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 ރައީސްގެ ބަޔާން
ކަމެއް ހެޔޮގޮތުގައި ކުރުމަށް އެކަމެއް ޕްލޭންކޮށް ރޭވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ކަމަކުން ނުކުމެދާނެ ނޭދެޭވ 
އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމާއި، ހަލުވި ދުވެލީގައި އެކަމެއް ކުރުމަށް ޕްލޭން ކުރުމަށްވުރެ ވަކިން މުހިންމު ދެވަނަ ކަމެއް 

 ނޯންނާނެއެވެ. 

ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ އެރަށުގެ ތަރަށްޤީެގ  މިއީ
ޕްލޭނެވެ. ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ އުތުރުން އެންމެ އާބާދީ ބޮޑުރަށަށް ވެފައި، އުތުރުގެ ތިން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ އެތައް 

ކައި ަހފްތާއަކު އެތަށް ފަހަރަކު އަރައި ފައިބާ ރަށަކަށް ވީ ހިނދު ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކެއް ފުއްދުަމށްޓަ
އިތުރުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ހިދުަމތްތައް ލިބިަގތުމަށް އަްނނަ އެެހން ރައްތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ަފސޭހަ ގިނަ ހިދުމަތްތަކެްއ 

 މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.  ދެވޭނޭ މިސްރާބަށް މި ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރެވޭތޯ

ކުރިއެރުމާއި ތަރަށްގީ ހެޔޮމަގަށް ސީދާ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ އެތަނެއްގެ ހާލަުތ 
ދެނެގަތުމެވެ. މިހާލަތު ެދނެގަުތމަށްޓަކައި ސާވޭ ތަކުގެ އިތުރުން ކަމުވޮށިވެގެންވާ އެތަށް ފަާރތަކާއިއެކު ބައްދަލުވުންތަްއ 
ބޭއްވިފައިވާނެއެވެ.  މި ޕްލޭންގައި ރަށަށް މިހާރު ދިމާވަމުން އަންނަ މައިގަނދު ދަތިތައް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާްނ 

 ކޮށްފައިވާނެއެވެ. ރަށުގެ ހާލަތު ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައި ވާނެެއވެ.

ލް ކުރަން ބޭނުންވާ ތަރައްގީެގ މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލައި ކުޅުދުއްފުށިން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ތެރޭ ހާސި
އުސްމިންތައް މި ޕްލޭންގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. އިޖްތިމާއީ، އިގްތިސާދީ އަދި ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ފަދަ 

އް ދާއިރާތަކުން ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުން ދެކެން ބޭނުންވާ މާދަމާ ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އަދި ހަމަ މިއާއިއެކު މި އުސްމިންތަ
ހާސިލް ކުރުމަށް ކުރަށް ރާވާފަިއވާ މަސައްކަތްތަކާއި، އެ މަސައްކަތްތައް ކުރަން ރާވާފައިވާ ފަާރތްތައްވެސް މިޕްލޭންގައި 

 ތަފްސީލުކޮށް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

ނޑިތައް ހާސިލްކޮށް ޒަމާނީ ތަރަށް ނޑުދަ ގީގެ ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދަކީ މި ޕްލޭންގައި ތަރައްޤީގެ ލަ
 ފަސޭހަތައް ރަށުގެ އަދި ރަށުން ހިދުމަތް ލިބިގަްނނަ ރައްޔިތުންަނށް ފޯރުކޮށް ދެވޭ ރަށެއްކަމުގައި ހެދުމެވެ.

އަހަރު ދުވަހުގެ ތަރަށްޤީ ޕްލޭން އެކުލަވާލާފައިވަނީ މި ކައުްނސިލް އިދާރާގެ  05ކުޅުދުއްފުށި ކުރިއަށް އޮތް 
ރާގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ހެންކަމުން މި އިދާމުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކުއެވެ. އެ

ނޑުގެ ދުޢާއަކީ މާތްވަރަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ.  ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތަށް ކުޅުދުއްފުށްޓަށް هللا އަޅުގަ
 އަދަށްވުރެ ފަހި މާދަމައެއް މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ.

 

  ސަން އްލަޠީފް ޙަޢަބުދު

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ކުޅުދުއްފުށީ 
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 ތަޢާރަފް 
( ހިމެެނއެވެ. ިމ  4951ފިރިހެން  4733މީހުން )ައންހެން  9684އާާބދީގައި  ކުޅުދުއްފުށްޓަކީހދ.   

އަށްވުރެ  1200ޕަސަންޓް މީހުން ދިރިއުޅެމުންދަނީ ރަުށގައެވެ. މީގެ އިތުރުން މިރަށުގައި ދޭސީ  93އާބާދީގެ ތެރެއިން %
ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާއިރު މީހުން  2187އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅެއެވެ. މިރަށުން   800ގިނަ މީހުންނާއި  ބިދޭސީ 

ރަށުގެ މިގޯތި އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ފަޅަށް އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  710މީގެ ތެރެއިން ގޯތީގައެވެ.  1477ދިރިއުޅެނީ 
ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް  2017 ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ވަރަށްއާބާދީ  އިތުރުވާ 

ފިރިހެުނންނެވެ. މީހުން އިތުރުާވ  5011ައންހެނުންނާިއ،  4816މީހުންނެވެ އެއީ  9827ކުޅުދުއްފުށީގ އާބާދީ އަކީ 
ވަަނ  2018ހުންނެވެ. ިމނިސްބަތުްނ އިތުރުވާނަމަ މީ 18ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު މިހާރު ިއތުރުވަނީ އެވްރެޖްކޮށް މަހަކު 

 އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ކުޅުދުއްފުށީގެ އާބާދީ ދިހަހާުހން މައްޗަށް ދާނެއެވެ.

ނޑުގޮތެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ  ކުޅުދުއްފުށީގެހދ.     ވިޔަފާރިއާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަްނ ރައްޔިތުން މައިގަ
ފޫްޓ  1200ލަފާ ުފރުމަށްޓަކައި   ފަުތރުގެ ދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކާއި، ަސރުކާރު ވަޒީފާތަކުގައެވެ.ދާއިރާގެ މަސައްކަތާއި، ދަތުރު

 ބަނދަރެއް ވަނީ ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްދެއްވާފައެވެ.  400ދިގު 

ތަޢުލީމީގޮތުން ބަލާއިރު މިރަަށކީ ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމުން ފެށިގެން މަތީ ތާއުލީމްގެ ހަރުފަތްތަކަށް   
 10އެގޮތުން ސަރުކާރުން ހިންގަވާ ފައުންޑޭސަން ިއންފެށިގެން ގްރޭޑް ވާސިލްވެވޭނެ މަގު ފަހިވެފައިާވ ރަށެކެވެ. 

އާއިހަމައަށް ިކޔަވައިދެއްވާ ސްކޫލެއްގެ  7ންފެިށގެން ގްރޭޑް އާއިހަމައަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލަކާއި، ފައުންޑޭޝަްނ ސްޓޭޖު
ތަޢުލީްމ ޔުނިވަރސިޓީ އިތުރުން ސާނަވީ އަދި މަީތ ސާނަވީ އަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލެއް ިހންގަމުން ގެންދެއެވެ. މީެގ އިތުުރން 

 ހިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަހުންނާއި ވިލާކޮލެޖް އަދި މައިކޮލެޖްގެ ކެމްޕަސްތަކުން ފަ

ޓް ހެދުމާއި، އައިޑިކާޑު ދުމަތްތަކަށް ބަލާއިރު ޕާސްޕޯނިހެން ރަށްވެހިކަމުގެ އަސާސީ ޚިއިދާރީ އެހެ  
ހެދުމުގެ ޚިދުމަތް ވަނީ ލިބެންފަށާފައެވެ. އަދި އެކިއެކި ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޚިދުމަތާއި، ދައުލަތަށް 

ކިއެކި ޓެކްސަތައް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އިމިގްރޭޝަން ދައްކަވަންޖެހޭ އެ
ނޑުގެ ލައިސަންސް ޚީދުމަތް ލިބެން ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ޚިދުމަތްތަކާއި، އެއްގަމާއި ކަ

މަތްތައް ލިެބން ުހންނަ ތަކެއްގެ ސިއްޚީ ޚިދުމަތަށް ބަލާއިރު ުކޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަީރ ޚިދު  
ގޮތުގައި ހެދުމަށް އިންޑިއާގެ ނިމުސްހޮސްޕިޓަލާއި، ހަވާލުކުރެވި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށް 

 އެބަދެއްވެ.
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 ތަޞައްވުރު 
ޤަވާިޢދުތަކަށް   ޤާނޫނާއި  ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމުދީނާއި   ކުޅުުދއްފުށްޓަކީދެުކނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ   ..

ދުޅަހެޔޮ  ލިބިފައިވާ  ޒަމާނީ ަތޢުލީމާއި ތަމުީރން އިޖުތިމާީޢ އެންމެހާ އަގުތަކަށް ހުރުމަްތތެިރކޮށްހިތާ ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިާތ، 
ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުގެ ދާއިރާއިން ފުދުންތެރި، ރައްޔިތެއް  ދިރިއުޅޭ  އިޤުތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާއީ ގޮތުން 

  ތަރަށްޤީވެފައިވާ، ރައްކާތެރި ވެްއޓެއް ލިބިފައިވާ ރަށަކަށްވުން.
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 ޗާޓް  ރަށުގެ 
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 ފުރަތަމަ ބައި 
 ރަށު ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް 
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 ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް  ރަށު 
  ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކަކީ:

ސަޢުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ރަށުގައި ހުރި ހުސްބިންތަކުގައި އިންވެސްޓްކުުރމަށް ފުރުޞަތު އިންވެސްޓް ކުރަން . .1
 ހުޅުވިފައިވުން.

 ގަސްހުރުމުން ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ނަފާލިބެްނހުރުން. ރަށުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއް .2
 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޒުވާނުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން ދިއުން. .3
 ކާރު މުއައްޞަސާތަށް ރަށުގައި ހުރުން.ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ސަރު .4
 ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތައް ހުރުން .5
 މަތީތަޢުލީމް ދޭ މަރުކަޒުތައް ރަށުގައި ގާއިމްވެފައި އޮތުން. .6
 އިންޓަނޭޝަަނލް ޕޯޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރުން  .7
 ބޮޑު އާބާދީއެއް އޮތުން. .8
 ރަށުގައި ބަނދަރެއް އޮތުން  .9

އަތޮޅުތަކުގެ ިގނަ ބަޔަކު އަބަުދ އައިސް އަތޮޅާއި،ކައިރި  .10
 ގޮސްއުޅޭ ރަށަކަށް ވުން

 ގިނަ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކެއް ގާއިމުވެފައި އޮތުން .11
ރަށުގައި ރައްކާތެރި ބޯފެނާއި ަނރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ޤާޢިމް ވެފައި  .12

 އޮތުން 
 މާލެދަތުރުކުރާ ބޮޑެތި އޮޑިދޯނިފަަހރު ހުރުން .13
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 ތަރައްޤީއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް  ރަށު 
ނޑު ގޮންޖެހުންތަކަކީ:ރަ  ށު ތަރައްޤީއަށް ހުރި މައިގަ

 ރަށުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ކުނިނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިފައި ނެތުން.  .1
ނޑިންމަ ބައްތިއެއް ޖެހޭެނ  .2 ލޯކަލް ބަނދަރުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ކަ

ނޑި  ންަމ ފައިކަށި ލެވިފައި ނެތުން އިންތިޒާމެއްގެ މަތިން ކަ
 ސަރަހައްދީ ބަނދަރަށް އަންނަ ޯބޓްފަހަރު މަދުވުން. .3
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެްނމެ އެކަށީގެންވާގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެވެމުން  .4

 ނުދިއުން.
 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޒުވާނުން ނިކުންނަލެއް މަދުވުން. .5
ނޑުވެ .6  ލިބެންެނތުން. ނާ ރަށުންަގސްކާން ބޭނުންވާ ބޭހާއި ރިދަ
އޮޑި އެހެލާ ސަރަހައްދުގެ ފައިކަށި ކުރުވުމުން ރަށުގައި ހަދާފައިވާ ބަނދަރުެގ  .7

ނޑު ފައިބައިގެން ދިއުން   އެސަރަހައްދު ގިރަމުންގޮސް ބަނދަރަށް ފަސްގަ
  ބަނދަރު ތިަލވުން. ރަށުގައި ހަދާފައިވާ  .8
 ގެ ރޮނގުން ޒަމާނީ ތައުލީމާއި ތަމްރީން ލިބިފައި ނެުތްނ. މިރަށުގައި ވިޔަފާރި ކުރާފަރާތްތަކަށް ވިޔަފާރީ .9

 މަތީ ތަޢުލީމް ހާޞިލްޮކށްގެން ިތބި މީހުން ރަށުގައި މަދުވުން. .10
އަދި ލޯކަލް ޓްއަރިޒަމް ރަށުގައި އަދި ސަރަހައްދުގައި ޓްއަރިޒަމް  .11

 ގާއިމްވެފައި ނެތުން 
 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް މަދުވުން. .12
 ބޭުނންުކރުން.ޒުވާނުން މަސްތުވާތަކެތި  .13
 އިންވެސްޓަރުން މަދުވުން. .14
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 ރަށުގައި ހުރި މުހިންމު ވަޞީލަތްތައް 
ަތއްލޯކަލް އިްންސޓިޓިއުޝަން  

 އިދާރާ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ .1
   އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ .2
  ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް .3
 ހދ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު .4
  އަފީފުއްދީން ސްކޫލް  .5
  ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް .6
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝްން ކުޅުދުއްފުށީ ބްރާންޗް .7
 ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސްސްޓޭސަން  .8
 އެމް އެން ޑީ ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯސްޓް  .9

 މީރާ އޮފީސް  .10
  މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފީސް .11
 ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯސްޓް އޮފީސް  .12
 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް .13
 އުތުރުގޮފިދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓްގެ  .14
 ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯޓް ލިމިޓެޑް  .15
 ދިރާގު ކުޅުދުއްފުށީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރ .16
 އުރީދޫ އޮޕަރޭޝަންސް އޮފީސް  .17
 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސް  .18
 އެލައިޑް އިންޝުއަރެސް އޮފީސް  .19
 މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް  .20
 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ކުޅުދުއްފުށީ ބްރާންޗް  .21
 ސަރވިސް ސެންޓަރމަންޓް ޑިވެލޮޕްބިޒްނަސް  .22
 ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ .23
 އެސް.ޓީ.އޯ ފާރމަސީ  .24
 އެސް.ޓީ.އޯ ފިހާރަ  .25
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ޢިއްޔާ ަޖމާޢަތްތައްޖަމު  
 ކުޅުދުއްފުށީ ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާ .1
 މަގުލަސް ކްލަބް .2
 ރެހެންދި ޖަމިއްޔާ  .3
 ޔޫތު ރިކުރިއޭޝަން ކްލަބް .4
 ޖަމިއްޔަތުން ނޫރު .5
 ސޮސައިޓީ ފޯރ ކުޅުދުއްފުށީ ޔޫތް  .6
 ޖިގްޒެގް ފޯރ ޔޫތު ލިންކޭޖް .7
 ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިންގެ ޖަމިއްޔާ .8
 ކުލަބު ވީއާ ވަން .9

 އިޖުތިމާޢީ ގުޅުން .10
 ރެޑްކުރެސެންޓްގެ ހދ ގޮފި .11
 އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ ކަލްޗަރ އެންޑްސޯޝަލް ކޯޕަރޭޝަން .12
  ޑީ.އެލް.ޑީ .13

 

 ވަކިވަކިފަރުުދންގެ ހުނަުރެވރިކަން 
 ރަށުގައި ތިބިކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަުކރަން. ސަރުވަޑާން ކުރާ މީހުންކިއް .1
 ތެދުއި ވަޑާންކުރާ ހުނަރުވެރިން ތިބިކަން ފާހަގަކުރަން. .2
 ނޭރުން.މެކޭނިކަލް އިންޖީ .3
 ރާނާ ޢިމާރާތްކުރާ މީހުން.  .4
 ޑައިވަރުން.  .5
 ފެހުމާއި މާޖެހުމުގެ ހުނަރުވެރި މީހުން  .6
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 ކަނބުރުވެރިން. .7
 ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގެ މީހުން .8
 ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިން.އެކިކަހަލަ  .9

 ލިޔެލާޖެހުމުގެ ހުނަރުވެރިން  .10
 މަސްވެރިން .11
 އިލެކްޓްރީޝަނުން  .12
 އިންޖިނޭރުން  .13
 ކުރެހުންތެރިން  .14
 އަތްކަންކުރާމީހުން  .15
 ކޭކުއަޅާ މީހުން .16
 ކައްކާއިން .17

 
 

 އެެހނިހެން ަވޞީލަތްތައް 
 އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް ފުރުޞަތު ބޮޑު ރަށަކަށްވުން 

 ތަޢުލީމަށާއި، ސިއްހީފަރުވާއަށް ީމހުން އައުން ގިނަ ރަށަކަށްވުން 

 ލޯކަލް ޑުއަރިޒަމްގެ ހަރަކާތްތައް ގިނައިން ހިންގިދާނެ ފުރުަޞތު ފަހިރަށަކަށްވުން 

ގޮސްވާ އަތޮޅުގެ ރައްޔަތުންނާއި ކައިރި އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔަތުންގެ އެކިއެކި ބޭނުންތައް ފުއްދުަމށް ކޮންމެދުވަަހކުހެން އައިސް
 ރަށަކަށްވުން 
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 ދެވަނަބައި 
ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާތަކާއި ، ރަށު ތަރައްޤީގެ މަޤުޞަދުތަކާއި

 ތަންފީޛުކުރާނޭގޮތުގެ ކުރު ޚުލާސާ 
 

ޙަރަކާތްތައް  ކަނޑައެޅިފައިވާ   ތަންފީޒްކުރާނީ އެ އަހަރަކަށް ނަތީޖާތައް  ށުގެ ތަރަށްޤީގެ މަޤްޞަދުތަކާއި ހާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ރަ
އްޔަތު ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން އެކަށައަޅާ ސިޔާސަތެއްގެމަތިން ކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަށް ތަފްސީލް ބަޖެޓެއް ހަދައިގެން މާލި

 ތާވަލްގައިވާ ގޮތަށެވެ. ޤާނޫނާއި މާލިޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކުން ފާސްކޮށްގެން މަސައްކަތު
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އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ  1

 ރައްކާތެރިކަން 
 ތަޞައްވުރު 

 

ނޑުވެރިން ބޭނުންވާ ވާޞީލަތްތައް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ،އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ހުރި ރަށަކަށް ވުން.  މަސްވެރިންނާއި ދަ
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 އިތުރުކުރުންއަސާސީ ފުދުންތެރިކަން 
 

 މަޤުޞަދު 

 ން ކުރުއަސާސީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރު  .1

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

 އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ތިބޭ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުވުން  .1.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ލިޔެލާޖެހުން، ކިއްސަރު ވަޑާން، ތެދުއި ވަޑާން، ކަނބުރުވެރިކަން، ފަދަ އަތްތެރި  .1.1.1
 މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ގޭތެރޭގައި ތިބޭ އަންހެުނންނަށް ފެހުން، މާޖެހުްނ، ކޭކު އެޅުމާއި ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގެ  .1.1.2
 ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ތަްމރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
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ނޑުވެރިކަމާއި  މަސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަ
 ތަރައްޤީކުރުން 

 

 މަޤުޞަދު 

ނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގައި  .2   އެންމެ ޒަމާނީ ގޮތްތައް ބޭނުންކުރުން  ދަ
 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

ނޑުވެރިކަން ތަރައްޤީވެގެން ދިއުން  .2.1  ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި މަސްވެރިކަމާއި ދަ
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ީމހުން މެދުވެރިކޮްށ ފަންނީ ކޯސްތައް ހިންގުން ފަންނީ ޤާބިލު  .2.1.1
 ކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެން ހޭލުްނތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން .2.1.2
 

 ރަށުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި، ގަސްކާނާ އަދި ބޭސް ލިބެން ހުރުން  .2.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

  ރަށުން ލިބޭނޭ ިއންތިޒާމް ހަަމޖެއްސުންވިޔަފާރިވެރިން މެދުވެރިކޮށް އެތަކެތި  .2.2.1
 

މަސްވެރިން ބާނާ މަސް  އޮޑިއެހެލާ ސަރަހައްދުގައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތް ގާއިމުކުރުމާއި، .2.3
 ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ވިއްކޭނެ ގޮތެއްހަމަޖެއްސުން.

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ބޯޓް ފަހަރުގެ މަސްވެރިކަން ރަނގަޅު ދުވަސްވަރު މަސްބާނާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި މަސްކިރާ  .2.3.1
 ޚިދުމަތް ލިބިދިނުމަށް މަސައްކަްތކުރުން.
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ނަ ފަރާްތތައް ންޓްޭރނިން ކޯސްތައް ހިންގާ،މަސްގަމަސްގަނެ ކައްކާ ހިއްކާފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ  .2.3.2
 ސްކޮށްދިނުން.ބޭނުންވާ ކޮލިޓީގައި މަސްކައްކާ ހިއްކަން ދަ

 އޮޑިފަރު އެހެލާ ބާލާ ފަރާތްތަކަްށ ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް އެަތނުަގއި ޤާއިމުކުރުން. .2.3.3
 ޑެތި ދޯނި ފަހަރު އެހެލާ ބޭޭލެނ ސްލިޕްވޭއެއް ބިނާކުރުން.ބޮ .2.3.4

 

 ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 

ންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ރައްކާތެރި ންވާ ފެ ފިނިކުރި ކާބޯތަކެތި ބާވަތްތައް އެކަށީގެ  .3
 ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

  .އުފުލުމުގެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން ބޯޓްފަހަރުގައި ފިނިކުރި ކާބޯތަކެތި .3.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހޭލުންތެރި ކައުންސިލުން ކަމާއި ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން  .3.1.1
 ހިންގުން.

 ކައުންސިލާއި ޕަބްލިކް ހެލްތް ގުޅިގެން އެފަދަ ފަރާތްތައް ބަލާ ާފސްކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުން. .3.1.2
 

 ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުން ފިހާރަ ތަކުގައި ފިނިކުރި ކާބޯތަކެތި އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގައި  .3.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރާމްތައް ހިންގުން.ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގް .3.2.1
 ކައުންސިލާއި ޕަބްލިކް ހެލްތް ގުޅިގެން އެފަދަ ފަރާތްތައް ބަލާ ާފސްކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުން. .3.2.2
 

ނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލް ތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން މަދުކުރުން  .3.3  ދަ
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 ތަންފީޒު ކުރާނޭ ގޮތް 

ނޑުވެރިން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް މަޢުލޫމާތު ސެޝަންތަކެއް .3.3.1 ކަުއންސިލް އިސްނަގައިގެން  ދަ
 ބޭއްވުން 

ކައުންސިލުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަާކއި ގުޅިގެން ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް އެތެރެ ކުރާ މިންވަރު  .3.3.2
 މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

 

 

ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ތަކެއްޗަކީ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކާބޯތަކެތި  .3.4
  ތައްޔާރުކުރާ ތަކެއްޗަށް ހެދުން. 

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކާނާ ތައްޔާރުކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ވާރކްސޮޕްތައް ހިންގުން  .3.4.1
 ބަންދުކުރަން ދަސްކޮށްިދުނންކާނާ ގިނަދުވަހަށް ދެމިހުްނނާނެ ގޮތަށް  .3.4.2
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 ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުން އިތުރުކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 

ފައިދާހުރި ކާނާ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރު ކުރުމާއި، ކުދިންނަށް ތައްޔާރީ ކާނާ  .4
 ދޭމިންވަރު މަދުކުރުން 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

މީހުންނަށް އެނގި، ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުންކުރާ ތައްޔާރީ ކާނާއިން ސިއްޙަތަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް  .4.1
 މިންވަރު މަދުވުން އަދި ކުދިން ތައްޔާރީ ކާނާ އާއި ދުރުވުން 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ކައުންސިލުން ކަމާއި ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  .4.1.1
 ހިންގުން.

 ގެއްލުްނތައް ކުދިްނނަށް ވިސްނައިދިނުން  ސްކޫލް މެދުވެރިކޮށް ތައްޔާރީ ކާނާއިން ލިބޭ .4.1.2
  އެންމެ ތުއްތު އިރުން ފެށިގެން ުކދިންނަށް ފައިދާހުރި ކާނާ ދިނުަމށް މަސައްކަތްކުރުން .4.1.3

 

 އަތްފޯރާފަށުގައި ފައިދާހުރި ކާނާ ލިބެން ހުރުން  .4.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ފޯރުކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުން ކައުންސިލުން ތަރުކާރީ އާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް ހެޔޮއަގުގައި  .4.2.1
ފައިދާ ހުރި ކާނާ އާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުިޅގެން ސްކޫލް ކުދިންނަށާއި  .4.2.2

 ބެލެނިވެރިންަނށް ފޯރުކޮށްދިުނން 
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ތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަ  2

 ދިރިއުޅުމެއްގައި ދިރިއުޅުން 
 ތަޞައްވުރު 

 މުޖުތަމައެއް."" ބަލިތަކުން ރައްކާތެރި ދުޅަހެޔޮ 
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 ފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ 
 

 މަޤުޞަދު 

 ބަލިތައް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުން.ފަދަ  ޑެންގީއާއި ޗިކަންގުންޔާ  .5

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

ނޑުތައް ރަށުގައި މަދިރި  .5.1  .މަދުވެގެން ދިއުން އުފެދޭގޮތައް ހުރި ތަންތަނާއި ގޮ

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

މަދިރި މަދުކުރުމަށް ފޮގްކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމް ކައުންސިލާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަާކއި ގުޅިގެން  .5.1.1
 ހިންގުން.

ނޑުތައް ނެގުމަށް ރަށުެތރެ ސާފުކުރުމުގެ ރަށު .5.1.2 ތެރޭގައި ހުރި ފެންހެދޭ ތަންަތނާއި ގޮ
 ޕޮރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

 

 .ވެގެން ދިއުންތައް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ގުންޔާ ފަދަ ބަލިޑެންގީ ޗިކަން  .5.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ން އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަްށ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުންޑެންގީ ޗިކަންގުންޔާ އާއިބެހޭގޮތު .5.2.1
 ޔާ އާއި ބެހޭ ގޮތުން ލީފްލެޓް ތައްޔާރުކޮށް ގޭގެއަށް ބެހުން.ޑެންގީ ޗިކަންގުން .5.2.2
އާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޭލުްނތެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ބައްޔާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޑެންގީ ޗިކަންގުންޔާ  .5.2.3

 އަޑުގަދަކުރާއިން ރަށުތެރޭގައި ގޮވުން.
 

 ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ވެގެން ދިއުން  .5.3
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ޚާއްޞަކޮމެޓިއެއް އެކުލަވާލާ މަހަކު އެއްފަހަރު ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން މިކަމަށް  .5.3.1

 ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 
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 ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ރައްކާތެރިވުން 
 

 މަޤުޞަދު 

 ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ޖެހޭ ނިސްބަތް މަދުކުރުން  .6

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

 ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވުން ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާ ބެހޭ  .6.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހޭލުްނތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން .6.1.1
 ކަމާގުޅޭ ލީފްލެޓްތައްޔާރުކޮށް ބެުހން .6.1.2
 ޕަބްލިކްހެލްތު ޔުނިޓާގުޅިގެން ހިންގުން.ބަލިތަކާެބހޭ ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުެގ ކޭމްޕެއް  .6.1.3
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ޑުރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރެއަށް 
 ޒުވާނުން ވަނުން ހުއްޓުވުން 

 

 މަޤުޞަދު 

 ޑްރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ޒުވާނުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން  .7

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

 ހުނަރުވެރި، މުޖުތަމައުއަށް ފައިދާ ހުރި ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާވުން  .7.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޒުވާނުން ހުނަރުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން .7.1.1
ދީނީ ގޮތުންނާއި ސިއްޙީގޮތުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ގެއްލުންތައް އަްނގައިދިނުމަށް ސްކޫލް  .7.1.2

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުންކުދިންނަށާއި އާއްމު ރައްޔިތުންަނށް 
 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސް ކޮށްދިނުން  .7.1.3
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 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 

 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކުގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން  .8

 ޭބނުްނވާ ނަތީޖާހާސިލުކުރަން 

 ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުވުން  .8.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ސްކޫލް ކުދިންނަށާއި އާއްމުންނަްށ ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ  .8.1.1
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 ދީނީ ނަސޭޙަތް ދިނުން  .8.1.2
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 ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ 
 

 މަޤުޞަދު 

 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން. .9

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

 މަށް ޭބނުްނވާ ުޒވާުނން ުއފެދިަފިއވުން ސަގާފީ ކުިޅވަރު އާލާކޮށް ދިރުވު .9.1

 ނޭގޮތް ތަންފީޒުކުރާ 

 ދަސްކޮށްދިނުން.ޒުވާނުންނަށް ބޮުޑބެރު ފަދަ ސަގާފީ ކުޅިވަރުގެ ފަންނުވެރިން ބޭުނންކޮށްގެން  .9.1.1
 ސަގާފީ ކުޅިވަރު މުބާރާތް ބޭއްވުން. .9.1.2

 
 

 އިޖުތިމާޢީ ގުޅުން ރަނގަޅުވުމާއެކު ކުޅިވަރަށް ޝައުޤުވެރިވާ ދުޅަހެޔޮ ޖީލެއް ބިނާވުން .9.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ޚާއްޞަ އިންޑޯ ސްޓޭޑިއަމް އެއް ޤާއިމު ކުރުން )ޕްރޮޕޯސަލް އިންޑޯރ ކުޅިވަރުތަކަށް  .9.2.1
 ތައްޔާރުކޮށްގެން ހިލޭ އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކާއި ކައުންސިލް ހިއްސާ ވެގެން(

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުން )ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށްގެން ހިލޭ އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކާއި  .9.2.2
 ކައުންސިލް ހިއްސާ ވެގެން(

 ނަމާ ތަރައްޤީ ކުރުންތިލަދެކުނު ސި .9.2.3
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 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު  3

 ތަޞައްވުރު 
އިލްމީ ނޫރުން އަލިކަން ލިބި،ދީނާއި ޤައުމަށް ލޯބިކުރާ ތަޢުލީމީ ޤާބިލް،ހީވާގި ބަޔަކު ''  

 ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ވުން.''
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 ފޯރުކޮށްދިނުން ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު 
 

 މަޤުޞަދު 

ޕްރީ ސްކޫލަށް ދާ ޢުމުރުފުރާގެ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހައި ކުދިންނަށް ފެންވަރު .  .10
 ރަނގަޅު ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދިނުން. 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

 ،އަށް ބަދަލުވާ ކޮންމެ ދަރިވަރަކީ އަޚްލާގް ރަނގަޅު  1ޕްރީ ސްކޫލް ނިންމައި ގްރޭޑް  .10.1
 .ވެގެން ދިއުންކަތް ކުރާ ދަރިވަރަކަށް ތައުލީމް އުނގެނުމަށް މަސައް

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ބެލެނިވެރިންަނށް ޗައިލްކެއަރ ވޯރކްޝޮޕްތައް ހިންގުން  .10.1.1
 އަމީރު އަމީން ސްކޫލްގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް އިތުުރ ކްލާސްރޫމް ބަރިއެއް އެޅުން   .10.1.2
 ސްކޫލްގައި ކިޔަވައި ދެއްވާ ޓީޗަރުންގެ ކުރިއެރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން   .10.1.3
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 ލިއްބައިދިނުންހުނަރު ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި 
 

 މަޤުޞަދު 

 ދުން.އް ޖީލެއް އުފެއަހްލާޤް ރަނގަޅު ފުރިހަމަ ތައުލީމާއި ހުނަރު ލިބިފައިވާ  .11

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

 ފެންވަރު މަތިވުން ކުދިންގެ ތަޢުލީމީ  .11.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ކުރުކޯސް ހިންގުން. މުދައްރިސުންގެ  .11.1.1
 ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ރަނގަޅު ނަތީާޖ ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް ކައުންސިލުން އެވޯޑް ދިނުން  .11.1.2

 
 

 ކުދިން ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ބަޔަކަށްވުން .11.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ހެލްތު އެސިސްޓެންޓުގެ ޚިދުމަތާޢި ކައުންސެލިންގ ގެ ޚިދުމަތް ސްކޫލްތަކުން ލިބޭނޭ   .11.2.1
 މަގުފަހިކުރުން

 ސްކޫލްތަކުގައި އެކިއެކި ކުޅިވަރުތައް ތައާރަފްކޮށް ކުރިއެރުވުން  .11.2.2

 

 ފެންވަރު ރަނގަޅުވުންކުދިންގެ އަޚްލާޤް  .11.3

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި މަންމައާއި ބައްޕަގެ ޒިންމާ ހަމަހަމަ ސްކޫލްތަކާއި ގުޅިގެން ދަރިން   .11.3.1
 ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
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ސްކޫލްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ަބއްދަލުވުންތަކަށް މަންމައާއި ބައްަޕ އެކުގައި ހާޒިރުކުރުމަށް   .11.3.2
 ބާރުއެޅުން

ދަ ކޭމްޕްތައް ސިފައިންނާއި ގުޅިގެން ދަރިވަރުންނަށާއި ބެެލނިވެރިންނަށް ރެޑީޭކމްޕް ފަ  .11.3.3
 ހިންގުން 
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 ރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ދަސްކު 
 

 މަޤުޞަދު 

އްބައިދިނުމާއި، ދިމާވާ ލި ރައްޔިތުންނަށް  ދިރި އުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތައުލީމާއި ހުނަރު  .12
 ކުއްލި ހާދިސާތަކަށް ތައްޔާރު ކުރުވުން 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

 އުފެދިގެން ދިއުން ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރިން  .12.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހުނަރުވެރިންގެ ގާތުން އުނގެނުުމގެ ކޯސް ހިންގުން. .12.1.1
 އަތްތެރި މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ހިންގުން .12.1.2
 ކާށި ތެލުން ލޯޝަން ސައިބޯިނ ފަދަ  ތަކެތި އުފައްދަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ކޯސް ހިންގުން.  .12.1.3
 ބަސް ފިޔަވާ އެހެން ބަސްބަސް ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ހިންގުންއިނގިރޭސި  .12.1.4

 
 

 ގޭތެރޭގައި ދިމާވާ ކުއްލި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކަށް ތައްޔާރުވެފައިވުން  .12.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާއި ގުޅިގެން ފަޔަރ ފައިޓިން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް އެކި އުމުރުފުރާތަކަށް  .12.2.1
 ވަކިން ހިންގުން.

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން މައުޫލމާތު ދިނުމަށް ދޮރުން ދޮރަށް  .12.2.2
 ކެމްޕޭނެއް ހިންގުން.

 

 ފަސްޓް އެއިޑް ޚިދުމަތް ދަސްވެފައިވުން  .12.3

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
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 ފަސްޓް އެއިޑް ކުލާސްތައް ސްކޫލް ތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހިންުގން .12.3.1
 ފަސްޓް އެއިޑް ކުލާސްތައް ހިންގުންއާއްމު ރައްޔިތުންނަށް  .12.3.2

 

 މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު 
 

 މަޤުޞަދު 

 ރަށަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް މީހުން ތަމްރީނުކުރުން  .13

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

 ހެވީވެހިކަލް އޮޕަރޭޓް ކުރަން ދަސްވެފައިވާ ޒުވާނުން އުފެދިފައިވުން  .13.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ހެވީވެހިކަލް އޮޕަރޭޓް ކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ހިންގުން  .13.1.1
 

 

 ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ދާއިރާއިން މަތީފެންވަރުގެ މީހުން ބިނާވެފައިވުން  .13.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ހާސިލު ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ާދއިރާއިން މަތީތަޢުލީމު   .13.2.1
 ސްކޯލަރޝިޕް ދިނުން

  



 (ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ)  2021 – 2017 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން
 

 39ގެ  303ޞަފްޙާ: 

W 

www. kulhudhuffushicouncil.gov.mv  kulhudhuffushicouncil@gmail.com  6527552  6521170  
 

 
 

 
  

 

 

 
 ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން . 4 
 ތަޞައްވުރު 

 ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ޚަރަކާތްތަކުގައި ހުނަރުވެރި ޤާބިލް ލީޑަރސިޕަކާއި،ރަށުގެ ހުރިހައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ލިބިފައިވާ
 ކަށްވުން.ރަށަ
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 މެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުންއަންހެނުންނާ 
 

 މަޤުޞަދު 

14. .......................................................................................................
................................... 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

14.1. ............................................................................................................ 

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

14.1.1. ........................................................... 
14.1.2. ........................................................... 

 
 

14.2. .................................................................................................................. 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

14.2.1. ........................................................... 
14.2.2. ........................................................... 
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ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ  ންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށްއަ
 އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުން 

 

 މަޤުޞަދު 

 އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުން  .15

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

 ޤާއިމުވެފައިވުން ނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ކުޑަކުދިން އަންހެނުންނާއި  .15.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ކުދިންނާއި ައންހެނުންގެ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓް ކުރުމަށް ބާރުއެޅުން .15.1.1
ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންަނށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތަކާއި ބެހޭގޮުތން  .15.1.2

  ކެމްޕޭން ހިންގުން މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ދޮުރން ދޮރަށް
 

 

  



 (ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ)  2021 – 2017 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން
 

 43ގެ  303ޞަފްޙާ: 

W 

www. kulhudhuffushicouncil.gov.mv  kulhudhuffushicouncil@gmail.com  6527552  6521170  
 

 
 

 
  

ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން 
 ބާރުވެރިކުރުވުން 

 

 މަޤުޞަދު 

 އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ހަރުދަނާކަމާއެކު ހިނގަމުން ދިއުން  .16

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

 ކޮމެޓީގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުަދނާވުން  .16.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިަކން ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދިނުން އިދާރީގޮތުން  .16.1.1
 މާލީ އެހީތެރިކަން އިދާރީކަންކަމުގައި ދިނުން .16.1.2
 ކޮމެޓިގެ މެންބަރުންަނށް އެލަވަްނސް ދިނުން .16.1.3
 އިދާރީ ސެންޓަރެއް ކޮމެޓިއަށް ޤާއިމުކޮށްދިނުން )އިމާރާތްކޮށްިދނުްނ( .16.1.4

 
 

 އިގްތިޞާދީގޮތުން ނަާފލިބޭ ކޮމެީޓއަކަށްވެގެން ދިއުން  .16.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

  މަގު ކޮމެޓިއަށް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ާމލީ އެހީތެރިކަން ދިނުން ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ .16.2.1
 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓިއެއް އުފެއްދުން .16.2.2
16.2.3.  
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ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ 
 ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން 

 

 މަޤުޞަދު 

 ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން. ރަށު ފެންވަރުގައި  .17

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ހަރާކާތްތަކުގައި އަންހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތެއް  .17.1
 ލިބިގެންދިއުން.

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އިޖުތިމާއީ ހިދުމަތުގެ މުހިއްމުކަމުގެ މައްޗަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ވާރކްސޮޕެއް ހިންގުން.  .17.1.1
އަންހެނުންގެ ތަރަްށޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އުފައްދާ މެންބަރުންނަށާއި މަޤާމުތަކަށް  .17.1.2

ނޑައަޅާ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ހޯދުން.  އުޖޫރަ ކަ
 

 

 ލިޑަރސިޕްގެ ސައުގުވެރިކަން އިތުރުކުރެވިގެން ދިއުން. އާލާވެ،އަންހެނުންގެ މެދުގައި އިޖްތިމާއީ ރޫހު .17.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް  .17.2.1
 ހިންގުން.

 ންގުން.އިޖްތިމާއީ މަސައްކަތާއިބެހޭ ހޭުލންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ދެޖިންސައް ހި .17.2.2
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ރައްކާތެރި ބޯފެނާ، ނަރުދަމާގެ އަސާސީ . 5

 ފަސޭހަތަކާ، ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް 
 ތަޞައްވުރު 

 އުޅޭ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ލިބޭ،ޒަމާނީ  ރަނގަޅު ނިޒާމެއްގެ މަތިން ބެލެހެއްޓޭ ސާފްކަމަށް ލޯބިކުރާ މުޖުތަމައެއް
 ނަލަ ނަލަ ރަށެއް.
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ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ސާފު ބޯފެން 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

 މަޤުޞަދު 

 ނުންކުރާ ނިސްބަތް އިތުރުވެގެން ދިއުން ރައްކާތެރި ވާރޭފެން ކެއްކުމަށާއި ބުއިމަށް ބޭ  .18

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

 ިއުތރުވުންރައްކާތެރިގޮތުގައި ވާރޭފެން ނަގާ ބޭނުންކުރަމުން ގެންދިއުން . .18.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ފެންނަގާނެ ވަޞީަލތްތައް ފޯރުކޮްށދެވޭތޯ އެކިއެކި ހިލޭއެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކާއި ގުޅިގެން  .18.1.1
 މަސައްކަތްކުރުން

 ކަމުގެ މުހިއްމުކަމުގެ މައްޗަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  .18.1.2
 

 

 ވާރޭ ފެނުގެ ސްޓޮކެއް ގާއިމުކުރުން .18.2

18.3.  

 ގޮތް ތަންފީޒުކުރާނޭ 



 (ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ)  2021 – 2017 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން
 

 47ގެ  303ޞަފްޙާ: 

W 

www. kulhudhuffushicouncil.gov.mv  kulhudhuffushicouncil@gmail.com  6527552  6521170  
 

 
 

 
  

ފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ސްޓޯރޭޖް ތާނގީ ބެހެއްޭޓތޯ  .18.3.1
 ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން އަދި އެކަމަށް ބާރުއެޅުން

 

 

 

  ހޯދައިދިނުން ދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށްނަރު
 

 މަޤްސަދު 

 ަރއްޔިތުންނަްށ ހޯދައިިދނުން ނަރުދަާމގެ އަސާސީ ަފސޭހަތައް  .19
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 ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން
 

 މަޤުޞަދު 

 ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން. .20

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

ކުނި ވަކިކުރެވިގެން އެންމެން ޤަބޫލުކުރާ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމާއެކު ގޭގައި  .20.1
 ދިއުން 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  .20.1.1
 ކުނި ނައްތާލުމާއި ބެހޭ ލީްފލެޓް ގޭގެއަށް ދިނުން. .20.1.2
ކުނިނައްތާލުމަށް ހެިދފައިވާ ޤަވާިޢދު ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ޤަވާއިދު  .20.1.3

 މުރާޖާކުރުން. 
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 ކޮށީގައި އެކި ބާވަތްތަކުގެ ކުނިއެޅުމަށް ވަކިވަކި ތަންތަން ަކނޑައެޅުންކުނި  .20.1.4
 

 

 ކުނިކޮށި ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް ކުނި އެޅުން ހުއްޓިފައިވުން  .20.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އެހެން ތަންަތނަށް ކުނިއަޅާ ފަރާތްތައް ބަލާ ފިޔަވަޅު އެޅުން .20.2.1
 ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުން ގޭގެއިން ފީއެއް ނަގައިގެން ކައުންސިލުން  .20.2.2
 ބޭނުންވާ ވެހިކަލާިއ،ކުނި އަްނދާ މެޝިން ހޯދުން. ކުނިނައްތާލާ ނިޒާމު ޤާއިމު ކުރުމަށް .20.2.3
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 ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން
 

 މަޤުޞަދު 

 ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން   .21

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

މުވައްޒަފުންގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުން ބަނދަރު ބެލެހެއްޓެމުން ދިއުމާއެކު ބަނދަރު ކައުންސިލް  .21.1
 ބޭނުންކުރުމުގެ ޤަވައިދު ތަންފީޒުކުރެވެމުން ދިއުން 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މުވައްޒަފުން ނެގުން  3ގަޑިއިރު ޑިއުޓީ ކުރުމަށް  24 .21.1.1
 އޮޑިދޯިނ ފަހަރުން ފީއެއް ނެގުން ވަކި ޤަވައިދަކާއި އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި، އެގޮތުގެ މަތިން  .21.1.2
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 ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 

 މަޤުޞަދު 

 ރަށަކީ ސާފުތާހިރު ރަށަކަށް ހެދުން  .22

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް އިޖުތިމާއީ ސަރަޙައްދުތައް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ރަށުގެ  .22.1
 ގާއިމުވެގެންދިއުން.

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން   .22.1.1
 ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް މުވަްއޒަފުން ހޯދުން. އިޖުތިމާއީ ސަރަޙައްދުތައްރަށުގެ   .22.1.2
 ރަށުގެ އާބާދީއާއި ގުޅިގެން އިތުރުވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިގެން ފައިސާހޯދުން.  .22.1.3

 
 

 ރަށުގެ މަގުތައް ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައިވުން  .22.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

އެގެއަކާއި ދިމާ މަގުމަތި ވިނަނޮޅާ، ގަސްކޮށާ، ކުނިކެހުމަކީ އެގއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއްގެ   .22.2.1
 ޒިންމާއެއްކަން ހަނދާންކޮށްދީ ެއކަން އެގޮތަށް ކުރުމަށް އެންގުން 

ތަރައްޤީއަށް އެންމެންގެ ބައިވެރިުވމާއި އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ރަށުގެ ސާފުތާހިރު ކަމަށާއި   .22.2.2
މުޙިއްމުކަން ވިސްނައިދިނުމަށް، އިޖުތިމާއީ ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

 ހިންގުން 
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 މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން
 

 މަޤުޞަދު 

 ގާއިމުކުރުން.މަގުތައް ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް  .23

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

 އިލެކްޓްރިކުގެ ދާއިރާއިން ފަންނީ މީހުން އިތުރުވުން. .23.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އިލެކް ޓްރިކާއިބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާ މީހުން ތަމްރީްނކުރުން.  .23.1.1
މުވައްޒަފުން  2ލިބިފައިވާ މަގުބައްތި މަރާމާތު ކޮށްބެެލހެއްުޓމަށް، އެކަމާގުޅޭގޮތުން ތަމްރީނު  .23.1.2

 ހަމަޖެއްސުން
 

 

 ލުއިފަށޭހަކަމާއެުކ ހިދުމަތް ލިބިގެން ދިއުން. އިލެކްޓްރިކް ހިދުމަތްދޭ ދާއިރާގެ ޒިންމާއަކަށްވެ، .23.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

  އިލެކް ޓްރިކް ހިދުމަތްދޭ ކުންުފނީގެ ޒިންމާއަކަށް ހެދުމަށް އިދާރީގޮތުން މަސައްކަތްކުރުން.  .23.2.1
 ސަރަޙައްދުގައި މަގުބައްތި ޖެހުން. އަލަށް އާބާދުވާ  .23.2.2
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 މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 
 

 މަޤުޞަދު 

ރަށުގެ މަގުތަކަކީ ދުއްވާ ތަކެއްޗަށާއި ހިނގާ މީހުންނަށް ރައްކާތެރި ފަސޭހަ ތަނަކަށް  .24
 ހެދުން 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

 ފެންވަރަށް ހެދިފައިވުން ރަށުގެ މަގުތައް ޒަމާނީ  .24.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ސަރުކާރަށް ބާރު އެޅުން  .24.1.1
 ދާއިރާގެ މެންބަރުންނަށް އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދެންނެވުން  .24.1.2

  

 

 ދާއިމީގޮތެއްގައި މަގުތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި އޮތުން. .24.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މަރާމާތުކުރުމާއި، އެކަމަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ދިނުން މަގުހަދާ ޔުނިޓްގެ އެހީގައި  .24.2.1
 މަގުތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވާނެ ޔުނިޓެއް ކަުއންސިލްގައި އުފެއްދުން. .24.2.2
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 ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ދިނުން 
 

 މަޤުޞަދު 

 ފޯރުކޮށްދިނުން ރަށުގައި ތިބި ފަޤީރު ނިކަމެތިންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން  .25

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

 މީހުންނަކީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އަސާސީ ޚިދުމަތް ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ވުން  %100 .25.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ތަނަވަސްކަމުގެ އަހުލުވެރިންނާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ބޯހިޔާވަހިކަން  .25.1.1
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔަތުންނަށް ލިޭބނެ މަގު ހޯދުމަށް ބޭންކުތަކާއި، އަދި އެފަދަ ހައުސިން ލޯން  .25.1.2
 މުއައްސަސާތަކާ ވާހަކަ ދެއްކުމާއެކު އެކަމަށް ބާރުއެޅުން
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 ކަރަންޓާއި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ 

 ތަޞައްވުރު 
 ފުރުސަތު ފަހި ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ރަށެއް.ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ހަކަތައަށް އިންވެސްޓްކުރާ، އިންވެސްޓަރުންނަށް  
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ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓު އަތްފޯރާ 
 އަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން

 

 މަޤުޞަދު 

ނިވި އަދި އިތުބާރު ހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓް އަތްފޯރާ އަގެއްގައި ލިބޭނެ ދެމެހެއްޓެ  .26
 އިންތިޒާމް ޤާއިމްވެފައި އޮތުން.

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

 އާބާދީއަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުވުން  .26.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން .26.1.1
ކައުންސިލުން ކަރަންޓްގެ ފެންވަރާއި ކަންކަން ހުރި ނެތްގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ުހށަަހޅަންޖެހޭގޮތަށް . .26.1.2

 ޤަވައިދު އެކުލަވާލާ އެންގުން.
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ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފްކޮށް 
 ން ބޭނުންކުރު

 

 މަޤުޞަދު 

ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ހަކަތަ ތައާރަފްކުރުމުގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  .27
 ނިޒާމްގާއިމުކުރުން.

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންގެ އިސްނެގުމުގެމަތިން ކަނޑުގެ ރާޅުން ކަރަންޓް އުފެއްދުމުގެ ނިޒާމް  .27.1
 ގާއިމުވުން.

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ނޑުގެ ރާޅުން ކަރަންޓާއި ފެންއުފެއްދުމަށް ސައުގުވެރިކަކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ  .27.1.1 ހަނިމާދޫގައި ކަ
 ފުރުޞަތު ދީ އެއްބާރުލުން ދިނުން.ނގު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޕޮރޮމެންޓް ކުންފުޏަށް ހުޅަ

 
 

 ކައުންސިލް އިދާރާ އާއި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އިމާރާތްތަކުގައި ސޯލަރ ޕެނަލް ހަރުކުރުން .27.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ތަކުގެ އެހީގައި ސޯލަރޕެނަލް ހަރުކުރުންޖަމާއަތް ހިލޭއެހީދޭޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށް   .27.2.1
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އިތުރުކުރުމާއި ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު ވަޒީފާ 

 ކުރިއެރުވުން 
 ތަޞައްވުރު 

 

 .ރަށުގައި އިންވެސްޓް ކުރާނެ އިތުރު ފަރާތްތަކަށް އިސްވެސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވި ގިނަ ބަޔަކަށް ވަޒީފާގެ ކުރިމަގު އޮތް ތަނެއް
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 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުން  
 

 މަޤުޞަދު 

 ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ފުޞަތު ހޯދައިދިނުން. ނެތް  ރަށުގައި ތިބި ވަޒީފާ .28

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

 އިންވެސްޓްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާްތތަކަށް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެްނދިއުން. .28.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ގެސްޓްހައުސް އެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ ބިްނ ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން  .28.1.1
 ދޫކުރުން.

 60ބިން ލިބޭ ފަރާތް ފަާރތްތަކުްނ، ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރީގައި ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުންގެ % .28.1.2
 މީހުންނަކީ ދިވެހިންަނށް ހަދަން އެގްރިމެންޓް ކުރުން

 ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުންނަށް ގެސްޓްހަުއސްގެ ވިޔފާރިއަށް ސައުގުވެރި އަމިއްލަ ފަރުދުން .28.1.3
 

 

 ގާނޫނީގޮތުން ކައުންސިލްތަކަށް ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުން. .28.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ކައުންސިލްތަކުން ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް އެމްޕީ މެދުވެރިކޮށް  .28.2.1
 ކުރުން.ޤާނޫނީގޮތުން ފުރުަޞތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް

 

 ވަޒީފާ ނެތިފައިތިބޭ ޒުވާނުންގެ ނިސްބަތް މަދުވުން  .28.3

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

މަތީތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކާއި ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ގިނަ ކޯސްތަކެއް ރަށުގައި  .28.3.1
 ތިބެގެން ހެދޭނޭ މަގުފަހިކުރުން 
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 ފުރުސަތުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން  ސްކޫލް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް ވަޒީފާގެ .28.3.2
 

 

 

 ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 

 ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުން  .29

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

 ފިޓްނަސް ސެންޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ލިބުން  .29.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ތައްޔާރުކޮށް ހިލޭ އެހީދޭ ބޭރުގެ ޖަމާއަްތތަކުގެ އެހީގައި ކައުންސިލުންވެސް ރަނގަޅު  .29.1.1
 ހިއްސާވާގޮތަށް ފިޓްނަސް ސެންަޓރެއް ޤާއިމުކުރުން

 އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދިނުން ތަޖުރިބާހުރި  .29.1.2
 މެމްބަރޝިޕް ފީނެގުން  .29.1.3

 
 

 ރިތައް ކުރިއެރުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާ .29.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ގޮޅިތައް ، )ސްޓޯލްތައް(ސޫކު ވިޔަފާރިއަށް އިމާރާތެއް އަޅާ، ވަކިވަކި ގޮޅިތައް ހަދާ .29.2.1
 ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

 ބަނދަރުމަތިން ވިޔަފާރިތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ބިން ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކުރުން  .29.3
 ވިޔަފާރިތަކަށް ިބންދޫކުރުމަށް ބިޑަށްލުން ބަނދަރުމަތިން  .29.3.1
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ނޑުގެ ހުޅަނގުން ބިންދޫކުރުން  .29.3.2  ވާރކްޝޮޕް ތަކަށް ކޮރަލްދަ
 ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބިންތައް ކުއްޔަށް ދިނުން  .29.3.3
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ޕްލޭން  އި، ޤަވާޢިދުތަކާއި، ބިނާވެށިތަކާކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތު
 އެކުލަވާލުން 

 

 މަޤުޞަދު 

 ސިޔާސަތުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި، ބިނާވެށި ޕްލޭން އެކުލަވާލެފައިވުން ކައުންސިލްގެ  .30

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

 މަށް އިދާރީގޮތުްނ ފަސޭހަކަން ލިބުން އިތުރުވަމުންދާ އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރު .30.1

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ކައުންސިލަށް ދިބިދޭ ބާރުގެ ދަުށން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތައް ކަމާުގޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި  .30.1.1
 ގުޅިގެން ހަދާ ތަންފީޒުކުރުން 
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 އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދުން 
 

 މަޤުޞަދު 

ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ މީހަކީވެސް ތިމާގެ ހަލާލު މަސައްކަތުން އަމިއްލަ  .31
 ތެދުވެފައިވާ ފަޚުރުވެރި މީހަކަށް ވެފައިވުން ފައިމައްޗަށް 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

 މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރި ބަޔަކަށް ވުން .31.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިމާއެކު ހޭލުންެތރިކުރުވުން .31.1.1
 މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދިނުން .31.1.2

 
 

 

 މީހުން މަދުވުންބިދޭސީ މަސައްކަތު  .31.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ދިވެހިންނަށް ޚާއްޞަކުރުން  .31.2.1
 ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ފޮނުވާލުން  .31.2.2
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 އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ސިނާޢަތްތައް 

 ތަޞައްވުރު 
ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މެހުމާޏުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ޒުވާނުންގެ ހަރަކަތްތަކަށް ބޭނުން، އުމުރާނީ ތަރަށްޤީ ޤާއިމުވެފައިވާ  

 ބިނާވެށި އަލި، ހިތްފަށޭހަ ރަށަކަށްވުން.
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ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނޭ ގޮތަށް އުމްރާނީ ތަރައްޤީ 
 ޤާއިމުކުރުން 

 

 މަޤުޞަދު 

 މުރާނީ ތަރަށްޤީ ގާއިމުކުރުން.ހަވާނެގޮތައް އުސޭއްޔިތުންނަށް ފަ ރަ .32

 ނަތީޖާ ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ

 ޢިމާރާތްތަކާއި، ޕާކްތައް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން.ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކުން ބޭނުންވާ  .32.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކަށް ބޭނުންވާ ިޢމާރާތްތައް ހެދުމަށް ކައުންސިލުްނ ބާރުއަޅާ ހޭލުންތެރިކުރުވުން. .32.1.1
އުފައްދާ ހިންުގން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ޕޮރޮގްރާމް ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކުގެ މެދުގައި އެއްބައިވަންތަކަން  .32.1.2

 ހިންގުން.
 ޤީކުރުން.ކްތަކާއި މައިޒާންތައް ހަދާ ތަރައްޕާ .32.1.3

 
 

 ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރަށުގެ ގެތަކާއި މަގުތައް ދެނެގަެނވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން. .32.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ނަންބޯޑް ހަދާ ހަރުކުރުމުގެ ޕޮރޮގްރާމެއް ހިންގުން.މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކާއި ގޭގޭގެ  .32.2.1
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ރަށުގެ މުހިއްމުތަންތަނާއި މަގުތަްއ އެނގޭނެޗާޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރާފަރާތްތަކަށް  .32.2.2
 ބަނދަރުގައި ބެހެއްުޓން. 
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 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުން 
 

 މަޤުޞަދު 

 ކުރިއެރުން ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް  .33

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

 ރަށުގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ތައާރަފްވެ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވުން  .33.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ގެސްޓްހައުސް އެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ ބިްނ  .33.1.1
 ދޫކުރުން.

 ޚާއްޞަ ކުރެވިގެން ބީޗެއް ތައްޔާރުކުރުންފަތުރުވެރިންނަށް  .33.1.2
 އަތޮޅުގައި ރިސޯޓްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ބާރުއެޅުން .33.1.3

 

 

  



 (ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ)  2021 – 2017 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން
 

 69ގެ  303ޞަފްޙާ: 

W 

www. kulhudhuffushicouncil.gov.mv  kulhudhuffushicouncil@gmail.com  6527552  6521170  
 

 
 

 
  

 ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 

 ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން  .34

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

 ކުޅުދުއްފުށީގައި އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ އެއަރޕޯޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ފެށުން  .34.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އެއަރޕޯޓް އެޅުމަށް ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން  .34.1.1
އެއަރޕޯޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަށް ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން ކައުންސިލުން  .34.1.2

 މަސައްކަތްކުރުން
 

 

 އަތޮޅު ތެރޭގައި ލޯންޗް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދެވުން  .34.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށްގެން އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކުގެ އެހީގައި ނުވަަތ ކައުންސިލުން ލޯނެއް ނަގައިގެްނ ބޮޑު  .34.2.1
 ލޯންޗެއް ހޯދުން 

 އަތޮޅު ތެރޭގައި ލޯންޗް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުން  .34.2.2
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 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން 
 

 މަޤުޞަދު 

 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން   .35

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

މާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ފަސޭހަ ކަމާއެކު ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމަށް ޒަ .35.1
 މަގު ފަހިވުން 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ބީ.ޑީ.އެސް.ސީ އާއި ގުޅިގެން ކުދިއަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިްނގުން .35.1.1
 އަލަށް ވިޔަފާރި ފަށަން ގަސްދުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވޯރކްޝޮޕް ހިންގުން .35.1.2
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 އަމަންއަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުން 

 ތަޞައްވުރު 
 ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ދީނީ ލޯބި އިތުރުވެ ޅަފަތުގައި ، ދީނީ އާދަ އަށަގެންފައިވާ މުޖުތަމައެއް.
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 އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން 
 

 މަޤުޞަދު 

ގެ އިސްލާމް ދީން ކުރިއެރުވުމުގެ ކަންތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ދިއުމު .36
 ނިޒާމެއް ގާއިމުވެގެން ދިއުން 

 ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ ހާސިލުކުރަން

 ކުދިންގެ ޅައުމުރުގައި ދީނީ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ތަރުބިއްޔަތު ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހުން. .36.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މައިންބަފައިންަނށާއި ސްކޫލް ކުދިންނަށް ދީނީ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން. .36.1.1
 މަޢުޫލއަށް ކުދިންލައްވާ ވާހަކަ ދެއްކުްނ.ދީނީ މުނަސަބަތުތައް ފާހަގަޮކށް ،ޖަލްސާތައް ބާއްވައި ދީނީ  .36.1.2

 
 

 ދީނީ ތަރުބިއްޔަތާއި ގުޅޭ ކަންކަމަށް ބެލެނިވެރިންގެ މެދުގައި ދީނީ ރޫހު އުފެއްދުން.  .36.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ވެރިންަނށް ދީނީ އިރުޝާާދއި ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.ބެލެނި .36.2.1
 ބޭއްވުން.ބެލެނިވެރިންގެ މެދުގައި ދީނީ ުސވާލު މުބާރާތެއް  .36.2.2
 ޖަމާއަތައް ނަމާދަށް މީހުންނާއި ުކދިން އިތުރުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުން. .36.2.3

 

  



 (ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ)  2021 – 2017 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން
 

 73ގެ  303ޞަފްޙާ: 

W 

www. kulhudhuffushicouncil.gov.mv  kulhudhuffushicouncil@gmail.com  6527552  6521170  
 

 
 

 
  

 ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް މަދުކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 

ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ޤާއިމު ވެފައިވާ ރަށަކަށް ކުށްތައް މަދު އަމަން އަމާންކަމާއި  .37
 ހެދުން 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

 ކުށްތައް މަދުވެ އަމަންއަމާން ކަްނ ޤާއިމުވެފައިވުން .37.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ދީނީ ނަސޭޙަތް ދިނުން  .37.1.1
 ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  .37.1.2
 ބެެލނިވެރިންނަށް ރެޑީޭކމްޕް ފަދަ ކޭމްޕްތައް ހިންގުންސިފައިންނާއި ގުޅިގެން ދަރިވަރުންނަށާއި  .37.1.3
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ކުދިންނަށް ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި އެ 
 ކުރިމަތިވާ އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލުން

 

 މަޤުޞަދު 

 ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލުން  .38

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

 ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދެވުން  ކުޑަކުދިންނަށް .38.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ދަރިންތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާއި، އެކުދިންގެ ހައްޤު ތަކާއި ބެހޭގޮުތން ދީނީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާއީ ގޮުތން  .38.1.1
 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

މަށް ބާރުއެޅުން އަދި ކުދިންނަށް އަނިޔާ ލިބެމުްނދާ ކަން އެނގޭ ފަރާތްތަކުން އެކަން ރިޕޯޓް ކުރު .38.1.2
 އެކަމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިުކރުވުން

 އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ކުދިން އަމަން ހިޔާ އަށް ގެއްދިޔުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން .38.1.3
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 ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު ކުޑަކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 

 ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު މަދުކުރުން  .39

 ޭބނުްނވާ ނަތީޖާހާސިލުކުރަން 

 ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު މަދުވެފައިވުން .39.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އިދާރާއަކުންވެސް މަޢުލޫމާތު ވީއެންމެ ބޮޑަކަށް ހާމަކުރުމަށް ބާރުއެޅުން .39.1.1
ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ ނުބައިކަން ވިސްނައިދިނުމަށް ދީނީ ަނސޭޙަތް ދިނުމާއި،  .39.1.2

 ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ކެމްޕޭން ިހންގުން 
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ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢޫޞޫލުތައް 
 އެކުލަވާލުން 

 

 މަޤުޞަދު 

ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލެވި ލިޔެވިގެން  .40
ބޮޑުގޮތެއްގައި ކަންކަން ކުރުމުގެ އުޞޫލް ހަމަޖެހިފައި އެންމެންނަށް އެނގޭ ހާމަކަން 

 އޮތުން.

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

 އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދުތަކުގެ ތެރެއިން ހުރިހާކަމެއް ކުރެވެމުން ދިއުން .40.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ންގުން ހަދާ ހިލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާބެހޭ ޤާޫނުނން ލާޒިމްކުރާ ޤަވާއިދުތަކަށް އުޞޫލްތައް  .40.1.1
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 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ތަންފީޒުކުރުން
 

 މަޤުޞަދު 

 ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ތަންފީޒުވުން  .41

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

 އެންމެހާ ރައްޔަތުންނަކީ ޤާނޫނާިއ ޤަވާޢިދަށް ބޯލަނބާ ރައްޔަތުންަނށް ވެގެންދިއުން  .41.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޒުވާނުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ސެިމނާ ވޯކްޝޮޕް ބޭއްވުން .41.1.1
 ބޮޑެތިމީހުންަނށް ހޭލުްނތެރިކުރުމަށް ސެމިނާ ވޯކްޝޮޕް ބޭއްވުން .41.1.2
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ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި، ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން ޒުވާނުންނަށް 
 އިތުރުކުރުން 

 

 މަޤުޞަދު 

ވާނުންނަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ޒު ޒުވާނުންނަށް ފަހި ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމާއި އެކު  .42
 ފައިދާ ހުރި ބަޔަކަށް ހެދުން 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

 ކަންކަމުގައި ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވުން  .42.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހިންގުންޒުވާނުން ހުނަރުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  .42.1.1
 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސް ކޮށްދިނުން  .42.1.2
 ޒުވާނުންނަށް ބޮުޑބެރު ފަދަ ސަގާފީ ކުޅިވަރުގެ ފަންނުވެރިން ބޭުނންކޮށްގެން ދަސްކޮށްދިނުން. .42.1.3
 ސަގާފީ ކުޅިވަރު މުބާރާތް ބޭއްވުން. .42.1.4
ކުރުން )ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށްގެން އިންޑޯރ ކުޅިވަރުތަކަށް ޚާއްޞަ އިންޑޯ ސްޓޭޑިއަމް އެއް ޤާއިމު  .42.1.5

 ހިލޭ އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކާއި ކައުްނސިލް ހިއްސާ ވެގެން(
ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުން )ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށްގެން ހިލޭ އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކާއި  .42.1.6

 ކައުންސިލް ހިއްސާ ވެގެން(
 ތިލަދެކުނު ސިނަމާ ތަރައްޤީ ކުރުން .42.1.7
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ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި 

 ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން 
 ތަޞައްވުރު 

 ވުން.ރަށުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ޤާބިލް އިލްމީ ދަރިންގެ ޚިދުމަތްލިބޭ، ފަހުރުވެރި މުއައްސަސާ ތަކެއް ހުރި ރަށަކަށް 
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 އިންސާނީ ވަޞީލަތް
 

 މަޤުޞަދު 

ވަޞީލަތް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ނިޒާމެއް އިންސާނީ  .43
 ގާއިމުކުރުން.

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

 ދާއިރާތަކުން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ރަށުގައި އިތުރުވުން.  އެކި .43.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ދަސްކޮށްދިނުމަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން ހުނަރުވެރި އަތްތެރި މަސައްކަތްތައް  .43.1.1
 މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮްށދިނުމަށް ސްކޯލަރޝިޕް ފުރުސަތު ދިނުން  .43.1.2
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ނޑާއި ފަޅު  ބިމާ، ކަ
 

 މަޤުޞަދު 

ނޑާއި ފަޅު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  .44 ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލް ޤާއިމްވެފައި ބިމާ، ކަ
 އޮތުން 

 ޭބނުްނވާ ނަތީޖާހާސިލުކުރަން 

ން ބޭނުންކުރާނޭ ގޮތުގެ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭންތަކެއް އެކުލަވާލެވިއެއަށް އަމަލުކުރަމުން ބި .44.1
 ގެންދެވުން 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ބިނާވެށި ޕްލޭން ހަދާ އެއަށް އަމަލުކުރުން  .44.1.1

 

 
 

އެތަްނތަން ފަޅާއި ބަނދަރުތެރޭގެ ގުދުރަތީ މުއްސަނދިކަމަށް އަސަރު ނުކުރާނޭ ގޮތުގެމަތިން  .44.2
 ބޭނުންކުރަމުން ގެންދެުވން 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ފަޅާއި ބަނދަރަށް ކެމިކަލާއި ޔެތޮ ފަދަ ތަކެތި އެޅުން މަނާކުރުން  .44.2.1
 އެފަދަ ޤަވާޢިދުތައް ހަދާ ތަންފީޒުކުރުން  .44.2.2
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 މުއައްސަސާތައް
 

 މަޤުޞަދު 

 މުއައްސަސާތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން  .45

 ނަތީޖާހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ 

 މުވައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުން  .45.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ރަށުގައި ހުރި މުވައްސަސާތަކާއި އެކު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ ކަްނކަން ކުރިއަށްދާ ގޮތްތަކާއި  .45.1.1
 ބެހޭގޮތުން މަުޢލޫމާތު ބަދަލުޮކށް މަޝްވަރާކުރުން

 މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުންރަށުގައި ކުރެވޭ މުޙިއްމު  .45.1.2
 މުއައްސަސާތައް އެކުލެވޭ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީތައް އުފެއްދުން .45.1.3
 އެކިއެކި ފަންނީ މީހުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވޭ ޕްލެޓްފޯމެއް ޤާއިމުކުރުން .45.1.4
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 އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް 
 

 މަޤުޞަދު 

 ދެމިއޮތުން ދި ތާރީޚީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިވެ އާޘާރީ އަ  .46

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

 ރަށުގައި ހުރި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް ރައްކާތެރިވެ ހިމާޔަށްވުން .46.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ތާރީޚީ ތަންތަން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ހޭލުންތެރިކުރު .46.1.1
 

 

 ދިއުންރަށާބެހޭ ގޮތުން ދެކެވެމުން ައްނނަ ތާރީޚީ ވާހަކަތައް ލައިބްރަރީ ކުރެވިގެން  .46.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ލިޔުމުން ފެންނާނޭޮގތް ހެދުން ރަށާބެހޭގޮތުން ދެކެވޭ އެފަދަާވހަކަތައް ހޯދައި  .46.2.1
 ތާރީޚީ ފޮޓޯތައް އެއްކޮށް އެއްތަނަކުން ފެންނާނޭޮގތް ހެދުން  .46.2.2
 އާޘާރީ ތަކެތި ހޯދައި ލައިބްރަރީކުރުން .46.2.3
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 ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތައް 
 

 މަޤުޞަދު 

ވަސީލަތްތައް ފަހިވެފައިވާ،އެންމެންނަށް ބޭނުން ހިފަން އެނގޭ  އައި.ސީ.ޓީ ޒަމާނީ  .47
 މުޖުތަމަޢަކަށްވުން 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

 އައިޓީ ވަސީލަތްތައް ލިބެން ހުުރން .47.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން އެފަދަތަކެތި ފަސޭހަކަމާއެކު ލިެބން ހުންނާނެ އިްނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް  .47.1.1
 ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ބާރުއެޅުން 

47.1.2. ........................................................... 
 

 

 ކަށް އަހުލުެވރިވުންއައިޓީސީ ވަސީލަތްތަ .47.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

އަދި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިަތކުން އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ބާރުއެޅުން،  .47.2.1
 ކައުންސިލުން އެފަދަ ކަންކަމަށް ވެދެވެން އޮތް އެހީތެރިކަން ދިުނން
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 ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް
 

 މަޤުޞަދު 

ގައިވާ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަކީ ހިންގުންތެރި ތަރައްޤީގައި ގުޅިގެން ށީކުޅުދުއްފު  .48
 މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކަށް ވުން 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

 ޖަމިއްޔާތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނަކީ ކަމުގެ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށްވުން  .48.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޖަމިއްޔާތަކުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  .48.1.1
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 ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުން 

 ތަޞައްވުރު 
 

މޫދާއި،ބިމާއި ބިމުގައިވާ ގުދުރަތީ އެންމެހާ ވަސީލަތްތަކުގެ މުއްސަނދިކަން ހިމާޔަތްވެފައިވާ، ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ ފަރާއި، ފަޅާއި، 
 ރަށެއް
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 ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުން 
 

 މަޤުޞަދު 

 ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތް ގިރާ ސަރަޙައްދު ގިރުން ހުއްޓުވުމަށް ޙައްލެއް ގެނައުން. .49

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ

ނޑު ހިފެހެއްޓި ރަށުގެ  .12.1  ގިރުން ހުއްޓި ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުވެގެން ދިއުން. އިރުމަތީ ފަރާތުގެ ފަސްގަ

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ނޑު  .49.1.1 ނޑުދޮށުގައި ފަސްގަ ނޑުތަކާއި އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަކެތި ގޮ އުކާލެވޭ ގައުފު
 ހިފެހެއްޓޭގޮތަށް ޖަމާކުރުން 

 ށިލައިދިނުަމށް ސަރުކާރަށް ބާރުއެޅުންއިރުމަތީ ފަރާތު ގިރުން ހުއްޓުވުމަށް ތޮ .49.1.2
 

 

ނޑުދޮށުން ވެލިނެގުން ހުއްޓުމަކަށް  .49.2  އައުން ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ގޮ

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އެފަދަ ފަރާތްތައް ޖުރުމަނާ ކުރެވޭނެ އުޞޫލެއް ހަދާ ހިންގުން  .49.2.1
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މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ 
 އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން

 

 މަޤުޞަދު 

 މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭލާ އެކަމަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވެގެން ތިބުން  .50

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ވާރޭނުވެހި ހޫނުމޫސުން ދިގުލާނަަމ އެކަމަށް ފެންރައްކާކުރެވޭ 1.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

1.1.1 ........................................................... 
1.1.2 ........................................................... 

 
 

1.2 .................................................................................................................. 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

1.2.1 ........................................................... 
1.2.2 ........................................................... 
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 ކާރިސީ ވިރާސް ކުޑަކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 

51. .......................................................................................................
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1.3 .................................................................................................................. 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
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1.4 .................................................................................................................. 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

1.4.1 ........................................................... 
1.4.2 ........................................................... 
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ނޑުގެ މުއްސަނދިކަން   އެއްގަމާއި ކަ

 ތަޞައްވުރު 
ނޑުދޮށާއި، ރަށުގެ ބިމާއި ބިމުގައިވާ އެންމެހާ ގުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރެވެމުން  ދާ ފަރާއި ފަޅު، ގޮ

 ރަށެއް މުއްސަނދި 
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 ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކުރުން
 

 މަޤުޞަދު 

 ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ދިރޭތަކެތި މިނިވަންކަމާއެކު އުޅޭ މާހައުލަކަށް ވުން  .52

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ދޫނިސޫފާސޫފި މިނިވަންކަމާއެކު އުޅޭ މާހައުލެއް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން 1.5

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

މޫސުމީ ދޫނިތަކާއި ހިޖުރަކުރާ ދޫނިތައް ހިފުމުން ިލބޭ ގެއްލުންތަާކމެދު ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ  1.5.1
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

އެފަދަ ދޫނިސޫފާ ސޫފި އައިސް އުޅޭ ސަރަހައްދުތައް ކުނިބުނިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކެމްޕެއިން ހިންގާ  1.5.2
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

 ދޫނިތައް އަންނަ ދުވަސްވަރު އެފަދަ ތަންތަން މޮނިޓަރުުކރުމުގެ ހަރަކާތް ހިންގުން  މޫސުމީ 1.5.3
 

 ނެތެމުންދާ ބާވަތުގެ ގަސްގަހާގެހި އާލާވެގެން ދިއުން  1.6

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ގަސްގަހާގެހި ލޭންޑް ޔޫސްޕްލޭންގައި ގްރީން ޒޯންތަކުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި އެފަދަ  1.6.1

 އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 
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 ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދޭ މަގުތަކުގައި އެފަދަ ގަސްއިންދުން  1.6.2

 

 
ނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުތަކުގެ މުއްސަނދިކަން  އެއްގަމާ، ކަ

 އިތުރުކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 

ނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުގެ މުއްސަނދިކަން އިތުރުވެ ދެމެހެއްޓެނިވި  .53 އެއްގަމާއި، ކަ
 ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވެމުން ދިއުން 

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ފަޅުގެ ދިރުންތަކާއި، މަސްމަޙާމެހި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދިރި ދެމިތިބެވޭނެ ތަނަކަށް ވެގެންދިުއން. 1.7

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަރާއި ފަޅަށް އެޅޭ ކުނިބުނި ތަކުން އެތަންތަަނށް ލިބޭ ގެއްލުމާިއެބހޭ  1.7.1
 ހިންގުން.

ނޭގުމުގެ ތެރެއިން ފަރުތަކަށް ދެޭވ ގެއްލުމާއި، ފަޅަށް އެޅޭ ތެލުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ މައްޗަށް ހެލޫންެތރި  1.7.2
 ކުރުވުން.

1.7.3  
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ތަނަކަށް ގުދުރަތީ ދިރުންތަކުން މުއްސަނިދ ރަށުގެ ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ކުޅި ކުނިބުނިން ސަލާތްމަތްެވފައިވާ  1.8
 ވެގެން ދިއުން

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކުޅި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މުހިއްމު ކަމާގުޅޭ ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  1.8.1
ކުޅިއަށް ކުނިބުނި އެޅުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން އަންގައި ދިނުމުގެ ގޮުތން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮފގްރާމް  1.8.2

 ހިންގުން 
 އިދެއް އެކުލަވާލާ ތަންފީޒުކުރުންއެކަމާ ގުޅޭ ގަވަ 1.8.3
 ހިންގުންމެއިން ގްރޯފަދަ ކުޅީގައި ހެދޭ ބާވަތުގެ ގަސްއިންދާ އާލާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  1.8.4
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ނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުތައް ހިމާޔަތްކޮށް  އެއްގަމާ، ކަ
 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން

 

 މަޤުޞަދު 

ނޑާ ފަރު އަދި ފަޅުތައް  .54 ހިމާޔަތްވެ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުން އެއްގަމާ، ކަ
  ކުރެވެމުން ގެންދެވުން 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ފަރާއި ފަޅުގެ މުއްސަނދިކަން އިތުރުވުން 1.9

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ފަރުގެ މުއްސަނދިކަން އިތުރުކުރުމަށް މުރަކަ އާލާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މެރިން ރިސާޗް ސެންޓަރާ  1.9.1
 ހިންގުން ގުޅިގެން 

 ފަޅުގައި ދާބުރި އަޅައިގެން މަސްހިފުން ހުއްޓުވުން  1.9.2
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 ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުން 

 ތަޞައްވުރު 
ގަދަރު  ޤާބިލް ކައުންސިލަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ،ތައުލީމާއި ހުނަރު ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ހީވާގި މަސައްކަތުން،ރައްޔިތުންގެ

 ކައުންސިލެއް.ލިބިފައިވާ 
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 ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން
 

 މަޤުޞަދު 

 ކައުންސިލް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން. .55

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ނިންމަމުން ެގންދެވުން  1.10

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ނޑުގައިވާ މަޤާމްތަކަށް   1.10.1  މުއައްޒަފުން ހަމަކުރުން އިދާރީ އޮނިގަ
 އިދާރީ އެސްއޯޕީތައް ހެދުން  1.10.2

 
 

 އިދާރާގެ މުއައްޒަފުން ގެ ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރުވެގެން ދިއުން 1.11

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މުއައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުަމށް ގަވައިދެއް އެކަށައެޅުން 1.11.1
 އިދާރާގެ ޚަރަދުގައި މުއައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  1.11.2
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ކައުންސިލަކީ ފަންނީ މީހުންގެ ަލފަޔާއި އިރުޝާދުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު ނިންމާ ނިންމުންތަކަކަްށވެގެން  1.12
 ދިއުން

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ފަދަ ކޮމެޓީަތކުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކަންކަްނ ކައުންސިލްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީތައް އުފައްދައި އެ  1.12.1
 ނިމްމުން 

 ހިންގުމުގެ ހުނަރުވެރިކަމުގެ ކޯސްތަކާއި، ވާރކްޝޮޕްތައް ބޭއްވުން  1.12.2
އެކި ފަންތީގެ ރައްޔަތުންނާއި ގިނަގިނައިން ބައްދަލުޮކށް ރަށުގެ މައްސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުންތައް   1.12.3

 ބޭއްވުން 
 ތް އެޅުންކައުންސިލް އިދާރާގެ އައުއިމާރާ   1.12.4
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ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ކަންކަން ނިންމުމުގައި 
 ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން

 

 މަޤުޞަދު 

ހަމަ ކޮންމެ ކައުންސިލުން ކުރާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިން ސާފުވާނެ މަގު  .56
ނިންމުންތަކުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކައުންސިލުން ނިންމާ ، ތަނަވަސްވެފައިވާފަރުދަކަށްމެ 

 ރައްޔަތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވެފައިވުން 

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ކައުންސިލުން ކުރާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޒަމާނީ ވަސީލަތުގެ އެީހގައި އަވަސްކަމާއެކު ހާމަވެގެން ދާނެ  1.13
 ވަސީލަތް ގާއިމުވެގެން ދިއުން

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ހަދާ ދުވަހުން ދުވަހަށް އަޕްޑޭޓްކޮށް ހިްނގުން 1.13.1
 ފޭސްބުކު ޕޭޖް ހަދާ ހިންގާ ދުވަހުން ދުވަހަށް އަޕްޑޭޓްކުރަމުން ގެންދިއުން 1.13.2

 
 

 ކައުންސިލުން ކުރާ ކަންކަމަށް ޚިޔާލް ދެވޭނެ މަގު ކޮންމެ ރައްޔަތަކަށް ތަނަވަސްވެފައި އޮތުން  1.14

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޚިޔާލް ފޮށި ބެހެއްޓުން  1.14.1
 ވެބްސައިޓް ފޭސްބްކު ޕޭޖްމެދުވެރިކޮށް ޚިޔާލް ހުށަހެޅޭނެ މަގު ތަނަވަސްކުރުން 1.14.2
 ގަވައިދުން ރައްޔަތުންނާއި ބައްަދލުވުންތައް ބާއްވާ މަޢުލޫާމތު ހާަމކުރުން 1.14.3
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 ރަށާއި އަތޮޅު އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 

 އަތޮޅު އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގެ ގުޅުންތައް ހަރުދަނާކަމާއެކު ބަދަހިވުން ރަށާއި . .57

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ގެން ދިއުން އުންސިލްތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިވެއަތޮޅު ގެ ކަ 1.15

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ޒިޔާރަކްކުރުމުގެ ދަތުރުތައް ކުރުން 1.15.1
 ތަޖުރިބާތައް ކައުންސިލްތަކާއި ހިއްސާކުރުންކަންކަމުގެ  1.15.2
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 ތިންވަނަ ބައި 
 މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގުމަށް ރާވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު 
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އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ 
 ރައްކާތެރިކަން 
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 އަސާސީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ހެދިކާކަހަލަ ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ މީހުން ގިނަކަން  .1
 އާއްމުދަނީ ހޯދުމަށް އެކިބާވަތްތަުކގެ ތަކެތި އުފައްދާ ވިއްކުން ގިނަކަން .2
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 ން ކުރު އަސާސީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރު  :1 މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ތިބޭ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުވުން   :1.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ދަސްކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްތައް އަތްތެރި 1.1.1
 ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް ތަމްރީނު

      ކައުންސިލް  ހަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޚޯހެއް ހިންގުން ޔެލާޖަލި 1.1.1.1

      ކައުންސިލް އިދާރާ ނާށީގެ މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދިނުން 1.1.1.2

        

 ހުނަރުތައް އަންހެުނންނަށް ތިބޭ ގޭތެރޭގައި 1.1.2
 ޕްރޮގްރާމްތައް ތަމްރީނު ދަސްކޮށްދިނުމަށް

 ހިންގުން 

 ކައުންސިލް އިދާރާ ޕޭސްޓްރީ ކޯހެއް ހިންގުން 1.1.2.1
   

  

އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ހެުދން ފެހުުމގެ  1.1.3.1  1.1.3
 ބޭސިކްކޯހެއް ހިންގުން 

 ކައުންސިލް އިދާރާ
   

  

      ކައުންސިލް އިދާރާ ކޭކުއެޅުމުގެ ކޯސް ބޭސިކް    

      ކައުންސިލް އިދާރާ މޭކަޕް ކޯހެއް ހިންގުން   

      ކައުންސިލް އިދާރާ ކެއްކުމާބެހޭ ހުނަރުވެރިކަމުގެ ކޯހެއް   

      ކައުންސިލް އިދާރާ ބުކޭ އަދި މާހަދަން ދަސްކޮށްދިުނން   

 :1.2ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލް ކުރަން 
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ނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން  ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަ
 ތަރައްޤީކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ނޑުވެރިކަން ކުރާނެ ބިންނެތުްނ، ނަމަވެސް ހައިޑްރޯފޯނިކްސް ފަދަ ޒަމާނީ ގޮތްތައް ބޭނުންޮކށްެގން ދަނދުވެރިކަ  .1 ދަ

 އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.
ކެވެ. މި އީ މިފަދަ އާބާދީއެއް އޮތް ރަށަކަށް އެކަށިގެްނވާ ޢަދަދަކަށްވުރެ  7އުޅަނދުފަހަރުގެ ޢަދަދަނީ މަސްވެރިކަން  .2

 މާމަދު ޢަދަދެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެެވއެވެ.
 މަސްވެރިންގެ ތެރޭގައި ޒުވާނުން މަދުކަން .3
 ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ނެތުން .4
 ހިއްކާ ފަރާތްތައް ރަށުގައި އެކަށިގެންވާ ވަރަށްތިބިކަން މަސްކައްކާ  .5
 ގިނައިން މަސްބާނާ ދުވަސްވަރު މަސްކިރާ ބޯޓްފަހަރުގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ނުުހންނަކަން  .6
 އައިސް ޕްލާންޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބެންނެތްކަން  .7
 ަކން އޮޑި އެހެލާ ސަރަހައްދުގައި އެކަމަށް ބޭނުންކުރާނޭ އެކަށިެގންވާ ވަޞީލަތްތައް ނެތް .8
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 ން ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގައި އެންމެ ޒަމާނީ ގޮތްތައް ބޭނުންކުރު: 2މަޤްޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ )އެކްޓިވިޓީ ސްޓެރެޓެޖިކް  #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
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20
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20
20
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 ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގައި މީހުން ހޭލުންތެރިވުން  :2.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ފަންނީ މެދުވެރިކޮށް  ީމހުން ޤާބިލު ފަންނީ 2.1.1

 ހިންގުން ކޯސްތައް
      ✓ ކައުންސިލް އިދާރާ ހައިޑްރޯފޯނިކްސް ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ބޭއްވުން 2.1.1.1

ނޑުވެރިކަން ކުރާނޭ ގޮތް  2.1.1.2 ރަނގަޅަށް ދަ
 ދަސްކޮށްދޭން ވޯރކްޝޮޕް ބޭއްވުން

      ކައުންސިލް އިދާރާ

      ކައުންސިލް އިދާރާ ހޯމްގާޑެނިން ކޯސް ހިންގުން  2.1.1.3

          
          

ނޑުެވިރކަމުގެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި، ގަސްކާނާ އަދި ޭބސް ލިބެން ހުުރން   :2.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ   ރަށުން ދަ
ވިޔަފާރިވެރިން މެދުވެރިކޮށް އެތަކެތި ރަށުން  2.2.1

 ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 
ވިޔަފާރިވެރިންނާ މަޝްވަރާކުރެވިގެން  2.2.1.1

އެފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެތަކެިތ ރަށުން 
 ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ
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2.2.2  2.2.2.1        

އޮޑިއެހެލާ ސަަރހައްުދގައި އެކަމަށް ބޭުނންވާ ވަޞީލަތް ާގއިމުުކރުމާއި، މަސްެވރިން ާބާނ މަސް   : 2.3ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ލުއިފަސޭހަކަާމއެކު ިވއްޭކނެ ގޮެތއްހަމަޖެއްުސން.

މަސްވެރިކަން ރަނގަޅު ދުވަސްވަރު މަސްބާނާ  2.3.1
ސަރަޙައްދުތަކުގައި މަސްކިރާ ބޯޓް ފަހަރުގެ 

 ޚިދުމަތް ލިބިދިނުމަށް މަސައްކަްތކުރުން.
 

      ކައުންސިލް އިދާރާ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގައި ދެންނެވުން 2.3.1.1

މަސްގަނެ ކައްކާ ހިއްކާފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ  2.3.2
މަްސގަންނަ  ޓްރޭނިން ކޯސްތައް ހިންގާ،

ފަރާތްތައް ބޭނުްނވާ ކޮލިޓީގައި ަމސްކައްކާ 
 ހިއްކަން ދަސްކޮށްދިނުން.

 

މަސްކައްކާ ހިއްކާފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ  2.3.2.1
 މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ވާރކްޝޮޕެއް ބެއްވުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ
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އޮޑިފަރު އެހެލާ ބާލާ ފަރާތްތަކަްށ ބޭނުންވާ  2.3.3
 ވަސީލަތްތައް އެތަނުގައި ޤާއިމުުކރުން.

 

ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ކަމާގުޅުން ހުރިފަރާތްތަކަށް  2.3.3.1
 ހުށަހެޅުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

ބޮޑެތި ދޯނި ފަހަރު އެހެލާ ބޭޭލެނ  2.3.4
 ބިނާކުރުން.ސްލިޕްވޭއެއް 

ސްލިޕްވޭ އެއް ހެދުމަށް ބަޖެޓް ހޯދުމަށް  2.3.4.1
ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯސަލް އެއް ތައްޔާރުކޮށް އެކި 

ހިލޭއެހީ ދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގަިއ ސްލިޕްވޭއެއް 
 ހެދުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ
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 ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ބާވަތްަތއް ރަށަށް އެތެރެ ކުރެވެނީ މާލެ ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ފުޅިމަދު ފޮށީގައެވެ.  ފިނިކުރި އެއްގަމު މަހުގެ .1

ނޑިފައިކަން  ފާގަކުރެވޭ އަދި ގެނެވޭ ބާވަތްތައް ހުްނނަނީ ފިނިކެ
 ކާޑުގެ ބާވަތްތައް އެސް.ޓީ.އޯ އިން ރަށަށް އެތެރެކޮށް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބެން ހުރޭ  .2
 ކަށަަވރުކުރުމަށް ފިހާރަތަކާއި އެނޫންވެސް އެފަދަތަންތަން ޕްބްލިކް ހެުލތުން މޮނިޓަރކުރަމުން ކާތެރިކަންކާބޯތަކެތީގެ ރައް .3

 ގެންދަވާ
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 ރައްކާތެރި ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުންފިނިކުރި ކާބޯތަކެތި ބާވަތްތައް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  :3މަޤްޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17
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18
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20

 

20
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 ބޯޓްފަހަރުގައި ފިނިކުރި ކާބޯތަކެތިއުފުލުމުގެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.  :3.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކައުންސިލުން ކަމާއި ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި  3.1.1

ގުޅިގެން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 
 ހިންގުން.

      ކައުންސިލް އިދާރާ އޮޑިފަހަރުގެ ވެރިންނަށް މަޢުލޫާމތު ދިނުން  

        
        

ކައުންސިލާއި ޕަބްލިކް ހެލްތް ގުޅިގެން އެފަދަ  3.1.2
 ފަރާތްތައް ބަލާ ފާސްކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުން.

އޮޑިފަހަރުން ގެންނަ އެބާވަތުގެ ާކނާ  
ޕަބްލިކުހެލުތުން ޗެކްކުރުން އޮޑިްނ  ބޭލުމުގެ 

 ކުރިން

      ކައުންސިލް އިދާރާ

3.1.3          
 ފިހާރަ ތަކުގައި ފިނިކުރި ކާބޯތަކެތި އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގައި ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުން   :3.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  3.2.1
 ހިންގުން.

      ކައުންސިލް އިދާރާ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ވާރކްޝޮޕް ބެއްވުން  
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ކައުންސިލާއި ޕަބްލިކް ހެލްތް ގުޅިގެން އެފަދަ  3.2.2
 ފަރާތްތައް ބަލާ ފާސްކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުން.

އޮޑިފަހަރުން ގެންނަ އެބާވަތުގެ ާކނާ  
ޕަބްލިކުހެލުތުން ޗެކްކުރުން އޮދީްނ ބޭލުމުގެ 

 ކުރިން

      ކައުންސިލް އިދާރާ

ނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލް ތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން މަދުކުރުން  : 3.3ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ   ދަ
ނޑުވެރިން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް މަޢުލޫމާތު  3.3.1 ދަ

ސެޝަންތަކެއް ކައުންސިލް އިސްނަގައިގެން 
 ބޭއްވުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ ވާރކް ސޮޕް ބޭއްވުން  

ފަރާތްތަާކއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ކަމާބެހޭ  3.3.2
ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް އެތެރެ ކުރާ މިންވަރު 

 މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކާއި  
 މަސްވަރާބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

   ފަރާތްތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ތަކެއްޗަކީ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ތައްޔާރުކުރާ ތަކެއްޗަށް ހެދުން.:   ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކާ 3.4ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކާނާ ތައްޔާރުކުރަން  3.4.1

 ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ވާރކްސޮޕްތައް ހިންގުން 
 

 ކައުންސިލް އިދާރާ ވާރކްޝޮޕް ބޭއްވުން 
     

ދެމިހުްނނާނެ ގޮތަށް ކާނާ ގިނަދުވަހަށް  3.4.2
 ބަންދުކުރަން ދަސްކޮށްދިނުން 

 

ކުޅުދުއްފުށީ ޕެކިން ސެންޓަރުގައި ތަމްރީން  
 ޕޮރޮގަރާމް ހިންގުން

      ކައުންސިލް އިދާރާ
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 ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުން އިތުރުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ދަޅުގައި ބަންދުކުރި ކާނާ ގިނައިން ބޭނުންކުރަމުންދާަކން  .1
 މޭވާ ރަށުން ފަސޭހަކަމާއެކީ ލިބޭނެ ބާޒާރު ޤާއިމުވެފައި އޮތްކަން އަތޮޅާއި، ކައިރި އަތޮޅުތަކުގައި އުފައްދާ ތަރުކާރީއާއި .2
 ވަމުން އަންނަކަން ޕްރެޝް ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ކެއުމަށް މީހުންގެ ހޭލުްނތެރިކަން އިުތރު .3
މަސައްކަތް މިހާރު ފެށިފައިވޭ މި މާރުކޭޓްގެ ސަބަބުން މީހުްނނަށް ތަުރކާރީއާއި މޭވާ ލޯކަލް މާރުކޭޓެއް އެޅުމުގެ  .4

 ބުމުގެ ފުރުޞަތު މީހާރަށްވުރެ ފަހިވުމުގެ ސަބަބުން ރަނގަޅު ާކނާ ލިބުނުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވެގެްނ ދާނެއެވެ.ލި
 ރަށުގައި އެކިކަހަލަ ކާނާގެ ބާވަްތތައް އަމިއްލަ ފަރުދުން އުފެއްދުްނ ގިނަކަން .5
ނޑުމަހުގެ ބާވަތްތައް ބޭުނންކުރާ މީހުން އިތުރުކަން .6  ތާޒާ ކަ
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 ފައިދާހުރި ކާނާ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރު ކުރުމާއި، ކުދިންނަށް ތައްޔާރީ ކާނާ ދޭމިންވަރު މަދުކުރުން :4 މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ހިންގާނޭ ތަންފީޒުކުރުމަށް އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

ތައްޔާރީ ކާނާއިން ސިއްޙަތަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް މީހުންނަށް އެނގި، ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުވުން    : 4.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ދުރުވުން އަދި ކުދިން ތައްޔާރީ ކާނާ އާއި 

ކައުންސިލުން ކަމާއި ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި  4.1.1
ގުޅިގެން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ހިންގުން.
 

ސްކޫލްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންަނށް ަބއްދަލުވުން  
 ބޭއްވުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

        
        

ކާނާއިން ލިބޭ ސްކޫލް މެދުވެރިކޮށް ތައްޔާރީ  4.1.2
 ގެއްލުންތައް ކުދިންނަށް ވިސްނަިއދިނުން 

ސްކޫލް ކުދިންނަށް ކަމާގުޅޭ ލީފްލެޓް  
 ތައްޔާރުކޮށް ބެހުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

އެންމެ ތުއްތު އިރުން ފެށިގެން ުކދިންނަށް  4.1.3
 ފައިދާހުރި ކާނާ ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ސްކޫލްތަކުގެ ވިހާއުމުރުގެ މައިންނަށާއި  
 ބެލެނިވެރިންަނށް ބައްދަލުުވން ޭބއްވުން

      ކައުންސިލް އިދާރާ

  އަތްފޯރާފަށުގައި ފައިދާހުރި ކާނާ ލިބެން ހުރުން : 4.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކައުންސިލުން ތަރުކާރީ އާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް  4.2.1
 ހެޔޮއަގުގައި ފޯރުކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުން 

 

      ކައުންސިލް އިދާރާ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ވާހަކަ ދެއްކުން 
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ފައިދާ ހުރި ކާނާ އާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  4.2.2
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ސްކޫލް 

 ކުދިންނަށާއި ބެެލނިވެރިންނަށް ޯފރުކޮށްދިނުން 
 

      ކައުންސިލް އިދާރާ ލީފްލެޓް ބެުހން  
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ޞިއްޙތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގައި 
 ދިރިއުޅުން 
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 ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ވިއްސާރަ ދުވަސްވަރު ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފެތުރުން ހަލުވިކަން  .1
 ތަްނތަން ރަށުގެ އެކިދިމަދިމާގައި ހުރުން ޗަސްބިންތަކާއި މަދިރިއުފެދޭ .2
 މީހުންގެ ގޯތިގެދޮރުގައި މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ިގނަކަން ފާހަގަުކރެވޭ .3
އަށްވުރެ ގިނަ ގޯތިގެދޮރު ފަޅަށް ހުރުމުގެ ސަބަުބން ޢާއްމު ސިއްހަތަށް އެތަންތަުނގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ  750ރަށުގައި  .4

 އަސަރުކުރުން 
 ޭހލުންތެރިަކން ކުޑަކަންބަލިތަކާމެދު މީހުންގެ  .5
 މަދިރިފަދަ ސޫޕާސޫފިން ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާނޭ ތަާފތު ަވޞީލަތްތައް ލިެބންހުރުން  .6
 ސިއްހީ އިރުޝާދު ދެވޭފަދަ ޤާބިލް މުއައްޒަފުން ރަށުގައި ޤާއިމުވެތިބިކަން  .7
8.  

 
 

 

 
 

 



 )ކައުންސިލްގެ ނަން(  2021 – 2017 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން
 

 120ގެ  303ޞަފްޙާ: 

W 

www. kulhudhuffushicouncil.gov.mv  kulhudhuffushicouncil@gmail.com  6527552  6521170  
 

 
 

 
 

 ފަދަ ބަލިަތއް ފެތުުރން ކޮްނޓްރޯލް ކުރުން. ޑެންގީއާއި ޗިކަންގުންޔާ :5މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ރަށުގައި މަދިރި އުފެދޭގޮތައް ހުރި ތަންތަނާއި ގޮނޑުތައް މަދުކުރުން.  :5.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކައުންސިލާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަާކއި ގުޅިގެން  5.1.1

މަދިރި މަދުކުރުމަށް ފޮގްކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމް 
 ހިންގުން.

 

ދުވަހެއް ގޯތިގެދޮރުގެ ސާފުތާހިރުކަން ބެުލމުގެ  5.1.1.1
 ފާހަގަކުރުން

      ކައުންސިލް އިދާރާ 

ނޑަށާއި އޮޅުތަކަށް މަސްލުމުގެ  5.1.1.2 ނޑުގަ ފެންގަ
 ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުން

      ކައުންސިލް އިދާރާ

        
ރަށުތެރޭގައި ހުރި ފެންހެދޭ ތަންަތނާއި  5.1.2

ނޑުތައް ނެގުމަށް ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ  ގޮ
 ޕޮރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

 

      ކައުންސިލް އިދާރާ ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުން 5.1.2.1

 ންގީ ޗިކަން ގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުން.ޑެ   :5.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ޑެންގީ ޗިކަންގުންޔާ އާއިބެހޭގޮތުން އާއްމުން  5.2.1

 ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 
 

ސްކޫލްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންަނށް ަބއްދަލުވުން  5.2.1.1
 ބޭއްވުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ
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ޑެންގީ ޗިކަންގުންޔާ އާއި ބެހޭ ގޮތުން  5.2.2
 ލީފްލެޓް ތައްޔާރުކޮށް ގޭގެއަށް ެބހުން.

      ކައުންސިލް އިދާރާ ގޭގެއަށް ލީފްލެޓް ެބހުން  

ޑެންގީ ޗިކަންގުންޔާ އާއި ބެހޭ ގޮތުން  5.2.3
ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ބަްއޔާ ބެހޭ 
މަޢުލޫމާތު އަޑުގަދަކުރާއިން ރަށުތެރޭގައި 

 ގޮވުން.
 

އަޑުގަދަކުރާއިން މުޅިރަށުގައި ބައްޔާ ބެހޭ  
 މެސެޖުތައް އިއްވުން

      ކައުންސިލް އިދާރާ
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 ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ރައްކާތެރިވުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 މިފަދަ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަްށ ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން ދޭ މިންވަރު ރައްޔަތުންގެ ކިބައިގައި މަދުކަން .1
 ތިބިކަން ބަލިތަކާ ބެހޭ މަުޢލޫމާތު ދެވޭފަަދ މީހުން  .2
 ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުމަށް ކަސްރަތާއި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ވަށީލަތްތައް ޤާއިމުވެފައިވާކަން  .3
 ޅައުމުރުގައި ޖެހޭ މީހުން ގިނަކަން ބަލިތައް  .4
 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ އާާބދީ ބޮޑުކަން .5
ސަބަބުން ހިތުެގބަލި ލޭމައްޗަށް ދިއުން ކެންސަރުފަދަ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލްކުރުން ޒުވާނުން ގިނަކަން އަދި މިކަމުގެ  .6

 ބަލިތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް ވާމީހުްނ ގިނަވަމުން އަންނަކަން 
 ވެކްސިން ދޭން ބޭނުންނުވާ މީުހްނ މަދުންނަމަވެސް އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. .7
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 ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިަތއް ޖެހޭ ިނސްބަތް މަދުކުރުން  :6 މަޤުޞަދު 
ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #

 (ގޮތް
ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވުން ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން   :6.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 
ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން  6.1.1

 ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 
 

ސްކޫލްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންަނށް ަބއްދަލުވުން  
 ބެއްވުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ބަްއދަލުވުން  
 ބޭއްވުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

        

 ކަމާގުޅޭ ލީފްލެޓްތައްޔާރުކޮށް ބެުހން 6.1.2
 

      ކައުންސިލް އިދާރާ ސްކޫލްކުދިންނަށް ލީފްލެޓް ބެހުން  

ބަލިތަކާެބހޭ ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުެގ ކޭމްޕެއް  6.1.3
 ޕަބްލިކްހެލްތު ޔުނިޓާގުޅިގެން ހިްނގުން.

 

      ކައުންސިލް އިދާރާ ކޭމްޕް ހިންގުން ބެލެނިވެރިންަނށް  

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުގެ ސަބަުބންޖެހޭ  6.1.4
ބަލިތަކާ ބެހޭ މަުޢލޫމާތު ދިނުމަްށ ދީ 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

ޒުވާނުންނަށް މަޢުލޫާމތު ދިނުމުެގ ބައްދަލުވުން  
 ބޭއްވުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ
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ޑުރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރެއަށް 
 ޒުވާނުން ވަނުން ހުއްޓުވުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީުހން މަސްތުވާތަކެތި ބޭުނންކުރުން  .1
 އޯވަޑޯޒްވެގެން މަރުވެފައިވާކަންބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ަބއެއް ޒުވާނުން  .2
 ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ ތަންތަން ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަން .3
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 ޑްރަގާއި ެއހެނިހެން މަސްުތވާތަކެތި ބޭނުންކުާރ ޒުވާުނންެގ ިނސްބަތް މަދުކުރުން  :7 މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ އެކްޓިވިޓީ )ސްޓެރެޓެޖިކް  #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ހުނަރުވެރި، މުޖުތަމައުއަށް ފައިދާ ހުރި ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާވުން   :7.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ޒުވާނުން ހުނަރުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  7.1.1

 ހިންގުން 
 

ހުސްވަގު ފައިދާހުރިގޮތުގައި ހޭދަކުރާނޭ  7.1.1.1
 ގޮތާބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

        
        

ދީނީ ގޮތުންނާއި ސިއްޙީގޮތުން  7.1.2
ގެއްލުންތައް މަސްތުވާތަކެތީގެ 

އަންގައިދިނުމަށް ސްކޫލް ކުދިންަނށާއި އާއްމު 
 ރައްޔިތުންނަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

 

ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މަދުވެގެން  7.1.2.1
 ދަރުސް ބޭއްވުން 2އަހަރަކު 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ފުރުސަތުތައް  7.1.3
 ތަނަވަސް ކޮށްދިނުން 

 

ޔޫތުމިނިސްޓްރީއަށް އެފަދަ ކަންކަން  7.1.3.1
 ފަހިކުރުމަށް ބާރުއެޅުން

      ކައުންސިލް އިދާރާ
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 އިސްތިޢުމާލު ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން  ދުންފަތުގެ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 % މީހުން ދުންަފތުެގ އިސްތިއުމާލުކުރުމަށް އާދަވެފައިވ65ޭއާބާދީގެ  .1
 ސްކޫލް އާބާދީގެ ބޮޑުބައެއް ދުްނފަތުގެ އިސްތިޢުމާލް ކުރާކަން ފާހަގަކުރެވޭ .2
 ތުރުވަމުްނ އަންނަކަން ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލްކުރާ އަްނހެނުންގެ ޕަސެންޓޭޖް އި .3
 ބައެއް މީހުން ސިގިރެޓް ބުއިމާއެކު ދުންފަތްލައިގެން ދުފާކަން ާފަހގަކުރެވޭ .4
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 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުުމގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކުެގ ނިސްބަތް މަދުކުރުން  :8މަޤުޞަދު 

 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުވުން   :8.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ސްކޫލް  8.1.1

ކުދިންނަށާއި އާއްމުންނަށް ޭހލުްނތެރި 
 ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

 

      ކައުންސިލް އިދާރާ ދުންފަތުގެ ނުރައްކަލާެބހޭ މަޢުލޫާމތު ދިނުން  

        
        

 ދީނީ ނަސޭޙަތް ދިނުން  8.1.2
 

 1ދީނީ ދަރުސް ދިނުން އަހަރަކު މަދުވެގެން  
 ދަރުސް

      އިދާރާކައުންސިލް 
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 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ނޑެއް އަޅާފައިވޭ .1  ފުޓުސަލް ދަ
ނޑު ހެދިފައި .2  ހަތަރު ބޯޅަދަ
 ޔޫތުސެންޓަރެއް ބިނާކުރަމުން މިާހރު އެބަގެންދޭ .3
 ބާސްކެޓް ކޯޓެއް އަޅާފައި .4
 ވޮލީކޯޓެއް އަޅާފައި .5
ނޑެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދޭ .6  ބޮޑު ފުޓްސަލް ދަ
 އޮފީސްތަކުގެ ބޯޅަ މުބާރާތް ރަށުގައި ބޭއްވެމުންދޭ  .7
 ބާސްކެޓް ބޯޅަ ކުޅޭޒުވާނުން ގިނަވަމުންދޭ .8
 ފުޓުބޯޅަ ކުޅޭ ޒުވާނުން ގިނަވަމުްނ އަންނަކަން  .9

 ބޭންޑެއް ރަށުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންަނކަންބޮޑުބެރު ގްރޫޕްތަކާއި  .10
 ޢީދުކުޅިވަރު ދަމުހިނގުން ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލުން ބާއްވަމުން ގެންދެވޭ .11
 ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުޅެމުން ގެންދެވޭ .12
 ސްކޫލްތަކުގައި އެކިއެކި ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ .13
 ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ވާދަކުރުން ގިނަކަން އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތްތަކުގައި  .14
 ގައުމީ ފެންވަރުގެ އެތުލީޓުންގެ ެތރޭގައި ރަށުގެ ދަރިން ތިބިކަން  .15
 ރޭސިންގެ ދާއިރާގެ ކުޅިވަރުތައް އިތުރުވަމުން އަންނަކަން  .16
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 މުނިފޫހި ފިުލވުމުގެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމުުކުރން.ކުޅިވަރާއި  :9މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ސަގާފީ ކުޅިވަރު އާލާކޮށް ދިރުވުމަށް ބޭނުންވާ ޒުވާނުން އުފެދިފައިވުން   :9.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ޒުވާނުންނަށް ބޮުޑބެރު ފަދަ ސަގާފީ  9.1.1

ކުޅިވަރުގެ ފަންނުވެރިން ބޭނުންޮކށްގެން 
 ދަސްކޮށްދިނުން.

ޖަމިއްޔާތަކާއި، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  9.1.1.1
 5އިދާރާއާއި ކައުންސިލް އިދާރާ ގުޅިގެން 
 އަހަރުތެރޭ އެއްފަހަރު އެކަން ބޭއްވުން

      ކައުންސިލް އިދާރާ

        
        

 ސަގާފީ ކުޅިވަރު މުބާރާތް ބޭއްވުން. 9.1.2
 

ޖަމިއްޔާތަކާއި، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  9.1.2.1
އިދާރާއާއި ކައުންސިލް އިދާރާ ގުޅިގެން 

 އަހަރުން އެއްއަހަރު 2މުބާރާތެއް ބޭއްވުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

 އިޖުތިމާޢީ ގުޅުން ރަނގަޅުވުމާއެކު ކުޅިވަރަށް ޝައުޤުވެރިވާ ދުޅަހެޔޮ ޖީލެއް ބިނާވުން   :9.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 
އިންޑޯރ ކުޅިވަރުތަކަށް ޚާއްޞަ އިންޑޯ  9.2.1

ސްޓޭޑިއަމް އެއް ޤާއިމު ކުރުން )ޕްރޮޕޯސަލް 
އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކާއި ތައްޔާރުކޮށްގެން ހިލޭ 

 ކައުންސިލް ހިއްސާ ވެގެން(

ކުލަބުޖަމިއްޔާ ތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު  9.2.1.1
ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން އެފަދަ 

 ތަނެއް ޤާއިމުވަންދެން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ



           2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 )ކައުންސިލްގެ ނަން( 
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ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުން  9.2.2
ހިލޭ އެހީދޭ )ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށްގެން 

 ޖަމާއަތްތަކާއި ކައުންސިލް ހިއްސާ ވެގެން(

ކުލަބުޖަމިއްޔާ ތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު  9.2.2.1
ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން އެފަދަ 

 ތަނެއް ޤާއިމުކުރެވެންދެން 

 
 ކައުންސިލް އިދާރާ

     

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލާ ސިނަމާގެ  9.2.3.1 ތިލަދެކުނު ސިނަމާ ތަރައްޤީ ކުރުން 9.2.3
އެތަނުގެ ވެރިފަރާތާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުން 

އެތަން ފިޔަވަހިތަކަކަށް ބަާހލައިެގން 
 ތަރައްޤީކުރުން

      ކައުންސިލް އިދާރާ
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 ހުނަރު ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި 
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 ރުކޮށްދިނުން ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު ފޯ
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ތަޢުލީމުގެ އެންމެ ތުއްތު ހަރުަފްތކަމުގައިވާ ބޭބީ ނާސަރީ ސްކޫލް ކުޅުދުއްފުށީގައި ކައުންސިލުން ހިންގަމުން ގެންދެއެވެ. .1
 ސަރުކާރުން ހިންގަވާ ދެ ސްކޫލްގައި ޕްރީ ސްކޫލް ތަޢުލީމް ފޯރުކޮށް ދެމުން ގެންދަވާ  .2
 ޓެރެއިން ވެފައިވާ މުދައްރިސުންނާއި ވަސީލަތްތައް ޕްރީ ސްކޫލްތަޢުލީމަށް ފަހިވެފައިވޭ  .3
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 ިދރިއުޅޭ ހުރިަހިއ ކުދިންނަށް ެފންަވރު ަރނގަޅު ތައުލީމް ފޯރުކޮްށދިނުން.ޕްރީ ސްކޫލަށް ދާ ޢުމުުރފުާރގެ ަރށުގައި  :10މަޤުޞަދު 
ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #

 (ގޮތް
ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

ތައުލީމް އުނގެނުމަށް  ،އަށް ބަދަލުވާ ކޮންމެ ދަރިވަރަކީ އަޚްލާގް ރަނގަޅު 1ޕްރީ ސްކޫލް ނިންމައި ގްރޭޑް   :10.1ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  ހާސިލް ކުރަން 
 މަސައްކަތް ކުރާ ދަރިވަރަކަށް ހެދުން.

ބެލެނިވެރިންަނށް ޗައިލްކެއަރ  10.1.1
 ވޯރކްޝޮޕްތައް ހިންގުން

ދުވަހުގެ ވާރކްޝޮޕެއް  1ބެލެނިވެރިންަނށް  10.1.1.1
 ހިންގުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

        
        

އަމީރު އަމީން ސްކޫލްގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން  10.1.2
ހައްލުކުރުމަށް އިތުރު ކްލާސްރޫމް ބަރިއެއް 

 އެޅުން

ކްލާސް ހެދުން  1ކޮންމެ އަހަރަކު  10.1.2.1
ވިޔަާފރިވެރިންގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުންނާއި 

 އެހީގައި

      

ސްކޫލްގައި ކިޔަވައި ދެއްވާ ޓީޗަރުންގެ  10.1.3
 ކުރިއެރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

އިންސަރވިސް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމެއް  10.1.3.1
 ކޮންމެ އަހަރަކު ހިންގުން 
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 ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ލިއްބައިދިނުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ސްކޫލް ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްދެއްވާފައިވޭ 2ޕްރައިމަރީ އަދީ ސާނަވީ ތަޢުލީމު ދެވޭނެ  .1
 މަތީ ސާނަވިއަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލެއް ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްދެއްވާފައިވޭ .2
 ކުޅުދުއްފުށީގައި ޤާއިމުކޮށްދެއްވާފައިވޭޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަސް  .3
 ވިލާކޮލެޖު އަދި މައިކޮލެޖުގެ ކެމްޕަސް ކުޅުދުއްފުށީގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވޭ .4
ޔުނިވަރސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުން އިންޖިނޭރިން، ނާސިންގ، ބިޒްނަސް، އާޓުގެ ދާއިރާގެ ފައުންޑޭޝަނުން ފެށިގެން  .5

 ދެމުން ގެންދަވާ ޑިގްރީއާއި ހަމއަށް ކިޔަވައި 
 ޤްރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕެއް ކައުންސިލުން ޤާއިމުކޮށް އެދާއިރާގެ ކޯސްތައް މެދުކެޑުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ .6
 އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މަތީފެންވަރުަގއި ޤްރުއާން ކުލާހެއް ހިންގަމުން ގެންދަވާ .7
  ރަށުގައި ހިންގަވާ ކޮމްޕިއުޓިންގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމް ދޭ ސެންޓަރެއް .8
 ކޭކުއެޅުމާއި ޕޭސްޓްރީގެ ކޯސްތައް ހިންގާ ފަރާތްތައް ގިނަވަމުން ައންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭ  .9

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި، ސީމަނުން ފަދަ ކަންޑުމަތީގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  .10
 ންދަވާކައުންސިލުން ދޭތެރެދޭތެރެއިން ުކރިއަށް ގެ
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 ފުރިހަމަ ތައުލީމާއި ުހނަރު ލިިބަފއިވާ އަހްލާޤް ރަނގަޅު ޖީލެއް ުއފެއްުދން. :11މަޤުޞަދު 
ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #

 (ގޮތް
ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ހިންގާނޭ ތަންފީޒުކުރުމަށް އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ކުދިންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު މަތިވުން   :11.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 
ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ  މުދައްރިސުންގެ 11.1.1

 ކުރުކޯސް ހިންގުން.
އެފަދަ ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރު  11.1.1.1

ނޑައަޅާ ފައިސާގެ މިންވަރެއް  ކަންކަމަށް ކަ
 ދިނުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

        
        

ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދާ  11.1.2
 ދަރިވަރުންނަށް ކައުންސިލުން ެއވޯޑް ދިނުން

ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު އެވޯޑް ނައިތެއް  11.1.2.1
 ބޭއްވުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

 ކުދިން ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ބަޔަކަށްވުން   :11.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ހެލްތު އެސިސްޓެންޓުގެ ޚިދުމަތާިޢ  11.2.1

ކައުންސެލިންގ ގެ ޚިދުމަތް ސްކޫލްތަކުން 
 ލިބޭނޭ މަގުފަހިކުރުން 

ދެންނެވުން އަދި އެކަން މިނިސްޓްރީގައި  11.2.1.1
އިންޕްލިމެންޓް ވާ މިންވަރު މަުހންމަހަށް 

 ބެލުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ
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ސްކޫލްތަކުގައި އެކިއެކި ކުޅިވަރުތައް  11.2.2
 ތައާރަފްކޮށް ކުރިއެރުވުން

ސްކޫލްތަކުގައި އެކިއެކި ކުޅިވަރުތައް  11.2.2.1
ބޭއްވުމަށް ބާރުއެޅުން އަދި ސްކޫލްތަކުގެ 

 އިސްފަރާތްތަކާއެކު ބައްދަލުވުންަތއް ބޭއްވުން

      ކައުންސިލް އިދާރާ

 ކުދިންގެ އަޚްލާޤް ފެންވަރު ރަނގަޅުވުން   : 11.3ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ސްކޫލްތަކާއި ގުޅިގެން ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު  11.3.1
ކުރުމުގައި މަންމައާއި ބައްޕަގެ ޒިންމާ 

 މަސައްކަތްކުރުން ހަމަހަމަ ކުރުމަށް

 

ކަމާގުޅުން ހުރި މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން  11.3.1.1
 މިފަދަ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

ސްކޫލްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ  11.3.2
ބައްދަލުވުންތަަކށް މަންމައާއި ބަްއޕަ އެކުގައި 

 ހާޒިރުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން

 

ބެލެނިވެރިންަނށް މިކަމަށް ބާރުެއޅުމަށް  11.3.2.1
 ސްކޫލްތަކަށް ދެންނެވުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

ސިފައިންނާއި ގުޅިގެން ދަރިވަރުންނަށާއި  11.3.3
ބެލެނިވެރިންަނށް ރެޑީކޭމްޕް ފަދަ ކޭމްޕްތައް 

 ހިންގުން 

ސިފައިންނާއި ގުޅިގެން އަހަރަކު އެއްކޭމްޕް  11.3.3.1
 ބެއްވުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ
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 ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މަށް ބޭނުންވާ ދިރިއުޅު
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އައުމަންހަޖުގެ ތެރެއިން ތައުލީމާިއ ތަމްރީނު ފަހިވެފައިވޭ  .1
 ފަދަ ކޯސްތައް ހެދެން ހުރުން އިންޖިނޭރިން ކޮމްޕިއުޓިން .2
 ސްކޫލް ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްދެއްވާފައިވޭ 2ޕްރައިމަރީ އަދީ ސާނަވީ ތަޢުލީމު ދެވޭނެ  .3
 މަތީ ސާނަވިއަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލެއް ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްދެއްވާފައިވޭ .4
 ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަސް ކުޅުދުއްފުށީގައި ޤާއިމުކޮށްދެއްވާފައިވޭ .5
 ވިލާކޮލެޖު އަދި މައިކޮލެޖުގެ ކެމްޕަސް ކުޅުދުއްފުށީގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވޭ .6
ޔުނިވަރސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުން އިންޖިނޭރިން، ނާސިންގ، ބިޒްނަސް، އާޓުގެ ދާއިރާގެ ފައުންޑޭޝަނުން ފެށިގެން  .7

 ޑިގްރީއާއި ހަމއަށް ކިޔަވައި ދެމުން ގެންދަވާ 
 އް ކައުންސިލުން ޤާއިމުކޮށް އެދާއިރާގެ ކޯސްތައް މެދުކެޑުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ގެންދެވޭޤްރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕެ .8
 އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މަތީފެންވަރުަގއި ޤްރުއާން ކުލާހެއް ހިންގަމުން ގެންދަވާ .9

 ކޮމްޕިއުޓިންގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމް ދޭ ސެންޓަރެއް ރަށުގައި ހިންގަވާ  .10
 ސްތައް ހިންގާ ފަރާތްތައް ގިނަވަމުން ައންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކޭކުއެޅުމާއި ޕޭސްޓްރީގެ ކޯ .11
ސީމަނުން ފަދަ ކަންޑުމަތީގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި،  .12

 ކައުންސިލުން ދޭތެރެދޭތެރެއިން ުކރިއަށް ގެންދަވާ
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ދިރި އުޅުމަށް ބޭނުްނވާ ތައުލީާމިއ ހުނަރު ރައްޔިތުްނނަށް ލިއްބައިިދނުމާިއ، ދިާމވާ ކުއްލި ހާދިސާތަކަށް ތަްއޔާރު  :12މަޤުޞަދު 
 ކުރުވުން 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ހިންގާނޭ  ތަންފީޒުކުރުމަށް އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރިން އުފެދިގެން ދިއުން   :12.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ހުނަރުވެރިންގެ ގާތުން އުނގެނުުމގެ ކޯސް  12.1.1

 ހިންގުން.
      ކައުންސިލް އިދާރާ  12.1.1.1

        
        

އަތްތެރި މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް  12.1.2
 ހިންގުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ ރުކުފަތީގެ ކޯސް ހިންގުން 12.1.2.1

ކާށި ތެލުން ލޯޝަން ސައިޯބނި ފަދަ   12.1.3
ތަކެތި އުފައްދަން ދަސްކޮށްދިނުަމށް ކޯސް 

 ހިންގުން.

އުފެއްދުންތައް ދަސްޮކށްދިނުމަށް ކާށިތެލުގެ  12.1.3.1
 ވާރކްޝޮޕްހިންގުން

      ކައުންސިލް އިދާރާ

އިނގިރޭސި ބަސް ފިޔަވާ އެހެން ބަސްބަސް  12.1.4
 ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ހިންގުން

ޓިއުޝަން ސެންޓަރުތަކާއި ގުޅިގެން މިފަދަ  12.1.4.1
 ކޯސްތައް ހިންގުން

      ކައުންސިލް އިދާރާ

 ގޭތެރޭގައި ދިމާވާ ކުއްލި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކަށް ތައްޔާރުވެފައިވުން   :12.2ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލް 
އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާއި ގުޅިގެން ފަޔަރ  12.2.1

ފައިޓިން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް އެކި 
      ކައުންސިލް އިދާރާ ފަޔަފައިޓިން ކޯސްހިންގުން  12.2.1.1
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 އުމުރުފުރާތަކަށް ވަކިން ހިންގުން.
އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކާއި ގުޅުން ހުރި  12.2.2

ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް 
 ދޮރުން ދޮރަށް ކެމްޕޭނެއް ހިންގުން.

ކައުންސިލް އިދާރާއާއި  ތިންއަވަށް ވަކިވަކިން ގޭގެއަށް ަވނުން  12.2.2.1
 އެމް އެންޑި އެފް

     

 ސްޓް އެއިޑް ޚިދުމަތް ދަސްވެފައިވުންފަ : 12.3ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ފަސްޓް އެއިޑް ކުލާސްތައް ސްކޫލް ތަކުގެ  12.3.1

 ދަރިވަރުންނަށް ހިންގުން 
 

      ކައުންސިލް އިދާރާ ސްކޫލްތަކަށް މިކަމަށް ބާރުއެޅުން 12.3.1.1

އެއިޑް އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ފަސްޓް  12.3.2
 ކުލާސްތައް ހިންގުން 

މީހުންަނށް މި  25އަހަރަކު މަދުވެގެން  12.3.2.1
 ބައްދަލުވުން ބޭއްުވން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ
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 މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އިންޖިނޭރިން ކޯސްތައް ޔުނިވަރސިޓީ ކެމްޕަހުން ހެދެން ހުރުން .1
 ވައިރިން އަދި އިލެކްޓްރިކަލް ކޯސްތައް ޔުނިވަރސިޓީ ކެމްޕަހުން ހެދެން ހުރިން  .2
މާއި ބޯޓް ބިލްޑިންގ އާއި އާކިޓެކްޗަރ ދާއިރާއިން ގިނަޒުވާނުން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވޭ ނަމަވެސް މިކަމުގެ ތަޢުލީ .3

 ޓްރޭނިން ދެވޭނެ މަގެއް ފަހިވެފަިއ ރަށުގައި ނެތް
 ނަބަޔަކު ބޭނުންވޭ މުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދާން ގިވުޑްކާވިން އަދި ލިޔެލާޖެހު .4
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 ރަށަށް ބޭނުްނވާ ޓެކްނިކަލް ީމހުްނ ތަމްރީނުކުރުން  :13މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ޒުވާނުން އުފެދިފައިވުން ހެވީވެހިކަލް އޮޕަރޭޓް ކުރަން ދަސްވެފައިވާ   :13.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ހެވީވެހިކަލް  13.1.1
 އޮޕަރޭޓް ކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ހިންގުން 

މަގުހަދާ ޔުނިޓް އަދި ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  13.1.1.1
ކޯޕަރޭޝަނާއި ގުޅިގެން އެފަދަ ވެހިކަލް 

 5ދުއްވަން ދަސްކޮށް ދިނުމުގެ ބުރެއް 
 ފަހަރު ހިންގުން 2އަހަރުތެރޭގައި 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

        
        

 ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ދާއިރާއިން މަތީފެންވަރުގެ މީހުން ބިނާވެފައިުވން   :13.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ދާިއރާއިން  13.2.1
ކައުންސިލުން މަތީތަޢުލީމު ހާސިލު ކުރުމަށް 

 ސްކޯލަރޝިޕް ދިނުން

ކައުންސިލާއި ވިލާކޮލެޖާއި ވެފައިވާ  13.2.1.1
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބޭ ފުުރޞަތުތައް 

 ޢާއްމުންނަށް ހުޅުވާލުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ
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 ހަމަހަމަކަން ދެ ޖިންސުގެ 
  



 )ކައުންސިލްގެ ނަން(  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 144ގެ  303ޞަފްޙާ: 

W 

www. kulhudhuffushicouncil.gov.mv  kulhudhuffushicouncil@gmail.com  6527552  6521170  
 

 
 

 
 

 އަންހެނުންނާ މެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ސަރުކާރުގެ ގިނަ ވަޒީފާތަކެއްގައި އަންހެނުންއުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވޭ  .1
 ކޮންމެ ދާއިރާއަކުންވެސް އަންހެނުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވިފައިވާކަްނ ފާހަގަކުރެވޭ .2
 ވަޒީފާތަކުގައި އަންެހނުންގެ ދައުރު ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެވޭހިންގުންތެރި  .3
 އަމިއްލަ ބިޒްނަސް ތަކުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ކުޑަކަން .4
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  :14މަޤުޞަދު 
ތަންފީޒުކުރާނޭ އެކްޓިވިޓީ ) ސްޓެރެޓެޖިކް  #

 (ގޮތް
ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ވަޒީފާތަކަށް އަންހެނުން ނުކުތުމުގެ ހިތްވަރު އަށަގަތުން  :14.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ފަދަ ދާއިރާތަކަށް  14.1.1

 އަންހެނުން ކުރިމަތި ލުން އިތުުރވުން
މިފަދަ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ބައްަދލުވުންތައް  14.1.1.1

ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް 
  ބޭއްވުން

      ކައުންސިލް އިދާރާ

        
        

14.1.2          
14.1.3          

 :14.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
14.2.1          
14.2.2          



 )ކައުންސިލްގެ ނަން(  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 146ގެ  303ޞަފްޙާ: 

W 

www. kulhudhuffushicouncil.gov.mv  kulhudhuffushicouncil@gmail.com  6527552  6521170  
 

 
 

 
 

14.2.3          
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 އަދި ކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީކުޑަ އަންހެނުންނާއި 
 އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުން ނަފްސާނީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަންހެނުންަނށް ކުރިމަތިވާ ޖިްނސީ ޖިސްމާނީ އަނިޔާގެ ނިސްބަތް އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވާކަން .1
 ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ ޖިންސީ ޖިސްމާނީ އަނިޔާގެ ނިސްބަތް އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވާކަން .2
 ޚަރަދުނުދިނުން އިތުރުވާކަން  .3
 ބިރުދެއްކުން އިތުރުވާކަން  .4
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 އަންހެނުންނާއި ުކޑަކުދިންނަށް ުކިރމަތިވާ ައނިޔާތައް ުހއްުޓވުން  :15މަޤުޞަދު 
ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #

 (ގޮތް
ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ޤާއިމުވެފައިވުން   :15.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 
އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ކުދިންނާއި ައންހެނުންގެ  15.1.1

މައްސަލަތައް ރިޕޯޓް ކުރާ މިންވަރު 
 އިތުރުވުން

 /ކައުންސިލް އިދާރާ ގެވެށި އަނިޔާ އާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން  15.1.1.1
 ޖެންޑަ އެންޑް ފެމެލީ

     

        
        

ކުރިމަތިވާ ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންަނށް  15.1.2
ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ 

އަނިޔާތަކާއި ބެހޭގޮތުން މީހުން ޭހލުންތެރި 
 ކުރުވުމަށް ދޮރުން ދޮރަށް ކެމްޕޭން ހިންގުން 

ގޭގެއަށް ޒިޔާރަރްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  15.1.2.1
 ރަށްބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިުއން 

ކައުންސިލް އިދާރާ/އަދި 
 ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީ
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ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން 
 ބާރުވެރިކުރުވުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަންހެނުން މަދުވުން ސިޔާސީ މަޤާމްތަކުގައި އަންހެނުން މަދުކަން ފާހަގަކުރެވޭ، ޚާއްސަކޮށް ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާ  .1
 ވިޔަފާރިތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި އަންހެނުން މަދުކަން  .2
3. ......... 
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 އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ހަރުދަނާކަމާއެކު ހިނގަމުން ދިއުން  :16މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އަންހެނުން ކުރިމަތި ލުމުގެ ޝަޢުގުވެރިކަން އިތުރުވެގެން ދިއުން ސިޔާސީ މަޤާމްތަކަށް :16.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 

ސިޔާސީ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލާ  16.1.1
 އަންހެނުންގެ ނިސްަބތް އިތުރުުވން

ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކާ ގުޅިގެން ހޭލުންތެރި  16.1.1.1
 2ކުރުވުމުގެ ވާރކްށޮޕް އަހަރަކު 

 ބައްދަލުވުން ބޭއްުވން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

        
        

16.1.2          
16.1.3          

 ޕާޓީތަކުން އަންހެނުންނަށް ފުރުޞަތު ދޭނިސްބަތް މަތިވެގެން ދިއުން  :16.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ޕާޓީތަކުން އަންހެނުްނނަށް ސިޔާސީ ގޮތުން  16.2.1

ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭނިސްަބތް 
 އިތުރުކުރުން

ޕާޓީތަކަށް އެކަމަށް އެދި ބާރުއަޅާ ދެންނެވުން  
އަދި އެފަރާތްތަކާއި ކައުންސިލުން 

 އެވާހަކަ ދެންނެުވން ބައްދަލުކޮށް 

      ކައުންސިލް އިދާރާ
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16.2.3          
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ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ 
 ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ރަށުފެންވަރުގައި ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ަމދުވުން ކުރިއާއި ޚިލާފަށް މިހާރު. .1
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 ރަށު ފެންވަުރގައި ހިްނގާ ަހރަކާތްތަކުގައި އަންެހނުްނގެ ަބއިެވރިުވން އިުތރުކުރުްނ. :17މަޤުޞަދު 
ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #

 (ގޮތް
ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ހަރާކާތްތަކުގައި އަންހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތެއް ލިބިގެންދިއުން.  :17.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އިޖުތިމާއީ ހިދުމަތުގެ މުހިއްމުކަމުގެ މައްޗަށް  17.1.1

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ވާރކްސޮޕެއް ހިންގުން.
އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއަށް  17.1.1.1

ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން އަަހރަކު 
 މަދުވެގެން ވާރކްޝޮޕެއް ބެއްވުން

      ކައުންސިލް އިދާރާ

        
        

އަންހެނުންގެ ތަރަްށޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  17.1.2
ކޮމިޓީ އުފައްދާ މެންބަރުންަނށާއި 

ނޑައަޅާ ބަޖެޓްގެ  މަޤާމުތަކަށް އުޖޫރަ ކަ
 ތެރެއިން ހޯދުން.

މި ހާރު އުފެދިފައިވާ ކޮމެޓީ އަކީ އިންތިޚާބީ  17.1.2.1
 ކޮމެޓިއަކަށް ހެދުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

ނޑައެޅުން 17.1.2.2         ކައުންސިލްއިދާރާ މެންބަރުންަނށް އުޖޫރަކަ

          
          

 އަންހެނުންގެ މެދުގައި އިޖްތިމާއީ ރޫހު އާލާވެ،ލިޑަރސިޕްގެ ސައުގުވެރިކަން އިތުރުކުރެވިގެން ދިއުން.  :17.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
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އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން  17.2.1

ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމުގެ 
 ބައްދަލުވުމެއް ހިންުގން.މަސައްކަތު 

 

މއޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުުވްނތައް  17.2.1.1
 ބެއްވުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

އިޖްތިމާއީ މަސައްކަތާއިބެހޭ ހޭުލންތެރި  17.2.2
 ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ދެޖިންސައް ހިންގުން.

އިޖުތިމާޢީ މަސައްކަތާބެހޭ  17.2.2.1
މަޢުލޫމާތު ުޒވާނުންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ 

 ދިނުން 
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ރައްކާތެރި ބޯފެނާ، ނަރުދަމާގެ އަސާސީ 
 ފަސޭހަތަކާ، ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް 
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ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ސާފު ބޯފެން 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 % ގޭގައި ވާރޭފެން ނެގޭނެ އިންތިޒާމް ހަމެހިފައިވޭ 90އާބާދީގެ  .1
 ފެނުގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ލިބެންހުރޭ މި ޚިދުމަތް ހުރިހާ ގޭބިސީއަކަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވޭ .2
 ފެނުގެ ޚިދުމަތަށް ނެގޭ އަގު ބޮޑުކަމަށް ގިނަ ރައްޔަތުން ފާހަގަކުރޭ .3
 ގޭގޭގައި ކެއްކުމަށާއި ބުއިމަށް ވާރޭފެން ޭބނުންކުރޭ  90އާބާދީގެ % .4
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 ރައްކާތެރި ވާރޭފެން ކެއްކުމަށާއި ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތް އިތުރުވެގެން ދިއުން  :18މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
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20
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 ވާރޭ ފެން ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުވުމާއި ފެން ރައްކާކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެގެން ދިއުން  :18.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އިތުރުކުުރމާއި ވާރޭފެން ބޭނުންކުރުން  18.1.1

 ފެންރައްކާކުރުމުގެ ނިސްބަތް އިުތރުކުރުން
ރައްކާތެރިގޮތުގައި ފެންނެގުމުގައި  18.1.1.1

ގެންގުޅެންވީ ރަނގަޅު އުޞުލުތައް 
 އަންގައިދިނުން 

 

      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފެންނަގަްނބޭނުންވާ ކަޅުހަން ފޯުރކޮށްދިނުމުގެ  18.1.1.2
 ގުޅިގެން ހިންގުން މަޝްރޫޢު ސަރުކާރާ 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

        
18.1.2          
18.1.3          

 ފެނުގެ ސްޓޮކެއް އުފެއްދުމަށް ފެންރައްކާކުރާ ތާނގީ ހެދިގެން ދިއުން  :18.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
18.2.1          
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ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން އެކަމަށް  18.2.2.1 ފެންރައްކާކުރުމަށް ތާނގީ ހެދުން  18.2.2
 މަގުފަހިކުރުން

      ކައުންސިލް އިދާރާ

18.2.3          
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 ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުންރައްކާތެރި 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ރަށުގެ އެތައް މިތަނަށް ކުނި އެޅުން ގިނަކަން ފާހަގަކުރެވޭ  .1
 ރަށުގައި ކުނިކޮށި ޤާއިމުކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް އެކަށިގެންވާ ގޮތުގައި މެނޭޖުނުކުރެވޭކަން .2
ނޑާއި ކައިރީގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ  .3 ނޑު ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަަބބުން މެހި ގިނަވެ ގޮ ދަތި އުދަގޫ ކުނިގޮ

 ފޯރާކަން ފާހަގަކުރެވޭ
ނޑު އަބަދު އެންދުމުގެ ސަބަބުން ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީންގެ ސިއްހަތަށް ނުރައްކާވެ، ވައިނުސާފުވާކަން  .4 ކުނިގޮ

 ފާހަގަކުރެވޭ
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 ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ކުިނނައްތާލުމުެގ ނިޒާމެއް ާޤއިމުކުރުްނ. :20މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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 އެންމެން ޤަބޫލުކުރާ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމާއެކު ގޭގައި ކުނި ވަކިކުރެވިގެން ދިއުން   :20.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
      ކައުންސިލް އިދާރާ މައުލޫމާތުދިނުން  20.1.1.1 ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  20.1.1

        
        

ކުނި ނައްތާލުމާއި ބެހޭ ލީްފލެޓް ގޭގެއަށް  20.1.2
 ދިނުން.

      ކައުންސިލް އިދާރާ ލީފްލެޓް ތައްޔާރުކޮށް ބެހުން  20.1.1.2

ކުނިނައްތާލުމަށް ހެިދފައިވާ ޤަވާިޢދު  20.1.3
ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ 
 ބައިވެރިވުމާއެކު ޤަވާއިދު މުރާޖާކުރުން.

ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން އަދި ގަވާއިދު  20.1.1.3
 އިސްލާހުކުރުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

ކުނި ކޮށީގައި އެކި ބާވަތްތަކުގެ ކުނިއެޅުމަށް  20.1.4
ނޑައެޅުން  ވަކިވަކި ތަންތަން ކަ

ފެނަކަ/ ކައުންސިލް  ކުނިކޮށި އިންތިޒާމް ކުރުން  20.1.1.4
 އިދާރާ

     

 ކުނިކޮށި ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް ކުނި އެޅުން ހުއްޓިފައިވުން   :20.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  2.1

އެހެން ތަންަތނަށް ކުނިއަޅާ ފަރާތްތައް ބަލާ  20.2.1
 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެްއޓުމަށް އެކިެއކި  20.2.1.1
 ސަރަހައްދުތަކުގައި ގްރޫފްތައް އުފެއްދުން

      ކައުންސިލް އިދާރާ
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ގޭގެއިން ފީއެއް ނަގައިގެން ކައުންސިލުން  20.2.2
 ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުން 

 

      ކައުންސިލް އިދާރާ ކުނިއުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް ކައުންސިލުން ފެށުން  20.2.2.1

ކުނިނައްތާލާ ނިޒާމު ޤާއިމު ކުރުމަށް  20.2.3
ވެހިކަލާިއ،ކުނި އަންދާ މެޝިން ބޭނުންވާ 
 ހޯދުން.

ކުނިކޮށި އައުޓުސޯސްކުރުން / ސަރުކާރުގައި  20.2.3.1
ދަންނަވައިގެން ކަމާގުޅޭ މެޝިަނރީއާއި 

 ވެހިކަލްސް ހޯދުން

      ކައުންސިލް އިދާރާ
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 ގޮތެއްގައި ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުންހަރުދަނާ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ހެދިފައިވާ ބަދަރު ކުޑަކަން ފާހަގަކުރެވޭ. .1
 ބަނދަރުގައި އޮޑިދޯނިފަހަރު އެޅުމަށް އެއްވެސް ގަވައިދެއް އެކުލަވާލެވިފައި ނެތުން  .2
 އޮންނަންެޖހުމުގެ ުނރައްކާ އޮތުންތެޔޮއުފުލާ އުޅަނދުފަހަރާއި އެނޫން އުލަދުފަހަރާއި އެއްތަނެއްގައި ޖެހިޖެހިގެން  .3
ނޑިންމަ ބައްތި އެަކށީގެންވާ ފެންވަރުގައި ޖެހިފައި ެނތުން  .4  ބަނދަރު ކަ
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 ހަރުދަނާ ގޮތެްއގައި ބަނަދރު ބެެލހެއްުޓން  :21މަޤްޞަދު 

 

 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
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21

 

ކައުންސިލް މުވައްޒަފުންގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުން ބަނދަރު ބެލެހެއްޓެމުން ދިއުމާއެކު ބަނދަރު ބޭނުންކުރުމުގެ ޤަވައިދު   :21.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ތަންފީޒުކުރެވެމުން ދިއުން 

 3ގަޑިއިރު ޑިއުޓީ ކުރުމަށް  24 21.1.1
 މުވައްޒަފުން ނެގުން 

 

      ކައުންސިލް އިދާރާ މުއައްޒަފުން ހޯދުން  

        
        

ވަކި ޤަވައިދަކާއި އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި،  21.1.2
އެގޮތުގެ މަތިން އޮޑިދޯނި ފަހަރުްނ ފީއެއް 

 ނެގުން 
 

ރައްޔަތުންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ގަވައިދުހަދާ  
 އަމަލުކުރަން ފެށުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ
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 ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ބަލަހައްޓާ ސާފުކުރަމުން ގެންދިޔަ އުޞޫލުން ރައްޔަތުން އެކަން ކުރަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވޭކުރީގައި މަގުތައް  .1
ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދެމުންާދ މަގުތަކަށް ޖަމާވާވެލި ތަކުގެ ސަބަބުން ކާުނތައް ފުރި ވާރޭވެހޭއިރު ފެންބޮޑުވާކަން  .2

 ފާހަގަކުރެވޭ
  ވަރަށްބޮޑަށް ވިނަފަޅާ ވައުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭމީހުން ނޫޅޭ ގޯތިގޯތީގެ ވަށާފާރުަކއިރީގައި .3

 

 



 )ކައުންސިލްގެ ނަން(  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 166ގެ  303ޞަފްޙާ: 

W 

www. kulhudhuffushicouncil.gov.mv  kulhudhuffushicouncil@gmail.com  6527552  6521170  
 

 
 

 
 

 ރަށަކީ ސާފުތާހިރު ރަށަކަށް ހެދުން  :22މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ރަނގަޅު ގޮތުގައި ރަށުގެ އިޖުތިމާއީ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޭޓނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުވެގެންދިއުން.  :22.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  22.1.1

 ހިންގުން 
        

        
        

ރަށުގެ އިޖުތިމާއީ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކޮށް  22.1.2
 ބެލެހެއްޓުމަށް މުވައްޒަފުން ޯހދުްނ.

 

        

ރަށުގެ އާބާދީއާއި ގުޅިގެން އިތުރުވާ  22.1.3
ސަރަޙައްދުތަކަށް ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިގެން 

 ފައިސާހޯދުން.

        

 މަގުތައް ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައިވުން ރަށުގެ   :22.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 
އެގެއަކާއި ދިމާ މަގުމަތި ވިނަނޮޅާ،  22.2.1

ގަސްކޮށާ، ކުނިކެހުމަކީ އެގއެއްގައި ދިރިއުޅޭ 
ބައެއްގެ ޒިންމާއެއްކަން ހަނދާްނކޮށްދީ 
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 އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމަށް އެންގުން 
ތަރައްޤީއަށް ރަށުގެ ސާފުތާހިރު ކަމަށާއި  22.2.2

އެންމެންގެ ބައިވެރިވުމާއި އިޖުތިާމޢީ 
ޚިދުމަތްތަކުގެ މުޙިއްމުކަން 

ވިސްނައިދިނުމަށް، އިޖުތިމާއީ ުގޅުން 
ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
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 މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި މަގުބައްތި ޖަހާފައިވޭ  .1
އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް މަގުކޮނުމުގެ ތެރެއިން ކޭބަލް ހަލާކުވުްނ ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަަތއް ކުރިމަތިވުން  .2

 ގިނަވުން 
 ގެއްލުން ދޭކަން ފާހަގަކުރެވޭމަގު ބައްތިތަކަށް މަދުްނނަމަވެސް  .3
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 މަގުތައް ދިއްލާ ބެލެެހއްޓުުމގެ ަހރުދަނާ ނިޒާެމއް ގާއިމުުކރުން. :23މަޤުޞަދު 
ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #

 (ގޮތް
ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އިލެކްޓްރިކުގެ ދާއިރާއިން ފަންނީ މީހުން އިތުރުވުން.  :23.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 
ޓްރިކާއިބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް އިލެކް 23.1.1

 ހިންގާ މީހުން ތަމްރީންކުރުން.
ޕްރޮގްރާމް  1ކެމްޕަހާއި ގުޅިގެން އަހަރަކު  23.1.1.1

 ހިންގުން 
      ކައުންސިލް އިދާރާ

        
        

މަގުބައްތި މަރާމާތު ކޮށްބެެލހެއްުޓމަށް،  23.1.2
 2އެކަމާގުޅޭގޮތުން ތަމްރީނު ލިބިފަިއވާ 

 މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުން

      ކައުންސިލް އިދާރާ މުއައްޒަފުން ހޯދުން  23.1.1.2

 އިލެކްޓްރިކް ހިދުމަތްދޭ ދާއިރާގެ ޒިންމާއަކަށްވެ، ލުއިފަށޭހަކަމާއެކު ހިދުމަތް ލިބިގެން ދިއުން.  :23.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އިލެކް ޓްރިކް ހިދުމަތްދޭ ކުންފުީނގެ  23.2.1

ޒިންމާއަކަށް ހެދުމަށް އިދާރީގޮތުްނ 
 މަސައްކަތްކުރުން.

މަޝްވަރާކުރުން އަދި އެކަމަށް ފެނަކައާއި  23.2.1.1
ބާރުލުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭފަރާތްތަކުގައި 

 ދެންނެވުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ
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އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަޙައްދުގައި މަގުބައްތި  23.2.2
 ޖެހުން.

ކޮންމެ އހަރަކުވެސް އަލަށް އާބާދުވާ  
ސަރަހައްދުތަކުގައި ބައްތިޖެހުމުެގ ޕްރޮގްރާމް 

 ހިންގުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ
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 މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 19މި މަސްރޫޢުގެ ދަށުން  މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުއެއް ރަށުގައި ސަރުކާރުން ފައްޓވާފައިވޭ .1

 މަގު ހެދޭނެ
 މަގުހަދާ ޔުނިޓެއް ރަށުގައި ސަރުކާރުން ޤާއިމުކުރައްވާފައިވޭ .2
 ާފހަަގކުރެވޭ މަގުތައް މަރާމާތުކުރުމަށް މަގަށް އަޅާނެ ވެލިލިބުން ދަތިކަން .3
 ވަޅުހެދުން އަވަސްކަން ފާހަގަކުރެވޭއެއްގަމު ވެހިކަލް ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ވާރޭވެހޭ މޫސުމުގައި މަގުތައް އަޑިގުޑަންވެ  .4
މަގުހަދާ ޔުނިޓުގެ މެޝިނަރީ މަދުކަމުންނާއި ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ިމންވަރަށް ވެހިކަލު ނެތުމުގެ ސަަބބުން މަގުތައް  .5

 މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި ޔުނިޓަށް ނުކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރެވޭ
ތޮޅުތަކަށާއި ކައިރި ރަށްރަށުގެ ބޭނުންަތކަށް ސަރުކާރުން ގެންދާލެއް ގިނަކަމުން މަގުހަދާ ޔުނިޓު އެކިއެކި އަ .6

 ކުޅުދުއްފުށިގެ މަގުތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަރާމާތުކުރެވެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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 :24މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުރިއަށް ދިއުން  :24.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކަމާގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ކުޅުދުއްފުށީގެ  24.1.1.1 އިތުރު މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުން  24.1.1

މަގުތަކުގެ ހާލަތު ބަޔާންކޮށް ެދްނނެވުން އަދި 
އިތުރުމަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމަށް 

 ދެންނެވުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

        
        

24.1.2          
24.1.3          

 ހެދޭ މަގުތައް މަރާމާތުކުރެވެމުން ދިއުން  :24.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
މަގުހަދާ ޔުނިޓްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި  24.2.1

މަގުތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
 ހިމެނުން 

ކަމާގުޅުން ހުރި މިނިސްޓްރީ ތަކުގައި  24.2.1.1
ދެންނެވުން އަދި އެކަމަށް އެހީތެިރކަން 

 ކައުންސިލުން ދިނުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ
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ޓްރެފިކް ނިޝާންތަކާއި ޕާކިން ޒޯންތައް  24.2.2
ނޑައެޅި މަގުތަކަކީ ފަސޭހަ ރައްކާތެރި  ކަ

 ތަނަކަށް ހެދުން 

މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކް އަދި ޕާކިންޒޯންތަކާ  24.2.1.2
 ގުޅުންހުރި ކަންކަން ކުރުން 

ކައުންސިލާއި/ ޕޮލިސް/ 
 މަގުހަދާޔުނިޓް 

     

24.2.3          
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 ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ދިނުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ފާސްޕޯޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ .1
 އައިޑިކާޑު ހެދުމުގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭ .2
 ޚިދުމަތް ލިބެންހުރޭކަސްޓަމުސް  .3
 ވިޔަފާރި ރަޖިސްތްރީކުރުމާއި އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް ލިބެންުހރޭ .4
 ބޭންކިން ޚިދުމަތް އިސްލާމިކް ޭބންކް އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޚިދުމަތް  .5
ނޑުގެ ލައިސަންސް ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރޭ .6  އެއްގަމާއި ކަ
 އިމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރޭ .7
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 ރަށުގައި ތިބި ފަޤީުރ ނިކަމެތިންަނށް ބޯހިޔާވަހިަކން ޯފރުޮކށްދިނުން  :25މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 މީހުންނަކީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އަސާސީ ޚިދުމަތް ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ވުން  100% :25.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 
ތަނަވަސްކަމުގެ އަހުލުވެރިންނާއި ސަރުކާރުގެ  25.1.1

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ޯބހިޔާވަހިކަން 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

ހޯދައި އެމީހުްނނަށް އެފަދަ އާއިލާތައް  25.1.1.1
އަމާޒުކޮށް ވިޔަފާރިވެރިންގެ އެހީގައި 

 ބޯހިޔާވަހިކަން ހެދުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ
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 ކަރަންޓާއި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ 
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އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓު އަތްފޯރާ ދެމެހެއްޓެނިވި 
 އަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ގަޑިއިރު ދެއްވާ  24ފެނަކައިން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް  .1
ނޑޭ މައްސަލަ ކުރިމަތިވޭ  .2  ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކަރަންޓް ކެ
 ފާހަގަުކރެވޭޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރެވެމުން ނުދާކަން  .3
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  :26މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތުގެ ގެރެންޓި ރައްޔަތުންނަށް ލިބިގެން ދިއުން  :26.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ފެނަކައިން ދެމުންދާ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް  26.1.1

ރައްޔަތުންނަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ޮގތެއްގައި 
ފޯރުކޮށްދެމުންދޭ ތޯ ކައުންސިލުްނ 

 ގާތުންބެުލން 

ދެވޭ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތާއި ބެހޭ  26.1.1.1
ގާތުްނބަލާ ގޮތުންކައުންސިލުން 

 މޮނިޓަރުކުރުން

      ކައުންސިލް އިދާރާ

ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް  26.1.1.2
 ބާރުއެޅުން 

      ކައުންސިލުން

        
26.1.2          
26.1.3          

 :26.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
26.2.1          
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26.2.2          

26.2.3          
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ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފްކޮށް 
 ން ބޭނުންކުރު

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 މަދުންނަމަވެސް މިބާވަތުގެ ހަކަަތ ބޭނުންކުރޭ  .1
 އިންވެސްޓް ބޮޑުވުމުން އެކަންކަން ނުކުރެވިފައިތަކެއްޗަށް ކުރަންޖެހޭ  .2
 ސޯލާޕެނަލް ހަރުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުއެއް ސަރުކާރުން ފަށާފައިވޭ .3
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 ދެމެހެއްެޓނިވި ގޮތެްއގަިއ ތިމާެވްއޓާއި ރަްއޓެހި ހަކަތަ ތަާއރަފްކުރުުމގެ ނިޒާމްގާއިުމކުރުން. :27މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
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20
20

 

20
21

 

 އުފެއްދުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމުވުން.ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންގެ އިސްނެގުމުގެމަތިން ކަނޑުގެ ރާޅުން ކަރަންޓް   :27.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ނޑުގެ ރާޅުން ކަރަންޓާއި  27.1.1 ކުޅުދުއްފުށީގައި ކަ

ފެންއުފެއްދުމަށް ސައުގުވެރިވާ ބަޔަކުވޭތޯ 
ބަލައި އެފަދަ ފަރާތަކަށް ފފުުރޞަތު ދީ 

 އެއްބާރުލުން ދިނުން.

      ކައުންސިލް އިދާރާ ސަރުކާރުގެ ހުއްދަ ހޯދުން 27.1.1.1

      ކައުންސިލް އިދާރާ ބިޑަށް ހުޅުވާލުން  27.1.1.2

      ކައުންސިލް އިދާރާ އިންވެސްޓަރަކާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން 27.1.1.3

 ހަރުކުރުން ކައުންސިލް އިދާރާ އާއި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އިމާރާތްތަކުގައި ސޯލަރ ޕެނަލް   :27.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށް ހިލޭއެހީދޭ  27.2.1

ޖަމާއަތްތަކުގެ އެހީގައި ސޯލަރޕެނަލް 
 ހަރުކުރުން

ޕްރޮޕޯސަލްތައް ކަމާބެހޭ ޖަމިއްޔާ  27.2.1.1
 ޖަމާއަތްތަކަށް ހުށަހެޅުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ
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ވަޒީފާ އިތުރުކުރުމާއި ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު 
 ކުރިއެރުވުން 
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 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ވަޒީފާ ނެތް މީހުން ގިނަވަމުން ައންނަކަން  .1
ގޮތުގައި މި އަތޮޅު  އަތޮޅުގައި ރިސޯޓެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭ، އަދި ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ރިސޯޓެއް ނެތް އަތޮޅުގެ .2

 ފާހަގަކުރެވޭކަން
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 ރަށުގައި ތިބި ވަޒީފާ ނެތް ަފރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ފުޞަތު ހޯދައިދިުނން. :28މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17
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18
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20

 

20
21

 

 އިންވެސްޓްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިއުން.  :28.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުއްދަ  28.1.1

ގެސްޓްހައުސް އެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިގެން 
 ހުޅުވާލާ ބިން ދޫކުރުން.

      ކައުންސިލް އިދާރާ ކަމާގުޅޭ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުން 
      ކައުންސިލް އިދާރާ ބިންތައް ީބލަމުގައި ހުޅުވާލުން  
      ކައުންސިލް އިދާރާ ބިންތައް ހަވާލުކުރުން  

ފަާރތްތަކުްނ، ގެސްޓް ބިން ލިބޭ ފަރާތް  28.1.2
ހައުސް ވިޔަފާރީގައި ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުންގެ 

މީހުންނަކީ ދިވެހިްނނަށް ހަދަން  %60
 އެގްރިމެންޓް ކުރުން

      ކައުންސިލް އިދާރާ  

އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ގެސްޓްހަުއސްގެ  28.1.3
ވިޔފާރިއަށް ސައުގުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

 ހިންގުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  

 ގާނޫނީގޮތުން ކައުންސިލްތަކަށް ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުން.  :28.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކައުންސިލްތަކުން ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި  28.2.1

ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް އެމްޕީ 
      ކައުންސިލް އިދާރާ އެމް.ޕީ އާއި ބައއްދަލުކުރުން މަސްވަރާކުރުން 



 )ކައުންސިލްގެ ނަން(  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 185ގެ  303ޞަފްޙާ: 

W 

www. kulhudhuffushicouncil.gov.mv  kulhudhuffushicouncil@gmail.com  6527552  6521170  
 

 
 

 
  

މެދުވެރިކޮށް ޤާނޫނީގޮތުން ފުުރޞަތު ހޯދުމަށް 
 މަސައްކަތްކުރުން.

 ނެތިފައިތިބޭ ޒުވާނުންގެ ނިސްބަތް މަދުވުން ވަޒީފާ  : 28.3ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

މަތީތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުަތކާއި  28.3.1
ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި 
ގިނަ ކޯސްތަކެއް ރަށުގައި ތިބެގެން ހެދޭނޭ 

 މަގުފަހިކުރުން

      ކައުންސިލް އިދާރާ މަސްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްުވން 

ސްކޫލް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް ަވޒީފާގެ  28.3.2
 ފުރުސަތުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ިދނުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ ޖޮބްފެއަރ ބޭއްވުން  
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 ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށްދޭ .1
 ރޯހައުސްހެދުމުގެ މަސްރޫޢު ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ދަށްކަން ފާހަގަކުެރވޭ .2
 ރަނގަޅު ސްލިޕްވޭއެއް ނެތުން .3
 ފާހަގަކުރެވޭ އެއަރޕޯޓް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ނުފެށިފައިވާކަން  .4
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 ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެުރުވން  :29މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17
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18
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 ޓްނަސް ސެންޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ލިބުން ފި :29.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  2.2

 
ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ތައްޔާރުކޮށް ހިލޭ  29.1.1

އެހީދޭ ބޭރުގެ ޖަމާއަތްތަކުގެ އެީހގައި 
ކައުންސިލުންވެސް ހިއްސާވާގޮތަށް ފިޓްނަސް 

 ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކުރުން

ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށް ކަމާގުޅުން ހުރި  29.1.1.1
 ފަރާތްތަކަށް ފޮނުުވން 

ޖަމިއްޔާތައް/ 
 ކައުންސިލް އިދާރާ

     

        
        

ތަޖުރިބާހުރި އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ  29.1.2
 އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދިުނން

      ކައުންސިލް އިދާރާ ސެންޓަރު އައުޓްސޮސްކުރުން  29.1.2.1

         މެމްބަރޝިޕް ފީނެގުން  29.1.3
  ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުން   :29.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ސޫކު ވިޔަފާރިއަށް އިމާރާތެއް އަޅާ، ވަކިވަކި  29.2.1
ވިޔަާފރި ކުރުމަށް ، ސްޓޯލްތައް(ގޮޅިތައް ހަދާ)
 ށް ދޫކުރުންގޮޅިތައް ކުއްޔަ

ނޑައަޅާ ލޯނުގެ އެހީގައި އިމާރާތެއް  29.2.1.1 ބިމެއް ކަ
 ހެދުން 

      ކައުންސިލް އިދަރާ
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ޕްލޭން  ބިނާވެށިއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި، ތަކާސިޔާސަތުކައުންސިލްގެ 
 އެކުލަވާލުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ޕްލޭން އެކުލަވާލެވިފައި ނެތުން  ބިނާވެށި .1
 ގަވައިދެއް އެލުލަވާލައި ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިފައިނުވުން  16. .2
 ޤަވައިދުތައް ހަދަންޖެހޭ އިޖުތިމާީޢ މައްސަލަތައް އިތުރުވުން .3
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  :30މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ރަނގަޅު ބިނާވެށި ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލެވިގެން ދިއުން  :30.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ޖަމިއްޔާ ޖަމާއްތަކާއި،ކައުންސިލް އގުޅިގެން  30.1.1.1 ބިނާވެށި ޕްލޭން އެކުލަވާލުން  30.1.1

ބިނާވެށި ޕްލޭން އެކުލަވާލުން އަިދ އަހަރުން 
 އަހަރަށް ރިވިއުކުރަމުން ގެންދިއުން

      ކައުންސިލް އިދާރާ

        
        

30.1.2          
30.1.3          

 ދިމާވާ އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ ހަރުދަނާ ގަވައިދުތަކެއް އެކުލަވާލެވިގެން ދިއުން  :30.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
މިހާރު ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެމައްޗަށް  30.2.1.1 ގަވއިދުތައް ހެދުން  30.2.1

ވިސްނައި ގަވއިދު ހެދުމަށް ކޮމެޓިއެއް 
ނަގައި އެކޮމެޓިގެ ބެލުމުގެ ދަށުްނ ހުރިހާ 
 ދާއިރާއެއްގެ ގަވައިދުތައް ހަދައި ހިންގުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ
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30.2.2          

30.2.3          
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 އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދުން 
 

 ހާލަތު މިހާރުގެ 
 ވަޒީފާ ނެތްމީހުން އިތުރުވުން  .1
 ގިނަމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބިޭދސީން ގެނައުން އިތުރުވުން  .2
 މައިންބަފައިންގެ އެހީގައި އުޅޭ ޒުވާނުން ގިނަވަމުން ދިއުން . .3
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ފައިމައްޗަށް ތެދުވެފައިވާ ފަޚުރުވެރި މީހަކަށް ށުގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ މީހަކީވެސް ތިމާގެ ހަލާލު މަސައްކަތުން އަމިއްލަ ރަ  :31މަޤުޞަދު 
 ވެފައިވުން 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ކޮންމެ މީހަކީ ހަލާލު މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދާ މީހަކަށް ވެގެން ދިއުން   :31.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި  31.1.1

އެކަމުގެ މަގުތައް ފަހިވާނޭ އެންމެހާ 
 މަޢުލޫމަތު ދިނުން 

ވަޒީފާ ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދަުފތަެރއް  31.1.1.1
 އެކުލަވާލުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

        
        

31.1.2          
31.1.3          

 ރާއްޖޭގެ އެކި ކުންފުނިތަކާއި ތަންތަނުގައި ހުރި ހުސްވަޒީފާތައް ފަސޭހަކަމާއެކު އެނގޭނެ ގޮތް ފަހިވުން  :31.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކުންފުނިތަކާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ާދއިރާ  31.2.1

އަދިވެސް އެނޫންތަންތަނުގައި ހުިރ 
ހުސްވަޒީފާތައް ފަސޭހަކަމާއެކު އެނގޭނެ 

 ގޮތް ހެދުން 

ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލުގެ  31.2.1.1
 ހުސްވަޒީފާތައް އެނގޭނެގޮތް ފަިހކުރުން

      ކައުންސިލް އިދާރާ
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31.2.2          

31.2.3          
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 އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ސިނާޢަތްތައް 
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 ތަރައްޤީ ޤާއިމުކުރުންރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނޭ ގޮތަށް އުމްރާނީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ޢާއްމުން ބޭނުންކުރުމަށް ޕާކްތަކާިއ މައިޒާންތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހެދިފައި ނެތުން  .1
 އެކި ތަންތަނުގައި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުރުން .2
 ބަނދަރުގެ ފާލަން ހިޔާކުރެވިފައި ނެތުން  .3
 ދުރުކަން ބަނދަރުގައި ދަތުރު ހިޔާ ހުރިހިސާބު ބަނދަރާއި  .4
 ބޮޑެތި މަގުތަކާއި ތަންަތނުގައި ެޓކްސީ ސްޓޮޕްތައް ނެތުން .5
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 ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނެގޮތައް އުމުރާނީ ތަރަށްޤީ ގާއިމުކުރުން. :32މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18
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19
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20
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 ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކުން ބޭނުންވާ ޢިމާރާތްތަކާއި، ޕާކްތައް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން.  :32.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ޖަމިއްޔާތަކަށް ބޭނުންވާ ިޢމާރާތްތައް ކުލަބު  32.1.1

ހެދުމަށް ކައުންސިލުން ބާރުއަޅާ 
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

ޔޫޓުސެންޓަ އިމާރާތް ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް  32.1.1.1
 ދެންނެވުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

އެސެންޓަރުގައި ޖަމިއްޔާތަކަށް  32.1.1.2
 އޮފީސްޤާއިމުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން

      ކައުންސިލް އިދާރާ

        

ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކުގެ މެދުގައި  32.1.2
އެއްބައިވަންތަކަން އުފައްދާ ހިންުގން 
 ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ޕޮރޮގްރާމް ހިންގުން.

މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް ބެްއވުން  32.1.2.1
ބައްދަލުވުން  1މިގޮތުން އަހަރަކު މަދުވެގެން 

 ބޭއްވުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

އެކިތަންތަނުގައި ހުރި ހުސްބިްނަތކުގެ  32.1.3.1 ޕާކްތަކާއި މައިޒާންތައް ހަދާ ތަރައްޤީކުރުން. 32.1.3
މައިޒާން  1ތެރެއިން މަދުވެގެން އަހަރަކު 

 ހެދުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

 ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރަށުގެ ގެތަކާއި މަގުތައް ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން.ރަށަށް   :32.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކާއި ގޭގޭގެ ނަންބޯޑް ހަދާ  32.2.1

 ހަރުކުރުމުގެ ޕޮރޮގްރާމެއް ހިންގުން.
ކައުންސިލުން މަސައްކަތަށް ބޭުނންވާ ތަކެތި  32.2.1.1

ދީގެން ކުލަބުޖަމިއްޔާތަކުގެ އެހީަގއި ނަންބޯޑް 
ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން ކޮންމެ އަހަރަކު 

      ކައުންސިލް އިދާރާ
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ނޑައަޅައިގެން  50  މަގު ކަ
32.2.2 

 
ރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރާފަރާތްތަކަށް ރަށުގެ 

މަގުތައް އެނޭގނެޗާޓެއް މުހިއްމުތަންތަނާއި 
 ތައްޔާރުކޮށް ބަނދަރުގައި ބެހެއްުޓން.

ކައުންސިލުން ކަމަށް ބޭނުންވާ ަތކެތި  32.2.2.1
 ޖަމިއްޔާތަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ބޯޑުޖެހުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

.ފާލަމެއްގެ ފަސޭހަކަން ލިބިގެން ދިއުންހިޔާވާ ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް  : 32.3ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ   

ރަށަށް ލަފާ ފުރާފަރާތްތަކަށް އަްތވާ ވާރެއިން  32.3.1
 ސަލާމަތްވެގެން އަރާ ފޭބުން 

  އިދާރާ ކައުންސިލުން ފާލަން ހިޔާކުރުން 32.3.1.1

 

   

ރަށުގެ އެކިހިސާބުތަކުގައި ޢާއްމުންނަށް  32.3.2
 ހެދުންފަސޭހަވާނޭހެން ޓެކްސީ ސްޓޮޕްތައް 

ތަނެއްގައި  3ކޮންމެ އަހަރަކު މަދުވެގެން  32.3.1.2
 ޓެކްސީ ސްޓޮޕް ހެދުން

      ކައުންސިލް އިދާރާ
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 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކުލީކޮޓަރިތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތައް އިތުރުވަމުންއަންނަކަން  .1
 އަތޮޅުގައި ރިސޯޓްނެތުން .2
 އެކިބޭނުންތަކުގައި ކުޅުދުއްފުށްަޓްށ އަންނަމީހުންގެ ނިސްބަތް ދުަވުހން ދުވަހަށް އިތުރުވަމުން އަންަނކަން .3
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 ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިެއރުން  :33މަޤުޞަދު 

 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ޓޫރިޒަމް ތައާރަފްވެ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވުން ރަށުގައި ލޯކަލް   :33.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުއްދަ  33.1.1
ހޯދައިގެން ގެސްޓްހައުސް އެޅުމަށް 
 ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ ބިން ދޫކުރުްނ.

ނޑައަޅާ  33.1.1.1 ގެސްޓްހައުސް އަޅާނެ ބިން ކަ
 އެކަމަށް ބިންހޯދުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

        
        

ފަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިގެން ބީޗެއް  33.1.2
 ތައްޔާރުކުރުން

ސަރުކާރުގައި މިފަދަ ބީޗެއްހެދުމަށް  33.1.2.1
ދެންނެވުން. އަދި އެހީދޭ ފަރާތްަތކާއި 
 ވިޔަފާރިވެރިންގެ އެހީ މިކަމަށް ހޯދުން

      ކައުންސިލް އިދާރާ

ރިސޯޓްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް  އަތޮޅުގައި 33.1.3
 ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ބާރުއެޅުން

ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅުންހުރި ވުޒާރާތަކަށާއި  
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިޔާއަށް ދެންނެވުން

      ކައުންސިލް އިދާރާ
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 ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން ދެމެހެއްޓެނިވި 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ފެރީގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރަންޖެހިފައި .1
 އަތޮޅުފެރީ ޖައްސާ ރަށްރަށް ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން އެފެރީން ދަތުުރކުރުން ތަކްލީފަކަށްވާކަން  .2
 ކޮންމެ ރަށަކަށް ވަކިފެރީ ނެތުން  .3
 ފެރީގައި މުދާ ނުއުފުލޭ މައްސަލާ .4
 ފެރީ ބޭނުންވެފައި މުދާ އުފުލާ  .5
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 ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ާޤއިމުކުުރން :34މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ކުޅުދުއްފުށީގައި އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ އެއަރޕޯޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ފެށުން   :34.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އެއަރޕޯޓް އެޅުމަށް ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން  34.1.1
 ދިނުން 

އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ އެއަރޕޯޓް  34.1.1.1
ކަންކަމުގައި ހުރިހާގޮތަކުން 

 އެއްބާރުލުންދިނުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

        
        

އެއަރޕޯޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސް  34.1.2
ކުރުމަށް ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން 

 ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރުން

      ކައުންސިލް އިދާރާ ސަރުކާރުގައި ދެންނެވުން 34.1.2.1

 އަތޮޅު ތެރޭގައި ލޯންޗް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދެވުން   :34.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށްގެން އެހީދޭ  34.2.1
ޖަމާއަތްތަކުގެ އެހީގައި ނުވަތަ ަކއުންސިލުން 

 ހޯދުން ލޯނެއް ނަގައިގެން ބޮޑު ލޯންޗެއް 
 

      ކައުންސިލް އިދާރާ ލޯންޗް ގަތުން  34.2.1.1
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އަތޮޅު ތެރޭގައި ލޯންޗް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދޭން  34.2.2
 ފެށުން 
 

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ފެށިގެ ޚިދުމަތް ފެށުން  
 ލޯންޗް ދުއްވާ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން

      ކައުންސިލް އިދާރާ
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 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓެމުން އަންނަ ނިސްބަތް އިތުރުވަމުންދާކަން  .1
 ނުކުރެވޭކަންކަރަންޓްގެ އަގުބޮޑުވުމުން ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބޭއެއްޗަކުން ޚަރަދު  .2
 ކްރެޑިޓަށް މުދާދޭނެ ފަރާތްތައް ަމދުކަން .3
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 ކުދި އަދި މެދުފަންީތގެ ވިަޔފާރިތަްއ ކުރިއެުރވުން  :35މަޤުޞަދު 

 

 

 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ )އެކްޓިވިޓީ 
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ފަސޭހަ ކަމާއެކު ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމަށް މަގު ފަހިވުން   :35.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ބީ.ޑީ.އެސް.ސީ އާއި ގުޅިގެން ކުދިއަދި މެދު  35.1.1

ފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ތަްމރީނު 
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

.ޑީ.އެސް.ސީ އާއި ގުޅިގެން ކުދިއަދި މެދު ބީ 35.1.1.1
ކޮްނމެ އަހަރަކު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް 

 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 1

ކައުންސިލް އިދާރާ/ 
 ލްބީ.ޑީ.އެސްއެ

     

        
        

އަލަށް ވިޔަފާރި ފަށަން ގަސްދުކުރާ  35.1.2
 ފަރާތްތަކަށް ވޯރކްޝޮޕް ހިންގުން 

އަލަށް ވިޔަފާރި ފަށަން ގަސްދުކުރާ  35.1.2.1
ވޯރކްޝޮޕް  1ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެ އަހަރަކު 

 ހިންގުން 

ކައުންސިލް އިދާރާ/ 
 ބީ.ޑީ.އެސްއެލް
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 އަމަންއަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުން 
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 އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ދީނީ ކަންކަމަށް މީހުންދޭ ސަމަުލކަން ކުޑަކަން .1
 ނަމާދަށްދާ މީހުން މަދުކަން  .2
 ބައެއް ރިވެތި އާދަކާދަ ނެތެމުންދާކަން ކުރިން އޮތް އިސްލާމީ  .3
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 ނިޒާމެއް ާގއިުމވެެގން ިދއުން.އިސްލާމް ދީން ކުރިެއުރވުމުގެ ަކްނތައް އެކަށީެގންާވ ގޮެތްއގައި ުކރިއަށް ިދއުމުެގ  :36މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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 ޅައުމުރުގައި ދީނީ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ތަރުބިއްޔަތު ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހުން.ކުދިންގެ   :36.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

މައިންބަފައިންަނށާއި ސްކޫލް ކުދިންނަށް  36.1.1
 ދީނީ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

      ކައުންސިލް އިދާރާ ދަރުސްދިނުން  1އަހަރަކު  މަދުވެގެން  36.1.1.1

        
        

ދީނީ މުނަސަބަތުތައް ފާހަގަޮކށް ،ޖަލްސާތައް  36.1.2
ބާއްވައި ދީނީ މަޢުލޫއަށް ކުދިންަލއްވާ ވާހަކަ 

 ދެއްކުން.

ސްކޫލްތަކާއިގުޅިގެން އަހަރަކު މަދުވެގެން  36.1.2.1
ބައްދަލުވުން ސްކޫލްތަކުގެ  1ކޮންމެވެސް 

 މެދުގައި ބެއްވުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

 ދީނީ ތަރުބިއްޔަތާއި ގުޅޭ ކަންކަމަށް ބެލެނިވެރިންގެ މެދުގައި ދީނީ ރޫހު އުފެއްދުން   :36.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ބެލެނިވެރިންަނށް ދީނީ އިރުޝާާދއި  36.2.1

 ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 
ކައުންސިލް އިދާރާ އަދި  ދީނީ ނަސޭހަތްދިނުން  36.2.1.1

 ސްކޫލްތައް
     

ބެލެނިވެރިންގެ މެދުގައި ދީނީ ުސވާލު  36.2.2
 މުބާރާތެއް ބޭއްވުން.

ކައުންސިލް އިދާރާ/  ދީނީ ނަސޭހަތްދިނުން  36.2.2.1
 ސްކޫލްތައް

     

ޖަމާއަތައް ނަމާދަށް މީހުންނާއި ުކދިން  36.2.3
އިތުރުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް 

ސްކޫލްކުދިން ނަމާދަށްދޭ އަނަހަްނމިއްޔަތު  36.2.3.1
 އިތުރުކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

ކައުންސިލް އިދާރާ / 
 ސްކޫލްތައް
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 ހިންގުން 
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 ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް މަދުކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ބޮޑެތި އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ކުރުން މަދުކަން ފާހަގަކުރެވޭ .1
 މަދުންނަމަވެސް ގްރޫޕްތައް އުޅޭކަން .2
މަދުންނަމަވެސް މީހުންގެ މުދަލަށާއި ތަކެތި މަދުްނނަމަވެސް ވަގަށްގެންދިއުމުގެ ހާިދސާތައް ހިނގާ ނަމަވެސް ވަރަށް  .3

 ހިނގާ، އެކަމަކު މިބާވަތުގެ ހާިދސާތައް ހިނގަނީ ކުށްކުރާމީހުން ބަންދުންދޫވާ ދުވަސްވަރުކަން ފާަހގަކުރެވޭ
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 ކުށްތައް މަދު އަމަން އަމާންކަާމއި ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ޤާއިމު ެވފަިއވާ ރަށަކަށް ހެދުން  :37މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ) ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ  #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
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 ކުށްތައް މަދުވެ އަމަންއަމާން ކަން ޤާއިމުވެފައިވުން   :37.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ދިނުން  ދީނީ ނަސޭޙަތް 37.1.1
 

      ކައުންސިލް އިދާރާ / ޕޮލިހުން  ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  37.1.1.1

        
        

ބެލެނިވެރިން ހޭުލންތެރިކުރުވުމުެގ  37.1.2.1 ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  37.1.2
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

      ކައުންސިލް އިދާރާ/ ޕްލިސް 

ސިފައިންނާއި ގުޅިގެން ދަރިވަރުންނަށާއި  37.1.3
ބެލެނިވެރިންަނށް ރެޑީކޭމްޕް ފަދަ 

 ކޭމްޕްތައް ހިންގުން

ޕޮލިސް/އެމްއެންޑީއެފް/ކައުންސިލް  ކޮންމެ އަހަރަކު ރެޑީ ކޭމްޕް ހިންގުން 
 އިދާރާ
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ކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި އެ 
 އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 މިބާވަތުގެ ޢަމަލުތައް ވަރަށް މަުދކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ .1
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 ަނއްތާލުން ނަށް ކުރިމަތިވާ އަނިާޔެވރިކަން ކުޑަކުދިން :38މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ހޯދައިދެވުން ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަން   :38.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ދަރިންތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާއި، އެކުދިންގެ  38.1.1
ހައްޤު ތަކާއި ބެހޭގޮތުން ީދނީ ޮގތުންނާއި 

އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުުމގެ 
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ޕޮލިސް/ ކައުންސިލް  ބެލެނިވެރިންަނށް މައުލޫމާތު ދިުނން 38.1.1.1
 އިދާރާ

     

        
        

ކުދިންނަށް އަނިޔާ ލިބެމުްނދާ ކަން އެނގޭ  38.1.2
ފަރާތްތަކުން އެކަން ރިޕޯޓް ކުރުމަށް 
ބާރުއެޅުން އަދި އެކަމަށް ރައްޔިތުން 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

ހޭލުންތެރިކުރުން  އަދި މިކަމަށް  38.1.2.1
ކައުންސިލުން ހޮޓްލައިނެއްގެ ޚިދުމަތް 

 ތަޢާރަފްކުރުން 

 ކައުންސިލް އިދާރާ /
ފެމެލީ އެންޑް 

ޗިލްޑްރަންސަރވިސް 
 ސެންޓަރ

     

އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ކުދިން އަމަން ހިޔާ އަށް  38.1.3
 ގެއްދިޔުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން 

އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ކުދިންަނށް އަމާން  38.1.3.1
ހިޔަލުން ހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުާމއި، އެކަން 

 ކަށަވަރުކުރުން

 ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް
 ސެންޓަރ 
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 ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު ކުޑަކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އިދާރީ ކަރެޕްސަން އޮފީސްތަކުގައި އަށަގަންނަމުންދޭ  .1
 ފައިސާގެ ކަރެޕްޝަން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އޮވޭ .2
 މަޤާމްގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރުމުގެ ަކރެޕްޝަން ވަރަށް މަދު  .3
 އޮފީސްގަޑީގައި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ބޭރުގައި އުޅޭ މުއައްޒަފުން ގިނަވަމުންދޭ .4
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 ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަުތގެ މިްނަވރު މަދުކުރުން  :39މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

 ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު މަދުވެފައިވުން   :39.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އިދާރާއަކުންވެސް  39.1.1
ވީއެންމެ ބޮޑަކަށް ހާަމކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު 
 ބާރުއެޅުން

      ކައުންސިލް އިދާރާ އޮފީސްތަކަށް މިކަމަށް ބާރުއެޅުން 38.1.1.1

        
        

ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ ނުބައިކަން  39.1.2
ވިސްނައިދިނުމަށް ދީނީ ނަސޭޙަތް ދިނުމާއި، 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ކެމްޕޭން ިހންގުން 

ދީނީ ނަސޭހަތްދިނުނުމުގެ ޕްރޮގްާރމް  39.1.2.1
 އޭ.ސީ.ސީ އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން

      ކައުންސިލް އިދާރާ
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ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢޫޞޫލުތައް 
 އެކުލަވާލުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ގައިވައިދެއް އެކުލަވާލާ ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވޭ ނަމަވެސް އަމަލުކުރަން އަދި ފެށިފައެއް ނުވާ 16 .1
 އެކިއެކި ގަވައިދުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަދަންޖެހިފައިވޭ  .2
 އާބާދީ ބޮޑުވަމުން އަންނަވަރަކަށް މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ .3

 

 
 

 

 

 

 



 )ކައުންސިލްގެ ނަން(  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 216ގެ  303ޞަފްޙާ: 

W 

www. kulhudhuffushicouncil.gov.mv  kulhudhuffushicouncil@gmail.com  6527552  6521170  
 

 
 

 
 

ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލެވި ލިޔެވިގެން އެންމެންނަށް އެނގޭ ހާމަކަން  :40މަޤުޞަދު 
 ބޮޑުގޮތެއްގައި ކަންކަން ކުރުމުގެ އުޞޫލް ހަމަޖެހިފައި އޮތުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

 ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކަށް އެއްގޮތަކަށް އަމަލުކުރެވިގެން ދިއުން  :40.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ގަވައިދަށް  11މިހާރު ހެދިފައިވާ  40.1.1

ނޑައަޅާ  އަމަލުކުރަން އުޞޫލްތައް ކަ
 ނިންމުން 

މަގުކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެހިވަޅުލުމުގެ  40.1.1.1
 ގަވައިދު އުޞޫލްހަދާ ހިންގުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

ބަނދަރު ބެލެހެްއޓުމާބެހޭ ގަވައިުދ  40.1.1.2
 އުޞޫލްހަދާ ހިންގުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި ދުއްވުމާއިބެހޭ  40.1.1.3
 ގަވައިދު އުޞޫލްހަދާ ހިންގުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

ގޭގޭގެ ފުރާޅުން މަގުމައްޗަށް އަންނަ ފެން  40.1.1.4  
 ހިންދުމާބެހޭ ގަވައިދު އުޞޫލްަހާދ ހިންގުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

ފަޅުތެރެއަށް ޢާއްމުތަންތަަނށާއި  40.1.1.5  
ގަވައިދު  ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނެގުާމބެހޭ

 އުޞޫލްހަދާ ހިންގުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

ގަވައިދު އުޞޫލްަހދާ ހިންގުން  ފިހާރަތަކާބެހޭ 40.1.1.6         ކައުންސިލް އިދާރާ 
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ގަވައިދު  މަގުފާރު އަދި އިންފާރު ތަޅާލުމާބެހޭ 40.1.1.7  
 އުޞޫލްހަދާ ހިންގުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

ގަވައިދު  ލައުޑަސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭ 40.1.1.8  
 އުޞޫލްހަދާ ހިންގުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

ގަވައިދު ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަްނދުކުރުމާ ެބހޭ 40.1.1.9  
 އުޞޫލްހަދާ ހިންގުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

ގަަވއިދު  ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ  40.1.1.10  
 އުޞޫލްހަދާ ހިންގުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

 ޖަނަވާރާއި ދޫނިސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމާބެހޭ 40.1.1.11  
 ގަވައިދު އުޞޫލްހަދާ ހިންގުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ

          
          
          

 އަލަށް ހަދަންޖެހޭ ގަވައިދުތައް ދެނެގަނެވި އެކަމަށް ގަވައިދުތަކެއް ކަނޑައެޅިގެން ދިއުން  :40.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އިތުރުވަމުންދާ އިޖުތިމާޢި މައްސަލަތަކަށް  40.2.1

ބަލައި އެމައްސަލަތަކަށް ހައްލު ޯހދުމަށް 
 ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ މަސްމާރުކޭޓްގައި މަސްކެޑުމާބެހޭ ޤަވާއިދު 40.2.1.1
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      ކައުންސިލް އިދާރާ މަގުމަތީގައި ގަސްއިންދުމާބެހޭ ަގވާއިދު 40.2.1.2  

  340.2.1. ގޭގޭގެ ރުއްގަސް ކޮށާބެލެހެއްޓުމާބެހޭ  
 ގަވާއިދު

      ކައުންސިލް އިދާރާ

  440.2.1. އެއްގެއިން އަނެއްގެއަށް ދަތިވާގޮަތށް ހުންނަ  
ހައްލުކުރުމާބެހޭ  ރުއްގަހުގެ މައްސަލާ

 ޤަވާއިދު

      ކައުންސިލް އިދާރާ

  540.2.1.       ކައުންސިލް އިދާރާ އާއްމުތަކެތި ނީލަން ކިޔުމާބެހޭ ަޤވާއިދު 

  640.2.1. އިމާރާތްކުރުމަށް ގޯތިގެދޮރު ކޮނުމާބެހޭ  
 ގަވައިދު

      ކައުންސިލް އިދާރާ

  740.2.1.       ކައުންސިލް އިދާރާ ޑީވޯޓަރ ކުރުމުގެ ގަވައިދު  

  840.2.1. ފިހާރަތަކާއި އެނޫންވެސް އިމާރާތްތަކުގައި  
ނޑު ޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު   ނިތްގަ

      ކައުންސިލްއިދާރާ
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 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ތަންފީޒުކުރުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
1. ..................................... 
2. ..................................... 
3. ..................................... 
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 ނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ތަންފީޒުވުން ޤާ  :41މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އެންމެހާ ރައްޔަތުންނަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް ބޯލަނބާ ރައްޔަތުންނަށް ވެގެންދިއުން :41.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ޒުވާނުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ސެިމނާ  41.1.1

 ވޯކްޝޮޕް ބޭއްވުން
 

        
        
        

ބޮޑެތިމީހުންަނށް ހޭލުްނތެރިކުރުމަށް ސެމިނާ  41.1.2
 ވޯކްޝޮޕް ބޭއްވުން

 

        

41.2.3          
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ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި، ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން 
 އިތުރުކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
1. ..................................... 
2. ..................................... 
3. ..................................... 
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 ުފރުސަތުތައް ޯހދައިދިނުާމއި އެކު ުޒވާުނންނަކީ މުޖުތަމަުޢގައި ަފއިދާ ހުިރ ބަޔަކަށް ހެުދންޒުވާނުންަނށް ފަހި  :42މަޤުޞަދު 
ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #

 (ގޮތް
ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ކަންކަމުގައި ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވުން   :42.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޒުވާނުން ހުނަރުވެރި ކުރުވުމުގެ  42.1.1
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

        
        
        

ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ފުރުސަތުތައް  42.1.2
 ތަނަވަސް ކޮށްދިނުން 

        

ޒުވާނުންނަށް ބޮުޑބެރު ފަދަ ސަގާފީ  42.1.3
ކުޅިވަރުގެ ފަންނުވެރިން ބޭނުންޮކށްގެން 

 ދަސްކޮށްދިނުން.

        

         ސަގާފީ ކުޅިވަރު މުބާރާތް ބޭއްވުން. 42.1.4
އިންޑޯރ ކުޅިވަރުތަކަށް ޚާއްޞަ އިންޑޯ  42.1.5

ސްޓޭޑިއަމް އެއް ޤާއިމު ކުރުން )ޕްރޮޕޯސަލް 
ތައްޔާރުކޮށްގެން ހިލޭ އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކާއި 

 ކައުންސިލް ހިއްސާ ވެގެން(

        

        ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުން  42.1.6
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)ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށްގެން ހިލޭ އެހީދޭ 
 ޖަމާއަތްތަކާއި ކައުންސިލް ހިއްސާ ވެގެން(

         ތިލަދެކުނު ސިނަމާ ތަރައްޤީ ކުރުން 42.1.7
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ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި 
 ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން 
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 އިންސާނީ ވަޞީލަތް
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ގިނައަދަދަކަށް ތިބިކަން ފާހަަގކުރެވޭހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރިންނާއި ތަފާތު ފަންުނތަކުގެ މީހުން ރަށުަގއި  .1
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 އިންސާނީ ވަޞީލަތް ދެެނގަތުމާިއ ދެމެހެއްެޓިނވި ގޮެތއްަގއި ބޭުނންކުރުުމގެ ނިޒާެމއް ާގއިމުކުުރން. :43މަޤުޞަދު 

 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ހިންގާނޭ ތަންފީޒުކުރުމަށް އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އެކި ދާއިރާތަކުން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ރަށުގައި އިތުރުވުން.   :43.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ހުނަރުވެރި އަތްތެރި މަސައްކަތްތައް  43.1.1
ޕްރޮގްރާމްތައް  ދަސްކޮށްދިނުމަށް ތަމްރީނު

 ހިންގުން 

        
        
        

މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮްށދިނުމަށް  43.1.2
 ސްކޯލަރޝިޕް ފުރުސަތު ދިނުން
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ނޑާއި ފަޅު  ބިމާ، ކަ
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
1. ..................................... 
2. ..................................... 
3. ..................................... 
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ނޑާއި ފަޅު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލް ޤާއިމްވެފައި އޮތުން  :44މަޤުޞަދު   ބިމާ، ކަ

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ބިން ބޭނުންކުރާނޭ ގޮތުގެ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭންތަކެއް އެކުލަވާލެވިއެއަށް އަމަލުކުރަމުން ގެންދެވުން   :44.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ބިނާވެށި ޕްލޭން ހަދާ އެއަށް  44.1.1

 އަމަލުކުރުން 

        
        
        

44.1.2          
44.1.3          

 :44.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
44.2.1          
44.2.2          

44.2.3          
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 މުއައްސަސާތައް
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
1. ..................................... 
2. ..................................... 
3. ..................................... 
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 މުއައްސަސާތަކުގެ ބަިއވެިރވުން ިއތުރުކުރުން  :45މަޤުޞަދު 

 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 މުވައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުން  :45.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ރަށުގައި ހުރި މުވައްސަސާތަކާއި އެކު  45.1.1
ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ ކަންކަން ކުރިއަށްދާ 
ގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮުތން މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކޮށް 

 މަޝްވަރާކުރުން

        
        
        

ރަށުގައި ކުރެވޭ މުޙިއްމު މަސައްކަތްތަކުގައި  45.1.2
 ބައިވެރިކުރުން
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 އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
1. ..................................... 
2. ..................................... 
3. ..................................... 
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 އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިވެ ދެމިއޮތުން  :46މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ހިންގާނޭ ތަންފީޒުކުރުމަށް އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ރަށުގައި ހުރި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް ރައްކާތެރިވެ ހިމާޔަށްވުން  :46.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
46.1.1 

 
ތާރީޚީ ތަންތަން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ބާރުއަޅާ 

 ހޭލުންތެރިކުރު 
        
        
        

46.1.2          
46.1.3          

 ރަށާބެހޭ ގޮތުން ދެކެވެމުން އަންނަ ތާރީޚީ ވާހަކަތައް ލައިބްރަރީ ކުރެވިގެން ދިއުން  :46.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ރަށާބެހޭގޮތުން ދެކެވޭ އެފަދަާވހަކަތައް ހޯދައި  46.2.1

 ލިޔުމުން ފެންނާނޭގޮތް ެހދުން 
        

ތާރީޚީ ފޮޓޯތައް އެއްކޮށް އެއްތަނަކުން  46.2.2
 ފެންނާނޭގޮތް ެހދުން 

        

         އާޘާރީ ތަކެތި ހޯދައި ލައިބްރަރީކުރުން 46.2.3
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 ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތައް 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
1. ..................................... 
2. ..................................... 
3. ..................................... 
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 ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަސީލަތްތައް ފަހިވެފައިވާ،އެންމެންނަށް ބޭނުން ހިފަން އެނގޭ މުޖުތަމަޢަކަށްވުން  :47މަޤުޞަދު 

 

ތަންފީޒުކުރާނޭ އެކްޓިވިޓީ )ސްޓެރެޓެޖިކް  #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އައިޓީ ވަސީލަތްތައް ލިބެން ހުރުން   :47.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ފަސޭހަކަމާއެކު ލިެބން ހުންނާނެ އެފަދަތަކެތި  47.1.1

އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް 
ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްދޭ ަފރާތްތަކަށް 

 ބާރުއެޅުން

        
        
        

 އައިޓީސީ ވަސީލަތްތަކަށް އަހުލުވެރިވުން   :47.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކުންފުނިަތކުން އެފަދަ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ  47.2.1

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ބާރުއެޅުން، އަދި 
ކައުންސިލުން އެފަދަ ކަންކަމަށް ވެދެވެން 

 އޮތް އެހީތެރިކަން ދިނުން 
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 ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
1. ..................................... 
2. ..................................... 
3. ..................................... 
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 ކުޅުދުއްފުށީގައިވާ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަކީ ހިންގުންތެރި ތަރައްޤީގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކަށް ވުން  :48މަޤުޞަދު 
ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #

 (ގޮތް
ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ޖަމިއްޔާތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނަކީ ކަމުގެ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށްވުން   :48.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ޖަމިއްޔާތަކުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތްތަކާއި  48.1.1

 ގުޅިގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

        
        
        

48.1.2          
48.1.3          
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 ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުން 
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 ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
1. ..................................... 
2. ..................................... 
3. ..................................... 
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 ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތް ގިރާ ސަރަޙައްދު ގިރުން ހުއްޓުވުމަށް ޙައްލެއް ގެނައުްނ. :49 ދު މަޤުޞަ 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ގިރުން ުހއްޓި ަރށް ގިރުުމގެ ަމއްސަލަ ަހއްލުެވގެން ިދުއން. އިރުމަތީ ަފރާތުގެ ަފސްަގނޑު ހިފެެހއްޓި ރަށުގެ   :49.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ނޑުތަކާއި އެނޫންވެސް އެފަދަ އުކާލެވޭ  49.1.1 ގައުފު

ނޑު  ނޑުދޮށުގައި ފަސްގަ ތަކެތި ގޮ
 ހިފެހެއްޓޭގޮތަށް ޖަމާކުރުން 

        
        
        

އިރުމަތީ ފަރާތު ގިރުން ހުއްޓުވުމަށް  49.1.2
 ތޮށިލައިދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ބާުރއެޅުން

        

49.1.3          
ނޑުދޮށުން ވެލިނެގުން ހުްއޓުމަކަށް ައއުން :49.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ   ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ގޮ

އެފަދަ ފަރާތްތައް ޖުރުމަނާ ކުރެވޭނެ  49.2.1
 އުޞޫލެއް ހަދާ ހިންގުން 

        

49.2.2          
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49.2.3          
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މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ 
 އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
1. ..................................... 
2. ..................................... 
3. ..................................... 
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  :50 ދު މަޤުޞަ 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 :50.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
50.1.1          

        
        

50.1.2          
50.1.3          

 :50.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
50.2.1          
50.2.2          

50.2.3          
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 ކުޑަކުރުން ކާރިސީ ވިރާސް 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
1. ..................................... 
2. ..................................... 
3. ..................................... 
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  :51 ދު މަޤުޞަ 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
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20
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 :51.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
51.1.1          

        
        

51.1.2          
51.2.3          

 :52.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
52.2.1          
52.2.2          

52.2.3          
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ނޑުގެ މުއްސަނދިކަން   އެއްގަމާއި ކަ
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 ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކުރުން
 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކުރެވިފައިވާ ދޫނި މީހުން ވަގަށް ހިފައިގެން މަދުން ނަމެވސް ގޭގޭގައި ގެންގުޅޭ ހިމާޔަތް  .1
 މޫސުމީ އަދި ހިޖުރަ ކުރާ ދޫނިތައް ގިނަ އަދަދަކަށް ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅިއަށް އާދޭ .2
3. ..................................... 
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 ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ދިރޭތަކެތި މިނިވަންކަމާއެކު އުޅޭ މާހައުލަކަށް ވުން  :52މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ދޫނިސޫފާސޫފި މިނިވަންކަމާއެކު އުޅޭ މާހައުލެއް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން  :52.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
މޫސުމީ ދޫނިތަކާއި ހިޖުރަކުރާ ދޫނިތައް  52.1.1

ހިފުމުން ލިބޭ ގެއްލުްނތަކާމެދު ޭހލުންތެރި 
 ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

        
        
        

އެފަދަ ދޫނިސޫފާ ސޫފި އައިސް އުޅޭ  52.1.2
ސަރަހައްދުތައް ކުނިބުނިން ރައްާކތެރިކުރުމަށް 

 ކެމްޕެއިން ހިންގާ ހޭލުންތެރިކުުރވުން 
 

        

މޫސުމީ ދޫނިތައް އަންނަ ދުވަސްވަރު އެފަދަ  52.1.3
 ތަންތަން މޮިނޓަރުކުރުމުގެ ހަރަކާތް ހިންގުން 

        

 ނެތެމުންދާ ބާވަުތގެ ަގްސަގހާގެހި އާާލވެެގން ިދއުން   :52.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ލޭންޑް ޔޫސްޕްލޭންަގއި ްގރީން ޒޯންތަުކގެ ގޮުތގައި  52.2.1

ފާހަގަ ކުެރވިފަިއވާ ަސރަހަްއދުތަުކގައި އެފަދަ 
 ގަްސގަާހގެހި އިްނދުުމގެ ޕްޮރްގރާމް ހިްނގުން 
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ރަނަގޅު ފެްނވަރަކަށް ެހދޭ މަުގތަކުަގއި އެފަދަ  52.2.2
 ގަްސއިްނދުން 

        

52.2.3          
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ނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުތަކުގެ މުއްސަނދިކަން  އެއްގަމާ، ކަ
 އިތުރުކުރުން 

 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަދަދަކަށް ކުިނ އަޅާފައި ހުރޭ ފަޅުތެރެއަށް ގިނަ  .1
2. ..................................... 
3. ..................................... 
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ނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުގެ މުއްސަނދިކަން އިތުރުވެ  :53މަޤުޞަދު   ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވެމުން ދިއުން އެއްގަމާއި، ކަ

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ފަޅުގެ ދިރުންތަކާއި، މަސްމަޙާމެހި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދިރި ދެމިތިބެވޭނެ ތަނަަކށް ވެގެންިދއުން.  :53.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ފަރާއި ފަޅަށް އެޅޭ ކުނިބުނި ތަކުން  53.1.1

އެތަންތަަނށް ލިބޭ ގެއްލުމާއިެބހޭ ހޭލުންތެރި 
 ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

        
        
        

ނޭގުމުގެ ތެރެއިން ފަރުތަކަށް ދެޭވ  53.1.2
ގެއްލުމާއި، ފަޅަށް އެޅޭ ތެލުން ިލބޭ 

 ގެއްލުމުގެ މައްޗަށް ހެލޫންތެރި ކުރުވުން.

        

53.1.3          
 ރަށުގެ ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ކުޅި ކުނިބުނިން ސަލާތްމަްތވެފައިވާ ގުދުރަތީ ދިރުންތަކުން ުމއްސަނދި ތަނަކަށް ވެގެން ދިއުން   :53.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކުޅި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މުހިއްމު ކަމާގުޅޭ  53.2.1
ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ހިންގުން 

        

އެޅުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ކުޅިއަށް ކުނިބުނި  53.2.2
އަންގައި ދިނުމުގެ ގޮތުން 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮފގްރާމް ހިންގުން 
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53.2.3          
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ނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި  އެއްގަމާ، ކަ
 ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން 

 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
1. ..................................... 
2. ..................................... 
3. ..................................... 
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ނޑާ ފަރު  :54މަޤުޞަދު   އަދި ފަޅުތައް ހިމާޔަތްވެ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރެވެމުން ގެންދެވުން އެއްގަމާ، ކަ

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
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20
21

 

 ފަރާއި ފަޅުގެ މުއްސަނދިކަން އިތުރުވުން   :54.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  1.1

ފަރުގެ މުއްސަނދިކަން އިތުރުކުރުމަށް މުރަކަ  54.1.1
އާލާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މެރިން ރިސާޗް 

 ސެންޓަރާ ގުޅިގެން ހިންގުން 

        
        
        

އަޅައިގެން މަސްހިފުން ފަޅުގައި ދާބުރި  54.1.2
 ހުއްޓުވުން 

        

54.1.3          
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 ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުން 
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 ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން
 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ނޑު ގައި މުވައްޒަފުން ނެތް  .1  ހުސް މަޤާމުތައް ހުުރންއިދާރީ އޮނިގަ
 އޮފީހުގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުރުން .2
3. ..................................... 
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 ކައުންސިލް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން. :55މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޝަން ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17
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 އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ިނންމަމުން ެގންދެވުން   :55.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ނޑުގައިވާ  55.1.1 މަޤާމްތަކަށް އިދާރީ އޮނިގަ

 މުއައްޒަފުން ހަމަކުރުން
        
        
        

 އިދާރާގެ މުއައްޒަފުން ގެ ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރުވެގެން ދިުއން  :55.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
މުއައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުަމށް  55.2.1

 ގަވައިދެއް އެކަށައެޅުން
        

ޚަރަދުގައި މުއައްޒަފުންނަށް އިދާރާގެ  55.2.2
 ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

        

 ކައުންސިލަކީ ފަންނީ މީހުންގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު ނިންމާ ނިންމުންތަކަކަށްވެގެން ދިއުން : 55.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކޮމެޓީތައް ކައުންސިލްގެ އެޑްވައިޒަރީ  55.2.1

އުފައްދައި އެފަދަ ކޮމެޓީތަކުގެ އިރުޝާދުގެ 
 ދަށުން ކަންކަން ނިމްމުން 

        

        ހިންގުމުގެ ހުނަރުވެރިކަމުގެ ކޯސްތަކާއި،  55.2.2



 )ކައުންސިލްގެ ނަން(  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 258ގެ  303ޞަފްޙާ: 

W 

www. kulhudhuffushicouncil.gov.mv  kulhudhuffushicouncil@gmail.com  6527552  6521170  
 

 
 

 
 

 ވާރކްޝޮޕްތައް ބޭއްވުން
         ކައުންސިލް އިދާރާގެ އައުއިމާރާތް އެޅުން 55.2.3
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ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ކަންކަން ނިންމުމުގައި 
 ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން

 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި ބަްއދަލު ކުރުން މަދު .1
 ކައުންސިލްގެވެބްސައިޓް އަޕްޑޭޓް ވަމުން ނުދޭ  .2
3. ..................................... 
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، ކައުންސިލުން ކުރާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިން ސާފުވާނެ މަގު ހަމަ ކޮންމެ ފަރުދަކަށްމެ ތަނަވަސްވެފައިވާ :56މަޤުޞަދު 

 ނިންމުންތަކުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ރައްޔަތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވެފައިވުން ކައުންސިލުން ނިންމާ 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18
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20
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ކައުންސިލުން ކުރާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޒަމާނީ ވަސީލަތުގެ އެހީގައި އަވަސްކަމާއެކު ހާމަވެގެން ދާނެ ވަސީލަތް   :56.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  1.1
 ގާއިމުވެގެން ދިއުން

ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ހަދާ ދުވަހުން  56.1.1
 ދުވަހަށް އަޕްޑޭޓްކޮށް ހިންގުން 

        
        
        

ފޭސްބުކު ޕޭޖް ހަދާ ހިންގާ ދުވަހުން ދުވަހަށް  56.1.2
 އަޕްޑޭޓްކުރަމުން ގެންދިއުން

        

56.1.2          
 ކައުންސިލުން ކުރާ ކަންކަމަށް ޚިޔާލް ދެވޭނެ މަގު ކޮންމެ ރައްޔަތަކަށް ތަނަވަސްވެފައި އޮތުން   :56.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  1.1

         ޚިޔާލް ފޮށި ބެހެއްޓުން  56.2.1
ގަވައިދުން ރައްޔަތުންނާއި ބައްަދލުވުންތައް  56.2.3

 ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން 
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 ރަށާއި އަތޮޅު އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން 
 
 

 ހާލަތު  މިހާރުގެ 
1. ..................................... 
2. ..................................... 
3. ..................................... 
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 ހަރުދަނާކަމާއެކު ބަދަހިވުން ރަށާއި އަތޮޅު އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގެ ގުޅުންތައް  :57މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އަތޮޅު ގެ ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިވެގެން ދިއުން   :57.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ޒިޔާރަކްކުރުމުގެ  57.1.1

 ދަތުރުތައް ކުރުން
57.1.1.1        

        
        

ކަންކަމުގެ ތަޖުރިބާތައް ކައުންސިލްތަކާއި  57.1.2
 ހިއްސާކުރުން

        

57.1.3          
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 ވަނަ ބައި ހަތަރު
ނޑިތައް ހާސިލްވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަނޑުދަ

 މިންވަރު މޮނިޓަރ ކުރާނެ ގޮތާއި އަދި ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބެލުން
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 ން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން މޮނިޓަރ ކުރު
ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަށު 2021-2017ގެ ޕްލޭން ޤީ ތަރައް ރަށު އަށް އެންމެ ޤީތަރައް ގެ ކަ

ގެ ކުރީގެ ބާބުތަކުގައި ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ތައް މިޕްލޭން މުހިންމު ކަންތައްތަކާއި، ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ފަރާތް
ރު މިންވަރާއި ޒިންމާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ މިންވަނަތީޖާތައް ހާސިލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ 

ގަމުންދާގޮތްބެލުމާއި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރާ މިންވަރު ނގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތައް ހިޤީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ތަރައް
ގެ ޕްލޭން ޤީ ތުން އަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްވަޒަންކުރުމަކީ ކޮންމެހެންކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. މިގޮ

ގެ ޕްލޭންގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއާއި ފައިނަލް ރިވިއު ހެދުމުގައި ގެންގުޅޭނެ ޤީމުންދާގޮތްބެލުމާއި، ތަރައްގަ ނހި
 ޑުތަކާއި ޓާގެޓްތައް ހިމެނޭ ފްރޭމް ވޯކް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ނމިންގަ
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ނޑިތައް ހާސިލްވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒު  ނޑުދަ ކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަ
ނޑު   މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަ

 

 މިހާރުގެ ޙާލަތު  ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  #
 )ބޭސްލައިން(

 ލަނޑުދަނޑި 
 )ޓާގެޓް(

ނޑު   ވަޒަންކުރާ މިންގަ
 )އިންޑިކޭޓަރ(

 ކަށަވަރު ކުރާނޭ ގޮތް  މޮނިޓަރ ކުރާ ތާރީޚް 
)މީންސް އޮފް 
 ވެރިފިކޭޝަން(

 އަސާސީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން  :1މަޤުޞަދު 
1.1 

މްދަނީ ހޯދުމަށް އާ
މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ތިބޭ 
 މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުވުން 

 

އަތްތެރި މަސައްކަތްތައް  .1
ކުރަން ދަންނަ މީހުންގެ 

 ނިސްބަތް މަދުކަން 

އާމްދަނީ ހޯދުމަށް  .2
މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ތިބޭ 

ޒުވާނުންގެ އަދަދު 
 ގިނަކަން 

ޔެލާޖެހުން، ކިްއސަރު ވަޑާން، ލި .1
ތެދުއި ވަޑާން، ކަނބުުރެވރިކަން، 

ފަދަ އަތްެތރި މަަސއްކަތްަތއް 
ދަސްކޮްށދިނުަމށް ތަމްީރނު 

 ޕްރޮްގރާމް ހިްނގުން 
ފެހުން، މާެޖހުން، ކޭކުެއޅުން،  .2

ކޯސްަތއް ކެއްކުުމގެ ދާިއާރގެ 
 ހިންގުން 

 

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގައި އެންމެ ޒަމާނީ ގޮތްތައް ބޭނުންކުރެވެމުން ދިއުން  :2މަޤުޞަދު 
ޒަމާނީ ަވސީލަތްތަުކގެ އެީހގައި  2.1

މަްސވެރިަކމާއި ަދނުޑެވރިކަން 
ނުޑެވރިކަން ކުރާނޭ ިބން ނެތުން،  ދަ
ހައިްޑރޯފޯނިކްސް އާއި ުގޅޭ މަޢުޫލމާތު 

ހައިްޑރޯފޯނިކްސް ަދސްކޮްށދޭ ކޯސް 
ހިންގުްނ، ހޯމް ާގޑެނިްނގ ކޯސް 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6
 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30
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 ހިންގުން  މީހުންނަށް ޭނނގުން  ތަރަްއީޤވެގެން ދިުއން 
ނޑުވެރިކަމުގެ  2.2 ރަށުން ދަ

ވަސީލަތްތަކާއި، ޒަމާނީ 
ގަސްކާނާ އަދި ބޭސް ލިބެން 

 ހުރުން

ނުޑެވރިކަން ކުރުުމަގއި ބޭނުން  ދަ
ކުރާނޭ ޒަމާނީ ވަސީލަތްަތއް ރަުށން 

 ލިބެން ނުހުުރން 

ވިޔަފާރިވެރިން މެދުވެރިކޮށް 
އެތަކެތި ރަށުން ލިެބން ހުރެ، 

ނޑުވެރިންނަށް ތަކެތި  ދަ
 ބޭނުންކުރަން އެނުގން 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން  30

އޮޑިެއހެލާ ސަރަަހްއދުަގއި އެކަަމށް  2.3
ބޭނުްނވާ ވަޞީލަތް ގާިއމުކުުރމާިއ، 

މަްސވެރިން ބާނާ ަމސް 
ލުއިފަސޭހަަކމާއެކު ިވއްކޭނެ 

 ގޮތެްއހަަމޖެްއސުން.

 

ގިަނއިން ަމސްބާނާ ދުަވސްަވރު  .1
މަސްކިރާ ބޯޓްފަހަުރގެ ިޚދުމަތް 

 ލިބެން ނުހުންނަކަން 
ޕްލާންޓްގެ ިޚދުމަތް އަިއސް  .2

 ލިބެންނެތްކަން 
އޮޑި އެހެލާ ަސރަަހއްުދގައި  .3

އެކަމަށް ޭބނުންކުާރނޭ 
އެކަށިެގންވާ ވަޞީލަތްަތއް 

 ނެތްކަން 
 

އަިއސް ޕްލާންޓެއް  .1
 ޤާިއމުކުރުން 

މަސްވެރިކަން ރަނގަޅު  .2
ދުވަސްވަރު މަސްބާނާ 

ސަރަޙައްދުތަކުގައި 
މަސްކިރާ ބޯޓް ފަހަރުގެ 
ޚިދުމަތް ލިބިދިނުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން.
އޮޑިފަރު އެހެލާ ބާލާ  .3

ފަރާތްތަކަށް ޭބނުންވާ 
ވަސީލަތްތައް އެތަނުގައި 

 ޤާއިމުކުރުން.
 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 ފޯރުކޮށްދިނުން ފިނިކުރި ކާބޯތަކެތި ބާވަތްތައް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ރައްކާތެރި ކާބޯތަކެތި : 3މަޤުޞަދު 
ބޯޓްފަހަރުގައި ފިނިކުރި  3.1

ކާބޯތަކެތިއުފުލުމުގެ 
ފިނިކުރި އެއްގަމު މަހުގެ 
ބާވަތްތައް ރަށަށް އެތެރެ 

ކައުންސިލުން ކަމާއި ގުޅޭ 
ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6
 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން  30
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އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް 
 ޤާއިމްކުރުން.

ކުރެވެނީ މާލެ ދަތުރުކުރާ 
އުޅަނދުފަހަރުގައި ފުޅިމަދު 

ފޮށީގައެވެ. އަދި ގެނެވޭ 
ބާވަތްތައް ހުްނނަނީ 

ނޑި  ފައިކަން ފާގަކުރެވޭފިނިކެ

ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން އަދި

ކައުންސިލާއި ޕަބްލިކް ހެލްތް 
ގުޅިގެން އެކަށީގެން ނުވާގޮތަށް 

ރަށަށް ފިނިކުރި މަހުގެ 
ބާވަތްތައް އެތެރެކުރާފަރާތްތައް 

 އެޅުން.ބަލާ ފާސްކޮށް ފިޔަވަޅު 
ފިހާރަ ތަކުގައި ފިނިކުރި  3.2

ކާބޯތަކެތި އެކަށީގެންވާ 
ފެންވަރުގައި ރައްކާކޮށް 

 ބެލެހެއްޓުން 

ފިނިކުރި އެއްގަމު މަހުގެ 
ބާވަތްތައް ރަށަށް އެތެރެ 
ކުރެވެނީ މާލެ ދަތުރުކުރާ 

އުޅަނދުފަހަރުގައި ފުޅިމަދު 
ފޮށީގައެވެ. އަދި ގެނެވޭ 

ބާވަތްތައް ހުްނނަނީ 
ނޑިފައިކަން ފާގަކުރެވޭ  ފިނިކެ

ކައުންސިލުން ކަމާއި ގުޅޭ 
ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން 
ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން އަދި
ކައުންސިލާއި ޕަބްލިކް ހެލްތް 

ގުޅިގެން އެކަށީގެން ނުވާގޮތަށް 
ރަށަށް ފިނިކުރި މަހުގެ 

ވަތްތައް އެތެރެކުރާފަރާތްތައް ބާ
 ބަލާ ފާސްކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުން.

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން  30

ނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ  3.3 ދަ
ކެމިކަލް ތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން 

 މަދުކުރުން

ނުޑހެްއދުުމގައި ގަސްާކނާ އާއި  ދަ
ގަހަށް ޖަާހބޭސް ބޭނުންުކރާނޭ ގޮާތއި 

ޭބނުންކުާރނޭ ރަނގަޅު ބޭސް 
 މިންަގނޑު ނޭނގުން 

ނޑުވެރިން ހޭލުންތެރި  ދަ
ކުރުވުމަށް މަޢުލޫމާތު 

ސެޝަންތަކެއް ކައުންސިލް 
އިސްނަގައިގެން ބާއްވާ، 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން  30
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ނޑުވެރިންނަކީ ކަމުގެ  ދަ
ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ 

 ބަޔަކަށްވުން 
ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކާ  3.4

ފަރާތްތަކުން ތައްޔާރުކުރާ 
ތަކެއްޗަކީ ރަނގަޅު ގޮތުގައި 

ތައްޔާރުކުރާ ތަކެއްޗަށް 
 ހެދުން.  

ގޭޭގަގއި ކާބޯތަކެތި ހަދާ ވިއްކާ 
 މީހުްނގެ އަަދދު ިގނަ 

ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކާނާ 
ތައްޔާރުކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ 

އަދި  ވާރކްސޮޕްތައް ހިންގުން
ކާނާ ގިނަދުވަހަށް ދެމިހުްނނާނެ 

ގޮތަށް ބަންދުކުރަން 
 ދަސްކޮށްދިނުން 

 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 ފައިދާހުރި ކާނާ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރު ކުރުމާއި، ކުދިންނަށް ތައްޔާރީ ކާނާ ދޭމިންވަރު މަދުކުރުން: 4މަޤުޞަދު 
ސިއްޙަތަށް ތައްޔާރީ ކާނާއިން  4.1

ލިބޭ ގެއްލުންތައް މީުހންނަށް 
އެނގި، ތައްޔާރީ ކާނާ 

ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުވުން 
އަދި ކުދިން ތައްޔާރީ ކާނާ 

 އާއި ދުރުވުން

ދަުޅގަާއއި ޕެކެޓްަގއި ަބއްދުކޮށްަފއި 
ހުންނަ ތައްާޔރީ ކާނާ ބޭނުންުކރާ 

 މިންަވރު ިގންކަން 

ކައުންސިލުން ކަމާއި ގުޅޭ 
ގުޅިގެން ފަރާތްތަކާއި 

ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ 
އަދި  ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

ސްކޫލް މެދުވެރިކޮށް ތައްޔާރީ 
ކާނާއިން ލިބޭ ގެއްލުްނތައް 
 ކުދިންނަށް ވިސްނައިދިނުން 

 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން  30

ތާޒާ މޭވާ އާއި ތަރުާކރީ ބޭުނން  4.2
 ކުރާ މިްނވަރު އިުތުރވުން 

ލޯކަލް މާރުކޭޓް އަޅާ ނިމި އެތަނުން  ލޯކަލް މާރުކޭޓެއް ނެތުން 
 ތާޒާ މޭާވއާއި ަތރުކާރީ ލިެބން ހުރުން 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6
 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން  30
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 ފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުން. ޑެންގީއާއި ޗިކަންގުންޔާ : 5މަޤުޞަދު 
އުފެދޭގޮތައް ރަށުގައި މަދިރި  5.1

ނޑުތައް  ހުރި ތަންތަނާއި ގޮ
 މަދުކުރުން.

ވިއްސާރަ ދުވަސްވަރު  .1
ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ 

 ފެތުރުން ހަލުވިކަން 
ޗަސްބިންތަކާއި މަދިރިއުފެދޭ  .2

ތަންތަން ރަށުގެ 
 އެކިދިމަދިމާގައި ހުރުން

މީހުންގެ ގޯތިގެދޮރުގައި  .3
މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން 

 ގިނަކަން ފާހަގަކުރެވޭ 
 

ކައުންސިލާއި ކަމާބެހޭ 
ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން މަދިރި 

މަދުކުރުމަށް ފޮގްކުރުމުގެ 
އަދި  ޕްރޮގުރާމް ހިންގުން.

ރަށުތެރޭގައި ހުރި ފެންހެދޭ 
ނޑުތައް ނެގުަމށް  ތަންތަނާއި ގޮ

ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ 
 ޕޮރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫޏް  30

ންގީ ޗިކަން ގުންޔާ ފަދަ ޑެ 5.2
 ކަށް މީހުން ހޭލުންެތރިުވން ތަބަލި

ބަލިތަކާމެދު މީހުންގެ 
 ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަކަން 

 

ޑެންގީ ޗިކަންގުންޔާ 
އާއިބެހޭގޮތުން އާއްމުން 

ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޕްރޮގްރާމް 
 ހިންގުން 

 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ޖެހޭ ނިސްބަތް މަދުކުރުން : 6މަޤުޞަދު 

ގައިންގަޔަށް ނާރާ  6.1
ބަލިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން 

 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވުން 

މިފަދަ ބަލިތަކުން  .1
ރައްކާތެރިވުމަށް ދޭންޖެހޭ 
ސަމާލުކަން ދޭ މިންވަރު 

ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާ ބެހޭ 
ގޮތުން ހޭލުްނތެރިކުރުވުމުގެ 

އަދި  ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30
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ރައްޔަތުންގެ ކިބައިގައި 
 މަދުކަން

 

ކަމާގުޅޭ ލީފްލެޓްތައްޔާރުކޮށް 
 ބެހުން 
 

 ޑްރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ޒުވާނުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން : 7މަޤްޞަދު 

 ހުނަރުވެރި، މުޖުތަމައުއަށް 7.1
ފައިދާ ހުރި ޒުވާން ޖީލެއް 

 ބިނާވުން 

ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ބައެއް 
މީހުން މަސްތުވާތަކެތި 

 ބޭނުންކުރުން 

ޒުވާނުން ހުނަރުވެރި  .1
ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހިންގުން އަދި ދީނީ 
ގޮތުންނާއި ސިއްޙީގޮތުން 

މަސްތުވާތަކެތީގެ 
ގެއްލުންތައް 

އަންގައިދިނުމަށް ސްކޫލް 
އްމު ކުދިންނަށާއި އާ
ރައްޔިތުންނަށް 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ  .2

ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސް 
 ކޮށްދިނުން 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން  30

 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކުގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން : 8މަޤްޞަދު 

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ  8.1
 މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުވުން 

% މީހުން 65އާބާދީގެ  .1
ދުންފަތުގެ 

ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން 
ސްކޫލް ކުދިންނަށާއި 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6
 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30
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އިސްތިއުމާލުކުރުމަށް 
 އާދަވެފައިވޭ

ސްކޫލް އާބާދީގެ ބޮޑުބައެއް  .2
ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލް 

 ކުރާކަން ފާހަގަކުރެވޭ
 

އާއްމުންނަށް ހޭލުްނތެރި 
 ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 ދީނީ ނަސޭޙަތް ދިނުންއަދި 
 

 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން.: 9 މަޤްޞަދު 

ސަގާފީ ކުޅިވަރު އާލާކޮށް  9.1
ޒުވާނުން ދިރުވުމަށް ބޭނުންވާ 

 އުފެދިފައިވުން 

ސަގާފީ ކުޅިވަރުގައި ޒުވާނުންގެ 
 ކަން ބައިވެރިވުން މަދު

ސަގާފީ ކުޅީވަރުގެ މުބާރާތް 
ތައް ބޭއްވުން އަދި ސަގާފީ 
ކުރިވަރު ދަސްކޮށްދިނުމުގެ 
 ގޮތުން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

އިޖުތިމާޢީ ގުޅުން  9.2
ރަނގަޅުވުމާއެކު ކުޅިވަރަށް 

ޝައުޤުވެރިވާ ދުޅަހެޔޮ ޖީލެއް 
 ބިނާވުން 

އިންޑޯ ކުޅިވަރުތަކަށް ޚާއްސަ 
ސްޓޭޑިއަމް އެއް އަދި ޒުވާނުންގެ 

 މަރުކަޒެއް ނެތުން
 ސިނަމާގެ ފެންވަރު ދަށްވުން 

އިންޑޯ ސްޓޭޑިއަމްއެއް އަދި 
ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް 

 ޤާއިމުކުރުން
ތިލަދެކުނު ސިނަމާ 

 ތަރައްޤީކުރުން

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 ޕްރީ ސްކޫލަށް ދާ ޢުމުރުފުރާގެ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހައި ކުދިންނަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދިނުން.: 10މަޤްޞަދު 
ޕްރީ ސްކޫލް ނިންމައި ގްރޭޑް  10.1

އަށް ބަދަލުވާ ކޮންމެ  1
 ،އަޚްލާގް ރަނގަޅުދަރިވަރަކީ 

ސަރުކާރުން ހިންގަވާ ދެ 
ސްކޫލްގައި ޕްރީ ސްކޫލް 
ތަޢުލީމް ފޯރުކޮށް ދެމުން 

. ބެލެނިވެރިންަނށް 1
ޗައިލްކެއަރ ވޯރކްޝޮޕްތައް 

 ހިންގުން 
 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30
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ތައުލީމް އުނގެނުމަށް 
މަސައްކަތް ކުރާ ދަރިވަރަކަށް 

 ހެދުން.
 

 ގެންދަވާ
 

. އަމީރު އަމީން ސްކޫލްގެ 2
ހައްލުކުރުމަށް  ޖާގައިގެ ދަތިކަން

އިތުރު ކްލާސްރޫމް ބަރިއެއް 
 އެޅުން

 ފުރިހަމަ ތައުލީމާއި ހުނަރު ލިބިފައިވާ އަހްލާޤް ރަނގަޅު ޖީލެއް އުފެއްދުން.: 11މަޤްޞަދު 

ކުދިންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު  11.1
 މަތިވުން 

ޕްރައިމަރީ އަދީ ސާނަވީ  .1
ސްކޫލް  2ދެވޭނެ ތަޢުލީމު 

 ރަށުގައި އެބަހުރި
މަތީ ސާނަވިއަށް ކިޔަވައިދޭ  .2

 ސްކޫލެއް އެބަހުރި
ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  .3

ކެމްޕަސް ކުޅުދުއްފުށީގައި 
 ޤާއިމުކޮށްދެއްވާފައިވޭ

 

މުދައްރިސުންގެ ފެންވަރު  .1
މަތިކުރުމުގެ ކުރުކޯސް 

 ހިންގުން.
ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ރަނގަޅު  .2

 ނަތީޖާ ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް
ކައުންސިލުން އެވޯޑް 

 ދިނުން 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

ކުދިން ނަފްސާނީ އަދި  11.2
ޖިސްމާނީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ 

 ބަޔަކަށްވުން 

ސްކޫލްތަކުގައި ހެލްތް 
 އެސިސްޓެންޓުން ހަރަކާތްތެރިވޭ 

ހެލްތު އެސިސްޓެންޓުގެ  .1
ޚިދުމަތާޢި ކައުންސެލިންގ 

ސްކޫލްތަކުން ގެ ޚިދުމަތް 
 ލިބޭނޭ މަގުފަހިކުރުން 

ސްކޫލްތަކުގައި އެކިއެކި  .2
ކުޅިވަރުތައް ތައާރަފްކޮށް 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30
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 ކުރިއެރުވުން
ފެންވަރު  ކުދިންގެ އަޚްލާޤީ 11.3

 ރަނގަޅުވުން
ސްކޫލް ކުދިންގެ އަޙްލާޤް 
ދަށްވަމުން ދާކަން ބައެއް 

 ފާހަގަކުރޭ ފަރާތްތަކުން 

ސްކޫލްތަކާއި ގުޅިގެން  .1
ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު 

ކުރުމުގައި މަންމައާއި 
ބައްޕަގެ ޒިންމާ ހަމަހަމަ 
 ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ސިފައިންނާއި ގުޅިގެން  .2
ދަރިވަރުންނަށާއި 

ބެލެނިވެރިންަނށް ރެޑީކޭމްޕް 
 ފަދަ ކޭމްޕްތައް ހިންގުން 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 ިރޕޯޓްއަހަރީ  ޖޫން 30

 ދިރި އުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތައުލީމާއި ހުނަރު ރައްޔިތުންނަށް ލިއްބައިދިނުމާއި، ދިމާވާ ކުއްލި ހާދިސާތަކަށް ތައްޔާރު ކުރުވުން  :12މަޤްސަދު 

ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރިން  12.1
 އުފެދިގެން ދިއުން 

ތަޢުލީމީ ފުރުސަތުތައް 
ފަހިވެފައިވީނަމަވެސް، ތަފާތު 

ހުނަރު ހުރި ފަރާތްތައް އެކިއެކި 
މަދުކަމާއި، މަސައްކަތް 

 ނުކޮށްއުޅޭ ޒުވާނުން ގިނަކަން 

ހުނަރުވެރިންގެ ގާތުން  .1
އުނގެނުމުގެ ކޯސް 

 ހިންގުން.
އަތްތެރި މަސައްކަތް  .2

 ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ހިންގުން
ކާށި ތެލުން ލޯޝަން  .3

ސައިބޯނި ފަދަ  ތަކެތި 
އުފައްދަން 

 ދަސްކޮށްދިނުމަށް ކޯސް

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30
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ބަސް ފިޔަވާ އިނގިރޭސި  .4
އެހެން ބަސްބަސް 

 ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ހިންގުން
 ހިންގުން.

ގޭތެރޭގައި ދިމާވާ ކުއްލި  12.2
އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކަށް 

 ތައްޔާރުވެފައިވުން

ގޭތެރޭގައި ދިމާވާ ކުއްލި 
ހާލަތްތަކުގައި އަމަލު ކުރާނޭ 

މީުހން އެހާ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން 
 ހޭލުތެރި ނޫންކަން 

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާއި  .1
ގުޅިގެން ފަޔަރ ފައިޓިން 
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް އެކި 
އުމުރުފުރާތަކަށް ވަކިން 

 ހިންގުން.
އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކާއި  .2

ގުޅުން ހުރި ކަންކަމާއި 
ބެހޭގޮތުން މައުލޫާމތު 

ދިނުމަށް ދޮރުން ދޮރަށް 
 ކެމްޕޭނެއް ހިންގުން.

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

ސްޓް އެއިޑް ޚިދުމަތް ފަ 12.3
 ދަސްވެފައިވުން

ފަސްޓް އެއިޑް ޚިދުމަތް ދޭނޭ 
ގޮތާއި މެދު އާއްމުން 

 ހޭލުންތެރިނޫންަކން 

ފަސްޓް އެއިޑް ކުލާސްތައް 
އި ސްކޫލް ތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށާ
 އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ހިންގުން 

 

 ރިޕޯޓް މަސްުދވަހުގެ 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 ރަށަށް ބޭނުްނވާ ޓެކްނިކަލް ީމހުްނ ތަމްރީނުކުރުން : 13މަޤްސަދު 

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ހެވީ ވެހިކަލް އޮޕްރޭޓް ކުރަން ހެވީވެހިކަލް އޮޕަރޭޓް ކުރަން  13.1
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ދަސްވެފައިވާ ޒުވާނުން 
 އުފެދިފައިވުން 

ހެވީވެހިކަލް އޮޕަރޭޓް ކުރަން  އެނގޭ މީހުން ރަށުގައި މަދު
 ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ހިންގުން 

ޓެކްނިކަލް އާކިޓެކްޗަރ އަދި  13.2
އަދި ވޮކޭޝަނަލް ދާއިރާއިން 

މަތީފެންވަރުގެ މީހުން 
 ބިނާވެފައިވުން 

އާކިޓެކްޗަރ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް 
ރަށުގަިއ ދާން ބޭނުންވާ ޒުވާުނން 

ތިބި ނަމަވެސް އެދާއިރާގެ 
ތައުލީމު އަދި ޓްރޭނިންގ 
ރަށުގައި ދެވޭނެ މަގެއް 

 ފަހިވެފައި ނެތުން 

ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް 
ދާއިރާއިން މަތީތަޢުލީމު ހާސިލު 

ކުރުމަށް ކައުންސިލުން 
 ސްކޯލަރޝިޕް ދިނުން

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 އަންހެނުންނާއި މެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ނައްތާލުން : 14މަޤްސަދު 

ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ  14.1
ވަޒީފާތަކަށް އަންހެނުން 

 ނުކުތުމުގެ ހިތްވަރު އަށަގަތުން 

ކޮންމެ ދާއިރާއަކުންވެސް 
އަންހެނުންަނށް ފުރުސަތު 
 ހުޅުވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ފަދަ 
އަންހެނުން ދާއިރާތަކަށް 

 ކުރިމަތި ލުން އިތުރުވުން 
 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުން : 15މަޤްސަދު 

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންަނށް  15.1
ރައްކާތެރި މާހައުލެއް 

 ޤާއިމުވެފައިވުން 

 ކުޑަކުދިންނަށްއި އަންހެނުންަނށާ
ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ ޖިސްމާނީ 
އަނިޔާގެ ނިސްބަތް އަހަރުން 

 އަހަރަށް އިތުރުވާކަން
 

އަނިޔާ ލިބެމުންދާ  .1
ކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ 
މައްސަލަތައް ރިޕޯޓް ކުރާ 

 މިންވަރު އިތުރުވުން
ކުޑަކުދިންނާއި  .2

އަންހެނުންަނށް ކުރިމަތިވާ 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30
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ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި 
އަނިޔާތަކާއި ނަފްސާނީ 

ބެހޭގޮތުން މީުހން 
ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް 

ދޮރުން ދޮރަށް ކެމްޕޭން 
 ހިންގުން 

 އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ހަރުދަނާކަމާއެކު ހިނގަމުން ދިއުން : 16މަޤްސަދު 

ސިޔާސީ މަޤާމްތަކަށް  16.1
އަންހެނުން ކުރިމަތި ލުމުގެ 

ޝަޢުގުވެރިކަން އިތުރުވެގެން 
 ދިއުން

ސިޔާސީ މަޤާމްތަކުގައި 
އަންހެނުން މަދުކަން 

ފާހަގަކުރެވޭ، ޚާއްސަކޮށް 
ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާ 

 އަންހެނުން މަދުވުން 
 

ސިޔާސީ މަޤާމްތަކަށް 
ކުރިމަތިލާ އަންހެނުންގެ 

 ނިސްބަތް އިތުރުވުން 
 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން.: 17މަޤަސަދު 
ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގާ  17.1

ހަރާކާތްތަކުގައި 
އަންހެނުންަނށް ހަމަހަމަ 

 ފުރުޞަތެއް ލިބިގެންދިުއން.

ރަށުގައި ހިންގޭ އިޖުތިމާއި 
ހަރަކާތްތައް މަދުކަން، އަދި 

ޕްރޮގްރާމެއްގައިވެސް ހިންގޭ 
 ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ކުޑަ

އިޖުތިމާއީ ހިދުމަތުގެ  .1
މުހިއްމުކަމުގެ މައްޗަށް 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 
 ވާރކްސޮޕެއް ހިންގުން.

އަންހެނުންގެ ތަރަްށޤީއަށް  .2
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30
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އުފައްދާ މެންބަރުންނަށާއި 
މަޤާމުތަކަށް އުޖޫރަ 
ނޑައަޅާ ބަޖެޓްގެ  ކަ

 ތެރެއިން ހޯދުން.
އަންހެނުންގެ މެދުގައި  17.2

 އިޖްތިމާއީ ރޫހު އާލާވެ،
ލިޑަރސިޕްގެ ސައުގުވެރިކަން 

 އިތުރުކުރެވިގެން ދިއުން.

ރަށުގައި ހިންގޭ އިޖުތިމާއި 
ހަރަކާތްތައް މަދުކަން، އަދި 
ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމެއްގައިވެސް 
 ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ކުޑަ

އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން 
ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ހުނަރު 
އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތު 

 ބައްދަލުވުމެއް ހިންގުން.

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 އިތުރުވެގެން ދިއުން ރައްކާތެރި ވާރޭފެން ކެއްކުމަށާއި ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތް : 18މަޤްސަދު 

ވާރޭ ފެން ބޭނުންކުރާ  18.1
މިންވަރު އިތުރުވުމާއި ފެން 

ރައްކާކުރާ މިންވަރު 
 އިތުރުވެގެން ދިއުން 

ސަޕްލައި ފެނުގެ ޚިދުމަތް ލިބެން 
ހުރޭ، ނަމަވެސް އަގު ބޮޑުކަން 

 ރައްޔިތުން ފާހަގަ ކުރޭ

ރައްކާތެރިގޮތުގައި  .1
ފެންނެގުމުގައި ގެންގުޅެންވީ 

އުޞުލުތައް ރަނގަޅު 
 އަންގައިދިނުން 

ފެންނަގަްނބޭނުންވާ  .2
ކަޅުހަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

މަޝްރޫޢު ސަރުކާރާ 
 ގުޅިގެން ހިންގުން 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

ނުގެ ސްޓޮކެއް އުފެއްދުމަށް ފެ 18.2
ފެންރައްކާކުރާ ތާނގީ 
ސަރުކާރު މުއައްސަސާ 

ފެންރައްކާކުރުމަށް ތާނގީ  
 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6 ހެދުން 

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30
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 ހެދިގެން ދިއުން ތަކުގައި 
 ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން.: 20ދު މަޤްސަ 

އެންމެން ޤަބޫލުކުރާ  20.1
ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމެއް 

ޤާއިމުކުރުމާއެކު ގޭގައި ކުނި 
 ވަކިކުރެވިގެން ދިއުން

އެތައް މިތަނަށް ކުނި  ރަށުގެ .1
 އެޅުން ގިނަކަން ފާހަގަކުރެވޭ

ރަށުގައި ކުނިކޮށި  .2
ޤާއިމުކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް 

އެކަށިގެންވާ ގޮތުގައި 
 މެނޭޖުނުކުރެވޭކަން 

 

ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ  .1
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ކުނި ކޮށީގައި އެކި  .2
ބާވަތްތަކުގެ ކުނިއެޅުމަށް 

ވަކިވަކި ތަންތަން 
ނޑައެޅުން  ކަ

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

ކުނިކޮށި ފިޔަވައި އެހެން  20.2
ތަންތަަނށް ކުނި އެޅުން 

 ހުއްޓިފައިވުން 

ރަށުގެ އެތައް މިތަނަށް ކުނި .1
 އެޅުން ގިނަކަން ފާހަގަކުރެވޭ

ރަށުގައި ކުނިކޮށި  .2
ޤާއިމުކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް 

އެކަށިގެންވާ ގޮތުގައި 
 މެނޭޖުނުކުރެވޭކަން 

 

އެހެން ތަންަތނަށް ކުނިއަޅާ  .1
ފަރާތްތައް ބަލާ ފިޔަވަޅު 

 އެޅުން
ގޭގެއިން ފީއެއް ނަގައިގެން  .2

ކައުންސިލުން ކުނި 
 އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުން

ކުނިނައްތާލާ ނިޒާމު ޤާއިމު  .3
ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ވެހިކަލާއި،ކުނި އަންދާ 
 މެޝިން ހޯދުން.

 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 ޓްއަހަރީ ިރޕޯ ޖޫން 30
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 ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން : 21މަޤްޞަދު 

ކައުންސިލް މުވައްޒަފުންގެ  21.1
ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުން 
ބަނދަރު ބެލެހެްއޓެމުން 

ދިއުމާއެކު ބަނދަރު 
ބޭނުންކުރުމުގެ ޤަވައިދު 
 ތަންފީޒުކުރެވެމުން ދިއުން 

ބަނދަރުގައި އޮޑިދޯނިފަހަރު  .1
އެޅުމަށް އެއްވެސް 

ގަވައިދެއް އެކުލަވާލެވިފައި 
 ނެތުން 

 

ގަޑިއިރު ޑިއުޓީ  24 .1
މުވައްޒަފުން  3ކުރުމަށް 
 ނެގުން 

ވަކި ޤަވައިދަކާއި އުސޫލެއް  .2
އެކުލަވާލައި، އެގޮތުގެ 

މަތިން އޮޑިދޯނި ފަހަރުން 
 ފީއެއް ނެގުން

 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 ރަށަކަށް ހެދުން ރަށަކީ ސާފުތާހިރު : 22މަޤުޞަދު 

ރަނގަޅު ގޮތުގައި ރަށުގެ  22.1
އިޖުތިމާއީ ސަރަޙައްދުތައް 

ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ 
 ނިޒާމެއް ގާއިމުވެގެންދިއުން.

ކުރީގައި މަގުތައް ބަލަހައްޓާ 
ސާފުކުރަމުން ގެންދިޔަ 

އުޞޫލުން ރައްޔަތުން އެކަން 
ކުރަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ 

ސަރަޙައްދުތައް އަދި އިޖުތިމާއީ 
ސާފުކުރުމަށް އައުޓްސޯސް 

ކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް އެކަން 
އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ކުރިއަށް 

 ނުދާކަން 

ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ  .1
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ރަށުގެ އިޖުތިމާއީ  .2
ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކޮށް 

ބެލެހެއްޓުމަށް މުވައްޒަފުން 
 ހޯދުން.

ން ރަށުގެ އާބާދީއާއި ގުޅިގެ .3
އިތުރުވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް 
ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިގެން 

 ފައިސާހޯދުން.

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30
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ރަށުގެ މަގުތައް ކުނިކަހާ  22.2

 ސާފުކުރެވިފައިވުން
ކުރީގައި މަގުތައް ބަލަހައްޓާ 

ސާފުކުރަމުން ގެންދިޔަ 
އުޞޫލުން ރައްޔަތުން އެކަން 

 ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވޭކުރަމުން 

އެގެއަކާއި ދިމާ މަގުމަތި  .1
ވިނަނޮޅާ، ގަސްކޮށާ، 

ކުނިކެހުމަކީ އެގއެއްގައި 
ދިރިއުޅޭ ބައެއްގެ 
ޒިންމާއެއްކަން 

ހަނދާންކޮށްދީ އެކަން 
 އެގޮތަށް ކުރުމަށް އެންގުން 

ރަށުގެ ސާފުތާހިރު ކަމަށާއި  .2
ތަރައްޤީއަށް އެންމެންގެ 
ބައިވެރިވުމާއި އިޖުތިމާޢީ 

ތްތަކުގެ މުޙިއްމުކަން ޚިދުމަ
ވިސްނައިދިނުމަށް، 

އިޖުތިމާއީ ގުޅުން ވަރުގަދަ 
ކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 މަގުތައް ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން. :23މަޤުޞަދު 

ދާއިރާއިން  އިލެކްޓްރިކުގެ 23.1
 ފަންނީ މީހުން އިތުރުވުން.

އިލެކްޓްރިކާއިބެހޭ ތަމްރީން  .1 
ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާ މީހުން 

 ތަމްރީންކުރުން.
 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 ިރޕޯޓްއަހަރީ  ޖޫން 30
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މަގުބައްތި މަރާމާތު  .2
ކޮށްބެލެހެއްޓުަމށް، 

އެކަމާގުޅޭގޮތުން ތަމްރީނު 
މުވައްޒަފުން  2ލިބިފައިވާ 

 ހަމަޖެއްސުން
މަގުބައްތި ދިއްލާ  23.2

ބެލެހެއްޓުމަކީ އިލެކްޓްރިކް 
ހިދުމަތްދޭ ދާއިރާގެ 

ޒިންމާއަކަށްވެ، 
ލުއިފަށޭހަކަމާއެކު ހިދުމަތް 

 ލިބިގެން ދިއުން.

ނުދިއްލޭ ބައްތިތައް ބަދަލުކޮްށ، 
މަގުބައްތި ތައް ބަލަހަްއޓަމުން 

 2ދަނީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
މެދުވެރިކޮށް، މަސައްކަތު މީހުން 

މިކަން މިގޮތަށް ކުރުމުގައި 
 ތަފާތު ދަތިތައް ެއބަހުރި 

އިލެކް ޓްރިކް ހިދުމަތްދޭ  .1
ކުންފުނީގެ ޒިންމާއަކަށް 
ހެދުމަށް އިދާރީގޮތުން 

 މަސައްކަތްކުރުން.
އަލަށް އާބާދުވާ  .2

ސަރަޙައްދުގައި މަގުބައްތި 
 ޖެހުން.

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 ށުގެ މަގުތަކަކީ ދުއްވާ ތަކެއްޗަށާއި ހިނގާ މީހުންނަށް ރައްކާތެރި ފަސޭހަ ތަނަކަށް ހެދުން : ރަ 24 މަޤްސަދު 

މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު  24.1
ނޑުމެއްނެތި ކުރިއަށް  މެދުކެ

 ދިއުން

އެއްގަމު ވެހިކަލް ގިނަވުމުގެ  .1
ސަބަބުން ވާރޭވެހޭ 
މޫސުމުގައި މަގުތައް 

އަޑިގުޑަންވެ ވަޅުހެދުން 
 އަވަސްކަން ފާހަގަކުރެވޭ

މަގުހަދާ ޔުނިޓުގެ މެޝިނަރީ  .2
މަދުކަމުންނާއި ކަމަށް 

އިތުރު މަގުތައް ހެދުމުގެ 
 ން މަޝްރޫއު ފެށު

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30
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އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް 
ވެހިކަލު ނެތުމުގެ ސަބަުބން 
މަގުތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ 

މަސައްކަތް އެންމެ 
އެދެވޭގޮތުގައި ޔުނިޓަށް 
 ނުކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރެވޭ

 
ހެދޭ މަގުތައް  24.2

 މަރާމާތުކުރެވެމުން ދިއުން
އެއްގަމު ވެހިކަލް ގިނަވުމުގެ  .1

ސަބަބުން ވާރޭވެހޭ 
މޫސުމުގައި މަގުތައް 

އަޑިގުޑަންވެ ވަޅުހެދުން 
 އަވަސްކަން ފާހަގަކުރެވޭ

މަގުހަދާ ޔުނިޓުގެ މެޝިނަރީ  .2
ކަމަށް މަދުކަމުންނާއި 

އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް 
ވެހިކަލު ނެތުމުގެ ސަބަުބން 
މަގުތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ 

މަސައްކަތް އެންމެ 
އެދެވޭގޮތުގައި ޔުނިޓަށް 
 ނުކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރެވޭ

މަގުހަދާ ޔުނިޓްގެ ޒިންމާއެއްގެ 
ގޮތުގައި މަގުތައް 

މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
 ހިމެނުން 

 ޕޯޓްމަސްުދވަހުގެ ރި 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30
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 : ރަށުގައި ތިބި ފަޤީރު ނިކަމެތިންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 25މަޤްސަދު 

މީހުންނަކީ  %100 25.1
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އަސާސީ 

ޚިދުމަތް ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް 
 ވުން

ތަނަވަސްކަމުގެ  
އަހުލުވެރިންނާއި ސަރުކާރުގެ 

އެހީގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ 
 ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިުނން 

 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރު ހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓް އަތްފޯރާ އަގެއްގައި ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމްވެފައި އޮތުން.: 26މަޤްސަދު 
ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތުގެ ގެރެންޓި  26.1

ރައްޔަތުންނަށް ލިބިގެން 
 ދިއުން

ފެނަކައިން ކަރަންޓުގެ  .1
 ގަޑިއިރު ދެއްވާ  24ޚިދުމަތް 

ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކަރަންޓް  .2
ނޑޭ މައްސަލަ ކުރިމަތިވޭ   ކެ

ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ކެޕޭސިޓީ  .3
އިތުރުކުރެވެމުން ނުދާކަން 

 ފާހަގަކުރެވޭ
 

ފެނަކައިން ދެމުންދާ ކަރަންޓްގެ 
ރައްޔަތުންނަށް ޚިދުމަތް 

ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތެއްގައި 
ފޯރުކޮށްދެމުންދޭ ތޯ 

 ކައުންސިލުން ގާތުންބެުލން 
 

 އަހަރީ ިރޕޯޓް 

 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ހަކަތަ ތައާރަފްކުރުމުގެ ނިޒާމްގާއިމުކުރުން  :27މަޤުޞަދު 

ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންގެ  27.1
ނޑުގެ  އިސްނެގުމުގެމަތިން ކަ
ރާޅުން ކަރަންޓް އުފެއްދުމުގެ 

މަދުންނަމަވެސް މިބާވަތުގެ  .1
 ހަކަތަ ބޭނުންކުރޭ 

ތަކެއްޗަށް ކުރަންޖެހޭ  .2

ނޑުގެ  ކުޅުދުއްފުށީގައި ކަ
ރާޅުން ކަރަންޓާއި 

ންއުފެއްދުމަށް ސައުގުވެރިވާ ފެ
 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30
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އިންވެސްޓް ބޮޑުވުމުން  ނިޒާމް ގާއިމުވުން.
 އެކަންކަން ނުކުރެވިފައި

 

ބަޔަކުވޭތޯ ބަލައި އެފަދަ 
ފަރާތަކަށް ފުރުޞަތު ދީ 

 އެއްބާރުލުން ދިނުން.
ކައުންސިލް އިދާރާ އާއި  27.2

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ 
ދަށުގައި ހުރި އިމާރާތްތަކުގައި 

 ސޯލަރ ޕެނަލް ހަރުކުރުން

މަދުންނަމަވެސް މިބާވަތުގެ  .1
 ހަކަތަ ބޭނުންކުރޭ 

ތަކެއްޗަށް ކުރަންޖެހޭ  .2
އިންވެސްޓް ބޮޑުވުމުން 
 އެކަންކަން ނުކުރެވިފައި

 

ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށް 
ހިލޭއެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކުގެ 
އެހީގައި ސޯލަރޕެނަލް 

 ހަރުކުރުން
 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 ރަށުގައި ތިބި ވަޒީފާ ނެތް ަފރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ފުޞަތު ހޯދައިދިުނން. :28މަޤުޞަދު 

އިންވެސްޓްކުރަން ބޭނުންވާ  28.1
ފަރާތްތަކަށް 

ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު 
އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ލިބިގެންދިއުން.

ވަޒީފާ ނެތް މީހުން .1
 ގިނަވަމުން އަންނަކަން 

އަތޮޅުގައި ރިސޯޓެއް ނެތްކަން .2
ފާހަގަކުރެވޭ، އަދި ރާއްޖޭގައި 

މިހާތަނަށް ރިސޯޓެއް ނެތް 
އަތޮޅުގެ ގޮތުގައި މި އަތޮޅު 

 ފާހަގަކުރެވޭކަން

ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކުން 
ހުއްދަ ހޯދައިގެން 

ގެސްޓްހައުސް އެޅުމަށް 
ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ ބިން 
ދޫކުރުން. އަދި ބިން ލިބޭ 

 6ފަރާތް ފަރާތްތަކުން، ގެސްޓް 

ހައުސް މަްސދުވަުހގެ ރިޕޯޓް
ވިޔަފާރީގައި ގެންގުޅޭ 

 60މުވައްޒަފުންގެ %
މީހުންނަކީ ދިވެހިންަނށް ހަދަން 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30
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 އެގްރިމެންޓް ކުރުން
ގާނޫނީގޮތުން ކައުންސިލްތަަކށް  28.2

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި 
 ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުން.

ނެތް މީހުން ވަޒީފާ  .1
 ގިނަވަމުން އަންނަކަން 

އަތޮޅުގައި ރިސޯޓެއް  .2
ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭ، އަދި 

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް 
ރިސޯޓެއް ނެތް އަތޮޅުގެ 

ގޮތުގައި މި އަތޮޅު 
 ފާހަގަކުރެވޭކަން

ކައުންސިލްތަކުން ގެސްޓްހައުސް 
ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 
ހޯދުމަށް އެމްޕީ މެދުވެރިކޮށް 

ތުން ފުރުަޞތު ޤާނޫނީގޮ
 ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

ވަޒީފާ ނެތިފައިތިބޭ ޒުވާުނންގެ  28.3
 ނިސްބަތް މަދުވުން 

ސްކޫލް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް  
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކާ ބެހޭ 

 މަޢުލޫމާތު ދިނުން 
 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 ިރޕޯޓްއަހަރީ  ޖޫން 30

 ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެުރުވން  :29މަޤުޞަދު 

ޓްނަސް ސެންޓަރެއްގެ ފި 29.1
 ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ލިބުން 

 

ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯސަލްއެއް  
ތައްޔާރުކޮށް ހިލޭ އެހީދޭ ބޭރުގެ 

ޖަމާއަތްތަކުގެ އެހީގައި 
ކައުންސިލުންވެސް 

ހިއްސާވާގޮތަށް ފިޓްނަސް 
 ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކުރުން

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6ސޫކު ވިޔަފާރިއަށް އިމާރާތެއް ކުދި ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަށް ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ  29.2
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އަޅާ، ވަކިވަކި ގޮޅިތައް  ނުގެންދެވޭކަން  ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުން 
ވިޔަފާރި ، ސްޓޯލްތައް(ހަދާ)

ށް ކުރުމަށް ގޮޅިތައް ކުއްޔަ
 ދޫކުރުން

 : ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި، ބިނާވެށި ޕްލޭން އެކުލަވާލެފައިވުން 30 މަޤްސަދު 

ރަނގަޅު ބިނާވެށި ޕްލޭނެއް  30.1
 އެކުލަވާލެވިގެން ދިއުން 

ބިނާވެށި ޕްލޭން އެކުލަވާލެވިފައި 
 ނެތުން 
 

 އެކުލަވާލުން ބިނާވެށި ޕްލޭން 
 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

މާވާ އިޖުތިމާޢީ ދި 30.2
މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ 

ހަރުދަނާ ގަވައިދުތަކެއް 
 އެކުލަވާލެވިގެން ދިއުން 

ހަރުދަނާ ޤަވައިދުތަކެއް 
 އެކުލަވާލެވިފައި ނެތުން 

 ގަވައިދުތައް ހެދުން 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 ވުން : ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ މީހަކީވެސް ތިމާގެ ހަލާލު މަސައްކަތުން އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެފައިވާ ފަޚުރުވެރި މީހަކަށް ވެފައި 31މަޤްސަދު 

ކޮންމެ މީހަކީ ހަލާލު  31.1
މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދާ 

 މީހަކަށް ވެގެން ދިއުން 

ކުރުމަށް ގިނަމަސައްކަތްތައް  .1
ބިދޭސީން ގެނައުން 

 އިތުރުވުން
މައިންބަފައިންގެ އެހީގައި . .2

އުޅޭ ޒުވާނުން ގިނަވަމުން 
 ދިއުން

 

މަސައްކަތް ކުރުމަށް 
ހިތްވަރުދިނުމާއި އެކަމުގެ 

މަގުތައް ފަހިވާނޭ އެންމެހާ 
 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6 މަޢުލޫމަތު ދިނުން 

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30
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ކުންފުނިތަކާއި ރާއްޖޭގެ އެކި  31.2
ތަންތަނުގައި ހުރި 

ހުސްވަޒީފާތައް ފަސޭހަކަމާއެކު 
 އެނގޭނެ ގޮތް ފަހިވުން 

ކައުންސިލުގެ ވެބްސައިޓް  
މެދުވެރިކޮށް ހުސްވަޒީފާތައް 

 އެނގޭނެގޮތް ފަހިކުރުން 
 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 އުމުރާނީ ތަރަށްޤީ ގާއިމުކުރުން.: ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނެގޮތައް 32މަޤްސަދު 

ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކުން ބޭނުންވާ  32.1
ޢިމާރާތްތަކާއި، ޕާކްތައް 

 ޤާއިމުވެގެން ދިއުން.
 

ޢާއްމުން ބޭނުންކުރުމަށް 
ޕާކްތަކާއި މައިޒާންތައް 

އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހެދިފައި 
 ނެތުން 
 

ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކަށް  .1
ބޭނުންވާ ޢިމާރާްތތައް 

ކައުންސިލުން ހެދުމަށް 
 ބާރުއަޅާ ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

ޕާކްތަކާއި މައިޒާންތައް ހަދާ  .2
 ތަރައްޤީކުރުން.

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ  32.2
ފަރާތްތަކަށް ރަށުގެ ގެތަކާއި 

މަގުތައް ދެނެގަނެވޭނެ 
 ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން.

ތަންތަން ރަށުގެ މުޙިއްމު 
އެންގޭނޭ ޗާޓެއް ފަރުމާ 

 ކުރެވިފައި ނެތުން 

މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކާއި ގޭގޭގެ  .1
ނަންބޯޑް ހަދާ ހަރުކުރުމުގެ 

 ޕޮރޮގްރާމެއް ހިންގުން.
ރަށަށް ޒިޔާރަތް  .2

ކުރާފަރާތްތަކަށް ރަށުގެ 
މުހިއްމުތަންތަނާއި މަގުތައް 
އެނގޭނެޗާޓެއް ތައްޔާރުކޮށް 

 ބަނދަރުގައި ބެހެއްުޓން.

 ވަހުގެ ރިޕޯޓްމަސްދު  6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6 ފާލަން ހިޔާކުރުން ފާލަން ހިޔާވެފައި ނެތުން ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ  32.3
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ފަރާތްތަކަށް ހިޔާވާ ފާލަމެއްގެ 
 ފަސޭހަކަން ލިބިގެން ދިއުން.

 : ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުން 33މަޤްސަދު 
ރަށުގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް  33.1

ތައާރަފްވެ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން 
 ކުރިއަރާފައިވުން

ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކުން  އަތޮޅުގައި ރިސޯޓެއް ނެތުން
ހުއްދަ ހޯދައިގެން 

ގެސްޓްހައުސް އެޅުމަށް 
ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ ބިން 

 ދޫކުރުން.
ފަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްޞަ 

ކުރެވިގެން ބީޗެއް 
 ތައްޔާރުކުރުން

އަތޮޅުގައި ރިސޯޓްތައް 
ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ 

 ފަރާތްތަކަށް ބާރުއެޅުން 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން  :34މަޤުޞަދު 

ކުޅުދުއްފުށީގައި އެޅުމަށް  34.1
ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ 

ޚިދުމަތް ލިބެން އެއަރޕޯޓްގެ 
 ފެށުން 

އެއަރޕޯޓް ނޭޅި ލަސްވަމުން 
 ދިއުން

އެއަރޕޯޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް 
އަވަސް ކުރުމަށް ސަރުކާރުގައި 
ދަންނަވައިގެން ކައުންސިލުން 

 މަސައްކަތްކުރުން

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6އަތޮޅު ތެރޭގައި ލޯންޗް ފެރީގެ ފެރީ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރަން އަތޮޅު ތެރޭގައި ލޯންޗް ފެރީގެ  34.2
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 ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުން  ޖެހިފައި ޚިދުމަތް ދެވުން
 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން  :35މަޤުޞަދު 

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި  35.1
ފަސޭހަ ކަމާއެކު ކުދި އަދި 
މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް 
 ހިންގުމަށް މަގު ފަހިވުން 

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ .1
ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓެމުން 

އަންނަ ނިސްބަތް 
 އިތުރުވަމުންދާކަން 

ކަރަންޓްގެ އަގުބޮޑުވުމުން  .2
ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބޭއެއްޗަކުން 

 ޚަރަދު ނުކުރެވޭކަން
 

ބީ.ޑީ.އެސް.ސީ އާއި ގުޅިގެން 
ފަންތީގެ ކުދިއަދި މެދު 

ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ތަމްރީނު 
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 އިސްލާމް ދީން ކުރިއެރުވުމުގެ ކަންތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުވެގެން ދިއުން. :36މަޤުޞަދު 
ދީނީ ކުދިންގެ ޅައުމުރުގައި  36.1

އުސޫލުތަކުގެ މަތިން 
ތަރުބިއްޔަތު ލިބޭނެ ގޮތް 

 ހަމަޖެހުން.

ދީނީ ކަންކަމަށް މީހުންދޭ  .1
 ސަމަލުކަން ކުޑަކަން

 ނަމާދަށްދާ މީހުން މަދުކަން  .2
 

މައިންބަފައިންަނށާއި ސްކޫލް 
ކުދިންނަށް ދީނީ ދަރުސް 

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.
 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

ދީނީ ތަރުބިއްޔަތާއި ގުޅޭ  36.2
ކަންކަމަށް ބެލެނިވެރިންގެ 

 މެދުގައި ދީނީ ރޫހު އުފެއްދުން

ދީނީ ކަންކަމަށް މީހުންދޭ  .1
 ސަމަލުކަން ކުޑަކަން

 ނަމާދަށްދާ މީހުން މަދުކަން  .2

ބެލެނިވެރިންަނށް ދީނީ 
އިރުޝާދާއި ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން
 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 ކުށްތައް މަދު އަމަން އަމާންކަމާއި ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ޤާއިމު ވެފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން  :37މަޤުޞަދު 
 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6 އަދި ނީ ނަސޭޙަތް ދިނުންދީބޮޑެތި އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ކުށްތައް މަދުވެ އަމަންއަމާން  37.1
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 ކުރުން މަދުކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަން ޤާއިމުވެފައިވުން 
 

ސިފައިންނާއި ގުޅިގެން 
ދަރިވަރުންނަށާއި 

ބެލެނިވެރިންަނށް ރެޑީކޭމްޕް 
 ފަދަ ކޭމްޕްތައް ހިންގުން 

 ނަށް ކުރިމަތިވާ އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލުން ކުޑަކުދިން  :38މަޤުޞަދު 
ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަން  38.1

 ހޯދައިދެވުން 
މިބާވަތުގެ އަމަލުތައް މަދުކަން 

 ފާހަގަ ކުރެވޭ
ދަރިންތަރުބިއްޔަތު  .1

ކުރުމާއި، އެކުދިންގެ ހައްޤު 
ތަކާއި ބެހޭގޮތުން ީދނީ 
ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާއީ 

ގޮތުން ހޭލުްނތެރިކުރުމުގެ 
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ކުދިންނަށް އަނިޔާ  .2
ލިބެމުންދާ ކަން އެނގޭ 

ފަރާތްތަކުން އެކަން ރިޕޯޓް 
ކުރުމަށް ބާރުއެޅުން އަދި 

އެކަމަށް ރައްޔިތުން 
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު މަދުކުރުން  :39މަޤުޞަދު 
ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ  39.1

 މިންވަރު މަދުވެފައިވުން
ފައިސާގެ ކަރެޕްޝަން  .1

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް 
ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ  .1

އިދާރާއަކުންވެސް މަޢުލޫމާތު 
 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30
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 އޮވޭ
މަޤާމްގެ ނުފޫޒު  .2

ބޭނުންކުރުމުގެ 
ކަރެޕްޝަން ވަރަށް 

 މަދު 
 

ވީއެންމެ ބޮޑަކަށް 
 ހާމަކުރުމަށް ބާރުއެޅުން

ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ  .2
ނުބައިކަން 

ވިސްނައިދިނުމަށް ދީނީ 
ނުމާއި، ނަސޭޙަތް ދި

ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް 
 ކެމްޕޭން ހިންގުން

އްގައި ކަންކަން : ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލެވި ލިޔެވިގެން އެންމެންނަށް އެނގޭ ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެ 40މަޤްސަދު 
 އުޞޫލް ހަމަޖެހިފައި އޮތުން.ކުރުމުގެ 

އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކަށް  40.1
އެއްގޮތަކަށް އަމަލުކުރެވިގެން 

 ދިއުން

ގައިވައިދެއް އެކުލަވާލާ  16 .1
ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވޭ 

ނަމަވެސް އަމަލުކުރަން އަދި 
 ފެށިފައެއް ނުވާ 

އެކިއެކި ގަވައިދުތައް ވަރަށް  .2
 ބޮޑަށް ހަދަންޖެހިފައިވޭ 

 އާބާދީ ބޮޑުވަމުން .3
އަންނަވަރަކަށް މައްސަލަތައް 

އިތުރުވަމުންދާކަން 
 ފާހަގަކުރެވޭ

 11މިހާރު ހެދިފައިވާ 
ގަވައިދަށް އަމަލުކުރަން 
ނޑައަޅާ  އުޞޫލްތައް ކަ

 ނިންމުން 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30
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އަލަށް ހަދަންޖެހޭ ގަވައިދުތައް  40.2
ދެނެގަނެވި އެކަމަށް 

އެކުލަވާލެވިގެން ގަވައިދުތަކެއް 
 ދިއުން

އާބާދީ ބޮޑުވަމުން އަންނަވަރަކަށް 
މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުންދާކަން 

 ފާހަގަކުރެވޭ

އިތުރުވަމުންދާ އިޖުތިމާޢި 
މައްސަލަތަކަށް ބަލައި 

އެމައްސަލަތަކަށް ހައްލު 
ހޯދުމަށް ޤަވާޢިދުތައް 

 އެކުލަވާލުން 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 : ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ތަންފީޒުވުން 41ސަދު މަޤް 
އެންމެހާ ރައްޔަތުންނަކީ  41.1

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް ބޯލަނބާ 
 ރައްޔަތުންނަށް ވެގެންދިއުން 

 

ހެދިފައިހުންނަ ާޤނޫނު ތަކަށާއި 
ޤަވައިދުތަކަށް ބޯުނލަނބާ މީުހން 

 މަދުން ނަމަވެސް އުޅޭ

ސެމިނާ  ހޭލުންތެރިކުރުމަށް
 ވޯކްޝޮޕް ބޭއްވުން

 
 

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 : ޒުވާނުންނަށް ފަހި ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމާއި އެކު ޒުވާނުންނަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ފައިދާ ހުރި ބަޔަކަށް ހެދުން 42މަޤްސަދު 
ކަންކަމުގައި ޒުވާނުންގެ  42.1

 ބައިވެރިވުން އިތުރުވުން 
ކަންކަމުގައި ޒުވާނުންގެ 

 ބައިވެރިވުން ކުޑަ
ޒުވާނުން ހުނަރުވެރި  .1

ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 
 ހިންގުން 

ކުޅިވަރާއި  .2
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ 

ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސް 
 ކޮށްދިނުން 

އިންޑޯރ ކުޅިވަރުތަކަށް  .3
ޚާއްޞަ އިންޑޯ ސްޓޭޑިއަމް 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30
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 އެއް ޤާއިމު ކުރުން
ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް  .4

 ޤާއިމުކުރުން
ތަރައްޤީ ތިލަދެކުނު ސިނަމާ  .5

 ކުރުން
 އިންސާނީ ވަޞީލަތް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން.: 43މަޤުޞަދު 

އެކި ދާއިރާތަކުން ތަމްރީން  43.1
ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީުހން 

 ރަށުގައި އިތުރުވުން.

ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރިންނާއި 
ތަފާތު ފަންުނތަކުގެ މީހުން 

ރަށުގައި ގިނައަދަދަކަށް ތިބިކަން 
 ފާހަގަކުރެވޭ

ހުނަރުވެރި އަތްތެރި  .1
މަސައްކަތްތައް 

ދަސްކޮށްދިނުމަށް ތަމްރީނު 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތު  .2
ފަހިކޮށްދިނުމަށް 

ސްކޯލަރޝިޕް ފުރުސަތު 
 ން ދިނު

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

ނޑާއި ފަޅު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލް ޤާއިމްވެފައި އޮތުން  :44މަޤުޞަދު   ބިމާ، ކަ

ބިން ބޭުނންކުރާނޭ ގޮތުގެ  44.1
ދުރުރާސްތާ ޕްލޭންތަކެއް 

އެކުލަވާލެވިއެއަށް 
 އަމަލުކުރަމުން ގެންދެވުން 

ބިނާވެށި ޕްލޭންއެއް 
 އެކުލަވާލެވިފައި ނެތުން 

ބިނާވެށި ޕްލޭން ހަދާ އެއަށް 
 އަމަލުކުރުން

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 މުއައްސަސާތަކުގެ ބަިއވެިރވުން ިއތުރުކުރުން : 45މަޤުޞަދު 
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މުވައްސަސާތަކުގެ  45.1
މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން 

 ބަދަހި ކުރުން 

ހުރި ރަށުގައި  
މުވައްސަސާތަކާއި އެކު 
ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ 

ކަންކަން ކުރިއަށްދާ ގޮތްތަކާއި 
ބެހޭގޮތުން މަުޢލޫމާތު ބަދަލުޮކށް 

 މަޝްވަރާކުރުން

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިވެ ދެމިއޮތުން  :46މަޤުޞަދު 

ހުރި ތާރީޚީ ރަށުގައި  46.1
ތަރިކަތައް ރައްކާތެރިވެ 

 ހިމާޔަށްވުން

ތާރީޚާއި ތަރިކަ 
ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތެއް 

 ކުރެވިފައެއް ނެތް

ތާރީޚީ ތަންތަން 
ރައްކާތެރިކުރުމަށް ބާރުއަޅާ 

 ހޭލުންތެރިކުރުން 
 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

ރަށާބެހޭ ގޮތުން ދެކެވެމުން  
ތާރީޚީ ވާހަކަތައް އަންނަ 

 ލައިބްރަރީ ކުރެވިގެން ދިއުން

ތާރީޚާއި ތަރިކަ 
ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތެއް 

 ކުރެވިފައެއް ނެތް

ރަށާބެހޭގޮތުން ދެކެވޭ  .1
އެފަދަވާހަކަތައް ހޯދައި 
ލިޔުމުން ފެންނާނޭގޮތް 

 ހެދުން 
ތާރީޚީ ފޮޓޯތައް އެއްކޮށް  .2

އެއްތަނަކުން ފެންާނނޭގޮތް 
 ހެދުން 

ތި ހޯދައި އާޘާރީ ތަކެ .3
 ލައިބްރަރީކުރުން

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަސީލަތްތައް ފަހިވެފައިވާ،އެންމެންނަށް ބޭނުން ހިފަން އެނގޭ މުޖުތަމަޢަކަށްވުން  :47މަޤުޞަދު 
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އައިޓީ ވަސީލަތްތައް ލިބެން  47.1
 ހުރުން

އެފަދަތަކެތި ފަސޭހަކަމާއެކު  
ލިބެން ހުްނނާނެ އިންތިޒާމް 

ހަމަޖެއްސުމަށް 
ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްދޭ 

 ފަރާތްތަކަށް ބާރުއެޅުން 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

އައިޓީސީ ވަސީލަތްތަކަށް  
 އަހުލުވެރިވުން

މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ  
ކުންފުނިތަކުން އެފަދަ 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް 
ބާރުއެޅުން، އަދި ކައުންސިލުން 
އެފަދަ ކަންކަމަށް ވެދެވެން އޮތް 

 އެހީތެރިކަން ދިނުން 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 ކުޅުދުއްފުށީގައިވާ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަކީ ހިންގުންތެރި ތަރައްޤީގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކަށް ވުން  :48މަޤުޞަދު 

ޖަމިއްޔާތަކުގެ  48.1
އިސްބޭފުޅުންނަކީ ކަމުގެ 

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ 
 ބަޔަކަށްވުން 

ޖަމިއްޔާތަކުގެ ކަންކަމުގައި 
އެއްބާރުލުން ކުޑަކަން ފާހަގަ 

 ކުރެވޭ

ޖަމިއްޔާތަކުގެ ބެލެނިވެރި 
ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ތަމްރީނު 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތް ގިރާ ސަރަޙައްދު ގިރުން ހުއްޓުވުމަށް ޙައްލެއް ގެނައުން. :49 ދު މަޤުޞަ 
އިރުމަތީ ފަރާތުގެ ރަށުގެ  49.1

ނޑު ހިފެހެއްޓި   ފަސްގަ
ގިރުން ހުއްޓި ރަށް ގިރުމުގެ 

ނޑުތަކާއި  .1 ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވޭ  އުކާލެވޭ ގައުފު
އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަކެތި 
ނޑު  ނޑުދޮށުގައި ފަސްގަ ގޮ

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30
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 ހިފެހެއްޓޭގޮތަށް ޖަމާކުރުން  މައްސަލަ ހައްލުވެގެން ދިއުން.
އިރުމަތީ ފަރާތު ގިރުން  .2

ހުއްޓުވުމަށް 
ތޮށިލައިދިނުމަށް ސަރުކާރަށް 

 ބާރުއެޅުން
ނޑުދޮށުން 49.2  ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ގޮ

 ވެލިނެގުން ހުއްޓުމަކަށް އައުން 
ނޑުދޮށުން ވެލިނެގުމުގެ  ގޮ

 މައްސަލަ ކުރިމަތިވޭ
އެފަދަ ފަރާތްތައް ޖުރުމަނާ 
ކުރެވޭނެ އުޞޫލެއް ހަދާ 

 ހިންގުން 
 

  

 ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ދިރޭތަކެތި މިނިވަންކަމާއެކު އުޅޭ މާހައުލަކަށް ވުން : 52މަޤްސަދު 
ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ  52.1

ދޫނިސޫފާސޫފި 
މިނިވަންކަމާއެކު އުޅޭ 

 މާހައުލެއް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން 

ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ދޫނި 
މީހުން ވަގަށް ހިފައިގެން މަދުން 

 ނަމވެސް ގޭގޭގައި ގެންގުޅޭ
 

މޫސުމީ އަދި ހިޖުރަ ކުރާ 
ދޫނިތައް ގިނަ އަދަދަކަށް 
 ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅިއަށް އާދޭ

 

މޫސުމީ ދޫނިތަކާއި  .1
ހިޖުރަކުރާ ދޫނިތައް 

ހިފުމުން ލިބޭ 
ގެއްލުންތަކާމެދު ހޭލުްނތެރި 
ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ހިންގުން 
މޫސުމީ ދޫނިތައް އަންނަ  .2

ދުވަސްވަރު އެފަދަ ތަންތަން 
މޮނިޓަރުކުރުމުގެ ހަރަކާތް 

 ހިންގުން 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6ލޭންޑް ޔޫސްޕްލޭންގައި ގްރީން ނެތެމުންދާ ގަސްގަހާ ގެހި ނެތެމުންދާ ބާަވތުގެ  52.2
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ގަހާގެހި އާލާވެގެން ގަސް
 ދިއުން

ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް 
 ނުކުރެވޭ

ޒޯންތަކުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ 
ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި 
އެފަދަ ގަސްގަހާގެހި އިންދުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
 އެއްގަމާއި، ކަނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުގެ މުއްސަނދިކަން އިތުރުވެ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވެމުން ދިއުން  :53މަޤުޞަދު 

ފަޅުގެ ދިރުންތަކާއި،  53.1
މަސްމަޙާމެހި 

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދިރި 
ދެމިތިބެވޭނެ ަތނަކަށް 

 ވެގެންދިއުން.

ގިނަ އަދަދަކަށް ފަޅުތެރެއަށް 
 ކުނި އަޅާފައި ހުރޭ

ފަރާއި ފަޅަށް އެޅޭ ކުނިބުނި 
ތަކުން އެތަންަތނަށް ލިބޭ 
ގެއްލުމާއިބެހޭ ހޭލުްނތެރި 

 ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.
 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

ރަށުގެ ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ  53.2
ކުޅި ކުނިބުނިން 

ސަލާތްމަތްވެފައިވާ ގުދުރަތީ 
ދިރުންތަކުން މުއްސަނދި 

 ތަނަކަށް ވެގެން ދިއުން 

ކުޅި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މުހިއްމު  
ކަމާގުޅޭ ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

ނޑާ ފަރު އަދި ފަޅުތައް  :54މަޤުޞަދު   ހިމާޔަތްވެ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރެވެމުން ގެންދެވުން އެއްގަމާ، ކަ

ފަރާއި ފަޅުގެ މުއްސަނދިކަން  54.1
 އިތުރުވުން

ފަޅުތެރެއަށް ކުނިއަޅަމުންދޭ އަދި 
ފަރާއި ފަޅު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް 

އެއްވެސް މަސައްކަތެއް 
 ކުރެވެމުން ނުދޭ

ފަރުގެ މުއްސަނދިކަން  .1
އިތުރުކުރުމަށް މުރަކަ 

އާލާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 
މެރިން ރިސާޗް ސެންޓަރާ 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30
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 ގުޅިގެން ހިންގުން 
ފަޅުގައި ދާބުރި އަޅައިގެން  .2

 މަސްހިފުން ހުއްޓުވުން 

 ކައުންސިލް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން. :55މަޤުޞަދު 

އިދާރީ މަސައްކަތްތައް  55.1
ދުވަހުން ދުވަހަށް ިނންމަމުން 

 ގެންދެވުން 

ނޑު ގައި  އިދާރީ އޮނިގަ
މުވައްޒަފުން ނެތް ހުސް 

 މަޤާމުތައް ހުރުން 
އޮފީހުގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަން 

 ހުރުން

ނޑުގައިވާ  އިދާރީ އޮނިގަ
މަޤާމްތަކަށް މުއައްޒަފުން 

 ހަމަކުރުން
ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
 އައުއިމާރާތް އެޅުން

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

އިދާރާގެ މުއައްޒަފުން ގެ  55.2
ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރުވެގެން 

 ދިއުން

މުއައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު  .1 
ދިނުމަށް ގަވައިދެއް 

 އެކަށައެޅުން
އިދާރާގެ ޚަރަދުގައި  .2

މުއައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު 
ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

 ހިންގުން 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

ކައުންސިލަކީ ފަންނީ މީހުންގެ  55.3
ލަފަޔާއި އިރުޝާދުތަކަށް 
ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު ނިންމާ 

 ނިންމުންތަކަކަށްވެެގން ދިއުން 

ކައުންސިލްގެ އެޑްވައިޒަރީ  
ކޮމެޓީތައް އުފައްދައި އެފަދަ 

ކޮމެޓީތަކުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން 
 ކަންކަން ނިމްމުން 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30
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ހިންގުމުގެ ހުނަރުވެރިކަމުގެ 
ކޯސްތަކާއި، ވާރކްޝޮޕްތައް 

 ބޭއްވުން 
ކައުންސިލުން ނިންމާ ، ކައުންސިލުން ކުރާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިން ސާފުވާނެ މަގު ހަމަ ކޮންމެ ފަރުދަކަށްމެ ތަނަވަސްވެފައިވާ : 56މަޤުޞަދު 

 ނިންމުންތަކުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ރައްޔަތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވެފައިވުން 
ކައުންސިލުން ކުރާ ކަންކަމުގެ  56.1

މަޢުލޫމާތު ޒަމާނީ ވަސީލަތުގެ 
އެހީގައި އަވަސްކަމާއެކު 

ހާމަވެގެން ދާނެ ވަސީލަތް 
 ގާއިމުވެގެން ދިއުން

ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލުން  .1
 ބައްދަލު ކުރުން މަދު

ކައުންސިލްގެވެބްސައިޓް  .2
 އަޕްޑޭޓް ވަމުން ނުދޭ

 

ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް  .1
ހަދާ ދުވަހުން ދުވަހަށް 
 އަޕްޑޭޓްކޮށް ހިންގުން

ފޭސްބުކު ޕޭޖް ހަދާ ހިންގާ  .2
ދުވަހުން ދުވަހަށް 

 އަޕްޑޭޓްކުރަމުން ގެންދިއުން

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

ކައުންސިލުން ކުރާ ކަންކަމަށް  56.2
ޚިޔާލް ދެވޭނެ މަގު ކޮންމެ 
ރައްޔަތަކަށް ތަނަވަސްވެފައި 

 އޮތުން 

 ޚިޔާލް ފޮށި ބެހެއްޓުން  .1 
ގަވައިދުން ރައްޔަތުންނާއި  .2

ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ 
 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން 

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30

 ރަށާއި އަތޮޅު އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގެ ގުޅުންތައް ހަރުދަނާކަމާއެކު ބަދަހިވުން  :57މަޤުޞަދު 

އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކާއި  57.1
 ގުޅުން ބަދަހިވެގެން ދިއުން 

އެއް މުވައްސަސާ އާއި އަނެއް 
މުވައްސަސާއާއި އޮންނަ ގުޅުން 

 ކުޑަކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ

އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަށް  .1
ޒިޔާރަކްކުރުމުގެ ދަތުރުތައް 

 ކުރުން
ކަންކަމުގެ ތަޖުރިބާތައް  .2

 މަސްުދވަހުގެ ރިޕޯޓް 6

 އަހަރީ ިރޕޯޓް ޖޫން 30
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ކައުންސިލްތަކާއި 
 ހިއްސާކުރުން
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ގަމުންދާގޮތް ނއަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހި 
 ބެލުން 

ލޫމާތު ޢު ރަކާތްތަކުގެ މަ ޙަގެ ޤީ  ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކާއި ތަރައްކައުންސިލުންނާއި ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން
ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ގެ ޕްލޭންގައި ޤީޓެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ. ތަރައްއެއްކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލުން ރިޕޯ

ތަންފީޒުކުރެވުނު މިންވަރާއި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވުނު މިންވަރު ވަޒަންކޮށް، ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި 
 ގަޅުކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނާނެއެވެ.ނތަކާއި ހުރަސްތައް ފާހަގަކޮށް، ކުރިއަށް ރަ ގޮންޖެހުން 

ބަލައި ވަޒަންކުރުމަށް  ގާގޮތްނގާ ނުހި ނގެ ޕްލޭންގައިވާކަންތައް ހިޤީރައްރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގައި ތަމި
 އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފްރޭމްވޯކް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. 

 ޓާމް ރިވިއުއާއި ފައިނަލް ރިޕޯޓް މިޑް 
ވަނަ އަހަރުގެ  2019ގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުވަމުންދާ ގޮތުގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއެއް ޤީތަރައް

ގެ ޕްލޭންގެ ނަތީޖާ ހާސިލުވެފައިވާ މިންވަރުދެނެގަނެ، ޤީ ސިލުން ހަދާނެއެވެ. އަދި ތަރައްމެދުތެރޭގައި ކައުން
ދޭ މިޑްޓާމް ގެ ޕްލޭންގެ ފައިނަލް ރިވިއު ހަދާނެއެވެ. މިގޮތުން ހެޤީވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަރައް 2021

މަވެގެންދާނެއެވެ. ޖާތައް ހާސިލުކުރެވެމުންދާ މިންވަރާއި ހަލުވިކަން ހާގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޤީރިވިއުގައި، ތަރައް
ވެސް ގެން އެއް ހާލަތަކަށް ބަދަލުއައުމާއި ގުޅި ގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ މެދުތެރެއިން އެއްވެސްޤީއަދި ތަރައް

 ހަގަކުރާނެއެވެ.ދަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނަމަ މިކަންތައްވެސް ރިވިއުގައި ފާޤުޞަސިޔާސަތަކަށް ނުވަތަ މަ

ގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ފައިނަލް ރިވިއު އެކުލަވާލައި، ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޤީތަރައް
 ގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ.ޤީ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި އާތަރައްކުރެވުނު

 


