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 ޤާނޫނު 

ޝާއިއުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނު ގައި  2015ސެޕްޓެންަބރ  6، 266، އަދަދު 44ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް، ވޮލިއުމް 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން   35 ެބހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނުގެ ހަވަނަ ަބއިގެސާއާކާރި 2015/28ނަންަބރު 

ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން   މެނޭޖްމަންޓް ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ
، ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ޕްލޭން އެކުލަވާލައި މާއިގެއްލުން ކުޑަކުރުމާއި، ކާރިސާއަކަށް އިޖާބަދިނު ކާރިސާތަކުން ލިޭބ

 ތަންފީޛުކުރުން. 

 

 މަޤްޞަދް 

އަކީ އައްޑޫ ސިޓީ  ސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ސިޓީ ޑިޒާނުވަތަ އައްޑޫ ޕްލޭންސާގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ރިކާމި 
އަދި މިއީ އައްޑޫ ސިޓީގެ   ވެ.އިވާ ޕްލޭންއެކެވިފަތައްޔާރުކުރެއިދާރާ އާއި ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓާއި ގުޅިގެން  ކައުންސިލް

ގެ ތިމާވެށީގެ ަބއިގެ މޫސުމީ ަބދަލުތަކާއި ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ފަންވަރު  2018 – 2023އްޤީގެ ޕްލޭން ތަރަ
ޓީ  ކޮމި ނޭޖްމަންޓްގައި ަބޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން އައްޑޫ ސިޓީ ޑިޒާސްޓަރ މެ 2އަދި  1އިތުރުކުރުމުގެ ަބއިގެ 

 އެކުލަވާލުމާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ ކޮންމެ އަވަށަކަށް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެކެވެ.  

ނުވަތަ އައްޑޫ ސިޓީ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ކާރިސާގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޕްލޭން  އްޑޫ ސިޓީގެއަ
ދި އައްޑޫ ސިޓީގެ ސަލާމަތާއި އަމުދަލާއި ފުރާނަ އައްޑޫ ސިޓީ ރައްޔިތުންގެ  ދަކީޞަޤްމައިގަނޑު މައެކުލަވާލުމުގެ 

ކާރިސާގެ ކުރިން، ކާރިސާގެ ވަގުތު އަދި ކާރިސާގެ ފަހުން ލިޭބ ގެއްލުންތައް ކުޑަކޮށް ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން 
 އަދި ކާރިސާގެ ކަންކަން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ  ޭބނުމުގައެވެ.

 މި ޕްލޭންގެ އިތުރު މަޤްޞަދްތަކުގެ ތެރޭގައި؛

 ތައްޔާރުކުރުން. ގެ ވަނަވަރު އަވަށު އަދި ސިޓީ .1
 ތުން. ވަސީލަތްތައް ދެނެގަ ހުރި އިގައަވަށު އަދި ސިޓީ .2
 ތުން. ށް ދެނެގައަދި އިންސާނީ އަމަލުތަ ، ހިރާސް ގުދުރަތީ އަރައްކާ ދިމާވާ އަވަށު އަދި ސިޓީ ފެންވަރުގައި .3
 ދެނެގަތުން.  ދައުރު، ޙައްޤު، އަދި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އެކިފަރާތްތަކުގެ ން ބެލެހެއްޓުމުގައި ކަންކަގެސާކާރި .4
 ދެނެގަތުން.  ކާރިސާގެ އެލާރޓް ލެވެލްތައް ކަނޑައަޅާނެ މިންގަނޑުތައް އަދި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ފަރާތްތައް .5
 ދެނެގަތުން.  ކާރިސާތަކަށް ދުރާލާ އިންޒާރުދޭނެ ފަރާތްތައް .6
އިތުރުކުރުމަށް ކުރާނެ ، ޤާިބލްކަން ގައި ހިމެނޭ ަބއިތައް ދެނެގަނެބެލެހެއްޓުމުގެ ުބރު ކަންކަން ސާގެކާރި .7

 ނެގަތުން.އި ފަރާތްތައް ދެތަކާތައްކަން
 އެކްޝަން ކުޑަކުރުމުގެ ގެއްލުން ކާރިސާތަކުން ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ކަންކަން ކާރިސާގެ .8

 .  ތައްޔާރުކުރުން އެއް ޕްލޭން
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 މާނަކުރުން 

އިނގިރޭސި ޢިބާރާތް   ޢިބާރާތް ނުވަތަ ލަފްޒު  މާނަ 
 ނުވަތަ ލަފްޒު 

އްކަންތަޚިލާފު  ކުއްލިޔަކަށް ހިނގާ އާދަޔާ  އިންސިޑެންޓް ހާދިސާ 
މުޖުތަމަޢެއްގެ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ އަމިއްލަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ތަޙައްމަލް 

އެަބއެއްގެ އިންސާނީ، މާއްދީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ވަސީލަތްތަކަށާއި  ނުކުރުވޭގޮތަށް،
 ޮބޑެތިޅޭ ފަދަ ރިއުޅުމަށް ހުރަސްއެއަދި ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވެ، ޢާންމު ދި

ތަކަށެވެ.ހާދިސާ  
ކަމަކަށް ަބލަންޖެހެއެވެ. އެއީ މުޖުތަމަޢެއް  3ކާރިސާ މާނަކުރުމުގައި 

ންވަރާއި، ނާޒުކުކަމާއި އަދި ތަޙައްމަލް ނުރައްކަލަކަށް ހާމަކޮށް ހުޅުވިފައިވާ މި
ރުތަކުގެ  ކުރުމަށް ނުކުޅެދުންތެރިވެފައިވާ މިންވަރެވެ. ކާރިސާއަކުން ކުރާނެ އަސަ

އި، ޒަޚަމްވުމާއި، ަބލިމަޑުކަމާއި، ޖިސްމާނީ، ނަފްސާނީ  އްލުމާރާނަ ގެގައި ފުތެރޭ
މު ޚިދުމަތްތަކަށް ންއިޖްތިމާޢީ އަދި އެހެނިހެން ގެއްލުންތަކާއި، މިލްކިއްޔާތަށާއި ޢާ
 އަދި އިޤްތިޞާދަށާއި ތިމާވެއްޓަށް ލިޭބ ގެއްލުން ހިމެނެއެވެ.  

 ޑިޒާސްޓަރ  ކާރިސާ 

ވެދާނެ ކާރިސާއަކުން ތަމަޢަކަށް ކުރިމަތިވަކި މުޖު ގައިތެރޭވަކި މުއްދަތެއްގެ 
އިންސާނުންގެ ފުރާނައާއި އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތަކާއި، ޞިއްޙީ ކަންކަމާއި މުދަލާއި 

ތްތަކަށް ގެއްލުން ލިުބމަށް އޮތް ފުރުޞަތަށެވެ. ޚިދުމަ  

 ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް  ކާރިސީ ހިރާސް 

ލުންތަކާއި، މުދަލަށް  ން ޞިއްޙީ ގެއްފުރާނަ ގެއްލުމާއި، އަނިޔާވުމާއި، އެހެނިހެ
ރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ މުހިއްމު ޚިދުމަތްތަކަށް ގެއްލުން ލިުބމާއި، ދިރިއުޅުމަށް ކު

ޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް މެދުކެނޑުމާއި، މާގެއްލުންވުމާއި، އިޖްތި
ންގެ ރުވާފަދަ ހާދިސާއެއް، މާއްދާއެއް، އިންސާނުމެދުވެރިކުތިމާވެށީގެ ގެއްލުން 

ން ނުވަތަ ޙާލަތަކުން މެދުވެރިވުމެވެ. ޙަރަކާތަކު  

 ހަޒާޑް އަރައްކާ

ދަލާއި މުމުޖުތަމަޢުގެ ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ޖުމްލަކޮށް އެންމެހާ ފަރުދުންގެ  
ރިހަމަ ރިން އޭގެ ފުފުރާނައަށް ނުރައްކާވެދާނެ ފަދަ ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވުމުގެ ކު

ކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމް.ނަށް ފޯރުރައްޔިތުންގައި މައުލޫމާތު ހޯދައި އެކަށޭނަ ވަގުތު   

ދުރާލައި އިންޒާރުދޭ 
 ނިޒާމް

އާރލީ ވާރނިންގ 
 ސިސްޓަމް

 އޮޕަރޭޝަނަލް ހުނަރުވެރިކަމާއި، ދިއިދާރީ ނިންމުންތަކާއި އޯގަނައިޒޭޝަން އަ
ހެން ގޮތްގޮތުން ކުރިމަތިވާ ން ޭބނުންކޮށްގެން ޤުދުރަތީ އަދި އެހެނިޤާިބލުކަ

ކުރުމަށްޓަކައި ސިޔާސަތުތަކާއި އިސްތިރާޖީތައް ރާ އަސަރު ކުޑަކާރިސާތަކުންކު
ޤާިބލުކަން އިތުރުކުރުމަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ށް، މުޖުތަމަޢުގެ ތަންފީޛުކޮ

އަށް ތައްޔާރުވުމާއި  ތެރިކަމުގެ ނުރަނގަޅު އަސަރުތައް މަދުކުރުމަށާއި އެކާނުރައް
ޔަވަޅުތައް  ދި ލާިބނާއީ ފި ސަރުތައް ކުރިއަނުދިނުމަށް އަޅާ ިބނާއީ އައެފަދަ އަ

 ހިމެނެއެވެ. 

ކާރިސާއާެބހޭ ކަންކަން 
 ބެލެހެއްޓުން 

ޑިޒާސްޓަރ  
 މެނޭޖްމަންޓް 

ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އެކަންތައްތައް   ކާރިސާތަކުން ގެއްލުން ލިުބމުގެ ފުރުޞަތު
ދިރާސާކޮށް ވަކި އުސޫލެއްގެ މަތިން ތިވުމަށް ދިމާވާ ސަަބުބތައް  ކުރިމަ

ސާނުންގެ މުދަލާއި ފުރާނަ ނުރައްކަލަށް . މިގޮތުން އިންމަސައްކަތްކުރުމެވެ
ކުކަން ކުޑަކުރުމާއި، އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ގޮތެއްގައި ހާމަވެފައިވާ މިންވަރާއި ނާޒު

ކާރިސާއިން ލިޭބ 
ކުރުންގެއްލުން ކުޑަ  

ސްކް  ޓަރ ރިޑިޒާސް
ރިޑަކްޝަން އެންޑް 

 މިޓިގޭޝަން 
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މިންވަރު ޓާއި ިބން ޭބނުންކުރުމާއި، ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ އްވެ
ތުރުކުރުން ހިމެނެއެވެ.އި  

ކާރިސާތަކުން އަސަރުކޮށްފައިވާ މުޖުތަމަޢުތަކުގެ ތެރޭގައި ހުރި ވަސީލަތްތަކާއި،  
ހުރި ޙާލަތަށް ނީ ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ކުރިން ދައާމް

ރުމަށެވެ.ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ރަނގަޅު ޙާލަތަކަށް އިޔާދަކު  

ކުން ސާތަކާރި
 އިޔާދަވުން

 ޑިޒާސްޓަރ ރިކަވަރީ 

ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވާ ހިނދު މީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށާއި، ޞިއްޙީ 
ސާގައި  ، ޢާންމުންގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަޤީންކުރުމަށާއި، ކާރިގަތުމަށާއިޙާލަތު ދެނެ

އްލި އިދިނުމަށް ކުގެއްލުން ލިިބފައިވާ މީހުންގެ އަސާސީ ޭބނުންތައް ފުއްދަ
 ޙާލަތުގައި ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށާއި އެހީތެރިކަމަށެވެ.

ކާރިސާތަކަށް 
 އިޖާަބދިނުން 

ޑިޒާސްޓަރ  
 ރެސްޕޯންސް 

ވަތަ  ލަފާކުރެވޭ ނުވަތަ ކުރިމަތިވަމުންދާ ކާރިސާއަކަށް ނުދާނެކަމަށް ކުރިމަތި ވެ
ރުވެ އޭގެ  ތުގައި ތައްޔާއެނޫންވެސް ގެއްލުންދެނިވި ހާދިސާތަކަށް އެންމެ އެދެވޭގޮ

ހޭ ފިޔަވަޅުތައް  ސަަބުބން ލިިބދާނެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ކުރިއާލާ އަޅަންޖެ
ރިކަމުގެގޮތުން ސަރުކާރަށާއި ކަމާގުޅޭ ވެއެޅުމަށް ޢިލްމާއި ހުނަރާއި ފަންނު 

ނަށް ލިިބގެންވާ  ޖުތަމަޢާއި ޢާންމު ފަރުދުންށް އަދި މުޖަމާޢަތްތަކަ
ށެވެ.އި ޤާިބލުކަމަކެރިފޯރުންތެރިކަމާ  

ކާރިސާތަކަށް 
 ތައްޔާރުވުން

ޑިޒާސްޓަރ  
 ޕްރިޕެއާރޑްނެސް 

.ންނުރައްކާތެރި ކާރިސާތަކުން ލިޭބ ގެއްލުންތައް ކުރިމަތިވިޔަ ނުދިނު   ޕްރިވެންޝަން ވާކީ 
ކާރިސާއެއްގައި އިޖާަބދިނުމަށާއި ރިލީފް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ފޯރުކޮށްދެވޭ  

ހީތެރިކަމަށެވެ. ދި އިންސާނީ އެމާލީ، މާއްދީ އަ  
ހިއުމަނިޓޭރިއަން   އިންސާނީ އެހީތެރިކަން

 އެއިޑް
ޖޫއަކުރުން.ރުދިރިއުޅުމަށް ޭބނުންވާ ޒަރޫރީ ހިދުމަތްތަށް އާންމު ހާލަތަށް   ރީހެިބލިޓޭޝަން  ރީހެިބލިޓޭޝަން  

ދިގު މުއްދަތެއްގެ ދެމެހެއްޓެނިވި މަސައްކަތުން ކާރިސާއިން ލިުބނު ގެއްލުން 
ނުވަތަ ކުރިއަށް ވުރެ ރަނގަޅު ހާލަތަށް އަނުބރާ  ންމު ހާލަތަށް އާ

 ރުޖޫއަކުރުން.

 ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން

ން އަންނަ ކުރިމަތިވެދާނެ  މާހައުލަކަށް ކުރިމަތިވަމު މުޖުތަމަޢުއަކަށް ނުވަތަ
ފަދަ ހާއްސަ ނުރައްކާތަށް ދެނެގަނެ، އެކަމަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެ

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެޅިދާނެ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް ކަނޑައަޅާ   ހާލަތެއް
 ނިޒާމެކެވެ.

ޖެންސީ  ކޮންޓިން ަބދީލީ ރޭވުން 
 ޕްލޭނިންގް

، މުޖުތަމަޢެއް ނުވަތަ ނިޒާމަކަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުން ތެއްއަޖަމާ
އްލުމުން  ލިިބފައިވާ ގެއެކަމާއި ކުރިމަތިލައި، އެކަން ަބލައިގަނެ، ނުރައްކަލުން

އެކަށީގެންވާ ވަގުތެއްގައި، ކުރިން އޮތް ހާލަތަށް ރުޖޫއަވުމުގެ ޤާިބލްކަމެވެ. 
ތަށް ން ހިމާޔަތްކުރުމާއި ޙާލައަސާސީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަމީގެ ތެރޭގައި 

 ރުޖޫއަވުން ހިމެނެއެވެ. 

 ރެސިލިއަންސް ވިލުން 

 ނުރައްކަލަށް ތަކުގެ ސަަބުބންކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތަށް މެދުވެރިކުރުވާ ހާލަތް
ކާއި، ދިރިއުޅުމަށްކުރާ ހާމަވެފައިވާ މީހުންނާއި، މުދަލާއި، ޚިދުމަތްތަ

ލިިބދާނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުން އަދި  މަސައްކަތްތަކަށް އަދި ވެއްޓަށް ގެއްލުން
ަބުބން ގެއްލުން ލިުބމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރާއި އޭގެ ޒާތް ހޯދާ އޭގެ ސަ
 ގޮތްތައް. 

ންވަޒަންކުރު ސްހިރާ ރިސްކް   
 އެސެސްމަންޓް
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މުދަލެއްގައިހުރި ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން މުޖުތަމަޢެއް، ނިޒާމެއް ނުވަތަ 
އްލުން ލިުބމަށް މަގުފަހިކުރުވާފަދަ އުނި ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލަކުން ގެ 

 ސިފަތަކެވެ.

 ވަލްނެރަިބލިޓީ  ނާޒުކުކަން

ންތެރި ނުވާނެ ފަދަ މަށް ނުކުޅެދުކުރިއަށްއޮތް ޖީލުތަކުގެ ބޭނުންތައް ފުއްދު
ފުއްދުމަށްޓަކައި ހިންގޭ ތަރައްޤީގެ ގޮތަކަށް، އަދުގެ ޖީލުގެ ޭބނުންތައް 

 މަޝްރޫޢުތަކެވެ. 

ރައްޤީ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަ ސަސްޓެއިނަަބލް  
 ޑެވެލޮޕްމަންޓް
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 ފިހުރިސްތު 

 ޤާނޫނު 
 މަޤްޞަދު
 މާނަކުރުން

 ވަނަވަރު  ގެސިޓީއައްޑޫ  .1
 ޖިއޮގްރަފީ .1.1
 ވަރުގެ ވަނައާާބދީ .1.2
 ވަނަވަރު ގެސީިބގޭ .1.3

 ލަތްތަކުގެ ވަނަވަރު ޞީވަ .2
 އިޤްތިޞާދް  .2.1
 ތައުލީމް .2.2
 ، ފެން އަދި ނަރުދަމާ ހަކަތަ .2.3
 ސިއްޙީ  .2.4
 ދަތުރުފަތުރު  .2.5
 އިޖްތިމާއީ .2.6
 ލާތް ޞަމުވާ .2.7
 ވަޞީލަތްތައް ލިެބންހުރި ތަންތަން  .2.8

 އަރައްކާ އަދި ހިރާސް ވަނަވަރު  .3
 އަވަށަށް ދިމާވާ އަރައްކާ އަދި ހިރާސްތައް .3.1
 ފްރިކުއެންސީ ކާ އަދި ހިރާސްތަކުގެ އަރައްދިމާވާ  އަވަށަށް .3.2
 އަވަށަށް ދިމާވާ އަރައްކާ އަދި ހިރާސްތަކުން ކުރާ އަސަރު  .3.3
 ސްތަކުގެ މޫސުމީ ކަލަންޑަރު އަވަށަށް ދިމާވާ އަރައްކާ އަދި ހިރާ .3.4

 ދައުރު، ޙައްޤު، އަދި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައްކާރިސާގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި  .4
 ކޮމިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައްއި މި ންޓް ކޮމިޓީ އާޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަ .4.1
 ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު .4.2
 ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ދައުރު .4.3
 ވިޔަފާރިތަކުގެ ދައުރުއަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި  ކްލަްބ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި .4.4
ތަކުގެ ގޮފިތަކުގެ އައްސަސާލްއަޤްވާމީ މުަބއިނަލްއަޤްވާމީ މުއައްސަސާތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްވެފައިހުރި ަބއިނަ .4.5

 ދައުރު
 ރައްޔިތުންގެ ދައުރާއި ޙައްޤުތައް  .4.6
  އްތަފަރާތް ހަރަކާތްތެރިވާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ކަންކަން ކާރިސާގެ .4.7

 ކާރިސާގެ އެލާރޓް ލެވެލްތައް ކަނޑައަޅާނެ މިންގަނޑުތައް އަދި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ފަރާތްތައް  .5
 އްފަރާތްތަދޭނެ ކާރިސާތަކަށް ދުރާލާ އިންޒާރު .6
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2021 ޑިޒާސްޓަރ މެޭނޖްމަންޓް ޕްލޭންއައްޑޫސިޓީ   

 ބެލެހެއްޓުމުގެ ުބރު ކާރިސާގެ ކަންކަން .7
 ކާރިސާއިން އިޔާދަވުމުގެ މަރުހަލާ  .7.1
 ހަލާރުކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ މަ .7.2

 ކާރިސާތަކުން ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ އެކްޝަން ޕްލޭން .8
 އެނެކްސް .9

 ކުއްލި ހާލަތުގައި ގުޅާނެ ނަންަބރުތަކުގެ ލިސްޓް .9.1
 ކޮމިޓީ މެންަބރުން މަންޓް ރ މެނޭޖްޒާސްޓަސިޓީ ޑި .9.2
 އަވަށު ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ މެންަބރުން  .9.3
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2021 ޑިޒާސްޓަރ މެޭނޖްމަންޓް ޕްލޭންއައްޑޫސިޓީ   

 ވަނަވަރު   ގެ ސިޓީ އައްޑޫ   .1
 

ތްފަސޭހަ ވެއްޓެއް ލިިބފައިވާ އައްޑޫ ސިޓީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފީ ގޮތުން މުއްސަނދި ހިޤާޤުދުރަތީ ގޮތުންނާއި ސަ
ދެވަނައަށް އެންމެ ޮބޑު  މުޅި ރާއްޖެއިން ތުން ަބލާއިރުއި އާާބދީގެ ގޮިބމުގެ ގޮތުންނާ އަތޮޅެވެ. އެންމެ ދެކުނުގައިވާ

  ންކުރާ އަވަށް(،)ވެރިކަ ތަދޫށެއް ވެއެވެ. އެއީ ހިއަވަ 6މިސިޓީގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ  ސިޓީއެވެ.އަކީ އައްޑޫ   ސިޓީ
މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫ، ފޭދޫ، ހުޅުދޫ އަދި މީދޫއެވެ. އަދި ސިނާޢީ ރަށްތަކުގެ ގޮތުގައި ގަމާއި އިތުރު ފަޅުރަށްތައް 

 ގުޅިފައިވެއެވެ. 
 ހިމެނިފައިވާގައި އިަބމިވަނަވަރަށެވެ.  ގެސީބި އާާބދީ އަދި ގޭ ،ގެ ޖިއޮގްރަފީޓީމިަބއިގައި ަބލާލާނީ އައްޑޫ ސި

 ލިިބފައިވާ ޓީ ކައުންސިލަށްއަދި ސި ފީސްތަކަށްއަވަށު އޮގެ ނިޔަލަށް  2020ސެންަބރ ޑި 31ކީ މައުލޫމާތަ
 ލޫމާތެވެ. މައު
 

 
  މެޕް އައްޑޫ ސިޓީ 
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2021 ޑިޒާސްޓަރ މެޭނޖްމަންޓް ޕްލޭންއައްޑޫސިޓީ   

 ފީގްރަޖިއޮ .1.1
 

 މީދޫ  ހުޅުދޫ  ފޭދޫ  ދޫ މަރަދޫ ފޭ  މަރަދޫ  ހިތަދޫ  
 ހެކްޓަރ 182.8 ހެކްޓަރ 214 ހެކްޓަރ 100 ހެކްޓަރ 28.83 ޓަރހެކް 74.9 ހެކްޓަރ 540 ބިމުގެ ބޮޑުމިން 

މީހުން ދިރިއުޅޭ  
ސަރަހައްދުގެ  

 ބޮޑުމިން 

262.59 
 ހެކްޓަރ

 88.566 ހެކްޓަރ 49 ހެކްޓަރ 28.83 ހެކްޓަރ 50.9
 ހެކްޓަރ

 ހެކްޓަރ 61.8

ވެރިކަން ކުރާ  
ހުރި  ރަށާއި  
 ދުރުމިން 

ސިޓީގެ އީ މި
ން ވެރިކަ
 ށްރަކުރާ

 85469.4 ހެކްޓަރ 1300 ހެކްޓަރ 920 ހެކްޓަރ 1000
 ހެކްޓަރ

 ހެކްޓަރ 1690

ންމެ ކައިރީ  އެ 
އޮންނަ ވައިގެ  

ބަނދަރު  
  )އެއަރޕޯޓް( 

 އަދި ދުރުމިން 

ން ގަ
ޝަނަ ންޓަރނޭއި

، ލް އެއަރޕޯރޓް
 ލޯމީޓަރކި 13

ގަން 
އިންޓަރނޭޝަނަ 
 ، ޓްލް އެއަރޕޯރ

ގަން 
އިންޓަރނޭޝަނަ 
، ޓްލް އެއަރޕޯރ

 ލޯމީޓަރކި 4.7

ގަން 
ޝަނަ ނޭއިންޓަރ
 އަރޕޯރޓް ލް އެ

ގަން 
އިންޓަރނޭޝަނަ 
ޓް، ލް އެއަރޕޯރ

23.3 
 ލޯމީޓަރކި

ގަން 
އިންޓަރނޭޝަނަ 
، ޓްލް އެއަރޕޯރ

 ލޯމީޓަރކި 14

ންމެ ކައިރީ  އެ 
  އޮންނަ ރިސޯޓް 
 އަދި ދުރުމިން 

ޝަންގްރިއްލާ 
ރިސޯޓް   ވިލގިލި
ސްޕަރ   އެންޑް

 ކޮވިޑާއި(
ގުޅިގެން 

މިހާރުވަނީ 
( ފައިބަންދުކުރެވި

 ،14 
 .ރޓަކިލޯމީ
 

ލްމް  ޕާ  ސައުތު
 14.4  ރިސޯޓް،
 ކިލޯމީޓަރ

ޝަންގްރިއްލާ 
ރިސޯޓް   ވިލގިލި
،  ސްޕަރ އެންޑް
 ކިލޯމީޓަރ 8.7

)ކަނޑުމަގުން 
 މިނެޓް(  15

 
، 6.1 

 ރކިލޯމީޓަ

 ކެނެރީފް
 ، ޓްރިސޯ

 ކެނެރީފް
 2.7، ޓްރިސޯ

 ރކިލޯމީޓަ

  ޕާލްމްސައުތު 
 3.9 ޓް،ރިސޯ
 މީޓަރކިލޯ
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2021 ޑިޒާސްޓަރ މެޭނޖްމަންޓް ޕްލޭންއައްޑޫސިޓީ   

 އާާބދީގެ ވަނަވަރު .1.2

 
 އަހަރުން މަތި   65 އަހަރު   64  –   19 ދަށް ރުން  އަހަ   18

ބިދޭސީ 
 ން 

/ އަވަށު 
  ސިޓީ 
 ޖުމްލަ 

 ޖުމްލަ  ފިރިހެން  އަންހެން  ޖުމްލަ  ފިރިހެން  އަންހެން  ޖުމްލަ  ފިރިހެން  އަންހެން 

 16523 84 1072 540 532 11179 5730 5449 4188 2211 1977 ހިތަދޫ 
 3517 262 231 110 121 1957 1018 939 1067 531 536 މަރަދޫ 

މަރަދޫ  
 ފޭދޫ 

274 230 504 595 665 1260 62 53 115 52 1931 

 5845 211 365 180 185 3719 1895 1824 1550 811 739 ފޭދޫ 
 3808 75 314 168 146 2526 1316 1210 893 446 447 ހުޅުދޫ 
 3157 152 227 111 116 1968 997 971 810 421 389 މީދޫ 

 34570 625 2324 1162 1162 22609 11621 10988 9012 4650 4362 ޖުމްލަ 
 
 

 ވަރުނަގެ ވަގޭިބސީ .1.3

 
 

 ސިޓީ ޖުމްލަ  މީދޫ  ހުޅުދޫ  ފޭދޫ  މަރަދޫ ފޭދޫ  މަރަދޫ  ހިތަދޫ 

 8247 726 823 1280 433 660 4325 ގެވަޅު ދޫކޮށްފައިވާ އަދަދު 
 4812 476 340 944 378 614 2060 މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭގެ އަދަދު 

  މީހުން ދިރި ނޫޅޭ ގޭގެ 
 އަދަދު 

365 36 47 88 195 115 846 

 3101 135 288 336 67 10 2265 ފަޅު ގޯތި 
 312 00 48 00 00 00 264 ފްލެޓް ތަކުގެ އަދަދު 

 3000 ގެވަޅުގެ އެވްރެޖް ބޮޑުމިން 
 އަކަފޫޓް

4000 
 އަކަފޫޓް

1500 
 އަކަފޫޓް

1200 
 އަކަފޫޓް

2000 
 އަކަފޫޓް

3500 
 އަކަފޫޓް

2500 
 ކަފޫޓް އަ 
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2021 ޑިޒާސްޓަރ މެޭނޖްމަންޓް ޕްލޭންއައްޑޫސިޓީ   

 ގެ ވަނަވަރު ތަކު ލަތް ޞީވަ  .2
 

އިޤްތިޞާދީ،   ކަށް ވަކިންކޮންމެ އަވަށަ . މިގޮތުންށެވެގެ ވަޞީލަތްތަކައަވަށްތަކު ޓީސި  އައްޑޫވާނީ ފައިބަލާލާ މިަބއިގައި
ނެވެ. ދެނެގަނެވު  ވަޞީލަތްތައް މުވާޞަލާތީއަދި  އިޖްތިމާއީ، ދަތުރުފަތުރު، ސިއްޙީ، ނަރުދަމާ އަދި ފެން ހަކަތަ،، ތައުލީމް

ެބން  ށް ލި ވަޞީލަތްތައަދި  ދެނެގަނެ،ށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ފުރުސަތުތަކަށް ތިޞާދަޤްއިވަށެއްގެ ރުން ކޮންމެ އަމީގެ އިތު
އަވަށު ގެ ނިޔަލަށް  2020ސެންަބރ ޑި 31ކީ މައުލޫމާތަ ހިމެނިފައިވާ ވެސްމިަބއިގައި  .ތަން ފާހަގަކުރެވުނެވެހުރި ތަން

 ލޫމާތެވެ.  މައު ފައިވާިބލި ޓީ ކައުންސިލަށްއަދި ސި ފީސްތަކަށްއޮ

 
 އިޤްތިޞާދް  .2.1

 ދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް މް އާ 
 

 
މަރަދޫ   މަރަދޫ  ހިތަދޫ 

 ފޭދޫ 
ސިޓީ ޖުމްލަ   މީދޫ  ހުޅުދޫ  ފޭދޫ 

 ޕަސެންޓޭޖް 
ކާރު  ސަރުކާރު އަދި ސަރު 

 ންފުނި ހިއްސާވާ ކު 
0.5% 8% 2 1.16% 

 
6.14 20  

  10 1.75 %12 - %5 %13 އަމިއްލަ ކުންފުނި 
  10 14.91 %1.16 1 %26 %3 ރިކަން މަސްވެ 
  15 8.77 %2.32 - %0.16 %4 ރިކަން ދަނޑުވެ 

  20 49.13 %1.74 - %28 %1 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ 
  15 10.53 %80.23 25 %7 %75 އަމިއްލަ ވިޔަފާރި 

  5 3.51 %0.58 - %0.14 %3.1 ދަތުރުފަތުރު 
  5 5.26 %0.81 - %25.70 %0.4 އެހެނިހެން 

  %100 %100 %100 %28 100% %100 ންޓޭޖް  ޕަސެ ޖުމްލަ 
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 ރުސަތުތައް ފުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި  ހުށްއިޤްތިޞާދަ 2.1.1

 ތައް އިޤްތިޞާދަށް ހުރި ފުރުސަތު އިޤްތިޞާދަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް  ވަށް އަ 

 ހިތަދޫ 

ވަޒީފާ ނެތް  ،ހުރުން  ވަޒީފާ ލިުބމަށް ދަތިތަކެއް
ން . ކޮވިޑް ގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެފަރާތްތައް އިތުރުވުން

ފައިތިވި ރިސޯޓްތައް ަބންދުވުމުގެ ސަަބުބން ވަޒީފާ ގެއްލި
. ޢަދަދަ އިތުރު ވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ޒުވާނުންގެ
ގެ ާބޒާރުގައި ވަޒީފާ ލިޭބނެ ފުރުޞަތު ހަނިވެ  ވަޒީފާ 

   ފާހަގަކޮށްފައިވޭ. ތްތަކުންދަތިވެފައިވާކަން ގިނަ ފަރާ
 

 މުގެ ދަތިކުރު ކެޓްމާތަކެތި ށްގެން ލިޭބ ދަނޑު ގޮވާންކޮ
ގެ ދި ދަނޑުވެރިންތިވެފައިވޭ. އައުދަނގޫ ތަކެއް ކުރިމަ

 އަގު ހިފެހެއްޓިފައި ނެތުން.   ދަނޑު ގޮވާމުގެ
 

ހިފެހެއްޓިފައި ނެތުމުން މަސްވެރިންނަށް ލިޭބ  މަހުގެ އަގު 
 . އާމްދަނީ ދަށްވުން

 
 . ވުންތުރުއި ޖެހޭ ޒުވާނުން އިމަސްތުވާތަކެތީގެ ވަާބގަ

  - ރުމުގެ ފުރުސަތުވައި ވިޔަފާރި ކުގެސްޓްހައުސް ހުޅު
އި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ިބން އެ ޒޯން ގެ ގޮތުގަޓުއަރިޒަމް 

  ވަނީ.ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލު ކުރެވިފައި
 

އީ.ޔޫ   -  ތުކުރުމުގެ ފުރުސަ މަސް އެކްސްޕޯރޓް
މާރކެޓަށް މަސް އެކްސްޕޯރޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ތުން. އޮ
 

ދާއިރާއިން މާއި މަސްވެރިކަމުގެ  ވެރިކަދަނޑު
ގޮވާން ކޮށްގެން ލިޭބ އެއްޗެއް  ނޑުދަ – ފުރުސަތުތައް

އިގެން ވިއްކަ ރިސޯރޓް އަދި ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް
. ސްޕޯރޓް  އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

ކައި މީގެން ސްވެރިކަން އިތުރަށް ވިއްފިޝިންގ ފަދަ މަ
   އިވޭ. ނަފާ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ލިިބފަ

 
ސާރވްގެ ގޮތުގައި   ަބޔޯސްފިއަރ ރިނޭޗަރ ޕާރކް އަދި

  ޓުއަރ، ބޯޓް –ން މިތަނުން ލިޭބ ނަފާ ތަރައްޤީ ވުމު
، ސައިޓް ވިޒިޓް ފަދަ ޙަރަކާތްތަކުން ޕެޑަލިންގް

 އާމްދަނީ އިތުރުވުން. 
 

ދައި އެކްސްޕޯރޓް  އުފައް ތަކެތިދިވެހި ވަންތަ އަމިއްލަ 
އައްޑޫ ޮބނޑި،  –ކަށް މިސާލަ – ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

  .ވަންތަ އަމިއްލަ ކާނާ  ހަވާދު ފަދަ ދިވެހިއައްޑޫ

 މަރަދޫ 

 . ރިސޯސް މަދުވުން
 

 .ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު މަދުވުން
 
 .،އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް މަތިވުންނު ލިުބން ދަތިވެފަ ލޯ
 

 . ިބމުގެ ދަތިކަން

 .ފުރުސަތު  އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމުގެ މަސްވެރިކަން
 

 .ކުރިއެރުވުމުގެ ފުރުސަތު ފަތުރުވެރިކަން
 

 .އަމިއްލަ ވީޔާފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ ފުރުސަތު
 

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއެރުވުމުގެ  
 .ފުރުސަތު

  ދޫ މަރަ 
 ފޭދޫ 

 .ވައްކަން
 

 . މަސްތުވާތަކެތި

 . ޓޫރިޒަމް
 

 .ދަނޑުވެރިކަން
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 .އާާބދީ ކުޑަވުން

 
 . ިބން ފުރިފައި ވުން

 
 .މަސްވެރިކަން

 ފޭދޫ 

 . ގެ ފުރުސަތު ނެތުންފާވަޒީ
 

 .  ތުންދާއިރާގައި ދިވެހިން ތަމްރީނުވެފައި ނެތުގެ މަސައްކަ
 

 . މަސްތުވާތެކެތި ބޭނުން ކުރާ މީހުން ގިނަވުން
 
 .އި ވައްކަން ގިނަވުންމާފޭރު

 .ރިސޯރޓްތައް
 

 .މަސްވެރިކަން
 

 . ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް
 

 .ދަނޑުވެރިކަން
 

 . އިމަރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް

 ދޫ ހުޅު 

 .މަސްވެރިކަން ދަށްވުން
 

 .ޒުވާނުން މަސްތުވާތަކެތި ޭބނުންކުރުން
 

 .ވުންޓުއަރިޒަމް ދަށް

 . ދަނޑުވެރިކަންކުރާނެ ިބންއޮތުން
 

 .ރުންޢިމާރާތްކު
 

 . ސައްކަތްވަޑާމުގެ މަ
 
 އްސައްކަތްތަރުވެރި މަހެނިހެން ތަފާތު ހުނައެ

: ތިލޭރުކަން، އެލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިޒް  މިސާލު
 . ތުންމަރާމާތުކު

 މީދޫ 

 . ނަވުންމަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރާ ޒުވާނުން ގި
 

 . ދޭސީން ގިނަވުންގައި ިބކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ

ގައި  އޮސްފެއަރ ރިޒާރވްަބން ކިޅި އިކޯގާރޑަތިމަ
 . ހިމެނުން

 
 .  ޤަުބރުސްތާނު ހިމެނުންވާރލްޑް ހެރިޓޭޖްގައި ކޯގަންނު 

 
 .ޓުއަރިޒަމް ޒޯން ތަރައްޤީވުން

 
 . ފަތުރުގެ ނިޒާމެއް އޮތުންތުރު ދަ
 

ދަ ކާށި ތެޔޮ، ރުކުރާ، ހިކިމަސް، ރިހާކުރު ފަ
 މާރކެޓް ތަކެއްޗާއި ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ތަކެތި

 .ފުރުޞަތުކުރެވޭނެ 
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 ތައުލީމް .2.2

 
 

މަރަދޫ   މަރަދޫ  ހިތަދޫ 
 ފޭދޫ 

 ސިޓީ ޖުމްލަ  މީދޫ  ހުޅުދޫ  ފޭދޫ 

 1677 144 26 103 139 310 1058 ދިން ޕްރީ ސްކޫލް ކު 
 2877 237 387 420 132 335 1786 ޕްރައިމެރީ ސްކޫލް ކުދިން 
 1289 96 144 96 00 450 599 ސާނަވީ ތައުލީމު ކުދިން 

   ތައުލީމް މަތީ ސާނަވީ 
 ދިން ކު 

319 175 00 80 12 03 509 

 597 12 175 350 00 150 447 ޑިގްރީ އަށް ކިޔަވާ ކުދިން 
ށް ކިޔަވާ  މާސްޓަރސް އަ 

 ދިން ކު 
63 20 00 100 35 02 83 

ޕީ.އެޗް.ޑީ އަށް ކިޔަވާ  
 ކުދިން 

00 12 00 6 10 02 12 

 7044 496 789 1155 271 1452 4272 ޖުމްލަ 
 
 

 ތައުލީމް އަސާސީ  2.2.1

 
 

ސިޓީ ޖުމްލަ   މީދޫ  ހުޅުދޫ  ފޭދޫ  މަރަދޫ ފޭދޫ  ދޫ މަރަ  ހިތަދޫ 
 ޕަސެންޓޭޖް 

އަސާސީ ތައުލީމް  
 ފެންވަރު ނެތް 

0.18% 0.002% - 0.01% 7% 0.19%  

  ތައުލީމް   އަސާސީ 
 ފެންވަރު ހުރި 

99.82% 99.98% - 99.99% 93% 99.81%  

  %100 %100 %100 - %100 %100 ޖުމްލަ ޕަސެންޓޭޖް 
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 ދަމާ ން އަދި ނަރު، ފެހަކަތަ 2.3

 
 

 މީދޫ  ހުޅުދޫ  ފޭދޫ  މަރަދޫ ފޭދޫ  މަރަދޫ  ހިތަދޫ 

ނެރޭޓަރ  ޖެ 
 ޒަލް( ސިޓީ )ޑީ ކެޕޭ 

 1.8 0 0 މެގަވޮޓް 19.8
 ކިލޯވަޓް

3095 kv 80000ީރޓަލ 

  ޕެނަލް ސޯލަރ  
 ސިސްޓަމް 

އެއިމްސް   0 0 މެގަވޮޓް 1.6
-ކްލިނިކް 

ކިލޯ  45
 ވޮޓް
ރާޒްދާން -

4.5 
 ކިލޯވޮޓް

ކަރަންކާގެ -
4.5 

 ކިލޯވޮޓް

05 10 

 04 0 0 ކިލޯ 23000 ކައްކާ ގޭސް  
 ފަރާތަކުން 
 މެގަ ގޭސް 

 އުހުލި -
 ލު ނޫވި-
އެގްރޯ -

 ސަޕްލައިސް 

 0 ފަރާތަކުން 02

 ކްންޓޭ 03 ސެޕްޓިކް ޓޭންކް 
 ގެންޓަ 250

650 0 900 
 ޓޭންކް 

80 0 

ވެކިއުމް  
 ސިސްޓަމް 

 0 - ނެތް  0 0 0

ލާންޓް   ޕް ފެން 
 ކެޕޭސިޓީ 

1000000 
 ޓަން 

ޓަން  500 ނެތް  0 0
އަކާއި )ރެ
 ލު( ދުވާ

0 

ވާރޭފެން  
ތާނގިތަކުގެ  

 ކެޕޭސިޓީ 

2000/5000 
 ލީޓަރ

32500000 
 ލިޓަރ

0 110000 
 ލީޓަރ

 611،000 ލ1500*230
 ލީޓަރ

  އި ފުޅީގަ 
 ފެނުގެ  ދުކުރާ ބަން 

 ކެޕޭސިޓީ 

 0 - ނެތް  0 0 -
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2021 ޑިޒާސްޓަރ މެޭނޖްމަންޓް ޕްލޭންއައްޑޫސިޓީ   

ޑީޒަލް އަދި  
 ޕެޓްރޯލް ކެޕޭސިޓީ 

200,000 
 2ލީޓަރުގެ 

 ޓޭންކް 

ޕެޓްރޯލް  1
 ޝެޑް

 ޕެޓްރޯލް 1 0
އަދި 
ލް  ޑީސަ

–ޝެޑް 
ސިޓީ 
ފިއުލް 
 ސަޕްލައި 

،  0ޑީސެލް: 
ޕެޓްރޯލް: 

 ލ1500

 ލީޓަރ 1200

ބެކަޕް  
 ޖެނެރޭޓަރސް 

 1 - ނެތް  0 0 -

 
 

 ސިއްޙީ  2.4
 ސިޓީ ޖުމްލަ  މީދޫ  ހުޅުދޫ  ފޭދޫ  މަރަދޫ ފޭދޫ  މަރަދޫ  ދޫ ތަ ހި 
 2 0 0 0 0 0 2 ސްޕިޓަލް ހޮ 

 5 1 1 01 01 1 0 ހެލްތު ސެންޓަރސް 
 10 0 1 02 01 0 6 ކްލިނިކްސް 
 19 2 2 05 01 1 9 ބޭސް ފިހާރަ 

 38 2 2 11 02 2 30 ކްޓަރުން ޑޮ 
 136 14 14 14 02 12 94 ނަރުހުން 

 154 19 19 18 0 16 100 ދު އެނދުގެ އަދަ 
 7 2 1 1 0 0 2 އެންބިއުލެންސް 

 2 1 1 0 0 0 0 ންސް އުލެ އެންބި ސީ  
 13 13 0 1 0 0 0 ޕެރަމެޑިކް ސާރވިސް 

 16 7 3 2 02 4 5 ވޯކަރުން   އުނިޓީ ހެލްތު ޕަބްލިކް / ކޮމި 
 
 

 ރުފަތުރު ތުދަ 2.5
 ސިޓީ ޖުމްލަ  މީދޫ  ހުޅުދޫ  ފޭދޫ  މަރަދޫ ފޭދޫ  މަރަދޫ  ހިތަދޫ  

 15 5 2 0 0 2 6 ޓު ބޯ މުދާ އުފުލާ  
 4 2 2 4 0 0 0 ފެރީ ދޯނި 

 17 3 3 5 0 8 2 ލޯންޗު 
 35 0 4 2 01 15 15  މަސް ދޯނި 

 7 5 0 0 0 0 0 ބޯޓު 
 15 3 1 01 02 9 0 ޑިންގީ 

 45 21 9 13 03 9 3 ކަޕް / ޕި   ރީ ލޮ 
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 309 56 40 159 35 120 58 ކާރު 
 16 6 3 9 03 4 0 ވޭން 
 2 2 0 6 0 0 0 ބަސް 

 6 3 2 0 0 1 0 ޓަރ ވޭ އެކްސްކަ 
 6 2 2 0 0 2 0 ލޯޑާރ 
 2 0 0 0 0 2 0 ކްރޭން 

 3 1 0 1 0 2 0 ފޯކްލިފްޓް 
 2 1 0 0 0 1 0 ވީލް ލޯޑަރ 

 0 0 0 0 0 0 0 ގްރޭޑަރ 
 2 1 1 0 0 0 0 ރ ޑަ  ލޯ ކޮންޕެކްޓް 
 0 0 0 0 0 0 0 ލެވެލް ކުރުމަށް   – ބޮބް ކެޓް  
 5 3 2 0 0 0 0 ހައިމާކު 

 0 0 0 0 0 0 0 ޓަގު ބޯޓު 
 0 0 0 1 0 0 0 ބަނޑު 
 0 0 0 0 0 0 0  ބޭނުންކުރާ ބޯޓު ރަން ޓޯ ކު 

 
 

 އިޖްތިމާއީ 2.6
 މްލަ ޖު   ޓީ ސި  މީދޫ  ހުޅުދޫ  ފޭދޫ  މަރަދޫ ފޭދޫ  މަރަދޫ  ހިތަދޫ  

 61 10 8 8 03 7 25 މިސްކިތް 
 3 0 1 0 01 0 1 ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު 

 15 1 5 2 02 2 4 ޕާކު 
 13 1 2 2 02 2 4 ފުޓް ބޯޅަ ދަނޑު 

 1 0 0 0 0 0 1 ސްޓޭޑިއަމް 
 18 3 1 2 02 3 7 ސްކޫލް 

 6 1 0 0 0 0 4 ކޮލެޖް / ޔުނިވަރސިޓީ 
 4 1 1 0 01 0 1 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް 

 1 0 0 0 0 0 1 މިކް ބޭންކް ލާ އިސް 
 1 0 0 0 0 0 1 ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ 

 2 0 0 0 0 0 2 އިންސުއަރެންސް 
 11 1 2 3 02 0 3 އޭ.ޓީ.އެމް 
 3 1 1 0 0 0 1 ޕޮލިސް 

 0 0 0 0 0 0 0 އެމް.އެން.ޑީ.އެފް 
 0 0 0 0 0 0 0 އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ފަޔާރ 
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2021 ޑިޒާސްޓަރ މެޭނޖްމަންޓް ޕްލޭންއައްޑޫސިޓީ   

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ކޯސްޓް  
 ގާޑް 

0 0 0 0 0 0 0 

ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން  
 ސާރވިސް ސެންޓަރ 

1 0 0 0 0 0 1 

 1 0 0 0 0 0 1 މަން ރައިޓްސް އު ހި 
 1 0 0 0 01 0 0 ދަމަނަ ވެށި 

 0 0 0 0 0 0 0 ގް އޮތޯރިޓީ ލް ޑްރަ ނޭޝިނަ 
 4 1 1 0 01 0 1 ފެނަކަ 
 3 1 1 0 0 0 1 ވެމްކޯ 

 2 0 1 0 0 0 1 ރޯޑް ޑެވެލޮޕްމެންޓް 
 5 1 1 1 01 0 1 ޓީ.އޯ . ސް އެ 

 2 1 0 0 0 0 1 ޕޯޓް  
 6 2 1 1 01 1 1 ބަނދަރު 
 0 0 0 0 0 0 0 މް ކަސްޓަ 

 1 0 0 0 0 0 1 އިމިގްރޭޝަން 
 0 0 0 0 0 0 0 ޓް އެއާރޕޯ 

 58 9 4 22 03 7 35 ކެފޭ / ރެސްޓޯރެންޓް 
 
 

 މުވާޞަލާތް  2.7
 ސިޓީ ޖުމްލަ  މީދޫ  ހުޅުދޫ  ފޭދޫ  މަރަދޫ ފޭދޫ  މަރަދޫ  ހިތަދޫ  
 12 0 1 02 1 1 7 ޓަވަރ   ގު ދިރާ 

 12 2 1 01 0 1 7 އުރީދޫ ޓަވަރ 
 5 1 0 0 0 1 3 ލޯކަލް މީޑިއާ 

 10 1 0 9 0 0 0 ސްޕީކަރ ލައުޑް  
 1 0 0 1 0 0 0 ފޯން   ޓް ސެޓެލައި
 0 0 0 0 0 0 0 ވޯކީ ޓޯކީ 
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2021 ޑިޒާސްޓަރ މެޭނޖްމަންޓް ޕްލޭންއައްޑޫސިޓީ   

 ވަޞީލަތްތައް ލިެބންހުރި ތަންތަން  2.8
މަރަދޫ   މަރަދޫ  ހިތަދޫ  

 ފޭދޫ 
 މީދޫ  ހުޅުދޫ  ފޭދޫ 

 ފެނަކަ ފެނަކަ 0 - 0 )ފެނަކަ(   0 ބެކަޕް ޖެނެރޭޓަރ 
 4 ކައްކާ ގޭސް 

 )އެސް.ޓީ.އޯ( 
 މޫނިމާވިލާ - - 0

 އުހުލި -
 މާރސް-
 ކުދިމާގެ-
 ލާވިޑްއޯކި-

 

 އެސް.ޓީ.އޯ
 ޑެއިޒީސްޓޯރ 

 ،އެސް.ޓީ.އޯ) 5
 ެބސްޓް ސިލެކްޝަން 

  ން،ރަހަވާ އޮމާން،
 (ޕްރޮފިޓް ޓްރޭޑާސް

ފެނުގެ ހިދުމަތް  
 ތަން ފޯރުކޮށްދޭތަން

 1 0    )ފެނަކަ( 1
 ހެޕީމާރކެޓް

 ފެނަކަ ފެނަކަ

 ނގީތާ 22 403 850 - ވާރެފެން ތާނގި 
މިއަވަށުގެ 

 މިސްކިތްތަކުން.

ހުރިހާ ) 10 0
 ކިތްތަކުގައި(ސްމި

ޑީޒަލް، ޕެޓްރޯލް،  
 ކަރާސީން 

2 
)އެސް.ޓީ.އޯ 
އަދި މެގަ 

  ގޭސް(

ސިޓީ 
 ފިޔުލް

0 1 
ފިއުލް  ޓިސި

 ސަޕްލައި 

،  0ޑީސަލް: 
، 5ޕެޓްރޯލް:

 1ސީން:ކަރާ

 ، އިންޓްވިޝް ޕޮ) 3
 ،ހޯމް ފިކްސް

ސައުތް ސިލެކްޝަން 
 ( މާޓް

 9 ބޭސްފިހާރަ 
 .ޓީ.އޯ)އެސް
އަދި 

އަމިއްލަ 
ޭބސް 

   (ފިހާރަތައް

އެސް.ޓީ.އޯ 
 ޭބސްފިހާރަ

01 5 
އަލްފާރޑް -

 1-މެޑިކަލްސް
މަޒީ -

 ޭބސްފިހާރަ
 އެސްޓީއޯ-
އެއިމްސް -

 ޕާރމަސީ 
 ސިޓިމެޑި-

 ފާމަސީ

 އެސް.ޓީ.އޯ
 އެފް.އެން.ސީ

 ،އެސް.ޓީ.އޯ) 2
 (ސްޓް.އެސް.ކެމި.އެންއެފް

ކާޑުގެ ބާވަތްތައް  
 ލިބެންހުރި ތަންތަން 

30 
)އެސް.ޓީ.އޯ 

އާންމު އަދި 
   (ފިހާރަތައް

ރީޓެލް  9
 ފިހާރަ

08 06 
 އެސް.ޓީ.އޯ-
 އެސ3ް-
 އީޒީ އެކްސް -
 ފައިސް މާރޓް-
 ގްލޫޓަން  -
 ހެޕީމާޜކެޓް-

 އެސް.ޓީ.އޯ
ޢާއްމު 

ރަތައް: ފިހާ
20 

 އެސް.ޓީ.އޯ
 19ޢާއްމު ފިހާރަތައް: 
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ހާޑުވެއާރ  
 ހާރަތައް ފި 

2  3 02 04 
 މަންސަފާ-
 ލޭންޑްވެއަރ-
 ހަސީނީސްޓޯރ-
 ތިލިންފަރު -

 އިންޓެންސް  2
 މް ފިކްސްހޯ
 

 08 0 0 0 ލައުޑް ސްޕީކަރ 
 މިސްކިތްތަކުގައި

0 0 

ހަންޑާ  - 1 0 0 0 ސެޓެލައިޓް ފޯން 
 ނިމަސްދޯ

0 0 

 0 0 ނެތް  0 0 0 ޓޯކީ   ކީ ވޯ 
  2 ނެތް  0 2 6 މުދާ އުފުލާ ބޯޓު 

،  ނިއުލައިން
 ޓުސްޕީޑް ޯބ

 

އަލްމާ، ނިއުލައިން،  ) 5
ސައުތު ލައިން، 

ެބސްޓް ސީމެކްސް، 
 ( ލައިން

 ޓީ.އެސް 4 0 0 0 ނި ދޯ   ރީ ފެ 
 އެލް
އިޑްރޯ  ހަ

މޯލްޑިވްސް  
 ފެރީ ދޯނި

 .އެލް()އެމް.ޕީ 1 0

 4 03 8 1 ލޯންޗު 
 އެސްޓިއެލް-
 ހިލިހިލާގެ  -

)އެޓް  3 3
ލާސް،ސީްބރީޒް،ނަޖޫ 

 ލޯންޗް( 
 01 01 15 15  ދޯނި މަސް  

ލިޓަސް 
 ސްދޯނިމަ

 )ވަރަ ތޭރަ( 1 4

)އަލްމާ، ނިއުލައިން،   5 2 ނެތް   2 0 ބޯޓު 
ލައިން،  ތުއުސަ

ެބސްޓް  ސީމެކްސް،
 ލައިން( 

 01 01 9 0 ޑިންގީ 
هللا ޢަްބދު-

 ރަޝީދު

0 3  

 13 4 9 3 ލޮރީ / ޕިކަޕް 
އާއްމު -

 ފަރާތްތައް 

ޕިކަޕް،   9
  0ލޮރީ 

ދޫ  އައްޑޫ މީ 1) 21
ކޯޕަރޭޓީވް 
ޢާއްމު  20،ސޮސައިޓީ

 ތްތައް( ފަރާ
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 159 35 120 58 ކާރު 
އާއްމު -

 ފަރާތްތައް 

)އާއްމު  40
 ( އްފަރާތްތަ

ދެކުނު ހައިކޯޓް  1) 58
ޢާއްމު  -57ގޮފި، 

 ފަރާތްތައް( 
 9 3 4 0 ވޭން 

އާއްމު -
 ފަރާތްތައް 

 01ސަރުކާރުގެ:
ޢާއްމު 

 01ފަރާތެއް: 

މީދޫ އަވަށު  1) 6
ޢާއްމު  5އޮފީސް،

 ފަރާތްތައް( 
 6 0 0 0 ބަސް 

 އެސްޓީއެލް-
 އެލް()އެމް.ޕީ. 2 1

  ކްފެނަކަ، ޕަްބލި) 2 2 ނެތް  0 1 0 އެކްސްކަވޭޓަރ 
 (ރކްސްވާ

 (ޕަްބލިކް ވާރކްސް) 1 2 ނެތް  0 1 0 ލޯޑާރ 
 0 0 ނެތް  0 2 0 ކްރޭން 

 01 0 1 0 ފޯކްލިފްޓް 
ހައިޑްރޯ -

 މޯލްޑިވްސް

0 0 

 )ޕަްބލިކް ވާރކްސް( 1 0 ނެތް  0 0 0 ވީލް ލޯޑަރ 
 )ޕަްބލިކް ވާރކްސް( 1 0 ނެތް  0 0 0 ރ ގްރޭޑަ 

 (ސްކްރޕަްބލިކް ވާ) 1 1 ނެތް  0 0 0 ކޮންޕެކްޓް ލޯޑަރ 
 

ލެވެލް    – ބޮބް ކެޓް  
 ކުރުމަށް 

 0 0 ނެތް  0 0 0

ވާރކްސް،  ޕަްބލިކް  2 2 ނެތް  0 1 0 ހައިމާކު 
 ރޯޑް ކޯޕަރޭޝަން 

 0 0 ނެތް  0 0 0 ޓު ޓަގު ބޯ 
 0 0 ނެތް  0 0 0 ބަނޑު 

ޓޯ ކުރަން  
 ކުރާ ބޯޓު ބޭނުން 

 0 0 ނެތް  0 0 0
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2021 ޑިޒާސްޓަރ މެޭނޖްމަންޓް ޕްލޭންއައްޑޫސިޓީ   

 ވަނަވަރު   ހިރާސް   އަދި   އަރައްކާ  .3

. މީގައި ކޮންމެ އަވަށަކަށް ގުދުރަތީ ށް ދިމާވާ އަރައްކާ އަދި ހިރާސްތަކަށެވެއަވަށްތަކަ ޓީސި  އައްޑޫވާނީ އިފަބަލާލާ މިަބއިގައި
ރައްކަލެއް އަދި ހިރާސް އެއް   އަކޮންމެނެވެ. އަދި އް ފާހަގަކުރެވުއަރައްކާ އަދި ހިރާސްތަކުން ދިމާވާ އަދި އިންސާނީ އަމަލުތަ

ކުން ކުރާ އަސަރު ނުވަތަ  ކަމަ ކޮންމެ އިން. ހަމައެއާއިއެކު މި ބެލުނެއެވެލަސްމިންސްވަތަ އަވަފްރިކުއެންސީ ނުދިމާވުމުގެ 
އެހީވުމަށް  ށްފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކުރިއާލާ މިކަންތައްތަކަށް ތައްޔާރުވެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ އަދި ހަގަކުރެވުނެވެ. ކްޓް ފާއިންޕެ

 ވެސްމިަބއިގައި  ންޑަރެއް ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ.ށް މޫސުމީ ކަލަކޮތްޔަރިއާ ކަށްއައްކަލެއް އަދި ހިރާސްމިއިންކޮންމެ އަރަ
  ލިިބފައިވާ ޓީ ކައުންސިލަށްއަދި ސި ފީސްތަކަށްއަވަށު އޮގެ ނިޔަލަށް  2020ސެންަބރ ޑި 31ކީ މައުލޫމާތަ ހިމެނިފައިވާ

 ލޫމާތެވެ. އުމަ

 

 އްކާ އަދި ހިރާސްތައްވަށަށް ދިމާވާ އަރައަ .3.1
ގައި ރޭދެނެގަނެވުނެވެ. އަދި މީގެ ތެއަދި ހިރާސްތައް  ށްތަކަށް ދިމާވާ އަރައްކާވައަމި ަބއިގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ 
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަމަލުތަކާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ ކަންތައްތައްގުދުރަތީ އަދި އިންސާނީ 

 އަރައްކާ އަދި ހިރާސްތައް   ރަތީ ގުދު  
 

އަމަލުތަކުން ދިމާވާ އަރައްކާ އަދި    ސާނީ އިން 
 ހިރާސްތައް 

ވިއްސާރަވެ ރަށުތެރެއާއި   ނަގޫރޯޅިއެރުން، އުދައެރުން، ދޫ ތަ ހި
ސުނާމީ  ،އި ފެންޮބޑުވުން، ވައިގަދަވުންގޯތިތަކުގަ
 ފެންހުސްވެ ފެނަށްޖެހުން  ،އެރުން

ލިފާނުގެ އިނުސާފުވުން، އެކްސިޑެންޓް، އަވަ
 ފޭރުން، ން، ކަވައް މާރާމާރީ، ހާދިސާތައް،
 ޔާނިއަ ށިގެވެ ޖިންސީފުރައްސާރަ، ގަނާކުރުން،

ވައިނުސާފުވުން، އެކްސިޑެންޓް، އަލިފާނުގެ  އުދައެރުން، ފެންޮބޑުވުން، ވައިގަދަވުން، ަބލިމަޑުކަން  މަރަދޫ 
ސާތައް، މާރާމާރީ، ވައްކަން، ފޭރުން، ދިހާ

 ގަނާކުރުން، ޖިންސީފުރައްސާރަ، ގެވެށި އަނިޔާ
 - އުދައެރުން  ފެން ޮބޑުވުން، މަރަދޫ ފޭދޫ 

 ،ވުން، ވައިގަދަވުންޑުންޮބފެ ވިއްސާރަވެ ފޭދޫ 
 . ން، ފެންހުސްވެ ފެނައްޖެހު، ރަށްގިރުންސުނާމީއެރުން

، ފޭރުން،  ، ވައްކަންމާރާމާރީ، އެކްސިޑެންޓް
 .މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަާބ، ޖިންސީ އަނިޔާ

"މަތިކިޅި" ރޯވުން، ފައިަބރ ކެމިކަލް  ގަދަވުން ފެންޮބޑުވުން، ވައި އެރުން، ވިއްސާރަވެއުދަ  ހުޅުދޫ 
 ން ރުންކުޭބނު

ޮބޑުވުން، ރަށް   ފެން އުދަ އެރުން، ވިއްސާރަވެ މީދޫ 
ން، ކަނޑު އިާބރުވުން، ގުގުރާ ވިދުގިރުން، ވަ
 ގަދަވުން

" އަލިފާން ރޯވުން، މީހުން ދިރިއުލޭ ކިޅި "މަތި
މިކަލް ބޭނުން  ޞަރަހައްދުގައި ޕެޓްރޯލް އަދި ކެ

 އަނިޔާ ގެވެށި، ވައްކަމާއި ފޭރުން، ކުރުން
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 ކުގެ ހުލާސާ އްކާ އަދި ހިރާސްތަ އަރަ   ވަށަށް ދިމާވާ އަ 
ދޫ ހުޅު  މީދޫ  ރަތީ އަރައްކާ އަދި ހިރާސް ގުދު  ހިތަދޫ  މަރަދޫ  މަރަދޫ ފޭދޫ  ފޭދޫ    
     ✓ ްނަގޫރޯޅިއެރުނ  
✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ްއުދައެރުނ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
އި ވިއްސާރަވެ ރަށުތެރެއާއި ގޯތިތަކުގަ

 ފެންޮބޑުވުން 
✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ްވައިގަދަވުނ 
  ✓   ✓ ްސުނާމީ އެރުނ 
  ✓   ✓  ްފެންހުސްވެ ފެނަށްޖެހުނ 
    ✓   ްަބލިމަޑުކަނ 
✓  ✓    ްރަށްގިރުނ 
✓      ުންގުގުރާ ވިދ  
✓      ްކަނޑު ގަދަވުނ 

ދޫ ހުޅު  މީދޫ   ހިތަދޫ  މަރަދޫ  މަރަދޫ ފޭދޫ  ފޭދޫ  
އަމަލުތަކުން ދިމާވާ އަރައްކާ    ސާނީ އިން 

ސް އަދި ހިރާ   
  ✓     ާމަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބ 
    ✓ ✓ ައިނުސާފުވުންވ  
  ✓  ✓ ✓ ްއެކްސިޑެންޓ 
    ✓ ✓ ަހާދިސާތައް ލިފާނުގެ އ  
  ✓  ✓ ✓ ީމާރާމާރ 
✓  ✓  ✓ ✓ ްންކަވައ  
✓  ✓  ✓ ✓ ްފޭރުނ 
    ✓ ✓ ްގަނާކުރުނ 
  ✓  ✓ ✓ ީއަނިޔާ /ފުރައްސާރަ ޖިންސ  
✓    ✓ ✓ ާގެވެށި އަނިޔ 
✓ ✓     ްމަތިކިޅި" ރޯވުނ" 

✓ ✓     
މީހުން ދިރިއުލޭ ޞަރަހައްދުގައި 

ކެމިކަލް  އަދި ފައިަބރ، ޕެޓްރޯލް
ރުން ންކުޭބނު  
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 ކުއެންސީ ހިރާސްތަކުގެ ފްރިއަރައްކާ އަދި  ދިމާވާ އަވަށަށް 3.1
ވަސް ލަސްމިން( ފްރިކުއެންސީ )އަ ކާ އަދި ހިރާސްތަކުގެއްއަވަށްތަކަށް ދިމާވާ އަރަ ސިޓީގެ އައްޑޫ ަބއިގައި މި

ގެއްލުން ޓްކޮށް ަބޖެކުރިއާލާ ދިމާވާ ކަންތައްތަކަށް އެންމެ ގިނައިން  މިތާވަލުގެ އެހީގައި ވެ. އަދިދެނެގަނެވޭނެއެ
 ވެ.ތްކުރެވޭނެއެ ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަ

 ތާވަލް   ންސީ އެ ވަށަށް ދިމާވާ އަރައްކާ އަދި ހިރާސްތަކުގެ ފްރިކު އަ 
ދޫ ހުޅު  މީދޫ  ރަތީ އަރައްކާ އަދި ހިރާސް ގުދު  ހިތަދޫ  މަރަދޫ  މަރަދޫ ފޭދޫ  ފޭދޫ    
     ✓ ްނަގޫރޯޅިއެރުނ  
✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ްއުދައެރުނ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
އި ވިއްސާރަވެ ރަށުތެރެއާއި ގޯތިތަކުގަ

 ފެންޮބޑުވުން 
✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ްވައިގަދަވުނ 
  ✓   ✓ ްސުނާމީ އެރުނ 
  ✓   ✓  ްފެންހުސްވެ ފެނަށްޖެހުނ 
    ✓   ްަބލިމަޑުކަނ 
✓  ✓    ްރަށްގިރުނ 
✓      ުންގުގުރާ ވިދ  
✓      ްކަނޑު ގަދަވުނ 

ދޫ ހުޅު  މީދޫ   ހިތަދޫ  މަރަދޫ  މަރަދޫ ފޭދޫ  ފޭދޫ  
އަމަލުތަކުން ދިމާވާ އަރައްކާ    ސާނީ އިން 

 އަދި ހިރާސް 
  ✓    ެގެ ވަބާ ތީމަސްތުވާތަކ  
    ✓ ✓ ައިނުސާފުވުންވ  
  ✓  ✓ ✓ ްއެކްސިޑެންޓ 
    ✓ ✓ ަހާދިސާތައް ލިފާނުގެ އ  
  ✓  ✓ ✓ ީމާރާމާރ 
✓  ✓  ✓ ✓ ްންކަވައ  
✓  ✓  ✓ ✓ ްފޭރުނ 
    ✓ ✓ ްގަނާކުރުނ 
  ✓  ✓ ✓ ީއަނިޔާ /ފުރައްސާރަ ޖިންސ  
✓    ✓ ✓ ާގެވެށި އަނިޔ 
✓ ✓     ްމަތިކިޅި" ރޯވުނ" 

✓ ✓     
މީހުން ދިރިއުލޭ ޞަރަހައްދުގައި 

ކެމިކަލް  އަދި ފައިަބރ، ޕެޓްރޯލް
ރުން ންކުޭބނު  
 ވެލްތައް:ންސީ ލެ ރިކުއެ ފް 
 ފަހަރަށްވުރެ މަދުން 2އަހަރަކު  – 1
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 ފަހަރު  6 – 3އަހަރަކު  – 2
ފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން  7އަހަރަކު  – 3  

 

 

 ންސީ ތާވަލް އެ އަދި ހިރާސްތަކުގެ ފްރިކު ވާ އަރައްކާ  މާ ވަށަށް ދި އަ 
 މީދޫ  ހުޅުދޫ  ފޭދޫ  މަރަދޫ ފޭދޫ  ދޫ ރަ މަ  ތަދޫ ހި ރައްކާ އަދި ހިރާސް އަ 

 0 1 1  1 1 ނަގޫރޯޅިއެރުން
 2 3 2  2 2 އުދައެރުން
  ރަށުތެރެއާއި ވިއްސާރަވެ
 ފެންޮބޑުވުން  ގޯތިތަކުގައި

3 2  2 2 2 

 2 2 1  2 3 ާބރުވުންއިވަ ވައިގަދަވެ
 0 0 1  1 0 އެރުން ސުނާމީ

 0 1 1  1 1 ފެނަށްޖެހުން  ފެންހުސްވެ
 3 2 1  3 0 ގިރުން ރަށް

 3 2 2  3 0 ވިދުން ގުގުރާ
 3 2 1  3 0 ގަދަވުން ނޑުކަ

 0 1 2  1 0 ަބލިމަޑުކަން 
 0 0 1  1 1 ވައިނުސާފުވުން

 0 2 3  2 3 ންޓްއެކްސިޑެ
 0 2 1  2 3 ހާދިސާތައް  އަލިފާނުގެ
 0 2 2  3 3 މާރާމާރީ
 3 3 2  3 3 މާއި ފޭރުންވައްކަ

 0 0 2  1 3 ގަނާކުރުން
 0 0 1  1 3 ރައްސާރަ ސީފުޖިން
 1 0 1  1 3 އަނިޔާ ގެވެށި

 3 2 1  1 0 ރޯވުން އަލިފާން" ކިޅި މަތި"
 ޞަރަހައްދުގައި ދިރިއުލޭ މީހުން

 ބޭނުން ކެމިކަލް އަދި ޕެޓްރޯލް
 ކުރުން

0 3  1 0 3 

 ވެލްތައް:ންސީ ލެ އެ ކު ރި ފް 
 ފަހަރަށްވުރެ މަދުން 2އަހަރަކު  – 1
 ފަހަރު  6 – 3އަހަރަކު  – 2
 ފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން 7އަހަރަކު  – 3
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 ށަށް ދިމާވާ އަރައްކާ އަދި ހިރާސްތަކުން ކުރާ އަސަރު ވައަ 3.2

އަސަރު ދެނެގަތުމެވެ. މީގެ   ކުރާންޑޫ ސިޓީގެ އަވަށްތަކަށް ދިމާވާ އަރައްކާ އަދި ހިރާސްތަކުނުމަކީ އައްޭބ ަބއިގެ މި
 ވެ.  އެޅުމެއެނގި އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް ކުރިއާލާރާ އަސަރު ސްތަކުން ކުރާހި ބޭނުމަކީ އެކި ކަހަލަ އަރައްކާ އަދި

 ވަށަށް ދިމާވާ އަރައްކާ އަދި ހިރާސްތަކުން ކުރާ އަސަރުގެ ތާވަލް އަ 
ދޫ ހުޅު  މީދޫ  ދޫ ތަ ހި މަރަދޫ  މަރަދޫ ފޭދޫ  ފޭދޫ   ރަތީ އަރައްކާ އަދި ހިރާސް ގުދު    
     ✓ ްނަގޫރޯޅިއެރުނ  
✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ްއުދައެރުނ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
އި ވިއްސާރަވެ ރަށުތެރެއާއި ގޯތިތަކުގަ

 ފެންޮބޑުވުން 
✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ްވައިގަދަވުނ 
  ✓   ✓ ްސުނާމީ އެރުނ 
  ✓   ✓  ްފެންހުސްވެ ފެނަށްޖެހުނ 
    ✓  މަޑުކަން ލިަބ  
✓  ✓    ްރަށްގިރުނ 
✓      ުންގުގުރާ ވިދ  
✓      ްކަނޑު ގަދަވުނ 

ދޫ ހުޅު  މީދޫ   ހިތަދޫ  މަރަދޫ  މަރަދޫ ފޭދޫ  ފޭދޫ  
އަމަލުތަކުން ދިމާވާ އަރައްކާ    ސާނީ އިން 

 އަދި ހިރާސް 
  ✓     ާމަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބ 
    ✓ ✓ ައިނުސާފުވުންވ  
  ✓  ✓ ✓ ްއެކްސިޑެންޓ 
    ✓ ✓ ަހާދިސާތައް ލިފާނުގެ އ  
  ✓  ✓ ✓ ީމާރާމާރ 
✓  ✓  ✓ ✓ ްންކަވައ  
✓  ✓  ✓ ✓ ްފޭރުނ 
    ✓ ✓ ްގަނާކުރުނ 
  ✓  ✓ ✓ ީއަނިޔާ /ފުރައްސާރަ ޖިންސ  
✓    ✓ ✓ ާގެވެށި އަނިޔ 
✓ ✓     ްމަތިކިޅި" ރޯވުނ" 

✓ ✓     
ލޭ ޞަރަހައްދުގައި ދިރިއު މީހުން

ކެމިކަލް  އަދި ފައިަބރ، ޕެޓްރޯލް
ރުން ންކުޭބނު  

 ތައް:އަސަރު ކުރާ ލެވެލް 
 ފިޔާއަށް އަށްވުރެ ކުޑަކޮށް ގެއްލުންވުން ރު  10000މީހުންނަށް ޒަހަމްވެ،  2އެކަކުގެ ފުރާނަގެއްލި،  – 1
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 ޑަކޮށް ގެއްލުންވުންރުފިޔާއަށް އަށްވުރެ ކު 30000ވެ، މްން ޒަހަމީހުންނަށްވުރެ މަދު  20، ގެއްލިމީހުންގެ ފުރާނަ 4 – 2 – 2
ށްވުރެ ޮބޑުކޮށް ރުފިޔާއަށް އަ 30000މީހުންނަށްވުރެ ގިނައިން ޒަހަމްވެ،  02ގެއްލި، ރާނަރެ ގިނައިން ފުމީހުންނަށްވު 5 – 3

 ގެއްލުންވުން 
 
 

 ވަށަށް ދިމާވާ އަރައްކާ އަދި ހިރާސްތަކުން ކުރާ އަސަރުގެ ތާވަލް އަ 
މަރަދޫ   މަރަދޫ  ހިތަދޫ  އަދި ހިރާސް ކާ  އް ރަ އަ 

 ފޭދޫ 
 މީދޫ  ހުޅުދޫ  ފޭދޫ 

 ލާލުން،ފުރާޅު އެއް 0 ނަގޫރޯޅިއެރުން
ތަށް  ތަކެއް

 ވުން.  ގެއްލުން

 ހާސް 150 1 
ގެ  ރުފިޔާ

 ގެއްލުންވުން 

0 

ގަސްގަހަށް  0 އުދައެރުން
 . ގެއްލުންވުން

ފަސްގަނޑު  1 
 ގިރައިގެން ދިއުން

1 
 

  ވިއްސާރަވެ
 ށުތެރެއާއިރަ
 ތިތަކުގައިގޯ

 ފެންޮބޑުވުން 

ގޭތެރެއަށް ފެންވަދެ   0
ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން 

ދަރިވަރުންގެ  ވުން.
ކިޔަވާ ތަކެއްޗަށް  

 . ންގެއްލުންވު

ގޭތެރެއަށް ފެންވަދެ   1 
ފަރުނީޗަރފަދަ 

ތަކެތި ހަލާކުވުން.  
  1 ލިުބނު ގެއްލުން
ލައްކައަށްވުރެ 

 މަތިވާނެ. 

1 

ވައިގަދަވެ 
 ވުން ވައިާބރު

 ،ލާލުންއްފުރާޅު އެ 0
 .ޓުންގަސްގަހާގެހި ވެއް

ކުވެ،  ހަލާތައް ދަނޑު 1 
  1ސްވެއްޓި ރުއްގަ

ލައްކައްށްވުރެ ޮބޑު 
 ގެއްލުމެއްވޭ  

1 

ޢީމާރާތްތަކަށް   1 އެރުން މީސުނާ
ގެއްލުންވުން،ތަކެއްޗަށް  
ގެއްލުންވުން،ގަސްތަކަށް  

 ގެއްލުންވުން. 

 1  0 

 ފެންހުސްވެ
 ފެނަށްޖެހުން 

0   1  0 

ރަށުން ފަސްގަނޑު  1   0 ންރުގި ރަށް
 ގިރައިގެން ދިއުން

3 

މީހަކަށް  1   0 ވިދުން ގުގުރާ
ގެއްލުމެއްނުވޭ. 

ކްސް  ރި އިލެކްޓް
 1ކުވެ ލާހަތަކެތި 

3 
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ގެ   ރުފިޔާލައްކަ
 ގެއްލުމެއްވޭ

ޑިންގީ، ލޯނޗްތަކަށް   1   0 ގަދަވުން ކަނޑު
ރެއްގައި މަދުފަހަ

 ގެއްލުންވޭ

3 

ވިއްސާރަ   1   0 ަބލިމަޑުކަން 
ޭބރަށް ވަސްވަރު ދު

ހިންގުމާއި 
އަރިދަފުސް، 

 ޗިކަންގުންޔާ ފެތުރޭ

0 

 0  1   3 ވައިނުސާފުވުން
 0  1   3 އެކްސިޑެންޓް

ތަކެއްޗާއި މުދަލަށް  3 ހާދިސާތައް  ގެފާނުއަލި
 ގެއްލުންވުން 

ހަރު ފަ 1 ރަކުއަހަ 1 
ނުގެ ހާދިޘާ  އަލިފާ

ހިނގާ ލައްކައެއްހާ 
ރުފިޔާގެރ  
 ގެއްލުމެއްވޭ

0 

މީހެއްގެ  - 3 1   3 މާރީމާރާ
ފުރާނަ ގެއްލފައި 

 ނުވޭ

0 

ަބއިލައްކަ  -3 1   3 ވައްކަމާއި ފޭރުން
 ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއްވޭ

0 

މީހަކަށް މިފަދަ  4-3 1   0 ކުރުންނާގަ
 ގަނާ ކުރެވޭ.

0 

 ނަމަވެސްމަދުން  1   0 ޖިންސީފުރައްސާރަ 
 ހިނގާކަމެއް

0 

މިކަމުގެ  -3 1   0 އަނިޔާ ގެވެށި
ން  ުބސަަބ
ލާތަކަށް  ޢާއި

ނަފްސާނީ 
 ންތައްލިިބފައިވޭގެއލު

0 

 އަލިފާން" ޅިކި މަތި"
 ރޯވުން

އަހަރަކު  -1 1   0
ން އެއްފަހަރު އަލިފާ

ގެ  ޅީރޯވެ ކު
ަބއެއް އަދާ ޮބޑު

މީހުންގެ ނޭވާލުމަށް  

3 
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2021 ޑިޒާސްޓަރ މެޭނޖްމަންޓް ޕްލޭންއައްޑޫސިޓީ   

ދުމުގެ ސަަބުބން  
ނޭދެވޭ 
 ތައްކުރޭ އަސަރު

 ދިރިއުލޭ މީހުން
 ޞަރަހައްދުގައި

 އަދި ލްޕެޓްރޯ
  ބޭނުން ލްކަކެމި

 ކުރުން

ފިހާރަތަކުގައި  1   0
ގެންގުޅުމް ޕެޓްރޯލް 

އެތަންތާގެ  
މަސައްކަތަކުރާ  

ފަރާތްތަކަށް ދަތިކަން  
 ފޯރާ

1 

 ތައް:އަސަރު ކުރާ ލެވެލް 
 ފިޔާއަށް އަށްވުރެ ކުޑަކޮށް ގެއްލުންވުން ރު  10000މީހުންނަށް ޒަހަމްވެ،  2އެކަކުގެ ފުރާނަގެއްލި،  – 1
ރުފިޔާއަށް އަށްވުރެ  30000ން ޒަހަމްވެ، މީހުންނަށްވުރެ މަދު  20، ގެއްލިފުރާނަ މީހުންގެ 4 – 2 – 2
 ޑަކޮށް ގެއްލުންވުންކު
 30000މީހުންނަށްވުރެ ގިނައިން ޒަހަމްވެ،  20ގެއްލި، ރާނަރެ ގިނައިން ފުމީހުންނަށްވު 5 – 3

 ށްވުރެ ޮބޑުކޮށް ގެއްލުންވުން ރުފިޔާއަށް އަ
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2021 ޑިޒާސްޓަރ މެޭނޖްމަންޓް ޕްލޭންއައްޑޫސިޓީ   

 ތަކުގެ މޫސުމީ ކަލަންޑަރު އަދި ހިރާސްވާ އަރައްކާ މާވަށަށް ދިއަ 3.3
ނގާ ހި ރައްކާ އަދި ހިރާސްތަށް ދިމާވާ ނުވަތަ އަވަށްތަކަށް ދިމާވާ އަ ަބއިގެ ޭބނުމަކީ އައްޑޫ ސިޓީގެ މި

 . ވެއްޔާރުވެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމެކަށް ތަކުރިއާލާ މިކަންތައްތަ އެއީދުވަސްވަރު ދެނެގަތުމެވެ. 
 

ދި ހިރާސްތަކުގެ މޫސުމީ ކަލަންޑަރު ރައްކާ އަ އަ   - ހިތަދޫ    

ްަބރ 
ެސނ

ިޑ
 

ްަބރ 
ެވމ

ޮނ
 

ޯަބރ 
ްކޓ

ޮއ
ަބރ  

ެޓްނ
ެސްޕ

 

ްސްޓ 
ޮއަގ

 

ލަިއ 
ުޖ

 

ޫޖްނ 
 

ެމިއ 
ްިރްލ  

ޭއޕ
 

ރްޗ 
ާމ

ައީރ  
ބްުރ

ެފ
 

ެޖުނ 
ައީރ 

 

ރަތީ އަރައްކާ އަދި  ގުދު 
 ހިރާސް 

  ނަގޫރޯޅިއެރުން            

 އުދައެރުން            

ވިއްސާރަވެ ރަށުތެރެއާއި              
އި ފެންޮބޑުވުން ގޯތިތަކުގަ  

 ވައިގަދަވުން            

 ސުނާމީ އެރުން            

 ފެންހުސްވެ ފެނަށްޖެހުން             

 ަބލިމަޑުކަން             

 ރަށްގިރުން            

ންގުގުރާ ވިދު              

 ކަނޑު ގަދަވުން            

އަމަލުތަކުން    ސާނީ އިން             
 ދިމާވާ އަރައްކާ އަދި ހިރާސް 

 މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ             

  އިނުސާފުވުންވަ            

 އެކްސިޑެންޓް            

ހާދިސާތައް ލިފާނުގެ އަ              

 މާރާމާރީ            

ންކަވައް              

 ފޭރުން            

ނާކުރުންގަ              

އަނިޔާ /ފުރައްސާރަ ޖިންސީ              

 ގެވެށި އަނިޔާ            

 "މަތިކިޅި" ރޯވުން            
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2021 ޑިޒާސްޓަރ މެޭނޖްމަންޓް ޕްލޭންއައްޑޫސިޓީ   

މީހުން ދިރިއުލޭ             
، ޞަރަހައްދުގައި ޕެޓްރޯލް

ކެމިކަލް  އަދި ފައިަބރ
ރުން ންކުޭބނު  

 
 

ދި ހިރާސްތަކުގެ މޫސުމީ ކަލަންޑަރު ރައްކާ އަ އަ   -   މަރަދޫ   

ިޑ
ްނ ެސ

ަބރ 
 

ްަބރ 
ެވމ

ޮނ
 

ޯަބރ 
ްކޓ

ޮއ
ަބރ  

ެޓްނ
ެސްޕ

 

ްސްޓ 
ޮއަގ

 

ލަިއ 
ުޖ

 

ޫޖްނ 
 

ެމިއ 
ްިރްލ  

ޭއޕ
 

ރްޗ 
ާމ

ައީރ  
ބްުރ

ެފ
 

ެޖުނ 
ައީރ 

 

ރަތީ އަރައްކާ އަދި  ގުދު 
 ހިރާސް 

  ނަގޫރޯޅިއެރުން            

 އުދައެރުން            

ވިއްސާރަވެ ރަށުތެރެއާއި              
އި ފެންޮބޑުވުން ގޯތިތަކުގަ  

 ވައިގަދަވުން            

 ސުނާމީ އެރުން            

 ފެންހުސްވެ ފެނަށްޖެހުން             

 ަބލިމަޑުކަން             

 ރަށްގިރުން            

ންގުގުރާ ވިދު              

 ކަނޑު ގަދަވުން            

          
 

އަމަލުތަކުން    ސާނީ އިން  
 ދިމާވާ އަރައްކާ އަދި ހިރާސް 

 މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ             

  އިނުސާފުވުންވަ            

 އެކްސިޑެންޓް            

ހާދިސާތައް ލިފާނުގެ އަ              

 މާރާމާރީ            

ންކަވައް              

 ފޭރުން            

 ގަނާކުރުން            

އަނިޔާ /ފުރައްސާރަ ޖިންސީ              
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 ގެވެށި އަނިޔާ            

 "މަތިކިޅި" ރޯވުން            

          

 

މީހުން ދިރިއުލޭ  
، ޞަރަހައްދުގައި ޕެޓްރޯލް

ކެމިކަލް  އަދި ފައިަބރ
ރުން ންކުޭބނު  

 
 

ދި ހިރާސްތަކުގެ މޫސުމީ ކަލަންޑަރު ރައްކާ އަ އަ   -  ދޫ މަރަދޫ ފޭ   

ްަބރ 
ެސނ

ިޑ
 

ްަބރ 
ެވމ

ޮނ
 

ޯަބރ 
ްކޓ

ޮއ
ަބރ  

ެޓްނ
ެސްޕ

 

ްސްޓ 
ޮއަގ

 

ލަިއ 
ުޖ

 

ްނ ޫޖ
 

ެމިއ 
ްިރްލ  

ޭއޕ
 

ރްޗ 
ާމ

ައީރ  
ބްުރ

ެފ
 

ެޖުނ 
ައީރ 

 

ރަތީ އަރައްކާ އަދި  ގުދު 
 ހިރާސް 

  ނަގޫރޯޅިއެރުން            

 އުދައެރުން            

ވިއްސާރަވެ ރަށުތެރެއާއި              
އި ފެންޮބޑުވުން ގޯތިތަކުގަ  

 ވައިގަދަވުން            

 ސުނާމީ އެރުން            

 ފެންހުސްވެ ފެނަށްޖެހުން             

 ަބލިމަޑުކަން             

 ރަށްގިރުން            

ންގުގުރާ ވިދު              

 ކަނޑު ގަދަވުން            

          
 

އަމަލުތަކުން    ސާނީ އިން  
 ދިމާވާ އަރައްކާ އަދި ހިރާސް 

 މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ             

  އިނުސާފުވުންވަ            

 އެކްސިޑެންޓް            

ހާދިސާތައް ލިފާނުގެ އަ              

 މާރާމާރީ            

ންކަވައް              

 ފޭރުން            
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 ގަނާކުރުން            

އަނިޔާ /ފުރައްސާރަ ޖިންސީ              

 ގެވެށި އަނިޔާ            

 "މަތިކިޅި" ރޯވުން            

          

 

މީހުން ދިރިއުލޭ  
، ޞަރަހައްދުގައި ޕެޓްރޯލް

ކެމިކަލް  އަދި ފައިަބރ
ރުން ންކުޭބނު  

 
 

ދި ހިރާސްތަކުގެ މޫސުމީ ކަލަންޑަރު ރައްކާ އަ އަ   -  ފޭދޫ   

ްަބރ 
ެސނ

ިޑ
 

ްަބރ 
ެވމ

ޮނ
 

ޯަބރ 
ްކޓ

ޮއ
ަބރ  

ެޓްނ
ެސްޕ

 

ްސްޓ 
ޮއަގ

 

ލަިއ 
ުޖ

 

ޫޖްނ 
 

ެމިއ 
ްިރްލ  

ޭއޕ
 

ރްޗ 
ާމ

ައީރ  
ބްުރ

ެފ
 

ެޖުނ 
ައީރ 

 

ދި  އަ   ރަތީ އަރައްކާ ގުދު 
 ހިރާސް 

  ނަގޫރޯޅިއެރުން            

 އުދައެރުން            

ވިއްސާރަވެ ރަށުތެރެއާއި              
އި ފެންޮބޑުވުން ގޯތިތަކުގަ  

 ވައިގަދަވުން            

 ސުނާމީ އެރުން            

 ފެންހުސްވެ ފެނަށްޖެހުން             

 ަބލިމަޑުކަން             

 ރަށްގިރުން            

ންގުގުރާ ވިދު              

 ކަނޑު ގަދަވުން            

          
 

އަމަލުތަކުން    ސާނީ އިން  
 ދިމާވާ އަރައްކާ އަދި ހިރާސް 

 މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ             

  އިނުސާފުވުންވަ            

 އެކްސިޑެންޓް            

ހާދިސާތައް ލިފާނުގެ އަ              

 މާރާމާރީ            
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ންކަވައް              

 ފޭރުން            

 ގަނާކުރުން            

އަނިޔާ /ފުރައްސާރަ ޖިންސީ              

 ގެވެށި އަނިޔާ            

 "މަތިކިޅި" ރޯވުން            

          

 

މީހުން ދިރިއުލޭ  
، ޞަރަހައްދުގައި ޕެޓްރޯލް

 ލްކެމިކަ އަދި ފައިަބރ
ރުން ންކުޭބނު  

 
 

ދި ހިރާސްތަކުގެ މޫސުމީ ކަލަންޑަރު ރައްކާ އަ އަ   -   ޅުދޫ ހު   

ްަބރ 
ެސނ

ިޑ
 

ްަބރ 
ެވމ

ޮނ
 

ޯަބރ 
ްކޓ

ޮއ
ަބރ  

ެޓްނ
ެސްޕ

 

ްސްޓ 
ޮއަގ

 

ލަިއ 
ުޖ

 

ޫޖްނ 
 

ެމިއ 
ްިރްލ  

ޭއޕ
 

ރްޗ 
ާމ

ައީރ  
ބްުރ

ެފ
 

ެޖުނ 
ައީރ 

 

ރަތީ އަރައްކާ އަދި  ގުދު 
 ހިރާސް 

  ނަގޫރޯޅިއެރުން            

ންރުއުދައެ              

ވިއްސާރަވެ ރަށުތެރެއާއި              
އި ފެންޮބޑުވުން ގޯތިތަކުގަ  

 ވައިގަދަވުން            

 ސުނާމީ އެރުން            

 ފެންހުސްވެ ފެނަށްޖެހުން             

 ަބލިމަޑުކަން             

 ރަށްގިރުން            

ންގުގުރާ ވިދު              

ވުންދަކަނޑު ގަ              

          
 

އަމަލުތަކުން    ސާނީ އިން  
 ދިމާވާ އަރައްކާ އަދި ހިރާސް 

 މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ             

  އިނުސާފުވުންވަ            

 އެކްސިޑެންޓް            
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ހާދިސާތައް ލިފާނުގެ އަ              

 މާރާމާރީ            

ންކަވައް              

ންފޭރު              

 ގަނާކުރުން            

އަނިޔާ /ފުރައްސާރަ ޖިންސީ              

 ގެވެށި އަނިޔާ            

 "މަތިކިޅި" ރޯވުން            

          

 

މީހުން ދިރިއުލޭ  
، ޞަރަހައްދުގައި ޕެޓްރޯލް

ކެމިކަލް  އަދި ފައިަބރ
ރުން ންކުޭބނު  

 
 

ލަންޑަރު ކަ ދި ހިރާސްތަކުގެ މޫސުމީ  ރައްކާ އަ އަ   -   މީދޫ   

ްަބރ 
ެސނ

ިޑ
 

ްަބރ 
ެވމ

ޮނ
 

ޯަބރ 
ްކޓ

ޮއ
ަބރ  

ެޓްނ
ެސްޕ

 

ްސްޓ 
ޮއަގ

 

ލަިއ 
ުޖ

 

ޫޖްނ 
 

ެމިއ 
ްިރްލ  

ޭއޕ
 

ރްޗ 
ާމ

ައީރ  
ބްުރ

ެފ
 

ެޖުނ 
ައީރ 

 
ރަތީ އަރައްކާ އަދި  ގުދު 

 ހިރާސް 

  ނަގޫރޯޅިއެރުން            

 އުދައެރުން            

ވިއްސާރަވެ ރަށުތެރެއާއި              
ން ވުއި ފެންޮބޑުގޯތިތަކުގަ  

 ވައިގަދަވުން            

 ސުނާމީ އެރުން            

 ފެންހުސްވެ ފެނަށްޖެހުން             

 ަބލިމަޑުކަން             

 ރަށްގިރުން            

ންގުގުރާ ވިދު              

 ކަނޑު ގަދަވުން            

          
 

އަމަލުތަކުން    ސާނީ އިން  
ރާސް ހި ދިމާވާ އަރައްކާ އަދި    

 މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ             
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  އިނުސާފުވުންވަ            

 އެކްސިޑެންޓް            

ހާދިސާތައް ލިފާނުގެ އަ              

 މާރާމާރީ            

ންކަވައް              

 ފޭރުން            

 ގަނާކުރުން            

އަނިޔާ /ފުރައްސާރަ ޖިންސީ              

 ގެވެށި އަނިޔާ            

 "މަތިކިޅި" ރޯވުން            

          

 

މީހުން ދިރިއުލޭ  
، ޞަރަހައްދުގައި ޕެޓްރޯލް

ކެމިކަލް  އަދި ފައިަބރ
ރުން ންކުޭބނު  
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 ޤު، އަދި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި ދައުރު، ޙައް ރިސާގެ  ކާ  .4

ޤު، އަދި ދައުރު، ޙައްރާތްތަކުގެ އެކި ފަކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި ރިސާގެ ކާ ވާނީފައިލާލާަބ މިަބއިގައި
 2015/28ޤާނޫނު ނަންަބރު  ކީކަޤު، އަދި މަސްޢޫލިއްޔަތުތަދައުރު، ޙައް ހާހުރި ވާަބއިގައި . މިކަށެވެމަސްޢޫލިއްޔަތުތަ

،  ކޮމިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޑިޒާސްޓަރން އެހެންކަމުަބއިތަކެވެ. އިވާ  ފައި ަބޔާންކޮށްކާރިސާއާެބހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނުގަ
  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ، ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ކްލަްބ، ކުންފުނި ހިއްސާވާ  ސަރުކާރު، ކައުންސިލް

 ރައްޔިތުންގެއިތުރުން ތަކުގެ ގޮފިތަކުގެ މުއައްސަސާ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  ޤާއިމްވެފައިހުރި ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މުއައްސަސާތަކާއި
ށު ފެންވަރުގައި އަވަ ެބލެހެއްޓުމުގައި ކަންކަން ސާގެރިކާއަދި މިަބއިގައި ވެސް ަބޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ޙައްޤުތައް ދައުރާއި

  ތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ފަރާތް އަދި އެހީތެރިވެދޭނެ ނެހަރަކާތްތެރިވާ

 

 ޔަތުތައްމިޓީ އާއި މި ކޮމިޓީގެ މަސްޢޫލިއްކޮ ންޓްމެނޭޖްމަ ޑިޒާސްޓަރ 4.1
އިވާ ގައި ޝާއިއުކުރެވިފަ 2015ސެޕްޓެންަބރ  6، 266، އަދަދު 44ވޮލިއުމް  ވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް،ދި

ވަނަ މާއްދާގެ  39 ހަތްވަނަ ަބއިގެ ކާރިސާއާެބހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނުގެ 2015/28ޤާނޫނު ނަންަބރު 
ންމެ ރަށެއްގައި ޅެއް އަދި މީހުން އާާބދުވެފައިވާ ކޮހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސިޓީއެއް، އަތޮން ދިވެ)ހ( ގެ ދަށު

ސިޓީ  އްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންލާ އެތިރީގައި މިވާ ތާވަ ނެއެވެ.ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލަންވާ
 . އެވެލަންވާނެއެކުލަވާ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީށު އަދި އަވަ

 ކޮމިޓީ އަވަށު ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް   ޖްމަންޓް ކޮމިޓީ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭ ސިޓީ  
 ފައްދާނީ އަވަށު އޮފީހުން ކޮމިޓީ އު ކޮމިޓީ އުފައްދާނީ ސިޓީ ކައުންސިލުން 

 ކައުންސިލަރ  އަކީޗެއާރޕާރސަން ޕާރސަން އަކީ ސިޓީ މޭޔަރޗެއާރ
 އަކީ ކޮމިޓީން ހޮވާ މެންަބރެއް ރސަން ވައިސް ޗެއާރޕާ ަބރެއް ވައިސް ޗެއާރޕާރސަން އަކީ ކޮމިޓީން ހޮވާ މެން

 މެންަބރެއް ތަކުންކޮމިޓީ އަށް ފެންނަ އެހެން މުއައްސަސާ ފް ސަދަން އޭރިއާ އިން މެންަބރެއް އެމް.އެން.ޑީ.އެ
  ފަޔާރ އެންޑް ރެސްކިއު ސާރވިސް އިން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް

 މެންަބރެއް 
 މިއުނިޓީ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް އެއްކޮ

  ަބރެއް މަރުކަޒުން މެންލުހުންގެ ފު
  ރާނެ މެންަބރެއްދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް ގޮފި ތަމްސީލްކު
  މެންަބރެއް ތަކުންކޮމިޓީ އަށް ފެންނަ އެހެން މުއައްސަސާ

  މިއުނިޓީ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް އެއްކޮ
 

 ؛ކުގެ ތެރޭގައިޔަތުތަމަސްޢޫލިއް ގެމިޓީކޮ މެނޭޖްމަންޓް ޑިޒާސްޓަރ

  ހެއްޓުމުގައި، އެކަން ަބލައި ވިލަރެސްކުރާެބލެކާރިސާއާެބހޭ ކަންކަން ތޮޅު، އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި )ހ( ސިޓީ، އަ
 ގުނަވަނުގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުން، 
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ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނާއި  ވާ ރަށެއްގައި، އެތަނެއްގެ ށ( ކޮންމެ ސިޓީއެއް އަތޮޅެއް އަދި މީހުން އާާބދުވެފައި)
ންތައް މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދައާއެކު ޕްލޭޓަރ ރުކޮށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްއޮޕަރޭޝަންސް ޕްލޭނެއް ތައްޔާ އިމަރޖެންސީ

 ތަންފީޛުކުރުން، 

ން، ކަމާެބހޭ މަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ޕްލޭއަދި ރަށްރަށުގެ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނާއި އި )ނ( ސިޓީ، އަތޮޅު
 އޮޕަރޭޝަންސް ޕްލޭނާ  ންސީލޭނާއި ނޭޝަނަލް އިމަރޖެލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް، ނޭޝަނަ

 ތިން ތައްޔާރުކުރުން، އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަ

ޅު ނުވަތަ ރަށު ސާގެ ޙާލަތުގައި ސިޓީ، އަތޮގެން ކުރިމަތިވާ ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި ނުވަތަ ކާރި)ރ( ކާރިސާއަކާ ގުޅި
ދުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ކާރިސާއިން ދަތިތަކަށް އެހީ ހޯލުމާއި ކުރުމާއި، ކާރިސާއިން ލިޭބ ގެއްފެންވަރުގައި މީހުން ސަލާމަތް

ގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން  ތަކާއި ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ޕްލޭނާ އެއްދަވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ޤައުމީ މިންގަނޑުއިޔާ
 ސްކުރުން،ވިލަރެ

 އި ަބއިވެރިވުން އިތުރުކުރުން،ދު ހޭލުންތެރިކަމާދައުރާމެ  ކުޑަކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ )ބ( ކާރިސާއެއް ދިމާވުމުގެ ފުރުޞަތު

 ސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން،އެއްގެ ސަަބބުން އުފެދޭ ޝަކުވާތަކާއި މައް)ޅ( ކާރިސާ

 ރުކޮށްދިނުން: ރިކަން ފޯކުގައި ަބއިވެރިވުމާއި އެހީތެވާ ކަންތައްތަކަށް ހިންގޭ ޤައުމީ ޕްރޮގްރާމްތަ)ކ( ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި

ޖްމަންޓް ޕްލޭންތައް ތަކަށާއި ރަށްރަށަށް ޚާއްޞަ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޤައުމީ އަދި އެކި ދާއިރާތަކަށާއި، އަތޮޅު (1)
 އެކުލަވާލުން، 

 މާއި ކާރިސާއާެބހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން، މާވުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރު( ކާރިސާތައް ދ2ި)

 ން،ކުޑަކުރު( ކާރިސާތަކުން ލިޭބ ގެއްލުން 3)

 ށް ތައްޔާރުވުން، ( ކާރިސާތަކ4ަ)

 ތްތެރިވުން، ( ކާރިސާތަކަށް ޙަރަކ5ާ)

 އި އިޔާދަވުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން، ( ކާރިސާތަކަށް އިޖާަބދިނުމ6ާ)

 ދިރާސާތައް ކުރުން. ( ކާރިސާއާެބހ7ޭ)

 

 ސިލްތަކުގެ ދައުރުކައުން 4.2

ކުޑަކުރުމާއި، ކާރިސާއަކަށް   ކުން ލިޭބ ގެއްލުންކާރިސާތަލޭނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހ( ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ ޕް)
 ކުލަވާލައި ތަންފީޛުކުރުން، އި، ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ޕްލޭން އެއިޖާަބދިނުމާ

ކުގެ ތަރައްޤީގެ ތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގާ ކައުންސިލްތައްލުން ކުޑަކުރުމުގެ އަސާސް)ށ( ކާރިސާތަކުން ލިޭބ ގެ
 ނުން، ގައި ހިމެމަޝްރޫޢުތަކު
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ކައުންސިލްތަކުގެ  ތިުބމަށްޓަކައި ސިޓީ، އަތޮޅު އަދި ރަށު ން ލިޭބ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމާއި ތައްޔާރުވެ)ނ( ކާރިސާއި
 ޤާިބލުކަން އިތުރުކުރުން، 

ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ  ރުމާއި ރައްކާތެރިވެ ތިުބމުގެ ޙަރަކާތްތައް ތަކުން ލިޭބ ގެއްލުން ކުޑަކު)ރ( ކާރިސާ
 ހިމެނުން، ތަކުގެ ަބޖެޓްގައި އުންސިލްކަ

އަތުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކުން މަޢުލޫމާތު  އި، މަލްޓި ހެޒަރޑް އަރލީ ވޯނިންގ އިޖުރާ)ބ( ކާރިސާއަކަށް އިޖާަބދިނުމުގަ 
 ،  ، ރައްޔިތުން އަޅާނެ ފިޔަވަޅު އަންގައިދިނުންމާއި، މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމާއިަބދަލުކުރު

ފުވެރިކަމާއެކު އެހީ  ދިނުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އިންޞާނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްހޭ މީހުން)ޅ( ކާރިސާގައި ޙާލުގައިޖެ
 ފޯރުކޮށްދިނުން، 

ޖްމަންޓް ކޮމިޓީތައް ށު ފެންވަރުގެ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭކާރިސާއަކަށް އިޖާަބދިނުމުގައި ސިޓީ، އަތޮޅު އަދި ރަ )ކ(
 ރާއަތުތައް ކަނޑައެޅުން، ޢަމަލުކުރާނެ އިޖު ތުތަކާއިނެ ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔައެކުލަވާލައި މަސްއޫލުވާ

ވާލެވޭ  އިޖާަބދިނުމާއި، ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް އެކުލަލިޭބ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމާއި، ކާރިސާއަކަށް )އ( ކާރިސާތަކުން
ކުޑަކުރުމާއި،  ގެއްލުންންވަރުގައި ކާރިސާތަކުން ލިޭބ ށު ފެންވަރުގެ ޕްލޭންތަކަކީ މުޖުތަމަޢުގެ ފެސިޓީ، އަތޮޅު އަދި ރަ

  ތައްޔާރުކުރެވޭ އެއްޗަކަށް ހެދުން، ޔާރުވުމުގެ ޤައުމީ އޮނިގަނޑުގައިވާ ގޮތަށްތައް

 ކުގެ އެހީގައިކުރުން، އް، ކަމާގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކާރިސާތަކަށް އިޖާބަދިނުމާއި އިޔާދަވުމުގެ ހުރިހާ ކަމެ)ވ( 

ޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ލަފަޔާއެކު ލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭން ނޭޝަނަރިމަތިވާ ކާރިސާތަކުގެ ކަންކަ)މ( އެ ދާއިރާއަކަށް ކު
 ން، ބެލެހެއްޓު

އޮތޯރިޓީން ހުށަހަޅާ   ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް)ފ( ކާރިސާތަކުން ލިޭބ ގެއްލުން ދެނެ
 ގެމަތިން ކުރުން، ގޮތެއް

ގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ގެ ސަަބުބން ވަގުތީ ހިޔަލުކާރިސާތަކުގައިޖެހޭ މީހުންނާއި )ދ( ކާރިސާގެ ސަަބުބން ޙާލު
ގާ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް ދެފުށްފެންނަ  ލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން އަންޙައްޤުތައް ނޭޝަނަ

 މާޔަތްކުރުން. ވެރި އުސޫލަކުން ހޯދައިދީ ޙިއިންޞާފު

 

 ދައުރު ކުގެކުންފުނިތަ ހިއްސާވާ ސަރުކާރު 4.3

 ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކާރިސާ ހިނގުމުގެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގައި ކަނޑަސްޓަރ މެހ( ޑިޒާ)
ިބލުކަން ށް ތައްޔާރުވެފައިވުމާއި، ޤާއި، ކާރިސާއިން ލިޭބ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމާއި، ކާރިސާއަމަސައްކަތްކުރުމާ

 އް އެޅުން،އިތުރުކުރުމަށް ޭބނުންވާ ފިޔަވަޅުތަ 

މާއި، އަދި ކާރިސާތަކަށް ރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުަބދިނުމާއި އިޔާދަވުމާއި ކާކާރިސާއަށް އިޖާ)ށ( 
މަތިން ސެކްޓޯރަލް ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތައްޔާރުވުމަށް އަ

 ން، ލޭން އެކުލަވާލުޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕް
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ން ކޮންމެ ކާރިސާއެއްގައި އަވަސް  ލަފަޔާއި އިރުޝާދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި ޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީގެ)ނ( ޑިޒާސް
 ދަނާ ގޮތެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވުން، އަދި ހަރު

ކުގައި ގެ މަސައްކަތްތައާއި، ކާރިސާތަކަށް އިޖާަބދިނުމާއި އިޔާދަވުމުލިޭބ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގަ )ރ( ކާރިސާތަކުން
 އް ރާވާ ހިންގުން، ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން މަސައްކަތްތަ  މަޢުގެ ނާޒުކު ގިންތިތަކަށްމުޖުތަ

އިސާ އެ  ތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފަގެއްލުން ކުޑަކުރުމާއި ރައްކާތެރިވެ ތިުބމުގެ ޙަރަކާތް)ބ( ކާރިސާތަކުން ލިޭބ 
 ދާއިރާއެއްގެ ަބޖެޓްގައި ހިމެނުން، 

 

 ރިތަކުގެ ދައުރުއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާއްޔާތަކާއި އަމިޖަމްޢި ކްލަްބ 4.4

 މާއި ތައްޔާރުވެ ތިުބމުގެ އަސާސްތައް ހިމެނުން، ގައި ކާރިސާތަކުން ލިޭބ ގެއްލުން ކުޑަކުރުހ( ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކު)

މީހުންގެ  ހިނދެއްގައި ން ބޭނުންވެއްޖެގައާއި އަދި އިޔާދަވުމުގެ ޙާލަތުގައި ސަރުކާރުރިސާތަކަށް އިޖާަބދޭ ޙާލަތު)ށ( ކާ
 ބޭނުމަށް ދިނުން،   ވިޔަފާރިތަކުގެ ވަސީލަތްތައް ސަރުކާރުގެ އްކާތެރިކުރުމަށް ކްލަްބ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއިފުރާނައާއި މުދާ ރަ

ށް ންޓިއަރ އުސޫލުން، ކަމާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކަޔާދަވުމުގެ ޙާލަތުގައި ވޮލަ)ނ( ކާރިސާތަކަށް އިޖާބަދިނުމާއި އި
 އެހީވުން، 

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކާރިސާތަކަށް  ކާރިސާތަކުން ލިޭބ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގޭ، ރ( ޤައުމީ އަދި)
 އިވެރިވުން، އްޔާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުން ަބން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކްލަްބ ޖަމްޢިތައްޔާރުކަ

ފެށިގެން އެ މަޢުލޫމާތު މަޢުލޫމާތު ލިޭބ ހިސާުބން  ތުވެދާނެކަމުގެކާރިސާއެއް އަ )ބ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަށް
ދޭ މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތާއި ޚަަބރާއި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ހީއަކަށްވާނެ ފަދައިން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައިރައްޔިތުންނަށް އެ

 ކުން ހަމަޖެއްސުން.ށްދޭ ފަރާތްތަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮ ގޮތް، މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތް އަދި ޚަަބރާއި މަވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވޭ

 

އައްސަސާތަކުގެ ގޮފިތަކުގެ ގައި ޤާއިމްވެފައިހުރި ަބއިނަލްއަޤްވާމީ މުލްއަޤްވާމީ މުއައްސަސާތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭަބއިނަ 4.5
 ދައުރު

ދަވުމުގެ އްޔާރުވުމާއި، ކާރިސާއަށް އިޖާަބދިނުމާއި އިޔާކުޑަކުރުމާއި، ކާރިސާއަށް ތަ ހ( ކާރިސީ ހިރާސް)
 ަބއިވެރިވުން،  އްކަތްތަކުގައިމަސަ

ރުގެ ހުއްދައާއެކު ންގަނޑުތަކުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން ސަރުކާއްޖޭގެ ދީނާއި، ޘަގާފަތާއި، އިޖުތިމާޢީ މި)ށ( ދިވެހިރާ
 މަސައްކަތްކުރުން،

ޓް ޓަރ މެނޭޖްމަންމާއި ގުޅުންހުރި މަޝްރޫޢުތައް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްސް ކުޑަކުރުމާއި ބެލެހެއްޓު)ނ( ކާރިސީ ހިރާ
 ގުން، އްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހިންޕްލޭނާއި އެ
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ޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ޕްލޭނާއި  ޔާދަވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ނޭޝަނަލް އިމަ)ރ( ކާރިސާތަކަށް އިޖާބަދިނުމާއި އި
  ހިންގުން. އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

 

 އުރާއި ޙައްޤުތައް ދަ ރައްޔިތުންގެ 4.6

 ޙައްޤުތައް ހ( ރައްޔިތުންގެ ދައުރާއި)

 ވެރިވުން، ތައްޔާރުވެ ތިުބމަށް އަހުލު. ކާރިސާތަކަށް 1

ރެއް ނެރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ އަމުރަކަށް  ތީ ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ބަދަލުވުމުގެ އަމު. ކާރިސާއެއްގެ ޙާލަތުގައި ވަގ2ު
 . ތަބާވުން

ރިކަން ކަންހުރި މިންވަރަކުން އެހީތެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކެރިކުޅަދާނަ. ކާރިސާއެއްގެ ވަގުތު އ3ެ
 ފޯރުކޮށްދިނުން. 

ލުން ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި ތުގައި ކުރިމަތިވި ނުރައްކަލުން ލިޭބ ގެއްކާރިސާގެ ވަގުތުގައާއި އިޔާދަވުމުގެ ޙާލަ .4
 .ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުން

 ލުން ޒިންމާދާރުކަމާއިއެކު ރިޕޯޓްކުރުން. . ކާރިސާތަކުން ލިޭބ ގެއ5ް

 އިވެރިވުން.ކަން ރާވާ ހިންގުމުގައި ަބރިސާތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަން. ކ6ާ

 ންތައް ފުއްދުމަށް ބޭނުންވާ އެހީ ލިިބދިނުން. ގައިޖެހޭ ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ޒަރޫރީ ޭބނު. ހާދިސާއެއްގެ ސަަބުބން ޙާލ7ު

ތައް ންމެ މީހަކަށް ޒަރޫރީ ބޭނުންރާއްޖޭގައި ހުރުމުގެ ސަަބުބން ޙާލުގައިޖެހޭ ކޮރިސާ ހިނގި ވަގުތުގައި ދިވެހި)ށ( ކާ
 ހީ ލިބެންވާނެއެވެ. ފުއްދުމަށް ބޭނުންވާ އެ
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  އްފަރާތްތަ ހަރަކާތްތެރިވާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ކަންކަން ކާރިސާގެ 4.7
 ރުމެވެ.ތައް ފާހަގަކުފަރާތް އަދި އެހީތެރިވެދޭނެ ނެހަރަކާތްތެރިވާމިަބއިގެ ބޭނުމަކީ ކާރިސާގެ ކަންތަކުގައި 

 
 މީދޫ  ހުޅުދޫ  ދޫ ފޭ  މަރަދޫ ފޭދޫ  މަރަދޫ  ތަދޫ ހި

އައްޑޫސިޓީ  
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  

- 6885003 
 

  ސިޓީގެ މޭޔަރ
هللا ޟިލް އަްބދުއަލްފާ

 ޞާދިޤް 
ކައުންސިލަރ 

  މުޙައްމަދުޖަމްޝީދާ

 މަރަދޫ އަވަށުއޮފީސް    
މަރަދޫ ދާއިރާގެ  

 ކައުންސެލަރ
 ފައިސަލް

 ޑިރެކްޓަރ ޙަލީމް 
ހަސަން 

ޓް ންރަޝީދު/އެސިސްޓެ
 ޑިރެކްޓަރ

 މަރަދޫފޭދޫ 
 އަވަށުއޮފީސް

   
6891523 

ފޭދޫ އަވަށު 
 އޮފީސް

ދޫ އަވަށު ހުޅު
 އޮފީސް

ދޫ އަވަށު މީ
އޮފީސް 

6895557 
 

ހިތަދޫ އަވަށުއޮފީސް 
- 6885753  

އަުބދުއްލަތީފް މަރަދޫ  
 ސްކޫލް

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް 
ރ އެންޑް  ފަޔަ

 118ރެސްކިއު 

ހުޅުމީދޫ  ޕޮލިސް  ޕޮލިސް 
ޕޮލިސް  

9791366 
 ހިތަދޫ

 -ޕޮލިސްސްޓޭޝަން 
6888826 

ހިތަދޫ ޕޮލިސް 
ޔޫސުފް   –ންޗާރޖް އި

  ލޫޠް 

އްޔިްބ ތަهللا އަުބދު
މަރަދޫ ސިއްޙީ  /

 މަރުކަޒް

ފެނަކަ 
 ކޯޕަރޭޝަން
6891533 

މޯލްޑިވްސް  
ރެޑް  

 ޓްކްރެސެން

ހެލްތް  
 ސެންޓަރ

  ހެލްތް
 ސެންޓަރ

6894680 

ހިތަދޫ އެމް.އާރު.ސީ 
- 7781324 

 މަދުޙްޝަފްނާ އަ
 މެނޭޖަރ  –ދީދީ 

 ކޮމެޓީއަވަށު  މަރަދޫ
 މޫސާ މުނައްވަރު 

 އަޅިވިލާގެ
 އަލީ ޝައުޒޫން

 ރޓްޑިލައިޓް ހާ

 159އެސްޓީއޯ 
3344333 

 ޖަމިއްޔާތައް
ދޫ ދަ ފޭ-

 ސްޕޯރޓސް 
ފާހި  -

 ސްޕޯރޓްސް 
ޖަމިއްޔަތުލް -

 ހުދާ
ފްރެންޑްސް -

 ކްލަބް 

ފެނަކަ  ކައުންސިލަރ
 ކޯޕަރޭޝަން
6886627 

 -  .އެފްއެމް.އެން.ޑީ
ފަޔަރ އެންޑް  

 118ރެސްކިއު 
 –.އެފް އެމް.އެން.ޑީ

ސްޓާފް ހިތަދޫ 

މަރަދޫ 
 އަންހެނުންކޮމެޓީ 
 ނުސްރާ ރަޝީދު
 ސަާބޙީ މަންޒިލް

ލެނޑް ދި އައި
 ކޮމިއުނިޓީ

ޢަލީ  .އެފްއެމް.އެން.ޑީ
 ޢަންވަރ

ޙުސެއިން  
 ފަހްމީ

 ޝާފީ ޢަލީ 

ހުޅުމީދޫ 
 އެސް.ޓީ.އޯ
3012691 
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  – އިންޗާރޖް
  އާމިރު  މުޙައްމަދު

އިްބރާހިމް 
 ދީދީ

 ޟިރާރު
ތާޤު  މުޝް

 އިްބރާހިމް
ޙުސެއިން  

 ދީދީ
 އެމަރޖެންސީ  އްޑޫއަ

އޮޕަރރޭޓިންގ 
 ސެންޓަރ
  –ލިލް އަމީޒާ ޙަ

އެސިސްޓެންޓް 
 ކްޓަރ  ޑިރެ

 ރެއިން ޢާއްމުންގެ ތެ
 މުހުއްމަދު ޤާސިމް
 ވަލުމިސްކިތްދޮށުގެ

މަފްސީ 
 ޖަމިއްޔާ

މް.ޕީ.އެލް  އެ  ޞިއްހީމަރުކަޒް
ސަދަން 
ޕޯޓް ޓްރާންސް
ލިންކް 

6899339 

ޑޫ   އައް
އެކްއެޓޯރިއަލް 
 –ހޮސްޕިޓަލް 
6885555 
 –ތް ދާޝަރަފް ސާ

 ހޮސްޕިޓަޕިލް މެނޭޖަރ  

 މަރަދޫފޭދޫ 
 އަވަށުއޮފީސް    

 
އާދަމް 

 ޝަމްޢޫނު 
 މޫސާ ނަސީރު 

 ރާ ޒިހްނީޒަހް
ޒީލާ ފަ

 އިްބރާހީމް
 ޢާއިޝަތު
 މުޙައްމަދު 

މޫސާ ޝާމިޙް  
 ޝަރީފް

 އަހުމަދު ފަތުހީ 

  ސ.އަތޮޅު  ލްފޭދޫ ސްކޫ
މަދަރުސާ  
6895679 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
 –މަދު އަލްޠާފް މުޙައް

 ޑިޕެއުޓީ ޑިރެކްޓަރ  

     

 އެސް.ޓީ.އޯ
އިްބރާހިމް އަލީ ދީދީ 

  މެނޭޖަރ –
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 ތައް ގެ އެލާރޓް ލެވެލްތައް ކަނޑައަޅާނެ މިންގަނޑުތައް އަދި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ފަރާތްކާރިސާ  .5

ވެ.  ކަށެއެލާރޓް ލެވެލްތައް ކަނޑައަޅާނެ މިންގަނޑުތައް އަދި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ފަރާތްތަ ރިސާގެކާ ވާނީއިފަލާަބލާ މިަބއިގައި
ބަލާފައިވާނީ   އަދި ގައިޑަކަށް ރިފަރެންސް މަށްއެއްކުރު ގެނެސް މައުލޫމާތު ދި ސިޓީ ފެންވަރަށްއަ ހަމަ ކުރުމަށް ފުރިމިތާވަލް

  –ސް ޕްލޭން ޑިވްސް' ގެ 'ދަ ނެޝިނަލް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންންޓަރ، މޯލް'ދަ ނެޝިނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެ
ހާލަތެއް ފުރިހަމަ  2ން ތެރެއިހާލަތްތަކުގެ އެކިއެކި އި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ވެ. ތާވަލްގައެ' 3ޓަރ ، ޗެޕ1ްވޮލިއުމް 

ގައި ވަނީނަމަ އަަބދުވެސް ނެޝިނަލް  ކަމުޔަގީންނުވާ އެލާރޓް ލެވެލް ވެލްގެ އެލާރޓްއެއް ނެރެވިދާނެއެވެ.ކަމުގައިވާނަމަ އެ ލެ
  ހޯދޭނެއެވެ.  މަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަންނީ ލަފާޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖް

ސީރިއަސް،    –   2 ލޯ، ހުދު   –   1 ވެލް ލެ 
 ރީނދޫ 

ސިގްނިފިކަންޓް،    –   3
 އޮރެންޖް 

4 – 
 ކެޓެސްޓްރޮފިކް، ރެޑް 

ޓާރމިނޭޝަން  
 ގްރީން   - 

 އާބާދީ  .1
މަރުވި މީހުންގެ    1.1
 އަދަދު 

  އިން މަތި 30 10 - 30 0 - 10 0 - 2

ޒަހަމްވި    1.2
 މީހުންގެ އަދަދު 

  އިން މަތި 60 30 - 60 0 - 30 0 - 2

ޖެހުނު  ހާލުގައި    1.3
 މީހުންގެ އަދަދު 

  މަތިއިން  1000 500 - 1000 0 – 500 0 - 50

ވަގުތީ ގޮތުން    1.4
  ހިޔާވަހިކަން ބޯ 

 ބޭނުންވާ މީހުން 

  މަތި އިން 1000 500 - 1000  0 – 500 0 - 50

 ރި ގޭބިސީގެ އަދަދު ރުކު ސަ އަ  .2
އަސަރު ކުރި    2.1

 ގޭބިސީ 
  އިން މަތި  50% 20 - %50  10 - %20  0 - %10 

 ސަރުކުރި/އަސަރުކޮށްފާނެ ޖޯގްރަފީ އަ  .3
އަސަރުކުރި    3.1

 އަވަށުގެ އަދަދު 
  އިން މަތި  50% 20 - %50  10 - %20  0 - %10 

އަސަރުކޮށްފާނެ    3.2
 އަވަށުގެ އަދަދު 

  އިން މަތި  50% 20 - 50 % 10 - %20  0 - %10 

 ވަޞީލަތް  .4
އިޖާބަދިނުމަށް    4.1

ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ  
  ލަތްތައް ލިބެން ވަޞީ
 ހުރުން 

  0 - 10%  10 - 20%  20 - 70%  އެަބހުރި  70%
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އިންސާނީ    4.2
ވަޞީލަތް ލިބެން  

 ން ހުރު 

  0 - 10%  10 - 20%  20 - 70%  ރި އެަބހު 70%

  ތަކެތި ލިބެން   4.3
 ހުރުން 

  0 - 10%  10 - 20%  20 - 70%  ހުރި އެަބ 70%

އިޖާބަދިނުމަށް    4.4
 އެހީތެރިކަން 

  0 - 10%  10 - 20%  20 - 70%  ހުރި އެަބ 70%

 އާންމު ދިރިއުޅުން  .5
ލާޒިމް ވަޞީލަތް    5.1

އަދި ޙިދުމަތްތައް  
 ނެތުން   ލިބެން 

ޑިއިރަށްފަހު ގަ 24
 ރުޖޫއަވާނެ

  3ގެއްލުންވެފައި، 
 ށްދުވަހަ 1 –

 އަސަރުކުރާނެ 

ޮބޑެތި ގެއްލުންވެފައި،  
ދުވަހަށް  3 – 5

 އަސަރުކުރާނެ 

އެއްކޮށް 
  5ގެއްލުންވެފައި، 

ގިނަ  ދުވަހަށްވުރެ
ދުވަހަށް 

 އަސަރުކުރާނެ 

 

އާމްދަނީ    5.2
ދަންކުރާ  ހޯ 

މަސައްކަތަށް  
 ބުރޫއެރުން 

އިރަށްފަހު ގަޑި 24
 ޖޫއަވާނެރު

  3ގެއްލުންވެފައި، 
ދުވަހަށް  1 –

 އަސަރުކުރާނެ 

ވެފައި،  ޮބޑެތި ގެއްލުން
ދުވަހަށް  3 – 5

 އަސަރުކުރާނެ 

އެއްކޮށް 
  5ގެއްލުންވެފައި، 
ގިނަ ދުވަހަށްވުރެ 

ދުވަހަށް 
 އަސަރުކުރާނެ 

 

އާންމު    5.3
ޙިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ  

 އެރުން 

ގަޑިއިރަށްފަހު  24
 ރުޖޫއަވާނެ

  3ލުންވެފައި، ގެއް
ދުވަހަށް  1 –

 އަސަރުކުރާނެ 

ޮބޑެތި ގެއްލުންވެފައި،  
ދުވަހަށް  3 – 5
 ސަރުކުރާނެ އަ

އެއްކޮށް 
  5ގެއްލުންވެފައި، 

ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ 
ދުވަހަށް 

 އަސަރުކުރާނެ 

 

 ސީލް އިތުރު ތަފް  .6
ސިޓީ އިން  

ރި  ލިބެންހު
ވަޞީލަތްތަކުން  

 ބެލެހެއްޓޭނެ. 
ކުދި، އެކަނި 

ހިނގާ 
 އް.ހާދިސާތަ

އް  ކާރިސާ އެ
އިއުލާންނުކޮށް  
މަސައްކަތް 
 ކުރެވިދާނެ.

އިރި އަވަށުން ކަ
އަދި ސިޓީގައި 

ލިބެންހުރި  
ވަޞީލަތްތަކުން  

 ބެލެހެއްޓޭނެ. 
ޑިޒާސްޓަރ  
މެނޭޖްމަންޓް  

ން ޤައުމީ ކޮމިޓީއި
ވަރުގައި ކުޑަ ފެން

އެހީއަކަށް 
 އެދެވިދާނެ.

ބެންހުރި  ސިޓީގައި ލި
ވަޞީލަތްތަކުން  
 ނުބެލެހެއްޓޭނެ. 
ޑިޒާސްޓަރ  

ޖްމަންޓް  ނޭމެ
އިން ޤައުމީ ކޮމިޓީ

ފެންވަރުގައި އެހީއަކަށް 
 އެދުން.

ގިނަ ަބޔަކަށް 
އަސަރުކޮށް ގިނަ 

ރިކަން އެއްގެ އެހީތެަބ
 ން. ޭބނުންވު

ސިޓީގައި ލިބެންހުރި  
ކުން  ވަޞީލަތްތަ
 ޓޭނެ. ނުބެލެހެއް

ޑިޒާސްޓަރ  
މެނޭޖްމަންޓް  

ކޮމިޓީއިން ޤައުމީ 
ފެންވަރުގައި 

 .އެހީއަކަށް އެދުން
.އޭގެ އެން.ޑީ.އެމް

ޭބރުން އެހެން  
ފަރާތްތަކުގެ އެހީއަށް  

ދުރާލާ 
އިންޒާރުދޭ 

ދިން   ން،ނިޒާމު
ރުގެ އިންޒާ

މެސެޖް  
 ކެންސަލްކުރުން.
އަނުބރާ އާންމު 

ހާލަތަށް  
 ރުޖޫއަވުން.
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 ރިމި ަބޔާންކު
ން   މިންގަނޑުތަކު

އަކަށްވުރެ  2
ގިނަ ޝަރުތު 
ހަމަވަންޔާ އެ 
އެލާރޓްއެއް 

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

އެއްފަހަރާ 
ވަރު ަބއި

އް ހާދިސާތަކެ
 ހިނގުން. 

ގިނަ ަބޔަކަށް 
އަސަރުކޮށް ގިނަ 

ަބއެއްގެ 
އެހީތެރިކަން 
 ބޭނުންވުން. 

މި ަބޔާންކުރި 
   މިންގަނޑުތަކުން

އަކަށްވުރެ  2
ގިނަ ޝަރުތު 
ހަމަވަންޔާ އެ 
އެލާރޓްއެއް 

 .ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ

މި ަބޔާންކުރި 
 2މިންގަނޑުތަކުން  
އަކަށްވުރެ ގިނަ 

އެ  ޝަރުތު ހަމަވަންޔާ
އް އެލާރޓްއެ

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.
 

އެދުން )ޭބރު  
 ޖަމިއްޔާ(.

ޔާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް
ޝަންއެއް ގެ ޑިކްލަރޭ

 ނެރުން.
މި ަބޔާންކުރި 

 2މިންގަނޑުތަކުން  
ކަށްވުރެ ގިނަ އަ

ރުތު ހަމަވަންޔާ ޝަ
އެ އެލާރޓްއެއް 

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.
 

 ރާތްތައް ހަރަކާތްތެރިވާނެ ފަ  .7
ވަށް އަދި އަ 

ސިޓީގައި ތިިބ 
ކަމާއި ގުޅުންހުރި 

 ފަރާތްތައް
 . ހަރަކާތްތެރިވުން
އެން.ޑީ.އެމް.އޭ 
އަށް މައުލޫމާތު 

 ދިނުން. 
މީޑިއާ އަދި  

ރައްޔިތުންނަށް 
 ން ނުޖެހޭ. އަންގަ

ސްޓަރ  ޑިޒާ
މެނޭޖްމަންޓް  

ކޮމިޓީ 
 ހަރަކާތްތެރިވުން. 

އިޖާަބދޭ 
މުއައްސަސާތައް  
 . ހަރަކާތްތެރިވުން

.އޭ އެން.ޑީ.އެމް
އަށް އަންގާ 

އެހީތެރިކަމަށް 
 އެދުން.

މީޑިއާ އަދި  
އްޔިތުންނަށް ރަ
 ންގުން. އެ
 
 

ޑިޒާސްޓަރ  
މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ  

 ހަރަކާތްތެރިވުން. 
ތައް  ހުރިހާ މުއައްސަސާ

 ރިވުން. ހަރަކާތްތެ
އެން.ޑީ.އެމް.އޭ އަށް 

އަންގާ އިތުރު 
 އެހީތެރިކަމަށް އެދުން. 

މީޑިއާ އަދި  
ތުންނަށް ރައްޔި
 ގުން. އެން
 
 

ޑިޒާސްޓަރ  
މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ  

 . ންހަރަކާތްތެރިވު
ހުރިހާ 
ސަސާތައް  މުއައް

 ހަރަކާތްތެރިވުން. 
އޭ އަށް އެން.ޑީ.އެމް.

އަންގާ އިތުރު 
 އެހީތެރިކަމަށް
އެހެން  އެދުން. އަދި

ފަރާތްތަކުގެ އެހީއަށް  
 އެދުމަށް ދެންނެވުން. 

މީޑިއާ އަދި  
ރައްޔިތުންނަށް 

 . އެންގުން
 
 

އެމް.އޭ އެން.ޑީ.
އަށް ރިޕޯޓް 

 ކުރުން. 
 4 2،3ލެވެލް 

ރިވި ގައި ަބއިވެ
 އެންމެންގެ
ލެސަން 
ލާރންޑް 

ސެޝަންއެއް 
ާބއްވާ އޭގެ 

ޕޯޓް ރި
ކަމާއިެބހޭ 

އެންމެންނަށް  
 ން. ފޮނުވު

އިންޒާރު 
ންސަލްވިކަން ކެ

މީޑިއާ އަދި  
ރައްޔިތުންނަށް 

 އެންގުން. 
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 ފަރާތްތައް ކާރިސާތަކަށް ދުރާލާ އިންޒާރުދޭނެ   .6

 ހަމަ ކުރުމަށްފުރިމިަބއި  ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.ދޭނެ ގޮތަށާއި އޭގައި ށް ދުރާލާ އިންޒާރުތަކަރިސާ ކާ ވާނީފައިލާަބލާ މިަބއިގައި
ޑިވްސް' ގެ ަބލާފައިވާނީ 'ދަ ނެޝިނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ، މޯލް އަދި ގައިޑަކަށް ރިފަރެންސް ގެމައުލޫމާތު

ދުރަތީ އަރައްކާ، މިަބއިގައި ގު  ވެ.އެ' 2ޓަރ ، ޗެޕ1ްވޮލިއުމް  –ސް ޕްލޭން 'ދަ ނެޝިނަލް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން
ގެ ފްލޯޗާޓާއި ޒާރުދޭނެ ގޮތުށް ދުރާލާ އިންދިމާވެދާނެ އަރައްކާތަކަ އަދި އިންސާނުންގެ އަމަލުންަބލިމަޑުކަމުގެ އަރައްކާ 

 ވުނެވެ.  ދެނެގަނެފަރާތްތައް 

  ދިމާވާ ގެ އަމަލުން  ން އިންސާނު ބަލިމަޑުކަމުގެ އަރައްކާތައް  ދުރަތީ އަރައްކާތައް ގު 
 ކާތައް އް އަރަ 
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 ބެލެހެއްޓުމުގެ ބުރު ރިސާގެ ކަންކަން  ކާ  .7

  ކެށެވެ. އެފަހުން މިުބރުގައި ހިމެނޭކުޑަ ތައާރަފަގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ުބރުރިސާގެ ކަންކަން ކާ ވާނީ ފައިލާަބލާފުރަތަމަ  މިަބއިގައި
  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ކުޑަކުރުމަށް ހިރާސް  ރިސީކާއާއި  ކާރިސާއިން އިޔާދަވުމުގެ މަރުހަލާޑު ދެަބއި ކަމަށްވާ ނމައިގަ

 ކުރާނެ އިސްކޮށް، ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ އިތުރުކުރުމަށް ކަންޤާިބލް ،ތައްޔާރުވެ ކުޑަކޮށް، ހިރާސް ކާރިސީއި ގަމަރުހަލާ
ހަމަ ފުރިމިަބއި ނެއެވެ. ފާހަގަކުރެވިގެންދާ ފަރާތްތައް އެހެން  ފޯރުކޮށްދޭނެ އެހީތެރިކަން މަސައްކަތަށްތްތަކާއި އަދި މި ފަރާ

ބަލާފައިވާނީ 'ދަ ނެޝިނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ،   އަދި ގައިޑަކަށް ރިފަރެންސް ގެމައުލޫމާތު ަބއެއް ،ކުރުމަށް
 ވެ.އެ ' 2ޓަރ ، ޗެޕ2ް ވޮލިއުމް –ސް ޕްލޭން ޑިވްސް' ގެ 'ދަ ނެޝިނަލް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންމޯލް

 

 ޓުމުގެ ބުރު ބެލެހެއް ރިސާގެ ކަންކަން  ކާ 

ހެނީ މައިގަނޑު ދެ މަރުހަލާއަކަށެވެ. އެއީ ކާރިސާއިން އިޔާދަވުމުގެ މަރުހަލާ އާއި  ޓުމުގެ ުބރު ެބބެލެހެއް ކަންކަން ކާރިސާގެ
، ކާރިސާގެ ވަގުތު އަދި  ކާރިސާގެ ކުރިންކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މަރުހަލާއެވެ. އަދި މިއީ  ހިރާސް ކުޑަކާރިސީ

 ވެ.ކުރަން ހިމެނޭ ަބއިތައް ދައްކައިދޭ ުބރެކާރިސާގެ ފަހުން 

 
މުހިއްމު  ވަގުތުގައި މި ހިމެނެނީ ކާރިސާ ހިނގުމާއި އެކު އެކަމަށް އިޖާަބދިނުމެވެ. މިވަގުތު އެންމެ ކާރިސާގެ 

ސަރަހައްދަށް ކަތެއްކޮށް ރައްކާތެރި ރި ހުރިހާ މަސައްކަށްވާނީ މީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް ކުރެވެންހުކަމަ
 ދަލުކުރުމެވެ.ަބ
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ދިރިއުޅުމަށް  ޝަން އާއި ރީކޮންސްޓަރަކްޝަންއެވެ. ރީހެިބލިޓޭޝަން އަކީ ނީ ރީހެިބލިޓޭކާރިސާގެ ފަހުން މި ހިމެނެ
. ސައްކަތްތަކެވެވީހާވެސް އަވަހަށް ރުޖޫއަކުރުމަށް ކުރާ މަންމު ހާލަތަށް ދުމަތްތަށް އާ ޭބނުންވާ ޒަރޫރީ ހި

ގެއްލުން އާންމު ހާލަތަށް  ސާއިން ލިުބނު ތެއްގެ ދެމެހެއްޓެނިވި މަސައްކަތުން ކާރިދިގު މުއްދަކީ ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އަ
 ތްތަކެވެ. ކުރާ މަސައްކަ މަށްނުވަތަ ކުރިއަށް ވުރެ ރަނގަޅު ހާލަތަށް އަނުބރާ ރުޖޫއަކުރު

 އިންޒާރުދިނުން ން އަދި ދުރާލާ ކުޑަކުރުން، ތައްޔާރުކަ ވާކީ، ގެއްލުންކާރިސާގެ ކުރިން ހިމެނޭ ަބއިތަކުގެ ތެރޭގައި
ވެ، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކެވެ. ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަކީ ދުރާލާ ތައްޔާރުހިމެނެއެވެ. ވާކީ އަކީ 

ސަަބުބތައް  ވުމަށް ދިމާވާ  ގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އެކަންތައްތައް ކުރިމަތިއްލުން ލިުބމުކާރިސާތަކުން ގެ
ދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ނުވަތަ ކީ ކުރިމަތި ވެމަތިން މަސައްކަތްކުރުމެވެ. ތައްޔާރުކަމަ ކި އުސޫލެއްގެދިރާސާކޮށް ވަ

ތަކަށް އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި ތައްޔާރުވެ އޭގެ  ދެނިވި ހާދިސާކުރިމަތިވަމުންދާ ކާރިސާއަކަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގެއްލުން
ނަރާއި ންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ޢިލްމާއި ހުކުރިއާލާ އަޅަ ލުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ލިިބދާނެ ގެއްސަަބުބން
ރާނައަށް ގެ މުދަލާއި ފުވެރިކަމުގެގޮތުން ޤާބިލްކަންއިތުރުކުރުމެވެ. ދުރާލާ އިންޒާރު ދިނުމަކި އެންމެހާ ފަރުދުންފަންނު

ގުތުގައި އި އެކަށޭނަ ވަފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ހޯދަގެ ކުރިން އޭގެ ނުރައްކާވެދާނެ ފަދަ ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވުމު
 ގެ ނިޒާމެވެ.ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމު

 
 މަރުހަލާ އިޔާދަވުމުގެ ކާރިސާއިން  7.1

ކާރިސާގެ ކަންކަން  
ބެލެހެއްޓުމުގެ  

ބުރުގައި ހިމެނޭ  
 އިތައް ބަ 

ހިރާސް ކުޑަކޮށް، ތައްޔާރުވެ ޤާބިލަކަން    ކާރިސީ 
 ންތައްތައް ކަ  ކުރަންޖެހޭ  އިތުރުކުރުމަށް 

އިސްކޮށް  
  މަސައްކަތް ކުރާނެ 

 ފަރާތް 

މަސައްކަތަށް  
އެހީތެރިކަން  

  ށްދޭނެ އެހެން ފޯރުކޮ 
 ފަރާތްތައް 

 ދަތުރުފަތުރު ދިލޮޖިސްޓިކްސް އަ .1 އިޖާބަދިނުން 
ން ކޮމިއުނިކޭޝަން )ކޮމިއުނިކޭޝަ .2

ޓްރަކްޗަރ، އިންފޯ އިންފްރާސް
ލާ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ރިޕޯޓިންގ، ދުރާ

 އިންޒާރު(
 ްބލިކް ވާރކްސް، ފެނާއި ނަރުދަމާޕަ .3
ފައިޓިންގ އަދި ސާރޗް އެންޑް  ފަޔާރ .4

 ރެސްކިއު 
ޖްމަންޓް އެންޑް ރިލީފް މަޖެންސީ މެނޭއެ .5

 އޮޕަރޭޝަން
މާސް ކެއާރ، ޝެލްޓަރ، ޕަްބލިކް  .6

ގ އަދި އެސިސްޓެންސް، ހައުސިން
 ނީ އެހީއިންސާ

 ވަޞީލަތްތައް )ފައިނޭންސް، ވަޞީލަތް(  .7
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މެޑިކަލް ލްތު އެންޑް ހެ ޕަްބލިކް .8
 ސާރވިސަސް 

 އްކާތެރިކަންއާންމު ސަލާމަތާ ރަ .9
 މާވެށި ނުރައްކާތެރި ތަކެތި އަދި ތި .10
 ރިކަމާއި ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްދަނޑުވެ .11
 ހަކަތަ .12
 އެކްސްޓާރނަލް އެފެއަރސް  .13

 ހެދުން.   ސްމެންޓްއެސެގެ އެމް.އޭއެން.ޑީ. ▪ ރީހެބިލިޓޭޝަން 
 .ހަމަޖެއްސުންވަގުތީ ހިޔާގެ ކަންކަން  ▪
ތައް )ކެއިން، ުބއިން،  ޒަރޫރީ ބޭނުން ▪

ޔާވަހިކަން(  އަންނައުނު، ޯބހި
 ފޯރުކޮށްދިނުން. 

ގެ ހިދުމަތް ފެން، ނަރުދަމާކަރަންޓް،  ▪
 އާންމު ހާލަތަށް ރުޖޫއަކުރުން. 

  

ހެއްޓެނިވި  ދިގު މުއްދަތެއްގެ ދެމެ ▪ ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން 
ގެއްލުން ސައްކަތުން ކާރިސާއިން ލިުބނު މަ

ށް ވުރެ  ނުވަތަ ކުރިއައާންމު ހާލަތަށް
މަށް އަކުރުރަނގަޅު ހާލަތަށް އަނުބރާ ރުޖޫ
 ކުރުން. ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް

  

 
 މަސައްކަތްކުރުމުގެ މަރުހަލާ ކުޑަކުރުމަށް ހިރާސް ރިސީކާ 7.2

ކާރިސާގެ ކަންކަން  
ގެ  ބެލެހެއްޓުމު 
މެނޭ  ބުރުގައި ހި 

 ބައިތައް 

ލަކަން  ހިރާސް ކުޑަކޮށް، ތައްޔާރުވެ ޤާބި ކާރިސީ  
 ރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އިތުރުކު 

ށް މަސައްކަތް  އިސްކޮ 
 ކުރާނެ ފަރާތް 

ށް  މަސައްކަތަ 
  އެހީތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދޭނެ އެހެން  
 ފަރާތްތައް 

ހަދާ  ޤަވާއިދުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި  ▪ ވާކީ 
 .ވިލަރެސްކުރުންތަންފީޒުކޮށް 

  

 ރުކުރުންއާންމުން ހޭލުންތެރިކަން އިތު ▪ ކުޑަކުރުން ގެއްލުން  
 މީހުންނާއި ވަސީލަތްތައް  ނާޒުކު ▪

 ލާހޯދާ ފާހަގަކުރުން ދިރާސާކޮށް ަބ
 އެޅުން ސިޔާސަތުތައް ކަނޑަ ▪

  

ޤާިބލްކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  ▪ ޔާރުކަން ތައް 
)މީހުން ތަމްރީންކޮށް،   ބެލެހެއްޓުން

ބޭނުންވާ ށް ސް ތައްޔާރުކޮޓީމް
 ވަޞީލަތްތައް ހޯދުން( 
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އްކާކޮށް ކާނާ އާއި ބޯފެން ރަ ▪
 ކުރުންގުދަން

ދޭން  އެހެން ޒަރޫރީ ސާމާނު އަދި އިޖަާބ ▪
އްގެ ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ހޯދާ ނިޒާމެ

 ލެހެއްޓުން. ދަށުން ެބ
ކޮންމެ  ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްލޭންސް ▪

 އަރައްކާއަކަށް
އަދި   އިތުރުކޮށް ހޭލުންތެރިކަން ▪

 ޭބއްވުން ތައްޑްރިލްސް
 ފައިސާ ރައްކާކޮށް ަބޖެޓްކުރުން ▪

  ދުރާލާ 
 އިންޒާރުދިނުން 

އެންމެނަށް ނުރައްކަލުގެ މައުލޫމާތު  ▪
 ރުކޮށްދިނުން ފޯ

 ލުކުރަންވީ ގޮތްއަމަހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން  ▪
 އަންގައިދިނުން 

ނާޒުކުމީހުންނަށް މެސެޖް ފޯރުކޮށްދޭނެ  ▪
 . ނިޒާމެއް ކަނޑައަޅާ ބެލެހެއްޓުން
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 ސާތަކުން ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ އެކްޝަން ޕްލޭން ރި ކާ  .8

 ޕްލޭން އެކްޝަން ކުޑަކުރުމުގެ ގެއްލުން ކާރިސާތަކުން މަށްގެންދިއު ކުރިއަށް ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ކަންކަން ކާރިސާގެ
ކާރިސާތަކުން  ޕްލޭން އަދި ަބޖެޓް ހަދާއިރުހަރީ އަ ވިފައި އޮތުމުންވާނެއެވެ. މި ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރެންތައްޔާރުކުރަ
ކަމަށް   ކަންވާނުން، ސީދާ ޭބވިދެނެގަނެތައް އްހުރި ކަންތަ ށާއި ޤާިބލްކަން އިތުރުކުރުމަށްގެއްލުން ކުޑަކުރުމަ ،ރައްކާތެރިވެ
އަދި ހަމައެއާއިކު މި  ވިޔަ ނުދިނުމަށް އެހީތެރިވާނެއެވެ.  ޓްއަދި ޑުޕްލިކޭ ވެއިސްރާފް ، ވަޞީލަތްތައްއިސްކަންދެވި

ށް ފަންޑް  ރުމަސީ ހިރާސް ކުޑަކުކާރި ހަދައި،ޑީއަކަށް ޓަސް ޭބސް އަދި އެކްޝަން ޕްލޭން ޖްމަންޓް ޕްލޭންޑިޒާސްޓަރ މެނޭ
 ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ.  ކްޓްތައް ހިންގަންޖެރޮޮބޑެތި ޕްޅައިގެން އިތުރު އަދި ހުށަހަ އެކިފަރާތްތަކަށް ހޯދުމަށް

 

ކުރުމަށް    ޙާސިލް 
   ވާ ނަތީޖާ ބޭނުން 

 )މަޤްސަދު( 

މަޤްސަދު ހާސިލް  
ކުރުމަށް  

ކުރަންޖެހޭ  
 ކަންތައްތައް 

ސަދު  މަޤް 
ކަން    ހާސިލްވި 

އަންގައިދޭނެ  
 މިންގަނޑުތައް 

އިސްކޮށް  
ކަން  މި 

ކުރާނެ  
 ފަރާތް 

މިކަމާއި ގުޅިގެން  
  އްކަތް ކުރާނެ މަސަ 

 އެހެން ފަރާތްތައް 

މަޤްސަދު  
ހާސިލްކުރުމަށް  

އިވާ  ކަނޑައެޅިފަ 
 ތާރީހް 

      ޖާބަދިނުން އި 

      ރީހެބިލިޓޭޝަން 

      ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން 

      ވާކީ 

      ރުން އްލުން ކުޑަކު ގެ 

      ތައްޔާރުކަން 

      ދިނުން ދުރާލާ އިންޒާރު 
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 ނެކްސް އެ  .9
 ަބރުތަކުގެ ލިސްޓް ގުޅާނެ ނަންހާލަތުގައިއްލި ކު .9.1

ގުޅޭނެ   ސަސާ/ފަރާތް މުއައް  އަވަށް 
 ނަންބަރު 

ލުވެ ހުރި  ހިންގުމާއި ހަވާ 
 ފަރާތުގެ ނަން 

ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ  
ހުރި ފަރާތުގެ  

 ނަންބަރު 
 9131030 މަޢާނާ މުމްތާޒު 6895557 ވަށު އޮފީސްމީދޫ އަ 
 7915939 އާދަމް މުޢީން 9791366 ދޫ ޕޮލިސް ހުޅުމީ 
 7423400  ދީދީއިްބރާހީމް 6894680 ސެންޓަރ  ދޫމީދޫ ހެލްތްހުޅު 
 9896969 މުޙައްމަދު ސިރާޖް  6886627 ފެނަކަ ހުޅުދޫމީދޫ 
 7788763 ޙުސައިން ދީދީ  6899339 ސަދަން ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް 
 7529873 އާމިނަތު ޒީނިޔާ 6895679 އަތޮޅު މަދަރުސާ ސ. 
 7792797 މަރިޔަމް ޝަޒްލީން 3350535 ންޗްޭބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ހުޅުމީދޫ ްބރާ 
 7942014 ލިސާއާމިނަތު ޚާ 3012691 ހުޅުމީދޫ އެސް.ޓީ.އޯ 
 7788517 ޢަލީ ޝަރީފް  ޝަރީފީ ޕްރީ ސްކޫލް  
 7711320 މް ވަޙީދުއިްބރާހީ  އްޔާނަލަފެހި މީދޫ ޖަމްއި 
 7863962 ޝައްފާފު ރިޒްވާން  ޗޭނު ޖަމްޢިއްޔާ  މީދޫ އެކުވެރިންގެ 
 9132132 ކޫރުޝަމްސް ޝަ  ޓެޑް ޖަމްޢިއްޔާލިމަތި ޔުނައިމު 
 7979789 ޒަރީރު ޙަސަން  6892018 އޮފީސް ފޭދޫ އަވަށު 
 9994334 ރިޝްވީނާ 6898026 ޕޮލިސް  
 އިްބރާހީމް ކާނަލް 6898032 އެމް.އެން.ޑީ.އެފް 

 ރަޝީދު
9778686 

 9189287 ޝަފްނާ   ކްރެސެންޓް  ޑްރެ ދިވެހި 
 9981967 މުޙައްމަދު ސަޢީދު  6892021 މަރުކަޒު  ފޭދޫ ސިއްހީ 
 9832070 އައިޝަތު ނަފްޙާ  7789042 އެސް.އެސް.ޑީ  ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީސް 
 7920067 ރީން ސްއައިޝަތު ނި 7789042 ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީސް އެސް.އެސް.ޑީ 
   6885003 ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީސް  
 9941103 މް ޒަހާ މަރިޔަ 6894728 ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް 
 7915939 އާދަމް މުޢީނު 6886096 ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް  
 7912109 ޙުސެއިން ފަހްމީ 6895535 ހުޅުމީދޫ ޕަްބލިކްވޯކްސް ސަރވިސް 
 7423400 މް ދީދީއިްބރާހި 6894680 ޞިއްޙީމަރުކަޒު ހުޅުމީދޫ  
 7996380 އިްބރާހިމް މޫސާ 6891523 ސްމަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީ 
 7772078 ރުހަސަން ނަސީ 6891535 ފެނަކަ މަރަދޫފޭދޫ ްބރާންޗް  
 9993005 ވަޙީދުهللا އިނާޔަތު 3344333 އެސްޓީއޯ މަރަދޫފޭދޫ ްބރާންޗް 
 7946050 ފާތިމަތު ހަފްސާ  6891531 މަރަދޫފޭދޫ ސްކޫލް 
 7906162 އަޙްމަދު ރަޝީދު  6891588 ސ.ގަން ްބރާންޗް ޭބންކް އޮފް މޯލްޑްސް، 
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ފައިސަލް   ރ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަ 
އިްބރާހީމް/މަރަދޫ 

 އަވަށުއޮފީސް

9136078 

ޙަލީމް/މަރަދޫ  މުހުއްމަދު  6890096 މަރަދޫ އަވަށު އޮފީސް 
 އަވަށު އޮފީސް

7787067 

އްލަތީފް އަލީ/މަރަދޫ އަުބ 6890917 މަރަދޫ ސްކޫލް   
 ސްކޫލް 

7779417 

ތައްޔިުބ / هللا އަުބދު 6890608 މަރުކަޒު  ސިއްޙީ މަރަދޫ 
 އްޙީ މަރުކަޒު މަރަދޫ ސި

7774310 

 7787601   ހަސަން ރަޝީދު/އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 
 7777469 މަރަދޫ އަވަށު ކޮމެޓީ  މުނައްވަރު/އަޅިވިލާގެ މޫސާ  
 7904046 މަރަދޫ އަވަށު ކޮމެޓީ  ރޓްއަލީ ޝައުޒޫން/ޑިލައިޓް ހާ 
 7783282 އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ   ޙީ މަންޒިލް ޝީދު/ސަާބނުސްރާ ރަ 
 7788503 ޢާއްމުންގެ ތެރެއިން   ހުއްމަދު ޤާސިމް/ވަލުމިސްކިތްދޮށުގެމު 
 

 
 މަންޓް ކޮމިޓީ މެންަބރުން ޓީ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްސި .9.2

 ނަންބަރު   ފޯން  މުއައްސަސާ  އައިޑީ ނަންބަރު  ން ނަ #
  ކައުންސިލް  އައްޑޫ ސިޓީ   ދިޤް ޞާهللا އަްބދު –މޭޔަރ  1
  ޓީ ކައުންސިލް އައްޑޫ ސި  ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ  2
  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް   ސިލަރ ފައިސަލް  އުންކަ 3
  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް   ކައުންސިލަރ ފަހުމީ  4
  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް   ލަރ ޝުކުރީ  ކައުންސި 5
  ޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އައް  ކައުންސިލަރ ހިޔާޒް   6
  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް   އައިމިނަތު އަމީޒާ  7
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 މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ މެންަބރުން ވަށު ޑިޒާސްޓަރ އަ .9.3

 ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ   އަވަށު   -   ހިތަދޫ 
 ފޯން ނަންބަރު  މުއައްސަސާ  އައިޑީ ނަންބަރު  ނަން  #
  ސިލް  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުން  )ކައުންސިލަރ( މުޙައްމަދު  ދާޖަމްޝީ 1
  ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީސް   ނޫރާ ޖަލީލް  2
  އަވަށު އޮފީސްހިތަދޫ   ޝިޒްނާ ޝިހާުބ   3
  ށު އޮފީސްހިތަދޫ އަވަ  މަރިޔަމް ހަީބާބ  4
އާމިރު )އެމް.އެން.ޑީ.އެފް މުޙައްމަދު  5

 ފަޔަރ(( )
  އެމް.އެން.ޑި.އެފް  

  ލިސް ސަރވިސް  ހިތަދޫ ޕޮ  )ޕޮލިސް(    ލޫޠް ސުފްޔޫ 6
  ކޯޕަރޭޝަން ފެނަކަ   މުޙައްމަދު އަލްޠޯފް )ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން(  7
  އެސް.ޓީ.އޯ   އޯ އެސް.ޓީ. 8
  އައްޑޫ އިކުޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް   ޓަލް  އައްޑޫ އިކުޓޯރިއަލް ހޮސްޕި 9

  ރެޑް ކްރެސެންޓް   ސެންޓް  ރެޑް ކްރެ  10
 

 ކޮމިޓީ   ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް   އަވަށު   - މީދޫ  
 ފޯން ނަންބަރު  މުއައްސަސާ  ނަންބަރު އިޑީ  އަ  ނަން  #
 7785477 ރ އުންސިލަދާއިރާ ކަދޫ މީ   ހިޔާޒް ޙުސައިން 1
 7915939 ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް   ދަމް މުޢީންއާ 2
 7711320 ޔާނަލަފަހި ޖަމްޢިއް  އިްބރާހީމް ވަޙީދު 3
 7423400 ސެންޓަރ  ދޫމީދޫ ހެލްތްހުޅު  އިްބރާހީމް ދީދީ 4
 9896969 ހުޅުދޫމީދޫ ފެނަކަ  ސިރާޖް މުޙައްމަދު  5
 9131030 އޮފީސްމީދޫ އަވަށު   މަޢާނާ މުމްތާޒު 6
 

 ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ   އަވަށު   -  ފޭދޫ 
 ފޯން ނަންބަރު  އައްސަސާ މު  އައިޑީ ނަންބަރު  ނަން  #
 7926000 ސްފޭދޫ އޮފީ A015167 ފާޠުމަތު ދިޔާނާ  1
 7979789 ފޭދޫ އޮފީސް A015498 ޙަސަން ޒަރީރު  2
 7617585 ފޭދޫ އޮފީސް A297923 ޢާއިޝަތު ސުހާ 3
 9981967 ސިއްހީ މަރުކަޒް ފޭދޫ  A015588 މުޙައްމަދު ސަޢިދު  4
 9642647 ފޭދޫ ސްކޫލް A023009 އަޙްމަދު މިހާދު 5
ޖަމިއްޔާ )ދަ ފޭދޫ  A015061 ފާއުމުޙައްމަދު ޝި 6

 ރޓްސް( ސްޕޯ
7703409 
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ފާހި ޖަމިއްޔާ ) A016545 ޢަލީ ހާނިޒް  7
 ސްޕޯރޓްސް ކްލަްބ(

9119811 

ންޑްސް  )ފްރެޖަމިއްޔާ  A016455 ބް އިހްތިޝާމް ނަޖީ 8
 ކްލަްބ( 

9992003 

 ޖަމިއްޔާ )ޖަމިއްޔަތުލް A016479 އިްބރާހީމް ނަޖީބް  9
 ހުދާ( 

9942340 

  މޯލްޑްވްސް ރެޑް A291181 ދު އަމްސަޙް އަޙްމަ 10
 ކްރެސެންޓް

7873793 

މޯލްޑްވްސް ރެޑް   A294297 ރުބީން ވަހީދު ޙަސަން 11
 ކްރެސެންޓް

9995467 

 9994334 ޕޮލިސް   ނާރިޝްވީ 12
 9778686 އެމް.އެން.ޑީ.އެފް  ކާރނަލް އިްބރާހިމް ރަޝީދު 13
  އާއްމު ފަރުދެއް A016475 ން ޒަކަރިއްޔާ ހުސައި 14
 7913395 މްސް މެނޭޖަރ އެއި A054763 އިްބރާހީމް ދީދީ 15
 7788983 އާއްމު ފަރުދެއް A022781 މަދު ފައިސަލް މުޙައް 16
 9667973 އްއާއްމު ފަރުދެ A024840 ދު ޖުނައި އިްބރާހީމް 17
 7782605 އާއްމު ފަރުދެއް A016480 މުޙައްމަދު އިްބރާހީމް 18
 7907959 އްމު ފަރުދެއްއާ A016252 މިނަތު ސަލްމާއާ 19
 9799797 އާއްމު ފަރުދެއް A152097 ފުޢާދު ފަސާހަތު  20
ކައުންސިލަރ  ؟ ޕާރސަން އަކީޗެއާރ 

 މަދުލީ ފަހުމީ އަޙްއަ
   

 – ކޮމިއުނިޓީ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް އެއް 
 / ގާވިޔާ ޒަކަރިއްޔާ ޙުސައިން ، 

 ސ.ފޭދޫ

   

ހެން  ކޮމިޓީ އަށް ފެންނަ އެ 
ޙްމަދު  އަ  – މުއައްސަސާއިން މެންަބރެއް

މިހާދު ، ދުންފިނިގެ / ސ.ފޭދޫ 
 )ފޭދޫސްކޫލް( 

   

 

 ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ   އަވަށު   -   ހުޅުދޫ 

 ފޯން ނަންބަރު  މުއައްސަސާ  ޑީ ނަންބަރު އައި  ނަން  #
 7939288 ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް  ކައުންސިލަރ 1

 9994521 ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް  ޢަލީ އަންވަރ 2
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 7912109 ޕަްބލިކްވޯކްސްހުޅުމީދޫ   ޙުސެއިން ފަހްމީ 3

 7783624 ކަހުޅުމީދޫ ފެނަ  ޢަލީ ޝާފީ  4

 7423400 ރުކަޒު ޞިއްޙީމަހުޅުމީދޫ   އިްބރާހިމް ދީދީ 5

 7915939 ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް   މުޢީން އާދަމް 6

 ސަދަން ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް  ޙުސެއިން ދީދީ  7
 ހުޅުމީދޫ

7788763 

 7738720 އިން ޢާންމުންގެ ތެރެ  ޝްތާޤު އިްބރާހީމް މު 8

 7910084 ހުޅުމީދޫވެމްކޯ   ޟިރާރު 9

 

 ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ   އަވަށު   -  މަރަދޫ ފޭދޫ 
 ފޯން ނަންބަރު  މުއައްސަސާ  އައިޑީ ނަންބަރު  ނަން  #
 7785477 މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް  ހުސައިން ހިޔާޒު 1
 7996380 މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް A018087 އިްބރާހިމް މޫސާ 2
 7941314 ދޫ އަވަށު އޮފީސްމަރަދޫފޭ A012068 އާދަމް ޝަމްޢޫން އިސްމާއިލް 3
 7720603 މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް A018086 މޫސާ ނަސީރު  4
 7651634 މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް A161823 ޒަހުރާ ޒިހުނީ 5
 9993005 ފެނަކަ މަރަދޫފޭދޫ A017121 ހަސަން ނަސީރު 6
 9999028 ފެނަކަ މަރަދޫފޭދޫ A016835 އާދިލް މުޙައްމަދު 7
 9993005 159އެސްޓީއޯ  A016603 ވަޙީދުهللا އިނާޔަތު 8
 7781279 މަރަދޫފޭދޫ ސްކޫލް A016595 ޒާހިރާހައްވާ  9

 9993005 159އެސްޓީއޯ  A016603 ވަޙީދުهللا ޔަތުއިނާ 10
 7777899 މަފްސީ A035817 ހަސަން ސާދިރު 11
 7795363 ދި އައި ކޮމް  A017061 އަޒުހާރު ސަޢީދު  12
 9914646 ދި އައި ކޮމް  A074627 ހަސަން ނަޖުމީ 13
އަވަށު /ރ  ކައުސިލަ ޗެއާރޕާރސަން އަކީ 

 އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓާ
   

    ހަސަން ސާދިރު )ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން(  
    ނިޓީ ފަރާތުން( )ކޮމިއުއަޒުހާރު ސަޢީދު  
ހައްވާ ޒާހިރާ )މަރަދޫފޭދޫ ސްކޫލް  

 އެލް.ޓީ( 
   

ހަސަން ނަސީރު )ފެނަކަ މަރަދޫފޭދޫ  
 ްބރާންޗް( 
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އްމަދު )ކޮމިއުނިޓީ މުޙައާދިލް  
 ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް(

   

    އްވާ ނިޒްނާ )އެސްޓީއޯ، މަރަދޫފޭދޫ( ހަ 
 

 ކޮމިޓީ   މެނޭޖްމަންޓް   ޑިޒާސްޓަރ   އަވަށު   -   މަރަދޫ 
 ނަންބަރު   ފޯން  މުއައްސަސާ  ނަންބަރު   އައިޑީ  ނަން  #

 7787067 މަރަދޫ އަވަށުއޮފީސް  A017311 އިްބރާހީމްލް ފައިސަ 
 7779417 މަރަދޫ އަވަށު އޮފީސް A020445 މުހުއްމަދު ޙަލީމް 
 7774310 މަރަދޫ ސްކޫލް   އަުބދުއްލަތީފް   
 9136078 މަރަދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު  A ތައްޔިްބ  هللاދުއަުބ 
 7787601 މަރަދޫ އަވަށު އޮފީސް A009346 ން ރަޝީދުހަސަ 
 7777469 މަރަދޫ އަވަށު ކޮމެޓީ A017938 މޫސާ މުނައްވަރު/އަޅިވިލާގެ  
 7904046 މަރަދޫ އަވަށު ކޮމެޓީ A018020 އަލީ ޝައުޒޫން/ޑިލައިޓް ހާރޓް 
 7783282 އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ   ންޒިލް  މަނުސްރާ ރަޝީދު/ސަާބޙީ 
 7788503 އިން ޢާޢްމުންގެ ތެރެ A017915 ކިތް ދޮށުގެޤާސިމް/ވަލުމިސްމުހުއްމަދު  
އަކީ އަވަށުއޮފީހުގެ ން ވައިސް ޗެއާރޕާރސަ 

 ރީ އިސް މުވައްޒަފު އިދާ
   

 

 

 

 

 
 

 

 


