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 ފިހުރިސްތު
 4 .............................................................................................................................................................. ބަޔާން  ރައީސްގެ

 5 ......................................................................................................................................................................... ތަޢާރަފް 

 6 .................................................................................................................................................................... ޗާޓް  ރަށުގެ 

 7 ......................................................................................................................................................................... ވިޝަން 

 7 .........................................................................................................................................................................މިޝަން 

 8 ........................................................................................................ ގޮތް  ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ މަސައްކަތް އެކުލަވާލުމުގެ ޕްލޭން

 9 ................................................................................ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާ ހާސިލުކުރުމަށް ދާއިރާތަކާ ހިމެނޭ ޕްލޭންގައި ތަރައްޤީގެ

 55 ........................................................................................................... ފޯރުކޮށްދިނުން  ޚިދުމަތް ރަށްވެހި ،ޚިދުމަތްތަކާއި އަސާސީ

 57 .................................................................................. ގާއިމުކުރުން  އިންތިޒާމް ފޯރުކޮށްދޭނެ  ބޯފެން ސާފު ރައްޔިތުންނަށް: 1 ޕޮލިސީ

 59 ........................................................................................ ހޯދައިދިނުން ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަތައް އަސާސީ ނަރުދަމާގެ: 2 ޕޮލިސީ

 15 .................................................. ފޯރުކޮށްދިނުން  ރައްޔިތުންނަށް  ހަކަތަ  ކަރަންޓާއި ގޮތެއްގައި އިތުބާރުހިފޭ އަދި ދެމެހެއްޓެނެވި: 3 ޕޮލިސީ

 12 ...................................................................................... ގާއިމްކުރުން ނިޒާމެއް ނައްތާލާނެ ކުނި ގޮތެއްގައި އެކަށީގެންވާ : 4 ޕޮލިސީ

 16 ......................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން  މަރާމާތުކޮށް މަގުތައް މަގުހެދުމާއި: 6 ޕޮލިސީ

 18 ............................................................................ ބެލެހެއްޓުން  ހަދައި ތަންތަން ފަދަ ފެރީޓާރމިނަލް ފާލާމާއި ،ބަނދަރާއި: 2 ޕޮލިސީ

 25 .................................................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން  ޤަބުރުސްތާނު: 6 ލިސީ

 22 .................................................................................................................................. ބެލެހެއްޓުން މިސްކިތްތައް: 8 ޕޮލިސީ

 26 ............................................................................................. ބެލެހެއްޓުން  ސާފުތާހިރުކޮށް  މަގުތައް ރަށުގެ  ރަށުތެރެއާއި: 9 ޕޮލިސީ

 28 ................................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން  މަގުދިއްލާ ހެދުމާއި މަގު: 12 ޕޮލިސީ

 42 .......................................... ބެލެހެއްޓުން ޤާއިމްކޮށް ތަންތަން ޙިދުމަތްދޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖްތިމާޢީ ،މަރުކަޒުތަކާއި އިޖްތިމާއީ: 11 ޕޮލިސީ

 45 .............................................................................. ބެލެހެއްޓުން  ޕާކުތައް ބިންތަކާއި ،ދަނޑުތަކާއި އާންމު ކުޅޭ ކުޅިވަރު: 12 ޕޮލިސީ

 48 .......................................................................................................ފޯރުކޮށްދިނުން  ޚިދުމަތްތައް މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ: 16 ޕޮލިސީ

 55 ............................................................................................................................... ހިންގުން  ލައިބްރަރީ ރަށުގެ: 14 ޕޮލިސީ

 52 .....................................ފޯރުކޮށްދިނުން  އެހީތެރިކަން ޙިމާޔަތްދީ ލިބޭފަރާތްތަކަށް އަނިޔާ ،ހުއްޓުވާ އަނިޔާތައް ހިނގާ ގޭތެރޭގައި: 16 ޕޮލިސީ

 ނިޒާމް ބަލަހައްޓާނެ މީހުން އެ އެހީތެރިވެދީ މީހުންނަށް  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް ޚާއްޞަ މީހުންނަށާއި ދުވަސްވީ  ޢުމުރުން ކުދިންނާއި ކުޑަ: 12 ޕޮލިސީ
 55 .................................................................................................................................................................. ޤާއިމްކުރުން 
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 57 ................................................................................................ ޤާއިމުކުރުން  ނިޒާމް ކުރެވޭނެ ކަންތައް  ކަށުކަމާކެމީގެ: 16 ޕޮލިސީ

 59 ............................................................................................................................... އާލާކުރުން  ރޫޙު އިޖްތިމާޢީ : 18 ޕޮލިސީ

 62 ....... ބެލެހެއްޓުން  އިންތިޒާމުކޮށް ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ކަންކަންޤާނޫނާ ދުއްވުމުގެ  އެއްޗެތި އިންޖީނުނުލާ ،އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުލީ: 19 ޕޮލިސީ

 ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާއި ކަންކަން  މާރުކޭޓުތަކުގެ ޢާންމު ހައުސްތަކާއި ގެސްޓް ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ހޮޓާތަކާއި  ފިހާރަތަކާއި: 22 ޕޮލިސީ
 65 ....................................................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން  ކޮށް އިންތިޒާމް މަތިން

 67 ..................................................................... ހުއްޓުވުން  ހަރަކާތްތައް ހިތްވަރުދޭ ފިކުރަށް ހަރުކަށި ،ހަރަކާތްތަކާއި ގޭންގު: 21 ޕޮލިސީ

 69 ................................................................................................................. ނެގެހެއްޓުން  އަމާންކަން އަމަން ރަށުގެ: 22 ޕޮލިސީ

 75 ............................................................................................................................... ކުރިއެރުވުން  އިސްލާމްދީން: 26 ޕޮލިސީ

 76 ....................................................................................................... ފޯރުކޮށްދިނުން  ހިދުމަތް  ޕްރީސްކޫލްގެ  ރަނގަޅު: 24 ޕޮލިސީ

 79 ......................................................................................... މަތިކުރުން  ފެންވަރު  ފަންނީ  އަދި ތަޢުލީމް މީހުންގެ ބޮޑެތި: 25 ޕޮލިސީ

 85 ............................................................................................. ދަސްކޮށްދިނުން  ހުނަރުތައް ދިރިއުޅުމުގެ ދަރިވަރުންނަށް: 22 ޕޮލިސީ

ދަސްކޮށްދިނުން  ލީޑަރޝިޕް ،ސުލޫކާއި ،އަޚްލާޤާއި މެދުގައި ދަރިވަރުންގެ މެދުވެރިކޮށް ބޮޑީސް ޔުނިފޯމް ފަދަ ބޭންޑް ،ސްކައުޓް ،ގައިޑް: 26 ޕޮލިސީ
 ................................................................................................................................................................................ 82 

 85 ................................................................................. އުނގަންނާއިދިނުން  އެޑިއުކޭޝަން ސިވިކް  ،ހުނަރާއި ދިރިއުޅުމުގެ : 28 ޕޮލިސީ

 89 ................... ދިނުން  ޚިދުމަތްތައް އަސާސީ ގުޅޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޞިއްޙީ އާއި( ހެލްތްކެއަރ ޕްރައިމަރީ) ފަރުވާ ޞިއްޙީ އަސާސީ: 29 ޕޮލިސީ

 އެއް އާބާދީ ،ހަށިހެޔޮ ،ދުޅަހެޔޮ ،ރައްކާތެރިކުރުވާ ރައްޔިތުން  ހާލަތްތަކުން  ސިއްޙީ  އެކިއެކި ދިމާވާ  ސަބަބުން ވައްޓަފާޅީގެ ދިރިއުޅުމުގެ : 62 ޕޮލިސީ
 91 .................................................................................................................................................................... އުފެއްދުން 

 95 .............................................. މަދުކުރުން  ނިސްބަތް މީހުންގެ ކުރާ ބޭނުން ކާނާ ތައްޔާރީ އަދި ޑްރިންކް އެނަރޖީ ދުންފަތާއި: 61 ޕޮލިސީ

 97 .......................................................... މަދުކުރުން  ފެތުރުން ބަލިތައް ބޮޑެތި އެހެނިހެން އަދި ގުންޔާއާއި ޗިކަން އާއި ޑެންގީ : 62 ޕޮލިސީ

 99 ..........................................................................................ރައްކާތެރިކުރުން  މުޖުތަމަޢު ނުރައްކަލުން މަސްތުވާތަކެތީގެ: 66 ޕޮލިސީ

 505 .................................................. ހިންގުން  ރާވާ މުބާރާތްތައް އެކި ،އަށަގަނުވާ ރޫހު  ކުޅުމުގެ ކުޅިވަރު  މެދުގައި ދެޖިންސުގެ: 64 ޕޮލިސީ

 505 ...................................................................................................................ކުރިއެރުވުން  ދާއިރާ  މަސްވެރިކަމުގެ: 35 ޕޮލިސީ

 507 ................................................................................................................. ކުރިއެރުވުން  ދާއިރާ  ދަނޑުވެރިކަމުގެ : 62 ޕޮލިސީ

 550 ..................................................................................................................ކުރިއެރުވުން  ދާއިރާ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ : 66 ޕޮލިސީ

 555 .................................................................................................. ކުރިއެރުވުން  ވިޔަފާރިތައް މެދުފަންތީގެ  އަދި  ކުދި: 68 ޕޮލިސީ

 558 ............................................................................................... ގާއިމުކުރުން  ނިޒާމެއް ދަތުރުފަތުރުގެ  ދެމެހެއްޓެނިވި: 69 ޕޮލިސީ

 511 ................................................................................................................ ދެމެހެއްޓުން  ދިރުވައި ކަންކަން ޘަޤާފީ: 42 ޕޮލިސީ
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 514 ................................................................................. ދެމެހެއްޓުން  ރައްކާތެރިކޮށް ތަރިކަ ޤުދުރަތީ  ،ތަންތަނާއި ތާރީޚީ: 41 ޕޮލިސީ

 517 ........................................................................................................................ އާލާކުރުން  ދިރުވައި ދިވެހިބަސް: 42 ޕޮލިސީ

 525 ................................................................................................................................. ހުއްޓުވުން  ގިރުން  ރަށް: 46 ޕޮލިސީ

 522 ................................................................ ކުޑަކުރުން  އަސަރުތައް ކުރާ ސަބަބުން  އެކަމުގެ ބަދަލުތަކާއި އަންނަ މޫސުމަށް: 44 ޕޮލިސީ

 525 .............................................................................................................................. ތައްޔާރުވުން  ކާރިސާތަކަށް : 46 ޕޮލިސީ

 527 .......................................................................................................ރައްކާތެރިކުރުން  ރުއްގަސް ،ހޭޅިފަށާއި ރަށުގެ: 42 ޕޮލިސީ

 529 ................................................................. ދެމެހެއްޓުން  ރައްކާތެރިކޮށް ދިރުން ކަނޑުގެ މުރަކަތަކާއި ވަށައިގެންވާ ރަށުގެ: 46 ޕޮލިސީ

 545 ................................................................................................................ ރައްކާތެރިކުރުން  ނަސްލު ދިރޭތަކެތީގެ: 48 ޕޮލިސީ

 542 .............................................................................................................................. ކުރުން  ކޮންޓްރޯލް ޕެސްޓް : 49 ޕޮލިސީ

 547 ...................................................................................... ނައްތާލުން ތަފާތުކުރުންތައް އެކި  ކުރާ މެދު އަންހެނުންނާއި: 62 ޕޮލިސީ

 549 ............................................ހޯދާދިނުން  ހަމަހަމަކަން  ފިރިހެނުންނަށް އަންހެނުންނާއި އިޤްތިޞާދިގޮތުން  ގޮތުންނާއި ސިޔާސީ: 61 ޕޮލިސީ

 552 ...................................................................................................... ހަރުދަނާކުރުން  ހިންގުން  އިދާރީ ކައުންސިލްގެ: 62 ޕޮލިސީ

 556 .................................................................................. ބެލެހެއްޓުން  ރެކޯޑު މަރުވާމީހުންގެ ކުދިންނާއި އުފަންވާ އަލަށް: 66 ޕޮލިސީ

 558 ........................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން  ނަގައި ތަފާސްހިސާބު ރަށުގެ: 64 ޕޮލިސީ

 560 ..................................................................... ބެލެހެއްޓުން  ދޫކުރުމާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ހުއްދަތަކާއި ދޫކުރާ  ކައުންސިލުން: 66 ޕޮލިސީ

 561 ............................................................. ބެލެހެއްޓުން  ލިޔެކިޔުންތައް ޤަދީމީ އަރުޝީފުކުރުމާއި ލިޔުންތައް ރަސްމީ ރަށުގެ: 62 ޕޮލިސީ

 564 ............................................................ ކުރުން  ރަނގަޅު ފެންވަރު ޚިދުމަތްތަކުގެ ފޯރުކޮށްދޭ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް: 66 ޕޮލިސީ

 567 .......................................................................................................................................މޮނިޓަރކުރުން  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ 

 584 ..................................................................................................... ބެލުން  ހިނގަމުންދާގޮތް  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ  އަހަރަށް  އަހަރުން 

 584 ............................................................................................................................... ރިޕޯޓް  ފައިނަލް  އަދި  ރިވިއު  މިޑްޓަރމް 
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 ރައީސްގެ ބަޔާން
                

 އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް. 

 ވެދުންސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.                

ވަނަ މާއްދާގައި  26ގެ  2212/6ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނު                 
މިރަށުގެ ކަމުވޮށިގެންވާ ފަާރްތތަކާއި  ،ތުގެަމތިން ތިޔަ އެންމެހާ ޮލބުވެތި ރަްއޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކުބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ

މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި، ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ވެރިންނާއި، އެހެނިހެން ވިޔަފާރީވެރިންނާިއ، ޢިލްމީ އަދި ފަންނީ ާމހިރުންނާއި 
އްޔާރު ކޮށްފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަހަރު ދުވަހަށް ތަ 6ވަކިވަކިން ބައްދަލުކޮށް އެބޭފުޅުންގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާއާއިއެކު ކުރިއަށްއޮތް 

)ރ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލުން ރިޕޯޓްކޮށް  6ާޤނޫނުގެ މާއްދާ ، ލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުލާމަރުކަޒީ އުޞޫ
 ންެނވީމެވެ. ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ރަސްމީ ފަރާތްކަމަށްވާ އއ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާކަން ތިޔަ އެންމެ ރައްޔިތުންނަށް ދެ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ފަށައިގަނެވުނު ދުވަސްވަރަކީ، ކޮވިޑްގެ ޙާލަތު ގޯސްވެ، ރަށްވެސް މޮނީޓަރިންގެ                 
ރަމެވެ. ަނމަވެސް ޙާލަތުގައި އޮތް ދުވަސްވަރަކަށްވުމާއެކު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުހޯދުމަށް ގިނަ ގޮންޖެހުްނތަކާއި ކުރިމަިތވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކު

ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ޖުމްލަގޮތެއްގަިއ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން މިކަމަްށ ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުން ފާހަަގކުރަމެވެ. 
ވަނަ  121ނުގެ އަމާޒު ކޮށްފައިވާނީ، ތިޔަ އެންމެ ރައްޔިތުންގެ މައިގަނޑު ވިސްނުންފުޅަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ. އަދި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫ

 މާއްދާއަށް އިތުބާރުކޮށް ރަށުގެ ަތރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް މިޕްލޭންގައި އެނގެން ހުންނާނޭކަމުގައި ެދންނެވީމެވެ.

ކައުންސިލްގެ ޢަޒުމަކީ ތިޔަ އެންމެހާ ަރއްޔިތުން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ގޮަތށް ރަށު ކައުންސިލުންޭދ ޚިދުމަތްތަްއ                
މެންގެ މަސައްކަތްތައް ތިޔަބޭފުޅުން ނިންމެވިގޮތައް ރަށުގެ ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޒު ކުުރމެވެ. އަޅުގަނޑު، ރުމާއިއަމާޒުކު

ހިނގަމުންދާގޮަތށް ތިޔަބޭފުޅުްނ ހުށައަޅުއްވާ ޚިޔާލަށް މަރުޙަބާ ކިޔާނެކަން އަދި މަޝްޫރއުތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ހިނގަުމންދާގޮްތ 
 ނޑުމެން އަބަދުވެސް ތައްޔާރަށް ތިބިކަން އުފަލާއިއެކު ދަންނަވަމެވެ.ސާފުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަ

އެއްބާރުލުމާއިއެކު މިތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ޙަޤީޤީ  ،ކައުންސިލްގެ އުންމީދަކީ ތިޔަބޭފުޅުންގެ އިތުބާރާއި               
ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ތިޔަ އެންމެހައި ލޮބުވެިތ ކުލަޖެހިރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ރާާވފައިވާ އަމާޒުތަކަށް ވާޞިލުވުެމވެ. އަދި މި 

 ކުރު އަދާކުރަމެވެ.ރައްޔިތުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް ޝު

 1446 ޞަފަރު 2

 2221 ސެޕްޓެމްބަރު 16

 އަޙްމަދު ކަރަމް               

                                                                      
  ކައުންސިލްގެ ރައީސް 
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 ތަޢާރަފް
 

ށް(  2222ން  2222އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރަށް )މިއީ، 
ރަށް ވެ. މި ޕްލޭންގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ ޕްލޭނެ  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫގެ ތަރައްޤީގެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ތަރައްޤީކުރުމުގައި އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ބާކީނުކޮށް އެކި ދާއިރާތަކަށް ވަކިވަކިން އަދި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް 
ދި ދަޢުވަތުދެވިގެން އެ ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލާ މަޝްވަރާއާއެކު، އެބޭފުޅުންނަށް އެންމެ ބޭނުންތެރި ކަންކަން ދެނެގަނެ އަ

އެފަދަ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވިގެން 
 ރޭވުންތެރިކަމާއިއެކު ރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމެވެ.

އަދި ހަމަ އެހެންމެ، ޕްލޭންކުރެވޭ ކަންތައްތައް ފަސޭހައިން މޮނީޓަރކުރެވި، މިކަންކަމަށް ޢަމަލީ ސިފަ 
  މުންދާގޮތް ރައްޔިތުންނަށް ހިއްސާކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިވިގެން ދިއުމެވެ.އަންނަ 
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 ރަށުގެ ޗާޓް
 

 

 

 

 

 

  



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

7 
 

 info@thoddoo.gov.mv:އީމެއިލް    ، 2222666ން:ފޯ

 ވިޝަން
 

ދިވެހި  އި،ބަހާ އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުތަކަށް ތަބާވާ، ދިވެހިންގެ މުއްސަނދި ،އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫއަކީ
އަށް މަގުފަހިވެފައިވާ ތަހުޒީބު، ޤީއްޓެހި، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްރަހިތާ، ތިމާވެއްޓާއި  ފަތަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ޘަޤާ

 މެވެ.ފަޚުރުވެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދު 

 

 

 މިޝަން
 

 ހިތާ، ދިވެހިންގެ އަމިއްލަ  ހުރުމަތްތެރިކޮށް ލުތަކަށްޞޫލާމީ ރިވެތި އުއިސް ،އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫއަކީ
ފަތް ދިރުވާ ޘަޤާރީތި ނަތަކަން ދައްކުވައިދޭ އެންމެ މުހިންމު ދެ ބަހާ ކަމުގައިވާ، ދިވެހިބަހާއި، ދިވެހިންގެ ން ވަ

ގޮތުން  ޢީބިލް، އިޖްތިމާޤާ ލީމީ ގޮތުން ޢުތަ  ތިމާވެއްޓަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކަށް ހޭލުންތެރި،، އާލާކޮށް
ދީ ގޮތުން ފުދުންތެރި ބަޔަކު ޞާތި ޤްއި ހަމަކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ތު ހަމަޞަވިޔަފާރީގެ ފުރުއަދި  ވެރި/އެކުވެރިޙަ ސުލް

ސީ ޚިދުމަތްތަށް ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށާއި، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާ، ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުމާއި
 އިމް ކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށްހެދުމެވެ.ޤާފުރިހަމައަށް 
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 ގޮތް ންގޮސްފައިވާކުރިއަށްގެޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް 
 

މި ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މިކަމަށް އަހުލުވެރިވެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި ލޯކަލް 
ދުވަހުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް  4ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދެވި 

މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް  12ވެފައިވެއެވެ. އަދި ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ  މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ބައިވެރި 
ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށްޓަކައި ވަކިވަކި ގްރޫޕްތަކަށް ބޭއްވުނު  އެކުލެވޭ ޕްލޭނިން ކޮމިޓީއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

މިގޮތުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި  ވިފައިވަނީ ވަރޗުއަލްކޮށެވެ.ހުރިހާ ސެޝަން ތަކެއްވެސް ބޭއް
 އެވަނީއެވެ.

 ިބައިވެރިން  62 ތަޢްލީމީ ދާއިރާގެ ބައްދަލުވުމުގައ 
  ިބައިވެރިން  12ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ބައްދަލުވުމުގައ 
  ިބައިވެރިން  16ދަނޑުވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައ 
  ެބައިވެރިން  62އޯނަރުންގެ ބައްދަވުމުގައި ގެސްޓްހައުސްތަކުގ 
  ިބައިވެރިން  21ޒުވާނުންގެ ބައްދަލުވުމުގައ 
  ިބައިވެރިން  12ވިޔަފާރިވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައ 
  ިބައިވެރިން  12އަންހެންކަނބަލުންގެ ބައްދަލުވުމުގައ 

 
ޑްރާފްޓްކޮށްފައިވަނީ ޕްލޭނިންގ  ޚިޔާލުހޯދުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހުށައެޅުންތަކާއި، ޚިޔާލުތަކާއެކު، ޕްލޭން 

 ކޮމިޓީންނެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުހޯދުމަށް ހުށައަޅާފައިވާނެއެވެ.
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ރުންރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކު

ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން

 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުންދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ

ންއެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރު

މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

އްޓުން  ބަނދަރާއި، ފާލާމާއި ފެރީޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެ

ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން

ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

މަގު ހެދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކާ ހާސިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ 
 އްސިޔާސަތުތަ

 

 

 ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށްދިނުން  ،އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި
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ތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމްކޮށް  އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަ
ބެލެހެއްޓުން

ނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއް ޓުންކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަ

މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުން

 ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން  ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ، އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް
ފޯރުކޮށްދިނުން

ވެދީ  އަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީ
އެ މީހުން  ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން

އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން

 

 އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަެހޔޮ މުޖްތަމައެއް ިބނާކުުރން
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ތިން  ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަންކަންއިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަ
އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ގެ   ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް
ލެހެއްޓުންކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެ

އް ހުއްޓުވުންގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތަ

ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން

އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން

ރަނގަޅު ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް  އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން

ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން

ރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި،  ގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް ދަ
ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުން، ސުލޫކާއި

ންދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާއިދިނު 

 

 މާން ވެްއޓެއް ޤާއިމްުކރުމާއި ާޤނޫނީ ޙުކޫމަތު ދެމެހެއްުޓން އަ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ްނވަރު ރަނގަޅު ތަޢުީލމާއި ހުަނރު ފެ
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މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން

ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާކުރިއެރުވުން   ދަ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން

ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން

އްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ އާއި ޞިއްޙީ ރަ( ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ)އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ 
ޚިދުމަތްތައް ދިނުން

ލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ހާ
ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ، އާބާދީ އެއް އުފެއްދުން، ރައްކާތެރިކުރުވާ

ހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުންދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ މީ

 ފެތުރުން މަދުކުރުންޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތައް

މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުން

ބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުންދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫހު އަށަގަނުވާ، އެކި މު

 ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުން

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ކުރިެއުރވުމާިއ ވަޒީފާ އިތުރުކުުރން ތިސާދު އިޤް
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ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުން

ތައް ކުޑަކުރުންމޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރު

ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން

ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި، ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން

ނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮ ށް ދެމެހެއްޓުންރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ކަ

.  ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުން

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން

ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން

ންތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓު

ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުން

 

 ޤާފަތާއި ަތރިކަ ރައްާކތެރިކުރުން ޘަ

 

 

 

 

 

 

 ލުްނވެރި މުޖުތަަމއެއް ކަށަވަރުކުުރވުން ވި
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އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން

ންނަށް ހަމަހަމަކަން ހޯދާދިނުން  ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދިގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނު

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން

ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުން

ބެލެހެއްޓުންކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރުމާއި

ތައް ބެލެހެއްޓުންރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުން

ރު ރަނގަޅު ކުރުންރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަ

 ންތީގެ ހަމަހަމަަކން މި

 

 

 

 

 

 

 ަހރުދަނާކުރުާމިއ އިދާރީ ަކންކަން ބެެލެހއްޓުން  ހިންުގން
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 ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ،ޚިދުމަތްތަކާއިއަސާސީ 
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ޚިދުމަތްތަކަކީ، ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތަކުގެ އެންމެ ޒަރޫރީ ޚިދުމަތްތަކަށް ވީނަމަވެސް، ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ 
ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އާރް.އޯ ޕްލާންޓް ފިޔަވައި މައިސަރުކާރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ 

ތަކަށްވެސް ނުލިބޭ އަދި ބަނދަރާއި، އިންޖީނުގެއަކީ މިހާރު ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނަރުދަމާއަކީ އެއްގޮ
 ވަރަށްބޮޑު ހޭދައެއްކޮށްގެން ތަރައްޤީކުރަންޖެހިފައިވާ ތިން ކަމެކެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ދެންހުރި ގިނަ އަސާސީ ޚިދުމަތް ތަކަކީވެސް ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއްގެ ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށް 
މީގެތެރޭގައި ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް، މަގުހެދުމާއި، ފެރީޓާމިނަލް، މަގުދިއްލުން  ތަރައްޤީކުރަންޖެހިފައިވާ ކަންކަމެވެ.

 ހިމެނެއެވެ.
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 ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުން :1 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

  ޤާއިމްކޮށް ޚިދުމަތް ލިބެމުންދިއުން  ސާފުބޯފެން ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ރަށުގައި .1
 އަލަށްފެން ހޮޅި ގުޅަންބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ފަހިވެފައިނެތުން  .2
 ކެއިންބުއިމަށް ރަށުގެ މަދުބަޔަކު ފިޔަވާ، އާރް.އޯ ޕްލާންޓުން ދޫކުރާފެން ބޭނުންނުކުރުން  .6
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 ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުން  :1ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ފޯރު ކޮށްދިނުން.ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރަށުގެ ހުރިހާ ހިސާބުތަކަށް  2226އާރޯ ޕްލާންޓްއިން ދޫކުރާފެން :  1.1ޓާގެޓް 
 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރަށުގެ ހުރިހާ ގޭބިސީއެއްގައި އާރޯ ޕްލާންޓްއިން ދޫކުރާފެން ބުއިމަށް ބޭުނންކުރުން. 2222 : 1.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

އާރޯ  :1.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޕްލާންޓްއިން ދޫކުރާފެން ނުގުޅި 

ހުރި ސަރަހައްދުތަކަށް ފެން 
 ގުޅޭނެގޮތް ފަހިކޮށްދިުނން.

އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުތަކަށް  :1.1.1ހަރަކާތް 
 ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން 

 ކައުންސިލް، ސްޓެލްކޯ ސްޓެލްކޯ     

ކެއިން  :1.2 ސްޓްރެޓަޖީ 
ބުއިމުގެ ކަންކަމުގައި ވާރޭފެނުގެ 

އާރޯ ޕްލާންޓުން ބަދަލުގައި 
ބޭނުންކުރުމަށް ދޫކުރާފެން 

 ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.
 

މީޑިޔާ، ސޯޝަލް  ޕްރިންޓިންގ: 1.2.1ހަރަކާތް 
 މީޑިޔާ މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

 

 ޞިއްޙީމަރުކަޒު  ކައުންސިލް     

އާރޯ ސިސްޓަމް ގޭގެއަށް ގުޅުމަށް : 1.2.2ހަރަކާތް 
އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ަރށުން ފަސޭހަކަމާއެކު 

ތަކެތި ލިބޭނެ އިްނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް 
 ވިޔަފާރިވެރިންނާ މަޝްވަރާކުރުން

 ވިޔަފާރިވެރިން ކައުންސިލް     
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 ހޯދައިދިނުން ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަތައް އަސާސީ ނަރުދަމާގެ: 2 ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް މިވަގުތު ރަށުގައި ޤާއިމްވެފައިނެތުން  .1
 ސަރުކާރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވުން  .2

 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 ހޯދައިދިނުން  ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަތައް އަސާސީ ނަރުދަމާގެ: 2 ޕޮލިސީ
 

 ޓާގެޓްތައް:

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2226ތޮއްޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަްފކޮށް ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމުމަށް ބާރުއަޅާ  :2.1ޓާގެޓް 
 ކުރިން ހުރިހާ ގޭބިސީއަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުން 

 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ނަރުދަމާ  :2.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އެޅުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ގާތުންބަލާ 

 މޮނީޓަރ ކުރުން.
 

މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ  :2.1.1ހަރަކާތް 
ޝެޑިއުލާއެއްގޮތަށް މަސައްކަތްދޭތޯ ކަށަވަރުކޮށް 

 ރިޕޯޓްކުރުން
 

މައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
 ވުޒާރާތައް

ނަރުދަމާގެ  :2.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ދިނުމާއި، 

އެކަމަށް ރައްޔިތުން 
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

 
 
 

ސަރަހައްދުތަކަށް އަލަށް އާބަދުވާ : 2.2.1ހަރަކާތް 
 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

ނަރުދަމާގެ ސިސްޓަމް  ކައުންސިލް     
ބެލެހެއްޓުމަށް ހަާވލުކުރާ 

 ފަރާތް/ފަރާތްތައް 
ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  :2.2.2ހަރަކާތް 

މީސްމީޑިޔާ، ބިލްޯބޑް، ލީފްލެޓްފަދަ  ޕްރޮގްރާމްތައް
 ތަކެތި ބޭނުންޮކށްގެން ކުރިއަށް ެގންދިއުން.

 

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ކައުންސިލް     

 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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: ދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ 3 ޕޮލިސީ
 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ދަށްވުމާއި، އެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުން  .1
 ކަރަންޓާއި ހަކަތައަށް ބޮޑު ހޭދައެއްކުރަމުން  .2

 

 

 

 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 ކޮށްދިނުން : ދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރ6ު ޕޮލިސީ

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުރުން 2226އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަށް  %50އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު  :6.1ޓާގެޓް 

 އަށް އިތުރުކުރުން %50: ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު 6.2ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ރައްޔިތުން  :6.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ކަރަންޓަށް ކުރާ ހޭދަމަދުކޮށް، 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 
 ކަރަންޓްލިބޭނެޮގތް ފަހިކޮށްިދނުން 

 
 

 

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ރައްޔިތުން : 6.1.1 ހަރަކާތް 
ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ިބލްޯބޑް، ސޯޝަލްމީޑިޔާ، 
 ލީފްލެޓްފަދަ ތަެކތި ބޭުނންކޮށްގެްނ މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

 ސްޓެލްކޯ ކައުންސިލް     

ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އަދި  :6.1.2ހަރަކާތް 
ޕްރޮގްރާމްތަކުން ކައުންސިލްއިން ރާވާ ހިންގާ 

ރައްޔިތުންނަށް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 
 ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
 ވުޒާރާތައް

ސަރުކާރު  :6.2ސްޓްރެޓަޖީ 
 އިދާރާތައް ހިންގުމަށްދޭ ބަޖެުޓން
ކަރަންޓަށް ކުރާ ހޭދަމަދުކޮށް، 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 
 ކަރަންޓްލިބޭނެޮގތް ފަހިކޮށްިދނުން 

ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އަދި : 6.1.1 ހަރަކާތް 
ކައުންސިލްއިން ރާވާ ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުން 

އިދާރާތަކަށް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 
 ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
 ވުޒާރާތައް

 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 : އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުނ4ް ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 ޤާއިމްވެފައިނެތުން ރަށުގައި އުފެދޭކުނި ރައްކާތެރިގޮތުގައި ނައްތާލެވޭނެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު ކުނިކޮށްޓެއް  .1
ފެންވަރަކަށް ކުނިނައްތާލުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ބޮޑު ހޭދައެއްކުރި ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު  .2

 ކުނިނައްތާނުލެވުން 

 

 

 

 

 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 : އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން 4 ޕޮލިސީ

 

 ޓާގެޓްތައް 

" ހާސިލްކުރާ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން "ޒީރޯވޭސްޓް ވަނަ 2222"ވޭސްޓް މެނޭޖް" ހަގީގީމާނާގައި ފަންނީ މާހިރުންެގ ތަޖުރިބާ އާއި އަދި މެޝިނަރީޒް އާއިއެކު  :4.1ޓާގެޓް 
 ތެރެިއން އއ.ތޮއްޑޫ ހިމެނުން  ތަކުގެއެންމެފުރަތަމަ ރަށް

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ކުރާފަރާތް ތަންފީޒު 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  :4.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ގޭގެއިން ކުނިނެގުމާއި، 
 ކުނިގޮނޑު މެނޭޖްކުރުން

 
 

ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މުއައްޒަފުން  :4.1.1ހަރަކާތް 
 ހޯދުން 

  ކައުންސިލް     

މުއައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ޔުނީފޯމް : 4.1.2ހަރަކާތް 
 ހޯދުން 

  ކައުންސިލް     

މުއައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް  :4.1.6ހަރަކާތް 
 ސުޕަވައިޒްކޮށް މޮނީޓަރކުރުން

  ކައުންސިލް     

ކުނި ނެގުމަށް ބޭނުންވާ އާ  :4.1.4ހަރަކާތް 
މެޝިނަރީޒް އަދި ވެހިކަލް ހޯދުމާއި، މަރާމާތުކޮށް 

 ބެލެހެއްޓުން 

  ކައުންސިލް     

 :4.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ވޭސްޓު މެނޭޖުމަންޓް އާއި ބެހޭ 

ގޮތުން ރައްޔިތުން 

ބައްދަލުކޮށްގެން  ރައްޔިތުންނާއި: 4.2.1 ހަރަކާތް 
ކުނި ވަކިކުރަންވީ  ގެންގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އަދި

 ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ކައުންސިލް     



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 
 

 

، ސޯޝަލް މީޑިޔާ، ލީފްލެޓާއި :4.2.2ހަރަކާތް 

ބިލްބޯޑް ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮްސގެން މައުލޫމާތު 
 ދިނުން 

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ކައުންސިލް     

އާއްމުން ނުނިނައްތާލުމުގެ ކަންކަން  :4.2.6ހަރަކާތް  
ކުރާގޮތް މޮނިޓަރކޮށް، އެކަންކަަމށް އެކުލަވާލާފައިވާ 

  ގަވާޢިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން
 

  ކައުންސިލް     



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން: 6 ޕޮލިސީ

 

 .ހާރުގެ ހާލަތުމި

 

 މަގުތައް އަޑިކުޑަންވެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވުން  .1
 ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި ފެންބޮޑުވެ މަގުތަކުގައި ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުމަށް ދަތިވުން  .2
 މަގުމައްޗަށް އަންނަގޮތަށް ހުރުން ގޭގެ ފުރާޅުތަކުގެ ފެން  .6



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 : މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 6 ޕޮލިސީ

 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހެދުން  2226ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅެލަން ފަސޭހަ ރައްކާތެރި މަގުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ރަށުގެ މަގުތައް : 6.1ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

މަގުތައް  :6.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްުޓން 

 
 

މަސައްކަތަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ  :6.1.1ހަރަކާތް 
 ހޯދުމާއި، މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްުޓން  މެޝިނަރީޒް

  ކައުންސިލް     

  ކައުންސިލް      ބޭނުންވާ މުއައްޒަފުން ހޯދުން : 6.1.2ހަރަކާތް 

މަގުތައް މަރާމާތު ކުރުމުގެ  :6.1.6ހަރަކާތް 
ތައް ޝެޑިއުލްކޮށް، ަތއްޔާރުކުރާ ޝެޑިއުލާ މަސައްކަތް

 މޮނީަޓރ ކުރުން އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްދޭތޯ

  ކައުންސިލް     

މަގުތައް  :6.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 ރަށުފެންވަރުގައި ކުރުން
 

ންދޫކޮށްފައި ހުންނަ މަގުމައްޗަށް ފެ : 6.2.1 ހަރަކާތް 
ދިޔަދޮވިތައް ރަގަޅުކުރުމާއި، ދިޔަދޮވި ހަރުނުކުރާ 

 ރަގަޅުކުރުން  ތަންތަން

 ރައްޔިތުން ކައުންސިލް     

ފެންހެދޭ ހިސާބު ތަކުގައި : 6.2.2ހަރަކާތް 
ފަސޭހައިން ފެންހިންދޭ އަދި މަިތނަގާ 

 ސާފުކުރެވޭގޮތައް ކާނުތައް ހެދުްނ 

  ކައުންސިލް     

މަގުމައްޗަށް ފެންދޫކުރުމާބެހޭ : 6.2.6ހަރަކާތް  
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2222ގަވާޢިދު 

 ތަންފީޒުކުރުން 

  ކައުންސިލް     



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ބަނދަރާއި، ފާލާމާއި ފެރީޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި : 2 ޕޮލިސީ
 ބެލެހެއްޓުން

 

 .ހާރުގެ ހާލަތުމި

 

 ބަނދަރުގެ ޖާގަ ކުޑަވުން  .1
 ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮއްޓާއި، ބޭރު ތޮށި ހަލާކުވެފައިވުން  .2
 އިރުވައި މޫސުމުގައި ބަނދަރު ބޭނުން ނުކުރެވުން  .6
 ލަފާ ފުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފެރީޓާމިނަލެއް ނެތުން .4



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 : ބަނދަރާއި، ފާލާމާއި ފެރީޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެއްޓުން 2 ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ދޭންފެށުން ވަ 2224ސަރުކާރުގެ ޒަމާނީ ބަނދަރާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ޕޯޓް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް  :2.1ޓާގެޓް 

 މޫސުމަށް އަންނަ ަބދަލުތަކާއެކު ލަފާފުރުމަށް ރައްކާެތރިކަން ލިބޭ ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަެކއް ހަމަޖައްސައިދިނުން : 2.2ޓާގެޓް 

 ށް ޚިދުމަތް ފެށުން ތައްޔާރުކޮ "ސަރަހައްދުޯބޓް ޔާރޑް "ރަށުގައި ދުއްވާ ކަނޑު އުޅަނދު ފަހަރު ފަސޭހަކަމާއެކު އެހިލާ، ބޭލުމަށް : 2.6ޓާގެޓް 
 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
ރައްކާތެރި  :2.1ސްޓްރެޓަޖީ 

އަދި ތަރުތީބު ވެފައިވާ ޚިދުމަތްޭދ 
  ޕޯޓް ސާރވިސްއެއް ދިނުން.

 
 

ލުމަށް ކެރޭނުގެ މުދާ އުފުލާ ބޭ :2.1.1ހަރަކާތް 
މެޝިނަރީޒްއަށް ހެވީވެހިކަލް ައދި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 

 ބަޖެޓް ހޯދުމާއި، ތަެކތި ހޯދުން 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
 ވުޒާރާތައް

ކަންކަން އިންތިޒާމްކޮށް : 2.1.2ހަރަކާތް 
 ހަމަެޖއްސުންބެލެހެއްޓުމަށް މުއައްޒަފުން 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
 ވުޒާރާތައް

މުދާ އުފުލައި، ބާލާ ސަރަހައްދު  :2.1.6ހަރަކާތް 
ވަކިކުރެވި މުދަލަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބޭގޮތަށް 

 ގިމަތައެއް ހެދުން 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
 ވުޒާރާތައް

ރުވައި އި: 2.2ސްޓްރެޓަޖީ 
މޫސުމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން 

ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ޓީ ޖެޓީއެއް  :2.2.1ހަރަކާތް 
 ޑިޒައިންކޮށް ބަޖެޓް ހޯދުން 

އޮޑިވެރިން، އެހީދޭ  ކައުންސިލް     
 ޖަމިއްޔާތައް



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ދެކުނުފަރާތުގައި ޓީޖެޓީއެއް 
ހެދުން އަދި ލަފާ،ފުރާ 

އެއް ފަރާތްތަކަށް ފެރީ ޓާމިނަލް
 ހެދުން 

ޓީ ޖެޓީގެ އަމަލީ މަސައްކަތްފެށުމާއި  :2.2.2ހަރަކާތް 
 ނިންމުން 

 

  ކައުންސިލް     

އަންނަމީހުންާނއި، ފުރާމީހުންގެ  :2.2.6ރަކާތް ހަ 
ގިމަތަ ވަކިން ހިމެނޭގޮތަށް ފުޑް ކޯޓާއެކު ފެރީޓާމިނަލް 

 ޑިޒައިންކޮށް، ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރުން
 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
 ވުޒާރާތައް

މަސައްކަތަށް ބަޖެޓް  ފެރީޓާމިނަލްގެ :2.2.4ރަކާތް ހަ 
 ާމއި ނިންމުން ހޯދުމާއި، އަމަލީ މަސައްކަތްފެށު

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
 ވުޒާރާތައް



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 : ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުނ6ް ލިސީ

 

 .ހާރުގެ ހާލަތުމި

 

 އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެހިފައިނެތުން ތަރުތީބުވެފައިވާ  .1
 
 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 : ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން 6 ޕޮލިސީ

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ތަރުތީބުވެފައިވާ ިއންތިޒާމް ތަކެއްގެ ދަށުން ޤަބުުރސްތާނުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން  :6.1ޓާގެޓް 

 އިތުރުކުރުންވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2222ޤަބުރުސްތާނުގެ ާޖގަ : 6.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ޤަބުރުސްތާނު  :6.1ސްޓްރެޓަޖީ 
މަރާމާތުކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓޭނެ 

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
 

 
 

 ވަށައިފާރުގައިޤަބުރުސްތާނުގެ  :6.1.1ހަރަކާތް 
 ކުލަޔާއި، ކަރަންޓުލުން  ،ސިމެންތިޖެހުމާއި

  ކައުންސިލް     

 އްޓުމަށްހެބެލެ ޤަބުރުސްތާނު: 6.1.2ހަރަކާތް 
 މުއައްޒަފުން ހޯދުމާއި، ބެލެހެއްުޓން

  ކައުންސިލް     

ގެ އިން ވަކިކޮށް ފާރު ޤަބުރުސްތާނު: 6.1.6ހަރަކާތް 
 ރޭނުން

  ކައުންސިލް     

އާ  :6.2ސްޓްރެޓަޖީ 
 ޤަބުރުސްތާނެއް ހެދުން 

 

އަލަށް ހަދާ ޤަބުރުސްތާނުގެ : 6.2.1 ހަރަކާތް 
 ވަށައިފާރު ރޭނުން 

  ކައުންސިލް     



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 ބެލެހެއްޓުން މިސްކިތްތައް: 8 ޕޮލިސީ

 

 .ހާރުގެ ހާލަތުމި

 

 ހުރުން  ތަނަވަސް މިސްކިތްތައްޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ޖާގަ  .1
 މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް، ބަލަހައްޓަމުން ދިއުން  .2
 މަސްޖިދުލް އިނާރާ ބާވެ، ގިނަދުވަސް ވުމުން އަލުން މަރާމާތުކުރަން ޖެހިފައިވުން  .6

 
 

 
 
 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 : މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން 8 ޕޮލިސީ
 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުން ކުރެވޭނެ ަތނެއްގެ ގޮތުގައި މިސްކިތްތައް ޭބއްވުންސާފުތާހިރު އަދި  :8.1ޓާގެޓް 

  މަގުފަހިކޮށްިދނުން މިސްކިތްތައް ބޭުނން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްހަމަޖެޭހ އަދި ފަސޭހަގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމާއި، މިސްކިތުގެ އެތެރެ ސާފުކޮށް ބޭއްވުމަށް: 8.2ޓާގެޓް 

 ކުރުން ގިނަދުވަސްވެފައިވާ މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަލުން މިސްކިތް ބިާނކޮށްގެން ޒަމާނީފެންވަރުގެ މިސްކިތްތައް އިތުރު: 8.3ޓާގެޓް 

 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

މަސްޖިދުލް  :8.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އައިޝާ ފޮޅާސާފްކޮށް 

ކުދިމަރާމާތުތައް ކުރުމަށް ،
އައުޓްސޯސްކުރުން އަދި 
އެހެނިހެން މިސްކިތްތައް 

ކައުންސިލްގެ މުއައްޒަފުންގެ 
ބެލުމުގެ ދަށުން ފޮޅާސާފްކޮށް 

 ބެލެހެއްޓުން 

ކޮންމެ އަހަރަކު މަސްޖިދުލް  :8.1.1ހަރަކާތް 
ފަރާތެއް ޯހދާ ޙަވާލުކުރުން އަދި އައިޝާ ބަލަހައްޓާނޭ 

 މަސައްކަތް މޮނީޓަރ ކުރުން

 މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތް ކައުންސިލް     

ތަކުގެ ކަންކަން އެހެނިހެން މިސްކިތް: 8.1.2ހަރަކާތް 
މުއައްޒަފުންކުރަމުންދާގޮތް ސުޕަވައިޒްކޮށް، 

 މޮނީޓަރކުރުން

މިސްކިތްތަކުގެ  ކައުންސިލް     
 އިމާމުން/މުދިމުން

ތަކުގެ ކުދި މަރާމާތުތައް މިސްކިތް: 8.1.6ހަރަކާތް 
 ފިލުވުން. މާއި، އާބާތުރަކުރު

މައިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
 ވުޒާރާތައް



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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އެކި  :8.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ފިޔަވަހިތަކަށް ބަހާލައިެގން 
 މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރުން 

 
 

މައިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް      އޭސީ ކުރުން هللاޢަބްދުމަސްޖިދުލް : 8.2.1 ހަރަކާތް 
 ވުޒާރާތައް

މައިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް      އައިޝާ އޭސީ ކުރުން  މަސްޖިދުލް: 8.2.2 ހަރަކާތް 
 ވުޒާރާތައް

މަސްޖިދުލް އިނާރާ އިމާރާތްކުރުމުގެ  :8.2.6 ހަރަކާތް 
 ތެރޭގައި ހިމަނައިގެން އޭސީކުރުން

މައިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
 ވުޒާރާތައް

މަސްޖިދުލް  :8.6ސްޓްރެޓަޖީ 
 އިނާރާ އަލުން ބިނާކުރުން 

ޑިޒައިންކުރުމާއި، ކުރެހުމުގެ  :8.6.1 ހަރަކާތް 
 މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބަެޖޓް ޯހދާ، މަސައްކަތްކުރުން

މައިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
އެހީދޭ ، ވުޒާރާތައް
 ފަރާތްތައް 

އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް : 8.6.2 ހަރަކާތް 
 ބޭނުންވާ ބަެޖޓް ހޯދުން އަދި ަމސައްކަތް ހަވާލުކުރުން

މައިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
ެއހީދޭ ، ވުޒާރާތައް

 ަފާރްތަތއް 
މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ : 8.6.6 ހަރަކާތް 

 މިސްކިތް ހުޅުވުން
މައިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     

ެއހީދޭ ، ވުޒާރާތައް

 ަފާރްތަތއް 
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 : ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުނ9ް ޕޮލިސީ

 

 .ހާރުގެ ހާލަތުމި

 

 
 ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލުން ބޮޑު ހޭދައެއްކުރާކަން  އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދުތަކާއި، މަގުތައް .1
 ތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މަގު  .2
 މަގުތަކުގައި އެއްވެސް އުޞޫލެއްނެތި ތަކެތި ބަހައްޓަމުން ދިއުން  .6
 ކުރުމަށް އުދަގޫވުން  މަގުތައް ބޭނުންކުރަމުންދާ ފަރާތަކަށް ތަކެތި ހުރުމުން މަގުބޭނުން .4
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 : ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 9 ޕޮލިސީ

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށާއި، ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ރީތި ސާފުތާހިރު ރަށެއްގެގޮތުގައި ތޮއްޑޫ ބަލައިގަތުން  :9.1ޓާގެޓް 

 ސާފްތާހިރު ހުސް މަގުތަކެއްގެ ގޮތުގައި މަގުތައް ޭބއްވުން: 9.2ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 އިޖްތިމާއީ :19.ސްޓްރެޓަޖީ 
 މަގުތައް ،ސަރަހައްދުތަކާއި
ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި 

 ޤަވާޢިދުން ސާފްކުރުން

އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދުތައް ކުނިކަހާ  :9.1.1ހަރަކާތް 
ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓްގެ  ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް

 މެންޑޭޓުގައި ހިމަނައިގެން އެމުއައްޒަފުންލައްވާ ކުރުން

 މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތް ކައުންސިލް     

އާއްމުމަގުތައް އެގެއެއްގައި ރަށުގެ : 9.1.2ހަރަކާތް 
 ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ކުނިކަހާ ސާފްކުރުން

 ގޭބިސީތައް ކައުންސިލް     

މަސައްކަތް ކުރަމުންދާގޮތް : 9.1.6ހަރަކާތް 
 މޮނީޓަރކޮށް ބެލެހެްއޓުން 

 މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތް ކައުންސިލް     

މަގުމަތީގެ  :9.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ޤަވާއިދުތަކަށް ރައްޔިތުން 

އަހުލުވެރިކުރުމާއި، ތަންފީޒް 
 ކުރުން

ސޯޝަލް މިޑިޔާގެ އެކި  :9.2.1ހަރަކާތް 
ވަސީލަތްތައް ބެނުންޮކށްގެން ރައްޔިތުން 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

  ކައުންސިލް     

ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް މަގުތަކުގައި  :9.2.2ހަރަކާތް 
 ނެގުން  ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތި

 ރައްޔިތުން ކައުންސިލް     

މަގުމަތީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް  :9.2.6ހަރަކާތް 
 މުނިސިޕަލް ބޯޑް ތަޢާރަފްކުރުން

  ކައުންސިލް     
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 : މަގު ހެދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުނ12ް ޕޮލިސީ

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 
 

 ތަނެއްގެ ގޮތުގައި މަގުތައްހުރުން ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަ  .1
 ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ކަރަންޓް ނެޓްވޯކެއް މަގުތައް ދިއްލުމަށްޓަކައި އަޅާފައިވުން  .2
 އަވަސްއަވަހަށް މަގުތައް ދިއްލުމަށް މަރާމާތުތައް ކުރަންޖެހުން .6
 

 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 : މަގު ހެދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން 12 ޕޮލިސީ

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނިންމުން  2224އުޅުމަށް ހިތްފަސޭހަ މަގުތަނެއް ހަަދއި  ،ހިނގާބިގާވެ :12.1ޓާގެޓް 

 ރުގެ ކުރިން އަޅާ ނިންމުން ވަނަ އަހަ 2226މަގު ބައްތީގެ ެފންވަރު ރަނގަޅު އާ ނެޓްވޯކެއް : 12.2ޓާގެޓް 

 ބައްތިތަކަށް ބަދަލުކޮށް ކަރަންޓަށްކުރާ ޚަރަދު ކުޑަކުރުން ހުރިހާ މަގުބައްިތއެއް ސޯލާ އެނާރޖީ : 12.6ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 
ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
ރަށުގެ  :112.ސްޓްރެޓަޖީ 

ބޮޑެތިމަގު ތަކުގައި އެކި ކަހަލަ 
 ގަސްއިންދާ ޒީނަތްތެރިކުރުން

މޭވާ އަޅާ ގަސް، މާގަސް ، ރުއް :12.1.1ހަރަކާތް 
 އިންދުމަށް މަގުތަކުގެ ލޭއައުޓް ަތއްޔާރުކުރުން 

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ކައުންސިލް     
 ސްކޫލް ތިމާވެށިކްލަބް 

 އިދާރާތައް ސަރުކާރުގެ  ކައުންސިލް      ގަސްއިންދުން ލޭއައުޓާއެއްގޮތަށް : 12.1.2ހަރަކާތް 
 ތައްކްލަބް ޖަމިއްޔާ
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

 ތިމާވެށިކްލަބް  ،ސްކޫލް
މަގު  :12.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ބައްތީގެ އާ ނެޓްވޯކެއް އަޅާ މަގު 
ދިއްލުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ފިޔަވަހި 
 ތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ިހންގުން 

ނެޓްވޯކް މަގުބައްތީގެ މުޅި ރަށުގެ : 12.2.1ހަރަކާތް 
އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކަމާގުޅުންހުރި ފަންނީ 

 ކޮށް ނިންމުން ޑިޒައިންބޭފުޅުންނާއެކު ސާރވޭކުރެވި 

 ސްޓެލްކޯ ކައުންސިލް     

ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ހިމެނޭ : 12.2.2ހަރަކާތް 
 ސަރަހައްދުގެ މަސައްކަތް ނިންމުން

 

 ކަމާބެހޭމައިސަރުކާރުގެ  ކައުންސިލް     
ވުޒާރާތައް، އެހީދޭ 

 ފަރާތްތައް 
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ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިމެނޭ : 12.2.6ހަރަކާތް 
 ސަރަހައްދުގެ މަސައްކަތް ނިންމުން

 

މައިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
ވުޒާރާތައް، އެހީދޭ 

 ފަރާތްތައް 
ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ހިމެނޭ : 12.2.4ހަރަކާތް 

 މަސައްކަތް ނިންމުންސަރަހައްދުގެ 
 

މައިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
ވުޒާރާތައް، އެހީދޭ 

 ފަރާތްތައް 
ހަތަރު ފިޔަވަހީގައި ހިމެނޭ : 12.2.6ހަރަކާތް 

 ސަރަހައްދުގެ މަސައްކަތް ނިންމުން
 

މައިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
ވުޒާރާތައް، އެހީދޭ 

 ފަރާތްތައް 
މަގު  :12.6ސްޓްރެޓަޖީ 

ބައްތީގެ އާ ނެޓްވޯކް އެޅުމުގެ 
ޕްރޮޖެކްޓުގެ ފިޔަވަހި ތަކުގެ 
ތެރެއިން ސޯލާ ބައްތިއަށް 

 ބައްތިތައް ބަަދލުކުރުން 

އެޅުމުގެ ނެޓްވޯކް މަގުބައްތީގެ : 12.6.1ހަރަކާތް 
 ބަހާލާފައިވާ ހަތަރު ފިޔަވަހީގައި މަސައްކަތް ނިންމުން 

 
 

ކަމާބެހޭ މައިސަރުކާރުގެ  ކައުންސިލް    
ވުޒާރާތައް، އެހީދޭ 

 ފަރާތްތައް 
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 އިޖްިތމާީޢ ޮގތުްނ ދުޅަެހޔޮ މުްޖތަަމެއއް ިބނާކުރުން 

 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި މިހާރުވެސް އެކި ކަހަލަ ކުޅިވަރުތައް 
ދަނޑުތައް ތައްޔާރުކޮށް ކުޅިވަރުތައް ކުޅެމުންދެއެވެ. އަދި އޭގެ ތެރޭގައި އިތުރަށް ކުޅެވޭނެގޮތަށް 

ތަރައްޤީކުރަންޖެހިފައިވާ ދަނޑުތައްވެސް އެބަހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް އިންޑޯ ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ބެޑްމިންޓަން ފިޔަވައި 
ފައިއޮތް ހުރަހެކެވެ. އެހެންކަމުން ށް އެޅި ޢާރަފްވުމަ އެހެން ކުޅިވަރެއް ކުޅެވޭނެގޮތް ނެތުމަކީ، އެހެން ކުޅީވަރުތައް ތަ 

އަދި ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު  އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ސެންޓަރެއްޤާއިމް ކުރުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ.
ކޮށް ފުޅާ ކަސްރަތު ކުރެވޭނެ ތަނެއްގެ ޚިދުމަތްވެސް ލިބެންނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އާކުޅިވަރުތައް ތަޢާރަފް

ދާއިރާއެއްގައި ކުޅިވަރުތައް ކުޅެވޭނެ މަގު ފަހިވެގެން ދިއުމަކީ އިޖްތިމާޢީ ގުޅުންތަކާއި، ރޫޙު އާލާކުރުމަށް 
 ހުޅުވިގެންދާނެ އިތުރު ދޮރެކެވެ.

ބަލާއިރު ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް އަދި ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތަކީ އަދި މި ދާއިރާގެ އެހެނިހެން ކަންކަމަށް 
ށް ލިބެންނެތް ދެ ޚިދުމަތެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީވެ، މިވަގުތާހަމައަ

 ތުއްތުކުދިންނަށް އެޕާކްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެއެވެ.
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އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޙިދުމަތްދޭ : 11 ޕޮލިސީ
 ބެލެހެއްޓުންތަންތަން ޤާއިމްކޮށް 

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 

 
 ގެ ޖާގަކުޑަވުން ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު .1
 އިންޑޯ ކުޅިވަރުކުޅެވޭގޮތަށް ބެޑްމިންޓަން ކޯޓެއްއެކަނި ހުރުން  .2

 

 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 ބެލެހެއްޓުން އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޙިދުމަތްދޭ ތަންތަން ޤާއިމްކޮށް : 11 ޕޮލިސީ

 

 ޓާގެޓްތައް:

ނަ ވަ 2226 މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އިންޓަޭނޝަނަލް މުބާރާްތތައް ބޭއްވޭނެ ފެންވަރުގެ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕެކްސް ސެންޓަރެއް ވަރުތައް ކުޅެވޭނެއިންޑޯ ކުޅި :11.1ޓާގެޓް 
 އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިންއެޅުން

 
 

  ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 
ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
އިޖްތިމާޢީ  :11.1ސްޓްރެޓަޖީ 

 މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުން 
 

 
 

 

މިހާރުތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  :11.1.1ހަރަކާތް 
ކުރެހުމާއި، ބީއޯކިޔު ރިވައިޒްކޮށް އިމާރާތްކުރުމަށް 

 ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރުންބޭނުންވާ ބަެޖޓްހޯދުމަށް 

  ކައުންސިލް     

ބަޖެޓް ހޯދުމާއި،  މަސައްކަތުގެ:11.1.2ހަރަކާތް 
 ތްފަށައި ނިންމުން އަމަލީ މަސައްކަ

 އެހީދޭ ފަރާތްތައް  ކައުންސިލް     

ބެޑްމިންޓަން ކޯޓްގެ ޚިދުމަތް  :11.1.6ހަރަކާތް 
 ފެށުން 

  ކައުންސިލް     
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ކުޅިވަރު ކުޅޭ އާންމު ދަނޑުތަކާއި، ބިންތަކާއި ޕާކުތައް : 12 ޕޮލިސީ
 ބެލެހެއްޓުން

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 

 
 ކުޅިވަރު ދަނޑުތައް ބަލަހައްޓަމުން ނުދިއުން  .1
 އެކި ކުޅިވަރު ދަނޑުތައް މަރާމާތުކުރަން ޖެހިފައިވުން  .2
 ތަރައްޤީކޮށްފައިނެތުން ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް  .6
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 ކުޅިވަރު ކުޅޭ އާންމު ދަނޑުތަކާއި، ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއްޓުން : 12 ޕޮލިސީ

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ބެލެހެއްުޓން ދަނޑުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެއްގައި  :12.1ޓާގެޓް 

  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއެއް ތަރައްޤީކުރުންފެންވަރު ރަގަޅު ކުޅިވަރު : 12.2ޓާގެޓް 

 ތަރައްޤީކުރުން ކްތައްޒަމާނީ ޕާދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެއްގައި ޕާކްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި،  :12.6ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 
ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
ކުޅިވަރު  :12.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ަދނޑުތައް  ބިންތަކާއި،

 ބެލެހެއްޓުން ހަރުަދނާކުރުން 

 ދަނޑުތައް ބެލެހެއްޓުން :12.1.1ހަރަކާތް 
 ބެލުމުގެ ދަށުން ުކރުންކައުންސިލްގެ 

 ކުޅިވަރުކުޅޭ ފަރާތްތައް  ކައުންސިލް     

ދަނޑުތައް : 12.2ސްޓްރެޓަޖީ 
މަރާމާތުކޮށް އިތުރަށް 

 ތަރައްޤީކުރުން

  ކައުންސިލް      ވޮލީކޯޓް މެޓް އެޅުން: 12.2.1ހަރަކާތް 

ދެ ނަންބަރު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ  :12.2.2ހަރަކާތް 
 ފެންސް ޖެހުން

  ކައުންސިލް     

ދަނޑުތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ  :12.2.6ހަރަކާތް 
 އެހެނިހެން ކުދި މަރާމާތުތައް ކުުރން

  ކައުންސިލް     

ޕާކްތައް  :12.6ސްޓްރެޓަޖީ 
ބެލެހެއްޓުން ހަރުަދނާކުރުމާއި، 

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން : 12.6.1 ހަރަކާތް 
 ޕާކްތައް ބެލެހެއްޓުން 

  ކައުންސިލް     
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ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް 
ތަރައްޤީކުރުން އަދި ޕާކްތައް 

 އިތުރުކުރުން

މިހާރު ތަރައްގީކުރުމަށް : 12.6.2 ހަރަކާތް 
 މަސައްކަތްފަށާފައިވާ ޕާކް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުން 

  ކައުންސިލް     

އިތުރު ސަރަހައްދެއްގައި  :12.3.4ހަރަކާތް 
 ޕާކެއްހެދުމަށް ޑިޒައިންކުރުމާއި، ބަޖެޓް ހޯދުން 

 އެހީދޭ ފަރާތްތައް  ކައުންސިލް     

މަރާމާތުތައް ޕާކްތަކުގެ ކުދި  :12.6.6ހަރަކާތް 
 ކުރުން

 އެހީދޭ ފަރާތްތައް  ކައުންސިލް     
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 : މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުނ16ް ޕޮލިސީ

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 
 

 ވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުން ދިއުންކުޅި .1
 ބައިވެރިކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކުގައި .2
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 : މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން 61 ޕޮލިސީ
 

 

  ޓާގެޓްތައް:

 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގައި ރާއްޖޭގައި ނަންހިނގާ ރަށަކަށްވުން  :16.1ޓާގެޓް 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހަމަޖެއްސުން 2222ކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް އެ ކުޅިވަރުތައް އާކުޅިވަރުތައް ތަޢާރަފްކޮށް، : 16.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 
ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
  :16.1ސްޓްރެޓަޖީ 

މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމާއި، އެކި 
އަތޮޅު އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގެ 
 މުބާރާތްތައްތަކުގައި ބައިވެރިވުން 
 

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި،  :16.1.1ހަރަކާތް 
ޖަމިއްޔާތަކުގެ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ފުށުނާރާގޮތަށް 

ޝެޑިއުލްކުރެވި އަހަރީ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރ 
 އެކުލަވާލުން 

ސަރުކާރުގެ  ކައުންސިލް     
 މުއައްސަސާތައް 

 ޖަމިއްޔާތައް
ތޮއްޑޫ ބެޑްމިންޓަން 

އަތޮޅުފެންވަރުގައި ބައިވެރިވުމަށް : 16.1.2ހަރަކާތް  އެސޯސިއޭޝަން
 ހުޅުވާލެވޭ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިެވރިވުން

 ކައުންސިލް     

ބެޑްމިންޓަން އަތޮޅު ލީގް  :16.1.6ހަރަކާތް 
 ބައިވެރިވުން މުބާރާތުގައި 

ތޮއްޑޫ ބެޑްމިންޓަން  ކައުންސިލް     
 އެސޯސިއޭޝަން

ކުޅިވަރުގެ މައިދާނަށް ދުރާލާ 
 ކުޅުންތެރިން ތައްޔާރުކުރުން

ޔޫތް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް  :16.1.4ހަރަކާތް 
 ހިންގުން 

 ތޮއްޑޫ ސްކޫލް ކައުންސިލް     
 ޖަމިއްޔާތައް



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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  :16.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ކުޅެވޭނެ އާ ކުޅިވަރުތައް 

 އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން
 
 
 
 
 

ޓެނިސްކޯޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށް : 16.2.1 ހަރަކާތް 
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް )ކުރެހުން، ބީއޯކިޔު އަދި 

އަމަލީ މަސައްކަތްތައް( ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ހޯދުމާއި، 
 މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް ނިންމުން 

 އެހީދޭ ޖަމާއަތްތައް ކައުންސިލް     
މައިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 

 ވުޒާރާތައް

ސްވިމިންގް ޓްރެކެއް އެޅުމަށް  :16.2.2ހަރަކާތް 
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް )ކުރެހުން، ބީއޯކިޔު އަދި 

އަމަލީ މަސައްކަތްތައް( ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ހޯދުމާއި، 
 މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް ނިންމުން 

 އެހީދޭ ޖަމާއަތްތައް ކައުންސިލް     
މައިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 

 ވުޒާރާތައް

ހޭންޑްބޯލް ކުޅޭނެ ކޯޓެއް އެޅުން  :16.2.6ހަރަކާތް 
)ކުރެހުން، ބީއޯކިޔު އަދި އަމަލީ މަސައްކަތްތައް( 
ބޭނުންވާ ބަެޖޓް ހޯދުމާއި، މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް 

 ނިންމުން 

 އެހީދޭ ޖަމާއަތްތައް ކައުންސިލް     
މައިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 

 ވުޒާރާތައް

 އާ ކުޅިވަރުތަކަށް ޒުވާނުން :16.2.4ހަރަކާތް 
ކުޅިވަރު ހުނަރު މުއްސަދިކުރުމަށް  ނެރުމަށާއި،

ކޭމްޕްތައް ޝެޑިއުލްކުރެވިގެން ކުރިޔަށް  ކޯޗިންގެ
 ގެންދިއުން 

ސަރުކާރުގެ  ކައުންސިލް     
 މުއައްސަސާތައް 

 ޖަމިއްޔާތައް
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 : ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުނ14ް ޕޮލިސީ

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 
 
 

 ލައިބްރަރީއެއް ނެތުން  .1
 ލައިބްރަރީއެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބެންނެތުމުން އޭގެ ފައިދާ އެގިފައިނުވުން  .2

 

 

 

 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 : ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުން 14 ޕޮލިސީ
 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު ލައިބްރަރީއެއްގެ ޚިދުމަތް ދިނުން 2224ލައިބްރަރީގެ ބޭުނން ހިފުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ގޮތަަކށް  :14.1ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އް އެހެނިހެން ފަރާތްތަ 

 :14.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ލައިބްރަރީއެއް އިމާރާތްކޮށް 
ތައް ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ މަސައްކަތް

 ކުރުން
 

ލައިބްރަރީގެ ކުރެހުން،  :14.1.1ހަރަކާތް 
ބީއޯކިޔުއަށް ބޭނުންވާ ބަެޖޓް ހޯުދމާއި، މަސައްކަތް 

 ހަވާލުކޮށް ނިންމުން 

 އެހީދޭ ޖަމާއަތްތައް ކައުންސިލް     
ކަމާބެހޭ މައިސަރުކާރުގެ 

 ވުޒާރާތައް
އިމާރާތުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ : 14.1.2ހަރަކާތް 

 ބަޖެޓް ހޯދާ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮްށ ނިންމުން 
 އެހީދޭ ޖަމާއަތްތައް ކައުންސިލް     

މައިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 
 ވުޒާރާތައް

ލައިބްރަރީއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި  :14.1.6ހަރަކާތް 
 ހޯދާ ޚިދުމަތް ފެށުން 

 އެހީދޭ ޖަމާއަތްތައް ކައުންސިލް     
މައިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 

 ވުޒާރާތައް
އިތުރަށް ، މުއައްޒަފުންނެގުމާއި: 14.1.4 ހަރަކާތް 

 ބޭނުންވާ ކުދި މަރާމާތު ފޮތްފަދަ ތަކެތި ހޯދުން 
  ކައުންސިލް     

 

 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ހުއްޓުވާ، އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް : ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް 16 ލިސީޕޮ
 ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 
 

 މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތެއް އިންތިޒާމްވެފައިނެތުން. .1



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން : ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ، އަނިޔާ 15 ޕޮލިސީ
 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ގޭތެރޭގައި ހިނާގ އަނިޔާތައް މަދުކުރުމާއި، އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެީހތެރިކަން ލިބިގެންދިއުން  :16.1ޓާގެޓް 
  

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ސޯޝަލް  :16.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް ފެށުން 

 
 

ސޯޝަލް ސަރވިސް ޑެސްކް : 16.1.1ހަރަކާތް 
 ތަޢާރަފްކުރުން 

  ކައުންސިލް     

ކައުންސެލަރގެ ޚިދުމަތް : 16.1.2ހަރަކާތް 
 ތަޢާރަފްކުރުން 

  ކައުންސިލް     

 

 

 

 
 
 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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: ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް 12 ޕޮލިސީ
 ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން ހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެ މީހުންބޭނުންވާ މީ

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 
 

 އިންތިޒާމްވެފައިނެތުން މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތެއް  .1
 އެފަރާތްތައް ބަލަހައްޓާނޭ ތަނެއްނެތުން  .2

 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް  ހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެ މީހުންކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީ: 12 ޕޮލިސީ
 ޤާއިމްކުރުން 

 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުްނ، ކުޑަކުދިން، ުޢމުރުން ދުވަސްވީމީހުންނަށް އެހީެތރިވެ ދިނުމަށް ޚިދުމަތްތައް ތަޢާަރފްކުރުން: 12.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 
ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
ސޯޝަލް  :1.12ސްޓްރެޓަޖީ 

 ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް ފެށުން 
ސޯޝަލް ސަރވިސް ޑެސްކް : 12.1.1ހަރަކާތް 

 ތަޢާރަފްކުރުން 
  ކައުންސިލް     

ކައުންސެލަރގެ ޚިދުމަތް : 12.1.2ހަރަކާތް 
 ތަޢާރަފްކުރުން 

  ކައުންސިލް     



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 ޤާއިމުކުރުން: ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް 16 ޕޮލިސީ

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 
 

 ހިނަވާގޭގައި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ކުރުން  .1
 ތަރުތީބުވެފައިވާ އިންތިޒާމްތަކެއް ފުރިހަމައަށް ހަމަޖެހިފައިނެތުން  .2

 
 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 : ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން 16ޕޮލިސީ 
 

 

 ޓާގެޓްތައް:

  ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ކުރުން އިތުރަށް ތަރަްއޤީކުރުން :1.16ޓާގެޓް 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހަމަޖެއްސުން 2222އަލަށް ހަދާ ޤަބުުރސްތާނުގެ ބޭނުން ކުރެވޭނެގޮތް : 16.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 
ބައިވެރިވާ ތަންފީޒުކުރުމަށް  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
ހިނަވާގެ  :16.1ސްޓްރެޓަޖީ 

މަރާމާތުކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓޭނެ 
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

 
 

ހިނަވާގޭގެ ވެއިޓިންގ އޭރިޔާ  :16.1.1ހަރަކާތް 
ބަންދުވާނޭެހން އެލްމެނިއަމް ސްަލއިޑް 

އަދި އެހެނިހެން ކުދި މަރާމާތުތައް  ދޮރެއްހަރުކުރުން
 ކުރުން

  ކައުންސިލް     

މުއައްޒަފުން  ބެލެއްޓުމަށް ހިނަވާގެ: 16.1.2ހަރަކާތް 
 ހޯދުމާއި، ބެލެހެްއޓުން 

  ކައުންސިލް     

 އެހީދޭ ޖަމާއަތްތައް ކައުންސިލް      ހިނަވާގޭގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުން: 16.1.6ހަރަކާތް 
މައިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 

 ވުޒާރާތައް



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 : އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުނ18ް ޕޮލިސީ

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 
 

 އިޖްތިމާޢީ ގުޅުންތައް ހީނަރުވެ، އެއްބައިވަންތަކަން ނެތުން  .5
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 : އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން 18ޕޮލިސީ 
 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ފަހިކޮށްދީ، ހިންގުމުގަިއ އެހީތެރިކަން ދިނުން  މިއްޔާތަކަށް ާބރުވެރިކަން ހޯދައިދިނުމާއި، ފުރުސަތުތައްޖަ :18.1ޓާގެޓް 

 އެއްބައިވަންތަ ަބއެއްގެ ގޮތުގައި ރަށުގެ މުޖުތަމަޢު ބޭއްވުން : 18.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 
ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
މިހާރު : 18.1ސްޓްރެޓަޖީ 

އުފައްދާފައިވާ ޖަމިއްޔާތަކުގެ 
 ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން 

ޖަމިއްޔާތަކުގެ ރަޖިސްޓަރާ  :18.1.1ހަރަކާތް 
އަޅާ، ހަދާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއެއްގޮތަށް ހިންގުމަށް ބާރު
 މޮނީޓާރކުރުމާއި، ފަންނީ އެހީތެިރކަން ދިނުން 

 ޖަމިއްޔާތައް ކައުންސިލް     

މުޖުތަމަޢުގެ  :18.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ގުޅުންތައް ބަދަހިވެ އެކުވެރިކަން 

 އާލާވުން

ތެއްގައި ބޮޑު ޢީދު ކުލަގަދަ ގޮ: 18.2.1ހަރަކާތް 
 ފާހަގަކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ޝެޑިއުލްއާ އެއްގޮތަށް

 ކުޅިވަރުތަކާއި، ޙަރަކާތްތައްތައް ހިންގުން 

 ޖަމިއްޔާތައް ކައުންސިލް     
 ވިޔަފާރިތައް

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 ގެސްޓްހައުސްތައް ކައުންސިލް      އާއަހަރު ފާހަގަކުރުން: 18.2.2ހަރަކާތް 

 ވިޔަފާރިތައް

 ޞިއްޙީމަރުކަޒު  ކައުންސިލް      ޚިތާނީ ކޭމްޕް ބޭއްވުން : 18.2.6ހަރަކާތް 
 ވިޔަފާރިތައް
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 ެދމެހެއްުޓން އަާމން ވެއްެޓއް ޤާއިމްކުރުާމއި ާޤނޫީނ ޙުކޫަމތު 
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ރަށުތެރޭގެ އަމަންއަމާން ޤާއިމްކޮށް އެކަން ނަގަހައްޓައި، ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރަށުތެރޭގައި ހިންގާ 
އެކި ހަރަކާތްތައް މޮނީޓަރކޮށް ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ރަށުގެ އާބާދީ އަދި 

ފުލުހުންނެއް ނެތެވެ. އެހެންކަމުން ރަށުތެރެ ބެލެހެއްޓުމާއި، ޤާނޫނީ ޙުކޫމަތު ބަލާއިރު އެކަށީގެން  ބޮޑުމިނަށް
 ދެމެހެއްޓުމަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވާ ކަމެކެވެ.

ޤާނޫނީ އެކި ކަންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިވެފައިވާ މިންވަރު ނިސްބަތުން ކުޑައެވެ. އަދި  އަދި
ކުރަން އުޞޫލެއް ޤާއިމްކޮށް ޢަމަލަ ކަންކަން މޮނީޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ހަރުދަނާ ރަނގަޅުހަމަ އެހެންމެ، މިފަދަ 

 އާއެކު، އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައިވެއެވެ.މި ފަށަންވަނީ ޖެހިފައެވެ.
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އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ : އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، 19 ޕޮލިސީ
 ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ކަންކަން

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 
 

 އެއްގަމު އުޅަނދު ރަށަށް އެތެރެކުރެވޭނެ އެއްވެސް ލިމިޓެއްނެތުން  .1

 ރަށުގައި ތިބެގެން ލައިސަންސް ނެގުމުގެ ޚިދުމަތް ނުލިބުން  .2
 ތަރުތީބެއްނެތި މަގުތަކުގައި ދުއްވާތަކެތި ބަހައްޓަމުން ދިއުން އެއްވެސް  .6

 

 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

64 
 

 info@thoddoo.gov.mv:އީމެއިލް    ، 2222666ން:ފޯ

 ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  : އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން 19 ޕޮލިސީ
 

 

  ޓާގެޓްތައް:

 ގެ ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދިނުން ލައިސަންސް ދިނުމުރަށުން  :19.1ޓާގެޓް 

 ވެހިކަލް ޕާކްކުރާނޭ ރަނގަޅު އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން: 19.2ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  :19.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ލައިސަންސް ދިނުމުގެ 

އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް މަސައްކަތް 
 ހަރުދަނާކުރުން

ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް  :19.1.1ހަރަކާތް 
 ޓްރެކެއްޓެއް ހެދުން 

  ކައުންސިލް     

ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް : 19.1.2ހަރަކާތް 
މަށް ބޭުނންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމާއި، ދިނު

 މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްުޓން 

  ކައުންސިލް     

ލައިސަންސް ދިނުމަށް ބޭުނންވާ  :19.1.6ހަރަކާތް 
 އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތަމްރީންކުރުން

  ކައުންސިލް     

ވެހިކަލް  :19.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ޕާކް ކުރާނޭ ރަނގަޅު އުސޫލެއް 

 އެކުލަވާލުން 

  ކައުންސިލް      ޕާކިންޒޯންތައް ހެދުން :19.2.1ހަރަކާތް 

ޕާކިންޒޯނާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލާ  :19.2.2ހަރަކާތް 
 އުސޫލު ތަންފީޒުކުރުން

 ދިވެހި ފުލުހުން  ކައުންސިލް     



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް ފި: 22 ޕޮލިސީ
ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ 

 އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 
 
 

 ވިޔަފާރިތަކުގެ މުދަލުގައި އަގުނުޖަހާ ހުރުން  .1

 ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ފެންނަން ނުހުރުން  .2

 ނުކުރުން  ޤަވާޢިދުން ހުރިހާ ފިޔަފާރިތައް އިންސްޕެކްޓްކޮށް، މޮނީޓަރ .6
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ތުގެ ހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮ ފި: 22 ޕޮލިސީ
 މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ކަށަވަރުކުރުން އެއްކަންހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކަކީ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހިންގާ ިވޔަފާރި ރަށުގައި ހިންގާ :22.1ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ވިޔަފާރިތައް  :22.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ކުރުމާއި  އިންސްޕެކްޓް
 މޮނީޓަރކުރުން

 

ކޮންމެ ހަމަސްދުވަހަކުން  :22.1.1ހަރަކާތް 
 އެއްފަހަރު ވިޔަފާރިތައް މޮނީޓަރކުރުން

 ދިވެހި ފުލުހުން  ކައުންސިލް     
 ޞިއްޙީމަރުކަޒު 

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް : 22.1.2ހަރަކާތް 
 އަހުލުވެރިކުރުވުން

 ދިވެހި ފުލުހުން  ކައުންސިލް     
 ޞިއްޙީމަރުކަޒު 
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: ގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތައް 21 ޕޮލިސީ
 ހުއްޓުވުން

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 
 

 މަދުރަށެއްނިސްބަތުން އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރަމާރީތައް  ކުށްތަކާއި .1
 ރަށުތެރޭގައި ހިގަމުންނުދާކަން ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުލިބޭ ކަންކަން  .2
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 : ގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުން 21 ޕޮލިސީ
 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 މުޖުތަމަޢަށް ނުުކންނަ ޒުވާނުންނަކީ ރާއްޖޭގެ ޤާޫނނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ަތބާވާ ބަޔަަކށް ހެދުން  :21.1ޓާގެޓް 

 އެންޓި ޓެރަރިޒަމް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފަިއވާ ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގިޔަ ނުދިނުން: 21.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 
ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
 :21.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ އެކި 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

 

ސްކޫލް ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން  :21.1.1ހަރަކާތް 
 ރެޑީކޭމްޕް ފަދަ ކޭމްޕްތައް ހިންގުން

 އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ކައުންސިލް     
 ސްކޫލް

ޒުވާނުންނާއި، ބެލެނިވެރިންަނށް : 21.1.2ހަރަކާތް 
 ބޭއްވުން  ދިނުމުގެ ހަރަކާތްތައް މަޢުލޫމާތު

 ދިވެހި ފުލުހުން  ކައުންސިލް     

އެންޓި  :21.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ޓެރަރިޒަމްގެ ޤާނޫނު ކަމާގުޅޭ 

މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން 
 ތަންފީޒުކުރުން 

 

ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ : 21.2.1 ހަރަކާތް 
 ހަރަކާތްތައް ހިންގުން 

 ފުލުހުން ދިވެހި  ކައުންސިލް     

 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 : ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުނ22ް ޕޮލިސީ

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 
 

 ރަށުގައި ޕޮލިސް ޕޯސްޓެއް ޤާއިމްކޮށް، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ލިބުން  .1
 ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފުލުހުންނެތުން  .2
 ބެލެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައްނެތުން ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން  .6

 
 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 : ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން 22 ޕޮލިސީ
 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ނިމުމުގެކުރިން ހަރުކުރުންވަނަ އަހަރު  2222ސީސީޓީވީ ކެމެރާ  62ރަށުތެރޭގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ރަށުގެ މުހިއްމު ހިސާބުތަކުގައި މަދުވެގެން  :22.1ޓާގެޓް 
  

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

މަގުތައް  :22.1ސްޓްރެޓަޖީ 
މޮނީޓަރކޮށް ބެލެހެްއޓޭން 
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

ކެމެރާތައް ކައުންސިލްގައި  :22.1.1ހަރަކާތް 
 މޮނީޓަރ ކުރުމަށް ކޮންޓްރޯލް ރޫމެއް ތައްޔާރުކުރުން 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
 ވުޒާރާތައް

ސީސީޓީވީ ކެމެރާ އަދި އެކަމަށް : 22.1.2ހަރަކާތް 
 ބޭނުންވާ އެހެިނހެން ތަކެތި ހޯދާ ޚިދުމަތް ފެށުން 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
 ވުޒާރާތައް

މިކަމަށްހޯދޭ ތަކެތި  :22.1.6ހަރަކާތް 
 މަރާމާތުކޮށް/ސަރވިސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
 ވުޒާރާތައް

 

 

 
 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން: 26 ޕޮލިސީ

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 
 

 ޚިދުމަތް ލިބުން ރަށުގައި ޕޮލިސް ޕޯސްޓެއް ޤާއިމްކޮށް، ފުލުހުންގެ  .1
 ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފުލުހުންނެތުން  .2
 ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައްނެތުން  .6

 
 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން : 26 ޕޮލިސީ

 

 

  ޓާގެޓްތައް:

 އަހުލުވެިރ ބަޔަކަށް ހެދުން  ،އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާރައްޔިތުންނަކީ  :26.1ޓާގެޓް 

 ދެ ޢީދު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާއި، އުފާފާޅުކުރުމުގެ ކަންކަން ޖީލުތަކަށް ދެމިގެންދިުއން: 26.2ޓާގެޓް 

 އެފަދަ ކަންކަމަށް ހިތްވަރު ދިނުން  މަށް ަރއްޔިތުން ޝައުޤުވެރިކުރުމާއި،ދީނީ ކަންކަ 26.6ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

   :26.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ 
 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން 

މުޅިރަށައް އަމާޒުކޮށްގެން ދީނީ  :26.1.1ހަރަކާތް 
ށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަދަރުސް ދިނުމުގެ 

ޝެޑިއުލްތާވަލް ކުރެވި، އެއާ އެއްގޮތަށް 
 ދަރުސްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

 ސްކޫލް ކައުންސިލް     

ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި : 26.1.2ހަރަކާތް 
 ދީނީ ޝިޢާރު ހިމެނޭ ލިޔުންތައް ބެހެއްޓުން 

 ސްކޫލް ކައުންސިލް     

ރަށުގެ ބޮޑު ދެ މިސްކިތުގައި  :26.1.6ހަރަކާތް 
 ރަމަޟާންމަހު ހިފްޒްކޮށް ތަރާީވސް ކުރުން

މައިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
 ވުޒާރާތައް

ރަމަޟާންމަހު މިސްކިތްތަކުގައި  :26.1.4ހަރަކާތް 
 ދަރުސް ދިނުން

މައިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
 ވުޒާރާތައް
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  :26.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ދީނީކަންކަން އުގަންނައިިދނުމާއި، 

 ތަމްރީންކުރުން

ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ދެ ޢީދު  :26.2.1ހަރަކާތް 
 ނަމާދުކުރުން

 ޖަމިއްޔާތަށް ކައުންސިލް     

ރަށުގެތެރެ ޒީނަތްތެރިކޮށް،  :26.2.2ހަރަކާތް 
 ބޮކިފަތިދިއްލުން 

 ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް  ކައުންސިލް     
 ޖަމިއްޔާތައް
ކޮމެޓީއ.ތ.މ   

ދިރިއުޅޭ ގެތައް ދިއްލުމުގެ  :26.2.6ހަރަކާތް 
 މުބާރާތެއްބާއްވާ އިނާމް ދިުނން 

 ގޭބިސީތައް ކައުންސިލް     

މީހުން   :26.6ސްޓްރެޓަޖީ 
ތަމްރީންކުރުމާއި، ރަށު އަދި 

އަތޮޅު ފެންވަރުގެ މުބާރާތްތައް 
 ރާވާ ހިންގުމާއި، ބޭއްވުން 

ކަށުކަމާކެމީގެ މުދިމްކޯސް،  :26.6.1ހަރަކާތް 
ކޯސްފަދަ ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތަކަށް ފުރުޞަތު 

ފަރާތެއް ތަމްރީން  1ހޯދައިދީ، ކޮންމެ އަހަރަކު 
 ކުރުން

  ކައުންސިލް     

ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރާ ފަރާތަކަށް  :26.6.2ހަރަކާތް 
 ފައިސާގެ އެހީދިނުން

  ކައުންސިލް     

ހުޅުވާލައިގެން މުޅި ރަށަށް  :26.6.6ހަރަކާތް 
 ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުން 

 ސްކޫލް ކައުންސިލް     

ޤުރުއާން އަދި ޤައުމީ އަތޮޅު  :26.6.4ހަރަކާތް 
 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން 

 ސްކޫލް ކައުންސިލް     
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 ފެންަވރު ރަނގަޅު ތަޢުީލމާިއ ުހަނރު
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ޕްރީސްކޫލުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތަށްބަލާއިރު، ވަސީލަތްތައްވަނީ ތަރައްޤީކުރަންޖެހިފައެވެ. 
 އުގަންނައިދޭނޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ޓީޗަރުންނެއްނެތެވެ، މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީންދެވޭނެ ގޮތެއްނެތެވެ.

ފަންނީ އެކި މަސައްކަތްތައް އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގެވެސް ފަންނުވެރިން ނިސްބަތުން މަދެވެ. އަދި 
ކުރުމަށާއި، އެދާއިރާތަކުން ތަމްރީންވުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަންވެސް މަދެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް 
ފަހިކޮށްދިނުމަށް ރަށުގައި ތިބެގެން ތަމްރީން ލިބޭނެގޮތްތައް ބޭނުންވެއެވެ. މުޖުތަމައަށް ނުކުންނަ ދަރިވަރުންނަށް 

 ރުތަކާއި، އަޚްލާޤާއި، ސްލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕްފަދަ ކަންކަން ދަސްކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއްނެތެވެ.ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަ
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 ރަނގަޅު ޕްރީސްކޫލްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން: 24 ޕޮލިސީ

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 ޕްރީސްކޫލަށް ލިބޭ އާމްދަނީއިން ޚަރަދުތައް ނުހިފެހެއްޓުން  .1
 ބޭނުންވާ ވަސީލަްތތަްއ ނެތުން އިމާރާތަށް  .2
 ތަމްރީނުވެފައިވާ ޓީޗަރުން ނެތުން  .6
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 ރަނގަޅު ޕްރީސްކޫލްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން : 24 ޕޮލިސީ

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ފަރާތެއް ަތމްރީން ކުުރން  4: ޕްރީސްކޫލް ފެންވަރު ަރނަގޅުކުރުަމށް މަުދެވގެން 24.1ޓާގެޓް 

 ޕްރީސްކޫލް އަށް ބޭނުްނވާ ަވސީލަތްތައް ފުިރހަމަ ކުރުން : 24.2ޓާގެޓް 

 : ޒަމާނާއި އެްއގޮތަށް ޕްީރސްކޫލްގެ ހިުދމަތް ޑޭކެއާ އަށް ަބދަލު ކުރުން 24.6ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 
ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
ޕްރީ ސްކޫލް  :24.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ޓީޗަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ 
 ޕްރޮގްރާމް 

ނަމޫނާ ޕްރީސްކޫލް ތަކާއި  :24.1.1ހަރަކާތް 
 ގުޅިގެން ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

  ކައުންސިލް     

ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް : 24.1.2ހަރަކާތް 
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

  ކައުންސިލް     

ޕްރީސްކޫލް  :24.2ސްޓްރެޓަޖީ 
އަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަްތތައް 

 ހޯދުން 
 
 
 
 
 

 2224ޕްރީސްކޫލްގެ ބެލެހެއްޓުން : 24.2.1 ހަރަކާތް 
 ނިޔަލަށް އައުޓްސޯސް ކުރުން

މައިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
ވުޒާރާތައް، އެހީދޭ 

 ފަރާތްތައް 
މައިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް      އިމާރާތެއް ހެދުންސް އޮފީ :24.2.2ހަރަކާތް 

ވުޒާރާތައް، އެހީދޭ 
 ފަރާތްތައް 

ބެލެނިވެރިންގެ ވެއިޓިންގ  :24.2.6ރަކާތް ހަ 
 އޭރިޔާއެއް ހެދުން

  ކައުންސިލް     



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

78 
 

 info@thoddoo.gov.mv:އީމެއިލް    ، 2222666ން:ފޯ

ތައް މަރާމާތުކޮށް ފާހަނާ :24.2.4ހަރަކާތް 
 ބެލެހެއްޓުން 

  ކައުންސިލް     

އެހެނިހެން ކުދި މަރާމާތުތަކާއި،  :24.2.6ހަރަކާތް 
 އާބާތުރަ ފިލުވުން 

  ކައުންސިލް     

: 24.6ސްޓްރެޓަޖީ 
ބެލެނިވެރިންަނށް ފަސޭހަވާނޭހެން 

ށް ޕްރީސްކޫލް ޑޭކެއާ އަ
 ބަދަލުކުރުން 

ގެ ނިޔަލަށް 2224އައު އިމާރާތް : 24.6.1ހަރަކާތް 
 ނިންމުން 

މައިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް      
ވުޒާރާތައް، އެހީދޭ 

 ފަރާތްތައް 
 ،މާއިއިތުރުކުރުމުއައްޒަފުން  :24.6.2ހަރަކާތް 

 ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
  ކައުންސިލް     

 

 

 

 

 

 

 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން: 25 ޕޮލިސީ

 

 ހާލަތު ހާރުގެ މި

 ޒަމާނީ ތަޢުލީމް ލިބިފައިވާ ޒުވާުނން ނިސްބަތުން މަދުވުން  .1
 ތަޢުލީމް އަދި އެހެނިހެން ަފންނުަތއް އުނގެނުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ދަށްވުން  .2
 ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ރަށުގައި ނެތުން  .6
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 info@thoddoo.gov.mv:އީމެއިލް    ، 2222666ން:ފޯ

 އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން  ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް: 25 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތެރިންތަކެއް ރަށުގައި އުފެއްދުން : 26.1ޓާގެޓް 

 : ކޯސްތަކާއި، ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް އުމްރާނީ ވަޞީލަތްތައް ތަރަްއޤީ ކުރުނ26.2ްޓާގެޓް 

 އިތުބާރުހިފޭ ޮގަތކަށް ތަޢްލީމް ލިޭބނެގޮތް ހަމަޖެްއސުން ރަށުގައި ތިބެގެްނ ދެމެހެއްޓެނިވި: 26.6ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ސަރުކާރާއި،  :26.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ފަންނީ ދާއިރާތަކުން 

ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް އަދި 
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ހިންގުން 

ކޯސްތަކާއި، ޓްރޭނިންގތަކުގެ  :26.1.1ހަރަކާތް 
ނީޑަށްބަލާ އެކުލަވާލާ ޓްރޭިނންގ ޝެޑިއުލްގެ ދަށުން 

 ކޯސްތަކާއި، ޓްރެއިނިންގތައް ިހންގުން 

 
 

 ޓްރޭނިންގ ކައުންސިލް    
 އިންސްޓިޓިއުޓްތައް 

 އަދި ފުރުސަތު ސްކޯލާޝިފް :26.1.1ހަރަކާތް 
 ތަމްރީންކުރުން ކުދިން 2 އުސޫލުން ބޮންޑްކުރެވޭ

 އެހީދޭ ފަރާތްތައް  ކައުންސިލް     

 :26.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ކައުންސިލްގެ ހޯލް އިމާރާތެއް 

 އެޅުން

ގައި ހޯލް އިމާރާތު ލައިބްރަރީ :26.2.1ހަރަކާތް 
ގައި  14.1) ކުރިއަށް ގެންދިއުންހިމެނިގެން 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ(

 ކައުންސިލް     
 

 

  :26.6ސްޓްރެޓަޖީ 

ކައުންސިލްގެ ޓްރެއިނިންގ 
 އިންސްޓިއުޓެއް ޤާއިމްކުރުން

 

ބޮޑެތި މީހުންނަށް ހާއްސަ  :26.6.1ހަރަކާތް 
ކޯސްތަކާއި ޓްރެއިނިންގ ހިންގުަމށް ޓްރެއިނިންގ 

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށް ޚިދުމަތް އިންސްޓިޓިއުޝަން އެއް 
 ދޭން ފެށުން 

  ކައުންސިލް     
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 : ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުނ22ް ލިސީޕޮ

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ރަށުގައި ނެތުން  .1
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 ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން : 22 ޕޮލިސީ

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ސްކޫލުނިންމާ ދަރިވަރުންނަކީ އަމަލީ މައިދާނަށް ތައްޔާރު ކުދިބަޔަކަށް ހެދުން :22.1ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

އެކި އުމުރު  :22.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ފުރާތަކަށް ބަހާލެވިެގން ސްކިލް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 
 ހިންގުން 

ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ  :22.1.1ހަރަކާތް 
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 ސްކޫލް ކައުންސިލް     

ރވިސަސްގެ ރެޑީ ޕޮލިސް ސަ :22.1.2ހަރަކާތް 
 ބޭއްވުންކޭމްޕް 

 ސްކޫލް ކައުންސިލް     
 އެމް.އެން.ޑީ.އެފް
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ގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް : 26 ލިސީޕޮ
 ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުން

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 ރިއަށްދާ މިފަދަ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުން މެދުވެރިކޮށް ކު ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް .1
 ދަރިވަރުންނަށް އަޚްލާޤާއި، ސްލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް ދަސްކުރުމަށް ފުރުޞަތުތައް މަދުކަން  .2
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 މެދުގައި އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުން : ގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ 26 ލިސީޕޮ

 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ސްކޫލުނިންމާ ދަރިވަރުންނަކީ އަމަލީ މައިދާނަށް ތައްޔާރު ކުދިބަޔަކަށް ހެދުން :26.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ދަރިވަރުންގެ  :26.1ސްޓްރެޓަޖީ 
މެދުގައި އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، 
ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުމަށް 

ގައިދް، ސްކައުޓް، ބޭންޑް 
 ހަރަކާތްތައް އަލުން ފެށުން 

ގާރލް ގައިޑް އަދި ސްކައުޓް   :26.1.1ހަރަކާތް 
އަލުން އުފެއްދުމަށާއި، މެދުނުކެނޑި ހަރަކާތްތައް 
 ހިންގުމަށް ސްކޫލަށް ބޭުނންވާ އެހީތެރިކަން ދިނުން 

މައިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
 ވުޒާރާތައް، ސްކޫލް

ކެޑޭޓް އަދި ބޭންޑް އަލުން  :26.1.2ހަރަކާތް 
ހަަރކާތްތައް ހިންގުމަށް  އުފެއްދުމަށާއި، މެދުނުކެނޑި

 ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ދިނުން 

މައިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
 ވުޒާރާތައް، ސްކޫލް
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 : ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާއިދިނުނ28ް ޕޮލިސީ

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 ދާއިރާތަކުގެ ފަންނުވެރިން މަދުކަން އެކި  .1
 މިފަދަ ދާއިރާތަކުން ރަށުގައި ތިބެގެން ތަމްރީންވުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތުން  .2
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 : ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާއިދިނުން 28ޕޮލިސީ 
 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 މައިދާނުގައި ހިންގުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުން ކޮންމެ ރައްޔިތަކީވެސް އަމަލީ  :28.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

އެކި އުމުރު  :28.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ފުރާތަކަށް ބަހާލެވިެގން ސްކިލް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 
 ހިންގުން 

ކައުންސިލްގެ ޓްރޭނިންގ  :28.1.1ހަރަކާތް 
 އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ޓްރޭނިންގ ޕްޮރގްރާމްތައް ހިންގުން

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ( 26.6)

  ކައުންސިލް     
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 ސިއްޙަުތ ަރނަގުޅ ދުަޅހެޮޔ ދިރިުއުޅން 
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ދާއިރާއަކީވެސް، ފަންނުވެރިންމަދު ދާއިރާއެކެވެ. އެހެންކަމުން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރގެ  މި
ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކާއި. ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ނުދެވެއެވެ. 

ނަ ޕޮލިސީތައް ހިންގުމުގައި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ފަންނީ މުއައްޒަފުން ލިބޭކަށްނެތެވެ. އެހެންކަމުން މިދާއިރާގެ ގި 
 އެބަހުއްޓެވެ.

މިދާއިރާގެ ހުރިހާ ކަމަކަށްވެސް އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވޭނޭ ތަފާތު 
ޞިއްޙަތު ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުމެވެ. މިކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދީ، 

 ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުވަންޖެހެއެވެ.
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އާއި ޞިއްޙީ ( ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ): އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ 29 ޕޮލިސީ
 ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 

 މުއައްޒަފަކު ކައުންސިލް އިދާރާގައިނެތުން މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ  .1
 
 
 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

90 
 

 info@thoddoo.gov.mv:އީމެއިލް    ، 2222666ން:ފޯ

 އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން ( ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ): އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ 29ޕޮލިސީ 
 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ދޭންފެުށން 2222ޔިތުންނަށް ޯފރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ރައް: 29.1ޓާގެޓް 

 ދަރިމައިވުމުގެ ޞިއްޙަތާ ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ކަންކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމާއި، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮްށދިނުން : 29.2ޓާގެޓް 

 ޕޯޓަބަލް އަލްޓްރާ ސައުންޑް ސްކޭންގެ ޚިދުމަތް ރަށުގައި ތިބިގެން ލިޭބނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން: 29.6ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 
ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
 :29.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ޞިއްޙީދާއިރާއަށް މީހުން 
ނުކުތުމަށް ހިތްވަރުީދ، މީހުން 

 ތަމްރީނުކުރުން
 

ތަމްރީނުވެފައިވާ މުއައްޒަފުން  :29.1.1ހަރަކާތް 
 ހޯދުން 

  ކައުންސިލް     

ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ  :29.1.2ހަރަކާތް 
ކޯސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި، ކޯސްތަކުގައި 

 އިންތިޒާމްތައް ހަަމޖައްސައިދިނުންބައިވެރިވުމުގެ 

 ކައުންސިލް     
 

 ޞިއްޙީމަރުކަޒު 

ކޯސްތަކަށް ފައިސާދެއްކުން ފަދަ  :29.1.6ހަރަކާތް 
 ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ސްޕޮންސަރ ހޯދައިދިނުން 

 އެހީދޭ ފަރާތްތައ ކައުންސިލް     

 :29.2ސްޓްރެޓަޖީ 
އްޙަތާ ދަރިމައިވުމުގެ ޞި

ގުޅޭކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް 

ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ  :29.2.1ހަރަކާތް 
ތިއްެބވި ޞިއްޙީ  މިވަގުތުއެހީތެރިކަމާއެކު، 

ވުމަށް މްރީންޚިދުމަތްތެރިން އެކި ޕްރޮފެޝަންތަކުން ތަ

 ޞިއްޙީމަރުކަޒު  ކައުންސިލް     
 އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

 އެޗްޕީއޭ 
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ތަމްރީންކުރުމާއި، 
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

 

ތައްޔާރުކުރެވޭ ޝެޑިއުލްގެ ދަށުން ޕްރޮގްރާމްތައް 
 ގުން ހިން

ދަރިމައިވުމުގެ ޞިއްޙަތައް  :29.2.2ހަރަކާތް 
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕް، ސެމިނަރ އެކި 

އުމުރުތަކަށް ބަހާލައިގެން ތައްޔާުރކުރެވޭ ޝެޑިއުލްގެ 
 ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

 ޞިއްޙީމަރުކަޒު  ކައުންސިލް     
 އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

 އެޗްޕީއޭ 

 :29.6ސްޓްރެޓަޖީ 
ދަރިމައިވުމުގެ ޞިއްޙަތަށް 

ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް 
 ތަރައްޤީކުރުން

 

ޕޯޓަބަލް އަލްޓްރާ ސައުންޑް  :29.6.1ހަރަކާތް 
 މެޝިނެއް ހޯދުން 

 ފަރާތްތައް އެހީދޭ  ކައުންސިލް     
 ވިޔަފާރިވެރިން

އަތޮޅު/މާލޭ ހޮސްޕިޓަލް އަދި  :29.6.2ހަރަކާތް 
ކްލިނިކްތަކާ ގުޅިގެން އަންހެނުްނގެ ބަލިތަކަށް 

ޚައްސަކްލިނިކް ހިންގުމަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ޝެޑިއުލްގެ 
 ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

 ޞިއްޙީމަރުކަޒު  ކައުންސިލް     
 އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

 އެޗްޕީއޭ 
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: ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ 62 ޕޮލިސީ
ހާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުވާ، ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ، އާބާދީ އެއް 

 އުފެއްދުން

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 މާހައުލެއް ޤާއިމްވެފައިނެތުން  ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު ކަސްރަތުކޮށްލެވޭނެ .1
 ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ނުޑަވުން މިފަދަ ކަންކަމަށް  .2
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ދީ އެއް : ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ހާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުވާ، ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ، އާބ30ާޕޮލިސީ 
 އުފެއްދުން 

 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ޝައުޤުގުވެރިކަމާއެކު ކަސްރަތުކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުން: ފޫހިކަމެއްނެތި 62.1ޓާގެޓް 

    ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބި މީހުންދިރިއުޅޭ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުން: 62.2ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 
ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 ފަރާތްތައް އެހެނިހެން 
 :62.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ކަސްރަތުކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގައި 
ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭ 
ކަމެއްގެގޮތުގައި ކުރުމަށް 

 މަގުފަހިކުރުން
 

އައުޓްޑޯ ޖިމް އިތުރަށް  :62.1.1ހަރަކާތް 
 ތަރައްޤީކުރުން

  ކައުންސިލް     

ފިޓްނަސް ކްލާސްތައް ހިންގުމާއި،  :62.1.2ހަރަކާތް 
 ހިންގުމަށް ފުރުޞަތު ފަހިޮކށްދިުނން

ޝައުގުވެރިވާ  ކައުންސިލް     
 ވިޔަފާރިވެރިން

އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުގައި އެކި  :62.1.6ހަރަކާތް 
 ކަހަލަ ކަސްރަތުކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށް ތަރައްޤީކުރުން 

  ކައުންސިލް     

ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރގެ  :62.1.4ހަރަކާތް 
 މެދުނުކެނޑި ފޯރުކޮށްދިނުން ޚިދުމަތް 

 ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރ ކައުންސިލް     

ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް  :62.1.6ހަރަކާތް 
 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

 ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރ ކައުންސިލް     



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :62.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ގައިންގަޔަށްނާރާ ބަލިތަކަށް 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ރައްޔިތުން 
 ތައް ހިންގުންޕްރޮގްރާމް

 
 

ސޯޝަލް މީޑިޔާ، ބިލްބޯޑް ފަދަ  :62.2.1ހަރަކާތް 
ތަކެތި ބޭނުންޮކށްގެން ހޭުލންތެިރކުރުވުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

 ޞިއްޙީމަރުކަޒު  ކައުންސިލް     
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

ހެލްތް ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމް  :62.2.2ހަރަކާތް 
 ހިންގުން 

 ޑައިބެޓިކް ސޮސައިޓީ ކައުންސިލް     
 ކެންސަރ ސޮސައިޓީ 

 ޞިއްޙީމަރުކަޒު 
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ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ : 61 ޕޮލިސީ
 މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 ބޭނުންކުރުމާއި، ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުން އާބާދީގެ ބޮޑުބަޔެއް ދުންފަތް  .1
 ދުންފަތާގުޅޭ ޤަވާޢިތު ތަންފީޒް ނުކުރެވުން  .2
 އެނާޖީޑްރިންކްސް އަދި ތައްޔާރީކާނާ ބޭނުންކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް ހޭލުންތެރިވެފައިނެތުން  .6
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 ބޭނުން ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން : ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ 61ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ތަންފީުޒކުރުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުން ގެ އިސްިތއުމާލްކުރުމާގުޅޭ ޤާނޫނުދުންފަތު: 61.1ޓާގެޓް 

    މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުންދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބި ރައްޔިތުންަތކެއް ދިރިއުޅޭ ފައިދާހުރި ކާނާ ބޭނުންކުރުން އިތުރުވެ، : 61.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ދުންފަތުގެ  :61.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އިސްތިއުމާލުކުރުމުންޖެހޭ ބަލިތަްއ 

 މަދުކުރުން
 
 

ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން  :61.1.1ހަރަކާތް 
ދުނިޔޭގެ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާްލ ނުކުރާ ދުވަސް 

 ފާހަކުރުން

 ޞިއްޙީމަރުކަޒު  ކައުންސިލް     

ދުންފަތުގެ ޤާނޫނަށް ރައްޔިތުން  :61.1.2ހަރަކާތް 
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

 ޞިއްޙީމަރުކަޒު  ކައުންސިލް     
 ދިވެހި ފުލުހުން 

ފައިދާހުރި  :61.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ކާނާ ބޭނުންކުރުމާެބހޭ ގޮތުން 
 ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުވުން

ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު  :61.2.1ހަރަކާތް 
 މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަްއ ކުރިއަށް ގެންދިއުން

 ޞިއްޙީމަރުކަޒު  ކައުންސިލް     
 

ކައުންސިލްގެ އިވެންޓްތަކުގައި  :61.2.2ހަރަކާތް 
 އެނާރޖީ ޑްރިންކްސް ދިނުން ހުއްޓާލުން 

  ކައުންސިލް     

 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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: ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތައް 62 ޕޮލިސީ
 ފެތުރުން މަދުކުރުން

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 ޒިންމާތައް އަދާކުނުކުރުން މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ގިނަކަމާއި، ފަރުދީގޮތުން އަދާކުރަންޖެހޭ  .1
 ދުރާލައިގެން ޤަވާއިދުން މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުމަށް ސަމާލުކަން ނުދިނުން  .2
 ޞިއްޙީގޮތުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިނުވުން  .6
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 ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން : ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި 62ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ފަރުދީ ޒިންމާތައް އަދާކުރާ ރައްޔިތުންތަކެއް ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުތަކުގައި އަށަގެންނެުވން: 62.1ޓާގެޓް 

 މުޖުތަމައެއް ބިާނކުރުންޞިއްޙީގޮތުން ހޭލުންތެރިވެފައިވާ : 62.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

މަދިރި  :62.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 އާލާވާތަންތަން ނައްތާލުން 

 

ފަހަރު ރަށުތެރެ  2އަހަރަކު  :62.1.1ހަރަކާތް 
 ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

 ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް  ކައުންސިލް     
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

 ކްލަބް ޖަމިއްޔާތައް
 ސްކޫލް ތިމާވެށި ކްލަބް 

ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  :62.1.2ހަރަކާތް 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

 ޞިއްޙީމަރުކަޒު  ކައުންސިލް     
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

މަދިރިއަށް ފޮގްކުރަންޖެހޭ  :62.1.6ހަރަކާތް 
ތަެކތި ހާލަތްތަކުގައި ފޮގްކުރުމާއި އެކަމަށް ބޭނުންވާ 

 ހޯދުން.

 ޞިއްޙީމަރުކަޒު  ކައުންސިލް     

ބަލިތައް  :62.2ސްޓްރެޓަޖީ 
 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުން 

ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު  :62.2.1ހަރަކާތް 
 މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަްއ ކުރިއަށް ގެންދިއުން

 ޞިއްޙީމަރުކަޒު  ކައުންސިލް     
 އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 : މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުނ66ް ޕޮލިސީ

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 

 ޑުރަގާއި މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ވަބާ ރަށުގައި އޮތުން  .1
 ގޮތެއްނެތުން ގެ ޝިކާރަޔަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މަސްތުވާތަކެތީ  .2

 

 

 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 : މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުން 66ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 މަދުކުރުން  ޒުވާނުންަމސްތުވާތަކެތީގެ ތެރެއަށް އިތުރަްށ ނުކުންނަ މަސްތުވާތަކެތި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައް އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް ގެނައުމާއި، : 66.1ޓާގެޓް 

 މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލަށް އަހުލުވެރި މުޖުތަމަެއއް ބިނާކުރުން : 66.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ޒުވާނުންނަށް  :66.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް 

 ފަހިކޮށްދިނުން 
 

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކުގެ މައުލޫމާތު  :66.1.1ހަރަކާތް 
ލިބިގަތުމަށް ޖޮބް ސެންޓަރުން ފަސޭހަކަމާއެކު 

ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތަށް ވިޔަފާރިެވރިންނާއި، ވަޒީފާ 
 ބޭނުންވާ ފަރާްތތައް އަހުލުވެރިކުރުވުން

 ވިޔަފާރިވެރިން ކައުންސިލް     

ޒުވާނުން މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް  :66.1.2ހަރަކާތް 
 ނެރުމަށް ވަޒީފާގެ ދާއިރާތަކަށް ޭހލުންތެރިކުރުވުން 

 ވިޔަފާރިވެރިން ކައުންސިލް     

މަސްތުވާ  :66.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ތަކެތިންިލބޭ ގެއްލުންތަކަށް 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 
 

ކުދިންނަށް ސްކޫލްގެ  :66.2.1ހަރަކާތް 
 އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުވުުމގެ ޕްރޮގްރާމްހިންގުން

 ދިވެހި ފުލުހުން  ކައުންސިލް     

ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން  :66.2.2ހަރަކާތް 
 ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްހިންގުން 

 ދިވެހި ފުލުހުން  ކައުންސިލް     

އެތެރެވާމަގު މަސްތުވާތަކެތި  :66.2.6ހަރަކާތް 
 ބަންދު ކުރުމަށް އޮޑިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

 ދިވެހި ފުލުހުން  ކައުންސިލް     



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫހު އަށަގަނުވާ، އެކި : 64 ޕޮލިސީ
 މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 ޅެމުންދާކަން ކުޅިވަރުތައް ކު ދެ ޖިންސުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅިގެންމިހާރުވެސް އެކި  .1

 

 
 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫހު އަށަގަނުވާ، އެކި މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުން : 64ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ދެޖިންސުގެ ރައްޔިތުންނުކުުތމަށް ޝައުގުވެރިކުރުވުންކުޅިވަރުގެ މައިދާނަށް  :64.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

އަހަރީ  :64.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރެއް 

ތަޢާރަފްކޮށް ވާދަވެރިގޮތެއްގައި 
 ކުޅިވަރުތައްކުޅުން

 

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި،  :64.1.1ހަރަކާތް 
ޖަމިއްޔާތަކުގެ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ފުށުނާރާގޮތަށް 

ޝެޑިއުލްކުރެވި އަހަރީ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރ 
 ގައިވާ( 16.1.1އެކުލަވާލުން )

ސަރުކާރުގެ  ކައުންސިލް     
 މުއައްސަސާތައް 

 ޖަމިއްޔާތައް
ބެޑްމިންޓަން ތޮއްޑޫ 

 އެސޯސިއޭޝަން

 



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 އިޤްތިާސދު ކުިރެއރުުވމާިއ ވަޒީާފ ިއތުރުކުުރން 

 



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު ގުޅިފައިވަނީ ދަނޑުވެރިކަމާއި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ލޯކަލް 
 މަސްވެރިރަށަކަށް ނުވާތީ، މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދަނީ ސިނާޢަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެނެއްނޫނެވެ. ޓުއަރިޒަމާއެވެ.

ދަނޑުވެރިކަމަކީ، ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައިކުރާ ޒަމާންވީ މަސައްކަތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، 
ން އެކަން ބަލައިގަނެ، އެގޮތަށް ދަނޑުވެރިކަން މިއަދާހަމައަށްވެސް ޒަމާނީ ދަނޑުވެރިކަން ތަޢާރަފްކުރެވި، ރައްޔިތު 

ގެންގޮސް، ދިމާވާ އެހެނިހެން މައްސަލަތަކަށް ހައްލުނުލިބޭކަން ނުކުރެއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން މިދާއިރާ ކުރިއަށް 
 ފާހަގަކުރަމެވެ.

ކުދި އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ގިނަ ވަޒީފާތަކެއް އުފެދި، ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމްފުޅާވެ، 
މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުމަށްވަނީ މަގުފަހިވެފައެވެ. އަދި މިދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ބާރު ހަލުވިމިނެއްގައި 

ތަރައްޤީކުރަންޖެހެއެވެ. ގެސްޓްހައުސްތައް އިތުރުވަމުންދާ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޢުމްރާނީ އަދި 
 ތަރައްޤީވާ މިންވަރުދަށެވެ. އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް
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 : މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުނ35ް ޕޮލިސީ

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 

 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ސިނާއަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެ މަސްވެރިކަންކުރާ މީހުން މަދުވުން  .1
 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވުން  .2
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 info@thoddoo.gov.mv:އީމެއިލް    ، 2222666ން:ފޯ

 : މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން 66ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 : މަސްވެރިކަން ސިނާ އަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުން 66.1ޓާގެޓް 

 : މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރުވާ މީހުން ބިނާކުރުނ66.2ްޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

މަސްވެރިން  :66.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ބޭނުންވާ އުމްރާނީ އަދި ޒަމާނީ 
 ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކޮށް ދިުނން 
 

ބަނދަރު ޞަރަހައްދުގައި  :66.1.1ހަރަކާތް 
 މަށް ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރުމާއި،މަސްމާރުކޭޓް އެޅު

 ބަޖެޓްހޯދުން އަދި އަމަލީ މަސަްއކަތް ނިންމުން 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
ވުޒާރާތައް، އެހީދޭ 

 ފަރާތްތައް 
ދެކުނުފަރާތުގައި މަސްކަނޑާތަނެއް  :66.1.2ހަރަކާތް 

ގޮތަށް ފެނާއި ކަރަންޓްގެ އިތުރުން މަސް ކިރޭނެ
 މާއި، މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއުޓންހެދު

 އެހީދޭ ފަރާތްތައް  ކައުންސިލް     

ރެކްރިއޭޝަނަލް މަސް ކަނދެއް  66.1.6ހަރަކާތް 
 ތޮއްޑޫ ކައިރީއެޅުން 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
 ވުޒާރާތައް

 :66.2ސްޓްރެޓަޖީ 
 ދާއިރާއިން މަސްވެރިކަމުގެ

 މާއި،ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގު
 ން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އެވޯޑް ދިނު

މަސްވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް  66.2.1ހަރަކާތް 
 ހިންގުން 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
 ވުޒާރާތައް

މަސްވެރިކަމުގެ ހިތްވަރުދިނުމުގެ  66.2.2ހަރަކާތް 
 އެވޯޑް ދިނުން

  ކައުންސިލް     
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 : ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުނ62ް ޕޮލިސީ

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 

 ޒަމާނީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ހޭލުންތެރިވެފައިނެތުމާއި، ބަލައިނުގަތުން  .1
 ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ތަމްރީންތައް ނުލިބުން  .2

 ދަނޑުވެރިން އުފައްދާތަކެތީގެ ހަމައަގު ނުލިބުން  .6
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 : ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން 62ޕޮލިސީ 
 

 

 ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން :62.1ޓާގެޓް 

 : ޒަމާންވީ ތޮއްޑޫގެ ދަނޑުވެރިކަން ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ބަދަލު ކުރުން 62.2ޓާގެޓް 

 : ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ މަޢުލޫާމތާއެކު ދަނޑުވެރިން އުފެއްދުނ62.6ްޓާގެޓް 

 : ކާނާގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުނ62.4ްޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
ދަނޑުބިން  :62.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ބަދަލު  ށްދޫކުރާ އުޞޫލަ
 ގެނައުން 

 

ފަހަރު  2ރޯދަކަރާ ބިން އަހަރު  :62.1.1ހަރަކާތް 
 ބޭނުން ކުރަމަށް އުޞޫލެއް ހަދަިއ ތަންފީޒް ކުރުން

 ދަނޑުވެރިން ކައުންސިލް     

ގޮއިބިމުގެ މުއްދަތު ދިގުކޮށް އެ  :62.1.2ހަރަކާތް 
ޞަރަޙައްދުގެ ލޭންޑް ސްކޭޕިން އަދި މަގުތައް ހަދައި 

 ކަރަންޓާއި ފެން ލިބޭނެ އިްނތިާޒމް ހަމަޖެއްސުން

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
ވުޒާރާތައް، އެހީދޭ 

 ފަރާތްތައް 
މައިރަށު ބިން ދޫކުރުމުގައި  62.1.6ހަރަކާތް 

ބިންތަކާއި އިންތައް ރަނގަޅަށް ަވކިކޮށް މޮނިޓަރ 
ކުރެވޭނެ ގޮތައް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮީޖ އާއި އެކު 

 އިންތިޒާމް ކުރުން

  ކައުންސިލް     

 226.ސްޓްރެޓަޖީ 
ދަނޑުވެރިކަމުގެ އައު ޓެކްނޮލޮޖީ 

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ކޯޕަރޭޓިވްސް އެއް  62.2.1ހަރަކާތް 
 އުފައްދައި ގޮއިބިމުން ބިން ހަމަެޖއްސުން

  ކައުންސިލް     
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 ވަޞީލަތް އެކު އިންސާނީއާއި
ކުރުމާއި ތަމްރީންކުރުން ތަރައްޤީ

  
 

އެކި އެހީދޭ ޖަމިއްޔާތަކަށް  62.2.2ހަރަކާތް 
ރޭޓިވްސްގެ ނަމުގައި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ފަންޑާއި ކޯޕަ

ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދާ "ނަޫމނާ" ދަނޑުތަކެއް 
 ހައްދައި މީހުން ތަމްރީން ކުރުން 

 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ  ކައުންސިލް     

 6.26ސްޓްރެޓަޖީ 
ށް ދަނޑުވެރިކަމަ

ރައްޔިތުން  ންނާއި،ދަނޑުވެރި
ގެ ވޯކްޝޮޕް، އަހުލުވެރި ކުރުމު

 ޓްރެއިނިންތައް ބޭއްވުން 
 

ދަނޑުވެރިންނަށް ދިމާވާ  62.6.1ހަރަކާތް 
މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ފަންނީ ެއހީތެރިކަން 

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކޮންސަލްޓެްނުޓން ރަށަށް ގެނައުން 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
ވުޒާރާތައް، އެހީދޭ 

 ފަރާތްތައް 

ށް އޯގެނިކް ފާމިންގ ޕްރޮމޯޓްކުރުމަ 62.6.2ހަރަކާތް 
 ބޭއްވުން ވޯކްޝޮޕެއް

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
ވުޒާރާތައް، އެހީދޭ 

 ފަރާތްތައް 
ނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ދަ 62.6.6ހަރަކާތް 

ފެން އިސްރާފް  މާއިނުރައްކާތެރި ކެމިކަލްތައް މަދުކުރު
ދަނޑުވެރިން ފަދަ ކަންކަމަށް ކުޑަކުރުމަށް 

ތައް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްއަހްލުވެރިކުރުމަށް 
 ބޭއްވުން 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
ވުޒާރާތައް، އެހީދޭ 

 ފަރާތްތައް 

ބަނބުކޭލާއި،  4.26ސްޓްރެޓަޖީ 
 ދިވެހިރުއްގަސް އާލާކޮށް ދިރުވުން

ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ  62.4.1ހަރަކާތް 
ސަރަހައްދުތަކެއްގައި ވަކި އުސޫލެއްގެ ދަށުން 

 ރުއްގަސް އިންދުން

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ކައުންސިލް     
 ދަނޑުވެރިން



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

110 
 

 info@thoddoo.gov.mv:އީމެއިލް    ، 2222666ން:ފޯ

 : ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުނ66ް ޕޮލިސީ

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 

 މިދާއިރާއަށް ނުކުންނަ މީހުން ގިނަވުން  ހަލުވިމިނެއްގައި ގެސްޓްހައުސްތައް އިތުރުވެ .1
 ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމްއިން ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅުވަމުން ދިއުން  .2
 ތަރައްޤީވާ މިންވަރު ދަށްވުން އަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމްގެ ދާއިރާ .6
 އިރާއިން ތަމްރީންވެފައިވާ މީހުން މަދުވުން ދާ .4



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

111 
 

 info@thoddoo.gov.mv:އީމެއިލް    ، 2222666ން:ފޯ

 ވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން ފަތުރު: 66ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ރާއްޖޭގެ އަދި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ރަށް އިޝްތިހާރުކޮށް މަޤުބޫލު މަންޒިަލކަށް ހެދުން : 66.1ޓާގެޓް 

 : ރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރާފަރާތްތަކަށް ރަށުން ލިެބންުހންނަ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނަގޅުކުރުނ66.2ްޓާގެޓް 

 : ފަތުރުވެރިކަމުން ތިމާވެއްޓައް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރުން 66.6ޓާގެޓް 

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ފޭާރމަށް އަސަރުކުރުން ހުއްޓުވުން: 66.4ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ބައިވެރިވާ ތަންފީޒުކުރުމަށް  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
ރަށް  :66.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ޤައުމީ އަދި  ކޮށްބްރޭންޑް
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި 

ތިހާރު ކުރުމާއި މާރކެޓް ޝްއި
 ކުރުން

 

ޕީ.އާރ ފާމެއްނެގުމާއި  :66.1.1ހަރަކާތް 
 ބްރޭންޑިންގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން

 ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑްޓޫރިޒަމް  ކައުންސިލް     

ރަށް މާރކެޓް ކުރުމަށް ޙާއްސަ  :66.1.2ހަރަކާތް 
 ވެބްސައިޓް އެއް ހެދުން

 ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑް ކައުންސިލް     

 ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑް ކައުންސިލް      ރަށުގެ މެގަޒިން ހެދުން  66.1.6ހަރަކާތް 

ރަށުގެ ބްރޭންޑް ރަމްޒުކޮށްދޭ  66.1.4ހަރަކާތް 
 ސްވެނިއަރ ސެޓް ތައްޔާރުކުރުން 

 ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑް ކައުންސިލް     

ރަށް އިސްތިހާރުކޮށް މާރކެޓް  66.1.6ހަރަކާތް 
ކުރުމަށް ރާއްޖެއާއި އަދި ބޭރުގެ ފެއަރ ތަކުގައި 

 ބައިވެރިވުން 

 ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑް ކައުންސިލް     
 ސީ .އާރް.ޕީ.އެމް.އެމް
 ޖެމް

 ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑް ކައުންސިލް     ރަށް އިސްތިހާރުކޮށް މާރކެޓް  62.1.2ހަރަކާތް 



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

112 
 

 info@thoddoo.gov.mv:އީމެއިލް    ، 2222666ން:ފޯ

ކުރުމަށް ރާއްޖެއާއި އަދި ބޭރުގެ މެގަޒިން، އަދި 
 ބިލްބޯޑް ފަދަ ތަކެތި ސްޕޮންސަރ ކުރުން

ރަށުގެ އެކްޓީވިޓީ ކަލަންޑަރ  62.1.6ހަރަކާތް 
އެކުލަވާލުމާއި އެފަދަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށް 

 ތިހާރު ކުރުންޝްއި

 ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑް ކައުންސިލް     

ޓޫރިސްޓް  .:66.2ސްޓްރެޓަޖީ 
 އަދި ބީޗްގައި ސްވިމިންގ ޕޫލް
 މޮކްޓެއިލް ބާއެއް ހެދުން 

ބިޑަށް  ހުށައެޅުމަށްޕްރޮޕޯސަލް  :66.2.1ހަރަކާތް 
 ހުޅުވާލުން

  ކައުންސިލް     

ފަރާތަކާއިއެކު  ކުރާބިޑް ކާމިޔާބު  :66.2.2ހަރަކާތް 
ސައިޓް  ،އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރުމާއި އެކު

 ހަވާލުކުރުން

  ކައުންސިލް     

ބިޑަށް  ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމަށް :66.2.6ހަރަކާތް  ވޯޓާރ ޕާކްއެއް ތަރައްޤީކުރުން 
 ހުޅުވާލުން

ޝައުގުވެރިވާ  ކައުންސިލް     
 ވިޔަފާރިވެރިން

ފަރާތަކާއިއެކު  ކުރާބިޑް ކާމިޔާބު  :66.2.4ހަރަކާތް 
ސައިޓް  ،އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރުމާއި އެކު

 ހަވާލުކުރުން

ޝައުގުވެރިވާ  ކައުންސިލް     
 ވިޔަފާރިވެރިން

ޞަރަޙައްދެއްގައި  6ރަށުގެ 
 އެއްފޮޓޯ ހުއްޓިކޮންމެ އަހަރަކު 

 ހެދުން 

ބިޑަށް  ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމަށް :66.2.6ހަރަކާތް 
 ހުޅުވާލުން

  ކައުންސިލް     

ފަރާތަކާއިއެކު  ކުރާބިޑް ކާމިޔާބު  :66.2.2ހަރަކާތް 
 ކޮށް މަސައްކަތް ނިްނމުންއެގްރީމަންޓް

  ކައުންސިލް     

 މްއެއްއަންޑަރ ވޯޓަރ މިއުޒިއަ
ނުވަތަ ކޮރަލް ގާރޑަންއެއް 

 ހެދުން 

ބިޑަށް  ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމަށް :66.2.6ހަރަކާތް 
 ހުޅުވާލުން

ޝައުގުވެރިވާ  ކައުންސިލް     
 ވިޔަފާރިވެރިން

ފަރާތަކާއިއެކު  ކުރާބިޑް ކާމިޔާބު  :66.2.8ހަރަކާތް 
ސައިޓް  ،އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރުމާއި އެކު

 ހަވާލުކުރުން

ޝައުގުވެރިވާ  ކައުންސިލް     
 ވިޔަފާރިވެރިން
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ގެ ޚިދުމަތް ވޯޓަރ ސްޕޯރޓްސް
ފުޅާކޮށް، ގެސްޓްބީޗުން 

 ޖާގަދިނުން 

ބިޑަށް  ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމަށް :66.2.9ހަރަކާތް 
 ހުޅުވާލުން

ޝައުގުވެރިވާ  ކައުންސިލް     
 ވިޔަފާރިވެރިން

ފަރާތަކާއިއެކު  ކުރާބިޑް ކާމިޔާބު :66.2.12ހަރަކާތް 
ސައިޓް  ،އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރުމާއި އެކު

 ހަވާލުކުރުން

ޝައުގުވެރިވާ  ކައުންސިލް     
 ވިޔަފާރިވެރިން

ރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އޯވަރ 
ރޫމް އަދި  ރވޯޓަ

އް އެޅުންރެސްޓޯރަންޓެ  

ބިޑަށް  ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމަށް :66.2.11ހަރަކާތް 
 ހުޅުވާލުން

  ކައުންސިލް     

  ކައުންސިލް      އީ.އައި.އޭ ހެދުމަށް  :66.2.12ހަރަކާތް 

ފަރާތަކާއިއެކު  ކުރާބިޑް ކާމިޔާބު :66.2.16ހަރަކާތް 
ސައިޓް  ،އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރުމާއި އެކު

 ހަވާލުކުރުން

  ކައުންސިލް     

ތިމާވެށި  .:66.6ސްޓްރެޓަޖީ 
ހިމާޔަތްކުރުމަށް ބާރުއަޅާ، 

 ހޭލުންތެރިކުރުން 
 

ޓޫރިސްޓުން އާއްމުކޮށް ރަށު  :66.6.1ހަރަކާތް 
ތެރެއާއި ބީޗްގައި އުޅޭ ޞަރަހައްދު ތަކުގައި 

 ހަރުކުރުން ތައްސައިންބޯޑް

 ގެސްޓްހައުސްތައް ކައުންސިލް     

ރަށުގެ ވެބްސައިޓް އަދި  :66.6.2ހަރަކާތް 
ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ވެބްސައިޓް ތަކުގައި އެފަދަ 

 ޕޯސްޓަރުތައް ހިމެނުން

 ގެސްޓްހައުސްތައް ކައުންސިލް     

ގެސްޓްހައުސްތަކުން ދެވޭ  :66.6.6ހަރަކާތް 
ޓެހި ށްދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ތިމާވެއްާޓއި ރަޚި

ހޭލުންތެރިކަން ޚިދުމަތްތަކަކަށް ހެދުމަށް ބާރުއަާޅ 
 އިތުރުކުރުން

 ގެސްޓްހައުސްތައް ކައުންސިލް     

 66.4ސްޓްރެޓަޖީ 
އުޞޫުލތަކަށް ޤަވާޢިދުތަކާއި،

އަހުލުވެރިކުރުވައި، 

ޒިޔާރަތްކުރާ ކޮންމެ  ރަށަށް :66.4.1ހަރަކާތް 
ރަށާއިގުޅޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތަކާއި،  ފަތުރުވެރިޔަކަށް

ޤަވާޢިދުތައް ހިމެނޭ ލުއިފޮތަކާއެުކ ކައުންސިލުން 

 ގެސްޓްހައުސްތައް ކައުންސިލް     
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 މަރުޙަބާކިޔުން  ތަންފީޒުކުރުމާއި، މޮނީޓަރކުރުން

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ  :66.4.1ހަރަކާތް 
 ފަރާތްތަކަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ދިުނމާއި، މޮނީޓަރކުރުން 

 ގެސްޓްހައުސްތައް ކައުންސިލް     
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 : ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުނ68ް ޕޮލިސީ

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 

 ވިޔަފާރިތައް ފެށުމަށް ބޭނުން މާލީ އެހީތެރިކަން ނުލިބުން  .1
އަދި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އަލަށް ވިޔަފާރިއަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު  .2

 ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންކަމަށް ދަތިވުން 
 ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބިންނުލިބުން  .6

 
 



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

116 
 

 info@thoddoo.gov.mv:އީމެއިލް    ، 2222666ން:ފޯ

 : ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން 68ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ތައް އިތުރުކުރުންޔަފާރި: ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވ68.1ިޓާގެޓް 

 ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯހުޅުވައިދީ، ކުރިއަށްދިއުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން  :68.2ޓާގެޓް 

 ވިޔަފާރިތަކުން ނަފާ އެންމެ އެދެވޭގޮތެއްގައި ހޯދައިދިނުމަށް ފުރުޞަތު ފަހިޮކށްދިނުން : 68.6ޓާގެޓް 
 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ   
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ބައިވެރިވާ ތަންފީޒުކުރުމަށް  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ކުދި އަދި  :68.1ސްޓްރެޓަޖީ 
މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް 

 ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިުނން 

ބިޒްނަސް ސެންޓަރއެއް  :68.1.1ހަރަކާތް 
 ކައުންސިލްގައި ޤާއިމްކުރުން

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
 ވުޒާރާތައް
 ބީސީސީ

މުއައްޒިފުން ނެގުމާއި ތަމްރީން  :68.1.2ހަރަކާތް 
 ކުރުން

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
 ވުޒާރާތައް

ސެންޓަރުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް  68.1.6ހަރަކާތް 
 އާއްމުކޮށް، އެންގުން 

  ކައުންސިލް     

އަލަށް  :68.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ވިޔަފާރިއަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކަށް 

އެހީތެރިކަން ދިނުމާއި، 
 ހިތްވަރުދިނުން 

 ކޮށްދިނުމާއި، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ 68.2.1ހަރަކާތް 
 އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

  ކައުންސިލް     

އަލަށްފަށާ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުްނވާ  68.2.2ހަރަކާތް 
ފައިނޭންސް ހޯދުމަށް، ިލބެންހުިރ ފުރުޞަތަކުގެ 

 މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

  ކައުންސިލް     

 ފަށާ ވިޔަފާރިވިޔަފާރި  އަލަށް 68.2.6ހަރަކާތް 
 ވެރިންނަށް އެވޯޑްދިނުން 

  ކައުންސިލް     
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ވިޔަފާރިތައް  :68.6ސްޓްރެޓަޖީ 
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެހީވުން 

ވިޔާފާރި ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ  :68.6.1ހަރަކާތް 
ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ިދނުމާއި ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި 

 ގުޅުވައިދިނުން 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
 ވުޒާރާތައް

ވިޔަފާރިކުރުމަށް ދިގުމުއްދަތަށް  :68.6.2ހަރަކާތް 
 ބިންދޫކުރުން 

  ކައުންސިލް     

ގެ  ”އިކޮނޮމިކް ފޯރަމްތޮއްޑޫ “ :68.6.6ހަރަކާތް 
ގެނުވާ  ދަށަށް ވިޔަފާރިވެރިން އެއްފުރާޅެއްގެނަމުގައި 

 ،ހުރި މައްސަލަތަކަށް ރަނގަޅު ހައްލުތަކެއް ހޯދުމާއި
ޤައުމީ އަދި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ވިޔަފާރިތަކާއި 
ގުޅުންބަދަހި ކުރުމާއި ރަނގަޅު ގުޅުންތަކާއި 
ސައްލާތަކަށް ފުޅާދާއިރާ އެއްގައި ފުރުޞަތު 

 ހުޅުވާލުން

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
 ވުޒާރާތައް

 ވިޔަފާރިވެރިން

 ގުޅުން ހުރި ޓެކްސްއާއި :68.6.4ހަރަކާތް 
ން ޝަމީރާގެ ކަލެކް ށްމައްސަލަތަކައް ހައްލު ހޯދުމަ

 އް ޤާއިމްކުރުންސެންޓަރެ

 މީރާ ކައުންސިލް     

ކްސްއާއި ގުޅޭގޮތުން ޓެ :68.6.6ހަރަކާތް 
ޤަވާއިދުތަކައް  ،ރިތައް އަހުލުވެރި ކުރުވުމާއި ފާވިޔަ

އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭ ހޭލުްނެތރިކުރުމުގެ 
 ހިންގުން ތައްޕްރޮގްރާމް

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
 ވުޒާރާތައް

 މީރާ

އްދު ރަށުގެ އިޖްތިމާއީ ޞަރަހަ :68.6.2ހަރަކާތް 
ތިހާރު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ޝްތަކުގައި ވިޔަފާރިތައް އި

 ތަކެއް ހަމަޖެއްސުން

 ވިޔަފާރިވެރިން ކައުންސިލް     
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 ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން: ދެމެހެއްޓެނިވި 69 ޕޮލިސީ

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 

 ސަރުކާރުގެ ފެރީ ނިޒާމް ބޭންކުރަމުން ދިއުން  .1
 ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކަނޑު ދަތުރުތައް ކުރަމުން ދިއުން  .2
ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ޚިދުމަތް  .6



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

119 
 

 info@thoddoo.gov.mv:އީމެއިލް    ، 2222666ން:ފޯ

 ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން : ދެމެހެއްޓެނިވި 69ޕޮލިސީ 

 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ފެށުން  ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން 2224 ޚިދުމަތް ގެޕޯޓްޓްރާންސް : ޕަބްލިކ69.1ްޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
ވެހިކަލް  : 69.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ހުއްޓި ޕޮއިންޓް ތަކެއް ކަނޑަ 
އަޅާ ރަށުގެ މުޙިއްމު ޞަރަހައްދު 

ތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތައް އާއްމު 
އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް 

 ތަޢާރަފް ކުރުން
 

ޓެހި ވެހިކަލް ތިމާވެއްޓާ ރައް :69.1.1ހަރަކާތް 
އި، ޚިދުމަތަށް ހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރުމާ

 ބަޖެޓް ހޯދުން އަދި ވެހިކަލް ހޯުދން

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
ެއހީދޭ ، ވުޒާރާތައް

 ަފާރްތަތއް 
މުއައްޒަފުން ހޯދުމާއި، އެހެނިހެން  :69.1.1ހަރަކާތް 

 ވަސީލަތްތައް ހޯދުން 
 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ  ކައުންސިލް     

ބެލެހެއްޓުމާއި، ވެހިކަލްތައް  :69.1.1ހަރަކާތް 
 މަރާމާތުކުރުން

 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ  ކައުންސިލް     



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 ޘަޤާފަތާިއ ތަރިަކ ރައްކާތެރިުކރުން 
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ތޮއްޑޫ ދާގަބާގެ ޘަޤާފަތާއި، ތާރީޚެއްއޮތް ރަށެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެކަންކަން ފެންނާކަށްނެތެވެ. 
ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއް އޮތް ނަމަވެސް، ތަންހުރީ ވީރާނާވެ ތަނުގެ އަސްލުގެއްލިފައެވެ. ރަށުގެ  ނަމުން

ބެލެހެއްޓިފައެއްނެތެވެ. ޘަޤާފަތާއި، ތަރިކަ ލިސްޓްކުރެވި



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން: 42 ޕޮލިސީ

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 

އެދެވޭގޮތެއްގައި ރަށުގެ ޘަޤާފަތާއި، ޘަޤާފީކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް  .1
 .ކުރެވެމުން ނުދިއުން



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 : ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން 42ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ދެމެހެއްުޓންރަށުގެ ޘަގާފަތް ިދރުވައި ނެގެހެއްޓުމާއި، : 42.1ޓާގެޓް 

 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ރަށުގެ  : 42.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޘަގާފަތާއިބެހޭ މަުޢލޫމާތުތައް 

އެއްކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓޭނެ އަދި 
 ދެމެހެއްޓޭނެ މަގުފަހިކުރުން 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  :42.1.1ހަރަކާތް 
އިދާރާތަކުންނާއި، ރަށުގެ އިސްރަށްވެހިންގެ ފަރާތުން 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ރަށުގެ ޡަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކުގެ ލިސްޓް 
 އެކުލަވާލުން 

 ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތައް ކައުންސިލް     
 އިސްރަށްވެހިން

ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ދިރުވައި  :42.1.2 ހަރަކާތް 
އާލާކުރުމަށް ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައި 
އެފަރާތުން ބޭނުންވާ އެހީެތރިކަން ފޯރުކޮށްދީ 

 ކުޅިވަރުތައް ފެށުން

 ކްލަބް ޖަމިއްޔާތައް ކައުންސިލް     

 
 
 
 



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 : ތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުނ41ް ޕޮލިސީ

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 

 ދާގަބާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް ރައްކާތެރިގޮތުގައި ނުބެލެހެއްޓުން  .1
 ރަށުގައިހުރި ބައެއް އާޘާރީ ތަންތަން ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ވީރާނާވެ ގޮސްފައިވުން  .2



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން : ތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ ތަރިކަ 41ޕޮލިސީ 
 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ކުރިން ނިންމުން ަވނަ އަހަރު ނިމުގެ 2224 ބިނާކޮށް ދާރުލްއާޘާރެއްނޭޗަރ ޕާކެއް ތަރައްޤީކޮށް ދާގަބާ ހިމެނޭގޮަތށް : 41.1ޓާގެޓް 

 ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ގުދުރަތީ ތާރީޚީ ރަށުގައިހުރި: 41.2ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ތޮއްޑޫ : 41.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ދާގަބާއަށް ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ 

އްގެ ކެޕާސަރަހައްދު ނޭޗަރ 
ތަރައްޤީކޮށް، ދާގަބާ ހިެމނޭގޮތަްށ 

 ދާރުލްއާޘާރެއް އިމާރާތްކުރުން
 

ނޭޗަރ ޕާކް ސަރަޙައްދުގައި ހުރި  :41.1.1ހަރަކާތް 
 އަމިއްލަ މީހުންގެ ރުއްގަސް ދެނެގަނެ ބަދަލު ދިނުން 

  ކައުންސިލް     

 ނޭޗަރ ޕާކް އަދި ދާރުލްއާޘާރު :41.1.2ހަރަކާތް 
ޑިޒައިންކުރުމާއި، ބީއޯކިއުތައްޔާރުކޮށް، ކަމާގުޅުން 

ޖަމިއްޔާ ހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި އެހީދޭ 
 ޖަމާއަތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން

 ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް     
 ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 
 އެހެނިހެން ވުޒާރާތައް 

ނޭޗަރ ޕާކް ސަރަޙައްދުގައި  :41.1.6ހަރަކާތް 
މިހާރު ހުރި ގަސްގަހާގެހީގެ ބާވަތްތަކުގެ އިންވެންޓްރީ 
އެކުލަވާލައި ރާއްޖޭގައި ހެދޭ ގަސް ގަހާގެހީގެ ހުރިހާ 

 ލާކުރުން ބާވަތް އެ ޞަރަހައްދުގައި އިންާދ އާ

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލް     
 ވުޒާރާތައް

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

ނޭޗަރ ޕާކް ސަރަޙައްދައް ވަދެވޭ  :41.1.4ހަރަކާތް 
 ގޭޓް ތައް ހަދައި ޕާކްވަށައިގެން ގަހުގެ ފެންސް ޖެހުން 

  ކައުންސިލް     

  ކައުންސިލް     ނޭޗަރ ޕާކް އަދި ދާރުލްއާޘާރުގެ  :41.1.6ހަރަކާތް 
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 އަމަލީ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް މަސައްކަތްނިންމުން 
ރަށުގެ  : 41.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ތާރީޚީ 
އެއްކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓޭނެ އަދި 

 ދެމެހެއްޓޭނެ މަގުފަހިކުރުން 

ހިމާޔަތްކުރާ ސަރަހައްދުގައިވާ  :41.2.1ހަރަކާތް 
 ހުންގެ ރުއްގަހަށް ބަދަުލ ދިނުން އަމިއްލަމީ

 ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތައް ކައުންސިލް     
 އިސްރަށްވެހިން

އާޡާރީ ތަކެތި ހޯދައި ރަށުގައިހުރި  :41.2.2ހަރަކާތް 
ދާރުލް އާސާރަށް ގެންދިއުން. މަގާންފުޅު ، ލެއްގި 
ޒިޔާރަތް، ހިރިގާވަޅު ފަދަތަންތަުނގެ މޮޑެލް ހަދައި 
 އާސާރުގައި ބެހެއްޓުން )ގުޅި، ދޮނގު، ސީނުތަށި (

 ރައްޔިތުން ކައުންސިލް     
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 އާލާކުރުން: ދިވެހިބަސް ދިރުވައި 42 ޕޮލިސީ

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 

 ދިވެހިބަސް ދިރުވާ އާލާކުރުމަށް އަހަންމިއްޔަތުކަން ނުދިނުން  .1
 ދިވެހިބަސް އުނގެނުމާއި، ބޭނުންކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ކުޑަވުން  .2



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުން : 42ޕޮލިސީ 
 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ރަށު ރާގު ޖީލުތަކަށް ދެމިގެން ދިއުން ދިވެހިބަހާ، ރަުށަބސް،: 42.1ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ދިވެހިބަހާ، : 42.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަށު  ރާގު ދިރުވާ ، ރަށުބަސް

 އާލާ ކުރުން
 

ޓީޗަރުންނާއި ރަށުގެ  ރަށުގެ ދިވެހި :42.1.1ހަރަކާތް 
ކަމުވޮށިވެގެންވާ ބޭފުޅުންގެ އެހީެތރިކަމާއެކު އަހަރަކު 

ދިވެހިބަސް އުގަންނަިއދިނުމާއި،  އެއްފަހަރު
 ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން އާލާކުރުމަށް

 ޓީޗަރުން ކައުންސިލް     
 ދަރިވަރުން

 ބެލެނިވެރިން 
 

ރަށުގެ ޖަމިއްޔާތަކުގެ  :42.1.2ހަރަކާތް 
ކަ ދައްކާ އެހީތެރިކަމާއެކު ރަށުބަހުރުވައިން ވާހަ

  ކު އެއްފަހަރު ބޭއްވުންތަމްސީލު ޝޯއެއް އަހަރަ

 ޖަމިއްޔާތައް ކައުންސިލް     
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ  :42.1.6ހަރަކާތް 
މުއައްޒަފުންނަށް ދިވެހި ބަސް ިއތުރަށް 

 ހިންގުން އުގަންނައިދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ސްކޫލް ކައުންސިލް     
 ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީ

 އިދާރާތައް ސަރުކާރުގެ 
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 ވިލުންވެިރ ުމޖުަތމައެްއ ކަަށވަރުުކރުުވން 
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ވިލުންވެރި މުޖުތަމަޢެއް ކަށަވަރުކުރުމަށް މި ދާއިރާއިން ގިނަކަންތައް ތަކަކަށް އަވަސް ޙައްލުތަކެއް 
ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްތުތަކުގެ ގޮނޑުދޮށާއި، ހޭޅިފަށާއެކު ގިރަމުންދާ މައްސަލައަކީ ގެންނަންޖެހެއެވެ. މިގޮތުން 

ރާގައި އިވާ މައްސަލައެވެ. އަދި ހަމަ މިއާއެކު މިދާއި މިވަގުތައް އެންމެ ނާޒުކު އަދި އަވަސް ޙައްލު ބޭނުންވެފަ
ދެންހުރި ގިނަ ޕޮލިސީތަކަކީ އާއްމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އެކަންކަމަށްލިބިފައިވާ ކަންކަމެއްނޫނެވެ. އަދި އެކަންކަމުން 

 ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައްވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް އެގި އޮޅުންފިލާފައިވާ މިންވަރު ކުޑައެވެ.
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 : ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުނ46ް ޕޮލިސީ

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 

 ރަށުގެ ދެކުނު ފަރާތް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޮޑަށްގިރަމުންގޮސް ހޭޅީގެ ގަސްތައް މަރުވުން  .1
 ރަށުގެ ގިރާއެކި ސަރަހައްދުތައް ގިރުން ހުއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުން  .2
 ގަސްކެނޑުން އަދި ހޭޅި އެންދުން ފަދަ ކަންކަން ކުރާކަން ހޭޅިއަށް ކުނިއެޅުމާއި، ހޭޅިން  .6



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 : ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުން 46ޕޮލިސީ 
 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ޔަށްނުދިނުން މާއި، މިހާރު ގިރަމުންދާ ސަރަހައްދު އިތުރަށް ގިރިއްދުތައް ހިމާޔާތް ކުރުސަރަހަ : ރަށުގެ ގިރ46.1ާޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 : 46.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ދެކުނުފަރާތުންނާއި އަދި އިރުމަތީ 

ފަރާތުން ބޮޑަށް ގިރާ 
އްދުތަކުގައި ޖިއޯ ބޭގް ސަރަހަ
 ޖެހުން 

ރަދަށް ބަލައި ޚަމަސައްކަތުގެ  :46.1.1ހަރަކާތް 
ތަކަށް ބަހާލެވިެގން މުހިއްމު ސަރަހައްދު ތަކަށް އަހަރު
 ކަން ދީގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުންއިސް

 ވިޔަފާރިވެރިން ކައުންސިލް     

ދެކުނު ފަރާތުގެ ގިރާ 
އްދުތަކުގައި ކަނޑު ސަރަހަ

ތޮށިޖެހުން އަދި އެއްގަމުގައި ބޮުޑ 
 ހިލަ ފައިކަށިތަކެއް ޖެހުން 

ސަރުކާރުގެ ޕީއައިއެސްޕީގައި  :46.1.2ހަރަކާތް 
ހިމަނައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މައްސަލަ ގުޅުން 

 ހުރި އިދާރާ ތަކުގައި ލޮބީ ކުރުން

 ންގ މިނިސްޓްރީޕްލޭނި ކައުންސިލް     
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 
 އެހެނިހެން ވުޒާރާތައް 

އިރުމަތީ ފަރާތުގެ ގިރާ 
މަށް ޞަރަޙައްދު ހިމާޔަތް ކުރު

 ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ދުރާލާ 

ބަނދަރު ހެދުމަށްފަހު އިރުމަތީ  :46.1.6ހަރަކާތް 
ފަރާތައް އަންނަ ބަދަލު ދެނެަގތުާމއިއެކު ދާއިމީ 
 ހައްލަކަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގައި ލޮބީ ކުރުން

 ންގ މިނިސްޓްރީޕްލޭނި ކައުންސިލް     
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 
 އެހެނިހެން ވުޒާރާތައް 
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: މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް 44 ޕޮލިސީ
 ކުޑަކުރުން

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 

ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން  މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުންކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް .1
 ކުޑަވުން 

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަކަށް އަހުލުވެރިނުވުން  މިފަދަ ކަންކަމުގައި .2
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 : މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން 44ޕޮލިސީ 
 

 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަުބންކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން: 44.1ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
މޫސުމަށް : 44.1ސްޓްރެޓަޖީ 

އަންނަ ބަދަލުތަކާިއ، އެކަމުގެ 
ސަބަބުންކުރާ އަސަރުތައް 

ކުޑަކުރުމަށް ދުރާލާ ރައްޔިތުން 
  އަހުލުވެރިކުރުވުން

ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ  :44.1.1ހަރަކާތް 
 މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން

 ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް  ކައުންސިލް     
 ރައްޔިތުން
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 : ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުނ46ް ޕޮލިސީ

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 

 ކުޑަވުން ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން  .1
 ކާރިސާއެއް ދިމާވުމުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަކަށް އަހުލުވެރިނުވުން  .2
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 : ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން 46 ޕޮލިސީ
 
 

 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ކާރިސާތަކުން ލިޭބ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުން: 46.1ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ކުރާފަރާތް ތަންފީޒު 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
 : 46.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް 
 ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމާ  :46.1.1ހަރަކާތް 
 ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން

 އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ކައުންސިލް     

ކާރިސާއެއް ދިމާވުމުން  :46.1.2ހަރަކާތް 
ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ ޑްރިލްއެއް ސަރުކާރުގެ 

 އިދާރާތަކާއި، ރައްޔިތުންނާއެކު ޭބއްވުން

 އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ކައުންސިލް     
 ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް 

 ރައްޔިތުން
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 ހޭޅިފަށާއި، ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން: ރަށުގެ 42 ޕޮލިސީ

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 

 ހޭޅިއަށް ކުނިއެޅުމާއި، ހޭޅިން ގަސްކެނޑުން އަދި ހޭޅި އެންދުން ފަދަ ކަންކަން ކުރާކަން  .1
 ހޭޅިހެއްދުމަށް ގަސްއިންދާ ނުބެލެހެއްޓުން  .2
 ރުއްގަސް އާލާނުކުރެވުން  .6
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 ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން : ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި، 42 ޕޮލިސީ
 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ތިމާވެއްޓަށް ިލބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުން: 42.1ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ހޭޅި : 42.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޕްރޮގްރާމް ރިބިލިޓޭޝަން 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 
މާއި، ރުއްގަސް ކުރިޔަށް ގެންދިއު

 އާލާކޮށް ބެލެހެއްުޓން 
 

ހޭޅީގައި ހެއްދުމައް އެކަށީގެންވާ  :42.1.1ހަރަކާތް 
 ބާވަތްތައް މުޑުވައްކޮށް ހޭޅީގައި އިންދަމުން ގެންދިއުން 

 ސްކޫލް ތިމާވެށި ކްލަބް  ކައުންސިލް     
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

ގެނުވާ ހޭޅީގައި ހެއްދުމައް އެކަށީ :42.1.2ހަރަކާތް 
 ހޭޅި ހެއްދޭ މިންވަރު މާިއ،ބާވަތްތައް ހޭޅިން ނެގު

 ބަލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން 

  ކައުންސިލް     

 ރަށުގެ ހުސްބިން ތަކުގައި :42.1.6ހަރަކާތް 
 އިންދާ ބެލެހެއްޓުން  ދިވެހިރުއް

 ކްލަބް ސްކޫލް ތިމާވެށި  ކައުންސިލް     
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
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: ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް 46 ޕޮލިސީ
 ދެމެހެއްޓުން

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 

 އެއްގަމާ، ކަނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުތައް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަމުން ދިއުން  .1
 ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެއްވެސް ކަހަލަ މަސައްކަތެއް ނުކުރެވުން އެފަދަ ތަންތަން  .2
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 : ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން 46 ޕޮލިސީ
 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 މާޔަތްކުރުންފަޅުތައް ހި އެއްގަމާ، ކަނޑާ، ފަރު އަދި: 46.1ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 ކޮރަލް: 46.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ރިބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް 
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 

މާއި، ރުއްގަސް ކުރިޔަށް ގެންދިއު
 އާލާކޮށް ބެލެހެއްުޓން 

 

ކޮރަލް ރިބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް  :46.1.1ހަރަކާތް 
ވެރިވާ ފަރާތަާކއި ނުވަތަ ގުޝައު ހިންގުމަށް

 ފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔައްގެންދިއުން 

 ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތައް ކައުންސިލް     

 ކޮރަލް ރިބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް  :46.1.2ހަރަކާތް 
ބޭނުންވާ ފައިސާގެ އެހީ ހޯދުމަްށ އެހީދޭ އެޖެންސީ 

 ލް ހުށަހެޅުންސަތައްޔާރުކޮށް ފްރޮޕޯ ކްތަކަށް ޕްރޮޖެޓް

  ކައުންސިލް     

 
 
 
 
 



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 info@thoddoo.gov.mv:އީމެއިލް    ، 2222666ން:ފޯ

 : ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުނ48ް ޕޮލިސީ

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 

 މާއި، މަސައްކަތް ނުކުރެވުން މުހިއްމުކަން ނޭންގުދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ  .1
 މިފަދަ ކަންކަމާގުޅޭ ޤަވާޢިދުތަކަށް އަހުލުވެރިނުވުން  .2
 
 



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 info@thoddoo.gov.mv:އީމެއިލް    ، 2222666ން:ފޯ

 : ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުން 48 ޕޮލިސީ
 
 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 މުޖުތަމައެއް ިބނާކުރުންދިރޭތަކެތީގެ ަނޞްލު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމަށް ހޭލުންތެރި : 48.1ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ދިރޭތަކެތީގެ : 48.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ނަޞްލު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް 
ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަށް 

ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުވާ، 
 ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން 

ސޯޝަލް މީޑިޔާގެ އެކި ކަހަލަ  :48.1.1ހަރަކާތް 
 ޕްލެޓްފޯމްތައް ބޭނުންޮކށްގެން މަުޢލޫމާތު ދިނުން 

  ކައުންސިލް     

ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ކުއިޒެއް  :48.1.2ހަރަކާތް 
 ބޭއްވުން 

  ކައުންސިލް     

 
 
 
 



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 info@thoddoo.gov.mv:އީމެއިލް    ، 2222666ން:ފޯ

 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން: 49 ޕޮލިސީ

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 

 އެކިކަހަލަ މޭވާ ގަސްތަކުގައި އުޅޭ ސޫފާސޫފީގެ ސަބަބުން ގަސްނުހެދުން  .1
 ދުވަސް ދުވަހުން ހުވަނި ގިނަވުން  .2
 މިކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލްސްގެ މަޢުލޫމާތު ނެތުމާއި އެފަދަތަކެތި ނުލިބުން  .6



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 info@thoddoo.gov.mv:އީމެއިލް    ، 2222666ން:ފޯ

 ކޮންޓްރޯލް ކުރުން : ޕެސްޓް 49 ޕޮލިސީ
 
 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ކުރުންއި ހައްދާ މޭވާގަސްތައް ސަލާމަތްދިރޭ ސޫފާސޫފިން ގޯތިގެދޮރުގަ: 49.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
ޕެސްޓް : : 49.1ސްޓްރެޓަޖީ 

އުފެދޭ ތަންތަން ނަްއތާލުމާއި، 
 ސްޕްރޭކުރުން 

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް  :49.1.1ހަރަކާތް 
 ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމާިއ، ކެމިކަލްސް ހޯދުން

 އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ  ކައުންސިލް     

މިފަދަ ކެމިކަލްސް ތަކަށް  :49.1.2ހަރަކާތް 
 ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

 އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ  ކައުންސިލް     

 

 

 

 



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 info@thoddoo.gov.mv:އީމެއިލް    ، 2222666ން:ފޯ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 މިންީތެގ ހަމަހަަމކަން

 



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 info@thoddoo.gov.mv:އީމެއިލް    ، 2222666ން:ފޯ

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި މައި ސަރުކާރުންވެސް ގިނަ ދާއިރާތަކުންވަނީ ހަރުދަނާ 
އަދި ރަށުފެންވަރުގައި ހިންގޭ ކަންކަމުގައިވެސް އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވައި،  އުސޫލްތައް ތަންފީޒްކުރަން ފަށާފައެވެ.

 ފުރުޞަތުތައްވަނީ ފަހިކޮށްފައެވެ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 info@thoddoo.gov.mv:އީމެއިލް    ، 2222666ން:ފޯ

 : އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުނ62ް ޕޮލިސީ

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 

 އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ކުޑަވުން ކްލަބް ޖަމިއްޔާތައް ހިންގުމުގައި  .1
ސަރުކާރުގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި ނިސްބަތުން އަންހެނުން މަދުވުން  .2



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

148 
 

 info@thoddoo.gov.mv:އީމެއިލް    ، 2222666ން:ފޯ

 : އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން 62ޕޮލިސީ 
 

 

 ދެޖިންސަށް ހަމަަހމަ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިުނން  :62.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ކްލަބް  : 62.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޖަމިއްޔާތަތައް ހިންގުމުގައާއި، 

ރަށުގެ ތަރައްޤީކުރުމުގެ 
ކަންކަމުގައި އަންހެނުން 
 ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން

ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކަށް އަންހެނުން  :62.1.1ހަރަކާތް 
 ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ލަފާދިނުމާއި، ބާރުއެޅުން

  ކައުންސިލް     

ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުން  :62.1.2ހަރަކާތް 
ޚިޔާލާއި، މަޝްވަރާ ހޯދުމުގައި އަންހެނުން 

 ބައިވެރިކުރުން

  ކައުންސިލް     



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 info@thoddoo.gov.mv:އީމެއިލް    ، 2222666ން:ފޯ

ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދިގޮތުން އަންހެނުންނާއި : ސިޔާސީ 61 ޕޮލިސީ
 ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަކަން ހޯދާދިނުން

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 

 ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އަންހެނުންނަށް އިސްކަންދީފައިވުން  .1
ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއަށް ނުކުންނަ އަދި ހަރަކާތްތެރިވާ އަންހެނުން މަދުކަން  .2
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 : ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދިގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަކަން ހޯދާދިނުން  61ޕޮލިސީ 

 

 

 ގޭގައިތިބެގެން ާއމްދަނީ ހޯދޭނެ ފުރުސަތު ތަނަަވސްކޮށްދީ ވިޔަފާރިތައް ކުރެވޭނެ ގޮތައްތައް ފަހިކޮށްދިުނން : 61.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 : 61.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އަންހެނުންަނށް އާމްދަނީ ހޯދޭނެ 
މަސައްކަތްތައް ދަސްކުރުމަށް 

 ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިުނން 

އަންހެން ކަނބަލުންަނށް އެންމެ  :61.1.1ހަރަކާތް 
ށުގަިއ ތިބެގެން ފުރިހަމަ ބޭނުންތެރި ދާއިރާތަކުން ރަ

ކުރެވޭނެ ކޯސްތަކާއި، ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް 
ހިންގުމަށް އެކުލަވާލެވޭ ތާވަލާއެްއގޮތަށް ކުރިއަށް 

 ގެންދިއުން 

 އ.ތ.މ ކޮމިޓީ ކައުންސިލް     
 ތޮއްޑޫ މަމްސް އެންޖީއޯ 

އަންހެން ކަނބަލުންަނށް  :61.1.2ހަރަކާތް 
ފުރުޞަތު ތަކާއި އްމު ހިޙާއްސަކޮށް ހުރި މު

އް ކޮންމެ މޯޓިވޭޝަނަލް ސްޕީކާރ ސެޝަނެ
އަހަރެއްގެވެސް އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި، ގުޅުވައިގެން 

  ކުރިއަށް ގެންދިއުން

 އ.ތ.މ ކޮމިޓީ ކައުންސިލް     
 ތޮއްޑޫ މަމްސް އެންޖީއޯ 
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 ބެލެހެްއުޓން ހިްނގުން ހަުރަދާނކުރުމާިއ އިދާީރ ަކންކަްނ 
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ގިނަ ދުވަސްވެ ބާވެފައިވާ އިމާރާތެކެވެ.  ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޮތުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ އިމާރާތަކީ
އަދި އިމާރާތުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަންވެސް ހުރުމާއެކު މުއައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތުގެ 

އަދި މުއައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމާއި، އެކި ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި އެހެނިހެން  މާހައުލެއްނެތެވެ.
 ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއައްޒަފުންނެއް ނެތެވެ.  މުއައްޒަފުންވެސް

އްގޮތަށް މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތް ފަސޭހަކަމާއެކު ދިނުމަށްޓަކައި ޒަމާނާއެ
 މަސައްކަތްތައް ބަދަލުކޮށް ޑިޖިޓަލައިޒްކުރެވިފައެއް ނެތެވެ.
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 : ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުނ62ް ޕޮލިސީ

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިމާރާތް ބައުވެ ޖާގައިދަތިކަން ކުރުން  .1
 މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މާޙައުލެއްނެތުން  .2
 ޒަމާނީ އެކި ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ނުލިބުން  .6
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 : ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން 62ޕޮލިސީ 
 
 

 ޓާގެޓްތައް:

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލެއް  އަދި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ނަށް އަދި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްަތކަށް: މުއައްޒަފުނ62.1ްޓާގެޓް 
 ޤާއިމްކުރުން

 ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން: 62.2ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ކައުންސިލް  :62.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އިދާރާގެ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް 

 ތަރައްޤީކުރުން

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ  :62.1.1ހަރަކާތް 
ބަޖެޓުން އިމާރާތެއްކުރުމަށް ހުށަެއޅުމާއި، އިމާރާތް 

 ހަމަޖެހޭތޯ މަސައްކަތްކުރުން

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  ކައުންސިލް     
 އޮތޯރިޓީ

މިހާރުގެ އިމާރާތަށް ގެންނަންޖެހޭ  :62.1.6ހަރަކާތް 
 ބަދަލުތައް ގެނައުމާއި، ކުދި މަާރމާތުތައް ކުރުން

  ކައުންސިލް     

ކައުންސިލްގެ ބޭނުންތަކަށް ހޯދާ  :62.1.4ހަރަކާތް 
 ވެހިކަލްތައް ބޭއްވުމަށް ގަރާޖެއް ހެދުން 

       

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ 
 ވަސީލަތްތައް ހޯދުން 

ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ  :62.1.4ހަރަކާތް 
މެޝިނަރީޒް، އިކްވިޕްމަންޓްސް، ފަރނީޗަރފަދަ 

 ހަރުމުދާ ހޯދުމާއި، މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

  ކައުންސިލް     



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ބޭނުންވާ  އިދާރީ މުއައްޒަފުން :62.1.4ހަރަކާތް 
 ދާއިރާތަކަށް ހޯދުން 

  ކައުންސިލް     

 :2.62ސްޓްރެޓަޖީ 
ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންަނންޖެހޭ 

އެންމެހާފައިސާއާއި، 
ޚިދުމަތްތަކަށް އެދި ހުށައަޅަންޖެޭހ 

ފޯމްތައް އޮންލައިންކޮށް 
 ހުށައެޅޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

ކައުންސިލް ވެބްސައިޓްގައި  :62.2.1ހަރަކާތް 
 ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭ ހިމެނުން 

  ކައުންސިލް     

  ކައުންސިލް      ކައުންސިލްއެޕް ތަޢާރަފްކުރުން :62.2.2ހަރަކާތް 

ޚިދުމަތްތަކަށް ރައްޔިތުން  :62.2.6ހަރަކާތް 
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

  ކައުންސިލް     
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 : އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުނ66ް ޕޮލިސީ

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 

 ރެކޯޑްތައް މެނުއަލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ދިއުން  .1
 ރެކޯޑްތައް ފަސޭހައިން ބަލާލެވޭނެގޮތެއް ނެތުން  .2
 ގެމެން ޕޯޓަލްގެ ޚިދުމަތް އަދި އެންމެ އެދެވޭގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރަން ނުފެށުން  .6
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 ބެލެހެއްޓުން : އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު 66ޕޮލިސީ 
 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެއްގައި ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓޭނެ ަވސީލަތް ޤާއިމްކުރުން: 66.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 
22

26
 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ވިހާ،  :66.1ސްޓްރެޓަޖީ 
މަރުވާގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމަށް 
ސޮފްޓްވެއަރއެއް ބޭނުންކުރަން 

 ފެށުން 
 

ސަރުކާރުގެ ވިއުގައިގެ ތެރޭގައި  :66.1.1ހަރަކާތް 
 ގެމެން ޕޯޓަލް ބޭުނންކުރުންހިމެނޭ 

  ކައުންސިލް     

ގެ އިތުރުން ވިހާ، ގެމެން ޕޯޓަލް :66.1.2ހަރަކާތް 
އް ސޮފްޓްވެއަރ އެ ޑްތައް ބެލެހެއްޓޭނެރިކޯ މަރުވާގެ

 ހޯދުމާއި، ބެލެހެްއޓުން 

 ކައުންސިލް     
 
 

 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 : ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުނ64ް ޕޮލިސީ

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 

 ބައެއްކަހަލަ ތަފާސްހިސާބު ނެގިފައިހުރި ނަމަވަސް އަޕްޑޭޓް ނުކޮށްހުރުން  .1
 އާއްމުކޮށް ފެންނަންނެތުން ތަފާސް ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު  .2
 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުން : 64ޕޮލިސީ 
 
 

 ޓާގެޓްތައް:
 ފެންނަން ހުރުން  ރަށުގެ ތަފާސް ހިސާބު އަދާހަމަކޮށް ފަސޭހައިން: 64.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :64.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ތަފާސްހިސާބު ނަގައި 

ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން 
 ހަރުދަނާކުރުން

ތަފާސް ހިސާބު ބަލަހައްާޓނޭ  :64.1.1ހަރަކާތް 
 މުއައްޒަފަކު ހޯދުން

  ކައުންސިލް     

ތަފާސް ހިސާބުތައް  :64.1.2ހަރަކާތް 
ރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ތާވަލެްއހަދާ އެއަށް އަދާހަމަކު

 އަމަލުކުރުން

  ކައުންސިލް     

ތަފާސް ހިސާބުތައް ކައުންސިލްގެ  :64.1.6ހަރަކާތް 
ވެބްސައިޓާއި، ޒަމާނީ ވަސީލަތްަތއް މެދުވެރިކޮށް 

 ކުރުން  ފެންނާނެެހން އަދާހަމަ

  ކައުންސިލް     

 
  

 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރުމާއި : 66 ޕޮލިސީ
 ބެލެހެއްޓުން

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 

 ޚިދުމަތްތަކުގެ އެސް.އޯ.ޕީ އަށް ޢަމަލުނުކުރެވުން  .1
 ޚިދުމަތްތައް ދިނުން ޒަމާނާއެއްގޮތަށް ތަރައްޤީވެފައިނެތުން  .2
 

 
 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

161 
 

 info@thoddoo.gov.mv:އީމެއިލް    ، 2222666ން:ފޯ

 ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން : ކައުންސިލުން ދޫކުރާ 66ޕޮލިސީ 
 
 

 ޓާގެޓްތައް:
 ޚިދުމަތްތައް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ލިބުމުގައި ފަސޭހަގޮތްތައް ހޯދައިދިނުން : 66.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :66.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 އިދާރީ ކައުންސިލްގެ
 ހަރުދަނާކުރުން މަސައްކަތްތައް
 ޒަމާނާއެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް

 ތަރައްޤީކުރުން  ،ބަދަލުކޮށް

ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ އެސްއޯޕީ  :66.1.1ހަރަކާތް 
ރައްޔިުތން މުއައްޒަފުންނާއި، ތަކަށް 

 އަހުލުވެރިކުރުވުން

  ކައުންސިލް     

ޚިދުމަތްތަކަށް އެދޭ ފޯމްތައް އަދި  :66.1.2ހަރަކާތް 
ވެބްސައިޓް ޚިދުމަތްތަކަށް އެދެވޭނެގޮތް ކައުްނސިލްގެ 

 މެދުވެރިކޮށް ކުރެވެން ހުރުން

  ކައުންސިލް     

ހުއްދަތަކާއި، ރަޖިސްޓްރީތައް  :66.1.6ހަރަކާތް 
ބެލެހެއްޓޭނެ ހަރުަދނާ ފައިލިންގ ސިސްޓަމެއް 

 ބޭނުންކުރުން 

  ކައުންސިލް     

 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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: ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް 62 ޕޮލިސީ
 ބެލެހެއްޓުން

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 

 ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ނުބެލެހެއްޓުން  ރަށުގެ ރަސްމީ އަދި .1
 
 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން : ރަށުގެ 62ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތަކާއި، ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބެލެެހއްޓުން  :62.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ކައުންސިލް  :62.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އިދާރާގައި ލިޔެކިޔުން 

ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ 
 ވަސީލަތްތައް ހޯދުން 

އަރުޝީފުކޮށް ލިޔުންތައް  :62.1.1ހަރަކާތް 
ބަހައްޓާނޭ ަތނެއްހެދުމާއި، އެަތަނށްބޭނުންވާ 

 ވަސީލަތްތައް ހޯދުން 

  ކައުންސިލް     

ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން  :62.1.2ހަރަކާތް 
އާއްމުކުރެވޭ ކަހަލަތަކެތި ފެންނަޮގތަށް ކައުންސިލް 

  އިދާރާގެ އެތެރޭގައި ފްރޭމްކޮށް ބެހެއްޓުން

  ކައުންސިލް     

ރަސްމީ އަދި ޤަދީމީ  :62.1.6ހަރަކާތް 
ކަހަލަތަކެތި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އާއްމުކުރެވޭ 

 ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓަށް އަދާަހމަކުރުން

  ކައުންސިލް     

 
 
 
 



 އަރިއަޮތޅު އުތުުރުބރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ             2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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: ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު 66 ޕޮލިސީ
 ރަނގަޅު ކުރުން

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި

 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން މަދުވުން މުއައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމާއި، ތާޒާކުރުމުގެ  .1
 މަތިކުރުމުގެ ތަމްރީން އަދި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ނެތުން  މުއައްޒަފުންގެ ފެންވަރު .2
 މުއައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަން ނުކުރުން  .6
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 ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުން ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ : 66ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 : ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކޮންމެ މުއައްޒަފަކީވެސް ފެންވަރު ރަނގަޅު މަލްޓި ޓާސްކިންގ މުއައްޒަފަކަށް ހެދުނ66.1ްޓާގެޓް 

 ދުންޝަުއޤުވެރިކަން އުފެއްލޯބި ޖެއްސުމާއި، މުއައްޒަފުން މަސައްކަތަށް : 66.2ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

އެކި  :66.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ދާއިރާތަކުން މުއައްޒަފުން 

 ތަމްރީން ކުރުން
 

ސީ.އެސް.ޓީ.އައި ގައި ހިންގާ  :66.1.1ހަރަކާތް 
ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކޯސްތަކާއި، ތަމްރީން 

ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިިދނުމާއި، 
 ބައިވެރިކުރުން

 ސީ.އެސް.ޓީ.އައި  ކައުންސިލް     

ކައުންސިލްގެ އެކި ޔުނިޓްތަކުގައި  :66.1.2ހަރަކާތް 
 މަސައްކަތް ކުރުވުންހުރިހާ މުއައްޒަފުންވެސް 

  ކައުންސިލް     

އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ނަމޫނާ  :66.1.6ހަރަކާތް 
 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބޭނެގޮްތ ހަމަޖެއްސުން

  ކައުންސިލް     

 :66.2ސްޓްރެޓަޖީ 
މުއައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ 

 އަގުވަޒަންކުރުން
 

މުއައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ  :66.2.1ހަރަކާތް 
 ފޯވަހި ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

  ކައުންސިލް     

އެންމެ ރަގަޅު މުއައްޒަފެއް  :66.2.2ހަރަކާތް 
އުޞޫލުގެ ދަށުން  މަށް އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައި،ހޮވު

 ކައުންސިލްގެ ނަމޫނާ މުއައްޒަފު ހޮވުން 

  ކައުންސިލް     
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 މޮނިޓަރިންގ ފްރޭމްވަރކް 
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 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން މޮނިޓަރކުރުން
ނިޔަލަްށ ކުރުމަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ހަރަކާތްތައް ހިންގުަމްށ ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓްތައް  2226އިން  2221

މިގޮތުން އަހަރުން އަހަރަށް  ހާސިލުކުރެވޭ މިންވަރު މޮނިޓަރކުރުމާއި އިވެލުއޭޓްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއާއި ފައިނަލް ރިވިއު ހެދުމުގައި ގެންގުޅޭނެ  ،ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހިނގަމުންދާޮގތް ބެލުމާއި

 މިންގަނޑުތަކާއި ޓާގެޓްތައް ހިެމނޭ ފްރޭމް ވޯކް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްވާ މިންވަރު 

 ބަލާނޭ މިންގަނޑު 
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/ ޒިންމާވާ ސެކްޝަން 
 ފަރާތް 

 މޮނިޓަރކުރާ ތާރީޚު 
(ބޭސްލައިން )މިހާރުގެ ހާލަތު   ޓާގެޓްތައް  

22
22

 

22
26

 

22
24

 

22
26

 

22
22

 

  ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުން  :1 ޕޮލިސީ 
އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް 
އެންޑް މުނިސިޕަލް 

ޔުނިޓްސަރވިސަސް   

އަލަށްފެން ހޮޅި ގުޅަންބޭުނންވާ ަފރާތްތަކަށް      
 އެކަންކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ފަހިވެފަިއނެތުން 

ވަނަ އަހަރު  2226އާރޯ ޕްލާންޓްއިން ދޫކުރާފެން  :1.1ޓާގެޓް 
 ނިމުމުގެ ކުރިން ރަށުގެ ހުރިހާ ހިސާބުތަކަށް ފޯރު ކޮށްދިނުން 

ފިޔަވާ، އާރް.އޯ ކެއިންބުއިމަށް ރަށުގެ މަދުބަޔަކު      
 ޕްލާންޓުން ދޫކުރާފެން ޭބނުންނުުކރުން

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރަށުގެ ހުރިހާ  2222 :1.2ޓާގެޓް 
ގޭބިސީއެއްގައި އާރޯ ޕްލާންޓްއިން ދޫކުރާފެން ބުއިމަށް 

 ބޭނުންކުރުން 
  ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން :2 ޕޮލިސީ 

ޔުނިޓްމުނިސިޕަލް  ތޮއްޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް  :2.1ޓާގެޓް  ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރަށުގައި ޤާއިމްވެފައިނެތުން       
ތަޢާރަފްކޮށް ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ަސރުކާރުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓް 

ވަަނ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2226ނިންމުމަށް ބާރުއަޅާ 
 ފޯރުކޮށް ދިނުން  ހުރިހާ ގޭބިސީއަކަށް ޚިދުމަތް

 ދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  :6 ޕޮލިސީ 
އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު       މުނިސިޕަލް ޔުނިޓް

ޔިތުންެގ ހޭލުންތެރިކަން ދަށްވުމާއި، އެކަމަށް ރައް
ހަކަތައަްށ ބޮޑު ކަރަންޓާއި ކުޑަވުމާއި، 
 ހޭދައެއްކުރުން

ކަރަންޓަށް  ނާއި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުންއްޔިތުންރަ :6.1ޓާގެޓް 
ކުރާ ހޭދަމަދުކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިިވ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓްލިބޭނެޮގތް 

 ފަހިކޮށްދިނުން 
 

 ގާއިމްކުރުންއެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް  :4 ޕޮލިސީ 
އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް 
އެންޑް މުނިސިޕަލް  ރަށުގައި އުފެދޭކުނި ރައްކާތެރިގޮތުގައި ނައްތާލެވޭނެ      

ކުނިކޮށްޓެއް  ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު
"ވޭސްޓް މެނޭޖް" ހަގީގީމާނާގައި ފަންނީ މާހިރުންގެ  :4.1ޓާގެޓް 

ވަނަ އަހަރު  2222ތަޖުރިބާ އާއި އަދި މެޝިނަރީޒް އާއިއެކު 
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 ޤާއިމްވެފައިނެތުމާއި، ސަރވިސަސް ޔުނިޓް
ކުނިނައްތާލުމަށް ކައުންސިލްގެ ަބޖެޓުން ބޮޑު 

އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ހޭދައެއްކުރި ނަމަވެސް 
 ފެންވަރަކަށް ކުނިނައްތާުނލެވުން 

ނިމުމުގެ ކުރިން "ޒީރޯވޭސްޓް" ހާސިލްކުރާ އެންމެފުރަތަމަ 
 މެނުން ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އއ.ތޮއްޑޫ ހި

 މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  :6 ޕޮލިސީ 
އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް 
އެންޑް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

މަގުތައް އަޑިކުޑަންވެ، ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި      
މަގުތަކުގައި ހިނގާ ިބނގާވެ އުޅުމަށް  ފެންބޮޑުވެ
މަގުމައްޗަށް ގޭގެ ފުރާޅުތަކުގެ ފެން އަދި  ދަތިވުން

 އަންނަގޮތަށް ހުރުން 

ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅެލަން ފަސޭހަ ރައްކާތެރި  :6.1ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރު  2226މަގުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ރަށުގެ މަގުތައް 

 ނިމުމުގެ ކުރިން ހެދުން 

 ފާލާމާއި ފެރީޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެއްޓުން  ،ބަނދަރާއި :2 ޕޮލިސީ 
ސޯޝަލް އިކޮނޮމިކް، 

އެންޑް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ބަނދަރު މަރާމާތުނުކުރެވޭވަރަށް ހަލާކުވެފައިވުމާއި،      
 ދުމަތް ލިެބންނެތުން ޒަމާނީ ބަނދަރެއްގެ ޚި

ސަރުކާރުގެ ޒަމާނީ ބަނދަރާއެކު ރައްޔިތުންނަށް  :2.1ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2224ޕޯޓް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް 

 ދޭންފެށުން ކުރިން 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއެކު ލަފާފުރުމަށް  :2.2ޓާގެޓް  އިރުވައި މޫސުމުގައި ބަނދަރު ބޭނުން ނުކުރެވުން      
 ރައްކާތެރިކަން ލިބޭ ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން 

 ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން  :6 ޕޮލިސީ 
އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް 
އެންޑް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ތަރުތީބުވެފައިވާ އިންތިޒާމް ތަކެއްގެ ދަށުން  :6.1ޓާގެޓް  ތިޒާްމތަކެއް ހަމަޖެހިފައިނެތުން ތަރުތީބުވެފައިވާ އިން     
 ޤަބުރުސްތާނުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮްށދިނުން 

ނިމުމުގެ ވަނަ އަހަރު  2222ޤަބުރުސްތާނުގެ ޖާގަ  :6.2ޓާގެޓް  ޤަބުރުސްތާނުގެ ޖާގަ ކުޑަވުން      
 ކުރިން އިތުރުކުރުން

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން  :8 ޕޮލިސީ 
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އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް 
އެންޑް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

އައުޓްސޯސް ކޮށްގެންނާއި، މުއައްޒަފުންލައިގެން      
ކުރެވޭނެ ސާފުތާހިރު އަދި ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުން  :8.1ޓާގެޓް  މިސްކިތްތައް ބަލަހައްޓަމުންދިުއން 

 ތަނެއްގެ ގޮތުގައި މިސްކިތްތައް ބޭއްވުން 

ބައެއް މިސްކިތްތަކަށް ހޫނުގަދަުވން އަދި ދޮރުތައް      
ބަންދުނުކުރެވޭީތ، ހިރަފުސްވެ އަވަސް އަވަހަށް  

 ސާފުކުރަންޖެހުން
މިސްކިތްތައް ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްހަމަޖެހޭ  :8.2ޓާގެޓް 

ހޯދައިދިުނމާއި، މިސްކިތުގެ އެތެރެ އަދި ފަސޭހަގޮތްތަކެއް 
 ސާފުކޮށް ބޭއްވުމަށް މަގުފަހިކޮށްިދނުން 

ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 
މަސްޖިދުލް އިނާރާ ބާވެ، ގިނަުދވަސް ވުމުން       ޔުނިޓް

 އަލުން މަރާމާތުކުރަން ޖެހިފައިުވން
ގިނަދުވަސްވެފައިވާ މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރުމުގެ  :8.6ޓާގެޓް 

އަލުން މިސްކިތް ބިާނކޮށްގެން ޒަމާނީފެންވަރުގެ  ބަދަލުގައި
 މިސްކިތްތައް އިތުރުކުރުން

 ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްުޓން :9 ޕޮލިސީ 
އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް 
އެންޑް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

މާޢީ ސަރަހައްދުތަކާއި، މަގުތައް ކޮންޓްރެކްޓް އިޖްތި     
ސާފުތާހިރުކޮށް ބަަލަހއްޓަމުން އުޞޫލުން 
 ގެންދިއުން 

ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށާއި، ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ  :9.1ޓާގެޓް 
ފަރާތްތަކުން ރީތި ސާފުތާހިރު ަރށެއްގެގޮތުގައި ތޮއްޑޫ 

 ބަލައިގަތުން 

އުޞޫލެއްނެތި ތަކެތި މަގުތަކުގައި އެއްވެސް      
 ބަހައްޓަމުން ދިއުން 

ސާފްތާހިރު ހުސް މަގުތަކެއްގެ ގޮތުގައި މަގުތައް  :9.2ޓާގެޓް 
 ބޭއްވުން 

 މަގު ހެދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން  :12 ޕޮލިސީ 
އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް 
އެންޑް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި      
އުޅުމަށް ހިތްފަސޭހަ މަގުތަނެއް  ،ހިނގާބިގާވެ :12.1ޓާގެޓް  މަގުތައްއޮތުން 

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނިންމުން  2224ހަދައި 

ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ކަރަންޓް ނެްޓވޯކެއް މަގުތައް      
ނެޓްވޯކެއް މަގު ބައްތީގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު އާ  :12.2ޓާގެޓް  ދިއްލުމަށްޓަކައި އަޅާފައިވުން 

 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން އަޅާ ނިންމުން 2226

މަގުތައް ދިއްލުމަށް ކައުންސިލް ބަޖެޓުން ބޮޑު      
ހުރިހާ މަގުބައްތިއެއް ސޯލާ އެނާރޖީ ބައްތިތަކަށް  :12.6ޓާގެޓް  ހޭދައެއްކުރުން

 ބަދަލުކޮށް ކަރަންަޓށްކުރާ ޚަރަދު ކުޑަކުރުން
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 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމްޮކށް ބެލެހެއްުޓން  ،މަރުކަޒުތަކާއިއިޖްތިމާޢީ  :11 ޕޮލިސީ 
އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް 
އެންޑް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ޖާގަ ކުޑަވުމާއި،      
ފިޔަވައި އިތުރު އިންޑޯ ކުޅިވަރެއް  ބެޑްމިންޓަން

 ކުޅެވެންނެތުން 
އިންޑޯ ކުޅިވަރުތައް ކުޅެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ  :11.1ޓާގެޓް 

ގޮތުން އިންޓަޭނޝަނަލް މުބާރާްތތައް ބޭއްވޭނެ ފެންވަރުގެ 
ވަނަ އަހަރު  2226ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕެކްސް ސެންޓަރެއް 

 ނިމުމުގެ ކުރިންއެޅުން

 ހެއްޓުން ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެ :12 ޕޮލިސީ 
އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް 
އެންޑް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ދަނޑުތައް ބެލެހެއްުޓން އެކަށީގެްނވާ ގޮތެއްގައި      
 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަނޑުތައް ބެލެހެއްޓުން  :12.1ޓާގެޓް  ކުރިއަށް ނުދިއުން

 އެކި ކުޅިވަރު ދަނޑުތައް މަރާމާތުކުރަން     
 ޖެހިފައިވުން 

ފެންވަރު ރަގަޅު ކުޅިވަރު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއެއް  :12.2ޓާގެޓް 
 ތަރައްޤީކުރުން

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޕާކްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި،  :12.6ޓާގެޓް  ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ތަރައްޤީކޮށްފައިނެތުން      
 ޒަމާނީ ޕާކްތައް ތަރައްޤީކުރުން

 ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ  :16 ޕޮލިސީ 
އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް 
އެންޑް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ހަރަކާތްތައް  ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ     
ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގައި ރާއްޖޭގައި  :16.1ޓާގެޓް  ހިންގަމުންދިއުން 

 ނަންހިނގާ ރަށަކަށްުވން 

އިތުރުކުރަން ޖެހިފައިވުންއާކުޅިވަރުތައް       އެ ކުޅިވަރުތައް އާކުޅިވަރުތައް ތަޢާރަފްކޮށް،  :16.2ޓާގެޓް  
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2222ކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް 

 ހަމަޖެއްސުން

 ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުން  :14 ޕޮލިސީ 
އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް 
އެންޑް މުނިސިޕަލް  ލައިބްރަރީގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ  :14.1ޓާގެޓް  ރަށުގައި ލައިބްރަރީއެއްނެތުން      

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޒަމާނީ  2224ގޮތަކަށް 
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 ވަސީލަތްތަކާއެކު ލައިބްރަރީއެއްގެ ޚިދުމަތް ދިނުން ސަރވިސަސް ޔުނިޓް
 އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  ،ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ :16 ޕޮލިސީ 

އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް 
އެންޑް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ      
 ގޮތެއް އިންތިޒާމްވެފައިނެތުން 

މަދުކުރުމާއި، އަނިޔާ ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް  :16.1ޓާގެޓް 
 ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެީހތެރިކަން ިލބިގެންދިއުން 

 ޤާއިމްކުރުން  ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީުހންނަްށ އެހީތެރިވެދީ އެ މީހުން ބަލަހަްއޓާނެ ނިޒާމް :12 ޕޮލިސީ 
އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް 
އެންޑް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ      
 ގޮތެއް އިންތިޒާމްވެފައި ނެތުން 

ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން، ކުޑަކުދިން،  :12.1ޓާގެޓް 
ޢުމުރުން ދުވަސްވީމީހުންނަށް އެީހތެރިވެ ދިނުމަށް ޚިދުމަތްތައް 

 ތަޢާރަފްކުރުން 

 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން :16 ޕޮލިސީ 
ޕަލް ޔުނިޓްމުނިސި ތަރުތީބުވެފައިވާ އިންތިޒާްމތަކެއް ފުރިހަމައަށް       

 ހަމަޖެހިފައިނެތުން 
ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ކުރުން އިތުރަށް  :16.1ޓާގެޓް 

 ތަރައްޤީކުރުން

 އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން :18 ޕޮލިސީ 
އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް 
އެންޑް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ޖަމިއްޔާތަކަށް ބާރުވެރިކަން ހޯދައިދިނުމާއި،  :18.1ޓާގެޓް  ޖަމިއްޔާތައް އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ނުހިންގުން      
 ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދީ، ހިންގުުމގައި އެހީތެރިކަން ދިނުން 

ހީނަރުވެ، އެއްބައިވަންތަކަން އިޖްތިމާޢީ ގުޅުންތައް      
 ނެތުން 

އެއްބައިވަންތަ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ރަށުގެ މުޖުތަމަޢު  :18.2ޓާގެޓް 
 ބޭއްވުން 

 ޤާނޫނާ އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިްނތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން :19ޕޮލިސީ 
އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް 
އެންޑް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ރަށުން ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް  :19.1ޓާގެޓް  ރަށުގައި ތިބެގެން ލައިސަންސް ިލބޭނެގޮތް ެނތުން      
 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދިނުން 

އެއްވެސް ތަރުތީބެއްނެތި މަގުތަުކގައި ދުއްވާތަކެތި       ވެހިކަލް ޕާކްކުރާނޭ ރަނގަޅު އިންތިޒާމެއް  :19.2ޓާގެޓް 
 ހަމަޖެއްސުން
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 ބަހައްޓަމުން ދިއުން 

ގޮތުގެ މަތިން އިންތިާޒމްކޮށް ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ  :22 ޕޮލިސީ 
 ބެލެހެއްޓުން 

ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 
ހުރިހާ ވިޔަފާރިތައް ޤަވާޢިދުން އިންސްޕެކްޓްކޮށް،       ޔުނިޓް

ރަށުގައި ހިންގާ ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކަކީ ޤާނޫނާއި  :22.1ޓާގެޓް  މޮނީޓަރ ނުކުރުން 
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހިންގާ ވިޔަފާރިއެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން

 ހަރަކާތްތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ަހރަކާތްތައް ހުއްޓުވުން ގޭންގު  :21 ޕޮލިސީ 
އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް 
އެންޑް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ގިނަ ޒުވާނުންނަކީ މިފަދަ ކަންަކމުގެ މަޢުލޫމާތުތައް      
ރާއްޖޭގެ މުޖުތަމަޢަށް ނުކުންނަ ޒުވާނުންނަކީ  :21.1ޓާގެޓް  ލިބިފައިނުވާ ބަޔަކަށްުވން 

 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަަކށް ތަބާވާ ަބޔަކަށް ހެދުން

ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުލިބޭ ަކންކަން      
 ރަށުތެރޭގައި ހިގަމުންނުދާކަން 

އެންޓި ޓެރަރިޒަމް ޤާނޫނުގެ ދަށުން  :21.2ޓާގެޓް 
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ހަރަކާތެއް 

 ނުދިނުން ހިންގިޔަ 

 ށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން ރަ :22 ޕޮލިސީ 
ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 

ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ       ޔުނިޓް
ރަށުގެ މުހިއްމު  މަށްރަށުތެރޭގެ ރައްކާތެރިކަ :22.1ޓާގެޓް  ފުލުހުންނާިއ، ވަޞީލަތްތައް ެނުތން

ވަނަ  2222ސީސީޓީވީ ކެމެރާ  62ހިސާބުތަކުގައި މަދުވެގެން 
 އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން ހަރުކުރުން

 އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން :26 ޕޮލިސީ 
ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 

އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިޖެއްސުމާއި، ދީން       ޔުނިޓް
ގޮތެއްގައި ކުރިއެރުވުމުގެ މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ 

 ނުކުރެވުން
 ،ރައްޔިތުންނަކީ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ :26.1ޓާގެޓް 

 އަހުލުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުން 

ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 
ޢީދު ދުވަސްތައް ރަށު ފެންވަރުގައި ފާޙަގަ       ޔުނިޓް

 ނުކުރުން
ދެ ޢީދު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާއި، އުފާފާޅުކުރުމުގެ  :26.2ޓާގެޓް 

 ޖީލުތަކަށް ދެމިގެންދިުއންކަންކަން 
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ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 
ދާއިރާއިން ތަމްރީންވުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން       ޔުނިޓް

ނެތުމާއި، މިފަދަ ކަންކަމުގައި ަހރަކާތްތެރިވާ 
 މީހުން މަދުވުން 

ދީނީ ކަންކަމަށް ރައްޔިތުން ޝައުޤުވެރިކުރުމާއި،  :26.6ޓާގެޓް 
 އެފަދަ ކަންކަމަށް ހިތްވަރު ދިނުން 

 ރަނގަޅު ޕްރީސްކޫލްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން  :24 ޕޮލިސީ 
ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 

ޕްރީސްކޫލް ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް މަދުވެގެން  :24.1ޓާގެޓް  ތަމްރީންވެފައިވާ ޓީޗަރުން ނުލިުބން      ޔުނިޓް
 ފަރާތެއް ތަމްރީން ކުރުން 4

ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 
ޕްރީސްކޫލް އަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަ  :24.2ޓާގެޓް  އިމާރާތައް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަްއ ނެތުން       ޔުނިޓް

 ކުރުން

ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 
ތަރައްޤީވެފައިވާ ޒަމާނީ ޕްރީސްކޫލެއްގެ ޚިދުމަތް       ޔުނިޓް

 ނުލިބުން 
ޑޭކެއާ ޒަމާނާއި އެއްގޮތަށް ޕްރީސްކޫލްގެ ހިދުމަތް  :24.6ޓާގެޓް 

 އަށް ބަދަލު ކުރުން 

 ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިުކރުން :26 ޕޮލިސީ 
ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 

ކި ދާއިރާތަކުން މަސައްކަތްތެރިންނާއި، އެ      ޔުނިޓް
 ފަންނުވެރިން މަދުވުން 

ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތެރިންތަކެއް ރަށުގައި  :26.1ޓާގެޓް 
 އުފެއްދުން

ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 
މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭނެ ތަންތަނާއި،       ޔުނިޓް

 ވަޞީލަތްތައް ނެުތން 
ކޯސްތަކާއި، ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް  :26.2ޓާގެޓް 

 ހިންގުމަށް އުމްރާނީ ވަޞީލަްތތަްއ ތަރައްޤީ ކުރުން

ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 
ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ތަޢްލީމާއި، ހުނަރު       ޔުނިޓް

 ރަށުގައި ތިބެގެން ިލބޭނެގޮްތތައް ނެތުން 
ރަށުގައި ތިބެގެން ދެމެހެއްޓެނިވި އިތުބާރުިހފޭ  :26.6ޓާގެޓް 

 ގޮތަކަށް ތަޢްލީމް ިލބޭނެގޮތް ހަަމޖެއްސުން

 ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން :22 ޕޮލިސީ 
ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 

ތަޢްލީމާއި، ހުނަރު ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް       ޔުނިޓް
ސްކޫލުނިންމާ ދަރިވަރުންނަކީ އަމަލީ މައިދާނަށް  :22.1ޓާގެޓް  ރަށުގައި ތިބެގެން ިލބޭނެގޮްތތައް ނެތުން 

 ތައްޔާރު ކުދިބަޔަކަށް ހެދުން



 އަރިއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ތޮއްޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ           2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

176 
 

 info@thoddoo.gov.mv:އީމެއިލް    ، 2222666ން:ފޯ

 ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުންގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް  :26 ޕޮލިސީ 
ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 

ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްދާ މިފަދަ       ޔުނިޓް
 ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދިުއން

އިތުރު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންނަށް  26.1ޓާގެޓް 
 އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުން

 ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާއިދިނުން  :28 ޕޮލިސީ 
ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 

ތަޢްލީމާއި، ހުނަރު ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް       ޔުނިޓް
ތިބެގެން ިލބޭނެގޮްތތައް ނެތުމާއި، ރަށުގައި 

 ފަންނުވެރިން މަދުވުން 
ކޮންމެ ރައްޔިތަކީވެސް އަމަލީ މައިދާނުގައި  :28.1ޓާގެޓް 

ިހންގުންތެރި ޖަމިއްޔާތައް އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ނުހިންގުން
 ބަޔަކަށް ހެދުން 

 ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން އާއި ޞިއްޙީ ( ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ)އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ  :29 ޕޮލިސީ 
ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 

ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް       ޔުނިޓް
ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޕްރައިމަރީ ހެލްތް  :29.1ޓާގެޓް  ބޭނުންވާ ފަްނނީ މުއައްޒަފުންނެުތން

އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ވަނަ  2222ކެއަރގެ ޚިދުމަތް 
 ދޭންފެށުން 

ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 
ދަރިމައިވުމުގެ ޞިއްޙަތާގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން       ޔުނިޓް

 ކުޑަވުން
ދަރިމައިވުމުގެ ޞިއްޙަތާ ގުޅުންހުރި އެންމެހާ  :29.2ޓާގެޓް 

ކަންކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގަިއ ބެލެހެއްޓުމާއި، ޚިދުމަތް 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 
ރަށުން އަލްޓްރާ ސައުންޑް ސްކޭންގެ ޚިދުމަތް       ޔުނިޓް

 ނުލިބުން 
ޕޯޓަބަލް އަލްޓްރާ ސައުންޑް ސްކޭންގެ ޚިދުމަތް  :29.2ޓާގެޓް 

 ރަށުގައި ތިބިގެން ިލބޭނެ އިންތިާޒމް ހަމަޖެއްސުން

 ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ހާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުވާ، ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ، އާބާދީ އެއް އުފެއްދުންދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުން  :62 ޕޮލިސީ 
ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 

ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު ކަސްރަތުކޮށްލެވޭނެ       ޔުނިޓް
ޝައުޤުގުވެރިކަމާއެކު ފޫހިކަމެއްނެތި  :62.1ޓާގެޓް  މާހައުލެއް ޤާއިމްވެފައިނެތުން 

 ކަސްރަތުކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުން

ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 
ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށް ރައްޔިޔުންގެ       ޔުނިޓް

 ހޭލުންތެރިކަން ެނތުން 
ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބި މީހުންދިރިއުޅޭ  :62.2ޓާގެޓް 

 މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުން 

 ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަުދކުރުން :61 ޕޮލިސީ 
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ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލްކުރުމާގުޅޭ ޤާނޫނު  :61.1ޓާގެޓް  ދުންފަތުގެ ޤާޫނނަށް އަހުލުވެރިުނވުން      ޔުނިޓް

 ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކަންކަން ހަރުަދނާކުރުން

ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 
ހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށް ބޭނުން ޅަދު      ޔުނިޓް

ނުކުރަންވީ ތަކެއްޗާއި ދުރުހެލިވުމަށް 
 ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުން 

ފައިދާހުރި ކާނާ ބޭނުންކުރުން އިތުރުވެ، ދުޅަހެޔޮ  :61.2ޓާގެޓް 
ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބި ރައްޔިތުންަތކެއް ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމައެއް 

    ނާކުރުންބި

 ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެިތ ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން  :62 ޕޮލިސީ 
ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 

މަދިރިއާލާވާ ފަދަ ތަންތަން ނަްއތާލުމުގައި       ޔުނިޓް
ރައްޔިތުންތަކެއް ފަރުދީ ޒިންމާތައް އަދާކުރާ  :62.1ޓާގެޓް  ފަރުދީޒިންމާ އަދާނުކުރެވުން

 ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުތަކުގައި އަށަގެންނެވުން 

ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 
ޞިއްޙީހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް       ޔުނިޓް

 ނުހިންގުން 
ޞިއްޙީގޮތުން ހޭލުންތެރިވެފައިވާ މުޖުތަމައެއް  :62.2ޓާގެޓް 

 ބިނާކުރުން 

 ނުރައްކަލުން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުންމަސްތުވާތަކެތީގެ  :66 ޕޮލިސީ 
ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 

މަސްތުވާތަކެތީގެ ޝިކާރަޔަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް       ޔުނިޓް
 އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ

  ގޮތެއްނެތުން

މަސްތުވާތަކެތި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައް  :66.1ޓާގެޓް 
މުޖުތަމައަށް ގެނައުމާއި، މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރެއަށް އަނބުރާ 

  އިތުރަށް ނުކުންނަ ޒުވާނުން މަުދކުރުން

ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 
ޞިއްޙީހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުމާއި،       ޔުނިޓް

 ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނުހިންގުން 
މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލަށް އަހުލުވެރި  :66.2ޓާގެޓް 

  މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން

 ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫހު އަށަގަނުވާ، އެކި މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިްނގުން :64 ޕޮލިސީ 
އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް 
އެންޑް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ދެޖިންސުގެ ކުޅިވަރުގެ މައިދާނަށް  :64.1ޓާގެޓް  އެފަދަ ކުޅިވަރުގެ މާޙައުލެއްނެތުން     
 ރައްޔިތުންނުކުތުމަށް ޝައުގުވެިރކުރުވުން

 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން  :66 ޕޮލިސީ 
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އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް 
އެންޑް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ސިނާއަތެއްގެ ގޮތުގައި      
މަސްވެރިކަން ސިނާ އަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުން  :66.1ޓާގެޓް  ބަލައިގަނެ މަސްވެރިކަންކުރާ މީހުން މަދުވުން   

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތް      
 ނުކުރެވުން

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރުވާ މީހުން  :66.2ޓާގެޓް 
 ބިނާކުރުން 

 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން  :62 ޕޮލިސީ 
އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް 
އެންޑް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ޒަމާނީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް      
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރެވޭނެ  :62.1ޓާގެޓް  ޤާއިމްވެފައިނެތުން 

 ހަރުދަނާ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

ޒަމާނީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ރައްޔިތުން      
 ނެތުމާިއ، ބަލަިއނުގަތުން ހޭލުންތެރިވެފައި 

ޒަމާންވީ ތޮއްޑޫގެ ދަނޑުވެރިކަން ޒަމާނީ : 62.2ޓާގެޓް 
 ފެންވަރަށް ބަދަލު ކުރުން 

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންާވ ފުރިހަމަ      
 މަޢުލޫމާތު ލިބިފަިއނެތުން 

ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއެކު  :62.6ޓާގެޓް 
އުފެއްދުންދަނޑުވެރިން   

ކާނާގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ދުރާލާ ތަކެތި އިންދާ      
 ނުހެއްދުން 

ކާނާގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން :62.4ޓާގެޓް   

 ރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން ފަތު :66 ޕޮލިސީ 
އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް 
އެންޑް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ރަށުގެ އިޤްިތޞާދު ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމުން      
ރަނގަޅުވުމާއި، ހަލުވިމިނެއްގައި ގެސްޓްހައުސްތައް 

 އިތުރުވެ، ދާޢިރާއަށް ނުކުންނަމީުހން ގިނަވުން 
ރާއްޖޭގެ އަދި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ރަށް  :66.1ޓާގެޓް 

 އިޝްތިހާރުކޮށް މަޤުބޫލު މަންޒިަލކަށް ހެދުން 

ވަސީލަތްަތއް ތަރައްޤީވާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި،      
 މިންވަރު ދަށްވުން 

ރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރާފަރާތްތަކަށް ރަށުން  :66.2ޓާގެޓް 
 ލިބެންުހންނަ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަުރ ރަނގަޅުކުރުން

 ދޭ ނުކުރެވުމާއި، ހޭލުންތެރި  ކަންކަމަށް  މިފަދަ     
ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު  ށްފަތުރުވެރިކަމުން ތިމާވެއްޓަ :66.6ޓާގެޓް  ކުޑަވުން ސަމާލުކަން

 ކުޑަކުރުން
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މިފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ހަުރދަނާ      
 އުޞޫލުތަކެއް ހެދިފައިނެުތން 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ  :66.4ޓާގެޓް 
 ފޭރާމަށް އަސަރުކުރުން ހުއްޓުވުން

 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން  :68 ޕޮލިސީ 
އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް 
އެންޑް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ވިޔަފާރިތައ ކުރުމަށް ބިން ނުލިުބމާއި، މާލީ      
 އެހީތެރިކަން ނުލިުބން 

 ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް އިތުރުކުރުން :68.1ޓާގެޓް 
 

އަލަށް ވިޔަފާރިއަށް ވަންނަން ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް      
މަޢުލޫާމތު އަދި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ބޭނުންވާ

 ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންކަމަށް ދަތިވުން 

ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯހުޅުވައިދީ، ކުރިއަށްދިއުމަށް  :68.2ޓާގެޓް 
 މަގުފަހިކޮށްދިނުން 

އެދެވޭގޮތެއްގައި ވިޔަފާރިތަކުން ނަފާ އެންމެ  :68.6ޓާގެޓް  ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް ފުރުޞަތު ހަނިވުން      
 ހޯދައިދިނުމަށް ފުރުޞަތު ފަހިޮކްށދިނުން 

 ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން :69 ޕޮލިސީ 
އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް 
އެންޑް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ނޑުދަތުރުތައް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރިނަމަވެސް، ކަ     
ޓްރާންސްޕޯޓްގެ އެއްގަމު ދަތުރުގެ ޕަބްލިކް 

 ޚިދުމަތްނުލިބުން 

ވަނަ  2224 ޚިދުމަތް ގެބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓްޕަ :69.1ޓާގެޓް 
 ފެށުން  އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން

 

 ފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން ޘަޤާ :42 ޕޮލިސީ 
އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް 
އެންޑް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ރަށުގެ ޘަގާފަތް ދިރުވައި ނެގެހެއްޓުމާއި،  :42.1ޓާގެޓް  ދިއުން ރަށުގެ ޘަޤާފަތްެނތެމުން      
  ދެމެހެއްޓުން

 ތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން  :41 ޕޮލިސީ 
އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް 
އެންޑް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ދާގަބާވީރާނާވެ، އެ ސަރަހައްދު ނުބެލެހެއްޓި      
 ދޫކޮށްލާފައި އޮތުން 

ނޭޗަރ ޕާކެއް ހިމެނޭގޮތަށް ދާގަބާ  :141.ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރު  2224ދާރުލްއާޘާރެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް 

 ނިމުގެކުރިން ނިންމުން 
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ރަށުގައިހުރި ތާރީޚީ ގުދުރަތީ ތަރިކަ  :241.ޓާގެޓް  މިފަދަ ކަންކަން ބެލެހެއްޓެުމން ުނދިއުން     
ބެލެހެއްޓުން ރައްކާތެރިކޮށް   

 ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުން :42 ޕޮލިސީ 
އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް 
އެންޑް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

މިއްޔަތުކަން ުނެދވުމާއި، ދިވެހިބަހަށް އަހަ     
 ޝައުޤުވެރިކަން ކުޑަވުން

ދިވެހިބަހާ، ރަށުބަސް، ރަށު ރާގު ޖީލުތަކަށް  :42.1ޓާގެޓް 
 ދެމިގެން ދިއުން 

 ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުން :46 ޕޮލިސީ 
އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް 
އެންޑް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ރަށުގެ ބޮޑުބައެއް ގިރަމުންގޮސް ހޭޅިފަށައި      
 ގަސްތައްވެސް މަރުވުން 

މާއި، އްދުތައް ހިމާޔާތް ކުރުސަރަހަ ރަށުގެ ގިރާ  :46.1ޓާގެޓް 
 ގިރިޔަށްނުދިނުން މިހާރު ގިރަމުންދާ ސަރަހައްދު އިތުރަށް 

ހޭޅިއަށް ކުނިއެޅުމާއި، ހޭޅިން ގަސްކެނޑުން އަދި      
 އެންދުންފަދަ ކަންކަން ކުރާކަން 

 އާލާކުރުން  ށާއި، މުރަކަ ދިރުވާރަށުގެ ހޭޅިފަ :46.2ޓާގެޓް 

 މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ުކރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން :44 ޕޮލިސީ 
އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް 
އެންޑް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ސަބަބުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ެއކަމުގެ      
 ހޭލުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ

 ތެރިކަން ކުޑަވުމުން ކަންކުރަންވާގޮތް ނޭންގުން 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަުބންކުރާ  :44.1ޓާގެޓް 
 އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން 

 ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން :46 ޕޮލިސީ 
ސޯޝަލް 

ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މުހިއްމުކަމާއި،       ސަރވިސަސް ޔުނިޓް
 އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަކަށް އަހުުލވެރިނުވުން

 ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުން :46.1ޓާގެޓް 

 ހޭޅިފަށާއި، ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން ރަށުގެ  :42 ޕޮލިސީ 
ސޯޝަލް 

ހޭޅި ހެއްދުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވުން އަދި       ސަރވިސަސް ޔުނިޓް
 ރުއްގަސް އަލަށް އިންދާ އާލާނުކުރެވުން

 ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުން :42.1ޓާގެޓް 
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 ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން  ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ކަނޑުގެ :46 ޕޮލިސީ 
ސޯޝަލް 

މިފަދަ ތަންތަން ނަހަމަގޮތުގައި ޭބނުން ކުރުމާއި،       ސަރވިސަސް ޔުނިޓް
ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެއްވެސް ކަހަލަ މަސައްކަތެއް 

 ނުކުރެވުން

އެއްގަމާ، ކަނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުތައް  :46.1ޓާގެޓް 
 ހިމާޔަތްކުރުން

 ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުން :48 ޕޮލިސީ 
ސޯޝަލް 

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން       ސަރވިސަސް ޔުނިޓް
 ނޭގުމާއި، އެކަމަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވުން

ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ  :48.1ޓާގެޓް 
 ބިނާކުރުންމުހިއްމުކަމަށް ހޭލުންތެރި މުޖުތަަމއެއް 

 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން :49 ޕޮލިސީ 
ސޯޝަލް 

މޭވާގަސްތައް ހެއްދުމުގައި ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް       ސަރވިސަސް ޔުނިޓް
ނުކުރެވުން އަދި ހުވަނި ގިނަވުުމން އޭގެ 

 އުދަގޫތައްވުން 

ދިރޭ ސޫފާސޫފިން ގޯތިގެދޮރުގައި ހައްދާ  :49.1ޓާގެޓް 
 މޭވާގަސްތައް ސަލާމަތްކުރުން

 އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން  :62 ޕޮލިސީ 
ސޯޝަލް 

ކްލަބް ޖަމިއްޔާތައް ހިންގުމުގައްޔާއި، ސަރުކާރުގެ       ސަރވިސަސް ޔުނިޓް
އިސްމަޤާމުތަކުގައި ނިސްބަތުން އަންހެނުން 

 މަދުވުން

 ފަހިކޮށްދިުނން ދެޖިންސަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތައް  :62.1ޓާގެޓް 

 ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދިގޮތުން އަންެހނުންާނއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަަކން ހޯދާދިނުން  :61 ޕޮލިސީ 
އިކޮނޮމިކް 

ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާތަކަށް ނުކުންަނ އަދި       ސަރވިސަސް ޔުނިޓް
 ހަރަކާތްތެރިވާ އަންހެނުން މަދުުވން

އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ފުރުސަތު ގޭގައިތިބެގެން  :61.1ޓާގެޓް 
 ތަނަވަސްކޮށްދީ ވިޔަފާރިތައް ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ފަހިކޮށްިދނުން 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން  :62 ޕޮލިސީ 
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ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 
މިހާރުގެ އިމާރާތް ބާވެ، ޖާގަނެުތއެކު އާ       ޔުނިޓް

 އިމާރާތަކަށް ބޭނުންޖެިހފައިވުން 
މުއައްޒަފުންނަށް އަދި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ  :62.1ޓާގެޓް 

ފަރާތްތަކަށް ހިތްހަމަެޖހުމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އަދި 
 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މަސައްކަތުގެ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުން

ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 
ޒަމާނީ އެކި ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް       ޔުނިޓް

 ނުދެވުން 
 ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން  :62.1ޓާގެޓް 

 އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން  :66 ޕޮލިސީ 
ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 

ރެކޯޑްތައް މެނުއަލްކޮށް ބަލަހައްަޓން ދިއުމުން       ޔުނިޓް
 ރެކޯޑްތައް ފަސޭހައިން ބަލާލެވޭެނގޮތް ނެތުން 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓޭނެ  :66.1ޓާގެޓް 
 ވަސީލަތް ޤާއިމްކުރުން

 ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުން  :64 ޕޮލިސީ 
ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 

ތަފާސްހިސާބު ނެގި އަޕްޑޭޓްކޮށް، އާއްމު       ޔުނިޓް
 ނުކުރެވުން

އަދާހަމަކޮށް ފަސޭހައިން ރަށުގެ ތަފާސް ހިސާބު  :64.1ޓާގެޓް 
 ފެންނަން ހުރުން 

 

 ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން  :66 ޕޮލިސީ 
ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 

އެސްއޯޕީއަށް ޢަމަލުނުކުރެވުމާއި، ޚިދުމަތްތައް       ޔުނިޓް
 ދިނުން ޒަމާނައެއްގޮތަށް ތަރައްީޤވެފައިނެތުން 

ޚިދުމަތްތައް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ލިބުމުގައި  :66.1ޓާގެޓް 
 ފަސޭހަގޮތްތައް ހޯދައިދިނުން 

 ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން  :62 ޕޮލިސީ 
ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 

ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތަކާއި، ޤަދީމީ  :62.1ޓާގެޓް  ނުބެލެހެއްުޓން ރަސްމީ އަދި ޤަދީމީ ލިޔުންތައް       ޔުނިޓް
 ލިޔެކިޔުންތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއްގައި ބެލެހެއްޓުން 

 ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަުކގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުން :66 ޕޮލިސީ 
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ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 
ތަމްރީން ކުރުމާއި، ތާޒާ ކުރުމުގެ މުއައްޒަފުން       ޔުނިޓް

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން މަދުވުން
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކޮންމެ މުއައްޒަފަކީވެސް  :66.1ޓާގެޓް 

 ފެންވަރު ރަނގަޅު މަލްޓި ޓާސްކިންގ މުއައްޒަފަކަށް ހެދުން 

ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަރޒް 
މުއައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ލޯބި ޖެއްސުމާއި،  :66.2ޓާގެޓް  ނުކުރުންމުއައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަން       ޔުނިޓް

 ޝައުޤުވެރިކަން އުފެއްދުން 
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 އަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހިނގަމުންދާގޮތް ބެލުން
ޙަރަކާތްތަކުގެ ކައުންސިލުންނާއި ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކާއި ތަރައްޤީގެ 

މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލުން ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ. ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ 
ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމަށް  ،ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރެވުނު މިންވަރާއި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވުނު މިންވަރު ވަޒަންކޮށް 

ކުރިއަށް ރަނގަޅުކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް މިރިޕޯޓުގައި  ،ތައް ފާހަގަކޮށްހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސް
ވާކަންތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބަލައި  ހިމަނާނެއެވެ. މިރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގައި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި 
 ވަޒަންކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފްރޭމްވޯކް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. 

 

 ފައިނަލް ރިޕޯޓް  މިޑްޓަރމް ރިވިއު އަދި
 

ވަނަ އަހަރުގެ  2226ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުވަމުންދާ ގޮތުގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއެއް 
 ،މެދުތެރޭގައި ކައުންސިލުން ހަދާނެއެވެ. އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ނަތީޖާ ހާސިލުވެފައިވާ މިންވަރުދެނެގަނެ

މިޑްޓާމް  ހަދާވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ފައިނަލް ރިވިއު ހަދާނެއެވެ. މިގޮތުން  2222
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތައް ހާސިލުކުރެވެމުންދާ މިންވަރާއި ހަލުވިކަން ހާމަވެގެންދާނެއެވެ.  ،ރިވިއުގައި

ވެސް ހާލަތަކަށް ބަދަލުއައުމާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ މެދުތެރެއިން އެއް
 ސިޔާސަތަކަށް ނުވަތަ މަޤުޞަދަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނަމަ މިކަންތައްވެސް ރިވިއުގައި ފާހަގަކުރާނެއެވެ.

ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ،ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ފައިނަލް ރިވިއު އެކުލަވާލައި
 ކުރެވުނު ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި އާތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ.

 


