
 ޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުްނސިލް()ކު  2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 
 

 

` 

 
 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ދިވެހިރާއްޖެ

 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
2202 - 6202  



 

  1 

 

 

 ފިހުރިސްތު 

 4 ......................................................................................................................................................... މޭޔަރުގެ ބަޔާން 

 6 ................................................................................................................................................................... ތަޢާރަފް 

 8 .............................................................................................................................................................. ރަށުގެ ޗާޓް 

 9 ...................................................................................................................................................................ވިޝަން 

 9 .................................................................................................................................................................. މިޝަން 

 10 ................................................................................................ ކަތް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ ގޮތް ްޕލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައް

 11 ........................................................................ ތަރައްޤީގެ ްޕލޭންގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކާ ހާސިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތައް

 15 ..................................................................................................... ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން  ، އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި

 18 .................................................................... : ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން އަދި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން 1ޮޕލިސީ 

 21 ........................................ : ދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 2ޮޕލިސީ 

 24 ............................................................................ : އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުނ3ްޮޕލިސީ 

 27 ............................................................................................... : މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 4ޮޕލިސީ 

 32 ................................................................ އި ބެލެހެއްޓުން : ބަނދަރާއި، ފާލާމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދ5ަޮޕލިސީ 

 35 ..................................................................................... : ޤަބުރުސްތާނާއި ކަށުކަމާކެމީގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުނ6ްޮޕލިސީ 

 38 ........................................................................................................................ : މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުނ7ްޮޕލިސީ 

 41 ..................................................................................................................... : ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރުކުރުން 8ޮޕލިސީ 

 44 ............................................................................................................. އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުން 

 46 ............................. : އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 9ޮޕލިސީ 

 49 ..................................................................... : ކުޅިވަރު ކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ާޕކުތައް ބެލެހެއްޓުން 10ޮޕލިސީ 

 54 ............................................................................................ : މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން 11ޮޕލިސީ 

 56 ................................................................................ : ރަށުގެ ލައިބްރަރީ އަދި އާސާރުތައް ތަރާއްޤީކޮށް ހިންގުން 12ޮޕލިސީ 

 58 ........................................ ގެވެށި އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ، އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  :13ޮޕލިސީ 

      ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެ މީހުންނަށް  : 14ޮޕލިސީ  
 62 .......................................................................................................................... ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން 

 66 ........................................................................................ :  އިޖްތިމާޢީ އަދި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން 15ޮޕލިސީ 

 69 .................................................................................................. އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ޤާނޫނީ ޙުކޫމަތު ދެމެހެއްޓުން 



 

  2 

 

 

      : އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަންޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް  16ޮޕލިސީ  
 71 ........................................................................................................................................................ ބެލެހެއްޓުން 

    : ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި  17ޮޕލިސީ  
 74 ....................................................................................................... އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 76 .............................................................................................. : ޒުވާނުން ކުށަށް ހުށައެޅޭ މިންވަރު މަދުކުރުން 18ޮޕލިސީ 

 78 ....................................................................................................... : ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން 19ޮޕލިސީ 

 80 ..................................................................................... ންފީޒުކުރުން : މުނިސިަޕލް އުސޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް ތ20ަޮޕލިސީ 

 82 .............................................................................................................................. ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 

 85 .......................... : ރަނގަޅު ްޕލޭ ސްކޫލުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ތަޢުލީމް ފޯރުކޮށްދިނުން 21ޮޕލިސީ 

 87 ............................................................................. : ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް  އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުނ22ްޮޕލިސީ 

 91 .................................................: ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމާއި ޚިދުމަތްތައް އިތުރުކުރުން 23ޮޕލިސީ 

        : ގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި،  24ޮޕލިސީ  
 94 ..................................................................................................................................... ލީޑަރޝިްޕ ދަސްކޮށްދިނުން 

 96 ...................................................................... : ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާއިދިނުން 25ޮޕލިސީ 

 99 ............................................................... : ދަރިވަރުންނަށް ކުޅިވަރާއި ކަސްރަތުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުން 26ޮޕލިސީ 

 101 ......................................................................................................................... ގަޅު ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުންސިއްޙަތު ރަނ

 103 ....... : އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ )ްޕރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ( އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން 27ޮޕލިސީ 

  : ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ހާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުވާ، ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ،  28ޮޕލިސީ  
 108 ......................................................................................................................................... އާބާދީ އެއް އުފެއްދުން 

 112 .................................. : ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން 29ޮޕލިސީ 

 116 .............................................. : ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން 30ޮޕލިސީ 

 119 ............................................................................. : މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުން 31ޮޕލިސީ 

 122 ................................................................................................................ އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުވުމާއި ވަޒީފާ އިތުރުކުރުން 

 129 .......................................................................... ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތްތައް ކުރިއެރުވުން:  މަސްވެރިކަމާއި 32ޮޕލިސީ 

 136 ..................................................................... : ރަށުގެ ވިޔަފާރިތައް ފުޅާކޮށް ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރުކުރުން 33ޮޕލިސީ 

 144 ................................................................................. : ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތައް އިތުރުކުރުން 34ޮޕލިސީ 

 147 ............................................................................................... : ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތްތައް ކުރިއެރުވުން 35ޮޕލިސީ 

 153 ........................................................................................................ : ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރުން 36ޮޕލިސީ 

 157 ..................................................................................... : ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން 37ޮޕލިސީ 



 

  3 

 

 

 163 ............................................................................................................................... ޘަޤާފަތާއި ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުން 

 165 ...................................................................................................... : ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން 38ޮޕލިސީ 
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   : ރަށުގެ އިހްތިޞާސް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންހިފޭފަދަ ތަންތަން  44ޮޕލިސީ  
 184 .......................................................................................................................................... ގޮތުގައި މެނޭޖްކުރުން 

 186 ............................................................... : ރަށުގެ ދިރުންތަކުގެ ނަސްލާއި ޤުދުރަތީ ވަސީލާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުން 45ޮޕލިސީ 

 188 ...................................................................................................................... ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން :46ޮޕލިސީ 

 190 ............................................................................................................................................... މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން 

 192 ............................................................................ : އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުނ47ްޮޕލިސީ 

 195 ................................... : ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުން 48ޮޕލިސީ 

 198 ..................................................................................................... ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން 

 200 ........................... :  ްޕލޭނިންގ، ބަޖެޓިން ފައިނޭންޝް އަދި ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނިޒާމްތައް ހަރުދަނާކުރުން 49ޮޕލިސީ 

      : ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ރަޖިސްޓްރީ އަދި ހުއްދަތަކުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުން އަދި ދަފްތަރުތައ50ްޮޕލިސީ  
 206 .......................................................................................................... އެކުލަވާލައި ޤަވައިދުން އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 210 ................................................... ހެއްޓުން : ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލ51ެޮޕލިސީ 

     އަކަށް: ކައުންސިލް އިދާރާ މުވައްޒަފުންނަކީ ޒަމާނީ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސްކިލް އަދި ޓެލެންޓް ލިބިފައިވާ ވޯރކްފޯސ52ްޮޕލިސީ  
 212 ............................................................................................................................................................. ހެދުން 

 214 ........................................................ : ސްމާޓް ސިޓީ ކައުންސިލް )ޚިދުމަތްތައް އޮޓޮމޭޓް ކޮށް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުން( 53ޮޕލިސީ 

 221 ......................................................................................................................................... މޮނިޓަރިންގ ފްރޭމްވަރކް 

 222 ................................................................................................................................ ތަރައްޤީގެ ްޕލޭން މޮނިޓަރކުރުން 

 223 ............................................ ތަރައްޤީގެ ްޕލޭން ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްވާ މިންވަރު ބަލާނޭ މިންގަނޑު 

 262 ............................................................................................... ތަރައްޤީގެ ްޕލޭން ހިނގަމުންދާގޮތް ބެލުން އަހަރުން އަހަރަށް 

 262 ......................................................................................................................... މިޑްޓަރމް ރިވިއު އަދި ފައިނަލް ރޯިޕޓް
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 ބަޔާން   މޭޔަރުގެ 

 މަޝްވަރާ އިޔާލާޚި ރައްޔިތުންގެ ރަށުގެ ޕްލޭން ތައްޤީގެ( 2026 - 2022) އަހަރުގެ  5 ސިޓީގެ ކުޅުދުއްފުށި

 އުފަލަކާއި  ޮބޑު ނުހަނު ލިޭބ އަޅުގަނޑަށް މިއަދު ހައިސިއްޔަތުން މޭޔަރުގެ ސިޓީގެ  ނިންމާލެވުމަކީ ފުރިހަމަކޮށް  އެކުލާވާލާ ހިމެނޭހެން

. މި ތަސައްވަރު އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، ކައުންސިލް މެންަބރުން އަދި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޝަރަފެކެވެ

މަސައްކަތަކީ ުބރަ  ކުރި  މުވައްޒަފުން  އިދާރީ  އާއި  ޖެނެރަލް  ޕްލޭން ސެކްރެޓަރީ  މި  އަދި  މަސައްކަތެކެކެވެ.  ހައްޤު  ޝުކުރު   

ފަރާތުން  ރައްޔިތުންގެ  އާންމު  މުވައްސަސާތަކުންނާއި  ސަރުކާރު  ހުރި  ވެފައި  ޤާއިމު  ސިޓީގައި  ކުޅުދުއްފުށި  އެކުލަވާލުމުގައި، 

  އަރިސްކުރަމެވެ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިުބނު އެއްާބރުލުމާއި އެހީތެރި ކަމަށްޓަކައި އެފަރާތްތަކަށް ނިހާއީ ޝުކުރު

ދާއިރާއަކަށް ބަހާލެވިގެން   10އަހަރުގެ ތަސައްވަރަކީ ކުޅުދުއްފުށީގެ ތަރައްޤީއާއި ތަމައްދުން އާރާސްތުކުރުމަށް    5މި  

ލަމީ ޢާ 19މަޝްވަރާހޯދުމަށްފަހު އެކަށައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑި ތަކެކެވެ. ކޯވިޑް    ޔާލާއިޚިފުޅާދާއިރާއެއްގައި ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއްގެ  

ޔާލު ަބދަލުކުރުމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތި ކުރުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަދުގެ ޚިވަާބގެ ސަަބުބން އެއްތަނަކަށް ރައްޔިތުން އެއްވެ  

ަބއްދަލުވުމެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. އަދި އިތުރު ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން   10  ޔާލު ހޯދުމުގެޚިޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ރައްޔިތުންގެ  

 އެކިދާއިރާތަކުގެ ފަންނީ ޭބފުޅުންގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުވެސް ހޯދުނެވެ. 

ރި  ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުން އެންމެޮބޑަށް ޭބނުންވަނީ އަުބރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެފަދަ އާމްދަނީއަކާއި، ފަޚްރުވެ

ތަ ފެންވަރުރަނގަޅު  ޅަދަރިންނަށް  ގެދޮރުވެރިކަމެވެ.  ިބނާކުރެވޭނެފަދަ  އާޚިރަތް ޢުއާއިލާއެއް  ދުނިޔެއާއި  ލިުބމާއި،  ލީމު 

ވެ. އަދި ާބއްޖަވެރިކުރެވޭނެފަދަ ތަރުިބއްޔަތު އެދަރިންނަށް ހޯދައިދިނުމަކީ މިއަދު ކުޅުދުއްފުށީގެ ކޮންމެ މަޔަކާއި ަބފައެއްވެސް އެދޭއެދުމެ

ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ސިޓީއިން ޓާޝަރީ ފެންވަރުގެ ސިއްޙީ    ހަމަ ދުމަތް ލިުބމަކީވެސް  ޚިއެއާއެކު ކުޅުދުއްފުއްޓާއި 

 މިއަދު ރައްޔިރުންގެ ނުހަނު ޮބޑު އުންމީދެކެވެ. 

އުފާފާގަތި ކަމުގައި ދުޅަހެޔޮ  މިލްވެ  ޝާތެއްގައި، ކުޅިވަރާއި ކަސްރަތުގައި  ޙައްޞިރަނގަޅު ކާނާ ކައިގެން ފުރިހަމަ  

އިޒާން ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނޭ ގޮތް ފަހިވުމަށް ރައްޔިތުން މިއަދު ޭބނުންވެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ހިތްފަސޭހަކޮށްލަން ނިކުމެ ތިބެލާނެ ޕާކު،މަ

ރައެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިރިއުޅެވޭނެ އަދި ީބޗްތަކާއި، ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރަށްޤީ ކުރެވިފައިވާ މަގުތަކާއި، ިބރެއްނެތި ހުރިހާ އުމުރުފު

ފަތެއް އޮތްަބއެއްކަމުން، ޤާއަމާން ވެއްޓެއް ރަށުގައި ދަމަހައްޓަން ޖެހެއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ރަށްވެހިންނަކީ އަމިއްލަވަންތަ މުއްސަނދި ސަ

 ނުމަކީ މިއަދު ލާޒިމް ވެފައިވާކަމެކެވެ.ފަތާއި ތަރިކަ ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ވާސިލްކޮށްދިޤާއަންނަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ރަށުގެ ސަ
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ޮބޑުތިލަދުންމަތީ   ހަެބވެ.  ވިޔަފާރި  ސަރަހައްދުގެ  ޒަމާނުންސުރެ  ނާރެހެވެ.  ތަރަށްޤީގެ  އުތުރުގެ  ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ 

ރަނގަޅު ފަރާތްތަކަށް  ކުރާ  ޒިޔާރަތް  ކުޅުދުއްފުއްޓަށް  އެހެންކަމުން  މަރުކަޒެވެ.  މައި  ހިދުމަތްތަކުގެ  މެހެމާންދާރީއެއް   ރައްޔިތުންގެ 

ރުގެ އަދާކުރުމާއިއެކު، މުޅި މިސިޓީގެ ހިދުމަތްތައް ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ތަރަށްޤީ ކުރެވިގެން ދާން ޖެހޭނީ މުޅި ޮބޑުތިލަދުންމައްޗާއި އުތު

އަވައްޓެރި ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ފަހިވާނޭ ީބދައިން ކަމުގައި ދެކެމެވެ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރަށްޤީވެގެންދާނީ  

 ރައްޔިތުންނާއިވެސް އެކީގައެވެ. 

ޖުމްލަކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދެކޭ ތަސައްވަރަކީ، އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚުލާޤާއިއެކު ފުދުންތެރި ރައްޔިތެއް 

ޤާއިމްވެފައިވާ، އަދުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ މައްޗަށް ދިރިއުޅޭ، ތައުލީމާއި ސިއްހީ ހިދުމަތް ަބއިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގައި ލިޭބ، އަމާން ވެއްޓެއް  

ތަސައް ތަރަށްގީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ސިޓީއެކެވެ.  ސާފު  ފެހި  ޒަމާނީ  ހުޅުވާލެވިފައިވާ  ބިނާވެފައިވާ،  އެކުލަވާލީ ވުޚިދުމަތްތައް  ރު 

 އަޒުމުގައެވެ. އަދި މި ޕްލޭން ތަންފީޒުކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރަށްޤީއާއެކު މި އަމާޒަށް ކުޅުދުއްފުށި ވާސިލްވުމުގެ ފޮނި އުންމީދާއި ވަރުގަދަ

ން ރައްޔިތުންބޭނުންވާ މަންޒިލަށް ވާސިލްވުމަށް އަޅުގަނޑާއި ކައުންސިލްމެންަބރުން ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަ

 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ އެންމެހާ ލޮުބވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަރުވަމެވެ. 

ލާަބއަށް އަޅުގަނޑުމެން މި އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ތަރަށްޤީއަށާއި ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމާއި  ކީ 

ަބރަކާތްލައްވާ، އެކަލާނގެ ހަޒުރަތުން ވާގިވެރިކަމާއި މަދަދު މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ. އަދި ކުޅުދުއްފުށީގެ هللا ކުރާ މަސައްކަތުގައި މާތް  

 ފާ ފާގަތި ދިރިއުޅުމެއް މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ. އާމީން!ަބލް އުޖާލާވެ، އުޤުރައްޔިތުންގެ މުސްތަ

 

 

 

 

 މުޙައްމަދު ޢާޠިފް               

 މޭޔަރ                          
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 ތަޢާރަފް 

ޮބޑުމިނުގައި އްަބއިވަންތަ އަޚުވަންތަ ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ  އެސިޓީ އަކީ  އްއޮންނަ ކުޅުދުއްފުށި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުތުރުން އެންމެ ޮބޑު އާާބދީއެ

ންނެވެ. ންހެނު ކީ އައަ  4980ނެވެ. މީގެތެރެއިން  މީހުން  10414އަކީ  އާާބދީ  ގެ ށުރަ.  ހެކްޓަރު ހުންނަ ރަށެކެވެ  235.85ގާތްގަނޑަކަށް  

އާއި   600އާއި    490އެވެ. އަދި    1380އަދަދަކީ ގާތްގަނޑަކަށް  ންނެވެ. މިރަށުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތީގެ  ފިރިހެނު  އަކީ  5234އަދި  

ގައެވެ.   1.7%    އަށް އިތުރު ވެފައިވަނީ އަހަރަކު  2014އިން    2006މި ސިޓީގެ އާާބދީ      ހިމެނެއެވެ.  ދެމެދުގެ ފަޅުގެ އާއި ގެވަޅު 

އިން    2024ލަފާ ކުރެވެއެވެ. އަދި  އަށް އިތުރުވާނެކަމަށް    2%    އަށް އާާބދީ އިތުރުވާ ނިސްަބތް  2024އިން    2019ނަމަވެސް  

 ގައި އާާބދީ އިތުރު ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.  3% އަށް 2047އިން 2029އަދި  2.75އަށް % 2029

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ވިޔަފާރިއާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ މަސައްކަތާއި، 

ފުޅާ ބަނދަރެއް   390ފޫޓް ދިގު    1200 ދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކާއި، ސަރުކާރު ވަޒީފާތަކުގައެވެ.  ލަފާ ފުރުމަށްޓަކައި  ދަތުރުފަތުރުގެ

ތަޢުލީމީގޮތުން ަބލާއިރު މިރަށަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިެބއެވެ.    ޚިދުމަތްގަޑި އިރު ކަރަންޓްގެ    24ވާއިރު  ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްދެއްވާފައި

  ތަޢުލީމުން ފެށިގެން މަތީ ތާއުލީމްގެ ހަރުފަތްތަކަށް ވާސިލްވެވޭނެ މަގު ފަހިވެފައިވާ ރަށެކެވެ.ޕްރީސްކޫލް 

ވެ. މުނެލިެބސިޓީއިން  ނީ  ދަރަށްވެހިކަމުގެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކަށް ަބލާއިރު ޕާސްޕޯޓް ހެދުމާއި، އައިޑިކާޑު ހެދުމުގެ ޚިދުމަތް   

ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޚިދުމަތާއި، ދައުލަތަށް ދައްކަވަންޖެހޭ އެކިއެކި ޓެކްސަތައް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ އަދި އެކިއެކި ވިޔަފާރިތައް  

ކަން ކުޅުދުއްފުށީގައި ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އިމިގްރޭޝަން ޚިދުމަތްތަކާއި، އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ޚީދުމަތް ލިެބން ހުރި

ދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު  ޚިދުމަތަށް ަބލާއިރު ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ޚިސިއްޚީ   ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 ވެ. ށް ގެންދަމުންނެކުރިއައަންނަނީ ސަރުކާރުން 

އަންނަމުންދާ ކުރިއެރުންތައް  ޢުމްރާނީގޮތުންނާއި އަދި ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން    އިޖްތިމާޢީގޮތުންނާއި،  އިގްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި،

ތަރައްޤީގެ ވިސްނުންތައް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން   އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދެވޭނީ، ރައްޔިތުން ާބރުވެރިކުރުވައި،

ލޭން އެކުލަވާލެވިފައިވާނީ، އަހަރުގެ ޕް  5އަށް އެކުލަވާލެވޭ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ    2026އިން    2022  އައިސްގެންކަމަށްވާތީ،

ކުރިއެރުންހޯ ރޮނގަކުން  ހުރިހާ  ތަރައްޤީގެ  ތަރައްޤީކުރެވޭ،  ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތަކަށް  މަޝްވަރާއާއިއެކުގައެވެ.  ޚިޔާލާއި  ދާ ރައްޔިތުންގެ 

 އި، ސިޔާސީ ހަމަޖެހުމަށާއި، ހިތްފަސޭހަ އަމާން ސިޓީއަކަށް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ހެދުމާއިއެކު، ރައްޔިތުންގެ ތަނަވަސްކަން އިތުރުކުރުމަށާ

ާބރުވެރިކުރުވުމަށާއި، މިންތީގެ ހަމަހަމަ އެކުވެރިކަމާއިއެކު ދިރިއުޅޭ    ރައްޔިތުން  ހުޅުވާލެވިފައިވާ ،އަޅާލުމާއި ލޯތްާބއި  ފުރުޞަތުތައް 
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ގާނޫނުގައިވާގޮތުގެ ހިންގުމުގެ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ިބނާކުރުމުގެމަށާއި  ކުޅުދުއްފުށީސިޓީ މުޖުތަމަޢެއް  މަތިން   

 .ވެ ކައުންސިލުން ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދެމެހެއްޓެވި ގޮތަކަށް ދިނުމުގެ މަޤްޞަދާއި ސިޔާސަތުގެ މައްޗަށެ

ލަނޑުދަނޑި ހާސިލްކުރުމަށެވެ. ރަށުގެ މުސްތަޤުަބލާއި ތަރައްގީއަށް   53ދާއިރާއަކުން    10ލަ  މްޕްލޭނުގައި ަބލާލެވިފައިވަނީ ޖު 

ދާއިރާތަކުން ކުރިއަށްއޮތް ފަސްއަހަރުގެ ތެރޭ ހާސިލްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަކީ މިކައުންސިލްގެ މިމުހިއްމު  

 އެންމެ ޮބޑު އަމާޒުކަމުގައި ވަނީ ވެފައެވެ. 

ޚިދުމަތްތަކާއި ، ސިޓީގެ ޅުދުއްފުށީ  ކު ޭބނުންވާ  ަބއްޓަންކޮށްފައިވާނީ ، ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް  ޕްލޭން  ސިޓީ ތަރައްޤީގެ 

ތަރައްޤީއަށް ޭބނުންވާ މަޝްރޫޢުތައް ކަމަށްވާހިނދު ، މިތަރައްޤީ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރެވޭނީ ކައުންސިލަށް ލިޭބ 

އެހީ އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިޭބ މާލީ އެހީގެ މިންވަރަށް ަބލާ ކައުންސިލްގެ މާލީ ޤާިބލިއްޔަތުކަމާއި އާމްދަނީ އާއި ސަރުކާރުން ދޭ ހިލޭ

މިންވަރަކުންނެވެ. ފަހިވާ  މަސައްކަތްކޮށްފި   ވަޞީލަތްތައް  ގުޅިގެން  އެންމެން  ހާސިލުކުރުމަށް  ލަނޑުދަނޑިތަށް  މިޕްލޭނުގައިވާ 

 ރުގެ  ތެރޭގައި  މިލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލް ކުރެވޭނެއެވެ.ކަމުގައިވާނަމަ ކުރިއަށްއޮތް ފަސްއަހަ
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 ޗާޓް   ރަށުގެ 
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 ވިޝަން 

މައްޗަށް  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  އަދުގެ  ޤާއިމްވެފައިވާ،  ވެއްޓެއް  އަމާން  ދިރިއުޅޭ  ރައްޔިތެއް  ފުދުންތެރި  އަޚުލާޤާއިއެކު،  ރިވެތި  އިސްލާމީ 

 .ބިނާވެފައިވާ، ޒަމާނީ ފެހި ސާފު ސިޓީއެއްޚިދުމަތްތައް 

 މިޝަން 

ޔަތު ރައްޔިތުންގެ ަބއިވެރިވުމާއެކު ފުރިހަމަ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދީ، ރަނގަޅު ސިއްޙީ ނިޒާމަކާއި ތައުލީމާއި ތަރުިބއް

ރައްކާތެރިކުރުމާއި ގުދުރަތީވެށި  ރަށުގެ  ބިނާކޮށް،  މައްޗަށް  އަޚްލާގުގެ  އަހުލުވެރިވެފައިވާ އިސްލާމީ  ތަރައްޤީއަށް  ދެމެހެއްޓެނިވި  އެކު 

 .ފުދުންތެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ އަމާން އުފާވެރި މާހައުލެއް އުފެއްދުން
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 ގޮތް   ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ   މަސައްކަތް   އެކުލަވާލުމުގެ   ޕްލޭން 

ތައްޔާރު    ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ  ހިއްސާކުރުމަށް  ކުރުމަށްޓަކައިކުޅުދުއްފުށީގެ  ތަޖުރިާބ  އަހަރުގެ   ކައުންސިލް   ކުރީ 

މަޝްވަރާ  ގޮތަށް  ހިމެނޭ  މުވައްޒަފުން  އިދާރީ  އެހެނިހެން  ކަމާެބހޭ  މުވައްޒަފުންނާއި،  ޕްލޭނިންގ  ކައުންސިލްގެ  މެމްަބރުންނާއި 

ކައުންސިލުން ޕްލޭންކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގައި ޭބނުމަކީ ކުރިން    މިަބއްދަލުވުންތަކުގެ  ވުނެވެ.އްޭބ  ަބއްދަލުވުންތަކެއް

 ކުރެވިގެން ތާވަލް  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދޭނެގޮތަކަށް  ދިމާވެ

  ކުރިޔަށްގެންދިއުމެވެ.

ލުކޮށްފައިވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ޢަމައަހަރުގެ    5  ތް ކުރިއަށް އޮދުއްފުށީ ސިޓީގެ  ކުޅު

 އި މަޝްވަރާލާޔާ( ގައި ބުނާގޮތުގެ މަތިން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ޙި 2010/7)  ލުން ހިންގުވުމުގެ ޤާނޫނުސޫ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު

ކުލަްބ ހައުސް    ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުން ކުރިޔަށްގެންދެވުނީގެ ަބލިމަޑުކަމުގެ ދުވަސްވަރުކަމުން    19ކޮވިޑް    ފަހުގައެވެ.ހޯދުމަށް  

މެދުވެރިކޮޕްލެޓްފޯމް ސެޝަންއަކަށް   10ރިޔަށްގެންދެވުނީ  ކުއް  މިަބއްދަލުވުންތަ  .ވެށެކޮރިމެދުވެ  ަބއްދަލުވުންތަކެއްވާޗުއަލް  ށް   

ރައްޔިތުންނެއްގައިވެސް  ސެޝަންކޮންމެ    ބަހާލެވިގެންނެވެ. މައުލޫއަކަށް  ހިމެނިދާނެ ވަކި  ޕްލޭނުގައި  ތަރައްޤީގެ  ހޯދުމަށް  ހިޔާލު  ގެ 

އި އާ ގެ މައުލޫސެޝަންއިވެސް  އައީ  ހިއްސާކުރަމުންނެވެ. ކޮންމެ ަބއްދަލުވުމެއްގަ  ރި ކަންކަންހުން ކަންޮބޑުވުގެކަންކަމާއި ރައްޔިތުން

މާއި އެޭބފުޅުންގެ ވެ. އެޭބފުޅުން ރައްޔިތުންނަށް ދާއިރާގެ މައުލޫމާތާއި ވިސްނަންވީ ކަންކަވުނެއްސަ ޕެނެލިސްޓުން ަބއިވެރި ކުރެގުޅޭ ހާ

 އްވިއެވެ.ރެ އި ހިއްސާކުޔާލު ރައްޔިތުންނާޚި
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 ސިޔާސަތުތައް   ކަނޑައަޅާ   ހާސިލުކުރުމަށް   ދާއިރާތަކާ   ހިމެނޭ   ޕްލޭންގައި   ތަރައްޤީގެ 

 

 ރަށްެވހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން   ،އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި

  ފޯރުކޮށްދިނުން ޚިދުމަތް ނަރުދަމާގެ އަދި  ބޯފެން ސާފު ރައްޔިތުންނަށް .1

   ފޯރުކޮށްދިނުން ރައްޔިތުންނަށް ހަކަތަ ކަރަންޓާއި ގޮތެއްގައި  އިތުާބރުހިފޭ އަދި ދެމެހެއްޓެނެވި .2

  ގާއިމްކުރުން ނިޒާމެއް ނައްތާލާނެ ކުނި ގޮތެއްގައި އެކަށީގެންވާ .3

 މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން   .4

 ބަނދަރާއި، ފާލާމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެއްޓުން  .5

  ުބރުސްތާނާއި ކަށުކަމާކެމީގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުންޤަ .6

   މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން .7

 ޯބހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރުކުރުން  .8

 

 އިޖްތިމާޢީ ޮގތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުން

 އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމުކުރުން  .9

 ކުޅިވަރު ކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއްޓުން  .10

 މުނިފޫހިފިލުވުމާެބހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން  .11

 ތަރާއްޤީކޮށް ހިންގުން ރަށުގެ ލައިްބރަރީ އަދި އާސާރުތައް  .12

 ގެވެށި އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ، އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  .13

ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެ މީހުންނަށް  .14

 ރުންބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކު

 އިޖްތިމާޢީ އަދި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން .15
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 އަމާން ެވއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ޤާނޫނީ ޙުކޫމަތު ދެމެހެއްޓުން 

 ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން .16

ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ   .17

 ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 ކުށަށް ހުށައެޅޭ މިންވަރު މަދުކުރުން ޒުވާނުން   .18

 އަމާންކަން ބެލެހެއްޓުން އަމަން  ރަށުެގ   .19

 ސުަޕލް އުސޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން މުނި .20
 

  ހުނަރު ތަޢުލީމާއި ރަނަގޅު ފެންަވރު

 ރަނގަޅު ްޕރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.  .21

 ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް  އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން  .22

 ދަސްކޮށްދިނުން ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް  .23

ލީޑަރޝިޕް   .24 އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި،  މެދުގައި  ދަރިވަރުންގެ  މެދުވެރިކޮށް  ބޮޑީސް  ޔުނިފޯމް  ފަދަ  ބޭންޑް  ގައިޑް، ސްކައުޓް، 

 ދަސްކޮށްދިނުން 

 ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާއިދިނުން  .25

 ތުތައް ހޯދައިދިުނން ދަރިވަރުންނަށް ކުޅިވަރާއި ކަސްރަތުކުރުމުެގ ފުރުޞަ .26
 

 ސިއްޙަތު ރަނަގޅު ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުން 

 ސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ )ްޕރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ( އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން އަ .27

ސިއްޙީ ހާލަތްތަކުން   .28 އެކިއެކި  ދިމާވާ  ސަބަބުން  ހަށިހެޔޮ،  ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ  ދުޅަހެޔޮ،  ރައްކާތެރިކުރުވާ،  ރައްޔިތުން 

 އާބާދީ އެއް އުފެއްދުން 

 ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުންްް  .29

 ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން  .30

 މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުން  .31
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 އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުުވމާއި ަވޒީފާ އިތުރުކުރުން  

 މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތްތައް ކުރިއެރުވުން .32

 އިތުރުކުރުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވާއި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް  .33

 ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތައް އިތުރުކުރުން  .34

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތްތައް ކުރިއެރުވުން .35

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރުން .36

 ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން  .37

 

 ޘަޤާފަތާއި ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުން 

 ކުޅިވަރުތަކާއި އާދަކާދަތައް ކުރިއެރުވުންޘަޤާފީ  .38

 ތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން .39

 ދިވެހިަބސް ދިރުވައި އާލާކުރުން .40

 

 ލުންެވރި މުޖުތަމައެއް ކަށަަވރުކުރުުވން ިވ

 ކުޑަކުރުން މޫސުމަށް އަންނަ ަބދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަަބުބން ކުރާ އަސަރުތައް  .41

 ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން .42

 ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި، ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން .43

ރަށުގެ އިހްތިޞާސް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ރައްޔިތުންނަށް ޭބނުންހިފޭފަދަ   .44

 ތަންތަން ގޮތުގައި މެނޭޖްކުރުން 

 ނަސްލާއި ޤުދުރަތީ ވަސީލާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުންރަށުގެ ދިރުންތަކުގެ  .45

 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން .46
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 މިންތީެގ ހަމަހަމަކަން 

 ން އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލު  .47

 ޤާއިމްކޮށްދިނުން ރިހާ ދާއިރާއަކުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް ހު .48

 

 ހިންުގން ހަރުދަނާކުރުމާއި އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން 

 ޕްލޭނިންގ، ަބޖެޓިން ފައިނޭންޝް އަދި ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނިޒާމްތައް ހަރުދަނާކުރުން  .49

ރަށުގެ ތަފާސްހިސާުބ ނަގައި ެބލެހެއްޓުމާއި ރަޖިސްޓްރީ އަދި ހުއްދަތަކުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުން އަދި ދަފްތަރުތައް   .50

 އެކުލަވާލައި ޤަވައިދުން އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުން  

 ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން  .51

ކައުންސިލް އިދާރާ މުވައްޒަފުންނަކީ ޒަމާނީ ޚިދުމަތްތަކަށް ޭބނުންވާ ސްކިލް އަދި ޓެލެންޓް ލިިބފައިވާ ވޯރކްފޯސްއަކަށް  .52

 ހެދުން 

 ސްމާޓް ސިޓީ ކައުންސިލް ) ޚިދުމަތްތައް އޮޓޮމޭޓް ކޮށް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުން( .53
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ކަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދަނީ އެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.ސީގެ ފަރާތުންނެވެ. ރަށުގެ ތަސީިބގޭކުޅުދުއްފުށީ  

ނަގައި ވާރޭފެން  ގައިީބސީ ތަކުގޭ  ަބއެއް. އެހެންނަމަވެސް   ފިލްޓަރ ކޮށްގެންނެވެސަޕްލައި ފެން  ުބއިމަށް ބޭނުންކުރަނީ  ގިނަ ގޭގޭގައި

  ތާންގީގައި ރައްކާކޮށް ބޭނުންކުރަމުންދެއެވެ. 

ރަށުގެ ޚި  ކަރަންޓުގެގަޑިއިރު    24  ށްކުޅުދުއްފުއްޓަ ފަރާތުންނެވެ.  ކޯޕަރޭޝަންގެ  ފެނަކަ  ދެމުންގެންދަނީ  ދުމަތް 

ޓްރާންގެ އަދި  ޖަނަރޭޓަރ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މެދުކެނޑުމެއްނެތި  ކަރަންޓް  ނެތި  ދަތިކަމެއް  އެއްވެސް   ވަނީމަރތައްވެސް ފޯސްތަކަށް 

 އިތުރަށް އިތުާބރު ކުރެވޭ ކޯޕަރޭޝަންއަށް ފެނަކަ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މެދުކެނޑުމެއްނެތި  ގަޑިއިރު 24 އަޕްގްރޭޑްކުރެވިފައިވެއެވެ. ކަރަންޓް

 . ސަަބެބވެ އެއް ޔަގީންވާ

. އަދި ދެއެވެދެމުންގެންފަރާތަކުން    2އަމިއްލަ  ފީއެއްނަގައިގެން     ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް  މިހާރު ރަށުގެ ގެތަކުން

މަސައްކަތްކުރެއެވެ.   އުކާލުމުގެ  ކުނި  އަމިއްލައަށްވެސް  ފަރުދުން  އާންމު  އެކިއެކި ހަމައެހެންމެ  ސަަބުބން  ކުނިކޮށީގެ 

 . ސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރަމުންނެވެސަރުކާރުން ވެމް.ކޯ. އާއި ހަވާލުކުރައްވައިގެން ކުނިކޮށި ހުއުނދަގޫތައްކުރިމަތިވާތީވެ 

ގޮތުން ހޯދައިދިނުމުގެ  ހައްލެއް  ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ  މައްސަލައަށް  މިނިސްޓްރީއިން   ކުނީގެ  އެންވަޔަރމަންޓް 

ކުޅުދުއްފުއްޓަށްގެނެސްފައެވެ ވަނީ  އެއިންސިނަރޭޓަރެއް  ެބހެއްޓުމާއި  އިންސިނަރޭޓަރ  އެހެންނަމަވެސް  މީހުން .  މަސައްކަތަށް 

 ކަންތައްތައް އަދި ވަނީ ނުފެށިއެވެ. ތަމްރީނުކުރުމުގެ 

 އި ފަވިރެފިކް ނިޝާންތައް ޤާއިމް ކުރެއި ޓްމާފެންހިންދާ ނިޒާގައި  ހި ނިމުނުއިރު މަގުވަޔަފިމަ  ރަތަފު މަގުހެދުމުގެ

ގެ ސްޓާފުން ކައުންސިލް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ޒަމާނުއްސުރެން ޭބއްވުމުގައި އަލިކޮށް މަގުތައް ދިއްލުމާއި މަގުތައް ވެ. ކުޅުދުއްފުށީނެތެ

އެހީތެރިކަން   ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއިންދިމާވާ ޮބޑެތި މައްސަލަތަށް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި އަދި  . ަބޖެޓުންނެވެ ގެކައުންސިލް ންޭބނުންކޮށްގެ 

ކައުންސިލުފޯރުކޮށްދީފައި  ޭބނުންތަކަށް އެކިއެކި ގޮންޖެހުމަކީ އެއް ޮބޑު އެންމެ މިމަސައްކަތަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދައެއް ޮބޑު ންވެއެވެ. 

 ކަށަވަރުކުރުމަށް  ރައްކާތެރިކަން ޔިތުންގެއް ރަ އަލިކުރުމަކީ އިތުރަށް ކުޅުދުއްފުށި  .ވެނުދިނުމެ ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން މަގުކޮންނަ

 މުހިންމު ކަމެކެވެ.
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ަބނދަރަކީ   އަންނަ  ތީމަންލަދުތިޮބޑުކުޅުދުއްފުށީ  ބޭނުންކުރަމުން  ރައްޔިތުން  ދަރެކެވެ. ނަބ  ޑުޮބ  ާބރޫރޫކާގެ 

 ވަނީ  ަބނދަރު ސަަބުބން ދުވަސްވުމުގެ ށްަބނދަރަ ަބނދަރުގައި ނެތެވެ. އަދިކަށީގެންވާ ޖާގަ އެ  އުޅަނދުތަކަށް ޭބނުންވާން،  މުއެހެންކަ

 ހޭދައެއް  ޮބޑު  އެކަމަށް ވެއްޓި މޫސުމެއްގައި ހޮޅަނގު ކޮންމެ ލައިޓްތައް ކަޑިންމައި ަބނދަރުގެ  ފައެވެ.ވެލަތި ހަލާކުވެ ޮބޑަށް ވަރަށް

އޭޑީީބގެ   ދަތިތަކަކާއި ކުރިމަތިވެއެވެ.އުޅަނދުތަށް ކައިރިކުރުމަށް  ފަދަ  ކޮޅުވެއްޓި  ގައި ރޭމްޕެއް ނެތުމުން. ަބނދަރުކުރަމުންނެވެ ދަނީ

 ގެ ޚިދުމަތް ފެށުމާއެކު. އެަބނދަރުއެަބދެއެވެ ކުރިޔަށް މަސައްކަތް އައު ބަނދަރެއް ޤާއިމް ކުރުމުގެލޯން އެހީގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށީގައި  

  އެވެ. މައްސަލަތަކަކަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެ ގިނަމިހާރު ކުރިމަތިވާ 

ޖާގައިގެ ގޮތުން  ހިނަވާގެއަކީމިދެ ހިނަވާގެ ހުރެއެވެ. ނަމަވެސް  2ގައި ގަުބރަސްތާނު 2 ކުޅުދުއްފުށީގައި                   

އަތޮޅުގެ   3އާާބދީ ޮބޑު އަދި  ކުޅުދުއްފުށި ފަދަ  ދަތި، މިޒަމާނާއި އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނެއް ނޫނެވެ.  

ހޮސްޕިޓަލެއް ޤާއިމް ވެފައި ހުރި އިރު، ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއެކު ހިނަވާގެއެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަކީ ރައްޔިތުން ޚިދުމަތްހޯދާ  

 މިވަގުތައްވެސް މުހިންމު ކަމެކެވެ. 

ކަތްތައް ކުޅުދުއްފުށީގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމާއި، ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ އެންމެހައި މަސައް              

 .ކުރަމުން އަންނަނީ ސިޓީ ކައުންސިލުންނެވެ. ރަށުގެ ގިނަ މިސްކިތްތަކަކީ ޒަމާންތަކެއްވެ އިތުރު މަރާމާތައް ބޭނުންވެފައިވާ ތަންތަނެވެ

. ޯބހިޔާވަހިކަމަށް  ވެކެމައްސަލައެ ޮބޑު ދިމާވެފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް ކުޅުދުއްފުށީގެ މައްސަލައަކީ ކަމުގެ ޯބހިޔާވަހި  

 ވަނަ އަހަރުއެވެ.   2007އެންމެ ފަހުން ގެވަޅު ދޫކޮށްފައިވަނީ    އިރުއަށް ވުރެ ގިނަ އާއިލާ ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ  1200ބޭނުންވެފައިވާ  

އުސްގެ މަސައްކަތް ރޯހަ  145ވަނަ އަހަރުއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ    2011އަދި ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް އެންމެފަހުން ފެއްޓިފައިވަނީ  

ވަނަ އަހަރު މީގެ ތެރެއިން 2020އާއި ހިސާަބށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.    2019އިން ފެށިގެން    2012ހުއްޓި  

ރު ވަނަ  އަހަ   2021ރޯހައުސް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް    105ރޯހައުސް މަރާމާތުކޮށް ރައްޔިތުންނާއި ހަވާލުކުރެވުނެވެ. އަދި    40

އެހެންނަމަވެސް    .ފާހަގަކުރަމެވެ ނެތްކަން ިބން ދޫކުރުމަށް ތިގޯަބންޑާރަ   ޮބޑުވެފައިވުމާއެކު ދަތިކަން ިބމުގެ ރަށުގައިފެށިފައިވެއެވެ.  

 ތަންކޮޅުގައި  ކުދި  ހާލުގައި ދަތި އާއިލާތައް ގިނަ  ފްލެޓް އަޅައިގެން ރައްޔިތުން ގެދޮރުވެރި ކުރެވޭނެ ިބން އަދި ރަށުގައި އެަބ އޮތެވެ.

ކަމުން  އިތުރުވަމުންނެވެ އަންނަނީ މައްސަލަތައް އިޖުތިމާޢީ އަދި ސިއްޙީ ސަަބުބން  ޖެހިފައިވުމުގެ އުޅެން އެހެން  އޮތް ރަށު.  ގައި 

 ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. 
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 ފޯރުކޮށްދިނުން   ޚިދުމަތް   ނަރުދަމާގެ   އަދި   ބޯފެން   ސާފު   ރައްޔިތުންނަށް   : 1  ޕޮލިސީ 

 މޫސުމުގައި ވެހޭ ވާރެ ަބހައްޓައިގެން ތާންގި  ސިމެންތި ގޭގައި ޒަމާނުންސުރެއްވެސް ރައްޔިތުންނަކީ ޅުދުއްފުށީކު

. ޒަމާން ކުރިއަރަމުންގޮސް ސިމެންތި ތަންގި ކަޅުހަމަށް ަބދަލުވެ މިހާރުވެސް ގިނަ ގޭގައި ކަޅުހަމުގައި ފެން ަބއެކެވެ ނެގި ފެން ވާރެ

ތަނުގެ ފެން ހުރިހާ ގެއަކަށް ލިުބން ރައްކާކޮށް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ ވުޖޫދަށް އައިސް އެ 

ދިއުމެ ފެނަށް  ސަޕްލައި  ދޫކޮށްލައި  ފެން  އައި  ނަގަމުން  ކަޅުހަމުގައި  ދިޔައީ  ފިލްޓަރކޮށް އެވެގެން  އިތުރަށް  ފެން  ސަޕްލައި  ވެ. 

ވެ. ގިނަ ދުވަސް ވާވަރަކަށް ރަށުގެ އެދިއުމަކަށެބޭނުންކުރުން ވެގެން ދިޔައީ ސިއްހަތަށް ރައްކާތެރި ފެން ހެޔޮ އަގުގައި ލިިބގެން ދިޔަ  

ސަަބުބން ޒަރޫރީ އެހެން ކަންކަމަށްވެސް    ވުމުގެޣައްޔަރުތަފެން ފަށަލަ ތުނިވެ ަބއެއް ހިސާުބތަކުގައި ފެން ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް  

 ވެ. އެގައި ބޭނުންކުރަމުން ދަނީ ސަޕްލައިފެނެގޭގޭއަދި ފެންވެރުމަށްވެސް ގިނަ 

ދޭންފަށާފައިވަނީ  ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންނަށް  ޚިދުމަތް  ނަރުދަމާގެ  އަހަރު    2010ގައި  ވަނަ 

 ެބމުންދެއެވެ.ލިހުރިހާ ގެއަކަށް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ކުޅުދުއްފުށީގެ ވެ. އެއެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.ސީއިންނެ
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 : ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން އަދި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން 1ޕޮލިސީ 

 ޤަވައިދުން ކޮންމެ ގޭީބސީއަކަށް ބޭނުންވާ ސާފު ޯބފެން ފޯރުކޮށްދިނުން : 1.1ޓާގެޓް 

 ގެ ކުރިން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އަގުތައް އެއްހަމަކުރުނ2024ް: 1.2ޓާގެޓް 

 ދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ޚިޤަވައިދުން ކޮންމެ ގޭީބސީއަކަށް ބޭނުންވާ ނަރުދަމާގެ : 1.3ޓާގެޓް 

 ޓަނުގެ ފެނުގެ ރިޒާވްއެއް ޤާއިމްކުރުން 3000ގެ ކުރިން 2025: 1.4ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 ފަރާތްތައް 

ރައްޔިތުންނަށް  :1.1ސްޓްރެޓަޖީ  

 ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން 

ފެން ޓެސްޓްކޮށް ކޮލިޓީ ެބލެހެއްޓޭނެ   :1.1.1ހަރަކާތް  

ހެލްތާ އިންތިޒާމް ގުޅިގެންޕަްބލިކް   އި 

 ކުރިއަށްގެންދިއުން 

 އެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.ސީ  ޕަްބލިކް ހެލްތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ސަޕްލައިފެން   :1.1.2ހަރަކާތް   ގޭީބސީއަކަށް  ކޮންމެ 

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

އެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.

 ސީ

 

 ވޯޓަރސެނިޓޭޝަން ޕްލޭނެއް ހެދުން  :1.1.3ހަރަކާތް  
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

އެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.

 ސީ
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ނަރުދަމާ އަދި  :1.2 ސްޓްރެޓަޖީ 

 ފެނުގެ އަގުތައް އެއްހަމަކުރުން

 ނަރުދަމާ އިން ނަގާ ފީ ކަޑާލުން: 1.2.1ހަރަކާތް  

 ކައުންސިލް     ✓

ޔޫޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ،  

ރަޢީސް އޮފީސް،  

 އެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.ސީ 

ޭބންޑް  : 1.2.2ހަރަކާތް   އަގުތައް ފެނުގެ  ތަކުގެ 

 ކައުންސިލް     ✓ މާލެއާއި އެއްހަމަކުރުން

ޔޫޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ،  

ރަޢީސް އޮފީސް،  

 އެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.ސީ 

ނަރުދަމާގެ   :1.3ސްޓްރެޓަޖީ  

 ދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ޚި

އެއްގޮތަށް : 1.3.1ހަރަކާތް   ޕްލޭންއާއި  ލޭންޑްޔޫސް 

ސަރަހައްދަކަށް ޚިނަރުދަމާގެ   ހުރިހާ  ދުމަތް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން. 

 އެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.ސީ  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ނަރުދަމާގެ މައްސަލަތައް ކުޑަކުރުމުގެ  : 1.3.2ހަރަކާތް  

ޤަވައިދުތަކާއި   ޚިދުމަތްގޮތުން   ބޭނުންކުރަނީ 

 އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
އެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.

 ސީ
 

ފެނުގެ ރިޒާވް  :1.4ސްޓްރެޓަޖީ  

 އިތުރުކުރުން

 ފެނުގެ ރިޒާވް އިތުރުކުރުން: 1.4.1ހަރަކާތް  
 ✓    

އެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.

 ސީ

 ކައުންސިލް

ރިޒާވް އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފެނުގެ  : 1.4.2ހަރަކާތް  

  ކައުންސިލް  ✓    ގޭިބސީ ތަކުގައި ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުވުން
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  ރައްޔިތުންނަށް   ހަކަތަ   ކަރަންޓާއި   ގޮތެއްގައި   އިތުބާރުހިފޭ   އަދި   ދެމެހެއްޓެނެވި   : 2  ލިސީ ޕޮ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

. ރަށުގައި ކަރަންޓް ޭބނުންކުރާ ނިސްަބތް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް  ރަށެކެވެ ލިބޭ  ޚިދުމަތް ކަރަންޓްގެ ގަޑިއިރު 24 ރަށަކީ

ކަރަންޓް  ޭބނުންވާ  ރަށަށް  އަޕްގްރޭޑްކޮށް  ވަރަށް  ޭބނުންވާ  ކަރަންޓް  ޖަނަރޭޓަރުތަށް  ބޭނުންކުރާ  ދިނުމަށް  ހަކަތަ  ދާއިރު  މައްޗަށް 

ކުރެއެވެ.ފެދިނުމަށްޓަކައި   މަސައްކަތް  ުބރަކޮށް  ވަރަށް  ކޯޕަރޭޝަންއިން  އިތުރު   ނަކަ  ހިސާބުތަކަށް  ޑްރޮޕްވާ  ވޯލްޓޭޖް  ރަށުގެ 

ށުގައި ޓްރާންސްފޯމަރުތައް ަބހައްޓައި ކޭބަލްތައްވެސް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރެވެމުން އެަބދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަ

 ކޮށް އަޕްގްރޭޑްކުރަމުން ގެންދެއެވެ. ޒަމާނާއެއްގޮތަށް ަބދަލު އްކުރިން ބަހައްޓާފައިވާ ކަރަންޓް ޑިސްޓިިބއުޝަން ފޮށިތަ

ހުރިހަކަތަ ދަކުރަނިވި  ޔާއި  މުގެގޮތުންކުރުކުޑަ    ހޭދަ  ކަރަންޓަށްކުރާ އެނިޒާމަށް ގަނެ  ނެދެ  އްރުޞަތުތަފު  އަށް 

  ރާވާފައެވެ.ކުރުމަށް ވާނީ އް ކެންތައްތަ ކަނަގި ވާސިލުވުމަށް
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 : ދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 2ޕޮލިސީ 

 ގޭީބސީއަކަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުން. ޤަވާއިދުން ކޮންމެ :  2.1 ޓާގެޓް

 އަކީ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ކަމުގައި ހެދުން.  30ކަރަންޓަށް ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކުރުމަށް ކަރަންޓް އުފައްދާ މިންވަރުގެ %: 2.2ޓާގެޓް 

 ކުޑަކުރުން 5ގެ ނިޔަލަށް % 2026ކަރަންޓް ބޭނުންކުރެވޭ ނިސްަބތް : 2.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 ފަރާތްތައް 

ޔަޤީންކަމާއެކު  :2.1ސްޓްރެޓަޖީ  

 ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުން 

ކަރަންޓް  :2.1.1ހަރަކާތް   ގޭީބސީއަކަށް  ކޮންމެ 

 ހަމަޖެއްސުންފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް 
 ފެނަކަ ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ކަރަންޓް  :2.2 ސްޓްރެޓަޖީ 

ފުރުސަތުތައް  އުފެއްދުމަށްހުރި 

 ދެނެގަތުން 

އޮއެ  : 2.2.1ހަރަކާތް   މޫދުގެ  އަދި  ވައި  އަވި، 

ހުރި  އުފެއްދުމުގެ  ކަރަންޓް  ޭބނުންކޮށްގެން 

ގޮތުން   ދެނެގަތުމުގެ  ކޮާބތޯ  ފުރުސަތުތަކަކީ 

 ދިރާސާކުރުން

 ކައުންސިލް   ✓  

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރމަނޓް، 

 ކްލައިމޭޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
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ކަރަންޓް  :2.3ސްޓްރެޓަޖީ  

 ބޭނުންކުރެވޭ ނިސްަބތް ކުޑަކުރުން 

ނިސްަބތް  : 2.3.1ހަރަކާތް   ބޭނުންކުރެވޭ  ކަރަންޓް 

މިސިޓީގައި   ގޮތުން  ބޭނުންކުރެވޭ ކުޑަކުރުމުގެ 

ރައްޓެހި  ތިމާވެއްޓާ  އާލާތްތަކަކީ  އިލެކްޓްރިކް 

އުސޫލެއް  ނުވަތަ  ޤަވާއިދެއް  ހެދުމަށް  އާލާތްތަކަކަށް 

 ކަނޑައެޅުން

  ކައުންސިލް ✓    ✓

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުން  : 2.3.2ހަރަކާތް  

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ކަރަންޓަށްކުރާ ހޭދަ ކުޑަކުރުމަށް  

 އުފެއްދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

  ކައުންސިލް    ✓ 
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 ގާއިމްކުރުން   ނިޒާމެއް   ނައްތާލާނެ   ކުނި   ގޮތެއްގައި   އެކަށީގެންވާ   : 3  ލިސީ ޕޮ 

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންއެއްގެ    . ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށްދެކުނުކޮޅުގައެވެ ރަށުގެ ހުންނަނީ ކުނިގޮނޑު ރަށުގެ

ށްއެަބދެއެވެ. އަދި ހަމަ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން އަންނައިރު، ކުނިކޮށި ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯ އާއި ހަވާލުކުރެވިގެން ކުރިއަ

 ޖެއްސުމަށް، ބޭނުންވާ ސަްބސިޑީ ހަމަނަގައި، މެނޭޖްކުރުމަށް ވެމްކޯ އާއި ހަވާލުކުރުމަށްއެހެންމެ، ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ގޭިބސީ ތަކުން ކުނި  

މީގެ އިތުރުން، ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރެއް ގެ ަބއިވެރިވުމާއެކު އެކަމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ.  ޔާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ވަނަ އަހަރަށް   2022ޖެކްޓްގެ ތެރެއިން  ކޮންސެޕްޓް ކުރަހައި މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވީނަމަވެސް، އޮފިޑް ޕްރޮޤާއިމް ކުރުމަށް  

 ސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ަބޖެޓް ކުރެވިފައިވާތީ، އޮފިޑް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން މި މަ

ރަށުގެ ގޭީބސީތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި ކުނިގޮނޑަށް އުކުމަށްޓަކައި ދެޕާޓީއަކުން އެފަރާތުގެ ލޮރީގައި ހަފުތާއެއްގެ މިހާރު  

 ދުވަހު އެމަސައްކަތް ކުރެވެއެވެ. ހަފުތާއެއްގެ ކުނި ގޭީބސީގައި ރައްކާކުރެވި ކުނިގޮނޑަށް ގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  1

މިގޮތަށް އުކާލެވޭ ކުނި، ސެގްރިގޭޓް ކޮށް ވަކި ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް މިހާރު ހަމަ ޖެހިފައެއް   ނަގައިގެންނެވެ.  ކުން ފީއެއްތަގޭީބސީ

ކުނި   އުކާލެވޭ  ކުނިކޮއްޓަށް  ފަރާތުންނެވެ.ނުވެއެވެ.  ފެނަކައިގެ  ކުރަމުންދަނީ  މެނޭޖު  ޤާއިމުކުރެވިފައި     އެތަނުގައި  ކުނިކޮށްޓެއް 

ދުވަހަ ދުވަހުން  އުކާކަން ވީނަމަވެސް  މޫދަށް  އަދި  ސަރަޙައްދަށް  ގަސްޯބ  ހޭޅިފަށާއި  ރަށުގެ  މިހާރުވެސް  ކުނި  ަބދިގެ  އުފެދޭ  ށް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ދު ކުނިކޮށީގެ  ވަހާއި  މެހީގެކުނިކޮށީގެ  އަދި  ރައްޔިތުންގެ ސަަބުބން    މާއި  އެސަރަހައްދުގެ  އުނދަގޫތައް،  ދިމާވާ 

ކުޅުދުއްފުށި ސްޓޭޑިއަމް އާއި އަފީފުއްދީން ސްކޫލް ޭބނުންކުރާފަރާތްތަކުން ވޭތުވެދިޔަތާ އުފުލާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، ވެމްކޯގެ އިތުރުން،  

ރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުން، ކުނިކޮށީގެ ވަހާއި، ޓަނުގެ ކުނި ހުސްކު  96000ވަނަ އަހަރު ކުނި ކޮށްޓަށް ޖަމާވެފައިވާ    2020ފަރާތުން  

 ދުމާއި އަދި މެހީގެ އުނދަގުލަށް ވަނީ އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ލިިބފައެވެ. 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީ   2019ނެސް ެބހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް  އިންސަނަރޭޓަރެއް ގެ  ކުނި ނައްތާލުމަށް

އިންސަނަރޭޓަރެއް ެބހެއްޓުމުގެ ޕްލެޓްފޯމް ޗޭންޖް އެންޑް އެނާރޖީގެ ފަރާތުން ކުރަމުންގެންދެއެވެ.  އޮފް އެންވަޔަރމަންޓް، ކްލައިމެޓް

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. އަދި ނިމި، އިންސިނިރޭޓާރ މިހާރު ވަނީ އިންސްޓޯލް  ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  

ދީ ޚިދުމަތަށް ތައްޔާރުކުރުމަކީ ނުހަނު މުހިންމު އްކަތް ކުރާނެ މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރެއިނިންއިންސިނަރޭޓަރުގެ ބޭނުން ކުރުމަށް، މި މަސަ

 ކަމެކެވ
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 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން  : 3ޕޮލިސީ 

 ކުރިން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުން.ގެ  2023:  3.1ޓާގެޓް 

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްގެންދިއުން 1ގެ ކުރިން ކުނި މަދުކުރުމަށް އުސޫލުތަކާއި ޤަވައިދުތައް އެކުލަވާލާ މަދުވެގެން އަހަރަކު  2023: 3.2ޓާގެޓް 

 ރިޑިއުސް، ރީޔޫޒް އަދި ރީސައިކަލް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިވެފައިވާ ަބޔަކަށް ހެދުން.  އަކީ 65ގެ ކުރިން ކިޔަވާކުދިންގެ % 2023: 3.3ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒު  

 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ކުނި މެނޭޖްކުރާނެ  :3.1ސްޓްރެޓަޖީ  

 ޤާއިމްކުރުންނިޒާމެއް 

މެނޭޖްކުރުމަށް  :3.1.1ހަރަކާތް   ކުނި  ސިޓީގެ  ކުޅުދުއްފުށީ 

 ވެމްކޯއާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުން 
 ވެމްކޯ ކައުންސިލް     ✓

ފޯރު   :3.1.2ހަރަކާތް   ޚިދުމަތް  މި  އަގެއްގައި  އެކަށީގެންވާ 

     ✓ ކޮށްދިނުމަށް ސަްބސިޑީ ހަމަޖެއްސުން

ރައިސުލްޖުމްހޫ

ރިއްޔާގެ  

 އޮފީސް

 ކައުންސިލް

 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ ޤާއިމް ކުރުން :3.1.3ހަރަކާތް  

 ކައުންސިލް     ✓

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އެންވަޔަރމަނޓް، ކްލައިމޭޓް  

 ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
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އެއް   :3.1.4ހަރަކާތް   އޮޑިޓް  ވޭސްޓް  ސިޓީލެވެލް 

 ތައްޔާރުކުރުން.
  ކައުންސިލް     ✓

ކުނި ރީސައިކަލް  :3.2 ސްޓްރެޓަޖީ 

 ކުރުމަށް ާބރުއެޅުމާއި ކުނި މަދުކުރުން

ރީސައިކަލް : 3.2.1ހަރަކާތް   ތެރެއިން  ާބވަތްތަކުގެ  ކުނީގެ 

ކުރެވޭނެ ާބވަތްތަކާއި އެާބވަތްތައް ރީސައިކަލް ކުރެވޭނެގޮތްތަކުގެ 

ޕްރޮގްރާމްތަކެއް   ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތުދިނުމަށް 

 ކުރިޔަށްގެންދިއުން

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އެންވަޔަރމަނޓް، ކްލައިމޭޓް  

ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ،  

 އެމް.އާރް.ސީ، ޔޫ.އެން 

ކުނި މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުންޏައްވާ ތަކެތި   :3.2.2ހަރަކާތް  

މަދުކުރުމަށް   ނިސްަބތް  އެތެރެވާ  ސިޓީއަށް  ކުޅުދުއްފުށި 

 ޤަވައިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ހެދުން. 

  ކައުންސިލް   ✓  

ރައްކާތެރިގޮތުގައި  :3.3ސްޓްރެޓަޖީ 

ކުނި މެނޭޖް ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭ 

ވިޔާފާރި  ސްކޫލްތަކާއި،  ގޮތުން، 

އިދާރާތަކާއި  ސަރުކާރުގެ  ތަކާއި، 

އާންމުން ސްކޫލް   ދަރިވަރުންނާއި 

އެވެއަރނަސް   ކުރުވުމަށް  އަހުލުވެރި 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވުމާއި ހިންގުން.

ކުނި މަދުކޮށް ރައްކާތެރިގޮތުގައި  ނައްތާލުމުގެ : 3.3.1ހަރަކާތް  

އަމާޒުކޮށް   ދަރިވަރުންނަށް  ސްކޫލް  އަށަގެންނެވުމަށް  އާދަތައް 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

 ސްކޫލްތައް ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ކުނި މަދުކޮށް ރައްކާތެރިގޮތުގައި  ނައްތާލުމުގެ : 3.3.2ހަރަކާތް  

އަދާކުރުމަށް  ޒިންމާ  ފަރުދީ  އަށަގެންނެވުމާއި  އާދަތައް 

އިދާރާތަކާއި  ތަކާއި، ސަރުކާރުގެ  ވިޔާފާރި  އަހުލުވެރިކުރުމަށް، 

 ހިންގުން. އާންމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 ސްކޫލްތައް

- 
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 ބެލެހެއްޓުން   މަރާމާތުކޮށް   މަގުތައް   މަގުހެދުމާއި   : 4  ލިސީ ޕޮ 

ފެންޮބޑުވާ ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ ވިއްސާރަ މޫސުމުގައްޔާއި ވާރެވެހޭ ދުވަސްތަކުގައި ރަށުގެ ޮބޑުަބއިގައި ފެންގަނޑުހެދި  

ށް މަގުތަކުގައި ހެދޭ ފެންގަނޑު ގޭގޭގެ މެދުގޯއްޗާއި ގޭތެރެއަށް ވަދެ ގޭގައި ބޭނުންކުރާ އެކިއެކި ސާމާނަ މިފަދަ ވިއްސާރައިގައި    ރަށެކެވެ.

މަޝްރޫއު އާދެއެވެ.    ގެއްލުންވަމުން ހެދުމުގެ  އަމީނީމަގު  ކުޅުދުއްފުށީ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ތެރެއިން  ފިޔަވަހީގެ  ފުރަތަމަ  މަގުހެދުމުގެ 

އެއަށްފަހު ދެވަނަ ފޭސްގެ ތެރެއިން ގިނަ މަގުތަކެއްގައި ތާރު އެޅި   2010ހަދަންފަށާފައިވަނީ   މަހުއެވެ.  ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް 

ޕްރޮޖެކްޓް ގެން ދިޔަ ނަމަވެސް މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްނުކުރާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ދެންނެވި  ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދި

ފެންތައް   ހެދޭ  ކާނުތަކުގެ  ކުރެވިފައިނުވާތީ،  ޤާއިމް  ނިޒާމެއް  ފެންހިންދާ  ވެސް ތަކުގައި  މަގުތަކުގައި  ަބއެއް  ހެދިފައިވާ  ނުހިނދި، 

ވަނަ އަހަރު ވަނީ ވަގުތީ ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން   2021މިފަދަ ތަންތަން ފާހަގަ ކުރެވި     ކުރިމަތިވެފައެވެ.ފެންހެދުމުގެ މައްސަލަ ވަނީ

 ފައެވެ. ޑްރެއިނޭޖް ޕިޓް ތަކެއް ހެދި މިފަދަ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ޕިޓް ތަކާއި ގުޅާލެވި މިމައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންގޮސް

ވަނަ އަހަރު ފެށިގެން ގޮސްފައިވީނަމަވެސް، ކުޅުދުއްފުށީގެ ޮބޑު ަބއެއްގެ މަގުތައް    2010  އުމަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫ

ކިލޯމީޓަރު މަގު ހެދެމުގެ މަސައްކަތް   8ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ތެރެއިން  2އަދިވެސް ވަނީ ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ނުހެދިއެވެ. މަގު ހެދުމުގެ  

ކުރެވެމުންނެވެ.   އަންނަނީ  ފެށުމަށް މިހާރު  މަސައްކަތް  ގެ  ޕްރީކާސްޓިންގް  ޤާއިމްކުރެވި،  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ސައިޓް  ރޯޑް  އެގޮތުން، 

މި މަޝްރޫއުގެތެރެއިން، އެކަށީގެންވާ ސްޓޯރމްވޯޓަރ ސިސްޓަމަކާއި، ޑީވޯޓަރިންގ ސިސްޓަމެއްގެ އަންނަނީ ތައްޔާރީތައް ވަމުންނެވެ. 

 ނީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެދުމުގެ މަތިން ޕްރޮޖެކްޓަގައި ހިމެނިފައެވެ. ފަޔަރ ހައިޑްރަންޓްގެ ނިޒާމްތައް ވައިތުރުން 

ކައުންސިލްގެ ކުޅުދުއްފުށީ މަގުތައް ދިއްލުމާއި މަގުތައް އަލިކޮށް ޭބއްވުމުގައި ޒަމާނުއްސުރެން މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ  

ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން މެދުވެރުކޮށެވެ. ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރަށުގެ މަގުތަކުގައި ޖަހާފާއިވާ މަގުަބއްތިތައް   ަބޖެޓްގެ ތެރެއިން 

ނުވަ މަރާމާތުކުރުމައެދުމުން  އެތަކެތި  ހަލާކުވުމުން  މަސައްކަތެކެވެ.  ތަ  އަންނަ  ކުރަމުން  ކައުންސިލުން  މެދުނުކެނޑި  ކުޅުދުއްފުށީ ކީ 

ގެ ފަރާތުން މަގުަބއްތި ލައިންތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

އަންނަނީ ފޯރުކޮށްދެމުން   ކުރަމުން  ކައުންސިލުން  މަސައްކަތް  ަބދަލުކުރުމުގެ  ލައިން  ަބދަލުކުރުމާއި،  މަގުަބއްތި  އަދި  ގެންދެއެވެ. 

މިކަމަށް ދޭންޖެހޭ ތާރޑްޕާރޓީއެއް މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތް އައުޓްސޯސް ކުރެވިގެންނެވެ. އެކި އެކި ފަރާތްތަކުން މަގު ކޮންނަ ފަރާތްތައް  

ހޭދަ ކުޑަ ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަން ފާހަގަ  ކައުންސިލުން މިމަސައްކަތައް ކުރާ  ސަމާލުކަން ދިނުމުކީ ނުހަނު މުހިންމު ކަމެކެވެ. އަދި 

ކުރިއަށްހުރި ކުރަމެވެ.  ރަށު ތެރެ އިތުރަށް އަލިކުރަންޖެހޭ ސަރަހައްދުތައް ފާހަގަ ކުރެވި، މަގުަބއްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ  

އަހަރުތަކަށް ރާވާލެވިފައެވެ. 
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 މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  : 4ޕޮލިސީ 

 ވަނަ ފޭސް ގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިންމުން. 2ގެ ނިޔަލަށް މަގުހެދުމުގެ  2023:  4.1ޓާގެޓް 

 ގަސްއިންދުމުގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން.ގެ ނިޔަލަށް ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ  2022: 4.2ޓާގެޓް 

 ގެ ނިޔަލަށް ސިޓީގެ މަގުތަކާއިގުޅޭ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް އެކަށައަޅައި ތަންފީޒު ކުރަން ފެށުން.  2023: 4.3ޓާގެޓް 

 ޕާރކިންޒޯންތަކާއި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ހަރުކުރުން.ގެ ނިޔަލަށް މިހާރު ހެދިފައިވާ މަގުތަކުގައި ސްޕީޑް ްބރޭކަރާއި   2022: 4.4ޓާގެޓް 

 . ގެ ނިޔަލަށް މިހާރު ހެދިފައިވާ މަގުތަކުގައި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ދުވާރުތައް ަބދަލު ކުރުން 2024: 4.5ޓާގެޓް 

 ވެފައިވާ ފެން ހިނދުމުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުންގެ ނިޔަލަށް މިހާރު ހެދިފައިވާ މަގުތަކަށް ދިމާ 2025: 4.6ޓާގެޓް 

 ވަނަ ފޭސްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން. 3ގައި މަގުހެދުމުގެ  2025: 4.7ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 ފަރާތްތައް 

 :4.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މަގުތައް 

 ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުން 

  2މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ   :4.1.1ހަރަކާތް  

 ✓ ވަނަ ފިޔަވަހި ނިންމުން 

 
✓    

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް  

ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ  

 އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ 

 ކައުންސިލް އާރު.ޑީ.ސީ، 

ފަޔަރ   :4.1.2ހަރަކާތް   މަގުތަކުގައި 

    ✓ ✓ ހައިޑްރަންޓް ހަރުކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް  

ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ  

 އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ 

އާރު.ޑީ.ސީ، ކައުންސިލް،  

 އެމް.އެން.ޑީ.އެފް
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ  :4.1.3ހަރަކާތް   ހެދުމުގެ  މަގު 

ރަނގަޅު  ނިޒާމް  ފެންހިންދާ  ތެރެއިން 

 ފެންވަރަކަށް ހެދުން          

✓ ✓    

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް  

ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ  

 އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ 

 އާރު.ޑީ.ސީ، ކައުންސިލް 

މަގުތަކުގައި ޑީވޯޓަރިންގ ހޮޅި  :4.1.4ހަރަކާތް  

    ✓ ✓ އެޅުން       

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް  

ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ  

 އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ 

 އާރު.ޑީ.ސީ، ކައުންސިލް 

ޕޭވްމަންޓްތަކަކީ  :4.1.5ހަރަކާތް   މަގުތަކުގެ 

ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށާއި ދުވަސްވީ  

 ޭބނުންކުރެވޭ ތަންތަނަށް ހެދުންމީހުނަށް 

✓ ✓    

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް  

ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ  

 އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ 

 އާރު.ޑީ.ސީ، ކައުންސިލް 

ަބއްތި  :4.1.6ހަރަކާތް   މަގު  މަގުތަކުގައި 

    ✓ ✓ ހަރުކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް  

ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ  

 އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ އެންޑް 

 

ޓްރެފިކް  :4.1.7ހަރަކާތް   މަގުމަތީގައި 

 ނިޝާންތައް ކުރެހުން 
 އާރު.ޑީ.ސީ، ޕޮލިސް  ކައުންސިލް    ✓ ✓

ތަކުގައި  :4.1.8ހަރަކާތް   މަގު 

 ނަންޯބޑުހަރުކުރުން 
  ކައުންސިލް    ✓ ✓
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މަގު   :4.2 ސްޓްރެޓަޖީ 

ފެހިކަން  ރަށުގެ  ހަދާއިރު 

ޑިޒައިން ނުގެއްލޭ   ގޮތައް 

 ކުރުން

ގަސްއިންދާނެ : 4.2.1ހަރަކާތް   މަގުތަކުގައި 

 ތަންތަން ކަނޑައެޅުން 
  ކައުންސިލް    ✓ ✓

އިންދާ  : 4.2.2ހަރަކާތް   ގަސް  މަގުތަކުގައި 

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓   ބެލެހެއްޓުން 

މަގުތަކަކީ   :4.3ސްޓްރެޓަޖީ  

ގޮތެއްގައި   ދެމެހެއްޓެނެވި 

 ބެލެހެއްޓޭތަނަކަށް ހެދުން. 

ބޭނުންކުރުމާއި  : 4.3.1ހަރަކާތް   މަގު 

ޤަވައިދުތައް   މުނިސިޕަލް  ގުޅުންހުރި 

 ހަރުދަނާކުރުން

  ކައުންސިލް ✓    ✓

މަރާމާތުރުކުރުމުގެ : 4.3.2ހަރަކާތް   މަގުތައް 

 ކަންކަން ކުރިޔަށްގެންދިއުން 
 ޕަްބލިކް ވާރކްސް  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

މަގު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ  : 4.3.3ހަރަކާތް  

އުސޫލުތައް  ޒިންމާދާރުކުރުމަށް  ފަރާތްތައް 

 ހަރުދަނާކުރުން

  ކައުންސިލް ✓    ✓

މަގުތަކުގެ : 4.3.4ހަރަކާތް   ހުރި  ނުހެދި 

އަޅައި  ވެލި  ކޮށް،  އެއްވަރު  ިބންގަނޑު 

 އެމަގުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުން

 ޕަްބލިކް ވާރކްސް  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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މިހާރު   :4.4ސްޓްރެޓަޖީ  

ހެދިފައިވާ މަގުތަކުގައި ސްޕީޑް  

ޕާރކިންޒޯންތަކާއި  ްބރޭކަރާއި 

ނިޝާންތައް   ޓްރެފިކް 

  ހަރުކުރުން.

 

މިހާރު ހެދިފައިވާ މަގުތަކުގައި  : 4.4.1ހަރަކާތް  

 ސްޕީޑް ްބރޭކަރ ހަރުކުރުން.
 ޕޮލިސް  ކައުންސިލް     ✓

މިހާރު ހެދިފައިވާ މަގުތަކުގައި  : 4.4.2ހަރަކާތް  

ނިޝާންތައް   ޓްރެފިކް  ޕާރކިންޒޯންތަކާއި 

 ހަރުކުރުން.
 ޕޮލިސް  ކައުންސިލް     ✓

މިހާރު   :4.5ސްޓްރެޓަޖީ  

ހެދިފައިވާ މަގުތަކުގައި ހާއްސަ 

އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް  

ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ދުވާރުތައް  

 ކުރުން. ަބދަލު 

މިހާރު ހެދިފައިވާ މަގުތަކުގައި  : 4.5.1ހަރަކާތް  

ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް  ހާއްސަ 

 ޕަްބލިކް ވާރކްސް  ކައުންސިލް   ✓   ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ދުވާރުތައް ަބދަލު ކުރުން.

މިހާރު ހެދިފައިވާ މަގުތަކުގެ  : 4.6.1ހަރަކާތް    :4.6ސްޓްރެޓަޖީ  

 ސިސްޓަމްތައް ރަނގަޅުކުރުން.ޑްރެއިނޭޖް 
 ޕަްބލިކް ވާރކްސް  ކައުންސިލް   ✓ ✓ ✓

މަގުހެދުމުގެ   :4.7ސްޓްރެޓަޖީ  

 ވަނަ ފޭސްގެ ފެށުން. 3

ވަނަ ފޭސްގެ    3މަގުހެދުމުގެ  : 4.7.1ހަރަކާތް  

  ✓    އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް  

ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ  

 އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ،އެންޑް 
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 ބެލެހެއްޓުން   ހަދައި   ތަންތަން   ފަދަ   ޓާރމިނަލް   ފެރީ   ފާލާމާއި   ބަނދަރާއި،   : 5  ޕޮލިސީ 

ރަށްތަކުންނާއި،   އަންނަޮބޑުތިލަދުންމަތީގެ  ބޭނުންކުރަމުން  ޮބޑު   ކުޅުދއްފުށިން  ކާރުާބރު  ަބނދަރަކީ  އުތުރު 

ފެރީ ލޯންޗު އަދި ސަޕްލައި އޮޑިތަކުގެ އިތުރުން ރަށުގައި ދުއްވާ ސަޕްލައި އޮޑިފަހަރާއި، މަސްދޯނިތަކާއި، ބަނދަރެކެވެ. މިގޮތުން  

އަންނަ ބޭނުންކުރަމުން  އޮޑިފަހަރުވެސް  ދަތުރުކުރާ  މާލެ  އަދި  މިަބނދަރެވެ.ލޯންޗު  ިބޔަ    ނީ  ދުއްވާ  ވަދެ ރަށުގައި  އޮޑިފަހަރު 

އިތުރު  ހަލާކުވެ  ޮބޑަށް  ވަރަށް  ވަނީ  ބަނދަރު  ސަަބުބން  ދުވަސްވުމުގެ  އިތުރުން  ކުޑަވުމުގެ  ަބނދަރު  މިދެންނެވި   ބަނދަރުކުރުމަށް 

ސިލުން ގަވާއިދުން ަބދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކައުން. މީގެ އިތުރުން ބަނދަރުގެ ކަޑިންމައި ލައިޓްތައް  މަރާމާތަށް ޭބނުންވެފައެވެ

ކުރެއެވެ.  ކުރަމުންއަންއިރު،   ޚަރަދެއް  ޮބޑު  މިކަމަށް  ނެތުމުންަބނދަރުކައުންސިލުން  ރޭމްޕެއް   އުޅަނދުތަށް ފަދަ  ކޮޅުވެއްޓި  ގައި 

 މަސައްކަތް  ދަތިތަކަކާއި ކުރިމަތިވެއެވެ. އޭޑީީބގެ ލޯން އެހީގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އައު ބަނދަރެއް ޤާއިމް ކުރުމުގެ ކައިރިކުރުމަށް

   އެވެ. މައްސަލަތަކަކަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެ ގިނަމިހާރު ކުރިމަތިވާ  ގެ ޚިދުމަތް ފެށުމާއެކު. އެަބނދަރުއެަބދެއެވެ ކުރިޔަށް

. އަދި ކައުންސިލްގެ ަބޖެޓުން ޚަރަދުން ހުއްޓެވެ އެަބ ބަނދަރުގައި ހެދިގެންދާ އަލަށް މިހާރު ޓާމިނަލްއެއް ފެރީ

ގާއިމްކުރެވިފައެވެ. މި ދަތުރުހިޔާ ވަނަ އަހަރު    2021ކުރެވިފައިވާ ދަތުރުހިޔަލެއް އުތުރު ބަނދަރުގައިވެސް ވަނީ  ކުރެވިގެން އިމާރާތް

ށް ގެ ޚިދުމަތް އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފެށިގެންދިޔުމުން، ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޒިޔާރާތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ބަނދަރު ޭބނުންކުރާ ފަރާތްތަކަ

  އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް ލިިބގެން ދާނެއެވެ. 
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 ބަނދަރާއި، ފާލާމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެއްޓުން  : 5ޕޮލިސީ 

 ަބނދަރަކީ ޤަވައިދުން ބެލެހެއްޓިގެންދާ ތަނަކަށް ހެދުން:  5.1ޓާގެޓް 

 ތަނަކަށް ހެދުމަށް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ބިންތަކެއް ދޫކުރުންގެ ކުރިން ަބނދަރަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓޭ  2023: 5.2ޓާގެޓް 

 ގެ ކުރިން ބަނދަރަކީ ހިތްފަސޭހަ ފެހި ތަނަކަށް ހެދުން  2023: 5.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ފަރާތްތައް 

ބަނދަރު  :5.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ެބލެހެއްޓުމުގެ ހަރުދަނާ  

 އުސޫލުތަކާއި ޤަވައިދުތައް ހެދުން 

މިހާރު ހެދިފައިހުރި ޤަވައިދު ތަކާއި  :5.1.1ހަރަކާތް  

ދިރާސާކޮށް  ަބދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  އުސޫލުތަކަށް 

 ަބދަލުގެނައުން. 

✓    
✓ 

 
  ކައުންސިލް

ގޮތެއްގައި  ބަނދަރު   :5.1.2ހަރަކާތް   ދެމެހެއްޓެނިވި 

 ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ހާރަބރ   :5.1.3ހަރަކާތް   ބެލެހެއްޓުމަށް  ބަނދަރު 

 އޮފިސަރުންގެ  ދައުރު ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުން
 ކައުންސިލް ✓    ✓
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ަބނދަރަކީ  :5.2 ސްޓްރެޓަޖީ 

ދެމެހެއްޓެނީވި ގޮތަކަށް  

 ބެލެހެއްޓޭނެ ތަނަކަށް ހެދުން. 

ވިޔަފާރި  : 5.2.1ހަރަކާތް   ސަރަހައްދުން  ބަނދަރު 

ކުރިމަތި  ިބންތަކަށް  އެ  ކަނޑައަޅާ  ބިންތަކެއް  ކުރާނެ 

 ލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

✓ 

 
 

✓ 

 
  ކައުންސިލް  

ސަރަހައްދަކުން ބަނދަރާއި ދުރުނޫން : 5.2.2ހަރަކާތް  

ލުމުގެ  ކުރިމަތި  ކަނޑައަޅާ  ިބންތަކެއް  ގުދަންކުރާނެ 

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން.

✓ 

 
  ކައުންސިލް   ✓ 

ގޮތުން : 5.2.3ހަރަކާތް   އިތުރުކުރުމުގެ  އާމްދަނީ 

އިސްތިހާރުޯބޑު   ޑިޖިޓަލް  ސަރަހައްދުގައި  ބަނދަރު 

 ހަރުކޮށް ކުއްޔަށް ދިނުން

 
✓ 

 
 

✓ 

 
  ކައުންސިލް 

ަބނދަރަކީ  :5.3ސްޓްރެޓަޖީ  

ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް 

 ހިތްފަސޭހަ ތަނަކަށް ހެދުން. 

ފިނި  : 5.3.1ހަރަކާތް   ސަރަހައްދުގައި  ބަނދަރު 

 މައިޒާން ތަރައްޤީކުރުން
  ކައުންސިލް     ✓

ހިތްގައިމު : 5.3.2ހަރަކާތް   ސަރަހައްދަކީ  ބަނދަރު 

ހެދުމަށް   ތަނަކަށް  ފެހި  ގަސްއިންދުމުގެ ފިނި 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން.

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 
 

މުއައްސަސާތައް، ސްކޫލްތައް، 

 ޖަމިއްޔާތައް
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 ހަމަޖެއްސުން   އިންތިޒާމް   ކަށުކަމާކެމީގެ   ޤަބުރުސްތާނާއި   : 6  ޕޮލިސީ 

ހިސާުބން   ނެގުނު  މުއައްޒަފުން  ބެލެހެއްޓުމަށް  ގަުބރަސްތާން  ގުޅިގެން  ަބދަލުވުމާ  ކައުންސިލްތަކަށް  ރަށުއޮފީސްތައް 

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން މިހާރު ކުރެވެމުންދަނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަ ޤަުބރުސްތާނުގާއި ކަށުކާމެކީގެ އިންތިޒާމްވަނީ ހަރުދަނާވެގެންގޮސްފައެވެ.  

 ންދޯއްތަކެއްޗާއި، ސަށް ޭބނުންވާ އެހެނިހެން  ކަށުކަމާގެކީގެ ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާ ކަފުން އަދި އެކަމަ  .މުއައްޒަފުން ޭބނުންކޮށްގެނެވެ

 ފައިވެއެވެ.  ހަމަ ޖެހި ދީލަތި އެހީއާއެކު ރުމަވެރިންގެދަ

ޖާގައިގެ ގޮތުން ދަތި، މިޒަމާނާއި   ހިނަވާގެއަކީ މިދެ  ހިނަވާގެ ހުރެއެވެ. ނަމަވެސް    2ގައި  ގަުބރަސްތާނު  2ކުޅުދުއްފުށީގައި  

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ޚިދުމަތްހޯދާ   3އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނެއް ނޫނެވެ. ކުޅުދުއްފުށި ފަދަ އާާބދީ ޮބޑު އަދި  

ރައްޤީ ކުރުމަކީ މިވަގުތައްވެސް މުހިންމު ހޮސްޕިޓަލެއް ޤާއިމް ވެފައި ހުރި އިރު، ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއެކު ހިނަވާގެއެއް ތަ

ކުރަހައި ބިންކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް   އަކާއި، އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މައްޔިތުން ހިނެވޭނެ އިންތިޒާމާއެކު، އައު ހިނާގެއްމޯޗަރީ  ކަމެކެވެ.

 އަންނަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.  

ލަކާއި އަންހެޖުންގެ ޕޫލެއް އެކުލަވާލެވިފައި ވެއެވެ. މީހުން  މީހުން ހިނެވުމަށް އެކަމަށް ތަމްރީންވެފައިވާ ފިރިހެނުންގެ ޕޫ 

ގެ ހިނެވުމަށް ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މި ޕޫލްގެ ތެރެއިން މީހުން ނަގަމުން ގެންދާ އުޞޫލުން ދަނީ ހިނެވުމަށް މީހުން ހަމަޖައްސަމުންނެވެ. މީ

 ދަ މީހުންނަށް ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދެވެމުން ގެންދެވެއެވެ. އިތުރުން މައްޔިތާގެ ފަރާތުން މީހާ ހިނަވަން ޭބނުންވާނަމަ އެގޮތަށް އެފަ
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 ޓާގެޓްތައް:ޤަބުރުސްތާނާއި ކަށުކަމާކެމީގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން : 6ޕޮލިސީ 

 ގަުބރުސްތާނު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުންދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި :  6.1ޓާގެޓް 

 މައްޔިތުން ޤަވައިދުން ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ރަނގަޅު އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން: 6.2ޓާގެޓް 

 ގެ ނިޔަލަށް ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ އައު ހިނަވާގެއެއް ތަރައްޤީ ކުރުން 2022: 6.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ފަރާތްތައް 

ގަުބރުސްތާނު   :6.1ސްޓްރެޓަޖީ  

 ބެލެހެއްޓުން 

ސާފުކޮށް   :6.1.1ހަރަކާތް   ގަުބރުސްތާނު  ދެ 

 ބެލެހެއްޓުން 
  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

އައު  ދެ   :6.1.2ހަރަކާތް   ވަށާފާރު  ގަުބރުސްތާނުގެ 

 ކުރުން
  ކައުންސިލް   ✓ ✓ 

މައްޔިތުން   :6.2 ސްޓްރެޓަޖީ 

އިންތިޒާމް  ވަޅުލުމުގެ 

 ހަމަޖެއްސުން

އެންމެހާ : 6.2.1ހަރަކާތް   ވަޅުލުމުގެ  މައްޔިތުން 

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ މައްޔިތުން  : 6.2.2ހަރަކާތް  

 ފަރާތްތައް ތަމްރީންކުރުން 
 ކައުންސިލް ✓  ✓  ✓

 އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ



 

       37 
 

ތަމްރީން : 6.2.3ހަރަކާތް   ކަށުކަމާކެމީގެ 

 އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް  ✓  ✓  ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިޔަށްގެންދިއުން

އައު ހިނަވާގެ  :6.3ސްޓްރެޓަޖީ  

 ތަރައްޤީ ކުރުން

ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ އައު ހިނަވާގެއެއް : 6.3.1ހަރަކާތް  

 ތަރައްޤީ ކުރުން.
  ކައުންސިލް     ✓
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 ބެލެހެއްޓުން   މިސްކިތްތައް   : 7  ޕޮލިސީ 

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމާއި، ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން  

ތަ ބޭނުންވެފައިވާ  މަރާމާތައް  އިތުރު  ޒަމާންތަކެއްވެ  މިސްކިތްތަކަކީ  ގިނަ  ރަށުގެ  ކައުންސިލުންނެވެ.  ސިޓީ   ންތަނެވެ. އަންނަނީ 

 ޚާއްޞަކޮށް  ރަމަޟާންމަހަށް އަހަރު ކޮންމެ އިތުރުން މީގެމެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުރެވެމުންއަންނަ މަސައްކަތެކެވެ.   މަރާމާތަކީ މިސްކިތްތަކުގެ

 ރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރަމުން ގެންދެއެވެ. ޒީނަތްތެރިކު މަރާމާތުކުރެވި މިސްކިތްތައް

ޤަވާއިދުން މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ   ސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން އިމާމުން އައްޔަނުކޮށް،އި ނަމާދުކުރުމަށް ފަސްވަގުތު މިސްކިތްތަކުގައި  

. މިސްކިތްތައް ސާފުކުރުމާއި މިސްކިތަށް ހުރެއެވެ މިސްކިތް 5 ކުރާ ހުކުރު ކުޅުދުއްފުށީގައިމަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރަމުންދެއެވެ.  

  ރެވެމުންދެއެވެ.މުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ ަބޖެޓްގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހި މެދުނުކެނޑި ކުބޭނުންވާ އެންމެހައި އާލާތް ހޯދު
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 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން  : 7ޕޮލިސީ 

 ޤަވައިދުން މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން:  7.1ޓާގެޓް 

 ކުރުމާއެކު އަވިން ކަރަންޓް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދިއުންގެ ނިޔަލަށް މިސްކިތްތައް އޭސީ  2024: 7.2ޓާގެޓް 

 މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން. 2ގެ ކުރިން  2026: 7.3ޓާގެޓް 

 ގެ ކުރިން މިސްކިތްތަކުގެ ގޯތިތެރޭގެ ލޭންޑްސްކޭޕިންގ ހަދައި، ގަސް އިންދައި ރީތި ކުރުން 2024: 7.4ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ފަރާތްތައް 

މިސްކިތްތައް   :7.1ސްޓްރެޓަޖީ  

 ބެލެހެއްޓުން 

ފޮޅާ  :7.1.1ހަރަކާތް   ޤަވައިދުން  މިސްކިތްތައް 

ޭބނުންވާ   އެކަމަށް  އަދި  ވަސީލަތްތައް  ސާފުކުރުން 

 ހޯދުން 

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

މަރާމާތުކޮށް  :7.1.2ހަރަކާތް   މިސްކިތްތައް 

 އާާބތުރަފިލުވުން 
  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

މިސްކިތްތައް   :7.2 ސްޓްރެޓަޖީ 

 އޭސީ ކުރުން 

އޭސީކޮށް : 7.2.1ހަރަކާތް   މިސްކިތްތައް 

އަވިން ހަކަތަ ކަރަންޓަށްކުރާ ހަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން  

 އުފެއްދޭނޭ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

 ކައުންސިލް   ✓ ✓ 
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މިސްކިތްތަކުގެ  :7.3ސްޓްރެޓަޖީ  

ލޭންޑްސްކޭޕިންގ  ގޯތިތެރޭގެ 

ރީތި  އިންދައި  ގަސް  ހަދައި، 

 ކުރުން

 މިސްކިތް ިބނާކުރުން  2އައު : 7.3.1ހަރަކާތް  

 ކައުންސިލް ✓ ✓   
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ، 

 އަމިއްލަފަރާތްތަކުން 

މިސްކިތްތަކުގެ  :7.4ސްޓްރެޓަޖީ  

ލޭންޑްސްކޭޕިންގ  ގޯތިތެރޭގެ 

ރީތި  އިންދައި  ގަސް  ހަދައި، 

 ކުރުން

ގޯތިތެރޭގެ : 7.4.1ހަރަކާތް   މިސްކިތްތަކުގެ 

 ލޭންޑްސްކޭޕިންގ ހަދައި، ގަސްއިންދާ ރީތި ކުރުން
 ޖަމިއްޔާތައް ކައުންސިލް    ✓ 
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 ކަށަވަރުކުރުން   ބޯހިޔާވަހިކަން   : 8  ޕޮލިސީ 

. ޯބހިޔާވަހިކަމަށް ޭބނުންވެފައިވާ  ވެކެމައްސަލައެ ޮބޑު ދިމާވެފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް ކުޅުދުއްފުށީގެ މައްސަލައަކީ ކަމުގެ ޯބހިޔާވަހި

ދިރިއުޅެމުންދާ  1200 ރަށުގައި  އާއިލާ  ގިނަ  ވުރެ  ދޫކޮށްފައިވަނީ    އިރުއަށް  ގެވަޅު  ފަހުން  އަހަރުއެވެ.  2007އެންމެ  އަދި   ވަނަ 

ރޯހައުސްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓި   165ޕްރޮޖެކްޓުގެ  ވަނަ އަހަރުއެވެ. މި    2011ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް އެންމެފަހުން ފެއްޓިފައިވަނީ  

 40ވަނަ އަހަރު މީގެ ތެރެއިން  2020އާއި ހިސާަބށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.    2019އިން ފެށިގެން    2012

ވަނަ  އަހަރު   2021ކަތް  ރޯހައުސް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައް  105ރޯހައުސް މަރާމާތުކޮށް ރައްޔިތުންނާއި ހަވާލުކުރެވުނެވެ. އަދި  

އެހެންނަމަވެސް    .ފާހަގަކުރަމެވެ ނެތްކަން ިބން ދޫކުރުމަށް ތިގޯަބންޑާރަ   ޮބޑުވެފައިވުމާއެކު ދަތިކަން ިބމުގެ ރަށުގައިފެށިފައިވެއެވެ.  

 ތަންކޮޅުގައި ކުދި ހާލުގައި ދަތި އާއިލާތައް ގިނަ  ފްލެޓް އަޅައިގެން ރައްޔިތުން ގެދޮރުވެރި ކުރެވޭނެ ިބން އަދި ރަށުގައި އެަބ އޮތެވެ.

ކަމުން  އިތުރުވަމުންނެވެ އަންނަނީ މައްސަލަތައް އިޖުތިމާޢީ އަދި ސިއްޙީ ސަަބުބން  ޖެހިފައިވުމުގެ އުޅެން އެހެން  އޮތް .  ރަށުގައި 

 ވެ.ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެ
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 ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރުކުރުން  : 8ޕޮލިސީ 

 ގެ ނިޔަލަށް ޯބހިޔާވެހިކަމަށް ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުން  2022:  8.1ޓާގެޓް 

 އާއިލާއަށް ޯބހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  1000ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ޯބހިޔާވެހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު : 8.2ޓާގެޓް 

 ގެ ނިޔަލަށް ތަރިކައިން ިބން ލިެބންވާ ފަރާތްތަކަށް ިބން ހޯދައިދިނުން  2022: 8.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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އެހެނިހެން  ތަންފީޒުކުރުމަށް   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ 

 ފަރާތްތައް 

ޯބހިޔާވެހިކަން   :8.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް މިންކުރެވޭނެ 

 ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

މިންވަރު   :8.1.1ހަރަކާތް   ޭބނުންވާ  ޯބހިޔާވެހިކަމަށް 

 ދެނެގަތުމުގެ ތަފްސީލް ދިރާސާއެއް ހެދުން
  ކައުންސިލް ✓    ✓

ޯބހިޔާވެހިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ   :8.1.2ހަރަކާތް  

 ޑޭޓާޭބސްއެއް ޤާއިމްކުރުން
  ކައުންސިލް     ✓

ދޭނެ  :8.1.3ހަރަކާތް   ޕޮއިންޓް  ޯބހިޔާވެއިކަމަށް 

 ހަރުދަނާ އުސޫލެއް އެކުލަވާލުން
  ކައުންސިލް     ✓

ޯބހިޔާވެހިކަން  :8.2 ސްޓްރެޓަޖީ 

 ހޯދައިދިނުން 

ރޯހައުސް ނިންމާ    105ނުނިމި ހުރި  : 8.2.1ހަރަކާތް  

 އޭގެ ހައްޤުވެރިންނަށް ހަވާލުކުރުން.
 ކައުންސިލް     ✓
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އައު މަޝްރޫޢުއެއް  : 8.2.2ހަރަކާތް   ޯބހިޔާވެހިކަމުގެ 

 ކުރިޔަށްގެންދިއުން
 ކައުންސިލް    ✓ 

މިނިސްޓްރީ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، 

ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓަކްޗަރ، ފައިނޭންޝަލް 

 އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް 

ަބންޑާރަ : 8.2.3ހަރަކާތް   ނުކުރެވިހުރި  އިމާރާތް 

ފުރުސަތުތައް  ކުރުމަށްހުރި  އިމާރާތް  ގޯތިތަކަށް 

 ތަނަވަސްކޮށްދިނުން 
 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

މިނިސްޓްރީ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، 

ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓަކްޗަރ، ފައިނޭންޝަލް 

 އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް 

ޕަްބލިކް ޕްރިވެޓް ޕާރޓްނަރޝިޕް ގެ : 8.2.4ހަރަކާތް  

  ކައުންސިލް   ✓   ތެރެއިން ޯބހިޔާވެހިކަމުގެ މަޝްރޫއުއެއް ހޯދުން

ޯބހިޔާވެހިކަމުގެ   :8.3ސްޓްރެޓަޖީ 

ލުއި  ތަރިކައިން  މައްސަލައަށް 

 ހޯދައިދިނުން 

ގޯތިތަކުގެ ތެރެއިން  : 8.3.1ހަރަކާތް   ދުވަސްވީ ފަޅު 

އެގޯތިތައް   ފާހަގަކޮށް  ގޯތިތައް  ނިޔާވެފައިވާ  ވެރިމީހާ 

ކުރުމަށް   ރަޖިސްޓްރީ  ފަރާތްތަކަށް  ވާރުތަވާ 

 އުސޫލެއްހަދާ އިޢުލާން ކުރުން.

  ކައުންސިލް     ✓
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އަދި މިއާއިއެކު އިޖުތިމާޢީ ގުޅުން   ކަމެކެވެ.  މުހިއްމު  މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުމަކީ ވަރަށް  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި އިޖުތިމާއީ 

 ަބދަހިކޮށް، ހިތްހަމަޖައްސާލާ، ހިތްފަސޭހަ ކޮށްލުމަށް މައިޒާންތައް ޤާއިމު ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. 

ޒުވާނުން   ދިއުމުގެ  އުޤުވެރިކަމާޝަކުޅުދުއްފުށީ  ދާ  ކުރިއަށް  ޒަމާން  ނަމަވެސް  އެހެން  ފުޓުޯބޅައެވެ.  ކުޅިވަރަކީ  ކުޅޭ  އެކު 

އެވެ. ރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ހާއްސަކުރެވިގެން ދެއެަބތެރެއިން މިހާރު އިތުރު ކުޅިވަރުތައް ތައާރަފްކުރެވި ކުޅިވަރު ދިރުވާ އާލާވެގެން  

ކުޅުދުއްފުށީ ންނެވެ.  ކުޖަމިއްޔާތަ  ރަށުގެ ކްލަްބ  އަންނަނީ  ންމުދަނޑުތައް ބަލަހައްޓަޓުޯބޅަ  ފު  3ދަނޑާއި ސްޓޭޑިއަމް އޮވެއެވެ.    ފުޓުޯބޅަ  3

މުވައްޒަފުންނެވެ.  އެމްޕަވަރމަންޓްގެ  ކޮމިއުނިޓީ  ބަލަހައްޓަމުން އަންނަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް   ސްޓޭޑިއަމް 

 މްވުމެވެ. މިވަގުތު ޒުވާނުން އެންމެ ޭބނުންވާ އެއްކަމަކީ ގިނަ ކުޅިވަރުތައް ކުޅެވޭނެފަދަ މަލްޓިޕާރޕޮސް ސްޕޯރޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ޤާއި

މިކުޅިވަރުތައް ، މޮޓޯ ރޭސިންގ އަދި ީބޗް ކުޅިވަރުތަކަކީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކުޅިވަރުތަކެވެ.  ފިންކައިޓް ސާ

ސިނަމާ މިހާރު ކުޅުދުއްފުށީގައި ޕީއެސްއެމްއިން ޤާއިމް ކޮށްފައިވާ  ކުޅެވޭނެ މަގުފަހި ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުން ދެއެވެ.  

ޚިދުމަތް އެތަނުގެ  ސަަބުބން  ހަލާކުވުމުގެ  ލިެބމުންނުދެއެވެ.    ާބވެ  ސިނަމާއަކާއިރައްޔިތުންނަށް  އި ލައިްބރަރީއަކާ   އެހެންކަމުން، 

   މިއުޒިއަމްއެއް ޤާއިމްކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އެހެން ކަމުން ރައްޔިތުންނަށް ލިިބފައި އޮތުމަކީ    ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު  ެބހޭ އަނިޔާއާއި ގެވެށި

 ހައްލުކުރުމަށް އްމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އަދި މިމައްސަލަތަވުބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި އެކިއެކި ފޯރަމްތައް ޭބއް  އިމިކަންކަމާ

އަނިޔާގެ   ގެވެށި  ދާނެއެވެ.  ވެގެން  ާބރަކަށް  ވެފަޝިލިިބގެންދާ  އެންޑް ކާރައަކަށް  ފެމެލީ  ގޮތުން  އެހީތެރިވުމުގެ  ފަރާތްތަކަށް  އިވާ 

އި ލަތާވަސީވާ  ންއެކަށީގެ  ޓަރުގައިންމިސެ  ސްމަވެނަހެންވެ. އެދެއެދުމަތް ލިބެމުންޚިޗިލްޑްރެންސް ސާރވިސް ސެންޓްރ ޤާއިމުކުރެވި  

ލިން ދޭނެ ކައުންސިސާނީ އެކިއެކި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ސްކޫލް އަދި ރަށުގައި  ނަފްހަގަކުރެވެއެވެ.  ފާ  ންމުވައްޒަފުން މަދުކަ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ގިނަކަން   ތްތައްށް ބޭނުންވާ ފަރާއައްސަ އެހީޚާ  ގެ ނިސްަބތުންއަާބދީ  ތިުބމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.ފަރާތްތައް  

ވަރަށް މުހިއްމު   ގެ ޚިދުމަތް ރަށުން ލިެބންހުރުމަކީ. މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރުންނާއި ތެރަޕިސްޓުންވެއެވެފާހަގަ ކުރެ

 ކަމެކެވެ.

މައިޒާންތަ   އުފާކޮށްލާނެ  އެއްވެ  އެއްތަނަކަށް  މީހުން  ދުވަސްވީ  އުމުރުން  އަދި  އިތުރަށް ޕާރކްތައް    ކާއިކުޑަކުދިން 

ސުރެ ދުވަސްވީ މީހުން ހިތުގެ އުދާސްތަކާއި ވާހަކަތަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި އެއްވާ ތަނަކީ ހޮޅުއައްޓެވެ. ޒަމާނުއް  ތަރައްޤީކުރަންޖެހެއެވެ.

  ވެ.ރަށް އާރަބނައިޒްވެ ތަރައްޤީވަމުން އަންނައިރު ނެތިދާ މިފަދަ ތަންތަނުގެ ަބދަލުގައި މައިޒާންތައް ތަރައްޤީކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެ
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  ތަންތަން   ދޭނެ   ޚިދުމަތް   ރައްކާތެރިކަމުގެ   އިޖްތިމާޢީ   ތަކާއި، މަރުކަޒު   އިޖްތިމާޢީ   : 9  ޕޮލިސީ 

 ބެލެހެއްޓުން   ޤާއިމުކޮށް 

އަދި މިއާއިއެކު އިޖުތިމާޢީ ގުޅުން  ކު ކަމެކެވެ.  މުހިއްމު  މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުމަކީ ވަރަށް  ޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި އިޖުތިމާއީ 

މަ ކޮށްލުމަށް  ހިތްފަސޭހަ  ހިތްހަމަޖައްސާލާ،  ކަމެކެވެ.  ަބދަހިކޮށް،  މުހިއްމު  ކުރުމަކީ  ޤާއިމު  މިހާރު އިޒާންތައް  މިއާއެކު  ހަމަ  އަދި 

އިޖްތިމާއީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރު ކޮށްދޭނެ   ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކޮށް ވަސީލަތް އިތުރުކުރުމަކީ

 ކަމެކެވެ.

ރައްކާތެރިކަ ޚިދުމަތް  އިޖުތިމާއީ  ސާރ މުގެ  ޗިލްޑްރަން  އެންޑް  ފެމިލީ  ކުޅުދުއްފުށީގައި  އަކާއި  ދިނުމަށް  ސެންޓާރ  ވިސް 

ޓަކައި، މިކަމުގެ ފަންނީ ތައުލީމާއި ހުނަރު ހުރި . މި ޚިދުމަތް ހަރުދަނާކުރުމަށްޑޮމެސްޓިކް ވައިލަންސް ހޯމް އެއް ޤާއިމްވެފައި ވެއެވެ

ޖެހެއެވެ.   ކުރަން  އިތުރު  އަނިޔާގެ  ފަރާތްތައް  އެންޑް ކާޝިގެވެށި  ފެމެލީ  ގޮތުން  އެހީތެރިވުމުގެ  ފަރާތްތަކަށް  ވެފައިވާ  ރައަކަށް 

ސެންޓްރ   ސާރވިސް  ލިެބމުންޚި  މެދުވެރިކޮށްޗިލްޑްރެންސް  ގެ   ވެ.ދެއެދުމަތް  ސެންޓަރ  ސާރވިސް  ޗިލްޑްރަން  އެންޑް  ފެމިލީ 

ރައްކާތެރިކަ އިޖްތިމާއީ  އިތުރުކުރުމަކީ،  މުވައްޒަފުން  އާއި  ނުހަނު އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މިސަރަހައްދުގައި  ން 

ތިުބމަކީ ލިން ދޭނެ ފަރާތްތައް  ސާނީ އެކިއެކި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ސްކޫލް އަދި ރަށުގައި ކައުންސިނަފްމުހިންމުކަމެވެ.  

. ވެއެވެކުޅުދުއްފުށީގައި ގިނަކަން ފާހަގަ ކުރެ  ތްތައްށް ބޭނުންވާ ފަރާއައްސަ އެހީޚާ  ގެ ނިސްބަތުންއަާބދީ  ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

 ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ގެ ޚިދުމަތް ރަށުން ލިބެންހުރުމަކީ މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ޭބނުންވާ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރުންނާއި ތެރަޕިސްޓުން
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 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން : އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، 9ޕޮލިސީ 

 ތައް ތަރައްޤީ ކުރުމާއިއެކު އިނޮވޭޝަން ލެެބއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވުންޚިދުމަތްގެ ނިޔަލަށް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގެ އިތުރު  2023:  9.1ޓާގެޓް 

 އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކަކީ ހުރިހާ އުމުރުފުރައެއްގެ މީހުންނަށް ޭބނުންހިފޭ ތަންތަންކަމުގައި ވުން ގެ ނިޔަލަށް  2022: 9.2ޓާގެޓް 

 ގެ ނިޔަލަށް އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭތަންތަނުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓޭކަން ޔަޤީންކުރުން 2023: 9.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 
 ފަރާތްތައް 

އިޖުތިމާޢީ :  9.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ޤާއިމްކޮށް،  މަރުކަޒުތައް 

 ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 ކައުންސިލް    ✓  އިނޮވޭޝަން ލެެބއް ޤާއިމްކުރުން :9.1.1ހަރަކާތް  
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް  

 ސްޕޯޓްސް 
ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގެ އިންޑޯ ޖިމްގެ   :9.1.2ހަރަކާތް  
 ފެށުން  ޚިދުމަތް

 ކައުންސިލް     ✓
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް  

 ސްޕޯޓްސް 
ތަރައްޤީ 9.1.3ހަރަކާތް   އިތުރަށް  ޖިމް  އައުޓްޑޯ   :

 ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިޔަށްގެންދިއުން
  ކައުންސިލް     ✓

: ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގެ ެބޑްމިންޓަން  9.1.4ހަރަކާތް  
 ކޯޓް މަރާމާތުކުރުން

 ކައުންސިލް     ✓
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް  

 ސްޕޯޓްސް 
ހުރިހާ    :9.1.5ހަރަކާތް   މަރުކަޒުގެ  އިޖުތިމާޢީ 

 ތަންތަނުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ކަރުކުރުން
  ކައުންސިލް     ✓

އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް މަރާމާތުކޮށް   :9.1.6ހަރަކާތް  
 ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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އިޖުތިމާޢީ :  9.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ހުރިހާ  މަރުކަޒުތަކަކީ 
މީހުންނަށް  އުމުރުފުރައެއްގެ 
ތަންތަންކަމުގައި  ބޭނުންހިފޭ 

 ހެދުން 

 

ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތްތައް    :9.2.1ހަރަކާތް  
 ފޯރުކޮށްދޭނެގޮތުގެ އުޞޫލުއެކަށައަޅައި ތަންފީޒުކުރުން 

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

އަމާޒުކޮށް   :9.2.2ހަރަކާތް   އިސްރަށްވެހިންނަށް 
 ކުޅިވަރާއި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް  

 ސްޕޯޓްސް 
މަރުކަޒުތަކުގައި   :9.2.3ހަރަކާތް   އިޖުތިމާޢީ 

އެކިއުމުރުފުރާތަކަށް ޯބޑު ގޭމްސް ކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމް  
 ހަމަޖެއްސުން

 
✓ 

 
  ކައުންސިލް   

އިޖުތިމާޢީ :  9.3ސްޓްރެޓަޖީ  
ރައްކާތެރިކަމުގެ 

ފެންވަރު  ޚިދުމަތްދޭތަންތަނުގެ 
 ހިފެހެއްޓުން 

އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ    :9.3.1ހަރަކާތް  
 ތަންތަން ގަވައިދުން މޮނީޓާރކޮށް، އެހީތެރިކަން ދިނުން 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 ކައުންސިލް 
ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް  

 ސެންޓާރ

ތަންތަނުގެ  ޚިދުމަތްއިޖުތިމާޢީ    :9.3.2ހަރަކާތް   ދޭ 
ގޮތުން   ކުރުމުގެ  ރަނގަޅު  ގުޅުންހުރި  ފެންވަރު 

ަބއްދަލުވުންތައް   ޤަވައިދުން  މުއައްސަސާތަކާއެކު 
 ޭބއްވުން. 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 ކައުންސިލް 
ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް  

 ސެންޓާރ
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 ބެލެހެއްޓުން   ޕާކުތައް   ބިންތަކާއި   ދަނޑުތަކާއި   ޢާންމު   ކުޅޭ   ކުޅިވަރު   : 10  ލިސީ ޕޮ 

ޒުވާނުން   ދިއުމުގެ  ޝަކުޅުދުއްފުށީ  ދާ  ކުރިއަށް  ޒަމާން  ނަމަވެސް  އެހެން  ފުޓުޯބޅައެވެ.  ކުޅިވަރަކީ  ކުޅޭ  އުޤުވެރިކަމާއެކު 

އެވެ. ރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ހާއްސަކުރެވިގެން ދެއެަބވަރުތައް ތައާރަފްކުރެވި ކުޅިވަރު ދިރުވާ އާލާވެގެން  ތެރެއިން މިހާރު އިތުރު ކުޅި

ކުޅުދުއްފުށީ ންނެވެ.  ކުޖަމިއްޔާތަ   އަންނަނީ ރަށުގެ ކްލަްބންމުދަނޑުތައް ބަލަހައްޓަފުޓުޯބޅަ    3ދަނޑާއި ސްޓޭޑިއަމް އޮވެއެވެ.    ފުޓުޯބޅަ  3

ބަލަހަ މުވައްޒަފުންނެވެ. ސްޓޭޑިއަމް  އެމްޕަވަރމަންޓްގެ  ކޮމިއުނިޓީ  އެންޑް  ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަންނަނީ   އްޓަމުން 

 މެވެ. މިވަގުތު ޒުވާނުން އެންމެ ޭބނުންވާ އެއްކަމަކީ ގިނަ ކުޅިވަރުތައް ކުޅެވޭނެފަދަ މަލްޓިޕާރޕޮސް ސްޕޯރޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ޤާއިމްވު

މޮޓޯ ރޭސިންގ އަދި ީބޗް ކުޅިވަރުތަކަކީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކުޅިވަރުތަކެވެ. މިކުޅިވަރުތައް ،  ފިންކައިޓް ސާ

ނަމާ ކުޅެވޭނެ މަގުފަހި ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުން ދެއެވެ. މިހާރު ކުޅުދުއްފުށީގައި ޕީއެސްއެމްއިން ޤާއިމް ކޮށްފައިވާ ސި

ސަ ހަލާކުވުމުގެ  ލައިްބރަރީއަކާ ާބވެ  ސިނަމާއަކާއި  އެހެންކަމުން،  ލިެބމުންނުދެއެވެ.  ރައްޔިތުންނަށް  ޚިދުމަތް  އެތަނުގެ  އި ަބުބން 

   މިއުޒިއަމްއެއް ޤާއިމްކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

ސްމީ ފުޓްޯބޅަ ދަނޑަކީ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ތެރެއިން ފެންހިންދާ ނިޒާމެއް ދަނޑުގެ އަޑީގައި ވަޅުލާފައިވާ ދަނޑެކެވެ. ރަ

މަސައްކަތް   ޖެހުމުގެ  ފެންސު  ދަނޑުވަށައިގެން  ރޭނުމާއި  މިހާރުދަނީ ވަށާފާރު  ތެރެއިން  ޕުރޮޖެކްޓެއްގެ  ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  ސަރުކާރުގެ 

މީގެ އިތުރުން   ކަތް ވެސް ވަނީ މިގޮތުގެ މަތިން ކުރަން ހަމަޖެހިފައެވެ.ކޮރަލް ދަނޑުގެ ވަށާފާރާއި ފެންސްގެ މަސައްކުރިޔަށެވެ. އަދި  

 ރަސްމީ ޯބޅަދަނޑުގައި ޓާރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިންމާލެވިފައެވެ.

ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ތަނެކެވެ. ސްޓޭޑިއަމްގައި، ަބއިނަލްއަގްވާމީ    ކުޅުދުއްފުށީ ސްޓޭޑިއަމްއަކީ ގިނަ ކުޅިވަރުތަކެއް ކުޅެވޭގޮތަށް

 ވަނީ ނިންމާ ަބޖެޓް ކުރެވިފައެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ އައުޓްޑޯ ވޮލީ ކޯޓެއްފެންވަރުގެ ސިންތަޓިކް ޓްރެކެއް ޤާއިމްކުރުމަށް

ނޑައެޅި ކޮންޓަރެކްޓަރަށް އެވޯރޑް ކުރެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޤާއިމްކުރުމަށްވެސް ވަނީ ރޭވިފައެވެ. މި މަސައްކަތައް ވަނީ ިބން ކަ

ގަވާއިދުން ަބލަހައްޓައި މަރާމާތުކުރުމަކީ އެތަންތަން ސްޓޭޑިއަމްގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ އެހެނިހެން ކޯރޓްތަކާއި ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ  

ކަމެކެވެ މުހިންމު  ނުހަނު  ޭބނުންކުރުމަށް  ގޮތެއްގައި  އަދި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ރޭވިފައިވާ .  ހަރުކުރުމަށް  ލައިޓް  ކޯޓުތަކުގައި  އައުޓްޑޯ 

 މަސައްކަތަކީވެސް ތަން ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް ލިިބގެންދާނެ ކަމެކެވެ.  

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ޕާރކުތައް ބަލަހައްޓަމުން އަންނަނީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ތާރޑްޕާރޓީ އަކާއި ހަވާލުކުރެވި  

އައުޓްސޯސްކުރެވިގެންނެވެ. 
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 : ކުޅިވަރު ކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއްޓުން 10ޕޮލިސީ 

 ހަމަޖެހިފައިވުން  އިންތިޒާމް ބެލެހެއްޓޭނެ ދަނޑުތައް ތަންތަނާއި ކުޅިވަރުކުޅޭ ނިޔަލަށް ގެ 2023:  10.1 ޓާގެޓް

 : ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ކުޅިވަރު މުާބރާތްތަކާއި، ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް މުާބރާތްތައް ޭބއްވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވުނ10.2ްޓާގެޓް 

 އިމްވެފައިވުންތަރައްގީކުރެވި، ޕާކުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓޭން ނިޒާމެއް ޤާ: ޕާރކުތައް 10.3ޓާގެޓް 

  

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 
 ފަރާތްތައް 

ކުޅިވަރުކުޅޭ  10.1ސްޓްރެޓަޖީ    :
 ބެލެހެއްޓުން ތަންތަން  

  

މިހާރު ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި   :10.1.1ހަރަކާތް  
ދަށަށް   ކައުންސިލްގެ  ދަނޑުތައް  ފުޓުޯބޅަ  ހުރި 

 ބަދަލުކުރުން 

✓ 

 
 ކައުންސިލް    

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯރޓްސް  
 އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

  :10.1.2ހަރަކާތް  
ދަނޑުތައް   ތަރައްޤީކުރުމަށް  ފުޓުޯބޅަ  ބަލަހައްޓާ 
 ޖަމިއްޔާތަކާއި ހަވާލުކުރުން

 ޖަމްޢިއްޔާތައް ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ބަލަހައްޓާ    :10.1.3ހަރަކާތް   ދަނޑުތައް  ފުޓުޯބޅަ 
 ފަރާތްތަކަށް އާމްދަނީ ލިޭބނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން 

 ޖަމްޢިއްޔާތައް ކައުންސިލް     ✓

ކުޅުދުއްފުށި ސްޓޭޑިއަމްގައި ޒަމާނީ  :  10.1.4ހަރަކާތް  
 ފެންވަރުގެ އައުޓްޑޯރ ވޮލީ ކޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރުން

 ކައުންސިލް    ✓ 
ޔޫތު ސްޕޯރޓްސް  މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
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ކުޅުދުއްފުށި ސްޓޭޑިއަމްގައި ޒަމާނީ  :  10.1.5ހަރަކާތް  
 ފެންވަރުގެ ސިންތަޓިކް ޓްރެކްއެއް ތަރައްގީ ކުރުން

 ކައުންސިލް     ✓
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯރޓްސް  
 އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ކުޅުދުއްފުށި ސްޓޭޑިއަމްގެ ފުޓްސަލް  :  10.1.6ހަރަކާތް  
 ކައުންސިލް    ✓ ✓ ދަނޑުގެ ޓަރފް ަބދަލުކޮށް ލައިޓިންގ ރަނގަޅު ކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯރޓްސް  
 އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ކުޅުދުއްފުށި ސްޓޭޑިއަމްގެ ާބސްކެޓް  :  10.1.7ހަރަކާތް  
ރަނގަޅު  ފެންވަރު  ކޮށް  ރަނގަޅު  ލައިޓިންގ  ކޯޓުގެ 

 ެބކްޯބރޑެއް ހަރުކުރުން 
 ކައުންސިލް    ✓ ✓

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯރޓްސް  
 އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ކުޅޭނެ  :  10.1.8ހަރަކާތް   ކުޅިވަރު  އެކި  އެކި 
 ވަސީލަތްތައް ހޯދުން 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯރޓްސް  
 އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ކުޅުދުއްފުށި ސްޓޭޑިއަމްގެ ނެޓްޯބޅަ : 10.1.9ހަރަކާތް  
 ކޯޓުގެ ލައިޓިންގ ރަނގަޅު ކުރުން

 ކައުންސިލް   ✓  
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯރޓްސް  

 އެމްޕަވަރމަންޓްއެންޑް ކޮމިއުނިޓީ 
ސްޓޭޑިއަމް :  10.1.10ހަރަކާތް   ކުޅުދުއްފުށި 

 ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން ންދުޤަވާއި
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޔޫތު ސްޕޯރޓްސް  
އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ 
 އެމްޕަވަރމަންޓް

 

ފުޓުޯބޅަ  10.1.11ހަރަކާތް   ސްޓޭޑިއަމްގެ   :
ރޭގަނޑު   އަލި  ދަނޑުގައި  ވަރަށް  ކުޅުވޭ  މުާބރާތްތައް 

 ކުރުން
  

 ކައުންސިލް  ✓   
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯރޓްސް  
 އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ލައިޓް 10.1.12ހަރަކާތް   އާކޮށް  ފާރު  ވަށާ   :
 ހަރުކުރުން

 ކައުންސިލް     ✓
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯރޓްސް  

 އެމްޕަވަރމަންޓްއެންޑް ކޮމިއުނިޓީ 
ސްޓޭޑިއަމްގެ 10.1.13ހަރަކާތް   ކުޅުދުއްފުށި   :

 ޗޭންޖިން ރޫމް ރެނޮވޭޓް ކުރުން
 ކައުންސިލް     ✓

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯރޓްސް  
 އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
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ސްޕޯރޓްސް  : 10.1.14ހަރަކާތް    ޕާރޕަސް  މަލްޓި 
 ކޮމްޕްލެކްސް ޤާއިމްކުރުން 

✓     

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޔޫތު ސްޕޯރޓްސް  
އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ 
 އެމްޕަވަރމަންޓް

 

ކުޅިވަރު :  10.2ސްޓްރެޓަޖީ  
 މުާބރާތްތައް ރާވާ ހިންގުން 

ކުޅިވަރު 10.2.1ހަރަކާތް   ސިޓީގެ  ކުޅުދުއްފުށި   :
 ޖަމިއްޔާތައް ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކަލަންޑަރު އެކުލަވާލުން

ފުޓުޯބޅަ :  10.2.2ހަރަކާތް   ސިޓީގައި  ކުޅުދުއްފުށި 
 ޖަމިއްޔާތައް ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ސީޒަނެއް އުފެއްދުން

ސީރީޒްއެއް  :  10.2.3ހަރަކާތް   ކުޅިވަރުތަކުގެ  ކޯޓް 
 ޖަމިއްޔާތައް ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓  ޭބއްވުން 

ފެސްޓިވަލެއް :  10.2.4ހަރަކާތް   ކުޅިވަރުތަކުގެ  ީބޗް 
 ޭބއްވުން 

  
 ޖަމިއްޔާތައް ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 މޫދު ކުޅިވަރު އިވެންޓެއް ޭބއްވުން  :  10.2.5ހަރަކާތް  
 ޖަމިއްޔާތައް ކައުންސިލް  ✓  ✓   

ސްޕޯރޓްސް  :  10.2.6ހަރަކާތް   އެޑްވެންޗަރަސް 
 )ރޭސިންގ، ސްކޭޓިން( ހަރަކާތްތަކެއް ޭބއްވުން  

  
 ޖަމިއްޔާތައް ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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މާޝަލް :  10.2.7ހަރަކާތް   ޖިމްނާސްޓިކްސް، 
ކުޅިވަރުތައް  ފަދަ  ޮބޑީިބލްޑިންގ  އަދި  އާރޓްސް 

 ތައާރަފް ކުރުން
  

 ޖަމިއްޔާތައް ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓  

ޕާކުތައް  10.3ސްޓްރެޓަޖީ    :
 ތަރައްޤީކޮށް   ބެލެހެއްޓުން 

  

ގްރީން  10.3.1ހަރަކާތް   ސަރަހައްދުތަކުގައި  އެކި   :
  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޒޯންތަކާއި ޕާރކުތަކާއި ފިނިމައިޒާންތައް ތަރައްޤީކުރުން

އެކި އެކި ހަފްލާތަކަށް ޕާރކްތައް  :  10.3.2ހަރަކާތް  
  ކައުންސިލް     ✓ އުސޫލެއް އެކުލަވައިލުންދޫކުރުމުގެ 

 ވޯޓަރ ޕާރކްއެއް ތަރައްޤީކުރުން: 10.3.3ހަރަކާތް  
  ކައުންސިލް   ✓  

ބެލެހެއްޓޭނެ  :  10.3.4ހަރަކާތް   ސާފުކޮށް  ޕާކުތައް 
 އިންތިޒާމް ހަމަ ޖެއްސުން  

  
  ކައުންސިލް     ✓
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 ފޯރުކޮށްދިނުން   ޚިދުމަތްތައް   މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ   : 11  ޕޮލިސީ 

 

މިސިޓީގައި އެކި އެކި ކުޅިވަރު މުާބރާތްތައް   .ކުރަމެވެ ފާހަކަ ކުރިއަށްދާކަން ސިޓީގައި ހަރަކާތްތަކެއް ގިނަ މުނިފޫހިފިލުވުމަށް

ދެއެވެ. ކުރިއަށް  ސާ  މެދުނުކެނޑި  އަންނަ ފިންކައިޓް  ކުރިއަރަމުން  ކުޅުދުއްފުށީގައި  ކުޅިވަރުތަކަކީ  ީބޗް  އަދި  ރޭސިންގ  މޮޓޯ   ،

 މުން ދެއެވެ. ކުޅިވަރުތަކެވެ. މިކުޅިވަރުތައް ކުޅެވޭނެ މަގުފަހި ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެ

މިހާރު ކުޅުދުއްފުށީގައި ޕީއެސްއެމްއިން ޤާއިމް    ކުރަމެވ  ގިނަކަންފާހަގަ ފަރާތްތައް ަބލާ  ފިލްމްތައް ދިވެހި  ގޮސް ސިނަމާއަށް

ފެންވަރުގެ ކޮށްފައިވާ ސިނަމާ ާބވެ ހަލާކުވުމުގެ ސަަބުބން އެތަނުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ލިެބމުންނުދެއެވެ. އެހެންކަމުން ޒަމާނީ  

   އް ޤާއިމްކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.ސިނަމާއެ

 

. 
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 މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން  : 11ޕޮލިސީ 

 ހަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ތަންތަން ތަރައްޤީވެފައި ހުރުންގެ ނިޔަލަށް މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ  2026:  11.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 
 ފަރާތްތައް 

މުނިފޫހި  11.1ސްޓްރެޓަޖީ    :
ހިންގާ   ހަރަކާތްތައް  ފިލުވުމުގެ 

 ކުރުން ތަންތަން ތަރައްޤީ  

 

ޕީއެސްއެމް ސިނަމާ  މަރާމާތުކޮށް    :11.1.1ހަރަކާތް  
 ލިބޭނެގޮތް ހެދުން  ޚިދުމަތް

 ކައުންސިލް ޕީ.އެސް.އެމް     ✓ ✓

  ކައުންސިލް    ✓  އޯޕަން ސްޓޭޖެއް ތަރައްޤީ ކުރުން :11.1.2ހަރަކާތް  

ސިނަމާއެއް    :11.1.3ހަރަކާތް   ފެންވަރުގެ  ޒަމާނީ 
 ތަރައްޤީ ކުރުން

  ކައުންސިލް ✓    

އީދުތަކާއި ހާއްސަ ދުވަސް ތަކުގައި    :11.1.4ހަރަކާތް  
 މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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 ހިންގުން   ތަރާއްޤީކޮށް   އާސާރުތައް   އަދި   ލައިބްރަރީ   ރަށުގެ   : 12  ޕޮލިސީ 

 

މަވެސް "ރައްވެހި އާސާރު" ނަމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ގިނަ  ނަ  ނެތް  ކާއި މިއުޒިމެއް ޕަްބލިކް ލައިްބރަރީއަކުޅުދުއްފުށީގައި  

ތަކެތި   އާސާރީ  ކުރަމެވެ. އަދަދެއްގެ  ފާހަގަ  ެބހައްޓާފައިވާކަން  ފެންނާނެހެން  ފަރާތްތަކަށް  ޒިޔާރަތްކުރާ  ރަށަށް  ޑިސްޕްލޭކޮށް 

އެތަކެތި ރައްކާތެރިކުރުމަށް އޭރު އިސްކަމެއް ދެވިފައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިން އާސާރި ބިނާތަކާއި އާސާރީ މިސްކިތްތައް ހުރި ނަމަވެސް  

ސަަބުބން   ނެ  މިއަދުއެތަކެތި  ނުވުމުގެ  ޖީލުތަކަށް ފެންނަށް  އޮތް  އަންނަން  ރައްކާކޮށް  އާސާރުތައް  ހުރި  ފެންނަން  މިހާރު  ތެވެ. 

  މު ކަމެކެވެ. ވާރުތަކޮށްދިނުމަކީ ރަށުގެ ސަގާފަތާއި ތަރިކަ ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ނުހަނު މުހިން
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 : ރަށުގެ ލައިބްރަރީ އަދި އާސާރުތައް ތަރާއްޤީކޮށް ހިންގުން 12ޕޮލިސީ 

 ގެ ނިޔަލަށް ޕަްބލިކް ލައިްބރަރީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވުން  2023:  12.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 
 ފަރާތްތައް 

ސިޓީ  12.1ސްޓްރެޓަޖީ    :
 ލައިބުރަރީ ޤާއިމްކުރުން 

 

 ޕަްބލިކް ލައިްބރަރީއެއް ޤާއިމްކުރުން   :12.1.1ހަރަކާތް  

 
 ކައުންސިލް    ✓ ✓

އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް 
 ކަލްޗަރ

 ކޮމިއުނިޓީ ުބކް ކާރޓް ޤާއިމްކުރުން   :12.1.2ހަރަކާތް  

 ކައުންސިލް    ✓  

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް އެންޑް 
ކަލްޗަރ، ސްކޫލުތައް، އާންމު 

 ރައްޔިތުން
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  އެހީތެރިކަން   ޙިމާޔަތްދީ   ލިބޭފަރާތްތަކަށް   އަނިޔާ   ހުއްޓުވާ،   އަނިޔާތައް   ގެވެށި  : 13  ޕޮލިސީ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

ގުޅޭ  އަނިޔާ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ޕޮލިސް    2021މައްސަލައެއް    31އާއި  ކުޅުދުއްފުށީ  އަހަރު  ވަނަ 

ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.   ަބލާއިރު %2020މިއަދަދަކީ  ސްޓޭޝަނަށް  އަހަރާއި  އަދަދެކެވެ.    6ވަނަ  ގޮތުން އަނިޔާއާއި ގެވެށިމަދު   ގުޅޭ 

މިފަދަ މައްސަލަތައް ރިޕޯރޓް ކުރާ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައި ނުވުމުގެ ސަަބުބން   އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ރައްޔިތުން

މިފަރާތްތަކާއި ހަމައަށް   ފޯރުކޮށްދެވެމުން ދެއެވެ. ޚިދުމަތް ސަޕޯޓްގެ ލްރެންސްޗި އެންޑް ފެމެލީ ރަށުގައިއަދަދު މަދުކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.  

އަނިޔާ ލިިބފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރު ކޮށްދޭންޖެހޭ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ރިޕޯޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ދަނީ ލިެބމުންނެވެ.  

 ދަތިވެއެވެ.   ކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކަމަށް ހާއްސަ ފަންނީ ފަރާތްތައް ނެތުމުގެ ސަަބުބން، އެރައްކާތެރި

އަމަލުކުރަންވީ   ފޯރާނާމަ  އަނިޔާއެއް   ގެވެށި  އަނިޔާއާއި  ކަމުގެ ގޮގެވެށި  ހޭލުންތެރި  ދިނުމަށް  އަންގައި  ތް 

މަދެވެ. ހިންގޭލެއް  ރަށުގައި  އެއްކޮށް،    ޕްރޮގްރާމްތައް  އިދާރާތައް  ހުރިހާ  މިކަމާެބހޭ  ހުއްޓުވުމަށް  އަނިޔާ  އިންޓަރއެޖެންސީ  މިފަދަ 

 އިން މަސައްކަތްކުރުމަކީ ނުހަނު ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ.ނިޒާމެއްގެ ތެރެ

 

 

. 
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 : ގެވެށި އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ، އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 13ޕޮލިސީ 

ލިޭބ  13.1ޓާގެޓް   އަނިޔާ  ކެމްޕޭންތަކާއި،  :   އެކަށީގެންވާ  ކައުންސިލް ސްޓާފުން ތެިބ،  ރައްޔިތަކާއި،  ކުރެވިފައިވާ  ހޭލުންތެރި  ރައްކާތެރިކުރުމަށް  ކުރިއަށް ފަރާތްތަކަށް  ޓްރެއިނިންގތައް 

 ގެންދެވިފައިވުން 

 ސީ ނިޒާމެއް ތަންފީޒުކުރަންފެށިފައިވުން: އަނިޔާ ލިޭބ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އިންޓަރއެޖެނ13.2ްޓާގެޓް 

 : އަނިޔާއަށް މަގުފަހިވާ ކަންކަން ދެނެގަނެ، އެކަންކަމުން މުޖްތަމައު ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވުން.13.3ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 
 ފަރާތްތައް 

އަނިޔާ ލިޭބ  : 13.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި  
 ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި އެކި  :  13.1.1ހަރަކާތް  
ފަރާތްތައް އަނިޔާއަށް ހުށައެޅޭ ސަަބުބތައް ދެނެގަނެ  
މިފަދަ ކަންކަމަށް ހުރި ޕޮލިސީ ހައްލުތައް ހޯދުމަށް  

 އެސެސްމެންޓެއް ހެދުން  

✓     
 ކައުންސިލް

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ 
އެންޑް ސޯޝަލް ސާރވިސަސް، 
ކޮންސަލްޓަންޓް، އެމްއާރްސީ،   

 ޑަްބލިއު.ޑީ.ސީ
އަނިޔާ ލިޭބ ފަރާތްތަކަށް ހުރި  :  13.1.2ހަރަކާތް  

ރައްކާތެރިކަން ހޯދައި ދިނުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް 
އަންގައި ދިނުމާއި މިފަދަ ވަސީލަތްތަކާއި ރައްޔިތުން 

 ގުޅުވައިދިނުމަށް ކެމްޕެއިންއެއް ހިންގުން 

✓  ✓  ✓ 
 ކައުންސިލް

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ 
އެންޑް ސޯޝަލް ސާރވިސަސް، 

 ޖަމިއްޔާތައް، ޑަްބލިއު.ޑީ.ސީ

: ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަންގައި 13.1.3ހަރަކާތް  
މަސައްކަތް ކުރާ އަދި ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ  

މަސައްކަތް ހަރުދަނާކޮށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި 
ޤަވައިދުން ަބއްދަލުވުންތަކެއް ާބއްވާ ކުރިމަތިވާ 

މައްސަލަ ތަކުގެ ހައްލު ގުޅިގެން ހޯދުމަށް ހަރަކާތްތައް  
 ރޭވުން

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ކައުންސިލް

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ 
އެންޑް ސޯޝަލް ސާރވިސަސް،  

 އެމްއާރްސީ، ޑަްބލިއު.ޑީ.ސީ 
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އިދާރާގެ ސޯޝަލް : ކައުންސިލް  13.1.4ހަރަކާތް  
ސާރވިސް ޔުނިޓް މުވައްޒަފުން މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ 

ހާލަތު ޤަވައިދުން ަބލަމުން ގެންދެވޭނެ ފަދަ ނިޒާމެއް 
ޤާއިމް ކުރުން ކައުންސިލް އިދާރާ އަދި ސޯޝަލް 

ސާރވިސަސް ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ 
މުވައްޒަފުންނަށް ޭބނުންވާ ޓްރެއިނިންގ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

✓ ✓  ✓  
 ކައުންސިލް

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ 
އެންޑް ސޯޝަލް 

 ސާރވިސަސް،ޑަްބލިއު.ޑީ.ސީ 

: ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާ  13.1.5ހަރަކާތް  
ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް  

ލިބެންހުރި އެހީތެރިކަން ދެނެގަނެ މިފަދަ 
އެކްސެސްވާނެ ގޮތުގެ ޓޫލްކިޓެއް  ވަސީލަތްތަލަށް 

ޑިވޮލޮޕްކޮށް މިކަމަށް މުވައްޒަފުންނާއި އާންމުން 
 އަހުލުވެރި ކުރުވުން

✓ ✓  ✓ ✓ 
 ކައުންސިލް

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ 
އެންޑް ސޯޝަލް ސާރވިސަސް، 
ކޮންސަލްޓަންޓް، އެމްއާރްސީ،  

 ޑަްބލިއު.ޑީ.ސީ
 

 :13.2ސްޓްރެޓަޖީ  

ލިޭބ   ފަރާތްތަކަށް އަނިޔާ 
ގޮތްތަކެއް  ހިމާޔަތްލިިބދެވޭނެ 

 ރޭވުން

ޗިލްޑްރަން  ފެ  : 13.2.1ހަރަކާތް   އެންޑް  މިލީ 
ސޭފްހައުސް  ހުންނަ  ސެންޓަރގައި  ސާރވިސަސް 

 އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުން
✓ ✓ ✓   

 ކައުންސިލް

 
 

އެހެނިހެން    : 13.2.2ހަރަކާތް   އަދި  ޤާނޫނީ 
ފަރާތްތަކަށް އެހިވެވޭނެ ނިޒާމެއް އެހީތެރިކަން ޭބނުންވާ  

    ✓ ✓ ޤާއިމްކުރުން
 ކައުންސިލް

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ 
އެންޑް ސޯޝަލް ސާރވިސަސް، 
ކޮންސަލްޓަންޓް، އެމްއާރްސީ،  

 ޖަމިއްޔާތައް،ޑަްބލިއު.ޑީ.ސީ
 

އިޖްތިމާއީ 13.2.3ހަރަކާތް   އަދި  އަންހެނުންގެ   :
ތަކުގެ   އެން.ޖީ.އޯ  މަސައްކަތްކުރާ   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ރައްކާތެރިކަމަށް 

 ކައުންސިލް

 
 ޑަްބލިއު.ޑީ.ސީ، ޖަމިއްޔާތައް



 
 
 

        61 
 
 

އެހީތެރިކަން   ހިންގުމަށް  ހަރަކާތްތައް  ފުޅާކޮށް  ދައުރު 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 :13.3ސްޓްރެޓަޖީ  

އަނިޔާއަށް   ހުޅުވިފައިވާ  ގެވެށި 
 ދޮރުތައް ބަންދުކުރުން 

ރަށު 13.3.1ހަރަކާތް   ދެކޮޅަށް  އަނިޔާއާ  ގެވެށި   :
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ލެވެލްގައި ކެމްޕެއިންއެއް ރާވައި ހިންގުން 

 ކައުންސިލް

 
 ޑަްބލިއު.ޑީ.ސީ، ޖަމިއްޔާތައް

 

ހުއްޓުވުމަށް  13.3.2ހަރަކާތް   އަނިޔާ  ގެވެށި   :
ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުން ފިލުވައި  ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތައް  

 ދިނުން 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 ކައުންސިލް

 
 ޑަްބލިއު.ޑީ.ސީ، ޖަމިއްޔާތައް

 

: މެރޭޖް އަދި ފެމިލީ ކައުންސިލިންގ 13.3.3ހަރަކާތް  
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޚިދުމަތް ތާއަރަފްކުރުން

 ކައުންސިލް

 
 ޑަްބލިއު.ޑީ.ސީ، ޖަމިއްޔާތައް

 

އާއިލާތެރޭގައި ޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލު  :  13.3.4ހަރަކާތް  
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކުރާނެ ގޮތުގެ ޝެސަންތަކެއް ރާވައި ހިންގުން 

 ކައުންސިލް

 
 ޑަްބލިއު.ޑީ.ސީ، ޖަމިއްޔާތައް
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  ބޭނުންވާ   އެހީއަށް   ޚާއްޞަ   މީހުންނަށާއި   ދުވަސްވީ   ޢުމުރުން   ކުދިންނާއި   ކުޑަ  : 14  ޕޮލިސީ 

 ތަރައްޤީކުރުން   ޚިދުމަތްތައް   ބޭނުންވާ   މީހުންނަށް   އެ   އެހީތެރިވެދީ   މީހުންނަށް 

 

ތަކާއި މައިޒާންތައް ޕާކްސިޓީގައި  ތްހަމަޖައްސާލާ އުފާކޮއްލުމަށް  ހި  އަދި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން  ކުޑަ ކުދިން

ރަކާތްތެރިވަމުންދާ އެކަޑަމީތައް މަދުކަން ފާހަގަ ހަރައްޤީ ކުރުމަށް  ތަފާތު ހުނަރުތައް  ތަ  ކުދިންގެއިތުރުކޮށް ތަރައްޤީކުރަން ޖެހެއެވެ.  

 ކުރަމެވެ.

އެކުވެރިންނާއި ަބއްދަލުކޮއްލާ ދުނިޔަވީ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ހޮޅުއަށިތައް މަދުން ނަމަވެސް   ވަސްވީ މީހުންޢުމުރުން ދު

ލިވެ އެދުގައި ަބޓީގައި ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އަދި  ބޭނުންކުރެއެވެ. އެމީހުންނަށް ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ކުރެވޭގޮތަށް މައިޒާންތައް ސި

އްޓަށް ނުހަނު ކުޅުދުއްފު  ކީހޯމް ނާސިންގެ ޚިދުމަތަ  ށް ޚިދުމަތްދެމުންދިޔަނަމަވެސް ޒިޔާރަތްކޮޕަްބލިކް ހެލްތުން  ވާ ފަރާތްތަކަށްަބތިއް

 ބޭނުންވެފައިވާ ޚިދުމަތެކެވެ.  

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު އަދާހަމަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. 

ފައެވެ. މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ތައުލީމް ފޯރު ކޮށްދިނުމަށް މިސިޓީގެ ދެސްކޫލެއްގައި އިންކްލޫސިވް އެޑިއުކޭޝަން ޔުނިޓްތައް ވަނީ ޤާއިމްކުރެވި

އޮކިއުޕޭޝަނަލް ޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ސްޕީޗްތެރަޕީގެ ޚިދުމަތް އަންނަނީ ދެމުންނެވެ. ނަމަވެސް، ިބހޭވިއަރަލް ތެރަޕީ،  ކުޅުދުއްފުށީ ރީ

ތެރަޕީ އަދި ޑައިގްނޯސްޓިކް ސާރވިސަސް އަކީ މިފަދަ ޮބޑު އާަބދީއަކަށް ލިެބންހުރުން މުހިއްމު ޚިދުމަތްތަކެކެވެ. 



 
 
 

        63 
 
 

 މަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން : ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދު 14ޕޮލިސީ  

 ން ގެ ނިޔަލަށް ޚާއްސަ ގްރޫޕްތަކުގެ ދަފްތަރުތައް އެކުލަވާލައި، އަދާހަމަ ކުރަމުން ގެންދެވިފައިވ2022ު: 14.1ޓާގެޓް 

 ފައިވުން ގެ ނިޔަލަށް ޚާއްޞަ އެހީއަށްބޭނުންވާ މީހުންގެ ހާލަތު ގަވާއިދުން މޮނިޓަރ ކުރެވި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދަންފެށި 2022: 14.2ޓާގެޓް 

 ނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައިވުންގެ ނިޔަލަށް ނާޒުކު ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ހަރުދ2024ަ :14.3ޓާގެޓް 

 ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރު ކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެ ތަންފީޒުކުރެވިފައިވުން  ގެ ނިޔަްަލަށ2024ް: 14.4ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

އެހެނިހެން   ކުރާފަރާތް ތަންފީޒު   ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 
 ފަރާތްތައް 

:  14.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ފަރާތްތަކުގެ  އަޅާލުންބޭނުންވާ 
ޤާއިމުކޮށް  ދަފުތަރުތައް 

 ބެލެހެއްޓުން 

 

މީހުންގެ    :14.1.1ހަރަކާތް   ދުވަސްވީ  އުމުރުން 
 ދަފުތަރެއް ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 
 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

އެންސްޕާ، ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް 
ހޮސްޕިޓަލް، ފެމެލީ އެންޑް 

 ޗިލްޑްރަންސް ސާރވިސް ސެންޓަރ
ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ    :14.1.2ހަރަކާތް  

 ދަފުތަރެއް ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 ކައުންސިލް
 

އެންސްޕާ، ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް 
ހޮސްޕިޓަލް، ފެމެލީ އެންޑް 

ޗިލްޑްރަންސް ސާރވިސް ސެންޓަރ، 
 އެމް،އާރް،ސީ

މައިން/ބަފައިން    :14.1.3ހަރަކާތް   އެކަނިވެރިން 
މިނޫންވެސް ނާޒުކު ގުރޫޕުތަކުގެ މީހުންގެ ދަފުތަރުތައް 

 ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ކައުންސިލް
 

އެންސްޕާ، ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް 
ހޮސްޕިޓަލް، ފެމެލީ އެންޑް 

ޗިލްޑްރަންސް ސާރވިސް ސެންޓަރ، 
 އެމް.އާރް.ސީ 
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ޚާއްޞަ  :  14.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ހާލަތު   މީހުންގެ  އެހީއަށްބޭނުންވާ 

 މޮނީޓާރކޮށް ރަނގަޅުކުރުން 

 

ކޮންމެ  14.2.1ހަރަކާތް   އެއްފަހަރު   4:  މަހުން 
 ޚާއްޞައެހީއަށް ބެނުންވާ މީހުންގެ ހާލުބެލުން 

 
 އެމް.އާރް.ސީ  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ޕްރޮގްރާމްތަކުން ފާހަގަވި ކޭސްތައް :  14.2.2  ހަރަކާތް 
 ފޮލޯއަޕް ކުރުން.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، 
ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސާރވިސް  
ސެންޓަރ، އެމް.އާރް.ސީ، ޕޮލިސް، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް 

 ފެމިލީ
ނާޒުކު  14.3ސްޓްރެޓަޖީ    :

އެހީތެރިކަމާއި   ފަރާތްތަކަށް 
 ފޯރުކޮށްދިނުން ރައްކާތެރިކަން  

އެކިއެކި  :  14.3.1ހަރަކާތް   ފަދަ  އެން.ސްޕާ 
މީހުންނަށް   އެހީތެރިކަންޭބނުންވާ  ކަންކަމުގައި 
ޑެސްކު   ސަޕޯރޓް  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އެހީތެރިކަން 

 ޤާއިމްކުރުން 

 

 ކައުންސިލް     ✓
އެންސްޕާ،ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް 
 ސާރވިސް ސެންޓަރ، އެމް.އާރް.ސީ

ޑެސްކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ސަޕޯޓް  :  14.3.2ހަރަކާތް  
 މުވައްޒަފުންނާއި ދަރުމަވެރިންނަށް ޓްރެއިނިންގ ދިނުން

 
✓  ✓  ✓ 

 ކައުންސިލް
 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް 
ފެމިލީ، ޭބރުގެ އެހީދޭ ޖަމާއަތްތައް، 

 ކޮލެޖް/ޔުނިވާރސިޓީތައް
ހާއްސަ  : 14.4ސްޓްރެޓަޖީ  

ފަރާތްތަކަށް  އެހީއަށް ބޭނުންވާ 
އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން 
 ފޯރު ކޮށްދިނުން 

ޑައިގްނޯސްޓިކް   :  14.4.1ހަރަކާތް   އެންޑް  ތެރަޕީ 
 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކޭމްޕް ޭބއްވުން

ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް 
 ހޮސްޕިޓަލް،ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް

ޭބނުންވާ  :  14.4.2ހަރަކާތް   ޚާއްސައެހީއަށް 
 ފަރާތްތަކަށް ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

އެސޯސިއެޝަން ފޯރ ޕާރސަންސް  
ވިތް ޑިސްއެިބލިޓީޒް، ޕެރަލިމްޕިކް އަދި 

ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް  
 އެސޯސިއޭޝަން
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ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ :  14.4.3ހަރަކާތް  
    ✓  ސަޕޯރޓް ގްރޫޕްސް އެކުލަވައިލުންބެލެނިވެރިންގެ 

 ކައުންސިލް
 

ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، 
 ސްކޫލްތައް، އެމް.އާރް.ސީ 

މެންޓަލްހެލްތު :  14.4.4ހަރަކާތް    ތެރަޕިސްޓުންނާއި 
  ✓  ✓  ފަދަ ދާއިރާތަކުން މީހުން ިބނާކުރުން

 ކައުންސިލް
 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ  
 އެޑިއުކޭޝަން، ކޮލެޖް/ޔުނިވާރސިޓީތައް 
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 އިތުރުކުރުން   ހޭލުންތެރިކަން   ދީނީ   އަދި   އިޖްތިމާޢީ     : 15  ޕޮލިސީ 

 

ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ ދޭދޭ ގުޅުންތައް ވަރުގަދަ ހިތްހެޔޮ ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅުމުން އަންނަ ރަށެކެވެ. ޒަމާނަށް އަންނަ ަބދަލާއެކު  

 ަބއެއް އާދަތައް ނެތި ގޮސްފައިވީނަމަވެސް، މުޖްތަމައުގެ އެއްަބއިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އިޖްތިމާއީ ގުޅުންތައް ަބދަހި ކުރުމަށް ހޭލުންތެރި ކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން ވަރަށް  ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމާއި  

ވޭ ދީނީ އްޭބ  އަދި މިގޮތަށްމިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނޭ ފަންނީ ޭބފުޅުން ރަށުގައި މަދުކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.    މުހިއްމެވެ.

 ތުންގެ ފަރާތުން ނުހަނު ޮބޑު އެއްާބރުލުމެއް ލިޭބކަން ފާހަގަވެއެވެ. ށް ރައްޔިނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަ
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 އިޖްތިމާޢީ އަދި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން  :15ޕޮލިސީ 

 މީހުންނަށް ދީނީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވުން  75%ގެ ނިޔަލަށް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ އާާބދީގެ  2026: 15.1ޓާގެޓް 

 އިވުންސަރަހައްދެއްގައި ފިނިމައިޒާންތައް ތަރައްޤީ ކުރެވި އިޖްތިމާޢީ ގުޅުން އިތުރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެފަ 10ގެ ނިޔަލަށް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ  2026: 15.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 
 ފަރާތްތައް 

ދީނީ :  15.1ސްޓްރެޓަޖީ  
 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން 

 

ދަރުސް   :15.1.1ހަރަކާތް   ދީނީ  މިސްކިތްތަކުގައި 
 ދިނުން ކުރިޔަށްގެންދިއުން 

 އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ، ޖަމިއްޔާތައް ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ދީނީ   :15.1.2ހަރަކާތް   ހާއްސަ  ދަރިވަރުންނަށް 
 ދަރުސް ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން

 ސްކޫލްތައް، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

އިސްލާމީ   :15.1.3ހަރަކާތް   ދަރިވަރުންނަށް 
އިލްމުވެރިން   ދީނީ  އުނގަންނައިދިނުމަށް  ތަރުިބއްޔަތު 

 މެދުވެރިކޮށް ެބލެނިވެރިންނަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 ސްކޫލްތައް، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ޕަްބލިކް ލައިްބރަރީއިން އިސްލާމީ :  15.1.4ހަރަކާތް   
ދީނީ   އިންތިޒާމް  ތާރީޚާއި  ލިޭބނެ  ފޮތްތައް  އަޤީދާގެ 

 ހަމަޖެއްސުން
 އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް ✓  ✓  ✓

އިޖްތިމާއީ :  15.2ސްޓްރެޓަޖީ  
 ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރު ކުރުން

އާންމު :  15.2.1ހަރަކާތް   ޝިއާރުތައް  އިޖްތިމާއީ 
ޭބނުންކޮށްގެން   މީސްމީޑިއާ  ހަރުކުރުމާއި  ތަންތާނގައި 

 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން 

 ޖަމިއްޔާތައް، ރެޑް ކްރެސެންޓް  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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ކުޅިވަރު މުާބރާތްތަކުގެ 15.2.2ހަރަކާތް   : އެކި އެކި 
 ޖަމިއްޔާތައް ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ތެރެއިން ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުން

ގުޅުން :  15.2.3ހަރަކާތް   އަވައްޓެރިކަމުގެ 
ސަރަހައްދު  ދިރިއުޅޭ  ގޮތުން  ަބދަހިކުރުމުގެ 

 ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށްގެންދިއުން. 
 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ކޮމިއުނިޓީ ގްރޫޕްތައް، އަންހެނުން 
 ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ަބދަހިކުރުމުގެ :  15.2.4ހަރަކާތް   ގުޅުން  އިޖްތިމާޢި 
ތަކުގައި   ސަރަހައްދު  އެކި  ސިޓީގެ  ގޮތުން 

 ފިނިމައިޒާންތައް ތަރައްޤީ ކުރުން 
 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ޖަމިއްޔާތައް، އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް 
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
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 ދެމެހެއްޓުން   ޙުކޫމަތު   ޤާނޫނީ   ޤާއިމްކުރުމާއި   ވެއްޓެއް   އަމާން 
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މިކަމުގެ ސަަބުބން ޓްރެފިކް މައްސަލަތާކާއި    އިތުރުވަމުންނެވެ.ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ރަށުގައި ދުއްވާ ވެހިކަލްތަކުގެ އަދަދު ދަނީ  

އެހެންކަމުން   އުޅެއެވެ.މަދުން ނަމަވެސް ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފްވާ ފަރާތްތައް  އެކްސިޑެންޓްތައް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އަދި  

ޤަވާއިދުތައް  ޤާނުނުތަކާއި  މަގުމަތީގެ  އަދި  ކަމެކެވެ.  މުހިއްމު  ހަރުދަނާކުރުމަކީ  ފުޅާކޮށް  އިތުރަށް  ޚިދުމަތް  ފުލުހުންގެ  ޓްރެފިކް 

 ކުރަން ޖެހެއެވެ. ހަރުދަނާ

ޒުވާނުން އްމަސްތުވާތަކެ ނަމަވެސް  މަދު އިރުަބލާއަޅާ އިތަކާސިޓީ އެހެން ކުރައިމްރޭޓް ސިޓީގެ ކުޅުދުއްފުށި ހުށަހެޅޭ  ޗައް 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވަމުންއަންނަކަން  ސްޓޭޝަކު ރު  ހައަ  ވަނަ  2019އިތުރު  ޕޮލިސް  ޖުމްލަ  ންޅުދުއްފުށީ  އަށް  މައްސަލައެއް   264 

 ޔަ މައްސަލައެއް ވޭތުވެދި   135މަސްތުވާތަކެތީގެ    އަށް އިތުރުވެފައެވެ. އަދި  338ވަނަ އަހަރު މިއަދަދު ވަނީ    2020ހުށަހެޅުފައިވާއިރު  

އެހެންކަމުން، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް ހޯދައި   ޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ަބލާފައިވެއެވެ.  ކުއަހަރު ތެރޭގައި    5

ތައް ފަރުވާ ހޯދޭނެ ގޮތް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަާބއިން ސަލާމަތްވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ. އަދި  

 ޤާއިމުކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.  

ސީސީޓީަބއެއް  އަމިއްލަ   ކުރުމަށް  ރައްކާތެރި  މުދާ  ގެއާއި  ހަރުކޮފަރާތްތަކުން  ހުރެއެވެ.  ށްވީ  މޮނިޓަރކޮށް ފައި  މުޅިރަށް 

 އަމަންއަމާން ދެމެހެއްޓުމަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސީސީޓީވީ ނެޓްވޯރކެއް ޤާއިމްކުރުމަކީ 

 ކެވެ.  ރަށެ އުޅޭދިރި އްތެރައްޔި ކުރާ ލޯިބ އަށް ސުލްހަ ހަމަޖެހުމާއި ނަމަވެސް ޮބޑު ވާދަވެރިކަން ކީ ސިޔާސީ ކުޅުދުއްފުއްޓަ
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  ޤާނޫނާ  ކަންކަން   ދުއްވުމުގެ   އެއްޗެތި   އިންޖީނުނުލާ   އެއްޗެއްސާއި،   އިންޖީނުލީ   : 16  ޕޮލިސީ 

 ބެލެހެއްޓުން   އިންތިޒާމުކޮށް   ގޮތުގެމަތިން   އެއްގޮތްވާ 

 

 އިތުރުވަމުންކަން  އަންނަނީ ކަމާއިއެކު  ހަލުވި އެއްޗެހި ދުއްވާ  މަގުތަކުގައިވެސް ކުޅުދުއްފުށީގެ އެއްފަދައިން މާލެއެކޭ

. މަގުގައި ދުއްވާއެއްޗެހި ގިނަވުމުގެ ސަަބުބން މަގުގެ ހަމަހިމޭންކަން މިދަނީ ގެއްލެމުންނެވެ.  ލައިސަންސް ނުނަގާ ކުރަމެވެ ފާހަގަ

ފަރާތްތަކާއި   ދުއްވާ  ކަންފާހަގަ  18ވެހިކަލް  ދުއްވާ  ސައިކަލް  ކުދިން  ދަށުގެ  ރައްކާތެރިކަން އަހަރުން  މަގުތަކުގެ   ވެއެވެ. 

 ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި ޓްރެފިކް ޕޮލިހުގެ ދައުރު މިހާރަށް ވުރެ ފުޅާވެ ހަރުދަނާވުމަކީ މުހިންމުކަމެވެ.

ތްދަނީ ކަސްލޮޓްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައް  ންޕާރކި  ސީޓީގައި ވެހިކަލްތައް ގިނަވެ ޕާކްކުރާނެ އޭރިއާތައް ޭބނުންވާއިރު

ޓްރެފިކް   އެހެންމެ،  ހަމަ  އަދި  ހަރުކުރުނިޝާންތަކާއިކުރެވެމުންނެވެ.  ަބރޭކަރ  ސްޕީޑް  ކަނޑައެޅުމުމަށް  ،  ގެ ސަރަހައްދުތައް 

މަސައްކަތްވެސް އަންނަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. ޕާރކިންގ ސްލޮޓްތަކާއި، ޓްރެފިކް ނިޝާންތަކާއި ސްޕީޑް ްބރޭކަރ ޤާއިމްކުރެވުމުން، މަގު 

  ތަނަކަށް މަގުތައް ވެގެންދާނެއެވެ.ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިހާރަށްވުރެ ރައްކާތެރި 

ސިޓީކައުންސިލަށް  އިޚްތިޔާރު  ކަނޑައެޅުމުގެ  ާބވަތްތަކާއި  އުޅަނދުތަކާއި  އެއްގަމު  ދުއްވާނޭ  އެރަށެއްގައި 

ތާނގައި ހަމަޖެއްސުން ވެގެންދާނީ ކުރިއަށް އޮތްލިިބގެންވެއެވެ. މިހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތްތާ މިފަދަ ގައިޑްލައިނެއް ސިޓީ ކައުންސިލުން  

 ވެހިކަލް ކޮންޓްރޯލް ކޮށް، ދިރިއުޅޭން ފަސޭހަ ރައްކާތެރި ސިޓީއަކަށް މިސިޓީހެދުމަށް އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅަކަށެވެ.  
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 ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ދުއްވުމުގެ ކަންކަން : އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި 16ޕޮލިސީ 

 ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗެހި ދުއްވުމުގެ ޤަވައިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން :  16.1ޓާގެޓް 

 ން. ގެ ކުރިން އިންޖީނުލީ ތަކެއްޗާއި ގުޅޭ އުސޫލްތަކާއި ގަވާއިދުތައް ހެދު 2023: 16.2ޓާގެޓް 

 ގެ ނިޔަލަށް ހުރިހާ މަގުތަކަކީ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަކަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވާ ތަންތަން ކަމުގައި ހެދުން. 2026: 16.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  އެހެނިހެން  ތަންފީޒުކުރުމަށް 
 ފަރާތްތައް 

އިންޖީނުލީ   :16.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ޤަވައިދުތައް   ދުއްވުމުގެ  އެއްޗެހި 

 ތަންފީޒުކުރުން 
 

ގަރާޖު ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ހަރުދަނާ  :16.1.1ހަރަކާތް  
  ކައުންސިލް     ✓ އުސޫލެއް ހެދުން

ޤަވައިދުތަށް  :  16.1.2ހަރަކާތް   ޓްރެފިކް 
 ކައުންސިލް ޕޮލިސް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ތަންފީޒުކުރުން 

ޤަވައިދުތަކަށް  :16.1.3ހަރަކާތް   ޓްރެފިކް 
ޕްރޮގްރާމްތަކެއް   ގޮތުން  އަހުލުވެރިކުރުމުގެ 

 ކުރިޔަށްގެންދިއުން
 ޕޮލިސް  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

އިންޖީނުލީ    :16.2 ސްޓްރެޓަޖީ 
 ދުއްވާތަކެތި މަދުކުރުން 

 

ސިޓީގައި  : 16.2.1ހަރަކާތް   ދުއްވޭނެ ކުޅުދުއްފުށީ 
ރެޖިސްޓަރ  ާބވަތްތައް  އެ  ާބވަތްތަކާއި  ވެހިކަލްތަކުގެ 

 ކުރެވޭނެ އަދަދުތައް ކަނޑައެޅުން
  ކައުންސިލް     ✓

ދުއްވޭނެ : 16.2.2ހަރަކާތް   ވެހިކަލްތައް  އިންޖީނުލީ 
  ކައުންސިލް     ✓ މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅުން

ޕަްބލިކް ޓްރާންސްޕޯރޓް ނިޒާމެއް    : 16.2.3ހަރަކާތް  
 ތައާރަފް ކުރުމަށް ދިރާސާކުރުން

  ކައުންސިލް   ✓  
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  ކައުންސިލް ✓     ޕަްބލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ޤާއިމްކުރުން  :16.2.4ހަރަކާތް  
މަގުތަކަކީ   :16.3ސްޓްރެޓަޖީ  

 އަމާންތަނަކަށް ހެދުން 
ސްޕީޑް  : 16.3.1ހަރަކާތް   ްބރޭކަރު  މަގުތަކުގައި 
 ޕޮލިސް  ކައުންސިލް   ✓  ✓ ހަރުކުރުން

 ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ހަރުކުރުން : 16.3.2ހަރަކާތް  
 ޕޮލިސް  ކައުންސިލް   ✓  ✓

އުޅަނދު  : 16.3.3ހަރަކާތް   ރައްޓެހި  ތިމާވެއްޓާއި 
އެވެއަރނަސް  ގޮތުން  ާބރުއެޅުމުގެ  ބޭނުންކުރުމަށް 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
  ކައުންސިލް ✓  ✓  

 މަގުތަކުގައި މަގުަބއްތި ހަރުކުރުން :  16.3.4ހަރަކާތް  
  ކައުންސިލް   ✓  ✓

ކެމެރާ  :  16.3.5ހަރަކާތް   ސީސީޓީވީ  މަގުތަކުގައި 
 ޕޮލިސް  ކައުންސިލް    ✓ ✓ ސިސްޓަމް ހަރުކުރުން 

ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ގޯތިތަކުގެ :  16.3.6ހަރަކާތް  
 ވަށްކުރުންކަން 

  ކައުންސިލް    ✓ 
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  ޢާންމު   ހައުސްތަކާއި   ގެސްޓް   ކެފޭތަކާއި   ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި   ހޮޓާތަކާއި   ފިހާރަތަކާއި   : 17  ޕޮލިސީ 

 ބެލެހެއްޓުން   އިންތިޒާމްކޮށް   މަތިން   ގޮތުގެ   އެއްގޮތްވާ   ޤާނޫނާއި   ކަންކަން   މާރުކޭޓުތަކުގެ 

 

ފިހާރަ، ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް، ކެފޭ، ގެސްޓްހައުސް، މާރުކޭޓް ފަދަ ވިޔަފާރިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ބެލެހެއްޓެމުން  

 ރުން މުހިންމު މައުލޫމާތެވެ. މިކަން ކުރުމަށް އުސޫލެއް ކުހަމަދާކީ ދަފްތަރުކޮށް އައުލޫމާތަމަ  ން މިތިޒާމެއްގެ ތެރެއިންއި ހަރުދަނާ  ނުދެއެވެ.  

 ހިންގަނީ  ހަރަކާތްތައް ވިޔަފާރި މިއާއެކު ހަމަ  އަދި  ފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކައުންސިލުން ކުރަމުންނެވެ.ންއެކުލަވާލައި ތަ

 ފުރިހަމައަށް  މަޢުލޫމާތު ފަހުގެ އެންމެ ގުޅޭ ތަކާއި ޤަވައިދު ޤާނޫނުތަކާއި ށްކޮޓް  ކްސްޕެއިންމަށް  ލުބެ  އެއްގޮތަށްތޯ ޤަވައިދާއި ޤާނޫނީ

 މަށް އެޅޭ ާބރަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ. ކުރުއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތައް ވިޔަފާރިނާކީ ޤާނޫމަދިނުފޯރުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް
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ހޮޓާތަކާއި  17ޕޮލިސީ   ފިހާރަތަކާއި  މަތިން  :  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާއި  ކަންކަން  މާރުކޭޓުތަކުގެ  ޢާންމު  ހައުސްތަކާއި  ގެސްޓް  ކެފޭތަކާއި  ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި 

 އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 މެރާއާއި އަލިފާން ނިއްވާ އާލާތްތައް ހަރުކުރުންގެ ނިޔަލަށް ކުޅުދުއްފުށީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަނާއި އާންމު ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ސީސީޓީވީ ކެ 2025:  17.1ޓާގެޓް 

 ގަވާއިދުން ވިޔަފާރިތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަނުގެ ދަފްތަރު އަދާހަމަ ކޮށް، މޮނިޓަރ ކޮށް ބެލެހެއްޓުން : 17.2ޓާގެޓް 

 ކައުންސިލްގައި ދަފްތަރު ކުރެވި، މޮނިޓަރ ކޮށް ބެލެހެއްޓުން ގޭގޭގައި ކުރާ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތައް : 17.3ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ވިޔަފާރިތަކާއި   :17.1ސްޓްރެޓަޖީ  
އާންމު ޚިދުމަތްދޭތަންތަނަކީ އަމާން 

 ތަންތަންކަމުގައި ހެދުން 

ވިޔަފާރިތަކާއި އާންމު ޚިދުމަތްދޭތަންތަނުގައި   :17.1.1ހަރަކާތް  
 ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުން 

 ވިޔަފާރިތައް ކައުންސިލް   ✓  

ވިޔަފާރިތަކާއި އާންމު ޚިދުމަތްދޭތަންތަނުގައި   :17.1.2ހަރަކާތް  
 އަލިފާން ނިއްވާ އާލާތްތައް ހަރުކުރުން

 ވިޔަފާރިތައް ކައުންސިލް   ✓  

ފިހާރަތަކާއި   :17.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ފަދަ  ރެސްޓޯރަންޓް  ހޮޓާތަކާއި 
ތަންތަނަކީ ޤާނޫނީ މިންގަނޑުތަކަށް 

 ފެތޭތަންތަނަށް ހެދުން 

ފަދަ   :17.2.1ހަރަކާތް   ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓް  ފިހާރަތަކާއި 
 ޕަްބލިކް ހެލްތު  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ތަންތަން މޮނީޓަރކޮށް ެބލެހެއްޓުން

ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި  :17.2.2ހަރަކާތް   ހޮޓާތަކާއި  ފިހާރަތަކާއި 
  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކުގެ ދަފްތަރު އަދާހަމަކޮށް ެބލެހެއްޓުން 

ކުރާ    :17.3ސްޓްރެޓަޖީ   ގޭގައި 
އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތައް  

މިންގަނޑުތަކަށް  ޤާނޫނީ  
 ފެތޭތަންތަނަށް ހެދުން 

އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  :17.3.1ހަރަކާތް   ކުރާ  ގޭގައި 
މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލްގައި ދަފްތަރު ކުރެވި، މޮނިޓަރ ކޮށް  

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓  ބެލެހެއްޓުން 
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 މަދުކުރުން   މިންވަރު   ހުށައެޅޭ   ކުށަށް   ޒުވާނުން   : 18  ޕޮލިސީ 

 

 ސިޓީއެއްކަން މަދު ކުރުން ކުށްތައް ޮބޑެތި ޖިނާއީ ނިސްބަތުން ަބލާއިރު ސިޓީއަކާއި ޮބޑު އާާބދީ ސިޓީއަކީ ކުޅުދުއްފުށި

އްޗައް ހުށަހެޅޭ ޒުވާނުން މަސްތުވާތަކެ ނަމަވެސް  މަދު އިރުަބލާއަޅާ އި ތަކާސިޓީ އެހެން ކުރައިމްރޭޓް ސިޓީގެ ޅުދުއްފުށިކު. ފާހަގަވެއެވެ

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވަމުންއަންނަކަން  ޖުމްލަ    2019އިތުރު  އަށް  ސްޓޭޝަން  ޕޮލިސް  ކުޅުދުއްފުށީ  އަހަރު   މައްސަލައެއް  264ވަނަ 

މައްސަލައެއް ވޭތުވެދިޔަ   135އަށް އިތުރުވެފައެވެ. އަދި މަސްތުވާތަކެތީގެ    338ވަނަ އަހަރު މިއަދަދު ވަނީ    2020ހުށަހެޅުފައިވާއިރު  

ފަރާތްތައް ހޯދައި ކުރާ  ގެ ވިޔަފާރިމަސްތުވާތަކެތީ  މުން،ކައަހަރު ތެރޭގައި ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ަބލާފައިވެއެވެ.  އެހެން  5

. އެގޮތުން ކުރަމެވެ ފާހަގަ  ކަން ވަާބ މި ވެފައިވަނީ އަސްލަކަށް ކުއްތަކުގެ ގިނަ ސިޓީގެ  ޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ.ން ކުރަކީފިޔަވަޅު އެޅުމަ

މައްސަލަ ވައްކަމުގެ  އިތުރުން  ތައްސިޓީގައި  މީގެ  ކުރަމެވެ.  ފާހަގަ  ކަން  ގިނަ  ފަރާތް  މިހާރު  ވިއްކާ  އިތުރު މަސްތުވާތަކެތި  ތަށް 

 ސަލާމަތް ކޮށް މުޖުތަމައުއަށް ނެރުމަށް   ވަާބއިންޒުވާނުން މި  މަސްތުވާތަކެތީގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ  ވަމުންއަންނަކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.  

 ފަރުވާ ހޯދޭނެ ގޮތް ޤާއިމުކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.
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 : ޒުވާނުން ކުށަށް ހުށައެޅޭ މިންވަރު މަދުކުރުން 18ޕޮލިސީ 

 ގެ ނިޔަލަށް ޒުވާނުން ކުށުގެ ވެއްޓަށް ހުށަހެޅޭ ނިސްަބތް ދަށްކުރުން  2023:  18.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 
 ފަރާތްތައް 

ޒުވާނުން    :18.1ސްޓްރެޓަޖީ  
މިންވަރު   އަރައިގަންނަ  ކުށަށް 

 މަދުކުރުން 
 

އަރައިގަންނަ :  18.1.1ހަރަކާތް   ކުށްތަކަށް  ޒުވާނުން 
 ސަަބުބތައް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާ ކުރުން

 ރެޑް ކްރެސެންޓް  ކައުންސިލް    ✓ 

ވަޒީފާގެ   :18.1.2ހަރަކާތް   ހުރި  ޒުވާނުންނަށް 
ޕްރޮގްރާމްތައް  ދިނުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ފުރުސަތުތަކުގެ 

 ކުރިޔަށްގެންދިއުން
  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ 

ސްކޫލް ދަރިވަރުން ކުށުގެ ވެށިން   :18.1.3ހަރަކާތް  
ގުޅިގެން  ސްކޫލްތަކާއި  ގޮތުން  ސަލާމަތްކުރުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން
 ސްކޫލްތައް ކައުންސިލް ✓  ✓  ✓

ވިޔަފާރިކުރާ   :18.1.4ހަރަކާތް   މަސްތުވާތަކެތީގެ 
 ޕޮލިސް  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން

ރިހިިބލިޓޭޝަން   :5-1-18ހަރަކާތް    ޚިދުމަތް ޑްރަގް 
 ކައުންސިލް   ✓   ފޯރުކޮށްދިނުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް  
އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް،  

 ނެޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
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 ނެގެހެއްޓުން   އަމާންކަން   އަމަން   ރަށުގެ   : 19  ޕޮލިސީ 

 

ވަނަ އަހަރު ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަށް    2019  . ރަށެކެވެ މާންއަ ސިޓީއަކީ ކުޅުދުއްފުށި ަބލާއިރު ކަށްރަށަ ޮބޑު

 އަށް އިތުރުވެފައެވެ.  338ވަނަ އަހަރު މިއަދަދު ވަނީ  2020މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުފައިވާއިރު  264ޖުމްލަ 

. ކުރަމެވެ ގަފާހަ ރަށެއްކަން އުޅޭ ރައްޔިތުންތަކެއް ކުރާ ލޯިބ އަށް ސުލްހަ ހަމަޖެހުމާއި ނަމަވެސް ޮބޑު ވާދަވެރިކަން ސިޔާސީ

ރުކުރުމަށް ސިޓީކައުންސިލާއި އެކު ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ރަށުގައި މަސައްކަތް ވަރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ކަށަ

 ވެ.އެހީތެރިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެދެއްވާ ންމެ ފަހަރަކު ކޮ ކުރާ އެހެން އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތައް ރަށުގެ ލާަބއަށް ގޮވާލާ 

ތަކުގައި   ރެސްޓޯރެންޓް  ފިހާރަ  އަދި  އޮފީސް  ގެއާއި  ކުރުމަށް  ރައްކާތެރި  މުދާ  ގެއާއި  އެމީހުންގެ  ފަރާތްތަކުން  އަމިއްލަ 

ގެހެއްޓުމަށް ނެން އަމާންކަން  އަމަށާއި  މަރުކުށްމަދު  ކު  ކީއަކުން ގުޅާޅުމަގަވިޔުސީސީޓީވީ  ޅިރަށް  މު  ،ނަމަވެސްސީސީޓީވީ ހަރުކޮއްފައި ހުރި

 ވކެމެކަމުހިންމު 

 



 
 

        79 
 
 

 : ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން 19ޕޮލިސީ 

 ގެ ނިޔަލަށް ޤަވައިދާ ހިލާފަށް ދިރިއުޅޭ ިބދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުން 2026:  19.1ޓާގެޓް 

 މީހުންނަކީ ސައިަބރ އަދި އިންޓަނެޓް ސޭފްޓީއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ލިިބފައިވާ ަބޔަކަށް ހެދުން  75އާާބދީގެ %:  19.2ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 
 ފަރާތްތައް 

ޤަވައިދާ    :19.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ބިދޭސީންގެ   ދިރިއުޅޭ  ހިލާފަށް 

 މައްސަލަ ހައްލުކުރުން 
 

މަސައްކަތްތެރީންގެ  :19.1.1ހަރަކާތް   ިބދޭސީ 
 ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލާ ދަފްތަރު އަދާހަމަކޮށް ެބލެހެއްޓުން 

 
 ރެޑް ކްރެސެންޓް، ިބޒްނަސް ސެންޓަރ ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ހިލާފަށް   :19.1.2ހަރަކާތް   ދިރިއުޅޭ ޤަވައިދާ 
 ިބދޭސީންގެ ދެނެގަނެ، ފިޔަވަޅުއެޅުން

 
 ރެޑް ކްރެސެންޓް، ިބޒްނަސް ސެންޓަރ ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ފަރާތްތަކުގެ  :19.1.3ހަރަކާތް   ދިރިއުޅޭ  ރަށުގައި 
 ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން 

 
 ރެޑް ކްރެސެންޓް، ިބޒްނަސް ސެންޓަރ ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ސައިބާ    :19.2ސްޓްރެޓަޖީ  
މިންވަރު   ހުށައެޅޭ  ކްރައިމްތަކަށް 

 މަދުކުރުން 
 

ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ސައިަބރ   :19.2.1ހަރަކާތް  
ކްރައިމްގެ މަޢުލޫމާތަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް  

 ކުރިޔަށްގެންދިއުން
 

 ރެޑް ކްރެސެންޓް، ޕޮލިސް  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

އަދި  :19.2.2ހަރަކާތް   ސައިަބރ  ެބލެނިވެރިންނަށް 
ދިނުމުގެ   މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭ  ސޭފްޓީއާއި  އިންޓަނެޓް 

 ަބއްދަލުވުންތައް ޭބއްވުން 
 

 ރެޑް ކްރެސެންޓް، ޕޮލިސް  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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 ތަންފީޒުކުރުން   ޤަވާއިދުތައް   އުސޫލުތަކާއި   ލް ޕަ މުނިސި   : 20  ޕޮލިސީ 

 

ދާއިރު،   ކުރެވެމުން  މަސައްކަތް  ހެދުމުގެ  ޤަވާއިދުތައް  އުސޫލުތަކާއި  ގިނަ  އުސޫލުތަކާއި މުނިސިޕަލް  ހެދިފައިވާ 

ތަންފީޒުޤަވާއިދުތަ މުހިކުރުއް  އަންނަމެކަމުންމަކީ  ކުރަމުން  އަމަލު  މިހާރު  ހާލަތުތާ،  ކެވެ.  މިއަދު  ޤަވާއިދުތައް  އި އުސޫލުތަކާއި 

 އެއްކީލިކުރުމަށް އަލުން ރިވިއުކޮށް ަބދަލުކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ. 
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 އުސޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން މުނިސުޕަލް  : 20ޕޮލިސީ 

 މުނިސިޕަލް ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް ގަވާއިދުން ތަންފީޒުކުރަމުން ދިޔުން: 20.1ޓާގެޓް 

 ކެތި ހޯދިފައިވުން ގެ ކުރިން މުނިސިޕަލް އުސޫލުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޯބޑާއި ލައިޓް ފަދަ ތަ 2023: 20.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 
 ފަރާތްތައް 

މުނިސިޕަލް   :20.1ސްޓްރެޓަޖީ  
އުސޫލުތައް  ގަވާއިދުތަކާއި 

 ތަންފީޒުކުރުން 

ގަވާއިދުތަކާއި މުނިސިޕަލް   :20.1.1ހަރަކާތް  
 އުސޫލްތައް ހަރުދަނާ ކުރުން

 
  ކައުންސިލް ✓    ✓

ގަވާއިދުތަކާއި  :20.1.2ހަރަކާތް   މުނިސިޕަލް 
 އުސޫލްތައް ގަވާއިދުން ތަންފީޒުކުރުން

 
  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

މުނިސިޕަލް    :20.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ތަންފީޒުކުރުމަށް   އުސޫލުތައް 
ފަދަ   ލައިޓް  ބޯޑާއި  ބޭނުންވާ 

 ތަކެތި ހޯދުން 

އުސޫލުތައް  :20.2.1ހަރަކާތް   މުނިސިޕަލް 
ތަކެތި   ފަދަ  ލައިޓް  ޯބޑާއި  ޭބނުންވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ޕަްބލިކް ވާރކްސް  ކައުންސިލް     ✓ ހޯދުން 
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 ހުނަރު   ތަޢުލީމާއި   ރަނގަޅު   ފެންވަރު 
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ފުރުސަތު  ކިޔެވުމުގެ  ފެންވަރަށް  ޑިގްރީ  ދާއިރާގެ  އެކި  ފެށިގެން  ތަޢުލީމުން  ޅަފަތުގެ  އަކީ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށި 

ދިނުމަށް ފޯރުކޮށްފަހިވެފައިވާ ސިޓީއެކެވެ. ޕްލޭސްކޫލް ތަޢުލީމް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވަކި ސްކޫލެއް ހާއްޞަވެ އެ ފުރުސަތު ދަރިވަރުންނަށް  

ސްކޫލު ސިޓީގެ   2ތަޢުލީމީ މަންހަޖުގެ ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖުގެ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭ    ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ނިހާޔަތައް ބޭނުންވެއެވެ.

ސްކޫލު   3  އާއި ހަމައަށް ކިޔަވައިދޭ   4ން ފެށިގެން ކީސްޓޭޖް    1ކޮޅުގައި ވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އަދި ހަމައެއާއިއެކު ކީސްޓޭޖް    2

ސްކޫލު ޖެހިޖެހިގެން އޮތުމުން ދަރިވަރުން   2ސްކޫލުގެ ތެރެއިން    3ސްކޫލެވެ. މި    1ވެއެވެ. އޭލެވެލްއަށް ކިޔަވައިދެނީ މިތަނުން  

 ސްކޫލަށްވެސް ކައިރި   3ސްކޫލަށް ވެއްދުމަށް ކެޗްމަންޓް އޭރިއާ ކަނޑައެޅުމުގައި އުނދަގޫތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި މި  

އާާބދީ  އެހެނިހެން ރައްރަށުން ކޮންމެ އަހަރަކު އެތަކެއް ދަރިވަރުންތަކެއް ކިޔެވުމަށްޓަކައި ހިޖުރަކުރަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ރަށުގެ

 ސްކޫލުގައިވެސް ޖާގައިގެ ދަތިކަން މިހާރު ދަނީ ތަހައްމަލް ކުރަމުންނެވެ. 3އިތުރުވަމުން އަންނަ ނިސްަބތުން މި 

ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދަނީ ނިސްބަތުން އަންހެން ދަރިވަރުންކަން ދަނީ   ންދީޔެވުމަށް ޝަޢުޤުވެރިކަސްކޫލުތަކުގައި ކި

ކުރެވިފައިނުވާކަން ފާހަ މިކަމާގުޅިގެން ދިރާސާތައްހަދާ މިކަމަށް ހައްލު ގެނައުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް  އަދި  ކުރެވެމުންނެވެ.  ގަ ފާހަގަ 

 ވެއެވެ.

ސްކޫލެއްގައި    2ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭން ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ސެންޓަރެއް މި ސިޓީގެ  ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ  

ން ޤާއިމް ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ހަމައެއާއިއެކު މިފަދަ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭން ތަމްރީންވެފައިވާ މުދައްރިސުން މިސިޓީގައި ވާކަ 

ގްނޯސް ކުރުމާއެކު ބެނުންވާ ތެރަޕީތައް ދެވޭނެ ފަދަ ފަންނީ ޭބފުޅުން މިސިޓީގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ނަމަވެސް، މިފަދަ ދަރިވަރުން ޑައި

 ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި މި ކަމަކީ އެދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންނާއި އެ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންގެ ނުހަނު

 ޮބޑު ކަންޮބޑުވުމެކެވެ.

ޤްރު ތަކާއި  ސެންޓަރު  ރަނގަޅު  ޓިއުޝަން  ފެންވަރު  ތަޢުލީމުގެ  މަދުރަސީ  މިސިޓީގައި  ކުލާސްތަކަކީ  އާން 

ވެ. ކުރުމަށްޓަކައި އަދި ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށް ޝަޢުޤުވެރި ކުރުމަށްޓަކައި ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކުރަމުން ގެންދާ ފަރާތްތަކެކެ 

ފަދަ   ޓިއުޝަން ސެންޓަރު  ތަކާއިޤްރުއާން ކުލާސް  ވެ. އޭގެތެރޭގައިސެންޓަރު ހިމެނެއެ  20މި ސިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ  

  ކިޔަވައިދުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ.

މަދުރަސީ ތަޢުލީމަށްފަހު ހަޔާރ އެޑިއުކޭޝަން ފުރުސަތުތަކަކީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން ކައިރި 

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއިން ހޯދަމުންދާ   އެޑިއުކޭޝަން ފުރުސަތުތަކުގެ ތެޚިދުމައެހެނިހެން އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުން  ކެވެ. އެގޮތުން ހަޔަރ 

ޔުނިވާސި ޤައުމީ  އޮންލައިންކޮށް ތެރޭގައި  އަދި  ހިމެނެއެވެ.  ކޯސްތައް  މައިކޮލެޖް  އަދި  ކޯސްތައް  ކޮލެޖް  ވިލާ  ކޯސްތައް،  ޓީގެ 
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ފަރާތުންވެސް ކުރިޔަށްގެންދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި ހަމައެއާއިއެކު، މިސިޓީއަށް މުހިންމު ޓެކްނިކަލް   3ކުރިޔަށްގެންދެވޭ ކޯސްތަކެއް މި  

 ންގުމުގެ ޤާބިލްކަން މި ޔުނިވާސިޓީ އަދި ކޮލެޖް ތަކުގައި ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.މީހުން ިބނާކުރެވޭނެ ކޯސްތައް ހި 

ޕްރޮގްރާމްތައް   ގައިޑަންސް  ކެރިއަރ  ތަކާއި  ޕްރޮގްރާމް  އޮރިއެންޓޭޝަން  ސްޓްރީމް  ޭބނުންވާ  ދަރިވަރުންނަށް 

ނަތީޖާ ހޯދާ ދަރިވަރުން މަދުރަސީ ތަޢުލީމަށްފަހު އިތުރަށް މިސިޓީގައި އެންމެ ފުރިހަމައަށް ނުގެންދެވޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ރަނގަޅު  

ނަމަވެސް،   ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  ހޭދަކުރާކަންކިޔެވުމުގެ ަބދަލުގައި އެކިއެކި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ވަޒީފާތައް އަދާކުރުމުގައި ދުވަސްތައް  

އޮފީސްތަކުގަ އެކި  ކޯސްތަކުގައި  ކުރިޔަށްގެންދާ  މޯޑަށް  ްބލޮކް  ަބއިވެރިވެ ކޮލެޖްތަކުން  މުވައްޒަފުން  އަދާކުރަމުންދާ  ވަޒީފާ  އި 

ފާހަގަވެއެވެ މަޢުލޫމާތު   .ކިޔަވަމުންދާކަން  ސްކީމްތަކުގެ  ލޯން  ސްޓޫޑަންޓް  އެހެނިހެން  ޑިގްރީއާއި  ހިލޭ  ހުޅުވާލާފައިވާ  ސަރުކާރުން 

    ދަރިވަރުންނަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ލިިބފައި ނުހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
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  ތަޢުލީމް   ފެންވަރުގެ   ބައިނަލްއަގްވާމީ   ފޯރުކޮށްދިނުމާއި   ޚިދުމަތް   ސްކޫލުގެ   ޕްލޭ   ރަނގަޅު   : 21  ޕޮލިސީ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

ޕްލޭ ސްކޫލް ތަޢުލީމު )ޭބީބ ނާސަރީ، ނާސަރީ( އަކީ ކުދިން ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމަށް ތައްޔާރުކުރުމުގައި މުޙިއްމު  

އަދި މިއުމުރުފުރާގެ  މަތް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ލިިބދެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  ދުވެސް އެޚިހަރުފަތަކަށް ވީނަމަދައުރެއް އަދާ ކުރާ  

ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.  390 ވަނީ  އުޅޭކަން  ރަށުގައި  ކުދިން  ގިނަ  ދެ  އަށްވުރެ  ފެންވަރުގެ  ރަނގަޅު  ރަށަށް  އެގޮތުން  ސްކޫލް   ޕްލޭ 

ވަނަ އަހަރު   2020ޕްލޭސްކޫލެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުން ހިނގަމުންއައި އަމީރުއަމީން ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް    ފާހަގަކުރަމެވެ.ޭބނުންވާކަން  

އަދި   މެދުކެނޑިފައެވެ.  ސަަބުބން  ގެ  ކޮވިޑް  ޚިދުމަތްވަނީ  އެންމެ   ޕްލޭސްކޫލްގެ  ޕްރައިވެޓް  އަންނަނީ  ލިެބމުން  މިހާރު 

ސިޓީ ކައުންސިލުން ތް  ގެ މަސައްކަދުމު އް ހޯ ތެރާފަނެ  ގާއެކު، ހިންޚިދުމަތާރު އަމީން ސްކޫލް ޕްލޭ ސްކޫލްގެ  އަމީވެފައި،  ސްކޫލަކުންކަމުގައި

 ވެ. ދަނީ ކުރަމުންނެ
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 ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ތަޢުލީމް ފޯރުކޮށްދިނުން ރަނގަޅު ޕްލޭ ސްކޫލުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  : 21ޕޮލިސީ 

 ސަތު ހޯދައިދިނުން ގެ ނިޔަލަށް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ހިމެނޭ ޕްލޭ ސްކޫލްގައި ކިޔަވާ އުމުރުފުރާގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ޕްލޭ ސްކޫލް ތަޢުލީމުގެ ފުރު 2022: 21.1ޓާގެޓް 

 ތައާރަފް ކުރުން. ޚިދުމަތްލް ސްކޫލެއްގެ ގެ ނިޔަލަށް އިންޓަނޭޝަނަ 2025: 21.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ފަރާތްތައް 

ޕްލޭ   :21.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ލިޭބނެ   ޚިދުމަތްސްކޫލުގެ  

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

ިބޑް   :21.1.1ހަރަކާތް   ސްކޫލް  އަމީން  އަމީރު 

ސްކޫލް   ޕްލޭ  ަބޔަކާ   ޚިދުމަތްއުސޫލުން  ދިނުމަށް 

 ހަވާލުކުރުން.

 ޕްރައިވެޓް ސްކޫލްތައް ކައުންސިލް     ✓

 :21.2ސްޓްރެޓަޖީ  

ތަޢުލީމް  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

 ތަޢާރަފް ކުރުން

ސްކޫލެއްގެ  :21.2.1ހަރަކާތް   އިންޓަރނޭޝަނަލް 

 އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްތައް ކައުންސިލް  ✓    ޤާއިމް ކުރުން ޚިދުމަތް
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 މަތިކުރުން   ފެންވަރު   ފަންނީ   އަދި    ތަޢުލީމް   މީހުންގެ   ބޮޑެތި   : 22  ޕޮލިސީ 

 

މަދުރަސީ ތަޢުލީމަށްފަހު ހަޔާރ އެޑިއުކޭޝަން ފުރުސަތުތަކަކީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން ކައިރި އެހެނިހެން 

އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއިން ހޯދަމުންދާ ފުރުސަތުތަކެވެ. އެގޮތުން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ފުރުސަތުތަކުގެ ތެރޭގައި 

ޔުނިވާ ހިމެނެއެވެ.  ޤައުމީ  ކޯސްތައް  މައިކޮލެޖް  އަދި  ކޯސްތައް  ކޮލެޖް  ވިލާ  ކޯސްތައް،  ގިނަ ސިޓީގެ  ތަފާތު  އިތުރުން  މީގެ  އަދި 

 . ކޮލެޖުތަކުން ހިނގާ އޮންލައިން ކޯސް ތަކުގައި ރަށުގެ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ަބއިވެރިވެ ތަޢުލީމު ހާސިލު ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެ

ަބއެއް ންލައިން ކޯސްތަކުގައި ަބއިވެރިވާ ދަރިވަރުން ގިނަވުމުގެ ސަަބުބން ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން ހިންގާ ކޮލެޖު ތައް ގިނަވުމާއި، އޮ

އަދި ހަމައެއާއިއެކު، މިސިޓީއަށް ކޯސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަތިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.    ނުވެހަމަ  ފުލްޓައިމް ކޯސްތަކަށް ދަރިވަރުން

  މީހުން ިބނާކުރެވޭނެ ކޯސްތައް ހިންގުމުގެ ޤާިބލްކަން މި ޔުނިވާސިޓީ އަދި ކޮލެޖް ތަކުގައި ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.މުހިންމު ޓެކްނިކަލް  

މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ހުނަރު ދަސްކޮށްދީ ފުޅާކުރަންޖެހެއެވެ.    ކޮށްދަނާ  ރުހަސްކޫލް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް ކެރިއަރ ގައިޑެންސް  

 ޤާއިމްކުރުމަށް ވަނީ ަބޖެޓްކުރެވި ިބން ކަނޑައެޅި ކުރެހުން ފާސްކުރެވިފައެވެ. ޓިވެޓް ސެންޓަރެއް    ޅާކުރުމަށްފުރުސަތު ފު  ކުރިއެރުވުމުގެ
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 ފެންވަރު މަތިކުރުން : ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް  އަދި ފަންނީ  22ޕޮލިސީ 

 ގެ ކުރިން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ ސްކިލް ނީޑް އެސެސްމެންޓެއް ހެދުން 2024:  22.1ޓާގެޓް 

 ދާއިރާއަށް ތަޢުލީމީ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުން 90ނީޑް އެސެސެސްމަންޓުން ފާހަގަ ކުރެވޭ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން %:  22.2ޓާގެޓް 

 ނިޔަލަށް ޓިވެޓް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ އެތަނުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ލިޭބވަރު ކުރުން ގެ  2025:  22.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ފަރާތްތައް 

ހުނަރު   :22.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ދާއިރާތައް ދެނެގަނެ،  ބޭނުންވާ 

އެ ދާއިރާތަކުން ތަމްރީން 

 ފުރުސަތުތައް ފަހިކުރުން

ކިޔަވަންޭބނުންވާ   22.1.1:ހަރަކާތް   މީހުން  ޮބޑެތި 

 ދާއިރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސާވޭކޮށް ލިސްޓެއް އެކުލަވާލުން
 ކޮލެޖް،ޔުނިވާސިޓީތައް  ކައުންސިލް     ✓

ނީޑް   22.1.2:ހަރަކާތް   އެސެސްމަންޓް  ސްކިލް 

އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅާ އެ ލިސްޓަށް 

ކޮލެޖްތަކާއެކު  ހިންގުމަށް  ކޯސްތައް  ބޭނުންވާ 

 އެއްަބސްވުންތަކަކަށް އައުން 

 ކޮލެޖް،ޔުނިވާސިޓީތައް  ކައުންސިލް    ✓ 

ތަޢުލީމް   22.1.3:ހަރަކާތް   ދާއިރާތަކުން  ތަފާތު 

 ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން ހާޞިލްކޮށްފައިވާ 
  ކައުންސިލް     ✓
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ޓިވެޓް  :22.2ސްޓްރެޓަޖީ  

ސެންޓަރެއްގެ ޚިދުމަތްތައް 

ރައްޔިތުންނަށް ލިޭބނެ އިންތިޒާމް 

 ހަމަޖެއްސުން

ޓިވެޓް ސެންޓަރ އިމާރާތް ކުރުމުގެ  22.2.1:ހަރަކާތް  

ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް   އިންތިޒާމްތައް މަސައްކަތް 

 ހަމަޖެއްސުން

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީތައް ކައުންސިލް     ✓

ޓިވެޓް ސެންޓަރު އިމާރާތްކުރުމުގެ   22.2.2:ހަރަކާތް  

 ކަންކަން މޮނިޓާކޮށް ެބލެހެއްޓުން 
  ކައުންސިލް     ✓

ތަކުގެ ޚިދުމަތްޓިވެޓް ސެންޓަރުގެ   22.2.3:ހަރަކާތް  

ނީޑް   ސްކިލް  ފާހަގަވާ  ތެރޭގައި  އެސެސްމަންޓުން 

 ކޯސްތައް ހިމެނުން

 ޓިވެޓް ސެންޓަރ  ކައުންސިލް    ✓ 

ޕޮލިޓެކްނިކް   :22.3ސްޓްރެޓަޖީ  

އަދި އެހެނިހެން  

ޔުނިވާސިޓީތަކާއެކު ކޯސްތައް  

 ހިންގުން 

އެސެސްމަންޓުން  22.3.1:ހަރަކާތް   ނީޑް  ސްކިލް 

 ހިންގުންފާހަގަވާ ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ކޯސްތަކެއް 
 ކޮލެޖް،ޔުނިވާސިޓީތައް  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ފަރާތްތަކަށް   22.3.2:ހަރަކާތް   ހުރި  ޚުނަރު  ތަފާތު 

ޕޮލިޓެކްނިކާއި  ހޯދައިދިނުމަށް  ސެޓްފިކެޓް  ބޭނުންވާ 

 ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

 ޕޮލިޓެކްނިކް ކައުންސިލް    ✓ 

ޮބޑެތި     :22.4ސްޓްރެޓަޖީ  

ކިޔެވުމަށްހުރި  މީހުންނަށް 

އެކި އެކި ކޮލެޖް ޔުނިވާސިޓީ، އަދި   22.4.1:ހަރަކާތް  

ފުރުސަތުތަކުގެ  ލިބެންހުންނަ  ސެންޓަރުން  ޓިވެޓް 
 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ކޮލެޖް ޔުނިވާސިޓީ، އަދި ޓިވެޓް 

 ސެންޓަރު
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މަޢުލޫމާތު  ފުރުސަތުތަކުގެ 

ފަސޭހަކަމާއެކު ލިޭބނެ އިންތިޒާމް 

 ހަމަޖެއްސުން

ފެއަރއެއް  އެޑިއުކޭޝަން  ހިއްސާކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު 

 ވުން. ޭބއް

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ   22.4.2:ހަރަކާތް   ބެލެނިވެރިންގެ 

 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން
 ސްކޫލުތައް ✓ ✓ ✓ ✓ 

ކޮލެޖް ޔުނިވާސިޓީ، އަދި ޓިވެޓް 

 ސެންޓަރު
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 އިތުރުކުރުން   ތައް ޚިދުމަތް   ކުރުމާއި   ރަނގަޅު   ފެންވަރު   ކިޔަވައިދިނުމުގެ   ސްކޫލުތަކުގެ   : 23  ޕޮލިސީ 

 

ގެ ގޮތުން ޤަވައިދުން ކޮންމެ އަހަރަކު ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުސްކޫލުތަކުގެ  

ޤަވައިދުން ސްކޫލް ސެލްފް އިވަލުއޭޝަން ކުރިޔަށްގެންދިއުމާއެކު   ޕްރޮގްރާމް މުދައްރިސުންނަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިޔަށްގެންދެއެވެ. އަދި  3

ކިޔަވައިދިނުން ަބލާސްކޫލުގައި  ހޯދާ  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންހުރި  ކުރުމަށް  ރަނގަޅު  ފާހަގަވެއެވެ.  އެޑިއުކޭޝަން   ކަން  މިހާރުގެ 

ޓީޗަރުން ފުރަތަމަ   އަދި  އި ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާ ނެތް މުދައްރިސުން ވަނީ ޑިޕްލޮމާ ހާސިލް ކޮށްފައެވެ.ޕޮލިސީއާއިއެކު ސްކޫލުތަކުގަ

 ން ދޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުމަށް ވަރަށް ޮބޑު އަހަންމިއްޔަތު ކަމެއް ސްކޫލުތަކުގެ މެނޭޖްމެންޓު
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 ތައް އިތުރުކުރުން ޚިދުމަތްސްކޫލުތަކުގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމާއި :  23ޕޮލިސީ 

 ތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކޮންމެއަހަރަކު ގްރާންޓެއް ހުޅުވާލުން.ޚިދުމަތްސްކޫލްތަކުގެ ވަސީލަތްތައް އިތުރު ކުރުމާއި :  23.1ޓާގެޓް 

 މުދައްރިސުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދާއިރާގެ ފަންނީ ޭބފުޅެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައިދިނުން ސްކޫލްތަކުގެ :  23.2ޓާގެޓް 

 ފަހަރު ކުރިޔަށްގެންދިއުން 1ސްޓްރީމް އޮރިއެންޓޭޝަން އަދި ކެރިއާ ކައިޑަންސް ޕްރޮގްރާމް ކޮންމެ އަހަރަކު  :  23.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ފަރާތްތައް 

ސްކޫލްތަކުގެ   :23.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ކުރުމާއި  އިތުރު  ވަސީލަތްތައް 

ރަނގަޅު ޚިދުމަތް ފެންވަރު  ތަކުގެ 

 ކުރުން

އަށް ސްކޫލްތަކުގެ   :23.1.1ހަރަކާތް   ޕީ.ޓީ.އޭ 

 ގްރާންޓެއް ހުޅުވާލުން. 
 ސްކޫލްތައް ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ސްކޫލްތަކުގެ   :23.2ސްޓްރެޓަޖީ  

 ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މުދައްރިސުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު  :23.2.1ހަރަކާތް  

ޭބފުޅުންގެ   ފަންނީ  ދާއިރާގެ  ގޮތުން  ކުރުމުގެ 

 ސްކޫލުތަކަށް ހޯދައިދިނުން އެހީތެރިކަން 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 ސްކޫލްތައް
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ހާއްސަ   :23.3ސްޓްރެޓަޖީ  

ދަރިވަރުންގެ  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް 

ވަސީލަތްތައް  ކުލާސްރޫމްގެ 

 ތަރައްޤީ ކުރުން

ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ   :23.3.1ހަރަކާތް  

 ކުލާސްރޫމާއި ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރުން
 ސްކޫލްތައް ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ކެރިއަރ   :23.4ސްޓްރެޓަޖީ  

ސްޓްރީމް  އަދި  ގައިޑަންސް 

ޕްރޮގްރާމްތައް  އޮރިއެންޓޭޝަން 

 ކުރިޔަށްގެންދިއުން

 

ޕްރޮގްރާމް   :23.4.1ހަރަކާތް   ގަޑިޑަންސް  ކެރިއަރ 

 ކުރިޔަށްގެންދިއުން.
 ކޮލެޖް ޔުނިވާސިޓީތައް ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

އޮރިއެންޓޭޝަން   :23.4.2ހަރަކާތް   ސްޓްރީމް 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްގެންދިއުން

 ސިޓީތައްކޮލެޖް ޔުނިވާ

 

  



 
 

   94 

 
 

  މެދުގައި   ދަރިވަރުންގެ   މެދުވެރިކޮށް   ބޮޑީސް   ޔުނިފޯމް   ފަދަ   ބޭންޑް   ސްކައުޓް،   ގައިޑް،   : 24  ޕޮލިސީ 

 ދަސްކޮށްދިނުން   ލީޑަރޝިޕް   ސުލޫކާއި،   އަޚްލާޤާއި، 

 

ރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. ނަމަވެސް ކެޑޭޓް އަދި ސްކޫލްތަކުގައި ގާރލް ގައިޑް، ސްކައުޓް ފަދަ އިތުރު ހަ

މިފަދަ   ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ނުގެންދެވޭކަން  ކުރިއަށް  ގޮތުގައި  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  ރަނގަޅުކޮށް ޭބންޑް  ވުރެ  މިހާރަށް  ހަރަކާތްތައް 

ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  ލީޑަރޝިޕް  ސުލޫކާއަޚުލާޤާއި    މެދުގައި  މިހަރަކާތްތަކުގެ  މަސައްކަތްތަކެއް އި  ދަސްކޮށްދިނުމަށްއި،  ތުރު 

 ކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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 ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުން : ގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި،  24ޕޮލިސީ 

 ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްގެންދިއުން 1ސްކޫލްތަކުގެ ޔުނީފޯމް ޮބޑީސްގެ ޚަރަކާތްތައް އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އަހަރަކު :  24.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

އެހެނިހެން  ތަންފީޒުކުރުމަށް   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ 

 ފަރާތްތައް 

ސްކޫލުތަކުގެ   :24.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ޮބޑީސްތަކުގެ  ޔުނީފޯމް 

 ޚަރަކާތްތައް ކުރިއެރުވުން 

ޔުނީފޯމް ޮބޑީސްތަކުގެ ޚަރަކާތްތައް   :24.1.1ހަރަކާތް  

 ސްކޫލްތައް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އިތުރުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިޔަށްގެންދިއުން.

 އެސޯސިއޭޝަންތައް
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 އުނގަންނާއިދިނުން   އެޑިއުކޭޝަން   ސިވިކް   ހުނަރާއި،   ދިރިއުޅުމުގެ   : 25  ޕޮލިސީ 

 

ދެނެގަނެ   ހުނަރުތައް  ހުންނަ  ކިަބއިގައި  ދަރިވަރުންގެ  އަށަގެންނެވުމަށާއި،  ހުނަރު  އެކި  ކިަބއިގައި  ދަރިވަރުންގެ 

ހުނަރުތައް އެކިއެކި  ބޭނުންވާ  ދިރިއުޅުމަށް  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ނުކުރެވޭކަން  މަސައްކަތް  އެކަށީގެންވާ  ތަރައްޤީކުރުމަށް   އެހުނަރުތައް 

  ސަމާލުކަމެއްދީ، މިކަމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ދަސްކޮށްދިނުމަށް އިތުރު

 ޤައުމިއްޔަތުގެ، ނަމަވެސް .ވެއެވެނު ކަނޑައެޅިފައި މާއްދާއެއްގޮތަށް ވަކި ަބއި ސީދާކޮށް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ސިވިކް

 ޢަޤީދާ އިސްލާމީ  އެއީ ' ތައްޔާރުކުރުން ދިރިއުޅުމަށް ކުދިން' ތަޞައްވަރަކީ މައިގަނޑު މަންހަޖުގެ ގައުމީ  ކަމުގައިވާ އުންސުރުތައް

ން ހެދު ދަރިވަރުން ފަރުދަކަށް ޒިންމާދާރު އުފެއްދުންތެރި، ޝައުގުވެރިވާ ހޯދާބެލުމަށް އުނގެނުމާއި، ކުރާ އިތުރާބރު ނަފުސަށް، ވަރުގަދަ

 ދަށުން  އެޑިއުކޭޝަންގެ ސިވިކް  .ވެއެމެކޮންމެސްވަރަކަށް ހިމެނިފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކުރަކަމުގައި ވާހިނދު އެކި މާއްދާތަކުގައި މިަބއި  

 ގޮތާއި  ނަ  އަން ހިންގަމުން އިޤައުމުގަ މިގޮތުން. ކުރެވިދާނެއެވެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ތަރައްޤީ ހުނަރު ދިރިއުޅުމުގެ ދަރިވަރުންގެ

 އިތުރުން މީގެ. ދާނެއެވެ އެގިގެން އެކުދިންނަށް މަގު ރަނގަޅު ދާންވީ ކުރިއަށް ޅުމުގައި ދިރިއު ލޯހުޅުވި އާދަކާދަތަކަށް އަދި ޤާނޫނަށް

 ދަރިވަރުންނަށް  ކަންކަން ފަދަ ކޯޑިން ކޮމްޕިއުޓަރ ފެހުމާއި ކެއްކުމާއި ތައްކަމުގައިވާ ރުހުނަ ހިފޭފަދަ ބޭނުން އާންމުކޮށް ދިރިއުޅުގައި

  .ކަމެކެވެ މުހިއްމު ވަރަށް ދިއުމަކީ ލިބިގެން ހަރުފަތްތަކުގައި އެކި
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 : ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާއިދިނުން 25ޕޮލިސީ 

 ދަރިވަރުންނަކީ އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ހެދުން   60ދަރިވަރުންގެ %އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއިން ސްކޫލުން ނިކުންނަ :  25.1ޓާގެޓް 

 ދަރިވަރުންނަކީ ފަތަންދަންނަ ދަރިވަރުން ކަމުގައި ހެދުން 75ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން %:  25.2ޓާގެޓް 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. 1ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރިވަރުންނަށް އަހަރަކު މަދުވެގެން ކޯޑިންގ އަދި އިންފޮމޭޝަން :  25.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ފަރާތްތައް 

 :25.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ދަރިވަރުންނަށް އިންޓާންޝިޕް 

ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއިން  

މަސައްކަތު މާހައުލުގެ ތަޖުރިާބ 

 ހޯދައިދިނުން 

ކުރުމުގެ   :25.1.1ހަރަކާތް   ފުރިހަމަ  އިންޓާންޝިޕް 

 އުސޫލެއް ޤާއިމްކުރުން
  ކައުންސިލް    ✓ 

ފުރިހަމަކޮށްދޭނެ  :25.1.2ހަރަކާތް   އިންޓާންޝިޕް 

 މުއައްސަސާތަކެއް ހަމަޖެއްސުން 
 ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް  ކައުންސިލް    ✓ 

ޕްރޮގްރާމް   :25.1.3ހަރަކާތް   އިންޓަރޝިޕް 

 މޮނިޓަރކޮށް ކުރިޔަށްގެންދިއުން 
 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ސްކޫލް   :25.2ސްޓްރެޓަޖީ  

ދަރިވަރުންނަށް  

 ފަތަންދަސްކޮށްދިނުން 

ތެރެއިން   :25.2.1ހަރަކާތް   އުސޫލެއްގެ  ކަނޑައެޅޭ 

 ސްކޫލްތައް ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ފަތަން ދަސްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްގެންދިއުން

ކޯޑިން އަދި   :25.3ސްޓްރެޓަޖީ  

ޓެކްނޮލޮޖީގެ  އިންފޮމޭޝަން 

ދަރިވަރުންނަށް  ދާއިރާއިން 

ފުރުސަތުތަކެއް  ކިޔެވުމުގެ 

 ހޯދައިދިނުން 

އިންފޮމޭޝަން  :25.3.1ހަރަކާތް   އަދި  ކޯޑިން 

މަޢުލޫމާތު   ދަރިވަރުންނަށް  ގުޅޭގޮތުން  ޓެކްނޮލޮޖީއާއި 

 ✓ ✓ ✓ ✓  ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށްގެންދިއުން 
ކޮލެޖް، 

 ޔުނިވާސިޓީތައް
 ކޮލެޖް، ޔުނިވާސިޓީތައް

 :25.4ސްޓްރެޓަޖީ  

ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން  

 ކުރިޔަށްގެންދިއުން މުާބރާތްތައް 

ހުރިހާ   :25.4.1ހަރަކާތް   ސިޓީގެ  ކުޅުދުއްފުށީ 

މުާބރާތެއް  ޤްރުއާން  ހުޅުވާލައިގެން  ދަރިވަރުންނަށް 

 ކުރިޔަށްގެންދިއުން

 ސްކޫލްތަކާއި ޤްރުއާން ކުލާސްތައް ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 އިންޓަރ ސްކޫލް އަދަީބ ހަފްތާ   :25.4.2ހަރަކާތް  
 ސްކޫލްތައް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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 ހޯދައިދިނުން   ފުރުޞަތުތައް   ކަސްރަތުކުރުމުގެ   ކުޅިވަރާއި   ދަރިވަރުންނަށް   : 26  ޕޮލިސީ 

 

 19ޑް  ނަމަވެސް ކޮވި  .ގެންދެވެ ކުރިއަށް މުާބރާތްތައް ކުޅިވަރު  ސްކޫލްތަކުގައި އަމާޒުކުރެވިގެން ދަރިވަރުންނަށް

. ސްކޫލްތަކުގައި އެވެއާއި ގުޅިގެން ކުދިން ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅުން މަދުވެ ސްކްރީން ެބލުމުގައި ގިނަ ވަގުތުތައް ޭބކާރުކުރާކަން ފާހަގަކުރެވެ

އިވެރިވާން ބޭނުން ނުވާކުދިންވެސް  ގެންދެވޭ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކުގައިވެސް ގިނަ ކުދިން ަބއިވެރިވީ ނަމަވެސް ކުޅިވަރު ކުޅުމުގައި ަބ

ށް 10ން  1އެކުދިންވެސް ހަރަކާތްތެރި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި ހަމަ މިއާއެކު ގްރޭޑް    .އެވެތިޭބކަން ފާހަގަކުރެވެ

މިފަދަ   ސްކޫލް ރަށުގައި އޮތް ނަމަވެސް ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު މުާބރާތްތައް ނުޭބއްވޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  3ކިޔަވައިދޭ  

ދޭނެ ކުޅިވަރު މުާބރާތައް ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ޭބއްވުން ވެގެންދާނީ، ވާދަވެރިކަން އިތުރުވެ ކުދިންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެހީވެ

 ކަމަކަށެވެ. 
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 : ދަރިވަރުންނަށް ކުޅިވަރާއި ކަސްރަތުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުން 26ޕޮލިސީ 

 އިންޓަރ ސްކޫލް އަދި އިންޓަރ ހައުސް މުާބރާތްތައް ޤަވައިދުން ކޮންމެ އަހަރަކު ޭބއްވުން :  26.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ފަރާތްތައް 

އިންޓަރ   :26.1ސްޓްރެޓަޖީ  

މުާބރާތްތައް  ސްކޫލް 

 ކުރިޔަށްގެންދިއުން

ގުޅިގެން   :26.1.1ހަރަކާތް   ޖަމިއްޔާތަކާއި  ކުލަްބ 

ސްކޫލް   ސިޓީގައި  އިންޓަރ  ކުޅުދުއްފުށީ  މުާބރާތްތައް 

 ޭބއްވުން 

 ކުލަްބ ޖަމިއްޔާތައް ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

އެތްލެޓިކްސްފަދަ ޤައުމީ ފެންވަރުގެ   :26.2.2ހަރަކާތް  

ހޯސްޓް   މުާބރާތް  ހުށައަޅާ  ޕްރޮޕޯސަލް  މުާބރާތްތަކަށް 

 ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދުން

 އެސޯސިއޭޝަންތައްގުޅުންހުރި  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 

  



 

                                101 
 

  ދިރިއުޅުން   ދުޅަހެޔޮ   ރަނގަޅު   ސިއްޙަތު 



 

                                102 
 

ހޮސްޕިޓަލްއަކީ   ރީޖަނަލް  ރައްޔިތުން  ންތީލަދުތިޮބޑިކުޅުދުއްފުށީ  ހޮސްފިޓަލެ  ޚިދުމަތްގެ  ޒަމާންތަކެއް .  ވެކެހޯދާ 

ވަނަ އަހަރު ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އޮޓޯނަމަސް ޮބޑީއަކަށް 2020ސަރުކާރުން    ވަންދެން ކުރިއެރުމެއް ނުލިިބ އޮތުމަށްފަހު،

އިތުރުކޮށް  ހެދުމާ ވަސީލަތްތައް  ޑޮކްޓަރުންނާއި  ޚިދުމަތްތަކަކާއި،  މުހިއްމު  އިތުރު  އަށްވެސް  އެކު  ތަރައްޤީ  އުމްރާނީ  ހޮސްޕިޓަލްގެ 

ރައްޔިތުން ފުރިހަމަ ޓާރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ޚިދުމަތް ލިުބމަކީ  ންނަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް  ގެކުރިއެރުން ތަކެއް  

 ނުހަނު އެދޭ ކަމެކެވެ. 

ހެލިފެލިވެ އުޅުމާއި   ރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް އައިސްފައިވާ ަބދަލުގެ ސަަބުބންދިއި،  ންނާތު ގޮ  ންނަސައްކަތްތައް ހުމަ

 ވަމުންރުތުއި އަދަދު ވެސް  ޅަފަތުގައި ސިއްހީ މައްސަލަތައް ދިމާވާ ކުދިންގެއަދި  އެވެ.  ކުޑަވެފަނީ  ވަންމާލުކަސަދޭ  ކަސްރަތުކުރުމަށް  

ތައް ތްކާރިކުރުމަށް އެކިއެކި ހަރަތެން ހޭލުންތުރައްޔިށް  އެހެންކަމުން އާއިލާ ރޭވުމާއި، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަވެއެވެ.  ރެން ފާހަގަ ކުނަކަންއަ

  ހިއްމުކަމެކެވެ.މުކީ މަހިންގު

ދުވަސް އާދަ    އިހަމައިންމީހުނާ  ވީއުމުރުން  ނުަބއި  ުބއިމުގެ  ހަމައަށްވެސް ސިގިރޭޓް  ކުދިންނާ  ފެށިގެން ސްކޫލް 

ރައްޔިތުންނަށްވެސް ކުރާނެ ކަމެކެވެ. ދުފައިވެއަށަގެން މުޅި ރަށުގެ  ންފަތް ލައިގެން ދުފުމާއި އެވެ. މިކަންކަމީ އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު 

އެކަމުން ދި އެނާރޖީ ޑްރިންކް އަދި ފިޒީ ުބއިންތައް ޯބ ޒުވާނުންނައި ކުޑަކުދިން  އަ  ގިނައެވެ.  ސިގިރޭޓް، ވޭޕް، ޝީސާ ޯބ ޒުވާނުން

ބޭނުންކުރުމުގެ ނުަބއި އާދަ ހުއްޓުވައި  ފުޑް ޖަންކު  އާއި ކާނާ ދުރުކުރުމަށް ކުރެވެން އޮތް ކަންކަން ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ތައްޔާރީ

 ން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މިހާރު ކުރަން ވެއްޖެ ކަމެކެވެ. މިކަންކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި އެންމެން ގުޅިގެ

އަކީ ވަރަށް ގިނައިން ފެތުރޭ ބަލިތަކެކެވެ. މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން  ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ  

 އަސަރު ރޯގާގެ ގ19ެ ކޮވިޑް އައި ރާއްޖެއަށް ގައި 2019ނައްތާލުމަށްޓަކައި އެންމެން އެކީ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ.  

 . ގެންދަމުންނެއެވެ ކުރިއަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހޭލުންތެރިކަމުގެ އަންނަނީ އެކަމުން ސަލާމަތްވުކަށްޓަކައި ކުރިއިރު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް

ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތީގެ  ، ކުޑަކުދިން  ސްނަމަވެކުޅުދުއްފުއްޓަކީ އާާބދީއަށް ަބލައި ކުށުގެ ނިސްަބތް މަދު ރަށަކަށް ވީ

ނެވެ. މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ނިސްަބތް އިތުރުވެ ޒުވާން ންމު އިތުރު ވަނީވަރު ދަންމިޓަށް ހުށަހެޅޭ  އްކުށުގެ ވެ

މިކަން ހޭލުންތެރިކުރުވާ،  މުޖުތަމައު    މިކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  ންދާކަންމުން މަސައްކަތް ކުރަތަކުރާތްފައެ   ޖެއްސުމަށްއިވަާބގަކުދިން އެ

 އެވެ.ޖެހެތަންފީޒީ އިދާރާތަކުގެ ދައުރު ފުޅާވާން ހުއްޓުވުމަށް
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  ރައްކާތެރިކަމާއި   ޞިއްޙީ   އާއި   ހެލްތްކެއަރ(   )ޕްރައިމަރީ   ފަރުވާ   ޞިއްޙީ   އަސާސީ   : 27  ޕޮލިސީ 

 ދިނުން   ޚިދުމަތްތައް   އަސާސީ   ގުޅޭ 

 ލިޭބކަން ތަކަށްށް ރަ މިސަރަހައްދުގެ ހޮސްޕިޓަލުން ރީޖަނަލް ކުޅުދުއްފުށީ ތަށްޚިދުމަތް ގިނަ  ސިއްހީފަރުވާގެ އަސާސީ

.  ނަމަވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ޓެސްޓްތައް ކަމުގައިވާ ތައިރޮއިޑް ފަދަ ޓެސްޓްތައް ހޮސްޕިޓަލުން ނުލިޭބކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ ފާހަގަ

އިރު، ސުޕަރ ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ ޚިދުމަތް ލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާޕެ ސްމު ބަލިތަކާއި ންކުރަމެވެ. އާ

. ނަމަވެސް، ހާއްސައެހީއަށް އެވެެބލި  ޚިދުމަތްސްޕީޗް ތެރަޕީގެ  ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް    އަދި  މުންނެވެ.ވަޅާ  ފު  އަންނަނީ

 އެކު އެހެނިހެން ތެރަޕީތައް ތައާރަފްވުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.ޑައިގްނޯސް ކުރުމާއިބޭނުންވާ ފަރާތްތައް 

ހަށިގަނޑަށް  އިތުރުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.  ތައް  މަރުކުއްލި  ޖެހުން އިތުރުވެ  ޓްރޯކްޒުވާނުންނަށް ހިތުގެ ބަލިތަކާއި ސް

ކީ މަ އިތުރު ކުރުހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތައް  ފައިދާ ކުރަނިވި ކާނާއާއި ކަސްރަތުގެ މުހިއްމުކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޒުވާނުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް  

 ވެ. ށް މުހިންމު ކަމެކެމަޖީލެއް ިބނާކުރުން ސިއްހަތު ރަނގަޅު ޒުވާ

ށް  މާއި މާަބނޑު މީހުންގެ ކުލިނިކް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކުރިއަޕަްބލިކް ހެލްތް ޔުނިޓުން ތުއްތު ކުދިންގެ ހެދި ޮބޑުވު

 ހެލްތް ޕަްބލިކް  ގައި އާއިލާ ރޭވުމާއި ގުޅޭ ކްލިނިކެއް ވަނީ ޤާއިމްކުރެވި ޚިދުމަތް ދޭން ފެށިފައެވެ.މު ނަގެވެނި  ންއެވެ. އަދި އުފަދެގެން

އަދި އެހެންމެ އާއިލާ   .ގެންދެއެވެ ކުރިއަށް ނަމަވެސް މަދުން ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރުމުގެ ހޭލުންތެރި އާންމުން  ކްރެޒެންޓުން ރެޑް އާއި

  ވެ.ކެކަމެ މުން މުހިކީޔުމަކުރިއަށް ގެންދި ދުންއިޤަވާރޭވުމާއި އަލަށް ކައިވެނި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ކައުންސިލިން ޕްރޮގްރާމް 
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 : އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ )ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ( އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން 27ޕޮލިސީ 

 ތަރައްޤީކޮށް މުޅި އާާބދީއަށް ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ކަށަވަރު ކުރުން. ޚިދުމަތްޤަވާއިދުން އަސާސީ ސިއްހީ ފަރުވާ އާއި ސިއްހީ  :  27.1ޓާގެޓް 

 ހޭލުންތެރިކުރެވިފައިވުން. ެބލެނިވެރިންނަށް ކުޑަކުދިން ހެދިޮބޑުވުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއިމެދު  75އާާބދީގެ %:  27.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ފަރާތްތައް 

އަސާސީ   :27.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ސިއްހީ  އާއި  ފަރުވާ  ސިއްހީ 

ކުރުމާއި ޚިދުމަތް ތަރައްޤީ  ތައް 

ހޭލުންތެރިކަން އާންމު  

 އިތުރުކުރުން

 

 

ކުދިން   :27.1.1ހަރަކާތް   ނުޖަހައި  ވެކްސިން 

އާންމު  ގޮތުން  ގުޅޭ  ޖެހުމާއި  ވެކްސިން  ދެނެގަތުމާއި 

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ޕަްބލިކް ހެލްތު  

 ޔުނިޓް
 ކައުންސިލް، ރެޑް ކްރެސެންޓް

ގޮތުން   :27.1.2ހަރަކާތް   ސިއްހީ  ކުޑަކުދިން 

ޕްރޮގަރާމްތައް  ކުރުމުގެ  ހޭލުންތެރި  ރައްކާތެރިކުރުމަށް 

 ސްކޫލްތަކާއި ގުޅިގެން ރާވައި ހިންގުން. 

 ޕަްބލިކް ހެލްތު ޔުނިޓް، ސްކޫލްތައް ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ސިއްޙީ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ފާހަގަ  :27.1.3ހަރަކާތް  

ފާހަގަ ކުރުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ    ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ކުރާ ދުވަސްތައް 

ޕަްބލިކް ހެލްތު ޔުނިޓް، ކުޅުދުއްފުށި 

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، މުއައްސަސާތައް، 

 ކްރެސެންޓް، ޖަމިއްޔާތައް ރެޑް 



 
 
 

        105 
 

ކެމްޕޭންތައް   ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  ކުރުމުގެ  ހޭލުންތެރި 

 ހިންގުން 

ދެނެގަނެ   :27.1.4ހަރަކާތް   ަބލިމީހުން  ނަފްސާނީ 

މެދުނުކެނޑި   ފަރުވާ،  ޭބނުންވާ  ފަރާތްތަކަށް  އެފަދަ 

 ލިިބދެވޭކަން ކަށަވަރު ކުރުން 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަންސް ސާރވިސް، 

 ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

ޚިދުމަތްދޭ  :27.1.5ހަރަކާތް   ވިއްކާ  ކާބޯތަކެތި 

ކަމުގެ  ސާފުތާހިރު  ޭބސްގުދަންތަކުގެ  ތަންތަނާއި 

މިންގަނޑަށް ފެތޭތޯ ެބލުމަށް ކަމާއި ެބހޭ އިދާރާތަކާއެކު  

 އިންސްޕެކްޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ޕަްބލިކް ހެލްތު ޔުނިޓް، ރެޑް 

 ކްރެސެންޓް

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނާއި   :27.1.6ހަރަކާތް  

ޭބސްގުދަންތައް ހިންގަނީ ނަގަން ޖެހޭ ހުއްދަތައް ނަގައި  

ކުރުމަށް   ޔަގީން  ކަން  އެއްގޮތައް  ގަވާއިދާ 

 އިންސްޕެކްޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ޕަްބލިކް ހެލްތު ޔުނިޓް، ރެޑް 

 ކްރެސެންޓް، ިބޒްނަސް ސެންޓަރ

ފަރާތްތަކުގެ    :27.1.7ހަރަކާތް   ކުރާ  ހަދިޔާ  ލޭ 

 ދަފްތަރެއް އެކުލަވައިލުން 
 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ޕަްބލިކް ހެލްތު ޔުނިޓް، ރެޑް 

 ކްރެސެންޓް.
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ޓެސްޓް   :27.1.8ހަރަކާތް   ކުރެވޭ  ދިނުމަށް  ލޭ 

މައްސަލަތައް   ސިއްހީ  ހުރި  ދެނެގަނެ،  ތަކުގައި، 

ކައުންސެލިން   ގޮތުން  ފިޔަވަޅެއްގެ  ކަމުގެ  ރައްކާތެރި 

ފޯރު ކޮށްދީ، ޑޮކްޓަރުންނަށް ރިފަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް 

 ޤާއިމް ކުރުން

✓     

ކުޅުދުއްފުށި 

ރީޖަނަލް 

 ހޮސްޕިޓަލް

 ކައުންސިލް

ހެލްތު  :27.1.9ހަރަކާތް   ޕްރައިމަރީ  މިސިޓީގައި 

ފުޅާކޮށް   ރަނގަޅު   ޚިދުމަތްކެއަރ  ފެންވަރު  ތަކުގެ 

 ކުރުމަށް ދަމަނަވެށި ޤާއިމް ކުރުން.

✓     
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ހެލްތު 

ކައުންސިލް،ޕަްބލިކް ހެލްތު ޔުނިޓް، 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

ތެލާއި،  ރަށުގައި   :27.1.10ހަރަކާތް   ބޭނުންކުރެވޭ 

ގުދަން   މާއްދާތައް  ކެމިކަލްތަކާއި  ކަހަލަ  އެކި  ގޭހާއި، 

ވަކި   ޕްލޭންގައި  ލޭންޑްޔޫޒް  ބެލެހެއްޓުމަށް  ކޮށް 

މޮނިޓަރ  ތަން  އެތަން  ކަނޑައަޅައި  ސަރަހައްދުތަކެއް 

 ކުރަމުންގެންދިޔުން.

 އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

  :27.2.1ހަރަކާތް   :27.2ސްޓްރެޓަޖީ  
 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ޔުނިޓް، ރެޑް ޕަްބލިކް ހެލްތު 

 ކްރެސެންޓް
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ހެދިޮބޑުވަމުން  ކުޑަކުދިން 

އަންނަނީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި 

 ކަން  ކަށަވަރުކުރުން.

މައްސަލަތައް  ދިމާވާ  ހެދިޮބޑުވުމުގައި  ކުޑަކުދިންގެ 

ދެނެގަނެ ފަންނީ ޭބފުޅުންގެ އެހީގައި ވޯރކްޝޮޕް ތަކެއް  

 ހިންގުން. 

  :27.2.2ހަރަކާތް  

ކުރެވޭ   ފާހަގަ  ތެރެއިން  ަބރުދަންެބލުމުގެ  ކުޑަކުދިން 

ހާއްސަ  ކުޑަކުދިންގެ  ކުރުމަށް  ހައްލު  މައްސަލަތައް 

 ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފާ ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަ ޖެއްސުން.

✓     
ޕަްބލިކް ހެލްތު  

 ޔުނިޓް

ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ކައުންސިލް، 

 ހޮސްޕިޓަލް
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  ހާލަތްތަކުން   ސިއްޙީ   އެކިއެކި   ދިމާވާ   ސަބަބުން   ވައްޓަފާޅީގެ   ދިރިއުޅުމުގެ   : 28  ޕޮލިސީ 

 އުފެއްދުން   އެއް   އާބާދީ   ހަށިހެޔޮ،   ދުޅަހެޔޮ،   ރައްކާތެރިކުރުވާ،   ރައްޔިތުން 

 

. ކުރީގައި ކުޅުދުއްފުށީ  ަބދަލުވެފައެވެ ޮބޑަށް ވަރަށް މިހާރުވަނީ  ވައްޓަފާޅި ދިރިއުޅުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ކުޅުދުއްފުށީގެ

ރައްޔިތުންތަކެ ހަރަކާތްތެރި  ކޮށް،  މަސައްކަތް  ުބރަ  ުބއިމަށް  ކެއިން  މިހާރު ރައްޔިތުންނަކީ  ނަމަވެސް،  އުޅުނުރަށެކެވެ.  އް 

ހެލިފެލިވެ އުޅޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ދިރިއުޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި މަސްޢޫލުވެ އުޅޭ ވަގުތު ގިނަވެ  

ނުދޭ ސަމާލުކަމެއް  ހާއްސަ  ސިއްހަތައް  ކުކަސްރަތާއި  ލޯިބ  ކަސްރަތައް  ދުވުމާއި،  ނަމަވެސް،  ޮބޑު  އާާބދީ  ޒުވާނުން   ރާ 

 އިތުރުވާން ފަށާފައިވެއެވެ. 

ވަރު ތަކުގެ ަބދަލުގައި މިހާރު ކުޅެމުންއަނީ މޯަބއިލް ގޭމްސް ތަކެވެ. ގޭގައި ކައްކާ ކެއުމުގެ  ކުޑަކުދިން އައުޓް ޑޯ ކުޅި

ތުގައި ތަފާތު ގިނަ  ޅަފަމިހެންކަމުން،  ދަލުގައި ތައްޔާރީ ކާނާއާއި ހަކުރު ގިނައިން އެކުލެވޭ ުބއިންތައް ޯބކުދިން ގިނައެވެ.  ަބ

 ސިއްހީ މައްސަލަތައް ދިމާވާ ކުދިން އަންނަނީ ގިނަވަމުންނެވެ. 

އުޅެއެވެ. ކޮށް  ރަށަކީ ދަނޑުވެރިރަށަކަށް ނުވި ނަމަވެސް މަދުން ނަމަވެސް މޭވާ ގަސް ރަށުގައި ހައްދާ އެތަކެތި ޭބނުން

ލިެބން   ގަންނަށް  ތަރުކާރީ   މޭވާއާއި  އާއި    ހުރެއެވެ.ކުޅުދުއްފުށިން  ތަރުކާރީ  ހައްދައިގެން  ގޭގައި  އެހެންމެ،  ހަމަ  އަދި 

 ފަތްޕިލާވެލީގެ ާބވަތްތައް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ފަރާތްތައް ގިނައެވެ. 

ކަސްރަތާއި ކުޅިވަރު އަދި ސިއްހަތައް ފައިދާ ކުރާ ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުމުގެ މުހިއްމުކަން އަންގައިދީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ  

ކުރިޔަށްގެންދެއެވެ.ތައް  ޕްރޮގްރާމަތް ސްކޫލުތަކުން  އަދި  ކްރެސެންޓް  ރެޑް  ހެލްތް،  ޕްރޮގްރާމްތައް    ޕަްބލިކް  މިފަދަ 

 ފައެވެ.ފާހަގަވެ ވަނީ އިތުރުކުރަންޖެހޭކަން
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  އެއް އުފެއްދުން ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ހާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުވާ، ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ، އާބާދީ :  28ޕޮލިސީ 

 އަހުލުވެރިކުރުވުން. 75ނަފްސާނީ ބަލިތަކާއިމެދު އާާބދީގެ %:  28.1ޓާގެޓް 

 ން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާއި ހަރަކާތްތެރި ދިރިއުޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރެވިފައިވުން.ޒުވާނުންނަށް ގައި  75އާާބދީގެ %: 28.2ޓާގެޓް 

 ގެ ނިޔަލަށް ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ަބލިތައް ޖެހޭ ނިސްަބތް ދިރާސާ ކުރުމަށް ތަފާސްހިސާުބތައް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް އެކުލަވައިލުން. 2023: 28.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ފަރާތްތައް 

ނަފްސާނީ   :28.1ސްޓްރެޓަޖީ  

 ދުޅަހެޔޮ ކަން ކުރިއެރުވުން. 

 

 

 

 

ކަމާއި   :28.1.1ހަރަކާތް   ދުޅަހެޔޮ  ނަފްސާނީ 

 ެބހޭގޮތުން ހެލްތު ކޭމްޕް ޭބއްވުން. 
 ކައުންސިލް ✓  ✓  ✓

ޕަްބލިކް ހެލްތު ޔުނިޓް، ކުޅުދުއްފުށި 

 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ރެޑް ކްރެސެންޓް

ފޯރު    :28.1.2ހަރަކާތް   ތެރަޕީ  ސައިކޮލޮޖިކަލް 

 ކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަށް ހިންގުން
 ކައުންސިލް ✓  ✓  

ޕަްބލިކް ހެލްތު ޔުނިޓް، ކުޅުދުއްފުށި 

 ކްރެސެންޓރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ރެޑް 

ޭބނުންވާ   :28.1.3ހަރަކާތް   އެހީތެރިކަން  ނަފްސާނީ 

ފޯރު   މައުލޫމާތު  ޤާއިމްކޮށް  ހެލްޕްލައިން  ފަރާތްތަކަށް 

 ކޮށްދިނުން. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ޕަްބލިކް ހެލްތު  

 ޔުނިޓް

ކައުންސިލް، ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް 

 ހޮސްޕިޓަލް، ރެޑް ކްރެސެންޓް
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ދުޅަހެޔޮ   :28.2ސްޓްރެޓަޖީ  

 ޒުވާން އާާބދީ އެއް އުފެއްދުން.

ވައްޓަފާޅިއަށް   :28.2.1ހަރަކާތް   ދިރިއުޅުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްތަށް   ކުރުމުގެ  ހޭލުންތެރި  ަބދަލުގެނައުމަށް 

ޒުވާނުން  ދިރިއުޅުމަކަށް  ދުޅަހެޔޮ  ހިންގައި، 

 އަހުލުވެރިކުރުވުން

 ކައުންސިލް ✓   ✓ 
ޕަްބލިކް ހެލްތު ޔުނިޓް، ކުޅުދުއްފުށި 

 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ރެޑް ކްރެސެންޓް

ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާއި ގުޅޭ   :28.2.2ހަރަކާތް  

 ހެލްތް ކޭމްޕް އެކި އުމުރުފުރާތަކަށް ހިންގުން 
 ކައުންސިލް  ✓ ✓  ✓

ޕަްބލިކް ހެލްތު ޔުނިޓް، ކުޅުދުއްފުށި 

 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ރެޑް ކްރެސެންޓް

ގައިން ގަޔަށް   :28.3ސްޓްރެޓަޖީ  

ހިސާުބ  ތަފާސް  ބަލިތަކުގެ  ނާރާ 

އެބަލިތަށް  ބެލެހެއްޓުމާއި 

ފެތުރެމުންދާ ގޮތްތަކާއި ނިސްަބތް 

 ދެނެގަތުން. 

ަބލިތަކުގެ  :28.3.1ހަރަކާތް   ނާރާ  ގަޔަށް  ގައިން 

ހެލްތު   މައި  ބެލެހެއްޓުމަށް  ހިސާުބ  ތަފާސް 

 އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުން.

 ✓    
އޮފް މިނިސްޓްރީ 

 ހެލްތު 

ޕަްބލިކް ހެލްތު ޔުނިޓްކައުންސިލް، 

ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ރެޑް  

 ކްރެސެންޓް

އިންފޯރމޭޝަން   :28.3.2ހަރަކާތް   ހެލްތު  މައި 

ޑިސްއެިބލިޓީޒް  ކެންސަރާއި  މެދުވެރިކޮށް  ސިސްޓަމް 

 ފަދަ ަބލިތައްޖެހެމުން އަންނަ ގޮތްތަށް ދެނެގަތުން. 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 
ޕަްބލިކް ހެލްތު  

 ޔުނިޓް

ކައުންސިލް، ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް 

 ހޮސްޕިޓަލް، ރެޑް ކްރެސެންޓް

ފަދަ  :28.3.3ހަރަކާތް   ޑިސްއެިބލިޓީޒް  ކެންސަރު، 

މައްޗަށް   ގޮތުގެ  އަންނަ  ޖެހެމުން  ަބލިތަށް 

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަށް ހިންގުން. 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ހެލްތު ޔުނިޓް، ކުޅުދުއްފުށި ޕަްބލިކް 

 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ރެޑް ކްރެސެންޓް
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ދެނެގަތުމަށް   :28.3.4ހަރަކާތް   ަބލިތައް  ކްރޯނިކް 

ފަރާތްތަކުގެ  ދުވަސްވީ  އުމުރުން  ކުޑަކުދިންނާއި، 

އާރލީ   ޕެރޮގްރާމްތަކާއި،  ސްކްރީނިންގ 

 އިންޓަވެންޝަން ޕްރޮގްރާމަތަށް ހިންގުން. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ޕަްބލިކް ހެލްތު  

 ޔުނިޓް

ކައުންސިލް، ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް 

 ހޮސްޕިޓަލް، ރެޑް ކްރެސެންޓް

ކަސްރަތުކުރުމަށް އެކި އުމުރުފުރާގެ  :28.3.5ހަރަކާތް  

ޚަރަކާތްތަކެއް  ގޮތުން  ޝައުޤުވެރިކުރުވުމުގެ  ޭބފުޅުން 

 ކުރިޔަށްގެންދިއުން

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ޔުނިޓް،ކޮމިޔުނިޓީ ޕަްބލިކް ހެލްތު 

ސެންޓަރ، ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް 

 ހޮސްޕިޓަލް، ރެޑް ކްރެސެންޓް
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  މީހުންގެ   ކުރާ   ބޭނުން   ކާނާ   ތައްޔާރީ   އަދި   ޑްރިންކް   އެނަރޖީ   ދުންފަތާއި   : 29  ޕޮލިސީ 

 މަދުކުރުން   ނިސްބަތް 

 

އާާބދީގެ  ގިނައެވެ ސިޓީގައި އާާބދީ ލާކުރާއިސްތިޢު ދުންފަތުގެ އިންސައްތައެއް.  ދުންފަތުގެ   ޮބޑު 

ކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން    ރާކަންއިސްތިއުމާލުކު ޯބ ޒުވާނުންނައި ދު ފާހަގަ  ވޭޕް، ޝީސާ  ލައިގެން ދުފުމާއި ސިގިރޭޓް،  ންފަތް 

ކިޔަވާކުދިން ގިނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި އެނާރޖީ ޑްރިންކް އަދި ފިޒީ ުބއިންތައް ޯބ ޒުވާނުންނައި ކުޑަކުދިން ގިނަކަން  

ގައަށް ނާރާ ަބލިތައް ކަމުގައިވާ ލޭމައްޗަށް ދިއުމާއި ހަކުރުބަލި،  ހިތުގެ ަބލިތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މިކަމުގެ ސަަބުބން ގައިން

ސްރޯކް އަދި ކެންސަރުފަދަ ބަލިތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް ވާމީހުން ގިނަވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި ޒުވާން އުމުރުގައި 

ކުރަމެ ފާހަގަ  ދާކަން  މައްޗަށް  އަދަދު  މީހުންގެ  މަސައްކަތްތަކެއް މަރުވާ  ހުއްޓުވުމަށް  ކުރުން  އިސްތިއުމާލް  ދުންފަތުގެ  ވެ. 

 ކުރެވެމުން ނުދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ތައްޔާރީ ކާނާ އާއި ޖަންކު ފުޑް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައް ގިނަ ކަންފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ކުދިން ސިއްހަތައް 

ތައްޔާރީ ކާނާ އަދި ދުންފަތާއި އެނަރޖީ  ގެ ފައިދާއާއި ކުރެވެއެވެ. ފައިދާ ހުރި ކާނާފައިދާ ހުރި ކާނާ ކެއުން މަދުކަން ފާހަގަ 

އަންގައި ގެއްލުން  ލިޭބ  ުބއިންތަކުން  ފިޒީ  ޕްރޮގްރާމްއަދި  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  ރައްޔިތުން  އިތުރު ދީ  ހިންގޭމިންވަރު  ތައް 

  ކުރަންޖެހެއެވެ. 
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 : ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން 29ޕޮލިސީ 

 ތައްޔާރީ ކާނާ ގެ ގެއްލުމާއި މަގުފަހިވާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިވެފައިވާ ަބޔަކަށްހެދުން. އަކީ އެނާރޖީ ޑްރިންކްސް އާއި  75އާާބދީ ގެ %:  29.1ޓާގެޓް 

 އަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުން ކިޭބ ގެއްލުމާއި މަގުފަހިވާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިވެފައިވާ ަބޔަކަށްހެދުން.  75%އާާބދީ ގެ : 29.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ފަރާތްތައް 

ދުންފަތުގެ   :29.1ސްޓްރެޓަޖީ  

އިސްތިއުމާލު ކުރާ ފަރާތްތައް މަދު 

 ކުރުން

 

 

 

 

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމުން  :29.1.1ހަރަކާތް  

ދުރުހެލިވުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް އަންގައިދިނުމަށް އެކި 

 އުމުރުފުރާތަކަށް އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމްތަށް ހިންގުން. 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ޕަްބލިކް ހެލްތު ޔުނިޓް، ކުޅުދުއްފުށި 

 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ރެޑް ކްރެސެންޓް

ދަރިވަރުންނާއި  :29.1.2ހަރަކާތް   ނިންމާ  ސްކޫލް 

ސްކޫލް ތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ސިނގިރޭޓާއި، ވޭޕް ފަދަ  

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ ވަސީލަތަތްކުގެ ގެއްލުމާއި 

 ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. މެދު 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ޕަްބލިކް ހެލްތު ޔުނިޓް، ކުޅުދުއްފުށި 

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ރެޑް 

 ކްރެސެންޓ، ސްކޫލް ތައް
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ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމުން  :29.1.3ހަރަކާތް  

ފާހަގަ   ދުވަހެއް  ގޮތުން  ގުޅޭ  ތަކާއި  ަބލި  ކޮށް  ޖެހޭ 

 ސޯޝަލް މީޑިއާ ކެމްޕޭނޭއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން.

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ޕަްބލިކް ހެލްތު ޔުނިޓް، ކުޅުދުއްފުށި 

 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ރެޑް ކްރެސެންޓް

އެނާރޖީ   :2. 29ސްޓްރެޓަޖީ  

ކާނާ  ތައްޔާރީ  އަދި  ޑްރިންކްސް 

 ބޭނުންކުރާ އަދަދު މަދު ކުރުން. 

ކުޑަކުދިންނަށް ދެވޭ ތައްޔާރީ ކާނާ  :29.2.1ހަރަކާތް  

މަދު ކުރުމުގެ ގޮތުން ނިއުޓްރިޝަނިސްޓެއްގެ ފަރާތުން  

ކުރިއަށް   ތައް  ސެޝަން  މައުލޫމާތު  ެބލެނިވެރިންނަށް 

 ގެންދިޔުން

 ކައުންސިލް ✓  ✓  ✓
ޕަްބލިކް ހެލްތު ޔުނިޓް، ކުޅުދުއްފުށި 

 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ރެޑް ކްރެސެންޓް

ސްކޫލް ކުދިންނަށް ތައްޔާރީ ކާނާ   :29.2.2ހަރަކާތް  

ބޭނުންކުރެވިދާނެ  ަބދަލުގައި  ގެއްލުމާއި،  ހުރި  ގެ 

ގޮތުން  ގުޅޭ  އާއި  ކާނާ  ހުރި  ފައިދާ  ހަށިގަނޑަށް 

 އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

 ކައުންސިލް ✓  ✓  ✓
ޕަްބލިކް ހެލްތު ޔުނިޓް، ކުޅުދުއްފުށި 

 ކްރެސެންޓްރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ރެޑް 

އެނާރޖީ ޑްރިންކްސް ބޭނުންކުރުން   :29.2.3ހަރަކާތް  

ރަސްމީ  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ހިތްވަރު  ހުއްޓާލުމަށް 

ބޭނުންކުރުން   ޑްރިންކްސް  އެނަރޖީ  އިދާރާތަކުގައި 

 ހުއްޓާލުން. 

 ކައުންސިލް ✓  ✓  ✓
ޕަްބލިކް ހެލްތު ޔުނިޓް، ކުޅުދުއްފުށި 

 ހޮސްޕިޓަލް، ރެޑް ކްރެސެންޓްރީޖަނަލް 
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އެނާރޖީ ޑްރިންކްސް އާއި ތައްޔާރީ   :29.2.4ހަރަކާތް  

ކާނާއިން ކުރިމަތިވާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކާއި މަގުފަހިވާ 

ޕްރޮގްރާމްތައް   ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  މެދު  ބަލިތަކާއި 

 ހިންގުން. 

 ކައުންސިލް ✓ ✓  ✓ 
ކުޅުދުއްފުށި ޕަްބލިކް ހެލްތު ޔުނިޓް، 

 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ރެޑް ކްރެސެންޓް
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  ފެތުރުން   ބަލިތައް   ބޮޑެތި   އެހެނިހެން   އަދި   ގުންޔާއާއި   ޗިކަން   އާއި   ޑެންގީ   : 30  ޕޮލިސީ 

 މަދުކުރުން 

. ޗަސް ބިންތަކާއި ފަޅުގެތަކާއި މަދިރި  ކުރެވެއެވެ ފާހަގަ ކަން  ފެތުރޭ ޗިކުންގުންޔާ ޑެންގީއާއި  މޫސުމުގައި ވިއްސާރަ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކުގައިވެސް މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ގިނަ ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.   ވެ.އްޓެހު އެަބއުފެދޭ ތަންތަން ސިޓީގައި  

ގައި ހުރެއެވެ.  ލިެބން  ސިޓީއިން  ވަސީލަތްތައް  ބޭނުންކުރާ  ރައްކާތެރިވުމަށް  ސޫފިން  ސޫޕާއި  އަރާ މަދިރިފަދަ  ގައަށް  ން 

އެއްވެސް އިމާރާތެއް ނުކޮށް ފަޅަށްހުރި   ަބންޑާރަ ގޯއްޗެއް   840  ބަލިތަކާމެދު މީހުން ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ާބރުއަޅާ އިރު، މިފަދަ ތަންތަނަކީ މަދިރި އާލާވުމުގެ ފުރުސަތު ޮބޑޫތަންތަނެވެ. ވީމާ، މިފަދަ ތަންތަން ސާފުކޮށް ެބހެލެހެއްޓުމަށް  

 އިސްކަމެއް ދޭންޖެހެއެވެ.

ގެ ރޯގާގެ އަސަރު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވެސް ވަނީ ކޮއްފައެވެ. އެކަމުގެ ސަަބުބން 19ގައި ރާއްޖެއަށް އައި ކޮވިޑް    2019

ކުން  އާންމު ސާފުތާހިރު ކަމާއި މާސްކު އެޅުމާއި އަތްދޮވުމާއި ގައިދުރުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަ

ވެ. ކޮވިޑް ޓާސްކް ފޯސް ހަދައި ގެތައް ކަރަންޓީނުކުރުމާއި އެ އަންނަނީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެ

ހަރަކާތެރިވަމުންނެ އަންނަނީ  ފޯސްއިން  ޓާސްކް  ނެގުމުގައި  ސާޕަލް  މޮ  އެވެ.ރޭމްޑަމް  ތެރެ  ރަށް  ރަށު  ކުރުމާއި  ނިޓަރ 

މަ ރަށަށް އަރާ ފުރާ ފަރާތްތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން ފަދަ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެން ކުރެވޭކަން ފާހަގަ  މޮނިޓަރިންނަށް ލައިފިނަ

ކުޅުދުއްފުށީގެ   ކަސި ވެކް ކުރަމެވެ.  ރަށުގައި   ވެ.އެ ވެފަހަމަރިފުނީ  ވަ  ރެޖްވަން  މީހުން  ޤާިބލް  ދެވޭފަދަ  އިރުޝާދު  ސިއްހީ 

 ޤާއިމުވެތިިބކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 
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 ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން : ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި  30ޕޮލިސީ 

 ގައިން ގަޔަށް އަރާ ަބލިތަށް ޖެހޭ ސަަބުބތައް މަދުކުރުމަށް ގަވާއިދުން މޮނިޓަރ ކުރުން:  30.1ޓާގެޓް 

 އަށް ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކާއި ެބހޭ މައުލޫމާތު ލިިބފައިވުން   75އާާބދީގެ %: 30.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ފަރާތްތައް 

ޑެންގީއާއި   :30.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން 

ސަަބުބތައް  ފެތުރޭ  ަބލިތަށް 

 މަދުކުރުން

 

 

 

 

ފަޅަށް ހުންނަ ގޯތިތައް ސާފުކުރުމަށް   :30.1.1ހަރަކާތް  

 މޮނިޓަރ ކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުންއަންގާ 
 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ޕަްބލިކް ހެލްތު ޔުނިޓް، ކުޅުދުއްފުށި 

 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ރެޑް ކްރެސެންޓް

ކްލޮރިނޭޓް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް   :30.1.2ހަރަކާތް 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުން
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ޕަްބލިކް ހެލްތު  

 ޔުނިޓް

ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ކައުންސިލް ، 

 ހޮސްޕިޓަލް، ރެޑް ކްރެސެންޓް

ސާފުކުރުމުގެ   :30.1.3ހަރަކާތް   ރަށުތެރެ 

 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ރެޑް ކްރެސެންޓް، ޖަމިއްޔާތައް، 

 މުއައްސަސާތައް 

އާލާވުން  :30.1.4ހަރަކާތް   މަދިރި  ކާނުތަކުގައި 

ހަރުދަނާ  ނިޒާމު  ފެންހިންދާ  މަގުތަކުގެ  ހުއްޓުވުމަށް 

 ކުރުން

 ޕަްބލިކް ވާރކްސް  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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ހޯދުމަށް  :30.1.5ހަރަކާތް   ތަންތަން  އާލާވާ  މަދިރި 

 އިންސްޕެކްޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ޕަްބލިކް ހެލްތު  

 ޔުނިޓް

ރީޖަނަލް ކައުންސިލް ، ކުޅުދުއްފުށި 

 ހޮސްޕިޓަލް، ރެޑް ކްރެސެންޓް

ގައިން ގަޔަށް   :30.2ސްޓްރެޓަޖީ  

އަރާ ަބލިތަކުން ދިފާއުވުމަށް ރޭވޭ 

ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރުކޮށް ހަރުދަނާ 

 ކުރުން

ވުމުގެ   :30.2.1ހަރަކާތް   ތައްޔާރު  ސީޒަނަށް  ފްލޫ 

އިދާރާތައް  ެބހޭ  ކަމާއި  އަދަދަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ގޮތުން 

 ށް ފްލޫ ވެކްސިން ހޯދުންމެދުވެރިކޮ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ޕަްބލިކް ހެލްތު  

 ޔުނިޓް

ކައުންސިލް ، ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް 

 ހޮސްޕިޓަލް، ރެޑް ކްރެސެންޓް

ގަޔަށް  :30.2.2ހަރަކާތް   ގައިން  ރޯގާތަކާއި  މޫސުމީ 

އަރާ އެހެނިހެން ަބލިތައް ފެތުރޭ މިންވަރު މަދުކުރުމަށް  

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން. 

ü ✓ ✓ ✓ ✓ 
ޕަްބލިކް ހެލްތު  

 ޔުނިޓް

ކައުންސިލް ، ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް 

 ހޮސްޕިޓަލް، ރެޑް ކްރެސެންޓް

އެއިޑްސް   :30.2.3ހަރަކާތް   އެޗްއައިވީ  އެސްޓީއައި، 

ބަލިތަކާއި  ނުރައްކާތެރި  އަރާ  ގައިންގަޔަށް  ފަދަ 

ކުރުވުމަށް  ހޭލުންތެރި  ރައްޔިތުން  ެބހޭގޮތުން، 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން.

  ✓  ✓ 
ޕަްބލިކް ހެލްތު  

 ޔުނިޓް

ކައުންސިލް ، ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް 

 ހޮސްޕިޓަލް، ރެޑް ކްރެސެންޓް
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 ރައްކާތެރިކުރުން   މުޖުތަމަޢު   ނުރައްކަލުން   މަސްތުވާތަކެތީގެ   : 31  ޕޮލިސީ 

 

ނިސްަބތު އާާބދީއަށް  ކުށްކުޅުދުއްފުއްޓަކީ  މައްސަލަތަކުގައި   .ކެވެސިޓީއެމަދު  ން  ވައްކަމުގެ  މަސްތުވާތަކެއްޗާއި 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ން  ތު ޮބޑުކަސަހަރަކާތްތެރިވާ ޒުވާނުންގެ އަދަދު އަތުން ގުނާލެވޭއިރު އިތުރު ޅަކުދިން މިމަގުން ދިއުމުގެ ފުރު

ވަާބގައި  ތުރުވުމާއި ޒުވާން ކުދިން މިއެކަމުގެ ސަަބަބކަށް ވެފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ނިސްަބތް އި

 .މެވެމުން އައުކުރަ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރާޖެއްސުމަށް މިވިޔަފާރި

ކުރިއަށްޖެހެއެވެ. ރަށުގައި މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ފޯރަމް ނުވަތަ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވިގެން

  ށް ކަފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ލިިބގެންދިޔުމަކީ މުހިންމު ކަމަރަށުން  ންނަށް   ޒުވާނުންވާނުޭބ  ވާން ސަލާމަތްންމެ މިވަާބއިންހަމަ އެހެ

  ނެއެވެ. ވާ

ލިެބން އެަބހުއްޓެވެ.    ޚިދުމަތްފޫހި ފިލުވުމަށްޓަކައި ކުޅިވަރު ދަނޑުތަކާއި ޔޫތު ސެންޓަރުތަކުގެ    ނަށްރަށުގައި ޒުވާނުން

އެކިއެކި   ގޮތަށް  ަބއިވެރިވެވޭ  އެފަރާތްތަކަށްވެސް  ވިޔަސް  ކަމުގައި  ނިންމި  ހަޔާތް  ތަޢުލީލީމީ  ގޮތަކަށް  ކޮންމެ  ސުކޫލްއިން 

 . ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތަށް ތަޢާރަފްކުރެވިގެން ހިންގަމުން ދެއެވެ
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 : މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުން 31ޕޮލިސީ 

 އަލަށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަން ފަށާ ޒުވާނުންގެ ނިސްަބތް މަދުކުރުން. :  31.1ޓާގެޓް 

 މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ނިސަްބތް ދަށް ކުރުން. : 31.2ޓާގެޓް 
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އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ފަރާތްތައް 

  :31.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ހުށައެޅޭ  މަސްތުވާތަކެއްޗަށް 

 މަދުކުރުންޒުވާނުންގެ އަދަދު 

 

 

 

 

ޚިދުމަތް  :31.1.1ހަރަކާތް   ރިހިިބލިޓޭޝަން 

 ކައުންސިލް   ✓   ތައާރަފްކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް  

އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް،  

 ނެޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ

ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރުގެ މައުލޫމާތާއި،    :31.1.2ހަރަކާތް  

ހުރި  ސަލާމަތްވުމަށް  ވަާބއިން  މަސްތުވާތަކެތީގެ 

އެހީތެރިކަން  އޮޅުންފިލުވައިދީ  ފުރުސަތުތައް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް  

އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް،  

ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރ، ނެޝަނަލް ޑްރަގް  

 އޭޖެންސީ

ދީނީ  :31.1.3ހަރަކާތް   މަދުކުރުވުމަށް  ކުށްކުރުން 

 ދަރުސް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން.
 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް  

 އެފެއަރސް 
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ގުޅިގެން  :31.1.4ހަރަކާތް   ޖަމާއަތްތަކާއި  ޖަމިއްޔާ 

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  ފަރުވާ  ސަލާމަތްވާން  މިވަާބއިން 

ރު ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް  ފަރާތްތަކަށް ފަންނީ އަދި ހުނަ

 ގެންދިޔުން.

 ޖަމިއްޔާތައް ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ޒުވާނުން   :31.1.5ހަރަކާތް   މަސްތުވާތަކެއްޗަށް 

އެސެސްމަންޓެއް  ދެނެގަތުމަށް  ސަަބުބތައް  ހުށައެޅޭ 

 ހެދުން 

 ޖަމިއްޔާތައް. ރެޑްކްރެސެންޓް ކައުންސިލް ✓    ✓

  :31.2ސްޓްރެޓަޖީ  

ވިޔަފާރި  މަސްތުވާތަކެތީގެ 

މިވަާބ  މިސިޓީއިން  ހުއްޓުވައި، 

 ފުހެލުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

ވިޔަފާރި    :31.2.1ހަރަކާތް   މަސްތުވާތަކެތީގެ 

ކުރާފަރާތްތަށް ހޯދައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ތަންފީޒީ އިދާރާ 

 ތަކާއެކު ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުން.
 ޕޮލިސް  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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 އިތުރުކުރުން   ވަޒީފާ   ކުރިއެރުވުމާއި   އިޤްތިސާދު 
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އަހަރު    2020ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަކީ   ވުމާއެކު ސިޓީއެއްގެ   10،000ވަނަ  ހަމަ  އާާބދީއެއް  މީހުންގެ 

ވެ. ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ އަތޮޅުގެ ސިޓީއެހެކްޓަރުގެ ޮބޑު ރަށެކެވެ. އަދި ހދ. އަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރާ    235.85ދަރަޖަ ލިިބފައިވާ  

 13ނުވަތަ    12ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮންނަ، ގާތްގަނޑަކަށް    276.6ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލެއާއި  އިރުދެކުނު ކަނުގައި  

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯރޓްގެ ޚިދުމަތް    2019ގަޑިއިރުން ދޯނީގައި ދެވޭ ރަށެކެވެ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި  

 ގައި ހަނިމާދޫގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓެއް އޮވެއެވެ.ހިސާބު ކުރެވޭ  ރުތުދަ   ންމިނެޓު  20ދެވެމުން އަންނައިރު ލޯންޗުގައި  

މިސިޓީގައި ލިެބން ހުރި ޚިދުމަތްތަކަށް ަބލާއިރު ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކާއި ސިފައިންގެ މަރުކަޒެއްގެ އިތުރުން 

ވެފައި ޤާއިމް  ސްޓޭޝަނެއް  ސްޓޭހުރެފަޔަރ  ޒޯން  އިތުރުން  މީގެ  ސަރަޑިއެވެ.  ރީޖަނަލް އަމަކާއި  ަބނދަރަކާއި  ހައްދީ 

ލިެބން ހުރެއެވެ. ފައިނޭންޝަލް ސާރވިސް ޕްރޮވައިޑަރޒް ގެ ތެރެއިން ޭބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް،   ޚިދުމަތްހޮސްޕިޓަލެއްގެ  

 މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ޭބންކް އަދި މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް އެންޑް ލީޒިން ކޮމްޕެނީ ގެ ްބރާންޗްތައް ޤާއިމް ވެފައި އެަބހުއްޓެވެ. 

އި ގުދުރަތީގޮތުން  ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައެވެ. އާާބދީ ޮބޑުވުމާ  މާލޭގެ އުތުރުން އެންމެ ޮބޑު އާާބދީއެއް އޮތީ

. ރީޖަނަލް  ވެގިނައެމިސިޓީ ކުރިއަރައި ދިޔުމުގެ ފުރުސަތުތައް ވަނީ ނުހަނު  އިޤްތިސާދީ ގޮތުން  ގެ ސަަބުބން  ރަށް އޮންނަ ތަނު

ން ހުރުމާއެކު މިސިޓީ ވެގެން ގޮސްފައި  އެކު މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާފަދަ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް މިސިޓީއިން ލިެބ  އާލްޓަހޮސްޕި

 ޒިޔާރާތް ކުރަމުންދާ ސިޓީއަކަށެވެ. ކަން  އާންމުގޮތެއްގައި   ބޭނުންތަކަށްކިއެކިއެރައްޔިތުންވެސް    ޮބޑުތިލަދުންމަތީގެ  ވަނީ  

ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ރަށުގެ މިހެން ހުރުމާއެކު ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ވެގެންގޮސްފައި ވަނީ ސަރަހައްދީ ވިޔަފާރީގެ ހަަބކަށެވެ.  

ގެ ސަަބުބން ވިޔަފާރިތައް ފުޅާވެ އައު  ވައްޓެރި ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން އިތުރުވުމުއާާބދީގެ އިތުރުން ރަށަށް ޒިޔާރާތް ކުރާ އަ

އުފެދުމުގެ   ތަނަވަސްވެފައިވެއެވެ.ވިޔަފާރިތައް  ތި  2011  ފުރުސަތު  ފެށިގެން  އަހަރުން  ޚިދުމަ  ންމަތީގެދުލަވަނަ  ތް  ފެރީގެ 

،   އިތުރަށް ފުޅާވެމިސިޓީގެ އިގްތިސާދްަބުބން  ސަތުންނަށް ލިުބނު ލުއި ފަސޭހައިގެ  ޔިމުގައި ރައްކުރު  ތުރުފަތުރުތަޢާރަފްވެ، ދަ

 ކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. ވާ ކުރިއަރައި ގޮސްފައި އްރިތަފާވިޔަ

 

 ވަޒީފާ 

  15ވަޒީފާ އަދާ ނުކުރާ އާާބދީ މިސިޓީއަށް ވަކިން ދެނެގަނެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ލިެބން ހުރި މައުލޫމާތައް ަބލާއިރު  

މީހުންނަކީ ވަޒީފާ އަދާނުކުރާ   4.2%ވަނަ އަހަރު ހދ އަތޮޅުގައި    2014އަހަރާއި ދެމެދުގެ އާާބދީ އިން    65އަހަރާއި  

ވަނަ އަހަރު ކުޅުދުއްފުށީގައި ހެދިފައިވާ ދިރާސާއަކުން ހާމަވާ ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާ ނުކުރާ    2013މީހުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް  

ގަތުމަކީ ދަތި އެވެ. މިދާއިރާއިން އަދާހަމަ ދިރާސާ އެއް ކުރެވިފައި ނެތުމުން އަދުގެ ހާލަތު ދެނެ  14.5%މީހުންގެ ނިސްަބތަކީ  
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އެކަށީގެންވާ  އާއި  އާާބދީ  ރަށުގެ  ނަމަވެސް  ސޓީއެކެވެ.  ގިނަ  ފުރުސަތުތައް  ވަޒީފާގެ  މިސިޓީއަކީ  ނިސްބަތުން  ކަމެކެވެ. 

މިންވަރަކަށް ވަޒީފާ ފުރުސަތުތައް ނެތް ކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. ރެޑްކްރެސެންޓް ގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ދިރާސާއަކުން ފާހަގަ  

 ގޮތުން މިސިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރެވޭ ތަން ތަނުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައިވާ ޗާރޓްއިން އެފެންނަނީ އެވެ.   ވެފައިވާ

އެހެން ނަމަވެސް މި މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ތަފާތު އެކި މަސައްކަތްތައް މިސިޓީގައި ކޮށް 

އް މަސައްކަތަކީ ރޯނު ވެށުމެވެ. މީގެ އިތުރުން ރޭނުން ނުވަތަ ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އުޅެއެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ގިނަ ަބޔަކު ކުރާ އެ

އަދި ހާލު ފޮޅި ފިހެ އުޅެއެވެ. މީގެ   ދިނުންމަސައްކަތްވެސް ކޮށް އުޅޭއިރު ކޭކު އެޅުމާއި، ހެދިކާ ހެދުން، ފެހުން، ޓިއުޝަން 

މީހު ަބއެއް  ދީގެންވެސް  ކުއްޔަށް  ަބއިތައް  ަބއެއް  ގޭގެ  ގޮތުގައި  އިތުރުން  ގެ  ވާރކާޒް  ހޯމްޭބސްޑް  ހޯދައެވެ.  ފައިސާ  ން 

އަންހެނުންގެ ޮބޑު އިންސައްތަ އެއް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކޮންމެވެސް މަސައްކަތެއް ކުރާ ކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. މިސިޓީގައި 

 ވެ.ފަރާތެއް ހަރަކާތްތެރިވެއެ 115ގައި ރަސްމީ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ޒް ގެ ގޮތުކާހޯމްޭބސްޑް ވާރ

 މަސްވެރިކަން 

ގުނާލެވޭ   ތެރެއިން  ހަރަކާތްތަކުގެ  އިޤްތިސާދީ  މައިގަނޑު  މަސްވެރިކަމަކީ  ސިޓީގައި  ކުޅުދުއްފުށި  ޒަމާނުއްސުރެ 

ކަމެކެވެ. މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ކުރަމުން ދިޔަ މިރަށުގެ މަސްވެރިކަން ދަށަށްދާން މެދުވެރިވީ މިޔަރުގެ  

ކުރަމުން ދެއެވެ. ހަމަ    8ބުންނެވެ. މިވަގުތު ކުޅުދުއްފުށީގައި  މަސްވެރިކަން މަނާކުރެވުނު ހިސާ  މަސްވެރިކަން  ދޯންޔެއްގައި 

ފަރާތަކުން ހަރަކާތްތެރި ވެއެވެ. މިހާރު އިމާރާތް ކޮށް    8މިއާއެކު ވެލިޔު އެޑް ކުރުމަށްޓަކައި މަސްކެނޑުމުގެ ވިޔަފާރީގައިވެސް  

މާރުކޭޓާއެކު މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރައަށް ސީދާ ގޮތެއްގައި ވެލިއު އެޑް ކުރާ ނިމި ޚިދުމަތް ފެށެން ތައްޔާރު ވެފައިވާ އައު މަސް

ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު އިތުރު ވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ހަމަ މިއާއެކު، އަވަސް މުސްތަގްަބލެއްގައި އައިސް ޕްލާންޓެއް ޤާއިމް  

ށް ޤަޫބލު ކުރެވެއެވެ. ކަނޑު މަސްވެރިކަމުގެ އިތުރުން ވެގެން ދިޔުމާއެކު މަސްވެރިކަމަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް އަންނާނެ ކަމަ

 އަށް ވުރެ ގިނަ އުޅަނދު ހަރަކާތްތެރި ވެއެވެ.  30ވަދާ ދިއުމާއި ހިަބރުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ވެސް 

 

 ޓޫރިޒަމް 

ނެތުމާއެކު އަހަރު ފުރިގެންދާއިރު، ހދ އަތޮޅަކީ ރިސޯޓެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައިނެތް އަތޮޅެކެވެ. ރިސޯޓެއް    50ޓޫރިޒަމަށް  

ކުޅުދުއްފުށީގައި ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ވިޔަފާރިއަށް ވަންނަ ފަރާތްތައް ނިސްބަތުން މަދެވެ. އަދި މިވިޔަފާރީގައި ހަރާކާތްތެރ ވަމުން  

އަންނަ ފަރާތްތަކުންވެސް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރެވެމުން ނުދާ ކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. ގެސްޓް ހައުސްގެ 
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ވިޔަފާރިއެއް ކުރަމުން އައި ކަމުގައި ވިޔަސް، މި ވިޔަފާރި އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ކައިރި ރަށް ރަށުންނާއި މާލެއިން  2އި ގޮތުގަ

ގޮތަށް   މި  ފަރާތްތަކަށެވެ.  ކުރާ  ވަމުން ކޮޓަރި  ޒިޔާރާތް  ހަރަކާތްތެރި  ަބޔަކު  ގިނަ  ވިޔަފާރީގައި  ދިނުމުގެ  ކުއްޔަށް  ދުވަހު 

 އާދެއެވެ.

 

 ވިޔަފާރި 

މިސިޓީގެ މައިގަނޑު އިޤްތިސާދީ ހަރަކާތަކަށް ވެފައިވަނީ ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިއެވެ. އެކި ދާއިރާތަކަށް 

ފިހާރައެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުރެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، މާލޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިތައް ކަމަށްވާ،   169ޚާއްސަ މުޅި ޖުމްލަ،  

ރޭޑިންގ، އެސްޓީއޯ އަދި ޔޫރޯ ސްޓޯރުގެ ބްރާންޗް ތައް ޤާއިމް ކުރެވި، މިސިޓީއަކީ އެހެން ސަރަހައްދު  އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓް

ތަކުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ވެސް ފަހި ފުރުސަތު ތަކެއް ހުރި ސިޓީއެއްކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ  

ކުޅުދުއްފުށީގެ   ަބނދަރަކީ  އަދި  ސަރަހައްދީ  ވަސީލަތެކެވެ.  ކޮށްދޭ  އިތުރު  ފުރުސަތުތައް  އަހަރު   2020ވިޔަފާރީގެ  ވަނަ 

ޑިއުޓީ މާފް ވުމާއެކު، މިސިޓީގައި ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތަށް، ވަކިން ޚާއްސަ ކޮށް ގުދަން   %49ސަރަހައްދީ ބަނދަރު ތަކުން  

ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ވިޔަފާރިއަށް ޑިމާންޑް އިތުރު ވެފައިވެއެވެ. ކޮޗިން ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފެށިފައި އޮތް ކަމަށް ވިޔަސް، ސަރުކާރު  

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރަމުން  ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް ފިޔަވާ މިސިޓީގެ ލޯކަލް ވިޔަ ޚިދުމަތް އެންމެ  ފާރިތަކުން މި 

ނުދާކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. މިއީ، މި ޚިދުމަތް ފެސިލިޓޭޓް ކޮށްދިނުމުގައު ހުރި ދަތިތަކެއްގެ ސަަބުބން، އެންމެ އެކަށީގެންވާ  

ހޯލްސޭލް ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިއަކީ މިސިޓީގެ އިގްތިސާދުގެ   މައުލޫމާތު ވިޔަފާރި ތަކަށް ދެވިފައި ނެތުމުން ކަމަށް ފާހަގަވެއެވެ. 

މިލިއަން ރުފިޔާ އާމްދަނީ ގޮތުގައި    530.50ވަނަ އަހަރު    2020ވިޔަފާރިއަކުން    153ހިއްސާވާ ދާއިރާއެކެވެ. ޖުމްލަ    87%

ޔާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މިލިއަން ރުފި  511ވިޔަފާރިއަކުން    151ވަނަ އަހަރު  2019އަތުން  މި ސިނާ  ރިޕޯރޓް ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ވަނަ   2021މިލއަން ރުފިޔާ އިތުރު ވެފައިވެއެވެ. އަދި    20އަށް އާމްދަނީއަށް    2020އިން    2019ރިޕޯރޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.  

 19މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. ކޮވިޑ180ްވިޔަފާރިއަކުން    135އަހަރުގެ އެޕްރިލް މަހާއި ހަމަ އަށް  

 ވިޔަފާރި އެއް މަދުވެފައިވާކަން ފާހަގަ ވެއެވެ. 18އަށް  2021އިން  2020ޅިގެން އާއި ގު

ކުޅުދުއްފުށީގައި ދަތުރު ފަތުރުގެ ސިނާއަތަކީ މުޅި ރާއްޖެއިންވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ފަދަ ކުރިއެރުންތަކަކާއި އިންގިލާުބ  

ތަކެއް ގެނެސްދީފައިވާ ސިނާއަތަކެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ މާލެ ދަތުރު ކުރާ ބޯޓުތައް ގިނަ ރަށެކެވެ. އަދި ހަމަ  

ޒައިނާއި އިސްޕީޑަށް ޮބޑެތި ކުރިއެރުން ތަކެއް ގެނެސްފައިވެއެވެ. މި ސިނާއަތުގައި އެންމެ ފާހަގަ  މިއާއެކު، ޯބޓު ތަކުގެ ޑި

މިވަގުތުވެސް  އައުމެވެ.  ަބންނަމުން  މިރަށުގައި  މާވަޑިން،  ކުޅުދުއްފުށީގެ  ފަހަރަކީ  ދޯނި  އޮޑި  ކުޅުދުއްފުށީގެ  ކޮށްލެވެނީ، 
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އޮޑިއެއް އަދި މުދާ އުފުލުމަށް ޚާއްސަ   4ރުންނާއެކު މާލެ ދަތުރު ކުރާ  އޮޑިއެއް އޮތް އިރު، ޕަސެންޖަ  3ބަންނަމުން އަންނަ  

ވަނަ އަހަރު   2020ވިޔަފާރި އަކުން    10އޮޑިއެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ. މި ސިނާއަތުން ޖުމްލަ    7

  10 އަހަރުގެ އެޕްރިލް މަހާއި ހަމަ އަށް  ވަނަ  2021އަދި    .މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ރިޕޯރޓް ކޮށްފައިވެއެވެ  14.4

 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ރިޕޯރޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. 3.4ވިޔަފާރިއަކުން ޖުމްލަ 

ަބޔަކު ހަރަކާތްތެރި ވަމުން  މީގެ އިތުރުން ލޯންޗް ތަކުގައި ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގެ ވިޔަފާރިއަކީ ވެސް ގިނަ 

ފާރީގެ އެންމެ މަގުޫބލު ރޫޓަކީ ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯރޓާއި ދެމެދު ކުރެވެމުން އައި އަންނަ ވިޔަފާރިއެކެވެ. މިވިޔަ

ތަކެވެ.   ހީނަރުކަމެއް    2019ދަތުރު  ވަނީ  މިސިނާއަތަށް  ވުމާއެކު  ޤާއިމް  އެއާރޕޯރޓެއް  ކުޅުދުއްފުށީގައި  އަހަރު  ވަނަ 

 އައިސްފައެވެ.  

އަހަރު ތެރޭގައި ޮބޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދާފައިވާ ދާއިރާއެކެވެ.    10ތުވެދިޔަ  ރެސްޓޯރަންޓް، ކެފޭ ވިޔަފާރިއަކީވެސް ފާއި

ވިޔަފާރިއެއް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްގެން ހިނގަމުން އަންނައިރު، ހޯމްޭބސްޑް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި    14ގެ ގޮތުގައި  ރެސްޓޯރަންޓް، ހޮޓާ

ކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. އެގޮތުން ހެދިކާ ހެދުމުގެ ވިޔަފާރި  ކާތްތެރި ވާދޭ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްވެސް ހަރަ  ޚިދުމަތްޑެލިވެރީއާއެކު މި

 އާއި އަދި ކޭކު އެޅުމާއި ޑެޒާރޓްސް ގެ ވިޔަފާރިވެސް ހަލުވިމިނެއްގައި ކުރިއަރަމުން އެަބދެއެވެ. 

ހޯމްޭބސްޑް ވިޔަފާރިތަކެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ވެފައި ވާއިރު، މިރަށުގެ އަންހެނުން، ރޯނު ވެށުމުގެ ރޮނގުން   ފަރާތެއް 115

އަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން މިވިޔަފާރީގައި ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ. އިހުޒަމާނުގައ އޮޅުތަކުގައި  300ޮބޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދައެވެ. 

ސް، މިރަށުގައި އެއަރޕޯރޓް އެޅުމާ ހަމައަށް މިދިޔަ ދުވަސް ތަކުގައި ޮބނިބ ފާކުރަމުން ޮބނިބ ފާކުރަމުން ގެންދިޔަ ނަމަވެ

މިލިއަން    3.6އައިސްފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅީގައެވެ. އެއަރޕޯރޓް އެޅުމާއި ހަމައަށް ރޯނު ވެށުމުގެ ދާއިރާ އަކީ އަހަރަކު  

 ޅިގެން މިސިނާއަތް ވަނީ ދަށަށް ގޮއްސައެވެ. ރުފިޔާއަށްވުރެ ޮބޑު ދާއިރާއެކެވެ. އެއަރޕޯރޓް އެޅުމާއި ގު

ތަނެއް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވެއެވެ. ޕްރައިވެޓް   4އިތުރު ވިޔަފާރި ތަކަށް ާބލާއިރު މިރަށުގައި ޯބކޮށާތަންތަނުގެ ގޮތުގައި  

ސްތަކާއި ޓިއުޝަން އެއް އެޑިއުކޭޝަން އިންސްޓިޓިއުޓް ހުރި އިރު ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީއާއި،ވިލާކޮލެޖާއި،މައި ކޮލެޖްގެ ކެމްޕަ

 ތައުލީމާއި ގުޅޭ ހަރަކާތްތައް ރެޖިސްޓަރ ކުރެވިފައިވެއެވެ.        20ސެންޓަރުތަކާއެކު ޖުމްލަ 
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 ހޮނިހިރު ބާޒާރު 

ކަމުގައި ވިޔަސް، މިރަށަކީ  ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ ދަނޑުވެރިކަން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރާ ފަރާތްތަކެއް ނެތް ރަށަކަށް ވީ

ރަށެކެވެ. އެގޮތުން ހޮނިހިރު  ކުރުމުގެ ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް އޮތް  ޮބޑު ތިލަދުންމަތީގެ ދަނޑުވެރި ވިޔަފާރި ތަކަށް މާރކެޓް 

ރުހީެބއް  ާބޒާރަކީ ޮބޑު ތިލަދުންމަތީގެ ގިނަ ދަނޑުވެރިންނަށް ހައްދާ ތަކެތި ޒަމާނުއްސުރެ މާކެޓް ކުރުމަށް ހުޅުވިފައިވާ، ޮބޑު ތަ

ހޯމްޭބސްޑް  އަންހެނުންނާއި،  މިސަރަހައްދުގެ  ކުޅުދުއްފުށްޓާއި،  ާބޒާރަކީ  މިއާއެކު،މި  ހަމަ  އަދި  ކަމެކެވެ.  އަންނަ  ލިެބމުން 

ވާރކާޒް އުފައްދާ އުފެއްދުންތަށްވެސް މާކެޓް ކުރަމުން އަންނަ ާބޒާރެކެވެ. ހޮނިހިރު ާބޒާރު ގެ ވަސީލަތްތަށް އިތުރު ކުރެވި، 

ވިގެން ދިޔުން ވާނީ މިސަރަހައްދުގެ ދަނޑުވެރިންނަށާއި، ހޯމްޭބސްޑް ވާރކާޒް އުފައްދާ ތަކެތި މާކެޓް ކުރުމަށް ޒަމާނީ ކުރެ

 އެޅިގެންދާނެ ނުހަނު ޮބޑު ާބރަކަށް ކަން ޔަގީނެވެ.

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

 ގައިއްގަނޑަކަށް  ރާ އެކެވެ. ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ އަކީ ހަލުވިކަމާއެކު ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ދާއި

ވިޔަފާރިއެއް މިސިނާއަތުގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްގެން ހިންގަމުން އަންނަ އިރު، އެކި އެކި ހައިސިއްޔަތުން އަމިއްލަ ގޮތުން   20

ރިވާ  މި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް އުޅޭ ކަން ފާހަގަވެއެވެ. މިސިނާއަތުގައި ރެޖިސްޓަރ ނުކޮށް ހަރާކާތްތެ

ގިނަ އަދަދެއްގެ ިބދޭސީން އުޅޭކަން ފާހަގަ ވެއެވެ. އަދި މިކަމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދިވެހި ވިޔަފާރިތަށް މިސިނާއަތުގައި 

 2019ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ އެއް    24,734,202ވިޔަފާރިއަކުން    10ކުރިއަރައި ދިޔުމަށް އޮތް ހުރަހެކެވެ. މިދާއިރާއިން ޖުމްލަ  

މިލިއަން ރުފިޔާ    22.6ވިޔަފާރިއަކުން ޖުމްލަ    12ވަނަ އަހަރު    2020ވަނަ އަހަރު މީރާއަށް ރިޕޯރޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި  

 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ  4.6ވިޔަފާރިއަކުން    10ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ ނިޔަލަށް    2021ރިޕޯރޓް ކޮށްފައިވާއިރު  

 . އެއް ރިޕޯރޓް ކޮށްފައިވެއެވެ

 

 

 އާއި ގުޅިގެން ވިޔަފާރިކަށް ކުރި އަސަރު   19ކޮވިޑް 

ގޮތުގައި    19ކޮވިޑް ދައްކާ  އަކުން  ދިރާސާ  ކުރި  ކުޅުްުދުއްފުށިން  ސެންޓަރ  ިބޒަނަސް  ގުޅިގެން  %  94އާއި 

ވިޔަފާރިތަކުގެ އަމްދަނީވަނީ ދައްވެފައެވެ. އެގޮތުން ކެފޭ،ހޮޓާ އަދި ރެސްޓޯރަންޓް ވިޔަފާރި ތަކުން ވަރަށް ޮބޑުތަނުން ވިޔަފާރި  

ނަވިޔަފާރި ތަކުން ކޮންޓިންޖެންސީ އެއްގައި އަމަލު ކުރާނެ ޕްލޭނެއް ނުވަތަ ފަންޑެއް ދަށްވިކަމަށް ރިޕޯރޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. ގި
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  ނެތްކަން ފާހަގަ ވެއެވެ. އަދި ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި މުދާ ހޯދުމާއި ގެނައުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވެފައިވާކަން ވިޔަފާރިތަކުން ފާހަގަ 

ގައި ހުރި ދަތިތަކަކީ ވިޔަފާރި ދަށްވުމަށް މެދުވެރިވި މައިގަނޑު ސަްަަބެބއް ކުރެއެވެ. އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރު ކުރުމު

ކޮވިޑް މެދުވެރިކޮށް  އެސްޑީއެފްސީ  އިތުރުން  މީގެ  ހާމަވެއެވެ.  މިދިރާސާއިން  ގޮތުގައި    19ކަމުގައިވެސް  ލޯންގެ    7ރިލީފް 

 ރުފިޔާ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.  30،000ކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަ 2.65ވިޔަފާރިއަކަށް 

 

 ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަކާއި މާލީ އެހީތެރިކަން   

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެސްޑީއެފްސީ މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ މާލީ އެހީތެރިކަމަށް ަބލާއިރު،  

ފަރާތަކަށް   2ވަނަ އަހަރު    2020  ން ރުފިޔާގެ ލޯން ދޫކުރެވިފައި ވެއެވެ. އަދިމިލިއަ  2.57ފަރާތަކަށް    4ވަނަ އަހަރު    2019

ރުފިޔާ   820648ފަރާތަކަށް    2ވަްަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހާއި ހަމައަށް    2021މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރެވިފައިވާ އިރު    4.07

މިލިއަން    7.46ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހާއި ހަމަ އަށް ޖުމްލަ    2021ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2019ދޫކުރެވިފައި ވެއެވެ.  

ފަރާތަްަކަށް   5ރުފިޔާ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަކަށް ދޫކުރެވިފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން އާންމު ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން  

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ދެ ފަރާތަކަށް    ލައްކަ ރުފިޔާ އަދ5ިމިލިއަން، ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއިން އެއް ފަރާތަކަށް    2.69

 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރެވިފައ ވެއެވެ. 4.275

 

 ވިޔަފާރި ތަކާއި ސިޓީގެ މާލީ ހާލަތު 

އާމްދަނީ  ކޮށްފައިވާ  ރިޕޯރޓް  އޮތޯރިޓީއަށް  ރެވެނިއު  އިންލަންޑް  މޯލްޑިވްސް  ވިޔަފާރިތަކުން  ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ 

 އެފެންނަނީއެވެ.ތިރީގައިވާ ތާވަލުން 

 އޭޕްރިލް އާއިހަމައަށް   2021 2020 2019 2018 

 200,938,469 623,760,926 626,994,539 617,589,672 ޖުމްލަ އާމްދަނީ 

 4,522,426 14,178,841 12,512,923 11,680,181 ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި  

 198 224 223 209 ވިޔަފާރިތަކުގެ އަދަދު 
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 ކުރިއެރުވުން   ސިނާއަތްތައް   ދަނޑުވެރިކަމުގެ   މަސްވެރިކަމާއި    : 32  ޕޮލިސީ 

 

ގުނާލެވޭ   ތެރެއިން  ހަރަކާތްތަކުގެ  އިޤްތިސާދީ  މައިގަނޑު  މަސްވެރިކަމަކީ  ސިޓީގައި  ކުޅުދުއްފުށި  ޒަމާނުއްސުރެ 

ށްދާން މެދުވެރިވީ މިޔަރުގެ  ކަމެކެވެ. މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ކުރަމުން ދިޔަ މިރަށުގެ މަސްވެރިކަން ދަށަ 

 މިއީ  ދޯންޔެއްގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުން ދެއެވެ.  8މަސްވެރިކަން މަނާކުރެވުނު ހިސާބުންނެވެ. މިވަގުތު ކުޅުދުއްފުށީގައި  

ރިކަމުގެ  ކަނޑު މަސްވެ. ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ  ޢަދަދެއްކަން މާމަދު ޢަދަދަކަށްވުރެ އެކަށީގެންވާ ރަށަކަށް އޮތް އާާބދީއެއް މިފަދަ

މިރަށުގައި    އަށް ވުރެ ގިނަ އުޅަނދު ހަރަކާތްތެރި ވެއެވެ.  30އިތުރުން ވަދާ ދިއުމާއި ހިަބރުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ވެސް  

 ޚިދުމަތް  ބޯޓްފަހަރުގެ މަސްކިރާ އައިސްޕްލާންޓެއް ޤާއިމުވެފައި ނެތުމަކީ މަސްވެރިން ނުހަނު ކަންޮބޑުވާކަމެކެވެ. މީގެއިތުރުން

 މަސްވެރިކަން    ނުންވެއެވެ.ބޭ  ވަޞީލަތްތައް އެކަށިގެންވާ ބޭނުންކުރާނޭ އެކަމަށް ސަރަހައްދުގައި އެހެލާ އޮޑި ނެތުމާއި ލިެބން

ގިނަަބޔަކު ހަރަކާ ހިއްކާ މަސްކައްކާ   ،މަދުނަމަވެސް އަދަދު  ޒުވާނުންގެ އުޅޭ  ކުރުމަށް   ރި ވަމުން އާދެއެވެ.ތްތެވިޔަފާރީގައި 

  .ތަކަށެވެށްރަ ކައިރި އަދި ކުޅުދުއްފުށި ކުރަނީ މާކެޓް މަސް ރާކު ތައްޔާރު މިފަރާތްތަކުން

ދަނޑުވެރިކަން ކުރާނޭ ިބން ނެތުމުގެ ސަަބުބން ރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަން ވަރަށް ދަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ރަށުގައި 

އަދި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ ތަމްރީނު ލިިބފައިވާ ފަރާތްތައް މަދުކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމަށް ޭބނުންކުރާ ގަސްކާނާ އާއި ގަހަށް 

ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ ދަނޑުވެރިކަން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރާ ފަރާތްތަކެއް   ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  ޖަހާ ޭބސް ވިއްކާ ފަރާތްތައް މަދުކަން

ފަހި   ކުރުމުގެ  މާރކެޓް  ތަކަށް  ވިޔަފާރި  ދަނޑުވެރި  ތިލަދުންމަތީގެ  ޮބޑު  މިރަށަކީ  ވިޔަސް،  ކަމުގައި  ވީ  ރަށަކަށް  ނެތް 

ާބޒާރަކީ ހޮނިހިރު  އެގޮތުން  ރަށެކެވެ.  އޮތް  ތަކެތި    ފުރުސަތުތަކެއް  ހައްދާ  ދަނޑުވެރިންނަށް  ގިނަ  ތިލަދުންމަތީގެ  ޮބޑު 

 ޒަމާނުއްސުރެ މާކެޓް ކުރުމަށް ހުޅުވިފައިވާ، ޮބޑު ތަރުހީެބއް ލިެބމުން އަންނަ ކަމެކެވެ.
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 :  މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތްތައް ކުރިއެރުވުން  32ޕޮލިސީ 

 އަކީ ޒުވާނުންކަމުގައި ހެދުން 60މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ %:  32.1ޓާގެޓް 

 ގެ ނިޔަލަށް މަސްވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން. 2023: 32.2ޓާގެޓް 

 ގެ ކުރިން ތަފާތު ތިން ާބވަތެއްގެ މަސްވެރިކަން ތަރައްގީކުރުނ2026ް: 32.3ޓާގެޓް 

 ގެ ނިޔަލަށް ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކަކާއެކު "ހޮނިހިރު ާބޒާރު" ތަރައްގީކުރުން 2022: 32.4ޓާގެޓް 

 ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ޤާއިމް ކުރުން.ގެ ނިޔަލަށް ސަރަހައްދުގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތަކަށް ރީޖަނަލް  2024: 32.5ޓާގެޓް 

 އައު ވިޔަފާރި ތައާރަފްކުރުން. 75: ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް %32.6ޓާގެޓް 

 ގެ ނިޔަލަށް ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ތަފާސް ހިސާުބ ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން.2026: 32.7ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ފަރާތްތައް 

:  32.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ދާއިރާގައި  މަސްވެރިކަމުގެ 

ހަރަކާތްތެރި ވާ ޒުވާނުންގެ އަދަދު 

 އިތުރު ކުރުން.

ހުރި  :32.1.1ހަރަކާތް   ދާއިރާގައި  މަސްވެރިކަމުގެ 

ފުރުސަތުތަކާއި ކުރިއަށް ދެވެން ހުރި މަގުތައް  އެކިއެކި  

ގައިޑަންސް   ކެރިއަރ  ދަރިވަރުންނަށް  ނިންމާ  ސްކޫލް 

 ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 ސްކޫލްތައް، މަސްވެރިން.
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ދާއިރާއަށް  :  32.1.2ހަރަކާތް   މަސްވެރިކަމުގެ 

ބޭނުންވާ   އިންޓަރންޝިޕް ވަންނަން  ޒުވާނުންނަށް، 

 ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުން 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް 

އެގްރިކަލްޗަރ، އޮޑިވެރިން،ރަށް ރަށުގެ 

 ކައުންސިލްތަ

މަސްވެރިކަމަށް ޒުވާނުންގެ މެދުގައި  :32.1.3ހަރަކާތް  

މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި މަގްޫބލުކަން އިތުރު ކުރުމަށް،  

 ގުޅުވައިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާ ކެމްޕޭނެއް ހިންގުން 

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަ ކޮށް   :32.1.4ހަރަކާތް  

 ފާހަގަ ކުރުމަށް ހަރަކާތެއް ހިންގުން
 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

މުއައްސަސާތައް، މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 އެގްރިކަލްޗަރ ފިޝަރީޒަ އެންޑް 

ޒުވާން ކެޔޮޅުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ   :32.1.5ހަރަކާތް 

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން
 ރަށް ރަށުގެ ކައުންސިލްތައް ކައުންސިލް   ✓  

ފުޅާ   :32.1.6ހަރަކާތް   ވިޔަފާރި  މަސްވެރިކަމުގެ 

ޭބނުންވާ   ވަންނަން  ސިނާއަތަށް  މި  އަލަށް  ކުރުމާއި، 

 ފައިނޭންސް ފޯރަމެއް ޭބއްވުން ފަރާތްތަކަށް 

 ކައުންސިލް  ✓  ✓ 

ިބޒްނަސް ސެންޓަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފިޝަރީޒް، ފައިނޭންޝަލް  

 އިންސްޓިއުޝަންތައް، އެސްޑީއެފްސީ

 ގާއިމްކުރުން.އައިސް ޕްލާންޓް :  32.2.1ހަރަކާތް  

 
 ކައުންސިލް    ✓ 

 ފެނަކަ
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:  32.2ސްޓްރެޓަޖީ  

ގުޅުންހުރި  މަސްވެރިކަމާއި 

 ޚިދުމަތްތައް ތަރައްގީކުރުން.

 

މަސްމާރުކޭޓުގެ   :32.2.2ހަރަކާތް   އައު 

 ފެށުމާއި، މަސްކެނޑުމުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުންޚިދުމަތް

 

  ކައުންސިލް     ✓

ފީނުމުގައި   :32.2.3ހަރަކާތް   ހޯދަން  އެން 

ކުޑަކުރުމަށް،   ގެއްލުންތައް  ލިޭބ  މަސްވެރިންނަށް 

ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީން  ފީނުމުގެ  ގޮތުގައި  ރައްކާތެރި 

 ހިންގުން. 

 ކައުންސިލް ✓  ✓  ✓

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރޒް އެންޑް 

އެގްރިކަލްޗަރ، ޑައިވަރޒް  

 އެސޯސިއެޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް 

މަސްކިރުވޭނެ މި   :32.2.4ހަރަކާތް   ސަރަހައްދުން 

 އިންތިޒާމް ހަމަ ޖެއްސުން.
 ކައުންސިލް ✓    

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރޒް އެންޑް 

އެގްރިކަލްޗަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އިކޮނިމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، މިފްކޯ އަދި 

 އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތައް

މިސިޓީގެ ހުރިހާ މަސްދޯނިތަކުގައި   :32.2.5ހަރަކާތް  

 ޓްރެކިންގ ޑިވައިސް ހަރުކުރުން 
 ކައުންސިލް    ✓ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރޒް އެންޑް 

 އެގްރިކަލްޗަރ 
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ސަރަހައްދުގެ :  32.3ސްޓްރެޓަޖީ  

އުފެއްދުންތަކަށް  ދަނޑުވެރިކަމުގެ 

ރީޖަނަލް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް 

 ޤާއިމް ކުރުން.

 

ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ހުރި   :32.3.1ހަރަކާތް  

 ކައުންސިލް ✓  ✓  ✓ ފުރުސަތުތައް އަންގައިދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ޭބއްވުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނިމިކް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް، މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ފިޝަރޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 

މަސްވެރިކަން  ހުއިފިލަނޑާގެ   :32.3.2ހަރަކާތް  

 ތައާރަފްކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 
  ކައުންސިލް    ✓ 

ފިޝިންގ  :32.3.3ހަރަކާތް   ސްޕޯރޓްސް 

 ޕްރޮމޯޓްކޮށް ކެޓަލޮގެއް ތައްޔާރު ކުރުން.
  ކައުންސިލް ✓  ✓ ✓ 

"ހޮނިހިރު :  32.4ސްޓްރެޓަޖީ  

 ާބޒާރު" ތަރައްގީކުރުން

ވަސީލަތްތަކާއެކު  :32.4.1ހަރަކާތް   ރަނގަޅު 

 "ހޮނިހިރު ާބޒާރު" ތަރައްޤީކުރުން
  ކައުންސިލް     ✓

:  32.5ސްޓްރެޓަޖީ  

ދަނޑުވެރި  މިސަރަހައްދުގެ 

މާކެޓްކޮށް  އުފެއްދުންތައް 

 ވިއްކުމުގެ ފުރުސަތު ފުޅާކުރުން 

ދަނޑުވެރިކަމުގެ  :32.5.1ހަރަކާތް   ސަރަހައްދުގެ 

ރީޖަނަލް   ސެންޓަރެއް އުފެއްދުންތަކަށް  ކަލެކްޝަން 

 ޤާއިމް ކުރުން.

 

 އެގްރޯނެޓް   ✓  

 ކައުންސިލް
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:  32.6ސްޓްރެޓަޖީ  

ދާއިރާ  ދަނޑުވެރިކަމުގެ 

 ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުން.

ހައިޑްރޯފޯނިކްސް،  :  32.6.1ހަރަކާތް  

އެކުއަރފޯނިކްސް އަދި ވާރޓިކަލް ފާރމިން ފަދަ ޒަމާނީ  

ފުރުސަތުތައް  ދަނޑުވެރިކަމަށް   ހުރި  މިސިޓީގައި 

 ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާ  ކުރުން.

 ކައުންސިލް    ✓ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނިމިކް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް، އެގްރޯނެޓް،  

 ރެޑްކްރެސެންޓް

ހައިޑްރޮފޯނިކްސް،  :  32.6.2ހަރަކާތް  

ފާރމިންގައި  ވާރޓިކަލް  އަދި  އެކުއަރފޯނިކްސް 

 ކޮށްދިނުން. ބޭނުންކުރާ އާލަތްތައް ފޯރު 
 ކައުންސިލް  ✓ ✓  

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނިމިކް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް، 

އެގްރޯނެޓް،ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕ، 

 ަބއިނަލްއަގްވާމީ އެހީދޭ ޖަމާއަތްތައް

އަދި  ހަ:  32.6.3ހަރަކާތް   އިޑްރޯފޯނިކްސް 

ޓްރެއިނިންގ   މައުލޫމާތާއި  ގެ  އެކުއަރފޯނިކްސް 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

 ކައުންސިލް ✓  ✓  ✓
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް 

 އެގްރިކަލްޗަރ، އެގްރޯނެޓް

ދާއިރާގައި ހުރި ފުރުސަތު ތަކާއި، :  32.6.4ހަރަކާތް  

ފުރުސަތުތަކާއިމެދު   ހުރި  އަށް  ފައިނޭންސިންގ 

 ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ޕްރޮގަރާމް ހިންގުން. 

 ކައުންސިލް ✓  ✓  

ފައިނޭންޝަލް  އެގްރޯނެޓް، 

އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް،ރަށް ރަށުގެ 

 ކައުންސިލްތައް، އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ 
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އެމް.ކިއު.އޭ ގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭ :  32.6.5ހަރަކާތް  

 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ކޯސްތައް ތައާރަފް ކޮށް ހިންގުން 
 ✓    

މޯލްޑިވްސް  

ޕޮލިޓެކްނިކް، 

ކޮލެޖް 

 ޔުނިވާރސިޓީތައް

 ކައުންސިލް

:  32.7ސްޓްރެޓަޖީ  

ދާއިރާ  ދަނޑުވެރިކަމުގެ 

 ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުން.

މަސްވެރިންގެ :  32.7.1ހަރަކާތް   ދަނޑުވެރިންނާއި 

 ދަފްތަރެއް އެކުލަވައިލުން. 
 ކައުންސިލް  ✓   ✓

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް 

 އެގްރިކަލްޗަރ، އެގްރޯނެޓް

މަސްވެރިކަމުގެ  :  32.7.2ހަރަކާތް   ދަނޑުވެރިކަމާއި 

ސިނާއަތުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ދެނެގަނެވޭނެފަދަ ޒަމާނީ  

 ސިސްޓަމެއް ތަރައްޤީކުރުން.

 ކައުންސިލް   ✓  
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް 

 އެގްރިކަލްޗަރ، އެގްރޯނެޓް
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 އިތުރުކުރުން   ހަރަކާތްތައް   ވިޔަފާރީގެ   ފުޅާކޮށް   ވިޔަފާރިތައް   ރަށުގެ   : 33  ޕޮލިސީ 

. ފާހަގަކުރެވެއެވެ އިތުރުވަމުންދާކަން ނިސްަބތް އަންނަ ޓެމުންއްހު ވިޔަފާރިތައް ފަންތީގެ މެދު އަދި ކުދި 

 ފަރާތްތައް  ދޭނެ މުދާ ކްރެޑިޓަށް. ގޮންޖެހުމެކެވެ ޮބޑު ވަރަށް ދިމާވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މިފަދަ ޮބޑުވުމަކީ އަގު ކަރަންޓްގެ

 ޭބނުންވާ ފަށަން ނުވަތަ ކުރިއަރުވަން ވިޔަފާރި ގޮތެއްގައި އެދެވޭ  އެންމެ މަޢުލޫމާތު ތަކުގެ ފުރުސަތު ލޯނުގެ، މަދުކަމާއި

ކުރިއަރުވާ    .ކުރެވެއެވެ ފާހަގަ ނުހުންނަކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައި ފަރާތްތަކަށް ވިޔަފާރިތައް  މެދުފަންތީގެ  އަދި  ކުދި  ނަމަވެސް 

 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ިބޒްނަސް ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ލިެބމުން އާދެއެވެ. 2014މައުލޫމަތު ދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  

. ފާހަގަކުރެވިފައެވެ ވަނީ ކުރިމަތިވާކަން  ދަތިތައް ހޯދުމުގައި ލޯނު ވެސް ފަރާތްތަކަށް ކުރާ މަސައްކަތް ގައިގޭ  އިތުރުން މީގެ

  .ކުރެވެއެވެ ފާހަގަ ކަން ގިނަ ފަރާތްތައް ކުރާ ވިޔަފާރި  އެއްވައްތަރެއްގެ ރަށުގައި

ކޮޗިން ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފެށިފައި އޮތް ކަމަށް ވިޔަސް، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް ފިޔަވާ މިސިޓީގެ ލޯކަލް  

ވިޔަފާރިތަކުން މި ޚިދުމަތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޭބނުންކުރަމުން ނުދާކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. މިއީ، މި ޚިދުމަތް  

 ދަތިތަކެއްގެ ސަަބުބން، އެންމެ އެކަށީގެންވާ މައުލޫމާތު ވިޔަފާރި ތަކަށް ދެވިފައި ނެތުމުން  ފެސިލިޓޭޓް ކޮށްދިނުމުގައު ހުރި

 153ހިއްސާވާ ދާއިރާއެކެވެ. ޖުމްލަ    %87ކަމަށް ފާހަގަވެއެވެ. ހޯލްސޭލް ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިއަކީ މިސިޓީގެ އިގްތިސާދުގެ  

އާމްދަނީ ގޮތުގައި ރިޕޯރޓް ކޮށްފައި ވެއެވެ. މި ސިނާއަތުން    މިލިއަން ރުފިޔާ  530.50ވަނަ އަހަރު    2020ވިޔަފާރިއަކުން  

އިން    2019މިލިއަން ރުފިޔާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ރިޕޯރޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.    511ވިޔަފާރިއަކުން    151ވަނަ އަހަރު  2019

ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރިލް މަހާއި ހަމަ އަށް   2021މިލއަން ރުފިޔާ އިތުރު ވެފައިވެއެވެ. އަދި    20އަށް އާމްދަނީއަށް    2020

 2021އިން    2020އާއި ގުޅިގެން    19މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. ކޮވިޑ180ްވިޔަފާރިއަކުން    135

 ވިޔަފާރި އެއް މަދުވެފައިވާކަން ފާހަގަ ވެއެވެ. 18އަށް 

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދީ ބަނދަރުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމަކީ  ފާރީގެ ފުރުސަތުތައް ފުޅާކުރުމަށް  ވިޔަ

 މުހިންމު ކަމެކެވެ. 
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 ވިޔަފާރިތައް ފުޅާކޮށް ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރުކުރުން : ރަށުގެ  33ޕޮލިސީ 

 ވިޔަފާރިތަކަށް، ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުމަށް ހުރި ފުރުސަތު ތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދެވިފައިވުން 75ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން %:  33.1ޓާގެޓް 

 ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޚާއްސަ ްބރޭންޑެއް އުފައްދައި މާރކެޓް ކުރުންގެ ކުރިން 2024: 33.2ޓާގެޓް 

 އިތުރުކުރުން 49ގެ ނިޔަލަށް % 2026ވިޔަފާރިތައް އިތުރު ކޮށް ރިޕޯރޓް ކުރާ ޖުމްލަ އާމްދަނީ : 33.3ޓާގެޓް 

 ންއިތުރުކުރު 30ގެ ނިޔަލަށް އައު ވިޔަފާރި ސިނާއަތްތަކުން ރިޕޯރޓްކުރާ އާމްދަނީ % 2026: 33.4ޓާގެޓް 

 ވިޔަފާރިތަކުގެ ކޭޝްފްލޯ ރަނގަޅުކޮށް މާރކެޓްކުރުމަށް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ނައިޓްމާރކެޓެއް ޭބއްވުން : 33.5ޓާގެޓް 

 

 ސްޓްރެޓަޖީ 

 

 ޙަރަކާތް 

20
22

 

20
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20
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20
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20
26

 

އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ފަރާތްތައް 

ކުދި :  33.1ސްޓްރެޓަޖީ  

    ވިޔަފާރިތައް ފަންތީގެ މެދު އަދި

  ރައްޤީކުރުންތަ

 

 

 

ފަންތީގެ   :33.1.1ހަރަކާތް   މެދު  އަދި  ކުދި 

 ކައުންސިލް  ✓  ✓  ވިޔަފާރިތަކަށް ފައިނޭންސް ފޯރަމްއެއް ޭބއްވުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް،ފައިނޭންޝަލް 

 އިންސްޓިޓިއުޝަންސް، އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ

ފަންތީގެ  ކު:  33.1.2ހަރަކާތް   މެދު  އަދި  ދި 

އަންގައިދިނުމުގެ  ފުރުސަތުތައް  ހުރި  ވިޔަފާރިތަކަށް 

 ގޮތުން ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ފޯރަމްއެއް ޭބއްވުން 

 ިބޒްނަސް ސެންޓަރ ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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އިތުރު ޒުވާން   :33.1.3ހަރަކާތް   ވިޔަފާރިވެރިން 

އެންޓްރަޕްރިނިއަރޝިޕް  ކުދިންނަށް  ސްކޫލް  ކުރުމަށް 

 އަދި އިނޯވޭޝަން ކޭމްޕް ތަކެއް ޭބއްވުން. 

 ސްކޫލްތައް ކައުންސިލް ✓  ✓  ✓

ހޯމް ޭބސްޑް ވާރކާޒް ގެ ދަފްތަރެއް  :  33.1.4ހަރަކާތް  

 އެކުލަވައިލުން.
  ކައުންސިލް     ✓

އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ :  33.1.5  ހަރަކާތް  ގޭގައި 

މަސައްކަތް ކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން  

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

  ކައުންސިލް ✓  ✓  ✓

ސިޓީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ދަފްތަރެއް  :  33.1.6ހަރަކާތް  

 އެކުލަވައިލުން
  ކައުންސިލް     ✓

އަދި  :  33.1.7ހަރަކާތް   މެދުފަންތީގެ  ކުދި 

ކުޑަކުރުމަށް   ހޭދަ  ކަރަންޓަށްކުރާ  ވިޔަފާރިތަކުން 

އިންތިޒާމް  އުފެއްދޭނެ  ހަކަތަ  އިޔާދަކުރަނިވި 

 ހަމަޖެއްސުން

 ކައުންސިލް    ✓ 
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ހަޓްސް  :  33.1.8ހަރަކާތް   ފުޑް  ސްޓްރީޓް 

 ތަރައްގީކުރުން
   ✓    

އަށް  :  33.1.9ހަރަކާތް   ލޯން  ޕްލޭނާއި،  ިބޒްނަސް 

ދަސްކޮށްދޭ  ކުރަން  ތައްޔާރު  ލިޔެކިޔުންތައް  ބޭނުންވާ 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 ިބޒްނަސް ސެންޓަރ ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ކުޅުދުއްފުށީގެ :  33.2ސްޓްރެޓަޖީ  

އުފެއްދުންތައް ބްރޭންޑްކޮށް މާރކެޓް 

 ކުރުން 

 

އުފެއްދުންތައް  :  33.2.1ހަރަކާތް   ސިޓީގެ 

 ްބރޭންޑްކުރުމަށް މާރކެޓް ދިރާސާ އެއް ހެދުން
 ިބޒްނަސް ސެންޓަރ ކައުންސިލް     ✓

ހާއްސަ  :33.2.2ހަރަކާތް   ކުޅުދުއްފުއްޓަށް 

ދަފްތަރެއް   ފަރާތްތަކުގެ  އުފައްދާ  އުފެއްދުންތައް 

 އެކުލަވައިލުން

  ކައުންސިލް     ✓

ްބރޭންޑް   :33.2.3ހަރަކާތް   ތަޢާރަފްކޮށް  ސިޓީގެ 

 މާރކެޓްކުރުން
  ކައުންސިލް    ✓ 

ކަނޑައަޅައި   :33.3.1ހަރަކާތް   ތައް  ޒޯން  ވިޔަފާރި 

 ކުއްޔަށް ދޫކުރުން.
 ކައުންސިލް ✓  ✓  ✓
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ވިޔަފާރިތައް :  33.3ސްޓްރެޓަޖީ  

ފަހި   އިތުރުކޮށް، ވިޔަފާރިތަކަށް 

 މަހައުލެއް އުފެއްދުން

 

ޭބންކެއްގެ  އައު   :33.3.2ހަރަކާތް   ކޮމާޝަލް 

 ްބރާންޗެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުން.
  ކައުންސިލް   ✓  

ޚިދުމަތްތަކަށް   :33.3.3ހަރަކާތް   ގުޅޭ  ވިޔަފާރިއާއި 

ޕޯރޓަލްއެއް ހަދައި،   ކައުންސިލް ވެްބސައިޓްގައި ވަކި 

އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ަބލައި ގަނެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަ  

 ޖެއްސުން.

  ކައުންސިލް   ✓  

ސަރަހައްދީ ވިޔަފާރިތަކަށް ދައުވަތު  :33.3.4ހަރަކާތް  

 ދެވިގެން ވިޔަފާރި މަހާސިންތާއެއް ޭބއްވުން. 
  ކައުންސިލް ✓  ✓  ✓

ސެކްޓަރ  :33.3.5ހަރަކާތް   ިބޒްނަސް  މިސިޓީގެ 

ތައްޔާރު   ޕްރޮފައިލް  އިންވެސްޓަރ  އަދި  ޕްރޮފައިލް 

 ކުރުން.

  ކައުންސިލް  ✓   

ޮބޑެތި އިންވެސްޓަރުން މިސިޓީއަށް   :33.3.6ހަރަކާތް  

އިމްތިޔާޒްތަކެއް   ހާއްސަ  ކުރުމަށް  ޝައުގުވެރި 

 ކަނޑައެޅުން.

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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މިންވަރު   :33.3.7ހަރަކާތް   ކުރިއަރާ  ވިޔަފާރިތަށް 

 ދެނެގަތުމަށް ވިޔަފާރިތަކުގެ ތަފާސްހިސާުބ ބެލެހެއްޓުން 
  ކައުންސިލް ✓  ✓  ✓

ރާވެރިކަން،  :33.3.8ހަރަކާތް   ވަޑާން،  ކިއްސަރު 

ފަދަ  ކަނުބރުވެރިކަން  ކަސަުބއެޅުން،  ރޯނުވެށުން، 

 މަސައްކަތްތައް،  ޑޮކިއުމަންޓް ކޮށް އިސްތިހާރު ކުރުން.

  ކައުންސިލް    ✓ 

ދި ވިޔަފާރިތައް ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް  ކު :33.3.9ހަރަކާތް  

ޕްރޮގްރާމްތައް   އެވެއަރނަސް  އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް 

 ހިންގުން 

  ކައުންސިލް   ✓  

މައުލޫމާތު  :33.3.10ހަރަކާތް   ވިޔަފާރިތަކުގެ 

 އެއްތަނަކުން ލިޭބނެ އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފްކުރުން
 ކައުންސިލް ✓  ✓  ✓

 

އިސްތިހާރު  :33.3.11ހަރަކާތް   ވިޔަފާރިތަކަށް 

 ވިއްކުންސްލޮޓްސް 
  ކައުންސިލް   ✓  

އައު ވިޔަފާރި :  33.4ސްޓްރެޓަޖީ  
 ސިނާއަތްތައް ތައާރަފްކުރުން. 

 

ސިނާއަތްތަކާއި :  33.4.1ހަރަކާތް   ވިޔަފާރި  އައު 

ޓޯކް   ޓްރޭޑް  ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް  ގުޅޭގޮތުން 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

 ކައުންސިލް ✓  ✓  ✓

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް،ފައިނޭންޝަލް 

 އިންސްޓިޓިއުޝަންސް، އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ
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މިސިޓީގެ ވިޔަފާރިވެށީގެ މިހާރުގެ   :33.4.2ހަރަކާތް   

ފުރުސަތުތައް   ހުރި  ސިނާއަތްތަކަށް  އައު  ހާލަތާއި 

 ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާ ކުރުން

  ކައުންސިލް ✓   ✓ 

ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކަށް ސިނާއީ   :33.4.3ހަރަކާތް  

 ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއް ހަމަ ޖެއްސުން.
  ކައުންސިލް     ✓

ރިއަލް އެސްޓޭޓް ވިޔަފާރިއަށް ހުރި  :33.4.4ހަރަކާތް  

 ފުރުސަތުތައް އިސްތިހާރު ކުރުން
  ކައުންސިލް  ✓  ✓ 

ޓެކް ޭބސްޑް ވިޔަފާރިތައް ތައާރަފް  :33.4.5ހަރަކާތް 

 ކުރުން
  ކައުންސިލް   ✓  

ސިނާއީ   :33.4.6ހަރަކާތް   އާއި  ވިޔަފާރި  އައު 

 މަސައްކަތްތަކުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
  ކައުންސިލް ✓  ✓  ✓

މިންވަރު،   :33.4.7ހަރަކާތް    ކުރިއަރާ  އިގްތިސާދު 

ފަދަ  މިންވަރު  އަންނަ  އުފުލެމުން  އަގުތައް  ތަކެތީގެ 

ފެންވަރުގައި  ރަށު  މިންގަނޑުތައް  އިގްތިސާދީ 

 ހިސާުބކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 ކައުންސިލް ✓  ✓  
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:  33.5ސްޓްރެޓަޖީ  

ކޭޝްފްލޯ  ވިޔަފާރިތަކުގެ 

 ރަނގަޅުކޮށް މާރކެޓްކުރުން

ހުޅުވާލައިގެން    :33.5.1ހަރަކާތް   ވިޔަފާރިތަކަށް 

 އަހަރަކު އެއްފަހަރު ނައިޓްމާރކެޓް ޭބއްވުން 
  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

އެކި ކަހަލަ ވިޔަފާރި މާރކެޓްތައް   :33.5.2ހަރަކާތް  

 ޭބއްވުން 
 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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 އިތުރުކުރުން   މުޢާމަލާތްތައް   ވިޔަފާރީގެ   ބައިނަލްއަޤްވާމީ   : 34  ޕޮލިސީ 

 

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދީ ަބނދަރަކީ ކުޅުދުއްފުށީގެ ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރު ކޮށްދޭ  

ވަސީލަތެކެވެ. ނަމަވެސް ބަނދަރު ތަރައްޤީކޮށް ހަމަހަމަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އިތުރު މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިފައިވާކަން 

ކޮޗިން ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފެށިފައި އޮތް ނަމަވެސް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް ފިޔަވާ މިސިޓީގެ ލޯކަލް   .ފާހަގަ ކުރެވެ

މަތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޭބނުންކުރަމުން ނުދާކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. މިއީ، މި ޚިދުމަތް  ވިޔަފާރިތަކުން މި ޚިދު

ފެސިލިޓޭޓް ކޮށްދިނުމުގައި ހުރި ދަތިތަކެއްގެ ސަަބުބން، އެންމެ އެކަށީގެންވާ މައުލޫމާތު ވިޔަފާރި ތަކަށް ދެވިފައި ނެތުމުން  

ރާ އިތުރުން  މީގެ  ފާހަގަވެއެވެ.  އިންތިޒާމެއް ކަމަށް  ގެނެވޭނޭ  މުދާ  ވިޔަފާރިވެރިންނަށް  ފަސޭހަކަމާއެކު  ޭބރުން  އްޖެއިން 

 .ޤާއިމުވެގެން ދިއުމަކީ މުޙިއްމު ކަމެކެވެ

ޕީ ޕރޮޖެކްޓެއް ރޭވިފައިވާއިރު، މަގަތު ފާލަމެއ  ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަހައްދީ ބަނދަރު އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޕީއެސްއައި

ޚިދުމަތް ލިޭބނެ މަގު ފަހިވެގެންދިޔުމަކީ ރާއްޖެއިން ޭބރުން މުދާގެނައުމަށް ފަހަރަށް ަބނދަރާއި ގާތްކޮށް  ތަރައްޤީވެ، ޮބޑެތި ބޯޓު

 ފަސޭހަވެ މިހާރަށްވުރެ މިކަމަކަށް ހޭދަވާ ޚަރަދު ދަށްވެގެން ދާނެ ކަމެކެވެ. 
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 : ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތައް އިތުރުކުރުން 34ޕޮލިސީ 

 އިތުރު ކުރުން  50ކުޅުދުއްފުށީގެ ވިޔަފާރިތައް ހިންގާ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރި މުއާމާލާތްތަކުގެ ނިސްަބތް %:  34.1ޓާގެޓް 

 ގެ ނިޔަލަށް ސަރަހައްދީ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުން 2025: 34.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

:  34.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ކުޅުދުއްފުށީގެ ވިޔަފާރިތައް ހިންގާ 
ވިޔަފާރި  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ 
އިތުރު  އަދަދު  މުއާމާލާތްތަކުގެ 

 ކުރުން

ވިޔަފާރިވެރިންނަށް  :34.1.1ހަރަކާތް   ކުޅުދުއްފުށީގެ 

ފުރުސަތުތައް   ހުރި  އަށް  އެކްސްޕޯރޓް  އިމްޕޯރޓް 

އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމާއި ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާ  

 ތާކާއެކު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

 ކައުންސިލް ✓  ✓  ✓

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ކަސްޓަމްސް، 

ކޭ.ޕީ.އެލް، ޝިޕިންގ 

 އެޖެންޓުން 

ކޮޗިން ފެރީ މެދުވެރިކޮށް އިމްޕޯރޓް  :  34.1.2ހަރަކާތް  

ފަރާތްތަކަށް  ޝައުގުވެރިވާ  ކުރަން  އެކްސްޕޯރޓް 

އިންޑިޔާގެ ސަޕްލަޔަރުންނާއެކު ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯއެއް  

 . ޭބއްވުން

 ކައުންސިލް    ✓ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ކަސްޓަމްސް، 

ކޭ.ޕީ.އެލް، ޝިޕިންގ 

 އެޖެންޓުން 
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ކޮލަމްޯބ އަށް ޝެޑިއުލް ކާރގޯ ފެރީ  :34.1.3ހަރަކާތް  

 ދަތުރު ތައް ފެށުން 
  ކައުންސިލް  ✓   

ސަރަހައްދުގެ ރަށްތަކަށް ޭބނުންވާ   :34.1.4ހަރަކާތް  

 50ޕެރިޝަަބލް އާއި ކޮންސްޓަރަކްޝަން މުދަލުގެ %

މެދުވެރިކޮށް  ބަނދަރު  ސަރަހައްދީ  ކުޅުދުއްފުށީ  އަކީ 

 އެތެރެވާ މުދާ ކަމުގައި ހެދުން.

 ރަށް ރަށުގެ ކައުންސިލްތައް ކައުންސިލް  ✓   

ކުރާ   :34.1.5ހަރަކާތް   އިމްޕޯރޓް  ކޮށް  ަބލްކް 

ވެއަރހައުސް ޒޯން އެއް  ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން  

 ތަރައްޤީކުރުން

  ކައުންސިލް   ✓  

ސަރަހައްދީ :  34.2ސްޓްރެޓަޖީ  

 ކުރުން. ޤީބަނދަރު ތަރައް

 

ޮބޑެތި ޯބޓް ފަހަރު އެލޯންގްސައިޑް : 34.2.1ހަރަކާތް  

  ✓    ކުރެވޭނެ ފަދަ މަގަތު ފާލަމެއް ތަރައްޤީކުރުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް  

ހައުސިންގ އެންޑް ޕްލޭނިންގ 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

 ކައުންސިލް

ބަނދަރުގެ  :34.2.2ހަރަކާތް   ސަރަހައްދީ 

 ވަސީލަތްތައް އިތުރު ކުރުން
 ކައުންސިލް އެމް.ޕީ.އެލް  ✓   
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 ކުރިއެރުވުން   ސިނާއަތްތައް   ފަތުރުވެރިކަމުގެ   : 35  ޕޮލިސީ 

 

އަހަރު ފުރިގެންދާއިރު، ހދ އަތޮޅަކީ ރިސޯޓެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައިނެތް އަތޮޅެކެވެ. ރިސޯޓެއް ނެތުމާއެކު   50ޓޫރިޒަމަށް  

ވަމުން    ކުޅުދުއްފުށީގައި ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ވިޔަފާރިއަށް ވަންނަ ފަރާތްތައް ނިސްބަތުން މަދެވެ. އަދި މިވިޔަފާރީގައި ހަރާކާތްތެރި

ދެވޭ ގޮތެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރެވެމުން ނުދާ ކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. ގެސްޓް ހައުސްގެ އަންނަ ފަރާތްތަކުންވެސް އެންމެ އެ

ކަމުގައި ވިޔަސް، މި ވިޔަފާރި އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ އެކިއެކި ޭބނުންތަކުގައި ރަށަށް އަންނަމުންދާ   ހުރި ވިޔަފާރިއެއް    2ގޮތުގައި  

ފަރާތްތަކަށެވެ. މި ގޮތަށް ކޮޓަރި ދުވަހު ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ވިޔަފާރީގައި  ން ޒިޔާރާތް ކުރާ  ގޮތު މީހުން އިތުރު ވަމުންދާތީ، އެ

 ގިނަ ަބޔަކު ހަރަކާތްތެރި ވަމުން އާދެއެވެ.
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 ސިނާއަތްތައް ކުރިއެރުވުން : ފަތުރުވެރިކަމުގެ 35ޕޮލިސީ 

 ގެ ނިޔަލަށް ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ތައާރަފް ކުރުން. 2023:  35.1ޓާގެޓް 

 ގެ ނިޔަލަށް ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތައް ތަރައްގީކުރުން  2023: 35.2ޓާގެޓް 

 ިބނާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުންގެ ކުރިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މީހުން  2024: 35.3ޓާގެޓް 

 ގޭިބސީ އަށް ލޯކަލްޓުއަރިޒަމްގެ ނަފާ ލިުބން  20ގެ ކުރިން، ރަށުގެ % 2026: 35.4ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ފަރާތްތައް 

ލޯކަލް :  35.1ސްޓްރެޓަޖީ  

 ޓުއަރިޒަމް ތައާރަފް ކުރުން.

 

 

 

ސިޓީގެ ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކޮށް   :35.1.1ހަރަކާތް  

ޯބޑު   ޕްރޮމޯޝަން  ޓުއަރިޒަމް  ކުރިއެރުވުމަށް 

 އެކުލަވައިލުން

  ކައުންސިލް     ✓

ކުރިއެރުވުމަށް    :35.1.2ހަރަކާތް   ޓުއަރިޒަމް  ލޯކަލް 

 އަތޮޅު ފެންވަރުގެ މަސައްކަތު ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވުން 
 ކައުންސިލް ✓   ✓ 

އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށްރަށުގެ 

 ކައުންސިލްތައް، މަޖިލިސް މެމްަބރުން
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ޕްރޮމޯޓް   :35.1.3ހަރަކާތް   ޓުއަރިޒަމް  ސިޓީގެ 

ްބރޭންޑެއް   ޕޮޒިޝަންކޮށް ކުރުމަށް  އުފައްދައި 

 ވެްބސައިޓަކާއި އެޕްއެއް ލޯންޗް ކުރުން.
 ކައުންސިލް    ✓ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް، 

އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީ، 

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ، ގެސްޓްހައުސް  

 އެސޯސިއޭޝަން

ތައާރަފް  :35.1.4ހަރަކާތް   ޓުއަރިޒްމް  ފެސްޓިވް 

އެކްޓިވިޓީ   އެކުލަވާލައި ކުރުމަށް  ކަލަންޑަރެއް 

 އިސްތިހާރު ކުރުން.

  ކައުންސިލް    ✓ 

ކުރިއެރުވުމަށް   :35.1.5ހަރަކާތް   ޓުއަރިޒަމް  ލޯކަލް 

ރަށަށް ޚާއްސަ ކަންކަމަށް ޑޮކިއުމަންޓްރީ ތައްޔާރުކޮށް 

 އިސްތިހާރު ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރުން.

  ކައުންސިލް    ✓ 

ރެލީގައި ހެރިޓޭޖް ޓުއަރިޒަމް  ޔޮޓް   :35.1.6ހަރަކާތް  

ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ސަގާފަތް ދައްކާލުމަށް ފެސްޓިވަލެއް 

 ޭބއްވުން. 

 ކައުންސިލް     ✓
އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 އާރޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
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ނެވިގޭޝަނަލް   :35.1.7ހަރަކާތް   ސިޓީގެ 

ކުރުން ) ޕްރިންޓް އަދި  އިންޓަރެކްޓިވް މެޕެއް ތައްޔާރު  

 ޑިޖިޓަލް( 

  ކައުންސިލް    ✓ 

ކޮށް  :35.1.8ހަރަކާތް   ހާއްސަ  ޓުއަރިސްޓުންނަށް 

ބަނދަރުމައްޗާއި  ރަށުގެ  ކިޔުމަށް  މަރުހަާބ  ސިޓީއަށް 

 އާންމު ތަންތަން ސާފު ކުރުމާއި ޒީނަތްތެރި ކުރުން

 ޖަމިއްޔާތައް ކައުންސިލް  ✓   ✓

ޓުއަރިޒަމް  :35.1.9ހަރަކާތް   ލޯކަލް  ރަށުގައި 

އުސޫލުތައް ރުއެކުރި ޤަވާއިދުތަކާއި  ބޭނުންވާ  ވުމަށް 

 ހެދުން. 

  ކައުންސިލް     ✓

 :35.2ސްޓްރެޓަޖީ  

ގުޅުންހުރި  ފަތުރުވެރިކަމާއި 

 ޚިދުމަތްތައް ތަރައްގީކުރުން

 

ސިޓީ ހޮޓަލެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް    :35.2.1ހަރަކާތް  

 ހުޅުވައިލުން
  ކައުންސިލް ✓ ✓   

ޔޮޓް މެރީނާ އެއް ތަރައްޤީ ކުރަން  :35.2.2ހަރަކާތް  

 ފެށުން. 
 ކައުންސިލް  ✓   
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މާފަލު   :35.2.3ހަރަކާތް   އަދި  ކުޅި  ކުޅުދުއްފުށި 

ފަތުރުވެރިން ޝައުގުވެރިވާ ގޮތަށް ތަރައްޤީ     ފެންގަނޑު

 ކުރުން.

 ކައުންސިލް     ✓
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރމަންޓް 

 ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

: 35.2ސްޓްރެޓަޖީ  

ގުޅުންހުރި  ފަތުރުވެރިކަމާއި 

 ޚިދުމަތްތައް ތަރައްގީކުރުން

  ކައުންސިލް     ✓ ކުރުންޤީީބޗުތައް ތަރައް :35.2.4ހަރަކާތް  

ކުޅި  :35.2.5ހަރަކާތް   ފަރާތާއި  އިރުމަތި  ރަށުގެ 

ސަރަހައްދުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކޮޓެޖް 

 ކުރުންޤީހައުސްތަކެއް ތަރައް

 ކައުންސިލް  ✓   

 

އެއަރޕޯރޓް އުތުރުން އޮތް ިބމުގައި  :35.2.6ހަރަކާތް  

ހުރި   ދެނެގަތުމަށް  ޓުއަރިޒަމަށް  ފުރުސަތުތައް 

 ދިރާސާކުރުން

  ކައުންސިލް     ✓

:  35.3ސްޓްރެޓަޖީ  

ދާއިރާއިން  ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

 މީހުން ިބނާކުރުން. 

 

އެކިއެކި   :35.3.1ހަރަކާތް   ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

 ދާއިރާތަކުން މީހުން ތަމްރީންކުރުން
 ކައުންސިލް   ✓  

ކޮލެޖް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް، 

 ޔުނިވާރސިޓީތައް، ޓިވެޓް ސެންޓަރ

ކުރިއަރުވާ   :35.3.2ހަރަކާތް   ކުޅިވަރުތައް  މޫދު 

 ދާއިރާތަކުން މީހުން ިބނާ ކުރުން 
 ކައުންސިލް   ✓  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް، ކޮލެޖް 

 ޔުނިވާރސިޓީތައް، ޓިވެޓް ސެންޓަރ
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ޓުއަރިޒަމް   :35.3.3ހަރަކާތް   ވިޔަފާރިއަށް  ލޯކަލް 

 ޚާއްސަ ކޯސްތައް ހިންގުން
 ކައުންސިލް   ✓  

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް، ކޮލެޖް 

 ޔުނިވާރސިޓީތައް

:  35.4ސްޓްރެޓަޖީ  

ދާއިރާއިން  ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

 މީހުން ިބނާކުރުން. 

ފުޅާ   :35.4.1ހަރަކާތް   ވިޔަފާރި  ޓުއަރިޒަމް  ލޯކަލް 

މި   އަލަށް  ޭބނުންވާ  ކުރުމާއި،  ވަންނަން  ސިނާއަތަށް 

 ފަރާތްތަކަށް ފައިނޭންސް ފޯރަމެއް ޭބއްވުން 
 ކައުންސިލް  ✓  ✓ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް،ފައިނޭންޝަލް 

އިންސްޓިޓިއުޝަންސް،  

 އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ 

ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ވިޔަފާރި ކުރާ  :   :35.4.2ހަރަކާތް  

 ފަރާތްތަކަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. 
 ކައުންސިލް ✓   ✓ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް،ފައިނޭންޝަލް 

އިންސްޓިޓިއުޝަންސް،  

 އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ 

ޚާއްސަ   :35.4.3ހަރަކާތް   ޓުއަރިޒަމަށް  ލޯކަލް 

 ޑެސްކެއް ގާއިމްކުރުން 
 ކައުންސިލް   ✓  
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 އިތުރުކުރުން   ފުރުޞަތުތައް   ވަޒީފާގެ   : 36  ޕޮލިސީ 

 

ވަޒީފާ އަދާ ނުކުރާ އާާބދީ މިސިޓީއަށް ވަކިން ދެނެގަނެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ލިެބން ހުރި މައުލޫމާތައް ަބލާއިރު 

މީހުންނަކީ ވަޒީފާ އަދާނުކުރާ   %4.2ވަނަ އަހަރު ހދ އަތޮޅުގައި  2014އަހަރާއި ދެމެދުގެ އާާބދީ އިން  65އަހަރާއި  15

ވަނަ އަހަރު ކުޅުދުއްފުށީގައި ހެދިފައިވާ ދިރާސާއަކުން ހާމަވާ ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާ ނުކުރާ    2013މީހުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް  

ތުމަކީ ދަތި އެވެ. މިދާއިރާއިން އަދާހަމަ ދިރާސާ އެއް ކުރެވިފައި ނެތުމުން އަދުގެ ހާލަތު ދެނެގަ  %14.5މީހުންގެ ނިސްަބތަކީ  

ސި ގިނަ  ފުރުސަތުތައް  ވަޒީފާގެ  މިސިޓީއަކީ  ނިސްބަތުން  އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.  އާއި  އާާބދީ  ރަށުގެ  ނަމަވެސް  ޓީއެކެވެ. 

މިންވަރަކަށް ވަޒީފާ ފުރުސަތުތައް ނެތް ކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. ރެޑްކްރެސެންޓް ގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ދިރާސާއަކުން ފާހަގަ  

 ތުން މިސިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރެވޭ ތަން ތަނުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައިވާ ޗާރޓްއިން އެފެންނަނީ އެވެ.  ވެފައިވާ ގޮ

މަސައްކަތްތައް  އެކި  ތަފާތު  ހޯދުމަށްޓަކައި  އާމްދަނީ  އިތުރުން  މަސައްކަތްތަކުގެ  މި  ނަމަވެސް  އެހެން 

 މަސައްކަތަކީ ރޯނު ވެށުމެވެ. މީގެ އިތުރުން ރޭނުން ނުވަތަ  މިސިޓީގައި ކޮށް އުޅެއެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ގިނަ ަބޔަކު ކުރާ އެއް

ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްވެސް ކޮށް އުޅޭއިރު ކޭކު އެޅުމާއި، ހެދިކާ ހެދުން، ފެހުން، ޓިއުޝަން ދިނުން އަދި ހާލު ފޮޅި 

ފައިސާ ހޯދައެވެ. ހޯމްޭބސްޑް ވާރކާޒް    ފިހެ އުޅެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ގޭގެ ަބއެއް ަބއިތައް ކުއްޔަށް ދީގެންވެސް ަބއެއް މީހުން

ގެ ގޮތުގައި އަންހެނުންގެ ޮބޑު އިންސައްތަ އެއް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކޮންމެވެސް މަސައްކަތެއް ކުރާ ކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. 

 .ފަރާތެއް ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ 115މިސިޓީގައި ހޯމްޭބސްޑް ވާރކާޒް ގެ ގޮތުގައި ރަސްމީ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން 

 އެފަރާތްތަކުން  މަސައްކަތްތަކެއްގައި ގިނަ، ގިނަވުމާއި އަދަދު ިބދޭސީންގެ އުޅޭ ނުޤަވައިދުން ރަށުގައި ނަމަވެސް

 ހަނިވަމުންދާކަން ފުރުސަތު ދިވެހިންނަށް މަސައްކަތްތަކުގައި ފަދަ އިމާރާތްކުރުން ސަަބުބން ދިއުމުގެ ހަރަކާތްތެރިވަމުން އިސްވެ

  .ފާހަގަކުރެވިފައެވެ ވަނީ
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 : ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރުން 36ޕޮލިސީ 

 ވަޒީފާ އުފެދިފައިވުން 1000ގެ ނިޔަލަށް  2026:  36.1ޓާގެޓް 

 ނިޔަލަށް ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ިބދޭސީން މަސައްކަތް ކުރުން ހުއްޓިފައިވުންގެ  2026: 36.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ފަރާތްތައް 

 :36.1ސްޓްރެޓަޖީ  

 

 

 

 

 

ނެތް   :36.1.1ހަރަކާތް   ދަފްތަރެއް ވަޒީފާ  މީހުންގެ 

 އެކުލަވައިލައި ޖޮްބ ސެންޓަރ ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން.
 ޖޮްބ ސެންޓަރ ކައުންސިލް     ✓

ޓުއަރިޒަމް،   :36.1.2ހަރަކާތް   ވިޔަފާރި، 

އެހެނިހެން   އަދި  ކޮންސްޓަރަކްޝަން  މަސްވެރިކަން، 

ފުރުސަތުތައް  ވަޒީފާގެ  ކުރިއަރެވުމާއެކު  ސިނާއަތްތައް 

 އިތުރު ކުރުން

 ވިޔަފާރިތައް ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ގަވާއިިބ :36.1.3ހަރަކާތް   ޚިލާފަށް    ދާދޭސީން 

 މަސައްކަތްކުރުން ހުއްޓުވުން
 ކައުންސިލް    ✓ ✓

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް
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މުއައްސަސާތަކާއި،    :36.1.4ހަރަކާތް   ދައުލަތުގެ 

ޕަްބލިކް ކުންފުނި ތަކުގެ ސެކްޝަންތައް ރަށަށް ަބދަލު 

 ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ޤާއިމްކުރުންކުރުމަށް އޮފީސް 

✓ 

 

✓ 

 
   

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ނޭޝަނަލް  

 ޕްލޭނިން

 ކައުންސިލް

ތަރައް  :36.1.5ހަރަކާތް   ގެ ޕްރޮޖެކްޓް ޤީސަރުކާރުގެ 

 ތެރެއިން ވަޒީފާ އުފެއްދުން ތަކުގެ 
 ސަރުކާރު އޮފީސްތައް، ކުންފުނިތައް ކައުންސިލް   ✓ ✓ ✓

ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ :  36.1.6ހަރަކާތް   ސަރުކާރުގެ 

ޕްރޮޖެކްޓްތައް   15ތެރެއިން   ދަށުގެ  މިލިއަނުން 

ރަށުގެ   ކޮށް،  ކައުންސިލުން  މަސައްކަތް  ހިންގުމުގެ 

 ކުންފުނިތަކަށް އިސްކަންދިނުން 

 ސަރުކާރު މިނިސްޓްރީތައް  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

އިންވެސްޓަރުންނަށް  :  36.1.7ހަރަކާތް   ޮބޑެތި 

ފުރުސަތު  އިންވެސްޓްކުރުމުގެ  ސިޓީގައި  ކުޅުދުއްފުށި 

 ހުޅުވާލުން

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ިބދޭސީންގެ :  36.2ސްޓްރެޓަޖީ  

 މައްސަލަ ހައްލުކުރުން

ދަފްތަރެއް :  36.2.1ހަރަކާތް   ިބދޭސީންގެ 

 އެކުލަވައިލުން
 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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މަސައްކަތްކުރާ   :36.2.2ހަރަކާތް    ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ 

ތަކެއް   ޕްރޮގްރާމް  ކުރުމަށް  ރެގިއުލޭޓް  ިބދޭސީން 

 ހިންގުން. 

 ކައުންސިލް     ✓
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މަސައްކަތްކުރާ ޤަ :36.2.3ހަރަކާތް   ޚިލާފަށް  ވާއިދާ 

ިބދޭސީންނަށާއި އެ ިބދޭސީންނަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ  

އުސޫލެއް  ހަރުދަނާ  އެޅޭނެ  ފިޔަވަޅު  ފަރާތްތަކަށް 

 އެކުލަވައިލުން

 ކައުންސިލް ✓  ✓  ✓
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ސިނާއަތްތަކުގައި ވިޔަފާރިތަކާއި   :36.2.4ހަރަކާތް  

ވާރކްޕާރމިޓާއި   ހަރަކާތްތެރިވަނީ  ިބދޭސީން 

 އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު ކުރުން

✓      
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ގެތަކުގައި  :36.2.5ހަރަކާތް   ދިރިއުޅޭ  ިބދޭސީން 

ތިިބ  ރަޖިސްޓްރީވެފައި  ދަފްތަރުގައި  އުޅެމުންދަނީ 

 ފަރާތްތައްކަން ކަށަވަރު ކުރުން 

✓  ✓  ✓  
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް
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 ގާއިމުކުރުން   ނިޒާމެއް   ދަތުރުފަތުރުގެ   ދެމެހެއްޓެނިވި   : 37  ޕޮލިސީ 

ކުރިއެރުންތަކަކާއި  ފަދަ  ކޮށްލެވޭ  ފާހަގަ  ރާއްޖެއިންވެސް  މުޅި  ފަތުރުގެ ސިނާއަތަކީ  ދަތުރު  ކުޅުދުއްފުށީގައި 

އިންގިލާުބ ތަކެއް ގެނެސްދީފައިވާ ސިނާއަތަކެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ މާލެ ދަތުރު ކުރާ ބޯޓުތައް ގިނަ ރަށެކެވެ.  

މާ އޮޑިއެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި   7ޯބޓެއް އަދި މުދާ އުފުލުމަށް ޚާއްސަ    3ލެ ދަތުރު ކުރާ  މިވަގުތުވެސް ޕަސެންޖަރުންނާއެކު 

އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން ގެންދެވެ. އެހެންކަމުން މާލެއިން މުދާ ގެނައުމުގައި މިއީ ލިިބގެންދާ ފަސޭހައެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ގިނަ 

ނުކެނޑި  މިރީޖަން އަކީ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުން ގުޅާލެވި މެދު.  މިރަށުން އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން ގެންދެއެވެއްގެ ލޯންޗުތައް  ދެއަދެ

ނިޒާމަށް ފެރީ  ބަދަލާއެކު،  އަންނަ  ޒަމާނަށް  ނަމަވެސް  ރީޖަންއެވެ.  ހަމައެކަނި  ޭބނުންވެފައެވެ.  އޮތް  ަބދަލުތަކެއްވަނީ  ވެސް 

ވަނަ އަހަރު    2022އެގޮތުން ސްޕީޑާއި، ޝެޑިއުލިން އިތުރަށް ފުރިހަމަ ވާން ޖެހެއެވެ. އިންޓަރގްރޭޓެޑް ފެރީ ނެޓްވާރކް  

 އް އަންނާނެއެވެ. އެއާއެކު ސަރަހައްދީ ދަތުރު ފަތުރު އިތުރަށް ހަރުދަނާ ވެގެންދާނެއެވެ.  މިަބދަލުތަފެށުމާއެކު
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 : ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން 37ޕޮލިސީ 

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހާސިލްކުރުން 2026ސިޓީގެ މެހެމާންދާރީ ރަނގަޅުކުރުން، މިސްޓްރެޓަޖީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހަރަކާތްތައް :  37.1ޓާގެޓް 

 ގެ ނިޔަލަށް ސަރަހައްދުގެ ރަށްތައް ސްޕީޑް ފެރީގެ ވިޔުގައަކުން ގުޅާލުން 2023: 37.2ޓާގެޓް 

 ްބލިކް ޓްރާންސްޕޯރޓްގެ ނިޒާމް ތައާރަފްކުރުންގެ ނިޔަލަށް ޕަ 2025: 37.3ޓާގެޓް 

 ގެ ނިޔަލަށް ކުޅުދުއްފުށީގެ އެއަރޕޯރޓްގެ ޚިދުމަތް ތަރައްގީ ކުރުމާއެކު ޖައްސާ ފްލައިޓްތައް އިތުރުކުރުން 2023: 37.4ޓާގެޓް 

 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުންގެ ނިޔަލަށް ދަތުރު ފަތުރާއި ގުޅޭ ތަފާސް ހިސާުބ ބެލެހެއްޓޭނެ  2023: 37.5ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ފަރާތްތައް 

ސިޓީގެ   :37.1ސްޓްރެޓަޖީ  
 މެހެމާންދާރީ ރަނގަޅުކުރުން

 

 

 

 

 ރަސްމީ ފާލަން އެޅުން :37.1.1ހަރަކާތް  

 
 އެމްޓީސީސީ  ކައުންސިލް     ✓

ޚިދުމަތް :    :37.1.2ހަރަކާތް   ޓަރމިނަލްގެ  ފެރީ 

 ދިނުން 
  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ހިތްހަމަ  ދަ :37.1.3ހަރަކާތް   މަޑުކޮށްލާ  ތުރުވެރިން 

 ޖައްސާލާނެ މައިޒާން ތަކެއް ތަރައްގީ ކުރުން
  ކައުންސިލް    ✓ ✓
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ހޯދާ  ބަނދަރުގެ   :37.1.4ހަރަކާތް   ޚިދުމަތް 

އުޅަނދުފަހަރަށް ކައުންސިލްގެ ެބލުމުގެ ދަށުން ފެނާއި  

 ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ފެނަކަ ކައުންސިލް     ✓

ސަރަހައްދުގައި   :37.1.5ހަރަކާތް   ަބނދަރުގެ 

 ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރު ކޮށްދިނުން 
  ކައުންސިލް     ✓

ސަރަހައްދުގައި ވީއައިޕީ  ބަނދަރު   :37.1.6ހަރަކާތް  

 ލައުންޖެއް ތަރައްގީ ކުރުން
  ކައުންސިލް ✓    

ލަގެޖް  :37.1.7ހަރަކާތް   ސަރަހައްދުގައި  ބަނދަރު 

 ސްޓޯރޭޖްގެ ޚިދުމަތް ދިނުން
  ކައުންސިލް   ✓  

ޓްރޮލީ  :37.1.8ހަރަކާތް   ސަރަހައްދުން  ބަނދަރު 

 ލިޭބނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 
  ކައުންސިލް    ✓ 

ކުރާ   :37.1.9ހަރަކާތް   ޒިޔާރާތް  ރަށަށް 

ފަހި   ވިއްކޭނެ  އުފެއްދުންތައް  ދަނޑުވެރިންނަށް 

 މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުން

 ކައުންސިލް     ✓
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ރައްކާތެރިކަން   :37.1.10ހަރަކާތް   ދަތުރުވެރިންނަށް 

 ކަށަވަރުކުރުމަށް ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުން
  ކައުންސިލް    ✓ ✓

ސަރަހައްދުގައި   :37.1.11ހަރަކާތް   އެއަރޕޯރޓް 

 ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުން 
 ރީޖަނަލް އެއަރޕޯރޓްސް  ކައުންސިލް     ✓

ސަރަހައްދުގައި   :37.1.12ހަރަކާތް   އެއަރޕޯރޓް 

 ސިޓީ ހޯޓާ ތަރައްގީކުރުން
  ކައުންސިލް   ✓ ✓ 

ކަނޑު   :37.2ސްޓްރެޓަޖީ  

ވިޔުގަ  ދަތުރުފަތުރުގެ 

 ހަރުދަނާކުރުން.

 

އަދި    :37.2.1ހަރަކާތް   ކާރގޯ  ސްޕީޑް  ހައި 

 ފެށުން ޚިދުމަތްޕަސެންޖަރ ފެރީގެ 
 އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  ކައުންސިލް     ✓

ކުރާ  :37.2.2ހަރަކާތް   މާލެދަތުރު  ފަހަރާއި  ލޯންޗް 

އެއްތަނަކުން ޯބޓު ފަހަރުގެ މައުލޫމާތު ފަސޭހަ ކަމާއެކު  

 ލިޭބނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 

  ކައުންސިލް    ✓ 

ތަކުގެ   :37.2.3ހަރަކާތް   ދަތުރު  ތެރޭގެ  އަތޮޅު 

އިތުރުކޮށް ފެރީ ތަކުގެ   ކުރުމަށް ފެރީ  ކުރު  ދިގުމިން 

 ރޫޓަށް ގެނެވެން ހުރި ަބދަލުތައް ގެނައުން. 

 ކައުންސިލް     ✓
ޚިދުމަތް އަތޮޅު ކައުންސިލް، ފެރީގެ 

 ފޯރު ކޮށްދޭ ފަރާތް
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ފެރީ   :37.2.4ހަރަކާތް   ރަށްތައް  ޮބޑުތިލަދުންމަތީގެ 

 ވިޔުގައަކުން ގުޅުވާލުން.
 ކައުންސިލް     ✓

އަތޮޅު ކައުންސިލް، ފެރީގެ ޚިދުމަތް 

 ފޯރު ކޮށްދޭ ފަރާތް

ސިޓީގެ :   :37.2.5ހަރަކާތް   ކުޅުދުއްފުށި 

ަބންދުގައި  އެހެން ރަށްރަށަށް ރައްޔިތުންނަށް ހަފްތާ  

 ދިޔުމަށް ޚާއްސަ ފެރީ ދަތުރު ތަކެއް އިންތިޒާމް ކުރުން 

 ކައުންސިލް     ✓
އަތޮޅު ކައުންސިލް، ފެރީގެ ޚިދުމަތް 

 ފޯރު ކޮށްދޭ ފަރާތް

ބޭނުންކުރާ  ފެ:  37.2.6ހަރަކާތް   ނިޒާމް  ރީގެ 

ގަނެވޭނެ   ޓިކެޓް  އޮންލައިން  އިންތިޒާމް ފަރާތްތަކަށް 

 ހަމަ ޖެއްސުން

  ކައުންސިލް     ✓

އެއްގަމު   :37.3ސްޓްރެޓަޖީ  

ހަރުދަނާ  ނިޒާމް  ދަތުރުފަތުރުގެ 

 ކުރުން

 

ޓްރާންސްޕޯރޓް  ޕަ :37.3.1ހަރަކާތް   ްބލިކް 

ނިޒާމެއް  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  ޤާއިމްކުރުމަށް 

 ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާ ކުރުން.

  ކައުންސިލް    ✓ 

ޕަްބލިކް ޓްރާންސްޕޯރޓް ވިޔުގައެއް   :37.3.2ހަރަކާތް  

 ޤާއިމްކުރުން
 ކައުންސިލް   ✓  

 ޕޮލިސް 

ސަރަހައްދުތަކުގައި   :37.3.3ހަރަކާތް   މުހިންމު 

 ޕާރކިން ޒޯންތަކާއި، ަބސް ސްޓޮޕް ކަނޑައެޅުން 
  ކައުންސިލް   ✓  ✓
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ޓްރާންސްޕޯރޓް   :37.3.4ހަރަކާތް   ޕަްބލިކް 

   ✓   ސިސްޓަމަށް އެޕްލިކޭޝަން އެއް ތަރައްޤީކުރުން

ރީޖަނަލް 

އެއަރޕޯރޓްސް  

 ކޮމްޕެނީ

ކައުންސިލް، މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ސިވިލް  

 އޭވިއޭޝަން، 

ވައިގެ   :37.4ސްޓްރެޓަޖީ  

ހަރުދަނާ  ނިޒާމް  ދަތުރުފަތުރުގެ 

 ކުރުން

އެއަރޕޯރޓްއިން ޅުދުއްފުށި  ކު :37.4.1ހަރަކާތް  

 ލިބެންޖެހޭ މުހިންމު ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ޤާއިމްކުރުން
 މޯލްޑިވިއަން    ✓ ✓

ކައުންސިލް، މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ސިވިލް  

އޭވިއޭޝަން، ރީޖަނަލް އެއަރޕޯރޓްސް 

 ކޮމްޕެނީ

އަދަދު  :  37.4.2ހަރަކާތް   ފްލައިޓްތަކުގެ  ޝެޑިއުލް 

 ކައުންސިލް     ✓ އިތުރު ކުރުން

އަތޮޅު ފެރީ، މާލެ ދަތުރު ކުރާ 

އޮޑިފަހަރު، އެއަރލައިންތައް، ލޯންޗް 

 ފަހަރު

ދަތުރު   :37.5ސްޓްރެޓަޖީ  

ހިސާުބ  ތަފާސް  ގުޅޭ  ފަތުރާއި 

 ބެލެހެއްޓުން 

މީހުންގެ :  37.5.1ހަރަކާތް   ފައިާބ  އަރާ  ރަށަށް 
 ތަފާސްހިސާުބ ބެލެހެއްޓުން 

 އެމްޓީސީސީ  ކައުންސިލް     ✓ 
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. ނަމަވެސް ތަރިކަ ރައްކާކުރުމަށް ރަށެކެވެ މުއްސަނދި ގޮތުން ތަރިކައިގެ އަދި ސަގާފީ ކުޅުދުއްފުށްޓަކީ

ގޮސްފައެވެ. މިރަށަކީ އެކި އެކި އީދުތައް ފާހަގަކުރުމަށް ތަފާތު ގިނަ އިސްކަމެއްދެވިފައި ނެތުމުން ތަރީޚީ ތަންތަން ވަނީ ނެތި 

 ތެރެއިން ަބއެއް ކުޅިވަރުތަކެއް ކުޅެ އުޅޭ ރަށެކެވެ. މިފަދަ ގިނަ ކުޅިވަރުތައް މިއަދު ގުނެނީ ސަގާފަތުގެ ތެރެއިންނެވެ. މީގެ

ކުޅެވެމުން އައި ގޮތާއި ކުޅޭގޮތް ލިޔެ    އަސްލު ގެއްލެމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ވީމާ، ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް  ވަރުތަކުގެކުޅި

ނުހަނު   ނުހަނު މުހިންމު ކަމެކެވެ. މި ރަށުގެ މިފަދަ ސަގާފަތްތަކަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިން  ޑޮކިއުމަންޓްކޮށް ރައްކާކުރުމަކީ

 ވިދާނެ ކަންކަމެވެ.ޮބޑު ފައިދާ އެއް ނެރެ

ތެރެއިން،   ދިއުމުގެ  ދިޔަ  ކުރިއަރައިގެން  ގައުމުތައް  ދުނިޔޭގެ  ޓެކްނޮލޮޖީގޮތުން  ގޮތުންނާއި،  ޢިލްމީ 

ވެހިރާއްޖެއަށްވެސް ދިމާވެފައިވާ، ދިވެހިަބސް ބޭނުންކުރުމުގައި ކުއްގޮތަތައް ދިވެހިބަހަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރުވަނީ ފޯރާފައެވެ. ދި

ަބސްަބހާއި މަސްހުނި ކުރުމުގެ އާދަ މިރަށުންވެސް ފެންނަމުންދެއެވެ. ދިވެހި ބަހަށް ފަހުގެ ޖީލުތައް  ބޭނުންކުރުމާއި، އެހެނިހެން  

ދިޔުމަށް ކުރިއަރައި  މުއްސަނދިވެ  ދިވެހިަބސް  ޖެއްސުމަކީ،  ކަމެކެވެ.  ލޯިބ  ޭބނުންތެރި  ތެރެއިން   ނުހަނު  ދިވެހިަބހުގެ 

ތުންނަކީ ހާޒިރު  އަދި މިރަށުގެ ރައްޔިގެންގުޅޭ ރަށެކެވެ.    ކާއި ަބސްކޮށާރެއް ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ހާއްސަ ރާގަ

 ކީ މިކަންކަމަ. ކުރެވެއެވެ ފާހަގަ  ދާކަން އުވެމުން ވަރަކަށް ކޮންމެވެސް މިކަންކަން  އަވަސްަބއެކެވެ.އި  ގަމުދިނުޖަވާުބ  

ވުމުން، އެކަމަކީ ފަހުރުވެރިވުން ހައްގު ކަމެކެވެ. މިކަމަށް ފަހުރުވެރިވުމަށް ފަހުގެ ޖީލުތައް  ށްންކަމަ ކަކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޚާއްސަ  

 ހޭލުންތެރިކުރުވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.
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 ދެމެހެއްޓުން   ދިރުވައި   ކަންކަން   ޘަޤާފީ   : 38  ޕޮލިސީ 

 

 އޮތް ޘަގާފަތެއް މުއްސަނދި ވަރަށް ނިސްަބތުން ރާއްޖެގެ ކީޓަކުޅުދުއްފުށް ަބލާއިރު ކަންކަމަށް ޘަޤާފީ   

ވަރު ކުޅެމުން އައިރަށެކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މީގެތެރެއިން  ޅި. ކުޅުދުއްފުށްޓަކީ ވަރަށް ގިނަ ކުރަށެކެވެ

ގެން ގޮސްފައެވެ. ކުރިން ކުޅުނު ކުޅިވަރުތަކަށް ަބލާއިރު ތާރަޖެހުން، ވައްޖިދުވުން،  ތިތެރެއިން ނެގިނަ ކަންކަން ވަނީ ސަގާފަތުގެ  

ފަންކުޅުން، ބަތްދަނޑި، ފިނދުެބރުޖެހުން، ފަންކުޅުން، ވަންޖެހުން، ޖިންނިގެނައުން، ދިގުދަނޑި، ތިންމުގޯލި ފަދަ ކުޅިވަރުތައް 

ކުރެވެ ފާހަގަ  ނުދާކަން  ކުޅެމުން  މަދުކަން    .އެވެމިހާރު  ވަރަށް  މިއަދު  މީހުންވެސް  ކުޅެންދަންނަ  މިކުޅިވަރުތައް  އަދި 

މީގެ އިތުރުން ވިސްނުމާއި، ހުސްވަގުތު ފުރުމަށް ކުޅެއުޅުނު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ތިންހަމަ، އޮށްލައިލައި،   .އެވެފާހަގަކުރެވެ

ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ޢާއްމުކޮށް ކުޅެމުންދާ  ޤާފީޘަ  ފަސްއޮށްފަދަ ކުޅިވަރުތައް މިހާރުވަނީ ޒަމާނާއެކުވެ ނެތިފައެވެ.

ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރޭގައި، ދަމުހިނގުން، ހިއްޗަށް ވަޑައިގަތުން، ދަފިނެގުން، ކޯޑިޖެހުން، ހިމެނެއެވެ. ގިނަ ކުޅިވަރުތައް އަދި  

 ތަކުގެ ސަަބުބންނެވެ. އާދަކާދަތައް ނެތިފައިވަނީ ޒަމާނަށް އައި ކުރިއެރުމާއެކު އާދަކާދައަށް އައި ަބދަލު

ރޯ   ފަރިވަޅުލުން  ަބލާއިރު  ރޯދަމަހު  ދައާދަކާދައަށް  ނެތިފައެވެ. އަށްޯބދޮވުން،  މިއަދުވަނީ  ކަންކަން  ފަދަ  ނައުލުން 

ރޯދައަށް ހަނދުެބލުން، ފަދަ ކަންކަންކަމަކީ ކުރީގައި ަބއެއް ކަންކަމާ ގުޅިގެން ކުރަމުން ގެންދެވުނު ކަންކަމެވެ.
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 : ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން 38ޕޮލިސީ 

 ކަންކަން ޑޮކިއުމަންޓް ކުރެވި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޘަޤާފަތް ދިރުވާ އާލާކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގަން ފެށިފައިވުންގެ ނިޔަލަށް ޘަޤާފީ  2025:  38.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ފަރާތްތައް 

ޘަޤާފީ    :38.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ކުޅިވަރުތައް  އާދަކާދަތަކާއި 

 ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން

 

 

 

 

 

 

އާދަކާދަތަކާއި  :38.1.1ހަރަކާތް   ޘަޤާފީ 

ކޮށް  ޑޮކިއުމަންޓް  ކުޅިވަރުތައް  މަސައްކަތްތަކާއި 

 އަރުޝީފު ކުރުން

 ޖަމިއްޔާތައް ކައުންސިލް   ✓ ✓ ✓

 ސަގާފީ  އައިސްފައިވާ ވާރުތަވަމުން :38.1.2ހަރަކާތް  

އާލާ  ދިރުވާ  ދެމެހެއްޓުމާއި  އަސްލު  ކުޅިވަރުތަކުގެ 

ޒުވާނުންނަށާއި ކުޑަކުދިންނަށް އެކަން   ކުރުމުގެ ގޮތުން

 ކަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އީދު 

 ކުޅިވަރުތަކުގައި އިސްކޮށް

 ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް 

މަސައްކަތްތަކާއި  އާދަތަކާއި ހުގެއި :38.1.4ހަރަކާތް  

ދަސްކޮއްދިނުމަށްޓަކައި  ކުދިންނަށް ސްކޫލް ކުޅިވަރުތައް
 އެޑިއުކޭޝަންމިނިސްޓްރީ އޮފް  ކައުންސިލް  ✓   
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އެަބއިތައް  ތެރޭގައި  ކިޔެވުމުގެ  ކުދިންގެ  ސްކޫލް 

 ހިމެނުން 

 ހާއްސަ ނިސްަބއްވާ ރަށަށް :38.1.5ހަރަކާތް  

އިސްރަށްވެހިންގެ  ޝަޚްސިއްޔަތުތަކުގެ ވާހަކަތަކާއި 

 ޑޮކިއުމެންޓްކުރުން ވާހަކަތައް

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓  

ހާއްސަ 38.1.6ހަރަކާތް   ނިސްަބތްވާ  ރަށަށް   :

 ިބނާކުރުންޝަޚްސިއްޔަތުތަކުގެ "ވޯލް އޮފް ފޭމް" އެއް  
  ކައުންސިލް  ✓   

: ރަށުގެ ތާރީޚުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  38.1.7ހަރަކާތް  

 ފޮތެއް ލިޔުން
 ކައުންސިލް   ✓  

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް ކަލްޗަރ  

 އެންޑް ހެރިޓޭޖް

ކުޅިވަރުތައް  38.1.8ހަރަކާތް   ސަގާފީ  އީދުގައި   :

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އިންތިޒާމްކުރުން

ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އީދު 

ކުޅިވަރުތަކުގައި އިސްކޮށް  

 ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް 
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 ދެމެހެއްޓުން   ރައްކާތެރިކޮށް   ތަރިކަ   ޤުދުރަތީ   ތަންތަނާއި،   ތާރީޚީ    : 39  ޕޮލިސީ 

 

ރައްކާކުރުމަށް އިސްކަމެއްދެވިފައި ނެތުމުން އެތަންތަން ވަނީ ނެތި    ންކުޅުދުއްފުށީގައި ހުރި ތާރީޚީ ތަންތަ   

. އޭގެތެރޭގައި ޢުލާ ޤަުބރަސްތާންގައި ހުރި ހިރިގަލް މިސްކިތާއި، އަމީރު އަމީން ސްކޫލް ގޯތިތެރޭގައި ހުރި މަގާން  ގޮސްފައެވެ

ތަންތަނަކީ   ދެންނެވި  މި  ހިމެނެވެ.  ހިރިގަލްމިސްކިތް   1980ފުޅު  ތަންތަނެވެ.  ހުރި  ކުޅުދުއްފުށީގައި  ކުރީކޮޅު  ގެ 

. ހިރިގަލް މިސްކިތަކީ މާލޭ ހުކުރުމިސްކިތް ފަދަ ކުރީ ޒަމާނުގެ ރުމަށެވެލުން ިބނާކުއެތަނުގައި މިސްކިތެއް އަ  ތިގޮސްފައިވަނީނެ

ދިވެހިންގެ މަޤާންފުޅުވެސް    ފަންނުވެރިކަމާއި،  ިބނާއެކެވެ.  ދައްކުވައިދޭ  ފުރިހަމައަށް   ނުހަނު  މަސައްކަތްތެރިކަން 

އަމީން   ތިގޮސްފައިވަނީނެ އިތުރު އަމީރު  ިބނާ  ސްކޫލްގައި  މިރަށުގައި  ކުރުމަކިލާސްަބރިއެއް  ތަންތަން  ތާރިޚީ  މިފަދަ  ށެވެ. 

  ރައްކާކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އާއި، ދެކުނުކޮޅު ފެންގަނޑެވެ. ޅިގުދުރަތީ ތަރިކައަށް ަބލާއިރު ކުޅުދުއްފުށީގައި މިހާރު އޮތީ އުތުރުކޮޅު މަށިކު   

ކު ހަމައެކަނިޅިއުތުރުކޮޅު  އޮތް    އަކީ  ކޮށްލެވެރާއްޖޭގައި  ފާހަގަ  މަށިކުޅިކަން  ޮބޑުަބ  .މިާބވަތުގެ  ކުޅީގެ  އްގައި އެކުރިން 

ހުޅަނގުފަރާތު ފަޅީގައި އޮތް އަނދިރި ޮބޑަވަކިފާ ވަނީ އެކިޭބނުންތަކަށް ކަނޑައި ހުސްވެފައެވެ. މިއީ ނުހަނު ގަސްޯބ ފަލެކެވެ. 

ދޯދިއެއްހާ މިންވަރުވެސް ފަލުގެ ތެރެއަށް ނުވަންނާތީއެވެ.  މިތަނަށް އަނދިރި ޮބޑަވަކިފާ ކިޔުނީ ގަސްޯބކަމުން އިރުގެ އަލިކަމުގެ  

ަބލާއިރު   މަށިކުޅިއަށް  އުތުރުކޮޅު  ދިއްލައިގެންނެވެ.  ބިގަރު  އުޅުނީ  ވަދެ  މެންދުރުވަގުތުވެސް  ދުވާލުގެ  ކުރިން  މިތަނަށް 

ކުޅިން   މިހެންވުމުގެ ސަަބ  08ދާދިފަހުންވާނީ  ހިއްކާލެވިފައެވެ.  ހެދުމަށް  އެއަރޕޯޓް  ވަނީ ހެކްޓަރ  ޮބޑުަބއެއް  ކުޅިން  ުބން 

ނެތިފައެވެ. އަދި މިކަމުގެ ތެރެއިން ކުޅިއަށް ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ވެފައެވެ. ކުޅި ހިއްކުމުގެ ތެރެއި ކުޅިއާއި މޫދާ ގުޅިފައިވާ   

ދޫކޮށްލެވިފައިވާ ގުޅުން ކެނޑުމުގެ ސަަބުބން ކުޅީގެ ގުދުރަތީ ތަީބޢަތަށް ަބދަލުތަކެއް އައިސްފައިވެއެވެ. ބެލެހެއްޓުމެއް ނެތި  

ކުޅިދަނީ  ސަަބުބން  ކެނޑުމުގެ  ގަސްތައް  ހެދިފައިވާ  އައްސޭރީގައި  ކުޅީގެ  ކުނިއެޅުމާއި،  ސަަބުބން  ކުޅިވުމުގެ  އެއްޗަކަށް 

ކުޅިއަކީ އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ހިމާޔަތް ކުރުން މުހިންމު ތަނެކެވެ. ހެޔޮގޮތުގައި ޭބނުންހިފިއްޖެނަމަ މިސިޓީގެ  ވީރާނާވަމުންނެވެ.  

 ތުްުރުވެރިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ފުރިހަމަ ވަސީލަތެކެވެ.ފަ



 
 

        169 

 :  ތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން 39ޕޮލިސީ 

 ކޮށް ެބލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސިފައިވުންޤީގެ ނިޔަލަށް އާސާރީ ތަރިކަ އާއި ތަންތަން ދެނެގަނެ ތަރައ2026ް:  39.1ޓާގެޓް 

 ގެ ނިޔަލަށް މިއުޒިއަމްއެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވުން 2025: 39.2ޓާގެޓް 

 ޔުން ގެ ނިޔަލަށް ގުދުރަތީ ތަރިކަ ހިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓެމުން ދ2026ި: 39.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ފަރާތްތައް 

އާސާރުތައް  39.1ސްޓްރެޓަޖީ    :
  ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުން

  
 

  

އާސާރީތަރިކަ  :  39.1.1ހަރަކާތް   ހުރި  ސިޓީގައި 

  ދަފުތަރުކުރުންދެނެގަނެ 
 ކައުންސިލް    ✓ ✓

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް ކަލްޗަރ  

 އެންޑް ހެރިޓޭޖް

މުހިންމުކަން  :  39.1.2  ހަރަކާތް   އާސާރީތަރިކައިގެ 

  ރައްޔިތުންނަށް އަންގައިދިނުމުގެ ކެމްޕެއިނެއް ހިންގުން
 ކައުންސިލް ✓   ✓ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް ކަލްޗަރ  

 ހެރިޓޭޖް، ޖަމިއްޔާތައްއެންޑް 

: ރަށުގެ ހަރަކާތް  އާއި  އާސާރީތަރިކަ  ރަށުގެ 
ޝާއިޢު  ފޮތެއް  އެކުލެވޭ  ސަގާފަތް  އާދަކާދަތަކާއި 

  ކުރުން
  

 ކައުންސިލް  ✓   
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް ކަލްޗަރ  

 އެންޑް ހެރިޓޭޖް، ޖަމިއްޔާތައް
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ރަށުގެ ރަށުގެ އާސާރީތަރިކަ އާއި  :  4-1-40ހަރަކާތް  

ކުދިންނަށް   ސްކޫލް  ސަގާފަތް  އާދަކާދަތަކާއި 

 އުނގަންނައިދިނުން 

 ކައުންސިލް ސްކޫލްތައް   ✓  

އާސާރީ  39.2ސްޓްރެޓަޖީ    :

ތަރިކަ ރައްކާކޮށް އާންމުންނަށާއި  

ފެންނާނެހެން   ފަތުރުވެރިންނަށް 

   ބެލެހެއްޓުން 

 ޤާއިމްކުރުން: ރަށުގެ މިއުޒިއަމްއެއް 39.2.1ހަރަކާތް  
 ކައުންސިލް  ✓   

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް ކަލްޗަރ  

 އެންޑް ހެރިޓޭޖް، ޖަމިއްޔާތައް

އާސާރުގައި މާލޭގެ :39.2.2ހަރަކާތް    ހުރި ދާރުލް 

މިރަށުގެ   ތަކެތި ނިސްަބތްވާ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ހޯދައި 

 ދާރުލް އާސާރަށް ަބދަލު ކުރުން

 ކައުންސިލް  ✓   
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް ކަލްޗަރ  

 އެންޑް ހެރިޓޭޖް، ޖަމިއްޔާތައް

 ވުރެއް  އަހަރަށް 100 މިސިޓީގައި:  39.2.3ހަރަކާތް  

މުހިންމު  އަހަރު ގިނަ  އާސާރީ ތަންތަން ވެފައިވާ 

 ހިމާޔަތް ކުރުން ކަނޑައަޅާ ގޮތުގައި ތަންތަނުގެ

 ކައުންސިލް   ✓  
ކަލްޗަރ  މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް 

 އެންޑް ހެރިޓޭޖް، ޖަމިއްޔާތައް

ގުދުރަތީ  39.3ސްޓްރެޓަޖީ    :

 ތަރިކަ ހިމާޔަތްކުރުން 

 

މާފަލު   :39.3.1ހަރަކާތް   ކުޅިއާއި  ކުޅުދުއްފުށީ 

ފެންގަނޑު އަދި ޮބޑަވަކިފާ ހިމާޔަތް ކޮށް ޒިޔާރަތްކުރާ 

 ފަރާތްތަކަށް ހިތްފަސޭހަ ތަނެއް ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުން
 ކައުންސިލް     ✓

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރމަންޓް 

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ، 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް  އީ.ޕީ.އޭ، 

 ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
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 އާލާކުރުން   ދިރުވައި   ދިވެހިބަސް   : 40  ޕޮލިސީ 

 

ތުން ވާހަކަ ދައްކައި، ލިޔެކިޔަމުން ގެންދަނީ މައްދިވެހި ބަހުންނެވެ. ރާއްޖޭގައި މީހުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔި   

ތެރެއިންވެސް   ނިޒާމުގެ  ތަޢުލީމުދޭ  ރަސްމީ  ރާއްޖޭގައި  މިގޮތަށެވެ.  އޮތީ  ޖެހެންދެންވެސް  މިއަދާ  މިކަން  ސުރެ  އާާބދުވީން 

އައިނގިރޭސިަބސް   ދެވެމުން  ކަމެއް  އަހަންމިއްޔަތު  އެންމެ  ގޮތުންނާއި،    އީފިޔަވައި  ޢިލްމީ  ނަމަވެސް  ބަހަށެވެ.  ދިވެހި 

ޓެކްނޮލޮޖީގޮތުން ދުނިޔޭގެ ގައުމުތައް ކުރިއަރައިގެން ދިޔަ ދިއުމުގެ ތެރެއިން، ދިވެހިބަހަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރުވަނީ ފޯރާފައެވެ. 

އެރުންތަކެއް އައުމާގުޅިގެން ތަކެއްޗަށާއި، ކަންކަމަށް ކިޔާނެ ލަފުޒުތައް އެކަށައެޅޭލެއް  ގެ ތެރެއިން ގިނަ ކުރިޒަމާނީ ތަރައްޤީ

ލަސްވުމުގެ ސަަބުބން އެކި ަބސްަބހުގެ ލަފުޒުތައް ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ލިޔެކިޔުމުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރެވި މަސްހުނިވާގޮތްވަނީ 

 ވެފައެވެ. 

ކުޅުދު             ތެރެއިން  މިރާގު  ދިވެހިަބހުގެ  ރަށެކެވެ.  ގެންގުޅޭ  ރާގެއް  ހާއްސަ  ދެއްކުމުގައި  ވާހަކަ  އްފުއްޓަކީ 

ކުޅުދުއްފު މިރާގަކީ  ކުރެވެއެވެ.  ފާހަގަ  ދާކަން  އުވެމުން  ވަރަކަށް  އެކަމަކީ ކޮންމެވެސް  ވުމުން،  އެއްޗަކަށް  ޚާއްސަ  އްޓަށް 

 ކެވެ.  ތައް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެފަހުރުވެރިވުން ހައްގު ކަމެކެވެ. މިކަމަށް ފަހުރުވެރިވުމަށް ފަހުގެ ޖީލު
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 : ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުން 40ޕޮލިސީ 

 ަބހާއި އަދަިބއްޔާތު ދިރުވާ އާލާކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަން ފެށިފައިވުން އިން ފެށިގެން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދިވެހި  2022:  40.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ފަރާތްތައް 

އަދަބިއްޔާތު  40.1ސްޓްރެޓަޖީ    :

 ދިރުވާ އާލާކުރުން 

 

 

 

 

 

 މާދަރީ ަބހުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން :40.1.1ހަރަކާތް  
 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ސްކޫލްތައް، މުއައްސަސާތައް، 

 ޖަމިއްޔާތައް

އިންޓަރ ސްކޫލް ފެންވަރުގެ އަދަީބ   :40.1.2ހަރަކާތް  

 މުާބރާތްތައް ޭބއްވުން 
 ސްކޫލް ކައުންސިލް ✓  ✓  ✓

ތަޖުރިާބކާރުން   :40.1.3ހަރަކާތް   އަދަިބއްޔާތުގެ 

ޕްރޮގްރާމްތައް  ދާއިރާތަކަށް  އެކިއެކި   މެދުވެރިކޮށް 

 ޭބއްވުން 

 

 ދިވެހި ަބހުގެ އެކެޑަމީ ކައުންސިލް   ✓  
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 ޅެން ހަދާފައިހުރި ކުރީގައި   :40.1.4ހަރަކާތް  

 ކައުންސިލް   ✓ ✓  އަރުޝީފްކުރުން  ހޯދާ ފަރިހިތަށް

މިނިސްޓްރީ ދިވެހި ަބހުގެ އެކެޑަމީ، 

އޮފް އާރޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް  

 ހެރިޓޭޖް، 

ރަދީފެއް   :40.1.5ހަރަކާތް   ޚާއްސަ  މިރަށަށް 

 އެކުލަވައިލުން

 

 ކައުންސިލް   ✓  

މިނިސްޓްރީ ދިވެހި ަބހުގެ އެކެޑަމީ، 

އޮފް އާރޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް  

 ހެރިޓޭޖް، 

 ަބހުރުވަ ދިރުވާ އާލާ ކުރުންރަށުގެ  :  40.1.6ހަރަކާތް  

 ކައުންސިލް   ✓  

މިނިސްޓްރީ ދިވެހި ަބހުގެ އެކެޑަމީ، 

އޮފް އާރޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް  

 ހެރިޓޭޖް، 
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 ކަށަވަރުކުރުވުން   މުޖުތަމައެއް   ވިލުންވެރި 
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އާންމުކޮށް ހުޅަނގު މޫސުމުގައި ވާރެވެހި ރަށުގެ އެކިއެކި ހިސާުބތަކުގައި ފެން ހެދޭ ރަށެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަށަކީ  

ފެންގަނޑުތައް  އުފެދޭ  ރަށުގައި  ދެއެވެ.  އަރައިގެން  ލޮނުގަނޑު  ހިސާބުތަކަށް  ަބއެއް  ރަށުގެ  ސަަބުބން  އެރުމުގެ  އުދަ 

ކުރެވުނު ނަމަ ބޭނުން  ޕަންޕް  ގެނެސްދޭ ހިއްކުމަށްޓަކައި  އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް  މޫސުމެއްގައި  ވިއްސާރަ  ކޮންމެ  މިކަމަކީ  ވެސް 

ނުދެއެވެ. ވެގެން   ދާއިމީ  ހަރަކާތްތެރިވާނޭ ރެސްޕޮންޑްކުރުމަށް  އަވަހަކަށް  ވީހާވެސް  ކާރިސާތަކަށް ކުއްލި ދިމާވާ  އެއްޗަކަށް 

   ކަމެކެވެ. މުހިއްމު ވަރަށް އޮތުމަކީ އެކުލަވާލެވިފައި އެއް ޓާސްކްފޯސް

އް ނެތުމުގެ ސަަބުބން  ރުއްތަ ިބޔަ ގަސްތަކާއި ިބޔަ ހެދިފައިވާ ހޯދުމަށްޓަކައި  ހިމާޔަތް ރަށަށް  ހޭޅިފަށުގައި ރަށުގެ

 އެންމެ މިހާރު  އައިސް ގިރަމުން މޫސުމުގައި  އެކި ސަރަޙައްދުތައް އެކި . ރަށުގެރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ

 އެސަރަޙައްދުގައިވާ  ތެރެއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ރުއްގަސް ހޭޅިފަށާއި ރަށުގެ. ފަރާތެވެ އިރުމަތި ރަށުގެ އަންނަނީ ގިރަމުން ޮބޑަށް

  .ކުރެވިފައިވެއެވެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޖޫރިމަނާ ރުއްގަސް ކެނޑުމާއި ހޭޅިފަށަށް ކުނިއަޅާ ފަރާތްތަށް ފަރާތްތަކުން

މަސައްކަތްތަކެއް  އެދެވޭ  ހިފުމަށް  ބޭނުން  ފުރިހަމަ  ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  އިހްތިޞާސް  ރަށުގެ 

ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އެއްގަމާއި ކަނޑާ ފަރު އަދި ފަޅުގެ ސަރަޙައްދުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް  

 ށް ނުރައްކާތެރިކުނި އެޅުމާއި ވެލި ނެގުން ވަނީ އާންމުވާން ފަށާފައެވެ. ނުކުރެވި އެއްގަމަށާއި ފަޅުތެރެއަ

ަބއެއް  ށީގެޅުދުއްފުކު ބޮޑު  ކުޅީގެ  ރަށުގައި ހުދުމަށި  ހިއްކާފައެވެ.  އެޅުމައްޓަކައި  ޕޯޓް  އެއަރ  ރަށުގައި   2 ވަނީ 

ހިމާޔަތްކޮށް ކުޅިއާއި އެތަންތަން  ނަމަވެސް  ހުރި  ފެންގަނޑުތައް  ދިރުއުޅުމަށް  ބެލެހެ ޗަސްިބމާއި  ނުވެއެވެ.  އްޓިފައެއް 

 ގޯތިތެރޭގައި ގަސް އިންދާ ރައްފެހިކުރުމަށް ވަނީ ދަތިވެފައެވެ.  ދޫކުރެވިފައިވާ ިބމުގެ ދަތިކަމާއި ހުރެ

ޒަމާނުއްސުރެ ކުނި މެނޭޖު ކުރާނެ ހަރުދަނާ އުސޫލެއް ނެތުމުގެ ސަަބުބން، ކުނީގެ މައްސަލައަކީ ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ 

ކޮށި ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން އަންނައިރު، ވޭސްޓް ސީރިއަސް މައްސަލައެކެވެ. ވެމްކޯ ގެ އެހީއާއިއެކު، ކުނިވަރަށް  

  މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލެވި ތަންފީޒުކުރަން ފެށުމަކީ މުހިއްމުކަމެވެ. 

 އެއް ޓާސްކްފޯސް ދާއިމީ ހަރަކާތްތެރިވާނެ ދިމާވުމުން ކާރިސާއެއް ގޮތުންްް ތައްޔާރުވުމުގެ ކާރިސާތަކަށް ކުއްލި ދިމާވާ

  ފުރާޅު   ގޭގެ   އަދި  އުދައެރުމާއި،  ފެންޮބޑުވުމާއި،  ރަށުތެރޭގައި  މޫސުމުގައި  ވިއްސާރަ  .މުހިއްމުކަމެކެވެ އޮތުމަކީ އެކުލަވާލެވިފައި



 
 

  
  
  

  176 
 
 

 އެކުލަވާލެވިފައި  އުސޫލެއް  އެކަށީގެންވާ   ކުރާނޭ  އަމަލު  ހާލަތްތަކުގައި  މިފަދަ  ކުރިމަތިވަމުނެވެ.  އަންނަނީ  ކަންކަން  ފަދަ  އެއްލައިލުން

މުހިއްމުކަމެކެވެ. އޮތުމަކީ
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 ކުޑަކުރުން   އަސަރުތައް   ކުރާ   ސަބަބުން   އެކަމުގެ   ބަދަލުތަކާއި   އަންނަ   މޫސުމަށް   : 41  ޕޮލިސީ 

 

  ވިއްސާރަ   އިތުރުން  މީގެ   . އެވެކުރެވެ  ފާހަގަ  އަރާކަން  އުދަ   ސަރަޙައްދުތަކަށް  ަބއެއް  ރަށުގެ  ަބދަލުތަކާއެކު  އަންނަ  މޫސުމަށް

  ފެން   ވާރޭވެހި  .އެވެލިެބމުންދެ  ގެއްލުން  ގެތަކަކަށް  ގިނަ  ފެންޮބޑުވެ  ރަށުގައި  ފަހަރަކު  ކޮންމެ  ވެހޭ  ވާރޭ  ޯބކޮށް  މޫސުމުގައި،

  އަށް ކުރި  މަސައްކަތް   ހިއްކުމުގެ  ފެން  ޭބނުންކޮށްގެން  ޕަމްޕް  2  އެހީތެރިކަމާއެކު  އިދާރާތަކުގެ  ހުރި  ގުޅުން   ނަމަ  ޮބޑުވެއްޖެ

 ކުޑަ  ގެއްލުން  ލިޭބ  ގެތަކަށް  ހުންނަ  ތަކުގައި  ސަރަޙައްދު   ޮބޑުވާ  ފެން  ނަމަވެސް  ކުރި  މަސައްކަތް  މިގޮތަށް  .އެވެގެންދެވެ

  ނިޒާމެއް  ންދޭނެހި  ފެން  ރަށުތެރެއިން  ވުމާއެކު  ބޭނުންވާކަމަކަށް  ހައްލެއް   ދާއިމީ  ޮބޑަށް   ވުރެ  ހައްލަކަށް  ވަގުތީ  މިއީ  ނުކުރެވޭތީއާއި،

 ފާހަގަކުރަމެވެ.  ކަމުގައި މުޙިއްމުކަމެއް ވަރަށް ކުރުމަކީ ޤާއިމު

 



 
 

        178 

 : މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން 41ޕޮލިސީ 

 ނިޔަލަށް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި، ދިރިއުޅެން އަރާމު، ތިމަވެއްޓާއި ރައްޓެހި ސިޓީއަކަށް ހެދުން.ގެ 2026:  41.1ޓާގެޓް 

 ގެ ނިޔަލަށް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދާ، ކައުންސިލުން ހަކަތައަށްކުރާ ހޭދަ ކުޑަކުރުމަށް މަޝްރޫއުއެއް ހިންގިފައިވުން. 2026: 41.2ޓާގެޓް 

 ރަކާތް ޙަ  ސްޓްރެޓަޖީ 
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އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ފަރާތްތައް 

ކުޅުދުއްފުށި   :41.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ސިޓީ އަކީ ފެހި ފިނި ސިޓީ އަކަށް 

 ހެދުން 

 

ގަސް މުޑުވައްކުރުމަށް ނާސަރީއެއް  :41.1.1ހަރަކާތް 

 ޤާއިމް ކުރުން
 ރެޑް ކްރެސެންޓް، އާންމު ރައްޔިތުން  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ގަސް އިންދުމުގެ   2000އަހަރަކު    :41.1.2ހަރަކާތް  

 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ރެޑް ކްރެސެންޓް،މުއައްސަސާތައް، 

 އާންމު ރައްޔިތުން

އިއާދަ   :41.2ސްޓްރެޓަޖީ  

 އިތުރުކުރުންކުރަނިވި ހަކަތަ 

ކައުންސިލުގެ   :41.2.1ހަރަކާތް   މިސްކިތްތަކާއި، 

ހަކަތަ  އަވިން  އިމާރަތްތަކުގައި  ދަށުގައިވާ  ެބލުމުގެ 

 އުފެއްދޭނެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުން

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
އެންވަރޔަރމެންޓް މިނިސްޓްރީ، 

 ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ

އިއާދަކުރުވަނިވި ވައި އަދި ރާޅުން   :41.2.2ހަރަކާތް  

ކޮަބއިތޯ  ފުރުޞަތުތަކަކީ  އުފެއްދުމަށްހުރި  ހަކަތަ 

 ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާކުރުން

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓  
އެންވަރޔަރމެންޓް މިނިސްޓްރީ، 

 ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ
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 ތައްޔާރުވުން   ކާރިސާތަކަށް   : 42  ޕޮލިސީ 

 

 އެއް  ޓާސްކްފޯސް ދާއިމީ ހަރަކާތްތެރިވާނެ ދިމާވުމުން ކާރިސާއެއް ގޮތުން ތައްޔާރުވުމުގެ ކާރިސާތަކަށް ކުއްލި ދިމާވާ

  ފުރާޅު   ގޭގެ   އަދި  އުދައެރުމާއި،  ފެންޮބޑުވުމާއި،  ރަށުތެރޭގައި  މޫސުމުގައި  ވިއްސާރަ  .މުހިއްމުކަމެކެވެ އޮތުމަކީ އިއެކުލަވާލެވިފަ

 އެކުލަވާލެވިފައި  އުސޫލެއް  އެކަށީގެންވާ   ކުރާނޭ  އަމަލު  ހާލަތްތަކުގައި  ފަދަމި  ކުރިމަތިވަމުނެވެ.  އަންނަނީ  ކަންކަން  ފަދަ  އެއްލައިލުން

 ދާއިމީ  ހަރަކާތްތެރިވާނޭ ރެސްޕޮންޑްކުރުމަށް  އަވަހަކަށް  ވީހާވެސް  ކާރިސާތަކަށް ކުއްލި ދިމާވާ މުހިއްމުކަމެކެވެ.  އޮތުމަކީ

   ކަމެކެވެ. މުހިއްމު ވަރަށް ހުރުމަކީ އެކުލަވާލެވިފައި އެސްއޯޕީތައް އެކުލަވާލެވި އެއް ޓާސްކްފޯސް
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 : ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން 42ޕޮލިސީ 

  ސީޓީ އަކަށްވުންވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަކީ ކާރިސަތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެގޮތުން ޑިޒާސްޓަ މެނެޖުމެންޓް ޕްލޭން އެކުލަވައިލާފައިވާ 2022:  42.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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އެހެނިހެން  ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 ފަރާތްތައް 

ކާރިސާތަކަށް :  42.1ސްޓްރެޓަޖީ  

 ތައްޔާރުވުން

 

 

 

 

އަދި   :42.1.1ހަރަކާތް   ަބއި  ާބކީއޮތް  ކުޅީގެ 

ގޮތުގައި   ތަނެއްގެ  ޭބނުންހިފޭ  މާފަލުފެންގަނޑު 

 ތަރައްޤީކޮށް ފެންހިންދާ ނިޒާމާއި ގުޅާލުން

 އެންވަޔަރމަންޓް މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް    ✓ ✓

ޤާބިލުކަން  :  42.1.2ހަރަކާތް   ނާޒުކުކަމާއި 

 ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ ރިވިއު  ކުރުން
 ކައުންސިލް  ✓   ✓

ރެޑް ކްރެސެންޓް، އެން.ޑީ.އެމް.އޭ، 

 މުއައްސަސާތައް 

ޕްލޭން  :42.1.3ހަރަކާތް   މެނޭޖުމެންޓު  ޑިޒާސްޓަރ 

 ހެދުން އަދި ތަންފީޒު ކުރުން 
 ކްރެސެންޓް، މުއައްސަސާތައްރެޑް  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން  :42.1.4ހަރަކާތް  

 ޓޭަބލް ޓޮޕް ޑްރިލް ޭބއްވުން 
 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ރެޑް ކްރެސެންޓް، އެން.ޑީ.އެމް.އޭ، 

 މުއައްސަސާތައް 

ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން  :42.1.5ހަރަކާތް  

 ފެންވަރުގައި ޑްރިލް އެއް ޭބއްވުން ސިޓީ 
 ކައުންސިލް  ✓ ✓  ✓

ރެޑް ކްރެސެންޓް، އެން.ޑީ.އެމް.އޭ، 

 މުއައްސަސާތައް 
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އިމަރޖެންސީ  :42.1.6ހަރަކާތް   ރީޖަނަލް 

 އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރ ޤާއިމްކުރުން

✓     

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ނޭޝަނަލް  

ޕްލޭނިންގ،  

ހައުންސިން އެންޑް 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް 

 އޮތޯރިޓީ
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 ރައްކާތެރިކުރުން   ރުއްގަސް   ހޭޅިފަށާއި،   ރަށުގެ   : 43  ޕޮލިސީ 

 ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް ރުއްތައް ިބޔަ  ގަސްތަކާއި ިބޔަ ހެދިފައިވާ ހޯދުމަށްޓަކައި ހިމާޔަތް ރަށަށް ހޭޅިފަށުގައި ރަށުގެ

 ޮބޑަށް  އެންމެ މިހާރު އައިސް ގިރަމުން މޫސުމުގައި  އެކި ސަރަޙައްދުތައް އެކި ރަށުގެ. ފާހަގަކުރަމެވެ ދާކަން ނެތެމުން މިހާރު

 އެސަރަޙައްދުގައިވާ  ތެރެއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ރުއްގަސް ހޭޅިފަށާއި ރަށުގެ .ފަރާތެވެ އިރުމަތި ރަށުގެ އަންނަނީ ގިރަމުން

 ހޭޅިފަށާއި  ރަށުގެ އިތުރުން މީގެ .ކުރެވެ ޖޫރިމަނާ ފަރާތްތަކުން އެފަދަ ަބލައި މައްސަލަ ފަރާތްތަކުގެ ކަޑާ ރުކެއް ނުވަތަ ގަހެއް

 ޖޫރިމަނާ  ފަރާތްތަކުން އެފަދަ މަނާކޮށް އެކަން ފަރާތްތަކުން ކުނިއަޅާ  އެސަރަޙައްދަށް ތެރެއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ރުއްގަސް

  .ކުރެވިފައިވެއެވެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ



 
 

        183 
 

 ރައްކާތެރިކުރުން : ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި، ރުއްގަސް 43ޕޮލިސީ 

 ގެ ނިޔަލަށް ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ހައްލެއް ހޯދިފައިވުން 2025: 43.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ރަށުގެ :  43.1ސްޓްރެޓަޖީ  

 ހޭޅިފަށް ހިމާޔަތް ކުރުން.

 

 

 

 

ގިރުމުގެ  :43.1.1ހަރަކާތް   ރަށް  ވައިގަދަވުމާއި 

ސަަބުބން ދިމާވާ ނުރައްކާތައް ކުޑަކުރުމަށް ހޭޅިފަށުގެ  

 އެކިއެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ގަސް އިންދުން

 ކައުންސިލް    ✓ 

ރެޑް  

ކްރެސެންޓް،މުއައްސަސާތައް، 

 އާންމު ރައްޔިތުނ

ފުއްޓަރު  :  43.1.2ހަރަކާތް   ގިރަމުންދާ  ރަށް 

ވަސީލަތެއް  ފަދަ  ަބންޑްސް  ސޭންޑް  ސަރަހައްދުގައި، 

 ޤާއިމްކުރުން
   ✓  

 ކައުންސިލް

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އެންވަޔަރމަންޓް، ކަލައިމެޓް  

ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ،  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް  

ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

ސަރަހައްދުގެ  :  43.1.3ހަރަކާތް   އެއަރޕޯރޓް 

 ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުން.
✓     

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް 

 ރީޖަނަލް އެއަރޕޯރޓްސް 
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  ދެމެހެއްޓެނިވި   ސަރަހައްދުތައް   ކަނޑުގެ   ހިމެނޭ   ތެރޭގައި   އިހްތިޞާސް   ރަށުގެ   : 44  ޕޮލިސީ 

 މެނޭޖްކުރުން   ގޮތުގައި   ތަންތަން   ބޭނުންހިފޭފަދަ   ރައްޔިތުންނަށް   އަދި 

ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  އިހްތިޞާސް  މަސައްކަތްތަކެރަށުގެ  އެދެވޭ  ހިފުމަށް  ބޭނުން  ފުރިހަމަ  އް ގެ 

ނުދެއެވެ ފަޅުގެ  ކުރެވެމުން  އަދި  ފަރު  ކަނޑާ  އެއްގަމާއި  މުހިންމު ކު  ހިމާޔަތްސަރަޙައްދުތައް  .  ކުރަންޖެހިފައިވާ  ރުމަކީ 

އަޅަމުން    މަސައްކަތެކެވެ. ނުރައްކާތެރިކުނި  ފަޅުތެރެއަށް  ވެލި ނެގުން  އެއްގަމަށާއި  ގޮޑުދޮށުން  އަދި  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ދާކަން 

ފަރާތްތައް މަދުން ނަމަވެސް އުޅެއެވެ.  ނަގާމަނާކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް ގޮޑުދޮށުން ވެލި 
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 : ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން 44ޕޮލިސީ 

 ތަންފީޒުކުރުން ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކަނޑުފަޅު ސަރަހައްދުގެ މެނޭޖުމެންޓް ޕްލޭން ހެދުން އަދި  2023:  44.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ފަރާތްތައް 

ކަނޑުފަޅު   :44.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ބޭނުންހިފައި  ސަރަހައްދު 

 ހިމާޔަތްކުރުން

ސަރަހައްދުތައް   :44.1.1ހަރަކާތް   ކަނޑުފަޅު 

އަދި  އެކުލަވައިލުން  ޕްލޭނެއް  މެނޭޖުމެންޓް  ސާވޭކޮށް 

 ތަންފީޒުކުރުން 
 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ، މެރިން  

ރިސާރޗް ސެންޓަރ،އެންވަޔަރމަންޓް 

 މިނިސްޓްރީ
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 ރައްކާތެރިކުރުން   ވަސީލާތްތައް   ޤުދުރަތީ   ނަސްލާއި   ދިރުންތަކުގެ   ރަށުގެ   : 45  ޕޮލިސީ 

 

މިކުޅިން ޮބޑު ަބއެއް ވަނީ ރަށުގައި   .  ރަށެވެ އޮންނަ  ކުޅި ހުދުމަށި ތް ހަމައެކަނިއޮ ރާއްޖޭގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ

މިކަމުގެ ސަަބުބން މޫސުމަށް އަންނަ ަބދަލާއި ގުޅިގެން ކުޅިން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސް   އެއަރ ޕޯޓް އެޅުމައްޓަކައި ހިއްކާފައެވެ.

މާޔަތް ކޮށް ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ކުޅިއާއި ޗަސްބިމާއި ފެންގަނޑުތައް ހި  2  އޮތްރަށުގައި  .އެވެމަރުވަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވެ

ވައްތަރުގެ ދޫނިތައް ރަށަށް   ގިނަމޫސުމުގައި  . މިފަދަ ތަންތަން ސިޓީގައި ހުރުމުން އެކި  ބަލަހައްޓަމުން ދިޔުމަކީ މުހިއްމުކަމެވެ

 ހިޖުރަކުރާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 
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 : ރަށުގެ ދިރުންތަކުގެ ނަސްލާއި ޤުދުރަތީ ވަސީލާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުން 45ޕޮލިސީ 

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރަށުގެ ޤުދުރަތީ ވެށީގައި ހިމެނޭ ދިރުންތަކުގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވައިލުން 2025:  45.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22
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23
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20
25

 

20
26

 

އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ފަރާތްތައް 

ދިރުންތައް   :45.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ދިރުންތަކުގެ  ކުރުމާއި  ހިމާޔާތް 

 ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުން 

 

 

 

އެކި  :45.1.1ހަރަކާތް   ރަށުގެ  ކުޅިއާއި 

 ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓  ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިމެނޭ ދިރުންތައް ދަފުތަރުކުރުން 

ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ، މެރިން  

ރިސާރޗް ސެންޓަރ،އެންވަޔަރމަންޓް 

 މިނިސްޓްރީ

ދުނިޔެއިން   :45.1.2ހަރަކާތް   ހުރި  ރަށުގައި 

 ކައުންސިލް    ✓  ނެތެމުންދާ ދިރުންތަކާއި ގަސްގަހާގެހި ހިމާޔަތްކުރުން

ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ، މެރިން  

ރިސާރޗް ސެންޓަރ،އެންވަޔަރމަންޓް 

 މިނިސްޓްރީ
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 ކޮންޓްރޯލްކުރުން   ޕެސްޓް  : 46  ޕޮލިސީ 

 

ވިއްސާރަ މޫސުމާއި ގުޅުވައިގެން މަދިރީގެ އުދަނގޫ ވަރަށް ޮބޑަށް ކުރާ ރަށެކެވެ. ރަށުގައި    ޒަމާނުއްސުރެރަށަކީ

މީހުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަޅު ގޯތިތައް، އެކިއެކި   އާއިމަދިރި ފަނި އާލާވާ ގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަން ގޮތުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭގެ

ކޮނެފައިވާ   ފާކުރުމަށް  ޮބިބ  އަދި  ކާނުތައް  ވަޅުތަށް،  ކޮނެފައިވާ  ފައުންޑޭޝަންއެޅުމަށް  މަސައްކަތްތަކަށް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

 އޮޅުތަކާއި ވަޅުުބރިތައް ހިމެނެއެވެ.

އެބިންތައް އެންމެ  ނުކުރެވި ހުރި ގެވަޅު ގިނައެވެ. އެއްވެސް ވަރަކަށް ގެދޮރު އިމާރާތްރަށުގެ ނިސްބަތުން މީހުންނަށް ދޫކުރެވި 

. މީގެ އިތުރުން ގޭގައި ބޯފެން އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން ނުދާތީ، އެކަމުގެ ސަަބުބން މަދިރި އާލާވުމަށް މަގުފަހިވެއެވެ

އެފަދަ ތަކެތީގައިވެސް މަދިރި އާލާވުމަށް   އި ހުންނާތީވޭގޮތަށް ބަންދުކުރެވިފަރައްކާކުރުމަށް ބެހެއްޓިފައިވާ ތާންގިތައް މަދިރި ވަދެ

ނަމަވެސް ތާނގީގައި ރައްކައު ކޮށްގެން ވާރޭ ފެން ޭބނުންކުރާ ފަރާތްތަށް މިހާރު ނިސްަބތުން    ފުރުސަތެއް ކަމުގައި ވެދެއެވެ.

 .މަދުކަން ފާހަގަ ކުރެއެވެ

އާލާވާގޮތަށް   ނުވަތަ  މަދިރި  ކުލޮރިން  ލުމާއި،  މަސް  ދިރޭ  މަދިރިން ސަލާމަތްކުރުމަށް  ތަންތަން  އެކިއެކި  މިފަދަ  ހެދިފައިވާ 

ކައުންސިލްއިން   ކުޅުދުއްފުށީ  ގެންގޮސްފައިވަނީ  ކުރިޔަށް  ކަންކަން  މިފަދަ  ގެންދެވެއެވެ.  ކުރިއަށް  ފޮގުކުރުން  ރަށުތެރޭގައި 

 ރިކަމާއެކުގައެވެ.ކުޅުދުއްފުށީ ޕަްބލިކް ހެލްތު ޔުނިޓްގެ އެހީތެ

ޒަމާނު އެލުމަކީ  ކޫޑީ  ރުކު  އަދި  މަޑި  ރުކު  ރުއްތަކުގައި  ހުންނަ  މިމައްސަލަ  އްސުރަށުގައި  މައްސަލައެކެވެ.  ދިމާވާ  ރެނެސް 

ގެނެސް ރަށުގައި އެފަދަ މައްސަލަތަށް ދިމާވާ ރުއްތަކުގެ ގޭތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ.  ސް ޭބހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ރުކަށް ޖަހާ
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 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން  : 46ޕޮލިސީ 

 މީހުންނަކީ ރުއްރުކާއި ގަސްގަހަށްޖެހޭ ަބލިތަކައް އަހުލުވެރި ަބޔަކަށްހެދުން 49ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ، އާާބދީގެ % 2024:  46.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ފަރާތްތައް 

ޕެސްޓް   :46.1ސްޓްރެޓަޖީ  

 ކޮންޓްރޯލްކުރުން 

 

 

 

 

ޖެހޭ  :46.1.1ހަރަކާތް   ގަސްގަހަށް  ރުއްރުކާއި 

 ބަލިތަކާއި ެބހޭ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ދިނުން 
 އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ  ކައުންސިލް    ✓ ✓

ޭބނުންކޮށްގެން    :46.1.2ހަރަކާތް   ޭބސް  އޯރގަނިކް 

ރުއްރުކަށާއި ގަހަށްޖެހޭ ަބލިތައް މަދުކުރަން ާބރުއެޅުމުގެ  

 ހަރަކާތްތަކެއް ޭބއްވުން 
 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ، 

 ޖަމްޢިއްޔާތައް
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 ހަމަހަމަކަން   މިންތީގެ 
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  އަންހެނުން  ކަންކަމުގައި ތަރައްޤީގެސިޓީގެ   ނަމަވެސް މަދު  ސިޓީގައިތަފާތުކުރުންތައް ކުރެވޭ މެދު އަންހެނުންނާއި

ަބއްދަލުވުންތަކުގައި އަންހެނުންގެ    ކުޑައެވެ.   ވަރުން މިވާހަރަކާތްތެރި ކުޑައެވެ.އަދި ތަފާތު މަޝްވަރާ  ގޭގައި    ަބއިވެރިވުން 

  އެވެ.މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެ ންއަންހެނު ގިނަމަސައްކަތް ކޮއްގެން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް 

 ނުކުންނަ ދާއިރާއަށް ސިޔާސީ  މުގައިވިޔަސް ކުޑަކަ ހަރަކާތްތެރިވުން އިސްވެ އަންހެނުން ކަންކަމުގައި ސިޔާސީ 

ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ   .ވަމުންނެވެ އިތުރު ަބދަލާއެކު ވާގެނެވިފައި ޤާނޫނަށް  ދަނީ އަދަދު އަންހެނުންގެ

ޒަމާނުއްސުރެ އޮންނަ ޖެންޑަރ ސްޓީރިއޯޓައިޕިންގެ ވިސްނުން  މުޖަތަމައުގައި  .  ސިޓީގައި ގިނައެވެއަންހެނުންގެ ނިސްަބތް  

 ން ކަތް ކުރާ އަންހެންނު މިދާއިރާގައި މަސައް  ނެތުމުން.  އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަން  ަބދަލުވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 ވެ. އެރަށުގައި މަދެ
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 ނައްތާލުން   ތަފާތުކުރުންތައް   އެކި   ކުރާ   މެދު   އަންހެނުންނާއި   : 47  ޕޮލިސީ 

 

ަބއިވެރިވުން  ކުރެވޭ ތަފާތުކުރުންތައް މަދު ނަމަވެސް ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ  އަންހެނުންނާއި މެދު 

ވެ. ސިޔާސީ  އެވެއަދި ތަފާތު މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުންތަކުގައި އަންހެނުންގެ އަޑު މަޑުކަން ފާހަގަކުރެ  .އެވެކުޑަކަން ފާހަގަކުރެވެ

ކު ހަރަކާތްތެރިވުން  އިސްވެ  އަންހެނުން  ވަމުންދާކަން ކަންކަމުގައި  އިތުރު  ަބއިވެރިވުން  އަންހެނުންގެ  ނަމަވެސް  ޑަ 

މަސައް  .ފާހަގަކުރެވެއެވެ ވަޒީފާތަކުގައި  ސަރވިސް  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ސިވިލް  ކަން  ގިނަ  ނިސްަބތް  އަންހެނުންގެ  ކަތްކުރާ 

ނިސްަބތުން ގިނައެވެ.  އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ގޭތެރޭގައި ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރާ ފަރާތްތައް
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 : އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން 47ޕޮލިސީ 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ދެނެގަތުން  2022ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮަބއިކަން :  47.1ޓާގެޓް 

 ކާއި ޤަވައިދުތަކަށް އަހުލުވެރި ަބޔަކަށް ހެދުން ، ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް، މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާއި ގުޅޭ ޤާނޫނުތ2024ަމީހުންނަކީ    75ވަޒީފާޔަށް ނުދާ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން %:  47.2ޓާގެޓް  

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް، މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާއި ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވައިދުތަކަށް އަހުލުވެރި ަބޔަކަށް    2024މީހުންނަކީ،    %75ވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން  :  47.3ޓާގެޓް  

 ހެދުން 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
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26

 

ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ކުޅުދުއްފުށި   :47.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ސިޓީގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް 

 ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުން 

ހުރި   :47.1.1ހަރަކާތް   ހަމަހަމަކަމަށް  މިންތީގެ 

 ކައުންސިލް     ✓ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމަށް އެސެސްމެންޓެއް ހެދުން 
ރެޑް ކްރެސެންޓް، ޖެންޑާ، 

 ޕޮލިސް،އަންހެނުންގެ ކޮމިޓ 

މިންތީގެ  :47.2ސްޓްރެޓަޖީ  

ހަމަހަމަކަމާއި ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި 

ޤަވައިދުތަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ  

 މުޖުތަމަޢެއް ިބނާކުރުން 

ކުރުމުގެ    :47.2.1ހަރަކާތް   ޤާއިމް  ހަމަހަމަކަން  މިންތީގެ 

ޤަވައިދުތަކަށް   ޤާނޫނުތަކާއި  ފާސްކޮށްފައިވާ  ގޮތުން 

ގެ    " ސައްލާ  "އަންހެނުންގެ  ގޮތުން  އަހުލުވެރިކުރުމުގެ 

 ނަމުގައި ަބއްދަލުވުންތަކެއް ޭބއްވުން

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ރެޑް ކްރެސެންޓް، ޖެންޑާ، 

 ޕޮލިސް،އަންހެނުންގެ ކޮމިޓ 
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ކުރުމުގެ   :47.2.2ހަރަކާތް   ޤާއިމް  ހަމަހަމަކަން  މިންތީގެ 

ފާސްކޮށްފައިވާ   ޤަވައިދުތަކަށް  ގޮތުން  ޤާނޫނުތަކާއި 

އަމާޒުކޮށް   ފިރިހެނުންނަށް  ގޮތުން  އަހުލުވެރިކުރުމުގެ 

 ަބއްދަލުވުންތަކެއް ޭބއްވުން 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ 
ރެޑް ކްރެސެންޓް، ޖެންޑާ، 

 ޕޮލިސް،އަންހެނުންގެ ކޮމިޓ 

ކުރުމުގެ   :47.2.3ހަރަކާތް   ޤާއިމް  ހަމަހަމަކަން  މިންތީގެ 

ޤަވައިދުތަކަށް  ގޮތުން   ޤާނޫނުތަކާއި  ފާސްކޮށްފައިވާ 

މުވައްސަސާތަކުގައި   ގޮތުން  އަހުލުވެރިކުރުމުގެ 

 މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ަބއްދަލުވުންތަކެއް ޭބއްވުން 

 ކައުންސިލް  ✓  ✓ 
ރެޑް ކްރެސެންޓް، ޖެންޑާ، 

 ޕޮލިސް،އަންހެނުންގެ ކޮމިޓ 

ސްކޫލް   :47.3ސްޓްރެޓަޖީ  

މެދުގައި މިންތީގެ ކުދިންގެ 

 ހަމަހަމަކަން އަށަގެންނެވުން 

އަމާޒުކޮށް  :47.3.1ހަރަކާތް   އުމުރުފުރާއަށް  އެކިއެކި 

ގުޅޭ  ހަމަހަމަކަމާއި  މިންތީގެ  ގުޅޭގޮތަށް  އުމުރުފުރާއަކާއި 

 މަޢުލޫމާތު ތަފާތު ޒަރީޢާތައް ޭބނުންކޮށްގެން ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ކައުންސިލް   ✓  ✓

ކްރެސެންޓް، ޖެންޑާ، ރެޑް 

ޕޮލިސް،އަންހެނުންގެ  

 ކޮމިޓީ، ސްކޫލުތައް

މިންތީގެ   :47.3.2ހަރަކާތް   އަމާޒުކޮށް  ެބލެނިވެރިންނަށް 

 ކައުންސިލް  ✓  ✓  ހަމަހަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަންތަކެއް ޭބއްވުން 

ރެޑް ކްރެސެންޓް، ޖެންޑާ، 

ޕޮލިސް،އަންހެނުންގެ  

 ކޮމިޓީ، ސްކޫލުތައް
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  ފުރުޞަތުތަކެއް   ހަމަހަމަ   ފިރިހެނުންނަށް   އަންހެނުންނާއި   ދާއިރާއަކުން   ހުރިހާ   : 48  ޕޮލިސީ 

 ޤާއިމްކޮށްދިނުން 

 

އަންނަކަން          ަބދަލުވަމުން  މުޖަތަމައުގައި  ވިސްނުން   ސްޓީރިއޯޓައިޕިންގގެ  ޖެންޑަރ  އޮންނަ  ޒަމާނުއްސުރެ 

ނެތުމުން  ފާހަގަކުރެވެއެވެ ފަތުރުވެރިކަން  އަތޮޅުގައި  މަދެވެ.  .   ރަށުގައި  އަންހެންނުން  ކުރާ  މަސައްކަތް  މިދާއިރާގައި 

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އަންހެނުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ހަރަކާތްތެރި ވާތީ ނުފެނުން ކަމުގައި  

ސައްކަތް ކުރެއެވެ.ވިއަސް ކެއްކުމާއި ފެހުމުގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުންނެކޭ އެއްސަފުގައި ފިރިހެނުން މަ
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 : ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުން 48ޕޮލިސީ 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ވަޒީފާގެ މައިދާނުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން އޮތްގޮތް ދެނެގަނެވިފައިވުން  2022:  48.1ޓާގެޓް 

 މީހުންނަށް އެމީހުންގެ އުފެއްދުންތައް އިސްތިހާރުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ފަހިކޮށްދިނުން  49ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަމިއްލަ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ މީހުންގެ %  2022: 48.2ޓާގެޓް 

 އަށް އިތުރުކުރުން %30: ޓިވެޓް ސެންޓަރުގެ ކޯސްތަކުގައި ަބއިވެރިވާ އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް މަދުވެގެން 48.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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26

 

އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ފަރާތްތައް 

ވަޒީފާގެ   :48.1ސްޓްރެޓަޖީ  

މައިދާނުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން 

 ހުރިގޮތް ދެނެގަތުން 

 

މުއައްސަސާތަކާއި  އެކިއެކި   :48.1.1ހަރަކާތް  

ދާއިރާތަކުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ވަޒީފާ އަދާ 

 ކުރާ ނިސްަބތް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުން 
 ކައުންސިލް ✓    ✓

ރެޑް ކްރެސެންޓް، ޖެންޑާ، 

 ޕޮލިސް،އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ 

އިޤްތިޞާދީ  :48.2ސްޓްރެޓަޖީ  

ދާއިރާއިން އަންހެނުންނާއި  

ގޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް    :48.2.1ހަރަކާތް  

އިސްތިހާރުކުރެވޭނެ  އުފެއްދުންތައް  އެމީހުންގެ 

 އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއް ޤާއިމް ކޮށްދިނުން 

 ކައުންސިލް    ✓ 

 އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ 
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ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ  

 ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން 

އުފެއްދުންތައް  :48.2.2ހަރަކާތް   އަންހެނުންގެ 

ްބރޭންޑްކޮށް  ތަކެތި  ފަދަ  ހާލުފޮޅި  ރޯނު،  ކަމަށްވާ 

 ވިއްކޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުން 

 އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ފަންނު   :48.3ސްޓްރެޓަޖީ  

އަންހެނުންނާއި  ދަސްކުރުމުގައި 

ހަމަހަމަ  ފިރިހެނުންނަށް 

 ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން   

ހިންގާ  :48.3.1ހަރަކާތް   ސެންޓަރުން  ޓިވެޓް 

ނިސްަބތް   އަންހެނުންގެ  ަބއިވެރިވާ  ކޯސްތަކުގައި 

ފޯރަމެއް  ދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ގޮތުން  އިތުރުކުރުމުގެ 

 ޭބއްވުން 

 ހެނުންކޮމިޓީ އަން ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ 

އަދާނުކުރާ   :48.3.2ހަރަކާތް   ވަޒީފާ  ރަސްމީ 

ފަސޭހަގޮތްތަކެއް  ލޯނުލިޭބނެ  ފަރާތްތަކަށް 

 ޤާއިމްކޮށްދިނުން 

 ކައުންސިލް ✓ ✓   
ީބ.އެމް.އެލް،އިސްލާމިކް ބޭންކް،  

 އެމް.އެފް.އެލް.ސީ، އެސް.އެމް.އީ.ޭބންކް 
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 ބެލެހެއްޓުން   ކަންކަން   އިދާރީ   ހަރުދަނާކުރުމާއި   ހިންގުން 
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ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލަކީ ޮބޑު އާާބދީއަކަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރު ކޮށްދޭ އިދާރާއެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް،  

ކޮށްދިނުމުގައި  ފޯރު  ޚިދުމަތް  ސަަބުބން  ނެތުމުގެ  ފެންވަރު  އެކަށީގެންވާ  މުވައްޒަފުންގެ  މަދުކަމާއި،  އަދަދު  މުވައްޒަފުންގެ 

ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް ަބދަލުވީއިރު ރަށު ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑުގައި   ކައުންސިލް،  ކުޅުދުއްފުށީދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެއެވެ.  

ތަކަށް މަޤާމް  އިދާރީ  ސީދާ  މަވެހަ  މުވައްޒަފުން    ވެސްހިމެނިފައިވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އެހެންނަމަވެސް  ފައިނެތެވެ. 

 ކައުންސިލަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ތަނަވަސްވެފައެވެ.ެބއްލެވުމުގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ 

ދެންނެވުނު    މަތީގައި  ކުރަންފެށުމުން،  އަމަލު  އަށް  ސްޓްރަކްޗަރ  ނިމި،  މަސައްކަތް  ގެ  ސްޓަރަކްޗަރ  އައު 

މުގައި ރައްޔިތުންގެ ަބއިވެރިވުމުގެ ގެ ސަަބުބން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތައް ހެދ19ުކޮވިޑް    ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަނެވޭނެއެވެ.

ތަރައްޤީގެ   އިވިޔަސް މީސް މީޑިއާގެ ޒަރީއާތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދިފައިވެއެވެ.ފުރުޞަތު ވަނީ ހަނިވެފަ

ވި ަބޖެޓް ކުރެވިގެން ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް ފަހު އޭގައިވާ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތު ތާވަލު ތައްޔާރު ކުރެ

 މަސައްކަތް ތަރުތީުބވެގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

މުވައްޒަފުން   ރަނގަޅު  ފެންވަރު  ފަންނީ،  ކުރުމަށް  ރަނގަޅު  ފެންވަރު  ޚިދުމަތްތަކުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ކައުންސިލުން 

ަބދަލާއި، މުޖްތަމައު ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ މިންވަރުގެ ޒަމާނަށް  ބޭނުންވެއެވެ. އަދި ހަމަ މިއާއެކު، އައިސްފައިވާ 

ަބދަލުވެ އެއްކީލަކުރެވެން ދާންޖެހެއެވެ. މިހެން ަބދަލުވެގެންދާ ޚިދުމަތުގެ ވައްޓަފާޅީގެ   ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ވައްޓަފާޅި  މައްޗައް

އިތު މެދުގައި  ރައްޔިތުންގެ  މެދު  ކައުންސިލާއި  އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ.  ސަަބުބން،  މަގްޫބލުކަން  އަސާސީ  ާބރާއި 

ޕެންޝަނާއި،ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަނާއި، ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ޕެންޝަން ދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ކައުންސިލްގައި  

ކެވެ. ހަމަ އެހެންމެ، ވިޔަފާރިއާއި، ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ެބލެހެއްޓުމަކީ މުހިއްމު ކަމެހުރިނަމަވެސް އަދާހަމަ ކޮށް، އެކަށީގެންވާ  

އީ ޑޭޓާޭބސް އެއްގެތެރެއިން    ލޫތުތައްފަދަ މައު  އި، ދޭސީ ިބދޭސީ ރައްވެހިންގެ މައުލޫމާތުވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތާ

 ބެލެހެއްޓުމަކީ ނުހަނު މުހިންމުކަމެކެވެ.

. އެގޮތުން ަބލާއިރު އޮފީހުގައެވެ ރަށު ެބލެވެނީ ކަމަށް ހުންނާނެ ލިޔުންތައް ގިނަދުވަސްވީ އެންމެ ޅުދުއްފުށީގައިކު

ގެ ކުރީގެ އަދި ރަސްކަމުގެ ދުވަސްވަރުގެ ލިޔުންތައް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ޚާއްސަގޮތެއްގައި    1960ކުރީގެ ރަށުއޮފީހުގައި  

މިފަދަ ލިޔުންތައް އެކަށީގެންވާ   ގަކުރެވިފައެވެ.ރަށު އޮފީހުގައި ހުރި ޤަދީމީ ފޮށީގައި މިފަދަ ލިޔުންތައް ހުރިކަން ވަނީ ފާހަ

ގޮތެއްގައި ވާރުތަވަމުން އައިސްފައި ނުވިނަމަވެސް، މިހާރު ފެންނަން ހުރި ލިޔުންތައް ގިނަ ދުވަހަށް ދެމިހުންނާނެފަދައިން  

 ހަނު މުހިންމު ކަމެކެވެ.ރައްކާކުރުމަކީ ރަށުގެ ތާރީޚް ހިމާޔަތްކޮށް އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކާއި ހަމައަށް ވާރުތަކުރުމަށް ނު



 
 

                                200 
 

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން   ޖެނެރަލް   އަދި   ފައިނޭންޝް   ބަޖެޓިން   ޕްލޭނިންގ،    : 49  ޕޮލިސީ 

 ހަރުދަނާކުރުން   ނިޒާމްތައް 

 

ރަށު ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނިފައިވާ އިދާރީ   އިރުސިޓީ ކައުންސިލަކަށް ަބދަލުވީ  ކައުންސިލް،  ކުޅުދުއްފުށީ

ތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާފައިނެތެވެ.  މަވެހަ  މުވައްޒަފުން    ވެސްށްކަމަޤާމް  ދަށުން އެހެންނަމަވެސް  ެބއްލެވުމުގެ  ސީދާ  ގެ 

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލަކީ    ތަނަވަސްވެފައެވެ.  ނީމުގެ ފުރުސަތު ވަމުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލަށް  

މަދުކަމާއި،  އަދަދު  މުވައްޒަފުންގެ  އެހެންނަމަވެސް،  އިދާރާއެކެވެ.  ކޮށްދޭ  ފޯރު  ޚިދުމަތްތަކެއް  ގިނަ  އާާބދީއަކަށް  ޮބޑު 

  ކުރިމަތިވެއެވެ. އެކަށީގެންވާ ފެންވަރު ނެތުމުގެ ސަަބުބން ޚިދުމަތް ފޯރު ކޮށްދިނުމުގައި ދަތިތަކެއްމުވައްޒަފުންގެ 

ހިންގުމަށް    ނެތުމުން،ކައުންސިލް  ހެދިފައި  ތައް  ޔުނިޓް  ސެކްޝަންތަކާއި  ސައްކަތްތައް  މަ  އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި 

ކުރުމުގައި  ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ އިތުރު    މުވައްޒަފުންގެ  އަދި ހަމަ އެހެންމެ،ަބހާލައި ވިލަރެސްކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެއެވެ.  

އެަބހުއްޓެވެ. އަކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރ ކޮށް   ގޮންޖެހުންތަކެއް   ހަމަ އެހެންމެ  އަދި 

ތަކެއް ސިޓީ ޚިދުމަތްއިދާރީ އަދި މުނިސިޕަލް ގިނަ    .ެބލެހެއްޓުމަކީވެސް މިކަމުގެ ސަަބުބން ގޮންޖެހުން ޮބޑުވެފައިވާ ކަމެކެވެ

ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ލްގެ އިދާރާއިން އަންނަނީ ދެމުންނެވެ.  ކައުންސި

ފަރާތްތަކަށް  ހިފެމުންނުދެ ހޯދައި  ޚިދުމަތް  މިހެންކަމުން،  ވަސީލަތްތައް އެވެ.  އެކި  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،  ފަސޭހަ 

 ކޮށްދިނުމުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ބޭނުން ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.ޚިދުމަތް ފޯރު 

ދެންނެވުނު    މަތީގައި  ކުރަންފެށުމުން،  އަމަލު  އަށް  ސްޓްރަކްޗަރ  ނިމި،  މަސައްކަތް  ގެ  ސްޓަރަކްޗަރ  އައު 

ގެ ސަަބުބން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތައް ހެދުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ަބއިވެރިވުމުގެ 19ކޮވިޑް    ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަނެވޭނެއެވެ.

ތަރައްޤީގެ   ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދިފައިވެއެވެ.ން  ސް މީޑިއާގެ ޒަރީއާތައް ޭބނުންކޮށްގެމީޔަސް  ވިވަނީ ހަނިވެފައިފުރުޞަތު  

އުމަށް މަސައްކަތު ތާވަލު ތައްޔާރު ކުރެވި ަބޖެޓް ކުރެވިގެން ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް ފަހު އޭގައިވާ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދި 

 މަސައްކަތް ތަރުތީުބވެގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.



 

        201 

  އަދި ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނިޒާމްތައް ހަރުދަނާކުރުން ސްބަޖެޓިން ފައިނޭންޕްލޭނިންގ،  :  49ޕޮލިސީ 

 ގެ ނިޔަލަށް ޕްލޭނިންގ، ަބޖެޓިން ފައިނޭންސް އަދި ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނިޒާމްތައް ތަރައްޤީކޮށް ހަރުދަނާކުރުން 2023:  49.1ޓާގެޓް 

 ހާސިލްކުރުން  90މަސައްކަތުގެ ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ޤަވައިދުން ކޮންމެ އަހަރަކަށް ރޭވިފައިވާ ޚަރަކާތްތަކުގެ %މުއައްޒަފުންގެ : 49.2ޓާގެޓް 

 ހާސިލްކުރުން 75ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތަކާއި އިދާރީ ހިންގުމަށް ޭބނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޚަރަކާތްތަކުގެ %: 49.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ޓްރެޓަޖީ ސް 
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އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ފަރާތްތައް 

ޕްލޭނިންގ، :  49.1ސްޓްރެޓަޖީ  
އަދި  ފައިނޭންސް  ަބޖެޓިން 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޖެނެރަލް 
ތަރައްޤީކޮށް  ނިޒާމްތައް 

 ްް  ހަރުދަނާކުރަނ
 

ލޭންޑް  :49.1.1ހަރަކާތް   އަދި  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ 

އިންސާނީ  ބެލެހެއްޓުމަށް  އަދާހަމަކޮށް  ޕްލޭން  ޔޫސް 

ވަސީލަތްތައް ޤާއިމް ކުރުމާއި މުވައްޒަދުންނަށް ޭބނުންވާ  

 ޓްރެއިނިންގ ފޯރުކޮށްދިނުން    

 އެލް.ޖީ.އޭ، ކޮލެޖް،ޔުނިވާރސިޓީތައް ލްސިކައުން ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

އިދާރާގެ ޕްލޭންތަކާއި  :49.1.2ހަރަކާތް   ކައުންސިލް 

ގެންނަންޖެހޭ  ހޯދައި  ހިޔާލު  ރައްޔިތުންގެ  ގުޅޭގޮތުން 

ބަދަލުތައް ގެނަސް އަދާހަމަ ކުރެވޭނެ ފަސޭހަ ނިޒާމެއް  

 ޤާއިމް ކުރުން 

 އެލް.ޖީ.އޭ، ކައުންސިލް    ✓ ✓
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އޮނިގަނޑު  :49.1.3ހަރަކާތް   އިދާރީ  ކައުންސިލްގެ 

 މިޑްލްމެނޭޖްމަންޓް ވަރުގަދަ ކުރުންހަރުދަނާ ކޮށް 
  ކައުންސިލް    ✓ ✓

ހަރުދަނާ   :49.1.4ހަރަކާތް   ބަލައިގަތުން  ފައިސާ 

ކުރުމަށްޓަކައި އިލެކްޓްރޯނިކް ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭއެއް ޤާއިމް 

 ކުރުން  

 ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ  ކައުންސިލް    ✓ ✓

ަބއްދަލުވުންތަކާއި،   :49.1.5ހަރަކާތް   މުވައްޒަފުންގެ 

ަބއްދަލުވުންތައް   ޔުނިޓްތަކުގެ  އަދި  ސެކްޝަން 

 ހިއްސާކުރުން     ގަވައިދުން ާބއްވާ އަޕްޑޭޓްތައް

 ކައުންސިލް ސެކްޝަންތައް ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ނިންމުންތަކާއި   :49.1.6ހަރަކާތް   ކައުންސިލްގެ  

ކައުންސިލަރުންނާއި މަސައްކަތްތައް   އަވަސްކުރުމަށް 

ކޮމެޓީތަކަށް   އެކުލެވޭގޮތަށް   މުއައްޒަފުން  އިދާރީ 

 ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުން. 

  ކައުންސިލް     ✓

ސާފުކުރުމަށް  :49.1.7ހަރަކާތް   ލިޔެކިޔުމާއި، 

ނިޒާމް   ލިޭބނެ  އަވަހަށް  ފަސޭހައިން  ތަކެތި  ބޭނުންވާ 

ޗަށް އެދިލެއްވުމާއި އެޕްރޫވް  ޤާއިމް ކުރުން އަދި ތަކެއް 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ 
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އިލެކްޓްރޯނިކް  :49.1.8ހަރަކާތް   ކަންތައް  ކުރުމުގެ 

 ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ގެންދިއުން 

ލޭންޑް  :49.1.9ހަރަކާތް   އަދި  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ 

އިންސާނީ  ބެލެހެއްޓުމަށް  އަދާހަމަކޮށް  ޕްލޭން  ޔޫސް 

ވަސީލަތްތައް ޤާއިމް ކުރުމާއި މުވައްޒަދުންނަށް ޭބނުންވާ  

 ޓްރެއިނިންގ ފޯރުކޮށްދިނުން    

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 

 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕްލޭންތަކާއި  :49.1.10ހަރަކާތް  

ގެންނަންޖެހޭ  ހޯދައި  ހިޔާލު  ރައްޔިތުންގެ  ގުޅޭގޮތުން 

ބަދަލުތައް ގެނަސް އަދާހަމަ ކުރެވޭނެ ފަސޭހަ ނިޒާމެއް  

 ޤާއިމް ކުރުން 

 ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ  ކައުންސިލް     ✓

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު   :49.1.11ހަރަކާތް  

 ހަރުދަނާ ކޮށް މިޑްލްމެނޭޖްމަންޓް ވަރުގަދަ ކުރުން
  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ހަރުދަނާ   :49.1.12ހަރަކާތް   ަބލައިގަތުން  ފައިސާ 

ކުރުމަށްޓަކައި އިލެކްޓްރޯނިކް ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭއެއް ޤާއިމް 

 ކުރުން  

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 



 
 

        204 
 

މުވައްޒަފުންގެ   :49.1.13ހަރަކާތް  

ޔުނިޓްތަކުގެ  އަދި  ސެކްޝަން  ަބއްދަލުވުންތަކާއި، 

ާބއްވާ   ގަވައިދުން     އަޕްޑޭޓްތައްަބއްދަލުވުންތައް 

 ހިއްސާކުރުން 

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ހަރުދަނާކޮށް  :  49.1.14ހަރަކާތް   ހިންގުން 

މަސައްކަތްތައް އަވަސް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޓޫލްސްތައް  

 ހޯދުން 

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 :49.2ސްޓްރެޓަޖީ  

މަސައްކަތުގެ  މުއައްޒަފުންގެ 

 އިތުރުކުރުންޝައުގުވެރިކަން 

އެކަށޭނަ  :  49.2.1ހަރަކާތް   މުވައްޒަފުންނަށް 

މަސައްކަތު މާހައުލެއް ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލް 

ރީތިކުރުމާއި،  އިންޓީރިއާ  އިތުރުކުރުމާއި  ޖާގަ  އިދާރާ 

 މަސައްކަތަށް އެކަށޭނަ އާލާތް ހޯދުން

  ކައުންސިލް    ✓ ✓

ކްލަްބ ސްޓާފް  :  49.2.2ހަރަކާތް   ރިކްރިއޭޝަން 

ކުރުމަށްޓަކައި  މޯޓިވޭޓް  މުވައްޒަފުން  ރަޖިސްޓްރީކޮށް 

 ހަރަކާތްތައް ހިންގުން 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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މަސައްކަތާއި  :  49.2.3ހަރަކާތް   ކުރާ  މުއައްޒަފުން 

 ގުޅޭގޮތުން ސޭފްޓީ އިކުއިޕްމަންޓްތައް ހޯދުން 
 ކޮލެޖް،ޔުނިވާރސިޓީތައްއެލް.ޖީ.އޭ،  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

އަގުވަޒަންކުރުމަށް :  49.2.4ހަރަކާތް   މުއައްޒަފުންގެ 

 އެވޯރޑެއް ތަޢާރަފްކުރުން
 އެލް.ޖީ.އޭ، ކައުންސިލް    ✓ ✓

އިތުރުން  :  49.2.5ހަރަކާތް   ގަޑީގެ  ރަސްމީ 

 މުއައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ކުޑަކުރުން
  ކައުންސިލް    ✓ ✓

ތަރައްޤީގެ   :49.3ސްޓްރެޓަޖީ  

ހިންގުމަށް  އިދާރީ  ހަރަކާތްތަކާއި 

ހޯދާނެ  ފައިސާ  ބޭނުންވާ 

 ނިޒާމްތައް ގާއިމްކުރުން  

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް  :  49.3.1ހަރަކާތް  

ކުންފުންޏެއް  ހިންގުމަށް  ހަރަކާތްތައް  ވިޔަފާރި 

 އުފެއްދުން

 ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ  ކައުންސިލް    ✓ ✓

އާންމު ވިޔަފާރިތަކަށާއި އިގްތިސާދީ :  49.3.2ހަރަކާތް  

 މަސައްކަތްތަކަށް ިބން ކުއްޔަށްދޫކުރުން
 ކައުންސިލް ސެކްޝަންތައް ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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  ހުއްދަތަކުގެ   އަދި   ރަޖިސްޓްރީ   ބެލެހެއްޓުމާއި   ނަގައި   ތަފާސްހިސާބު   ރަށުގެ   : 50  ޕޮލިސީ 

  އަދާހަމަކޮށް   ޤަވައިދުން   އެކުލަވާލައި   ދަފްތަރުތައް   އަދި   ހަރުދަނާކުރުން   މަސައްކަތް 

    ބެލެހެއްޓުން 

އި ޝަނާއަސާސީ ޕެން  .އައިސްފައިނުވެއެވެ މުންބެލެހެއްޓެ ތެރެއިން ނިޒާމެއްގެ ރަނގަޅު ތަފާސްހިސާުބތައް ރަށުގެ  

އަދާހަމަ   ނަމަވެސް  ވީފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދަފްތަރު ކުރެވިފައި  ނަނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުން އަދި  ންޝަރިޓަޔަމެންޓް ޕެން

 މައުލޫމާތު  ީބރައްޓަހިންގެ ިބދޭސީ  ދޭސީ ދިރިއުޅޭ  ރަށުގައި އާާބދީއާއި ދިރިއުޅޭ  ރަށުގައިހަމަ އެގޮތަށް    އެވެ.ދެން ނުކުރެވެމު

  .ނުދެއެވެ މުންކުރެވެ ދަފްތަރު

ރަޖިސްޓަރީއާއި ޢިމާރާތް ކުރުމާއި އިންފާރާއި   ކައުންސިލްގެ މުނިސިޕަލް ސާވިސަސްގެ ތެރެއިން ދޫކުރެވޭ ގޯތިގެދޮރުގެ

ާބރުލިިބގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ   ިބމާއި ެބހޭ ޤާނޫނާއި ޢިމާރާތްކުރުމާއި ެބހޭ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުތަކުން އެކި ހުއްދަތަކަކީ  އެކި  ޅޭގު

ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ  ހުއްދަ ތަކަކާއި ރަޖިސްޓަރީ ތަކެކެވެ. ރަޖިސްޓަރީ ހެދުމާއި އެކަމާއި އެކިއެކި ޤަވާއިދުތަކުގެ މަތިން ދޫކުރާ

މުވައްޒަފުންގެ  ގިނަ ސާރވޭތަށް ކުރިމަތިވެއެވެ.   ކުރުމަށް  ލަސްތަކެއް  އެދެވޭ   ދަތިކަމުގެ ސަަބުބން  މަސައްކަތް   އެގޮތުން 

ގިނަ ޒަމާނުގެ  ކުރީ  އަދި  ލަސްވަމުންދެއެވެ.  މައްސަލަތަކެއް   ާބރުމިނުގައި ނުގެންދެވި  ގިނަ  ޗާޓުތަކުގައި  ރަޖިސްޓަރީތަކުގެ 

ކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި  މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް  ޓެ. ށް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަވަމުން ދެއެވެއެކަންކަން ހައްލުކުރުމަ ހުރުމާއި ގުޅިގެން

 ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި، އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 

ދައުލަތުގެ އެއް ވިއުގައެއް ތެރެއިން މުޅި ރާއްޖެ ރަޖިސްޓަރީ އަކީ   އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި އުފަންދުވަހުގެ

ގެ ެބލުމުގެ ދަށުންނެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް   ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތަކަށްވާތީ އެކަން ކުރެވެމުންދަނީ އެން.ސީ.އައި.ޓީ ގުޅުވާލާ

ދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ ކުޅު. ހަމަޖެހިފައި އޮންނަނީ މެނުއަލްކޮށް ފޯމެއް ޭބނުންކޮށްގެންނެވެ އެދި ހުށަހެޅުން ވަނީ

ރާއަށްވުމުން  ދާހުށަހެޅޭ އި ސަރަހައްދީ ހޮސްޕިޓަލުގައި އުފަންވާ އަދި މަރުވާމީހުންގެ މަޢުލޫމާތު  އަކީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ

 . އިދާރާއެވެ ހުށަހެޅޭސެޓްފިކެޓް ހެދުމަށް ހުށަހެޅޭ އަދި މަރުވާމީހުންގެ މައުލޫމާތު   މިއީ މާލެ ފިޔަވާ އެންމެގިނަ އުފަންދުވަހުގެ

 ކަތާއި ގުޅޭ ގިނަ ހުއްދަތަކެއް ހުރެއެވެ. އެދޮތުން މަގު ކޮނުން، ޚިދުމަތް ކައުންސިލުންދޭ އިތުރު ހުއްދަތަކުގެ ތެރޭގައި އާންމު

         އެކިއެކި ކަންކަމާއި   ކުރެވޭ މަގު ބަންދުކުރުން، އޮޑި އެހެލުން، އަދި މިނޫންވެސް ބަނދަރާއި ރަށުތެރޭގައި

 . ގެން ހުއްދަ ދޫކުރެވެއެވެގުޅި
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ހޯދާ  ޚިދުމަތްމިކަމުގެ ސަަބުބން  . ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކަންކަމެވެ  ހުށަހެޅި ހުއްދަތަކާއި އާންމު ޝަކުވާތަކަކީ މެނުއަލްކޮށް މިހުރިހާ

ތަކަކީވެސް އޮޓޮމޭޓް ޚިދުމަތް ކުރިމަތިވަމުން ދެއެވެ. ޒަމާނަށްއައި ަބދަލާއި އެކު މި ހުރިހާ ތަކާއިގޫއުނދަ  އާންމު ރައްޔިތުންނަށް

 . ތަކެކެވެޚިދުމަތްޖެހިފައިވާ ންރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދަ ހޯދާޚިދުމަތްފުންނަށާއި ޒަކުރެވި މުވައް
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ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓު 50ޕޮލިސީ   އެކުލަވާލައި ޤަވައިދުން  : ރަށުގެ  ދަފްތަރުތައް  މާއި ރަޖިސްޓްރީ އަދި ހުއްދަތަކުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުން އަދި 

 އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުން   

ހަރުދަނާކުރުން  2023:   50.1ޓާގެޓް   މަސައްކަތް  ހުއްދަތަކުގެ  އަދި  ރަޖިސްޓްރީ  ބެލެހެއްޓުމާއި،  ހިސާުބތައް  ތަފާސް  ރަށުގެ  އަދާހަމަކޮށް   ގެ ނިޔަލަށް  އެކުލަވާލައި  ދަފްތަރުތައް  އަދި 

 ބަލަހައްޓާނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުން 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

އެހެނިހެން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ފަރާތްތައް 

ރަށުގެ :  50.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ހިސާުބތައް  ތަފާސް 

އަދި  ރަޖިސްޓްރީ  ބެލެހެއްޓުމާއި، 

މަސައްކަތް  ހުއްދަތަކުގެ 

އަދި ދަފްތަރުތައް  ހަރުދަނާކުރުން 

އަދާހަމަކޮށް  އެކުލަވާލައި 

ނިޒާމެއް  ހަރުދަނާ  ބަލަހައްޓާނެ 

ރަޖިސްޓްރީ  :50.1.1ހަރަކާތް   ހިސާބުތައް،  ތަފާސް 

އުސޫލާއި   ގުޅޭ  ދަފްތަރުތަކާއި  ހުއްދަތަކާއި  އަދި 

އޮޕަރޭޓިން   ސްޓޭންޑަރޑް  އެސް.އޯ.ޕީތަކާއި 

 ޕްރޮސީޖާރސް އެކުލަވާލުން    

 ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ  ކައުންސިލް    ✓ ✓

ތަފާސް ހިސުާބ އަދި ދަފްތަރުތައް :  50.1.2ހަރަކާތް  

ޤާއިމް ބެލެހެއްޓުމަށް   ވަސީލަތް  އިންސާނީ  ޭބނުންވާ 

 ކުރުން

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ 
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ބަލަހައްޓާނެ  އެކުލަވާލުން 

 ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުން 

 

 

 

ހުއްދަ،  :  50.1.3ހަރަކާތް   ހިސާުބ،  ތަފާސް 

ބެލެހެއްޓުމަށް   ދަފްތަރުތައް  އަދި  ރަޖިސްޓްރީ 

 ޑޭޓާޭބސްތައް ޤާއިމް ކުރުން

 އެލް.ޖީ.އޭ ކޮންސަލްޓަންޓް،  ކައުންސިލް    ✓ ✓

ކުރުމަށް   :50.1.4ހަރަކާތް   މެނޭޖް  ޑޭޓާޭބސްތައް 

 މުވައްޒަފުންނަށް ޭބނުންވާ ޓްރެއިނިންގ ފޯރުކޮށްދިނުން 
 ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ތަފާސް  :  50.1.5ހަރަކާތް   އަދި  ދަފްތަރުތައް 

ސޯޝަލް  ކުރުމަށްޓަކައި  އަދާހަމަ  ހިސާުބތައް 

ރިއާޔަތްކޮށް   ހަލާތަށް  މިހާރުގެ  ހިންގައި  ސާރވޭއެއް 

 ދަފްތަރުތައް އަދާހަމަކުރުން 

 ކައުންސިލް ✓  ✓  ✓
ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ، 

 އެމް.އާރް.ސީ 

ފަދަ   :50.1.6ހަރަކާތް   ރަޖިސްޓްރީ  ހުއްދަތަކާއި 

ދޫކޮށް   ބަލަހައްޓައި  އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް  ލިޔެކިޔުންތައް 

 ފަސޭހައިން އެކްސެސްވެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން

 ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ  ކައުންސިލް    ✓ ✓
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 ބެލެހެއްޓުން   ލިޔެކިޔުންތައް   ޤަދީމީ   އަރުޝީފުކުރުމާއި   ލިޔުންތައް   ރަސްމީ   ރަށުގެ   : 51  ޕޮލިސީ 

 

ކުޅުދުއްފުށީގައި އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ ލިޔުންތައް ހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ރަށު އޮފީހުގައެވެ. އެގޮތުން ަބލާއިރު 

އްސަގޮތެއްގައި  ޚާން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  ގެ ކުރީގެ އަދި ރަސްކަމުގެ ދުވަސްވަރުގެ ލިޔުންތައް ހުރިކަ  1960ކުރީގެ ރަށުއޮފީހުގައި  

 ރަށު އޮފީހުގައި ހުރި ޤަދީމީ ފޮށީގައި މިފަދަ ލިޔުންތައް ހުރިކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

ރަށު އޮފީހުގައި ހުރި ގިނަ ލިޔުންތައް ބެލެހެއްޓެމުން ގޮސްފައި ވަނީ އެކަށިގެންވާ ގޮތުގައި އެކަމަށް ދޭންވީ ސަމާލުކަން 

ކަން ލިޔުންތައް ގުދަން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުން އެނގެއެވެ.  ރަށު އޮފީސް އެކި ދުވަސްވަރު އެކިތަނަށް ބަދަލުވުމުގެ  ދެވިގެން ނޫން

  ތެރެއިން ތަކެތި އުފުލުމުގައި ވަރަށް ޮބޑަށް ފަރުވާކުޑަކުރެވި އަޅާނުލެވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން ަބޔެއް ލިޔުންތައް 

ލިޔުންވެސް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި މީދަލުގެ އުނދަގުލާއި   އޭގެ އަސްލު ގެއްލިފައިވާުބން  ތެމިފައި ހުރުމުގެ ސަަބ

 ކަތުރުފަނި އެޅުމުގެ ސަަބުބން ަބޔެއް ލިޔުންތަކަށް ގެއްލުންވެފައި ހުރިކަން ފެންނަން އެަބހުއްޓެވެ. 
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 : ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން 51ޕޮލިސީ 

 ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން   2023:  51.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު  

 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ކައުންސިލް :  51.1ސްޓްރެޓަޖީ  

އިދާރާގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓާ 

 ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން  

 

 

 

 

މެނޭޖް  :51.1.1ހަރަކާތް   ލިޔެކިޔުންތައް  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް 

 ކުރުމަށް ޑޮކިއުމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްއެއް ހޯދުން  
 ކައުންސިލް    ✓ ✓

ކޮންސަލްޓަންޓް،  

 އެލް.ޖީ.އޭ

ސްކޭންކޮށް :  51.1.2ހަރަކާތް   ލިޔެކިޔުންތައް  ކުރީގެ 

ފަސޭހައިން   ކެޓެލޮގްކޮށް  އެކްސެސްވެވޭނެ ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް، 

 ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން

 ކައުންސިލް    ✓ ✓
ކޮންސަލްޓަންޓް،  

 އެލް.ޖީ.އޭ

ޕަްބލިކް  :51.1.3ހަރަކާތް   ޤާއިމްކުރާ  އިދާރާއިން  ކައުންސިލް 

ލައިްބރަރީ މެދުވެރިކޮށް ކުރީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ަބލައި އެކްސެސްވެވޭ 

 ފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން

 ކައުންސިލް   ✓ ✓ ✓
ކޮންސަލްޓަންޓް،  

 އެލް.ޖީ.އޭ

އިންޓަރނަލް  :51.1.4ހަރަކާތް   އިދާރާގެ  ކައުންސިލް 

 ލިޔެކިޔުންތައް މެނޭޖް ކުރުމަށް ފައިލިންގ ރޫމެއް ޤާއިމްކުރުން
  ކައުންސިލް    ✓ ✓
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  ސްކިލް   ބޭނުންވާ   ޚިދުމަތްތަކަށް   ޒަމާނީ   މުވައްޒަފުންނަކީ   އިދާރާ   ކައުންސިލް   : 52  ޕޮލިސީ 

 ހެދުން   ވޯރކްފޯސްއަކަށް   ލިބިފައިވާ   ޓެލެންޓް   އަދި 

 

ދުވަހުން   .ނާއެކުއެވެމުވައްޒަފުން މަދު ނިސްބަތުން ކުރެވެމުންދަނީ މަސައްކަތް ވެސްޔުނިޓެއްގެ ކޮންމެ މިއާއެކު 

ގުޅޭ  ޚިދުމަތްތަކާ  ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި  ޚިދުމަތްތައް  ލަސްވެއެވެ.  ނުނިމި  މަސައްކަތްތައް  ގިނަ  ނިންމަންޖެހޭ  ދުވަހަށް 

. މިވަގުތު މިދެންނެވި ފަދަ މުވައްޒަފުން މަދުވުމާއެކު،  ރާތަކުން މަތީ ތަޢުލީމް ހާސިލްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުން ޭބނުންވެއެވެއިދާ

އަދި ހަމަ އެހެންމެ، ޚިދުމަތްތައް ރާވާލެވިފައިވާ ގޮތަތަށް    ޚިދުމަތްތައް ލަސްވެ ކޮލިޓީ ހިފަހެއްޓުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެއެވެ.

ޒަމާނަށް އަންނަ ަބދަލާއެކު  ކުރިއަރަމުންދިޔުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. 
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 ކައުންސިލް އިދާރާ މުވައްޒަފުންނަކީ ޒަމާނީ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސްކިލް އަދި ޓެލެންޓް ލިބިފައިވާ ވޯރކްފޯސްއަކަށް ހެދުން :  52ޕޮލިސީ 

 ހާސިލްކުރުން  75% ޕްލޭންގެ ހަދާ އަހަރަކު ކޮންމެ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓްރެއިނިންގ ޭބނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް :  52.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު  

 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

މުވައްޒަފުންނަށް   :52.1ހަރަކާތް  
ޓްރެއިނިންގ  ބޭނުންވާ 

  ފޯރުކޮށްދިނުން
 

ހިންގުމާއި    :52.1.1ހަރަކާތް   ގުޅޭގޮތުން ތަކާ  ޚިދުމަތްއިދާރީ 

ދެނެގަތުމަށް  ނީޑްތައް  ޓްރެއިނިންގ  ޭބނުންވާ  މުވައްޒަފުންނަށް 

 އެސެސްމަންޓެއް ހެދުން

 ކައުންސިލް ✓  ✓  ✓
ކޮންސަލްޓަންޓް،  

 އެލް.ޖީ.އޭ

ޓްރެއިނިނގް :  52.1.2ހަރަކާތް   އެއްގޮތަށް  ނީޑްތަކާ  ޓްރެއިނިންގ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން  
 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ކޮންސަލްޓަންޓް،  

 އެލް.ޖީ.އޭ

ތަކަށް އަންނަ ަބދަލުތަކާ ގުޅޭ ޓްރެއިނިންގ ޚިދުމަތް:  52.1.3ހަރަކާތް  

)ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމާ/ އޮޓޮމޭޓް ކުރުމާ( ގުޅޭ ސްކިލް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް އަދި 

 ޓްރެއިނިންގ 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކޮންސަލްޓަންޓް،  

 އެލް.ޖީ.އޭ

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެކްސްޕޯސަރ  :  52.1.4ހަރަކާތް  

ކައުންސިލްތަކާއެކު  ސިޓީ  އެހެން  އަދި  މިނިސްޓްރީ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

 އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  

 ކައުންސިލްތައް، އެލް.ޖީ.އޭ ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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  ކޮށް   އޮޓޮމޭޓް   )ޚިދުމަތްތައް   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ސްމާޓް   : 53  ޕޮލިސީ 

 ކުރުން(   ޑިޖިޓަލައިޒް 
 

ފޮތްތަކުގައި ލޮގްކޮށް ސިޓީ މެސެޖު ތަކުގައި ނަންަބރު   ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރީގައި ގެންގޮސްފައިވަނީކައުންސިލް

ދަތުރުކުރުމަށް     އިގެންނެވެ.ޖެހަ ދިމާލަށް  ސިޓީއަކާއި  ސްމާރޓް  ކުރިއަރަމުންގޮސް  ޒަމާން  މަސައްކަތްތަކެއް މިހާރު  ގިނަ 

ހެން މައްސަލަތަށް ހޯދުމަށް . ޖެމްސް ތަޢަރަފް ވުމުގެ ސަަބުބން ވަރަށް ގިނަ ސިޓީ މެސެޖު އަދި އެހެނިކުރެވެމުން އެަބދެއެވެ

އިތުރަށް ފައްސޭހަވެގެން ދިއައެވެ. އެންޓުރީ ނިޒާމު ކުރިއަށް ވުރެން ހަރުދަނާވެ ފޮތުގައި ލިޔެގެން ސިޓީ ނުވަތަ މެސެޖު 

ސޭހަވެ  . އެހެންކަމުން ބޭނުންވާ މައްސަލައެއް ފަހުން ަބލާލުމަށް އިތުރަށް ފަވަނީ ަބދަލުވެފައެވެސެކްޝަންތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  

 އަވަސްވެގެން ދެއެވެ. 

ވައިަބރ ކޮމިއުނިޓީ   ،ވެްބސައިޓް، ޓްވީޓަރ، ފޭސްުބކް   އިން އާންމު ރައްޔިތުންނާއި މުވާސާލާތް ކުރުމަށްކައުންސިލް

އާއި ގުޅިގެން އެއްތަނަކުން ަބއްދަލުވުންތައް    19މީގެ އިތުރުން ކޮވިޑް    ންކުރެއެވެ.ވަސީލަތްތައް ޭބނު  ޑިއާގެމީސްމީ ގްރޫޕް ފަދަ  

ޭބއްވުމަށް ތަންނުދޭތީ ގޫގަލް މީޓް ނުވަތަ ޒޫމް މީޓް މެދުވެރިކޮށް ަބއްދަލުވުންތަށް ޭބއްވުން ވެގެންދިޔައީ ޓެކުނޮލޮޖީގެ ބޭނުން  

ކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުތަކުގައި  ކައުންސިލްއިން ހިފައި އިތުރަށް ަބއްދަލުވުންތަށް ޭބއްވުމުގައި ލުއިފައްސޭހަ ގޮތްތަކަށެވެ.  

 ޓީވީ ެބހެއްޓި ޕްރޮޖެކްޓް ކުރުމަށް ފައްސޭހަވެގެން ދިޔައެވެ.  

              އެއް ސްޓާފް    ވެ.އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށެ  ނީކައުންސިލް ސްޓާފުންގެ މެދުގައި މުއާމަލާތްކުރަ

މުހިއްމު   ަބދަލުކުރެވޭ  ޭބނުންވެއްޖެއަނެއް ސްޓާފަށް  ަބލާލަން  ފަހުން                    ޑޮކިއުމަންޓްތަކަކީ 

 ހާލަތެއްގައިވެސް ަބލާލަން ފަސޭހަވެގެންދެއެވެ. 

ރައްކާކުރެވިފައިވާ އިދާރާއެކެވެ. ހަމަ މިއާއިއެކު   ކާއި ލިޔުންތަކެއްމުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތަކަނުހަނު    ރަށުގެކައުންސިލްއަކީ  

ެބކަޕް   އަށްހަށްވެސް ރައްކާކުރުމަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ޑޮކިއުމަންޓު ތަކަކަށް ވީހިނދު ކައުންސިލްކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ފަ

 ޑޮކިއުމަންޓްތައް ރަށުގެ މުހިއްމު ވަރަށް ސެކްޝަންތަކުގައި އެކިއެކި  ކައުންސިލްގެ.  އެވެކަން ފާހަގަކުރެވެމުހިންމު  ސާވަރ އެއް 

 ކަމެކެވެ.  ޑޮކިއުމަންޓްތައް ސިސްޓަމްއެއް މެދުވެރިކޮށް ފެނިގެން ދިއުމަކީ މުހިއްމު ފަދަމި .ވެއެަބހުއްޓެ
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ތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީތައް އޮންލައިންކޮށް އެޕެއް މެދުވެރިކޮށް ގޭގައި ތިެބގެން ދައްކާލުމަކީ  ޚިދުމަތްކައުންސިލްއިން ދެމުންގެންދާ  

ލުއިކަމެއް ގެނެސްދޭނެ އެއް ކަމެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ ޒަމާނި ވަސީލަތްތަކަށް  ވަގުތު ސަލާމަތްވެ ހަލަޮބލި މާހައުލުގައި އިތުރު  

ކަށްވެ ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރެވޭ މުހިއްމު މަސައްކަތަކަށް ދިއުމަކީ ސްމާރޓް ސިޓީ ކައުންސިލަ

  ވެގެންދާނެއެވެ.
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 : ސްމާޓް ސިޓީ ކައުންސިލް )ޚިދުމަތްތައް އޮޓޮމޭޓް ކޮށް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުން( 53ޕޮލިސީ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން  ތެރެއިން ނިޒާމެއްގެ އޮންލައިން ޚިދުމަތެއް ހުރިހާ ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އޮންލައިންކޮށް އިދާރާއިން ކައުންސިލް ނިޔަލަށް ގެ 2023: 53.1ޓާގެޓ 

 ކުރުން ތަރައްޤީ  ފެންވަރަށް ޭބނުންވާ ޚިދުމަތްތަކަށް ޑިޖިޓަލް ޒަމާނީކޮށް ވެްބސައިޓް އިދާރާގެ ކައުންސިލް ނިޔަލަށް ގެ 2023: 53.2ޓާގެޓް 

 ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންޓަރނަލް ހިންގުމާއި ގުޅޭ ޕްލްޓްފޯރމްތައް ޤާއިމް ކުރުން 2023 :53.3ޓާގެޓް 

 ކުރުން ޤާއިމް ނިޒާމެއް ކުރާނެ މުއާސަލާތު ގުޅުވައިދީ ފަސޭހައިން ރައްޔިތުންނަށް އިދާރާއާ ކައުންސިލް ނިޔަލަށް ގެ 2023: 53.4ޓާގެޓް 
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 ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
އެހެނިހެން   ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ފަރާތްތައް 
ކައުންސިލް   :53.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ޚިދުމަތްތައް  އިދާރާގެ 
   ޑިޒިޓަލައިޒްކޮށް އޮޓޮމޭޓް ކުރުން

 

ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް  އިދާރާކައުންސިލް   :53.1.1ހަރަކާތް  
ކުރެވޭނެ   ދެނެގަތުމަށް  ޚިދުމަތްއޮޓޮމޭޓް  ތައް 

 އެސެސްމެންޓެއް ހެދުމާއި ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލުން
 ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ  ކައުންސިލް   ✓ ✓ ✓

މަސައްކަތް  :53.1.2ހަރަކާތް   ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން 
 ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ  ކައުންސިލް   ✓ ✓ ✓ ކުރިޔަށްގެންދިއުން.

ބޭނުންވާ  :53.1.3ހަރަކާތް   ކުރުމަށް  ޑިޖިޓަލައިޒް 
 ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ  ކައުންސިލް    ✓ ✓ ސޮފްޓްވެއަރ އަދި ހާޑްވެއަރ ހޯދުން

ތައް ޚިދުމަތްޑިޖިޓަލްކޮށް   :53.1.4ހަރަކާތް  
ތަމްރީން   ޭބނުންވާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 ކައުންސިލް

 
 ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ 
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ޚިދުމަތްތަކަށް  :53.1.5ހަރަކާތް   ޑިޖިޓަލްކޮށް 
ކެމްޕެއިންއެއް   އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި  ރައްޔިތުން 

 ހިންގުން 
 ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

އޮޓޮމޭޓް   :53.1.6ހަރަކާތް   ޚިދުމަތްތައް 
ާބކީނުވާނެހެން   ފަރާތެއް  އެއްވެސް  ކުރެވިގެންދާއިރު 

 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަ ޖެއްސުން
 ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ  ކައުންސިލް    ✓ ✓

ހާލަތްތަކުގައި   :53.1.7ހަރަކާތް   ކެނޑޭ  ކަރަންޓް 
ނުކެނޑި   މެދު  ހަމަ  ޚިދުމަތްތައް  އިންތިޒާމް  ދެވޭނެ 

ސިސްޓަމަކާއި،  ޕަވަރ  ެބކަޕް  ޖެއްސުމަށް 
 ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްލޭން އެކުލަވައިލުން 

 ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ  ކައުންސިލް    ✓ ✓

ކައުންސިލް  : 53.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ވެބްސައިޓް   އިދާރާގެ 

 އަޕްގްރޭޑްކޮށް ޒަމާނީ ކުރުން 
 

ޒަމާނީ  :53.2.1ހަރަކާތް   އަދި  ޑިޖިޓަލް 
ޚިދުމަތްތަކަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން މަޢުލޫމާތު 
ހުންނަންޖެހޭ   ވެްބސައިޓެއްގައި  ފަދަ  ލިޭބނެ 

 ފީޗާރސްތައް ދެނެގަތުމަށް އެސެސްމެންޓެއް ހެދުން 

 ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ  ކައުންސިލް     ✓

އަޕްގްރޭޑް     :53.2.2ހަރަކާތް   ވެބްސައިޓް 
ނަގައި   ފާމެއް  ކޮންސަލްޓެންސީ  ކުރުމަށްޓަކައި 

 މަސައްކަތް އައުޓްސޯސް ކުރުން  
 ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ  ކައުންސިލް    ✓ ✓

ދިމާވާ  :53.2.3ހަރަކާތް   ލޯންޗްކޮށް  ވެްބސައިޓް 
އަދި   ޕްލޭން  ގޮތުގެ  ކުރާނެ  ހައްލު  މައްސަލަތައް 
ޕްލޭން   ގޮތުގެ  ހޯދާނެ  ފީޑްެބކް  ހިޔާލާއި  އާންމުންގެ 

 އެކުލަވާލައި ތަންފީޒް ކުރުން   

 ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ  ކައުންސިލް   ✓ ✓ ✓



 
 
 

        218 
 
 

ކުރުމަށާއި     :53.2.4ހަރަކާތް   އަޕްޑޭޓް  ވެްބސައިޓް 
ހައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަތައް  ދިމާވާ  ވެްބސައިޓްއަށް 

 މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުވުން.
 ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ކައުންސިލް  : 53.3ސްޓްރަޓަޖީ  
އިދާރާގެ އިންޓަރނަލް ހިންގުމާއި  
ޤާއިމް   ޕްލްޓްފޯރމްތައް  ގުޅޭ 

 ކުރުން  
 

އިދާރާގެ      :53.3.1ހަރަކާތް   ކައުންސިލް 
ފަސޭހަކޮށް  އަވަސްކޮށް،  ހިންގުން  އިންޓަރނަލް 
ސޮފްޓްވެއަރތައް  ބޭނުންވާ  ގެންދިއުމަށް  ހަރުދަނާކޮށް 

 ހޯދުން/ޤާއިމްކުރުން/ޑިވޮލޮޕް ކުރުން

 ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ  ކައުންސިލް   ✓ ✓ ✓

ހުށައެޅޭ     :53.3.2ހަރަކާތް   ޚިދުމަތްތަކާއި 
މައްސަލަތައް ލޮގްކޮށް، ރޫޓްކޮށް އެޓެންޑްވުން ހަރުދަނާ  
ކުރުމަށް އިލްކްޓްރޯނިކް ކޭސް މެނޭޖައެއް ޤާއިމް ކުރުން  
ވުމާއެކު އޮޓޯ ރެސްޕޮންސް   ރިސީވް  އަދި ރިކުއެސްޓް 

 ޓްރިގަރވާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން 

 ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ  ކައުންސިލް    ✓ ✓

ލިޔާ     :53.3.3ހަރަކާތް   އިދާރާއިން  ކައުންސިލް 
ނިޒާމެއްގެ  އިލެކްޓްރޯނިކް  މެސެޖްތައް  އަދި  ސިޓީ 
މެނޭޖްމަންޓް   ލެޓަރ  ގެންދިއުމަށް  ތެރެއިން 

 ސިސްޓަމެއްއެއް ހޯދުން   

 ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ  ކައުންސިލް    ✓ ✓

ސްޓޮކް އަދި އިންވެންޓްރީ މެނޭޖް      :53.3.4ހަރަކާތް  
 ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ  ކައުންސިލް    ✓ ✓ ކުރުމަށްޓަކައި މިކަމާއި ގުޅޭ ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުން   

ސޮފްޓްވެއަރ   :53.3.5ހަރަކާތް   އެޗް.އާރު 
 ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ  ކައުންސިލް    ✓ ✓ އަޕްގްރޭޑްކޮށް އިތުރު ފީޗާރސްތައް އެޑް ކުރުން 
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އިދާރާގެ      :53.3.6ހަރަކާތް   ކައުންސިލް 
ގޮތުގެ  ކުރާނެ  ޭބނުން  ޕްލެޓްފޯމްތައް  އިންޓަރނަލް 

 ޓްރެއިނިންގ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  
 ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ  ކައުންސިލް    ✓ ✓

އިދާރާގެ      :53.3.7ހަރަކާތް   ކައުންސިލް 
މައްސަލަތައް  ދިމާވާ  ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް  އިންޓަރނަލް 
ކުރިއަށް   މެއިންޓެނެންސް  ޕީރިއޮޑިކަލް  ދެނެގަތުމާއި 

 ގެންދިއުން 

 ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ކައުންސިލް  : 53.4ހަރަކާތް  
ރައްޔިތުންނަށް   އިދާރާއާ 

ގުޅުވައިދީ މުއާސަލާތު  ފަސޭހައިން  
 ކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން 

 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޓެލެފޯން      :53.4.1ހަރަކާތް 
ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑްކޮށް ފަސޭހައިން ޙިދުމަތަކާއި ގުޅޭ  
ރޫޓިން   އަދި  ވެއިންޓިން  ގުޅޭނެ  ސެކްޝަންތަކަށް 

 ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން     

 ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ  ކައުންސިލް    ✓ ✓

ސޯޝަލް މީޑިއާ )ފޭސްުބކު،       :53.4.2ހަރަކާތް  
ވައިަބރ، އިންސްޓަގްރާމް( އަދި އީ.މެއިލް މެދުވެރިކޮށް 
ހައްލުކޮށް  މައްސަލަތައް  ޝަކުވާތަކާ  ހުށައެޅޭ 

 އެޓެންޑްވާނެ ގޮތުގެ އެސް.އޯ.ޕީ އެކުލަވާލުން 

 ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ  ކައުންސިލް     ✓

އިދާރާގެ      :53.4.3ހަރަކާތް   ކައުންސިލް 
ތަންފީޒު  އެސް.އޯ.ޕީތައް  ގުޅޭ  ކުރުމާ  މުވާސަލާތު 
މުވައްޒަފުން  އެސް.އޯ.ޕީތަކަށް  ކުރުމާއި 

 އަހުލުވެރިކުރުމަށް ޓްރެއިނިނގް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ކައުންސިލްގެ ޕޯޓަލް ރައްޔިތުންނަށް    :53.4.4ހަރަކާތް  
 ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ  ކައުންސިލް   ✓ ✓ ✓ ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ފަރުމާކުރުން
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ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަކާއި       :53.4.5ހަރަކާތް  
ޑިޖިޓަލް   ފެންނާނެހެން  ރައްޔިތުންނަށް  އެންގުންތައް 

 ނޯޓިސްޯބރޑެއް ޤާއިމް ކުރުން
  ކައުންސިލް    ✓ ✓

ޚިޔާލު ހޯދާނެ      :53.4.6ހަރަކާތް   ރައްޔިތުންގެ 
 ކޮންސަލްޓަންޓް، އެލް.ޖީ.އޭ  ކައުންސިލް    ✓ ✓ ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން

ަބއްދަލުވުންތައް       :53.4.7ހަރަކާތް   އާންމު 
  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ލައިވްކުރުން

ރައްޔިތުންގެ ކަންޮބޑުވުންތައް       :53.4.8ހަރަކާތް  
ހަފްތާއަކު  ހުޅުވާލެވިގެން  އާންމުކޮށް   އަޑުއެހުމަށް 

 ވަގުތެއް ކަނޑައެޅުން
  ކައުންސިލް     ✓
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 ފްރޭމްވަރކް   މޮނިޓަރިންގ 
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 މޮނިޓަރކުރުން   ޕްލޭން   ތަރައްޤީގެ 

ނިޔަލަށް ކުރުމަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓްތައް   2026އިން    2022

ކަމެކެވެ. ކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  އިވެލުއޭޓްކުރުމަކީ  މޮނިޓަރކުރުމާއި  މިންވަރު  އަހަރަށް   ހާސިލުކުރެވޭ  އަހަރުން  މިގޮތުން 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއާއި ފައިނަލް ރިވިއު ހެދުމުގައި ގެންގުޅޭނެ   ،ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހިނގަމުންދާގޮތް ެބލުމާއި

 މިންގަނޑުތަކާއި ޓާގެޓްތައް ހިމެނޭ ފްރޭމް ވޯކް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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  ހާސިލްވާ   ލަނޑުދަނޑިތައް   އަދި   މިންވަރު   ތަންފީޒުކުރެވޭ   ޕްލޭން   ތަރައްޤީގެ 

 މިންގަނޑު   ބަލާނޭ   މިންވަރު 
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ޒިންމާވާ  

 /ސެކްޝަން  

 ފަރާތް 

 މޮނިޓަރކުރާ ތާރީޚު 

 ޓާގެޓްތައް  (ބޭސްލައިން )މިހާރުގެ ހާލަތު  

20
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން އަދި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން  :1 ޕޮލިސީ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ މުނިސިަޕލް

ރަށުގެ ޮބޑު އާާބދީއަކަށް ސާފު ޯބފެން 

ދެމުން ގެންދަނީ  ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދީފައިވޭ. 

 އެމް.ޑަުބލިއު.އެސް.ސީ އިން 
ޤަވައިދުން ކޮންމެ ގޭީބސީއަކަށް ބޭނުންވާ   :1.1ޓާގެޓް  

 ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ✓ ✓ ✓   މުނިސިަޕލް

ފެނާއި ނަރުދަމާއަކީ އަސާސީ ހިދުމަތެއް ނަމަވެސް 

މާލެއަށް ވުރެ ޭބންޑް ރޭޓްތައް ޮބޑު. މި  

 ރައީސަށް ވަނީ ދެންނެވިފައި.ކަންޮބޑުވުން 
ގެ ކުރިން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ 2024 :1.2ޓާގެޓް  

 އަގުތައް އެއްހަމަކުރުން

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ މުނިސިަޕލް

ނުލިޭބ އެއްވެސް  ޚިދުމަތްރަށުގެ ހިދުމަތަށް އެދި 

ފަރާތެއް ނޫޅޭ. ހިދުމަތަށް އެދިއްޖެ ހިދެއްގައި 

 ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްއެ
ޤަވައިދުން ކޮންމެ ގޭީބސީއަކަށް ބޭނުންވާ   :1.3ޓާގެޓް  

 ފޯރުކޮށްދިނުން ޚިދުމަތްނަރުދަމާގެ 

މުނިސިަޕލް /  

އިކޮނޮމިކް  

 ޑިވެލޮޕްމެންޓް 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

ޓަނުގެ  800ރަށުގައި މިހާރު ފެންރައްކާކުރެވެނީ 

  1ފެން. މި މިންވަރަކީ ރަށުގެ ޭބނުންތަކަށް 

  ދުވަހުގެ ރިޒާރވެވެ.  

ޓަނުގެ ފެނުގެ   3000ގެ ކުރިން 2025 :1.3ޓާގެޓް  

 ރިޒާވްއެއް ޤާއިމްކުރުން 
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 ދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން   : 2ޕޮލިސީ  

 މުނިސިަޕލް

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ރަށުގައި ކޮންމެ ގޭީބސީއަކަށް ކަރަންޓް 

ނުލިޭބ ގޭީބސީއެއް  ޚިދުމަތްލިެބމުންދޭ. ކަރަންޓް 

ރަށުގައި ނެތް. އައު ހިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް  

 ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދޭ  ޚިދުމަތްއެ

ޤަވާއިދުން ކޮންމެ ގޭީބސީއަކަށް ބޭނުންވާ   :2.1ޓާގެޓް  

 ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުން. 

އިކޮނޮމިކް  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް 

ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން 

ސްކޫލްތަކުގައި އަދި ކެމްޕަސްގައި ޕެނަލްތަކެއް 

ހަރުކުރެވިފައިވޭ. ނަމަވެސް އަދިވެސް ރަށުގެ ޮބޑު  

އިންސައްތައެއް ަބރޯސާ ކުރަނީ އިންޖީނުގެއިން  

 ދޫކުރާ ކަރަންޓަށް

ކަރަންޓަށް ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކުރުމަށް    :2.2ޓާގެޓް  

އަކީ   30ކަރަންޓް އުފައްދާ މިންވަރުގެ %

 އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ކަމުގައި ހެދުން.

އިކޮނޮމިކް  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް 
ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް  

 އަންނަނީ މަތިވަމުން. 

 2026ކަރަންޓް ބޭނުންކުރެވޭ ނިސްަބތް   :2.3ޓާގެޓް  

 ކުޑަކުރުން 5ގެ ނިޔަލަށް %

 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން  : 3ޕޮލިސީ  
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އިކޮނޮމިކް  

 ✓     ޑިވެލޮޕްމެންޓް 

ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން،  

ޒަމާނުއްސުރެ ކުނި ޖަމާވެ ފުރިފައިވާ ކުނިކޮށި  

ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯއާއި ހަވާލުކުރެވިގެން  

މިހާރު ކުރިއަށް ދެއެވެ. ކުނި މެނޭޖު ކުރުމުގެ  

މަސައްކަތް ފެށުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ްޕލޭން އެއް  

  ކުރެވެން ޖެހެއެވެ.  ހެދި އިމްްޕލިމަންޓް 

ގެ ކުރިން ދެމެހެއްޓެނިވި   2023 :3.1ޓާގެޓް  

 ގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުން.

މުނިސިަޕލް /  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން

ކުނި މަދުކުރުމަށް ޤަވައިދެއް އަދި އުސޫލެއް ނެތް  

އިރު، އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށްވެސް އިތުރު  

 މުހިއްމު.ްޕރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

 

ގެ ކުރިން ކުނި މަދުކުރުމަށް  2023 :3.2ޓާގެޓް  

އުސޫލުތަކާއި ޤަވައިދުތައް އެކުލަވާލާ މަދުވެގެން 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް   1އަހަރަކު 

 ކުރިޔަށްގެންދިއުން

 އެޑްމިން

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

އަފީފުއްދީން ސްކޫލުން އުކާލެވޭ ްޕލާސްޓިކް އެއްކޮށް  

ގައި  2021އަދި  2020ފޮނުވުމަށް މާލެ 

ްޕރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއައެވެ. އަދި ކުދިންގެ  

ކަރިކިއުލަމްގައި ރިޔޫސް ކޮއްގެން ތަކެތި ހެދުމަށް  

 ހިމެނިފައިވެއެވެ. 

 65ގެ ކުރިން ކިޔަވާކުދިންގެ % 2023 :3.3ޓާގެޓް  

އަކީ ރިޑިއުސް، ރީޔޫސް އަދި ރީސައިކަލް އާއި ގުޅޭ  

 ގޮތުން ހޭލުންތެރިވެފައިވާ ަބޔަކަށް ހެދުން.
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 މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން   : 4ޕޮލިސީ  

އިކޮނޮމިކް  

 ✓ ✓    ޑިވެލޮޕްމެންޓް 

ވަނަ ފޭސްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް  2މަގު ހެދުމުގެ 

ފެށުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް އަންނަނީ  

 ވަމުންނެވެ. 

 2ގެ ނިޔަލަށް މަގުހެދުމުގެ  2023 :4.1ޓާގެޓް  

 ވަނަ ފޭސް ގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިންމުން. 

އިކޮނޮމިކް  

ޑިވެލޮޕްމެންޓް /  

 މުނިސިަޕލް
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ގަސްއިންދަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ  

ވަކި ޕްލޭނެއްގެ ދަށަކުން ނޫނެވެ. ސިޓީގެ  

މިކަމަށް ްޕލޭނެއް  ލޭންޑްސްކޭިޕން ރީތި ކުރުމަށް 

 އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ  2022 :4.2ޓާގެޓް  

 ގަސްއިންދުމުގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން.

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ މުނިސިަޕލް

މަގުތަކާއި ގުޅޭ ޤަވާއިދުތައް މައި ސަރުކާރުން ހެދިފައި  

ވިޔަސް މިސިޓީގައި އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް  

 ތަންފީޒުކުރެވެމުން ނުދެއެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް ސިޓީގެ  2023 :4.3ޓާގެޓް  

މަގުތަކާއިގުޅޭ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް 

 އެކަށައަޅައި ތަންފީޒު ކުރަން ފެށުން.

އިކޮނޮމިކް  

ޑިވެލޮޕްމެންޓް /  

 މުނިސިަޕލް
  

 

 
 

 ✓ 

ާޕރކިންޒޯންތަކާއި  މަގުތަކުގައި ސްީޕޑް ބްރޭކަރާއި 

ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ހަރުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ  

 ފަރާތްތަކާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރެވެމުން އެބަދެއެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް މިހާރު ހެދިފައިވާ  2022 :4. 4ޓާގެޓް  

މަގުތަކުގައި ސްޕީޑް ްބރޭކަރާއި ޕާރކިންޒޯންތަކާއި 

 ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ހަރުކުރުން. 
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އިކޮނޮމިކް  

 ✓ ✓ ✓   ޕްމެންޓް  ޑިވެލޮ

ހެދިފައިވާ މަގުތަކުގައި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ  

ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ދުވާރުތައް  

ވަނަ    2ހެދިފައިނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މަގުހެދުމުގެ 

ފޭސްގައި މަގުތައް ހެދުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވަނީ ހާއްސަ  

ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ  އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް 

 ގޮތަށެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް މިހާރު ހެދިފައިވާ  2024 :4.5ޓާގެޓް  

މަގުތަކުގައި ހާއްސަ އެހީއަށް ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް  

 ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ދުވާރުތައް ަބދަލު ކުރުން.

އިކޮނޮމިކް  

ޑިވެލޮޕްމެންޓް /  

 މުނިސިަޕލް
  ✓ ✓ ✓ 

މަގުތަކުގައި ވާރޭ ފެން ނުހިދޭ މައްސަލަ  ހެދިފައިވާ 

  3ދިމާވަމުންދެއެވެ. މިކަން ހައްލު ކުރުމަށް 

ސަރަހައްދެއްގައި ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ޕައިލެޓް  

 ްޕރޮޖެކްޓެއްވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.

ގެ ނިޔަލަށް މިހާރު ހެދިފައިވާ  2025 :4.6ޓާގެޓް  

އްސަލައަށް މަގުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ފެން ހިނދުމުގެ މަ

 ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުން

އިކޮނޮމިކް  

 ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
✓ 

 
✓ 

    
ވަނަ ފޭސް   3މަގު ހެދުމުގެ ދެވަނަ ފޭސް ނިމުމުން، 

ވަނަ ފޭސްގެ މަސައްކަތް މިހާރު   2ފެށިގެންދާނެއެވެ. 

 ކުރިއަށްދެއެވެ. 

ވަނަ  3ގައި މަގުހެދުމުގެ  2025 :4.7ޓާގެޓް  

 މަސައްކަތް ފެށުން.ފޭސްގެ އަމަލީ 

 ބަނދަރާއި، ފާލާމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެއްޓުން   : 5ޕޮލިސީ  

 މުނިސިަޕލް
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ބަނދަރު ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް  

 ކުރެވެމުންދެއެވެ. 

ަބނދަރަކީ ޤަވައިދުން ބެލެހެއްޓިގެންދާ   :5.1ޓާގެޓް  

 ތަނަކަށް ހެދުން 
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އިކޮނޮމިކް  

ޑިވެލޮޕްމެންޓް /  

 މުނިސިަޕލް
 

✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ބިން ދޫކުރުމަށް އުސޫލެއް 

ހެދިފައ ނުވެއެވެ. ފަސް އަހަރުގެ ލޭންޑްޔޫޒް ްޕލޭނާއި  

 އެއްގޮތަށް މި އުސޫލު ހެދުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. 

ގެ ކުރިން ަބނދަރަކީ  2023 :5.2ޓާގެޓް  

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ެބލެހެއްޓޭ ތަނަކަށް ހެދުމަށް  

 ވިޔަފާރި އުސޫލުން ބިންތަކެއް ދޫކުރުން

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން

ބަނދަރު ސަރަހައްދު ހިތް ފަސޭހަ ކުރުމަށް ގަސް  

ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް    2021އިނދުމުގެ ްޕރޮގްރާމެއް 

 ގެންދެވުނެވެ. 

ބަނދަރަކީ ހިތްފަސޭހަ  ގެ ކުރިން   2023 :5.3ޓާގެޓް  

 ފެހި ތަނަކަށް ހެދުން 

 ޤަބުރުސްތާނާއި ކަށުކަމާކެމީގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން  : 6ޕޮލިސީ  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން

ގަބުރުސްތާނު އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް  

ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓެމުން ނުދާ ކަމަށް ފާހަގަ  

 ކުރެވެއެވެ. 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ގަުބރުސްތާނު  :6.1ޓާގެޓް  

 ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން

މައްޔިތުން ޤަވައިދުން ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް 

ކުރިއަށް ދެއެވެ. މިކަންކަން މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅު  

 ކުރުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެއެވެ. 

މައްޔިތުން ޤަވައިދުން ވަޅުލުމުގެ  :6.2ޓާގެޓް  

މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ރަނގަޅު އިންތިޒާމެއް 

 ހަމަޖެއްސުން

އިކޮނޮމިކް  

ޑިވެލޮޕްމެންޓް /  

 މުނިސިަޕލް
    ✓ 

މިހާރު ހުރި ހިނަވާގެ ދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ  

ބާވެފައެވެ. އައު ހިނަވާގެއެއް އެޅުމުގެ  

ނިޔަލަށް ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ގެ  2022 :6.3ޓާގެޓް  

 އައު ހިނަވާގެއެއް ތަރައްޤީ ކުރުން
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މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރެހުންތައް ނިމި ބިމެއް 

 ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން އެބަދެއެވެ. 

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން   : 7ޕޮލިސީ  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން
މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް  

 ކުރެވެމުން ދެއެވެ. 

ޤަވައިދުން މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ   :7.1ޓާގެޓް  

 ހަމަޖެއްސުންއިންތިޒާމް 

އިކޮނޮމިކް  

ޑިވެލޮޕްމެންޓް /  

 އެޑްމިން
  ✓ ✓  

ބައެއް މިސްކިތްތަކުގައި އޭސީ  

ހަރުކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ކަރަންޓް ޚަރަދު ބޮޑުތަނުން  

އިތުރު ވެގެންދާނެތީ ބޭނުން ކުރުން ވަނީ މަޑު  

ޖައްސާލެވިފައެވެ. މިސްކިތްތަކުގެ އޭސީ ބޭނުން  

އިޔާދަކުރަނިވި ގޮތަކަށް ކަރަންޓް އުފެއްދެން  ކުރުމަށް 

 ޖެހެއެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް މިސްކިތްތައް އޭސީ   2024 :7.2ޓާގެޓް  

ކުރުމާއެކު އަވިން ކަރަންޓް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް 

 ކުރިޔަށްގެންދިއުން

އިކޮނޮމިކް  

ޑިވެލޮޕްމެންޓް /  

 މުނިސިަޕލް
ލޭންޑް ޔޫސް  މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރުމަށް ބިން     ✓ ✓

 ްޕލޭނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ. 

މިސްކިތް އިމާރާތް   2ގެ ކުރިން   2026 :7.3ޓާގެޓް  

 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން.



 
 

        231 
 

އިކޮނޮމިކް  

ޑިވެލޮޕްމެންޓް /  

 އެޑްމިން
މިސްކިތްތަކުގެ ލޭންޑްސްކޭިޕންގ އަދި ގަސް އިންދާ    ✓   

 ނުކުރެވެއެވެ. ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް މަސައްކަތެއް 

ގެ ކުރިން މިސްކިތްތަކުގެ  2024 :7.4ޓާގެޓް  

ގޯތިތެރޭގެ ލޭންޑްސްކޭޕިންގ ހަދައި، ގަސް އިންދައި 

 ރީތި ކުރުން

 ޯބހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރުކުރުން : 8ޕޮލިސީ  

 ✓    ✓ މުނިސިަޕލް

މިސިޓީގައި ބޯހިޔާވެހިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް  

ދިރާސާއެއް ކުރެވި، ދަފްތަރެއް ހެދިފައެއް  ދެނެގަތުމަށް  

 ނުވެއެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް ޯބހިޔާވެހިކަމަށް  2022 :8.1ޓާގެޓް  

 ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުން 

އިކޮނޮމިކް  

ޑިވެލޮޕްމެންޓް /  

 މުނިސިަޕލް
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ހައުސިން ޔުނިޓް ސިޓީގައި    400ސަރުކާރުން 

އިމާރާތް ކުރާނޭ ކަމަށް ވަނީ ވައުދުވެ  

ވަނަ   2022ޔުނިޓް   440ވަޑައިގެންފައެވެ. މިގޮތުން 

އަހަރު ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއު ތެރޭގައި  

ހައުސިން ޔުނިޓް    1000ހިމެނިފައިވެއެވެ. އަދި  

ށް ބޭރުގެ ފައިނޭންސަރ އެއް މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖެއްސުމަ

މަސައްކަތްކުރެވެމުން އަންނަކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. 

ޯބހިޔާވެހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު  :8.2ޓާގެޓް  

އާއިލާއަށް ޯބހިޔާވެހިކަން   1000ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 
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 ✓     މުނިސިަޕލް

ފަރާތްތަކަށް ބިން  ތަރިކައިން ބިން ލިބެންވާ  

ހޯދައިދިނުމަށް އުސޫލެއް ހެދިފައި ނެތުމުން 

އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަތިތަކެއް ހުރި ކަމަށް ފާހަގަ  

 ކުރެވެއެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް ތަރިކައިން ިބން   2022 :8.3ޓާގެޓް  

 ލިެބންވާ ފަރާތްތަކަށް ިބން ހޯދައިދިނުން 

 މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމުކުރުންއިޖްތިމާޢީ   : 9 ޕޮލިސީ 

އިކޮނޮމިކް  

ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގައި އިނޮވޭޝަން ލެބެއް ޤާއިމް   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  

 ކުރުމަށް ްޕލޭން ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް ކޮމިއުނިޓީ  2023 :9.1ޓާގެޓް  

ތައް ތަރައްޤީ ކުރުމާއިއެކު  ޚިދުމަތްސެންޓަރުގެ އިތުރު 

 އިނޮވޭޝަން ލެެބއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވުން

އިކޮނޮމިކް  

ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރެއް ހުރި ކަމުގައިވިޔަސް އެންމެ   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  

 ކޮށްދެވެމުން ނުދެއެވެ. އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ޚިދުމަތް ފޯރު 

ގެ ނިޔަލަށް އިޖުތިމާޢީ  2022 :9.2ޓާގެޓް  

މަރުކަޒުތަކަކީ ހުރިހާ އުމުރުފުރައެއްގެ މީހުންނަށް  

 ޭބނުންހިފޭ ތަންތަންކަމުގައި ވުން 

އިކޮނޮމިކް  

އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭތަންތަނުގެ   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  

 ނިޒާމެއް ޤާއިމް ވެފައި ނުވެއެވެ. ފެންވަރު ބެލޭނެ 

ގެ ނިޔަލަށް އިޖުތިމާޢީ  2023 :9.3ޓާގެޓް  

ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭތަންތަނުގެ ފެންވަރު 

 ހިފެހެއްޓޭކަން ޔަޤީންކުރުން 
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 ކުޅިވަރު ކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއްޓުން   : 10 ޕޮލިސީ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން

ކުޅިވަރު ކުޅޭ ދަނޑުތައް ބަލަހެއްޓަމުން އަންނަނީ  

ރަށުގެ ބައެއް ކުލަބް ޖަމިއްޔާތަކުންނެވެ. ނަމަވެސް  

މިތަންތަނުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް  

ޔޫތު ސްޯޕރޓަސް އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ 

 އެމްަޕވަރމަންޓެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް ކުޅިވަރުކުޅޭ   2023 :10.1ޓާގެޓް  

ތަންތަނާއި ދަނޑުތައް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް 

 ހަމަޖެހިފައިވުން 

އެޑްމިން /  

އިކޮނޮމިކް  

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

އެކިއެކި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ބާއްވަމުން އަންނަ  

ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން  

ރާތުން  ފޯރުކޯށްދެމުން އައި ނަމަވެސް، ކައުންސިލްގެ ފަ

ރާވާ ހިންގާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ކުރިއަށް  

ގެންދިޔުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. މިވަގުތު މިފަދަ  

މުބާރާތަތައް ރޭވިގެން ކުރިއަށް ނުދާކަން  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

: ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ކުޅިވަރު  10.2ޓާގެޓް 

ކުރިއެރުވުމަށް މުާބރާތްތައް  މުާބރާތްތަކާއި، ކުޅިވަރު 

 ޭބއްވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވުން

 

މުނިސިަޕލް /  

އިކޮނޮމިކް  

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި، ގްރީން އޭރިއާތަކާއި ާޕރކްތައް  

 ނިސްބަތުން މަދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ތަރައްގީކުރެވި، ޕާކުތައް : ޕާރކުތައް 10.3ޓާގެޓް 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ެބލެހެއްޓޭން ނިޒާމެއް 

 އިމްވެފައިވުން ޤާ
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 މުނިފޫހިފިލުވުމާެބހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން   : 11 ޕޮލިސީ 

އިކޮނޮމިކް  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  

ތިލަދެކުނު ސިނަމާ އަކީ ޕީއެސްއެމް އިން 

ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ އިމާރާތެކެވެ. އިމާރާތް ބާވުމުގެ  

ސަބަބުން މިހާރުވަނީ ބަންދު ކުރެވިފައެވެ. މި  

ސިނަމާގެ އިތުރުން، ޒަމާނީ ސިނަމާއެއް ސިޓީއަށް 

ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި، އެކި އެކި  

ހަފްލާތަކާއި، ޝޯވ ތައް ބޭއްވުމަށް އޯަޕން ސްޓޭޖްއެއް 

 ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.  ހުރުމަކީ ވެސް

ގެ ނިޔަލަށް މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ   2026 :11.1ޓާގެޓް  

 ހަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ތަންތަން ތަރައްޤީވެފައި ހުރުން 

 ރަށުގެ ލައިްބރަރީ އަދި އާސާރުތައް ތަރާއްޤީކޮށް ހިންގުން  : 12 ޕޮލިސީ 

އިކޮނޮމިކް  

  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
 

 ✓ ✓ 
ލައިބްރަރީއެއް ސިޓީއަށް ބޭނުންވާއިރު އަދި  ަޕބްލިކް 

ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް ލައިބްރަރީ އެއް   ޚިދުމަތްމި

 ބޭނުންވެއެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް ޕަްބލިކް  2023 :12.1ޓާގެޓް  

 ލައިްބރަރީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވުން
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 ލިޭބފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ގެވެށި އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ، އަނިޔާ   : 13 ޕޮލިސީ 

 ✓  ✓  ✓ އެޑްމިން
ގެވެށި އަނިޔާ އަށް ހޭލުންތެރި އެކަށީގެންވާ  

ބާރުބިނުގައި މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުދާކަން  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ނިޔާ ލިޭބ ފަރާތްތަކަށް  އަ :13.1ޓާގެޓް  

ކުރެވިފައިވާ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހޭލުންތެރި 

ރައްޔިތަކާއި، ކައުންސިލް ސްޓާފުން ތިބެ، އެކަށީގެންވާ 

ކެމްޕޭންތަކާއި، ޓްރެއިނިންގތައް ކުރިއަށް 

 ގެންދެވިފައިވުން 

އިކޮނޮމިކް  

 ✓ ✓ ✓   ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
ނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު  އަ

ގާއިމްކުރެވިފައެއް  ކުރުމަށް އިންޓަރއެޖެންސީ ނިޒާމެއް 

 ނުވެއެވެ. 

ނިޔާ ލިޭބ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ  އަ :13.2ޓާގެޓް  

ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އިންޓަރއެޖެންސީ 

 ނިޒާމެއް ތަންފީޒުކުރަންފެށިފައިވުން

އިކޮނޮމިކް  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  

އަނިޔާއަށް މަގުފަހިވާ ކަންކަން ފެމެލީ އެންޑް  

ޗިލްޑަރެން ސާރވިސަސް އިން ކުރިކަމުގައިވިޔަސް  

ވަށާޖެހޭ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މި މަސައްކަތް  

 ކުރެވެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އަނިޔާއަށް މަގުފަހިވާ ކަންކަން  :13.3ޓާގެޓް  

ދެނެގަނެ، އެކަންކަމުން މުޖްތަމައު 

 ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވުން.
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  ތަރައްޤީކުރުންކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެ މީހުންނަށް ޭބނުންވާ ޚިދުމަތްތައްކުޑަ   : 14 ޕޮލިސީ 

އިކޮނޮމިކް  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
ހާއްސަ އެހީއަށް އެދި ެޕންޝަނަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ  

ދަފްތަރެއްވަނީ ހެދިފައެވެ. ނަމަވެސް  ފަރާތްތަކުގެ 

ދަފްތަރުތައް އަދާ ހަމަ ކުރުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް  

 އެބަ ހުރިއެވެ 

ގެ ނިޔަލަށް ޚާއްސަ ގްރޫޕްތަކުގެ  2022 :14.1ޓާގެޓް  

ދަފްތަރުތައް އެކުލަވާލައި، އަދާހަމަ ކުރަމުން 

 ގެންދެވިފައިވުން 

އިކޮނޮމިކް  

ޚާއްޞަ އެހީއަށްބޭނުންވާ މީހުންގެ ހާލަތު މޮނިޓަރ   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  

 ކުރެވެމުން ނުދެއެވެ 

ގެ ނިޔަލަށް ޚާއްޞަ  2022 :14.2ޓާގެޓް  

އެހީއަށްބޭނުންވާ މީހުންގެ ހާލަތު ގަވާއިދުން މޮނިޓަރ 

ކުރެވި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް 

 ގެންދަންފެށިފައިވުން 

އިކޮނޮމިކް  

 ✓  ✓  ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
ނާޒުކު ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން  

ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައިނެތްކަން  

 ފާހަގަކުރެއެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް ނާޒުކު ފަރާތްތަކަށް 2024 :14.3ޓާގެޓް  

ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ހަރުދަނާ  އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން 

 ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައިވުން

އިކޮނޮމިކް  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ތެރަީޕގެ  

އެކިއެކި ޚިދުމަތް ކުރިއާއި އަޅާބަލާއިރު  

ފުޅާވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ޑައިގްނޯސްޓިކް ޚިދުމަތަކީ  

 ނެތް ޚިދުމަތަކެވެ. ސިޓީއިން އަދި ލިބެން 

ހާއްސަ އެހީއަށް  ގެ ނިޔަލަށ2024ް: 14.4ޓާގެޓް  

ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން 

ފޯރު ކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެ 

 ތަންފީޒުކުރެވިފައިވުން 
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 އިޖްތިމާޢީ އަދި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން   : 15 ޕޮލިސީ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން
ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދީނީ ކަންކަމަށް ލޯބިކުރާ  

ރައްޔިތުން ތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. ނަމަވެސް  

ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ދެވޭ މިންވަރު  

 މަދެވެ 

ގެ ނިޔަލަށް ކުޅުދުއްފުށީ  2026 :15.1ޓާގެޓް  

މީހުންނަށް ދީނީ  75ސިޓީގެ އާާބދީގެ %

 ހޭލުންތެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވުން

އިކޮނޮމިކް  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
ރައްޔިތުން ގޭތެރިން ނުކުމެ ހިތްހަމަ ޖައްސާލާނެ  

ތަންތަން ސިޓީ އަށް ނުހަނު ބޭނުމެވެ. ސިޓީގެ އާބާދީ  

 އާއި ބަލާފައި މިފަދަ ތަންތަށް މަދެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ގެ ނިޔަލަށް  2026 :15.2ޓާގެޓް  

ސަރަހައްދެއްގައި ފިނިމައިޒާންތައް  10ސިޓީގެ 

ތަރައްޤީ ކުރެވި އިޖްތިމާޢީ ގުޅުން އިތުރު ކުރުމުގެ  

 ފުރުސަތު ފަހިވެފައިވުން 

 އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން  އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން  : 16 ޕޮލިސީ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ މުނިސިަޕލް
ސިޓީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗެހި ގިނަވަމުން އަންނަ އިރު  

އެއެއްޗެހި ދުއްވުމުގެ ޤަވާއިދުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް  

 ތަންފީޒުކުރެވެމުން ނުދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 
އިންޖީނުލީ އެއްޗެހި ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި  :16.1ޓާގެޓް  

 ދުއްވުމުގެ ޤަވައިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން

 ✓  ✓  ✓ މުނިސިަޕލް
އިންޖީނުލީ ތަކެއްޗާއި ގުޅޭ ޤޮތުން ސަރުކާރުން  

ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ  

 އަށް ތަންފީޒުކުރެވެމުން ނުދެއެވެ. 
ގެ ކުރިން އިންޖީނުލީ  2023 :16.2ޓާގެޓް  

 ތަކެއްޗާއި ގުޅޭ އުސޫލްތަކާއި ގަވާއިދުތައް ހެދުން. 
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 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ މުނިސިަޕލް

ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ޤަވާއިދާއި  

އެއްގޮތަށް ގޭގޭގެ ވަށާފާރުގެ ކަންތައް ވައްކުރުމަށް  

ވަނީ އިއުލާން ކުރެވިފައެވެ. ބައެއް މަގުތަކުގައި  

ތައް ހަރުކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް  ޓްރެފިކް ނިޝަން

ހުރިހާ މަގެއްގައި މި ނިޝާންތައް ހަރުކުރެވެން  

 ޖެހެއެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް ހުރިހާ މަގުތަކަކީ  2026 :16.3ޓާގެޓް  

އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަކަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު  

 އެޅިފައިވާ ތަންތަން ކަމުގައި ހެދުން.

 ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ   : 17 ޕޮލިސީ 

އިކޮނޮމިކް  

ޑިވެލޮޕްމެންޓް /  

 މުނިސިަޕލް
 ✓    

މޮނިޓަރ ކުރުމަށް  ސިޓީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން 

އުސޫލްތައް ހެދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. އަދި ގަވާއިދުން  

 މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ބޭނުންވެއެވެ.

ގެ ނިޔަލަށް ކުޅުދުއްފުށީގެ  2025 :17.1ޓާގެޓް  

ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަނާއި އާންމު ޚިދުމަތްދޭ 

ތަންތަނުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާއާއި އަލިފާން ނިއްވާ 

 ރުކުރުން އާލާތްތައް ހަ

އިކޮނޮމިކް  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
ވިޔަފާރިތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ 

ތަންތަނުގެ ދަފްތަރެއް ހެދިފައި އޮތް ނަމަވެސް 

އަދާހަމަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ގާވާއިދުން 

 ކުރަންޖެހެއެވެ.

ގަވާއިދުން ވިޔަފާރިތަކާއި ހޮޓާތަކާއި  :17.2ޓާގެޓް  

ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަނުގެ ދަފްތަރު އަދާހަމަ ކޮށް،  

 މޮނިޓަރ ކޮށް ބެލެހެއްޓުން 
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އިކޮނޮމިކް  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
ގޭގޭގައި ކުރާ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތައް  

ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ކައުންސިލުން  

 ބެލަހައްޓަމުން ގޮސްފައި ނުވެއެވެ. 

ގޭގައި ކުރާ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ގޭ :17.3ޓާގެޓް  

މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލްގައި ދަފްތަރު ކުރެވި، 

 މޮނިޓަރ ކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 ޒުވާނުން ކުށަށް ހުށައެޅޭ މިންވަރު މަދުކުރުން  : 18 ޕޮލިސީ 

އިކޮނޮމިކް  

ހުށަހެޅޭ ނިސްބަތް ޒުވާނުން ކުށުގެ ވެއްޓަށް   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  

 ދަށްކުރުމަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވެ 

ގެ ނިޔަލަށް ޒުވާނުން ކުށުގެ  2023 :18.1ޓާގެޓް  

 ވެއްޓަށް ހުށަހެޅޭ ނިސްަބތް ދަށްކުރުން

 ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ބެލެހެއްޓުން   : 19 ޕޮލިސީ 

އިކޮނޮމިކް  

ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތައް  ޤަވައިދާ ހިލާފަށް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  

 ވަނަ އަހަރު ބެލިފައިވެއެވެ. 2020

ގެ ނިޔަލަށް ޤަވައިދާ ހިލާފަށް   2026 :19.1ޓާގެޓް  

 ދިރިއުޅޭ ިބދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުން

 ✓  ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން
ސައިބަރ އަދި އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ކުރާ ކުއްތަކަށް  

ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް މަސައްކަތްތައް  ރައްޔިތުން 

 ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ. 

މީހުންނަކީ ސައިަބރ  75އާާބދީގެ % :19.2ޓާގެޓް  

އަދި އިންޓަނެޓް ސޭފްޓީއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ލިިބފައިވާ  

 ަބޔަކަށް ހެދުން 



 
 

        240 
 

 މުނިސުޕަލް އުސޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން    : 20 ޕޮލިސީ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ މުނިސިަޕލް
ކުރިން ސުރެ ހެދިފައިވާ މުނިސިަޕލް ޤަވާއިދުތަކާއި  

އުސޫލުތަށް ތަންފީޒުކުރެވެމުން ދެއެވެ. ނަމަވެސް  

ޒަމާނައި އެކު ކުރިމަތިވާ އައު މައްސަލަތަކަށް މި  

 ނުފެތެވެ. ޤަވާއިދު ތަކާއި އުސޫލުތަށް 

މުނިސިޕަލް ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް  :20.1ޓާގެޓް  

ގެންނަންޖެހޭ ަބދަލުތައް ގެނެސް ގަވާއިދުން 

 ތަންފީޒުކުރަމުން ދިޔުން

މުނިސިަޕލް އުސޫލުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ   ✓     މުނިސިަޕލް

 ބޯޑާއި ލައިޓް ކައުންސިލްގައި މަދެވެ. 

ގެ ކުރިން މުނިސިޕަލް   2023 :20.2ޓާގެޓް  

އުސޫލުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޭބނުންވާ ޯބޑާއި ލައިޓް 

 ފަދަ ތަކެތި ހޯދިފައިވުން 

 ރަނގަޅު ޕްލޭ ސްކޫލުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ަބއިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ތަޢުލީމް ފޯރުކޮށްދިނުން  : 21 ޕޮލިސީ 

އިކޮނޮމިކް  

 ✓     ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
ގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުން ހިންގަމުން  19ކޮވިޑް 

އައިސްފައިވާ އަމީރު އަމީން ސްކޫލް އުވާލާފައިވާއިރު  

ދެމުން އަންނަނީ   ޚިދުމަތްމިހާރު ރަށުގައި އެ 

 ްޕރައިވެޓް ސްކޫލަކުންނެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް ކުޅުދުއްފުށީ  2022 :21.1ޓާގެޓް  

އުމުރުފުރާގެ  ސިޓީގައި ހިމެނޭ ޕްލޭ ސްކޫލްގައި ކިޔަވާ 

ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ޕްލޭ ސްކޫލް ތަޢުލީމުގެ  

 ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން 

އިކޮނޮމިކް  

    ✓  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
ސިޓީއިން    ޚިދުމަތްއިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ 

  ޚިދުމަތްސްކޫލް  3ލިބެންނެތް ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ 

 ސިޓީއިން ލިބެމުންދެއެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް އިންޓަނޭޝަނަލް   2025 :21.2ޓާގެޓް  

 ތައާރަފް ކުރުން. ޚިދުމަތްސްކޫލެއްގެ 



 
 

        241 
 

 ޮބޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް  އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން  : 22 ޕޮލިސީ 

އިކޮނޮމިކް  

 ✓ ✓    ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ އިރު ސްކިލް ނީޑް 

ކަމަކަށް ވީނަމަވެސް  އެސެސްމެންޓަކީ ވަރަށް މުހިއްމު  

މިހާތަނަށް ސިޓީގެ ސްކިލް ނީޑް އެސެސްމެންޓެއް 

 ހެދިފައި ނެތެވެ. 

ގެ ކުރިން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ  2024 :22.1ޓާގެޓް  

 ސްކިލް ނީޑް އެސެސްމެންޓެއް ހެދުން

އިކޮނޮމިކް  

ޑިވެލޮޕްމެންޓް /  

 އެޑްމިން
   ✓ ✓ 

ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ އިރު ސްކިލް ނީޑް 

އެސެސްމެންޓަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަކަށް ވީނަމަވެސް  

މިހާތަނަށް ސިޓީގެ ސްކިލް ނީޑް އެސެސްމެންޓެއް 

 ހެދިފައި ނެތެވެ. 

ނީޑް އެސެސެސްމަންޓުން ފާހަގަ ކުރެވޭ   :22.2ޓާގެޓް  

ދާއިރާއަށް ތަޢުލީމީ  90ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން %

 ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުން 

އިކޮނޮމިކް  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ މެންޓް  ޑިވެލޮްޕ

ސަރުކާރުން ޓިވެޓް ސެންޓަރުތައް ތަރައްޤީ ކުރާ  

ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުޅުދުއްފުށި ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.  

ޓިވެޓް ސެންޓަރ އެޅުމަށް ބިން ކަނޑައެޅު 

ކުރެހުންތައް ނިމި އެްޕރޫވް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  

 ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. 

ނިޔަލަށް ޓިވެޓް ސެންޓަރުގެ  ގެ  2025 :22.3ޓާގެޓް  

މަސައްކަތް ނިންމާ އެތަނުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް  

 ލިޭބވަރު ކުރުން
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 ތައް އިތުރުކުރުންޚިދުމަތްސްކޫލުތަކުގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމާއި   : 23 ޕޮލިސީ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ބަޖެޓް
ފެންވަރު  ސްކޫލްތަކުގެ ވަސީލަތްތައް އިތުރު ކުރުމާއި 

ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބަޖެޓްއިން  

 ގްރާންޓެއް ކަޑައެޅިފައި ވެއެވެ. 

ސްކޫލްތަކުގެ ވަސީލަތްތައް އިތުރު  :23.1ޓާގެޓް  

ތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޚިދުމަތްކުރުމާއި 

 ކޮންމެއަހަރަކު ގްރާންޓެއް ހުޅުވާލުން.

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން

މުދައްރިސުންގެ ފެންވަރު   ސްކޫލްތަކުގެ

ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުން މަސައްކަތްތަކެއް  

ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެޑިއުކޭޝަން  

މިނިސްޓްރީން ޓީޗަރޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ްޕރޮގްރާމެއް 

 ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. 

ސްކޫލްތަކުގެ މުދައްރިސުންގެ ފެންވަރު  :23.2ޓާގެޓް  

ގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ރަނގަޅުކުރުމު

 ދާއިރާގެ ފަންނީ ޭބފުޅެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައިދިނުން 

ސްޓްރީމް އޮރިއެންޓޭޝަން އަދި ކެރިއާ ގައިޑަންސް   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން

 ްޕރްގްރާމްތައް މިހާރު ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވެއެވެ. 

ކެރިއާ ސްޓްރީމް އޮރިއެންޓޭޝަން އަދި  :23.3ޓާގެޓް  

ފަހަރު  1ގައިޑަންސް ޕްރޮގްރާމް ކޮންމެ އަހަރަކު 

 ކުރިޔަށްގެންދިއުން

 ންގައިޑް، ސްކައުޓް، ޭބންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ޮބޑީސް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނު  : 24 ޕޮލިސީ 

ތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ސިޓީގައި  ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން

 މަދެއެވެ. 

ސްކޫލްތަކުގެ ޔުނީފޯމް ޮބޑީސްގެ  :24.1ޓާގެޓް  

 1ޚަރަކާތްތައް އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އަހަރަކު 

 ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްގެންދިއުން
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 ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާއިދިނުން    : 25 ޕޮލިސީ 

ސްކޫލް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް އިންޓާންޝިްޕ   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން

 ްޕރޮގްރާމަތއް ކުރިއަށް ގެންދެވޭލެއް މަދެވެ. 

އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއިން  :25.1ޓާގެޓް  

 60ދަރިވަރުންގެ %ސްކޫލުން ނިކުންނަ 

ދަރިވަރުންނަކީ އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމް  

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ހެދުން

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން
ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮއްދިނުމަށް  

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން މަދު މަދުން ްޕރޮގްރާމްތައް  

 ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. 

  75ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން % :25.2ޓާގެޓް  

ދަރިވަރުންނަކީ ފަތަންދަންނަ ދަރިވަރުން ކަމުގައި 

 ހެދުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން
ކޯޑިންގ އަދި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަހުލުވެރި  

ކުރުމުގެ ގޮތުން ބައެއް ްޕރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް  

ގެންދިޔަސް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މިދާއިރާއިން 

 ރުން އަހުލުވެރިކުރަމުން ނުގެންދެވެއެވެ. ދަރިވަ

ކޯޑިންގ އަދި އިންފޮމޭޝަން   :25.3ޓާގެޓް  

ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން 

ޕްރޮގްރާމް   1ދަރިވަރުންނަށް އަހަރަކު މަދުވެގެން 

 ހިންގުން. 
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 ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުން ދަރިވަރުންނަށް ކުޅިވަރާއި ކަސްރަތުކުރުމުގެ   : 26 ޕޮލިސީ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން
އިންޓަ ސްކޫލް ފެންވަރުގައި ކައުންސިލުން  

އިސްނަގައިން މުބާރާތްތައް ބާއްވަމުން ގެންދެވިފައި  

 ނުވެއެވެ. 

އިންޓަރ ސްކޫލް އަދި އިންޓަރ ހައުސް  :26.1ޓާގެޓް  

 މުާބރާތްތައް ޤަވައިދުން ކޮންމެ އަހަރަކު ޭބއްވުން

 އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ )ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ( އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން   : 27 ޕޮލިސީ 

 އަސާސީ ސިއްހީ ފަރުވާ ސިޓީއިން ލިބެއެވެ.  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން

ޤަވާއިދުން އަސާސީ ސިއްހީ ފަރުވާ   :27.1ޓާގެޓް  

ތަރައްޤީކޮށް މުޅި އާާބދީއަށް  ޚިދުމަތްއާއި ސިއްހީ 

 ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ކަށަވަރު ކުރުން.

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން
ކުޑަކުދިން ހެދި ބޮޑުވުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް  

ފަރުވާ ލިބެންހުރިނަމަވެސް، ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރި  

އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް  ކުރުމަށް 

 ނުދެއެވެ. 

ެބލެނިވެރިންނަށް   75އާާބދީގެ % :27.2ޓާގެޓް  

ކުޑަކުދިން ހެދިޮބޑުވުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއިމެދު 

 ހޭލުންތެރިކުރެވިފައިވުން. 

 ހާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުވާ، ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ، އާާބދީ އެއް އުފެއްދުންދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަަބުބން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ   : 28 ޕޮލިސީ 

އިކޮނޮމިކް  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން  

އިތުރު ކުރުމަށް ްޕރޮގްރާމްތަކެއް ސިޓީގައި ކުރިއަށް  

 ނުގެންދެވެއެވެ. 

ނަފްސާނީ ބަލިތަކާއިމެދު އާާބދީގެ  :28.1ޓާގެޓް  

 އަހުލުވެރިކުރުވުން. %75
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 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން

ތަފާތު މީސްމީޑިއާގެ ޒަރިއްޔާއިން އަދުގެ ޒުވާނުންނަށް  

ހަރަކާތްތެރި ދިރުއުޅުމުގެ މުހިއްމުކަން އެނގެއެވެ.  

ނަމަވެސް ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާއި ދުޅަހެޔޮ  

ތެރިކުރުމަށް  ސިއްހަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހޭލުން 

 މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރެވެއެވެ 

ޒުވާނުންނަށް ގައިން   75އާާބދީގެ % :28.2ޓާގެޓް  

ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާއި ހަރަކާތްތެރި ދިރިއުޅުމާއި  

 ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރެވިފައިވުން.

އިކޮނޮމިކް  

ހިސާބުތައް  ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުގެ ތަފާތު  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  

 ރީޖަނަލް ހޮސްިޕޓަލުން ބަލަހައްޓައެވެ.

ގެ ނިޔަލަށް ގައިން ގަޔަށް  2023 :28.3ޓާގެޓް  

ނާރާ ަބލިތައް ޖެހޭ ނިސްަބތް ދިރާސާ ކުރުމަށް  

 ތަފާސްހިސާުބތައް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް އެކުލަވައިލުން.

 ބޭނުން ކުރާ މީހުންގެ ނިސްަބތް މަދުކުރުންދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ   : 29 ޕޮލިސީ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން

އެނާރޖީ ޑްރިންކްސް އާއި ތައްޔާރީ ކާނާ ގެ  

ގެއްލުމާއި މަގުފަހިވާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކާއި  

ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ސިޓީގައި  

ްޕރޮގްރާމްތައް ގަވާއިދުން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި  

 ނުވެއެވެ. 

އަކީ އެނާރޖީ   75އާާބދީ ގެ % :29.1ޓާގެޓް  

ޑްރިންކްސް އާއި ތައްޔާރީ ކާނާ ގެ ގެއްލުމާއި 

މަގުފަހިވާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން 

 ހޭލުންތެރިވެފައިވާ ަބޔަކަށްހެދުން. 

 އެޑްމިން
ދުންފަތު އިސްތިއުމާލުން ލިބޭ ގެއްލުން ދިމާވާ ސިއްހީ   ✓  ✓  ✓

މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ ހޭލުންތެރި  ކަމުގެ ްޕރޮގްރާމެއް 

އަކީ ދުންފަތުގެ  75އާާބދީ ގެ % :29.2ޓާގެޓް  

އިސްތިއުމާލުން ލިޭބ ގެއްލުމާއި މަގުފަހިވާ ސިއްހީ 
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ސިޓީއަށް ނުހަނު ބޭނުން ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް އަދި  

މިފަދަ ހަރަކާތްތަކެއް ސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި  

 ނެތެވެ. 

މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިވެފައިވާ 

 ަބޔަކަށްހެދުން. 

 ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ޮބޑެތި ަބލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން   : 30 ޕޮލިސީ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ މުނިސިަޕލް
ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބަލިތަށް ޖެހޭ ސަބަބުތައް 

މަދުކުރުމަށް ގަވާއިދުން މޮނިޓަރ ކުރެވެމަކުން  

 ނުދެއެވެ. 

ގައިން ގަޔަށް އަރާ ަބލިތަށް ޖެހޭ   :30.1ޓާގެޓް  

 ސަަބުބތައް މަދުކުރުމަށް ގަވާއިދުން މޮނިޓަރ ކުރުން

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން
މައުލޫމާތު ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކާއި ބެހޭ  

ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮއް ދިނުމަށް ޕަބްލިކް ހެލްތު  

 ޔުނިޓުން ްޕރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. 

އަށް ގައިން ގަޔަށް  75އާާބދީގެ % :30.2ޓާގެޓް  

 އަރާ ބަލިތަކާއި ެބހޭ މައުލޫމާތު ލިިބފައިވުން 

 މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުންމަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން   : 31 ޕޮލިސީ 

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރާ ޒުވާނުން ސިޓީގައި   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ މުނިސިަޕލް

 އަންނަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ. 

އަލަށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަން   :31.1ޓާގެޓް  

 ފަށާ ޒުވާނުންގެ ނިސްަބތް މަދުކުރުން.

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ މުނިސިަޕލް
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔާފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  

މަދުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް  

 ކުރަމުންނުދެއެވެ. 

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ   :31.2ޓާގެޓް  

 ފަރާތްތަކުގެ ނިސްބަތް ދަށް ކުރުން.
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 ސިނާއަތްތައް ކުރިއެރުވުންމަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ   : 32 ޕޮލިސީ 

އިކޮނޮމިކް  

ޒުވާނުން މަސްވަރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ނެރުމަށް ސިޓީ   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  

 ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ. 

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް   :32.1ޓާގެޓް  

 ޒުވާނުންކަމުގައި ހެދުން އަކީ  60ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ %

އިކޮނޮމިކް  

 ✓ ✓ ✓  ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
ްޕބަލިކް ަޕރްއިވެޓް ާޕރޓްނަރޝިްޕގެ ތެރެއިން  

އައިސްްޕލާންޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުން  

 އެބަދެއެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް މަސްވެރިކަމާއި  2023 :32.2ޓާގެޓް  

 ތަރައްޤީކުރުން.ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތައް 

އިކޮނޮމިކް  

 ✓ ✓ ✓  ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ފުޅާ ކޮށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް  

އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ނުވާކަން  

 ފާހަގަކުރެވޭ. 

ގެ ކުރިން ތަފާތު ތިން  2026 :32.3ޓާގެޓް  

 ތަރައްގީކުރުންާބވަތެއްގެ މަސްވެރިކަން 

އިކޮނޮމިކް  

 ✓     ޑިވެލޮޕްމެންޓް  

ހޮނިހިރު ބާޒާރަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ކުރިއަށް ގެންދާ  

ބާޒާރެކެވެ. ބަޒާރު މިހާރުވެސް ހިނގަމުން އަންނަނީ  

އިހު ހިނގަމުން އައި ތަނުގައެވެ. ތަނުގެ އަސްލު  

ނުގެއްލޭފަދަ ބަޒާރެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކޮންސެްޕޓް  

 ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަދެއެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް ރަނގަޅު  2022 :32.4ޓާގެޓް  

 ޚިދުމަތްތަކަކާއެކު "ހޮނިހިރު ާބޒާރު" ތަރައްގީކުރުން
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އިކޮނޮމިކް  

   ✓   ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
ހޮނިހިރު ބާޒާރަށްގިނަ އަދަދެއްގެ އުފެއްދުންތައް  

ސެންޓަރެއް މިސިޓީއަށް ގެނަޔަސް ، ކަލެކްޝަން 

 ބޭނުންވެއެވެ، 

ގެ ނިޔަލަށް ސަރަހައްދުގެ  2024 :32.5ޓާގެޓް  

ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތަކަށް ރީޖަނަލް ކަލެކްޝަން  

 ސެންޓަރެއް ޤާއިމް ކުރުން.

އިކޮނޮމިކް  

 ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތައް ސިޓީގައި މަދެވެ.  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
އައު  75ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް % :32.6ޓާގެޓް  

 ވިޔަފާރި ތައާރަފްކުރުން.

އިކޮނޮމިކް  

 ✓  ✓ ✓  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ތަފާސް 

ހިސާުބ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ބަލެހެއްޓެމުން 

 ނުދެއެވެ.

ދަނޑުވެރިކަމާއި  ގެ ނިޔަލަށް 2026 :32.7ޓާގެޓް  

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ތަފާސް ހިސާުބ ބެލެހެއްޓޭނެ 

 ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން.

 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވާއި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރުކުރުން  : 33 ޕޮލިސީ 

އިކޮނޮމިކް  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
ވިޔަފާރިތަކަށް، ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުމަށް ހުރި  

 ފުރުސަތު ތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ނުދެވެއެވެ. 

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ  :33.1ޓާގެޓް  

ވިޔަފާރިތަކަށް، ވިޔަފާރި   75ތެރެއިން %

ތަރައްޤީކުރުމަށް ހުރި ފުރުސަތު ތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު 

 ދެވިފައިވުން 
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އިކޮނޮމިކް  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ހާއްސަ ވަރަށްގިނަ ތަކެތި އުފައްދަމުން  

އައި ނަމަވެސް ބްރޭންޑް ކުރެވިގެން އެތަކެތި މާކެޓް  

 ކުރުމަށް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ. 

ގެ ކުރިން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް 2024 :33.2ޓާގެޓް  

 ޑެއް އުފައްދައި މާރކެޓް ކުރުންޚާއްސަ ްބރޭން

އިކޮނޮމިކް  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
ވިޔަފާރިތައް އިތުރު ކުރުމަށާއި ފުޅާކުރުމަށް  

މަސައްކަތްތަކެއް ކައުންސިލް ފެންވަރުގައި ކުރިއަށް  

 ނުގެންދެވެއެވެ. 

ވިޔަފާރިތައް އިތުރު ކޮށް ރިޕޯރޓް ކުރާ   :33.3ޓާގެޓް  

  50ނިޔަލަށް %ގެ  2026ޖުމްލަ އާމްދަނީ 

 އިތުރުކުރުން

އިކޮނޮމިކް  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
ވިޔަފާރިތައް އިތުރު ކުރުމަށާއި ފުޅާކުރުމަށް  

މަސައްކަތްތަކެއް ކައުންސިލް ފެންވަރުގައި ކުރިއަށް  

 ނުގެންދެވެއެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް އައު ވިޔަފާރި   2026 :33.4ޓާގެޓް  

 30އާމްދަނީ %ސިނާއަތްތަކުން ރިޕޯރޓްކުރާ 

 އިތުރުކުރުން

އިކޮނޮމިކް  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
ނައިޓްމާރކެޓް ފަދަ ބާޒާރުތައް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  

ކުރިއަށް ނުގެންދިޔަ ނަމަވެސް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި، 

ސްކޫލްތަކުން ޖަމްބަލް ސޭލްފަދަ ބާޒާރުތައް ކުރިއަށް  

 ގެންދެއެވެ. 

ވިޔަފާރިތަކުގެ ކޭޝްފްލޯ ރަނގަޅުކޮށް  :33.5ޓާގެޓް  

މާރކެޓްކުރުމަށް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ނައިޓްމާރކެޓެއް 

 ޭބއްވުން 
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 ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތައް އިތުރުކުރުން   : 34 ޕޮލިސީ 

އިކޮނޮމިކް  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  

ޑިއުޓީ މާފު ވުމާއި ގުޅިގެން ސަރަހައްދީ   50%

ބަނދަރު މެދުވެރިކޮށް މުދާ ގެންނަ ފަރާތްތައް  

އިތުރުވެފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސަރަހައްދީ  

ބަނދަރު މެދުވެރިކޮށް މުދާ އެތެރެ ކުރާ ވިޔަފާރިތައް  

އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަން ފާހަގަ  

 ކުރެވެއެވެ. 

ހިންގާ ކުޅުދުއްފުށީގެ ވިޔަފާރިތައް  :34.1ޓާގެޓް  

ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރި މުއާމާލާތްތަކުގެ ނިސްަބތް  

 އިތުރު ކުރުން 50%

އިކޮނޮމިކް  

    ✓  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
މިހާރު ސަރަހައްދީ ބަނދަރުގައި، ބޮޑެތި ބޯޓު ފަހަރު  

ކައިރި ކުރވޭނޭ ގޮތެއް ނޯވެއެވެ. ވީމާ މަގަތު  

ފާލަމަކާއެކު ބޮޑެތި ބޯޓު ފަހަރުތައް ގާތް ކުރެވޭނެ  

 ތަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ްޕލޭން ކުރެވިފައި ވެއެވެ. ގޮ

ގެ ނިޔަލަށް ސަރަހައްދީ  2025 :34.2ޓާގެޓް  

 ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުން 

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތްތައް ކުރިއެރުވުން  : 35 ޕޮލިސީ 

އިކޮނޮމިކް  

ސިޓީގައި ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމްގެ ވިޔަފާރި އެންމެ   ✓ ✓ ✓  ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  

 އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ކުރިއަށް ގޮސްފައިނުވެއެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް  2023 :35.1ޓާގެޓް  

 ތައާރަފް ކުރުން.

އިކޮނޮމިކް  

ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅިފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  

ކުރެވިގެންދިޔުމަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް  

ގެ ނިޔަލަށް ފަތުރުވެރިކަމާއި  2023 :35.2ޓާގެޓް  

 ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
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ނުކުންނަން ބޭނުންވާ ފާރާތްތަކަށް ފުރުސަތުތައް އިތުރު  

 ވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ. 

އިކޮނޮމިކް  

  ✓ ✓   ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
ފަތުރުވެރިކަމަށް މީހުން ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ސްކިލް  

ޝޯރޓެޖް ވާ ދާއިރާތައް ބަލައި ސިޓީ ފެންވަރުގައި  

 މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ، 

ގެ ކުރިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ  2024 :35.3ޓާގެޓް  

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުންދާއިރާއިން މީހުން ިބނާކުރުމުގެ 

އިކޮނޮމިކް  

  ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
ހޯމް ސްޓެއި ޓުއަރިޒަމް ފެށިގެން ދިޔުމުން ވަކި ވަކި  

ގޭބިސީ ތަކަށް ނަފާ ކުރާ މިންވަރު އިތުރު  

 ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. 

 20ގެ ކުރިން، ރަށުގެ % 2026 :35.4ޓާގެޓް  

 ގޭިބސީ އަށް ލޯކަލްޓުއަރިޒަމްގެ ނަފާ ލިުބން 

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރުން  : 36 ޕޮލިސީ 

އިކޮނޮމިކް  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
ރަށަށް ްޕރޮޖެކްޓްތައް ލިބެމުން އަންނަ ވަރަކުން  

ވަޒީފާތައް އިތުރުވެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި  

އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތައް އިތުރުވާ މިންވަރުން އިތުރު  

 އުފެދެމުން ދެއެވެ. ވަޒީފާތައް 

ވަޒީފާ  1000ގެ ނިޔަލަށް  2026 :36.1ޓާގެޓް  

 އުފެދިފައިވުން 

އިކޮނޮމިކް  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
ވަނައަހަރު   2020ޤަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން  ✓

 ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް  2026 :36.2ޓާގެޓް  

 މަސައްކަތް ކުރުން ހުއްޓިފައިވުން ިބދޭސީން 
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 ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން  : 37 ޕޮލިސީ 

ސިޓީގެ މެހެމާންދާރީ ރަނގަޅު ކުރުމަށް ހަރަކާތަތައް   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ މުނިސިަޕލް 

 އިތުރު ކުރެވިފައި ވެއެވެ. 

ރަނގަޅުކުރުން، ސިޓީގެ މެހެމާންދާރީ  :37.1ޓާގެޓް  

 2026މިސްޓްރެޓަޖީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހަރަކާތްތައް 

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހާސިލްކުރުން

 ✓ ✓    މުނިސިަޕލް 
ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމުން ސަރަހައްދުގެ ހުރިހާ ރަށެއް  

ގުޅާލެވިފައި ވީނަމަވެސް، ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައިވަނީ  

 އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް ސަރަހައްދުގެ  2023 :37.2ގެޓް  ޓާ 

 ރަށްތައް ސްޕީޑް ފެރީގެ ވިޔުގައަކުން ގުޅާލުން

އިކޮނޮމިކް  

 ✓ ✓  ✓  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
ތައާރަފް ކުރުމަށް   ޚިދުމަތްަޕބްލިކް ޓްރާންސްޯޕޓް 

ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ  

ކުރެވެމުންނެވެ. އެގޮތުން ސްޓެކްހޯލްޑަރ  

 ބައްދަލުވުންތައް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް ޕަްބލިކް  2025 :37.3ޓާގެޓް  

 ޓްރާންސްޕޯރޓްގެ ނިޒާމް ތައާރަފްކުރުން

އިކޮނޮމިކް  

 ✓ ✓    ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޯޕރޓުން އާންމު ގޮތެއްގައި ކުރަނީ  

ދަތުރެވެ. މި އަދަދަކީ މި އެއަރޯޕރޓަށް    5ހަފްތާއަކު 

 އޮތް ޑިމާންޑާއި ބަލާއިރު ވަރަށް މަދު އަދަދެކެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް ކުޅުދުއްފުށީގެ  2023 :37.4ޓާގެޓް  

ޖައްސާ  އެއަރޕޯރޓްގެ ޚިދުމަތް ތަރައްގީ ކުރުމާއެކު 

 ފްލައިޓްތައް އިތުރުކުރުން 
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އާއި   19ދަތުރު ފަތުރާއި ގުޅޭ ތަފާސް ހިސާބު ކޮވިޑް  ✓ ✓    މުނިސިަޕލް 

 ގައި ބެލެހެއްޓުނެވެ. 2020ގުޅިގެން 
ގެ ނިޔަލަށް ދަތުރު ފަތުރާއި  2023 :37.5ޓާގެޓް  

ގުޅޭ ތަފާސް ހިސާުބ ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް 

 ޤާއިމްކުރުން

 ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި އާދަކާދަތައް ކުރިއެރުވުން  : 38 ޕޮލިސީ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން
ޘަޤާފީ ކަންކަން ޑޮކިއުމަންޓް ކުރެވި ފައެއް 

ނެތެވެ. ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޘަޤާފަތް ދިރުވާ 

 އާލާކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގިފައިނުވެއެވެ.

ކަންކަން  ގެ ނިޔަލަށް ޘަޤާފީ  2025 :38.1ޓާގެޓް  

ޑޮކިއުމަންޓް ކުރެވި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޘަޤާފަތް  

ދިރުވާ އާލާކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގަން 

 ފެށިފައިވުން 

 ތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން   : 39 ޕޮލިސީ 

ތަންތަން ފާހަގަ  ަބއެއް އާސާރީ ތަރިކަ އާއި  ✓ ✓  ✓ ✓ އެޑްމިން

 ނުކުރެވުމުގެ ސަަބުބން ނެތިގޮސްފައެވެ.

ގެ ނިޔަލަށް އާސާރީ ތަރިކަ އާއި  2026 :39.1ޓާގެޓް  

ތަންތަން ދެނެގަނެ ތަރައްގީކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް 

 ހަމަޖެއްސިފައިވުން

އިކޮނޮމިކް  

   ✓ ✓  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
ނަމަވެސް    .މިއުޒިއަމްއެތް ނެތެވެމިސިޓީގައި ރަސްމީ 

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ޤަދީމީ ތަކެތީގެ ކަލެކްސަންއެއް  

 އާންމުންނަށް ދެއްކުމައްޓަކައި ރައްކާކޮއް ބަލަހައްޓައެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް މިއުޒިއަމްއެއް   2025 :39.2ޓާގެޓް  

 ޤާއިމް ކުރެވިފައިވުން
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ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ހިމާޔަތް ކުރާނެ  ގުދުރަތީ  ✓    ✓ މުނިސިަޕލް 

 ތަކެއްޗާއި ތަންތަން ގަޑައެޅިފައި ނެތެވެ 

ގެ ނިޔަލަށް ގުދުރަތީ ތަރިކަ 2026 :39.3ޓާގެޓް  

 ހިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓެމުން ދިޔުން

 ދިވެހިަބސް ދިރުވައި އާލާކުރުން  : 40 ޕޮލިސީ 

އަދަިބއްޔާތު ދިރުވާ އާލާކުރުމަށް ދިވެހި ަބހާއި  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން

 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ނުގެންދެވެއެވެ.

އިން ފެށިގެން ދެމެހެއްޓެނިވި   2022 :40.1ޓާގެޓް  

ގޮތެއްގައި ދިވެހި ަބހާއި އަދަިބއްޔާތު ދިރުވާ 

 އާލާކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަން ފެށިފައިވުން 

 

 ަބދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަަބުބން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުންމޫސުމަށް އަންނަ   : 41 ޕޮލިސީ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ އާއި ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި  

ކަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އާންމު ހޭލުންތެރިކަން ވަނީ  

 އިތުރުވާން ފަށާފައެވެ، 

ގެ ނިޔަލަށް ކުޅުދުއްފުށި 2026 :41.1ޓާގެޓް  

ސިޓީއަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި، ދިރިއުޅެން އަރާމު، 

 ތިމަވެއްޓާއި ރައްޓެހި ސިޓީއަކަށް ހެދުން.

އިކޮނޮމިކް  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
ރަށުގެ ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލް ތަކުގައި ސޯލަރ ެޕނަލް  

 ހަރުކުރުމަށް ްޕރޮޖެކްޓެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ 
ނިޔަލަށް އިޔާދަކުރަނިވި  ގެ 2026 :41.2ޓާގެޓް  

ހަކަތަ އުފައްދާ، ކައުންސިލުން ހަކަތައަށްކުރާ ހޭދަ 

 ކުޑަކުރުމަށް މަޝްރޫއުއެއް ހިންގިފައިވުން.
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 ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން  : 42 ޕޮލިސީ 

 ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ްޕލޭނެއް ހެދިފައި ނެތެވެ.  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން

އަހަރު ނިމޭއިރު ، ވަނަ  2022 :42.1ޓާގެޓް  

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަކީ ކާރިސަތަކަށް 

ތައްޔާރުވުމުގެގޮތުން ޑިޒާސްޓަ މެނެޖުމެންޓް ޕްލޭން  

 އެކުލަވައިލާފައިވާ ސީޓީ އަކަށްވުން

 ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި، ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން   : 43 ޕޮލިސީ 

ފަރާތްތައް ހޯދާ  ރަށުގެ ގޮޑުދޮށުން ވެލި ނަގާ    ✓  ✓  މުނިސިަޕލް 

 ޖޫރިމަނާކުރުމާއި ނަސޭހަތް ދެވެމުން ދެއެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ 2025 :43.1ޓާގެޓް  

ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ހައްލެއް 

 ހޯދިފައިވުން 

 ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ރައްޔިތުންނަށް ޭބނުންހިފޭފަދަ ތަންތަން ގޮތުގައި މެނޭޖްކުރުން ރަށުގެ އިހްތިޞާސް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތައް   : 44 ޕޮލިސީ 

އިކޮނޮމިކް  

ކަނޑުފަޅު ސަރަހައްދުގެ މެނޭޖުމެންޓް ްޕލޭން އެއް   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  

 ސިޓީގައި ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.

ކުރިން  ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2023 : 44.1ޓާގެޓް  

ކަނޑުފަޅު ސަރަހައްދުގެ މެނޭޖުމެންޓް ްޕލޭން ހެދުން އަދި  

 ތަންފީޒުކުރުން 
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 ރަށުގެ ދިރުންތަކުގެ ނަސްލާއި ޤުދުރަތީ ވަސީލާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުން  : 45 ޕޮލިސީ 

ޤުދުރަތީ ވެށީގައި ހިމެނޭ ދިރުންތަކުގެ ދަފުތަރެއް    ✓ ✓ ✓  މުނިސިަޕލް 

 ނެތެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރަށުގެ  2025 :45.1ޓާގެޓް  

ޤުދުރަތީ ވެށީގައި ހިމެނޭ ދިރުންތަކުގެ ދަފުތަރެއް 

 އެކުލަވައިލުން

 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން  : 46 ޕޮލިސީ 

ރުއް ގަސްތަކަށް ޖެހޭ ބަލިތަކާއި މެދު ރައްޔިތުންގެ   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން

 ހޭލުންތެރިކަން ކުޑައެވެ. 

އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ، ވަނަ  2024 :46.1ޓާގެޓް  

މީހުންނަކީ ރުއްރުކާއި ގަސްގަހަށްޖެހޭ  50އާާބދީގެ %

 ބަލިތަކައް އަހުލުވެރި ަބޔަކަށްހެދުން

 އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން   : 47 ޕޮލިސީ 

އިކޮނޮމިކް  

  ✓    ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
ގޮންޖެހުންތަކަކީ  މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ހުރި  

ކޮބައިކަން ބެލުމަށް ސިޓީގެފެންވަރުގައި ދިރާސާ  

 ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ، 

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި މިންތީގެ  :47.1ޓާގެޓް  

 2022ހަމަހަމަކަމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮަބއިކަން 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ދެނެގަތުން 

އިކޮނޮމިކް  

 ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
✓ 

✓ ✓ ✓ 
މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާއި ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި 

ޤަވައިދުތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުމަށް މަސައްކަތް  

 ކުރެވިފައިނުވެއެވެ.

ވަޒީފާޔަށް ނުދާ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން   :47.2ޓާގެޓް  

، ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް، 2024މީހުންނަކީ  %75
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މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާއި ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި 

 ޤަވައިދުތަކަށް އަހުލުވެރި ަބޔަކަށް ހެދުން

 ✓ ✓ ✓ ✓  އެޑްމިން
މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާއި ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި 

ރުމަށް މަސައްކަތް  ޤަވައިދުތަކަށް އަހުލުވެރި ކު

 ކުރެވިފައިނުވެއެވެ.

ވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭ އަންހެނުންގެ   :47.3ޓާގެޓް  

ވަނަ އަހަރުގެ  2024މީހުންނަކީ،  75ތެރެއިން %

ނިޔަލަށް، މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާއި ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި 

 ޤަވައިދުތަކަށް އަހުލުވެރި ަބޔަކަށް ހެދުން

 ދާއިރާއަކުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުން ހުރިހާ   : 48 ޕޮލިސީ 

އިކޮނޮމިކް  

 ✓    ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  
ވަޒީފާގެ މައިދާނުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން 

އޮތްގޮތް ދެނެގަތުމަށް ސިޓީ ފެންވަރުގެ 

 ދިރާސާއެއް ހެދިފައި ނެތެވެ.

އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ވަނަ  2022 :48.1ޓާގެޓް  

ވަޒީފާގެ މައިދާނުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން އޮތްގޮތް  

 ދެނެގަނެވިފައިވުން 

އިކޮނޮމިކް  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  

އަމިއްލަ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ މީހުންގެ 

އުފެއްދުންތައް އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ިބޒްނަސް 

ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަސް، ސެންޓަރުން 

އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މި މަސައްކަތް  

 ކުރެވެމުން ނުދެއެވެ.

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022 :48.2ޓާގެޓް  

 50އަމިއްލަ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ މީހުންގެ %

މީހުންނަށް އެމީހުންގެ އުފެއްދުންތައް 

 އް ފަހިކޮށްދިނުން އިސްތިހާރުކުރެވޭނެ ގޮތްތަ
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ކޯސްތަކުގެ އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރަން    ✓ ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން

 ޖެހެއެވެ. 

ޓިވެޓް ސެންޓަރުގެ ކޯސްތަކުގައި   :48.3ޓާގެޓް  

 30ަބއިވެރިވާ އަންހެނުންގެ ނިސްަބތް މަދުވެގެން %

 އަށް އިތުރުކުރުން

 

 ޕްލޭނިންގ، ަބޖެޓިން ފައިނޭންޝް އަދި ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނިޒާމްތައް ހަރުދަނާކުރުން  : 49 ޕޮލިސީ 

ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ަބޖެޓް 

 ކުރެވެމުން ދެއެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް ޕްލޭނިންގ،   2023 :49.1ޓާގެޓް  

ަބޖެޓިން ފައިނޭންސް އަދި ޖެނެރަލް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނިޒާމްތައް ތަރައްޤީކޮށް 

 ހަރުދަނާކުރުން

މަސައްކަތްތަކެއް  މުވައްޒަފުންގެ މޯޓިވޭޝަނަށް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން

 އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވެއެވެ. 

އައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ މު  :49.2ޓާގެޓް  

ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ޤަވައިދުން  

 90ކޮންމެ އަހަރަކަށް ރޭވިފައިވާ ޚަރަކާތްތަކުގެ %

 ހާސިލްކުރުން
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 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ަބޖެޓް 
ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު އިތުރު ކުރުމަށް 

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހެއެވެ. މިހާރު ކައުންސިލްގެ  

މާލިއްޔަތަށް އަހަރަކު ލިބެނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ  

 އަދަދެއް ނޫނެވެ. 

ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތަކާއި އިދާރީ  :49.3ޓާގެޓް  

ކަނޑައެޅިފައިވާ ހިންގުމަށް ޭބނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް 

 ހާސިލްކުރުން 75ޚަރަކާތްތަކުގެ %

 އި ޤަވައިދުން އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުން ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ެބލެހެއްޓުމާއި ރަޖިސްޓްރީ އަދި ހުއްދަތަކުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުން އަދި ދަފްތަރުތައް އެކުލަވާލަ  : 50 ޕޮލިސީ 

އިކޮނޮމިކް  

ޑިވެލޮޕްމެންޓް /  

ޑްމިން /   އެ

މުނިސިަޕލް /  

 ބަޖެޓް

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ސެކްސަންތަކުގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ  

މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ރަށުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް  

އަދި ދަފްތަރުތައް އެކުލަވާލެވިފައި ވީ ނަމަވެސް  

 އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުމުން ނުގެންދެވެއެވެ. 

ނިޔަލަށް ރަށުގެ ތަފާސް ގެ  2023 :50.1ޓާގެޓް  

ހިސާުބތައް ެބލެހެއްޓުމާއި، ރަޖިސްޓްރީ އަދި  

ހުއްދަތަކުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުން އަދި 

ދަފްތަރުތައް އެކުލަވާލައި އަދާހަމަކޮށް ބަލަހައްޓާނެ 

 ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުން 

 އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް   : 51 ޕޮލިސީ 

މިހާރު ލިޔެކިޔުންތައް ސްކޭން ކުރުމަށްފަހު ޖެމްސްއަށް   ✓ ✓ ✓   އެޑްމިން

 އެޓޭޗް ކުރެވެމުން ދެއެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލް  2023 :51.1ޓާގެޓް  

އިދާރާގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓާ ނިޒާމް ޤާއިމް 

 ކުރުން  
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 ކައުންސިލް އިދާރާ މުވައްޒަފުންނަކީ ޒަމާނީ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސްކިލް އަދި ޓެލެންޓް ލިިބފައިވާ ވޯރކްފޯސްއަކަށް ހެދުން  : 52 ޕޮލިސީ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން
ސާރވިސް އިންސްޓިޓުއުސަން އިން ކުރިއަށް  ސިވިލް 

ގެންދާ ޓްރޭނިން ްޕރޮގްރާމްތަކުގައި އިދާރާގެ  

މުވައްޒަފުން ދަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް  

 މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ޓްރެއިނިންގ ބޭނުންވެއެވެ. 

މުވައްޒަފުންނަށް ޭބނުންވާ ޓްރެއިނިންގ  :52.1ޓާގެޓް  

 75ހަރަކު ހަދާ ޕްލޭންގެ %ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކޮންމެ އަ

 ހާސިލްކުރުން

 ސްމާޓް ސިޓީ ކައުންސިލް )ޚިދުމަތްތައް އޮޓޮމޭޓް ކޮށް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުން(  : 53 ޕޮލިސީ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން
ކައުންސިލުން ދެވޭ ގިނަ ޚިދުމަތްތަށް އޮންލައިން  

ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ދެވެމުން ނުދެއެވެ. ނަމަވެސް  

އޮންލައިން ނިޒާމަކަށް ޚިދުމަތްތަށް ފެއްތުމަށް  

 މަސައްކަތްތަކެއް އަންނަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލް  2023 :53.1ޓާގެޓް  

އިދާރާއިން އޮންލައިންކޮށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ހުރިހާ  

ޚިދުމަތެއް އޮންލައިން ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން

ވެްބސައިޓްއެއް ފަރުމާކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް، 

ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތްތައް ވެްބސައިޓް މެދުވެރިކޮށް 

 ދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.

ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލް  2023 :53.2ޓާގެޓް  

އިދާރާގެ ވެްބސައިޓް ޒަމާނީކޮށް ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތަކަށް 

 ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުންބޭނުންވާ 

އިންޓާނަލް ހިންގުމާއި ގުޅޭ ްޕލެޓްފޯރމްތައް އިތުރަށް   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން

 ޤާއިމްކޮށް ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހެއެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލް  2023 :53.3ޓާގެޓް  

އިދާރާގެ އިންޓަރނަލް ހިންގުމާއި ގުޅޭ ޕްލްޓްފޯރމްތައް 

 ޤާއިމް ކުރުން
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މީސް މީޑީއާގެ ޒަރިއްޔާއިން ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެޑްމިން

 ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުން ދެއެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލް 2023  :53.4ޓާގެޓް  

ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ގުޅުވައިދީ  އިއިދާރާއާ

 މުއާސަލާތު ކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް
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 ބެލުން   ހިނގަމުންދާގޮތް   ޕްލޭން   ތަރައްޤީގެ   އަހަރަށް   އަހަރުން 

ޙަރަކާތްތަކުގެ   ތަރައްޤީގެ  މަޝްރޫއުތަކާއި  ހިންގާ  ފަރާތްތަކުން  އެހެނިހެން  ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލުންނާއި 

މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލުން ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ. ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ  

ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމަށް    ،ކުރެވުނު މިންވަރު ވަޒަންކޮށް ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރެވުނު މިންވަރާއި ނަތީޖާ ހާސިލު

ފާހަގަކޮށް  ހުރަސްތައް  ގޮންޖެހުންތަކާއި  މިރިޕޯޓުގައި    ،ހުރި  ކަންތައްތައް  ހުރި  ރަނގަޅުކުރަން  ކުރިއަށް 

ބަލައި   ނުހިނގާގޮތް  ހިނގާ  ވާކަންތައް  ޕްލޭންގައި  ތަރައްޤީގެ  އެކުލަވާލުމުގައި  މިރިޕޯޓް  ހިމަނާނެއެވެ. 

 ންކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފްރޭމްވޯކް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.  ވަޒަ

 

   ރިޕޯޓް   ފައިނަލް   އަދި   ރިވިއު   މިޑްޓަރމް 

މިޑްޓާމް ރިވިއުއެއް   ކަންތައްތައް ތަންފީޒުވަމުންދާ ގޮތުގެ  ޕްލޭންގައިވާ  ވަނަ އަހަރުގެ    2023ތަރައްޤީގެ 

 ،ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ނަތީޖާ ހާސިލުވެފައިވާ މިންވަރުދެނެގަނެ މެދުތެރޭގައި ކައުންސިލުން ހަދާނެއެވެ. އަދި  

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ފައިނަލް ރިވިއު ހަދާނެއެވެ. މިގޮތުން ހަދާ މިޑްޓާމް    2026

ދާނެއެވެ.  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތައް ހާސިލުކުރެވެމުންދާ މިންވަރާއި ހަލުވިކަން ހާމަވެގެން   ، ރިވިއުގައި

އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ މެދުތެރެއިން އެއްވެސް ހާލަތަކަށް ބަދަލުއައުމާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް  

 ސިޔާސަތަކަށް ނުވަތަ މަޤުޞަދަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނަމަ މިކަންތައްވެސް ރިވިއުގައި ފާހަގަކުރާނެއެވެ. 

ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި    ،ރިން ފައިނަލް ރިވިއު އެކުލަވާލައިތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކު

 ކުރެވުނު ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި އާތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ.


