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 39 ..................................................................................................................... ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
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 43 .................................................................................... އަމާން ވެއްޓެްއ ޤާއިމްކުރުމާއި ޤާނޫނީ ޙުކޫމަތު ދެމެހެއްޓުން 
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ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެޭފތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން   20 -ޕޮލިސީ 
 45 .................................................................................. ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިްނ އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްުޓން 

 46 .............................................. ހިތްވަުރދޭ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުން  ގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރަށް 21 -ޕޮލިސީ 
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 65 ................................................................................................ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން  34-ޕޮލިސީ 

 66 .............................................................................................. ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާކުރިއެރުވުން 35 -ޕޮލިސީ 

 68 ............................................................................................. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން  36 -ޕޮލިސީ 

 70 ..............................................................................ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން 37 -ޕޮލިސީ 

 71 .......................................................................... ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން 38 -ޕޮލިސީ 

 72 ................................................................................................................... ރައްކާެތރިކުރުންޘަޤާފަތާއި ތަރިކަ 

 73 ........................................................................................... ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން 39 -ޕޮލިސީ 

 74 ............................................................ ތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން  40 -ޕޮލިސީ 

 75 ................................................................................................... ދިވެހިަބސް ދިރުވައި އާލާކުރުންް 41 -ޕޮލިސީ 
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ގެ ލް އުންސި ގެ ކަ ން ރައީސް ޔާ  ބަ

 إسالمیة  أمة بنى الذي محمد الحبیب نبینا على والسالم  والصالة. األرض ببناء أمر الذي   لحمدا
 اإلسالمیة األمة بناء في وساعدوا نصروا الذین وأصحابھ  آلھ وعلى. عظیمة

އަކީ ތަރައްގީގެ އެކިއެިކ ދާއިރާތަކުން  ) 2026ން  2022( ތަރައްީގގެ ރޭވުން  ކުަނހަންދޫހައްދުންމަތީ 
ލަތަަކށް ދިޔުމުގައި ހުރި ހުރަސްތަކާއި ހާަލތުން އެއަށްވުރެ ރަނގަޅު ހާލުވެަފއިވާ މިންވަރު ދެނަެގނެ، އެ ހާސިމިހާަތނަށް  ކުނަހަންދޫ

އްލުކޮށް، ތަރައްގީގެ އެކި ދާއިރާތަކުން ރަށް ހަކަންކަން  ކަންކަމާ ކުރިމަިތލައި އެ އެ ،ގޮންޖެހުންތަކެއް ދެނެގަނެހުރިނަމަ ހުރި 
މުަގއި ތަރައްގީކޮށް ކުރިއަރުވާނެ ގޮތްތައް ލިޔެ އެކަށައަޅައިފައިވާ ރޭވުމެކެވެ. (ޕްލޭނެކެވެ.) މި ރޭވުން ަތދުީބރުކޮށް، ލިޔެ އެކުލަވައިލު

. އަދި ރައުޔާ ށިވެގެންވާ ގިނަ ަބޔަކާއި އެކިއެކި އިދާރާތަކުގެ  ރަށުގެ ކަމުވޮ އި އާންމު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދައިފައިވާނެއެވެ
.  ވަކީން ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުްނގެ ޝުޢޫއާއި ވިންދަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިވާނެއެވެ

ލުވުމަށް ޓަކައި ބޭނުންާވ ިބނާުރ ގާއިމުކުރެވި، ސިވާ ލުކުރާން ޭބުނންވާ ނަތީާޖތަކާ ހަމައަށް ސިމި ރޭވުމުން ހާ
ފަެއވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީްނ، އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ވެސް ތަރައްީގކުރާން މި ވަނީ ފެށި

ޒަފުްނނަށް ގޭގައި ތިްއަބވައިގެން ވަީޒފާ ަލތްތަކުގައި އަންހެްނ މުވައްހާލަތްތަކާ ގުޅިގެން ެއ ފަދަ ހާއަންހެނުންަނށް ދިމާވާ އެކިއެކި 
ލަށް ޢަަމލުކުރާން ފަށައިގަނެވިފައިވާކަމީ މި ރޭވުމުގެ ނަތީޖާއަށް ވާސިލުވެވޭނެ ކަމުގެ ސޫއަދާކުރެއްވޭނެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅި، އެ އު

.  ހެތްކެކެވެ

ކަމަށް ހުރި  ތުތަކާއި އެސަފުރު ަތނަވަސްވެފައިވާތަރައްގީއަށް  ކުނަހަންދޫމި ރޭވުމުގެ މަގުސަދަކީ ހައްދުންމަތީ 
ލުވުމުގެ މަގު ފަހިކުރުމެވެ. ސިހުރަސްތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ، ތަރައްގީެގ ލަނޑުދަނޑިތަަކށް އަވަސް އަދި ފަސޭހަ މަގަކުން ވާ

ނެ ގޮތްތައް ކަނޑަައޅައި  މްާރނީ އަދި މިނޫނަސް ތަރައްގީގެ ހުރިހާ މައިދާންތަކެއްގައި ރަށް ތަރައްގީކުރާއުދީ، ސާތިގް، އިއީއިޖުތިމާ
.  ފެންނާނޭެހން ފުރޭފުކުރެވިފައި އޮތުމެވެ

ދާއިރާއެއް ކަނޑައަޅައި   10ކައުންސިލުން ތަދުީބރުކޮްށ ުފރޭފުކުރެވިފައިވާ މި ރޭވުމުގައި ތަރައްގީގެ 
. ެއ ހުރިހާ ދާއިރާއެއް ލުކުރާން ޭބނުްނވާ ސިހާދާއިރާތަކުން  ވެސް ހިމަނައިފައިވާީނ އެ ދާއިރާތަކުގެ މަގުސަދާއި އެ    ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ

 ރަކާތްތައް ވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ. ހަލުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރާނެ ކަްނކަމާއި ހިންގާނެ ސި ހާނަތީޖާތަކާއި އެ ނަތީޖާތައް 

ލުން ރުމުގެ މަސައްކަތް މި ނިންމައިލެވުނީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްާބވުމި ތަދުީބރާއި މި ރޭ
.  ) އެލްޖީއޭ ޓީ (ރިލިިބގެންނެެވ. ހަމަ ެއފަދައިން ޯލކަލް ގަވަރންމަންޓް ޮއތޯ ގެ ވަރަްށ މަތިވެރި ެއހީތެރިކަމަކާ އެކުގައި ވެސްމެއެވެ

 ރީފާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.ޢުމި ކަންކަން ފާހަގަކޮށް މި އެންެމހާ ފަރާތްރަކަށް ނުހަނު އިޙުތިރާމާއި ތަ

ޢާއަކީ ހެޔޮ ނިޔަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާުބވުމުގެ އެންމެހައި އަޅުގަނޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދު
އަަބދުވެސް ކުރިއެރުމާއި  ކުނަހަންދޫސުްބޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ތައުފީޤު މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. هللا މަގުތައް ފަހިކޮށްދެއްވައި މި ކަމަށް 

 .ކުރެއްވުމެވެއިރާދަތަނަވަސްކަމާއި ާބއްޖަވެރިކަން 
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 .الكرام وصحابتھ الھ  وعلى محمد ورسولنا نبینا على  هللا وصلى       

 

 2021 ނޮވެމްަބރު 01
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ގެ  ށު ފްރަ ރަ ޢާ  ތަ

ކުނަހަްނދޫ : ނަން ރަށުގެ  
903:  އާާބދީ ޖުމްލަ   

ހެކްޓަރ 82.3:ޮބޑުމިން ރަށުގެ   
121: އަދަދު ގޭގެ ދިރިއުޅޭ މީހުން   

.   459،އަންހެނުންނާއި 444،އެއީ. އެވެ 903 ،އާާބދީއަކީ މިރަށުގެ ނިޔަަލށް ދުވަހުގެ ވަނަ 2021 އޮގަސްޓ10ް  ފިރިހެުނންނެވެ
 ސަރުކާރުގެ   ރުންމީގެއިތު.  ދަނޑުވެރިކަމެވެ  ،މަްސވެރިކަމާއި  ،މަސައްކަތަކީ  މައިގަނޑު  ކުރާ  ޢާމްދަނީހޯދުމަށް  ރައްޔިތުން  ޢާއްމު  މިރަށުގެ
  ކޮށްގެންވެސް މަސައްކަތް އަތްތެރި އަދި. ގެންދެއެވެ އަދާކުރަމުން ވަޒީފާ ަބއެއްމީހުން ވެސް ރިސޯޓުގައި ކައިރީގައިއޮތް ،ވަޒީފާއާއި
  .ހޯދައެވެ ޢާމްދަނީ

. ކުދިންނެވެ   އަންހެން  66  ،ކުދިންނާއި  ފިރިހެން  89  އެއީ.  އެވެ  155  ޢަދަދަކީ   ދަރިވަރުންގެ  ކިޔަވާ  ސްކޫލްގެ   މިރަށުގެ         
 މަސައްކަތް  ޓީޗަރުން 31 ސްކޫލްގައި ،ކިޔަވާދޭއިރު ށް 12 ްގރޭޑް ފެށިގެން) ކޭޖީން އެލް( 1 ސްޓޭޖު  ކީ ްސކޫލްގައި މިރަށުގެ

 .ަބހާލައިގެނެވެ ދެަދންފަޅިއަށް ،ގެނަްދނީ ކިޔަވާދެމުން ހުރިއިރު ކްލާސްރޫމް 9 ކޫލްގައިސް. ކުރަމުންގެންދެއެވެ
. ކޮށްެގންނެވެ   ހަވާލް  ގޮތުން   ވަގުތީ  އާއި  ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ  ިއްނޖީނުގެ  ރައްޔިތުން  ޯފރުކޮށްދެމުންދަނީ  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓް  ރައްޔިތުނަށް
 ދެ ނަމަވެސް. ޖެނެރޭޓަރެވެ ޖެ ގެންަދނީ ޭބުނންކުރަމުން ދިނުމަށް ޚިދުމަތް. މަސައްކަތްކުރެއެވެ މުވައްޒަފުން 14 އިންޖީނުގޭގައި

 .ޖަނަރޭޓަރެވެ ދެ ހާލުދެރަވެފައިވާ ،ގިނަދުވަސްތަކެއްވެ ވަރަށް ޖެނެރޭޓަރަކީވެސް
 ޔޫެއން ކުނިކޮށްޓެއް  ވަނީ ލިޔެގެންވެސް މުވައްސަސާތަކަށް އެކިއެކި މަސައްކަތެއްކޮށް އެތަކެއް ހައްލުުކރުމަށް މައްސަލަ ކުނީގެ ރަށުގެ
 އެތަން އަދި ނަމަވެސް. އެަބހުއްޓެވެ ލިިބފައި ަބއެއްވަސީލަތްތަށް ޭބުންނވާ ކަމަށް. ނިންމާދީފައެވެ އަޅައި ކުނިކޮށި ވަނީ އިން ޕީ ޑީ

   .ފެިށފައެއްނުވެއެވެ ބޭނުންކުރަން
 ކަންމިހެންވުުމން.  އޮވެއެވެ  ދުވަސްތަކެްއވާންދެން  ގިނަ  ފެްނގަނޑުނުހިނދި  ވާރޭވެހި  އެހެންކަމުން.  ރަެށކެވެ  ެފންތިލަ  ،ބިންތިރި  މިރަށަކީ

 ކުން ރިޕޯޓްތަ  ޞިއްޙީ  އެހާމެގިނަކަން  ަބިލތައް  ސަަބބުންޖެހޭ  މަދިރީގެ  ވުމާއިއެކު.  ޮބޑުވެގެންދެއެވެ  ފުރުޞަތު  އާާލވުމުގެ  މަދިރިިބސްއަޅައި
 ކަންތައްތައް  މިހެން. ލޮނުއަރައެވެ ސަރަހައްދަށް ޅޭމީހުންއު ރަށުގެ ޮބޑުވާމޫސުންތަކުަގއި ދިޔަ ރަށަކަށްވުުމން ބިންތިރި. ދައްކައެވެ
 ވަަރށް ޭބނުންނުކުރެވޭ  ގޮތަކަށް  އެްއވެސް  ފެންވަނީ   ސަރައްދުތަކުެގ  ިގނަ.  ވަަރށްގޯސްވެފައެވެ  ހާލަތުވަނީ  ެފނުގެ  ރަށުގެ  ސަަބުބން   ހުރުމުގެ
 އެންމެ  ގޯސްވުމަށް  ހާލަތު  ފެނުގެ  ރަށުގެ .  ފާަހގަކުރެވެއެވެ  ގޯސްކަން  ފެން  މަރުކަޒުގެ   ޞިއްޙީ  ގޮތެއްގައި  ހާއްސަ .  ވެފައެވެ  ތަގައްޔަރު
 ،ހުންނައިރު  ފާހާނާއެއް  ގެއެއްގައި  ކޮންމެ  އެވްރެޖުކޮށް.  ހިންދުމެވެ  ތެރެައށް   ރަށުގެ  ނަޖިސްފެން  އަނެއްސަަބަބކީ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  ޮބޑަށް

 .ރަށުތެރެއަށެވެ ހިންދަނީ ނަޖިސް ޭބރުކުރާ ފާހާނާތަކުން މިހުރިހާ އެޅިފައިނެތުމުން  ނަރުދަމާނިދާމެއް
 ަބިލަތއް  ވައްތަރުގެ ތަާފތު ގޮތުން ނަތީޖާއެއްގެ. ތަގައްޔަރުވެފައެވެ މީރުފެންފަށަލަމިވަނީ ޮބޑުަބއެއްގެ ރަށުގެ ގޮތުން ނަތީޖާއެއްގެ 

 .އިތުރުވެފައެވެ މިވަނީ ޖެހުން
 .  ނުވެއެވެ ިލިބފައި ހިދުމަތް މިހާތަނަށް އަދި ކުރެވިފައި ސާޭވ  ގާއިމްކުރުމަށް ނިޒާމް ނަރުދަމާގެ ފެނާއި ރަށުގައި

. ޞިއްޙީ   މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށްޭބުނންވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ ސަރުކާރުން ޞިއްޙީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކޮށްފައިހުރެއެވެ
ން ތިއްަބވައެވެ. އަދި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޙާލަތުވެސްހުރީ ވަރަށް ނަރުހު 2ޑޮކްޓަރަކާއި   1މަރުކަޒުގައި ފަރުވާދެއްވުމަށް 

 ދަށްފެންވަރެއްގައެވެ. 
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. މީގެއިތުރުން          މިރަށުގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުން ޢާމްދަނީހޯދުމަށް ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، މަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމެވެ
ގައި ވެސް ަބއެއްމީހުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން  ގެްނދެއެވެ. އަދި އަތްތެރި މަސައްކަާތއި ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއާއި، ކައިރީގައިއޮތް ރިސޯޓު

 .  ފަންގިވުނުމާއި ރޯނު ވެށުން ފަަދ މަސައްކަތުން ޢާމްދަނީ ހޯދައެވެ
. ކަރަންޓް ިޚދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންދަނީ ރައްޔިުތން އިންޖީނު  24މިރަށުގައި   ގެ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ގަޑިއިރު ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ލިެބއެވެ

 1މުަވއްޒަފުން މަސައްކަތްކުރެއެވެ. ރަނިން ކޮންޑިޝަންގައި މިވަގުތު  10އާއި ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލް ކޮށްެގންނެވެ. އިންޖީނުގޭގައި 
. . ޑިސްޓިިބއުޝަން ފޮށި ނުެބހެއްޓިވާތަްނަތން އެހާމަ ގިނައެވެ  ޖަނަރޭޓަރ އެަބހުރިއެވެ

. ކައުންސިލުން ކުރި މިވަގުތު މިރަށުގައި ރައްޔިތު ން ަނމާދުކުރަންހުރި މިސްކިތަކީ ރަށުގެ އާާބދީއާ އަޅާާބލާއިރު ވަރަށްކުޑަ މިސްކެިތކެވެ
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތު ފަންޑުން މިރަށުގައި މިސްކިތެއް ިބނާކުރައްވާނެކަމަށް  2013މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 
ރޒް އައްސެއިހް މުޙައްމަދު ސަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ވަނީ އިޢުލާންކުރައްވާފައެވެ.ނަމަވެސް ދެއަހަރަށްފަހު މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަ

ަވނަ އަހަރުަގއި މިސްކިތް ހުޅުވާ ނަމާދުކުރަްނ  2018ވަނަ އަހަރުގައި މިސްކިތް އަޅަންފަށައި މިހާރުަވނީ މިސްކިތް ނިމި  2016
.  ފަށާފައެވެ
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 ޚިދުމަތްތައް އިރަށުގައިހުރި މުޙިއްމު ތަންތަނާ

 

 

 

 

 

 

 

 ތައްދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްރަށުގައި އާއްމުގޮތެއްގައި 

 

ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް   ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުން ސިމެންތި ގާއެޅުމުގެ މަސައްކަތް  މަސްވެރިކަން

ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް  ފަރުމަސްވެރިކަން ރޯނުވެށުން   ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް 

ފަންގިވިނުން ދިވެހި ބޭސްވެރިން  

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޞިއްޙީމަރުކަޒަކަޒު،

އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ލިބޭ  
އޯގެ ބޭސްފިހާރަ.ޓީ.އެސް

އުރީދޫއާއި ދިރާގު ސެލްސައިޓް  
ޤާއިމްކޮށް ޚިދުމަތް ދެމުން  

. ގެންދެއެވެ

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ދޫކުރާ 
ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތް

ޕްރީސްކޫލު ތަޢުލީމުން ފެށިގެން  
އާ ހަމައަށް  10ގްރޭޑް 

ކިޔަވައިދޭ

15ހޮޓާ، ކެފޭ، ފިހާރަ ފަދަ 
އަށްވުރެ ގިނަ ވިޔަފާރި 

ހިންގަމުން ގެންދޭ
ބަނދަރުގެ ހިދުމަތް ލިބޭ

ފެނަކައިގެ ފަރާތުން ކަރަންޓްގެ  
ހިދުމަތް ދެމުން ގެންދަނީ

މިސްކިތް އެބަހުރ2ިރަ ަށުގައި 
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ  
އަދި ކުނިމެނޭޖުކުރުމުގެ ހިދުމަތް 

ލިބޭ
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 ގޮންޖެހުްނތައް ހުރި ތަރައްޤީއަށް ރަށު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ފުރުޞަތުތައް ހުރި ތަރައްޤީއަށް ރަށު

 

 

 

ކުނީގެ މައްސަލަ ޙައްލު 
ކުރުން 

ފެނާއި ނަރުދަމާނިޒާމްގެ  
ޚިދުމަތް ނުލިބި އޮތުން

ބަނދަރުމަތިން ފެންވެރުމަށް 
ބޭނުންކުރާ ފެން ލިބެން 

ނެތުން

ރަށުގެ އިގުތިސާދު ދައްވުން
ރަށުން ލިބެން ހުރި 
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް  

މަދުވުން

މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ވަބާގައި  
ޖެހެމުން ދިއުންޒުވާނުން

ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ  
ގޯތިތަށް އިމާރަތް ކުރުމުގެ  

ދަތިކަން ހުރުން

ރަށުގެ އެކިހިސާބުތަކުން 
ގިރަމުން ދިއުން

ސްކޫލްގެ އިމާރަތްތަކުގެ 
ދަތިކަން
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ދޫ ލ. ހަން ޓްކުނަ   ޗާ

ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ތައުލީމީ  
ދާއިރާއާއި ރަށު ކައުންސިލްގައި  

ޤާއިމްވެފައި ހުރުން

މަސައްކަތް ކުރާނެ ޒުވާން 
އާބާދީއަކާއި އިންސާނީ ރައުސުލްމާލު  

ހުރުން

10ޕްރީސްކޫލުން ފެށިގެން ގްރޭޑް 
އަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުން

ބިން ބޮޑުކުރެވެން އޮތް 
ރަށަކަށްވުން

ރަށުގެ ކައިރީގައި ގިނަ 
ފަޅުރަށްތަކެއް އޮތުން

މާލެދަތުރުކުރާ ބޯޓުފަހަރު އަދި 
ދަތުރުފަތުރު ކުރާނެ އުޅަނދު 

ރަށުގައި ހުރުން

ޒުވާނުންގެ ގިނަ ބަޔަކު 
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި 

ޙަރަކާތްތެރިވުން

އަތޮޅުގައި އެއަރޕޯރޓެއްގެ ޚިދުމަތް  
ލިބެން އޮތުން

ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ތިބިފައި ތިބި 
ޒުވާނުން ތިބުން

ރަށުގައި ހެލްތު ސެންޓަރަކާއި  
އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތްލިބޭ  

އޯ ގެ ބޭސް ފިހާރައިގެ .ޓީ.އެސް
ޚީދުމަތް ލިބުން

ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގެ ކެޔޮޅުން 
ރަށުގައި ތިބުން

މަސްވެރިކަން ކުރާނެ އެކަށީގެންވާ 
އުޅަނދުފަހަރު ރަށުގައި ހުރުން

ޒުވާނުން މަސްވެރިކަމުގެ 
މަސައްކަތުގައި ޝަޢުޤުވެރިވެ އުޅުން

އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ފަންނުގައި  
ކުރިއަރާފައިވާ މީހުން ރަށުގައި ތިބުން

ކުނަހަންދޫގެ އިހްތިސާސް ހިމެނޭ  
ފަޅުރަށް  2ސަރަހައްދުގައި 
ހިމެނުން
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ދު އް ޙަ ރަ ސް ހިނގާ ސަ ޙްތިޞާ ގެ އި ލް އުންސި  ކަ

 ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ކުނަހަންދޫލ.

 ކުނަހަންދޫބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓުގައި ލ.

  . 3/2020. ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރު ނަމްބަރ ސަރަޙައްދެވެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުކަމަށް

 .ސަރަޙައްދު އެނގޭނޭ ޗާޓެވެ ރަށުގެ އިޙްތިޞާސް ހިނގާތިރީގައި އެވަނީ މި

  



 ތަރައްޤީގެ ްޕލޭން  2022  - 2026  ހައްދުންމަތީ  ކުނަހަންދޫ  ކައުންސިލް 

 

 info@kunahandhoo.gov.mv   : 9995970ފޯން  

 :
ފްޙާ
ޞަ

14

 

ގެ  ލް އުންސި ންކަ ން ވިޝަ ދި މިޝަ  އަ

  

 

ން  ވިޝަ
ދިެވހި ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި އެޤާނޫނު ތަކުގެ މައްޗައް މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއި މި ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދަކީ 

ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާެބހޭ ާޤޫނނު  ހެދިފައިވާ ޤަވައިދު ތަކާއި އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން
ަބޔާންކޮށް ފައިވާގޮތައް އެއްވެސްފާރާތެއް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ރަށްވެހި ކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި ރައްޔިތުންގެ    2010/7ނަންަބރު  

ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި އެފަރާތްތަަކއް   ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހަމަ ހަމަ އުސޫލުތައް ދެމެހެއްޓްމާއި. ހައްޤުތަކަށް ހުރުމަތް ތެރިކޮށް ިހތުމާއި
މުކޮއް އެގުޅުން ވަރުގަދަކޮއް ދެމެހެއްޓުމަށް ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ޤާއި ސަރުކާރާއި، މަތް ފޯރުކޮއްދިނުމާއިޚިދު

ދައުލަތުގެ ެއންމެހާ ވަީސލަތްތައް ޤާޫނނީ ހަަމތަކުގެ މަިތން  ވެއްޓެށް ާޤއިުމ ކުރުމާއި، ރަށުގައި ސުލްަހވެރި އަމާން މަސައްކަތްކޮއް،
. ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި  ށްރައްޔިތުންނަ  ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ދެމިތި ުބމެވެ

 
 
 
 
 
 

ން  މިޝަ

ދީ ކުނަހަންދޫ ރައްޔިތުންނަކީ، މާތްެވގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ވަފާތެރި، ވެރިންނަށް ޯބަލނާބ،  އިޖުތިމާީއ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރި، އިޤްތިޞާ
މާލީޮގތުން ފުދުންތެިރ، ސިޔާސީގޮތުން ާބރުވެރި، ސަގާފީގޮތުން ހޭލުްނތެރި، ޑިމޮކްރެސީގެ އުސޫލުތަަކށް ގޮތުން  އުފެންދުްނތެރި، 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދަށް ޯބަލނާބ،  ،ށް ލޯިބކުރާަތހުޒީަބ، ވެއްަޓކީ އަމާން ތަނެއްކަމުގަހަދައި ،ދިރިއުޅެމުންދާ، ލޯިބކުރާ
 ތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުންސިއްހީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ، ރައްޔި

 

 

 

ގެ ށް އަ ރި ތް ކު ކަ އް ގެ މަސަ މު ލު ވާ ލަ ކު ން އެ ލޭ ވާޕް އި ފަ ގޮސް ތް ން  ގޮ

 ތިރީގައި މިދަންނަވާލަނީ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ ފިޔަވަޅު ތަކެވެ.
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އްކަތްތައް ރޭވުމާއި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން މަސަ އެކުލަވާލުމުގެ ޕްލޭން ތަރައްޤީގެ އަލީގައި ތަޖުރިާބގެ ތަކުގެ އަހަރު ކުރީ -1
އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް އެކުލަވާލުމުގެ ގޮތުންނާިއ ތަރަްއީޤގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެްނދިއުމުގައި ކައުންސިލަށް 

މިޕޭްލނިންގ ކޮމިޓީ ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު ކަނޑައެޅުމުގެ   ވިލަރެސް ކުރާނެ ޕްލޭނިންގ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލާ އަދި ލަފާދީ
ކައުންސިލްގެ މެމްަބުރންނާއި ކައުންސިލްގެ ޕްލޭނިންގ މުވައްޒަފުންނާއި ކަމާެބހޭ އެހެނިެހން އިދާރީ މުވައްޒަފުން ގޮތުން،  

.ހިމެނޭ ގޮތަށް މަޝްވަރާ ަބއްދަުލވުން ތަކެއް ޭބއްވުނެ  ވެ

ގެ ރައްޔިތުންނާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި، ރަށުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އެހެނިހެން ކަމާެބޭހ ށުތުން ރަ ފަރާ ކޮމިޓީގެ ޕްލޭނިންގ -2
 ފަރާތްތަކާ ަބއްދަލުކޮށް މަުޢލޫމާުތ އެއްކުރެވުނެވެ.

ޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްިތމާޢީ، އިތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ސަމާލުކަްނދޭންޖެހޭ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމަްށފަހު ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި  -3
. އަދި   ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި އިސްކަންދޭނެ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުނެވެ.އެއަށްފަހު ތިމާވެށީގެ ހާލަތު ދެނެަގނެވުނެވެ

ތަރައްޤީގެ ތަސައްވުރުން ފާހަަގ ކުރެވުނު ޙާސިލްކުރަން ޭބުނންވާ ނަތީާޖތައް ފާހަަގ ކުރެވި އިސްކަންދޭ ތަރުތީުބްނ  -4
އަހަރުގެ  5ކާތްތައް ޙަރަޅައި އެ ހިންގަންެޖހޭ ޙަރަކާތްތައް ކަނޑައަ ވާޞިލްވުމަށްޓަކައިތަކަށް ނަޖީޖާއަދި އެ  ރާވާލެވުނެވެ.

.  މައްޗަށް ަބހާލައި މަސައްކަތު ތާވަލް ރާވާލެވުނެވެ

އްަބސްވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރަށުެގ ރައްޔިތުންނާއި ކަމާެބޭހ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރެވި އެންމެން އެ -5
.  އެކުލަވާލެވުނެވެ

 

 

 

 

ތަ ތު ޅާ ސިޔާސަ އަ ށް ކަނޑަ މަ ރު ކު ލު ކާ ހާސި ތަ ރާ އި ނޭ ދާ މެ އި ހި ގަ ލޭން ގެ ޕް ޤީ އް ރަ  އްތަ

 އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި، ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ގާއިމުކުރުން ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯުރކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް  .1
 ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން  .2

 ވި އަދި އިތުާބރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިުނން ނިދެމެހެއްޓެ .3

 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނަްއތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން .4

 މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއުްޓން މަގުހެދުމާއި މަގުތައް  .5

 ބަނދަރާއި، ފާލާމާއި ފެރީ ޓާރިމނަލް ފަދަ ތަންަތން ހަދައި ެބލެެހއްޓުން  .6

 ޤަުބރުސްތާނު ބެލެހެްއޓުން  .7

 މިްސކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން  .8

 ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެްއޓުން  .9
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 މަގު ހެދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެްއޓުން  .10

 

 ތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމައެއް ިބނާކުރުންއިޖްތިމާޢީ ގޮ
 ތަންތަން ޤާއިމުޮކށް ބެލެހެްއުޓްނއިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ކާއި، އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަ .11
 ން ބެލެހެއްޓު ކާއި ޕާކުތައް ކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަ ކުޅިވަރު .12
 ން ފޯރުކޮށްދިނުމުނިފޫހިފިލުވުާމެބހޭ ޚިދުމަތްތައް  .13
 ރަށުގެ ލައިްބރަރީ ހިންގުން  .14
 ންއަނިޔާ ލިޭބފަރާްތތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނު ، ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ .15

 އެ މީހުން  ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުްނނަށް އެހީތެރިެވދީ ކުޑަ ކުދިންނާއި ުޢމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި .16
 ޤާއިމްކުރުން ނިޒާމްއްޓާނެ ބަލަހަ

 ރުންކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކު .17
 އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން .18

 

 އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ޤާނޫނީ ޙުކޫމަތު ދެމެހެއްޓުން 
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެަމިތން އިންތިޒާުމކޮށް ޤާނޫނާ  އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ .19

 ން ބެލެހެއްޓު
ޤާނޫނާއި  ަހއުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް .20

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިާޒމްކޮށް ބެލެހެއުްޓން 
 އް ހުއްޓުވުން ށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތަގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރަ .21

 ރަށުެގ އަމަން އަމާންކަން ނެގެެހއްޓުން  .22

 

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 

23. .  ރަނގަޅު ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

 ތަޢުލީމް  އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން  ގެޮބޑެތި މީހުން .24

 ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން ދަރިަވރުންނަށް  .25

ގައިޑް، ސްކައުޓް، ޭބންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ޮބޑީސް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް   .26
 ދަސްކޮށިްދނުން 

 ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާއިދިނުން  .27

 

 ރިއުޅުންސިއްޙަތު ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ދި

 ން އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމްަތތައް ދިނު )ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރއަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ( .28
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ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ، ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަަބުބން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ހާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުވާ،  .29
 ން އުފެއްދުއާާބދީ އެއް

 ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ މީހުންގެ ނިސްަބތް މަދުކުރުންް  .30

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

 ރައްކާތެރިކުރުން ޢުމަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން ުމޖުތަމަ .32

 މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫހު އަށަގަނުވާ، އެކި މުާބރާތްތައް ރާވާ ހިންގުން ދެޖިންސުގެ  .33

 

 އިޤްތިސާދު ކުރިެއރުވުމާއި ވަޒީފާ އިތުރުކުރުން 
 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން .34

 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާކުރިއެރުވުން  .35

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން .36

 އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން ދިކު .37

 ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ިނޒާމެއް ގާއިމުކުރުން  .38

 

 ޤާފަތާއި ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުންޘަ
 ން ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެްއޓު .39

 ތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ ތަިރކަ ރައްކާތެިރކޮށް ދެމެހެއްޓުން .40

 ލާކުރުންދިވެހިަބސް ދިރުވައި އާ .41

 

 

 ވިލުންވެރި މުޖުތަމައެއް ކަށަވަރުކުރުވުން
 ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުން  .42

 މޫސުމަށް އަންނަ ަބދަލުތަކާއި ެއކަމުގެ ސަަބުބން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން  .43

 ތަކަށް ތައްޔާރުވުންކާރިސާ .44

 ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި، ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން .45

 މުރަކަތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ  .46

 ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުން .47

 ންޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރު .48

 

 މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން 
 އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރާ އެކި ަތފާުތކުރުންތައް ނައްތާުލން  .49
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 ހަމަހަމަކަން ހޯދާދިުނން  ފިރިހެނުްނަނށްއި ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދިގޮތުން އަންހެުނންނާ .50

 

 ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްުޓން 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން .51

 ން ާވމީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމަރު ކުދިންނާއި އުފަންވާ އަލަށް .52

 ން ރަށުގެ ތަފާސްހިސާުބ ނަގައި ެބެލހެއްޓު .53

 ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން  .54

 އި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން ޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާލި ރަސްމީ ރަށުގެ .55

 ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯުރކޮށްދޭ ޚިދުމަތްަތކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުން .56

 

 

 

 

ކޮށްދިނުންއަސާސީ  ރު ތް ފޯ މަ ދު ހި ޚި ވެ ށް ، ރަ އި ކާ ތަ ތް މަ ދު  ޚި
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ން 1-ޕޮލިސީ  ރު ކު މު އި މް ގާ ޒާ ތި ނެ އިން ދޭ ށް ކޮ ރު ން ފޯ ފެ ފު ބޯ ށް ސާ ތުންނަ ޔި އް  ރަ
         

  މިހާރުގެ ޙާލަތު  

 ކަޅުަހން ެބހެއްޓިފައި  ލިޭބނެގޮތަށްސާފުބޯފެން ފޯރުޮކށްދިނުމަށް ވާރާފެން ރައްކާކޮށް ަރއްޔިތުންނަށް  ރައްޔިތުންނަށް -
 ކުރިޔަށް ނުދޭނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ފެނުގެ -
 ވާރޭފެން ރައްކާކޮށްގެން ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދޭ  ގޭގޭގައި -

         

:  ޓާގެޓްތައް

ފެށޭނެ ގޮތެއް ސަރުކާރު މެދުވެރިކޮއް ކުރެވޭނެގޮތެއް : ސާފުބޯފެން ފޯރުކޮްށދިނުމުގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް 1.1ޓާގެޓް 
 ހެދުން 
 ވާރޭފެން އަޅާނެ އިތުރު އިޖުތިމާއީ ތާންގީތައް ެބހެްއޓުމާއި ވާރޭ ފެނުގެ ރައްކާތެރިކަން ގާއިމްކުރުން: 1.2ޓާގެޓް 

         

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް
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 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

ކައުންސިލް ކޮންޓްރެކްޓަރ      

: 1.1.1ޙަރަކާތް 
  ސަރުކާރާއި

 ވާހަކަދައްކައިގެން ފެނުގެ
ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް 

  އަވަސް ކުރުން 

: 1.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ސާފުބޯފެން 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 
ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް 

ފެށޭނެ ގޮތެއް 
ސަރުކާރު  

މެދުވެރިކޮއް 
ކުރެވޭނެގޮތެއް 

 ހެދުން 

 މިނިސްޓްރީ،
 ކައުންސިލް

      ފެނަކަ

: ފެނުގެ 1.2.1ޙަރަކާތް 
ނިޒާމު ގާއިމުކޮށް 
 ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި

ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލު 
ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއާ 

  ވާހަކަ ދެއްކުން

: 1.2ސްޓްރެޓެޖީ 
ވާރޭފެން އަޅާނެ 
އިތުރު އިޖުތިމާއީ 

ތާންގީތައް ެބހެްއޓުން 
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ން 2-ޕޮލިސީ  ދިނު އި ދަ ށް ހޯ ންނަ ޔިތު އް އް ރަ ތަ ހަ ގެ އަސާސީ ފަސޭ މާ ދަ ރު  ނަ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

 ނެތް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް  -
 ރަށުގެ ފެންތަގައްޔަރުވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި 

 
 

         

:  ޓާގެޓްތައް

  ނަރުދަމާގެ ހިދުމަްތ ޤާއިމްކޮއްދިނުން: 2.1ޓާގެޓް 
 

         

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
 20

25
 20
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 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 މިނިސްޓްރީ،
 ކައުންސިލް

      ފެނަކަ

: 2.1.1ޙަރަކާތް 
ވަނަ އަހަރުގެ  2022

ކުރިން ޕްރޮޖެކްޓްގެ  
މަސައްކަތް ފެށުމަށް 
: 2.1ސްޓްރެޓެޖީ  ސަރުކާރަށް ހުށައެޅުން

ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް 
ރަށުން ލިިބގެންދިުއން 

 މިނިސްޓްރީ،
 ކައުންސިލް

 ފެނަކަ

: 2.1.2ޙަރަކާތް 
ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް 

އަވަސް ކުރުމަށް  ފެށުން
ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ  

މުއައްސަސާތަކާ  
 ވަހަކަދެއްކުން
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ށް  3 -ޕޮލިސީ  ޔިތުންނަ އް ތަ ރަ ކަ އި ހަ ޓާ އި ކަރަން ގަ އް ތެ ފޭ ގޮ ހި ރު ބާ ތު ދި އި ވި އަ އްޓެނެ ހެ މެ ދެ
ނުން ކޮށްދި ރު  ފޯ

         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

 ގަޑިރު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބެމުންދޭ  ސައުވީސް -
 ހަކަތައަށް ކައުންސިލުގެ ަބޖެުޓން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ވަރަށް ޮބޑު -
 ފެށިފައި ނުވޭކަރަންޓް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް  އަވިން -

         

:  ޓާގެޓްތައް

 ކަރަންޓަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުޑަވުން : ކައުންސިލުގެ ަބޖެުޓނ3.1ްޓާގެޓް 

ރައްޔިތުން ހިތްހަަމ ޖެހޭ ގޮތަށް ކަރަންޓް އަދި ހަކަތަ ފޯރު ކޮއްދިނުން : .23 ޓާގެޓް  
 

         

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް
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 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

ކައުންސިލް/ފެނަކަ މިނިސްޓްރީ      

: 3.1.1ޙަރަކާތް 
ރަށުގައި ފެށުމަށް 

ހަމަޖެހިފައިވާ ސޯލާ 
ޕެނެލް ެބހެއްޓުމުގެ 

މަސައްކަތް 
 އަވަސްކުރުން

: 3.1.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ސޯލާޕެނަލް ހަރުކުރުން 

ކައުންސިލް/ފެނަކަ މިނިސްޓްރީ

: 3.2.1ޙަރަކާތް 
އެކަށީގެންވާ ވަޔަރުގެ 

ޖަނަރޭޓަރުތަށް 
  ެބހެެއްޓުން

: 3.2.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ކަރަންޓްކެޑޭ މައްސަލަ  

 ރަގަޅުކުރުން  

ކައުންސިލް/ފެނަކަ މިނިސްޓްރީ
: 3.2.2ޙަރަކާތް 

ކޭަބލް ނެޓްވޯކް 
  ގާއިމްކުރުން 

: 3.2.2ސްޓްރެޓެޖީ 
ރަށުގެ ހުރިހާ 

ހިސާބްތަށް ކަރަންޓް 
ވޯލްޓޭޖު ދައްނުވެ 

  ހިފެހެއްޓުން 
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ން 4 -ޕޮލިސީ  ރު ކު މް އި އް ގާ މެ ޒާ ނެ ނި ލާ ތާ އް ނި ނަ އި ކު ގަ އް ތެ ވާ ގޮ ގެން ށީ ކަ  އެ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

 ކުނިމެނޭޖް ކުރުމަށް ކުނިކޮށްެޓއް ޤާއިމް ކުރެވިފައި  -
 ދެމުންދިޔަ ނަމަވެސް އަދި އިތުރަށް ރަގަޅުކުރަން ޖެހޭކަންކަން އެަބހުރި ކުނިކޮށީގެ ޚިދުމަތް  -
 ޕްލާސްޓިކު ، ިބއްލޫރި ،ދަގނޑު ފަދަ ތަކެއްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއް ހެދެމުން ނުދޭ  -

         

:  ޓާގެޓްތައް

 ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ދިނުން  އެކަށީގެންވާ: ކުނިކޮށީގެ ޚިދުމަްތ 4.1ޓާގެޓް 
 ރަގަޅު ގޮތެއްހެދުން މެނޭޖްކުރެވޭނެނި ކުއަންދާނުލެވޭ : ކުނިކޮށްަޓށް ޖަމާކުރާ 4.2ޓާގެޓް 

         

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް
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 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

     ކައުންސިލް އތމ ކޮމެޓީ

ކުނި ކޮށީ : 4.1.1ޙަރަކާތް 
ސަރަހައްދުގެ މޫދުގައި  

ފާލަމެއްއަޅައި ކުނި ނައްތާލެވޭނެ 
 ރައްކާތެރި ގޮތެއް ހެދުން

: 4.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ކުނިކޮއްޓަށް 

ގެންދެވޭ ކާބޯތަކެތީ 
ކުނި ރަގަޅަށް 

 ނައްތާލުން 

 ރައްޔިތުން
މިނިސްޓްރީ،
 ކައުންސިލް

    

: ކުނިކޮށީގެ 4.2.1ޙަރަކާތް 
 ސަރަހައްދަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާ
އަންދާނުލެވޭ ކުނި ރަށުން 
 ޭބރުކުރެވޭނެ ގޮތެއްް ހެދުން 

: 4.2ސްޓްރެޓެޖީ 
ކުނިކޮށްޓަށް 
 ޖަމާކުރާ ކުރި

މެނޭޖްކުރެވޭނެގޮތް 
 ފަހިވެގެން ދިއުން 
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ން 5 -ޕޮލިސީ  ޓު އް ހެ ލެ ށް ބެ ކޮ ތު މާ ރާ އް މަ ތަ ގު އި މަ މާ ދު ހެ ގު  މަ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

 ޮބޑަށް ދަިތވޭ ވަރަށް ޮބޑަށް އަޑިގުޑަން ވެފައި ވުމުގެ ސަަބބުން ތަެކތި ދުއްވުމަށް ވަރަށް މަގުތައް -
 ވެހިއްޖެނަމަ މަގުތަކުގައި ފެންޮބޑުވޭ  ވާރޭ -
 މަރާމާތުކޮށް ެބލެހެއްޓެމުން ނުދޭ ހަދައި  މަގުތައް -
 މަގުތައް ޗަކަވެ ހިގާިބގާވެ އުޅެން ދަތި އުދަގޫތައް ކުރިމަތީވޭ  -

         

:  ޓާގެޓްތައް

 ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު ހިގާިބގާވެ އުޅެވޭނެ ތަނަކައް މަގުތަށް ހެދުން : 5.1ޓާގެޓް 
  ފަސޭހަކަމާއެކު ދުއްވާލެވޭނެފަދަ މަގުތަކަކަށްވުން  ދުތައްޅަ: މަގުތަކުގައި ދުއްާވ އުނ5.2ޓާގެޓް 

         

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް
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 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

ކަމާގުޅޭ  
 މިނިސްޓްރީ

      ކައުންސިލް

: 5.1.1ޙަރަކާތް 
މަގުތަކަށް ވެލިއަޅައި 

ވެހިކަލް އެއްވަރުކުރުން 
 ން ހޯދު

: 5.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ދެމެހެއްޓެނިވި 

ގޮތެއްގައި މަގުތަށް 
އެއްވަރުކޮށް 
 ބެލެހެއްޓުން 

މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް      

: 5.2.1ޙަރަކާތް 
 ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން

މަގުހެދުމުގެ 
 ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުން
ނުވަތަ ކައުންސިލުން 

  ވެހިކަލް ހޯދުން 

: 5.2ސްޓްރެޓެޖީ 
މަގުތަކުގައި ދުއްވާ 

 އުނދުތައް
ފަސޭހަކަމާއެކު 
ދުއްވާލެވޭނެފަދަ 
 މަގުތަކަކަށްވުން 
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ން 6 -ޕޮލިސީ  ޓު އް ހެ ލެ އި ބެ ދަ ން ހަ ތަ ދަ ތަން ލް ފަ ނަ ރީ ޓާރމި އި ފެ މާ ލާ ، ފާ އި ރާ  ބަނދަ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

 އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ަބދަރު ހުރީ މަރާމާތަށް ޭބނުންވެފައި  ހެދި ަބނދަރުގެ ފަސޭހަކަން ރައްޔިތުންނަށް ލިެބުމންދޭ  ބަނދަރު -
 ފެރީޓާމިނަލްއެއް ޤާއިމްކުރެވިަފއި އަދި ނެތް -
 އަދި ޤާއިމް ކުރެވިފައި ނެތް ފާލަމެއް -

         

:  ޓާގެޓްތައް

 ފެށުން ފެރީޓާމިނަލެއް ޤާއިމް ކުރެވި ޚިދުމަތް ދޭން  : ަބނދަރު ސަރަޙައްދުގައ6.1ިޓާގެޓް 
   އޮޑިވެރިންނަށް ލުިއ ފަސޭހަކަމާއިއެކު ދޯނި އެހެލާ ާބލާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން: 6.2ޓާގެޓް 
 : މަސްވެރިންނާއި އާންމު ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރުމަްށ ަބދަރުން ވަޅުފެން ލިޭބނެޮގތެއް ހެދުން  6.3ޓަގެޓް 
 ފުންކުރުން : ަބނަދަރު މަރާމާުތކުރުމާއި ބަނދަރު  6.4ޓަގެޓް 

         

 ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް
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 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

      ކައުންސިލް އިންވެސްޓަރ

: 6.1.1ޙަރަކާތް 
ފެރީޓާމިނަލް އެޅުމުގެ
މަސައްކަތް އަމަލީ 

 ގޮތުން ފެށުން 

: 6.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ފެރީޓާމިނަލްގެ 

ހިދުމަތް 
އާންމުރައްޔިތުންނަ 

 ށް ލިުބން 

،ޓްރާންސްޕޯއިންވެސްޓަރ
 ޓް އޮތޯރިޓީ 

      ކައުންސިލް

: 6.2.1ޙަރަކާތް 
ކުދި އުޅަނދު ތަކަށް 
ހާއްސަ ސަރަހައްދެއް

 ގާއިމްކުރުން 

: 6.2ސްޓްރެޓެޖީ 
ކުދިއުޅަނދަށް 
ހާއްސަތަނެއް 
ހެދުން އަދި 

ދޯނިިއެެހެލާ ޭބލުަމށް 
ފަސޭހަކަން 
  ގެނެސްދިނުން

،ޓްރާންސްޕޯއިންވެސްޓަރ
 ޓް އޮތޯރިޓީ 

     ކައުންސިލް
: 6.2.1ޙަރަކާތް 

ދޯނި އެހެލާނެ 
 ސަރަހަދެއް ހެދުން 

: 6.3.1ޙަރަކާތް  ކައުންސިލް އިންވެސްޓަރ  

: 6.3ސްޓްރެޓެޖީ 
މަސްވެރިންނާއި 

އާންމު ރައްޔިތުން 
ބޭނުންކުރުމަށް 
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ޤާއިމް ވަޅުފެން 
ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ 
 މަސައްކަތް ކުރުން

 

ަބދަރުން ވަޅުފެން 
 ލިބޭނެގޮތެއް ހެުދން 

 ކައުންސިލް އިންވެސްޓަރ

: 6.3.1ޙަރަކާތް   

ބަނަދަރު ފުންކުރުން 
 އަދި މަރާމާތުކުރުން

 

: 6.4ސްޓްރެޓެޖީ 
ފަސޭހަކަމާއި އެކު  
ަބދަރުގެ ހިދުމަތް 

 ލިުބން 

         

ން 7 -ޕޮލިސީ  ޓު އް ހެ ލެ ނު ބެ ތާ  ޤަބުރުސް

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

 ނުގެންދެެވއެވެ. އެކަށީގެން ވާގޮތެއްގައި ޤަުބުރސްތާނު ސާފުކުރެވުން -

. އަދި މިހާހިސާބަށް ޤަުބރުސްާތނަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް -  ފޯރުކޮްށދެވިފައިނުވެއެވެ
  ޤާއިމްކުރެވިފައި ނުވެއެވެ. ސާފުކޮށް ެބލެެހއްޓޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއްޤަުބރުސްތާނު  -

         

:  ޓާގެޓްތައް

 ބެލެހެއްޭޓނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެގެން ދިއުން : ޤަުބރުސްތާނު ސާުފކޮށ7.1ްޓާގެޓް 
 އަލިކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިގެން ދިުއންޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވި  : ޤަުބރުސްތާަނށް ކަރަންޓުގ7.2ެޓާގެޓް 

         

 ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
 20

25
 20

24
 20

23
 20

22
 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

      ކައުންސިލް 

ޙަރަކާތް  
7.1.1 :

ގަުބރުސްތާނު 
ސާފްކޮށް 

ބެލެހެއްޓުމަށް 
މުވައްޒަފުން 

 ނެގުން 

: 7.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ދެމެހެއްޓެނިވި 

ގޮތެއްގައި 
ގަުބރުސްތާނު 
 ބެލެހެއްޓުން 

      ކައުންސިލް މިނިސްޓްރީ
ޙަރަކާތް  
7.2.1 :

: 7.2ސްޓްރެޓެޖީ 
ގަުބރުސްތާނުގެ 
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ޤަުބރުސްތާނަ 
 ށް ކަރަންޓުގެ

ހިދުމަތް 
އެޅުން އަދި 
މަގުލައިޓް 

 ޖެހުން 

ބޭނުން ރޭގަނޑު 
ގަޑީގައިވެސް  

ކުރެވޭ ހާލަތަށް 
 ގެނައުން 

 
 

      ކައުންސިލް 

ޙަރަކާތް  
7.2.2 :

ޤަުބރުސްތާނު 
ގަުބރުސްތާނުގެ

ތެރޭގައި 
ލައިޓް ޖެހުން 
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ން 8 -ޕޮލިސީ  ޓު އް ހެ ލެ އް ބެ ތަ ތް ކި  މިސް
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

 ގެންދެވޭ އެކަށީގެން ވާ ގޮތެއްގައި މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަުމން -
އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ކުދި  ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރެވިފައިމިސްކިތް ޒަމާނީ  1 މިސްކިތް އެޅިފައި 2 ގައިކުނަހަންދޫ ލ. -

 މަރާމާތުތަކަށް ޭބުނންވެފައި 
 އިުތރު މަރާމާތަށް ޭބނުންވެފައި ނަމަވެސް ކުރީގެ ކުޑަ މިސްކިތް އެތެރެ ފިލާޖަހައި އޭސީ ހަރުކުރެވިފައި ގުދަންހަދަން ފަށާފައި 

         

:  ޓާގެޓްތައް

 ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގެތއްގައި މިސްކިތްތަށް ސާފްތާހިރުކޮށް އިމާރަތް ަބއުނުވެ ބެލެހެްއޓުްނ : 8.1ޓާގެޓް 
 ގެ ކަރަންޓް ވިއުގަ ރަގަޅުކުރުން މިސްކިތްތަކު: 8.2ޓާގެޓް 
 އި އޭސީ ެބހެއްޓުން މިސްކިތްތަކުގަ: 8.3ޓާގެޓް 

  
         

 ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް
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 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 /ދަރުމަވެރިން
 މިނިސްޓްރީ

      ކައުންސިލް

ކޮންމެ : 8.1.1ޙަރަކާތް 
ދުވަހަކު މިސްކިތްތަށް 

ސާފްތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޭޓނެ 
 މާއި މަރާމާތުކުރުންގޮތް ހެދު

އަދި ވުޟޫކުރާނެ ރީތިފެން 
 ހެުދން  ގޮތްލިޭބނެ 

: 8.1ސްޓްރެޓެޖީ 
މިސްކިތަށް 
އަރާމީހުނަށް 

ހިތްހަމަޖެހިގެން 
ނަމާދުކުރެވޭ 

 ތަނަކަށް ހެދުން 

 /ދަރުމަވެރިން
 މިނިސްޓްރީ

 ކައުންސިލް

މަދުވެގެން : 8.1.1ޙަރަކާތް 
އަހަރަކު އެއް ފަހަރު  
މިސްކިތުގެ އާާބތުރަ 

 ފިލުވުން 

: 8.2ސްޓްރެޓެޖީ 
މިސްކިތްތަކުގައިހުރި

މަރާމާތުތައް 
ފުރިހަމަ ކުރުވުމުން 

 ދިއުން

 /ދަރުމަވެރިން
 މިނިސްޓްރީ

،ކައުންސިލް
 ފެނަކަ

: 8.1.1ޙަރަކާތް 
 3މިސްކިތްތަކަށް 

ފޭސްކަރަންޓް ކޭަބލް އެޅުން 

: 8.3ސްޓްރެޓެޖީ 
މިސްކިތްތަކަށް 

ދިމަވާ ކަރަންޓްގެ 
މައްސަލަ 

 ހައްލުކުރުން 
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 /ދަރުމަވެރިން
 މިނިސްޓްރީ

 ކައުންސިލް
: 8.1.1ޙަރަކާތް 

އޭސީ   މިސްކިތްތަކުގައި
 ެބހެއްޓުން 

: 8.4ސްޓްރެޓެޖީ 
މިސްކިތްތަށް 

 ކުޑަކުރުންހޫނުވުން 
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ން 9 -ޕޮލިސީ  ޓު އް ހެ ލެ ށް ބެ ކޮ ރު ހި ތާ ފު އް ސާ ތަ ގު ގެ މަ ށު އި ރަ އާ ރެ ށުތެ  ރަ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

 ބަލަހައްޓަމުން ނުެގންެދވޭ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އިޖްިތމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ކުނިކަހައި ސާފުކޮށް -
 ުމން ގެންދޭ ސަރަހައްދުގެ މަގުތަށް ގޭގެވެރިން ސާފްކޮއްގެން ބަލަހައްޓައާންމުން ދިރިއުޅޭ  -

         

:  ޓާގެޓްތައް

 ރަށުތެރެ ސާފްކޮށް ބެލެހެއްޓުން : 9.1ޓާގެޓް 
 ހުންނަ ޤަވާޢިދުތައް ަތންފީޒު ކުރުން : މަގުތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ ހެދިފައ9.2ިޓާގެޓް 

         

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
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 ެބލުމުގެ 

ރަށުތެރެ  ދަށުން
ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން 

  ގެންދިއުން

: 9.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ރަށުތެރެ 

ސާފދްތާހިރުކޮއް 
 ބެލެހެއްޓުން 

 

 ކައުންސިލް
އަންހެނުންގެ
 ކޮމެޓީ

     

: 9.1.2ޙަރަކާތް 
 ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް

ބެލެހެއްޓުމަށް 
ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން 
މުވައްޒަފުން ނަގައިގެން 

 ގެންދިއުން ކުރިއަށް

      ކައުންސިލް ޕޮލިސް 

: 9.2.1ޙަރަކާތް 
މަގުތަކާ ގުޅޭގޮތުން 

ހުންނަ  ހެދިފައި
ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒު 
ކުރުން މަސައްކަތް  

 ކުރުން

: 9.2ސްޓްރެޓެޖީ 
މަގުތަކާ ގުޅޭގޮތުން 

ހުންނަ  ހެދިފައި
ޤަވާޢިދުތައް 

 ތަންފީޒު ކުރުން
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ން 10 -ޕޮލިސީ  ޓު އް ހެ ލެ ލާ ބެ އް ދި ގު  މަ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

އަދި  ދަތިކަްނ ފޯރަމުންދޭ ރަށުގައި އާންމު ރައްޔިތުން ދިރި އުޅޭ ަބއެއް ހިސާުބ ތަކުގައި ަބއްތި ޖެހިފައި ނެތުުމން -
 ލެވިފައިނެތް ރަށުގައި އަލަށް ހެދިފައިވާ މަގުަތކުގައި ަބއްތި

 
         

:  ޓާގެޓްތައް

     ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެއްގައި މަގުތަކަށް ދިއްލާ ެބލެެހއްޓުން : 10.1 ޓާގެޓް
  

         

 ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

20 ކުރާފަރާތް  ތަންފީޒު
26

 20
25

 20
24

 20
23

 20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

ދަރުމަވެރިން/ފެނަކަ މިނިސްޓްރީ،ކައުންސިލް      

ޙަރަކާތް  
10.1.1 :

މަގުތަކުގައި 
ސޯލާލައިޓް 
 ހަރުކުރުން

ސްޓްރެޓެޖީ 
10.1 :

ރަށުގެ ހުރިހާ 
ހިސާެބއް 
އަލިކޮށް 
ދަރުމަވެރިން/ފެނަކަ ޭބއްވުން  މިނިސްޓްރީ،ކައުންސިލް

ޙަރަކާތް  
10.1.2 :

މަގުތަކުގައި 
އިތުރު 

ަބއްތިޖެހުން އަދި 
ަބއެްތިތަށް 

 މަރާމާތުކުރުން 
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ން   11 -ޕޮލިސީ  ތަ ނެ ތަން ތް ދޭ މަ ދު ގެ ޚި މު ކަ ރި ކާތެ އް ޢީ ރަ މާ ތި ޖް ، އި އި ކާ ތަ ޒު ކަ ރު ޢީ މަ މާ ތި ޖް އި
ޓުން އް ހެ ލެ ށް ބެ ކޮ މު އި  ޤާ

         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

ނަމަވެސް ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޭބުނން  ނުވޭ މަރުކަޒެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައި ނަށް ހާއްސަކުރެވިގެްނ އިޖުތިމާއީޒުވާނުން -
.  ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ކައުންސިލް ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީެގ ދަށު ަހޓެއް ގާއިމްކުރެވި ހުދުމަތްތަށް ިލެބމުންދެއެވެ

 

:  ޓާގެޓްތައް

 އަމާންވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުން  ޒުވާނުންަނށާއި އާމުރައްޔި: 11.1ޓާގެޓް 
 ބޭނުންވާ ފަރާްތތަަކށް އެކަން ފަސޭހަކަމާއެކު ހަމަޖެހިގެން ދިއުން އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން: 11.2ސްޓްރެޓެޖީ 

 
         

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
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24
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22
 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

      ކައުންސިލް މިނިސްޓްރީ

: 11.1.1ޙަރަކާތް 
 ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

ޤާްިމް ކުރުމަށް 
ސަރުކާރަށް  

ހުށައަޅައިގެން ކުރިޔަށް 
 ދިއުން

: ރަށުގައި 11.1ޓާގެޓް 
އިމް ޤާޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު 

 ކުރުން

      މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް

: 11.2.1ޙަރަކާތް 
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއާއި 

އިޖުތިމާއި  ގުޅިގެން
ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު 

ކުރުމަށް، 
ފޯކަލްޕޮއިންޓެއް 
 ހަމަޖެއްސުން

: 11.2ސްޓްރެޓެޖީ 
 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން
ބޭނުންވާ ފަރާްތތަކަށް 
އެކަން ފަސޭހަކަމާއެކު 

 ހަމަޖެހިގެން ދިއުން 
 

 ޕޮލިސް 
މިނިސްޓްރީ،
      ކައުންސިލް

: 11.2.2ޙަރަކާތް 
ޖެންޑާމިނިސްޓްރީގެ 

 ޤާއިމް ކުރުން  ޑެސްކެއް
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ން  12 -ޕޮލިސީ  ޓު އް ހެ ލެ އް ބެ ތަ ކު އި ޕާ ކާ ތަ އި ބިން ކާ ތަ މު ދަނޑު ޅޭ ޢާން ރު ކު ވަ ޅި  ކު
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

 ަބށި ކޯޓް އަދި ފުްޓޯބޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިމި ދަނޑުގެ ބޭނުން ކުރެވެމުންދަނީ  -
 ނިމިަފއި އާއްމު ޕާކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި ޕާކުގެ ޮބޑުަބއި -

 ރަށުގައި ވޮލީކޯޓަކާއި ފުޑުސަލް އަދި ކުރިކެޓް ދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ޭބނުންވެފައި އަދި މިާހތަން ނުނިމި 
 

         

:  ޓާގެޓްތައް

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްަގއި ދެ ޖިންސްގެ މީހުނަށް ކުޅިވަރުކުޅެވޭނެ ވެއްޓެއް ޤާއިމްކޮއްދިނުން : 12.1ޓާގެޓް 
   ރަށުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ކުޅިވަރު ދަނޑުތަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްުޓން:  12.2ޓާގެޓް 

         

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
 20

25
 20

24
 20

23
 20

22
 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

އަންހެނުންގެ 
 ކޮމެޓީ

ޔޫތު 
 މިނިސްޓްރީ،
 ކައުންސިލް

     
ވޮލީ : 12.1.1ޙަރަކާތް 

ކޯޓާއި އައުޓް ޑޯ ޖިމް އެޅުން   : 12.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއް 

ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ  
ފުރުސަތުން ރަށުން 
ހޯދައިދިނުން އަދި 

ދަނޑުތަށް 
އަންހެނުންގެ  ބެލެހެއްޓުން 

 ކޮމެޓީ

ޔޫތު 
 މިނިސްޓްރީ،
 ކައުންސިލް

    

ސްޕޯޓް  : 12.1.2ޙަރަކާތް 
އެރީނާގެ މަސައްކަތް  
ނިންމުން (ފުޑުސަލް، 

 (  ާބސްކެޓް
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އަންހެނުންގެ 
 ކޮމެޓީ

ޔޫތު 
 މިނިސްޓްރީ،
 ކައުންސިލް

  

: 12.1.3ޙަރަކާތް 
ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު މަސައްކަތް  
ނިންމައި އިތުރަށް ތަރައްގީ 

 ކުރުން 

 

 ދަރުމަވެރިން
 މިނިސްޓްރީ،
 ކައުންސިލް

ކުޅިވަރު  :12.2.1ޙަރަކާތް 
ކުޅޭ ދަނޑުތަށް 
 މަރާމާތުކުރުން 

:  12.2ޓާގެޓް 
ދެމެހެއްޓެނިވި 

ގޮތެއްގައި ދަނޑުތަށް 
 މަރާމާތު ކުރުން 
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ން  13 -ޕޮލިސީ  ނު ކޮށްދި ރު އް ފޯ ތަ ތް މަ ދު ހޭ ޚި ބެ މާ ވު ލު ފި ހި ފޫ  މުނި
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުްނ މަސައްކަތް ކުރާނެ   މުނިފޫހިފިލުވުމާ ެބހޭ ޚިދުމަތްަތއް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށް ނުދެވޭ -
 އެކަށިގެންވާ މަރުކަޒުތަށް ނެތް 

         

:  ޓާގެޓްތައް

 މަރުަކޒުތަށް އެޅުން : ޒުވާނުންގެ 13.1ޓާގެޓް 
         

 ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
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25
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24
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 20

22
 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

/ތަށްމިނިސްޓްރީކަމާގުޅޭ
 ރައީސް އޮފީސް 

ކައުންސިލް      

ޙަރަކާތް  
ޒުވާނުންގެ  :13.1.1

މަރުކަޒު އަދި  
ޖަމިއްޔާތަކުން 

މަސައްކަތް ކުރާނެ  
 މަރުކަޒުއެޅުން  

ސްޓްރެޓެޖީ 
13.1 :

ޒުވާނުންނަތް 
ކަންކަމުގައި 

ކުރިއަށް ދާނެ 
މަގުފަހިކޮއްދިނުން
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ން  14 -ޕޮލިސީ  ގު ން ރީ ހި ރަ އިބް ގެ ލަ ށު  ރަ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

 ކުނަހަންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ިހުދމަތް ދެވޭވަރުގެ ލައިްބރީއެއް އަދި މިހާތަނަށް ޤާއިމްކުރެވިފައި ނެްތ  -
 

         

:  ޓާގެޓްތައް

 ލައިްބރަރީއެއް ޤާއިމްވެ އެތަނުގެ ޚިދުމަތް އާއްމުންނަށް ލިެބމުން ިދއުން : ރަށުގައި ޢާއްމ14.1ުޓާގެޓް 
 ލައިްބރަރީގެ ހިުދމަތް ޒަމާނީ ކުރުން : 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
ގޯތި ޚަރަދުކޮށްގެން ސްކޫލް 
ތެރޭގައި ލައިްބރަރީއެއް 

 ޤާއިމްކޮށް ސްކޫލް
މުވައްޒަފުންގެ 

އެހީތެރިކަމާއެކު އެތަން 
 ހިންގުން 

: 14.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ލައިްބރަރީގެ 

ހިދުމަތް ކޮންމެ 
 ރައްޔިތަކަށް ދިނުން

      ކައުންސިލް ސްކޫލް

ޒަމާނީ  : 14.2.1ޙަރަކާތް 
ފެންވަރުގައި ލައިްބރަރީގެ 

ގޭގަ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުން 
ތިެބ ލައިްބރަރީގެ ހިދުމަތް 

  ލިޭބނެ ގޮތް ހެުދން 

: 14.2ސްޓްރެޓެޖީ 
ލައިްބރަރީ ތަރައްޤީ 

 ކޮށް ބެލެހެއްުޓން 

ން   15 -ޕޮލިސީ  ކަ ރި ހީތެ ދީ އެ ތް ޔަ މާ ށް ޙި ކަ ތަ ތް ރާ ފަ ޔާ ލިބޭ ، އަނި ވާ ޓު އް އް ހު ތަ ޔާ އި ހިނގާ އަނި ގަ ރޭ ގޭތެ
ނުން ކޮށްދި ރު  ފޯ

         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

ން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ނުގެއްދެވޭ، ރަށުގައި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތްޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއާއި ޕޮލިހުންގެ އެހީތެރިކަ -
 ގާއިމްކުރެވިފައި ނެތުމާއި މުޖުތަމައުގައި ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުމަކީ ކުނަހަންދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންެޖހުމެއް 
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:  ޓާގެޓްތައް

 އަނިޔާވެރިކަން ރަށުން ނައްތާލައި ހުރިހާ ރައްޔިުތންނަށް އަމާންވެއްޓެއް ޤާއިމްކުުރން : 15.1ޓާގެޓް 
   ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ހޭލުންތެރި ަބއެއްކަމުގައި ހެދުން : 15.2ޓާގެޓް  

         

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
 20

25
 20

24
 20

23
 20

22
 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

މޯލްޑިވުސް  
ޕޮލިސް  
ސާވިސް  

 ސްކޫލް،

ޖެންޑާ 
 މިނިސްޓްރީ،
 ކައުންސިލް

     

: 15.1.1ޙަރަކާތް 
ޕުލުހުންގެ ޑެސްކެއް  
ަބހައްޓައި ފުލުުހންގެ 

 ހިދުމަތް ދިނުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
ރަށުގައި : 15.1

ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް 
 ޤާއިމްކުރުން 

 
 

މޯލްޑިވުސް  
ޕޮލިސް  
ސާވިސް  

 ސްކޫލް،

ޖެންޑާ 
 މިނިސްޓްރީ،
 ކައުންސިލް

: 15.1.1ޙަރަކާތް 
ހޭލުންތެރިކަމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  

ސްޓްރެޓެޖީ 
15.1 :

ރައްޔިތުންގެ 
ހޭލުންތެރިކަން 
 އިތުރުކުރުން  

 
 

  



 ތަރައްޤީގެ ްޕލޭން  2022  - 2026  ހައްދުންމަތީ  ކުނަހަންދޫ  ކައުންސިލް 

 

 info@kunahandhoo.gov.mv   : 9995970ފޯން  

 :
ފްޙާ
ޞަ

39

ށް   16 -ޕޮލިސީ  ހުންނަ ވާ މީ ން ނު ށް ބޭ އަ ހީ އްޞަ އެ އި ޚާ ށާ ވީ މީހުންނަ ވަސް ން ދު ރު މު އި ޢު ނާ ޑަ ކުދިން ކު
ކުރުން މް އި މް ޤާ ޒާ ނެ ނި ޓާ އް ހަ ލަ ން ބަ ހު ދީ އެ މީ ވެ ރި ހީތެ  އެ

         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެ  ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންަނށާއި ޚާއްޞަ މިހާހިސާަބށް އަދި -
، އެހެންނަމަވެސް ަބއެއް މުނާސަަބތު ތަކާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ފައި ނެތްޤާއިމްކުރެވި ިނޒާމްހަރުދަނާ މީހުން ބަލަހައްާޓނެ 

 ފަރާތުން އެފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަްނކުރަމުން ގެންދޭ 
         

:  ޓާގެޓްތައް

މީހުނަށް އަޅާލާ ހިތްހަމަޖެހޭ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާިއ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ  ކުޑަ ކުދިންނާއި  :16.1ޓާގެޓް 
 ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުން 

         

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
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 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

އަންހެނުންގެ 
 ކޮމެޓީ

ކައުންސިލް      

ޙަރަކާތް  
މަހުންމަހަށް އެފަދަ  :16.1.1

ުތބެލުން އަދި މީހުންގެ ހާލަ
ސްޓްރެޓެޖީ  އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮއްދިނުން 

ދަފްތަރު  :16.1
އި އެކުލަވާލަ

ދެމެހެއްޓިވި 
ގޮތެއްގައި 

  ބެލެހެއްޓުން 
 

އަންހެނުންގެ 
 ކޮމެޓީ

ކައުންސިލް      

ކުޑަ    :16.1.2ޙަރަކާތް 
ޢުމުރުން ދުވަސްވީ  ކުދިންނާއި

މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް 
 ބޭނުންވާ މީހުންގެ ަދފްތަރު
ރިވިއުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން 

  ގެންދިއުން
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ން  17 -ޕޮލިސީ  ރު ކު މު އި މް ޤާ ޒާ ނެ ނި ވޭ ރެ އް ކު ތަ ގެ ކަން މީ ކެ މާ ކަ ށު  ކަ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

، މީަހކު ނިޔާވުމުން ހިނެވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ނުގެންދެވޭކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް  -
 އަދި ސަންދޯއްޖަހަނީ އެ އާއިލާއެއްގެ ަބޔަކު އަމިއްލައަކަށް ހިނަވާ ގެއެއް އަދި މިހާތަނަށް ޤާއިމްކުރެވިފައި ނެތް ގޭގައި 

 ޖަމާއަތް ތެރިންގެން އަދަދު ަމދު  -
 ިދނުމުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައި ޖަމާޢަތްތެރިންަނށް ތަމްރީން  -

         

:  ޓާގެޓްތައް

  ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތަށް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ރަުށން ލިެބން ހުރުން : 17.1ޓާގެޓް 
 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަމަށް ބޭނުންާވނެ ތަކެތި ރަުށން ލިެބންހުރުން  :17.2ޓާގެޓް 
            ކަންކަން ކުރެވޭނެ ދެ ޖިންސްގެ ޖަމާއަތްތެރި ރަށުގައި އިތުރުކުރުން ކަށުކަމާކެމީގެ  :17.3ޓާގެޓް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
 20

25
 20

24
 20

23
 20

22
 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ދަރުމަވެރިން
އިސްލާމިކު  
 މިނިސްޓްރީ،
 ކައުންސިލް

     
: 17.1.1ޙަރަކާތް 

 ހިނަވާގެ އެޅުން 
ސްޓްރެޓެޖީ 

17.1 :
ހިނެވުމުގެ 
ކަންކަން 

އެއްތަނަކުން 
ފަސޭހަކޮށް 
  ދިނުން  

      ކައުންސިލް އތމ ކޮމެޓީ 

: 17.1.1ޙަރަކާތް 
ހިނަވާގެ 

ސާފްތާހިރުކޮށް 
 ބެލެހެއްޓުން 

ކަމާގުޅޭ  
 / މިނިސްޓްރީ
 ދަރުމަވެރިން

 ކައުންސިލް

  : 17.2.1ޙަރަކާތް 
ރަށުގައި 

ކަށުކަމާކެމީގެ 
ކަންކަމަށް ޭބނުންވާ 
ތަކެތި އެއްތަނަކުން 
ލިޭބނެ ގޮތް ހެުދން 

 :17.2ޓާގެޓް 
ހިނެވުމަށް 

ޭބނުންވާ ތަެކތި 
ރަށުން 

  ލިބެންހުރުން 
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(ވިޔަފާރިވެރިންނާއި 
 ގުޅިގެން)

ކަމާގުޅޭ  
 / މިނިސްޓްރީ
 ދަރުމަވެރިން

 ކައުންސިލް

:  17.3.1ޙަރަކާތް 
ކަމާގުޅޭ ވުޒާރާތަކާއި  

ގުޅިގެން ރަށުގައި 
ޖަމާއަތް ތެރިން 

ތަމްރީނު ކުރުމުގެ 
ކޯސް ހިންގުން އަދި 

ޖަމާއަތް ތެރިން 
   އެވެއަކުރުން  

 :17.3ޓާގެޓް 
ޖަމާއަތްތެރިންގެ 

ހިދުމަތް ދެ 
ޖިންސައް 
ލިބިގެން 
  ދިއުން 
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ން 18 -ޕޮލިސީ  ރު ކު ލާ ޙު އާ ޢީ ރޫ މާ ތި ޖް  އި
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

ޖަމްޢިއްޔާތައް އަމިއްލަ ، ާބއްވަމުން ނުގެންދެވޭ  އިޖްތިމަޢީރޫހު އަލާކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަކަށް މުާބރާތްތައް -
މުން އެކަށިގެންވާ ޮގތެއްގައި އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައި މަދުވު މިނިވަންކަމާއެކު އުޅެވޭނެ ވަޞީލަތްތައް

 ަބއެއް ހާލަތް ތަކުގައި ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަްނ ލިެބމުންދޭ 
 

         

:  ޓާގެޓްތައް

 ކުނަހަންދޫއަކީ ެއކުވެރި އެއްަބއިވަންތަ ަބއެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން : 18.1ޓާގެޓް 
 ޖަމިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުން  : 18.2ޓާގެޓް 

         

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

20 ކުރާފަރާތް  ތަންފީޒު
26

 20
25

 20
24

 20
23

 20
22

 
 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

      ކައުންސިލް ޖަމްޢިއްޔާތައް

: 18.1.1ޙަރަކާތް 
ކްލަްބ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ 
 ގުޅިގެން ކުޅިވަރުތައް

 ރާވާ ހިންގުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
18.1 :

އިޖުތިމާއީ 
ހަރަކަތްތަކުގައި 

ރަށުގެ 
 ރައްޔިތުން

އެއްަބއި ވަންތަ 
  ަބޔަކަށް ހެދުން 

މުއައްސަސާތައް
 ، ޖަމިއްޔާތައް

ކައުންސިލް/އަންހެނުންގެ
 ކޮމެޓީ

     

: 18.1.2ޙަރަކާތް 
ރަށުގައި ކުރެވޭ  

މަސައްކަތްތަކުގައި 
ޒުވާނުން 
ން ަބއިވެރިކުރު

  އިތުރުކުރުން 

ޖަމްޢިއްޔާތައް   ކައުންސިލް
: 18.2.1ޙަރަކާތް 

ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް 
 ބިންދޫކުރުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
18.2 :

ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް 
އަމިއްލަ ިބން 

 ލިުބން 
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ން  19 -ޕޮލިސީ  ކަ ން ގެ ކަ މު ވު އް ތި ދު ޗެ އް ލާ އެ ޖީނުނު ، އިން އި އްސާ ޗެ އް ލީ އެ ޖީނު ވާ  އިން ތް ގޮ އް ނާ އެ ނޫ ޤާ
ށް  ކޮ މު ޒާ ތި ން އިން ތި މަ ގެ ތު ޓުންގޮ އް ހެ ލެ  ބެ

         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:
 

އެއްގޮތްވާ ޮގތުެގމަތިން އެކަށީގެންވާ  ޤާނޫނާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން  -
 ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ރަުށން ލިެބްނ ނުހުންނާތީ  ގޮތަކަށް ބަލަހަްއޓަމުން ނުގެންދޭ

         

:  ޓާގެޓްތައް

  ކުނަހަންދޫގެ ަރއްޔިތުންނަކީ އެއްގަމު އުޅަނދު ފަހަރު ގެންގުޅުމުގައި ގަވައިދުތަކަށް ޯބލަާބ ަބޔަކަށް ހެުދން   :19.1ޓާގެޓް 
         

 ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
 20

25
 20

24
 20

23
 20

22
 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

އަތޮޅުކައުންސިލް،
 ރަށުކައުންސިލް

ޓްރާންސްޕޯޓް
މިނިސްޓްރީ 

  ޕޮލިސް، 
ސާވިސް   

     

: 19.1.1ޙަރަކާތް 
ރަށުގައި ގެންގުޅޭ 
އެންގަމު އުޅަނދު 

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް  
އި ގަވައިދުން އެއްގަ
  އެކަން ބެލެހެއްޓުން

ސްޓްރެޓެޖީ 
އެއްގަމު   :19.1

އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ 
ގަވައިދަށް 

އަހުލުވެރި ަބޔަކަށް 
އަތޮޅުކައުންސިލް، ހެދުން 

 ރަށުކައުންސިލް

ޓްރާންސްޕޯޓް
މިނިސްޓްރީ 

  ޕޮލިސް، 
ސާވިސް   

: 19.1.2ޙަރަކާތް 
އެއްގަމު ލައިސަންސް  

ނެގުމުގެ ހިދުމަތް ރަށުން 
 ލިޭބނެ ގޮތް ހެުދން 
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މު   20 -ޕޮލިސީ  އި ޢާން ކާ ތަ ޓް ހައުސް އި ގެސް ކާ ތަ ފޭ އި ކެ ކާ ތަ އި ރެސްޓޯރަންޓު ކާ ތަ އި ހޮޓާ ކާ ތަ ރަ ހާ ފި
ން އްޓު ހެ ލެ ށް ބެ ކޮ މް ޒާ ތި ން އިން ތި ގެ މަ ތު ވާ ގޮ ތް ގޮ އް އި އެ ނާ ން ޤާނޫ ކަ ގެ ކަން ކު ތަ ކޭޓު ރު  މާ

         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި  ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްްޓ ހައުސްތަކާއިފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި   -
ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުނަގައި މުން ަދނީ އެކަީށގެންވާ ގޮތެއްގައި ނޫން އިންތިާޒމްކޮށް ބެލެހެއްޓެ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން

، ކައުންސިލުން ާއންމު އިއުލާންކުރެވި ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ވިޔަފާރި  ަބއެއް ފަރާތްތަކުން ވިޔަފާރި ކުރަމުން ގެންދޭ
 ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އަންގާފައި  

         

:  ޓާގެޓްތައް

 ވިޔަފާރިތަކަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް ހިންގާ ަތންތަން ކަމުަގއި ވުން ގަިއ ހިންގާކުަނހަންދޫ: ލ.20.1ޓާގެޓް 
         

 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
މަޢުލޫމާތު ވިޔަފާރިތަކުގެ 
މިނިސްޓްރީއަށް 

  އަންގަމުން ގެންދިއުން

ސްޓްރެޓެޖީ 
20.1 :

ގަވައިދުން 
ހުއްދަ 

ނަގައިގެން 
ވިޔަފާރިކުރުން 
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ށް 21 -ޕޮލިސީ  ރަ ކު ށި ފި ކަ ރު ، ހަ އި ކާ ތަ ތް ކާ ރަ ގު ހަ ން ގޭން ވު އްޓު އް ހު ތަ ތް ކާ ރަ ދޭ ހަ ރު ވަ ތް  ހި
         

 ޙާލަތު މިހާރުގެ

ރަށުގައި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ިލެބމުން ނުދާތީ އެކަށުގެންވާ ގޮތަަކްށ ގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ 
ހަރަކާތްތަށް ހުއްޓިފައި ނުޭވ. ރަށުގައި ގޭންގު ހަދައިގެްނ މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކަންކަން އިތުރުނުވޭ އެހެންނަމަވެސް 

 އަދަުދ އިތުރު ވަމުންދޭ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރާ
         

:  ޓާގެޓްތައް

 ކުނަހަންދޫ އަކީ އަމާން އޮމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ވުން  : 21.1 ޓާގެޓް
         

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
 20

25
 20

24
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 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

  ޕޮލިސް  ކައުންސިލް

: ގޭންގު 21.1.1ޙަރަކާތް 
ތަކާއި   ޙަރަކާތް

 މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ
ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

ދެނެގަނެ ކަމާެބހޭ 
ފަރާތްތަކަށް އަންގަމުން 

 ގެންދިއުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
21.1 :

މަސްތުވާތަކެތީގެ 
ޭބނުން ނުކުރާ 
ގޭންގު ހަރަކާތް 

ނެތް ރަށަކަށްވުން 

 ކައުންސިލް
، ޕޮލިސް

އިސްލާމިކު  
މިނިސްޓްރީ

ދީނީ : 21.1.1ޙަރަކާތް 
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމްތަށް ހިންގުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
ހަރުކަށި : 21.2

ފިކުރުން 
އެއްކިާބވެފައިވާ 
މުޖުތަމައުއަކަށް 

  ހެދުން 
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ން 22 -ޕޮލިސީ  ޓު އް ހެ ގެ ން ނެ ކަ ން މާ ން އަ މަ ގެ އަ ށު  ރަ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

. ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް އެންމެ އެދެޭވ  ގޮތުގައި ރަށައް ލިެބމުން ނުދާިތ ކުއްކުރާ މިންވަރު ހުއްޓުވުމަށް އުދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިވެެެއެވެ
. އަދި އެގޮތަށް  އަދި ރަށުގައި ކުރެވޭ ކުއްތަށް ެބލުމަށް އަންނީ އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުެރވިފައިވާ ޕްލިސް ސްޓޭޗަން ތަކުންނެވެ

އެހެންނަމަެވސް ކައުންސިލުން ކުރެވެން   އްވެރިން ހިފެހެއްުޓމަށް އުނދަގޫވެއެވެ.އަންނައިރު ލަސްވާތީ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ކު
 މަުދންނަމަވެސް ޤާއިމްކުރެވޭ ހުރި މަސައްކަތްތަށް ކުރަމުން އަންނާތީ ރަށުގައި ހަމަޖެހުން 

         

:  ޓާގެޓްތައް

 ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމް ކޮއްދިނުންކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ސަލާމަތާއި   :22.1ޓާގެޓް 
 ކުރާ ކުއްތައް ދެނެގެނެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވުން  : ކުއްކުރާ މީހުންާނއި އެމީހުނ22.2ްޓާގެޓް 

         

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
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 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ކައުންސިލް
މޯލްޑިވުސް  
ޕޮލިސް  
ސާވިސް  

     

: 22.1.1ޙަރަކާތް 
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އެއް  
 ޤާއިމްކޮށް ރަށުގެ އަމަން

އަމާންކަން ޤާއިމުކުރުމަށް 
އިތުރު މަސައްކަތްތަށް 

 ކުރުން

ސްޓްރެޓެޖީ 
ރަށުގެ އަމަން   :22.1

 އަމާންކަން ޤާއިމްވުން 

 ކައުންސިލް
މޯލްޑިވުސް  
ޕޮލިސް  
 ސާވިސް 

     

: 22.1.2ޙަރަކާތް 
 ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން
 ޤާއިމް ކުރުމަށް ޕޮލިހުން

 ޭބތިއްުބން 

 މިނިސްޓްރީ
މޯލްޑިވުސް  
ޕޮލިސް  
 ސާވިސް 

 

: 22.2.1ޙަރަކާތް 
ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން 
،ކަމާ ގުޅޭ ދާއިރާތަކުން 

މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި 
ރަށުގައި ކުއްކުރާ މީހުން 

 ދެނެގަތުން 

: 22.2ސްޓްރެޓެޖީ 
ކުއްކުރާ މީހުންގެ އަދަދު 

 މަދުކުރުން 
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ރު  އި ހުނަ މާ ލީ ޢު ޅު ތަ ރު ރަނގަ ވަ  ފެން
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. 23 -ޕޮލިސީ  ން ދިނު ކޮށް ރު ތް ފޯ މަ ދު ގެ ޚި ލް ކޫ ރީ ސް ޅު ޕް  ރަނގަ
         

 ޙާލަތު މިހާރުގެ

ޕްރީސްކޫލްގެ ހިދުމަތް ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މިހާރުގެންދަނީ ދެުމންނެވެ. އެހެްނނަމަވެސް މިހާރު ކިޔަވައިދެނީ ކައުންސިލް  
 .  އިދާރާގައި ވަގުތީ ގޮތުން ހަދާފަިއވާ ރޫމެއްގައެވެ

         

:  ޓާގެޓްތައް

  ދިއުންޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ރަށުން ލިިބގެން  : 23.1 ޓާގެޓް
         

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
 20

25
 20

24
 20

23
 20

22
 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 /ޖަމްޢިއްޔާތައް
 މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލް      

: 23.1.1ޙަރަކާތް 
އެކަށިގެންވާ ކުލާސްރޫމެއް 

ޕްރީސްކޫލްގެ ގޮތުގައި  
ސްޓްރެޓެޖީ  ހެދުން 

ރަށުގައި   :23.1
ޕްރީސްކޫލްގެ  

ތައުލީމް އިތުރަށް 
  ފުޅާކުރުން  

 /ޖަމްޢިއްޔާތައް
 މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލް     

: 23.1.2ޙަރަކާތް 
ޕްރީސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް 

ވަކި ޔުނީފޯމެއް 
ތައާރަފްކޮށް 

 ބޭނުންކުރަންެފށުން 

 /ޖަމްޢިއްޔާތައް
 މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލް     

ޑިގްރީ  : 23.2.1ޙަރަކާތް 
ލެވެލްގެ ކިޔަވައިގެންތިިބ 
ޓީޗަރުންގެ ޕްރީސްކޫލަށް  

 ނެގުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
ޓަރައިންޑް  :23.2

ޓީޗަރުންގެ ހިދުމަތް 
ޕްރީސުކޫލުން ދިނުން 
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ން 24 -ޕޮލިސީ  ވު ރު އެ ރި މް ކު ލީ ޢު ނީ ތަ ދި ދީ ން އަ ރު ކު ތި ރު މަ ވަ ނީ ފެން ދި ފަން މް އަ ލީ ޢު ގެ ތަ ހުން ތި މީ ޑެ  ބޮ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

 މަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހިންގަމުން ނުގެންދެވޭ  ޮބޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް ައދި ފަންނީ ފެންވަރު  -
         

:  ޓާގެޓްތައް

 އަށް ޖެއްސުން   0ރަށުގައި ލިޔަްނކިޔަން ނުދަންނަ މީހުންގެ އަދަުދ   :24.1ޓާގެޓް 
 ރަުށގައި ތިބެގެން ލިެބނެގޮތް ހެދުން : 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

އަސާސީ   :24.1.1ޙަރަކާތް 
ތައުލީމް ނެތް މީހުންގެ ލިސްޓް 

ނަގައި އެަބއި މީހުނަށް 
 ލިޔަންކިޔަން ދަސްކޮއްދިނުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
އަސާސީ    :24.1

ތައުލީމްގެ ފެންވަރު 
ހުރި ަބޔަކަށް ހެދުން 

ޖަމްޢިއްޔާތައް/
 ސްކޫލް

/އަ ކައުންސިލް
ންހެނުންގެ 
 ކޮމެޓީ

 

ދީނީ : 24.2.1ޙަރަކާތް 
ތައުލީމް އުގެނުމަށް ޭބުނންވާ 

ވަސިލަތްތަށް ރަށުގައި 
 ޤާއިމްކުރުން 

: 24.2ސްޓްރެޓެޖީ 
ދީނީ ކަންކަމުގައި 
ހޭލުންތެރިަބޔަކަށް 

 ވުން 

ޖަމްޢިއްޔާތައް/
 ،ސްކޫލް

އަންހެނުންގެ 
 ކޮމެޓީ

އިސްލާމިކު  
މިނިސްޓްރީ 
 ކައުންސިލް/

 
ދީނީ : 24.2.2ޙަރަކާތް 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގަރާމްތަށް 
 ރަށުގައި ހިންގުން 

ޖަމްޢިއްޔާތައް/
 ،ސްކޫލް

އަންހެނުންގެ 
 ކޮމެޓީ

 ކައުންސިލް
ދީނީ : 24.2.3ޙަރަކާތް 

ހަރަކާތްތަށް މުާބރާތުގެ ޮގތުގައި 
 ރާވައި ހިންގުން  
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ން 25 -ޕޮލިސީ  ކޮށްދިނު އް ދަސް ތަ ރު ގެ ހުނަ މު ޅު އު ރި ށް ދި ވަރުންނަ ރި  ދަ
         

 ޙާލަތު މިހާރުގެ

ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ސްކޫލް -
 އެވެ. ހިންގަމުން ގެންދެ

         

:  ޓާގެޓްތައް

 ދަސްވެފައި ތިުބން  ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ންމާ ސްކޫލް ނި : 25.1 ޓާގެޓް
         

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
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25
 20

24
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23
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22
 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

، ކައުންސިލް
 އތމ ކޮމެޓީ

      ސްކޫލް

ޙަރަކާތް  
ކައުންސިލާޢި  :25.1.1
ގުޅިގެން   ސްކޫލާ

ދަރިވަރުންނަށް 
ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް 

ދަސްކޮށްދިނުމަށް 
  ކުރުން މަސައްކަތް

 ޕްރޮގްރާމްތަށް ހިންގުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
އާންމު   :25.1

ދިރިއުޅުމުގެ  
ކަންކަން ދަންނަ 

ަބޔަކަށް ދަރިވަރުން 
 ހެދުން 
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އި  26 -ޕޮލިސީ  ގަ ދު ގެ މެ ވަރުން ރި ށް ދަ ކޮ ރި ވެ ދު ޑީސް މެ މް ބޮ ފޯ ނި ދަ ޔު ޑް ފަ ، ބޭން ޓް އު ކަ ، ސް ޑް އި ގަ
ން ކޮށްދިނު ޕް ދަސް ، ލީޑަރޝި އި ކާ ލޫ ، ސު އި ޤާ ލާ ޚް  އަ

         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

މެދުގައި އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ  ގައިޑް، ސްކައުޓް، ޭބންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ޮބޑީސްރަށުގައި   -
 މުގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ނުގެންދެއެވެ. ދަސްކޮށްދިނު ލީޑަރޝިޕް

         

:  ޓާގެޓްތައް

ކުނަހަންދޫިއން ަތއުލީމް ހާސިލްކުރާ ދަރިވަރުންނަކީ އަހްލާގު ރަގަޅު ކަންކަމަށް އިސްނަގާ ދަރިވަރުންތަކެއް : 26.1ޓާގެޓް 
 ކަމުގައި ހެދުން 

         

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، 
 ޭބންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް

ޮބޑީސްތަކަށް ޭބނުންވާ 
ވަޞީލަތްތައް 
 ން  ފޯރުކޮށްދިނު

: 26.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ގައިޑް، ސްކައުޓް، 

ޭބންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް 
މެދުވެރިކޮށް  ޮބޑީސް

ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި 
އަޚްލާޤާއި، 
ސުލޫކާއި، 
 ލީޑަރޝިޕް

ދަސްކޮށްދިނުމުގެ 
ޕްރޮގްރާމްތައް  
އެކަށީގެންވާ 

ގޮތެއްގައި ހިންގުމަށް 
 ޭބނުންވާ

ވަޞީލަތްތައް 
 ކުރުންޤާއިމް
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ން 27 -ޕޮލިސީ  އިދިނު ން އުނގަންނާ ކޭޝަ އު ޑި ކް އެ ވި ، ސި އި ރާ ނަ ގެ ހު މު ޅު އު ރި  ދި
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާއިދިނުމުގެ   ސްކޫލް ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް -
 ހިންގަމުން ގެންދެވޭ ޕްރޮގްރާމް

         

:  ޓާގެޓްތައް

ކޮންެމ ދާއިރާއެއްގަވެސް ަބސްބުނެވޭ ފެންވަރުގެ ކުދިން ކުދިންނަކީ  ސްކޫލް ނިންމާ ކުަނހަންދޫލ.  :27.1ޓާގެޓް 
 ކަމުގައި ވުން 

         

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
ކުރާފަރާތް 20

26
 20

25
 20

24
 20

23
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22
 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

      ސްކޫލް ކައުންސިލް

: 27.1.1ޙަރަކާތް 
ސަރުކާރު މެދުވެރިކޮށް  

ތަޢުލީމުގެ  ސްކޫލް
ތެރެއިން ދިރިއުޅުމުގެ 

ހުނަރާއި، ސިވިކް 
 އެޑިއުކޭޝަން

 އުނގަންނާއިދިނުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
ކުނަހަންދޫލ.  :27.1

 ސްކޫލް ނިންމާ
ކުދިންނަކީ ދިރިއުޅުމުގެ 

ސިވިކް ހުނަރާއި، 
އެޑިއުކޭޝަން  

 އުނގެނިގެން ިތިބ
ދަރިވަރުން ތަކެއް 

 ކަމުގައި ވުން
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ޅޭ  28 -ޕޮލިސީ  އި ގު މާ ކަ ރި ތެ ކާ އް ޙީ ރަ އް އި ޞި ކެއަރ) އާ ތް ލް ރީ ހެ މަ އި ރަ ވާ (ޕް ރު ޙީ ފަ އް އަސާސީ ޞި
އް ދިނުން ތަ ތް މަ ދު  އަސާސީ ޚި

         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

  ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ (ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ) އާއި  -
 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ 

         

:  ޓާގެޓްތައް

ން އަދި ޒަމާީނ ފެންވަރުގައި ސިއްހީމަރުކަޒުގައި ބަލިމީހުނަށް ފަރުވާދޭ ވަީސލަތްތަށް އިތުރުކުރު  :28.1ޓާގެޓް 
 ބަލިމީހުަނށް ފަރުވާ ފޯރުކޮއްދިނުން 

         

 ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
 20

25
 20

24
 20

23
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 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ކައުންސިލް
 

ޞިއްޙީމަރުކަޒު       

:28.1.1ޙަރަކާތް 
ބަލިމީހުަނށް 

ރައްކަތެރިތަނަކަށް 
ހެދުން، ރަށުގެ 

ސިއްހީމަރުކަޒުގެ  
 ޖާގައިތުރުކުރުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
އެކަށިގެންވާ :28.1

ޭބސްފަރުވާ ރަށުން 
 ލިިބގެން ދިއުން 

 ކައުންސިލް
ހެލްތު  

މިނިސްޓްރިީ، 
ޞިއްޙީމަރުކަޒު 

ޙަރަކާތް  
ރަށުގައި :28.1.2

ލެޯބޓަރީގެ ހިދުމަތް
 ގާއިމްކުރުން  

 ކައުންސިލް
ހެލްތު  

މިނިސްޓްރިީ، 
ޞިއްޙީމަރުކަޒު 

:28.1.3ޙަރަކާތް 
ގަޑިއިރުގައި   24

އެމްިބއުލަންސްގެ 
ހިދުމަތް 

ގާއިމްކުރުން 
އެމްިބއުލަންސް 

 ގެނައުން 
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،އތމކައުންސިލް
 ކޮމެޓީ

ހެލްތު  
މިނިސްޓްރިީ، 
ޞިއްޙީމަރުކަޒު 

:28.1.4ޙަރަކާތް 
ސިއްހަތާއި 
ެބހޭގޮތުން 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 
ޕްރޮގްރާމް  
 ހިންގުން  
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ން  29 -ޕޮލިސީ  ތު ޔި އް ން ރަ ކު ތަ ތް ލަ ޙީ ހާ އް ކި ސި އެ ކި ވާ އެ މާ ން ދި ބު ބަ ގެ ސަ ޅީ ފާ އްޓަ ގެ ވަ މު ޅު އު ރި ދި
އްދުން ފެ އް އު ދީ އެ ބާ ، އާ ޔޮ ހެ ށި ، ހަ ޔޮ ހެ ޅަ ، ދު ވާ ރު ކު ރި ކާތެ އް  ރަ

         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

، ކުޅިވަރުދަނޑުތަށް ގާއިމްކުރެވިފައި ނެތް  ވަރަކަށް އުޅޭ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތަކަށްއެދި ކަސްރަތު ކުރާމީހުން އެކަށީގެންވާ -
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަަވރުވެފައި ނެތް، އާންމު ިދރިއުޅުމުގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަނީ ނަޖިސްއެކުލެވޭ ފެން ، 

 ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ނެުތމަކީ ސިއްހީ ގޮތުން މިހާރު އެންމެ ނުރައްކާތެރިކަން ޮބޑު ނިޒާމް 
 

         

:  ޓާގެޓްތައް

 އެއް ިބނާކުރުން  ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ މުޖުތަމައު: 29.1ޓާގެޓް 
 ރަށުގައި ކަސްރަތު ކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުން : 29.2ޓާގެޓް 

         

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
 20

25
 20

24
 20

23
 20

22
 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް      

: 29.1.1ޙަރަކާތް 
ރަށުން އުފައްދާ 

 ރަގަޅު ކަބޯތަކެތި
ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ

 ހާމަކޮއްދިުނން ގޮތްތަށް 
: 29.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ކާބޯތަކެތީގެ 

ރައްކާތެރިކަން 
 ގާއިމްކުރުން 

މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް

: 29.1.2ޙަރަކާތް 
ރަގަޅު ސިއްހަތުގައި  

ތިުބމަށް ތަރުކާރީ އާއި 
މޭވާ ބޭނުންކުރުމުގެ އާދަ 

 އަށަގެންނެވުން  

މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް
: 29.1.3ޙަރަކާތް 

ގައިންގަޔަށް އަރާ 
ަބލިތަށް ކޮްނޓްރޯލްކުރުން

މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް

: 29.1.4ޙަރަކާތް 
ގަސްކާނާ ރައްކާތެރި  

ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 
 ދަސްކޮއްދިނުން    
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  ކައުންސިލް މިނިސްޓްރީ

: 29.2.1ޙަރަކާތް 
ކަސްރަތު ހަރަކަތްތަކަށް 

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 
 ފޯރުކޮއްދިނުން  

: 29.2ސްޓްރެޓެޖީ 
ކަސްރަތު ކުރެވޭނެ  
އިންތިޒާމް ރަށުން 

 ލިބިގެންދިއުން 
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ތް  30 -ޕޮލިސީ  ބަ ގެ ނިސް ހުން ރާ މީ ން ކު ނު ނާ ބޭ ރީ ކާ ޔާ އް ދި ތަ ކް އަ ރޖީ ޑްރިން އި އެނަ ތާ ފަ ން ދު
ް ން ރު ކު ދު  މަ

         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

. އެނާޖީ ޑްރިންކު  ރަށުގެ އާާބދީގައި އެކިގޮތް ގޮތަްށ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމަލު ކުރާމީހުންގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުްނނެވެ
 .  ބޭނުން ކުރާ މީހުނާއި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ގިނައެވެ

         

:  ޓާގެޓްތައް

 ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމައުއެއް ިބނަކުރުން   :30.1ޓާގެޓް 
         

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
 20

25
 20

24
 20

23
 20

22
 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ކައުންސިލް
 

      ޞިއްޙީމަރުކަޒު 
: 30.1.1ޙަރަކާތް 

ހޭލުންތެރިކަމުގެ 
 ހިންގުންޕްރޮގްރާމް 

ސްޓްރެޓެޖީ 
ދުންފަތާއި   :30.1

ޑްރިންކް   އެނަރޖީ
އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ  

ބޭނުން ކުރާ 
ގެ ނިސްަބތް މީހުން

 މަދުކުރުން 
 

 ކައުންސިލް
 

 ޞިއްޙީމަރުކަޒު 
     

: 30.1.2ޙަރަކާތް 
އާއްމުން ހޭލުންތެރި 

ލީފްލެޓް  ކުރުމަށް
 ެބހުން 

 ކައުންސިލް
 

 ޞިއްޙީމަރުކަޒު 

: 30.1.3ޙަރަކާތް 
މޭވާ އާއި ތަރުކަރީ  

ބޭނުންކުރުމުގެ 
މުހިންމުކަން 

އަންގައި ދިނުން 
އަދި ބޭނުން ކުރާ 

އަދަދު އިތުރުކުރުން 
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ން 31 -ޕޮލިސީ  ރު ކު ދު ން މަ ރު އް ފެތު ތަ ލި ތި ބަ ޑެ ން ބޮ ހެ ނި ހެ ދި އެ އި އަ އާ ޔާ ން ގުން ކަ އި ޗި ގީ އާ  ޑެން
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

ނަމަވެސް، ހުރިހާ އިރެއްގައިވެސް ރަށުތެރޭގައި މަދިރީގެ  މަދިރީގެ ސަަބުބން ޖެހޭ ަބިލަތއް އާއްމުގޮތެއްގައި މަދު -
. އުނދަގޫ ވަރަށް  ޮބޑުވެފައިވެއެވެ

         

:  ޓާގެޓްތައް

 އާންމު ަބިލތަކުްނ ރައްކާތެރިވެފައިވާ މުޖުތައުއަކަށް ހެދުން : 31.1ޓާގެޓް 
         

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
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23
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 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 
 ޞިއްޙީމަރުކަޒު 

ކައުންސިލް      

: 31.1.1ޙަރަކާތް 
މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން 

އެތަންތަން   ަބލައި
ނައްތާލުމަށް އަހަރު ތެރޭ 

: 31.1ސްޓްރެޓެޖީ  ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން ދެ
ގައިންގަޔަށް 
އަރާަބލިތަށް 

 ކޮންޓްރޯލްކުރުން 
  

 ޞިއްޙީމަރުކަޒު 
ކައުންސިލް      

: 31.1.2ޙަރަކާތް 
މަދިރީގެ ސަަބުބން އުފެދޭ 

 ބަލިތަކާއި ގުޅޭގޮތުން
އާއްމުން ހޭލުންތެރި 

ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް  
 ހިންގުން 

 
 ޞިއްޙީމަރުކަޒު 

ކައުންސިލް

: 31.1.3ޙަރަކާތް 
ގައިންގަޔަށް އަރާ 
ަބލިތަކާއި މެދު 
ހޭލުންތެރިކަން 
 އިތުރުކުރުން 
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ން 32-ޕޮލިސީ  ރު ކު ރި ކާތެ އް ޢު ރަ މަ ތަ ޖު ން މު ލު ކަ އް ރަ ގެ ނު ތީ ކެ ތަ ވާ ތު  މަސް
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

ފާހަގަކުރެވޭ، ޒުވާނުން ސްކޫލް އުމުރު ފުރާގެ  މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަާބ ދުވަހެއްދުަވހަކަށް ރަށުގައި އިތުރުވަމުންދާކަްނ 
ދަރިވަރުން މިކަމަށް އިތުރަށް ވަންނަމުން ދާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ އަދި އެކި ާބވަތުގެ މަސްތުވާތަކެތި ޭބނުން ކުރާ ކުޑަކުދިން 

އަދި ަބދަލެއެް  ރަގަޅު ވޭނަމަވެސް އެދެވީ ވެފައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ތަކުރާރުކޮށް ފުލުހުންަނށް އެކަން އަންގާފައިއިތުރު
 މިހާތަނަށް ނުެފނޭ 

 ރެވިފައި ނުހުރޭރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ޤާއިމްކު -
         

:  ޓާގެޓްތައް

  ތަކެތީެގ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމައު ސަލާމަތްކުރުން މަސްތުވާ: 32.1ޓާގެޓް 
 މަސްތުވާތަކެތިން ސަލާމަތް ވާން ބޭނުންވާ ކުދިްނަނށް އެފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން : 32.2ޓާގެޓް 

         

 ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
 20

25
 20

24
 20

23
 20

22
 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 
،ސްކޫލް ޞިއްޙީމަރުކަޒު

މޯލްޑިވުސް  
ޕޮލިސް  
ސާވިސް  
 ކައުންސިލް

     

: 32.1.1ޙަރަކާތް 
މަސްތުވާ 

 ތަކެއްޗާގުޅޭގޮތުން
އާއްމުން ހޭލުންތެރި 
ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމް  

 ތައް ހިންގުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
32.1 :

މަސްތުވާ ތަކެތި 
 ޭބނުންކޮށް
ވިއްކާ 

ހަދާމީހުން 
 މަދުކުރުން

 ޞިއްޙީމަރުކަޒު/  
 ސްކޫލް

މޯލްޑިވުސް  
ޕޮލިސް  
ސާވިސް  
 ކައުންސިލް

     

: 32.1.2ޙަރަކާތް 
ޕޮލިހުންނާއި 

 ގުޅިގެން މަސްތުވާ
ތަކެތީގެ 

މައްސަލަތައް ޙައްލު  
ކުރުމަށް މަސައްކަތް  

 ކުރުން

 

 ޞިއްޙީމަރުކަޒު/ 
 ސްކޫލް

މޯލްޑިވުސް  
ޕޮލިސް  

: 32.2.1ޙަރަކާތް 
ރިހިިބލިޓޭޓްގެ 

ސްޓްރެޓެޖީ 
32.2 :
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ސާވިސް  
 ކައުންސިލް

ކުރުމުގެ ހިދުމަތް 
އަދި  ހޯދައިދިނުން

މަސްތުވާތަކެތިގެ 
ނުރައްކާ 

 އަންގައިދިނުން 

މަސްތުވާތަކެތި 
ބޭނުންކުރާ 
ކުދިންނަށް 
އެކަމުން 

ދުރުވުމަށް 
އެހީތެރިކަން 

 ދިނުން 
 ޞިއްޙީމަރުކަޒު/ 

 ސްކޫލް

އިސްލާމިކު  
މިނިސްޓްރީ،
 ކައުންސިލް

: 32.2.2ޙަރަކާތް 
އާއިލީ ގުޅުންތަށް 
ވަރުގަދަ ކުރުމަށް 
ހިތްވަރުދީ ދީނީ 

ހަރަކާތްތަށް 
 އިތުރުކުރުން  
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ވާ  33- ޕޮލިސީ އް ރާ ތަ ތް ރާ ކި މުބާ ، އެ ވާ ނު ގަ ށަ ހު އަ ގެ ރޫ މު ޅު ރު ކު ވަ ޅި އި ކު ގަ ދު ގެ މެ ދެޖިންސު
ގުން ން  ހި

         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

 ، ރަށުފެންވަރުގައި ާބއްވާ މުާބރަތްތަށް މަދު ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް މަދުކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ  ދެޖިންސަށް އަމާޒުކޮށް -
 

         

:  ޓާގެޓްތައް

 ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ މުޖުތަމައުއެއް ިބނާކުރުން : 33.1ޓާގެޓް 
 ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ދަނޑުތަށް ގާއިމްކުރުން : 33.2ޓާގެޓް 

         

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
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 20

24
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 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

ކައުންސިލް ޖަމްޢިއްޔާތައް      

: 33.1.1ޙަރަކާތް 
ދެޖިންސަށް 

އަމާޒުކޮށްގެން ކުޅިވަރު  
ރަށުގައި  މުާބރާތްތަށް
 ހިންގުން 

: 33.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ހަމަހަމަ ކަމާއި އެކު 

ދެ ޖިންސްގެ 
މެދުގައި 

ކުޅިވަރުކުޅުމުގެ ރޫހް  
 އަށަގެންނެވުން 

ކައުންސިލް ޖަމްޢިއްޔާތައް

: 33.2.1ޙަރަކާތް 
ކުޅިވަރުދަނޑުތަށް 

ތަރައްޤީކުރުން 
(ވޮލީ،ާބސްކެްޓ، 

ނެޓްޯބޅަ، 
 ( ކުރިކެޓް،ފުޑްސަލް،ބަށި

: 33.2ސްޓްރެޓެޖީ 
ދެ ޖިންސްގެ 

މީހުނަށް 
ކުޅިވަރުކުޅެވޭނެ ގޮތް  

 ހެދުން 
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ން  ރު ކު ރު ފާ އިތު ޒީ އި ވަ މާ ވު ރު އެ ރި ދު ކު  އިޤްތިސާ
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ން 34-ޕޮލިސީ  ވު ރު އެ ރި ރާ ކު އި ގެ ދާ މު ކަ ރި ވެ  މަސް
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

 ޒުވާނުންގެ މަދުންނަމަވެސް ދާއިރާގައި މަސްވެރިކަމުގެމަސްދޯނި،  1މި ވަގުތު ރަށުގައި މަހައްދާން އޮންނަނީ  -
. ރަށުގެ އާންމުދަނީގެ ޮބޑުަބއެއް ިބނާވަނީ މަސްވެރިކަމުން ލިޭބ އެއްޗަކަށެ .އޮވެއެވެ ަބއިވެރިވުން   ވެ

         

:  ޓާގެޓްތައް

 ސިނާޔަތު ތަރައްޤީކުރުން  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 
ރަށުގައި 

އައިސްޕްލަންޓެއް 
އަދި  ޤާއިމްކުރުން
މެދުނުކެޑި 

 ހިދުމަތްދިނުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
މަހުގެ   :34.1

 ތާޒާކަން ކަށަވަރުކުރުން 

ވިޔަފާރި  
 ވެރިން

ކައުންސިލް      

: 34.1.2ޙަރަކާތް 
ވިޔަފާރިވެރިންނާއި 

ގުޅިގެން 
މަސްމާރުކެޓް  

ކުރެވޭނެގޮތް ހެދުން 

:    ސްޓްރެޓެޖީ
މަސްވެރިން ބާނާމަސް 
މާރުކެޓް ކުރެވޭނެ ގޮތް 

 ހެދުން 

ވިޔަފާރި  
،އތމ ވެރިން

 ކޮމެޓި 
ކައުންސިލް

: 34.1.2ޙަރަކާތް 
މަސްވެރިކަމުގެ  

ދާއިރާއަށް ޒުވާނުން 
ހިތްޖެއްސުމަށް 
ކައުންސިލުން 

ޒުވާން މަސްވެރިޔާގެ  
ނަމުގައި ކޮންމެ 

އަހަރަކު 
 ފާހަގަކުރުން  

:    ސްޓްރެޓެޖީ
ޒުވާން މަސްވެރިން 

ގިނަކުރުން 
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ން 35 -ޕޮލިސީ  ވު ރު އެ ރި ކު ރާ އި ގެ ދާ މު ކަ ރި ވެ  ދަނޑު
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

ރަށުގެ ހުޅަނގު ފަރާތާއި އިރުމަތީ ފަރާތުގައިވާ ބިންތަކުގައި ދަނުޑވެރިކަން ކުރަމުން ގެންދެއެވެ. ރަށުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް 
 . ދަނޑުިބން ފުރުމުގެ ސަަބުބން ގިނަަބޔަކު ގޭގެ ގޯތިތެރެ އާއި ފަޅު ގޯތިތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޭބސް ލިެބން ނުހުރެެއވެ

. ދަންޑުވެރިކަން ކުރެއެ  ވެ
         

:  ޓާގެޓްތައް

   ކަށަވަރުކުރުން ިބމުގެ ޔަީގންކަން ދަނޑު: 35.1ޓާގެޓް 
 ޭބނުންވާ ކާނާ ރަށުން ިލިބގެން ދިއުން  : ދަނޑުވެރިކަން ުކރުމަށ35.2ްޓާގެޓް 

ޒަމާނާ އެކަށިގެްނވާ ގޮތަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުން : .335 ޓާގެޓް  

         

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
 20

25
 20

24
 20

23
 20

22
 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

ކައުންސިލް       

: 35.1.1ޙަރަކާތް 
ދަނޑުވެރިކަމަށް 

ިބންދޫކުރާނެ އުޞޫލު 
އެގްރިމެންޓް ހަދައި 

 ދޫކުރުން  ިބންކޮއްގެން 

: 35.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް 

 ބިންކަނޑައެޅުން 

އަންހެނުންގެ 
 ކޮމެޓީ

ކައުންސިލް  

: 35.2.1ޙަރަކާތް 
ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 

ރަށުގައި ޭބސް 
ފިހާރައެއް ޤާއިމްކުރުން 

ފަސޭހަ : 35.2ސްޓްރެޓެޖީ 
ކަމާއި އެކު ރަށުން 
 ޭބސްލިެބން ހުރުން  

އަންހެނުންގެ 
 ކޮމެޓީ

ކައުންސިލް

: 35.1.1ޙަރަކާތް 
ރޯ ޕޯނިކު ފަދަ  ހައިޑް

ޒަމަނީ ގޮތްތަށް ޭބނުން 
ކުރާނެ ގޮތް 

 ތައާރަފްކުރުން 

ޒަމަނީ : 35.3ސްޓްރެޓެޖީ 
ދަނޑުވެރިކަން ރަށުން 
 ކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުން 
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އަންހެނުންގެ 
 ކޮމެޓީ

ކައުންސިލް
: 35.3.2ޙަރަކާތް 
ކުރެވޭނެ  މާކެޓްރަށުގައި 

ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން   
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ން 36 -ޕޮލިސީ  ވު ރު އެ ރި ރާ ކު އި ގެ ދާ މު ކަ ރި ވެ ރު  ފަތު
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

 .  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ލ.ކުނަހަންދޫގެ ގިނަފަރާްތތަކެއް ަބއިެވރިވެއެވެ
 ރަށުގައި އެފަދަ ހިދުމަތްތަށް މިާހތަނަށް ޤާއިމްކުރެވިފައި ނެތެެވ. 

         

:  ޓާގެޓްތައް

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންފާ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޯފރުކޮއްދިނުން : 36.1ޓާގެޓް 
 އެކަށީގެންވާ ވަޞީލަތް ޤައިމްކުރުން : ފަތުރުވެރިކަން ުކރިއަރުވަނ36.2ްޓާގެޓް 

         

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
 20

25
 20

24
 20
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 20

22
 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ،މިނިސްޓްރީ 
 ކައުންސިލް

     
: 36.1.1ޙަރަކާތް 

ގެސްޓް ސޮޕް  
ސްޓްރެޓެޖީ   ރަށުގައި ހުޅުވުން 

36.1 :
ރަށުގައި ގެސްޓް

ވިޔަފާރި  ހައުސް
 ފެށުން 

 
 ޖަމިއްޔާތަށް

، މިނިސްޓްރީ
،ރިސޯޓްކައުންސިލް  

: 36.2.2ޙަރަކާތް 
ގޭގޭގައި ގެސްޓް 

ވިޔަފާރި   ހައުސް
ފުޅާކުރުމަށް 

ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން  
މަސައްކަތް ކުރުން  

، ޖަމިއްޔާތަށް
ދަރުމަވެރިން

، މިނިސްޓްރީ
، ކައުންސިލް
 ރިސޯޓް

 

: 36.3.1ޙަރަކާތް 
ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން  

ހައުސް   ގެސްޓް
ވިޔަފާރި ކުރަން  

ބޭނުންވާ ފަރާްތތަކަށް
 ލޯނު ހޯދައިދިނުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
36.3 :

ފަތުރުވެރިކަން 
 ކުރިއަރުވަން
އެކަށީގެންވާ 
ވަޞީލަތް 
 ޤައިމްކުރުން
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ޖަމިއްޔާތަށް، 
 ދަރުމަވެރިން

ރިސޯޓް 
 ކައުންސިލް

: 36.3.1ޙަރަކާތް 
ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ދާއިރާއަށް ޒުވާނުން 
 ވެއްދުން 
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ން 37 -ޕޮލިސީ  ވު ރު އެ ރި އް ކު ތަ ރި ފާ ޔަ ގެ ވި ތީ ން ދުފަ ދި މެ ދި އަ  ކު
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ޭނދެވޭ އަސަރު ވަރަށްޮބޑަށް  ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކޮވިޑް ަބލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ކުދި އަދި -
. ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ  ކުރެވެއެވެ

ެނތުން އެކަމުގެ އަސަރު ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް  ލިޭބނެ ވަޞީލަްތތައް ރަށާ ކައިރި ހިސާުބން ލިެބންއާމްދަނީ  -
 ކުރެވެއެވެ. ކުރާކަން ފާހަގަ

         

:  ޓާގެޓްތައް

 ފުދުްނތެރި ަބޔަކު ދިރިއުޅެ ރަށަކަށް ހެދުން: 37.1ޓާގެޓް 
         

 ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
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 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ކައުންސިލް
އިކޮނޮމިކު 
މިނިސްޓްރީ

     

: ކުދި އަދި  37.1.1ޙަރަކާތް 
 މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ
ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ 

ހޯދައިދޭން ލުއިލޯނު 
 މަސައްކަތް ކުރުން

ސްޓްރެޓެޖީ 
37.1 :

އިގުތިސާދީ 
ހާލަތު ރަގަޅު 

 ކުރުން

އަމިއްލަ ފަރުދުން    ކައުންސިލް
ރަށުން : 37.2.1ޙަރަކާތް 

ވިޔަފާރިކުރުމަށް ިބން ދޫކުރުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
ރަށުގައި : 37.2

ކުދިވިޔަފާރި  
 ފުޅާކުރުން

، މިނިސްޓްރީ
އަމިއްލަ ފަރުދުން 

 ކައުންސިލް

ތަފާތު : 37.2.2ޙަރަކާތް 
ވައްތަރުގެ ވިޔަފާރި ރަށުގައި  

ފުޅާކުރުމަށް އެހީތެރިކަން 
 ދިނުން  

ދަރުމަވެރިން 
 އަމިއްލަ ފަރުދުން 

ކައުންސިލް  

ވިޔަފާރިގެ  : 37.3.2ޙަރަކާތް 
ވާދަވެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް 

ގިނަަބޔަކަށް ވިޔަފާރި 
ހިންގުމަށް މަގު ފައި 

 ކޮއްދިނުން 
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ން 38 -ޕޮލިސީ  ރު ކު މު އި އް ގާ މެ ޒާ ގެ ނި ރު ތު ފަ ރު ވި ދަތު ޓެނި އް ހެ މެ  ދެ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

 ކޮށްފައިވޭ ގުޅުވައިދޭ ފެރީގެ ނިޒާމެއް ސަރުކާރުން ޤާއިމްމިސަރަޙައްދުގެ ރަށްރަށާ   އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށާ -
- .  ލ.ކުނަހަންޫދގައިޮ އަދި މިހާަތނަށް ފެރީޓާމިނަލެއް ޤާއިމްކުރެިވފައި ނުވެއެވެ

         

:  ޓާގެޓްތައް

 ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ދަތުރުފަތުރު ކުރެވުން : 38.1ޓާގެޓް 
 ޚިދުމަތް ލިުބން : ސްޕީޑްފެރީގެ 38.2ޓާގެޓް 

         

ަބއިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް
 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 

ސްޓްރެޓެޖީ  މަޝްވަރާ ކުރުން 
38.1 :

ދަތުރުފަތުރުގެ
ނިޒާމް 
 ހަރުދަނާ
 ކުރުން

 ޓްރާންޕޯޓް
 އަތޮޅުކައުންސިލްމިނިސްޓްރީ

 ކައުންސިލް

: 38.1.2ޙަރަކާތް 
ރަށުގައި 

ފެރީޓާމިނަލެއް 
 ޤާއިމްކުރުން 

 ޓްރާންޕޯޓް
 އަތޮޅުކައުންސިލްމިނިސްޓްރީ

،ކައުންސިލް
ކުންފުނިތަށް 

: 38.1.3ޙަރަކާތް 
ރަށުގެ އިޙްތިސާސް  

ތެރޭގައި 
ސީޕްލޭންގެ 

ހިދުމަތް ލިޭބނެ 
 ގޮތް ޤާއިމްކުރުން 
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  ކައުންސިލް މިނިސްޓްރީ ޓްރާންޕޯޓް

: 38.2.1ޙަރަކާތް 
ސްޕީޑްފެރީގެ  

 ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް
 މަޝްވަރާކުރުން

ސްޓްރެޓެޖީ 
38.2 :

ސްޕީޑްފެރީގެ  
ޚިދުމަތް 
 ލިުބން 

ޓްރާންޕޯޓް 
،އަތޮޅުކައުންސިލްމިނިސްޓްރީ

 ކައުންސިލް

: 38.2.2ޙަރަކާތް 
ރަށާއި މަލެއާއި 

ދެމެދު ދަތުރުކުރާނެ 
ސްޕީޑް ލޯންޗުގެ  
ހިދުމަތް ލިޭބނެ 

 ގޮތް ހެދުން 

 

 

ންޘަ ކުރު ރި ކާތެ އް ކަ ރަ ރި އި ތަ ތާ ފަ  ޤާ
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ން 39 -ޕޮލިސީ  ޓު އް ހެ މެ އި ދެ ވަ ރު ން ދި ކަ ފީ ކަން ޤާ  ޘަ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އަޟުހަ އީދުގައި ސަގާފީ ހަރަކާތްތަށް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. މިކަމުގައި ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން 
 ވަރަށް އެދެވޭ އެއްަބރުލުން ލިިބެގންދެއެވެ. 

 
:  ޓާގެޓްތައް

 ސަގާފަތް އަންަނން އޮތް ޖީލުތަކަށް ވާސިލުކޮށް ިދނުން : 39.1ޓާގެޓް 
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 

ދެމެހެއްޓެނިވި 
ފަށައި  ގޮތެއްގައި
 ގެންދިއުން ކުރިއަށް

: 39.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ސަގާފީ ކަންކަން 

 ކުރިއަރައިގެން
 ދިއުން

 ކައުންސިލް
އަންހެނުންގެ
 ކޮމެޓީ

: 39.1.2ޙަރަކާތް 
ސަޤާފަތާއި ގުޅުންހުރި 

ދުވަސްތަށް 
 ފާހަގަކުރުން 
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ން 40 -ޕޮލިސީ  ޓު އް ހެ މެ ށް ދެ ކޮ ރި ތެ ކާ އް ކަ ރަ ރި ތީ ތަ ރަ ދު ، ޤު އި ނާ ޚީ ތަންތަ ރީ  ތާ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

) އޮވޭއިރުމަތީ ފަރަށުގެ  -  ރާތުގައި ކުޅިއެއް (ކިލާގަނޑު
ކުޑަކަން ފާހަގަ ދެމެހެއްޓުމުގެ ހޭލުންތެރިކަން އާއްމުންގެ ތެރޭަގއި  ތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ ތަިރކަ ރައްކާތެރިކޮށް

 ކުރެވޭ
         

:  ޓާގެޓްތައް

 ތަންތަން ރަގަޅަށް ބެލެހެްއުޓން : ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވ40.1ާޓާގެޓް 
         

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
 20

25
 20

24
 20

23
 20

22
 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

، މިނިސްޓްރީ
، ޖަމިއްޔާތަށް
އަމިއްލަ 
 ފަރުދުން

ކައުންސިލް      

: 40.1.1ޙަރަކާތް 
ރަށުގެ ކުޅިއާއި ހިމާޔަތް  

އެހެނިހެން  ކުރެވިފައިވާ
ތަންތަނާއި ތަެކތި 

މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް 
 ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަންެޖހޭ

 މަސައްކަތް ކުރުން

: 40.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ޙިމާޔަތް  

ކުރެވިފައިވާ 
 ތަންތަން ރަގަޅަށް

 ބެލެހެއްޓުން 
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ް 41 -ޕޮލިސީ  ން ރު ކު ލާ އި އާ ވަ ރު ހިބަސް ދި ވެ  ދި
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

 ކުރެވޭ ދިވެހިަބހާއި ޭބުރަބސްތަކާއި މަސްހުނިވަމުން ދާކަން ފާހަގަ -
 ކުޑަކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ ދިވެހިބަހަށް ސަމާލުކަން ދިުނން ސްކޫލް ކުދީންގެ މެދުގައި -

         

:  ޓާގެޓްތައް

 މަސްހުނި ވިޔަ ނުދިނުން : ދިވެހިަބހާއި ޭބުރަބސ41.1ްޓާގެޓް 
 ރަށުގެ ރައްޔިތުްނނަކީ ދިވެހިަބހައް ލޯިބކުރާ ދިވެިހަބސް ލިޔަން ކިޔަން އިނގޭ ަބޔަކަށް ވުން: 41.2ޓާގެޓް 

         

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

ސްޓްރެޓެޖީ 
41.1 :

ދިވެހިަބހާއި 
ޭބރުަބސް މަސްހުނި

 ވިޔަ ނުދިނުން

 ސްކޫލް/
 މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލް

: 41.2.1 ޙަރަކާތް
ދިވެހިަބހުގެ ހަމަަތށް 

ދަސްކޮއްދޭ ކުރު  
ކޯސްތަށް ރަށުގައި 
 ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
ދިވެހި : 41.2

ަބހުގެ ހަމަތަށް 
އެގޭ ަބޔަކަށް ވުން 

 ސްކޫލް/
 މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލް
: 41.2.2 ޙަރަކާތް

ދިވެހި ަބހާއި ގުޅުން ހުރި 
 ދުވަސްތަށް ފާހަގަކުރުން 
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ން 42 -ޕޮލިސީ  ވު އްޓު ން ހު ރު ށް ގި  ރަ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

-  . މިހާހިސާަބށް  މަސައްކަތެއް އަދިރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމަްށ އެކަށީގެންވާ ރަށުގެ ވަށައިގެން ރައްގިރަމުން ދެއެވެ
 ރަށުގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ލޮނުއަރަމުންދެއެެވ.  ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.

:  ޓާގެޓްތައް

 މަށް ދިަމވާ މައްސަލަތަށް ހައްލުކުރުން : ރަށްގިރ42.1ުޓާގެޓް 
ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
 20

25
 20

24
 20

23
 20

22
 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 އީޕީއޭ 
އީޕީއޭ، 
      ކައުންސިލް

: ގިރާ  42.1.1ޙަރަކާތް 
 ސަރަޙައްދުތަކުގައި
ސްޓްރެޓެޖީ  ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުން 

42.1 :
ރަށްގިރުން 
 ހުއްޓުވުން 

 ކައުންސިލް އީޕީއޭ  
ރަށުގެ : 42.1.2ޙަރަކާތް 

ހޭޅިފަށުގައި ގަސްއިންދުން 

އަމިއްލަފަރުދުން  ކައުންސިލް
: 42.1.3ޙަރަކާތް 

ގޮޑުދޮށުން ވެލި،އަކިރި 
 ނެގުން ހުއްޓުވާލުން 
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ން 43 -ޕޮލިސީ  ރު ކު ޑަ އް ކު ތަ ރު ރާ އަސަ ން ކު ބު ބަ ގެ ސަ މު ކަ އި އެ ކާ ތަ ލު ދަ ނަ ބަ ށް އަން މަ  މޫސު
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

ދުްއވާ ތަކެތި ދުއްވުމަށާއި ހިނގާިބނގާވެ އުޅުމަށް ވަރަށް  ވާރޭވެހޭ މޫސުމުގައި ރަށުގެ އެކިހިސާުބތަކުގައި ފެންޮބޑުވެ -
. ޮބޑަށް ދަތިވޭ  ، ދިޔަ ޮބޑުވާ މޫސުމުގައި އަޑިްނ ދިޔައެރުން އަދި ގޮޑުދޮށުން އުދައަރުވައެވެ

         

:  ޓާގެޓްތައް

 ހުއްޓުވުން  : ރަށުގައި ފެން ޮބޑުވުނ43.1ްޓާގެޓް 
 ލިޭބ ގެއްލުން ކުޑަކުރުން  އި އާމުފަރުދުންަނށް މޫސުމީ ަބދަލްގެ ސަަބުބން ރަށާ: 43.2ޓާގެޓް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
 20

25
 20

24
 20

23
 20

22
 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

ކައުންސިލްއީޕިއޭ، ދަރުވަވެރިން       

: 43.1.1ޙަރަކާތް 
ރަށުގެ ފެންޮބޑުވާ 

ތަކުގައި   ސަރަޙައްދު
 ހެދުން ކާނު 

ސްޓްރެޓެޖީ 
43.1 :

ރައްޔިތުންނަށް 
ރައްކާތެރި 
މާހައުލެއް 
ކައުންސިލްއީޕިއޭ، ދަރުވަވެރިން  ޤާއިމްކުރުން

: 43.1.2ޙަރަކާތް 
ރަށުގެ މަގުތަށް  
ވެލިއަޅައި ޒަމާނީ  

ފެންވަރަށް ގެނައުން 

ކައުންސިލްއީޕިއޭ، ދަރުވަވެރިން 

: 43.2.1ޙަރަކާތް 
އެސަރަހައްދުން 

ވެލިނެގުން 
  ހުއްޓުވުން

ސްޓްރެޓެޖީ 
ރައްގިރާ : 43.2

ސަރަހައްދުތަށް 
 ހިމާޔަށްކުރުން 
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ން 44 -ޕޮލިސީ  ވު ރު ޔާ އް ށް ތަ ކަ ތަ  ކާރިސާ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

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

 ކުރެވިފައިވެއެވެ.
         

:  ޓާގެޓްތައް

  ގުދުރަތި ކަރިސާތަކުން ރައްކާތެރި ރަށަކަށް ހެދުން : 44.1ޓާގެޓް 
ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
 20

25
 20

24
 20

23
 20

22
 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

އީޕީއޭ ،  
އަތޮޅު 

 ކައުންސިލް 
ކައުންސިލް      

: 44.1.1ޙަރަކާތް 
މެނޭޖްމަންޓް ޑިޒާސްޓާ 

 ސެންޓާރ އާއި ގުޅިގެން
ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވެ  

ތިުބމަށް ޭބނުންވާ 
 ސާމާނު ހޯދުން

: 44.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ކާރިސާތަށް 
  ކުޑަކުރުން

އީޕީއޭ، އަތޮޅު  
 ކައުންސިލް

ކައުންސިލް

: 44.1.2ޙަރަކާތް 
ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް 
ޓީމްގެ މެންަބރުންގެ 
ދައުރު ފުޅާކުރުން  

 ޓްރައިނިންގް ދިނުން 
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ން 45 -ޕޮލިސީ  ރު ކު ރި ކާތެ އް ގަސް ރަ އް ، ރު އި ށާ ފަ ޅި ގެ ހޭ ށު  ރަ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

 މަދުވަމުންދެއެވެ.ސަބުަބން ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ރުއްަގސް  ދިރިއުޅުމުގެ އެކިބޭނުންތަކަށް ރުއްގަސް ކެނޑަން ޖެހުމުގެ -
- .  ރަށުގެ އެކިހިސާބުތަކުން ގިރަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ
އެހެންނަމަވެސް އެދެވޭ ަބދަލެއް ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވިފައި  ސާަބށް ރަށުގެ ހޭޅިފަށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާހިމިހާ -

.  ނުފެނެއެވެ
         

:  ޓާގެޓްތައް

 މަލަމަތި ރީތި ުގދުރަތީ ގޮތުން ތަނަވަސް ރަށަކަްށ ހެދުން  : 45.1ޓާގެޓް 
ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

20 ކުރާފަރާތް  ތަންފީޒު
26

 20
25

 20
24

 20
23

 20
22

 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 ޖަމްޢިއްޔާތައް
ކައުންސިލް/އަންހެނުންގެ

 ކޮމެޓީ
     

ހޭޅިފަށުން : 45.1.1ޙަރަކާތް 
ރުއްގަސް ކެޑުން އެއްކޮށް  

ހޭޅިފަށުގައި ހުއްޓާލުން އަދި 
 އިންދުން އިތުރަށް ރުއްގަސް

ސްޓްރެޓެޖީ 
45.1 :
ރަށުގެ 
ހޭޅިފަށް 
 ރައްކާތެރި
 ކުރުން

 

، ކައުންސިލް
 ތަށްޖަމިއްޔާ

      އީޕިއޭ  

: 45.1.2ޙަރަކާތް 
 އެންވައިރަމެންޓް

މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން 
ހޭޅިފަށް ޙިމާޔަތް ކުރުމަ  

 ސާވޭކުރުން

 ކައުންސިލް  ޖަމިއްޔާތަށް

ރަށުގެ : 45.1.2ޙަރަކާތް 
ހޭޅިފަށާއި ވަލުގައި ހެދިފައިވާ 

ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ 
ރުއްގަސް ރަށުގެ އެކި  
 ތަންތާގައި އިންދުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
45.2 :

އުވެމުންދާ 
ރުއްގަސް  
ހިމަޔަށް 
 ކުރުން  
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ން 46 -ޕޮލިސީ  ޓު އް ހެ މެ ށް ދެ ކޮ ރި ކާތެ އް ން ރަ ރު ގެ ދި އި ކަނޑު ކާ ތަ ކަ ރަ ވާ މު ން ގެ އި ށަ ގެ ވަ ށު  ރަ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

 ދިރުންތަކަށް އަސަރުކުރަމުން ދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ކުނީގެ ސަަބުބން ރަށާއި ރަށުެގ ވަށައިގެން ވާ މާޙައުލުގެ -
         

:  ޓާގެޓްތައް

 ރަށުގެ ވަށައިެގންވާ ފަޅާއި ކަނޑުގެ ދިރުންތަށް ހިމަޔަތް ކުރުން   :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 

މުރަކަ އިންދާ 
 އާލާކުރުން  

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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ން 47 -ޕޮލިސީ  ރު ކު ރި ކާތެ އް ލު ރަ ގެ ނަސް ތީ ކެ ތަ ރޭ  ދި
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

 ކުަރމުން ދޭ ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ދޫންޏާއި ވެލާފަދަ ތަކެތި ހިފާ ޭބނުން -
         

:  ޓާގެޓްތައް

 ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް ަތންީފޒުކުރުން : ދިރޭތަކެތީގެ ނަްސލ47.1ުޓާގެޓް 
         

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
 20

25
 20

24
 20

23
 20

22
 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

ފަރުދުން، 
 ޖަމިއްޔާތަށް

އީޕީއޭ، 
ކައުންސިލް

     

: 47.1.1ޙަރަކާތް 
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު 
 ރައްކާތެރި ކުރުމަށް

ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި 
ޤަވާޢިދުތައް ޕޮލިހުންނާއި 
 ގުޅިގެން ތަންފީޒުކުރުން 

: 47.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު 

ކުރުމަށް  ރައްކާތެރި
ހެދިފައިވާ 

ޤާނޫނުތަކާއި 
ޤަވާޢިދުތައް 
 ތަންފީޒުކުރުން 

ފަރުދުން، 
 ޖަމިއްޔާތަށް

އީޕީއޭ، 
ކައުންސިލް

: 47.1.2ޙަރަކާތް 
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު 

 ެބހޭ ރައްކާތެރި ކުރުމާ
ގޮތުން ޕްރޮގްރާމް 

 ހިންގުން 
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ން 48 -ޕޮލިސީ  ރު ކު ލް ރޯ ޓް ކޮންޓް  ޕެސް
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

މަދިރީގެ ސަަބުބން ެޖހޭ ަބލިތަށް އާންމުވަުމން ދިއުން  ފޯރަމުންދެއެވެ. ދަގޫނދުވަސްތަކެއްގައިވެސް މަދިރީގެ އުއަހަރުގެ ހުރިހާ  -
ބަލިތަކުގެ ސަަބުބން ގަސްގަހާގެހިން ލިޭބ ނަފާ މަދުވަމުން ދާކަން  ތަފާތު ވައްތަރުގެ ކޫޑިއާއި ގަސްގަހާގެއްސަށްޖެހޭ އެކިއެކި -

 ކުރެވެއެވެ. ފާހަގަ
         

:  ޓާގެޓްތައް

 ގެ އުދަގޫ ނިމުމަކަށް ގެނައުން ަބލިޖައްސާ ސޫފި : މަދިރިފަދަ ނުރަްއކާތެރ48.1ިޓާގެޓް 
         

 ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
20 ކުރާފަރާތް  ތަންފީޒު

26
 20

25
 20

24
 20

23
 20

22
 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

،ފަރުދުމުއައްސަސާތައް
  ން

ކައުންސި ސިއްހީމަރުކަޒު،
      ލް

ޙަރަކާތް  
48.1.1 :
ޕެސްޓް  

ކޮންޓްރޯލްކުރުމަ
ކަމާގުޅޭ  ށް

މުއައްސަސާތަކާ 
އި ގުޅިގެން 
ޕްރޮގްރާތައް  

 ހިންގުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
48.1 :

މަދިރިފަދަ 
 ނުރައްކާތެރި
ަބލިޖައްސާ 

ސޫފި 
އިތުރުވުން 
 ހުއްޓުވުން 

،ފަރުދުމުއައްސަސާތައް
 ން 

ކައުންސި ސިއްހީމަރުކަޒު،
 ލް

ޙަރަކާތް  
48.2.1 :

ޭބސްގެނެސް 
 ޭބސްޖެހުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
48.2 :

އެކިވައްތަރުގެ 
އިންސެކްޓް 
އިން ރަށް 

ރައްކާތެރިކުރު
 ން
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ން 49 -ޕޮލިސީ  ލު ތާ އް އް ނަ ތަ ން ކުރު ތު ފާ ކި ތަ ރާ އެ ދު ކު އި މެ ންހެނުންނާ  އަ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

 މަދުވަމުން ނުދޭ ، އިސްމަގަމްތަކުގައި ތިޭބ އަންހެުނންނަށް ޮގންޖެހުންތަށް ެއަބހުރި އަންހެނަކަށްވީތި ކުރާ ތަާފތުަތއް  -
         

:  ޓާގެޓްތައް

 އަންހެުނންނަށް ަމސައްކަތް ކުރެވޭނެ ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުން : 49.1ޓާގެޓް 
         

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
 20

25
 20

24
 20

23
 20

22
 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

އަންހެނުންގެ
، ކޮމެޓީ

 ކައުންސިލް
     

: 49.1.1ޙަރަކާތް 
އަންހެނަކަށްވީތި ކުރާ 

 ތަފާތުކުރުންތައް
ނައްތާލުމަށް 

ހޭލުންތެރިކަމުގެ 
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

: 49.1ސްޓްރެޓެޖީ 
އަންހެނަކަށްވީތި 

ތަފާތުތައް  ކުރާ
 ނައްތާލުން 

 

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

އަންހެނުންގެ
، ކޮމެޓީ

ކައުންސިލް،
މޯލްޑިވުސް  
ޕޮލިސް  
 ސާވިސް  

     
: 49.1.2ޙަރަކާތް 

 ހެދިފައިހުރި ޤާނޫނުތައް
 ތަންފީޒު ކުރުން

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

އަންހެނުންގެ
، ކޮމެޓީ

ކައުންސިލް،
މޯލްޑިވުސް  
ޕޮލިސް  
 ސާވިސް  

: 49.1.3ޙަރަކާތް 
އަންހެނުންގެ ދުވަސް 

 ފާހަގަކުރުން 
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ން  50 -ޕޮލިސީ  ކަ މަ ހަ މަ ށް ހަ ހެނުންނަ ރި އި ފި ންނާ ނު ން އަންހެ ތު ގޮ ދި އި އިޤްތިޞާ ންނާ ޔާސީ ގޮތު ސި
ދާދިނުން  ހޯ

         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

 ތަފާތުކުރުން އޮވޭ މެދުގައި  ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދިގޮތުން އަންހެުނންނާއި ފިރިހެުނންގެ -
         

:  ޓާގެޓްތައް

 ދެ ޖިންސްގެ މީުހނަށް ހަމަހަމަކަށް ޤާއިމްކުރުން : 50.1ޓާގެޓް 
         

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
 20

25
 20

24
 20

23
 20

22
 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

ފަރުދުން ، 
 ޖަމިއްޔާތަށް

އަތޮޅުކައުންސިލް،
ރަށުކައުންސިލް 
 އތމ ކޮމެޓި 

     

: 50.1.1ޙަރަކާތް 
ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި  

 އިގްތިޞާދީގޮތުން
އަންހެނުންނާއި 
ފިރިހެނުންނަށް 

ހަމަހަމަ 
ފުރުސަތުތަކެއް 

އޮތްކަން 
 އަންގައިދިނުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
ރަށުގައި : 50.1

ާބއްވާ ހަރަކާތް 
ތަކުގައި ދެ 

ތަފާތު ޖިންސް 
ނުކޮށް ކުރިއަށް 

 ގެންދިއުން 
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ން 51 -ޕޮލިސީ  ރު ކު ނާ ދަ ން ހަރު ގު ން ރީ ހި ދާ ގެ އި ލް އުންސި  ކަ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

ކަމުގައި ވިޔަސް މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން  ިހނގަމުންދާ ކައުންސިލެއް ކައުންސިލަކީ ައތޮޅުގެ ނިސްބަތުން ރަނގަޅަށް ލ.ކުނަހަންދޫ -
 އެވެ.ވަޞީލަތްތައް ޭބނުންވެ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އިުތރު ނިހާޔަތަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކައުްނސިލެކެވެ.

ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް  ކައުންސިލްގެ އިދާރީ  މުވައްޒަފުން ޭބނުންވޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އިތުރު
 ބޭ ނުލި  ޭބނުންވާ ކަންކަން ކުރުމަށް އެކަީށގެންވާ ަބޖެޓެއް

         

:  ޓާގެޓްތައް

 ރަގަޅު ފެންވަރުގެ މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުން : 51.1ޓާގެޓް 
 މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތާ ގުޅޭ ފަސޭހަ މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުން : 51.2ޓާގެޓް 
 : ވަޞީލަތްތައް އިުތރު ކުރުނ51.3ްޓާގެޓް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
 20

25
 20

24
 20

23
 20

22
 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

ދަރުމަވެރިން 

 

ކައުންސިލް ، 
ސިވިސްސާވިސް

 ކޮމިޝަން 
 

     

: 51.1.1ޙަރަކާތް 
ކައުންސިލްގެ ހަރަދުގައި 
މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު 

 މަތިކުރުމަށް ތަމްރިނު ދިނުން 

: 51.1ސްޓްރެޓެޖީ 
މުވައްޒަފުނަށް 

 ތަމްރީނު ދިނުން 

 ކައުންސިލް
ކަމާގުޅޭ  

  މިނިސްޓްރިތަށް 
: 51.2.1ޙަރަކާތް 

ކައުންސިލްގެ އިމާރާތަށް 
 ަބއެއް އިތުރުކުރުން

 :51.2ސްޓްރެޓެޖީ 
ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް 

  ހައްލު ހޯދުން

  މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް

: 51.3.1ޙަރަކާތް 
 ކައުންސިލްތައް ރަނގަޅަށް

ހިންގޭވަރު ަބޖެޓެއް 
ކައުސިލަށް ސަރުކާރުން  

 ހަމަޖައްސައިދިނުން

: 51.3ސްޓްރެޓެޖީ 
ވަޞީލަތްތައް އިތުރު 

 ކުރުން

  ކައުންސިލް މިނިސްޓްރީ

: 51.4.1ޙަރަކާތް 
 ކައުންސިލް އިދާރާއާއި
މިސްކިތުގައި ޑިޖިޓަލް 

 ސިސްޓަމްއެއް ޤާއިމްކުރުން 

: 51.4ސްޓްރެޓެޖީ 
ޑިޖިޓަލް ހާޒިރީ 

 ކުރުންޤާއިމް
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ން 52 -ޕޮލިސީ  ޓު އް ހެ ލެ ޑު ބެ ކޯ ގެ ރެ ހުން މީ ވާ ރު އި މަ ވާ ކުދިންނާ ފަން ށް އު ލަ  އަ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

 ރަނގަޅަށް ބެލަހައްޓަމުން ެގންދޭ  އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު  -
ސަރުކާރުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ގެމެން މޮޑިއުލް ތެރެއިން ބަލަހައްަޓން  އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު  -

 ފަށާފައި 
         

:  ޓާގެޓްތައް

 މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން ކުދިންނާއި  އަލަށް އުފަންވާ   :52.1ޓާގެޓް 
         

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
 20

25
 20

24
 20

23
 20

22
 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

 
 ޞިއްޙީމަރުކަޒު 

      ކައުންސިލް

: 52.1.1ޙަރަކާތް 
ރެކޯޑްތަށް ވިހާމަރުވާ 

ދުވަހުން ދުވަހަށް 
ބަލަހައްޓަމުން 

 ގެންދިއުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
ރެކޯޑްތަށް   :52.1

 އަދާހަމަކުރަމުން ގެންދިއުން 

 
 ޞިއްޙީމަރުކަޒު 

 ކައުންސިލް

: 52.1.2ޙަރަކާތް 
ރަށުގެ އާާބދީ ދުވަހުން
ދުވަހަށް ދެ ޖިންސް 
ވަކިން ބެލެހެއްޓެމުން 

 ގެންދިއުން 

 
 ޞިއްޙީމަރުކަޒު 

 ކައުންސިލް

: 52.1.3ޙަރަކާތް 
މަރުވާމީހުން 

ރަޖިސްޓްރީއިން 
ވަކިކުރަމުން 
 ގެންދިއުން 
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ން 53 -ޕޮލިސީ  ޓު އް ހެ ލެ އި ބެ ގަ ބު ނަ ފާސްހިސާ ގެ ތަ ށު  ރަ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

 ރަށުގެ ތަފާސްހިސާުބ ނަގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންެދވޭ   -
         

:  ޓާގެޓްތައް

 ނަގައި ބަލަހައްޓަުމން ގެންދިއުން  ރަށުގެ ތަފާްސހިސާުބ  :53.1ޓާގެޓް 
         

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
 20

25
 20

24
 20

23
 20

22
 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

ކައުންސިލް       

ޙަރަކާތް  
53.1.1 :

ދުވަހުން ދުވަހަށް 
ތަފާސް ހިސާްބ 

ަބލަމުން 
 ގެންދިއުން 

ސްޓްރެޓެޖީ 
ހަރުދަނާގޮތެއްގައި  :53.1

ރަށުގެ ތަފާސް ހިސާބްތަށް 
 ބެލެހެއްޓެމުން ެގންދިއުން 
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ން 54 -ޕޮލިސީ  ޓު އް ހެ ލެ އި ބެ މާ ރު ކު އް ދޫ ތަ ރީ ޖިސްޓް އި ރަ ކާ ތަ ދަ އް ރާ ހު ކު ން ދޫ ލު އުންސި  ކަ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

 ދެޭވ، ބަލަހައްޓަމުން ގެން ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކޮށް  -
         

:  ޓާގެޓްތައް

  ލާމަރުކަޒީ ޤާޫނންގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ރަޖިސްޓްރިތަށް ެބެލހެއްޓުން   :54.1ޓާގެޓް 
         

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
 20

25
 20

24
 20

23
 20

22
 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

ކައުންސިލް އެލްޖީއޭ      

: 54.1.1ޙަރަކާތް 
ސާވިސްޗާޓާ އާއި  

އެއްގޮތަށް 
 ކައުންސިލުން ދޫކުރާ

ހުއްދަތަކާއި 
ރަޖިސްޓަރީތަކުން 

ން ކައުންސިލު
 ދޫކުރުން

ސްޓްރެޓެޖީ 
ލުއި   :54.1

ފަސޭހަކަމާއި އެކު  
ކައުންސިލުން ދޫކުރާ 

ރަޖިސްޓްރިތަށް 
ދޫކުރާނެ ނިޒާމެއް 

 ޤާއިމްކުރުން 
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ން 55 -ޕޮލިސީ  ޓު އް ހެ ލެ އް ބެ ތަ ޔުން ކި ޔެ މީ ލި ދީ އި ޤަ މާ ރު ކު ފު ރުޝީ އް އަ ތަ ޔުން މީ ލި ގެ ރަސް ށު  ރަ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި  މިހާހިސާަބށް ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި  -
 ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންދެވޭ 

 ކުރެވިފައިނުވޭ މިހާހިސާަބށް ރަށުގައި އާއްމު ލައިްބރަރީއެއް ޤާއިމްއަދި  -
         

:  ޓާގެޓްތައް

 ރަށުގެ ތާރިޙް އަންނަން އޮތް ޖީލުތަަކށް ފޯރު ކޮއްދިނުން : 55.1ޓާގެޓް 
         

ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
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 20

24
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22
 

 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

، ސްކޫލް
 އެލްޖީއޭ

ކައުންސިލް      

: 55.1.1ޙަރަކާތް 
ޕަްބލިކް ލައިްބރަރީގެ 
 ޚިދުމަތިގެ ތެރެއިން
ރަސްމީލިޔުންތައް 

އަރުޝީފުކޮށް އަދި ޤަދީމީ 
 ލިޔުންތައް ބަލަހައްޓަުމން

(ގުދަނެއް  ގެންދިއުން
(  ހެދުން

: 55.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ރަށުގައި 

ލައިްބރަރީގެ 
ފަށައި  ޚިދުމަތް

ރަސްމީ ލިޔުންތައް  
އަރުޝީފުކޮށް އަދި  
ގަދީމީ ލިޔުންތައް 

 ބެލެހެއްޓުން 
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ން 56 -ޕޮލިސީ  ރު ޅު ކު ރު ރަނގަ ވަ ގެ ފެން ކު ތަ ތް މަ ދު ދޭ ޚި ށް ކޮ ރު ން ފޯ ލު އުންސި ށް ކަ ޔިތުންނަ އް  ރަ
         

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

ކައުންސިލުން އާމުކުރެވިފައިވާ ސާވިސް ޗާޓާ އާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލުން ފޯރު ކޮއްދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަޑުމަޑު  
 . އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހިފަމުން  ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްިދނުމަށް މީސްމީޑިއާގެ ބޭނުންރަގަޅުވަމުން އާދެއެވެ

ރަށުގެ ރައްޔިތުންެގ ތެރެއިން މީސްމީޑިއަރ ބޭނުން ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަށުގެންވާ ގޮތެއްގައި ކައުންސިލުގެ  ގެންދެވެއެވެ.
 އެކަށީގެންވާ ނޯޓިސް ޯބޑެއް ނެތުމުންއާންމު އިއުލާންތަށް ދެއްކުން އުަދގޫވެފައި 

         

:  ޓާގެޓްތައް

 ޚިދުމަތްތައް ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް އޮންލައިންކޮށް ިދނުން  ކައުންސިލުން ޯފރުކޮށްދޭ: 56.1ޓާގެޓް 
 ކައުންސިލް ތަމްސީލް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެހިގެން ދިުއން : ޤާނޫނީ މައްސަަލތަކުގައ56.2ިޓާގެޓް 

         

 ތަންފީޒުކުރުމަށް
ަބއިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 ތަންފީޒު
20 ކުރާފަރާތް

26
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 ސްޓްރެޓަޖީ ޙަރަކާތް

އެލްޖީއޭ، 
 އަތޮޅުކައުންސިލް 

ކައުންސިލް      

: 56.1.1ޙަރަކާތް 
އެހެން އޮފީސްތަކުން 

 ތަޖުރިާބ ހޯދުމާއި
ޓްރެއިނިންގެ ތެރެއިން 

މުވައްޒަފުން 
 ތަމްރީންކުރުން

: 56.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ފޯރުކޮށްދޭ ކައުންސިލުން 

 ޚިދުމަތްތައް ޒަމާނާ
އެއްގޮތަށް 

 އޮންލައިންކޮށް ދިނުން 
އެލްޖީއޭ، 

އަތޮޅުކައުންސިލް 
ކައުންސިލް      

: 56.1.2ޙަރަކާތް 
އޮންލައިންކޮށް ދެވެން 

ޚިދުމަތްތައް  ހުރި
ދެނެގަނެ 

 އެޚިދުމަތްތައް ދިނުން 

އެލްޖީއޭ، 
އަތޮޅުކައުންސިލް   

ކައުންސިލް  

: 56.2.1ޙަރަކާތް 
އިތުރު ސައުންޑް  
ސިސްޓަމްތަށް 

ކައުންސިލަށް ގެނައުން 

: 56.2ސްޓްރެޓެޖީ 
ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް 
އެކަށިގެންވާ ރަގަޅު 

ގޮތެއްގައި ކައުންސިލްގެ 
އެއްގުންތަށް އަންގާނެ 

 ހަރުދަނާކުރުންނިޒާމް 
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އެލްޖީއޭ، 
އަތޮޅުކައުންސިލް   

ކައުންސިލް

: 56.2.1ޙަރަކާތް 
ކޮމިއުނިޓީ ްބރޮޑް 
ކާސްޓިން ޗެނަލެއް 

 ޤާއިމްކުރުން 
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ވަރކް މް ރޭ  މޮނިޓަރިންގ ފް
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ން ރު ޓަރކު ން މޮނި ލޭ ގެ ޕް ޤީ އް ރަ  ތަ

 

ނިޔަލަށް ކުރުމަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓްތައް ހާސިލުކުރެވޭ   2026އިން    2021
މިގޮތުން އަަހރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން  މިންވަރު މޮނިޓަރކުރުމާއި އިވެލުއޭޓްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއާއި ފައިނަލް ރިވިއު ހެދުމުގައި ގެންގުޅޭނެ ިމންގަނޑުތަކާއި ޓާގެޓްތައް   ،ހިނގަމުންދާގޮތް ެބލުމާއި 
.  ހިމެނޭ ފްރޭމް ވޯކް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ
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ނޭ  ލާ ރު ބަ ވަ ން ވާ މި ލް އް ހާސި ތަ ދި ލަނޑުދަނޑި ރު އަ ވަ ވޭ މިން ރެ ކު ޒު ފީ ން ތަން ލޭ ގެ ޕް ޤީ އް ރަ  މިންގަނޑުތަ
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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 އިންިތޒާމް  :1ޕޮލިސީ 

  ކައުންސިލް
 ސާފުބޯފެން ރައްޔިތުންނަށް
 ވާރާފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

 ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާކޮށް
 ކަޅުހަން ލިބޭނެގޮަތށް
 ެބހެއްޓިފައި 

 ކުރުމުގެ ޤާއިމް ނިޒާމް ފެނުގެ
 ނުދޭ ކުރިޔަށް މަސައްކަތް
 ވާރޭފެން ގޭގޭގައި

 ކުރަމުން ބޭނުން ރައްކާކޮށްގެން
 ގެންދޭ

: ސަރުކާރުން 1.1ޓާގެޓް 
ފަށާފައިވާ ސާފުބޯފެން 

ނިޒާމުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
މަސައްކަތް ނިންމާ ޚިދުމަތް 

 ދޭން ފެށުން 

 ފެނަކަ / 
 މިނިސްޓްރީ،
 ކައުންސިލް

 

: ސަރުކާރުން 1.2ޓާގެޓް 
ފަށާފައިވާ ސާފުބޯފެން 

ނިޒާމުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
 މީހުން ދިރިއުޅޭ  ތެރެއިން

ަބއެއް ގެތަކަށް ފެން 
ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތެއް 

 ހަމަޖެހިގެން ދިއުން 

 ހޯދައިދިނުން  ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް  :2ޕޮލިސީ 

 ފެނަކަ / 
 މިނިސްޓްރީ،
 ކައުންސިލް

 

ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް އަދި ލިޭބން 
ނުފަށާ / މިހާރު ނަޖިސްފެން 

ގެންދަނީ  ހިންދަމުން
ގޯތިތެރެއަށް / ނަރުދަމާ 

ނިޒާމްގެ މައްސަލައަކީ އެކަމުގެ  
ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް  ސަަބުބން

 ޮބޑަށް ދަތިވަމުން ދާ ކަމެއް 

: ގޯތިތެރެއަށް 2.1ޓާގެޓް 
ނަޖިސް ފެން ހިންދުން 

 ނިމުމަކަށް އައުން

 ކަރަންޓާއި ހަކަތަ ރައްޔިތުންނަށް ޯފރުކޮށްދިނުން  ދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުާބރުހިފޭ ގޮތެއްގައި  :3ޕޮލިސީ 

 ކައުންސިލް/
 ފެނަކަ / 
 މިނިސްޓްރީ

 

ސައުވީސް ގަޑިރު ކަރަންޓުގެ 
ހަކަތައަށް ޚިދުމަތް ލިެބމުންދޭ /

ކައުންސިލުގެ ަބޖެޓުން 
ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ވަރަށް ޮބޑު  

ކަރަންޓް އުފެއްދުމުގެ  އަވިން /
 ފެށިފައިމަސައްކަތް 

: ކައުންސިލުގެ 3.1ޓާގެޓް 
ަބޖެޓުން ކަރަންަޓށް ކުރަންޖެހޭ 

 ކުޑަވުން  ޚަރަދު

 ގާއިމްކުރުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް  :4ޕޮލިސީ 

 ކައުންސިލް/
އަންހެނުންގެ 
 ކޮމެޓީ / 

 
ކުނިމެނޭޖް ކުރުމަށް 
ކުރެވިފައި  ކުނިކޮށްޓެއް ޤާއިމް

ކުނިކޮށީގެ ޚިދުމަތް އަދި   /

: ކުނިކޮށީގެ 4.1ޓާގެޓް 
 ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުން 
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ވަނީ ނުފެށި / ަބއެއް  ރައްޔިތުން
އަތިރިމައްޗަށް  ފަރާތްތަކުން

 ކުނިއަޅަމުން ގެންދޭ

ކައުންސިލް /  
 މިނިސްޓްރީ

 

: ކުނިކޮށްަޓށް 4.2ޓާގެޓް 
ޖަމާކުރާ ކުރި  

ފަހިވެގެން  މެނޭޖްކުރެވޭނެގޮތް
 ދިއުން
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 މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްުޓން   :5ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް /  
  މިނިސްޓްރީ

މަގުތައް ވަރަށް ޮބޑަށް އަޑިގުޑަން 
ސަަބުބން ތަކެތި  ވެފައި ވުމުގެ

ދުއްވުމަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ދަތިވޭ / 
މަގުތަކުގައި  ވެހިއްޖެނަމަވާރޭ 

ފެންޮބޑުވޭ / މަގުތައް ހަދައި 
 މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓެުމން ނުދޭ

: މަގުތައް އަޑިކުޑަން 5.1ޓާގެޓް 
 ނެތް ދުއްވާލަން ފަސޭހަ

 މަގުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ޭބއްވުން 

މިނިސްޓްރީ / 
  ކައުންސިލް

: މަގުތަކުގައި ދުއްާވ 5.2ޓާގެޓް 
 އުނދުތައް ފަސޭހަކަމާއެކު

ދުއްވާލެވޭނެފަދަ މަގުތަކަކަށްވުން 
 ހަދައި ބެލެހެއްުޓން  ބަނދަރާއި، ފާާލމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންަތން  :6ޕޮލިސީ 

  ކައުންސިލް /
ބަނދަރު ހެދި ަބނދަރުގެ 
 ފަސޭހަކަން ރައްޔިތުންނަށް

ފެރީޓާމިނަލްއެއް ލިެބމުންދޭ / 
ޤާއިމްކުރެވިފައި އަދި ނެތް / 

ޤާއިމް ކުރެވިފައި  ފާލަމެއް އަދި
 ނެތް 

: ަބނދަރު 6.1ޓާގެޓް 
ސަރަޙައްދުގައި ފެރީޓާމިނަލެއް  

ޚިދުމަތް ދޭން   ޤާއިމް ކުރެވި
 ފެށުން 

 ކައުންސިލް /
 އިންވެސްޓަރ

 
: މަސްވެރިންނަށް 6.2ޓާގެޓް 

ލިބޭނެގޮތް ބަނދަރުން އައިސް 
 ދިއުން  ލިބިގެން

 ޤަުބރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން   :7ޕޮލިސީ 

  ކައުންސިލް
 ވާގޮތެއްގައި އެކަށީގެން

 ސާފުކުރެވުން ޤަުބރުސްތާނު
 އަދި. / ނުގެންދެވެއެވެ
 ޤަުބރުސްތާަނށް މިހާހިސާަބށް
 ޚިދުމަތް ކަރަންޓުގެ

. / ފޯރުކޮށްދެވިފައިނުވެއެވެ
 ސާފުކޮށް ޤަުބރުސްތާނު
 ނިޒާމެއް ރަނގަޅު ބެލެހެއްޓޭނެ

 .ނުވެއެވެ ޤާއިމްކުރެވިފައި

: ޤަުބރުސްތާނު 7.1ޓާގެޓް 
ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ރަނގަޅު 

 ޤާއިމްވެގެން ދިއުން ނިޒާމެއް

ކައުންސިލް /  
  މިނިސްޓްރީ

ޤަުބރުސްތާަނށް : 7.2ޓާގެޓް 
 ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވި
އަލިކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިގެން 

 ދިއުން

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން   :8ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް /  
  ދަރުމަވެރިން

 ގޮތެއްގައި ވާ އެކަށީގެން
 ސާފުކޮށް މިސްކިތްތައް
/  ެގންދެވޭ ބަލަހައްޓަމުން

 2 ހުރި ގައިކުނަހަންދޫ.ލ
 ޒަމާނީ މިސްކިތްވެސްވަނީ

. ތަރައްޤީކުރެވިފައެވެ ފެންވަރަށް
  އެސީމިސްކިތުގައި  1 އަދި

 .ކުރެވިފައެވެ

: 8.1ޓާގެޓް 
މިސްކިތްތަކުގައިހުރި މަރާމާތުތައް 

 ކުރުވުމުން ދިއުން ފުރިހަމަ

 ެބެލހެއްޓުން  ސާފުތާހިރުކޮށްރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް   :9ޕޮލިސީ 
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އަންހެނުންގެ 
ކޮމެޓީ / 
 ކައުންސިލް

 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އިޖްތިމާޢީ  
ސަރަޙައްދުތައް ކުނިކަހައި  
ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން 

މަގުތަށް  ނުގެންދެވޭ / ރަށުގެ
 ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެްނދޭ 

: ރަށުތެރެއާއި 9.1ޓާގެޓް 
މަގުތަށް ރަނގަޅަށް ރަށުގެ 
 ބެލެހެއްޓެމުން ދިއުން  ސާފުކޮށް

ކައުންސިލް /  
 ޕޮލިސް 

 
: މަގުތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ 9.2ޓާގެޓް 

 ހެދިފައި ހުންނަ ޤަވާޢިުދތައް
 ތަންފީޒު ކުރުން
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 ބެލެހެއްޓުން  : މަގުދިއްލ10ާޕޮލިސީ 

މިނިސްޓްރީ،ކައުންސިލް
 ކައުންސިލް/ފެނަކަ /

 

ހރި  މަގުަބއްތިޖެހިފައި
 ސަަބުބން ވަރު މަދުވުމުގެ

  ގަޑީގައި ރޭގަނޑު
 އުޅުމަށާއި ހިނގާބިނގާވެ

 ހެދުމަށް ދުއްވާ ތަކެތި
   ފޯރަމުންދޭ ދަތިކަން

  

 މަގުތައް: 10.1 ޓާގެޓް
 ޖެހުން  މަގުަބއްތި އަލިކުރުމަށް

ބެލެހެއްޓުން  މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާިއމުކޮށް އިޖްތިމާޢީ  :11ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް /  
  މިނިސްޓްރީ

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް 
 ޤާއިމް ކުރެވިފައިވޭ /
ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު 

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި 
ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންދެވޭ 

: ރަށުގައި ޤާއިމް 11.1ޓާގެޓް 
ކުރެވިފައިވާ ޒުވާނުންގެ 

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި  މަރުކަޒު
 ބަލަހައްޓަމުން ެގންދިއުން 

މިނިސްޓްރީ / 
  ކައުންސިލް

: ޒުވާނުންގެ 11.2ޓާގެޓް 
މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 

 ދިއުން  ހަމަޖެހިގެން

މިނިސްޓްރީ / 
  ކައުންސިލް

: އިޖްތިމާޢީ 11.3ޓާގެޓް 
ރައްކާތެރިކަން ޭބނުންވާ 

އެކަން  ފަރާތްތަކަށް
ފަސޭހަކަމާއެކު ހަމަޖެހިގެން 

 ދިއުން

 ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއްުޓން  ކުޅިވަރު ކުޅޭ  :12ޕޮލިސީ 

 މިނިސްޓްރީ،
 ކައުންސިލް /  
 އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ 

 

 2 ދަނޑަކާއި ފުޓްސަލް
 ،ަބށިޯކޓް ،ވޮލީކޯޓް
 ޤާއިމް ދަނޑު ފުޓްޯބޅަ

. / ކުރެވިފައިވެއެވެ
  ހެދުމުގެ ޕާކެއް އާއްމު

  ޕާކުގެ ފެށި މަސައްކަތް
. ނިމިފައިވެއެވެ ޮބޑުަބއި

  ޢާންމު ކުޅޭ ކުޅިވަރު  /
 ބިންތަކާއި ދަނޑުތަކާއި

 ބެލެހެއްޓުމަށް ޕާކުތައް
  މުވައްޒަފަކު ޚާޢްޞަ

 .ހަމަޖެހިފައިނުވެއެވެ

: އާޢްމު 12.1ޓާގެޓް 
ދަނޑުތަކާއި ކުޅިވަރު  

ެބެލހެއްޓެމުން  ކުޅޭތަންތަން
 ދިއުން
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 މުނިފޫހިފިލުވުމާެބހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން   :13ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް /  
 މިނިސްޓްރީ

 

މުނިފޫހިފިލުވުމާ ެބހޭ 
 ޚިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާ

ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށް 
 ނުދެވޭ

: ޒުވާނުންގެ 13.1ޓާގެޓް 
މަރުކަޒުތައް ރަނގަޅަށް 

 ެގންދިއުން  ބަލަހައްޓަމުން

 ލައިްބރަރީ ހިންގުން  ރަށުގެ  :14ޕޮލިސީ 

 ކައުންސިލް /  
 ސްކޫލް

 

އާއްމު ލައިްބރަރީއެއް 
 ޤާއިމް ކުރެވިފައި އަދި

 ކުނަހަްނދޫނެތް / ލ.
ސްކޫލް އާއި ގުޅިގެން  

ސްކޫލް  ކުނަހަންދޫލ.
 ގޯތިތެރޭގައި ޢާއްމު

ލައިްބރަރީއެއް ޤާއިމް 
ކުރުމަށް ކައުންސިލުން 
މަސައްކަތް ކުރަމުން  

  އެަބގެންދޭ

: ރަށުގައި ޢާއްމު 14.1ޓާގެޓް 
 ލައިްބރަރީއެއް ޤާއިމްވެ އެތަނުގެ
ޚިދުމަތް އާއްމުންނަށް ލިބެމުން 

 ދިއުން

 ކައުންސިލް /
 ސްކޫލް 

 
: ލައިްބރަރީގެ 14.2ޓާގެޓް 

 ޚިދުމަތް ފެށުން 

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

 މިނިސްޓްރީ،
 ކައުންސިލް /  

 ސްކޫލް
 

މިނިސްޓްރީއާއި ޖެންޑާ 
 ޕޮލިހުންގެ

އެހީތެރިކަމާއެކު 
ގޭތެރޭގައި ހިނގާ 

އަނިޔާތަކަށް ފިޔަވަޅު 
 އަޅަމުން ގެންދެވޭ

: ގޭތެރޭގައި 15.1ޓާގެޓް 
ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމާއި 

ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން  އަނިޔާދޭ
އާޢްމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން 

 އިތުރުވެގެން ދިއުން 

އެހީތެރިވެދީ  ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުްނނަށް ކުޑަ  :16ޕޮލިސީ 
 އެ މީހުން ބަލަހައްާޓނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

ކައުންސިލް /  
  އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ 

ކުޑަ   އަދި މިހާހިސާަބށް
ޢުމުރުން  ކުދިންނާއި

ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި 
ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ

އެހީތެރިވެދީ  މީހުންނަށް
އެ މީހުން ބަލަހައްާޓނެ 
ނިޒާމް ޤާއިމްކުރެވިގެން 

ނުގެންދެވޭ  ބެލެހެއްޓެމުން

ކުޑަ   :16.1ޓާގެޓް 
 ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ
މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް 
ބޭނުންވާ މީހުންގެ ަދފްތަރެއް 

އެހީތެރިކަން  ޤާއިމް ކުރެވި
ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަުޢލޫމާތު 

  ދެނެގަތުން
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 ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން ކަށުކަމާކެމީގެ  :17ޕޮލިސީ 

 މިނިސްޓްރީ،
ކައުންސިލް /  
 ދަރުމަވެރިން

 

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް 
 ރަށުފެންވަރުގައި

ރަނގަޅަށް ކުރެވެމުން 
ގެންދެވޭ / އެކަށީގެންވާ 
ޢަދަދަކަށް ޖަމާޢަތްތެރިން 

 ނެތް /
ޖަމާޢަތްތެރިންަނށް 

ތަމްރީން ދިނުމުގައި 
 ދަތިތަކެއް އެަބހުރި 

: ކަށުކަމާކެމީގެ 17.1ޓާގެޓް 
 ކަންތައް ކުރުމަށް ތިޭބ

ޖަމާޢަތްތެރިންނަކީ ޒަމާނަށް 
ހޭލުންތެރި ަބޔަކަށް ވުން އަދި 

ޢަދަދަކަށް  އެކަށީގެންވާ
ޖަމާޢަތްތެރިން އަަބދުވެސް 

 ތިުބން 
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 ރޫޙު އާލާކުރުން އިޖްތިމާޢީ  :18ޕޮލިސީ 

/  ކައުންސިލް
  ޖަމްޢިއްޔާތައް

 އަލާކުރުމަށް އިޖްތިމަޢީރޫހު
 ވަރަކަށް އެކަށީގެންވާ
 ާބއްވަމުން މުާބރާތްތައް
ޖަމްޢިއްޔާތައް/  ނުގެންދެވޭ
 މިނިވަންކަމާއެކު އަމިއްލަ
 ވަޞީލަތްތައް އުޅެވޭނެ
   މަދުވުން

: 18.1 ޓާގެޓް
އެކަށީގެންވާ ވަރަކަށް 
 މުާބރާތްތައް ޭބއްވުން 

ކައުންސިލް /  
  ޖަމްޢިއްޔާތައް

: 18.2ޓާގެޓް 
ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަމިއްލަ 

 ިބން ލިުބން 

 ޤާނޫނާ އެްއގޮތްވާ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން އިންޖީނުލީ  :19ޕޮލިސީ 
 ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ެބލެެހއްޓުން 

ޕޮލިސް /  
  ކައުންސިލް

 

ގައި ކުނަހަންދޫލ.
ޕޮލިހުންގެ ޚިދުމަތް 

ދޭ ނުލިބެމުން
އިންޖީނުލީ   /

އެއްޗެއްސާއި،  
އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި 

ޤާނޫނާ  ކަންކަން ދުއްވުމުގެ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން 
އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް 

 ނުގެންދޭ  ބަލަހައްޓަމުން

ޓާގެޓް 
އިންޖީނުލީ   :19.1

އެއްޗެއްސާއި،  
އެއްޗެތި  އިންޖީނުނުލާ

 ދުއްވުމުގެ ކަންކަން
ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ 

 ގޮތުގެމަތިން އެކަށީގެންވާ
ގޮތަކަށް ބަލަހަްއޓަމުން 

 ގެންދެވުން 

 ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭަތކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ޢާންމުހޮޓާތަކާއި  ފިހާރަތަކާއި  :20ޕޮލިސީ 
 ބެލެހެއްޓުން  މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާިއ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންިތޒާމްކޮށް

 މިނިސްޓްރީ،
 ކައުންސިލް /
 ޞިއްޙީމަރުކަޒު/ 

 ޕޮލިސް 

 

 ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި 
ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި 
ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް 

ހައުސްތަކާއި ޢާންމު 
ކަންކަން  މާރުކޭޓުތަކުގެ

ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 
މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް 

ދަިތތައް  ެބލެހެއްޓުމުގައި
 އެަބހުރި

: 20.1ޓާގެޓް 
ގައި ިހންގާ ކުނަހަންދޫލ.

 ވިޔަފާރިތަކަކީ ޤާނޫނާއި
ޤަވާޢިދަށް ހިންގާ 

 ތަންތަން ކަމުގައި ވުން 

 ހަރަކާތްތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަުރދޭ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުން  ގޭންގު  :21ޕޮލިސީ 
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 ޕޮލިސް /  
 ކައުންސިލް

 

ގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި،  
 ހަރުކަށި ފިކުރަށް

ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތައް 
ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް 

 ހިންގަމުންދޭ 

: ގޭންގު 21.1ޓާގެޓް 
ޙަރަކާތް ހިންގާ 

 ފަރާތްތަކުގެ މަދުވެގެން
 ދިއުން
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 އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން  ރަށުގެ އަމަން  :22ޕޮލިސީ 

  ޕޮލިސް / ކައުންސިލް 

 ޚިދުމަތް ޕޮލިހުންގެ
 ޤާއިމް ރަށުގައި
 ވޭނުކުރެވިފައި

 އަމަން ރަށުގެ  /
 ނެގެހެއްޓުމުގެ އަމާންކަން
 އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް
 ގޮތެއްގައި

 ޕޮލިސްސްޓޭޝަނުން
 ނުގެންދޭ ބަލަހައްޓަމުން

 މީހުންނާއި ކުއްކުރާ /
 ކުއްތައް ކުރާ އެމީހުން

 ދެނެގެނެވޭނެގޮތެއް
  ނެތުން
 
  

ރަށުގެ އަމަން   :22.1ޓާގެޓް 
 އަމާންކަން ޤާއިމްވުން 

ކައުންސިލް /  
 މިނިސްޓްރީ

: ކުއްކުރާ 22.2ޓާގެޓް 
މީހުންނާއި އެމީހުން ކުރާ 

ދެނެގެނެވޭނެ ނިޒާމެއް  ކުއްތައް
 ޤާއިމްވުން

 ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން. ރަނގަޅު ޕްރީ  :23ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް /  
 ޖަމްޢިއްޔާތައް

 

 ހިންގުމަށް ޕްރީސްކޫލް
  ޚަރަދުގައި ރައްޔިތުންގެ
 ޢިމާރާތެއް

/   ޤާއިމްކުރެވިފައިވޭ
  ޖަމްޢިއްޔާއަކާއި އަމިއްކަ
  ޕްރީސްކޫލްގެ ގުޅިގެން
 ގެންދެވޭ ދެމުން ޚީދުމަތް

  ޕްރީސްކޫލްގެ މިވަގުތު /
 ހުއްޓިފައި ޚިދުމަތްވަނީ

ރަނގަޅު ޕްރީ    :23.1ޓާގެޓް 
 ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ރަށުން

  ލިިބގެން ދިއުން

 ތަޢުލީމް އަދި ފަންނީ ފެްނވަރު މަތިކުރުންމީހުންގެ  ޮބޑެތި  :24ޕޮލިސީ 

/  ކައުންސިލް
 އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ 

 

ޮބޑެތި މީހުންގެ  
ތަޢުލީމް އަދި ފަންނީ 
ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްތައް  

ޮބޑެތި މީހުންެގ  : 24.1 ޓާގެޓް
ފަންނީ ފެްނވަރު ތަޢުލީމް އަދި 

 މަތިވުން 
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ކައުންސިލް/އަންހެނުންގެ
ކޮމެޓީ / 

 ޖަމްޢިއްޔާތައް/ސްކޫލް 

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި 
: ދީނީ ޢިލްމު 24.2ޓާގެޓް  ހިންގަމުން ނުގެންދެވޭ 

 މުޖުތަމަޢުގައި ފުޅާވެގެން ދިއުން 
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 ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން  ދަރިވަރުންނަށް  :25ޕޮލިސީ 

 ސްކޫލް /  
 ކައުންސިލް

 

ސްކޫލް ނިޒާމްގެ ތެރެއިން 
ކޮންމެވެސް 

ދަރިވަރުންނަށް   ވަރަކަށް
ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް 

 ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
 ހިންގަމުން ގެންދެވޭ 

ސްކޫލް   :25.1ޓާގެޓް 
ނިމޭއިރު ދަރިވަރުންނަށް 

ހުނަރުތައް  ދިރިއުޅުމުގެ
 ދަސްވެފައި ތިުބން 

އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި،  ސްކައުޓް، ޭބންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ޮބޑީސް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ގައިޑް،  :26ޕޮލިސީ 
 ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުން

ކައުންސިލް /  
      ސްކޫލް

ގައިޑް، ސްކައުޓް، ޭބންޑް ފަދަ 
ޔުނިފޯމް ޮބޑީސް މެދުވެރިކޮށް 

އަޚްލާޤާއި، ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި 
ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް  

ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 
އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހިންގަމުްނ 

ގެންދެވޭ / ގައިޑް، ސްކައުޓް، 
ޭބންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ޮބޑީސް 

މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި 
އަޚްލާޤާއި، ުސލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް
ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހިންގުމަްށ އެ
 ޭބނުންވާ ވަޞީލަތްތައް މަދުުވން

: ގައިޑް، 26.1ޓާގެޓް 
ސްކައުޓް، ޭބންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް 

ޮބޑީސް މެދުވެރިކޮށް 
ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި 
އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، 

ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ 
ޕްރޮގްރާމްތައް އެކަށީގެންވާ 

ށް ޭބުނންވާ ގޮތެއްގައި ހިންގުމަ
ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްވެފައި ހުރުން 

 ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާއިދިނުން  ދިރިއުޅުމުގެ  :27ޕޮލިސީ 

 ސްކޫލް / 
  ކައުންސިލް 

ސްކޫލް ނިޒާމްގެ ތެރެއިން 
ކޮންމެވެސް 

ދިރިއުޅުމުގެ    ވަރަކަށް
ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން  

ޕްރޮގްރާމް  އުނގަންނާއިދިނުމުގެ
 ހިންގަމުން ގެންދެވޭ 

ކުަނހަންދޫ ލ.  :27.1ޓާގެޓް 
 ސްކޫލް ނިންމާ ކުދިންނަކީ

ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކް  
އެޑިއުކޭޝަން އުނގެނިގެން ތިިބ 

 ކަމުގައި ވުން ދަރިވަރުން ތަކެއް
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ޞިއްޙީމަރުކަޒު  

 ކައުންސިލް /
 

ޞިއްޙީ ފަރުވާ  އަސާސީ  
ހެލްތްކެއަރ) އާއި   (ޕްރައިމަރީ

ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ  
  އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް 
 ނުގެންދެވޭ 

އަސާސީ   :28.1ޓާގެޓް 
 ޞިއްޙީ ފަރުވާ (ޕްރައިމަރީ
ހެލްތްކެއަރ) އާއި ޞިއްޙީ  

ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު  
ރައްޔިތެއްކަމުގައި  ލިިބފައިިތިބ

 ވުން

 

 

ރައްކާތެރިކުރުވާ،  ވައްޓަފާޅީގެ ސަަބުބން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ހާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމުގެ  :29ޕޮލިސީ 
 ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ، އާާބދީ އެއް އުފެއްދުން

މިނިސްޓްރީ / 
  ކައުންސިލް

ޞިއްޙަތަކަށްއެދި  ދުޅަހެޔޮ 
އެކަށީގެންވާ  ކަސްރަތު ކުރާމީހުން

ވަރަކަށް އުޅޭ / އައުޓްޑޯ ޖިމްއެއް 
ކަނޑައެޅި  ޤާއިމް ކުރުމަށް ިބމެއް

ޖިމް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި 
 ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ދަނޑުބިންތައް  /

 މަދުން ޤާއިމްކުރެވިފައިވޭ

: ކަސްރަތު 29.1ޓާގެޓް 
 ކުރުން ކުރެވޭނެ ތަންތަން ޤާއިމް 

ކައުންސިލް /  
 މިނިސްޓްރީ

 
: ނުކުމެ ހިންހަމަ 29.2ޓާގެޓް 

 ޖައްސައިލައި ހެދުމަށް ޭބނުންވާ
ޕާކުފަދަ ތަންތަން ޤާއިމް ކުރުން 

 އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ މީހުންގެ ނިސްަބތް މަދުކުރުންް ދުންފަތާއި  :30ޕޮލިސީ 

 
ޞިއްޙީމަރުކަޒު  

 ކައުންސިލް /
 

ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި
ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ 

މީހުންގެ ގިނަޢަދަދަކަށް 
ގައިވެސް އުޅެމުން ކުނަހަންދޫ

ދުންފަތާއި  ގެންދޭ    / 
އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ  

ކާނާ ބޭނުން ކުރާ މީހުންަނށް 
ދިމާމާ ޞިއްޙި ގެއްލުމާ މެދު  

އާޢްމުންގެ ސަމާލުކަން ކުޑަކަމަށް 
  ފާހަގަ ކުރެވޭ

ދުންފަތާއި   :30.1ޓާގެޓް 
 އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ
ކާނާ ބޭނުން ކުރާ މީހުންަނށް 
ދު  ދިމާމާ ޞިއްޙި ގެއްލުމާ މެ

 ވުން  އާޢްމުން ހޭލުންތެރި

 ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ޮބޑެތި ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން  ޑެންގީ އާއި  :31ޕޮލިސީ 
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 ކައުންސިލް /
 ޞިއްޙީމަރުކަޒު 

 

 ބަލިތައް ޖެހޭ ސަަބުބން މަދިރީގެ
 ،ނަމަވެސް މަދު އާއްމުގޮތެއްގައި

  އިރެއްގައިވެސް ހުރިހާ
 އުނދަގޫ މަދިރީގެ ރަށުތެރޭގައި

 .ޮބޑުވެފައިވެއެވެ ވަރަށް

: މަދިރި އުފެދޭ 31.1ޓާގެޓް 
ތަންތަން މަދުކޮށް ރަުށން މަދިރި 

 ކުރުން މަދު

 މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުން  :32ޕޮލިސީ 

 ކައުންސިލް/
  ޕޮލިސް /

  ޞިއްޙީމަރުކަޒު 

 ބޭނުންޮކށް ތަކެތި މަސްތުވާ
 ކޮންމެވެސް ހަދާމީހުން އެވިއްކާ
. / ގެންދެއެވެ އުޅެމުން ވަރަކަށް
  ސްޓޭޝަނެއް ޕޮލިސް ރަށުގައި

 ޚިދުމަތް ޕޮލިހުންގެ ޤާއިމްކުރެވި
 ދޭން ފެށުން 

: މަސްތުވާ ތަކެތި 32.1ޓާގެޓް 
 ޭބނުންކޮށް ވިއްކާ ހަދާމީުހން

 މަދުކުރުން
 ކައުންސިލް/
  ޕޮލިސް /

 ޞިއްޙީމަރުކަޒު 

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

ކައުންސިލް /  
 ހިންގާ  އަމާޒުކޮށް ދެޖިންސަށް  ޖަމްޢިއްޔާތައް

 ފާހަގަ މަދުކަމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް
 ޒުވާނުންގެ ރަށުގައި. / ކުރެވެއެވެ
  ޤާއިމް މަރުކަޒެއް

 އެކަށީގެންވާ ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް
 ދެވެމުން ޚިދުމަތް ގޮތެއްގައި

 .ނުގެންދެދެއެވެ

: ދެޖިންސަށް 33.1ޓާގެޓް 
ހިންގާ   އަމާޒުކޮށް

 ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރު ކުރުން 

ކައުންސިލް /  
  ޖަމްޢިއްޔާތައް

: ރަށުގައި ާބޢްވާ 33.2ޓާގެޓް 
  ކުޅިވަރު މުާބރާތްތަކުގައި
ދެޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން 

 ޤާއިމްވުން

 ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން  މަސްވެރިކަމުގެ   :34ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް /  
  މަސްވެރިން

  ދާއިރާގައި މަސްވެރިކަމުގެ
.އޮވެއެވެ ަބއިވެރިވުން ޒުވާނުންގެ

މަސްވެރިކަމުގެ   :34.1ޓާގެޓް 
 ދާއިރާއަށް ޒުވާނުންގެ

 ޝަޢުޤުވެރިކަން އިތުރުވުން

 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާކުރިއެރުވުން  :35ޕޮލިސީ 

  ކައުންސިލް /
 ދަނޑުވެރިކަން ިބން ރަށުގެ
. މަދެވެ ވަރަށް ހުސްިބން ކުރާނެ

ތާއި ހުޅަނގުފަރާ ރަށުގެ /
 ކޮންމެވެސް ތުގައިއިރުމަތީ ފަރާ

 ކުރަމުން ދަނޑުވެރިކަން ވަރަކަށް
 އަމިއްލަ. / ގެންދެއެވެ

 ކޮންމެވެސް ގޯތިގޯތީގައިވެސް
 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވަރަކަށް

 .ގެންދެއެވެ ކުރަމުން މަސައްކަތް

ދަނޑުވެރިކަން : 35.1ޓާގެޓް 
 ކުރުމަށް ބިންކަނޑައެޅުން

ކައުންސިލް /  
އަންހެނުންގެ 

 ކޮމެޓީ
 

: ދަނޑުވެރިކަން 35.2ޓާގެޓް 
 ކުރުމަށް ޭބނުންވާ ކާނާ ރަށުން

 ލިިބގެން ދިއުން 

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން   :36ޕޮލިސީ 

މިނިސްޓްރީ / 
 ކައުންސިލް

 
   ދާއިރާގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ

 ިގނަ ވަރަށް ގެކުނަހަންދޫ.ލ
 މަސައްކަތްކުރަމުން ޒުވާނުން
 .ކުނަހަްނދޫލ. / ގެންދެއެވެ
  ފަޅުރަށް އޮތް ކައިރީގައި އެންމެ

 ރިސޯޓެއްގެ  އޮޅުތޮޅު.ލ ކަމުގައިވާ
 ތަރައްޤީކުރުމަށް ގޮތުގައި

. / ހުޅުވާލާފައެވެ ސަރުކާރުންވަނީ

: ރަށުގެ ކައިރީގައި 36.1ޓާގެޓް 
 ރިސޯޓެއްގެ ޚިދުމަތް ލިުބން

މިނިސްޓްރީ / 
  ކައުންސިލް

: ރަށުގައި ގެސްޓް 36.2ޓާގެޓް 
 ހައުސް ވިޔަފާރި ފެށުން

މިނިސްޓްރީ / 
 ކައުންސިލް

 
ފަތުރުވެރިކަން : 36.3ޓާގެޓް 

ކުރިއަރުވަން އެކަށީގެންވާ 
 ޤައިމްކުރުން ވަޞީލަތް
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 ހިސާެބއްގައި ކައިރި ރަށާ މިވަގުތު
  ކުރެވިފައި ޤާއިމް ރިސޯޓެއް
 . ނެތެވެ

 

 މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން ކުދި އަދި  :37ޕޮލިސީ 

މިނިސްޓްރީ / 
 ކައުންސިލް

 
 ކޮވިޑް ދިމާވެފައިވާ ދުނިޔެއަށް
 އަދި ކުދި ގުޅިގެން ަބލިމަޑުކަމާ

 ވިޔަފާރިތަކަށް ފަންތީގެ މެދު
 ވަރަށްޮބޑަށް އަސަރު ނޭދެވޭ

. ކުރެވެއެވެ ފާހަގަ ކޮށްފައިވާކަން
 ވަޞީލަތްތައް ލިޭބނެ އާމްދަނީ /

 ލިެބން ހިސާުބން ކައިރި ރަށާ
  ކުދި އަސަރު އެކަމުގެ ނެތުން
 ވިޔަފާރިތަކަށް މެދުފަންތީގެ އަދި

 .ކުރެވެއެވެ ފާހަގަ ކުރާކަން

: އާމްދަނީ ލިޭބނެ 37.1ޓާގެޓް 
ގައި ކުނަަހންދޫލަތްތައް ލ.ވަޞީ
 ކުރުން ޤާއިމް

 
ޞިއްޙީމަރުކަޒު  

 ކައުންސިލް /
 

: ކޮވިޑުގެ 37.2ޓާގެޓް 
 ަބލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް
 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން

ކައުންސިލް /  
 މިނިސްޓްރީ

: ސްލިޕްވޭ އެއް 37.3ޓާގެޓް 
 ޤާއިމްކުރުން

 ކައުންސިލް /

: ވިޔަފާރިކުރުމަށް 37.4ޓާގެޓް 
 ިބން ލިުބމުގެ ފުރުޞަތު

ފަހިވެގެން ދިއުމާއި ލޯކަލް 
މާރުކޭޓުގެޚިދުމަތް ލިބެމުން 

 ދިއުން
 ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން ދެމެހެއްޓެނިވި  :38ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް /  
 މިނިސްޓްރީ

 
   ރަށާ ވެރިކަންކުރާ އަތޮޅުގެ

  ރަށްރަށާ މިސަރަޙައްދުގެ
  ނިޒާމެއް ފެރީގެ ގުޅުވައިދޭ
/   ކޮށްފައިވޭ ޤާއިމް ސަރުކާރުން

 ގައިކުނަހަންދޫ .ލ
 ޤާއިމްކުރެވިފައި ފެރީޓާމިނަލްއެއް

 .ނުވެއެވެ އަދި

: ދަތުރުފަތުރުގެ 38.1ޓާގެޓް 
 ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުން

ކައުންސިލް /  
 މިނިސްޓްރީ

 
: ސްޕީޑްފެރީގެ  38.2ޓާގެޓް 

 ޚިދުމަތް ލިުބން 

 ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން ޘަޤާފީ  :39ޕޮލިސީ 

އަންހެނުންގެ 
ކޮމެޓީ / 
 ކައުންސިލް

 

 ދިރުވާ ކަންކަން ސަޤާފީ
 އާއްމުންގެ އަލާކުރުމަށް

 ފާހަގަ ކުޑަކަން ޝަޢުޤުވެރިކަން
 .ކުރެވެއެވެ

: ސަގާފީ ކަންކަން 39.1ޓާގެޓް 
 ކުރިއަރައިގެން ދިއުން

 ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން  ތާރީޚީ  :40ޕޮލިސީ 
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ކައުންސިލް /  
  މިނިސްޓްރީ

ގެ ަބއެއްތަންަތން ކުނަހަންދޫ ލ.
ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ   ސަރުކާރުން

ވޭ / ނުތަންތަނުގައި ހިަމނުއްވާފައި
ފަރާތުގައި ކުޅިއެއް   އިރުރަށުގެ 

) އޮވޭ / ތާރީޚީ    (ކިލާގަނޑު
ތަރިކަ  ތަންތަނާިއ، ޤުދުރަތީ

ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ 
ހޭލުންތެރިކަން އާއްމުންގެ 

 ފާހަގަ ކުރެވޭ ތެރޭގައި ކުޑަކަން

: ޙިމާޔަތް 40.1ޓާގެޓް 
 ވިފައިވާ ތަންތަން ރަގަޅަށްކުރެ

 ބެލެހެއްޓުން 
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 ދިރުވައި އާލާކުރުން ދިވެހިަބސް  :41ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް /  
 ސްކޫލް/
  މިނިސްޓްރީ

 

ދިވެހިަބހާއި ޭބރުަބސްތަކާއި 
ދާކަން ފާހަގަ  މަސްހުނިވަމުން

ކުރެވޭ / ދިވެހިބަހަށް ސަމާލުކަން 
މެދުގައި  ދިނުން ސްކޫލް ކުދީންގެ
 ކުޑަކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ

: ދިވެހިަބހާއި 41.1ޓާގެޓް 
ޭބރުަބސް މަސްހުނި ވިޔަ 

 ނުދިނުން 

 ހުއްޓުވުން  ރަށް ގިރުން  :42ޕޮލިސީ 

މިނިސްޓްރީ / 
  ކައުންސިލް

 އެކިހިސާބުތަކުން ގެކުނަހަންދޫ
 ރަށްގިރުން/  ރަށްގިރަމުންދޭ
 އެކަށީގެންވާ ހުއްޓުވުމަށް
 މިހާހިސާަބށް އަދި މަސައްކަތެއް
 .ނުވެއެވެ ކުރެވިފައި

: ރަށްގިރުން 42.1ޓާގެޓް 
 ހުއްޓުވުން 

 އަންނަ ަބދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަަބުބން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން މޫސުމަށް  :43ޕޮލިސީ 

   ކައުންސިލް /

ވާރޭވެހޭ މޫސުމުގައި ރަށުގެ  
ފެންޮބޑުވެ  އެކިހިސާުބތަކުގައި

ދުއްވާ ތަކެތި ދުއްވުމަށާއި 
ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމަށް ވަރަށް 

ދަތިވޭ / ރަށުތެރޭގައި  ޮބޑަށް
ފެންޮބޑުވުން ހައްލު ކުރުމަށް 

 ަބއެއް ސަރަޙައްދުތަކުގައި
ކާނުހެދި މޫދަށް ފެން ދާގޮަތށް 

ގެ ކުނަހަންދޫ ހެދިފައިވޭ / ލ.
 ޮބޑަށް އެކިދިމާތަކުން ވަރަށް

 އުދައަރާކަން ފާހަގަކުރެވޭ

: ރަށުގައި ފެން 43.1ޓާގެޓް 
 ޮބޑުވުން ހުއްޓުވުން 

 ތައްޔާރުވުން ކާރިސާތަކަށް  :44ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް /  
 މިނިސްޓްރީ

 

  ދިމާވެއްޖެ ކާރިސާއެއް
 ސާމާނު  ބޭނުންކުރާނެ ޙާލަތެއްގައި

  ރައްކާކުރެވިފައި ހޯދައި
  ޑިޒާސްޓާ. / ނުހުރެއެވެ

 ،ގުޅިގެން އޮތޯރިޓީއާ މެނޭޖްމަންޓް
  ޙަރަކާތްތެރިވާނެ ކާރިސާތަކުގައި

 ވަރަކަށް ކޮންމެވެސް މީހުން
 .ކުރެވިފައިވެއެވެ ތަމްރީން

: ކާރިސާއެއް 44.1ޓާގެޓް 
ހިނގާ ޙާލަތްތަކުގައި ޭބުނން 

ސާމާނު އަަބދުވެސް  ކުރާނެ
  ލިެބން ހުރުން
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 ހޭޅިފަށާއި، ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން  ރަށުގެ  :45ޕޮލިސީ 

 ކައުންސިލް/
އަންހެނުންގެ 
ކޮމެޓީ / 
 ޖަމްޢިއްޔާތައް

 

 އެކިބޭނުންތަކަށް ދިރިއުޅުމުގެ
  ޖެހުމުގެ ކެނޑަން ރުއްގަސް
 ދުވަހަކަށް ދުވަހެއް ސަަބުބން
. /  މަދުވަމުންދެއެވެ ރުއްގަސް
 އެކިހިސާބުތަކުން ރަށުގެ

. ކުރެވެއެވެ ފާހަގަ ގިރަމުންދާކަން
 ހޭޅިފަށް ރަށުގެ ސާަބށްމިހާހި /

 އެކަށީގެންވާ ކުރުމަށް ހިމާޔަތް
  ރެވިފައިކު މަސައްކަތް ގޮތެއްގައި
 .ނުވެއެވެ

: ރަށުގެ ހޭޅިފަށް 45.1ޓާގެޓް 
 ރައްކާތެރި ވުން

 ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން ވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުން   ރަށުގެ  :46ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް /  
 މިނިސްޓްރީ

 

 ރަށުގެ ރަށާއި ސަަބުބން ކުނީގެ
 މާޙައުލުގެ ވާ ވަށައިގެން
 އަސަރުކުރަމުން ދިރުންތަކަށް

 .ކުރެވެއެވެ ފާހަގަ ދާކަން

ރަށުގެ   :46.1ޓާގެޓް 
ވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި 

ރައްކާތެރިކޮށް ދިރުން  ކަނޑުގެ
 ދެމެހެއްޓުން 

 ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުން ދިރޭތަކެތީގެ  :47ޕޮލިސީ 

ޕޮލިސް /  
  ކައުންސިލް

ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ދޫންޏާއި  
ހިފާ ޭބނުން  ވެލާފަދަ ތަކެތި
 ކުރަމުން ދޭ

: ދިރޭތަކެތީގެ 47.1ޓާގެޓް 
ނަސްލު ރައްކާތެރި ކުރުމަށް  

ޤާނޫނުތަކާއި  ހެދިފައިވާ
 ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން 

 ކޮންޓްރޯލްކުރުން ޕެސްޓް  :48ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް /  
  މުއައްސަސާތައް 

 ހުރިހާ އަހަރުގެ
  މަދިރީގެ ދުވަސްތަކެއްގައިވެސް

. / ފޯރަމުންދެއެވެ އުދަނގޫ
 ކޫޑިއާއި ވައްތަރުގެ ތަފާތު

  އެކިއެކި ގަސްގަހާގެއްސަށްޖެހޭ
 ސަަބުބން ބަލިތަކުގެ

 ނަފާ ލިޭބ ގަސްގަހާގެހިން
 ފާހަގަ ދާކަން މަދުވަމުން
 .ކުރެވެއެވެ

: މަދިރިފަދަ 48.1ޓާގެޓް 
ނުރައްކާތެރި ަބލިޖައްސާ ސޫފި 

 ހުއްޓުވުން  އިތުރުވުން

 ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން މެދު ކުރާ އެކި  އަންހެނުންނާއި  :49ޕޮލިސީ 
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އަންހެނުންގެ 
ކޮމެޓީ / 
 ކައުންސިލް

 
 ތަާފތުތައް ކުރާ އަންހެނަކަށްވީތި

  ވަރަށް އަޅާަބލާއިރު ކުރިއާ
 .ޤަޫބލުކުރެވެއެވެ ކުޑަކަމަށް

: އަންހެނަަކށްވީތ49.1ިޓާގެޓް 
 ކުރާ ތަފާތުތައް ނައްތާުލން 

 ހޯދާދިނުން  ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދިގޮތުން އަންހެުނންނާއި ފިރިހެނުްނނަށް ހަމަހަމަަކން ސިޔާސީ  :50ޕޮލިސީ 

މަޖިލިސް /  
  ކައުންސިލް

ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި  
އިޤްތިޞާދިގޮތުން 

އަންހެނުންނާއި ފިރިެހނުންގެ 
މެދުގައި އެއްވެސް ތަފާތެއް 

.  ނޯވެއެވެ

: މިހާރު 50.1ޓާގެޓް 
ޤަނޫނުތަކާއި ހެދިފައިވާ 
 ރަނގަޅުކުރުން ޤަވާއިދުތައް

 އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން  ކައުންސިލްގެ  :51ޕޮލިސީ 

މަރުކަޒީ ސަރުކާރު  
 ކައުންސިލް /

 
ކައުންސިލަކީ ކުނަހަންދޫ  ލ.

ނިސްބަތުން ރަނގަޅަށް  އަތޮޅުގެ
ހިނގަމުންދާ ކައުންސިލެއް / 

 ހިންގުންކައުންސިލްގެ އިދާރީ 
ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އިތުރު 
ވަޞީލަތްތައް ޭބނުންވޭ / 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން
ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އިތުރު 
  މުވައްޒަފުން ޭބނުންވޭ /

 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން
ހަރުދަނާކުރުމަށް ޭބނުންވާ 

ކަންކަން ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ 
 ަބޖެޓެއް ނުިލބޭ 

އްޒަފުންގެ : މުވ51.1ަޓާގެޓް 
 މުސާރަ އިތުރުކުރުން 

މިނިސްޓްރީ / 
  ކައުންސިލް

: މުވައްޒަފުން 51.2ޓާގެޓް 
 އިތުރުކުރުން

މިނިސްޓްރީ / 
 ކައުންސިލް

 
: ވަޞީލަތްތައް 51.3ޓާގެޓް 

 އިތުރު ކުރުން

ކައުންސިލް /  
 މިނިސްޓްރީ

: ކައުންސިލް 51.4ޓާގެޓް 
އިދާރާއާއި މިސްކިތުގައި  

 ހާޒިރީ ޤާއިމްވުން ޑިޖިޓަލް

 އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން  އަލަށް  :52ޕޮލިސީ 

  ކައުންސިލް /
 ޞިއްޙީމަރުކަޒު 

 

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި  
ރެކޯޑު ރަނގަޅަށް މަރުވާމީހުންގެ

ބެލަހައްޓަމުން ެގންދޭ 
 އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި  /

މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު  
ސަރުކާރުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ  

 ގެމެން މޮޑިއުލް ތެރެއިން
 ބަލަހައްޓަން ަފށާފައި 

އަލަށް   :52.1ޓާގެޓް 
އުފަންވާ ކުދިންނާއި 

ރެކޯޑު   މަރުވާމީހުންގެ
 ބަލަހައްޓަމުން ެގންދިއުން 

 ތަފާސްހިސާުބ ނަގައި ބެލެހެއްޓުން  ރަށުގެ  :53ޕޮލިސީ 
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   ކައުންސިލް /
ރަށުގެ ތަފާސްހިސާުބ ނަގައި  

 ެގންދެވޭ  ބަލަހައްޓަމުން

ރަށުގެ   :53.1ޓާގެޓް 
ތަފާސްހިސާުބ ނަގައި 

 ެގންދިއުން  ބަލަހައްޓަމުން
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 ދޫކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް  ކައުންސިލުން  :54ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް /  
  މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލުން ދޫކުރާ  
ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް 

ދޫކޮށް ބަލަހައްޓަުމން ގެންދޭ /  
ކައުންސިލުން ދޫކުރާ 

ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތަކުގެ 
ތެރެއިން މިހާހިސާަބށް ފީއެއް 

ނަގަމުން ގްެނދަނީ ވަރަށް މަދު 
.  ޚިދުމަތަކުންނެވެ

ކައުންސިލުން   :54.1ޓާގެޓް 
 ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި

ރަޖިސްޓްރީތަކުން ކައުންސިލަށް 
 އާމްދަނީއެއް ލިިބގެން ދިއުން 

 ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން  ރަށުގެ ރަސްމީ  :55ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް /  
 ސްކޫލް

 

މިހާހިސާަބށް ރަށުގެ ރަސްމީ  
ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި  

ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް 
އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި 

ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންދެވޭ / 
އަދި މިހާހިސާަބށް ރަށުގައި 
އާއްމު ލައިްބރަރީއެއް ޤާއިމް  

 ކުރެވިފައިނުވޭ

: ރަށުގައި 55.1ޓާގެޓް 
ލައިްބރަރީގެ ޚިދުމަތް ފަށައި 

ލިޔުންތައް   ރަސްމީ
އަރުޝީފުކޮށް އަދި ގަދީމީ  

 ލިޔުންތައް ބެލެހެއްުޓން 

 ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްަތކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުން ރައްޔިތުންނަށް  :56ޕޮލިސީ 

  ކައުންސިލް
 ފޯރުކޮށްދޭ ކައުންސިލުން
 އެއްގޮތަށް ޒަމާނާ ޚިދުމަތްތައް

/  ނުދޭ ދެވެމުން އޮންލައިންކޮށް
 މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް
 މީސްމީޑިއާގެ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

 ޮގތެއްގައި އެކަށީގެންވާ ބޭނުން
. / ގެންދެވެއެވެ ހިފަމުން
 މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ

 ކުރާނެ ތަމްސީލް ކައުންސިލް
 /  ނެތުން ފަރާތެއް

ކައުންސިލުން : 56.1 ޓާގެޓް
ތްތައް ޒަމާނާ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަ

 އެއްގޮތަށް އޮންލައިންކޮށް
 ދިނުން 

 ކައުންސިލް

: ޤާނޫނީ 56.2ޓާގެޓް 
މައްސަލަތަކުގައި ކައުންސިލް 

ކުރާނެ ފަރާތެއް  ތަމްސީލް
 ހަމަޖެހިގެން ދިއުން 
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ން ލު ތް ބެ ގޮ ދާ މުން ން ހިނގަ ލޭ ގެ ޕް ޤީ އް ރަ ށް ތަ ރަ ހަ ން އަ ރު ހަ  އަ

ކައުންސިލުންނާއި ކަމާެބޭހ އެެހނިހެން ފަރާްތތަކުން ހިންގާ ަމޝްރޫއުތަކާއި ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާުތ އެއްކޮށް 
. ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ަކންތައްތަްއ ތަންފީޒުކުރެވުނު މިންވަރާއި ނަީތޖާ   ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލުން ިރޕޯޓެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ

ކުރިއަށް ރަނގަޅުކުރަން  ،ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުިރ ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް ފާހަގަކޮށް ،ކުރެވުނު މިންވަރު ވަޒަންކޮށްހާސިލު
އި ހުރި ކަންތައްތައް މިރިޕޯޓުގައި ިހމަނާނެއެވެ. މިރިޕޯޓް އެކުލަވާލުުމގައި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ވާކަްނތައް ހިނގާ ނުިހނގާގޮތް ަބލަ

 ންކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފްރޭމްވޯކް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒަ

 

ޓް  ޕޯ ލް ރި އިނަ ދި ފަ އު އަ ވި ޓަރމް ރި ޑް  މި

 

ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި  2023ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތަްއތައް ތަންފީޒުވަމުންދާ ޮގތުގެ ިމޑްޓާމް ރިވިއުއެއް 
. އަދި ަތރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ނަތީޖާ ހާސިލުެވފައިވާ މިންވަރުދެނެގަނެ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަރައްޤީގެ   2026  ،ކައުންސިލުން ހަދާނެއެވެ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތައް ހާސިލުކުރެވެމުންދާ  ،ލް ރިވިއު ހަދާނެއެވެ. މިގޮތުން ހަދާ މިޑްޓާމް ރިވިއުގައިޕްލޭންގެ ފައިނަ
. އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ މެދުތެރެއިން އެއްވެސް ހާލަތަކަށް ަބަދލުއައުމާއި ގުޅިގެން   މިންވަރާއި ހަލުވިކަން ހާމަވެގެންާދނެއެވެ

.އެއްވެސް   ސިޔާސަތަކަށް ނުވަތަ މަޤުޞަދަކަށް ަބދަލު ގެންަނންޖެޭހނަމަ މިކަންތައްވެސް ރިވިއުގައި ފާހަގަކުރާނެއެވެ

ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު ތަޖުރިބާގެ    ،ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ފައިަނލް ރިވިއު އެކުލަވާލައި
. އެކުލަވާލާނެއަލީގައި އާތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް  އެވެ

 




