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 69 ....................................................................................................................... ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން    44 -ޮޕލިސީ 
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 ތަރައްޤީގެ ްޕލޭން  2022  - 2026  ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލް 

 

www.maavahcouncil.gov.mv info@maavahcouncil.gov.mv   :ް0718 680 960+ފޯނ 

 :
ފްޙާ

ޞަ
5

 

 ބަޔާން   ރައީސްގެ   ކައުންސިލްގެ 
 

h 
الذي   محمد الحبيب نبينا على والسالم والصالة . األرض ببناء  أمر  الذي هلل الحمد

 اإلسالمية  األمة بناء في  وساعدوا الذين نصروا وأصحابه آله وعلى. عظيمة  إسالمية أمة بنى

އަކީ ތަރައްގީގެ އެކިއެކި    (  2026ން    2022)  ހައްދުންމަތީ މާވަށު ތަރައްގީގެ ރޭވުން  

މިހާތަނަށް   މާވަށަށް  އެ  ހާސިދާއިރާތަކުން  ދެނެގަނެ،  މިންވަރު  ރަނގަޅު ހާ ލުވެފައިވާ  އެއަށްވުރެ  ލަތުން 

ކަންކަމާ ކުރިމަތިލައި   އެ  ، ގޮންޖެހުންތަކެއް ދެނެގަނެލަތަކަށް ދިޔުމުގައި ހުރި ހުރަސްތަކާއި ހުރިނަމަ ހުރި  ހާ
ލިޔެ ހަކަންކަން    އެ ގޮތްތައް  ކުރިއަރުވާނެ  ތަރައްގީކޮށް  ރަށް  ދާއިރާތަކުން  އެކި  ތަރައްގީގެ  އްލުކޮށް، 

ރަށުގެ  އެކުލަވައިލުމުގައި  ލިޔެ  ތަދުބީރުކޮށް،  ރޭވުން  މި  )ޕްލޭނެކެވެ.(  ރޭވުމެކެވެ.  އެކަށައަޅައިފައިވާ 

އިދާރާތަކުގެ  ކަމުވޮ އެކިއެކި  ބަޔަކާއި  ގިނަ  މަޝްވަރާ ރައުޔާށިވެގެންވާ  ޚިޔާލާއި  ރައްޔިތުންގެ  އާންމު  އި 

ވިންދަށް   ޝުޢޫއާއި  ރައްޔިތުންގެ  ގޮތެއްގައި  ޚާއްޞަ  ވަކީން  އަދި  ހޯދައިފައިވާނެއެވެ. 

 ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

ހާ ރޭވުމުން  ހަމައަށްސިމި  ނަތީޖާތަކާ  ބޭނުންވާ  ބޭނުންވާ  ސިވާ  ލުކުރާން  ޓަކައި  ލުވުމަށް 

ފައެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ބިނާރު ގާއިމުކުރެވި، އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ވެސް ތަރައްގީކުރާން މި ވަނީ ފެށި

އެކިއެކި   ދިމާވާ  އަންހެނުންނަށް  މަތީން،  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ފަދަ ހާސިޔާސަތުތަކާ  އެ  ގުޅިގެން  ލަތްތަކާ 

ޒަފުންނަށް ގޭގައި ތިއްބަވައިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރެއްވޭނެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅި،  ލަތްތަކުގައި އަންހެން މުވައްހާ

 ލަށް ޢަމަލުކުރާން ފަށައިގަނެވިފައިވާކަމީ މި ރޭވުމުގެ ނަތީޖާއަށް ވާސިލުވެވޭނެ ކަމުގެ ހެތްކެކެވެ. ސޫއެ އު

ތުތަކާއި  ސަރުފު   ތަނަވަސްވެފައިވާމި ރޭވުމުގެ މަގުސަދަކީ ހައްދުންމަތީ މާވަށުގެ ތަރައްގީއަށް  

ކަމަށް ހުރި ހުރަސްތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ، ތަރައްގީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކަށް އަވަސް އަދި ފަސޭހަ  އެ

މްރާނީ އަދި މިނޫނަސް ތަރައްގީގެ އުދީ،  ސާ ތިގް، އިއީލުވުމުގެ މަގު ފަހިކުރުމެވެ. އިޖުތިމާ ސި މަގަކުން ވާ

  ގޮތްތައް ކަނޑައަޅައި ފެންނާނޭހެން ފުރޭފުކުރެވިފައި އޮތުމެވެ.ހުރިހާ މައިދާންތަކެއްގައި ރަށް ތަރައްގީކުރާނެ
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ތަރައްގީގެ   ރޭވުމުގައި  މި  ފުރޭފުކުރެވިފައިވާ  ތަދުބީރުކޮށް  ދާއިރާއެއް    10ކައުންސިލުން 

ވެސް ހިމަނައިފައިވާނީ އެ ދާއިރާތަކުގެ މަގުސަދާއި   ކަނޑައަޅައި ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ. އެ ހުރިހާ ދާއިރާއެއް

ލުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރާނެ ކަންކަމާއި ސިހާލުކުރާން ބޭނުންވާ ނަތީޖާތަކާއި އެ ނަތީޖާތައް  ސިހާއެ ދާއިރާތަކުން  

 ރަކާތްތައް ވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ. ހަހިންގާނެ 

ށުގެ ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއި  މުގެ މަސައްކަތް މި ނިންމައިލެވުނީ ރަވު މި ތަދުބީރާއި މި ރޭ

ގެ ވަރަށް މަތިވެރި   (  އެލްޖީއޭ  ޓީ ) ރިލުން ލިބިގެންނެވެ. ހަމަ އެފަދައިން ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރުއެއްބާ

އެހީތެރިކަމަކާ އެކުގައި ވެސްމެއެވެ. މި ކަންކަން ފާހަގަކޮށް މި އެންމެހާ ފަރާތްރަކަށް ނުހަނު އިޙުތިރާމާއި 

 ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.ރީފާއެކު ޢުތަ

އަޅުގަނޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ ހެޔޮ ނިޔަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތް  

ކަމަށް   މި  ފަހިކޮށްދެއްވައި  މަގުތައް  އެންމެހައި  ތައުފީުޤ هللا ކާމިޔާބުވުމުގެ  ވަތަޢާލާގެ  ސުބްޙާނަހޫ 

 ކުރެއްވުމެވެ. އިރާދަ ނަވަސްކަމާއި ބާއްޖަވެރިކަން ށް އަބަދުވެސް ކުރިއެރުމާއި ތަށަމިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. މާވަ 

 . الكرام وصحابته اله وعلى محمد ورسولنا نبينا على هللا وصلى      

 

 2021 ސެޕްޓެމްބަރ 1      
 

 

 

 އަޙުމަދު މޫސާ     

 މާވަށު ކައުންސިލުގެ ރައީސް
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ޢާރަފް ރަށުގެ    ތަ

 

 

 (  އަށް 2021 އޮގަސްޓް 1 ) ލ.މާވަށުގެ އާބާދީ 

 

  

ތުރު ކޮޅުގައި މީހުންއުޅޭ   އެހެން މާވަށަކީ  އަތޮޅުގެ ޗާޓަށް  ބަލާއިރު ހުޅަނގު ދެކުނު   ދުނީގެ އެންމެ ހުޅަނގު  އު.ލ
°1މިރަށް   އޮންނަނީ  އުތުރު   އަރުޟުން.  ރަށްރަށާ އެކަހެރިކޮށް އޮންނަ ރަށެކެވެ 53' 8.3040'' N(1.885640   )

°73އާއި  14' 36.1032'' E(73.243362)ެލެއާ އޮންނަ ދުރުމިނަކީ މިރަށާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް މާ. ގައެވ
2700ފުޅާމިނަކީ . ފޫޓެވ3400ެގުމިނަކީ ރަށުގެ ވަށައިގެން ވަރަށް ބޮޑު ތިލަ ފަޅު އޮންނަ މިރަށުގެ ދި. ކިލޯ މީޓަރެވ256ެ

.  ހެކްޓާ ހުރެއެވ40.6ެރަށުގެ ބޮޑުމިނުގައި . ފޫޓެވެ

ފަޅުތެރޭގައި މާވަށުގެ ދެކުނުން އިރުމައްޗަށްމި. މާވަށް ފަޅަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑެތި ފަޅުތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަޅެކެވެ
.ޔަލަށެވެދެމިފައިވާ ފަޅުރަށްތަކުގެ ސިލްސިލާ ނިމެނީ ކުނަހަންދޫ ފަސްދީ ގޮސް ހިތަދޫގެ ނި

ތަ ރަށުގެ ކޮންމެ ނުވަ. މުއްޔަކަށް އޮންނާތީ ކަމަށްވެސް ކިޔައި އުޅެއެވ3ެމިރަށަށް މާވަށޭ ކިޔަނީ މަލެއްގެ ސިފައިގައި 
ވެރީންނަށް މިއީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ވަށްކޮށްފަރާތަކުން ދަތުރު ކުރިޔަސް އަބަދު އެއް ދިގުމިނެއްގައި ފެންނާތީ އިހުގެ ދަތުރު

. ރަށެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން ކިޔައިފައި އޮތްނަމަކަށް ވެދާނެއެވެއޮންނަ 
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މްލަ
ޖު

 ,
20

88

1 8ް ަށ ުން ދ ަރ ަހ އ 18 ި ާއ ަރ ަހ 35ިއ ާއ ަރ ަހ އ
ު ެދ ެމ ދ

35 ި ާއ ަރ ަހ 65ިއ ާއ ަރ ަހ އ
ު ެދ ެމ ދ

65ި ަތ ުން މ ަރ ަހ އ ަ ްލ ުމ ުޖ ެކ އ

އަންހެން ފިރިހެން ޖުމްލަ
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 ޚިދުމަތްތައް  އި ރަށުގައިހުރި މުޙިއްމު ތަންތަނާ 

 

 

 

 

 

 

 

 ތައް ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްރަށުގައި އާއްމުގޮތެއްގައި 

 

ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް   ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުން ސިމެންތި ގާއެޅުމުގެ މަސައްކަތް  އަތްކަންކުރުން

ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް  މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި  
މަސައްކަތް

އިންޖިނޭރުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް 

ޓޫރިޒަމްގެ އެކިއެކި  
ދާއިރާތަކުގައި  

ދިވެހި ބޭސްވެރިން  

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ޞިއްޙީމަރުކަޒަކަޒު،

އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ލިބޭ 
އޯގެ ބޭސްފިހާރަ.ޓީ.އެސް

އުރީދޫއާއި ދިރާގު ސެލްސައިޓް  
. ޤާއިމްކޮށް ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދެއެވެ

ދިރާގުގެ ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑު 
އިންޓަނެޓާއި ދިރާގު ޓީވީގެ ޚިދުމަތް

ޕްރީސްކޫލު ތަޢުލީމުން ފެށިގެން ގްރޭޑް 
އާ ހަމައަށް ކިޔަވައިދޭ އަތޮޅުގައި  10

ހުރި އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ ސްކޫލް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އޭޓީއެމް 

ހޮޓާ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް، ފިހާރަ ފަދަ  
އަށްވުރެ ގިނަ ވިޔަފާރި ހިންގަމުން  30

ގެންދޭ
މީޑިއާނެޓްގެ ޓީވީ ޚިދުމަތް ލިބެމުންދޭ

ފެނަކައިގެ ފަރާތުން މިޒަމާނުގެ 
އިންޖީނުގެއެއް ޤާއިމްކޮށް ޚިދުމަތް ދެމުން 

ގެންދޭ

އަންހެނުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭ ޮގތަށް 
ފިރިހެނުންގެ މިސްކިތާއި 2ހަދާފައިވާ 

ފިރިހެނުންނަށް އެކަނި ނަމާދުކުރެވޭ އެއް 
.މިސްކިތް އެބަހުއްޓެވެ
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 ގޮންޖެހުންތައް  ހުރި ތަރައްޤީއަށް  ރަށު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ފުރުޞަތުތައް  ހުރި ތަރައްޤީއަށް  ރަށު

 

ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ތައުލީމީ ދާއިރާއާއި  
ރަށު ކައުންސިލްގައި ޤާއިމްވެފައި ހުރުން

މަސައްކަތް ކުރާނެ ޒުވާން އާބާދީއަކާއި 
އިންސާނީ ރައުސުލްމާލު ހުރުން

10ޕްރީސްކޫލުން ފެށިގެން ގްރޭޑް 
ބިން ޮބޑުކުރެވެން ޮއތް ރަށަކަށްވުންއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުން

ރަށުގެ ކައިރީގައި ގިނަ ފަޅުރަށްތަކެއް  
ޮއތުން

މާލެދަތުރުކުރާ ބޯޓުފަހަރު ރަށުގައި 
ހުރުން

ޒުވާނުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ފަތުރުވެރިކަމުގެ  
ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވުން

އަތޮޅުގައި އެއަރޕޯރޓެއްގެ ޚިދުމަތް 
ލިބެން ޮއތުން

ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ތިބި މުވައްޒަފުން 
ސަރުކާރުގެ އިސްމަޤާމްތަކުގައި  

ޙަރަކާތްތެރިވުން

ރަށުގައި ހެލްތު ސެންޓަރަކާއި  
އޯ  .ޓީ.އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތްލިބޭ އެސް

ގެ ބޭސް ފިހާރައިގެ ޚީދުމަތް ލިބުން

ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގެ ކެޔޮޅުން ރަށުގައި  
ތިބުން

މަސްވެރިކަން ކުރާނެ އެކަށީގެންވާ 
އުޅަނދުފަހަރު ރަށުގައި ހުރުން

ޒުވާނުން މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގައި  
ޝަޢުޤުވެރިވެ އުޅުން

ތުލިޔުމުގެ ފަންނުގައި ކުރިއަރާފައިވާ  
މީހުން ރަށުގައި ތިބުން

ކުނީގެ މައްސަލަ ޙައްލު  
ކުރުން  

ނަރުދަމާނިޒާމްގެ ޚިދުމަތް  
ނުލިބި ޮއތުން

ބަނދަރުމަތިން ސާފުބޯފެން  
ލިބެން ނެތުން

ރަށުގައި ބިން ފުރިފައިވުމުން  
ހުސްބިން ނެތުން

ރަށުން ލިބެން ހުރި  
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް  

މަދުވުން

މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ވަބާގައި  
ޖެހެމުން ދިއުންޒުވާނުން

ރަށުގެ ބިން ފުރިފައިވުމުން  
ގޯތިތައް ފޮތިފޮތި ކޮށް  
ބައިކުރަން ޖެހިފައިވުން

ރަށުގެ އެކިހިސާބުތަކުން  
ގިރަމުން ދިއުން
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ވަށުގެ ޗާޓް    ލ.މާ
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އްދު ކައުންސިލްގެ   ޙަ ޙްތިޞާސް ހިނގާ ސަރަ  އި

އިޚްތިޞާޞްގައި  ކައުންސިލްގެ  ލ.މާވަށު 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސަރަޙައްދަކީ  ހިމެނޭ 

ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  ސަރުކާރުން  ހިންގުމަށް 

ލ.މާވަށުގެ  ޗާޓުގައި   ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ސަރަޙައްދުކަމަށް

  .ސަރަޙައްދެވެ 

މި އެވަނީ  އިޙްތިޞާސް ތިރީގައި  ރަށުގެ 

 .ސަރަޙައްދު އެނގޭނޭ ޗާޓެވެ   ހިނގާ 
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 އަދި މިޝަން   ވިޝަން ކައުންސިލްގެ  

 

 

  

ޝަން
މި ޤާނުނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް •

ލިބިދެވެންޖެހޭ އެންމެހާ  
ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމައި  
ހަމަހަމަކަމާއެކު ލިބިދެވޭނެ 

ގޮތްތަކެއް ރާވައި 
، އެކުވެރިކަމާއި

، އެއްބައިވަންތަކަމާއި

ހޭލުންތެރިކަން މާވަށުގެ 
ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި 

.އިތުރުކުރުން

ޝަން
ވި ހައްދުންމަތީ މާވަށަކީ •

ބަވަނަވަމުން މިދާ ދުނިޔެއަށް 
ޤާނޫނާއި  ، އަހުލުވެރި

، ޤަވާއިދުތައް ދެމެހެއްޓުމާއި

މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުމާއި  
އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ދިނީ 

، ޚިޔާލުތަފާތުވުމެއް ނެތި

އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެކު  
މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކު އުޅޭ 

އިޤްތިޞާދީ ، ރަށަކަށްވެ
ޮގތުންނާއި ޢުމްރާނީ  

ތަރައްޤީގެ ޮރނގުން އޮަތޅުގެ 
އެންމެ ނަމޫނާ ރަށްކަމުގައިވެ 
ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހާ  
ރައްޔިތުންނަށް ބެނުންވާ 

ހުރިހާ އަސާސީ ޚިދުމަތެއް  
ފަސޭހަކަމާއެކު  ، ފުރިހަމަކަމާއި

.ލިބެވޭ ރަށަކަށް ހެދުމެވެ



 ތަރައްޤީގެ ްޕލޭން  2022  - 2026  ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލް 

 

www.maavahcouncil.gov.mv info@maavahcouncil.gov.mv   :ް0718 680 960+ފޯނ 

 :
ފްޙާ

ޞަ
1

3
 

އަށްގެ  އްކަތް ކުރި މުގެ މަސަ ވާލު ކުލަ ފައިވާ ޕްލޭން އެ  ގޮތް   ންގޮސް

 

 އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ ފިޔަވަޅު ތަކެވެ. ތިރީގައި މިދަންނަވާލަނީ ޕްލޭން  
 

އްކަތްތައް ރޭވުމާއި ތަރައްޤީގެ  މަސަ  އެކުލަވާލުމުގެ  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ  އަލީގައި  ތަޖުރިބާގެ   ތަކުގެ  އަހަރު   ކުރީ -1
އެކުލަވާލުމުގެ   ތާވަލް  މަސައްކަތު  އެކުލަވާލުމުގެ  ކުރިއަށް  ޕްލޭން  މަސައްކަތްތައް  ތަރައްޤީގެ  ގޮތުންނާއި 

ވިލަރެސް ކުރާނެ ޕްލޭނިންގ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލާ މިޕްލޭނިންގ    އަދި  ގެންދިއުމުގައި ކައުންސިލަށް ލަފާދީ
ގޮތުން،    ކަނޑައެޅުމުގެ  އުޞޫލު  ގޮތުގެ  ހިންގާނެ  ކައުންސިލްގެ  ކޮމިޓީ  މެމްބަރުންނާއި  ކައުންސިލްގެ 

ޒަފުންނާއި ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން އިދާރީ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތަށް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން  ޕްލޭނިންގ މުވައް
 ވެ. ތަކެއް ބޭއްވުނެ 

ޖަމާޢަތްތަކާއި، ރަށުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ  ށު ތުން ރަފަރާ  ކޮމިޓީގެ  ޕްލޭނިންގ -2 ޖަމްޢިއްޔާ  ގެ ރައްޔިތުންނާއި 
 މާތު އެއްކުރެވުނެވެ. އެހެނިހެން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫ 

އިޖްތިމާޢީ،  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި   -3
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި އިސްކަންދޭނެ  އެއަށްފަހު  އިޤްތިޞާދީ އަދި ތިމާވެށީގެ ހާލަތު ދެނެގަނެވުނެވެ. އަދި  

 ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުނެވެ. 
ކުރެވި އިސްކަންދޭ  ތަރަ -4 ބޭނުންވާ ނަތީޖާތައް ފާހަގަ  އްޤީގެ ތަސައްވުރުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ޙާސިލްކުރަން 

ޅައި  ހިންގަންޖެހޭ ޙަރަކާތްތައް ކަނޑައަ  ވާޞިލްވުމަށްޓަކައިތަކަށް  ނަޖީޖާ އަދި އެ    ތަރުތީބުން ރާވާލެވުނެވެ.
 މަސައްކަތު ތާވަލް ރާވާލެވުނެވެ. އަހަރުގެ މައްޗަށް ބަހާލައި  5ކާތްތައް  ޙަރައެ

އެއްބަސްވާ   -5 އެންމެން  މަޝްވަރާކުރެވި  ފަރާތްތަކާ  ކަމާބެހޭ  ރައްޔިތުންނާއި  ރަށުގެ  ޕްލޭނަށް  ތަރައްޤީގެ 
 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ. 
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ޅާ   މަށް ކަނޑައަ ކުރު ތަކާ ހާސިލު އިރާ މެނޭ ދާ އި ހި ގަ އްޤީގެ ޕްލޭން   އް ސިޔާސަތުތަ ތަރަ
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 އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި، ރަށްެވހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން 
 ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުން  .1
 ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން  .2
 އްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުާބރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ ރަ .3

 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން .4
 މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  .5
 ބަނދަރާއި، ފާލާމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެއްޓުން  .6

 ޤަުބރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން  .7

 ން މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓު .8
 ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  .9

 މަގު ހެދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން  .10

 

 އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުން 
 ތަންތަން ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުންއިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ކާއި، އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަ .11
 ން ބެލެހެއްޓު ކާއި ޕާކުތައް ކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަ ކުޅިވަރު .12

 ން މުނިފޫހިފިލުވުމާެބހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނު .13
 ރަށުގެ ލައިްބރަރީ ހިންގުން  .14
 ންއަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނު ، ހުއްޓުވާގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް  .15
 އެ މީހުން  ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި .16

 ޤާއިމްކުރުން ނިޒާމްބަލަހައްޓާނެ  
 ރުންމުކުކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއި .17
 އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން .18

 

 އަމާން ެވއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ޤާނޫނީ ޙުކޫމަތު ދެމެހެއްޓުން 

ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް   އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ .19
 ން ބެލެހެއްޓު

ޤާނޫނާއި   ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްފިހާރަތަކާއި  .20
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 އް ހުއްޓުވުން ގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތަ .21
 ގެހެއްޓުން ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެ .22
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 ފެންަވރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު  
 ރަނގަޅު ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.  .23

 ތަޢުލީމް  އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން  ގެޮބޑެތި މީހުން .24
 ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން  .25
ޮބޑީސް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް  ގައިޑް، ސްކައުޓް، ޭބންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް  .26

 ދަސްކޮށްދިނުން 
 ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާއިދިނުން  .27

 

 ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުން 
 ން އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނު (ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރއަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ) .28
ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ،  ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަަބުބން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ހާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުވާ،  .29

  އުފެއްދުންއާާބދީ އެއް
ްް ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ޭބނު .30  ން ކުރާ މީހުންގެ ނިސްަބތް މަދުކުރުން

 ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ޮބޑެތި ަބލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން .31

 ރައްކާތެރިކުރުން ޢުމަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމަ .32
 ހިންގުން ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫހު އަށަގަނުވާ، އެކި މުާބރާތްތައް ރާވާ  .33

 

 އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުުވމާއި ަވޒީފާ އިތުރުކުރުން  

 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން .34
 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާކުރިއެރުވުން  .35

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން .36
 އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން ދިކު .37

 ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން  .38
 

 ޤާފަތާއި ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުންޘަ
 ން ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓު .39
 ތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން .40
 ދިރުވައި އާލާކުރުންދިވެހިަބސް  .41
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 ިވލުންެވރި މުޖުތަމައެއް ކަށަަވރުކުރުުވން
 ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުން  .42
 މޫސުމަށް އަންނަ ަބދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަަބުބން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން  .43

 ތަކަށް ތައްޔާރުވުންކާރިސާ .44
 ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި، ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން .45
 ތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަ .46

 ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުން .47
 ންޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރު .48

 

 މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން 

 އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން  .49
 ހަމަހަމަކަން ހޯދާދިނުން  ފިރިހެނުންނަށްއި ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދިގޮތުން އަންހެނުންނާ .50

 

 ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން .51

 ން ވާމީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމަރު ކުދިންނާއި އުފަންވާ އަލަށް .52
 ން ރަށުގެ ތަފާސްހިސާުބ ނަގައި ެބލެހެއްޓު .53
 ކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން ކައުންސިލުން ދޫ .54

 އި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން ޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާލި ރަސްމީ ރަށުގެ .55
 ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުން .56
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ށްދިނުން އަސާސީ   މަތް ފޯރުކޮ ދު ވެހި ޚި ކާއި، ރަށް ތްތަ މަ ދު  ޚި
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އްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން       1- ޕޮލިސީ   އިމުކުރުން   ރަ މް ގާ ޒާ ދޭނެ އިންތި ރުކޮށް  ފޯ

         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު
 ހަމަޖެހިފައިވޭ  ލިޭބނެގޮތަށްސާފުބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވާރާފެން ރައްކާކޮށް ރައްޔިތުންނަށް  ރައްޔިތުންނަށް -
 ވަނަ އަހަރު ފެށިގެން ކުރިއަށް އެަބދޭ  2020ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ފެނުގެ -
 ވާރޭފެން ރައްކާކޮށްގެން ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދޭ  ގޭގޭގައި -

         

 ޓާގެޓްތައް: 
 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުން ސާފުބޯފެން  : ސަރުކާރުން ފަށާފައިވ1.1ާޓާގެޓް 
މީހުން ދިރިއުޅޭ ަބއެއް ގެތަކަށް ފެން   ސާފުބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން : ސަރުކާރުން ފަށާފައިވ1.2ާޓާގެޓް 

 ހަމަޖެހިގެން ދިއުން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތެއް
         

ތަންފީޒުކުރުމަ
ަބއިވެރިވާ  ށް

އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓         ކައުންސިލް ކޮންޓްރެކްޓަރ

:  1.1.1ޙަރަކާތް 
ކޮންޓްރެކްޓަރާ 

 ވާހަކަދައްކައިގެން ފެނުގެ
ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް 

  އަވަސް ކުރުން 

: 1.1ސްޓްރެޓެޖީ 
 ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ

ސާފުބޯފެން  
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމުގެ 

މަސައްކަތް ނިންމާ ޚިދުމަތް 
 ދޭން ފެށުން 

 މިނިސްޓްރީ،
 ކައުންސިލް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ފެނަކަ

: ފެނުގެ  1.2.1ޙަރަކާތް 
ނިޒާމު ގާއިމުކޮށް 
 ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި

ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލު  
މިނިސްޓްރީއާ ކުރުމަށް 

  ވާހަކަ ދެއްކުން

: 1.2ސްޓްރެޓެޖީ 
 ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ

ސާފުބޯފެން  
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމުގެ 

މީހުން ދިރިއުޅޭ   ތެރެއިން
ަބއެއް ގެތަކަށް ފެން  
  ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތެއް

 ހަމަޖެހިގެން ދިއުން 
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ތައް       2- ޕޮލިސީ   މާގެ އަސާސީ ފަސޭހަ ދަ އިދިނުން   ނަރު ދަ  ރައްޔިތުންނަށް ހޯ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު: 
 ނުފަށާ  ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި ނަމަވެސް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް އަދި ލިޭބން -
 ނަޖިސްފެން ހިންދަމުން ގެންދަނީ ގޯތިތެރެއަށް  މިހާރު -
 ދަތިވަމުން ދާ ކަމެއް ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ޮބޑަށްނިޒާމްގެ މައްސަލައަކީ އެކަމުގެ ސަަބުބން  ނަރުދަމާ -

         

 ޓާގެޓްތައް:
 ހިންދުން ނިމުމަކަށް އައުން : ގޯތިތެރެއަށް ނަޖިސް ފެނ2.1ްޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 
 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 މިނިސްޓްރީ،
 ކައުންސިލް

 ✓         ފެނަކަ

:  2.1.1ޙަރަކާތް 
ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް 

އަވަސް  ދޭން ފެށުން
ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ  

ކަމާެބހޭ މުއައްސަސާތަކާ 
 ވަހަކަދެއްކުން

ސްޓްރެޓެޖީ 
2.1 :

ގޯތިތެރެއަށް  
 ނަޖިސް ފެން

ހިންދުން  
ނިމުމަކަށް 

 އައުން
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އްޓެނެވި އަދި       3 - ޕޮލިސީ   ހެ މެ ޓާއި ހަކަތަ    ދެ އްގައި ކަރަން ތެ އިތުބާރުހިފޭ ގޮ
ދިނުން   ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް

         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު: 
 ގަޑިރު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިެބމުންދޭ  ސައުވީސް -
 ހަކަތައަށް ކައުންސިލުގެ ަބޖެޓުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ވަރަށް ޮބޑު -
 ކަރަންޓް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި އަވިން -

         

 ޓާގެޓްތައް:
 ކަރަންޓަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުޑަވުން : ކައުންސިލުގެ ަބޖެޓުނ3.1ްޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 
 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް/ފެނަކަ މިނިސްޓްރީ

:  3.1.1ޙަރަކާތް 
މިސްކިތްތަކާއި 

އިދާރާގައި  ކައުންސިލް
ސޯލާ ހަކަތަ 

 ބޭނުންކުރަން ފެށުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
3.1 :

ކައުންސިލުގެ 
  ަބޖެޓުން

ކަރަންޓަށް  
ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު  

 ކުޑަވުން
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އްގައި ކުނި       4 - ޕޮލިސީ   ތެ ގެންވާ ގޮ މްކުރުން   އެކަށީ އި އް ގާ މެ ޒާ ތާލާނެ ނި  ނައް
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު: 
 ކުނިމެނޭޖް ކުރުމަށް ކުނިކޮށްޓެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައި  -
 ކުނިކޮށީގެ ޚިދުމަތް އަދި ވަނީ ނުފެށި  -
 ފަރާތްތަކުން އަތިރިމައްޗަށް ކުނިއަޅަމުން ގެންދޭ  ަބއެއް -

         

 ޓާގެޓްތައް:
 ފެށުން  : ކުނިކޮށީގެ ޚިދުމަތް ދޭނ4.1ްޓާގެޓް 
 މެނޭޖްކުރެވޭނެގޮތް ފަހިވެގެން ދިއުން : ކުނިކޮށްޓަށް ޖަމާކުރާ ކުރ4.2ިޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 
20

23
 

20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ކައުންސިލް 

: ކުނިކޮށިގެ  4.1.1ޙަރަކާތް 
މުވައްޒިފުން ކުނިކޮށްޓަށް  

 އެކްމަޑޭޓްކުރުން  ަބދަލުކޮށް

: 4.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ކުނިކޮށީގެ ޚިދުމަތް 

 ދޭން ފެށުން 

 ރައްޔިތުން
މިނިސްޓްރީ،
 ކައުންސިލް

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

: ކުނިކޮށީގެ  4.2.1ޙަރަކާތް 
 ސަރަހައްދަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާ

 ނައްތާނުލެވޭ ކުނިތައް ނައްތާލުން 

: 4.2ސްޓްރެޓެޖީ 
ކުނިކޮށްޓަށް  
  ޖަމާކުރާ ކުރި

މެނޭޖްކުރެވޭނެގޮތް  
 ފަހިވެގެން ދިއުން 
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ގުތައް       5 - ޕޮލިސީ   މާއި މަ ދު ހެ ގު ހެއްޓުން   މަ ތުކޮށް ބެލެ މާ  މަރާ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު: 
 ޮބޑަށް ދަތިވޭ  ވަރަށް ޮބޑަށް އަޑިގުޑަން ވެފައި ވުމުގެ ސަަބބުން ތަކެތި ދުއްވުމަށް ވަރަށް މަގުތައް -
 ވެހިއްޖެނަމަ މަގުތަކުގައި ފެންޮބޑުވޭ  ވާރޭ -
 ހަދައި މަރާމާތުކޮށް ެބލެހެއްޓެމުން ނުދޭ  މަގުތައް -

         

 ޓާގެޓްތައް:
 ދުއްވާލަން ފަސޭހަ މަގުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ޭބއްވުން  އަޑިކުޑަން ނެތް: މަގުތައް 5.1ޓާގެޓް 
 ފަސޭހަކަމާއެކު ދުއްވާލެވޭނެފަދަ މަގުތަކަކަށްވުން  : މަގުތަކުގައި ދުއްވާ އުނދުތައ5.2ްޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26
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 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް މިނިސްޓްރީ

:  5.1.1ޙަރަކާތް 
  ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން

މަގުހެދުމުގެ 
 ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުން

: 5.1ސްޓްރެޓެޖީ 
މަގުތައް އަޑިކުޑަން  

ދުއްވާލަން   ނެތް
ފަސޭހަ މަގުތަކެއްގެ 

 ގޮތުގައި ޭބއްވުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް

:  5.2.1ޙަރަކާތް 
ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން  

 ޮބޑެތި މަގުތަކުގައި
ތާރުއެޅުމުގެ 

  މަސައްކަތް ކުރުން

: 5.2ސްޓްރެޓެޖީ 
މަގުތަކުގައި ދުއްވާ 

  އުނދުތައް

ފަސޭހަކަމާއެކު 
ދުއްވާލެވޭނެފަދަ  
 މަގުތަކަކަށްވުން 
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އި ފެރީ       6 - ޕޮލިސީ   މާ ރާއި، ފާލާ އްޓުން ޓާރމިނަލް ފަދަ    ބަނދަ ހެ ލެ ދައި ބެ ތަން ހަ  ތަން
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު: 
 ހެދި ބަނދަރުގެ ފަސޭހަކަން ރައްޔިތުންނަށް ލިެބމުންދޭ  ަބނދަރު -
 ފެރީޓާމިނަލްއެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި އަދި ނެތް -
 އަދި ޤާއިމް ކުރެވިފައި ނެތް  ފާލަމެއް -

         

 ޓާގެޓްތައް:
 ފެރީޓާމިނަލެއް ޤާއިމް ކުރެވި ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުން  ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި: 6.1ޓާގެޓް 
 އައިސް ލިބޭނެގޮތް ލިިބގެން ދިއުން : މަސްވެރިންނަށް ަބނދަރުނ6.2ްޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް  

:  6.1.1ޙަރަކާތް 
 ފެރީޓާމިނަލް އެއް ޤާއިމް

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ  
 މަސައްކަތް ކުރުން

: 6.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ބަނދަރު  

  ސަރަޙައްދުގައި

ފެރީޓާމިނަލެއް  
ޤާއިމް ކުރެވި  
ޚިދުމަތް ދޭން 

 ފެށުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް އިންވެސްޓަރ

:  6.2.1ޙަރަކާތް 
ގެ ކުރިން 2026

ޤާއިމް  އައިސްޕްލާންޓެއް
ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ 
 މަސައްކަތް ކުރުން

: 6.2ސްޓްރެޓެޖީ 
މަސްވެރިންނަށް 

 ބަނދަރުން އައިސް

ލިބޭނެގޮތް ލިިބގެން  
 ދިއުން
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އްޓުން       7 - ޕޮލިސީ   ހެ ލެ  ޤަބުރުސްތާނު ބެ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު: 

 ނުގެންދެވެއެވެ. އެކަށީގެން ވާގޮތެއްގައި ޤަުބރުސްތާނު ސާފުކުރެވުން -
 ފޯރުކޮށްދެވިފައިނުވެއެވެ. އަދި މިހާހިސާބަށް ޤަުބރުސްތާނަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް -
  ޤާއިމްކުރެވިފައި ނުވެއެވެ. ޤަުބރުސްތާނު ސާފުކޮށް ެބލެހެއްޓޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް -

         

 ޓާގެޓްތައް: 

 ބެލެހެއްޓޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެގެން ދިއުން  : ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށް 7.1ޓާގެޓް 

 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވި އަލިކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިގެން ދިއުން  : ޤަބުރުސްތާނަށް ކަރަންޓުގ7.2ެޓާގެޓް 
         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ބައިވެރިވާ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް 
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ  ޙަރަކާތް 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް   

:  7.1.1ޙަރަކާތް  
  ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށް

ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް  
މުވައްޒަފުން   2އުޞޫލުން  

 ނެގުން 

:  7.1ސްޓްރެޓެޖީ 
  ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށް

ބެލެހެއްޓޭނެ ރަނގަޅު  
ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެގެން  

 ދިއުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް  މިނިސްޓްރީ 

:  7.2.1ޙަރަކާތް  
  ޤަބުރުސްތާނަށް ކަރަންޓުގެ

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވި  
އަލިކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް  
  ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކޮށް

 ނިންމުން

:  7.2ސްޓްރެޓެޖީ 
ޤަބުރުސްތާނަށް  

ޚިދުމަތް   ކަރަންޓުގެ
ފޯރުކޮށްދެވި  

އަލިކުރެވޭނެ ގޮތް  
 ހަމަޖެހިގެން ދިއުން 

  
  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް   

:  7.2.2ޙަރަކާތް  
ޤަބުރުސްތާނު އެތެރޭގައި  

އެކިތަންތަނަށް   ބޭނުން ކުރުމަށް
 ގެންދެވޭ ބައްތިއެއް ހެދުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް  ރައްޔިތުން 

ސަންދޯއް  : 7.2.3ޙަރަކާތް  
ކެރޭނެއް   ވަޅަށް ތިރިކުރާ

 ހެދުން 
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ހެއްޓުން       8 - ޕޮލިސީ   ތައް ބެލެ ކިތް  މިސް
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު: 
 ގެންދެވޭ އެކަށީގެން ވާ ގޮތެއްގައި މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން -
 ތަރައްޤީކުރެވިފައެވެ. އަދި އެސީ ކުރެވިފައެވެ. މިސްކިތްވެސްވަނީ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް 3ލ.މާވަށުގައި ހުރި  -

         

 ޓާގެޓްތައް:
 މަރާމާތުތައް ފުރިހަމަ ކުރުވުމުން ދިއުން : މިސްކިތްތަކުގައިހުރ8.1ިޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 
 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް ދަރުމަވެރިން

:  8.1.1ޙަރަކާތް 
މިސްކިތްތަކަށް 

ޭބނުންވާ މަރާމާތު  
 ތައް ކުރުން

: 8.1ސްޓްރެޓެޖީ 
 މިސްކިތްތަކުގައިހުރި

މަރާމާތުތައް ފުރިހަމަ 
 ކުރުވުމުން ދިއުން
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ގުތައް       9 - ޕޮލިސީ   ގެ މަ ރެއާއި ރަށު ހެއްޓުން   ރަށުތެ ތާހިރުކޮށް ބެލެ ފު  ސާ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:
 ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންދެވޭ  އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ކުނިކަހައި ސާފުކޮށް -

 މަގުތަށް ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދޭ  ރަށުގެ -
         

 ޓާގެޓްތައް: 

 ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓެމުން ދިއުން  ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތަށް: 9.1ޓާގެޓް 

 ހުންނަ ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒު ކުރުން  : މަގުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައ9.2ިޓާގެޓް 
         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ބައިވެރިވާ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 
 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ކައުންސިލް 
އަންހެނުންގެ  

 ކޮމެޓީ 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  :9.1.1ޙަރަކާތް 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  
މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ  

ރަށުތެރެ  ބެލުމުގެ ދަށުން
ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން  

 ގެންދިއުން 

:  9.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ  

ރަނގަޅަށް   މަގުތަށް
ސާފުކޮށް  

ބެލެހެއްޓެމުން  
 ދިއުން 

 ކައުންސިލް   
އަންހެނުންގެ  

 ކޮމެޓީ 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

:  9.1.2ޙަރަކާތް 
 ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް

ބެލެހެއްޓުމަށް  
ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން  
މުވައްޒަފުން ނަގައިގެން  

 ގެންދިއުން  ކުރިއަށް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް  ޕޮލިސް 

މަގުތަކާ  : 9.2.1ޙަރަކާތް 
ހުންނަ   ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައި

ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒު  
 ކުރުން މަސައްކަތް ކުރުން 

:  9.2ސްޓްރެޓެޖީ 
މަގުތަކާ ގުޅޭގޮތުން  

ހުންނަ   ހެދިފައި
ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒު  

 ކުރުން 
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ހެއްޓުން   10  - ޕޮލިސީ   ލެ  މަގުދިއްލާ ބެ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު: 
ހިނގާިބނގާވެ އުޅުމަށާއި ތަކެތި ދުއްވާ ހެދުމަށް ދަތިކަން   މަގުަބއްތިޖެހިފައި ނެތުމުގެ ސަަބުބން ރޭގަނޑު ގަޑީގައި -

  ފޯރަމުންދޭ
 

         

 ޓާގެޓްތައް:
        ޖެހުން  މަގުަބއްތި އަލިކުރުމަށް މަގުތައް: 10.1 ޓާގެޓް

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

20 ކުރާފަރާތް  ތަންފީޒު
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ މިނިސްޓްރީ،ކައުންސިލް ކައުންސިލް/ފެނަކަ

ޙަރަކާތް  
10.1.1 :

މަގުތަކުގައި 
ސޯލާލައިޓް 
 ހަރުކުރުން

ސްޓްރެޓެޖީ 
10.1 :

މަގުތައް 
އަލިކުރުމަށް 
މަގުަބއްތި  

 ޖެހުން 
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މައެއް ބިނާކުރުން  ތަ ޖް ހެޔޮ މު ޅަ ތުން ދު މާޢީ ގޮ ތި  އިޖް
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މާޢީ      11  - ޕޮލިސީ   ތި ޖް އި، އި ކާ ޒުތަ ކަ މާޢީ މަރު ތި މަތް ދޭނެ    އިޖް ދު ކަމުގެ ޚި ތެރި ކާ އް ރަ
ހެއްޓުން  މުކޮށް ބެލެ އި  ތަންތަން ޤާ

         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

 ކުރެވިފައިވޭ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމް  -

 ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންދެވޭ  -

 ޓާގެޓްތައް:

 ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން  : ރަށުގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވ11.1ާޓާގެޓް 

 ބޭނުންވާ ތަކެތި ހަމަޖެހިގެން ދިއުން   މަރުކަޒަށް: ޒުވާނުންގެ 11.2ޓާގެޓް 

 ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ފަސޭހަކަމާއެކު ހަމަޖެހިގެން ދިއުން  : އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަނ11.3ްސްޓްރެޓެޖީ 
         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް 
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް މިނިސްޓްރީ 

:  11.1.1ޙަރަކާތް 
  ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

ބެލެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަ  
 މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެއްސުން 

: ރަށުގައި  11.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ޒުވާނުންގެ   ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ

މަރުކަޒު އެކަށީގެންވާ  
ބަލަހައްޓަމުން  ގޮތެއްގައި 
 ގެންދިއުން

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ މިނިސްޓްރީ  ކައުންސިލް

: ޔޫތު  11.2.1ޙަރަކާތް 
  މިނިސްޓްރީއާއި

ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން  
ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް  
 ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން 

: ޒުވާނުންގެ  11.2ސްޓްރެޓެޖީ 
ތަކެތި    މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ
 ހަމަޖެހިގެން ދިއުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ މިނިސްޓްރީ  ކައުންސިލް

: ޖެންޑާ  11.3.1ޙަރަކާތް 
  މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން

އިޖުތިމާއި ރައްކާތެރިކަން  
ކަށަވަރު ކުރުމަށް،  
ފޯކަލްޕޮއިންޓެއް 

 ހަމަޖެއްސުން 

: އިޖްތިމާޢީ  11.3ސްޓްރެޓެޖީ 
ބޭނުންވާ   ރައްކާތެރިކަން

ފަރާތްތަކަށް އެކަން  
ހަމަޖެހިގެން  ފަސޭހަކަމާއެކު  

 ދިއުން
  

 ޕޮލިސް
މިނިސްޓްރީ،ކައު 

 ންސިލް
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

:  11.3.2ޙަރަކާތް 
ޖެންޑާމިނިސްޓްރީގެ  

 ޤާއިމް ކުރުން ޑެސްކެއް
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ތަކާއި      12  - ޕޮލިސީ   ކާއި ބިން ތަ ޅޭ ޢާންމު ދަނޑު ވަރު ކު ޅި ހެއްޓުން   ކު އް ބެލެ ކުތަ  ޕާ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު: 
 ވެއެވެ.ކުރެވިފައި ވޮލީކޯޓް، ަބށިކޯޓް، ފުޓްޯބޅަ ދަނޑު ޤާއިމް 2ދަނޑަކާއި ފުޓްސަލް  -
 ނިމިފައިވެއެވެ. އާއްމު ޕާކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި ޕާކުގެ ޮބޑުަބއި -
 އެވެ. ހަމަޖެހިފައިނުވެބެލެހެއްޓުމަށް ޚާޢްޞަ މުވައްޒަފަކު  ކުޅިވަރު ކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް   -

         

 ޓާގެޓްތައް:
 ކުޅޭތަންތަން ބެލެހެއްޓެމުން ދިއުން  : އާޢްމު ދަނޑުތަކާއި ކުޅިވަރ12.1ުޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 
 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

އަންހެނުންގެ  
 ކޮމެޓީ

 މިނިސްޓްރީ،
 ކައުންސިލް

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

:  12.1.1ޙަރަކާތް 
 ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

ބެލެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަ  
ކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުގެ  
 މަސްޢޫލިއްޔަތެއްގެ ގޮތުގައި

އާޢްމު ދަނޑުތަކާއި ކުޅިވަރު  
ކުޅޭތަންތަން ެބލެހެއްޓުން  

 ހަމަޖެއްސުން

ސްޓްރެޓެޖީ 
: އާޢްމު 12.1

ދަނޑުތަކާއި 
  ކުޅިވަރު

ކުޅޭތަންތަން  
ބެލެހެއްޓެމުން  

 ދިއުން
  

 މަޖިލިސް
 މިނިސްޓްރީ،
 ކައުންސިލް

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

: ޕާކުގެ  12.1.2ޙަރަކާތް 
ޚިދުމަތް  މަސައްކަތް ނިންމާ

 ދޭން ފެށުން 
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ތައް      13  - ޕޮލިސީ   މާބެހޭ ޚިދުމަތް ވު ފިލު ހި ފޫ  ފޯރުކޮށްދިނުން   މުނި
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު: 
 މުނިފޫހިފިލުވުމާ ެބހޭ ޚިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށް ނުދެވޭ  -

         

 ޓާގެޓްތައް:
 ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން  : ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައ13.1ްޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް މިނިސްޓްރީ

ޙަރަކާތް  
  މުނިފޫހިފިލުވުމާެބހޭ   :13.1.1

ޚިދުމަތްތައް ޒުވާނުންގެ 
މަރުކަޒުގެ ދަށުން ހިންގާގޮތަށް  

 ހަމަޖެއްސުން

ސްޓްރެޓެޖީ 
13.1 :

ޒުވާނުންގެ 
 މަރުކަޒުތައް

ރަނގަޅަށް 
ބަލަހައްޓަމުން  

 ގެންދިއުން 
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ގުން      14  - ޕޮލިސީ    ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިން
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު: 
 ލައިްބރަރީއެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައި އަދި ނެތް އާއްމު -
ޤާއިމް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން  ލ.މާވަށު ސްކޫލް ގޯތިތެރޭގައި ޢާއްމު ލައިްބރަރީއެއްސްކޫލް އާއި ގުޅިގެން  ލ.މާވަށު -

 މަސައްކަތް ކުރަމުން އެަބގެންދޭ
         

 ޓާގެޓްތައް:
 ލައިްބރަރީއެއް ޤާއިމްވެ އެތަނުގެ ޚިދުމަތް އާއްމުންނަށް ލިެބމުން ދިއުން : ރަށުގައި ޢާއްމ14.1ުޓާގެޓް 
 ލައިްބރަރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުން : 14.2ޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް ސްކޫލް

:  14.1.1ޙަރަކާތް 
  ކައުންސިލުގެ ަބޖެޓުން

ޚަރަދުކޮށްގެން ލ.މާވަށު 
ސްކޫލް ގޯތި ތެރޭގައި 

ލައިްބރަރީއެއް ޤާއިމްކޮށް 
މުވައްޒަފުންގެ  ސްކޫލް

އެހީތެރިކަމާއެކު އެތަން 
 ހިންގުން 

: 14.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ރަށުގައި ޢާއްމު 
 ލައިްބރަރީއެއް

ޤާއިމްވެ އެތަނުގެ 
ޚިދުމަތް 

އާއްމުންނަށް  
 ލިެބމުން ދިއުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް ސްކޫލް

:  14.2.1ޙަރަކާތް 
ޔޫތުސެންޓަރުގައި 

ލައިްބރަރީގެ  ވަގުތީގޮތުން
 ޚިދުމަތް ފެށުން 

: 14.2ސްޓްރެޓެޖީ 
ލައިްބރަރީގެ 

 ޚިދުމަތް ފެށުން 

  



 ތަރައްޤީގެ ްޕލޭން  2022  - 2026  ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލް 

 

www.maavahcouncil.gov.mv info@maavahcouncil.gov.mv   :ް0718 680 960+ފޯނ 

 :
ފްޙާ

ޞަ
3

4
 

ވާ، އަނިޔާ      15  - ޕޮލިސީ   ޓު އް އް ހު ތަ ގައި ހިނގާ އަނިޔާ ތެރޭ ތްދީ    ގޭ ޔަ މާ ތްތަކަށް ޙި ފަރާ ލިބޭ
ދިނުން  ތެރިކަން ފޯރުކޮށް ހީ  އެ

         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު: 

 ހިނގާ އަނިޔާތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދެވޭ  ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއާއި ޕޮލިހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ގޭތެރޭގައި -
 

         

 ޓާގެޓްތައް: 

 އިތުރުވެގެން ދިއުން  އާޢްމުންގެ ހޭލުންތެރިކަންހުއްޓުވުމާއި އަނިޔާދޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން  : ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައ15.1ްޓާގެޓް 
         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ބައިވެރިވާ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް 
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ  ޙަރަކާތް 

 ސްކޫލް 
 މިނިސްޓްރީ، 
 ކައުންސިލް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

: ފަންނީ  15.1.1ޙަރަކާތް  
މީހުންގެ  ޤާބިލް 

 އެހީތެރިކަމާ އެކު ގެވެށި 
އަނިޔާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން  

ސްކޫލްކުދިންގެ  
ހޭލުންތެރިކަން  

 އިތުރުކުރުން 

:  15.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ގޭތެރޭގައި ހިނގާ  

 އަނިޔާތައް

ހުއްޓުވުމާއި  
އަނިޔާދޭ ފަރާތްތަކާ  

ގުޅޭގޮތުން  
އާޢްމުންގެ  

  ހޭލުންތެރިކަން

 އިތުރުވެގެން ދިއުން 
  
  

އަންހެނުންގެ  
 ކޮމެޓީ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް 

:  15.1.2ޙަރަކާތް  
ގޭތެރޭގައި ހިނގާ  

ހުއްޓުވާ،   އަނިޔާތައް
އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް  
ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން  

  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު  
ކުރުމަށް ލީފްލެޓް ހަދައި  

 ބެހުން 
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ރުން ދުވަސްވީ ކުޑަ       16  - ޕޮލިސީ   މު ހީއަށް ބޭނުންވާ    ކުދިންނާއި ޢު މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެ
ވެދީ އެ މީހުން  ހީތެރި މްކުރުން   މީހުންނަށް އެ އި މް ޤާ ޒާ ޓާނެ ނި އް ހަ ލަ  ބަ

         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު: 
ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެ  އެހީއަށް  ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ   މިހާހިސާަބށް އަދި -

 ޤާއިމްކުރެވިގެން ބެލެހެއްޓެމުން ނުގެންދެވޭ މީހުން ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް
         

 ޓާގެޓްތައް:
ޤާއިމް ކުރެވި  ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދަފްތަރެއް ކުޑަ ކުދިންނާއި   :16.1ޓާގެޓް 

   އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ދެނެގަތުން
         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

އަންހެނުންގެ  
 ކޮމެޓީ

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

ކުޑަ     :16.1.1ޙަރަކާތް 
ޢުމުރުން ދުވަސްވީ  ކުދިންނާއި

މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް  
  ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދަފްތަރެއް

  ޤާއިމް ކުރުން

ސްޓްރެޓެޖީ 
ކުޑަ     :16.1

ޢުމުރުން   ކުދިންނާއި
ދުވަސްވީ 

މީހުންނަށާއި  
ޚާއްޞަ އެހީއަށް 
ބޭނުންވާ މީހުންގެ  

ޤާއިމް  ދަފްތަރެއް
ކުރެވި އެހީތެރިކަން 
  ބޭނުންވާ މީހުންގެ

މަޢުލޫމާތު  
   ދެނެގަތުން

  

އަންހެނުންގެ  
 ކޮމެޓީ

   ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

ކުޑަ     :16.1.2ޙަރަކާތް 
ޢުމުރުން ދުވަސްވީ  ކުދިންނާއި

މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް  
  ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދަފްތަރު

ރިވިއުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން  
   ގެންދިއުން
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ޒާމް      17  - ޕޮލިސީ   ވޭނެ ނި ތައް ކުރެ މީގެ ކަން ކެ މާ ކަ މުކުރުން   ކަށު އި  ޤާ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު: 
 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ރަށުފެންވަރުގައި ރަނގަޅަށް ކުރެވެމުން ގެންދެވޭ -
 އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަކަށް ޖަމާޢަތްތެރިން ނެތް  -
 ދަތިތަކެއް އެަބހުރި ޖަމާޢަތްތެރިންނަށް ތަމްރީން ދިނުމުގައި  -

         

 ޓާގެޓްތައް:
އެކަށީގެންވާ   ކުރުމަށް ތިޭބ ޖަމާޢަތްތެރިންނަކީ ޒަމާނަށް ހޭލުންތެރި ަބޔަކަށް ވުން އަދި : ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައ17.1ްޓާގެޓް 

 ޢަދަދަކަށް ޖަމާޢަތްތެރިން އަަބދުވެސް ތިުބން 
         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26
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 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ދަރުމަވެރިން
 މިނިސްޓްރީ،
 ކައުންސިލް

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

:  17.1.1ޙަރަކާތް 
ކަށުކަމާކެމީގެ 

ކުރުމަށް ތިޭބ   ކަންތައް
ޖަމާޢަތްތެރިން  
ޤަވާޢިދުން ތާޒާ  

 ގެންދިއުންކުރަމުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
17.1 :

ކަށުކަމާކެމީގެ 
ކުރުމަށް  ކަންތައް
ތިޭބ  

ޖަމާޢަތްތެރިންނަކީ  
ޒަމާނަށް 

ހޭލުންތެރި  
ަބޔަކަށް ވުން 

އެކަށީގެންވާ  އަދި
ޢަދަދަކަށް 

ޖަމާޢަތްތެރިން  
އަަބދުވެސް 

 ތިުބން 
  

ތަމްރީނުދޭ 
 މަރުކަޒުތައް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

:  17.1.2ޙަރަކާތް 
ކަށުކަމާކެމީގެ 

ކުރުމަށް  ކަންތައް
އެކަށީގެންވާ 
ޢަދަދެއްގެ 

ޖަމާޢަތްތެރިން  
 ތަމްރީނުކުރުން
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ޙު އާލާކުރުން    18  - ޕޮލިސީ   ޢީ ރޫ މާ ޖްތި  އި
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

 ާބއްވަމުން ނުގެންދެވޭ   އިޖްތިމަޢީރޫހު އަލާކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަކަށް މުާބރާތްތައް -

 މަދުވުން ޖަމްޢިއްޔާތައް އަމިއްލަ މިނިވަންކަމާއެކު އުޅެވޭނެ ވަޞީލަތްތައް -

         

 ޓާގެޓްތައް:
 މުާބރާތްތައް ޭބއްވުން  : އެކަށީގެންވާ ވަރަކަށ18.1ްޓާގެޓް 
 ިބން ލިުބން  : ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަމިއްލ18.2ަޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

20 ކުރާފަރާތް  ތަންފީޒު
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 
 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް  ޖަމްޢިއްޔާތައް

:  18.1.1ޙަރަކާތް  
ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާ  
  ގުޅިގެން ކުޅިވަރުތައް

 ރާވާ ހިންގުން 
:  18.1ސްޓްރެޓެޖީ 
އެކަށީގެންވާ  

ވަރަކަށް  
މުބާރާތްތައް  

 މުއައްސަސާތައް   ބޭއްވުން 
ކައުންސިލް/އަންހެނުންގެ  

 ކޮމެޓީ 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

:  18.1.2ޙަރަކާތް  
ކައިރި ރަށްރަށުގެ  

ދަޢުވަތު    މީހުންނަށް
ދީގެން ކުޅިވަރު  

މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން  
  އަދި އަތޮޅުގައި ބޭއްވޭ

އަތޮޅުފެންވަރުގެ  
މުބާރާތް ތަކުގައި  

 ބައިވެރިވުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް  ޖަމްޢިއްޔާތައް

:  18.2.1ޙަރަކާތް  
ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް  

 ބިންދޫކުރުން 

:  18.2ސްޓްރެޓެޖީ 
ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް  
އަމިއްލަ ބިން 

 ލިބުން 
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އްޓުން  ހެ މެ ކޫމަތު ދެ އި ޤާނޫނީ ޙު ރުމާ މްކު އި އްޓެއް ޤާ  އަމާން ވެ
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ޖީނުނުލާ އިންޖީނުލީ       19  - ޕޮލިސީ   މުގެ ކަންކަން   އެއްޗެއްސާއި، އިން ވު އް ޤާނޫނާ   އެއްޗެތި ދު
މުކޮށް  ޒާ ތި ތިން އިން މަ ގެ ތު ތްވާ ގޮ ގޮ އް ހެއްޓުން   އެ  ބެލެ

         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު: 
 ލ.މާވަށުގައި ޕޮލިހުންގެ ޚިދުމަތް ލިެބމުންދޭ  -
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް   ޤާނޫނާ ދުއްވުމުގެ ކަންކަންއިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި    -

 ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންދޭ 
         

 ޓާގެޓްތައް:
ގޮތުގެމަތިން   ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން އިންޖީނުލީ   :19.1ޓާގެޓް 

 އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ަބލަހައްޓަމުން ގެންދެވުން 
         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޕޮލިސް  ކައުންސިލް

:  19.1.1ޙަރަކާތް 
ކައުންސިލާއި 

ފުލުހުންގެ އިދާރާ 
އިންޖީނުލީ  ގުޅިގެން

އުޅަނދުފަހަރު 
މޮނިޓަރކޮށް  

ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް 
 ގާއިމުކުރުން.

ސްޓްރެޓެޖީ 
  އިންޖީނުލީ   :19.1

އެއްޗެއްސާއި،  
އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި  

 ދުއްވުމުގެ ކަންކަން

  ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެމަތިން އެކަށީގެންވާ  
ގޮތަކަށް ބަލަހައްޓަމުން  

 ގެންދެވުން 
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ތަކާއި      20  - ޕޮލިސީ   ޓު ޓޯރަން ޓާތަކާއި ރެސް ތަކާއި ހޮ ހާރަ އި ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި    ފި ތަކާ ފޭ ކެ
ކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި  ކޭޓުތަ މު މާރު ހެއްޓުން   ޢާން ލެ މްކޮށް ބެ ޒާ ތި ގެ މަތިން އިން ތްވާ ގޮތު އްގޮ  އެ

         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު: 
ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި   ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކާއިފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި    -

 އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި ދަތިތައް އެަބހުރި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން
         

 ޓާގެޓްތައް:
 ޤަވާޢިދަށް ހިންގާ ތަންތަން ކަމުގައި ވުންވިޔަފާރިތަކަކީ ޤާނޫނާއި  : ލ.މާވަށުގައި ހިންގ20.1ާޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 
 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 

 ޞިއްޙީމަރުކަޒު/ޕޮލިސް 
 މިނިސްޓްރީ،
 ކައުންސިލް

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

:  20.1.1ޙަރަކާތް 
ޤާނޫނާއި  

ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް 
 ހިންގާ

ވިޔަފާރިތަކުގެ 
މަޢުލޫމާތު  

މިނިސްޓްރީއަށް 
އަންގަމުން 
   ގެންދިއުން

: 20.1ސްޓްރެޓެޖީ 
  ލ.މާވަށުގައި ހިންގާ

ވިޔަފާރިތަކަކީ 
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް  

ހިންގާ ތަންތަން 
 ކަމުގައި ވުން
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އި،    21 - ޕޮލިސީ   ކާ ތަ ކާތް ގު ހަރަ ތައް   ހަރުކަށި ފިކުރަށް ގޭން ކާތް ރަ ވަރުދޭ ހަ ހިތް
ޓުވުން  އް  ހު

         

 ޙާލަތު  މިހާރުގެ
 ވަރަކަށް ހިންގަމުންދޭ ގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތައް ކޮންމެވެސް   -

         

 ޓާގެޓްތައް:
 ފަރާތްތަކުގެ މަދުވެގެން ދިއުންގޭންގު ޙަރަކާތް ހިންގާ : 21.1 ޓާގެޓް

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 
 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޕޮލިސް  ކައުންސިލް

: ގޭންގު  21.1.1ޙަރަކާތް 
ފަރާތްތަކުގެ  ޙަރަކާތް ހިންގާ

މަޢުލޫމާތު ދެނެގަނެ ކަމާެބހޭ 
ފަރާތްތަކަށް އަންގަމުން  

 ގެންދިއުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
: ގޭންގު 21.1

 ޙަރަކާތް ހިންގާ

ފަރާތްތަކުގެ 
 މަދުވެގެން ދިއުން 
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ހެއްޓުން    22  - ޕޮލިސީ   ގެ މާންކަން ނެ މަން އަ ގެ އަ  ރަށު
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

 ޤާއިމް ކުރެވިފައިވޭ ޮޕލިހުންގެ ޚިދުމަތް ރަށުގައި   - 

 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޮޕލިސްސްޓޭޝަނުން ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންދޭ  ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް   - 

 ނެތުން  ކުއްކުރާ މީހުންނާއި އެމީހުން ކުރާ ކުއްތައް ދެނެގެނެވޭނެގޮތެއް - 
         

 ޓާގެޓްތައް:
 އަމާންކަން ޤާއިމްވުން  ރަށުގެ އަމަން   :22.1ޓާގެޓް 

 ކުރާ ކުއްތައް ދެނެގެނެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވުން  : ކުއްކުރާ މީހުންނާއި އެމީހުނ22.2ްޓާގެޓް 
         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޕޮލިސް  ކައުންސިލް

:  22.1.1ޙަރަކާތް 
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އެއް  
 ޤާއިމްކޮށް ރަށުގެ އަމަން

އަމާންކަން ޤާއިމުކުރުމަށް 
އިތުރު މަސައްކަތްތަށް 

 ކުރުން
ސްޓްރެޓެޖީ 

ރަށުގެ އަމަން    :22.1
 އަމާންކަން ޤާއިމްވުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޕޮލިސް  ކައުންސިލް

:  22.1.2ޙަރަކާތް 
 ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން

ޤާއިމް ކުރުމަށް 
ޕޮލިހުންގެ ދައުރު 

 އިތުރުކުރުން

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް މިނިސްޓްރީ

:  22.2.1ޙަރަކާތް 
ކައުންސިލަށް 
ރަށުގެ  ފާހަގަކުރެވޭ
މުހިއްމު 

ސަރަޙައްދުތަކުގައި  
 ކެމެރާ ހަރުކުރުން

: 22.2ސްޓްރެޓެޖީ 
މީހުންނާއި ކުއްކުރާ 

 އެމީހުން ކުރާ ކުއްތައް
ދެނެގެނެވޭނެ ނިޒާމެއް  

 ޤާއިމްވުން

 



 ތަރައްޤީގެ ްޕލޭން  2022  - 2026  ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލް 

 

www.maavahcouncil.gov.mv info@maavahcouncil.gov.mv   :ް0718 680 960+ފޯނ 

 :
ފްޙާ

ޞަ
4

3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

މާއި ހުނަރު   ލީ ޢު ޅު ތަ ވަރު ރަނގަ  ފެން
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ދިނުން.    23 - ޕޮލިސީ   ކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ޅު ޕްރީ ސް  ރަނގަ
         

 ޙާލަތު  މިހާރުގެ
 ޤާއިމްކުރެވިފައިވޭ ޚަރަދުގައި ޢިމާރާތެއްޕްރީސްކޫލް ހިންގުމަށް ރައްޔިތުންގެ  -
 ދެމުން ގެންދެވޭ އަމިއްކަ ޖަމްޢިއްޔާއަކާއި ގުޅިގެން ޕްރީސްކޫލްގެ ޚީދުމަތް -
 މިވަގުތު ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްވަނީ ހުއްޓިފައި  -

         

 ޓާގެޓްތައް:
  ލިިބގެން ދިއުންރަނގަޅު ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ރަށުން   : 23.1 ޓާގެޓް

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 
 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް ޖަމްޢިއްޔާތައް

:  23.1.1ޙަރަކާތް 
ރަނގަޅުފެންވަރުގައި، 
 ޕްރީސްކޫލް ޚިދުމަތްދޭނެ

ފަރާތެއް ހޯދައި ޚިދުމަތް 
 ދޭން ފެށުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
ރަނގަޅު     :23.1

  ޕްރީ ސްކޫލްގެ

ޚިދުމަތް ރަށުން 
   ލިިބގެން ދިއުން
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ލީމް އަދި ފަންނީ ފެންވަރު    24  - ޕޮލިސީ   ޢު ހުންގެ ތަ ޑެތި މީ ޢުލީމް    ބޮ ރުން އަދި ދީނީ ތަ ތިކު މަ
 ކުރިއެރުވުން 

         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

 މަތިކުރުމުގެ ްޕރޮގްރާމްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހިންގަމުން ނުގެންދެވޭ  ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް އަދި ފަންނީ ފެންވަރު   - 
         

 ޓާގެޓްތައް:
 ތަޢުލީމް އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިވުން  ބޮޑެތި މީހުންގެ   :24.1ޓާގެޓް 

 ފުޅާވެގެން ދިއުން  މުޖުތަމަޢުގައި: ދީނީ ޢިލްމު 24.2ޓާގެޓް 
         

ތަންފީޒުކުރުމަ
ަބއިވެރިވާ  ށް

އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

  އަންހެނުންގެ

 ކޮމެޓީ 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް 

: ބޮޑެތި  24.1.1ޙަރަކާތް  
ޚާއްޞަކޮށްގެން  މީހުންނަށް 

ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި    ޮޕލިޓެކްނިކުން
ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުޞަތު  
ތަނަވަސް  ކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެން

 ކޮށްދިނުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
ޮބޑެތި    :24.1

މީހުންގެ ތަޢުލީމް  
ފެންވަރު   އަދި ފަންނީ

 މަތިވުން 

ޖަމްޢިއްޔާތައް/
 ސްކޫލް 

ކައުންސިލް/އަން 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ހެނުންގެ ކޮމެޓީ 

: އަހަރަކު  24.2.1ޙަރަކާތް  
ރަށުފެންވަރުގެ ޤުރުއާން   އެއްފަހަރު

: 24.2ސްޓްރެޓެޖީ  މުބާރާތެއް ބޭއްވުން 
ދީނީ ޢިލްމު 

މުޖުތަމަޢުގައި 
ޖަމްޢިއްޔާތައް/  ފުޅާވެގެން ދިއުން

 ސްކޫލް 
ކައުންސިލް/އަން 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ހެނުންގެ ކޮމެޓީ 

: އަހަރަކު  24.2.2ޙަރަކާތް  
ރަށުފެންވަރުގެ މަދަހަ   އެއްފަހަރު

 މުބާރާތެއް ބޭއްވުން 
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ރުތައް    25 - ޕޮލިސީ   މުގެ ހުނަ ޅު އު ވަރުންނަށް ދިރި ދިނުން   ދަރި  ދަސްކޮށް
         

 ޙާލަތު  މިހާރުގެ
ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް   ދިރިއުޅުމުގެދަރިވަރުންނަށް    ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ސްކޫލް -

 ހިންގަމުން ގެންދެވޭ 
         

 ޓާގެޓްތައް:
 ދަސްވެފައި ތިުބން  ސްކޫލް ނިމޭއިރު ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް  : 25.1 ޓާގެޓް

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 
 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ސްކޫލް ކައުންސިލް

ޙަރަކާތް  
ކައުންސިލާޢި    :25.1.1
ގުޅިގެން  ސްކޫލާ

ދަރިވަރުންނަށް  
ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް 

ދަސްކޮށްދިނުމަށް 
 ކުރުން މަސައްކަތް

ސްޓްރެޓެޖީ 
ސްކޫލް     :25.1

 ނިމޭއިރު

ދަރިވަރުންނަށް  
ދިރިއުޅުމުގެ  
ހުނަރުތައް 

 ދަސްވެފައި ތިުބން 
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ފޯމް ބޮޑީސް    26 - ޕޮލިސީ   ޓް، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނި އު ކަ ޑް، ސް އި ރިކޮށް    ގަ ވެ މެދު
އި، ލީޑަރޝިޕް  ކާ ލޫ ޚްލާޤާއި، ސު ގައި އަ ދު ރުންގެ މެ ވަ ދިނުން   ދަރި  ދަސްކޮށް

         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ދަސްކޮށްދިުނމުެގ   މެދުެވރިކޮށް ދަރިަވރުްނެގ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް  ސްކައުޓް، ބޭްނޑް ފަދަ ޔުިނފޯމް ބޮޑީސްގައިޑް،    -

 ޕްރޮްގރާމްތައް އެކަށީެގްނާވ ޮގތެއްގައި ހިންގަމުން ެގްނދެވޭ 

  މެދުަގއި އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުމުެގދަރިަވރުްނެގ   ގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް -

 މަދުުވން   ޕްރޮްގރާމްތައް އެކަށީެގްނާވ ޮގތެއްގައި ހިންގުމަށް ބޭނުްނާވ ަވޞީލަތްތައް

         

 ޓާގެޓްތައް:
ލީޑަރޝިޕް  ދަރިަވރުްނެގ މެދުަގއި އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި،ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް  : ގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭްނޑް ފަދ26.1ަޓާެގޓް 

 ބޭުނންާވ ަވޞީލަތްތައް ޤާއިމްެވފައި ހުރުން  ދަސްކޮށްދިނުމުެގ ޕްރޮްގރާމްތައް އެކަށީެގންާވ ޮގތެއްގައި ހިްނުގމަށް
         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް  ސްކޫލް 

:  26.1.1ޙަރަކާތް  
ގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑް  

  ފަދަ ޔުނިފޯމް

ބޮޑީސްތަކަށް ބޭނުންވާ  
ވަޞީލަތްތައް  
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

:  26.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ގައިޑް، ސްކައުޓް،  

ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް  
މެދުވެރިކޮށް   ބޮޑީސް

ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި  
އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި،  

 ލީޑަރޝިްޕ

ދަސްކޮށްދިނުމުގެ  
ްޕރޮގްރާމްތައް  

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި  
  ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ

ވަޞީލަތްތައް  
 ޤާއިމްވެފައި ހުރުން 
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ވިކް އެޑިއުކޭޝަން    27 - ޕޮލިސީ   މުގެ ހުނަރާއި، ސި ޅު އު ދިނުން   ދިރި  އުނގަންނާއި
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 
ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާއިދިނުމުގެ      ސްކޫލް ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް -

 ހިންގަމުން ގެންދެވޭ ޕްރޮގްރާމް
         

 ޓާގެޓްތައް:
  ކުދިންނަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުނގެނިގެން ތިިބ ނިންމާލ.މާވަށު ސްކޫލް    :27.1ޓާގެޓް 

 ދަރިވަރުން ތަކެއް ކަމުގައި ވުން
         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 
 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ސްކޫލް ކައުންސިލް

:  27.1.1ޙަރަކާތް 
ސަރުކާރު މެދުވެރިކޮށް  

ތަޢުލީމުގެ  ސްކޫލް
ތެރެއިން ދިރިއުޅުމުގެ 

ހުނަރާއި، ސިވިކް 
 އެޑިއުކޭޝަން

 އުނގަންނާއިދިނުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
ލ.މާވަށު    :27.1

 ސްކޫލް ނިންމާ

ކުދިންނަކީ 
ދިރިއުޅުމުގެ  

ހުނަރާއި، ސިވިކް 
އެޑިއުކޭޝަން 

  އުނގެނިގެން ތިިބ

ދަރިވަރުން ތަކެއް 
 ކަމުގައި ވުން
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ޅުން  އު ޅަހެޔޮ ދިރި ޅު ދު ޙަތު ރަނގަ އް  ސި
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ތްކެއަރ(    28 - ޕޮލިސީ   ލް މަރީ ހެ އި ރަ އްޙީ ފަރުވާ )ޕް އްޙީ    އަސާސީ ޞި އާއި ޞި
ތައް ދިނުން  ޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތް މާއި ގު ކަ ތެރި ކާ އް  ރަ

         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 
  ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ )ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ( އާއި   -

 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ 
         

 ޓާގެޓްތައް:
 ހެލްތްކެއަރ( އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތުޕްރައިމަރީ ) އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ   :28.1ޓާގެޓް 

 ލިބިފައިތިިބ ރައްޔިތެއްކަމުގައި ވުން
         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 
 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ކައުންސިލް
 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޞިއްޙީމަރުކަޒު 

:  28.1.1ޙަރަކާތް 
ލ.މާވަށު ޞިއްޙީ 

މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން  
ހެލްތުކެއާ   ޕްރައިމަރީ

އާއި ގުޅޫ ހޭލުންތެރި 
ކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްތައް  
 ހިންގުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
އަސާސީ     :28.1

  ޞިއްޙީ ފަރުވާ

ޕްރައިމަރީ  )
ހެލްތްކެއަރ( އާއި 

ޞިއްޙީ  
ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ  

 މައުލޫމާތު

ލިބިފައިތިިބ 
ރައްޔިތެއްކަމުގައި  

 ވުން
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މާވާ    29 - ޕޮލިސީ   ޅީގެ ސަބަބުން ދި ފާ ޓަ އް ގެ ވަ މު ޅު އު ތަކުން    ދިރި ތް ލަ ޙީ ހާ ކި ސިއް ކިއެ އެ
ހެޔޮ،  ޔޮ، ހަށި ހެ ޅަ ވާ، ދު ރު ތެރިކު ކާ އް އްދުން   ރައްޔިތުން ރަ ފެ  އާބާދީ އެއް އު

         

 ޙާލަތު މިހާރުގެ 
 ވަރަކަށް އުޅޭ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތަކަށްއެދި ކަސްރަތު ކުރާމީހުން އެކަށީގެންވާ -
 އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި އައުޓްޑޯ ޖިމްއެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ިބމެއް ކަނޑައެޅި ޖިމް -
 ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ދަނޑުބިންތައް ޤާއިމްކުރެވިފައިވޭ -

         

 ޓާގެޓްތައް:
 ޤާއިމް ކުރުން  : ކަސްރަތު ކުރެވޭނެ ތަންތަނ29.1ްޓާގެޓް 
 ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ޕާކުފަދަ ތަންތަން ޤާއިމް ކުރުން  : ނުކުމެ ހިންހަމަ ޖައްސައިލައ29.2ިޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް

:  29.1.1ޙަރަކާތް 
ލ.މާވަށުގައި 
ޤާއިމްކުރުމަށް 
އައުޓްޑޯ  ހަމަޖެހިފައިވާ

ޖިމްގެ މަސައްކަތް  
ނިންމައި ޚިދުމަތް ދޭން 

 ފެށުން 

: 29.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ކަސްރަތު ކުރެވޭނެ  

ޤާއިމް   ތަންތަން
 ކުރުން

 ✓ ✓       ކައުންސިލް މިނިސްޓްރީ

:  29.2.1ޙަރަކާތް 
ކައުންސިލްއިދާރާ 

ކުރިމަތީއޮތް 
 ހުސްިބމުގައި

ފިނިމައިޒާނެއް 
 ތަރައްޤީކުރުން

: 29.2ސްޓްރެޓެޖީ 
ނުކުމެ ހިންހަމަ  

 ޖައްސައިލައި

ހެދުމަށް ޭބނުންވާ 
ޕާކުފަދަ ތަންތަން  

 ޤާއިމް ކުރުން
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އި އެނަރޖީ     30 - ޕޮލިސީ   ފަތާ ބޭނުން ކުރާ މީހުންގެ    ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ދުން
ދުކުރުން ް   ނިސްބަތް މަ

         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 
    މީހުންގެ ގިނަޢަދަދަކަށް މާވަށުގައިވެސް އުޅެމުން ގެންދޭ ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ -
ކުރާ މީހުންނަށް ދިމާމާ ޞިއްޙި ގެއްލުމާ މެދު އާޢްމުންގެ  ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުންދުންފަތާއި އެނަރޖީ    -

 ފާހަގަ ކުރެވޭ ސަމާލުކަން ކުޑަކަމަށް
         

 ޓާގެޓްތައް:
މެދު   ގެއްލުމާޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ މީހުންނަށް ދިމާމާ ޞިއްޙި  ދުންފަތާއި އެނަރޖީ   :30.1ޓާގެޓް 

 އާޢްމުން ހޭލުންތެރި ވުން 
         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ކައުންސިލް
 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޞިއްޙީމަރުކަޒު 

:  30.1.1ޙަރަކާތް 
ހޭލުންތެރިކަމުގެ  

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ސްޓްރެޓެޖީ 
ދުންފަތާއި    :30.1

ޑްރިންކް  އެނަރޖީ
އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ  

ބޭނުން ކުރާ 
މީހުންނަށް ދިމާމާ  
މެދު   ޞިއްޙި ގެއްލުމާ

އާޢްމުން ހޭލުންތެރި  
 ވުން

  

 ކައުންސިލް
 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޞިއްޙީމަރުކަޒު 

:  30.1.2ޙަރަކާތް 
އާއްމުން ހޭލުންތެރި  

ލީފްލެޓް   ކުރުމަށް
 ބެހުން 
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އާއި އަދި އެހެނިހެން    31 - ޕޮލިސީ   ތައް    ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާ ޑެތި ބަލި ބޮ
 ފެތުރުން މަދުކުރުން 

         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 
މަދިރީގެ އުނދަގޫ ނަމަވެސް، ހުރިހާ އިރެއްގައިވެސް ރަށުތެރޭގައި  މަދިރީގެ ސަަބުބން ޖެހޭ ަބލިތައް އާއްމުގޮތެއްގައި މަދު -

 ޮބޑުވެފައިވެއެވެ. ވަރަށް
         

 ޓާގެޓްތައް:
 މަދުކޮށް ރަށުން މަދިރި މަދު ކުރުން : މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަނ31.1ްޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 
 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް ޞިއްޙީމަރުކަޒު 

:  31.1.1ޙަރަކާތް 
މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން  

އެތަންތަން    ަބލައި
ނައްތާލުމަށް އަހަރު ތެރޭ  

: 31.1ސްޓްރެޓެޖީ  ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން ދެ
މަދިރި އުފެދޭ 

މަދުކޮށް  ތަންތަން
ރަށުން މަދިރި މަދު 

 ކުރުން
  

 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް ޞިއްޙީމަރުކަޒު 

:  31.1.2ޙަރަކާތް 
މަދިރީގެ ސަަބުބން އުފެދޭ 

 ބަލިތަކާއި ގުޅޭގޮތުން
އާއްމުން ހޭލުންތެރި  

ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް  
 ހިންގުން 
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ޖުތަމަޢު    32- ޕޮލިސީ   އްކަލުން މު ތީގެ ނުރަ ކެ ތަ ވާ ކާތެރިކުރުން   މަސްތު އް  ރަ
         

 ޙާލަތު މިހާރުގެ 
 ވަރަކަށް އުޅެމުން ގެންދެއެވެ. މަސްތުވާ ތަކެތި ޭބނުންކޮށް އެވިއްކާ ހަދާމީހުން ކޮންމެވެސް -
 ދެމުން ގެންދެވޭ  ރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ޤާއިމްކުރެވި ޕޮލިހުންގެ ޚިދުމަތް -

         

 ޓާގެޓްތައް:
 ހަދާމީހުން މަދުކުރުންވިއްކާ  : މަސްތުވާ ތަކެތި ޭބނުންކޮށ32.1ްޓާގެޓް 
 : ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުނ32.2ްޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 
 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ޞިއްޙީމަރުކަޒު  
 ކައުންސިލް/
 ޕޮލިސް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

:  32.1.1ޙަރަކާތް 
މަސްތުވާ 

 ތަކެއްޗާގުޅޭގޮތުން

އާއްމުން ހޭލުންތެރި  
ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމް ތައް  

 ހިންގުން 

: 32.1ސްޓްރެޓެޖީ 
މަސްތުވާ ތަކެތި 

ވިއްކާ   ޭބނުންކޮށް
ހަދާމީހުން  
 މަދުކުރުން

 

 ޞިއްޙީމަރުކަޒު/ 
 ސްކޫލް

 ކައުންސިލް/
 ޕޮލިސް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

:  32.1.2ޙަރަކާތް 
ޕޮލިހުންނާއި ގުޅިގެން 

ތަކެތީގެ  މަސްތުވާ
މައްސަލަތައް ޙައްލު  
ކުރުމަށް މަސައްކަތް  

 ކުރުން

  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޕޮލިސް  ކައުންސިލް

:  32.2.1ޙަރަކާތް 
ޕޮލިހުންނާއި 
  ގުޅިގެންޤާނޫނު

ތަންފީޒުކުރުމުގެ 
 މަސައްކަތް ކުރުން

: 32.2ސްޓްރެޓެޖީ 
ޤާނޫނު  

 ތަންފީޒުކުރުން 
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ޖިންސުގެ     33- ޕޮލިސީ   ޅުމުގެ ރޫހު ދެ ވަރު ކު ޅި އި ކު ގަ ދު ވާ، އެކި މުބާރާތްތައް    މެ ގަނު އަށަ
ގުން   ރާވާ ހިން

         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 
 ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް މަދުކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ  ދެޖިންސަށް އަމާޒުކޮށް -
 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޚިސުމަތް ދެވެމުން ނުގެންދެވޭ  ކުރެވިފައިވީނަމަވެސްރަށުގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމް  -

         

 ޓާގެޓްތައް:
 ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރު ކުރުން  : ދެޖިންސަށް އަމާޒުކޮށ33.1ްޓާގެޓް 
 ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްވުން  ދެޖިންސުގެ  މުާބރާތްތަކުގައި : ރަށުގައި ާބޢްވާ ކުޅިވަރ33.2ުޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް ޖަމްޢިއްޔާތައް

:  33.1.1ޙަރަކާތް 
ދެޖިންސަށް 

އަމާޒުކޮށްގެން ކުޅިވަރު  
ރަށުގައި   މުާބރާތްތަށް
 ހިންގުން 

: 33.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ރަށުގައި ާބޢްވާ 

ކުޅިވަރު  
   މުާބރާތްތަކުގައި

ދެޖިންސުގެ 
ހަމަހަމަކަން 

 ޤާއިމްވުން
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އި ވަޒީފާ އިތުރުކުރުން   މާ ވު  އިޤްތިސާދު ކުރިއެރު
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ކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން    34- ޕޮލިސީ   ވެރި  މަސް
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 
  . އޮވެއެވެ ަބއިވެރިވުން ޒުވާނުންގެ ދާއިރާގައި މަސްވެރިކަމުގެ -

         

 ޓާގެޓްތައް:
 ދާއިރާއަށް ޒުވާނުންގެ ޝަޢުޤުވެރިކަން އިތުރުވުން  މަސްވެރިކަމުގެ   :34.1ޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް މަސްވެރިން

:  34.1.1ޙަރަކާތް 
ބަނދަރު  

ސަރަހައްދުގައި  
 ހޮޅުއައްޓެއް
ސްޓްރެޓެޖީ  ގާއިމުކުރުން

  މަސްވެރިކަމުގެ   :34.1

ދާއިރާއަށް ޒުވާނުންގެ 
ޝަޢުޤުވެރިކަން 

 އިތުރުވުން
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް    

:  34.1.2ޙަރަކާތް 
ރައްޔިތުންގެ 
 ތެޔޮފިހާރައިން

މަސްދޯނިތަކަށް 
ޚާއްޞަ  

އަގުތަކެއްގައި ތެޔޮ 
ފޯރުކޮށްދީ 

މަސްވެރިކަމުން ލިޭބ 
 އިތުރުކުރުން  ނަފާ
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މުގެ ދާއިރާކުރިއެރުވުން    35  - ޕޮލިސީ   ކަ ރި ވެ  ދަނޑު
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

 ވަރަށް މަދެވެ.   ފުރިފައިވުމުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރާނެ ހުސްބިންރަށުގެ ބިން   - 

 ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.   ރަށުގެ ހުޅަނގުފަރާތުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދަނޑުވެރިކަން - 

 މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.  އަމިއްލަ ގޯތިގޯތީގައިވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ - 
         

 ޓާގެޓްތައް:
 ބިންކަނޑައެޅުން  : ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށ35.1ްޓާގެޓް 

 ބޭނުންވާ ކާނާ ރަށުން ލިބިގެން ދިއުން : ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށ35.2ްޓާގެޓް 
         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް   

:  35.1.1ޙަރަކާތް  
ދަނޑުވެރިކަމަށް  

ބިންދޫކުރާނެ އުޞޫލު  
 ދޫކުރުން   ހަދައި ބިން

:  35.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް  

 ބިންކަނޑައެޅުން 

އަންހެނުންގެ  
 ކޮމެޓީ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް 

:  35.2.1ޙަރަކާތް  
  ގަސްކާނާ ކުނިކޮށިން  

އުފައްދައިގެން  
ދަނޑުވެރިންނަށް  

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

:  35.2ސްޓްރެޓެޖީ 
  ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް

ބޭނުންވާ ކާނާ ރަށުން ލިބިގެން  
 ދިއުން 
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ވުން    36 - ޕޮލިސީ   މުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރު ކަ ރި ވެ  ފަތުރު
         

 މިހާުރގެ ޙާލަތު 

 ލ.މާަވށުެގ ަވރަށް ިގނަ ޒުާވނުން މަސައްކަތްކުރަމުން ެގންދެއެެވ.   ފަތުރުވެރިކަމުެގ ދާއިރާގައި -

 ރިސޯޓެއްެގ ޮގތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރުްނަވީނ ހުޅުާވލާފައެެވ.  ލ.މާަވށާ އެްނމެ ކައިރީަގއި އޮތް ފަޅުރަށް ކަމުަގއިާވ ލ.ކަށިދޫ -

 ނެތެެވ. އިމިަވުގތު ރަށާ ކައިރި ހިސާބެއްގައި ރިސޯޓެއް ޤާއިމް ކުރެިވފަ  -

         

 ޓާގެޓްތައް:

 ޚިދުމަތް ލިބުން  : ރަށުެގ ކައިރީަގއި ރިސޯޓެއްެގ36.1ޓާެގޓް 

 ިވޔަފާރި ފެށުން   : ރަށުގައި ެގސްޓް ހައުސ36.2ްޓާެގޓް 

 އެކަށީެގންާވ ަވޞީލަތް ޤައިމްކުރުން  : ފަތުރުެވރިކަން ކުރިއަރުަވނ36.3ްޓާެގޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ބައިވެރިާވ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް 
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ  ޙަރަކާތް 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ މިނިސްޓްރީ  ކައުންސިލް 

: ސަރުކާރާއި  36.1.1ޙަރަކާތް 
ކަށިގުރާދޫ  ާވހަކަ ދައްކައިެގން

   ރިސޯޓަކަށް ހެދުން އަަވސް ކުރުން

:  36.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ރަށުެގ ކައިރީގައި  

ޚިދުމަތް   ރިސޯޓެއްެގ
 ލިބުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ މިނިސްޓްރީ  ކައުންސިލް 

: ރަށުެގ 36.2.1ޙަރަކާތް 
އެތަނުން    ބިންހިއްކައި ިނމުމުން

ެގސްޓް ހައުސް ިވޔަފާރިއަށް 
 ޚާއްޞަކޮށްެގން ބިން ދޫކުރުން 

:  36.2ސްޓްރެޓެޖީ 
ރަށުަގއި ެގސްޓް 

 ިވޔަފާރި ފެށުން   ހައުސް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ މިނިސްޓްރީ  ކައުންސިލް 

: ޭގޭގަގއި ެގސްޓް 36.2.2ޙަރަކާތް 
ިވޔަފާރި ހިްނުގމަށް   ހައުސް

ސަރުކާރާއި ުގޅިެގން ކުރަްނޖެހޭ  
 ކަންކަން ކުރުން 

  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ މިނިސްޓްރީ  ކައުންސިލް 

: ސަރުކާރާއި  36.3.1ޙަރަކާތް 
ިވޔަފާރި  ހައުސް  ގުޅިެގން ެގސްޓް

ކުރަން ބޭނުްނާވ ފަރާތްތަކަށް ލޯނު 
 ހޯދައިދިނުން 

:  36.3ސްޓްރެޓެޖީ 
ފަތުރުެވރިކަން  

އެކަށީެގްނާވ   ކުރިއަރުަވން
 ަވޞީލަތް ޤައިމްކުރުން 
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ތައް    37  - ޕޮލިސީ   ފާރި ގެ ވިޔަ ތީ ފަން ދު  ކުރިއެރުވުން   ކުދި އަދި މެ
         

 މިހާުރގެ ޙާލަތު 

މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ވަރަށްބޮޑަށް ކޮށްފައިވާކަން   ދިމާވެފައިވާ ކޮވިޑް ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ކުދި އަދިދުނިޔެއަށް   - 
 ކުރެވެއެވެ.   ފާހަގަ

ތަކަށް ކުރާކަން  ނެތުން އެކަމުގެ އަސަރު ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަޞީލަތްތައް ރަށާ ކައިރި ހިސާބުން ލިބެން - 
 ކުރެވެއެވެ.   ފާހަގަ

         

 ޓާގެޓްތައް:

 ލ.މާވަށުގައި ޤާއިމް ކުރުން : އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަޞީލަތްތައ37.1ްޓާގެޓް 

 އަރައިގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން  : ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމުނ37.2ްޓާގެޓް 

 ޤާއިމްކުރުން : ސްލިްޕވޭ އެއް 37.3ޓާގެޓް 
         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ބައިވެރިާވ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް 
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ  ޙަރަކާތް 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ މިނިސްޓްރީ  ކައުންސިލް 

: ކުދި އަދި 37.1.1ޙަރަކާތް 
  މެދު ފަންތީެގ ިވޔަފާރި ކުރާ

ސަރުކާރުެގ ފަރާތްތަކަށް 
ލުއިލޯނު ހޯދައިދޭން  
 މަސައްކަތް ކުރުން 

:  37.1ސްޓްރެޓެޖީ 
އާމްދަނީ ލިބޭނެ  

 ަވޞީލަތްތައް ލ.މާަވށުަގއި

 ޤާއިމް ކުރުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޞިއްޙީމަރުކަޒު   ކައުންސިލް 

:  37.2.1ޙަރަކާތް 
 ރަށުފެްނވަރުގައި ކޮިވޑުެގ

ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިަގތުމަށް 
 މަސައްކަތް ކުރުން ކުރަންޖެހޭ  

:  37.2ސްޓްރެޓެޖީ 
  ކޮިވޑުެގ ބަލިމަޑުކަމުން

އަރައިަގތުމަށް ކުރަްނޖެހޭ  
 މަސައްކަތް ކުރުން 

 ✓         ކައުންސިލް  މިނިސްޓްރީ 

: ސްލިޕްޭވ 37.3.1ޙަރަކާތް 
  ޤާއިމްކުރުމަށް ތަނެއް

ކަނޑައެޅައި ސްލިޕްޭވ  
 ޤާއިމްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން 

:  37.3ސްޓްރެޓެޖީ 
ސްލިޕްޭވ އެއް  

 ޤާއިމްކުރުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް   

:  37.4.1ޙަރަކާތް 
  ިވޔަފާރިކުރުމަށް ޙާއްޞަކުރާ

ބިންތައް ކަނޑައަޅައި  
 ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 

:  37.4ސްޓްރެޓެޖީ 
ިވޔަފާރިކުރުމަށް ބިން 

 ލިބުމުެގ ފުރުޞަތު
ފަހިެވެގން ދިއުމާއި ލޯކަލް 
މާރުކޭޓުެގޚިދުމަތް ލިބެމުން  

 ✓         ކައުންސިލް     ދިއުން 

: ލޯކަލް  37.4.2ޙަރަކާތް 
ކުއްޔަށް  މާރުކޭޓެއް ހަދައި

 ދޫކުރުން 
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މެއް    38  - ޕޮލިސީ   ޒާ ފަތުރުގެ ނި ތުރު ޓެނިވި ދަ އް ހެ މެ މުކުރުން   ދެ އި  ގާ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 
 ކޮށްފައިވޭ ގުޅުވައިދޭ ފެރީގެ ނިޒާމެއް ސަރުކާރުން ޤާއިމްމިސަރަޙައްދުގެ ރަށްރަށާ   އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށާ -
 ލ.މާވަށުގައި ފެރީޓާމިނަލްއެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި އަދި ނުވެއެވެ. -

         

 ޓާގެޓްތައް:
 ހަރުދަނާ ކުރުން : ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމ38.1ްޓާގެޓް 
 : ސްޕީޑްފެރީގެ ޚިދުމަތް ލިުބން 38.2ޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 
 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް މިނިސްޓްރީ

:  38.1.1ޙަރަކާތް 
ދަތުރުފަތުރުގެނިޒާމު 

 ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި
ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކާ 

 މަޝްވަރާ ކުރުން

: 38.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ދަތުރުފަތުރުގެ 
 ނިޒާމް ހަރުދަނާ

 ކުރުން

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް މިނިސްޓްރީ

:  38.2.1ޙަރަކާތް 
ސްޕީޑްފެރީގެ ޚިދުމަތް 

 މަޝްވަރާކުރުން  ހޯދުމަށް

: 38.2ސްޓްރެޓެޖީ 
ސްޕީޑްފެރީގެ  
 ޚިދުމަތް ލިުބން 
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ތެރިކުރުން ޘަ  ކާ އް ތާއި ތަރިކަ ރަ ފަ  ޤާ
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އްޓުން    39  - ޕޮލިސީ   ހެ މެ އި ދެ ވަ ޤާފީ ކަންކަން ދިރު  ޘަ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

 ކުޑަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ސަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވާ އަލާކުރުމަށް އާއްމުންގެ ޝަޢުޤުވެރިކަން  -
 

         

 ޓާގެޓްތައް:
 ކުރިއަރައިގެން ދިއުން : ސަގާފީ ކަންކަނ39.1ްޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 
 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ކައުންސިލް
އަންހެނުންގެ  

 ކޮމެޓީ
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

:  39.1.1ޙަރަކާތް 
ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަށް 
 އަލުން ފަށައި ކުރިއަށް

 ގެންދިއުން 

: 39.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ސަގާފީ ކަންކަން 

 ކުރިއަރައިގެން

 ދިއުން
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ރިކަ    40  - ޕޮލިސީ   ދުރަތީ ތަ ، ޤު އި ހެއްޓުން   ތާރީޚީ ތަންތަނާ ކާތެރިކޮށް ދެމެ އް  ރަ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 
 ތަންތަނުގައި ހިމަނުއްވާފައިވޭ  ލ.މާވަށުގެ ަބއެއްތަންތަން ސަރުކާރުން ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ -
 ހުޅަނގު ފަރާތުގައި ކުޅިއެއް )ކިލާގަނޑު( އޮވޭރަށުގެ  -
ދެމެހެއްޓުމުގެ ހޭލުންތެރިކަން އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ކުޑަކަން ފާހަގަ   ތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް   -

 ކުރެވޭ
         

 ޓާގެޓްތައް:
 ރަގަޅަށް ެބލެހެއްޓުންތަންތަން  : ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވ40.1ާޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް މިނިސްޓްރީ

:  40.1.1ޙަރަކާތް 
ރަށުގެ ކުޅިއާއި ހިމާޔަތް  

އެހެނިހެން  ކުރެވިފައިވާ
ތަންތަނާއި ތަކެތި 

މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް 
 ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ

 މަސައްކަތް ކުރުން

: 40.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ޙިމާޔަތް  

ކުރެވިފައިވާ 
 ތަންތަން ރަގަޅަށް

 ބެލެހެއްޓުން 
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ލާކުރުން ް    41  - ޕޮލިސީ   ވައި އާ ވެހިބަސް ދިރު  ދި
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 
 ކުރެވޭ ޭބރުަބސްތަކާއި މަސްހުނިވަމުން ދާކަން ފާހަގަދިވެހިަބހާއި  -
 ކުޑަކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ ދިވެހިަބހަށް ސަމާލުކަން ދިނުން ސްކޫލް ކުދީންގެ މެދުގައި -

         

 ޓާގެޓްތައް:
 މަސްހުނި ވިޔަ ނުދިނުން : ދިވެހިަބހާއި ޭބރުަބސ41.1ްޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 
 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ސްކޫލް/
 މިނިސްޓްރީ

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

:  41.1.1 ޙަރަކާތް
  ދިވެހިަބހުގެ

 ނުވަތަ އެކެޑަމީނުވަތަ
 ގުޅިގެން އެހެންފަރާތަކާއި

 ކުދިންނަށް ސްކޫލް
  ހޭލުންތެރިކަމުގެ

 ހިންގުން ޕްރޮގްރާމެއް

: 41.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ދިވެހިަބހާއި  

 ޭބރުަބސް މަސްހުނި

 ވިޔަ ނުދިނުން
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ރުވުން  ވަރުކު މައެއް ކަށަ ވެރި މުޖުތަ  ވިލުން
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އްޓުވުން    42  - ޕޮލިސީ    ރަށް ގިރުން ހު
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 
 މާވަށުގެ އެކިހިސާބުތަކުން ރަށްގިރަމުންދޭ -
   މިހާހިސާަބށް ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ. ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް އަދި -

         

 ޓާގެޓްތައް:
 : ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުނ42.1ްޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 
 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް

: ގިރާ  42.1.1ޙަރަކާތް 
  ސަރަޙައްދުތަކުގައި

 ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
: ރަށްގިރުން 42.1

 ހުއްޓުވުން 
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މުގެ ސަބަބުން    43  - ޕޮލިސީ   ކަ އި އެ ތަކާ ލު މަށް އަންނަ ބަދަ ކުރާ އަސަރުތައް    މޫސު
ކުރުން   ކުޑަ

         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 
ދުއްވާ ތަކެތި ދުއްވުމަށާއި ހިނގާިބނގާވެ އުޅުމަށް ވަރަށް  ވާރޭވެހޭ މޫސުމުގައި ރަށުގެ އެކިހިސާުބތަކުގައި ފެންޮބޑުވެ -

 ޮބޑަށް ދަތިވޭ 
 މޫދަށް ފެން ދާގޮތަށް ހެދިފައިވޭސަރަޙައްދުތަކުގައި ކާނުހެދި  ރަށުތެރޭގައި ފެންޮބޑުވުން ހައްލު ކުރުމަށް ަބއެއް -
 ފާހަގަކުރެވޭ ލ.މާވަށުގެ އެކިދިމާތަކުން ވަރަށް ޮބޑަށް އުދައަރާކަން -

         

 ޓާގެޓްތައް:
 ހުއްޓުވުން  : ރަށުގައި ފެން ޮބޑުވުނ43.1ްޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް  

:  43.1.1ޙަރަކާތް 
ރަށުގެ ފެންޮބޑުވާ 

ތަކުގައި   ސަރަޙައްދު
 އިތުރު ކާނު ހެދުން 

: 43.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ރަށުގައި ފެން 

 ހުއްޓުވުން  ޮބޑުވުން
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ތަކަށް     44  - ޕޮލިސީ   ޔާރުވުން ކާރިސާ  ތައް
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 
 ރައްކާކުރެވިފައި ނުހުރެއެވެ. ކާރިސާއެއް ދިމާވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ބޭނުންކުރާނެ ސާމާނު ހޯދައި  -
ޙަރަކާތްތެރިވާނެ މީހުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ތަމްރީން  ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާ ގުޅިގެން، ކާރިސާތަކުގައި -

 ކުރެވިފައިވެއެވެ.
         

 ޓާގެޓްތައް:
   ޙާލަތްތަކުގައި ބޭނުން ކުރާނެ ސާމާނު އަަބދުވެސް ލިެބން ހުރުން : ކާރިސާއެއް ހިނގ44.1ާޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 
 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް މިނިސްޓްރީ

:  44.1.1ޙަރަކާތް 
ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް 
 ސެންޓާރ އާއި ގުޅިގެން
ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވެ  

ތިުބމަށް ޭބނުންވާ  
 ސާމާނު ހޯދުން

: 44.1ސްޓްރެޓެޖީ 
 ކާރިސާއެއް ހިނގާ

ޙާލަތްތަކުގައި 
ބޭނުން ކުރާނެ  

ސާމާނު އަަބދުވެސް 
   ހުރުންލިެބން 
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ތެރިކުރުން    45  - ޕޮލިސީ   ކާ އް ފަށާއި، ރުއްގަސް ރަ ޅި ގެ ހޭ  ރަށު
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 
 ސަަބުބން ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ރުއްގަސް މަދުވަމުންދެއެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ އެކިބޭނުންތަކަށް ރުއްގަސް ކެނޑަން ޖެހުމުގެ -
 ގިރަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.ރަށުގެ އެކިހިސާބުތަކުން  -
 ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ. މިހާހސާަބށް ރަށުގެ ހޭޅިފަށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ -

         

 ޓާގެޓްތައް:
 ވުން : ރަށުގެ ހޭޅިފަށް ރައްކާތެރ45.1ިޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

20 ކުރާފަރާތް  ތަންފީޒު
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ޖަމްޢިއްޔާތައް
ކައުންސިލް/އަންހެނުންގެ  

 ކޮމެޓީ
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

:  45.1.1ޙަރަކާތް 
ހޭޅިފަށުގައި 

 ރުއްގަސް އިންދުން

ސްޓްރެޓެޖީ 
45.1 :
ރަށުގެ 
ހޭޅިފަށް 
 ރައްކާތެރި

 ވުން

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް

:  45.1.2ޙަރަކާތް 
  އެންވައިރަމެންޓް

މިނިސްޓްރީއާއި 
ގުޅިގެން ހޭޅިފަށް 
ޙިމާޔަތް ކުރުމަ  

 ސާވޭކުރުން
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އި ކަނޑުގެ    46  - ޕޮލިސީ   ކަތަކާ ގެންވާ މުރަ އި ގެ ވަށަ ކޮށް    ރަށު ކާތެރި އް ރުން ރަ ދި
އްޓުން  ހެ މެ  ދެ

         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 
 ދިރުންތަކަށް އަސަރުކުރަމުން ދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ކުނީގެ ސަަބުބން ރަށާއި ރަށުގެ ވަށައިގެން ވާ މާޙައުލުގެ -

         

 ޓާގެޓްތައް:
 މުރަކަތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން  ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ   :46.1ޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 
 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް މިނިސްޓްރީ

:  46.1.1ޙަރަކާތް 
ރަށުން ކުނިޭބރުވާ  
 މިންވަރު މަދުކުރުން

ސްޓްރެޓެޖީ 
ރަށުގެ    :46.1

  ވަށައިގެންވާ

މުރަކަތަކާއި ކަނޑުގެ  
ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް 

 ދެމެހެއްޓުން 
  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް ޕޮލިސް 

:  46.1.2ޙަރަކާތް 
ގޮނޑުދޮށާއި 

ފަޅުތެރެއަށް ކުނިއެޅުން 
ކުނީގެ   ހުއްޓުވުން)

ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރަން 
 ފެށުން ( 
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ތީގެ ނަސްލު     47  - ޕޮލިސީ   ކެ ކުރުން ދިރޭތަ ތެރި ކާ އް  ރަ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 
 ކުރަމުން ދޭ ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ދޫންޏާއި ވެލާފަދަ ތަކެތި ހިފާ ޭބނުން -

         

 ޓާގެޓްތައް:
 ތަންފީޒުކުރުންރައްކާތެރި ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް  : ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލ47.1ުޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޕޮލިސް  ކައުންސިލް

:  47.1.1ޙަރަކާތް 
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު 
 ރައްކާތެރި ކުރުމަށް

ޤާނޫނުތަކާއި  ހެދިފައިވާ 
ޤަވާޢިދުތައް ޕޮލިހުންނާއި  
 ގުޅިގެން ތަންފީޒުކުރުން 

: 47.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު 

ކުރުމަށް  ރައްކާތެރި
ހެދިފައިވާ 

ޤާނޫނުތަކާއި  
ޤަވާޢިދުތައް  
 ތަންފީޒުކުރުން 
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ލްކުރުން    48  - ޕޮލިސީ    ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 
 ފޯރަމުންދެއެވެ. ދަގޫނއަހަރުގެ ހުރިހާ ދުވަސްތަކެއްގައިވެސް މަދިރީގެ އު -
ބަލިތަކުގެ ސަަބުބން ގަސްގަހާގެހިން ލިޭބ ނަފާ މަދުވަމުން   ތަފާތު ވައްތަރުގެ ކޫޑިއާއި ގަސްގަހާގެއްސަށްޖެހޭ އެކިއެކި -

 ކުރެވެއެވެ. ދާކަން ފާހަގަ
         

 ޓާގެޓްތައް:
 ަބލިޖައްސާ ސޫފި އިތުރުވުން ހުއްޓުވުން  މަދިރިފަދަ ނުރައްކާތެރި: 48.1ޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 
 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް މުއައްސަސާތައް 

:  48.1.1ޙަރަކާތް 
 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޕެސްޓް 

ކަމާގުޅޭ  
މުއައްސަސާތަކާއި  

ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާތައް  
 ހިންގުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
: މަދިރިފަދަ 48.1

 ނުރައްކާތެރި

ަބލިޖައްސާ ސޫފި 
އިތުރުވުން 
 ހުއްޓުވުން 
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މަކަން  ހަ ތީގެ ހަމަ  މިން

  



 ތަރައްޤީގެ ްޕލޭން  2022  - 2026  ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލް 

 

www.maavahcouncil.gov.mv info@maavahcouncil.gov.mv   :ް0718 680 960+ފޯނ 

 :
ފްޙާ

ޞަ
7

5
 

ތައް އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރާ އެކި     49  - ޕޮލިސީ   ތުކުރުން ފާ  ނައްތާލުން   ތަ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 
 ކުޑަކަމަށް ޤަޫބލުކުރެވެއެވެ.  އަންހެނަކަށްވީތި ކުރާ ތަފާތުތައް ކުރިއާ އަޅާަބލާއިރު ވަރަށް -

         

 ޓާގެޓްތައް:
 ތަފާތުތައް ނައްތާލުން  : އަންހެނަކަށްވީތި ކުރ49.1ާޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ކައުންސިލް
އަންހެނުންގެ  

 ކޮމެޓީ
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

:  49.1.1ޙަރަކާތް 
އަންހެނަކަށްވީތި ކުރާ  

 ތަފާތުކުރުންތައް
ނައްތާލުމަށް  

ހޭލުންތެރިކަމުގެ  
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

: 49.1ސްޓްރެޓެޖީ 
އަންހެނަކަށްވީތި  

ތަފާތުތައް   ކުރާ
 ނައްތާލުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޕޮލިސް  ކައުންސިލް

:  49.1.2ޙަރަކާތް 
  ހެދިފައިހުރި ޤާނޫނުތައް

 ތަންފީޒު ކުރުން
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ގޮތުން    50  - ޕޮލިސީ   ދި ޤްތިޞާ ތުންނާއި އި ހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް    ސިޔާސީ ގޮ އަން
ދިނުން  ދާ މަކަން ހޯ ހަ  ހަމަ

         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 
 މެދުގައި އެއްވެސް ތަފާތެއް ނޯވެއެވެ. ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދިގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ -

         

 ޓާގެޓްތައް:
 ޤަނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް ރަނގަޅުކުރުން : މިހާރު ހެދިފައިވ50.1ާޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 
 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ މަޖިލިސް ކައުންސިލް

:  50.1.1ޙަރަކާތް 
ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި  

 އިގްތިޞާދީގޮތުން
އަންހެނުންނާއި  

ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ  
ފުރުސަތުތަކެއް އޮތްކަން 

 މުޖުތަމައުގެ
އަންހެނުންނަށް  
އަންގައިދިނުމަށް  
ހޭލިންތެރިކަމުގެ  

 ޕޮރޮގޮރާމެއް ހިންގުން

: 50.1ސްޓްރެޓެޖީ 
މިހާރު ހެދިފައިވާ 

  ޤަނޫނުތަކާއި

ޤަވާއިދުތައް 
 ރަނގަޅުކުރުން
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އްޓުން  ހެ ދާރީ ކަންކަން ބެލެ މާއި އި ރު ދަނާކު ގުން ހަރު  ހިން
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ދަނާކުރުން    51  - ޕޮލިސީ   ގުން ހަރު ދާރީ ހިން  ކައުންސިލްގެ އި
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

 ހިނގަމުންދާ ކައުންސިލެއް   ލ.މާވަށު ކައުންސިލަކީ އަތޮޅުގެ ނިސްބަތުން ރަނގަޅަށް - 

 ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންވޭ   ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އިތުރުކައުންސިލްގެ އިދާރީ   - 

 މުވައްޒަފުން ބޭނުންވޭ  ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އިތުރު - 

 ނުލިބޭ  ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް  ކައުންސިލްގެ އިދާރީ  - 
         

 ޓާގެޓްތައް:
 އިތުރުކުރުން  : މުވައްޒަފުންގެ މުސާރ51.1ަޓާގެޓް 

 : މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުން 51.2ޓާގެޓް 

 : ވަޞީލަތްތައް އިތުރު ކުރުން 51.3ޓާގެޓް 
         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ކައުންސިލް 
  މަރުކަޒީ

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ސަރުކާރު 

:  51.1.1ޙަރަކާތް  
ސަރުކާރުން މުވައްޒަފުންގެ  

 އިތުރުކޮށްދިނުން  މުސާރަ

:  51.1ސްޓްރެޓެޖީ 
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ  

 އިތުރުކުރުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ މިނިސްޓްރީ  ކައުންސިލް 

:  51.2.1ޙަރަކާތް  
  އިތުރުކުރެވޭމުވައްޒަފުން 

ވަރުގެ ބަޖެޓެއް ސަރުކާރުން  
 ހަމަޖައްސައިދިނުން

:  51.2ސްޓްރެޓެޖީ 
މުވައްޒަފުން  
 އިތުރުކުރުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ މިނިސްޓްރީ  ކައުންސިލް 

:  51.3.1ޙަރަކާތް  
  ކައުންސިލްތައް ރަނގަޅަށް

ހިންގޭވަރު ބަޖެޓެއް  
ކައުސިލަށް ސަރުކާރުން  

 ހަމަޖައްސައިދިނުން

:  51.3ސްޓްރެޓެޖީ 
ވަޞީލަތްތައް އިތުރު  

 ކުރުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް  މިނިސްޓްރީ 

: ކައުންސިލް  51.4.1ޙަރަކާތް  
މިސްކިތުގައި   އިދާރާއާއި

ޑިޖިޓަލް ސިސްޓަމްއެއް  
 ޤާއިމްކުރުން 

:  51.4ސްޓްރެޓެޖީ 
  ކައުންސިލް އިދާރާއާއި

މިސްކިތުގައި ޑިޖިޓަލް  
 ހާޒިރީ ޤާއިމްވުން 
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ވާމީހުންގެ    52  - ޕޮލިސީ   ރު ދިންނާއި މަ ފަންވާ ކު އްޓުން   އަލަށް އު ހެ  ރެކޯޑު ބެލެ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 
 ރަނގަޅަށް ބެލަހައްޓަމުން ގެންދޭ  އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު   -
ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ގެމެން މޮޑިއުލް ތެރެއިން ބަލަހައްޓަން  ސަރުކާރުން   އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު   -

 ފަށާފައި 
         

 ޓާގެޓްތައް:
 ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން   އަލަށް އުފަންވާ   :52.1ޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް ޞިއްޙީމަރުކަޒު 

:  52.1.1ޙަރަކާތް 
ކައުންސިލް އިދާރާއިން 

މިހާރުވެސް  
 ބަލަހައްޓަމުން

ގޭންދާގޮތަށް އަލަށް  
އުފަންވާ ކުދިންނާއި  
މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު  

 ބަލަހައްޓަމުން
 ގެންދިއުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
  އަލަށް އުފަންވާ   :52.1

ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ  
ރެކޯޑު ބަލަހައްޓަމުން  

 ގެންދިއުން 
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އްޓުން    53  - ޕޮލިސީ   ހެ  ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 
 ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެވޭ ރަށުގެ ތަފާސްހިސާުބ ނަގައި     -

         

 ޓާގެޓްތައް:
 ނަގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން ރަށުގެ ތަފާސްހިސާުބ   :53.1ޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް  

:  53.1.1ޙަރަކާތް 
ކައުންސިލް އިދާރާއިން 

މިހާރުވެސް  
 ބަލަހައްޓަމުން

ގޭންދާގޮތަށް ރަށުގެ  
ތަފާސްހިސާުބ ނަގައި 

ބަލަހައްޓަމުން  
 ގެންދިއުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
ރަށުގެ    :53.1

ނަގައި   ތަފާސްހިސާުބ
ބަލަހައްޓަމުން  

 ގެންދިއުން 
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ކާއި    54  - ޕޮލިސީ   އްދަތަ ހެއްޓުން   ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހު އި ބެލެ ރުމާ ކު ޓްރީތައް ދޫ  ރަޖިސް
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 
 ބަލަހައްޓަމުން ގެންދޭ  ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކޮށް   -
 ނަގަމުން ނުގެންދޭ ފީއެއް  ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތަކަށް   -

         

 ޓާގެޓްތައް:
 ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތަކުން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީއެއް ލިިބގެން ދިއުން  ކައުންސިލުން ދޫކުރާ   :54.1ޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 
 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް މިނިސްޓްރީ

:  54.1.1ޙަރަކާތް 
 ކައުންސިލުން ދޫކުރާ

ހުއްދަތަކާއި 
ރަޖިސްޓަރީތަކުން 

ކައުންސިލަށް ފީއެއް 
 ނެގުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
ކައުންސިލުން    :54.1
ހުއްދަތަކާއި  ދޫކުރާ

ރަޖިސްޓްރީތަކުން 
ކައުންސިލަށް 

އާމްދަނީއެއް ލިިބގެން  
 ދިއުން

  



 ތަރައްޤީގެ ްޕލޭން  2022  - 2026  ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލް 

 

www.maavahcouncil.gov.mv info@maavahcouncil.gov.mv   :ް0718 680 960+ފޯނ 

 :
ފްޙާ

ޞަ
8

2
 

މާއި    55  - ޕޮލިސީ   ފުކުރު އް އަރުޝީ ތަ ޔުންތައް    ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުން ޔެކި ޤަދީމީ ލި
އްޓުން  ހެ  ބެލެ

         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 
ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން  ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް އެކަށީގެންވާ  މިހާހިސާަބށް ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި   -

 ނުގެންދެވޭ 
 ކުރެވިފައިނުވޭ އަދި މިހާހިސާަބށް ރަށުގައި އާއްމު ލައިްބރަރީއެއް ޤާއިމް -

         

 ޓާގެޓްތައް:
 ބެލެހެއްޓުން  ޚިދުމަތް ފަށައި ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކޮށް އަދި ގަދީމީ ލިޔުންތައް : ރަށުގައި ލައިްބރަރީގ55.1ެޓާގެޓް 

         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް ސްކޫލް

:  55.1.1ޙަރަކާތް 
ޕަްބލިކް ލައިްބރަރީގެ 
 ޚިދުމަތިގެ ތެރެއިން
ރަސްމީލިޔުންތައް 

އަރުޝީފުކޮށް އަދި 
ޤަދީމީ ލިޔުންތައް 

 ގެންދިއުން  ބަލަހައްޓަމުން

: 55.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ރަށުގައި 

ލައިްބރަރީގެ 
ފަށައި  ޚިދުމަތް

ރަސްމީ ލިޔުންތައް  
އަރުޝީފުކޮށް އަދި 
ގަދީމީ ލިޔުންތައް 

 ބެލެހެއްޓުން 
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ތުންނަށް ކައުންސިލުން     56  - ޕޮލިސީ   ޔި ރުކޮށްދޭ ރައް ޅު    ފޯ ވަރު ރަނގަ ކުގެ ފެން ތަ ތް މަ ދު ޚި
 ކުރުން 

         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

 އޮންލައިންކޮށް ދެވެމުން ނުދޭ  ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް - 

 ގޮތެއްގައި ހިފަމުން ގެންދެވެއެވެ.އެކަށީގެންވާ  ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މީސްމީޑިއާގެ ބޭނުން - 

 ނެތުން  ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކުގައި ކައުންސިލް ތަމްސީލް ކުރާނެ ފަރާތެއް - 
         

 ޓާގެޓްތައް:
 ޚިދުމަތްތައް ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް އޮންލައިންކޮށް ދިނުން  : ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދ56.1ޭޓާގެޓް 

 ކައުންސިލް ތަމްސީލް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެހިގެން ދިއުން މައްސަލަތަކުގައި: ޤާނޫނީ 56.2ޓާގެޓް 
         

  ތަންފީޒުކުރުމަށް

ބައިވެރިވާ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ތަންފީޒު

20 ކުރާފަރާތް 
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ  ޙަރަކާތް 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް   

: އެހެން  56.1.1ޙަރަކާތް  
އޮފީސްތަކުން ތަޖުރިބާ  

ޓްރެއިނިންގެ   ހޯދުމާއި
ތެރެއިން މުވައްޒަފުން  

 ތަމްރީންކުރުން 

:  56.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ  

 ޚިދުމަތްތައް ޒަމާނާ
އެއްގޮތަށް އޮންލައިންކޮށް  

 ދިނުން 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް   

:  56.1.2ޙަރަކާތް  
  އޮންލައިންކޮށް ދެވެން ހުރި

ޚިދުމަތްތައް ދެނެގަނެ  
 އެޚިދުމަތްތައް ދިނުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް   

:  56.2.1ޙަރަކާތް  
ްޕރޮފެސަނަލް  

 ހޯދުން  ކޮންސަލްޓެންޓެއް

: ޤާނޫނީ  56.2ސްޓްރެޓެޖީ 
މައްސަލަތަކުގައި ކައުންސިލް  

ކުރާނެ ފަރާތެއް   ތަމްސީލް
 ހަމަޖެހިގެން ދިއުން 
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ޓަރިންގ   މްވަރކް މޮނި  ފްރޭ
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އްޤީގެ ޕްލޭން މޮނިޓަރކުރުން   ތަރަ
 

ކަނޑައަޅާފައިވާ   2025އިން    2021 ހިންގުމަށް  ހިމެނޭ ހަރަކާތްތައް  ޕްލޭންގައި  ތަރައްޤީގެ  ކުރުމަށް  ނިޔަލަށް 
މިގޮތުން   ކަމެކެވެ.ޓާގެޓްތައް ހާސިލުކުރެވޭ މިންވަރު މޮނިޓަރކުރުމާއި އިވެލުއޭޓްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ  

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއާއި ފައިނަލް   ،އަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހިނގަމުންދާގޮތް ބެލުމާއި
 ރިވިއު ހެދުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މިންގަނޑުތަކާއި ޓާގެޓްތައް ހިމެނޭ ފްރޭމް ވޯކް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 
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ވަރު ބަލާނޭ   ލްވާ މިން ތައް ހާސި ވަރު އަދި ލަނޑުދަނޑި ރެވޭ މިން ޒުކު ފީ އްޤީގެ ޕްލޭން ތަން ތަރަ
 މިންގަނޑު 
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  ޒިންމާވާ

ސެކްޝަން /  
 ފަރާތް 

 މޮނިޓަރކުރާ ތާރީޚު 
 ޓާގެޓްތައް  މިހާރުގެ ހާލަތު )ބޭސްލައިން( 

20
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

 ގާއިމުކުރުން   ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް      :1ޮޕލިސީ 

 ✓         ކައުންސިލް 

ރައްޔިތުންނަށް ސާފުބޯފެން  
ވާރާފެން ރައްކާކޮށް   ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެގޮތަށް  
ނިޒާމް ޤާއިމް   ހަމަޖެހިފައިވޭ / ފެނުގެ
ވަނަ    2020ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

  އަހަރު ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ /

ގޭގޭގައި ވާރޭފެން ރައްކާކޮށްގެން  
   ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދޭ /

: ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ 1.1ޓާގެޓް 
  ސާފުބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ  
 ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުން 

 ފެނަކަ /  
  މިނިސްޓްރީ، 
 ކައުންސިލް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

: ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ 1.2ޓާގެޓް 
  ސާފުބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

  މީހުން ދިރިއުޅޭ  ނިޒާމުގެ ތެރެއިން

ބައެއް ގެތަކަށް ފެން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ  
 ގޮތެއް ހަމަޖެހިގެން ދިއުން 

 ހޯދައިދިނުން  ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް      :2ޮޕލިސީ 

 ފެނަކަ /  
  މިނިސްޓްރީ، 
 ކައުންސިލް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި  
ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް އަދި   ނަމަވެސް

ލިބޭން ނުފަށާ / މިހާރު ނަޖިސްފެން 
ގެންދަނީ ގޯތިތެރެއަށް /    ހިންދަމުން

ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މައްސަލައަކީ  
ރައްޔިތުންނަށް    އެކަމުގެ ސަބަބުން

 ދާ ކަމެއް  ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވަމުން  

: ގޯތިތެރެއަށް ނަޖިސް  2.1ޓާގެޓް 
 ފެން ހިންދުން ނިމުމަކަށް އައުން 

 ކަރަންޓާއި ހަކަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  ދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި      :3ޮޕލިސީ 

 ކައުންސިލް/ 
 ފެނަކަ /  
 މިނިސްޓްރީ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ކަރަންޓުގެ  ސައުވީސް ގަޑިރު 
ހަކަތައަށް   ޚިދުމަތް ލިބެމުންދޭ /

ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން ކުރަންޖެހޭ  
ކަރަންޓް    ޚަރަދު ވަރަށް ބޮޑު / އަވިން

 އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި 

: ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން 3.1ޓާގެޓް 
  ކަރަންޓަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު 

 ކުޑަވުން 

 ގާއިމްކުރުން   އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް      :4ޮޕލިސީ 
 ކައުންސިލް/ 

އަންހެނުންގެ  
 ކޮމެޓީ /  
 ރައްޔިތުން 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ކުނިމެނޭޖް ކުރުމަށް ކުނިކޮށްޓެއް  
ކުރެވިފައި / ކުނިކޮށީގެ   ޤާއިމް

ޚިދުމަތް އަދި ވަނީ ނުފެށި / ބައެއް 
އަތިރިމައްޗަށް   ފަރާތްތަކުން

 ކުނިއަޅަމުން ގެންދޭ 

: ކުނިކޮށީގެ ޚިދުމަތް  4.1ޓާގެޓް 
 ދޭން ފެށުން 

ކައުންސިލް /  
 މިނިސްޓްރީ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

: ކުނިކޮށްޓަށް ޖަމާކުރާ  4.2ޓާގެޓް 
ފަހިވެގެން   ކުރި މެނޭޖްކުރެވޭނެގޮތް

 ދިއުން 
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 ބެލެހެއްޓުން މަުގހެދުމާއި މަުގތައް މަރާމާތުކޮށް       :5ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް /  
 މިނިސްޓްރީ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

މަުގތައް ަވރަށް ބޮޑަށް އަޑިުގޑަން ެވފައި 
ސަބަބުން ތަކެތި ދުއްވުމަށް ވަރަށް  ވުމުެގ

  ބޮޑަށް ދަތިޭވ / ާވރޭ ެވހިއްޖެނަމަ

މަުގތަކުގައި ފެްނބޮޑުޭވ / މަުގތައް ހަދައި 
  މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓެމުން ުނދޭ

މަުގތައް އަޑިކުޑަން ނެތް  : 5.1ޓާެގޓް 
މަުގތަކެއްެގ ޮގތުގައި    ދުއްާވލަން ފަސޭހަ

 ބޭއްުވން 

މިނިސްޓްރީ / 
 ކައުންސިލް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

: މަުގތަކުގައި ދުއްާވ  5.2ޓާެގޓް 
 އުނދުތައް ފަސޭހަކަމާއެކު

 ދުއްާވލެޭވނެފަދަ މަުގތަކަކަށްުވން 

 ހަދައި ބެލެހެއްޓުން  ޓާރމިނަލް ފަދަ ތަްނތަންބަނދަރާއި، ފާލާމާއި ފެރީ       :6ޕޮލިސީ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ކައުންސިލް /

ބަނދަރު ހެދި ބަނދަރުެގ ފަސޭހަކަން  
ލިބެމުންދޭ /   ރައްޔިތުްނނަށް

ފެރީޓާމިނަލްއެއް ޤާއިމްކުރެިވފައި އަދި  
ޤާއިމް ކުރެިވފައި  ނެތް / ފާލަމެއް އަދި

 ނެތް

ސަރަޙައްދުަގއި : ބަނދަރު 6.1ޓާެގޓް 
ޚިދުމަތް   ފެރީޓާމިނަލެއް ޤާއިމް ކުރެިވ

 ދޭން ފެށުން 

 ކައުންސިލް / 
 އިްނެވސްޓަރ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

: މަސްވެރިްނނަށް 6.2ޓާެގޓް 
  ބަނދަރުން އައިސް ލިބޭެނޮގތް ލިބިެގން

 ދިއުން 

 ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން      :7ޕޮލިސީ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް 

  ޤަބުރުސްތާނު ާވޮގތެއްަގއި އެކަށީެގން
  އަދި. / ުނެގންދެެވއެެވ ސާފުކުރެުވން
 ކަރަންޓުގެ  ޤަބުރުސްތާނަށް މިހާހިސާބަށް

. / ފޯރުކޮށްދެިވފައިުނވެއެެވ ޚިދުމަތް
 ބެލެހެއްޓޭނެ ސާފުކޮށް ޤަބުރުސްތާނު

 ޤާއިމްކުރެިވފައި  ނިޒާމެއް ރަނަގޅު
 .ނުެވއެެވ

ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށް : 7.1ޓާެގޓް 
  ބެލެހެއްޓޭނެ ރަނަގޅު ނިޒާމެއް

 ޤާއިމްެވެގން ދިއުން 

ކައުންސިލް /  
 މިނިސްޓްރީ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

: ޤަބުރުސްތާނަށް 7.2ޓާެގޓް 
  ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެިވ

 އަލިކުރެޭވނެ ޮގތް ހަމަޖެހިެގން ދިއުން 

 ބެލެހެއްޓުންމިސްކިތްތައް       :8ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް /  
 ދަރުމަެވރިން 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 މިސްކިތްތައް ޮގތެއްގައި ާވ އެކަށީެގން
/  ެގންދެޭވ ބަލަހައްޓަމުން ސާފުކޮށް

 މިސްކިތްެވސްަވނީ  3 ހުރި މާަވށުގައި.ލ
.  ތަރައްޤީކުރެިވފައެެވ ފެްނަވރަށް ޒަމާނީ
 .ކުރެިވފައެެވ އެސީ އަދި

މިސްކިތްތަކުގައިހުރި  : 8.1ޓާެގޓް 
 ކުރުުވމުން ދިއުން  މަރާމާތުތައް ފުރިހަމަ

 ބެލެހެއްޓުން  ރަށުތެރެއާއި ރަށުެގ މަުގތައް ސާފުތާހިރުކޮށް      :9ޕޮލިސީ 

އަންހެުނންެގ  
ކޮމެޓީ / 
 ކައުންސިލް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  އެކަށީެގންާވ ޮގތެއްަގއި އިޖްތިމާޢީ

ސަރަޙައްދުތައް ކުނިކަހައި ސާފުކޮށް  
 ބަލަހައްޓަމުން ނުެގންދެޭވ / ރަށުެގ

 މަުގތަށް ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ެގންދޭ 

: ރަށުތެރެއާއި ރަށުެގ  9.1ޓާެގޓް 
  މަުގތަށް ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް

 ބެލެހެއްޓެމުން ދިއުން 

 ކައުންސިލް /  
 ޕޮލިސް

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

: މަުގތަކާ ގުޅޭޮގތުން  9.2ޓާެގޓް 
ތަންފީޒު   ޤަާވޢިދުތައްހެދިފައި ހުްނނަ 

 ކުރުން 
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 ބެލެހެއްޓުން  : މަގުދިއްލ10ާޮޕލިސީ 

  މިނިސްޓްރީ،ކައުންސިލް 

 ކައުންސިލް/ފެނަކަ  /
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  ނެތުމުގެ މަގުބައްތިޖެހިފައި
  ގަޑީގައި ރޭގަނޑު ސަބަބުން

  އުޅުމަށާއި ހިނގާބިނގާވެ
  ހެދުމަށް ދުއްވާ   ތަކެތި

   ފޯރަމުންދޭ  ދަތިކަން
  

 އަލިކުރުމަށް  މަގުތައް: 10.1 ޓާގެޓް
 ޖެހުން  މަގުބައްތި

 ބެލެހެއްޓުން މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމުކޮށް އިޖްތިމާޢީ   :11ޮޕލިސީ 

ކައުންސިލް /  
 މިނިސްޓްރީ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމް  
ޒުވާނުންގެ   ކުރެވިފައިވޭ /

މަރުކަޒު އެކަށީގެންވާ  
ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން  

 ނުގެންދެވޭ 

: ރަށުގައި ޤާއިމް  11.1ޓާގެޓް 
  ކުރެވިފައިވާ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި  
 ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން 

މިނިސްޓްރީ /  
 ކައުންސިލް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ޒުވާނުންގެ  : 11.2ޓާގެޓް 
މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި  

 ދިއުން   ހަމަޖެހިގެން

މިނިސްޓްރީ /  
 ކައުންސިލް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

: އިޖްތިމާޢީ  11.3ޓާގެޓް 
  ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް

އެކަން ފަސޭހަކަމާއެކު ހަމަޖެހިގެން  
 ދިއުން 

 ބިންތަކާއި ާޕކުތައް ބެލެހެއްޓުން ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި  ކުޅިވަރު ކުޅޭ    :12ޮޕލިސީ 

 މިނިސްޓްރީ، 
 ކައުންސިލް /  
 އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  2 ދަނޑަކާއި ފުޓްސަލް 
  ފުޓްބޯޅަ  ، ބަށިކޯޓް ، ވޮލީކޯޓް
 ޤާއިމް  ދަނޑު

 އާއްމު. / ކުރެވިފައިވެއެވެ
  މަސައްކަތް ހެދުމުގެ ާޕކެއް
  ބޮޑުބައި ާޕކުގެ ފެށި

  ކުޅިވަރު   . / ނިމިފައިވެއެވެ
  ދަނޑުތަކާއި  ޢާންމު ކުޅޭ

  ާޕކުތައް ބިންތަކާއި
  ޚާޢްޞަ  ބެލެހެއްޓުމަށް
  މުވައްޒަފަކު

 .ހަމަޖެހިފައިނުވެއެވެ

: އާޢްމު ދަނޑުތަކާއި  12.1ޓާގެޓް 
ބެލެހެއްޓެމުން   ކުޅިވަރު ކުޅޭތަންތަން

 ދިއުން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް    :13ޮޕލިސީ 

ކައުންސިލް /  
 މިނިސްޓްރީ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

މުނިފޫހިފިލުވުމާ ބެހޭ  
  ޚިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާ

 ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށް ނުދެވޭ 

: ޒުވާނުންގެ  13.1ޓާގެޓް 
މަރުކަޒުތައް ރަނގަޅަށް  

 ގެންދިއުން   ބަލަހައްޓަމުން
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 ލައިބްރަރީ ހިންގުން  ރަށުގެ    :14ޮޕލިސީ 

 ކައުންސިލް /  
 ސްކޫލް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

އާއްމު ލައިބްރަރީއެއް ޤާއިމް 
ނެތް /    ކުރެވިފައި އަދި

ލ.މާވަށު ސްކޫލް އާއި 
ގުޅިގެން ލ.މާވަށު ސްކޫލް  

 ގޯތިތެރޭގައި ޢާއްމު

ލައިބްރަރީއެއް ޤާއިމް  
ކުރުމަށް ކައުންސިލުން  
މަސައްކަތް ކުރަމުން  

   އެބަގެންދޭ

ޢާއްމު  : ރަށުގައި  14.1ޓާގެޓް 
  ލައިބްރަރީއެއް ޤާއިމްވެ އެތަނުގެ 

ޚިދުމަތް އާއްމުންނަށް ލިބެމުން  
 ދިއުން 

 ކައުންސިލް / 
 ސްކޫލް  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

: ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް 14.2ޓާގެޓް 
 ފެށުން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން  އެހީތެރިކަންހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ، އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ  ގޭތެރޭގައި    :15ޮޕލިސީ 

 މިނިސްޓްރީ، 
 ކައުންސިލް /  

 ސްކޫލް 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއާއި  
އެހީތެރިކަމާއެކު   ޮޕލިހުންގެ

ގޭތެރޭގައި ހިނގާ  
އަނިޔާތަކަށް ފިޔަވަޅު  

 އަޅަމުން ގެންދެވޭ 

: ގޭތެރޭގައި ހިނގާ  15.1ޓާގެޓް 
  އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމާއި އަނިޔާދޭ

ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އާޢްމުންގެ  
 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވެގެން ދިއުން 

އެހީތެރިވެދީ އެ މީހުން   ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް  ކުޑަ    :16ޮޕލިސީ 
 ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން 

ކައުންސިލް /  
 އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ 

        ✓ 

ކުޑަ      އަދި މިހާހިސާބަށް
ޢުމުރުން   ކުދިންނާއި

ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި  
ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ  

އެހީތެރިވެދީ އެ   މީހުންނަށް
މީހުން ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް  

ޤާއިމްކުރެވިގެން  
 ނުގެންދެވޭ  ބެލެހެއްޓެމުން

ކުޑަ ކުދިންނާއި      :16.1ޓާގެޓް 
މީހުންނަށާއި   ން ދުވަސްވީޢުމުރު

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ  
  ދަފްތަރެއް ޤާއިމް ކުރެވި

އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ މީހުންގެ  
   މަޢުލޫމާތު ދެނެގަތުން

 ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން  ކަށުކަމާކެމީގެ    :17ޮޕލިސީ 

 މިނިސްޓްރީ، 
ކައުންސިލް /  
 ދަރުމަވެރިން 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް  
ރަނގަޅަށް   ރަށުފެންވަރުގައި

ކުރެވެމުން ގެންދެވޭ /  
އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަކަށް  
  ޖަމާޢަތްތެރިން ނެތް /

ޖަމާޢަތްތެރިންނަށް ތަމްރީން  
ދިނުމުގައި ދަތިތަކެއް  

 އެބަހުރި

: ކަށުކަމާކެމީގެ  17.1ޓާގެޓް 
  ކަންތައް ކުރުމަށް ތިބޭ

  ޖަމާޢަތްތެރިންނަކީ ޒަމާނަށް 
ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށް ވުން އަދި  

ޢަދަދަކަށް    އެކަށީގެންވާ
 ޖަމާޢަތްތެރިން އަބަދުވެސް ތިބުން 
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 ރޫޙު އާލާކުރުން   އިޖްތިމާޢީ   :18ޮޕލިސީ 

/    ކައުންސިލް

 ޖަމްޢިއްޔާތައް
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  އަލާކުރުމަށް އިޖްތިމަޢީރޫހު
  ވަރަކަށް  އެކަށީގެންވާ
  ބާއްވަމުން މުބާރާތްތައް
  ޖަމްޢިއްޔާތައް/  ނުގެންދެވޭ 
  މިނިވަންކަމާއެކު  އަމިއްލަ
  ވަޞީލަތްތައް އުޅެވޭނެ
   މަދުވުން 

އެކަށީގެންވާ  : 18.1 ޓާގެޓް
ވަރަކަށް މުބާރާތްތައް  

 ބޭއްވުން 

ކައުންސިލް /  
 ޖަމްޢިއްޔާތައް

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

:  18.2ޓާގެޓް 
ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަމިއްލަ  

 ބިން ލިބުން 

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

ޮޕލިސް /  
  ކައުންސިލް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ލ.މާވަށުގައި ޮޕލިހުންގެ  
ޚިދުމަތް ލިބެމުންދޭ  

އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި،    /
އެއްޗެތި  އިންޖީނުނުލާ 

ޤާނޫނާ   ކަންކަން ދުއްވުމުގެ 
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން  
އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް  

 ނުގެންދޭ  ބަލަހައްޓަމުން

އިންޖީނުލީ     :19.1ޓާގެޓް 
 އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ

 އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން 

ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ  
  ގޮތުގެމަތިން އެކަށީގެންވާ

ގޮތަކަށް ބަލަހައްޓަމުން  
 ގެންދެވުން 

މާރުކޭޓުތަކުގެ   ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ޢާންމު ފިހާރަތަކާއި    :20ޮޕލިސީ 
 ބެލެހެއްޓުން  ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް

 މިނިސްޓްރީ، 
   ކައުންސިލް /

 ޞިއްޙީމަރުކަޒު/ 
 ޮޕލިސް

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި  

ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި  
ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ޢާންމު  

ކަންކަން   މާރުކޭޓުތަކުގެ
ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  

މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް  
ދަތިތައް    ބެލެހެއްޓުމުގައި

 އެބަހުރި

: ލ.މާވަށުގައި  20.1ޓާގެޓް 
ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކަކީ  

ހިންގާ   ޤަވާޢިދަށް  ޤާނޫނާއި
 ތަންތަން ކަމުގައި ވުން 

 ހަރަކާތްތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުން  ގޭންގު    :21ޮޕލިސީ 

 ޮޕލިސް /  
 ކައުންސިލް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި،    
ހިތްވަރުދޭ    ހަރުކަށި ފިކުރަށް

ހަރަކާތްތައް ކޮންމެވެސް  
 ހިންގަމުންދޭ ވަރަކަށް 

: ގޭންގު  21.1ޓާގެޓް 
ޙަރަކާތް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ  

 ދިއުން   މަދުވެގެން
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 އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން  ރަށުގެ އަމަން    :22ޮޕލިސީ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޮޕލިސް / ކައުންސިލް 

  ރަށުގައި  ޚިދުމަތް ޮޕލިހުންގެ 
  ކުރެވިފައިވޭ ޤާއިމް

  އަމަން ރަށުގެ   /
  ނެގެހެއްޓުމުގެ އަމާންކަން
  އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް
  ގޮތެއްގައި

  ޮޕލިސްސްޓޭޝަނުން
/    ނުގެންދޭ ބަލަހައްޓަމުން

  މީހުންނާއި ކުއްކުރާ
  ކުއްތައް  ކުރާ އެމީހުން

  ނެތުން ދެނެގެނެވޭނެގޮތެއް
 
  

ރަށުގެ އަމަން     :22.1ޓާގެޓް 
 އަމާންކަން ޤާއިމްވުން 

ކައުންސިލް /  
 މިނިސްޓްރީ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

: ކުއްކުރާ މީހުންނާއި  22.2ޓާގެޓް 
ދެނެގެނެވޭނެ    އެމީހުން ކުރާ ކުއްތައް
 ނިޒާމެއް ޤާއިމްވުން 

 ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.  ރަނގަޅު ްޕރީ    :23ޮޕލިސީ 

ކައުންސިލް /  
 ޖަމްޢިއްޔާތައް

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  ހިންގުމަށް   ްޕރީސްކޫލް
  ޚަރަދުގައި ރައްޔިތުންގެ 
  ޤާއިމްކުރެވިފައިވޭ  ޢިމާރާތެއް

  ޖަމްޢިއްޔާއަކާއި އަމިއްކަ /
  ްޕރީސްކޫލްގެ  ގުޅިގެން 
/    ގެންދެވޭ ދެމުން  ޚީދުމަތް
  ްޕރީސްކޫލްގެ މިވަގުތު 

  ހުއްޓިފައި ޚިދުމަތްވަނީ

ރަނގަޅު ްޕރީ     :23.1ޓާގެޓް 
ލިބިގެން   ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ރަށުން

   ދިއުން

 ތަޢުލީމް އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން މީހުންގެ  ބޮޑެތި   :24ޮޕލިސީ 

/    ކައުންސިލް

 އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް    
އަދި ފަންނީ ފެންވަރު  

މަތިކުރުމުގެ ްޕރޮގްރާމްތައް  
އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި  
 ހިންގަމުން ނުގެންދެވޭ 

ބޮޑެތި މީހުންގެ    : 24.1 ޓާގެޓް
ފަންނީ ފެންވަރު  ތަޢުލީމް އަދި 

 މަތިވުން 

ކައުންސިލް/އަންހެނުންގެ  
ކޮމެޓީ /  

 ޖަމްޢިއްޔާތައް/ސްކޫލް 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

: ދީނީ ޢިލްމު  24.2ޓާގެޓް 
 މުޖުތަމަޢުގައި ފުޅާވެގެން ދިއުން 
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 ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން   ދަރިވަރުންނަށް    :25ޮޕލިސީ 

 ސްކޫލް /  
 ކައުންސިލް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ސްކޫލް ނިޒާމްގެ ތެރެއިން  
ދަރިވަރުންނަށް     ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް  
  ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ްޕރޮގްރާމް

 ހިންގަމުން ގެންދެވޭ 

ސްކޫލް ނިމޭއިރު     :25.1ޓާގެޓް 
  ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ

 ހުނަރުތައް ދަސްވެފައި ތިބުން 

އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިްޕ   ސްކައުޓް، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ގައިޑް،     :26ޮޕލިސީ 
 ދަސްކޮށްދިނުން 

ކައުންސިލް /  
 ސްކޫލް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑް ފަދަ     
ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް  

އަޚްލާޤާއި،  ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި 
ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިްޕ  

ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ްޕރޮގްރާމްތައް  
އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހިންގަމުން  

ގެންދެވޭ / ގައިޑް، ސްކައުޓް،  
ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް  

މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި  
އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިްޕ  
ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ްޕރޮގްރާމްތައް  

ކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހިންގުމަށް  އެ
  ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް މަދުވުން

: ގައިޑް، ސްކައުޓް،  26.1ޓާގެޓް 
ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް  

މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި  
އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިްޕ  
ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ްޕރޮގްރާމްތައް  
ށް  އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހިންގުމަ

ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްވެފައި  
 ހުރުން 

 ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާއިދިނުން  ދިރިއުޅުމުގެ     :27ޮޕލިސީ 

 ސްކޫލް / 
 ކައުންސިލް  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ސްކޫލް ނިޒާމްގެ ތެރެއިން  
ދިރިއުޅުމުގެ      ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން  
ްޕރޮގްރާމް   އުނގަންނާއިދިނުމުގެ
 ހިންގަމުން ގެންދެވޭ 

ލ.މާވަށު ސްކޫލް      :27.1ޓާގެޓް 
ދިރިއުޅުމުގެ   ނިންމާ ކުދިންނަކީ

ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން  
އުނގެނިގެން ތިބި ދަރިވަރުން  

 ކަމުގައި ވުން  ތަކެއް

ޞިއްޙީމަރުކަޒު   
 ކައުންސިލް  /

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ފަރުވާ  އަސާސީ ޞިއްޙީ   
ހެލްތްކެއަރ( އާއި   )ްޕރައިމަރީ

ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ  
އެކަށީގެންވާ    އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް

 ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ 

އަސާސީ ޞިއްޙީ     :28.1ޓާގެޓް 
ހެލްތްކެއަރ(   ފަރުވާ )ްޕރައިމަރީ

އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ  
  މައުލޫމާތު ލިބިފައިތިބި

 ތެއްކަމުގައި ވުން ރައްޔި
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ރައްކާތެރިކުރުވާ، ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ،    ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ހާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމުގެ     :29ޮޕލިސީ 
 އާބާދީ އެއް އުފެއްދުން 

މިނިސްޓްރީ /  
 ކައުންސިލް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތަކަށްއެދި ކަސްރަތު 
އެކަށީގެންވާ ވަރަކަށް އުޅޭ  ކުރާމީހުން

އައުޓްޑޯ ޖިމްއެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް  /
ކަނޑައެޅި ޖިމް އެޅުމުގެ  ބިމެއް

މަސައްކަތް ފެށިފައި / ކުޅިވަރު  
  ކުޅޭނެ ދަނޑުބިންތައް

 ޤާއިމްކުރެވިފައިވޭ 

: ކަސްރަތު ކުރެވޭނެ  29.1ޓާގެޓް 
 ތަންތަން ޤާއިމް ކުރުން 

ކައުންސިލް /  
 މިނިސްޓްރީ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

: ނުކުމެ ހިންހަމަ  29.2ޓާގެޓް 
  ޖައްސައިލައި ހެދުމަށް ބޭނުންވާ

 ާޕކުފަދަ ތަންތަން ޤާއިމް ކުރުން 

 އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުންްް ދުންފަތާއި    :30ޮޕލިސީ 

ޞިއްޙީމަރުކަޒު   
 ކައުންސިލް  /

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި  
ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ މީހުންގެ 

ގިނަޢަދަދަކަށް މާވަށުގައިވެސް  
ދުންފަތާއި    އުޅެމުން ގެންދޭ    / 

އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ  
ކާނާ ބޭނުން ކުރާ މީހުންނަށް ދިމާމާ 
ޞިއްޙި ގެއްލުމާ މެދު އާޢްމުންގެ  

ސަމާލުކަން ކުޑަކަމަށް ފާހަގަ  
  ކުރެވޭ

ދުންފަތާއި އެނަރޖީ     :30.1ޓާގެޓް 
ކާނާ ބޭނުން   ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ

ކުރާ މީހުންނަށް ދިމާމާ ޞިއްޙި  
  ދު އާޢްމުން ހޭލުންތެރިގެއްލުމާ މެ

 ވުން 

 ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން  ޑެންގީ އާއި   :31ޮޕލިސީ 

   ކައުންސިލް /

 ޞިއްޙީމަރުކަޒު 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  ބަލިތައް ޖެހޭ ސަބަބުން މަދިރީގެ 
  ، ނަމަވެސް މަދު އާއްމުގޮތެއްގައި

  ރަށުތެރޭގައި  އިރެއްގައިވެސް ހުރިހާ
  ވަރަށް   އުނދަގޫ މަދިރީގެ 

 . ބޮޑުވެފައިވެއެވެ

: މަދިރި އުފެދޭ  31.1ޓާގެޓް 
ތަންތަން މަދުކޮށް ރަށުން މަދިރި  

 ކުރުން  މަދު

 މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުން    :32ޮޕލިސީ 
 ކައުންސިލް/ 
  ޮޕލިސް /

  ޞިއްޙީމަރުކަޒު 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 އެވިއްކާ  ބޭނުންކޮށް ތަކެތި މަސްތުވާ
  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް ހަދާމީހުން 
  ރަށުގައި. / ގެންދެއެވެ އުޅެމުން
  ޤާއިމްކުރެވި  ސްޓޭޝަނެއް ޮޕލިސް

 ގެންދެވޭ   ދެމުން  ޚިދުމަތް ޮޕލިހުންގެ 

: މަސްތުވާ ތަކެތި  32.1ޓާގެޓް 
  ހަދާމީހުންބޭނުންކޮށް ވިއްކާ 

 މަދުކުރުން 

 ކައުންސިލް/ 
  ޮޕލިސް /

 ޞިއްޙީމަރުކަޒު 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

: ޤާނޫނު  32.2ޓާގެޓް 
 ތަންފީޒުކުރުން 
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 މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫހު އަށަގަނުވާ، އެކި މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުން  ދެޖިންސުގެ    :33ޮޕލިސީ 

ކައުންސިލް /  
 ޖަމްޢިއްޔާތައް

  ހިންގާ  އަމާޒުކޮށް  ދެޖިންސަށް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
  ފާހަގަ  މަދުކަމަށް ްޕރޮގްރާމްތައް

  ޒުވާނުންގެ ރަށުގައި. / ކުރެވެއެވެ
  ޤާއިމް މަރުކަޒެއް

  އެކަށީގެންވާ  ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް
  ދެވެމުން  ޚިދުމަތް ގޮތެއްގައި

 . ނުގެންދެދެއެވެ

: ދެޖިންސަށް  33.1ޓާގެޓް 
ްޕރޮގްރާމްތައް  ހިންގާ   އަމާޒުކޮށް

 އިތުރު ކުރުން 

ކައުންސިލް /  
 ޖަމްޢިއްޔާތައް

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

: ރަށުގައި ބާޢްވާ  33.2ޓާގެޓް 
  ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި

 ދެޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްވުން 

 ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން   މަސްވެރިކަމުގެ   :34ޮޕލިސީ 

ކައުންސިލް /  
 މަސްވެރިން 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  ޒުވާނުންގެ ދާއިރާގައި  މަސްވެރިކަމުގެ
 . އޮވެއެވެ ބައިވެރިވުން

މަސްވެރިކަމުގެ     :34.1ޓާގެޓް 
  ދާއިރާއަށް ޒުވާނުންގެ

 ޝަޢުޤުވެރިކަން އިތުރުވުން 

 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާކުރިއެރުވުން     :35ޮޕލިސީ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ކައުންސިލް /

  ފުރިފައިވުމުން ބިން ރަށުގެ 
  ހުސްބިން  ކުރާނެ  ދަނޑުވެރިކަން

  ރަށުގެ. / މަދެވެ ވަރަށް 
  ކޮންމެވެސް ހުޅަނގުފަރާތުގައި

  ކުރަމުން  ދަނޑުވެރިކަން  ވަރަކަށް
  އަމިއްލަ. / ގެންދެއެވެ

  ކޮންމެވެސް  ގޯތިގޯތީގައިވެސް
 މަސައްކަތް  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ވަރަކަށް
 .ގެންދެއެވެ  ކުރަމުން

ދަނޑުވެރިކަން  :  35.1ޓާގެޓް 
 ކުރުމަށް ބިންކަނޑައެޅުން 

ކައުންސިލް /  
އަންހެނުންގެ  

 ކޮމެޓީ 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

: ދަނޑުވެރިކަން  35.2ޓާގެޓް 
  ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކާނާ ރަށުން

 ލިބިގެން ދިއުން 

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން     :36ޮޕލިސީ 
މިނިސްޓްރީ /  
 ކައުންސިލް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

   ދާއިރާގައި  ފަތުރުވެރިކަމުގެ
  ޒުވާނުން ގިނަ ވަރަށް   މާވަށުގެ.ލ

. /  ގެންދެއެވެ  މަސައްކަތްކުރަމުން
  އޮތް ކައިރީގައި އެންމެ މާވަށާ .ލ

  ކަށިދޫ. ލ ކަމުގައިވާ  ފަޅުރަށް
 ތަރައްޤީކުރުމަށް  ގޮތުގައި  ރިސޯޓެއްގެ

. /  ހުޅުވާލާފައެވެ  ސަރުކާރުންވަނީ
  ހިސާބެއްގައި  ކައިރި  ރަށާ މިވަގުތު 
 . ނެތެވެ ކުރެވިފައި  ޤާއިމް ރިސޯޓެއް

: ރަށުގެ ކައިރީގައި  36.1ޓާގެޓް 
 ރިސޯޓެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބުން 

މިނިސްޓްރީ /  
 ކައުންސިލް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

: ރަށުގައި ގެސްޓް  36.2ޓާގެޓް 
 ހައުސް ވިޔަފާރި ފެށުން 

މިނިސްޓްރީ /  
 ކައުންސިލް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ފަތުރުވެރިކަން  :  36.3ޓާގެޓް 
  ކުރިއަރުވަން އެކަށީގެންވާ ވަޞީލަތް

 ޤައިމްކުރުން 
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 މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން  ކުދި އަދި    :37ޮޕލިސީ 

މިނިސްޓްރީ /  
 ކައުންސިލް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  ކޮވިޑް  ދިމާވެފައިވާ  ދުނިޔެއަށް
 މެދު  އަދި  ކުދި  ގުޅިގެން ބަލިމަޑުކަމާ

  ނޭދެވޭ  ވިޔަފާރިތަކަށް ފަންތީގެ
  ކޮށްފައިވާކަން  ވަރަށްބޮޑަށް އަސަރު
 ލިބޭނެ   އާމްދަނީ. / ކުރެވެއެވެ ފާހަގަ 

 ހިސާބުން  ކައިރި  ރަށާ  ވަޞީލަތްތައް
 ކުދި   އަސަރު އެކަމުގެ ނެތުން ލިބެން
  ވިޔަފާރިތަކަށް  މެދުފަންތީގެ އަދި

 . ކުރެވެއެވެ ފާހަގަ  ކުރާކަން

ލިބޭނެ  : އާމްދަނީ 37.1ޓާގެޓް 
  ވަޞީލަތްތައް ލ.މާވަށުގައި ޤާއިމް

 ކުރުން 

ޞިއްޙީމަރުކަޒު   
 ކައުންސިލް  /

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

: ކޮވިޑުގެ  37.2ޓާގެޓް 
  ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން 
ކައުންސިލް /  
 މިނިސްޓްރީ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

: ސްލިްޕވޭ އެއް  37.3ޓާގެޓް 
 ޤާއިމްކުރުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ކައުންސިލް /

: ވިޔަފާރިކުރުމަށް  37.4ޓާގެޓް 
ފަހިވެގެން    ބިން ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު

ދިއުމާއި ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެޚިދުމަތް  
 ލިބެމުން ދިއުން 

 ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން   ދެމެހެއްޓެނިވި    :38ޮޕލިސީ 
ކައުންސިލް /  
 މިނިސްޓްރީ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

   ރަށާ  ވެރިކަންކުރާ  އަތޮޅުގެ
  ގުޅުވައިދޭ  ރަށްރަށާ   މިސަރަޙައްދުގެ

 ޤާއިމް  ސަރުކާރުން ނިޒާމެއް ފެރީގެ 
  މާވަށުގައި.ލ/  ކޮށްފައިވޭ

  ޤާއިމްކުރެވިފައި ފެރީޓާމިނަލްއެއް
 . ނުވެއެވެ އަދި

: ދަތުރުފަތުރުގެ  38.1ޓާގެޓް 
 ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުން 

ކައުންސިލް /  
 މިނިސްޓްރީ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

: ސްީޕޑްފެރީގެ  38.2ޓާގެޓް 
 ޚިދުމަތް ލިބުން 

 ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން  ޘަޤާފީ    :39ޮޕލިސީ 

އަންހެނުންގެ  
ކޮމެޓީ /  
 ކައުންސިލް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 އަލާކުރުމަށް  ދިރުވާ  ކަންކަން  ސަޤާފީ
 ކުޑަކަން   ޝަޢުޤުވެރިކަން އާއްމުންގެ

 . ކުރެވެއެވެ ފާހަގަ 

: ސަގާފީ ކަންކަން  39.1ޓާގެޓް 
 ކުރިއަރައިގެން ދިއުން

 ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން  ތާރީޚީ    :40ޮޕލިސީ 

ކައުންސިލް /  
 މިނިސްޓްރީ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ލ.މާވަށުގެ ބައެއްތަންތަން  
ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ   ސަރުކާރުން

ތަންތަނުގައި ހިމަނުއްވާފައިވޭ /  
ފަރާތުގައި ކުޅިއެއް  ރަށުގެ ހުޅަނގު

ތާރީޚީ     )ކިލާގަނޑު( އޮވޭ /
ތަރިކަ   ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ 

ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ  
ހޭލުންތެރިކަން އާއްމުންގެ ތެރޭގައި  

 ފާހަގަ ކުރެވޭ   ކުޑަކަން

: ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ 40.1ޓާގެޓް 
 ބެލެހެއްޓުން  ގަޅަށްތަންތަން ރަ

  



 ތަރައްޤީގެ ްޕލޭން  2022  - 2026  ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލް 

 

www.maavahcouncil.gov.mv info@maavahcouncil.gov.mv   :ް0718 680 960+ފޯނ 

 :
ފްޙާ

ޞަ
9

7
 

 ދިރުވައި އާލާކުރުން   ދިވެހިބަސް    :41ޮޕލިސީ 

ކައުންސިލް /  
 ސްކޫލް/ 

  މިނިސްޓްރީ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ދިވެހިބަހާއި ބޭރުބަސްތަކާއި  
ދާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ   މަސްހުނިވަމުން

ދިވެހިބަހަށް ސަމާލުކަން ދިނުން   /
މެދުގައި ކުޑަކަން   ސްކޫލް ކުދީންގެ

 ކުރެވޭ ފާހަގަ 

: ދިވެހިބަހާއި  41.1ޓާގެޓް 
 ބޭރުބަސް މަސްހުނި ވިޔަ ނުދިނުން 

 ހުއްޓުވުން  ރަށް ގިރުން     :42ޮޕލިސީ 

މިނިސްޓްރީ /  
 ކައުންސިލް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  އެކިހިސާބުތަކުން މާވަށުގެ 
  ރަށްގިރުން/    ރަށްގިރަމުންދޭ
  އެކަށީގެންވާ ހުއްޓުވުމަށް
  މިހާހިސާބަށް އަދި މަސައްކަތެއް
 . ނުވެއެވެ ކުރެވިފައި

: ރަށްގިރުން  42.1ޓާގެޓް 
 ހުއްޓުވުން 

 އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން  މޫސުމަށް   :43ޮޕލިސީ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ކައުންސިލް /

ވާރޭވެހޭ މޫސުމުގައި ރަށުގެ  
ފެންބޮޑުވެ ދުއްވާ   އެކިހިސާބުތަކުގައި

ތަކެތި ދުއްވުމަށާއި ހިނގާބިނގާވެ  
ދަތިވޭ /   އުޅުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް

ރަށުތެރޭގައި ފެންބޮޑުވުން ހައްލު  
  ކުރުމަށް ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުގައި

ކާނުހެދި މޫދަށް ފެން ދާގޮތަށް  
ހެދިފައިވޭ / ލ.މާވަށުގެ  

ބޮޑަށް   އެކިދިމާތަކުން ވަރަށް
 އުދައަރާކަން ފާހަގަކުރެވޭ 

ށުގައި ފެން  : ރަ 43.1ޓާގެޓް 
 ބޮޑުވުން ހުއްޓުވުން 

 ތައްޔާރުވުން   ކާރިސާތަކަށް    :44ޮޕލިސީ 

ކައުންސިލް /  
 މިނިސްޓްރީ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 ޙާލަތެއްގައި ދިމާވެއްޖެ ކާރިސާއެއް
  ހޯދައި ސާމާނު ބޭނުންކުރާނެ

. /  ނުހުރެއެވެ ރައްކާކުރެވިފައި
  އޮތޯރިޓީއާ މެނޭޖްމަންޓް ޑިޒާސްޓާ
  ކާރިސާތަކުގައި  ، ގުޅިގެން

  ކޮންމެވެސް  މީހުން ޙަރަކާތްތެރިވާނެ
 . ކުރެވިފައިވެއެވެ ތަމްރީން ވަރަކަށް

: ކާރިސާއެއް ހިނގާ  44.1ޓާގެޓް 
  ޙާލަތްތަކުގައި ބޭނުން ކުރާނެ

   ސާމާނު އަބަދުވެސް ލިބެން ހުރުން
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 ހޭޅިފަށާއި، ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން  ރަށުގެ    :45ޮޕލިސީ 

 ކައުންސިލް/ 
އަންހެނުންގެ  
ކޮމެޓީ /  
 ޖަމްޢިއްޔާތައް

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  އެކިބޭނުންތަކަށް ދިރިއުޅުމުގެ
  ޖެހުމުގެ ކެނޑަން ރުއްގަސް
  ދުވަހަކަށް   ދުވަހެއް ސަބަބުން
 ރަށުގެ . / މަދުވަމުންދެއެވެ ރުއްގަސް

  ގިރަމުންދާކަން   އެކިހިސާބުތަކުން
  މިހާހސާބަށް . / ކުރެވެއެވެ ފާހަގަ 
  ކުރުމަށް   ހިމާޔަތް ހޭޅިފަށް  ރަށުގެ 

  މަސައްކަތް ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ
 . ނުވެއެވެ ރެވިފައިކު

: ރަށުގެ ހޭޅިފަށް  45.1ޓާގެޓް 
 ރައްކާތެރި ވުން 

 ަވށައިެގންާވ މުރަކަތަކާއި ކަނޑުެގ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން  ރަށުެގ   :46ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް /  
 މިނިސްޓްރީ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  ރަށުެގ  ރަށާއި  ސަބަބުން ކުނީެގ
 ދިރުންތަކަށް މާޙައުލުެގ ާވ  ަވށައިެގން

 ފާހަަގ ދާކަން އަސަރުކުރަމުން
 . ކުރެެވއެެވ

ރަށުެގ ަވށައިެގންާވ     :46.1ޓާެގޓް 
ދިރުން   މުރަކަތަކާއި ކަނޑުެގ

 ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން 

 ަނސްލު ރައްކާތެރިކުރުން  ދިރޭތަކެތީެގ   :47ޕޮލިސީ 

ޕޮލިސް / 
 ކައުންސިލް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ޙިމާޔަތްކުރެިވފައިާވ ދޫންޏާއި ެވލާފަދަ  
 ހިފާ ބޭނުން ކުރަމުން ދޭ  ތަކެތި

: ދިރޭތަކެތީެގ ނަސްލު  47.1ޓާެގޓް 
  ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ހެދިފައިާވ

ޤާނޫނުތަކާއި ޤަާވޢިދުތައް  
 ތަންފީޒުކުރުން 

 ކޮންޓްރޯލްކުރުން ޕެސްޓް   :48ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް /  
 މުއައްސަސާތައް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  ދުަވސްތަކެއްަގއިެވސް ހުރިހާ އަހަރުެގ
. / ފޯރަމުްނދެއެެވ އުދަނޫގ  މަދިރީެގ
 ކޫޑިއާއި ވައްތަރުެގ ތަފާތު

  އެކިއެކި ަގސްަގހާގެއްސަށްޖެހޭ
 ަގސްަގހާެގހިން ސަބަބުން ބަލިތަކުެގ

  ފާހަަގ ދާކަން މަދުވަމުން ނަފާ ލިބޭ
 . ކުރެެވއެެވ

: މަދިރިފަދަ 48.1ޓާެގޓް 
ނުރައްކާތެރި ބަލިޖައްސާ ސޫފި  

 ހުއްޓުުވން  އިތުރުުވން

 މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން   އަންހެނުންނާއި   :49ޕޮލިސީ 

އަންހެުނންެގ  
ކޮމެޓީ / 
 ކައުންސިލް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 ކުރިއާ ތަފާތުތައް ކުރާ އަންހެނަކަށްީވތި
  ކުޑަކަމަށް ަވރަށް އަޅާބަލާއިރު

 . ޤަބޫލުކުރެެވއެެވ

: އަންހެނަކަށްީވތި ކުރާ  49.1ޓާެގޓް 
 ތަފާތުތައް ނައްތާލުން 

 ހޯދާދިނުން  ޮގތުންާނއި އިޤްތިޞާދިޮގތުން އަންހެނުްނނާއި ފިރިހެުނންނަށް ހަމަހަމަކަން ސިޔާސީ   :50ޕޮލިސީ 

މަޖިލިސް /  
 ކައުންސިލް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ސިޔާސީ ޮގތުންާނއި އިޤްތިޞާދިޮގތުން 
އަންހެުނންނާއި ފިރިހެނުްނެގ މެދުަގއި  

 އެއްެވސް ތަފާތެއް ޯނވެއެެވ. 

: މިހާރު ހެދިފައިާވ  50.1ޓާެގޓް 
  ޤަނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް

 ރަނަގޅުކުރުން 

 ހިްނުގން ހަރުދަނާކުރުން އިދާރީ  ކައުންސިލްެގ   :51ޕޮލިސީ 
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މަރުކަޒީ  
ސަރުކާރު /  
 ކައުންސިލް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  ލ.މާވަށު ކައުންސިލަކީ އަތޮޅުގެ

ނިސްބަތުން ރަނގަޅަށް  
ހިނގަމުންދާ ކައުންސިލެއް /  
  ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން

ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އިތުރު  
ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންވޭ /  

  ހިންގުންކައުންސިލްގެ އިދާރީ 

ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އިތުރު  
   މުވައްޒަފުން ބޭނުންވޭ /

  ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން

ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން  
ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް  

 ނުލިބޭ 

: މުވައްޒަފުންގެ  51.1ޓާގެޓް 
 މުސާރަ އިތުރުކުރުން 

މިނިސްޓްރީ /  
 ކައުންސިލް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

: މުވައްޒަފުން  51.2ޓާގެޓް 
 އިތުރުކުރުން 

މިނިސްޓްރީ /  
 ކައުންސިލް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

: ވަޞީލަތްތައް  51.3ޓާގެޓް 
 އިތުރު ކުރުން 

ކައުންސިލް /  
 މިނިސްޓްރީ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

: ކައުންސިލް  51.4ޓާގެޓް 
  އިދާރާއާއި މިސްކިތުގައި ޑިޖިޓަލް

 ހާޒިރީ ޤާއިމްވުން 

 އުފަންާވ ކުދިްނނާއި މަރުާވމީހުްނެގ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން  އަލަށް   :52ޕޮލިސީ 

   ކައުންސިލް /

 ޞިއްޙީމަރުކަޒު 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

އަލަށް އުފަންާވ ކުދިންާނއި   
ރެކޯޑު ރަނަގޅަށް   މަރުވާމީހުންެގ

އަލަށް    ބެލަހައްޓަމުން ެގްނދޭ /
މަރުާވމީހުްނެގ   އުފަްނާވ ކުދިންާނއި
ތައްޔާރު ކޮށްފައިާވ  ރެކޯޑު ސަރުކާރުން 

ބަލަހައްޓަން    ގެމެން މޮޑިއުލް ތެރެއިން
 ފަށާފައި 

އަލަށް އުފަންާވ     :52.1ޓާެގޓް 
ރެކޯޑު   ކުދިންާނއި މަރުވާމީހުްނެގ
 ބަލަހައްޓަމުން ެގްނދިއުން 

 ތަފާސްހިސާބު ަނަގއި ބެލެހެއްޓުން  ރަށުެގ   :53ޕޮލިސީ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ކައުންސިލް /

ތަފާސްހިސާބު ނަަގއި ރަށުެގ   
 ެގްނދެވޭ  ބަލަހައްޓަމުން

ރަށުެގ ތަފާސްހިސާބު     :53.1ޓާެގޓް 
 ެގންދިއުން  ނަަގއި ބަލަހައްޓަމުން
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 ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން  ކައުންސިލުން   :54ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް /  
 މިނިސްޓްރީ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި    
ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކޮށް ބަލަހައްޓަމުން  

ެގްނދޭ /  ކައުންސިލުން ދޫކުރާ  
ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތަކުެގ ތެރެއިން  
މިހާހިސާބަށް ފީއެއް ަނގަމުން ެގންދަނީ 

 ަވރަށް މަދު ޚިދުމަތަކުންެނެވ.

ކައުންސިލުން ދޫކުރާ    :54.1ޓާެގޓް 
ޖިސްޓްރީތަކުން  ރަ  ހުއްދަތަކާއި

ކައުންސިލަށް އާމްދަނީއެއް ލިބިެގން  
 ދިއުން 

 ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން  ރަށުެގ ރަސްމީ   :55ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް /  
 ސްކޫލް

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

މިހާހިސާބަށް ރަށުެގ ރަސްމީ    
ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ  

ލިޔެކިޔުންތައް އެކަށީެގްނާވ ޮގތެއްަގއި  
ބަލަހައްޓަމުން ނުެގންދެޭވ / އަދި 

މިހާހިސާބަށް ރަށުަގއި އާއްމު  
 ލައިބްރަރީއެއް ޤާއިމް ކުރެިވފައިުނވޭ 

: ރަށުގައި ލައިބްރަރީެގ  55.1ޓާެގޓް 
ލިޔުންތައް   ޚިދުމަތް ފަށައި ރަސްމީ

އަރުޝީފުކޮށް އަދި ގަދީމީ ލިޔުންތައް  
 ބެލެހެއްޓުން 

 ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުެގ ފެްނވަރު ރަނަގޅު ކުރުން  ރައްޔިތުންނަށް   :56ޕޮލިސީ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް 

  ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ކައުންސިލުން
  އޮންލައިންކޮށް އެއްޮގތަށް ޒަމާނާ

  ރައްޔިތުންނަށް/  ުނދޭ ދެެވމުން
 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު

 އެކަށީެގްނާވ ބޭނުން މީސްމީޑިއާެގ
. /  ެގންދެެވއެެވ  ހިފަމުން ޮގތެއްަގއި
 ކައުްނސިލް މައްސަލަތަކުަގއި ޤާނޫނީ

 /  ނެތުން ފަރާތެއް ކުރާނެ ތަމްސީލް

ކައުންސިލުން  : 56.1 ޓާގެޓް
ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ޒަމާނާ  

 ދިނުން   އެއްގޮތަށް އޮންލައިންކޮށް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް 

: ޤާނޫނީ  56.2ޓާގެޓް 
މައްސަލަތަކުގައި ކައުންސިލް  

ކުރާނެ ފަރާތެއް   ތަމްސީލް
 ހަމަޖެހިގެން ދިއުން 
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ގޮތް ބެލުން  ދާ މުން ގެ ޕްލޭން ހިނގަ ޤީ އް ރަ  އަހަރުން އަހަރަށް ތަ

ހިންގާ   ފަރާތްތަކުން  އެހެނިހެން  ކަމާބެހޭ  ޙަރަކާތްތަކުގެ  ކައުންސިލުންނާއި  ތަރައްޤީގެ  މަޝްރޫއުތަކާއި 
ހިމެނޭ   ޕްލޭންގައި  ތަރައްޤީގެ  އެކުލަވާލާނެއެވެ.  ރިޕޯޓެއް  ކައުންސިލުން  އަހަރަކު  ކޮންމެ  އެއްކޮށް  މަޢުލޫމާތު 

ރި ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހު  ،ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރެވުނު މިންވަރާއި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވުނު މިންވަރު ވަޒަންކޮށް
ފާހަގަކޮށް ހުރަސްތައް  ހިމަނާނެއެވެ.    ،ގޮންޖެހުންތަކާއި  މިރިޕޯޓުގައި  ކަންތައްތައް  ހުރި  ރަނގަޅުކުރަން  ކުރިއަށް 

ވަޒަންކުރުމަށް  ބަލައި  ނުހިނގާގޮތް  ހިނގާ  ވާކަންތައް  ޕްލޭންގައި  ތަރައްޤީގެ  އެކުލަވާލުމުގައި  މިރިޕޯޓް 
 ވެ. އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފްރޭމްވޯކް ބޭނުންކުރެވޭނެއެ 

 

ޕޯޓް   އު އަދި ފައިނަލް ރި ވި ޑްޓަރމް ރި  މި
 

ވަނަ އަހަރުގެ    2023ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުވަމުންދާ ގޮތުގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއެއް  
 2026 ،މެދުތެރޭގައި ކައުންސިލުން ހަދާނެއެވެ. އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ނަތީޖާ ހާސިލުވެފައިވާ މިންވަރުދެނެގަނެ

ރިވިއުގައި މިޑްޓާމް  ހަދާ  މިގޮތުން  ހަދާނެއެވެ.  ރިވިއު  ފައިނަލް  ޕްލޭންގެ  ތަރައްޤީގެ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ   ،ވަނަ 
ޖާތައް ހާސިލުކުރެވެމުންދާ މިންވަރާއި ހަލުވިކަން ހާމަވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ތަރައްޤީގެ  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީ 

ނުވަތަ  އެއްވެސް ސިޔާސަތަކަށް  ގުޅިގެން  ބަދަލުއައުމާއި  ހާލަތަކަށް  އެއްވެސް  މެދުތެރެއިން  މުއްދަތުގެ  ޕްލޭންގެ 
 ހަގަކުރާނެއެވެ. މަޤުޞަދަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނަމަ މިކަންތައްވެސް ރިވިއުގައި ފާ

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


