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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވަރުވާއަށް ދޫކށްފައިވާ ރަށްރަށުން ފނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓް
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 .1ރަށުގައި ހުރި މައިގަނޑު ބާވަތްތަކުގެ ގަސް އަދި ކުޅި ނުވަތަ ތެއްބިމެއްވާނަމަ އެތަންތަނުގެ ބޑުމިން
ބާވަތް

ބާވަތް

އަދަދު  /ބޑުމިން

އަދަދު  /ބޑުމިން

ބާވަތް

އަދަދު  /ބޑުމިން

 .2ރަށުގައި ރުއްގަސްއިންދުން
ބާވަތް

ބާވަތް

އަދަދު

ބާވަތް

އަދަދު

އަދަދު

 .3ރުއްގަހަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ބައްޔެއްޖެހިފައިވާނަމަ ޖެހިފައިވާ ބަލީގެ މަޢުލޫމާތު އަދި އެބަލި ކންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް

 .4ވަރުވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ރަށާ ހަވާލުވިއިރު ރަށުގައި އެއްވެސް އިމާރާތެއް ހުރިނަމަ،
4.1

ރަށުގައި ހުރި އިމާރާތްތަކުގެ އަދަދު

4.2

ރަށުގައި ހުރި އިމާރާތްތަކުގެ ހާލަތު

އ☐
އަ ު

އާއެކެވެ ☐.ނޫނެކެވެ☐.
މަރާމާތުކުރަންޖެހޭ ☐

ބާވެފައި ☐

 .5ރަށުގެ ފެންނުގެ ހާލަތު އަދި ފެން ބޭނުންކުރެވޭ ގތް
5.1

ބިމުގެ ފެނުގެ ހާލަތު

ލނުފެން ☐

ތަޣައްޔަރުވެފައި

5.2

ފެންނެގޭ ބޭނުންތައް

ފެންވެރުމަށް ☐

ގަސްއިންދުމަށް ☐
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☐

ސާފުފެން ☐
މަސައްކަތަށް ☐
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 .6ރަށުގެ ތަބީޢީވެށި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރަށް ރައްކާތެރިކށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް (ތަފްސީލް ބަޔާންކުރޭ)

 .7ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ
7.1

ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ
ކުރިމަތިވެފައިވޭތޯ؟

ނޫނެކެވެ ☐

އާއެކެވެ ☐

7.2
ރަށް ގިރައިގެންދާ ހިސާބު އަދި
ގިރައިގެންދާ މިންވަރު ބަޔާންކުރޭ

7.3

ރަށް ގިރައިގެންދިޔުން ހުއްޓުވުމަށް
ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް

 .8ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ދޫނިސޫފާ ސޫފީގެ މައުލޫމާތު (ތަފްސީލް ބަޔާންކުރޭ)
8.1

ރަށުގައި އުޅޭ ދޫނި ސޫފާ ސޫފޫގެ
ބާވަތްތައް

8.2

ރަށުގައި ދޫނި ސޫފާ ސޫފި
ދިރިއުޅޭ ތަންތަން

8.3

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ހިމާޔަތް
ކުރެވިފައިވާ ދޫންޏެއް
އުޅޭކަމުގައިވާނަމަ ،ތަފްސީލް
ބަޔާންކުރަން
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އާއެކެވެ ☐

ނޫނެކެވެ ☐

|3
ވެލާ  /ކަހަބު އަރާ ރަށެއްނަމަ،

8.4

ނޫނެކެވެ ☐

އާއެކެވެ ☐

ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކުރަން.
(މިސާލަކަށް :ވެލާ އަރާ
ސަރަޙައްދު ،މަހެއްގެ މައްޗަށް
ވެލާ އަރާ މިންވަރު އެނގޭ
ގތަށް)
 .9ކުނި ނައްތާލުން
ރަށުގައި އުފެދޭ އަދި
9.1

ގނޑުދށަށް ލައްގާ ކުނި
ބުނީގެ ބާވަތްތައް

9.2

ކުނިނައްތާލާ ގތް

ޕްލާސްޓިކް ☐

ރަބަރު ☐

ވަކަރު ☐

ކެމިކަލް ☐

ގަސްގަހާގެހީގެ ކުނި ☐

ދަގަނޑު ☐

އަންދައިގެން ☐

ވަޅުލައިގެން ☐

ކާބޯތަކެތި ☐
ގައު ☐

ރަށުންބޭރު އެހެން ރަށެއްގައި

☐

 .10ރަށުގައި ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުމަށް މަގު ހެދިފައިވާނަމަ ތަފްސީލް
މަގުގެ ފުޅާމިން

މަގުގެ ދިގުމިން

މަގުހެދުމަށް ކެނޑުނު ރުއްގަހުގެ އަދަދު

 .11މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު
 11.1ރަށްބެލެހެއްޓުމަށް  /މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތިބެނީ ކިތައް މީހުން

☐ ބިދޭސިން

☐ ދިވެހިން

މަތީގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ފުރިހަމަ ތެދު މައުލޫމާތެއްކަން އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވެ.
ފޯމް ފުރި ފަރާތް:
ނަން:

މަޤާމް:

ސއި:

ތާރީޚް:

ތައްގަނޑު(ސްޓޭމްޕް)

Version 1.18

