ިބމުގެ ދެކުނުބިައގިައ 

ޕާކެއްހަދާ 19 ނޮވެމްބަރ 2005 ގިައ ހުޅުވުނެވެ. 

• ކީުރގެ ކީުލބިައ ހިުރތާނގިައ ހިެދ ޕާކްހުޅުވީުނ 20 ެސޕްޓެމްބަރު 2066 ގައެވެ.

• ީޓީވ މޯލިްޑވްެސ ގެ ކިުރމީަތގިައ ހެދުނު ޕާކްހުޅުވީުނ 22 ެސޕްޓެމްބަރު 2005 ގައެވެ.

• ކީުރގެ ިއނީްޖނުގެ ހިުރތާނގިައ ހިެދ ޕާކްހުޅުވީުނ 29 ނޮވެމްބަރު 2007 ގައެވެ. 

އަލަށް ޕާކްހެދުމަށް ހަމަޖިެހފިައވާ ތަންތަން:

• ކީުރގެ މްަސިޖދް އަލް ަސލާމް ހިުރ ިބން

• އްެސ.ީޓ.އޯ ގެ މިައއީޮފހުގެ ދެކުނުން އޮތް ިބން

• ބާ ޖަމާލުއީްދން ްސކޫލް ހިުރ ިބން

މަގުމީަތގިައ ގިަޑ ެބހެއްޓުްނ

މަގުމީަތގިައ ގިަޑ ބެހެއްޓުމަށް ބައެއްއިަމއްލަ ކުންފިުނތަކުން އެދެމުން ިދޔުމިާއއެކު އެފުރަުސތު 

ބައެއް ކުންފިުނ ތަަކަށް ދެވުނެވެ. އެފުރަުސތު ދެވުނު ކުންފިުނ ތަކީަކ:
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އެންމެ ފުރަތަމަ، މާލޭ އުތުރުފަރާތު ބަނދަރުމީަތގިައ ބޮޑުގިަޑ ބެހެއްޓުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރެވީެނ. 1966

އެންމެ ފުރަތަމަ، މާލޭގިައ ބެހެއިްޓ ބޮޑުގިަޑ. 1966 .03 .04

ް 1 އިައމާ ކޮންްސޓްރަކަްޝން ކޮމްޕީެނ ިލިމޓެޑ

ް 2 ީރފަްސިއޑ

ް 3 ިލީލްސޓޯރ

4 ފަެޝން ވުޑް ވޯކްްސ

5 ީޑންްސ އިޯކޑް އެޖެނީްސ

6 ވީާލ ބްރަދްާސ

އޭރު ބެހެއްޓުނު ގިަޑތަށް އާއްމު ގޮތެއްގިައ ރަނގަޅަށް ިމހާރުވްެސ އެބަހުއްޓެވެ.  

* * * * *
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ރާއްޖެ ވަޑިައގްެނެނިވ ބޭރުގެ ބައެއް ިޢއްޒަތްތިެރްނ 

ެޗޕްޓަރ : 11  

ރާއްޖެ ވަޑިައގްަނަނވާ ބޭުރގެ ިޢއްޒަތްތިެރްނަންށ މުަރޙާަބ ެދްނެނވުމުގެ ގޮތުްނ ަރުށތެެރ ީޒަނތްތިެރުކުރމުގިައ 
ިދަދފިަތ  ީރިތުކުރމުގައެވެ.   މަގުތައް  އާަދުކެރއެވެ.  ިއްސދަައުެރއް  އަަބުދވްެސ  މިުނިސޕަލްީޓ  މާލޭ 
ެދމުމުގައެވެ. އިަދ އެބޭފުޅުްނަންށ ވުެދމްަށ އެުރވޭ ހަނާދީނ ހިަދާޔ ފަަދ ތަެކިތ ތައްާޔުރުކުރމުގެ ިއްނިތޒާމު 

ހަމަޖެއުްސމުގައެވެ. ހަނާދާނ ތާީރޚްަށޓަކަިއ ިމފަަދ ަބއެއް ފޮޓޯ ިހމާަނލަމެވެ. 

1983  •
• މެލިޭޝޔާގެ ބޮޑުވީަޒރު މަހީާތރު މުހަންމަދު ރާއްޖެ ވަޑިައގަތެވެ. 

މެލިޭޝޔާގެ ބޮޑުވީަޒރު މަހީާތރު މުހަންމަދު ރާއްޖެއަށް ކުރެއިްވ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރިެއން
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1984  •
• ދެކުނު އިޭޝޔާ ީރޖަންގިައ ިހމެނޭ ޤައުމު ތަކުގެ ފިޮރނިްމިންސޓަރުންގެ ބައްދަލުވުން 

ދާރުލްޢުލޫމްގިައ ބޭއްވުނެވެ. (10 ޖުލިައ 1984)

• ޕަލްަސޓިައން ިލބެރަޭޝން އޯގަނިައޒަޭޝންގެ ރީައްސ އައަްސއިްޔދު ޔިާސރު ޢަރަފާތު 22

ޖުލިައ 1984 ގިައ ރާއްޖެ ވަޑިައގަތެވެ.   23 ޖުލިައ 1984 ަސލްޓަންޕާކްގިައ ގަހެއް 

ިއންދަވިައދެއިްވއެވެ.

ޕަލްަސޓިައން ިލބެރަޭޝން އޯގަނިައޒަޭޝންގެ ރީައްސ އައަްސއިްޔދު ޔިާސރު ޢަރަފާތިާއ ރާއްޖޭގެ 

ް ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ އަލްއްުސތާޛު މަޢުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމ

ީޕއެލްއޯ. ގެ ރީައްސ އައަްސއިްޔދު ޔިާސރު ޢަރަފާތު ރާއްޖެއަށް ކުރެއިްވ ިޒޔާރަތުގެ ތެރިެއން. 

ީޕއެލްއޯ. ގެ ރީައްސ އައަްސއިްޔދު ޔިާސރު ޢަރަފާތު ރާއްޖެއަށް ކުރެއިްވ ިޒޔާރަތަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް 

މާލޭގެ މީަޖީދ މަގުގިައ ހަދާފިައވާ ިގިޑގެއެއް.
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1985  •
• ކޮޅުބުގެ ޑެިޕޔީުޓ މޭޔަރ އެމް.ޙަުސިއން މުޙައްމަދު 11 ޖެނުއީަރ 1985 ގިައ މާލެ 

ވަޑިައގެންނިެވއެވެ. ހުންނީެވ ނަަސންދުރާ ޕެލްަސހޮޓެލްގައެވެ.

ލްޑްގެ ބޮޑުވީަޒރު ިމްސޓަރ ޑޭިވޑްލޯންގެ ދެކަނބަލުން 14 އޭޕީްރލް 1985 ގިައ  • ިނޔިުޒ

ރާއްޖެ ވަޑިައންނިެވ އެވެ.  އިަދ ިމިންސޓީްރ އޮފް ފިޮރން އެފެއާރޒް ިއން ކަނޑައެޅުއިްވ 

މަގުތައް ހެދުނެވެ.

• ބަނގްލާދްޭޝގެ ރީައްސ ޖެނެރަލް ޙަުސިއން މުޙައްމަދު ިއރާުޝދުގެ ދެކަނބަލުން 22

ޖުލިައ 1985 ގިައ ރާއްޖެ ވަޑިައންނިެވއެވެ.

• ޕިާކްސތާނުގެ ރީައްސ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ިޟޔާއުލްޙައްޤު ރްަސީމ ދަތަރުފުޅެއްގިައ، 15

ިޑެސމްބަރ 1985 ގިައ ރާއްޖެ ވަޑިައގެންނިެވއެވެ.

ބަނގްލާދްޭޝގެ ރީައްސ ޖެނެރަލް ޙަުސިއން މުޙައްމަދު ިއރާުޝދު ރާއްޖެއަށް ކުރެއިްވ ދަތުރުފުޅުގިައ ީޕއެލްއޯ. ގެ ރީައްސ އައަްސއިްޔދު ޔިާސރު ޢަރަފާތު، މާލޭ ަސލްޓަންޕާކުގިައ ގަހެއް ިއންދަވީަނ.

އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށަކަށް ވަޑިައގެންނެވުމުން އެރަށު ީމހުން މަރުހަބާ ދަންނަވީަނ. 

ބަނގްލާދްޭޝ އިާއ ިދވިެހރާއްޖޭގެ ިދދަ ރަމްޒުވާގޮތަށް ހަދާފިައވާ ިގިޑގެއެއް.
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ބަނގްލާދްޭޝގެ ރީައްސ ޖެނެރަލް ޙަުސިއން މުޙައްމަދު ިއރާުޝދު ރާއްޖެއަށް ކުރެއިްވ ދަތުރުފުޅުގިައ 

ރާއްޖޭގެ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ ޚާއަްސ ހިަދޔާއެއްގެ ގޮތުން ިދވިެހ އުފެއްދުމެއް ދެއްވީަނ.

ބަނގްލާދްޭޝގެ ރީައްސ ޖެނެރަލް ޙަުސިއން މުޙައްމަދު ިއރާުޝދު ރާއްޖެއަށް ކުރެއިްވ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރިެއން

ޕިާކްސތާނުގެ ރީައްސ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ިޟޔާއުލްޙައްޤު ރާއްޖެއަށްކުރެއިްވ ރްަސީމ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރިެއން.

ޕިާކްސތާނުގެ ރީައްސ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ިޟޔާއުލްޙައްޤު ރާއްޖެއަށްކުރެއިްވ ރްަސީމ ދަތުރުފުޅުގިައ 

މޮޓޮކޭޓްގިައ ވަޑިައގަންނަވިާއރު، ޓެލިެވޒަން މޯލިްޑވްްސ ިއން ީވިޑއޯ ކުރީަނ.
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ޕިާކްސތާނުގެ ރީައްސ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ިޟޔާއުލްޙައްޤަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް ހަދާފިައވާ ިގިޑގެއެއް.

ޕިާކްސތާނުގެ ރީައްސ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ިޟޔާއުލްޙައްޤުއާ ރަމީްޒގޮތުން ހަވާލުކުރެވުނު މާލޭގެ ތަޅުދަނިޑ.

1986  •
ޔާގެ ބޮޑުވީަޒރު ިމްސޓަރ ރީަޖވްގާނީދ އިާއ އެމިަނކުފާނުގެ އަނިބކަނބަލުން  • ިއނިްޑ

ިމިސްސ ޯސިނޔާ ގާނީދ 7 ފެބްރުއީަރ 1986 ގިައ މާލެވަޑިައގެންނިެވއެވެ.

ޔާގެ ބޮޑުވީަޒރުގެ ދެކަނބަލުންނިާއ ރާއްޖޭގެ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގެ ދެކަނބަލުން. ިއނިްޑ

ޔާގެ ބޮޑުވީަޒރު ިމްސޓަރ ރީަޖވްގާނީދއާ ރަމީްޒގޮތުން ހަވާލުކުރެވުނު މާލޭގެ ތަޅުދަނިޑ. ިއނިްޑ
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ޔާގެ ބޮޑުވީަޒރުގެ ދެކަނބަލުންނަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް ހަދާފިައވާ ިގިޑގެއެއް. ިއނިްޑ

ޔާގެ ބޮޑުވީަޒރު ިމްސޓަރ ރީަޖވްގާނީދ، މާލޭގެ ހުކުރު ިމްސިކތުގެ އެތެރެ ބައްލަވިައލައްވީަނ. ިއނިްޑ

1987  •
ްސީރލަންކާގެ ރީައްސ ިހޒް އެކަްސލަނީްސ ިމްސޓަރ ޖޭއާރ ޖަޔަވަރްދަނާގެ   •

ދެކަނބަލުން 2 މާރޗް 1987 ގިައ ވަޑިައންނެވުން.

ްސީރލަންކާގެ ރީައްސ ިހޒް އެކަްސލަނީްސ ިމްސޓަރ ޖޭއާރ ޖަޔަވަރްދަނާގެ ދަތުރުފުޅުގިައ މާލޭގެ މަގަކުން 

ވަޑިައގަންނަވިާއރު، ޓެލިެވޒަން މޯލިްޑވްްސ ިއން ީވިޑއޯ ކުރީަނ.

ްސީރލަންކާގެ ރީައްސ ިހޒް އެކަްސލަނީްސ ިމްސޓަރ ޖޭއާރ ޖަޔަވަރްދަނާގެ ރްަސީމ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރިެއން.
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ްސީރލަންކާގެ ރީައްސ ިހޒް އެކަްސލަނީްސ ިމްސޓަރ ޖޭއާރ ޖަޔަވަރްދަނާގެ ދެކަނބަލުންގެ ަޝރަފްގިައ މާލޭ 

ރައިްޔތުން ބޭއިްވ ޚާއަްސ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރިެއން.

ްސީރލަންކާގެ ރީައަސށް ރަމީްޒގޮތުން ހަވާލުކުރެވުނު މާލޭގެ ތަޅުދަނިޑ.

1988  •
• ނޭޕާލްގެ ރްަސގެފާނު ިބރެންދުރަ ީބރިްބކް ރަމާްޝޙްދޭވާ އިާއ އެމިަނކުފާނުގެ 

އަނިބކަނބަލުން ރީާނ އިައްޝވަރްޔާ 28 ެސޕްޓެމްބަރ 1988 ގިައ ވަޑިައންނެވުން.

1990  •
ޔާގެ ބޮޑުވީަޒރު ްޝީރ ީވ.ީޕ ިސންގގެ ދެކަނބަލުން 22 ޖޫން 1990 ގިައ ރާއްޖެ  • ިއނިްޑ

ވަޑިައންނެވުން. 

• ްސީރލަންކާގެ ބޮޑުވީަޒރު އެޗް. ީއ. ިމްސޓަރ ީޑ.ީބ ވެޖެތުންގަ 25 ޖުލިައ 1990 ގިައ 

ރާއްޖެ ވަޑިައންނެވުން.

ޔާގެ ބޮޑުވީަޒރު ްޝީރ ީވ.ީޕ ިސންގގެ ދެކަނބަލުންނަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް ހަދާފިައވާ ިގިޑގެއެއް. ިއނިްޑ
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ޔާގެ ބޮޑުވީަޒރު ްޝީރ ީވ.ީޕ ިސންގގެ ކުރެއިްވ ިޒޔާރަތުގެ ތެރިެއން. ިއނިްޑ

ޔާގެ ބޮޑުވީަޒރު ްޝީރ ީވ.ީޕ ިސންގަށް ރަމީްޒގޮތުން ހަވާލުކުރެވުނު މާލޭގެ ތަޅުދަނިޑ. ިއނިްޑ

1992  •
• ކުވޭތުގެ އީަމރު ަޝިއޙް ޖިާބރު އަލް އަޙްމަދު އައަްޞބާޙް 11 ެސޕްޓެމްބަރ 1992 ގިައ 

ރާއްޖެ ވަޑިައގެންނިެވއެވެ.

• ާސރކްގެ ޗެއަރމަނެއްގެ ހިައިޘއްޔަތުން ްސީރލަންކާގެ ރީައްސ ިހޒްއެކަްސލެނީްސ ިމްސޓަރ 

ރަނިަސންހަ ޕްރެމަދަާސ 10 އޮކްޓޯބަރ 1992 ގިައ ރާއްޖެވަޑިައގެންނިެވއެވެ.

1994  •
• ީޕޕަލްްސ ިރޕަބިްލކް އޮފް ޗިައނާގެ އެމްބެަސޑަރ ިމްސޓަރ ޒެންގް ޗެންގީްލ 7 ފެބްރުއީަރ 

1994 ގިައ މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ ރީައްސ އަލްފިާޟލް ޙަަސން އަޙްމަދު މިަނކު އިާއ 

ބައްދަލުކުރެއިްވއެވެ.

• ޗިައނާގެ ވިައްސ ޕްރިައިމިންސޓަރ އިަދ ިމިންސޓަރ އޮފް ފިޮރންއެފެއާރޒް އެޗް.ީއ 

ިމްސޓަރ ކިުއކިުއ ޗަން އިާއ އެމިަނކުފާނުގެ އަނިބކަނބަލުން  ިމްސ ޒޫހޮންގ އޮން 3

މާރޗް 1994 ގިައ މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ ރީައްސ އަލްފިާޟލް ޙަަސން އަޙްމަދު މިަނކު އިާއ 

ބައްދަލުކުރެއިްވއެވެ.

• ބަނގުލާދްޭޝގެ ބޮޑުވީަޒރު ބޭގަމް ޚިާލދިާޒޔާ 23 ނޮވެމްބަރ 1994 ގިައ ރާއްޖެ 

ވަޑިައގެންނިެވއެވެ.

1995  •
ޔާގެ ބޮޑުވީަޒރު ިމްސޓަރ ނަރިަސންގހަރާއޮ 15 އެޕީްރލް 1995 ގިައ  ިއނިްޑ  •

ރާއްޖެ ވަޑިައގެންނިެވއެވެ.
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1998  •
• ޕިާކްސތާނުގެ ބޮޑުވީަޒރު ިމްސޓަރ މުޙައްމަދު ނަވާޒް ަޝީރފް 1 އޯގްަސޓް 1998 ގިައ 

ރައިްޔތުން މިަޖީލހުގެ އައު ިޢމާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރްަސިމއްޔާތަށް ރާއްޖެ ވަޑިައގެންނިެވއެވެ.

2001  •
• ޗިައނާގެ ބޮޑުވީަޒރު ޗޫ ރޮންގީޖ 16 މިެއ 2001 ގިައ ރާއްޖެ ވަޑިައގެންނިެވއެވެ.

2002  •
• ްސީރލަންކާގެ ބޮޑުވީަޒރު ާޞިޙބުއްދައުލާ ިވކްރަމަ ިސންހަ އިާއ އެމިަނކުފާނުގެ 

އަނިބކަނބަލުން މެޑަމް މިައިތިރ ިވކްރަމަ ިސންހަ 16 ިޑެސމްބަރ 2002 ގިައ ރާއްޖެ 

ވަޑިައގެންނިެވއެވެ.

• އުތުރުކަރިައގެ ބޮޑުވީަޒރު ާޞިޙބުއްދައުލާ ްޝީރއަތަލް ިބހީާރ ވަޖްޕީާއ ެސޕްޓެމްބަރ 

2002 ގިައ ރާއްޖެ ވަޑިައގެންނިެވއެވެ.

އުތުރުކަރިައގެ ބޮޑުވީަޒރު ްޝީރއަތަލް ިބހީާރ ވަޖްޕީާއ ރާއްޖެއަށް ކުރެއިްވ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރިެއން

ޔާގެ ބޮޑުވީަޒރު ްޝީރ ީވ.ީޕ ިސންގަށް މާލޭގެ ތަޅުދަނިޑ ހޯމް ިމިންސޓަރ ހަވާލުކުރައްވީަނ. ިއނިްޑ

2004  •
• ާސކުގެ ޗެއަރމަންގެ ޙިައިސއްޔަތުން ޕިާކްސތާނުގެ ބޮޑުވީަޒރު ާޞިޙބުއްދައުލާ 

ަޝއުކަތު ޢީަޒޒް އިަދ އަނިބކަނބަލުން ބޭގަމް ރުޚާްސނާ  22 ނޮވެމްބަރ 2004 ރާއްޖެ 

ވަޑިައގެންނިެވއެވެ.

ޔާގެ ބޮޑުވީަޒރު ްޝީރ ީވ.ީޕ ިސންގަށް ރަމީްޒގޮތުން ހަވާލުކުރެވުނު މާލޭގެ ތަޅުދަނިޑ. ިއނިްޑ
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އެހާރާިއ ިމހާރު 

ެޗޕްޓަރ : 12  

ޗާންދީަނމަގު އުތުރުން ދެކުނަށް (ވައަތް ފަރާތުން އެފެންނީަނ އީަމިނއްޔާ ްސކޫލް) 6 މިެއ 1979

2007 ގިައ
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މާލޭ އުތުރުފަރާތު އިަތިރމިަތ 

2007 ގިައ

ޗާންދީަނމަގު އުތުރުން ދެކުނަށް (ކަނާތްފަރާތުން އެފެންނީަނ މްަސިޖދުލްޖަލާލުއީްދން) 6 މިެއ 1979

2007 ގިައ
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މާލޭ ހުޅަނގުކޮޅު (ދެކުނުން އުތުރަށް) 4 މިެއ 1979

2007 ގިައ

މާލޭ ހުޅަނގު އުތުރު ކަންމިަތ 21 އެޕީްރލް 1979

2007 ގިައ
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މާލޭގެ އިޭރއަލް ފޮޓޯއެއް،  ީޓީވ މޯލިްޑވްްސ ފުރަތަމަ ހެދުނިުއރު އިެހާސބު އޮތްގޮތް،  ދުރުން އެފެންނީަނ 

ފުނަދޫ އިަދ ހުޅުލެ.

2007 ގިައ

ޯސަސންމަގު ބްލޫހެވަން އާ ހަމިައން އުތުރުން ދެކުނަށް 

2007 ގިައ 
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އެކްްސޓާނަލް އެފެއާޒް، ިމހާރުގެ ފިޮރންގ ިމިންސޓީްރ

2007 ގިައ (ރޭގަނޑު)

ހެންވޭރު ަސހަރާ ހިުރ މަގުގެ އިަތިރމަގު، ހެންވޭރުކޮޅުން އެންމެ ދެކުނުގެ އިަތިރމަގު. 

(ފޮޓޯ ނަގާފިައވީަނ ހުޅަނގުކޮޅުން)

2007 ގިައ
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ޯސަސންމަގު އުތުރުން ދެކުނަށް، (ިއބްރީާހމް ިމްސިކތް ކިައިރން) 1 މިެއ 1979

2007 ގިައ

ުތަކުރުފާނުމަގު (ކީުރގެ މިެރންޑްރިައވް) ިއރުން ހުޅަނގަށް، އެފެންނީަނ ީޓީވއެމް ޓަވަރެވެ.  ބޮޑ

4 މިެއ 1979.

2007 ގިައ
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269ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ

ޯސަސންމަގު އުތުރުން ދެކުނަށް، (ިއބްރީާހމް ިމްސިކތް ކިައިރން) 1 މިެއ 1979

2007 ގިައ

މާލޭ އުތުރުފަރާތު ބަނދަރުމިަތ. 1970

2007 ގިައ
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271ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ

ކުިރމަގުގިައ މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓ

ެޗޕްޓަރ : 13  

މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ މްުސތަޤްބަލުގެ ތަަޞއްވުރީަކ، މިައގަނޑު ހަތަރު ދިާއރާޔަކުން، ިއްޞލީާޙ ބަދަލުތަކެއް 

އައުންކަމުގިައ އެފަރާތުން ފާހަގަ ކުރައްވައެވެ. އޭގެ ތެރޭގިައ ިހމެނީެނ ިސޔީާސ ގޮތުން ގެންނަވަން ގްަސތުކުރައްވާ 

ބަދަލިާއ، ިއދީާރގޮތުން ގެންނަވާ  ބަދަލިާއ، ޢުމްރީާނ ގޮތުން ގެންނަވާ ބަދަލިާއ، ިޚދުމަތިްލިބގަންނަ ފަރާތްތަކުން 

ވައްޓަފިާޅ ބަދަލު  ގޮތަކަށް، ިޚދުމަތުގެ  ފަދަ  ހެޔޮކަމާއެކު  ބަލިައގަންނާނެ  ިހތް  ިޚދުމަތް  ިމ މުއައަްސާސގެ 

ކުރުމިާއ، ިމ ފަދަ ކަންކަމެވެ. 

- ިސާޔީސ ަބަދުލ  

ކުރުމެވެ.  އައްޔަން  ރީައްސ  މިުނިސޕަލީްޓގެ  މާލޭ  ިދިމޤްރީާޠ އޫުސލުން  ބަދަލީަކ،  އަންނާނެ  ިސޔީާސގޮތުން 

މިުނިސޕަލީްޓ  ދަށުން  ިއރާުޝދުގެ  ލަފާޔިާއ  އެކައުނިްސލްގެ  އުފިެދ  ކައުނިްސލެއް  ބިައވިެރވާ  ރައިްޔތުން 

ިހންގުމިާއ، ދެވޭ ިޚދުމަތްތައް ބައްޓަންކުރުމެވެ. 

- ިއާދީރ ަބަދުލ  

އަހަރު  ިހންގުމެވެ. 2007ވަނަ  ކަންކަން  މްުސތަޤުބަލަށް، ރިޭވގެން  ދުރު  ބަދަލީަކ،  އަންނާނެ  ިއދީާރގޮތުން 

ކަމެއްގިައވްެސ  ތަނީްފޒުވެގެނިްދޔުމެވެ. ކޮންމެ  ކަންކަން  އެއްގޮތަށް  ޕްލޭނާ  ްސޓްރީެޓިޖކް  ކުރެވުނު  ތައްޔާރު 

މްަޝވަރާޔާއެކު، ރޭވުންތިެރކަން ިއްސކުރުމެވެ. 

ިޚދުމަތް  ިބނާކުރުމެވެ.  ފުން  މުވައްޒަ އުފެއްދުމިާއ،  ލިޯބ  ިހތުގިައ  ފުންގެ  މުވައްޒަ މުއައަްސާސޔާމެދު،  ިމ 

ފުން ޙަރަކާތްތިެރކުރުވުމެވެ.   އަވްަސކުރުމިާއ، މުވައްޒަ
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- ޢުމްރާީނ ަބަދުލ 

ދިުނޔޭގެ ކިުރއަރާފިައވާ ކޮންމެ ޤައުމެއްގިައވްެސ، މިުނިސޕަލީްޓއީަކ، އެތަނެއްގެ ރައިްޔތުންގެ ވަރަށް މިަތވިެރ 

ހިުރ މުއައަްސާސއެކެވެ. މިުނިސޕަލީްޓގެ  މުއައަްސާސއެކެވެ.  ަޝޚިްޞއްޔަތު  މިުހންމު  ިލިބގެންވާ  ޤަދަރެއް 

ތަނަށް  ގޮތުންވްެސ  ވީަސލަތުގެ  ިޢމާރާތިާއ،  ކުރިާއރު،  މަަސއްކަތް  ކުރުމަށް  ތަރައީްޤ  ވީަސލަތް  ިއނާްސީނ 

ފިަހކަން އަންނަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން މިުނިސޕަލީްޓގެ ިޚދުމަތްތަކިާއ މްަސއިޫލއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް މަގު 

ެވެ.  ިކތަންމެހާވްެސ ބޮޑ ހުޅުވާލަދޭ، ޒަމީާނ ފޭަސހަތައް ޤިާއމުވެފިައވާ މްުސތިަޤއްލު، ިޢމާރާތެއްގެ  ބޭނުން 

ޢުމްރީާނ ގޮތުން އަންނަންޖެހޭ އެންމެ މިުހންމު ބަދަލީަކ ިމއެވެ. 

- ިޚުދމަތް ިލިބގްަނަނ ފަރާތްތަުކގެ ިހތްަރނގަޅުުކުރްނ 

ިޚދުމަތް  ތަނުންދޭ  އީެއ  އަމާޒަކާއެވެ.  އެންމެ  ގިުޅފިައވީަނ،  ބަދަލެއްވްެސ  ހިުރހާ  ދެންނެވުނު  ިއްސވެ 

ރަނގަޅުވުމެވެ.  ިހތް  ތަނާމެދު  ފަރާތްތަކުން  ިލިބގަންނަ  ގޮތުން، ިޚދުމަތް  ނީަތޖާއެއްގެ  ހަރުދަނާވުމެވެ. އޭގެ 

ިދޔުމެވެ.  އެނބިުރ  ިހިނތުންވުމާއެކު  އަންނީަމހާ،  ދަށަށް  ފުރާޅު  މުއައަްސާސގެ  ިމ  ކަމާއީެކ،  ނުތަނަވްަސ 

ކުލުނިާއ،  ިމދެމެދުގިައ  ފަރާތާ  ިޚދުމަތްދޭ  ިލިބގަންނަފަރާތިާއ،  ިޚދުމަތް  ިދޔުމެވެ.   ިލިބގެން  ިހތްހަމަޖެހުން 

ިއތުބާރުގެ ފާލަމެއް އަޅާލިެވފިައ އޮތުމެވެ. 

މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓް ހެދުމަށް ހަމަޖިެހފިައވާ ގޮތުގެ ކުރެހުމެއް 

މާލިޭވިލނިގީލ ލޯކަލް މާރުކޭޓް ހެދުމަށް ހަމަޖިެހފިައވާ ގޮތުގެ ކުރެހުމެއް 
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މާލިޭވިލނިގީލ މްަސމާރުކޭޓް ހެދުމަށް ހަމަޖިެހފިައވާ ގޮތުގެ ކުރެހުމެއް 

ލުިއ މައުލޫމާތު - އަހަރުްނ އަހަރަށް

ެޗޕްޓަރ : 14  
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277ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ

  1982  •

1 ެސޕްޓެމްބަރ:  މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓ އުފެއްދެވުން. 

މިުނިސޕަލީްޓ ވަގީުތ ގޮތުން ިހންގެވުން އަލްފިާޟލް ޢުމަރު ޒިާހރާ ހަވާލު ކުރެއްވުން. 

މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ ރީައްސގެ މަޤާމަށް އަލްފިާޟލް ޢުމަރު ޒިާހރު  11 ނޮވެމްބަރ: 

އައްޔަންކުރެއްވުން. 

  1983  •

ވެލާނާގޭ  އަލްފިާޟލް ިއބްރީާހމް ނިާޞރުގެ  ިމލްކުގިައވާ، ކްރެެސންޓް 18،  2  މާރޗް:  

17، 16، 7، 6، 5، 4، 2، 1 ިފހާރަތަކުގެ  އަގުކަމުގިައ ަޝީރޢަތުން ލެއިްވ، 90 / 4016

(ހަތަރުހްާސ ޯސޅަ ރިުފޔާ ނުވިަދހަލިާރ) އަދާކޮށް އިެފހާރަތަށް ދައުލަތަށް ނެންގެވުން. 

16 ނޮވެމްބަރ:  މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ ރީައްސގެ ބަދަލުގިައ އަލްފިާޟލް ޢުމަރުޒިާހރު 

ހަމަޖެއެެްސވުން. 

- ިދިރއުޅުމަށްޓަކިައ، 81 ފަރާތަކަށް މާލޭން ގިޯތ ހަވާލު ކުރުން.

  1984  •

މާލޭގޭގެ ިދޔަދިޮވން މަގުމައްޗަށް އޮހޭފެން ިހނދޭނޭ އިަކިރވަޅުގަނޑުތަކެއް  7 ޖަނަވީަރ:  

ހެދުމަށްޓަކިައ  އެމް. އެމް. އޭ ިއން =/ 10000ރ (ިދހަހްާސރިުފޔާ)ގެ ލޯނެއް ނެގުން. 

ިްމިންސޓްރަޭޝންގެ ފަރާތުން ިހންގިެވ،  ިމިންސޓީްރ އޮފް އެޓޯލްްސ އެޑ 24 މާރޗް:  

ރާއްޖެތެރޭގެ ވިެރންތަމީްރނުކުރާކޯހުގެ ބިައވިެރން، ރަށްރަށުން މާލެފިައބީާމހުން ރިަޖްސޓީްރ ކުރުމާބެހޭ 

މަަސއްކަތްތައް އޮޅުނިްފލުއްވިައ ބައްލަވިައލައްވަން މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓއަށް ިޒޔާރަތްކުރެވުން. 

ަސލްޓަންޕާކްގިައ ހުންނަ އެނބުރޭ އުނދީޯލގެ ިޓކެޓް ިވއްކަންފެށުން.  25 މޭ:  

ަސލްޓަންޕާކްގެ ކިުރމީަތ އޮތް ބުރު ވަށްކުރުން.  25 ޖޫން:  

ީޕ އެލް އޯގެ ޒީަޢމް އައަްސއިްޔދު ޔިާސރު ޢަރަފާތު ަސލްޓަންޕާކަށް ވަޑިައގެން  23 ޖުލިައ:  

ގަހެއް ިއންދަވިައދެއްވުން. 

މަގުމައްޗާބެހޭ ގަވިާއދު، ފޮތެއްގެ ގޮތުގިައ ާޝިއޢްކުރުން.  1 އޯގްަސޓް:  

ފުންނަށް ިއތުރުގީަޑ ފިައާސ ދެއްވާގޮތަށް  ރޭގަނޑު މަަސއްކަތްކުރާ މުވައްޒަ 21 އޯގްަސޓް: 

ހަމަޖެއެްސވުން. 
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19 ިޑެސމްބަރ:  މިުނިސޕަލީްޓއަށް ިލބެންވާ ފިައާސއާ ބެހޭ ގަވިާއދުތަކާ އޫުސލުތައް ިހމެނޭ ފޮތެއް 

އިޮޑޓް އީޮފހުގެ ލަފާގެ މިަތން ތައްޔާރުކޮށް ާޝިއޢްކުރުން. 

7 ޖަނަވީަރގިައ އެމް އެމް އިޭއން ނިެގ، ިދހަހްާސ ރިުފޔާގެ ލޯނު އަދާކޮށް        29 އޯގްަސޓް:  

ިނންމުން. 

16 ެސޕްޓެމްބަރ: މާލޭ މަގުތަކިާއ ހްުސިބންތަކިާއ، ަސރުކާރުގެ އީޮފްސތަކަށް ިހމެނޭ ހްުސޖާގިައގިައ 

ގްަސިއންދާ ބެލެހެއްޓުމީަކ މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ މަަސއްކަތެއްގެ ގޮތުގިައ ހަމަޖެއެްސވުން.

23 ެސޕްޓެމްބަރ: މާލޭފަޅުން އިަމއްލަޔަށް ިބން ިހއްކާ ފަރާތްތައް އެފަދަ ިބމަކުން ިލބޭބިައ 

ާރަބިައ އީެމހެއްގެ ިކބިައން ވިަކކުރައްވާގޮތަށް ހަމަޖެއެްސވުން.  ިވއްކާލިައިފ ނަމަ އިެބމެއްގިައވާ ބަންޑ

ވިަޞއްޔަތާބެހޭ ގަވިާއދު ިއްޞލާޙު ކުރައްވިައ އެގަވިާއދަށް ޢަމަލު ކުރައްވަން  6 އޮކްޓޯބަރ:  

ފެއްޓެވުން. 

15 އޮކްޓޯބަރ:  ަސރުކާރު އީޮފްސތަކަށް ބޭނުންވާ ިޕޔޯނުން ަސރުދާރުން، ކިާތބުން ފެންވަރުގެ 

ަސނަދު އޮތް ީމހުން ނިުލބުމުގެ ދިަތކަން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކިައ، ިދވިެހ ރާއްޖޭގެ ތަޢީުލމު ކިުރއަރުވާ 

ފުން ބިައވިެރ ކުރުން.  މަރުކަޒުން ިހންގިެވ ޚާއަްޞ ިކލްާސތަކުގިައ މިުނިސޕަލީްޓގެ 31 މުވައްޒަ

މްަސމާރުކޭޓު ބަލަހައްޓީާމހުންގެ ހިާޒީރއެއް އުފައްދަވިައ، ރްަސީމގީަޑގެ  1 ނޮވެމްބަރ: 

ކޮންމެވްެސ ވަގުތެއްގިައ ޮސިއކުރަން ޖެހޭގަޮށް ހަމަޖެއެްސވުން. 

    1985  •

މާލޭ އަރބަން ޕްލިޭނންގ އާ ބެހޭ ކަންކަންބަލަހައްޓަވާ ފަރާތީަކ މާލޭ  24 ޖަނަވީަރ:  

މިުނިސޕަލީްޓކަމުގިައ ހަމަޖެއެްސވުން. 

ލޯކަލްމާކޭޓްގެ ގިޮޅތަކުގެ މަހުކުއްޔީަކ، =/50ރ ކަމުގިައ ހަމަޖެއުްސން.  31 ޖަނަވީަރ:  

ގޭގޭގެ ރިަޖްސޓީްރ ހަދިައިދނުމުގިައ ކޮންމެ ރިަޖްސޓީްރއަކަށް =/2ރ ގެ އަގެއް  8 ޖުލިައ:  

ނަގާގޮތައް ހަމަޖެއުްސން. 

ގުރާބުތުނީޑގިައ މާލޭ ކޮމަރަޝލް ހާބަރެއް ހައްދަވަން ކަމާބެހޭ ފަރާތުން  21 ފެބްރުއީަރ: 

ިނންމެވުމާގިުޅގެން އެތާނގިައ ހިުރ އާންމު ފާޚާނާ ބިަރ އުވާލުން. 

27 ފެބްރުއީަރ:  އާންމުންނާބެހޭ ގަވިާއދުތައް އެކުލަވާލިައ، ކޮންމެ ީމހަކަށްވްެސ ފޭަސހިައން 

ބަލިައލެވޭނެހެން ފޮތެއްގެ ގޮތުގިައ ާޝިއޢްވެފިައ އޮތުން މިުހންމުކަމަށް ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ 

ލަފާދެއްވުމާގިުޅގެން ރާއްޖޭގިައ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ިމފަދަ ފޮތެއް  ާޝިއޢްކުރުން.

27 ފެބްރުއީަރ:  މާލޭ ޓްރިެފކް ގަވިާއދާބެހޭގޮތުން މަގުމަގުގިައ ކުރަންޖެހޭ ބޯޑްބެހެއްޓުންފަދަ 

ކަންކަން  މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓން  ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއެްސވުން.  

ތަޅުދަނިޑ ގެންެސ ގެންދާ ކާޑު ތަޢާރަފު ކުރުން.  20 މޭ:  
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ކްލަބް ްސކޯޕްގެ ފަރާތުން ހުޅުވާފިައވާ ކިަނވަލު ހަދާފިައވާ ގީޯތގެ ިއރުން އޮތް  27 މޭ:   

ހްުސ ިބމުން ’80×‘100 ގެ ިބން އަނބުރާ ިމ އީޮފހާ ހަވާލު ކުރެއްވުން. 

ޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބިްލކް ވަރކްްސ އެންޑް ލޭބަރުން،  މާލޭ ދެކުނުފަރާތުން  ިޑ 26 ޖޫން:    

ިހއްކިެވ 1000×1000 އަކަފޫޓްގެ ިބމެއް،  މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓއާ ހަވާލުކުރެއްވުން. 

ިފހާރަ ިހންގުމަށް ބަންޑާރަ ިބމުން ދޫކުރިެވފިައވާ ތަންތަނުން މަހަކު    1 ޖުލިައ:   

އަކަފޫޓަކަށ50ް/-  (ފަނާްސްސ ލިާރ) ކީުލގެ ގޮތުގިައ ނަންގަވާގޮތަށް ހަމަޖެއެްސވުން.

ަޝިއޚް ިއބްރީާހމް ިމްސިކތް ހިުރ ިބން މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓއާ ޙަވާލުކުރެއްވުން.  20 ޖުލިައ:   

ކްލަބް ްސކޯޕްގެ ފަރާތުން ހިެދ ކިާނވަލުގެ ކެނީްޓނު ހެދުމަށްޓަކިައ ދޫކިުރ 2000 10 އޯގްަސޓް: 

އަކަފޫޓުގެ ިބން އަނބުރާ މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓއާ ހަވާލު  ކުރުން. 

8 ެސޕްޓެމްބަރ:  ދިޮށމޭނާ ިބލިްޑންގުގެ ފުރަގަހުގިައ އޮތް ހްުސޖާގިައގިައ 8 ފާޚާނިައގެ އާންމު 

ފާޚާނާބިަރއެއް ހަދަންފެށުން. 

ލާކް، ަސލްޓަންޕާކަށް   26 އޮކްޓޯބަރ:  ިއނިގރިޭސިވލާތުގެ ރައިްޔތެއްކަމުގިައވާ ިމިސޒް. ޓީޯނ ިޑ

38ގްަސ، ިފިނފެންމާ ހިަދޔާ ކޮށް އެގްަސގަހުގެ ނަމަކަށް ”މޯލިްޑވްްސ ލީޭޑ‘‘ގެ ނަމުން 

ނަނިްދނުން.

16 ިޑެސމްބަރު:  ޕިާކްސތާނުގެ ރީައްސ ޖެނެރަލް މުޙަންމަދު ިޟޔާއުލްޙައްޤު ަސލްޓަންޕާކުގިައ 

ިހިތގަހެއް ިއންދަވިައދެއްވުން. 

- ިމ އަހަރުގެ ތެރޭގިައ ހ. ވެލާނާގޭ އަލްފިާޟލް ިއބްރީާހމް ނިާޞރުގެ ިމލްކުގިައވާ ކުރެެސންޓް 

10، 11، 12، 13، 14، އިަދ 15 ނަންބަރު ިފހާރަ، ދައުލަތަށް ނެންގެވުމުގިައ ދައުލަތުން 

ބަދަލު ިދނުމަށް،  ަޝީރޢަތުން ލެއިްވ، 54/7548 ރިުފޔާ (ހަތްހްާސ ފްަސަސތޭކަ ާސީޅްސ 

އަށްރިުފޔާ، ފަނާްސްސ ހަތަރު ލިާރ) މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓން  ޚަރަދުކޮށްފިައވެއެވެ. 

    1986  •

ޔާގެ ބޮޑުވީަޒރު ިމްސޓަރ ރީަޖވްގާނީްދގެ ދެކަނބަލުންނަށް އެރުވުމަށް  ިއނިްޑ 7 ޖަނަވީަރ:  

މާލޭގެ ތަނޅުދަނިޑއެއް ތައްޔާރުކުރުން. 

ުވީަޒރު، ިމްސޓަރ ރީަޖވްގާނީދއިާއ އޭނާގެ އަނިބކަނބަލުން ިމްސ  ޔާގެ ބޮޑ ިއނިްޑ 7 ފެބްރުއީަރ:  

ިއޒް ޯސިނޔާ ގާނީދ ރްަސީމ ދަތުރުފުޅެއްގިައ މާލެ ވަޑިައގަތުން. 

މާލޭ ަސލްޓަންޕާކުގިައ  ިމްސޓަރ ރީަޖވްގާނީދގެ ދެކަނބަލުން ގަހެއް  8 ފެބްރުއީަރ:  

ިއންދަވިައދެއްވުން. 

ޔާގެ ބޮޑުވީަޒރުގެ ދެކަނބަލުން ފުރާވަޑިައގަތުން.  ިއނިްޑ 9 ފެބްރުއީަރ:  
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މާލޭ ރޯޑް ިއންޕްރޫވްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ކިޮމީޓގިައ މާލޭ ނިުނިސޕަލީްޓގެ ފަރާތުން  4 މާރޗް:    

ހުންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގިައ އަލްފިާޟލް ބަންދު އަޙްމަދު ަސީލމު، ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގެ އީޮފހުން 

ހަމަޖެއެްސވުން. 

އާންމުންނަށް ފެންނާނެހެން މާލޭގެ އިެކތަންތަނުގިައ ގިަޑ ބެހެއްޓެވުމަށް ފިެނވަޑިައ 15ޖުލިައ:   

ގަންނަވާކަމަށް،  ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގެ އީޮފހުން އެންގެވުން.  

ިމހާރުގެ އީަމީނ މަގަށް އެނަން ދެއްވުން.  26ޖުލިައ:   

24 އޯގްަސޓް:   އިެކ އިެކ ބޭނުމަށް ަސރުކާރުގެ އީޮފްސތަކާ ހަވާލު ކުރެވޭ މާލޭގެ ގިޯތގޯއްޗަށް،  

ރިަޖްސޓީްރއެއް ހަދިައދޭން ފެށުން.  

ފިާއން ވިަކވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ  ފާ އަދާކުރާ ރާއްޖެތެރޭގެ ީމހަކު، ވީަޒ 29 ެސޕްޓެމްބަރ: މާލޭގިައ ވީަޒ

މާލޭގެ ރަށްވެއަްސކާ ިއނދެގެން އުޅީޭމހަކު، ވިަރވެއްޖެނަމަ، މާލޭގިައ ހުރުމުގެ ހުއްދަ ހަމަ ޖައަްސން 

އޮންނަ 7 ދުވަހުގެ މުއްދަތު 1 މްަސ ދުވަހަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ އެންގެވުން. 

ލޯކަލްމާރުކޭޓިާއ، އަެސރަހައްދުގިައ ލީޮލ، ޖްޫސ، ގަނޑުފެން، އިައްސކީްރމްފަދަ  12 އޮކްޓޯބަރ: 

ތަކިެތ ިވއްކުން މަނާކުރެއްވުން. 

14 އޮކްޓޯބަރ:   މާލޭގެ ބައެއްގޭގޭގެ ފުރާޅުގިައ ިދޔަދިޮވ ނުލިައ ހުންނީާތ، އެފަދަ ގޭގޭގިައ 

ިދޔަދިޮވ ލުމަށިާއ، ވެހޭފެން އެގެއެއްގިައ ހުންނަ ވަޅުވަޅަށް ިހނދޭގޮތަށް ހެދުމަށް ކުރިެވފިައވާ 

ިއޢްލާނަށް އެކީަށގެންވާ ިއޖާބައެއް ނިުލބީޭތ، އެކަން ހަނދާކޮށީްދ އެފަރާތްތަކަށް ީސީޓފޮނުވުން. 

16 އޮކްޓޯބަރ:  ކީުރގެ ދަރުމާރުކޭޓުގިައ ހަދާފިައވާ އާ ރޯމްަސ މާރުކޭޓް ހުޅުވުން.  

28 އޮކްޓޯބަރ:   ނޫރީާނ ގީޯޅގެ ނަން ނޫރީާނ ިހނގުމަށް ބަދަލުވުން. 

2 ނޮވެމްބަރ:    ފީަރީދިބލިްޑނގ ިޢމާރާތުން، ހުރީަވ ިބލިްޑނގަށް މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓ 

ބަދަލުކުރެއްވުން. 

3 ނޮވެމްބަރ:    މާލޭހުކުރިުމްސިކތުގެ އުތުރުން އަލަށް ހިެދމަގަށް ”ހުރީަވ ިހނގުން‘‘  ިމ 

ނަނިްދނުން. 

10 ިޑެސމްބަރ:  އެގިްރކަލްޗަރ  ިމިންސޓީްރން ިހންގިެވ މާލޭން ީމދާ މަދުކުރުމާބެހޭ ޕްރޮގްރާމުގެ 

ޕްރޮޖެކްޓާބެހޭ ކިޮމީޓއަށް އަލްފިާޟލް ބަންދު އަޙްމަދު ަސީލމު ހަމަޖެއެްސވުން. 

24 ިޑެސމްބަރ:  މާލޭ ހައިުސންގ ޕްރޮޖެކްޓަށް ޗިައނާ ަސރުކާރުގެ އީެހ ހޯއްދެވުމަށް ިދޔަ 

ވަފުދުގިައ  މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ ރީައްސގެ އީެހތިެރޔާ އަލްފިާޟލް ބަންދު އަޙްމަދު ަސީލމް 

ފުރާވަޑިައގަތުން. 

  1987  •

1 ފެބްރުއީަރ:   މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ ޚާއަްޞ ދަފުތަރުގިައ ރިަޖްސޓީްރވުމާބެހޭ ގަވިާއދު 

ިއޢްލާންކުރުން. 
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285ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ

2 މާރޗް:     ްޝީރލަންކާގެ ރީައްސ ޖޭ އާރު ޖަޔަވަރުދަނާގެ ދެކަނބަލުން ރްަސީމ 

ދަތުރުފުޅެއްގިައ މާލެވަޑިައގަތުން. 

8 މާރޗު:    މާލޭ މަގުހެދުމުގެ މްަޝރޫޢު ރްަސީމކޮށް ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ ފައްޓަވިައދެއްވުން. 

11 މާރޗް:   މާލޭ މަގުހެދުމަށް އީެހވާ ފަންޑެއް ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ ހުޅުއްވިައދެއްވުން. 

13 މޭ:     ީޓީވ މޯލިްޑވްްސގެ ދެކުނަށް އޮތް ިބމުގިައ ކިުނއަޅާނެ ކޮށްޓެއް ހަމަޖެއެްސވުން. 

13 މޭ:     ރާއްޖެެތެރޭން ގެންނަ ކަރާ ިވއްކުމަށް  އްެސީޓއޯ އެއްނަންބަރު ގުދަނުގެ 

އުތުރުން މިެރންޑްރިައވަށް އޮންނަ ޖާގަޔިާއ، ގުދަނުގެ އުތުރުފަރާތުން ިހޔާނުކޮށް އޮންނަ ގިޯޅ 

ހަމަޖައާްސިދނުން. 

7 ޖޫން:     މާލޭ ރޯމްަސ މާރުކޭޓުގިައ މްަސކަނޑާބައެއް ހުޅުއްވިައ މަހަކު =/50ރ އަށް އެތަން 

ކުއްޔަށް ދެއްވުން. 

26 ޖުލިައ:  މާލޭމަގުތަކުގިައ ގިަޑބަހައްޓަން ިހންގިެވ މްަޝރޫޢު ިނިމ ގިަޑތައް ިހންގަންފެށުން. 

3 އޮކްޓޯބަރ: ލ. އަތޮޅުގަމު ޗާޓު ކުރެހުމަށްޓަކިައ، ަސރވެޔަރުންގެ ީޓމެއް ފޮނުވުން. 

31 އޯގްަސޓް: ީވ އްެސ އޯ މެދުވިެރކޮށް ިއނިގރިޭސިވލާތުގެ ަސރވެޔަރެއްކަމުގިައވާ ިމްސޓަރ 

ިތމީޮތ ޕުއްވަރ ގަނައުން. 

1988  •

3 މާރޗް:    ސ. ިހތަދޫ ަސރވޭކުރުމަށްޓަކިައ ަސރވެރޔަރުންގެ ީޓމެއް އެރަށަށް ފުރުން. 

13 މާރޗް:   ިމިންސޓީްރ އޮފް އެގިްރކަލްޗަރުން ިހންގިެވ މާލޭން ީމދާ މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގިައ 

ބިައވިެރވެ އީެހތިެރވިެދނުން.  

17 ފެބްރުއީަރ: މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓއިާއ، އަވަށްކިުރއަރުވާ ކިޮމީޓތަކާބެހޭ ގަވިާއދެއް ވީަޒރުންގެ 

މިަޖީލހުން އެކުލަވާލުން. 

މަގުމީަތގިައ ފްރޮޅީުލ ފިައވާ ނުގިައއުޅުން މަނާކުރެއްވުން.  މަގުމީަތގިައ ފްރޮޅީުލ ފިައވާ ނުގިައއުޅުން މަނާކުރެއްވުން. 15 މޭ:   މަގުމީަތގިައ ފްރޮޅީުލ ފިައވާ ނުގިައއުޅުން މަނާކުރެއްވުން. 15 މޭ:    މޭ:  

10 ޖުލިައ:    ލޯކަލްމާރކިެޓން ެސންޓަރގެނަން، ’‘ރާއްޖޭގެ ތަކީެތގެ މާރުކޭޓް‘‘ ގެނަމަށް 

ބަދަލުކުރެއްވުން. 

މާލޭ މަގުތަކުގިައ ހިުއިފލަނޑާ އީަވލުން މަނާކުރުން.  10 އޯގްަސޓް: 

އއ. ތޮއްޑޫ ަސރވޭކުރުމަށްޓަކިައ ަސރވެޔަރުންގެ ީޓމެއް އެރަށަށް ފުރުން.  16 އޯގްަސޓް: 

15 ެސޕްޓެމްބަރ: މާލޭ ހައިުސންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފުރަތަމަ ިފޔަވީަހގެ މަަސއްކަތްފެށުން. 

28 ެސޕްޓެމްބަރ: ނޭޕާލުގެ ރްަސގެފާނު  ިބރެންދުރަ ީބރު ިބކްރަމް ާޝހު ދޭވާގެ ދެކަނބަލުން 
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ރްަސީމ ދަތުރުފުޅެއްގިައ މާލެވަޑިައގަތުން. 

23 ނޮވެމްބަރ:  މަގުހެދުމުގެ މަަސއްކަތަށް ބަނގުލަދްޭޝގެ ރައިްޔތުން ގެންނަންފެށުން.

24 ނޮވެމްބަރ: މާލޭ ގޭގޭގެ ިއންފާރާގުޅުވިައގެން،  މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް ތެދުތަޅުމިާއ ކިަތތަޅުން 

ބޭރަށް ނެރުން މަނާކުރުން. 

1989  •

23 ޖުލިައ:  ފަނިޑޔާރުމަގު މީަޖދާމަގާ ގުޅުނު ިހާސބުގިައ ”އިައލެންޑް‘‘ ިމނަމުގިައ ބުރެއް 

ތައްޔާރުކޮށް ިނންމުން. 

27 އޯގްަސޓް:  ޑެންމާކް ަސރުކާރުގެ އީެހގިައ ިދވިެހ ަސރުކާރުން ިހންގިެވ މާލޭ ޕިައލޮޓް ރޯޑް 

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ިނމުންފާހަގަކުރުން. 

18 އޮކްޓޯބަރ: ޕިާކްސތާނުގެ ާސކް އޯގަނިައޒަޭޝން ކިޮމީޓގެ ދަޢުވަތަކަށް މިުނިސޕަލީްޓގެ ރީައްސ 

އަލްފިާޟލް ޢުމަރު ޒިާހރު ޕިާކްސތާނަށް ފުރާވަޑިައގަތުން. 

28 އޮކްޓޯބަރ:  ކުވިައތުގިައ އޮތް ”ފްރެންޑް ިޝޕް އެންޑް ީޕްސ ގޭމްްސ‘‘ ގެކިުޅވަރުތައް 

ބައްލަވިައލެއްވުމަށް ދެއްވާފިައވާ ދަޢުވަތަކަށް، މިުނިސޕަލީްޓގެ ނިައބު ރީައްސ އަލްފިާޟލް ބަންދު 

އަޙްމަދު ަސީލމް މާލޭން ފުރާވަޑިައގަތުން. 

1990  •

10 ފެބްރުއީަރ: އެން. އްެސ. އްެސގެ އިެދވަޑިައގަތުމަކަށް ގދ. ކާޑެއްދޫގެ ޗާޓެއް ކުރެހުމަށް 

ަސރވެޔަރުންގެ ީޓމެއް ފުރުން. 

27 ފެބްރުއީަރ: އެން. އްެސ. އްެސގެ އިެދވަޑިައގަތުމަކަށް ގދ. ކާޑެއްދޫގެ ޗާޓެއް ކުރެހުމަށް 

ަސރވެޔަރުންގެ ީޓމެއް ފުރުން.

2 ޖޫން:  މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ ރީައްސ އަލްފިާޟލް ޢުމަރު ޒިާހރު، ރްަސީމ ދަތުރުފުޅެއްގިައ 

ޗިައނާޔަށް ފުރާވަޑިައގަތުން. 

ޔާގެ ބޮޑުވީަޒރު، ްޝީރިވްޝވަނާތު ޕްރަތާޕް ިސންގގެ ދެކަނބަލުން  22 ޖޫން: ިއނިްޑ

މާލެވަޑިައގަތުން. 

19 ޖުލިައ: މާލޭ ހައިުސންގ ޕްރޮޖެކްޓް ފްޭސ 1 ގެދަށުން ހެދުނު 24 ފްލެޓް ކުއްޔަށިްދނުން. 

22 ޖުލިައ:  ފްލެޓް މިެއންޓަނަންްސ އީޮފހެއް އުފެއްދެވުން. 

ުވިަޒރު ީޑ ީބ ިވޖެޔަތުންގާ މާލެވަޑިައގަތުން.  25 ޖުލިައ: ްޝީރލަންކާގެ ބޮޑ

25 ޖުލިައ:  ހައިުސން ްސީކމް ފްޭސ 1ގެ ދަށުން ިޢމާރާތްކުރެވުނު ފްލެޓްތައް ަސރުކާރާ 

Dhuveli FINAL.indd   286-287 6/1/2008   12:12:58 AM



ތަރައީްޤގެ ދުވިެލ 13

ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ 288

ެ ރަށްވިެހ މާލ

289ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ

ހަވާލުކުރުން.

މާލޭ ހައިުސންގ ޕްރޮޖެކްޓް ފްޭސ 2 ގެ ިބންގާ އެޅުން.  25 ޖުލިައ:  

ުވިަޒރު ީޑ ީބ ިވޖެޔަތުންގާ ަސލްޓަންޕާކުގިައ ހެލެނބިެލގަހެއް  ްޝީރލަންކާގެ ބޮޑ 28 ޖުލިައ:   

ިއންދަވާދެއްވުން. 

ުވީަޒރު ީޑ ީބ ިވޖެޔަތުންގާ  29 އޮގްަސޓް:   ަސލްޓަންޕާކުގިައ ިއންދުމަށް ްޝީރލަންކާގެ ބޮޑ

ތާވައްކާއްޓެއް ފޮނުއްވުން. 

27 ެސޕްޓެމްބަރ:  މާލޭ ކިޮލިހނގާމަގު (ިމހާރުގެ ފީަރީދމަގު) ރަނގަޅުފެންވަރުގިައ ހަދިައިނންމާ 

އާންމުކޮށް ހުޅުވާލުން، ޚާއަްޞގޮތެއްގިައ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ އަލްއްުސތާޛު 

މައުމޫންޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އެމަގު ހުޅުވާދެވުން.

11 ނޮވެމްބަރ:  މާލޭގެ ކޮންމެ އަވަށެއްގިައ އަވަށުއީޮފހެއް ހުޅުއްވުން. 

ިްމިންސޓްރަޭޝންގެ އިެދވަޑިައގަތުމަކަށް  15 ނޮވެމްބަރ:  ިމިންސޓީްރ އޮފް އެޓޯލްްސ އެޑ

ކ. ިހންމަފީުށގެ ޗާޓެއް ކުރެހުމަށް ަސރވެޔަރުންގެ ީޓމެއް ފުރުން.

10 ިޑެސމްބަރ:  މާލޭގިައ އަލަށް ިޢމާރާތްކުރެވުނު ރޯމްަސ މާރުކޭޓް ހުޅުވުން. 

1991  •

9 ފެބްރުއީަރ:   މާލޭގިައ ިދޔަދިޮވ ނުލިައ ހިުރ ހިުރހިައ ގެއެއްގިައ ިދޔަދިޮވ ހަރުކޮށް ިނންމަން 

ިއޢްލާނުކުރެވުން. 

26 ފެބްރުއީަރ:  ގަލްފުގިައ ހަނގުރާމައެއް ފިެށފިައވީާތ، ތެލުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން 

ޔީަކ ރޭގަނޑު 9.00ން  ވަޑާންގެތައްފަދަ މަަސއްކަތްކުރާ އެބާވަތުގެ ތަންތަނުގެ މަަސއްކަތުގިަޑ

12.00ކަމަށް ހަމަޖެއެްސވުން. 

އަލަށް ހުޅުވުނު މްަސމާރުކޭޓްގިައ މްަސކަނޑަން ހަދާފިައވާ 4 އިަށ،  1 މޭ:  

އިަމއްލަ  ފަރާތްތަކުން ކުރެ އެންމެ ބޮޑު އަގެއް ހުށަހިެޅފަރާތަށް  (މަހަކު ިތންހްާސ ރިުފޔާއަށް) 

ކުއްޔަށިްދނުން. 

ފިެލދެއަތޮޅު ފިުލދޫގެ ޗާޓެއް ކުރެހުމަށް ަސރވެޔަރުންގެ ީޓމެއް ފުރުން.  12 ޖޫން: 

16 ޖޫން:     މާލޭގިައ ގިުޑ އެރުވުން މަނާކުރުން. 

9 އޮކްޓޯބަރ:   ”އުފިުލ 1‘‘  މާލެ ގެނައުން. 

19ިޑެސމްބަރު:  ދެކުނު ިތލަފަޅުގިައ ކިުނވަޅުލުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވުން. 
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1992  •

25 ޖަނަވީަރ:    ށ. ިމލަންދޫ، ނ. ކެނިދކުޅުދޫ. ރ. ހުޅުދުއްފާރުގެ ޗާޓް ކުރެހުމަށް، 

ަސރވެޔަރުންގެ ީޓމެން ފުރުން. 

30 އޭޕީްރލް:    މާލޭ ހައިުސންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދެވަނަ ިފޔަވީަހގެ ފްލެޓްތައް ކުއްޔަށިްދނުން.

15 އޯގްަސޓް:   ިބނިްޑންގ ކޯޑެއް އުފެއްދުން. 

10 ެސޕްޓެމްބަރ: މާލޭ ގަބުރްުސތާނުތައް، އާބާތުރިަފލުވިައ ބެލެހެއްޓުން މިުނިސޕަލީްޓއާ 

ހަވާލުކުރެއްވުން. 

11 ެސޕްޓެމްބަރ: ކުވިައތުގެ އީަމރު، ަޝިއޚް ޖިާބރު އަލްއަޙްމަދު އައަްޞބާޙު މާލެވަޑިައގަތުން. 

29 ެސޕްޓެމްބަރ:  ހއ. ިފއްލަދުއިާއ، ބާރަށުގެ ޗާޓެއް ކުރެހުމަށް، ަސރވެޔަރުންގެ ީޓމެއް 

ފުރުން. 

1993  •

19 ޖަނަވީަރ:   ހދ. ކުޅުދުއްފީުށގެ ޗާޓެއް ކުރެހުމަށް ަސރވީޭޓމެއް ފުރުން. 

20 އޭޕީްރލް:  ކ.  ިވިލނިގީލގެ މަގުތައް އެއްވަރުކުރުމިާއ، ކިުނނައްތާލުމުގެ މަަސއްކަތް 

މިުނިސޕަލީްޓއާ ހަވާލު ކުރެއްވުން. 

26 އޭޕީްރލް:  ހދ. ނިޮޅވަރަމުގެ ޗާޓެއް ކުރެހުމަށް، ަސރވީޭޓމެއް ފުރުން. 

28 އޭޕިްރލް:   ކ. ިވިލނިގީލގިައ ގަބުރްުސތާނެއް ހެދުމުގެ މަަސއްކަތް މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓއާ 

ހަވާލުކުރެއްވުން. 

ކ. ިވިލނިގީލގިައ ކިުނކޮށްޓެއް އެޅުމަށް، ެސލެކްޓެޑް އިައލެންޑްްސ  8 އޮގްަސޓް:   

ިޑވެލޮޕްމަންޓްޔިުނޓުގެ ފަރާތުން މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓއާ ިބމެއް ހަވާލުކުރުން. 

11 ެސޕްޓެމްބަރ:  ޖުމްހީޫރމިައދާން ބެލެހެއްޓުން މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓއާ ހަވާލުކުރެއްވުން. 

12 ެސޕްޓެމްބަރ:  ޅ. ިހންނަވަރުގެ ޗާޓެއްކުރެހުމަށް ަސރވީޭޓމެއް ފޮނުވުން. 

ުތަކުރުފާނުމަގު‘‘ ިމނަމަށް ބަދަލުކުރެއްވުން. 12 އޮކްޓޯބަރ:  ”މިެރންޑްރިައވް‘‘ ިމ މަގުގެނަން ”ބޮޑ

21 ނޮވެމްބަރ:  ހައިުސންގ ޕްރޮޖެކްޓް ފްޭސ 3ގެ ިބންގާ އެޅުން. 

ޔާގެ މެޑްރްާސގިައ  24 ނޮމެމްބަރ:  މާލޭން ކިުނނައްތާލުމުގެ މްަޝރޫޢުގެ ދަށުން، ިއނިްޑ

ބަނދެގެން ގެނިައ ބާޖު ިމިންސޓީްރ އޮފް ޕަބިްލކް ވާރކްްސއާ ހަވާލުކުރުން.
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މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ ރީައްސކަމުގެ މަޤާމީަކ، ނިައބުންފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގެ  4 ިޑެސމްބަރ: 

ގޮތުގިައ ހަމަޖެއެްސވުން. 

1994  •

ޗިައނާގެ ވިައޒް ޕްރެމަރ އިަދ ިމިންސޓަރ އޮފް ފިޮރންއެފެއަރޒް، އެޗް. ީއ.  3 މާރޗް:  

ިމްސޓަރ ކިުއކިުއޗަންގެ ދެކަނބަލުން، މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ ރީައްސ އަލްފިާޟލް ޙަަސން އަޙްމަދު 

މިަނކާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.  

21 ޖުލިައ:   މަގުމައްޗަށް ފެންދޫކުރެވީޭނ،މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ ޚާއަްޞ ހުއްދައެއް ިލިބގެންކަމަށް 

ހަމަޖެއެްސވުން.   

ު 16 އޮކްޓޯބަރ: މައްޗަންގީޯޅބުރު މައްޗަންގީޯޅ އަވަށު އީޮފހުގެ ދަށުން މަލިްޓިލންކްްސ އާ ހަވާލ

ކުރުުން. 

3 ނޮވެމްބަރ:   ަޝީހދުންގެ ދަނާވިަތ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ ތަޚީުޞްޞކޮށްދެއްވުން.

23 ނޮވެމްބަރ:  ބަނގުލަދްޭޝގެ ބޮޑުވީަޒރު ބޭގަމް ޚިާލދާ ިޒޔާ ރްަސީމ ދަތުރުފުޅެއްގިައ 

މާލެވަޑިައގަތުން.  

ް 24 ނޮވެމްބަރ:  ބަނގުލަދްޭޝގެ ބޮޑުވީަޒރު ބޭގަމް ޚިާލދާ ިޒޔާ ަސލްޓަންޕާކުގިައ ގަހެއ

ިއންދަވިައދެއްވުން. 

1995  •

ޔާގެ ބޮޑުވީަޒރު ނަރިަސންހަ ރާއޯ ރްަސީމ ދަތުރުފުޅެއްގިައ މާލެ  ިއނިްޑ 15 އޭޕީްރލް: 

މާލެވަޑިައގަތުން. 

މާލެ ިވިލނިގީލގިައ ގަބުރްުސތާނެއް ހެދުމަށް ކަނޑައިެޅފިައވާ ިބން މާލޭ  11 ޖޫން: 

ހައިުސންގ އެންޑް އަރބަން ިޑވެލޮޕް މަންޓް ބޯޑާ ހަވާލުކުރުން. 

ފުލެޓްތަކުގިައ ބެހެއްޓުނު ީޑިސިލނަޭޝން ޕްލާންޓް ިފނޭންްސ ިމިންސޓީްރއާ  12 ޖުލިައ: 

ހަވާލުކުރުން.  

1996  •

އެމް. ީޓ. ީސ. ީސ ިއންކުރަމުން ގެނިްދޔަ މާލޭގޭގޭން ކިުނ އުކާލުމުގެ  1 ޖަނަވީަރ: 

މަަސއްކަތް މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ ފަރާތުން ކުރަންފެށުން. 

މާލޭ ކިުނކޮށްޓަށް، ފްަސހްާސ އަކަފޫޓުގެ ޖާގައެއް ިއތުރުކޮށް އެބިައ،  20 ޖަނަވީަރ: 

ިމިންސޓީްރ އޮފް ޕަބިްލކް ވަރކްްސއާ ހަވާލު ކުރުން. 
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ިމިންސޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އަލްފިާޟލް ޢަބްދުهللا ޖީަމލު، ރްަސީމ  9 މާޗް:  

ދަތުރުފުޅެއްގިައ ފުރާވަޑިައގަންނަވީާތ، ވަގީުތ ގޮތުން މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓ ިހންގެވުން ިމިންސޓަރ އޮފް 

ޕަބިްލކް ވަރކްްސ އަލްފިާޟލް ޢުމަރުޒިާހރާ ހަވާލުކުރެއްވުން. 

އާންމު ފެން ިއްސކުރުބިަރތަކުގެ ކިައީރގިައ ބަހައްޓާފިައވާ ބައިްތތަކުގެ  11 މާޗް: 

ކަރަންޓީްފ މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓން ދައްކާ ގޮތަށް ހަމަޖެއެްސވުން. 

ގިޯތގޯއްޗާބެހޭ ކިޮމީޓއެއް ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގެ އީޮފހުން އުފެއްދެވުން. 7 އޭޕީްރލް: 

ކިުނކަހީާމހުން ރްަސީމގީަޑގިައ އީޮފހަށިްނކުމެ ޮސިއކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއުްސން. 1 އޭޕީްރލް: 

ިއިންސޕެކްޓަރުންނިާއ، ޑްރިައވަރުންގެ ޔީުނފޯމު އުވާލުން.  25 އޭޕީްރލް: 

ވަޅޯމްަސ މާރުކޭޓާބެހޭ ިއްޞލާޙު ކުރެވުނު ގަވިާއދަށް ޢަމަލުކުރަންފެށުން.  1 ޖޫން:  

މާލޭ މްަސމާރުކޭޓުގެ މްަސކަނޑާ 4 އިަށ، މަހަކު 25 ހްާސ ރިުފޔާއަށް ކުއްޔަށް  1 ޖުލިައ: 

ދޫކުރުން. 

ދިޯނފަހަރުގެ ީމހުންނަށް ފެންވެެރޭގޮތަށް ފާޚާނާބިަރއެއް  މާލެ އަންނަ އިޮޑ 26 ޖުލިައ: 

ހަދިައ، ިޚދުމަތް ދޭންފެށުން.  

ކޮންމެ ހަފުތާޔަކު، އެއްފަހަރު، އީޮފހުގެ ވިެރންގެ ބައްދަލުވެއް ބާއްވާގޮތަށް  7 އޮކްޓޯބަރ: 

ހަމަޖެއުްސން. 

1997  •

ގިޯތގޯއްޗާބެހޭ ކިޮމީޓ އުވާލެއްވުން.  6 ޖަނަވީަރ: 

މާރުކޭޓް ަސރަޙައްދުގިައ ަސލާންޖެހުމީަކ މަނާކަމެއްކަމުގިައ ހަމަޖެއުްސން.  30 ޖަނަވީަރ: 

ކަނޑައިެޅފިައވާ ވިަކ އޫުސލުތަކެއްގެ ދަށުން ގިުޑއެރުވުން ހުއްދަކުރެއްވުން.  12 ފެބްރުއީަރ: 

ޕޭޓިޮއލެޓްގެ ިޚދުމަތް ދޭންފެށުން (އަގީަކ، =/2 ރިުފޔާ) 27 އޭޕީްރލް: 

ޕޭޓިޮއލެޓް ބައްލަވިައލައްވަން ރީައުސލް ޖުމްހިޫރއްޔާ ވަޑިައގަތުން.  27 އޭޕީްރލް: 

ފްލެޓް މިެއންޓަނަންްސގެ ީފ ބޮޑުކުރެއްވުން.  17 ޖޫން: 

ޓްރިެފކް ވޯޑުން އުފެއްދެވުން.  26 ޖޫން: 

11 ެސޕްޓެމްބަރ:  ިސނަމާލެ 3ގެ ިތީރގިައވާ 8 ިފހާރަ 5 އަހަރު ދުވަހަށް ކުއްޔަށް ދެއްވުން.

ިވިލނިގީލ ގިޯތތަކުގެ ރިަޖްސޓީްރ ހަދިައދޭންފެށުން.  29 އޮކްޓޯބަރ: 
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މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ މަަސއްކަތު ީމހުން ިތބޭނެ މަރުކަޒެއް ހެދުމަށްޓަކިައ  7 ިޑެސމްބަރ: 

ކަމާބެހޭ ިރޕޯޓެއް، މޯލިްޑވްްސ  ހައިުސންގ އެންޑް އަރބަން ިޑވެލޮޕްމަންޓް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން. 

16 ެސޕްޓެމްބަރ: ިސނަމާލެ 3ގެ ގުރުއަތުން ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް ފުލެޓް ދޫކުރުން. 

1998  •

މްަސިޖދު ިއބީްރމް ިއްސކަންދަރުގެ ކިައީރގިައ ޕޭޓިޮއލެޓެއް ހުޅުވުން:  5 މޭ:  

މްަސިޖދުއަްސލާމް ކިައީރގިައ ޕޭޓިޮއލެޓެއް ހުޅުވުން.  މްަސިޖދުއަްސލާމް ކިައީރގިައ ޕޭޓިޮއލެޓެއް ހުޅުވުން. 10 މޭ:   މްަސިޖދުއަްސލާމް ކިައީރގިައ ޕޭޓިޮއލެޓެއް ހުޅުވުން. 10 މޭ:    މޭ:  

ޕިާކްސތާނުގެ ބޮޑުވީަޒރު ިމްސޓަރ މުޙަންމަދު ނަވާޒް ަޝީރފް  މާލެ،  1 އޯގްަސޓް: 

ވަޑިައގަތުން.

16 ިޑެސމްބަރ: ިވިލނިގީލ އަވަށު އީޮފްސ ހުޅުވުން. 

1999  •

މިުނިސޕަލީްޓގެ ފަރާތުން އަގަށް ކިުނކަހިައީދ ބަލަހައްޓިައ ދެމުން އިައތަންތަން،  1 މޭ:   

އަކަފޫޓަކަށް 1ލީާރގެ އަގުން، އަކަފޫޓަކަށް، 25 ލީާރގެ އަގަށް ބަދަލު ކުރުން. 

ހިެދގޮނޑުދޮށް ބެލެހެއްޓުން މާލޭ މިުނިސޕަލިްޓއާ ހަވާލުުވުން.  3 ޖަނަވީަރ: 

152ނަންބަރު ކީޮށގިައ ހިުރ އާންމު ފާޚާނާބިަރ އުވާލާފިައ، އެތާނގިައ  24 މާރޗް: 

ިބނާކުރެވުނު ކެފޭގެ ިޚދުމަތް ފެށުން. 

މާލޭގެ އެޑްރްެސތައް ިހމެނޭ ފޮތެއް ާޝިއޢްކުރުން.  27 މާރޗް: 

ިޢމާރާތްކުރިާއރު ވަށިައގެން ިބތްގަނޑެއް ޖެހުމަށް ހަމަޖެއުްސން.  18 ޖުލިައ: 

ޕޭޓިޮއލެންޓްތައް އިަމއްލަފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން.  1 ނޮވެމްބަރ: 

ިވިލނިގއްޔަށް ކުލައެއްގެ ގޮތުގިައ ދަނބުކުލަ ހަމަޖެއުްސން.  9 ނޮވެމްބަރ: 

19 ިޑެސމްބަރ: 2000ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ފަހުން،  މާލޭގިައ ިސމެނިްތ ގުދަންކުރުމީަކ، 

މާނާކަމެއްކަން ިއޢްލާންކުރުން. 

ެ 19 ިޑެސމްބަރ: ގަރާޖުތަކުގެ ދޮރުމީަތ ރޭމްޕް ބެހެއްޓުން މަނާކުރައްވިައ، 2000ވަނަ އަހަރުގ

ޖޫންމަހުގެ ިނޔަލަށް އެތަކިެތ ނެންގެވުމަށް އެންގެވުން. 

19 ިޑެސމްބަރ: ރޭމްޕްތަކުގެ ބަދަލުގިައ ކާބް ްސޓޯންގެ ިޚދުމަތް ިމިންސޓީްރ އޮފް 

ކޮންްސޓްރަކަްޝން އެންޑް ޕަބިްލކްވާކްްސ ިއން ތަޢާރަފްކުރެއްވުން. 
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ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ 298

ެ ރަށްވިެހ މާލ

299ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ

2000  •

މަގުމަގުގެ ނަންބޯޑު ޒަމީާނ ފެންވަރެއްގިައ ހެދުމަށް ިނންމުން.  13 ޖަނަވީަރ: 

މްަސކައްކިައ ިހއްކަން އެދޭފަރާތްތަކަށް ިވިލނިގިލން ިބން ކުއްޔަށް  3  ފެބްރުއީަރ: 

ދޫކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއުްސން. 

600އަކަފޫޓަށްވުރެ ޖާގިައގެ ގޮތުން ކުޑަތަންތާނގިައ ވަޑާންގެފަދަ ތަންތަން   14 މާރޗް: 

ިހންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫނުުކުރައްވާގޮތަށް ހަމަޖެއުްސން. 

މަގުބަންދުކުރާ ިއރު މަގިުހނގީާމހުންނަށް ދިަތނުވާގޮތަށް ދުވާރުން ނުވަތަ  22 މާރޗް: 

ނުވަަތަ މަގުން ޖާގަ ބޭއްވުމަށް ިއޢްލާނު ކުރެވުން. 

ޔީަތމުކިުދން ބިައިތއްބުމަށް މަރުކަޒެއް ޤިާއމު ކުރުމަށް 43 ނަންބަރުކޮށް  30 މާރޗް: 

ިމިންސޓީްރ އޮފް ިވމެންްސ އެފެއަރޒް އެންޑް ޯސަޝލް ެސިކޔިުރީޓއިާއ ހަވާލުކުރުން. 

ިވިލނިގީލގޭގޭގިައ ިދިރއުޅީޭމހުންގެ ިލްސޓަށީްމހުން ިއތުރުކޮށް އިުނކުރުމިާއ  1 ޖުލިައ: 

ްތައް ބެލެހެއްޓުން  M. H.U.D.B ިއން، މާލޭ  ިވިލނިގީލގިައ ިދިރއުޅީޭމހުންގެ އެފަދަ ރެކޯޑ

މިުނިސޕަލީްޓއާ ހަވާލު ކުރެއްވުން. 

ދިޯނފަހަރު އެހެލިައ ިވިލނިގީލގިައ ހަދާފިައވާ ދިޯނ އެހެލާ ަސރަހައްދަށް އިޮޑ ދިޯނފަހަރު އެހެލިައ17 މޭ:   ިވިލނިގީލގިައ ހަދާފިައވާ ދިޯނ އެހެލާ ަސރަހައްދަށް އިޮޑ ދިޯނފަހަރު އެހެލިައ17 މޭ:   ިވިލނިގީލގިައ ހަދާފިައވާ ދިޯނ އެހެލާ ަސރަހައްދަށް އިޮޑ  މޭ:  

މަަސއްކަތްކުރުމުގެ ގަވިާއދެއް އެކުލަވިައލިައ އާންމުކުރުން. 

މާލޭގިައ ހިުރ ބުރުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ފުރަުޞތު އާންމުފަރާތްތަކަށްހުޅުވާލުން.  މާލޭގިައ ހިުރ ބުރުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ފުރަުޞތު އާންމުފަރާތްތަކަށްހުޅުވާލުން. 31 މޭ:   މާލޭގިައ ހިުރ ބުރުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ފުރަުޞތު އާންމުފަރާތްތަކަށްހުޅުވާލުން. 31 މޭ:    މޭ:  

ިވިލނިގީލ ފީެރިގމަތިައގިައހިުރ ރާއްޖޭގެ ތަކީެތގެ މާރުކޭޓް މިުނިސޕަލީްޓއާ    ިވިލނިގީލ ފީެރިގމަތިައގިައހިުރ ރާއްޖޭގެ ތަކީެތގެ މާރުކޭޓް މިުނިސޕަލީްޓއާ   31މޭ:   ިވިލނިގީލ ފީެރިގމަތިައގިައހިުރ ރާއްޖޭގެ ތަކީެތގެ މާރުކޭޓް މިުނިސޕަލީްޓއާ   31މޭ:   މޭ:  

M.H.U.D.B ިއން ހަވާލުކުރުން. 

ޔާ އެންޑް  ހިައލެވެލް ފޯރަމް އޮން ިސީޓިއންފޮރމަޭޝން ިއންދަ، އިޭޝި 5 ޖޫން:  

ޕިެސިފކްގިައ ބިައވިެރވެ ވަޑިައގަތުމަށް މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ ރީައްސ އަލްފިާޟލް އަޙްމަދު ަޝީރފު 

ޗިައނާގެ ެޝންހީާއއަށް ފުރާވަޑިައގަތުން.

ގަނޑުފެނުގިައ ބަހައްޓިައގެން ރޯމްަސމާރުކޭޓުގިައ މްަސިވއްކުމުގެ  ިދނުން.  10 ޖޫން: 

ޕަބިްލކް ހެލްތުގެ ލެބޯޓީްރ ިޢމާރާތް އެޅުމަށް، ރަޯޝީނ ހޮޓާ ހިުރިބން  3  ޖުލިައ: 

ިމިންސޓީްރ އޮފް ހެލްތާ ހަވާލުކުރުން. 

ކަނޑުމްަސ، ފަރުމްަސ، ިމޔަރު އުރަހަޔިާއ އެފަދަ ބާވަތްތައް މާލޭގިައ މަގުމީަތ  24 ޖުލިައ: 

އީަވލިައ ހަދާނަމަ، އެފަދަ ތަކިެތ މިުނިސޕަލީްޓގެ ފަރާތުން އުކާލާނެކަން ިއޢްލާނުކުރުން.  

މްަސިޖދުއްނޫރު ބޮޑުކުރުމަށްޓަކިައ، ޯސިމލްގިޯތން 4515 އަކަފޫޓުގެ ިބން  23 ނޮވެމްބަރ: 

ިއްސލީާމ ކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެ މީަތމިަޖީލހާ ހަވާލުކުރުން. 
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301ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ

”ޓްރިެފކް އިައލެންޑް‘‘  އެމް ީޓ ީސ ީސ އާ ހަވާލު ކުރުން.  26 ނޮވެމްބަރ: 

ަސބްްސޓަޭޝނެއް ބެހެއްޓުމަށްޓަކިައ، ނޫރު ިމްސިކތުގެ ިއރުމީަތ ިއމުން ފިެށގެން  28 ނޮވެމްބަރ: 

ރަޯޝީނ މަގުންފިެށގެން އޮތިްބން ްސޓެލްކޯއާ ހަވާލުކުރުން. 

  2001  •

”ިމިނވަނިްދވިެހރާއްޖެ ާސފިުދވިެހ ރާއްޖެ‘‘ ިމ ިޝޢާރުގެ ދަށުން މާލޭ- 28 އޭޕީްރލް: 

ހިެދގޮނޑުދޮށުގެ ފަޅުތެރެ ާސފުކުރުން. 

ުތަކެއް މާލޭ ފްަސއަވަށުގިައ ބެހެއްޓުން.  ޤައީުމ ދުވަހުގެ ިޝޢާރާބެހޭ ބޯޑ 9 މޭ:  

ޗިައނާގެ ބޮޑުވީަޒރު ޗޫރޮންގ ީޖ މާލެޑިައގަތުން.  ޗިައނާގެ ބޮޑުވީަޒރު ޗޫރޮންގ ީޖ މާލެޑިައގަތުން. 16 މޭ:   ޗިައނާގެ ބޮޑުވީަޒރު ޗޫރޮންގ ީޖ މާލެޑިައގަތުން. 16 މޭ:    މޭ:  

މާލޭ ހައިުސންގ ޕްރޮޖެކްޓް ފްޭސ 4، ިވިލނިގީލގިައ ފަށްޓްވިައދެެއްވުން. މާލޭ ހައިުސންގ ޕްރޮޖެކްޓް ފްޭސ 17 މޭ:   މާލޭ ހައިުސންގ ޕްރޮޖެކްޓް ފްޭސ 17 މޭ:    މޭ:  

މާލޭ ކެޑްަސޓްރަލް ަސރވޭ ޕިައލެޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހަތަރު ކޮށްޓެއް، 18 ޖޫން: 

ރވޭކުރުން.  ަސަ

ްސޓެލްކޯގެ ިޑރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގިައ މާލޭ މިުނޕަލީްޓ ތަމީްސލު ކުރައްވީާނ،  10 ޖުލިައ: 

އިެސްސޓެންޓް ިޑރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އަލްފިާޟލް ޢަބްދުهللا ަސީލމުކަމުގިައ 

ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގެ އީޮފހުން ހަމަޖެއެްސވުން. 

ގަލޮޅު ގަބުރްުސތާނުގިައ ހިުރ މޯޗީަރ ބެލެހެއްޓުން މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓއާ  18 ޖުލިައ: 

ހަވާލުކުރެއްވުން. 

ވިަކން ިޢމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަޔަށް އިެދ ފޮނުވާ ޗާޓުގިައ، ހުންނަންވާ ްސކޭލްތައް  6 އޯގްަސޓް: 

ކަނޑައަޅިައ އެކަން އާންމުކޮށް ިއޢްލާނުކުރުން. 

ރޯމްަސމާރުކޭޓަށް ގެންނަ މިުށމްަސ ިރންމްަސ އިަދ އެމުގެ ބާވަތްތައް،  1 އޮކްޓޯބަރ: 

ވިަށގަނޑަށް އަޅިައގެން ިވއްކާގޮތަށް ހަމަޖެއުްސން. 

1 ެސޕްޓެމްބަރ: ”މާލޭގެ އެޑްރްެސތައް 2001‘‘ ިމ ނަމުގިައ ފޮތެއް ާޝިއޢްކުރުން. 

ޖުމްހީޫރ މިައދާނުގެ ދެކުނުގިައވާ ހިުރހާ ގްލޯބް ބައިްތތައް ބަލަހައްޓީާނ މާލޭ  1 ނޮވެމްބަރ: 

މިުނިސޕަލީްޓންކަމުގިައ ހަމަޖެހުން. 

ޢުމުރުން 10 އަހަރަށްވުރެ މިަތވެއްޖެނަމަ އެކުއްޖެއްގެ ނުވަތަ ީމހެއްގެ ނަން  9 ިޑެސމްބަރ: 

ބަދަލުކޮށްދެވީޭނ، =/1200ރ (ބާރަަސތޭކަރިުފޔާ) އަށްކަމަށް ހަމަޖެއުްސން. 

29 ިޑެސމްބަރ: ިވިލނިގީލ ފަޅުތެރެ ާސފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ިހންގުން. 
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303ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ

2002  •

ގިޯތބިައކުރުމަށްޓަކިައ ބޭރަށް ދޮރުކަނޑަންޖެހޭ ިދމާއެއްގިައ، ިޑްސޓިްރިބއަުޝން  3 ޖަނަވީަރ: 

ފޮށްޓެއް ހިުރނަމަ، އެފިޮށ ބަދަލުކުރުމަށް ްސޓެލްކޯއަށް ދައްކަންޖެހޭ ހިުރހާ ޚަރަދެއް މިުނިސޕަލީްޓން  

ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއުްސން. 

މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ ކިޯޑނޭޓަރ އަލްފިާޟލް ޢީަލ ޢަބްދުއްރަޙްމާން ިނޔާވުން. 17 ޖަނަވީަރ: 

ގޭގެޔަށް ިކޔުމަށް ނަންހުށަހަޅިާއރު، ިސީޓއަކުން ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގިައ ފޯމަކުން  7 ފެބްރުއީަރ: 

ހުށަހަޅާގޮތަށް ހަމަޖެއުްސން. 

މާލޭ ރަށްވެއަްސކަށްވުމުގެ ެސޓިްފކެޓިާއ، މާލޭ ވަޒަންވިެރޔަކަށްވުމުގެ ެސޓިްފކެޓް  15 އޭޕީްރލް: 

އަލަށްހައްދާ ިއރުއިާއ ގެއިްލގެން ހައްދިާއރު =/50ރިުފޔާގެ ީފއެއް ނަގާގޮތަށް ހަމަޖެއުްސން. 

މާލޭ މަގުތަކުގިައ ކިުނކޮތަޅުތަކިާއ، ކީުނގެ އެހިެނހެން ބާވަތައް ިގނަަވަމުންދީާތ،  26 ޖޫން: 

މާލޭގެ ާސފުކަމަށް ަސމާލުކަށް ިދނުމަށް ިއލިްތމެާސއްކުރުން. 

މާލޭ މަގުމަގިާއ ގިޯޅގީޯޅގިައ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން މާނާކުރުން.  24 ޖުލިައ: 

މްަސވިެރންގެ މިައދާނަނަށް އެނަން ިދނުން.  24 ޖުލިައ: 

މާލޭ ކާނުތައް ާސފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެެއް ިހންގުން. 10 އޯގްަސޓް: 

23 ެސޕްޓެމްބަރ:  އުތުރުކަރިައގެ ބޮޑުވީަޒރު، ާޞިޙބުއްދައުލާ ްޝީރ އަތަލިްބހީާރ ވަޗްޕީާއ 

ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުން. 

ިވޔަފިާރކުރާތަންތަނުގެ ބޭރުގިައ ތަކިެތ އަޅުވާފިައ ބެހެއްޓުމިާއ، ހްުސފޮށްޓިާއ ކިުނ  14 އޮކްޓޯބަރ: 

ބޭރަށް ނެރެފިައ ބަހެއްޓުން މަނާކުރެއްވުން.  

ިވިލނިގީލ އަވަށުއީޮފހުން ކުރަމުންގެނިްދޔަ ބައެއް މަަސއްކަތްތައް ިވިލިނިގީލ  22 ނޮވެމްބަރ: 

އާންމިުޚދުމަތްތަކާބެހޭ ބަޔަށް ބަދަލުކުރެއްވުން. 

ުތަކުރުފާނުމަގުގިައ ލިުއކާނާ ިވއްކުން  ޔަލުގިައ ބަހައްޓިައގެން ބޮޑ އަތްގިާޑ 23 ޖަނަވީަރ: 

ހުއްދަކުރެއްވުން. 

މާލޭ އަވަށު އީޮފްސތަކުގެ ްސޕަރވިައޒަރުންނިާއ، ޓްރިެފކްވޯޑުން ރްަސީމގީަޑގިައ  30 ޖަނަވީަރ: 

ވިަކ ޔީުނފޯމެއް އަޅަންޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖެއުްސން. 

ހުވިަނ ކޮންޓްރޯލުކުރުމާބެހޭ ޓްާސކްފޯހެއް އުފެއެްދުން.  10 މާރޗް: 

ހުރީަވ ިބލިްޑންގގެ ިތީރގިައގިައ ިހނގަމުނިްދޔަ އާންމު ިޚދުމަތްތަކާބެހޭބިައ  3 ޖުލިައ: 

ިސނަމާލެ 3 ގެ ިތީރބަޔަށް ބަދަލު ކުރުން. 
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އާންމު ިޚދުމަތްތަކާބެހޭބިައގެ ަސިއޓް އީޮފހެއް ހުޅުވުން.  1 އޯގްަސޓް: 

ިމިންސޓީްރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ްސޕޯޓްްސގެ ފަރާތުން ިހންގިެވ، ”ްސޕޯޓްްސ ފޮރ  15 އޯގްަސޓް: 

އޯލް‘‘ ޕްރޮގްރާމުގިައ މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓ ބިައވިެރވުން. 

6 ެސޕްޓެމްބަރ: ކްޯސޓްގާރޑިާއ ލިައފް ގަރޑުންނާ ގިުޅގެން ިހތްފޭަސހަ މިައދާނުގިައ އޮތް 

ފަތާފެންގަނޑު ާސފުކުރުން. 

ފުންނަށް ރޯދީަވއްލުން ހަމަޖެއުްސން.  10 ެސޕްޓެމްބަރ: ިޑޔީުޓގިައ ިތބޭ މުވައްޒަ

މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ ަސޕްލިައ އޮފަްސރގެ މަގާމުގިައ ހިުރ، ހ. ފިެހ އަލްފިާޟލް  22 އޮކްޓޯބަރ: 

ޢަބްދުލްޣަފޫރު އަޙްމަދު ިނޔާވުން. 

ރަހުނުކުރުމާބެހޭ ގަވިާއދުގެ 10ވަނަ މާއްދާ ިއްޞލާހުކުރުން.  2 ިޑެސމްބަރ: 

20 ިޑެސމްބަރ: ނޭޕާލުގެ ބޮޑުވީަޒރު ުސރްޔާ ބަހާދުރު ތާޕާ ރްަސީމ ދަތުރުފުޅެއްގިައ މާލެ 

ވަޑިައގަތުން.  

2004  •

ހުޅުމާލޭގިައ މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ އީޮފހެއް ހުޅުވުން.  ހުޅުމާލޭގިައ މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ އީޮފހެއް ހުޅުވުން. 11 މޭ:   ހުޅުމާލޭގިައ މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ އީޮފހެއް ހުޅުވުން. 11 މޭ:    މޭ:  

ާސކު ޗެއަރމަންގެ ހިައިސއްޔަތުން ޕިާކްސތާނުގެ ބޮޑުވީަޒރު ާޞިޙބުއްދައުލާ  22 ނޮވެމްބަރ: 

ަޝއުކަތު ޢީަޒޒު މާލެ ވަޑިައގަތުން. 

26 ިޑެސމްބަރ: ުސނީާމކިާރާސގެ ކަންކަމުގިައ  އީެހތިެރވުން. 

2005  •

ހުޅުމާލޭ ފީަރިދއްޔާ ްސކޫލްގެ ދިަރވަރުންނަށް ކުންޏާބެހޭ މަޢުލޫމަތު ިދނުމުގެ  31 މާރޗް: 

ެސަޝނެއް ބޭއްވުން. 

ަސިއޓް އީޮފހުގެ އުތުރުބަޔަށް ޢާންމު ިޚދުމަތްތަކިާއބެހޭބިައ ބަދަލުކުރުން. 20 އޭޕީްރލް: 

އުފިުލ3 މަރާމާތުކުރަން އެހެލުން.  އުފިުލ3 އޭޕީްރލް:  3 އޭޕީްރލް:  25

ިސނަމާލ1.2.3ެ ން ވާރޭފެނަށް ނަގަމުން އިައ، އަގު (ީލޓަރަކަށް ިތންލިާރ)  ިސނަމާލ1.2.3ެޖޫން:   1.2.3ޖޫން:   20ެ ިސނަމާލ 20ެޖޫން:   ިސނަމާލ ޖޫން:  

ނެގުން ހުއްޓާލުން. 

ފުލުހުންގެ އިެދވަޑިައގަތުމަކަށް 2 ލީޮރ، 2 ޑްރިައވަރ، 2 ހެލްޕަރ ިދނުން. 27 ޖުލިައ: 

ކިުނކީޮށގިައ ބަޔަކު ރޯކޮށްލުން.  14 އޯގްަސޓް: 

ކިުނކިޮށ ިނންވާލުން.  16 އޯގްަސޓް: 
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ދެވަނަ ފަހަރަށް ކިުނކިޮށ ރޯކޮށްލުމިާއ، ިނއްވާލުން.  17 އޯގްަސޓް: 

12 ެސޕްޓެމްބަރ:  ކީުލބިައ ހިުރ ިޢމާރާތް ތަޅާލިައ، ާސފުކުރުން. 

13 ެސޕްޓެމްބަރ:  ހާބަރު ަސރަހައްދުގިައ އޮންނަ ީނލަމު ާސމާނު ިވއްކާ ަސރަހައްދު ާސފުކުރުން. 

ބޯކޮށްވާރޭވިެހ މާލޭގެގެޔަށް ފެންވަންނަންފެށުމުން އާންމުންގެ ރައްކާތިެރކަމަށްޓަކިައ  18 އޮކްޓޯބަރ: 

އީެހތިެރވިެދނުން. 

   2006  •

ިވިލނިގީލގެ މަގުހެދުމުގެ މްަޝރޫޢު ިނމުން.  3 ޖަނަވީަރ: 

އީަމީނމަގު އަލުން މަރާމާތުކުރުން.  6 ޖަނަވީަރ: 

ުސނީާމ ކިާރާސގިައ ގެއްލުން ިލބުނު ރަށްރަށުގެ ކިުނ ިތލަފުށްޓަށް  14ޖަނަވިަރ: 

ގެންނަންފެށުން. 

ިސނަމާލެ 1 . 2 .3 އިާއ، މާލިެހޔާ 1. 2 ގިައ ހުންނަ ފާޚާނާތަކުގެ  17 ޖަނަވީަރ: 

76 ޖަންކަްޝން ާސފުކޮށް ިނންމުން. 

ހ. ކަރޯގޭގިައ ިހނިގ އިަލފާނުގެ ހިާދާސޔާގިުޅގެެން އީެހއެއްގެ ގޮތުން  22 ޖަނަވީަރ: 

=/100000 (އެއްލައްކަ ރިުފޔާ)  އެގޭވިެރފަރާތާ ހަވާލުކުރުން. 

ޖަޕާނުގެ ހިައ ްސކޫލެއްގެ 36 ދިަރވަރުން ިތލަފުށްޓަށް ިޒޔާރަތްކުރުން. 25 މާރޗް: 

ބަޔަކީުމހުން، 1ނަންބަރު ކިުނކީޮށގިައ ރޯކޮށްލުން.  21 އޭޕީްރލް: 

ފްލެޓް މިެއންޓަނަންްސ އީޮފްސ، ނަެޝލް ތެލީެސިމޔާ ެސންޓަރުގެ ިއރުންހިުރ  ފްލެޓް މިެއންޓަނަންްސ އީޮފްސ، ނަެޝލް ތެލީެސިމޔާ ެސންޓަރުގެ ިއރުންހިުރ 21 މޭ:   ފްލެޓް މިެއންޓަނަންްސ އީޮފްސ، ނަެޝލް ތެލީެސިމޔާ ެސންޓަރުގެ ިއރުންހިުރ 21 މޭ:    މޭ:  

ިޢމާރާތަށް ބަދަލުކުރުން. 

މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ ހުޅުމާލެއާބެހޭބިައ، ހުޅުމާލޭގިައ ހުޅުވުން.  6 ޖޫން:  

ފުން  މާލޭ ިވނިގީލ އާންމިުޚދުމަތްތަކާބެހޭބިައ އުވާލިައ އެތާނގެ މުވައްޒަ 11 ޖޫން:  

ިވިލނިގީލ އަވަށުއީޮފހަށް ބަދަލުކުރުން. 

ރްަސީމކޮށް ިތލަފުށްޓަށް ކަރަންޓުދޭންފެށުން.  19 ޖޫން: 

M.H.U.D.Bގެ ފަރާތުން ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދިެވ، ިވިލނިގީލގިައ  1 ޖުލިައ: 

ިދިރއުޅީޭމހުންގެ ވަގީުތ ރިަޖްސޓީަރ ބެލެހެއްޓުން، މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓއާ ހަވާލުވުން. 

1 ެސޕްޓެމްބަރ: ގާއެޅުމުގެ މަަސއްކަތް ިތލަފުށްޓަށް ބަދަލުކުރުން. 
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ގ. ގްަސކަރިައގިައ ިހނިގ އިަލފާނުގެ ހިާދާސޔާގިުޅގެން، އެގޭގެ އިެކ  16 އޮކްޓޯބަރ: 

ފަނިްގިފލާތަކުގިައ ިދިރއުޅޭ އިެކ ގިޭބީސތަކަށް ޖުމުލަކޮށް=/ 130000 (އެއްލައްކަ ިތީރްސހްާސ 

ރިުފޔާ)  ިދނުން. 

ިސނަމާލެ 1 ،2 ،3 ގެ އިަލފާނިްނވާ ިނޒާމު އާކުރުމަށް ”އެނިްޓފަޔަރ‘‘  16 އޮކްޓޯބަރ: 

ކުންފުންޏާއެކު، އެއްބްަސވުމެއްގިައ ޮސިއކުރުން.  

* * * * *

ިއދީާރ އީެހ:     

ިއްސޙާޤު އަޙްމަދު     

ަސލްމާ ޙަުސިއން     

ޢަބްދުލްޙީަމދު ޢީަލ     

އާދަމް ާޝިކރު     

ޢަބްދުއްރީަޝދު     

ޢަބްދުهللا ރީަމޒު    

ިލޔެއެކުލަވީާލ:  

އާދަމް ނީަޞރު ިއބްރީާހމް/ތޮއްޑޫ     

އީެހތީެރން:    

މާޫސ ޢަބްދުލްޤިާދރު    

އީަމނާ މުޙަންމަދު ޢީަލ        

އަޙްމަދު ާޝހު       

ލޭއައުޓު:    

މުޙަންމަދު ޢަބްދުهللا ަޝީފޤު      

Dhuveli FINAL.indd   308-309 6/1/2008   12:13:01 AM



ތަރައީްޤގެ ދުވިެލ 13

ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ 310

ެ ރަށްވިެހ މާލ

311ާމޭލ ުމިނިސަޕްލީޓ

ހަވާލާ

* މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ އެވޭލާ ދަފުތަރުތައް (1903)

* މާލޭ މިުނިސޕަލީްޓގެ އަހަރު ިރޕޯޓްތައް (1984-2007) 

* ިވިހވަނަ ޤަރުނުގެތެރޭގިައ ިދވިެހރާއްޖެ -1 (2004). ިދވިެހބަހިާއތީާރޚަށް ިޚދުމަތްކުރާ ޤައީުމ މަރުކަޒު. މާލެ،

* ިވިހވަނަ ޤަރުނުގެތެރޭގިައ ިދވިެހރާއްޖެ - (2006). ިދވިެހބަހިާއތީާރޚަށް ިޚދުމަތްކުރާ ޤައީުމ މަރުކަޒު. މާލެ، 

* ިޕރާޑުގެ ގަލަމުން ިދވިެހރާއްޖެ (1995). ިދވިެހބަހިާއ ތީާރޚަށް ިޚދުމަތްކުރާ ޤައީުމ މަރުކަޒު. މާލެ، 

* މާލޭގެ ބޯފެނިާއ ފާޚާނާހިޮޅލުމުގެ މްަޝރޫޢު(1988).މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ެސިނޓަޭޝން އޮތިޯރީޓ. މާލެ،

* ިތލަފީުށގެ 10ވަނަ އަހީަރދުވްަސ (2002). ވްޭސޓް މެނޭޖްމަންޓް ެސކަްޝން، ިމިންސޓީްރއޮފް ކޮންްސޓްރަކަްޝން 

އެންޑް ޕަބިްލކްވަރކްްސ. މާލެ،

* ިހންގާގަވިާއދު. ލޭންޑް ރިެޖްސޓްރަޭޝން ިޑިވަޜން، ިމިންސޓީްރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް. މާލެ، 

* ިދވިެހރާއްޖޭގެ ިބމާބެހޭ ޤާނޫނިާއ އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފިައވާ ގަވިާއދުތައް(2003). ިމިންސޓީްރއޮފް ހޯމް 

އެފެއަރޒް. މާލެ. 

* ިދވިެހރާއްޖޭގެ ިބމާބެހޭ ޤާނޫނިާއ އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފިައވާ ގަވިާއދުތައް(2004). ިމިންސޓީްރއޮފް ހޯމް 

އެފެއަރޒް. މާލެ. 

  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

ްވިައޒަރ ޓު ދަ ޕްރިެޒޑެންޓް.  * އޮނަރަބްލް އަލްފިާޟލް ޢުމަރު ޒިާހރު (2007) ްސޕަެޝލް އެޑ

* އަލްފިާޟލް އަޙްމަދު ަޝީފޤު (2007). ހ. ަޝީފޤުގެ 

* އަލްފިާޟލް މުޙަންމަދު ާޝިޠރު (2007) މ. ކިުދިހިތގްަސދޮށުގެ 
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