
ުލާނ ުއިޢ ު

ހ ރިގޮތ ގެު 6201ުުުސަރވޭުުގޭބިސީގެުއާމ ދަނިއާއިުޚަރަދ ކ ރ ނު 

ުފަރާތ ބިއ ރޯމިު ުގެ ުހަމަޖެހިފައ2016ުުިނ  ުކ ރ މަށ  ުއާމ ދަނީއާއިުވާގައި ުސަރވޭ،ުުގޭބިސީގެ ުހ ރިގޮތ ގެ ޚަރަދ ކ ރ ނ 
މަހ ގެުުމާރޗ ުމިސަރވޭގެުމަސައ ކަތ ުގައިުއަތޮޅ ތަކ ގެުތެރޭއިނ ުހއުއަތޮޅ ވަނަުދ ވަހ ުމާލޭގައިުވަނީުފެށިފައެވެ.26ުުމިމަހ ގެު

28ުު ުފެށިގެނ  ުދ ވަހ ނ  ުހަމަޖެހިފައެވެ.ވަނަ ުގެނ ދިއ މަށ ވަނީ ުރމާުއަދިުކ ރިއަށ  9ުުޗ  ުފެށިގެނ  ުދ ވަހ ގ17ުުެއަކ ނ  ވަނަ
ުކ ރިއަށ ދާނެުވާހަކަވެސ ުދަނ ނަވަމެވެ.ުނިޔަލަށ ުމިުސާރވޭުފ.،ުދ.،ުއަދިުޅ.ުއަތޮޅ ގައިު

ު ުގޭބިސީތަކަށ ުނ ކ ރެވިުތަމ ރީުމިބިޔ ރޯއިނ  ުޓީމެއ  ުޒިޔާރަތ ކ ރާނެއެވެ.ުފައިވާ ުމ އ ދަތ ގައި ުދެނ ނެވިފައިވާ ުކ ރިނ 
ުލިކެކިޔ ނ ތަކާއިމިމައ ލޫ ުކަމާބެހޭ ުފަރާތ ތަކަށ  ުޒިޔާރަތ ކ ރާ ުގޭބިސީތަކަށ  ުއެއ ކ ރަނ  ުއަނ ގައިދޭުމާތ  ުުކާކ ކަނ  ކާޑެއު އައި.ޑީ

ުފިުުދެވިފައިވާނެއެވެ. ުދ ވަސ  ުހ ކ ރ  ުހެނދ މިގޮތ ނ  ުދ ވަހަކ ވެސ  ުކޮނ މެ 9:00ުުުނ ޔަވައި ުހަވީރ  ުދެމެދު 18:00ުއިނ  އާއި
14:00ުއަށ ުއަދިުމެނ ދ ރ ފަހ 10:30ުުއިނ 9:00ުުއަދިުހ ކ ރ ދ ވަސ ތަކ ގައިުހެނދ ނ ުުބިއ ރޯގެުޓީމ ތައ ުހަރަކާތ ތެރިވާނެއެވެ.

ދެވޭނެއެވެ.18:00ުުުުއިނ ު ކ ރިޔަށ ގެނު  ުއަށ ުމަސައ ކަތު 

ުުސަރވޭއަކީމި ުނަނ ބަރ: R-4ުު/2013ގަވާއިދ  ުގަވާއިދ  ުތަފާސ ހިސާބ ގެ ުދަށ ނު 2012"ދިވެހިރާއ ޖޭގެ "ގެ
ުސަރވޭއެު ުކ ރެވޭ ުސިއ ރެއ ގެގޮތ ގައިުުވެ.ކެހ އ ދަލިބިގެނ  ުމައ ލޫމާތަކީ ުގޭބިސީއެއ ގެ ުނ ވަތަ ުވަކިފަރ ދެއ  ުއެއ ކ ރެވޭ މިސަރވޭއިނ 

ުކަު ުމިގަވާއިދ ގައި ުއެއ ޗެކެވެ. ުއެއ ކ ރ މ ގެުހިފެހެއ ޓޭނެ ުމައ ލޫމާތ  ުބޭނ މަކަށ  ުސަރ ކާރ ގެ ުލިބިގެނ  ުހ އ ދަ ނޑައެޅިފައިވާގޮތަށ 
ނޑައެޅިފައިވާުމ އ ދަތެއ ގެުތެރޭގައިުތެދ ުމައ ލޫމާތު   ދިނ މަށ ުލާޒިމ ވެއެވެ.މަސައ ކަތ ގައިއ ޅޭުމީހަކ ުއެދިއ ޖެުހިނދެއ ގައި،ުކަ

ު ުހޭދައެއ  ުބޮޑ  ުގައ މީކޮށ ުމިސަރވޭއަކީ ުހިނ ގާ ުފ ރިހަމަުުގެނ  ުއާއ މ ނ ގެ ުއެކ ، ުވ މާއި ބޮޑ މަސައ ކަތަކަށ 
ުއެއ ބާރ ލެއ ވ ނ ުމިބިއ ރޯއަށ ުވަރަށ ުބޮޑަށ ުބޭނ ނ ވާނެުވާހަކަުމިފ ރ ސަތ ގައިުދަނ ނަވަމެވެ.ުއަދިުމިހާތަނަށ ުދެއ ވަމ ނ ުގެނ ދަވާު

ދަނ ނަވަމެވެ.ު ޝ ކ ރު   އެހީތެރިކާއިުއެއ ބާރ ލެއ ވ މަށ ުނިހާޔަތަށު 

ުއާގ  ުމިސަރވޭ ުއިތ ރ  ުސަރވޭސު ޅޭ ުސ ޓެޓިސ ޓިކަލ  ުބިއ ރޯގެ ުމި ުވެލައ ވާނަމަ ުބޭނ ނ ފ ޅ  ުހޯއ ދެވ މަށ  މައ ލޫމާތ 
ު ުނަނ ބަރ ުސެކ ޝަނ ގެ ުރިސަރޗ  3349496ުުއެނ ޑ  3349498ުުނ ވަތަ ުގ ޅ އ ވ މ ނ  ުސަރވޭޓީމ ތައު ފޯނާއި އަދި

ގަޑިތަކ ގައިުނަމަު  ސާފ ކޮށ ދެވޭނެުވާހަކަުދެނ ނެވީމެވެ.ުއިނ 7965935ުމަސައ ކަތ ގައިުހަރަކާތ ތެރިވާުއެހެނު 


