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 ޖަނަވަރީ 2019
 ނަތީޖާ ޙާޞލުކުރެވުނު މިންވަރު  ރާވާފައިވާ ޙަރަކާތް  ތާރީޚް 

ބަނދަރާއި ދެމެދު ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރާއި ހުޅަނގު  7-9
 .މަގުހެދުން

ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރާއި ހުޅަނގު ބަނދަރާއި ދެމެދުގައިވާ މަގަށް ވެލި އަޅައި 
 ބައްތި ޖެހީމެވެ. 7ރުކޮށް މަގުގައި މަގު އެއްވަ

ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ ނެރާއި ބަނދަރުގެ  10-13
 އިރުމަތީކޮޅު ފުންކުރުން.

ވަރަށް ބޮޑަށް ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ ނެރާއި ބަނދަރުގެ އިރުމަތީކޮޅު، 
 ފުންކުރީމެވެ.ނެރާއި ބަނދަރު އެމް.ޓީ.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ތިލަވެފައިވާތީ، 

23 

ނިލަންދޫގެ އިރު ދެކުނުން އަލަށް ދޫކޮށްފައިވާ 
ގޯތިތަކަށް ކަރަންޓް ދޫކުރުމަށް ިޑސްޓްރި ބިއުޝަން 

 ފޮށްޓެއް ބެހެއްުޓން 

އެމް.އެމް ގެ ކޭބަލް  50އާސްތާނާ އިންފާރުގައި ހުރި ޑިސްޓްރި ބިއުޝަން ފޮށިން 
އިވާ މަގުގައި އަޅައި، އާސާރީ ސަރަޙައްދުގެ އިރުން، ނަރުދަމާނިޒާމަށް ދިއުމަށް ކަނޑާފަ 

 ފޮށްޓެއް ބަހައްޓައިގެން އެ ސަރަޙައްދަށް ކަރަންޓް ދޫކުރާގޮތަށް  ޑިސްޓްރި ބިއުޝަން
 ހަމަޖައްސައި، އެ ސަރަޙައްދުގެ ބައެއް ގޭގެއަށް ކަރަންޓް ދޫކުރެވިފައި ވެއެވެ. 
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ނިލަންދޫގައި ކުރިން ބޭނުންކުިރ ކުނި ގޮނޑަށް 

 ދޮންވެލި އެޅުން

 

ނިލަންދޫގައި ކުރިން ބޭނުންކުރި ކުނި ގޮނޑުގެ އިރުމަތީ ބައިގެ ހުޅަނގުކޮޅުން ފެށިގެން 
އިންސައްތައަށް އަދި ހުޅަނގު ބައިގެ  %25އިރަށް ގާތްގަނޑަކަށް ގޮނޑުގެ 

 އަޅައި ވެލި ފަތުރައި ރީތިކުރީމެވެ.އިންސައްތައަށް ދޮންވެލި  %5އިރުމަރީކޮޅުން 

 ފެބުރުވަރީ 2019
 ނަތީޖާ ޙާޞލުކުރެވުނު މިންވަރު  ރާވާފައިވާ ޙަރަކާތް  ތާރީޚް 

 3ނިލަންދޫކައުންސިލުން ތެލުގެ ޚަދުދީގެން، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ މުވައްޒަފުން އެތަނުގެ  ނިލަންދޫ ކުރީގެ ކުނިގޮނޑަށް ވެލިއެޅުން 1-5
 ވެހިކަލް ބޭނުންކޮށްގެން ނިލަންދޫގެ ކުރީގެ ކުނިގޮޑުގެ ހުޅަނގު ބަޔަށް ވެލިއެޅީމެވެ. 

ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގައި ގައު އެތުރުމަށް ބޭނުންވާ  1-8
 ކޮންކްރީޓްކުރުން.ސަރަޙައްދުގައި ގާފޮޅު 

ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގައި ގައު އެތުރުމަށް ބޭނުންވާ ސަރަޙައްދުގައި ގާފޮޅު ހަދާ 
 ނިންމީމެވެ. 

8-13 

ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ ހުޅަނގުން ހިއްކާފައިވާ 
ބިމުގެ ހުޅަނގު އުތުރުފަރާތުން، ކުޑަނިލަންދޫ ކައިރިން 
ގިރާ ސަރަޙައްދަށް ވެލި އެޅުމާއި އިތުރުވެލި އެ 

 ޖަމާކުރުން.ސަރަޙައްދަށް 

ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ ހުޅަނގުން ހިއްކާފައިވާ ބިމުގެ ހުޅަނގު އުތުރުފަރާތުން، 
ކުޑަނިލަންދޫ ކައިރިން ވަރަށް ބޮޑަށް ގިރާފައިވާތީ އެ ސަރަޙައްދަށް ވެލިއަޅައި އަދި 

ކުރުމަށްޓަކައި ޖިއޯބޭގްސް ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ވެލި އެ އެ ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތް
 ސަރަޙައްދަށް ޖަމާކުރީމެވެ. 

14 
ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގައި ގައު އެތުރުމަށް 
ހަދާފައިވާ ސަރަޙައްދާއި ބަނދަރުމަތީގެ ސަރަޙައްދު 

 ކުނިކަހައި ސާފުކޮށް އެއްވަރުކުރުން.

އެތުރުމަށް ހަދާފައިވާ ސަރަޙައްދާއި ބަނދަރުމަތީގެ ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގައި ގައު 
  ސަރަޙައްދު ކުނިކަހައި ސާފުކޮށް އެއްވަރުކުރީމެވެ. 
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ގޮނުޑދޮށާއި ބަނދަރު ނިލަންދޫގެ ވަށައިެގން 
ބޭރުގެ އެކި ސަރަޙައްދު  އަވަށުންސަރަޙައްދާއި 

  ސާފުކުރުން.

ބޭރުގެ  އަވަށުންގޮނޑުދޮާށއި ބަނދަރު ސަރަޙައްދާއި ނިލަންދޫގެ ވަށައިެގން 
އެކި ސަރަޙައްދު ސާފުކުރީމެވެ. އެދުވަހުގެ މަސައްކަތުން އެއްކުރެވުނު ކުނީގެ 

 ބާވަތްތައް: 
 ،ކިލޯ އެލްމެނިއަމް 13.6، ކިލޯ ދަގަނޑު 48، ކިލޯ ޕްލާސްޓިކް 93.6

c 

& 
 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ފ. ނިލަންދޫ،
 ދިވެހިރާއްޖެ.

Secretariat of the Nilandhoo council, North Nilandhe Atholhu 

Faafu. Nilandhoo 

Maldives 

mailto:info@faafnilandhoo.gov.mv
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ގައި ނަ ކިލޯ އެހެނިހެން ބާވަްތަތއް. 325.80، ކިލޯ ބިއްލޫރި 59.3
 ނައްތާލެވިފައި ވެއެވެ. 

 ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރެވުނު މިންވަރު ރާވާފައިވާ ޙަރަކާތް  ތާރީޚް 
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މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފ. އަތޮޅު 
ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ވެރިންނާއި 

 ދިނުން.އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް މަޢުލޫމާތު 

 

)ހ( މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަހަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދިނުމާއި މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަހެއް 
 ފާހަގަކުރުމުގެ މުހިންމުކަން އަންގައިދިނުން.
 ޙާލަތު މިސާލާއެކު އަންގައިދިނުން.  3)ށ( ބަހެއް އުވި ދިއުމަށް ކަޑައްތުކުރާ 

ބަހުގެ މައްޗަށް  )ނ( އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީގޮތުން ބޭރުބަހެއް،މާދަރީ 
 އަތްގަދަކުރުމުގެ ސަބަބުން މާދަރީ ބަހަށް  ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށްދިނުން. 
)ރ( ބަސް، މަސްހުނިކޮށްގެން ވާހަކަދެއްކުމުގެ ސަބަބުން މާދަރީ ބަހަށް ކުރިމަތިވާ 

 މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރުން. 
)ބ( މުޖުތަމަޢުގައި ބަހައްދޭ އަހަންމިއްޔަތުކަން ކުޑަވެފައިވާ މިންވަރު އަންގައިދިނުމާއި  

 ދިވެހި ބަހުން ލިޔެކިޔުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް ކިޔައިދިނުން. 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓާއި  2018ކައުންސިލްގެ  22
 މާލީ ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނާ ޙިއްޞާކުރުން

 

ގައި ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ  8:30ވަނަ ދުވަހުގެރޭ  22ފެބުރުވަރީ  2019
ވަނަ އަހަރުގެ  2018ކައުންސިލްގެ މަރުކަޒުގައި ބޭޢްވި ބައްދަލުވުމުގައި، 

 ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނާ ޙިއްޞާކުރީމެވެ.  އަހަރު ރިޕޯޓާއި މާލީ 
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 ޗާޓް   3 ރައްކައުތެރި ސަރަޙައްދުތައް ދައްކުވައިދޭ
  .ސަރަޙައްދެއްގައި ބެހެއްޓުން 3ރަށުގެ 

 

ސަރަޙައްދުގައި ވަނީ  3ޗާޓު ތިރީގައިވާ  3ނިލަންދޫގެ ޑިޒާސްޓަރ ޕްލޭނުގެ 
 ބެހެއްޓިފައެވެ. 

 ޗާޓް. 1)ހ( ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރު ސަރަޙައްދު ގައި 
 ޗާޓް. 1)ށ( ނިލަންދޫ އަމީނީ މަގުގެ އިރު އުތުރު ކަންމަތީ 

 ޗާޓް  1ބްރަރީ ގޯތީގައި އިސްމާޢީލު ލައިهللا )ނ( ޢަބްދު

ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ނިލަންދޫގެ  ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން. 26
 ރުއް އިންދީމެވެ.  26ހުޅަނގު އުތުރު ފަރާތު ހިއްކި ބިމުގައި 

 ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން. 27

ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން، ޒުވާނުންނާއި މެދު ޢުމުރުގެ މީހުން 
ގެތެރެއިން ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 66ހިމެނޭގޮތުން ދަޢުވަތު ދެވުނު 

އެ ގޮތުން  މަޢުލޫމާތު ދިނީމެވެ.ޢާއްމު ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ  ބޭފުޅުންނަށް 43
 ދިން މަޢުލޫމާތަކީ:

 ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން.ޢާއްމު )ހ( 
 ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުން. )ށ( ކާނާ ވިހަވުމާއި ފައިދާހުރި ކާނާ ބޭނުންކުރުމާ

 މަހުވެސް ހިންގި ޙަރަކާތްތައް: 2މި  ޖަނަވަރީ، ފެބުރުވަރީ 2019
 ނަތީޖާ ޙާޞލުކުރެވުނު މިންވަރު  ރާވާފައިވާ ޙަރަކާތް  

1-28 

 ގަޑިއިރު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނީމެވެ.  24ނިލަންދޫ އިންޖީނުގެއިން  ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއިން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދިނުން.
 ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދެވިފައިވެއެވެ.  ރައްޔިތުންނަށް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުން.

ކުނިނައްތާލުމުގެ ރައްކައުތެރި ގޮތުގައި 
 މަސައްކަތްކުރުން.

ރައްކައުތެރި ގޮތުގައި ކުނިނައްތާލުމުގެ ގޮތުން ތަންތަނުން ކުނިނަގައިގެން ކުނިކޮށްޓަށް 
 ގެންގޮސް ރައްކައުތެރިގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލެވުނެވެ. 

ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޙިފްޒްކުލާސް ކުރިޔަށް 
 ގެންދިއުން.

 ށް ގެންދާ ޙިފްޒްކުލާސް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. ކައުންސިލުން ކުރިޔަ 

 ރަށުގައި އުފެދޭ ޕްލާސްޓިކް ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ޕާލޭ މޯލްޑިވްސްއަށް މާލެއަށް ފޮނުވީމެވެ. ރަށުގައި އުފެދޭ ޕްލާސްޓިކް މާލެއަށް ފޮނުވުން. 
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