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 ފިހުރިސްތު

 

 3-----------------------------------------------------------------------------ބަޔާން ރައީސްގެ ކައުންސިލްގެ
 4------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ތަޢާރަފް ރަށުގެ

 5---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- އާބާދީ އިސްދޫގެ
   6---------------------------------------------------------------------------------------------ޚިދުމަތްތައް  ތަންތަނާއި މުޙިއްމު ރަށުގައިހުރި

 7----------------------------------------------------------------------------ރަށުގައި އާއްމުގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްތައް
 8---------------------------------------------------------------------------------------------------ރަށު ތަރައްޤީއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް
 9------------------------------------------------------------------------------------------------------ރަށު ތަރައްޤީއަށްހުރި ފުރުޞަތުތައް

 10---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ރަށުގެ ޗާޓް
 11-----------------------------------------------------------------------------------------------------އަދި މިޝަން ވިޝަންކައުންސިލްގެ 

 12-----------------------------------------------------------------------------ގޮތް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ މަސައްކަތް ކުލަވާލުމުގެއެ ޕްލޭން

 13---------------------------------------------------------ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާ ޙާސިލުކުރުމަށް ދާއިރާތަކާއި ހިމެނޭ ޕްލޭންގައި ތަރައްޤީގެ

 16--------------------------------------------------------------------------------ފޯރުކޮށްދިނުން  ޚިދުމަތް  ރަށްވެހި  ،ޚިދުމަތްތަކާއި  އަސާސީ 

  19-------------------------------------------------------------------ގާއިމުކުރުން  އިންތިޒާމް  ފޯރުކޮށްދޭނެ ސާފުބޯފެން ރައްޔިތުންނަށް 1.1
  21----------------------------------------------------------------------ހޯދައިދިނުން ރައްޔިތުންނަށް  ފަސޭހަތައް އަސާސީ ނަރުދަމާގެ 1.2
  23------------------------------------------ފޯރުކޮށްދިނުން ރައްޔިތުންނަށް  ހަކަތަ ކަރަންޓާއި  ގޮތެއްގައި އިތުާާބރުހިފޭ  އަދި  ދެމެހެއްޓެނެވި 1.3
  26---------------------------------------------------------------------ގާއިމްކުރުން ނިޒާމެއް  ނައްތާލާނެ ކުނި  ގޮތެއްގައި އެކަށީގެންވާ  1.4
 29------------------------------------------------------------------------------------ލެހެއްޓުންބެ  މަރާމާތުކޮށް މަގުތައް މަގުހެދުމާއި 1.5
  32-------------------------------------------------------------ހަދައި ބެލެހެއްޓުން ތަންތަން ފަދަ  ޓާރމިނަލް ފެރީ  ފާލާމާއި ،ބަނދަރާއި 1.6
 35-------------------------------------------------------------------------------------------------------ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން 1.7
 36-------------------------------------------------------------------------------------------------------ބެލެހެއްޓުން މިސްކިތްތައް 1.8
 38---------------------------------------------------------------------------ލެހެއްޓުންބެ  ސާފުތާހިރުކޮށް މަގުތައް ރަށުގެ  ރަށުތެރެއާއި 1.9
 40--------------------------------------------------------------------------------------------ލެހެއްޓުންބެ މަގުދިއްލާ  ހެދުމާއި  މަގު  1.10

 42-------------------------------------------------------------------------------------ބިނާކުރުން  މުޖްތަމައެއް  ދުޅަހެޔޮ ގޮތުން  އިޖްތިމާޢީ 

 44----------------------------------ލެހެއްޓުންބެ ކޮށްޤާއިމް ތަންތަން  ދޭނެ  ޚިދުމަތް ރައްކާތެރިކަމުގެ  އިޖްތިމާޢީ  ،މަރުކަޒުތަކާއި އިޖްތިމާޢީ 2.1
 46-----------------------------------------------------------------ލެހެއްޓުންބެ  ޕާކުތައް ންތަކާއި ބާި ދަނޑުތަކާއި ޢާންމު  ކުޅޭ  ކުޅިވަރު 2.2
  48-----------------------------------------------------------------------------------ފޯރުކޮށްދިނުން ދުމަތްތައް ޚި ހޭ ބެމާ މުނިފޫހިފިލުވު  2.3
  50------------------------------------------------------------------------------------------------------ގުންހިން  ރަރީ ލައިބް ރަށުގެ  2.4
  52----------------------------------ފޯރުކޮށްދިނުން އެހީތެރިކަން  ޙިމާޔަތްދީ  ފަރާތްތަކަށްބޭލި ނިޔާ ވާ، އަހުއްޓު އަނިޔާތައް ހިނގާ  ގޭތެރޭގައި 2.5
  ނިޒާމް ލަހައްޓާނެ ބަ އެމީހުން  އެހީތެރިވެދީ  މީހުންނަށް ބޭނުންވާ   އެހީއަށް ޚާއްޞަ  ނަށާއިމީހުން ދުވަސްވީ ޢުމުރުން  ންނާއިކުދި  ކުޑަ  2.6
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   54---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ޤާއިމްކުރުން
  56--------------------------------------------------------------------------------ޤާއިމުކުރުން ނިޒާމް  ކުރެވޭނެ  ކަންތައް  ކަމާކެމީގެކަށު 2.7
  58--------------------------------------------------------------------------------------------------------އާލާކުރުން ރޫޙު އިޖްތިމާޢީ 2.8

 61-------------------------------------------------------------------------------ދެމެހެއްޓުން  ޙުކޫމަތު  ޤާނޫނީ  ޤާއިމްކުރުމާއި  އަމާންވެއްޓެއް 

  62------------މުކޮށް ބެލެހެއްޓުންއިންތިޒާ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ  ކަންކަން  ދުއްވުމުގެ  އެއްޗެތި އިންޖީނުނުލާ  ،އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުލީ  3.1
 މަތިން ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާއި  ކަންކަން މާރުކޭޓުތަކުގެ  ޢާންމު ހައުސްތަކާއި  ގެސްޓް ކެފޭތަކާއި  ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ފިހާރަތަކާއި  3.2

 64------------------------------------------------------------------------------------------------------- ބެލެހެއްޓުންއިންތިޒާމްކޮށް 
  66-----------------------------------------------------------ހުއްޓުވުން  ހަރަކާތްތައް ހިތްވަރުދޭ  ފިކުރަށް ހަރުކަށި  ،ހަރަކާތްތަކާއި ގޭންގު 3.3
  68---------------------------------------------------------------------------------------------ނެގެހެއްޓުން އަމާންކަން އަމަން  ރަށުގެ  3.4

 70---------------------------------------------------------------------------------------------------ހުނަރު  ތަޢުލީމާއި  ރަނގަޅު  ފެންވަރު 

  72------------------------------------------------------------------------------------ފޯރުކޮށްދިނުން ޚިދުމަތް  ސްކޫލްގެ ޕްރީ  ރަނގަޅު 4.1
  74-------------------------------------------------------------------------މަތިކުރުން ފެންވަރު ފަންނީ އަދި   ތަޢުލީމް  މީހުންގެ  ޑެތިބޮ 4.2
  75-----------------------------------------------------------------------------ސްކޮށްދިނުންދަ  ހުނަރުތައް ދިރިއުޅުމުގެ  ދަރިވަރުންނަށް  4.3
 76----ދަސްކޮށްދިނުން ލީޑަރޝިޕް  ،ސުލޫކާއި ،އަޚްލާޤާއި މެދުގައި ދަރިވަރުންގެ މެދުވެރިކޮށް ޑީސް ބޮ ޔުނިފޯމް  ފަދަބޭންޑް  ،ސްކައުޓް ،ގައިޑް 4.4
  78---------------------------------------------------------------------އުނގަންނާއިދިނުން އެޑިއުކޭޝަން  ސިވިކް ،ހުނަރާއި ދިރިއުޅުމުގެ  4.5

 81------------------------------------------------------------------------------------------------ދިރިއުޅުން  ދުޅަހެޔޮ  ރަނގަޅު  ސިއްޙަތު 

  82---------------------ދިނުން ޚިދުމަތްތައް އަސާސީ  ގުޅޭ  ރައްކާތެރިކަމާއި ޞިއްޙީ އާއި ( ހެލްތްކެއަރ ޕްރައިމަރީ) ރުވާފަ ޞިއްޙީ އަސާސީ  5.1
  އެއް އާާާބާދީ  ،ހަށިހެޔޮ ،ހެޔޮދުޅަ  ،ރައްކާތެރިކުރުވާ ރައްޔިތުން ހާލަތްތަކުން  ސިއްޙީ އެކިއެކި  ދިމާވާ  ސަާަބަބުން  ވައްޓަފާޅީގެ  ދިރިއުޅުމުގެ  5.2

 86----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ދުންއުފެއް
  89------------------------------------------މަދުކުރުންާްާް ނިސްބަތް މީހުންގެ  ކުރާ  ބޭނުން ކާނާ  ތައްޔާރީ  އަދި  ޑްރިންކް އެނަރޖީ ދުންފަތާއި 5.3
  91-------------------------------------------------މަދުކުރުން ފެތުރުން  ތައް ލިބަ އެހެނިހެން ބޮޑެތި  އަދި ގުންޔާއާއި ޗިކަން  އާއި ޑެންގީ  5.4
  93-------------------------------------------------------------------------ރައްކާތެރިކުރުން މުޖުތަމަޢު  ންނުރައްކަލު  މަސްތުވާތަކެތީގެ  5.5
 95---------------------------------------------ހިންގުން ރާވާ  މުބާރާތްތައް އެކި  ،އަށަގަނުވާ ރޫހު  ކުޅުމުގެ  ކުޅިވަރު މެދުގައި ދެޖިންސުގެ 5.6

 97-----------------------------------------------------------------------------------------އިތުރުކުރުން  ވަޒީފާ  ކުރިއެރުވުމާއި  އިޤްތިޞާދު 

 99----------------------------------------------------------------------------------------------ކުރިއެރުވުން ދާއިރާ މަސްވެރިކަމުގެ  6.1
  101----------------------------------------------------------------------------------------------ދާއިރާކުރިއެރުވުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ  6.2
  105---------------------------------------------------------------------------------------------ކުރިއެރުވުން ދާއިރާ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ 6.3
  107---------------------------------------------------------------------------------ކުރިއެރުވުން ވިޔަފާރިތައް މެދުފަންތީގެ  އަދި  ކުދި 6.4
  108------------------------------------------------------------------------------ގާއިމުކުރުން ނިޒާމެއް  ދަތުރުފަތުރުގެ ދެމެހެއްޓެނިވި 6.5

 110---------------------------------------------------------------------------------------------------ރައްކާތެރިކުރުން  ތަރިކަ  ޘަޤާފަތާއި 
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 112-------------------------------------------------------------------------------------------ދެމެހެއްޓުން  ދިރުވައި ކަންކަން  ޘަޤާފީ 7.1
  114-------------------------------------------------------------------ޓުންދެމެހެއް ރައްކާތެރިކޮށް  ތަރިކަ  ޤުދުރަތީ  ،ތަންތަނާއި ތާރީޚީ 7.2
  117 ------------------------------------------------------------------------------------------------އާލާކުރުން ދިރުވައި ސް ބަހިދިވެ 7.3

 119--------------------------------------------------------------------------------------------ކަށަާަވަރުކުރުާުވުން  މުޖުތަމައެއް  ވިލުންވެރި 

 121 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ހުއްޓުވުން ގިރުން  ރަށް 8.1
 123 ----------------------------------------------------ކުޑަކުރުން އަސަރުތައް ކުރާ  ބަބުންސަ އެކަމުގެ  ދަލުތަކާއިބަ އަންނަ މޫސުމަށް 8.2
  124----------------------------------------------------------------------------------------------------ތައްޔާރުވުން ކާރިސާތަކަށް 8.3
 126 ---------------------------------------------------------------------------------ތެރިކުރުންރައްކާ ރުއްގަސް  ،ހޭޅިފަށާއި ރަށުގެ  8.4
  128------------------------------------------------------ދެމެހެއްޓުން ރައްކާތެރިކޮށް ދިރުން ކަނޑުގެ  ރަކަތަކާއިމު  ވަށައިގެންވާ ރަށުގެ  8.5
  129-----------------------------------------------------------------------------------------ތެރިކުރުންރައްކާ ނަސްލު  ދިރޭތަކެތީގެ 8.6
 130 ----------------------------------------------------------------------------------------------------ކޮންޓްރޯލްކުރުން ޕެސްޓް  8.7

 132------------------------------------------------------------------------------------------------------------ހަމަހަމަކަން  މިންތީގެ 

 134 --------------------------------------------------------------------ނައްތާލުން ތަފާތުކުރުންތައް އެކި ކުރާ  މެދު  އަންހެނުންނާއި 9.1
 137 --------------------------------------ހޯދާދިނުން ހަމަހަމަކަން ފިރިހެނުންނަށް އަންހެނުންނާއި އިޤްތިޞާދިގޮތުން  ގޮތުންނާއި ސިޔާސީ 9.2

 139-----------------------------------------------------------------------------ބެލެހެއްޓުން  ކަންކަން  އިދާރީ  ހަރުދަނާކުރުމާއި  ހިންގުން 

  141---------------------------------------------------------------------------------ހަރުދަނާކުރުން ހިންގުން  އިދާރީ  ސިލްގެ ކައުން 10.1
 143 -----------------------------------------------------------------ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން މަރުވާމީހުންގެ ކުދިންނާއި އުފަންވާ  އަލަށް   10.2
 145 ------------------------------------------------------------------------------------ނަގައި ބެލެހެއްޓުން ތަފާސްހިސާބު ރަށުގެ  10.3
 146--------------------------------------------------------ދޫކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން ރަޖިސްޓްރީތައް ހުއްދަތަކާއި ދޫކުރާ  ކައުންސިލުން   10.4
  148---------------------------------------------------ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން  ޤަދީމީ  އަރުޝީފުކުރުމާއި  ލިޔުންތައް ރަސްމީ  ރަށުގެ  10.5
   150--------------------------------------------------ކުރުން ރަނގަޅު  ފެންވަރު  ޚިދުމަތްތަކުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް   10.6
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 ރައީސްގެ ބަޔާންކައުންސިލްގެ 
` 

الحمد هلل الذي أمر  ببنا ء األرض .والصالة  والسالم على نبينا الحبيب محمد الذي  بنى أمة إسالمية عظيم ة .وعلى آله وأصحابه 

 الذين نصروا وساعدوا ف ي بناء األمة اإلسالمي ة

ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ ަމސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  ގެއްޤީހައްދުންމަތީ އިސްދޫގެ ތަރަ              
ރަށުގެ މުވައްސަސާތަކާިއ ރައްޔިތުންނާއި، ރިޢާޔަތްކޮށް،  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލން ހިންުގމަށް ހަދާފައިވާ ޤާނޫނާއި، ޤަވާއިދުތަކަށް

އިވާ ޮކމިޓީއަކުން އެކިއެކި ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ރަށުގެ މިހާރުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް ފަންނީ މީހުން ިހމަނައިގެން މިކަމަށް ނެގިފަ އަދި
އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތައް ހެދިފައިވާ ޕްލޭަނކަށްވާތީ، މިޕްލޭނުން ރަށަށް ބޭނުންވާ އެންމެ އެކަށޭނެ ތަރައްޤީއާއި  5ފަހުގައެވެ. މިޕްލޭނަކީ 

 ފަރުމާކުރުމުގައި ރަށުގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމާއި ވިސްނުމާިއ ތަހުޒީބު ފަހިކަމާއެކު ގެނެވޭނެ ގޮތަށް
މަތީގައި މިދެންނެވި ފަރާތްތަކުގެ ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު އަމިއްލަ  ،ފިކުރާއި ޙިޔާލު ބޭނުންކޮށްފައިވާނެއެވެ. އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަނީ

އިސްކަންދީގެން މިޕްލޭންގައިވާ އެްނމެހައި ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލްކުރުމަށްޓަކައި  ށްއި މަސްލަހަތަމަސްލަހަތައްވުރެ ަޖމާޢަތުގެ ފައިދާއަށާ
އެދުމަކީ ސަރުކާރުގެ ކަމާގުުޅންހުރި ހުރިާހ ގެ ރަށުކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ަމސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު

މިޕްލޭްނ ކުރިމަގަށްޓަކައި އިސްދޫގެ ރައްޔިތުންގެ  ،މިކަމުގައި އެއްެވސް ސިާޔީސ ފިކުރެއްނެތިބޭފުޅުންނާއި މުވައްސަސާތަކުންެވސް 
ތަްއ ތަންފީޒްކުރުމަށް އެހީތެރިކަމާކާއި އެއްބާރުުލމެއް ދެއްވުމެވެ. އަޅުަގނޑު ދެކެްނ ބޭނުންވަީނ މިޕްލޭންގައިާވ އެްނމެހަިއ ލަނޑުދަނޑި

އިސްދޫގެ ރައްޔިތުން އިޤްތިޞާދީގޮތުންނާއި  ،ލޭން ކާމިޔާބު ކަމާއެުކ ތަންފީޒް ކުރެވިކާމިޔާބުކަމާއެކު ޙާސިލްވެ، މިޕް ވަރަށް
ެގ هللا މިަމސައްކަތް މާތް ،ދުޅަހެޔޮވެފައިވާ މަންޒަރެވެ. ައޅުގަނޑުގެ ދުޢާ އަކީ ނާއި ފަންނީގޮތުން އިޖްތިމާއީގޮތުން އަދި މާލީގޮތުން

ލިބި އަރުތަވެރިކަމާއެކު މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިޕްލޭން އް ތަކުން ކުރިއެރުންތަގެންދެވި މިކަމުގައި ހުރިހާ ގޮ ކުރިޔަށްއެކު ވާގިފުޅާ
 ދެއްވުމެވެ. އާމީން.މިންވަރުކޮށްهللا ތަންފީޒް ކުރުމުގެ ތަޢުފީޤް މާތް

 وصلى هللا على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله وصحابته الكرام

                 2021ނޮވެމްބަރ  29                                

            

 

    

 އިބްރާހީްމ ޚަލީލް              

 ކައުންސިލްެގ ރައީސް އިސްދޫ                 
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 ތަޢާރަފްރަށުގެ 
 

އަދި  ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން ލާމު )ލ( އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅުގެ ފެށޭ ރަށެވެ. ،( އަކO-1ީއިސްދޫ)   

ވަަނ  4 މިީއ ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ރިެވ ދިރިއުޅެން ފަށާފައި ވަނީ ލ. އިސްދޫގައެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންެމ ފުރަތަމަ މީހުްނ ވަޒަންވެ

އަީކ  683 އަީކ ފިރިހެނުންނެވެ. އަދި 715 އޭގެ ތެރޭގައި ނެވެ.މީުހން 1398މިރަށުގެ އާބާދީއަކީ ބިްނ ބޮޑު ރަށެކެވެ.  އަށް އެންމެ

ގެއާއި، ދައުލަތުގެ ބިމާއި  57އިމާރާތްކޮށް މީހުން ދިރުނޫޭޅ ، ެގއާއި 169ޅޭ މާރާތްކޮށް މީހުން ދިރިއުޢިއަންހެނުންނެވެ. އިސްދޫގައި 

ކުލަބް މިރަށުގައި މިހާރު  1ޖަމްޢިއްޔާ އަދި  3ހުސްގޯތި އޮވެއެވެ. އެއާއެކު  285އަދި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ  30މާރާތް ޢި

އިންސައްތަ ީމހުން ކުރަީނ  20ތަ މީހުން ކުރަީނ ދަނޑުވެރިކަން، އިންސައް 65ރަކާތްތެރިވެއެވެ. އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ރަށުގެ ޙަ

 ކޮށްއުޅެއެވެ. ތައްއިންސައްތަ ީމހުން އެހެނިެހން ަމސައްކަތް 15މަސްވެރިކަން އަދި 

ން ކުންފުނީގެ ފަރާތުންނެވެ. އަދި ޝަފެނަކަ ކޯޕަރޭ ،ދުމަތް އިސްދޫގައި ދެމުންދަނީޚިކަރަންޓްގެ         

ދުމަްތ ޚިއިމްކޮށްދެއްވާފައިވާ ނަރުދަމާގެ ޤާވަނަ އަހަރު ިއސްދޫގައި  2006ެގ ކުންފުންޏެއް ަކމަށްވާ ޖައިާކ އިްނ ސަރުކާރާއި ޖަޕާނު

ގެ އެހީގައި ވަީނ  ޕީ.ޑީ.އެން.ވަނަ އަހަރު ޔޫ 2015ފެނަކަ ކޯޕަރޭސަންެގ ބެލުމުގެ ަދށުންނެވެ.  ،ވެސް މިހާރުދެމުްނ ގެންދަނީ

އަިދ ސުކޫލް ހުރެއެވެ.  01ހިސާބަށް ކިޔަވައިދޭ ސާނަވީ  އާއި 12ރޭޑް އިސްދޫގައި ގް ރެވިފައެވެ.އިމްކުޤާކުނިކޮށްޓެއް މިރަށުގައި 

ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދޭ ޞިއްޙީމަރުކަޒެއް ޤާއިމުކޮށްފައި ހުރެއެވެ. ލަފާފުރުމަށް  24ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

އިރު، ލަފާފުރާމީހުންނަށް ފަސޭހައިން ތެޔޮ ލިނބޭނެ އިންތިޒާމް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ  ބަނދަރެއް ހަދާފައިވާ 

 ބަނދަރު ޞަރަޙައްދުން ޤާއިމުކޮށްފައިވެއެވެ.   

މިރަށު އާޘާީރ މިސްކިތަކީ، މިހާުރ ދުނިޔޭގެ  މިރަށަކީ އާޘާރީގޮތުްނ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ރަށެކެވެ. އެގޮތުން            

ތީ ލިސްޓްގައި ހިމެނިފައިވާ އަދި ދާއިމީ ލިސްޓްގައި ހިމެނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ިމސްކިތެކެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަރިކައިގެ ވަގު

މިރަށުގައި އާޘާރީ ގޮތުން އޮންނަ ހަމައެކަނި ބޭސްކުޅިވެސް ޮއންނަނީ ލ.އިސްދޫ ގައިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ 

މިއީ، ރާއްޖޭގައި ހުރި އެްނމެ އުްސ  "އިސްދޫ ުކޑަ ހައްތެލި" ކިޔާ ސަރަޙައްދެއް އޮވެއެވެ.އާއިދޫ ބޮޑު ހައްތެލި" "އިސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ 

ފޫޓު  45ފޫޓު އަދި ުއސްމިނުގަިއ  384ގަިއ އޮންަނ އިސްދޫ ބޮުޑ ަހއްތެލީގެ ވަށަމިނުގައި ކޮޅުރަށުގެ އުތުރު  ތާރީޚީ ބިނާއެވެ.

mailto:idhara395@gmail.com


 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

7 
 

   6800920، 0709680      / idhara395@gmail.com    /   isdhoo.gov.mv 
 

ެގ ބުޑިސްޓު ދީީނ އެކުވެންޏެއް ުހރި ތަނެކެވެ. ިމ ތަންތަނުގެ ވަށައިގެން ލާފައިހުރި ފާރުެގ ބައިތައް ހުރެއެވެ. މި ތަނަކީ، އިހުަޒމާނު

ދިވެހި ތާރީޚުގެ މުހިްނމު ލިޔުމެްއ ކަމަށްާވ  ތަން ހުރެއެވެ. 07އެޞަރަޙައްދުގައި ޖުމްލަ މިފަދަ  މިހާރުވެސް ފެންނަްނ ހުރެއެވެ.

އަދި އިސްދޫ ދަރިކޮޅުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަސްކަންކޮށްފައިވުމާއި، ދިވެހި ބަހުގެ މަޝްޙޫރު  .ވެއިސްދޫ ލޯމާފާނު ނިސްބަތްވަނީ މިރަށަށެ

އަދީބު "ބަނޑޭރި ޙަސަން ަމނިކުފާނު" ނިސްބަތްވަނީ ިއސްދޫ ދަރިކޮޅަށްކަމާއި، ރަސްކަލަކު ަރސްކަމަށް އިސްކުރާަނމަ، މާލެއިްނ 

ރުވިގެން ގެންދެވެނީ އޭރަކު އިސްދޫ ކަތީބު ކަމުގައި ހުންނަ ބޭކަލަކުކަްނ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަށް ތަމްސީލުކުރުމަށް ދަޢުވަތު އެ

ތްތެރިވީ ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްުވމަށް ބޭނުންކުރެއްވި "ކަޅުއޮއްފުންިމ" ބަުނމުގައި ިއސްކޮށް ޙަރަކާ

ޒަމާްނނުންުސރެ ބޭނުން ކުރަމުންދާ "މަުތމަގު" ވަޅަކީ ވެސް މިރަށުމީހުން އާޘާީރ  އިސްދޫ އިސްމާޢީލް މާަވޑި ކަލޭފާނެވެ. މިރަށު މީހުން 

 ބިނާއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުންދާ ތަނެކެވެ.  
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 އާއި ހަމައަށް( 2021ނޮވެމްބަރ   01އިސްދޫގެ އާބާދީ )
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 ރަށުގައިހުރި މުޙިއްމު ތަންތަނާއި ޚިދުމަތްތައް 

 

 

 

 

 

 

 

 

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފިރިހެނުންނާއި )މިސްކިތް 
ވޭގޮތަށް އަންހެނުންނަށް ނަމާދު ކުރެ

މިސްކިތާއި، ހަމައެކަނި  2
( ސްކިތެއްފިރިހެނުންނަށް ޚާއްޞަ މި

އިސްދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު
މުން ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީ)ސްކޫލް 
އާ ހަމައަށް ތަޢުލީމ12ްގްރޭޑް 

(ލިބުން

ންޓް ފިހާރަ، ހޮޓާ، ކެފޭ ރެސްޓޯރަ
ފަދަ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން    ލިބެމުންދޭމީޑިއާނެޓްގެ ޓީވީ ޚިދުމަތް

ވެޓް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައި
ދޭ  ކަރަންޓް ޚިދުމަތް)ލިމިޓެޑް 

(އިންޖީނު ގެއެއް
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 ތެއްގައި ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްތައް ރަށުގައި އާއްމުގޮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ނޑުވެރިކަން  ދަ

މަސްވެރިކަން

އްކަތްކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސަ

ސައްކަތްސިމެންތިގައު އެޅުމުގެ މަ

ވަޑާމުގެ މަސައްކަތްދިވެހި ބޭސްވެރިކަން

ފަންގިވިނުން
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 ރަށު ތަރައްޤީއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް 

 

 

 

 

 

 

 

ރަށުގައި ފަތުރުވެރިކަން  
ންތަޢާރަފްވެފައި ނެތު

ބާގައި  މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަ
ދިއުންޒުވާނުން ޖެހެމުން

ރަށުން ލިބެންހުރި
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް  

މަދުވުން

ވާ  ރަށުން އެކަށީގެން
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބެން  

ނެތުން

ރަށުގައި ފެނުގެ ނިޒާމް 
ޤާއިމްވެފައިނެތުން

ރަށުގެ މަގުތައް ރަނގަޅު  
ފެންވަރަކަށް  
ހެދިފައިނެތުން
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 ރަށު ތަރައްޤީއަށްހުރި ފުރުޞަތުތައް 

 

 

 

 

މަސައްކަތް ކުރާނެ ޒުވާން
އާބާދީއެއް އޮތުން ބިންބޮޑު ރަށަކަށްވުން

ކާއި  ރަށުގައި ހެލްތު ސެންޓަރަ
ބޭ  އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތްލި

އެއްގެ  އޯ ގެ ބޭސް ފިހާރަ.ޓީ.އެސް
ޚިދުމަތް ލިބުން

ފައި ތިބި  ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ލިބި
މުވައްޒަފުން ސަރުކާރުގެ

ކާތްތެރިވުންއިސްމަޤާމުތަކުގައި ޙަރަ

މާލެދަތުރުކުރާ ބޯޓުފަހަރު ރަށުގައި  
އޮތުން

12ރޭޑް ޕްރީސްކޫލުން ފެށިގެން ގް
 ލިބުންއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު

ށީގެންވާ  މަސްވެރިކަންކުރާނެ އެކަ
ތުންއުޅަނދުފަހަރު ރަށުގައި އޮ އި ތިބުންޒުވާން މަސްވެރިން ރަށުގަ
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 ރަށުގެ ޗާޓް
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 އަދި މިޝަން ވިޝަންކައުންސިލްގެ 
 

 

 

 

 

 

  

ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ހައްދުންމަތީ އިސްދޫއަކީ، ހުރިހާގޮތަކުން•
ލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ  އުފާފާގަތި ކަމާއިއެކު ދިތިއުޅެވޭނެ، އިސް
، ތައުލީމީގޮތުންނާއި  ދީނީ އަޤީދާ ދެމެހެޓުމަށް މަސައްކަތްކުރާ

ތިމާއީ، އަދި ސިއްހީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ، އިޤްތިޞޯދީ، އިޖް
.ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުންޢުމުރާނީގޮތުން ޚިދުމަތްލިބޭ ރައްޔިތަކު

ނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ  ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ރައްޔިތުން•
ލިބިދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް  އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު
މާއި، ހޭލުންތެރިކަން ރާވައި އެކުވެރިކަމާއި، އެއްބައިވަންތަކަ

.ރުންއިސްދޫގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުރުކު
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 ރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ ގޮތްޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކު
 

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫެގ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ެއކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުްނ އެންެމ ފުރަތަމަ ކުރެވުުނ               

ދެންނެވި ކޮމިީޓ މަސައްކަތަކީ ޕްލޭން އެކުލަވާުލމުގެ ަމސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުމެވެ. މި

މްބަރުްނ އެކުލަވާލެވުނީ ރަށުގެ މުވައްސަސާތަކާއި، ކުލަބް ަޖމްޢިއްޔާ ަޖމާޢަތްތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ޮކމިޓީގެ މެ

ފާޟިލް އިބްރާހިްމ ހިމެނޭގޮތަށް ފަންނީ ފަރާތްތައް ހިމަނައިެގންނެވެ. މިޮކމިޓީގެ ރިާޔސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ކައުންސިލްެގ ރައީްސ އަލް

 ޚަލީލެވެ. 

ޕްލޭްނ އެކުލަވާލުމުެގ މަސައްކަތްތައް ފެށުމާއިއެުކ ދެންނެވުނު ޮކމިޓީގެ ފަރާތުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއިއެކު        

 މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަން ފެށުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ަތފާތު އެކިއެކި ޕްލެޓްފޯމް ތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި

މަޝްވަރާ ހޯދަން ފެށުނެވެ. ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރަށުގެ އެކިއެކި 

މުވައްސަސާތައް ހިމެުނނެވެ. އޭގެތެރޭގައި އިސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، އިސްދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު، ފެނަކަ އިސްދޫ ބްރާންޗް، 

ސްދޫ ސްކޫލް އަދި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިސްދޫ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް ހިމެނެއެވެ. ކުލަބް ަޖމްޢިއްޔާ އިސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް، އި

ޖަމާޢަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށުގަިއ ހަރަކާތްތެރިވާ ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ބައްދަލުކުރެވުނެވެ. މީެގ އިތުރުން އާްއުމ 

ނޑުވެރިންނާއި، ވިޔަފާރިވެރިންނާއި، އޮޑިވެރިންގެ އިތުރުން ޒުވާނުންެގ ރައްޔިތުންގެ ގްރޫޕްތަކާއި، މަސްވެރިންނާއި، ދަ

ގްރޫޕްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލުހޯދުނެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ތަފާތު އަތްތެރި މަސައްކަތްތައް ކުާރ މީުހންނާިއ 

 ވެ.ތަފާތު ފަންނުތަކުގެ ފަންނުވެރިންގެ ޚިޔާލު ހޯދައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނެ

ޕްލޭން ފައިނަލް ކުރެވުނީ ކައުްނސިލާއި ޕްލޭން އެކުލަވާުލމުގެ ަމސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލި        

 ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރެވި އަދި އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމެްއ ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ފާސްކުރެވިގެންނެވެ.
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ސިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ޙާ އިންގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކާތަރައްޤީގެ ޕްލޭ
 ސިޔާސަތުތައް

 

   ފޯރުކޮށްދިނުން ޚިދުމަތް ހިރަށްވެ ،ޚިދުމަތްތަކާއި އަސާސީ -1

  ގާއިމުކުރުން  އިންތިޒާމް  ފޯރުކޮށްދޭނެ ފެންބޯސާފު ރައްޔިތުންނަށް 1.11

  ހޯދައިދިނުން  ރައްޔިތުންނަށް  ފަސޭހަތައް އަސާސީ ނަރުދަމާގެ 1.12

  ފޯރުކޮށްދިނުން ރައްޔިތުންނަށް  ހަކަތަ ކަރަންޓާއި  ގޮތެއްގައި އިތުާާބރުހިފޭ  އަދި  ނެވިދެމެހެއްޓެ 1.13

  ގާއިމްކުރުން  ނިޒާމެއް  ނައްތާލާނެ ކުނި  ގޮތެއްގައި އެކަށީގެންވާ  1.14

  ލެހެއްޓުން ބެ  މަރާމާތުކޮށް މަގުތައް މަގުހެދުމާއި 1.15

 އްޓުން ބެލެހެ ހަދައި ތަންތަން ފަދަ  ޓާރމިނަލް ފެރީ  ފާލާމާއި ،ނދަރާއިބަ 1.16

 ބެލެހެއްޓުން  ރުސްތާނުޤަބު 1.17

 ބެލެހެއްޓުން  މިސްކިތްތައް 1.18

 ލެހެއްޓުން ބެ  ސާފުތާހިރުކޮށް މަގުތައް ރަށުގެ  ރަށުތެރެއާއި 1.19

 ލެހެއްޓުން ބެ މަގުދިއްލާ  ހެދުމާއި  މަގު  1.20

 

   ބިނާކުރުން  ުމޖްތަމައެއް ދުޅަހެޔޮ ގޮތުން އިޖްތިމާޢީ -2

 ލެހެއްޓުން ބެ ކޮށްޤާއިމް ތަންތަން  ދޭނެ  ޚިދުމަތް ރިކަމުގެ ރައްކާތެ  އިޖްތިމާޢީ  ،މަރުކަޒުތަކާއި އިޖްތިމާޢީ 2.9

  ލެހެއްޓުން ބެ  ޕާކުތައް ބންތަކާއި ާި ދަނޑުތަކާއި ޢާންމު  ކުޅޭ  ކުޅިވަރު 2.10

  ފޯރުކޮށްދިނުން  ދުމަތްތައް ޚި ހޭ ބެމާ މުނިފޫހިފިލުވު  2.11

  ހިންގުން ރަރީ ލައިބް ރަށުގެ  2.12

  ފޯރުކޮށްދިނުން އެހީތެރިކަން  ޙިމާޔަތްދީ  ތަކަށްފަރާތްބޭލި ނިޔާ ވާ، އަހުއްޓު އަނިޔާތައް ހިނގާ  ގޭތެރޭގައި 2.13

   ޤާއިމްކުރުން ނިޒާމް ލަހައްޓާނެ ބަ އެމީހުން  އެހީތެރިވެދީ  މީހުންނަށް ބޭނުންވާ   އެހީއަށް ޚާއްޞަ  ނަށާއިމީހުން ދުވަސްވީ ޢުމުރުން  ކުދިންނާއި ކުޑަ  2.14

  ޤާއިމުކުރުން  ނިޒާމް  ކުރެވޭނެ  ކަންތައް  ކަށުކަމާކެމީގެ 2.15

  އާލާކުރުން  ޙުރޫ އިޖްތިމާޢީ 2.16
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  ދެމެހެއްޓުން ޙުކޫމަތު ޤާނޫނީ  ޤާއިމްކުރުމާއިވެއްޓެއް އަމާން -3

  ށް ބެލެހެއްޓުން އިންތިޒާމުކޮ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ  ކަންކަން  ދުއްވުމުގެ  އެއްޗެތި އިންޖީނުނުލާ  ،އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުލީ  3.5

 މަތިން ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާއި  ކަންކަން މާރުކޭޓުތަކުގެ  ޢާންމު ހައުސްތަކާއި  ގެސްޓް އި ކެފޭތަކާ ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ފިހާރަތަކާއި  3.6

  ބެލެހެއްޓުން އިންތިޒާމްކޮށް 

  ހުއްޓުވުން  ހަރަކާތްތައް ހިތްވަރުދޭ  ފިކުރަށް ހަރުކަށި  ،ހަރަކާތްތަކާއި ގޭންގު 3.7

  ނެގެހެއްޓުން  އަމާންކަން އަމަން  ރަށުގެ  3.8

 

     ހުނަރު  މާއިތަޢުލީ ރަނގަޅު ރުފެންވަ -4

 . ފޯރުކޮށްދިނުން ޚިދުމަތް  ސްކޫލްގެ ޕްރީ  ރަނގަޅު 4.6

  މަތިކުރުން ފެންވަރު ފަންނީ އަދި   ތަޢުލީމް  މީހުންގެ  ޑެތިބޮ 4.7

  ދަސްކޮށްދިނުން  ހުނަރުތައް ދިރިއުޅުމުގެ  ދަރިވަރުންނަށް  4.8

 ދަސްކޮށްދިނުން  ލީޑަރޝިޕް  ،ސުލޫކާއި ،އަޚްލާޤާއި އިމެދުގަ ދަރިވަރުންގެ މެދުވެރިކޮށް ޑީސް ބޮ ޔުނިފޯމް  ފަދަބޭންޑް  ،ސްކައުޓް ،ގައިޑް 4.9

  އުނގަންނާއިދިނުން  އެޑިއުކޭޝަން  ސިވިކް ،ހުނަރާއި ދިރިއުޅުމުގެ  4.10

  

   ދިރިއުޅުން ދުޅަހެޔޮ ރަނގަޅު ސިއްޙަތު -5

  ނުން ދި ޚިދުމަތްތައް  އަސާސީ  ގުޅޭ ރައްކާތެރިކަމާއި  ޞިއްޙީ އާއި( ހެލްތްކެއަރ ޕްރައިމަރީ ) ފަރުވާ  ޞިއްޙީ އަސާސީ 5.7

 އެއް ދީ އާާާބާ ،ހަށިހެޔޮ ،ހެޔޮދުޅަ  ،ރައްކާތެރިކުރުވާ ރައްޔިތުން ހާލަތްތަކުން  ސިއްޙީ އެކިއެކި  ދިމާވާ  ން ބުސަާަބަ ވައްޓަފާޅީގެ  ދިރިއުޅުމުގެ  5.8

  އުފެއްދުން

  މަދުކުރުންާްާް  ތްނިސްބަ މީހުންގެ  ކުރާ  ނުންބޭ ކާނާ  ތައްޔާރީ  އަދި  ޑްރިންކް އެނަރޖީ ދުންފަތާއި 5.9

  މަދުކުރުން ފެތުރުން  ތައް ލިބަ ޑެތި ބޮ އެހެނިހެން އަދި ގުންޔާއާއި ކަން ޗި  އާއި ޑެންގީ  5.10

  ރައްކާތެރިކުރުން މުޖުތަމަޢު  ންނުރައްކަލު  މަސްތުވާތަކެތީގެ  5.11

  ހިންގުން ރާވާ  މުބާރާތްތައް އެކި  ،އަށަގަނުވާ ރޫހު  ކުޅުމުގެ  ކުޅިވަރު މެދުގައި ދެޖިންސުގެ 5.12

  

     ރުކުރުންއިތު ކުރިއެރުވުމާއި ވަޒީފާ ދުޞާ އިޤްތި -6

  ކުރިއެރުވުން  ދާއިރާ މަސްވެރިކަމުގެ  6.6

  ދާއިރާކުރިއެރުވުން  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  6.7

  ކުރިއެރުވުން  ދާއިރާ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ 6.8

  ކުރިއެރުވުން  ވިޔަފާރިތައް މެދުފަންތީގެ  އަދި  ކުދި 6.9

  ގާއިމުކުރުން ނިޒާމެއް  ދަތުރުފަތުރުގެ ދެމެހެއްޓެނިވި 6.10
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   ރުންރައްކާތެރިކު ތަރިކަ ޘަޤާފަތާއި 

  ދެމެހެއްޓުން  ދިރުވައި ކަންކަން  ޘަޤާފީ 7.4

  ދެމެހެއްޓުން  ރައްކާތެރިކޮށް  ތަރިކަ  ޤުދުރަތީ  ،ތަންތަނާއި ތާރީޚީ 7.5

   އާލާކުރުން  ދިރުވައި ސް ބަހިދިވެ 7.6

  

   ންރުކުރުާުވުކަށަާަވަ ުމޖުތަމައެއް ރިވެންލުވި -7

  ހުއްޓުވުން  ގިރުން  ރަށް 8.8

  ކުޑަކުރުން އަސަރުތައް ކުރާ  ބުންބަސަ އެކަމުގެ  ދަލުތަކާއިބަ އަންނަ މޫސުމަށް 8.9

  ތައްޔާރުވުން  ކާރިސާތަކަށް 8.10

  ރައްކާތެރިކުރުން ރުއްގަސް  ،ހޭޅިފަށާއި ރަށުގެ  8.11

  ދެމެހެއްޓުން  ރައްކާތެރިކޮށް ދިރުން ކަނޑުގެ  ރަކަތަކާއިމު  ވަށައިގެންވާ ރަށުގެ  8.12

  ރައްކާތެރިކުރުން  ނަސްލު  ދިރޭތަކެތީގެ 8.13

  ކޮންޓްރޯލްކުރުން ޕެސްޓް  8.14

  

   ހަމަަހމަކަން މިންތީގެ -8

  ނައްތާލުން  ތަފާތުކުރުންތައް އެކި ކުރާ  މެދު  އަންހެނުންނާއި 9.3

  ހޯދާދިނުން ހަމަހަމަކަން ފިރިހެނުންނަށް އަންހެނުންނާއި އިޤްތިޞާދިގޮތުން  ގޮތުންނާއި ސިޔާސީ 9.4

  

   ބެލެހެއްޓުން  ކަންކަން  އިދާރީ ހަރުދަނާކުރުމާއި ހިންގުން -9

  ހަރުދަނާކުރުން  ހިންގުން  އިދާރީ ކައުންސިލްގެ  10.7

   ބެލެހެއްޓުން ރެކޯޑު މަރުވާމީހުންގެ ކުދިންނާއި އުފަންވާ  އަލަށް   10.8

   ބެލެހެއްޓުންނަގައި  ހިސާބުތަފާސް  ރަށުގެ  10.9

  ބެލެހެއްޓުން ދޫކުރުމާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ހުއްދަތަކާއި ދޫކުރާ  ކައުންސިލުން   10.10

   ބެލެހެއްޓުން އް ލިޔެކިޔުންތަ ޤަދީމީ  އަރުޝީފުކުރުމާއި  ލިޔުންތައް ރަސްމީ  ރަށުގެ  10.11

  ކުރުން ރަނގަޅު  ފެންވަރު  ޚިދުމަތްތަކުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް   10.12
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 :ހާލަތު  މިހާރުގެ  ދާއިރާގެ 

ނެ ނިޒާމެްއ ޤާއިްމވެފަިއ ނެތެވެ. ެއހެްނ ޯފރުކޮށްދޭރައްޔިތުންނަށް އެންމެ އެެދވޭގޮތުަގއި ސާުފ ބޯފެން            

އެުވރެޖްކޮްށ ތާނގީތަްއ ބަަހއްޓާފައިުހރެއެވެ.  ޢީއްދެްއގައި އިޖްތިމާޙަަޞރަ 3ނަމަވެސް ބޯފެން ޯފރުކޮށްދިނުމަށް ރަށުެގ 
ޕްަލއިންތަްއ ނަުރދަމާނިޒާމުގެ ހިމެނޭ ޑްރައިން ބެޑްތަކުެގ ޕައިއަިދ ލީަޓރުެގ ފެން ރަްއކާކުެރވެއެވެ.  100000

އަިދ ނަރުދަމާެގ ފެންހިންދަމުންދަނީ މެނުައލްކޮށެވެ.  ތަްއ ބްލޮްކެވ ފެންހިނދެންނެތުމުެގ ސަބަބުންހަލާކުވެފަިއވުމުްނ ޕައިޕް
ަރއްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންާވ  ބެއެވެ.ޚިދުމަްތ ނުލިެގއަކަށް ިމ  57މީހުންދިިރއުޅޭ ޚިދުމަތް އަޕްްގރޭޑް ުކރަމުންނުދާތީ، 

ށުަގިއ ރައަިދ އިންޖީނުގެެއއް ނެތްކަން ފާަހގަކުެރވެއެވެ. ޖަނަރޭަޓރ ސެަޓކާއި ނުންވާ ަކރަންޓް ފޯުރކޮށްދިނުމަށް ބޭ ގޮތުގައި
ރަށުގެ އެިކ  ،ނެޓްޯވރކްއަކަްށ ވާތީ އަޅާފައިވާ ައހަރު ުކރިން  20މީގެ  ،ނެްޓވޯރކްައކީަކރަންޓް ޤާއިމް ކުރެވިަފއިވާ 

ކުނިނެގުމާއި ކުނިަނއްތާލަްނ . ވެެއވެދުމަތް ދިނުމުގައި ދަތިތަކާއި ދިމާޚި ންަވރު ދަށްވުމުންއްދުތަކުަގއި ޯވލްޓޭޖް ލިބޭމިޙަސަރަ
 ބޭނުންވާ ނިޒާމެއް ާޤއިމް ކުރެވިަފއި ވީނަމަވެސް އެކަށީގެްނވާ މެޝިނަރީސްތައް ނެތުމުންނާއި ދާިއރާގައި ފަންނީ މުވައްޒަފުން 

ނިނައްތާުލމުގެ ނިޒާމުގެތެރެއިްނ ޖަމާުކރެޭވ ކުނި ރަށުްނ ބޭރުުކރެވޭެނ ކުދަތިތަާކއި ދިާމވެއެވެ. އަދި  ނެތުމުގެ ސަބަބުން
 ފުރިފައިެވއެވެ. ގޮތެއް ނެތުމުެގ ސަބަބުން ކުނިކޮިށ 

ރަުށގެ ބޮޑެތި ަމގުތައް ިމހާރުވަީނ ަވރަށްބޮޑަށް އަޑިގުޑަންވެ ހަލާުކވެފައެވެ. ިވއްސާަރޔާއި ގުޅިގެން ރަުށެގ          
ށް ފެްނހެދި ކިސަޑުާވކަން ފާަހގަކުެރވެއެވެ. މިކަމާިއ ގުޅިގެްނ ރަށުެގ ަރއްޔިތުންނަށް މަގުަތްއ މަގުތަކުގަިއ ވަރަށްބޮޑަ

ބޭނުންކުރުމުގައި ުނހަނު ދަތި އުނދަގޫތަކާިއ ކުރިމަިތލާންޖެެހއެވެ. ޚާއްސަކޮްށ ދުއްާވ އެއްެޗހި ދުްއވުމުގަިއ ަވރަށްބޮޑެތި 
ރަށުގެ މަުގތައް ހަދަމުންދާ ގޮތަކީ މަގުަތއް ަހލާކުވުމުން މަގުަތކަްށ ގޮންޖެހުންތަކާއި ުކރިމަތިލާން ޖެެހއެވެ. މިހާރު 

ވެލިއަޅައިގެންނާިއ މަގުަތކުެގ ވެިލގަނޑު ަކހައިގެްނކަން ާފަހގަކުރަމެވެ. މިމަސައްކަްތ މިހާުރ ުކރަމުން ގެންދަނީ ރަށުގަިއ 
ސް މިތަނުގެ ހާލަތަކީ ތަުނގައި ބޭނުންކުރަމުްނ ޤާއިމްކުރެވިފަިއވާ މަގުހެދުމާިއ ބެހޭ ޔުނިޓްެގ ފަރާތުންނެވެ. އެހެންނަމަވެ

އަންނަ ހުރިަހއި ވެިހކަލްތައް ހަލާުކވެ މަރާމާތުުކރަން ޖެހިފަިއވުމެވެ. މީގެ އިތުރުން މުަވއްޒަފުންގެ ދަތިކަން ހުިރކަންވެްސ 
 ުކރަމެވެ.ފާހަގަކުެރވެއެވެ. މިކަންކަމަްށ އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަީކ ބަޖެޓްގެ ދަތިކަންކަން ފާަހގަ 

ދަރު ބޮޑުުކރުމުގެ މަަސއްކަތް ފެށިގެންދާކަްނ ފާަހގަކުރެެވއެވެ. ެއހެންނަމަވެސް ބަނދަުރގައި މުހިންުމ ބައެްއ ނބަ    
ވަޞީލަތްތައް ނެތްކަން ާފހަގަުކރެވެއެވެ. މިގޮތުން ީމހުން އަަރއިފައިބާނެ ފެރީގިމަތަ ނެތުމާއި ބަނަދރުން ފެންލިބޭނެ ނިޒާމެްއ 

ރުން ަކރަންޓު ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ނެތްކަްނ ފާަހގަކުރެެވއެވެ. ެއހެންނަމަވެސް އަިމއްަލ ފަރާތަކުން ެތޔޮލިބޭެނ ނެތުމާއި ބަނދަ
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ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށްފައިވާކަން ފާަހގަކުެރވެއެވެ. ބަނދަރުމަީތގައި ހިނގާ އެިކއެކި ކަންކަން ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިްމވެފައިނެތްކަްނ 
 ފާހަގަކުެރވެއެވެ.

މައްޔިތާ ވަޅުލުމަްށ ވަޅުނުލިބުމާއި، މައްޔިެތއް ވަޅުލަންޖެޭހ ، ހުްނ ވަޅުާލ ޤަބުރުސްތާުނ ފުރިފަިއވުމުެގ ސަބަބުންމިހާުރ މީ

ިއ މިކަމާޙާލަތުގައި ގިނަ ވަޅުތަކެއް ކޮންނަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން، މީުހން ވަޅުލުމުަގއި ގިނަ ވަގުތުަތކެއް ހޭދަުކރަންޖެހެއެވެ. 
 އަުއ ޤަބުރުސްތާނެްއ ހެދުމުެގ ަމސައްކަތް ފަށާފައެވެ.ވަނީ، ގުޅިގެން ކައުންިސލުން

އޭސީތަކާިއ ،ސްކިތްތަކުގައި ުހރި ބައެއް އިެލކްޓްރޯނިކް ސާމާނުތަްއވަނީ ަމރާމާތު ކުރަންޖެޭހވަރަށް ަހލާކުވެަފއެވެ. އޭގެެތރޭގައި މި
ޚާއްަޞއެހީއަްށ ބޭނުންވާ މީހުްނ  ވެ.ފަންކާތައް އަދި ބަންގިޮގވުމަށް ބޭނުންކުާރ ސައުންޑް ިސސްޓަމްވެސް ހިމެނެއެ

މިސްކިތްތަކަށް ައރައި ފޭބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށްފައި ނެތެވެ. އިނާރާ މިްސކިތުގެ ދެފަރާތަށް ވާގޮތަށް ފެންވަިއރު ކުރެވިަފިއ 
ރީ މިސްކިތު )ޖުމްޢަ އާސާ ނުވާތީވެ މިސްކިުތގެ ގޯތިތެރެާއއި މަގުމަތި ިހރަފުހުން ަސލާމަތް ކުރުމަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ދަިތވެއެވެ.

ސުނާީމ ކާރިާސގައި ވެއްޓިފަެއވެ. މިކަމުެގ ސަބަބުްނ މިސްކިތުެގ އެެތެރ  ،މަސްޖިދު( ެގ ވަށާފާުރގެ ބޮޑުބަެއއްވަނީ
މިސްކިތްތަކުގެ މިުހރާބުގެތައް ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ުފރަތަަމ  ސާފުތާހިރުކޮށް ބޭްއވުމަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ުކރިމަތިވެެއވެ.

މްބަރު ބަހައްޓަންެޖހޭތީ ނަމާދުކުރާިއރު މިސްކިތުެގ ކުރީސަފު މެދުކެނޑެމުން ދެއެވެ. އާސާރީ މިސްކިތު )ޖުމްަޢ ސަފުގައި މި
 މަސްޖިދު( ގައި ފާޚާނާެއއް ނެތުމުން މިސްކިތަްށ ނަމާދަށް ައރާ ފަރާތްތަކަްށ ަވރަށް ދަތިެވއެވެ.

އްދާއި ބަނަދރުމަތި ހިމެނޭ ަސރަޚައްދާއި، ކުޅިަވރުކުޭޅ މިހާުރ ކުނިކަަހއި ސާފުކުރަމުންދަނީ ަޙވިއްތަ ސަރަޚަ        
ބިންތައް ހިމެނޭ ަސރަޚައްދުެގ މަގުތަާކއި ފެންވަުޅ މަގެވެ. ީމގެ އިުތރުން އިސްފަންނާިއ ރަށުގެ ބޮޑުމަެގވެ. މިހާުރ ރަށުެތެރ 

ރާތުން ރަށުގެ އަންހެން ކަނބަލުްނ ސާފުކުރެވެމުންދަނީ ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ކުންފުންަޏކާއި ަޙވާލުކުެރވި އެކުންފުނީގެ ފަ 
އްދަްށ ހަސާފުުކރަންޖެހޭ ސަރަ ، މެދުވެރިކޮށް ކަމުަގއި ފާހަގަުކރަމެވެ. އަދި ރަށުތެރެސާފުކޮްށ ބެލެހެއްޓުމަށް ލިބޭ ބަޖެޓަކީ

ސާފުކޮްށ ބަލާފައި މިކަމަށް އެކަީށގެންވާ ވަރަށްުވރެ ކުޑަ ބަޖެޓެްއަކންވެސް ފާހަގަުކރެވެެއވެ. މިހާުރ ރަށުެގ މަގުތައް 
ބެލެހެއްޓުމުަގއި ދިމާާވ އެންމެބޮުޑ ގޮންޖެހުންތަކަކީ، މީހުްނ ދިރިނޫޅޭ ފަޅުގޯިތ ުހރުމާއި، ގޭގޭެގ ޭބރުގަިއ އެިކ ަކހަަލ 

)ޖޯލިފަތި، ރުްއގުޅި( ތަކެތި ެބހެއްޓުމާިއ ގޭެގއިން ޭބރަށްާވގޮތަށް ބޮޑެތިގަސްތަްއ ހުރުްނކަމުގަިއ ފާހަގަުކރެވެެއވެ. މީެގ 
ރަށުގެ މަގުތަކުގަިއ ، ތެރެ ސާފުކުާރއިރު ނަގާ ކުނިތައް ކުިނކޮށްޓަށް ެގންދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ނެތުމާއި އިތުރުން ރަށު

 އަޑިގުޑަން ހުރުމުންވެްސ ރަށުެތރެ ސާފުުކރުމުގަިއ ދަތިތަކާއި ދިމާވެއެވެ. 
ގެ އިތުރުން ައވަށްބޭރުމަގު ހިމެޭނގޮތަށް ހޮޅިދަނޑި ބަނދަރުމަތީ ،އްދުތަކާއި ރަުށގެ ބޮޑުމަގާއިހަ ރަށުގައި މީހުން ދިިރއުޅޭ ސަރަ

ޖަހައި ދިއްލެމުންދާކަން ފާަހގަކުރަމެވެ. ހޮޅިދަނޑިތައް ދިއްަލއި ނިއްވުމުގެ މަސައްކަުތގައި ފެނަކަިއގެ އެހީެތރިކަން ދަީނ 
އެވެ. އަދި ހޮޅިދަނޑިތައް ދިްއލަިއ ލިބެމުންނެވެ. މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ލައިޓްސެޓް ބަދަލުުކރަން ޖެހިފައިވާކަން ފާހަަގކުރެވެ 
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ނިއްވަމުންދަނީ މެނުއަލްކޮށްކަން ފާހަަގކުރަމެވެ. މީގެ އިުތރުން ރަށުގެ ގިނަ ަސރަޚައްދުތަކެްއގައި އިުތރު ލަިއޓްތަްއ 
 ހަރުުކރަންޖެހޭ ކަްނވެސް ފާަހގަކުރަމެވެ.

 

 ކުރުންގާއިމު އިންތިޒާމް ފޯރުކޮށްދޭނެ ބޯފެން ސާފު ރައްޔިތުންނަށް: 1ޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

  .ރައްިޔތުްނނަްށ ެއންެމ ެއދެޭވގޮުތގަިއ ސާފު ބޯފެްނ ފޯުރޮކށްދޭެނ ިނޒާމެްއ ާޤއިްމވެފަިއ ނެުތން •
 

 ަރއްޔިުތްނނަށް ާސފު ބޯެފްނ ފޯރުކޮްށދޭެނ އިްނތިޒާމް ގާިއމުކުުރން  1ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ : 1.1ޓާގެޓް 

 އިޖްތިމާޢީ ތާންގީތައް ބެލެހެއްޓުން: 1.2ޓާގެޓް 

 
 ސްޓްރެޓަޖީ 

 ޙަރަކާތް 

20
22

 
20

23
 

20
24

 
20

25
 

20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
 :1.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ރައްޔިތުންނަށް ސާފު 
ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ 

 މްކުރުން ނިޒާމެއް ޤާއި
 

 ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި :1.1.1ހަރަކާތް 
 ގެިނޒާމް ޤާއިމްކުުރމުފެނުގެ ގުޅިގެން 

 މަސައްކަތްކުރުން
 

ލ. އިސްދޫ       ✓
 ކައުންސިލް

މިންސްޓްރީ އޮފް 
/  ފިނޭންސް

އެންވަޔަރމެންޓް 
 /މިނިސްޓްރީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

ނިވި ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެ :1.1.2ހަރަކާތް 
ފެންފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމު މޮނިޓަރކޮށް 

 ބެލެހެއްޓުން
 

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
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ސާފުބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ  :1.1.3ހަރަކާތް 
ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑްކޮށް މެއިންޓެނެންްސ 

 ކުރުން

 

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

 :1.2 ރެޓަޖީސްޓް 
އިޖްތިމާޢީ ތާންގީތައް 

 ބެލެހެއްޓުން
 

އިޖްތިމާޢީ ތާންގީތައް : 1.2.1ހަރަކާތް 
 ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

 

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

ސަރުކާރުގެ 
 މުވައްސަސާތައް 

އިޖްތިމާޢީ : 1.2.2ހަރަކާތް 
ތާންގީތަކުގައިހުރި ފެނަކީ ރައްކާތެރި ފެންތޯ 

 ތަޙްލީލްކުރުން
 
 

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

އެންވަޔަރމެންޓް 
 މިނިސްޓްރީ 
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 : ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުނ2ްޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ިއޕްތަްއ ބްލޮްކވެޕަ ުވމުން ގެ ހިެމނޭ ްޑރަިއން ެބޑްތަުކގެ ޕައިޕްަލއިްނތައް ހަލާުކވެަފއިނިޒާމު ނަރުދަމާ  •
 ފެންިހނެދްނނެުތން. 

ހަރަކު މެުނއަލްކޮްށ ޮކްނމެ ފަ  ޕަންޕުަތކާިއ ގުޅިަފިއވާ ެޕނަލް ހަލާުކވުުމގެ ސަބަުބން •
 އެމަަސއްކަްތ ނުކުެރވުން.  މަސައްކަްތކުަރންޖެޭހތީ، އެަކށީެގްނވާ ެފްނވަރާިއ ައވަސްިމނުަގއި

ޚިުދމަތް ިމ ށް ކަ ެގއަ 57 އުޅޭ މީުހންދިރި ލިބެންެޖހޭ މިހާުރންިމހާރަްށ ނަރުދަާމ ިނޒާމްެގ ޚިުދމަތް  •
 ނުލިބުން. 

 

 : ނަރުދަާމގެ އަސާސީ ފަޭސހަަތއް ަރްއޔިތުްނަނށް ޯހދަިއދިުނން 2ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

  ކުުރން ނަރުދަމާެގ ިމހާރު ޤާއިްމކޮށްަފިއވާ ނިޒާްމ ައޕްގްރޭޑް: 2.1ޓާގެޓް 

 ުތން ަރއްިޔތުްނ ހޭުލންތެިރކޮށް މީުހން ބިާނކުރުން ނަރުދަމާ ެމިއންެޓެނންސް ކުުރމާިއ ާދއިރާާއިއ ގުޭޅގޮ: 2.2ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
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: 2.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ނަރުދަމާގެ މިހާރު 

ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ނިޒާމް 
 އަޕްގްރޭޑްކުރުން 

 

މިހާރު : 2.1.1ހަރަކާތް 
ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ނިޒާމުގެ ހާލަުތ 

 ރަނގަޅަށް ދެނެގަތުން

 

ލ. އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

އެންވަޔަރމެންޓް 
މިނިސްޓްރީ/ ފެނަކަ 

 ކޯޕަރޭޝަން 

ނަރުދަމާނިޒާމުގެ  :2.1.2ހަރަކާތް 
ހާލަތު ކަމާއިގުޅުންހުިރ ފަރާތްތަކާއި 

 ހިއްސާކުރުން

ލ. އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

ކަ އިސްދޫ ފެނަ
 ބްރާންޗް

މިހާރު ޚިދުމަތް : 2.1.3ހަރަކާތް 
ނުލިބޭ ގޭގެއަށް ޚިދުމަތް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

ލ. އިސްދޫ     ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

ކަމާއިގުޅުންހުރި : 2.1.4ހަރަކާތް 
ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ނިޒާމް 

 އަޕްގްރޭޑް ކުރުން.

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 ނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ފެ

 :2.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ނަރުދަމާ މެއިންޓެނެންްސ 

ކުރުމާއި ދާއިރާއާއި 
ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން 
ހޭލުންތެރިކޮށް މީހުން 

 ބިނާކުރުން
 

ދާއިރާގައި  :2.2.1ހަރަކާތް 
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު 

 ތަމްރީނުދީ ހޭލުންތެރިކުރުން
 

ލ. އިސްދޫ   ✓  ✓ 
 ކައުންސިލް

 ކަ ކޯޕަރޭޝަން ފެނަ

ނިޒާމާއި  :2.2.2ހަރަކާތް 
ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު 

ފޯރުކޮށްދީ ރައްޔިތުން 
ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ތަފާތު 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

 

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

ފެނަކަ އިސްދޫ 
 ބްރާންޗް

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް  :2.2.3ހަރަކާތް 
ކޮށް މޮނިޓަރ  މެއިންޓެނެންސް

ކުރުމަށް ރަނގަޅު ިނޒާމެްއ 
 ޤާއިމްކުރުން.

 

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް  :2.2.4ހަރަކާތް 
ބެލެހެއްޓުމަށް މެއިންޓެނެންސް ކޮށް 

އިތުރު މުވައްޒަފުން ނެުގމާއި 

. އިސްދޫ ލ    ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
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: ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ 3ޕޮލިސީ 
 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 .ުނން ވާ ިއންީޖނުެގެއއް ނެުތންކަރަްނޓް ފޯުރކޮށްިދނުްނމަށް ބޭ އްިޔތުްނނަްށ ެއކަީށގެްނވާ ގޮުތަގއިރަ •
ކަށް ވާީތ ިއވާ ނެްޓވޯރްކއަ ައހަރު ކުރިްނ އެޅިފަ  20ކީ ީމގެ އަ  ރކް ރަށުަގއި ާޤއިްމ ކުެރވިަފއިާވ ނެްޓވޯ •

)ރަުށގަިއ އަޅާަފއިާވ ކޭބަްލ ހިަމވުާމއި ގުިޅގެްނ ރަުށގެ އެިކ  ދުމަތް ދިުނމުަގއި ދަތިަތކާިއ ދިާމުވންޚި
 ސަރަހައްުދތަުކގަިއ ވޯލްޓޭޖް ލިޭބމިްނވަުރ ދަްށވުްނ(

ދުމަްތ ފޯރު ކޮށްިދނުުމަގއި ަދތިތަާކއި ޚި ަޖނަރޭޓަރ ސެްޓނެތުުމގެ ސަަބބުްނ ކަަރންްޓގެ ެގންާވ އެކަށީ  •
 .ދިމާުވން

ދުމަްތ ެގ ދަިތކަްނ ހުރުުމގެ ސަބަުބން ޚިފަިއ ތިިބ ުމވައްަޒފުްނ ނެތުާމއި، މުަވއްޒަުފންތަމްރީްނ ލިބި •
 ދިމާުވން.ދިނުމަްށ ަދތިތަާކއި 

 

 ދި އިތުާބރުހިޭފ ޮގތެްއަގއި ކަރަްނޓާިއ ަހކަތަ ރަްއޔިުތންަނށް ފޯުރކޮށްިދުނން : ެދމެެހއްެޓިނވި އ3ަޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

ރައްޔިުތންަނށް އެކަީށެގންާވ ގޮުތގަިއ ކަަރންްޓ ފޯރުކޮްށދިުނމަށް ބޭުންނވާ އިްނޖީުނެގއެްއ ާޤއިމް : 3.1ޓާގެޓް 

 ކުރުން 

 ކެްއ ޤާިއމް ކުރުްނ ރަށުގަިއ ެއކަީށގެްނވާ ވަުރގެ ކޭބަލް ނެްޓވޯރ: 3.2ޓާގެޓް 

އެމުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ 
 ތަމްރީނުދިނުން.
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 އެކަށީެގްނވާ  ވަުރެގ ޖަަނރޭޓަރ ސެޓް ާޤއިްމ ކުުރން : ރަށުގައި 3.3ޓާގެޓް 

 ދާއިރާަގއި ޙަަރކާތްެތރިާވ ުމވައްޒަުފްނ ބިާނުކރުމާއި އިތުުރކުރުން.: 3.4ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 
ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ވެރިވާ އެހެނިހެން ބައި 

 ފަރާތްތައް 
:  3.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ރައްޔިތުންނަށް 
އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި 

ކަރަންޓް 
ފޯރުކޮށްދިނުންމަށް ބޭނުން 
ވާ އިންޖީނުގެއެއް ޤާއިްމ 

 ކުރުން
 

ފަންނީ : 3.1.1ހަރަކާތް 
ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި އިންޖީނުގޭގެ 

 ހާލަތު ދެނެގަތުން

ލ. އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

ންވަޔަރމެންޓް އެ
މިނިސްޓްރީ/ ފެނަކަ 

 ކޯޕަރޭޝަން 
އިންޖީނުގޭގެ  : 3.1.2ހަރަކާތް 

ހާލަތު ކަމާއިގުޅުންހުިރ ފަރާތްތަކާއި 
 ހިއްސާކުރުން

 

ލ. އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

ކަމާއިގުޅުންހުރި : 3.1.3ހަރަކާތް 
ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ރަނގަޅު 

ގެއެއް ފެންވަރުގެ އިންޖީނު
 ބިނާކުރުން.

ލ. އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން/ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ފިނޭންސް

ދެމެހެއްޓެނިވި :  3.1.4ހަރަކާތް 
ގޮތެއްގައި އިންޖީނުގޭގެ ހާލަތު 

 މޮނިޓަރކުރުން.

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

: 3.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ވާ ރަށުގައި އެކަށީގެން

ވަރުގެ ކޭބަލް ނެޓްވޯރކެއް 
 ޤާއިމް ކުރުން

ކޭބަލް ނެޓްވޯރކްގެ : 3.2.1ހަރަކާތް 
  ޙާލަތު ދެނެގަތުން

ލ. އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

ކޭބަލް ނެޓްވޯރކްގެ : 3.2.2ހަރަކާތް 
ހާލަތު ކަމާއިގުޅުންހުިރ ފަރާތްތަކާއި 

 ހިއްސާކުރުން

ލ. އިސްދޫ     ✓ 
 ކައުންސިލް

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
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ކަމާއިގުޅުންހުރި : 3.2.3ހަރަކާތް 
ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ކޭބަލް 

 ނެޓްވޯރކް އެޅުން 

ލ. އިސްދޫ     ✓ 
 ކައުންސިލް

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

: 3.3ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަށުގައި އެކަށީގެންވާ  

ވަރުގެ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓެއް 
 ޤާއިމްކުރުން

މިހާރު : 3.3.1ހަރަކާތް 
ންދާ ޖަނަރޭޓަރުތަކުގެ ބޭނުންކުރަމު

ހާލަތު ދިރާސާކޮށް ކަމާއި ގުޅުންހުިރ 
 ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކުރުން 

ލ. އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

ޖަނަރޭޓަރުތަކުގެ : 3.3.2ހަރަކާތް 
ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް 
 މެއިންޓެނެންސް ކުރުން 

 

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 ން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަ

ރަނގަޅު : 3.3.3ހަރަކާތް 
 ފެންވަރުގެ ޖަނަރޭޓަރުސެޓެއް ހޯދުން.

 

ލ. އިސްދޫ     ✓ 
 ކައުންސިލް

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

: 3.4 ސްޓްރެޓަޖީ
ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 
މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމާިއ 

 އިތުރުކުރުން.

މުވައްޒަފުން : 3.4.1ހަރަކާތް 
ބިނާކުރުމަށް އެކިއެކި ތަމްރީން 

ރޮގްރާމް ހިންގުން. ޕް
)އިންޖިނިއަރިންގ އަދި 

 އިލެކްޓްރޯނިކް ދާއިރާއިން( 
 

ލ. އިސްދޫ   ✓  ✓ 
 ކައުންސިލް

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

މުވައްޒަފުން މަދު : 3.4.2ހަރަކާތް 
ދާއިރާތަކަށް މުވައްޒަފުން 

 އިތުރުކުރުން.
 

ލ. އިސްދޫ    ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
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 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނިނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން :4ޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ކުިނނެުގމާިއ ުކިނނައްތާަލން ބޭުންނވާ ނިޒާެމއް ޤާއިްމ ުކރެވިަފއި ވީަނމަވެްސ ެއކަީށގެްނވާ  •
 މެޝިނަރީްސތަްއ ެނތުުމންާނއި ދާއިާރަގއި ަފްނނީ ުމަވްއޒަފުން ނެުތން. 

 ނގަޅު ގޮުތަގއި ހޭލުންެތރި ކުެރވިަފއިެނތުން. ރައްިޔތުްނ ެއންެމ ރަ •
ކުިނނަްއތާލުމުެގ ިނޒާުމގެތެރެިއްނ ޖަާމކުރެޭވ ުކނި )ަދނގަޑުެގ ާބވަތްަތއް، ޕްލާސްޓިްކ ބާަވތްަތއް،  •

 ބިއްލޫރީެގ ާބވަތްަތއް( ރަުށން ބޭުރކުެރވޭެނ ޮގތެްއ ެނތުުމގެ ސަބަުބްނ ުކނިކޮިށ ފުރިަފިއވުން.
 ަދީނއިްނ ދެކޮުޅނުެޖުހން.ކުިނކޮށްަޓށް ލިބޭ ާއންމު •

 

 

 : އެކަީށެގންާވ ގޮތެްއަގއި ކުިނަނއްތާލާެނ ިނޒާެމއް ާޤއިްމ ކުުރން 4ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 އެކަށީެގްނވާ މެިޝނަރީސްަތއް ާޤއިްމކުރުން.: 4.1ޓާގެޓް 
 މުވައްޒަުފން ބިާނކުރުާމއި ހޭލުންެތރި މުުޖތަަމޢުއެްއ ިބނާކުުރން.: 4.2ޓާގެޓް 
 ްމދަީނ ިއން ެއެހންފަރާަތކަށް ބަރޯސާުނވެ ތަްނ ިހްނގުން.އާނިޒާުމގެތެެރިއން ލިބޭ  މި: 4.3ޓާގެޓް 
 ތަނަށް ަޖމާކުެރވޭ ަނއްާތނުލެވޭޒާުތެގ ުކނި ޭބރުކުރެޭވނެ ިއންތިޒާެމއް ޤާިއމްކުުރން.: 4.4ޓާގެޓް 
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 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

މަށް ތަންފީޒުކުރު 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
: 4.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އެކަށީގެންވާ 

މެޝިނަރީސްތައް 
 ޤާއިމްކުރުން.

ކުނިކޮށީގައި މިހާރު ހުރި : 4.1.1ހަރަކާތް 
މެޝިނަރީޒް ތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަނެ 

 އެމެޝިނަރީޒް މަާރމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

ފް މިނިސްޓްރީ އޮ
 އެންވަޔަރަންމަންޓް

ކުނިކޮށްޓަށް އިތުރަށް  :4.1.2ހަރަކާތް 
ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒް ހޯދުމަްށ ކައުންސިލްގެ 
ބަޖެޓްގައި ފައިސާ  ހިެމނުމާއި، އެހެނިހެްނ 
ފަރާތްތަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅައިގެން ފައިސާ 

 ހޯދުން
 

ލ. އިސްދޫ  ✓   ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 މަންޓްއެންވަޔަރަން

: 4.2ސްޓްރެޓަޖީ 
މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމާިއ 
ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް 

 ބިނާކުރުން

މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު  :4.2.1ހަރަކާތް 
 ތަމްރީނުދިނުމާއި މުވަްއޒަފުން އިތުރުކުރުން.

 

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 އެންވަޔަރަންމަންޓް

ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް މި  :4.2.2ހަރަކާތް 
ނިޒާމު ހިންގާ އެހެްނ ރަށްތަކަށް 

 ޒިޔާރަށްކުރުން.
 

ލ. އިސްދޫ  ✓  ✓  ✓
 ކައުންސިލް

ކުނި މެޭނޖްކުރުމުގެ 
ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ 
 އެހެނިހެން ރައްތައް

ފަންނީފަރާތްތަކުގެ   :4.2.3ހަރަކާތް 
އެހީގައި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

 ން.ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގު

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 އެންވަޔަރަންމަންޓް

މި :: 4.3ސްޓްރެޓަޖީ 
ނިޒާމުގެތެރެއިން ލިބޭ 

ޢާމްދަނީ އިން 
އެހެންފަރާތަކަށް 

 ބަރޯސާނުވެ ތަން ހިންގުން.

ތަނަށް ޖަމާކުރެވޭ  :4.3.1ހަރަކާތް 
އެކިބާވަތުގެ ކުނިން ކޮމްޕޯސްޓް ތައްޔާރުކޮށް 

 .ވިއްކުން
 

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 

ބޮނބިކުނޑި ތައްޔާރުކޮށް  :4.3.2ހަރަކާތް 
 ވިއްކުން.

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 

ކުނިގޮނޑަށް ޖަމާކުރެވޭ،  :4.3.3ހަރަކާތް 
ދެވަނަ ފަހަރަށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތި 

 ނަގައިގެން ވިއްކުން.

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް
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ތައްޔާރީ ކާނާ  :4.3.4ކާތް ހަރަ 
ބޭނުންކޮށްގެން ސެންޓަރުގައި 

ގަސްހައްދައިގެން މޭވާއާއި ތަރުކާރީ 
 ވިއްކުން.

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 

ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް :  4.3.5ހަރަކާތް 
ސެންޓަރުން އުފައްދާ ބާވަތްތައް އިސްތިހާރުކޮށް 

 މަރކެޓް ހޯދުން.

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ންސިލްކައު

 

އާއްމުދަނީ އިތުރު :  4.3.6ހަރަކާތް 
ކުރުމަށްޓަކައި ރިސޯޓްތަކުން ބޭރުކުރާ 

 ކުނިގެނެސް ނައްތާލުން.

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 

:: ތަނަށް 4.4ސްޓްރެޓަޖީ 
ޖަމާކުރެވޭ 

ނައްތާނުލެވޭޒާތުގެ ކުނި 
ބޭރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް 

 ޤާއިމްކުރުން.

ކާރަށް ހުށަހަޅައިގެން ސަރު: 4.4.1ހަރަކާތް 
 ނައްތާނުލެވޭޒާތުގެ ކުނި ބޭރުކުރުން.

ލ. އިސްދޫ  ✓  ✓  ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 އެންވަޔަރމަންޓް
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 ބެލެހެއްޓުން  މަރާމާތުކޮށް  މަގުތައް  މަގުހެދުމާއި : 5 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ިއުވން.ހަާލުކވެފަވަަރށްބޮޑަްށ އަިޑގުަޑންެވ  ިމހާރު  މަުގތަްއ  ރަށުގެ •
ތީ ަރްއޔިުތންަނށް ަމގުަތްއ ބޭުންނ ކުރުުމަގިއ ވިއްސާަރޔާިއ ގުޅިެގން ރަށުެގ ަމގުަތކުަގިއ ފެްނހެިދ ިކސަޑުވާ •

 ނުަހނު ދަތި ުއނަދގޫތަާކިއ ކުރިަމތިލާންެޖހުން.
ަމގުަތއް ހެދުުމެގ  ންމަުގތަކަްށ ވެިލއަޅަިއގެ  މަުގހެދުާމއި ބެހޭ ުޔނިްޓގެ ފަރާތުން ،ރަށުގެ މަގުަތއް ހަލާުކވުުމން •

ަތނުަގިއ ޭބނުްނކުރަމުްނ އަްނަނ ހުިރަހއި ވެިހކަލްަތއް ހަލާުކެވ  ުކރާކަުމގަިއީވ ަނމަވެސް މަސައްކަްތ 
 މަރާމާތުކުަރން ޖެހިަފިއވުން.

 ފަްނނީ ުމވަޒަުފން ނެުތން. •
 ނުލިބުން.  އެކަީށެގންާވވަުރގެ ަބޖެެޓއް •

 

 ށް ބެލެެހއްުޓން : ަމުގހެދުާމއި ަމގުަތއް މަރާމާުތކ5ޮޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

  ރަށުގެ އެންެމަހއި ަމގުަތއް ޒަމާީނ ެފންަވރަްށ ތަރަްއޤީކުުރން  : 5.1ޓާގެޓް 

 މިހާރު ގޯތި ދޫކުެރވިަފއިާވ ެއންެމހަިއ ސަރަަހއްދުަތކުެގ ަމގުަތއް ެކނުޑން : 5.2ޓާގެޓް 

 .މިހާރު ާޤއިމްކުެރވިަފިއވާ ަމުގހަދާ ުޔނިްޓ ަތރައްޤީުކރުން: 5.3ޓާރގެޓް 

 މަގުތަުކގަިއ ެފންިހންާދނެ ަރނގަޅު ނިޒާެމްއ ޤާިއމްކުުރން.: 5.4ޓާރގެޓް 

 

 

mailto:idhara395@gmail.com


 )ކައުންސިލްގެ ނަން(  2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 
20

23
 

20
24

 
20

25
 

20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

ރަށުގެ : 5.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އެންމެހައި މަގުތައް 
ޒަމާނީ ފެންވަރަށް 

 ރައްޤީކުރުން  ތަ
 

 

މިހާރު މަގުތަކުގެ : 5.1.1ހަރަކާތް 
ހާލަތުހުރި ގޮތް ކަމާއި ގުުޅންހުރި 

 އިދާރާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން. 

ލ. އިސްދޫ             ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ނޭޝަނަލް 
 ޕްލޭނިންގ

ކަމާގުޅުންހުރި  :5.1.2ހަރަކާތް 
އި އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް ބަޖެޓުގަ

ހިމަނައިގެން ރަށުގެ ބޮޑެތިމަގުތަކުގައި 
ތާރުއަޅައި ޒަމާނީފެންވަރަށް 

 ތަރައްޤީކުރުން. 

ލ. އިސްދޫ     ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ނޭޝަނަލް 
 ޕްލޭނިންގ

ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް : 5.1.3ހަރަކާތް 
މަގުތައް ތަރައްޤީ ކުރެވުމުން މަގުތައް 

ނެއް މޮނިޓަރކުރުމަށް އެކްޝަން ޕްލޭ
  ތައްޔާރުކޮށް އެއަށް އަމަލުކުރުން.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
ލ. އިސްދޫ 
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ނޭޝަނަލް 
 ޕްލޭނިންގ

މިހާރު : 5.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާ 

އެންމެހައި 
ސަރަހައްދުތަކުގެ މަގުތައް 

 ކެނޑުން 

ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާ  :5.2.1ހަރަކާތް 
ށްއަރާ ޞަރަހައްދުތަކުގެ މަގުތަކަ

އެންމެހައި ރުއްގަހުގެވެރިންނަށް ރުއްގަްސ 
ނަގަން ފުރުޞަތުދީ 

ކަނޑައެޅޭމުއްދަތެއްގެތެރޭގައި 
 ނުނަގާހުންނަ ރުއްގަްސ ނެގުން.

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 

ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާ  :5.2.2ހަރަކާތް 
ސަރަޚައްދުތަކުގެ ކަނޑަންޖެހޭ މަގުތައް، 

ހީތެރިކަމާއެކު މަގުހަދާ ޔުނިޓުގެ އެ
ކަނޑައި ސާފުކޮށް ވެލިއަޅާ 

 އެއްވަރުކުރުން.
 

ލ. އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ނޭޝަނަލް 
 ޕްލޭނިންގ

މިހާރު : 5.3ސްޓްރެޓަޖީ 
ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ 
މަގުހަދާ ޔުނިޓް 
 ތަރައްޤީކުރުން.  

ތަނަށް އިތުރު  :5.3.1ހަރަކާތް 
ހުރި ވެހިކަލްތައް ހޯދުމާއި މިހާުރ 
 ވެހިކަލްތައް މަރާމާތު ކުރުން.

 

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ނޭޝަނަލް 
 ޕްލޭނިންގ
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މިހާރު ތަނުގައިތިބި  :5.3.2ހަރަކާތް 
 މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުން.

 

ލ. އިސްދޫ     ✓ 
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ނޭޝަނަލް 
 ޕްލޭނިންގ

ނަށް އިތުރު ތަ :5.3.3ހަރަކާތް 
 މުވައްޒަފުން ހޯދުން 

ލ. އިސްދޫ     ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ނޭޝަނަލް 
 ޕްލޭނިންގ

ތަނުގެ މެޝިނަރީޒް  :5.3.4ހަރަކާތް 
ބޭނުންކޮށްގެން ތަނަށް 

އާމްދަނީހޯދުމަށްޓަކައި، އުޖޫރައަށް 
 އާއްމުފަރުދުންނަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުން.

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ސިލްކައުން  

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ނޭޝަނަލް 
 ޕްލޭނިންގ

 :5.4ޓާރގެޓް 
މަގުތަކުގައި ރަނގަޅު 
ފެންހިންދާނެ ނިޒާމެއް 

 ޤާއިމްކުރުން.
 

ފެންހިންދަންޖެހޭ  :5.4.1ހަރަކާތް 
 ސަރަޙައްދުތައް ބަލައި ފާހަގަކުރުން.

ލ. އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ނޭޝަނަލް 
 ޕްލޭނިންގ

މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ  :5.4.2ހަރަކާތް 
ތަކެތި ހޯދުމަށް ކަމާއިގުޅުންހުރި 

ކައުންސިލް  ،އިދާރާތަކުގެ އެހީހޯދުމާއި
ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން މަސައްކަތް 

 ކުރުން.

ލ. އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ނޭޝަނަލް 
 ޕްލޭނިންގ

ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި  :5.4.3ހަރަކާތް 
ރަކާތްތެރިވާ ހައި ސެކްޝަންތަކުގަ

މުވައްޒަފުންގެ އެހީގައި ނިޒާްމ 
 ބެލެހެއްޓުން.

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ނޭޝަނަލް 
 ޕްލޭނިންގ
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 ބެލެހެއްޓުން  ހަދައި  ތަންތަން  ޓާމިނަލްފަދަ  ފެރީ  ފާލަމާއި  ބަނދަރާއި : 6 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ބަނދަރުަގއި މުިހންުމ ބަެއްއ  ،ކުިރއަްށ ިދަޔނަަމވެސް ން ކަްތ ފެިށގެދަުރ ބޮޑުކުުރމުެގ މަަސއްނބަ •
 ވަޞީލަތްަތްއ ެނތުން.

މީުހން އަަރއިަފއިބާެނ ފެީރގިމަަތ ެނތުާމއި ަބނދަުރން ފެންލިބޭެނ ނިޒާެމއް ނެތުާމއި ބަނަދރުްނ   •
 ރަްނޓު ލިޭބނެ ނިޒާެމއް ނެުތން. ކަ

 ށްަފއިުވްނ.ްމކޮއަމިއްަލ ފަރާަތކުްނ ެތޔޮލިބޭެނ ިނޒާމެްއ ާޤއި •
 ޒާެމއް ާޤއިްމވެަފއިެނތުން.ބަނދަރުމަީތގަިއ ހިނގާ އެިކއެިކ ަކންަކްނ ބެލޭެނ ނި   •

 

 : ަބނދަާރއި ފާލަމާިއ ފެރީ ޓާިމނަލްފަދަ ތަްނަތން ހަަދއި ބެެލހެްއޓުން 6ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

ހަމަެޖއްސުާމއި ަބނދަުރ  ުކރާނެ އިްނތިޒާެމއްަފއިަބއި މަޑުބަނދަރުމަީތގަިއ ީމހުްނ އަރައި: 6.1ޓާގެޓް 

 ބޭުނންކުާރނެ އުޞޫެލއް ކަނަޑއެުޅން.

 އަސާީސ ޚިދުަމްތތައް ލިޭބނެ ިއންތިޒާްމ ަހމަެޖއްސުން ބަނދަރުމަިތން ފަސޭަހއިްނ : 6.2ޓާގެޓް 

 ނިޒާެމއް ާޤއިްމކުރުން ޮމނިޓަރކޮށް ބެެލހެްއޭޓނެ  ބަނދަރުމަތި : 6.3ޓާގެޓް 
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 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

: 6.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ބަނދަރުމަތީގައި މީހުން 

އަރައިފައިބައި މަޑުކުރާނެ 
އިންތިޒާމެއް 

ހަމަޖެއްުސމާއި ބަނދަރު 
ބޭނުންކުރާނެ އުޞޫލެއް 

 ކަނޑައެޅުން.
 

 

ން ބަނދަރުމަތީގައި މީހު: 6.1.1ހަރަކާތް 
އަރައިފައިބާނެ ފެރީގިމަތައެއް 

 ޤާއިމްކުރުން
 

✓      
ލ. އިސްދޫ 
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ނޭޝަނަލް  

 ޕްލޭނިންގ
             

ބަނދަރުމަތީގައި މީހުން  :6.1.2ހަރަކާތް 
 މަޑުކޮށްލާނެ ގޮނޑިތަކެއް ހެދުން.

 

ލ. އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

 

ރައި ބަނދަރުން އަ :6.1.3ހަރަކާތް 
ފޭބުމާއި އޮޑިދޯނިފަހަރު ޕާރކްކުރާނެ 

 ތަންތަން ކަނޑައެޅުން 

ލ. އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

 

ބަނދަރުމަތީގައި : 6.1.4ހަރަކާތް 
މުދާއަރުވައި ބައިލާނެ ތަންތަން 
ކަނޑައެޅުމާިއ ކުދި އުޅަނދުތައް 
 ޕާރކްކުރާނެ ތަންތަން ކަނޑައެޅުން 

ލ. އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

 

ބަނދަރު ބޭނުންކުރާނެ : 6.1.5ތް ހަރަކާ 
 އުޞޫލެއް ހަދައި ބޭނުންކުރަން ފެށުން.

ލ. އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

 

: 6.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ބަނދަރުމަތިން 

ފަސޭހައިން އަސާސީ 
ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ 

  އިންތިޒާމް ަހމަޖެއްުސން.

ބަނދަރުމަތިން  :6.2.1ހަރަކާތް 
ފަސޭހައިން ފެން ލިބޭނެ އިންތިާޒމް 

 އިމްކުރުން.ޤާ
 

ލ. އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

 

ބަނދަރުމަތިން  :6.2.2ހަރަކާތް 
ފަސޭހައިން ކަރަންޓް ލިބޭނެ އިންތިާޒމް 

 ހަމަޖެއްސުން 
 

ލ. އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

 

: 6.3ސްޓްރެޓަޖީ 
ބަނދަރުމަތި މޮނިޓަރކޮށް 

ލަހައްޓާނެ ބަނދަރު ބަ :6.3.1ހަރަކާތް 
 .މުވައްޒަފަކު ނެގުން

ލ. އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް
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ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް 
 ޤާއިމްކުރުން
 

ބަނދަރުމަތީގެ : 6.3.2ހަރަކާތް 
ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ކެމެރާ 

 ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުން.

ލ. އިސްދޫ     ✓ 
 ކައުންސިލް
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 ބެލެހެއްޓުން  ޤަބުރުސްތާނު : 7 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ވަުޅނުލިބުމާިއ، ޔިާތ ވަޅުލުަމށް މައް ، ޤަބުރުްސތާުނ ފުރިަފިއވުމުެގ ސަބަބުންްނ ވަޅުާލ މިހާުރ މީހު  •
 ން.ކޮްނަނންެޖހުގިަނ ވަޅުތަެކއް މައްިޔތެްއ ވަޅުަލންެޖހޭ ޙާލަުތަގއި 

 . ފަިއުވންއެޅުުމގެ މަަސއްަކތް ފެށި އަުއ ޤަބުރުްސތާެނއް، ކަުއންސިލުން •
 
 

 ން : ަޤބުރުސްތާުނ ބެލެެހްއޓ7ުޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

ިމހާރު ހަދަުމންދާ ގަބުރުސްާތުނގެ މަސަްއކަތްަތއް ިނމުމާިއެއކު ބެލެެހއްޭޓނެ ަރނގަޅު ނިާޒމެްއ : 7.1ޓާެގޓް 
 ޤާއިްމކުރުން.

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 
20

24
 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

މިހާރު : 7.1ޓަޖީ ސްޓްރެ 
ހަދަމުންދާ ގަބުރުސްތާނު 
ނިމުމާއިއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ 

ރަނގަޅު ނިާޒމެއް 
 ޤާއިމްކުރުން.

 

ޤަބުރުސްތާނު : 7.1.1ހަރަކާތް 
  ބެލެހެއްޓުމަށް ރަނގަޅު އުސޫލެްއ ހެދުން

 

ލ. އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

 

 ޤަބުރުސްތާނު: 7.1.2ހަރަކާތް 
ިނމުމާިއ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު 

 ާް.ންތަންފީޒުކުރު

ލ. އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

 އާންމު ރައްޔިތުން
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 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން : 8 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ެޖޭހވަރަށް ހަލާުކވެަފއެވެ. އިެލކްޓްޯރނިކް ާސމާުނތަްއަވނީ މަާރމާތު ކުރަން ަގއި ހުރި ަބއެއް މިސްކިތްަތކު •
 ިހމެުނން.ވެސް ަބންިގޮގވުމަށް ޭބނުްނކުރާ ސަުއންޑް ސިސްޓަމް  ައދި  ކާަތއް އޭސީތަާކއި ަފން އޭެގތެރޭަގއި،

  ނިޒާެމއް ޤާިއމްކޮްށފަިއ ެނތުން. ޚާއްަޞެއހީއަްށ ޭބނުްނާވ މީުހްނ މިސްކިްތތަކަްށ އަަރިއ ޭފބޭނެ •
 މަުގމަިތ މިްސކިުތގެ ޯގތިތެެރއާއި  ،އިނާރާ މިސްކިުތގެ ދެފަރާތަށް ާވގޮަތށް ެފންަވއިރު ކުެރވިަފއި ނުާވތީވެ •

 ރުމަްށ ވަަރށް ބޮަޑށް ަދތިުވން.ހިރަފުުހްނ ސަލާމަތް ކު
 ން،ވެްއޓިފަިއވުމު ުސނާމީ ކާރިސާަގއި  ގެ ވަށާާފރުގެ ބޮުޑބައެއް)ޖުމްަޢ މަސްޖިުދ(  އާސާރީ މިސްކިތު •

ަޢ މިސްިކތު )ޖުމް ުމގެ އިތުުރން ބޮެޑތި ދަތިަތކާ ކުރިމަިތވު މިސްކިތުގެ އެތެރެ ސާފުާތހިރުޮކށް ބޭްއވުމަށް 
 ނެުތން.މަސްޖިދު( ަގއި ާފޚާާނެއއް 

މިސްކިތްަތކުެގ މިހުާރބުެގތަްއ ކުަޑވުުމގެ ސަބަުބން ުފރަތަމަ ސަުފގަިއ މިމްބަުރ ބަަހްއޓަންެޖހޭީތ  •
  ކުރީސަުފ މެުދކެނެޑމުްނ ިދުއން. ނަމާުދކުރާއިުރ މިސްިކތުގެ 

 

 : މިްސކިތްަތއް ބެެލހެްއުޓން 8ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

   ބަދަުލކުރުން.ިމހާރު ޭބުނންކުރަުމންާދ ަބުއވެފަިއާވ ކަަރންުޓ ސާމާުނފަދަ ތަކެިތ  ކިތްތަުކގައި މިސް: 8.1ޓާގެޓް 

 .ޚާއްޞަެއީހއަށް ބޭުންނވާ ީމުހން މިްސކިތްަތަކށް އަަރއި ފޭޭބނެ ނިޒާެމއް ާޤއިްމކުރުން: 8.2ޓާގެޓް 

 އާބާތުަރ ފިލުުވން. މިސްކިތްތަުކގެ: 8.3ޓާގެޓް 
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 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 
20

23
 

20
24

 
20

25
 

20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
 8.1ސްޓްރެޓަޖީ 

މިހާރު  މިސްކިތްތަކުގައި
ބޭނުންކުރަމުންދާ 

ބައުވެފައިވާ ކަރަންޓު 
ސާމާނުފަދަ ތަކެތި 

  ބަދަލުކުރުން. 

މިސްކިތްތަކުގައިހުރި  :8.1.1 ހަރަކާތް 
، ފަންކާތަކާއި، ސައުންޑް އޭސީތަކާއި

ސިސްޓަމްތަކުގެ ތެރެއިން ބައުވެ 
ފާހަގަކޮށް އެތަކެތި ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި 

 މަރާމާތު ކުރުން.

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 

މަރާމާތުކުރެވެން ނެތް  :8.1.2ހަރަކާތް 
 ތަކެތި ފާހަގަކޮށް އެތަކެތި ބަދަލުކުރުން. 

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ސިލްކައުން  

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް 

އޭސީތަކާއި،  :8.1.3ހަރަކާތް 
ފަންކާތަކާއި، ސައުންޑް ިސސްޓަމްތައް 
ކޮންމެ ތިންމަހަކުްނ އެއްފަހަރު، ބަލައި، 

 ސާވިސް ދިނުން.

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް 

  8.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ހީއަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞައެ

މީހުން މިސްކިތްތަކަށް 
އަރައި ފޭބޭނެ ނިޒާމެއް 

 ޤާއިމްކުރުން.

މިސްކިތްތަކުގައި އަރައި  :8.2.1ހަރަކާތް 
ފޭބުމަށް މިހާރު ހަދާފައިވާ ދެސިޑީެގ 
ތެރެއިން އެއްސިޑީެގ އެއްފަރާތް 
 ކަތިކުރުމަށްފަހު، މެދުގައި ޗެންޗޭނު ޖެުހން.

  
 
✓ 

ލ. އިސްދޫ    
 ކައުންސިލް

ނިސްޓްރީ އޮފް މި
 އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް 

 8.3ސްޓްރެޓަޖީ 
އާބާތުރަ މިސްކިތްތަކުގެ 

 ފިލުވުން.

މިސްކިތްތަކުގެ  :8.3.1ހަރަކާތް 
ގޯތިތެރޭގައި ފެންވައިރުކޮށް މިސްކިތްތަކުގެ 

 ދެފަރާތުގައި ދެ އިސްކުރު ހަރުކުރުން. 
 

ލ. އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 އާރޒް އިސްލާމިކް އެފެ

އާސާރީ މިސްކިތުގެ  :8.3.2ހަރަކާތް 
 ވަށާފާރު ރޭނުން.

 

ލ. އިސްދޫ     ✓ 
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް 

މިސްކިތްތަކުގެ  :8.3.3ހަރަކާތް 
 މިހުރާބުގެތައް ބޮޑުކުރުން.

ލ. އިސްދޫ    ✓  
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް 
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އާސާރީ މިސްކިތުގައި  :8.3.4ތް ހަރަކާ 
 ފާޚާނާއެއް ހެދުން.

 

ލ. އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް 

 

 ބެލެހެއްޓުން  ސާފުތާހިރުކޮށް  މަގުތައް  ރަށުގެ  ރަށުތެރެއާއި : 9 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

އްުދ ުކނިަކަހިއ ހަ ޞޫުލން އިޖުިތމާީޢ ސަރަކޮންޓްެރކްްޓ އު، ރަށުެގ ައްނހެްނ ކަނބަުލްނ މެުދވެރިޮކށް •
 ސާފުކުރުން. 

ެއކަީށގެްނާވ  އްދަްށ ބަލާފައި ހަ ސާފުުކރަންެޖހޭ ސަރަ، ރަށުތެރެސާުފކޮށް ބެެލހެްއޓުމަށް ލިޭބ ބަޖެަޓކީ  •
 ން.ަކްނވުަބޖެޓަ ވަރަްށވުރެ ކުޑަ

ލަ )ޖޯލިފަތި، ުރއްގުިޅ( ަތކެިތ ގޭޭގގެ ޭބރުގައި ެއކި ކަހަހުރުމާިއ، މީުހން ދިރިނޫޅޭ ފަޅުޯގތި ރަށުތެރޭަގއި  •
ގޭޭގގެ ފުރާޅުތަުކގެ ދިޔަޮދވި ހޮިޅ  ހުރުާމއި،ޭގެގއިްނ ބޭރަްށވާޮގތަށް ޮބޑެތިގަްސތަްއ  ،ބެހެްއޓުާމއި

ރަުށގެ ަމގުަތކުަގިއ އަިޑގުަޑން ހުރުުމން މަުގތަްއ  އަދި މަގުަމއްަޗށް ެފންަފއިާބގޮތަްށ ހަުރކޮށްަފިއވުމާއި 
 ިތުވން.ސާފުކޮށް ބެެލހެްއޓުމަްށ ދަ

 ންތިާޒމެްއ ަހމަޖެިހފަިއ ެނތުން.ރަށުތެރެ ސާުފކުރާއިުރ ަނާގ ުކނިަތއް ކުިނކޮށްަޓށް ގެްނެދވޭެނ އި  •
 

 : ރަުށތެރެާއއި ަރށުެގ ަމގުަތއް ސާފުާތހިުރކޮށް ބެލެހެްއޓުން 9ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

   ރަށުތެރެ ސާފުކުރުަމށް ކަނަޑއަޅާ ަބޖެްޓ ިއުތރުކުރުން.: 9.1ޓާގެޓް 

 ލާމަރުކަޒީ ާޤނޫުނަގއިާވ ޮގތަށް ަރށުތެެރ ސާުފކޮށް ބެެލހެްއޓޭެނ ނިޒާެމއް ާޤއިްމކުރުން.: 9.2 ޓާގެޓް
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 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 
20

23
 

20
24

 
20

25
 

20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
: 9.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމަށް 
ޅާ ބަޖެޓް ކަނޑައަ

 އިތުރުކުރުން.  
 

ކައުންސިލް ބަޖެޓް : 9.1.1ހަރަކާތް 
ތެރެއިންނާއި، ގުޅުންހުރި އިދާރާތައް 
މެދުވެރިކޮށް ބަޖެޓް އިތުރުކުރުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން.
 

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ފިނޭންސް

: 9.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާ 

ށުތެރެ ސާފުކޮށް ގޮތަށް ރަ
ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް 

 ޤާއިމްކުރުން.

ޤާނޫނަށް އަޙުލުވެރި  :9.2.1ހަރަކާތް 
ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް 

 ހޭލުންތެރި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.  
 

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 
 އޮތޯރިޓީ 

ތައް އެކިއެކި ވަޞީލަތް :9.2.2ހަރަކާތް 
މެދުވެރިކޮށްގެން ރައްޔިތުންނަށް 

ފަސޭހަކަމާއެކު، މަޢުޫލމާތު ލިބޭނެ 
 ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުން.   

ލ. އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

 

މިހާރު ރަށުތެރެ  :9.2.3ހަރަކާތް 
ސާފުކުރުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެުހންތައް ޙައްލު 

ކުރުމަށް ޓައިމް ލައިނެއް އެކުލަާވލައި 
 ފެށުން.    ތަންފީޒުކުރަން

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް
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 ބެލެހެއްޓުން  ދިއްލައި  މަގު  މަގުހެދުމާއި : 10 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ރަށުެގ ބޮޑުަމގާއި، ަބނދަރުަމތީެގ ިއތުރުްނ ައވަށްބޭުރމަުގ  ،ރަށުަގއި ީމުހން ދިިރއުޅޭ ސަރަަޚއްދުަތާކއި •
ލިބެުމންދިަޔ  ނިްއވުުމެގ މަސަްއކަތުަގިއ ެފނަަކއިެގ އެީހތެރިަކން ހޮޅިަދނޑިަތްއ ިދއްލަިއ ހިެމނޭގޮަތްށ 

 ނަަމވެސް ިމހާރު ޭބުނންކުަރމުްނދާ ލަިއޓްސެްޓ ބަދަލުކުަރން ެޖހިަފއިުވން.
ރަށުެގ ގިަނ ސަރަަޚއްދުަތކެްއގަިއ އިތުުރ  ، ނިްއވަުމންަދނީ މެުނއަލްކޮްށކަާމއި ހޮޅިދަނޑިތަްއ ިދއްލައި  •

 ން.ލައިޓްަތއް ހަރުކުަރންެޖހު 
 

 ބެލެެހއްުޓން  ލައިަމުގހެދުާމއި މަުގ ިދއް: 10ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ައޕްގްރޭްޑކުުރން   މަގުތަުކގަިއ ާޤއިމްުކރެވިަފިއވާ ަލއިިޓންގ ސިސްޓަމް: 10.1ޓާގެޓް 

 އަލަށް އާާބދުަވމުްނދާ ސަަރހައްުދތަުކގަިއ ަލއިްޓހަރުކުުރން : 10.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 
20

24
 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 :10.1ސްޓްރެޓަޖީ 
މަގުތަކުގައި 

ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ 

ރަނގަޅު ލައިޓިންގ : 10.1.1ހަރަކާތް 
 ސިސްޓަމެއް ހޯދުން 

 

ލ. އިސްދޫ  ✓  ✓  
 ކައުންސިލް
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ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް 
 އަޕްގްރޭޑްކުރުން  

 

ހޮޅިދަނޑިތައް  :10.1.2ހަރަކާތް 
ދިއްލައި ނިއްވުމަށް ޓައިމަރ ނުވަތަ 

 ސަންސުވިޗް ހަރުކުރުން.

ލ. އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

 

ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް  :10.1.3ހަރަކާތް 
އަޕްގްރޭޑް ކުރާއިރު މީޓަރު ހަރުކޮށް 

 ބެލެހެއްޓުން.
 

ލ. އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

 

މަގުތައް ދިއްލުން  :10.1.4ހަރަކާތް 
 އިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލުކުރުން.

ލ. އިސްދޫ     ✓ 
 ކައުންސިލް

 

 :10.2ސްޓްރެޓަޖީ 
އަލަށް އާބާދުވަމުންދާ 
ސަރަހައްދުތަކުގައި 

 .ލައިޓްހަރުކުރުން
 

 

މީހުން ދިރިއުޅޭ  :10.2.1ހަރަކާތް 
އްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ލައިޓް ޙަސަރަ

ދުތަކުގައި އްޙަހަރުކުރަންޖެހޭ ސަރަ
 .ލައިޓްޖެހުން

 

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 

އަލަށް އާބާދުވާ  :10.2.2ހަރަކާތް 
 .އްދުތަކުގައި ލައިޓްޖެހުންޙަސަރަ
 

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް
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 އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން  -2
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  :ތު ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަ 

އިސްދޫގަިއ އިންޯޑ ކުިޅވަރުަތއްކުޭޅެނ ެއއްވެްސ ވަސީލަތެއް ޤާިއމުކުެރވިަފއިެނތެވެ.  އެޮގތުްނ ރަުށގަިއ  

ޒުވާުންނގެ މަރުކަެޒްއ ެނތްަކން ފާަހގަކުެރެވއެވެ. އަިދ އިުޖތިމާީޢ ރަްއކާތެިރކަުމގެ ިޚދުމަްތދޭެނ 

ޅިވަރުކުޅޭ ޢާްނމު ަދނޑުަތކާިއ ިބންތަްއ ކު އެްއވެސްަތނެްއ ރަުށގަިއ ާޤއިމުކުެރވިަފއިެނތެވެ.  ައދި

ހުރިަނމަވެސް، ރަުށަގއި މުިނފޫހިފިުލވުާމއިގުޭޅ ަތންަތނާިއ ވަޞީލަްތތަްއ ނެތުާމއި، ކުަޑކުިދންަންށ 

ކުޅިަވރުކުޅޭ ބިންަތްއ ރަނގަޅުޮގތުަގިއ  ،ޙާއްސަކޮްށެގން އެްއވެސް ާޕެކއް ހެދިަފއި ނެެތވެ. ެއެހްނނަަމވެސް

އް ޤާިއމްކުެރވިަފއިެވެއވެ. މިަފދަަކންަކން ހުރުާމއެުކ، ަރށުެގ އިޖްތިާމޢީ ޫރޙް ނެްތަކްނ ބެލެހެްއޓޭެނ ނިޒާމެ 

 ހިތާަމޔާިއއެުކ ާފހަަގކުރަެމވެ.

އެިކއެިކ މަޢުލޫާމތު ހިެމނޭ ފޮްތތަްއ ިކޔުމަްށ ުމޖުތަމަޢު އަޙުުލވެރިެވފަިއ ުނވާސަބަަބކަށް ަވނީ،      
މެވެ. އަދި ކުޑަކުިދްނނާިއ އުމުުރްނ ުދވަސްވީ މީުހްނނާިއ ރަށުަގއި ލަިއބްރަރީެއއް ޤާއިްމވެަފއި ނެތު 

ޚާއްަޞެއހީއަށް ބޭުންނވާ މީުހން ބަަލހަްއޓާނެ )ޑޭ ެކއަރ ސެންޓަރ( ފަދަ ަތނެއް ަރށުަގއި ނެެތވެ. ނަަމވެސް، 
މަލުތަްއ މިފަދަ ފަރާތްަތކަށް އަޅާލުމާއި އެީހތެރިުވމުގެ ސަޤާަފތެއް ރަށުަގއި ޮއވެެއވެ. އަދި ެގވެށި އަިނޔާގެ ޢަ

ހިްނގަުމންާދކަމުެގ ރިޕޯްޓތައް ލިބެުމން ނުާދކަްނ ފާަހަގކުރެެވނީ، ިމކަުމގަިއ މުޖުަތމަޢު ހޭުލންތެިރވެަފިއ 
 ނުުވވުެމވެ. 

 ،ތަނުްނ ިޚދުމަްތ ެދވެެއވެ. ނަަމވެސް، ކަުށކަމާކެީމެގ ަކންަކްނ ކުރުަމށް ިހނަާވެގއެްއ ާޤއިމްކުެރވި     
ރާްތތަްއ މަުދކަާމއި، ޚާްއޞަކޮްށ ައްނހެުންނ ކަުށކަާމކެީމގެ ކަްނކަުމގަިއ ދާއިާރއިްނ ތަމްީރުނވެަފއިާވ ފަ

ހަރަކާްތތެރިަވމުްނ ނުެދއެވެ. ީމގެިއތުރުްނ ިމދާއިާރަގިއ ަހރަކާްތތެރިާވ ފަާރތްތަަކށް އުޖޫަރެއއް ލިޭބެނ 
 އިްނތިޒާެމއްވެްސ ހަަމޖެހިަފއި ނެެތވެ.
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 ޚިދުމަތްދޭނެ  ރައްކާތެރިކަމުގެ  މާޢީ އިޖުތި  ،މަރުކަޒުތަކާއި  އިޖުތިމާޢީ : 1 ޕޮލިސީ 

 ބެލެހެއްޓުން  ޤާއިމްކޮށް  ތަންތަން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ައދި ުޒވާުންނގެ މަުރކަޒަާކއި،އިސްދޫަގިއ އިުޖތިމާީޢ ރަްއކާތެރިަކމުެގ ޚިދުަމތްޭދނެ ަތަނކާއި،  •

 ނެުތން. ކުިޅވަރުަތއްކުޭޅނެ ެއއްވެްސ ވަސީލަެތއް ޤާއިުމުކރެވިަފއި ރއިންޑޯ
 

އިޖުިތމާޢީ ަރއްާކެތރިކަމުެގ ޚިުދމަތްޭދނެ ތަްނތަްނ ާޤއިމްޮކށް  ،އިޖުތިާމޢީ މަުރކަޒުަތކާއި :1 ޕޮލިސީ
 ބެލެހެްއޓުން 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުން.: 1.1ޓާގެޓް 

 އް ބިނާކުރުންމަޢުއެއިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާ މުޖުތަ: 1.2ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ޓްރެޓަޖީ ސް 

20
22

 
20

23
 

20
24

 
20

25
 

20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 
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 :1.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެްއ 

 ޤާއިމްކުރުން.

އިޖުތިމާޢީ  :1.1.1ހަރަކާތް 
ޤާއިމްކުރުމާިއ ގުޅޭގޮތުން މަރުކަޒެއް 

 .މުޖުތަމަޢުގެ ހިޔާލުހޯދުން

ލ. އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

 

އިޖުތިމާއީ : 1.1.2ހަރަކާތް 
މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުމަްށ 

 ބިންކަނޑައެޅުން.

ލ. އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

 

ބަޖެޓްގައި : 1.1.3ހަރަކާތް 
ހިމަނައިގެން ިއޖްތިމާޢީ މަރުަކޒެއް 

 .ޤާއިމްކުރުން

ލ. އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޕޯޓްސް ޔޫތް ސް

އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ 
 އެންޕަވަރމަންޓް

 :1.2 ސްޓްރެޓަޖީ
އިޖްތިމާޢީ 

ރައްކާތެރިކަން 
ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާ 

މުޖުތަމަޢުއެއް 
 .ބިނާކުރުން

 

އިޖްތިމާޢީ : 1.2.1ހަރަކާތް 
ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މީހުްނ 
ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ތަފާތު މަޢުލޫމާތު 

 .ފޯރުކޮށްދިނުން 
 

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޔޫތް ސްޕޯޓްސް 

އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ 
 އެންޕަވަރމަންޓް

އިޖްތިމާޢީ : 1.2.2ހަރަކާތް 
ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ ތަފާތު 
 .ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން

 
 

ލ. އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޔޫތް ސްޕޯޓްސް 
ޓީ އެންޑް ކޮމިޔުނި
 އެންޕަވަރމަންޓް
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 ބެލެހެއްޓުން  ޕާކުތައް  ބިންތަކާއި  ދަނޑުތަކާއި  ޢާންމު  ކުޅިވަރުކުޅޭ : 2 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ެއބިންަތއް ަރނގަޅުގޮުތަގއި  ހުރުާމިއއެކު، ކުޅިވަރުކުޭޅ ާޢންމު ދަނުޑތަާކއި ިބންަތއް •
 ާޙއްސަކުެރިވގެން ިދންަނށް ަޑކުކު ަރުށގައި  ނަަމވެސް،ބެލެހެްއޓޭެނ ިނޒާމެްއ ާޤއިްމކުރެވިަފިއ ވީ 

 ފަިއ ެނތުން.އެޅި ާޕކެްއ އެްއވެސް 

 

 ކުޅިވަުރކުޅޭ ާޢންމު ދަނޑުތަާކއި ބިންަތކާިއ ޕާކުތަްއ ބެލެެހްއޓުން : 2ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ކުޑަކުދިންނަށް ޙާއްސަކުރެވިގެން ޕާކެއް ޤާއިމްކުރުން: 2.1ޓާގެޓް 
 ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތުގައި ބެލެހެއްޓޭނޭ ހަރުދަނާ ނިާޒމެއް ޤާއިމްކުރުން  ތައްޅިވަރުކުޅޭ ބިންކު: 2.2ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 
20

23
 

20
24

 
20

25
 

20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
: 2.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ކުޑަކުދިންނަށް 
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ : 2.1.1ހަރަކާތް 

ޕާކެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން 
 ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުހޯދުން 

ލ. އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް
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ޙާއްސަކުރެވިގެން ޕާކެއް 
 ޤާއިމްކުރުން

ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް  :2.1.2ހަރަކާތް 
 ޤާއިމްކުރުމަށް ބިންކަނޑައެޅުން.

 

ލ. އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

 

ބަޖެޓްގައި ކައުންސިލްގެ : 2.1.3ހަރަކާތް 
 ޕާރކްތަކެއްހިމަނައިގެން ުކޑަކުދިންގެ 

 އެޅުން.

ލ. އިސްދޫ   ✓   ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ފިނޭންސް

: 2.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ކުޅިވަރުކުޅޭ ބިންތައް 
ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތުގައި 
ބެލެހެއްޓޭނޭ ހަރުދަނާ 
 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 

 
 

 

އިތުރު ކުޅިވަރުކުޅޭ  :2.2.1ހަރަކާތް 
ދެމެހެއްޓެނިވި ކަނޑައަޅައި ތައް ރަހައްދުސަ

ބެލެހެއްޓޭނޭ ހަރުދަނާ އެބިންތައް ގޮތުގައި 
 އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅުން 

 

ލ. އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

ރަށުގެ 
 މުވައްސަސާތައް 

ކުޅިވަރުކުޅޭ ބިންތައް  :2.2.2ހަރަކާތް 
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

 ވަްއޒަފަކު ކަނޑައެުޅން.އެކަމަށް ޚާއްސަ މު

ލ. އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

 

ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި  :2.2.3ހަރަކާތް 
 އެޅުން.ޓާފްއެޅުން

ލ. އިސްދޫ     ✓ 
 ކައުންސިލް
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 ފޯރުކޮށްދިނުން  ޚިދުމަތްތައް  މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ : 3 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ނެުތން. ވަޞީލަްތތަްއ ޤާއިްމވެަފއި ލުުވމާިއގުޅޭ ތަންަތާނއިރަށުަގއި ުމނިޫފހިފި •

 

 ުދމަތްަތއް ފޯުރކޮށްިދުނން ުމނިޫފހިފިލުުވމާބެޭހ ޚި :3ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ކުުރން ޤާިއމް މުނިފޫހިފިުލވުމަްށޓަަކއި ކުޅިވަުރ ކުޭޅނެ ްސޭޓޖެއް: 3.1ޓާގެޓް 

 މުނިފޫހިފިުލވުާމއިގުޭޅ ަވޞީލަތްަތއް ޤާއިްމކުުރން : 3.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 
20

23
 

20
24

 
20

25
 

20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ށް ތަންފީޒުކުރުމަ 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

: 3.1ސްޓްރެޓަޖީ 
މުނިފޫހިފިލުވުމަށްޓަކައި 

ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ސްޓޭޖެއް 
 ޤާއިމްކުރުން

 

ސްޓޭޖެއް ޤާއިމް : 3.1.1ހަރަކާތް 
ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޒުވާނުންނާއި 

 މަޝްވަރާކުރުން.
 

✓       

ބިމެއް ކަނޑައަޅައި  :3.1.2ހަރަކާތް 
ބަޖެޓުގައި ިހމަނައިގެން  ކައުންސިލްގެ

 ސްޓޭޖެއް ހެދުން 
 

✓       
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ސްޓޭޖް : 3.1.3ހަރަކާތް 
 ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުން.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

: 3.2ސްޓްރެޓަޖީ 
މުނިފޫހިފިލުވުމާއިގުޅޭ 

ވަޞީލަތްތައް 
 ޤާއިމްކުރުން

މައިޒާންތަކާއި  :3.2.1ހަރަކާތް 
 ހޮޅުއަށިތައް ޤާއިމްކުރުން 

 

✓  ✓  ✓   

މިއުޒިކް ކުޅޭނެ ސާާމނު  :3.2.2ހަރަކާތް 
 ދުމާއި އެތަކެތި މަރާމާތުކުރުން.ހޯ

✓  ✓  ✓   

ބޮޑުބެރު ގްރޫޕެއް  :3.2.3ހަރަކާތް 
 ނުވަތަ މިއުޒިކް ގްރޫޕެއް އުފެއްދުން.

 

✓       

އެކިއެކި ކުޅިވަރުތަކާއި  :3.2.3ހަރަކާތް 
ގުޅޭ ފަންނީމީހުންެގ އެހީގައި މީހުން 

 ނުކުރުން.ތަމްރީ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ )  2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

53 
 

 ވެބްސައިޓް:..................، :.................އީމެއިލް، .............ފެކްސް: ، 6800709،6800920ން: ފޯ

 

 ހިންގުން  ލައިބްރަރީ  ރަށުގެ : 4 ޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ރަށުގައި ލައިބްރަރީއެއް ޤާއިމްވެފައި ނެތުން.  •
 އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތްތައް ކިޔުމަށް މުޖުތަމަޢު އަޙުލުވެރިވެފައި ނުވުން.  •

 

 : ރަުށެގ ލައިބްރަީރ ިހްނގުން 4ޕޮލިސީ 

 

 ޓްތައް:ޓާގެ 

 : ލައިބްރަީރއެްއ ާޤއިްމކުރުން.4.1ޓާެގޓް 
 : ފޮތްިކޔުާމިއގުޅޭ ސަޤާަފތެްއ ާޤއިމްކުުރން.4.2ޓާެގޓް 
 : ދެެމހެްއޓެިނިވ ޮގތެްއގަިއ ލައިްބރަރީ ބެެލެހއްުޓން. 4.3ޓާެގޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 
20

23
 

20
24

 
20

25
 

20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ވެރިވާ ބައި 

އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

: 4.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ލައިބްރަރީއެއް ޤާއިމްކުރުން.
 

ރަށުގައި ލައިބްރަރީއެއް  :4.1.1ހަރަކާތް 
 ޤާއިމްކުރުން. 

 

  ✓ 
 

ލ.އިސްދޫ   
ކައުންސިލް 

 އިދާރާ 

ލ.އަތޮޅު 
ކައުންސިލް،މިިނސް 

ޓްރީ އޮފް އާރޓްސް 
ކަލްޗަރ އެންޑް 

 ހެރިޓޭޖް
ބްރަރީއަށް ލައި  :4.1.2ހަރަކާތް 

 ބޭނުންވާނެ ފޮތް ހޯދުން.
 

  ✓ 
 

ލ.އިސްދޫ   
ކައުންސިލް 

 އިދާރާ 

ލ.އަތޮޅު 
ކައުންސިލް،މިިނސް 

ޓްރީ އޮފް އާރޓްސް 
ކަލްޗަރ އެންޑް 
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ހެރިޓޭޖް، އެހީދޭ 
 ޖަމްޢިއްޔާތައް

: 4.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ފޮތްކިޔުމާއިގުޅޭ ސަޤާފަތެއް 

 ޤާއިމްކުރުން.

ފޮތްކިޔުމާއިގުޅޭ  :4.2.1ހަރަކާތް 
 ގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.ޕްރޮ

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓  
ކައުންސިލް 

 އިދާރާ 

ރަށުގެ ޢާޢްމުން، 
 ސްކޫލުކުދިން

ފޮތް ކިޔުމުގެ  :4.2.2ހަރަކާތް 
މުހިއްމުކަްނ ުމޖުތަމަޢުއަށް 
ވިސްނައިދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު 

 ސެޝަންތަކެއް ބޭއްވުން.
 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓  
ކައުންސިލް 

 އިދާރާ 

 ފަންނީ ފަރާތްތައް 

 :4.3ޓްރެޓަޖީ ސް 
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 
 ލައިބްރަރީ ބެލެހެއްޓުން.

ލައިބްރަރީ  :4.3.1ހަރަކާތް 
 ބެލެހެއްޓުމަށް މުވައްޒަފަކު ކަނޑަެއޅުން.

 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓  
ކައުންސިލް 

 އިދާރާ 

 

އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް  :4.3.2ހަރަކާތް 
ހުށަހަޅައިގެން ލައިބްރަރީގައި ބޭނުން 

 ތްތައް އިތުރުކުރުން.ކުރާނޭ ފޮ

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓   
ކައުންސިލް 

 އިދާރާ 

ލ.އަތޮޅު 
ކައުންސިލް،މިިނސް 

ޓްރީ އޮފް އާރޓްސް 
ކަލްޗަރ އެންޑް 
ހެރިޓޭޖް، އެހީދޭ 

 ޖަމްޢިއްޔާތައް
ލައިބްރަރީ ބޭނުން  :4.3.3ހަރަކާތް 

ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލްތަކެއް 
 ކަނޑައެޅުން. 

  ✓ 
 

ލ.އިސްދޫ   
ކައުންސިލް 

 އިދާރާ 

ރަށުގެ ރައްޔިތުން، 
ރަށުގެ 

 މުވައްސަސާތައް 
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 ޙިމާޔަތްދީ  ފަރާތްތަކަށް  އަނިޔާލިބޭ  ،ހުއްޓުވާ  އަނިޔާތައް  ހިނގާ  ގޭތެރޭގައި : 5 ޕޮލިސީ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން  އެހީތެރިކަން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ގަިއ މުޖުަތމަޢު ިމކަމު  ،ނުަދނީގެެވށި އަިނާޔގެ ަޢމަލުތަްއ ިހްނގަުމންދާކަުމެގ ރިޕޯޓްަތްއ ލިބެމުން  •
 ުނވުުމންކަަމށް ާފހަަގުވން. ހޭލުންތެިރވެަފއި 

 

ައިނޔާލިބޭ ފަާރތްތަަކށް ޙިާމޔަްތދީ އެީހތެރިަކން  ،ގޭތެޭރގަިއ ިހނގާ ައނިޔާަތއް ުހއްުޓވާ: 5ޕޮލިސީ 
 ފޯރުކޮށްިދުނން 

 ޓާގެޓްތައް:

 ތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން ހޭލުން: 5.1ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 
20

23
 

20
24

 
20

25
 

20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
ހޭލުންތެރި : 5.1ސްޓްރެޓަޖީ 

 މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން 
 

ގެވެށި އަނިޔާފަދަ ކަންކަމަށް : 5.1.1ހަރަކާތް 
 ާް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުނ

 

 ލ.އިސްދޫ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލް 

 އިދާރާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޖެންޑަރ ފެމެީލ އެންްޑ 

ސޯޝަލްސަރވިސް. 
މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް 

ސަރވިސް،ަޖމްޢިއްޔާތަ
 އް

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  ރައްޔިތުން  :5.1.2ހަރަކާތް 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލް 

 އިދާރާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ްޑ ޖެންޑަރ ފެމެީލ އެން
ސޯޝަލްސަރވިސް. 
މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް 
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ސަރވިސް،ަޖމްޢިއްޔާތަ
 އް،ރަށުގެ ރައްޔިތުން

ސްކޫލު ދަރިވަރުންނާއި : 5.1.3ހަރަކާތް 
ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

 ހޭލުންތެރކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލް 

 އިދާރާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ީލ އެންްޑ ޖެންޑަރ ފެމެ

ސޯޝަލްސަރވިސް. 
މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް، 
ސަރވިސް،ަޖމްޢިއްޔާތަ
 އް، ރަށުގެ ރައްޔިތުން

ޖެންޑަރ އިން : 5.1.4ހަރަކާތް 
އެކުލަވާލައިފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް އާޢްމުން 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލް 

 އިދާރާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޖެންޑަރ ފެމެީލ އެންްޑ 

ލްސަރވިސް. ސޯޝަ
މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް، 
ސަރވިސް،ަޖމްޢިއްޔާތަ
 އް، ރަށުގެ ރައްޔިތުން

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ )  2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

57 
 

 ވެބްސައިޓް:..................، :.................އީމެއިލް، .............ފެކްސް: ، 6800709،6800920ން: ފޯ

 

 ބޭނުންވާ  ޚާއްޞައެހީއަށް  މީހުންނާއި  ދުވަސްވީ  އުމުރުން  ކުޑަކުދިންނާއި : 6 ޕޮލިސީ 

 ޤާއިމްކުރުން  ނިޒާމެއް  ބަލަހައްޓާނެ  އެމީހުން  އެހީތެރިވެދީ  މީހުންނަށް 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ްނނާިއ ުއމުރުްނ ުދވަސްީވ ީމހުްނނާިއ ާޚއްަޞެއީހއަށް ބޭުންނވާ ީމުހން ބަަލހަްއޓާެނ )ޭޑ ކުޑަކުދި  •
 ން.ކެއަރ ސެްނޓަރ( ފަދަ ތަެނއް ރަށުަގިއ ނެތު 

 ުތން.މިފަދަ ފަާރތްތަަކށް އަޅާލުމާިއ ެއހީތެިރވުުމގެ ަސޤާފަެތއް ރަށުަގއި އޮ •
  

 

ިއ ޚާްއޞަެއީހއަށް ބޭުންނވާ ީމުހންަނށް އެހީެތރިވެީދ : ކުޑަކުިދްނނާިއ ުއމުރުްނ ުދވަސްީވ ީމހުްނނާ 6ޕޮލިސީ 
 އެމީުހްނ ބަލަަހއްާޓނެ ނިޒާެމއް ޤާިއމްކުުރން 

 ޓާގެޓްތައް:

 އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ބޭނުންާވ އެކިެއކި ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުންޞައްޚާ: 6.1ޓާގެޓް 
ފަރާތްތަކަށް އަޅާލައި އެހީތެރިވުމާއި  އްަޞއެހީއަށް ބޭނުންވާ: ކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚ6.2ާޓާގެޓް 

ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރި ުމޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން 



 )ކައުންސިލްގެ ނަން(  2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

: 6.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ނުންވާ ހާއްސައެހީއަށް ބޭ

މީހުންނަށް ބޭނުންވާ 
އެކިއެކި ވަސީލަތްތައް 

 ޤާއިމްކުރުނ
 

ޙާއްޞައެހީއަށް : 6.1.1ހަރަކާތް 
ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ބޭނުންާވ ބޭސްތައް 

ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ އިންތިާޒމް 
 އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖެްއސުން 

 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލް 

 އިދާރާ 

އެސްޓީއޯ، 
ރީ އޮފް މިނިސްޓް

ހެލްތް،ގަން ރީޖަނަްލ 
ހޮސްޕިޓަލް،އިސްދޫ 

 ހެލްތް ސެންޓަރ
ކަމާއި ގުޅުންހުރި  :6.1.2ހަރަކާތް 

އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް 
 ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުން

 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލް 

 އިދާރާ 

އެސްޓީއޯ، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ހެލްތް، އެންސްޕާ، 
  ފަރާތްތައް އެހީދޭ

ކަމާއި ގުޅުންހުރި : 6.1.3ހަރަކާތް 
މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ހާލަތު  ކާއިފަރާތްތަ

 ހިއްސާކުރުން  

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލް 

 އިދާރާ 

އެސްޓީއޯ، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ހެލްތް،ގަން ރީޖަނަްލ 
ހޮސްޕިޓަލް،އިސްދޫ 

 ހެލްތް ސެންޓަރ
: 6.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ރުން ކުޑަކުދިންނާއި އުމު
ދުވަސްވީ މީހުންނާއި 

 ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ
ފަރާތްތަކަށް އަޅާލައި 

އެހީތެރިވުމާއި ގުޅޭގޮތުން 
ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް 

 ބިނާކުރުން.
 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  :6.2.1ހަރަކާތް 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލް 

 އިދާރާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
،ގަން ރީޖަނަްލ ހެލްތް

ހޮސްޕިޓަލް،އިސްދޫ 
ހެލްތް 

ސެންޓަރ،ލ.އިސްދޫ 
 ސްކޫލް

މިފަދަ ފަރާތްތަކާއި  :6.2.2ހަރަކާތް 
ގުޅުންހުރި ދުވަސްތައް ކުލަގަދަކޮށް 

 ފާހަގަކުރުން.
 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލް 

 އިދާރާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ހެލްތް،ގަން ރީޖަނަްލ 
ހޮސްޕިޓަލް،އިސްދޫ 

ހެލްތް 
ރަށުގެ ރ،ސެންޓަ

، މުވައްސަސާތައް

ަޖްމިޢްއާޔަތްއ، 

 ަރުށެގ ަރްއިޔުތން 
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 ޤާއިމްކުރުން  ނިޒާމް  ކުރެވޭނެ  ކަންތައް  ކަށުކަމާކެމީގެ : 7 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ،ނަަމވެސްެދވެުމންާދކަމުަގިއ ވީ ކަށުކަާމކެީމގެ ކަްނކަްނ ކުުރމަށް ިހނަާވެގއެްއ ާޤއިމްކުެރިވ ޚިދުމަްތ  •
 ވުން.ުނވެފަިއާވ ފަރާތްަތއް މަދު ދާއިާރއިްނ ތަމްރީ 

 ުވން.ނު ހަރަކާްތތެރިކަުށކަމާެކމީެގ ަކންކަުމަގއި ައންެހނުްނ   •
 ން.ނެތު  އިމިދާއިާރގަިއ ހަރަކާްތތެރިާވ ފަރާްތތަކަްށ ުއޖޫރަެއއް ލިޭބެނ ިއންތިޒާެމއް ހަަމޖެހިފަ  •

 

 : ކަށުކަާމކެީމގެ ކަްނތަްއ ކުެރޭވނެ ނިޒާްމ ާޤިއމްކުރުން 7 ޕޮލިސީ
 ތައް:ޓާގެޓް 

 : ކަށުކަމާކެމީގެ ދާއިރާއިން މީހުންބިނާކުރުން 7.1ޓާގެޓް 
: ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ކުެރވޭނެ ނިާޒމެއް ޤާއިމްކުރުން.7.2ޓާގެޓް 
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 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
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20
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20
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20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ 

ހެން އެހެނި 
 ފަރާތްތައް 

: 7.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ކަށުކަމާކެމީގެ 

 ދާއިރާއިން މީހުން
 ބިނާކުރުން

 

ދާއިރާއިން މީހުން : 7.1.1ހަރަކާތް 
ތަމުރީނުކުރުމަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި 

 ގުޅިގެން ކޯސްތައް ހިންުގން 
 

ލ.އިސްދޫ  ✓  ✓  ✓
ކައުންސިލް 

 އިދާރާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އިސްލާމިކް 

ޖް އެފެއާރޒް، ކޮލެ
ޔުނިވަރސިޓީތައް، 
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި 

 ބެހޭ މަރުކަޒު 
ދާއިރާގައި މިހާރު  :7.1.2ހަރަކާތް 

ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނަށް އިތުރު 
 ތަމްރީނުދިނުން 

 

ލ.އިސްދޫ  ✓  ✓  ✓
ކައުންސިލް 

 އިދާރާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އިސްލާމިކް 

އެފެއާރޒް، ކޮލެޖް 
ޔުނިވަރސިޓީތައް، 
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި 

  މަރުކަޒު ބެހޭ
މިދާއިރާއިން މީހުން : 7.1.3ހަރަކާތް 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން.
ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ކައުންސިލް 
 އިދާރާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އިސްލާމިކް 

އެފެއާރޒް، ކޮލެޖް 
ޔުނިވަރސިޓީތައް، 
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި 

 ބެހޭ މަރުކަޒު 
: 27.ސްޓްރެޓަޖީ 

ދެމެހެއްޓެނިވި 
ގޮތެއްގައި 

 ކަންކަން ކަށުކަމާކެމީގެ
ކުރެވޭނެ ނިޒާމެްއ 

 ޤާއިމްކުރުން.

ދާއިރާގައި  :7.2.1ހަރަކާތް 
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް 

 އުޖޫރައެއްދިނުން
 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލް 

 އިދާރާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އިސްލާމިކް 
އެފެއާރޒް، 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ފިނޭންސް

ހިނަވާގޭއިން  :7.2.2ހަރަކާތް 
މީގެ ކަންކަމަށް ބޭުނންވާ ކަށުކަމާކެ

ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުގައި ވަސީލަތްތައް 
 ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްުސން 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލް 

 އިދާރާ 

 އެހީދޭ ފަރާތްތައް 
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 އާލާކުރުން  ރޫޙު  އިޖުތިމާޢީ : 8 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ުތން.ރަށުގެ އިްޖތިމާޢީ ރޫޙް ނެ •
 

 ާލކުރުން އާ ރޫޙު  އިޖުތިާމޢީ: 8 ޕޮލިސީ

 :ޓާެގޓްތައް 

 ިބނާކުުރން  މުޖުތަމަެޢއް  އާލާެވފަިއވާ ރޫޙް އިުޖތިމާޢީ : 8.1 ޓާެގޓް
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

އިޖުތިމާޢީ : 8.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ރޫޙް އާލާވެފައިވާ 

 މަޢެއް ބިނާކުރުން މުޖުތަ
 

އިޖްތިމާޢީ ރޫޙް : 8.1.1ހަރަކާތް 
އާލާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މުޖުތަމަޢު 

ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް 
 ހިންގުން

 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލް 

 އިދާރާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޔޫތް، 

މޯލްޑިވްްސ 
ޕޮލިސް 

ސާރވިސް،އެްމ 
އެންޑީއެފް، 
 ޖަމްއިއްޔާތަށް

ގިނަމީހުން  :8.1.2ހަރަކާތް 
ބައިވެރިކޮށްގެން އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް 

 ރާވައި ހިންގުން 
 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލް 

 އިދާރާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޔޫތް، 

މޯލްޑިވްްސ 
ޕޮލިސް 

ސާރވިސް،އެްމ 
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އެންޑީއެފް، 
 ޖަމްއިއްޔާތަށް

ކަންކަން ކުރުމުގައި : 8.1.3ހަރަކާތް 
 ލާިއ މަޝްވަރާ ހޯދުން ގިނަމީހުންގެ ހިޔާ

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލް 

 އިދާރާ 

ރަށުގެ 
 ރައްޔިތުން 

އިޖުތިމާޢީ ރޫޙް ދިރުވައި : 8.1.4ހަރަކާތް 
އާލާކުރުމަށް ރަށުފެންވަރުގައި ކޮމިޓީއެއް 

 އެކުލަވާލުން

ލ.އިސްދޫ  ✓  ✓  ✓
ކައުންސިލް 

 އިދާރާ 

ރަށުގެ 
 މުވައްސަސާތައް 
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 އް ޤާއިމް ކުރުމާއި ޤާނޫނީ ޙުކޫމަތު ދެމެހެއްޓުން އަމާން ވެއްޓެ -3
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  :ދާިއރާގެ ިމހާުރގެ ހާލަތު
 

ރަށުގައި ުދއްާވ ިއންީޖނުލީ ަކނޑު އުަޅނދުަފހަރުެގ ީސވަރިދނަސް ސެޓްިފކެްޓ ރަުށކަުއންިސލުން          

ެގ ިއންިޝއުެރންސް ާއއި ރޯުޑވަރިދަނސް ހެްއދޭަކން ާފހަަގކުރެެވެއވެ. ނަަމވެސް އިްނޖީނުލީ އެްއަގމު އުަޅނދުަފހަރު

ަރށުްނ ެހއްޭދނެ ގޮެތއް ނެތުުމން ިގަނ ބަަޔކު ޖޫިރމަާނވަުމން ދާަކން ާފަހގަ ކުެރެވއެވެ.   ަރށުެގ  ،އަދި ައހަރީ ފީ

ފިހާރަަތކާިއ ހޮޓާ، ރެސްޯޓރެްނޓްަތއް ފުޑް ެއންްޑ ްޑރަްގ އޮޯތރިީޓގެ މިްނަގނޑުތަަކްށ ޢަމަލުކުަރމުްނ ނުާދކަްނ 

ހަރުަކށި ފިކުރަށް ހިތްަވރުދޭ ެއްއވެސް ހަަރކާތެއް ިހނަގމުން ނުާދަކން  ،ަގކުެރވެެއވެ. ަރށުަގއި ގޭްނގު ހަރަކާްތތަާކއިފާހަ

ފާހަަގކުެރވެެއވެ. އިސްޫދއަކީ ކުށްަމދު، ުކށުެގވެީށގަިއ ހަރަކާްތތެރިވާ މީުހން ަމދު މުޖުަތމަޢުަގއި ހަމަެޖުހމާިއ 

 ަކމާިއ ައުހވަްނތަކަުމގެ ޫރޙް ޮއްނނަ ރަެށއްަކްނ ފާަހަގކުރެެވެއވެ. ދޭދޭފަރުުދންެގ މެުދަގއި އެުކވެރި
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 އާލާކުރުން  ރޫޙު  އިޖުތިމާޢީ : 1 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

  ން.ރަށުަގއި ުދްއވާ އިްނޖީނުީލ ަކނޑު އުޅަނދުފަަހރުެގ ސީަވރދިނަސް ެސޓްފިެކޓް ރަުށަކއުންސިުލން ހެްއދު •

ރަުށން  ،ރޯުޑވަރިދނަސް އަިދ ައހަީރ ފީ ،އިިއންިޝުއރެންސާއުޅަނުދފަހަުރގެ ނަަމވެސް އިންީޖނުލީ ެއއްގަުމ  •

  ިދއުން.ޖޫރިަމނާަވމުްނ ހެްއދޭެނ ޮގތެްއ ެނތުުމން ގިަނ ަބޔަުކ 
   

 : ިއންީޖނުލީ އެްއޗެއްާސއި، ިއންީޖނުނުާލ ެއއްެޗތި ުދްއވުމުެގ ަކްނކަްނ ާޤނޫާނ ެއްއގޮްތވާ 1ޕޮލިސީ  •
 ށް ބެލެެހއްުޓން ގޮުތގެމަިތން ިއންތިޒާުމކޮ

 

 ޓާގެޓްތައް: •

ރަށުގަިއ ދުްއާވ ިއންީޖނުލީ އުޅަނދުފަހަުރެގ ހުރިާހ ޚިދުަމތްތަެކްއ ރަުށން ލިޭބނެ އިްނތިޒާެމއް : 1.1ޓާގެޓް  •

 ޤާއިްމކުރުން. 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 

 ރާތްތައް ފަ 
ރަށުގައި  :1.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ދުއްވާ އިންޖީނުލީ 
އުޅަނދުފަހަރުގެ ހުރިހާ 

ޚިދުމަތްތަކެއް ރަށުން ލިބޭނެ 
  .އިންތިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

ކަމާއި ގުޅުންހުރި   :1.1.1ހަރަކާތް 
އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން އެއްގަމާއި ކަނުޑ 

އުޅަނދުފަހަރުގެ ހުރިހާ ފީތަކެއް 
 ބަލައިގަންނަގޮތަށް ހެދުން.ރަށުކައުންސިލުން 

 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޓްރާންސްޕޯޓް، 

މީރާ،މިިނސްޓްރީ 
އޮފް ފިނޭންސް، 

ލ.އަތޮޅު 
ކައުންސިލް،ލޯކަލް 
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ގަވަރމަންޓް 
 އޮތޯރިޓީ 

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ  :1.1.2ހަރަކާތް 
އިންޖީނުލީ ުއޅަނދުފަހަރުގެ ރޯޑުވަރދިނަސް 

 ން ހެއްދޭނެގޮތް ހެދުން.ރަށު

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޓްރާންސްޕޯޓް، 

ލ.އަތޮޅު 
ކައުންސިލް، 
 ވޯކްސޮޕް ތައް

ކަނޑާއި އެއްގަމުގައި   :1.1.3ހަރަކާތް 
ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ 

ކަންކަން ކައުންސިލުްނ ކުރެވޭނެ އިންތިާޒމް 
 .ހަމަޖެއްސުން

 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޓްރާންސްޕޯޓް، 

ލ.އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

އަދި  ކަނޑު އުޅަނދުގެ  :1.1.4ހަރަކާތް 
ލައިސަންްސ ރަށު ކައުންސިލުްނ  ދުއްވުމުގެ

 ހެއްދޭނެގޮތް ހެދުން.
 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ކައުންސިލް އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
، ޓްރާންސްޕޯޓް
ލ.އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް
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 ހައުސްތަކާއި  ގެސްޓް  ކެފޭތަކާއި  ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި  ހޮޓާތަކާއި  ފިހާރަތަކާއި : 2 ޕޮލިސީ 

 އިންތިޒާމްކޮށް  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާއި  ކަންކަން  މާރުކޭޓުތަކުގެ  ޢާންމު 

 ބެލެހެއްޓުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

ޓޯެރންްޓތަްއ ފުޑް ެއންޑް ޑްރަގް އޮތޯިރޓީެގ ިމންަގނޑުަތކަްށ ރަށުގެ ފިހާަރތަާކއި ހޮޓާ، ރެސް •
  އުން.ޢަމަލުކުރަުމން ނުދި 

 
 

ޓުަތކުެގ މާުރކޭ ތަކާިއ ގެސްޓް ަހއުސްތަާކއި ާޢންމު : ިފހާރަަތކާިއ ޮހޓާތަާކިއ ރެސްޓޯަރންޓުަތކާިއ ެކފ2ޭ ޕޮލިސީ
 އްުޓން ކަްނކަްނ ާޤނޫާނއި ެއއްޮގތްާވ ޮގތުެގ މަިތްނ ިއންތިޒާްމޮކށް ބެލެހެ 

 

 

 ޓާގެޓްތައް:

ައދި ގެްސޓްަހއުސްަތއް ޮމނިަޓރ ުކރެޭވނެ ނިޒާެމއް  އްރަށުގެ ިފހާރަަތކާިއ ޮހޓާ ރެސްޯޓރެްނޓްތަ : 2.1ޓާގެޓް 

  ޤާއިްމކުރުން.

، ާރތްތަާކއި ާއއްމު ފަރުުދންއަިދ ެގސްޓްަހއުސްތަްއ ިހްނގާ ފަ އް ފިހާރަތަާކއި ހޮާޓ ރެސްޓޯެރންޓްތަ : 2.2ޓާގެޓް 

 ށް އަޙުުލވެރި ަބޔަަކށް ހެުދން.ޤަާވއިދުަތކަ
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 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

ރަށުގެ : 2.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާ 

ރެސްޓޯރެންޓްތައް އަދި 
ގެސްޓްހައުސްތައް މޮނިޓަރ 

 ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް 
 ޤާއިމްކުރުން.

 

ރަށުގެ ފިހާރަތަކާއި : 2.1.1ހަރަކާތް 
ހޮޓާ ރެސްޓޯރެންޓްތައް އަދި 

ގެސްޓްހައުސްތައް މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ 
އުޞޫލެއް ހަދައި އެ އުޞޫލާއި 

 އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން.
 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް އިދާރާ

މޯލްޑިވްްސ ފްޑް 
އެންޑް ޑްރަްގ 

އޮތޯރިޓީ،ލ.އިސްދޫ 
ތް ސެންޓަރ، ހެލް

އިސްދޫ ޕޮލިސް 
 ސްޓޭޝަން

: 2.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާ 

ރެސްޓޯރެންޓްތައް އަދި 
ގެސްޓްހައުސްތައް ހިންގާ 

ފަރާތްތަކާއި އާއްމު 
ފަރުދުން، ޤަވާއިދުތަކަށް 
 އަޙުލުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުން.

 

ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާ   :2.2.1ހަރަކާތް 
ރެސްޓޯރެންޓްތައް އަދި 

އުސްތައް ހިންގާ ފަރާތްތައް ގެސްޓްހަ
ޤަވާއިދަށް އަޙުލުވެރި ކުރުވުމަށް 

 ޕްރޮގަރާމްތަކެއް ހިންގުން.
 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް އިދާރާ

މޯލްޑިވްްސ ފްޑް 
އެންޑް ޑްރަްގ 

އޮތޯރިޓީ،ލ.އިސްދޫ 
ހެލްތް ސެންޓަރ، 
އިސްދޫ ޕޮލިސް 

 ސްޓޭޝަން
އާއްމު ފަރާތްތައް  :2.2.2ހަރަކާތް 
ރި ކުރުވުމަށް ހަރަކާތްތަކެއް ހޭލުންތެ
 ހިންގުން.

 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް އިދާރާ

މޯލްޑިވްްސ ފްޑް 
އެންޑް ޑްރަްގ 

އޮތޯރިޓީ،ލ.އިސްދޫ 
ހެލްތް ސެންޓަރ، 
އިސްދޫ ޕޮލިސް 

ސްޓޭޝަން،ލ.އަތޮ 
 ޅު ކައުންސިލް 
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 ހުއްޓުވުން  ތްތައް ހަރަކާ ހިތްވަރުދޭ  ފިކުރަށް  ހަރުކަށި  ،ހަރަކާތްތަކާއި  ގޭންގު : 3 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް  ،ރަށުގައި ގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި •
  އުން.ހިނގަމުން ނުދި

 

 

 ގޭންގު ހަރަކާްތތަކާއި، ހަރުަކށި ިފކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަާކތްތައް ހުއްޓުވުން: 3 ޕޮލިސީ
 

 ޓާގެޓްތައް:

   ުޒވާްނޖީލަކީ، ހަުރދަާނ މަސަްއކަތްތެިރ ދީަނށް ލޯިބކުރާ ަބޔަަކށް ހެުދން. ރަށުގެ: 3.1ޓާގެޓް 

ރަށުގެ ުޒވާުންނނަްށ ޢަމާުޒކޮށްެގްނ ވަީޒފާތަްއ އުެފއްދުާމއި، ޒުާވުންނނަށް ހިްތހަމަެޖހިެގްނ އުެޅވޭެނ : 3.2ޓާގެޓް 

 ވެްއޓެްއ ާޤއިމްކުުރން.

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ރަށުގެ : 3.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޒުވާންޖީލަކީ، ހަރުދަނާ 
މަސައްކަތްތެރި ދީނަށް 

  ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުން. 

ޒުވާނުންނަށް ކެރިއަރ : 3.1.1ހަރަކާތް 
ގައިޑެންސްއާއި ގުޅޭގޮތުްނ ހޭލުންތެރި 

 ރާމްތަކެއް ހިންގުން.ކުރުމުގެ ޕްރޮގަ
 

ލ.އިސްދޫ  ✓  ✓  ✓
 ކައުންސިލް އިދާރާ

މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް 
ސަރވިސް، 

އެމްއެންޑީއެފް،މިިނސްޓްރީ 
 އޮފް ޔޫތް،ޖޮބް ސެންޓަރ
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ޒުވާނުންނަށް  :3.1.2ހަރަކާތް  
ޢަމާޒުކޮށްގެން މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ 
 ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ކޯސްތަކެއް ހިންގުން.

 

ލ.އިސްދޫ   ✓  ✓ 
 އުންސިލް އިދާރާކަ

ޖޮބް ސެންޓަރ،މިިނސްޓްރީ 
އޮފް ޔޫތް،ކޮލެޖް 

ޔުނިވަރސިޓީތައް،މިނިސް 
 ޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ޒުވާނުންނަށް : 3.1.3ހަރަކާތް 
ޢަމާޒުކޮށްގެން ދީނީ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

  ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
މިކް އެފެއާރޒް، އިސްލާ

ކޮލެޖް ޔުނިވަރސިޓީތައް، 
ދީނީ ޖަމްޢިއްޔާ 

 ޖަމާޢަތްތައް
ރަށުގެ : 3.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ޒުވާނުންނަށް ޢަމާޒުކޮށްގެްނ 
ވަޒީފާތައް އުފެއްދުމާއި، 

ޒުވާނުންނަށް 
ހިތްހަމަޖެހިގެން ުއޅެވޭނެ 

 ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުން.

ކަމާއިގުޅުންހުރި  :3.2.1ހަރަކާތް 
ޅިގެން، ޒުވާނުންނަށް ފަރާތްތަކާއި ގު

 ޢަމާޒުކޮށްގެން ވަޒީފާތައް އުފެއްދުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ޖޮބް ސެންޓަރ،މިިނސްޓްރީ 
އޮފް ޔޫތް، ލ.އަތޮޅު 

ކައުންސިލް، މިނިސްޓްރީ 
 އޮފް ޓޫރިޒަމް، 

ޒުވާނުންނަށް އެކިއެކި  :3.2.2ހަރަކާތް 
 ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް

 މަސައްކަތްކުރުން.
 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ޖޮބް ސެންޓަރ،މިިނސްޓްރީ 
އޮފް ޔޫތް، ލ.އަތޮޅު 

ކައުންސިލް، މިނިސްޓްރީ 
 އޮފް ޓޫރިޒަމް،

ޒުވާނުންނަށް  :3.2.3ހަރަކާތް 
މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރުކުޅޭެނ 

 ވަޞީލަތްތައް ހޯދައިދިނުން.
 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ންސިލް އިދާރާކައު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް 
ސްޕޯޓްސް، ަޖމްޢިއްޔާ 

 ޖަމާޢަތްތައް

ޒުވާނުންނަށް  :3.2.4ހަރަކާތް 
ހިތްހަމަޖެހިގެން ުއޅެވޭނެ ވެއްޓެއް 

ރަށުގައި އިންޓަރނެޓް މުގެ ގޮތުން ޤާއިމްކުރު
ލިބޭ، ޒަމާީނ ފެންވަރުގެ ކޭބަލް ނެޓްވޯކެއް 

 އެޅުން
 

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ންސިލް އިދާރާކައު

ތައް، ރަށުގެ މުވައްސަސާ
ޔާ ބު ޖަމިއްކުލަ

 ޖަމާއަތްތައް
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 ނެގެހެއްޓުން  އަމާންކަން  އަމަން  ރަށުގެ : 4 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ުމޖުތަމަުޢަގއި ހަމަެޖހުާމއި  ،އިސްދޫައކީ ކުށްަމދު، ކުުށގެެވށީަގއި ހަރަާކތްތެިރވާ ީމުހްނ މަދު •
  ކަުމގެ ޫރޙް ޮއްނނަ ރަަށކަްށވުން. އެުކވެރިަކމާިއ ައުހވަްނތަދޭދޭފަރުުދންެގ މެުދަގއި

 

   ޕޮލިސީ 4: ަރށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ކުށްމަދު ުމޖުތަމަުޢެއއް ިބނާކުުރން : 4.1ޓާގެޓް 
 އަމަްނ ބަލަަހއްާޓ ފަރާތްަތކަްށ ެއކަީށގެްނވާ ާމޙައުލެްއ ާޤއިމްކުުރން.: 4.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ޓްރެޓަޖީ ސް 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
: 4.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ކުށްމަދު މުޖުތަމަޢުއެއް 
 ބިނާކުރުން

ފުލުހުންނާއި : 4.1.1ހަރަކާތް 
ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް، ކުށް 
 ންގުން.މަދުކުރުމަށް ޕްރޮގަރާމްތަކެއް ހި

 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް އިދާރާ

މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް 
ސަރވިސް،އެމްއެްނޑީއެ 

ފް،ލ.އަތޮޅު 
ކައުންސިލް، ޖަމްޢިއްޔާ 
ޖަމާއަތްތައް،ލ.އިސްދޫ 

 ސްކޫލް
ކުށުގެވެށީގައި  :4.1.2ހަރަކާތް 

ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް 
ޢަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

 އް ހިންގުން.ޕްރޮގްރާމްތަ

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް އިދާރާ

މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް 
ސަރވިސް،އެމްއެްނޑީއެ 

ފް،ލ.އަތޮޅު 
ކައުންސިލް، ރަށުގެ 
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ރައްޔިތުން، ލ.އިސްދޫ  
 ސްކޫލް

: 4.2ސްޓްރެޓަޖީ 
އަމަން ބަލަހައްޓާ 

ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ 
 މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުން.

ންވަރުގައި ކުށް ރަށުފެ :4.2.1ހަރަކާތް 
މަދުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން 

ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކޮމެޓީއެއް 
 އެކުލަވާލުން.

 

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް އިދާރާ

 ރަށުގެ މުވައްސާތައް

ފުލުހުންނަށް ދާއިމީ  :4.2.2ހަރަކާތް 
އަދި ޢިމާރާތެއް )ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން(

 ހޯދުމަށް ަމސައްކަތްކުރުން. ވެހިކަލް
 

ދޫ ލ.އިސް    ✓ ✓
 ކައުންސިލް އިދާރާ

މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް 
ސަރވިސް، ލ.އަތޮޅު 

 ކައުންސިލް
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 ންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރުފެ -4
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 ދާިއރާގެ ިމހާުރގެ ހާލަތު/ ޚުލާސާ:
ްނ ސްޭޓޖުެގ އެލް.ކޭ.ޖީ، ޔޫ.ކޭ.ޖީްނ ހަޔަސެަކންަޑރީެގ ޝައިސްދޫ ސްކޫލުަގިއ ފަުއްނޑޭ             

އަށް ިކޔަަވއިެދވޭިއރު އިތުރަްށ ފުރިަހމަކޮށް ަރނގަޅުކުަރންެޖހޭ ވަރަށް ިގނަ ކަްނކަާމއި، ކަްނތަްއތައް ހުިރކަްނ  11،12

ފާހަަގ ކުެރވިަފއި ެވއެވެ. ޭއގެތެޭރގަިއ ސްކޫލަްށ ކުިރމަިތވެފަިއާވ ާޖގަިއގެ ދަތިަކމާއި، އޮިނަގނޑުަގއި ހުިރ މުިޙންުމ 

 ،ުޔނީފޯމު ބޮޑީްޒގެ ހަަރކާތްަތއް ފެިށގެން ހިްނގަުމން ނުިދއުާމއި  ަހމަޖެިހފައި ނުވުާމއި، ބައެއް ަމޤާމުަތކަށް މުަވއްޒަުފން 

ގަިއ ސްކޫލު  ، ދަރިވަުރްނ ތިިބިއރު ެއކުީދްނނަްށ ޚާްއަޞ ކުލާސްރޫެމްއ ެނތުމާއި ެއހީއަްށ ޭބުނންވާ ސްކޫލުގަިއ ާޚްއޞަ 

ޑޭަޝން ސްޓޭުޖގެ ބޭބީ ނާސަރީ އާއި ނާސަރީ ކުލާސްތަކަްށ ުއންފަ ނެުތން ފާަހގަ ކުެރެވއެވެ.  ާޚްއޞަކޮށް  ހެލްތުރޫެމއް

ރަސްީމ ތަޢުލީުމގެ ތެރެައށް ދަރިވަުރްނ ަވްނނައިުރ ހުިރ  ،ކިަޔވަިއދިުނމުެގ ިއންިތޒާމު ރަށުަގިއ ާޤއިްމވެފަިއ ނެތުަމކީ

ނުުމގެ ތަމްީރްނ ބޮެޑތިމީުހްނނަްށ ުއނަގްނނަިއ ދި އަިދ   ވަރަްށ ބޮޑު ޮގންެޖހުމެްއ ަކމުަގއި ފާަހގަ ކުެރވެެއވެ.

ޕްރޮގްރާމްަތކެއް ިހންޭގނެ ނިޒާެމއް ާޤއިްމވެަފއި ެނތެވެ. ަދރިވަރުްނނަށް ދިރިއުުޅމުގެ ުހނަރު ދަސްޮކށްިދނުމަށް ްސކޫލުގަިއ 

ާރމްތަްއ ިހްނގަެއވެ. މު ދިރިއުޅުުމަގއި ކުާރ ެއކި އެކި މަސަްއކަތްަތކާއި ގުޅޭގޮުތން "ަލއިފް ސްކިލްސް"  ޕްރޮގްއްޢާ

އެކަީށެގންާވގޮުތަގއި ޙަަރކާތް ކުިރއަްށ  ތަކެިތ ނުލިބޭީތ، ަފންީނ ީމހުްނނާއި  ަރކާތްަތއް ހިްނގުަމށްޙަ ނަަމވެސް،

 ގެްނދިއުަމށް ދަތިތަާކިއ ކުރިަމތިެވެއވެ. 

އިސްދޫ ްސކޫލްަގއި ގައިްޑ، ސްަކއުޓް، ޭބންްޑ ފަދަ ޔުިނފޯމް ބޮޑީސް މެުދވެރިކޮްށ ދަިރވަރުްނގެ ެމދުަގއި      

ސްކޫލް ނިންާމފައި ުމޖުތަމަުޢއަްށ ައދި  ސުލޫކާިއ، ލީޑަރޝިޕް ދަްސކޮށްޭދނެ ނިޒާެމއް ޤާއިްމވެަފއި ެނތެވެ. އަޚްލާާޤއި،

އެުކދިްނ ެއހެްނކަުމން ނުުކންަނ ުކދިްނނަްށ ޚާްއޞަ ކުރެިވެގން ަތމްރީުނ ްޕރޮގަރާމްަތކެްއ ާޤއިްމވެފަިއ ެނތެވެ. 

ނަދޫގތަކެްއ ހުރުުމެގ ސަބަުބްނ މަސަްއކަުތ މާަޙއުލަްށ ނެރުުމގަިއ ކުރިއަްށދާްނ ޭބުނންާވ ދާއިާރެއއް ަކނޑައެޅުަމްށ އު 

 ދަތިތަާކއި ކުރިމަިތެވއެވެ.  
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 .ފޯރުކޮށްދިނުން  ޚިދުމަތް  ސްކޫލްގެ  ޕްރީ  ރަނގަޅު : 1 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ްށ އަ  11،12ްނ ސްޓޭުޖެގ އެލް.ކޭ.ޖީ، ޔޫ.ކޭ.ޖީްނ ހަޔަެސކަންޑަީރެގ ޝަ އިސްޫދ ސްކޫލުަގިއ ަފުއންޑޭ •

 ން. ހުރު ކިަޔވަިއދެޭވއިރު އިތުަރށް ފުިރހަަމކޮށް ަރނގަޅުކުަރންެޖހޭ ވަރަށް ިގނަ ކަްނކަާމއި، ކަްނތަްއތައް 

)ަފއުންޭޑަޝން ސްޓޭޖަށް ާޙއްޞަ ކުލާސްރޫްމތައް، ހެލްތު ރޫްމ،  ސްކޫލްަގއި ާޖގަިއގެ ދަިތަކން ހުުރން.  •

 ސެން ކުލާްސ ރޫމް، ަކއުންސިިލންގ ރޫމް(

 ްއޒަފުން ހަަމޖެހިަފއި ުނވުން.ހުރި ުމޙިންުމ ަބއެްއ މަާޤމުތަަކށް ުމވަ ޮއނިަގނުޑގަިއ   •

 ން.ރަާކތްަތއް ހިްނގަުމން ނުިދއު ޔުނީޯފމު ބޮީޑޒްެގ ޙަ •

ކުލާސްރޫމްތަުކގަިއ އޭސީ ނެތުުމން،ދަރިވަުރްނނަްށ ޫހުނވުުމގެ ސަބަުބްނ ިކެޔވުމަްށ ެއކަުމގެ ނޭެދޭވ  •

 އަސަރުކުުރން. 

ފާާޚާނ ކްލާސްރޫމުަގިއ ވަުރންަނށް އެަކށީެގްނވާ ްޕލޭގްރަުއންޑެްއ ނެތުާމއި ފައުްނޑޭަޝން ްސޓޭޖްެގ ދަރި  •

  ނިޒާްމ ޤާިއމްެވފަިއ ެނތުން.

 

 : ަރނގަުޅ ޕްރީ ްސކޫލްެގ ޚިދުަމތް ފޯުރކޮށްިދުނން.1ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖުގެ ކުލާސްތަކުގެ އާބާތުރަފިލުވައި އަޕްގްރޭޑްކުރުން.: 1.1ޓާގެޓް 

 ރަށުގައި ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފެށުން.: 1.2ގެޓް ޓާ
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 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަ 
ށް ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ::1.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖުގެ 

ފިލުވައި ކުލާސްތަކުގެ އާބާތުރަ
 އަޕްގްރޭޑްކުރުން.

ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖުގެ : 1.1.1ރަކާތް ހަ
 ހަރުކުރުން.ކުލާސްތަކުގައި އޭސީ 

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

ލ.އިސްދޫ 
ސުކޫލް، 

  ، ޕީ.ޓީ.އޭ
ލ.އިސްދޫ     ✓ ✓ ފާޚާނާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން.  :1.1.2ހަރަކާތް 

 ކައުންސިލް
ލ.އިސްދޫ 
ސުކޫލް، 
 ޕީ.ޓީ.އޭ،

މިނިސްޓްރީ 
އޮފް 
 އެޑިޔުކޭޝަން
 

ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ  :1.1.3ހަރަކާތް 
 ޚާއްޞަ ޕްލޭގްރައުންޑެއް ހެދުން. ދަރިވަރުންނަށް

ލ.އިސްދޫ    ✓ ✓ 
 ކައުންސިލް

ލ.އިސްދޫ 
ސުކޫލް، 
ޕީ.ޓީ.އޭ، 
އެހީދޭ 
 ޖަމާއަށްތައް 

ރަށުގައި  :1.2 ސްޓްރެޓަޖީ
 ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފެށުން.

 

ށުމަށް ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފެ: 1.2.1ހަރަކާތް 
 ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން.

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

 

ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ : 1.2.2ހަރަކާތް 
 ޓީޗަރުންނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދުން.

 
 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

ލ.އިސްދޫ 
 ސުކޫލް

ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްދޭން : 1.2.3ހަރަކާތް 
 ށުން.ފެ

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް
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 މަތިކުރުން  ފެންވަރު  ފަންނީ  އަދި  ތަޢުލީމް  މީހުންގެ  ބޮޑެތި : 2 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ނެ ނިޒާެމއް ޤާއިްމވެަފއި ތަެކއް ހިްނގޭ ބޮޑެތިމީުހްނނަށް ުއނަގްނނަިއ ިދނުުމގެ ަތމްރީްނ ޕްޮރގްާރމް •
 ނެުތން.

 ޢުލީްމ ައދި ަފްނނީ ެފްނަވރު މަތިުކރުން : ބޮެޑތި ީމުހންެގ ތ2ަޕޮލިސީ  •
 

 ޓާގެޓްތައް: •

ބޮޑެތިމީުހންނަްށ އުނަގންަނއި ދިުނމުެގ ތަމްީރން ޕްޮރގްރާްމތަެކއް ހިްނާގނެ ނިޒާެމއް : 2.1ޓާގެޓް  •

 ޤާއިްމކުރުން.

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
އެހެނިހެން  ބައިވެރިވާ 
 ފަރާތްތައް 

: 2.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ބޮޑެތިމީހުންނަށް އުނގަންނައި 

ދިނުމުގެ ތަމްރީން 
ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގާނެ 

 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
 

 

ބޮޑެތިމީހުންގެ ތަޢުލީމުގެ : 2.1.1ހަރަކާތް  
 މުޙިންމުކަމާިއ ގުޅޭގޮތުން ހޭުލންތެރިކުރުވުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓  ✓  ✓
 ކައުންސިލް

.އިސްދޫ ސުކޫލް، ލ
ޔުނިވަރސިޓީ އަދި 

 ކޮލެޖުތަށް
ކައުންސިލާއި އިސްދޫ : 2.1.2ހަރަކާތް 

ސްކޫލާއި ގުޅިގެން، ބޮޑެތިމީހުންނަށް އެިކ އެކި 
 ކޯސްތައް ހިންގުމަށް މުދައްރިސުން ހޯދުން.

 

ލ.އިސްދޫ     ✓ ✓
 ކައުންސިލް

ލ.އިސްދޫ ސުކޫލް، 
ޔުނިވަރސިޓީ އަދި 

 ކޮލެޖުތަށް

އްސަ ކުލާްސ ޚާބޮޑެތިމީހުންގެ  :2.1.3ހަރަކާތް 
 ތަކެއް ރާވައިހިންގުން

ލ.އިސްދޫ   ✓  ✓ 
 ކައުންސިލް

ލ.އިސްދޫ ސުކޫލް، 
ޔުނިވަރސިޓީ އަދި 

 ކޮލެޖުތަށް

 



 )ކައުންސިލްގެ ނަން(  2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

78 
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 ދަސްކޮށްދިނުން  ހުނަރުތައް  ދިރިއުޅުމުގެ  ދަރިވަރުންނަށް : 3 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ކުރާ ެއކި ެއިކ  ،ަމށް ްސކޫލުގައި ާޢންމު ދިިރއުޅުުމގައިދަރިވަުރންަނށް ދިިރއުޅުުމގެ ުހނަރު ދަސްކޮށްިދނު •
ނަަމވެސް، އެުދަވހެްއަގއި ހިްނާގ ޕްޮރްގރާމްތައް ިހންގި  ގުޅޭޮގތުން "ލައިފް ްސކިލްސް"  މަސައްކަްތތަާކއި

ނުލިބުމުެގ  ތަކެތި ަބއެްއ ކުިދްނނަްށ  ،ަދީނ ދަިރވަރުްނ ައމިއްަލއަްށވާތީެގން ތަކެތި ޙަރަކާތަްށ ޭބނުްނވާ 
  ންިދުއމަށް ަދތިތަާކއި ކުރިމަިތުވން.ސަބަބުން އެަކށީެގްނވާޮގތުަގއި ޙަރަކާްތ ކުިރއަްށ ގެ 

 

 ދަިރވަުރންަނށް ދިރިއުޅުުމގެ ުހނަރުަތއް ދަްސކޮށްިދނުން : 3ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ޭބނެ ނިޒާެމއް ޤާިއމް ކުރުން ލިަތކެތި  "ލައިފް ސްކިލްސް" ޕްރޮގްާރމަށް ބޭުންނވާ: 3.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ޓްރެޓަޖީ ސް 

20
22

 
20

23
 

20
24

 
20

25
 

20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
ލައިފް : 3.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ސްކިލްސް" ޕްރޮގްާރމަށް 
ލިބޭނެ  ތަކެތި ބޭނުންވާ 

 ނިޒާމެއް ޤާއިްމ ކުރުން.
 

ކައުންސިލާއި އިސްދޫ : 3.1.1ހަރަކާތް 
"ލައިފް ސްކިްލސް"  ގެންސްކޫލް ގުޅި

 ގަތުމަށް ތަކެތިޕްރޮގްރާމަށް ބޭނުންވާ 
 ފަންޑްރައިޒިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ިހންގައިގެން

 .ފައިސާ ހޯދުން

ލ.އިސްދޫ  ✓  ✓  ✓
 ކައުންސިލް

ލ.އިސްދޫ ސުކޫލް، 
ޕީ.ޓީ.އޭ، 

އެން.ޖީ.އޯސް، 
 ބެލެނިވެރިން

ލައިފް ސްކިލްސް" : 3.1.2ހަރަކާތް 
 .ގަތުން ތަކެތި ޕްރޮގްރާމަށް ބޭނުންވާ

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 ޕީ،ޓީ.އޭ 
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 މެދުވެރިކޮށް  ބޮޑީސް  ޔުނިފޯމް  ފަދަ  ބޭންޑް  ،ސްކައުޓް  ،ގައިޑް : 4 ޕޮލިސީ 

 ދަސްކޮށްދިނުން  ލީޑަރޝިޕް  ،ސުލޫކާއި  ،އަޚްލާޤާއި  މެދުގައި  ދަރިވަރުންގެ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ސް ެމދުވެިރކޮށް ަދރިވަުރްނގެ ެމދުަގއި އަޚްލާާޤއި،ގައިްޑ، ސްަކއުްޓ، ޭބންޑް ފަދަ ުޔނިފޯްމ ބޮޑީ •
  .ެނ ނިާޒމެްއ ާޤއިްމވެަފއި ނެުތންދަސްކޮްށދޭ ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް

  ތަމްީރންލިބިަފއިާވ ުމވަްއޒަފުްނނެުތން.  ިހްނގުމަށް  ތައް ޕްޮރގްރާމް  ފަދަމި •
 

  ދަިރވަުރންެގ މެުދގަިއ އަޚްލާޤާިއ،: ގައިްޑ، ސްަކއުްޓ، ޭބންްޑ ފަދަ ުޔނިފޯްމ ބޮީޑސް މެުދވެރިކޮށް 4ޕޮލިސީ 
 ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮްށދިުނން 

 

 ޓާގެޓްތައް:

ސުލޫކާއި،  ގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮީޑސް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި،.: 4.1ޓާގެޓް 

 ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ަކމާގުޅޭ ޚާއްޞަ ތަމްރީްނ ލިިބފައިވާ މީހުން ހޯދުން.: 4.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 
20

23
 

20
24

 
20

25
 

20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަ 
ށް ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

ގައިޑް، : 4.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ސްކައުޓް، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް 

ދުވެރިކޮށް ބޮޑީސް މެ
ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި 

ސުލޫކާއި،  އަޚްލާޤާއި،
ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދޭނެ 

 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

ސްކޫލާއި މަޝްވަރާކޮށް : 4.1.1ހަރަކާތް 
ޔުނީފޯމް ބޮޑީސްގެ މަސައްކަތްތައް ފެއްޓުމަށް 

 އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ހެދުން.

ލ.އިސްދޫ     ✓ 
 ސުކޫލް

ލ.އިސްދޫ 
ކައުންސިލް، 

 ..ޓީ.އޭޕީ
މަށް ބޭނުންވާ ޕޮރޮގްރާމް ހިންގު :4.1.2ހަރަކާތް 

 .ބަޖެޓް ހޯދުން
ލ.އިސްދޫ     ✓ 

 ސުކޫލް
ލ.އިސްދޫ 

ކައުންސިލް، 
، ޕީ.ޓީ.އޭ
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ޖަމިއްޔާ 
ޖަމާއަށްތައް، 

 .ރިސޯޓްތަށް

ޕްރޮގްރާމް : 4.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ހިންގުމަށް ކަމާުގޅޭ ޚާއްޞަ 
ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މީހުްނ 

 ހޯދުން. 

ގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑް ފަދަ : 4.2.1ކާތް ހަރަ 
ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި 

ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދޭނެ  އަޚްލާޤާއި،
 މީހުން ބިނާކުރުން.ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް 

 

ލ.އިސްދޫ     ✓ 
 ސުކޫލް

ލ.އިސްދޫ 
ކައުންސިލް، 
އެމް.އެން.ޑީ.އެ 

ފް، 
ވުްސ މޯލްޑި

ޕޮލިސް 
ސާރވިސް، 

އިސްދޫ 
 ސުކޫލް

ޔުނީފޯމް ބޮޑީސްގެ ޙަރަކާތްތައް  :4.2.2ހަރަކާތް 
  ފެށުން.

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ސުކޫލް

ލ.އިސްދޫ 
 ކައުންސިލް،
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 އިދިނުން ނަ އުނގަން  އެޑިއުކޭޝަން  ސިވިކް  ،ހުނަރާއި  ދިރިއުޅުމުގެ : 5 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ކުިރޔަށްެގންާދެނ ތަމަުޢއަށް ުނުކންނަ ކުިދްނނަށް ާޚއްޞަ ކުެރވިެގން ސްކޫލް ިނންމާަފއި މުޖު •
 ން.ތަމްރީުނ ޕްޮރގަރާމްަތކެްއ ެނތު

 ސިވިކް އެިޑއުޭކޝަްނ ކުިރޔަްށ ެގންާދނޭ ވަސީލަތްަތއް ަރށުަގއި ާޤއިުމކުރެިވފަިއނެުތން. •

 
 ިއދިުނން ނަދިިރއުޅުުމގެ ުހނަރާއި، ސިިވކް އެިޑއުޭކޝަްނ ުއނަގން : 5ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

ސްކޫލް ނިްނމާފަިއ މުުޖތަމަުޢއަށް ުނކުްނނަ ކުދިްނނަްށ ާޚއްަޞ ކުެރވިެގްނ ތަމްީރނު : 5.1ޓާގެޓް 

 ޤާިއމް ކުރުން.ކުިރޔަްށ ެގންެދޭވނެ ަމުއހައުެލއް ރަުށަގިއ ޕްރޮގަރާމްަތކެްއ 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ރުމަށް ތަންފީޒުކު  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
 : 5.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ސްކޫލް ނިްނމާފައި 
މުޖުތަމަޢުއަށް ނުކުންަނ 

ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިގެން 
ތަމްރީނު ޕްރޮގަރާމްތަކެއް 

ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ 
މައުހައުލެއް ރަށުގައި ޤާއިމް 

 ކުރުން.
 

: 5.1.1ހަރަކާތް 
ސްކޫލް ނިްނމާފައި 

ޢުއަށް މުޖުތަމަ
ނުކުންނަ ކުދިންނަށް 

ޚާއްޞަ ކޮށްގެން 
އެވެއަރނަސް 

ޕްރޮގަރާމްތަކެއް 
ހިންގައި ކުދިންގެ 
 ޝައުޤުވެރިކުރުވުން.

ލ.އިސްދޫ  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް    ✓ 
ސްކޫލް،މޯލްޑިްވސް 

ޕޮލިސް 
ސަރވިސް،އެމްއެްނޑީ 

އެފް،ކޮލެޖް 
 ޔުނިވަރސިޓީތައް 
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 :5.1.2ހަރަކާތް 
 ޝައުޤުވެރިކަންހުރި

ންނަށް ޚާއްޞަ ކުދި
ކޮށްގެން ތަމްރީން 
ޕްރޮގަރާމްތަކެއް 

 ހިންގުން. 

ލ.އިސްދޫ      ✓ 
ސްކޫލް،މޯލްޑިްވސް 

ޕޮލިސް 
ސަރވިސް،އެމްއެްނޑީ 

އެފް،ކޮލެޖް 
 ޔުނިވަރސިޓީތައ

 : 5.1.3ހަރަކާތް 
ސިވިކް 

އެޑިޔުކޭޝަންދޭ 
  ސެންޓަރެއް ހެދުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް   ✓    
ފިނޭންސް، 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެޑިޔުކޭޝަން،ރައީސު

ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
 އޮފީސް
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  :ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު 

  ،ޢިމާރާުތެގ ޖާަގިއގެ ަދތިކަާމއި ،ރަނގަޅު ިޞއްީޙ ފަުރވާ ިދނުމަްށ ދިާމާވ ެއންެމބޮޑު ޮގންެޖހުަމކީ      

 ިސއްޙީމަުރކަޒުަގއި ޒަުފން ަމދުުވމުެގ ިއތުރުްނ ަރނގަުޅ ަވސީލަތްތައް ޤާިއމުވެަފިއނެތުުމންެނވެ. ފަްނނީ ުމަވއް

ޚިުދމަްތ ެނތްަކން ާފަހގަކުެރެވއެވެ. ހޭލުްނތެރިަކްނ ކުަޑވުުމެގ  ޓެލެމެޑިިސންގބެކަޕް ޖަނަޭރޓަރ ސިްސޓަމަާކއި 

ަފިއ ެނތުމުްނާނއި މުޖުތަަމޢުެގ ހޭުލންތެިރކަްނ ސަބަބުން، ަފއިދާހުިރ ކާނާ، ކެއުުމެގ ރަނގަުޅ އާަދ އަަށގެން

ކުޑަވުުމެގ ސަބަުބން، ަރނގަުޅ ޞިްއީޙ އާަދކާދަަތަކށް އަހުުލވެިރވެފަިއ ނެްތކަްނ ާފަހގަކުެރެވއެވެ. ައިދ 

ހަމަެއެހންެމ ުދންފަާތިއ ެއނަރީޖ ޑްިރްނކް އަިދ ތަްއޔާީރ ާކާނ ޭބނުްނ ކުާރ ީމހުްނެގ ނިސްބަތަްށ ބަލާލާއިުރ، 

ެގ ޒުާވުނންެގ ެމދުަގިއ މިަފަދ ބާަވތްަތްއ ބޭުންނުކރާ ިމްނވަުރ ިގނަަކްނ ާފހަަގކުެރވެެއވެ. މީެގ އިތުުރްނ އިސްދޫ

ކުޑަކުިދްނނަްށވެސް އާއްުމގޮެތްއގައި ެކއުމަްށދެެވނީ ޕެެކޓްޮކށްފައި ުހްނނަ ތަްއޔާރީ ާކނާަކންވެސް ާފހަަގކުރެެވެއވެ.  

ލިަތއް އަިދެވސް ެއކިުދވަސްވަުރ ފެތުޭރަކން ފާަހގަކުެރެވއެވެ. ައިދ ޑެންީގ އާިއ ޗިަކްނ ުގްނޔާ ފަަދ މޫސުީމ ބަ

ބައެްއފަހަރު މިަކން ަކންބޮުޑވާްނޖެހޭ ހާލަތަްށވެސް ައްނނަަކން ާފހަަގކުރެެވެއވެ. މީެގއިތުުރން ބޮޑެިތ ބަލިތަްއ 

 ފެތުރޭ ހާލަތުަގއި ާއއްމުަރއްޔިުތްނ ހޭުލންތެރިަކްނ ކުޑަަކން ާފަހގަކުެރވެެއވެ.

މަސްތުާވތަކެިތ ޭބުނންކުރާީމުހންާނިއ އެަތކެީތގެ ިވޔަފާރިކުާރމީުހްނ ރަުށގަިއ  އިތުުރވަުމންާދކަްނ        
ފާހަަގކުެރވެެއވެ. އަިދ ުޒާވންޖީލާިއ ކުޑަުކދިްނ )ސްޫކލްގަިއ އުޅޭއުމުުރފުރަިއެގ ުކދިްނ(  ިމވަބާެގތެރެައްށ 

 ވަްނނަުމންާދކަްނ ިހތާަމޔާިއއެުކ ފާަހަގކުރަެމވެ. 
ދެިޖންުސގެ މެުދގަިއ ކުިޅވަުރ ކުޅުުމެގ ރޫޙު ަމދުަކްނ ފާަހގަުކރެެވއެވެ. ީމގެިއތުރުްނ އިްނޯޑ         

ކުޅިވަރުަތއް ކުޅޭނެ ެއްއވެސް ިއންތިާޒމެއް ަހމަޖެިހފައި ެނތުމާއި ޙާްއޞަޮކށް ަކނބަުލން ކުިޅވަުރކުޅޭނެ ެއއްވެްސ 
 ތަމްރީްނ ލިބިަފއިާވ ފަރާތްަތއް ނެްތކަްނ ވަސީލަތެއް ޤާިއމުެވފަިއނެެތވެ. ައދި ކުިޅވަުރގެ ާދއިރާިއން

  ފާހަަގކުެރވެެއވެ. 
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 ޞިއްޙީ  އާއި ( ހެލްތްކެއަރ ޕްރައިމަރީ ) ފަރުވާ  ޞިއްޙީ  އަސާސީ : 1 ޕޮލިސީ 

 ދިނުން  ޚިދުމަތްތައް  އަސާސީ  ގުޅޭ  ރައްކާތެރިކަމާއި 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ނާރިސްނގ  އެުކ ވޯްޑތަުކގައި ވޯޑްަތއް ަމދުުވމާއި  މާިއ،ޮއތުޢިމާރާތުެގ ާޖގަިއެގ ދަިތކަްނ  •

ުމްނ ނެތުޕަބްިލކް ހެލްތު ޔުިނޓެްއ އަދި ަނމާދު ކުާރެނ ޮކޓަރިެއއް  ްއ ެނތުމާިއ،ސްޓޭޝަނެ 

 ރަނގަުޅ ިޞއްީޙ ފަރުާވދިުނމަށް ދަިތވުން.

ަޖނަރޭޓަރ  ބެކަޕް  ުހރުމުގެ އިތުުރން  ުމަވއްޒަުފންެގ ދަިތަކން ދަްށވުާމއި، ޙާލަތު ގެ ލޯންޑްރީ •

  ުތން.ޚިދުމަްތ ނެ ލެމެޑިިސންޓެސިސްޓަމަކާިއ 

 ހުރުން.ދަިތަކން މަސަްއކަތް ކުރާެނ ވަޞީލަތްަތކާިއ ލެބޯޓްީރ އިދާރީ  •

 ކަރަްނޓްެގ ހާލާުތ ަދއްުވމާިއ ގުިޅެގން ެމިޝނަރީޒްަތއް ޭބނުްނކުރުުމގަިއ ދަިތތަާކއި ިދމާުވން. •

 އްކާތެިރކަާމއި ގުޅޭ އަސާސީއަސާސީ ިޞއްީޙ ފަުރވާ )ޕްރައިަމރީ ހެލްތްެކއަރ( ާއއި ޞިްއޙީ ރަ : 1ޕޮލިސީ 
 ޚިދުމަތްަތއް ދިުނން 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ޞިްއޙީ މަުރކަޒަްށ ދިާމވެަފއިާވ ާޖގަިއގެ ދަތިަކން ަޙއްލުކުުރން.: 1.1ޓާގެޓް 

 ަޙއްލުކުުރން.މުަވއްޒަުފންެގ ދަިތކަްނ : 1.2ޓާގެޓް 

 ސިއްޙީ މަރުކަުޒ އަްޕގްރޭްޑ ކުުރން.: 1.3ޓާގެޓް 
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 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 
20

23
 

20
24

 
20

25
 

20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
 :1.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ޞިއްޙީ ަމރުކަޒަްށ  
ދިމާވެަފިއވާ ާޖަގއިެގ 
 ދަތިަކން ަޙއްލުކުުރން.

 

 

ވޯޑެއް އިތުރުކޮށް   :1.1.1ހަރަކާތް 
 މިހާރުހުރި ވޯޑްތައް ޭއސީކުރުން.

ދޫ ލ.އިސް    ✓ ✓
 ސިއްޙީމަރުކަޒު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފިނޭންސް،ގަން ރީޖަަނލް 
ހޮސްޕިޓަލް،ލ.އިސްދޫ 

 ކައުންސިލް
ނާރސިންގ  :1.1.2ހަރަކާތް 

 ސްޓޭޝަނެއް ހެދުން..
ލ.އިސްދޫ     ✓ ✓

 ސިއްޙީމަރުކަޒު 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ފިނޭންސް،ގަން ރީޖަަނލް 

ސްޕިޓަލް،ލ.އިސްދޫ ހޮ
 ކައުންސިލް

ލްތު ހެާަބްލިކް ޕ  :1.1.3ހަރަކާތް 
 ޔުނިޓެއް ހެދުން.

ލ.އިސްދޫ     ✓ ✓
 ސިއްޙީމަރުކަޒު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފިނޭންސް،ގަން ރީޖަަނލް 
ހޮސްޕިޓަލް،ލ.އިސްދޫ 

 ކައުންސިލް
ނަމާދުކުރާ ތަނެއް  : 1.4.1ހަރަކާތް 
 ހެދުން.

ލ.އިސްދޫ     ✓ ✓
 ސިއްޙީމަރުކަޒު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފިނޭންސް،ގަން ރީޖަަނލް 
ހޮސްޕިޓަލް،ލ.އިސްދޫ 

 ކައުންސިލް
ލޯންޑްރީގެ ޚިދުމަތް   :1.5.1ހަރަކާތް 

 ރަނގަޅުކުރުން.
ލ.އިސްދޫ    ✓  

 ސިއްޙީމަރުކަޒު 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ރީޖަަނލް ފިނޭންސް،ގަން

ހޮސްޕިޓަލް،ލ.އިސްދޫ 
 ކައުންސިލް

ޕްރޮސީޖަރ ރޫމެއް  :1.6.1ހަރަކާތް 
 ހެދުން.

ލ.އިސްދޫ     ✓ ✓
 ސިއްޙީމަރުކަޒު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފިނޭންސް،ގަން ރީޖަަނލް 
ހޮސްޕިޓަލް،ލ.އިސްދޫ 

 ކައުންސިލް
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ބެކަޕް ޖަނަރޭޓަރ  : 1.7.1ހަރަކާތް  
 ހޯދުން. ސިސްޓަމެއް

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ސިއްޙީމަރުކަޒު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފިނޭންސް،ގަން ރީޖަަނލް 
ހޮސްޕިޓަލް،ލ.އިސްދޫ 

 ކައުންސިލް
 : 1.2ސްޓްރެޓަޖީ 

މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން 
 .ޙައްލުކުރުން

މިހާރުތިބި   :1.2.1ހަރަކާތް 
މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ތަމްރީނު 

 .ދިނުން

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ސިއްޙީމަރުކަޒު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، 
ގަން ރީޖަނަްލ ،

ހޮސްޕިޓަލް،ލ.އިސްދޫ 
 ކައުންސިލް

އިދާރީ  :1.2.2ހަރަކާތް 
މުވައްޒަފުންނާއި އެހެނިެހން ދާއިރާތަކަށް 

 ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ނެގުން.

 

ލ.އިސްދޫ     ✓ ✓
 ސިއްޙީމަރުކަޒު 

، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފިނޭންސް،ގަން ރީޖަަނލް 
ހޮސްޕިޓަލް،ލ.އިސްދޫ 

 ކައުންސިލް
އްޙީ ސި :1.3ސްޓްރެޓަޖީ 

މަރުކަޒު އަޕްގްރޭްޑ 
 .ކުރުން

 

 

އެމަރޖެންސީ  :1.3.1ހަރަކާތް 
ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ބޭހާއި 

 އެހެނިހެން އާލާތްތައް ހޯދުން

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ސިއްޙީމަރުކަޒު 

ޓްރީ އޮފް ހެލްތް، މިނިސް
ގަން ރީޖަނަްލ ،

ހޮސްޕިޓަލް،ލ.އިސްދޫ 
 ކައުންސިލް

ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް : 1.3.2ހަރަކާތް 
 ރަނގަޅުކުރުން

ލ.އިސްދޫ     ✓ ✓
 ސިއްޙީމަރުކަޒު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފިނޭންސް،ގަން ރީޖަަނލް 
ހޮސްޕިޓަލް،ލ.އިސްދޫ 

 ކައުންސިލް
އިދާރީ މަސައްކަތް  :1.3.3ހަރަކާތް 

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް، 
 ހޯދުން.

ލ.އިސްދޫ     ✓ ✓
 ސިއްޙީމަރުކަޒު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފިނޭންސް،ގަން ރީޖަަނލް 
ހޮސްޕިޓަލް،ލ.އިސްދޫ 

 ކައުންސިލް
ތަނުގެ  :1.3.4ހަރަކާތް 

މެސިނަރީޒްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ، 
ންނީ މީހެއްގެ މައްސަލަތައް ފަ

 އެހީތެރިކަމާއެކު، ޙައްލުކުރުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ސިއްޙީމަރުކަޒު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފިނޭންސް،ގަން ރީޖަަނލް 
ހޮސްޕިޓަލް،ލ.އިސްދޫ 

 ކައުންސިލް
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ސިއްޙީ ޚިދުމަތަށް  :1.3.5ހަރަކާތް 
ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒް އާިއ 

 ންއިކްއިޕްމަންޓްސް ހޯދު
 

ލ.އިސްދޫ     ✓ ✓
 ސިއްޙީމަރުކަޒު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފިނޭންސް،ގަން ރީޖަަނލް 
ހޮސްޕިޓަލް،ލ.އިސްދޫ 

 ކައުންސިލް
ސަރުކާރުގެ  :1.3.6ހަރަކާތް 

ސިޔާސަތުގައި ހިމެޭނ 
އަތޮޅު ކުދިހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ތެރެއިން 

ގޮތުގައި ސިއްޙީމަރުކަޒު  ހޮސްޕިޓަލެއްގެ
 ރައްޤީކުރުން ތަ

ލ.އިސްދޫ     ✓ ✓
 ސިއްޙީމަރުކަޒު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ގަން  ފިނޭންސް،
ރީޖަނަލް 

ހޮސްޕިޓަލް،ލ.އިސްދޫ 
 ކައުންސިލް

މަރުކަޒުގެ ނަރުދަމާގެ : 1.3.7ހަރަކާތް  
 ޙާލަތު ޙައްލުކުރުން

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ސިއްޙީމަރުކަޒު 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް،
ން ރީޖަނަްލ ގަ

ފެނަކަ  ހޮސްޕިޓަލް،
ލ.އިސްދޫ ކޯޕަރޭޝަން، 

 ކައުންސިލް
ޙީ ސިއް ސްވައަ :1.3.8ހަރަކާތް  

، ނުމުގެ ގޮތުންޙިދުމަތެއް ފޯރުކޯށްދި
ށް އަމާޒުކޮށް ދޭސީ މުވައްޒަފުނަބި

 ލޮކެއް އެޅުން ން ބްޑޭޝައެކޮމޮ

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ންސިލްކައު

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް،
ން ރީޖަނަްލ ގަ

ސްދޫ ލ.އި ހޮސްޕިޓަލް،
 ބް ޖަމިއްޔާކްލަ

 ޖަމާއަތްތައް
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 ޙާލަތްތަކުން  ސިއްޙީ  އެކިއެކި  ދިމާވާ  ސަބަބުން  ވައްޓަފާޅީގެ  ދިރިއުޅުމުގެ : 2 ޕޮލިސީ 

 އުފެއްދުން  އެއް  އާބާދީ  ،ހަށިހެޔޮ ،ދުޅަހެޔޮ  ،ރައްކައުތެރިކުރުވާ  ރައްޔިތުން 

 

 ލަތު ޙާ މިހާރުގެ 

 ޙާލަތު ހުންނަ ގޮތުން، ރަނގަޅު ކާނާ ލިބުމުގެ ތަނަވަސްކަން ނެތުން.ދިރިއުޅުމުގެ  •

ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން، ފައިދާހުރި ކާނާ، ކެއުމުގެ ރަނގަޅު އާދަ އަށަގެންފައި  •

 ނެތުން.

މުޖުތަމަޢުގެ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން، ރަނގަޅު ޞިއްޙީ އާދަކާދަތަކަށް  •

 ނެތުން. އަހުލުވެރިވެފައި 

 ކަސްރަތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުވެފައި ނެތުން. •

މުޖުތަމަޢުގެ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން، ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމަށް  •

ދޭންވާ ސަމާލުކަން ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި، ތަފާތު ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުން 
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 ،ދިިރއުޅުމުެގ ވަްއޓަފާޅީެގ ސަބަުބން ިދމާާވ އެިކއެިކ ސިއްީޙ ހާލަްތތަުކން ަރްއޔިތުްނ ަރއްކާތެިރކުުރވާ.: 2ޕޮލިސީ 
 އާާބދީ އެްއ އުފެްއދުން  ،ހަިށެހޔޮ ،ދުޅަހެޔޮ

 ޓާގެޓްތައް:

 ހޭލުންތެރި، މުޖުަތމަޢުެއއް ބިާނކުރުން. :2.1ޓާގެޓް 
 ކުރުަމށް ކަސްރަުތކުާރނެ، ވަޞީލަްތތަްއ ާޤއިމްކުުރން.ދުޅަހެޔޮ، ހަިށެހޔޮ، މުޖުތަަމޢުެއއް ިބނާ : 2.2ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

: 2.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް 
 ބިނާކުރުން.

ޖެހޭ ޅަފަތުގައި ދޭން: 2.1.1ހަރަކާތް 
ވެކްސިންތަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް 

ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި 
 ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ތަށް ހިންގުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ހެލްތް 

 ސެންޓަރ

ގަން ރީޖަނަްލ 
ހޮސްޕިޓަލް،ލ.އިސް

 ދޫ ކައުންސިލް

ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ   :2.1.2ހަރަކާތް 
 އަދި ފަލަމަޑީގެ ބާވަތްތަށް

ކެއިންބުއިމުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުުރމުގެ 
މުހިންުމ ކަމާއި ބެހޭގޮތުން  މައުޫލމާތު 

 ދިނުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ހެލްތް 

 ސެންޓަރ

ގަން ރީޖަނަްލ 
ހޮސްޕިޓަލް،ލ.އިސް

 ދޫ ކައުންސިލް

ސިއްހީ ގޮތުން : 2.1.3ހަރަކާތް 
ހަށިގަނޑަށް ދިމާވާ އެކިއެކި  

ހާއި ނުލައި މައްސަލަތަކަށް ޑޮކްޓަރީބޭ
ހައްލު ހޯދިދާނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން 
ސިލްސިލާކޮށް މައުޫލމާތު ދިނުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ހެލްތް 

 ސެންޓަރ

ގަން ރީޖަނަްލ 
ހޮސްޕިޓަލް،ލ.އިސް

 ދޫ ކައުންސިލް

: 2.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ، 

މުޖުތަމަޢުއެއް 
ބިނާކުރުމަށް 

މިހާރުވެސް  :2.2.1ހަރަކާތް 
ކުރިޔަށްދާގޮތަށް ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް 
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް 

 ގެންދިޔުން

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޔޫތް ސްޕޯޓްސް 

އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ 
 އެންޕަވަރމަންޓް
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ކުރާނެ، ކަސްރަތު
ވަޞީލަތްތައް 
 ޤާއިމްކުރުން.

ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް  :2.2.2ހަރަކާތް 
ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ރަނގަޅު ޓްރެކެއް 

 ހެދުން

ލ.އިސްދޫ    ✓ ✓ 
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޔޫތް ސްޕޯޓްސް 

އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ 
 އެންޕަވަރމަންޓް

ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ، : 2.2.3ހަރަކާތް 
މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމަށް ކަސްރަތުގެ 

ދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް މުހިއްމުކަން އަންގައި
 ހިންގުން 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޔޫތް ސްޕޯޓްސް 

އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ 
 އެންޕަވަރމަންޓް

ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް  :2.2.4ހަރަކާތް 
ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މިހާރު ހަދަމުންދާ 
 އައުޓްޑޯރ ޖިމްެގ މަސައްކަތް ނިންމުން 

✓       

ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް  :2.2.5ކާތް ހަރަ 
ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އިންޑޯރ ޖިމެްއ 

 ހެދުން.

 ✓      
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 މީހުންގެ  ކުރާ  ބޭނުން  ކާނާ  ތައްޔާރީ  އަދި  ޑްރިންކް  އެނަރޖީ  ދުންފަތާއި : 3 ޕޮލިސީ 

 މަދުކުރުން  ނިސްބަތް 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ޭބުންނ ކުރާ މީުހްނގެ ނިސްބަތަްށ ބަލާލާއިރު، އިސްދޫެގ ދުންފަާތއި ެއނަރީޖ ޑްރިްނކް އަިދ ަތއްޔާީރ ާކނާ •
 އިތުުރުވން.ޒުވާުންނގެ މެދުަގިއ މިފަަދ ާބވަތްަތއް ޭބުނންކުާރ ިމންަވރު 

 ދިުނން. ާކނާރީެޕކެޓްޮކށްަފއި ހުްނނަ ތަްއޔާ ާއއްމުޮގތެްއަގއި ކުޑަކުިދްނނަށް •

 ން.ިގަނއިްނ ޭބނުްނކުރު  ފަަދ ުބއިްނތައް ޖީ ޑްިރންކްމާލު ކުުރމާިއ ެއަނރވަުރގެ ކުިދން ުދންފަުތެގ އިސްތިޢު ފުރާ •

 

 މަުދކުރުން ުންނ ކުާރ މީުހްނގެ ނިސްބަްތ ބޭުދންފަާތިއ ެއނަރީޖ ޑްރިްނކް އަިދ ަތއްޔާީރ ކާާނ : 3ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ފައިދާހުިރ ރަނގަޅު ާކނާ ޭބުންނކުރާ ހޭލުންތެިރ ަބޔަކަްށ ެހދުން ރައްޔިތުންނަކީ  :3.1ޓާގެޓް 

   ރަށުގެ އާބާީދއަީކ ުދންފަާތއި އެާނޖީ ޑްިރންުކ ބޭުންނނުކުާރ ބަަޔކަްށ ެހދުން  :3.2 ޓާގެޓް
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

: 3.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ރައްޔިތުންނަކީ ފައިދާހުރި 

ބޭނުންކުާރ ރަނގަޅު ކާނާ 
ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށް 

 ހެދުން

ފައިދާހުރި ރަނގަޅުކާނާ : 3.1.1ހަރަކާތް 
ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް 

 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

ގަން ރީޖަނަްލ 
ހޮސްޕިޓަލް،ލ.އިސް

ދޫ ހެލްތް 
، ސެންޓަރ

ސަރުކާރުގެ 
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މުވައްސަސާތައް، 
ބް ޖަމްޢިއްޔާ ކުލަ

 ޖަމާޢަތްތައް
ފައިދާހުރި ރަނގަޅުކާނާ   :3.1.2ހަރަކާތް 

 ރަށުންލިބޭނެ  މަގުފަހިކޮށްދިނުން
ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 ކައުންސިލް
ރަށުގެ  

ވިޔަފާރިވެރިން،ދަނ
 ޑުވެރިން

 :3.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަށުގެ އާބާދީއަކީ 
ދުންފަތާއި އެނާޖީ 
ޑްރިންކު ބޭނުންނުކުރާ 

   ބަޔަކަށް ހެދުން

ދުންފަތާއި އެނަރޖީ  :3.2.1ހަރަކާތް 
ޑްރިންކުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާއި ުގޅޭގޮތުން 
ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

ލ.އިސްދޫ ހެލްތް 
 ސެންޓަރ

ދުންފަތާއި އެނަރޖީ  :3.2.2ހަރަކާތް 
ށިގަނޑަށް ގެއްލުންހުރި ޑްރިންކް ފަދަ ހަ

ބާވަތްތައް ކުޑަކުދިންނަށް ވިއްކުން 
 މަނާކުރަން، ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އެންގުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

ރަށުގެ  
 ވިޔަފާރިވެރިން،
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 ފެތުރުން  ބަލިތައް  ބޮޑެތި  އެހެނިހެން  އަދި  ގުންޔާއާއި  ޗިކަން  އާއި  ޑެންގީ : 4 ޕޮލިސީ 

 މަދުކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ުމން ދިުއން. ަފދަ މޫުސމީ ބަލިަތއް އަިދެވސް އެިކދުވަްސވަރު ފެތުރެޑެންީގ ާއިއ ިޗކަްނ ުގްނޔާ  •

 ުވން.ބޮޑެތި ބަލިަތއް ެފތުރޭ ހާލަުތގަިއ ާއއްމުަރއްިޔތުްނ ހޭުލްނތެރިކަްނ ކުޑަ  •
 

  ފެތުުރން ަމދުކުުރން ެޑންީގ އާިއ ިޗކަްނ ގުްނޔާާއިއ އަިދ އެެހނިެހން ބޮެޑތި ބަލިަތއް: 4ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 : ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާ ފަދަ ޫމސުީމ ބަލިތައް ފެތުރޭ މިންވަރު މަދުކުރުން 4.1ޓާގެޓް 

 : ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާފަދަ އެހެނިހެން ބޮޑެިތ ބަލިތަކަށް ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުން 4.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 
20

23
 

20
24

 
20

25
 

20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 

ޑެންގީ : 4.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އާއި ޗިކަން ގުންޔާ ފަދަ 
މޫސުީމ ބަލިތައް ފެތުރޭ 

 މިންވަރު މަދުކުރުން 
 

މަދިރި މަދުކުރުމަށް : 4.1.1ހަރަކާތް 
 ފޮގުކުރާތަކެތި ހޯދައި ފޮގުކުރުން 

 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

ލ.އިސްދޫ ހެލްތް 
ސެންޓަރ،އިސްދޫ 

ޕޮލިސް 
ސްޓޭޝަން،ރަށުގެ 

މުވައްސަސާތައް،ަޖމްޢި
 އްޔާ ޖަމާޢަތްތައް
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މަދިރި އުފެދޭނެ ފަދަގޮތަށް  : 4.1.2ހަރަކާތް 
 ހުންނަ ތަންތަން ނައްތާލުން 

 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

ލ.އިސްދޫ ހެލްތް 
ސެންޓަރ،އިސްދޫ 

ސް ޕޮލި
ސްޓޭޝަން،ރަށުގެ 

މުވައްސަސާތައް،ަޖމްޢި
އްޔާ 

ޖަމާޢަތްތައް،ލ.އިސްދޫ 
 ސްކޫލް،އތމ ކޮމިޓީ 

ޑެންގީ : 4.2ސްޓްރެޓަޖީ 
އާއި ޗިކަން ގުންޔާފަދަ 

އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް 
ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢެއް 

 ބިނާކުރުން

ޑެންގީ އާއި ޗިކަން  :4.2.1ހަރަކާތް 
ކަށް ރައްޔިތުން ގުންޔާފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތަ

 ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން 
 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

ލ.އިސްދޫ ހެލްތް 
ގަން ، ސެންޓަރ

 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 

ޑެންގީ އާއި ޗިކަން  :4.2.2ހަރަކާތް 
ގުންޔާފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތަކާއި ގުޅޭގޮތުން 
 މަޢުލޫމާތު ތައްޔާރުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

ލ.އިސްދޫ ހެލްތް 
ސެންޓަރ، ގަން 

 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 

ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމާއި  :4.2.3ހަރަކާތް 
މީހުންދިރިނޫޅޭ ގޯތިތަކުގައި ހުންނަ ަވޅުތަކަށް 

 މަސްލުމާިއ ކުލޮރިންކުރުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

ލ.އިސްދޫ ހެލްތް 
ސެންޓަރ،އިސްދޫ 

ޕޮލިސް 
ސްޓޭޝަން،ރަށުގެ 

މުވައްސަސާތައް،ަޖމްޢި
އްޔާ 

ޖަމާޢަތްތައް،ލ.އިސްދޫ 
 ސްކޫލް،އތމ ކޮމިޓީ 
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 ރައްކާތެރިކުރުން  މުޖުތަމަޢު  ނުރައްކަލުން  މަސްތުވާތަކެތީގެ : 5 ޕޮލިސީ 

 

  މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ދިުއން. އިުތރުވަުމން  އި ުށގަ ުހން ރަމަސްތުވާަތކެތި ބޭުނންުކރާމީުހްނނާިއ ެއތަކެީތެގ ިވޔަފާރިުކރާމީ •
 އުން.ދި  ިމވަާބގެތެރެައށް ަވންނަުމން  ޒުާވންޖީާލއި ުކޑަކުިދން )ސްކޫްލގަިއ އުޭޅއުމުރުފުަރިއގެ ކުދިްނ(   •
ާޤޫނީނގޮުތން އަޅަންެޖޭހ ފިަޔވަޅުަތއް ނޭޅި އެފަަދ މަސްުތވާތަކެީތެގ ވަާބަގއި ެޖހިަފިއވާ ފަރާްތތަކަްށ   •

  ުވން. އުޭޅކަްނ ާފހަަގކުރެފަރާތްތަްއ ޫދވެެގން 
 

 މަސްުތވާަތކެީތގެ ނުަރއްކަލުްނ މުުޖތަމަުޢ ަރއްކާތެިރކުުރން : 5ޕޮލިސީ 
 

  ޓާގެޓްތައް:

 މަސްތުވާ ތަކެތިން ސަލާމަތްވެފައިވާ ުމޖުތަމައުއެއް ިބނާކުރުން.: 5.1ޓާގެޓް 

 އިންތިޒާމް ޤާއިމުކުރުން.ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ރަށުތެރެ މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ : 5.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22
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20
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20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

: 5.1ސްޓްރެޓަޖީ 
މަސްތުވާ ތަކެތިން 

ސަލާމަތްވެފައިވާ 
މުޖުތަމައުއެއް 

 ބިނާކުރުން.
 

ސްކޫލު ކުދިންގެ : 5.1.1ހަރަކާތް 
ނީ އަޤީދާ ވަރުގަދަކުރުމަށް ދީ

ފަންނީފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި 
    ޕްރޮގުރާމްތަކެއް ހިންގުން.
 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އިސްލާމިކް 

އެފެއާރޒް، ދީނީ 
، ޖަމްޢިއްޔާތައް
ސަރުކާރު 

 މުވައްސަސާތައް 
އާންމުން  :5.1.2ހަރަކާތް 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ކަމާއިގުޅޭ
ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 ކައުންސިލް
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އިސްލާމިކް 
އެފެއާރޒް، ދީނީ 
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ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 
 ހިންގުން.

 

ޖަމްޢިއްޔާތައް، 
މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް 
ސަރވިސް،ލ.އަތޮ

 ޅު ކައުންސިލް 
މަސްތުވާތަކެތި : 5.1.3ހަރަކާތް 

ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް 
ވިގޮތަކަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ދެމެހެއްޓެނި

ޕްރޮގްރާމް ލިބޭނެ ފުރުޞަތު ކަމާއި 
ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން 

 ހަމަޖެއްސުން 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް 
ސަރވިސް،ލ.އަތޮ

 ޅު ކައުންސިލް 

އެފަދަ ފަރާތްތައް : 5.1.4ހަރަކާތް 
މުޖުތަމައުްނ ބާކީނުކޮށް ބިނާކުރުމުގެ 

މްތައް ހިންގުން. ޕްރޮގްރާ
)ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ހިންގުމާއި 

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން.(

ލ.އިސްދޫ   ✓  ✓ 
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އިސްލާމިކް 

އެފެއާރޒް، ދީނީ 
ޖަމްޢިއްޔާތައް، 

މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް 
ސަރވިސް،ލ.އަތޮ

ޅު 
ކައުންސިލް،އެމްއެ 
ންޑީއެފް،ކޮލެޖް 
 ޔުނިވަރސިޓީތައް 

: 5.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި 
ރަށުތެރެ މޮނިޓަރކޮށް 
ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް 

 ޤާއިމުކުރުން.

 ޕޮލިހުންނާއި ގުޅިގެން: 5.2.1ހަރަކާތް 
ސަރަހައްދުތަކަކަށް ބަހާލައިގެން 

 ރަށުތެރެ ބެލެހެއްޓުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް 
 ސަރވިސް،އިސްދޫ
 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

ރަށުގެ  :5.2.2ހަރަކާތް 
އެކިއެކިޞަރަހައްދުތަކުގައި ކެމެރާ 
  ހަރުކޮށް ރަށުތެރެ މޮނިޓަރކުރުން.

ލ.އިސްދޫ     ✓ 
 ކައުންސިލް

އިސްދޫ ޕޮލިސް 
ސްޓޭޝަން، 

ރަށުގެ 
 މުވައްސަސާތައް،
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 މުބާރާތްތައް  އެކި  ،އަށަގަނުވާ  ރޫހު  ކުޅުމުގެ  ކުޅިވަރު  މެދުގައި  ދެޖިންސުގެ : 6 ޕޮލިސީ 

 ރާވާހިންގުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ރަށުަގއި އިންޯޑ ކުިޅވަރުަތއް ކުޅޭެނ ެއްއވެސް ވަޞީލަެތްއޤާއިްމވެަފއި ނެުތން. •
 ކުަޑުވން.ދެިޖންސުެގ މެުދގަިއ ކުިޅވަރު ކުޅުުމގެ ރޫުޙ   •
 ތުން.ަކނބަލުްނ ކުިޅވަރުކުޭޅނެ އެްއވެސް ވަސީލަެތއް ާޤއިުމެވފައިނެ   •
  ީރްނ ލިބިފަިއާވ ފަރާތްަތއް ނެުތން.އިްނ ތަމްކުޅިވަުރގެ ާދއިރާ  •

 

 އެކި މުބާރާތްަތްއ ރާާވ ިހްނގުން  ،: ެދޖިންުސގެ ެމދުަގިއ ކުިޅވަރު ކުޅުމުެގ ރޫުހ އަަށގަުނވ6ާޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 އިންޑޯކުޅިވަރުތައް ކުޅޭނެ ތަންތަންނާއި ކަނބަލުްނ ުކޅިވަރު ކުޅޭނެ ތަންތަްނ ޤާއިމުކުރުން.: 6.1ޓާގެޓް 
  ހިންގުން. ވައި ފަންނީ ފަރާތްތައް ބިނާކުރުމާއި އެކިއެކި މުބާރާތްތައް ރާކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން :6.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

: 6.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އް ކުޅޭނެ އިންޑޯކުޅިވަރުތަ

ތަންތަންނާއި ކަނބަލުން 
ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ތަންތަން 

 ޤާއިމުކުރުން.

އިންޑޯކުޅިވަރުތައް : 6.1.1ހަރަކާތް 
ކުޅުމަށް އިޖްތިމާީއ މަރުަކޒެއް ހެދުމުގެ 

 މަސައްކަތްކުރުން.  

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޔޫތް ސްޕޯޓްސް 

އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ 
މިނި /އެންޕަވަރމަންޓް
ސްޓްރީ އޮފް 

 ފިނޭންސް
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އަންހެނުންނަށް : 6.1.2ހަރަކާތް 
ޙާއްޞަކޮށްގެން ކުޅިވަރު ކުޅޭނޭ 

 . ވޮލީކޯޓަކާއި ހޭންޑް ބޯލް ކޯޓް ހެދުން

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޔޫތް ސްޕޯޓްސް 

އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ 
އެންޕަވަރމަންޓް/މިނި 

ސްޓްރީ އޮފް 
 ފިނޭންސް

: 6.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން 

ފަންނީ ފަރާތްތައް 
ބިނާކުރުމާއި އެކިއެކި 

މުބާރާތްތައް ރާވާ 
 ހިންގުން. 

 

ސަރުކާރާއި، ކްލަބް : 6.2.1ކާތް ރަ ހަ 
ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުޅިގެން 

ކޯޗުންނާއި ރެފްރީން ތަމްރީނުކުރުމަށް 
 ކޯޗިންގ ކޭމްޕެއް ހިންގުން. 

ލ.އިސްދޫ  ✓   ✓ 
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޔޫތް ސްޕޯޓްސް 

އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ 
 އެންޕަވަރމަންޓް

ކުޅިވަރުތަކުގެ ހުނަރުތައް  :6.2.2ހަރަކާތް 
އިތުރުކޮށްދޭ ނިޡާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް 

 ކުޅިވަރު ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުން.

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

ރަށުގެ 
މުވައްސަސާތައް/ކުލަ 

 ބް ޖަމްޢިއްޔާތައް
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 :ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު 

ަދނުޑވެރިކަާމއި  ،ޮކށްއުޅޭ ަމިއގަނުޑ މަަސއްކަަތކީ ަދނީ ހޯުދމަށްއިސްދޫގެ ރަްއޔިުތން އާމް         

ފަސޭަހކަާމއެުކ ރަުށން އައިްސ ލިބޭޭނ  މަްސވެރިަކންކުާރ ަފރާތްތަކަށް  މަސްވެރިކަެމވެ.  ެއެހން ނަަމވެސް

އިްނތިޒާެމއް ާޤއިްމވެަފއި ނެތުާމއި، މަސްވެިރްނނަށް ރަުށގެ ަބނދަުރމަިތން ެފނާިއ ކަަރްނޓު ލިޭބނެ އިްނތިޒާެމއް 

އިްސދޫެގ ަދނޑުވެިރްނ  އަދި ުނަހނު ބޮުޑ ކަންބޮުޑވުެމކެވެ.  ޤާއިްމވެަފއި ނެތުަމކީވެްސ މަސްެވރިްނނަށް 

އަިދ ކުރުުމގަިއ ާއދަާޔ ޚިލާފަްށ ިގަނއިްނ ކެިމަކލް ބޭސް ޭބނުްނކުރާަކން ފާަހގަކުެރެވއެވެ. ދަނުޑވެރިަކން 

ަދނުޑވެރިްނ ދަނުޑވެރިަކން ކުރާ ިބންަތްއ ދޫޮކށްފަިއަވނީ ވަިކ ުއޞޫެލއްެގ ދަުށްނނޫްނކަްނ ާފހަަގކުެރވެެއވެ. 

  ެނތެވެ. ންރަުށން ބޭސް ލިބެ  ހެޮޔއަުގަގއިއުފަްއދާ ާބވަްތތަްއ ިވއްޭކެނ ިއންތިޒާެމއް ނެުތމާއި، 

ިރކަްނ އިސްދޫއަކީ ބިންބޮުޑ އަދި އާސާރީ ތަންަތން ގިަނ ރަަށކަށް ީވނަަމވެސް ރަަށށް ަފތުރުވެ          

ެއއަރޕޯެޓްއ ރިސޯަޓކާިއ  އަިދ ފަތުުރވެރިަކން ތަޢާރަްފކުުރމަށް ބަާލއިރު ރަާށއި ަކއިރީަގއި ތަޢާރަފްެވފަިއ ުނެވއެވެ. 

ެވރިަކން ަތޢާރަފް ކުރުމަްށ ޮއތް އެްނމެ ބޮޑު ެއއް ހުަރހެވެ.  ުކދި އަދި މެދުަފންީތގެ ިވޔަފާރިެވިރން ނެތުަމކީ، ަފތުރު

ރަށުަގއި ަމދުްނނަަމވެސް އުފެދިަފިއވެެއވެ. އެެހްނނަަމވެސް، ެއދަފަ ފަާރތްތަަކށް ޭބުނންާވ މާލީ ތަަނވަސްަކމާިއ ލޯްނ 

 . ލިބުމުގަިއ ަދތިތަެކއް ހުރިަކްނ ފާަހގަުކރެެވއެވެ

ެއމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ފަާރތުްނ ޕްޮރވިންާސއި އަޮތޅުފެރީގެ ިޚދުމަްތ ައދި ބަސްފެީރެގ ޚިދުަމތް ރަުށެގ       

ރައްިޔތުްނނަްށ ލިބެމުްނދެެއވެ. އަތޮޅުފެީރގެ ިޚދުމަްތ ިމާހރު ދެުމންަދނީ، ދޯިނފެރީ ެމދުވެިރކޮެށވެ. ީމގެ އިތުުރން 

 ޚިދުމަްތ ިލބެމުްނ ުނދާަކން ާފަހގަކުެރވެެއވެ.   މާލެ ާއއި ަރށާިއ ދޭތެޭރގަިއ ެޝޑިއުލްފެީރގެ
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 ކުރިއެރުވުން  ދާއިރާ  މަސްވެރިކަމުގެ : 1 ޕޮލިސީ 

 

  މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ން ނެުތން.ރަށުަގއި މަްސވެރިަކންކުާރ ފަރާްތތަކަްށ ފަޭސހަކަާމއެުކ ަރށުން ައއިސް ލިބެ  •

 ން.އިްނތިޒާެމއް ާޤއިްމވެަފއި ނެތު ލިބޭނެ ްނނަށް ަރށުެގ ަބނދަރުަމތިްނ ެފނާިއ ކަަރންުޓ މަސްވެރި   •

  ން.ލިެބން ނެތު  ތްަތއްއާލާބޭުންނވާ  ްނ މަްސވެރިަކންކުަރން ރަށު  •

 މަސްވެރިްނ ޯދިނއެހެާލނެ ސްލިޕްޭވެއއް ނެުތން. •
 

 : މަްސވެރިަކމުެގ ާދއިރާ ކުރިއެުރުވން 1ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ން.ރަށުން އައިސް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމެްއ ޤާއިމްކުރު: 1.1ޓާގެޓް 

 ރަށުގެ ބަނދަރުމަތިން ފެނާއި ކަރަންޓު ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއްޤާއިމް ކުރުން.: 1.2ޓާގެޓް 

 މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ރަށަށް ކިރުވޭނެ ިނޒާމެްއ ޤާއިމްކުރުން.: 1.3ޓާގެޓް 

 : މަސްވެރިން ދޯނިއެހެލާނެ ިނޒާމެްއ ޤާއިމްކުރުން.1.4ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 
20

23
 

20
24

 
20

25
 

20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
  :1.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ރަށުން އައިސް ލިބޭނޭ 
 އިންތިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

 

އައިސް ޕްލާންޓެއް   :1.1.1ހަރަކާތް 
 ބިން ކަނޑައެޅުން.އަޅާނެ 

 

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

މޯލްޑިވްްސ ލޭންްޑ 
 ސާރވޭ އެންޑް

އޮތޯރިޓީ،މިނިސްޓްރީ 
އޮފް ނޭޝަނަލް 

 ޕްލޭނިންގ
ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި   :1.1.2ހަރަކާތް 

ހިމަނައިގެން ނުވަތަ ޕްރައިވެޓައިްޒ 
ލ.އިސްދޫ    ✓ ✓ 

 ކައުންސިލް
މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ފިޝަރީޒް އެންޑް 
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ކޮށްގެން އައިސް ޕްލާންޓެއް އަޅާެނ 
 ފަރާތެއް ހޯދުން.

 

އެގްރިކަލްޗަރ، 
 މިއްލަ ކުންފުނިތައްއަ

  :1.2 ސްޓްރެޓަޖީ
ރަށުގެ ބަނދަރުމަތިން 

ފެނާއި ކަރަންޓު ލިބޭނެ 
 އިންތިޒާމެއްޤާއިމް ކުރުން.

 

ބަނދަރުމަތީގައި ފެންހޮޅި  :1.2.1ހަރަކާތް 
 އެޅުން. 

 
 

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

 

މަސްދޯނިފަހަރަށް : 1.2.2ހަރަކާތް 
 ކަރަންޓު ނެގޭނޭގޮތަށް ބަނދަރުމަތީ

 ދެސަރަހައްދެއްގައި ކަރަންޓުފޮށި ބެހެއްޓުން.
 

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

  :1.3ސްޓްރެޓަޖީ 
މަސްވެރިން ބާާނ މަްސ 
ރަށަށް ކިރުވޭނެ ނިޒާމެއް 

 ޤާއިމްކުރުން.
 
 

 މަސްމާރުކޭޓެއް އެޅުން. :1.3.1ހަރަކާތް 
 
 

ލ.އިސްދޫ    ✓ ✓ 
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޝަރީޒް އެންޑް ފި

އެގްރިކަލްޗަރ/އަމިއް
 ލަ ކުންފުނިތައް

މަސް ކައްކާހިއްކާ  : 1.3.2ހަރަކާތް 
ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ބިންތަކެއް 

 ދޫކުރުން.
 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މޯލްޑިވްްސ ލޭންްޑ 
އެންޑް ސާރވޭ 

އޮތޯރިޓީ، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ނޭޝަނަލް 
 ޕްލޭނިންގ

  :1.4 ސްޓްރެޓަޖީ
މަސްވެރިން ދޯނިއެހެލާެނ 

 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

ދޯނި އެހެލުމަށް  : 1.4.1ހަރަކާތް 
 ސްލިޕްވޭއެއް ހެދުން.

 

ލ.އިސްދޫ   ✓ ✓  
 ކައުންސިލް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
ގެ އޮފީސް، 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ނޭޝަނަލް 

ޕްލޭނިންގ،އަމިއްލަ 
 ކުންފުނިތައް 
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 އިރާކުރިއެރުވުން ދާ  ދަނޑުވެރިކަމުގެ : 2 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ދަނުޑވެރިކަަމށް ާޚއްސަކުެރިވގެްނ ިބންދޫކުެރވިަފިއނެުތން. •
ިއންދާަފިއވާތީ، އެަފދަ ގަސްތަުކގެ މޫތަުކގެ  ުރއްގަސް ބައެްއ ަދނުޑވެރިްނ ަދނޑުބިުމަގއި ިބޔަާވޒާތުެގ  •

ުހްނނަ ގަސްތަްއ ެހއްުދމުަގއި ދަތިަތކާިއ  ސަބަބުން، ަކއިރީަގއި ޮއންަނ ެއެހން ދަނުޑތަުކގަިއ ިއްނދާ ަހއްދާަފއި 
  ން.ދިމާވު 

އުފަްއދާ ާބވަތްަތްއ ިވއްޭކނެ ިއންތިޒާެމއް ެނތުމާއި، ެހޮޔއަުގަގއި ރަުށްނ ބޭސް ލިޭބނެ  ދަނުޑވެރިން  •
  ން.އިްނތިޒާެމއް ނެތު 

       

 ަދނުޑވެރިކަުމެގ ާދއިރާކުިރއެރުުވން : 2 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 ބިންލިބޭނެ ިނޒާމެްއ ޤާއިމްކުރުން. ދަނޑުވެރިއަކަށްންމެ ކޮރަށުގެ  : 2.1ޓާގެޓް 

  ބިނާކުރުމާއި ޒަމާީނ ދަނޑުވެރިކަން ތަޢާރަފްކުރުން.: ފަންނީ ޤާބިލް ދަނޑުވެރިންތަކެއް 2.2ޓާގެޓް 

 ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ބާވަތްތައް ވިއްކޭނެ އިންތިޒާެމއް ޤާއިމްކުރުން.: 2.3ޓާގެޓް 
 ޤާއިމްކުުރން. ސް ލިބޭނެ އިންތިާޒމެއްބޭދަނޑު : ރަށުން 2.4ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

:  2.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަށުގެ ކޮންމެ 

ދަނޑުވެރިއަކަށް 
ބިންލިބޭނެ ނިޒާމެއް 

 ޤާއިމްކުރުން.

 ދޫކުރާނެ ޑުބިންދަނ :2.1.1 ހަރަކާތް 
 ޤަވާއިދުގެ އެ އެކުލަވަލައި ޤަވާއިދެއް

 ހުރިހާ އެއްގޮތަށް އުސޫލާއި ހަދާ ދަށުން
 ބިން އުޞޫލަކުން  ހަމަހަމަ ފަރާތްތަކަށް

  .ދޫކުރުން

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ކައުންސިލް

 / ރަށުގެ ރައްޔިތުން
 ދަނޑުވެރިން
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ބިމުގެ : 2.1.2ހަރަކާތް 
 .ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ނެގުން

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 

ދަނޑުބިންތަކުގައި : 2.1.3ހަރަކާތް 
 ރުއްގަސް އިންދުން ހުއްޓުވުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

ރަށުގެ ރައްޔިތުން/ 
އިސްދޫ ޕޮލިސް 

 ސްޓޭޝަން
:  2.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ފަންނީ ޤާބިލް 
ދަނޑުވެރިންތަކެއް 
ބިނާކުރުމާއި ޒަާމނީ 

ދަނޑުވެރިކަން 
  ޢާރަފްކުރުން.ތަ

މިނިސްޓްރީއާއި   :2.2.1ހަރަކާތް 
ގުޅިގެން ދަނޑުވެރިންނަށް ތަމްރީުނ 

 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.
 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ފިޝަރީޒް އެންޑް 
އެގްރިކަލްޗަރ/ލ.އަ 

ތޮޅު 
ކައުންސިލް/އެގްރޯ 

ނޭޝަނަލް 
 ކޯޕަރޭޝަން 

ޓްރީއާއި މިނިސް: 2.2.2ހަރަކާތް 
ގުޅިގެން ދަނޑުވެރިންގެ ކޯޕަރޭޝަނެއް 

 އުފެއްދުން.

 އިސްދޫ.ލ    ✓ 
 ކައުންސިލާއި
 މިނިސްޓްރީ

 ގުޅިގެން

 އޮފް މިނިސްޓްރީ
 އެންޑް ފިޝަރީޒް

/  އެގްރިކަލްޗަރ
 ކައުންސިލް

 ،ކޯޕަރޭޝަނުން: 2.2.3 ހަރަކާތް 
 ޒުވާނުން  ދަރިވަރުންނާއި ސްކޫލް

 ރުމުގެވެރިކު ޝައުގު ދަނޑުވެރިކަމަށް
 ގުޅޭ  ދަނޑުވެރިކަމާ ގޮތުން

 .ިހންގުން ރާވައި މަހާސިންތާއެއް

 އިސްދޫ.ލ ✓   ✓ 
 ކައުންސިލް

 އޮފް މިނިސްޓްރީ
 އެންޑް ފިޝަރީޒް

 /އެގްރިކަލްޗަރ
 ަޖމުއިއްޔާ މަދަނީ

 ހެއްދިދާނެ އިސްދޫގައި: 2.2.4 ހަރަކާތް 
 ގަސްގަހާގެހި ބާވަތްތަކުގެ އެހެނިހެން

 ހަދައި އެއް  ސްއެނަލިސި ދެނެގަތުމުގެ
 .ތަޢާރަފްކުރުން ހައިޑްރޯޕޯނިކްސް

 އިސްދޫ.ލ    ✓ 
 ކައުންސިލް

 އޮފް މިނިސްޓްރީ
 އެންޑް ފިޝަރީޒް

 /އެގްރިކަލްޗަރ
/  ަޖމުއިއްޔާ މަދަނީ

 ޓެކްނިކަލް
 އެކްސްޕާޓްސް

ދަނޑުވެރިން ހައްދާ   :2.2.5ހަރަކާތް 
ބާވަތްތައް ޕްރޮމޯޓްކޮށް އޮންލައިންކޮށް 

 ވިއްކޭނޭ ގޮތްތަކެއް ވިއުގަ ތަކުގައި
 ހެދުން.

 އިސްދޫ.ލ    ✓ 
 ކައުންސިލް

 އޮފް މިނިސްޓްރީ
 އެންޑް ފިޝަރީޒް

 /އެގްރިކަލްޗަރ
 މާލެ/  ރައްޔިތުން
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 ދަތުރުކުރާ
 ޢޮޑިވެރިން

ރަށުގެ ދަނޑުވެރިން  :2.2.6ހަރަކާތް 
އުފައްދާ ބާވަތްތައް ރިސޯޓްތަކަށް 

 ވިއްކޭނެގޮތް ހެދުން.

ލ.އިސްދޫ     ✓ 
 ލްކައުންސި

 ރިސޯޓްތައް 

 ތަފާތު ގޯތިތެރޭގައި: 2.2.7 ހަރަކާތް 
 ފަރާތްތަކަށް ހައްދާ ގަސް ވައްތަރުގެ

 ފުޅާކުރެވޭނެ ވިޔަފާރި އެ އަމާޒުކޮށްގެން
 އެފަދަ ހައްދާ ރަށުގައި ދެނެގަނެ ގޮތްތައް
 ވިއްކޭނެ އެކިދިމަދިމާއަށް ،ގަސް

 .ޤާއިމްކުރުން ނިޒާމެއް

 އިސްދޫ.ލ    ✓ 
 ކައުންސިލް

 އޮފް ޓްރީމިނިސް
 އެންޑް ފިޝަރީޒް

 /އެގްރިކަލްޗަރ
 މާލެ/  ރައްޔިތުން
 ދަތުރުކުރާ
 ޢޮޑިވެރިން

: 2.3ސްޓްރެޓަޖީ 
ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ 
ބާވަތްތައް ވިއްކޭނެ 

އިންތިޒާމެއް 
 ޤާއިމްކުރުން.

 

ސަރުކާރުން   :2.3.1ހަރަކާތް 
އުފައްދާފައިވާ އެގްރޯ ނޭޝަނަލް 
ރިން ކޯޕަރޭޝަނާއި ގުޅިގެން ދަނޑުވެ
އުފައްދާ ބާވަތްތައް ވިއްކޭނެގޮތް 

 ހަމަޖެއްސުން. 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

އެގްރޯ ނޭޝަނަލް 
ކޯޕަރޭޝަން/ލ.އަތޮ 

 ޅު ކައުންސިލް 

ރަށުގެ ދަނޑުވެރިން   :2.3.2ހަރަކާތް 
އުފައްދާ ބާވަތްތައް ރިސޯޓްތަކަށް 

 ސަޕްލައިކުރެވޭނެގޮތް ހެދުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ލްކައުންސި

 ރިސޯޓްތައް 

އިސްދޫއަށް ޚާއްޞަ : 2.3.3ހަރަކާތް 
ކޮށްގެން "ރަށުވަންތަ އުފެއްދުން" 

ބާޒާރަށް ނެރުމަށް ޚާއްޞަ ބާވަތެއް 
ރާއްޖޭގެ  ،ތަޢާރަފު ކޮށް ރިސޯޓްތަކަށާއި

އެކި ހިސާބުތަކަށް ވިއްކޭނެ ނިާޒމެއް 
ޤާއިމްކުރުން. މިސާލަކަށް:  "އިސްދޫ 

 ރަހަ".
މެއްތޯ ބަލައި މިކަމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަ 

 ދިރާސާކުރުން.

 ✓      

ރަށުން  2.4ސްޓްރެޓަޖީ 
ދަނޑުބޭސް ލިބޭނެ 

ދަނޑުބޭސް :  2.4.1ހަރަކާތް 
ވިއްކުމަށް ވަކި ބިންތަކެއް ކަނޑައަޅަިއ 

 ބިން ދޫކުރުން.

ލ.އިސްދޫ     ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މޯލްޑިވްްސ ލޭންްޑ 
އެންޑް ސާރވޭ 

 އޮތޯރިޓީ 
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އިންތިޒާމެއް 
 ޤާއިމްކުރުން.

ދަނޑުވެރިންގެ :   2.4.2ރަކާތް ހަ 
ކޯޕަރޭޝަނާއި، އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ގުޅިގެން 

 ދަނޑުބޭސް ވިއްކުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
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 ކުރިއެރުވުން  ދާއިރާ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ : 3 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ރަށަްށ ފަތުުރވެރިަކްނ  ،ްނ ިގނަ ަރށަކަްށ ީވނަަމވެސްއިސްދޫައކީ ިބންބޮުޑ ައދި އާސާރީ ތަންތަ  •

 ން.ތަޢާރަފްެވފަިއ ުނވު 
، ަކއިރީަގއި ެއއަރޕޯެޓއް ނެތުުމެގ ސަބަުބން އަިދ ފަތުުރވެިރކަްނ ތަޢާރަްފކުރުމަްށ ބަލާއިުރ ރަާށއި  •

 ދަިތވުން.ފަތުރުވެިރކަްނ ތަޢާރަްފ ކުުރމަށް 
 

 ުވން .ފަތުުރވެރިަކމުެގ ާދއިރާ ކުރިއެރު : 3ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ފަތުރުވެރިްނނަްށ ާޚއްަޞ ަތންަތން ރަުށަގއި ޤާއިްމކުރުން.: 3.1ޓާގެޓް 

 ފަތުރުވެރިަކން ަރށަށް ތަޢާރަްފކުރުން.: 3.1ޓާގެޓް 

 ފަތުރުވެރިކަުމެގ ދާިއރާިއން މީުހން ިބާނކުރުްނ.: 3.2ޓާގެޓް 

 ގުަފހިކުުރން.ފަސޭހަކަމާިއއެުކ ފަތުުރވެިރން ަރށަށް ެގނެޭވނެ މަ : 3.3ޓާގެޓް 

 

 ސްޓްރެޓަޖީ 
 

 ޙަރަކާތް 

20
22

 
20

23
 

20
24

 
20

25
 

20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

: 3.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ާަތުރުވެރިންނަށް ފ

ޚާއްޞަ ތަންތަން 
 ރަށުގައި ޤާއިމްކުރުން.

ފަތުރުވެރިކަމަށް : 3.1.1ހަރަކާތް 
ޓްހައުސް، ޢަމާޒުކޮށްގެން ގެސް

ރެސްޓޯރެންޓް، ގެސްޓްޝޮޕްސް، މޫދު 
ކުޅިވަރު، ގޮލްފް ފަދަ ކުޅިވަރުތައް 

 ކުޅުމަށް ބިން ދޫކުރުން.

✓
 
ލ.އިސްދޫ     
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ޓޫރިޒަމް
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: 3.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ފަތުރުވެރިކަން ރަށަށް 

 ތަޢާރަފްކުރުން.
 

ފަތުރުވެރިކަން :  3.1.4ހަރަކާތް 
ޓަކައި ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރިއެރުވުމަށް

ޚާއްޞަކޮށްގެން ރަށުގެ ޢާއްމު 
ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ލިބޭނެ މަުގ 

 ފަހިކޮށްދިނުން.

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ޓޫރިޒަމް

ރަށުގައި ހުރި އާސާރީ  :3.1.2ހަރަކާތް 
ބިނާތައް ފަތުރުވެރިންނަށް 

 އިޝްތިހާރުކުރުން.
 

ލ.އިސްދޫ      ✓
ލްކައުންސި  

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ޓޫރިޒަމް

ރަށާއި ކައިރީގައި :  3.1.3ހަރަކާތް 
އޮތް ފަޅުރަށްތައް ފަތުރުވެރިކަމަށް 
ހުޅުވާލުމަށް ސަރުކާރާިއ ގުޅިގެން 

 މަސައްކަތްކުރުން.

ލ.އިސްދޫ     ✓ 
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ޓޫރިޒަމް

:  3.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ދާއިރާއިން މީހުން 
 ބިނާކުރުން.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ  :3.2.1ހަރަކާތް 
 ދާއިރާއަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ޓޫރިޒަމް

ކަމާއިގުޅުންހުރި  :3.2.2ހަރަކާތް 
އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން މީހުން ބިނާކުުރމަށް 

ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ރަށުގައި 
 ހިންގުން.

ލ.އިސްދޫ   ✓  ✓ 
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ޓޫރިޒަމް

ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދާން  :3.2.3ހަރަކާތް 
ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 

 ހޯދައިދިނުން.

ލ.އިސްދޫ     ✓ 
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ޓޫރިޒަމް

:  3.3ސްޓްރެޓަޖީ 
ާަސޭހަކަމާއިއެކު ފ

ފަތުރުވެރިން ރަށަށް 
 ވޭނެ މަގުފަހިކުރުން.ގެނެ

އިސްދޫގައި  :3.3.1ހަރަކާތް 
 އެއަރޕޯޓެއް އެޅުން.

ލ.އިސްދޫ    ✓ ✓ 
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ޓޫރިޒަމް
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 ކުރިއެރުވުން  ވިޔަފާރިތައް  މެދުފަންތީގެ  އަދި  ކުދި : 4 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ން.މަވެސް އުފެދިފައިވުމެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިން ރަށުގައި މަދުންނަ ކުދި އަދި •

 .ންލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރު ލޯނު ބޭނުންވާ މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް •

 ން.ތަމްރީނު ރަށުން ލިބެން ނެތު ކުރިއަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން •
 

 .ކުިދ ައދި ެމދުަފންީތގެ ވިޔަާފރިތަްއ ކުިރއެުރވުން : 4ޕޮލިސީ 
 

  އުފެއްދުން.ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިން  : 4.1ޓާގެޓް 
 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ލޯނު ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން. : 4.2ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް  ޖީ ސްޓްރެޓަ 

20
22

 
20

23
 

20
24

 
20

25
 

20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 : 4.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ 

ވިޔަފާރިވެރިން 
 އުފެއްދުން.

ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދާން : 4.1.1ހަރަކާތް 
ތައް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

 ހިންގުން.

ލ.އިސްދޫ   ✓  ✓ 
 ކައުންސިލް

އިކޮނޮމިްކ މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ  :4.1.2ހަރަކާތް 
ވިޔަފާރީގެ ރޮނގުން ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާ 

 ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.ފަރާތްތަކަށް 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

އޮފް އިކޮނޮމިްކ  މިނިސްޓްރީ
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ކުދި : 4.2ސްޓްރެޓަޖީ 
އަދި މެދުފަންތީގެ 
ވިޔަފާރިވެރިންނަށް 

ލޯނު ލިބޭނެ ިނޒާމެއް 
 ޤާއިމްކުރުން.

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ  :4.2.1ހަރަކާތް 
ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ލޯނު ލިބޭނެ 

 މަގުފަހިކޮށްދިނުން.
 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 އޮފް އިކޮނޮމިްކ މިނިސްޓްރީ
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
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 ގާއިމުކުރުން  ނިޒާމެއް  ދަތުރުފަތުރުގެ  ދެމެހެއްޓެނިވި : 5 ލިސީ ޕޮ ާޮ 

 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި 

  ލިބުން. ގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުފެރީ ޕްރޮވިންސާއި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ފަރާތުން •
 މެދުކެނޑިފައިވުން. ބަސްފެރީގެ ޚިދުމަތް ކުރިން ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދިޔަ  •
މާލެ އާއި ރަށާއި  ދެމުންދިޔަ ނަމަވެސް،އަތޮޅުފެރީގެ ޚިދުމަތް  ދޯނިފެރީ މެދުވެރިކޮށް •

   އުން.ރީގެ ޚިދުމަތް ލިބެމުން ނުދި ދޭތެރޭގައި ޝެޑިއުލްފެ

 
 ެދމެެހއްެޓިނވި ަދތުރުފަތުުރގެ ނިޒާެމއް ާގއިުމކުރުން : 5ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 އަތޮޅުފެރީެގ ޚިދުަމތް އަްޕގްރޭޑްކޮްށ ަވޒީފާެގ ފުރުޞަތު އިތުުރކުުރން.: 5.1ޓާގެޓް 

 ތަޢާރަްފކުރުން.މާލެ އާިއ ރަާށއި ޭދތެރޭަގއި ޝެިޑއުލްފެރީެގ ޚިދުމަތް : 5.2ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

: 5.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އަތޮޅުފެރީގެ ޚިދުމަތް 

އަޕްގްރޭޑްކޮށް ވަޒީފާގެ 
 ފުރުޞަތު އިތުރުކުރުން.

 
 

މަތް އަތޮޅުފެރީގެ ޚިދު:  5.1.1ހަރަކާތް 
އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ލޯންޗްފެރީގެ ޚިދުމަތް 

 ދިނުން.

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ/މިނި
ސްޓްރީ އޮފް 
 ޓްރާންސްޕޯޓް 

ބަސްފެރީގެ ޚިދުމަތް :  5.1.2ހަރަކާތް 
 އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި ގުޅިގެން ފެށުން.

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ/މިނި
ސްޓްރީ އޮފް 

 ރާންސްޕޯޓް ޓް
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ފެރީ ގިމަތައިގެ  :5.1.3ހަރަކާތް 
  ޚިދުމަތް ރަށުންދޭން ފެށުން.

ލ.އިސްދޫ     ✓ ✓
 ކައުންސިލް

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ/މިނި
ސްޓްރީ އޮފް 
 ޓްރާންސްޕޯޓް 

ފެރީގެ ޚިދުމަތް : 5.1.4ހަރަކާތް 
ދިނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން 
 ބޭނުންވާ ރަށުގެ ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު

 ފަހިކޮށްދިނުން.

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ/މިނި
ސްޓްރީ އޮފް 
 ޓްރާންސްޕޯޓް 

މާލެ : 5.2ސްޓްރެޓަޖީ 
އާއި ރަށާއި ދޭތެރޭގައި 

ޝެޑިއުލްފެރީގެ ޚިދުމަތް 
 ތަޢާރަފްކުރުން.

ކަމާއި ގުޅުންހުރި  :5.2.1ހަރަކާތް 
ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު 

 ދޭން ފެށުން.ސްޕީޑްފެރީގެ ޚިދުމަތް
   

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ/މިނި
ސްޓްރީ އޮފް 
 ޓްރާންސްޕޯޓް 
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  :ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު 

ިވގެްނދާަކްނ ފާަހަގކުރެެއވެ. ައދި  އު ސަޤާީފ ކުޅިވަުރަތކާއި، ސަާޤީފ ަކންަކން  ރަުށން ކުރިާއިއ އަޅާ ބަލާއިުރ      

ރަުށަގއި ހުިރ ާތރީޚީ ށް ބޮަޑށް ދަީނ ކުަޑވަުމްނނެވެ. އަިދ ަވރަ ަސޤާފީ ކުޅިަވރުތަަކށް ޭދ އަުހމިްއޔަުތކަން  ،ޒުވާުނން

 ބިނާަތކާއި، ުޤދުރަީތ ަވޞީލަތްަތކާިއ، ތަްނތަަނކީ، ިގަނ ުދވަސްތަެކްއ ވެަފިއވާ ތަްނތަްނނަަމވެސް، ެއ ަތންަތން 

ްސކޫލް ކުިދްނނާއި ުޒާވުނންެގ ކޮްށފައި ެނތެވެ. ައދި ހަަމެއހެްނމެ ދެމެެހއްެޓިނވި ގޮަތށް ބެލެެހއްޭޓނެ ިއންތިާޒމެއް ާޤއިމު 

މެދުަގިއ ބޯދާބަްސ އުިވެގންިދއުމާިއ، ތަފާުތ އެިކއެިކ ބަްސ ބަސްުހްނ ިމހާރަަކށްައއިްސ ާވހަަކ ަދްއކާަކްނ 

ގެ ދަރަަޖތަާކއި ތިިކެޖހިާތނަ ބޭުންނކުރަުމން ުނދިުމގެ ސަބަބުން ދަރަޖަ އަދި ަބސް ފާހަަގކުެރވެެއވެ. މީގެ އިތުުރން ަބހު 

 ބަދަލުވުުމގެ މައްސަލަ ދިމާެވ ީމހުްނނަްށ ކުާރ ިއޚްތިރާްމ ކުަޑވެެއވެ. 
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 ދެމެހެއްޓުން  ދިރުވައި  ކަންކަން  ޘަޤާފީ : 1 ލިސީ ޕޮ 

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

 އުވެމުން ދިއުން.ން ޤާފީ ކަންކަޘަކުޅިވަރުތަކާއި، ޤާފީ ޘަ •

 ކުޑަވުން. ކަންމިއްޔަތުޙައްޤާފީ ކުޅިވަރުތަކަށް ދޭ އަޘަ ،ޒުވާނުން •

 : ޘަޤާީފ ަކންަކްނ ދިުރވަިއ ދެެމހެްއުޓން 1ޕޮލިސީ  •
•  

 ޓާގެޓްތައް:  •

 އާލާކުުރން. ަވއިޘަޤާފީ ކުޅިވަުރތަާކއި، ަޘޤާފީ ކަްނކަްނ ދިރު : 1.1ޓާގެޓް  •

 ިއތުރު ކުރުން. ސަމާުލކަން ، ޘަާޤފީ ކުޅިވަުރތަކަށް ދޭ ޒުވާުނން، ަޘޤާފީ ކަްނކަާމއި: 1.2ޓާގެޓް  •

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
  :1.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި، 
ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވާ 

 އާލާކުރުން.

ތާރަޖެހުމާއި، ލަނގިރިޖެހުމާއި، : 1.1.1ހަރަކާތް 
ބަނޑިޔާޖަހަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، އ.ތ.މ ކޮމީޓީއާއި، 
 ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓   ✓ 
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އާރޓްސް، ކަލްޗަރ 

 އެންޑް ހެރިޓޭޖް 

ވަރުތަކާއި، ޘަޤާފީ ޘަޤާފީ ކުޅި: 1.1.2ހަރަކާތް 
ކަންކަން ދިރުވާ އާލާކުރުމަށް، ކައުންސިލުން 

 ވަކި ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުން.

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އާރޓްސް، ކަލްޗަރ 

 އެންޑް ހެރިޓޭޖް 
 ކުޅިވަރުތަކާއި ކުރީ ޒަމާނުގެ: 1.1.3ހަރަކާތް 

 ކައްކާގޮތާއި، ހިތާނުކުރުމުގެކެއްކުންތައް 
ކަންކަމާއި، ކައިވެނިމައްޗަށް ދިއުމުގެ ކަންކަން 
ކުރަމުން އައިގޮތްތައް ދެނެގަނެ، އެކަންކަން 

 ތަފްޞީލްކޮށް ލިޔެ އަރުޝީފް ކުރުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 އާއްމު ރައްޔިތުން
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އިހުޒަމާނުގެ ކުޅިވަރުތައް : 1.1.4ހަރަކާތް  
ދެނެގަނެ އެކަންކަން އިތުރު މީހުންނަށް 

 ދަސްކޮށްދިނުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 އާއްމު ރައްޔިތުން

ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު : 1.1.5ހަރަކާތް 
 ޘަޤާފީ ދުވަހެއް ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުން.

 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އާރޓްސް، ކަލްޗަރ 

 އެންޑް ހެރިޓޭޖް 
  :1.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ން، ޘަޤާފީ ޒުވާނު
ކަންކަމާއި، ޘަޤާފީ 
ކުޅިވަރުތަކަށް ދޭ 

 އިތުރުކުރުން.ސަމާލުކަން 

ޘަޤާފީ ކަންކަމަށް ޒުވާނުން : 1.2.1ހަރަކާތް 
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 

 ހިންގުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އާރޓްސް، ކަލްޗަރ 

 އެންޑް ހެރިޓޭޖް 
ރަށުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި  :1.2.2ތް ހަރަކާ

ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން، ޒުވާނުންނަށް 
  ޘަޤާފީކަންކަމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އާރޓްސް، ކަލްޗަރ 

 އެންޑް ހެރިޓޭޖް 
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 ދެމެހެއްޓުން  ރައްކާތެރިކޮށް  ތަރިކަ  ޤުދުރަތީ  ،ތަންތަނާއި  ތާރީޚީ : 2 ލިސީ ޕޮ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ރަށުަގއި ހުރި ތާރީޚީ ިބނާަތކާއި، ޤުދުަރތީ ަވޞީލަތްަތކާިއ، ތަްނތަަނކީ، ގިނަ ދުވަސްަތެކއް ވެަފިއވާ ަތންަތން  •

  ން.ކޮށްަފއި ނެތު މު ާޤއި އިްނތިޒާެމއްނަަމވެސް، އެ ަތންަތްނ ދެެމހެްއޓެިނިވ ގޮަތށް ބެެލހެްއޭޓނެ 
 

 ޤުދުަރތީ ތަިރކަ ަރއްާކެތރިކޮށް ދެމެެހއްުޓން  ،ތާީރޚީ ަތންަތާނއި: 2ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް: 

 : ރަށުގައި ހުރި ތާރީޚީ ބިނާތަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަށް ބެލެހެއްޓުން.2.1ޓާގެޓް 

 ށްދިނުން.: ރަށުގައި ހުރި ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތަކާއި، ތަންތަން ޙިމާޔަތްކޮށް އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކ2.2ޮޓާގެޓް 

 : ތާރީޚީ ލިޔުންތަކާއި، ތަކެތި ގިނަ ދުވަސްތަކަށް ދެމިހުންނާނެގޮތަށް ރައްކާތެރިކުރުން.2.3ޓާގެޓް 

 : ރަށުގައި ކަލްޗުރަލް ޕާރކެއް ޤާއިމްކުރުން.2.4ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ 

ހެނިހެން އެ 
 ފަރާތްތައް 

 :2.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަށުގައި ހުރި ތާރީޚީ  

ބިނާތަށް ދެމެހެއްޓެނިވި 
 ގޮތަށް ބެލެހެއްޓުން.

، : ހަތްތެލި ސަރަޙައްދާއ2.1.1ިހަރަކާތް 
އަދި މިނޫންވެސް ރަށުގައިހުރި ާއސާރީ 

ޙިމާޔަތްކުރަން ކައުންސިލުން  ތަންތަން
 ފާސްކުރުން.

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

 މ

އާސާރީ މިސްކިތް  :2.1.2ހަރަކާތް 
ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ދާއިމީ ލިސްޓްގައި 

ހިމެނުމަށް ކުރަްނޖެހޭ އެްނމެހައި 
 މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އާރޓްސް، ކަލްޗަރ 

 އެންޑް ހެރިޓޭޖް 
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: ހަތްތެލި ސަރަޙައްދު 2.1.3ހަރަކާތް 
ންނަންއޮތް ޖީލުތަކަށް ޙިމާޔަތްކޮށް އަ

 ،ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، ޕްލޭނެއްތައްޔާރުކޮށް
އޭގައި ހުރިކަންކަން  ތަންފީޒުކޮށް 

 މޮނިޓަރކުރުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އާރޓްސް، ކަލްޗަރ 

 އެންޑް ހެރިޓޭޖް 

: ރަށުގައިހުރި ގިނަ 2.1.4ހަރަކާތް 
އެއް، ދުވަސްވީ ގެތަކުގެ ތެރެއިން ގެ

ކައުންސިލްގެ ދާރުލް އާސާރެއްގެ 
ގޮތުގައި ހެދުމަށް، ކުރަންޖެހޭ 

 މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އާރޓްސް، ކަލްޗަރ 

 އެންޑް ހެރިޓޭޖް 

ބޭސްކުޅި ގިނަ  :2.3.1ހަރަކާތް 
ދުވަހަށް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތަށް 
ނަކާއި، ބެލެހެއްޓުމަށް ހަދަންޖެހޭ ޕްލޭ
 އުޞޫލެއް ހަދައި ޢާންމުކުރުން.

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އާރޓްސް، ކަލްޗަރ 

 އެންޑް ހެރިޓޭޖް 

: ބޭސްކުޅިއަށް ދިއުމަށް 2.3.2ހަރަކާތް  
މަގެއް ހަދައި، ސަރަޙައްދުގައި ފެންސް 

  ޖެހުން.

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ރ އާރޓްސް، ކަލްޗަ
 އެންޑް ހެރިޓޭޖް 

: ރަށުގައި ހުރި ގިނަ 2.3.4ހަރަކާތް 
ދުވަސްވީ ގަސްތަކާއި، މަތިމަުގ ވަޅު 

 ޙިމާޔަތްކުރުން.

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އާރޓްސް، ކަލްޗަރ 

 އެންޑް ހެރިޓޭޖް 

: ތާރީޚީ 3.4ސްޓްރެޓަޖީ 
ލިޔުންތަކާއި، ތަކެތި 
ގިނަ ދުވަސްތަކަށް 

ގޮތަށް ދެމިހުންނާނެ
 ރައްކާތެރިކުރުން.

ރަށުގައި ހުރި ގިނަ  :3.4.1ހަރަކާތް 
ދުވަސްވީ ލިޔުންތައް ކައުންސިލުން 

ހޯދައި، އެތަކެތި ސްކޭންކޮށް، 
 ރައްކާކުރުން.

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އާރޓްސް، ކަލްޗަރ 

 އެންޑް ހެރިޓޭޖް 

ރަށުގައި އުޅުނު  :3.4.2ހަރަކާތް 
ބޭނުންކުރި ތަކެތީގެ ތެރެއިން  އިހުމީހުން

ކައުންސިލްގެ ދާރުލްއާސާރަށް 
ހަދިޔާކުރަން ބޭނުންވާ ތަކެތި، ދެނެގަނެ 

 އެތަކެތި ރައްކާތެރިކުރުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އާރޓްސް، ކަލްޗަރ 

 އެންޑް ހެރިޓޭޖް 

: 4.4ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަށުގައި ކަލްޗުރަލް 

 ރުން.ޕާރކެއް ޤާއިމްކު

ރަށުގައި ކަލްޗުރަލް  :4.4.1ހަރަކާތް 
ޕާރކެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން 

 ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުހޯދުން 

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

 އާއްމު ރައްޔިތުން
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ޕާރކް  ކަލްޗުރަލް :4.4.2ހަރަކާތް 
 ޤާއިމްކުރުމަށް ބިންކަނޑައެޅުން.

 

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

 އާއްމު ރައްޔިތުން

ކައުންސިލްގެ  :4.4.3ހަރަކާތް 
ަކލްޗުރަލް ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިގެން 

 ޕާރކެއް އެޅުން.

ލ.އިސްދޫ     ✓ 
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އާރޓްސް، ކަލްޗަރ 

 އެންޑް ހެރިޓޭޖް 
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 އާލާކުރުން  ދިރުވައި  ދިވެހިބަސް : 3 ލިސީ ޕޮ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ްސކޫލް ދެްއކުުމގަިއ ތަފާުތ ެއިކއެކި ަބސް، ބޭުންނ ކުރަުމން ދިުއމުެގ ސަބަުބން، މިހާރަަކށްައއިސް ވާަހކަ  •

 ން.ޯބދާބަސް އުިވެގންިދއު ަޒމާުނއްސުރެ ބޭުނންކުަރމުން ައއި ،ކުދިްނާނއި ުޒާވނުްނގެ މެުދގައި

 ބަދަލުވުުމެގ ބަސް ުމގެ ސަބަުބން ދަރަޖަ އަދި އުްނ ުނދި ބޭުނންކުަރމު ައކުރުަތއްަރޖަތަާކއި ތިކިެޖހިބަހުެގ ދަ •

  ން.ތިރާމް ކުަޑވުޙް މައްސަލަ ދިާމެވ މީުހްނނަްށ ކުާރ އި

 
 

 : ިދެވހިބަސް ދިުރަވއި އާލާކުުރން 3ޕޮލިސީ  •
 ޓާގެޓްތައް: •

 އާާލކުރުން.ވަިއ : ިދވެހިބަްސ ދިރު 3.1ޓާެގޓް  •

  ުރން.: ބަހުުރަވ ެއއްުނކޮްށ ެއއްަބހެްއގެ ގޮުތަގއި ޭބނުްނކ3.2ުޓާެގޓް  •

 

 ތް ޙަރަކާ  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 
20

23
 

20
24

 
20

25
 

20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
: 3.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ދިވެހިބަސް ދިރުވާ 
 އާލާކުރުން.

 

ބަހުގެ މުހިންމުކަން :  3.1.1ހަރަކާތް 
 ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން. 

ލ.އިސްދޫ  ✓  ✓  
 ކައުންސިލް

 ހުގެ އެކަޑަމީ ދިވެހިބަ

ބޯދާބަސް ދިރުވައި  :3.1.2ހަރަކާތް 
އާލާކުރުމަށް އިސްރައްވެހިން ިހމަނައިގެން 

މަޢުލޫމާތު  ނަށްސްކޫލުކުދިންނާއި ޒުވާނުން
 ދިނުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓   ✓ 
 ކައުންސިލް

 ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ 

ބަހުގެ ދަރަޖަތައް : 3.1.3ހަރަކާތް 
ރޮގްރާމް ބޭނުންކުރާނޭގޮތުގެ ތަމްރީން ޕް

ލ.އިސްދޫ    ✓  
 ކައުންސިލް

 ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ 
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ސްކޫލުކުދިންނާއި ޒުވާނުންނާިއ އޮފީސްތަކުގެ 
 މެދުގައި ހިންގުން.

ބަހުރުވަ : 3.2ސްޓްރެޓަޖީ 
އެއްނުކޮށް އެއްބަހެއްގެ 
 ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން.

ބަހުރުވަ އެއްނުކޮށް   :3.2.1ހަރަކާތް 
ްނ ސްކޫލު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މުިހންމުކަ

ކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް އަންގައިދޭ 
ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  ފަންނީފަރާތްތަކުގެ 

  އެހީގައި ހިންގުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓  ✓  
 ކައުންސިލް

 ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ 

 ތިކިޖެހި އަކުރުތައް :3.2.2ހަރަކާތް 
ބޭނުންކުރާނޭގޮތުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 

ުނންނާއި، ސްކޫލު ކުދިންނާއި ޒުވާ
އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެްނ 

 ހިންގުން.

ލ.އިސްދޫ    ✓  ✓  ✓
 ކައުންސިލް

 ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ 
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  :ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު 

ޅިފަުށަގއި ހެދިަފއިުހްނނަްށ ބޮޑެިތގަސްަތއްކޮުށާމއި ަދނުޑވެރިަކން ކުރުުމގެ ބޭނުުމަގއި ަރުށގެ ހޭ        

ަތްއ ަދނީ ަރށްގިުރމުެގ ަމއްސަލަ ަރށަށް  ،ދާތީ ެގންުމންމަދުްނނަަމވެސް ަރށުެގ ގޮނުޑދޮުށން ެވއްާޔިއ ައކިރިަނގަ

 ާދކަްނެވސްހޭޅިފަށުަގއި ހުްނނަ ިބަޔގަސްތައް ެވއްޓެުމން ،އެޮގތުން ރަށުެގ ޮގނޑުޮދށް ގިަރމުްނދާތީ ދިމާވަުމްނނެވެ. 

ައދި ބަެއއްފަާރތްތަުކން މަްސހިަފްނގޮސް ފަރުަތކަށް ގެއްުލންާވގޮަތށް ައމަލުކުރަުމންާދަކން  ފާހަަގކުެރވެެއވެ.

ކާރިސާތަަކްށ ަތއްޔާުރވުުމެގ ޕްލޭެންއ އެކުލަވާެލވިަފއިީވ ނަަމވެސް، ޕްޭލނަްށ ޢަމަުލ ކުެރވެުމްނ ފާހަަގކުެރވެެއވެ. 

ިދ ރަުށގަިއ ކާރިސާަތުކން ަރއްަކއުތެިރވުާމއި ގުޅޭޮގތުްނ ެއކުލަވާެލވިފަިއވާ ޓީްމ ނުދާަކން ފާަހގަކުެރެވއެވެ. އަ

    މަސައްކަުތަގއި ހަރަާކތްތެިރނުާވކަްނ ާފހަަގކުރެެވެއވެ. 

ދިރޭތަެކތީގެ ތެރޭަގއި ހިެމނޭ ޫދނިސޫފާސޫފި ހިަފއި ެގްނގުޅުުމގެ ތެޭރގައި އެފަދަ ތަެކއްަޗށް ަބއެއްފަާރތްަތކުްނ      

 ފަިއވާ ާބވަްތތަްއވެސް ހިެމނެެއވެ. ޮކށްާމޔަތް ޙިންދޭަކްނ ފާަހަގކުރެެވއެވެ. މީެގ ތެޭރަގއި ގެއްލު 

މޫސުމީ ުދވަސްވަުރަގއި ރަުށަގއި ިގނަ ަޢދަދަަކށް ުހވަނި ފަދަ ސޫފި އާާލވަުމންދާަކން ފާަހގަކުެރެވއެވެ. ައދި       

ވެ. ނަަމވެސް، ވޭސްޓް ެމނޭޖްަމންޓް ސެްނޓަރ ޤާއިްމޮކށް ވިއްސާރަ މޫސުުމގައި މަދިރި ިގނަ ޢަދަަދކަށް އާާލވަމުްނެދއެ

ޚިދުމަތްޭދން ފެުށމުން ރަށުަގއި އުފެދޭ ަމދިރި އަދި ެމހި، މަދުވެަފިއވާަކން ާފހަަގކުރެިވފަިއެވއެވެ. ައދި ސިއްީޙމަރުަކޒާިއ 

 ކަުއންސިލް ގުޅިެގން ަރށުތެޭރގަިއ މަދިިރ ިގަނވާ ޙާލަްތަތކުަގއި ޮފްގ ކުެރވެެއވެ.
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 ހުއްޓުވުން  ގިރުން  ރަށް : 1 ލިސީ ޕޮ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ކޮުށން. ގަސްަތއް،ިބަޔ ދަނުޑވެރިަކން ކުރުުމގެ ޭބނުުމަގއި ރަުށެގ ހޭޅިފަުށަގއި ެހދިފަިއހުްނަނ ބޮޑެތި •

 ުއން.ުމންދިަނގަ ވެްއޔާިއ ައކިރި މަުދންަނމަވެސް، ޮގނޑުދޮުށން  ރަށުގެ •

  ޅުން.ތި ޫމދާިއ ޮގނޑުދޮަށށް އެތިމާެވއްޓަްށ ގެންުލންޭދ ޕްލާސްޓިްކ ފަަދ ތަކެ  •

 

 : ރަށް ގިުރން ހުްއުޓވުން  1ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

ރަށް ގިރަުމންާދ ިމންވަުރ ކުަޑކުެރވިފަިއވާ ތިމާވެިށ ޙިާމޔަްތކުރުމަްށ ލޯބިކުާރ ބަަޔކު ދިރިއުޭޅ ރަށަަކށް : 1.1ޓާެގޓް 

 ހެުދން.

 : ރަުށގަިއ ޭބނުްނކުރާ ޕްލާސްިޓކް މަދުކުުރން. 1.2ޓާެގޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 
20

23
 

20
24

 
20

25
 

20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

ރަށް  :1.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ގިރަމުންދާ މިންވަރު
ކުޑަކުރެވިފައިވާ 

ތިމާވެށިހިމާޔަތްކުރުމަށް 
ލޯބިކުރާ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ 

 ރަށަކަށް ހެދުން.
 

ހޭޅިފަށުގައި  :1.1.1ހަރަކާތް 
މުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ގަސްއިންދު

ހިންގުމާއި ރަށްގިރުމަށް ދިމާާވ މައިގަނުޑ 
މައްސަލަތަކާއި ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުނަނަށް 

ތިމާވެށި )  މަޢުލޫމާތު ދިނުން.
ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު 

ހިމަނައިގެން ލީފްލެޓްތައް ހަދާ ގޭގެއަށް 
 .(ބެހުން

އިސްދޫ ލ. ✓  ✓  
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 އެންވަޔަރަންމަންޓް
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ގޮނޑުދޮށުން ވެއްޔާއި  :1.1.2ހަރަކާތް 
އަކިރި ނަގާފަރާތްތަކާއި މެދު 

ގާނޫނުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު 
 އެޅުން. 

 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

ރަށުގެ 
 މުވައްސަސާތައް 

އި ގިރާ ސަރަޙައްދުތަކުގަ 1.1.3ހަރަކާތް 
  ތޮށިގަނޑު ލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.

ލ.އިސްދޫ     ✓ 
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އެންވަޔަރަންމަންޓް/
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ފިނޭންސް
 :1.2 ސްޓްރެޓަޖީ

ރަށުގައި ބޭނުންކުރާ 
 ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުން. 

 
 

ޕްލާސްޓިކަށް : 1.2.1ހަރަކާތް 
ނޫނެކޭބުނުމުގެ ގޮތުން ހަރަކާތްތަކެއް 

ންގުން. )ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ހި
 ޕްރޮގްރާމް(

 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 ރަށުގެ ރައްޔިތުން 

ޕްލާސްޓިކް  : :1.2.2ހަރަކާތް 
ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ޤަވާޢިދެއް 

 ހެދުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 

ށުގެ ހުރިހާ ރަ  1.2.3ހަރަކާތް 
އި ޕްލާސްޓިކް މުވައްސަސާތަކެއްގަ

 ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކުރުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

ރަށުގެ 
 މުވައްސަސާތައް 
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 ކުޑަކުރުން  އަސަރުތައް  ކުރާ  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ބަދަލުތަކާއި  އަންނަ  މޫސުމަށް : 2 ލިސީ ޕޮ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ަގނޑު އުސްުވމާިއ ގުިޅެގން އަްނނަ ބިޔަރާޅުަތުކގެ މޫސުމަށް އަްނަނ ބަދަލުތަުކެގ ސަބަުބން ަކނުޑގެ ޮލނު •

 ުއން.ރަުށތެރެއަްށ އުދަެއރުންަފދަ ހާިދސާތައް ހިނގަުމންދި  ސަބަބުން ަރށްގިުރމާއި،

 ،ެފންބޮުޑވެ ރަށުެތރޭަގއި ޭގގެައށް ެފްނވަުނމާއި، ައހަރަުކ ދެަފހަރު ގުޅިެގން  ވިއްސާަރވުާމއި •

 ަގނޑު ިހއްަކންެޖހުން.ކޮންެމފަހަަރކުވެްސ ކޯުރކަނަޑިއގެްނ ެފން

 ުއން.ދަނުޑވެރިްނެގ ަދނޑުތަުކަގއި ެފންބޮުޑވެ ދަނުޑބިންަތްއ ހަލާކުަވމުްނދި •

 

 މޫސުަމށް އަްނަނ ބަދަލުަތކާިއ ެއކަުމގެ ސަަބބުން ކުރާ އަސަރުަތއް ކުޑަކުުރން : 2ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:

 އް ބިނާކުރުން.: މޫސުމަށް އަންަނ ބަދަލުތަކަށް ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެ 2.1ޓާގެޓް 

 : ފެންބޮޑުވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފެންހިންދާނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން.2.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 
20

26
 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

:  2.1ސްޓްރެޓަޖީ 
މޫސުމަށް އަްނނަ 

ހޭލުންތެރި ބަދަލުތަކަށް 

ރައްޔިތުން : 2.1.1ހަރަކާތް 
ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ހިންގުން.

ލ.އިސްދޫ   ✓  ✓ 
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 އެންވަޔަރަންމަންޓް
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މުޖުތަމަޢުއެއް 
 ބިނާކުރުން.

ރަށުގެ ހޭޅިފަށުގައި   :2.1.2ހަރަކާތް 
ހެދިފައިވާ ބިޔަގަސްތައް ކެނޑުން 

 ހުއްޓުވުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

ރަށުގެ 
 މުވައްސަސާތައް 

:  2.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ފެންބޮޑުވާ 

ސަރަޙައްދުތަކުގައި 
ފެންހިންދާނެ ނިޒާމް 

 ޤާއިމްކުރުން.

ފެންބޮޑުވާ : 2.2.1ހަރަކާތް 
ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފެންހިންދުމަށް 

 ހޮޅިލައިން އެޅުން.

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 އެންވަޔަރަންމަންޓް
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 ތައްޔާރުވުން  ކާރިސާތަކަށް : 3 ލިސީ ޕޮ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ރެވެމުން ފައިވީ ނަމަވެސް، ޕްލޭނަށް ޢަމަލު ކުމުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލެވި ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވު •
 ވުން.ނުދާކަން ފާހަގަކުރެ

ޓީމް ކާރިސާތަކުގެ  އެކުލަވާލެވިފައިވާ  ކާރިސާތަކުން ރައްކައުތެރިވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރަށުގައި •
    ން.ޙާލަތުގައި އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިނުވު

 

 ކާރިސާތަކަްށ ަތއްޔާުރުވން : 3ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

  ން މުާރޖަޢާކުުރން.ޕްލޭ އެކުަލވާލައިަފިއވާ ކާރިސާތަކަްށ ަތއްޔާުރވުާމއި ގުޭޅގޮތުްނ : 3.1ޓާގެޓް 

 ކާރިސާގެ ޙާލަތްތަަކށް ހޭލުްނތެރި ުމޖުތަމަުޢެއއް ިބނާކުުރން.: 3.2ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 
20

23
 

20
24

 
20

25
 

20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 : 3.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ކާރިސާތަކަށް 

ތައްޔާރުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން 
ން ލޭޕްއެކުލަވާލައިފައިވާ 

 މުރާޖަޢާކުރުން.

ފަންނީ މާހިރުންގެ  :3.1.1ހަރަކާތް 
އެހީގައި ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމާއި 

ން ޕްލޭއެކުލަވާލައިފައިވާ ގުޅޭގޮތުން 
 މުރާޖަޢާކުރުން.

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

ޑިޒާސްޓަރ 
މެނޭްޖމަންޓް 

 ސެންޓަރ

ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި  :3.1.2ހަރަކާތް 
 ޓީމެއް އެކުލަވާލުން. ނެޙަރަކާތްތެރިވާ

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

ޑިޒާސްޓަރ 
މެނޭްޖމަންޓް 

 ސެންޓަރ
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ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި : 3.1.3ހަރަކާތް 
ބޭނުންކުރާނެ ސައުންްޑ ސިސްޓަމްތަކެއް 

ރަށުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި 
 ހަރުކުރުން.

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

 

ތްތަކުގައި ކުއްލި ޙާލަ: 3.1.4ހަރަކާތް 
މުވާސަލާތީ، އަދި ބޭނުންކުރާނެ 
 ވަޞީލަތްތައް ހޯދުން.އެހެނިހެން 

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

ޑިޒާސްޓަރ 
މެނޭްޖމަންޓް 

 ސެންޓަރ

:  3.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ކާރިސާގެ ޙާލަތްތަކަށް 

ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް 
 ބިނާކުރުން.

ކާރިސާގެ ޙާލަތްތަކަށް : 3.2.1ހަރަކާތް 
ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރި

ރައްޔިތުންނަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު 
 ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ބޭއްވުން.

 

ލ.އިސްދޫ  ✓  ✓  
 ކައުންސިލް

ޑިޒާސްޓަރ 
މެނޭްޖމަންޓް 

 ސެންޓަރ

ކާރިސާގެ ޙާލަތްތަކަށް  3.2.2ހަރަކާތް 
ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ސްޫކލް 

ޢުލޫމާތު ކުދިންނަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން މަ
 ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ބޭއްވުން.

 

ލ.އިސްދޫ  ✓  ✓  
 ކައުންސިލް

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް/ 
މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް 

 ސަރވިސް 

ކާރިސާގެ ޙާލަތްތަކަށް : 3.2.3ހަރަކާތް 
ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރަށުގައި 
ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންނަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން 

ތަކެއް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަން
 ބޭއްވުން.

 
 

ލ.އިސްދޫ  ✓  ✓  
 ކައުންސިލް

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް/ 
މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް 

 ސަރވިސް 

ކާރިސާތަކާއި : 3.2.4ހަރަކާތް 
ގުޅޭގޮތުން ޑްރިލްއެއް ކުރިއަށް 

 ގެންދިއުން.
 

ލ.އިސްދޫ   ✓  ✓ 
 ކައުންސިލް

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް/ 
މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް 

 ސަރވިސް 
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 ރައްކާތެރިކުރުން  ރުއްގަސް  ،ހޭޅިފަށާއި  ގެ ރަށު : 4 ލިސީ ޕޮ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ދަނުޑވެރިަކން ކުރުުމގެ ޭބނުުމަގއާިއ ެއެހނިެހން ބޭުނންަތކަށް ަރށުެގ ހޭޅިަފށުަގއި ހެދިަފިއ ުހންަނ  •
ޮގނޑުޮދށް  މޫސުަމށް ައްނނަ ަބދަލުތަުކގެ ސަަބބުން ޤުދުރަީތ ޮގތުްނ  ުމންިދއުމާިއ،ަކނޑަ ބިޔަގަްސތައް 

 ުވން.ހަލާކު
 ުއން ހޭޅިަފށުަގއި ުހންަނ ިބޔަގަސްަތއް ެވއްޓެުމންދި  ،ރަށުެގ ގޮނުޑދޮށް ގިރަުމންާދތީ  •

 

 ުރއްގަްސ ރަްއކާތެިރކުރުން  ،: ރަުށެގ ހޭޅިފަާށއ4ިޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 : ރަށުގެ ހޭޅިފަށް ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން.4.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 
20

23
 

20
24

 
20
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20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

:  4.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ރަށުގެ ހޭޅިފަށް 
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ 
 ރަށަކަށް ހެދުން.

 

ރަށުގެ ހޭޅިފަށް : 4.1.1ހަރަކާތް 
ޙިމާޔަްތކުރުާމއި ގުޅޭޮގތުްނ 

 ރައްިޔތުްނ ހޭުލންތެިރ ކުުރވުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 އާއްމު ރައްޔިތުން

ހޭޅިފަށުން  ރަށުގެ :4.1.2ހަރަކާތް 
ފޫްޓ ެއްއގަމަްށ 50ފެށިެގން 

މަާނކަެމއްކަުމަގއި  ،ގަސްެކނޑުމަކީ
 ކަނަޑއެޅުން.

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް
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ހޭޅިފަށުްނ  ރަށުގެ:  4.1.3ހަރަކާތް 
ގަސްަކނޑާ ފަާރތްތަާކއިެމދު 

ތަްށ ފިަޔވަޅު ޤަވާޢިުދަގއިާވ ގޮ
 އެޅުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

އިސްދޫ ޕޮލިސް 
 ސްޓޭޝަން

ރަށުގެ :  4.1.4ހަރަކާތް 
ހޭޅިފަުށގަިއ ބިަޔވާާޒތުެގ ބޮޑެިތ 

  ރުއްގަްސ ިއންުދން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

ރަށުގެ 
 މުވައްސަސާތައް 
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 ދެމެހެއްޓުން  ރައްކާތެރިކޮށް  ދިރުން  ކަނޑުގެ  ތަކާއި މުރަކަ  ވަށައިގެންވާ  ރަށުގެ : 5 ލިސީ ޕޮ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ރަްއކާތެރިޮކށް ދަަމަހއްާޓ  ތައްަރށުެގ ަވށަިއެގންވާ މުރަކަަތކާއި ކަނުޑގެ ދިރުން ރަްއޔިުތްނނަކީ،  ގެ އިސްދޫ •
 ން.ރަށެއްަކްނ ފާަހގަކުެރވު 

     އުން.ްށ ައމަލުކުރަުމންދި ބައެްއފަރާތްަތކުްނ މަސްިހފަްނގޮސް ަފރުތަަކށް ގެއްުލންާވގޮތަ •

 ރަުށެގ ވަަށިއގެްނާވ މުރަަކތަާކއި ކަނުޑގެ ިދރުން ަރއްާކތެރިކޮްށ ދެެމެހއްުޓން : 5ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ރަށުގެ ފަރުތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ރައްކާތެރިގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުން.: 5.1ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

ރަށުގެ : 5.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ފަރުތަކާއި ކަނޑުގެ 

ދިރުންތައް 
ރައްކާތެރިގޮތުގައި 

 ދެމެހެއްޓުން.
 

 

ރަށުގެ ފަރުތަކާއި : 5.1.1ހަރަކާތް 
ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ތްތައް ގުޅޭގޮތުން އެކިއެކި ފަރާ
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓  ✓  ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 އެންވަޔަރަންމަންޓް

ރަށުގެ ފަރުތަކާއި  :5.1.2ހަރަކާތް 
ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް 

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް 
 ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން އިނާމެއް ދިނުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ންސިލްކައު

 

ރަށުގެ ފަރުތަކާއި : 5.1.3ހަރަކާތް 
ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ރައްކާތެރިކޮށް 

ހިމާޔަތްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން 
ކަމާއިގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން 

އެކުލަވާލައިފައިވާ ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތައް 
 ތަންފީޒުކުރުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
/ އެންވަޔަރަންމަންޓް
އިސްދޫ ޕޮލިސް 

 ސްޓޭޝަން
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 ރައްކާތެރިކުރުން  ނަސްލު  ދިރޭތަކެތީގެ : 6 ލިސީ ޕޮ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ހިފަިއ ގެްނުގޅުމުގެ ތެރޭަގއި އެފަަދ ަތކެްއޗަްށ  ިއ ހިެމޭނ ދޫނިޫސފާސޫފިދިރޭތަކެީތގެ ތެރޭގަ  •
 ުނން.ބައެްއފަރާތްަތކުްނ ެގއްލުްނދި

ޫދނިސޫާފސޫފި ރަުށގެ ަބއެްއ ފަރާްތތަުކން ހިަފއި  ާކއި،ތަ ާބވަތް ދިރޭަތކެތިަފދަ ހިމާަޔތްކުެރވިަފއިވާ  •
  ން.ގެްނގުޅު 

 ދިޭރތަކެީތެގ ނަސްލު ަރއްާކތެރިކުުރން : 6ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:

  މާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުންޙިދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު  :6.1ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

: 6.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު 

ޙިމާޔަތްކޮށް 
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 

 ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުން
 

 

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު : 6.1.1ހަރަކާތް 
ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން 

ޅުންހުރި އިދާރާތަކުން ކަމާއިގު
އެކުލަވާލައިފައިވާ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް 

 ތަންފީޒުކުރުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 އެންވަޔަރަންމަންޓް

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު  :6.1.2ހަރަކާތް 
ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން 

ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް 
 ރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.ޕް

ލ.އިސްދޫ   ✓  ✓ 
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 އެންވަޔަރަންމަންޓް

ދޫނިސޫފާސޫފި : 6.1.3ހަރަކާތް 
ހާލިހަދައިގެން އެސޮރުމެްނ ގެދޮރުކަމުގައި 

ބަލާ ބޮޑެތި ބިޔަގަސްތައް ޙިމާޔަތްކޮށް 
 ކެނޑުން ހުއްޓުވުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

އޮފް  މިނިސްޓްރީ
 އެންވަޔަރަންމަންޓް
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 ކޮންޓްރޯލްކުރުން  ޕެސްޓް : 7 ލިސީ ޕޮ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ުއން.މޫސުމީ ުދވަސްވަުރަގއި ރަުށަގއި ގިަނ ޢަަދދަކަްށ ހުަވނި ފަދަ ސޫފި އާާލވަމުްނދި •
ވޭްސޓް ެމނޭޖްަމންްޓ ސެްނޓަރ އަ ަނމަވެސް، ވިއްސާރަ މޫސުމުަގއި މަދިރި ގިަނ ޢަދަަދކަށް އާލާަވުމންދި  •

 ން.މެިހ މަުދވެަފއިވު ، އިްމކޮށް ޚިދުމަްތދޭްނ ފެުށމުްނ ރަުށގަިއ ުއފެދޭ މަދިރިޤާ
 ން.ސިއްޙީމަރުަކޒާިއ ަކއުންސިލް ގުިޅގެްނ ރަށުތެޭރަގއި ަމިދރި ިގަނވާ ޙާލަްތތަުކގަިއ ޮފގް ުކރު •
 

 ޕެސްްޓ ޮކންްޓރޯލްކުރުން : 7ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ޮގތްތަެކއް ކަނަޑއެުޅން.މަސަްއކަްތކުރާެނ ހަރުަދާނ ޕެސްޓް ކޮްނޓްރޯލް ކުރުމަްށ : 7.1ޓާގެޓް 
 ޕެސްޓް ކޮްނޓްރޯލް ކުރުމަްށ ޭބނުްނވާ ަވޞީލަތްތަްއ ާޤއިމްކުުރން.: 7.2ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

:  7.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް 

ކުރުމަށް 
މަސައްކަތްކުރާނެ 

ހަރުދަނާ ގޮތްތަކެއް 
 ކަނޑައެޅުން.

 

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް :  7.1.1ހަރަކާތް 
ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެގޮތުގެ 

 އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުން.
 

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

ރަށުގެ 
 މުވައްސަސާތައް 

ޓާސްކްފޯހާއި،   :7.1.2ހަރަކާތް 
ޔިތުންނާއި، މުއައްސަސާތަކާއި އަދި ރައް

ސްކޫލް ކުދިން ގުޅިގެްނ ރަށުތެރެ 
ސާފުކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް 

 ގެންދިއުން. 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

ރަށުގެ 
 މުވައްސަސާތައް 
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:  7.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް 
ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ވަޞީލަތްތައް 
 ޤާއިމްކުރުން.

 

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް   :7.2.1 ހަރަކާތް 
ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީްޒ އާއި 

  ކެމިކަލްސް ހޯދުން. 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ފިނޭންސް

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް   :7.2.2ހަރަކާތް 
މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ 

 ޓާސްކްފޯހެއް އެކުލަވާލައި ތަމްރީނުކުރުން.

.އިސްދޫ ލ     ✓
 ކައުންސިލް

ރަށުގެ 
 މުވައްސަސާތައް 
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 މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން  -9
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  :ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު 

ަރށުެގ ެއކިެއކި ަކްނކަްނ ިނންމުުމގަިއ ައންެހުނންާނއި ިހއްާޞކުރާ ިމްނވަރު މަުދަކްނ              

ިހންގާ ތަރަްއޤީގެ އެިކއެކި ަކންކަުމަގއި ައންެހުންނގެ ދަުއުރ  ފާހަަގކުެރވެެއވެ.  މިކަުމގެ ސަބަުބން، މުޖުތަމަުޢަގއި

ކުޑަެއވެ. އަިދ އަްނެހނުްނނަްށ ާޚްއޞަކޮްށެގން ކުޅިަވުރކުޅޭެނ ަތންަތްނ ރަުށގަިއ ޤާއިުމ ކޮށްަފިއ ެނތްަކންެވސް 

ހަަމެއހެންެމ،  އަދިކުެރވެެއވެ. ެއއް ނެްތކަން ާފހަގަ  ގެ އިުތރުން، ާޚއްަޞކޮށް ައްނހެުންނގެ ޖަމްޢިްއޔާމީ ފާހަަގކުެރވެެއވެ. 

ސިޔާސީ ގޮުތްނނާިއ އިޤްިތޞާިދގޮުތްނ ައްނހެުންނ ަބއިެވރިވުްނ ވަރަްށ ަމދުަކްނ ާފހަަގކުރެެވެއވެ. އެޮގތުްނ ިސާޔސީ 

ކަްނކަމަްށ ައންެހުނން ކުރިމަތިާލން ފަސްޖެޭހކަާމއި އަިދ ބަސްބުަނންެޖހޭ ތަްނތަުނަގއި ބަސްުބަނން ނުކެޭރކަާމިއ، 

ުޢ ދެޭކގޮްތ ތަފާުތަކން ާފަހގަކުެރވެެއވެ. އެެހްނވުުމގެ ސަބަުބން ައންެހުނންަނށް ލިެބންެޖހޭ ފުުރޞަުތތަްއ މުޖުތަމަ

 ލިބެމުްނނުދެެއވެ. އަިދ ރަުށގެ އިސްސަފުަގއި ައންެހުނންެގ ޙަރަކާްތތެރިަކން ވަރަްށ ބޮޑަްށ ކުަޑކަްނ ާފހަަގކުެރވެެއވެ. 
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 ނައްތާލުން  ތަފާތުކުރުންތައް  އެކި  ރާ ކު  މެދު  އަންހެނުންނާއި : 1 ލިސީ ޕޮ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ސަބަުބން، މުޖުތަަމޢުަގއި  ުވމުގެ ައންެހުނންާނއި ިހއްާޞކުރާ ިމްނވަރު ަމދު ށުގެ ެއކިެއކި ަކްނކަްނ ިނންުމމުަގއިރަ •

 ވުން.ެއިކއެކި ަކންކަުމގަިއ އަްނެހނުްނގެ ދަުއރު ކުޑަ ތަރަްއޤީެގ ގާ ހިން 

 ން.ެނތުާޤއިުމ ކޮްށފަިއ  ރަށުަގއި ަތންަތންކުިޅވަރުކުޭޅނެ ެގްނ އަްނެހނުްނނަްށ ޚާްއޞަޮކށް •

 ން.ެއއް ނެތު  އްޔާ ޢި ޖަމްއަްނެހނުްނގެ  •
 

 : ައންެހުނންާނިއ މެުދ ކުާރ ެއކި ތަާފތުކުުރްނތައް ަނއްތާލުން  1ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ހިއްޞާކުރާ މިންވަުރ އިތުރުކުރުން. ،އެކިއެކި ކަންކަމުގައި އަންެހނުންނާއިތަރައްޤީއަށް ކުރާ ރަށުގެ : 1.1ޓާގެޓް 

 ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުން.އެކިއެކި ކަންކަމުގަިއ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީގެ ގާ މުޖުތަމަޢުގައި ހިން: 1.2ޓާގެޓް 

 ޤާއިމްކުރުން.ތަން ގެން ކުޅިވަރުކުޅޭނެ ތަންއަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް: 1.3ޓާގެޓް 

 ޔާ އެއް އުފެއްދުން.: އަންހެނުންގެ ޖަމްޢިއ1.4ްޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

ރަށުގެ  :1.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ތަރައްޤީއަށް ކުރާ 

އެކިއެކި ކަންކަމުގައި 
 ،އަންހެނުންނާއި

ހިއްޞާކުރާ މިންވަރު 
  އިތުރުކުރުން.

 ،އާއިއ.ތ.މ ކޮމެޓީ :1.1.1ރަކާތް ހަ 
ރަށު ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން، އަންހެނުްނ 

ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޚާއްޞަ 
 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

ރަށު ކައުންސިލުން  :1.1.2ހަރަކާތް 
އިސްނަގައިގެން ރަށުފެންވަރުގައި ކުރާ 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
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މުގައި ރަށުގެ އެންމެހައި ކަންކަ  
 އަންހެނުންގެ ދައުރު އިތުރު ކުރުން.

ރަށު ކައުންސިލާއި،  :2.2.2ހަރަކާތް 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ 

ކޮމިޓީއާއި، ގުޅިގެން ައންހެނުންނަށް 
އަމާޒުކޮށް ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތަކެއް 

 ހިންގުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓  ✓  ✓
 ކައުންސިލް

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

 :1.2 ސްޓްރެޓަޖީ
މުޖުތަމަޢުގައި ހިންާގ 
ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި 

ކަންކަމުގައި 
އަންހެނުންގެ 

ބައިވެރިވުން އިތުރު 
 ކުރުން.

ރަށުފެންވަރުގައި ކުރާ : 1.2.1ހަރަކާތް 
އެންމެހައި ކަންަކމުގައި ިމހާރަށްވުރެ 

ން ބޮޑަށް އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވު
އިތުރުކުރުމަށް، ތަފާތު ދާއިރާތަކުން 
ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
އަންހެނުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިާޒމެއް 

 ހަމަޖެއްސުން.
 

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

އެކި ދާއިރާތަކުން : 2.2.1ހަރަކާތް 
އަންހެނުން ބިނާކުރުމަށް، 

ފަންނީގޮތުންނާއި، މާލީ ގޮތުްނ 
 ހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.އެ

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : 3.2.1ހަރަކާތް 
އަންހެނުންނަށް ފަހިކުރުމަށް، 
 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

 :3.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އަންހެނުންނަށް 
ޚާއްޞަކޮށްގެން 

ޅިވަރުކުޅޭނެ ތަންތަން ކު
 ޤާއިމްކުރުން.

 

ރަށުގެ އެކި  :1.3.1ހަރަކާތް 
ސަރަޙައްދުތަކުގައި، ވޮލީކޯޓްތަކާއި، 

 ބަށިކޯޓްތައް ހެދުން.

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ޔޫތް ސްޕޯޓްސް

މޫދު ކުޅިވަރުތައް  :2.3.1ހަރަކާތް 
ކުޅުމަށް ރަށުގެ ދެ ސަރަޙައްދެއްގައި، 

  ތަން ހެދުން.ތަން

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ޔޫތް ސްޕޯޓްސް

ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ،  :3.3.1ހަރަކާތް 
ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، އަންހެނުން 
ކަސްރަތު ކުރުމަށް، ބިންތަކެއް 

 ކަނޑައެޅުން.

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް
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 :4.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އަންހެނުންގެ ަޖމްޢިއްޔާ 

 އުފެއްދުން.އެއް 
  

އަންހެނުންނަށް : 1.4.1ހަރަކާތް 
ޚާއްޞަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ހެދުމަށްޓަކައި 

ކުރަންޖެހޭ އެްނމެހައި އިދާރީ 
މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް، ކޮމިޓީއެއް 

 އެކުލަވާލުން.

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

އެކުލަވާލި ކޮމިޓީއިން : 1.4.2ހަރަކާތް 
ޢިދާއި، އަސާސީ ހެދި ހިންގާ ޤަވާ

 ޤަވާޢިދު ކައުންސިލުން ބެލުން.

ލ.އިސްދޫ     ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން : 1.4.3ހަރަކާތް 
 ހުށައެޅުން.

ލ.އިސްދޫ     ✓ 
 ކައުންސިލް

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
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 ނަށް ފިރިހެނުން  އަންހެނުންނާއި  އިޤްތިޞާދިގޮތުން  ގޮތުންނާއި  ސިޔާސީ : 2 ލިސީ ޕޮ 

 ހޯދާދިނުން  ހަމަހމަކަން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 

ަކންަކމަށް ައްނހެުންނ ިސޔާސީ  ަކމާއި،ސިޔާސީ ގޮުތްނނާއި އިޤްިތޞާިދގޮުތން ައްނހެުނން ަބިއެވރިވުން މަދު •
 ން.ަގއި ބަސްބުަނން ނުކެރު ަތންަތނު ބަސްުބނަްނޖެހޭ  ،ާމއިްނ ފަސްެޖހުކުރިމަތިލާ

ރަުށގެ އިސްސަުފަގއި ައްނހެުންނެގ  ަތއް ލިބެުމން ނުިދއުމާއި ންެޖހޭ ފުުރޞަތުއަްނެހނުްނނަށް ލިބެ  •
 ތެިރކަްނ ކުަޑުވން.ޙަރަކާތް

 

 ިސޔާސީ ގޮތުްނާނއި އިޤްިތޞާިދގޮުތން ައންެހނުްނާނއި ފިިރެހނުްނނަްށ ަހމަހަަމަކން ހޯދާިދުނން : 2ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 .އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުން ގޮތުން  ސިޔާސީ: 2.1ޓާގެޓް 

 ން. އިތުރު ކުރެވިފައިވު ހެނުންނަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުތައް ދީގޮތުން އަންއިޤްތިޞާ: 2.2ގެޓް ޓާ

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 
20

23
 

20
24

 
20

25
 

20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

: 2.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ސިޔާސީ ގޮތުން 

އަންހެނުން 
 ން.ބާރުވެރިކުރުވު

މުޖުތަމަޢު ދެކޭގޮތް  :2.1.1ހަރަކާތް 
ބަދަލުކުމަށް ހޭލުންތެރި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 

  ހިންގުން.

ލ.އިސްދޫ     ✓ 
 ކައުންސިލް

 /އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 ފަންނީ ފަރާތްތައް 

ފަންނީ ފަރާތްތަކުގެ : 2.1.2ހަރަކާތް 
އެހީގައި އަންހެނުން ސިޔާސީ ކަންަކމުގައި 

ށްޓަކައި، ބައިވެރިކުރުން އިތުރު ކުރުމަ
ރަށުގެ އަންހެނުންނަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން 

   ކޭމްޕެއް ހިންގުން.

ލ.އިސްދޫ     ✓ 
 ކައުންސިލް

 /އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 ފަންނީ ފަރާތްތައް 
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ރަށުގައި ހިންގާ : 2.1.3ހަރަކާތް 
ތަރައްޤީގެ ކަންކަމާއި ސިޔާސީ  ،އެކިއެކި

ކަންކަމުގައި އަންހެނުްނ ބައިވެރިވުން 
  އިތުރުކުރުން. 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ކައުންސިލް

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

: 2.2ސްޓްރެޓަޖީ 
އިޤްތިޞާދީގޮތުން 

އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން 
 އިތުރުކުރުން.

އަންހެނުންނަށް  :2.2.1ހަރަކާތް 
ޢަމާޒުކޮށްގެން ކުރުމުއްދަތުގެ )ކޭކް، 

ޕޭސްޓްރީ، ފެހުން، އަތްތެރި މަސައްކަތް 
  އަދި އެހެނިހެން( ކޯސްތައް ހިންގުން. 

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 /އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 ފަންނީ ފަރާތްތައް 

ކަމާއި ގުޅުންހުރި  :2.2.2ހަރަކާތް 
ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ވިޔަފާރީގެ 

   ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 /އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 ފަންނީ ފަރާތްތައް 

އްދާ އަންހެނުން އުފަ : 2.2.3ހަރަކާތް 
 ތަކެތި ވިއްކޭނެ މަގެއް ހޯދައިދިނުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

/ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އިކޮނޮމިކް 
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ކައުންސިލުން ކުރާ  :2.2.4ހަރަކާތް 
އެކިއެކި ކަންކަމުގައި އަންހެުނންނަށް 

ބައިވެރިވެވޭނެހެން ޕްރޮޖެކްޓްތައް 
 ހިނގުން.

.އިސްދޫ ލ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
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 ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން -10
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  :ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު 
ކަުއންސިލުން ކުރަްއޖެިހފަިއވާ މަސަްއކަތްަތާކއި އަޅާބަާލއިރު ަތނަށް އެކަީށެގންާވވަރަށް ުމަވއްޒަުފންާނިއ         

ަރްއޔިުތންަންށ  ،ްއ ލިބިފަިއ ނެތްަކން ފާަހގަކުެރެވއެވެ. މިކަާމއި ގުޅިެގްނ އިދާީރ ަކްނކަްނ ކުރުަމށާއިވަޞީލަތްތަ 

 ބޭުނންާވ ޚިދުަމތްިދނުުމގަިއ ޮގންެޖހުްނތަާކއި ކުރިމަިތެވެއވެ. 

ލްކޮްށކަުމްނ އަލަްށ ުއފަްނާވ ކުިދްނނާިއ މަުރާވ ީމހުްނެގ ރެޯކޑްތަްއ މިާހރު ބަަލހަްއޓަުމން ެގންަދނީ މެުނއަ   

ދަތިތަާކއި ކުރިމަިތެވއެވެ. އަިދ ޑީ.ެއން.އާުރ ިއްނ މިާހުރ ެއކުލަވާލާަފއިާވ ޑޭާޓބޭސް ޭބުނންކުަރން ެފށުުމން ިމކަަމށް 

ަތއް އެކަީށެގންާވގޮުތގަިއ ރަުށގެ ެއކިެއކި ކަްނކަމާިއ ގުޭޅގޮުތން ަތފާސްހިސާބު އަދި ހައްެލއް ލިޭބނެކަމަްށ ބެލެެވެއވެ. 

ަކއުންސިުލން ެއކިެއކި ކަްނކަާމއި ގުޭޅގޮުތން ދޫކުރާ ހުްއދަތަާކއި ރަޖިސްޓްީރތައް ޫދކުރުުމަގއި  ނުާދކަާމއި،ބެލެހެްއޓެުމން

ަރށުގެ ަރސްމީލިޔުންަތއް އަރުޝީުފކޮށްބެެލހެްއޓުާމއި ޤަީދމީލިުޔންަތްއ އަދި ބައެްއފަހަރު ލަްސވާަކން ާފހަަގކުރެެވެއވެ. 

ެރވިަފިއ ެންތކަްނ ާފހަަގކުެރވެެއވެ. އެފަަދ ިލޔުްނތަްއ ހޯާދއި ބަލައި، ބެލެހެްއޓޭެނ ަރނގަޅު ނިޒާެމްއ ާޤއިމުކު

ަކއުންސިުލން ަރއްޔިުތްނނަްށ  އަިދހަަމއެެހންމެ ގެްނގުޅުުމގެ އާދަާކދަ މުުޖތަމަޢުތެޭރަގއި ނެތްަކްނވެސް ާފހަަގކުރެެވެއވެ. 

ަލއިަކްނ ާފހަަގކުެރވެެއވެ. އަިދ ަރއްިޔުތންެގ އެސް.އޯ.ޕީ އަާކިއ ނު ،ދޭންެޖޭހ ިގަނ ޚިުދމަތްަތކެްއ ފޯުރކޮށްެދމުްނދަނީ

 ޝަުކވާާއއި ޚިޔާުލހޯދޭެނ ނިޒާެމއް ާޤއިްމކުރެިވފަިއ ެނތެެވ.               
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 ހަރުދަނާކުރުން  ހިންގުން  އިދާރީ  ކައުންސިލްގެ : 1 ލިސީ ޕޮ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ށް އެކަށީގެންވާވަރަްށ ތަނަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި އަޅާބަލާއިރު ންކައުންސިލުން ކުރަ •

 ން.މުވައްޒަފުންނާއި ވަޞީލަތްތައް ލިބިފައި ނެތު

  ން.ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވު ބޭނުންވާ ރައްޔިތުންނަށް ،އިދާރީ ކަންކަން ކުރުމަށާއި •

 

 : ަކއުންސިްލގެ އިދާރީ ިހންުގްނ ހަުރދަާނކުުރން  1ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:

 ރީ ހިްނުގން ހަރުަދނާކުރުަމށް ޭބުނންާވ ަވޞީލަތްތަްއ ާޤއިްމކުރުން.އިދާ: 1.1ޓާގެޓް 

 އިދާރީ ހިްނުގން ހަރުަދނާކުެރޭވނެ ަރނގަުޅ ނިޒާެމއް ާޤއިްމކުރުން.: 1.2ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 
20

23
 

20
24

 
20

25
 

20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 

 އް ފަރާތްތަ 

  :1.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އިދާރީ ހިންގުން 
ހަރުދަނާކުރުމަށް 

ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް 
 ޤާއިމްކުރުން.

 

އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން  :1.1.1ހަރަކާތް 
 މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުން.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

މަސައްކަތަށް  :2.1.1ހަރަކާތް 
ބޭނުންވާނެ މެޝިނަރީސް އާިއ 

 އިކުއިޕްމަންޓްސް ހޯދުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ފިނޭންސް

މުވައްޒަފުން ތަމްރީން  :3.1.1ހަރަކާތް 
 ކުރުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

ސިވިލް ސަރވިްސ 
 ކޮމިޝަން
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 :1.2 ސްޓްރެޓަޖީ
އިދާރީ ހިންގުން 
ހަރުދަނާކުރެވޭނެ 
ރަނގަޅު ނިާޒމެއް 

 ޤާއިމްކުރުން.

 

ސިލުންދޭ ކައުން: 1.2.1ހަރަކާތް 
ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން 

އެސް.އޯ.ޕީސްތައް ހަދައި އާއްމު 
 ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެގޮތް ހެދުން. 

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

 

ކައުންސިލްގެ  :1.2.2ހަރަކާތް 
 ވެބްސައިޓެއް ހެދުން. 

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

 ފަންނީ ފަރާތްތައް 

 ކައުންސިލުން: 3.2.1ހަރަކާތް 
އެކިއެކި ލިޔުންތައް ރައްޔިތުންނަށް 

ހާމަކަށް ބޮޑުގޮތެއްގައި ފެންނާނެހެން 
 ޑިޖިޓަލް ނޯޓިްސ ބޯޑެއް ހެދުން.

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

 

މުވައްޒަފުން  :4.2.1ހަރަކާތް 
ތާޒާކުރުމަށް އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ހިންގުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

ސިވިލް ސަރވިްސ 
މިޝަން/ ފަންނީ ކޮ

 ފަރާތްތައް 
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 ބެލެހެއްޓުން  ރެކޯޑު  މަރުވާމީހުންގެ  ކުދިންނާއި  އުފަންވާ  އަލަށް : 2 ލިސީ ޕޮ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ުމން ގެްނދަީނ ެމނުއަްލކޮށްަކމަްށވާތީ،އަލަށް އުަފންާވ ކުިދްނނާިއ މަުރވާ މީުހްނގެ ރެޯކޑްތަްއ ިމހާރު ބަަލހަްއޓަ •
 ން.ވު ދަތިތަާކއި ކުރިމަތި 

 ްނ.ޑީ.އެން.އާުރ ިއން މިހާުރ ެއކުލަވާލާަފިއވާ ޑޭާޓބޭސް ޭބުނންކުަރން ފެށުުމން ިމކަމަްށ ަހއްލެްއ ލިޭބނެކަމަްށ ބެެލވު •

 

 އަލަށް އުަފންާވ ުކދިްނނާިއ މަުރވާީމހުްނެގ ެރކޯޑު ބެެލހެްއޓުން : 2ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:
 ްނެގ ރެކޯޑްތަްއ ޑިިޖޓަލައިްޒކޮށް ބެލެެހއްުޓން.އަލަށް އުަފްނވާ ކުިދންާނއި މަރުާވ ީމހު: 2.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 
20

23
 

20
24

 
20

25
 

20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

: 2.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އަލަށް އުފަންވާ 

ކުދިންނާއި މަރުވާ 
މީހުންގެ ރެކޯޑްތައް 

ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް 
 ހެއްޓުން.ބެލެ

ޑީ.އެން.އާރުން މިހާރު : 2.1.1ހަރަކާތް 
ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޑޭޓާބޭސް 
ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން 

 މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނުދިނުން.

ލ.އިސްދު      ✓
 ކައުންސިލް

 ޑީ.އެން.އާރު 

ކަމާއިގުޅުންހުރި : 2.1.2ހަރަކާތް 
 މުވައްސަސާތަކާއި މަޝްވަރާކުރުން.

ދު ލ.އިސް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 ޑީ.އެން.އާރު 

ޑޭޓާބޭސް : 2.1.3ހަރަކާތް 
   ބޭނުންކުރަން ފެށުން.

ލ.އިސްދު      ✓
 ކައުންސިލް

 ޑީ.އެން.އާރު 
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 ބެލެހެއްޓުން  ނަގައި  ތަފާސްހިސާބު  ރަށުގެ : 3 ލިސީ ޕޮ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އުން.ބެލެހެްއޓެުމން ނުދި ރަށުގެ ެއކިެއކި ަކްނކަމާިއ ގުޅޭގޮުތްނ ތަފާސްހިާސބުތަްއ  •
 

 ރަުށެގ ތަފާސްހިސާުބ ނަަގއި ބެލެެހއްުޓން : 3ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ރަށުގެ އެކިކަންކަމާއިގުޅޭ ތަފާސްހިސާބުތައް ބެލެހެްއޓޭނެ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން. : 3.1ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 
20

23
 

20
24

 
20

25
 

20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ފީޒުކުރުމަށް ތަން 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 : 3.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަށުގެ 

އެކިކަންކަމާއިގުޅޭ 
ތަފާސްހިސާބުތައް 

ބެލެހެއްޓޭނެ 
އިންތިޒާމެއް 
 ޤާއިމްކުރުން.

ކައުންސިލްގައި : 3.1.1ހަރަކާތް 
ތަފާސްހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާނެ 

 ޔުނިޓެއް އުފެއްދުން.

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

 

އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން : 3.1.2ހަރަކާތް 
ތަފާސްހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާނެ 
 ޑޭޓާބޭސް އެއް ތައްޔާރުކުރުން.

ލ.އިސްދޫ    ✓ ✓ 
 ކައުންސިލް

 ފަންނީ ފަރާތްތައް 

މުވައްޒަފުން : 3.1.3ހަރަކާތް 
ތަމްރީނުކޮށް ޑޭޓާބޭސް ބޭނުންކުރަން 

 ފެށުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 ފަރާތްތައް ފަންނީ 

 



 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

150 
 

 www.Isdhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:، Info@isdhoo.gov.mv:އީމެއިލް،  6800709،6800920ން: ފޯ

 

 ބެލެހެއްޓުން  ދޫކުރުމާއި  ރަޖިސްޓްރީތައް  ހުއްދަތަކާއި  ދޫކުރާ  ކައުންސިލުން : 4 ލިސީ ޕޮ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ަކއުންސިުލްނ ެއކިެއކި ަކްނކަމާިއ ގުޅޭގޮުތްނ ދޫކުާރ ުހއްަދތަާކއި މުަވއްޒަފުްނާނއި ވަޞީލަްތތަްއ މަުދވުުމން،  •
 ން.ރު ލަްސވުޫދކުރުުމގަިއ ަބއެއްަފހަރަޖިސްޓްރީަތއް 

 

 ަކުއންސިލުން ދޫކުާރ ުހއްދަަތކާިއ ރަޖިްސޓްރީތަްއ ޫދކުރުމާިއ ބެެލހެްއޓުން : 4ޕޮލިސީ   

 

 ޓާގެޓްތައް:

 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ދޫކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ަހމަޖެއްުސން.އުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ކަ: 4.1ޓާގެޓް 
  

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 

: 4.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ކައުންސިލުން ދޫކުރާ 

ހުއްދަތަކާއި 
ރަޖިސްޓްރީތައް 

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި 
ދޫކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް 

 ހަމަޖެއްސުން.

 

 ކަމާއި ގުޅުންހުރި: 4.1.1ހަރަކާތް 
 ދާއިރާތަކަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ފިނޭންސް

ހުއްދަތަކާއި : 4.1.2ހަރަކާތް 
ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރުމުގައި ލުއިފަސޭހަ 
ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުން. )އެސް.އޯ.ޕީތައް 

 އާންމުކުރުން ފަދަ ކަންކަން ކުރުން(

 ލ.އިސްދޫ     ✓
 ކައުންސިލް

 

ހުއްދަތަކާއި : 4.1.3ހަރަކާތް 
 ރަޖިސްޓްރީތަކުގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލުން.

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް
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ކައުންސިލްގެ : 4.1.4ހަރަކާތް 
ވެބްސައިޓެއް ހަދައި، ވެބްސައިޓުން 
ހުރިހައި މަޢުލޫމާތެއް ރައްޔިތުންނަށް 

 ފަސޭހައިން ލިބޭނެގޮތް ހެދުން.

.އިސްދޫ ލ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 ފަންނީ ފަރާތްތައް 
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 ބެލެހެއްޓުން  ލިޔެކިޔުންތައް  ޤަދީމީ  އަރުޝީފުކުރުމާއި  ލިޔުންތައް  ރަސްމީ  ރަށުގެ : 5 ލިސީ ޕޮ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ން.ޤާއިމުކުރެވިފައި ނެތު ބެލެހެއްޓޭނެ ރަނގަޅު ިނޒާމެއް  ބެލެހެއްޓުމާއި ޤަދީމީލިޔުންތައްއަރުޝީފުކޮށްއް ރަށުގެ ރަސްމީލިޔުންތަ •
  ން.ތެރޭގައި ނެތު ބަލައި، ގެންގުުޅމުގެ އާދަކާދަ މުޖުަތމަޢު އެކިއެކި ލިޔުންތައް ހޯދައި •

 

 ރަުށެގ ރަސްމީ ިލޔުންަތްއ އަުރޝީފުކުުރމާިއ ޤަދީމީ ިލޔެިކޔުްނތަްއ ބެލެެހއްުޓން : 5ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓޭނޭ ރަނގަޅު ނިާޒމެއް ޤާއިމުކުރުން.ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީ: 5.1ޓާގެޓް 

 އި ބަލައި، ގެންގުޅުމުގެ ސަޤާފަތެއް އަށަގަންނެވުން.  އެފަދަ ލިޔުންތައް ހޯދަ: 5.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ވާ އެހެނިހެން ބައިވެރި 

 ފަރާތްތައް 

ރަށުގެ : 5.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަސްމީ ލިޔުންތައް 

އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ 
ލިޔެކިޔުންތައް 

ބެލެހެއްޓޭނޭ ރަނގަޅު 
 ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން.

 

 

ރަށުގެ ރަސްމީ : 5.1.1ހަރަކާތް 
ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ 

 ލިޔެކިޔުންތައް އެއްތަނަކުން ފެންނާނެހެން
ފަހުގެ ޖީލްތަކަށް ވާސިލްކުރުމަށްޓަކައި 

ރައްކާކުރެވޭނެ ތަނެއް ކުތުބުޚާނާއެއް ފަދަ 
   ތަނެއް ހެދުން.

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އާރޓްސް، ކަލްޗަރ 

 އެންޑް ހެރިޓޭޖް 

އެފަދަ ލިޔުންތައް ބަލަން  :5.1.2ހަރަކާތް 
އް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެ

  ހަމަޖެއްސުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް
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އެފަދަ : 5.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ލިޔުންތައް ހޯދާއި ބަލައި، 
ގެންގުޅުމުގެ ސަޤާފަތެއް 

 އަށަގަންނެވުން.  

ރަށުގެ ރަސްމީ  :5.2.1ހަރަކާތް 
ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ 

ލިޔެކިޔުންތައް  ޖީލްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ 
މުޙިއްމު ަކމެއްކަން އަންގައިދޭ ކިހާ

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ސްކޫްލ ކުދީނާއި 
 އާއްމުންނަށް ބޭއްވުން. 

 

ލ.އިސްދޫ  ✓   ✓ 
 ކައުންސިލް

ާިނިސްޓްރީ އޮފް 
އާރޓްސް، ކަލްޗަރ 

 އެންޑް ހެރިޓޭޖް 
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 ނގަޅުކުރުން ރަ  ފެންވަރު  ޚިދުމަތްތަކުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ކައުންސިލުން  ރައްޔިތުންނަށް : 6 ލިސީ ޕޮ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އުން.ދެމުންދިފޯރުކޮށް ިގނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދޭންޖެހޭ  ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށްއެސް.އޯ.ޕީ އަކާއި ނުލައި  •
 ން.ފާހަގަކުރެވު ކަންވަޞީލަތްތައް މަދުޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުރުމާއި  ،މުވައްޒަފުްނ މަދުވުމާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ •
                ން. ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި ެނތުޚިޔާލުހޯދޭނެ ޝަކުވާއާއި ގެރައްޔިތުން •

 

 ަރއްިޔތުްނނަްށ ަކއުންސިުލން ފޯުރކޮށްޭދ ޚިުދމަތްތަުކގެ ފެްނވަރު ަރނގަޅުކުުރން : 6ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:
 ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުން. : 6.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ޓަޖީ ސްޓްރެ 

20
22

 
20

23
 

20
24

 
20

25
 

20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 

: 6.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ރައްޔިތުންނަށް 

އެކަށީގެންވާ ޚިދުމަތްތަކެއް 
 ފޯރުކޮށްދިނުން. 

 

ކައުންސިލްގެ  :6.1.1ހަރަކާތް 
 މަސައްކަތްތަކުގެ އެސް.އޯ.ޕީ ހެދުން.

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ކައުންސިލް

ރަށުގެ 
 މުވައްސަސާތައް 

ކަމާއި ގުޅުންހުރި  :6.1.2ހަރަކާތް 
ދާއިރާތަކަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމާއެކު 
 މުވައްޒަފުން ަމސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކުރުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ފިނޭންސް

ޙައުލްގައި މަސައްކަތުގެ މާ: 6.1.3ހަރަކާތް 
 ބޭނުންކުރާނެ ވަޞީލަތްތައް ހޯދުން.

ލ.އިސްދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ފިނޭންސް

ކައުންސިލުންދޭ އެކިއެކި : 6.1.4ހަރަކާތް 
ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ 

ލ.އިސްދޫ      ✓
 ލްކައުންސި
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ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ވައިބަރ 
 ގްރޫޕެއް ހެދުން.
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 މޮނިޓަރިންގ ފްރޭމްވަރކް 
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 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން މޮނިޓަރކުރުން 

ނިޔަލަށް ކުރުމަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގަިއ ހިމެޭނ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓްތައް  2026އިން  2022

މިގޮތުން އަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ  ކުރަންޖެހޭ ަކމެކެވެ. ހާސިލުކުރެވޭ މިންވަރު މޮނިޓަރކުރުމާއި އިވެލުއޭޓްކުރުމަކީ ކޮްނމެެހން

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މިޑްޓާމް ރިިވއުއާއި ފައިނަލް ރިވިއު ހެދުމުގައި ގެންގުޭޅނެ މިންގަނޑުތަކާިއ  ،ޕްލޭން ހިނގަުމންދާގޮތް ބެލުމާއި

  ޓާގެޓްތައް ހިމެނޭ ފްރޭމް ވޯކް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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ން ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަނޑުދަނޑިތައް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭ 

 ހާސިލްވާ މިންވަރު ބަލާނޭ މިންގަނޑު 



 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 

 

 ފަރާތް  /ޒިންމާވާ ސެކްޝަން 
 މޮނިޓަރކުރާ ތާރީޚު 

 ޓާގެޓްތައް  (ބޭސްލައިން )މިހާރުގެ ހާލަތު 
20

26
 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

  ޒާމް ގާއިމުކުރުން ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތި :1 ޕޮލިސީ 
      ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 

 
✓ 

ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ  •
އެދެވޭގޮތުގައި ސާފު 
ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ 
ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައި 

  ނެތުން.

ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން  :1.1ޓާގެޓް 
 ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 

އިޖްތިމާޢީ ތާންގީތައް  :1.2ޓާގެޓް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 
 ބެލެހެއްޓުން 

  ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން  :2 ޕޮލިސީ 
  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 

 
 
✓ 

ނަރުދަމާނިޒާމުގެ  •
ހިމެނޭ ޑްރައިން 

ބެޑްތަކުގެ 
ޕައިޕްލައިންތައް 

ހަލާކުވެފައިވުމުން 
ޕައިޕްތައް ބްލޮކްވެ 

 ންނެތުން. ފެންހިނދެ 
ޕަންޕުތަކާއި ގުޅިފައިވާ  •

ޕެނަލް ހަލާކުވުމުގެ 
ސަބަބުން ކޮންމެ 

ފަހަރަކު މެނުއަލްކޮށް 
މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭތީ، 
އެކަށީގެންވާ ފެންވަރާއި 

އަވަސްމިނުގައި 
އެމަސައްކަތް 
 ނުކުރެވުން. 

ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ  •
ޚިދުމަތް 

މިހާރުންމިހާރަށް 
ލިބެންޖެހޭ 

 36މީހުންދިރިއުޅޭ 
ގެއަކަށް މި ޚިދުމަތް 

 ނުލިބުން.

ނަރުދަމާގެ މިހާރު  :2.1ޓާގެޓް 
 ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން  

  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 

 
 
✓ 

ނަރުދަމާ މެއިންޓެނެންސް  :2.2ޓާގެޓް 
ކުރުމާއި ދާއިރާއާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން 

 ހޭލުންތެރިކޮށް މީހުން ބިނާކުރުން 
 

 ދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  :3 ޕޮލިސީ 
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  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 

 
 
✓ 

ރައްޔިތުންނަށް  •
އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި 

ކަރަންޓް 
ފޯރުކޮށްދިނުންމަށް 

ބޭނުން ވާ 
 އިންޖީނުގެއެއް ނެތުން.

 ރަށުގައި ޤާއިމް  •
ކުރެވިފައިވާ ނެޓްވޯރކް 

އަހަރު  20އަކީ މީގެ 
ކުރިން އެޅިފައިވާ 

ނެޓްވޯރކްއަކަށް ވާތީ 
ޙިދުމަތް ދިނުމުގައި 
ދަތިތަކާއި ދިމާވުން 
)ރަށުގައި އަޅާފައިވާ 
ކޭބަލް ހިމަވުމާއި 

ގުޅިގެން ރަށުގެ އެކި 
ސަރަހައްދުތަކުގައި 

ވޯލްޓޭޖް ލިބޭމިންވަރު 
 ދަށްވުން(

ރ އެކަށީގެންވާ ޖަނަރޭޓަ •
ސެޓްނެތުމުގެ ސަބަބުން 

ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް 
ފޯރު ކޮށްދިނުމުގައި 
 ދަތިތަކާއި ދިމާވުން.

ތަމްރީން ލިބިފައި ތިބި  •
މުވައްޒަފުން ނެތުމާއި، 
މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން 

ހުރުމުގެ ސަބަބުން 
ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 
 ދަތިތަކާއި ދިމާވުން.

ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ  :3.1ޓާގެޓް 
ގައި ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުންމަށް ގޮތު

 ބޭނުންވާ އިންޖީނުގެއެއް ޤާއިމް ކުރުން 

  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 

 
 
✓ 

ރަށުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ  :3.2ޓާގެޓް 
 ކޭބަލް ނެޓްވޯރކެއް ޤާއިމް ކުރުން 

  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 

 
 
✓ 

ންވާ  ވަރުގެ ރަށުގައި އެކަށީގެ :3.3ޓާގެޓް 
 ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް ޤާއިމް ކުރުން 

  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
 
 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 

 
 
✓ 

ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ  :3.4ޓާގެޓް 
 މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމާއި އިތުރުކުރުން.

 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން  :4 ޕޮލިސީ 
  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 

 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 

 
 
✓ 

ކުނިނެގުމާއި  •
ކުނިނައްތާލަން ބޭނުންވާ 

ނިޒާމެއް ޤާއިމް 
ކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް 

އެކަށީގެންވާ 
މެޝިނަރީސްތައް 

ނެތުމުންނާއި ދާއިރާގައި 

އް އެކަށީގެންވާ މެޝިނަރީސްތަ :4.1ޓާގެޓް 
 ޤާއިމްކުރުން.

  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 

 
 
✓ 

މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމާއި  :4.2ޓާގެޓް 
 ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން.



 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

161 
 

 www.Isdhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:، Info@isdhoo.gov.mv:އީމެއިލް،  6800709،6800920ން: ފޯ

 

  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 

 
 
✓ 

ފަންނީ މުވައްޒަފުން 
 ނެތުން. 

ރައްޔިތުން އެންމެ  •
ރަނގަޅު ގޮތުގައި 

ހޭލުންތެރި 
 ކުރެވިފައިނެތުން. 

 ކުނިނައްތާލުމުގެ  •
ނިޒާމުގެތެރެއިން 
ޖަމާކުރެވޭ ކުނި 

)ދަނގަޑުގެ ބާވަތްތައް، 
ޕްލާސްޓިކް ބާވަތްތައް، 
ބިއްލޫރީގެ ބާވަތްތައް( 
ރަށުން ބޭރުކުރެވޭނެ 

ގޮތެއް ނެތުމުގެ 
ސަބަބުން ކުނިކޮށި 

 ފުރިފައިވުން.
ކުނިކޮށްޓަށް ލިބޭ  •

އާންމުދަނީއިން 
 ދެކޮޅުނުޖެހުން.

މި ނިޒާމުގެތެރެއިން ލިބޭ  :4.3ޓާގެޓް 
ވެ ޢާމްދަނީ އިން އެހެންފަރާތަކަށް ބަރޯސާނު

 ތަން ހިންގުން.
 

  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 
 
✓ 

 
 
 

 
 
✓ 

 
 
 

 
 
✓ 

ތަނަށް ޖަމާކުރެވޭ  :4.4ޓާގެޓް 
ނައްތާނުލެވޭޒާތުގެ ކުނި ބޭރުކުރެވޭނެ 

 އިންތިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

 މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  :5 ޕޮލިސީ 
  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 

 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 

 
 
✓ 

ށުގެ މަގުތައް  މިހާރު ރަ •
ވަރަށްބޮޑަށް އަޑިގުޑަންވެ 

 ހަލާކުވެފައިވުން.
ވިއްސާރަޔާއި ގުޅިގެން  •

ރަށުގެ މަގުތަކުގައި 
ފެންހެދި ކިސަޑުވާތީ 
ރައްޔިތުންނަށް މަގުތައް 
ބޭނުން ކުރުމުގައި ނުހަނު 
ދަތި އުނދަގޫތަކާއި 

 ކުރިމަތިލާންޖެހުން.
ރަށުގެ މަގުތައް  •

އި މަގުހެދުމާ ،ހަލާކުވުމުން
ބެހޭ ޔުނިޓްގެ ފަރާތުން 
މަގުތަކަށް ވެލިއަޅައިގެން 
މަގުތައް ހެދުމުގެ 
މަސައްކަތް ކުރާކަމުގައިވީ 
ނަމަވެސް ތަނުގައި 
ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ 
ހުރިހައި ވެހިކަލްތައް 

ރަށުގެ އެންމެހައި މަގުތައް  :5.1ޓާގެޓް 
  ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުން  

  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 

 
 
✓ 

މިހާރު ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާ  :5.2ޓާގެޓް 
އެންމެހައި ސަރަހައްދުތަކުގެ މަގުތައް 

 ކެނޑުން 

  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 

 
 
✓ 

މިހާރު ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ  :5.3ޓާގެޓް 
 މަގުހަދާ ޔުނިޓް ތަރައްޤީކުރުން.

  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 

 
 
✓ 

މަގުތަކުގައި ފެންހިންދާނެ  :5.4ޓާގެޓް 
 ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
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ހަލާކުވެ މަރާމާތުކުރަން 
 ޖެހިފައިވުން.

ފަންނީ މުވަޒަފުން  •
 ނެތުން.

އެކަށީގެންވާވަރުގެ  •
 ން.ބަޖެޓެއް ނުލިބު 

 ފާލާމާއި ފެރީޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެއްޓުން ،ބަނދަރާއި :6 ޕޮލިސީ 
      .އިސްދޫ ކައުންސިލް ލ

 
✓ 

ބަދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ  •
މަސައްކަތް ފެށިގެން 
 ،ކުރިއަށް ދިޔަނަމަވެސް
ބަނދަރުގައި މުހިންމު 
ބައެއް ވަޞީލަތްތައް 

 ނެތުން.
މީހުން އަރައިފައިބާނެ  •

ފެރީގިމަތަ ނެތުމާއި 
ބަނދަރުން ފެންލިބޭނެ 

ނިޒާމެއް ނެތުމާއި 
ބަނދަރުން ކަރަންޓު 

ލިބޭނެ ނިޒާމެއް 
 ތުން. ނެ

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން  •
ތެޔޮލިބޭނެ ނިޒާމެއް 
 ޤާއިމްކޮށްފައިވުން.

ބަނދަރުމަތީގައި ހިނގާ  •
އެކިއެކި ކަންކަން 
ބެލޭނެ ނިޒާމެއް 
 ޤާއިމްވެފައިނެތުން.

ބަނދަރުމަތީގައި މީހުން  :6.1ޓާގެޓް 
އަރައިފައިބައި މަޑުކުރާނެ އިންތިޒާމެއް 
ހަމަޖެއްސުމާއި ބަނދަރު ބޭނުންކުރާނެ 

 ޞޫލެއް ކަނޑައެޅުން.އު
      ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 

 
✓ 

ބަނދަރުމަތިން ފަސޭހައިން  :6.2ޓާގެޓް 
އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް 

 ހަމަޖެއްސުން 
     ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 

 
✓ 

 
 
 

ބަނދަރުމަތި މޮނިޓަރކޮށް  :6.3ޓާގެޓް 
 ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 

 ރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން ޤަބު :7 ޕޮލިސީ 
މިހާރު މީހުން ވަޅުލާ  •      ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 

ޤަބުރުސްތާނު 
ފުރިފައިވުމުގެ 

މައްޔިތާ ، ސަބަބުން
ވަޅުލުމަށް 

ވަޅުނުލިބުމާއި، 
މައްޔިތެއް ވަޅުލަންޖެހޭ 
ޙާލަތުގައި ގިނަ 

ވަޅުތަކެއް 
 ކޮންނަންޖެހުން.

މިހާރު ހަދަމުންދާ  :7.1ޓާގެޓް 
ގަބުރުސްތާނުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމުމާއިއެކު 
 ބެލެހެއްޓޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
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އައު ، ކައުންސިލުން •
ޤަބުރުސްތާނެއް 
  ންހަދަމުން ދިޔު 

 
 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން  :8 ޕޮލިސީ 

  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 

 
 
✓ 

މިސްކިތްތަކުގައި ހުރި  •
ބައެއް އިލެކްޓްރޯނިކް 

ވަނީ ސާމާނުތައް
މަރާމާތު 

ކުރަންޖެހޭވަރަށް 
ހަލާކުވެފައެވެ. 
އޭގެތެރޭގައި، 

އޭސީތަކާއި ފަންކާތައް 
އަދި ބަންގިގޮވުމަށް 
ބޭނުންކުރާ ސައުންޑް 

ސިސްޓަމްވެސް 
 ހިމެނުން.

ޚާއްޞައެހީއަށް  •
ބޭނުންވާ މީހުން 
މިސްކިތްތަކަށް އަރައި 
ފޭބޭނެ ނިޒާމެއް 
 ޤާއިމްކޮށްފައި ނެތުން. 

 އިނާރާ މިސްކިތުގެ  •
ދެފަރާތަށް ވާގޮތަށް 
ފެންވައިރު ކުރެވިފައި 

މިސްކިތުގެ  ،ނުވާތީވެ
ގޯތިތެރެއާއި މަގުމަތި 
ހިރަފުހުން ސަލާމަތް 
ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ދަތިވުން.
އާސާރީ މިސްކިތު  •

)ޖުމްޢަ މަސްޖިދު( ގެ 
ވަށާފާރުގެ ބޮޑުބައެއް 
ސުނާމީ ކާރިސާގައި 

ވެއްޓިފައިވުމުން، 
މިސްކިތުގެ އެތެރެ 

ތާހިރުކޮށް ސާފު
ބޭއްވުމަށް ބޮޑެތި 
ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވުމުގެ 
އިތުރުން މިސްކިތު 

މިސްކިތްތަކުގައިހުރި  :8.1ޓާގެޓް 
އޭސީތަކާއި، ފަންކާތަކާއި، ސައުންޑް 

ސިސްޓަމްތަކުގެ ތެރެއިން ބައުވެ 
 ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ބަދަލުކުރުން. 

      ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 
✓ 

ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ  :8.2ޓާގެޓް 
މީހުން މިސްކިތްތަކަށް އަރައި ފޭބޭނެ 

 އިމްކުރުން.ނިޒާމެއް ޤާ
      ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 

✓ 

އާބާތުރަ މިސްކިތްތަކުގެ  :8.3ޓާގެޓް 
 ފިލުވުން.
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)ޖުމްޢަ މަސްޖިދު( ގައި 
 ފާޚާނާއެއް ނެތުން.

މިސްކިތްތަކުގެ  •
މިހުރާބުގެތައް 

ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން 
ފުރަތަމަ ސަފުގައި 

މިމްބަރު 
ބަހައްޓަންޖެހޭތީ 
ނަމާދުކުރާއިރު 

މިސްކިތުގެ ކުރީސަފު 
 ދިއުން. މެދުކެނޑެމުން 

 ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  :9 ޕޮލިސީ 
  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 

✓ 
 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 

 
✓ 

ރަށުގެ އަންހެން  •
، ކަނބަލުން މެދުވެރިކޮށް

ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން 
ޖުތިމާޢީ ސަރަޚައްދު އި

 ކުނިކަހައި ސާފުކުރުން. 
ރަށުތެރެސާފުކޮށް   •

ބެލެހެއްޓުމަށް ލިބޭ 
ސާފުކުރަންޖެހޭ ، ބަޖެޓަކީ

ސަރަޚައްދަށް ބަލާފައި 
އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ 

 ކުޑަ ބަޖެޓަކަންވުން.
ރަށުތެރޭގައި މީހުން  •

ދިރިނޫޅޭ ފަޅުގޯތި 
ހުރުމާއި، ގޭގޭގެ 
ބޭރުގައި އެކި ކަހަލަ 

ފަތި، ރުއްގުޅި( )ޖޯލި
 ،ތަކެތި ބެހެއްޓުމާއި

ގޭގެއިން ބޭރަށްވާގޮތަށް 
ބޮޑެތިގަސްތައް 

ހުރުމާއި، އަދި ރަށުގެ 
މަގުތަކުގައި އަޑިގުޑަން 
ހުރުމުން މަގުތައް 
ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 

 ދަތިވުން.
ރަށުތެރެ ސާފުކުރާއިރު  •

ނަގާ ކުނިތައް 
ކުނިކޮށްޓަށް ގެންދެވޭނެ 

ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމަށް  :9.1ޓާގެޓް 
 ކަނޑައަޅާ ބަޖެޓް އިތުރުކުރުން.  

  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

 

 
 
 
✓ 

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް  :9.2ޓާގެޓް 
ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް 

 ޤާއިމްކުރުން.
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އި އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފަ
 ނެތުން.

 އްލާ ބެލެހެއްޓުން މަގު ހެދުމާއި މަގުދި :10 ޕޮލިސީ 
  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 

✓ 
 
 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

ރަށުގައި މީހުން  •
ދިރިއުޅޭ 

 ،ސަރަޚައްދުތަކާއި
ރަށުގެ ބޮޑުމަގާއި، 
ބަނދަރުމަތީގެ އިތުރުން 

އަވަށްބޭރުމަގު 
ހިމެނޭގޮތަށް 

ހޮޅިދަނޑިތައް ދިއްލައި 
ނިއްވުމުގެ 

މަސައްކަތުގައި 
ފެނަކައިގެ އެހީތެރިކަން 

ވެސް ލިބެމުންދިޔަ ނަމަ 
މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ 

ލައިޓްސެޓް 
ބަދަލުކުރަން 
 ޖެހިފައިވުން.

ހޮޅިދަނޑިތައް ދިއްލައި  •
ނިއްވަމުންދަނީ 
 ،މެނުއަލްކޮށްކަމާއި

ރަށުގެ ގިނަ 
ސަރަޚައްދުތަކެއްގައި 

އިތުރު ލައިޓްތައް 
 ހަރުކުރަންޖެހުން.

މަގުތަކުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ  :10.1ޓާގެޓް 
  އަޕްގްރޭޑްކުރުން  ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް 

  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 

 
 
✓ 

އަލަށް އާބާދުވަމުންދާ  :10.2ޓާގެޓް 
 ސަރަހައްދުތަކުގައި ލައިޓްހަރުކުރުން 

 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ،އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި :11 ޕޮލިސީ 
      ދޫ ކައުންސިލް ލ.އިސް

✓ 
އިސްދޫގައި އިޖުތިމާޢީ  •

ރައްކާތެރިކަމުގެ 
ޚިދުމަތްދޭނެ ތަނަކާއި، 

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަކާއި، 
އަދި އިންޑޯ 

ކުޅިވަރުތައްކުޅޭނެ 
އެއްވެސް ވަސީލަތެއް 
 ޤާއިމުކުރެވިފައި ނެތުން.

އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެއް  :11.1ޓާގެޓް 
 ޤާއިމްކުރުން.

  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 

 
✓ 

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން  :11.2ޓާގެޓް 
 ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާ މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން 

 ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއްޓުން  :12 ޕޮލިސީ 
ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު  • ✓   ✓  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 

ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް 
ކުޑަކުދިންނަށް  :12.1ޓާގެޓް 

 ޙާއްސަކުރެވިގެން ޕާކެއް ޤާއިމްކުރުން 
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      ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 
 
✓ 

ކު، އެބިންތައް ހުރުމާއިއެ
ރަނގަޅުގޮތުގައި 

ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް 
ޤާއިމްކުރެވިފައި 

ވީނަމަވެސް، ރަށުގައި 
ކުޑަކުދިންނަށް 

ޙާއްސަކުރެވިގެން 
އެއްވެސް ޕާކެއް އެޅިފައި 

 ނެތުން.
 

ކުޅިވަރުކުޅޭ ބިންތައް  :12.2ޓް ޓާގެ 
ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތުގައި ބެލެހެއްޓޭނޭ ހަރުދަނާ 

 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 

 މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން  :13 ޕޮލިސީ 
  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 

✓ 
 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 

 
✓ 

ރަށުގައި  •
މުނިފޫހިފިލުވުމާއިގުޅޭ 

ތަންތަނާއި ވަޞީލަތްތައް 
 މްވެފައި ނެތުން.ޤާއި

 
 

މުނިފޫހިފިލުވުމަށްޓަކައި  :13.1ޓާގެޓް 
 ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ސްޓޭޖެއް ޤާއިމްކުރުން 

  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 

 
މުނިފޫހިފިލުވުމާއިގުޅޭ  :13.2ޓާގެޓް  ✓

 ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން 

 ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުން  :14 ޕޮލިސީ 
    ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 

✓ 
ރަށުގައި ލައިބްރަރީއެއް  •  

 ޤާއިމްވެފައި ނެތުން. 
އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު  •

ހިމެނޭ ފޮތްތައް ކިޔުމަށް 
މުޖުތަމަޢު 

 އަޙުލުވެރިވެފައި ނުވުން. 
 

 

 ލައިބްރަރީއެއް ޤާއިމްކުރުން. :14.1ޓާގެޓް 

  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

ފޮތްކިޔުމާއިގުޅޭ ސަޤާފަތެއް  :14.2ޓާގެޓް   
 މްކުރުން.ޤާއި

  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  :14.3ޓާގެޓް 

 ލައިބްރަރީ ބެލެހެއްޓުން.

 އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  ،ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ :15 ޕޮލިސީ 
  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 

✓ 
 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 

 
✓ 

ގެވެށި އަނިޔާގެ  •
ޢަމަލުތައް 

ހިންގަމުންދާކަމުގެ 
ރިޕޯޓްތައް ލިބެމުން 

މިކަމުގައި  ،ނުދަނީ
މުޖުތަމަޢު 

ހޭލުންތެރިވެފައި 
ނުވުމުންކަމަށް 

 ފާހަގަވުން. 
 

ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް  :15.1ޓާގެޓް 
 ބިނާކުރުން 

 ޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެ މީހުން ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއް :16 ޕޮލިސީ 
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  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 

 
✓ 

ކުޑަކުދިންނާއި  •
އުމުރުން ދުވަސްވީ 

މީހުންނާއި 
ޚާއްޞައެހީއަށް 
ބޭނުންވާ މީހުން 
ބަލަހައްޓާނެ )ޑޭ 

ކެއަރ ސެންޓަރ( ފަދަ 
ތަނެއް ރަށުގައި 

 ތުން.ނެ
މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް  •

އަޅާލުމާއި 
އެހީތެރިވުމުގެ 

ސަޤާފަތެއް ރަށުގައި 
 އޮތުން.

ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ  :16.1ޓާގެޓް 
މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ވަސީލަތްތައް 

 ޤާއިމްކުރުން 
  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 

✓ 
 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 

 
✓ 

ކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުން  :16.2ޓާގެޓް 
މީހުންނާއި ޚާއްޞައެހީއަށް ދުވަސްވީ 

ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަޅާލައި އެހީތެރިވުމާއި 
ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް 

 ބިނާކުރުން.

 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން  :17 ޕޮލިސީ 
  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 

✓ 
 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 

 
✓ 

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން  •
ހިނަވާގެއެއް ކުރުމަށް 

ޤާއިމްކުރެވި ޚިދުމަތް 
ދެވެމުންދާކަމުގައި 

 ،ވީނަމަވެސް
ދާއިރާއިން 

ތަމްރީނުވެފައިވާ 
 ފަރާތްތައް މަދުވުން.

ކަށުކަމާކެމީގެ   •
ކަންކަމުގައި 
އަންހެނުން 

 ހަރަކާތްތެރި ނުވުން.
މިދާއިރާގައި  •

ހަރަކާތްތެރިވާ 
ފަރާތްތަކަށް އުޖޫރައެއް 

ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް 
 ފައި ނެތުން.ހަމަޖެހި
 

ކަށުކަމާކެމީގެ ދާއިރާއިން  :17.1ޓާގެޓް 
 މީހުންބިނާކުރުން 

  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 

 
✓ 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  :17.2ޓާގެޓް 
ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް 

 ޤާއިމްކުރުން.

 . އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން  :18 ޕޮލިސީ 
  އުންސިލް ލ.އިސްދޫ ކަ

✓ 
 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 

 
✓ 

ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ރޫޙް  •
 ނެތުން.

އިޖުތިމާޢީ ރޫޙް އާލާވެފައިވާ  :18.1ޓާގެޓް 
 މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުން 

 ން އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓު ،އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި :19 ޕޮލިސީ 
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  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

 

 
 
 
✓ 

ރަށުގައި ދުއްވާ  •
އިންޖީނުލީ ކަނޑު 
އުޅަނދުފަހަރުގެ 
ސީވަރދިނަސް 

ސެޓްފިކެޓް 
ރަށުކައުންސިލުން 

 ހެއްދުން. 
ނަމަވެސް އިންޖީނުލީ  •

އެއްގަމު 
އުޅަނދުފަހަރުގެ 

 ،އިންޝިއުރެންސާއި
ރޯޑުވަރދިނަސް އަދި 

ރަށުން  ،އަހަރީ ފީ
ނެ ގޮތެއް ހެއްދޭ

ނެތުމުން ގިނަ ބަޔަކު 
 ޖޫރިމަނާވަމުން ދިއުން.   

ރަށުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ  :19.1ޓާގެޓް 
އުޅަނދުފަހަރުގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ރަށުން 

 ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

ތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް ހައުސް :20 ޕޮލިސީ 
 އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 

 
 
✓ 

ރަށުގެ ފިހާރަތަކާއި  •
ހޮޓާ، 

ރެސްޓޯރެންޓްތައް ފުޑް 
އެންޑް ޑްރަގް 

އޮތޯރިޓީގެ 
މިންގަނޑުތަކަށް 
ޢަމަލުކުރަމުން 

 ނުދިއުން.

ރަށުގެ ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާ  :20.1ޓާގެޓް 
ރެސްޓޯރެންޓްތައް އަދި ގެސްޓްހައުސްތައް 
 މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 

 
 
✓ 

ރަށުގެ ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާ  :20.2ޓާގެޓް 
ރެސްޓޯރެންޓްތައް އަދި ގެސްޓްހައުސްތައް 

 ޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ނި

 ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުން  ،ގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި :21 ޕޮލިސީ 
  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 

✓ 
 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

ރަށުގައި ގޭންގު  •
ހަރުކަށި  ،ހަރަކާތްތަކާއި

ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ 
އެއްވެސް ހަރަކާތެއް 
 ހިނގަމުން ނުދިއުން.

ރަށުގެ ޒުވާންޖީލަކީ، ހަރުދަނާ  :21.1ޓާގެޓް 
މަސައްކަތްތެރި ދީނަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށް 

 ހެދުން.  
  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 

✓ 
 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

ރަށުގެ ޒުވާނުންނަށް  :21.2ޓާގެޓް 
ޢަމާޒުކޮށްގެން ވަޒީފާތައް އުފެއްދުމާއި، 
ޒުވާނުންނަށް ހިތްހަމަޖެހިގެން އުޅެވޭނެ 

 ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުން.
 ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން  :22 ޕޮލިސީ 

  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

އިސްދޫ ސްކޫލުގައި  •
ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖުގެ 
އެލް.ކޭ.ޖީ، ޔޫ.ކޭ.ޖީން 

ހަޔަސެކަންޑަރީގެ 
އަށް  11،12

ކުށްމަދު މުޖުތަމަޢުއެއް  :22.1ޓާގެޓް 
 ބިނާކުރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 އެޑިޔުކޭޝަން 

    
 
 

 
 
 

އަމަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް  :22.1ޓާގެޓް 
 އެކަށީގެންވާ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުން.
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✓ 

 
 
 
✓ 

ކިޔަވައިދެވޭއިރު އިތުރަށް 
ފުރިހަމަކޮށް 

ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް 
 ގިނަ ކަންކަމާއި،

 ކަންތައްތައް ހުރުން.
ސްކޫލްގައި ޖާގައިގެ   •

ދަތިކަން ހުރުން. 
)ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖަށް 
ޙާއްޞަ ކުލާސްރޫމްތައް، 
ހެލްތު ރޫމް، ސެން 
ކުލާސް ރޫމް، 

 ކައުންސިލިންގ ރޫމް(
އޮނިގަނޑުގައި ހުރި   •

މުޙިންމު ބައެއް 
މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން 

 ހަމަޖެހިފައި ނުވުން.
 ޔުނީފޯމު ބޮޑީޒްގެ  •

ޙަރަކާތްތައް ހިންގަމުން 
 ނުދިއުން.

ކުލާސްރޫމްތަކުގައި އޭސީ  •
ނެތުމުން،ދަރިވަރުންނަށް 
ހޫނުވުމުގެ ސަބަބުން 
ކިޔެވުމަށް އެކަމުގެ 

 ނޭދެވޭ އަސަރުކުރުން. 
ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ  •

ދަރިވަރުންނަށް 
އެކަށީގެންވާ 

ޕްލޭގްރައުންޑެއް ނެތުމާއި 
ކްލާސްރޫމުގައި ފާޚާނާ 

ވެފައި ނިޒާމް ޤާއިމް 
 ނެތުން.

 ރަނގަޅު ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން. :23 ޕޮލިސީ 
     ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 

✓ 
 
✓ 

ބޮޑެތިމީހުންނަށް  •
އުނގަންނައި ދިނުމުގެ 

ތަމްރީން 
ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 

ހިންގޭނެ ނިޒާމެއް 
 ޤާއިމްވެފައި ނެތުން.

ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖުގެ  :23.1ޓާގެޓް 
ކުލާސްތަކުގެ އާބާތުރަފިލުވައި 

 އަޕްގްރޭޑްކުރުން.
  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 

✓ 
 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
ރަށުގައި ޕްރީސްކޫލްގެ  :23.2ޓް ޓާގެ  ✓

 ޚިދުމަތް ފެށުން.

 ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން  :24 ޕޮލިސީ 
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  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

ބޮޑެތިމީހުންނަށް  •
އުނގަންނައި ދިނުމުގެ 

ތަމްރީން 
ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 

ހިންގޭނެ ނިޒާމެއް 
 ޤާއިމްވެފައި ނެތުން.

ބޮޑެތިމީހުންނަށް އުނގަންނައި  :24.1ޓާގެޓް 
ދިނުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގާނެ 

 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
 
 

 ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން  :25 ޕޮލިސީ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 އެޑިޔުކޭޝަން 
 

 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

ދަރިވަރުންނަށް  •
މުގެ ހުނަރު ދިރިއުޅު

ދަސްކޮށްދިނުމަށް 
ސްކޫލުގައި ޢާންމު 

ކުރާ  ،ދިރިއުޅުމުގައި
އެކި އެކި 

މަސައްކަތްތަކާއި 
ގުޅޭގޮތުން "ލައިފް 

ސްކިލްސް"  
ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހިންގިނަމަވެސް، 
އެދުވަހެއްގައި ހިންގާ 
ޙަރަކާތަށް ބޭނުންވާ 

ތަކެތި ގެންދަނީ 
ދަރިވަރުން 

ބައެއް  ،އަމިއްލައަށްވާތީ
ނަށް ތަކެތި ކުދިން 

ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން 
އެކަށީގެންވާގޮތުގައި 
ޙަރަކާތް ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމަށް ދަތިތަކާއި 
 ކުރިމަތިވުން. 

ލައިފް ސްކިލްސް" " :25.1ޓާގެޓް 
ޕްރޮގްރާމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ލިބޭނެ ނިޒާމެއް 

 ޤާއިމް ކުރުން.

 ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުން  ،ސުލޫކާއި ،ސް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއިބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީ ،ސްކައުޓް ،ގައިޑް :26 ޕޮލިސީ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 އެޑިޔުކޭޝަން 

    
 
✓ 

ގައިޑް، ސްކައުޓް،  • 
ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް 
ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް 
ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި 

ސުލޫކާއި،  އަޚްލާޤާއި،
ލީޑަރޝިޕް 

 ދަސްކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް 
 ޤާއިމްވެފައި ނެތުން. 

މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް  •
ހިންގުމަށް 

ބޭންޑް  ،ސްކައުޓް ،ގައިޑް :26.1ޓާގެޓް 
ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް 

 ،ސުލޫކާއި ،ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި
ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް 

 ން.ޤާއިމްކުރު
     ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 

✓ 
 
✓ 

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ކަމާގުޅޭ  :26.2ޓާގެޓް 
 ޚާއްޞަ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މީހުން ހޯދުން.
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ތަމްރީންލިބިފައިވާ 
 މުވައްޒަފުންނެތުން.  

 ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާއިދިނުން  ،ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި :27 ޕޮލިސީ 
 

  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް 
 
✓ 

   
 
✓ 

ސްކޫލް ނިންމާފައި  • 
ށް ނުކުންނަ މުޖުތަމަޢުއަ

ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ 
ކުރެވިގެން 

ކުރިޔަށްގެންދާނެ 
ތަމްރީނު 

 ޕްރޮގަރާމްތަކެއް ނެތުން.
ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން  •

ކުރިޔަށް ގެންދާނޭ 
ވަސީލަތްތައް ރަށުގައި 
 ޤާއިމުކުރެވިފައިނެތުން.

ސްކޫލް ނިންމާފައި  :27.1ޓާގެޓް 
މުޖުތަމަޢުއަށް ނުކުންނަ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ 

ގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގަރާމްތަކެއް ކުރިޔަށް ކުރެވި 
ގެންދެވޭނެ މައުހައުލެއް ރަށުގައި ޤާއިމް 

 ކުރުން.

 އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ )ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ( އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން  :28 ޕޮލިސީ 
    މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

✓ 
 
✓ 

 
✓ 

އިގެ ޢިމާރާތުގެ ޖާގަ •
ދަތިކަން އޮތުމާއި، 

ވޯޑްތައް މަދުވުމާއިއެކު 
ނާރސިންގ  ވޯޑްތަކުގައި 

ސްޓޭޝަނެއް ނެތުމާއި، 
ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓެއް 

އަދި ނަމާދު ކުރާނެ 
ކޮޓަރިއެއް ނެތުމުން 
ރަނގަޅު ޞިއްޙީ 

 ފަރުވާދިނުމަށް ދަތިވުން.
ލޯންޑްރީގެ ޙާލަތު  •

ދަށްވުމާއި، 
މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން 

ގެ އިތުރުން ބެކަޕް ހުރުމު 
ޖަނަރޭޓަރ 

ސިސްޓަމަކާއި 
ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތް 

 ނެތުން. 
އިދާރީ މަސައްކަތް  •

ކުރާނެ ވަޞީލަތްތަކާއި 
ލެބޯޓްރީ ދަތިކަން 

 ހުރުން.
 
 

ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް  :28.1ޓާގެޓް 
 ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 އެޑިޔުކޭޝަން 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން  :28.2ޓާގެޓް 
 ޙައްލުކުރުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 އެޑިޔުކޭޝަން 

 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް  :28.3ޓާގެޓް 
 ކުރުން.
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 އާބާދީ އެއް އުފެއްދުން  ،ހަށިހެޔޮ ،ދުޅަހެޔޮ ،ތުން ރައްކާތެރިކުރުވާދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ހާލަތްތަކުން ރައްޔި :29 ޕޮލިސީ 
 

 ރީޖަނަލް  ގަން 
 އިސްދޫ .ލ،ހޮސްޕިޓަލް
 ކައުންސިލް 

 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ހުންނަ  •
ގޮތުން، ރަނގަޅު ކާނާ 
ލިބުމުގެ ތަނަވަސްކަން 

 ނެތުން.
ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުމުގެ  •

ރި ސަބަބުން، ފައިދާހު
ކާނާ، ކެއުމުގެ ރަނގަޅު 
 އާދަ އަށަގެންފައި ނެތުން.

މުޖުތަމަޢުގެ  •
ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުމުގެ 

ސަބަބުން، ރަނގަޅު 
ޞިއްޙީ އާދަކާދަތަކަށް 
 އަހުލުވެރިވެފައި ނެތުން.

ކަސްރަތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ  •
ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުވެފައި 

 ނެތުން.
މުޖުތަމަޢުގެ  •

ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުމުގެ 
ބަބުން، ސަ

ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކުނި 
ނައްތާލުމަށް ދޭންވާ 

ސަމާލުކަން ނުދެވުމުގެ 
ސަބަބުން ބައެއް 

ޙާލަތްތަކުގައި، ތަފާތު 
 ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުން.

ހޭލުންތެރި، މުޖުތަމަޢުއެއް  :29.1ޓާގެޓް 
 ބިނާކުރުން.

 
 
 

 ޔޫތް  އޮފް މިނިސްޓްރީ 
 ކޮމިޔުނިޓީ  އެންޑް  ސްޕޯޓްސް 

 އެންޕަވަރމަންޓް 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ،  :29.2ޓާގެޓް 
މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމަށް ކަސްރަތުކުރާނެ، 

 ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން.

 ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން  :30 ޕޮލިސީ 
 

 ރީޖަނަލް  ގަން 
 ހެލްތް ސްދޫ އި.ލ،ހޮސްޕިޓަލް
 ސަރުކާރުގެ  ،ސެންޓަރ

 ކުލަބް  ،މުވައްސަސާތައް
، ޖަމާޢަތްތައް ޖަމްޢިއްޔާ

 ،ވިޔަފާރިވެރިން  ރަށުގެ 
 ދަނޑުވެރިން 

 
 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

ދުންފަތާއި އެނަރޖީ  •
ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ 

ކާނާ ބޭނުން ކުރާ 
މީހުންގެ ނިސްބަތަށް 
ބަލާލާއިރު، އިސްދޫގެ 

އި މިފަދަ ޒުވާނުންގެ މެދުގަ
ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރާ 
 މިންވަރު އިތުރުވުން.

ކުޑަކުދިންނަށް   •
އާއްމުގޮތެއްގައި  

ޕެކެޓްކޮށްފައި ހުންނަ 
 ތައްޔާރީކާނާ ދިނުން.

ޔިތުންނަކީ ފައިދާހުރި ރައް :30.1ޓާގެޓް 
ރަނގަޅު ކާނާ ބޭނުންކުރާ ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށް 

 ހެދުން 

، ސެންޓަރ ހެލްތް  އިސްދޫ .ލ
 ،ވިޔަފާރިވެރިން  ރަށުގެ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ރަށުގެ އާބާދީއަކީ ދުންފަތާއި  :30.2ޓާގެޓް 
އެނާޖީ ޑްރިންކު ބޭނުންނުކުރާ ބަޔަކަށް 

 ހެދުން  



 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

173 
 

 www.Isdhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:، Info@isdhoo.gov.mv:އީމެއިލް،  6800709،6800920ން: ފޯ

 

ފުރާވަރުގެ ކުދިން   • ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު 

ކުރުމާއި އެނަރޖީ 
ޑްރިންކްފަދަ ބުއިންތައް 
 ގިނައިން ބޭނުންކުރުން.

 
 

 އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން  ޑެންގީ :31 ޕޮލިސީ 
 ،ސެންޓަރ ހެލްތް  އިސްދޫ .ލ

 ޕޮލިސް  އިސްދޫ
 ރަށުގެ،ސްޓޭޝަން

 ޖަމްޢިއްޔާ ،މުވައްސަސާތައް
 އިސްދޫ .ލ ،ޖަމާޢަތްތައް

 ކޮމިޓީ  އތމ ،ސްކޫލް

 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

ޑެންގީ އާއި ޗިކަން  •
މޫސުމީ  ގުންޔާ ފަދަ 

ބަލިތައް އަދިވެސް 
އެކިދުވަސްވަރު 

 ފެތުރެމުން ދިއުން. 
ބޮޑެތި ބަލިތައް ފެތުރޭ  •

ހާލަތުގައި 
އާއްމުރައްޔިތުން 
ހޭލުންތެރިކަން 

 ކުޑަވުން.

ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާ  :31.1ޓާގެޓް 
ފަދަ މޫސުމީ ބަލިތައް ފެތުރޭ މިންވަރު 

 މަދުކުރުން 

 ،ސެންޓަރ ހެލްތް  އިސްދޫ .ލ
 ،ސްޓޭޝަން ޕޮލިސް  އިސްދޫ
 ،މުވައްސަސާތައް ރަށުގެ 

 ،ޖަމާޢަތްތައް ޖަމްޢިއްޔާ
 އތމ ،ސްކޫލް އިސްދޫ .ލ

 ކޮމިޓީ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

ޑެންގީ އާއި ޗިކަން  :31.2ޓާގެޓް 
ގުންޔާފަދަ އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް 

 ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުން 

 ން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލު :32 ޕޮލިސީ 
 އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ 
 ދީނީ  ،އެފެއާރޒް

 މޯލްޑިވްސް ،ޖަމްޢިއްޔާތައް
 އަތޮޅު .ލ،ސަރވިސް ޕޮލިސް 

 ކައުންސިލް 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

މަސްތުވާތަކެތި  •
ބޭނުންކުރާމީހުންނާއި 

އެތަކެތީގެ 
ވިޔަފާރިކުރާމީހުން 

ރަށުގައި  އިތުރުވަމުން 
 ދިއުން.

ލާއި ކުޑަކުދިން ޒުވާންޖީ •
)ސްކޫލްގައި 

އުޅޭއުމުރުފުރައިގެ 
ކުދިން(  

މިވަބާގެތެރެއަށް 
 ވަންނަމުން ދިއުން.

މަސްތުވާތަކެތީގެ  •
ވަބާގައި ޖެހިފައިވާ 

ފަރާތްތަކަށް 
ޤާނޫނީގޮތުން 

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 
ނޭޅި އެފަދަ ފަރާތްތައް 

ތުވާ ތަކެތިން މަސް :32.1ޓާގެޓް 
 ސަލާމަތްވެފައިވާ މުޖުތަމައުއެއް ބިނާކުރުން.

 ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް 
 ޕޮލިސް  އިސްދޫ  ،ސަރވިސް
 ސްޓޭޝަން 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި  :32.2ޓާގެޓް 
ރަށުތެރެ މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް 

 ޤާއިމުކުރުން.
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ދޫވެގެން އުޅޭކަން 
 ފާހަގަކުރެވުން. 

 
 އެކި މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުން  ،އި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫހު އަށަގަނުވާދެޖިންސުގެ މެދުގަ :33 ޕޮލިސީ 

 ޔޫތް  އޮފް މިނިސްޓްރީ 
 ކޮމިޔުނިޓީ  އެންޑް  ސްޕޯޓްސް 

 މިނިސްޓްރީ /އެންޕަވަރމަންޓް 
 ފިނޭންސް  އޮފް

     
✓ 

ރަށުގައި އިންޑޯ  •
ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭނެ 

އެއްވެސް 
ވަޞީލަތެއްޤާއިމްވެފައި 

 ނެތުން.
ދުގައި ދެޖިންސުގެ މެ •

ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫޙު 
 ކުޑަވުން.

ކަނބަލުން ކުޅިވަރުކުޅޭނެ  •
އެއްވެސް ވަސީލަތެއް 

 ޤާއިމުވެފައިނެތުން.
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން  •

ތަމްރީން ލިބިފައިވާ 
 ފަރާތްތައް ނެތުން.

އިންޑޯކުޅިވަރުތައް ކުޅޭނެ  :33.1ޓާގެޓް 
ތަންތަންނާއި ކަނބަލުން ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ 

 މުކުރުން.ތަންތަން ޤާއި

 ޔޫތް  އޮފް މިނިސްޓްރީ 
 ކޮމިޔުނިޓީ  އެންޑް  ސްޕޯޓްސް 

 ރަށުގެ ،އެންޕަވަރމަންޓް
 ކުލަބް / މުވައްސަސާތައް
  ޖަމްޢިއްޔާތައް

 
 
✓ 

   
 
✓ 

 

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ފަންނީ  :33.2ޓާގެޓް 
ފަރާތްތައް ބިނާކުރުމާއި އެކިއެކި މުބާރާތްތައް 

 ރާވާ ހިންގުން.

 ރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން މަސްވެ  :34 ޕޮލިސީ 
 އެންޑް  ލޭންޑް  މޯލްޑިވްސް 

 ،އޮތޯރިޓީ ސާރވޭ 
 ނޭޝަނަލް  އޮފް މިނިސްޓްރީ 
 އޮފް މިނިސްޓްރީ ، ޕްލޭނިންގ
 އަމިއްލަ ، އެންޑް ފިޝަރީޒް 

 ކުންފުނިތައް 

   
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

ރަށުގައި  •
މަސްވެރިކަންކުރާ 

ފަރާތްތަކަށް 
ފަސޭހަކަމާއެކު ރަށުން 

 ން.އައިސް ލިބެން ނެތު
މަސްވެރިންނަށް ރަށުގެ  •

ބަނދަރުމަތިން ފެނާއި 
ކަރަންޓު ލިބޭނެ 

އިންތިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައި 
 ނެތުން.

ރަށުން  •
މަސްވެރިކަންކުރަން 
ބޭނުންވާ އާލާތްތައް 

 ލިބެން ނެތުން. 
މަސްވެރިން ދޯނިއެހެލާނެ  •

 ސްލިޕްވޭއެއް ނެތުން.

ރަށުން އައިސް ލިބޭނޭ  :34.1ޓާގެޓް 
 ކުރުން.އިންތިޒާމެއް ޤާއިމް 

، ކައުންސިލް އިސްދޫ .ލ
 ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ 

     
✓ 

ރަށުގެ ބަނދަރުމަތިން ފެނާއި  :34.2ޓާގެޓް 
 ކަރަންޓު ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއްޤާއިމް ކުރުން.

 ފިޝަރީޒް  އޮފް މިނިސްޓްރީ 
 / އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް
، ކުންފުނިތައް އަމިއްލަ

 އެންޑް  ލޭންޑް  މޯލްޑިވްސް 
 ،އޮތޯރިޓީ ސާރވޭ 

 ނޭޝަނަލް  އޮފް ނިސްޓްރީ މި
 ޕްލޭނިންގ

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

މަސްވެރިން ބާނާ މަސް  :34.3ޓާގެޓް 
 ރަށަށް ކިރުވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
 އޮފް  މިނިސްޓްރީ ،އޮފީސް

 ،ޕްލޭނިންގ ނޭޝަނަލް
 ކުންފުނިތައް  އަމިއްލަ

  
✓ 

 
✓ 

  
ނެ މަސްވެރިން ދޯނިއެހެލާ  :34.4ޓާގެޓް 

 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާކުރިއެރުވުން  :35 ޕޮލިސީ 
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  ކައުންސިލް  އިސްދޫ .ލ
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

އެއްވެސް އިންތިޒާމެއްގެ  •
ދަށުން ބިންދޫކުރެވިފައި 

 ނެތުން.
ބައެއް ދަނޑުވެރިން  •

ދަނޑުބިމުގައި 
ބިޔަވާޒާތުގެ ގަސް 

އިންދާފައިވާތީ، އެފަދަ 
ގެ ގަސްތަކުގެ މޫތަކު 

ސަބަބުން، ކައިރީގައި 
އޮންނަ އެހެން 

ދަނޑުތަކުގައި އިންދާ 
ހައްދާފައި ހުންނަ 

ގަސްތައް ހެއްދުމުގައި 
 ދަތިތަކާއި ދިމާވުން.

ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ  •
ބާވަތްތައް ވިއްކޭނެ 

އިންތިޒާމެއް ނެތުމާއި، 
ހެޔޮއަގުގައި ރަށުން 

ބޭސް ލިބޭނެ 
 އިންތިޒާމެއް ނެތުން.  

ގެ ކޮންމެ ރަށު :35.1ޓާގެޓް 
ދަނޑުވެރިއަކަށް ބިންލިބޭނެ ނިޒާމެއް 

 ޤާއިމްކުރުން.
 ފިޝަރީޒް  އޮފް މިނިސްޓްރީ 

 / އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް
 / ކައުންސިލް  އަތޮޅު .ލ

 ނޭޝަނަލް  އެގްރޯ
 ކޯޕަރޭޝަން 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
 ޤާބިލް  ފަންނީ  :35.2ޓާގެޓް  ✓

 ޒަމާނީ ބިނާކުރުމާއި  ދަނޑުވެރިންތަކެއް
 .ރަފްކުރުންތަޢާ  ދަނޑުވެރިކަން

 ނޭޝަނަލް  އެގްރޯ
 އަތޮޅު.ލ / ކޯޕަރޭޝަން 
 އިސްދޫ .ލ،  ކައުންސިލް
 ކައުންސިލް 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ  :35.3ޓާގެޓް  ✓

ބާވަތްތައް ވިއްކޭނެ އިންތިޒާމެއް 
 ޤާއިމްކުރުން.

 އެންޑް  ލޭންޑް  މޯލްޑިވްސް 
 އޮތޯރިޓީ  ސާރވޭ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 ލިބޭނެ  ދަނޑުބޭސް ން ރަށު :35.4ޓާގެޓް 
 .ޤާއިމްކުރުން  އިންތިޒާމެއް

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން  :36 ޕޮލިސީ 
، ޓޫރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓްރީ 

 ކައުންސިލް  އިސްދޫ .ލ
އިސްދޫއަކީ ބިންބޮޑު  • ✓    

އަދި އާސާރީ ތަންތަން 
ގިނަ ރަށަކަށް 

ރަށަށް  ،ވީނަމަވެސް
ފަތުރުވެރިކަން 

 ން.ތަޢާރަފްވެފައި ނުވު 
އަދި ފަތުރުވެރިކަން   •

ތަޢާރަފްކުރުމަށް ބަލާއިރު 
ރަށާއި ކައިރީގައި 

އެއަރޕޯޓެއް ނެތުމުގެ 
ފަތުރުވެރިކަން ، ސަބަބުން

ތަޢާރަފް ކުރުމަށް 
 ދަތިވުން.

 
 

 ޚާއްޞަ ފަތުރުވެރިންނަށް  :36.1ޓާގެޓް 
  .ޤާއިމްކުރުން ރަށުގައި  ތަންތަން

 ،ޓޫރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓްރީ 
 ންސިލް ކައު އިސްދޫ .ލ

ފަތުރުވެރިކަން ރަށަށް  :36.2ޓާގެޓް  ✓ ✓   
 ތަޢާރަފްކުރުން.

 ،ޓޫރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓްރީ 
 ކައުންސިލް  އިސްދޫ .ލ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން  :36.3ޓާގެޓް  ✓ ✓  ✓ 
 މީހުން ބިނާކުރުން.

 ،ޓޫރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓްރީ 
 ކައުންސިލް  އިސްދޫ .ލ

  ✓ ✓  

ކަމާއިއެކު ފަތުރުވެރިން ފަސޭހަ  :36.4ޓާގެޓް 
 ރަށަށް ގެނެވޭނެ މަގުފަހިކުރުން.

 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން  :37 ޕޮލިސީ 
 އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ 

 އިސްދޫ.ލ، ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 ކައުންސިލް 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ  •
ވިޔަފާރިވެރިން ރަށުގައި 

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ  :37.1ޓާގެޓް 
ވިޔަފާރިވެރިން އުފެއްދުން. 
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  ކައުންސިލް  އިސްދޫ .ލ
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 މަދުންނަމަވެސް 
 އުފެދިފައިވުން.

ވިޔަފާރިވެރިންނަށް  •
ބޭނުންވާ މާލީ 

ތަނަވަސްކަމާއި ލޯނު 
ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް 

 ހުރުން.
ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން  •

ކުރިއަށް ދިއުމަށް 
ބޭނުންވާ ތަމްރީނު 

 ރަށުން ލިބެން ނެތުން.
 

 

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ  :37.2ޓާގެޓް 
ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ލޯނު ލިބޭނެ ނިޒާމެއް 

 ޤާއިމްކުރުން.

 ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން  :38 ޕޮލިސީ 
 މިނިސްޓްރީ /ސީ .ސީ.ޓީ.އެމް
 ޓްރާންސްޕޯޓް  އޮފް

    
 
✓ 

 
✓ 

ގެ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  •
ފަރާތުން ޕްރޮވިންސާއި 
އަތޮޅުފެރީގެ ޚިދުމަތް 

އަދި ބަސްފެރީގެ ޚިދުމަތް 
ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް 

 ލިބުން.
ދޯނިފެރީ މެދުވެރިކޮށް  •

އަތޮޅުފެރީގެ ޚިދުމަތް 
ދެމުންދިޔަ ނަމަވެސް، 

މާލެ އާއި ރަށާއި 
ދޭތެރޭގައި 

ޝެޑިއުލްފެރީގެ ޚިދުމަތް 
 ލިބެމުން ނުދިއުން.  

 
 

ތޮޅުފެރީގެ ޚިދުމަތް އަ :38.1ޓާގެޓް 
އަޕްގްރޭޑްކޮށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 

 އިތުރުކުރުން.
 

 މިނިސްޓްރީ /ސީ .ސީ.ޓީ.އެމް
 ޓްރާންސްޕޯޓް  އޮފް

    ✓ 

މާލެ އާއި ރަށާއި ދޭތެރޭގައި  :38.1ޓާގެޓް 
 ޝެޑިއުލްފެރީގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކުރުން.

 ތްތައް ދިނުން ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުންޚިދުމަ :39 ޕޮލިސީ 
 ،އާރޓްސް އޮފް މިނިސްޓްރީ 

 ހެރިޓޭޖް  އެންޑް  ކަލްޗަރ
 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި،  •
ޘަޤާފީ ކަންކަން 
 އުވެމުން ދިއުން.

ޘަޤާފީ  ،ޒުވާނުން •
ކުޅިވަރުތަކަށް ދޭ 
އަހުމިއްޔަތުކަން 

 ކުޑަވުން.
 
 

ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި، ޘަޤާފީ  :39.1ޓާގެޓް 
 ދިރުވާ އާލާކުރުން.ކަންކަން 

 ،އާރޓްސް އޮފް މިނިސްޓްރީ 
 ހެރިޓޭޖް  އެންޑް  ކަލްޗަރ

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

ޒުވާނުން، ޘަޤާފީ ކަންކަމާއި،  :39.2ޓާގެޓް 
ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކަށް ދޭ އަހުމިއްޔަތުކަން 

 އިތުރު ކުރުން.

 ން ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓު ،ތާރީޚީ ތަންތަނާއި :40 ޕޮލިސީ 
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 ،އާރޓްސް އޮފް މިނިސްޓްރީ 
 ،ހެރިޓޭޖް އެންޑް  ކަލްޗަރ

  ކައުންސިލް  އިސްދޫ .ލ

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

ރަށުގައި ހުރި ތާރީޚީ  •
ބިނާތަކާއި، ޤުދުރަތީ 

ވަޞީލަތްތަކާއި، 
ތަންތަނަކީ، ގިނަ 

ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ 
ތަންތަންނަމަވެސް، އެ 
ތަންތަން ދެމެހެއްޓެނިވި 

ގޮތަށް ބެލެހެއްޓޭނެ 
ތިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްފައި އިން

 ނެތުން.

ރަށުގައި ހުރި ތާރީޚީ ބިނާތަށް  :40.1ޓާގެޓް 
 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުން.

 ،އާރޓްސް އޮފް މިނިސްޓްރީ 
 ،ހެރިޓޭޖް އެންޑް  ކަލްޗަރ

  ކައުންސިލް  އިސްދޫ .ލ

     
✓ 

ރަށުގައި ހުރި ޤުދުރަތީ  :40.2ޓާގެޓް 
ޙިމާޔަތްކޮށް ވަޞީލަތްތަކާއި، ތަންތަން 

 އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
  ކައުންސިލް  އިސްދޫ .ލ

✓ 
 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

ތާރީޚީ ލިޔުންތަކާއި، ތަކެތި  :40.3ޓާގެޓް 
ގިނަ ދުވަސްތަކަށް ދެމިހުންނާނެގޮތަށް 

 ރައްކާތެރިކުރުން.
 

     ކައުންސިލް  އިސްދޫ .ލ
✓    

 
✓  

ރކެއް ރަށުގައި ކަލްޗުރަލް ޕާ :40.4ޓާގެޓް 
 ޤާއިމްކުރުން.

 ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުން  :41 ޕޮލިސީ 
  އެކަޑަމީ  ދިވެހިބަހުގެ 

✓ 
  

✓ 
 
✓ 

މިހާރަކަށްއައިސް ވާހަކަ  • 
ދެއްކުމުގައި ތަފާތު 

އެކިއެކި ބަސް، ބޭނުން 
ކުރަމުން ދިއުމުގެ 
ސަބަބުން، ސްކޫލް 

ކުދިންނާއި ޒުވާނުންގެ 
ޒަމާނުއްސުރެ  ،މެދުގައި

ން އައި ބޭނުންކުރަމު
ބޯދާބަސް 

 އުވިގެންދިއުން.
ބަހުގެ ދަރަޖަތަކާއި  •

ތިކިޖެހިތާނަ 
ބޭނުންކުރަމުން 

ނުދިއުމުގެ ސަބަބުން 
ދަރަޖަ އަދި ބަސް 

ބަދަލުވުމުގެ މައްސަލަ 
ދިމާވެ މީހުންނަށް ކުރާ 

 އިޚްތިރާމް ކުޑަވުން.

ދިވެހިބަސް ދިރުވާ  :41.1ޓާގެޓް 
 އާލާކުރުން.

  އެކަޑަމީ  ދިވެހިބަހުގެ 
 
✓ 

  
 
✓ 

 
 
 

 
 
✓ 

ބަހުރުވަ އެއްނުކޮށް  :41.2ޓާގެޓް 
 އެއްބަހެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން. 

 ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުން  :42 ޕޮލިސީ 
 އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 ،އެންވަޔަރަންމަންޓް
، މުވައްސަސާތައް ރަށުގެ

 އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
 މިނިސްޓްރީ /އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 ފިނޭންސް  އޮފް

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 ކުރުމުގެ ވެރިކަން ދަނޑު  •
 ރަށުގެ ބޭނުމުގައި 
 ހޭޅިފަށުގައި 

 ހެދިފައިހުންނަ
 ގަސްތައް ބިޔަ،ބޮޑެތި
 .ކޮށުން

 ގޮނޑުދޮށުން ރަށުގެ  •
 ،މަދުންނަމަވެސް

 މިންވަރު  މުންދާ ގިރަ  ރަށް :42.1ޓާގެޓް 
 ތިމާވެށިހިމާޔަތްކުރުމަށް  ކުޑަކުރެވިފައިވާ

 .ހެދުން  ރަށަކަށް  ދިރިއުޅޭ  ބަޔަކު  ލޯބިކުރާ 

 ރަށުގެ ، ރައްޔިތުން ރަށުގެ 
 މުވައްސަސާތައް 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

ރަށުގައި ބޭނުންކުރާ  :42.2ޓާގެޓް 
 ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުން.
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 އަކިރި ވެއްޔާއި
 .ނަގަމުންދިއުން 

 ތިމާވެއްޓަށް •
 ޕްލާސްޓިކް  ގެންލުންދޭ 

 މޫދާއި ތަކެތި ފަދަ
 . އެޅުން ގޮނޑުދޮށަށް

 އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި  :43 ޕޮލިސީ 
 އޮފް މިނިސްޓްރީ 

 އެންވަޔަރަންމަންޓް 
 މުވައްސަސާތައް ރަށުގެ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

މޫސުމަށް އަންނަ  •
ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން 
ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު 
އުސްވުމާއި ގުޅިގެން 
އަންނަ ބިޔަރާޅުތަކުގެ 

ސަބަބުން ރަށްގިރުމާއި، 
ރަށުތެރެއަށް 

އެރުންފަދަ އުދަ
ހާދިސާތައް 

 ހިނގަމުންދިއުން.
ވިއްސާރަވުމާއި ގުޅިގެން  •

އަހަރަކު ދެފަހަރު 
ގޭގެއަށް ފެންވަނުމާއި، 
 ،ރަށުތެރޭގައި ފެންބޮޑުވެ
ކޮންމެފަހަރަކުވެސް 
ކޯރުކަނޑައިގެން 

ފެންގަނޑު 
 ހިއްކަންޖެހުން.

ދަނޑުވެރިންގެ  •
ދަނޑުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ 

ދަނޑުބިންތައް 
 އުން.ހަލާކުވަމުންދި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް  :43.1ޓާގެޓް 
 ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން.

 އޮފް މިނިސްޓްރީ 
 އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 ،މުވައްސަސާތައް ރަށުގެ 

     
 
✓ 

ފެންބޮޑުވާ ސަރަޚައްދުތަކުގައި  :43.2ޓާގެޓް 
 ފެންހިންދާނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން.

 ތައްޔާރުވުން  ކާރިސާތަކަށް :44 ޕޮލިސީ 
 މެނޭޖްމަންޓް ޑިޒާސްޓަރ
 ސެންޓަރ

     
✓ 

ކާރިސާތަކަށް  •
ތައްޔާރުވުމުގެ ޕްލޭނެއް 

އެކުލަވާލެވިފައިވީ 
ނަމަވެސް، ޕްލޭނަށް 
ޢަމަލު ކުރެވެމުން 

 ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުން.
ރަށުގައި ކާރިސާތަކުން  •

ރައްކައުތެރިވުމާއި 
ގުޅޭގޮތުން 

އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޓީމް 

ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމާއި  :44.1ޓާގެޓް 
 ގުޅޭގޮތުން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން. 

 މެނޭޖްމަންޓް ޑިޒާސްޓަރ
 /އެފް.ޑީ .އެން .އެމް ، ސެންޓަރ
 ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް 
 ސަރވިސް 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
 

ގެ ޙާލަތްތަކަށް ކާރިސާ :44.2ޓާގެޓް 
 ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން.
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ގެ ޙާލަތުގައި ކާރިސާތަކު
އިސްނަގައިގެން 
މަސައްކަތުގައި 

 ހަރަކާތްތެރިނުވުން.   
 ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން  ،ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި :45 ޕޮލިސީ 

  ރައްޔިތުން  އާއްމު
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ  •
ބޭނުމުގައާއި އެހެނިހެން 

ބޭނުންތަކަށް ރަށުގެ 
ހޭޅިފަށުގައި ހެދިފައި 
ހުންނަ ބިޔަގަސްތައް 

ނޑަމުންދިއުމާއި، ކަ
ޤުދުރަތީ ގޮތުން 
މޫސުމަށް އަންނަ 

ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން 
 ގޮނޑުދޮށް ހަލާކުވުން.

ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް  •
 ،ގިރަމުންދާތީ

ހޭޅިފަށުގައި ހުންނަ 
ބިޔަގަސްތައް 

 ވެއްޓެމުންދިއުން.
    

ރަށުގެ ހޭޅިފަށް  :45.1ޓާގެޓް 
 ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން.

 ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން  :46 ޕޮލިސީ 
 އޮފް މިނިސްޓްރީ 

 އިސްދޫ، އެންވަޔަރަންމަންޓް
 ސްޓޭޝަން  ޕޮލިސް 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

އިސްދޫގެ ރައްޔިތުންނަކީ،  •
ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ 
މުރަކަތަކާއި ކަނޑުގެ 
ދިރުންތައް ރައްކާތެރިކޮށް 

ރަށެއްކަން  އްޓާ ދަމަހަ
 ފާހަގަކުރެވުން.

ބައެއްފަރާތްތަކުން   •
މަސްހިފަންގޮސް ފަރުތަކަށް 

ގެއްލުންވާގޮތަށް 
 އަމަލުކުރަމުންދިއުން.    

 
 

ރަށުގެ ފަރުތަކާއި ކަނޑުގެ  :46.1ޓާގެޓް 
 ދިރުންތައް ރައްކާތެރިގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުން.

 ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުން  :47 ޕޮލިސީ 
  ސްޓޭޝަން  ޕޮލިސް  އިސްދޫ

✓ 
 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

ދިރޭތަކެތީގެ ތެރޭގައި  •
ހިމެނޭ ދޫނިސޫފާސޫފި 
ހިފައި ގެންގުޅުމުގެ 

ތެރޭގައި އެފަދަ 
ތަކެއްޗަށް 

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު  :47.1ޓާގެޓް 
ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ވެއްޓެއް 

 ޤާއިމްކުރުން 
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ބައެއްފަރާތްތަކުން 
 ގެއްލުންދިނުން.

ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ  •
ދިރޭތަކެތިފަދަ 
ބާވަތްތަކާއި، 

ދޫނިސޫފާސޫފި ރަށުގެ 
ބައެއް ފަރާތްތަކުން 

 އި ގެންގުޅުން.ހިފަ
  

 
 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން  :48 ޕޮލިސީ 

  މުވައްސަސާތައް ރަށުގެ 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

މޫސުމީ ދުވަސްވަރުގައި  •
ރަށުގައި ގިނަ ޢަދަދަކަށް 
ހުވަނި ފަދަ ސޫފި 

 ން.އާލާވަމުންދިއު
ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި  •

މަދިރި ގިނަ ޢަދަދަކަށް 
އާލާވަމުންދިއަ ނަމަވެސް، 
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް 
ސެންޓަރ ޤާއިމްކޮށް 
ޚިދުމަތްދޭން ފެށުމުން 
ރަށުގައި އުފެދޭ މަދިރި 
އަދި މެހި، 

 މަދުވެފައިވުން.
ސިއްޙީމަރުކަޒާއި  •

ކައުންސިލް ގުޅިގެން 
ރަށުތެރޭގައި މަދިރި 

ކުގައި ފޮގް ގިނަވާ ޙާލަތްތަ
 ކުރުން.

 
 

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް  :48.1ޓާގެޓް 
މަސައްކަތްކުރާނެ ހަރުދަނާ ގޮތްތަކެއް 

 ކަނޑައެޅުން.
 ،މުވައްސަސާތައް ރަށުގެ 

  ފިނޭންސް  އޮފް މިނިސްޓްރީ 
 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް  :48.1ޓާގެޓް 
 .ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން 

 އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން  :49 ޕޮލިސީ 
  ކޮމެޓީ  މ.ތ.އ

✓ 
 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

ރަށުގެ އެކިއެކި ކަންކަން  •
ނިންމުމުގައި 

އަންހެނުންނާއި ހިއްޞާކުރާ 
މިންވަރު މަދުވުމުގެ 

ސަބަބުން، މުޖުތަމަޢުގައި 
ހިންގާ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި 

ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރާ  :49.1ޓާގެޓް 
 ،އެކިއެކި ކަންކަމުގައި އަންހެނުންނާއި

 ން.ހިއްޞާކުރާ މިންވަރު އިތުރުކުރު
 އިސްދޫ.ލ، ކޮމެޓީ މ.ތ.އ

 ކައުންސިލް 
 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

މުޖުތަމަޢުގައި ހިންގާ  :49.2ޓާގެޓް 
ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ 

 ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުން.
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 ޔޫތް  އޮފް މިނިސްޓްރީ 
 އިސްދޫ .ލ، ސްޕޯޓްސް
 ކައުންސިލް 

     
✓ 

ނުންގެ ކަންކަމުގައި އަންހެ 
 ދައުރު ކުޑަވުން.

އަންހެނުންނަށް  •
ޚާއްޞަކޮށްގެން 

ކުޅިވަރުކުޅޭނެ ތަންތަން 
ރަށުގައި ޤާއިމު ކޮށްފައި 

 ނެތުން.
އަންހެނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ  •

 އެއް ނެތުން.
 

އަންހެނުންނަށް  :49.3ޓާގެޓް 
ޞަކޮށްގެން ކުޅިވަރުކުޅޭނެ ތަންތަން ޚާއް

 ޤާއިމްކުރުން.
     ކޮމެޓީ  މ.ތ.އ

✓ 
 
✓ 

އަންހެނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ އެއް  :49.4ޓާގެޓް 
 އުފެއްދުން.

 ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދިގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަކަން ހޯދާދިނުން  :50 ޕޮލިސީ 
 ފަންނީ /ކޮމެޓީ މ.ތ.އ

 ތައްފަރާތް
 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި  • 
އިޤްތިޞާދިގޮތުން 

އަންހެނުން ބައިވެރިވުން 
މަދުކަމާއި، ސިޔާސީ 
ކަންކަމަށް އަންހެނުން 
 ،ކުރިމަތިލާން ފަސްޖެހުމާއި

ބަސްބުނަންޖެހޭ 
ތަންތަނުގައި ބަސްބުނަން 

 ނުކެރުން.
އަންހެނުންނަށް ލިބެންޖެހޭ  •

ފުރުޞަތުތައް ލިބެމުން 
ގެ ނުދިއުމާއި ރަށު 

އިސްސަފުގައި އަންހެނުންގެ 
 ޙަރަކާތްތެރިކަން ކުޑަވުން.

 

ސިޔާސީ ގޮތުން އަންހެނުން  :50.1ޓާގެޓް 
 ބާރުވެރިކުރުވުން.

 ފަންނީ /ކޮމެޓީ މ.ތ.އ
 ފަރާތްތައް

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

އިޤްތިޞާދީގޮތުން  :50.2ޓާގެޓް 
އަންހެނުންނަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުތައް އިތުރު 

 ކުރެވިފައިވުން. 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން  :51 ޕޮލިސީ 
، ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ 

 ސަރވިސް ސިވިލް 
  ފަރާތްތައް ފަންނީ ،ކޮމިޝަން

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 ކައުންސިލުން •
ކުރަންޖެހިފައިވާ 
މަސައްކަތްތަކާއި 

އަޅާބަލާއިރު ތަނަށް 
އެކަށީގެންވާވަރަށް 
މުވައްޒަފުންނާއި 

ލިބިފައި  ވަޞީލަތްތައް
 ނެތުން.

 ،އިދާރީ ކަންކަން ކުރުމަށާއި •
ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ 

ޚިދުމަތްދިނުމުގައި 
ގޮންޖެހުންތަކާއި 

 ކުރިމަތިވުން.

އިދާރީ ހިންގުން  :51.1ޓާގެޓް 
ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް 

 ޤާއިމްކުރުން.
 ،ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ 

 ސަރވިސް ސިވިލް 
 ފަރާތްތައް ންނީފަ ،ކޮމިޝަން

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

އިދާރީ ހިންގުން  :51.2ޓާގެޓް 
ހަރުދަނާކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް 

 ޤާއިމްކުރުން.
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 އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން  :52 ޕޮލިސީ 

 އާރު .އެން .ޑީ
 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި  •
މީހުންގެ ރެކޯޑްތައް  މަރުވާ 

މިހާރު ބަލަހައްޓަމުން 
ގެންދަނީ 

މެނުއަލްކޮށްކަމަށްވާތީ، 
 ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވުން.

ޑީ.އެން.އާރު އިން މިހާރު  •
އެކުލަވާލާފައިވާ ޑޭޓާބޭސް 

ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން 
މިކަމަށް ހައްލެއް 

 ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވުން.

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި  :52.1ޓާގެޓް 
ރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑްތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް މަ

 ބެލެހެއްޓުން.

 ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުން  :53 ޕޮލިސީ 

  ފަރާތްތައް ފަންނީ
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

ރަށުގެ އެކިއެކި ކަންކަމާއި  •
ގުޅޭގޮތުން 

ތަފާސްހިސާބުތައް 
 ބެލެހެއްޓެމުން ނުދިއުން.

 

އިގުޅޭ ރަށުގެ އެކިކަންކަމާ :53.1ޓާގެޓް 
ތަފާސްހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމެއް 

 ޤާއިމްކުރުން.

 ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން :54 ޕޮލިސީ 

، ކައުންސިލް އިސްދޫ .ލ
 ފިނޭންސް  އޮފް މިނިސްޓްރީ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

މުވައްޒަފުންނާއި  •
ވަޞީލަތްތައް މަދުވުމުން، 

ންސިލުން އެކިއެކި ކައު
ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން 
ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި 

ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރުމުގައި 
 ބައެއްފަހަރު ލަސްވުން.

ކައުންސިލުން ދޫކުރާ  :54.1ޓާގެޓް 
ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް އެކަށީގެންވާ 

ގޮތެއްގައި ދޫކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް 
 ހަމަޖެއްސުން.

 މީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން ރަށުގެ ރަސް  :55 ޕޮލިސީ 

 ،އާރޓްސް އޮފް މިނިސްޓްރީ 
، ހެރިޓޭޖް އެންޑް  ކަލްޗަރ

 ކައުންސިލް  އިސްދޫ .ލ

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

ރަށުގެ ރަސްމީލިޔުންތައް  •
އަރުޝީފުކޮށްބެލެހެއްޓުމާއި 

ޤަދީމީލިޔުންތައް ބެލެހެއްޓޭނެ 
ރަނގަޅު ނިޒާމެއް 

 ކުރެވިފައި ނެތުން.ޤާއިމު
އެކިއެކި ލިޔުންތައް ހޯދައި  •

ބަލައި، ގެންގުޅުމުގެ 
އާދަކާދަ މުޖުތަމަޢު ތެރޭގައި 

 ނެތުން. 
 
 

ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް  :55.1ޓާގެޓް 
އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް 

 ބެލެހެއްޓޭނޭ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން.

 ،އާރޓްސް އޮފް މިނިސްޓްރީ 
 ،ހެރިޓޭޖް އެންޑް  ލްޗަރކަ
 ކައުންސިލް  އިސްދޫ .ލ

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

އެފަދަ ލިޔުންތައް ހޯދައި  :55.2ޓާގެޓް 
ބަލައި، ގެންގުޅުމުގެ ސަޤާފަތެއް 

 އަށަގަންނެވުން.  
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 ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން  :56 ޕޮލިސީ 

، ނޭންސްފި  އޮފް މިނިސްޓްރީ 
، ކައުންސިލް އިސްދޫ .ލ

 މުވައްސަސާތައް ރަށުގެ 

 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

އެސް.އޯ.ޕީ އަކާއި ނުލައި  •
ކައުންސިލުން 

ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ 
ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް 
 ފޯރުކޮށްދެމުންދިއުން.

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  •
 ،މުވައްޒަފުން މަދުވުމާއި

ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުރުމާއި 
ޞީލަތްތައް މަދުކަން ވަ

 ފާހަގަކުރެވުން.
ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާއާއި  •

ޚިޔާލުހޯދޭނެ ނިޒާމެއް 
 ޤާއިމްކުރެވިފައި ނެތުން.               

 
 

ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ  :56.1ޓާގެޓް 
 ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުން. 
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 ންއަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހިނގަމުންދާގޮތް ބެލު
ކަުއންސިލުްނނާިއ ކަމާެބހޭ ެއހެިނެހން ފަރާްތތަުކން ހިްނާގ މަޝްޫރއުތަާކއި ތަރަްއޤީގެ ޙަރަކާްތތަުކގެ ަމޢުލޫމާުތ 

އެްއކޮށް ކޮްނމެ ައހަަރކު ަކުއންސިލުން ރިޯޕޓެްއ ެއކުލަވާލާެނއެވެ. ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭްނގަިއ ހިެމނޭ ަކންތަްއތަްއ 

ޕްޭލްނ ަތންފީޒުކުުރމަްށ ހުިރ  ،ސިލުކުެރވުުނ މިްނވަުރ ވަަޒންޮކށްތަންފީުޒކުރެުވުނ ިމްނވަރާިއ ނަތީާޖ ހާ

ކުިރއަށް ަރނަގޅުކުރަން ހުރި ަކންަތއްަތއް މިރިޯޕޓުަގއި ހިަމނާެނެއވެ.  ،ގޮްނޖެުހންަތކާއި ހުރަސްަތއް ާފހަަގކޮށް

ަޒންކުރުަމްށ މިރިޕޯޓް އެކުަލވާލުމުަގއި ތަރަްއޤީެގ ޕްލޭްނަގއި ވާަކންަތއް ހިނގާ ުނހިނާގގޮތް ބަަލއި ވަ

 އެކުލަވާެލވިަފއިާވ ފްރޭްމވޯްކ ޭބނުްނކުެރވޭެނެއވެ. 

 

 މިޑްޓަރމް ރިވިއު އަދި ފައިނަލް ރިޕޯޓް 
 

ަވނަ ައހަރުެގ  2023ތަރައްީޤގެ ޕްލޭްނގަިއވާ ކަްނތަްއތަްއ ަތންފީުޒވަުމންދާ ގޮުތގެ މިްޑޓާްމ ރިިވއުެއްއ 

 ،ެގ ޕްލޭްނެގ ަނތީާޖ ހާސިުލވެފަިއާވ ިމންވަުރދެެނަގނެމެދުތެޭރގަިއ ަކުއންސިލުްނ ަހދާެނއެވެ. ައދި ތަރަްއޤީ

ަވަނ ައހަުރގެ ތެރޭަގިއ ތަަރއްީޤެގ ޕްލޭްނެގ ފައިނަްލ ިރވިުއ ހަާދނެެއވެ. މިޮގތުްނ ހަާދ މިްޑޓާްމ  2026

ވެ. ތަރަްއޤީގެ ޕްޭލންަގިއވާ ަނތީޖާަތއް ހާސިުލުކރެވެުމންދާ ިމްނވަރާއި ހަލުިވކަން ހާަމެވގެްނދާެނއެ  ،ރިވިުއަގއި

އަިދ ތަަރއްީޤެގ ޕްލޭްނެގ ުމއްދަުތެގ މެުދތެރެިއްނ އެްއވެސް ހާލަަތކަްށ ބަދަުލއައުާމިއ ގުޅިެގްނ ެއްއވެްސ 

 ސިޔާސަތަކަްށ ުނވަަތ މަުޤޞަަދކަށް ބަދަލު ގެްނަނންެޖޭހނަމަ މިަކންަތއްވެްސ ރިިވުއގަިއ ފާަހަގކުރާެނެއވެ.

ޕްޭލންެގ ުމއްދަުތގެ ތެރޭަގިއ  ،ިއނަްލ ރިިވއު އެކުަލވާލައިތަރައްީޤގެ ޕްލޭްނގެ ުމއްދަުތ ހަމަުވމުެގ ކުިރން ފަ

 ކުރެުވނު ތަޖުރިާބގެ އަލީަގއި އާތަަރއްީޤގެ ޕްޭލެނއް އެކުަލވާލާެނއެވެ.

 


