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 ރަފް ޢާތަ
 

 ދުރަތ  ގޮތުން ތަފާތުތަކެއްޤުހުރިހާ އިންސާނުންނަކ  ވެސް 

 ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ކެވެ. އަދިބަޔެ ހުންނަ

އެހ އަށް ބޭނުްނވާ މ ހުންނަކ ވެސް ހަމަ ޞައްޚާމ ހުންނާއި 

އެހެްނނަމަވެސް  ތަކެއް ުހންނަމިފަދައިން ތަާފތު

 ކެވެ.ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެ އަޅުގަނޑުމެންގެ

ވަރަށް ގިަނ މ ހުންނަްށ ދިރިއުޅުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކ  

ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި ވަގުތ  ގޮތުން ނުވަތަ 

ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ވެ.ކެަކމެ ދާއިމ ގޮތަކަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ

މ ހުންގެ ޙައްޤުތައް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ) 2010/8

މާއި މާލ  އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ރައްކާތެރިކުރު

ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އިވަަނ މާއްާދގަ 14ެގ  (ޤާނޫނު

ކޮށްފައިަވނ  ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖިސްމާނ  ހުންނަމ ހުން މާނަ

ނުވަތަ ނަފްސާނ  ނުަވތަ ހިއްސުތަކުގެ ނޫނ  ސިކުނޑ ގެ 

އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން  އުނިކަމެއް ހުރި މ ހަކު އެ

ކުރިމަތިވާ އެންމެހައި ހުރަސްތަކާހުރެ މުޖްތަމައުގެ އެހެން 

މ ހުންނާ އެއްހަމައެއްގައި ބޭނުންތެރި ގޮތުގައި އެންމެ 

ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވެ ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމަށް ދަތިވާ 

 ހައުލު ކޮންމެ މ ހަުކވެސް ދިރިއުޅޭ މާ ކޮންމެ މ ހަކަށެވެ.

ހުންނަންވާނ  އެންމެްނނަށްަވސް ފަސޭހަކަމާއެކު 

ފަރުމާކުރެވިފައެވެ. އަދި މިއ  އިންސާނ   ވަދެނިކުމެވޭގޮތަށް

                                                           
 .  1120ޑަބްލިއު. އެޗް. އޯ ވޯރލްޑް ރިޕޯޓް ޮއން ޑިސްެއބިލިޓ   1

ތައް ތަފާތުކުރުމެއްނެިތ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ ޙައްޤު

ވެ. ކެގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަްށޓަކައި ވަރަށް މުހިންމުކަމެ

ވިޔަސް ތަކެއް ލިބެން ހުރިކަމުގައިޙައްޤުސަބަބަކ  

ފަހިވެފައިނުވާނަަމ ތަކަށް ވާސިލްވެވޭނެ ގޮތެއް ޙައްޤުއެ

 އެވެ. ދާތ މްވެގެން އެމ ހަކު އެޙައްޤުތަކުން މަޙްރޫ

މ ހުންަނކ  ކޮންމެވެސް ބާވަތެއްގެ  15ދުނިޔޭގެ އާބާދ ގެ %

ގޭބިސ ގެ  1ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުންަނ މ ހުންނެވެ.

އިން  2019 ސާވޭރަދުކުރުން ހުރިގޮތުގެ އާމްދަނ އާއި ޚަ

 451،622ދައްކާގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދ އަކ  

މ ުހންނަކ   9މ ހުންނެވެ. އަދި ދިެވހިރާއްޖޭގެ އާބާދ ގެ %

މެއް ކޮންމެވެސް ބާވަތެއްގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަ

މ ހުންގެ ތެރެއިން  10ގެ ކޮްނމެ ހުންނަފަރާތްތަކެވެ. ާއބާދ 

އަދި މި  2ހެކެވެ.ކ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ުހންނަ މ މ ހަ 1

ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ހުންނަ މ ހުންގެ ތެރެއިން އެންެމ ގިނައ  ހިނގާިބނގާވެ 

( ެފނުމުގެ 50މުގެ ދަތިކަން ހުންނަ ފަރާްތތަކާއި )%އުޅު

 ( ފަރާްތތަކެވެ. 35ދަތިކަން ހުންނަ )%

ވެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި، ރާއްޖެ ބައިވެރި

މުޢާހަދާތަކުން ނުކުޅެދުްނތެރިކަްނ ހުންނަ ފަރާްތތަކަށާއި 

ޤުތަކެއް ޚާއްޞައެހ އަށް ބޭނުންވާ ފަރާްތތަކަށް ގިނަ ޙައް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް، ހަޔަސް ރިޕޯޓް،  2
  2 ސަފްހާ . 2019ޑިސްެއބިލިޓ  
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ލާޒިމްކޮށްފައިވެއެވެ.  ފޯރުކޮށްދޭން ދައުލަތަށް 

ނުކުޅެދުްނތެރިކަން ހުންނަމ ުހންގެ  ދިވެހިރާއްޖެއިންވަނ 

ދަ  ޝަން ޮއން"ޮކންވެން މުާޢހަދާބައިނަލްއަޤްވާމ  

 5 ރސަންސް ވިތް ޑިސްއެބިލިޓ " ގައި ރައިޓްސް އޮފް ޕާ

އި ބައިވެރިވެ ތަސްދ ޤުކޮށްފައެވެ. ިމ ގަ 2010އޭޕްރިލް 

ހުންަނ  ނުުކޅެދުންތެރިކަންދަކ  ޞަހަދާގެ މަޤްޢާމު

ގެ ަތކާއި މިނިވަންކަން އޭޙައްޤުގެ އިންސާނ  ފަރާތްތަކު

ކުރިއަރުވާ އަދި ، ދ އި ބައްއެންމެ ފުންމިނަށް ލި

 ަޠބަޢ  ހިމާޔަތްކުރެވޭނެކަން ކަށަވަރުޮކށް އެމ ހުންގެ

ުހރުމަތްތެރިކޮށް ހިުތން  ކަރާމާތަށްއިންސާނ  

ވަނަ މާއްދާގައި  9ގެ މުޢާހަދާކުރިއެރުވުމެވެ. މި 

އެމ ހުން  ،މ ހުްނނަށް ބޭނުންވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ

ގެ ހުރިހާ ޢުމިނިވަންކަންމަތ  ދިރިއުޅުމަށާިއ މުޖުތަމަ

ދާއިރާއެއްގައިވެސް ފުރިހަމައަށް އަދި އެހެންމ ހުްނނާ 

 އެއްހަމައެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކާ 

ހަދާގައި ބައިވެރިވާ ޢާިމ މުތުތައް ހުޅުވާލުމަށް ޞަފުރު

ކަމަށް ދައުލަތްތަކުން އެކަށ ެގންވާ ފިަޔވަޅުތައް އަޅަންވާނެ

ވާ އިހުޅުވާލެވިފަ ގޮަތށްމި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ލާއި، މާޙައުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ ޞަފުރު

އިމާރާތްތަކާއި، މަގުތަކާއި، ދަތުރުފަތުރާއި އަިދ 

ވާ އިއިމުކުރެވިފަޤާގައި އަދި ޭބރުގައި ރޭއެހެނިހެންވެސް އެތެ

ތަކާއި ޚިދުމަތްސްކޫލާއި، ގެދޮރާއި، ސިއްހ  )ދުމަތްތަކާ ޚި

 ކާވަސ ލަތްތަ، (ގޮތަށްއަދި މަސައްކަތްކުރާތަން ހިމެނޭ 

 ގުޅޭ  މުއާސަލާތާ އިމައުލޫމާތާ) ސަލާތުލޫމާތާ މުއާޢުމަ

 ނެންާވނެއެވެ.ހިމެ  (ޮގތަށްހިމެނޭ ނިޒާމުތައް  ޓެކްނޮލޮޖ އާއި

 ބައިނަލްއަޤްވާމ  ވާ ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައި

 އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ތަކުގެމުޢާހަދާ

ދުތަކުގައި އަސާސ އާއި، ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނނަަފރާތްތަކަށް ގިނަުގނަ 

ނަ ވަ 2010ތަކެއް ފޯރުކޮށްދ ފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޙައްޤު

އް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ުހްނނަ މ ހުންގެ ޙައްޤުތަ އަހަރު

ގެ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލ  އެހ 

    ރު ނަންބަ ޤަވާޢިދުއަދި  .ޤާނޫނު ފާސްކުރެވިގެން ދިޔައެވެ

2013/R-577 (ްހުންނަ މ ހުްނނަށް  ނުކުޅެދުންތެިރކަނ

ންނަންޖެހޭ ފެންވަރު ދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ހުޚި

ނަންބަރު    ޤަވާޢިދު  ( އާއިޤަވާޢިދުކަނޑައަޅާ 

2021/R-54 ުންނަ މ ުހންނަކ  )ނުކުޅެދުންތެރިަކން ހ

 ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 

ތަރު އެކުލަވައިލުމާއި، އެ ދަފުތަރު މ ހުންގެ ދަފު

 ަނންބަރު ޤަވާޢިދު ާއއި ( ޤަވާޢިދުބެލެހެއްޓުމުގެ 

2021/R-79 (ުންނަ މ ހުންގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހ

ވާއިދު(  ކައުންސިލުގެ ހިންގުމުގެ ގަޙިމާޔަތްކުރާތައް ޙައްޤު

  ވަނ  ހެދިފައެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންަނ މ ހުންގެ ޙައްޤުތައް 

ރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މާއި މާލ  އެހ ތެ ރުރައްކާތެރިކު

ނުކުޅެދުންތެރިކަން މާއްާދގައި  ަވނަ 14ގެ ޤާނޫނު

ހުންނަ މ ހުންނަކ   ނުކުޅެދުންތެރިަކން މާނަކޮށްފައިވަނ 
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ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންަނ 

މ ހުންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވައިލުމާއި، އެ ދަފުތަރު 

ހުންނަ ުނކުޅެދުންތެރިކަން  އިގަޤަވާޢިދުގެ ބެލެހެއްޓުމު

ދިގު  އެއ  ށެވެ.ގޮތަ ފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅާމ ހުން

މުއްދަތަކަށް ޖިސްމާނ  ނުވަތަ ނަފްސާނ  ނުވަަތ 

ހިއްސުތަކުގެ ނޫނ  ސިކުނޑ ގެ އުނިކަމެއް ހުރި މ ހަކު އެ 

މެހައި އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ އެން

ެގ އެހެން މ ުހންނާ ހުރަސްތަކާހުރެ މުޖްތަމަޢު

އެއްހަމައެއްގައި ބޭނުންތެރި ގޮުތގައި އެންމެ ފުރިހަމައަށް 

 ބައިވެރިވެ ހަރަކާތްތެރިވެ ުއޅުމަށް ދަތިވާ ކޮންމެ

ގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ޤަވާޢިދުމ ގެ އިތުރުން މިވެ. މ ހަކަށެ

ކަމުގައި  ލަތްތައްޙާހުންނަ މ ހުންކަމުގައި ބަާލ 

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން، ފާހަގަކޮށްފައިވަނ ، ެފނުމުގެ 

މާއި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން، އަޑުއިވު

ވިސްނުމުގެ  ޖިސްމާނ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން،

ރިކަން، ސިކުނޑ ގެ ނުކުޅެދުންތެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން/

ކުޅެދުންތެރިކަން، އޯޓިޒަމް ސްޕެކްޓްރަމް ނަފްސާނ  ނު

ލް ގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން، ަމލްޓިޕްޑިސްއޯޑާސް، އުނގެނުމު

ޑިސްއެބިލިޓ  )ނުކުޅެދުންތެރިކަުމގެ އެއް ކަމަށްވުރެ ގިނަ 

 ކަންކަން ހުރުން( އެވެ. 

 ދޭ ދުމަތް ޚިްނނަ މ ހުންނަށް ންތެރިކަން ހުނުކުޅެދު

ކަނޑައަޅާ  ހުންނަންޖެޭހ ފެންވަރު އިމަރުކަޒުތަކުގަ

ގައި ޤަވާޢިދުއެ ވާ ގޮތުގެ މަތިން ގައިޤަވާޢިދު

ވަންނަ ދޮރު  ޅިފައިވާ ތަންތަނުގައި އިމާރާތަށްކަނޑައެ

އުޅުމަްށ އެއްވެސްކަހަލަ އާލާތެއް  ވެހުންނަންވާނ  ހެލިފެލި

ށްކަން ބޭނުންކުރާ މ ހަކަްށ ފަސޭއިން ަވދެ ނުކުމެވޭނެ ގޮތަ 

އިމާރާތުގެ ދޮރުގެ  ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން

 އިންޗި  32ފުޅާމިނުގައި ހުންނަން ޖެހޭ އެންމެ ހަނި މިނަކ  

ކޮރިޑޯތައް ހެދިފައި  ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ނ  ހެލިފެލިވެ އުޅުމަްށ އެއްވެސްކަހަލަ އާލާތެއް ހުންނަންވާ

ބޭނުންކުރާ މ ހަކަށް ހެލިފެިލވެ އުޅެވޭނެފަދަ ޖާގަ 

ރޮޅުލ  ދެ ކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައިވެއެވެ. ފު ށްކައޮންނަގޮތަ

ހުރަހެއް ނެތި ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި ހުންނަންޖެޭހ  ގައިގޮނޑ 

އިންޗިއެވެ.  60 ކަމަށް ބަޔާން ޮކްށފައިވަނ އެންމެ ހަނިމިން

ބެލުމުގައި ގައި ދޮރުގެ ފުޅާމިން ސާވޭ މިއެހެންކަމުން 

ވެ. އަދި ތަކެގަިއވާ މިންޤަވާޢިދުގެންގުޅެފައިވާނ  މި

ތަކުގެ ފުޅާމިނާއި ހަނިމިްނ ކަނޑައެޅިފައިވާނ  މި ދުވާރު

ަގނޑަށް ނަންޖެހޭ މިންން ގެ ކޮރިޑޯތަކުގައި ހުޤަވާޢިދު

  ރިޢާޔަތްކޮށްފައެވެ.

 ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށްމި ދިރާސާގައި 

ކުގައި އްދުގެ އިމާރާތްތަކާއި މަގުތަޙަސަރަ ގްރޭޓާރ މާލެ

 އައިސްވެ  ގޮސް އަެނއްތަނަށް އެއްތަނުން ޑ ގައިނރޮޅުލ ގޮފު

އުޅުމުގައި ދިމަވާ ގޮންޖެހުންތަްއ ދެނެގަނެވިފައިވާނެއެވެ. 

ގައި ރެވުނު ކަންތަްއތައް މުސްތަޤްބަލުފާހަގަކުއަދި 

ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް 

 ވެ.އެފައިާވނެހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތަކެއް



4 
 

 ދު ޞަ ދިރާސާގެ މަޤް
   

ުފރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި އުޅޭ ދަކ  މި ދިރާސާގެ މަޤްޞަ

އްދުގެ އިމާރާތްތަކާއި ޙަަސރަ ގްރޭޓާރ މާލެ ފަރާތްތަކަށް

 އަނެއްަތނަށް  އެއްތަނުން ޑ ގައިނރޮޅުލ ގޮފު ކުގައިމަގުތަ

އުޅުމުގައި ދިމަވާ ގޮންޖެހުްނތައް  އައިސްވެ ގޮސް

މި ދިާރސާގައި މާލޭ ސިޓ  )މާލެ، އެގޮުތން މެވެ. ދެނެގަތު

( ގެ މަގުަތކާއި، އިމާރާތްތައް ފަރުމާ ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލެ

ކު ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި މ ހުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެ ކޮށްފައިހުރ 

މި . ތޯ ބަލާލެވިވައިފާނެއެވެގޮތަށް ވަދެނިކުމެ އުޅެވޭ

ދިރާސާގައި ބަލާލެވިފައިވާނ  މަގުތަކާއި އިމާރާތްތަކުގެ 

 އެންޓްރަންސް އެކަންޏެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ވިފަިއވާދިރާސާގައި މަިއގަނޑު ގޮތެްއަގއި ބަލާލެ
 ކަންތައްތައް 

ދުމަތް ޚިގެ އިމާރާތްތަކާއި ސަރުކާރުން ސިޓ މާލޭ  -

ސޯޝަލް ، ތައްފޯރުކޮށްދޭ އޮފ ސް/މުއައްސަސާ

ފިާހރަ، ސްކޫލް، ، ތައްހައުސިންގ ފްލެޓް

ޕާކް/އާންމުތަންތަން، މިސްކިތް، ހޮސްޕިޓަލް، 

ފާމަސ ، ސެލޫން، ރެސްޓޯރަންްޓ، އާންމު ދަތުރު 

ފަތުރު ކުރުމުގެ ނިޒާމްކަމުގައިވާ ބަސްހުއްޓި އާއި 

ފަރުމާކޮށް ފަދަ ތަންތަްނ ގިމަތަ ފެރ  

ފައިވަނ  ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ަގއި މ ހުންނަްށ ހަދާ

 ބެުލން  ފަސޭހަކަމާއެކު ވަދެ ނިކުމެވޭ ގޮތަށްތޯ

ފަރުމާކޮށް ހަދާފައިވަނ   މަގުތަށް ގެސިޓ މާލޭ  -

ފަސޭހައިން މ ހުންނަށް  އުޅޭ ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި

 ބެލުން ތޯ ގޮަތށްއެއްތަނުން އަނެއްތަަނށް ދެވޭ
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 ޮގތްާވ ގެްނގޮސްަފއިދިރާާސ ކުރިައށް 

 

 19މިދިރާސާގެ ފ ލްޑް ސާވޭ ކުރިޔަށް ގެންދެވުނ  

އަށް  2021 ސެޕްޓެންބަރު 23އިން  2021ސެޕްޓެންބަރު 

ގައި ބަލާނެ ސާވޭފ ލްޑް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.  5

އޮންލައިން ޗެކްލިސްޓެއް ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި 

ހިއުމަން ކުރުމަށްޓަކައި  ސާވޭމި  .ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ

ތަކަށް ޓ މުޒަފުން އްމުވަ 16ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ 

ސަރަޙައްދުތަކަށް  ެގ އެކިމާލޭ ގްރޭޓަރ ބަހާލައިގެން

އެސަރަޙައްދުގެ މަގުތަކާއި އިމާރާތްތައް ބަލައި ޒިޔާރަތްކޮށް 

ޭބނުންކޮށްގެން މަޢުލޫާމތު  މުއޮންލައިން ފޯފޮޓޯ ނަގައި 

މ ގެ އިތުރުން މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލުން އެއްކުރެވުނެވެ. 

 ތަކަށް މާލޭގައި ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި އުޅޭފަރާތް

ޔާއާއި ޕާކިން އޭރި ހަދާފައިވާ ކޮށްގެންޚާއްޞަ

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންަނފަރާތްަތކަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ 

މްޕް ބަހައްޓައިދ ފައިވާ ރޭއި ތަންތަނާފައިވާ ބަހައްޓާބޯޑު 

 ފައިވާނެއެވެ. ލާބަން ތަންތަ

 
 

 ސާމްޕަލްދިރާސާގެ 
 

 އް ބްލޮކެ 25ދިރާސާގެ ސާމްޕަލެއްގެ ގޮތުގައި މާލޭ ސިޓ ގެ 

ބްލޮކް،  10ން ެއއ  މާލެ އިނެއެވެ. ފައިވާނަގާ ކޮށްރެންޑަމް

ލޮްކހިމެނޭ ބް 5އިން މާލެލޮކް އަދި ވިލި ބް 10ހުޅުމާލެއިން 

މާރާތްތަކާއި ހިމެޭނ ހުރިހާ އިމިބްލޮކްތަކުގައި  ގޮތަށެވެ.

އާންމުންނަށް ޚިދުމަތްޭދތަންަތން ބަލާފައިވާނެއެވެ. އެގޮުތން 

މ ހުން   ތެރޭގައި މ ގެ ބަލާފައިވެއެެވ. ތަނެއް 756ޖުމްލަ 

ސަރުކާރުން  އާއިފިހާރަ 95 އިތާއިމާރާ 441ދިރިއުޅޭ 

 29 އާއިއޮފ ސް/މުއައްސަސާ 37 ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް

 21 އިރެސްޓޯރަންޓާ 28 އިސޯޝަލް ހައުސިންގ ފްލެޓާ

 14 އިސެލޫނާ 16އި އާންމު ތަންތަނާ 18އާއި ފާމަސ 

ބަސް  10އޭޓ އެމް  11 އިމިސްކިތާ 11 އިސްކޫލާ

ކުޅިަވރު ކުޅުމަށާއި ކަސްރަތު  އިކާކަކްލިނި 7އާއި ހުއްޓި

 6 ކާއިތަނަ 7ކުރެވިފައިވާ  ޚާއްޞަކުރުމަށް 

ލަގްޒަރ  އެޕާޓްމަންޓް  2 އާއިގިމަތަފެރ   3 އިކާހޮސްޕިޓަލަ

 . ނެވެކުރެވު ސާވޭ ބިލްޑިންގ
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 ދިރާސާގެ ހޯުދންަތއް 
 

 

 

މާލޭ ސިޓ ގައި ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަްށ 

ހުރިކަން ދަތުރުކުރުމަށް ގިނަ ުހރަސްތަކެއް 

ފާހަގަވެފައިވެއެވެ.  އެގޮުތން އެންމެ ގިނައިން 

ފާހަގަވެފައިވާ އެއްކަމަކ  ތަނަށް ވަންނައިރު ސްޓެޕެއް 

ތަނަކަްށ  71ނުވަތަ އޮޅިގަނޑެއް ހުރުމެވެ. މާލޭ ސިޓ ގެ %

ވަންނަން ސްޓެޕެއް ނުަވތަ އޮޅިގަނޑެއް ގިރާކުރަން 

 ޖެހޭކަން ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. އަދި  މިދިރާސާގައި 

ތަނަށް ުފރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި ވަނުމަށް  79ސާވޭކުރެވުނު %

 ވެ.ސްލޯޕެއް ނުވަތަ ރޭމްޕެއް ނެތްކަންވަނ  ފާހަގަވެފައެ

އިމާރާތަކަށް ވަންނަން ސްލޯޕް  5މ ގެ އިތުރުން %

ހުރިކަމުގައިވ ނަމަވެސް އޮޅިގަނޑެއް/ ހަރުފަތެއް 

 55ގިރާކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. މާލޭ ސިޓ ގެ %

ރަޙައްދުތަކުގައި ދުވާރު ނެތްކަން ފާހަގަވެފައިވާއިރު، ސަ

ދުވާރަކ   33ދުވާރު ހުރި ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރެއިން %

ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި ދަތުރުކުރެވޭވަރަށްވުރެ ހަނި 

ދުވާރުތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން 

ން ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި އުޅޭ ގިނަފަރާތްތަކަށް ދަތުރުކުރަ

މަޖުބޫރުވަނ  އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ދުއްވާ 

( އާއި ވިލިމާލޭެގ 97ސަރަޙައްދުންނެވެ. ހުޅުމާލޭގެ )%

( ދުވާރުތައް ފުޅާކަމުގައިވިޔަސް ވިލިމާލޭގެ 59%)

( ދުވާރަށް ފުރޮޅުލ  44( އާއި ހުޅުމާލޭގެ )90%%)

ގޮނޑ ގައި އެރޭގޮތަށް ކައިރި ހިސާބެއްގައި ރޭމްޕެއް ނުވަތަ 

 .ތްކަން ފާހަގަވެފައިވެއެވެސްލޯޕެއް ނެ
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ދުވާރުެގ އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް  46މާލޭ ސިޓ ގެ %

ން ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި ދަތުރުކުރުމަށް ހުރަސްތައް ހުރިކަ

ތައް ފާހަގަވެފައިވާއިރު، މ ގެ ތެރެިއން ވިލިމާލޭގެ ދުވާރު

 ދުވާރުގައި ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި  69ފުޅާކަމުގައިވިޔަސް %

ކޮޅަށް ދަުތރުކުރުމަށް ހުރަސްތައް އެއްކޮޅުން އަނެއް

 .ހުރިކަން ފާހަގަވެފައިވެއެވެ

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  2018

އިދާރާއިންވަނ  ނުކުޅެދުންތެރިަކން ހުންނަފަރާްތތަކަށް 

ޚާއްސަކޮށްގެން ޒޯން ކުރެހުމާއި އިމާރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން 

މާއި ދޮރުމަތ ގައި ޕާކް ވަދެވޭނެހެން ރޭމްޕް ބަހައްޓައިދިނު

ނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ނޯ ޕާކިންގ ޑަބަލް ލައިްނ 

 10ކުރަހައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭން ފަށައިފައެވެ. އެގޮތުން 

އިމާރާތެއްގައި މާލޭގައި  7އާ ހަމައަށް  2021އޮކްޓޫބަރ 

ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ 

ޮގތަްށ ބޯޑު ބެހެްއޓިފައިވެއެވެ. ޕާކިންގ ޒޯންތައް ފާހަގަވާ

އިމާރާތެއްގެ ކުރިމަތ ގައި މާލޭ ސިޓ   33އަދި 

ކައުންސިލުންވަނ  ރޭމްޕް ބަހައްޓައިދ ފައެވެ. ިމ 

ދިރާސާގައި ރެންޑަމްކޮށް މި ރޭމްޕްތަކާއި ޕާކިންގ 

ފުރޮޅުލ   އެހެންނަމަވެސް،ޒޯންތަކަށް ވަނ  ަބލާލެވިފައެވެ. 

ހަގަވާގޮތަށް ބަހައްޓާފައިވާ ގޮނޑ ގައި އުޅޭ ފަރާތްތައް ފާ

ބޯޑު ހުރި ޒޯންތަކުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދުއްވާ 

 .އުޅަނދު ޕާކްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަވެފައިވެއެވެ

ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ލޯފަން 

މ ހުންނަށް މާލޭ ސިޓ ގެ މަުގތަކުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު 

ގުތަކާއި ދުވާރުތައް ހިނގާބިނގާވެ އުޅެވޭ ޮގތަްށ މަ

ފަރުމާކުރުމަކ  ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ. އެގޮތުން މާލޭ 

ސިޓ ގެ މަގުތަކާއި ދުވާރުތަކަކ  ލޯފަން މ ހުންނަށް 

ހިނގޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްެގން ހަާދފައިވާ ދުވާރު ނޫންކަން 

 .ފާހަގަވެފައިވެއެވެ
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 އިމާާރތް  މ ހުްނ ދިރިުއޅޭ
 
 

 441މާލޭ ސިޓ ގައި ސާރވޭކުރެވުނު މ ހުން ދިރިއުޅޭ 

އިމާރާތަކަށް ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި  53% އިމާރާތުގެ ތެރެއިން

ވަނުމަށް ހުރަސްތައް ހުރިކަމަްށ ސާވޭއިން ފާހަގަވިއެވެ. 

ވަނުމަށް  ށްބަލާއިރު ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި އިމާރާތައެގޮތުން 

ހުރަސްތައް ހުރިކަމަށް އެންމެ ގިނައިން ފާހަގަވެފައިވަނ  

 ހުޅުމާލޭގެ  ،61ވިލިމާލޭގެ އިމާރާތްތަކަށެވެ. ވިލިާމލޭގެ %

ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި  ށްއިމާރާތަ 57އާއި  މާލޭގެ % 32%

ސާރވޭއިން ފާހަގަވިއެވެ.  ންވަނުމަށް ހުރަސްތައް ހުރިކަ

ޖުމްލަގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ހުރަސްތަކަކ  

ގަސް  މާއިރުމުދާ/ކޮންސްޓަރަކްޝަން ސާމާނު ބަހައްޓާފައިހު

ލެވެލްކޮށް ގާތައް  މާއިސްޓެޕްހުރު މާއިބަހައްޓާފައިހުރު

ވެހިކަލް  މާއިއަތުރާފައިެނތުއެއްވަރަކަށް 

 މެވެ.ހަނިވުދުވާރު އި މާހުރު ޑުއޮޅިގަނ މާއިޕާކްކޮށްފައިހުރު

 

 

ތަށް ވަންނަތަނުގައި ސްޓެޕެއް އިމާރާ 75% މާލޭ ސިޓ ގެ

އެވެ. އެގޮތުން އިވެނުވަތަ އޮޅިގަނޑެއް ހުރިކަން ާފހަގަވެފަ

އެންމެ ގިނައިން ސްޓެޕެއް ނުވަތަ އޮޅިގަނޑު ހުރިކަމަށް 

 90ހުޅުމާލޭގެ %ގައެވެ. ފާހަގަވެފައިވަނ  ހުޅުމާލޭ

ވަންނަަތނުގައި ސްެޓޕެއް ނުވަތަ އޮޅިގަނޑެއް އިމާރާތަށް 

އާއި މާލޭެގ  82. މ ގެ އިތުރުން ވިލިމާޭލގެ %ހުރެއެވެ

ސްޓެޕެއް ނުވަތަ  އިމާރާތަށް ވަންނަތަުނގައި 66%

 މާލޭ ސިޓ ގެއޮޅިގަނޑެއް ހުރިކަންވަނ  ފާހަގަވެފައެވެ. 

 އިމާރާތުގައި ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި ވަދެނިކުމެވޭގޮތަށް 90%

މ ގެ ތެރޭގައި  ނުވަތަ ސްލޯޕެއް ހަދައިފައިނުވެއެވެ.ރޭމްޕެއް 

އާއި ވިލިމާލޭެގ  87% މާޭލގެ ،95ހުޅުމާލޭގެ %ހިމެނެނ  

 ވެ. އިމާރާތެ 95%

 

  

ދޭ ދުމަްތ ންތެރިކަން ހުްނނަ މ ހުންނަށް ޚިނުކުޅެދު

 ކަނޑައަޅާ  ނަންޖެޭހ ފެންވަރުމަރުކަޒުތަކުގައި ހުން

އުޅުމަށް  ވެހެލިފެލިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ގައިދުޢިވާޤަ

 އެއްވެސްކަހަލަ އާލާތެއް ބޭނުންކުރާ މ ހަކަށް ފަސޭއިން 

އިމާރާުތގެ ދޮރުގެ ފުޅާމިނުގައި  ށްވަދެ ނުކުމެވޭނެ ގޮތަ
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 ކަމުގައި އިންޗި 32ހުންނަން ެޖހޭ އެންމެ ަހނި މިަނކ  

 24ގެ %ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މާލޭ ސިޓ 

 ންހަނިކަ އިންޗިއަށްވުރެ 32ށް ވަންނަ ދޮރު އިމާރާތްތަކަ

 ،21 ހުޅުމާލޭގެ %ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ބަާލއިރު

އިމާރާތުގެ ދޮރު  24އާއި މާލޭގެ % 25ވިލިމާލޭގެ %

 ފާހަގަވެފައިވެއެވެ.  ންހަނިކަ

 

 

އިމާރާތުގެ  49% މާލޭ ސިޓ ގެ މ ހުން ދިރިއުޅޭ

ދުވާރު ނެތެވެ. އެންމެ ގިނައިން ދުވާރު ކުރިމަތ ގައި 

މާލޭ ( އެވެ. 69ނެތްކަމަށް ފާހަގަވެފައިވަނ  މާޭލގަ )%

 ން ހަނިކަދުވާރު އިމާރާތުގެ ކުރިމަތިގައިވާ  16%ސިޓ ގެ 

އިމާރާތުގެ ކުރިމަތ ގައިވާ  68%އަދި ފާހަގަވިއެވެ. 

ށް އެރޭގޮތަށް ކައިރިހިސާބެއްގައި ރޭމްޕެއް ނުވަތަ ދުވާރަ

ށް ރަދުވާސްލޯޕެއް ނެތެވެ. އިމާރާތުގެ ކުރިމަތ ގައިވާ 

އެރޭގޮތަށް ކައިރިހިސާބެއްގައި ރޭމްޕެއް ނުވަތަ ސްލޯޕެއް 

ނެތްކަން އެންމެިގނައިން ާފހަގަވެފައިވަނ  ވިލިމާެލ 

 ( ގައެވެ.98%)

ށް ދުވާރައިމާރާތުގެ ކުރިމަތ ގައިވާ  41ގެ %މާލޭ ސިޓ 

ދި ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. އަ ންއެރުމަށް ހުރަސްތައް ހުރިކަ

 ގަށް އެންމެ ގިނައިން ފާހަހުރިކަމަ ތައްމިގޮތަށް ހުރަސް

އިމާރާތުގެ  54ފައިވަނ  މާލޭގައެވެ. މާލޭެގ %ވެ

މަށް ޓަށް ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި އެރުޕޭވްމަންކުރިމަތ ގައިވާ 

ހުރި  ފާހަގަވިއެެވ. ޖުމްލަގޮތެއްގައި ންހުރަސްތައް ހުރިކަ

ހުރަސްތަކަކ  މުދާ/ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނު 

 އި ފަކަނޑާދުވާރު އްޓަން ގަސް ބަހަ މާއިހުރު ބަހައްޓާފައި

 މާއި ހަނިވުދުވާރު  މާއި ހުރު ފައިގޮނޑި ބަހައްޓާ ހުރުމާއި

 މާއި ތުހަމައެއްގައި ނެއްއެ ށްގައި އަޅާފައިހުރި ގާތަދުވާރު

 ފައިދުއްވާ އުޅަނދު ޕާކްކޮށް ހުރުމާއި ފައިކުނި ބަހައްޓާ

 ހުުރމެވެ. ފައިހުރުމާއި ޕެލެޓް ބަހައްޓާ

 

 

ޓުގެ ޕޭވްމަންއިމާރާތުގެ ކުރިމަތ ގައިވާ  57ގެ %މާލޭ ސިޓ 

އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި ދަތުރުކުރުމަށް 

  88ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. ވިލިމާލޭގެ % ންހުރަސްތައް ހުރިކަ

އިމާރާތުގެ  59އާއި މާލޭގެ % 32% ހުޅުމާލޭގެ އާއި
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ރޮޅުލ  ގެ އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ފުދުވާރުކުރިމަތ ގައިވާ 

ގޮނޑ ގައި ދަތުރުކުރުމަށް ހުރަސްތައް ހުރިކަމަށް 

ފާހަގަވިއެވެ. ޖުމްލަގޮތެއްގައި ފާަހގަވެފައިވާ ހުރަސްތަކަކ ، 

ވަކި ހިސާބަކުން ދުވާރު  މާއިހުރު ފައިޑަސްބިން ބަހައްޓާ

ހަނިވުން، ކޮންސްޓްރަކްަޝްނ ސާމާނުހުރުން، ގާތައް 

 މާއިންޓު ބޯޑުހުރުކަރަ ާމއިއެއްހަމައެއްގައި އަތުރާފައިނެތު

 ދުވާރު މާއިހުރު ފައިކަނޑާދުވާރު ގަހެއް ބެހެއްޓުމަށް 

 ފައިހުރުމެވެ. ގަސް ޕޮޓާއި ގޮނޑި ބަހައްޓާ މާއިހަނިވު
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 ސޯޝަލް ހައުިސންގ ފްލެޓް 
 

 ށްހައުސިންގ ފްލެޓަސޯޝަލް  76ގެ %މާލޭ ސިޓ 

 ށް މިގޮތައިރު، ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި ވަނުމަށް ހުރަސްތައް ހުރި

ފައިވަނ  މާެލ ވެއެންމެ ގިނައިން ފާހަގަ ންހުރަސްތައް ހުރިކަ

  33% ވިލިމާލޭގެއަދި ގައެެވ.  81އާއި ހުޅުމާލޭ % 80%

ލެޓަށް ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި ފްސޯޝަލް ހައުސިންގ 

ޖުމްލަ ވިއެވެ. މަށް ފާހަގަވަނުމަށް ހުރަސްތައް ހުރިކަ

ހުރަސްތަކަކ  މުދާ/ ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ހުރިގޮތެއްގައި 

 މާއި ހުރު ފައިކުނި ބަހައްޓާ މާއިހުރު ފައިސާމާނު ބަހައްޓާ

  މެވެ.ގާތައް އެއްހަމައެއްގައި އަތުރާފައި ނެތު

 

 

ވަްނނަ  ށްސޯޝަލް ަހއުސިންގ ފްލެޓަ 79ގެ %މާލޭ ސިޓ 

 ން އޮޅިގަނޑެއް ހުރިކަ  ތަނުގައި ސްޓެޕެއް ނުވަތަ

ގަިއ ސާވޭކުރެވުނު ހުރިހާ ފައިވެއެވެ. އަދި މާލޭވެފާހަގަ

ސްޓެޕެއް  ސިންގ ފްލެޓަކަށް ވަންނަ ތަނުގައިސޯޝަލް ހައު

 ގެފައެވެ. ހުޅުމާލޭވެނުވަތަ އޮޅިގަނޑެއް ހުރިކަންވަނ  ފާހަގަ

 33ލެޓާއި ވިލިމާލޭގެ %ފް  ގސޯޝަލް ހައުސިން 81%

ށް ވަންނަ ތަނުގައި ސްޓެޕެއް ސޯޝަލް ހައުސިންގ ފްލެޓަ

 ވިއެވެ. ނުވަތަ އޮޅިގަނޑެއް ހުރިކަން ފާހަގަ

 

 

 ހައުސިްނގ ފްލެޓްތަކަްށ ބަލާއިރު ގެ ސޯޝަލްމާލޭ ސިޓ 

ފްލެޓްގަިއ ސްލޯޕެއް ނުވަތަ ރޭމްޕެއް ނެތްކަްނ  79%

އެވެ. މާލޭގަިއ ސާވޭކުރެވުނު ހުރިހާ ގަވެފައި ވެފާހަ

ވެ. ވިލިމާލޭެގ ްސލޯޕެއް ނެތެފްލެޓެއްގައި ރޭމްޕެއް ނުވަތަ 

ފްލެޓްގައި ސްލޯޕެއް ނުވަތަ  81ހުޅުމާލޭގެ %އާއި  33%

ސޯޝަލް  24ގެ %ވެއެވެ. މާލޭ ސިޓ ރޭމްޕެއް ހަދާފައިނު

 ކަން ހަނިވަންަނން ހުރި ދޮރު ށް ހައުސިންގ ފްލެޓަ

ސޯޝަލް  60ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. އަދި މާލޭގެ %

ސޯޝަލް  19ހައުސިންގ ފްލެޓާއި ހުޅުމާލޭގެ %

ކަން ވަންނަްނ ހުރި ދޮރު ހަނި ށްހައުސިންގ ފްލެޓަ

 ފާހަގަވެފައިވެއެވެ.
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ގެ ސޯޝަލް ހައުސިްނގ ފްލެޓްގެ ކުރިމަތ ގައިވާ މާލޭ ސިޓ 

 ގހައުސިން 3ފަިއވާއިރު %ވެފާހަގަ ންހަނިކަ ދުވާރު 7%

އެންމެ  ށްއަދި މިގޮތަ ވެ.ނެތެ  ދުވާރެއްކުރިމަތ ގައި  ފްލެޓް

 40ފައިަވނ  މާޭލގައެވެ. މާލޭގެ %ވެގިނައިން ފާހަގަ

 ދުވާރު ސޯޝަލް ހައުސިންގ ފްލެޓް ކުރިމަތ ގައިވާ 

ސޯޝަލް ހައުސިންގ  20ފައިވާއިރު %ވެހަނިކަން ފާހަގަ

 36ގެ %މާލޭ ސިޓ  ވެ.ނެތެ ދުވާރެއް ފްލެޓް ކުރިމަތ ގައި 

ށް ދުވާރަސޯޝަލް ހައުސިންގ ފްލެޓްކުރިމަތ ގައި އޮތް 

 އި ލ  ގޮނޑ ގައި އެރޭގޮތަށް ކައިރި ހިސާބެއްގަފުރޮޅު

ރޭމްޕެއް ނުވަތަ ސްލޯޕެއް ނެތެވެ. އަދި މާލޭގަިއ 

ސާވޭކުރެވުނު އެއްވެސް ސޯޝަލް ހައުސިންގ ފްލެޓެއްގެ 

ގޮނޑ ގައި އެރޭގޮތަށް  ށް ފުރޮުޅލ ދުވާރަކުރިމަތ ގައި އޮތް 

ކައިރި ހިސާބެއްގައި ރޭމްޕެއް ނުވަތަ ސްލޯޕެއް ނެތްކަން 

ހުޅުމާލޭގެ  އާއި 67ވެއެވެ. ވިލިމާލޭގެ %ވެފައިފާހަގަ

ސޯޝަލް ހައުސިންގ ފްލެޓް ކުރިމަތ ގައި އޮތް  19%

ށް ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި އެރޭގޮތަށް ކައިރި ދުވާރަ

  ވެ.ނެތެ ހިސާބެއްގައި ރޭމްޕެއް ނުވަތަ ސްލޯޕެއް

 ސޯޝަލް ހައުސިންގ ފްލެޓްކުރިމަތ ގައި 7ގެ %މާލޭ ސިޓ 

 ށް ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި އެރުމަށް ހުރަސްތައް ދުވާރައޮތް 

ގައި އިވެއެވެ. އަދި މާލެއާއި ވިލިމާލޭވެފަފާހަގަ ންހުރިކަ

ސާވޭކުރެވުނު ސޯޝަލް ހައުސިންގ ފްލެޓްތަކުގެ 

ށް  އެރުމަފުޮރޅުލ  ގޮނޑ ގައި ދުވާރަށްއޮތް  ކުރިމަތ ގައި

ސޯޝަްލ  10ހުރަހެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ހުޅުމާލޭގެ %

 ފުރޮޅުލ   ދުވާރަށްހައުސިންގ ފްލެޓް ކުރިމަތ ގަިއ އޮތް 

 ން ގޮނޑ ގައި އެރުމަށް ހުރަސްތައް ހުރިކަ

 ވާ ވެފައިޖުމްލަގޮެތއްގައި ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. ފާހަގަ

ހުރަސްތަކަކ  މުދާ/ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނު 

ސް ގަ މާއިހުރު ފައިކުނި ބަހައްޓާ މާއިހުރު އިފަބަހައްޓާ

 އި ފަކަނޑާ ދުވާރުގަސް ބަހައްޓަން  މާއިހުރު ފައިބަހައްޓާ

ގައި ގާތައް އެއްހަމައެއް އަތުރާފައިގައި ދުވާރު މާއިހުރު

 މާއި ސްލޯޕެއް ނެތު މާއިހަނިވުދުވާރު  މާއިނެތު ފައިރާއަތު

 ފައިބަހައްޓާފައި ހުރުމާއި ދުްއވާ އުޅަނދު ބަހައްޓާ ޕެލެޓް

 ހުރުން ހިމެނެއެވެ. 

ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ހުރިހާ ސޯޝަލް ހައުސިންގ 

ގެ އެއްކޮޅުން ދުވާރުފްލެޓްތަކެއްގެ ކުރިމަތ ގައިވާ 

އަނެއްކޮޅަށް އެއްވެސް ހުރަހަކާއި ނުލާ ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި 

ސޯޝަލް  50ގެ %ނަމަވެސް މާލޭ ދަތުރުކުރެވެއެވެ.

ގެ އެއްކޮޅުން ދުވާރުތ ގަިއވާ ކުރިމަ ހައުސިންގ ފްލެޓް

އަނެއްކޮޅަށް އެއްވެސް ހުރަހަކާއި ނުލާ ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި 

ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. ދަތުރުކުރުމަށް ހުރަސްތައް ހުރިކަމަށް 

 ފައި ޖުމްލަގޮތެއްގައި ހުރި ހުރަސްތަކަކ  ޑަސްބިން ބަހައްޓާ
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 އިފަބެންޗް އަދި ގޮނޑި ަބހައްޓާ މާއިހަނިވު ދުވާރު މާއިހުރު

ކަރަންޓު ބޯޑު  މާއިހުރު ފައިގަސް ބަހައްޓާމާއި ހުރު

އްގައި ނެތުން ހުރުމާއި ގާތައް އެއްލެވެލެ ފައިބަހައްޓާ

 ހިމެނެއެވެ.
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 އާްނމު ޚިދުަމތްޭދ އޮފ ސް އިާމރާްތަތއް 

  
 

ދޭ އޮފ ސް އިމާރާތަްށ ޚިދުމަތްާއންމު  46ގެ %މާލޭ ސިޓ 

 ހުރިކަންފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި ވަނުމަށް ހުރަސްތައް 

 ހުރިކަން ހުރަސްތައް  މިގޮތަށްފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި 

( 67އެންމެ ގިނައިން ފާހަގަުކރެވިފައިވަނ  )%

 33އާއި ހުޅުމާލޭގެ % 45ވިލިމާލޭގައެވެ. މާލޭގެ %

ޅުލ  ގޮނޑ ގައި ދޭ އޮފ ސް އިމާރާތަށް ފުރޮޚިދުމަތްއާންމު 

ފާހަގަވެފައިވެއެވެ.  ހުރިކަންވަނުމަށް ހުރަސްތައް 

އެއްގަމު ޖުމްލަގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ހުރަސްތަކަކ  

ބަހައްޓާފަިއ ޕެލެޓް  ދުއްވާ އުޅަނދު ޕާކްކޮށްފައި ހުރުމާއި

 މެވެ.ހުރުހަދާފައިއޮޅިގަނޑު އުސްކޮށް  ހުރުމާއި

 

 

 ށް ޚިދުމަތްދޭ އޮފ ސް އިމާރާތަންމު އާ  59ގެ %މާލޭ ސިޓ 

 ހުރިކަން ތަނުގައި ސްޓެޕެއް ނުވަތަ އޮޅިގަނޑެއް ވަންނަ

އާއި  67އެވެ. އަދި ވިލިމާލޭގެ %ވެފައިވެފާހަގަ

ދޭ އޮފ ސް އިމާރާތަށް ޚިުދމަތް( އާންމު 78ހުޅުމާލޭގައި )%

ސްޓެޕެއް ނުވަތަ އޮޅިގަނޑެއް  ވަންނަ ތަނުގައި

 ފައެވެ.ވެހުރިކަންވަނ  ފާހަގަ

ދޭ އޮފ ސް ޚިދުމަތްއާންމު  49ގެ %ލޭ ސިޓ މާ

އިމާރާތްތަކަށްވަދެވޭ ގޮތަށް ރޭމްޕެއް ނުވަތަ ސްލޯޕެއް 

އާއި ހުޅުމާލޭގެ  67، ވިލިމާލޭގެ %45. މާލޭގެ %ނެތެވެ

ވަދެވޭ  ދޭ އޮފ ސް އިމާރާތްތަކަށްޚިދުމަތްއާންމު  44%

 ވަތަ ސްލޯޕެއް ހެދިފައިނުވެއެވެ. ގޮތަށް ރޭމްޕެއް ނު

 

 

ދޭ އޮފ ސް ޚިދުމަތްއާންމު  19ގެ %މާލޭ ސިޓ 

 ހަނިކަން  ވަްނނަން ުހރި ދޮރުކަށް ތަތްއިމާރާ

އާއި  33ވިލިމާލޭގެ %،  18ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. މާލޭގެ %

 ދޭ އޮފ ސް އިމާރާތަށް ޚިދުމަތްއާންމު  11ހުޅުމާލޭގެ %

 ާފހަގަވެފައިވެއެވެ.  ހަނިކަންވަންނަން ހުރި ދޮރު 
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 ތަކުގެ ތްދޭ އޮފ ސް އިމާރާޚިދުމަތްގެ އާންމު މާލޭ ސިޓ 

ވާ ފާހަގަކުރެވިފައި ހަނިކަން ދުވާރު 27ކުރިމަތ ގައިވާ %

ދޭ އޮފ ސް އިމާރާތުގެ ޚިދުމަތްއާންމު  19%އިރު 

 ގޮތަށްމިފައެވެ. ވެނެތްކަންވަނ  ފާހަގަ ދުވާރުކުރިމަތ ގައި 

 45% މާލޭގައެވެ. މާލޭގެ ވެފައިވަނ އެންމެ ގިނައިން ފާހަގަ

ދުވާރު  ދޭ އޮފ ސް އިމާރާތުގެ ކުރިމަތ ގައިވާމަތްޚިދުއާންމު 

 ތަކުގެދޭ އޮފ ސްޚިދުމަތްއާންމު  27%ހަނިއިރު 

ލިމާލޭެގ ފައެވެ. ވިވެނެތްކަންވަނ  ފާހަގަ ދުވާރުކުރިމަތ ގައި 

ގެ ޚިދުމަތްދޭ އޮފ ސް އިމާރާތްތަކުއާންމު  17%

 ހަންޏެވެ.  ދުވާރުކުރިމަތ ގައިވާ 

 

 

ދޭ އޮފ ސް ދުމަތްޚިއާންމު  53ގެ %މާލޭ ސިޓ 

ފުރޮޅުލ   ދުވާރަށްކުރިމަތ ގައި އޮތް  ތަކުގެއިމާރާތް

ތަ ގޮނޑ ގައި އެރުމަށް ކައިރިހިސާބެއްގައި ރޭމްޕެއް ނުވަ

 63އެވެ. މާލޭގައި %ވެފަިއވެސްލޯޕެއް ނެތްކަން ފާހަގަ

އާންމު  22ހުޅުމާލޭގެ % އާއި 80ވިލިމާލޭގައި %

ގެ ރުދުވާކުރިމަތ ގައިވާ  ތަކުގެ ދޭ އޮފ ސް އިމާރާތްޚިދުމަތް

 . ކައިރި ހިސާބެއްގައި ރޭމްޕެއް ނުވަތަ ސްލޯޕެއް ނެތެވެ

ދޭ އޮފ ސް ޚިދުމަތްއާންމު  13ގެ %މާލޭ ސިޓ 

 ދުވާރަށް ކުރިމަތ ގައި ހުރި  ތަކުގެއިމާރާތް

ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި އެރުމަށް ހުރަސްތައް ހުރިކަން 

ލޭގެ  މާފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ފާހަގަކުރެވިފައިވަނ 

ދޭ އޮފ ސް ޚިދުމަތްއާންމު  20އާއި ވިލިމާލޭގެ % 19%

ޑ ގައި ގޮނ ފުރޮޅުލ  ދުވާރަށްގެ ކުރިމަތ ގައިވާ ތްތަކުއިމާރާ

 ހުރަސްތައް ހުރިކަަމށެވެ. ޖުމްލަގޮތެއްގައި އެރުމަށް 

ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ހުރަސްތަކަކ  އޮޅިގަނޑުހުރުން، 

މެވެ. ކޮށްފައިހުރުހުރުމާއި ދުއްވާއުޅަނދު ޕާކްއަޅާފައި ހޮޅި

ކަށް ތަތްނަމަވެސް ހުޅުމާލޭގެ އެއްވެސް އޮފ ސް އިމާރާ

 ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި އެރުމަށް ހުރަސްތައް ނެތްކަންވަނ 

 ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. 
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ޚިދުމަތްދޭ އޮފ ސް އާންމު  23ގެ %މާލޭ ސިޓ 

ގެ އެއްކޮޅުން ދުވާރުގެ ކުރިމަތ ގައި އޮތް އިމާރާތްތަކު

އަނެއްކޮޅަށް ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި ދަތުރުކުރުމަށް ހުރަސްތައް 

އާއި  38ފައިވެއެވެ. މާލޭގައި %ވެފާހަގަ ހުރިކަން

ގެ ކުރިމަތ ގައިވާ އޮފ ސް އިާމރާތްތަކު 20ވިލިމާލޭގެ %

އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި  ދުވާރުގެ

ފައިވާއިރު ވެފާހަގަ ންހުރިކަދަރުތުރުކުރުމަށް ހުރަސްތައް 

ހުޅުމާލޭގައި މިފަދަ ހުރަސްތައް ނެތްކަން 

ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. ޖުމްލަގޮެތއްގައި ފާހަގަވެފައިވާ 

ބަހައްާޓފައި ކަރަންޓު ބޯޑު މާއި ހަނިވު ދުވާރުހުރަސްތަކަކ  

ވަކި ހިސާަބކުން ހަނިވުމާއި ާގތައް  ދުވާރު ހުރުމާއި

އާންމު  5ވެ. މާލޭގެ %އެއްހަމައެއްގައި އަތުރާފައިނެތުމެ

ގައި ދުވާރުވާ  އިމާރާތުގެ ކުރިމަތ ގައިދޭ އޮފ ސްޚިދުމަތް

އާއި ހުޅުމާލޭގައި  އަޅާފައިވާއިރު ވިލިމާލެޑ ވޯޓަރިން ހޮޅި

 ވެފައިވެއެވެ.ނުވާކަން ފާހަގަ އަޅާފައިމިގޮތަށް ހޮޅި
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 ސްކޫލް
 

 ވަނުމަށް ުފރޮޅުލ ގޮނޑ ގައިސްކޫލަށް  14ގެ %މާލޭ ސިޓ 

އާިއ  13ފައިެވއެވެ. މާލޭގެ %ވެފާހަގަ ހުރަސްތައް ހުރިކަން

 ވަނުމަށް ސްކޫލަށް ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި 25ހުޅުމާލޭގެ %

 ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. ހުރަސްތައް ހުރިކަން

 

 

އް ސްކޫލަށް ވަންނަ ތަނުގައި ސްޓެޕެ 86% ސާވޭކުރެވުނު

ާފހަގަކުރެވިފައެވެ. މާލޭގެ  ނުވަތަ އޮޅިގަނޑެއް ހުރިކަން

( ސްކޫލަށް ވަންނަ 25 )%އާއި ހުޅުމާލޭގައި  13%

ސްޓެޕެއް ނުވަތަ އޮޅިގަނޑެއް ހުރިކަންވަނ   ތަނުގައި

ވޭކުރެވުނު ސްކޫލްތަކަށް ގަކުރެވިފައެވެ. ވިލިމާލޭގައި ސާފާހަ

 ވަންނަ ތަނުގައި ސްޓެޕެއް ނުވަަތ އޮޅިގަނޑެއް ނެތެވެ. 

 

 

ގެ ސްކޫލް 21%މި ދިރާސާގައި ބަލާލެވިފައިވާ 

ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގަިއ ވަދެވޭ ގޮތަށް ރޭމްޕެއް މައިދޮރާށިން 

 އާއި  25ނުވަތަ ސްލޯޕެއް ހެދިފައިނުވެއެވެ. މާލޭގެ %

ލ  ގޮނޑ ގައި ވަދެވޭ ސްކޫލަށް ުފރޮޅު 25ހުޅުމާލޭގެ %

ގޮތަށް ރޭމްޕެއް ނުވަތަ ްސލޯޕެއް ހެދިފައިނުވާކަން 

ވޭކުރެވުނު އެވެ. ނަމަވެސް ވިލިމާލޭގައި ސާވޭއިވެފާހަގަވެފަ

ކަށް ވަދެވޭގޮތަްށ ރޭމްޕެއް ނުވަތަ ސްލޯޕެއް ސްކޫލަހުރިހާ 

 ހެދިފައިވެއެވެ.

ހަނިކަން  ދުވާރުސްކޫލް ކުރިމަތ ގައިވާ  13މާލޭގެ % 

 ދުވާރު ސްކޫލް ކުރިމަތ ގައި  13ފާހަގަވެފައިވާއިރު %

އާއި ހުޅުމާލޭގެ  މާލެފައެވެ. އަދި ވިލިނެތްކަންވަނ  ފާހަގަވެ 

 ފުޅަލެވެ.  ދުވާރު ގައިވާ ސްކޫލް ކުރިމަތ 
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 ދުވާރުސްކޫލް ކުރިމަތ ގައި އޮތް  31ގެ %މާލޭ ސިޓ 

ޕެއް ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި އެރުމަށް ކައިރިހިސާބެއްގައި ރޭމް

އި އިވެއެވެ. މާލޭގަވެފަނުވަތަ ސްލޯޕެއް ނެތްކަން ފާހަގަ

 ދުވާރު ސްކޫލް ކުރިމަތ ގައިވާ  25% ހުޅުމާލޭގެ، 43%

ޕެއް އެރޭގޮތަށް ކައިރި ހިސާބެއްގައި ރޭމްޕެއް ނުވަތަ ސްލޯ

ކުގެ ވޭކުރެވުނު ސްކޫލްތަވިލިމާލޭގައި ސާނެތެވެ. ނަމަވެސް 

 ކައިރި ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި އެރޭގޮތަށް ދުވާރުކުރިމަތ ގައިވާ 

ހިސާބެއްގައި ރޭމްޕެއް ނުވަތަ ސްލޯޕެއް ހުރިކަން 

 ވެފައިވެއެވެ. ފާހަގަ

 

 

 ދުވާރުސްކޫލް ކުރިމަތ ގައި އޮތް  23ގެ %މާލޭ ސިޓ 

އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި ދަތުރުކުރުމަށް 

 29ފައިވެއެވެ. މާލޭގެ %ރެވިފާހަގަކު ހުރަސްތައް ހުރިކަން

އެއްކޮޅުން  ދުވާރުސްކޫލް ކުރިމަތ ގައިވާ  50ވިލިމާލޭގެ %

އަނެއްކޮޅަށް ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި ދަރުތުރުކުރުމަށް 

ފައިވާއިރު ހުޅުމާލޭގައި ވެހުރަސްތައް ހުރިކަމަށް ފާހަގަ

މިފަދަ ހުރަސްތައް ނެތްކަން ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. 

 ދުވާރު ޖުމްލަގޮތެއްގައި ފާހަގަވެފައިާވ ހުރަސްތަކަކ  

ވާ އިކުރިމަތ ގަ ސްކޫލްގެ 13މާލޭގެ % ވެ.ހަނިވުމެ

 އާއި  އިރު ވިލިމާލެފައިވާދުވާރުގައި ޑ ވޯޓަރރިން ހޮޅިއަޅާ 

ފައި ނުވާކަން ހުޅުމާލޭގައި މިގޮތަށް ޮހޅިއަޅާ

 ވެއެވެ.ފާހަގަވެފައި
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 ހޮސްޕިޓަލް 
 

 

ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި ގެ އެއްވެސް ހޮސްޕިޓަލަކަށް މާލޭ ސިޓ 

ތްކަްނ ހުރަހެއް ނެއެއްވެސް ވަދެނިކުތުމަށް 

ދުން ސަރަޙައްރ މާލޭފާހަގަވެފައިވެއެވެ. ގްރޭޓަ

ޓަލެއްގެ ކުރިމަތ ގައިވާ ކުރެވުނު ހުރިހާ ހޮސްޕިސާވޭ

އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް އެއްވެސް ހުރަހަކާއިނުލާ  ދުވާރުގެ

ޓަލެއްގެ ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި ދަތުކުރެވެއެވެ. ހުރިހާ ހޮސްޕި

ނގޭ ގޮަތށް މ ހުންނަށް ހި  ލޯފަން ދުވާރަކ ކުރިމަތ ގައިވާ 

 ނޫނެވެ.  ދުވާރެއްފައިވާ ފަރުމާކޮށްގެން ހަދާ
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 ފާމަސ  
 

 ފާމަސ އަށް ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި 38ގެ %މާލޭ ސިޓ 

ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. މާލޭގެ  ވަނުމަށް ހުރަސްތައް ހުރިކަން

ފާމަސ އަށް  50އާއި ވިލިމާލޭެގ % 54%

  ވަނުމަށް ހުރަސްތައް ހުރިކަންފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި

ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ހުޅުމާލޭގެ އެއްވެސް 

 ފާމަސ އަކަށް ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި ވަނުމަށް އެއްވެސް 

 ހުރަހެއް ނެތެވެ.

 

 

ވަންނަ ަތނުގައި  ފާމަސ އަށް 81%ސާރވޭކުރެވުނު 

ފާހަގަވެފައިވެއެވެ.  ޅިގަނޑެއް ހުރިކަންސްޓެޕެއް ނުވަތަ އޮ

އަދި މިގޮތަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވެފައިވަނ  ވިލިމާލެ 

 33އެވެ. ހުޅުމާލޭގެ %ގަ( 100( އާއި މާލޭ )100%%)

ފާމަސ އަށް ވަންނަ ަތނުގައި ސްެޓޕެއް ނުވަތަ އޮޅިގަނޑެއް 

 ރިކަން ފާހަގަވިއެވެ.ހު

 

 

ފާމަސ އަށް ވަދެވޭ  81ދުގެ %ސަރަޙައް ގްރޭޓަރ މާލެ

ގޮތަށް ރޭމްޕެއް ނުވަތަ ސްލޯޕެއް ހެދިފައިނުވެއެވެ. ވަކި 

، ވިލިމާލޭެގ 100ގެ %ސަރަޙައްދުތަކަށް ބަލާއިރު މާލޭވަކި 

ށް ވަދެވޭ ގޮތަށް ފާމަސ އަ 33އާއި ހުޅުމާލޭގެ % 100%

ގެ ސިޓ މާލެ  އް ނުވަތަ ސްލޯޕެއް ހެދިފައިނުވެއެވެ.ރޭމްޕެ

 ހަނިކަން ވަންނަން ހުރި ދޮރު ފާމަސ އަށް  29%

 50% ވިލިމާލޭގެ، 23ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. އަދި މާލޭގެ %

ށް ވަންނަން ހުރި ދޮރު ފާމަސ އަ 33އާއި ހުޅުމާލޭގެ %

 ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. ހަނިކަން
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ހަނިކަން  ދުވާރުފާމަސ  ކުރިމަތ ގައިވާ  8މާލޭގެ %

ކުރިމަތ ގައި ފާމަސ   46ފާހަގަވެފައިވާއިރު %

ގެ އާއި ހުޅުމާލޭ ހެންނަމަވެސް ވިލިމާލެނެތެވެ. އެދުވާރު

 ފާހަގަވެފައިވެއެވެ.  ދުވާރުތައް ފުޅާކަން

 ކުރިމަތ ގައި އޮތް ދުވާރު ފާމަސ   27ގެ %މާލޭ ސިޓ 

ޕެއް ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި އެރުމަށް ކައިރިހިސާބެއްގައި ރޭމް

އި ތަ ސްލޯޕެއް ނެތްކަން ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. މާލޭގަނުވަ

ކުރިމަތ ގައިވާ ފާމަސ   17އާއި ހުޅުމާލޭގެ % 14%

ތަ އެރޭގޮތަށް ކައިރި ހިސާބެއްގައި ރޭމްޕެއް ނުވަ ދުވާރު

 ވޭކުރެވުނު އެއްވެސް ލޯޕެއް ނެތެވެ. ވިލިމާލޭގައި ސާސް

އި ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގަ  ދުވާރުކުރިމަތ ގައިވާ  ގެފާމަސ އެއް

ޕެއް އެރޭގޮތަށް ކައިރި ހިސާބެއްގައި ރޭމްޕެއް ނުވަތަ ސްލޯ

 ނެތެވެ.

 

 ކުރިމަތ ގައި ހުރި ދުވާރުފާމަސ   13ގެ %މާލޭ ސިޓ 

ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި އެރުމަށް ހުރަސްތައް ހުރިކަން 

 50އާއި ވިލިމާލޭގެ % 14ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. މާލޭގެ %

ގޮނޑ ގައި އެރުމަށް  ފުރޮޅުލ  ދުވާރު ފާމަސ  ކުރިމަތ ގައިވާ 

 ހުރިހުރަސްތައް އެބަހުއްޓެވެ. ޖުމްލަގޮތެއްގައި 

 ދުވާރުހުރަސްތަކަކ  ދުއްވާއުޅަނދު ޕާކްކޮށްފައިހުރުމާއި 

އެރޭގޮތަށް ކައިރި ހިސާބެއްގައި ސްލޯޕެއް ނެތުމެވެ.  

ނަމަވެސް ހުޅުމާލޭގެ އެއްވެސް ފާމަސ އަކަށް ފުރޮޅުލ  

 . ރުމަށް ހުރަހެއް ނެތެވެގޮނޑ ގައި އެ

 ދުވާރުގެ ފާމަސ  ކުރިމަތ ގައި އޮތް  27% ސާވޭކުރެވުނު

ރުމަށް ރުކުއެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި ދަތު

 14ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. މާލޭގެ % ހުރަސްތައް ހުރިކަން

ފާމަސ    17އާއި ހުޅުމާލޭގެ % %100 ވިލިމާލޭގެ

ޅުލ  ފުރޮއްކޮޅަށް އެއްކޮޅުން އަނެ ދުވާރުގެކުރިމަތ ގައިވާ 

 ރުކުރުމަށް ހުރަސްތައް ހުރިކަމަންތުގޮނޑ ގައި ދަ

ކ  ހުރަސްތަކަ ހުރިފާހަގަވެފައިވެއެވެ. ޖުމްލަގޮތެއްަގއި 

މުާދ   މާއިފައިހުރުބަހައްޓާކަރަންޓު ބޯޑު  މާއިހަނިވު ދުވާރު

 މާއި ފައިހުރުހައްޓާކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނު ބަ

 ވާރުދު މާއިފައިހުރުދުވާރުމަތ  ބަހައްޓާގޮނޑިއާއި ބެންޗް 

 ގާތައް އެއްހަމައެއްގައި  ވަކި ހިސާބަކުން ހަނިވުމާއި

 އަތުރާފައިނެތުމެވެ. 
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 މިސްކިތްަތއް 
 

 މިސްކިތަށް ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި 64ގެ %މާލޭ ސިޓ 

ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. މާލޭގެ  ވަނުމަށް ހުރަސްތައް ހުރިކަން

 50ާއއި ހުޅުމާލޭގެ % 50ވިލިމާލޭގެ % 75%

 ވަނުމަށް ހުރަސްތައް މިސްކިތަށް ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި

ޖުމްލަގޮތެއްގައި  ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. ހުރިކަން

ގެ ކުރިމަތ ގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ހުރަސްތަކަކ  ރޭމްޕް

 ފައިހުރުމެވެ.ޕާކްކޮށް ސްޓެޕެއްހުރުމާއި ދުއްވާ އުޅަނދު 

 

އް ވަންނަ ތަނުގައި ސްޓެޕެ މިސްކިތަށް 55%ގެ މާލެ ސިޓ 

ާފހަގަވެފައިވެއެވެ. މާލޭގެ  ނުވަތަ އޮޅިގަނޑެއް ހުރިކަން

 50އަދި ހުޅުމާލޭގެ % 67ވިލިމާލޭގެ %، 50%

ވަންނަ ތަނުގައި ސްޓެޕެއް ނުވަތަ އޮޅިގަނޑެއް  މިސްކިތަށް

 ހުއްޓެވެ. 

 

ަތށް ވަންނަްނހުރި ދޮރު ގެ ހުރިހާ މިސްކިމާލޭ ސިޓ 

 27ގެ %ނަމަެވސް މާލޭ ސިޓ ފުޅާކަން ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. 

މިސްކިތައް ވަދެވޭ ގޮތަށް ރޭމްޕެއް ނުވަތަ ސްލޯޕެއް 

 33އާއި ވިލިމާލޭގެ % 50ގެ %ހެދިފައިނުވެއެވެ. މާލޭ

މިސްކިތަށް ވަދެވޭ ގޮތަށް ރޭމްޕެއް ނުވަތަ ސްލޯޕެއް 

އެވެ. ނަމަވެސް ހުޅުމާލޭގެ ހެދިފައިނުވާކަން ފާހަގަެވފައިވެ

  ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ސްލޯޕްހުރިކަން ފާހަގަވިއެވެ.

ހަނިކަމަށް  ދުވާރުމިސްކިތް ކުރިމަތ ގައިވާ  75މާލޭގެ %

ފާހަގަވެފައިވާއިރު ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ހުރިހާ 

ފުޅާކަން ފާހަގަވިއެވެ.  ދުާވރުމިސްކިތްތަކެއް ކުރިމަތ ގައިވާ 

 ދުވާރު މިސްކިތް ކުރިމަތ ގައި އޮތް  55% ސާވޭ ކުރެވުނު

މްޕެއް ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި އެރުމަށް ކައިރިހިސާބެއްގައި ރޭ

 ވިލިމާލޭގެ އާއި 75% މާލޭގެ ނުވަތަ ސްލޯޕެއް ނެތެވެ. 

ކުރިމަތ ގައިވާ މިސްކިތް  25އާއި ހުޅުމާލޭގެ % 67%

އެރޭގޮތަށް ކައިރި ހިސާބެއްގައި ރޭމްޕެއް ނުވަތަ  ދުވާރަށް

  ސްލޯޕެއް ނެތެވެ. 

 ދުވާރަށް ކުރިމަތ ގައި އޮތް މިސްކިތް 64% ސާވޭކުރެވުނު

ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި އެރުމަށް ހުރަސްތައް ހުރިކަން 

 ރިހާ މިސްކިތެއްގެ ހު ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. މާލޭގެ

ގައި އެރުމަށް ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ  ދުވާރުތަކަށްކުރިމަތ ގައިވާ 

ހުރަސްތައް ހުރިކަމަށް ފާހަގަވެފައިވާއިރު ވިލިމާލޭ އާއި 
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ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އި މިފަދަ ހުރަސްތައް ނެތެވެ. ހުޅުމާލޭގަ

 ދުއްވާއުޅަނދު ޕާކްކޮށްފައިހުރުމެވެ. ހުރި ހުރަހަކ  

  

 

 ދުވާރުގެ މިސްކިތް ކުރިމަތ ގައި އޮތް  27ގެ %މާލޭ ސިޓ 

ރުމަށް ރުކުއެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި ދަތު

އާިއ  50ފާހަގަވެފައިެވއެވެ. މާލޭގެ % ހުރަސްތައް ހުރިކަން

 ޓުގެޕޭވްމަންމިސްކިތް ުކރިމަތ ގައިވާ  33ވިލިމާލޭގެ %

އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި 

އެވެ. އިވެފާހަގަވެފަ ރުކުރުމަށް ހުރަސްތައް ހުިރކަންދަރުތު

 ރުގެ ދުވާނަމަވެސް ހުޅުމާލޭގެ މިސްކިތްތަށް ކުރިމަތ ގައިވާ 

ލ  ރޮޅުފު އަނެއްކޮޅަށް އެއްވެސް ހުރަހަކާ ނުލައިއެއްކޮޅުން 

ވެފައިވާ ޖުމްލަގޮތެއްގައި ފާހަގަގޮނޑ ގައި ދަތުރުކުރެވެއެވެ. 

ކަރަންޓު ބޯޑު  މާއިހަނިވު ދުވާރުހުރަސްތަކަކ  

ގައި މިސްކިތް ކުރިމަތ  50ގެ %މާލޭ މެވެ.ފައިހުރުބަހައްޓާ

ފައިވާކަން އަޅާރިން ހޮޅިރޑ ވޯޓަ ވާ ދުވާރުގައި

ގެ އާއި ހުޅުމާލޭ ނަމަވެސް ވިލިމާލެ ފާހަގަވެފައިވެއެވެ.

ކުރިމަތ ގައި ޑ ވޯޓަރރިން މިސްކިތްތަކުގެ 

 ވެ.އިފައިނެތެހޮޅިއަޅާ
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 ފިހާރަަތއް 
 

 

ފިހާރައަށް ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި  52ގެ %މާލޭ ސިޓ 

ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. މާލޭގެ  ތައް ހުރިކަންވަނުމަށް ހުރަސް

ފިހާރައަށް  18% ހުޅުމާލޭގެ އާއި 62ވިލިމާލޭގެ % 67%

ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި ވަނުމަށް ހުރަސްތައް ހުއްޓެވެ. 

ހަގަކުރެވުނު ހުރަސްތަކަކ  ޖުމްލަގޮތެއްގައި ފާ

 ބަހައްޓާފައި ހުރުމާއި ނު ރަކްޝަން ސާމާމުދާ/ކޮންސްޓް

ބަހައްޓާފަިއ ކަރަންޓް ފޮށި  ބަހައްޓާފައި ހުރުމާއިކުނި 

 ހުރުމާއި ގަސް ޕޮޓް ބަހައްޓާފައި ހުރުމެވެ.

 

 

ތަނުގައި ސްޓެޕެއް  ފިހާރައަށް ަވންނަ 87ގެ %މާލޭ ސިޓ 

 87މާލޭގެ %ވިއެވެ. ާފހަގަ ހުރިކަންނުވަތަ އޮޅިގަނޑެއް 

ފިހާރަައށް  86%ލޭގެ ހުުޅމާއާއި  92ވިލިމާލޭގެ %، 

ވަންނަތަނުގައި ސްޓެޕެއް ނުވަތަ އޮޅިގަނޑެއް ހުރިކަން 

ފިހާރައަށް ފުރޮޅުލ   83%ވިއެވެ. ސާވޭ ކުރެވުނު ފާހަގަ

ގޮނޑ ގައި ވަދެވޭ ގޮތަށް ރޭމްޕެއް ނުވަތަ ސްލޯޕެއް ނެތެވެ. 

ފިހާރައަށް  61އި ވިލިމާލޭގެ %އާރަފިހާ 91މާލޭގެ %

ގޮތަށް ރޭމްޕެއް ނުވަތަ ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި ވަދެވޭ 

ނެތެވެ. ވިލިމާލޭެގ އެއްވެސް ފިހާރައަކަށް  ސްލޯޕެއް

ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި ވަދެވޭ ގޮތަށް ރޭމްޕެއް ނުވަތަ 

ސާވޭގައި ވެ. ން ފާހަގަެވފައިވެއެނެތްކަ ސްލޯޕެއް

ފިހާރައަށް ަވންނަންހުރި ދޮރު ހަނިަކން  14% ބަލައިލެވުނު

 އެންމެ ބޮޑަްށ ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް

 ގައެވެ.  (15)% ފާހަގަކުރެވިފައިވަނ  ވިލިމާލެ

 

 

 ހަނިކަން  ދުވާރުކުރިމަތ ގައިވާ  ފިހާރަ  34ގެ %މާލޭ ސިޓ 

 ފިހާރަތަކުގެ ކުރިމަތ ގައި ދުވާރު  22އިވާއިރު %ވެފަފާހަގަ

 8އާއި ވިލިމާލޭގެ % 57ނެތެވެ. މާލޭގެ %

އެވެ. މާލޭގެ ވިފާހަގަ ހަިނކަން ދުވާރުފިހާރަކުރިމަތ ގައިވާ 

 ދުވާރު ފިހާރަކުރިމަތ ގައި  23އާއި ވިލިމާލޭގެ % 33%

 ނެތެވެ.   
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ކުރިމަތ ގައި އޮތް  ތަކުގެފިހާރަ 46% ސާވޭކުރެވުނު

ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި އެރޭ ގޮތަށް ކައިރި  ދުވާރަށް

ހިސާބެއްގައި ރޭމްޕެއް ނުވަތަ ސްލޯޕެއް ނެތްކަން 

ވެސް ރެވުނު އެއްކުސާވޭއެވެ. ވިލި މާލޭގަިއ އިވެފާހަގަވެފަ

ނޑ ގައި ފުރޮޅުލ  ގޮ ދުާވރަށްފިހާރައެއްގެ ކުރިމަތ ގައި އޮތް 

ލޯޕެއް އެރޭ ގޮތަށް ކައިރި ހިސާބެއްގައި ރޭމްޕެއް ނުވަތަ ސް

 ފިހާރަ  21ފިހާރައާއި ހުޅުމާލޭގެ % 50ނެތެވެ. މާލޭގެ %

ގޮތަށް  ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި އެރޭ ދުވާރަށްކުރިމަތ ގައި އޮތް 

 .އްގައި ރޭމްޕެއް ނުވަތަ ސްލޯޕެއް ނެތެވެކައިރި ހިސާބެ

 ދުވާރަށް ފިހާރަ ކުރިމަތ ގައިވާ  27ގެ %މާލޭ ސިޓ 

. ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ ހުރިކަންއެރުމަށް ހުރަސްތައް 

އްވާ އުޅަނދު ދު ހުރި ހުރަސްތަކަކ ޖުމްލަގޮތެއްގައި 

ލެޓް ޕެ ޕާކްކޮށްފައި ހުރުމާއި ކުނި ބަހައްޓާފައި ހުރުމާއި

 ްނސްޓްރަކްޝަން ސާމާނުމުދާ/ ކޮ ބަހައްޓާފައި ހުރުމާއި

 ފައިހުރުމެވެ. ބަހައްޓާ

 ދުވާރުގެ ފިހާރަ ކުރިމަތ ގައިވާ  43ގެ %މާލޭ ސިޓ 

 ޅަށް ދަތުރުކުރާއިރު ހުރަސްތަކާ އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮ

އާއި  50ވިލިމާލޭގެ % 61މާލޭގެ %ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ. 

އެއްކޮޅުން  ދުވާރުގެއިވާ ފިހާރަކުރިމަތ ގަ  43%ހުޅުމާލޭގެ 

 ހުރަސްތަކާ އަނެއްކޮޅަށް ދަތުރުކުރުމުގައި 

ތަކުގެ ތެރޭގައި ހުރަސް ވިކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ. އަދި ފާހަގަ 

ދާ/ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މު ޑަސްބިން ހުރުމާއި

ބެންޗު  ސާމާނުހުރުމާއި ދުވާރު ހަނިވުމާއި ގޮނޑި އާއި

ގައި އަތުރާފައި ބަހައްޓާފައި ހުރުމާއި ގާތައް ެއއްހަމައެއް

 ނެތުން ހިމެނެއެވެ. 
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 ރެސްޓޯެރންޓް 
 

 ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި ރެސްޓޯަރންޓަށް 79ގެ %މާލޭ ސިޓ 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ވަނުމަށް ހުރަސްތައް ހުރިކަން 

ހުރަސްތައް ހުރިކަމަށް އެންމެ ގިނައިން  މިގޮތަށް

( ވިލިމާލޭގައެވެ. މާލޭގެ 100ފާހަގަކުރެވިފައިވަނ  )%

ރެސްޓޯރަންޓަށް ފުރޮޅުލ   75އާއި ހުޅުމާލޭގެ % 79%

ގޮނޑ ގައި ވަނުމަށް ހުރަސްތައް ހުރިކަމަށް 

ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. ޖުމްލަގޮތެްއގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ 

މާއި ޕެލެޓް ޅަނދު ޕާކްކޮށްފައިހުރުހުރަސްތަކަކ  ދުއްވާއު

 މެވެ.ހަނިވު  ބަހައްޓާފައިހުރުމާއި ދުވާރު

 

 

ރެސްޓޯރަންޓަށް ވަންނަ ތަނުގަިއ  75ގެ %މާލޭ ސިޓ 

 ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އް ނުވަތަ އޮޅިގަނޑެއް ހުރިކަންސްޓެޕެ

 މި ކަން މިގޮތަށް ހުރިކަން އެންމެ ބޮޑަށް

ފާހަގަކުރެވިފައިވަނ  ވިލިމާޭލގައެވެ. ވިލިމާލޭގައި 

ސާރވޭކުރެވުނު ހުރިހާ ރެސްޓޯރެންޓަކަށް ވަންނަ ަތނުގައި 

އާއި  64ސްޓެޕެއް ނުވަތަ އޮޅިގަނޑެއް ހުއްޓެވެ. މާލޭގެ %

 ވަންނަ ތަނުގައި  ށް( ރެސްޓޯރެންޓ83ަހުޅުމާލޭގައި )%

ސްޓެޕެއް ނުވަތަ އޮޅިގަނޑެއް ހުރިކަންވަނ  

 ކުރެވިފައެވެ. ފާހަގަ

ރެސްޓޯރަންޓަށްވަދެވޭ  86% ދުގެސަރަޙައް ގްރޭޓާރ މާލެ

ގޮތަށް ރޭމްޕެއް ނުވަތަ ސްލޯޕެއް ހެދިފައިނުވެއެވެ. މާލޭގެ 

ރެސްޓޯރެންޓަށް ވަދެވޭ  83އާއި ހުޅުމާލޭގެ % 86%

ދިފައިނުވެއެވެ. ގޮތަށް ރޭމްޕެއް ނުވަތަ ސްލޯޕެއް ހެ

ވަދެވޭގޮތަްށ ވިލިމާލޭގެ އެއްވެސް ރެސްޓޯރެންޓަކަށް 

 ރޭމްޕެއް ނުވަތަ ސްލޯޕެއް ހެދިފައިނުވެއެވެ.

 ވަންނަން ހުރި ދޮރު ރެސްޓޯރަންޓަށް  7ގެ %މާލޭ ސިޓ 

އާއި  7ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. އަދި މާލޭގެ % ހަނިކަން

ވަންނަން ހުރި ދޮރު  ރެސްޓޯރަންޓަށް %8ހުޅުމާލޭގެ 

ނަމަވެސް ވިލިމާލޭގައި ފާހަގަވެފައިވެއެވެ.  ހަނިކަން

ޏެއް ދޮރެއް ހަން ރެސްޓޯރަންޓެއްގެ ކުރެވުނު އެއްވެސްސާވޭ

 ނޫނެވެ. 

 

ދުވާރު ރެސްޓޯރަންޓް ކުރިމަތ ގައިވާ  32ގެ %މާލޭ ސިޓ 

ރެސްޓޯރަންްޓ  25ފާހަގަކުރެވިފައިާވ އިރު % ހަނިކަން
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ރެސްޓޯރަންޓް  50މާލޭގެ %ދުވާރު ނެތެވެ. ކުރިމަތ ގައިވާ 

 36ހަނިކަން ފާހަގަވެފައިވާއިރު % ދުވާރުކުރިމަތ ގައިވާ 

އަދި  ގެ ކުރިމަތ ގައި ދުވާރު ނެތެވެ.ރެސްޓޯރަންޓް

ކުރިމަތ ގައި ދުވާރު  ރެސްޓޯރަންޓް 50ވިލިމާލޭގެ %

 ދުވާރު ހަނިކަން 17ނެތެވެ. ހުޅުމާލޭގެ %

ދުވާރު ރެސްޓޯަރންޓް ކުރިމަތ ގައި  8ފާހަގަވެފައިވާއިރު %

 ނެތެވެ. 

 

ރަންޓް ކުރިމަތ ގައި އޮތް ރެސްޓޯ 63ގެ %މާލޭ ސިޓ 

އި ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި އެރުމަށް ކައިރިހިސާބެއްގަ ދުވާރު

 .ވެފައިވެއެވެރޭމްޕެއް ނުވަތަ ސްލޯޕެއް ނެްތކަން ފާހަގަ

 ރެސްޓޯރަންޓް 64އާއި ހުޅުމާލޭެގ % 63% މާލޭގެ

އި އެރޭގޮތަށް ކައިރި ހިސާބެއްގަ  ކުރިމަތ ގައިވާ ދުވާރު

ވިލިމާލޭގަިއ ތެވެ. ރޭމްޕެއް ނުވަތަ ސްލޯޕެއް ނެ

ވާ ކުރެވުނު އެއްވެސް ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ ކުރިމަތ ގައިސާވޭ

އްގައި ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި އެރޭގޮތަށް ކައިރި ހިސާބެ ދުވާރު

 ރޭމްޕެއް ނުވަތަ ސްލޯޕެއް ނެތެވެ.

ރެސްޓޯރެންޓް ކުރިމަތ ގައި ހުރި  43ގެ %މާލޭ ސިޓ 

ން ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި އެރުމަށް ހުރަސްތައް ހުރިކަ ދުވާރު

 45އާއި ހުޅުމާލޭގެ % 44ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. މާލޭގެ %

އި ގޮނޑ ގަ  ފުރޮޅުލ  ދުވާރުރެސްޓޯރަންޓް ކުރިމަތ ގައިވާ 

ގެ ހުރަސްތައް އެބަހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް ވިލިމާލޭއެރުމަށް 

ށް މައެއްވެސް ރެސްޓޯރަންޓަކަށް ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި އެރު

 ވާފާހަގަވެފައިޖުމްލަޮގތެއްގައި ހެއްނެތެވެ. ހުރައިތުރު 

 މާއި ހުރަސްތަކަކ  ދުއްވާއުޅަނދު ޕާކްކޮށްފައިހުރު

 މާއިތުނެމަގުމަތ ގައި އަތުރާފައިވާ ގާތައް އެއްހަމައެއްގައި 

މުދާ/ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނު ބަހައްާޓފައިހުރުމާއި 

 މެވެ.ފައިހުރުޕެލެޓް ބަހައްޓާ

 

ރެސްޓޯރަންޓް އިމާރާތުގެ ކުރިމަތ ގައި  43ގެ %މާލޭ ސިޓ 

އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި  ދުވާރުއޮތް 

ވެއެވެ. ވެފައި ފާހަގަ ރުކުރުމަށް ހުރަސްތައް ހުރިކަންދަތު

ރެސްޓޯރަންޓް  27އާއި ހުޅުމާލޭގެ % 67މާލޭގެ %

އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ފުރޮޅުލ   ދުވާރުކުރިމަތ ގައިވާ 

 އިރު ކުރުމަށް ހުރަސްތައް ހުރި ނޑ ގައި ދަރުތުރުގޮ

ގައި މިފަދަ ހުރަސްތައް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވިލިމާލޭ

 ދުވާރު ޖުމްލަގޮތެއްގައި ފާހަގަވެފައިާވ ހުރަސްތަކަކ  

މުާދ  މާއިފައިހުރުމާއި ކަރަންޓު ބޯޑު ބަހައްޓާހަނިވު
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 ދުވާރު  މާއިކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނު ބަަހއްޓައިފައިހުރު

 ދުާވރުގެ ގާތައް އެއްހަމައަށްހަނިވުމާއި  ވަކި ހިސާބަކުން

ެރސްޓޯރަންޓް ކުރިމަތ ގައި  7އަތުރާފައިނެތުމެވެ. މާލޭގެ %

 ވާއިރު ވިލިމާލެ ފައިދުވާރުގައި ޑ ވޯޓަރރިންގ ހޮޅިއަޅާވާ 

ފައި ނުވާކަން ހުޅުމާލޭގައި މިގޮތަށް ހޮޅިއަޅާއާއި 

 ފާހަގަވެފައިވެއެވެ.
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 ޕާކް/ ާއންުމ ަތްނތަން 
 

ަނށް ފުރޮޅުލ  މްތަޕާކް/އާންމުތަ 39ގެ %މާލޭ ސިޓ 

ގޮނޑ ގައި ވަނުމަށް ހުރަސްތައް ހުރިއިރު މި ގޮތަށް އެންމެ 

( 63ގިނައިން ހުރަސްތައް ހުރިކަމަށް ފާހަގަވެފައިވަނ  )%

އެއްވެސް މާލޭގައެވެ. ވިލިމާލޭގައި ސާވޭ ކުރެވުނު 

ޕާކް/އާންމުތަންތަނެއްގައި ހުރަެހއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް 

ޕާކް/އާންމުތަންތަަނށް ފުރޮޅުލ   29ހުޅުމާލޭގެ %

ފާހަގަވިއެވެ.  ންގޮނޑ ގައި ވަނުމަށް ހުރަސްތަްއ ހުރިކަ

ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަވެފައިވާ ހުރަސްތަކަކ  ޕެލެޓް 

ސާމާނު  މުދާ/ކޮންސްޓްރަކްޝަން މާއިފައި ހުރުބަހައްޓާ

 މާއި ދުއްވާ އުޅަނދު ޕާކްކޮށްފައި ހުރު މާއިފައި ހުރުބަހައްޓާ

މަގު ހަނިވުމާއި ކަރަންޓު  މާއިހުރު ފައިކުނި ބަހައްޓާ

 ފޮށިހުރުމެވެ.

 

 

ޕާކް/އާންމުތަންތަަނށް ވަންނައިރު  22% ސާވޭގައި ބެލުނު

ފާހަގަވެފައިވެއެވެ.  ންސްޓެޕެއް ނުވަތަ އޮޅިގަނޑެއް ހުރިކަ

އި ހުޅުމާލޭގެ ޕާކް/އާންމު ތަންތަނުގައި ސްޓެޕެއް ވިލިމާލެއާ

 50ނުވަތަ އޮޅިގަނޑެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް މާލޭގެ %

ޕާކް/އާންމު ތަންތަނުގައި ސްޓެޕްހުރިކަން ވަނ  

 ފާހަގަވެފައެވެ.  

ކުރިމަތ ގައި  ތަނުގެޕާކް/އާންމުތަން 11%  ސިޓ ގެމާލޭ

. ފާހަގަވިއެވެ ންހަނިކަ ދުވާރު 22ނެތްއިރު % ދުވާރު

 ތަނުގެޕާކް/އާންމުތަން 50މާލޭގެ %އެގޮތުން، 

 25ފާހަގަވެފައިވާއިރު % ންހަނިކަ ދުވާރުކުރިމަތ ގައިވާ 

 %50  ސިޓ ގެމާލޭނެތެވެ. އަދި  ދުވާރެއް 

ފުރޮޅުލ   ދުވާރަށްޕާކް/އާންމުތަންތަން ކުރިމަތ ގައި އޮތް 

ހިސާބެއްގައި ރޭމްޕެއް ނުވަތަ  ގޮނޑ ގައި އެރުމަށް ކައިރި 

 ގިނައިން އެންމެ  ށްސްލޯޕެއް ނެތެވެ. މިގޮތަ

 ( މާލޭަގއެވެ.83ފާހަގަވެފައިވަނ  )%

 

ނުގެ ކުރިމަތ ގައި ންތަޕާކް/އާންމުތަ 25%  ސިޓ ގެމާލޭ

 ށް ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި އެރުމަށް ހުރަސްތައް ދުވާރަހުރި 

އާއި  33% ފައިވެއެވެ. އެޮގތުން މާލޭގެވެފާހަގަ ންހުރިކަ

ނުގެ ކުރިމަތ ގައި ހުިރ ްނތައާންމުތަ ޕާކް/ 29% ގެހުޅުމާލޭ
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 ން ށް ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި އެރުމަށް ހުރަސްތައް ހުރިކަދުވާރަ

ވެ. ނަމަވެސް ވިލިމާލޭގެ އެއްވެސް ވިއެފާހަގަ

 ވެ.ޕާކެއް/އާންމުތަނަކަށް ވަނުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއްނެތެ

ހުރަސްތަކަކ  ދުއްވާ އުޅަނދު  ވިޖުމްލަގޮތެއްގައި ފާހަގަ

ކުނި  މާއިހުރު ފައިޕެލެޓް ަބހައްޓާ ފައި ހުރުމާއިބަހައްޓާ

ހުރުމާއި މުދާ/ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނު  ފައިބަހައްޓާ

 މެވެ.ހުރު ފައިބަހައްޓާ

 

ކުރިމަތ ގައި  ތަނުގެއާންމުތަން/ޕާކް 31ގެ %މާލޭ ސިޓ 

އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި  ގެދުވާރުއޮތް 

ވެއެވެ. ވެފައިފާހަގަ ންއް ހުރިކަދަތުރުކުރުމަށް ހުރަސްތަ

 ިގނައިްނ ހުރަސްތައް ހުރިކަންއެންމެ  ށްމިގޮތަ

މި ފަދަ ވިލިމާލޭގެ  ަގއެވެ.( މާލ67ޭފައިވަނ   )%ވެފާހަގަ

 14ހުރަސްތައް ނެތްއިުރ ހުޅުމާލޭގެ %

އެއްކޮޅުން  ގެދުވާރުކުރިމަތ ގައި އޮތް  ތަނުގެއާންމުތަން/ޕާކް

ގޮނޑ ގައި ދަތުރުކުރުމަށް ހުރަސްތައް އަނެއްކޮޅަށް ފުރޮޅުލ  

ހުރަސްތަކަކ   ހުރިޖުމްލަގޮެތއްގައި ވިއެވެ. ފާހަގަ ންހުރިކަ

ދުވާރު ގަސް ބެހެއްޓުމަށް  މާއިހަނިވު ދުވާރު

 މާއި ހުރު ފައިދުއްވާ އުޅަނދު ބަހައްޓާ މާއިފައިހުރުކަނޑާ

ގާތައް  މާއިހުރު ފައިގޮނޑި ނުވަތަ ބެންޗު ބަހަްއޓާ

ޑަސްބިން ހުރުމާއި  މާއި ނެތުއެއްހަމައެއްގައި

  މެވެ.ހުރު ފައިމުދާ/ކޮންސްޓަރަކްޝަން ސާމާނު ބަހައްޓާ

 

ނުގެ ކުރިމަތ ގައި އޮތް ންތަޕާކް/އާންމުތަ 6ގެ %މާލޭ ސިޓ 

 ގގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޑ ވޯޓަރިންދުވާރު

އި މިގޮތަްށ އާއި ވިލިމާލޭގަހުޅުމާލެ ވެއެވެ.ފައިހޮޅިއަޅާ

 13މާލޭގެ % ނުވިނަމަވެސް ހޮޅިއަޅާފައި 

ގައި ދުވާރުނުގެ ކުރިމަތ ަގއި އޮތް ންތަޕާކް/އާންމުތަ

 ވެއެވެ. ފައިހޮޅިއަޅާ ގކޮންސްޓްރަކްޝަން ޑ ވޯޓަރިން
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 ބަސްހުއްޓި 
 

ބަސްހުއްޓިއަށް ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި  50ގެ %މާލޭ ސިޓ 

ފައިވެއެވެ. އަދި ވެފާހަގަ ހުރިކަންވަނުމަށް ހުރަސްތައް 

 80ބަސްހުއްޓިއާިއ ހުޅުމާލޭގެ % 20މާލޭގެ %

ބަސްހުއްޓިއަށް ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ަގއި ވަނުމަށް ހުރަސްތައް 

ހުރަސްތަކަކ ،  ހުރިފައިވެއެވެ. މިޮގތުން ވެފާހަގަ ހުރިކަން

ފަރުމާކޮށްފައި ހުިރގޮތުން ފުރޮޅުލ  ގޮނޑި ހުއްޓި ބަސް

ވާ ބެންޗައް ހަދާފައިގައި ހުއްޓ ބަސް  އިމާވަންނަން ޖާގަނެތު

 މާއި ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި ބަސް ހުއްޓ ގައިދިއުމަށް ޖާގަނެތު

 ޖާގަނެތުމާއި ބަސް ހުއްޓިއަށް އެރޭގޮތަށް މަޑުކުރުމަށް

 ސްލޯޕެއް ނެތުމާއި ދުވާރު އުސްވުން ހިމެނެއެވެ. 

 

ބަސްހުއްޓިައށް ވަންނައިރު ސްޓެޕެއް  10ގެ %މާލޭ ސިޓ 

 މިގޮތަށް ވެފައިވެއެވެ.ފާހަގަ ހުރިކަންއޮޅިގަނޑެއް ނުވަތަ 

މާލޭ ގައެވެ. ވެފައިަވނ  ހުޅުމާލޭއެންމެ ގިނައިން ފާހަގަ

ބަސްހުއްޓި އަށް  60ކުރެވުނު % ސާވޭގައި ސިޓ 

ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި ވަދެވޭ ގޮތަށް ރޭމްޕެއް ނުވަތަ ސްލޯޕެއް 

ނ  ވެފައިވަނެތެވެ. އަދި މިގޮތަށް އެންމެ ގިނައިން ފާހަގަ

 40އަދި މާލޭގެ % 80ގައެވެ. ހުޅުމާލޭގެ %ހުޅުމާލޭ

މްޕެއް ޓިއަށް ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި ވަދެވޭގޮތަށް ރޭއްބަސްހު

 ނުވަތަ ސްލޯޕެއް ނެތެވެ.

 

 ހުއްޓިއަށް ދާން އޮްނނަ ދުވާރަށް ބަސް 43ގެ %މާލޭ ސިޓ 

އި ރޭމްޕެއް ރިހިސާބެއްގައިފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި އެރޭގޮތަށް ކަ

އި އާ ހުއްޓިބަސް 25މާލޭގެ % ނެތެވެ. ނުވަތަ ސްލޯޕެއް

 ހުއްޓިއަްށ ދާން އޮންނަ ދުވާރަށްބަސް 67ހުޅުމާލޭގެ %

ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި އެރޭގޮތަށް ކައިރި ހިސާބެއްގައި 

 ރޭމްޕެއް ނުވަތަ ސްލޯޕެއް ނެތެވެ.   

 އަށް ދާން އޮންނަ ދުވާރަށް  ހުއްޓިބަސް 29ގެ %މާލޭ ސިޓ 

 ހުރިކަން ސްތައްފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި އެރުމަށް ހުރަ

 33ހުޅުމާލޭގެ %އާއި  25ވިއެވެ. މާލޭގެ %ފާހަގަ

ގޮނޑ ގައި އަށް ދާން އޮންނަ ދުވާރަށް ފުރޮޅުލ  ހުއްޓިބަސް

 ހުރިއިރު ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އެރުމަށް ހުރަސްތައް

ހަގަކުރެވިފައިވާ ހުރަސްތަކަކ  ކައިރި ހިސާބެއްގައި ފާ

ހަދާފައި ޓި މަތ ގައި ބަސް ހުއްދުވާރު މާއިސްލޯޕެއް ނެތު
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ބަސްހުއްޓި ކުރިމަތ ގައިވާ  20ގެ %ވެ. މާލޭ ސިޓ ހުރުމެ

 އަޅާފައި ގައި ކޮންސްޓަރަކްޝަން ޑ ވޯޓަރިންގ ހޮޅިދުވާރު

އެންމެ ގިނަިއން  ިމގޮތަށްފާހަގަވެފައިވާއިރު،  ހުރިކަން

 ( މާލޭަގއެވެ.40ފައިވަނ  )%ވެފާހަގަ
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 ސެލޫން 
 

ސެލޫނަށް ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި ވަނުމަށް  31ގެ %ސިޓ މާލޭ 

އ  ހުރަސްތައް އެންމެ ގިނަ މިފަދަ އިރު،ހުރަސްތައް ހުރި

ކަށް ކުރެވުނު ހުރިހާ ސެލޫނަސާވޭއި މާލޭގައެވެ. ވިލިމާލޭގަ

 އި ވަނުމަށް ހުރަސްތައް ހުރިކަން ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގަ

ސެލޫނަށް ފުރޮޅުލ   40ވެ. އަދި މާލޭގެ %ވިއެފާހަގަ

ހުޅުމާލޭގައި އިރު ގޮނޑ ގައި ވަނުމަށް ހުރަސްތައް ހުރި

ކުރެވުނު އެއްވެސް ސެލޫނަކަށް ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި ސާވޭ

 ހުރި ވަނުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތެވެ. ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި 

ހުރަސްތަކަކ  މުދާ/ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނު 

ގާތައް  މާއިހުރު ކުނި ބަަހއްޓައިފައި މާއިހުރު ބަހައްޓައިފައި

 ގަސް ބަހައްޓައިފައި  މާއިއެއްހަމައެއްގައި އަތުރާފައި ނެތު

 މެވެ. ހުރު ކަނޑާފައި ދުވާރުގަސް ބަހައްޓަން  މާއިހުރު

 

ސެޫލނަށް ަވންނަ ަތނުގައި ސްޓެޕެއް  81ގެ %މާލޭ ސިޓ 

ނުވަތަ އޮޅިގަނޑެއް ހުރިއިރު ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި 

 ތަނުގައި ސެލޫނަކަށް ވަންނަ ކުރެވުނު ހުރިހާސާވޭ

މާލޭގެ  އެވެ.ވިފާހަގަ ސްޓެޕެއް ނުވަތަ އޮޅިގަނޑެއް ހުރިކަން

ސެލޫނަށް ވަންނަަތުނގައި ސްޓެޕެއް ނުވަތަ  70%

  އޮޅިގަނޑެއް ހުރިކަންވަނ  ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

ށް ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި ސެލޫނަ  75ގެ %މާލޭ ސިޓ 

އިްނ ވިލިމާލެ ވެ.ސްޯލޕެއް ނެތެވަދެވޭގޮތަށް ރޭމްޕެއް ނުވަތަ 

ގައި ފުރޮޅުލ  ގޮނޑިއަށް އް ކުރެވުނު އެއްވެސް ސެލޫނެސާވޭ

މާލޭގެ  ނެތެވެ.ވަދެވޭގޮތަށް ރޭމްޕެއް ނުވަތަ ސްލޯޕެއް 

ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި  ސެލޫނަށް 80އާއި ހުޅުމާލޭގެ % 70%

ވަދެވޭގޮތަށް ސްލޯޕެއް ނުވަތަ ރޭމްޕެއް ނެތްކަން 

ވަންނަން ހުރި ސެލޫނަށް  13ގެ %ސިޓ މާލޭ ފާހަގަވިއެވެ. 

 20ފާހަގަވެފައިވެއެެވ. އަދި މާލޭގެ % ހަނިކަން ދޮރު

ސެލޫނަށް ވަންަނން ހުރި ދޮރު ހަނިއިރު ވިލިމާލެ އާއި 

ކުރެވުނު ސެލޫންތަކަށް ވަންަނން ހުރި ސާވޭހުޅުމާލޭގައި 

 ޅަލެވެ. ދޮރުތައް ފު

 

 ދުވާރު 19ކުިރމަތ ގައިވާ % ސެލޫންތަކުގެގެ މާލޭ ސިޓ 

ވެ. އަިދ ނެތެ ދުވާރުކުރިމަތ ގައި ސެލޫން  44އިރު %ހަނި

 މާލޭގައެވެ. ވެފައިވަނ އެންމެ ގިނައިން ފާހަގަ މިގޮތަށް
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ހަނިކަން  ދުވާރުކުރިމަތ ގައިވާ  ސެލޫންގެ 30މާލޭގެ %

 ދުވާރުކުރިމަތ ގައި  ސެޫލން 70%ފައިވާއިރު ވެފާހަގަ

ކުރެވުނު ސާވޭމަވެސް ވިލިމާލެއާއި ހުޅުމާލޭގައި ނަ ނެތެވެ.

 ފުޅާކަން  ދުވާރުކުރިމަތ ގައިވާ  ހުރިހާ ސެލޫނެއްގެ

އެވެ. ވިފާހަގަ

 

 ދުވާރަށްމަތ ގައި އޮތް ސެލޫން ކުރި 44%ގެ މާލޭ ސިޓ 

 ޕެއް ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި އެރުމަށް ކައިރިހިސާބެއްގައި ރޭމް

ކުރެވުނު ސާވޭ. ވިލިމާލޭގައި ނުވަތަ ސްލޯޕެއް ނެތެވެ

ގެ ކައިރި ދުވާރުއެއްވެސް ސެލޫނެއްގެ ކުރިމަތ ގައިވާ 

 މާލޭގެ  އި ރޭމްޕެއް ނުވަތަ ސްލޯޕެއް ނެތެވެ.ހިސާބެއްގަ

ސެލޫން ކުރިމަތ ގައިވާ  40މާލޭގެ %ސެލޫނާއި ހުޅު 33%

ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި އެރޭގޮތަށް ކައިރި  ދުވާރަށް

 ހިސާބެއްގައި ރޭމްޕެއް ނުވަތަ ސްލޯޕެއް ނެތެވެ. 

ހުރިހައި ސެލޫނެއްގެ  ނު ކުރެވުސާވޭވިލިމާލޭގައި 

ގޮނޑ ގައި އެރުމަށް  ފުރޮޅުލ  ދުވާރަށްކުރިމަތ ގައިވާ 

 ސެލޫން 33% އިމާލޭގަ އިރު ހުރަސްތައް ހުރި

ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި އެރުމަށް  ދުވާރަށްކުރިމަތ ގައިވާ 

ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ހުރަސްތައް ހުރި

ހުޅުމާލޭގެ އެއްވެސް ސެލޫނަކަށް ފުރޮޅުލ   އެހެންނަމަވެސް

ޖުމްލަ ގޮތެއްގަިއ އެރުމަށް ހުރަހެއް ެނތެވެ.  ގޮނޑ ގައި

 މާއި ހުރަސްތަކަކ  ދުއްވާ އުޅަނދު ޕާކްކޮށްފައިހުރު ހުރި

މުދާ/ ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އި ހުރުމާއިބަހައްޓާފަގަސް ޕޮޓް 

 ޕެލެޓް ބަހައްޓައިފައި ބަހައްޓާފައި ހުރުމާއިސާމާނު 

 ހުރުމެވެ. 

ގެ ދުވާރުކުރިމަތ ގައި އޮތް  ސެލޫން 78ގެ %މާލޭ ސިޓ 

ރުމަށް އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި ދަތުރުކު

މާލެއާއި ވެއެވެ. ވެފައިފާހަގަ  ހުރިކަންހުރަސްތައް 

ކުރެވުނު ހުރިހާ ސެލޫނެއްގެ ސާވޭވިލިމާލޭގައި 

ޅުލ  އްކޮޅަށް ފުރޮއެއްކޮޅުން އަނެ ދުވާރުގެކުރިމަތ ގައިވާ 

 ހުރިކަންތުރުކުރުމަށް ހުރަސްތައް ގޮނޑ ގައި ދަ

 ސެލޫން ކުރިމަތ ގައިވާ  60އެވެ. ހުޅުމާލޭގެ %ވިފާހަގަ

 ތައްދަތުރުކުރުމަށް ހުރަސްގޮނޑ ގައި ގައި ފުރޮޅުލ ދުވާރު

 ހުރި ޖުމްލަގޮތެއްގައި ފާހަގަވެފައިވެއެވެ.  ހުރިކަން

އްވާ ދު މާއިހުރު ހުރަސްތަކަކ  ކަރަންޓް ބޮޑު ބަހަްއޓައިފައި

 ބަހައްޓާފައިގަސްޕޮޓް  މާއިއުޅަނދު ޕާކްކޮށްފައިހުރު

އްގައި ގައި އަތުރާފައިވާ ގާތައް އެއްހަމައެދުވާރު ހުރުމާއި

 ނެތުން ހިމެނެއެވެ. 
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 ގިަމތަ  ފެރ 
 

ޑ ގައި ފުރޮޅުލ  ގޮނ ގިމަތައަށްހުރިހާ ފެރ  ގެ މާލޭ ސިޓ 

އަށް ގިމަތައަދި ފެރ  ވަދެވޭގޮތަށް ސްލޯޕެއް ހެދިފައިވެެއވެ. 

އެރުމަށް އެއްވެސް  ދުވާރަށްވަނުމަށާއި ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި 

  ވެފައިވެެއވެ.ހުރަހެއް ނެތްކަން ފާހަގަ

  

 އޭޓ ެއމް 
 

ގެ ހުރިހާ އޭޓ އެމްައކަށް ވަދެވޭގޮތަށް ރޭމްޕް މާލޭ ސިޓ 

ައދި އޭޓ އެމްއަށް ފުރޮޅުލ   ނުވަތަ ސްލޯޕް ހެދިފައިވެއެވެ.

އެރުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް  ދުވާރަށްގޮނޑ ގައި ވަނުމަށާއި 

ކުރުވުނު ސާވޭނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ 

ފުރޮޅުލ   ދުވާރަށްހުރިހާ އޭޓ އެމްއެއްގެ ކުރިމަތ ގައިވާ 

 ހުރިކަން ގޮނޑ ގައި އެރޭގޮތަށް ކައިރި ހިސާބުގައި ސްލޯޕް

ގެ ދުވާރުފާހަގަވެފައިވެއެވެ. އޭޓ އެމްގެ ކުރިމަތ ގައިވާ 

އަނެއްކޮޅަށް އެއްވެސް ހުރަހަކާ ނުލައި ފުރޮޅުލ  ޅުން އެއްކޮ

 ގޮނޑ ގައި ދަތުރުކުރެވެއެވެ. 
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 ނިްނމުން 
 

ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި މާލޭ  މިދިރާސާއިން ފާހަގަވެފައިވަނ 

ސިޓ ގައި ދަތުރުކުރުމަށް ގިނަގުނަ ގޮންޖެހުންތަކާިއ 

ކުރިމަތިލާންޖެހޭކަމެވެ. އަިދ ގިނަހުރަސްތަކަކ  

އިމާރާތްކުރުމުގައި ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި އުޅޭފަރާތްތަކަށް 

ފަސޭހަކަމާއެކު ވަދެނިކުމެވޭގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިގެން 

ސްތަކެއް ކަމެވެ. އެގޮތުން ހެދިފައި ނުވާތ  ކުރިމަތިވާ ހުރަ 

އެންމެ ގިނައިން ފާހަގަކުރެވިފަިއވާ ހުރަސްތަކަކ  ތަނަށް 

ވަންނައިރު ސްޓެޕެއް ނުވަަތ އޮޅިގަނޑެއް ހުރުމާއި 

ފުރޮޅުލ ގޮނޑިއަށް ވަދެވޭގޮތަށް ސްލޯޕެއް ނުވަތަ ރޭމްޕެއް 

ނެތުމެވެ. މ ގެ އިތުރުން ގިނަ މަގުތަކާއި ދުވާރު 

ރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި އުޅޭފަރާތްތަކަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނ  ފު

ފަސޭހަކަމާއެކު ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް ނޫންކަން 

ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މައިގަނޑު 

ހުރަސްތަކަކ  ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި ދެވޭވަރަށްވުރެ ދުވާރު 

ފުޅާކޮށް  ދުވާރުހަނިވުމާއި ދުވާރު ނެތުމާއި 

ގައި ސްލޯޕް ނުވަތަ ރޭމްޕެއް ރުދުވާހަދައިފައިވ ނަމަވެސް 

ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޕޭވްމަންޓަްށ އެރޭނެގޮތެއް ނެތުމެވެ. 

މ ގެ އިތުރުން ދުއްވާ އުޅަނުދ ޕާކްކޮށްފައި ހުރުމުގެ 

ސަބަބުން ފުރޮޅުލ  ޮގނޑ ގައި ޕޭވްމަންޓަށް އެރޭނެގޮތެްއ 

ނެތުމާއި މަގުގައި އަތުރާފައިވާ ގާތައް 

މަތ ގައި ދުވާރު އެއްހަމައެއްގައިނެތުމެވެ. އަދި

މުދާ/ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނު، ކަރަންޓު ފޮށި، ގަސް 

މުށި، ކުނި، ގޮނޑި އާއި ޑަސްބިން ފަދަ ތަކެތި 

ކަނޑާފައި  ދުވާރުބަހައްޓާފައިހުރުމާއި ގަސް އިންުދމަށް 

ހުރުމުގެ ސަބަބުން ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް 

ކު ދިއުމަށްޓަކައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ފަޭސހަކަމާއެ

މ ގެ  ގިނަގުނަ ގޮންޖެުހންތަކާ ކުރިަމތި ލާންޖެހެއެވެ.

އިތުރުން ސާރވޭކުރެވުނު ބައެއް ތަންތަނުގައި ސްލޯޕް 

ހުރިކަމުގައި ވިޔަސް ސްލޯޕްގެ ކުރިމަތ ގައި ސްޓެޕެއް 

 ހުރިކަން ފާހަގަވެފައިވެއެވެ.

ދަތުރު ފަތުރުކުރުމުގެ ނިޒާމްތަކަށް ބަލާއިރު މާލޭ ސިޓ ގައި 

ދުއްވާ ބަސްތައް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނ  ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި 

އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން އެރޭގޮތަށެވެ. އަދި ފުރޮޅުލ  

ގޮނޑ ގައި އުޅޭފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ޒޯން 

ވެސް ބަސް ހުއްޓިތައް ބަހުގައި ފާގަކޮށްފައި ހުރެއެވެ. ަނމަ

ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ގޮތުން ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި އުޅޭ 

ފަރާތްތައް ބަސްހުއްޓިއަށް ަވނުަމށް ކައިރި ހިސާބެއްގައި 

ސްލޯޕެއް ނެތުމާއި ބަސްހުއްޓިއަށް ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި 

ވަދެވޭނެ ޖާގަނެތުމާއި ފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި މަޑުކުރުމަށް 

 ހަގަވެފައިވެއެވެ. ޖާގަނެތްކަން ދިރާސާގައި ފާ

އެހެންކަމުން މާލޭ ސިޓ ގައި ުފރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި އުޅޭ 

ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތް 
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ހެދުމަށްޓަކައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަން 

ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިަފދަ ހުރަސްތައް ނައްތާލައި 

ތްތަކަށްވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނަނ ފަރާ

އެހެންމ ހުންނެކޭ އެއްފަދަިއން އެއްތަނުން އަނެއްަތނަށް 

ފަސޭހަކަމާއެކު ގޮސް އުޅުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަކ  

ހަމައެކަނި ވަކި މުއައްސަސާއެއްގެ ނުވަތަ 

މުއައްސަސާތަކެއްގެ ޒިންމާއެއްނޫންކަމާއި މިއ  އެންމެންގެ 

ތަކެއް ޒިންމާއެއްކަމަށް ބަލައި ގިަނގުނަ މަސައްކަތް

ކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެގޮތުން ފުރޮޅުލ  

ގޮނޑ ގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަްށ 

ފަސޭހަކަމާއެކު ދެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގައި ޢާންމުެގ 

ޒިންމާއެއްވާ ކަމާއި ޢާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަކ  ވަރަށް 

  ދެކެމެވެ.  މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ކޮމިޝަނުން
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 ން ފާހަގަކުރާ މުިހންުމ ަކންކަން ކޮމިޝަނު 
 

ކުރިއަށްއޮތްތާގައި މާލޭ ސިޓ ގެ މަގުތަށް ފަރުމާކުރާއިރުއާއި މަރާމާތުކުރާއިރު ފުރޮޅުލ ގޮނޑިގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް  .1

ބައިނަލްއަޤްާވނ  މިންގަނޑުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެކަށ ގެންވާ  ހެލިފެލިވެ އުޅުމަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން

 ފުޅާމިނެއްގައި ދުވާރު ހެދުމަށް ސަމާލުކަންދިނުން. 

މާލޭ ސިޓ ގެ މަގުތަށް ފަރުމާކުާރއިރުއާއި މަރާމާތުކުރާއިރު ފުރޮޅުލ ގޮނޑިގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ެހލިފެލިވެ އުޅުމަްށ  .2

 ދެކޮޅުގައި ސްލޯޕެއް ނުވަތަ ރޭމްޕެއް ހެދުން. ދުވާރުގެ  ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ދުވާރުގައި ކަރަންޓު ބޯޑު ބައްާޓއިރުއާއި ގަސް އިންދުމަށް ދުވާރު ކަނޑާއިރު ދުވާރުގެ ފުޅާ މިނަށް ބެލުަމށްފަހު  .3

ސާބެއްގައި ފުރޮޅުލ  ގޮނޑ ގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ދަތުރުކުރުމަށް އެަކށ ގެންވާ ފުޅާމިނެއް ދުވާރުގެ ހުިރހާ ހި

 ބެހެއްޓުން.

ނުމާއި ދައުލަތުގެ ދުވާރުގައި މުދާ، ކުނި އަދި އެހެނިހެން ސާމާނު ނުބެހެްއޓުމަށް ާއންމުންނަށް މައުލޫާމތު ފޯރުކޮށްދި  .4

 މިފަދަ ކަންތައްަތށް މޮިނޓަރކޮށް ބެލުން.  ފަރާތުން

ޒޯންތަކުގައި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުްނ ންގ ކޮށްގެން ހެދިފައިާވ ޕާކިޚާއްޞަފުރޮޅުލ ގޮނޑ ގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް  .5

ދުން ޢިވާޤަ ންގެ ފަރާތުންޓްރެފިކް ޕޮލިހުޕާކްކުރަމުންދާކަން ދިރާސާގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ވެ، މިފަދަ ޕާކިންޒޯންތަށް 

 ކުރުން.މޮނިޓާ

ބުރުވެރިކަމާއެކު އާންމު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އިމާރާތްތައް ފުރޮޅޫލ ގޮނޑ ގައި އުޅޭފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއި އަ .6

ފަރުމާކުރުން. އަދި މިފަދައިން ހެދިފައި ނެްތ  ،ބައިަނލްއަޤްާވމ  މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ،ވަދެނިކުމެވޭގޮތަށް

ތަންތަނުގައިވެސް ފުރޮޅުލ  ގޮނޑިގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އިމާރާތަށް ވަދެނިކުމެ އުޅެވޭނެ އެަކށ ގެންވާ ނިޒާމެްއ 

 ޤާއިމުކުރުން.

ކާއި ގިމަތަތަްއ ބަސް ހުއްިޓތައަބުރުވެރިކަމާއެކު ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށްޓަކައި  ގޮނޑ ގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށްފުރޮޅުލ   .7

ށްގެން މަޑުކޮ މިތަްނތަނުަގއި ަތށް ޤާއިމުކުރުމަށާއިގޮތް  ރާފޭޭބނެއަބޭނުންކުރުމަްށ، މިތަްނތަނަށް ވަެދވޭނެ ގޮތްތަކާއި 

 ތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަިތން އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ބައްޓަންންކުރުން.ބަިއނަލްއަޤްވާމ  ިމންގަނޑުގޮތަށް ތިބެވޭ 

 މަގުތަކުގައި އަޅާފައިވާ ގާތައް އެއްހަމައެއްގައި އަބަދުވެސް ބެހެއްުޓމަށްޓަކައި މަގުތައް ޤަވާޢިދުން ަމރާމާތުކުރުން. .8
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ހެން އާްނމުންގެ އަމަލުތަްށ އެފަރާތްތަކަށް ދަތިނުާވނޭއި ޅުލ  ގޮނޑ ގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ދަތިވާނޭގޮތައް ޕާކްނުކުމާފުރޮ .9

އިން ޢާއާގެ ޒަރ މ ޑ  މ ސް އާއި ރޭޑިއޯ  އާއި ގާ، ޓ ވ ހޭލުންތެރިކުުރމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަށް ހިން ބެހެއްޓުމަްށޓަކައި

 ނަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮްށދިނުން.އާންމުން

މ  އުސޫލުތަކަށް ްށ ފަރުމާކުރުމުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމ ހުން ދިރިއުޅޭ އިމާތާތްކާއި އާންމު ޚިދުމަތްދޭ އިމާރާތްތަ .10

 ރިޢާޔަތްކޮށް. މިހާރު ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތަށް ތަންފ ޒުކުރުމަށް ބާރުެއޅުން.
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