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mi TUlc kiTwkI aingirEsi bwhunc twacyWru koScfwaivW bICc voCc TUlc kiTcge twrujwmWaekeve.

mi TUlc kiTcge awBclu 
«
 bICc voCc 

»
 liyunI: jiliawnc kemcbwrsc, robI hencDWswnc, jEDI scmitu, fWtimwtu xwfIqW awdi zwmIlW awHcmwdu

twrujwmW kurI: awzclifW awHcmwdu, mwriywmc nwxWtu, fWtimwtu xwfIqW, zwmIlW awHcmwdu, xirumInc awHcmwdu awdi awHcmwdu riyWzu jwauhwrI

Dizwainc awdi lEawauTc: kerwnc ywncgc awdi KwdIjW AwbcduQ

pcrUfc belI: muHwacmwdu rwxIdu awdi Husenc nwaImc

 foTO: jiliawnc kemcbwrsc, zwmIlW awHcmwdc, robI hencDwrswnc, fWtimwtu xwfIqW awdi jEDI scmitu

pcrincTckurI: sIpcriyW pcrincTwrsc

twacyWru kurevifwaivwnI miniscTcrI aofc aencvwywrwncmwncTc, aenWrjI aencDc vOTwr ge bEnumwSc aE.DI.bIge aehIaWai aekuaeve.
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gonDudoSc beleheacTuncgonDudoSc beleheacTunc twAWrwfc

ް  :ވާރކޮްޝޕް ތާވަލ

 )ެސަޝން 1 )2 ގިަޑިއރު
- މަރުޙަބާ އިާއ ތަޢާރަފް އިަދ ޕްރޮގްރާމް އެކުލަވާލިެވފިައވާގޮތް 

ް - ަސިއލެންްސ ިއްސ ދަ ނޭޗަރ އޮފް މިައ އިައލެންޑްގެ ތަރުޖަމާ ބިައވިެރންނިާއ އެކު ިޙއާްޞކޮށްލުނ
ް - ހަރަކާތް 1: ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުނ

ް - ިބލެތް ީމރު ކޮށްލެއްވުނ

)ެސަޝން 2 )2 ގިަޑިއރު
- ޙަރަކާތް 2: ރަށުގެ ޗާޓް ކުރެހުން )ޢަމީަލ މަަސއްކަތް(

- ޙަރަކާތް 3: ރަށުގެ ގޮޑުދޮށުގެ މީާޒއަށް ބަލިައލުން 
ް - ިބލެތް ީމރު ކޮށްލެއްވުނ

 )ެސަޝން 3 )2 ގިަޑިއރު
- ޙަރަކާތް 4 : ގޮޑުދޮށަށް އަންނަބަދަލު ރެކޯޑް ކުރާނެގޮތުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ތައްޔާރު ކުރުން )ގޮޑުދޮށުގިައ 

ޢަމީަލ މަަސއްކަތް( 
ް - ޙަރަކާތް 5 އިަދ 6 : ިލިބފިައވާ މަޢުލޫމާތުގެ އީަލގިައ ނީަތޖާއިާއ މެދު މްަޝވަރާކުރުނ

- ކޯހުގެ ިއވެލުއަޭޝން ހެދުން )10 ިމނެޓް(
ް - ިބލެތް ީމރު ކޮށްލެއްވުނ

ިލޔީުނ: ފިާޠމަތު ވީަޙދާ، / ގދ އަތޮޅު ތަޢީުލީމ މަރުކަޒު.

ހަމިަހމްޭނ ކަމީަކ މަގޭ ަރުށގެ ތަީބޢަތެވެ.

ދިުނޔޭގިައވާ ޙިައރާންކުރުވިަނިވ ގުދުރީަތ ީރިތކަމިާއ ހިައރާންކުރުވިަނިވ އަޖިާއބުތައް ގުނާ ޢަދަދު  ނުކުރެވޭހާ ިގނައެވެ. އީެއ ިހތްތަކަށް ިފިނކަމިާއ 
އުފާވިެރކަން ގެންެސދޭ ކަމެކެވެ. 

ިދވިެހރާއްޖެއީަކ ިމފަދަ ގުދުރީަތ ީރިތކަމުން މުއަްސިދކަން ިލިބފިައވާ ޤައުމެކެވެ. ރާއްޖެއީަކ ިއނިްޑއާ ކަނޑުގިައވާ ީރިތ ކިުދރަށްތަކެއް 
އެކުލިެވގެންވާ ޖީަޒރާ ޤައުމެކެވެ. އަހަރުމެން ދިުނޔެ އަށް ިއތުރަށް ތަޢާރަފްވެ ފަތުރުވިެރން އައުން ިއތުރުވަމުން ދާ ިދއުމުގެ އެންމެ ބޮޑު 

ިސއްރީަކވްެސ ހަމަ ިމ ޤުދުރީަތ ީރިތކަމެވެ. 

twnwkwSc diaumwSc aeLE aencme furwtwmw fiywvwLwkI mihWru 

huritwnugwai nuhurumwSc Awzumc kwnDwaeLumeve.

: ްނޑާ ޖެ އެ

��
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HwrwkWtctwac

ީމގެ ތެރިެއން އަހަރެން ދަންނަ އިަދ އެންމެ ލިޯބވާ ތަނީަކ އަހަރެންގެ ކުޑަކުޑަ ރަށް، ިތނަދޫއެވެ. ިތނަދޫއީަކ ވިެރރަށް މާލެ އިާއ މާ ދުރުގިައ، އެކަހިެރ 
ޚާއަްޞ  ތަފާތު، ިމ ރަށަށް  ކަންތަކިާއ ދިަތތަކީަކވްެސ މިުޅން  ިމ ރަށުގިައ ހިުރ ރަނގަޅު  ިވލުފިެހ ފަޅެއްގިައ އޮންނަ ރަށެއްކަމުން  2 ިކލީޯމޓަރުގެ 

ކަންތައްތަކެކެވެ. 

އަހަރުމެން ފަދަ ރަށްތަކުގިައ އުޅޭ ިދވިެހންގެ ިދިރއުޅުން ިބނާވެފިައ އޮންނީަނ ވަރަށް ބޮޑަށް ޤުދުރީަތ ކަންކަމަށް ބަރާޯސވާ ގޮތަކަށެވެ. އަހަރުމެންގެ 
ިދިރއުޅުމީަކ ވަރަށް ާސދާ ިދިރއުޅުމެކެވެ. ބޯ ހްާސވުމިާއ އަވިަދނިެތގެން އުޅުން ކުޑަވެފިައ، ހަމިަހމޭންކަމިާއއެކު އެކަކު އަނެކަކުގެ އުފަލިާއ ިހތާމިައގާ 

ބިައވިެރވެ، އެކުވިެރކަމިާއ އެއްބައެއްވަންތަކަމުގިައ ިދިރއުޅުމީަކ އަހަރުމެންގެ އާދައެވެ. ޠީަބޢަތެވެ.

ޒަމީާނ ިދިރއުޅުމިާއ ގިުޅފިައވާ ިގނަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއަށް އަހަރުމެންގެ ރަށެއް ނުވަދެއެވެ. ކުލަބު ތަކިާއ ިސނަމާތައްފަދަ ވަގުތު ބޭކާރު ކުރުވިަނިވ 
ތަންތަނުން އަހަރުމެންގެ ިމ ކުޑަ މާހައުލު ަސލާމަތްވެގެންވެއެވެ. މިުނފިޫހ ިފލުވުމުގެ ގޮތުން ކޮށްއުޅީެނ އަހަރުމެންގެ އިަމއްލަވަންތަ ކަންކަމެވެ. ދުވަހެއްގެ 
ިލބޭ  ިހތްހަމަޖެހުން  އުޅީުމ އަހަރުމެންނަށް  ވާހަކަދައްކާލާ  ދަށުގިައ ިމިނވަންކަމިާއއެކު  ބަނބުކެޔޮގަހެއްގެ  ިނންމާލުމަށްފަހު، ިހޔާބޮޑު  މަަސއްކަތް  ބުރަ 
ކަމެކެވެ. ބައެއްފަހަރު ހަރީުމހުން އިެކއިެކ ކިުޅވަރުތައް ރާވާ ިހންގައެވެ. ކުޑަކިުދންގެ )އަންހެން އިަދ ިފިރހެން( ބިައވިެރވުން ިމފަދަ ޙަފުލާތަކަށް ިއތުރު 

ިދރުން ގެނުވައެވެ. 

ިމފަދަ ކުޑަ ރަށެއްގިައ ިދިރއުޅުމުގިައ ދިަތތަކެއްވްެސ ހުންނާނެކަމިާއ މެދު ަޝއްކެއް ނެތެވެ. އަހަރެމެންގެ ީރިތ ގޮނޑުދޮށަށްވްެސ ިމހާރު ތަޣަައްޔަރުވުމުގެ 
އަހަރުމެންގެ  ފަށިައިފއެވެ.  ގެއްލުންވާން  ިދރުންތަކަށްވްެސ  ކަނޑުގެ  ފަރުތަކިާއ  ިމިހާސބުގެ  ަސބަބުން  އޭގެ  އިަދ  ފަށިައިފއެވެ.  ކުރަން  އަަސރުތައް 
ވަށިައގެންވާ ފަރުތަކީަކ ނުލިާހކު ނާޒުކު ތަންތަންކަމުން، ނިުވްސނާ މްަސވިެރކަން ފަދަ ކަންތައް ކުރާނަމަ ީހނުކުރާހާ ބޮޑު ގެއްލުންތައް ވެ، އަހަރުމެންގެ 

ިދިރިތބުމަށްވްެސ ނުރައްކާތައް ކިުރމިަތވެދާނެއެވެ. 

އަހަރުމެންނަށް ިލިބފިައވާ ވީަޞލަތްތައް މަދުނަމަވްެސ، އަހަރުމެންނަށް ިމންވަރުކުރައްވާފިައ ިމވާ ޤުދުރީަތ ީރިތކަމީަކ ުޝކުރުވިެރވުން ޙައްޤު މުއަްސނިދ 
ކަމެކެވެ. ޖެހޭ ތާޒާ ވިައ ރިޯޅއިާއ، ނަގާ ިހތްގިައމު ރާޅުތަކިާއ، ނަށަމުންދާ ީރިތ، ިދގު ރުއްތަކެވެ. ނަގާ ބޮޑު ރާޅުތައް ދިުނޔެއަށިާއ ރާއްޖެއަށް އަންނަ 
ޒަމީާނ ބަދަލުތަކިާއ ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް އަހަންނަށް ިހތްވަރު ދެއެވެ. އިަދ ިހތަށް މިޮޅވިެރކަން ވިެރވާ ިހނދު ، ީރިތ ރުއްތަކުގެ ނެށުންތަކުން ިހތްހަމަ 

ޖައާްސދެއެވެ. އަހަރުމެންނަށް ިލިބފިައިމވާ ޤުދުރީަތ ީރިތކަމުގެ މުއަްސިދކަން އަބަދަށް ލަހައްޓަވިާށއެވެ. 

އިަދވްެސ އަހަރެން ދައްކަންހިުރ ބިައވަރު ވާހަކަ އެބަހުއްޓެވެ. ނަމަވްެސ ިމިހާސބުން ހަމިަހމޭންކަން އަހަރެން ިމ ިއޚިްތޔާރު ކުރީަނ އީެއ އަހަރެންގެ 
ރަށުގެވްެސ ޠީަބޢަތް ކަމުގިައ ވީާތވެއެވެ. 

51	MineTu ް ބިައވިެރކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުނ 1
ުކިރއްަށގްެނާދެނގޮތް:

ިމޙަރަކާތުގިައ ބިައވިެރކުރުމަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ފަރާތްތަކީަކ، ިގރަމުންދާ ަސރަޙައްދުގިައ ިދިރއުޅޭ ބައެއް ފަރާތްތައް، ރަށްކިުރއަރުވާ ކިޮމީޓގެ މެންބަރުން، 
އަތޮޅުއީޮފހުގެ މުއައްޒަފުން، ީރޖަނަލް ިޑވެލަޕްމަންޓް އީޮފހުގެ މުއައްޒަފުން އިަދ ވިެލނެގުމުގިައ ޙަރަކާތްތިެރވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ިމ މްަޝރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމަށް ތަފާތު އިެކއިެކ ޖަމާޢަތް ތަކުގެ ީމހުން ގެނިެވދާނެއެވެ. ނަމަވްެސ އެންމެ އެކީަށގެންވާ ފަރާތްތަކީަކ ރަށިްގރުމުގެ 
ަސބަބުން އުދަގޫތަކާ ކިުރމިަތލާން ޖެހޭ ފަރާތްތަކެވެ. އީެއ ިމ މްަޝރޫޢުގެ މަަސއްކަތް ރާވާ ިހންގުމުގިައ ޢަމީަލ ގޮތެއްގިައ ބިައވިެރކުރުމަށް ޓަކައެވެ.

ް ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމަށް ދަޢުވަތުދޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ިލްސޓެއް ތައްޔާރު ކުރުނ 

ޙާިޞުލ ވާެނކަްނތައް:
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HwrwkWtctwac

5.1	-	1	gwDiairu ް ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުނ 2
ބިައވިެރން އެކަކު އަނެކަކަށް ތަޢާރަފްވުން އިަދ މައަްސލައިާއ ގުޅޭ ތަފާތު ިޚޔާލު ބަދަލު ކުރުމަށް ފުރަުޞތު ިދނުން.

އިައްސބްރޭކަރ ޙަރަކާތް:

1 ބިައވިެރން ގާތު ލޯމެރުމަށް ބުނާށެވެ. އިަދ ިމ ބައްދަލުވުމުން 
ގެންނަން  ިހތަށް  މިުހއްމުކަމެއް  ބޭނުންވާ  ޙިާޞލުކުރަން 

ބުނާށެވެ.

2 ކޮންމެ ބިައވިެރއަކު ޖިެހގެނިްއން އެކުވިެރޔާ އިާއ 3 ުސވާލު 
ކުރާށެވެ. އީެއ، ނަމީަކ ކޮބާ؟ ކޮން އަވަށެއް؟ ބައްދަލުވުމުން 

ޙިާޞލުކުރަން  ބޭނުނިްވ މިުހއްމުކަމެއް؟

ތަޢާރަފު  އެކުވިެރޔާ  އޭނާގެ  ބިައވިެރއަކުވްެސ  ކޮންމެ   3
އެކުވިެރޔާ  އިަދ  އަވަށް  ނަން،  އެކުވިެރޔާގެ  ކޮށްދޭށެވެ. 

ބައްދަލުވުމުން ޙިާޞލުކުރަން 
   ބޭނުނިްވ ކަމެއް؟

ބޭުންނވާެނ ތަެކިތ:

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ކީޮޕ، ފިްލޕް ޗާޓް އިަދ މާކަރ

ު ގޮޑުދޮށުން ވިެލނެގުމިާއ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތ

ް ިމ މައަްސލަ ޙައްލުކުރުމުގިައ ޙަރަކާތްތިެރވާނެ ފަރާތް ތަކެއްގެ ނަނިްލްސޓެއ

ް ރަށުގެ ޙާލަތް ރަގަޅަށްއެގޭ މަޢުލޫމާތު މުއަްސނިދ ފަރާތްތަކެއްގެ ނަނިްލްސޓެއ









މަޢުލޫމާތު ކަުރާދހުގިައ އިަލއަޅުވާލަިއފިައވާ ުނުކތާތަކާ މުެދ ިޚާޔުލަބަދުލުކުރްނ.
 

އެންމެބޮޑަށް ރަށިްގރާ ަސރަޙަައްދީަކ ކޮބާ؟

ރަށިްގރާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވްަސވަރީަކ ކޮބާ؟

ރަށިްގރާކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ފަހުން ިކހާމުއްދަތެއް ފިާއތުވެއްޖެތަ؟

ރަށިްގރުމަށް މެދުވިެރިވ ަސބަބީަކ ކޮބާ؟

ރަށިްގރީަނ ގޮޑުދޮށުން ވިެލނެގުމުގެ ަސބަބުން ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތަ؟

ވިެލނެގުމާމެދު  ގޮޑުދޮށުން  އިަދ  ދެނެގަތުމެވެ.  ހިުރގޮތް  ތައް  ިޚޔާލު  މައަްސލަތަކާ  ިދމާވެފިައވާ  ބިައވިެރންނަށް  މަޤަްޞދީަކ  ކުރުމުގެ  ބަދަލު  ިޚޔާލު 
ިޚޔާލުހިުރގޮތް ފާހަގަކޮށް މައަްސލަ ޙައްލުކުރުމަށް ވަގުތު ހޭދަކުރަން ތައްޔާރަށް ިތިބ ިމންވަރިާއ މައަްސލަ ޙައްލުކުރުމަށް ަޝއުޤުވިެރވެ މަަސއްކަތް ކުރަން 

ބޭނުންވެފިައވާ ިމންވަރު އަންދާޒާ ކޮށްލުމެވެ.











1 މަޢުލޫމާތު ކަރުދްާސ ިކޔާދޭނެ ފަރާތެއް އިަދ އޭގިައވާ މިުހއްމު ނުކުތާތައް ނޯޓުކުރާނެ ފަރާތެއް ފާހަގަކުރާށެވެ.

2 މަޢުލޫމާތު ކަރުދްާސ ބާރަށް ިކޔާށެވެ. ކޮންމެ ޕިޮއންޓެއިްކއުމަށްފަހު އޭގިައ ހާމަކޮށްފިައވާ އެއްޗަކާމެދު ިޚޔާލުބަދަލު ކުރާށެވެ. 
.އިަދ މަޢުލޫމާތުގިައ ިހމަނާފިައވާ ކަންތައްތަކާމެދު ގުރޫޕްގެ މެންބަރުން އެއްބްަސވޭތޯ ުސވާލުކުރާށެވެ  

ުކިރއްަށގްެނާދެނގޮތް:
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mwAulUmWtu kwrudWscgonDudoSc beleheacTunc

fekcTc xITc
ަރްށިގުރމިާއ ެބހޭ މަޢުލޫމާތު ކަުރާދްސ

އެއްއަހަރުން  އިަދ  އަނެއްމަހަށް  އެއްމަހުން  އަނެއްދުވަހަށް،  އެއްދުވަހުން  ތަންތަނެވެ.  ބަދަލުވަމުންދާ  އަބަދިާއއަބަދު  ގޮނޑުދޮށްތަކީަކ 

އަނެއްއަހަރަށް، ވަޔިާއ ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އެއްގަމުގެ ވިެލގަނޑިާއ ބައްދަލުވުމުގިައ ޤުދުރީަތ އެތައް ބަދަލުތަކެއް ގެނުވައެވެ. އެތަކެއް 

ހްާސ އަހަރުތަކެއްގެ  މިަތން އަންނަމުންދާ ިމ ބަދަލުތަކީަކ ވަޔިާއ، ރާޅުތަކިާއ، އިޮއވަރިާއ ިދޔަވަރިާއ ގިުޅފިައވާ ކަންތަކެވެ. 

ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކީަކ ފަރުތަކުގެ ރަށްތަކެއްކަމުގިައ މްަޝހޫރުވެފިައ ވާ، ރަށިާއ، ގޮނޑުދޮށިާއ އިަދ ވަށިައގެންވާ ފަރުތަކިާއ ނުހަނު ގުޅުން 

ބޮޑު ރަށްތަކެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ ިގނަ ރަށްތަކީަކ ިތިރ، އިަކިރ ވިެލން އުފިެދފިައވާ ރަށްތަކެއްކަމުން، ިމ ރަށްތަކީަކ ޠީަބީޢ ގޮތުންވްެސ ވަޔިާއ، ރާޅިާއ އިަދ 

އޮޔަށް އަންނަ ބަދަލިާއއެކު ބަދަލުވަމުންދާ ރަށްތަކެކެވެ.







މުޫސމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކިާއއެކު ގޮނޑުދޮށްތައް ބަދަލުވެއެވެ. ހުޅަނގު މުޫސމުގިައ 

ިގނަފަހަރަށް  ިގރަމުންދިާއރު  އެފަރާތުން  ވިައޖިެހ  ހުޅަނގުދެކުނުން  ހުޅަނގިާއ 

ފަރާތުން  ިއރުމީަތ  ިއރުވިައގިައ  ހަމައެހެން  ވޮޑެމުންދެއެވެ.  ިއރުމީަތފަރާތުން 

ިގރަމުން ދިާއރު ހުޅަނގު ފަރާތުން ވޮޑެމުންދެއެވެ. 

ނަމަވްެސ ބައެއް ރަށްރަށުގިައ ހަމައެކިަނ ިގރަމުން ިދއުމުގެ ަސބަބުން މައަްސލަތައް 

ިދމާވެއެވެ. އިަދ ރަށިްގރުމޭ ިކޔީަނ ިމހެންވުމުންނެވެ. 

ކަންތައްތަކެއްހިުރ  ތަފާތު  އީެއ  ގޮނޑުދޮށެއްވްެސ  ކޮންމެ  ރަށެއްގެ  ކޮންމެ 

ތަފާތުތަނެއްކަމުން ކޮންމެ ރަށަކިާއމެދު ވިަކން ިވްސނުމީަކ މިުހއްމު ކަމެކެވެ. 

ޢާންމުގޮތެއްގިައ އެ ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށަށް އަންނަ ބަދަލުތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް 

އެނގީޭނ އެ ރަށެއްގެ ރަށްވިެހންނަށެވެ.
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ުސނީާމ އަށްފަހު ބައެއް ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލުތައް އިައްސފިައވެއެވެ. ީމގެ ަސބަބީަކ ުސނީާމގިައ ފަރުތަކަށް ިލބުނު 

ގެއްލުންތައްކަމުގިައ ވެދާނެއެވެ.

ރަށިްގރުމިާއ ވޮޑުމީަކ ޤުދުރީަތ ކަންތައްކަމުގިައ ީވނަމަވްެސ ވަރަށް ިގނަފަހަރަށް ިއނާްސނުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ަސބަބުން ރަށިްގރުމުގެ 

މައަްސލަ ބޮޑުވެގެންދެއެވެ.

ިމާސލަކަށް ވަރުގަދަ ފާލަމެއް އެޅުމުން އެ ރަށެއްގެ ވިެލގަނޑު ދަތުރުކުރާ ގޮތަށް ބަދަލު އިައްސދާނެެއެވެ. އިަދ ވެއްޔިާއ އިަކިރ ނެގުމުގެ 

ަސބަބުން ގޮނޑުދޮށުގެ ަސިއޒު ކުޑަވެ ރަށިްގރުމަށް މަގުފިަހވާގޮތް ވެއެވެ.
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5.1	-	1	gwDiairu ް ގޮޑުދޮށުގެ ޗާޓް ތައްޔާރުކުރުނ 3

ނޯޓުފޮތް، ގަލަން، ފިްލޕްޗާޓް ކަރުދްާސ 

މާކަރ





ބޭުންނވާެނ ތަެކިތ:

ުކިރއްަށގްެނާދެނގޮތް:

1 މާހޫނުގަދަނޫން ވަގުތަކު ގޮޑުދޮށް ބަލާލަން ިދއުމަށް ވަގުތެއް ކަޑައެޅުން.

2 މަަސއްކަތް ކުރާނެގޮތުގެ ިއރާުޝދު ގްރޫޕްތަކަށް ިދނުން.

3 ބިައވިެރން 2 ީމހުންގެ ގްރޫޕް ތަކަކަށް ބަހާށެވެ. އިަދ ކޮންމެ ގްރޫޕަކަށް ނޯޓުފޮތަކިާއ ގަލަމެއް ދޭށެވެ. 

4 ގޮޑުދޮށަށް ިދއުމަށްފަހު އެތަނުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް ޗާޓެއްގިައ ރެކޯޑު ކުރާށެވެ. 
   ިމާސލު: ގޮޑުދޮށުގިައވާ ތަކިެތ ވިެލ،  ގައު، ދަރު، ކިުނ، ތެޔޮ.

  

ގޮޑުދޮށިާއ އެންމެ ކީާރގިައވާ ިބނާތައް އިަދ ތިޮށގަޑު 

ު ރާޅު، ވިައގެ ިމްޞރާބު، ގްަސ، ޖަނަވާރު، ވެލާ އަރާ ަސރަޙައްދ

ގޮޑުދޮށުގިައވާ ގްަސގަހާގިެހ

ް ީމހުން ކުރާ ކަންތައްތައ

މްަސ، ދާ، ިއނީްޖނު











5 ްސކެޗް ކޮށް ިނމުމަށްފަހު ހިުރހާ ގުރޫޕަކުން ކްލްާސރޫމަށް ހިާޒރުވެ ގޮޑުދޮށުން ފާހަގަކުރެވުނު ތަކެއްޗިާއ 
  ކަންތައްތައް ދައްކުވިައދޭ ޗާޓެއް ކުރަހާށެވެ.

ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމަށް ދަޢުވަތުދޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ިލްސޓެއް ތައްޔާރު ކުރުން 

ޙާިޞުލ ވާެނކަްނތައް:

5.1	-	1	gwDiairu ް ގޮޑުދޮށުގެ މީާޒ އަށް ބަލާލުނ 4

ފިްލޕް ޗާޓު ކަރުދްާސ އިަދ މާކަރ 

ބޭުންނވާެނ ތަެކިތ:

ުކިރއްަށގްެނާދެނގޮތް:

ާ ކުރިެވފިައވ ގޮޑުދޮށުގިައ  ިމގޮތުން  ކުރުން.  ބަދަލު  ިޚޔާލު  މެދު  ތަކިާއ  ބަދަލު  އިައްސފިައވާ  އެތަނަށް  އޮތްގޮތިާއ  ކިުރން  ގޮޑުދޮށް  ރަށުގެ   1 
   ފާހަގަކުރެވޭ މަަސއްކަތް ތަކިާއ މެދު ިޚޔާލު ބަދަލުކޮށް މިުހއްމު ނުކުތާތައް ނޯޓުކުރުން. ިމ ބައްދަލުވުމަށް ރަށުގެ ހަރީުމހުން އިަދ 

   މަޢުލޫމާތު މުއަްސނިދ ީމހުން ގެނައުން ވަރަށް މިުހއްމެވެ.

2 ިއްސވިެދޔަ ޙަރަކާތުގިައ )ޙަރަކާތް 3 ( ކުރިެހ “ގޮޑުދޮށުގެ ޗާޓް“ ބިައވިެރންނަށް ފެންނަގޮތަށް ފަތުރާލާށެވެ.
   ކޮންމެ ބިައވިެރއަކުވްެސ އެ ބިައވިެރއަކަށް އިެގފިައވާ މަޢުލޫމާތު އެހެން ބިައވިެރންނާ ިޙއާްޞކުރުމަށް ބާރުއަޅާށެވެ.

3 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ވަގުތު ރޮގެއްގިައ ފާހަގަކުރާށެވެ.

1980 ގެ ކިުރ - ގޮޑުދޮށުންފިެށގެން ބޭރަށް ގަލުން ހަދާފިައވާ ތިޮށގަޑެއް ލިެވފިައވޭ.

1980 ގޮނޑުދޮށިާއ އެންމެ ގާތުގިައ ހިުރ 2 ގެއަށް ރާޅުއަރާ، ގެއްލުން ތަކެއް ިލބުނު. އެ ގެތަކުގިައ ިދިރއުޅުނު 

ީމހުން އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުވުން.

1990 ގޮނޑުދޮށުގެ ފުޅިާމނުގިައ ދެ ލީޮރއަށް އެއްފަހަރާ ދަތުރުކުރެވޭހާ ޖާގަހިުރ

1996 ބަނދަރު ހެދުނު އިަދ ބަނދަރުގެ މަަސއްކަތަށް ގޮނޑުދޮށުން ވަރަށިްގނަ ޢަދަދަކަށް ވިެލނެގުނު.

1997 ވަރަށް ބޮޑަށް ރަށިްގރާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު، ިގނަ ޢަދަދަކަށް ރުއް ވެއްޓުނު.

ަސރުކާރުގެ  ކޮށްދެއްވުމަށް  މަަސއްކަތް  ހޯދުމަށް  ޙައްލެއް  ރަށިްގރުމަށް  ިއްސނަގިައގެން  ކިޮމީޓިއން  ރަށްކިުރއަރުވާ   2001 

ކަމާބެހޭ ިއދާރާ އަށް ދެންނެވުނު.

2005 - ުސނީާމގިައ ހަލާކިުވ ގެތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް ގޮނޑުދޮށުން ވިެލނަގަމުން ގެނިްދޔަ.

ވަގުތު ޮރގުގެ ިމާސުލ:
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މަޢުލޫމާތު ކަުރާދހުގިައ އިަލއަޅުވާލަިއފިައވާ ުނުކތާތަކާ މުެދ ިޚާޔުލަބަދުލުކުރްނ.

ރަށިްގރަން ިދމިާވ ަސބަބާ ބެހޭގޮތުން ިޚޔާލީަކ ކޮބާ؟

ބަނދަރު ހެދުމަށްފަހު ރަށިްގރުން ިއތުރިުވކަމަށް ލަފާކުރެވޭތަ؟

ގޮނޑުދޮށުން ވިެލނެގުން ހުއްޓާލުމުން އެތާނގިައވާ ވިެލގަނޑު ފުޅާވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތަ؟

ވިެލނަގާނެ ިއތުރު ަސރަޙައްދެއް އޮވޭތަ؟









ގޮނޑުދޮށަށް އިައްސފިައވާ ބަދަލު ދައްކުވިައދޭ ވަގުތު ރޮގެއް 

ފުރަުޞތު  ިފކުރުކުރުމަށް  ިވްސނާ  ފުޅާދިާއރާއެއްގިައ  މެދު  ަސބަބިާއ  މެދުވިެރިވ  ިދމާވުމަށް  އެހެން  ބަދަލުތަކިާއ  އިައްސފިައވާ  ގޮނޑުދޮށަށް 

ިލބުން.





ޙާިޞުލ ވާެނކަްނތައް:
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5.1	gwDiairu
ް  ގޮނޑުދޮށަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ރެކޯޑުކުރުމަށ

މްަޝރޫޢުއެއް ިހންގުން 5

ފިްލޕް ޗާޓު ކަރުދްާސ، މަޢުލޫމާތު ނޯޓު ކުރާ ފޯމުތައް، ގަލަން، ފޫޓީުފތާ، ކިްލޕްބޯޑު. 

1 ގޮނޑުދޮށުގެ ފުޅިާމން ބަލާނެ )މަދުވެގެން( 3 ތަނެއް ކަނޑައަޅާށެވެ.

 ގޮނޑުދޮށުގެ ފުޅާ ިމނީަކ ގޮނޑުދޮށުން ކަނޑައެޅޭ ޕިޮއންޓަކުން ފަށިައގެން ލޮނުގަނޑު އެންމެއްުސ ިހާސބަށެވެ.

އެއްޗަކަށް  ހަރުކުރިެވފިައވާ  ގޮތަށް  ނުނެގޭ  ފޭަސހިައން  އެނޫންވްެސ  ނުވަތަ  ފާރެއް  ގަހެއް،  ިޢމާރާތެއް،  ޕިޮއންޓީަކ  ކަނޑައެޅޭ 

ވާންވަނެއެވެ.

ލޮނުގަނޑު އެންމެ އްުސ ިހާސބީަކ އެ ދުވަހަކު ރާޅު އިެރ އެންމެ އްުސ ިހާސބެވެ. ޢާންމުގޮތެއްގިައ ިމތަން ގޮނޑުދޮށެއްގިައ ފާހަގަކުރުމީަކ 

މާ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެހީެނ  ރާޅު އިައ ިހާސބުގިައ ބޮއްޔިާއ، ކިުނބިުނ އިަދ ހިުއ ފަދަ ތަކިެތން ރޮނގެއް އިެޅފިައ އޮންނާނީެތ 

އެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ރާޅުން ތިެމފިައވާ ިހާސބިާއ ރާޅުނާރާ ިހާސބުގެ ވިެލގަނޑުގެ ކުލަވްެސ ތަފާތު ވާނެއެވެ.

އަލުން އެނބިުރ އެތަނަށް އައުމަށް ފޭަސހަކުރުމަށްޓަކިައ، ގޮނޑުދޮށުން ކަނޑައިެޅ ޕިޮއންޓީަކ ކޮބިައކަން ާސފުކޮށް ިލޔާށެވެ. އިަދ ކުރިެހ 

ޗާޓުގިައ )ޙަރަކާތް 3( ވްެސ ފާހަގަކުރާށެވެ.

ީފތާގެ ދެކޮޅުގިައ ދީެމހުން ިހފިައގެން، އެކަކު ގޮނޑުދޮށުން ކަނޑައިެޅ ޕިޮއންޓުގިައ އަނެކަކު ލޮނުގަނޑު  އިެރ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ އެންމެ 

އްުސ ިހާސބުގިައ ިތބެ، ީފތާ ިބންމީަތ ބާއްވާށެވެ. ނޯޓުކުރާ ކަރުދާހުގިައ ތީާރޚިާއއެކު ދެ ިމ ޕިޮއންޓު ދޭތެރެ ހިުރ ދުރިުމން ީމޓަރިާއ 

ެސނިްޓީމޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން ރެކޯޑުކުރާށެވެ. އެއަށް ފަހު އެހެން ޕިޮއންޓަކަށްގްޮސ ހަމަ ިމފަދިައނެ ކަންތައް ކުރާށެވެ. ގޮނޑުދޮށުން 

ކަނޑައިެޅ 3 ޕިޮއންޓު އެއެއްޗެއްގެ ނަމުން ނުވަތަ ރަމީްޒ އަކުރަކުން ފާހަގަ ކުރާށެވެ.

ިމ ކަރުދާހުގިައ ިދޔަވަރު ހިުރިމނެއް )އްުސ ިދޔަ، މެދު ިދޔަ، ިހިކ ިދޔަ( ނޯޓުކުރާށެވެ.

ގޮނޑުދޮށުން ފާހަގަކުރެވޭ އެއްވްެސ އާދައިާއ ިޚލާފު ކަމެއް ވާނަމަ ިއތުރު ބަޔާން ިލއުމަށް އޮތް ގީޮޅގިައ އެކަމެއް ިލޔާށެވެ.

ިލ ގޮތަށް ބަލާނެ ތާވަލެއް ކަނޑައަޅާށެވެ. )ހަފުތާއަކު 1 ފަހަރު ރަނގަޅުވާނެ( ކޮންމެ ފަހަރަކުވްެސ އެއް ިދޔަވަރެއްގިައ ިމ ގޮތަށް 

ނޯޓުކުރުން ވަރަށް މިުހއްމެވެ.

















ބޭުންނވާެނ ތަެކިތ:

ުކިރއްަށގްެނާދެނގޮތް:

HwrwkWtctwac
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ވިެލ ނެގުން 

ޯ ިކތައް ގިޯނ ނުވަތަ ލީޮރގެ ވިެލ ނެގޭތ

ޯ އުދަ އަރާ ތޯ އިާއ އީެރ ިކހާ ދުވަހެއް ވަންދެން ތ

ް އެހެންވްެސ ިމފަދަ މިުހއްމު ކަންތައްތައ









ިމ ިމންތައް ނަގީާނ ކާކު ކަމިާއ އެ މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރެވީޭނ ކޮންތަނެއްގިައކަމިާއމެދު މްަޝވަރާކުރާށެވެ.

ޢައްޔަނު  ީމހަކު  ބެލޭނެ  ކަންތައް  ދުވާލަކު 1 ފަހަރު ގޮނޑުދޮށުގިައ ިހނގާ ނިުހނގާ  ގޮނޑުދޮށިާއ ކިައީރގިައ އުޅޭ، މަދުވެގެން 

ކުރާށެވެ. 





ް ފުރަތަމަ ބެލުނު ކަންތައް ިނިމ، ކުރިެވފިައވާ ރެކޯޑުތައ

ެސޕްޓެމްބަރު މަހިާއ ހަމައަށް )ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ިއތުރަށް( ިމންތައް ނޯޓުކުރުން ކިުރއައް ގެނިްދއުމަށް ީމހަކު ޢައްޔަނު

ގޮނޑުދޮށުގިައ ިހނގާނިުހނގާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ީމހަކު ޢައްޔަނު ކުރިެވފިައ







ިމގޮތުްނ ަބލަްނޖެހެޭނ ކަްނތައްތަުކގެ ތެރޭގިައ:

ޙާިޞުލ ވާެނކަްނތައް:

gonDudoSc beleheacTunc HwrwkWtctwac

ވަޒްަނުކރާ ފޯމު

ިތީރގިައވާ ަރްށިގުރމިާއ ެބހޭ މަޢުލޫމާތު ކަުރާދްސ ިކާޔ މްަޝވަރާުކުރްނ:

ް ިއތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުނ އެހާ ަޝއުޤުވިެރއެއް ނުވޭ     ަޝއުޤުވިެރިވ   

ގޮނޑޮުދުށގެ ާޗޓެއް އަތުްނ ކުެރހްުނ: 

ް ިއތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުނ އެހާ ަޝއުޤުވިެރއެއް ނުވޭ     ަޝއުޤުވިެރިވ    

ގޮނޑޮުދުށގެ އިެކުދވްަސވުަރގެ ތާީރީޚ މައުލޫމާތު:

ް ިއތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުނ އެހާ ަޝއުޤުވިެރއެއް ނުވޭ     ަޝއުޤުވިެރިވ    

ގޮނޑޮުދުށގެ ިމްނެނގްުނ:

ް ިއތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުނ އެހާ ަޝއުޤުވިެރއެއްް ނުވޭ     ަޝއުޤުވިެރިވ    

އެއްކުެރވުުނ ިހާސުބތައް ެބލުްނ:

ް ިއތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުނ އެހާ ަޝއުޤުވިެރއެއް ނުވޭ     ަޝއުޤުވިެރިވ    

ިތީރގިައވާ ޙަރަކާތް ތަކިާއމެދު ދެކޭ ގޮތެއް ބުނެދޭށެވެ.1

2ު                    ގޮނޑުދޮށުގެ ިމންތައްނެގުމުގައިާއ، އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތިާއ މެދު މްަޝވަރާކުރުމުގައިާއ އިަދ ކުރަނީްވ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމުގިައ ވަގުތ
ހޭދަ ކުރިެވދާނެތަ؟

ް ިއތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުނ އެހާ ަޝއުޤުވިެރއެއް ނުވޭ     ަޝއުޤުވިެރިވ    

ް މަަސއްކަތު ާސމާނު: ރަށިްގރުން ޙައްލުކުރުނ

ިއތުުރ ތަފީްޞލު:

3 ިމ މަަސއްކަތު ބައްދަލުވުން ިއތުރަށް ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ގޮތީަކ ކޮބާ؟

4 ިމ މަަސއްކަތު ބައްދަލުވުމުން އަޑިުއވުނު، ކިުރން އަޑުނާހާ، ަޝއުޤުވިެރކުރުވިަނިވ މަޢުލޫމާތެއް ބުނީެދ

  ިއތުުރ ިޚާޔލު:

3

5

4
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އެއުްކެރވުުނ ގޮނޑޮުދުށގެ ޙަަރކާތްތަުކގެ މަޢުލޫމާތު

ބަލާ ނޯޓުކުރާ ީމހުންގެ ނަން: 

ޕޮިއްނޓުގިައ ތާީރޚު ވަަނ   1
ގޮނޑޮުދުށގެ ފުޅާިމްނ

2 ވަަނ ޕޮިއްނޓުގިައ 
ގޮނޑޮުދުށގެ ފުޅާިމްނ

ޕޮިއްނޓުގިައ  3 ވަަނ 
ގޮނޑޮުދުށގެ ފުޅާިމްނ

ިދަޔވުަރ 
ިދަޔ،  މުެދ  )ިހިކ، 

އްުސިދަޔ(
ިއތުުރ ަބާޔްނ

ގޮނޑޮުދުށގެ ޙަަރކާތްތައް ޯނޓުުކރާ ކަުރާދްސ   

    ބަލާ ނޯޓުކުރާ ީމހުންގެ ނަން: 

ގޮނޑޮުދުށގިައ ިހނގާ ކަްނތައް  ތާީރޚު

����
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5.1	gwDiairu

ް  ނީަތޖާއިާއ ބޭހޭގޮތުން މްަޝވަރާކުރުމަށް ބައްދަލުވުމެއ
ބޭއްވުން 6

ް ފިްލޕްޗާޓް ކަރުދްާސ އިަދ ގަލަނ 

1 އެއްކުރެވުނު ިމންތައް ިތީރގިައވާފަދަ ތާވަލެއްގިައ އަތުރާލާށެވެ.

2 އާދިައގެ ގުރާފެއް ކުރަހާލުމުން ފޭަސހަވާނެއެވެ. ނަމަވްެސ ިމީއ މަޖުބޫރު ކަމެއްނޫނެވެ.

3 ކަނިްހނގާ އޫުޞލުތައް ބަލާށެވެ.

4 ގޮނޑުދޮށުގެ ޙަރަކާތްތައް ނޯޓުކޮށްފިައވާ ކަރުދްާސ ބަލާ، ކަންތައްތައްވަމުންދާ ގޮތް އެނގޭތޯ ބަލާށެވެ.

5 ގޮނޑުދޮށުގެ ޙަރަކާތްތައް ނޯޓުކޮށްފިައވާ ކަރުދްާސ ބަލާ، ކަންތައްތައްވަމުންދާ ގޮތް އެނގޭތޯ ބަލާށެވެ.
ވިަކ ިހާސބެއްގިައ ވިަކކަހަލަ )ރަށިްގރުން ފަދަ( ކަންތައް ިހނގާތަ؟

ހިުރހާ ިހާސބެއްގިައވްެސ ކަންތައްހީުރ ހަމަ އެއްގޮތަކަށްތަ؟

ިމ ކަންތައްތަކުގެ އަަސރު ފެންނަން އެބަހިުރތަ؟

ިމ ބަދަލުތައް ިކޔިައދިެވދާނެތަ؟

ިމީއ މުޫސމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަކިާއ ގިުޅގެން އަންނަ ބަދަލުތަކެއްތަ؟

އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތު އިަދ މަޢުލޫމާތުން ދޭހަވާ ކަންތައްތައް ބިައވިެރންނަށް ހުށަހަޅާށެވެ. ނީަތޖާ އިާއމެދު ިޚޔާލުބަދަލުކުރާށެވެ. ިމއަށް 

ފަހު ކިުރއަށްދެން ކުރަންހިުރ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރާށެވެ.

ގޮޑުދޮށް ިމންކުރުން ކިުރއަށް ގެންދީާނ ިކހާމުއްދަތެއް ގިައތޯ ކަޑައަޅާށެވެ. )ިކތައް މްަސދުވަހު(

ިމ ބަދަލުތައް ިކޔިައދިެވދާނެތަ؟

ިމކަމުގެ ތަޖިުރބާކާރު، މިާހރެއްގެ ނުވަތަ ިމކަމިާއ ގުޅޭމަޢުލޫމާތު ހިުރ ރަށުގެ ފަރާތެއްގެ އީެހގިައ ރަށުގެ ކަމުވިޮށވެގެންވާ ފަރާތްތަކަށް 

ހޯދުން  ހޯދުނު  ކަންތައްތަކާ  ބާއްވާށެވެ. ިމ ބައްދަލުވުމުގިައ، ފާހަގަކުރެވުނު  ބައްދަލުވުމެއް  ކިޮމީޓފަދަ( މަަސއްކަތު  ކިުރއަރުވާ  )ރަށް 

ތައް ހުށަހަޅާދޭށެވެ. އިަދ ިމ މައަްސލައިާއ ގިުޅގެން އަޅަން ޖެހިޭފޔަވަޅުތަކިާއމެދު ިޚޔާލުބަދަލުކޮށް ކުރަންޖެހޭކަންތައްތައް ކަނޑައަޅާށެވެ. 

ިމާސލު، ގޮޑުދޮށުން ވިެލނެގުން މަނާކުރުން.



















ބޭުންނވާެނ ތަެކިތ:

ުކިރއްަށގްެނާދެނގޮތް:

)ިމްނ )ފޫޓް  ތާީރޚު
ޖޫން 7

ޖޫން 13

ޖޫން 20

ޖޫން 28

ޖުލިައ 03

ޖުލިައ 10

ޖުލިައ 18

ޖުލިައ 24

ޖުލިައ 31

އޮގްަސޓް 08

އޮގްަސޓް 15

އޮގްަސޓް 22

އޮގްަސޓް 28

ެސޕްޓެމްބަރ 03

28.5

27.5

28.0

28.2

25.5

24.0

23.4

24.6

22.6

19.7

23.1

22.4

21.9

20.8

ިމންތަކުން ދޭހަކޮށްދޭ އެއްޗެއް ހާމަކުރުން. 

ޙާިޞުލ ވާެނކަްނތައް:

gonDudoSc beleheacTunc HwrwkWtctwac
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ރަށްކިުރއަރުވާކިޮމީޓއިާއ އެކު އިަދ ޙަރަކާތްތިެރ އެހެން ޖަމާޢަތްތަކިާއ 
7ިމމައަްސލައިާއ ގުޅުންހިުރ ފަރާތްތަކާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން.

ފިްލޕްޗާޓް ކަރުދްާސ އިަދ މާކަރ 

1 ބައްދަލުވުމަށް ދަޢުވަތު އަރުވާނެ ފަރާތްތަކާ، ބާއްވާނެ ދުވަހަކާ، ގިަޑއަކިާއ ތަނެއް ކަޑައަޅާށެވެ.  

2 ގޮޑުދޮށިާއބެހޭގޮތުން ކުރެވުނު ިދރާާސގިައ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާ ހޯދުނު ހޯދުން ތައް ހުށަހެޅުމަށް ހޭދަކުރާނެ ވަގުތު 
   ކަޑައަޅާށެވެ )30 ިމނެޓް ރަގަޅުވާނެއެވެ.(

3 ހުށަހެޅުމުގިައ ބޭނުން ކުރާނެ ވީަޞލަތްތައް އިަދ ހުށަހަޅާދޭނެ ފަރާތެއް ކަޑައަޅާށެވެ.

4 މައަްސލައިާއ ގުޅޭގޮތުން އިަލއަޅުވާލާނެ މިުހއްމު ނުކުތާތައް އިަދ މަަސއްކަތް ކިުރއަށް ގެނިްދއުމުގިައބިައވިެރިވ 
   ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާކަންތައްތައް ބަޔާންކުރިެވފިައވާ ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކޮށް ބައްދަލުވުމުގިައ ބިައވިެރންނަށް ބަހާލާށެވެ.

ް މަަސއްކަތުގިައ ބިައވިެރިވ ފަރާތްތައ

މައަްސލަ ހާމަކޮށްފިައ

ިމންކުރެވުމަށް ކުރެވުނު ޢަމީަލ މަަސއްކަތް 

ާ ނީަތޖ

ު މައަްސލަ ޙައްލުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ިފޔަވަޅ











ިމކަުރާދހުގިައ ިތީރގިައއެވާ ަބިއތަްށ ިހމާަނެށވެ:

ބޭުންނވާެނ ތަެކިތ:

ުކިރއްަށގްެނާދެނގޮތް:

މައަްސލައިާއ ގުޅޭގޮތުން އިަލއަޅުވާލާނެ މިުހއްމު ނުކުތާތައް އިަދ މަަސއްކަތް ކިުރއަށް ގެނިްދއުމުގިައބިައވިެރިވ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާކަންތައްތައް 

ބަޔާންކުރިެވފިައވާ ޕްރެޒެންޓަޭޝން އިަދ ކަރުދާހެއް ތައްޔާރު ކުރިެވފިައ. 



ޙާިޞުލ ވާެނކަްނތައް:

fekcTc xITc

HwrwkWtctwac

2	gwDiairu

�0��
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gonDudoSc beleheacTunc

fekcTc xITc
mwAulUmWtu kwrudWsctwkuge twAWrwfc

ގޮނޑޮުދްށ ިގުރމީަކ ޮކާބ؟

ގޮނޑުދޮށީަކ އަބަދުވްެސ ބަދަލުވަމުންދާ ތަނެކެވެ. ިމތަނީަކ ވަޔިާއ ފެންފަދަ ޤުދުރީަތ ބާރުތައް ިބމިާއ ގުޅޭ ިހާސބެވެ. 

ިމބަދަލުތަކީަކ އެތައް ިމިލޔަން އަހަރުތަކެއް ކިުރންވްެސ ޤުދުރީަތ ބާރުތަކިާއ ިއނާްސނުންގެ ޢަމަލުތަކުން އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކެކެވެ. 

ޤުދުރީަތ ވީަޞލަތްތަކުގެ ތެރޭގިައ އޮޔިާއވިައ، ރާޅިާއ، ިދޔަވަރު އިަދ ގެއްލުންދިެނިވ ޠޫފާން ތަކިާއ ުސނީާމ ފަދަ ކިާރޘާތައް ިހމެނެއެވެ. 

ފަރާތުން  ިއނާްސނުންގެ  ކަންކަމީަކ  ފަދަ  ިހގުން  ފަރުމީަތގިައ  އިަދ  ތިޮށލުން  ހެދުން،  ބަނދަރު  ފަޅުފުންކުރުން،  ނެގުން،  ވިެލގައު 

ގޮނޑުދޮށްތަކަށް ދެވޭ ގެއްލުން ތަކެވެ. 

ިހާސބަށްވުރެ  އޮންނަ  ގޮނޑުދޮށް  ަސބަބުން  ރާޅުގެ  ޖަހަމުންދާ  ިބމަށް  ގިުޅފިައވާ  ގޮނޑުދޮށް  އެގޮނޑުދޮށިާއ  ފަށީަނ  ިގރަން  ގޮނޑުދޮށް 

އެތެރޭގިައ ރާޅުޖަހާ ފަށަލައެއް އުފެދުމުގެ ަސބަބުންނެވެ.

ބައެއް ފަހަރު ރަށުގެ އެއް ފަރާތް ިގރަމުންދިާއރު ރަށުގެ އަނެއް ފަރާތް ވޮޑެމުން )ވިެލ ޖަމާވަމުން( ދެއެވެ. 













ޮބޑު ިދަޔ
ގޮނޑޮުދްށ

ގްުނޑޮިޅ

ވެއިްޓފިައވާ ގެއެއް

ފަހުްނ އުފުެދުނ ގޮނޑޮުދްށ

ުކޑަކޮްށކަިތވެފިައވާ ގްުނޑޮިޅ

ޮބޑު ިދަޔ

ޠޫފާުނގުެކިރްނ ގޮނޑޮުދްށ އޮތްިހާސުބ

1

gonDudoSc beleheacTunc

gonDudoSwkI awbwduvesc bwdwluvwmuncdW twnekeve. mi twnwkI vwyWai 

fencfwdw qudurwtI bWrutwac bimWai guLE hisWbeve. 

ގޮޑުދޮށް ބެލެހެއްޓުމިާއ ބެހޭމަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގިައ މިައގަޑު ގޮތެއްގިައ ިހމިެނފިައވީަނ ވަޔިާއ މޫދުގެ ަސބަބުން އިެކ ދުވްަސވަރުތަކުގިައ ގޮޑުދޮށްތަކަށް 
އިައްސފިައވާ ބަދަލު ތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ިމ މަޢުލޫމާތު ކަރުދްާސ ތަކީަކ ަސރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ދިާއރާތަކުން ޢައްޔަނު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކިާއ ރަށްރަށުގިައ 
ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުތަކުގިައ ިއްސކޮށް ޙަރަކާތްތިެރވާ ފަރާތްތަކިާއ އެކުގިައ މަަސއްކަތްކޮށް ގޮޑުދޮށްތަކަށް ިދމާވާ މައަްސލަތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް މަަސއްކަތް 
ކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. ިމ މަޢުލޫމާތު ކަރުދްާސތައް އެކުލަވާލިެވފިައވީަނ ރާއްޖޭގެ ގޮޑުދޮށްތަކުގެ ފޮޓޯއިާއ ރަށިްގރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދްާސތަކާ 

އިަދ ގޮޑުދޮށްތައް ބަލަހައްޓާނެ ތަފާތު ިމާސލު ތަކުގެ މައްޗަށެވެ. 

ިމ މަޢުލޫމާތު ކަރުދްާސތައް ޕްރިައމީަރ ްސކޫލްތަކުގެ މުދައިްރުސންނަށް ިތމާވީެށގެ ިޢލްމް ިކޔަވިައިދނުމުގިައ ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ. ިތމާވެށްޓިާއ މެދު 
ހޭލުންތިެރ ކުރުވުމުގެ ޢަމާޒީަކ އެބަޔަކު ިދިރއުޅޭ މާޙައުލަކާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުން ތިެރކަން އުފައްދާ ދެމެހެއްޓިެނިވ ގޮތެއްގިައ އެ މާޙައުލު ރައްކާތިެރ ކުރުމަށް 
ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތިާއ ހުނަރު ިއތުރުކޮށް އިަދ ދެކޭގޮތް ބަދަލު ކުރުމެވެ. އިަދ ރަށުފެންވަރުގިައ ިމ މައަްސލަތަކަށް ޙައްލެއްހޯދުމަށް ކުރިެވދާނެކަންތައްތަކިާއ 
ިލއްބިައިދނުމެވެ. ިމ މަޢުލޫމާތު ކަރުދްާސތަކުގިައ ްސކޫލްތަކުގިައ ޢަމީަލގޮތުން  ިމކަމުގެ ޤިާބލްކަން  ބިައވިެރންނަށް  ިފޔަވަޅުތައް ފާހަގަކޮށް  އިެޅދާނެ 

ދިަރވަރުންބިައވިެރކޮށްގެން ގެންދިެވދާނެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ިމާސލު ިހމިެނފިައވާނެއެވެ.
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fekcTc xITc

މުޫސމުގިައ ރާޅުޖަހަމުންދީާނ ހުޅަނގުންނިާއ ހުޅަނގު  ހުޅަނގު  އާދެއެވެ. ިމގޮތުން  ބަދަލުތައް  ގޮނޑުދޮށަށް  ަސބަބުން  މުޫސމުގެ  ތަފާތު 

ިއރުމީަތ ފަރާތަށެވެ. އިަދ ިއރުވިައ މުޫސމުގިައ  ދީާނ ރަށުގެ  ޖަމާވަމުން  ިގނަފަހަރު  ވިެލގަނޑު  ދަމާލާ  ކަމަށްވީާތ އެފަރާތުން  ދެކުނުން 

ރަށްރަށުގެ ވިެލގަނޑު ދެމުމިާއ ޖަމާވުން ިހގީާނ ހުޅަނގު މުޫސމިާއ ިދމާ ިއިދކޮޅަށެވެ. އީެއ ރާޅުގެ ޙަރަކާތްތައް ހުންނީާނ ިއރުންނިާއ ިއރު 

އުތުރުން ކަމަށްވީާތ ރަށްރަށުގެ ވިެލގަނޑު ޖަމާވީާނ ރަށްރަށުގެ ހުޅަނގު ފަރާތަށެވެ.



ގޮނޑުދޮށެއްގެ  ިމފަދަ  އޮތުމެވެ.  ގޮނޑުދޮށެއް  ވެފިައވާ  މުއަްސނިދ  ވިެލން  ރަގަޅުގޮތީަކ  އެންމެ  ަސލާމަތްވުމަށް  ލޮނުގަޑުން  ކަނޑުގެ 

ަސބަބުން ޖަހާ ރާޅު ތަކުގެ ބާރު ވިެލގަނޑުގެ ތެރެއަށް ފުރިޭނގެން ދެއެވެ. ޠޫފާނަކަށްފަހު އިަމއްލަ ޒާތުގިައ އެތަންތަން ހިެދ ބޮޑުވެއެވެ. 

ޤުދުރީަތގޮތުން ިހގާ ިމފަދަ ކަންކަމަށް ގޮނޑުދޮށަށް ފުދޭވަރެއްގެ ަސރަޙައްދެއް ބޭއްވުމަށިާއ ގޮނޑުދޮށުގެ ބޮޑިުމނިާއ ބައްޓަން ބަދަލުކުރުމަށް 

އެންމެ މިުހއްމު އެއްކަމީަކ ވިެލން މުއަްސިދވެެފިައވާ ގޮނޑުދޮށެއް ބާއްވިައ ބެލެހެއްޓުމެވެ.
 

ހެދެމުންދާ އިާޢމާރާތްތައް، ިޢމާރާތް ކުރެވެމުން ދީަނ ގޮނޑުދޮށަށް އަަސރުނުކުރާނޭޭފަދަ ިހާސބެއްގިައ ކަމަށް ވާނަމަ، އެކަމުގެ ަސބަބުން 

ގޮނޑުދޮށިާއ ހެދެމުންދާ ިޢމާރާތްތައް ރައްކާތިެރ ކުރުމަށް އީެހވެދެއެވެ. 





ގޮނޑޮުދްށ ިގުރމީަކ ޮކާބ؟ 2

ޠޫފާނުގެ ފަހުން ގޮނޑުދޮށް އޮތްހިާސބު

ޠޫފާނުގެކުރިން ގޮނޑުދޮށް އޮތްހިާސބު

ގޮނޑުދޮށާއި ދުރު ރައްކާތެރި ހިާސބެއްގައި ގެއެޅުމުން ގޮނޑުދޮށްގިރުމުން ދުރުކޮށްދެއެވެެ. 

ޠޫފާނުގެ ފަހުން ގޮނޑުދޮށް އޮތްހިާސބު

ޠޫފާނުގެކުރިން ގޮނޑުދޮށް އޮތްހިާސބު

ގޮނޑުދޮށާއި ކައިރިި ހިާސބެއްގައި ގެއެޅުމުން ގޮނޑުދޮށްގިރުމަށް ބޮޑަށް މަގުފަހިވެއެވެ.

gonDudoSc beleheacTunc mwAulUmWtu kwrudWsc

ގޮނޑުދޮށް ިގރުމުން ަސލާމަތްވުމަށްޓަކިައ އެންމެ ފޭަސހަ އިަދ އެންމެ އަގުހެޔޮ ގޮތީަކ ހިެދފިައވާ ިޢމާރާތްތަކިާއ މޫދިާއ ދެމެދު ީވހާވްެސ 

ިގނިަގނިައން ގްަސގަހާގީެހގެ ބާވަތްތައް ހެއްދުމެވެ.

މޫދަށް ވެއިްޓދާނެކަމުގެ ިބރީުހވެފިައވާ ިޢމާރާތްތަކިާއ ގޭގެ ރަށުގެ އެއްގަމުގެ އިެކ ިދމިަދމާއަށް ބަދަލުކުރިެވއްޖެނަމަ ިމީއ އެންމެ އެކަށޭނަ 

ގޮތުގިައ ރަށިްގރުމުން ަސލާމަތްވުމަށް ކުރިެވދާނެ ކަމެކެވެ.
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ރަށްރަށުގިައ  ފަރުމާކޮށް  ތިޮށގަނޑު  އެއްޗެކެވެ.  ކުރެވޭ  ތައްޔާރު  ކޮންކީްރޓުން  ނުވަތަ  ގައު  ދަގަނޑު،  ބޮޑުކޮށް،  ވަރަށް  ތޮށްޓީަކ 

ހިެދފިައ ހުންނަންވީާނ  ކުރުމަށްޓަކައެވެ. ތިޮށގަނޑު  ަސލާމަތް  ރާޅުތަކުން  ިބންގަނޑިާއ ިޢމާރާތްތައް ކަނޑުގެ  ތިޮށގަނޑުލެވީެނ ރަށުގެ 

ވަރަށް ވަރުގަދަ ިބންގަލެއްގެ މީަތގައެވެ. ީމގެ ަސބަބުން ތިޮށގަނޑަށް ިބންދަމުންދާ ރާޅުގެ ބާރުކުޑަކޮށް، އިެހާސބުން ރަށިްގރުމުގެ އަަސރު 

ކުޑަކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ. 



 ފ. ިނލަންދޫގިައ ދެބިައކުޅަ އެއްބިައ ވެއިްޓފިައވާ ތޮށްޓެއް 

gonDudoSc beleheacTunc mwAulUmWtu kwrudWsc

ޢާއްމުގޮތެއްގިައ ިދވިެހރާއްޖެއިާއ އެހިެނހެން ިދމިަދމާގިައ ތިޮށގަނޑު ފަރުމާ ކުރިެވފިައ ހުންނީަނ މޫދިާއ ިދމާއަށް ތިޮށގަނޑުގެ މޫނުމިަތ 

އޮލަނބަށް ވާގޮތަށެވެ. ިމހެންވުމުގެ ަސބަބުން ރާޅެއް ތިޮށގަނޑަށް ިބންދާލުމުން އެނބިުރ ގްޮސ ޖިެހގެން އަންނަ ރާޅު އެކުވާގޮތް ވެއެވެ. 

ިމހެން ދެރާޅު އެކުވާއެކުވުމުގެ ަސބަބުން ރާޅު ިއތުރަށް ބޮޑުވެ ހަލަބިޮލކަން ިއތުރުވެއެވެ. 



ރާއްޖޭގެ ތިޮށތައް ފަރުމާކޮށް ހިެދފިައ ހުންނީަނ ގައު، ިސމެނިްތ، ިސމެނިްތ ކޮތަޅު ނުވަތަ ނަރުދަލުގެ ތެރެއަށް ގައު އަޅިައގެންނެވެ. 

ޕްލްާސިޓކުން ދަބަރު ޖެހުމުން ަސލާމަތްކުރުމަށް ކަވަރު ކުރިެވފައެވެ. ިމޒާތުގެ ތިޮށ  ނަރުދާގަނޑު ޢާއްމުގޮތެއްގިައ ހުންނީަނ އޭގެ ބޭރު 

ހެދުމަށް އަކަ ފޫޓަކަށް ޖެހޭ އަގީަކ -/2000 ރ. )ދެހްާސ ރިުފޔާ( އިާއ -/4000 ރ. )ހަތަރު ހްާސ ރިުފޔާ( އިާއ ދޭތެރޭގެ އަގެކެވެ. 





ާ  ބ. އޭދަފީުށގިައ ިހިރގަލުން ހަދާފިައވ

ް    ތިޮށގަނޑެއ

ެ  އއ. ގަންގީެހގިައ ތިޮށގަނޑެއްގ

 ބޭރުގިައ ނަރުދާ އަޅުވާފިައ

ތިޮށގަނޑު ލާފިައ ހުރުމީަކ ތިޮށގަނޑު ކިައިރއަށް ވިެލ ޖަމާވުމަށް އީެހތިެރވެދޭ ކަމެއްނޫނެވެ. އިަދ ހަމަ ިމގޮތުން ތިޮށގަނޑުގެ ަސބަބުން މަދު 

އަހަރުކޮޅަކަށް ިބންގަނޑުގެ ކިައިރފަށް އެހިުރ ިހާސބެއްގިައ ިހފަހައްޓިައ ިދނުމަށް އީެހތިެރވެދެއެވެ. ނަމަވްެސ ިގނަދުވްަސވުމުން ތިޮށގަނޑު 

ކިުރމީަތގިައވާ ގޮނޑުދޮށް ނުވަތަ ދޮންވިެލގަނޑު ިގިރގެންދެއެވެ.



ކަނޑުތޮިށ
ގޮނޑޮުދުށގެ ފުޅާިމްނ  ގޮނޑޮުދުށގެ ފަހަތުގިައ ކަނޑުތޮިށ ެލިވފިައ

 ތޮިށގަނޑު ުކިރމީަތގިައވާ ގޮނޑޮުދްށ މަޑުމަޑްުނ
ިގިރގްެނދޭެ

ގޮނޑޮުދްށ ިގިރފިައ

ކަނޑުތޮިށ

ޑޮލަރު  ިމިލއަން   48 ަސރުކާރުން  ިދވިެހ  އަހަރު  ވަނަ   1992

)ފްަސަސތޭކަ އަށިްޑހަ ިމިލޔަން ިދވިެހ ރިުފޔާ( ޚަރަދު ކުރައްވިައގެން 

ިތންފިައޖިެހގާ )އެއްގައު އަނެއްގަލިާއ ގުޅުވިައގެން(  ތިޮށގަނޑެއް 

ހައްދަވާފިައވެއެވެ. 



ތިޮށގަނޑު ިނމޭ ިހާސބުން، ިބންދާލާ ރާޅު ތިޮށގަނޑުގެ ިބތްދޮށުން 

ިގރޭ  ވިެލގަނޑު  ިބތްދޮށުގިައވާ  ތިޮށގަނޑުގެ  ވުމުން،  ދެމޭގޮތް 

ގޮތްވެއެވެ. ިމކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކިައ ިއތުރު ހުރްަސ ފާރެއް 

އިެހާސބުގިައ ލިެވދާނެއެވެ.
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ތޮިށލުްނ 3

ގޮނޑޮުދްށ

އްަޞުލ ގޮނޑޮުދްށއޮތް ިހާސުބ

ތޮިށ

ިބްނގުަލގެ ތަނުބތައް

ތޮީށގެ ިބތްަދުށގިައވާ ވިެލގަނޑު

ީޝޓުގެ ތަނުބތައް

ހުަރްސފާުރހުަރްސފާުރ
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fekcTc xITc
ކަިތޮކްށ ހްުނަނ އެއްގަމުތޮިށ ފުަރމާޮކްށ ހުެދްނ

ކޮތަޅު  ިސމެނިްތ  ނުވަތަ  ިހލަ  ގައު،  ބޮޑިެތ  ވަރަށް  އެކުލިެވގެންވީަނ  އެއްގަމުތީޮށގިައ  ހިެދފިައވާ  ފަރުމާކުރިެވ  ކައްޗަށްވާގޮތަށް 

ކައްޗަށްވާގޮތަށް ތިޮށމީަތގިައ އަތުރިައގެންނެވެ. ކައްޗަށް އެތިުރފިައވާ ވަރުގަދަ ގައުތައް ނުވަތަ ިސމެނިްތ ކޮތަޅުތައް ިމހެން އެތިުރފިައ 

އަރިައގެންދެއެވެ. އިަދ ރާޅުގިައ  ޒާތުގިައ މައްޗަށް  އޭގެ  ލޮނުގަނޑު  ރާޅު، ިބންދާލުމުން  ިބންދާލާ  މައްޗަށް  ތިޮށގަނޑު  ހުރުމުން 

އެކުލިެވގެންވާ ބާރު ތިޮށގަނޑުގެ ތެރެއަށް ފުރިޭނގެންދެއެވެ. 

ިހލައަށް  ނުވަތަ  ގަލަށް  ބަރު  އިަދ  ބޮޑިެތ  ނުދާވަރުގެ  ރިޫޅގެން  ރާޅާއެކު  ޖަހާ  ިހލައީަކ  ނުވަތަ  ގައު  އެތިުރފިައވާ  ކައްޗަށް 

ވާންޖެހޭނެއެވެ. 

ބޮޑަށް ތިޮށގަނޑު ކިަތކޮށިްފނަމަ ތިޮށގަނޑު ބޮޑަށް ވަރުގަދަވެއެވެ. އިަދ ޖަހާ ރާޅުން ިލބޭ ގެއްލުމުން ރައްކާތިެރވުމުގެ ފުރަުޞތު 

ބޮޑުވެއެވެ.
 

ތިޮށގަނޑުގިައ އެތިުރފިައވާ ގައު، ިހލަ ނުވަތަ ިސމެނިްތތަކުގެ ދަށުގިައ ލޮނުގަނޑު ފުރިޭނގެންދާ ގޮތަށް )ކިުދ ިހލަ ނުވަތަ ގިޯނ( 

ފަށަލައެއްލާފިައ ބޭއްވުމުން ވިެލގަނޑު ިގރުމުގެ މައަްސލައަށް ޙައްލެއް އާދެއެވެ.

ގައު އަތުރިައގެން ހިެދފިައ ހުންނަ ތިޮށގަނޑީަކ ކުރު ޢުމުރަކަށް އޭގެ ޒާތުގިައ ިބންގަނޑުގެ ކިައިރފަށް ިހފަހައްޓާ ތިޮށގަނޑެކެވެ. 

އިަދ ިގނަ ދުވްަސވުމުން އެފަދަ ތިޮށގަނޑުލިެވފިައވާ ގޮނޑުދޮށް ިގރާ އެއްކޮށް ހަލާކުވެ ނިެތގެން ދާނެއެވެ. ިމހެން ިމފަދަ ތިޮށލާފިައވާ 

ގޮނޑުދޮށް ިގރަން ިދމާވީަނ ިމފަދަ ތިޮށގަނޑުގެ  ކިައިރއަށް ވިެލ ޖަމާނުވުމުގެ ަސބަބުންނެވެ. 











ޮބޑިުދަޔއަރާ ިހާސުބ

ފުރާާނ ފޮިތ

ތޮިށިނމިޭހާސބުު
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ގޭޭނ ފަަށލަ

ތިޮށގަނޑު ލާފިައ ހުރުމީަކ ތިޮށގަނޑު ކިައިރއަށް ވިެލ ޖަމާވުމަށް އީެހތިެރވެދޭ ކަމެއްނޫނެވެ. އިަދ ހަމަ ިމގޮތުން ތިޮށގަނޑުގެ 

ަސބަބުން މަދު އަހަރުކޮޅަކަށް ިބންގަނޑުގެ ކިައިރފަށް އެހިުރ ިހާސބެއްގިައ ިހފަހައްޓިައ ިދނުމަށް އީެހތިެރވެދެއެވެ. ނަމަވްެސ 

ިގނަދުވްަސވުމުން ތިޮށގަނޑު ކިުރމީަތގިައވާ ގޮނޑުދޮށް ނުވަތަ ދޮންވިެލގަނޑު ިގިރ ގެންދެއެވެ.



ް  ީސެޝލްްސގެ ޕްރެެސިލންގިައލިެވފިައވާ ތޮށްޓެއ

gonDudoSc beleheacTunc mwAulUmWtu kwrudWsc
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fekcTc xITcfekcTc xITc

އިެކ ވަރުވަރުގެ ރާޅު އިައްސ ގޮނޑުދޮށަށް ީބއާްސލުމުން ގޮނޑުދޮށުގިައވާ ވިެލ ގޮނޑުދޮށުގެ އިެކ ިހާސބުތަކަށް ބިެހގެންދެއެވެ. 

ހުރްަސ ތިޮށ ފަރުމާ ކުރިެވފިައވީަނ ިމގޮތަށް ދައުރު ކުރާ ދޮންވިެލގަނޑު ވިަކ ިހާސބެއްގިައ ޖަމާކޮށް ިހފެހެއްޓުމަށެވެ. 

ހުރްަސ ތޮށްޓީަކ ިތިރކޮށް ގޮނޑުދޮށުން ފިެށގެން މޫދަށް ިދގަށް ހިެދފިައވާ ތޮށްޓަށް ިކޔާ ނަމެކެވެ.

ޢާއްމުގޮތެއްގިައ ހުރްަސ ތިޮށ ހަދީަނ ގަލުން ނުވަތަ ކޮންކީްރޓުންނެވެ.







ހުރަްސ ތޮިށލުްނ

ުކީރގެ ގޮނޑޮުދުށގެ ފަަށލަ

 އޮާޔިއއުެކ ަރާށިއ ހުަރހްަށވާގޮތަށްް

ވިެލެދމޭ ިދމާ

ގޮނޑޮުދށާާިއ ުދަރްށ ވިެލެދމޭ ިހާސުބ ގޮނޑޮުދާށިއ ކަިއިރއްަށ ވިެލޖަމާވާ ިހާސުބ  

ހުރްަސ ތޮށްޓެއް ހެދުމަށް ރާއްޖޭގިައ ޢާއްމުކޮށް ފޫޓަކަށް -/1500 ރ. )ފަނަރަ ަސތޭކަ ރިުފޔާ( ނުވަތަ -/2000 ރ. )ދެހްާސ 

ރިުފޔާ( ޚަރަދުވެއެވެ.



މީަތގިައވާ ކުރެހުމިާއ ފޮޓިޯއން ފެންނަހެން ޢާއްމުގޮތެއްގިައ ހުރްަސ ތީޮށގިައ ވިެލ ޖަމާވީަނ ތިޮށގަނޑުގެ އެއް ފަރާތަށެވެ. ނަމަވްެސ 

އަނެއް ފަރާތުގިައ ހުންނަ ވިެލގަނޑު ރާޅުގެ ަސބަބުން ިގރާލައެވެ. 



ހުޅަނގު މުޫސމުގިައ ޢާއްމުގޮތެއްގިައ ގޮނޑުދޮށުގެ ވިެލގަނޑު ދަތުރުކުރީާނ ކޮންމެވްެސ އެއް ފަރާތަކަށެވެ. އިަދ ިއރުވިައ މުޫސމުގިައ 

އެއިާއ ިއިދކޮޅު ފަރާތަށެވެ. ިމފަދަ މުޫސމުގެ ބަދަލުތަކުންނިާއ، ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ކުޑަބޮޑިުމނިާއ ބައްޓަން ހުންނަ ގޮތުން، ހުރްަސ 

ތީޮށގެ ަސބަބުން ގޮނޑުދޮށަށް ވިެލ ޖަމާކުރުމަށް އެދެވޭވަރެއްގެ ކިާމޔާބެއް ިލިބފައެއް ނުވެއެވެ.  
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ވ.އަތޮޅު އިަލމަތާގިައ ލިެވފިައވާ ހުރްަސ ތިޮށ
ިމތިޮށ ލިެވފިައވާ ަސރަޙައްދުގިައ ވިެލގަނޑު ިހފަހައްޓާދޭ

gonDudoSc beleheacTunc mwAulUmWtu kwrudWsc

ރަްށ ބޭުރގިައ ކަނޑުތޮިށލުްނ

ގޮނޑޮުދުށގެ ފަަށލަ

ވިެލގަނޑު ިގުރްނ

ވިެލގަނޑު ިގުރމުގެ ަސަބުބްނ ގޮނޑޮުދުށގެ ފަަށލައްަށ އިައ ަބަދލުަ

ަރްށބޭުރގިައ ެލިވފިައވާ ކަނޑުތޮިށ

ަރާށިއިދމާލަްށ ަދތުުރުކރާ ރާޅުތައް

6

ް ރަށްބޭރުގިައވާ ތިޮށ ކިުރމިަތން ފެންނަގޮތ

އިަރއަތޮޅު އުތުރު ބީުރ ހަލަވީެލގިައ ލިެވފިައވާ ކަނޑު ތޮށްޓެއް.
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7 ގޮނޑޮުދްށތަކަްށ ވިެލއެޅްުނ

ުކިރްނ

ފަހުްނ

ވިެލއަޅާފިައ

ގޮނޑޮުދުށގެ ފަަށލަ އްަޞުލއޮތް ިހާސުބ

ަރުށބޭުރްނ ެނިގފިައވާ ވިެލ )ފްެނ %70 ވިެލ 30% (

ަރްށ

އްަޞުލ ގޮނޑޮުދށްްވިެލޖަމުާކރާ ވަޅުގަނޑު
ީމޓަުރ ފުްނިމްނ 15 މުޫދ

ކޮްނަނ މިެޝންް ފްެނމީަތގިައވާ ހޮިޅ

ީމޓަުރ ފުްނިމްނ 40

ިހޔާވެއެްސއްގެ  ިއތުރު  ިލބޭ  ގޮނޑުދޮށަށް  ކަނޑުވާ  ބާރު  ރާޅުތަކުގެ  އަންނަ  ނަގަމުން  ފަރުމާކުރިެވފިައވީަނ  ިމކަނޑުތިޮށ 

ގޮތުގައެވެ.

ތިޮށގަނޑިަާއ  ިދގިުމން  ތިޮށގަނޑުގެ  ލިެވފިައވާ  ވީާނ  ިމގޮތަށް  ޖަމާކޮށްދެއެވެ.  ވިެލ  ގޮނޑުދޮށަށް  ަސބަބުން  ިމކަނޑުތީޮށގެ 

ގޮނޑުދޮށިާއހިުރ ދުރިުމނަށްވުރެ ތިޮށގަނޑު ިދގުނަމައެވެ.
 

ކަނޑުތިޮށ ޢާއްމުގޮތެއްގިައ ހިެދފިައ ހުންނީަނ ވަރަށް ބޮޑިެތ ގައު ނުވަތަ ިސމެނިްތގަނޑު ނުވަތަ އެކިަތ އަނެކައްޗިާއ ގުޅުވިައދޭ 

ވަރުގަދަ އިޮނގަނޑުތަކަކުންނެވެ. އެފަދަ ތޮށްޓަކަށް މުގުރާލާ ރާޅުގެ ބާރު ިހފަހައްޓާލެވޭވަރުގެ އެއްޗިެހންނެވެ.
 

ފޮޓިޯއން ފެންނަގޮތަށް ކަނޑުތިޮށ ބައެއް ފަހަރަށް ލޮނުގަނޑުން މީަތގިައ ފެންނަން ހުރެއެވެ. އިަދ ބައެއް ފަހަރު ލޮނުގަނޑުގެ 

އީަޑގިައވްެސ ހުރެއެވެ.
 

ކަނޑުތިޮށލާ ހެދުމުގެ މަަސއްކަތީަކ ވަރަށް އަގުބޮޑު މަަސއްކަތެކެވެ. ިމފަދަ ތިޮށގަނޑެއް ލުމަށް ފޫޓަކަށް -/4000 ރ. )ހަތަރު 

ހްާސ ރިުފޔާ( ނުވަތަ -/8000 ރ. )އަށްހްާސ ރިުފޔާ( ޚަރަދުވެއެވެ.











ް ރަށްބޭރުގިައވާ ތިޮށ އިަރމިަތން  ފެންނަގޮތ

ވިެލގަނޑު

މުޫދ

ކަނޑުތޮިށ

ކަނޑުތޮށްޓީަކ ޢާއްމުގޮތެއްގިައ ފަޅިާއ ކަނޑު ގުޅޭ ިހާސބުގިައ ޤިާއމްކުރެވޭ ތޮށްޓެކެވެ. އިަދ ިމތޮށްޓީަކ ރަށުގެ ކިުރމައްޗަށްވާ ގޮތަށް 

ލެވޭ ތޮށްޓެކެވެ.
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ީބޗް ނިަރްޝކުރުމޭ ބުނާބަހުގެ މާނީައ ގޮޑުދޮށަށް ިއތުރަށް ވިެލ ގެންެސ ޖަމާކުރުމެވެ.

ރާއްޖޭގިައ ޢާއްމުގޮތެއްގިައ ވިެލ ނަގީަނ ިވލުގެ އިަޑން ވިެލ ނެގުމަށް ބޭނުންކުރާ މިެޝން )ޑްރެޖަރ( އެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. 

ނީަތޖާއަކަށްވީަނ އެމިެޝނުން ދަމާ ވިެލ ފެންމީަތގިައ އޮންނަ ހިޮޅއެއްގެ އީެހގިައ ގޮޑުދޮށަށް ޖަމާވުމެެވެ.

ގޮނޑުދޮށަށް ިއތުރަށް ވިެލ އެއްކުރުމީަކ އެއްފަހަރު ކޮށްގެން ފުއްދާލެވޭ ކަމެއް ކަމަށް ބަލިައގެން ނުވާނެއެވެ. ިމކަމީަކ އެރަށެއްގެ 

ގޮނޑުދޮށް ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތް ބަލާ ބޭނުންވާ ިމންވަރަކުން ދެއަހަރުން ނުވަތަ އަށްއަހަރުން އަލުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
 

ގޮނޑުދޮށަށް ޖަމާކުރެވޭ ވީެލގެ ތެރިެއން ިގނަ ވެއްޔީަކ ދުވަހުން ދުވަހަށް ގޮނޑުދޮށަށް ީބއާްސލާ ރާޅުގެ ަސބަބުން ގެއިްލގެންދާ 

ވިެލ ކަމަށްވީާތ ގޮނޑުދޮށަށް ިއތުރަށް ވިެލ ޖަމާކުރިާއރު އެގޮނޑުދޮށަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށްވުރެ %50 ިއތުރަށް ވިެލ ޖަމާކުރަން 

ޖެހެއެވެ.

ިބނިްހއްކުމުގެ ަސބަބުން މޫދުގެ ިކލަނބުކަން ިއތުރުވެ މިުޅމޫދުގެ ތެރެއަށް ވިެލތަށް ފެތިުރގެން ދެއެވެ. ިމކަމުގެ ަސބަބުން ފަރުތަކިާއ 

މޫދު އީަޑގިައ ހިެދފިައވާ މޫދިުވނައަށް ނުހަނު ބޮޑިެތ ގެއްލުން ިލބެއެވެ. ިމކަމުން ރައްކާތިެރވުމަށް އިެޅދާނެ ިފޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން 

އެހެން ިހާސބުތަކަށް ވިެލފެތުރުނަ ނިުދނުމަށް ދާބޭނުންކުރުމިާއ ވިެލޖަމާކުރުމަށް ވަޅުގަނޑު ހެދުން ިހމެނެއެވެ.

ގޮނޑުދޮށަށް ވިެލ ޖަމާކުރުމަށް ކޮންމެ ިކއިުބކް ޔާޑަކަށް ާސީޅްސ ނުވަތަ ފްަސދޮޅްަސ ރިުފޔާ ޚަރަދުވާނެއެވެ. އިަދ ީމގެ ިއތުރުން 

ވިެލ ނެގުމަށް ބޭނުންވާ މިެޝން ގެންެސ ގެނިްދއުމުގެ ޚަރަދުވްެސ ިހމެނޭނެއެވެ. 













ް        އިަރއަތޮޅު އުތުރުބީުރ ވިެލދޫގިައ ގޮނޑުދޮށަށްވިެލއަޅާ މަންޒަރެއ
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Kaafu Atoll (Malé Atoll)
ARABIAN SEA

INDIAN OCEAN

Seenu Atoll

Gnaviyani Atoll

Gaaf Dhaal Atoll

Thaa Atoll

Dhaalu Atoll

Faafu Atoll

Alif Dhaal Atoll

Alif Alif Atoll

Baa Atoll

Raa Atoll

Haa Dhaal Atoll

Lhaviyani Atoll

Noonu Atoll

Shaviyani Atoll

Haa Alif Atoll

Laamu Atoll

Meemu Atoll

Vaavu Atoll

Gaaf Alif Atoll
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