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 119 ....................................................................................... .ނައްތާލުން ތަފާތުކުރުންތައް އެކި ުކރާ މެދު އަންހެނުންނާއި: 49ޕޮލިސީ

 121 ....................................... .ދިނުން ހޯދާ ހަމަކަން ހަމަ ފިރިހެނުންނަށް އަންހެނުންނާއި ގޮތުން ިއޤްތިޞާދީ ތުންނާއިގޮ ސިޔާސީ: 50ޕޮލިސީ

 123 ..................................................................................................... .ކުރުން ހަރުދަނާ ހިންގުން އިދާރާ ކައުންސިލްގެ: 51ޕޮލިސީ

 126 ................................................................................. .ބެލެހެއްޓުން ރެކޯޑް މީހުންގެ މަރުވާ ކުދިންނާއި އުފަންވާ އަލަށް: 52ޕޮލިސީ

 128 .......................................................................................................... .ބެލެހެއްޓުން ނަގައި ހިސާބު ތަފާސް ރަށުގެ: 53ޕޮލިސީ

 130 ...................................................................... .ބެލެހެއްޓުން ދޫކުރުމާއި  ރަޖިސްޓްރީތައް ހުއްދަތަކާއި ދޫކުރާ ކައުންސިލުން: 54ޕޮލިސީ

 132 ................................................................. .ބެލެހެއްޓުން ލިޔުންތައް ޤަދީމީ ކުރުމާއި އަރްޝީފް ލިޔުންތައް ރަސްމީ ރަށުގެ: 55ޕޮލިސީ

 134 ............................................................... .ރަނގަޅުކުރުން ފެންވަރު ޙިދުމަތްތަކުގެ ފޯރުކޮށްދޭ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް: 56ޕޮލިސީ

 137 ..................................................................................................................................... މޮނިޓަރކުރުން ޕްލޭން ތަރައްޤީގެ

 160 .................................................................................................. ބެލުން ހިނގަމުންދާގޮތް ޕްލޭން ތަރައްޤީގެ އަހަރަށް އަހަރުން

 160 ............................................................................................................................. ރިޕޯޓް ފައިނަލް އަދި ރިވިއު މިޑްޓަރމް
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  ގެ ބަޔާންރައީސް

  

އްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާ

މުވޮށިގެންވާ ފަންނީ އި، ކަ ރައްޔިތުންނާ، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަށް ހަދާފައިވާ ޤާނޫނާއި، ޤަވާއިދުތަކަށް ބަލައި

ށުގެ މިހާރުގެ ޙާލަތު ރަކޮމެޓީއަކުން އެކިއެކި ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި  ޙާއްސަ މިކަމަށް ނެގިފައިވާ ،އިގެންމީހުން ހިމަނަ

ނުން ރަށަށް ބޭނުންވާ އަހަރުގެ މުއްދަތައް ހެދިފައިވާ ޕްލޭނަކަށްވާތީ، މި ޕްލޭ 5މި ޕްލޭނަކީ  ދެނެގަތުމަށްފަހުގައެވެ.

ރުމުގައި ރަށުގެ އެންމެހައި ޤީއާއި ތަހުޒީބުފަހިކަމާއެކު ގެނެވޭނެގޮތަށް ފަރުމާކުންމެ އެކަށޭނެ ތަރައްއެންމެ އެކަށީގެންވާ އެ

ގެ . އަދި ސަރުކާރުފައިވާނެއެވެކޮށް ބޭނުން  ފިކުރާއި ޙިޔާލު މާއި ވިސްނުމާއި ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުމާއި، އެހީތެރިކަ

 މުވައްސަސާތަކުގެ އެއްބާރުލުން ވަރަށް ބޮޑަށްހޯދައިވާނެއެވެ. 

ތައްވުރެ ޖަމާޢަތުގެ ނޑު ޔަޤީން ކުރަނީ މަތީގައި ދެންނެވި ފަރާތްތަކުގެ ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު އަމިއްލަ މަސްލަހަ އަޅުގަ

ރުމަށްޓަކައި ރަށު ފައިދާއަށާއި މަސްލަހަތައް އިސްކަންދީގެން މި ޕްލޭންގައިވާ އެންމެ ހައި ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލްކު

ކީ ސަރުކާރުގެ އަދި މީގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު އެދޭ އެދުމަ ނެކަމަށެވެ. ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށްދޭ 

ލައިދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ތަކުންވެސް މިކަމުގައި އެއްވެސް ފިކުރެއްނެތި ކަ  ކަމާގުޅުންހުރި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާއި މުވައްސަސާ

 ވެ. ބާރުލުމެއްދެއްވުމެ މިހާރުގެ ވިސްނަވައި ޕްލޭން ތަންފީޒްކުރުމަށް ވެދެންއޮތް އެހީތެރިކަމާއި އެއް

އެކު ޙާސިލްވެ، މި އަޅުގަނޑު ދެކެން ބޭނުންވަނީ މި ޕްލޭންގައިވާ އެންމެހައި ލަނޑުދަނޑިތައް ވަރަށްވެސް ކާމިޔާބުކަމާ

 ގޮތުން  ގޮތުން އަދި މާލީ އި އިޖްތިމާއީޕްލޭން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ތަންފީޒްކުރެވި ކަލައިދޫގެ ރައްޔިތުން އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާ

ރިޔަށް ގެންދެވި ގެ ވާގިފުޅާލައިގެން ކުهللا މަސައްކަތް މާތް  ވެ. އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާ އަކީ މި ރެމަންޒަ ޔޮވެފައިވާދުޅަހެ

هللا ރުމުގެ ތަޢުފީޤް މާތްޕްލޭންތަން ތަންފީޒްކު ލިބި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިކުރިއެރުންތައް މިކަމުގައި ހުރިހާގޮތަކުން 

 މިންވަރުކޮށްދެއްވުމެވެ. 

 އާމީން

  އަޙްމަދު ޝިޔާމް                                                       

  ކަލައިޫދ ކައުންސިލްެގ ރައީސް                       
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  ތަޢާރަފް

  

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ވަޒަންވެރިން ދިރިއުޅުނު ގަދީމީ، އިސްރަށް ކަމަށް ބުނެވެއެވެ. އާޘާރީ  ކަލައިދޫއަކީ(ލ) ހައްދުންމަތީ 

ދު" ކިޔާ ސަރަހައްދެއް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ސަރަހައްދަކީ ތިން ރަށެއްގެ ގޮތުގައި މީހުން ތަނެއްގެ ގޮތުގައި "ދިޔަ

އިދޫ" އެވެ. މިތަނުން ހިރިގަލުން މަސައްކަތްކުރި ލަކަ-އިސްދޫ-ދިރިއުޅެމުން އައި ސަރަހައްދެކެވެ. އެއީ "ދިޔަދޫ

ވެ. އަދި، އިހުޒަމާނުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ޒަމާނުއްސުރެ ހަދާފައިވާ އިމާރާތްތަކެއްގެ ބައިތައް ފެންނަން ހުރެއެ

ދަތުރުކުރުމަށް ބޮޑެތި ނައު ބަނުމުގެ މަސައްކަތްކުރި ސަރަހައްދެއްކަމަށް ބެލެވޭ "ނާބަން" ކިޔާ ސަރަހައްދެއް ރަށުގެ 

 ހުންނަ  ޓަރހެކް 212 ބިމުގައި. ރަށެކެވެ ބޮޑު ބިން ނިސްބަތުން ރާއްޖޭގެ ލ. ކަލައިދޫ އަކީ .އެއްގަމު މެދުގައި އޮވެއެވެ

 އަކީ 524  އަދި . ފިރިހެނުންނެވެ އަކީ 506  ތެރޭގައި އޭގެ. ދިރިއުޅެއެވެ މީހުން 1030  ކަލައިދޫގައި ޖުމްލަ

 ގެއާއި، 50  ދިރުނޫޅޭ މީހުން އިމާރާތްކޮށް ގެއާއި، 160  ދިރިއުޅޭ މީހުން އިމާރާތްކޮށް ކަލައިދޫގައި .އަންހެނުންނެވެ

ރަށު  ހޯދުމަށްޓަކައި އާމްދަނީ. އޮވެއެވެ ހުސްގޯތި 42  ދޫކުރެވިފައިވާ ދިރިއުޅުމަށް އަދި 10 އިމާރާތް ދައުލަތުގެ ބިމާއި

ކަރަންޓްގެ  .ކޮށްއުޅެއެވެ އެހެނިހެން މަސައްކަތް މީހުން އިންސައްތަ 05ކުރަނީ ދަނޑުވެރިކަން،  މީހުން އިންސައްތަ 95

އަދި ސަރުކާރާއި ޖަޕާނުގެ ކުންފުންޏެއް  . ފަރާތުންނެވެގައި ދެމުންދަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭސަން ކުންފުނީގެކަލައިދޫ ހިދުމަތް 

ގާއިމްކޮށްދެއްވާފައިވާ ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ވެސް މިހާރުދެމުން  ގައިކަލައިދޫވަނަ އަހަރު  2006 ކަމަށްވާ ޖައިކާ އިން

 ސާނަވީ  ކިޔަވައިދޭ އާއިހިސާބަށް އެއް  10  ގުރޭޑް ކަލައިދޫގައި .ގެންދަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭސަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ

މިސްކިތް ހުންނަ އިރު އެއްމިސްކިތަކީ ވަގުތީގޮތުން  2ހުރެއެވެ. އަދި ރަށުގައި ނަމާދު ކުރުމަށް  ސުކޫލް 1

    މިސްކިތުގައެވެ. 1ގެންދަނީ ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ މިސްކިތެކެވެ. އޭގެތެރެއިން ހުކުރު ކުރަމުން 
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  ރަށުގެ ޗާޓް

  

) ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ 61 ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް

ހިރާއްޖޭގެ ޗާޓުގައި ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުންދަނީ، ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެ

  ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫގެ ސަރަހައްދު ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދެވެ.
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  ވިޝަން

  

 ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.  ޚިދުމައްތައް އެންމެހާ ފޯރުކޮށްދެންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ދަށުން ގެ 2010/7 ޤާނޫނު ލާމަރުކަޒީ

  

  

  މިޝަން

  

މަގު ރޭވުމުގައި ޤައުމީ ރަށުގެ ކުރި ،ޔާސީ ފިކުރުން އެއްކިބާވެ ސި ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫއަކީ "ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި 

 ،ބޭފަތުރުވެރިކަމުން ނަފާލި  ،މަސްވެރިކަމުންނާއި ،ސާބަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓޭނެތަފާސްހި

 ،ގެ ފުރުޞަޠުއޮތްބޮޑެތިމީހުންނަށް ކިޔެވުމު  ،ތުއްތުކުދިންނާއި ،ދަނޑުވެރިކަންކުރުމުގައި ޒަމާނީ ހުނަރުލިބިފައިވާ 

އްކާތެރި މާހައުލެއް ސަލާމަތްކުރެވިފައިވާ ރަ ށުގެވެށިންކު  ،ޞިއްޙީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ރައްކާތެރި ވެއްޓެއްޤާއިމްވެފައިވާ

ދީނުގެ ޙުކުމްތަކާއި އިސްލާމް  ،ޒުވާނުންނަށް ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަޠު ތަނަވަސްވެފައިވާ ،ޤާއިމްވެފައިވާ 

ދާއިރާގެ  ،އިމްވެފައިވާމް ޤާހަރުދަނާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ޢިމާރާތްކުރުމާއި ބިންދޫކުރުމުގެ ނިޒާ ،އަސާސްތަކަށް އަހުލުވެރި

ނަރުދަމާ ނިޒާމް  ،ތައްކުޑަތިމާވެށީގެ މައްސަލަ ،ރަށްތަކަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ދަތުރުފަތުރުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައިވާ 

 ކަށް ވުމެވެ. ރައްކާތެރި ފަސޭހަ މަގުތަކަކާއި ބަނދަރެއް ހެދިފައިވާ" ރަށަ ،ލިބެންހުރި ޤާއިމްކުރެވި ސާފުބޯފެން
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  ގޮތް ންގޮސްފައިވާޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެ

 

. ވައިލައިގެންނެވެއެކުލަ  ކޮމިޓީއެއް ހާއްސަ  އެކަމަށް ގޮސްފައިވަނީ ކުރިޔަށް ޕްރޮސެސް ޕްލޭނިންގ ،ޕްލޭން ތަރައްޤީގެ

 އުސޫލާއި  ފައިވާކަނޑައަޅާ  ށް ފާސްކޮ ކައުންސިލުން ގެންގޮސްފައިވަނީ ކުރިޔަށް މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީގެ މިޕްލޭނިންގ

 މުއްދަތުގައި  ކުރެވުނު ތައްމަސައްކަތް އެކުލަވައިލުމުގެ ޕްލޭން ބައްދަލުވުންތައް ޓިގެކޮމި ޕްލޭނިންގ މިގޮތުން. އެއްގޮތަށެވެ

 އި މައުލޫމާތާ  ންވާބޭނު ޕްލޭނަށް ތަރައްޤީގެ. ބޭއްވިފައިވެއެވެ ގައި ) ބްރާސްފަތި އަދި އާދީއްތަ( ދުވަހު 2 ހަފްތާއަކު

 މަރުހަލާގައި  ކުރުމުގެ ލޭންޕް އެފަރާތައް ދެނެގަނެ ފަރާތްތައް އެކި ގުޅުންހުރި ޕްލޭނާއި ތަރައްޤީގެ ހޯދާފައިވަނީ  ހިޔާލުތައް

 ނު ބޭއްވު  ރައްޔިތުންނާއިއެކު އާންމުން  ،އެދާއިރާތަކުންނާއި ،މަޝްވަރާތައްކޮށް ގޮތުގެ ބައިވެރިކުރާނޭ

 .ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ މަށްއެކުލަވައިލު  ޕްލޭން މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވުނު ދަލުވުންތަކުންބައް މި އަދި . ބައްދަލުވުންތަކުންނެވެ
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކާ ހާސިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ 

  އްސިޔާސަތުތަ

  

 ރަށްވެިހ ިޚދުމަތް ފޯރުޮކށްދިނުން  ،އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

ރުންރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކު

ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން

 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުންދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ

ންއެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރު

މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

އްޓުން  ބަނދަރާއި، ފާލާމާއި ފެރީޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެ

ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން

ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

މަގު ހެދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން
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 ްނ ދުޅަެހޔޮ މުޖްތަމަެއްއ ިބނާކުުރންއިޖްތިމާީޢ ގޮތު

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމްކޮށް  އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަ
ބެލެހެއްޓުން

ނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއް ޓުންކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަ

މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުން

 ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން  ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ، އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް
ފޯރުކޮށްދިނުން

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

ރަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން

.  އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން
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  އަމާްނ ވެްއޓެްއ ޤާއިމްުކރުމާިއ ާޤނޫީނ ޙުކޫމަތު ދެމެހެއްުޓން 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

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

ން  ސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް ހައު
ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

އްޓުވުންގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތައް ހު

ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން



  ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭްނ 
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 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު

  

  

  

  

  

  

 

 

 

.ރަނގަޅު ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް  އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން

ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން

، ގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއިގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުން

ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުން

ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާއިދިނުން



  ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭްނ 
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 ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުން:1ޕޮލިސީ

 

 ހާލަތުމިހާރުގެ 

ގި ތަކުގައި އެކަށީގެންވާވަރަށް ފެން ންޓާއި ހޮޅި އެޅިފައިނުވެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ ފެންތާން ރަށުގައި ފެން ޕްލާ 

ން ހުންނަނީ އެންމެ ގެތަކަށް ފެންތާންގި ލިބިފައިނެތެވެ. ބޯފެން ލިބެއް އާބާދުވާ ރައްކާކުރެވިފައިނެތެވެ. އަލަ 

 އި ފެންޕްލާންޓާ  އަދި  ލެއްޓުމަށް ހަރުދަނާ އުސޫލެއް ހެދިފައި ނުވެއެވެ.ސަރަހައްދެއްގައެވެ. ފެން ނެގުމާއި ތާންގީ ބެ

  ނެޓްވޯކް ޤާއިމް ކުރުމަށް ވަނީ ބަޔަކާއި ހަވާލުވެފައެވެ. 

  

  



   އިދާރީކައުންސިލްގެއްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ހަ    2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭްނ 

 

 

 ފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުން ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯ 1ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ހަމަޖެއްުސން އިންތިޒާމް  ފެންނަގާނެ  ބެހެއްޓި  ލީޓަރުެގ) 5000( ތާނގީ 5 އިތުރު  ކުރިން  ނިމުމުގެ  އަހަރު  ވަނަ  2022 :1.1ޓާގެޓް 

  ކުރުން  އިތުރު އިންސައްތަ  30 ނިްސބަތް  ފެނުގެ  ރައްކާކުރާ ގޭބިސީތަކުަގއި ރަށުގެ  ނިޔަލަށް  އަހަުރގެ ވަނަ  2023: 1.2ޓާގެޓް 

  

20 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
 ވާޭރފެން ރަށުގައި : 1.1ސްޓްރެޓަޖީ 

 ާތނީގތައް ރައްޔިތުންގެ ރައްކާކުރާނޭ

 ބެހެއްޓުން 

 ފެންތާނގީތައް  ރައްޔިތުންގެ : 1.1.1ހަރަކާތް 

ކައުންސިލް  ށުރަ    × × ޤާއިމްކުރުން  ފެނަކަ 

 މޫސުމުގައި ވާރޭ : 1.2ސްޓްރެޓަޖީ 

 ރައްާކކުރުން ފެންނަގާ  ގޭގޭގައި  އަމިއްލަ

 އިތުރުކުރުން

 ފެންތާނގީތައް  ރައްޔިތުންގެ : 1.2.2ހަރަކާތް 

ކައުންސިލް  ރަށު     ×  ޤާއިމްކުރުން  ނިޒާެމއް ބެލެހެްއޓޭނެ  މޮނިޓަރކޮށް  ފެނަކަ 

 ވާޭރފެން ރަށުގައި  :1.3 ސްޓްރެޓަޖީ

 ާތނީގތައް ރައްޔިތުންގެ ރައްކާކުރާނޭ

  ބެހެއްޓުން 

 ަރއްކާރެތި ެފން ވާރޭ : 1.2.1ހަރަކާތް 

 ޕްރޮގްރާމް ކުރުމުގެ  ހޭލުްނތެރި ކުރުމުގެ

  ހިންގުން 

ކައުންސިލް  ރަށު   × × ×  
 ކުރިއަރުވާ އަންހެނުން 

 ކޮމިޓީ

 ިލބޭނޭ  ކަޅުަހން ގޭގެައށް: 1.2.2ހަރަކާތް 

  ހަމަޖެއްސުން  އިންތިޒާމް
ކައުންސިލް  ރަށު   × × ×   



  ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭްނ 
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 ހަދާނޭ  ފެނަށް  ،ޮލނު: 1.3ސްޓްރެޓަޖީ 

 ެގތަކަށް ޤާއިމްކުރެވި ރަށުގައި  ނިޒާމެއް

   ދިުނން ފޯރުކޮށް  ބޯފެން 

  ޓްކުރުންކޯޑިނޭ  ސަރުކާރާ:1.3.1 ހަރަކާތް

ކައުންސިލް  ރަށު × × ×    
އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 މިނިސްޓްރީ



   އިދާރީކައުންސިލްގެއްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ހަ    2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭްނ 

 

 

  ނަރުދަމާގެއަސާސީފަސޭހަތައްރައްޔިތުންނަށްހޯދައިދިނުން: 2ޕޮލިސީ

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

އެވެ. ންދަހި ނަޖިސްފެން ރަށުތެރޭގެ ވަކި ހިސާބަކަށް ނަޖިސްނަގަން ޖެހެއެވެ. އަދި  ގެ ގޯތި ތެރެއިންގޭގޭ 

 ނިޒާމަކީ މިހާރު ހުރި ނަރުދަނާ ރައްކާތެރިގޮތުގައި ނަޖިސް ނައްތާ ނުލެވެއެވެ. ރަށުގައި  އެހެންކަމުން 

 ނދަގޫ ނިޒާމެކެވެ.ހަރަދު ބޮޑު ހިންގަން އު މައްސަލަތައް ގިނަ ހައްލުކުރަން އުނދަގޫ ނިޒާމެކެވެ. ހަމައެގޮތުން 

ސިސްޓަމްތަށް  ނަރުދަމާގެ ހަމައެގޮތުން މިހާރުއޮތް ރަށުގެ ސިއްޙީ ގޮތުން އެންމެ ރައްކާތެރިނިޒާމެއް ނޫނެވެ.

  ބަދަލުކުރަން ޖެހެއެވެ. 



   ިއާދރީ ަކއުްނސިލްގެ އްުދންމަީތ ކަލަިއދޫ ހަ    2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭްނ 

 

 

 ހޯދައިދިނުން  ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަތައް އަސާސީ ނަރުދަމާގެ: 2 ޕޮލިސީ

 

 ޓާގެޓްތައް:

  ޅާލެވުން.ގުއިްނސައްތަ ގެތަކަްށ ނަރުދަާމ ެނޓްޯވކް އެޅި  95ވަަނ އަަހރުގެ ނިޔަލަްށ އަލަްށ އާާބދުވާ ސަރަހައްދުގެ ގެތަކުގެ  2024:  2.1ޓާގެޓް 

  ގްރޭޑް ކުރެވެމުން ގެންދިޔުން.އިންސައްތަ ެގތަކަްށ ޮހޅިލައިންއެޅި އަހަރުްނ އަހަރަްށ އަޕް 95އަލަްށ އާބާދުާވ ެގަތކުގެ  ވަަނ އަހަުރން ެފށިގެން  2024: 2.2ޓާގެޓް 

  ވަަނ އަހަުރން ެފށިގެްނ އަލަްށ އާބާދުާވ ެގަތކަށް ބޭނުންާވ ސެޕްޓިކްޓޭންްކ ޮކންމެ ގެއަކަްށ ިލބެންހުރުން. 2024: 2.3ޓާގެޓް 

  

20 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 
ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
އަލަްއ އާާބުދވާ  :2.1ސްޓްރެޓަޖީ 

 ނަރުދަާމ ނެޓްވޯކް ސަރަހައްދުގެ ގެތަކަށް 
  އެޅިފައި އޮތުން.

މަރުކަޒީ ސަުރކާރާއި  :2.1.1ހަރަކާތް 

 ކޯޑިނޭޓްކުރުން.

  

ލް ކައުންސި ރަށު   ×  ފެނަކަ 

ރަށުގަިއ ޤާިއމް  :2.2ސްޓްރެޓަޖީ 
 ޑްކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާެގ ނިޒާްމ އަޕްގުރޭ

  ކުރަމުންދިޔުން.

މަރުކަީޒ ސަރުކާރާއި  :2.2.1 ހަރަކާތް
  ކޯޑިނޭޓްކުރުން.

  

ކައުންސިލް  ރަށު × × ×  ފެނަކަ 

ށް ބޭނުންާވ ނަރުދަމާއަ :2.3ސްޓްރެޓަޖީ 

  ރުން.ސެޕްޓިކް ޓޭންްކ ރަށުްނ ލިެބްނ ހު

މަރުކަީޒ ސަރުކާރާއި  :2.3.1ހަރަކާތް 
 ކޯޑިނޭޓްކުރުން.

  

  

ކައުންސިލް  ރަށު × × ×  ފެނަކަ 

 



  ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭްނ 

 

18 
 

info@kalaidhoo.gov.mv      6800730  

 

  ދިނުން. ދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް: 3ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

އިންޖީނުގޭގައި ޑީސަލް ރައްކާކުރުމަށް ބޭނުންކުރަނީ ޕްލާސްޓިކް ކަޅުހަމެވެ. މިރަށުގައި އަލައް އާބާދުވާ ޖާގާގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑެވެ. އިންޖީނުގޭގެ 

ހަކަތާގެ ސޯލާ ސިސްޓަމާއި ބެޓެރީ ސޯލާ ޕީވީ   )ސަތޭކަ ކވ.(ހަތަރު  400KV  އެގޮތުންހަމަ ކަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓް ނެޓްވޯކް އެޅިފައިނެތެވެ. ގެތަ

 ފަރާތުން  އެކަމުގެ ސަބަބުން އާއްމުންގެވެފައި ހައްދަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދަކަށް ރައިންޖީނުގެ ހުރި ސަ  ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.ބެކަޕް ޤާއިމްކުރުމަށް

      ޕަވަރ ސްޓޭޝަންގެ ބިން ކަނޑައަޅައި ބިން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައެވެ. ސެންޓްރަލް މިހާރުވަނީ އަދި ލިބެއެވެ. ކައުންސިލަށް  ޝަކުވާ



   ިއާދރީ ަކއުްނސިލްގެ އްުދންމަީތ ކަލަިއދޫ ހަ    2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭްނ 

 

 

  ފޯރުކޮްށދިނުން  ަރއްޔިތުންނަށް  ހަކަތަ ކަަރންޓާއި  ގޮެތއްަގއި  އިތުާބރުހިފޭ  އަދި  ދެމެހެްއޓެެނވި  :3ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

  ން.މަސައްކަތް ކުރު އިްނ ކަރަންްޓ އުފެއްދުމުެގ ނިޒާމުެގ އަމަލީ މަސައްކަތް ަރށުގައި ެފުށމުގެހަކަތަވަަނ އަހަުރ ނިމުެގ ކުރިްނ ސޯލާ  2022: 3.1ޓާގެޓް 

  ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުން. ސްޓޯރޭްޖ ކާތެރި ލެހެއްޓޭެނ ރައްއެކަށީެގންާވ ވަރަށް ަރުށގައި ތެޔޮ ރައްކާކޮްށ ބެވަަނ އަހަުރ ނިމުމުެގ ކުރިްނ ރަށުެގ އިންީޖނުގެއަށް  2023: 3.2ޓާގެޓް 

  .އިމްކުރުންޤާ ނެޓްވޯކެއް ކަރަންޓް  ފެންވަރުގެ ޒަމާނީ  ންވާ އެކަށީގެ ޙިުދމަތްދިނުމަށް ވަަނ އަހަުރގެ ނިޔަލަްށ ރަށުެގ ގެތަކަްށ  2023: 3.3ޓާގެޓް 

  .މަސައްކަތްކުރުން އަވަްސކުރުމަށް މަސައްކަތް )އިންޖީނުގޭގެސެންޓްރަލް ޕަވަރ ސްޓޭަޝން ( އިމާރާތްކުރާ އަލައް ވަަނ އަހަުރގެ ނިޔަލަްށ  2022 :3.4ޓާގެޓް 

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

 ތަންފީޒު
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް

 ހަކަަތ ިނޒާމުގެ އަމަލީ ލާސޯ: 3.1ސްޓްރެޓަޖީ 
  ން.މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރު

ންސިލާއި ރައްޔިތުން ކައު :2.1.1ހަރަކާތް 
 ހިމެނޭގޮތަްށ ކޮމެޓީއެްއ އެކުލަވަިއލުން.

ކައުންސިލް  ރަށު     ×  
ންވަޔަރަންމަންޓް އެ

 މިނިސްޓްރީ

އެކަށީެގންވާ ވަރަށް  :3.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ލެހެްއޓޭނެ ރަށުގައި ތެޮޔ ރައްކާކޮށް ބެ

ސިސްޓަމެއް ރަށުގަިއ ސްޓޯރޭޖް ރައްކާތެރި 
  ޤާއިމްކުރުން. 

ކައުންސިލް  ރަށު    ×   ކޯިޑނޭޓްކުރުން.ފެނަކައާއި : 2.2.1 ހަރަކާތް އެންވަޔަރަންމަންޓް  
 މިނިސްޓްރީ

ޙިދުމަތްިދނުަމށް : 3.3ޓްރެޓަޖީ ސް
ޓް އެކަށީގެންވާ ޒަމާީނ ެފންވަރުގެ ަކރަން

  ނެޓްވޯކެއް ރަށުގަިއ ޤާއިމްކުރުން.
ކައުންސިލް  ރަށު    ×   . ފެނަކައާިއ ކޯޑިނޭޓްކުރުން : 2.3.1ހަރަކާތް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  

 މިނިސްޓްރީ



  ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭްނ 
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އަލަްއ އިމާާރތްކުރާ : 3.4ސްޓްރެޓަޖީ 
 )އިންޖީނުގޭގެސްޓޭަޝން (ސެންޓްރަލް ޕަވަރ 

  .މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

އި ރައްޔިތުްނ ކައުންސިލާ:  2.3.1ހަރަކާތް 
  ހިމެނޭގޮތަްށ ކޮމެޓީއެްއ އެކުލަވަިއލުން.

  
ކައުންސިލް  ރަށު    × ×  

އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 މިނިސްޓްރީ



   އިދާރީކައުންސިލްގެއްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ހަ    2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭްނ 

 

 

  ޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނި: 4ޕޮލިސީ

  

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ކް ފުޅިއާއި ދަނގަޑުގެ ޕްލާސްޓިހަމައެގޮތުން  ޤާއިމްވެފައިނެތެވެ.ރަށުގައި ނެޕީ ފަދަ ތަކެތި ނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމެއް 

 މިރަށުގައި ބަދިގޭގެ ކުނި ނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމެއްބާވަތްތައް ނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައިނެތެވެ. 

ޒާމެއް ވޭނެ ނިތަންފީޒްކުރެ އުސޫލު  އުކާލުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާކުނި އަދި ވެފައިނެތެވެ. ޤާއިމް

 ޤާއިމްކުރެވިފައިނެތެވެ. 

 



   ިއާދރީ ަކއުްނސިލްގެ އްުދންމަީތ ކަލަިއދޫ ހަ    2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭްނ 

 

 

  : އެކަށީެގންާވ ގޮތެްއގަިއ ުކިނ ަނއްތާލާނެ ނިޒާމެްއ ގާއިމްުކރުން 4 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

  ވާ ފުރިހަަމ ތަމްރީްނ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންުގން.ޒަފުްނނަށް ރައްކާތެރިގޮތުގަިއ ރަށުގަިއ އުފެދޭ ކުިނނައްތާލުމަްށ އެކަށީގެން ކޮންެމ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކުނިކޮށިެގ މުވައް:  4.1ޓާގެޓް 

  އިމްކުރުން.ޑަސްބިްނ ބޭުނންާވ ފަރާތަކަށް ފަސޭހައިން ޑަސްބިްނ ލިބޭެނ އިންތިޒާމެްއ ކައުންސިލުަގއި ޤާވަަނ އަހަުރން ެފށިގެްނ  2024: 4.2ޓާގެޓް 

  މްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންުގން.މަށް އެަކށީގެންާވ ފުރިހަަމ ތަ ފަނާާވ ޒާތުެގ ކުނިްނ ކާްދ ހެދުކޮންެމ އަހަރަުކ ެއއްފަހަރު ކުނިކޮށިެގ މުވައްޒަފުްނނަށް : 4.3ޓާގެޓް 

  ްނގުން.މަށް ޕްރޮގްރާމެއް ހި ކުރުއުސޫލުތަކަްށ ރައްޔިތުްނ ހޭުލންތެރި ކުނިނަްއތާލުމަްށ ހެދިފަިއވާކޮންެމ އަހަރަުކ ެއއްފަހަރު : 4.4ޓާގެޓް 

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 
ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
 ރައްކާތެރިގޮުތގައި :1.4ސްޓްރެޓަޖީ 

    ރަށުގައި އުފެޭދ ކުިނ ނައްާތލުން. 
 އްޒަފުންނަށް ުކނި ޮކށީގެ ުމވަ: 1.1.4ހަރަކާތް 

 ޓްރޭނިންގ ދިނުން.
 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×

 

ކައުންސިލުްނ  :4.2 ސްޓްރެޓަޖީ
ޑަސްބިން ިލބޭެނ އިންތިޒާމެްއ 

   ހަމަޖައްސައިދިނުން. 

ގޭގެައށް ޑަްސބިްނ ލިޭބނެ : 1.2.4ހަރަކާތް 
  އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.

 ރަށު ކައުންސިލް  × × ×  
 

ޒާތުެގ ަފނާާވ : 4.3ސްޓްރެޓަޖީ 
  ކުނިން ކާްދ ހެުދން. 

 ކުިނ ކޮށީެގ ުމވައްޒަފުންނަށް  :4.3.1ހަރަކާތް 
  ޓްރޭނިންގ ދިނުން.

 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×
 

 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × × ން.ރައްޔިތުްނ ޭހލުންތެރިކުރުވު :4.3.2ހަރަކާތް 
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ކުިނނައްތާލުަމށް : 4.4 ސްޓްރެޓަޖީ
އްޔިުތން އުސޫލުތަކަްށ ރަ ހެދިފައިވާ

   ހޭލުންތެރިކުރުވުން. 
 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×  ެލޓް ބެހުން.ގޭގެއަްށ ީލފް :4.4.1ހަރަކާތް 
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  މަގުހެދުމާއި މަގުމަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.: 5ޕޮލިސީ

  

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން  އްކުރާ ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސައިޓް ވެހިކަލްތަމަގުތަށް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންޅުހެދި ހަލާކުވެފައެވެ. ވަވަނީ މަގުތަށްރަށުގެ 

ގުތަށް އޮންނަނީ ރަށުގެ މަ ނުވެއެވެ. އަދި ރަށުގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅިފައެއްގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދު ތަކުގެ މަގުތަށް ކެނޑިފައެއް ނުވެއެވެ. 

  ގޮސްފައިވެއެވެ. ކޯޒްވޭގެ މަސައްކަތްކަތް ނުފެށި ދިގުލައިގެން ރޭގަނޑު އަނދިރި ކޮށެވެ. އަދި
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  ަމގުެހދުމާިއ މަުގ މަރާމާތުކޮްށ ބެލެެހއްޓުްނ. : 5 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

  މަގުތަކުގަިއ ހެދޭަވޅުތަކަށް ފަސްއަޅައި އެއްވަރުކޮްށ ރީތިކުރުން.:  5.1ޓާގެޓް 

  އި، މަސައްކަތް ކުަރންފަާށ ގޯތިތަކަްށ ފަސޭހަާވނެހެްނ މަގުތަކާިއ ގޯޅުތައް ެކނޑުން.އަލަްށ ދިރިއުޅެްނ ފަށާ ޯގތިތަކާ: 5.2ޓާގެޓް 

  ނީ ެފންވަރަްށ ތަރައްޤީކުރުން.ބޮޑެިތ މަގުތަުކގައި ތާރުއަޅައި ލަިއޓްޖަހައި ޒަމާ ވަަނ އަހަރުގަިއ  2023ލ. ކަލައިޫދ ދަނިބދޫ ކޯޒްވޭ ޕްރޮޖެކްޓާއިއެުކ : 5.3ޓާގެޓް 

  ޕަބްލިްކ ވޯކްސް ަސއިޓް ވެހިކަްލތައް މަރާމާތުކުރުން. އަހަުރގައި ޕަބްލިްކ ވޯކް ޚިދުމަްތ ެފށުަމށް މިރަށުެގ ވަނަ  2022 :5.4ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
ޅައި މަުގތަކަްށ ެވލިއަ :5.1ސްޓްރެޓަޖީ 
     އެއްވަރުކުރުން

ަޕބްލިކް ވޯްކ ސައިޓާއި : 5.1.1ހަރަކާތް 
 ކޯޑިނޭޓް ކުރުން.

× × × × × 
 ރަށު ކައުންސިލް 

 ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ 
އޮތޯރިޓީ  ގަވާމަްނޓް  ލޯކަލް  

އަލަްށ ދޫކުެރވޭ  :5.2 ސްޓްރެޓަޖީ
 ގޯތިތަކާއި އަަލށް ާއބާދުާވ ސަރަހައްދުގެ

  މަގުތަކާއި ގޯޅިތަްއ ކެނޑުން.

ައލަްށ މަގުކަނޑަންޖެހޭ : 5.2.1ހަރަކާތް 
  . އްދު ވަކިކުރުންސަރަހައްދުތަކުގެ އިންސަރަހަ

 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×
 ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ 

 

މަުގތަކަްށ ވެިލއަޅާއި : 5.2.2ހަރަކާތް 
  .އެއްވަރުކުރުން

 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×
 ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ 

ިތ މަގުަތކުގައި ބޮޑެ: 5.3ސްޓްރެޓަޖީ 
ތާރުއަޅައި ލައިޓްޖަހަިއ ޒަމާީނ 

 ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުން.

މަރުކަޒީ ސަުރކާރާއި  :5.3.1ހަރަކާތް 
  ކޯޑިނެޓް ކުރުން.

 ރަށު ކައުންސިލް  × × ×  
 ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ 
 ލޯކަލް ގަވާމަްންޓ އޮތޯރިޓީ 
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ޕަްބލިކް ވޯްކސް : 5.4ސްޓްރެޓަޖީ 
މާތުކުުރން.ސައިޓް ވެހިކަލްތަްއ މަރާ  

މަރުކަޒީ ސަުރކާރާއި  :5.4.1ހަރަކާތް 
  ކޯޑިނެޓް ކުރުން.

  × × × 
 ރަށު ކައުންސިލް 

 ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ 
 ލޯކަލް ގަވާމަްންޓ އޮތޯރިޓީ 
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  ބަނދަރާއި ފާލަމާއި ފެރީޓާމިނަލް ފަދަ ތަންތައް ހަދައި ބެލެހެއްޓުން. : 6ޕޮލިސީ

  

 މިހާރުގެ ހާލަތު

އަދި ރަށުގެ ތިކަން ވަރަށް ބޮޑެވެ. ގެ ޖާގައިގެ ދަބަނދަރު ށް ބޭނުންކުރުމަށްއެކިއެކި ބޭނުންތަކަ ގެ ޖާގަ އެކަށީގެންވާވަރަށް ވުރެ ކުޑައެވެ. ބަނދަރު ރަށުގެ 

ރަށުގެ ނެތެވެ. މް ކުރެވިފައި އް ގާއިއަދި ރަށުގައި ފެރީޓާމިނަލްއެދޯނިފަހަރު ބީހެއެވެ.  ބަބުންބަނދަރު ބޭނުންކުރެވޭ ވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ތިލަވެފައިވުމުގެ ސަ

 އެވެ. މަރާމާތުކުރަންޖެހިފަބަނދަރުއޮތީ 
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  ބަނދަރާއި ފާލަމާއި ފެރީޓާމިނަްލ ފަދަ ތަންތައް ހަދައި ބެލެހެއްޓުްނ.: 6 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

ޭހ މުވައްސަސާތަކާއި ޯކޑިނޭޓްކޮށް ނދަރުބޮުޑ ކުރުމަްށ ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެމާިއ ބަީނ ހިދުމަްތތައް ިލބޭެނ ބަނދަރެއް ހެދުއެކަށީގެންާވ ޒަމާވަަނ އަހަރުގައި  2022: 6.1ޓާގެޓް 

  މަސައްކަތް ކުރުން.

  .ރައްކާކުރާެނ ސްޓޯޭރޖެއް ހެދުން އާއެކު މުދާފެރީޓާމިނަލް ވަަނ އަހަުރގައި މިރަށުގަިއ ހަާދ  2022: 6.2ޓާގެޓް 

  .ފީޒުކުރުންިއ ަތންހަދަބަނދަުރ ބަަލހައްޓާެނ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެްއ ރިކޮށްގެން ބައިވެ ވަަނ އަހަުރގައި ކަމާއިގުޅޭ ފަރާްތތައް  2022: 6.3ޓާގެޓް 

20 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

ނީ އެކަށީެގންވާ ޒަމާ :6.1ސްޓްރެޓަޖީ 
  ރެްއ ެހދުން.ހިދުމަތްތަްއ ލިޭބނެ ބަނދަ

 މަރުކަީޒ ސަރުކާރާ ކޯޑިނޭޓް : 6.1.1ހަރަކާތް 
 ރަށު ކައުންސިލް      × ކުރުން.

 ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ 
 ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ާއއެކު ފެރީޓާިމނަލް :6.2 ސްޓްރެޓަޖީ
  .މުދާރައްކާކުރާނެ ސްޓޯރޭޖެއް ހެުދން

 މަރުކަީޒ ސަރުކާރާ ކޯޑިނޭޓް : 6.2.1ހަރަކާތް 
ރުން. ކު  ރަށު ކައުންސިލް      × 

 ޕްލޭނިންގ ިމނިސްޓްރީ
އޮތޯރިޓީ  ގަވާމަްނޓް  ލޯކަލް  

ބަނދަުރ ބަަލހައްޓާެނ : 6.3ސްޓްރެޓަޖީ 
 ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެްއ ގާއިްމ ކުރުން.

ބަނދަުރ ސަރަހައްދު ބޯޑް  :6.3.1ހަރަކާތް 
 ރަށު ކައުންސިލް      ×  ޖެހުން.

 

ާޓެނ ަބނދަރު ބަލަހައް :6.3.2ހަރަކާތް 
 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×  މުވައްޒަފުންލުން. 

 

 މުގެރުއޮޑިވެރިން ޭހލުންތެރިކު :6.3.3ހަރަކާތް 
 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×  ޕްރޮގްރާމް ރާވާ ހިންގުން. 
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  ގަބުރުސްތާން ބެލެހެއްޓުން. : 7ޕޮލިސީ

  

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ވެފައެވެ. ރަށުގައި ބޭނުންކުރާ ގަބުރުސްތާންވަނީ ވިނަރޭނިފައި ނެތުމާއި އެކު  ވަށާފާރުނާއި ސަބަބުން  ގަބުރުސްތާން ބަލަހައްޓާނެ މުވައްޒަފުން ނެތުމުގެ

ރުސްތާން ސަރަހައްދަކީ ވަރަށް ގުއަދި ބަ ނެތެވެ. ނުގައި ކަރަންޓްގެ އަލިކަމެއް އަދި ގަބުރުސްތާން ވެ. ކަނޑައެޅިފައި ނެތެ ގެ އިން ސަރަހައްދު ގަބުރުސްތާނު

  ގިރާ ސަރަހައްދެކެވެ. ބޮޑަށް އުދައަރާ
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  ަގބުރުސްތާން ބެެލހެއްޓުން.: 7 ޕޮލިސީ

 

 ޓާގެޓްތައް:

  .ވިަނނޮޅައި ސާފުކޮްށ ބެލެހެއްޓުންގަބުރުސްތާްނ ިވނަވިޔަނުދީ :  7.1ޓާގެޓް 

  .ގަބުރުސްތާްނ ވަށާފާުރ ރޭނުންވަަނ އަހަުރގެ ނިޔަލަްށ ރަށުެގ  2023: 7.2ޓާގެޓް 

  .ބެހެއްުޓން ގަބުރުްސތާނުގައި ހަމަކޮށްފައި  ސާމާނު  ޭބނުްނވާ ވަޅުކޮނުމަށް ުރން ެފށިގެްނ ވަަނ އަހަ 2022: 7.3ޓާގެޓް 

  ރޭގަނުޑ ގަބުރުސްާތން އަލިކޮްށފައި ބެލެހެއްުޓން.ވަަނ އަހަުރގެ ނިޔަލަްށ  2023 :7.4ޓާގެޓް 

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
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 20
24
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 20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

 ތަންފީޒުކުރުމަށް
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
ަގބުރުސްތާްނ  :7.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ވިނަނޮޅައި ސާފުކޮްށ 
  ބެލެހެއްޓުން 

ަގބުރުސްތާްނ ސާފުކޮށް : 7.1.1ހަރަކާތް 
ނެގުން. ބަލަހައްޓާެނ މުވައްޒަފަުކ    ރަށު ކައުންސިލް  × × × × × 

ގަބުރުސްތާްނ  :7.2 ސްޓްރެޓަޖީ
  ވަށާފާރު ރޭުނން 

 މަރުކަީޒ ސަރުކާރާ ކޯޑިނޭޓް : 12..7ހަރަކާތް 
 ލޯކަލް ގަވާމަްންޓ އޮތޯރިޓީ  ރަށު ކައުންސިލް     ×  ކުރުން.

  .އެީހ ހޯދުން އެހީޭދ ފަރާްތަތކުގެ :7.3.1ހަރަކާތް 
 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×
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ވަޅުކޮނުމަްށ : 7.3ސްޓްރެޓަޖީ 
ބޭނުންާވ ސާމާުނ ހަމަކޮށްފަިއ 
 ގަބުރުސްތާނުގައި ބެހެއްޓުން.

ބެލެހެއްޓުމުެގ ތަެކތި ހޯދައި  :7.3.2ރަކާތް ހަ
ޒަފާ ކަންކަން ބަގުރުސްތާްނ ސާފުކޮްށ ަބލަހައްާޓ މުވައް

  ހަވާލުކުރުން. 

 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×
 

ރޭގަނުޑ : 7.4ސްޓްރެޓަޖީ 
ގަބުރުސްތާން އަލިޮކށްފަިއ 

  ބެލެހެއްޓުން.

 ަގބުރުސްތާނުަގއި ލައިޓްޖެހުމާއި  :7.4.1ހަރަކާތް 
އި ންޓް ިލބޭެނ ފަސޭހަގޮްތތަކެއް ގާއިމްކުރެވިފަކަރަ

  ހުރުން. 

× × 

   
 ރަށު ކައުންސިލް 
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  މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން. : 8ޕޮލިސީ

  

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ސްކިތުން ބޭރުގައި ސްކިތްފުރި މި މި  އަދި މިސްކިތްތަކުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުރުމުގެ ސަބަބުންވެ. މަރާމާތުކުރަން ޖެހިފައެވަނީ ރަށުގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއް 

މިސްކިތްތަކުގެ  ކައުންސިލާއިވަނީ މަރާމާތު ކުރަންޖެހިފައެވެ. ރާ އިސްކުރުބަރިއާއި ފާޚާނާތަށް މިސްކިތުގެ ވުޟޫކު ނަމާދުކުރަން ޖެހެއެވެ.

ފައިނެތެވެ. ދެވިކަތާއިގުޅޭ މައުލޫމާތު އްޒަފުންނަށް މަސައްއެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި މިސްކިތްތަކުގެ މުވަމެދު އޮންނަ ގުޅުން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުންނާއި

ތަކުގައި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން އަދީ މީގެއިތުރުން މިސްކިތްގާއިމް ކުރެވިފައެއް ނެތެވެ. ރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ރަނގަޅު ސައުންޑް ސިސްޓަމްތައް ގާއިމް 

ން ގޮސް އަމަލީ ހައްލެއް  ދިގުދެމިގެ ރުމާއި ކަރަންޓް މައްސަލަތައް ހައްލު ނުކުރެވި ހުދަތިކަން  ފެންލިބުމުގެ  ށްރަށުގެ މިސްކިތްތަކަ ވަރަށް ބޮޑެވެ. 

 ލިބިފައިނެތެވެ. 
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  މިސްކިތްަތއް ބެލެހެއްޓުްނ.: 8 ޕޮލިސީ

 

 ޓާގެޓްތައް:

     ަހމަޖެއްސުން.ބަރާބަރަްށ މިސްކިްތތަކުގެ މަރާމާތުތަްއ ކުރުމާިއ އެކަންކަން ބެލެހެއްޭޓެނ އިންތިޒާްމ : 8.1ޓާގެޓް 

  ެހއްޓުން.ބެެލހެއްޓުމަްށ ކޮމިީޓ އެކުލަވައިލަ ަމސައްކަތްތައް ފުރިހަމައަްށ ެބލެ މަސައްކަތްތައް  ގެމިސްކިތު އިމާރާތްކުރާ  އަލަށް : 8.2ޓާގެޓް 

  ބެލެެހއްޓުން. ހަރުދަނާޮގތެއްގައިއިންިތޒާމްކޮށް  މަސައްކަތްތައް  މުަވއްޒަފުންގެ މިސްކިތްތަކުގެ : 8.3ޓާގެޓް 

  

20 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ
22
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
ބަރާބަރަްށ  :8.1ސްޓްރެޓަޖީ 

މިސްކިތްތަކުގެ މަރާމާތުތަްއ 
ކުރުމާއި އެކަންކަްނ ބެލެހެްއޓޭެނ 

    އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

ްތތަކުގެ މަރާމާތުތަްއ މިސްކި: 8.1.1ހަރަކާތް 
 ކުރުން.

 
  އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×

ގައި ސައުންޑް މިސްކިްތތަކު: 8.1.2ހަރަކާތް 
 ސިސްޓަމްތައް ގާއިމްކުރުން. 

 ރަށު ކައުންސިލް      ×
 

އަލަްށ  :8.2 ސްޓްރެޓަޖީ
ގެ އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތު

  އް ބެެލހެއްޓުން.މަސައްކަތްތަ

 ާއންމު ރައްިޔތުން ހިމެޭނ ގޮތަށް : 8.2.1ކާތް ހަރަ
ުލން.ބެކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލަިއ މަސައްކަތް ިހންގާގޮްތ   

 ރަށު ކައުންސިލް     × ×
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: 8.3ސްޓްރެޓަޖީ 
މިސްކިތްތަކުގެ މުވައްޒަފުންެގ 

 މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި 
 ބެލެހެއްޓުން. 

ކުރާ ބަރާބަރަްށ މުަވއްޒަފުން :8.3.1ހަރަކާތް 
  މަސައްކަތްތައް ބެުލން.

 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×
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   ލެހެއްޓުން. ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތަށް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެ: 9ޕޮލިސީ

  

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ގެ މަގުތަކުގައި ށް ގިނައެވެ. ރަށު ފަޅުގޯތިތަ ލެހެއްޓެމުން ނުދެއެވެ. އަދި ރަށުގައިސާފުކޮށް ބަ އްޗާއި ގުޅިފައިވާ މަގުތައްގޯ ގޯއްޗާއި، ގޯތިތަކުގެ ވެރިން

ށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ވެސް ބޮޑެވެ. މަގުތަ ގިނަވަޅުތައް ހެދި ޗަކަ ވެފައިހުރެއެވެ. ރަށަކީ ބިންބޮޑުރަށަކަށްވެފައި މީހުން ދިރިނޫޅޭ ސަރަހައްދު

 ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ހެދިފައި ބިންތައް ބެހެއްޓިފައެއް ނުވެއެވެ. ރަށުގެ މަގުތަށްކުގައި ޑަސް ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަ ސަރުކާރުން ލިބޭއެހީ ކުޑައެވެ. 

 ލިބެއެވެ. ވެ. މަގުހަދާ ސައިޓްގެ އެހީތެރިކަން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ނު ނެތެވެ. ހާއްސަކޮށް ރަށުގެ ބޮޑުމަގުގައި ތާރުއެޅިފައެއް ނެތެ 
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  ތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.  ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތަށް ާސފު: 9 ޕޮލިސީ
 

 ޓާގެޓްތައް:

  ލ. ކަލައިޫދ އަީކ ހިތްފަސޭހަ އަިދ ގަވާއިދުްނ އިުޖތިމާއީ ސަރަހައްދުތަްއ ސާފުތާހިުރކޮށް ބަލަހައްާޓ ރަށަކަށްުވން.: 9.1ޓާގެޓް 

  ހިންގުން.މަދުވެގެްނ އަހަރަުކ އެއްފަހަުރ ރަށުެގ ގޮނޑުދޮށާިއ ހޭޅި ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް : 9.2ޓާގެޓް 

  ލ. ކަލައިޫދ ދަނިބދޫ ކޯސްވޭ ޕްރޮޖެޓާިއ ގުޅުވައިގެން ބޮޑުމަގުގައި ތާރުއެޅުން.: 9.3ޓާގެޓް 

  

20 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 
ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
މަުގތަކާއި  :9.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ރަހައްދުތަްއ ތިމާއީ ސައިޖު
  ސާފުކުރުން.

 

މަުގތަކާއި އިުޖތިމާއީ : 9.1.1ހަރަކާތް 
 ސަރަހައްދުތަކުގައި ޑަސްބިން ބެެހއްޓުން. 

 ރަށު ކައުންސިލް     × ×
އަންހެނުްނ ކުރިއަރުވާ 

 ކޮމިޓީ
ކަުއންސިލުން އިޖުތިމާއީ : 9.1.2ހަރަކާތް 

އުންސިލް ރަށު ކަ × × × × ×  ސަރަހައްދުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެްއޓުން.  
އަންހެނުްނ ކުރިއަރުވާ 

 ކޮމިޓީ

ރަށުެގ ބޮޑެިތ  :9.2 ސްޓްރެޓަޖީ
  މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުން. 

 މަރުކަޒީ ސަރުކާރާއި ކޯޑިނޭޓްކުރުން.
 ރަށު ކައުންސިލް     × ×

 ޕްލޭނިންގ ިމނިސްޓްރީ
 ލޯކަލްގަވަމަންްޓ އޮތޯރިޓީ 

ޮގނޑުދޮށާއި ހޭޅީ  :9.3ސްޓްރެޓަޖީ 
   ސާފުކުރުން.

ގޮނޑުޮދށާއި ޭހޅި ސާފުކުރުމުގެ  :9.3.1 ހަރަކާތް
 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×  ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. 

އަންހެނުްނ ކުރިއަރުވާ 
 ކޮމިޓީ
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ފަުޅ ގޯިތތަކާއި  :9.4ސްޓްރެޓަޖީ 
ގޯތިތަކާއި ގުޅިފައިާވ މަގުތަްށ 

 ސާފުކޮށް ެބލެހެއްޓުން. 

ފަުޅ ގޯތިތަކާިއ ގޯތިތަކުެގ  :9.4.1ހަރަކާތް 
 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×  ކުރުން. ާސފުނާއި ކޯޑިނޭްޓ ކޮށްެގން ވެރިން

އަންހެނުްނ ކުރިއަރުވާ 
 ކޮމިޓީ
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   މަގުހެދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން: 10ޕޮލިސީ

  

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ވިއްސާރަ މޫސުންތަކުގައި މަގުތަކުގައި . ނުވެއެވެ ލައިޓްޖެހިފައިތުމާއި . އަދި ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅިފައި ނެ މަގުތަށްހުރީ ވަޅުހެދި ހަލާކުވެފައެވެރަށުގެ 

ގުހަދާ ސައިޓުގައި ބޭނުންކުރާ އަދި މަ  މަގުހަދާ ސައިޓްގެ އެހީތެރިކަން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ނުލިބެއެވެ.ފެންބޮޑުވެ ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމަށް ދަތިވެއެވެ. 

ތްބަލައި ޒިންވާނެ ފަރާތެއް ގޮތްތައް ވަނީ އެއްކޮށް ހުއްޓިފައެވެ. މަގުހެދުމުގެ ކަންކަން ހިނގާ ނުހިނގާ ވެހިކަލްތައް ހަލާކުވެފައި ހުރުމުން މަސައްކަ 

 ނެތެވެ.
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  މަގުހެުދާމއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެްއޓުން: 10 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

  .ވޯކްްސ ސައިޓް ވެހިކަލްތަްއ މަރާމާތުކުުރން ޕަްބލިކްވަަނ އަަހރުގައި ޕަބްލިްކ ވޯކް ޚިދުމަްތ ެފށުމަށް މިަރށުގެ  2022: 10.1ޓާގެޓް 

  ވަަނ އަަހރުގެ ނިޔަލަްށ ލައިްޓ ޖެހިފަިއނުާވ މަގުތަކުގަިއ ލައިްޓ ޖެހުން. 2022 :10.2ޓާގެޓް 

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

މަގުހަާދ ޔުނިޓްގެ  :10.1ޓަޖީ ސްޓްރެ
 ހިންގުްނ ހަރުދަާނ ކުރުމާއި ވެހިަކލްތައް

  މަރާމާތުކުރުން.

 މަރުކަޒީ ަސރުކާރާއި ކޯޑިނެޓް: 10.1.1ހަރަކާތް 
 ކުރުން. 

 ރަށު ކައުންސިލް      ×

  ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ 
  ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ 

  ރަީއސުލް ޖުމްޫހރިއްާޔެގ އޮީފސް 

ލަިއޓްޖެހިަފއިނުވާ  :10.2 ސްޓްރެޓަޖީ
ރަހައްދު ތަކާއި އިޖުތިމާއީ ސަ

  މަގުތަކުގައި ލައިޓްެޖހުން.

 އިޖުތިމާީއ ސަރަހައްދުތަކުގައި: 10.2.1ހަރަކާތް 
 ރަށު ކައުންސިލް     × ×  ލައިޓްޖެހުން.

 

އަލަްށ ހަާދ މަގުތަކާއި : 10.2.2ހަރަކާތް 
 ރަށު ކައުންސިލް     × × ލައިޓްޖެހިފައިނުާވ މަގުތަކުގަިއ ަލއިޓްޖެހުން.

 

މަގު ދިްއަލއި : 10.3ސްޓްރެޓަޖީ 
ބެލެހެއްޓޭެނ ހަރުަދނާ ނިޒާމެއް 

   ތުން. އޮގާއިމްވެފައި 

ްށ ކަުއންސިލްގެ ތެރެއިްނ އެކަމަ :10.3.1ހަރަކާތް 
 ނޑައަޅައިގެން އެކަން ހާއްސަ ފޯކަލްޕޮއިންޓެްއ ކަ

  ބެލެހެއްޓުން. 

 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×
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އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ހިދުމަތްދޭނެ ތަންތަން ގާއިމްކޮށް : އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުތަކާއި 11ޕޮލިސީ

  ބެލެހެއްޓުން. 

  

 މިހާރުގެ ހާލަތު

އި ކާތެރިކަމާ ތެވެ. އިޖުތިމާއީ ރައްއެމަރުކަޒުގައި ބޭނުންކުރާނެ ވަސީލަތްތައް ނެނަމަވެސް  ވަނީ ނިމިފައެވެ. އިމާރާތުގެ މަސައްކަތްތައް އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު

އިތުރު ކެތި ބޭނުންކުރާ ޒުވާނުން ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑައެވެ. އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަސީލަތްތައް ރަށުގައި މަދެވެ. ޑުރަގާއި މަސްތުވާތަ

 ވެގެން ދެއެވެ. 
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  އިމްކޮށް ބެލެހެއްުޓން.ނެ ތަންަތްނ ގާ: އިޖުތިމާީއ މަރުކަޒުތަކާއި އިޖުިތމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ހިދުމަތްދ11ޭ ޕޮލިސީ

  

 ޓާގެޓްތައް:

  ބޭނުންާވ ވަސީލަްތ ޤާއިމްކުުރން.ގެ ނިޔަލަްށ އިޖްތިމާީއ މަރުކަޒަށް ރުވަަނ އަހަ  2022: 11.1ޓާގެޓް 

   އުސޫލުތަްއ ހަދަިއ ތަްނފީޒުކުރުންށްޭދެނ ހަރުަދނާއިޖުތިމާީއ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮާރތަކާއި ގުޅިގެްނ ދާވަަނ އަަހރުގެ ނިޔަލަްށ ކަމާއި ގުޭޅ އި 2022: 11.2ޓާގެޓް 

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 
ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
އިޖުތިމާއީ  :11.1ސްޓްރެޓަޖީ 

 ވަސީލަތްތަްއ ގާއިމް ށް ބޭުނންާވ މަރުކަޒަ
  ކުރުން.

 މަރުކަޒީ ަސރުކާރާއި ކޯޑިނެޓް: 11.1.1ހަރަކާތް 
     × ކުރުން.

 ރަށު ކައުންސިލް 
 ޔޫތު މިނިސްޓްރީ 

  
  ލޯކަލް ގަވަމަްންޓ އޮތޯރިޓީ 

އިޖުތިމާީއ  :11.2 ސްޓްރެޓަޖީ
ނާ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭެނ ަހރުދަ

  އުސޫލުތައް ހަދަިއ ތަްނފީޒުކުރުން

ކާތެރިކަން ރައް އިޖުތިމާއީ : 11.2.1ހަރަކާތް 
  ނުންާވ ދާއިރާތަްއ ދެނެގަުތން.ބޭ

× × × × × 
  ރަށު ކައުންސިލް 

ޅޭ ގުއިޖުތިމާީއ ރައްކާތެރިކަމާއި : 11.2.2ހަރަކާތް 
 × × × × ×  ހޭލުންތެރިކަމުެގ ޕްރޮގްރާމް ހިންުގން.

  ރަށު ކައުންސިލް 
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  : ކުޅިވަރުކުޅޭ އާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކްތައް ބެލެހެއްޓުން.12ޕޮލިސީ

  

 ހާރުގެ ހާލަތުމި

އްކަތް ކުރެވެމުން ދިޔަނަމަވެސް ސްޕޯޓްސް އެރީނަރގެ މަސައްކަތާއި، އިންޑޯ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓްގެ މަސައްކަތްވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުގެ މަސަ

ނުފެށިއޮތުމާއި ކުޅިވަރު ސައްކަތް . އައުޓްޖޯ ޖިމްގެ މަށުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ނެތެވެލަތްތައް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. ރަމަރުކަޒުގައި ބޭނުންކުރާނެ ވަސީ

ފުޓަސަލް ބެއެވެ. މިހާރު ބޭނުންކުރާ ކުޅޭ ތަންތަން މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ އެއްބާރުލުން ނުލި 

 ނެތުމުން އެދަނޑު އެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރަމުން ދިޔުން.  އަދި އިތުރު އެފަދަ ތަނެއް ދަނޑަކީ ކުޑަދަނޑަކަށް ވެފައި
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  : ކުޅިވަރުކުޅޭ އާންމު ދަނޑުތަކާިއ ބިންތަކާއި ޕާކްތައް ބެލެހެއްޓުްނ.12 ޕޮލިސީ

  

 ޓާގެޓްތައް:

  ށުން.ވަަނ އަަހރުގެ ނިޔަލަްށ ސްޕޯޓްސް އެރީާނ ނިންމާ ވަސީަލތައް ޤާއިމްޮކށް ިހދުމަތް ޭދންފެ 2022: 12.1ޓާގެޓް 

  .ޯހދުން ވަސީލަތްތައް  ޭބނުންވާ  ތަްނތަނަށް  ކުޅޭ ކުޅިވަރުވަަނ އަަހރުގެ ނިޔަލަްށ  2023: 12.2ޓާގެޓް 

  ވަަނ އަަހރުގެ ނިޔަލަްށ ރަށުގަިއ ކުޑަކުދިްނގެ ޕާކެއް ހެުދން. 2022: 12.3ޓާގެޓް 

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ރުމަށް ތަންފީޒުކު
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ  :12.1ސްޓްރެޓަޖީ 

 މަސައްކަތްތައް ނިންުމން.
މަރުކަޒީ ަސރުކާރާ ކޯޑިނޭޓް : 12.1.1ހަރަކާތް 
 ރަށު ކައުންސިލް      × ކުރުން.

 

ކުޅިވަރު ުކޅޭ  :12.2 ސްޓްރެޓަޖީ
  . ތަންތަަނށް ބޭނުންާވ ވަސީލަްތތަްއ ހޯދުން

މަރުކަޒީ ަސރުކާރާ ކޯޑިނޭޓް : 12.2.1 ހަރަކާތް
 ރަށު ކައުންސިލް     ×   ކުރުން.

 

ކުޑަކުދިންެގ  :12.3 ސްޓްރެޓަޖީ
 ޕާކްހެދުން. 

  ިބން ަކނޑައެޅުން.: 12.3.1ހަރަކާތް 
 ރަށު ކައުންސިލް      ×

 

މަރުކަޒީ ަސރުކާރާ ކޯޑިނޭޓް : 12.3.2ހަރަކާތް 
 ރަށު ކައުންސިލް      × ކުރުން. 
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 ކުޅިވަރުކުޅޭ ތަްނތަން  :12.4 ޓަޖީސްޓްރެ
 މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްުޓން 

ކުޅިވަރުކުޅޭ ތަންތަްނ : 12.4.1ހަރަކާތް 
 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × × ބެލެހެއްޓުމަްށ ހަރުަދނާ އުސޫލެްއ ހެދުން 

 

ޒުވާުނންނާިއ  :12.5 ސްޓްރެޓަޖީ
  މުޖުތަމައުގެ އެއްބާރުުލން ހޯދުން.

ކުޅޭ ތަންތަްނ ވަރުކުޅި: 12.5.1ހަރަކާތް 
މުހިންމުަކން ައންަގއިދީ  ބެލެހެއްޓުމުގެ 

 ހޭލުންތެރިކުރުމަްށ ޕްރޮގްރާމް ިހންގުން.
 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×

 

 ކުޅިވަރުކުޅޭ ތަްނތަން  :12.6 ސްޓްރެޓަޖީ
 ބޭނުންކުރާެނ އުސޫލު ހެދުން 

ތާވަލްަހދައި ތަންފީޒްކުރުން. : 12.6.1ހަރަކާތް   
ލް ރަށު ކައުންސި × × × × ×  
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  މުނިފޫހި ފިލުވުމާއިބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން. : 13ޕޮލިސީ

  

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ތްތެރިވާ ޖަމިއްޔާ ނެތުމާއި ނެތުމާއި، ހަރަކާ ފަދަ ތަންތަނުގެ ހިދުމަތް ލިބެން  ކެފޭ ހިތްހަމަ ޖައްސާލަން ތިބޭނެ ތަންތަން ނެތުމާއި، ސައިބާ  ރަށުގައި

 ތެވެ. ޓީވީ ހޯލެއް (ސިނަމާ) އެއް ނެއާންމުން ބޭނުންކުރާނެ އަދި ރަށުގައި އެވެ. ޚިދުމަތެއް ލިބެން ނެތެއިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުގެ 

  

  

  

  

  

  



  ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭްނ 

 

46 
 

info@kalaidhoo.gov.mv      6800730  

 

  : ުމނިފޫހި ފިލުވުމާއިބެހޭ ޚިުދމަްތތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.13 ޕޮލިސީ

  

 ޓާގެޓްތައް:

  .ޤާިއމްކުރުން ވަސީލަތް  ވާ ބޭނުން ނިންމާ  މަރުކަޒު އިޖްތިމާއީ  ނިޔަލަށް  އަަހރުގެ ވަނަ  2022: 13.1ޓާގެޓް 

  ހެުދން. ަތންތަން  ތިބޭނެ  ޖައްސާލަން  ހިތްހަމަ ސަރަހައްދެއްގައި  2ވަަނ އަަހރުގެ ނިޔަލަްށ ރަށުެގ  2022: 13.2ޓަގެޓް 

  

20 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 
ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
 މުނިފޫހިިފުލވުމާއި ބެހޭ  :13.1ޓްރެޓަޖީ ސް

 ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްިދނުން. 
މަރުކަޒީ ަސރުކާރާ ކޯޑިނޭޓް : 13.1.1ހަރަކާތް 

 ރަށު ކައުންސިލް     ×  ކުރުން
 

ސިނަމާ / ޓީވީ ޯހލް  :13.2ސްޓްރެޓަޖީ 
 ގާއިމްކުރުން

މަރުކަޒީ ަސރުކާރާ ކޯޑިނޭޓް : 13.2.1ހަރަކާތް 
ކައުންސިލް ރަށު      × ކުރުން  

 

  މަރުކަޒު އިޖްތިމާއީ  :13.3ސްޓްރެޓަޖީ 
 ހިދުމަތް ފެށުން.

މަރުކަޒީ ަސރުކާރާ ކޯޑިނޭޓް : 13.3.1ހަރަކާތް 
 ރަށު ކައުންސިލް      × ކުރުން

 

 ަޖއްސާލަން ިހތްހަމަ  :13.4ސްޓްރެޓަޖީ 
ހެުދން  ަތންތަން  ތިބޭނެ   

މުވައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން  :13.4.1ހަރަކާތް 
ތަން ހެދުންއެފަދަ ތަން  ރަށުގެ މުވައްސަސާތައް ރަށު ކައުންސިލް       
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  : ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުން 14ޕޮލިސީ

  

 މިހާރުގެ ހާލަތު

 ރަށުގައި ލައިބްރަރީއެއްގެ ހިދުމަތެއް ނުލިބެއެވެ. 
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  : ރަށުގެ ަލއިބްރަރީ ހިންގުން 14 ޕޮލިސީ

 

 ޓާގެޓްތައް:

  .ޤާއިމްކުރުން ވަސީލަތް ބޭުނންވާ މާއި ކުރު ގާއިމް ލައިބްަރރީއެއް ރަށުގައި  ޔަލަށް ނި ައހަރުގެ ވަނަ  2024:  14.1ޓާގެޓް 

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
ރަށުގައި  :14.1ސްޓްރެޓަޖީ 

 ލައިބްރަރީއެއް ގާއިްމ ކުރުން 
މަރުކަޒީ ަސރުކާރާ ކޯޑިނޭޓް : 14.2.1ކާތް ހަރަ

 ލޯކަލް ގަވަމަްންޓ އޮތޯރިޓީ  ރަށު ކައުންސިލް    ×   ކުރުން
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: ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ، އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން 15ޕޮލިސީ

  ފޯރުކޮށްދިނުން. 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ކައުންސިލުގައި ހަމަޖެހިފައިނެތެވެ. އް ގާ އަޑު ރަށުތެރޭގައި އިވޭއެވެ. އެކަމަށް ޙާއްސަ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއިވެސް އެފަދަ ކަންކަން ހިނށުގަދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މިރަ

 ވެ. ތެ ނެ ރިޕޯޓްކުރާނޭ ފަރާތެއް އެނގެންއަޅާލާނެފަރާތެއް ދާންވީ ދިމާއެއް އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް، 
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  ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.އަިނޔާތައް ުހއްޓުވާ، އަނިޔާ ލިބޭަފރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީ : ގޭތެރޭގައި ހިނގ15ާ ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 ހަމަވާ ހަމަ ދެޖިންސް  ދިނުަމށް  ހީތެރިކަން އެ ޙިމާޔަތްދީ ލިޭބފަރާތްތަކަށް  އަނިޔާ ،ހުއްޓުވާ އަނިޔާތައް  ހިނގާ  ގޭތެރޭަގއިވަަނ ައހަރުގެ ނިޔަލަްށ ރަށުގަިއ  2022:  15.1ޓާގެޓް 

  ވެފަިއ އޮތުން.ޤާއިމް ޓީެމއް ރެސްޕޯންސް ޙާއްސަ ގޮތަށް

 ދިނުމަށް  އެީހތެރިކަން ދީޙިމާޔަތް ލިބޭފަރާްތތަކަށް  އަނިޔާ ،ހުއްޓުވާ  އަނިޔާތައް  ހިނގާ  ޭގެތރޭގައިލ. ކަލައިދޫެގ ްސކޫލް ކުދިްނނާއި އާމުްނނަކީ  :15.2ޓާގެޓް 

  ހޭލުންތެރިވެފައިާވ ބަޔަކަށްވުން.

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
ގޭތެރޭގައި ހިނގާ  :15.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ކަްށ އަނިޔާތައް ހުއްޓުާވ، ައނިޔާ ިލޭބފަރާތްތަ
 ދިނުމަްށ ދެޖިންސްޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަްނ 

ޕޯންސް ހަމަހަމަވާ ޮގތަްށ ޙާއްސަ ރެސް
 ޓީމެއް ޤާއިްމ ކުރުން. 

ކައުންސިލާިއ ސްކޫލް : 15.1.1ހަރަކާތް 
މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ރެސްޕޯންސް ޓީމެއް 

 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × × އެކުލަވައިލުން. 
އަންހެނުންެގ ތަރައްގީއަްށ 

 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ސްކޫލްކުދިންނާއި  :15.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ހިނާގ އަިނޔާއަށް ގޭތެރޭގަިއ އާންމުން 

 ހޭލުންތެރިކުރުން.

 ގޭތެރޭގަިއ ިހނގާ އަނިޔާތައް  :15.2.1ހަރަކާތް 
 ހުއްޓުވާ، އަނިޔާ ިލބޭފަރާްތތަކަްށ ޙިމާޔަތްދީ

ިދނުމާއި ގުޭޅ ހޭުލްނތެރިކަމުގެ އެހީތެރިކަން 
 ޕްރޮގުރާމް ހިންގުން.
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އްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް : ކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޙ16ާޕޮލިސީ

  އެހީތެރިވެދީ އެމީހުން ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން.  

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ސަ މުޖުތަމަޢުގައި ޙާއްކަން ކުޑައެވެ. ޢާއްމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ނިޒާމެއް ޤާއިމް ވެފައިނެތުމުން އެފަދަ މިރަށުގައި އެފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައި ނެތެވެ.

ށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ބަލަހައްޓާނެ ޙާއްސަ އެހީއައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުނަށް އަޅާލާނެ ފަރާތްތަށް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެފަދަމީހުން މަގުމަތިވެފައި ތިބެއެވެ. 

  ވެ.އް ނުހިންގައެ ޕްރޮގުރާމްތަރަށުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކަސްރަތު މަރުކަޒެއް އަތޮޅުގައި ޤާއިމްވެފައި ނެތެވެ. 
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ވެދީ އެމީުހން ަބލަހައްޓާނެ ުކޑަކުދިްނނާއި އުމުުރން ުދވަސްވީ މީހުންނަށާއި ާޙއްސަ ެއީހއަށް ބޭުންނވާ މީުހންނަށް އެހީތެރި : 16 ޕޮލިސީ

  ނިޒާމް ާޤއިމްކުުރން.  

 

 ޓާގެޓްތައް:

ްށ އެހީތެރިވެީދ އެމީހުްނ ަބލަހައްޓާެނ ރުްނ ދުވަސްވީ ީމހުންަނށާއި ޙާއްސަ އެހީއަްށ ޭބނުންާވ މީހުނަކުޑަކުދިްނނާއި އުމުވަަނ ައހަރުގެ ނިޔަލަްށ ރަށުެގ  2023:  16.1ޓާގެޓް 

  ެވފައިވުން.ނިޒާެމއް ގާއިމް ހަރުދަނާ އުސޫލުްނ ހަދަިއ 

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ރާތްތައްފަ
 ކުޑަކުދިންާނއި އުމުރުން  :16.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ދުވަސްވީ މީހުންަނށާއި ޙާއްސަ ެއހީއަށް 
ބޭނުންާވ މީހުަންށ އެހީތެރިވެީދ ެއމީހުން 

  ބަލަހައްޓާެނ ނިޒާމެއް ގާއިްމ ކުރުން.

ކަމާގުޭޅ ދާިއރާތަކުން  :16.2.1ހަރަކާތް 
.ބައިވެރިވެގެން އެަފދަ ނިޒާމެއް ާޤއިމް ކުރުން  ރަށު ކައުންސިލް  × × × × × 

އަންހެނުންެގ ތަރައްގީއަްށ 
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

އެކަަމށް ޙާްއސަ އުސޫލެއް  :16.2.2ހަރަކާތް 
 ރަށު ކައުންސިލް     ×  ހެދުން.

އަންހެނުންެގ ތަރައްގީއަްށ 
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ދުވަސްވީ ީމހުން  :16.2ސްޓްރެޓަޖީ 
މަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއް ޤާއިމްކުރު

  ޕޮރޮގްރާމް ހިންގުން.

ދުވަސްވީ ީމހުނަްށ ޢާއްސަ  :16.2.1ހަރަކާތް 
 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × × ކަސަރަތު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

އަންހެނުންެގ ތަރައްގީއަްށ 
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
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ޢާއްމު ރަްއޔިތުން  :16.3ސްޓްރެޓަޖީ 
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

ްޕރޮގްރާމް  ހޭލުްނތެރި :16.3.1ހަރަކާތް 
 ރަށު ކައުންސިލް  ×  ×  ×  ހިންގުން.

އަންހެނުންެގ ތަރައްގީއަްށ 
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

  : ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން.17ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ހިނެވުމާއި ކަ ވެ. މަދެ މީހުން  ތަމްރީން ލިބިފައިވާހިނެވުމާއި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ކުރާނެ ސާމާނާއި އެކަމަށް 

 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި ނެތެވެ. ހަރުދަނާ 
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  ކަށުކަމާެކމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭެނ ނިޒާްމ ޤާއިމްކުރުން.: 17 ޕޮލިސީ

 

 ޓާގެޓްތައް:

ގަިއ ކަށުކަާމކެމީގެ ހަރުދަާނ ގޮތެއް މާއިތަމްރީންކުރު  ކަށުކަމާކެމީެގ ކަންކަްނ ހަރުދަނާކޮށް ީމހުން ގައި މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ 6ވަަނ ައހަރުގެ ފުރަތަަމ  2022:  17.1ޓާގެޓް 

    ޤާއިމްކޮށް ެބލެހެއްޓެމުްނ ދިޔުން. ްނތިޒާމްކަންކަން އި

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ
20
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ނިހެން ބައިވެރިވާ އެހެ
 ފަރާތްތައް

ކެީމގެ ކަށުކަމާ :17.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ކޮށް ކަންކަން ހަރުަދނާކޮްށ އިންންތިާޒމް

  ބެލެހެއްޓުން. 

ަކށުކަމާކެމީގެ ކަންކަްނ  :17.2.1ހަރަކާތް 
ބެލެހެއްޓުމަްށ ކަމާއިގުޭޅ މީހުްނ ހިމެނޭގޮތަްށ 

 ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވައިލުން.
  ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×

ކަށުކަމާކެީމގެ  :17.2ޖީ ސްޓްރެޓަ
ކަންކަން ކުރުމަްށ މީުހން 

  ތަމްރީންކުރުން.

ުރ ކޮންެމ ެދ ައހަރަކުން އެއްފަހަ: 17.2.1ހަރަކާތް 
ހުްނ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަްނ ކުރުމަްށ ދެޖިންސްގެ މީ

 ތަމްރީން ކުރުން.
 ރަށު ކައުންސިލް  ×  ×  ×

އަންހެނުންެގ ތަރައްގީއަްށ 
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
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  ޢިޖުތިމާޢީ ރޫހް އާލާކުރުން.: 18ޕޮލިސީ

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ޢިޖުތިމާޢީކަންކަމުގައި ޙަރަކާވެ. މުވައްސަސާތަކުގެ ގުޅުން އެކަށިގެންވާ ވަރަށް ނެތެވެ. ޙަރަކާތްތެރި ޖަމިއްޔާއެއްނެތެ 

ޕޯޓްދީ އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކި އެކި ލޭބަލް ކުރެއެވެ. ލީޑާޝިޕް ނަގާނެ ފަރާތްތައްނެތެވެ. ސަނުކުރެއެވެ. އެކަންކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހުނަށް އެ 

 މީހުންމަދެވެ. 
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 ޢިޖުތިމާީޢ ރޫހް އާލާކުރުން.: 18 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

މަހުްނ  3 މަދުވެގެން  ސާތަކާއިިއ މުޢައްސަޔާލާިއ މަޝްވަާރ ހޯދަސާތަކުގެ ހިަކންކަން ނިންމުމުގަިއ މުޢައްސަވަަނ އަަހރުން ފެށިެގްނ ލ. ކަލައިދޫގެ  2022: 18.1ޓާގެޓް 

  އްފަހަރު ބައްަދލުވުންތަްއ ބޭއްެވމުން ދިޔުން.އެ

 ގުވަޒަްނކޮށްތްތެރިވާ ފަރާްތތަކުގެ އަަކއުންސިލްގެ އަހަީރ ދުވަސް ފާހަަގކޮށް ޢިުޖތިމާީޢ ކަންކަމުގައި ޙަަރކާވަަނ އަަހރުން ފެށިެގްނ ކޮންެމ އަހަރަކު  2022: 18.2ޓާގެޓް 

   ނާމްދިނުން. އި

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
މުޢައްސަސާތަކުގެ  :18.1ސްޓްރެޓަޖީ 

  ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުން.  
ުމޢައްސަސާތަކާއި ބޭއްޭވ  :18.2.1ހަރަކާތް 
ންތަްއ އިތުރުކުރުން.ބައްދަލުވު  

 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×
އަންހެނުންެގ ތަރައްގީއަްށ 

 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކަންަކން ނިންމުމުގައި   :18.2.2ހަރަކާތް 
މުޢައްސަސާތަކުގެ ހިޔާލާއި މަްޝވަރާ ހޯދާިއ 

 ބައިވެރިކުރުން.
 ރަށުގެ މުވައްސަސާތައް ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×

ޢިޖުތިމާީޢ  :18.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ކަންކަމުގައި ޙަރާކާތްތެރިވާ ފަާރްތތަކަށް 

  ހިއްވަރުދީ އަގުވަޒަްނ ކުރުން.

ޢިޖުތިމާީޢ ަކންކަމުގައި  :18.2.1ހަރަކާތް 
ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުެގ އަގުަވޒަންކޮށް 

 އިނާމްދިނުން. 
 ރަށުގެ މުވައްސަސާތައް ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×
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އުންސިލްެގ އަހަީރ ދުވަސް ކަ :18.2.2ހަރަކާތް 
ފާހަގަކޮށް ިމފަަދ ފަރާތްތަކުެގ ަމސައްކަތްތައް 

  ފާހަގަކޮށް ހިނާމްދިުނން. 
 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×

 ރަށުގެ މުވައްސަސާތައް
އަންހެނުންެގ ތަރައްގީއަްށ 

 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ލީޑާސިޕާއި އެފަދަ  :18.3ސްޓްރެޓަޖީ 
ށް މުޖުތަަމޢުއަފަރާތްތަކުގެ ުމހިންމުކަްނ 

 އަންގައިދީ ހޭުލންތެރިކުރުން.

  .ހޭލުްނތެރި ްޕރޮގްރާމް ހިންގުން :18.3.1ހަރަކާތް 
 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×

 ރަށުގެ މުވައްސަސާތައް
އަންހެނުންެގ ތަރައްގީއަްށ 

 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
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އްވުމުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނު ނުލާ އެއްޗެހި ދު: 19ޕޮލިސީ

  ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން. 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ގޮތެއް ރަށުން ދެއްކޭނެ  ންސް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތުމާއި، އެއްގަމު އުޅަނދުގެ އަހަރީ ފީ، ރޯޑްވާދިނަސް، އިންސޫރެންސްއެކު ރަށުން ލައިސަފަސޭހަކަމާއި

އްކާފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ އަދި ދީ ނުވަތަ ވިންކުރާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދާއި އިންޖީނު ނުލާ ދުއްވާއެއްޗެހީގެ ދަފްތަރެއްނެތެވެ. ނެތެވެ. ރަށުގައި ބޭނު

 ރަޖިސްޓްރީ ރަށުގައި ތިބެގެން ބަދަލުކުރެވޭނެ ފަސޭހަ ގޮތެއް ނެތެވެ.
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ގޮތުގެމަތިްނ އިްނތިޒާމްކޮށް  ުމެގ ކަންކަްނ ޤާނޫާނ ެއްއގޮތްވާ އިންީޖނުީލ އެއްެޗއްސާިއ، ިއންޖީުނ ނުާލ ެއއްޗެިހ ުދއްވު: 19ޕޮލިސީ 

  ބެލެހެއްުޓން.

 

 ޓާގެޓްތައް:

   ލައިސަންސް ލިޭބ ރަށަކަށްުވން.ފަސޭހަކަމާއި ެއކު ރަށުްނ ޑްރައިވިންވަަނ ައހަރުން ެފށިގެްނ  2022:  19.1ޓާގެޓް 

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

ތަންފީޒު 
 ފަރާތްކުރާ

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
ފަސޭހަކަމާއި އެކު  :19.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ރަށުން ޑްރައިވިްނ ލައިސަންސް 
   ލިބޭނެގޮްތ ހެުދން. 

ޑްރައިވިްނ ަލއިސަންސް  :19.1.1ހަރަކާތް 
ލް އަތޮޅު ކައުންސި ރަށު ކައުންސިލް      × ދޫކުރުމަށް ހަރުދަާނ އުސޫލެްއ ެހދުން.  

ރަށުގައި ޭބނުންކުރާ  :19.2ސްޓްރެޓަޖީ 
އިންޖީނުީލ  އެއްޗެސާއި އިންީޖުނ ނުާލ 

 އެއްޗެހީގެ ދަފްތަރެްއ ހެދުން.

 ޤަވައިދުްނ ރަށުގައި ޭބނުންކުރާ :19.2.1ހަރަކާތް 
  ރަށު ކައުންސިލް  × × × × × އުޅަނދުތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްުޓްނ. 
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ސްޓޯރަންޓް ތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޢާއްމު ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެ :20ޕޮލިސީ

  މާރުކޭޓްތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ކަށީގެންވާ ވަރަށް ނިޓްގެ މަސައްކަތް އެކް ހެލްތް ޔު ޕަބްލި ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުމާއި މޮނިޓަރކޮށް ބަލާނެފަރާތެއް ނެތެވެ.

ލްކުދިންނާއި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ހޮޓާތަކުން ސްކޫ ތަކާއި ކެފޭތަކުގެ ސާފުތާހިރުކަން ކުޑައެވެ.ރަށުގެ ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓް މުގެ ސަބަބުން ނުކުރެ

މުއްދަތު ށް މުދާ ވިއްކައެވެ. ބޮޑުކޮ ފިހާރަތަކުން އަގު ނުބެލެއެވެ. މިގޮތުން އަދި ފިހާރަތަށްވެސް ބަލަންވާ ވަރަށް  ވަކިން ސިގިރޭޓް ވިއްކައެވެ. 

ޓް ހައުސްފަދަ ތަންތަން ހިންގަމުން ގެސްހަމަވެފައިވާ ތަކެތި ވިއްކައެވެ. ވަކި ޓެންޕަރޭޗަރެއްގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ކާބޯތަކެތި އެގޮތަށް ނުގެންގުޅެވެ. 

 ގެންދަނީ ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ ނުނަގައެވެ.
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ޭކޓްތަކުެގ ކަންަކްނ ާޤނޫާނިއ ފިާހރަތަކާިއ ހޮޓާތަކާިއ ރެސްޯޓަރންްޓ ތަކާިއ ެކފޭތަކާިއ ެގސްޓްހައުސްތަކާިއ ޢާއްުމ މާރު: 20 ޕޮލިސީ

  އެްއގޮތްާވ ގޮތުެގ މަިތްނ އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެްއޓުން.

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ހައުސްތަކާއި ގެސްޓް ކެޭފތަކާއި ޓްތަކާއިރެސްޓޯރަން ހޮޓާތަކާއި  ފިހާރަތަކާއިމޮިނޓަރކޮށް ަރށުގެ ާޒމްކޮށް ބަރާބަަރށް ޕަބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް އިންތި:  20.1ޓާގެޓް 

  ބެހެްއޓެމުންާދ ަރށަކަށް ުވން. އެއްޮގތަށް  ާޤނޫނާ ަކންކަން  މާރުކޭްޓތަކުގެ ޢާންމު

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

ތަންފީޒު 
 ތްކުރާފަރާ

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
ފިހާރަތަކާިއ  :20.1ސްޓްރެޓަޖީ 

އި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަްނޓްތަކާއި ެކފޭތަކާ
ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ޢާންުމ 

މާރުކޭޓްތަކުގެ ކަންކަްނ ާޤނޫާނ 
  އެއްގޮތަށް ބެހެއްޓުން.

ޕަްބލިކް ެހލްތް ޔުިނޓްގެ   :20.2.1ހަރަކާތް 
ރކޮށް  ަމހަކު އެއްަފހަރު އެފަަދތަންތަްނ މޮީނޓަފަރާތުން

ްށ ބެލެހެޓުމާިއ ރަނގަޅުކުރަންޖެޭހ ަކންކަން ފާހަގަކޮ
 ފިޔަވަޅު އެޅުން.  

 ޕަބްލިކް ހެްލްތ ޔުނިޓް  ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×

ަޕބްލިކް ހެްލތް ޔުނިޓްެގ  :20.2.2ހަރަކާތް 
 މަސައްކަތް ޤަވައިދުްނ ކުރެވޭޯތ  ެބލުން.

 ޕަބްލިކް ހެްލްތ ޔުނިޓް  ރަށު ކައުންސިލް  × × ×  ×
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  : ގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި ، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ޙަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުން.21ޕޮލިސީ

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަގަކުރެވެއެވެ. ފާގާކަން ރަށުގައި ގޭންގު ހަރަކާތްތަކަށް މަގުފައިވާކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހަރުކަށިފިކުރުގެ ކަންކަން ރަށުގައި ނުހިނ

  ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުންމަދެވެ.  
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  ގޭންގު ަހރަކާތްތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ޙަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުން.: 21 ޕޮލިސީ

 

 ޓާގެޓްތައް:

  ޓުވިފައިވާ ރަށަަކށްވުން.ހުއް ޙަރަކާތްތައް  ިހތްވަރުދޭ ފިކުރަށް ހަރުކަށި ، ކާތްތަކާއިހަރަ ގޭންގު ވަަނ ައހަރުން ެފށިގެްނ ލ. ކަލައިދޫއަީކ  2022:  21.1ޓާގެޓް 

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 
ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
 ގޭންުގ ހަަރކާތްތަކާއި :21.1ސްޓްރެޓަޖީ 

 ހިތްވަރުޭދ ޙަރަކާތް ހަރުކަށި ފިކުރައް 
މުޖުތަމަޢުއަްށ އަންނާެނ ދޮރުތަްއ 

  ހަނިކުރުން.

ްށ ރަސްމީ ިއދާރާތައް މެދުވެރިކޮ  :21.2.1ހަރަކާތް 
 އަތޮޅު ކައުންސިލް  ރަށު ކައުންސިލް  × × × × × ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުެގ ޕްރޮގްރާމް ހިންުގން.

މަސްތުާވތަެކއްޗާއި ޑްރަގް  :21.2.2ހަރަކާތް 
ކާއި ރުްނ ހުއްޓުވުަމށް ކަމާިއ ބެޭހ އިދާރާތަބޭނުންކު

 ގުޅިގެން ހޭުލންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގުާރމް ހިންުގން.
 އަތޮޅު ކައުންސިލް  ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×
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  : ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން.22ޕޮލިސީ

 މިހާރުގެ ހާލަތު

މު ރަށުގެ އާން ތްތައް އުޅެއެވެ.  ނުލިބެއެވެ. ރަށުގައި މަދުން ނަމަވެސް ވައްކަންކުރާ ފަރާ ރައްޔިތުންނަށް ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް

އި މަދެވެ. ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މާރާމާރީއާއި ކަންމަތީ ޒުވާބުކުރުން މިރަށުގަޙާލަތައް ބަލާއިރު ކުއްކުރާމީހުން މަދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި 

   ވެ.ބައިބައިވުން މިރަށުގައި މަދެ 
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 : ރަށުގެ އަމަން ައމާންކަން ނެެގހެއްޓުން.22 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 ލިޭބ،ގައި ފުުލހުންެގ ޙިދުމަތް އެަކށީގެންާވ ގޮތު އޮްތ،ްނ މުޖުތަމައުެގ ހަމަޖެހުމާިއ އަމަްނ އަމާންކަވަަނ ައހަރުން ެފށިގެްނ ލ. ކަލައިދޫއަީކ  2022:  22.1ޓާގެޓް 

  .ިހންގާ ރަށަަކށްވުން ީނ ރަނގަުޅ މަުޢލޫމާތުދީ ހޭލުންތެރިކަމުެގ ޕްރޮގްރާމްތައްދީ ކޮްށ ބެލެހެއްޓުމާއި ރޯލްރަުށތެރެ ޕެޓްގަވައިދުން 

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
މުޖުތަމައުެގ  :22.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ޖެހުމާއި އަމަްނ އަމާންަކން ހަމަ
  ރަނގަޅުގޮތުގައި ދެމެހެއްުޓން.

ެގ އެކަށީެގންާވ ގޮތުގަިއ ފުލުުހން  :22.2.1ހަރަކާތް 
  ުފލުހުންެގ ޙިދުމަތް ދިވެހި  ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×  ހެއްޓުން.ޙިދުމަތް ހޯދުމާިއ ރަށުތެެރ ޕެޓްރޯލްކުރުމާއި ބެލެ 

ތްތަްއ ހޯާދ ވައްކަްނ ކުރާ ފަރާ: 22.2.2ހަރަކާތް 
  ުފލުހުންެގ ޙިދުމަތް ދިވެހި  ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×  ފިޔަވަޅު އެޅުން.

ދީީނ ރަނަގޅު މަޢުލޫމާތުީދ : 22.2.3ހަރަކާތް 
 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × × ހޭލުންތެރިކަމުެގ ޕްރޮގްރާމްތައް ިހންގުން.

މިނިސްޓްރީ އޮްފ 
 އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޭނ ިކ އެކި ޝިޔާރުތައް ހިމެދީީނ އެ: 22.2.4ހަރަކާތް 
 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × × ބޯޑްތައް ރަުށތެރޭގައި ބެހެއްޓުން. 

ުފލުހުންެގ ޙިދުމަތް ދިވެހި   
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  ރަނގަޅު ޕްރީސްކޫލްގެ ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.: 23ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ނާސަރީ އަދި ބޭބީ ނާސަރީ  މިރަށުގައި ވަރަށް މަދެވެ. ރަށުގައި ޓީޗަރުންޓްރެއިންޑް ޕްރީސްކޫލް ރަށުގައި ޕްރީސްކޫލެއް ޤާއިމްވެފައި ނެތެވެ. 

ނގަޅު މާހައުލެއް ރަށުގައި ޤާއިމްވެފައި ޕްރީސުކޫލްގެ ޙިދުމަތްތައް ދިނުމަށް އެއްވެސް ވަސީލަތްތަކެއް ރަށުގައި ނެތެވެ. ރަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައެއްނުދެއެވެ. 

 ނެތެވެ. 
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 ގެ ޙިދުަމތް ފޯރުކޮށްދިނުން.ރަނގަުޅ ޕްރީސްކޫލް: 23 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

ކިޔަވައިދޭ  ކުލާސްތަކަށް  ގެޕްރީސްކޫލްވާ ވަަނ ައހަރުން ެފށިގެްނ ލ. ކަލައިދޫއަީކ ތަމްރީްނ ިލބިފައިާވ ޓީޗަރުްނ ކިޔަވައިދޭ ވަސީލަތްތަްއ ފުރިހަމަެވފައި 2022:  23.1ޓާގެޓް 

  ރަށަކަށްވުން. 

  

20 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
ޕްރީސްކޫލް  :23.1ސްޓްރެޓަޖީ 

  ކުލާސްތަކަށް ކިޔަވައިދޭްނ ފެށުން.
ޕްރީސްކޫލަްށ ޭބނުންާވ  :23.2.1ހަރަކާތް 

 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × × ވަސީލަތްތަކާއި ކުޅޭ އެއްޗެިހ ހޯުދން.
 

ތަމްރީްނ ިލިބފައިވާ ޓީޗަރުްނ : 23.2.2 ހަރަކާތް
 ރަށު ކައުންސިލް     × × ހޯދުން.

 

  

  

  



  ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭްނ 

 

68 
 

info@kalaidhoo.gov.mv      6800730  

 

  ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން.: 24ޕޮލިސީ

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ޕްރޮގުރާމް ނަށް ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ . ބޮޑެތިމީހު އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުހިގައެވެ ރުމުގެމަތިކު ފެންވަރު  ފަންނީ އަދި ތަޢުލީމް މީހުންގެބޮޑެތި ރަށުގައި 

ފަދަ ފަރާތްތަކަށް ދެނެގަނެވިފައި އެތިބިނަމަވެސް އެމީހުނަށް ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތައް ރަށުގައި ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރިން  ތައްވެސް ނުހިންގައެވެ.

 ވެސް ވަރަށްމަދެވެ. ދާއިރާތައް ކިޔެވެން ހުރި އޮންލައިންކޮށް ނެތެވެ. އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް 
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 ބޮޑެތި ީމހުންގެ ތަޢުީލމް އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަިތކުރުން.: 24 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

ޕްރޮގުރާމް  އްތަ މީހުަނށް އިންސަ 90ުހނަރުތައް ޭބނުންވާ ލ. ކަލައިދޫގައި ެއކިއެކި ދާއިރާތަކުން މަދުވެެގން އަހަަރކު ދެ ަފހަރު ވަނަ ައހަރުން ފެށިގެން  2022:  24.1ޓާގެޓް 

  ހިންގާ ރަށަަކށްވުން.

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 
ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
އެކިއެކި  :24.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ދާއިރާތަކުން ުހނަރުވެރި މީުހން 
  ބިނާކުރުން.

ން އެިކ އެިކ ާދއިރާތަކު :24.2.1ހަރަކާތް 
 ހުނަރުވެރި ޕްރޮގްރާމްތައް ިހންުގން. 

 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×
 

ރަށުގައި ިތބެގެްނ : 24.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ތަފާުތ ދާއިރާތަކުްނ މަީތ މަޢުލީްމ 

ޙާސިލްކުރުމަށް ކިޔެވޭނެ 
 މަގުތަނަވަސްކޮށްދިނުން.

އެކިއެކި ދާިއރާތަކުން : 24.2.1ހަރަކާތް 
އި މީހުްނ އޮންލައިންކޮްށ ހިންާގ ކޯސްތަކުގަ 

 ބައިވެރިކުރުވުން.
 ރަށު ކައުންސިލް    × × ×

 

: ސްކޯލާޝިްޕ ހޯދައިދިުނން.24.2.2ހަރަކާތް   ރަށު ކައުންސިލް    ×  × 
 

ބޮޑެތިމީުހްނގެ : 24.3ސްޓްރެޓަޖީ 
އިނގެރޭސި ފެންވަުރ މަތިކުރުމަްށ 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

: ބޮޑެތި ީމހުްނނަށް ިއނގެރޭސި 24.3.1ހަރަކާތް 
ސް ހިންގުން.ކުލާ  

 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×
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  : ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން.25ޕޮލިސީ

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ދިންނަށް ތު އުމުރުފުރާގެ ކުވަރަށް މަދެވެ. އަދި ތަފާދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭ  ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންނަށް

ދެކޭގޮތް ވަރަށް ތަފާތެވެ. މައު މިކަމުގައި ބެލެނިވެރިންނާއި މުޖްތަ  އަމާޒުކޮށްގެން އެފަދަ ޕްރްގްރާމްތައް ހިންގުން ވަރަށް މަދުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ކުދިންނަށް ކިޔަވާދޭނެ ނުންވާ ސައެހީއަށް ބޭރަށުގައި ޙާއްދަސްކޮށްދޭނެ އެކަށީގެންވާ ތަންތަން ޤާއިމްވެފައިނެތެވެ. ރަށުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް 

 ކައުންސިލުން ދޭ ސަމާލުކަން ކުޑައެވެ.ވަސީލަތްތައްނެތެވެ. 
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 ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ުހނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން: 52 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

  ބަޔަކަށްވުން. ދަސްކޮށްދެވިފައިވާ ުހނަރުތައްތަފާުތ  ދިރިއުޅުމުގެރުންނަކީ ސްޫކލް ިނންމާ ދަރިވަ ވަަނ އަަހރުން ފެށިެގްނ ލ. ކަލައިދޫ 2023: 25.1ޓާގެޓް 

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
ދަރިވަރުންަނށް  :25.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތަކާިއ ކުރިޔަ
  ދާނެ ދާއިާރ ހޯދައިދިުނން.

ށްޭދ ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮ :25.2.1ހަރަކާތް 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

 ސްކޫލު ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×

 ސްކޫލުްނ ިއސްނަގައިގެން އެފަދަ  :25.2.2ހަރަކާތް 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

 ސްކޫލު ރަށު ކައުންސިލް  × × × × 

ަރށުްނ ލިެބން ެންތ ހުނަރުތަްއ  :25.2.3 ހަރަކާތް
 ދަރިވަރުނަށް ހޯދައިިދނުމަްށ އެީހތެރިވުން.

  ރަށު ކައުންސިލް  × × × × 

 ދަރިވަރުނަްށ ކެރިއަރ ގައިޑެންސް :25.2.4ހަރަކާތް 
 ދިނުން.

 ސްކޫލު ރަށު ކައުންސިލް  × × × × 

ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންާވ  :25.2.5ހަރަކާތް 
 މުޖުތަމަޢުައށް ޭބނުންތެިރ ބައެއްގެ ކުދިންނަކީވެސް 

ން. ގޮތުގައި ހެދުަމށް ތަމްރީްނ ޕްރޮގްރާމްތައް ބޭއްވު   
 ސްކޫލު ރަށު ކައުންސިލް  × × × × 
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 ިމފަަދ ކަންަކމަށް ޙާއްސަ ފޯކަލް  :25.2.6ހަރަކާތް  
 ޕޮއިންޓެއް ކައުންސިލުްނ ރަށުގަިއ ކަނޑައެޅުން. 

 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × 
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ލި ، ގައިޑް ސްކައުޓް، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނީފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަހުލާޤާއި: 26ސީޕޮ

  ސްލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުން.

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ން މިފަދަ ހަރަކާތްތަކުގެ ސްނަގައިގެސްކޫލާއި ކައުންސިލުން އިއެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ނެތެވެ.  ބޮޑީސް ޔުނީފޯމް ފަދަ ބޭންޑް ،ސްކައުޓް ގައިޑްރަށުގައި 

އަދި ހަމައެގޮތުން  ޖެހިފައެވެ. ތައް އުފައްދަން ވަނީބޮޑީސް  ޔުނީފޯމްނުމުގެ ދަސްކޮށްދި  ލީޑަރޝިޕް ،ސްލޫކާއި ،އަހުލާޤާއި މެދުގައި ދަރިވަރުންގެތެރެއިން 

 ދާއިރާއާއި ގުޅޭނެ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މީހުންނެތެވެ. 
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އި އަހުލާޤާިއ، ޑް ސްކައުޓް، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނީފޯްމ ބޮޑީސް ެމދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގަގައި: 26 ޕޮލިސީ

 ސްލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުން.

 ޓާގެޓްތައް:

އަހުލާިއާޤއި، ކުދިންނަީކ  ސައްތައިން 90ލ. ަކލައިދޫގެ ސްކޫުލ ކުިދންގެ ސާނަީވ ގްރޭޑް ތަކުެގ  ކޮންެމ އަހަރަކުެވސް ވަަނ ައހަރުން ެފށިގެން  2023:  26.1ޓާގެޓް 

  ކަށްވުން.ިހންގާ ރަށަސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް ުހނަރު ަދސްކޮށްދިނުމާއި ގައިޑް ސްކައުްޓ ، ބޭންްޑ ފަަދ ޔުނީފޯްމ ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް ހަރަކާތްތަްއ 

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ވެރިވާ އެހެނިހެން ބައި

 ފަރާތްތައް
އަހުލާއިޤާއި،  :26.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް ުހނަރު 
ދަސްކޮށްދިނުމާއި ގައިޑް ސްކައުްޓ 

ބޭންްޑ ފަަދ ޔުނީފޯްމ ބޮޑީސް ، 
  .މެދުވެރިކޮށް ހަރަކާތްތަްއ ިހންގުން 

ައހުލާޤާިއ ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް  :26.2.1ހަރަކާތް 
ްށ ޕްރޮގްރާމް ރާވާ ހިންގުން.ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމަ   

 ސްކޫލް ރަށު ކައުންސިލް  × × × × 

ތަްއ ަރށުގައި ގަިއޑް ސްކައުޓް ޙަރަކާތް :26.2.2ހަރަކާތް 
 ސްކޫލް ރަށު ކައުންސިލް  × × × ×  ބޭއްވުން.

ކުޅިވަރުެގ ެތރެއިން ހުނަރާިއ  :26.2.3ހަރަކާތް 
 ސްކޫލް  ކައުންސިލް ރަށު × × × ×  ލީޑަރޝިޕް ހަރަކާތްތަްއ އާލާކުރުން.

އި ދާއިރާ އާިއ ގުޅޭ މީހުްނ ިބނާކުރުމާ :26.2.4ހަރަކާތް 
 ސްކޫލް ރަށު ކައުންސިލް  × × × ×  ތަމްރީން ިދނުން.
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  : ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުގަންނާއިދިނުން.27ޕޮލިސީ

 މިހާރުގެ ހާލަތު

 ކުދިންނަށް އުމުރުފުރާގެ  ތަފާތު އަދި. މަދެވެ ވަރަށް  ޕްރޮގްރާމްތައް ދަސްކޮށްދޭ ހުނަރުތައް ރިއުޅުމުގެ ދި ހިންގޭ ދަރިވަރުންނަށް ތެރެއިން ސްކޫލުގެ 

ރުނަށް އަމިއްލަ ދިއުޅުމާއި، ސްކޫލް މާހައުލުގެ ތެރެއިން ދަރިވަ .ކުރެވެއެވެ ފާހަގަ މަދުކަން ވަރަށް ހިންގުން ޕްރްގްރާމްތައް އެފަދަ އަމާޒުކޮށްގެން

އަދި . ނުހިންގައެވެތައް ރާމްޕްރޮގު ދަސްކޮށްދޭ އި ބޭނުންތެރިކަންހުނަރާ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމާއި އެފަދަ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ތަނީ މުޖްތަމައާއި ވަ

 ހިންގައެވެ. ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ގަވާއިދުތަކަށް ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކޮށްދީ ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޕްރޮގުރާމްތައް ނުޑިމޮކްރަސީއާއި 
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 : ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިިވކް އެޑިއުކޭޝަން އުގަންނާއިދިނުްނ.27 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

އުަގންނާއިދެިވފައިވާ  ކޭޝަންއެޑިއު ސިވިކް ،ހުނަރާއި ދިރިއުޅުމުގެއިންސައްަތ ދަރިވަރުްނނަށް  95ވަަނ ައހަރުން ެފށިގެްނ ރަުށ ސްކޫލް ިނންމާ  2022:  27.1ޓާގެޓް 

  ން.ރަށަކަށްވު

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
ސިވިކް  :27.1ސްޓްރެޓަޖީ 

  އެޑިއުކޭޝަން ތަޢާރަްފ ކުރުން. 
ޮކލެޖްތަކާއި ގުޅިގެން ފަްނނީ  :27.2.1ހަރަކާތް 

.ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންުގން  x x x x x  ްސްކޫލް ރަށު ކައުންސިލ 

ޤާޫނނު އަާސސީއާއި  :27.2.1ހަރަކާތް  :27.2ސްޓްރެޓަޖީ 
 ރަށު ކައުންސިލް  ސްކޫލް x x x x x ގަވާއިދުތަކަށް ދަރިވަރުްނ ޭހލުންެތރިކުރުވުން
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ކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އ28ަޕޮލިސީ ސާސީ ހިދުމަތްތައް : އަސާސީ ސިޢްހީ (ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ) އާއި ސިއްޙީ ރައް

  ދިނުން.

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ސިން ދޭންޖެހޭ އުމުރުފުރާގެ ދާއިމީ ބަލިތަކަށް ބޭސްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ދާއިމީކޮށް ބޭސްކާންޖެހޭ ފަރާތަކަގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓެމުން ނުދެއެވެ. ވެކް 

އި ވެކްސިން ޖަހާފައިވާކަން ނުދެވުމާއި، ވެކްސިން ޖަހަންޖެހޭ މުއްދަތުގަކުދިންނާއި، މާބަނޑުވާ އަންހެނުންގެ ރެކޯޑްތައް ގަވާއިދުން ދެލެހެއްޓެމުން 

ދީ  މުޙިއްމުކަން އަންގައި ކަސްރަތުގެހޭލުންތެރި ކުރުމާއި ރަނގަޅު ކާނާއާއި ންކަށް ރައްޔިތުތަ ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިކަށަވަރުކުރެވިފައި ނުވެއެވެ. 

ސިއްހީ   ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުރުމާއިއާބާދީއަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ށް މަދެވެ.ބޭއްވޭލެއް ވަރަ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގުރާމްތައް 

ގެން، ރަށުން ބޭރުން ހޯދަން އާންމުކޮށް ބޭންނުންކުރާ ބޭސްތައްވެސް ހުސްވެ  މަރުކަޒުގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މުވައްޒަފުން ނެތެވެ.

 ކުދިކުދި ކަންކަމުގައިވެސް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ރަށުން ބޭރަށް ދާނެޖެހެއެވެ. ޖެހުމާއި، 
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ސީ ހިދުމަތްަތއް އަސާސީ ސިޢްހީ (ޕްރައިމަރީ ެހލްތްކެއަރ) އާއި ސިްއޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާ: 28 ޕޮލިސީ

 ދިނުން.

 ޓާގެޓްތައް:

 މައުލޫާމުތ ނެުގމާއި، އެފަދަ ފަހަރު ރަށުެގ ގެތަކަްށ ޒިޔާރަތްޮކށް ހާއްަސ އެހީތެރިކަމަްށ ޭބނުްނވާ ފަރާތްތަކުގެ ަވަނ އަހަރުްނ ެފށިގެްނ މަހަުކ އެއް  2022:  28.1ޓާގެްޓ 

  ފަރާތްތަކަްށ ބޭުނންާވ އެހީތެރިަކން ިދނުން.

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
 ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން

 ފަރާތްތައް
 ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޙިދުމަތްތައް :28.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ދިނުމުގައި ރައްޔިތުންަނށް ފަސޭހަ ނިޒާމެްއ 
  ޤާއިމްކުރުން.

މަރުކަީޒ ސަރުކާރާއި  :28.1.1ހަރަކާތް 
 × × × × × ކޯޑިނޭޓްކުރުން.

ޕަބްލިކް ހެލްތު 
 ޔުނިޓް 

 ރަށު ކައުންސިލް 

އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް 
ކުރާ ކޮމިޓީ މަސައްކަތް  

 ރައްޔިތުންަނށް ބޭނުންާވ ވަރަށް  :28.2ސްޓްރެޓަޖީ 
 ބޭސް ފޯރުކޮށްިދނުން.

ިއތުރު ބޭސް  :28.2.1ހަރަކާތް 
 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × × ފިހާރައެއްގެ ހިދުމަްތ ިދނުން.

 

 ސިއްޙީމަރުކަޒަށް އެކަށީގެންވާ  :28.3ސްޓްރެޓަޖީ 
 ވަރަށް ކަރަންޓްެގ ޙިދުމަްތ ދިުނން.

ފެނަަކ އާއި  :28.3.1ތް ހަރަކާ
 ފެނަކަ ރަށު ކައުންސިލް  × × × × × ކޯޑިނޭޓްކުރުން.

 ކަސްރަތުގެ ާކނާއާއި ރަނގަޅު :28.4ސްޓްރެޓަޖީ 
 ހޭލުންެތރިކުރުން އަންގައިދީ މުޙިއްމުކަން

 ާކނާއާއި ރަނގަޅު :28.4.1ހަރަކާތް 
 އަންގަިއދީ މުޙިއްމުކަން ކަސްރަތުގެ

ިހންގުން  ތައްޕްރޮގުރާމް ހޭލުންތެރިކަމުގެ   
× × × × × 

ޕަބްލިކް ހެލްތު 
 ޔުނިޓް 

 ރަށު ކައުންސިލް 
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ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ސިއްޙީ ޙާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުމާ  :29ޕޮލިސީ

  އްދުން.ޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ އާބާދީއެއް ހުފެދު

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

 

 ކަސްރަތުގެ  ކާނާއާއި ރަނގަޅު ތުމާއި،ތުގައި ޓީވީ ބެލުން ފަދަ ކަންކަން ކުރުމުން ދިމާވާ އެކިކަންކަމަށް ހޭލުންތެރިވެފައި ނެކެއުމާއި، ގިނަވަގުކާނާތައްޔާރީ 

އުޤުވެރިކަން ކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޝަ ތަފާތު ކުޅިވަރުތަކާއި ހަރަކާތްތަ. މަދެވެ ވަރަށް ބޭއްވޭލެއް ޕްރޮގުރާމްތައް ހޭލުންތެރިކަމުގެ  އަންގައިދީ މުޙިއްމުކަން

 ޕްރޮގުރާމްތައް  ހޭލުންތެރިކަމުގެ ދީ އަންގައިއަދި ކެއުމުގައި މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ބޭނުންކުރުމުގެ މުޙިއްމުކަން  ރެވެއެވެ.ގެންނެވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ނުކުއަށަ

 .މަދެވެ ވަރަށް ބޭއްވޭލެއް
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ރިކުރުމާ ދުޅަހެޔޮ، ލަތްތަކުން ރައްޔިުތން ރައްކާތެދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ަސބަބުން ިދމާވާ ސިއްީޙ ޙާ: 29 ޕޮލިސީ

 ދުން.ުއފެއްހަށިހެޔޮ އާބާދީއެއް 

 ޓާގެޓްތައް:

ްށ އި ރައްޔިތުންނަްށ ބޭނުންކުެރވޭނެ ގޮތަ ރަށުގެ ެއްނމެހަ ކަށް ވުމާިއ،ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ އާބާދީއަވަަނ ައހަރުން ެފށިގެްނ ލ. ކަލައިދޫެގ ރައްޔިތުންނަކީ  2023:  29.1ޓާގެޓް 

  ވެފައިވުން.ކަސްރަތު ކުރެވޭނެ ތަންތަްނ ޤާިއމް

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 
ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް

ދުޅަހެޔޮ ަހށިހެޔޮ  :29.1ސްޓްރެޓަޖީ 
  އާބާދީއެއް ރަށުގަިއ އުފެއްދުން.

 ކަސްރަތުގެ ާކނާއާއި ރަނގަޅު :29.1.1ހަރަކާތް 
ރާމް ޕްރޮގު ހޭލުންެތރިކަމުގެ އަންގައިދީ މުޙިއްމުކަން

 ހިންގުން 
× × × × × 

 ޞިއްހީ މަރުކަޒު  ރަށު ކައުންސިލް 

ކަސްރަތުކުާރނެ އެކަށީެގންވާ  :29.1.2ހަރަކާތް 
  ތަންތަްނ ހެުދން.

  ×  ×  ×  ×  
  ޔޫތު މިނިސްޓްރީ   ރަށު ކައުންސިލް 

 ޅިަވރުތަކާއިކު ތަާފތު :29.1.3ހަރަކާތް   
 ޝައުޤުވެރިކަން ބައިވެރިވުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި
 އަށަގެންނެވުން 

×  ×  ×  ×  ×  

  ޞިއްހީ މަރުކަޒު   ރަށު ކައުންސިލް 

ތަފާުތ  :29.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ކުޅިވަރުތަކާއި ހަރަކާތްތަކުގައި 
ބައިވެރިވުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަްނ 

 ން އަށަގެންނެވު

ޅިގެން ސިއްީހ މަުރކަޒާއި ގު :29.2.1ހަރަކާތް 
ތައް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހޭލުންތެރިކަުމގެ ޕްރޮގްރާމް

  ހިންގުން.

  ×  ×  ×  ×  

  ޞިއްހީ މަރުކަޒު   ރަށު ކައުންސިލް 
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  : ދުންފަތާއި އެނާޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން. 30ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

 

ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ގިނައެވެ. ދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުންކުރާ މީހުން ގިނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިހާރަކަށް އައިސް ގައިން ދުންފަތާއި އެނާޖީ ޑްރިންކް އަ

  ން ނުދެއެވެ.ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމު ކަމާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން އަޅަންއަދި  ކެފޭތަކާއި ވަކިވަކި ފަރާތްތަކުން ވަކިން ސިގިރެޓް ވިއްކަމުން ގެންދެއެވެ.
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 ދުކުރުން.: ދުންފަތާއި އެނާޖީ ޑްރިންކް ައދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭުނންކުރާ މީހުންެގ ނިްސބަތް މ30ަ ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

ނުކުާރ ީރ ކާާނ ބޭނުންޔާދުންަފތާިއ އެނާީޖ ޑްރިންްކ އަިދ ތައްއިްނސައްތަ އަީކ  75ވަަނ އަހަރުގެ ނިޔަލަްށ ލ. ކަލައިދޫަގއި ދިރިއުޭޅ އާބާދީެގ  2023:  30.1ޓާގެްޓ 

  މީހުނަށްވުން.

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
ދުންފަތާިއ އެނާޖީ  :30.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ޑްރިންކް ބޭުނންކުރާ މީުހންގެ ިނސްބަތް 
  މަދުކުރުން.

 ރައްޔިތުްނ ޭހލުންތެރިކުރުމުގެ :30.2.1ހަރަކާތް 
 × × × ×  ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

ޕަބްލިކް ހެލްތު 
 ޔުނިޓް 

 ރަށު ކައުންސިލް 

އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް 
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ 

ފިހާރަތަކާިއ  :30.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ސައިހޮޓާ ފަަދ ަތންތަނުްނ ުދންަފތުގެ 

 ނުވިްއކުން.ވަކިްނ އެއްވެސް ބާވަތެްއ 

ފިހާރަތަކާިއ ސައިހޮޓާތަކަށް  30.2.1ހަރަކާތް 
 × × × ×  އެންގުން.

ޕަބްލިކް ހެލްތު 
 ޔުނިޓް 

 ރަށު ކައުންސިލް 

 ޕޮލިސް
އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް 

 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ 
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  ފަދަ އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން.ޑެންގީއާއި ޗިކަންގުންޔާ : 31ޕޮލިސީ

 

 ގެ ހާލަތުމިހާރު

 

ވެ. ރަށުގެ ވަލުތެރޭގައި ވާރޭވެހޭ ފަޅު ގޯތިތަކުގެ ފަޅުތަކުގައި މަދިރި އާލާވަމުން ދިޔުމާއި، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މަދިރި އާލާވެ ގިނަވަމުން ދެއެ

ގެ ޕްރޮގުރާމް ނުހިންގައެވެ. އަދި ރުމަށް ފޮގްކުރުމު މޫސުމުގައި ފެންބޮޑުވެ މަދިރީގެ އާބާދީ އެއްފަހަރާ ބޮޑުވެގެން ދެއެވެ. ރަށުތެރެ މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކު

 ރޮގުރާމް ނުހިންގައެވެ. ޕަބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން ގޭގޭގައި ހުންނަ ފެންވަޅުތަކާއި މަދިރިއުފެދިދާނެފަތަދަ ތަންތަން ހުރިތޯ ބެލެމުގެ ޕް
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 އް ފެތުރުން މަދުކުރުން.ޑެންގީާއއި ޗިކަންގުންޔާ ފަދަ އެހެނިހެްނ ބޮޑެތި ަބިލތަ: 31 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

  ރަށަްށ ފޮގްކުރާ ަރށަކަށްވުްނ.ްލ ކުރުމަްށ މުޅިވަަނ ައހަރުން ެފށިގެްނ ލ. ކަލައިދޫގަިއ ކޮންެމ މަހަުކ އެއްފަހަުރ މަދިރިއާއި ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯ 2022:  31.1ޓާގެޓް 

  ނައްތާލެިވަފއިވާ ރަށަކަށްވުން. ރި އުފެޭދ ތަްނތަން ަމދި ތަކުގައި  ގޯތި  ފަޅު  ގޯތިތަކާއި ދިރިއުޅޭ މީހުން : 31.2ޓާގެޓް: 

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 
 ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
މީހުްނ ދިިރއުޅޭ  :31.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ގޯތިތަކާއި ފަުޅ ގޯިތ ތަކުގަިއ ެފން 
  ނައްތާލުން. ހަރުލާ ޒާތުެގ ތަކެތި 

ތާިއ ރައްޔިތުްނާނއި ޕްބްލިްކ ހެލް :31.2.1ހަރަކާތް 
 × × × × × ގުޅިގެން މަދިިރ އުފެޭދ ތަންަތްނ ނައްތާލުން.

 ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓް 
 ރަށު ކައުންސިލް 

އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް 
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ 

ނަރުދަާމ ިނޒާމުގެ  :31.2ސްޓްރެޓަޖީ 
މުެގ ޖްންގްަޝންތައް ފެން ހިންާދ ނިޒާ
 ރަނގަޅުކުރުން.

ފެނަަކ އާއި ކޯޑިނޭޓްކުރުން. 31.2.1ހަރަކާތް   

× × × × × 

 ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓް 
 ރަށު ކައުންސިލް 

 ފެނަކަ 

އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް 
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ 

މަދިރި ކޮްނޓްރޯލް  :31.3ސްޓްރެޓަޖީ 
 ކުރުން

 އެއްފަހަރު  މަހަކު  ކޮންމެ : 31.3.1ހަރަކާތް 
ން ފޮގްކުރު ުކރުމަށް ކޮންޓްރޯލް  ޕެސްޓް މަދިރިއާއި  × × × × × 

 ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓް 
 ރަށު ކައުންސިލް 

 ފެނަކަ 
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  : މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްކުރުން.32ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ލަތައް އިތުރުވެ އާއިލާތައް އްސަ ސައްކަތެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވައްކަމާއި، ފޭރުމާއި، ޓެކްމުގެ މަޒުވާނުން ރަށުގައި އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުރާނެ މަ 

ށް ކުށަށް އަރައި ގަނެއެވެ. އަދި ތަކުރާރުކޮ ވާ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމުގެ ސަބަބުންއެކަށީގެން އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ގޭންގް މާރާމާރީތައް އިތުރުވެއެވެ.  ރޫޅުމާއި

 އެވެ. ގަންނަށް ލިބެފަސޭހައިން ންވާ އެއްޗެހި މަސްތުވުމަށް ބޭނު 
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 މަސްތުާވތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމަޢު ަސލާމަތްުކރުން.: 32 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

  ވާނުންަންށ ީދނީ ނަސޭަހތްދޭ ަރށަކަށްވުން.ވަަނ ައހަރުން ެފށިގެްނ މަހަުކ އެއްފަހަުރ ލ. ކަލައިދޫެގ ޒު 2022:  32.1ޓާގެޓް 

  ލ. ކަލައިދޫގެ ުޒވާނުންގެ މަރުކަޒުެގ ޚިދުމަތް ފެުށން.ވަަނ އަަހރުން ފެށިެގްނ  2022: 32.2ޓާގެޓް 

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
ދީީނ ނަޭސހަތް  :32.1ސްޓްރެޓަޖީ 
  އިތުރުކުރުން.

ައހަރަކު އެްއފަހަރު ދީީނ  :32.2.1ހަރަކާތް 
  ރަށު ކައުންސިލް  × × × × × ނަސޭހަތް ިދނުމަްށ މީހަުކ ގެނަުއން.

ޒުވާނުންެގ  :32.2ސްޓްރެޓަޖީ 
 މަރުކަޒު ހިންގަްނ ފެުށން.

: މަިއ ސަރުކާރާއި  32.2.1ހަރަކާތް 
 ރަށު ކައުންސިލް  ޔޫތު ނިސްޓްރީ  × × × × × ކޯޑިނޭޓްކުރުން. 

ފުލުހުްނ  :32.3ސްޓްރެޓަޖީ 
 ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލްކުރުން.

: ޕޮލިސްސްޭޓޝަނާއި  32.2.1ހަރަކާތް 
 ކޯޑިނޭޓްކުރުން.

 ރަށު ކައުންސިލް  ފުހުންެގ ޚިދުމަތް × × × × ×
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މެދުގައި ކުޅިވަރުކުޅުމުގެ ރޫހް އަށަގަނުވާ، އެކިއެކި މުބާރާތްތައް ރާވާއި ދެޖިންސުގެ : 33ޕޮލިސީ

  ހިންގުން.

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

 ރަށުގައި އެފަދަ މުބާރާތް ބާވާލެއްވެސް ށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫހް ވަރަށް ކުޑައެވެ. ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާލެއް ވަރަށް މަދެވެ. އަދިރަ

 މަދެވެ. އެފަދަ ކަންކަމުގައި އިސްނަގައި އުޅޭނެ މިހުނާއި ޖަމިއްޔާއެއްވެސް ނެތެވެ. 
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 ވާއި ހިންގުްނ.ގައި ކުޅިވަރުކުޅުމުގެ ރޫހް އަށަގަނުާވ، އެކިއެކި މުބާރާތްތައް ރާދެޖިންުސގެ މެދު: 33 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

  ން ކުޅިވަރު ުމބާރާތްތަްއ ޭބއްވުންވަަނ ައހަރު ނިމުމުެގ ކުރިްނ ލ. ކަލަިއދޫގައި ފުރިހަަމ ސްޕޯޓްސް އެރިާނއެއް ޤާއިމްކޮްށ އަތޮޅަްށ ހުޅުވަިއލައިގެ 2023:  33.1ޓާގެޓް 

  

 ޙަރަކާތް ރެޓަޖީސްޓް

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
ސްޕޯޓް އެީރނާގެ  :33.1ސްޓްރެޓަޖީ 

  މަސައްކަތް ފެށުން.
މަރުކަީޒ ސަރުކާރާ  :33.2.1ހަރަކާތް 

   × ×  ކޯޑިނޭޓްކުރުން.
 ޔޫތު މިނިސްޓްރީ  ރަށު ކައުންސިލް 

ކުޅިވަރު ުކޅޭނެ : 33.2ސްޓްރެޓަޖީ 
  ވަސީލަތްތައް ހޯުދން.

މަރުކަީޒ ސަރުކާރާ :  33.2.1ހަރަކާތް 
 ކޯޑިނޭޓްކުރުން.

× × × × × 
 ޔޫތު މިނިސްޓްރީ  ރަށު ކައުންސިލް 

ރަށުގެ ުމަޢސަސާތަކުން : 33.3ސްޓްރެޓަޖީ 
 ކުޅިވަރުގެ ކަންކަމަށް ހިތްވަރުީދ ކުޅިވަރު

  ން.މުބާރާތްތަކުގަިއ ބައިވެރިވު

ކައުންސިުލން :  33.2.1ހަރަކާތް 
މުޢަސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ރަށުެގ ދެޖިންސުގެ 

 މެދުގައި ކުޅިވަރު ުމބާރާތްތަްއ ޭބއްވުން.
× × × × × 

  ރަށު ކައުންސިލް 
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  މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން.: 34ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

  ރަށުގައި އެބަލިއްބެވެ. ނަމަވެސް ގަނެގެން މަސް ކައްކާގެން ހިއްކާ ފަރާތްތައް  މިރަށުގައި ނެތެވެ.ކަޅުބިލަ މަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތައް

  ފަރުމަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބާނާ މަސް ވިއްކޭނެ ރަނގަޅު މާކެޓެއްނެތެވެ. 
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 މަސްވެިރކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން.: 34 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

ކަމުން ރަނގަުޅ އާމުދަނީއެއް ވަަނ ައހަރުން ފެށިގެްނ ލ. ަކލައިދޫގަިއ ފަރުމަސްވެރިކަމުގެ ަރނގަޅު ސިނާއަތެއް ޤާއިމްކޮްށ ރައްޔިތުަނށް ފަރުމަސްވެރި 2022:  34.1ޓާގެްޓ 

  ހޯދައިދިނުން.

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 
ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ނިހެން ބައިވެރިވާ އެހެ
 ފަރާތްތައް

ފަރުމަސްވެރިން  :34.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ބާާނ މަސް ވިއްކޭެނ ރަނގަުޅ ާމކެޓެއް 

  ޤާއިމް ކުރުން.

ފަރުމަސް ަގނެވިއްކާ ވިޔަފާރި  :34.2.1ހަރަކާތް 
 ކުރާ ފަރާތްތަކާިއ މަޝްވަރާކޮްށ ރަށުން ފަރުމަސް 

 ވިއްކޭނެ ގޮތެްއ ހޯުދން.
× × × × × 

ކަން ކުރާ ފަރުމަސްވެރި ރަށު ކައުންސިލް 
  ފަރާތްތައް 

މަސް ކައްާކ : 34.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ހިއްކާ ފަރާތްތަަކށް އެކަމުގަިއ 

  އެހީތެރިވެ އެކަންކަްނ ކުރިއެރުުވން.

 : މީުހްނ ދިރިއުޅޭ ގޯިތ ތެރޭގައި 34.2.1ހަރަކާތް 
ްނ މަސްކައްކާ ހިއްކާ ފަރާްތތައް އެަކމަށް ޙާއްސަ ބި 

 ދޫކޮށް ރަށުގަިއ އެކަްނ ކުރިއެރުވުން.
× × × × × 

  ރަށު ކައުންސިލް 
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  ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން.: 35ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ޤުދުރަތީ ކާރިސާތަކުން  ވެ.ން ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބިން ނުލިބެއެވެ. ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ތަކެތި ވިއްކޭނެ މާކެޓެއް ނެތެ އަލަށް ދަނޑުވެރިކަ 

އި އައުޓެކްނޯލޮޖީ ބޭނުންކުރުމަށް ޒަމާނީ ދަނޑުވެރިކަމާ އްލުންތަކުގެ ބަދަލު އަދި އިތުރުއެހީއެއްވެސް ނުލިބޭކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ދަނޑުވެރިންނަށް ލިބޭ ގެ

   ލޯނު ނުލިބެއެވެ. ޖާދުތައް ކުރުމަށްއަދި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އައުއީއެކަށީގެންވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ދަނޑުވެރިންނަށް ލިބިފައި ނުވެއެވެ. 

 އުލޫމާތު ލިބިފައިނުވެއެވެ. ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޭސް ރަށުން ލިބެން ނުހުރެއެވެ. އަދި އެ ބޭސް ބޭނުންކުރާނެ  ގޮތުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މަ
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 ދަނޑުެވރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން.: 35 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

  އް އޮތް ަރށަކަްށ ހެުދން.ހަރުގެ ނިޔަލަްށ ލ. ކަލައިދޫއަީކ ދަޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޭޖގެ ނިސްަބތުްނ ފާހަަގ ކުރެވޭ ަދނޑުވެރިކަމެވަަނ އަ  2022:  35.1ޓާގެޓް 

  ންފީޒުކުރުން.ތަދަިއ ވަަނ އަަހރުގެ ނިޔަލަްށ ލ. ކަލައިދޫެގ ަދނޑުވެރިންނަްށ ދިމާވާކަންކަމުްނ އަރައިގަތުމަށް ހަރުދަާނ އުސޫލުަތކެއް ހަ 2022: 35.2ޓާގެޓް 

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 
ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
އަލަްށ ދަނޑުވެރިކަމުގެ  :35.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ން ދާއިރާއަށް ވަންަނ ފަާރތްތަކަްށ ަދނޑުވެރިކަ
  ކުރުމަށް ިބން ދޫކުރުން.

ައލަްށ ދަނުޑވެރިކަމަށް  :35.2.1 ހަރަކާތް
ަދނޑުބިްނ  ވަންނަ ފަރާތްތަކަްށ އުސޫލުން 

.ދޫކުރުން  

× × × × × 

އަންހެނުންެގ ތަރައްގީއަްށ  ރަށު ކައުންސިލް 
 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 

ދަނޑުވެރިކަމުން ހައްާދ : 35.2ސްޓްރެޓަޖީ 
  ތަކެތި ވިއްކޭެނ މާކެޓެްއ ހޯުދން.

ރިކަމުން ހައްާދ : ަދނޑުވެ 35.2.1ހަރަކާތް 
.ތަކެތި ރިސޯޓްތަަކށް ވިއްކޭެނ ާމކެޓެއްހޯދުން  × × × × × 

އަންހެނުންެގ ތަރައްގީއަްށ  ރަށު ކައުންސިލް 
 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 

ތަކުން ޡާޤުދުރަީތ ާކރި: 35.3ސްޓްރެޓަޖީ 
ށް ދަނޑުވެރިނަށް ލިޭބ ގެއްލުމުްނ ައރައިގަތުމަ

  މާލީ އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮްށދިނުން.

ޭބ : ގުދުރަީތ ާކރިޡާތަކުން ލި 35.3.1ހަރަކާތް 
 ގެއްލުންތަކުްނ އަރައިގަތުމަްށ އެީހ ދިނުަމށް

 ހަރުދަނާ އުސޫލެްއ ހެދުން. 
× × × × × 

އަންހެނުންެގ ތަރައްގީއަްށ  ރަށު ކައުންސިލް 
 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 
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  : ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން.36ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއްނެތެވެ.  ކުރެވޭނެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އެއްވެސް ތަނެއް ރަށުގައި ޤާއިމްވެފައިނެތެވެ. އެއަރޕޯޓާއި ދުރުވުމުގެ ސަބަބުން ދަތުރު

 ރިޔާސީ ވައުދުގައި ހިމެނޭ ސިޓީހޮޓަލުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައިނުވެއެވެ. 
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 ރާ ކުރިއެރުވުން.ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއި: 36 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

ވެރިކަމުން އާމްދަީނ ިލބޭެނ މަުގ އިންސައްަތ މީހުްނނަްށ ފަތުރު 3ވަަނ ައހަރުގެ ނިޔަލަްށ ލ. ކަލައިދުއަްށ ފަތުރުވެރިކަން ތާރަފްކުރުމާއި، ަރށުގެ  2023:  36.1ޓާގެޓް 

  ފަހިކޮށްދިނުން. 

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 
ޒު ތަންފީ

 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
ފަތުރުވެރިަކމުގެ  :36.1ސްޓްރެޓަޖީ 

  ދާއިރާއަށް ފުރުސަުތ ހުޅުވައިލުން.
 ފަތުރުވެރިަކން ކުރުމަށް  :35.2.1ހަރަކާތް 

.ބިްނ ކަނޑައަޅާ ދޫކުރުން   × × × × 

ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ރަށު ކައުންސިލް 
 އޮފީސް

އެއަރޕޯޓާއި ދޭތެރޭގަިއ : 36.2ސްޓްރެޓަޖީ 
  ދަތުރުކުރެވޭނެ ނިޒާމެްއ ޤާއިމްުކރުން.

: އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި  36.2.1ހަރަކާތް 
 × × × ×  ކޯޑިނޭޓްކުރުން.

  ރަށު ކައުންސިލް 

ސިޓީ ޮހޓަެލއް : 35.3ސްޓްރެޓަޖީ 
  ޤާއިމްކުރުން.

: މަރުކަީޒ ސަރުކާރާއި  35.3.1ހަރަކާތް 
 × × × ×  ކޯޑިނޭޓްކުރުން.

ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ރަށު ކައުންސިލް 
 އޮފީސް
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  ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުން.: 37ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ރުސަތު ހުޅުވައިލެވިފައި ސްޓްކުރުމުގެ ފުއި ގުޅޭ އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުނަށް ލިބިފައި ނުވުމާއި އިންވެސްޓަރުންނަށް އިންވެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމާ

 ވެ. ނުވެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ހިންގާ ލުއި ލޯނުތައް ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައިނެތެ
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 ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަާފރި ކުރިއެރުވުން.: 37 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

އިންސައްތަ ީމހުނަްށ  90ރިާވ ކަލައިދޫަގއި ކުދިއަިދ މެުދ ފަންތީެގ ވިަޔ ފީޔަފާރިތަްއ ފުޅާކޮްށ އެދާއިރާގައި ހަރަކާްތތެ ވަަނ އަހަރުގެ ނިޔަލަްށ ލ. 2023:  37.1ޓާގެްޓ 

  ކުރުކޯސްތަކާއި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންުގން.

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 
ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ވާ އެހެނިހެން ބައިވެރި

 ފަރާތްތައް
ބިޒްނަްސ ެމނޭޖްމެންޓްެގ  :37.1ސްޓްރެޓަޖީ 

  ކުދި ކޯސްތައް ހިންގުން.
ޮކލެޖްތަކާއި  :37.2.1ހަރަކާތް 

 × × × × × ކޯޑިނޭޓްކުރުން.
 އަތޮޅު ކައުންސިލް  ރަށު ކައުންސިލް 

ވިޔަފާރީގެ ކުދި ލޯުނ : 37.2ސްޓްރެޓަޖީ 
  ލިބޭނެގޮްތ ަފހިކުރުން.

: މަރުކަީޒ ސަރުކާރާއި  37.2.1ހަރަކާތް 
 × × × ×  ކޯޑިނޭޓްކުރުން. 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް  ރަށު ކައުންސިލް 

ވިޔަފާރި ުކރަން : 37.3ސްޓްރެޓަޖީ 
  އިންވެސްޓަރުން ހޯުދން.

: އިންވެސްަޓރުންނަްށ  37.3.1ހަރަކާތް 
 × × × × × ރަށުގައި ފުރުސަުތ ހުޅުވައިލުން.

 އަތޮޅު ކައުންސިލް  ރަށު ކައުންސިލް 
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  ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.: 38ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ޤާއިމް  ތުރު ކުރުމަށް ފެރީގެ ނިޒާމެއްއަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ދަރަށަކީ ބިންބޮޑު ރަށަކަށްވެފައި އެއްގަމު ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމަށް ބޮޑު ހޭދައެއްކުރަންޖެހެއެވެ. 

ކީ އަތޮޅުގެ ހޮސްޕިޓަލާއި ދުރު ތޮޅުގެ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް މުދާ އުފުލުމަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައިނެތެވެ. މިރަށާވެފައި އޮތް ނަމަވެސް އަ

ސްތަކަކާއި މުގައި ވަރަށްބޮޑު ލަ ރަށަކަށްވާއިރު ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ބަލިމީހުން އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތަކާއި ސީއެމްބިއުލާންގެ ޙިދުމަތް ލިބު 

 ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ. 
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 ދެމެހެއްެޓނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުްނ.: 38 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

  ދުން.ވަަނ ައހަރުން ެފށިގެްނ ލ. ކަލައިދޫއަީކ ދާއިރާގެ ރައްތަކުެގ ަދތުރުފަތުުރ ގުޅުވައިދޭ މަިއ މަރުކަޒުކަމުގައި ހެ 2023:  38.1ޓާގެޓް 

  

 ޙަރަކާތް ޖީސްޓްރެޓަ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
އެމަޖަންސީކޮށް  :38.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ގެ ބަލިމީހުްނ އުފުލުމުގަިއ ސީއެމްިބއުލާންސް
  ޙިދުމަތް ރަށުްނ ިލބޭެނ ގޮތްހެުދްނ.

މަރުކަީޒ ސަރުކާރާއި  :38.2.1ހަރަކާތް 
.ކޯޑިނޭޓްކުރުން   × × × × 

 ރަށު ކައުންސިލް 
 އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 އެމް.އެން.ޑީ.އެފް
 ހެލްްތ މިނިސްޓްރީ 

އެއްގަމު ަދތުރުތަކަށް : 38.2ސްޓްރެޓަޖީ 
  ފެރީގެ ނިޒާމެްއ ޤާއިމްކުރުން.

: ަދތުރުފަތުުރގެ  38.2.1ހަރަކާތް 
ން. ޙިދުމަތްތަށްދޭ ފަރާތްތަކާިއ  ކޯިޑނޭޓްކުރު  × × × × × 

ށު ކައުންސިލް ރަ  
 އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ 

އަތޮޅުގެ ަރށްރަށަްށ : 38.3ސްޓްރެޓަޖީ 
މުދާ އުފުޭލނެ ހަރުދަާނ ނިޒާމެއް 

  ޤާއިމްކުރުން. 

: ަދތުރުފަތުުރގެ  38.3.1ހަރަކާތް 
ން.ޙިދުމަތްތަށްދޭ ފަރާތްތަކާިއ  ކޯިޑނޭޓްކުރު  × × × ×  

 ރަށު ކައުންސިލް 
 އަތޮޅު ކައުންސިލް 

.ޓީ.ސީ.ސީ އެމް  
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  ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން.: 39ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

އުޤުވެރިވާ މީހުން ރަށުގައި ކުރީގެ ގިނަ ޘަޤާފީކަންކަން ވަނީ އުވިގެން ގޮސްފައެވެ. ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުޅެން އެނގޭމީހުނާއި ޘަޤާފީ ކުޅިވަރަށް ޝަ

 އް ކުޅޭނެ އެއްވެސް ވަސީލަތެއްނެތެވެ. އުޅުނު ކަމުގައިވީނަމަވެސް އެކުޅިވަރުތަ
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  ޘަޤާފީ ަކންކަން ދިރުވައި ދެެމހެއްޓުން. :39 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

  ންާގ ރަށަކަްށ ހެދުން.ހި އަތޮޅުގަިއ ފާހަަގ ކުރެޭވ ނަްނ އާލާކޮށް ވަަނ ައހަރުން ެފށިގެްނ ލ. ކަލައިޫދ ައކީ ޝަޤާީފ ކުޅިވަރުތަްއ ދިރުވާ  2022:  39.1ޓާގެޓް 

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
ޘަޤާީފ  :39.1ސްޓްރެޓަޖީ 

  ކުޅިވަރުތައް ދިރުވައި އާލާކުރުން.
ސަޤާީފ ކުިޅވަރުތައް ކުޅެްނ އެނޭގ  :39.2.1ހަރަކާތް 

ެއކަމަށް ޝައުޤުވެރިާވ ދުވަސްވީ މީހުްނ މެދުވެރިކޮްށ 
 ފަރާތްތަކަްށ ދަސްކޮށްދީ ދިވެިހ ުދވަސްފަދަ ދުވަސްތައް

 ފާހަގަކުރުން.

× × × × × 

އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ  ރަށު ކައުންސިލް 
 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 

ޘަޤާީފ : 39.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭނެ ވަސީލަްތތައް 

  ރަށުގައި ޤާއިމްކުރުން.

ޯހދާ  : ޘަޤާީފ ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ވަސީލަތް  39.2.1ހަރަކާތް 
 × × × × × ރަށުގައި ޤާއިމްކުރުން.

އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ  ރަށު ކައުންސިލް 
 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 

  

  



  ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭްނ 

 

101 
 

info@kalaidhoo.gov.mv      6800730  

 

  : ތާރީހީ ތަންތަނާއި ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން.40ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

 ޤާއިމްވެފައިނެތެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުގެ އެއްބާރުލުން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ގުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ކަމާބެހޭ މުޢަސަސާތަ

 ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ނުލީބޭކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 
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 ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުްނ.: ތާރީހީ ަތންތަނާއި ޤުދުރަތީ ތަރިކަ 40 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

ްނނަ ީޖލުތަކަްށ އެތަކެިތ ާވސިލުކޮށްދޭ ވަަނ ައހަރުން ެފށިގެްނ ލ. ކަލައިޫދ ައކީ ތާރީޚީ އަިދ ޤުދުރަީތ ތަރިަކ ރައްކާތެރިކޮށް ބަަލހައްޓައި، ފަަހށް އަ 2022:  40.1ޓާގެޓް 

  ިއ އޭގެްނ ފައިދާ ިލބިގަންަނ ބަޔަކަށްވުން.އަދި އެފަަދ ތަްނތަނުްނ ަނފާވެރިކަން ިލބޭެނ މަުގ ހޯދަ

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
ގުދުރަީތ ަތރިކަ  :40.1ސްޓްރެޓަޖީ 

  ރައްކާތެރިކޮށް ބެެލހެޓުން.
 މަރުކަޒީ ަސރުކާރާއި: 40.2.1ހަރަކާތް 

ޓްކުރުން.ކޯޑިނޭ  × × × × × 

އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ  ރަށު ކައުންސިލް 
 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 

ތާރީީހ ތަްނތަން : 40.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ހިމާޔަތްކުރުމަށް ރައްޔިތުންެގ އެއްބާރުލުްނ 

  ހޯދުން.

: ޭހލުންތެރިަކމުގެ  40.2.1ހަރަކާތް 
 × × × × × ޕޮރޮގްރާމް ހިންގުން.

ލް ރަށު ކައުންސި އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ  
 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 

 ކަމާބެޭހ ުމޢައްސަސާތަކުގެ :40.3ސްޓްރެޓަޖީ 
 އެއްބާރުލުން ހޯދުން.

މަރުކަޒީ ަސރުކާރާއި : 40.2.3ހަރަކާތް 
ޓްކުރުން.ކޯޑިނޭ  × × × × × 

އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ  ރަށު ކައުންސިލް 
 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 
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   ދިވެހި ބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުން. :41ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

އިކޮށް ބޭނުންކުރުމާއި ދެބަސް ދިވެހި ބަހަށް ޚާއްސަ ދިވެހި ބަހުގެ ހުނަރު ހުރި މީހުން އުފެދިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ބަހުގެ ޤަވައިދުތައް ނުބަ

ބަބުން  މުޖުތަމަޢުގައި ގެ ސަވެފައި ނެތުމު ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ރަށުގައި ޤާއިމް މަތް ފަދަ މަސްހުނިކޮށްގެން ވާހަކަދައްކައެވެ. ޒަމާނީ ލައިބްރައިރީގެ ޙިދު 

 ގިނަ ރައްޔިތުން ދިވެހި ބަހަށް ޝައުޤުވެރިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ދިރިއުޅޭ

 

 

 

 

 

 



  ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭްނ 

 

104 
 

info@kalaidhoo.gov.mv      6800730  

 

 ދިވެހި ަބސް ދިރުވައި އާލާކުރުން.: 41 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

ދިވެިހ ބަހުެގ ހުްނ ވާހަަކ ދައްާކ ިދވެހި ބަހައް ލޯބިކުާރ ރީތިކޮްށ ިދވެހިބައިންސައްަތ ރައްޔިތުންނަީކ  90ލަްށ ލ. ކަލައިދޫެގ ވަަނ ައހަރުގެ ނިޔަ 2022:  41.1ޓާގެޓް 

  ރައްޔިުތން ތަކަަކށް ހެދުން. ޤަވައިދުތަކަްށ އަހުލުވެރި

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 
ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ށް ތަންފީޒުކުރުމަ
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
ސްކޫލް  :41.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ކުދިންނާއި ބޮޑެިތ މީހުނަީކ ދިވެިހ 
ކަ ބަހުެގ ޤަވައިދުތަކާިއ އެއްގޮތަްށ ވާހަ

  ދައްކާ ބަޔަކަށްހެުދން.

ްށ ސްކޫލްކުދިްނނާއި ބޮޑެތި ީމހުނަ: 41.2.1ހަރަކާތް 
ށް ދިވެހި ބަހުެގ ޤަވައިދުތަކަްށ އަުހލުވެރިކުރުވުމަ

 ކުލާސްތަކެއް ރާވާ ިހންގުން.
× × × × × 

 ރަށު ކައުންސިލް 
 ސްކޫލް

އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ 
 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 

: ދިެވހި ބަަހށް  41.2.2ހަރަކާތް 
 × × × × × ޝައުޤުވެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންުގން.

 ރަށު ކައުންސިލް 
 ސްކޫލް

އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ 
އްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ މަސަ  
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  : ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުން.42ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ވުމުގެ ސަބަބުން ރަށުގައި އޮންނަ މިހާރުވެސް ރަށުގެ އިރު ދެކުނު ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަނީ ގިރަމުންނެވެ. ސަރުކާރުގެ ސަމާލްކަމަށް އައިސްފައި ނު

  ގިރާގެން ގޮސްފައެވެ.އިހައްދޫ ކިޔާ (ކުޑަ ފަޅުރަށެއް) ފަޅުރަށްވަނީ 
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 : ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުްނ.42 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

  ވަަނ އަަހރުގެ ނިޔަލަްށ ލ. ކަލައިދޫެގ ަރއްޔިތުންނަކީ ރައްގިރުމަްށ ހޭލުްނތެރި މުޖްތަމައަކަްށ ހެުދން. 2023: 42.1ޓާގެޓް 

  

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

ތަންފީޒު 
 ރާތްކުރާފަ

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
ހޭޅިފަށުގަިއ  :42.1ސްޓްރެޓަޖީ 

  ހުންަނ ރުއްގަސް ނުކެނޑުން.
 ހޭޅިފަޅުގައި ހެދިފަިއ ުހންނަ  : 42.2.1ހަރަކާތް 

އުސޫލެއް  ދަނާ ރުއްގަސް ކެނޑުމުގައި ހަރު
 އެކުލަވައިލުން.

 × × × × 
 ރަށު ކައުންސިލް 

 
ރައްޤީއަްށ އަންހެނުންެގ ތަ

 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 

ގިރާ  :42.2ސްޓްރެޓަޖީ 
  ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން.

: މަރުކަީޒ ސަރުކާރާއި  42.2.1ހަރަކާތް 
 ކޯޑިނޭޓްކުރުން.

 × × × × 
 ރަށު ކައުންސިލް 

 
އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ 
 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 
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އެކަމުގެ ސަބަބުން އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން : މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި 43ޕޮލިސީ

  ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން.

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

މިކަންކަމުން އަރައިގަތުމަށް . މުގައިވެފައި ފެންބޮޑުވުންފަދަކަންކަން ހިނގާލެއް ގިނަވެފައި ލިބޭ ގެއްލުންތައް ބޮޑެވެމިރަށަކީ ފަސްގަނޑު ތިރި ރަށެއްކަ

މޫސުމަށް އަންނަ  ނުލިބެއެވެ. އެހީތެރިކަންއަރައިގަތުމަށް  ގެއްލުންތަކުންމުޢައްސަސާތަކުގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެއްބާރުލުން ވަރަށް ކުޑައެވެ.  ސަރުކާރުގެ

 ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުނަށް އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވެއެވެ. 
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ން ކުރާ ައސަރުތައް  އެކަމުގެ ސަބަބުްނ އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެަކމުގެ ސަބަބު : މޫުސމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއ43ި ޕޮލިސީ

 ކުޑަކުރުން.

 ޓާގެޓްތައް:

  .ތެިރ މުޖްތަމައަކަްށ ހެދުންޭހލުން މޫސުމަށް އަންަނ ބަދަލުތަކާިއ ުގޅޭގޮތުންއިްނ ސައްތަ ރައްޔިތުްނނަކީ  95ވަަނ ައހަރުގެ ނިޔަލަްށ ލ. ކަލައިދޫެގ  2023:  43.1ޓާގެޓް 

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 
ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
 މޫސުމަށް ައންނަ ބަދަުލތަކާއި: 43.1ސްޓްރެޓަޖީ 

  .ރުންހޭުލންތެިރކު ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން 
ހޭލުްނތެރިކަމުގެ : 43.2.1ހަރަކާތް 

ންގުން.ޕްރޮގްރާމްތައް ހި   × × × × 
 ރަށު ކައުންސިލް 

 
އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ 
 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 

ސަރުކާރުގެ  :43.2ސްޓްރެޓަޖީ 
  މުޢައްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަްނ ޯހދުން.

: މަރުކަީޒ  43.2.1ހަރަކާތް 
 × × × ×  ސަރުކާރާއި ކޯޑިނޭޓްކުރުން.

 ރަށު ކައުންސިލް 
 

 އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް 
 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 

މޫސުމަށް އަންނަ   :43.3ސްޓްރެޓަޖީ 
ބަދަލުތަކުެގ ސަބަުބްނ ލިޭބ ގެއްުލންތައް 

 ފަރާތްތަކުެގ އެހީތެރިކަން ދޭކުޑަކުރުމަށް އެހީ
   ހޯދުން.

: އެީހތެރިކަްނ  43.3.1ހަރަކާތް 
ފޯރުކޮށްދޭން ބޭުނންވާ ފަރާތްތަަކށް 

 އެފުރުސަތު ހުޅުވައިލުން.
 × × × × 

ށު ކައުންސިލް ރަ  
 

އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ 
 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 
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  ކާރިޘާތަކަށް ތައްޔާރުވުން.: 44ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ކާރިޘާތަކުން  ހިންގިފައިނުވުމުން ކާރިޘާތަކަށް ރައްޔިތުން ތައްޔާރުވެފައިވާލެއް ކުޑައެވެ. އެފަދަ ކަންކަމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމްތައް

ތަކުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވިއްސާރައިގައި ލިބޭގެއްލުންތަށް ކުޑަކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެވިފައި ނުވެއެވެ. ފެންބޮޑުވުންފަދަ ކާރިޘާ 

  ދަނޑުތައް ހަލާކުވެއެވެ.
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 ކާރިޘާތަކަށް ތައްޔާރުވުން.: 44 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

  ހެދުން. މުްޖތަމައަކަށް ހޭުލންތެރިތައްޔާރުވެފައިވާ ކާރިޘާތަކަށް އިްނ ސައްތަ ރައްޔިތުްނނަކީ  95ވަަނ ައހަރުގެ ނިޔަލަްށ ލ. ކަލައިދޫެގ  2023:  44.1ޓާގެޓް 

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
ކާރިޘާތަކުްނ : 44.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ރައްކާތެރިވުމަށް ރައްޔިތުްނ 
  ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

އް ހޭލުްނތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަ: 44.2.1ހަރަކާތް 
 × × × ×  ހިންގުން.

 ރަށު ކައުންސިލް 
 

އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ 
 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 

ކާރިޘާތަކުްނ  :44.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ވެތިބުމަްށ ބޭުނންާވ ރައްކާތެރި

  ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން.

: ވަސީލަްތަތއް ހޯާދ  44.2.1ހަރަކާތް 
 × × × ×  ބެލެހެއްޓުން.

 ރަށު ކައުންސިލް 
 

އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ 
 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 

ކާރިޘާތަުކން   :44.3ސްޓްރެޓަޖީ 
  .ރައްކާތެރިވުމަށް މީހުްނ ތަމްީރން ކުރުން

ިއ : ތަމްރީން ްޕރޮގްރާމް ހިންގުމާ 44.3.1ހަރަކާތް 
 ހަރަކާތްތެރިވާނެ ޓާސްކްފޯސް އެުކލަވައިލުން.

 × × × × 
 ރަށު ކައުންސިލް 

 
އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ 
 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 
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  : ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި، ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން.45ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

 ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ނާންގައެވެ.  ކެނޑުމުގައި ބޮޑެތި ރުއްގަސް ވަލުތެރޭގައި ހެދިފައި ހުންނަ  އިން ރުއްގަސް ހުރި ނަމަވެސްރަށުގެ ހޭޅިފަށުގައި ގިނަ

  ވެލި ނަގާ ރަށެއް ނޫނެވެ. މިރަށަކީ ގޮނޑުދަށުން  ގާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ރުއްގަސް އިންދާ ހައްދާއިރުގައިވެސް ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކަށް ނާން 
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 : ރަށުގެ ޭހޅިފަށާއި، ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން.45 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

މޫސުމަށް ައންނަ ބަދަލުތަކާއި ، ރަށުގެ ހޭޅިފަށައި، ރުއްގަސް ރަްއކާތިރިކުރުމާއިއިން ސަްއތަ ރައްޔިތުންނަކީ  95ަވނަ ައހަރުގެ ނިޔަލަށް ލ. ކަލައިދޫގެ  2023:  45.1ޓާގެޓް 

  ތެިރ މުޖްތަމައަަކށް ހެުދން.ގުޅޭގޮތުން ޭހލުން

  

  

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 
ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
ރަށުގައި : 45.1ސްޓްރެޓަޖީ 

އިންދާ ގަސްގަހާިއ ގެއްސާއި  
ކަނޑާ ދުވަސްވީ  ރުއްގަހުެގ 

  ރެކޯޑްބެލެހެއްޓުން.  

އިންާދ ގަސްގަހާ ގެއްސާއި، : 45.2.1ކާތް ހަރަ
ކަނޑާ ރުއްގަސް ކެނޑުމުެގ ކުރިން ކައުންސިލަްށ 

އަންގަންޖެހޭނެކަމުެގ ހަރުދަާނ ުއސޫލެއް 
 އެކުލަވައިލުން.

 × × × × 
 ރަށު ކައުންސިލް 
 

އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ 
 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 
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  އި ކަނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން.: ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކ46ާޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ކަން ރައްޔިތުންނަށް އެނގިފައިވާ މުރަކައާއި ކަނޑުގެ ދިރުންތަކާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަންކުޑައެވެ. މުރަކައާއި ކަނޑުގެ ދިރުންތަކުގެ މުހިއްމު 

 ކުނިއަޅައެވެ.  މިންވަރު ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން މަދުންނަމަވެސް މޫދައް
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 : ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން.46 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 ރައްކާތެރިކޮށް  ދިރުން އިްނ ސައްތަ ރައްޔިތުްނނަކީ ރަށުގެ ވަށައިގެންާވ މުރަކަތަކާިއ ކަނޑުގެ 95ވަަނ ައހަރުގެ ނިޔަލަްށ ލ. ކަލައިދޫެގ  2023:  46.1ޓާގެޓް 

  މޫސުމަށް ައންަނ ބަަދލުތަކާިއ ގުޅޭގޮތުްނ ހޭލުްނެތރި މުޖްތަމައަކަްށ ހެދުން.ދެމެހެއްޓުމާއި، 

  

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 
ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
ޅުމާިއ މޫދައް ުކިނ ނޭ: 46.1ސްޓްރެޓަޖީ 

  ހޭޅިއާއި، ގޮނޑޮދޮްށ ސާފުކޮްށ ޭބއްވުން.
މަހަުކ އެއްަފހަރު ހޭޅިއާއި : 46.2.1ހަރަކާތް 

 × × × ×  ގޮނޑުދޮއް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންުގން.
 ރަށު ކައުންސިލް 
 

އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ 
 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 

މުރަކައާއި ކަނޑުގެ  :46.2ސްޓްރެޓަޖީ 
 ގެ މުހިއްމުަކން ރައްޔިުތންނަށް ދިރުންތަކު

  އަންގައިދީ ހޭުލންތެރިކުރުން.

: މުރަކާއާިއ ކަނޑުގެ  46.2.1ހަރަކާތް 
ކޫލާިއ ދިރުންތަކުގެ މުހިއްމުަކން ައންަގއިދިނުމަށް ސް
 ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަްށ ޕްރޮގްރާމް ހިންުގން.

 × × × × 
 ރަށު ކައުންސިލް 
 

އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ 
ކުރާ ކޮމިޓީ  މަސައްކަތް  
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  : ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުން.47ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

އެވެ. މާކަނާ ފަދަ މި މާހައުލުގައި ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން މޫސުމީ ގޮތުން އަންނަ ދޫނި ހިފައި ގޭގޭގައި ގެންގުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވެ

  ނެތެވެ.  ލާނެ ފަރާތެއްތައް ބަދޫނި ސޫފާއި ސޫފި ހިފައި ގެންގުޅޭ ފަރާތް ވާ ހިޔަމާތް ކޮށްފައިހިފާ ހައްޔަރުކުރެއެވެ. އުޅޭ ދޫނިތަކަށް ގެއްލުންދީ 
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 : ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުން.47 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

ހޭލުްނތެރި ުމޖްތަމައަކަށް ްއޓުމާއި،  ދެމެހެރައްކާތެރިޮކށްދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ނަކީ އިްނ ސައްތަ ރައްޔިތުން  95ވަަނ ައހަރުގެ ނިޔަލަްށ ލ. ކަލައިދޫެގ  2023:  47.1ޓާގެޓް 

  ހެދުން.

  

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
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 20
26

 
ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
ދިރޭތަކެތީެގ : 47.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ތެރިކޮށްީދ ރަނގަޅު ނަސްލުތައް ރައްކާ
  މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުން.

ދިރޭތަކެތީެގ ނަސްލު : 47.2.1ހަރަކާތް 
ވުން. ރައްކާތެރިކުރުމަށް މުޖުތަމަުޢ ހޭުލންތެރިކުރު  ރަށު ކައުންސިލް  × × × ×  

އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ 
 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 

ވަށައިގެންވާ   :47.2ސްޓްރެޓަޖީ 
އުޅޭ ޫދިނ ސޫފާ ސޫފި މާހައުލުގައި ދިރި

ދިރިއުޅެވޭނެ ރައްކާތެރި ގޮްތތަކެްއ 
  ހަދައިދިނުން.

 : މާހަުއލުގައި ދިރިއުޅޭ ޫދނި 47.2.1ހަރަކާތް 
ީދ ސޫފާއި ސޫފި ދިރިއުޅެވޭެނ ވެއްެޓއް ޤާއިމްކޮށް
މް ރައްޔިތުގެމެދުގައި ހޭލުންތެރިކަމުެގ ޕްރޮގްރާ

 ހިންގުން.

 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × 
ތަރައްޤީއަްށ އަންހެނުންެގ 

 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 
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  : ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން.48ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ތެރޭގައި މެހި، މަދިރި ފަދަ ރަށުން ކަށީގެންވާ ޓްރޭނިންގ ލިބިފައި ނުވުމު ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައި ނެތުމާއި އެ

  މަދުންނަމަވެސް ވަލުތެރެއާއި ހޭޅިއަށް ކުނިއަޅާ މީހުން އުޅެއެވެ.ސޫފިތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. 
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 : ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން.48 ޕޮލިސީ

  

 ޓާގެޓްތައް:

  ލ. ކަލައިދޫއަީކ މަހުްނ މަަހށް ގަވާއިުދްނ ފޮގުުކރުމާއި، ޕެސްޓް ކޮްނޓްރޯލްކޮްށ ަބލަހައްޓާ ަރށަކަށްވުން.:  48.1ޓާގެޓް 

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 
ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
ރައްޔިތުން : 48.1ސްޓްރެޓަޖީ 

  ހޭލުންތެރިކުރުވުން.
މަހުްނ ެއއްފަހަރު  6: 48.2.1ހަރަކާތް 

 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × × މައުލޫމާތު ިދނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަްއ ހިންުގން.
ންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ އަ

 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 

ރަށުތެރެފޮްގ  :48.2ސްޓްރެޓަޖީ 
  ކުރުން.

 : ކޮންެމ ދެަމހުން އެއްަފހަރު 48.2.1ހަރަކާތް 
 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × × ރަށުތެރެ ފޮގްކުރުން.

އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ 
 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 

ށް ފޮްގ ކުރުމަ: 48.3ސްޓްރެޓަޖީ 
 ބޭނުންާވ ކެމިކަްލ (ބޭސް) ޯހދުން.

: ރަުށންބޭްސ ިލބޭެނ  48.3.1ހަރަކާތް 
 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × × އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.

އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ 
 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 
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  : އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން.49ޕޮލިސީ

 

 ހާލަތު މިހާރުގެ

ވެރިކުރުވުން ވަރަށް ކުޑައެވެ. އާއިލީ އަދި އިޖްތިމާއީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުން ބައި ފަރާތްތައްނެތެވެ. އިސްނަގައި އުޅޭނެއަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް 

 މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން އަންހެނުން މުޖުތަމައުގައި ކުރާ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުން ވަރަށްމަދެވެ. 
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 : އަންެހުނންނާއި މެދު ކުރާ އެިކ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން.49 ޕޮލިސީ

  

 ޓާގެޓްތައް:

އަތޮޅުގައި  މަހަމަ ކަމަށް ލޯބިުކރާިއ، ދެ ޖިންސްގެ ހަވަނަ ައހަރުން ފެށިެގން ލ. ކަލައިދޫ އަކީ އަންހެުނންނާއި މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލާ 2022:  49.1ޓާގެޓް 

  ކުރެޭވ ރަށަކަްށ ހެދުން.ފާހަގަ 

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 
ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
 އިޖްތިމާއީ ކަންކަމުގައި: 49.1ސްޓްރެޓަޖީ 

  އަންހެނުްނ ބައިވެރިކުރުވުން.
އަންހެުނންެގ މެދުގަިއ : 49.2.1ހަރަކާތް 

  ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތަްއ ރާަވއި ހިންގާ ބާއްވާ
 މިންވަރު އިތުރުކުރުން.

 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×
އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ 
 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 

އަންހެުނންަނށް  :49.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ޙާއްސަ ތަނެްއ 

  ޤާއިމްކުރުން.

: މަރުކަީޒ ސަރުކާރާއި  49.2.1ހަރަކާތް 
ޓްކުރުން.ކޯޑިނޭ  ރަށު ކައުންސިލް  × × × × × 

އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ 
 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 

 :49.3ސްޓްރެޓަޖީ 
ގެ މުޖުތަމައުގައި އަންެހނުންނާިއ ިފރިހެނުން
ން. މެދުގައި އޮންަނ ަތފާތްކުރުންތަްއ ނައްތާލު

މް ހޭލުްނތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާ 49.3.1ހަރަކާތް 
 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × × ހިންގުން.

އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ 
 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 
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ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަ ހަމަކަން ހޯދާ : 50ޕޮލިސީ

  ދިނުން. 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

 އުޅޭނެ  ސްނަގައިރުމަށް އިއަންހެނުން ބާރުވެރިކު ގޮތުން އިޤްތިޞާދީ ންނާއިގޮތު  ސިޔާސީމާއި ދިނު  ހޯދާ ހަމަކަން ހަމަ ފިރިހެނުންނަށް އަންހެނުންނާއި

ހެއެވެ. އަންހެނުންގެ ތެރެއިން މުޖްތަމައުގެ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ނެތުމުން ތަރައްޤީގައި ބައެއް ކަންކަން މަޑުޖެ. ފަރާތްތައްނެތެވެ

  ނެތެވެ.އިސްނަގައި ކަންކަމުގައި އުޅޭނެ ފަރާތްތައް
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 ން ހޯދާ ދިނުން.ސިޔާީސ ގޮތުންނާއި އިޤްތިާޞދީ ގޮތުން އަންެހނުްނނާއި ފިރިހެނުްނނަށް ހަމަ ަހމަކަ: 50 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 އިިދނުމުގައި ަމ ހަމަކަްނ ޯހދަްށ ހަވަަނ ައހަރުން ެފށިގެްނ ލ. ކަލައިޫދ ައކީ ސިޔާސީ ގޮތުންނާިއ އިޤްިތާޞދީ ގޮުތން ައންހެނުްނނާއި ފިރިެހނުންނަ 2022:  50.1ޓާގެޓް 

  އަތޮޅުގައި ފާހަަގ ކުރެވޭ ރަށަަކްށ ހެދުން.

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
ހޭލުްނތެރިކަމުގެ : 50.1ސްޓްރެޓަޖީ 

  ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.
ކަމާއި ބެޭހ : 50.2.1ރަކާތް ހަ

މުޢައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން އެފަަދ 
ފަހަުރ ހިންގުން. 1ޕްރޮގްރާމްތައް އަހަރު   

 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×
އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ 
 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 

ސްކޫލްގެ ަދރިވަރުންނަށް  :50.2ސްޓްރެޓަޖީ 
 ތުންނާއިސާނަވީ ގްރޭޑްތަކުްނ ފެށިގެްނ ސިޔާސީ ގޮ

ށް އިޤްތިޞާދީގޮތުްނ އަްނހެނުންނާިއ، ފިރިެހނުންނަ 
ލޫމާުތ ހަމަހަމަކަން ހޯދައި ދިނުމާިއ ގުޅޭގޮތުން މައު 

  ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

ކަމާއި ބެޭހ  50.2.1ހަރަކާތް 
މުޢަސަސާތަކާއި ގުޅިގެން އެފަަދ 

 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × × ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. 
ންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ އަ

 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 
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  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުން.: 51ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

 ވަރަށް ރޮގްރާމް އެކަށީގެންވާޔިތުންނައް ދޭންޖެހޭ މައުލޫމާތަކާއި ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރައްޔިތުނަށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތައް މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ރައް

ރޮގުރާމްތަކާއި ޓްރޭނިންގ މުވައްޒަފުންގެ ރިފްރެޝްމަންޓް ޕްނުދެވެއެވެ. މިހާރު ހުރި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖާގާގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ބޮޑެވެ. 

 ޕްރޮގުރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާލެއް މަދެވެ.
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 ކައުންިސލްގެ އިދާރާ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުން.: 51 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

ވެފައިާވ އެއުޞޫލުތަކާިއ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަްތ ދިނުމުގައި ހަރުަދނާ އުޫޞލުތަކެްއ ގާއިމް އަކީަކއުންސިލްގެ އިދާރާވަަނ ައހަރުން ެފށިގެްނ ލ. ކަލައިޫދ  2022:  51.1ޓާގެޓް 

  .ައތޮޅުގައި ފާަހގަ ކުރެވޭ ރަށަަކށް ހެދުން ތަފާތުކުރުމެއްނެިތ ރަށުެގ އެންމެަހއި ރައްޔިތުންނަްށ ދޭންެޖހޭ ޚިދުަމތްތައް ިދނުމުގައި

 ހިންގާެނ އިމާރާތެްއ ރަށުަގއި ވަަނ އަަހރު ނިމުމުެގ ކުރިްނ ޚިދުމަތް ިދުނމަށް އެކަށީެގންވާ ޖާަގ ަތނަވަސް ޒަމާީނ ފެންވަރުެގ ކައުންސިްލ އިދާރާ 2023 :51.2ޓާގެޓް 

  އެޅުން.

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

ންފީޒު ތަ
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
 ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި : 51.1ސްޓްރެޓަޖީ 

މަޝްވަރާ ހޯދުމަްށ ރައްޔިތުންނާިއ 
  ބައްދަލުކުރުން. 

ކަންކަްނ ިނންމުމުގެ ކުރިްނ : 51.2.1ހަރަކާތް 
ކައުންސިލް  ރަށު × × × × × ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި ަމޝްވަރާ ހޯދުން.  

އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ 
 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 

އެކަށީގެންާވ   :51.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ޙިދުމަތް ދެވޭެނ ޖާަގ ތަނަވަްސ 
  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެއް ހެޅުން.

މަރުކަޒީ ަސރުކާރާއި  51.2.1ހަރަކާތް 
 ރަށު ކައުންސިލް    × × × ކޯޑިނޭޓްކުރުން. 

 ލޯކަލްގަވަމަންްޓ އޮތޯރިޓީ 

މުޢައްސަސާތަކާއި  :51.3ސްޓްރެޓަޖީ 
  ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުްނތައް އިތުރުކުުރން.

ޙާއްސަ ދުަވސްތައް : 51.3.1ހަރަކާތް 
ފާހަގަކުރުމަށް ހުރިާހ މުޢައްސަާސއަކުންވެސް 

 ބައިވެރިވުން. 
 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×

އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ 
 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 
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މުވައްޒަފުްނގެ  :51.4ސްޓްރެޓަޖީ 
 ފެންވަރު މަތިކުރުން 

ރިފްރެސްމަންޓް : 51.4.1ހަރަކާތް 
 ޕްރޮގުރާމްތަކާއި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގުރާމްތަކުގައި

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުން.
 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×

 ލޯކަލްގަވަމަންްޓ އޮތޯރިޓީ 
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  ކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެ: 52ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

 އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ އަލަށްފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ބަރާބަރަށް އަޕްޑޭޓްކުރެވެމުން ނުދާކަންއުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑްތައް  އަލަށް

 ޒަފުން އަހުލުވެރިކުރެވިފައިނެތެވެ. ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އައު ސިސްޓަމަށް މުވައް
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 އަލަށް ުއފަންވާ ކުދިންނާއި ަމރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުްނ.: 52 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

ރުކާރުގެ އިދާރާ ތަަކށް ވަގުުތްނ ހުރި ސަގަިއ އުފަންާވ ކުދިްނނާއި މަރުާވ މީުހންގެ ރެކޯޑްތަްއ ނަގަިއ ކަމާއި ުގޅުންވަަނ ައހަރުން ެފށިގެްނ ލ. ކަލައިދޫ 2022:  52.1ޓާގެޓް 

  ވަގުތަށް ފޮނުވުުނން.

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
އުފަންާވ ުކދިންނާއި : 52.1ސްޓްރެޓަޖީ 

މަރުވާ މީހުންެގ ރެކޯޑް ފަސޭހަިއން 
  ޒާމެއް ޤާއިމްކުުރން.ފޯރުކޮށްދޭނެ ނި

 އޮންލައިންޮކށް މައުލޫާމތު: 52.2.1ހަރަކާތް 
 × × × × × ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުުރން.

  ރަށު ކައުންސިލް 

މުވައްޒަފުްނ  :52.2ސްޓްރެޓަޖީ 
  މަސައްކަތައް އަހުލުވެރި ކުރުވުން.

ތަމްރީްނ ޕްރޮގްރާމްތައް  52.2.1ހަރަކާތް 
 × × × × × ހިންގުން. 

ށު ކައުންސިލް ރަ   
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  ރަށުގެ ތަފާސް ހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުން.: 53ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ކަށީގެންވާ ވަރަށް ބެލެހެއްޓެމުން މައުލޫމާތު އެއްކޮށް ބަލަހައްޓާނެ އުސޫލެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ކުޑަވެ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު އެ

 ބަލަހައްޓަމުންދާ މައުލޫމާތު އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ބޭނުންކުރެވެމުން ނުދެއެވެ. މިހާރު ނުދެއެވެ. 
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 ރަށުގެ ތަފާސް ހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުްނ.: 53 ޕޮލިސީ

  

 ޓާގެޓްތައް:

ާވ މަޢުލޫާމުތ އެއްކޮށް، ންާވ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބޭނުންކައުންސިލްގެ އިދާރާއަކީ ޚިދުަމތް ދިނުަމށް ބޭނުަވނަ އަހަރުން ފެށިެގން ލ. ކަލައިޫދ  2022:  53.1ޓާގެޓް 

  ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަްތ ދިނުމުަގއި އޭގެ ބޭުނންކުރާ އަިދ ޚިދުމަްތތައް ރޭވުމުގަިއ ބޭުނންކުރާ ކައުްނސިލަކަށް ހެދުން.

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 
ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ވެރިވާ އެހެނިހެން ބައި

 ފަރާތްތައް
ބިދޭސީންެގ ދަފްތަރު : 53.1ސްޓްރެޓަޖީ 
  އެކުލަވައިލުން.

ޤަވައިދުްނ ިބދޭސީންގެ : 53.2.1ހަރަކާތް 
 × × × × × މައުލޫމާތު ބެލެހެއްުޓން.

  ރަށު ކައުންސިލް 

ރައްޔިތުންަނށް  :53.2ސްޓްރެޓަޖީ 
  ހޭލުންތެރިކަމުެގ ޕްރޮގްރާމް ހިންުގން.

: ކަމާިއ ގުޅޭ ދާއިރާތަކާއި 35.2.1ހަރަކާތް 
 × × × × × ގުޅިގެން ތަމްރީްނ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

  ރަށު ކައުންސިލް 

 ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި  :53.3ސްޓްރެޓަޖީ 
މަޝްވަރާއާއި އެކު ރަށުެގ ަތާފސް ހިސާުބ 

 ބެލެހެއްޓޭެނ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުުރން.

 ކަމާއި ގުޭޅ ދާއިރާތަކާއި 53.3.1ހަރަކާތް 
ގުން.ގުޅިގެން ހޭުލންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްާރމްތައް ިހން  × × × × × 

  ރަށު ކައުންސިލް 

: އެއްކުރެޭވ މަޢުލޫމާތުތަްއ  53.3.2ހަރަކާތް 
 × × × × × ޙިދުމަތް ދިނުމުގަިއ ޭބނުންކުރުން. 

  ރަށު ކައުންސިލް 
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  އި ބެލެހެއްޓުން.: ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރުމ54ާޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ފަދަ ލިޔެކިޔުން  ރަޖިސްޓްރީތައްދި ދޫކުރުން އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުކުގައި ކުރެވެއެވެ. އަ ރަޖިސްޓްރީތައް ހުއްދަތަކާއި ދޫކުރާކައުންސިލުން 

   ފައިލް ސިސްޓަމެއް ބޭނުންވެއެވެ.ފައިލްކުރުމަށް ޒަމާނީ ކްލައުޑް ބަލަހައްޓަމުންގެންދަނީ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޮކްސްފައިލްގައެވެ. ލިޔެކިޔުން
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 : ކައުންިސލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުްނ.54 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

މްރީްނ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ، ގާބިލްަކްނ އިތުރުކުރުމަްށ ގަވައިދުްނ ތަންެގ މުވައްޒަފުވަަނ އަހަރުން ފެށިގެްނ ލ. ަކލައިޫދ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަީކ  2022:  54.1ޓާގެްޓ 

ނަްށ ދޭންެޖޭހ ޚިދުމަތްތަްއ ިދނުމުގައި އެުއޞޫލުތަކާިއ އެއްގޮތަްށ ތަފާތުކުުރމެއްނެިތ ރަށުެގ އެންމެހަިއ ރަްއޔިތުން ،ޚިދުމަތް ިދނުމުގަިއ ހަރުދަާނ ުއޞޫލުތަކެްއ ގާއިމްވެފައިވާ

  ހަަގ ކުރެވޭ ރަށަަކްށ ހެދުން.އަތޮޅުގައި ފާ

  ގާެނ އިމާރާތެއް ރަށުަގއި އެޅުން.ވަަނ އަަހރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޚިދުމަްތ ދިުނމަށް އެކަށީގެންާވ ޖާގަ ަތނަވަސް ޒަމާނީ ެފންވަރުގެ ކައުންސިލް އިދާރާ ހިން 2023: 54.2ޓާގެޓް 

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ
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ތަންފީޒު 
 ތްކުރާފަރާ

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް
މުވައްޒަފުްނނަށް : 54.1ސްޓްރެޓަޖީ 

  ތަމްރީން ޕޮރްގްރާމްތައް ހިންގުން.
ކޮންެމ އަހަަރކު ދެފަހަުރ : 54.2.1ހަރަކާތް 

 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × × ތަމްރީން ޕޮރްގްރާމްތައް ހިންގުން.
 އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 

އެކަށިގެންާވ  :54.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ވަރަށް ޙިދުމަތްދޭެނ  ވަސީލަތްަތއް 

  ހޯދުން.

: މަރުކަޒީ ަސރުކާރާއި 54.2.1ހަރަކާތް 
 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × × ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ެއތަކެިތ ހޯދުން.

 އަތޮޅު ކައުންސިލް 
 ލޯކަލްގަވަމަންްޓ އޮތޯރިޓީ 

ކައުންސިލް  :54.3ސްޓްރެޓަޖީ 
 ހަްއލުކުރުން.އިމާރާތުގެ ދަތިކަްނ 

: މަރުކަީޒ ސަރުކާރާއި  54.3.1ހަރަކާތް 
 ރަށު ކައުންސިލް    × ×  ކޯޑިނޭޓްކުރުން.

 ލޯކަލްގަވަމަންްޓ އޮތޯރިޓީ 

ދޭންޖެޭހ  :54.4ސްޓްރެޓަޖީ 
 ޙިދުމަތްތައް ފުރިހަމައަްށ ިދނުން.

ްނ :އެަކށީގެންާވ ވަރަށް މުވައްޒަފު 54.4.1ހަރަކާތް 
އުންސިލް ރަށު ކަ × × × × × ހޯދުން .   
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  : ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރްޝީފް ކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން.55ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ގެ ސަބަބުން ރަށުން ފެންނަ އާސާރީ ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ޤަދީމީ ތަނެއް ރަށުގައި ފާހަގަކޮށް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ. ރަށުގައި ދާރުލްއާސާރެއް ނެތުމު 

 ވެ.  އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ރަސްމީ ލިޔުންތައް ބެލެހެއްޓެމުން ނުދެއެ އްޗެހި މާލެއަށް ގެންދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެ
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 : ރަށުގެ ރަސްމީ ލިުޔންތައް އަރްޝީފް ކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔުންތައް ބެލެހެއްުޓން.55 ލިސީޕޮ

 ޓާގެޓްތައް:

ލިޔުންތަްއ ބެލެހެްއޓޭނެ ރަސްީމ ގެ ރަސްމީ ލިޔުން ހޯދައި، އެއްކުރެވި، ަބލަހައްޓައި، އަރުޝީފުކުރަްނ ފެށުމާއި، އެށިެގން ލ. ކަލައިދޫަވނަ ައހަރުން ފެ 2022:  55.1ޓާގެޓް 

  އިދާރާއެއް ހެދުން.

  

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ތްތައްފަރާ
ޤަދީީމ ލިޔުންތައް : 55.1ސްޓްރެޓަޖީ 

  ކުރުން.ރައްކާތެރިކޮށް ބަަލހައްޓާެނ އިދާާރއެއް ޤާއިމް
މަރުކަޒީ ަސރުކާރާއި : 55.2.1ހަރަކާތް 

 ރަށު ކައުންސިލް  × × × ×  ކޯޑިނޭޓްކުރުން.
 ލޯކަލްގަވަމަންްޓ އޮތޯރިޓީ 
 ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ 

ީމ ރަށުގަިއ ުހރި ޤަދީ :55.2ސްޓްރެޓަޖީ 
  ލިޔުންތަކާއި، ޘަގާީފ ތަރިަކ އެއްކުރުން.

ރައްޔިތުން : 55.2.1ހަރަކާތް 
 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × × ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

 ލޯކަލްގަވަމަންްޓ އޮތޯރިޓީ 

ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުްނ  :55.3ސްޓްރެޓަޖީ 
 އިތުރުކުރުން.

ޤަދީީމ ތަކެިތ  55.3.1ހަރަކާތް 
ން.ރާމްތައް ހިންގުރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޕްރްގް  ރަށު ކައުންސިލް  × × × × × 

 ލޯކަލްގަވަމަންްޓ އޮތޯރިޓީ 
އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ 
 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ 
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  : ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޙިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން. 56ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ރުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ންވާ ޖާގައިގެ އޮފީސް އިމާރާތެއްވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައެވެ. އިމާރާތުގެ ދަތިކަން ހުޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެކަށީގެ 

އް ޔުންތަ ލިޔެކިކުރަންޖެހޭތީވެ،  ޔުނިޓުތަކުގެ ލިޔެކިޔުން ބަހައްޓައިގެން މަސައްކަތް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވެއެވެ. އެއްތަންކޮޅެއްގައި އެކި

  ތުންނާއި ރަނގަޅު ގުޅުމެއް އޮވެއެވެ.ކައުންސިލާއި ރައްޔި ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޔުނިޓުތަކުގެ ލިޔުންތައް އެއްވުން ފަދަކަންކަންހޯދުމަށް މުއްދަތު ނެގުމާއި އެކި
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 : ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިުލން ފޯރުކޮށްދޭ ޙިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަުޅކުރުން.56 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

މްރީްނ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ، ވަަނ އަހަރުން ފެށިގެްނ ލ. ަކލައިޫދ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަީކ މުވައްޒަފުންެގ ގާބިލްަކްނ އިތުރުކުރުމަްށ ގަވައިދުްނ ތަ 2022:  56.1ޓާގެްޓ 

ނަްށ ދޭންޖެޭހ ޚިދުމަތްތަްއ ދިނުމުގައި  ތަފާތުކުުރމެއްނެތި ރަށުެގ އެންެމހައި ރައްިޔތުންޚިދުމަތް ިދނުމުގަިއ ހަރުދަާނ ުއޞޫލުތަކެްއ ގާއިމްވެފައިވާ، އެުއޞޫލުތަކާިއ އެއްގޮތަށް 

  އަތޮޅުގައި ފާހަަގ ކުރެވޭ ރަށަަކްށ ހެދުން.

ސީލަތްތަްއ ޭބނުންކޮށްެގން ލިޔެކިޔުން ވަ ޒަމާީނ އައި.ީޓގެވަސީލަތްަތއް ޤާއިމްކުރުމާއި، ޒަމާީނ  ބޭނުންވާ ވަަނ އަަހރު ނިމުމުެގ ކުރިްނ ޚިދުމަތް ިދުނމަށް  2023: 56.2ޓާގެޓް 

އްޔިތުންނަްށ ދޭންޖެޭހ ޚިދުމަތްތަްއ ދިނުމުގަިއ ރަށުެގ އެންމެހަިއ ރަކުާރ ޒަމާީނ އައި.ޓީެގ ވަސީލަތްތަްއ ބޭނުންިއ، ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަާރ ހޯދުަމްށ ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓަ

  އަތޮޅުގައި ފާހަަގ ކުރެވޭ ރަށަަކްށ ހެދުން.

  

 ޙަރަކާތް ޓްރެޓަޖީސް
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 ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް
ތަންފީޒުކުރުމަށް 

ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް

ކައުންސިލުން : 56.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ފޯރުކޮށްދޭ ޙިދުމަތްތަކުެގ ެފންވަރު 

  ރަނގަޅުކުރުން. 

: ޙިދުމަތްދިނުަމށް ބޭނުންާވ 56.2.1ހަރަކާތް 
.ވަސީލަތްތައް ހޯުދން  ރަށު ކައުންސިލް  × × × × × 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް 
 ލޯކަލް ގަވަމަްންޓ އޮތޯރިޓީ 

ޙިދުމަްތ ދިުނމަށް ބޭނުންާވ : 56.2.2ހަރަކާތް 
 މުވައްޒަފުން ހޯދުމާިއ، މުވައްޒަުފންނަްށ ޭބނުންވާ 

 ތަމްރީމް ދިުނން.
 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×

 އަތޮޅު ކައުންސިލް 
 ލޯކަލް ގަވަމަްންޓ އޮތޯރިޓީ 
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ރައްކާތެިރ އަދި  :56.2ސްޓްރެޓަޖީ 
އް އިތުބާރުހިޭފ ގޮތެއްގަިއ ލިޔެލިޔުްނތަ

  ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްުޓން.

 އި.ޓީގެ ވަސީލަްތތައްއަޒަމާީނ : 56.2.1ހަރަކާތް 
ން.ބޭނުންކޮށްެގން ލިޔެކިޔުން ފައިްލކޮށް ބެލެހެއްޓު  ރަށު ކައުންސިލް  × × × × × 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް 
ްޓ އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް ގަވަމަން   

ރައްޔިތުނާއި  :56.3ސްޓްރެޓަޖީ 
ގުޅުން ބަަދހިކުރުމާއި ކަންކަމުގަިއ 
ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި ަމޝްވަރާ 

 ހޯދުން.

ރައްޔިތުންާނއި ގުޅޭ ކޮންެމ : 56.3.1ހަރަކާތް 
ކަމެއްގައި ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާިއ މަޝްވަރާ ހޯާދ 

 ބޭނުންކުރުން.
 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×

އުންސިލް އަތޮޅު ކަ  
 

ްށ ފަސޭހަކަމާިއ އެކު ރައްޔިތުްނނަ: 56.3.2ހަރަކާތް 
ކައުންސިލަށް ހިޔާުލ ހުަށހެޅޭނެ އިންތިޒާމް 

 ޤާއިމްކުރުން. 
 ރަށު ކައުންސިލް  × × × × ×

 އަތޮޅު ކައުންސިލް 
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  މޮނިޓަރިންގ ފްރޭމްވަރކް 

 

  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން މޮނިޓަރކުރުން

 

ސިލުކުރެވޭ މިންވަރު ރުމަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓްތައް ހާނިަޔލަށް ކު 2025އިން  2021

 ތަރައްޤީގެ  ،ގަމުންދާގޮތް ބެލުމާއިމޮނިޓަރކުރުމާއި އިވެލުއޭޓްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.މިގޮތުން އަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހިނ

 ރީގައި އެވަނީއެވެ.ޕްލޭންގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއާއި ފައިނަލް ރިވިއު ހެދުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މިންގަނޑުތަކާއި ޓާގެޓްތައް ހިމެނޭ ފްރޭމް ވޯކް ތި

  

    



  ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭްނ 

 

138 
 

info@kalaidhoo.gov.mv      6800730  

 

 

 

 

 

 ބަލާނޭ މިންގަނޑު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްވާ މިންވަރު



   އިދާރީކައުންސިލްގެއްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ހަ    2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭްނ 

 

 

 

ޒިންމާވާ 
 /ސެކްޝަން 
 ފަރާތް

 މޮނިޓަރކުރާ ތާރީޚު
)ބޭސްލައިން(މިހާރުގެ ހާލަތު   ޓާގެޓްތައް 

20
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

   ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުން  :1 ޕޮލިސީ

 /ކައުންސިލް ރަށު
ތުންގެ ޔިންޓާއި ހޮޅި އެޅިފައިނުވެއެވެ. ރައްރަށުގައި ފެން ޕްލާ      ފެނަކަ 

ގި ތަކުގައި އެކަށީގެންވާވަރަށް ފެން ފެންތާން 
ތާންގި ގެތަކަށް ފެންރައްކާކުރެވިފައިނެތެވެ. އަލަްއ އާބާދުވާ 

ން ހުންނަނީ އެންެމ ލިބިފައިނެތެވެ. ބޯފެން ލިބެ
 ލެއްޓުމަށްސަރަހައްދެއްގައެވެ. ފެން ނެގުމާއި ތާންގީ ބެ

 އިންޕްލާންޓާފެ އަދި ހަރުދަނާ އުސޫލެއް ހެދިފައި ނުވެއެވެ.
  . ނެޓްވޯކް ޤާއިމް ކުރުމަށް ވަނީ ބަޔަކާއި ހަވާލުވެފައެވެ

 އިތުރު ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2022 :1.1ޓާގެޓް 
 ފެންނަގާނެ ބެހެއްޓި) ލީޓަރުގެ 5000( ތާނގީ 10

 ހަމަޖެއްސުން  އިންތިޒާމް
 /ކައުންސިލް ރަށު

 ރަށުގެ ލަށްނިޔަ އަހަރުގެ  ވަނަ 2023 :1.2ޓާގެޓް       ފެނަކަ 
 ތަ އިންސައް 30 ނިސްބަތް ފެނުގެ ރައްކާކުރާ ގޭބިސީތަކުގައި

 ކުރުން  އިތުރު

   ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން  :2ޕޮލިސީ

 /ކައުންސިލް ރަށު
 ސްފެންަނޖި އަދި. ޖެހެއެވެ ނަޖިސްނަގަން ތެރެއިން ގޯތި ގޭގޭގެ      ފެނަކަ 

 ށުގައިރަ  އެހެންކަމުން. ހިންދައެވެ ހިސާބަކަށް ވަކި ރަށުތެރޭގެ
 ރިހު މިހާރު. ުނލެވެއެވެ ނައްތާ ނަޖިސް ރައްކާތެރިގޮތުގައި

 ގޫއުނދަ  ހައްލުކުރަން ގިނަ މައްސަލަތައް ނިޒާމަކީ ނަރުދަނާ
 އުނދަގޫ ހިންގަން ބޮޑު ހަރަދު ހަމައެގޮތުން. ނިޒާމެކެވެ
 ރިނިޒާމެއްރައްކާތެ އެންމެ ގޮތުން ސިއްޙީ . ނިޒާމެކެވެ

 ނަރުދަމާގެ ރަށުގެ  މިހާރުއޮތް ހަމައެގޮތުން.ނޫނެވެ
 .ޖެހެއެވެ ބަދަލުކުރަން ސިސްޓަމްތަށް

 ވާއާބާދު އަލަށް ނިޔަލަށް އަހަރުގެ  ވަނަ 2024 :2.1ޓާގެޓް 
 ނަރުދަމާ ގެތަކަށް އިންސައްތަ 95 ގެތަކުގެ ސަރަހައްދުގެ

 .ގުޅާލެވުން އެޅި ނެޓްވޯކް
 /ކައުންސިލް ރަށު

 އަލަށް ފެށިގެން އަހަރުން ވަނަ 2024 :2.2ޓާގެޓް       ފެނަކަ 
 ޅިހޮޅިލައިންއެ ގެތަކަށް އިންސައްތަ 95 ގެތަކުގެ އާބާދުވާ
 .ގެންދިޔުން ކުރެވެމުން އަޕްގްރޭޑް އަހަރަށް އަހަރުން

 /ކައުންސިލް ރަށު
 އަލަށް ފެށިގެން އަހަރުން ވަނަ 2024 :2.3ޓާގެޓް       ފެނަކަ 

 ކަށްގެއަ ކޮންމެ ސެޕްޓިކްޓޭންކް ބޭނުންވާ ގެތަކަށް އާބާދުވާ
 .ލިބެންހުރުން
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 ދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  :3ޕޮލިސީ

 /ކައުންސިލް ރަށު
 ގައިއިންޖީނުގޭ. ބޮޑެވެ ވަރަށް  ދަތިކަން ޖާގާގެ އިންޖީނުގޭގެ      ފެނަކަ 

. ވެކަޅުހަމެ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރަނީ  އްކާކުރުމަށްރަ ޑީސަލް
 ނެޓްވޯކް ކަރަންޓް ބޭނުންވާ ގެތަކަށް އާބާދުވާ އަލައް މިރަށުގައި

 ގެސްޓޭޝަން  ޕަވަރ ސެންޓްރަލް މިހާރުވަނީ.  އެޅިފައިނެތެވެ
  ގޮތުންހަމައެ. ކުރެވިފައެވެ ރަޖިސްޓަރީ ބިން  ކަނޑައަޅައި ބިން

4000KV  )ުސޯލާ ހަކަތާގެ ޕީވީ ޯސލާ)  ހާސް ހަތަރ 
. ފައެވެހަމަޖެހި ވަނީ ޤާއިމްކުރުމަށް ބެކަޕް ބެޓެރީ ސިސްޓަމާއި
 އުޅޭ  ދިރި މީހުން  ސަރަހައްދަކީ ހުރި އިންޖީނުގެ

 ސަބަބުން އެކަމުގެ އާންމުންނަށް ވެފައި ސަރަހައްދަކަށް
 . ޝަކުވާލިބެއެވެ އާއްމުންގެ

 ހަކަތަ ސޯލާ ކުރިން ިނމުގެ އަހަރު ވަނަ 2022 :3.1ޓާގެޓް 
 މަސައްކަތް އަމަލީ ނިޒާމުގެ  އުފެއްދުމުގެ ކަރަންޓް އިން

 .ކުރުން  މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަށުގައި
 /ކައުންސިލް ރަށު

ވަނަ އަހަރު ިނމުމުގެ ކުރިން ރަށުގެ  2023 :3.2ޓާގެޓް       ފެނަކަ 
އްކާކޮށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ރަށުގައި ތެޔޮ ރައިންޖީނުގެއަށް 

 ރުން.އްކާތެރި ސިސްޓަމެއް ރަށުގައި ޤާއިމްކުލެހެއްޓޭނެ ރަބެ

 /ކައުންސިލް ރަށު
ށް ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރަށުގެ ގެތަކަ 2023 :3.3ޓާގެޓް       ފެނަކަ 

 ންޓްކަރަ ފެންވަރުގެ ޒަމާނީ އެކަށީގެންވާ ޙިދުމަތްދިނުމަށް
 .ޤާއިމްކުރުން ނެޓްވޯކެއް

 /ކައުންސިލް ރަށު
 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަލައް 2022 :3.4ޓާގެޓް       ފެނަކަ 

 އަވަސްކުރުމަށް މަސައްކަތް އިންޖީނުގޭގެ އިމާރާތްކުރާ
 .މަސައްކަތްކުރުން

 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން:4ޕޮލިސީ

 ރަށުގައި ނިޒާމެއް ނައްތާލެވޭނެ ތަކެތި ފަދަ ނެޕީ      ރަށު ކައުންސިލް 
 ނގަޑުގެދަ ފުޅިއާއި ޕްލާސްޓިކް ހަމައެގޮތުން. ނެތެވެޤާއިމްވެފައި
 ދިގޭގެބަ. ޤާއިމްވެފައިނެތެވެ ނިޒާމެއް ނައްތާލެވޭނެ ބާވަތްތައް

.  ތެވެޤާއިމްވެފައިނެ މިރަށުގައި ނިޒާމެއް ނައްތާލެވޭނެ ކުނި
 ސޫލުއު ހެދިފައިވާ ގުޅޭގޮތުން އުކާލުމާއި ކުނި ހަމައެގޮތުން

 .ޤާއިމްކުރެވިފައިނެތެވެ ނިޒާމެއް ތަންފީޒްކުރެވޭނެ

 ކުނިކޮށިގެ އެއްަފހަރު އަހަރަކު ކޮންމެ :4.1ޓާގެޓް 
 އުފެދޭ ރަށުގައި ރައްކާތެރިގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް
 ށްމުވައްޒަފުނަ އެންމެހައި ކުނިކޮށީގެ ކުނިނައްތާލުމަށް

 .ހިންގުން ޕްޮރގްރާމެއް ތަމްރީން ފުރިހަމަ އެކަށީގެންވާ

 ޑަސްބިން ފެށިގެން އަހަރުން ވަނަ 2024 :4.2ޓާގެޓް       ރަށު ކައުންސިލް 
 ލިބޭނެ ޑަސްބިން ފަސޭހައިން ފަރާތަކަށް ބޭނުންވާ

 .ޤާއިމްކުރުން ކައުންސިލުގައި އިންތިޒާމެއް

 ކުނިކޮށިގެ އެއްަފހަރު އަހަރަކު ކޮންމެ :4.3ޓާގެޓް       ރަށު ކައުންސިލް 
 ހެދުމަށް ކާދް ކުނިން ޒާތުގެ ފަނާވާ މުވައްޒަފުންނަށް
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 ފުރިހަމަ އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފުނަށް  އެންމެހައި ކުނިކޮށީގެ
 .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމެއް ތަމްރީން

 މަށްކުނިނައްތާލު އެއްފަހަރު އަހަރަކު ކޮންމެ: 4.4 ޓާގެޓް       ރަށު ކައުންސިލް 
 ށްހޭލުންތެރިކުރުމަ ރައްޔިތުން އުސޫލުތަކަށް ހެދިފައިވާ

 .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމެއް
 މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަާރމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  :5ޕޮލިސީ

ަކއުްނސިލް/  ރަށު
 ހައުިސންގ
 މިނިސްްޓރީ 

 ަގވާަމންޓް ލޯކަލް/
 އޮތޯރިޓީ 

. މަގުތަށް މަގުތަށް ވަނީ ހަޅުހެދި ހަލާކުވެފައެވެމަގުތަށް ރަށުގެ      
މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސައިޓް 

 ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ. ީމގެ އިތުރުން ގޯތި ވެހިކަލްތައް
 ދޫކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދު ތަކުގެ މަގުތަށް ކެނޑިފައެއް

އެއް އަދި ރަށުގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅިފަނުވެއެވެ. 
ށެވެ. ގުތަށް އޮންނަނީ ރޭގަނޑު އަނދިރި ކޮ ނުވެއެވެ. ރަށުގެ މަ

 ގެންއަދި ކޯޒްވޭގެ މަސައްކަތްކަތް ނުފެށި ދިގުލައި
 ގޮސްފައިވެއެވެ. 

 ފަސްއަޅައި ހެދޭވަޅުތަކަށް މަގުތަކުގައި :5.1ޓާގެޓް 
 .ރީތިކުރުން އެއްވަރުކޮށް

ަކއުްނސިލް/  ރަށު
 ހައުިސންގ
 ކަތްމަސައް ،ގޯތިތަކާއި ފަށާ ދިރިއުޅެން އަލަށް :5.2ޓާގެޓް       މިނިސްްޓރީ 

 ތައްގޯޅު މަގުތަކާއި ފަސޭހަވާނެހެން  ގޯތިތަކަށް ކުރަންފަށާ
 .ކެނޑުން

 ަގވާަމންޓް ލޯކަލް/
 ކުޕްރޮޖެކްޓާއިއެ ކޯޒްވޭ ދަނބިދޫ ކަލައިދޫ. ލ :5.3ޓާގެޓް       އޮތޯރިޓީ 

 ތާރުއަޅައި މަގުތަކުގައި ބޮޑެތި އަހަރުގައި ވަނަ 2023
 .ތަރައްޤީކުރުން ފެންވަރަށް ޒަމާނީ ލައިޓްޖަހައި

ަކއުްނސިލް/  ރަށު
 ހައުިސންގ
 ތްޚިދުމަ ވޯކް ޕަބްލިކް އަހަރުގައި ވަނަ 2022: 5.4 ޓާގެޓް      މިނިސްްޓރީ 

 ވެހިކަލްތައް ސައިޓް ވޯކްސް ޕަބްލިކް މިރަށުގެ ފެށުމަށް
 .މަރާމާތުކުރުން

 ފާލާމާއި ފެރީޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެއްޓުން  ،ބަނދަރާއި :6ޕޮލިސީ

 /ރަށު ަކއުްނސިލް
ޕްލޭނިންގ 
 މިނިސްްޓރީ/

. ކުޑައެވެ ވުރެ އެކަށީގެންވާވަރަށް ޖާގަ ބަނދަރުގެ ރަށުގެ     
 ބޭނުންތަކަށް އެކިއެކި އަދި. ހަލާކުވެފައެވެ ބަނދަރުއޮތީ ރަށުގެ

ނީ އެކަށީގެންވާ ޒަމާވަނަ އަހަރުގައި  2022 :6.1ޓާގެޓް 
މާއި ބަނދަރުބޮޑު ކުރުމަށް ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ ބަނދަރެއް ހެދު 
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 ަގވާަމންޓް ލޯކަލް/
ރިޓީ އޮތޯ  

 ރަށުގެ އަދި. ބޮޑެވެ ވަރަށް  ދަތިކަން ޖާގައިގެ ބަނދަރުގެ
 ތިލަވެފައިވުމުގެ ބޮޑަށް ވަރަށްވުރެ ބޭނުންކުރެވޭ ބަނދަރު
 ރަށުގައި އަދި. ނެތެވެ ދޫކުރެވެން ފައްތިވާ ށްދޯނިތަކަ ސަބަބުން

 .ނެތެވެ ކުރެވިފައި ގާއިމް ފެރީޓާމިނަލްއެއް އެކަށީގެންވާވަރުގެ

އި ކޯޑިނޭޓްކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ މުވައްސަސާތަކާ
 މަސައްކަތް ކުރުން.

 /ރަށު ަކއުްނސިލް
ޕްލޭނިންގ 
 މިނިސްްޓރީ/

 ަގވާަމންޓް ލޯކަލް/
 އޮތޯރިޓީ 

     

ވަނަ އަހަރުގައި މިރަށުގައި ހަދާ  2022 :6.2ޓާގެޓް 
 .ންރައްކާކުރާނެ ސްޓޯރޭޖެއް ހެދު އާއެކު މުދާފެރީޓާމިނަލް

 /ރަށު ަކއުްނސިލް
ޕްލޭނިންގ 
 މިނިސްްޓރީ/

 ަގވާަމންޓް ލޯކަލް/
 އޮތޯރިޓީ 

     

އް ވަނަ އަހަރުގައި ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަ 2022 :6.3ޓާގެޓް 
 ރުން.ބަނދަރު ބަލަހައްޓާނެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ގާއިމް ކު

 ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްުޓން :7ޕޮލިސީ

  /ރަށު ަކއުްނސިލް
 ަގވާަމންޓް ލޯކަލް/

 އޮތޯރިޓީ 

 ވަށާފާރު އަދި. ވިނަވެފައެވެ ގަބުރުސްތާންވަނީ ރަށުގެ     
 ބަލަހައްޓާނެ ގަބުރުސްތާން. ނުވެއެވެ ރޭނިފައެއްވެސް

 ކަންސާފުތާހިރު ސަބަބުން ނެތުމުގެ މުވައްޒަފުން އެކަށީގެންވާ
 އިވަކިސަރަހައްދެއްކަމުގަ ގަބުރުސްތާން. ކުޑައެވެ ވަރަށް

 ކުރަމުންދާބޭނުން މިހާރު އަދި. ނެތެވެ ކަނޑައެޅިފައި
 އަދި. ނެތެވެ އަލިކަމެއް ކަރަންޓްގެ ންނުގައިގަބުރުސްތާ

 ގިރާ އުދައަރާ ބޮޑަށް ވަރަށް ސަރަހައްދަކީ ބަގުރުސްތާން
 .ސަރަހައްދެކެވެ

ކޮށް ވިނަނޮޅައި ސާފުގަބުރުސްތާން ވިނަވިޔަނުދީ  :7.1ޓާގެޓް 
 .ބެލެހެއްޓުން

  /ރަށު ަކއުްނސިލް
 ަގވާަމންޓް ލޯކަލް/

 އޮތޯރިޓީ 

 ރަށުގެ ނިޔަލަށް އަހަރުގެ ވަނަ 2023 :7.2ޓާގެޓް      
 .ރޭނުން ވަށާފާރު ގަބުރުސްތާން

  /ރަށު ަކއުްނސިލް
 ަގވާަމންޓް ލޯކަލް/

 އޮތޯރިޓީ 

 ވަޅުކޮނުމަށް ފެށިގެން އަހަރުން ވަނަ 2022 :7.3ޓާގެޓް      
 .ޓުންބެހެއް ގަބުރުސްތާނުގައި ހަމަކޮށްފައި ސާމާނު ބޭނުންވާ

  /ރަށު ަކއުްނސިލް
 ންޓްަގވާމަ  ލޯކަލް/

 އޮތޯރިޓީ 

 ރޭގަނޑު ނިޔަލަށް އަހަރުގެ  ވަނަ 2023: 7.4 ޓާގެޓް     
 .ބެލެހެއްޓުން އަލިކޮށްފައި ގަބުރުސްތާން

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެްއުޓން :8ޕޮލިސީ
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ވަނީ ބާވެ ވީރާނާވާން ރަށުގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއް        ކައުންސިލް  ރަށު
ހުރުމުގެ  ގެ ދަތިކަންކައިރިވެފައެވެ. އަދި މިސްކިތްތަކުގެ ޖާގައި

ން ސްކިތުން ބޭރުގައި ނަމާދުކުރަމިސްކިތްފުރި މި ސަބަބުން
ތުމުން ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ފާހާނަތައް ހެދިފައިނެ ޖެހެއެވެ.

ލާއި ކައުންސި އެއް ގާއިމް ކުރެވިފައެއް ނެތެވެ.އިސްކުރުބަރި
ޑަވުމުގެ މެދު އޮންނަ ގުޅުން ކުމިސްކިތްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި

އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި މިސްކިތްތަކުގެ ބަބުން ސަ
ނެތެވެ. މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތާއިގުޅޭ މައުލޫމާތު ލިބިފައި

 ރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ރަނގަޅު ސައުންޑް ސިސްޓަމްތައް
ން ގާއިމް ކުރެވިފައެއް ނެތެވެ. އަދީ މީގެންއިތުރުގާއިމް 

ރަށުގެ . ވަރަށް ބޮޑެވެމިސްކިތްތަކުގައި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން 
މިސްކިތްތަކުގެ ފެނުގެ ދަތިކަން ކުރުމާއި ކަރަންޓް 

  ދިގުދެމިގެން ގޮސް އަމަލީމައްސަލަތައް ހައްލު ނުކުރެވި
 ހައްލެއް ލިބިފައިނެތެވެ. 

ރުމާއި ބަރާބަރަށް މިސްކިތްތަކުގެ މަރާމާތުތައް ކު :8.1ޓާގެޓް 
    ން.އެކަންކަން ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސު

 މިސްކިތްތަކުގެ ިއމާރާތްކުރާ އަލަށް :8.2ޓާގެޓް       ކައުންސިލް  ރަށު
ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮމިޓީ އެކުލަވައިލަ  މަސައްކަތްތައް

 މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމައަށް ބެލެހެއްޓުން.

      ކައުންސިލް  ރަށު

 އްމަސައްކަތްތަ މުވައްޒަފުންގެ މިސްކިތްތަކުގެ :8.3ޓާގެޓް 
 ބެލެހެއްޓުން. މްކޮށް ހަރުދަނާގޮތެއްގައިއިންތިޒާ

 ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ ަމގުތައް ސާފުތާހިރުކޮްށ ބެލެހެއްުޓން :9ޕޮލިސީ

ދޮރުމަތި ސާފުކޮށް ގޯތިތަކުގެ ވެރިން ގޯތީގެ ރަށުގެ       ރަށު ކައުންސިލް 
ބެލެހެއްޓެމުން ނުދެއެވެ. އަދި ރަށުގައި ފަޅުގޯތިތަށް ގިނައެވެ. 

ގައި ގިނަވަޅުތައް ހެދި ޗަކަ ވެފައިހުރެއެވެ. ގެ މަގުތަކު ރަށު
ވެސް ރަށަކީ ބިންބޮޑުރަށަކަށްވެފައި މީހުން ދިރިނޫޅޭ ސަރަހައްދު

ބޮޑެވެ. މަގުތަށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން 
ކުގައި ލިބޭއެހީ ކުޑައެވެ. ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަ
ގެ މަގުތަށް ރަނގަޅު ޑަސްބިންތައް ބެހެއްޓިފައެއް ނުވެއެވެ. ރަށު

ފެންވަރެއްގައި ހެދިފައި ނެތެވެ. ހާްއސަކޮށް ރަށުގެ ބޮޑުމަގުގައި 

ން ލ. ކަލައިދޫ އަކީ ހިތްފަސޭހަ އަދި ގަވާއިދު  :9.1ޓާގެޓް 
 ފުތާހިރުކޮށް ބަލަހައްޓާއިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދުތައް ސާ

 ރަށަކަށްވުން.

މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ރަށުގެ  :9.2ޓާގެޓް       ރަށު ކައުންސިލް 
 .ގޮނޑުދޮށާއި ހޭޅި ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

ވަނަ އަހަރުގައި އަާޅ ލ. ކަލައިދޫ  2023 :9.3ޓާގެޓް       ރަށު ކައުންސިލް 
 ޖެޓާއި ގުޅުވައިގެން ބޮޑުމަގުގައިދަނބިދޫ ކޯސްވޭ ޕްރޮ

 ތާރުއެޅުން.
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ވެ. މަގުހަދާ ސަިއޓްގެ އެހީތެރިކަން ތާރުއެޅިފައެއް ނެތެ
  އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ނުލިބެއެވެ. 

 

 މަގު ހެދުމާިއ މަގުދިްއލާ ބެލެހެއްޓުން  :10ޕޮލިސީ

ިތ . އަދި ބޮޑެމަގުތަށްހުރީ ވަޅުހެދި ހަލާކުވެފައެވެރަށުގެ       ކައުންސިލް  ރަށު
އެއް ވިފައިމަގުތަކުގައި ތާރުއެޅިފައި ނެތުމާއި ޮހޅިދަނޑި ހަރުކުރެ

ޑުވެ މޫސުންތަކުގައި މަގުތަކުގައި ފެންބޮނުވެއެވެ. ވިއްސާރަ 
ނދިރި ބައެއް އަހިނގާބިނގާވެ އުޅުމަށް ދަތިވެއެވެ. ރަށުގެ ބޮޑު

 ން ދެއެވެ. ވެފައިވެއެވެ. ވެހިކަލްފަދަ ތަކެތި އަވަހަށް ހަލާކުވަމު

މަތް ވަނަ އަހަރުގައި ޕަބްލިކް ވޯކް ޚިދު 2022 :10.1ޓާގެޓް 
އް އިޓް ވެހިކަލްތަޕަބްލިކް ވޯކްސް ސަފެށުމަށް މިރަށުގެ 

 މަރާމާތުކުރުން.

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލައިޓް  2022 :10.2ޓާގެޓް       ކައުންސިލް  ރަށު
 ޖެހިފައިނުވާ މަގުތަކުގައި ލައިޓް ޖެހުން.

 ން އިޖްތިމާީޢ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭެނ ަތންތަްނ ޤާއިމްކޮްށ ެބލެހެއްޓު ،އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަާކއި:11ޕޮލިސީ

 /ކައުންސިލް ރަށު
 ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

 ންކުރެވެމު މަަސއްކަތްތައް އިމާރާތުގެ މަރުކަޒު އިޖުތިމާއީ     
. ނެތެވެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރާނެ އެމަރުކަޒުގައި އަދި. ދެއެވެ

 ރައްޔިތުންގެ ގުޅޭގޮތުން ރައްކާތެރިކަމާއި އިޖުތިމާއީ
 ސީލަތްތައްވަ ިލބޭނެ އާމްދަނީ. ކުޑައެވެ ހޭލުންތެރިކަން

 ވާނުންޒު ބޭނުންކުރާ ވާތަކެތިމަސްތު ޑުރަގާއި. މަދެވެ ރަށުގައި
 .ދެއެވެ ވެގެން އިތުރު

 އިޖްތިމާއީ  ނިޔަލަށް އަހަރުގެ  ވަނަ 2022 :11.1ޓާގެޓް 
 .ޤާއިމްކުރުން ވަސީލަތް ބޭނުންވާ ނިންމާ މަރުކަޒު

 /ކައުންސިލް ރަށު
 ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

     
 ގުޅޭ ކަމާއި ނިޔަލަށް އަހަރުގެ  ވަނަ 2022 :11.2ޓާގެޓް 

 ަރއްކާތެރިކަން އިޖުތިމާއީ ގުޅިގެން ދާއިރާތަކާއި
 ކުރުން ތަންފީޒު ހަދައި އުސޫލުތައް  ހަރުދަނާ ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ

 ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާިއ ޕާކުތައް ބެލެހެއްޓުން  :12ޕޮލިސީ

 ބެޑްމިންޓަން އިންޑޯ ،ސައްކަތާއިމަ އެރީނަރގެ ސްޕޯޓްސް      ކައުންސިލް  ރަށު
 މަރުކަޒުގެ އިޖުތިމާއީ. ހުއްޓިފައެވެ މަސައްކަތްވަނީ ކޯޓްގެ

 ބޭނުންކުރާނެ މަރުކަޒުގައި ދިޔަނަމަވެސް  ކުރެވެމުން މަސައްކަތް
 ޕާކެއް ކުޑަކުދިންގެ ައށުގައި. ނުވެއެވެ ލިބިފައެއް ވަސީލަތްތައް

 ކުޅިވަރު އޮތުމާއިނުފެށި މަަސއްކަތް ޖިމްގެ އައުޓްޖޯ. ނެތެވެ
 ގާއިމް ނިޒާމެއް  ބެލެހެއްޓޭނެ މަރާމާތުކޮށް ތަންތަން ކުޅޭ

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ސްޕޯޓްސް  2025 :12.1ޓާގެޓް 
 ށުން.އެރީނާ ނިންމާ ވަސީލަތައް ޤާއިމްކޮށް ހިދުމަތް ދޭންފެ

 ކުޅޭ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުޅިވަރު 2023 :12.2ޓާގެޓް       ކައުންސިލް  ރަށު
 .ހޯދުން ވަސީލަތްތައް ބޭނުންވާ ތަންތަނަށް

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރަށުގައި  2022 :12.3ޓާގެޓް       ކައުންސިލް  ރަށު
 ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހެދުން.
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 އެއްބާރުލުން ޒުވާނުންގެ ރަށުގެ. ނުވެއެވެ ކުރެވިފައެއް
 ދަނޑަކީ ފުޓަސަލް ބޭނުންކުރާ މިހާރު. ނުލިބެއެވެ

 ގޮތުގެ ބޭނުންކުރާނެ ދަނޑު ވެފައި ކުޑަދަނޑަކަށް
 .ނެތެވެ ޓައިމްޓޭބަލެއް

 މުނިފޫހިފިލުވުމާެބހޭ ިޚދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން  :13ޕޮލިސީ

 ނެތުމާއި  ޖަމިއްޔާ ހަރަކާތްތެރިވާ ،ކެފޭނެތުމާއި ސައިބާ ރަށުގައި      ކައުންސިލް  ރަށު
 ޓީވީ އިރަށުގަ އަދި . ނުލިބެއެވެ ޚިދުމަތް ޔޫތުސެންޓަރުގެ އަދި

 .ނެތެވެ ެއއް) ސިނަމާ( ހޯލެއް

 އިޖްތިމާއީ  ނިޔަލަށް އަހަރުގެ  ވަނަ 2022 :13.1ޓާގެޓް 
 .ޤާއިމްކުރުން ވަސީލަތް ބޭނުންވާ ނިންމާ މަރުކަޒު

 ރަށުގެ ލައިބްރަީރ ިހންގުން  :14ޕޮލިސީ

 ރަށުގައި ނިޔަލަށް ހަރުގެ އަ ވަނަ 2024 :14.1ޓާގެޓް  .ނުލިބެއެވެ ހިދުމަތެއް ލައިބްރަރީއެއްގެ ރަށުގައި      
 ވަސީލަތް ބޭުނންވާ ކުރުމާއި ގާއިމް ލައިބްރަރީއެއް
 .ޤާއިމްކުރުން

 އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  ،ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ :15ޕޮލިސީ

 ރަށު ކައުންސިލް 

 އަޑު ގާހިން ކަންކަން އެފަދަ މިރަށުގައިވެސް ދޭތެރެއިން ދޭތެރެ     
 އްޕޮއިންޓެ ފޯކަލް ޙާްއސަ އެކަމަށް. އިވޭއެވެ ރަށުތެރޭގައި

 ލިބިލިބި އަނިޔާ . މުހިންމެވެ ބެލެހެއްޓުން ހަމަޖައްސައިގެން
 ކަށްއެފަރާތްތަ ދިމާއެއް ދާންވީ. ނޭނގެއެވެ އަޅާލާނެފަރާތެއް

 ންސަރުކާރު ދިމާވަނީ މިގޮތަށް ކަންމި. ނެތުމެވެ އެނގިފައި
 .ކުޑަވުމެވެ ސަމާލުކަން މިކަމަށްދޭ

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރަށުގައި  2022 :15.1ޓާގެޓް 
އަނިޔާ  ،ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ

ޖިންސް ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ދެ
 ރުން.ހަމަހަމަވާ ގޮތަށް ޙާއްސަ ރެސްޕޯންސް ޓީމެްއ ޤާއިމް ކު

 ނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުންކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުުމރުން ދުވަސްވީ ީމހުންަނށާއި ޚާްއޞަ އެހީއަްށ ބޭނުންާވ މީުހންނަްށ އެހީތެރިވެީދ ެއ މީހުްނ ަބލަހަްއޓާ :16ޕޮލިސީ
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 އެފަދަ. ނެތެވެ ޤާއިމްވެފައި ނިޒާމެއް އެފަދަ މިރަށުގައި      ރަށު ކައުންސިލް 
 ރައްޔިތުން ާޢއްމު  ވެފައިނެތުމުން ޤާއިމް  ނިޒާމެއް

 ށް އެހީއަ ޙާއްސަ  މުޖުތަމަޢުގައި. ކުޑައެވެ ހޭލުންތެރިކަން
 ންސަބަބު ނެތުމުގެ ފަރާތްތަށް އަޅާލާނެ މީހުނަށް ބޭނުންވާ

 ބޭނުންވާ އެހީއަށް އްސަ ޙާ. ތިބެއެވެ މަގުމަތިވެފައި އެފަދަމީހުން
 ފައިޤާއިމްވެ ައތޮޅުގައި މަރުކަޒެއް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތްތައް

 ކަސްރަތު މީހުންނަށް ދުވަސްވީ  އުމުރުން ށުގައިރަ. ނެތެވެ
 .ނުހިންގައެވެ ޕްރޮގުރާމްތައް

 ރަށުގެ ނިޔަލަށް އަހަރުގެ  ވަނަ 2023 :16.1ޓާގެޓް 
 ޙާއްސަ މީހުންނަށާއި ދުވަސްވީ އުމުރުން ކުޑަކުދިންނާއި

 ހައްޓާނެބަލަ އެމީހުން އެހީތެރިވެދީ މީހުނަށް ބޭނުންވާ އެހީއަށް
 .ކުރުން ގާއިމް ނިޒާމެއް  ހަދައި އުސޫލުން ހަރުދަނާ

 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތަްއ ކުރެވޭެނ ނިޒާްމ ޤާއިމުކުރުން  :17ޕޮލިސީ

 ސްމުވައްޒަފުންވެ އަދި ސާމާނު ކުރާނެ ކަންތައްތައް ހިނަވާ      ރަށު ކައުންސިލް 
. ނެތެވެ މީހުން ލިބިފައިވާ ތަމްރީން މިކަމަށް. ނެތެވެ

. އިްމކުރެވިފައިނެތެވެޤާ ނިޒާމެއް ފެނުގެ އެކަށީގެންވާ
. ތެވެނެ ޤާއިމްކުރެވިފައި ނިޒާމެއް އެކަށީގެންވާ ހިނަވާގޭގައި

 ބެލެހެއްޓޭނެ ނަވާގެހި) ހޫނުވުން ހުރުމުން ބަންދުވެފައި(
 .ނެތެވެ ނިޒާމެއް

 3 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ  ވަނަ 2022 :17.1ޓާގެޓް 
 ނާކޮށްހަރުދަ  ކަންކަން ކަށުކަމާކެމީގެ  ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ

 ކެމީގެކަށުކަމާ  ގޮތެއްގައި ހަރުދަނާ ތަމްރީންކުރުމާއި މީހުން
   .ބެލެހެއްޓުން ޤާއިމްކޮށް ހިންތިޒާމް ކަންކަން

 . އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާާލކުރުން :18 ޕޮލިސީ

ޅުން ޙަރަކާތްތެރި ޖަމިއްޔާއެއްނެތެވެ. މުވައްސަސާތަކުގެ ގު      ރަށު ކައުންސިލް 
ތްތަކުގެ އި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާ ކުޑައެވެ. ޢިޖުތިމާޢީކަންކަމުގަ

މީހުނަށް  އަގުވަޒަން ނުކުރެއެވެ. އެކަންކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ
ނެތެވެ. އެކި އެކި ލޭބަލް ކުރެއެވެ. ލީޑާޝިޕް ނަގާނެ ފަރާތްތައް

 ސަޕޯޓްދީ އެއްބާރުލުން ދޭނެ މީހުންމަދެވެ. 

 ކަލައިދޫގެ. ލ ފެށިގެން އަހަރުން ވަނަ 2022 :18.1ޓާގެޓް 
 ވަރާމަޝް ހިޔާލާއި މުޢައްސަސާތަކުގެ ނިންމުމުގައި ންކަންކަ 
 ރުއެއްފަހަ މަހުން 3 މަދުވެގެން  މުޢައްސަސާތަކާއި ހޯދައި

 .ބޭއްވުން ބައްދަލުވުންތައް

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ  2023 :18.2ޓާގެޓް       ރަށު ކައުންސިލް 
ތިމާޢީ އަހަރަކު ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކޮށް ޢިޖު
ކޮށް ކަންކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަން

  ހިނާމްދިނުން. 
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 .ބެލެހެއްޓުން އިންތިޒާމްކޮށް  ގޮތުގެަމތިން  އެއްގޮތްވާ ޤާޫނނާ  ކަންކަން  ުދއްވުމުގެ އެއްޗެހި ނުލާ  އިންޖީނު  ،އެއްޗެްއސާއި އިންޖީުނލީ :19 ޕޮލިސީ

. ލިބެންނެތެވެ ލައިސަންސް ރަށުން ކުއެ ފަސޭހަކަމާއި      ރަށު ކައުންސިލް 
 ދެއްކޭނެ ރަށުން ފީ އަހަރީ އުޅަނދުގެ އެކު ފަސޭހަކަމާއި

 ޅަނދާއިއު އިންޖީނުލީ ބޭނުންކުރާ ރަށުގައި. އިންތިޒާމެއްނެތެވެ
 .ދަފްތަރެއްނެތެވެ ދުއްވާއެއްޗެހީގެ ނުލާ އިންޖީނު

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2022:  19.1ޓާގެޓް 
ނެގޮތް ކު ރަށުން ޑްރައިވިން ލައިސަންސް ލިބޭފަސޭހަކަމާއި އެ

  ހެދުން.  

 އިްނިތޒާމްކޮށް މަތިން  ގޮތުގެ  އްގޮތްވާ އެ ާޤނޫނާއި  ކަންކަން  މާރުކޭޓްތަކުގެ ޢާއްމު  ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ެކފޭަތކާއި ތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓް  ޮހޓާަތކާއި ިފހާރަތަކާއި: 20 ޕޮލިސީ
 .ބެލެހެއްޓުން

 ށްވަރަ އެދެވިގެންވާ މަސައްކަތް  ޔުނިޓްގެ ހެލްތް ބްލިކްޕަ      ރަށު ކައުންސިލް 
 ޓްރެސްޓޯރަން ހޮޓާތަކާއި ފިހާރަތަކާއި ސަބަބުން ނުކުރުމުގެ

 ހޮޓާތަކުން. ކުޑައެވެ ސާފުތާހިރުކަން ކެފޭތަކުގެ ތަކާއި
 ސިގިރޭޓް ވަކިން ފަރާތްތަކަށް  އެހެން ސްކޫލްކުދިންނާއި

 އަދި. ވިއްކައެވެ މުދާ އަގުބޮޑުކޮށް  ފިހާރަތަކުން. ވިއްކައެވެ
 ޗަރެއްގައިޓެންޕަރޭ ވަކި. ވިއްކައެވެ ތަކެތި ހަމަވެފައިވާ މުއްދަތު

 .ނުގެންގުޅެވެ އެގޮތަށް ކާބޯތަކެތި ގެންގުޅެންޖެހޭ

 އިފިހާރަތަކާ ތިންމަހުން ތިންމަހުން ކޮންމެ:  20.1 ޓާގެޓް
 ގެސްޓް ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ހޮޓާތަކާއި

 ޤާނޫނާ ކަންކަން މާރުކޭޓްތަކުގެ ންމުޢާ ހައުސްތަކާއި
 .ހިންގުން ޕްރޮގުރާމް ބެހެއްޓުމަށް އެއްގޮތަށް

 .ހުއްޓުވުން ޙަރަކާތްތައް ހިތްވަރުދޭ  ފިކުރަށް  ހަރުކަށި  ،ހަރަކާްތތަާކއި ގޭންގު : 21 ޕޮލިސީ

 މަގުފައިވާކަންކަން ހަރަކާތްތަކަށް ގޭންގު ރަށުގައި      ރަށު ކައުންސިލް 
 ރަށުގައި ކަންކަން ހަރުކަށިފިކުރުގެ. ވެފާހަގަކުރެވެއެ
 ނީދީ ރައްޔިތުންނަށް ރަށުގެ . ފާހަގަކުރެވެއެވެ ނުހިނގާކަން
 .  ދިނުންމަދެވެ ނަސޭހަތް

. ލ ފެށިގެން އަހަރުން ވަނަ 2022:  21.1 ޓާގެޓް
 ދީނީ ފަހަރު ދެ އަހަރަކު ކޮންމެ މަދުވެގެނ ކަލައިދޫއަކީ
 .ށަކަށްވުންރަ ހިންގާ ޕްރޮގުރާމްތައް ދޭ ނަސޭހަތް

 .ނެގެހެއްޓުން އަާމންކަން އަމަން  ރަށުގެ : 22 ޕޮލިސީ

 ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހިދުމަތް ފުލުހުންގެ      ރަށު ކައުންސިލް 
 ފަރާތްތައް ވައްކަންކުރާ ނަމަވެސް މަދުން ރަށުގައި. ނުލިބެއެވެ
 ކުއްކުރާމީހުން ބަާލއިރު ޙާލަތައް ޢައްމު ރަށުގެ. އުޅެއެވެ

. ލ ފެށިގެން އަހަރުން ވަނަ 2022:  22.1 ޓާގެޓް
 އަމާންކަން އަމަން  ހަމަޖެހުމާއި  މުޖުތަމައުގެ ކަލައިދޫއަކީ
 ގޮތުގައި އެކަށީގެންވާ ދެމެހެއްޓުމަށް ތުގައިރަނގަޅުގޮ
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 ކަންމަތީ މާާރމާރީއާއި އަދި. ފާހަގަކުރެވެއެވެ މަދުކަން
 ފިކުރުގެ ހަރުކަށި ދީނީ. މަދެވެ މިރަށުގައި ޒުވާބުކުރުން
 .  މަދެވެ މިރަށުގައި ބައިބައިވުން

 ދީނީ ޕެޓްރޯލްކުރުމާއި ރަށުތެރެ  ހޯދުމާއި ޙިދުމަތް ފުލުހުންގެ
 އަހަރަކު ގްރާމްތައްޕްރޮ ހޭލުންތެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތުދީ ރަނގަޅު

 .ރަށަކަށްވުން ހިންގާ ފަހަރު ދެ
 .ފޯރުކޮށްދިުނން ޙިދުމަތް  ޕްރީސްކޫލްގެ ރަނގަޅު : 23 ޕޮލިސީ

. ނެތެވެ ޤާއިމްވެފައި ޕްރީސްކޫލެއް އެކަށީގެންވާވަރުގެ ރަށުގައި      ރަށު ކައުންސިލް 
 ކަންދަތި ޖާގައިގެ ކުލާސްރޫމްގައި ޕްރީސްކޫލްގެ ހުރި މިހާރު

. ދެވެމަ ވަރަށް މިރަށުގައި  ޓީޗަރުން ޕްރީސްކޫލް. ވަރަށްބޮޑެވެ
 ކުދިންނަށް ނާސަރީ  ބޭބީ އަދި ނާސަރީ ރަށުގައި

 ދިނުމަށް ޙިދުމަތްތައް ޕްރީސުކޫލްގެ. ނުދެއެވެކިޔަވައެއް
 އުލެއްމާހަ ރަނގަޅު. ނެތެވެ ރަށުގައި ވަސީލަތްތަކެއް އެއްވެސް
 ކިއެކިއެ ހަމައެގޮތުން އަދި. ނެތެވެ ޤާއިމްވެފައި ރަށުގައި

 ތައްވަސީލަތް ބޭނުންވާ ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް އެކްޓިވިޓީތައް
 ސްއްވެވަސީލަތްތަ ނުންވާބޭ ކުޅިވަރުކުޅުމަށް. ނެތެވެ ރަށުގައި
 .  ނެތެވެ

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ލ.  2022:  23.1ޓާގެޓް 
 ކަލައިދޫއަކީ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ޓީޗަރުން ކިޔަވައިދޭ
ކަށް ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ ޕްރީސްކޫލްގެ ކުލާސްތަ 

  ކިޔަވައިދޭ ރަށަކަށްވުން. 

 

 .މަތިކުރުން ފެންވަރު ފަންނީ އަދި ތަޢުލީމް މީހުންގެ ބޮޑެތި: 24 ޕޮލިސީ

 ވަޒީފާގެ. ފާހަގަކުރެވެއެވެ މަދުކަން މީހުން ތަޢުލީމީ ރަށުގައި      ރަށު ކައުންސިލް 
 ހުނަރުވެރި ރަށުގައި. ވަރަށްމަދެވެ ރަށުގައި ފުރުސަތު

 ހޭލުންތެރިކަން ރައްޔިތުންގެ ރަށުގެ ނެތުމުން މަސައްކަތްތެރިން
 ދާއިރާތަކުން ތަފާތު ގެންތިބެ ރަށުގައި. ކުޑައެވެ ވަރަށް

 އިންޓެނެޓްގެ. ފުރުސަތުނެތެވެ ކިޔެވުމުގެ ބޭނުންވާ ކިޔަވަން
 އޮންލައިންކޮށް. ބޮޑެވެ ވަރަށް  ރައްޔިތުންނަށް ރަށުގެ ދަތިކަން
 ގުޅުން މުޢަސަސާތަކުގެ. ވަރަށްމަދެވެ ދާއިރާތައް ކިޔެވުމުގެ

. ށްދަށެވެވަރަ  ފެންވަރު ތަޢުލީމީ ބެލެނިވެރިންގެ. ކުޑައެވެ ވަރަށް
) ހިންގުން ސްތައްކޯ ތަފާތު އެންމެންނަށް ބޮޑު ކުދި ރަށުގައި(

ވަނަ އަަހރުން ފެށިގެން މަދުވެގެން  2022:  24.1ޓާގެޓް 
ން ރާތަކުއަހަރަކު ދެ ފަހަރު ލ. ކަލައިދޫގައި އެކިއެކި ދާއި

 އިންސައްތަ މީހުނަްށ ޕްރޮގުރާމް 90ހުނަރުތައް ބޭނުންވާ 
  ހިންގުން.
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. ލިބެންނެތެވެ އެއްތަނުން މަޢުލޫމާތެއް ހުރިހާ އޮންލައިންކޮށް
 )   ދާއިރާތަކައް ހުރިހާ(

 .މަތިކުރުން ފެންވަރު ފަންނީ އަދި ތަޢުލީމް މީހުންގެ ބޮޑެތި: 25 ޕޮލިސީ

 ދޭދަސްކޮށް ހުނަރުތައް ދިރިއުޅުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ރަށުގެ      ރަށު ކައުންސިލް 
 އިތުރު ހިންގާ ލުންސްކޫ. ނުހިންގައެވެ ޕްރޮގްރާމްތައް
 ރިވަރުނަށްދަ. ފާހަގަކުރެވެއެވެ މަދުކަން މިރަށުގައި ހަރަކާތްތައް
 އިސްނަގައިގެން ދަސްކޮށްދެން  ހުނަރުތައް ދިރިއުޅުމުގެ
 ތްދެކޭގޮ ބައެްއމީހުން ގެމުޖުތަމަޢު އުޅުނަސް ދަސްކޮށްދޭން

 ކޮށްދޭނެދަސް ހުނަރުތައް ދިރިއުޅުމުގެ ރަށުގައި. ތަފާތެވެ ވަރަށް
 ގޮތުންއެ ހަމަ  އަދި. ޤާއިމްވެފައިނެތެވެ ތަންތަން ކަށީގެންވާއެ

. އިނެތެވެދެނެގަނެވިފަ ދާއިރާތައް ބޭނުންވާ ކުރިއަށްދާން ކުދިން
 ކިޔަވާދޭނެ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ޙާއްސައެހީއަށް ރަށުގައި

 އްތައްމިކަންތަ އިްސނަގައިގެން މިރަށުގައި. ވަސީލަތްތައްނެތެވެ
 .ފަރާތެއްނެތެވެ އްޓާނެބަލަހަ މޮނީޓަރކޮށް

. ލ ފެށިގެން އަހަރުން ވަނަ 2023: 25.1 ޓާގެޓް
 ވަރުފެން ފަންނީ އަދި ތަޢުލީމް މީހުންގެ ބޮޑެތި ކަލައިދޫގެ

 ޓްރޭނިންގ ފަހަރު ދެ މަދުވެގެން އަހަރަކު މަތިކުރުމަށް
  .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް

 .ސްކޮށްދިނުންދަ ލީޑަރޝިޕް ،ސްލޫކާއި ،އަހުލާޤާއި މެދުގައި ދަރިވަރުންގެ ދުވެރިކޮށްމެ ބޮޑީސް ޔުނީފޯމް ފަދަ ބޭންޑް ،ސްކައުޓް ގައިޑް: 26 ޕޮލިސީ

 /ރަށު ކައުންސިލް
 ސްކޫލް 

 ޙަރަކާތެއް އެއްވެސް ބޭންޑްގެ ސްކައުޓް ގައިޑް ރަށުގައި     
 އިސުލޫކާ އަހްލާޤާއި މިރަށުގައި. ނެތެވެ ޤާއިމްކުރެވިފައި

 ވެނިއެކު ކުޅިވަރު. ދެވެމަ ދަރިވަރުން ހުނަރުހުރި ލީޑަރޝިޕް
 ގާނެހިން ހަރާކާތްތައް މޫދުގެ މިރަށުގައި) އިމާރާތް. (ނެތެވެ

 ރީންތަމް ގުޅޭނެ ދާއިރާއާއި ހަމައެގޮތުން އަދި. ތަނެއްނެތެވެ
 .މީހުންނެތެވެ ލިބިފައިވާ

 ކޮންމެ ފެށިގެން އަހަރުން ވަނަ 2023:  26.1 ޓާގެޓް
 ރޭޑްގް  ސާނަވީ ގެކުދިން ސްކޫލު  ކަލައިދޫގެ. ލ އަހަރަކުވެސް

 ،އިސުލޫކާ ،އަހުލާއިޤާއި ކުދިންނަކީ އިންސައްތަ 90 ތަކުގެ
،  ސްކައުޓް ގައިޑް ދަސްކޮށްދިނުމާއި  ހުނަރު ލީޑަރޝިޕް

 ރަކާތްތައްހަ މެދުވެރިކޮށް ބޮޑީސް ޔުނީފޯމް ފަދަ ބޭންޑް
  .ރަށަކަށްވުން ހިންގާ
 .ގަންނާއިދިނުންއު އެޑިއުކޭޝަން ސިވިކް ،ހުނަރާއި ދިރިއުޅުމުގެ: 27 ޕޮލިސީ
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 /ރަށު ކައުންސިލް
 ސްކޫލް 

 ތަފާތު. ނުހިންގައެވެ ޕްރޮގްރާމަތައް ހޭލުންތެރިކަމުގެ ރަށުގައި     
 ފޫޒުނު ސިޔާސީ . ނުކުރެއެވެ އިހްތިރާމް ފިކުރުތަކަށް ހިޔާލާއި

 އިންސާފް ކުޑަވެ ނަޒާހަތްތެރިކަން  ސަބަބުން ގަދަވުމުގެ
 .ނުލިބެއެވެ

 ރަށު ފެށިގެން އަހަރުން ވަނަ 2022:  27.1 ޓާގެޓް
 އިކޮލެޖްތަކާ ަދރިވަރުންނަށް އިންސައްތަ 95 ނިންމާ ސްކޫލް
 .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްތައް ޓްރޭނިންގ ފަންނީ ގުޅިގެން

 .ދިނުން ހިދުމަތްތައް އަސާސީ ގުޅޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ސިއްޙީ އާއި) ހެލްތްކެއަރ ޕްރައިމަރީ( ސިޢްހީ އަސާސީ: 28 ޕޮލިސީ

 /ސިލްރަށު ކައުން
ޕްބްލިކް ހެލްތް 

 ޔުނިޓް 

އެވެ. އަދި ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޙިދުމަތް އެކަށީގެންވާވަރަށް ނުލިބެ     
ށީގެންވާ އެމްބިއުލާންސްގެ ދަތުރު ފީބޮޑުވެ ބޭސްފިހާރައިން އެކަ

 ވަރަށް ބޭސް ނުލިބެއެވެ. މިހާރު ހުިރ ސިއްީޙ މަރުކަޒުގެ
މުގެ ން މަދުވުއިމާރާތުގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑެވެ. މުވައްޒަފު

ތިވެއެވެ.   ސަބަބުން ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަން ދަ

 މަހަކު ފެށިގެން އަަހރުން ވަނަ 2022: 28.1 ޓާގެޓް
 ރިކަމަށްއެހީތެ ހާއްސަ ޒިޔާރަތްކޮށް ގެތަކަށް ރަށުގެ އެއްފަހަރު
 އެފަދަ ،ނެގުމާއި މައުލޫމާތު ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންވާ

 .ދިނުން އެހީތެރިކަން ންވާބޭނު ފަރާތްތަކަށް

 .އުފެއްދުން ބާދީއެއްއާ ހަށިހެޔޮ ،ދުޅަހެޔޮ ރައްކާތެރިކުރުމާ ރައްޔިތުން ޙާލަތްތަކުން ސިއްޙީ ދިމާވާ ސަބަބުން ވައްޓަފާޅީގެ ދިރިއުޅުމުގެ: 29 ޕޮލިސީ

 /ރަށު ކައުންސިލް
ޕްބްލިކް ހެލްތް 

 ޔުނިޓް 

ހޭލުންތެރިކަން  ވެށީގެ ސާފުތާހިރުކަން އަދި ރައްޔިތުންގެ     
ގެންވާ ކުޑައެވެ. ރަގަނޅު ކާނާ ނުލިބުމާއި ކަސްރަތު ކުރާނެ އެކަށީ

 ތަންތަން ޤާއިމްކުރެވިފައިނެތެވެ.   

. ލ ފެށިގެން ައހަރުން ވަނަ 2023:  29.1 ޓާގެޓް
 ކަށްއާބާދީއަ ހަށިހެޔޮ ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތުންނަކީ ކަލައިދޫގެ
 ވޭނެބޭނުންކުރެ  ށްރައްޔިތުންނަ އެންމެހައި ރަށުގެ ހެދުމަށް
 .ޤާއިމްކުރުން ތަންތަން ކުރެވޭނެ ކަސްރަތު ގޮތަށް

 .މަދުކުރުން ނިސްބަތް މީހުންގެ ބޭނުންކުރާ ކާނާ ތައްޔާރީ އަދި ޑްރިންކް އެނާޖީ ދުންފަތާއި: 30 ޕޮލިސީ

 /ރަށު ކައުންސިލް
ޕްބްލިކް ހެލްތް 

 ޔުނިޓް 

 ރާބޭނުންކު ކާނާ ަތއްޔާރީ އަދި ޑްރިންކް އެނާޖީ ދުންފަތާއި     
 އައިސް ިމހާރަކަށް. ފާހަގަކުރެވެއެވެ ގިނަކަން މީހުން

 ހޭލުންތެރިކަމުގެ. ގިނައެވެ ބަލިތައް ނާރާ ގައިންގަޔަށް
 ންކުރާބޭނު ކާނާ ތައްޔާރީ  ސަބަބުން މަދުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް

 ގުޅުންހުރި ކަމާއި އަދި. ނުދެއެވެ މަދުވަމުން މިންވަރު
 .ނުދެއެވެ އަޅަމުން  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން

. ލ ނިޔަލަށް ައހަރުގެ ވަނަ 2023:  30.1 ޓާގެޓް
 އަކީ އިންސައްތަ 75 އާބާދީގެ ދިރިއުޅޭ ކަލައިދޫގައި
 ނުކުރާބޭނުން ކާނާ ަތއްޔާރީ އަދި ޑްރިންކް އެނާޖީ ދުންފަތާއި
 .ހެދުން މީހުނަށް
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 .މަދުކުރުން ފެތުރުން ބަލިތައް ޑެތިބޮ އެހެނިހެން ފަދަ ޗިކަންގުންޔާ ޑެންގީއާއި: 31 ޕޮލިސީ

 /ރަށު ކައުންސިލް
ޕްބްލިކް ހެލްތް 

 ޔުނިޓް 

 ނުލެވުމުގެ ކުނިނައްތާ ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ކުނިކޮށީގައި     
. އެވެކުޑަ ސާފުތާހިރުކަން ،ގިނަވެ ކުނި ރަށުތެރޭގައި ސަބަބުން
 ނިޒާމެއް ނަރުދަމާ އެކަށީގެންވާ މިރަށުގައި

 ތާނުލެވިނައް ތަކެތި ޒާތުގެ ފެންހަރުލާ ތުމުންޤާއިމްކުރެވިފައިނެ
 .ގިނަވެއެވެ ސޫފިރަށުތެރޭގައި ފަދަ މެހި އަދި މަދިރި

. ލ ފެށިގެން ައހަރުން ވަނަ 2022:  31.1 ޓާގެޓް
 ޓްޕެސް މަދިރިއާއި އެއްފަހަރު މަހަކު ކޮންމެ ކަލައިދޫގައި
 .ފޮގްކުރުން މުޅިރަށަށް ކުރުމަށް ކޮންޓްރޯލް

 .ސަލާމަތްކުރުން މުޖުތަމަޢު ނުރައްކަލުން ތުވާތަކެތީގެމަސް: 32 ޕޮލިސީ

 /ރަށު ކައުންސިލް
ޕްބްލިކް ހެލްތް 

 ޔުނިޓް 

 ކުރާނެ ގޮތުން ހޯދުމުގެ  އާމްދަނީ ރަށުގައި ޒުވާނުން     
 ކްމުގެޓެ ،ފޭރުމާއި ،ވައްކަމާއި ސަބަބުން ނެތުމުގެ މަސައްކަތެއް
 ތައްމާރާމާރީ ގޭންގް ޫރޅި އާއިލާތައް އިތުރުވެ މައްސަލަތައް
 އެފަދަ ން ސަބަބު ނޭޅުމުގެ ފިޔަވަޅެއް އެކަށީގެންވާ. އިތުރުވެއެވެ
 ށްގަންނަ އެއްޗެހި އެފަދަ ރަށުން ފަސޭހައިން ފަރާތްތަކަށް

 .ލިބޭއެވެ

 މަހަކު ފެށިގެން އަހަރުން ވަނަ 2022:  32.1 ޓާގެޓް
 ދީނީ ޒުވާނުންނަށް ކަލައިދޫގެ. ލ އެއްފަހަރު

  .ސަސޭހަތްދިނުން
 /ކައުންސިލް ރަށު

ޕްބްލިކް ހެލްތް 
 ޔުނިޓް 

     
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ލ.  2022: 32.2ޓާގެޓް 

  ކަލައިދޫގެ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތް ފެށުން.

 .ހިންގުން ރާވާއި މުބާރާތްތައް އެކިއެކި ،އަށަގަނުވާ ރޫހް ކުޅިވަރުކުޅުމުގެ މެދުގައި ދެޖިންސުގެ: 33 ޕޮލިސީ

 /ރަށު ކައުންސިލް
ޕްބްލިކް ހެލްތް 

 ޔުނިޓް 

 ވާރަ ކުޅިވަރު ސަބަބުން ކުޑަވުމުގެ ގުޅުން މުޢަސަސާތަކުގެ     
 ވަސީލަތްތައް.ނެތެވެ ފަރާތެއް އިންތިޒާމްކުރާނެ ހިންގާ

 އެރީނާއެއްވެސް ސްޕޯޓް ސަބަބުން މަދުވުމުގެ
 ދެޖިންސުގެ މުޖުތަަމޢުގައި އަދި. ޤާއިމްކުރެވިފައިނެތެވެ

 .ބޮޑެވެވަރަށް ތަފާތުކުރުން

. ލ ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2023:  33.1 ޓާގެޓް
 ޤާއިމްކޮށް ެއރިނާއެއް ސްޕޯޓްސް ފުރިހަމަ ކަލައިދޫގައި

  ވުން ބޭއް މުބާރާތްތައް ކުޅިވަރު ހުޅުވައިލައިގެން އަތޮޅަށް

 .ކުރިއެރުވުން ދާއިރާ މަސްވެރިކަމުގެ: 34 ޕޮލިސީ

 މިރަށުގައި ފަރާތްތައް ކުރާ ސްވެރިކަންމަ މަހުގެ ކަޅުބިލަ      ރަށު ކައުންސިލް 
 ފަރާތްތައް ހިއްކާ ކައްކާގެން މަސް ގަނެގެން ނަމަވެސް. ނެތެވެ

. ލ ފެށިގެން ައހަރުން ވަނަ 2022:  34.1 ޓާގެޓް
 ސިނާއަތެއް ރަނގަޅު ފަރުމަސްވެރިކަމުގެ އިކަލައިދޫގަ
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 ފަރާތްތަކުން ކުރާ ފަރުމަސްވެރިކަން.  އެބަލިއްބެވެ ރަށުގައި
 .  މާކެޓެއްނެތެވެ ރަނގަޅު ވިއްކޭނެ މަސް  ބާނާ

 ރަނގަޅު ފަރުމަސްވެރިކަމުން ރައްޔިތުނަށް ޤާއިމްކޮށް
 .ހޯދައިދިނުން އާމުދަނީއެއް
 : ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން.35ޕޮލިސީ 

 ބިން ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ކުރަން ދަނޑުވެރިކަން އަލަށް      ރަށު ކައުންސިލް 
 އްމާކެޓެ ވިއްކޭނެ ތަކެތި ހައްދާ ދަނޑުވެރިން. ނުލިބެއެވެ

 ލިބޭ ދަނޑުވެރިންނަށް ކާރިސާތަކުން ޤުދުރަތީ. ނެތެވެ
 ންނުލިބޭކަ އިތުރުއެހީއެއްވެސް އަދި ބަދަލު ގެއްލުންތަކުގެ
 ޖީައއުޓެކްނޯލޮ ދަނޑުވެރިކަމާއި ޒަމާނީ .  ފާހަގަކުރަމެވެ
 ތައްޕްރޮގްރާމް ތަމްރީން  އެކަށީގެންވާ ބޭނުންކުރުމަށް

 ކުރާ ދަނޑުވެރިކަން އަދި. ނުވެއެވެ ލިބިފައި ދަނޑުވެރިންނަށް
   .ނުލިބެއެވެ ލޯނު ކުރުމަށް އައުއީޖާދުތައް ފަރާތްތަކަށް

 ލިބެން ރަށުން ބޭސް ބޭނުންވާ ކުރުމަށް ދަނޑުވެރިކަން
 އެންމެ ގޮތުގެ  ބޭނުންކުރާނެ ބޭސް އެ  އަދި. ނުހުރެއެވެ
 .އެވެލިބިފައިނުވެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ

. ލ ނިޔަލަށް އަހަރުގެ ވަނަ 2022:  35.1 ޓާގެޓް
 ބަތުންނިސް ރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން ދަޑުވެރިކަމުގެ ކަލައިދޫއަކީ

  .ހެދުން ރަށަކަށް އޮތް ދަނޑުވެރިކަމެއް ކުރެވޭ ފާހަގަ
      ރަށު ކައުންސިލް 

 ގެކަލައިދޫ. ލ ނިޔަލަށް އަހަރުގެ ވަނަ 2022: 35.2 ޓާގެޓް
 ދަނާހަރު  އަރައިގަތުމަށް ދިމާވާކަންކަމުން ދަނޑުވެރިންނަށް

  .ތަންފީޒުކުރުން ހަދައި އުސޫލުތަކެއް

 .ކުރިއެރުވުން ދާއިރާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ: 36 ޕޮލިސީ

 ރަށުގައި ތަނެއް އެއްވެސް ދާއިރާގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ      ރަށު ކައުންސިލް 
 ރުތުދަ ސަބަބުން ދުރުވުމުގެ އެއަރޕޯޓާއި . ޤާއިމްވެފައިނެތެވެ

 މެނޭހި ވައުދުގައި ރިޔާސީ. ގޮތެއްނެތެވެ ލުއިފަސޭހަ ކުރެވޭނެ
 .ފެށިފައިނުވެއެވެ މަސައްކަތް އަމަލީ ސިޓީހޮޓަލުގެ

. ލ ނިޔަލަށް ައހަރުގެ ވަނަ 2023:  36.1 ޓާގެޓް
 3 ރަށުގެ ،ކުރުމާއި ތާރަފް ފަތުރުވެރިކަން ކަލައިދުއަށް
 މަގު  ނެލިބޭ އާމްދަނީ ފަތުރުވެރިކަމުން މީހުންނަށް އިންސައްތަ

 .ފަހިކޮށްދިނުން
 .ކުރިއެރުވުން ވިޔަފާރި ފަންތީގެ މެދު އަދި ކުދި: 37 ޕޮލިސީ

 މަޢުލޫމާތު އެކަށީގެންވާ ގުޅޭ ކުރިއެރުވުމާއި ވިޔަފާރި      ރަށު ކައުންސިލް 
 އިންވެސްޓަރުންނަށް ނުވުމާއި ލިބިފައި ރައްޔިތުނަށް

 އަދި. ނުވެއެވެ އިހުޅުވައިލެވިފަ ފުރުސަތު އިންވެސްޓްކުރުމުގެ

. ލ ނިޔަލަށް އަހަރުގެ ވަނަ 2023:  37.1 ޓާގެޓް
 ފީޔަފާރިތައް ވިޔަ ފަންތީގެ މެދު ކުދިއަދި ކަލައިދޫގައި
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 ފަސޭހައިން ރައްޔިތުންނަށް ލޯނުތައް ލުއި ހިންގާ ސަރުކާރުން
 .ވެހަމަޖެހިފައިނެތެ އިންތިޒާމެއް ލިބޭނެ

 މީހުނަށް ންސައްތައި 90 ހަރަކާތްތެރިވާ އެދާއިރާގައި ފުޅާކޮށް
  .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްތައް ޓްރޭނިންގ ކުރުކޯސްތަކާއި

 .ޤާއިމްކުރުން ނިޒާމެއް ދަތުރުފަތުރުގެ ދެމެހެއްޓެނިވި: 38 ޕޮލިސީ

 ކުރުމަށް ފަތުރު ދަތުރު އެއްގަމު ރަށަކަށްވެފައި ބިންބޮޑު ރަށަކީ      ރަށު ކައުންސިލް 
 ކުރުމަށް  ރުދަތު  ރަށްތަކަށް އަތޮޅުގެ. ހޭދައެއްކުރަންޖެހެއެވެ ބޮޑު

 އަތޮޅުގެ ނަމަވެސް އޮތް  ވެފައި ޤާއިމް ނިޒާމެއް ފެރީގެ
 މެއްނިޒާ ހަރުދަނާ އުފުލުމަށް މުދާ އަނެއްރަށަށް އެއްރަށުން

 ރުދު ހޮސްޕިޓަލާއި އަތޮޅުގެ މިރަށާކީ. ޤާއިމްވެފައިނެތެވެ
 މަށްއުފުލު ބަލިމީހުން ޙާލަތްތަކުގައި ކުއްލި ރަށަކަށްވާއިރު

 ބުމުގައިލި ޙިދުމަތް ސީއެމްބިުއލާންގެ އުޅަނދުތަކާއި ނުންކުރާބޭ
 .ޖެހެއެވެ ކުރިމަތިލާން  ލަސްތަކަކާއި ވަރަށްބޮޑު

. ލ ފެށިގެން ައހަރުން ވަނަ 2023:  38.1 ޓާގެޓް
 މައި އިދޭގުޅުވަ ދަތުރުފަތުރު ރައްތަކުގެ ދާއިރާގެ ކަލައިދޫއަކީ

 .ހެދުން މަރުކަޒުކަމުގައި

 .ދެމެހެއްޓުން ދިރުވައި ކަންކަން ޘަޤާފީ: 39 ޕޮލިސީ

 ޤާފީޘަ. ގޮސްފައެވެ އުވިގެން ވަނީ ޘަޤާފީކަންކަން ގިނަ ކުރީގެ      ރަށު ކައުންސިލް 
 ކުޅިވަރަށް ޘަޤާފީ އެނގޭމީހުނާއި ކުޅެން ކުޅިވަރުތައް

 ސްކަމުގައިވީނަމަވެ އުުޅނު ރަށުގައި މީހުން ޝައުޤުވެރިވާ
 .ސީލަތެއްނެތެވެވަ އެއްވެސް ކުޅޭނެ އެކުޅިވަރުތައް

 ކަލައިދޫ. ލ ފެށިގެން އަހަރުން ވަނަ 2022:  39.1 ޓާގެޓް
 ހަގަފާ އަތޮޅުގައި އާލާކޮށް ދިރުވާ ކުޅިވަރުތައް ޝަޤާފީ އަކީ

  .ހެދުން ރަށަކަށް ހިންގާ ނަން ކުރެވޭ

 .ދެމެހެއްޓުން ރައްކާތެރިކޮށް ތަރިކަ ޤުދުރަތީ ތަންތަނާއި ތާރީހީ: 40 ޕޮލިސީ

 ންސަބަބު ކުޑަވުމުގެ އެއްބާރުލުން މުޢަސަސާތަކުގެ ކަމާބެހޭ      ރަށު ކައުންސިލް 
 ނިޒާމެއް ބެލެހެއްޓޭނެ ރައްކާތެރިކޮށް ތަރިކަ ގުދުރަތީ

 ރާތުންފަ ރައްޔިތުންގެ ސަބަުބން އެކަމުގެ. ޤާއިމްވެފައިނެތެވެ
 .ފާހަގަކުރަމެވެ ނުލީބޭކަން އެއްބާރުލުން ލިބެންޖެހޭ

 ކަލައިދޫ. ލ ފެށިގެން ންއަހަރު ވަނަ 2022:  40.1 ޓާގެޓް
 ،ހައްޓައިބަލަ ރައްކާތެރިކޮށް ތަރިކަ ޤުދުރަތީ އަދި ތާރީޚީ އަކީ

 ފަދައެ އަދި ވާސިލުކޮށްދޭ އެތަކެތި ޖީލުތަކަށް އަންނަ ފަހަށް
 އިދާފަ އޭގެން ހޯދައި މަގު  ލިބޭނެ ނަފާވެރިކަން ތަންތަނުން
  .ބަޔަކަށްވުން ލިބިގަންނަ



  ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭްނ 

 

154 
 

info@kalaidhoo.gov.mv      6800730  

 

 .އާލާކުރުން ވައިދިރު ބަސް ދިވެހި: 41 ޕޮލިސީ

 މީހުން ހުރި ހުނަރު ބަހުގެ ދިވެހި ޚާއްސަ ބަހަށް ދިވެހި      ރަށު ކައުންސިލް 
 އްޤަވައިދުތަ ބަހުގެ ދިވެހި  ސަބަބުން ނެތުމުގެ އުފެދިފައި
 މަސްހުނިކޮށްގެން ދެބަސް ބޭނުންކުރުމާއި ނުބައިކޮށް

 ހަފަސޭ ފަދަ ޙިދުމަތް ލައިބްރައިރީގެ ޒަމާނީ . ވާހަކަދައްކައެވެ
  ސަބަބުން މުގެެނތު ވެފައި ޤާއިމް ރަށުގައި ނިޒާމެއް

 ބަހަށް ދިވެހި ރައްިޔތުން ގިނަ  ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމަޢުގައި
 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ ޝައުޤުވެރިނުވާކަން

. ލ ނިޔަލަށް އަހަރުގެ ވަނަ 2022:  41.1 ޓާގެޓް
 ބަހައް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކީ އިންސައްތަ 90 ކަލައިދޫގެ
 ހުގެބަ ދިވެހި ދައްކާ ވާހަކަ  ދިވެހިބަހުން ތިކޮށްރީ ލޯބިކުރާ

  .ހެދުން ތަކަކަށް ރައްޔިތުން  އަހުލުވެރި ޤަވައިދުތަކަށް

 .ހުއްޓުވުން ރަށްގިރުން: 42 ޕޮލިސީ

 /ކައުންސިލް ރަށު
 އަންހެނުންގެ
 ތަރައްޤީއަށް
 ކުރާ މަސައްކަތް

 ކޮމިޓީ 

 ނީދަ ބޮޑަށް ވަރަށް ފަރާތުން ދެކުނު އިރު ރަށުގެ މިހާރުވެސް     
 މުގެނުވު އައިސްފައި  ސަމާލްކަމަށް ސަރުކާރުގެ. ގިރަމުންނެވެ

) އްފަޅުރަށެ ކުޑަ( ކިޔާ އިހައްދޫ އޮންނަ ރަށުގައި ސަބަބުން
 .ގޮސްފައެވެ ގިރާގެން ފަޅުރަށްވަނީ

 ގެކަލައިދޫ. ލ ނިޔަލަށް އަހަރުގެ ވަނަ 2023: 42.1 ޓާގެޓް
  .ހެދުން ޖްތަމައަކަށްމު ހޭލުންތެރި ރައްގިރުމަށް ރައްޔިތުންނަކީ

 .ކުޑަކުރުން އަސަރުތައް ކުރާ ސަބަބުން އެކަމުގެ ބަދަލުތަކާއި އަންނަ ސަބަބުން އެކަމުގެ ބަދަލުތަކާއި އަންނަ މޫސުމަށް: 43 ޕޮލިސީ

 /ކައުންސިލް ރަށު
 އަންހެނުންގެ
 ތަރައްޤީއަށް
 ކުރާ މަސައްކަތް

 ކޮމިޓީ 

 ލިބޭ ވެފައިރަށެއްކަމުގައި ތިރި ފަސްގަނޑު މިރަށަކީ     
 އެހީ އަދި. ކުޑައެވެ އެހީ ލިބޭ އަރައިގަތުމަށް ގެއްލުންތަކުން

 މުންމިކަންކަ. ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ ތަކްލީފްތަކާއި ހޯދުމަށް
 ބޭލި ފަރާތުން މުޢައްސަސާތަކުގެ ސަރުކާރުގެ އަރައިގަތުމަށް
 ކާއިބަދަލުތަ އަންނަ މޫުސމަށް. ކުޑައެވެ ވަރަށް އެއްބާރުލުން

 މަޢުލޫމާތު އެކަށީގެންވާ  ރައްޔިތުނަށް ންގުޅޭގޮތު 
 .ލިބިފައިނުވެއެވެ

. ލ ނިޔަލަށް އަހަރުގެ ވަނަ 2023:  43.1 ޓާގެޓް
 ންނައަ މޫސުމަށް ރައްިޔތުންނަކީ ސައްތަ އިން 95 ކަލައިދޫގެ

  .ދުންހެ މުޖްތަމައަކަށް ހޭލުންތެރި ގުޅޭގޮތުން ބަދަލުތަކާއި
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 .ތައްޔާރުވުން ކާރިޘާތަކަށް: 44 ޕޮލިސީ

 /ރަށު ކައުންސިލް
 އަންހެނުންގެ
 ތަރައްޤީއަށް
 ކުރާ މަސައްކަތް

 ކޮމިޓީ 

 ންކާރިޘާތަކު ސަބަބުން ކުޑަވުމުގެ  ގުޅުން މުޢައްސަސާތަކުގެ     
 ދިއަ. ކުޑައެވެ ހޭލުންތެރިކަން ރައްޔިތުގެ ރައްކާތެރިވުމަށް

 ސިއްހީ ފުލުހުންނާއި ސަބަބުން ނެތުމުގެ ވަސީލަތް އެކަށީގެންވާ
 އްދަތިތަކެ ދިނުމަށް ހިދުމަތްތައް ފަރާތްތަކުގެ ދޭހިދުމަތް 

 ނގުހުޅަ ކޮންމެ އުދައެރުމަކީ މާއިރައްގިރު.  ކުރިމަތިވެއެވެ
 .ޢާއްމުކަމެކެވެ މޫސުމެއްގައި

. ލ ނިޔަލަށް އަހަރުގެ ވަނަ 2023:  44.1 ޓާގެޓް
 ކާރިޘާތަކަށް ރައްިޔތުންނަކީ ސައްތަ އިން 95 ކަލައިދޫގެ

  .ހެދުން މުޖްތަމައަކަށް ންތެރިހޭލު ތައްޔާރުވެފައިވާ

 .ރައްކާތެރިކުރުން ރުއްގަސް ،ހޭޅިފަށާއި ރަށުގެ: 45 ޕޮލިސީ

 /ރަށު ކައުންސިލް
 އަންހެނުންގެ
 ތަރައްޤީއަށް
 ކުރާ މަސައްކަތް

 ކޮމިޓީ 

 ނަމަވެސް ހުރި ރުއްގަސް ގިނައިން ހޭޅިފަށުގައި ރަށުގެ     
 އިކެނޑުމުގަ ރުއްގަސް ބޮޑެތި ހުންނަ ހެދިފައި ވަލުތެރޭގައި

 އިންދާ ރުއްގަސް.  ނާންގައެވެ އިދާރާތަކަށް ކަމާބެހޭ
 ނާންގާކަން އިދާރާތަކަށް ކަމާއިބެހޭ ހައްދާއިރުގައިވެސް
 އްރަށެ ނަގާ ވެލި ގޮނޑުދަށުން މިރަށަކީ.  ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 .ނޫނެވެ

. ލ ނިޔަލަށް އަހަރުގެ ވަނަ 2023:  45.1 ޓާގެޓް
 ރަށުގެ އްިޔތުންނަކީރަ ސައްތަ އިން 95 ކަލައިދޫގެ
 ންނައަ މޫސުމަށް ،ރައްކާތިރިކުރުމާއި ރުއްގަސް ،ހޭޅިފަށައި

  .ދުންހެ މުޖްތަމައަކަށް ހޭލުންތެރި ގުޅޭގޮތުން ބަދަލުތަކާއި

 .ދެމެހެއްޓުން ރައްކާތެރިކޮށް ދިރުން ކަނޑުގެ މުރަކަތަކާއި ވަށައިގެންވާ ރަށުގެ: 46 ޕޮލިސީ

 /ރަށު ކައުންސިލް
 އަންހެނުންގެ

 ރައްޤީއަށްތަ
 ކުރާ މަސައްކަތް

 ކޮމިޓީ 

 ރައްޔިތުންގެ ދިރުންތަކާއިމެދު  ކަނޑުގެ މުރަކައާއި     
 ދިރުންތަކުގެ ކަނޑުގެ މުރަކައާއި. ސަމާލުކަންކުޑައެވެ

 ވުމުގެކުޑަ މިންވަރު އެނގިފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް މުހިއްމުކަން
 .ކުނިއަޅައެވެ މޫދައް މަދުންނަމަވެސް ސަބަބުން

. ލ ނިޔަލަށް އަހަރުގެ ވަނަ 2023:  46.1 ޓާގެޓް
 ރަށުގެ ރައްިޔތުންނަކީ ސައްތަ އިން 95 ކަލައިދޫގެ

 ށްރައްކާތެރިކޮ  ދިރުން ކަނޑުގެ މުރަކަތަކާއި ވަށައިގެންވާ
 ންގުޅޭގޮތު ަބދަލުތަކާއި އަންނަ މޫސުމަށް  ،ދެމެހެއްޓުމާއި

  .ހެދުން މުޖްތަމައަކަށް ހޭލުންތެރި
 .ރައްކާތެރިކުރުން ސްލުނަ ދިރޭތަކެތީގެ: 47 ޕޮލިސީ
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 /ރަށު ކައުންސިލް
 އަންހެނުންގެ
 ތަރައްޤީއަށް
 ކުރާ މަސައްކަތް

 ކޮމިޓީ 

 މޫސުމީ  ސަބަބުން ކުޑަވުމުގެ ހޭލުންތެރިކަން ރައްޔިތުންގެ     
 ގެންގުޅޭކަން ގޭގޭގައި  ހިފައި ދޫނި އަންނަ ގޮތުން

 ށްނިތަކަދޫ އުޅޭ ާމހައުލުގައި މި ފަދަ މާކަނާ. ފާހަގަކުރެވެއެވެ
 ންނަހު ކޮށްފައި ހިޔަމާތް. ހައްޔަރުކުރެއެވެ ހިފާ ގެއްލުންދީ

 ފަރާތްތަކާއިމެދު ގެންގުޅޭ ހިފައި ސޫފި ސޫފާއި ދޫނި
 .ޤާއިމްވެފައިނެތެވެ ރަށުގައި ފަރާތެއް ފިޔަވަޅުއަޅާނެ

. ލ ނިޔަލަށް ައހަރުގެ ވަނަ 2023:  47.1 ޓާގެޓް
 ތަކެތީގެދިރޭ ރައްިޔތުންނަކީ ސައްތަ އިން 95 ކަލައިދޫގެ
 ހޭލުންތެރި ،ދެމެހެއްޓުމާއި  ރައްކާތެރިކޮށް ނަސްލު

 .ހެދުން މުޖްތަމައަކަށް

 .ކޮންޓްރޯލްކުރުން ޕެސްޓް: 48 ޕޮލިސީ

 އިޤާއިމްވެފަ ނިޒާމެއް ރަނގަޅު ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ޕެސްޓް      ރަށު ކައުންސިލް 
 ބުންސަބަ ނުވުމުގެ ލިބިފައި ޓްރޭނިންގ އެކަށީގެންވާ ނެތުމާއި

 ޕެސްޓް މިރަށުން. ކުޑައެވެ ހޭލުންތެރިކަން އްޔިތުންގެރަ
. ލިބެންނުހުރެއެވެ ބޭސް ބޭނުންކުރާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް

 ފަދަ މަދިރި ،މެހި ރަށުތެރޭގައި ސަބަބުން އެހެންވުމުގެ
 .  ގިނައެވެ ވަރަށް ސޫފިތައް

 ދުންގަވާއި މަހަށް މަހުން ކަލައިދޫއަކީ. ލ:  48.1 ޓާގެޓް
 .ށްވުންރަށަކަ ބަލަހައްޓާ ކޮންޓްރޯލްކޮށް  ޕެސްޓް ،ފޮގުކުރުމާއި

 .ނައްތާލުން ތަފާތުކުރުންތައް އެކި ކުރާ މެދު އަންހެނުންނާއި: 49 ޕޮލިސީ
 /ކައުންސިލް ރަށު

 އަންހެނުންގެ
 ތަރައްޤީއަށް
 ކުރާ މަސައްކަތް

 ކޮމިޓީ 

 އުޅޭނެ އިސްނަގައި ބާރުވެރިކުރުމަށް އަންހެނުން     
 ދެކެނީ މުޖުތަމަޢުއިން ސަބަބުން  ގެނެތުމު މުޢައްސަސާއެއް
 ތިބެންޖެހޭ ކުރަން މަސައްކަތް ގޭތެރޭގައި އަންހެނުންނަކީ
 ނުންއަންހެ ކަންކަމުގައި ިއޖްތިމާއީ  އަދި. ބައެއްކަމުގައެވެ
 ގެއްސަލަތަކުމަ އާއިލީ. ކުޑައެވެ ވަރަށް ބައިވެރިކުރުވުން

 ކަންކަމުގައި ކުރާ މުޖުތަމައުގައި  އަންހެނުން ސަބަބުން
 .ވަރަށްމަދެވެ ބައިވެރިވުން

. ލ ފެށިެގން  އަަހރުން ަވނަ  2022 :49.1 ޓާގެޓް
 އެކި  ކުރާ ެމދު އަންހެުނންނާއި  އަކީ  ކަލައިދޫ

 ހަމަހަމަ  ޖިންސްގެ ދެ  ،ނައްާތލާއި ތަފާތުކުރުންތައް 
 ރަށަަކށް ކުރެވޭ ފާހަގަ  އަތޮޅުގައި  ޯލބިކުރާ ކަމަށް
 .ހެދުން

 .ދިނުން ހޯދާ ހަމަކަން ހަމަ ފިރިހެނުންނަށް އަންހެނުންނާއި ގޮތުން ޤްތިޞާދީއި ގޮތުންނާއި ސިޔާސީ: 50 ޕޮލިސީ
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 /ކައުންސިލް ރަށު
 އަންހެނުންގެ
 ތަރައްޤީއަށް
 ކުރާ މަސައްކަތް

 ކޮމިޓީ 

 ދިރި މުޖުތަމަޢުގައި ސަބަބުން ކުޑަވުމުގެ ހޭލުންތެރިކަން     
 މުއްޢާ ސަބަބުން އެހެންވުމުގެ. ތަފާތެވެ ދެކޭގޮތް އުޅޭމީހުން

 .ކުރުމަތިލާންޖެހެއެވެ ދަތިތަކާއި ދިރިއުޅުމުގައި

. ލ ފެށިގެން ައހަރުން ވަނަ 2022:  50.1 ޓާގެޓް
 ގޮތުން އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި ސިޔާސީ އަކީ ކަލައިދޫ

  ނުމުގައިހޯދައިދި ހަމަކަން ހަމަ ފިރިހެނުންނަށް އަންހެނުންނާއި
 .ހެދުން ރަށަކަށް ކުރެވޭ ފާހަގަ އަތޮޅުގައި

 .ކުރުން ހަރުދަނާ ހިންގުން އިދާރާ ކައުންސިލްގެ: 51 ޕޮލިސީ

 /ކައުންސިލް ރަށު
 އަންހެނުންގެ
 ތަރައްޤީއަށް
 ކުރާ މަސައްކަތް

 ކޮމިޓީ 

 ންސަބަބު މަދުވުމުގެ ބައްދަލުވުންތައް  ބޭއްވޭ ރައްޔިތުނަށް     
 ގެހޭލުންތެރިކަމު  މައުލޫމާތަކާއި ދޭންޖެހޭ ރައްޔިތުންނައް

 ހުރި މިހާރު. ނުދެވެއެވެ ވަރަށް ންވާއެކަށީގެ  ޕްރޮގްރާމް
. ޑެވެބޮ އިންތިހާއަށް ދަތިކަން ޖާގާގެ އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ

 ތުކުރުންތަފާ މެދު ރައްޔިތުންނާއި ،ގުޅުންކުޑަވެ މުއަސަސާތަކާއި
 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ އޮންނަކަން

. ލ ފެށިގެން ައހަރުން ވަނަ 2022:  51.1 ޓާގެޓް
 ދިނުމުގައި ޚިދުމަތް ރާއަކީއިދާ ކައުންސިލްގެ ކަލައިދޫ
 އެއުޞޫލުތަކާއި ގާއިމްވެފައިވާ  އުޞޫލުތަކެއް ހަރުދަނާ
 އެންމެހައި ރަށުގެ ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އެއްގޮތަށް

 ޅުގައިއަތޮ ދިނުމުގައި ޚިދުމަތްތައް  ދޭންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް
 .ހެދުން ރަށަކަށް ކުރެވޭ ފާހަގަ

 /ކައުންސިލް ރަށު
 އަންހެނުންގެ

 އަށްތަރައްޤީ
 ކުރާ މަސައްކަތް

 ކޮމިޓީ 

     
 ކުރިން ނިމުމުގެ އަަހރު ވަނަ 2023: 51.2 ޓާގެޓް
 ޒަމާނީ ތަނަވަސް ޖާގަ އެކަށީގެންވާ ދިނުމަށް ޚިދުމަތް

 ގައިރަށު އިމާރާތެއް ހިންގާނެ އިދާރާ ކައުންސިލް ފެންވަރުގެ
 .އެޅުން

 .ބެލެހެއްޓުން ކޯޑްރެ މީހުންގެ މަރުވާ ކުދިންނާއި އުފަންވާ އަލަށް: 52 ޕޮލިސީ

 އިކުދިންނާ އުފަންވާ އަލަށް  ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ ޢާއްމު      ރަށު ކައުންސިލް 
 ކޮށްފޯރު އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ ރެކޯޑްތައް މަރުވާމީހުންގެ

 މަރުވާ ކުދިންނާއި ުއފަންވާ އަލަށް. ފާހަގަކުރެވެއެވެ ނުދޭކަން
 އައު ޔާރުކޮށްފައިވާތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ރެކޯޑްތައް މީހުންގެ

 .އަހުލުވެރިކުރެވިފައިނެތެވެ މުވައްޒަފުން ސިސްޓަމަށް

. ލ ފެށިގެން ައހަރުން ވަނަ 2022:  52.1 ޓާގެޓް
 ޑްތައްރެކޯ މީހުންގެ މަރުވާ ކުދިންނާއި އުފަންވާ ކަލައިދޫގައި

 ގުތުންވަ ތަކަށް އިދާރާ ސަރުކާރުގެ  ގުޅުންހުރި ކަމާއި ނަގައި
 .ފޮނުވުނުން ވަގުތަށް
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 .ބެލެހެއްޓުން ނަގައި ހިސާބު ތަފާސް ރަށުގެ: 53 ޕޮލިސީ

 ބަބުންސަ ނެތުމުގެ ުއސޫލެއް ބަލަހައްޓާނެ އެއްކޮށް މައުލޫމާތު      ރަށު ކައުންސިލް 
 ދަފްތަރު ބިދޭސީންގެ ކުޑަވެ އެއްބާރުލުން ރައްޔިތުންގެ
 މިހާރު. ނުދެއެވެ ބެލެހެއްޓެމުން ވަރަށް އެކަށީގެންވާ

 ވަރަށް އެކަށީގެންވާ އެންމެ  މައުލޫމާތު ދާބަލަހައްޓަމުން 
 .ނުދެއެވެ ބޭނުންކުރެވެމުން

. ލ ފެށިގެން ައހަރުން ވަނަ 2022:  53.1 ޓާގެޓް
 ނުންވާބޭ ދިނުމަށް ޚިދުމަތް އިދާރާއަކީ ކައުންސިލްގެ ކަލައިދޫ
 ،އެއްކޮށް މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ހިސާބުތަކަށް ތަފާސް

 ދިއަ ބޭނުންކުރާ އޭގެ ދިނުމުގައި ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް
 .ދުންހެ ކައުންސިލަކަށް ބޭނުންކުރާ ރޭވުމުގައި ޚިދުމަތްތައް

 .ބެލެހެއްޓުން ދޫކުރުމާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ހުއްދަތަކާއި ދޫކުރާ ކައުންސިލުން: 54 ޕޮލިސީ

ރަށު ކައުންސިލް/ 
އަތޮޅު ކައުންސިލް/ 
ލޯކަލް ގަވަމަންޓް 

 އޮތޯރިޓީ 

 އިމުވައްޒަފުންނާ ސަބަބުން ރުމުގެހު ދަތިކަން އިމާރާތުގެ     
 އަދި. ނުވެއެވެ ޤާއިމްވެފައި ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް

 ކަންލިބިފައިނުވާ ތަމްރީންތައް ލިބެންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް
 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ

. ލ ފެށިގެން ައހަރުން ވަނަ 2022:  54.1 ޓާގެޓް
 ލްކަންގާބި ފުންގެމުވައްޒަ އިދާރާއަކީ ކައުންސިލްގެ ކަލައިދޫ

 ،ންގާހި ޕްރޮގްރާމްތައް ތަމްރީން ގަވައިދުން އިތުރުކުރުމަށް
 ،އިވާގާއިމްވެފަ އުޞޫލުތަކެއް ހަރުދަނާ ދިނުމުގައި ޚިދުމަތް

 ރަށުގެ ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އެއްގޮތަށް އެއުޞޫލުތަކާއި
 މުގައިދިނު ޚިދުމަތްތައް ދޭންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެހައި
 .ހެދުން ރަށަކަށް ކުރެވޭ ފާހަގަ އަތޮޅުގައި

ރަށު ކައުންސިލް/ 
އަތޮޅު ކައުންސިލް/ 
ލޯކަލް ގަވަމަންޓް 

 އޮތޯރިޓީ 

 ކުރިން  ނިމުމުގެ  އަަހރު ވަނަ  2023: 54.2 ޓާގެޓް     
 ނީ ޒަމާ ތަނަވަސް  ާޖގަ އެކަށީެގންވާ ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް

 އިމާރާތެއް  ިހންގާނެ އިދާރާ ކައުންސިލް  ފެންވަރުގެ
 .އެޅުން ރަށުގައި
 .ބެލެހެއްޓުން ލިޔުންތައް ޤަދީމީ ކުރުމާއި އަރްޝީފް ލިޔުންތައް ރަސްމީ ރަށުގެ: 55 ޕޮލިސީ

 /ކައުންސިލް ރަށު
 އަންހެނުންގެ
 ތަރައްޤީއަށް

 ފާހަގަކޮށް ރަށުގައި ތަނެއް  ޤަދީމީ ސިފައެއްގައި ރަސްމީ     
 ނެތުމުގެ ދާރުލްއާސާރެއް ރަށުގައި. ނުވެއެވެ ކަނޑައަޅާފައި

 ގެންދާކަން މާލެއަށް ެއއްޗެހި އާސާރީ ފެންނަ ރަށުން ސަބަބުން

. ލ ފެށިގެން ައހަރުން ވަނަ 2022:  55.1 ޓާގެޓް
 ،ބަލަހައްޓައި ،އެއްކުރެވި ،ހޯދައި ލިޔުން ރަސްމީ ކަލައިދޫގެ
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 ކުރާ މަސައްކަތް
 ކޮމިޓީ 

 ބޭނުންކުރާ ބެލުމަށް ހޯދާ ތަންތަން އާސާރީ . ފާހަގަކުރަމެވެ
 ރަސްމީ ގޮތެއްގައި އެދެވޭ  އެންމެ  ނެތުމުން ވަސީލަތްތައް
 .  ނުދެއެވެ ބެލެހެއްޓެމުން ލިޔުންތައް

 ރަސްމީ ބެލެހެއްޓޭނެ އެލިޔުންތައް ،ފެށުމާއި އަރުޝީފުކުރަން
 .ހެދުން އިދާރާއެއް

 .ރަނގަޅުކުރުން ފެންވަރު ޙިދުމަތްތަކުގެ ފޯރުކޮށްދޭ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް: 56 ޕޮލިސީ

 މުގެނެތު ލިބިފައި ޓްރީނިންގ އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފުންނަށް      ންސިލް ރަށު ކައު
 މަތްޙިދު މީހާއަށް ރައްޔިތު އަންނަ ހޯދަން ޙިދުމަތް ސަބަބުން
 ޒަމާނީ ވާއެކަށީގެން. ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ ދަތިތަކާއި ލިބުމުގައި
 މަށްހޯދު ލިޔެކިޔުންތައް ކުރީގެ  ސަބަބުން ނެތުމުގެ ވަސީލަތް

 ގެއްލޭކަންވެސް ލިޔުންތައް އެ  އަދި ނެގުމާއި ދަތުމުއް
 ޅުންގު އޮންނަ ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންނާއި. ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 އިކައުންސިލާ އިތުބާރު  ރައްޔިތުންގެ ސަބަބުން ކުޑަވުމުގެ
 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ ނޯންނަކަން ދޭތެރޭގައި

. ލ ފެށިގެން ައހަރުން ވަނަ 2022:  56.1 ޓާގެޓް
 ލްކަންގާބި މުވައްޒަފުންގެ އިދާރާއަކީ ކައުންސިލްގެ ކަލައިދޫ

 ،ންގާހި ޕްރޮގްރާމްތައް ތަމްރީން ގަވައިދުން އިތުރުކުރުމަށް
 ،އިވާގާއިމްވެފަ އުޞޫލުތަކެއް ހަރުދަނާ ދިނުމުގައި ޚިދުމަތް

 ރަށުގެ ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އެއްގޮތަށް އެއުޞޫލުތަކާއި
 މުގައިދިނު ދުމަތްތައްޚި ދޭންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެހައި
 .ހެދުން ރަށަކަށް ކުރެވޭ ފާހަގަ އަތޮޅުގައި

 /ކައުންސިލް ރަށު
 އަންހެނުންގެ
 ތަރައްޤީއަށް
 ކުރާ މަސައްކަތް

 ކޮމިޓީ 

 ކުރިން ނިމުމުގެ އަަހރު ވަނަ 2023: 56.2 ޓާގެޓް     
 ވަސީލަތްތައް ޒަމާނީ ބޭނުންވާ ދިނުމަށް ޚިދުމަތް

 ކޮށްގެންބޭނުން ވަސީލަތްތައް ޓީގެ.އި އަ ޒަމާނީ ،ޤާއިމްކުރުމާއި
 ލާއިޚިޔާ ރައްޔިތުންގެ ،ބެލެހެއްޓައި ފައިލްކޮށް ލިޔެކިޔުން
 ންކުރާބޭނު އްވަސީލަތްތަ ޓީގެ.އައި  ޒަމާނީ ހޯދުމަށް މަޝްވަރާ

 އްޚިދުމަތްތަ ދޭންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެހައި ރަށުގެ
 .ންހެދު ރަށަކަށް ކުރެވޭ ފާހަގަ އަތޮޅުގައި ދިނުމުގައި
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