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 މާރިޗް  2019
 ނަތީޖާ ޙާޞލުކުރެވުނު މިންވަރު  ރާވާފައިވާ ޙަރަކާތް  ތާރީޚް 

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން.  2-8

 ގައި އަންހެނުންގެ ވޮލީ މެޗެއް ކުޅުން. 2019މާރިޗް  2. 1
 ގައި މަދަޙަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން.  2019މާރިޗް  7. 2
ތި ހެދުމުގެ އުކާލެވޭ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ތަކެގައި،  2019މާރިޗް  8. 3

 ޚާއްޞަ ޙަފުލާއެއް ބޭއްވުން.މަޢުރަޟެއް ބޭއްވުން، ބަށިމެޗެއް ކުޅުން، 

ނިލަންދޫ ކުރީގެ ކުނިގޮނޑު ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށް  2,12,14,16
 ދޮން ވެލި ފެތުރުން. 

ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ،  ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލު،
ސްޓޭޝަން، ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް، ނިލަންދޫ  ރާ، ފ. އަތޮޅު ޕޮލިސްއިދާ

މުވައްޒަފުން ކުރި  ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ
ދެބައިކުޅަ މަސައްކަތުން ކުނިގޮނޑު ސަރަޙައްދުގެ އިރުމަތީ ބައިގެ ތިންބައ

 ސާފުކޮށް ދޮންވެލި ފެތުރީމެވެ.  އެއްބަޔާއި ހުޅަނގު ސަރަޙައްދު އެކީގައި
  

ނިލަންދޫ ކުނިކޮށްޓަށް ޖަމާކުރާ ޕްލާސްޓިކް، މާލެއަށް  2,9,16,23
 ފޮނުވުން. 

ނިލަންދޫ ކުނިކޮށްޓަށް ޖަމާކުރާ ޕްލާސްޓިކް، ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ޕާލޭ 
ޖަންބޯގެ  21މޯލްޑިވްސް އަށް މާލެއަށް ފޮނުވަމެވެ. މި މުއްދަތުގައި ޕާލޭ ޖަންބޯގެ 

 ވެ. ޕްލާސްޓިކު މާލެއަށް ފޮނުވީމެ 

3 
ނިލަންދޫ ވާރުމަގުގައި ޖަހާފައިހުރި ދެކަފި ބައްތި 

 ތައް ލެޑްލައިޓަށް ބަދަލުކުރުން. 
ދެކަފި ބައްތި  ވޯމް އަލީގެ ލެޑްލައިޓަށް  5ނިލަންދޫ ވާރުމަގުގައި ޖަހާފައިހުރި 

 ބަދަލުކުރުން.

3 
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކައުތެރިކުރުމާބެހޭ 

 މަޢުލޫމާތު ދިނުން. 
. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ ފ، ތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކައުތެރިކުރުމާބެހޭ ގޮތުންދިރޭ 

މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ  ގެ ދަރިވަރުންނަށް  8,9,10,11,12މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ ފަންނީ ބޭފުޅުން.

ހިއްކި ކަނުން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް،  އިރުމަތީލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ ނި ނިލަންދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުން.    3,17,29
 ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުން.ބިމުގެ ވަށައިގެން ތުނޑީކޮޅާ ހަމައަށް 

5-6 
ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް، 
ތަފާސް ހިސާބު ޤަވާޢިދުން ބަލަހައްޓާނޭ ގޮތުގެ 

 މަޢުލޫމާތު ދިނުން. 

މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކީ ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަންނީ 
އަށް، ނިލަންދޫ  6އިން  5މާރިޗް  2019މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް، ތަފާސް ހިސާބު ޤަވާޢިދުން 
ގައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ބަލަހައްޓާނޭ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތާއި އެކަމުގެ މުހިންމުކަން އަން

 ހިންގި ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 

6 
 ،ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް

ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު  އެކްޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރާނެ 
 ދިނުން.

މިއީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް، އެކްޝަން ޕްލޭން 
ގަޑިއިރުގެ  1ތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ހިންގި ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާ

 ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 

11 
ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން 

 ޖެމްސް އަށް އަހުލުވެރި ކުރުން. 
މިއީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ޖެމްސް އަށް އަހުލުވެރި 

 ގަޑިއިރުގެ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.  1ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގި 

c 

& 
 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ފ. ނިލަންދޫ،
 ދިވެހިރާއްޖެ.

Secretariat of the Nilandhoo council, North Nilandhe Atholhu 

Faafu. Nilandhoo 
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 ނަތީޖާ ޙާޟިލުކުރެވުނު މިންވަރު  ރާވާފައިވާ ޙަރަކާތް  ތާރީޚް 

11-13 
ލަންދޫގެ އެކިއެކި ސަރަޙައްދުތަކަށާއި ގޯތިތަކަށް ނި

 ބޭސްޖެހުން.ހުވަނި 
ހުވަނީގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެގެން ރަށުގެ އަވަށް ބޭރުގެ އެކިއެކި ސަރަޙައްދުތަކަށާއި 

 އަވަށުތެރެއާއި ގޯތިތަކަށް ހުވަނި ބޭސްޖެހުން.

19 
ލަންދޫ ނަރުދަމާނިޒާމުގެ މަގުމަތީ ޖަންކްޝަން ނި

 ތައް ސާފުކޮށް ސަރވިސްކުރުން.
 6ޖަންކްޝަން ތަކުގެތެރެއިން ލަންދޫ ނަރުދަމާނިޒާމުގެ މަގުމަތީ ނި

 ޖަންކްޝަނެއް ސާފުކޮށް ސަރވިސްކުރުން.

ނިލަންދޫގެ ވަށައިގެން މޫދާއި ގޮނޑުދޮށް  21
 ސާފުކުރުން.

ލަންދޫ ސިއްތިފަންނުގެ އިރު އުތުރު ކަނުން ފެށިގެން ދެކުނަށް ހުޅަނގު ނި
ތުނޑިއާއި ދެމެދު ގޮނޑުދޮށާއި މޫދު ސާފުކުރުން. މިއީ އިސްކޫލުތަކުން ކުރިޔަށް 
ގެންދަވާ "ފަރުކޮއި" ޕްރޮގްރާމުގެދަށުން ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި 

 ކާތެކެވެ. މިއިދާރާއާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޙަރަ 

21 
ލަންދޫ އާސާރީ ސަރަޙައްދުގެ އިރުން، ނަރުދާ ނި

 ނިޒާމާނިޒާމާ ދިމާލަށް ދާ މަގު ސާފުކުރުން. 
ލަންދޫ އާސާރީ ސަރަޙައްދުގެ އިރުން، ނަރުދާ ނިޒާމާނިޒާމާ ދިމާލަށް ދާ މަގުގެ ނި

 އުސް ފަސްގަނޑުތަކާއި އަޑިގުޑަންތައް އެއްވަރުކޮށް މަގު ރީތިކުރުން. 

25 

ނިލަންދޫގައި ޑެންގީ ހުން ފެތުރެމުންދާތީ، މަދިރި 
އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުމަށްޓަކައި ރަށުތެރެއާއި 
އަވަށް ބޭރާއި ވަލުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ 

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން. 

މި ޙަރަކާތުގައި މިއިދާރާ އާއި ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ފ. އަތޮޅު 
ޕޮލިސް، ފ. އަތޮޅު ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ހޮސްޕިޓަލް، ފ. އަތޮޅު 

ސެންޓަރު، ގެ މުވައްޒަފުންނާއި ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް: 
 ގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރި ވިއެވެ.   9،10،11،12

26 
ލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުތެރެއާއި ބަނދަރުގެ ނި

 އެއްގަމު ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުން. 
ލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުތެރެއާއި ނިންސިލްގެ މުވައްޒަފުން، ނިލަންދޫ ކައު

 ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ސަރަޙައްދު ސާފުކުރީމެވެ.
 އެޕްރީލް  2019

 ނަތީޖާ ޙާޞލުކުރެވުނު މިންވަރު  ރާވާފައިވާ ޙަރަކާތް  ތާރީޚް 

އިން  14މާރިޗް 
ގެ  9އެޕްރީލް 
 ނިޔަލަށް 

ތޮށިކައިރީގައި ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ އެއްގަމު 
 ގައު އެތުރުން.

 30ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށީގެ އިރު އުތުރު ކަނުން ފެށިގެން 
ފޫޓް ފުޅާމިނުގައި، އެއްގަމު  10ފޫޓު ދޫކޮށް، އިރުމަތީ ކޮޅުގައި ގައު އެތުރީ 

ފޫޓު ފުޅާމިނުގައެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރުން  8ފަރާތުގައި ގައު އެތުރީ 
 އްވި ގަލެވެ. ދެ

6,12,18,21,27 
ނިލަންދޫ ކުނިކޮށްޓަށް ޖަމާކުރާ ޕްލާސްޓިކް، މާލެއަށް 

 ފޮނުވުން.

ނިލަންދޫ ކުނިކޮށްޓަށް ޖަމާކުރާ ޕްލާސްޓިކް، ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ޕާލޭ 
ޖަންބޯގެ  40މޯލްޑިވްސް އަށް މާލެއަށް ފޮނުވަމެވެ. މި މުއްދަތުގައި ޕާލޭ ޖަންބޯގެ 

 ޕްލާސްޓިކު މާލެއަށް ފޮނުވީމެވެ.

 ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުން.  7,8,10,12

ފޮތިކޮތަޅު  2ގައި، ނިލަންދޫގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް  2019އެޕްރީލް  7. 1
ޙަވާލުކުރުން. މިއީ ޔުނިސެފުގެ އެހީގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުން 

 ކޮތަޅެވެ.  504ދެއްވި، 
އިރުގެ އަތްވާއި ޞިއްޙަތު" މި ނަމުގައި ގައި،  " 2019އެޕްރީލް  8. 2

ލިޔެފައިވާ ލުއި ފޮތްތަކެއް ގޭގެއަށް ބެހުމާއި،  އިރުގެ އަވިން ލިބޭ 
ގެއްލުންތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު، ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނާއި، 

 އެ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ދިނުން.
ބޯޑު  7ގައި، ޞިއްޙީ ތަފާތު މަޢުލޫމާތު ލިޔެފައިވާ  2019އެޕްރީލް  10. 3

  ސަރަހައްދެއްގައި ބެހެއްޓުން. 7ރަށުގެ 

. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ފ، ގައި 2019އެޕްރީލް  12. 4
  ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބޭއްވުން.

 ނިލަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުން.  12,19,26

، ނިލަންދޫގެ އެންމެ ފަހުގެ ކުނިގޮނޑު ސަރަޙައްދުން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް 

ކުޑަނިލަންދޫގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަޙައްދާއި ހުޅަނގު ބަނދަރުގެ ހުޅަނގަށް 
ހިއްކިބިމުގެ ވަށައިގެން ތުނޑިޔާއި ހަމައަށް، ގޮނޑުދޮށަށް ލައްވެފައި ހުރި 

 ޕްލާސްޓިކާއި އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ ކުނި ނަގައި ސާފުކުރުން.  
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 ވަރު ނަތީޖާ ޙާޞލުކުރެވުނު މިން  ރާވާފައިވާ ޙަރަކާތް  ތާރީޚް 

ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ 10-30
 ހިންގުން.  މޫދު ކަސްރަތު ޙަރަކާތްތަކެއް

ތަކީ މި ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ތް މި ކަސްރަތު ޙަރަކާ
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން، އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން 

 މޫދު ކަސްރަތު ޙަރަކާތެކެވެ.،  ހިންގިދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 20

ޢާއްމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކެއް  18-19
 ހިންގުން. 

ޕްރޮފެސަރ ޙަސަން ޢުޤައިލު މެދުވެރިކޮށް، ޢާއްމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ 
 7ގޮތުން ، ނިލަންދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި، އިސްރަށްވެހިންނާއި އިސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 

އިން މަތީގެ ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް، 
އް ބޭއްވީމެވެ. ޢުޤައިލު ދެއްވި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޙަރަކާތްތަކެ

ތެރޭގައި، ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތާއި 
ވިސްނުން ތަރައްޤީކުރާނެ ގޮތާއި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރާނެ ގޮތާއި ކާމިޔާބު 

 ވެ. ދިރިއުޅުމަކަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނެއެ

ބައްތި،  1ބައްތި، ރީތި މަގު ރީތިގޭ ކައިރީ  1ދަނޑަށްދާމަގު ފެހިމަލަ ކައިރީ  މަގުބައްތިޖެހުން. 3ތަނެއްގައި  3ރަށުގެ  25-26
 ބައްތި ޖެހީމެވެ.  1ޒިޔާރަތްމަގު ބޮޑު ދިއްގާގަސް ކައިރީ 

ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ނިލަންދޫ ގަބުރުސްތާނު  ގަބުރުސްތާނު ސާފުކުރުން. 27
 ސާފުކުރީމެވެ. 

 ވަށައިގެން ހިނގާ މަގު ސާފުކުރުން.  27

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ނިލަންދޫ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒާއި، ފެމެލީ 
އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެހީއާއެކު  
ނިލަންދޫގެ ވަށައިގެން ހިނގާ މަގު، ގަނޑުވަރުމަގުން އިރަށް، ސިއްތިފަންނާއި 

ދޯނިފަހަރު ބަންނަ ހިސާބުންފެށިގެން  ހަމަޔަށް އަދި ތުނޑިއަށްދާމަގު، ފައިބަރު
 ތުނޑިއާއި ހަމައަށް ސާފުކުރީމެވެ. 

މަސްޖިދުލް ވަޙުދާ، ރަމަޟާން މަހަްށ  28
 ޒީނަތްތެރިކުރުން. 

މިސްކިތު ގޯތީ ގަސްގާފޮޅުތަކުގައި ކުލަލުމާއި މިސްކިތު ކުރިމަތީ ގޯތީގައި 
 އަތުރާފައިވާ ގައުތަކު ދަވާދުލުން.   

ހުވަނީގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެފައިވާތީ ހުވަނި އުޅޭ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ހުވަނި  ބޭސްޖެހުން.ހުވަނިމަރަން  30
 މަރަން ބޭސްޖެހީމެވެ. 

 މާރިޗް، އެޕްރީލް، މި ދެމަހުގައިވެސް ހިންގި ޙަރަކާތްތައް: 2019

1-30 

ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއިން ކަރަންޓުގެ 
 ޚިދުމަތްދިނުން.

 ގަޑިއިރު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނީމެވެ.  24ނިލަންދޫ އިންޖީނުގެއިން 

 ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދެވިފައިވެއެވެ.  ރައްޔިތުންނަށް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުން.
ރައްކައުތެރި ގޮތުގައި ކުނިނައްތާލުމުގެ 

 މަސައްކަތްކުރުން.
ރައްކައުތެރި ގޮތުގައި ކުނިނައްތާލުމުގެ ގޮތުން ތަންތަނުން ކުނިނަގައިގެން 

 ކުނިކޮށްޓަށް ގެންގޮސް ރައްކައުތެރިގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލެވުނެވެ. 
ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޙިފްޒްކުލާސް ކުރިޔަށް 

 ގެންދިއުން.
 ދެވިފައިވެއެވެ. ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޙިފްޒްކުލާސް ކުރިޔަށް ގެން

 ދަތުރުވެރިންނަށް ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ފެންވިއްކަމުން ގެންދަމެވެ.  .ފެންވިއްކުން
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