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ޔާން  ގެ ބަ  ރައީސް
 
 

އިންސާނާގެ   އަަބދުވެސް  ފޮނުއްވާ،  ދުނިޔެއަށް  ދުނިޔެ އިންސާނާ  މަސައްކަތްކޮށް  ތަރައްޤީއަށް  ކުރިއެރުމާއި 
ސުްބޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކޮށް، ުބއްދީގެ އަގޮޮބޑު هللا އާރާސްތުކުރުމުގެ ވިސްނުމާއި ހުނަރު އިންސާނުންގެ ކިަބއިގައި ލެއްވި  

ރަސޫ މާތް  ދަސްކޮށްދެއްވި  ހިފާނެގޮތް  ގޮތުގައި  ފުރިހަމަ  އެންމެ  ބޭނުން  ޞައްލަޖައުހަރުގެ  މުޙައްމަދު  ވަސައްލަމްއަށް هللا ލާ  ޢަލައިހި 
ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުންއެދި ދުޢާކުރަމެވެ. އަދި މި ޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި އެމާތް ރަސޫލާގެ އިތުރު އާލުންނާއި މިތުރު ޞަޙާީބން 

 .ޝާމިލުކުރަމެވެ
ޕްލޭނަކީ ރަށުގެ ކުރިމަގު އުޖާލާ ކުރުމަށްޓަކައި ވަރަށްވެސް މުހިންމު   ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމްކުރާ ތަރައްޤީގެ

އޮތް   ކުރިއަށް  ޕްލޭނަކީ  ތަރައްޤީގެ  މި  އަންގައިދޭނެ   5ކަމަކެވެ.  މަންޒިލް  ނުވަތަ  މިސްރާުބ  ކުރިއަށްދާނެ  މިރަށް  މުއްދަތަށް  އަހަރުގެ 
ގައި ދާންބޭނުންވާ މިސްރާަބކަށް ވާސިލް ނުވާނެއެވެ. މި ޕްލޭނަކީ ޢަމަލީ ލިޔުމެކެވެ. ނަމަވެސް މިލިޔުމަކުން ރަށެއް ތަރައްޤީވެ، ކުރިމަގު

ލުވުމަކީ ސިފަގެނައުމުގައި އެހާމެ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާނެ ޕްލޭނަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. ހަމައެއާއިއެކު މި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަޑިތައް ޙާޞި
 .އުފާފާގަތިކަން ލިބިދޭނެ ކަމެއްކަން ޔަޤީނެވެކުރނީބ ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވެ، ރައްޔިތުންނަށް 

 57ދާއިރާއަކުން    10މި ޕްލޭންގައި މިރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި އެކު ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ފާހަޤަކޮށްފައިވާނެއެވެ. އަދި  
ހިމެނިފައިވާނެ ތަފްޞީލް  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގާނެ  ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި  ކުރުމަށްޓަކައި ލަނޑުލަނޑިއެއް  ހާސިލް  ލަނޑުދަނޑިތައް  އެވެ. 

 .ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކާއި ރައްޔިތުންގެ އެއްާބރުލުން ކައުންސިލަށް ނުހަނު ޭބނުންވާނެއެވެ
މަސައްކަތުގައި  އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ކުރިނީބގެ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށް، ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ކުރަމުންމިދާ

 .ސުްބޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ަބރަކާތްލައްވައި ހެޔޮގޮތްތަށް މިންވަރުކޮށްދެއްވުމެވެهللا މާތް 
 

 ވަަބރަކާތުهللا ވައްސަލާމު ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު 

 

 

 

 

 އަސްލަމް   هللا ޢަްބދު                

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް                      
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ޢާރަފް   ތަ

 800މޭލު ދުރުގައި އޮންނަ ރަށެކެވެ.  ދިގުމިނުގައި  5ކުރިނީބ އަކީ ހދ.އަތޮޅުގެ މެދުތެރޭގައި، އަތޮޅުގެ ވެރިރަށާއި 
މީޓަރުހުންނަ މިރަށަކީ   1.5ހެކްޓަރުހުރެވެ. ރަށުގެ އުސްމިނުގައި    32މީޓަރު ހުންނަ  މިރަށުގެ ޮބޑުމިނުގައި    540މީޓަރު އަދި ފުޅާމިނުގައި  

ހޭޅި އޮންނަ ިބޔަ ގަސް ހެދިފައިވާ، ރަށުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ޮބޑު ކަނޑޫފަލެއް އޮންނަ ގާމަތި ރަށެކެވެ. ކުރިނީބއާއި   ރަށް ވަށައިގެން
ރަށާއި އެންމެ ކައިރީގައިވާ ރަށަކީ ހދ. ކުުބރުދޫއެވެ. މިރަށަކީ މިހާރު މީހުންދިރިނޫޅޭ ފަޅުރަށެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލެއާއި މި

ގެ ނިޔަލަށް ރަށުގެ އާބާދީގައި   ސެޕްޓެމްަބރ  2021ކެވެ.    B-10ކިލޯމީޓަރެވެ. ކުރިނީބއަށް ދެވިފައިވާ ކޯޑަކީ    280.5ރުމިނަކީ  ދެމެދުގެ ދު
ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް   215މީހުން ހިމެނޭއިރު، ގިނަ ަބޔަކު ރަށުންޭބރުގައި ދިރިއުޅެމުންދެއެވެ. މީހުން ދިރިއުޅުމަށް    762
 ވަރަކަށް ގޯތީގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުންދެއެވެ. 97

ގުރޭޑް   މިތަނުން  ހުންނައިރު  ސްކޫލެއް  ތަޢުލީމުދޭ  ޕްރީސްލަކާއި ސާނަވީ  ހެދުމުގެ    10ރަށުގައި  އޯލެވެލް  ނިންމައި 
މިސްކިތަކާއި ފުރުޞަތު ލިެބއެވެ. ރަށުގައި ޞިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒެއް ހުންނައިރު، ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ލިެބއެވެ. އަންހެނުންގެ  

ވަރަކަށް އަހަރު އެއްވެސް ދަތިކަމެއް  15 ފިރެހެނުންގެ ދެ މިސްކިތް ހުރިއިރު، ފަހުން އިމާރާތްކޮއްފައިވާ ހުކުރު މިސްކިތަކީ ކުރިއަށް އޮތް
މުވައްޒަފުން ރަށުގައި މަސައްކަތްކުރެއެވެ. މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ   82ނެތި ބޭނުންކުރެވޭނެ މިސްކިތެކެވެ. ސަރުކާރުގެ އެކިވަޒީފާ ތަކުގައި  

ފުޓްސެލް ދަނޑެއް އަދި ވޮލީ ފުޓްޯބޅަ ދަނޑަކާއި  ކުންފުނި ކަމުގައިވާ ދިރާގާއި ވަތަނިއްޔާގެ ޓަވަރު މިރަށުގައި ހުރެއެވެ. ކުރިނީބގައި  2
އިތުރުން މީގެ  އޮވެއެވެ.  ޖަމްޢިއްޔާއެއް    ކޯޓެއް  މަސައްކަތްކުރާ  ކުރިއެރުމަށް  ޒުވާނުންގެ  ހުރިއިރު،  މަރުކަޒެއް  ޒުވާނުންގެ 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން   2005އިން  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކަރަންޓު ދެމުންއަންނަ ކުރިނީބ އިންޖީނުގެ  1994ހަރަކާތްތެރިވަމުންދެއެވެ.  
ވެ. ގަޑިއިރު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދެމުން ގެންދެއެވެ. މިހާރު ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުންނެ  24

ދަތިވެއެވެ. ލަފާފުރުމަށް  ސަަބުބން  ކުޑަކަމުގެ  ބަނދަރު  ހަދާދީފައިވާ  ސަރުކާރުން  ވަރަށް މިހާ  ރަށުގައި  ނުކުރެވޭ  ބޭނުން  ަބދަރުވަނީ  ރު 
އިން ފެށިގެން ރަށުގައި ކުނި މެނޭޖް   2012ފޫޓްގެ ބަނދަރެކެވެ.    200ފޫޓް    300ރަށުގައި އޮންނަނީ    އެއްގަމުތޮށިގަނޑު ހަލާކުވެފައެވެ. 

 ފޫޓްގެ ކުނިކޮށްޓެއް ގާއިމްކުރެވި ކުނި ކޮށީގެ ބޭނުން ކުރަމުން ދެއެވެ. 100ފޫޓް  100ކުރުމުގެ ގޮތުން 

ވަޑާންކުރު އިމާރާތްކުރުމާއި،  ދިރިއުޅޭރަށެކެވެ.  ރައްޔިތެއް  މަސައްކަތްތެރި  ޒަމާނުންސުރެ  މާއި، ކުރިނީބއަކީ 
ފަރުމަހު ނަމަވެސް  މަދުން  މަސައްކަތްތަކެވެ.  ކޮށްއުޅޭ  އާންމުކޮށް  ރައްޔިތުން  މިރަށުގެ  ދަތުރުފަތުރުކުރުމަކީ  ގެ ދަނޑުވެރިކަންކުރުމާއި، 

، މިރުހާއި، ަބނުބކޭލާއި، ފަތްކެޔޮ ގޯތިތެރޭގައި ހައްދާއުޅޭއިރު، ދަނޑުވެރިން ދަނޑުތަކުގައި ަބއްޓާއި  ،މަސްވެރިކަން ކޮއްއުޅެއެވެ. ބިލެތާއި
ިބނުމަކީ ކަރަޔާއި، ކިޔުކަނާބއާއި، ކޮޕީފަތާއި، ަބރަބޮލާއި، ޓޮމާޓޯ ހައްދާލެއް މަދެއްނޫނެވެ. ރޯނުވެށުމާއި، ފަންގިވިނުމާއި، ކަނަމަދު އޮށް  

ން އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ފިހާރަ ހުރިއިރު މިތަންތަނު  5ރަށުގެ އަންހެނުން އާންމުދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާމަސައްކަތްތަކެވެ. ރަށުގައި ވިޔަފާރިކުރާ  
  1އިންޖީނުދޯންޏާއި    3ރާ  ކެފޭ އެއް ހުރެއެވެ. ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކު  2ބޭނުންވާ ގިނަތަކެތި ލިެބން ހުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަށުގައި  

 1ޕިކަޕާއި    2  ޓަނުގެ  1.5ޑިންގި  ގެންގުލެއެވެ    5ޑިންގި އާއި މަސވެރިކަންކުރާ      4ރިކަން ކުރާ  މީހުން އުފުލާ މަސވެ ލޯންޗް އަދި
 ދުއްވައެވެ. މީގެއިތުރުން ރަށުގެ އާާބދީއާއި އެކަށީގެންވާވަކަށް ސައިކަލާއި ަބއިސްކަލް ގެންގުޅެއެވެ.ރަށުޕިކަޕު  3އެންިބއުލާސް 
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 ވިޝަން 

ސަރަހައްދުގެ ރައްތަކުގެ ތެރެއިން ތަރައްޤީގެ ރޮނގުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ، އިޖުތިމާއީގޮތުންނާއި، އިގްތިސާދީ، ކުރިނީބ އަކީ މަތި އުތުރު  
ންތެރި އުމްރާނީ އަދި މުއާސަލާތީ ގޮތުން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްވެފައިހުރި ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި ދުޅަހެޔޮ އަދި  ފުދު

 ށަކަށްވުން. ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަ

 

 މިޝަން 

، "މި ރަށަކީ، އިޖުތިމާއި ގޮތުންނާއި، އިގްތިސާދީ، އުމްރާނީ އަދި މުއާސަލާތީގޮތުން ދިރިއުޅުމަށް ޭބނުންވާ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރެވި
 ތަރައްޤީ ވެފައިވާ ދުޅަހެޔޮ ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން"

 

 

ތް ޕްލޭން   ވާ ގޮ އި ފަ ންގޮސް ގެ އަށް ރި ކަތް ކު އް މުގެ މަސަ ލު ވާ ލަ ކު  އެ

 

މެމަްބރުން   2ތަރައްޤީ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވިފައި ވަނީ ރަށުގެ ކޮއްމެ މުއައްސަސާއަކުން އަދި ރަށުގެ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން  
ަބއްދަލްކުރެވިފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭހެން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ. ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަ  ށްޓަކައި އެކި އެކި ފަރާތްތަކާއި 

އަދި އެކިއެކި އެކިއެކި މުވައްސަސާ ތަކާއި ދަނޑުވެރިން، މަސްވެރިން ނާއި    އެކި ފަރާތްތަކާއ ،އާއްމު ރައްޔިތުންނާއި އަދި ކްލަްބހައުސްގައި
 ަބއްދަލުވުންތައް ޭބއްވިފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތް ތެރިންނާއި 
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ތަ  ތު ޅާ ސިޔާސަ އަ ށް ކަނޑަ މަ ރު ކު ލު ކާ ހާސި ތަ ރާ އި އި ހިމެނޭ ދާ ގަ ގެ ޕްލޭން އްޤީ ރަ  އް ތަ

 

 

 ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ރުންރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކު

ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން

 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުންދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ

ންއެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރު

މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

އްޓުން  ބަނދަރާއި، ފާލާމާއި ފެރީޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެ

ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން

ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

މަގު ހެދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން
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  އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމައެއް ިބނާކުރުން

ތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމްކޮށް  އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަ
ބެލެހެއްޓުން

ނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއް ޓުންކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަ

މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުން

 ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން  ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ، އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް
ފޯރުކޮށްދިނުން

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

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން

.  އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން

ތިން  ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަންކަންއިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަ
އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ގެ   ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް
ލެހެއްޓުންކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެ

އް ހުއްޓުވުންގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތަ

ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން

 ޤާއިމްކުރުމާއި ޤާނޫނީ ޙުކޫމަތު ދެމެހެއްޓުން މާން ވެއްޓެއް އަ
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 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު   

 

 

 ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުން

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ރަނގަޅު ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް  އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން

ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން

ރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި،  ގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް ދަ
ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުން

ންދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާއިދިނު 

އްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ އާއި ޞިއްޙީ ރަ( ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ)އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ 
ޚިދުމަތްތައް ދިނުން

ލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ހާ
ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ، އާބާދީ އެއް އުފެއްދުން، ރައްކާތެރިކުރުވާ

ހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުންދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ މީ

 ފެތުރުން މަދުކުރުންޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތައް

މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުން

ބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުންދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫހު އަށަގަނުވާ، އެކި މު
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 އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުވުމާއި ވަޒީފާ އިތުރުކުރުން 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ޘަޤާފަތާއި ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުން     

 

 

 

 

  

 

 

 

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން

ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާކުރިއެރުވުން   ދަ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން

ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން

ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން

ންތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓު

ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުން
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 ވިލުންވެރި މުޖުތަމައެއް ކަށަވަރުކުރުވުން

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން      

 

 

 

 

    

 

 

 

ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުން

ތައް ކުޑަކުރުންމޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރު

ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން

ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި، ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން

ނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮ ށް ދެމެހެއްޓުންރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ކަ

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުން

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން

އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން

ންނަށް ހަމަހަމަކަން ހޯދާދިނުން  ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދިގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނު
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 ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން      

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 ިބނާކުރުންދީނީ ހޭލުންތެރިމުޖުތަމައެއް  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން

ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުން

ބެލެހެއްޓުންކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރުމާއި

ތައް ބެލެހެއްޓުންރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުން

ރު ރަނގަޅު ކުރުންރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަ

ދީނީ ހޭލުންތެރިމުޖުތަމައެއް ޤާއިމްކުރުން
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 ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން   ، އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި 
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 ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު/ ޚުލާސާ:  

 

މިވަގުތު ކުރިނީބއަކީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ލިޭބ ރަށެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ދެއެވެ.   
ކުވެ ޙިދުމަތް މެދުކެނދިފައެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އާންމުފެންތާނގީތައް ވަނީ ހަލާ

ގަޑިއިރު ލިެބއެވެ. މިހާރު ދޭހިދުމަތް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ޕޮއިސްޑް   24ކުރިނީބގެ ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓުގެ ޙިދުމަތް 
ނި ނައްތާލުމަށްޓަކައި ކުނިގޮނޑެއް  ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން މުޅިރަށުގައި ކަރަންޓް ނެޓްވޯކް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދެވެ. ރަށުގާ އުފެދޭކު

ދަޅު ނައްތާލެވޭނެ ،ހެދިފައިވީނަމަވެސް ކުނި ނައްތާލުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން އުކާލެވިފައިވާ ދަގަނޑާއި ފުޅި
އެގޮތުން މަގުތަކުގައި ފެންހެދުމަކީ އާންމުކަމެކެވެ. ލަފާފުރުމަށް  ،ގޮތެއް ނެތެވެ. ރަށުގެ މަގުތައް ރަނގަޅުފެންވަރަކަށް ހެދިފައިނުވެއެވެ

ޅާނެ ބޭނުންކުރާ ަބނދަރުގެ އެއްގަމުތޮށި ވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައެވެ އަދި ަބނދަރު ކުޑަވުމުގެ ސަަބުބން އުޅަނދުފަހަރު އަ
ނަމަވެސް އަހަރަކު  ،ސްތާނު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރެއެވެޖާގައެއް ނެތެވެ. ަބޖެޓުގެ ދަތިތަކެއް ހުރުމުގެ ސަަބުބން ގަުބރު

ދެފަހަރު ގަުބރުސްތާނު ނޮޅާ ސާފުކުރެއެވެ. މިސްކިތްތަކުގެ އާާބތުރަ ފިލުވުމަށް ަބޖެޓުގެ ދަތިކަން ހުރުމުގެ ސަަބުބން އެންމެ  
ތި ލިުބމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރެއެވެ. އިޖްތިމާއީ ސަރަހައްދު ސާފުކުރަން އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ނުެބލެހެއްޓެއެވެ އަދި ބޭނުންވާ ަބއެއް ތަކެ

  އެކަށީގެންވާ ަބޖެޓެއް ނެތުމުން ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގައި ވަރަށްޮބޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ހުރެއެވެ. އެގޮތުން ކުޅިވަރު ކުޅޭ ސަރަހައްދު
ވަނީ ަބއްތިޖަހާ ދިއްލޭގޮތް ހެދިފައެވެ ނަމަވެސް އަލަށް އާާބދުވާ ސާފުކުރާނެ ގޮތެއް އަދި ވަނީ ނުވެފައެވެ. ރަށުގެ މަގުތަކުގައި 

 ސަރަހައްދުގައި ހޮޅިދަނޑި ޖެހުމުގައި ަބޖެޓުގެ ތާށިކަން ހުރުމުގެ ސަަބުބން އެކަން ވަނީ ނުވެފައެވެ. 
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ނަށް    : 1ޕޮލިސީ     ން ތު ޔި އް މް  ރަ ޒާ ތި ށްދޭނެ އިން ކޮ ރު ކުރުން ސާފު ބޯފެން ފޯ މު އި  ގާ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ން ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރާ ފެންތާންގީތައް ހަލާކުވުމުގެ ސަަބުބން ސާފު ބޯފެން ރައްކާކުރެވެން ނެތު •

 ން އަދި ވަޅުފެން ލިެބން ނެތުބަނދަރު ސަރަހައްދުން އޮޑިދޯނިފަހަރަށް ބޯފެން  •

 އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ލިިބފައިނެތުން   ގެރައްކާތެރި ބޯފެން ރައްކާކުރާނެގޮތު •

ގެގޭގައި ރައްކާ • ނުވަތަ  ސަރަހައްދުތަކުގައި  އިޖުތިމާއީ  އެއްކަރުދާސްކުރެވި  މައުލޫމާތު  ނަގަނެގޮތުގެ  ބޯފެން  ތެރި 
 އަރުޝީފްކުރެވިފައިނެތުން   
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 ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުންރައްޔިތުންނަށް  1ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ަބނދަރުސަރަހައްދުން ފެނުގެ ހިދުމަތް ލިިބގެންދިއުން  2023: 1.1ޓާގެޓް 
    ގެން ސާފުޯބފެން ނަގާ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މައުލޫމާތު ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވުންވަނަ އަހަރުން ފެށި 2023: 1.2ޓާގެޓް 

 
 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ބަނދަރުން  :1.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން   ފެންލިޭބނެ

  ފެންޯބސަރަހައްދުން ަބނދަރު :1.1.1ހަރަކާތް  
ދިނުމަށްޓަކާ ހޮޅިއަޅާ، އިސްކުރުަބރި  ފޯރުކޮށް

 ހަރުކުރުން 
 ✓    

 ޖަމިއްޔާތަށް ކައުންސިލް

ސާފު ބޯފެން  :1.2 ސްޓްރެޓަޖީ
 ގޮތުގެނަގާ ރައްކާކުރާނެ

މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ  
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 

  ސާފުބޯފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމަށް: 1.2.1ހަރަކާތް 
 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން ރައްޔިތުން

 ✓  ✓  
ހެލްތް ސެންޓަރު،   ކައުންސިލް

 ތައްޖަމިއްޔާ
ސާފުބޯފެން ނަގާ ރައްކާކުރާނެގޮތުގެ : 1.2.2ހަރަކާތް 

 ލީފްލެޓް ެބހުން މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ހެލްތް ސެންޓަރު،   ކައުންސިލް
 ޖަމިއްޔާތައް

 

 



 އިދާރާ  ކައުންސިލްެގ ކުރިނބީ ދެކުނުބުރީ ތިލަދުންމަތީ                                2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 
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ދިނުން 2ޕޮލިސީ   އި ދަ ނަށް ހޯ ން ތު ޔި އް އް ރަ ތަ ހަ މާގެ އަސާސީ ފަސޭ ދަ ރު  : ނަ

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ރަށުގެ ރައްޔިތުން މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދަނީ އަމިއްލައަށް ގޭދޮށުގައި ޖަންގްޝަނާއި ފެންހިންދާ ވަޅުގަނޑު  •
 ހަދަގެންނެވެ. 

 ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ނުލިުބން   •

 ނަރުދަމާ ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު ލިިބފައިނެތުން  •

 



   އިދާރާ ކައުްނސިލްެގ ކުރިނބީ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ  2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 
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 ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން : 2ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ނަރުދަމާގެހިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ލިިބގެންދިއުން  ކުރިންވަނައަހަރު ނިމުމުގެ  2022: 2.1ޓާގެޓް 
 ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން އަލަށް އާާބދުވާ ފަރާތްތަކަށް ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން   2023: 2.2ޓާގެޓް 

 

 
  

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން  

 ފަރާތްތައް 
  ނަރުދަމާގެ: 2.1ސްޓްރެޓަޖީ  

 ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން 
 ރަށުގައި ނަރުދަމާއެޅުން  :2.1.1ހަރަކާތް  

 މިނިސްޓްރީ     ✓
 ކައުންސިލް

 ފެނަކަ

އަލަށް  : 2.2ސްޓްރެޓަޖީ  
އާާބދުވާ ސަރަހައްދުތަކަށް 

ލިޭބނެ  ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް 
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 

ނަރުދަމާ އެޅުމަށް ބޭނުންވާ  : 2.2.1ހަރަކާތް  
ގެތަކަށް ފާހަގަކޮށް ކަމާެބހޭފަރާތްތަކާ 

 މަޝްވަރާކޮށް ނަރުދަމާ އެޅުން 
 

 ފެނަކަ، މިނިސްޓްރީ  ކައުންސިލް   ✓  



   އިދާރާ ކައުްނސިލްެގ ކުރިނބީ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ  2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 
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ވި އަދި  :  3ޕޮލިސީ   ނެ އްޓެ ހެ މެ ށްދިނުން ދެ ކޮ ރު ންނަށް ފޯ ޔިތު އް ތަ ރަ ކަ އި ހަ އި ކަރަންޓާ ގަ އް ތެ ފޭ ގޮ ހި ރު ބާ ތު  އި

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ގޭގެއަށް ލިެބމުން ނުދިއުން  ގަޑިއިރު ލިުބނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް ޭބނުންވާމިންވަރަށް ކަރަންޓު 24ގެ ހިދުމަތް ކަރަންޓު •

 އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދުތަކުގައި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ލިެބން ނެތުން  •

 މަގުމަތީ ަބއްތި މަދުކަމުން މަގުތަކަށް އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި އަލިކަން ނުލިުބން   •

 ވަޔަރ ކުރާމީހުން މަދުވުން  ރަށުގައި ކަރަންޓް •

 ހެޔޮގޮތުގައި ކަރަންޓް ބޭނުންކުރަން ނޭނގުން   •

 

 



   އިދާރާ ކައުްނސިލްެގ ކުރިނބީ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ                       2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 
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 ދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުާބރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  3ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ގެ ހިދުމަތް ލިެބން ހުރުން  ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ކަރަންޓު ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022 : 3.1ޓާގެޓް 
 ތައް ދިއްލުން އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުނިމުމުގެ ކުރިން  ވަނަ އަހަރު 2023: 3.2ޓާގެޓް 
 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ަބއްތި ނުޖެހި ހުރި މަގުތަކުގައި ަބއްތިތައް ޖެހުން  2023: 3.3ޓާގެޓް 
 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކަރަންޓްވަޔަރ ކުރުމަށް ދަސްވެފައިތިިބ ރައްޔިތަކު އުފެއްދުން  2024: 3.4ޓާގެޓް 

 އެނގުން ރައްޔިތުންނަށް  ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ކަރަންޓް ޭބނުންކުރާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު  2025: 3.5ގެޓް ޓާ
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން  

 ފަރާތްތައް 
ބަނދަރު  :3.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ލިޭބނެ ސަރަޙައްދުން ކަރަންޓު 
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 

މީޓަރު ޯބޑެއް ކަރަންޓް  :3.1.1ހަރަކާތް  
 ފެނަކަ ކައުންސިލް     ✓ ހަރުކުރުން

 3.2  ސްޓްރެޓަޖީ
ތައް   އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދު
ދިއްލާނެ ނިޒާމެއް 

 ގާއިމްކުރުން 

ކުޅިވަރު ސަރަހައްދުތަކުގައް : 3.2.1ހަރަކާތް  
ދިއްލުމަށް ކޭަބލް އަޅާ މީޓަރު ހަރުކޮށް ލައިޓު 

 ޖެހުން 
 

✓ 

 
✓ 

  
 

 

 ފެނަކަ ކައުންސިލް



   އިދާރާ ކައުްނސިލްެގ ކުރިނބީ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ  2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 
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ޕާކު ފަދަތަންތަން ދިއްލުމަށް : 3.2.2ހަރަކާތް  
 ކޭަބލް އަޅާ ލައިޓް ހަރުކުރުން

 ފެނަކަ ކައުންސިލް ✓  ✓  ✓

ޕިކްނިކް ސަރަހައްދު :   3.2.3ތް  ހަރަކާ 
 ދިއްލުމަށް ކޭަބލް އަޅާ ލައިޓް ހަރުކުރުން

 
 

 ފެނަކަ ކައުންސިލް    ✓

:  3.3ސްޓްރެޓަޖީ  
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  
މަގުމަތީ ަބއްތިތައް  
ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް 

 ގާއިމްކުރުން 

މަގުމަތީ ަބއްތިތަކުގައި މީޓަރު : 3.3.1ހަރަކާތް  
   ޯބޑު ހަރުކުރުން

 
 ✓    

 
 ފެނަކަ ކައުންސިލް

 ގުތަތީ ަބއްތި އިތުރުކުރުންމަ  :3.3.2ހަރަކާތް  
 

   ✓   
 ކައުންސިލް

 

 
 ފެނަކަ

ކަރަންޓު   : 3.4ސްޓްރެޓަޖީ  
ވައިރުމުގެ ހުނަރު 

ކޮށްދޭނެ ގޮތެއް ދަސް
 ހަމަޖެއްސުން 

 ކަރަންޓް ވަޔަރިންގ ކޯސް: 3.4.1ހަރަކާތް  
 ހިންގުން  

 

  ✓    
 ކައުންސިލް

 
 ފެނަކަ، ސުކޫލް

:   3.5ސްޓްރެޓަޖީ  
ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކަރަންޓް 
ބޭނުންކުރުމަށް ރައްޔިތުން  

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން  : 3.5.1ހަރަކާތް  
 ވޯކްޗޮޕް ހިނގުން

 ފެނަކަ   ✓   
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ވާ :  4ޕޮލިސީ   ގެން ށީ ކަ ގައި   އެ އް ތެ އްތާލާނެ   ކުނި   ގޮ ޒާމެއް   ނަ ކުރުން   ނި މް އި  ގާ

ކުރުން :  4ޕޮލިސީ   މް އި އް ގާ މެ ޒާ އްތާލާނެ ނި އި ކުނި ނަ ގަ އް ތެ ވާ ގޮ ގެން ށީ ކަ  އެ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުމަށް )މެޝިނަރީޒްއާއި އެކު( ކުނިގޮނޑެއްނެތުން  •

 ގޭގޭގައި އުފެދޭ ކުނި ނައްތާލުމަށް ފީނަގައިގެން ހިދުމަތް ނުދެވުން  •

 ކުނިވާ ޒާތުގެ ތަކެތި އަޅަނެ ވަކި ސަރަހައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިނެތުން  •

 ކުނިގޮނޑުގައި ހުރި ދަގަނޑުގެ ަބވަތްތައް ނައްތާލެވޭނެގޮތެއް ނެތުން  •

 ސަރަހައްދު( ކުނި އެޅުމަށް ހާއްސަ ޑަސްިބން ެބހެއްޓިފައި ނެތުން ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި )އިޖުތިމާއީ  •

 އެކަށީގެންވާގިތެއްގައި ކުނި މެނެޖްކުރާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުން ލިބިފައިނެތުން    •
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 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން 4ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އާ ކުނިކޮށްޓެއް ގެ ހިދުމަތް ލިިބގެން ދިއުން   2022: 4.1ޓާގެޓް 

 ން   ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ޭބނުންކޮށްގެން ގޭގެއިން ކުނިއުކާލުމަށް ޕިކަޕެއްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނު 2022: 4.2ޓާގެޓް 

   ސަރަހައްދުތަކެއް ކަނޑައެޅި އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލެވުން   އުކާލެވޭނެ ކުނިވަޒާތުގެ ތަކެތި  ނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވަ 2022: 4.3ޓާގެޓް 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކުނިގޮނޑުގައި ހުރި ކުނިތައް ރަށުން ޭބރުކޮށް ކުނިގޮނޑު ސާފްކުރުން  2022: 4.4ޓާގެޓް 

 ކަނޑައެޅޭ ސަރަހައްދު ތަކެއްގައި ޑަސްބިންތައް ެބހެއްޓިގެން ދިއުން  ން ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރި 2023: 4.5ޓާގެޓް 

 އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ މައުލޫމާތު ލިިބފައިވާ ަބއެއްކަމުގައި ހެދުން ، ރައްތިނުންނަކީވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2023: 4.6ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ކުނި  : 4.1ސްޓްރެޓަޖީ  
 ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން 

 

 އެޅުންކުނިކޮށްޓެއް  :4.1.1ހަރަކާތް  

 

 މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް     ✓

އި އުފެދޭ  ގޭގަ: 4.2  ސްޓްރެޓަޖީ
ކުނި ނައްތާލެވެނެ ނިޒާމެއް  

 ގާއިމްކުރުން 

ދުން ، މުވައްޒަފުން ޕިކަޕެއް ހޯ: 4.2.1ހަރަކާތް  
 ހޯދުން 

 

  ކައުންސިލް     ✓
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ގޭގެއިން ފީނަގައިގެން ކުނިއުކާލެވޭނެ : 4.2.2ހަރަކާތް   
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

 

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ކުނިވަޒާތުގެ  : 4.3ސްޓްރެޓަޖީ  
ނައްތާލެވެނެ އިންތިޒާމް ތަކެތި 

 ހަމަޖެއްސުން 

 

ކުނިވަޒާތުގެ ތަކެތި އަޅާނެ ވަކި : 4.3.1ހަރަކާތް  
 ޅާ ތަންފީޒުކުރުން ސަރަޙައްދުތަކެއް ކަނޑައަ 

 

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ކުނިގޮނޑު   :4.4ސްޓްރެޓަޖީ  
ނިޒާމެއް ނެ ސާފުކުރެވޭ

  ގާއިމްކުރުން 

ކުނިގޮނޑުގައި ހުރި ނައްތާނުލެވޭ  : 4.4.1ހަރަކާތް  
 ކުނި ރަށުން ޭބރުކުރުން  

ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ   ކައުންސިލް  ✓   ✓
ފަރާތްތައް، ޕްރައިވެޓް 

 ސެކްޓަރ

ރަށުގެ އެކި  : 4.5ސްޓްރެޓަޖީ  
ސަރަހައްދުތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި 

 އެއްކުރެވެނެ ގޮތެއް

ރަށުގެ އެކިސަރަހައްދުތަކުގައި : 4.5.1ހަރަކާތް  
ތަފާތުވައްތަރުގެ ކުނި އެޅޭނެގޮތަށް ވަކިކޮށް ޑަސްިބން 

 ެބހެއްޓުން 

 އތމ ކޮމިޓީ ކައުންސިލް    ✓ 

ސްޓްރެޓަޖީ  
އެކަށީގެންވާގޮތުގައި :4.6

މަޢުލޫމާތު  ކުނިނައްތާލުމުގެ 
ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމް  

 ހަމަޖެއްސުން 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  : 4.6.1ހަރަކާތް  
 ހިންގުން  

 ސުކޫލް ކައުންސިލް    ✓ 
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ށް  5ޕޮލިސީ   ކޮ ތު މާ ރާ އް މަ ގުތަ އި މަ މާ ދު ހެ ގު ޓުން : މަ އް ހެ ލެ  ބެ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އެކަށީގެންވާގިތެއްގައި މަގުތައް ހެދިފައިނެތުން   •

 ދިޔަދޮވިތަކުން މަގުތަކަށް ދޫކުރާ ފެނުގެސަަބުބން މަގުމަތީ ފެންޮބޑުވުން  •
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 މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  5ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރަނގަޅުފެންވަރަކަށް މަގުތައް ހެދިފައިވުން   2024: 5.1ޓާގެޓް 

 ފެންހޮޅިތަކުން މަގުމަށްޗަށް ފެން ދޫނުކުރެވޭގޮތަށްހެދުން  ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މިހާރު ރަށުތެރޭގެ މަގުތަކަށް ދޫކުރެވޭގޮތަށްހުރި   2024: 5.2ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 މަގު ހެދުން :5.1ސްޓްރެޓަޖީ  

 

މަގުތައް ރަނގަޅުފެންވަރުގައި ހަދާ  :5.1.1ހަރަކާތް  
 ވެލިއަޅާ މަގުތައް އެއްވަރުކުރުން  

 

ޖަމްއިއްޔާ، ސަރުކާރު   ކައުނސިލް    ✓  
 މުއައްސަސާތައް  

ދިޔަދޮވިތަކުން  :5.2ސްޓްރެޓަޖީ  
މަގުމައްޗަށް އެޅޭ ފެން 

 ހުއްޓުވުން 

ދިޔަދޮވިތަކުން މަގުތަކަށް އެޅޭފެން :5.2.1ހަރަކާތް  
 ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ގަވައިދެއްހަދާ ތަންފީޒުކުރުން 

 

  ކައުނސިލް    ✓  

 

 

  



   އިދާރާ ކައުްނސިލްެގ ކުރިނބީ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ                       2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 

 

Page 29 of 181 

 

 kurinbee.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@kurinbee.gov.mv:އީމެއިލް 6520036 (960)+ފެކްސް:   6520036 (960)+ން: ފޯ

 

ޓުން   ، : ބަނދަރާއި 6ޕޮލިސީ   އް ހެ ލެ އި ބެ ދަ ންތަން ހަ ލް ފަދަ ތަ ނަ ޓާރމި އި ފެރީ މާ ލާ  ފާ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ބަނދަރުގައި ފެރީ ގިމަތައެއް ނެތުން  •

 ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި މައިޒާންފަދަ ތަންތަން ނެތުން   •
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 ފާލާމާއި ފެރީޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެއްޓުން  ،ބަނދަރާއި 6ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ވަނަ އަހު ނިމުމުގެ ކުރިން ބަނދަރުގައި ރަސްމީ ޖެޓީއެއް ހެދިފައިވުން 2023: 6.1ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ން ރަސްމީ : ަބނދަރ6.1ު
ޖެޓީއެއްގެ ހިދުމަތް 

 ލިިބގެންދިއުން  

 ބަނދަރުގައި ޖެޓީއެއް އެޅުން : 6.1.1ހަރަކާތް  

 

  ކައުންސިލް    ✓ 
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އްޓުން :  7ޕޮލިސީ   ހެ ލެ ނު ބެ ބުރުސްތާ  ޤަ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ގަުބރުސްތާނު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި ދަތިތަކެއްހުރުން  •

 ވަޅުކޮނުމަށް ބޭނުންވާ އާލަތްތައް  އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ނެތުން   •
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 ޤަުބރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން  7ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ގަުބރުސްތާނަކީ އަަބދުވެސް ނޮޅާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓިފައިވާ ތަނަކަށް ހެދުން  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2022: 7.1ޓާގެޓް 

 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ޤަުބރުސްތާން  :7.1ސްޓްރެޓަޖީ  
އްޓޭނެ ނިޒާމެއް  ސާފުކޮށް ބެލެހެ
 ގާއިމްކުރުން 

 

އެސްޓިމޭޓް އުސޫލުން ދޫކޮށްލައިގެން   :7.1.1ހަރަކާތް  
 ގަުބރުސްތާނު ސާފްކުރުން 

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ވަޅުކޮންނަ ސާމާނު ހޯދުން   :7.1.2ހަރަކާތް  
ޖަނާޒާގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް  ،  ވާ( ،ހޮޅި  ،)ސަތަރި

 ކައުންސިލުން ކުރުން

 

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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އްޓުން :  8ޕޮލިސީ   ހެ ލެ އް ބެ ތަ ތް ކި  މިސް

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 މިސްކިތު މަރާމާތަށް އެކަށީގެންވާ ަބޖެޓް ނުލިުބން  •

 ކުޑަމިސްކިތު ވަށާފާރު އަދި ފާހާނާ ނެތުން   •

 މިސްކިތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއްހުރުން   •

 މިސްކިތުގައި ވޯކްވޭ ހެދިފައިނެތުން  •

 މިސްކިތުގައި ކުލަ ާބވެ އާކުރެފައި ނެތުން   •

 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން މިސްކިތަށް އެރުމަށްޓަކައި ރޭމްޕެއް ނެތުން  •

 ފާކިން ޒޯނެއް ނެތުން   •

 

 



   އިދާރާ ކައުްނސިލްެގ ކުރިނބީ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ                       2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 

 

Page 34 of 181 

 

 kurinbee.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@kurinbee.gov.mv:އީމެއިލް 6520036 (960)+ފެކްސް:   6520036 (960)+ން: ފޯ

 

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން  8ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ރެވިފައި ވުން މަރާމާތުކު ތައްމިސްކިތްވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023 8.1ޓާގެޓް: 

 ހެދިފައިވުންވަށާފާރު/ ފަޙާނާ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކުޑަމިސްކިތުގައި  2022 : 8.2

 ން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މިސްކިތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ދަތިވުމެއްނެތި ލިޭބނެ ގޮތް ހެދު  8.3

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

މިސްކިތް   :8.1ސްޓްރެޓަޖީ  
 ވެނެ ގޮތްހެދުން މަރާމާތުކުރެ

 

 ވޯކްވ ހެދުން :  8.1.1ހަރަކާތް  

 

 ޖަމްއިއްޔާ    ކައުންސިލް     ✓ 

 ވީލްޗެއަރ އަށް )ރޭމްޕް ހެދުން(: 8.1.2ހަރަކާތް  

 

  ކައުންސިލް      ✓

 ތަނުބގައި ފަންކާ ހަރުކުރުން: 8.1.3ހަރަކާތް  
 

  ކައުންސިލް     ✓ 

 

 ންޑާ މުށި ަބދަލު ކުރުންފެ :8.1.4 ހަރަކާތް
  ކައުންސިލް    ✓  
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  ކައުންސިލް  ✓    މިސްކިތުގައި ކުލަލުން  :8.1.5 ހަރަކާތް

ކުޑަ މިސްކިތް   :8.2ސްޓްރެޓަޖީ  
އާާބތުރަ ފިލުވޭނެ އިންތިޒާމް  

 ހަމަޖެއްސުން  

 ވަށާ ފާރު ރާނާ، ފާހާނާ ހެދުން   :8.2.1ހަރަކާތް 
 

 މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް  ✓    ✓

 :8.3ސްޓްރެޓަޖީ  
އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި މިސްކިތް 
ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް  

  ގާއިމްކުރުން 

މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި  :8.3.1ހަރަކާތް 
 ހޯދުން 

 ޖަމްއިއްޔާ  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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އް  9ޕޮލިސީ   ތަ ގު ގެ މަ ށު އި ރަ އާ ރެ ށުތެ އްޓުން : ރަ ހެ ލެ ށް ބެ ކޮ ރު ހި ތާ ފު  ސާ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އއެކަސީގެންވާގޮތެއްގައި އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގައި ދަތިތަކެއްހުރުން   •

 ރަށުގެ އެކިއެކި ސަރަހައްދުތައް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ނުދިއުން   •

   އިންތިޒާމެއްނެތުން ސާފުކުރެވެނެ ސަރަހައްދު  ކުޅޭ ކުޅިވަރު •
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 ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 9ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

  ފައި ވުން ސާފުކޮށްބެލެހެއްޓި ތައް ހަޑިނުވެ ރަށުގެ އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު  :: 9.1ޓާގެޓް 

  ކުރިނީބއަކީ އަަބދުވެސް ސާފުތާހިރު ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ޭބއްވުން  : 9.2ޓާގެޓް 

  

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ރަށުގެ  :9.1ސްޓްރެޓަޖީ  
އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު  
ނިޒާމެއް ސާފުކޮށްބެލެހެއްޓޭނެ  

 ގާއިމްކުރުން 

 

އެސްޓިމޭޓް އުސޫލުން ނުވަތަ  : 9.1.1ހަރަކާތް  
ނެ މަގު ކުނިކެހާރަށުގެ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން 
 އުސޫލެއް ގާއިމްކޮށް ތަންފީޒްކުރުން 

 

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ރަށުގެ އެކި   :9.2  ސްޓްރެޓަޖީ
ސަރަހައްދުތައް ސާފުކުރުމުގެ  

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

 އތމ ކޮމިޓީ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ސާފުކުރުން   މޫދު: 9.2.1ހަރަކާތް  

 ޖަމްއިއްޔާ 

 ސަރުކާރު މުއައްސަސާތައް 
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 ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުން : 9.2.2ހަރަކާތް   

 

 އތމ ކޮމިޓީ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 ޖަމްއިއްޔާ 

 މުއައްސަސާތައް ސަރުކާރު 
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އްޓުން :  10ޕޮލިސީ   ހެ ލެ އްލާ ބެ ދި ގު އި މަ މާ ދު ގު ހެ  މަ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ދިއްލާ އަލިނުކުރެވުން  •

 ބަނދަރު ލައިޓްތައް އަނދާފައި ހުރުން  •
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 މަގު ހެދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން  10ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

  ކުރިނީބގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަކީ އެކަށީގެންވާވަރަށް މަގުމަތީ ަބއްތިޖަހާ އަލިކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން : 10.1ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ރަށުގެ   :10.1ސްޓްރެޓަޖީ  
އެކިސަރަހައްދުތައް ދިއްލާ 

ވެނެ އިންތިޒާމް އަލިކުރެ
 ހަމަޖެއްސުން 

 

 މަގުަބއްތި އިތުރުކުރުން : 10.1.1ހަރަކާތް  

 

  ކައުންސިލް ✓   ✓ ✓

 ބަދަލުކުރުން ަބނދަރު ލައިޓު : 10.1.2ހަރަކާތް  

 

  ކައުންސިލް     ✓
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 އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުން 
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 ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު/ ޚުލާސާ:  

 

  އަދި .  ވަރުވެފައެވެ  ނުކުރެވޭ  ބެނުން   ހަލާކުވެ  ާބވެ  ވަނީ  މަރުކަޒު  އިޖުތިމާއީ  އިމާރާތްކޮށްފާހުރި  ޙިދުމަތްދޭން  ރައްޔިތުންނަށް 
 ވުމުގެމުނިފޫހިފިލު .  ކުރަމެވެ  ފާހަގަ  ނުވާކަން  ހަމަޖެހިފައި  އިންތިޒާމެއް  ބެލެހެއްޓޭނެ  ސަރަހައްދުތައް  ކުޅިވަރުކުޅޭނެ  ހުރުމުން  ދަތިކަން  ފައިސާގެ
 ހެދިފައެއް  ލައިްބރަރީއެއް  ބޭނުންކުރާނެ  ރައްޔިތުން  އާންމު.  ވެއެވެގެންދެ  ކުރިއަށް  ރަށުފެންވަރުގައި  ކުޅިވަރުތައް  އެކިއެކި  ތަފާތު  ދާއިރާއިން
 .ނުވެއެވެ

 ފާހަގަ  ނެތްކަން  ޕޮލިސްޑެސްކެއް   އޭގެތެރޭގައި  ހުރެއެވެ  ދަތިތައް  ތަފާތު  ކުރަން   މަސައްކަތް  އަމަލީ  ހުއްޓުވުމަށްޓަކާ  ގެވެށިއަނިޔާ
 ފާހަގަ   ނުކުރެވޭކަން  މަސައްކަތް  އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި  އެހީތެރިކަންފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މީހުންނަށް  އުމުރުންދުވަސްވީ  ކުޑަކުދިންނާއި.ކުރަމެވެ
  ރޫޙު   އިޖުތިމާއީ .  ގެންދެއެވެ  ކުރިއަށް  ކަންކަން   ކަށުކަމާކެމީގެ  މަދުނަމަވެސް  މީހުން  ތަމްރީނުވެފައިވާ  ކުރުމަށް  ކަންކަން  ޖަނާޒާގެ.  ކުރަމެވެ

 .ގެންދެވެއެވެ ކުރިއަށް ކރަށުފެންވަރުގައި  ތައްހަރަކާތް ތަފާތު އާލާކުރުމަށް
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ކާއި 11ޕޮލިސީ   ތަ ޒު ކަ ރު މާޢީ މަ ތި ޖް ށް    ، : އި ކޮ މު އި މަށް ދޭނެ ތަންތަން ޤާ ދު ގެ ޚި މު ކަ ރި ކާތެ އް ޢީ ރަ މާ ތި ޖް އި
އްޓުން  ހެ ލެ  ބެ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 އިޖުތިމާއީ ހިދުމަތްދޭތަންތަން އާާބތުރަ ފިލުވަން ޖެހިފައިވުން  

 އީ ސެންޓަރުގެ ޙިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވުން •

 އައުޓްޑީ ޖިމް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ހިދުމަތް ނުލިުބން  •
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 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަށް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ،އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި 11  ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

   މަރުކަޒަކީ މަރާމާތުކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަނަކަށް ހެދުން އިޖުތިމާއީ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023: 11.1ޓާގެޓް 

 އަލުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  އީސެންޓަރުގެ ޙިދުމަށް ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023: 11.2ޓާގެޓް 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އައުޓްޑޯ ޖިމް އެއްގެ ހިދުމަތް ލިުބން  2023: 11.3ޓާގެޓް 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22
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26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

އިޖުތިމާއީ  :11.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ނެ މަރުކަޒުގެ އާާބތުރަ ފިލުވޭ
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 

 
 
 
 
 
 

އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ ޓިނު  :11.1.1ހަރަކާތް  
 ބަދަލުކުރުން 

  ކައުންސިލް    ✓ 

  ކައުންސިލް    ✓  ސީލިންގު ކުރުން  :11.1.2ހަރަކާތް  

  ކައުންސިލް   ✓   މުށިޖެހުން  :11.1.3ހަރަކާތް  

އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުގައި ގުދަނެއް   :11.1.4ހަރަކާތް  
 ހެދުން 

   ކައުންސިލް  ✓ ✓  



   އިދާރާ ކައުްނސިލްެގ ކުރިނބީ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ  2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 
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 :11.2ސްޓްރެޓަޖީ  
އީސެންޓަރުގެ ޙިދުމަށް 

ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ލިޭބނެ  
 ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން 

 

އީސެންޓަރުގެ ޙިދުމަށް : 11.2.1ހަރަކާތް  
، ތަފާތު އެކިއެކި ކޯސްތައް  ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ

 ހިންގޭނެގޮތަށް ތަން ޭބނުން ކުރެވޭނެގޮތް ހެދުން  

 ✓ ✓ ✓ ✓   

ޭބރުތެރޭގައި  :11.3ސްޓްރެޓަޖީ  
ކަސްރަތުކުރެވޭނެ 

 ނިޒާމެއްގާއިމްކުރުން 

 

 ހެދުން އައުޓްޑޯ ޖިމެއް : 11.3.1ހަރަކާތް  

 

 މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް     ✓

 

 

 



   އިދާރާ ކައުްނސިލްެގ ކުރިނބީ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ                       2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 
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އްޓުން 12ޕޮލިސީ   ހެ ލެ ތަށް ބެ ކު އި ޕާ ކާ ތަ ން އި ބި ކާ ތަ މު ދަނޑު ޅޭ ޢާން ވަރު ކު ޅި  : ކު

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ކުޅިވަރު ކުޅޭ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ނެތުން   •

 އެކަށީގެންވާ ނެޓްޯބޅަ ކޯޓެއްނެތުން  •

 ހޭންޑްޯބލް ކޯޓޭއް ނެތުން  •

 ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ނެތުން  •

 ރަށުގައި ހުރި ހުސްބިންތަކުގައި ފިނި މައިޒާންނެތުން   •

 



   އިދާރާ ކައުްނސިލްެގ ކުރިނބީ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ                       2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 
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 ކުޅިވަރު ކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތަށް ބެލެހެއްޓުން  12  ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

   ކުޅޭ ސަރަހައްދުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ތަނެއްކަމުގައި ހެދުން ކުޅިވަރުވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022: 12.1ޓާގެޓް 

 ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭނެ ކޯޓުތައް ހެދިފައިވުން   2024: 12.2ޓާގެޓް 

 އްގެ ހިދުމަތް ލިިބގެންދިއުން  ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022 :12.3ޓާގެޓް 

 ތަކުގައި މައިޒާންތައް ހެދާ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ލިިބގެން ދިއުން  ރަށުގައި ހުރި ހުސްިބން ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2026: 12.4ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ކުޅިވަރު  :  12.1ސްޓްރެޓަޖީ  
އެރީނާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ  

 ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން 

ކުޅިވަރު އެރީނާ އެއްކޮށް ސާފުކޮށް : 12.1.1ހަރަކާތް  
 ބެލެހެއްޓުމަށް މުވައްޒަފުން ނެގުން 

 

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

        

ކުޅިވަރު  : 12.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ކުޅޭނެ ސަރަހައްދު ތައް  

 ހެދުންނެޓްޯބޅަ ކޯޓު : 12.2.1ހަރަކާތް  

 ހެދުން  ހޭންޑްޯބލް ކޯޓެއް  : 12.2.2ހަރަކާތް  

 ކައުންސިލް     ✓

 މިނިސްޓްރީ

 



   އިދާރާ ކައުްނސިލްެގ ކުރިނބީ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ  2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 
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ތަރައްގީކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް 
 ގާއިމްކުރުން 

 

 

ކުޑަކުދިންގެ  : 12.3ސްޓްރެޓަޖީ  
މުނިފޫހި ފިލުވޭނެ އިންތިޒާމް 

 ހަމަޖެހިގެންދިއުން  

  ކައުންސިލް    ✓ ✓ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުހެދުން : 12.3.1ހަރަކާތް  

ރަށުގައި  : 12.4ސްޓްރެޓަޖީ  
އް ހުރި ހުސްބިން ތަ

 ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހެދުން  

ރަށުގައި ހުރި ހުސްބިން ތަކުގައި  : 12.4.1ހަރަކާތް  
 މައިޒާންތައް ހެދުން ފިނި 

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ 

 



   އިދާރާ ކައުްނސިލްެގ ކުރިނބީ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ                       2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 
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ދިނުން 13ޕޮލިސީ   ކޮށް ރު އް ފޯ ތަ ތް މަ ދު ހޭ ޚި ބެ މާ ވު ލު ފި ހި ފޫ ނި  : މު

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި އިންޓަރނެޓްގެ ހިދުމަތް ނުލިުބން  •

 ރަށުގެ ވައިފައިނެޓްވޯކަށް މައްސަލަ ދިމާވެ ހިދުމަތްހުއްޓިފައިވުން   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   އިދާރާ ކައުްނސިލްެގ ކުރިނބީ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ                       2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 
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 މުނިފޫހިފިލުވުމާެބހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން  13  ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

  ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެކަށީގެންވާގޮތަށް އަގުހެޔޮކޮށް އިންޓަރނެޓްގެ ހިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ލިިބގެންދިއުން  2022: 13.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

:  13.1ސްޓްރެޓަޖީ  
އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް  
ފޯރުކޮށްނެވޭނެ ނިޒާމެއް  

 ގާއިމްކުރުން 

 

މުޅިރަށަށް އިންޓަރނެޓްގެ  : 13.1.1ހަރަކާތް  
ނުމަށް މިހާރުވެސް ޭބނުންކުރާ ވައިފައި ހިދުމަތްދި

ނެޓްވޯކު އިތުރަށް އަޕްގްރޭޑްކޮށް ފަސޭހައިން ހިދުމަތް  
  ލިބޭނެގޮތް ހެދުން

 

ކުރިނީބ      ✓
 ކައުންސިލް

 ޓެލްނެޓް  

ރަށުގައި ފައަިބރ ކޭަބލް އެޅުމަށް : 13.1.2ހަރަކާތް  
ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަ ދައްކާ ފައިަބރ ކޭަބލް 

 އެޅުން 

 

ކުރިނީބ     ✓ 
 ކައުންސިލް

 ޓެލްނެޓް  
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ގުން :  14ޕޮލިސީ   ން ރަރީ ހި ބް އި ގެ ލަ ށު  ރަ

 ހާލަތު މިހާރުގެ  

 

 ރަށުގައި ލައިްބރަރީއެއްގެ ހިދުމަތް ނުލިުބން   •

 މައިޒާންތަކުގައި ފޮތްހަރު ނެތުން   •
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 ރަށުގެ ލައިްބރަރީ ހިންގުން  14  ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 ރައްޔިތުންނަށް ލައިްބރަރީއެއްގެ ހިދުމަތް ލިިބގެންދިއުން ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2024: 14.1ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

:  14.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ލިޭބނެ  ލައިްބރަރީއެއްގެ ހިދުމަތް 
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 

 

އާންމު  އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުގައި  :14.1.1ހަރަކާތް  
ލައިްބރަރީއެއް ރައްޔިތުންނަށް ޭބނުންކުރެވޭގޮތަށް 

 ހެދުން 

 

ކުރިނީބ    ✓  
 ކައުންސިލް

 

ކުގައި އަދި އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދުތަ :14.1.2ހަރަކާތް  
 މައިޒާން ތަކުގައި ރީޑިން ކޯނަރ )ފޮތް ހަރު( ހެދުން  

 

 ޖަމްއިއްޔާ  ކުރިީބ ކައުންސިލް   ✓   
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ޓުވާ :  15ޕޮލިސީ   އް އް ހު ތަ ޔާ އި ހިނގާ އަނި ގަ ރޭ ތެ ކަން    ، ގޭ ރި ހީތެ ޔަތްދީ އެ މާ ށް ޙި ކަ ތަ ތް ރާ ފަ ބޭ ޔާ ލި އަނި
ދިނުން  ށް ކޮ ރު  ފޯ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އަނިޔާ ލިޭބފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރެވެނެ ގޮތެއްނެތުން   •

 އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ގެވެށިއަނިޔާ އާއި ެބހޭ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުން  •

 ގެވެށިއަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯކަލްޕޮއިންޓެއް ނެތުން   •
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 އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  ،ހުއްޓުވާގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް  15  ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 ކުރިނީބގައި ގެވެށިއަނިޔާ ލިޭބފަރަތްތަކަށް ދާއިމީގޮތެއްގައި  ހިމާޔަތްލިިބގެންދިއުން  : 15.1ޓާގެޓް 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގެވެށިއަނިޔާ ލިޭބފަރާތްތައް ދެނެގަނެ ފަރުވާދިނުން  2023: 15.2ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ކުރާފަރާތް ތަންފީޒު  
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ގެވެށި  : 15.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ނެ ނިޒާމެއް އަނިޔާ ހުއްޓުވޭ
 ގާއިމްކުރުން 

 

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް  :15.1.1ހަރަކާތް  
 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  

 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

ކުރިނީބ 
 ކައުންސިލް 

 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  
 ސަރވިސް 

 

ގެވެށިއަނިޔާ  : 15.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ލިޭބފަރާތްތައް ދެނެގަނެވޭނެ  

 ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން

 

ލިބޭފަރާތްތަކަށް  ގެވެށި އަނިޔާ : 15.2.1ހަރަކާތް  
 ފަރުވާދިނުމަށް ކައުންސެލިން ދިނުން

 

 

  ކައުންސިލް  ✓ ✓  ✓ 
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ގެވެށި އަނިޔާ ލިޭބފަރާތްތައް   :15.2.2ހަރަކާތް  
 ،ދެނެގަތުމަށް ފޯކަލްޕޮއިންޓެއް ހަމަޖައްސައި

ތަމްރީނުކޮށް ތަފާސް ހިސާުބ އަދާހަމަކުރެވޭނެގޮތް 
 ހެދުން 

✓ 
✓ ✓ 

ކުރިނީބ  ✓ ✓
 ކައުންސިލް 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  
 ސަރވިސް 

ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ  
 އިދާރާތައް
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އަށް  16ޕޮލިސީ   ހީ އި ޚާއްޞަ އެ ންނަށާ ހު ވީ މީ ވަސް މުރުން ދު އި ޢު ނާ ން ޑަ ކުދި ވެދީ  : ކު ރި ތެ ހީ ށް އެ ނަ ން ވާ މީހު ނުން ބޭ
ކުރުން  މް އި މް ޤާ ޒާ ޓާނެ ނި އް ހަ ލަ  އެ މީހުން ބަ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ވޭނެ ނިޒާމެއް  ގާއިމްވެފައި  އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެ މީހުންނަށް ޭބނުންވާ ޚާއްސައެހީއަށް މީހުންނަށާއި ދުވަސްވީ އުމުރުން •
 ނެތުން 

 އް އެކުލެވިފައި ނެތުން  ދަފްތަރެއުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ   •

 އިދާރާތަކުގައި އުމުރުންދުވަސްވީ މީހުންނަށް ހާއްސަކުރެވިގެން ރޭމްޕް ހެދިފައި ނެތުން  •
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 ޤާއިމްކުރުން ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެ މީހުން ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް 16  ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ނަށް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2022: 16.1ޓާގެޓް 

 ކުޑަކުދިންނަކީ ހުރިހާގޮތަކުންވެސް އަޅާލާ އޯގާތެރި ަބއެއްކަމުގައި ހެދުން : 16.2ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

އުމުރުން    :16.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި 

ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ 
މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން  

މުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ފޯރުކޮށްދިނު
 ކުރުން

 

 

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި  :16.1.1ހަރަކާތް  
 ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި  :16.1.2ހަރަކާތް  
ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ދެނެގަތުމަށް  
 ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލާ އަދާހަމަކުރެވޭނެގޮތްހެދުން  

 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 

ގެ  ކުޑަކުދިން :16.2ސްޓްރެޓަޖީ  
 އަގުވަޒަން ކުރުން

ކުލަގަދަކޮށް  ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް  :16.2.1ހަރަކާތް  
 ފާހަގަ ކުރުން

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް
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ހިތާނަކުރާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް  :16.2.2ހަރަކާތް   
 ޚިތާނީ ހަދިޔާ ދިނުން

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް
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ޒާމް  17ޕޮލިސީ   ވޭނެ ނި އް ކުރޭ ތަ ގެ ކަން މީ ކެ މާ ކަ ށު ކުރުން : ކަ މު އި  ޤާ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރާމީހުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ނެތުން   •

 

 



   އިދާރާ ކައުްނސިލްެގ ކުރިނބީ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ                       2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 
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 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރޭވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން 17ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށ ފޯރުކޮށް ދިނުން ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްޖަމާއަތްތެރިކަމުގެ  ހަރު ނިމުމުގެ ކުރިންވަނަ އަ 2023  :17.1ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

:  17.1ސްޓްރެޓަޖީ  
 ނެތައް ކުރެވޭކަށުކަމާކެމީގެ ކަން

  ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން

 ޖަމާއަތްތެރިން ތަމްރީނުކުރުން :17.1.1ހަރަކާތް  

 

 ކައުންސިލް  އތމ ކޮމިޓީ    ✓ 
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ކުރުން 18ޕޮލިސީ   ލާ ޙު އާ މާޢީ ރޫ ތި ޖް  : އި

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 ނަމަވެސް ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރޭކުޑައީދު އަދި ޮބޑުއީދު ފާހަގަ ކުރަމުންދޭ  •

ރަށުގައި އެކިއެކި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކުރިނަމަވެސް ފައިސާގެ ދަތިކަންހުރުމާއެކު އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ފާހަގަ  •
 ވޭކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ

 ޯބޅަމުާބރާތާއި ފުޓުސަލް މުާބރާތް ޭބއްވޭފުޓު •

 ހޭންޑްޯބލް މުާބރާތް ބއްވެމުން ނުދިއުން •

 ވޮލީ މުާބރާތް ޭބއްވޭ  •

 އިޖުތިމާއީ ރޫހު އާލާކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ނުދޭ •
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 އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން 18ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

   އި ދިރުާވ އާލާކުރުންހިްނަގފުރިހަމަ ޮގތެއްަގއި  އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތްތައް :18.1ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

އިޖުތިމާއީ  :18.1ސްޓްރެޓަޖީ  
 ހަރަކާތްތައް ހިންގުން  

 

ކުޑަ އީދު އަދި  ޮބޑު ޢީދު  :18.1.1ހަރަކާތް  
 ފާހަގަކުރުން

 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް 

 ޖަމްއިއްޔާ 

 އެކި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކުރުން  :18.1.2ހަރަކާތް  

 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް 

 ޖަމްއިއްޔާ 

 ފުޓްޯބޅަ މުާބރާތް މުާބރާތް  :18.1.3ހަރަކާތް  

 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 

   ވޮލީ މުާބރާތް ފާހަގަކުރުން: 18.1.4ހަރަކާތް  

 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 



   އިދާރާ ކައުްނސިލްެގ ކުރިނބީ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ  2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 
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ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޭބއްވުން  ކަނބަލުންގެ މުާބރަތް: 18.1.5ހަރަކާތް  
 ކައުންސިލް
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ެވއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ޤާނޫނީ ޙުކޫމަތު ދެމެހެއްޓުން އަމާން    
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 ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު/ ޚުލާސާ:  

 

އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައިނުެބލޭ ނަމަވެސް އިންސާނީ  
ޤާނޫނާ   ވަސީލަތްތައް ހުރި މިންވަރަކުން ބެލެހެއްޓޭ ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާރެސްޓޯރަންޓް ތަކާއި ގެސްޓޤހައުސްތައް އަދި މާރުކޭޓް ތަކުގެ ކަންކަން

ގު ހަރަކާތްތައް ވައިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ހުރޭތޯ ބެލުމަށް ފުލުހުންގެ ހިދުމަތްނުލިޭބތީ އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތަށް ބެލެމުން ނުދޭ އަދި ގޭންޤަ
ންގެ ހިދުމަތް ލިިބގެން  އެއްވެސް ވަރަކަށް މިވަގުތު މިރަށުގައި ނެތްކަން ފާހަކަ ކުރަމެވެ. ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓާކައި ފުލުހު

 ނުދޭ 
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ޗިއްސާއި :  19ޕޮލިސީ   އް ލީ އެ ނު ޖީ ން ތިން    ، އި މަ ގެ ތު ވާ ގޮ ގޮތް އް ކަން ޤާނޫނާ އެ ގެ ކަން މު ވު އް ހި ދު ޗެ އް ލާ އެ ނު ންޖިނު އި
ޓުން    އް ހެ ލެ ށް ބެ ކޮ މް ޒާ ތި  އިން

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ވާލެވިފައި ނުވޭރަށުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލަ •

 ހަމަޖެހިފައި ނުވޭ  އިންތިޒާމް ނެގުމުގެ ލައިސެންސް ކަނޑުގެ އެއްގަމާއި ތިބެގެން ރަށުގައި •

 ހިފައި ނުވޭ ހަމަޖެ އިންތިޒާމް ހެއްދުމުގެ ރޯޑުވާދިނަސް ރަށުން •
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 އިންޖިނުނުލާ އެއްޗެހި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން    ،އިންޖީނުލީ އެއްޗިއްސާއި 19ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

  ދުއްވޭ އުޅަނދުތަކެއްކަމުގައި ހެދުން. ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންކަކީ ތައުޅަނދުރަށުގައި ދުއްވާ  އިން ފެށިގެން 2022 :19.1ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ރަށުގައި  : 19.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ދުއްވާ އެއްޗެހި ބެލެހެއްޓޭނެ  

 ނިޒާމެއްގާއިމްކުރުން 

 

ރަށުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ   :19.1.1ހަރަކާތް  
 ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން 

 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް 

 

ރަށުގައި ތިެބގެން އެއްގަމާއި  :19.1.2ހަރަކާތް  
 ހަމަޖައްސައި ދިނުންލައިސެންސް ނެގޭނެ އިންތިޒާމް 

 

ކުރިނީބ     ✓ 
 ކައުންސިލް

 ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

 އަތޮޅުކައުންސިލް 

ރަށުން ރޯޑުވާދިނަސް ހެއްދުމުގެ  :19.1.3ހަރަކާތް  
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ  :19.1.4ހަރަކާތް   
ގާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  
 ސަރވިސް 
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އި ގެސްޓް  20ޕޮލިސީ   ކާ ތަ ފޭ އި ކެ ކާ ތަ ޓު ން ޓޯރަ އި ރެސް ކާ ތަ އި ހޮޓާ ކާ ތަ ރަ ހާ ކުގެ  : ފި ތަ ޓު ކޭ ރު ންމު މާ އި ޢާ ކާ ތަ ހައުސް
ޓުން    އް ހެ ލެ ކޮށް ބެ މް ޒާ ތި ން ތިން އި ގެ މަ ތު ވާ ގޮ ގޮތް އް އި އެ ނާ ނޫ ކަން ޤާ  ކަން

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 

 ވުން ނަމަވެސް އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތަށް އެކަން ނުކުރެވޭ ހޮޓާ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތައް މޮނީޓަރ ކުރެ •

 ކުރެވެމުން ނުދޭ މޮނީޓަރ  ގަވައިދުން ފިހާރަ ތަކާއި ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން •

 ނުހިންގޭ    ޕްރޮގުރާމްތައް ކުރުމުގެ ހޭލުންތެރިޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް  •

 ރެވޭ ހުއްދަދޫކު މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާއި ކުރުމަށް ވިޔަފާރި •
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ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ  20ޕޮލިސީ 
 ބެލެހެއްޓުން   

 ޓާގެޓްތައް:

  ނަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހިންގޭ ތަންތަންކަމުގައި ހެދުންފަދަ ތަންތަ ކެފޭ /ރެސްޓޯރަންޓް އިން ފެށިގެން 2022 :20.1ޓާގެޓް 

  ނަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހިންގޭ ތަންތަންކަމުގައި ހެދުންތަންތަފިހާރަ ތަކާއި ވިޔަފާރި ކުރާ  އިން ފެށިގެން 2022: 20.2ޓާގެޓް 

 އަހުލުވެރި ަބއެއްކަމުގައި ހެދުން ގޮތުންޙިދުމަތްދޭ ތަންތަނާެބހޭ އާންމު ކީރައްޔިތުންނަރަށުގެ : 20.3ޓާގެޓް 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

   :20.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ފަދަ ތަންތައް  ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓް
މުގެ ނިޒާމެއް މޮނީޓަރ ކުރު
 ޤާއިމްކުރުން

 

ހޮޓާ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ  :20.1.1ހަރަކާތް  
ތަންތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް، 

 ޒިޔާރަތްކޮށް ަބލާ ޗެކްކުރުން 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

ކުރިނީބ 
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 

   :20.2ސްޓްރެޓަޖީ  

ފިހާރަ ތަކާއި ވިޔަފާރި ކުރާ  
 ތަންތަން މޮނީޓަރ ކުރުން 

 :  20.2.1ހަރަކާތް  

ފިހާރަތަކަށްގޮސް ވިއްކާތަކެތީގެ މުއްދަތުހަމަވާ 
 ތާރީހްތައް ެބލާ ޗެކްކުރުން 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

ކުރިނީބ 
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ
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ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ޤާނޫނާއި  : 20.2.2ހަރަކާތް  
 މަތިން ހުއްދަދޫކުރުންއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

ކުރިނީބ 
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 

   :20.3ސްޓްރެޓަޖީ  

ޙިދުމަތްދޭ  އާންމުރައްޔިތުން 
 ގާނޫނުނަށް  ތަންތަނާެބހޭ

 އަހުލުވެރިކުރުވުން 

ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމްތައް  : 20.3.1ހަރަކާތް  
 ހިންގުން 

 

✓  ✓  ✓  

ކުރިނީބ 
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ
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ކާއި :  21ޕޮލިސީ   ތަ ތް ކާ ރަ ގު ހަ ން ޓުވުން   ، ގޭ އް އް ހު ތަ ތް ކާ ރަ ވަރުދޭ ހަ ތް އް ހި ތަ ރު ކު ށި ފި ކަ ރު  ހަ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 

 

މަށް ތަފާތު އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ދިޔަނަމަވެސް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި ރައްޔިތަކު ިބނާކުރު •
 ޕްރޮގްރާމްތައް ގެންދިއުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރޭ 

 ގޭންގު ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވޭނެ ގޮތްއް ނެތުން   •
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 ހަރުކަށި ފިކުރުތައް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުން  ،ގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި 21ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 އަލުވެރި ަބއެއްކަމުގައި ހެދުންދީނީގޮތުން   ރައްޔިތުންނަކީ ފެށިގެން އިން 2023 :21.1ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ދީނީގޮތުން  :21.1ސްޓްރެޓަޖީ  
 ހޭލުންތެރި ރައްޔިތަކު ިބނާކުރުން 

 

ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ  :21.1.1ހަރަކާތް  
 ޕްރޮގުރާމް ހިންގުން

ކުރިނީބ  ✓ ✓  ✓ 
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ދީނީ ދަރުސް ދިނުން   :21.1.2ހަރަކާތް  
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 

އާންމު ރައްޔިތުންނަށް   :21.1.3ހަރަކާތް  
 ފެންނަތަންތާ ދީނީ ޝިއާރުތައް ހަރުކުރުން 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ 
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ
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ކަން  :  22ޕޮލިސީ   ން މާ ން އަ ގެ އަމަ ށު އްޓުން ރަ ހެ ގެ  ނެ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 

 ރަށުގައި ޕޮލިހުންގެ ހިދުމަތް ލިެބން ނެތުން   •

 ަބނދަރުސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްވެފައި ނެތުން  •

 ރަށުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއް ނުވަތަ އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދެއްގައި ކެމެރާ ހަރުކުރެވިފައި ނެތުން  •
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 ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން  22ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ވެއްޓެއް ގާއިމްވެފައިވާ ރަށެއްކަމުގައިހެދުން އަމާން  ކުށްމަދު ކުރިނީބ އަކީއިން ފެށިގެން  2022 :22.1ޓާގެޓް 

 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

:  22.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ޓެއް ިބނާކުރުމާއި  ވެއްކުށްމަދު

ރަށުގެ އަމަންއަމާންކަން 
ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް 

 ގާއިމްކުރުން  

 

ރަށުގައި ޕޮލިސް ޑެސްކެއް   :22.1.1ހަރަކާތް  
 ެބހެއްޓުން 

ކުރިނީބ      ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 މިނިސްޓްރީ

   :22.1.2ހަރަކާތް  

ބަނދަރު ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި 
 ަބނދަރުޑެސްކް ގާއިމްކުރުން 

ކުރިނީބ     ✓ 
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 

މަގުަބއްތީ ަބއްތިތަކުގައި  :22.1.3ހަރަކާތް  
ކެމެރާހަރުކުރުމަށް ފްލެންޗް ހަރުކޮށް، ރަށުތެރެ  

ޒަމާނީފެންވަރަށް މޮނީޓަރކޮށް ެބލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް  
 ގާއިމްކުރުން 

ކުރިނީބ     ✓ 
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ
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 ފެންަވރު ރަނަގޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު  
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 ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު/ ޚުލާސާ:  

އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުތެރޭގައި ޕްރީ ސުކޫލެއްގެ ޙިދުމަތް ލިެބމުންދޭ ނަމަވެސް ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް ޓީޗަރުން  
ޕްރީސުކޫލެއް ބޭނުންވޭ  ޮބޑެތި މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ ހުނަރު ދަސްކޮށްދެވެމުން ތަމްރީނުކުރަންޖެހޭ. އަދި އާ  

 އެވެ.ޭބންޑް އުފެއްދިފައެއް ނުވެ ،ސްކައުޓް ،ނުދޭ. ސުކޫލްގައި ޔުނީފޯމް ޮބޑީސް ގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ގައިޑް

 

 



   އިދާރާ ކައުްނސިލްެގ ކުރިނބީ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ                       2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 

 

Page 77 of 181 

 

 kurinbee.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@kurinbee.gov.mv:އީމެއިލް 6520036 (960)+ފެކްސް:   6520036 (960)+ން: ފޯ

 

ރީ :  23ޕޮލިސީ   ޅު ޕް ދިނުން   ރަނގަ ށް ކޮ ރު ތް ފޯ މަ ދު ގެ ޚި ލް ކޫ  ސް

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 ކުރިނީބގައި ހިންގަމުންދާ ޕްރީސުކޫލަކީ ކައުންސިލުގެ ެބލުމުގެ ދަށުން ގެއްލުމުގައި ހިންގަމުންދާ ސުކޫލެކެވެ. •

 ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޕްރީ ސުކޫލެއްގެ ހިދުމަތް ލިބެން ނެތުން   •

 ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ނެތުން  •

 ޕްރީ ސުކޫލް ޯބޑެއް އެކުލަވާލެވިފައި ނެތުން  •
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 ދިނުން ރަނގަޅު ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަށް ފޯރުކޮށް  23ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

  އިން ފެށިގެން ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޕްރީސްކޫލެއް ކަމުގައި ހެދުން  2022 :23.1ޓާގެޓް 

 

 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :  23.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ރަނގަޅުފެންވަރުގެ 
 ޕްރީސުކޫލެއްގެ ހިދުމަތްދިނުން 

 

ކުޑަކުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ ޕްރީ   :23.1.1ހަރަކާތް  
 ސްކޫލްއެއް އެޅުން 

ކުރިނީބ    ✓ ✓ 
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 މިނިސްޓްރީ 

ކުރިނީބ     ✓  ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކުރުން :23.1.2ހަރަކާތް  
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 އިންސްޓިޓިއުޓްތައް  

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޕްރީ ސްކޫލް ޯބޑެއް އެކުލަވާލުން :23.1.3ހަރަކާތް  
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 ބެލެނިވެރިން  
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 ކުރިނީބ ސްކޫލްއިން ހިންގާ : 23.1.4ހަރަކާތް  

PD ްޕްރޮގްރާމްގައި ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުނ
 ަބއިވެރިކުރުން

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 ކުރިނީބ ސުކޫލް 
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ރުން 24ޕޮލިސީ   ކު ތި ވަރު މަ ން މް އަދި ފަންނީ ފެ ލީ ޢު ގެ ތަ ހުން ޑެތި މީ  : ބޮ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ތަފާތު ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި  ޮބޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ރަށުފެންވަރުގައި ޕްރިޖިން  •
 ލެންގުއޭޖް ކޯސްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވިވާކަން ފަހަގަވޭ 
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 ޮބޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން 24ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ނަކީ ތަޢުލީމީ ގޮތުން ރަނގަޅު ަބއެއްކަމުގައި ހެދުންޮބޑެތިމީހުން: 24.1ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :24.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ޮބޑެތިމީހުންގެ ތަޢުލީމީފެންވަރު  

 ރަނގަޅުކުރުން 

 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓  ްބރިޖިން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  :24.1.1ހަރަކާތް  
 ކައުންސިލް 

 

އަރަިބ ަބހުގެ   ،ދިވެހި  ، އިނގިރޭސި :24.1.2ހަރަކާތް  
 ކޯސްތައް ހިންގުން

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ކައުންސިލް 

 އިންސްޓިޓިއުޓް ތައް 

ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ރަށުގައި  :24.1.3ހަރަކާތް  
ހުރެގެން ޑިޕްލަމާއަށް ކިޔެވޭނޭ ފުރުސަތުތައް ގާއިމް 

 ކޮށްދިނުން 

ކުރިނީބ    ✓  
 ކައުންސިލް 

 އިންސްޓިޓިއުޓް ތައް 

ޮބޑެތިމީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން : 24.1.4ހަރަކާތް  
 ތަޢުލީމީ މުާބރާތްތައް ޭބއްވުން 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ކައުންސިލް
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ދިނުނ  : 25ޕޮލިސީ   ކޮށް އް ދަސް ތަ ރު ނަ ގެ ހު މު ޅު އު ރި ށް ދި ނަ ވަރު ރި  ދަ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 

 މަސައްކަތުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯސްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ  •
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 ދަރިވަރުނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުނ  25ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 އިން ފެށިގެން ދަރިވަރުންނަކީ ފަންނީ ޤާިބލް މަސައްކަތްތެރި ަބއެއްކަމުގައި ހެދުން  2022 :25.1ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ފަންނީ  :25.1ސްޓްރެޓަޖީ  
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާތަކަށް 

އަހުލުވެރި ކުރުވާ ހުނަރުވެރި 
 ޖީލެއްިބނާކުރުން  

 

 

ކަރަންޓުގެ  ، ވަޑާންކުރުން :25.1.1ހަރަކާތް  
 ،ސިމެންތިޖެހުން ،ރޭނުން ،މަސައްކަތް

މަސްވެރިކަން އަދި ވެލްޑިން ކުރަން  ،ދަނޑުވެރިކަން
 ދަސްކޮއްދިނުން

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 ޖަމްއިއްޔާ  

ސްކޫލް ދައުރުގައި އޮފީސްތަކުގައި   :25.1.2ހަރަކާތް  
ތަމްރީންވުމުގެ ފުރަސަތު މަގުފަހި ކޮށްދިނުން )ވޯކް  

 އެކްސްޕީރިއަންސް(  

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 ކުރިނީބ ސުކޫލް 
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އިޑް 26ޕޮލިސީ   އުޓް   ، : ގަ ކަ ކޮށް   ، ސް ރި ވެ ދު މް ބޮޑީސް މެ ފޯ ނީ ދަ ޔު ޑް ފަ ން  ބޭ
ޤާއި  ޚްލާ އި އަ ގަ ދު ގެ މެ ވަރުން ރި ކާއި   ، ދަ ލޫ ށްދިނުން   ، ސު ކޮ ޕް ދަސް  ލީޑަރޝި

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

   ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ދަރިވަރުންގެ އަހުލާގު ރަނގަޅުކޮށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ޔުނީފޯމްޮބޑީ އުފެދިފައި ނެތުން
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 ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުން ،ސުލޫކާއި ،ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި ޭބންޑް ފަދަ ޔުނީފޯމް ޮބޑީސް މެދުވެރިކޮށް  ،ސްކައުޓް ، ގައިޑް 26ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ގެންދިއުން އުފެއްދި ސްޔުނީފޯމްޮބޑީގެ ނިޔަލަށް ކުރިނީބގައި  2026 :26.1ޓާގެޓް 

 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ތަޢުލީމީ : 26.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ދާއިރާއިން ދަރިވަރުންގެ އަހުލާގު 

ރަނގަޅުކޮށް ދިރިއުޅުމުގެ  
ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށް  

 ޔުނީފޯމްޮބޑީ އުފެއްދުން 

ކުރިނީބ      ✓ ސްކައުޓް އުފެއްދުން  :26.1.1ހަރަކާތް  
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 ކުރިނީބ ސުކޫލް 

 ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން  

ކުރިނީބ     ✓  ގާލްގައިޑް އުފެއްދުން  : 26.1.2ހަރަކާތް  
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 ކުރިނީބ ސުކޫލް 

 ގާލްގައިޑް އެސޯސިއޭޝަން  
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ގެ ހުނަރާއި :  27ޕޮލިސީ   މު ޅު އު ރި އިދިނުން   ، ދި ންނާ އުކޭޝަން އުނގަ ޑި ކް އެ ވި  ސި

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ނުގެންދެވުން 
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 ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާއިދިނުން  ،ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި 27ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ށް އަހުލުވެރި ަބއެއްކަމުގައި ހެދުން ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަނަ ގެ ނިޔަލަށ2026ް :27.1ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :  27.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން  
ކޮށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރު ތަޢާރަފް

ނެ ނިޒާމެއް  ދަސްކުރެވޭ
 ގާއިމްކުރުން 

ކަރަންޑުގެ   ، ވަޑާންކުރުން :27.1.1ހަރަކާތް  
 ،ސިމެންތިޖެހުން ،ރޭނުން ،މަސައްކަތް

މަސްވެރިކަން އަދި ވެލްޑިން ކުރަން  ،ދަނޑުވެރިކަން
 ދަސްކޮއްދިނުން

 

ކުރިނީބ  ✓   ✓ 
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 ކުރިނީބ ސުކޫލް 
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 ސިއްޙަތު ރަނަގޅު ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުން 
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 ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު/ ޚުލާސާ:  

ގަޑިއިރަށް ލިެބންހުރޭ. ނަމަވެސް ލެބޯޓްރީގެ ޙިދުމަތް    08އަސާސީ ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ތެރެއިން ސިއްޙީމަރުކަޒެއްގެ ހިދުމަތް   
ވައްޓަފާޅީގެސަަބުބން ދިމާވާ އެކިއެކި ބަލިތަކާެބހޭގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ރަށުން ލިެބން ނެއްކަން ފާހަގަ   ކުރެވޭ. ދިރިއުޅުމުގެ 

ެބހޭގޮތުން ތަފާތު އެކިއެކި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދޭ. މަދިރީގެ ސަަބ ުބން  ފޯރުކޮށްދޭ. ދުންފަތާއި އެނާރޖީ ޑްރިންކ އާއި 
ބަލިތަ އެކިއެކި  .  ދިމާވާ  ހިންގެމުންދޭ  ހަރަކާތްތައް  މަދުކުރުމަށް  މަދިރި  އަދި  ހިންގޭ  ޕްރޮގްރާމްތައް  ތަފާތު  ރައްކާތެރިކުރުމަށް  ކުން 

ކޮންޓްރޯ މަސްތުވާތަކެތި  އަދި  ކުރެވޭ  ފާހަގަ  ކަމަށް  ދިރިއުޅޭ  މިރަށުގައިވެސް  ފަރާތްތަކެއް  ެބލެވޭ  ޭބނުންކުރާކަމަށް  ލް  މަސްތުވާތަކެތި 
ތައް ދެނެގަނެ ޕޮލިހުންނާއި ގުޅިގެން ހަރަކާތްތައް ހިންގޭ. މިހާރުވެސް ދެޖިންސްގެ ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމުގައި ވަކިވަކިން ކުރުމަށްޓަކައި އެފަރާތް

 ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދެވޭ 
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ޙީ  :  28ޕޮލިސީ   އް ކެއަރ( އާއި ޞި ތް ލް މަރީ ހެ އި ރަ ވާ )ޕް ރު ޙީ ފަ އް ޅޭ އަސާސީ  އަސާސީ ޞި އި ގު މާ ކަ ރި ކާތެ އް ރަ
އް ދިނުން  ތްތަ މަ ދު  ޚި

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 

 ލިުބމުގައި ދަތިތަކެއްހުރުން އަސާސީ ސިއްހީފަރުވާ އާންމުރައްޔިތުންނަށް  •

 ރަށުން ޭބސް ލިުބމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުން  •

 ލެޯބޓްރީ އެއް ނެތުން  •
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 ޞިއްޙީ ފަރުވާ )ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ( އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން އަސާސީ  28ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ުބން  ލިއަސާސީ ސިއްހީފަރުވާ އާންމުރައްޔިތުންނަށް  ގެ ނިޔަލަށް 2026 :28.1ޓާގެޓް 

  ލިިބގެންދިއުން ލުއިފަސޭހަކޮށް ޭބސްއިން ފެށިގެން މެދުކެނޑުމެއްނެތި  2022: 28.2ޓާގެޓް 

 ނިޔަލަށް ލެޯބޓްރީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުން 2026: 28.3ޓާގެޓް 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 ފަރާތްތައް އެހެނިހެން  

 :  28.1ސްޓްރެޓަޖީ  

އަސާސީ ސިއްހީފަރުވާ  
އާންމުރައްޔިތުންނަށް  
 ކަށަވަރުކޮށްދިނުން  

 

ށް ހާލަތު ގޭގެޔަށް ޒިޔާރައްކޮ :28.1.1ހަރަކާތް  
 ދެނެގަނެ ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓްކުރުން

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 ސިއްހި މަރުކަޒު  

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ފަސްޓްއެއިޑް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން :28.1.2ހަރަކާތް  
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 ސިއްހީ މަރުކަޒު  

ޞިއްޙީ ހިދުމަތް ލިޭބގޮތް  : 28.1.3ހަރަކާތް  
 ގަޑިއިރަށް ބަދަލްކުރުނ16ް

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 މިނިސްޓްރީ 
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 :28.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ލުއިފަސޭހަކޮށް ޭބސްލިޭބނެ  

   މަގެއް ފައިހޮށްދިނުން 

 : 28.2.1ހަރަކާތް  
STO  ަކޮށް ވަކިސިއްހީ މަރުކަޒުތެރެއިން ޭބސްފިހާރ

 ވަކި އިމާރާތެއްގައި ހިދުމަތް ދޭންފެށުން  

ކުރިނީބ      ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 އެސްޓީއޯ

ތަފާތު : 28.3ސްޓްރެޓަޖީ  
ގޮތެއް ނެ އެކިއެކި ތަހުލީލު ކުރެވޭ

 ހަމަޖެއްސުން
 

ލެބޯޓުރީއެއްގެ ހިދުމަތް ރަށުން  : 28.3.1ހަރަކާތް  
 ލިޭބނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން  

ކުރިނީބ  ✓    
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 މިނިސްޓްރީ 
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ކުން  :  29ޕޮލިސީ   ތަ ތް ލަ ޙީ ހާ އް އެކި ޞި ކި ވާ އެ މާ ބުން ދި ބަ ޅީގެ ސަ ފާ ޓަ އް ގެ ވަ މު ޅު އު ރި ކުރުވާ ދި ރި ތެ ކާ އް ތުން ރަ ޔި އް ހެޔޮ   ، ރަ ޅަ ށިހެޔޮ   ، ދު އް    ، ހަ އެ ދީ ބާ އާ
އްދުން  ފެ  އު

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އް ގާއިމްވެފައި ނެތުން  ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަަބުބން ދިމާވާ ސިއްޙީ ހާލަތްތައް ދެނެގަނެވެނެ ނިޒާމެ •
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 އާާބދީއެއް އުފެއްދުން ،ހަށިހެޔޮ ،ދުޅަހެޔޮ ،ވައްޓަފާޅީގެ ސަަބުބން ދިމާވާ އެކިއެކި ޞިއްޙީ ހާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުވާދިރިއުޅުމުގެ  29ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

  ރަށަކަށް ހެދުންސިއްޙީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ވަނައަހަރުން ފެށިގެން މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ  2022 :29.1ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ދިރިއުޅުމުގެ  : 29.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ވައްޓަފާޅީގެ ސަަބުބން ދިމާވާ  
ނެ  ސިއްޙީ ހާލަތްތައް ދެނެގަނެވޭ

 ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން 

 

 

ދަފްތަރެއް   އެކިއެކި ބަލިމީހުންގެ :29.1.1ހަރަކާތް  
 އެކުލަވާލުން 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 ސިއްހީ މަރުކަޒު  

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކަސްރަތު ޕްރޮގުރާމް ހިންގުން :29.1.2ހަރަކާތް  
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 ސިއްހީ މަރުކަޒު  

މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ  :29.1.3ހަރަކާތް  
 ޕްރޮގުރާމް ހިންގުން

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 ސިއްހީ މަރުކަޒު  
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ކުރުން :  30ޕޮލިސީ     ދު ބަތް މަ ގެ ނިސް ން ހު ކުރާ މީ ން ރީ ކާނާ ބޭނު ޔާ އް ކް އަދި ތަ ން އި އެނަރޖީ ޑްރި ފަތާ ން  ދު

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 ރަށުގައި ގިނަވުން ދުންފަތާއި އެނާޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުންކުރާނިސްަބތް  •

 ދުންފަތުން ލިޭބ ގެއްލުންތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކާ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ނުދިއުން 
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 ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ނިސްަބތް މަދުކުރުން 30ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 މަދުކުރުންނިސްަބތް  ޭބނުންކުރާހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ލިއްަބއިދޭ  ކާނާ   :30.1ޓާގެޓް 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ދުންފަތާއި : 30.1ސްޓްރެޓަޖީ  
އެނާޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ  

ނިސްަބތް   ކާނާ ބޭނުންކުރާ
 ދަށްކުރުން 

 

ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި    : :30.1.1ހަރަކާތް  
 ިބލްޯބޑު ެބހެއްޓުން 

ކުރިނީބ     ✓ 
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 ސިއްހީ މަރުކަޒު 

 

ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގައި   :30.1.2ހަރަކާތް  
 މައުލޫމާތު ކަރުދާސް ތަތްކުރުން 

ކުރިނީބ  ✓  ✓  ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 

   :30.1.3ހަރަކާތް  

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 

ލު ނުކުރާ ގެ އިސްތިޢުމާދުންފަތު: 30.1.4ހަރަކާތް  
ފާހަގަކޮށް ހާއްސަ ހަދިޔާއެއް  މީހުން އުޅޭ ގޭިބސީތައް 

 ދިނުން  

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 
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މުއައްސަސާ ތަކުގެ މެދުގައި : 30.1.5ހަރަކާތް   
އެވޯޑް ލިބޭނެގޮތަށް އެނާރޖީޑްރިންކް އަދި ދުންފަތާ  

 ދުރުވުމުގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން  

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 ހުރިހާ މުއައްސަސާ ތައް 
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ދި  31ޕޮލިސީ   އި އަ އާ ޔާ ން ކަން ގު އި ޗި ގީ އާ ކުރުން : ޑެން ދު ން މަ ތުރު އް ފެ ތަ ލި ޑެތި ބަ ހެން ބޮ ނި ހެ  އެ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ތައް ކުރިއަށްދޭ މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމް •

 ނުހިންގޭ  ތައް ކުރިއަށްދޭ ނަމަވެސް ދާއިމީގޮތެއްގައިމަދިރި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމް  •

 ގެންވާ މިންވަރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ  ށީހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް އެކަ •

 



   އިދާރާ ކައުްނސިލްެގ ކުރިނބީ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ                       2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 
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 ޑެންގީ އާއި ޗިކުންގުންޔާ އަދި އެހެނިހެން ޮބޑެތިަބލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން  31ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

  ހިގެންދިޔުންމަދިރިން ޖެހޭބަލިތައް ކޮންޓްރޯލު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެ  ނިޔަލަށް 2026 :31.1ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

މަދިރި   : 31.1ސްޓްރެޓަޖީ  
 ންމަދުކުރު

މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމް   :31.1.1ހަރަކާތް  
 މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ކުރިއަށްގެންދިއުން  

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް  

މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ސާފުކޮށް   :31.1.2ހަރަކާތް  
 ނައްތާލުން 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 ހުރިހާ މުއައްސަސާ ތައް 

 އާންމު ރައްޔިތުން 

ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމް   :31.1.3ހަރަކާތް  
 ހިންގުން 

 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 ހެލްތު ޕޯސްޓް
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ގެ  :  32ޕޮލިސީ   ކެތީ ތަ ވާ ތު ކުރުން މަސް ރި ތެ ކާ އް ޢު ރަ މަ ތަ ޖު ން މު ކަލު އް ރަ  ނު

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 ނެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ގާއިމްވެފައި ނެތުން މަސްތުވާތަކެތި ކޮށްޓްރޯލް ކުރެވޭ  •

 މަސްތުވާތަކެތިން ސަލާމަތްވުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ނުދިއުން  •
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 މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުން  32 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 ސަލާމަތްވެފައިވާ މުޖުތަމަޢުއެއް ިބނާކުރުން މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ވަާބއިން އިން ފެށިގެން  2022 :32.1ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22
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26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ކުރާފަރާތް ތަންފީޒު  
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

މަސްތުވާ   :32.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ތަކެތީގެ ވަާބއިން މުޖުތަމައު  

 ސަލާމަތްކުރުން  

 

ކުރިނީބ     ✓ ✓ ޕޮލިސް ޑެސްކެއް ެބހެއްޓުން  :32.1.1ހަރަކާތް  
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 މިނިސްޓްރީ 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  
 ސަރވިސް 

ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް   :32.1.2ހަރަކާތް  
 ހިންގުން 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  
 ސަރވިސް 
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ވާ :  33ޕޮލިސީ   ގަނު ށަ ހު އަ ގެ ރޫ މު ޅު ވަރު ކު ޅި އި ކު ގަ ދު ގެ މެ ވާ ހިންގުން   ، ދެޖިންސު އް ރާ ތްތަ ރާ ބާ ކި މު  އެ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ ކުރުމަށް އަންހެން ފިރިހެން ވަކިވާގޮތަށް މުާބރާތްތައް ކުރިއަށް ދޭ  
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 އެކި މުާބރާތްތައް ރާވާ ހިންގުން ،ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫހު އަށަގަނުވާ 33ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ދެވިފައިވާ މުޖުތަމައުއެއް ިބނާކުރުންމިންތީގެ ހަމަކަން ކަށަވަރުކޮށް ކުޅުމުގައި  ކުޅިވަރު: 33.1ޓާގެޓް 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22
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23
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24

 

20
25
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26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

މިންތީގެ : 33.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ހަމަކަން ކަށަވަރުކޮށް ކުޅިވަރު 

ކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމް 
 ހަމަޖެއްސުން 

 

ދެ ޖިންސުގެ މެދުގައި ފުރުސަތު    :33.1.1ހަރަކާތް  
 އޮންނާނެގޮތަށް ކުޅިވަރުތައް ކުޅުން 

 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 ޖަމްއިއްޔާ  

އޮފީސްތަކުގެ މުާބރާތް ކުރިއަށް  :33.1.2ހަރަކާތް  
 ގެންދިއުން 

 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 ޖަމްއިއްޔާ  
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 އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުުވމާއި ަވޒީފާ އިތުރުކުރުން  
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 ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު/ ޚުލާސާ:  

ކުރުމަށްޓަކައި ކުދި އުޅަނދުތަކާއި މިރަށަކީ މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ހުރި ރަށެއް ނޫނެވެ ނަމަވެސް ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން 
ގެ  ޑިންގިތަކުގައި ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމާއި ވަދު މަސްވެރިކަން ކުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަށުގެ ަބއެއް ފަރާތްތަކުން އެހެން ރައްރަށު

 އުޅަނދުތަކުގައި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

ކުރުމަށްޓަކައި ދަނޑުިބން ދޫކުރެވިފައިވާއިރު ތަފާތު އެކިވައްތަރުގެ މުޑުވަށްތައް މިރަށުގައި ހައްދަމުންދޭ އެހެންނަމަވެސް  ދަނޑުވެރިކަން 
ނުދޭ.  ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެތި މާކެޓްކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރޭ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު މިވަގުތު އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުރިއަކަށް

ފިހާރައިގެ ހިދުމަތް ލިބެންހުރިއިރު އާންމުދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަތަކެތި ރަށުން ލިބެންހުރޭ. ރަށުގައި އަމިއްލަ   05ގައި މިރަށު
 ސަރުކާރުގެ ފެރީ ނިޒާމްގެ ޙިދުމަތް ރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ޭބނުންކުރަމުންދެއެވެ
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އިރާ  :  34ޕޮލިސީ   ގެ ދާ މު ކަ ރި ވެ އެރުވުން މަސް ރި  ކު

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 ނެތުން    މަސްވެރި އުޅަނދުތަކަށް ފަސޭހައިން ބަނދަރުން ތެޔޮލިޭބނެ ގޮތެއް •

 ވިފައި ނެތުން  މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުން ތަމްރީނުކުރެ •

 ނުކުރެވޭމަސްވެރިންގެދުވަސް ރަށުފެންވަރުގައި ފާހަގަ •

 މަސްވެރިކަމުގެ އުޅަނދުތައް ރަށުގައި ނެތުން   •

 ނެލި މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އައިސް ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްވެފައި ނެތުން ކަން •

   މަސްވެރި އުޅަނދުތަކަށް ފެން ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ބަނދަރުގައި ގާއިމްވެފައި ނެތުން  •
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 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން  34ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

   އިން ފެށިގެން މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ކުރިއަރާފައިވާ ރަށެއްކަމުގައި ވުން  2022: 34.1ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22
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20
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26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

:  34.1ސްޓްރެޓަޖީ  
މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް  

 ތަރައްޤީކުރުން 

 

މަސްވެރި އުޅަނދުތަކަށް   :34.1.1ހަރަކާތް  
 ފަސޭހައިން ބަނދަރުން ތެޔޮލިޭބނެ ގޮތެއްހެދުން 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 ރައްޔިތުން

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން  :34.1.2ހަރަކާތް  
 ތަމްރީނުކުރުން ޒުވާނުން 

ކުރިނީބ   ✓  ✓ 
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 ރައްޔިތުން

   :34.1.3ހަރަކާތް  

 މަސްވެރިންގެދުވަސް ރަށުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން  

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 ރައްޔިތުން
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އިރާ  :  35ޕޮލިސީ   ގެ ދާ މު ކަ ރި ވެ ވުން ދަނޑު އެރު ރި  ކު

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 

 ރަށުފެންވަރަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ރަށުގައި ކުރިއަށް ނުގެންދެވުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ކޯސްތައް  •

 ވެފައި ނެތުން ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ގާއިމް ފަސޭހައިން ކާނާ އަދި މުޑުވަތް  ،ޭބސް •

 ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ާބވަތްތަކަށް ހަމަ އަގު ނުލިބި، މާކެޓް ހޯދަން ދަތިވުން  •

 ވިފައި ނެތުން  ދިގުމުއްދަތައް ކުލިނަގައިގެން ދަނޑުިބން ދޫކުރެ •

 އެކަށީގެންވާ ދަނޑުބިން ނެތުން   •

 ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ލޯނު ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ނެތުން   •
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 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން  35ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

  އިން ފެށިގެން ދަނޑުވެރިކަމުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ކުރިއަރާފައިވާ ރަށެއްކަމުގައި ވުން  2022 :35.1ޓާގެޓް 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

:  35.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު 

 ތަރައްގީ ކުރުން 

 

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ކޯސްތައް   :35.1.1ހަރަކާތް  
 ހިންގުން 

ކުރިނިބ   ✓  ✓ 
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 ރައްޔިތުން

ކާނާ އަދި މުޑުވަތް ލިޭބނޭ   ،ޭބސް :35.1.2ހަރަކާތް  
 އިންތިޒާމް ގާއިމް ކޮށްދިނުން 

ކުރިނިބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 ރައްޔިތުން

ކުރިނިބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ މާރކެޓް ހޯދާދިނުން  :35.1.3ހަރަކާތް  
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 ރައްޔިތުން

ދިގުމުއްދަތައް ކުލިނަގައިގެން : 35.1.4ހަރަކާތް  
 ދަނޑުިބން ދޫކުރުން 

✓ 
 

ކުރިނިބ  ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 ރައްޔިތުން
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ވުން :  36ޕޮލިސީ   އެރު ރި އިރާ ކު ގެ ދާ މު ކަ ރި ވެ ރު ތު  ފަ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

   ކަނޑައެޅިފައި ނެތުން  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ތަރައްގީކުރަން ގެސްޓްހައުސް ހެދުމަށް ިބން •

 ވެފައި ނެތުން  ހޯމްސްޓޭ ގެސްޓްހައުސް ތައާރަފް •

ލިޭބނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި އާސާރީ ތަންތަން ހިމާޔަތްކޮށް ފަތުރުވެރިންނަށް އެތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ކާއިގެސްޓް ޝޮޕްތަ •
 ނެތުން  

 ރީތި ީބޗެއްނެތުން  •

  ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް ގުޅިފައި ނެތުންއެކަށީގެންވާގޮތަށް  •
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 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން  36ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ދަނީ ލިޭބނެ ރަށެއްކަމުގައި ހެދުން ނިޔަލަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރައިން އާމް 2026 :36.1ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

:  36.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ 

 ކުރިއެރުވުން

 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު  :36.1.1ހަރަކާތް  
 ތަރައްގީކުރަން ގެސްޓްހައުސް ހެދުމަށް ިބންދޫކުރުން  

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 މިނިސްޓްރީ

ހޯމްސްޓޭ ގެސްޓްހައުސް  :36.1.2ހަރަކާތް  
 ތައާރަފްކުރުން

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 ރައްޔިތުން

ތަންތަން  ހެދުން  އާސާރީ  :36.1.3ހަރަކާތް  
ހިމާޔަތްކޮށް ފަތުރުވެރިންނަށް އެތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  

 ފެންނާނެގޮތަށް ެބހެއްޓުން 

 

ކުރިނީބ     ✓ 
 ކައުންސިލް
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ރުވުން :  37ޕޮލިސީ   އެ ރި އް ކު ތަ ރި ފާ ޔަ ގެ ވި ތީ ފަން ދު  ކުދި އަދި މެ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 

 ވިޔަފާރިވެރިން އިންވެސްޓުކުރުމުގައި ފަސްޖެހުންއާާބދީ ކުޑަކަމުން  •

 ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިން ވިޔަފާރިއަށް އަހުލުވެރިވެފާވާ މިންވަރު ކުޑަވުން  •

 ކުދި އަދި މެދުފަތްނީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ލޯނު ނުލިުބން   •
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 މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން ކުދި އަދި  37ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 މުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ނައްތާލެވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން  ކުރިއެރު ވިޔަފާރިތައް މެދުފަންތީގެ އަދި ކުދި :37.1ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ވިޔަފާރި  : 37.1ސްޓްރެޓަޖީ  
 ކުރިއެރުވުން 

 

ވިޔަފާރިތަކަށް ޭބނުންވާފަންނީ   :37.1.1ހަރަކާތް  
 އެހީތެރިކަން ހޯދައިދިނުން  

 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 ރައްޔިތުން

ޒުވަނުން ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއަށް  :37.1.2ހަރަކާތް  
 އަހުލުވެރި ކުރުވުން 

 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 ރައްޔިތުން

 

 

 



   އިދާރާ ކައުްނސިލްެގ ކުރިނބީ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ                       2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 

 

Page 114 of 181 

 

 kurinbee.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@kurinbee.gov.mv:އީމެއިލް 6520036 (960)+ފެކްސް:   6520036 (960)+ން: ފޯ

 

ކުރުން :  38ޕޮލިސީ   މް އި އް ގާ މެ ޒާ ތުރުގެ ނި ފަ ރު ވި ދަތު އްޓެނި ހެ މެ  ދެ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 ދަތިތަކެއްހުރުންފެރީގެ ނިޒާމް ގާއިމްވެފައި އޮތްނަމަވެސް  •

 ހައި ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްވެފައި ނެތުން   •

 ބަނދަރުގައި ހިޔާވާނެ ދަތުރު ހިޔަލެއް ނެތުން   •
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 ނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުނޓެދެމެހެއް 38ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

  ދަތުރުފަތުރު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ރަށެއްކަމުގައި ހެދުން ފަސޭހަކަމާއެކު ގެ ނިޔަލަށް 2026: 38.1ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

:  38.1ސްޓްރެޓަޖީ  
އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި 

ފެރީގެނިޒާމް ބޭނުންކުރެވޭ  
 ގޮތްހެދުން  

ފެރީ ޓާމިނަލްގެ ހިދުމަތް  :38.1.1ހަރަކާތް  
 ފޯރުކޮށްދިނުން  

 

ކުރިނީބ      ✓
 ކައުންސިލް

 ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް 

ބަނދަރުގައި ފެރީ ލަފާފުރުމަށް  :38.1.2ހަރަކާތް  
 ވަކިސަރަހައްދެއް ހާއްސަކުރުން  

 

ކުރިނީބ      ✓
 ކައުންސިލް
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ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން' މި ދާއިރާގެ ދަށުން    ، ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު/ ޚުލާސާ: މިބައިގައި ހިމަނާނީ 'އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި
އިރާގެ  ޕްލޭންގައި ހިމަނާ އެންމެހާާާ ޕޮލިސީތަކަށް އަލިއަޅުވާލެވޭނެ ގޮތަށް، ޖުމްލަގޮތެއްގައި ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު އޮތްގޮތް ނުވަތަ ދާ 

 ކުރު ޚުލާސާއެއް( 

 .................................................... ..................................................................................................................
 ............................................................................................................................. ................. ........................
 ............................................................................................................................. .........................................

 .................................................................. ....................................................................................................
 ............................................................................................................................. ......... 

 

ޤާފަތާއި ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުން ޘަ  
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 ހާލަތު/ ޚުލާސާ:ދާއިރާގެ މިހާރުގެ  

  ސަގާފީ ކަންކަން ދިރުވާ އާލާކުރުމަށްޓަކާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް މިވަގުތު ކުރިއަކަށް ނުދޭ. ތާރީޙީ ތަންތަނާއި ގުދުރަތީ ތަރިކަ ތައް
ލްތަކުގައި މިހާރުވަނީ ފާހަގަ ކުރެވި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހެރިޓޭޖް އާއި މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ. ދިވެހި ަބސް ދިރުވާ އާލާކުރުމަށް ސުކޫ

 މަދުންނަމަވެސް ދަރިވަރުންނަށް ހަރަކާތްތައް ހިންގޭ   
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ޓުން :  39ޕޮލިސީ   އް ހެ މެ އި ދެ ވަ ރު ކަން ދި ން ފީ ކަ ޤާ  ޘަ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 

 ސަގާފީ ކަންކަން ދިރުވާ އާލާކުރުމަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ ޖީލެއް ނެތުން  •

 ސަކާފީ ކަންކަން ދެމެހެއްޓޭނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވެނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްވެފައި ނެތުން  •

 ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ދަސްކޮށްދޭނެ ފަންނީ މީހުން ނެތުން   •

 ހައްމިއްޔަތުކަންދޭ މިންވަރު ކުޑަވުން ޒަމާނީ އާދަކާދަތަކާއި ކުޅިވަރުތަކަށް އަ •
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 ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން  39ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ނެތިގޮސްފައިވާ ނުވަތަ ނެތެމުންދާ ކުޅިވަރުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދިރުވާ އާލާކުރުން :39.1ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ކުޅިވަރުތައް  : 39.1ސްޓްރެޓަޖީ  
 ދިރުވުން 

 

ޒުވާނުނަށް ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް  :39.1.1ހަރަކާތް  
 ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ކުރިނީބ   ✓  ✓ 
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

ދުވަސްވީ މީހުން / 
 ޖަމްޢިއްޔާ

 ތައްތައްސަގާފީ ކުޅިވަރު :39.1.2ހަރަކާތް  
 މުނާސަުބތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 ޖަމްއިއްޔާ 

ތަފާތު  ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް  :39.1.3ހަރަކާތް  
 ކުޅުން  

 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 ޖަމްއިއްޔާ 
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ޚި ތަންތަނާއި :  40ޕޮލިސީ   ރީ ޓުން   ، ތާ އް ހެ މެ ށް ދެ ކޮ ރި ކާތެ އް ކަ ރަ ރި ތީ ތަ ރަ  ޤުދު

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 

 

 ނުބެލެހެއްޓުން ގުދުރަތީ ތަރިކައާއި ތާރީހީތަންތަން ރައްކާކޮށް  •

 ފަންނީ އެހީތެރިކަން ނުލިުބން   •

 ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ތާރީހީ ތަންތަން ހިމެނިފައި ނެތުން އަދި އެތަންތަން ހިމާޔަތް ނުކުރެވުން   •
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 ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން  ،ތާރީޚި ތަންތަނާއި 40ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

   ތެރިކޮށް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުން ތަރިކައާއި ތާރީހީތަންތަން ރައްކާގުދުރަތީ   ފެށިގެން 2022 :40.1ޓާގެޓް 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :  40.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ގުދުރަތީ ތަރިކައާއި 
ތާރީހީތަންތަން ރައްކާކޮށް 

   ންބެލެހެއްޓު

 

ތާރީޚާެބހޭ ޑިޖިޓަލް ޑޮކިއުމަންޓްރީ  :40.1.1ހަރަކާތް  
 އެއް ހެދުން 

ކުރިނީބ  ✓   ✓ 
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް 

ތާރީހީ ތަންތަން ތަރިކައިގެ  :40.1.2ހަރަކާތް  
 ގޮތުގައި ހިމަނާ އެތަންތަން ހިމާޔަތްކުރުން 

ކުރިނީބ      ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް 
 ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

ތާރީހީ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު   :40.1.3ހަރަކާތް  
 ފެންނާނެގޮތަށް ިބލްޯބޑު ހަރުކުރުން 

ކުރިނީބ     ✓ 
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 

ތަރިކަޔާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔެ : 40.1.4ހަރަކާތް  
 އަރުށީފްކުރުން 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ
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ކުރުން :  41ޕޮލިސީ   ލާ އި އާ ވަ ރު ބަސް ދި ހި ވެ  ދި

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 ނުކުރެވުން ދިރުވާ އާލާދިވެހިަބސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް   •

 ދިވެހިަބހުގެ ކޯސްތައް ރަށުފެންވަރުގައި ކުރިއަށް ނުދިޔައުން •

 ދިވެހިަބހަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ނުދިޔައުން  •

 ޒުވާނުން ދިވެހިަބހަށް ދޭ އަހައްމިއްޔަތުކަން ކުޑަވުން  •
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 ދިވެހިަބސް ދިރުވައި އާލާކުރުން 41ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ހަށް ލޯިބކުރާ ރައްޔިތެއް އުޅޭ ރަށެއްކަމުގައި ހެދުން މާދަރީަބ :41.1ޓާގެޓް 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ދަރީަބސް  މާ :41.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ދިރުވާ އާލާކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް 

 ގާއިމްކުރުން 

ސަރުކާރު ތަންތަނުގެ ނަންޯބޑު  :41.1.1ހަރަކާތް  
 ދިވެހި ކުރުން

ކުރިނީބ  ✓    ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް  

ަބހުގެ އެވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމްތައް   :41.1.2ހަރަކާތް  
 ހިންގުން 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް  

ދުވަސްވީ މީހުން ޭބނުންކޮށްގެން   :41.1.3ހަރަކާތް  
 ޅެން ހެދުމުގެ ކޯސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

ކުރިނީބ   ✓  ✓ 
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް  

ޭބނުންކޮށްގެން  ދުވަސްވީ މީހުން : 41.1.4ހަރަކާތް  
 ބަނދި ހަދަން ދަސްކޮށްދިނުން ، ރައިވަރު

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް  
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ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން' މި ދާއިރާގެ ދަށުން    ، ހިމަނާނީ 'އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއިދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު/ ޚުލާސާ: މިބައިގައި  
އިރާގެ  ޕްލޭންގައި ހިމަނާ އެންމެހާާާ ޕޮލިސީތަކަށް އަލިއަޅުވާލެވޭނެ ގޮތަށް، ޖުމްލަގޮތެއްގައި ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު އޮތްގޮތް ނުވަތަ ދާ 

 ކުރު ޚުލާސާއެއް( 

 .................... ............................................................................................................................. .....................
 .............................................................................................................. ........................................................

 ............................................................................................................................. .........................................
 .................................. ............................................................................................................................. .......

 ............................................................................................................................ .......... 

 

ކަށަަވރުކުރުުވން  މުޖުތަމައެއް  ިވލުންެވރި   
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 ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު/ ޚުލާސާ:

.  ކުރެވެވެ   ފާހަގަ  ގިރާކަން  ހުޅަނގުފަރާތް  ހުޅަނގުމޫސުމުގައި  ހާއްސަކޮށް  ކުރެވޭ  ފާހަގަ  ގިރަމުންދާކަން  ސަރަހައްދުތައް  އެކި  ރަށުގެ
  އެއްވެސް   މިވަގުތު  ކުޑަކުރުމަށް  އަސަރުތައް  މޫސުމީ.  ކުރެވިފައިނުވެއެވެ  މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް  ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި  އެސަރަހައްދު  އަދި

 ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކާ  ހޭޅިފަށް   ރަށުގެ.  ނެތް  ކުރެވިފައެއް  މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް  ރައްކާތެރިވުމަށް  ކާރިސާތަކުން  ނުދާއިރު  ކުރިއަށް  ހަރަކާތެއް
 ޕްރޮގްރާމް   ގަސްއިންދުމުގެ  މެދުވެރިކޮށް  ސުކޫލްކުރިން  ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކާ  ހޭޅިފަށް  އަދި  މަނާކުރެވިފައެވެ  ވަނީ  ގަސްކެނޑުން  ހޭޅިފަށުން

 އަދި  ނުވެއެވެ  ކުރެވިފައެއް  ކަމެއް  އެއްވެސް  ރައްކާތެރިކުރުމަށް  ދިރުން  ކަނޑުގެ  މުރަކަތަކާއި  ވަށައިގެންވާ  ރަށުގެ.  ހިންގިފައިވެއެވެ
 އަދި  ހުވަނި.  ދެވިފައެވެއަންގައި  ވަނީ  ރައްޔިތުންނަށް  ކަމުގައި  ހިފުންމަނާ  ދޫނި  ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ  ކާތެރިކުރުމަށްރައް  ނަސްލު  ދިރޭތަކެތީގެ

 ގެމުންދެއެވެ. ޕްރޮގްރާމްހިން ކުރުމުގެ  ހޭލުންތެރި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓާކައި މަދިރި
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ޓުވުން :  42ޕޮލިސީ   އް ށް ގިރުން ހު  ރަ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 ރައްޔިތުންނަށް ލިޭބނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި އޮތުން  އަކިރި/ ގައުގޮނޑުދޮށުން  •

 ހޭޅިފަށުން ރަށްގިރުން ކޮންޓްރޯލްކުރެވިފައި ނެތުން  •

 ގިރާ ސަރަހައްދު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓާކައި ވިވެޓްމަންޓް ނުވަތަ ސޭންޑް ޭބގް ޖެހިފައި ނެތުން   •
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 ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުން 42ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ރަށްގިރުން ކޮންޓްރޯލްވެފައިވާ ރަށަށް ހެދުން  ގެ ނިޔަލަށް 2026 :42.1ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ރަށް ގިރުން : 42.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ހަރަކާތްތައް  

 ހިންގުން 

 

އަކިރި އަދި ގައު ރަށުގެ  :42.1.1ހަރަކާތް  
ގޮނޑުދޮށުން ނެގުން ހުއްޓުވުމަށް ރަށު ލެވެލްގައި 

 އަމަލުކުރާނެގޮތުގެ  އުސޫލެއްހަދާ އަމަލުކުރަންފެށުން  

ކުރިނީބ   ✓   
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 

ރަށުގެ ހޭޅި ސަރަހައްދުން : 42.1.2ހަރަކާތް  
ގަސްކެނޑުން މަނާކުރުމުގެ އުސޫލެއްހަދާ 

 . ތަންފީޒުކުރުން

ކުރިނީބ      ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 

ގެ ށުރަށުގެ ގޮނޑުދޮ: 42.1.3ހަރަކާތް  
އެކިސަރަހައްދުތަކުގައި ކުރެދި އިންދާ އާލާކުރުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 ކުރިނީބ ސުކޫލް 
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ކުރުން :  43ޕޮލިސީ   ޑަ އް ކު ތަ ރު ން ކުރާ އަސަ ބު ބަ މުގެ ސަ ކަ އި އެ ކާ ތަ ލު ދަ ނަ ބަ މަށް އަން  މޫސު

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 

 ރަށުގެ ހޭޅިފަށުގެ ަބއެއް ދިމާލުގައި ޮބޑެތިގަސްތައް ހެދިފައި ނެތުން  •

 ވެފައި ނެތުން މޫސުމަށް އަންނަ ަބދަލު ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް •
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 މޫސުމަށް އަންނަ ަބދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަަބުބން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން 43ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން  މޫސުމަށް އަންނަ ަބދަލު ތަކުގެ ސަަބުބން ދިމާވާ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރެވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2023 :43.1ޓާގެޓް 

 މިރަށަކީ ދުރާލާ މޫސުމަށް އަންނަ ަބދަލްތައް ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްވެފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2023: 43.2ޓާގެޓް 

 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

މޫސުމަށް  : 43.1ސްޓްރެޓަޖީ  
އަންނަ ަބދަލުތަކާއި ގުޅިގެން  
ދިމާވާ ކަންކަމުގެ އަސަރު  

 ކުދާކުރުން 

ހުޅަނގު މޫސުމުގައި ރަށަށް ނިވާ ވާ   :43.1.1ހަރަކާތް  
 ން ގަސް އިންދު  ވާނެގޮތަށް ބޮޑެތި

ކުރިނީބ   ✓  ✓ 
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 މުވައްސަސާތައް 

 43.2ސްޓްރެޓަޖީ  

މޫސުމަށް އަންނަ ަބދަލު  
ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް  

 ގާއިމްކުރުން 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް   :43.2.1ހަރަކާތް  
ކަމާެބހޭފަރާތްތަކުގެ އަލީގައި ދެނެގަނެ ރައްޔިތުންނަށް  

 އެމައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން  

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 ރައްޔިތުން
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ޔާރުވުން :  44ޕޮލިސީ   އް ކަށް ތަ ތަ  ކާރިސާ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 

 "ކާރިސާ ޒޯން"    ޅިފައި ނެތުންކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ރައްޔިތުން ޖަމާވާނެ ސަރަހައްދެއް ކަނޑައެ •

   ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވިފައި ނެތުން  •

 އެކުލަވާލެވިފައި ނެތުން  SOP ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ  •
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 ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން 44ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 "ކާރިސާ ޒޯން"    ކަނޑައެޅިފައިވުން ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ރައްޔިތުން ޖަމާވާނެ ސަރަހައްދެއް  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2022 :44.1ޓާގެޓް 

    ން ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ކާރިސާތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާގޮތް އެނގިފައިވާ ަބޔަކު ދިރިއުޅޭ ރަށެއްކަމުގައި ހެދު 2023: 44.2ޓާގެޓް 

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކާރިސާ ތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެއް ގާއިމްވެފައިވާ ރަށަކަށް ވުން  2023: 44.3ޓާގެޓް 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22
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20
24
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ކުއްލި  : 44.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ހާލަތްތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ  

 ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން 

 

ހުކުރު މިސްކިތާއި އަދި  :44.1.1ހަރަކާތް  
އެސަރަހައްދާ އިންވެގެން އޮންނަ ހުސްިބމަކީ 
ކާރިސާފަދަ ހާލަތްތައް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ 

އެމެޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ޖަމާވާނެ 
ސަރަހައްދެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާ ރައްޔިތުންނަށް  

 އެމައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 ރައްޔިތުން

ޑިޒާސްޓަރ  : 44.2ސްޓްރެޓަޖީ  
 ޑްރިލް އެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން  

 

ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް : 44.2.1ހަރަކާތް  
ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުން ޝާމިލްވާގިތަށް  

 ޑިޒާސްޓަރ ޑްރިލް އެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

ކުރިނީބ  ✓   ✓ 
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 އެމް އެން ޑީއެފް

  ޕޮލިސް
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 SOP: 44.3ސްޓްރެޓަޖީ  
 ހެދުން 

 

ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި : 44.3.1ހަރަކާތް  
އަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތުގެ އުސޫލެއްކަނޑައަޅާ  

   ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކުރުން

ކުރިނީބ     ✓ 
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 ރައްޔިތުން
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ރުން :  45ޕޮލިސީ   ތެރި ކު ކާ އް ގަސް ރަ އް އި ރު ށާ ފަ ޅި ގެ ހޭ ށު  ރަ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 

 ރުއްގަސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ނެތުން  •

 ވިފައި ނެތުން ސަރަހައްދުތަކުގައި ރުއްގަސް އިންދާ އާލާކުރެ  އެކިރަށުގެ •

   ވިފައި ނެތުންގަސްތައް ހިމާޔައްކުރެނެތެމުންދާ ގަސްތައް އާލާކުރުމާއި އެފަދަ  •
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 ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި ރުއްގަސް ރައްކާތެރި ކުރުން  45ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

   ލެވިފައިވުންރުއްގަހުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލާ ގެން މިރަށުގައި ވަނަ އަހަރުން ފެށި 2022 :45.1ޓާގެޓް 

 ވިފައި ވުން ސަރަހައްދުތަކުގައި ރުއްގަސް އިންދާ އާލާކުރެ އެކިރަށުގެ ވަނައަހަރުގެ ނިޔަލަށް   2026ވަނަ އަހަރުން  2022 :45.2ޓާގެޓް 

 ކޮށް ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން  ނެތެމުންދާ ގަސްތައް އާލާ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިރަށަކީ 2022 :45.3ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ރުއްގަހުގެ  : 45.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލާ 

 އަދާހަމަކުރެވޭނެ ގޮތްހެދުން  
 

 

ރަށުގެ ވަލުތެރޭގައި ހުރި   :45.1.1ހަރަކާތް  
ރުއްގަސްތައް ރަޖިސްޓްރީކޮށް އަދާހަމަކުރުމަށް،  
ހާއްސަ ރެޖިސްޓްރީ ފޯމެއްހަދާ ރައްޔިތުންނާ 

 ހިއްސާކުރުން 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 

ރަށުގެ  : 45.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ހާއްސަ ސަރަހައްދުތަކުގައި  
ވޭނެ  ރުއްގަސް އިންދާ އާލާކުރެ

 ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން 

ތަފާތު ވައްތަރުގެ ރުއްގަސް   :45.2.1ހަރަކާތް  
 ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި އިންދުން 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 ރައްޔިތުން 

 މުއައްސަސާތައް  



   އިދާރާ ކައުްނސިލްެގ ކުރިނބީ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ  2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 
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ނެތެމުންދާ  : 45.3ސްޓްރެޓަޖީ  
ަގސްތައް އާލާކުރުމާއި އެފަދަ ަގސްތައް  

ރެޭވނެ އިންތިޒާމް  ހިމާޔައްކު 
 ހަމަޖެއްސުން 

 

ނެތެމުންދާ ގަސް )މަރުގަސް،   :45.3.1ހަރަކާތް  
ަބނުބކެޔޮ(  ، ކިނިބ، މަސްކަނދު، މާކަށިކެޔޮ

ހިމާޔަތްކޮށް އާލާކުރުމަށް އެކިސަރަހައްދުތަކުގައި 
 އިންދުން 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 

 



   އިދާރާ ކައުްނސިލްެގ ކުރިނބީ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ                       2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 
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ޓުން :  46ޕޮލިސީ   އް ހެ މެ ކޮށް ދެ ރި ތެ ކާ އް ގެ ދިރުން ރަ އި ކަނޑު ކާ ތަ ކަ ރަ ވާ މު ގެން އި ށަ ގެ ވަ ށު  ރަ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 ކުން މޫދަށް ކުނިއު •

  ރަށުފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވުންމޫދާއި ކަނޑުގެދިރުން ހިމާޔަތްކުރުން •

 ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަ ތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުމުގެ ހާލަތު ބެލިފައި ނެތުން   •

 ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ނުދިއުން  •

 



   އިދާރާ ކައުްނސިލްެގ ކުރިނބީ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ                       2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 
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 ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން  46ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މޫދަށް ކުނިއެޅުން މަނާކުރެވިފައިވުން  2023 :46.1ޓާގެޓް 

 ވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން މޫދާއި ކަނޑުގެދިރުން ހިމާޔަތްކުރެމިރަށަކީ : 46.2ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ކުނި އެޅުން  : 46.1ސްޓްރެޓަޖީ  
 މަނާ ކުރުން

 

މޫދަށް ކުނިއެޅުން މަނާކުރުމުގެ  :46.1.1ހަރަކާތް  
 އުސޫލެއް އެކުލަވާލާ ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކުރުން  

ކުރިނީބ     ✓ 
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 އތމ ކޮމިޓީ

ސަރަހައްދުގައި ތަފާތު    މޫދު :46.1.2ހަރަކާތް  
  ޝިއާރުތަކުގެ ިބލްޯބޑް ހަރުކުރުން 

 ކުރިނީބ ކައުންސިލް އތމ ކޮމިޓީ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

މޫދާއި  :  46.2  ސްޓްރެޓަޖީ
 ކަނޑުގެދިރުން ހިމާޔަތްކުރުން 

 

މުރަކަތައް މަރުވަމުންދާ : 46.2.1ހަރަކާތް  
 ސަރަހައްދުތަކުގައި މުރަކަ އިންދާ އާލާކުރުން 

ކުރިނީބ  ✓ ✓  ✓ 
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 އތމ ކޮމިޓީ

ކަނޑުގެދިރުން : 46.2.2ހަރަކާތް  
ރައްކާތެރިކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 އތމ ކޮމިޓީ



   އިދާރާ ކައުްނސިލްެގ ކުރިނބީ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ                       2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 
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ރުން :  47ޕޮލިސީ   ކު ރި ކާތެ އް ކެތީގެ ނަސްލު ރަ ތަ ރޭ  ދި

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 

 ނުކުރެވުންމަރުވަމުންދާ ގަސް ހިމާޔަތް ކޮށް އާލާ  •

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ނުދިޔައުން  •

 ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލެވިފައި ނެތުން   •

 



   އިދާރާ ކައުްނސިލްެގ ކުރިނބީ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ                       2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 
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 ރައްކާތެރިކުރުންދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު  47ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

  ކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން ށް އާލާ ގަސް ހިމާޔަތް ކޮ މަރުވަމުންދާ ވަނައަހަރުން ފެށިގެން 2023 :47.1ޓާގެޓް 

 ގެން ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުރައްކާތެރިކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިިބފައިވާ ރައްޔިތަކު އުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން ށިވަނަ އަހަރުން ފެ 2023: 47.3ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  :: 47.1ސްޓްރެޓަޖީ  
މަރުވަމުންދާ ގަސް ހިމާޔަތް ކޮށް 

އާލާ ކުރެވެނެ އިންތިޒާމެއް 
 ހަމަޖެއްސުން

މަރުގަސް ހިމާޔަތްކޮށް އިންދާ  :47.1.1ހަރަކާތް  
 އާލާކުރުން 

ކުރިނީބ   ✓  ✓ 
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 މުއައްސަސާތައް 

 ޖަމްއިއްޔާ 

ރަތްކަނޑުލާއި، ރަނޑޫ އިންދާ  :47.1.2ހަރަކާތް  
 އާލާކުރުން 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 މުއައްސަސާތައް 
 ޖަމްއިއްޔާ 

ދިރޭތަކެތީގެ :  47.2  ސްޓްރެޓަޖީ
ނަސްލުރައްކާތެރިކުރުމުގެ 
މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ  
  އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން 

 

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތްކޮށް : 47.2.1ހަރަކާތް  
ރައްކާތެރިކުރެވެނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާއި 

 ހިއްސާކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުވުން  

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ 
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 މުއައްސަސާތައް 

 ޖަމްއިއްޔާ 
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ރޯލް ކުރުން :  48ޕޮލިސީ   ޓް ން  ޕެސްޓް ކޮ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 މަށް އެކަށިގެންވާ މިންވަރަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވުން ހުއިވަނި ނައްތާލު •

 ނުލެވުން މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާ  •

 ފަނިފަކްސާ އަދި ދަނޑުތަކަށް ގެއްލުންދޭ ސޫފި ތަކާ، ލިބެމުންދާ ގެއްލުމުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދިފައި ނެތުން  •
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 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން 48ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން ހުއިވަނި ނައްތާލެ މިރަށަކީ :48.1ޓާގެޓް 

 މިންވަރު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން  މަދިރި އުފެދޭ : 48.2ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ހުއިވަނި  : 48.1ސްޓްރެޓަޖީ  
 ނައްތާލުން 

 ހުވަނި ނައްތާލުމަށް ފޮގްކުރުން : 48.1.1ހަރަކާތް  

 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 ސިއްހީ މަރުކަޒު  

މަދިރި އުފެދޭ  : 48.2  ސްޓްރެޓަޖީ
 ތަންތަން ނައްތާލުން 

 

މަދިރި އުފެދޭތަންތައް ނައްތާލުމުގެ  : 48.2.1ހަރަކާތް  
   ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 ސިއްހީ މަރުކަޒު  

މަދިރީގެސަަބުބން ދިމާވާ  : 48.2.2ހަރަކާތް  
ނުރައްކާތެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް އަންގައިދީ 

  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 ސިއްހީ މަރުކަޒު  
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ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން' މި ދާއިރާގެ ދަށުން    ، ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު/ ޚުލާސާ: މިބައިގައި ހިމަނާނީ 'އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި
އިރާގެ  ޕްލޭންގައި ހިމަނާ އެންމެހާާާ ޕޮލިސީތަކަށް އަލިއަޅުވާލެވޭނެ ގޮތަށް، ޖުމްލަގޮތެއްގައި ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު އޮތްގޮތް ނުވަތަ ދާ 

 ކުރު ޚުލާސާއެއް( 

 .................................................... ..................................................................................................................
 ............................................................................................................................. ................. ........................
 ............................................................................................................................. .........................................

 .................................................................. ....................................................................................................
 ............................................................................................................................. ......... 

 

 

ހަމަހަމަކަން މިންތީގެ   
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ލުން :  49ޕޮލިސީ   ތާ އް އް ނަ ންތަ ކުރު ތު ފާ ކި ތަ އި މެދު ކުރާ އެ ނާ ން ންހެނު  އަ

 ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު/ ޚުލާސާ:

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ވަކި ހާއްސަ ކަމެއްނުކުރެވޭ ނަމަވެސް ކުޅިވަރު ކުޅުމުގައި ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެވޭ. ސިޔާސީ      
 ނުން ތަފާތު ކުރާކަން ފާހަގަވެފައެއްނުވޭ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެ
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ންހެނުންނާއި :  49ޕޮލިސީ   ކި   ކުރާ   މެދު   އަ ންތައް   އެ ކުރު ތު ފާ ލުން   ތަ ތާ އް  ނަ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 ދެޖިންސު ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ފުރުސަތު ދެވޭ   •

 ދެވިފައި ނުވޭ  ކުޅިވަރު ކުޅުމުގައި އަންހެނުނަށް ފުރުޞަތު ފަހިކޮށް •

 ދިފައި ނެތުން  އަންހެން ލީޑަރުން އުފެ  •
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 ން އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލު 49ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން އަންހެނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެ :49.1ޓާގެޓް 

 ފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން  ކުޅިވަރު ކުޅުމުގައި އަންހެނުނަށް ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދީ: 49.2ޓާގެޓް 

 ފައިވާ ރަށަކަށް ވުން އަންހެން ލީޑަރުން އުފެއްދި: 49.3ޓާގެޓް 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

:  49.1ސްޓްރެޓަޖީ  
އަންހެނުންނަށް ވަޒީފާގެ 

 ނުން ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދި

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް   : 49.1.1ހަރަކާތް  
 ހިންގުން  

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 އތމ ކޮމިޓީ 

ކުޅިވަރު  : 49.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ކުޅުމުގައި އަންހެނުނަށް  
 ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން 

 

ކުޅިވަރުތައް އިންތިޒާމްކޮށް  :49.2.1ހަރަކާތް  
  ނުގެންގުޅުންފުރުސަތުދިނުމުގައި މިންތީގެ ތަފާތު 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 އތމ ކޮމިޓީ 

ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް  :49.2.2ހަރަކާތް  
ކުރިއަށް   އެއްއަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ހާއްސަ ކެމްޕެއިން

 ގެންދިއުން 

ކުރިނީބ  ✓ ✓   
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 އތމ ކޮމިޓީ 
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އަންހެން : 49.3ސްޓްރެޓަޖީ  
 ލީޑަރުން އުފެއްދުން 

 

އަންހެނުން ލީޑަރުންގެގޮތުގައި  :  49.3.1ހަރަކާތް 
ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ކަނަބލުންގެމެދުގައި 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން  

ކުރިނީބ    ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 އތމ ކޮމިޓީ
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ދާ ދިނުން : ސިޔާސީ  50ޕޮލިސީ   ކަން ހޯ މަ ހަ މަ ށް ހަ ނަ ން ރިހެނު އި ފި ހެނުންނާ ތިޞާދީ ގޮތުން އަން އި އިޤް ންނާ  ގޮތު

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 

  ދެ ޖިންސަށް ހަމަހަމަ ވާގޮތަށް ފުރުސަތު ފަހިވެފައިވޭ އިގުތިޞާދީގޮތުން  •

 ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިވެފައިވާ މިންވަރު ކުޑަސިޔާސީގޮތުން  •

 ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމުގެ ތެރެއިން އިޖުތިމާއީ ފޭރާން ނެތިފައި ވާކަން  •
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 ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަކަން ހޯދާ ދިނުން  50ޕޮލިސީ  

 ޓާގެޓްތައް:

 ނާކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން  އިގުތިޞާދީގޮތުން ފުދުންތެރި ރައްޔިތަކު ިބވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2022: 50.2ޓާގެޓް 

  ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން ސިޔާސީގޮތުން ހޭލުންތެރިވެފައިވާ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2022: 50.3ޓާގެޓް 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  :50.1ސްޓްރެޓަޖީ  
އިގުތިޞާދީގޮތުން ފުދުންތެރި  

 ިބނާކުރުން ރައްޔިތަކު 

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން  :50.1.1ހަރަކާތް  
ކަށަވަރުވާގޮތަށް އިގްތިޞާދީ ހަރަކާތްތަކުގައި 

 ަބއިވެރިވެވޭނެ ފުރުސަތު ފަހި ކޮށްދިނުން  

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 އތމ ކޮމިޓީ 

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން  :50.1.2ހަރަކާތް  
ކަށަވަރުވާގޮތަށް ލޯނު ނެގުމަށް އިދާރީގިތުން 

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 އތމ ކޮމިޓީ 

:  50.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ސިޔާސީގޮތުން ހޭލުންތެރިވެފައިވާ 

 ރައްޔިތަކު ިބނާކުރުން

ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ދެޖިންސުގެ  :50.2.1ހަރަކާތް  
ހަމަހަމަ ކަމަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަށް ކަށަވަރުކުރުމުގެ މުހިންމުކަން 
 ރައްޔިތުމީހާއަށް އަންގައިދިނުން  

 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 އތމ ކޮމިޓީ 



   އިދާރާ ކައުްނސިލްެގ ކުރިނބީ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ                       2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 
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ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން' މި ދާއިރާގެ ދަށުން    ، ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު/ ޚުލާސާ: މިބައިގައި ހިމަނާނީ 'އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި
އިރާގެ  ޕްލޭންގައި ހިމަނާ އެންމެހާާާ ޕޮލިސީތަކަށް އަލިއަޅުވާލެވޭނެ ގޮތަށް، ޖުމްލަގޮތެއްގައި ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު އޮތްގޮތް ނުވަތަ ދާ 

 ކުރު ޚުލާސާއެއް( 

 .................................................... ..................................................................................................................
 ............................................................................................................................. ................. ........................
 ............................................................................................................................. .........................................

 .................................................................. ....................................................................................................
 ............................................................................................................................. ......... 

 

 ހިންުގން ހަރުދަނާކުރުމާއި އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން 
 



   އިދާރާ ކައުްނސިލްެގ ކުރިނބީ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ  2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 

 

Page 150 of 181 

 

 kurinbee.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@kurinbee.gov.mv:އީމެއިލް 6520036 (960)+ފެކްސް:   6520036 (960)+ން: ފޯ

 

 

 ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު/ ޚުލާސާ:  

އެވެ. ކައުންސިލްއިދާރާ ހިންގަމުންދަނީ ާބވެ ހަލާކުވެފައިވާ އިމާރާތެއްގައެވެ މިކަމުގެ ސަަބުބން ޖާގައިގެ ތަދުކަން ވަނީ ނުހަނު ޮބޑުވެފަ
ތިވެ އެއްމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި އަދި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ހުރުމުގެ ސަަބުބން މަސައްކަތްކުރުމަށް ނުހަނު ދަތިތަކާއި ކުރިމަ

ވަރަށް ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދަތިތަކެއްހުރޭ ރަށުގެ ތަފާސް ހިސާްބތައް ނަގާ ބެލެހެއްޓުނުކަމުގައިވިޔަސް ޒަމާނީ ފެން
މީގެކުރިންވެސް ކުރުރާ އުސޫލުން  ޑިޖިޓަލް ކުރެވިފައެއް ނުވޭ. ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ކަންކަން

ކާއި ކުރިއަށްދޭ. ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޙިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅު މާހައުލަ
ތުން ހޭލުންތެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ޤާިބލް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރެވޭތޯ ކެނޑިނޭޅިދަނީ މަސައްކަތްކުރެވެމުންނެވެ. ކުރިނީބ އަކީ ދީނީގޮ

 ަބޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކާ ދީނީ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވެވެ.
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ރުން 51ޕޮލިސީ   ކު ނާ ދަ ން ހަރު ގު ން ގެ އިދާރީ ހި ލް އުންސި  : ކަ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 

 ގެ ހުރިހާ މަގާމްތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަވެފައި ނެތުން  އޮނިގަނޑުކައުންސިލްގެ  •

 )ޖާގައިގެ ދަތިކަން( އެކަށީގެންވާ އޮފީސް އިމާރާތެއް ނެތުން  •

 މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ނެތުން  •

 ފަންނީ ގާިބލް މުވައްޒަފުން ނެތުން  •

 ން އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓެމުން ނުދިއު •

 ފާސްޓް އިންޓަރނެޓް ގެ ހިދުމަތް ނުލިުބން   •
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން  51ޕޮލިސީ  

 ޓާގެޓްތައް:

 ފަންނީ ގާިބލް މުވައްޒަފުންތިިބ ތަނަކަށް ހެދުން  މަސައްކަތްކުރާނެ މާހައުލެއް އޮތް ކުރިނީބ ކައުންސިލަކީ  :51.1ޓާގެޓް 

     އެޅުންވަނައަހަރުގެ ނިޔަލަށް އާ އޮފީސް އިމާރާތެއް  2023: 51.2ޓާގެޓް 

   ކުރިނީބ ކައުންސިލަކީ މޮނީޓާ ކުރެވި ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ފާރަވެރިވެވޭނެ ތަނަކަށް ހެދިފައިވުން : 51.3ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

އެކަށީގެންވާ   :51.1ސްޓްރެޓަޖީ  
މަސައްކަތްކުރާނެ މާހައުލެއް 
ިބނާކޮށް އިންސާނީ ވަސީލަތް  
ގާއިމް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް 

 ހަމަޖެއްސުން 
 

ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު  :51.1.1ހަރަކާތް  
އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުން އެކުލަވާލާ 

 އިތުރުކުރުން 

ކުރިނީބ      ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 

ފަންނީ ގާިބލް  : 51.1.2ހަރަކާތް  
  މުވައްޒަފުންިބނާކުރުމަށް ތަމްރީނުކުރުން 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 

އާއިގުޅުންހުރި އޮފީސްދާއިރާ  : 51.1.3ހަރަކާތް  
 ހޯދުން   ކާއި ފަރުނީޗަރމަސްނޫއީ ވަސީލަތްތަ

 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 



   އިދާރާ ކައުްނސިލްެގ ކުރިނބީ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ  2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 
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:   51.2ސްޓްރެޓަޖީ  
 ކައުންސިލްގެ އުމްރާނީވެށި

 ިބނާކުރުން  

   އާ އޮފީސް އިމާރާތެއް ިބނާކުރުމް  : 51.2.1ހަރަކާތް  
 

ކުރިނީބ     ✓ 
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 

:  އޮފީސް  51.3ސްޓްރެޓަޖީ  
   ފާރަވެރިވުން

ކުރިނީބ     ✓  ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުން  : 51.3.1ހަރަކާތް  
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ
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ޓުން :  52ޕޮލިސީ   އް ހެ ލެ ޑު ބެ ކޯ ގެ ރެ ން ހު މީ ވާ ރު އި މަ ނާ ވާ ކުދިން ފަން ލަށް އު  އަ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 

 ކޮށް ބނުެބލެހެއްޓުން  ޑިޖިޓަލް ބެލެހެއްޓޭ ނަމަވެސް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ވިހާމަރުވާ  •

 އެކުލަވާލެވި ޑިޖިޓަލް ކުރެވިފައި ނެތުން  ރައްވެހިންގެ ޑާޓާޭބސް  އެކުލަވާލާ  •
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 އަލަށް އުފަންވާކދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން   52ޕޮލިސީ  

 ޓާގެޓްތައް:

 ވިފައިވާ ރަށަކަށް ވުން ހާމަރުވާ ޑިޖިޓަލް ކުރެވިމިރަށަކީ  :52.1ޓާގެޓް 

 ވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން ރައްވެހިންގެ ޑާޓާޭބސް  އެކުލެ: 53.2ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ވިހާ މަރުވާ   :52.1ސްޓްރެޓަޖީ  
އަދާހަމަކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް 

 ގާއިމްކުރުން 

 

ވިހާ މަރުވާ އަރުޝީފްކޮށް އަދި  :52.1.1ހަރަކާތް  
 ޑިޖިޓަލްކުރުން 

 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 

ރައްވެހިންގެ  :52.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ޑާޓާޭބސް  އެކުލަވާލާ 

 އަޕްޑޭޓްކުރުން   
 

ރައްވެހިންގެ މައުލޫމާތު  :52.2.1ހަރަކާތް  
އަދާހަމަކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ޑޭޓާޭބސްއެއް ހަދާ  

 ޑިޖިޓަލްކުރުން 
 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 

 



   އިދާރާ ކައުްނސިލްެގ ކުރިނބީ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ                       2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 
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އްޓުން :  53ޕޮލިސީ   ހެ ލެ އި ބެ ގަ ބު ނަ ހިސާ ފާސް ގެ ތަ ށު  ރަ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 

 ނުކުރެވުން ދަފްތަރުތައް ބަލަހައްޓާ އަދާ ރަށުގެ ތަފާތު  •

 ދަފްތަރުތައް ޑިޖިޓަލް ނުކުރެވުން   •
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 ރަށުގެ ތަފާސްހިސުާބ ނަގައި ބެލެހެއްޓުން  53ޕޮލިސީ  

 ޓާގެޓްތައް:

  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ތަފާސްހިސާުބ އަދާހަމަކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން   2022 :53.1ޓާގެޓް 

    ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިރަށަކީ ތަފާސްހިސާްބ ޑިޖިޓަލް ކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން  2022  53.2ޓާގެޓް 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  :53.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ރައްވެހިކަމުގެ ހިދުމަތުގެތެރެއިން  

ދަފްތަރުތައް ބަލަހައްޓާ އަދާ 
 ހަމަކުރުން

ތަފާސްހިސާބްތައް އަރުޝީފްކޮށް  : 53.1.1ހަރަކާތް  
 ރުން  ވަކި މުވައްޒަފެއް އައްޔަނުކު ޓަކައިއަދާހަމަކުރުމަށް

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 

އަދުގެ   :53.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ޑިޖިޓަލް  މުޖުތަމައުއާ އެއްގޮތަށް

   ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން 

ރަށުގެ ތަފާސްހިސާުބ  :53.2.1ހަރަކާތް  
ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދަފްތަރުތައް ޑިޖިޓަލްކޮށް އާކައިވް 

 ކުރުން  

 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 
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ޓުން :  54ޕޮލިސީ   އް ހެ ލެ އި ބެ މާ ރު ކު އް ދޫ ތަ ރީ ޓް އި ރަޖިސް ކާ ތަ ދަ އް ކުރާ ހު ން ދޫ ލު އުންސި  ކަ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 

 ރައްވެހިކަމުގެ ހިދުމަތުގެތެރެއިން ކައުންސިލުން ދޫކުރަންޖެހޭ ހުއްދަ ތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރެވެމުންދޭ  •

 ށް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ނުހިފުން ތަފާތު ހުއްދަތައް ދޫކުރުމަ •

 އޮންލައިން ހިދުމަތްތައް ފެށިފައި ނެތުން   •

 ހިދުމަތްތަކަށްއެދޭ ހާއްސަ ފޯމެއް ހެދިފައި ނެތުން   •
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 ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން  54ޕޮލިސީ  

 ޓާގެޓްތައް:

  ށް ބެލެހެއްޓޭ ރަށަކަށް ހެދުން ތަފާތު ހުއްދަތައް ދޫކޮ :54.1ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ތަފާތު   : :54.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި 

 ބެލެހެއްޓުން  

ރައްވެހިކަމުގެ ހިތުމަތާއި  :54.1.1ހަރަކާތް  
ގުޅުންހުރި ހިދުމަތްތައް ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ 

 ހާއްސަ ފޯމެއް ހެދުން 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 

ހުއްދަތަކާއި ރެޖިސްޓްރީތައް  :54.1.2ހަރަކާތް  
 އޮންލައިންކޮން ނެގޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ
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އްޓުން :  55ޕޮލިސީ   ހެ ލެ އް ބެ ތަ ޔުން ކި ޔެ މީ ލި ދީ އި ޤަ މާ ރު ކު ފު ރުޝީ އް އަ ޔުންތަ ށުގެ ރަސްމީ ލި  ރަ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 

   ފްކުރެވިފައި ނެތުން ރަސްމީ ލިއުންތައް އަރުޝީ •

 ނެ ގޮތެއް ނެތުން  ގަދީމީ ލިޔެކިއުންތައް ބެލެހެއްޓޭ •
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 ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން  55ޕޮލިސީ  

 ޓާގެޓްތައް:

 ރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ވުން ލިއުންތައް އަރުޝީފްކުރަސްމީ  :55.1ޓާގެޓް 

 ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓާ ރައްކާކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން ގަދީމީ ލިޔެކިއުންތައް  :55.2ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 ފަރާތްތައް އެހެނިހެން  

   :55.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ރަސްމީ ލިއުންތައް 
ވޭނެ އިންތިޒާމް އަރުޝީފްކުރެ
 ހަމަޖެއްސުން 

ރަށުގައި ވެރިކަން ކުރި މީހުންގެ  :55.1.1ހަރަކާތް  
 ޕްރޮފައިލް ތައްޔާރުކުރުން  

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 

   :55.2ސްޓްރެޓަޖީ  

ލިޔެކިއުންތައް ގަދީމީ 
ޓޭނެ އިންތިޒާމެއް ބެލެހެއް

 ހަމަޖެއްސުން 

ދުވަސްވީ ލިޔެކިއުންތައް  :55.2.1ހަރަކާތް  
 ޑިޖިޓަލްކޮށް އާކައިވް ކުރުން 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ
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ކޮށްދޭ  :  56ޕޮލިސީ   ރު އުންސިލުން ފޯ ށް ކަ ނަ ން ޔިތު އް ޅު ކުރުން ރަ ވަރު ރަނގަ ން ގެ ފެ ކު ތަ ތް މަ ދު  ޚި

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 ނުދެވުން  ފެންވަރު  ތައް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި އެކަށީގެންވާރައްވެހިކަމުގެ ހިދުމަތް •

 ނެތުން ނޯޓިސް ޯބޑެއް ޑިޖިޓާލް  •
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 ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުންރައްޔިތުންނަށް  56ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިނީބ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން  2022 :56.1ޓާގެޓް 

  އުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ރަށަކަށް ހެދުން މެދުވެރިކޮށް މަނޯޓިސް ޯބޑުވަނައަހަރުން ފެށިގެން  2022 :56.2ޓާގެޓް 

 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25
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26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  :56.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ރައްވެހިކަމުގެ ހިދުމަތުގެ 

ރެވޭނެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކު
  އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން 

 

މުންގެންދާ  ދެކައުންސިލުން ފޯރުކޮށް :56.1.1ހަރަކާތް  
ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދެނެގަނެވޭނެ ހާއްސަ ފޯމެއްހަދާ 

 ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ލިބޭނެގޮތްހެދުން 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 

ދާއިރާތައް ވަކިކޮށް  :56.1.2ހަރަކާތް  
ހިދުމަތްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯކަލްޕޮއިންޓް 

 ގެ މައުލޫމާތު ފެންނާނެގޮތަށް ެބހެއްޓުން 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 

  :56.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ގެ ހިދުމަތް  ނޯޓިސްޯބޑެއް

   ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

ކައުންސިލްގެ ނޯޓިސް ޯބޑް  :56.2.1ހަރަކާތް  
 ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްޯބޑަކަށް ަބދަލުކުރުން  

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ
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ކުރުން :  57ޕޮލިސީ   މު އި އް ޤާ އެ މަ ތަ ޖު މު ރި ތެ ނީ ހޭލުން  ދީ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 

 ދިނުމަށް ދަތިތަކެއްހުރުން  ދަރުސް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  •

 ނެތުން ހާފިޒުންރަށުގައި  •

  މިންވަރު ކުޑަވުން  ހިންގޭ ތައް ވޯކްޝޮޕްދީނީ  •
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 ދީނީ ހޭލުންތެރިމުޖުތަމައެއް ޤާއިމުކުރުން 57ޕޮލިސީ  

 ޓާގެޓްތައް:

 ކޮންމެ އަހަރަކު ދެފަހަރު ދީނީ ދަރުސްދެވޭނެ ގޮތްހެދުން  :57.1ޓާގެޓް 

 ކޮންމެ އަހަރކު ރަމަޟާންމަހު ތަރާވީސްކުރުމަށްޓަކާ ހާފިޒުން މެދުވެރިކޮށް ތަރާވީސް ނަމާދުކުރެވޭ ރަށަކަށް ހެދުން  :57.2ޓާގެޓް 

 ކަށް ހެދުން  ކޮންމެ އަހަރަކު ދީނީ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ވޯކްށޮޕްތައް ހިންގޭ ރަށަ :57.3ޓާގެޓް 

 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޕިކްނިކް ސަރަހައްދުގައި ނަމާދުކުރެވޭ ގޮތް ހެދިފައިވުން  2022 :57.4ޓާގެޓް 

20 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ދަރުސް   :57.1ސްޓްރެޓަޖީ  
 ދިނުން 

ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ  :57.1.1ހަރަކާތް  
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 ސުކޫލް 

 މިނިސްޓްރީ

:  57.2ސްޓްރެޓަޖީ  
  ހާފިޒުންގެނައުން

ރަމްޟާންމަހު ތަރާވީސްކުރުމަށް   :57.2.1ހަރަކާތް  
 ހާފިޒުން ގެނައުން  

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 

ވޯކްޝޮޕް  : 57.3ސްޓްރެޓަޖީ  
 ހިންގުން 

ދީނީ ކަންކަމަށް  :57.3.1ހަރަކާތް  
 އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ވޯކްޝޮޕް ހިންގުން  

ކުރިނީބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 ސުކޫލް
 މުއައްސަސާތައް 
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ޕިކްނިކް  : 57.4ސްޓްރެޓަޖީ  
އޭރިޔާގައި ނަމާދުކުރެވޭނެ ތަނެއް 

 ހެދުން 

ޕިކްނިކް އޭރިއާގައި ނަމާދުކުރުމަށް  :57.4.1ހަރަކާތް  
 ކުޑަ މިސްކިތެއް ިބނާކުރުން    

 

ކުރިނީބ      ✓
ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ

 ޖަމްއިއްޔާ  
 މުއައްސަސާތައް 
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 ޮމިނޓަރިްނގ ފްރޭްމވަރކް
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ރުން  ޓަރކު ނި ލޭން މޮ ގެ ޕް ޤީ އް ރަ  ތަ

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

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއާއި ފައިނަލް ރިވިއު ހެދުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މިންގަނޑުތަކާއި ޓާގެޓްތައް ހިމެނޭ ފްރޭމް ވޯކް    ،ެބލުމާއި
 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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ޒިންމާވާ ސެކްޝަން  
ފަރާތް  /  

 މޮނިޓަރކުރާ ތާރީޚު 
( ބޭސްލައިން) މިހާރުގެ ހާލަތު   ޓާގެޓްތައް  

20
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

  ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުން  :1 ޕޮލިސީ 
ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ަބނދަރުސަރަހައްދުން ފެނުގެ ހިދުމަތް  2023  ✓    ކައުންސިލް

 ލިބިގެންދިއުން 
   :1.1ޓާގެޓް  

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މައުލޫމާތު ވަނަ އަހަރުން ފެށުގެން ސާފުބޯފެން ނަގާ  2023 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް
 ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވުން 

   :1.2ޓާގެޓް  

  ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން : 2 ޕޮލިސީ 
ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިއުން ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ނަރުދަމާގެހިދުމަތް  2022 ✓     ކައުންސިލް    :2.1ޓާގެޓް   
ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން އަލަށް އާާބދުވާ ފަރާތްތަކަށް ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް  2023   ✓   ކައުންސިލް

 ފޯރުކޮށްދިނުން 
   :2.2ޓާގެޓް  

 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ   : 3 ޕޮލިސީ 
ގެ ހިދުމަތް ލިެބން  ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ކަރަންޓު ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022 ✓     ކައުންސިލް

 ހުރުން
   :3.1ޓާގެޓް  

 ތައް ދިއްލުން އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023 ✓ ✓ ✓  ✓ ކައުންސިލް
 

   :3.2ޓާގެޓް  

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ަބއްތި ނުޖެހި ހުރި މަގުތަކުގައި ަބއްތިތައް ޖެހުން  2023  ✓ ✓ ✓  ކައުންސިލް    :3.3ޓާގެޓް   
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކަރަންޓްވަޔަރ ކުރުމަށް ދަސްވެފައިތިިބ ރައްޔިތަކު  2024   ✓   ކައުންސިލް

 އުފެއްދުން
   :3.4ޓާގެޓް  

ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ކަރަންޓް  2025    ✓  ކައުންސިލް
 ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު  ރައްޔިތުންނަށް އެނގުން 

   :3.5ޓާގެޓް  

 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން  : 4 ޕޮލިސީ 
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އާ ކުނިކޮށްޓެއް ގެ ހިދުމަތް ލިިބގެން ދިއުން  2022 ✓     ކައުންސިލް    :4.1ޓާގެޓް   



   އިދާރާ ކައުްނސިލްެގ ކުރިނބީ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ  2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 
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ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ޭބނުންކޮށްގެން ގޭގެއިން   2022 ✓     ކައުންސިލް
 ކުނިއުކާލުމަށް ޕިކަޕެއްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން  

   :4.2ޓާގެޓް  

އުކާލެވޭނެ ސަރަހައްދުތަކެއް ކުނިވަޒާތުގެ ތަކެތި ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން   2022 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް
 ކަނޑައެޅި އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލެވުން    

   :4.3ޓާގެޓް  

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކުނިގޮނޑުގައި ހުރި ކުނިތައް ރަށުން ޭބރުކޮށް  2022 ✓   ✓  ކައުންސިލް
 ކުނިގޮނޑު ސާފްކުރުން

 :4.4  ޓާގެޓް 

އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކަނޑައެޅޭ ސަރަހައްދު ތަކެއްގައި ޑަސްބިންތައް ވަނަ  2023  ✓    ކައުންސިލް
 ެބހެއްޓިގެން ދިއުން 

 :4.5  ޓާގެޓް 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރައްތިނުންނަކީ، އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ކުނި  2023  ✓    ކައުންސިލް
ަބއެއްކަމުގައި ހެދުންނައްތާލުމުގެ މައުލޫމާތު ލިިބފައިވާ   

 :4.6  ޓާގެޓް 

 މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން   : 5 ޕޮލިސީ 
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރަނގަޅުފެންވަރަކަށް މަގުތައް ހެދިފައިވުން   2024   ✓   ކައުންސިލް    :5.1ޓާގެޓް   
ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މިހާރު ރަށުތެރޭގެ މަގުތަކަށް ދޫކުރެވޭގޮތަށްހުރި  2024   ✓   ކައުންސިލް

ދޫނުކުރެވޭގޮތަށްހެދުން ފެންހޮޅިތަކުން މަގުމަށްޗަށް ފެން    
   :5.2ޓާގެޓް  

 ފާލާމާއި ފެރީޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެއްޓުން  ، ބަނދަރާއި  : 6 ޕޮލިސީ 
ވަނަ އަހު ނިމުމުގެ ކުރިން ބަނދަރުގައި ރަސްމީ ޖެޓީއެއް ހެދިފައިވުން  2023  ✓    ކައުންސިލް    :6.1ޓާގެޓް   

 ބެލެހެއްޓުންޤަބުރުސްތާނު   : 7 ޕޮލިސީ 
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ގަުބރުސްތާނަކީ އަަބދުވެސް ނޮޅާ ސާފުކޮށް  2022 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

 ބެލެހެއްޓިފައިވާ ތަނަކަށް ހެދުން 
   :7.1ޓާގެޓް  

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން  : 8 ޕޮލިސީ 
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ރެވިފައި ވުންމަރާމާތުކު ތައްމިސްކިތްވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023 ✓ ✓ ✓ ✓  ކައުންސިލް    :8.1ޓާގެޓް   
   :8.2ޓާގެޓް   ހެދިފައިވުން ވަށާފާރު/ ފަޙާނާ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކުޑަމިސްކިތުގައި  2022 ✓    ✓ ކައުންސިލް
   :8.3ޓާގެޓް   ން މިސްކިތަށް ޭބނުންވާ ތަކެތި ދަތިވުމެއްނެތި ލިޭބނެ ގޮތް ހެދު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

 ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން   : 9 ޕޮލިސީ 
   :9.1ޓާގެޓް    ފައި ވުން ސާފުކޮށްބެލެހެއްޓިތައް ހަޑިނުވެ ރަށުގެ އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް
   :9.2ޓާގެޓް   ކުރިނީބއަކީ އަަބދުވެސް ސާފުތާހިރު ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ޭބއްވުން    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

 މަގު ހެދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން   : 10 ޕޮލިސީ 
ކުރިނީބގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަކީ އެކަށީގެންވާވަރަށް މަގުމަތީ ަބއްތިޖަހާ އަލިކުރެވިފައިވާ  ✓ ✓   ✓ ކައުންސިލް

  ރަށަކަށް ހެދުން 
   :10.1ޓާގެޓް  

 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ، އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި  : 11 ޕޮލިސީ 
މަރުކަޒަކީ މަރާމާތުކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ  އިޖުތިމާއީ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023  ✓ ✓ ✓  ކައުންސިލް

   ތަނަކަށް ހެދުން 
   :11.1ޓާގެޓް  

އަލުން ރައްޔިތުންނަށް  އީސެންޓަރުގެ ޙިދުމަށް ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023  ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

   :11.2ޓާގެޓް  

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އައުޓްޑޯ ޖިމް އެއްގެ ހިދުމަތް ލިުބން  2023 ✓     ކައުންސިލް    :11.3ޓާގެޓް   
 ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ާޕކުތައް ބެލެހެއްޓުންކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު   : 12 ޕޮލިސީ 

ކުޅޭ ސަރަހައްދުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ  ކުޅިވަރުވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް
  ތަނެއްކަމުގައި ހެދުން 

   :12.1ޓާގެޓް  

ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭނެ ކޯޓުތައް ހެދިފައިވުން ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2024   ✓   ކައުންސިލް    :12.2ޓާގެޓް   
   :12.3ޓާގެޓް   އްގެ ހިދުމަތް ލިިބގެންދިއުން  ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022 ✓ ✓    ކައުންސިލް
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ތަކުގައި މައިޒާންތައް ރަށުގައި ހުރި ހުސްިބން ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2026  ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް
 ހެދާ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ލިިބގެން ދިއުން

 :  12.4ޓާގެޓް  

 މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން   : 13 ޕޮލިސީ 
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެކަށީގެންވާގޮތަށް އަގުހެޔޮކޮށް އިންޓަރނެޓްގެ   2022 ✓ ✓    ކައުންސިލް

  ހިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިއުން 
   :13.1ޓާގެޓް  

 ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުން   : 14 ޕޮލިސީ 
ލައިްބރަރީއެއްގެ ހިދުމަތް ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންނަށް  2024   ✓ ✓  ކައުންސިލް

 ލިބިގެންދިއުން 
   :14.1ޓާގެޓް  

 އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  ، ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ  : 15 ޕޮލިސީ 
ދާއިމީގޮތެއްގައި  ހިމާޔަތްލިިބގެންދިއުން ކުރިނީބގައި ގެވެށިއަނިޔާ ލިޭބފަރަތްތަކަށް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް    :15.1ޓާގެޓް   
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގެވެށިއަނިޔާ ލިޭބފަރާތްތައް ދެނެގަނެ ފަރުވާދިނުން  2023 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް    :15.2ޓާގެޓް   

 ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެ މީހުން ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް   : 16 ޕޮލިސީ 
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްސައެހީއަށް  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން   2022 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

 ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 
   :16.1ޓާގެޓް  

   :16.2ޓާގެޓް   ކުޑަކުދިންނަކީ ހުރިހާގޮތަކުންވެސް އަޅާލާ އޯގާތެރި ަބއެއްކަމުގައި ހެދުން  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް
 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން   : 17 ޕޮލިސީ 

ގޮތެއްގައި  ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްޖަމާއަތްތެރިކަމުގެ  ހަރު ނިމުމުގެ ކުރިންވަނަ އަ 2023  ✓    ކައުންސިލް
 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން 

   :17.1ޓާގެޓް  

 . އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން  : 18 ޕޮލިސީ 
އި ދިރުވާ އާލާކުރުންހިންގަފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި  ޖުތިމާއީ ހަރަކާތްތައްއި ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް    :18.1ޓާގެޓް   

    އިންޖިނުނުލާ އެއްޗެހި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ، އިންޖީނުލީ އެއްޗިއްސާއި:  19ޕޮލިސީ  
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  ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންއުޅަނދުތަކަކީ ރަށުގައި ދުއްވާ  އިން ފެށިގެން  2022 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް
 ދުއްވޭ އުޅަނދުތަކެއްކަމުގައި ހެދުން.

 :19.1ޓާގެޓް  

 ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން   ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ   : 20ޕޮލިސީ  
ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ނަކީ ފަދަ ތަންތަ  ކެފޭ /ރެސްޓޯރަންޓް އިން ފެށިގެން 2022 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

 އެއްގޮތަށް ހިންގޭ ތަންތަންކަމުގައި ހެދުން
 :20.1ޓާގެޓް  

ނަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ތަންތަފިހާރަ ތަކާއި ވިޔަފާރި ކުރާ  އިން ފެށިގެން 2022 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް
 އެއްގޮތަށް ހިންގޭ ތަންތަންކަމުގައި ހެދުން

 :20.2ޓާގެޓް  

އަހުލުވެރި ަބއެއްކަމުގައި  ގޮތުންޙިދުމަތްދޭ ތަންތަނާެބހޭ އާންމު ކީރައްޔިތުންނަރަށުގެ  ✓  ✓  ✓ ކައުންސިލް
 ހެދުން 

 :20.3ޓާގެޓް  

 ހަރުކަށި ފިކުރުތައް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުން  ، ގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި:  21ޕޮލިސީ  
އަލުވެރި ަބއެއްކަމުގައި ހެދުންދީނީގޮތުން އިން ފެށިގެން ރައްޔިތުންނަކީ   2023 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް  :  21.1ޓާގެޓް   

 : ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން 22ޕޮލިސީ  
އަމާން ވެއްޓެއް ގާއިމްވެފައިވާ  އިން ފެށިގެން ކުރިނީބ އަކީ ކުށްމަދު 2022 ✓ ✓    ކައުންސިލް

 ރަށެއްކަމުގައިހެދުން
 :22.1ޓާގެޓް  

 ރަނގަޅު ްޕރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން :  23ޕޮލިސީ  
އިން ފެށިގެން ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޕްރީސްކޫލެއް ކަމުގައި   2022 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

  ހެދުން 
 :23.1ޓާގެޓް  

 ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން :  24ޕޮލިސީ  
ަބއެއްކަމުގައި ހެދުންނަކީ ތަޢުލީމީ ގޮތުން ރަނގަޅު ޮބޑެތިމީހުން  ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް  :24.1ޓާގެޓް   

 ދަރިވަރުނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން :  25ޕޮލިސީ  
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އިން ފެށިގެން ދަރިވަރުންނަކީ ފަންނީ ޤާިބލް މަސައްކަތްތެރި ަބއެއްކަމުގައި  2022 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް
 ހެދުން 

 :25.1ޓާގެޓް  

 ލީޑަރޝިްޕ ދަސްކޮށްދިނުން  ، ސުލޫކާއި ، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނީފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި ، ސްކައުޓް ، ގައިޑް  : 26ޕޮލިސީ  
 ގެންދިއުންއުފެއްދި ސްޔުނީފޯމްޮބޑީގެ ނިޔަލަށް ކުރިނީބގައި  2026 ✓ ✓    ކައުންސިލް

 
 :26.1ޓާގެޓް  

 ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާއިދިނުން  ، ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި  : 27ޮޕލިސީ 
ށް އަހުލުވެރި ަބއެއްކަމުގައި ހެދުންސިވިކް އެޑިއުކޭޝަނަ ގެ ނިޔަލަށ2026ް  ✓   ✓ ކައުންސިލް  :  27.1ޓާގެޓް   

 ޚިދުމަތްތައް ދިނުން : އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ )ްޕރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ( އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ 28ޮޕލިސީ 
ލިުބން އަސާސީ ސިއްހީފަރުވާ އާންމުރައްޔިތުންނަށް   ގެ ނިޔަލަށް 2026 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް  :  28.1ޓާގެޓް   
އިން ފެށިގެން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ލުއިފަސޭހަކޮށް ބޭސް ލިބިގެންދިއުން  2022 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް  :  28.2ޓާގެޓް   
 ނިޔަލަށް ލެޯބޓްރީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުން  2026     ✓ ކައުންސިލް

 
 :  28.3ޓާގެޓް  

 އާބާދީއެއް އުފެއްދުން  ، ހަށިހެޔޮ ، ދުޅަހެޔޮ ، : ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ޞިއްޙީ ހާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުވ29ާޮޕލިސީ 
ސިއްޙީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ވަނައަހަރުން ފެށިގެން މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ  2022 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

 ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން
 :29.1ޓާގެޓް  

 : ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން 30ޮޕލިސީ 
 

މަދުކުރުންނިސްަބތް  ބޭނުންކުރާހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ލިއްަބއިދޭ  ކާނާ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް  :30.1ޓާގެޓް   
 ޑެންގީ އާއި ޗިކުންގުންޔާ އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތިބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން   31ޮޕލިސީ 

އިންތިޒާމެއް މަދިރިން ޖެހޭބަލިތައް ކޮންޓްރޯލު ކުރެވޭނެ  ނިޔަލަށް 2026 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް
ހިގެންދިޔުން ހަމަޖެ  

 :  31.1ޓާގެޓް  
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 މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުން   32ޮޕލިސީ 
ސަލާމަތްވެފައިވާ މުޖުތަމަޢުއެއް މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ވަާބއިން އިން ފެށިގެން  2022 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

 ިބނާކުރުން 
 32.1ޓާގެޓް  

 އެކި މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުން  ، ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫހު އަށަގަނުވާ  33ޮޕލިސީ 
 :33.1ޓާގެޓް   ދެވިފައިވާ މުޖުތަމައުއެއް ިބނާކުރުންމިންތީގެ ހަމަކަން ކަށަވަރުކޮށްކުޅިވަރު ކުޅުމުގައި  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

 ކުރިއެރުވުން މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ   34ޮޕލިސީ 
އިން ފެށިގެން މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް  2022 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

  ކުރިއަރާފައިވާ ރަށެއްކަމުގައި ވުން 
 :34.1ޓާގެޓް  

 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން   35ޮޕލިސީ 
އިން ފެށިގެން ދަނޑުވެރިކަމުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ކުރިއަރާފައިވާ   2022 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

  ރަށެއްކަމުގައި ވުން 
 35.1ޓާގެޓް  

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން  36ޮޕލިސީ 
ރަށެއްކަމުގައި ހެދުންދަނީ ލިޭބނެ ނިޔަލަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރައިން އާމް 2026 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް  :36.1ޓާގެޓް   

 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން  37ޮޕލިސީ 
 ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވާ ކުރިއެރުމުގައި ވިޔަފާރިތައް މެދުފަންތީގެ އަދި ކުދި ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

ހެދުން  ރަށަކަށް ނައްތާލެވިފައިވާ  
 :  37.1ޓާގެޓް  

 ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން   38ޮޕލިސީ 
ގެ ނިޔަލަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ދަތުރުފަތުރު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ  2026 ✓     ކައުންސިލް

 ރަށެއްކަމުގައި ހެދުން
 :38.1ޓާގެޓް  

 ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން  39ޮޕލިސީ 
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  ދިރުވާ ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ކުޅިވަރުތައް ނެތެމުންދާ  ނުވަތަ ނެތިގޮސްފައިވާ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް
 އާލާކުރުން

 :  39.1ޓާގެޓް  

 ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން ، ތާރީޚި ތަންތަނާއި 40ޮޕލިސީ 
 ގޮތެއްގައި ދާއިމީ ރައްކާތެރިކޮށް  ތާރީހީތަންތަން ތަރިކައާއި ގުދުރަތީ ފެށިގެން 2022 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

   ބެލެހެއްޓުން
 :40.1ޓާގެޓް  

 ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުން   41ޮޕލިސީ 
ހެދުން ރަށެއްކަމުގައި އުޅޭ ރައްޔިތެއް ލޯިބކުރާ ދަރީބަހަށްމާ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް  :  41.1ޓާގެޓް   

 ހުއްޓުވުން ރަށް ގިރުން  42ޮޕލިސީ 
ގެ ނިޔަލަށް ރަށްގިރުން ކޮންޓްރޯލްވެފައިވާ ރަށަށް ހެދުން   2026 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް  :42.1ޓާގެޓް   

 މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން  43ޮޕލިސީ 
މޫސުމަށް އަންނަ ަބދަލު ތަކުގެ ސަަބުބން ދިމާވާ  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  3202  ✓  ✓  ކައުންސިލް

 ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން 
 :43.1ޓާގެޓް  

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިރަށަކީ ދުރާލާ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލްތައް   2023 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް
 ގާއިމްވެފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް 

 :43.2ޓާގެޓް  

 ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން 44ޮޕލިސީ 
ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ރައްޔިތުން ޖަމާވާނެ ސަރަހައްދެއް   ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2022 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

 "ކާރިސާ ޒޯން"   ކަނޑައެޅިފައިވުން 
 :44.1ޓާގެޓް  

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ކާރިސާތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާގޮތް  2023  ✓   ✓ ކައުންސިލް
   އެނގިފައިވާ ަބޔަކު ދިރިއުޅޭ ރަށެއްކަމުގައި ހެދުން 

 :44.2ޓާގެޓް  
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ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކާރިސާ ތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެއް  2023  ✓    ކައުންސިލް
 ގާއިމްވެފައިވާ ރަށަކަށް ވުން 

 :44.3ޓާގެޓް  

 ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި ރުއްގަސް ރައްކާތެރި ކުރުން  45ޮޕލިސީ 
ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލާ ރުއްގަހުގެ ގެން މިރަށުގައި ވަނަ އަހަރުން ފެށި 2022 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

   ލެވިފައިވުން
 :45.1ޓާގެޓް  

ސަރަހައްދުތަކުގައި   އެކިރަށުގެ ވަނައަހަރުގެ ނިޔަލަށް   2026ވަނަ އަހަރުން  2022 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް
 ވިފައި ވުން ރުއްގަސް އިންދާ އާލާކުރެ

 :45.2ޓާގެޓް  

ކޮށް ނެތެމުންދާ ގަސްތައް އާލާ ފެށިގެން މިރަށަކީވަނަ އަހަރުން  2022 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް
 ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން

 :45.3ޓާގެޓް  

 ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން  46ޮޕލިސީ 
 :46.1ޓާގެޓް    ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މޫދަށް ކުނިއެޅުން މަނާކުރެވިފައިވުން  2023 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް
ވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުންމޫދާއި ކަނޑުގެދިރުން ހިމާޔަތްކުރެމިރަށަކީ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް  :46.2ޓާގެޓް   

 ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުން   47ޮޕލިސީ 
ކުރެވިފައިވާ ށް އާލާ ގަސް ހިމާޔަތް ކޮ މަރުވަމުންދާ ވަނައަހަރުން ފެށިގެން 2023 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

  ރަށަކަށް ހެދުން 
 :47.1ޓާގެޓް  

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުރައްކާތެރިކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު  2023  ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް
 ލިިބފައިވާ ރައްޔިތަކު އުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން 

 :47.2ޓާގެޓް  

 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން 48ޮޕލިސީ 
ވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން ހުއިވަނި ނައްތާލެ މިރަށަކީ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް  :  48.1ޓާގެޓް   
މިންވަރު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން މަދިރި އުފެދޭ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް  :48.2ޓާގެޓް   
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 އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން  49ޮޕލިސީ 
ވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުންއަންހެނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް  :49.1ޓާގެޓް   
ރަށަކަށް ހެދުން ފައިވާ ކުޅިވަރު ކުޅުމުގައި އަންހެނުނަށް ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދީ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް  :49.2ޓާގެޓް   
ފައިވާ ރަށަކަށް ވުން އަންހެން ލީޑަރުން އުފެއްދި ✓ ✓ ✓   ކައުންސިލް  :49.3ޓާގެޓް   

 ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަކަން ހޯދާ ދިނުން 50ޮޕލިސީ 
ނާކުރެވިފައިވާ އިގުތިޞާދީގޮތުން ފުދުންތެރި ރައްޔިތަކު ިބވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން   2022 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

 ރަށަކަށް ހެދުން 
 :  50.1ޓާގެޓް  

ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ  ސިޔާސީގޮތުން ހޭލުންތެރިވެފައިވާ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން   2022 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް
  ރަށަކަށް ހެދުން 

 :50.2ޓާގެޓް  

 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން  51ޮޕލިސީ 
ކުރިނީބ ކައުންސިލަކީ މަސައްކަތްކުރާނެ މާހައުލެއް އޮތް ފަންނީ ގާިބލް މުވައްޒަފުންތިިބ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

 ތަނަކަށް ހެދުން 
 :51.1ޓާގެޓް  

 :51.2ޓާގެޓް     ވަނައަހަރުގެ ނިޔަލަށް އާ އޮފީސް އިމާރާތެއް އެޅުން   2023  ✓    ކައުންސިލް
ކުރިނީބ ކައުންސިލަކީ މޮނީޓާ ކުރެވި ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ފާރަވެރިވެވޭނެ   ✓    ކައުންސިލް

 ތަނަކަށް ހެދިފައިވުނ 
 :51.3ޓާގެޓް  

 އުފަންވާކދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުންއަލަށް  52ޮޕލިސީ 
ވިފައިވާ ރަށަކަށް ވުންހާމަރުވާ ޑިޖިޓަލް ކުރެވިމިރަށަކީ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް  :52.1ޓާގެޓް   
ވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން ރައްވެހިންގެ ޑާޓާޭބސް  އެކުލެ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް  :52.2ޓާގެޓް   

 ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުން ރަށުގެ   53ޮޕލިސީ 
 :53.1ޓާގެޓް    ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ތަފާސްހިސާުބ އަދާހަމަކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން  2022 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް



   އިދާރާ ކައުްނސިލްެގ ކުރިނބީ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ  2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 
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ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިރަށަކީ ތަފާސްހިސާްބ ޑިޖިޓަލް ކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް  2022 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް
    ހެދުން 

 :53.2ޓާގެޓް  

 ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން  54ޮޕލިސީ 
 :54.1ޓާގެޓް     ށް ބެލެހެއްޓޭ ރަށަކަށް ހެދުން ތަފާތު ހުއްދަތައް ދޫކޮ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

 ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން  55ޮޕލިސީ 
 :55.1ޓާގެޓް   ރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ވުން ރަސްމީ ލިއުންތައް އަރުޝީފްކު ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް
 :55.2ޓާގެޓް   ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓާ ރައްކާކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން  ގަދީމީ ލިޔެކިއުންތައް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

 ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުން  56ޮޕލިސީ 
ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިނީބ  2022 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

 ފެންވަރު ރަނގަޅުވެފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން 
 :56.1ޓާގެޓް  

އުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ރަށަކަށް މެދުވެރިކޮށް މަވަނައަހަރުން ފެށިގެން ނޯޓިސް ޯބޑު 2022 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް
  ހެދުން 

 :56.2ޓާގެޓް  

 ހޭލުންތެރިމުޖުތަމައެއް ޤާއިމުކުރުން ދީނީ   57ޮޕލިސީ 
 :57.1ޓާގެޓް   ކޮންމެ އަހަރަކު ދެފަހަރު ދީނީ ދަރުސްދެވޭނެ ގޮތްހެދުން  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް
ކޮންމެ އަހަރކު ރަމަޟާންމަހު ތަރާވީސްކުރުމަށްޓަކާ ހާފިޒުން މެދުވެރިކޮށް ތަރާވީސް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

ހެދުން ނަމާދުކުރެވޭ ރަށަކަށް   
 :57.2ޓާގެޓް  

 :57.3ޓާގެޓް   ކޮންމެ އަހަރަކު ދީނީ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ވޯކްށޮޕްތައް ހިންގޭ ރަށަކަށް ހެދުން  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޕިކްނިކް ސަރަހައްދުގައި ނަމާދުކުރެވޭ ގޮތް ހެދިފައިވުން  2022 ✓     ކައުންސިލް  :57.4ޓާގެޓް   



   އިދާރާ ކައުްނސިލްެގ ކުރިނބީ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ                       2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 
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ގޮތް ބެލުން  ދާ މުން ލޭން ހިނގަ ގެ ޕް އްޤީ ރަ ށް ތަ ރަ ހަ ން އަ ހަރު  އަ

އަހަރަކު ކައުންސިލުންނާއި ކަމާެބހޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކާއި ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ކޮންމެ  
އެކުލަވާލާނެއެވެ. ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރެވުނު މިންވަރާއި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވުނު ކައުންސިލުން ރިޕޯޓެއް  

ކުރިއަށް ރަނގަޅުކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް   ،ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް ފާހަގަކޮށް  ،މިންވަރު ވަޒަންކޮށް
ހި ޕްލޭންގައިމިރިޕޯޓުގައި  ތަރައްޤީގެ  އެކުލަވާލުމުގައި  މިރިޕޯޓް  ވަޒަންކުރުމަށް   މަނާނެއެވެ.  ަބލައި  ނުހިނގާގޮތް  ހިނގާ  ވާކަންތައް 

 އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފްރޭމްވޯކް ޭބނުންކުރެވޭނެއެވެ. 

 

ޓް   ޕޯ ލް ރި އިނަ ދި ފަ އު އަ ވި ޑްޓަރމް ރި  މި

 

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

މިގޮތުން   ހަދާނެއެވެ.  ރިވިއުގައި  ހަދާރިވިއު  ހަލުވިކަން   ،މިޑްޓާމް  މިންވަރާއި  ހާސިލުކުރެވެމުންދާ  ނަތީޖާތައް  ޕްލޭންގައިވާ  ތަރައްޤީގެ 
ވެސް ހާލަތަކަށް ަބދަލުއައުމާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ސިޔާސަތަކަށް ހާމަވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ މެދުތެރެއިން އެއް

 ނުވަތަ މަޤުޞަދަކަށް ަބދަލު ގެންނަންޖެހޭނަމަ މިކަންތައްވެސް ރިވިއުގައި ފާހަގަކުރާނެއެވެ.

ކުރެވުނު ތަޖުރިާބގެ އަލީގައި ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި    ،ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ފައިނަލް ރިވިއު އެކުލަވާލައި
 އާތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ.

 

 

 

 


