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c 
 ތަޢާރަފް 

 

ކީ ނެޝަނަްލ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރ / އެމް. އެން. ޑީ. ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ޕްޭލނަ މި

 ކެވެ.ފައިވާ ޕްލޭނެދާއުންސިލްގެ އެއްބާރުލުމާއެކު ހައެފް  އާއި ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގުޅިގެން އަތޮޅު ކަ

ތައްޔާރުވާނެ ގޮތާއި، ކާރިސާގެ ވަގުތު  ދުރާލާ ށްޢާރަފާއި، ރަށުގައި ކާރިސާތަކަމި ޕްލޭންގައި ރަށުގެ ތަ 

 ފައިވާނެއެވެ.ނާ ން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ހިމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި ކާރިސާގެ ފަހު

 ޭބނުންޮކށްގެން  ުމޖުތަމަޢުގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ތަމްީރނުކޮށް ތަާފތު އުކުޅުތައްމި ޕްލޭން ހެދުމަށް ނިލަންދޫގެ 

ފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން ރައްޔިތުންނާއި ރަށުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ/ޖަމާޢަތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާ

 މަޢުލޫމާތު ހޯދައިފައިވާނެއެވެ.

ގޮތަށް ތަންފީޒު ކުރެވޭނީ މީގެ ބައިތައް ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި  އެންމެ އެކަށީގެންވާ މި ޕްލޭން

 ގުޅުވާލެވުމުންނެއެވެ.

 

 ޕްލޭން ގެ މަޤުޞަދު: 

މި ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭންގެ މަޤުޞަދަކީ ރަށްަރށުގަިއ ހިނގާ ކާރިސާތަކާއި ހާދިާސތަކަށް 

 ހުރި ހިރާސް ކުޑަކުރުމުގައި ނުރައްކާތަކުން ތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާއަރައްކާ ގައި ހުރިތަކުރަށުފެންވަރުގައި އިޖާބަދިނުމާިއ، ރަށް

އެ ރަށެއްގައި ހުރި އިންސާނީ ޤާބިލްކަމާއި  އަދި ރަށެއްގެ މުޖުތަމަޢު ބާރުވެރިކުރުމުގެ ވިޔުގައެއް ޤާއިމް ކުރުމެވެ.  އެ

ރުގަިއ ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަެނ، އެރަށަކަށް ކުރިމަތިވާ ކަންކަމަށް އިޖާބަދިނުމާއި ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް ރަށުފެންވަ

  ދެނެގަނެ އެާއއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމެވެ. ކުރެވޭނެ ކަންކަން 

 

 ޕްލޭން ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް:

ޤާއިމް ކުރެވޭ ގައި ލްރ މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަީނ ރަށު ކައުންސިޑިޒާސްޓަ

މެނޭޖްމެންޓް ޔުނިޓުންނެވެ. ރަށުފެންވަރުގައި ކާރިސާގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި ވަސީލަތްތައް އިތުރުކުރަން  ޒާސްޓަރޑި
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މަސައްކަތް ކުރުމާއި އަދި ކާރިސާގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ަރށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އާއި، ރަށުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި 

 ހިމެނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީވެސް މިޔުނިޓުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

 

 ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭން ރިޕޯޓު ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ގޮތް:

 5ޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލެވިފައިވަީނ، ފ. ނިލަންދޫގައި ކުރިއަށްެގންދެުވނު މިރަށުގެ ޑިޒާސް

 ދުވަހުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިންނެވެ. މި ތަމްރީނު ބެހިގެން ވަނީ ދެ ބަޔަކަށެވެ. ފުރަތަމަ ބައިގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތަކީ 

ކަމާއި ޤާބިލްކަމުގެ ދިރާސާއެއް ހެދުމެވެ. އަދި ދެވަނަ ބައިގައި ކުރެވުނު މުޖުތަމަޢުގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ރަށުގެ ނާޒުކު 

މަސައްކަތަކީ ފުރަތަމަ ހެދިފައިވާ ދިރާސާއަށް ބިނާކޮށް ރަށުގެ ކާރިސާ އާއިބެހޭ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭންއެއް 

 އެކުލަވާލުމެވެ. 

 

މި ރިޕޯޓުގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި ިހމަނާފައިވާނީ ރަށުފެންވަރުގައި ާކރިސާގެ ކަންކަން ބަލަހައްާޓނެ ޮގތުގެ 

 ޕްލޭންއެވެ. އެއަށްފަހު ކުރެވުނު ދިރާސާގައި ބޭނުންކުރި އުކުޅުތަކުން ލިބުނު މަޢުލޫާމތެވެ. 
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 : ކާރިސާގެ ކަންކަން ެބލެެހއްޓުމުގެ ޕްޭލން 1ސެކްޝަން 
 ތައާރަފް ރަށުގެ . 1

 އަތޮޅު)ފ.އަތޮޅު(   ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު:

 ނިލަންދޫ  ރަށް:

 53  ބިމުގެ ބޮޑުމިން )ހެކްޓަރ(:

 ދަނޑުބިމުގެ ބޮޑުމިން )ހެކްޓަރ(:
 

 އާބާދީ އަދި ގޯތި ގެދޮުރެގ މަޢުލޫމާތު  1.1
 

 އުމުރު ފުރާ އަންހެން  ފިރިހެން 
 އަހަރު  0 – 1 34 38
 އަހަރު  2 – 6 108 120
 އަހަރު  7 – 18 238 233
 އަހަރު  19 – 35 381 366
 އަހަރު  64 – 36 218 252
 އަހަރުން މަތި  65 42 46

 ޖުމްލަ އާބާދީ:  1021 ޖުމްލަ އަންހެން:  1055ޖުމްލަ ފިރިހެން:
 ގެދޮރުގެ އަދަދުޖުމްލަ ގޯތި  މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޯތި ގެދޮރުގެ އަދަދު މީހުން ދިރިނޫޅޭ ފަޅު ގޯތި ގެދޮރުގެ އަދަދު

172 251 423 
  ްއޮކްޓޫބަރުގެ ނިޔަލަށެވެ.  2016ގައިވާ އާބާދީގެ މަޢުލޫމާތު ނެގިފައިވަނީ މިތާވަލ 

 މުޖުތަމަޢު ބިނާވެފައިވާޮގތް:

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިަލންދުއަކީ އަތޮޅުގެ އެންމެ ދެކުނަށް އޮންނަ ފ.އަތޮޅުގެ އަތޮޅުވެރިކަން 
. އަދި ފޫޓެވ3,400ެރަށުގެ ދިގުމިނަކީ  މޭލެވެ. 75ރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރާރަށް މާލެއާދެމެދު ހުންނަނީ ކުރާރަށެވެ. މިރަށާއި 

ިމއީ އަތޮޅުގެ އާބާދީގެ ގޮުތންނާިއ ބިމުގެ ގޮުތން އެންެމބޮޑު   ހެްކޓަރެވެ. 53ފޫޓެވެ. ރަށުެގ ބޮޑުމިނަކީ 4700ފުޅާމިނަކީ 
 އާބާދީއަކީ ޖުމްލަ އޮކްޓޫބަރުގެ ނިޔަލަށް މިރަށުގެ 2016  .ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށެކެވެގޮތުން ރާއްޖޭގައި  މިރަށަކީ ތާރީޚީ  ރަށެވެ.

މުޖުތަމަޢު ބިނާެވފައިވާ ގޮތަށް ބަާލއިރު އެންމެ ގިނަ ކަމަްށ އެވެ.  1055އަދި ފިރިހެން  1021އަންހެން އެއީ އެވެ.  2076
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އާބާދީ އިތުރުވަމުންދާ ނިސްބަްތ  2000ފެންނަނީ ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ޒުވާނުންނެވެ. ނަމަވެސް 

 މަދު ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 
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 އަރަްއކާތައް  ށުގައިހުރިރަ 1.2
މި ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ރަށުން ހޯދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުން ރަށުގައި އަރައްކާގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަތައް 

 ތިރީގައި އެވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އަދި ލިސްޓް އެވަނީ ވަކި ތަރުތީބަކުން ނޫނެވެ. 

 އެހެނިހެން  އިގްތިޞާދީ  އިޖްތިމާޢީ 

 ގުޅުން ކުޑަވުން ދާއިރާތަކުގެ 
ސިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރަނގަޅު 

 ސަރަޙައްދެއްނެތުން 
 ރަށްގިރުން 

ރައްޔިތުންގެ މުއައްސަސާތަކަށް ކުރާ އިތުބާރު 
 ކުޑަވުން 

 އުދައެރުން  ނެތުން  ންރަނގަޅު ޑޮކްޓަރު

 ދަނޑެއްނެތުން  ޅައެކަށީގެންވާ ފުޓްބޯ
ބޭނުންކުރާނެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި 

 އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ނެތުން 
 ފެންބޮޑުވުން 

 މަދިރިގިނަވުން  އޮޑިދޯނިފަހަރު މަދުވުން  ކުށްކުރާ މީހުން ގިނަވުން 

 ކުނިމެނޭޖްކުރާނެ ނިޒާމެއް ނެތުން 
މީހުން ދިރުއުޅޭ ސަރަޙައްދުގައި 

 ސިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރުން 
 

  އްމައްސަލަތަކަރަންޓްގެ  ގެ މައްސަލަތައް ގިނަވުން ނަރުދަމާ ނިޒާމު 

 އްޔަރުވުން ޣަތަ  ފެން
ގޭސް ގުދަންތައް އާންމު ރައްޔިތުން 

 ގައި ހުރުން ތަދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދު 
ޕްރޮގްރާމްތައް  މަށް ހިންގާހޭލުންތެރިކުރު

 މަދުވުން 
އަޑިގުޑަންވުމާއި ވާރޭވެހޭ ދުވަސްވަރު މަގުތައް 

 ފެން ބޮޑުވުން. 
ޔިތުން އެންޓަނާތައް އާންމު ރައް

 ތަކުގައި ހުރުން.ސަރަޙައްދު ދިރިއުޅޭ 
 އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި އިމާރާތެއް ނެތުން 

 ފެން ހިންދާ ނިޒާމެއް ނެތުން  މާލްވުން ހުކުޑަކުދިންނަށް އި
ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޕްލޭނެއް 

 ހެދިފައިނެތުން.
 ތެރިކަން ނެތުން ކާރިސާގެ ކަންކަމަށް ހޭލުން  މަގުމައްޗަށް ކުނިއެޅުން  ބިދޭސީން އިތުރުވުން 

 ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން 
ސްކޫލްގައި ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި 

 ލެބޯޓްރީއެއް ނެތުން 
 ރަށުގައި ހިޔާދޭ ގަސްތައް މަދުވުން 

 އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ބަނދަރެއްނެތުން  އިޖްތިމާޢީ ގުޅުން ކުޑަވުން 
މުއްސަސާތަކުގައި ރަނގަޅު ސެކިއުރިޓީ 

 ން ސިސްޓަމެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައިނެތު
 ހޭޅިފަށުން ގަސްކެނޑުން   ސިޔާސީ ކޯޅުން ބޮޑުވުން 

   ދުންފަތުގެ އިސްޢުމާލް ކުރާ މީހުން އިތުރުވުން 

  ލާޤް ދަށްވުން ޚުކިޔަވާ ކުދިންގެ އަ
ސާފުތާހިރުކަން ގެ ހޮޓާ ކެފޭ ފަދަ ތަންތަނު

 ކުޑަވުން 
 

ތަފްސީލުކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ އަރައްކާތަކަށެވެ. ތިރީގައި މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މި ޕްލޭންގަިއ 
 އަރައްކާތައް ލިސްޓު ކުރެވިފައިވަނީ މުޖުތަމަޢުއިން އިސްކަންދޭ ަތރުތީބުންނެވެ.

 ވިއްސާރަ ވުމުގެ ސަބަބުން ެފން ބޮޑުވުން.  1އަރައްކާ  .1

 އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް 2އަރައްކާ  .2

އުދައެރުން  3އަރައްކާ  .3
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 ތަންތަން ދައްކުަވއިދޭ ޗާޓު ރަްއކާތެރި ރަށުގެ . 2
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ރައްކާތެރި ސަރަހައްދުތައް

 އަޘާރީ ސަރަހައްދު

 

A 

 B ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް

 C ސްޓޭޖު ސަރަހައްދު

 D ބޯޅަދަނޑު

 

  ބޯހިޔާވަހިކަން

 ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

 

A 

 B ފ. އަތޮޅުގެ

 C ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

 D ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
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 އިާޖބަ ދިނުމަށް މުއައްސަސާތަކުްނ އަމަލު ކުރާނެގޮތް  /ދުކާރިސާ އަށް ަރއް. 3
 ރަށު ކައުންސިލް  3.1

 މިހާރު ހުރި ކަންތައްތައް  ކަންތައްތައް ބޭނުންވާ  ތަފުސީލު އިތުރު 
 ކާރިސާގެ 
 ފަހުން 

 ކާރިސާގެ 
 ވަގުތު 

 ކާރިސާގެ 
 ކުރިން 

 އިޖާބަ ދިނުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް 

ރަށުގެ ުހރިހާ ަރއްޔިތުންނަށް މެެސޖް ައޑު 
އިޭވނެ ގޮތަށް ރަުށގެ އެކި ސަަރޙަްއދުަތކުގައި 

 ސްޕީކަރު ހަރުުކރުން 
 ރައްޔިތުްނނަށް ެމސެޖް ފޯރުކޮްށދިނުން  ×   އަުޑގަދަ ކުާރއިން ޮގވުން  ސިސްޓަެމއް ހޯުދން ރަނަގޅު ަސއުންޑު 

 ރަށުގެ އެހެން ުމވަްއަސސާތަކަށް އެްނުގން ×     

ަސރަަޙއްާދއި ހުަޅނގު ރައްޔިތުން އާާސރީ 
ަސރަަޙއްަދށް އެއްުކރާނެ ފަޭސހަ ބަނަދރު 

 މަގުތަެކއް ކަނަޑއެޅުން.

ްއދަކީ އާާސރީ ރައްކާެތރި ސަަރހަ
ސަރަަހއްާދއި ހުަޅނގު ބަނަދރު 

ޔިތުންަނށް އެްނގުން/ ކަން ަރއްސަަރޙަްއދު
ރައްކާެތރި ސަަރހަްއދަށް ަރއްޔިތުން 

 ގެްނދިޔުމަށް ެވހިކަލެއް ހޯުދން 

އާާސރީ ސަަރަޙއްާދއި ހުޅަނގު 
ހުރިހާ ބަނަދރު ަސރަަޙއްަދށް 

ރައްޔިތުން ޖަމާުކރުން/ ެވހިކަލް 
 ތަކުގައި އުފުލުން 

 

 ތަންތަނަށް ގެްނިދޔުން ރައްޔިތުން ރައްކާެތރި ×  

    ×  
ކާރިާސގެ ަވގުތުަގއި ކަންަތއްތައް ހިނާގ ގޮތް އަތޮޅު ަކއުންސިލަށް 

 ރިޕޯޓް ކުރުން 

  
ރައްޔިތުްނގެ ފިާހރަ )އައްަޑނަ(/ 

އެހެން ފިހާރަތަުކން ެއއްޗެހި 
 ފޯރުކޮށްދިުނން 

× ×  
ޙާލަެތއްަގއި ކާބޯތަކެތި  ކާބޯތަކެތީގެ ދަތިކަން ިދމާެވއްޖެ 

 ފޯރުކޮށްދިުނން 

 އަންަނއުނު ފަދަ ތަކެތި ފޯރުކޮށް ދިނުން   × ×   
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 ސިއްހީ މަރުކަޒު / ހޮސްޕިޓަލް  3.2

 މިހާރު ހުރި ކަންތައްތައް  ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް  ތަފުސީލު އިތުރު 
 ކާރިސާގެ 
 ފަހުން 

 ކާރިސާގެ 
 ވަގުތު 

 ކާރިސާގެ 
 ކުރިން 

 ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް އިޖާބަ ދިނުމަށް 

 ތައްޔާރީ ހާލަތަށް ގެނަުއން ހޮސްޕިޓަލު  × × ×   

 ން ސްޓޭންޑް ަބިއގައި ބޭތިްއބުން ޑޮކްޓަރުންާނއި ނަރުހު × × ×  ޑޮކްޓަރުން ައދި ނަރުހުން  

 × × ×  ރަނަގޅު ފެްނވަެރއްގެ ހޯެލއް ހޯދުން  
ައވަހަށް ެދވޭނެ ފަސްޓް އެއިްޑގެ ިޚދުަމތް އެްނމެ ފަސޭަހއިން އެްނމެ 

 ގޮތަށް އިްނތިޒާމްަތއް ހަަމޖެްއސުން 

 ފަންނުެވރި މީހުްނނާިއއެކު ުމވައްޒަުފން ގްރޫޕްތަކަށް ބެހުން  × × ×   
 

 ތައުލީމީ އިދާރާތައް )ސުކޫލް، ޕްރީ ސުކޫލް(  3.3

 މިހާރު ހުރި ކަންތައްތައް  ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް  ތަފުސީލު އިތުރު 
 ކާރިސާގެ 
 ފަހުން 

 ކާރިސާގެ 
 ވަގުތު 

 ކާރިސާގެ 
 ކުރިން 

 އިޖާބަ ދިނުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް 

 ާސގެ ޙާލަުތގައި ެއންމެްނނަށް ބޯހިާޔވަހިކަން ފޯރުކޮްށދިނުން ކާރި × × ×  ޓެންޓެއް ހެދުން  

   × × × 
ތަނަށްގެްނނަ ކާބޯތަކެތި ެއންމެްނނަށް ލިބޭނެ ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް 

 އިންތިާޒމް ކުރުން 

   × × × 
ން ިޚދުަމތް ފަސޭހަިއްނ ދެވޭނެ ގޮތަކަށް ުގރޫޕްތަކަށް ތަނުގެ ުމވަްއޒަފު

 ބަހާލުން 
 

 ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  3.4

 މިހާރު ހުރި ކަންތައްތައް  ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް  ތަފުސީލު އިތުރު 
 ކާރިސާގެ 
 ފަހުން 

 ކާރިސާގެ 
 ވަގުތު 

 ކާރިސާގެ 
 ކުރިން 

 ކަންތައްތައް އިޖާބަ ދިނުމަށް ކުރެވިދާނެ 

 މަަސއްކަތްތަށް ކުރުން ޖެހޭ ކައުންސިާލއި ުގޅިެގން ކުރަން  × × ×   

 ރަށުގެ އަމަން އަމާންަކން ބެލެހެއްޓުން  × × × ފުލުހުން 8 އިތުރު ުމައއްޒަފުން  



 

  

ޕްލޭން ފ.ނިލަންދޫ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް   
       9 

 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  3.5

 ހުރި ކަންތައްތައް މިހާރު  ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް  ތަފުސީލު އިތުރު 
 ކާރިސާގެ 
 ފަހުން 

 ކާރިސާގެ 
 ވަގުތު 

 ކާރިސާގެ 
 ކުރިން 

 އިޖާބަ ދިނުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް 

 މެގަފޯުނން/ ަސއުންޑު ިސސްޓަމް  
މެގަފޯުނން ޮގވުމަށް އެހީތެރިަކން 

 ×   ދިނުން 
ކަމަށް ެގެނސް އާލީ މޯނިްނގ ރަުށގެ ކޮމެޓީ މެމްަބރުްނގެ ަސމާލު

 ފެށުން ތެރޭަގއި 

 ރައްކާެތރި ސަަރަޙއްދަކަށް ީމހުން އުފުުލން  ×   އުފުލަން ބޭނުންުކރާނެ ުއޅަނދެއް ޯހދުން  

 
ކާބޯތަކެތި ބޭނުްނވާ ފަރާތްތަަކށް އެތަކެިތ 

 ފޯރުކޮށްދިުނން 
 ކާބޯތަކެތި އުފުން    × 

 

 ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  3.6

 މިހާރު ހުރި ކަންތައްތައް  ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް  ތަފުސީލު އިތުރު 
 ކާރިސާގެ 
 ފަހުން 

 ކާރިސާގެ 
 ވަގުތު 

 ކާރިސާގެ 
 ކުރިން 

 އިޖާބަ ދިނުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް 

 
ްނގޭނެ ސައުްނޑް ރައްޔިތުްނނަށް އެ
 ފޯނެއް ޯހދުން  ސިސްޓަެމއް/ ެމގަ

މުާއސަލާތީ ވަސީލަތްަތއް 
ބޭނުންކޮްށގެން ެއހެން 

މުައއްަސސާތައް އަދި އާންމު 
 ރައްޔިތުްނނަށް އެްނގުން 

 ސަމާލު ކަމަށް ެގނަުއން  ×  

  
ލީފް ލެޓް/ ކަންތައްތައް ކުރަްނވީ 

 ކަމާިއގުުޅން ހުރި މަޢުލޫާމތު ދިނުން  × ×  ގޮތުގެ ގަިއޑް ލައިން 

ހާދިާސަގއި ކަންހިނގާ ދިޔަޮގތާއި، ިލުބނު 
ގެއްުލމާއި ޭބނުްނވާ ސާާމނާއި ކަންަތއްަތކުގެ 

 ސެންަޓރަށް ފޮުނވުން މަޢުލޫމާތު ޑިާޒސްޓަރ 
  × ×  

ހާދިާސގެ މަޢުލޫާމތު/ ކަންހިނގާ ދިޔަ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޑިާޒސްޓަރ 
 ސެންޓަރަށް ެއންުގން 

ކުއްލި ހާލަތެއްަގއި މީުހންނާއި ތަކެތި 
 އުފުލުން ޖެިހއްޖެަނމަ ބޭުނން ކުރުން.

 ވެހިކަލްގެ ޚިުދމަތް ފޯރުކޮށް ދިުނން  × × × ކާރު، ވޭްނ، ލޯންޗް، ދޯނި  
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 ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު  3.7

 މިހާރު ހުރި ކަންތައްތައް  ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް  ތަފުސީލު އިތުރު 
 ކާރިސާގެ 
 ފަހުން 

 ކާރިސާގެ 
 ވަގުތު 

 ކާރިސާގެ 
 ކުރިން 

 އިޖާބަ ދިނުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް 

ިތބުުމގެ ކާރިާސގެ ހާލަތުަގއި މީހުން 
 އިންތިާޒމް ހަަމޖެްއސުން 

 ބޯހިޔާަވހިކަން ފޯރުކޮށް ިދނުން  × × × އެކަށީެގންވާ ާޖަގއެއް އޮތުން  ފަދަ ތަކެތި  ބެޑްޝީޓް، ބާީލސް

ކަމާިއގުޅޭ ގޮތުން ކައުްނސިލިްނގ ދިުނާމއި 
 އިތުރު މަޢުޫލމާތު ފޯރުކޮށް ިދނުން 

 މީހުންނަށް ަކުއންސިލިްނގ ދިނުން  ބޯހިޔާާވހި ކަމުަގއި ތިބޭ  × ×  ކައުންސިލިްނގ ޭދނެ ފަރާެތއް 

 

 އައިސް ޕްލާންޓް  3.8

 މިހާރު ހުރި ކަންތައްތައް  ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް  ތަފުސީލު އިތުރު 
 ކާރިސާގެ 
 ފަހުން 

 ކާރިސާގެ 
 ވަގުތު 

 ކާރިސާގެ 
 ކުރިން 

 އިޖާބަ ދިނުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް 

 ސައުްނޑު ސިސްަޓމް  
މުވާޞަލާތީ ވަސީލަތްަތއް 
 ބޭނުންކޮްށގެން ެއންުގން 

 ގެަނއުން ސަމާލްކަމަށް  ×  

މިފަދަ ޙާލަެތްއގައި ަޒރޫރީ ނޭުނންތައް ފުއްދޭ 
 ވަރަށް ކަަރންޓް ދޫކުރުން 

 
ކިލޯވޯޓުގެ ޖަަނރޭޓަރެއް  250
 ހުރުން 

 ކަރަންޓް ކެނޑޭ ހާލަތެްއގައި ކަަރންޓް ދިނުން   × 

 ތަކެތި އުފުލުމުގެ އެހީތެރިަކން ދިނުން   × × ގާޑިޔާ ބޭުނން ކުރުން  ޕިކަޕް 

 

 

 ލައިފް ފާމަސީ  3.9

 މިހާރު ހުރި ކަންތައްތައް  ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް  ތަފުސީލު އިތުރު 
 ކާރިސާގެ 
 ފަހުން 

 ކާރިސާގެ 
 ވަގުތު 

 ކާރިސާގެ 
 ކުރިން 

 އިޖާބަ ދިނުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް 

ޒާސްޓަރ ސެންޓަާރއި ހަސްޓް ެއއިޑް ޑި
 ޓީމާއި ުގޅިެގން އެހީެތރިކަން ފޯރުކޮްށިދނުން 

 ފަސްޓް އެއިްޑގެ ިޚދުަމތް ދިނުން   × × ބޭނުްނވާނެ ަވޞީލަތްތައް  އެހީެތރިކަން މީހުްނގެ 
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 ޖަމިއްޔަތުއް ޝަބާބު  3.10

 މިހާރު ހުރި ކަންތައްތައް  ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް  ތަފުސީލު އިތުރު 
 ކާރިސާގެ 
 ފަހުން 

 ކާރިސާގެ 
 ވަގުތު 

 ކާރިސާގެ 
 ކުރިން 

 އިޖާބަ ދިނުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް 

 ×   މެަގރ ފޯނުން ޮގވުން  މެަގރ ފޯން/ ަސއުންޑް ިސސްޓަމް  
ކްލަބު މެްމބަރުްނގެ ަސމާލުކަމަށް ެގެނސް އާލީ ވާިނންގ ަރށު 

 ތެރޭަގއި ފެށުން 

 ރައްކާެތރި ތަނަކަށް މީހުން އުފުލުން   ×   އުފުލަން ބޭނުން ުކރާ އުަޅނދު  

 
ކާބޯތަކެތި ބޭނުްނވާ ފަރާތްތަަކށް އެތަކެިތ 

 ފޯރުކޮށްދިުނން 
 ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްިދނުން    × 

 

 ނިލަންދޫ ޔަންގް ޖެނެރޭޝަން  3.11

 މިހާރު ހުރި ކަންތައްތައް  ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް  ތަފުސީލު އިތުރު 
 ކާރިސާގެ 
 ފަހުން 

 ކާރިސާގެ 
 ވަގުތު 

 ކާރިސާގެ 
 ކުރިން 

 އިޖާބަ ދިނުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް 

ބޯހިާޔވެހިކަން ފޯރުކޮށް ދިުނން. ކާބޯތަކެތި 
ފަރުާވއށް ެއދޭ މީހުްނނަށް ފަސްޓް ެއިއޑް 

 ދިނުން 
   ×  އިތުރު ވެހިކަލްތަކެއް ޭބނުްނވުން 

މާލީ ގޮތުންާނއި ތަކެތީގެ ގޮތުން ަރއްިޔތުންނަށް އެހީެތރިކަން 
 ފޯރުކޮށްދިުނން 

ފަރުވާ ައށް އެދޭ މީހުން ހޮސްޕިޓަލަށް 
 ގެްނދިޔުން 

 ވޮލެންޓިައރުން ފޯރުކޮްށދިނުން   ×  މީހުން 10 ބޭުނންުވން  ންައރުންޓަތުރު ވޮލައި

 

 ކޭބަލް ޓީވީ  3.15

 މިހާރު ހުރި ކަންތައްތައް  ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް  ތަފުސީލު އިތުރު 
 ކާރިސާގެ 
 ފަހުން 

 ކާރިސާގެ 
 ވަގުތު 

 ކާރިސާގެ 
 ކުރިން 

 އިޖާބަ ދިނުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް 

 
ރައްޔިުތންނަށް ޓީވީ މެުދވެރިކޮށް 

 ފޯރުކޮށްދިުނން 
 ރައްޔިތުްނނަށް ެމސެޖް ފޯރުކޮށް ދިނުން  ×   

 މާލީ ގޮތުން ެއހީތެރިކަން ޯފރުކޮށް ދިުނން   ×   
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 ނީލް ޖަމިއްޔާ  3.12

 މިހާރު ހުރި ކަންތައްތައް  ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް  ތަފުސީލު އިތުރު 
 ކާރިސާގެ 
 ފަހުން 

 ކާރިސާގެ 
 ވަގުތު 

 ކާރިސާގެ 
 ކުރިން 

 އިޖާބަ ދިނުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް 

 ×   ފޯނުން ގޮުވން  މެގަ ފޯން/ ަސއުްނޑް ސިސްަޓމް  މެގަ 
ކްލަބުގެ ެމމްަބރުްނގެ ސަމާލު ކަމަށް ެގނެސް އާލީ ޯވނިންގ ރަށު 

 ތެރޭަގއި ޮގވުން 

 ރައްކާެތރި ތަނަކަށް މީހުން އުފުލުން   ×   އުފުލުމަށް ޭބނުން ކުރާ ުއޅަނދު  

 
ކާބޯތަކެތި ބޭނުްނވާ ފަރާތްތަަކށް ކާބޯތަެކތި 

 ފޯރު ކޮށް ދިނުން 
 ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްިދނުން    × 

 

 ޑޭލައިޓް ކްލަބު  3.14

 މިހާރު ހުރި ކަންތައްތައް  ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް  ތަފުސީލު އިތުރު 
 ކާރިސާގެ 
 ފަހުން 

 ކާރިސާގެ 
 ވަގުތު 

 ކާރިސާގެ 
 ކުރިން 

 ކަންތައްތައް އިޖާބަ ދިނުމަށް ކުރެވިދާނެ 

 ×   ފޯނުން ގޮުވން  މެގަ ފޯން/ ަސއުްނޑް ސިސްަޓމް  މެގަ 
ކްލަބުގެ ެމމްަބރުްނގެ ސަމާލު ކަމަށް ެގނެސް އާލީ ޯވނިންގ ރަށު 

 ތެރޭަގއި ޮގވުން 

 ރައްކާެތރި ތަނަކަށް މީހުން އުފުލުން   ×   އުފުލުމަށް ޭބނުން ކުރާ ުއޅަނދު  

 
ކާބޯތަެކތި ކާބޯތަކެތި ބޭނުްނވާ ފަރާތްތަަކށް 

 ފޯރު ކޮށް ދިނުން 
 ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްިދނުން    × 
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 ކާރިސީ ހިރާސް ކުަޑކުރުމާއި ތައްޔާުރވުމުގެ ޕްލޭން . 4

 ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން ފެންބޮޑުވުން  1. އަރައްކާ 4.1

 ބިނާއީ ފިޔަވަޅުތައް
 # ހަރަކާތް ތަެކތި/ ވަސީލަތް/ އެހީބޭނުންވާ  ޒިންމާވާ ފަރާތް ހަރަކާތް ހިންގޭނެ ގޮތުގެ ތަފްީސލު

ފެންބޮޑުވާ ހިސާބުތަކުގައި ހުންނަ ގެތަކަށް   އާންމު ރައްޔިތުން  
 ވެލިބަސްތާޖެހުން ފެންނުވަންނާނެހެން 

1 

މަގުތަކަށް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ފެން ހޮޅިތަކުން އެގެއެއްގެ   އާންމު ރައްޔިތުން  
 ފެން ހިނދޭ ގޮތަށް ބެހެއްޓުން 

2 

 3 މަގުތަކަށް ފަސްއަޅާ ލެވެލް ކުރުން  ޕިކަޕް / މީހުން  ކައުންސިލް/ އާންމު ރައްޔިތުން ރަށު  
 4 ޑްރެއިނޭޖް ސިސްޓަމް ޤާއިމު ކުރުން  ބަޖެޓް ސަރުކާރު/ އަމިއްލަ ފަރުދުން  
 5 ކޯރުކެނޑުން  އުދެލި / ފަކީރާ ފަދަ ތަކެތި، މީހުން  އަތޮޅު ކައުންސިލް / ޕޮލިސް  

 ލާބިނާއީ ފިޔަވަޅުތައް
 1 އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން ލީފްލެޓް/ ފަންނީ މީުހން  ރަށު ކައުންސިލް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  3މަދުވެގެން އަހަރަކު 

 2 ފެން ހިއްކާ ޕަންޕު ހޯދުން ފައިސާ/ ދޯނިފަހަރު އާންމު ރައްޔިތުން 
 3 ފަރުދީ ޒިންމާ އުފުލުން   
ކައުންސިލުން ގޯތި ދޫކުރާއިރު ބިމުގެ ލެވެލަށްވުރެ   ކައުންސިލް ޕޮލިސް/ އަތޮޅު  

 އުސްކޮށް ބިނާކުރުމަށް އެންގުން 
4 

ފެންބޮޑުވާ މަގުތަކަށް ފަްސއަޅާނެ ގޮތެއް    
 ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާއާއިއެކު ހަމަޖެއްސުން

5 

ގޮަތށް ދިޔަޮދވިތައް ހަދާފައިާވ މަގުތަކަށް ފެންފަިއބާ   ސަރުކާރު  
ގެތަކުގެ ވެރިންރަށް އެކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް 

 ނަސޭހަތްތެރިވުން. 

6 
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 އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް  2. އަރައްކާ 4.2

 ބިނާއީ ފިޔަވަޅުތައް
 # ހަރަކާތް ބޭނުންވާ ތަެކތި/ ވަސީލަތް/ އެހީ ޒިންމާވާ ފަރާތް ހަރަކާތް ހިންގޭނެ ގޮތުގެ ތަފްީސލު

ފަޔަރ ސްޓޭޝަނާިއ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2017
 ޕަންޕު ސްޓޭޝަން ޤާއިމް ކުރުން

ސްޓޭޝަނެއް ޤާއިްމ  ފަޔަރ ސްޓޭޝަނާއި ޕަމްޕު މީހުން/ މެޝިނަރީ  ފަރުދީ ޒިންމާ/ މުވައްސަސާތައް 
 ކުރުން

1 

 2 ފަޔަރ އެގްޒޯސްޓަރ ހަރުކުރުން  މީހުން/ މެޝިނަރީ  ކްލަބް ޖަމިއްޔާތައް ހުރިހާ މުވައްސަސާތަކެއްގައި ހަރުކުރުން
ވަނަ އަހަރުގެ ޫޖން މަުހގެ ނިޔަލަށް ޕްލޭނެއް ހަދަިއ  2017

 މަޢުލޫމާތު ދިނުން 
 3 އިވެކުއޭޝަން ޕްލޭނެއް ހެދުން  މީހުން/ މެޝިނަރީ  

ރ އެލާމް ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތަކުގައި ފަޔަ މީހުން/ މެޝިނަރީ  މުވައްސަސާތައް  
 ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން 

 

 ލާބިނާއީ ފިޔަވަޅުތައް
 1 ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މީހުން  ތައް ފަރުދީ ޒިންމާ/ މުވައްސަސާ ޕްރޮގްރާމް  2މަދުވެގެން އަހަރަކު 

 2 ތަމްރީން މެޝިނަރީ ކްލަބް ޖަމިއްޔާތައް 
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 އުދައެރުން  3. އަރައްކާ 4.3

 ބިނާއީ ފިޔަވަޅުތައް
 # ހަރަކާތް ބޭނުންވާ ތަެކތި/ ވަސީލަތް/ އެހީ ޒިންމާވާ ފަރާތް ތަފްީސލުހަރަކާތް ހިންގޭނެ ގޮތުގެ 

މަސައްކަތު ދުވަހެއް ފާހަގަކޮށްގެން، ޝޯއެއް ދީގެްނ، 
އެކިތަންތަނަްށ އެހީއަށް އެދިގެްނ ފައިސާ ހޯދާ މަސައްކަތަްއ 

 ބޭނުންވާ ސާމާނު ހަމަ ކުރުން. 

ސިމެންތި/ މީހުން/  އަކިރި/ ވެލި/ ހިލަވެލި/ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 ބަޖެޓް 

 1 ރަށު ވަށައި ތޮށިލުން 

ކޮްށ، ވެލިނަާގަނމަ އެފަދަ ފަރާތްތަކާއި މެުދ ވެލިނެގުން މަނާ
 ފިޔަވަޅު އެޅުން. 

ރަށު ކައުންސިލްގެ /ރައްޔިތުން
 އިދާރާ

ތަކުން ސަރަޙައްދުދޮށާއި ގޮނޑު ދޮށް ކައިރީ ގޮނޑު  
 ވެލި ނުނެގުން 

2 

ސަރަޙައްދުތައް ފާހަގަކޮށް ނިޝާްނ އުދައަރާ  ނިޝާން ބޯޑު   
 ބެހެއްޓުން 

3 

 ލާބިނާއީ ފިޔަވަޅުތައް
 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ސެމިނާތަްއ ހިންގުން 

 މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ލީފްލެޓް ބެެހން. 
ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު/ 

 އާންމު ޖަމިއްޔާތައް
 1 ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް  ލީފްލެޓް 

 2 ފަރުދީ ޒިންމާ އުފުލުން  ފަރުދެއްކޮންމެ  
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 ޑިޒާސްޓާރ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް 5 
ފޯކަލް ޕޮއިންޓެވެ. ފޯކަލް ޕޮއިންޓުްނގެ ވަނަވަރު ޑީ.އެމް. ޔުނިޓު  2މި ޔުނިޓު ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ުހންނާނީ ޑީ.އެމް. ޔުނިޓުގެ 

 ރިފެރެންސްގައި ވާނެއެވެ.ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ ޓާމްސް އޮފް 

 ނަން  މަޤާމް އައި.ޑީ. ނަމްބަރު ފޯނު
7995682 A077972 هللاއިސްމާޢީލް ޢަބްދު ޑިރެކްޓަރ 
9909084 A235371 ްމުޙައްމަދު މަޢުސޫމް  ޑެވެލޮޕްމަންޓް  އޮފިސަރ އިކޮނޮމިކ 

 

 ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓީ  5.1
 ގައި ވާނެއެވެ. ޕޭޕަރކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ޑީ.އެމް. ޔުނިޓުގެ ކޮންސެޕްޓްމި ކޮމިޓީގެ ޒިންމާތަކާއި 

ފޯނު 
 ނަމްބަރު 

އައި.ޑީ. 
 ނަމްބަރު 

 # ނަމް މަޤާމް އިދާރާ

7857371 A130164  ާ1 އަޙްމަދު ޢަލީ  ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރ 
7995682 A077972  ޫ2 هللاއިސްމާޢީލް ޢަބްދު ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދަރުވެރިޔާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިލަންދ 
7796946 A114413  ް3 އަޙްމަދު ނާޒިމް  މެނޭޖަރ ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލ 
9932393 A130346  ްޕޮލިސް ޗީފް ސްޓޭޝަނ

 އިންސްޕެކްޓަރ
 4 ފާއިޒު މުޙައްމަދު ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 

7922188 A130250 5 ސަހީހާ މުޙައްމަދު  ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް  ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ 
7930175 A025370 ް6 އަޙްމަދު هللا ޢަބްދު ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު  ޕްރިންސިޕަލ 
9675621 A121582  ް7 ޙަސަން ނާޝިދު  ނިލަންދޫ ބްރާންޗް  –ބޭންކް  ކަސްޓަމަރ ސަރވިސ 
9865635 A024821  ް8 އަޙްމަދު އިބްރާހީމް އ. އިންޖީނިއަރ ކަރަންޓް ޚިދުމަތ 
9693282 A235103  ްމުރުޝިދު  އެން.ވައި.ޖީ ޖަމިއްޔާތަކުނ

 ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 
9 

7933453 A092061  ްއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށ
 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ 

އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ 
 ކޮމެޓީގެ ރައީސާ 

 10 ޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  

7788933 A130124 ް11 އިބްރާހީމް މުޢާޒު - ސިނާޢީ ދާއިރާއިނ 
7615346 A012346  ް12 ޙްމަދުމޫސާ އަ - އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާއިނ 
7563264 A024769  ް13 ޢަލީ މުޙައްމަދު  - ރަށުތެރެއިނ 
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 ކާރިސާގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ޓާސްކްފޯސްތަކާ ޒިންމާވާ ފަރާތްތައް  5.2

 ޓީމު ކުރިޔާލާ އިންޒާރު ދިނުން
ފޯނު 
 ނަމްބަރު 

އައި.ޑީ 
 ނަމްބަރު 

 # ނަން  މަޤާމު މުއައްސަސާ 

9167876 A237467 ު1 ނިހާން ނަޞީރު  ދަރިވަރެއް ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒ 
7519597 A243806  ު2 ޙްމަދު ޝާންއަ ދަރިވަރެއް ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުފ. އަތޮޅ 

 ޓީމު ކާރިސާއިން ލިބޭ ގެއްލުން ވަޒަންކުރުމާއި މުޖުތަމައުގެ ބޭނުންތައް އަޖުމަކުރުން
9765012 A079483  ާ1 ޖަމީލާ އިބްރާހީމް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރ 
9790327 A237301  ީ2 ޖަމްނާ މޫސާ ދަރިވަރެއް މަރުކަޒުފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމ 
9679912 A236063 ު3 އަޙްމަދު  ނާޞިޙް ދަރިވަރެއް ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒ 

 ޓީމު އަސާސީ އެހީބެހުން އަދި މުޖުތަމަޢު ހަރަކާތްކުރުން
9838386 A321091 ާ1 މަރިޔަމް ޤާސިމް  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރ 
7828749 A068135  ާ2 އަޙްމަދު އާމިރު  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ފ. ދަރަނޫބދޫ ކައުްނސިްލގެ އިާދރ 
7839997 A056864  ާ3 ޢަބްދުލްޙަމީދު އާދަމް  ޑިރެކްޓަރު ފ. ދަރަނޫބދޫ ކައުްނސިްލގެ އިާދރ 
9198236 A235637 ު4 ފާޠިމަތު ރިޝްމީ  ދަރިވަރެއް ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒ 
9123779 A244500 ު5 އާމިނަތު ނަޝްފާ  ދަރިވަރެއް ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒ 
7631729 A243833 ު6 ނަޝްވާ އިބްރާހީމް  ދަރިވަރެއް ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒ 
9948399 A401135 ު7 މްގުލްމާ ނަސީ ދަރިވަރެއް ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒ 
9916237 A061790 ު8 މޫސާ ފަތުޙީ  ދަރިވަރެއް ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒ 

 ޓީމު ފެނާއި، ނަރުދަމާ އަދި ބޯހިޔާވަިހކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 
7912557 A055795 ާ1 އިބްރާހީމް ޝަރީފް ޑިރެކްޓަރ ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާޜ 
7986591 A250167  ާ2 އިބްރާހީމް މޫސާ އ. ޑިރެކްޓަރ ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާޜ 
9901408 A023126 .3 ޝަޒީލާ މޫސާ ރިސަރޗް އޮފިސަރ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާޜާ  ފ 
7889587 A130079  ާ4 ފާޠިމަތު ނަޢީމާ  މަސައްކަތު ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާޜ 
7542207 A130853  ާ5 ޙަފްސާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު މަސައްކަތު ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާޜ 
9779948 A404311  ީ6 މަމްދޫހާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒާ  ދަރިވަރެއް މަރުކަޒުފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމ 

 ޓީމު ސިއްޚީ ފުރަތަމަ އެހީ އަދި ނަފްސާނީ ފުރަތަމަ އެހީ އަދި މުޖުތަމަޢުގެ ދުޅާހެޔޮކަން
7672866 A250258 ް1 ފާޠިމަތު އިނާޔާ ރެޖިސްޓަރޑް ނާސް  ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލ 
9644996 A235631 ް2 ހިދާޔާ މުޙައްމަދު  ނާސް ރެޖިސްޓަރޑް  ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލ 
9658508 A236661 ް3 ފާޠިމަތު ރިޝްފާ  ރެޖިސްޓަރޑް ނާސް  ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލ 
9899077 A238511 ް4 ތަސްލީމާ އިސްމާޢީލް ރެޖިސްޓަރޑް ނާސް  ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލ 
9690537 A241470 ް6 ފާޠިމަތު ވަޙްދާ އެންރޯލްޑް ނާރސް ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލ 
9839894 A243704 ް7 ހާދިޔާ ޢަބްދުލްވާޙިދު ރެޖިސްޓަރޑް ނާސް  ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލ 
7691589 A129858 ް8 އާއިޝަތު ޝިފާޒާ  އެންރޯލްޑް ނާރސް ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލ 
9528908 A407700 ު9 ނިޢުޝާ ނަޞީރު  ދަރިވަރެއް ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒ 
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7834395 A243730  ީ10 އާއިޝަތު ރިމްޝާ ދަރިވަރެއް މަރުކަޒުފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމ 
9992439 A239927 ު11 هللاޝާ ޢަބްދުނީ ދަރިވަރެއް ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒ 
9589474 A406799 ު12 މަރިޔަމް ރިފާޝާ  ދަރިވަރެއް ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒ 

 A247448 ު13 މަރިޔަމް ރާނިޔާ  ދަރިވަރެއް ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒ 
9161533 A243837 ު14 ނިހާ އިސްމާޢީލް ދަރިވަރެއް ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒ 
7874017 A404587 ު15 ރީހާން މުޙައްމަދު ދަރިވަރެއް ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒ 

 ޓީމު އަލިފާން ނިވުން އަދި މީހުން ަސލާމަތްކުރުން، ރައްކާތެރި ހިސާުބތަކަށް ގެންދިޔުން 
9932939 A130346 ް1 އަޙްމަދު ޝާހީން ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް  ނިލަންދޫ ޕޮލިސ 
7479936 A243792 ު2 އަޝްފާޤު ޢަލީ  ދަރިވަރެއް ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒ 
9562747 A250261 ު3 އާއިޝަތު އިބާދާ  ދަރިވަރެއް ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒ 
9769488 A243877 ު4 ރިފާޢު އިބްރާހީމް ދަރިވަރެއް ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒ 
9549226 A235613 ު5 އާމިނަތު އަމާނީ  ދަރިވަރެއް ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒ 
9817600 A130124 ު6 އިބްރާހީމް މުޢާޒު ދަރިވަރެއް ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒ 
9872881 A352847 ު7 ސަކުރާނާ ޝަހީމް ދަރިވަރެއް ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒ 

 A244373 .8 އިނާޝް ޝަރީފް ދަރިވަރެއް އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ފ 
 ޓީމު ކަނޑުމަތީ ހާދިސާތަކަށް އިޖާބަިދނުން 

7953458 A127718  ާ1 އިސްމާޢީލް ނަޞީރު ވޭން ޑްރައިވަރު  ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރ 
7741474 A346576 ު2 ވާސިޢު ނަޞީރު ދަރިވަރެއް ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒ 
7991988 A156956  ާ3 އިބްރާހީމް ފާރޫގް ފަޅުވެރި ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރ 
7666594 A228487 ާ4 ޣައްސާން މުޙައްމަދު  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ފ. ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރ 
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 ކުއްލިހާލަތުގައި ބޭނުންވާނެ ތަކެތީގެ ލިސްޓު  5.3

 ކާބޯތަކެތި  ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ސާމާނު 
 މަސް ދަޅު  ވީލްބެރޯ 
 ބިސްކޯދު ރޯނު/ވާ

 ފެން ރަބަރު އަންގި
 ސީރިއަލް ގަންބޫޓު 

 ކުޑަކުދިންގެ ކިރު  ފިލާ
 ޖޫސް ޕެކެޓު  ގޮގުލް
 ތަރުކާރީ ދަޅު  ބާލިދީ 

 ކިރު ދަޅު  ފޭސް މާސްކް 
  ހެލްމެޓު 

  ފިހިގަނޑު
  މަރުތެޔޮ
  ކީސް

  މަށަންދަތި 
 ސިއްހީ އެހެނިހެން 

 ބެންޑޭޖް ޓޯޗު
 ގޯޒް ބެންޑޭޖް ފެން އަޅާނެ ފުޅި

 ތަދު ކަނޑުވާ ބޭސް ރަބަރު ޝީޓު
 ޑިޓޯލް ކަރާސީނު ތެޔޮ/ އުނދުން

 ކަފަ އަލިފާން ފޮށި 
 ސައިބޯނި ކާ ތަށި
 ޕިން )އަފުނޯސް ކަށި( ސަމްސާ 

 ކެލެމައިން ލޯޝަން  ސެނިޓެރީ ޕެޑް 
 ކަތުރު ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު 

 ޕެކެޓު އޯ.އާރ.އެސް.  ރަށުގެ ޗާޓު
 އަންގި ކުއްލިހާލަތުގައި ގުޅާނެ ނަމްބަރު ލިސްޓް
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 ކުއްލި ހާލަތުގައި ގުޅާނެ ނަމްބަރުތަކުގެ ލިސްޓު  5.5

 މުއައްސަސާ  ނަމްބަރު 
 ރަށު ކައުންސިލް 0016 674
 އަތޮޅު ކައުންސިލް 0017 674
 ރަށުގެ ޑީ.އެމް ޔުނިޓުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓް  9909084

 ފުލުހުހްގެ މަރުކަޒުރަށު  1814 979
 ރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު/ހޮސްޕިޓަލް 0087 674
 ރަށުގެ އިންޖީނުގެ  7618748

 ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެްނޓް ސެންޓަރ 115
 ސިފައިން 3322607

 ފުލުހުން  119
 ފަޔަރ 118
 ކޯސްޓްގާޑް 191

 

 މީހުންގެ ލިސްޓް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހެދުމަށް ތަމްރީނުވި  5.6

 މަޤާމް  މުއައްސަސާ  ނަން  #
އައި.ޑީ 
 ނަމްބަރ

 ފޯނު 

 A024858 7786299 ޑިރެކްޓަރ ޖެެނރަލް )ޒިންާމދާުރެވރިޔާ( ފ. އަތޮޅު ކައުްނސިލް  މުަޙއްަމދު ޖަލީލް  1

 A055795 7912557 ޑިރެކްޓަރ ފ. އަތޮޅު ކައުްނސިލް  އިްބރާހީމް ަޝރީފް  2

 A321091 9838386 ޕްރޮޖެކްޓް އޮިފސަރ ކަުއންސިލް ފ. މަގޫދޫ  މަރިަޔމް ޤާިސމް  3

 A130079 7889587 މަަސއްކަތު  ފ. އަތޮޅު ކައުްނސިލް  ފާޠިމަތު ނަޢީމާ  4

  A247448 ދަިރވަެރއް  ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ ަމރުކަޒު  މަރިަޔމް ރާނިޔާ  5

 A127718 7953458 ވޭން ޑްަރިއވަރު  ފ. އަތޮޅު ކައުްނސިލް  އިްސމާޢީލް ނަޞީރު  6

 A130346 9932939 ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް ފ. ނިލަންދޫ ޕޮލިސް  އަްޙމަދު ޝާީހން  7

 A243837 9161533 ދަިރވަެރއް  ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ ަމރުކަޒު  ނިހާ އިްސމާޢީލް  8

 A068135 7828749 ޕްރޮޖެކްޓް އޮިފސަރ ފ. ދަރަނޫބދޫ ކައުްނސިލް  އަްޙމަދު ޢާިމރު  9

 A404587 7874017 ދަިރވަެރއް  ތަޢުލީމީ މރުކަޒު ފ. އަތޮޅު  ރީހާން ުމޙަްއމަދު  10

 A243972 7479936 ދަިރވަެރއް  ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މރުކަޒު  އަޝްާފޤު ޢަލީ 11
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 A244500 9123779 ދަިރވަެރއް  ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މރުކަޒު  އާމިނަތު ަނޝްފާ  12

 A250261 9562747 ދަިރވަެރއް  ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މރުކަޒު  އަިއޝަތު އިާބދާ  13

 A235637 9198236 ދަިރވަެރއް  ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މރުކަޒު  ފާޠިމަތު ރިްޝމީ  14

 A236063 9679912 ދަިރވަެރއް  ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މރުކަޒު  ނާސިޙް އަްޙމަދު  15

 A404311 9779948 ދަިރވަެރއް  ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މރުކަޒު  މަްމދޫހާ ޢަްބދުލްޢަޒީޒް  16

 A346576 7741474 ދަިރވަެރއް  ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މރުކަޒު  ވާިސއު ނަީޞރު  17

 A130853 7542207 މަަސއްކަތު  ފ.އަތޮޅު ކަުއންސިލް  ހަފްސާ ޢަބްުދްއރަްއޒާގް  18

 A407700 9528908 ދަިރވަެރއް  ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މރުކަޒު  ނިއުޝާ ނަީޞރު  19

 A243877 9769488 ދަިރވަެރއް  ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މރުކަޒު  ރިފާއު ިއބްާރހީމް  20

 A238516 9707879 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ ފ. ފީއަލީ ކައުންސިލް  ނާޖިލާ މުަޙއްަމދު  21

 A243730 7834395 ދަިރވަެރއް  ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މރުކަޒު  އާިއޝަތު ރިްމޝާ  22

 A238489 9142459 ޑިރެކްޓަރ ފ. ދަރަނޫބދޫ ކައުްނސިލް  ޢަބްދުްލޙަީމދު  23

 A250167 7986591 އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ފ. އަތޮޅު ކައުްނސިލް  އިްބރާހީމް މޫސާ  24

 A237463 9505967 ދަިރވަެރއް  ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މރުކަޒު  ނަޞްރާ ނަީޞރު  25

 A235613 9549226 ދަިރވަެރއް  ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މރުކަޒު  އާމިނަތު އަމާނީ  26

 A077972 7995682 ޑިރެކްޓަރ )ޒިްނމާާދރުެވރިޔާ( ނިލަންދޫ ކައުންސިލް ފ.  هللاއިްސމާޢީލް ޢަބްދު 27

 A130124 9817600 ކޮންޓްރެކްޓަރ  އިްބރާހީމް މުއާޒު  28

 A078807 7934732 ކައުންސިލް ެމންަބރު  ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލް  ޢަލީ ރަޝީދު  29

 A352847 9872881 ދަިރވަެރއް  ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މރުކަޒު  ޝަކުރާނާ ޝަީހމް  30

 A237301 9790327 ދަިރވަެރއް  ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މރުކަޒު  ޖަމްނާ ޫމސާ  31

 A156956 7991988 ފަޅުެވރި  ފ. އަތޮޅު ކައުްނސިލް  އިްބރާހީމް ާފރޫޤު  32

 A228487 7666594 ޕްލޭނިންގ އޮިފސަރ ފ. ފީއަލީ ކައުންސިލް  ގަްއސާން ުމޙަްއމަދު  33

 A243835 7631729 ދަިރވަެރއް  ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މރުކަޒު  ނަޝްވާ އިްބރާހީމް  34
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 A239927 9992430 ދަިރވަެރއް  ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މރުކަޒު  هللاނީޝާ ޢަބްދު  35

 A406799 9589474 ދަިރވަެރއް  ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މރުކަޒު  މަރިަޔމް ރިފާޝާ  36

 A237467 9167876 ދަިރވަެރއް  ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މރުކަޒު  ނިހާން ނަޞީރު  37

 A243806 7519597 ދަިރވަެރއް  ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މރުކަޒު  އަްޙމަދު ާޝން  38

 A401135 9948399  ފ. މަގޫދޫ  ގުލްމާ ނަީސމް  39

 A079483 9765012 ޕްރޮޖެކްޓް އޮިފސަރ ފ. އަތޮޅު ކައުްނސިލް  ޖަމީލާ ިއބްރާީހމް  40

 A061790 9916237 ޕްލޭނިންގ އޮިފސަރސ.  ފ. މަގޫދޫ ކަުއންސިލް  މޫސާ ފަތުޙީ  41

 A023126 9901408 ރިަސރޗް އޮފިަސރ ފ. އަތޮޅު ކައުްނސިލް  ޝަޒީލާ މޫސާ  42

  A244373 ދަިރވަެރއް  ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މރުކަޒު  އިނާޝް ަޝރީފް  43

 A235631 9644996 ރަިޖސްޓަރޑް ާނރސް  ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް  ހިދާޔާ ުމޙަްއމަދު  44

 A236661 9658508 ރަިޖސްޓަރޑް ާނރސް  ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް  ފާޠިމަތު ރިޝްފާ  45

 A250258 7672866 ރަިޖސްޓަރޑް ާނރސް  ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް  ފާޠިމަތު އިނާޔާ  46

 A238511 9899077 ރަިޖސްޓަރޑް ާނރސް  ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް  ތަސްލީމާ ިއސްމާޢީލް  47

 A241470 9690537 އެންރޯލްޑް ާނރސް  ހޮސްޕިޓަލް ފ. އަތޮޅު  ފާޠިމަތު ވަުހދާ  48'

 A243704 9839894 ރަިޖސްޓަރޑް ާނރސް  ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް  ހާދިޔާ ޢަްބދުލްވާިހދު  49

 A129858 7691589 އެންރޯލްޑް ާނރސް  ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް  އާިއޝަތު ޝިފާޒާ  50

 A156601 7650525 މެންަބރު  ފ. އަތޮޅު ކައުްނސިލް  އިްބރާހީމް ޝިާފޙް  51
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 : ރަށުގެ ނާޒުކުކަމާއި ޤާބިލު ކަމުގެ ދިރާސާ 2ސެކްޝަން 

 ނާޒުކު ކަމާއި ޤާބިލްކަން ދައްކުވައިދޭ ޗާޓް . ރަށުގެ 1
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 . ރަށުގެ ޤާބިލް ހިސާބު/އިމާރާތް/ވަސީލަތްތައް 2
 ހިސާބު/އިމާރާތް/ވަސީލަތްތައް  އަދަދު/ ހިސާބު  )ފެންވަރު/ހާލަތު ބަޔާންކުރޭ( އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

 ކަނޑުތޮށި   
ވޭތުވެދިޔަ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ރަށުގެ 
 ތުނޑި ސަރަޙައްދުވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ގިރާފައެވެ.

 ރަށްގިރާފައިވާ ހިސާބު 157500

 ބިންގަނބާ ހިސާބު   
 ތަންތަން ޓްރޯލް، ޑީޒަލް ރައްކާކުރާ ގޭސް، ޕެ، ތެޔޮ 1 
 ޗަކަ ބިން  
 / ކުނިކޮށި ކުނިއަޅާ، ކުނި އަންދާ ސަރަހައްދު 1 
 ފަނުން ހަދާފައި ވާ ގެދޮރު   
 މަސް ދޯނި 10 
 އޮޑިދޯނިފަހަރު 10 
 ލޯންޗު 2 
 ޓު ބޯ / މުދާ އުފުލާ / ސަޕްލައި  ކާރގޯ 1 
 މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ އާލާތްތައް  
 ކައްކާ ތަންތަންމަސް  12 
 މަސް މާރުކޭޓު  1 
 އިންޖީނުގެ  1 
 ތަންަތން ބޯޓު / ދޯނި ބަްނނަ  1 
 ވަޅު 250 
 ވާރޭފެން ތާނގީ  389 
 ރައްޔިތުންގެ ފެންތާނގީ  34 
 އޯވަރހެޑް ޓޭންކް  
 ވަޅުފެން ނަގާ ތަންތަން  75 
 މިނެރަލް ވޯޓަރ  
 ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓް   
 ސޫފާ ސޫފި  ދޫނިއަދި  ގެރިބަކަރި 2 
 ޗަކަބިން ، ގަސް، ވަލު، ޖަންގަލި  
 ދަނޑުބިން/ގޮވާން  43 
 ސިއްހީ މަރުކަޒު  1 
 ސުކޫލް 1 
 ރަށު ކައުންސިލް 1 
 މިސްކިތް 4 
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 ޕްރީ ސްކޫލް  1 
 އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު 1 
 އިންޖީނުގެ  1 
 ފޯނުގެ ޙިދުމަތް 2 
 ކާބޯތަކެތި ރައްކާ ކުރާ ގުދަން  
 ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަން އާންމު  26 
 އެހެނިހެން ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންަތން 27 
 ޕޯސްޓުގެ ޙިދުމަތް  1 
 ޕޮލިސް ގެ ޙިދުމަތް  1 
 ފާމަސީ 2 
 ކޭބަލް ޓީވީ / ރޭޑިޔޯ  1 
 ކޯޒްވޭ  
 ހާބަރ 2 
 ޖެޓީ 2 
 / ވޭން ކާރު 5 
 / ލޮރީ  ޕިކަޕު 4 
 ޓަރރަކްޓް  
 ޑަންޕަރު   
 ވީލްބަރޯ  299 
 އުދެލި،ފަކީރާ ފަދަތަކެތި   
 ޖެނެރޭޓަރ 4 
 ފެންޕަންޕު  
 ޓް ފެންޕްލާން 1 
 ސޯލާ ޕްލާންޓް 265 
 ޔާވަގުތީ ހި  
 އެހެނިހެން   
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 ރަށުގެ އަރައްކާތަކާއި އަދި ނާޒުކުކަން . 3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އަރައްކާ

  އަލިފާނުގެ ހާދިޘާއެއް ހިނގާފާނެ ތަންތަން

  އުދައަރާފާނެ ކަމަށްބެލެވޭ ތަންތަން

  ފެންބޮޑުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ތަންތަން

ހިތާމެވެރި ހާދިޘާއެއް ހިނގާފާނެކަމަށް ބެލެވޭ 

 އެހެނިހެން ތަންތަން
 

 ހިރާސްތައް

އަލިފާނުގެ ހާދިޘާއެއް ހިނގުމާއިގުޅޭ ހިރާސީ 

 ސަރަހައްދު
 

  އުދައަރުމާއި ގުޅޭ ހިރާސީ ސަރަހައްދު

  ފެންބޮޑުވުމާއި ގުޅޭ ހިރާސީ ސަރަހައްދު

  ހިތާމެވެރި ހާދިޘަކާއި ގުޅޭ ހިރާސީ ސަރަހައްދު
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 ކާރިސާގެ ހާލަތުގައި ރަށުގައި ހާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް  .4
ހާއްސަ އެހީ ބޭނުންވާ މީހުންގެ 

 އަދަދު 
 ބޭނުންވާނެ ފަރާތްތައް ހާއްސަ އެހީ 

 މާބަނޑު އަންހެނުން  19

 ޅަދަރި މައިން 38

 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަ ކުދީން 5 264

 އުމުރުން ދުވަސް ވީ ނިކަމެތިން 

 އާއިލާ ބަލަހައްޓަން އެކަނި އުޅޭ އަންހެނުން  

 ބީރު، މަންމަން މީހުން  

 ލޯފަން މީހުން  

 ނަފްސާނީ ގޮތުން ނުކުޅެދޭ މީހުން  

 ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުކުޅެދޭ މީހުން  

 ސިއްޙީ ގޮތުން ނުކުޅެދޭ މީހުން 

 ފިރިމަރުވެފައިވާ އަނބިން  

 ފަން ޖިފުޓިތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އާއިލާ 

 ގޮޑުދޮށް ކައިރީގައި ދިރިއުޅޭ އާއިލާ 

 އެހެނިހެން  
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 އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު   .5

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު 
 އާމްދަނީ 

)މީހަކަށް 
 އަހަރަކަށް(

 އުފެއްދުން 
ތެރޭ ގެ މިކަމު 

އުޅޭ މީހުން 
 ގެ އަދަދު 

 މައިގަނޑު މަސައްކަތް 

 މަސްވެރިކަން 181   
 މަސް ކެއްކުން  150   
 ދަނޑުވެރިކަން )ވިޔަފާރި އުސޫލުން( 35   
 ދަނޑުވެރިކަން )އަމިއްލަ ބޭނުްނަތކަށް( 110   
 ދަތުރު ފަތުރު    
 އޮޑިދޯނި ފަހަރު ބަނުން     
 ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރުން 19   
 ކުނާވިޔުން    
 ކުދި ވިޔަފާރި  336   
އިޖްތިމާއީ ހިދުމަތް ) ްސކޫލް، ސިއްޙީ  374   

 ކޯޓު(،ކައުންސިލް އިދާރާ،މަރުކަޒު
 ފަތުރުވެރިކަން 17   
 ފަންގިވިނުން  74   

 
 އިޤްތިސާދީ ވަނަވަރު:

 މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިސްޓަށް ބަލާއިރު ިނލަންދޫގައި އާމްދަނީ އެންމެ ގިނައިން ލިބެމުންަދނީ ަމސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިންކަމަށް
 ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  

ބާދީގެ ިގނަ ނިލަންދޫގެ ާއބާދީއާއި އަޅާބަލާިއރު ރަށުގައި ކުދި ވިޔަފާރީތައް ގިނަކަމަށްވަނީ ާފހަގަ ކުރެވިފަެއވެ. ނަމަވެސް އާ
 ބައެއް އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ަމސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 
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 . ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ހާދިސާ / ކާރިސާތަކުގެ ތަފްސީލު )ތާރީޚީ ވަނަވަރު(6
 ގެއްލުންވި ގޮތް 

 ހިނގި 
 ތާރީހު 

 ހާދިސާ / ކާރިސާ 

ދަނޑުބިން ތަކަށް އަދި  އެހެނިހެން 
މަސްދޯނި ފަހަރަށް ލިބުނު 

 ގެއްލުން 

މުދަލަށް ލިބުނު 
 ގެއްލުން 

ގެދޮރު އަދި 
އިމާރާތް ތަކަށް 
 ލިބުނު ގެއްލުން 

 އިންސާނުން 
އަނިޔާވި 
މީހުންގެ 
 އަދަދު 

ގެއްލުނު 
މީހުންގެ 
 އަދަދު 

ނިޔާވި 
މީހުންގެ 
 އަދަދު 

 

 2 ގެ ހަލާކުވުން   

 

 

ގަދަ ވިއްސާރައެއްގައި ރަތްވިލާގޭ  1960
 މައްޗަށް ބަނބުކެޔޮގަހެއް ވެއްޓުން.

ވަރަށް ބޮޑުބައެއްގެ ވެލިގަނޑު މޫދަށް 
 ފައިބައިގެން ގޮސްފައިވުން.

    

 

 

އިރުއުތުރު ފަރާތަށް އުދައަރައި  1961
މިސްކިތްމަގު، ދޮންކަނބޯމަގު، 
ފުންނާރުމަގުގެ ބިންގަނޑު 

 ކަނޑައިގެން ދިޔުން. 
 

  
އެއްކޮށް ބަދިގެ 
 އަނދާފައިވުން.

 
 

 
 ވަލުގޭ ބަދިގޭގައި އަލިފާންރޯވުން. 1965

މީހުންގެ ތެރެއިން  3އެދޯނީގައި ދަތުރުކުރި 
ނިލަންދޫ އުޑުވިލާގޭ ޙުސައިންމަނިކު 

 ގެއްލުން.
    

1 
 

މަގޫދޫން ނިލަންދޫއަށް ދަތުރުކުރި  1975
 ކުޑަ ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖެހުން.

 
  

ނަލަހިޔާގޭގައި 
އަލިފާންރޯވެ 

 
 

 
ނިލަންދޫ ނަލަހިޔާގޭގައި  1978

 އަލިފާންރޯވުން 
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އެކީގައި 
 އަނދާފައިވުން 

 
    

 
 

ނިލަންދޫގެ ހުޅަނގު ފަރާތާއި  1983
 އުތުރު ފަރާތުގެ ބޮޑު

 ސަރަޙައްދަކަށް އުދަ އަރާފައިވުން.
 

  
މިސްކިތް އެކީގައި 

ވެއްޓި 
 ހަލާކުވެފައިވުން.

 
 

 

ވިލާގަނޑެއްގެ ވައިގާ ގަދަ  1987
 ދޮންކަނބޯ މިސްކިތް ހަލާކުވުން.

 

    ދޯނި ގެއްލިގެން ދިޔުން 

 

 

1991 

 ޖަނަވަރީ 

ނިލަންދޫން ދ. އަތޮޅަށް 
ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް 

ވިއްސާރައިގާޖެހި ދެވޭނުދެވޭތަނެއް 
 ނޭގި ގެއްލުން.

 
  

ގެއެއްގެ ފުރާޅަށް  2
 ގެއްލުން ލިބުން.

 
 

 
1991 

 ޖޫން

ގަދަވިއްސާރައިގާ ރަށުގެ 
 ވަރަށްގިނަ ރުއްގަސްވެއްޓުން 

 
 

ސްޓޯރުގެ ހުރިހާ މުދަލެއް 
 އަނދާފައިވުން 

  
 

 
ޓޯރުގައި އަލިފާން އަޙްމަދީ ސް 1993

 ރޯވުން.
 ގެ ތަކުގައި ހުރި ރުއްގަހަށް ގެއްލުންވުން.

 

ހިފާގެންގުޅޭ ބައެއް 
ތަކެއްޗާއި ސުކޫލް 
ކުދިންގެ ފޮތްތައް 

 ހަލާކުވުން.

ބައެއްގޭގެއަށް 
 ލޮނުވަނުން.

 

 

 

ގައި  2004ޑިސެންބަރު  26 2004
ރާއްޖެއަށް އެރި ސުނާމީ 

ކާރިޘާގައި ނިލަންދޫގެ އިރުމަތީ 
ސަރަޙައްދުގެ ބައެއްގޭގެއަށް 

 ލޮނުވަނުން. 
އިންޖީނުގޭ ގޯތީގައި ފެންތާނގީ ހިޔާކުރަން 

 ހަދާފައިހުރި ފުރާޅު ހަލާކުވުން.
    

 
 

 އެރުން ނަގޫރޯޅިއެއް  2006
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 ރަށުގެ މޫސުމީ ކަލަންޑަރު . 7
 މަދު*     މިންމެދު**     ގިނަ*** 

 

 މޫސުމީ ވަނަވަރު:

 އެކިދާއިރާތަކުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަން:ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މޫސުމީ ކަލަންޑަރުގައި 

މަުހ  2ރު ދުންފަތުގެ އިސްއުމާލު ކުރުން ވަރަށް ގިނަ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު އަހަރުގެ ފަހު އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާއށް ބަލާއި 
 މަހަކު މަދު މިންވަރަށް ހިންގާފައިވެއެވެ.ކޮންމެ ވްރެޖްކޮށް ވައްކަން ގިނަ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި ކުޑަކުދިންނަށް އިޚްމާލްވާ މިންވަރު އެ

 ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  ވެސްކޮންމެ މަހަކުވެސް ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ޤަވާއިދުން ކުނިހަކަމުންދާ ކަމަށް
ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންމެ އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު ކުދި އަދި ބޮޑު ވިޔަފާރިތަކާއި ފަންގިވިނުމާއި ރޯނުވެށުމާއި 

 މަހުގައި ފަތުވެރިކަން ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  2މަހަކުވެސް ކުރަމުންގެންދާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަހަރުގެ ފަހު 
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ިރާ
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 ވައްކަން ކުރުން ٭     ٭٭ ٭٭    ٭٭٭ ٭٭٭

އީ
މާ
ްތި
ޖ
އި

 

 މާރާމާރީ           ٭ ٭

 ޖިންސީ ގޯނާ            ٭

 ކުޑަކުދިންނަށް އިޚްމާލުވުން ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭٭ ٭٭ ٭ ٭ ٭ ٭٭ ٭٭

 ވަރި ގިނަވުން           ٭ 

 ގެވެށި އަނިޔާ ٭  ٭        ٭٭ 

 ކުރުންދުންފަތުގެ އިސްޠިއުމާލް  ٭٭٭ ٭٭٭ ٭٭٭ ٭٭٭ ٭٭٭ ٭٭٭ ٭٭٭ ٭٭٭ ٭٭٭ ٭٭٭ ٭٭٭ ٭٭٭

  މަގުކެހުން ٭٭ ٭٭ ٭٭ ٭٭ ٭٭ ٭٭ ٭٭ ٭٭ ٭٭ ٭٭ ٭٭ ٭٭

 މަސްވެރިކަން/މަސްކެއްކުން         ٭٭٭ ٭٭٭  

ދީ
ސާ
ްތި
ގ
އި

 

 ކުދިބޮޑުވިޔަފާރި ٭٭ ٭٭ ٭٭ ٭٭ ٭٭ ٭٭٭ ٭٭٭ ٭٭ ٭٭ ٭٭ ٭٭٭ ٭٭٭

 ފަތުރުވެރިކަން           ٭٭٭ ٭٭٭

 ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުން ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

 ދަނޑުވެރިކަން )ވިޔަފާރި އުސޫލުން(            

 ދަނޑުވެރިކަން )އަމިއްލަ ބޭނުމަށް(            

 ފަންގިވިނުން/ ރޯނުވެށުން ٭٭ ٭٭ ٭٭ ٭٭ ٭٭ ٭٭ ٭٭ ٭٭ ٭٭ ٭٭ ٭٭ ٭٭

 ޑެންގޫ         ٭٭٭   ٭٭٭

ޙީ
އް
ސި

 ޗިކަންޕޮކްސް       ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭٭ 

 އެންޑް މައުތުހޭންޑް ފޫޓް        ٭     

 ޗިކަން ގުންޔާ        ٭ ٭   ٭

 ލޮލުރޯގާ       ٭    ٭ ٭٭

 ރަށްގިރުން ٭ ٭٭٭ ٭٭٭ ٭٭٭ ٭٭٭ ٭٭٭ ٭٭٭ ٭٭٭ ٭٭٭ ٭٭ ٭٭ ٭٭

ށި
ވެ
މާ
ތި

 ވިއްސާރަ )ފެންބޮޑުވުން(      ٭٭ ٭٭  ٭٭٭ ٭٭٭   

 އުދައެެރުން    ٭٭ ٭٭       

 ގަސްކެނޑުން           ٭٭٭ ٭٭٭

 ހިތާނުކުރުން           ٭٭ ٭٭
ން
ހެ
ެނި
ހ
އެ

 

 ވޮލީ މުބާރާތް     ٭٭٭ ٭٭٭     ٭٭٭ ٭٭٭

އާމްދަނީ ... އެބައިގައި މަސްވެރިކަން ކުރާ މީހުން ގިނަވި ކަމުގައި ވިޔަސް މި ޗާޓުން ދައްކާ ގޮތް ރަނގަޅު 
 ނޫންކަން 
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 މަސް ތެރޭގައި ބަލިމަޑުކަން ފެތުރޭކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  6ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު އަހަރުގެ ފަހު 
ސެޕްޓެންބަރު މަހަށް ވަރަށް  ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު އަބަދުވެސް ރަށްގިރަމުންދާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް ފެބުރުވަރީއިން 

 ޓުން ދައްކައެވެ. ބޮޑަށް ގިރާކަމަށް ޗާ 
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 ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި މުއައްސަސާތަކާ އޮންނަ ގުޅުން . 8
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ޒިންމާތައް 
 ބޮޑު 

 މެދު 

 ކުޑަ  

 ގުޅުން 
 ވ. ރަނގަޅު  
 ރަނގަޅު  

 ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ  
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 ކުރިމަތިވާ އަރައްކާތަކުގެ ސަބަބާއި ހައްލުތައް އަދި މުޖުތަމަޢުއިން އިސްކަންދޭ ތަރުތީބު  ރަށަށް . 8
ރަށަށް ކުރިމަތިވާ އަރައްކާތައް ދެނެގަތުމަށްފަހު މުުޖތަމަޢުިއން އެ އަރައްކާތަކަށް އިސްކަންދޭ ތަރުތީބު ޯހދުމަށްޓަކަިއ 

 ގެ ނަތީޖާ ެއވެ.ވޯޓު ަބޔާންކޮށްފައިވަނީވޯޓެއްނެގުނެވެ. ތިރީގައި ވަނީ 

 އަރައްކާ  #
 ވޯޓުގެ އަދަދު 

 ފިރިހެން  އަންހެން 
 26 24 ވިއްސާރަވެގެން ފެންބޮޑުވުން  1
 9 11 އަލިފާނުގެ ހާދިސާ 2
 3 11 ދަ އެރުންއު 3

 38 46 ޖުމްލަ 
 

ްމ އަރައްކާތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު އެ އަރައްކާތަކުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި އަދި ދިމާވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި "ޕްރޮބްލެ
ޓްރީ" އުކުޅު ބޭނުންކުރެވުނެވެ. އަދި އޭގެފަހުން އެ އުކުޅު "ސޮލިއުޝަން ޓްރީ" އަކަށް ބަދަލުކޮްށ ހައްލުތައް ދެނެގަނެވުނެެވ. 

ން ގެ ފުރަތަމަ ސެކްޝަން ގައިވާ ހައްލުތަކާއި އަޅަން ނިންމާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ބިނާވެފަިއވަނީ މި އުކުޅުގެ މައްޗަށެވެ. މި ޕްލޭ
 ހައްލުތަކެވެ. އޭގެތިރީގައި މިވަނީ ކޮންމެ އަރައްކާއެއްގެ ޕްރޮބްލެމް ޓްރީ އާއި 
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 ގެ ސަބަބުން ކާރިސާ ދިމާވާ ސަބަބު ތައް: 1އަރައްކާ  8.1

 ްވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން ފެންޮބޑުވުނ 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

  

 މައްސަލަތައް 

 ދަނޑުބިންތައް ހަލާކުވުން 
ފެންބޮޑުވާ ސަރަޙައްދުގައި ދަނޑުބިންތައް ހުރުން.-  

 ޙައްލު 
ދަނޑުބިންތައް ހުންނަ ސަރަޙައްދު ބަދަލު ކުރުން.-  

 

 ގެތަކަށް ފެންވަނުން 
ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުން.-  
ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނެތުން. -  

 ޙައްލު 
ކުރުން. ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި-  

 
އުޅަނދުތައް ހަލާކުވުން/ ހިނގާ ބިނގާނޫޅެވޭ ވަރަށް 

 މަގުތައް ޗަކަވުން 
މަގުތައް އަޑިގުޑަންކޮށް ހުރުން-  

 ޙައްލު 
މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުން. -  

 

 ފުރާނައަށް ގެއްލުންވުން 
.އަޑިގުޑަން މަގުތަކުގައި ދުއްވުން-  

 ޙައްލު 
މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުން. -  

 

 މަދިރި ގިނަވުން 
ޗަކަބިން އިތުރުވުން.-  
ފެންހިނދޭގެ ގޮތެއް ނެތުން.-  
ބަލިމަޑުކަން އިތުރުވުން.-  

 ޙައްލު 
ފެންހިންދޭނެ ގޮތެއް ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން.-  
މަދިރިއަށް ފޮގް ކުރުން.-  
ތަންތަން ނައްތާލުން.ފެންހެދޭ -  

 

 ގަސްތައް ހަލާކުވުން 
 ޙައްލު 

ފަރުދީ ޒިއްމާ އުފުލުން -  

 

 ފެންބޮޑުވާން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތައް 

 މަގުމައްޗަށް ދިޔަދޮވިލުން 
ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކަށް އަޙްލުވެރިވުން. -  

 

 ފެންހިންދާ ގޮތެއް ނެތުން 
ކައުންސިލްގެ ޒިންމާ އަދާކުރުން -  

 

 ވާރޭވެހުން 
  

 

 މަގުތައް އަޑިގުޑަންކޮށް އޮތުން 
ގިނަގިނައިން މަގުތައް ކޮނުން.-  
ދުއްވާ އެއްޗެހި ގިނަވުން.-  
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 ގެ ސަބަބުން ކާރިސާ ދިމާވުމުން ކުރާ އަސަރުތައް: 1އަރައްކާ  8.2

 ާއަލިފާނުގެ ހާދިސ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 މައްސަލަތައް 

 މީހުން މަރުވުން/ މީހުންގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވުން 
ކުރެވިފައިނެތުން.މީހުން ހޭލުންތެރި -  
އިވަކުއޭޝަން ޕްލޭނެއް ހެދިފައިނެތުން.-  

 ޙައްލު 
ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.-  
އިވަކުއޭޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން. -  

 

 ގެދޮރަށް ގެއްލުންވުން/ ނެތިދިޔުން 
ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގައި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު -

 ނުކުރުން
 ޙައްލު 

އިމާރާތް ކުރުމުގައި ޢިމާރާްތކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ -
 އެއްގޮތަށް ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުން. 

ފަޔަރ އެލާރމް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން.-  
ސްޓެލްކޯގެ މިންގަނޑާއި އެއްގޮތަށް ވައިރު ކުރުން.-  

 ނަފްސާނީ ގޮތުން މީހުންނަށް އަސަރުކުރުން  
 ޙައްލު 

ކައުންސިލިންގ ދިނުން. -  

 

 އަގު ބޮޑެތި މުދަލަށް ގެއްލުންވުން 
 ޙައްލު 

ކަރަންޓް ވައިރު ކުރުމުގައި އިތުބާރުހުރި ކަމުގެ ފަންނީ  -
 މީހުން ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވުން. 

 

 ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވުން 
ދިރޭ ތަކެތީގެ ނަސްލަށް އަސަރު ުކރުން.-  
ގަސްގަހާގެހި ނެތިދިޔުން. -  
މިޖައްވު ތެރަށް ވިހަ ގޭސްތައް ބޭރުވުން. -  

 ޙައްލު 
ގަސް އިންދުން.-  
ވިހަ ގޭސް ދޫކުރާ ވެހިކަލްތައް މަދުކުރުން. -  

 

 އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތައް 

 ކަރަންޓް ސޯޓްވުން 
އެއް ޕްލަގް ޕޮއިންޓުން އެއްފަހަރާ މާގިނައިން ބޭނުން -

 ކުރުން. 
ލޫސްވާގޮތަށް ަކރަންޓް ވައިރުކުރުން/ ބޭނުންކުރުން. -  
ކަރަންޓް ވައިރިންގ ފެންވަރު ދަށްވުން. -  

 

 މީހުންގެ އިޙްމާލުން 
ކުޑަކުދިން އަތްފޯރާ ހިސާބުގައި އަލިފާން ރޯކުރަން ބޭނުންކުރާ -

 އެއްޗެހި ބެހެއްޓުން.
ޕެޓްރޯލް/ ޑީސަލް ފަދަ އެއްޗެހި ރައްކާތެިރގޮތުގައި ނުބެލެހެއްޓުން. -  
ބެހެއްޓުން.ގޮވާ ޒާތުގެ އެއްވެހި އަލިފާނު ކައިރީގައި -  
ގޭސް އުނދުން ނިއްވާނުލާ ބެހެއްޓުން. -  
ސިނގިރޭޓް ބުއިމަށްފަހު ފިލަޓަރ ނިއްވާނުލާ އެއްލާލުން.-  
 

 

 ޤުދުރަތީގޮތުން 
ހޮނުއެޅުން -  
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 ްއުދައެރުނ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 މައްސަލަތައް 

 ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވުން 
އަތިރިމަތީގައި ހުންނަ ގަސްތައް މަރުވުން.-  
ރަށުެތރޭގައި ކުނިބުނި ގިނަވުން.-  

 ޙައްލު 
އަކަށީގެންވާ އަވަސްމިނެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން.-  

 

 ރަށްގިރުން 
ބިންކުޑަވުން.-  

 ޙައްލު 
ރަށްގިރާ ސަރަހައްދުގައި ވަށައިގެން -

 ތޮށިލުން.

 

 ފެންތަޤައްޔަރުވުން 
ބިންގަނޑު ތެރަށް ލޮނުގަނޑު ހިންދުން.-  

 ޙައްލު 
  ފެނުގެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރުން. -

 

 ބިންކުޑަވުން 
ރަށްގިރުން -  

 ޙައްލު 
ގޮނޑު ދޮށުގައި ހިޔާދޭ ބޮޑެތި ގަސްތައް  -

ހެދުން. އިންދުން  

 

 ގޯތިގެދޮރަށް ފެންވަނުން 
މުދާތަކަށް ގެއްލުންވުން.އާންމު ރައްޔިތުންގެ -  
އަޑި ސަރަހައްދު ތަކުގައި އިމާރާތް ކުރުން. -  

 ޙައްލު 
ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގައި ހަމަބިމަށްވުރެ ދޮޅު -

 އިންޗިއަށްވުރެ މަތީގައި އިމާރާތް ކުރުން. 

 

 އުދައަރާން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތައް 

 ހޭޅިފަށުން ގަސްކެނޑުން 
ހަރުގެ ހެދުމަށް ދޯނިފަހަރު ބަނުމަށް. -  

 

 މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު 
އެއަރ ޕޮލިއުޝަން -  

 

 ފަޅުން ގާ ނެގުން 
ތޮށި ޖެހުމަށާއި ގޯތި ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމަށް -  

  

 

 ގޮނޑުދޮށުން ވެލިނެގުން 
މަގުތަކަށް އެޅުމަށާއި ގޯތިގެދޮރު އިމާރާތް -

 ކުރުމަށް.
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 މުދައްރިބުން 

 ފޯނު  އައި.ޑީ ނަމްބަރ މަޤާމް  މުއައްސަސާ  ނަން  #

 A295103 9641752 ޕޮރްގްރާމް ކޯޑިނޭޓަރ އެން.ޑީ.އެމް.ސީ  މަރިޔަމް ޝިޒްނާ 1

 A288652 7718768 ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އެން.ޑީ.އެމް.ސީ  އާމިނަތު ޝައުފާ  2

 A081709 7786260 ސްޓާފް ސަރޖެންޓް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް މުޙައްމަދު ވިޝާލް 3

 

 

 

 

 


