
ޖެނުއަރީ / ފެބްއަރީ 2022

07 މާރިޗު 2022  ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރި ތާރީޚް

ހާސިލްވި މިންވަރު މީންސް އޮފް ވެރިފިކޭޝަން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ދާއިރާ ނަންބަރު

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާ ހާޞިލްވިމިންވަރު % ނަތީޖާ ހާޞިލްވިކަން ކަށަވަރު ކުރާނޭ ގޮތް *  ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާގެ # *

100%
ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ކަމާއިގުޅޭ 

އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުން

100%
ބައްދަލުވުން ބާއްވައި ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާތަކަށް 

މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުން

100% މާލީބަޔާން ތައްޔާރުކުރުން

0%
6 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ކަމާބެހޭ 

އދާރާތަކަށް ފޮނުވުން

100%
މަސައްކަތު ތާވަލް ތައްޔާރުކޮށް ކަމާއިގުޅޭ 

އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުން

100% ބަޖެޓް އެކުލަވާލައި ފޮނުވުން

0%
ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ ރައްޔިތުންގެ ދެވަނަ 

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން

0

 ( ރިޕޯޓްސް (ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް

6 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން

މަސައްކަތު ތާވަލް އެކުލަވާލުން

ބަޖެޓް އެކުލަވާލުން

ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ ރައްޔިތުންގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން

ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ ރައްޔިތުންގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން

މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުން

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތައް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 

މަސައްކަތު ތާވަލުގައިހިމަނާފައިވާ ހަރަކާތްތައް

c
ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 މާމެންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

2022 - 2026 އަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާގޮތް

ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރިގޮތް / ޢާންމުކުރިގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް »

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް



20%
ކައުންސިލުން ރާވާ ހިންގާ ކަންތައްތައް 

ރައްޔިތުންނާއި ޚިއްޞާކުރުން

20%
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުވަމުންދާގޮތް ކޮންމެ ދެ 

މަހަކުން އެއް މަހު ޢާންމުކުރުން

0%

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ސާފުބޯފެން ބޭނުންކުރުމުގެ 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، ޕިއުރިފަޔަރ މެޝިން 

ބެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން

1.1.1

0%
ޕިއުރިފަޔަރ މެޝިންތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް، 

ރަށުން ޙައްލުކުރެވޭނެ ޓެކްނީޝަނުން ބިނާކުރުން
1.2.1

0%
ފެންތާނގީ / ކަޅުހަން ނެތް ގޭބިސީތަކަށް މިތަކެތި 

ހޯދުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން
1.3.1

0%
ނަރުދަމާ ނުގުޅިވާ ގެތަކަށް ނަރުދަމާ ގުޅުމަށް 

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން
2.1.1

0%
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ޒުވާނުންގެ 

ބައިވެރިވުން އިތުރުވުން
2.2.1

0%
އިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު 

ސެޝަންތައް ބޭއްވުން
3.1.1 1

0%
ރަށާއިދުރުނޫން ފަޅުރަށަކަށް ކުނިގެންގޮސް 

ނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ޕްލޭން ހެދުން
4.3.2 1

1

1

:1 ރައްޔިތުންނަށް ސާފުބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމުކުރުން ޕޮލިސީ

:2 ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން ޕޮލިސީ

:3 ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން ޕޮލިސީ

:4 ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން ޕޮލިސީ

ފެންތާނގީ / ކަޅުހަން ނެތް ގޭބިސީތަކަށް މިތަކެތި ހޯދުމުގައި 

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން

ނަރުދަމާ ނުގުޅިވާ ގެތަކަށް ނަރުދަމާ ގުޅުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި 

މަސައްކަތްތައް ކުރުން

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން

އިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސެޝަންތައް ބޭއްވުން

ރަށާއިދުރުނޫން ފަޅުރަށަކަށް ކުނިގެންގޮސް ނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމެއް 

ޤާއިމުކުރުމަށް ޕްލޭން ހެދުން

ކައުންސިލުން ރާވާ ހިންގާ ކަންތައްތައް ރައްޔިތުންނާއި ޚިއްޞާކުރުން

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުވަމުންދާގޮތް ޢާންމުކުރުން

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ސާފުބޯފެން ބޭނުންކުރުމުގެ ހޭލުންތެރިކަން 

އިތުރުކޮށް، ޕިއުރިފަޔަރ މެޝިން ބެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް 

ދިނުން

ޕިއުރިފަޔަރ މެޝިންތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް، ރަށުން ޙައްލުކުރެވޭނެ 

ޓެކްނީޝަނުން ބިނާކުރުން



0%

ބިޑް އުޞޫލުން ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން 

ނޑައަޅައި  ނޑާނެ ސަރަހައްދެއް ކަ މަސްކަ

ތަރައްޤީކުރުން

6.3.1

0% ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުން 6.5.1

0% ހިނަވާގެ ބޭރު ފެންޑާ ބޮޑުކުރުން 7.1.1

0%
ޖަމާޢަތްތެރިން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ތަމްރީން 

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
7.2.1

0% މިސްކިތުގައި ޕިއުރިފަޔަރ މެޝިން ހަރުކުރުން 8.2.1

0%
މިސްކިތުގެ ކަރަންޓު މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމާއި، 

އޭސީތައް މަރާމާތުކޮށް އާބާތުރަ ފިލުވުން
8.3.1

0% ފަޅުގޯތިތައް ސާފުކުރުމަށް އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުން 9.1.1

100%
އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދުން ޤަވައިދުން 

ކުނނަގަމުންގެންދއުން
9.3.1

0% މަގުބައްތި ހަރުކުރުން 10.1.1

10% މަގުބައްތިތައް މަރާމާތުކުރުން 10.1.2

0%
މަގުބައްތި މަރާމާތު ކުރުމަށް މީހުންނަށް ތަމްރީން 

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
10.2.1

0% އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެއް ބިނާކުރުން 11.1.1 2

0%
ފުޓުބޯޅަދަނޑު ބަލަހައްޓާނެ އުޞޫލު ކައުންސިލުން 

ނޑައަޅައި ފާސްކުރުން ކަ
12.1.1

1

1

1

1

1

މަގުބައްތިތައް މަރާމާތުކުރުން

މަގުބައްތި މަރާމާތު ކުރުމަށް މީހުންނަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެއް ބިނާކުރުން

ނޑައަޅައި  ފުޓުބޯޅަދަނޑު ބަލަހައްޓާނެ އުޞޫލު ކައުންސިލުން ކަ

ފާސްކުރުން

:11 އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖުތިމާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ޕޮލިސީ

:12 އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖުތިމާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ޕޮލިސީ

:7 ޤަބުރުސްތާން ބެލެހެއްޓުން ޕޮލިސީ

:8 ިމސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން ޕޮލިސީ

:9 ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ޕޮލިސީ

:10 މަގުހެދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން ޕޮލިސީ

މަގުބައްތި ހަރުކުރުން

ނޑާނެ ސަރަހައްދެއް  ބިޑް އުޞޫލުން ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން މަސްކަ

ނޑައަޅައި ތަރައްޤީކުރުން ކަ

:6 ބަނދަރާއި، ފާލަމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެއްޓުން ޕޮލިސީ

ނޑައެޅުން ފަޅުގޯތިތައް ސާފުކުރުމަށް އުޞޫލެއް ކަ

އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދުން ޤަވައިދުން ކުނިނެގުން

މިސްކިތުގައި ޕިއުރިފަޔަރ މެޝިން ހަރުކުރުން

މިސްކިތުގެ ކަރަންޓު މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމާއި، އޭސީތައް މަރާމާތުކޮށް 

އާބާތުރަ ފިލުވުން

ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުން

ހިނަވާގެ ބޭރު ފެންޑާ ބޮޑުކުރުން

ޖަމާޢަތްތެރިން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން



0%
ފާސްކުރެވޭ އުޞޫލުތައް ޢާންމުނަށް ފެންނާނެހެން 

ބޯޑު ހަރުކުރުްނ
12.1.2

0%
ޕާރކު ބަލަހައްޓާނެ އުޞޫލު ކައުންސިލުން 

ނޑައަޅައި ފާސްކުރުން ކަ
12.2.1

0%
ފާސްކުރެވޭ އުޞޫލުތައް ޢާންމުނަންށް 

ފެންނާނެހެން ބޯޑު ހަރުކުރުން
12.2.2

0%
ޕާރކު ވަށައިގެން ދަގަނޑު ހޮޅިޖެހުމަށް ފަހު 

ދޮރާށިލުން
12.3.1

0% ޕާރކު ދިއްލުން 12.3.2

0% ލައިބްރެރީ ބިނާކުރުން 13.1.1 2

0% ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 14.1.1 2

0% ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 15.1.1

0% އިދާރީގޮތުން ކުރަންހުރި ކަންކަން ކުރުން 15.1.2

0% ފުޓްސަލް / ފުޓްބޯޅަ ފިއެސްޓަރ ބޭއްވުން 16.1.1

0% ވޮލީ / ހޭންޑްބޯލް ފިއެސްޓަރ ބެއްވުން 16.1.2

0% ޢީދު ފާހަގަކުރުން 16.2.1

0%
އުޅަނދުފަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، ދަފްތަރު 

ޤާއިމުކުރުން
17.1.1

2

2

2

ޕޮލިީސ:13 ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުން

:14 ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ، އަނިޔާލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން ޕޮލިސީ

:15 ކުޑަކުދިންނަށާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި، ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންާވ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެމީހުން ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން ޕޮލިސީ

:16 އިޖުތިމާއީ ރޫޙް އާލާކުރުން  ޕޮލިސީ

:17 އިންޖީނުލީ އެއްޗިއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެހި ދުއްވުމުގެ ަކންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ޕޮލިސީ

ލައިބްރެރީ ބިނާކުރުން

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

އިދާރީގޮތުން ކުރަންހުރި ކަންކަން ކުރުން

ފުޓްސަލް / ފުޓްބޯޅަ ފިއެސްޓަރ

ވޮލީ / ހޭންޑްބޯލް ފިއެސްޓަރ

ޢީދު ފާހަގަކުރުން

އުޅަނދުފަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، ދަފްތަރު ޤާއިމުކުރުން

ފާސްކުރެވޭ އުޞޫލުތައް ޢާންމުނަށް ފެންނާނެހެން ބޯޑު ހަރުކުރުން

ނޑައަޅައި ފާސްކުރުން ޕާރކު ބަލަހައްޓާނެ އުޞޫލު ކައުންސިލުން ކަ

ފާސްކުރެވޭ އުޞޫލުތައް ޢާންމުނަންށް ފެންނާނެހެން ބޯޑު ހަރުކުރުން

ޕާރކު ވަށައިގެން ދަގަނޑު ހޮޅިޖެހުމަށް ފަހު ދޮރާށިލުން

ޕާރކު ދިއްލުން



0% ލައިސެންސް ކާޑް ހެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 17.2.1

0% ޓްރެކް ހެދުން 17.3.1

0%

ކޮންމެ 4 މަހަކުން ފިހާރަ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓް، 

ގެސްޓްހައުސް އަދި މާރުކޭޓްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް 

ހުއްދަތައް ޗެކުކުރުން

18.2.1

0%
ޞިއްޙީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ތަނުގެ 

ސާފުތާހިރުކަން ޗެކުކުރުން
18.2.2

0%
ގޭންގް ޙަރަކާތްތަކަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ހުންނަ 

ސަރަހައްދުތައް ނައްތާލުން
19.1.1

0% ދީނީ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުން 19.2.1

0% ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 19.3.1

0% ޕްރީސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން 21.1.2 4

0%
ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ދާއިރާއިން 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
23.1.1

0%

ދީނީގޮތުން ކޮންމެހެން އެނގެންޖެހޭ ކަންކަން 

ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއްގެ އެހީގައި 

އުގަންނައި ދިނުން

23.3.1

0%
ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ރަނގަޅު ސިއްޙީ 

އާދަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން
26.1.2 5

3

3

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

4

:18 ފިހާރަތަކާއި، ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި، ކެފޭތަކާއި ޢާންމު މާރރުކޭޓްތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ޕޮލިސީ

:19 ގޭންގް ޙަރަކާތްތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ޙަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުން  ޕޮލިސީ

ލައިސެންސް ކާޑް ހެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ޓްރެކް ހެދުން

ކޮންމެ 4 މަހަކުން ފިހާރަ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓް، ގެސްޓްހައުސް އަދި 

މާރުކޭޓްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ހުއްދަތައް ޗެކުކުރުން

ޞިއްޙީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަން ޗެކުކުރުން

ގޭންގް ޙަރަކާތްތަކަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ހުންނަ ސަރަހައްދުތައް ނައްތާލުން

ދީނީ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

:21 ރަނގަޅު ޕްރީސްކޫލުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުން ޕޮލިސީ

ޕްރީސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ދާއިރާއިން ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ދީނީގޮތުން ކޮންމެހެން އެނގެންޖެހޭ ކަންކަން ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަ 

ޕްރޮގްރާމްތަކެއްގެ އެހީގައި އުގަންނައި ދިނުން

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ރަނގަޅު ސިއްޙީ އާދަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން 

މަޢުލޫމާތު ދިނުން

:23 ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށް ދިނުން ޕޮލިސީ

:26 ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާލީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޚީ ޚާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުވާ، ދުޅަހެޔޮ ، ހަށިހެޔޮ އާބާދީއެއް އުފެއްުދން ޕޮލިސީ

:28 ޑެންގީއާއި، ޗިކުންގުންޔާ އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން ޕޮލިސީ

3



0%
އަހަރަކު 4 ފަހަރު މަދިރިއާލާވާ ތަންތަން ބަލައި، 

ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
28.1.1 5

0%

ޤަވައިދާއި ޚިލާފަށް ރަށުގައިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ 

ދަފްތަރު ބަލަހައްޓައި އެފަރާތްތަކަށް 

މަސްދޯނިތަކުގައި ނޫޅެވޭގޮތް ހެދުން

29.1.2

0%

މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ނޯޓިކަލް 

ސައިންސް ނުވަތަ މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އޮފް 

މޯލްޑިވްސް އާއި ގުޅިގެން ނިޔަމި ކޯސް ހިންގުން

29.2.1

0%
ރަށުގައި މޫދަށް އެރުމަށް ޚާއްޞަ ސަރަހައްދެއް 

ހެދުން
31.1.1

0% ގެސްޓުހައުސް ބިނާކޮށް އާބާތުރަ ފިލުވުން 31.1.2

10%
ކުރުވާހަކަ ލިޔުމާއި، މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތާއި 

މަދަޙަ މުބާރާތް ބޭއްވުން
34.1.1 7

0% ހޭޅިފަށުގައި ގަސްއިންދުން 35.1.1

0%
ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ރަށުގެ ގިރާ ސަރަހައްދު 

ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޮޑުހިލަޖެހުން
35.1.2

ރަށުގެ ދެޖިންސްގެ ބެލެނިވެރިންނަށް 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
37.1.1 9

6

6

8

:38 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން ޕޮލިސީ

ހޭޅިފަށުގައި ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ރަށުގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން 

ބޮޑުހިލަޖެހުން

ރަށުގެ ދެޖިންސްގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

ހިންގުން

:35 ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުން ޕޮލިސީ

:37 އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރާ އެކިއެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން ޕޮލިސީ

ޤަވައިދާއި ޚިލާފަށް ރަށުގައިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓައި 

އެފަރާތްތަކަށް މަސްދޯނިތަކުގައި ނޫޅެވޭގޮތް ހެދުން

މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ނޯޓިކަލް ސައިންސް ނުވަތަ މެރިޓައިމް 

އެކަޑަމީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ގުޅިގެން ނިޔަމި ކޯސް ހިންގުން

ރަށުގައި މޫދަށް އެރުމަށް ޚާއްޞަ ސަރަހައްދެއް ހެދުން

ގެސްޓުހައުސް ބިނާކޮށް އާބާތުރަ ފިލުވުން

ކުރުވާހަކަ ލިޔުމާއި، މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތާއި މަދަޙަ މުބާރާތް 

ބޭއްވުން

އަހަރަކު 4 ފަހަރު މަދިރިއާލާވާ ތަންތަން ބަލައި، ނައްތާލުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

:29 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން ޕޮލިސީ

:31 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން ޕޮލިސީ

:34 ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުން ޕޮލިސީ



10%

ކަމާބެހޭ އެކިއެކި އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން 

މުވައްޒަފުންނަށް ކުރު އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ 

ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމާއި، ކޯސް ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު 

ހޯދައިދިނުން

38.1.1

10%

ކައުންސިލުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ 

ފޯމްތައް އޮންލައިންކޮށް ލިބެން ހުރުމާއި، 

އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެލެނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

38.2.1

0%
ރަށުގައި ހިނގާ ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކުގެ މައުލޫމާތު 

ވެބްސައިޓުން ލިބެންހުރުން
38.2.2

0%
ރަށުގެ އެކިއެކި ތަފާސް ހިސާބުތައް ވެބްސައިޓުން 

ލިބެން ހުރުން
38.2.3

0% ތަޖުރިބާ ދަތުރު ދިއުން

10%
ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އޮންލައިންކޮށް 

ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
38.2.4

0%
ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ލެޕްޓޮޕްފަދަ ތަކެތި ހޯދުން
38.4.1

15% ފާޚާނާ ހެދުމާއި އޮފީހުގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުން 38.5.1

100% އައިޑީކާޑް ހެއްދުން 0.1

100% އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުން 0.2

100% އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުން 0.3

0% އެއްގަމު ލައިސަންސް ދޫކުރުން 0.4

100%
ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް / މަސްވެރިކަމުގެ 

ލައިސެންސް ދޫކުރުން
0.5

100%
ސަރުކާރުން ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޭ 

ޚިދުމަތްތައް ދިނުން
0.6

10

ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް 

ކަމާބެހޭ އެކިއެކި އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންނަށް ކުރު ައދި ދިގު 

މުއްދަތުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމާއި، ކޯސް ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން

ކައުންސިލުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ ފޯމްތައް އޮންލައިންކޮށް 

ލިބެން ހުރުމާއި، އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެލެނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

ރަށުގައި ހިނގާ ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކުގެ މައުލޫމާތު ވެބްސައިޓުން 

ލިބެންހުރުން

ރަށުގެ އެކިއެކި ތަފާސް ހިސާބުތައް ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުރުން

ތަޖުރިބާ ދަތުރު ދިއުން

ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އޮންލައިންކޮށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް 

ހަމަޖެއްސުން

ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލެޕްޓޮޕްފަދަ ތަކެތި ހޯދުން

ފާޚާނާ ހެދުމާއި އޮފީހުގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުން

އައިޑީކާޑް ހެއްދުން

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުން

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުން

އެއްގަމު ލައިސަްނސް ދޫކުރުން

ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް / މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސެންސް ދޫކުރުން

ސަރުކާރުން ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން

0



0%
ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޤަވައިދުތަކާއި 

ބިނާވެށި ޕްލޭން އެކުލަވާލުން
0.7

100% އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުން 1.1

100%
ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް 

ބެލެހެއްޓުން
1.2

100% ޤަބުރުސްތާނު އަދި ހިނަވާގެ ސާފުކުރުން 1.3

100% ގެސްޓުހައުސް ސާފުކުރުން 1.4

0% ކުޅިވަރުކުޅޭ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުން 1.5

100% ޕާރކު ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 1.6

100%
ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން މަގޭ 

މާމެންދޫ ސާފު މާމެންދޫ ޕްރޮޖެކްޓް
1.7

0%
މުވައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމަށް 

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
1.8

0% ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ބިން ކުއްޔަށް ދިނުން 2.1

0%
ބަނދަރު ސަރަހައްދުން މަސްކައްކާ ހިއްކުމަށް 

ބިންކުއްޔަށް ދިނުން
2.2

0%

ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމާއި ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި 

ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން  ބަނދަރު ސަރަހައްދު 

ތަރައްޤީކުރުން

2.3

100% ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ފެން ވިއްކުން 2.4

0% ބަނދަރުގައި ނަންބޯޑުތައް ޖެހުން 2.5

100% ބަނދަރު ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން 2.6

0% ކައުންސިލްގެ 11 ވަނަ ޤުރުޢާން މުބާރާތް ބޭއްވުން 3.1

0% ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރުން 3.1

ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމާއި، އެހެިނހެން ތަންތަން ސާފުކުރުން

ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާއި މަގުބައްތިތައް ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުން

ތަޢުލީމާއި ހުނަރުވެރިކަމާއި، ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން 

ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ބިން ކުއްޔަށް ދިނުން

ބަނދަރު ސަރަހައްދުން މަސްކައްކާ ހިއްކުމަށް ބިންކުއްޔަށް ދިނުން

ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމާއި ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން  

ބަނދަރު ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރުން

ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ފެން ވިއްކުން

ބަނދަރުގައި ނަންބޯޑުތައް ޖެހުން

ބަނދަރު ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން

ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޤަވައިދުތަކާއި ބިނާވެށި ޕްލޭން އެކުލަވާލުން

އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުން

ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ޤަބުރުސްތާނު އަދި ހިނަވާގެ ސާފުކުރުން

ގެސްޓުހައުސް ސާފުކުރުން

ކުޅިވަރުކުޅޭ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުން

ޕާރކު ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން މަގޭ މާމެންދޫ ސާފު މާމެންދޫ 

ޕްރޮޖެކްޓް

މުވައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ކައުންސިލްގެ 11 ވަނަ ޤުރުޢާން މުބާރާތް ބޭއްވުން

ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރުން

1
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0%
އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން ދީނީ ދަރުސް ދިނުން 

ވޯރކްޝޮޕްތައް ހިންގުން
3.1

0% އަތޮޅު ޤުރުޢާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން 3.1

100% ރަށުފެންވަރުގައި ޤުރުޢާން ކްލާސްތަކެއް ހިންގުން 3.1

0%
ކީރިތި ޤުރުޢާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން 

ރަށުގައި ޤުރުޢާން ކްލާސް ހިންގުން
3.1

0%
ރަށުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ދީނީ މެސެޖްދޭ 

ބޯޑުތައް ހަރުކުރުން
3.1

0%

މާމެންދޫ ސްކޫލުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި 

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބެސްޓް އޯލް ރައުންޑަރ 

އަށް އިނާމު ހުށަހެޅުން

3.2

0%

މާމެންދޫ ސްކޫލުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި 

2021 ވަނަ އަހަރު A ރިޕޯޓް ލިބުނު 

ދަރިވަރުންނާއި، އެދަރިވަރުންގެ ޓީޗަރުންނަށް 

އިނާމު ހުށައެޅުން

3.2

0%
މާމެންދޫ ސްކޫލުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި 

އެކި ވަނަތަކަށާއި، މަޤާމުތަކަށް ހޮވޭ 
3.2

0% ބެލެނިވެރިންގެ ހިޔާ ހެދުން 3.2

0% ޕްރީސްކޫލުގެ އޮފީސްބައި މަރާމާތުކުރުން 3.2

100% ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށް ދިނުން 3.2

0%
ސިއްޚީދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން 

މަސައްކަތްތައް ކުރުން
4.1

0%

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް 

ކުރިއެރުވުން ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ތަޢާރަފް ކުރުމަށް 

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް 

ކުރުމާއި، ބިން ޕްލޭން ކުރުމާއި، ގެސްޓްހައުސް 

އެޅުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

4.2

ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް 

ބެލެނިވެރިންގެ ހިޔާ ހެދުން

ޕްރީސްކޫލުގެ އޮފީސްބައި މަރާމާތުކުރުން

މާމެންދޫ ސްކޫލުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި އެކި ވަނަތަކަށާއި، 

މަޤާމުތަކަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންނާއި، ޓީޗަރުންނަށް އިނާމު ހުށައެޅުން

މާމެންދޫ ސްކޫލުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 

ބެސްޓް އޯލް ރައުންޑަރ އަށް އިނާމު ހުށަހެޅުން

 A ުމާމެންދޫ ސްކޫލުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި 2021 ވަނަ އަހަރ

ރިޕޯޓް ލިބުނު ދަރިވަރުންނާއި، އެދަރިވަރުންގެ ޓީޗަރުންނަށް އިނާމު 

ހުށައެޅުން

އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން ދީނީ ދަރުސް ދިނުން ވޯރކްޝޮޕްތައް ހިންގުން

އަތޮޅު ޤުރުޢާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން

ރަށުފެންވަރުގައި ޤުރުޢާން ކްލާސްތަކެއް ހިންގުން

ކީރިތި ޤުރުޢާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ރަށުގައި ޤުރުޢާން ކްލާސް 

ހިންގުން

ރަށުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ދީނީ މެސެޖްދޭ ބޯޑުތައް ހަރުކުރުން

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުން ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް 

ތަޢާރަފް ކުރުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް 

ކުރުމާއި، ބިން ޕްލޭން ކުރުމާއި، ގެސްޓްހައުސް އެޅުމަށް ބިން ކުއްޔަށް 

ދޫކުރުން

ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށް ދިނުން

ސިއްޚީދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެވޭ މަސައްކަތް

3



20% އައުޓްޑޯ ޖިމެއް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ތަރައްޤީކުރުން 4.3

0%

އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ދޭނެ މަރުކަޒެއް 

ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ޤާއިމުކުރުމަށް 

މަސައްކަތްކުރުން

4.4

0%

ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން 

ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކޮށް އެފަދަ އަނިޔާތަކާއި 

ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނެ ޕްލޭނެއް  އެކުލަވާލައި 

އާންމުކުރުން އަދި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް 

ޙިމާޔަތް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، 

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން

4.5

0%

ކަރަންޓާއި ފެނާ، ފާޚާނާ އާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްފަދަ 

ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން އަދި 

މޮނިޓަރކުރުން

4.6

0%

ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި 

ޢަމަލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ 

އުޞޫލާއި، އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން

4.7

0%

ސާފުބޯފެން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ވިލުންވެރި 

މާމެންދޫއަކަށް ރައްކާތެރި ބޯފެން ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

ތެރެއިން މެޝިން ހޯދުން ބޯފެން ރައްކާކުރާ 

4.8

0% މަގުތަކުގައި ނަންބޯޑު ޖެހުން 4.9

0%
ކުޅިވަރުކުޅޭ ތަކެތި ގަތުން / ކުޅިވަރު ދިރުވައި 

އާލާކުރުމަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
5.1

0% ޖަމްއިއްޔާ އަދި މުއްސަސާތަކަށް އެހީވުން 5.2

0% އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 6.1

0% ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސ6.2ް

ކަރަންޓާއި ފެނާ، ފާޚާނާ އާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްފަދަ ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް 

ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން އަދި މޮނިޓަރކުރުން

ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން 

އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލާއި، އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން

ސާފުބޯފެން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ވިލުންވެރި މާމެންދޫއަކަށް ރައްކާތެރި 

ބޯފެން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން މެޝިން ހޯދުން ބޯފެން ރައްކާކުރާ ހަންތައް 

ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

މަގުތަކުގައި ނަންބޯޑު ޖެހުން

ކުޅިވަރުކުޅޭ ތަކެތި ގަތުން / ކުޅިވަރު ދިރުވައި އާލާކުރުމަށް ތަމްރީނު 

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

އެކިއެކި ކުޅިވަރު ދިރުވައި އާލާކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް 

ޖަމްއިއްޔާ އަދި މުއްސަސާތަކަށް އެހީވުން

އެކިއެކި ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުން

އަންހެނުންގެ ދުވަސް

އައުޓްޑޯ ޖިމެއް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ތަރައްޤީކުރުން

އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ދޭނެ މަރުކަޒެއް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން 

ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކޮށް 

އެފަދަ އަނިޔާތަކާއި ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނެ ޕްލޭނެއް  އެކުލަވާލައި 

އާންމުކުރުން އަދި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތް ހޯދައިދިނުމަށް 

މަސައްކަތް ކުރުމާއި، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން

4
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0% ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 6.3

0% ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 6.4

0% މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 6.5

0% ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 6.6

0% އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 6.7

0% މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 6.8

0% ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ޤައުމީ ދުވަސް 6.9

10%
ސަރުކާރުން ފާހަގަކުރުމަށް އަންގާ އެކިއެކި 

ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން
6.1

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް

ތިމާވެށީގެ ދުވަސް

މިނިވަން ދުވަްސ

ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް

މަސްވެރިންގެ ދުވަސް

ސަރުކާރުން ފާހަގަކުރުމަށް އަންގާ އެކިއެކި ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން
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