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 ރައީސްގެ ބަޔާން
هللا  ތަޢުލީމާއި، ތަޖްރިބާ އާއި ޙިލްމުގެއަލީގައި ތަރައްޤީއާއި،ކުރިއެރުން ހޯދުމުގެ ބުއްދި އިންސާނުންނަށްދެއްވި       

 ދުނިޔޭގެ ތަރައްޤީއާއެކު ދިރިއުޅުމުގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާސިލްކުރައްވާނެ ގޮތްތަށް. ސުބްހާނަހޫ ވަތައާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ
ޢަލައިހި ވަސައްލަމަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުއާ هللا ދަސްކޮށްދެއްވި މިއުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުހައްމަދު ސައްލަ

 .ދި މި ދުޢާގައި އެކަލޭގެފާނުންގެ އާލުންނާއި އަސްޙާބުްނ ޝާމިލްކުރަމެވެއަ. ކުރަމެވެ

މިއީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަުރ ދުވަހަށް ހުވަުދ އަތޮޅު ދެކުުނުބރީ ތިނަދޫ ގެ ތަރައްޤީއަށް ރޭވިަފއިވާ މަޝްރޫޢު   
ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭޮގތުން  ތަކާއި އެމަޝްރޫޢުތަކުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާއިން

މި ޕްލޭން އެކަށައެޅުމަށް އެއްގޮތަަކށްވެސް އެކަށީގެންވާ ވަގުތެއް ލިިބފައިނުވިނަމަވެސް މިފަދަ ޕްލޭނެްއގެ . ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ޕްލޭނެކެއެވެ
ނުަމށް މަސައްކަތްތްކުރުްނ ކަމަށްވަތީ މިޕްލޭނުއެކުލަާވލުމުގައި ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުން އެޭދ ތަރަްއޤީ އާއިފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންަންށ ލިބިދި

 ކްލަބްހައުސްގޮަތށް ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާގޮތެއްގައި ހޯދިފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން ރަށުގެ އެކިފަންތީގެ ރައްޔިތުންހިމެނޭ 
ސްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލުހޯދިފައިވާނެެއވެ. ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭނުގެ އެންމެހައި މައިަގނޑު އަސާ މީޓިންގތައް މެދުވެރިކޮށް

ފަރާތްކުގެ އަދި މީގެ އިތުރުން ތަފާތު ގިންތީތަކުގެ  ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި، އަދި ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު ޚިޔާލުބަދަލުކުރެވި މިއެންމެހައި
ގެތެރެއިން އެންމެ ގިނަފަރާތްތަކުގެ ޝުޢޫރުތަކާއި ޚިޔާލުތަކުގެ މައްޗަށް ޝުޢޫރުތަކާއި އުންމީދުތަކާއި، ިއޙްސާސްތަކަށް، ރިޢާޔަތްކޮށް އޭ

ކެމެވެ. ބިނާކުރެވިގެން  މިޕްލޭން ކަޑައެޅިގެން ގޮސްފައިވާކަމީ މިޕްލޭން އެކުލަވައިލުމުގައި ލިބިފައިވާ އެންމެ ބޮޑުއެއްކާމިޔާބީކަމުގައި ދެ
އި ރައްޔިތުންގެ އުންމީދު  ވީހާވެސް ޮބޑަށް ގުޅިގެން ކަންކަން ކުރުމުެގ މިޕްލޭން ކަނޑައަޅާފައިވާނީ ރައްޔިތުންގެ އިޙްސާސްތަކާ

 . މައްޗަށެވެ

އަދި ކައުންސިލްއިދާރާއިން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ވީހާވެސް ލުއިފަސޭހަކަމާއި، ހަމަހަމަގޮތެްއގައި             
ށް އަދި ކުރިން އެފަދަ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ކުރެވިފައިވާ ތަޖްރިބާތަކުގެ އަލީަގއި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ިޚޔާލުތަކާއި އެއްގޮތަ

ގޮތަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާނެއެވެ. ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގޭ ކޮންމެ މަސައްކަތަކީ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި އަދި ރައްޔިތުން އެދޭ
ގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ހެދުމާއި،ދީނީ ،އިޖްތިމާޢި، އަދި ޘަާޤފީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުހިމެނިގެން ރައްޔިތުން

އް ކުލަބް ކަންތައްތައް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމުގައި ރައްޔިތުމީހާގެ ބައިވެރިވުން ވީހާވެސް ބޮޑަށް ހިމެނުމުގެ ބޭނުމުގައި އެފަދަ ޙަރަކާތްތަ
ކޮށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާނެއެވެ.  އަދި ހަމަ އެހެންމެ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ ބޮޑެތި ޖަމްޢިއްޔާތަކައި ޒުވާނުން  މެދުވެރި

މަށް މަސައްކަތްތަކަކީ އޭގެ ފައިދާ ކުރިއަށް އަންނަ ޖީލުތަކާއި ހަމައަށް ދެމިގެން ދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ބިނާކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ހެދު
 ރޭވިފައިވާނެއެވެ. 

ކޮށް ދަންނަވާނަމަ މިޕްލޭނުގައި ހިމެިނފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ އޭގެ ސަބަބުން ކުރިއަށްއޮތް ފަސްއަހަރު ޖުމްލަ            
ފުރިހަމަވެގެންދާއިރު ތިނަދޫ ރައްޔިތުންނަށް ޠާހިުރ، ރައްކާތެރި،ފުންދުްނތެރި، ދުޅަހެޔޮ، ހޭލުންތެރި،ތަޢުލީީމ، ހުނަުރވެރި 

އްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ހިއްގައިމު މަންޒިލަކަށް  ޒުވާނުންތަކެއްތިބި އަދި ދީނަށާިއ ދިވެހިރާ
ޕްލޭނުްނ އަދި  ތިނަދޫ އަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރަތްތަކަށް މަޤުބޫލް އަދި އެހެންމެ ވިޔަފާރީގެ މައިމަރުކަޒަށް ވެގެން ދިޔުމުގެ ހިތްހަމަޖެހުން މި

 ކެެވ. ލިބިގެން ދާނެފަދަ ަކންތައްތަކެ
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ނަމަވެސް މިޕްލޭނުގެ ޙަޤީޤީ މަޤުޞަދު ޙާިޞލްވެ  އޭގެ ފޮނިމީރުކަްނ ރައްޔިތުންނަްށ ލިބިެގންދާނީ ސަރުކާރުގެ             
ުކގެ ކަމާބެހޭ އިދަރާތަކާއި ރައްޔިތުންނާއި، ކުލަބްޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ފަުރދުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ިލބިގެން ކަމުގައިވާތީ އެފަރާތްތަ

 އްބާރުލުން ނިހާޔަތަށް ބޭނުންެވއެވެ. އެ

ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މިޕްލޭނުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލްކުރުމުގައި ސާރުކާރުގެ މުއައްސިސާތަކުން ލިބެްނޖެހޭ             
އކަތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުމާއި، އެހީތެރިކަން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު ކައުންސިލްގެ ،އެންމެހައި މަސަ

 އެންމެހައި މުއައްސިސާތަކުން މިހާތަނަށް ދެއްވަމުން އައިސްފައިާވ އަދިމިހާރުވެސް ދެއްވަމުން ެގންދަވާ އެހީތެރިކާއި ދެއްވާލަފަާޔއި 
ކުރައްވާ އިތުބާާރއި  އިރުޝާދުތައް ފަހާގަކޮށް ފަށްފަުށން ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ މިކައުންސިލަށް ަރުށގެ ރައްޔިތުން

ކާބިޔާބުގެ  ދެއްވާ އެއްބާރުލެއްވުމަކީ މިފަދަ ޕްލޭނެއް އެކައެޅުމަށާއި އެޕްލޭނުގެ ފޮނިމީރުކަށް ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހޯއްދަވައިދެއްވުމުގައި
ންނަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު އައްސޭރިއަށް ދިޔުމުގެ ޔަޤީންކަން ލިބިގެން ދިޔަކަމެއްކެވެ. އެހެންަކމުން ތިނަދޫގެ އެންމެހައި ރައްޔިތު 

 ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. 

މީހުންގެ އާބާދީއަކަށް މިސްރާބުޖަހާފައިވާ ރަށެއްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް ރައްޔިތުންގެ  8013ފަސްއަހަރުގެ ތެރޭގައި            
ުބނު ކަމުގައިިވޔަސް ތިނަދޫގެ ތަރައްޤީގެ ޕްޭލން ޚިޔާލްތަކާއެކު އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތަކަށް އެކަށިގެން ވަަރކަށް ވަޤުތު ނުލި

ފަރާތުން ދެްއވި ތިަނދޫ ރައްޔިތުންގެ މިދަތި ދަނޑިވަޅުގައި އެޕްލޭނުގައި ހިމަނަންޖެހޭ އެންެމހައި ރަހަތަކާއެކު އެކުލަވައިލުމުގައި 
އެހެން ކަމުން މިފުރުޞަތުގައި ރަށުގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނާއި ކުލަބް  ބަލައިގަންނަމެވެ.އެހީތެރިކަން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް 

 ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޒުވާނުންނާއި ހަރުމީހުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ދެއްވި އެއްބާރުލުން ފާހަގަޮކށް ޝުކުރުއަދާ ކުރަމެވެ.  

މްބަރުންނާއި ކައުންސިލް ިއދާރާގެ މުވައްޒިފުން ކޮށްދެއްވި ުބރަ މިޕްލޭން އެކަށައެޅުމުގައި ކައުންސިލް ގެ އެންމެހައި މެ          
   އިޚްލާސްތެރި މަސައްކަތް ޝުކުރުވެރިކަމައެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.  

 އަޅުގަނޑު އެދެނީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރަކީ ތިނަދޫ ގެ ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ ތަރައްގީ އާއި ކުރިއެރުން ތިނަދޫ  
 .މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެهللا އަށް ލިބޭނެ ފަސް އަހަރު ކަމުގައި މާތް 

 

 ސައުދު ޢަލީ                  

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް                     
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ފް ރަ ޢާ   ތަ

ހެކްޓަރ އާއި ތިންފަހަރެއްގެމަތިން  48.10މީހުން ދިރިއުޅޭ ބިމުގެ ބޮޑުމިނުގައި ޤްދުރަތީ ގޮތުން  7544ގދ.ތިނަދޫ އަކީ އާބާދީގައި 
 ހެކްޓަރުގެ ބިން އޮތް ރަށެކެވެ. 174.10ހެކްޓަރުއާއެކު ޖުމްލަ   126ހިއްކައިގެން 

އިގްތިސާދު ބިނާވެފައިވަނީ މަސްވެރިކަމާއި އިމްޕޯރޓް މުދާވިއްކުމާއި އަދި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ މައްޗަށެވެ. ތިނަދޫގައި ތިނަދޫގެ 
ހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓް  15ބޯކޮށައިދިނުމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ސެލޫނާއި  05ފިހާރައާއި  144އުޅަދާއި އިމްޕޯރޓްމުދާ ވިއްކާ  14މަސްވެރިކަން ކުރާ 

 ގުރޫޕް އޮވެއެވެ. 15. އަދި ތިނަދޫގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތް ތެރިވާ ހުރެއެވެ

ޓަނުގެ އައިސްޕްލާންޓެއް ހުރެއެވެ.  50ފޫޓް ޖެޓީއެއް ހެދިފައިވެއެވެ. މަސްވެރިންނަށް އައިސް ވިއްކުމަށްޓަކައި  3265ތިނަދޫގައި 
މަސްދުވަހު ހިންގުމަށްފަހު ދިމާވިމައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން ވަނީ ބަންދުކުރެވެފައެވެ.  6އި ގައި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓެއް ހަދަ 2010ތިނަދޫގައި 

ގަޑިއިރު ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. ތިނަދޫގެ މަގުތަކާއި  24ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއިން ތިނަދޫގައި ހިންގާ ޕަވަރ ޕްލާންޓްއިން ތިނަދުއަށް 
ކިލޯމީޓަރ މަގުގައި  8އި ނޫން ތަންތަނުގައި ވަނީ މަގުބައްތިއާއި ބަދަރު ބައްތި ޖެހި ރޭގަނޑު އަލިކުރެވޭ ގޮތް ހަދައި ޖެޓީގެ އަލަށް އިތުރުކުރެވުނުބަ

 ވަނީ ތާރައެޅިފައެވެ.

 02އަށް ކިޔަވައިދޭ  7އިން  1އަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލަކާއި  12އިން  1ތިނަދޫގެ ތައުލީމީދާއިރާއަށް ބާލައިލާއިރު މިރަށުގައި ގްރޭޑް 
އެވެ. މީގެ އިތުރުން ތިނަދޫގައި ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަސްއެއް  1590ސްކޫލެއް ހުރެއެވެ. ތިނަދޫގައި ތިބި ސްކޫލްދަރިވަރުން ގެ އަދަދަކީ 

ލްޖެ ގެ ކެމްޕަހާއި ދަރިވަރުން މިކެމްޕަސްގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރަމުންދެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އެމް އައި ކޮ 150ކޯހަކުން  03ހުރެއެވެ. މިވަގުތު 
 ޕްރީ ސްކޫލް ހުރެއެވެ. މިތަނުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން ތަޢްލީމް ޙާޞިލް ކުރަމުން ދެއެވެ. 1އިންޓަނޭޝަނަލް 

ޖަމިއްޔާއިންނެވެ.  09ޖަމިއްޔާ އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަމަލީގޮތެއްގައި ހަރަކާތްތެރިނީ  29ތިނަދޫގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ 
 ހިންގައެވެ. އްޔާތަކުން ތިނަދޫގައި ރައްޔިތުން އެކިކަންކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށާއި އަދި ތަފާތު ހުނަރުތައް ދަސްކޮށް ދިނުމުގެ ހަރަކާތްތައްމިޖަމި

 60ޑަކްޓަރުންނާއި  13ތިނަދޫގައި ސަރުކާރުންގާއިމް ކޮށްފައި ހުންނަ ސަރަހައްދީ ހޮސްޕިޓަލެއް ހުރެއެވެ. މިހޮސްޕިޓަލުގައި 
 މުވައްޒަފުން ބަލިމީހުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. 121ރުހުންނާއެކު ޖުމްލަ ނަ

ގެ ތިނަދޫގެ ބިމުން މިވަގުތަށް ބާކީ ގޯތިދިނުމަށް ކަޑެއެޅިފައިވާ ޖާގައިން މިހާރު ހުރި ހުސް ޖާގައިގެ ތެރެއިން ގޯތިދޫކުރުމުން ތިނަދޫ 
މީހުންނެވެ. ނަމަވެސް  877ންނާނެއެވެ. މިހާރު ތިނަދޫގައި ގޯތިބޭނުންވެފައި ތިބީ މިހުންގެ އަދަދަކީ ބިމުގައި އިތުރަށް ގޯތިދޭނެ ޖާގައެއް ނޯ

ގޯތިއެވެ. ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ  162އަކަ ފޫޓްގެ  1970މިވަގުތަށް ތިނަދޫގެ ބިމުން ދޫކުރެވެން ހުރި ގޯތީގެ އަދަދަކީ 
ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް  25ފްލެޓްއެޅުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން  225 ވައުދުގެ ތެރެއިން ތިނަދޫގައި

ޅެމުން ގެންދަނީ މިހާރު ވަނީ ނިމުމަކާއި ކައިރިވެފައެވެ. ތިނަދޫގައި މިހާރު މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިތަކުގެތެރެއިން މީހުން ދިރި އު
 މީހުން ދިރި ނޫޅެ ފަޅުގޯތި ތިނަދޫގައި އެބަހުއްޓެވެ. 464ވެ. އަދި ގޯތީގައެ  1521
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 ރަށުގެ ޗާޓް
 ގދ.ތިނަދޫ 
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 ވިޝަން
ެފހި، ރަަށކަށް ހެދުމާއެކު އަމަން އަާމން، ދުޅަހެޔޮ، ތަޢުލީމީރައްޔިތަކު ިހތްފަސޭހަކަމާއެކު އިޤްތިސާދީ ައދި ތިނަދޫއަކީ ވެށިަފހި، 

 އިޖްތިމާއީ ގޮތުން ރިވެތި ދިރިއުޅުމެއްއުޅެވޭނެ ރަށަކަށްވުން.

 

 މިޝަން
ކާ ގދ.ތިނަދޫ ރަށުކައުންސިލްއަކީ ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ނިންމުމުަގއި ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކޮށް، ޑިޮމކްރަސީގެ ރިވެތިއުޞޫލްތަކާ ހަމަތަ

ރާތިބި ރައްޔިތުންނާގާތުން އެއްގަތްވާގޮތުގެމަތީްނ، އިޖުތިމާއީގޮތުންނާ، އިޤްިތޞާދީގޮތުްނ، ޢުމްރާނީގޮތުންާނ، ސަޤާފީގޮތުްނ ކުރިއަ
 ޚިދުމަތްދެވޭ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރުހިފޭ ފެންވަރެއްގައި ހައްލު ހޯދަިއދެވޭ އިދާރާއަކަށްވުން.
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 ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ ގޮތް
 ހިމަނާލުަމށް()ޕްލޭނިންގ ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދެވުނުގޮތް / ބައްދަލު ކުރެުވނު ފަރާތްތައ 

 އެކި މުވައްޒަފުންނާ އެކު ޕްލޭނު ހެދުމަށް ރާގެ ގެ މެމްބަރުންނާއި އަދި އިދާކައުންސިލްޕްލޭނިންގ ގެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް 
ިމބައްދަލުވުންަތއް މުވައްޒަފުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށްފަހު، ރައްޔިތުްނނާއި ބައްދަލުކޮށް ) ދުވަސްތަކުގައި ބައްދަލުވުން ާބއްވައިގެން 

ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތު  ގައެވެ.  އަދިބާއްވައިގެން ރަށުެގ ރައްޔިތުންނާއި އެކުކްަލބް ހައުސް މެދުވެރިކޮށް ލައިންކޮށް( އޮން
 ބިފައިވެއެވެ.ޔާލާއި މަޝްވަރާ ލިބައްދަލުވުމުގައި ތިނަދޫގައި ދިރިުއޅޭ އެކި ފަރާތްތަކާއި އޮންލައިކޮށް ބައްދަލުކޮށް އެބޭފުޅުންގެ ޚި
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކާ ހާސިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ 
 ސިޔާސަތުތައް

 ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށްދިނުން  ،އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ރުންރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކު

ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން

 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުންދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ

ންއެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރު

މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

އްޓުން  ބަނދަރާއި، ފާލާމާއި ފެރީޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެ

ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން

ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

މަގު ހެދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން
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 ދުޅަެހޔޮ މުޖްތަމައެއް ިބނާކުުރންއިޖްތިމާޢީ ގޮތުން 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ަަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން

.  އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން
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ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން'  ،)ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު/ ޚުލާސާ: މިބައިގައި ހިމަނާނީ 'އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި
ޕޮލިސީތަކަށް އަލިއަޅުވާލެވޭނެ ގޮތަށް، ޖުމްލަގޮތެއްގައި ދާއިރާގެ  މި ދާއިރާގެ ދަށުން ޕްލޭންގައި ހިމަނާ އެންމެހާ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު އޮތްގޮތް ނުވަތަ ދާއިރާގެ ކުރު ޚުލާސާއެއް(
 

ރުމުގެ ސަބަބުން އެކަށީގެންވާ ޚިދުމަތް ނުދެވެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފުންނަށް މިއިދާރާގައި ޚިދުމަތްދިނުގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހު 
މާޙައުލެއް ށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރަނގަޅު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ރަނގަޅު މާޙައުލެއް ނެތެވެ. އެގޮތުން ބަޖެޓްގެ މުވައްޒަފުންނަ 

  އޮފީހުގައި ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.ނެތެވެ. އަދި ބަޖެޓަށް ވަކި އޭރިއާއެއް ދެވޭނެ ޖާގައެއް 
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: ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް 1ޕޮލިސީ  
 ގާއިމުކުރުން

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އޮތްގޮތް()މިބައިގަ ހިމަނާނީ 'ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުން' މިޕޮލިސީގެ މިހާރުގެ ހާލަތު 

ތިނަޫދގެ މިސްކިތްތަކުގައި ބެހެއްޓިފައި ވާ ފެން ތަނގީ ނުވަތަ ސިންޓެްކސް ހަމަށް ސާފު ބޯފެން އެޅޭނެ މިހާރުގެ ޙާލަތު އޮތްގޮތުން 
 ްނ).( ނުވުއިމަޖެހިފައިންތިޒާމް ހަ

 ންލިބޭނެ އިްނތިޒާމް ހަމަޖެހިަފއިނެތުން ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންނަްށ ފެތިނަދޫގައި 

 މަޤުޞަދު 

 ކުޑަ ޚަރަދެއްގައި ސާފުފެން ރައްކާކުރަމުންދާ ރަށަކަށް ހެދުން  .1

 ނަތީޖާ

 ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ސާފު ބޯފެން އަބަދުމެ ލިބެުމން ދިއުން 1.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ޖަމްއިއްޔާއި ޖަމާއަތްތަކާއި ގުޅިގެން ޕޮރްގްރާމް ހިންގުން.ހޭލުންތެރިކަން  1.1.1
 ގެބިސީ ފެންވަރުގައި ރައްކާތެރިބޯފެން ނެގޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެްއސުން 1.1.2

 

 ސާފު ބޯފެން ރައްކާކުރެވޭ ނިސްބަތް އިތުރުވެގެން ދިއުން  1.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

މިހާރަށްވުރެ ރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގެ ގޯތިތަކާއި ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ ގޯތިތަކުގައި ޖާގަ އޮތް ނިސްބަތަކަށް  1.2.1
 ބަލައި އެތަންަތނުގައި ފެންރައްކާކުރާނޭ ޓޭންކްތައް ބަހަްއޓައި ފެން ނެގޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

ނަށް ފަސޭހަިއން ފެން ލިބޭނޭ ޮގތަށް އިސްކުރުބަރި ފެން ތާނގީތަުކން އެކި ސަރަޙައްދުތަކުން ރައްޔިތުން 1.2.2
 ޤާއިމުކުރުން

 އިސްކުރުބަރިތަކަށް ސަޕްލައިކުރެވޭ ފެނުގެ ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ޔޫވީ ފިލްޓަރ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރުން 1.2.3
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 އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން ނަރުދަމާގެ: 2ޕޮލިސީ 

 )މިބައިގަ ހިމަނާނީ 'ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުން' މިޕޮލިސީގެ މިހާރުގެ ހާލަތު އޮތްގޮތް(

 ވާރޭވެހޭ މޫސުމުގައި ރަށުތެރޭގެ އެކި ސަރަޙައްދު ތަކުގައި ފެން ބޮޑުވުން.

 ޤާއިމް ކުރެވިފައި ނެތުން ފެންހިންދާނެ ނިޒާމެއް 

  ބިމާއި އެއްވަރަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ތިރިކޮށް ރާނާފައިވުން.އާންމުން ދިރިއުޅޭގޭތަކުގެ ތަޅުން ހަމަ

 މަޤުޞަދު 

 .ލިބިދިނުން ޚިދުމަތް ނަރުދަާމގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެހާ .2

 ނަތީޖާ

 އެކަށީގެންވާ ަނރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެން ދިއުން   ހުރިހާ ގޭގެއަށް 2.1

 ޒުކުރާނޭގޮތް ތަންފީ   
 ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ނަރުދަމާގެ މައްސަލަތައް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން 2.1.1
ކުރުމަށްފަހު، ފެނަކަ މިހާރު ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ގުޅާފައިނުވާ ގެތައް ދެނެގަތުމަށް ސާރވޭ  2.1.2

 ކޯރޕޮރޭޝަނާއި ގުޅިގެން އެ ގެތަކަށް ކަނެކްޝަން ދިނުން 
ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާކޮށް، ފެނަކަ ކޯރޕޮރޭޝަނާއި އެކު  2.1.3

 ގެ ފެންަވރު މަތިކުރުންމަސައްކަތްކޮށްގެން އަލުން ހިއްކާފައިވާ ސަރަޙައްދަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ނަރުދަމާ ނިޒާމު
 

 އެންމެ ކުރިން ބޭނުންކުރަމުން ައއި ސެލްފް ޑްރެއިނޭޖް ނަރުދަމާ ނިޒާމް ނެތިގެން ދިއުން  2.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ސާވޭކުރުމަށްފަހު ކުރީގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ސެޕްޓިކް ސަބްސިސްޓަމްތައް އެއްކޮށް ބަންދުކުރުން  2.2.1
 ޑްރެއިނޭޖް އައުޓްލެޓްތައް ބަންުދކޮށް އެކަން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުުކރުންކުރީގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ސެލްފް  2.2.2
 ޑްރެއިނޭޖް ޕައިޕް އެޅުން  2.2.3
 ވެކިއުމް ވެހިކަލް އެއްހޯދުން 2.2.4

 ރައްޔިތުންނަށް އެވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނ 2.2.5
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ރަންޓާއި ހަކަތަ ވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަދެމެހެއްޓެނި: 3ޕޮލިސީ 
 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

 މައްސަލަ: ކަރަންޓްގެ އަގު ބޮޑުވުން 

 މަޤުޞަދު 

  ތިރިކުރުން އަގު ކަރަންޓުގެ ފަށަށް އަތްފޯރާ  ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި .3
 ތިނަދޫ އަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއގައި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ ރަށަކަށް ހެދުން  .4

 ނަތީޖާ 

 ދިއުން  ކުރަންފެށިެގން ބޭނުން ތައާރަފްކޮށް  ހަކަތަ ރައްޓެހި ތިމާވެްއޓާއި ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި 3.1

 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

މެދުވެރިވެގެން އާންމުފަރާތްތަކަށް ސޯލާ ސިސްޓަމް ގެތަކުގައި ގާއިމް ކުރެވޭނެ ފަންޑެއް އުފެއްދުން ކައުންސިލް  3.1.1
 )ދިގު މުއްދތުގައި ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް(

 ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުްނތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން  3.1.2
 ގޭގައި ސޯލާ ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތު ފޯރުކޮށްދިނުން   3.1.3
 ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް އާންމު ފަރާތްތަކަށް ސޯލާ ސިސްޓަމް ގަތުމަށް އިންވެސްޓްކުރެވޭނެ މަުގ ފަހިކުރުން  3.1.4
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 ޤާއިމްކުރުންގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއް: 4ޕޮލިސީ 

 މައްސަލަތައް: 

 ނެގުން ކޮށް ކުނި ނު ސެގްރިގޭޓް ފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު  02ކުނި ކަލެޓް ކުރުމަށް  -
 ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި މެހި ގިނަވުން  -

 ން ކުނި އުފުއްލާ ވެހިކަލް ނެތު  -

 މަޤުޞަދު 

 ތަކެިތން ަނފާ ހޯދައި ރަށުގެ ވެށި ޙިމާޔަތްކުރުންއްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނީގެ ބާވަްތތައް ތަރުތީބުކޮށް އެ ރަ .4

 ނަތީޖާ 

  ވެގެންދިއުން ރަށަކަށް ބަލަހައްޓަުމންދާ ތަރުތީބުކޮށް ކުނި ގޮތުގައި ރައްޓެހި ތިމާވެއްޓާއި 4.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ކުރުމާއެކު ކުނީގެ ބާވަތްތައް ށް މިހާރުކުރަމުންދާ މަސައްކަތް އިތުރު ހޭލުންެތރިކުރުމަ ރައްޔިތުން ކުންޏާއިމެދު 4.1.1
 ވަކިކޮށްގެން ކުނި ގޮނޑަށް އުކާުލމުގެ ރޫޙު އަށަގެންނެވުން

 އެ ފެންވަރަށް އަތްމަތިކުރެވޭ ގޮތެއްގައި ކުޑަ ޚަރަދު އަޅައި، ބައިތަކަށް އެކި  ބާވަތްތައް ކުނީގެ ގޮނޑުގައި 4.1.2
 އްޓުާމއެކު، އަންދައިގެން ކުނި ނައްތާުލން ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުން. ބެެލހެ ަބންދުކޮށް ބާވަތްތައް

 ހަރުފަތްތަކަކަށް  އިތުރު ތަރައްޤީގެ ހިމާޔަތްކުރުމާއެކު ތިމާވެށި ރަށުގެ ހޯދައި ނަފާ ވިޔަފާރިން ކުނީގެ 4.1.3
 ވެގެންިދއުން ރަށަކަށް ވާޞިލުވެފައިވާ

 ގެނައުން އެއް ވެހިކަލް އުފުލާ ކުނި 4.1.4
 

 ގެ ބާވަތްތައް ަބންދުކޮށްގެން އެތަކެތި މާރކޭޓަށް ނެރެ އެކަށީެގންވާ އަގުގައި ވިއްކުން ކުނީ 4.1.5
ކުނީގެ ގޮތުގައި އެއްކުރެވިފައިވާ ޕްލާސްޓިކާއި ދަގަނޑާއި އެލުމީނިއަމާއި ލޮއިގެ ބާވަތްތަ ރީ ސައިކްލިންގ  4.1.6

ރާ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު ނުވަތަ އަނބުރާ ޭބނުންކުރެވޭނޭ ގޮތަށް ހެދުމަށްޓަކައި މިާހތަނަށް މަޝްވަ
ރަސްމީ އެއްބަސްވުންތައް ހަދައި، އެ ތަކެތިން އިތުރު ނަފާ ހޯދަިއގެން ރަށުގެ ވެށި ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ކުރެވޭ 

 ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުން 
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 ންމަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓު ހެދުމާއި މަގުތައްމަގު: 5ޕޮލިސީ 

 މައްސަލަތައް:

 މަގުސާފުނުކޮށް މަގުތަކުގައި ވިަނ ނުނޮޅާ ހުރުން •
 ވެލި މަގުތައް އެއްވަރު ނުވުމުން ވެހިކަލްތައް ދުއްވާ މީހުންނަށް ޭއގެ އުދަނގޫވުން •
 އީ ކޮންމަގެއްކަން އެނގޭގޮތަށް ނަން ނެތުން މަގުތަކުގައި އެ •
 ގޭގެ ވެރިފަރާތުން މަގުތައް ސާފުކޮށް ނުބެލެހެްއޓުން  •
 ވާ ލައިޓްތަުކން މަގުތަކަށް އެކަށީގެންވާ އަލިަކން ލިބެން ެނތުން މަގުތަކުގައި ޖަހާފައި •
 ތަކުން ވާރޭވެހޭ މޫސުމުގައި ފެންބޭރުނުވުން މަގުތަކުގައި އަޅާފައިވާ ފެންހިންާދ ހޮޅި •

 މަޤުޞަދު:

  މަސައްކަތް ކުރުން ވަނަ އަހަރު އައުމުގެ ކުރިން މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅެމުގެ  2026. 5

 ނަތީޖާ:

 މަގުތައް ރަނގަޅުފެންވަރަކަށް ހެދުމުން މަގުބޭުނންކުރާ ޢާންމުނަން ފަސޭހަވެގެން ދިޔުން .  5.1

 ތަންފީޒު ކުރާނޭގޮތް:

 ބެލެހެއްުޓން ހަދައި އެއްވަރުކޮށް މަގުވެލިމަގުތައް  . 5.1.1

 މަގުތަކަށް އަލިވާނެގޮަތށް މަގުދިއްލައި ބެލެހެއްުޓން .  5.1.2

 .  މަގުތައް ކުނިކަހައި ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ިހތަވްރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ވަނަ ހޯދުން 5.1.3

 .  މަގުތަކުގައި ނަންބޯޑު ހަރުކުރުން.5.1.4
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ފެރީޓަރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ދަރާއި، ފާލަމާއި ބަނ:6ޕޮލިސީ 
 ބެލެހެއްޓުން

 މައްސަލަ:

 ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ މޫސުމުގައި ބަނދަރުގައި އަޅާފައި ހުންނަ އުޅަނދު ތަކަށް ގެއްލުން ވުން  -
 ފެރީޓާމިނަލްގައި ކިރުމައިންނަށް ކިރުދެވޭނެ އިންތިޒާމް ނެތުން  -
 ގޮތެއްގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ޚީދުމަތް ލިބެން ނެތުން ފެރީޓާނަލް ދަތުރުވެރިންނަށް އެކަށީގެންވާ  -

 މަޤުޞަދު 

 ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ރައްޔިތުންނަށް ބޭުނންކުރެވޭނެ ބަނދަރަކަްށ ހެދުން 6

 ޒަމާނީ ފެރީޓާމިނަލެއް އެޅުން 6

 ނަތީޖާ 

 ވެގެްނދިޔުންނަދޫގެ ބަނދަރަކީ ރައްޔިތުންަނށް ފަސޭހައިން ބޭނުން ކުރެވޭނެ ބަނދަރަށްކަށް ތި 6.1

ތިނަދޫގެ ފެރީޓާމިނަލްއަކީ ރަަށްށއަންނަ އެހެން ރަށްރަށުގެ ބޭފުުޅންނަށް ފަސޭހަކާމާއެކު ބޭނުންކުެރވޭނެ ފަދަ ޒަމާނީ  6.2
  ޓާމިނަލްއަކަށްވެގެންދިޔުން

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 އުޅަނދުތަކަށް ލިބޭ ގެއްުލން ކުޑަކުރުންތިނަދޫގެ ބަންދަރު ބޭރު ތޮށިލައި ބަނދަރުގައި އަޅާފައި ހުންނަ  6.1.1
ދަތުރުވެރިންނަށް ފަސޭހައިން ަބނދަރަށް ވަދެވޭނޭ ގޮތައް އައު ނެރެއް ހަދައި ބަނދަރުގެ ނެވިގޭޝަްނ  6.1.2

 ލައިޓް ސިސްޓަމް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުން
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޤާއިމްކުރުންތިނަދޫ ފެރީޓާމިނަލްގައި ަދތުރުވެރިންނަށް ބޭުނންވާ ވަޞީލަްތތަްއ  6.2.1
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 ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން: 7ޕޮލިސީ 

 މައްސަލަ:
 އާބާދީ އަށް ބަލާއިރު ގަބުރުސްާތނު ކުޑަވުން. •
 ކައްވަޅު ކޮންނަން ބޭނުން ވާ ަވސީލަތް ނެތުން  •

 މަގްސަދު

 ރަގަޅު ފެންވަރުގެ ގަބުރުސްތާނެއް ރަށުގައި ގާއިމް ކުރުން.   7

 ނަތީޖާ:
 ރަގަޅު ފެންވަރުގެ ގަބުރުސްތާނެއް ރަށުގައި ގާއިމްވެގެން ދިޔުން   7.1

 ތަންފީޒް ކުރާނޭ ގޮތް:
 .ކުރުން ބޭނުން އަޅައިގެން ފަސް ގަބުރުސްތާނަށް ހުރި މިހާރު 7.1.1
 އަދި މިހާރު ހުރި ޤަބުރުސްތާނުގެ ވަށާފާރު ރޭނުން އާ ގަބުރުސްތާނެއް ގާއިމް ކުރުން 7.1.2
 ޤަބުރުސްތާނުގައި ޤާއިމްކޮށް އެތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެެލހެއްޓުން މޯޗަރީއެއް  7.1.3
 ޤަބުރުސްތާނުގެ ހިނަވާގެ އަޕްގްރޭޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  7.1.4
 ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށް ބެލެހެްއުޓން 7.1.5
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 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން: 8ޕޮލިސީ 

 މައްސަލަ:
 ނުބެލެހެއްޓުން އެކަށީގެން ވާ ގޮތައް މަރާމާތު ކޮށް  •
 މިސްކިތްތައް ސާފުކުރމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ލިބުމަށް ދަތިވުން  •
 މިސްކިތްތައް ބެލެހެޓުމަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ނެތުން. •
 އިމާމް ވެ ނަމާދު ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ރަށުން މީހުން ލިބެން ނެތުން. •
 ބެލުމުގެ ދަށުގައި ނުހުންނަ ތަންތަންކަމުގައިވުން.ބައެއް މިސްކިއްތަކަކީ ސީދާ ކައުންސިލްގެ  •
 ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ހައްލު ކުރުން  •
 ހޭދަކުރަން ބޭނުން ވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ކުރެވޭނެ މަގު ތަނަވަސް ވެފައި ނެތުން. •

 މަގްސަދު:
 ތް ހެދުން.ކުރެވޭގޮ މިސްކިތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުން.  8

 ނަތީޖާ:
 ހެދުން  ތަނަކަށް  ކުރެވޭނެ ބޭނުން ފަސޭހަކަމާއެކު  ރައްޔިތުންނަ މިސްކިތްތަކަކީ ހުރިހާ ތިނަދޫގެ 8.1

 ތަންފީޒު ކުރާނޭ ގޮތް:
 ލް ބަޖެޓުގައި މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރެވޭވަރަށް ފާއިސާ ހިމެނުންކައުންސި 8.1.1
 މިސްކިތްތަކަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ނެގުން  8.1.2
 . ކުރެވޭނޭ ފަދަ ފަރާތްތައް ނެގުންމުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި މަސައްކަތް  8.1.3
 މިސްކިތްތަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި މުދިމުންގެ ދައުރު ހިމެނުން  8.1.4
 އިމާމުވެ ނަމާދުކުރެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަފަރާތްތަކަށް އިމާމުން ގިނަ ކުރުން  8.1.5
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 ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުންރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް : 9ޕޮލިސީ 

 މަޤުޞަދު 

 ތިނަދޫގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދާއި މަގުތައް އަބަދުމެ ޒީނަތްތެރިކޮްށ ސާފުތާހިރުކޮށް ބޭއްވުން  .9

 ނަތީޖާ 

 ތިނަދޫގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކާއި މަގުތައް ސާފުތާހިރު ވެގެންދިއުން 9.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ޕާރކުތަކާއި  މަގުތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު ދެފަހަރު ވިނަ ނޮޅައި ކުނިކަހައި ޒީނަތްތެރިކޮށް   9.1.1
 ވެލިއަޅައި ބެލެހެއްޓުން 

އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހުންނަ ގަސްތައް ރީތިކޮށް ބެލެހެްއޓުމާއެކު ގަސްތަކަށް ފެންދީ އިުތރު ގަސްތަކާއި   9.1.2
  ހައްދައި ބެެލހެއްޓުން މާމެލާމެލި އިންދައި

 ތިނަދޫގެ މަގުތަކަކީ ސާފުތާހިރު މަގުތަކަކަށް ވެގެންދިއުން  9.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

މަގުތައް ކުނިކަހައި ސާފުކުރުމަށް އިޖުތިމާޢީ ސާފުކުރާ ގުރޫޕުން މިހާރު ކުރާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް   9.2.1
 ހަރުދަނާކޮށް މަސައްކަތްތެރިންގެ ޢަދަދު އިތުރުކުރުން

ގުތައް ކުނިކަހައި ސާފުތާހިރުކޮށް ބޭއްވުމަށް ޢާއްމު ރައްޔިތުްނގެ އެއްބާރުލުން ހޯދުމަށްޓަކައި ަދރުމައަށް މަ  9.2.2
އެމީހެއްގެ ގޯތީގެ މަގު ކުނިކެހުމުގެ ރިވެތި ޘަޤާފަތް އަށަގެްނނެވުަމށް ރައްޔިތުންނަށް ހިތްވަރުދީ ްސކޫލުތަކުގެ 

 ށަގެންނެވުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުންބެލެނެވެރިން ހޭުލންތެރިކުރުމާއި ވަޠަނީ ރޫޙު އަ
ތާރު އަޅައިގެން ހަދާފައިވާ މަގުތައް ދުވަހުންދުވަހަށް މޮީނޓަރުކޮްށ މަގުތަކުގައި ހުންނަ މައްސަލަަތއް ފާހަގަކޮށް   9.2.3

މަގުތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯރޕޮރޭޝަނަށް ރިޕޯޓް ކުރާނޭ އިންތިޒާމެއް ރާވައި އެ 
 ން މަސައްކަތްކުރުންކުންފުންޏާއެކު ފަހުމް ނާމާއެއް ހަދައިގެން، ގުޅިގެ
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 މަގުހެދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން: 10ޕޮލިސީ 

 ތަކުގައި މަުގމަތީ ބައްތި ޖެހިފައިވަރީ އެކަށީެގންވާގޮތަށް މަގަށް އަލި ިލބޭގޮތް ނުވުން.ތިނަދޫގެ ބައެއް މަގު •

 މަގުސަދު:

 ކުރެވޭނެ ތަނަކަށް ހެދުން.ތިނަދޫގެ މަގުތަކަކީ ރައްޔިތުންަނށް ފަސޭހައިން ބޭނުން  .10

 ނަތީޖާ:

 ތަންކަށް ވެގެންދިޔުން.ތިނަދޫގެ މަގުތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ޭބނުން ުކރެވޭނެ . 10.1

 ތަންފީޒު ކުރާނޭގޮތް:

 ތިނަދޫގެ މަތުތައް ސޯލަރ ލައިޓްތަކަށް ބަދަލުކުުރން.. 10.1.1

 އެކަށިންވާވަރަށް އަލިކުރުމަށް މަގުބައްިތ ހަރުކުރުން.. ހުރިހާމަގެއްގައި 10.1.2

 .  ފެންބޮޑުވާ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުނ10.1.3ް

 . ޕާކިންގ ޒޯންތައް ހެދުނ10.1.4ް

 މަގުމަތީގެ ލައިޓް ޕޯސްޓް ބަދަލުކުރުން. 10.1.5

 ސާފުކުރުން.. ކޮންމެ ގެއެއްގެ ކުރިމަތީގައި އޮންނަ މަގު އެގެއެއްގެ މީހުން އަމިއްލައަށް 10.1.6
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އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، : 1ޕޮލިސީ 
 ޤާއިމްކޮށް ތަންތަން

 މައްސަލަ:

 މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން މަދުުވން 

 މަޒުކަޒުތައް ބަލަހައްާޓނެ މުވައްޒަފުން ނެތުން އިޖްތިމާއީ 

 އިޖްތިމާއީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ަރށުގައި ނެތުން 

 އިޖްތިމާއީ  މަރުކަޒުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބަލަހައްާޓނެ ެބލެނިވެރި ފަރާތެއްނެތުން 

 މަޤްސަދު: 

 ރުން އިމްކުޤާ ދޭނެ ތަންތަންއިޖްިތމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް މަރުކަޒުތަކާއި، ޢިޖްތިމާޢީ .11

 ނަތީޖާ:

 ރެިވގެންދިޔުންއިމްކުޤާ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ތަްނތަންޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، . 11.1 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް:

 ރަށުގެ ސަޤާފަތާއި ބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުން . 11.1.1

 ފަތްފުއްތަކުގައި ލިޔެ ރައްކާކޮށް އަންޖީލަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ރަށުގެ ތާރީޚް . 11.1.2

 ރަށުފެންވަރުގައި މުބާރާތްތައް ހިންގުން . 11.1.3

 އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒު ބަލަހައްޓާނެ މުވައްޒަފުން ހޯދުން . 11.1.4

 ކުޅިވަރު ކަލަޑަރެއް ތައްޔާރުކުރުން  11.1.5
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 ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ކުޅިވަރު ކުޅޭ ޢާންމު:  2ޕޮލިސީ 
 ބެލެޖެއްޓުން

 މައްސަލަ:

 ތަކުގެ ކުޅިވަރު ސާމާނު ހަލާކުވެފައި ގިނަ ދުވަހު މަރާމާތުނުކޮްށ ހުރުންޕާކު

 ކުޅިވަރުކުޅޭ ދަނޑުތައް ބައެއްފަހަރު ނުދިއްލާ ހުރުން

 އަންހެނުންަނށް ކުޅިވަރުކުޅޭނެ ވަކި ޙާއްސަ ދަނޑެއް ނެތުން

  މަގުސަދު:

 ން އްޓު ހެބެލެ  ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައްޢާންމު ކުޅޭ ކުޅިވަރު .12

 ނަތީޖާ:

 ޓިގެން ދިޔުން އްހެބެލެ  ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައްކުޅިވަރު ކުޅޭ ޢާންމު.  12.1 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް:

 ދިނުންބަށިކުޅޭނެ ވަކި ޙާއްސަ ކޯޓެއް އަޅައި ކުޅިވަރުކުޅެން ފުރުސަތު . 12.1.1

 ޕާކުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ މެކޭނިޒަމެއް ޤާއިމް ކުރުން. 12.1.2

 ޕާކުތައް އަލުން ރީޑިޒައިންކޮށް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަަރއްޤީކުރުން. 12.1.3

 ކުޅިވަރުކުޅޭ ދަނޑުތައް ދިއްލުމަށް ޝެޑިއުލް ހަދައިގެްނ މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކޮށްގެން އެކަން ކުރުން. 12.1.4

 އަންހެނުންަނށް ޙާއްސަ ދަނޑެއް ތަރައްޤީކުރުން. 12.1.5

 ދަނޑުތަކުގައި ފެންސް ޖެހުން އަދި ސަރުކާރުގެ އެހީހޯދައިގެން އެތަންތަން ތަރައްޤީކުރުން. 12.1.6

 ދަނޑުގައި ލައިޓިންސިސްޓަމް ހަރުކުރުން. 12.1.7

 ތިނަދޫގައި ނޭޗަރ ޕާކެއް ޤާއިމް ކުރުން. 12.1.8

 ޕާކެއް ތަރައްޤީކުރުން ކަފެނާގައި އަންޑަރވޯޓަރ . 12.1.9

 ސަރުކާރުގެ އެހީ ހޯދައިގެން ދަނޑުތައް ތަރައްޤީކުރުން . 12.1.10
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 ވޯޓަރ ޕާކެއް ޤައިމް ކުރުން. 12.1.11
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 ހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުންމުނިފޫ: 3ޕޮލިސީ 

 މައްސަލަތައް:

 ތެރޭގައި އިޖުތިމާއީ ރަގަޅު ގުޅުމެއް ނެތުންޒުވާނުންގެ 

 ރަށުގައި އުޅޭ ހުނަރުވެރި ކުދިންގެ އަގު ވަޒަން ނުކުރެވުން

 މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން ުކރިއަށް ދެވޭނޭ ފުރުސަތު ނެތުން 

 މަގްސަދު:

 ހިފިލުވުާމބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން މުނިފޫ .13

 ނަތީޖާ:

 ހިފިލުވުމާެބހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް މުނިފޫ. 13.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް:

 ޙާއްސަ ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރުން 13.1.1

 ރުކުރުންޔާކުޅިވަރު ކަލަންޑަރެއް ތައް. 13.1.2

  ހޯދައިދިނުން މަށް ޖަމްއީއްޔާތަކަށް ސްޕޮންސާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތުއެކި އެކި މުބާރާތްތައް ހިންގު. 13.1.3

 ޢިއްޔާތައް ޙަރަކާތްތެރި ކުރުވުންކްލަބް ޖަމ. 13.1.4

 އިޖުތިމާއީ ގުޅުންތައް އުފެއްދުމާއި އެކުވެރިކަން ބަދަހި ކުރުން. 13.1.5

 އެކި އުމުރުފުރާ ތަކަށް ޙާއްސަކޮށް ކުޅިވަރުތައް ބޭއްވުން. 13.1.6

 ދިޔުމަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން ޒުވާނުން މުނިފޫހި ފިުލވުމުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް . 13.1.7

 މޫދަށް އެރޭ ސަރަޙައްދެއް ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްުޓން . 13.1.8

 މިޔުޒިއަމް ޕާކްއިން ހިދުމަތްދެވޭ ގޮތް ހެދުން . 13.1.9
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 ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުން: 4ޕޮލިސީ 

 މައްސަލަ:

 ރަށުގައި ޢާންމު ލައިބްރަރީ އެއް ނެތުން 

 މަޤްސަދު:

 ލަިއބްރަރީ އެއް ޤާއިމް ކުރުން ތިނަދޫގައި އަންމުނަށް  .14

 ނަތީޖާ: 

 ތިނަދޫގައި އާންމުނަށް  ފަސޭަހއި ބޭނުން ކުރެވޭނެ ޒަމާނީ ލައިްބރަރީ އެއް ޤާއިމް ވެގެން ދިޔުން  .14.1

 ތަންފީޒު ކުރާނޭގޮތް:

 މިހާރު މިއުޒިއަމް ޕާކުގައި ހުރި ލައިބްރަރީ ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްުޓން .14.1.1
 ލައިބްރަރީ އަށް ބޭނުންވާ ޮފތްތަްށ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މުޅިރަށަށް ހުޅުވައިގެން ގެންދިޔުން .14.1.2
  ލައިބްރަރީއަށް ބޭނުންވާ ޮފތްތައް އެކިފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ހޯދައިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔުން .14.1.3
 އޮންލައިން ލައިބްރަރީ ގާއިމް ކުރުން .14.1.4
 ލައިބްރަރީ ހޯދައިގެން ލައިބްރަރީ އަށް ބޭުނންވާ ސާމާނު ސީ އެސް އާރުގެ ދަށުން ހޯދުން ރިސޯޓްތަކުގެ އެހީގައި  .14.1.5
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ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ،އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް  ގޭތެރޭގައި: 5ޕޮލިސީ 
 ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

 މައްސަލަ:

 ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ރިޕޯޓްކުރާ އަދަދު މަދުވުމާއި އެފަރާތްތަކަށް ލިބެންެޖހޭ ފުރިހަމަ ރައްކާތެރިކަން ނުލިުބން 

 މަގްސަދު:

 ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ،އަނިޔާ ލިބޭފަރާްތތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިުނން ގޭތެރޭގައި .15

 ނަތީޖާ:

 ކޮށްދެވިެގން ދިޔުންހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ،އަނިޔާ ލިބޭފަރާްތތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރު ގޭތެރޭގައި .15.1

 ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް:

 އަންހެނުންަނށް ކުރާ އަނިޔާ ގުޅިގެން އެހީއަށް އެދެވޭނެގޮތްތައް ައންގައިދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން  15.1.1
އަނިޔާލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އިންސާުފ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރި  15.1.2

 މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުން
 ލުކުުރވުންޤާނޫންތަކަށް މުުޖތަމަޢު އަހު 15.1.3
ޖެންޑާއާއި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ އާއި ގުޅިގެން ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް އާންމުން  15.1.4

 ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 
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 އެހީއަށް ކުޑަކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ: 6ޕޮލިސީ 
 އެހީތެރިވެދީ އެ މީހުން ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުންބޭނުންވާ މީހުންނަށް 

 މައްސަލަތައް:

 ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާނެ ޙާއްސަ ތަނެއް ނެތުން 

 ތިނަދޫ ޖެންޑަރ އޮފީހުގައި ތިބޭ ކުޑަކުދިންނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ިލބިފައި ނެތުން 

 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބަލަަހއްޓާނޭ ޙާއްސަ ތަނެއް ނެތުން 

 ޙައްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާމީހުންެގ އިނާޔަތް މަދުވުން

 ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުްނނަށް ފަސޭހައިން ތަްނތަނަށް ވަެދ ނިކުމެވޭނޭ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރެވިފައި ނެތުން 

 މަގްސަދު:

މީހުްނނަށް އެހީތެރިވެީދ އެ މީހުން ބަލަހައްޓާނެ  އެހީއަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ މީހުންނަށާއި ދުވަސްވީ ޢުމުރުން ކުޑަކުދިންނާއި .16
 މުގެ މަސައްކަތްކުރުންނިޒާމް ޤާއިމްކުރު

 ނަތީޖާ:

 އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީުހންނަށް އެހީެތރިވެދީ އެ މީހުން ކުޑަކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ.  16.1
 ވެގެން ދިޔުން ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް ޤާއިމް

 ތަންފީޒް ކުރާނޭ ގޮތް:

 ންޓަރ(ސެ ޑޭކެއަރ) ހެދުން  އްޓާަތނެއްބަލަހަ ކުޑަކުދިން 16.1.1
 .ފޯރުކުރުން އެހީތެރިކަން ތަކުން ދާއިރާ ފޯރުކޮްށދެވޭނޭ އެހީތެރިކަން ހޯދައި މަުޢޫލމާތު ކުދިންގެ ބޭނުންވާ އެހީއަށް 16.1.2
 ކުރުން ގާއިމް ކުަލބެއް މީހުންނަށް ެއފަދަ އަދި އުފެއްދުން، ތަނެއް ބަލަަހއްޓާ މީހުން ދުވަސްވީ އުމުރުން 16.1.3
 ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުން ވާ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން އުޅެވޭނޭ ގޮަތށް ރޭމްޕް ފަދަ ތަކެތި ހެދުން  16.1.4

 

 

 

 



2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން    ކައުންސިލްގެ އިދާރާހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ                  

31 
 

 www.thinadhoo.gov.mv:ވެްބސައިޓް، info@thinadhoo.gov.mv:އީެމއިލް 6841018ފެކްސް:  6841718ން: ފޯ

 

 ނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުންކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭ: 7ޕޮލިސީ 

 މައްސަލަ:

 ނެތުން އެކަށީގެންވާވަރަށް އެކަން ކުރާ މީހުން 

 ކައުންސިލްއާއި ޖަމާއްތެރިންނާ އޮންނަ ގުޅުން ކުޑަވުން

 ޒުވާނުން މިކަމުގައި މަދުވުން

 މީހުން ވަޅުލެވޭ ގޮތުގެ ޗާޓެއްނެުތން

 ވިހާކުދިންގެ މަސް ރައްކާތެރިގޮތުގައި ވަޅުލުމުގެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ނެތުން 

 މަގްސަދު:

 ނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުންކުރެވޭ ރަގަނޅު ގޮތުގައިތައް ކަންތައް ކަށުކަމާކެމީގެ .17

 ނަތީޖާ:

 ވިގެން ދިޔުންނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރެކުރެވޭ ރަގަނޅު ގޮތުގައި ކަންތައް ކަށުކަމާކެމީގެ 17.1

 ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް:

 ޕްރޮގްރާމްތައް ބޭއްވުންކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތަކުގައި ަބއިވެރިވާ ފަރާތުގެ ހޭލުންތެރިކަން ބޮޑުކުރުމުގެ  17.1.1
 ޖަމާއަތްތެރިންނާ ގުޅުން ބަދަހިުކރުން 17.1.2
 ސްކޫލްކުދިންނަށް ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތަކުގައި އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ބޭއްވުން 17.1.3
 ކައުންސިލް އިދާރާއިން މިކަމަށް ޖަމާއްތްތެރިންނާ މަޝްވަރާކުރުަމށްފަހު ރަނގަޅު ގޮތެއް ނިންމުން  17.1.4
 ޗާޓެއްކުރަހައި އަޕްޑޭޓްކުރެވޭނެ ގޮތަ ހެދުން  17.1.5
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 އިޖުތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން: 8ލިސީ ޕޮ

 މައްސަލަ:

 މުޖުތަމަޢުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރުދުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުންތައް ގިނަުވން

 ރަށުތެރޭގައި ފިތުނަ ފަސާދަ ބޮުޑވުން

 ޘަޤާފީ ކަންތައްތައް އާލާކުރުން ަމދުވުން

 އަވަށްތަކުގެ ވާދަވެރިކަން ނެތުން 

 ހޭލުންތެރިކަން ެނތުން 

 މަޤްސަދު:

 އިޖުތިމާޢީ ރޫޙޫ އަށަގެނުވިފައިވާ މުޖުތަމައަކަށް ހެދުން  .18

 ނަތީޖާ:

 އިޖުތިމާއީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމަޢެއް އޮތް ރަށްކަށް ވެގެންދިޔުން  .18.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް:  

 ެއންމެްނ  ގުޅިގެން އުޅެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ރޭވުން ބައިބައިވުންތައް މަދުކޮށް  18.1.1
 ޘަޤާފީ ކަންތައްތައް އާލާކުރުން  18.1.2
 އަވަށުފެންވަރުގައި ވާދަވެރި މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން  18.1.3
 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 18.1.4
 ކަންތަްއތައް ކޮށްދިނުން ތަފާތުކުރުންތައް މަދުކޮށް އެންެމނަށް ހަމަހަމައަށް  18.1.5
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އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ : 1ޕޮލިސީ 
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން ކަން ޤާނޫނާކަން

 މައްސަލަ:

 އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ތަކުގެ ދަފްތަރެއް ނެތުން 

 ފުލުހުންނަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާ ޙިއްސާ ނުކުރުން 

 ރޯޑްވާދިނަސް ހަދާ ތަންތަން މަދުވުން

 ން ނުނަގާހުރުން.ހަތަރު ފުރޮޅުލީ ވެހިކަލްތައް މަގުމަތީގައި ގިނަދުވަސްވަންދެ 

 މަޤުސަދު:

އްޓޭތަނަކަށް އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެ ކަން ޤާނޫނާކަން ދުއްވުމުގެ އެއްޗެތި އިންޖީުނނުލާ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުލީ .19
 ހެދުން 

 ނަތީޖާ:

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމްކޮށް  ކަން ޤާނޫނާކަން ދުއްވުމުގެ އެއްޗެތި އިންޖީުނނުލާ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުލީ 19.1
 އްޓޭތަނަކަށް ވެގެންދިޔުން ބެލެހެ

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް:

 އިންޖީނުލީ އުޅަނދުތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލައި އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 19.1.1
ރަޖިސްޓްރީކުރާއިރު އެވެހިކަލްގެ ވެރިފަރާތުން އަމިއްލަ ހަތަރުފުރޮޅުލީ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރީޓީގައި  19.1.2

 ގޭގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ ގަރާޖުގައި ވެހިކަލް ބެހެޓޭނެގޮތް އޮތުން ލާޒިމްކުރުން.
 ގަރާޖުތަކުގެ ބޭރުގައި މަރާމާތުކުރަން ގެންނަ ވެހިކަލްބެހެއްޓުމުގައި ލިމިޓްކުރުން  19.1.3
އިވާ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލަށް ލިބޭނެގޮތް ހެދުމަށް ފުލުހުންގެ މުވައްސަސާއާއެކު އެމް ވެހިކަލްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުންނަށް ލިބިފަ 19.1.4

 އޯޔޫއެއް ހެދުން.
 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  19.1.5
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ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް  ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި: 2ޕޮލިސީ 
ކޭޓްތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އި ޢާންމު މާރުހައުސްތަކާ
 ކޮށް ބެލެހެއްޓުންއިންތިޒާމް

 މައްސަލަ: 

 ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް ގިނަވުން 

 ޤަވާއިދު ހެދިފައި ނެތުންރަނގަޅު ފެންވަރުގެ މާރުކޭޓް ނެތުން އަދި ހިންގާނެ 

 ސާފުތާހިރުކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އަދި މޮނިޓަރ ކުރާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ނެތުން 

 މަޤްސަދު:

ކޭޓްތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ އި ޢާންމު މާރުރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކާ  ރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއިފިހާ .20
 ކޮށް ބެލެހެއްޓުން ންތިޒާމް ގޮތުގެމަތިން އި

 ނަތީޖާ:

ކޭޓްތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ އި ޢާންމު މާރުރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކާ  ހޮޓާތަކާއި ފިހާރަތަކާއި 20.1
 ގެން ދިއުން ކޮށް ބެލެހެއްޓިގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމް 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް:

 ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅައި ޢެންމެން ހޭލުންތެރިކުރުންހުރިހާ  20.1.1
 ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ލޯކަލް މާރުކޭޓް އަޅައި ހިންގާނެ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅުން 20.1.2
 ބަލަހައްޓާނޭ ވަކި ބަޔަކު ކަނޑައެޅުންފިހާރަ، ހޮޓާ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްތައް ސާފުތާހިރުކަމާ އަދި ހިންގާނެ އުސޫލު  20.1.3
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ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ޙަރަކާތްތައް  ގޭންގު ޙަރަކާތްތަކާއި، ހަރުކަށި: 3ޕޮލިސީ 
 ހުއްޓުވުން

 މައްސަލަ:

 ރަށުތެރޭގައި އަމާންކަން ނެތުން 

 ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ކަންކަން ނުވަތަ ޙަރަކާތްތައް ބެލެހެއްޓިފައި ނެތުން 

 މަޤްސަދު:

 ކުށްމަދު، ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ހިތްފަސޭހަކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނެފަދަ ތަނަކަށް ހެދުން ތިނަދޫއަކީ  .21

 ނަތީޖާ:

 ތަނަކަށްވެގެންދިޔުން ތިނަދޫއަކީ ކުށްމަދު، ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ހިތްފަސޭހަކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނެފަދަ  21.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް:

 އަމާންވެއްޓެއް ގާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލް ކުރުން ރަށުތެރޭގައި  21.1.1
 ދަރުސް ފަދަ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން އިތުރުކުރުން  21.1.2
 ހަރުކަށިފިކުރުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުންގެ މުވައްސަސާއާއި މަޝްވަރާކުރުން  21.1.3
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 އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުންގެ އަމަން ރަށު: 4ޕޮލިސީ 

 މައްސަލަ:

 ކުށްގިނަވުން 

 އިޤްތިޞާދީގޮތުން ލިބޭގެއްލުން 

 އިޖްތިމާއީ ގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުން 

 ރަށުގެ އަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ފުލުހުންގެ ދައުރު ކުޑަވުން 

 މުވައްސަސާތަކުގެ ޒިންމާ ކުޑަވުން 

 މަގްސަދު:

 އަމާންކަމާއެކު ހިތްހަމަޖެހިގެން ދިރިއުޅެވޭނެ ފަދަ ތަނަކަށް ހެދުން ތިނަދޫއަކީ އާންމުނަށް  .22

 ނަތީޖާ:

 ތިނަދޫއަކީ އާންމުނަށް އަމާންކަމާއެކު ހިތްހަމަޖެހިގެން ދިރިއުޅެވޭނެ ފަދަ ތަނަކަށްވެގެންދިޔުން  22.1

 ތަންފީޒް ކުރާނޭގޮތް:

 ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން އިތުރުކުރުން  22.1.1
 އަމަންއަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ފުލުހުންގެ ދައުރު ބޮޑުކޮށް ފުލުހުންގެ މުވައްސަސާ ހަރުދަނާ ކުރުން ރަށުގެ  22.1.2
 ކުށް މަދުކުރުމަށް އެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ރަށުފެންވަރުގައި ހިންގުން  22.1.3
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 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 
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 ގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުންޕްރީސްކޫލްރަނގަޅު : 1ޕޮލިސީ  

 މައްސަލަ:

 ސަރުކާރު ސެކްޓަރގައި ވަކި ސްކޫލެއް ފައުންޑޭޝަނަށް ޙާއްސަ ވެފައި ނެތުން 

 ދަރިވަރުންނަށް އެކަށީގެންވާވަރަްށ އެކްސްޓްރާ އެކްޓިވިޓީސް އަށް ފުރުސަތު ނުލިބުން.

ގެންދަންޖެހުމުްނ ޕްރީސްކޫލް ކުދިނަންނަށް ބޭނުްނވާ ފަދަ މާޙައުލެއް ޤާއިމް ޕްރީސްކޫލް ކުދިންނާއެއްކޮށް ޕްރައިމަރީ ސްކޫލަށް 
 ކުރެވިފައި ނުވުން.

 މަޤްސަދު:

 ޕްރީސްކޫލް ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ދިނުން  .23

 ނަތީޖާ: 

ޚިދުމަތް  ފެންަވރުގެތިނަދޫގައި ހިންގާ ޕްރީސްކޫލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ދަރިވަރުންނަށް ފާއިދާހުރި ރަނގަޅު .23.1
 ދެވޭތަނަކަށް ހެދުން.

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް: 

ސަރުކާރުގެ ކަރިކިއުލަމްގެ ދަށުން ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގައި ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރާ ދަރިވަރުންނަށް އެއްފުރާޅެއްގެ  23.1.1
 ދަށުން ތަޢުލީމު ޙާޞިލް ކުރުމުެގ ފުރުސަތު ހޯދައި ދިނުން.

ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދާގޮތް ދުވަހުން ދުވަހަށް މޮިނޓަރ ކޮށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ޕްރީސްކޫލް ތަކުގައި  23.1.2
 ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.

 ޑޭކެއަރ ސެންޓަރެއް ގާއިމްކުރުން  23.1.3
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 ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމު އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން: 2ޕޮލިސީ 

 މައްސަލަތައް:

 ޤުރުއާން ކުލާސްތައް ހިންގުން މަދުވުން ޙާއްސަ އިގިރޭސި އަދީ ބޮޑެތި މީހުންނަށް 

 ފަންނީ މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮއްދޭ ކޯސްތައް ހިންގުން މަދުވުން 

 ކަން ކުޑަވުން މުޖްތަމައުގައި ބޮޑެތިމީހުން ތައުީލމް އުގެނެން ޖެހޭކަން، މުޖްތަމަުއ ހޭލުންތެރި

 މަގްސަދު:

 ކުރިއެރުވުން  ފެންވަރު ފަންނީ އަދި ތަޢުލީމު މީހުންގެ ބޮޑެތި  .24

 ނަތީޖާ:

 ވެގެން ދިއުން މަތި ފެންވަރު ަފންނީ އަދި ތަޢުލީމު މީހުންގެ ބޮޑެތި 24.1

 ތަންފީޒު ކުރާނޭ ގޮތް:

 ރުއާން އުގަންނައިގޭ ކްލާސްތައް ހިލޭ ހިންގައިދިނުން ތިމީހުންަނށް އިގިރޭސި އަދި ޤުބޮޑެ 24.1.1
 ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމްކުރުންފަންނީ މަސައްކަތް ދަސްކޮއްދޭ ކޯސްތައް ހިންގާނޭ  24.1.2
 ގިނަ އަވެއަރނެސް ސެޝަންތައް ހިންގައި މުޖްތަމައު ހޭލުންތެރިުކރުވުން. 24.1.3
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 ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން: 3ޕޮލިސީ 

 މައްސަލަ:

 ޙަރަކާތްތައް ނުހިންގުން.ސްކޫލްތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް  

 ބޮޑީސް ނުބޭއްވުން.ޔުނިފޯމް 

 މަގުސަދު: 

 ތިނަދޫގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަކީ ހުނަރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުން  .25

 ނަތީޖާ:

 ތިނަދޫގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަކީ ހުނަރުވެރި ބަޔަކަށް ވެގެންދިޔުން. 25.1

 ތަނފީޒުކުރާނޭގޮތް:

ްނދަސްކޮށްދިނުން، ކައްަކން ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.)ފަތަ 25.1.1
ދަސްކޮށްދިނުން، ފަސްޓް އެއިޑް ، ސަވައިވަލްސްކިލްސް، އިމަރޖެންސީ ރެސްޕޮންސް،ފަޔަރ އެންޑް ސޭފްޓީ، 

 ބޭސިކްޓްރެޑިޝަނަލް ސްކިލްސް(.
 ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. 25.1.2
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މެދުވެރިކޮށް  ޔުނިފޯމްބޮޑީސްގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑްފަދަ : 4ޕޮލިސީ 
 ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، ލީޑާރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުން

: އް ތް ލަ އްސަ  މަ

. ން ތު ރުން ނެ ޑަ ވާ ލީ އި ފަ ވެ ން އި ރެ އި ޓް ގަ ކު ތަ ލު ކޫ  ސް

. ވުން އް ބޭ އް ނު ތަ ތް ކާ ރަ ށް ހަ ރަ ވަ ވާ ން ގެ ށީ ކަ  އެ

. ން ތު އް ނެ ތަ ތް ލަ ށް ވަސީ މަ ރު އިން ކު ރެ  ޓް

. ން ބު ލި އް ނު ތަ ތު  ފުރުސަ

: ދު ގްސަ  މަ

 މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، ލީޑާރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުން  ޔުނިފޯމްބޮޑީސް ބޭންޑްފަދަ ސްކައުޓް، ގައިޑް، .26

: ޖާ ތީ  ނަ

މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، ލީޑާރޝިޕް  ޔުނިފޯމްބޮޑީސް ބޭންޑްފަދަ ސްކައުޓް، ގައިޑް، 26.1
 ކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދިޔުން ދަސް

: ތް ގޮ ނޭ ރާ ކު ޒު ފީ ން  ތަ

ށު 26.1.1 ންތަ ވު ރު ރި ކު ވެ އި ދިން ބަ އި ކު ގަ ކު ތަ ތް ކާ ރަ ވާ ހަ އް އި ބާ  ގަ
ޑަ 26.1.2 ރީން ލީ މް ޕް ތަ  ރޝި
ން  26.1.3 ރީ މް ދިން ތަ ގެން ކު ޅި އި ގު ކާ އޯ ތަ ޖީ ވުންއެން ރު  ކު
ން 26.1.4 ޔު ދި ން ށް ގެ އަ ރި އް ކު ތަ ތް ކަ ރަ ގެން ހަ ޅި އް ގު ތަ ން ކު އެސޯސިއޭޝަ އެ ކާ ތަ ލް ކޫ  ސް
26.1.5 . ން ޔު ދި ން ށް ގެ އަ ރި އް ކު ތަ ތް ކާ ރަ މް ބޮޑީސް ހަ ފޯ ނީ ށް ޔު ކޮ އް ދިން އެ ގް ކު އް ކެ ތަ ލް ކޫ ހާ ސް ރި    ހު
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އިދިނުންދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުގަންނަ: 5ޕޮލިސީ   

 : ލަ އްސަ  މަ

. ން ގު ހިން އް ނު މްތަ ރާ ގް ރޮ ން ޕް ޔުކޭޝަ ޑި ކް އެ ވި ވަރުންނަށް ސި ރި އި ދަ ގަ ކު ތަ ލް ކޫ  ސް

: ދު ގްސަ  މަ

 ންއިދިނުން ންނައުގަ އެޑިއުކޭޝަން ސިވިކް ހުނަރާއި، ދިރިއުޅުމުގެ .27

: ޖާ ތީ  ނަ

 ދަރިވަރުންނަށް ދަސްވެ ޤާބިލް ބަޔަކަށް ވުމަށް މަގު ފަހިވެގެން ދިޔުން  އެޑިއުކޭޝަން ސިވިކް ހުނަރާއި، ދިރިއުޅުމުގެ 27.1

: ތް ގޮ ނޭ ރާ ޒު ކު ފީ ން  ތަ

ންގުން  27.1.1 އް ހި ތަ މް ރާ ގް ރޮ ގެ ޕް މު ރު ކު ރި  ހޭލުންތެ
ން 27.1.2 ރު ކަތް ކު އް މަށް މަސަ ކަށް ލޯބި ޖެއްސު ތަ ތް ކަ އް އުގެ މަސަ މަ ތަ ޖް ކުދިން މު ލް ކޫ  ސް
އި  27.1.3 ގަ މު ކަ ން ރުންދީނީ ކަ ކަތް ކު އް މަށް މަސަ ޖެއްސު  ލޯބި
ން 27.1.4 ށްދިނު ކޮ ޔުކޭޝަން ދަސް ޑި ކަލް އެ ލިޓި ންނަށް ޕޮ ރު ވަ ރި  ދަ
ޕް  27.1.5 ންނަށް ލީޑަރޝި ރު ވަ ރި އި ދަ ގަ ން މް ހި ގްރާ ރޮ މެންޓް ޕް ޕް ލް ވެ ކިލް ޑި ޕް ސް ލީޑަރޝި

. ދިނުން އި ނަ ން ގަ  އު
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 ދުަޅހެޔޮ ދިރިއުުޅން  ޞިއްޙަތު ަރނގަޅު
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ޞިއްޙީ ފަރުވާ)ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއަރ( އާއި ޞިއްޙީ އަސާސީ : 1ޕޮލިސީ 
 ކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތް ދިނުންރައްކާތެރި

: ލަ އްސަ  މަ

އި ނެތުން ފަ ށް ލިބި ރަ ވަ ހޭ މިން ޖެ ބެން މާތު ލި ލޫ ޢު ގެ މަ ހަތު އް  ޢާންމު ސި

ވުން ރު އް އިތު ތަ ލި ޔަށް އަރާ ބަ ގަ ން އި  ގަ

މު  ވުންއާން ޑަ ކު ން ކަ ރު ހި ތާ ފު  ސާ

: ދު ގްސަ  މަ

 ކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތް ދިނުން ޞިއްޙީ ފަރުވާ)ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއަރ( އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރި އަސާސީ .28

: ޖާ ތީ  ނަ

މަގު މަށް ކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތް ދިނުޞިއްޙީ ފަރުވާ)ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއަރ( އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިއަސާސީ  28.1
 ފަހިވެގެން ދިޔުން 

: ން ރު ކު ޒު ފީ ން  ތަ

ން 28.1.1 ނު ކޮށްދި ރު ތު ފޯ މާ ލޫ ޢު ގެ މަ ހަތު އް މުސި  އާން
ން 28.1.2 ގު މް ހިން ރާ ގް ރޮ ވެއަރނެސް ޕް  އަ
އި އެ 28.1.3 ދަ އް ހަ ކެ ތަ ދު އި ވާ ޤަ މު ކުރުންއާން މު އް އާން ދުތަ އި ވާ  ޤަ
ން 28.1.4 ޓު އް ހެ އް ބެ ތަ ޑް ބޯ ލް  ބި
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 ޙީއެކިއެކި ސިއްދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ : 2ޕޮލިސީ 
  ޙާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން

 މައްސަލަ:

 ނާތަހުޒީބު ފެަޝންތަކުގެ ސަބަުބން އެހެން މީހުންަނށް ގެއްލުން ލިބުން 

 ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް ޒަމާނީ އޮއިވަރުގައި ބަދަލުވެގެން ދިޔުން 

 އެކަށީގެން ނުވާގޮތަށް ާކބޯތަކެތި ބޭނުންކުރުން 

 ފަސޭހަކޮށްލުންދިރިއުޅުން މާބޮޑަށް 

 މަގްސަދު: 

 ރަނގަޅުކުރުން ޙާލަތް  ޙީ އުޅުމުގެ ވައްޓފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްދިރި .29

 ނަތީޖާ:

 ރަނގަޅުވެގެން ދިޔުން ޙާލަތް  ޙީ ސިއް އެކިއެކި ދިމާވާ ސަބަބުން ވައްޓފާޅީގެ ދިރިއުޅުމުގެ 29.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް:

 ހޭުލންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން ދީނީގޮތުންނާއި ސިއްޙީގޮތުން  29.1.1
 ނާތަހުޒީބު ފެަޝންތައް ދޫކޮށް ަތރައްޤީއާ އެއްވަރަށް ތަހުޒީބު ފެޝަންތަކަށް ސިކުނޑި ހުޅވާލުން  29.1.2
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ދުންފަތާއި އެނާޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީކާނާ ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ : 3ޕޮލިސީ 
 ސްބަތް މަދުކުރުންނި

 މައްސަލަ:

 ދުންފަތާއި އެނާޖީޑްރިންކް އަދި ަތއްޔާރީ ކާނާ ވިއްކާ ފަރާތްތައް ގިނަވުން 

 އެވެއަރނެސް ޕޮރްގްރާމްތައް ހިންގުން މަދުވުން 

 ސިއްޙަތައް ފާއިދާ ހުރި ކާނާ ފަސޭހައިން ލިބޭނޭ އިންތިޒާމެއް ަހމަޖެހިފައި ނެތުން 

 ޑްރިންކްސް ގެ ޓެކްސް ކުޑަވުންސިއްޙަތައް ގެއްލުން ލިބޭ ދުންފަތް އަދި 

 މަގްސަދު:

 ސްބަތް މަދުކުރުން ކް އަދި ތައްޔާރީކާނާ ބޭނުންކުރާ މީހުންެގ ނިޑްރިން އެނާޖީ ދުންފަތާއި .30

 ނަތީޖާ:

 ވެގެން ދިޔުން ސްބަތް މަދުނި މީހުންގެ  ބޭނުންކުރާ ތައްޔާރީކާނާ އަދި ޑްރިންކް އެނާޖީ ދުންފަތާއި 30.1

 ތަންފީޒު ކުރާނޭގޮތް:

ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތައް ހިންގާ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާ  އަދި ތައްޔާރީކާނާ ފަދަ ޑްރިންކްސް އެނާޖީ ދުންފަތާއި 30.1.1
 ޓެކްސް ނެގޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަެޖއްސުން

 މުޖްތަމައުގެ ލައިފްސްޓައިލް ހެިބޓް އެނާޖީ ޑްރިންކްސް އަދި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްޓުމާއި ދުޅަހެޔޮ 30.1.2
 މުޖްތަމައަކަށް އަވެއަރ ކުރުން.

 ރަގަޅު ކާނާ ސިއްޙަތު އަދި ސިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން ގާއިމްކުރުން. 30.1.3
 ހަމަޖެއްސުން.ފަސޭހަކަމާއެކު ހަށިގަނޑަށް ފާއިދާހުރި ކާނާ މުޖްތަމައުއިން ލިބޭ އިންތިޒާމް  30.1.4
 ބޭކަރީތައް ގިނަކޮށް ސްޓްރީޓް ުފޑްސް ހެލްތީފުޑްސް އަށް ބަދަލުކުރުން 30.1.5
 ށް ގެއްލުން ލިބޭ ކާނާިއން ގިނައިން ޓެކްސް ނެގުން.ސިއްހަތަ 30.1.6

 

 



2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން    ކައުންސިލްގެ އިދާރާހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ                  

48 
 

 www.thinadhoo.gov.mv:ވެްބސައިޓް، info@thinadhoo.gov.mv:އީެމއިލް 6841018ފެކްސް:  6841718ން: ފޯ

 

ތި ބަލިތައް ޑެންގީއާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެ: 4ޕޮލިސީ 
 ފެތުރުން މަދުކުރުން

 :މައްސަލަ 

 ށުތެރޭގައި ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަވުންރަ

 އަމިއްލަ ގޯތިތެރޭގައި ނަޖިސްފެން ހަރުލާފައި ހުރުން 

 މަގުމައްޗައްކުނި އެޅުން 

 ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ރަށް އަދި ގެދޮރު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ނެތުން 

 އެކަށީގެން ވާވަރަށް ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަން ޖެހޭފިޔަވަޅުތައް އެޅިފައި ނެތުން 

 ލުމަށް ބޭސް ނުޖެހުން މަދިރި ނައްތާ 

 މޮނިޓަރ ނުކުރެވުން ފަޅުގޯތިތައް 

 މަޤުސަދު:

 ތިނަދޫ އަކީ ބަލިތަކުރައްކާތެރި ުވމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ނަމޫނާ ރަށަކަށްވުން  .31

 ނަތީޖާ:

 ތިނަދޫ އަކީ ބަލިތަކުރައްކާތެރި ުކރެވިފައިވާ ތަނަކަށް ވެގެންދިޔުން  31.1

 ނެގޮތް:ތަންފީޒުކުރާ 

 ބެހެއްޓުން  ތައް ޑަސްޕިން މަހުމަތީގައި 31.1.1
 ކުރުމުގެ ޕޮރްގްރާމް ތައް ހިންގުން  ފުރަށުތެރެ ސާ 31.1.2
 ބަލިތަކުނ ރައްކާތެރިވުމަށް އެވެައރނެސް ޕޮރގްރާމް ތައް ހިންގުން 31.1.3
 ސާފުތާހިރުކަން ކުޑ ގޯތި އަދި ތަންތަން ޖޫރިމަނާކޮށް ހަރުކަށި ިފޔަވަޅު އެޅުން  31.1.4
 ގަވާއިދުން ރަށުތެރޭގައި މަދިރި ނައްތައިލުމަށް ބޭސް ޖެހުން  31.1.5
ޓީ އެއް ތަޢާރަފް ކޮށް ރަށުތެރޭގައި ހުނަނ އާންމު ސިއްޙީ ހާލަތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ކައުންސިލަށް ހެލްތް ކޮމެ 31.1.6

 މޮނިޓަރ ކުރުން.
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 މުޖުތަމައު ސަލާމަތްކުރުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން: 5ޕޮލިސީ 

 މައްސަލަ:

 ދެއެވެ.ފެމިލީ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް މީހާ ހުށަހެޅިގެން 

 އަޤީދާ ވަރުގަދަ ނުވުން

 ކަޑައެޅިފައިވައި ހައްޤު އަދަބު ނުދިނުން 

 ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ނެތުން 

 ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ެނތުން 

 މަޤްސަދު:

 މުޖުތަމައު މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދުރުކުރުވުން .32

 ނަތީޖާ:

 މުޖުތަމައު މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދުރުވެގެން ދިއުން 32.1

 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

އެކިކަހަލަ ޕްރޮގްރާމްތައް ބާއްވައިގެން އަދި ތަފާތު ލެކްޗަރުންނާއި އެއްކޮށް ސައިކޮލޮޖިކަލް ޕްރޮގްރާމްތައް ބާއްވާ  32.1.1
 ގައިޑެންސް ދިނުން

 ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ފޯރުކޮށްިދުނން 32.1.2
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ގަނުވާ، އެކި ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުކުޅުމުގެ ރޫހު އަށަ: 6ޕޮލިސީ 
 މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުން

 މައްސަލަ:

 ކައުންސިލުގައި އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރ އެއް ހެދިފައި ނެތުން

 ރެފްރީން އަދި ކޯޗުން ތަމްރީން ވެވިފައި ނެތުން 

 މުބާރާތް ތަކަށް ސްޕޮންސަރ ލިބުން ދަތިވުން 

 މަގްސަދު:

 ގަނުވާ، އެކި މުާބރާތްތައް ރާވާ ހިންގުން އަށަ ރޫހު ކުޅިވަރުކުޅުމުގެ މެދުގައި ދެޖިންސުގެ .33

 ނަތީޖާ:

 އާލާކޮށް ކުޅިވަރަށް ލޯބިޖެހިގެން ދިޔުން  ރޫހު ކުޅިވަރުކުޅުމުގެ މެދުގައި ދެޖިންސުގެ 33.1

 ތަންފީޒު ކުރާނޭ ގޮތް:

 ފެއްޓުން ކުޅިވަރުތައް ސްކޫތަކުގައި 33.1.1
 ލީގެއް ފެއްޓުން ފުޓްބޯޅަ 33.1.2
 އަންހެންކުދިންނާއި ފިރިެހން ކުދިންނަށް ކޮންިޓނިއަސް ސްޕޯރޓްސް ގެންދިޔުން 33.1.3
 އެލޮވަންސް އެއް ކަޑައެޅުން  33.1.4
 އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރ އެއް ހެދުން 33.1.5
 ކުޅިވަރާ ބެހޭ ކޮމެޓީ އެއް އުފެއްދުން 33.1.6
 ރަށު ލެވެލްގައި ކުޅުންތެރިންގެ ރޭންކް ކަނޑައެޅުން 33.1.7
 ދޫކޮށްފައިވާ ބިންަތކުން ސީއެސްއާރް ދަށުން ކައުންސިލަށް ލިބެން ޖެހޭ ފާއިސާ ހޯުދންކައުންސިލުން  33.1.8
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 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން: 1ޕޮލިސީ 

 މައްސަލަ:

 މަސްވެރިންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލެވިފައި ނެތުން 

 މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މަސްވިއްކުމާއި އަދި އާންމުނަށް ފަސޭހަކަ މަސްބައްލަވައި ގަތުމުގެ ދަތިކަންހުރުން 

 މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ އާލާތު)އިކްއިޕްމެންޓް( ފަސޭހަކަމާއެކު ގަނެވޭނެ ގޮތް ނެތުން.

 މަޤްސަދު: 

 ބަލައިގަންނަ މަސައްކަތަކަށް ހެދުން އަކީ މީހުން މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ .34

 ނަތީޖާ:

 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަކީ މީހުން ބަލައިގަންނަ ދާއިރާއަށްވެގެންދިޔުން  34.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް:

 މަސްވެރިންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން  34.1.1
 މަސްވެރިންނަށް ޙާއްސަ އެޕްލިކޭޝަނެއް ތަޢާރަފްކުރުން  34.1.2
 ސާމާނު ލިބޭފަދަ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރުވާ އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުން މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ  34.1.3
 މަސްކިރަން ޒަމާނީ އާލާތު ބޭނުންކުރުން  34.1.4
 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުން ތަމްރީންކޮށް އެމަށް ޝައުޤު އެފެއްދުން  34.1.5
 ހިންގުން ޒުވާނުންނަށް އަވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމް  34.1.6
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 ވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުންދަނޑު: 2ޕޮލިސީ 

 މައްސަލަ:

 ވިއްކުމުގެ ދަތިކަން ހުރުން މޭވާ ފަދަ ތަކެތި ރަނގަޅު އަގެއްގައިއާއި  އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުން ގެނެވޭ ތަރުާކރީ •
 ބިންދޫކުރެވިަފއި ނެތުން އެކަށީގެންވާވަރަށް  •
 ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ފަޅުރަށްތައް ލިބެންެނތުން  •
 ވަރުވާއަށް ދޫކުރާ ރަށްތަކުގެ ކުލީގެ ރޭޓް ބޮޑުވުން •
 ބިންދޫކުރެވިފައި ވީ ނަމަވެސް ފެނާއި ކަރަންޓް ލިބުމުގެ ދަތިކަްނުހރުން •
 ލިބިފައި ނުުވން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު  •
 ދަނޑުވެރިކަން ކުރެވޭނެ ފަދަ ވަސީލަތްތައް ލިބުން ދަތިުވން  •

 މަޤުސަދު:

ރާއްޖެއިން ބޭރުން އެތެރެކުރާ ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް މަދުކޮށް އަމިއްލަ ރަށުގައި ނުވަތަ އަތޮޅުގައި އުފައްދާ ތަރުކާރީ އާއި  .35
 ތުރުކުރުން.މޭވާ ބޭނުންކުރުން އި

 ނަތީޖާ:

އަކީ ގިނަ ބާވަްތތަކުގެ ކާނާ ހައްދާ ރައްޔިތުންނަށް އަމިއްލަ ބިމުގައި ހައްދާ ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ އިތުރުވެގެން ތިނަދޫ  35.1
 ދިޔުން

 ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް:

 ވަސީލަތްތައް ހެޔޮ އަގެއްގައި ރަށުންލިބޭޮގތް ހެދުން. 35.1.1
 ށް ފޯރުކޮށްދިުނން ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއި  ތަމްރީން އެފަދަ ފަާރތްތަކަ 35.1.2
 ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންތަކަށް ފެނާއި ކަރަންޓްގެ ޚިދުަމތް ފޯރުކޮށްދިނުން  35.1.3
 ފަޅުރަށްތަކުގައި ކުޑަ އަގެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރެވޭނޭ ފަދަގޮތްތައް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  35.1.4
ންގެ ކޮމިޓީ ގުޅިގެްނ އަތޮޅު ތެރެއިން  ގެނެވޭ ތަރުކާރީ މޭވާ ފަދަ އަންހެނު ރަށުކައުންސިލް/ އަތޮޅު ކައުންސިލް/ 35.1.5

 ތަކެތި މާކެޓް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާްމ ދަނޑުވެރިންނަށް ފަހިކޮށްިދނުން.
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 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން: 3ޕޮލިސީ 

 މައްސަލަ:

 އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ވެފައި ނެތުން

 ެނތުން ސަގާފީ ތަރިކަ ނުވަތަ ތަނެއް 

 ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުން ފެންނަން ނެތުން 

 ޓިކެޓް/ޓްރާންސްފަރ އަގުބޮޑުވުން 

 ތިނަދޫ ބްރޭނޑްއެއްގޮތުގައި އިްޝތިހާރު ކުރެވިފައި ނެތުން 

 ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާގެ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިވުން

 މަގްސަދު:

 ފަތުރުވެރިން އަންނަ ފަދަތަނަކަށް ހެުދން  ތިނަދޫއަކީ .36

 ނަތީޖާ:

 އަކީ ވަކި ބްރޭންޑެއްގެ ގޮުތގައި މާކެޓްވެގެންދިޔުންތިނަދޫ 36.1

 ތަންފީޒު ކުރާނޭ ގޮތް:

 ފަހިކޮއްދިނުން ކިޔެވުން ދާއިރާގެ ޓޫރިޒަމް ގުޅިގެން އާއި ޔޫ.އެން.އެމް 36.1.1
 ކުރުވުން.ރިސޯޓްތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓްއާއި ގުޅިގެން ޒުވާނުންނަށް ފަހި ފުރުަސތުތައް ފޯރުކޮއްދީ/ އަމަލީގޮތުން ބައިވެރި  36.1.2
 ކުރުމަށް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުންއެއަރޕޯޓް ތަރައްގީ  36.1.3
 ތިނަދޫ ވަކި ބްރޭންޑެއްގެ ގޮތުގަިއ އިޝްތިހާރު ކުރުން 36.1.4
 ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ދެމެހެއްޓުން 36.1.5
 ސްވެނިއަރ ޝޮޕްތައް ގާއިމް ކުރުން. 36.1.6
 މަސައްކަތް ކުރުންސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ޓިކެޓްތަކުގެ އަގު ކުޑަކުރުމަށް  36.1.7
 ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން  ވޯޓަރ ސްޕޯރޓްސް 36.1.8
 އިޝްތިހާރު ކުރުން. ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް ހަދައި 36.1.9

 ކަނޑުއަޑިގެ ޕާކެއް ގާއިމް ކުރުން 36.1.10
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 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން: 4ޕޮލިސީ 

 މައްސަލަ: 

 މާރުކޭޓެއް ނެުތންތިނަދޫގައި ލޯކަލް 

 ރަށުގައި ހައްދާ ބާވަތްތަކަށް މާރކެޓެއް ނެތުން 

 ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރި ބާޒާރެއް ނެތުން

 ފަސޭހަކަމާއެކު ފަންޑު ނުލިބުން 

 ބޭނުންވާ އަސާސީ މަޢުލޫމާތު އަދި ފަންޑު މެނޭޖް ކުރާނޭ ގޮތެއް ނޭގުންވިޔަފާރި ކުރުމަށް 

 މައުރަޒުތައް އޯގަނައިޒް ކުރުން މަދުވުން އަދި، ފުރުސަތުތައް ނެުގން މަދުވުން ވިޔަފާރިވެރިންގެ އެކްސްޕޯ ފަދަ 

 މަގްސަދު:

 ކުރިއެރުވުން ވިޔަފާރިތައް މެދުފަންތީގެ އަދި ކުދި .37

 ނަތީޖާ:

 އަރައިގެން ދިޔުން ކުރި ވިޔަފާރިތައް މެދުފަންތީގެ އަދި ކުދި 37.1

 ތަންފީޒް ކުރާނޭ ގޮތް:

 ހަމަޖައްސައިދިނުން އިންތިޒާމް ލިބޭނޭ ފަންޑު ފަސޭހަކަމާއެކު ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ޯހދައި ފަރާތްތައް ކުރާނޭ އިންވެސްޓް 37.1.1
ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނޮެލޖް އަދި ފަންޑް މެނޭޖް ކުރާނޭ ގޮތްތަކުގެ ކުރު ތަމްރީން ޕޮރްގްރާމްތައް ހިންގައި  37.1.2

 ކުރިއަށް ގެންދިޔުން
 ހިންގައި ގިނައިން މައުރަޒުތައް ބާއްވައި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން ވިޔަފާރި އެކްސްޕޯ  37.1.3
 ބިޒްނަސް ކަންސަލަޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތްތައް ޤާއިމްކޮށް ދާއިމީގޮތެްއގައި ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން 37.1.4
  ބިލްޑްވުން.އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ފަސޭހަކަމާއެކު ވެވޭނޭ އިންތިޒާމް ޤާއިމްކޮށް ދިނުން.ވިޔަފާރި ހަބެއް 37.1.5
 ކައުންސިލުން އިމާރާތްކޮށް އަދި ކުދިމެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާ ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން. 37.1.6
 ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިޒްނަސް ކަންސަލްޓަންޓް އުފެއްދުމާއި ޤާއިމް ކުރުން. 37.1.7
  ރޯމެޓީރިއަލްސް އަދި މުދާ ލިބޭނޭ އިންތިޒާމެއް ނެތުން.ވިޔަފާރި ހަބެއް އެކުލަވައިލުން އަދި ފަސޭހަކަމާއެކު 37.1.8
ޝޮޕިންގް މޯލްސް އަދި ވިޔަފާރިކުރާނޭ އިމާރާތް އަދި ފިހާރަތައް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް  37.1.9

  ހަމަޖެއްސުން. 
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 ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް ކުރިއެރުވުން: 5ޕޮލިސީ 

 މައްސަލަ:

 އެއަރޕޯޓް ފެރީ ނިޒާމެއް ނެތުން

 ސްކޫކުދިންނަށް ބަދަތުރު ތަޢާރަްފކުރެވިފައި ނެތުން 

 މަޤުޞަދު 

 ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ިނޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން  .38

 ނަތީޖާ 

 އިތުބާރު ކުރެވޭ ދަތުރުފަތުރުގެ ިނޒާމެއް ޤާއިމްވެގެން ދިއުން 38.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޕޯރޓްއާއި ތިނަދޫއާއި ދެމެދު ފެރީ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުންއެއަރ  38.1.1
 ދަތުރުވެރިންނަށް އަސާސީ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ކުރުން  38.1.2
 މިހާރު ހުރި ފެރީޓަރމިނަލްގައި ދަތުރުވެރިންނަށް ޭބނުންވާ ވަސީަލތްތައް ގާއިމްކުރުން  38.1.3
ބެންކާ ހޮސްޕިޓަލް ފަދަ ތަންަތނުން ޚިދުމަތް ހޯއްދެވުމަށް އަްނނަ އެހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންަންށ ހާއްސަ   38.1.4

 ކައުންޓަރެއް ގާއިމްކުރުން/ ހާއްސަ ދުވަސްތަކެއް ކަނޑައެޅުން  
 ޢާރަފްކުރުން ބަސްދަތުރު ތަ 38.1.5
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 އި ަތރިކަ ރައްާކތެރި ކުރުން ޘަޤާފަތާ
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 ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން ޘަޤާފީ ކަންކަން: 1ޕޮލިސީ 

 މައްސަލަ:

 ފެންވަރުގައި ފާހަނގަ ނުކުރުން ޘަޤާފީގޮތުން ާފހަނގަކުރަމުންދާ ދުވަސްތައް ރަށު

 ދިނުމަށް އަހުމިއްޔަތުކަން ދެވި ސިލަބަސްގައި ހިމެނިފައި ނުވުން ސްކޫލްތަކުގައި ޘަޤާފަތް ކިޔަވައި 

 މަޤްސަދު:

 ތިނަދޫ އަކީ ޘަޤާފީއަށް ޯލބިކުރާ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުން .39

 ނަތީޖާ:

 ތިނަދޫ އަކީ ޘަޤާފީއަށް ޯލބިކުރާ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ވެގެން ދިޔުން 39.1

 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

ޘަޤާފީގޮތުން ާފހަނގަ ކުރާ ދުވަސްތައް ރަށުގައި ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި ޒުވާނުންގެ  39.1.1
 ގަ ކުރުންއެހީތެރިކަމާއެކު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަނ

ބަސްގައި ހިމެނުން އަދި ކިޔަވައި ސްކޫލްތަކުގައި ޘަޤާފަތް ކިޔަވައިދިނުން އަދި އެކި މާއްދާތަކަށް އިންކޯޕަރޭޓްކޮށް ސިލަ 39.1.2
 ދިނުން 

 ޘަޤާފީ އެކްސްޕޯތައް އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ހަރަދު ކުރާނެ ފައިސާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނުން  39.1.3
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 ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން ތާރީޚީ ތަންތަނާއި،: 2ޕޮލިސީ 

: ލަ އްސަ  މަ

ކުރު  ވުންހު ވީރާނާ ތް ކި  މިސް

ވުން ޔަރު އް ޣަ ޅި ތަ ބަބުން  ކު މުގެ ސަ ރު އި ކުނި ހު ގަ ރީ އި ކޮށި ކަ  ކުނި

ން އް ނެތު މެ ޒާ މުގެ ނި ރު ކު ތް ޔަ މާ  ކަފެނާ ހި

: ދު ގުސަ  މަ

 ޤުދުރަތީ ަތރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން ތަންތަނާއި، ތާރީޚީ  .40

: ޖާ ތީ  ނަ

 ގެން ދިޔުންޤުދުރަތީ ތަިރކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓި ތަންތަނާއި، ތާރީޚީ 40.1

 : ތް ގޮ ނެ ރާ ކު ޒް ފީ ން  ތަ

ޑު ޖަހާ ފެންސް ޖެހުން  40.1.1 ން ބޯ ކޮށް ނަ ފް ގެ ގޯތި ސާ ކިތު ރުމިސް ކު  ހު
މް ކުރުން  40.1.2 އި އް ޤާ މެ ޒާ ވޭނެ ނި ލެ ތާ އް އި ކުނި ނަ ގަ ލު ދަ ގެ ބަ ށީ ކޮ  ކުނި
ޅި   40.1.3 އި ކު ހަ ޖަ ގެން ފެންސް އި ށަ ގެ ވަ ޅީ ޖެއްސުންކު މަ އް ހަ ހެ އްޓާނެ މީ ހަ ލަ  ބަ
އްސުން  40.1.4 ޖެ މަ ކު ހަ ހަ އްޓާނެ މީ ހަ ލަ ކޮށް ބަ ފު  ކަފެނާ ސާ
ޖެއްސުން  40.1.5 މަ ކަން ހަ ތަށް ކަން ގޮ ވޭ ދެ މަށް ވަ ލު ލާ ޓް ދަގަނޑު ބަ  ލާ
ޓުން  40.1.6 އް ހެ ލެ ކު ބެ އެ މާ ކަ ރި ކާތެ އް ތި ރަ ކެ ތަ އް ހޯދާ އެ ތަ ކަ ރި ވާ ތަ ން މަށް ބޭނު އަ ޒި އު  މި
ޒިމް   40.1.7 އު ވާލުންމި ޅު ރިންނަށް ހު ވެ ރު  ފަތު
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 ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުން: 3ޕޮލިސީ 

 މައްސަލަ:

 ރަސްމީކަންތައްތަކުގައި ދިވެހިންާނ މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި ދިވެހިބަސް ބޭނުން ނުކުރުން 
 ސިޓީ/ ބައްދަލުވުން/ މީސްމީޑިއާ ފަދަ ތަންތަނުގައި ދިވެހި ބަސް ބޭނުން ނުކުރުން 

ތުއްތުއިރުންފެށިގެން ދިެވހި ބަހުގެ ބަދަލުގައި އެހެިނހެން ބަސްތައް ބޭނުންކުރުން އެންމެ   
 ސްކޫލްތަކުގައިވެސް ކިޔަވައިދިނުމުގައި ދިވެހި ބަސް ބޭނުން ކުރުްނ މަދުވުން

ތައް ނޫން ބަސްތައް ބޭނުން ކުރުން އިޝްތިހާރުތަކުގައިއާއި އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ދިވެހިބަސް  
ބަހުރުވަ ބޭނުން ކުރާިމންވަރު މަދުވުންއެބައެއްގެ   

 މަޤްސަދު:

 ތިނަދޫއަކީ ދިވެހި ބަަހށް އަހުލުެވރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން  .41

 ނަތީޖާ:

 ތިނަދޫއަކީ ދިވެހި ބަަހށް އަހުލުެވރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ވެގެންދިޔުން 41.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް:

 ދިވެހި ބަސް ބޭނުން ކުރުމަށް ބާރު އެޅުން މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައި ރިވެތި  41.1.1
 ދިވެހިބަހަށް ޭހލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 41.1.2
 ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުންނަށް ދިވެހިބަހުގެ ތަމްރީން ދިުނން  41.1.3
ބަސްތައް  އުގަންނައި ދިނުމުގެ މަރުޙަލާގައި އާއި ދިވެބަހުގެ މުހިންމުކަން ިވސްނައި ދީ ދިވެހި ގަޑީގައި އެހެނިހެން 41.1.4

 ބޭނުން ނުކުރުން 
 ބަހުރުވައިގެ މުހިއްމުކަން އަންގަިއ ދިނުން  41.1.5
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 އެްއ ކަަށވަރުުކރުން ވިލުްނތެިރ ުމޖުަތމަ
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  ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުން: 1ޕޮލިސީ 

 ތިނަދޫގެ އުތުރުފަރާތާއި ހުޅަނގު ފަރާތުން ރަށްގިރުން މައްސަލަ: 

 މަދުވުންހޭޅިފަށުގައި ގަސް 

 ރަށުގެ ވަށައިގެން ެޖހިފައި ނެތުން  ރިވެޓްމެންޓް

 މަޤުޞަދު 

ޅޭ އު ދިރިއުޅުމެއް ރަށްެޓހި ތިމާވެށްޓާއި ފަރާތްތަކަކީ ދިރިއުޅެމުންދާ މުޖްތަމަޢުގައި މަސައްކަތްކޮށް ހުއްޓުވަން ރަށްގިރުން .42
 ފަރާތްތަކަށް ހެދުން  

 ނަތީޖާ 

 ހޭޅިފަށުގައި ގަސް އާލާވެގެން ދިއުން  42.1
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ތަކާއި ގުޅިގެން ހޭޅިފަށުގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން   42.1.1

 

 ގެން ހިންގޭ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވެގެންދިއުން ގުޅިކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓަކީ އީ.އައި.އޭ  42.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
.ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމުގެ ކުރިން އީ.ޕީ.އޭ ރިޕޯރޓް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް އުޞޫލެއް  42.2.1

 އެކުލަވާލުން 
 ގޮނޑުދޮށުން ވެލިނެގުން މަދުވެެގން ދިއުން  42.3

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ވެޓްމެންޓް ޖެހުން ގިރެމުންދާ ސަރަޙައްދުގައި ރި އުތުރުފަރާތުންރަށުގެ ހުޅަނގު   42.3.1

 ގޮޑުދޮށުން ވެލިނަގާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް ހަދައި އެކަން ތަންފީޒުކުރުން   42.3.2
 ރައްޔިތުންނަށް ހޭލުްނތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 42.3.3
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ތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު: 2ޕޮލިސީ 
 ކުޑަކުރުން

M: ލަ އްސަ  މަ

ރުން އެ ދަ  އު
ބުން އްލުން ލި ގެ ގެ ރު ވަ ކި ކަށް އެ ތަ ޅަނދު އި ހުންނަ އު ގަ ރޭ ތެ ޅު  ފަ

ގެ މައްސަލަ މު ރު ގި ށް  ރަ
ވުން ޑު  ފެންބޮ

ވުން ދަ ގަ ފަށް ހޫނު ލާ ޔާ ޚި ދަ  އާ
ން ވު މާ އް ދި ތަ ޘާ ރި ކާތެރި ކާ އް ރަ  ނު

: ދު ޤްސަ  މަ
ށް .43 މަ ދަލުން އަންނަ މޫސު ޔުން  ބަ ގެން ދި ވެ ޑަ  ކުރާ އަސަރު ކު

: ޖާ ތީ  ނަ

ށް 43.1 މަ ދުންއަން މޫސު ށް ހެ ކަ ވާ ތަނަ އި ފަ ވެ ޑަ ވަރު ކު ގެން އަސަރު ކުރާ މިން ޅި އި ގު ކާ ތަ ލި ދަ  ނަ ބަ

: ތް ނޭ ގޮ ރާ ޒު ކު ފީ ން  ތަ

އި 43.1.1 މާ ދު އިން އްދުން ގަސް ހެ ކުރުން  ގަސް  ގިނަ
ން 43.1.2 ދު އް އިން ތަ ހެޓޭނެ ފަދަ ގަސް ފެ އި ފަސް ހި ގަ ށު ފަ ޅި  ހޭ
ން 43.1.3 ޖެއްސު މަ މް ހަ ޒާ ތި ށްދޭނެ އިން އިން ފޯރު ކޮ ގިނަ ނަށް ގިނަ ޔިތުން އް މާތު ރަ ލޫ ޢު ހޭ މަ މާބެ  މޫސު
ން 43.1.4 ރު ކު މާ ރު އް ފަ ތްތަ ރާ މާ ތަށް ޢި ގޮ ޅޭ ގު މާ  މޫސު
ން 43.1.5 ލު ށި ން ބޭރު ތޮ ތު ރާ މަތީ ފަ ރު ގެ އި  ރަށު
ން 43.1.6 ރު ކަތަ ބޭނުން ކު ހި ހަ ޓެ އް އި ރަ އްޓާ ވެ މާ ށް ތި މަ ރު ކު ޑަ އް ކު ތަ އްލުން ށިން ލިބޭ ގެ ވެ މާ  ތި
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 ކާރިޘާތަކަށް ތައްޔާރުވުން: 3ޕޮލިސީ 

 މައްސަލަ:

 ދިމާވާކުއްލި ކާރިޘާތަކަށް ތައްޔާރުވެފައި ނެތުން 

 ކާރިޘާތަކަށް ޕްލޭން ހެދިފައި ނެތުން 

 މަޤުޞަދު 

  ކުޑަކުރުން  ހާދިސާތައް ުނރައްކާތެރި ދިމާވާ ތަކުން ކާރިޘާ ޤުދުރަތީ .44

 ނަތީޖާ 

 އެކުލަވާލެވިގެން ދިއުން ޑިޒާސްޓަރ ރެސްޕޮންސް ޕްލޭނެއް  44.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުވައްސަސާތައް ގުޅިގެން ޑިޒާސްޓަރ ރެސްޕޮންސް ޕްލޭން މުރާޖާޢުކުރުން    44.1.1
 ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުވައްސަސާތައް ގުޅިގެން ޑިޒާސްޓަރ ރެސްޕޮންސް ޑްރިލްއެއް ހެދުން  44.1.2
 ހަރަކު އެއްފަރު ހިންގުން. ޑިޒާސްޓަރ ރެސްޕޮންސް ޑްރިލް ކޮންމެ އަ 44.1.3
 މޯލްޑިވްސް ރެޑްކްރެސެންޓް އެކްޓިވް ކުރުން 44.1.4
 ފަހަރު ބޭއްވުން 1ރައްޔިތުންނަށް ހޭލުްނތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް މަހަކު  44.1.5
 ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމް ތަކައެއް އުފައްދައި ރައްޔިތުން އެއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުން 44.1.6
 ގައި ހުރުންގޭބިސީތަކުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލް 44.1.7
 ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާުލން 44.1.8
 އިންޝުރެންސްއަށް ރައްޔިތުން އަހުލުވެރި ކުރުވުން 44.1.9

  ޕްލޭ އެކުލަވާލުން ސުނާމީ، ވައިރަސް، ފެންބޮޑުވުން އަދި އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކަްށ   44.1.10
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 ންރަށުގެހޭޅިފަށާއި، ރުއްގަސްރައްކާތެރިކުރު: 4ޕޮލިސީ 

 މައްސަލަ:

 ހޭޅިފަށުގައި ތިބި ރުއް ގަސް ވަކިކުރަން ނޭގުންރަށުގެ 

 ޑަސްބިން ބެހެއްޓިަފއި ނުވުން ރަށުތެރޭގައި 

 ވެލިނެގުން ހޭޅިފަށުން 

 މިހާރު ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައި ހުރި ޖޫރުމަނާ ކުޑަވުން

 މަގްސަދު:

 ކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން ރުއްގަސްރައްކާތެރި ރަށުގެހޭޅިފަށާއި، .45

 ނަތީޖާ:

 ކަމާއެކު ބެލެހެއްޓިގެން ދިޔުން ރުއްގަސްރައްކާތެރި ރަށުގެހޭޅިފަށާއި، 45.1

 ތަންފީޒު ކުރާނޭ ގޮތް:

އެނގޭނޭހެން ފާަހނގަ ޖެހުން އަދި ކައުންސިލުން އެ ގަސްތައް  ވަކިކުރަން ފަރާތަކަށް އާންމު ރުއްގަސް ބަންޑާރަ 45.1.1
 ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޤަވާއިދުތައް ތަންފީޒު ކުރުން.

 ހޭޅިފަށުގައި ޑަސްބިން ތައް ބެހެްއޓުމާއި ވެލި ނެގުން މަނާކުރުން  45.1.2
ޖޫރިމަނާ ބޮޑުކުރުން އަދި މިހާރު ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނާއި ކަނޑައެޅިފައި ހުރި އަދަބުތަކާއި  45.1.3

 އެކަން ތަންފީޒު ކުރުން
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ރައްކާތެރިކޮށް ރަށުގެވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުން : 5ޕޮލިސީ 
 ދެމެހެއްޓުން

  މައްސަލަ:

 ރަށުގެ ވަށައިގެންވައި މުރަކަތަކާއި ކަޑުގެ ދިރުން ނެތިގެން ދިއުން

 ކަން ނެުތންހޭލުންތެރި ގެރައްޔިތުން

 މަގްސަދު:

 ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން  ދިރުން ކަނޑުގެ މުރަކަތަކާއި ރަށުގެވަށައިގެންވާ .46

 ނަތީޖާ:

 ގެން ދިޔުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓި ދިރުން ކަނޑުގެ މުރަކަތަކާއި ރަށުގެވަށައިގެންވާ 46.1

 ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް:

 ރަށުގެ ވަށައިގެންވައި މުރަކަތަކާއި ކަޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން  46.1.1
 މޫދަށް ކުނި އަޅާ މީހުން ހުއްޓުާވ އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން  46.1.2
 ށް އެޅުނަ ނުދިނުން ކުނި ކޮށީގެ ކުނި ކަނޑަ 46.1.3
 ކުރުމުގެ ޕްލޭން ހަދައި ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވުންކަމާ ގުޅޭ ދާއިރާ ތަކުގެ ޖަމިއްޔާ ތަކުގެ އެހީގައި މުރަކަ ދިރުވާ އާލާ  46.1.4
 ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންުގން 46.1.5
ކަނޑުގެ ދިރުން އާލާ ކުރާ މީހުންނަށް މާލީ ނުވަތަ އެޫނންގޮތަކަށް ދެވެން ހުރި އެއްބާރުލުންދީ އެފަާރތްތަކަށް  46.1.6

 ހިތްވަރުދިނުން 
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ނަިގލި އަޅާ ފަރާތްތައް ފާހަގަކޮށް، ެއ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ ލޯންޗް، ޑިންގީ ފަދަ ފަރުތަކުގެ  46.1.7

  އެހެލުނު ފަރާތުން ނެގުން ތަކެތި ރަށުގެ
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 ރައްކާތެރިކުރުން ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު: 6ޕޮލިސީ 

 މައްސަލަ:

 ފަރުގެ ދިރުން ހަލާކުވުން 

 ރަށްގިރުން

 މާމެލާމެއްސާއި މޭވާއަށަގަތުން މަދުވުން

 ބެކްޓީރިޔާތައް ގިނަވުން 

 މަގްސަދު:

 ށް ދެމެހެއްޓުން ރައްކާތެރިކޮ ރޭތަކެތީގެ ނަސްލުދި .47

 ނަތީޖާ:

 ވެގެން ދިއުން ރައްކާތެރި ރޭތަކެތީގެ ނަސްލުދި 47.1

 ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް:

ބަޔާންކޮށް ހޭުލންތެރިުކރުމުގެ ކަނޑުގައާއި ފަރުގެ ދިރުންތައް ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މުހިންމުކަން  47.1.1
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވައި ދޫނި ސޫފާސޫފި ހިފައި ގެންގުޅޭ ފަރާތްތައް ހުއްޓުވުން ނުވަތަ އެފަދަ މީުހންގެ މައުލޫމާތު  47.1.2
 ކަށް އެންުގން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަ

ކޮންމެހެން ކަނޑާލަންޖެހޭ ގަސްަތއް ފިޔަވައި އެހެން ގަހެއް ނުކެޑުން އަދި ކެޑޭ ގަސްތަކުގެ ބަދަލުގައި އިތުރު  47.1.3
 ގަސްތައް އިންދުން
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 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން: 7ޕޮލިސީ 

 މައްސަލަ:

 މަދިރީގެ ސަބަބުން ބަލި ގިނަުވން 

 ދަނޑުވެރިންނަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކުރުންރުކުމަޑިފަދަ ތަކެތި ގިނަވެ 

 ކުރުނބާ/ކާށި ލިބެން ަދތިވުން 

 ރާއްޖޭގެ އުފެދޭ ތަރުކާރީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެން ލިުބން ދަތިވުން 

 މަގްސަދު:

 ތިނަދޫއަކީ ދަނޑުވެރިންނަށާއި ިދރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް .48

 ނަތީޖާ:

 ދިއުންކުރެވިގެން  ކޮންޓްރޯލް ޕެސްޓް 48.1

 ތަންފީޒުކުރޭނެ ގޮތް:

 ނައްތާލުން ނޑުތަކަށް ގެއްލުންދޭ ޕެސްޓްދަ/ރުކުމަޑި 48.1.1
 ދަނޑުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެެހއްޓުން  48.1.2
 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން  48.1.3
 މަހަކު އެއްފަހަރު ބޭސް ޖެހުން 48.1.4
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 މިންީތެގ ހަމަހަަމކަން
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 އަންހެނުންނާ މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން: 1ޕޮލިސީ 

 މަޤުޞަދު 

 އަންހެނުންނާ މެދު ގެންގުޅޭ ތަާފތުކުރުންތައް މަދުކުރުން  .49

 ނަތީޖާ 

 އަންހެނުންަނށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެގެން ދިއުން  49.1
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަުހލުވެރިކުރުމަށް ތަފާތު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން އަންހެނުން ވަޒީފާ މާހައުލަށް  49.1.1
ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރާއި ގުޅިގެން އަންހެނުންނަށް ިއޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެގޮތުގެ  49.1.2

 ތަމްރީން ދިނުން 
 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 49.1.3
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ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަންހެނުންނާއި ސިޔާސީ : 2ޕޮލިސީ 
 މަކަން ހޯދައިދިނުންފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަ

 މަޤުޞަދު 

 ާބުރވެރިުކރުުވން  އަންހެނުން ގޮތުން  ިއޤްތިާޞދީ ޮގތުންާނއި ސިޔާސީ .50
 ނަތީޖާ 

 މުޖުތަމަޢުގެ ކަންކަމުގައި އަންހެުނން ބައިވެރިވުން އިތުރުވެގެން ިދއުން 50.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ސިޔާސީގޮތުންނާއި އިޤްތިސާދީގޮތުން އަންހެނުްނނަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް އަންގައި ދިނުމާއި އެކު އެ  50.1.1
 ފުރުސަތުތައް ހޯދާދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 

 އަންހެނުންގެ ކެރުންތެރިކަން އިުތރުކުރުމަށް ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން 50.1.2
 

 

 މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމެޓީ ބާރުވެރިވެގެން ދިއުންއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  50.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކައުންސިލުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަުކގައި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ ބައިެވރިވުން އިތުރުކުރުން 50.2.1
 އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީއާއިއެކީ ކޮްނމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލުން ބައްދަލްވުން ބޭއްުވން  50.2.2
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 ްއުޓން ހިްނގުން ހަުރަދާނކުރުމާިއ އިދާީރ ަކންކަްނ ބެލެހެ
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން: 1ޕޮލިސީ 

 މައްސަލަ:

 ރައްކާކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ނެތުން އުލަތުގެ ލިޔެކިޔުންތައްދަ

 ބެލެހެއްޓުމުގެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ނެތުންލިޔެކިޔުންތައް 

 ދަށުގެ މުވައްޒަފުންނާ އޮންން ގުޅުން ކުޑަވުންސީނިއަރ މެނޭޖްމެންޓާއި 

 މުވައްޒަފުންނަށް އެޕްރިޝިއޭޓްުނކުރުން

 ތަނުގެ މުހިންމުކަން ގެއްލުން 

 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަން ނުކުރުން

 ވެރިންގެ ބަސް ނުވިކުން 

 ކުޑަވުންއެކަކު އަނެކަކާ އޮންނަ ގުޅުން 

 އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ފިޔަވަޅު ނޭޅުން

 މަސައްކަތްކުރާ ހިތްވާފަދަ މާހައުލެއް ޤާއިމުވެފައި ނެތުން 

 ތަފާތުކުރުންތައް ގިނަުވން 

 މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫޙުނެތުން

 ހިދުމަތްދިނުމުގެ ފެންވަރު ދަށްުވން

 މުވައްޒަފުންނަށް ޒިންމާ ނޭގުން 

 ކަންކުރަންވީގޮތް ނޭގުން 

 ތް ލަސްވުން ހިދުމަ

 އުފެއްދުންތެރިކަން ނެުތން 

 ޢާނުމުންގެ އިތުބާރު ެނތުން 

 މަގްސަދު:

 ކުރުންހަރުދަނާ ހިންގުން އިދާރާ ކައުންސިލްގެ .51
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 ނަތީޖާ:

 ވެގެން ދިޔުންހަރުދަނާ ހިންގުން އިދާރާ ކައުންސިލްގެ 51.1

 ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް:

 ހިދުމަތްތައް އެނގުން   51.1.1
 އާްނމު ކުރުންކަންކުރަންވީގޮތް ބަޔާންވެ   51.1.2
 އެސް.އޯ.ޕީ ތައްޔާރުކޮށް ތަންފީޒުކުރުން  51.1.3
 މަސައްކަތްތައް އެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ސެކްޝަންތަކާ ޙަވާލުކުރުން   51.1.4
 އެދެވޭގޮތެއްގެ ތަމްރީން ފޯރުކޮށދިނުން   51.1.5
 ށް އިރުޝާދު ދޭނީ ކަނޑައެޅިގެން ވަކި ފަރާތެއްކަން އެގިބަޔާންވެފައިވުން މުވައްޒަފަ  51.1.6
 އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ހަމަހަމަކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުން   51.1.7
 މަސައްކަތްކުރާ ހިތްވާފަދަ މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުން  51.1.8
 ސެކްޝަންތަކުގެ ބްރީފިންގްތަްއ ގިނަކުރުން  51.1.9

 ޚިދުމަތްތައް ލަސްނުވެ ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން 51.1.10
 ޔާންވެފައި ހުރުންޒިންމާ ތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަނޑައެޅި ބަ 51.1.11
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 އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން: 2ޕޮލިސީ 

 މައްސަލަ:

 އޮންލައިންކޮށް ހޮސްޕިޓަލްއިން ަމއުލޫމާތު އަޕްލޯޑް ނުވުން

 މަގްސަދު:

 އިދާރާއަކަށްވުން ބެލެހެއްޓޭ ރެކޯޑް މަރުާވމީހުންގެ ކުދިންނާއި އުފަންވާ އަލަށް .52

 ނަތީޖާ:

 ދިޔުންޓޭ އިދާރާއަކަށް ވެގެން ބެލެހެއް ރެކޯޑް މަރުާވމީހުންގެ ކުދިންނާއި އުފަންވާ އަލަށް 52.1

 ތަންފީޒުކުރާނެ ޤޮތް:

އޮންލައިންކޮށް ހޮސްޕިޓަލް އަދި ސިއްޙީ މަރުކަޒުން އުފަންވާ ކުދިންގެ އަދި މަރުވާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އަޕްލޯޑް  52.1.1
 ކުރުން

 ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީ ސިސްޓަމްގައި ބެލެހެއްޓުން  52.1.2
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މާއި ރަށުގެ އާބާދީ ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓު: 3ޕޮލިސީ 
 އިތުރުކުރުން

 މައްސަލަ:

 ރަށުގެ ބޭރުން ރަށަށް ގެނެވޭ ތަާފތު ތަރުކާރީ އަދި މޭވާ އަދަދުތައް އެގޭނެ ގޮތެއް ނެތުން 
 ބުދޭސީންގެ ދަފްތަރެއް ނެތުން 

 ފަންނީ މީހުްނގެ ދަފްތަރެއް ނެތުން /މަސައްކަތްތެރީންގެ
 ވެހިކަލްތަކުގެ ދަފްތަރެއް ނެުތން 

 ގޯތީގެ ދަފްތަރެއް ނެތުން 
 ހިދުމަތްތެރީންގެ ދަފްތަރެއް ެނުތން

 ރަށުން ބޭރުން އަންނަ މީުހންގެ ދަފްތަރެއް ނެތުން 
 މަގްސަދު:
 ހައްޓާ ތަނަކަށް ހެުދން ބެލަ  ނަގައި ތަފާސްހިސާބު ރަށުގެ .53

 ނަތީޖާ:
 މުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެްނ ދިޔުންތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެެލހެއްޓު ރަށުގެ 53.1

 ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް:

 އެކިކަހަލަ ދާއިރާތަކުގެ ފަންނީ މީހުން އިތުރުކުރުން 53.1.1
 ބެލެހެއްޓުން ރަށުގައިހުރި ވެހިކަލްތަކުގެ ތަްފސީލު  53.1.2
 ގޯތި ތަކަށް އަންނަ ބަުދލުތަކުގެ ތަފްސީލު ބެލެހެއްުޓން  53.1.3
ލަްނިޓއާ ކޮށްދެއްވާ ފަރާތްތައް ފަސޭހައިން ދެނެގަނެ ދިމާވާ ބޮޑެތި ހާދިސާ ތަކުގައި ކައުންސިލަށް އެހީތެރިވާނެ ވޮ 53.1.4

 ވަގުތުން އެހީތެރިކަމަށް އެދުން 
/ވަޒީފާއަްށ( ރަަށށް އަންނަ މީހުން ދެނެަގނެވޭނެ ގޮތެއް އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް )ދަރިްނނަްށ ތަޢުލީމުދިނުމަށް 53.1.5

 ހަމަޖެއްސުން
 މަސައްކަތްކުރުންތަޢުލީމީ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދުމަށް  53.1.6
 ރަށުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ފުރުސަތު ފުޅާ ކޮށް އާމްދަނީ އިތުރުވާގޮތެއް ހެދުން 53.1.7
 ގެ އަދަދު އެނގޭނެ ގޮތެއް ހެދުން މުވައްޒަފުންއެކިއެކި  މުވައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ  53.1.8
 ރަށުތެރޭގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅެމުންދާ ބިދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތުަތއް ބެލެހެއްޓުން  53.1.9

 ތިނަދޫގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިިދނުން )ފްލެޓް/ ރޯހައުސް/ ގޯތި( 53.1.10
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ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރުމާއި  ކައުންސިލުން ދޫކުރާ: 4ޕޮލިސީ 
 ބެލެހެއްޓުން

 މައްސަލަ:

 ޚިދުމަތްދޭއިރު އަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކެއް ނެތުން 

 ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަކެތި ދޫނުކުރުން 

 ޝަކުވާ ގިނަވުން 

 އާންމު މަސްލަޙަތު ގެއްލުން

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުން 

 މަގްސަދު:

 މުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާ ބެލެހެއްޓުން ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރު ދޫކުރާ ކައުންސިލުން .54

 ނަތީޖާ:

 މުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާ ބެލެހެއްޓިގެްނ ދިޔުންހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރު ދޫކުރާ ކައުންސިލުން 54.1

 ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް:

 ދޫކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅި އާއްމުކޮށް އިއުލާންކުރުން ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސަޓްރީތައް 54.1.1
 ދޫކުރާ ޚީދުމަތްތަކަށް އެދޭފޯމްތަކުގައި ޚިދުމަތައް އެދެން ބޭނުންވާ ތަެކތީ މަުޢލޫމާތު ހިމެނުން ތިނަދޫ ކައުންސިލުން  54.1.2
ސެކްޝަން ތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންޓަރުގައި ހުންނަ މުވައްޒަަފށް ރަނގަޅަށް ތަމްރީނު ދިނުމާއި  54.1.3

 ފުރިހަމަށް އެމުވައްޒަފަން ދިނުން.
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ގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފް ކުރުމާއި ޤަދީމީ ރަށު: 5ޕޮލިސީ 
 ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން

 މައްސަލަ:

 ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ސޮފްޓްކުރެވިފައިނެތުން 

 ލިޔެކިޔުން ރައްކާކުރާނެ އަދި އަރުޝީފުކުރާނެ ތަނެއް ނެުތން 

 މަގްސަދު:

 މުގެ އިްނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުންކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފް ރަށު .55

 ނަތީޖާ:

 މުގެ އިްނތިޒާމް ހަމަޖެއްސިގެން ދިޔުންގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފް ކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުރަށު 55.1

 ތަންފީޒުކުރާނެ ޤޮތް:

 ކުރުން އަދި ސާރވާތަކުގައި ރައްކާކުރުން ޑޮކިއުމެންޓްސްތައް ޕީޑީ އެފް 55.1.1
 ޒަމާނީ ގޮތަކަށް ރައްކާކުރާނޭ ތަނެއް ގާއިމުކުރުން 55.1.2
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ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު : 6ޕޮލިސީ 
 ރަނގަޅުކުރުން

 މައްސަލަ:

 ރައްޔިތުން ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް އަހުލުވެރި ނުވުން 

 ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޒަމާނީ ވަސީލަތްމަދުވުން 

 މަސައްކަތްކުރުމުގެ މާހައުލެއް ނެތުން 

 އިސްވެރިންގެ ގުޅުން ކުޑަވުން 

 ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުން މަދުވުން 

 މަގްސަދު:

 ރަނގަޅުކުރުން ފެންވަރު ޚިދުމަތްތަކުގެ ފޯުރކޮށްދޭ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް .56

 ނަތީޖާ:

 ވެގެން ދިޔުންރަނގަޅު ފެންވަރު ޚިދުމަތްތަކުގެ ފޯުރކޮށްދޭ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް 56.1

 ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް:

 ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުން އުފެއްދުަމށް ޓްރެއިނިންދެވި ފުރުސަތްތައް ހުޅުވާލުން 56.1.1
 ޕްރޮގަރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުންޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ރައްޔިތުންނަށް އެވެއަރކޮށް  56.1.2
 ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކަށް އަހުލުވެިރކުރުވުން 56.1.3
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 ގާއިމުކުރުން އިންތިޒާމް ފޯރުކޮށްދޭނެ ބޯފެން ސާފު ރައްޔިތުންނަށް: 1ޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ދި ތިނަދޫގައި ކުރިން ފެން ރައްކާކުރަން ބެހެއްޓިފައި ހުރި ތާނގީތަަކކީ މިހާރު ބޭނުން ކުރެވޭ ޙާލަތުގައި ހުރި ތަނގީތަކެއް ނޫނެވެ. އަ

 ފެންދޫ ކުރުމަށް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ފެން ލިބެން ހުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ  ބިދޭސީންނާއި  ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް 

   ބޭރު ރަށްރަށުން  ިތނަދުައށް އަންނަ ފަރާތްތަަކށް  ފެންިލޭބގޮތް ހެދިފައި ނުވެއެވެ. އަދި ކުރީގައި މިސްކިތްތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިއެހެން

  ފެންތާނގީތަަކށް ފެން އެޅޭނެ ިއންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ެނތުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ފަހަރު ބިދޭީސންނާއި އަދި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ަބއެއް 

ރައްޔިތުންނަށް ފެން ލިބުަމށް ދަިތ ތަކެއް ހުންނަކަން ފާހަނގަ ކުެރވެއެވެ.  އެހެންނަމަވެސް  
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 ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުން  1ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:
 ދިއުން ރައްޔިތުންނަށް ަފސޭހަކަމާއެކު ސާފު ބޯފެން އަބަދުމެ ލިބެމުން :  1.1ޓާގެޓް 

 ސާފު ބޯފެން ރައްކާކުރެވޭ ނިސްބަތް އިތުރުވެގެން ދިއުން: 1.2ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :1.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ސާފު ބޯފެން ރައްކާކުރެވޭ 

 ކުރުން ނިސްބަތް އިތުރު

 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ  :1.1.1ހަރަކާތް 
ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ޖަމްއިއްޔާއި ޖަމާއަތްތަކާއި 

 ގުޅިގެން ޕޮރްގްރާމް ހިންގުން.

 
 

 ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ގެބިސީ ފެންވަރުގައި  :1.1.2ހަރަކާތް 
 އިްނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުންރައްކާތެރިބޯފެން ނެގޭނެ 

 

 ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ގޭގެ ވެރިފަރާތް   ✓ ✓ 

ސާފު ބޯފެން  :1.2 ސްޓްރެޓަޖީ 
ރައްކާކުރެވޭ ނިސްބަތް 

 އިތުރުކުރުން

 

މިހާރަށްވުރެ ރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގެ : 1.2.1ހަރަކާތް 
ގޯތިތަކާއި ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ ގޯތިތަކުގައި 

ނިސްަބތަށް ަބލައި އެތަންަތނުގައި ޖާގަ އޮތް 
ފެންރައްކާކުރާނޭ ޓޭންކްތައް ބަަހއްޓައި ފެން ނެގޭޭނ 

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

 ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތް ތިނަދޫ ކައުންސިލް     ✓ ✓
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ފެން ތާނގީތަކުން އެިކ : 1.2.2ހަރަކާތް 
ސަރަޙައްދުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ފެން 

 ގޮތަށް އިސްކުރުބަރި ޤާިއމުކުރުންލިބޭނޭ 

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް      ✓

އިސްކުރުބަރިތަކަށް ސަޕްލައިކުރެވޭ  :1.2.3ހަރަކާތް 
ފެނުގެ ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ޔޫވީ ފިލްޓަރ 

 ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރުން 

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް      ✓
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 ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން: 2ޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

މިހާރު ނަރުދަމާއަށް ހެދިފައިފައިާވ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަންތައް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ރަށަށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވާ 

ސަލަތައް ދިމާވެއެވެ.  މިކަކުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކި ޞިއްޙީ ދުވަސްވަރު ރަށުތެރެއަށް ނަޖިސްބޭރުވުން ފަދަ މައް

އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. މައްސަލަތަކާއި ކުރިމަތި ވުމަކީ 
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    Prepared by:Mariyam Zahira-Finance Officerޯއީެމއިލް 6841018ފެކްސް:  6841718ން: ފ:info@thinadhoo.gov.mv ،ްވެްބސައިޓ:www.thinadhoo.gov.mv 

 : ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން 2ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:

 ދިއުން  ލިބިގެން ޚިދުމަތް ނަރުދަމާގެ އެކަށީގެންވާ  ގޭގެއަށް ރިހާހު:  2.1ޓާގެޓް 
 ޓާގެޓް ިދއުން ނެތިގެން ނިޒާމް ނަރުދަމާ ޑްރެއިނޭޖް ސެލްފް އައި ބޭުނންކުރަމުން ކުރިން އެންމެ :2.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 
 

 :2.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އެކަށީގެންވާ   ގޭގެއަށް ހުރިހާ

ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެން 
 ދިއުން

 
 
 
 
 
 

ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ނަރުދަމާގެ  :2.1.1 ހަރަކާތް 
 މައްސަލަތައް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާެމއް ޤާއިމް ކުރުން

މިނިސްޓްރީއޮފް  ތިނަދޫކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 އެންވާރަމެންޓް/ ފެނަކަ 

މިހާރު ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާ  :2.1.2ކާތް ހަރަ 
ނިޒާމަށް ގުޅާފައިނުވާ ގެތައް ދެެނގަތުމަށް ސާރވޭ 
ކުރުމަށްފަހު، ފެނަކަ ކޯރޕޮރޭޝަނާއި ގުޅިގެން އެ 

 ގެތަކަށް ކަނެކްޝަން ދިުނން 

މިނިސްޓްރީއޮފް  ތިނަދޫކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 އެންވާރަމެންޓް/ ފެނަކަ 

ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ފެންވަރު  :2.1.3 ހަރަކާތް 
ރަނގަޅުކުރުމަށް ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާކޮށް، ފެނަކަ 

ކޯރޕޮރޭޝަނާއި އެކު މަސައްކަތްކޮށްގެން އަލުން 
ހިއްކާފައިވާ ސަރަޙައްދަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް 

 ފެންވަރު މަތިކުރުންނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ 

 
 

 

މިނިސްޓްރީއޮފް  ތިނަދޫކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 އެންވާރަމެންޓް/ ފެނަކަ 
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އެންމެ ކުރިން  :2.2ޓަޖީ ސްޓްރެ 
ބޭނުންކުރަމުން އައި ސެލްފް 
ޑްރެއިނޭޖް ނަރުދަމާ ނިޒާމް 

 ނެތިގެން ދިއުން 

 
 

މިނިސްޓްރީއޮފް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޑްރެއިނޭޖް ޕައިޕް އެޅުން  :2.2.1 ހަރަކާތް 
 އެންވާރަމެންޓް 

 ތިނަދޫ ކައުންސިލް/ ފެނަކަ 

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް   ✓ ✓   ވެކިއުމް ވެހިކަލް އެއްހޯދުން :2.2.2 ހަރަކާތް 

ރައްޔިތުންނަށް އެވެއަރނެސް  :2.2.3ހަރަކާތް 
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 

 ހުރިހާ ދާއިރާއެއް ހިމެނުމަށްފަހު މޮިނޓަރިން ފްރޭްމވަރކްގެ ތާވަލް އެކުލަވާލާނީ ހުރިހާ ޕޮލިސީތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޓާގެޓްތަކުގެ  -ދާއިރާއެއް ހިމެނުމަށް ނޯޓް: މިގޮތަށް ހުރިހާ 
  މައްޗަށް(
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 ހަކަތަ ކަރަންޓާއި ގޮތެއްގައި އިތުބާރުހިފޭ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި: 3ޕޮލިސީ 
 ފޯރުކޮށްދިނުން ރައްޔިތުންނަށް

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

މިހާރުވެސް ގިނަުގނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކަރަްނޓާއި ހަކަތަ ރައްޔިތުންނަްށ ފޯުރކޮށްދިނުމަށް 

 2020ންޖީނުެގއެވެ. އަދި  އައު އިންޖީނުގެއެއް  އެޅުމުގެ މަސައްކަތް  ދެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު  ޭބނުން ކުރަމުން ދަނީ ވަގުތީ އި

ވަނަ އަހުގައި ފެށި މިހާރު ނިމުމަކާވަނީ ގާތްވެފައެވެ. ކަރަންޓާއި ބެހޭގޮތުން ބައެއް ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހުރިކަންވެސް 

މިގޮތުން ކަރަންޓްގެ ޚަރަދު  ރަންޓްގެ އަގުބޮޑުވުމެވެ.ފާހަނގަ ކުރާ އެއްަކމަކީ ކަފާހަނގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން ަރއްޔިތުން 

.ކުޑަކޮށްދިނުމަށް އެކިފަހަރުމަތިން މިޕްލޭން  ހެދުމުގެ ތެރޭގައި  ވަނީ އެދިފައެވެ
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 ފޯރުކޮށްދިނުން  ރައްޔިތުންނަށް ހަކަތަ ކަރަންޓާއި ގޮތެއްގައި އިތުބާރުހިފޭ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި: 3 ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:
 ޓާގެޓް ދިއުން ކުރަންފެިށގެން ބޭުނން ތައާރަފްކޮށް ހަކަތަ ރައްޓެހި ތިމާވެއްޓާއި ގޮެތއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި: 3.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 
 

 ދެމެހެއްޓެނިވި :3.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ރައްޓެހި ތިމާވެއްޓާއި ގޮތެއްގައި

 ބޭުނން ތައާރަފްކޮށް ހަކަތަ
 ދިއުން  ކުރަންފެށިގެން

 
 

ކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެން  :3.1.1 ހަރަކާތް 
އާންމުފަރާތްތަކަށް ސޯލާ ސިސްޓަމް ގެތަކުގައި ގާއިމް 

ތުގައި ކުރެވޭނެ ފަންޑެއް އުފެއްދުން )ދިގު މުއްދަ
 ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް(

ތިނަދޫ ކޯޕަރޭޓިވެ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ސޮސައިޓީ

 ތިނަދޫ ކައުންސިލް 

ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރުމަށް  :3.1.2ކާތް ހަރަ 
 ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 

ގޭގައި ސޯލާ ސިސްޓަމް  :3.1.3 ހަރަކާތް 
 ގާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާުތ ފޯރުކޮށްދިނުން 

  ތނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 އާންމު މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލް :3.1.4ހަރަކާތް 
 ގަތުމަށް ސިސްޓަމް ސޯލާ ފަރާތްތަކަށް

 ފަހިކުރުން މަގު އިންވެސްޓްކުރެވޭނެ
 

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓   
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 www.thinadhoo.gov.mv:ވެްބސައިޓް

 އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން: 4ޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު  

ކީ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ސަބަބުން ގިނަ މިހާރު ކުނިމެނޭޖްކުރުމަށް ހަދާަފއިވާ ކުނިމެނޭޖް ކުރާސެންޓަރ ޤާއިކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދަ
ސަރަޙައްދެކެވެ. އަދި ކުނިކޮށީގެ ސަބަބުން  ރަށުތެރޭގައި މެހި ގިނަވެ ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ އުދަނގޫތަަކކާއި އުދަނގީތަކެއް ކުރިމަތިވާ 

ބޮޑު ސަރަޙައްދަކަށް ދުމުގެ އަސަރުކުރާކަން އެއީ  ކުރިމަތިވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ކުނި ކޮށީގައި ކުނި ައންދާއިރު ރަށުގެ
ދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރާކަމެކެވެ. ކުނިކޮށީގައި ޤާއިމް ކުރުމަށް ގެެނސްފައިވާ މެޝިނަރީޒް އަދި އިންސްޓޯލް ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ސަބަުބން ނޭ 

 ނުވާކަން  ފާހަނގަ ކުރަމެވެ.ކުރެވިފައި
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 ޤާއިމްކުރުން  ނިޒާމެއް ނައްތާލާނެ ކުނި ގޮތެއްގައި އެކަށީގެންވާ: 4 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:
 ވެގެންދިުއނ ރަށަކަށް ަބަލހައްޓަމުންދާ ތަރުތީބުކޮށް ކުނި ގޮތުގައި ރައްޓެހި  ތިމާވެއްޓާއި 4.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
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23
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 
 

 ތިމާވެއްޓާއި :4.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ކުނި ގޮތުގައި ރައްޓެހި

 ަބލަހައްޓަމުްނދާ ތަރުތީބުކޮށް
 ވެގެންދިއުން  ރަށަކަށް

 ރައްޔިތުން ކުންޏާއިމެދު :4.1.1 ހަރަކާތް 
ށް މިހާރުކުރަމުްނދާ މަސައްކަތް އިތުރު ހޭލުންތެރިކުރުމަ

ކުރުމާއެކު ކުނީގެ ބާވަތްތައް ވަކިކޮށްގެން ކުނި 
 އަށަގެންނެވުން ގޮނޑަށް އުކާލުމުގެ ރޫޙު 

 ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 އެކި ބާވަތްތައް ކުނީގެ ގޮނޑުގައި :4.1.1 ހަރަކާތް 
 ގޮތެއްގައި ކުޑަ ޚަރަދު އަޅައި، ބައިތަކަށް

 ބަންދުޮކށް ބާަވތްތައް އެ ފެންވަރަށް އަތްމަތިކުރެވޭ
އްޓުމާއެކު، އަންދައިެގން ކުނި ނައްތާލުން ބެލެހެ

 ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުން. 

 ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ތިނަދޫ ކައުންސިލް    ✓ ✓ ✓
 

 ހޯދައި ނަފާ ވިޔަފާރިން ކުނީގެ :4.1.3 ހަރަކާތް 
 އިތުރު ތަރައްޤީގެ ހިމާޔަތްކުރުމާއެކު ތިމާވެށި ރަށުގެ

 ވެގެންދިއުން  ރަށަކަށް ވާޞިލުވެފައިވާ ހަރުފަތްތަކަކަށް

 ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 އެންވާރަމަންޓް މިނިސްޓްރީ  ތިނަދޫ ކައުންސިލް    ✓ ✓ ✓ ގެނައުން އެއް ވެހިކަލް އުފުލާ ކުނި :4.1.4 ހަރަކާތް 
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ގެ ބާވަތްތައް ބަންދުކޮށްގެން ކުނީ :4.1.5 ހަރަކާތް 
މާރކޭޓަށް ނެރެ އެކަށީެގންވާ އަގުގައި އެތަކެތި 
 ވިއްކުން

 ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ކުނީގެ ގޮތުގައި އެއްކުރެވިފައިވާ  :4.1.6 ހަރަކާތް 
ޕްލާސްޓިކާއި ދަގަނޑާއި އެލުމީނިއަމާއި ލޮއިގެ 

ބާވަތްތަ ރީ ސައިކްލިންގ ނުވަަތ އަނބުރާ 
ހެދުމަށްޓަަކއި މިހާތަނަށް ބޭނުންކުރެވޭނޭ ގޮަތށް 

މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު ރަސްމީ 
އެއްބަސްވުންތައް ހަދައި، އެ ތަެކތިން އިތުރު ނަފާ 
ހޯދައިގެން ރަށުގެ ވެށި ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ކުރެވޭ 

 ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުން

 ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ތިނަދޫ ކައުންސިލް     ✓ ✓
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 ބެލެހެއްޓުން މަރާމާތުކޮށް މަގުތައް މަގުހެދުމާއި: 5ޕޮލިސީ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ދުއްވާ އެއްިޗއްސާއި ހިނގާ މީހުންަނށް އުނދަގޫވާ މަގުތަކުގައި އަިޑގުޑަންތައް ގިނަވެ ގިނަ މަުގތަކަކީ ވެލިަމގުތަކެއް ކަމުން ތިނަދޫގެ 
ނޯވެއެވެ. ވަރަށް ބައެއް މަގުތައް ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ. އަދި މީގެތެރެއިން ބައެއް މަގުތައް މަރާމާތު ކުރި ނަމަވެސް މާގިނަ ދުވަހު ރަނގަޅަށް 

 ގުތައް ބޭނުން ކުރުްނ ވަނީ ބޮޑު ތަކްލީފަކަށް ވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ތިނަދޫގެ މަގުތަކުގަިއ ދުއްވާ އެއްޗިއްސާއި ހިނގާ މީހުންނަށް މަ



2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން    ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 

92 
 

    Prepared by:Mariyam Zahira-Finance Officerޯއީެމއިލް 6841018ފެކްސް:  6841718ން: ފ:info@thinadhoo.gov.mv ،ްވެްބސައިޓ:www.thinadhoo.gov.mv 

 : މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 5ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:
 މަގުތައް ރަނގަޅުފެންވަރަކަށް ހެދުމުން މަގުބޭުނންުކރާ ޢާންމުނަން ފަސޭހަވެގެން ދިޔުން 5.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 
 

މަގުތައް  :5.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަނގަޅުފެންވަރަކަށް ހެދުމުން 
މަގުބޭނުންކުރާ ޢާންމުަނން 

 ފަސޭހަވެގެން ދިޔުން

ހަދައި އެއްވަރުކޮށް މަގުވެލިމަގުތައް  5.1.1ހަރަކާތް 
 ބެލެހެއްޓުން 

ޕަބްލިކް ވޯކްސް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

 

މަގުތަކަށް އަލިވާނެގޮތަށް  5.1.1ހަރަކާތް 
 މަގުދިއްލައި ބެލެހެއްޓުން 

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 

މަގުތައް ކުނިކަހައި ބަލަހައްޓާ  :5.1.3ހަރަކާތް 
 ފަރާތްތަކަށް ހިތްވްރު ދިނުމުގެ ޮގތުން ވަނަ ހޯދުން 

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ތިނަދޫ ކައުންސިލް     ✓ ✓ މަގުތަކުގައި ނަންބޯޑު ހަރުކުރުން. :5.1.4ހަރަކާތް 
 

ތާރަ މަގުތައް ސާފުކުރާ ސްވީޕިންގ : 5.1.5ހަރަކާތް  
 ވެހިކަލެއް ގެނައުން 

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް    ✓ ✓ 
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ފާލަމާއި ފެރީޓަރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބަނދަރާއި، : 6ޕޮލިސީ
 ބެލެހެއްޓުން

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

ތިނަދޫގެ ބަނދަރަކީ ބޮޑު ބަނަދަރަކަށްވެފައި  ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމުގައި  މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ހުރުމުގެ  
އެވެ. އަދި މިމައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް މިއިދާރާއިން ސަބަބުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަނދަރު ބެލެހެއްޓެމެނުން ނުދެ

މިދަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އަދި މިހާރު ދަތުރުވެރިން ބޭނުންކުރަމުންދާ ފެރީޓާމިނަލަކީ 
ކުޑަކުދިން  ކީދަތުރުވެރިންނަށް އެހާ އެކަށީގެންވާ ފެސިލިޓީސް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ތަނެއްނޫނެވެ. އެގޮތުން އެޓާމިނަލަ

 އްނޫނެވެ.ޓާމިނަލް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދިފައިވާ ތަނެ ގޮވައިގެން އަންނަ މީހުންނާއި ކިރުމައިންނަށް ފަސޭހައިން 
އަދި ފެރީޓާމިނަލުގައި ހުރި ބެންޗްތައްވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައެވެ.
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 ފެރީޓަރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެއްޓުން :ބަނދަރާއި، ފާލަމާއި 6ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:
 ނަދޫގެ ަބނދަރަީކ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ބޭުނން ކުރެވޭނެ ބަނދަރަށްކަށް ވެެގންދިޔުންތި. 6.1ޓާގެޓް 

 ފަސޭހަކާމާެއކު ބޭނުންކުރެވޭނެ ފަދަ ޒަމާނީ ާޓމިނަލްއަކަށްވެގެންދިޔުން ތިނަދޫގެ ފެރީޓާިމަނލްއަކީ ރަށަށްއަންނަ އެހެން ރަްށރަށުގެ ބޭފުޅުންނަށް 6.2ޓާގެޓް  

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
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26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 
 

ތިނަދޫގެ  :6.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ބަނދަރަކީ ރައްޔިތުންނަށް 

ފަސޭހައިން ބޭނުން ކުރެވޭނެ 
 ބަނދަރަށްކަށް ވެގެްނދިޔުން

ތިނަދޫގެ ބަނދަރު ބޭރު ތޮށިލައި  6.1.1ހަރަކާތް 
ބަނދަރުގައި އަޅާފައި ހުންނަ އުޅަނދުތަކަށް ލިބޭ 

 ގެއްލުން ކުޑަކުރުން

  ސަރުކާރު    ✓ ✓ ✓

ދަތުރުވެރިންނަށް ފަސޭހައިން  6.1.2ހަރަކާތް 
 ބަނދަރަށް ވަދެވޭނޭ ގޮތައް އައު ނެރެއް ހެދުން 

  ސަރުކާރުން  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 

ބަނދަރުގެ ނެވިގޭޝަން ލައިޓް  :6.1.3ހަރަކާތް 
 ސިސްޓަމް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުން

  ކައުންސިލް   ✓ ✓ ✓

ތިނަދޫގެ  6.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަށަށްއަްނނަ ފެރީޓާމިނަލްއަކީ 

އެހެން ރަށްރަށުގެ ބޭފުޅުންަނށް 
ފަސޭހަކާމާއެކު ބޭނުންކުރެވޭނެ 

ފަދަ ޒަމާނީ 
  ޓާމިނަލްއަކަށްވެގެންދިޔުން:

: ތިނަދޫ ފެރީޓާިމނަލްގައި 6.2.1ހަރަކާތް 
 ދަތުރުވެރިންނަށް ޭބނުންވާ ވަީޞލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން 

  ކައުންސިލް     ✓

  ކައުންސިލް    ✓ ✓ ޓާމިނަލެއް އެޅުން: އައު ފެރީ 6.2.2ހަރަކާތް 

މިހާރު ފެރީޓާމިނަލށް އައުބެންޗް : 6.2.3ހަރަކާތް 
 ޖެހުން 

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް     ✓ ✓
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 ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން: 7ޕޮލިސީ

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

ކުރުމަށް ދަތިތަކެއް ހުރިކަމުގައި ވިޔަސް އެތަނުގެ ޙާލަތު ގައި މީހުން ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ތިނަދޫގެ ޤަބުރުސްތަނު 
ރަނގަޅުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުންދާ ޤަބުރުސްތާނުގެ ވަށާފާރު ވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ހަލާކުވެ 

ލުމަށް ގިނަދުވަހު ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.ނަމަވެސް ޤަބުރުސްތާނުގައި މީހުން ވަޅުވީރާނާވއެފައެވެ.    
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 : ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން 7ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:

 ރަގަޅު ފެންވަރުގެ ގަބުރުސްތާނެއް ރަށުގައި ގާއިމްވެގެން ދިޔުން   7.1ޓާގެޓް
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ކުރާފަރާތް ތަންފީޒު 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 
 

ރަގަޅު  :7.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ފެންވަރުގެ ގަބުރުސްތާނެއް 

 ރަށުގައި ގާއިމްވެގެން ދިޔުން 
 
 
 
 
 

މިހާރު ހުރި ގަބުރުސްތާނަށް ފަސް  :7.1.1ހަރަކާތް 
 އަޅައިގެން ބޭނުން ކުރުން.

  ކައުންސިލް    ✓ ✓

މިހާރު ހުރި ޤަބުރުސްތާނުގެ  :7.1.2ހަރަކާތް 
 ވަށާފާރު ރޭނުން 

  ކައުންސިލް    ✓ ✓

މޯޗަރީއެއް ޤަބުރުސްތާނުގައި  :7.1.3ހަރަކާތް 
 ޤާއިމްކޮށް އެތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން 

  ކައުންސިލް    ✓ ✓

ޤަބުރުސްތާނުގެ ހިނަވާގެ  :7.1.4ހަރަކާތް 
 އަޕްގްރޭޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  :7.1.5ހަރަކާތް 
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 މިސްކިތް ބެލެހެއްޓުން: 8ޕޮލިސީ

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

މިސްކިތްތައް ވަރަށްފަހުން މަރާމާތު ކުރެވުނު ނަމަވެސް އަދިވެސް ބައެއް މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރަން ތިނަދޫގެ 
ޖެހެއެވެ. އެގޮތުން މަސްޖިދުލް ޝެއިޚް ޞިދުޤީގެ ކުލަފޭބުމާއި ފުރާޅުން ފެން ފޭބުމާއި ކާޕެޓް ބޭނުންނުކުރެވޭވަރަށް 

މަރާމާތުކުރެވޭ  ދުލް ރިޟްވާނުގެ ޢިމާރާތް ވަރަށްބޮޑަށް ވީރާނާވެހަލާކުވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި މަސްޖި
ވަރަށްވުރެ ޢިމާރާތުގެ ޙާލަތު ވަނީދަށަށް ގޮސްފައެވެ. އެހެންކަމުން އެ ޢިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުމަށްވުރެ އަލުން ޢިމާރާތް 

ހުރީ މަރާމާތު ކުރަން  ކާއި ފާޚާނާތަކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. މަސްޖިދުލް މަރްޔަމްގެ ދޮރުތަކުގެ މައްސަލަ ޖެހި ދޮރު 
މަސްޖިދުލް ތަޤުވާގެ އަންހެނުންގެ ފާޚާނާ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ހަލާކުވެފައިވާތީ އެތަންވެސް ޖެހެނީ  ޖެހިފައެވެ.

  މަރާމާތު ކުރާށެވެ.
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 : މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން 8ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ިމސްކިތްތަކަކީ ރައްޔިތުންނަ ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުން ކުރެވޭނެ ތަނަަކށް ހެދުން : ތިނަދޫގެ ހުރިހާ 8.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 
 

 :8.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ތިނަދޫގެ ހުރިހާ މިސްކިތްތަކަކީ 
ރައްޔިތުންނަ ފަސޭހަކަމާއެކު 

 ބޭނުން ކުރެވޭނެ ތަނަަކށް ހެދުން 
 
 
 
 
 

ކައުންސިލް ބަޖެޓުގައި މިސްކިތްތައް  :8.1.1ހަރަކާތް 
 މަރާމާތު ކުރެވޭވަރަށް ފާއިސާ ހިމެނުން 

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

މިސްކިތްތަކަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފުން  :8.1.2ހަރަކާތް 
 ނެގުން 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި މަސައްކަތް  :8.1.3ހަރަކާތް 
 ކުރެވޭނޭ ފަދަ ފަރާތްތައް ނެގުން.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ މިސްކިތްތަކުގައި  :8.1.4ހަރަކާތް 
 ހަރުކުރުން

       

 ހުރިހާ ދާއިރާއެއް ހިމެނުމަށްފަހު މޮނިޓަރިން ފްރޭްމވަރކްގެ ތާވަލް އެކުލަވާލާނީ ހުރިހާ ޕޮލިސީތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޓާގެޓްތަކުގެ  –ނޯޓް: މިގޮތަށް ހުރިހާ ދާއިރާއެއް ހިމެނުމަށް 
މައްޗަށް
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 ބެލެހެއްޓުންރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް : 9ޕޮލިސީ

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:
އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެސަރަޙައްދުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓެުމން ތިނަދޫގެ ބައެއް 

 ނުދެއެވެ. 
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 : ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 9ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ސަރަޙައްދުތަކާއި މަގުތައް ސާފުތާހިރު ވެގެންދިއުން : ތިނަދޫގެ އިޖުތިމާީޢ 9.1ޓާގެޓް 
 : ތިނަދޫގެ މަގުތަކަީކ ސާފުތާހިރު މަގުތަކަކަށް ވެގެންދިއުނ9.2ްޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 
 

ތިނަދޫގެ : 9.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކާއި 

 މަގުތައް ސާފުތާހިރު ވެގެންދިއުން 
 

 
 
 
 
 

ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ޕާރކުތަކާއި   :9.1.1ހަރަކާތް 
މަގުތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު ދެފަހަރު ވިނަ ނޮޅައި 
 ކުނިކަހައި ޒީނަތްތެރިކޮށް ވެލިއަަޅއި ބެލެހެއްޓުން 

 ޖަމްޢިއްޔާ ތައް ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކުގައި  :9.1.2ހަރަކާތް 
ހުންނަ ގަސްތައް ރީތިކޮށް ބެލެެހއްޓުމާއެކު ގަސްތަކަށް 

ފެންދީ އިތުރު ގަސްތަކާއި މާމެލާމެލި އިންދައި 
 ހައްދައި ބެލެހެއްޓުން 

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ތިނަދޫގެ  :9.2 ސްޓްރެޓަޖީ
މަގުތަކަކީ ސާފުތާހިރު 

 މަގުތަކަކަށް ވެގެންދިއުން 

މަގުތައް ކުނިކަހައި ސާފުކުރުމަށް  :9.2.1ހަރަކާތް 
އިޖުތިމާޢީ ސާފުކުރާ ގުރޫޕުން މިހާރު ކުރާ 

މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް 
  މަސައްކަތްތެރިންގެ ޢަދަދު އިތުރުކުރުން

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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މަގުތައް ކުނިކަހައި ސާފުތާހިރުކޮށް : 9.2.2ހަރަކާތް 
ބޭއްވުމަށް ޢާއްމު ރައްޔިުތންގެ އެއްބާރުލުްނ 
ހޯދުމަށްޓަކައި ދަރުމައަށް އެމީހެއްގެ ގޯތީގެ މަގު 
ކުނިކެހުމުގެ ރިވެތި ޘަޤާަފތް އަށަގެންނެވުމަްށ 
ރައްޔިތުންނަށް ހިތްވަރުދީ ސްކޫލުތަކުގެ ބެލެނެވެރިްނ 

މާއި ވަޠަނީ ރޫޙު އަށަގެންނެވުމުގެ ހޭލުންތެރިކުރު
 ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން

 އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ތާރު އަޅައިގެން ހަދާފައިވާ މަގުތައް : 9.2.3ހަރަކާތް 
ދުވަހުންދުވަހަށް މޮީނޓަރުކޮށް މަުގތަކުގައި ހުންނަ 

މަގުތައް މަރާމާތުކުރުމަށް މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް 
ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯރޕޮރޭޝަނަށް ރިޕޯޓް ކުރާނޭ 

އިންތިޒާމެއް ރާވައި އެ ކުންފުންޏާއެކު ފަހުމް 
 ނާމާއެއް ހަދައިގެން، ގުޅިގެން ަމސައްކަތްކުރުން

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 

 ހުރިހާ ދާއިރާއެއް ހިމެނުމަށްފަހު މޮިނޓަރިން ފްރޭްމވަރކްގެ ތާވަލް އެކުލަވާލާނީ ހުރިހާ ޕޮލިސީތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޓާގެޓްތަކުގެ  -ނޯޓް: މިގޮތަށް ހުރިހާ ދާއިރާއެއް ހިމެނުމަށް 
 މައްޗަށް( 
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 ބެލެހެއްޓުންމަގުހެދުމާއި މަގުދިއްލާ : 10ޕޮލިސީ

:  މިހާރުގެ ޙާލަތު
ގައި  ކު ތަ ގު އް މަ އެ . އަދި ބަ ވެ އް ނޫނެ ކެ ތަ ގު ވާ މަ އި ފަ ވި ރެ ރަށް އަލި ކު ވަ ން ވާ މި ން ގެ ށީ ކަ ކީ އެ ކަ ތަ ގު ގެ ގިނަ މަ ދޫ ނަ ތި
އް  ކެ ތަ މުނަށް އެ ގެ ސަބަބުން އާން ކު ތަ ޑަން ގު ޑި އި ހުންނަ އަ ގަ ތީ މަ ގު އި މަ މާ ވު ޑު ންބޮ އި ފެ ގަ މު ވެހޭ މޫސު ރޭ ވާ

އް  ކެ ތަ ގޫ .އުނދަ ވެ އެ އި ވެ ފަ ހި ގެ މަ ޖެ ކު ތަ ގު އް އަދި މަ ތިތަ އް މަތީ ބަ ވާ ގު ގެން ށި ކަ ނުގެ ސަބަބުން އެ ހުންނަ ދުރުމި
. ވެ އެ ދެ ޗަށް ނު އް މަ ގު އް މަ ޔެ އް  އަ
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 ޓާގެޓްތައް:

 ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ޭބނުން ކުރެވޭނެ ތަންކަށް ވެގެންިދޔުން.. ތިނަދޫގެ މަގުތަަކކީ 10.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :10.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ތިނަދޫގެ މަގުތަކަކީ 

ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން 
ބޭނުން ކުރެވޭނެ ތަންަކށް 

 ވެގެންދިޔުން.
 

ތައް ސޯލަރ ގުތިނަދޫގެ މަ :10.1.1ހަރަކާތް 
 ލައިޓްތަކަށް ބަަދލުކުރުން.

 ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ހުރިހާމަގެއްގައި އެކަށިންވާވަރަށް  :10.1.2ހަރަކާތް 
 އަލިކުރުމަށް މަގުބައްތި ހަރުކުރުްނ.

 ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ފެންބޮޑުވާ މަގުތައް މަރާމާތުކުރުން :10.1.3ހަރަކާތް 

 ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް ތިނަދޫ ކައުންސިލް    ✓ ✓ ✓ ޕާކިންގ ޒޯންތައް ހެދުން  :10.1.4ހަރަކާތް 

މަގުމަތީގެ ލައިޓް ޕޯސްޓް  :10.1.5ހަރަކާތް 
 ބަދަލުކުރުން.

 ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ކޮންމެ ގެއެއްގެ ކުރިމަތީގައި  :10.1.6ހަރަކާތް 
އެގެއެއްގެ މީހުން އަމިއްލައަށް އޮންނަ މަގު 

 ސާފުކުރުމަށް މީހުން ހޭލުންތެރިުކރުން

 ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ : 11ޕޮލިސީ
 ބެލެހެއްޓުންޚިދުމަތްދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމްކޮށް 

ޙާލަތު: މިހާރުގެ   

ކުވެ  ލާ ލިންގ ހަ ޅާއި ސީ ރާ ގެ ފު ޒު ކަ ރު މާޢީ މަ ތި ޖް އި ހުރި އި ގަ ދޫ ރު ތިނަ ހާ އް މި ކެ ތަ އި އެ ގަ މު ރު ތްބޭނުން ކު ރަ މާ ޢި
 . ވެ އެ ފަ ވެ ތި މަ ރި ށްވެސް ވަނީ ކު ތަ ލަ އިރިންގގެ މައްސަ ވަ ޒުގެ ފެން ކަ ރު މާޢީ މަ ޖްތި ދި އި . އަ ވެ އެ ވެ ތި މަ ރި އް ކު ކެ ތަ އުދަނގޫ

އި  ބޭރުން މާ ގެ ބި ޒު ކަ ރު ޢީ މަ މާ ތި ޖް . އި ވެ އެ ފަ ހާ ޖަ ރު ނީ ދަބަ އި ވަ ގަ ކު ތަ ޑު ތަނބު ރިހާ ދަނގަ ފެންނަށް ހުރި ހު
އް އެއަރކޮންޑިޝަން  އްވެސް ތަނެ އި އެ ވަ ޔަ މް ފި . އަދި ޖި ވެ އެ ވެ ރެ ގަ ކު ހަ ކަން ފާ ޑަ ވެސް ކު ގަ ގެ ޖާ މް ރޫ ކްލާސް

ކުން ގިނަ ތަ ތް ރާ ކުރާ ފަ ނުން ތް ބޭ ރާ މާ މުން އެ ޢި އި ނެތު ފަ ވި ރެ .ކު ވެ މެ ރަ ކު ގަ ހަ ންވެސް ފާ ކަ ރާ އް ކު ކެ ތަ ވަ ކު އަދި   ޝަ
އި  ކާ ތަ ލަ އިރިންގ މައްސަ ޓް ވަ ން ގެ ކަރަ ރާތު މާ ގަ ޢި ހަ އްވެސް ފާ ތަ ލަ ހުންނަ މައްސަ ންޓެނެޓް ލިބެން ނު އަދި އި

މަ . ނަ ވެ ގެންނެ ތިބެ ޒަފުން އް ވަ އްޓާނެ މު ހަ ލަ ން ބަ އްޓޭނީ އެތަ ހެ ލެ އި ބެ ގަ ތު ގޮ ޅު އް ރަނގަ ރާތެ މާ . އަދި ޢި ވެ އެ ވެ ރެ ވެސް ކު
އް  ކެ ތަ ގޫ ދަ އި އު ގަ މު ދިނު މަތް ދު ތަނުން ޚި ން އެ މުގެ ސަބަބު ތު ޒަފުން ނެ އް ވަ އްޓަން މު ހަ ލަ ޒު ބަ ކަ ރު މާޢީ މަ ތި ޖް އި

. ވެ އެ ވެ ތި މަ ރި ގޮތުން ކޮންމެ  ކު . އެ ވެ އެ ވެ ގަ ހަ ކަން ވެސް ފާ ޑަ ގެ ކު ޖެޓް ބަ މަށް ދޭ ގު ޒު ހިން ކަ ރު މާޢީ މަ ތި ޖް އަދި އި
ކަށް  ޓަރއަ އާ ގައި ބެލ33000ެކު ގޮތު ވާ ގެން ށީ ކަ އް އެ ދުތަ ރަ ނުގެ ޚަ އީ އެތަ މަވެސް އެ ކުރި ނަ މާ އް ރުފިޔާ ޖަ ދެ ދަ އްޓޭނެ ޢަ ހެ

. ވެ ނެ   ނޫ
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 ކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން : ޢިޖްތިމާޢީ މަރު 11ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:

 . ޢިޖްތިމާޢީ މަރުަކޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ތަންތަން ޤާއިްމކުރެވިގެންދިޔުނ11.1ްޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23
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24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 
 

ޢިޖްތިމާޢީ : 11.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، 

ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ 
 އިމްކުރެވިގެންދިޔުން ޤާ ތަންތަން

 
 
 
 
 
 

ދިރުވައި ރަށުގެ ސަޤާފަތާއި ބަސް  :11.1.1ހަރަކާތް 
 އާލާކުރުން

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 

ރަށުގެ ތާރީޚް ފަތްފުއްތަކުގައި  :11.1.2ހަރަކާތް 
ލިޔެ ރައްކާކޮށް އަންނަ ޖީލަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

 ހަރަކާތެއް ބޭއްވުން 

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 

ރަށުފެންވަރުގައި ކުޅިވަރު  :11.1.3ހަރަކާތް 
 މުބާރާތްތައް ހިންުގން 

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 

އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒު ބަލަހައްޓާނެ  :11.1.4ހަރަކާތް 
  މުވައްޒަފުން ހޯދުން

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކުޅިވަރު ކަލަޑަރެއް ތައްޔާރުކުރުން  :11.1.5ހަރަކާތް 
WDC 
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 ޕާކުތައް ބިންތަކާއި ދަނޑުތަކާއި ޢާންމު ކުޅޭ ކުޅިވަރު: 12ޕޮލިސީ
 ބެލެހެއްޓުން

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

ވަރަށް ހާލަތު ރަނގަޅު ކަމުގައި ވިޔަސް ބޭނުންކުރެވޭ  ތައްދަނޑު  ބައެއްތިނަދޫގެ ކުޅިވަރު ދަނޑުތަކަށް ބަލާއިރު 
ކުރެވެއެވެ. ބައެއް ދަނޑުތަކުގައި މައްސަލަތައް ހުރިކަން ފާހަގަ 
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 އްޓުން ހެ: ކުޅިވަރު ކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެ 12ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއްޓިެގން ދިޔުން.  ކުޅިވަރު ކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި 12.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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22
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24
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26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 : 12.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ކުޅިވަރު ކުޅޭ ޢާންމު 

ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް 
 ބެލެހެއްޓިގެން ދިޔުން 

 
 
 

ބާސްކެޓް އަދި ވޮލީ ކޯޓު  :12.1.1ހަރަކާތް 
 ތަރައްޤީކޮށް އެކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުން

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 

ޕާކުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓޭނެ  :12.1.2ހަރަކާތް 
 މެކޭނިޒަމެއް ޤާއިމް ކުރުން

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 

ޕާކުތައް އަލުން ރީޑިޒައިންކޮށް  :12.1.3ހަރަކާތް 
 ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުން 

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް    ✓ ✓ ✓
WDC 

ކުޅިވަރުކުޅޭ ދަނޑުތައް   :12.1.4ހަރަކާތް 
ދިއްލުމަށް ޝެޑިއުލް ހަދައިގެން މުވައްޒަފުންނާއި 

 ޙަވާލުކޮށްގެން އެކަން ކުރުން

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 

އަންހެނުންަނށް ހަމަހަމަ  :12.1.5ހަރަކާތް 
 އުޞޫލުން ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 

ދަނޑުތަކުގައި ފެންސް ޖެހުން : 12.1.6ހަރަކާތް 
އަދި ސަރުކާރުގެ އެހީހޯދައިގެން އެތަންތަން 

 ތަރައްޤީކުރުން

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ކައުންސިލް ތިނަދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 



2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން    ކައުންސިލްގެ އިދާރާހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ                  

108 
 

 www.thinadhoo.gov.mv:ވެްބސައިޓް، info@thinadhoo.gov.mv:އީެމއިލް 6841018ފެކްސް:  6841718ން: ފޯ

 

ދަނޑުގައި ލައިޓިންސިސްޓަމް  :12.1.7ހަރަކާތް 
 މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްުޓން 

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 

ތިނަދޫގައި ނޭޗަރ ޕާކެއް ޤާއިމް : 12.1.8ހަރަކާތް 
 ކުރުން

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް      
WDC 

ކަފެނާގައި އަންޑަރވޯޓަރ ޕާކެއް  :12.1.9ހަރަކާތް 
 ތަރައްޤީކުރުން

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް    ✓ ✓ ✓
WDC 

ސަރުކާރުގެ އެހީ ހޯދައިގެން  :12.1.10ހަރަކާތް 
 ކުޅިވަރުބިންތައް ތަރައްޤީކުރުން 

އެފްއޭއެމް/ޔޫތް/ކައު  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ންސިލް/ކުޅިވަރު 

 އެސޯސިއޭޝަންތައް

 

ވޯޓަރ ޕާކެއް ޤާއިމް ކޮށް  :12.1.11ހަރަކާތް 
 ބެލެހެއްޓުން 

  ކައުންސިލް    ✓ ✓
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 ފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުންމުނިފޫހި : 13ޕޮލިސީ

 މިހާރުގެ ޙާލަތު: 

މުނިފޫހި ފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައްދޭ ތަންތަން ތިނަދޫގައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާ އޮތީ 
ތްތައް ތިނަދޫގައި ހިންގި ނަމަވެސް މިހާރު ވަރަށްބޮޑަށް ވަޅުލެވިފައެވެ. އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް ކުރީގައި އެކި ޙަރަކާ

އެކަންތައްތައް ކުރުމުން ނުދެއެވެ. މިހާރު މިރަށުގައި ކުޅިވަރުކުޅުމުގެ ރޫޙު އާލާ ކުރަން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަން 
 ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
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 : މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން 13ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 . މުނިފޫހިފިލުވުާމެބހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުނ13.1ްޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 : 13.1ސްޓްރެޓަޖީ 
މުނިފޫހިފިލުވުާމބެހޭ ޚިދުމަތްތައް 
 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން 

 
 

ޖަމްޢިއްޔާ/  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޙާއްސަ ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރުން :13.1.1ހަރަކާތް 
 މުވައްސަސާތައް 

ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރެއް  :13.1.2ހަރަކާތް 
 ތައްޔާރުކުރުން

ޖަމްޢިއްޔާ/  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މުވައްސަސާތައް 

ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުން  :13.1.3ހަރަކާތް 
އިސްނަގައިގެން ބާއްވާމުބާރާތްތަަކށް ފަހި ފުރުސަތު 

 ހޯދައިދިނުން 

ޖަމްޢިއްޔާ/  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މުވައްސަސާތައް 

އިޖުތިމާއީ ގުޅުންތައް އުފެއްދުމާއި  :13.1.4ހަރަކާތް 
 މުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން އެކުވެރިކަން ބަދަހި ކުރު

 ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

އެކި އުމުރުފުރާ ތަކަށް ޙާއްސަކޮށް  :13.1.5ހަރަކާތް 
 ކުޅިވަރުތައް ބޭއްވުން

 ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަޔްތައް  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

: ޒުވާނުން މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ 13.1.6ހަރަކާތް 
 ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދިޔުމަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން 

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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 www.thinadhoo.gov.mv:ވެްބސައިޓް، info@thinadhoo.gov.mv:އީެމއިލް 6841018ފެކްސް:  6841718ން: ފޯ

 

އިސްރަށްވެހިން އަދި ޙާއްސަ :13.1.7ހަރަކާތް 
އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީުހންނަށް މިާހރު ހުރި ޕާރކުތައް 

 ބޭނުންކުރެވޭގޮަތށް ތަރައްޤީކުރުން 

  ކައުންސިލް   ✓ ✓ ✓

މޫދަށް އެރޭ ސަރަޙައްދެއް : 13.1.8ހަރަކާތް 
 ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްުޓން 

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 

މިޔުޒިއަމް ޕާކްއިން ހިދުމަތްދެވޭ  :13.1.9ހަރަކާތް 
 ގޮތް ހެދުން އަދި ތަރައްޤީކޮށްެބެލހެއްޓުން 

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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 ރަށުގެ ލައިބްރަރީ: 14ޕޮލިސީ

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

ތިނަދޫގައި ލައިބްރަރީއެއް ޤާއިމް ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. މިހާރުގެ ޙާލަތައް ބަލާއިރު ތިނަދޫ ގައި އާންމުނަށް 
އި ހުރުމަކީ އެކި ކޮލެޖް ޔުނިވާސިޓީގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނާ  ބޭނުންކުރެވޭނެ ލައިބްރަރީއެއް ނެތެވެ. އަދި ލައިބްރަރީ 

ރުމަށް ބޭނުންވާ އެކި ބޭފުޅުންނަށް ރަށުން ލައިބަރަރީގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ނެތުމަކީ ތަޢުލީމީ ޢާންމުކޮށް ރިސަރޗްތައް ކު 
ދާއިރާއާއި ރަށުގެ އާންމުންގެ ޢިލްމާއި ހުނަރަށް އެޅޭ ހުރަހެކެވެ.
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 : ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުން 14ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ބޭނުން ކުރެވޭެނ ޒަމާނީ ލައިބްރަރީ އެއް ޤާއިމް ވެގެން ދިޔުން: ތިނަދޫގައި އާންުމނަށް  ފަސޭހައި 14.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ތިނަދޫގައި  : 14.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އާންމުނަށް  ފަސޭހައި ބޭނުން 

ކުރެވޭނެ ޒަމާނީ ލައިބްރަރީ އެއް 
 ޤާއިމް ވެގެން ދިޔުން

 
 

މިހާރު މިއުޒިއަމް ޕާކުގައި ހުރި  :14.1.1ހަރަކާތް 
 ލައިބްރަރީ ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްުޓން

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 

ލައިބްރަރީ އަށް ބޭނުންވާ ޮފތްތަށް  :14.1.2ހަރަކާތް 
ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މުޅިރަށަށް ހުޅުވައިގެން 

 ގެންދިޔުން

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 

ލައިބްރަރީއަށް ބޭނުންވާ ފޮްތތައް  :14.1.3ހަރަކާތް 
ހޯދައިގެން އެކިފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި 

 ކުރިއަށްގެންދިޔުން

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 

އޮންލައިން ލައިބްރަރީއެއް ގާއިމް  :14.1.4ހަރަކާތް 
 ކުރުން

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 

ލައިބްރަރީ ރިސޯޓްތަކުގެ އެހީގައި   :14.1.5ހަރަކާތް 
އަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ސީ އެސް އާރުގެ ދަށުން 

 ހޯދުން 

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 
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 ލިބޭފަރާތްތަކަށް އަނިޔާ،ހުއްޓުވާ އަނިޔާތައް ހިނގާ ގޭތެރޭގައި: 15ޕޮލިސީ
 ންފޯރުކޮށްދިނު އެހީތެރިކަން ޙިމާޔަތްދީ

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

ކުރަން  ކަން އި އެ ގަ ދޫ ނަ އި ތި . އެ ވެ އެ ވެ ރެ ގަ ކު ހަ ކަން ފާ ދު ތް މަ ގޮ ވޭ ރެ ކު ޑް ކޯ އި ރެ ގަ ދޫ އް ތިނަ ތަ ޔާ ނި އި ހިނގާ އަ ގަ ރޭ ގޭތެ
އް  ތަ ޔާ އަނި މަވެސް މި ކުން މަދުން ނަ ތަ ތް ރާ އް ފަ އެ މަވެސް ބަ . ނަ ވެ އެ ވޭނެ ލެ އި ނުބެ ގަ މު ން ކަ ވު ދު މީހުން މަ

ގަ ހަ ކަން ފާ ދާ މުން ކުރަ ޕޯޓް ކަން ނެތުން  ރި ރި ތެ ން ން ހޭލު ގެ ކަށީ މަށް އެ ކަ ކީ އެ މަ ވު ދު ވަރު މަ ން ކުރާ މި ޓް ޕޯ . ރި ވެ އެ ވެ ރެ ކު
އް  ތަ ރާ ޔާދޭ ފަ ނި މާތު އަ ލޫ ޢު ގެ މަ ހާ ޅި މީ ގު ލުމުން އެ ޅާ މަށް ގު ރު ޓް ކު ޕޯ އް ރި އެ . އަދި ބަ ވެ އެ ނެ އިވެސް ވެދާ ގަ މު ކަ

ން  ކަމު ހެން . އެ ވެ މެ ކެ ދާ މުން މަވެސް ހިނގަ ކަމީ މަދުން ނަ ދާ މުން ބެ މަށް ލި ނު އިދި ދަ އް އިންސާފު ހޯ ރާތަ ފަ ބޭ ޔާ ލި އަނި
ވެސް ހިނގަމުން  ހާރު އީ މި ޔާ ލިބުން އެ ނި ރަށް އަ އި އިތު މާ ޔު ގެން ދި އި ލަ ގު ކަން ދި ވި އެ ރެ ކު ކަތް ނު އް ހޭ މަސަ ޖެ ން ކުރަ

. ވެ ކެ މެ ކަ  ދާ
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 ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން : ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ،އަނިޔާ 15ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ،އަނިޔާ ލިބޭފަރާްތތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިެގން ދިޔުން .15.1ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ކުރާފަރާތް ތަންފީޒު 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ގޭތެރޭގައި  :15.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުާވ،އަނިާޔ 
ލިބޭފަރާތްތަަކށް ޙިމާޔަތްދީ 
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިގެްނ 

 ދިޔުން  

ގެވެށި އަނިޔާ ގުޅިގެން އެހީއަށް   :15.1.1ހަރަކާތް 
އެދެވޭނެގޮތްތައް އަންގައިދިނުަމްށ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 

 ހިންގުން 

ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
އަންހެނުން 

 ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ

 ޖެންޑަރ/ ޕޮލިސް 

އަނިޔާލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އިންސާފު  :15.1.2ހަރަކާތް 
ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި އެފަދަ 

 ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެްއ ޤާއިމްކުރުން

ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
އަންހެނުން 

 ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ

 ޖެންޑަރ/ ޕޮލިސް 

ޤާނޫންތަކަށް މުުޖތަމަޢު  :15.1.3ހަރަކާތް 
 އަހުލުކުރުވުން

ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
އަންހެނުން 

 ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ

 ޖެންޑަރ/ ޕޮލިސް 

ޖެންޑާއާއި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ  :15.1.4ހަރަކާތް 
އާއި ގުޅިގެން ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް 
ހުއްޓުވުމަށް އާންމުން ހޭުލންތެރި ކުރުވުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
އަންހެނުން 

 ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ

 ޖެންޑަރ/ ޕޮލިސް 
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 ޚާއްޞަ މީހުންނަށާއި ދުވަސްވީ ޢުމުރުން ކުޑަކުދިންނާއި: 16ޕޮލިސީ
 ބަލަހައްޓާނެ މީހުން އެ އެހީތެރިވެދީ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީއަށް
  ޤާއިމްކުރުން ނިޒާމް

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

ދިންނާ އި  ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބަލަހައްޓާނެ  ތިނަދޫގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައި ނެތެވެ. އަދި ކުޑަކު
ދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ވަރަށް އިޙުތިރާމް ކުރާ އެމީހުންނަށް  ތިނަދޫމީހުންނަކީ ކުޑަކު

. ނަމަވެސް ބައެއް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ބައެއް ތަންތަ ން ހުންނަނީ ކަމޭހިތާ މުޖުތަމަޢެކެވެ
ށް ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއް ނުވަތަ  އެބޭފުޅުންނަށް ޚިދުމަތްދެވޭ ޙަލަތުގައެއް ނޫނެވެ. ގިނަފަހަރަ
ށްފައި ޚިދުމަތްދެމުން ނުދެއެވެ.  ކު އަޔަސް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އެބޭފުޅުން އިސްކޮ ކުޑަކުއްޖަ

ކި ޢުމު ކަމުން އެމީހުންނަކީ މުހިންމު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެ ރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އަވަސް އެހެން
ހެއެވެ.  ޚިދުމަތް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ޖެ
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 : ކުޑަކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެ މީހުން ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމ16ްޕޮލިސީ 
 ޤާއިމްކުރުން 

 ޓާގެޓްތައް:

  ޤާއިމް ވެގެން ދިޔުން. ކުޑަކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީުހންަނށް އެހީތެރިވެދީ އެ މީހުން ބަލަަހއްޓާނެ ނިޒާމ16.1ްޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ކުރާފަރާތް ތަންފީޒު 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ކުޑަކުދިންނާއި :16.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންަނށާިއ 

 އެހީއަށް ބޭނުންާވ ޚާއްޞަ
މީހުންނަށް ެއހީތެރިވެދީ އެ މީުހްނ 

ވެގެްނ  ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް ޤާއިމް
 ދިޔުން

  

ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާތަނެއް ހެުދން  :16.1.1ހަރަކާތް 
 )ޑޭކެއަރ ސެންޓަރ( ސަރވޭއެއް ހެދުން

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް      ✓
WDC 

އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ  :16.1.2ހަރަކާތް 
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދެވޭނޭ ދާއިރާ 

 ތަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކުރުން.

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން  :16.1.3ހަރަކާތް 
ބަލަހައްޓާ ަތނެއް އުފެއްދުން، ައދި އެފަދަ މީހުންނަށް 

 ކުލަބެއް ގާއިމް ކުރުން

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 

ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުން ވާ  :16.1.4ހަރަކާތް 
މީހުންނަށް ފަސޭހައިން އުޅެވޭނޭ ގޮތަށް ރޭމްޕް ފަދަ 

ތަކެތި ހެދުން)މޫަދށް 
 ސަރަޙައްދު/ޕާކް/މިސްކިތް/ސަރުކާރުމުވައްސަސާތައް(

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 
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 www.thinadhoo.gov.mv:ވެްބސައިޓް

 ޤާއިމްކުރުން ނިޒާމް ކުރެވޭނެ ކަންތައް ކަށުކަމާކެމީގެ: 17ޕޮލިސީ

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ތިނަދޫގައި އެމަސައްކަތް ކުރާ ބޭފުޅުން މަދުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 
ށް ތަމްރީލިބޭނެ ގޮތް އަދި އެމަސައްކަތައް އަންނަންބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން ތިބި ނަމަވެސް އެކަމަ

. އަދި ކިޔަވައިގެން ތިބި ޒުވާނުން  ލައެވެ ކަންކަމަށ ކުރިމަތިލައިގެން ކުރުމަށް ނެތުމަކައި އެއް މައްސަ މި
ކަމާކެމީގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި  ޝައުގު ނުހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި ކަށު

.ކައުންސިލާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަ ވެ ކަމެކެ ހި ކުރުމަކީ މުހިންމު



2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން    ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 

119 
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 : ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން 71ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ރަގަނޅު ގޮތުގައި ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރެވިގެން ދިޔުން 17.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ކަށުކަމާކެމީގެ :17.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަގަނޅު ގޮތުގަިއ  ކަންތައް
ވިގެން ނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރެކުރެވޭ
 ދިޔުން
 
  

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތަކުގައި  :17.1.1ހަރަކާތް 
ހޭލުންތެރިކަްނ އިތުރުކުރުމުގެ ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ބޭއްވުން

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 

ޖާމާޢަތްތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ  :17.1.2ހަރަކާތް 
 ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކުރުން

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް     ✓ ✓
WDC 

ސްކޫލްކުދިންނަށް ކަށުކަމާކެމީގެ  :17.1.3ހަރަކާތް 
ކަންތައްތަކުގައި އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ބޭއްވުން 

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 

ސަހަރާގައި މީހުން ވަޅުލެވޭގޮތުގެ  :17.1.4ހަރަކާތް 
 ޗާޓެއްކުރަހައި އަޕްޑޭޓްކުރެވޭނެ ގޮތަށް ހެދުން 

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 
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    Prepared by:Mariyam Zahira-Finance Officerޯއީެމއިލް 6841018ފެކްސް:  6841718ން: ފ:info@thinadhoo.gov.mv ،

 www.thinadhoo.gov.mv:ވެްބސައިޓް

 އާލާކުރުން ރޫޙު އިޖުތިމާޢީ: 18ޕޮލިސީ

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

އިޖުތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ތިނަދޫގައި އިޖްތިމާޢީ ރޫޙެއް މާބޮޑަށް ނެތްކަން ފާހަގަ 
ކުރެވެއެވެ. ކުރީގައި ތިނަދޫ އަކީ ހުވަދު އަތޮޅަށް ބަލާއި އިޖްތިމާޢީ ރޫހު އޮތް ވަރަށް ހިންގުން ތެރި ޒުވާނުންތަކެއް 
އުޅުނު މުޖުތަމަޢެކެވެ. ނަމަވެސް މިހާރުގެ އިޖުތިމާއީ ކަންކަން ކުރާނެ ބައެއް އަމިއްލަ އިސްނަގައިގެން ކަންކަން ކުރާނެ 

 އެވެ.ބައެއް ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވެ
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    Prepared by:Mariyam Zahira-Finance Officerޯއީެމއިލް 6841018ފެކްސް:  6841718ން: ފ:info@thinadhoo.gov.mv ،ްވެްބސައިޓ:www.thinadhoo.gov.mv 

 : އިޖުތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން 18ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 . އިޖުތިމާއީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމަޢެއް އޮތް ރަށްކަށް ވެގެންދިޔުން 18.1ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 ފަރާތްތައް އެހެނިހެން 

 :18.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އިޖުތިމާއީގޮތުން ދުޅަހެޮޔ 
މުޖުތަމަޢެއް އޮތް ރަށްަކްށ 

 ވެގެންދިޔުން

އަވަށު އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމުގައި  :18.1.1ހަރަކާތް 
 އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ލީޑަރުން އުފެއްދުން

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޘަޤާފީ ކަންތައްތައް އާލާކުރުން :18.1.2ހަރަކާތް 
WDC 

އަވަށުފެންވަރުގައި ވާދަވެރި  :18.1.3ހަރަކާތް 
 މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން 

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ  : 18.1.4ހަރަކާތް 
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 
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    Prepared by:Mariyam Zahira-Finance Officerޯއީެމއިލް 6841018ފެކްސް:  6841718ން: ފ:info@thinadhoo.gov.mv ،

 www.thinadhoo.gov.mv:ވެްބސައިޓް

 ދުއްވުމުގެ އެއްޗެތި އިންޖީނުނުލާ ،އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުލީ: 19ޕޮލިސީ
 ބެލެހެއްޓުން އިންތިޒާމްކޮށް ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާ ކަންކަން

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

ތިނަދޫގައު ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗިއްސާއި އިންޖީނު ނުލާ އެއްޗެހީގެ މަޢުލޫމާތު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ 
ކަށީގެންވާ  ގޮތެއްގެ މަތިން ކުރެވެމުން އިދާރާގައި ބެލެހެއްޓެމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެކަން އެންމެ އެ

މަށް  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2021ނުދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް  އެމަސައްކަތް ކުރު
. ވެ ކަތް ކުރަމުންނެ ޅިގެން މިދަނީ މަސައް ލާއި ގު  ޕޮލިހުންނާއި އަދި އަތޮޅު ކައުންސި
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    Prepared by:Mariyam Zahira-Finance Officerޯއީެމއިލް 6841018ފެކްސް:  6841718ން: ފ:info@thinadhoo.gov.mv ،ްވެްބސައިޓ:www.thinadhoo.gov.mv 

 ން : އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓު 19ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ނަކަށް ވެގެންދިޔުން އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާ އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިްނތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓޭތަ  19.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :19.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، 
އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ 
ކަންކަން ޤާނޫނާ އެއްޮގތްާވ 
ގޮތުގެމަތިން އިްނތިޒާމްކޮްށ 

 ބެލެހެއްޓޭަތނަކަށް ވެގެންދިޔުން 

އުޅަނދުތަކުގެ އިންޖީނުލީ  :19.1.1ހަރަކާތް 
 ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލައި އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްުޓން 

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 

ހަތަރުފުރޮޅުލީ އިންޖީނުލީ  :19.1.2ހަރަކާތް 
އުޅަނދުފަހަރު ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރީޓީގައި 

ރަޖިސްޓްރީކުރާއިރު އެވެހިކަލްގެ ވެރިފަރާތުން އަމިއްލަ 
ގޭގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ ގަރާޖުގައި ވެހިކަލް 

 ބެހެޓޭނެޮގތް އޮތުން ލާޒިމްކުރުން.

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 

ގަރާޖުތަކުގެ ބޭރުގައި  :19.1.3ހަރަކާތް 
މަރާމާތުކުރަން ގެންނަ ވެހިކަލްެބހެއްޓުމުގައި 

 ލިމިޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލުން 

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 

ގުޅޭގޮތުން ވެހިކަލްތަކާއި : 19.1.4ހަރަކާތް 
ފުލުހުންަނށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫާމުތ ކައުންސިލަށް 

ލިބޭނެގޮތް ހެދުަމށް ފުލުހުްނގެ މުވައްސަސާއާއެކު އެމް 
 އޯޔޫއެއް ހެދުން.

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 
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ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ  :19.1.5ހަރަކާތް 
 ހިންގުންޕްރޮގްރާމް 

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން    ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 

125 
 

    Prepared by:Mariyam Zahira-Finance Officerޯއީެމއިލް 6841018ފެކްސް:  6841718ން: ފ:info@thinadhoo.gov.mv ،

 www.thinadhoo.gov.mv:ވެްބސައިޓް

 ގެސްޓް ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ހާރަތަކާއިފި: 20ޕޮލިސީ
 އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާއި ކަންކަން މާރުކޭޓްތަކުގެ ޢާންމު ހައުސްތަކާއި
 ބެލެހެއްޓުން އިންތިޒާމްކޮށް ގޮތުގެމަތިން

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

ތިނަދޫގެ ފިހާރަތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓް، އަދި ކެފޭތަކަކީ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ހިންގާ ތަންތަނެވެ. ތިނަދޫގައި ހިންގާ ހުރިހާ 
ހާތަންތަނަކީ ގެސްޓްހައުސް ތަކަކީވެސް ޤަވާއިދާއި ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތަށް ހިންގާ ތަންތަނެވެ. ޖުމްލަކޮށް މިހުރި

 މަހުންމަހަށް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓޭ ތަންތަނެވެ.  

 



2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން    ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 

126 
 

    Prepared by:Mariyam Zahira-Finance Officerޯއީެމއިލް 6841018ފެކްސް:  6841718ން: ފ:info@thinadhoo.gov.mv ،ްވެްބސައިޓ:www.thinadhoo.gov.mv 

 : ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓްތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވ20ާޕޮލިސީ 
 ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 ޓާގެޓްތައް:

 ގޮތުގެމަތިން އިންތިާޒމްކޮށް : ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާަތކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓްތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާިއ އެއްގޮތްވ20.1ާޓާގެޓް 
 ބެލެހެއްޓިގެން ދިުއން 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ފިހާރަތަކާއި  20.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާިއ 
ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި 
ޢާންމު މާރުކޭޓްތަކުގެ ކަންކަްނ 
ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ 

ބެލެހެއްޓިެގްނ އިންތިޒާމްކޮށް 
 ދިއުން

ހުރިހާ ވިޔަފާރިތައް  :20.1.1ހަރަކާތް 
ރަޖިސްޓްރީކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އުސޫލުތަކެއް 

 ކަނޑައެޅައި ޢެންމެން ހޭލުންތެިރކުރުން

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 

މާރުކޭޓް ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ލޯކަލް  :20.1.2ހަރަކާތް 
 އަޅައި ހިންގާނެ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅުން

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް    ✓ ✓ ✓
WDC 

ފިހާރަ، ހޮޓާ އަދި  :20.1.3ހަރަކާތް 
ރެސްޓޯރަންޓްތައް ސާފުތާހިރުކަމާ އަދި ހިންގާނެ 

 އުސޫލު ބަލަހައްޓާގޮތް ހަރުދަނާުކރުން

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ކައުންސިލް ތިނަދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 
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 ޙަރަކާތްތައް ހިތްވަރުދޭ ފިކުރަށް ހަރުކަށި ،ޙަރަކާތްތަކާއި ގޭންގު: 21ޕޮލިސީ
 ހުއްޓުވުން

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

ތިނަދޫއަކީ ގޭންގުތައް އޮންނަ ރަށެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ތިނަދޫއަކީ އަމާންތަނެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެވެއެވެ. އަދި 
މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ މިކަހަލަ ކަންކަމަށް ވަރަށް ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢެއް އޮތް ރަށެކެވެ. އެހެންކަމުން ތިނަދޫގައި 

  މަރުޙަބާ ކިޔުމެއްނެތެވެ. ހަރުކަށި ފިކުރާއި ގޭންގްތަކަށް
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 : ގޭންގު ޙަރަކާތްތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ޙަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުން 21ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ތިނަދޫއަކީ ކުށްމަުދ، ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ހިތްފަސޭހަކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނެފަދަ ތަނަކަށްވެގެންދިޔުން 21.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ތިނަދޫއަކީ : 21.1ސްޓްރެޓަޖީ
ކުށްމަދު، ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން 
ހިތްފަސޭހަކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނެފަދަ 

 ތަނަކަށްވެގެންދިޔުން 
 

ރަށުތެރޭގައި އަމާންވެއްޓެއް ގާއިމް  :21.1.1ހަރަކާތް 
 ކުރުމަށްޓަކައި ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލް ކުރުން

  ޕޮލިސް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ދަރުސް ފަދަ ދީނީ  :21.1.2ހަރަކާތް 
 ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން އިތުރުކުރުން 

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ކަންކަން ހަރުކަށިފިކުރުގެ  :21.1.3ހަރަކާތް 
ބެލެހެއްޓުމަށް ުފލުހުންގެ މުވަްއސަސާއާއި 

 މަޝްވަރާކުރުން

  ޕޮލިސް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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 ނެގެހެއްޓުން އަމާންކަން އަމަން ރަށުގެ: 22ޕޮލިސީ

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

ކޮންމެ ބަޔަކަށްވެސް އަމާންކަމާއެކު ދިރިއުޅަވޭނެ ފަދަ ތިނަދޫ އަކީ އަމާން ރަށެކެވެ. އެއްވެސް ބިރުވެރިކަމެއް ނެތި 
 މުޖުތަމަޢެއް އޮތް ރަށެއްކެވެ.
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    Prepared by:Mariyam Zahira-Finance Officerޯއީެމއިލް 6841018ފެކްސް:  6841718ން: ފ:info@thinadhoo.gov.mv ،ްވެްބސައިޓ:www.thinadhoo.gov.mv 

 : ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން 22ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ތަނަކަށްވެެގންދިޔުންތިނަދޫއަކީ އާންުމނަށް އަމާންކަމާއެކު ހިތްހަމަޖެހިެގން ދިރިއުޅެވޭނެ ފަދަ  22.1ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ތިނަދޫއަކީ : 22.1ސްޓްރެޓަޖީ
ކުށްމަދު، ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން 
ހިތްފަސޭހަކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނެފަދަ 

 ތަނަކަށްވެގެންދިޔުން 
 

ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  :22.1.1ހަރަކާތް 
 ހިންގުން އިތުރުކުރުން 

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 

ރަށުގެ އަމަންއަމާންކަން  :22.1.2ހަރަކާތް 
ދެމެހެއްޓުމަށް ފުލުުހންގެ ދައުރު ބޮޑުކޮށް ފުލުހުންގެ 

މުވައްސަސާ އެކު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްތަކެއް 
 ކަނޑައެޅުން

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 

ކުށް މަދުކުރުމަށް އެކި  :22.1.3ހަރަކާތް 
 ރަށުފެންވަރުގައި ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްތައް 

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ގޯތިތަކުގެ ވަށާފާރު ރޭނުން : 22.1.4ހަރަކާތް 
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    Prepared by:Mariyam Zahira-Finance Officerޯއީެމއިލް 6841018ފެކްސް:  6841718ން: ފ:info@thinadhoo.gov.mv ،

 www.thinadhoo.gov.mv:ވެްބސައިޓް

 ފޯރުކޮށްދިނުން ޚިދުމަތް ޕްރީސްކޫލްގެ ރަނގަޅު: 23ޕޮލިސީ

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

ތިނަދޫގައި ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްދޭ އަމިއްލަ ތިންފާރާތާއި ސަރުކާރު ތިން ސްކޫލް ހުރެއެވެ. އެހެންކަމުން ތިނަދޫ އަކީ 
ކޮށް ބެލެހެއްޓޭން ނަމަވެސް އެތަންތަން މޮނިޓަރފަށާ ތަޢުލީ ދިނުމުގައި މިއަތޮޅުގެ އެންމެ އުހުގައި އޮތް އެއްރަށެވެ. 

 ތެވެ. އިންތިޒާމެއް ނެ
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    Prepared by:Mariyam Zahira-Finance Officerޯއީެމއިލް 6841018ފެކްސް:  6841718ން: ފ:info@thinadhoo.gov.mv ،ްވެްބސައިޓ:www.thinadhoo.gov.mv 

 : ރަނގަޅު ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން 23ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ން.. ތިނަދޫގައި ހިންާގ ޕްރީސްކޫލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ދަރިވަރުންނަށް ފާއިދާހުރި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތް ދެވޭތަނަކަށް ހެދ23.1ުޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

: ތިނަދޫގައި 23.1ސްޓްރެޓަޖީ
ހިންގާ ޕްރީސްކޫލްތަކުން ޭދ 
ޚިދުމަތްތަކަކީ ދަރިވަރުންނަްށ 
ފާއިދާހުރި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ 

 ޚިދުމަތް ދެވޭތަނަކަށް ހެދުން.
 

ރިކިއުލަމްގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ކަ :23.1.1ހަރަކާތް 
ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގައި ތަޢުީލމު ޙާސިލްކުރާ 

ދަރިވަރުންނަށް އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށުން ތަޢުލީމު ޙާޞިލް 
 ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައި ދިނުން.

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ޕްރީސްކޫލް  :23.1.2ހަރަކާތް 
ތަކުގައި ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދާގޮތް ދުވަހުން 
ދުވަހަށް މޮނިޓަރ ކޮށް ބެެލހެއްޭޓނެ ނިޒާމެއް 

 ހަމަޖެއްސުން.

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 
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    Prepared by:Mariyam Zahira-Finance Officerޯއީެމއިލް 6841018ފެކްސް:  6841718ން: ފ:info@thinadhoo.gov.mv ،

 www.thinadhoo.gov.mv:ވެްބސައިޓް

 މަތިކުރުން ފެންވަރު ފަންނީ އަދި ތަޢުލީމު މީހުންގެ ބޮޑެތި: 24ޕޮލިސީ

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

ބޮޑެތިމީހުންގެ ތަޢުލީމު ދިނުމަށާއި ފަންނީ މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރެއް 
ގިނަ  ހުރިކަމުގައި ވިޔަސް. ތިނަދޫގައި އެކި ކޮލެޖްތަކާއި ޔުނިވަސިޓީ ޤާއިމް ކުރުމަކީ ވަރަށް  މުހިންމުކަމެކެވެ

 ބަޔަކަށް ތަޢުލީމު ހާސިލް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މަދުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
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    Prepared by:Mariyam Zahira-Finance Officerޯއީެމއިލް 6841018ފެކްސް:  6841718ން: ފ:info@thinadhoo.gov.mv ،ްވެްބސައިޓ:www.thinadhoo.gov.mv 

 : ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމު އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން 24ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ފެންވަރު މަިތވެގެން ދިއުންބޮޑެތި މީހުންގެ ަތޢުލީމު އަދި ފަންނީ  24.1ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ބޮޑެތި މީހުންގެ : 24.1ސްޓްރެޓަޖީ
ތަޢުލީމު އަދި ފަންނީ ފެންވަުރ 

 ވެގެން ދިއުން މަތި
 

ބޮޑެތިމީހުންަނށް އިނގިރޭސި އަދި  :24.1.1ހަރަކާތް 
ޤުރުއާން އުގަންނައިގޭ ކްލާސްތައް ހިލޭ 

 ހިންގައިދިނުން 

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 

ފަންނީ މަސައްކަތް ދަސްކޮއްދޭ  :24.1.2ހަރަކާތް 
 ކޯސްތައް ހިންގާނޭ ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމްކުރުން

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 

އަވެއަރނެސް ސެޝަންތައް  :24.1.3ހަރަކާތް 
 ހިންގައި މުޖްތަމައު ހޭލުންތެރިކުުރވުން.

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
WDC 

        : 24.1.4ހަރަކާތް 
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 www.thinadhoo.gov.mv:ވެްބސައިޓް

 ދަސްކޮށްދިނުން ހުނަރުތައް ދިރިއުޅުމުގެ ދަރިވަރުންނަށް: 25ޕޮލިސީ

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

މަވެސް  . ނަ ވެ ކެ މެ ކަ މު ހިން ކީ މު މަ ނު ދި ކޮށް ގެ ހުނަރު ދަސް މު ޅު އު ރި ވަރުންނަށް ދި ރި ވާ ދަ ޔަ އި ކި ގަ ކު ތަ ލް ކޫ ގެ ސް ނަދޫ ތި
އި  ގަ މު ކަ ދި މި . އަ ވެ އެ ވެ ރެ ގަ ކު ހަ ކަން ފާ ދު ވަރު މަ ގާ ން އް ހި ތްތަ ކަ ރާ ޙަ އި އެ ގަ ލް ކޫ  ސް

 



2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން    ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 

136 
 

    Prepared by:Mariyam Zahira-Finance Officerޯއީެމއިލް 6841018ފެކްސް:  6841718ން: ފ:info@thinadhoo.gov.mv ،ްވެްބސައިޓ:www.thinadhoo.gov.mv 

 އް ދަސްކޮށްދިނުން : ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތ25ަޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 : ތިނަދޫގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަކީ ހުނަރުވެރި ބަޔަކަށް ވެގެންދިޔުން.25.1ޓާގެޓް
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ތިނަދޫގައި : 25.1ސްޓްރެޓަޖީ
ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަކީ ހުނަރުވެރި 

 ބަޔަކަށް ވެގެންދިޔުން.
 

ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ސްކިލް  :25.1.1ހަރަކާތް 
ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް 

ހިންގުން.)ަފތަންދަސްކޮށްދިުނން، ކައްކަން 
ދަސްކޮށްދިނުން، ފަސްޓް އެއިޑް ، 

އިމަރޖެންސީ ސަވައިވަލްސްކިލްސް، 
ރެސްޕޮންސް،ފަޔަރ އެންޑް ސޭފްޓީ، 

 ބޭސިކްޓްރެޑިޝަނަލް ސްކިލްސް(.

ތިނަދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
  /ކައުންސިލް
 ސްކޫލްތައް

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/ 
WDC 

ތިނަދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. :25.1.2ހަރަކާތް 
ކައުންސިލް/ސްކޫލް

 ތައް

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/ 
WDC 

ވަޒީފާތަކުގެ ފުރުސަތު ފަހިކުރުމުގެ  :25.1.3ހަރަކާތް 
 ހަރަކާތެއް ރޭވުން

 ތިނަދޫ ކައުންސިލް/ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ތިނަދޫ ކައުންސިލް 

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/ 
WDC 
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 މެދުވެރިކޮށް ޔުނިފޯމްބޮޑީސް ބޭންޑްފަދަ ،ސްކައުޓް ،ގައިޑް: 26ޕޮލިސީ
 ދަސްކޮށްދިނުން ލީޑާރޝިޕް ،ސުލޫކާއި ،އަޚްލާޤާއި މެދުގައި ދަރިވަރުންގެ

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

. މިހާރުގެ  ޕް ޓްރެއިނިންދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ލީޑަރޝި
.ޙާލަތައް ބަލާއިރު ސްކޫލްތަކުގައި  ވެ ކެއް ހިންގަމުން ނުދެއެ ޕް ޕްރޮގްރާމްތަ ލީޑަރޝި  
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: ގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑްފަދަ ޔުނިފޯމްބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، ލީޑާރޝިޕް 26ޕޮލިސީ  
 ދަސްކޮށްދިނުން 

 ޓާގެޓްތައް:

 ންބޭންޑްފަދަ ޔުނިފޯމްބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، ލީޑާރޝިޕް ދަސްކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދިޔުގައިޑް، ސްކައުޓް،  26.1 ޓާގެޓް
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
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20
23
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ގައިޑް، : 26.1ސްޓްރެޓަޖީ
ސްކައުޓް، ބޭންޑްފަދަ 

މެދުވެރިކޮށް  ޔުނިފޯމްބޮޑީސް
ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި، 

ކުރުމަށް ސުލޫކާއި، ލީޑާރޝިޕް ދަސް 
 މަގުފަހިވެގެން ދިޔުން 

 

ރަށުގައި ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކުގައި  :26.1.1ހަރަކާތް 
 ކުދިން ބައިވެރި ކުރުވުން

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ސްކޫލްތައް

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/ 
WDC 

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ލީޑަރޝިޕް ތަމްރީން :26.1.2ހަރަކާތް 
 ސްކޫލްތައް

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/ 
WDC 

އެންޖީއޯ ތަކާއި ގުޅިގެން ކުދިން  :26.1.3ހަރަކާތް 
 ތަމްރީން ކުރުވުން

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ސްކޫލްތައް

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/ 
WDC 

ސްކޫލްތަކާއެކު  :26.1.4ހަރަކާތް 
އެސޯސިއޭޝަންތައް ގުޅިގެން ހަރަކަތްތައް ކުރިއަށް 

 ގެންދިޔުން

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ސްކޫލްތައް

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/ 
WDC 

ދިން : 26.1.4ހަރަކާތް  އި ކު ގަ އް ކެ ތަ ލް ކޫ ހާ ސް ރި ހު
ށް  އަ ރި އް ކު ތަ ތް ކާ ރަ މް ބޮޑީސް ހަ ފޯ ނީ ށް ޔު ކޮ އް އެ

ން ޔު ދި  ގެން

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ސްކޫލްތައް

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/ 
WDC 
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 އުގަންނައިދިނުން އެޑިއުކޭޝަން ސިވިކް ،ހުނަރާއި ދިރިއުޅުމުގެ: 27ޕޮލިސީ

 މިހާރުގެ ޙާލަތު: 

ހުރިހާ ކަމަކަށް ކުއްޖާ އަދި މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގާ  ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރަކީ ކުއްޖާ އަށް ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެކެވެ.
ރަނގަޅުގޮތެވެ. ނަމަވެސް ސްކޫލްތަކުގައާ މުޖުތަމަޢުތެރޭގައި ކުދިންނަށް ހުނަރު ލޯހުޅުވައި ދިނުމަކީ އެންމެ 

 ދަސްކޮށްދިނުމާއި ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިކުރުން ފަދަ  ކަންކަން ނުހިނގާކަން ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ.



2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން    ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 

140 
 

    Prepared by:Mariyam Zahira-Finance Officerޯއީެމއިލް 6841018ފެކްސް:  6841718ން: ފ:info@thinadhoo.gov.mv ،ްވެްބސައިޓ:www.thinadhoo.gov.mv 

 : ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުގަންނައިދިނުން 27ޕޮލިސީ 

 :ޓާގެޓްތައް 

 ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން ދަރިވަރުންނަށް ދަސްވެ ޤާބިލް ބަޔަކަްށ ވުމަށް މަގު ފަހިވެގެން ދިޔުން 27.1 ޓާގެޓް
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ދިރިއުޅުމުގެ : 27.1ސްޓްރެޓަޖީ
ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން 
ދަރިވަރުންނަށް ދަސްވެ ޤާބިލް 
ބަޔަކަށް ވުމަށް މަގު ފަހިވެގެން 

 ދިޔުން 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  :27.1.1ހަރަކާތް 
 ހިންގުން 

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ސްކޫލްތައް

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/ 
WDC 

ސްކޫލްކުދިން މުޖްތަމައުގެ  :27.1.2ހަރަކާތް 
 މަސައްކަތްތަކަށް ލޯބި ޖެއްސުމަްށ މަސައްކަތް ކުރުން 

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ސްކޫލްތައް

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/ 
WDC 

ދީނީ ކަންކަމުގައި ލޯބިޖެއްސުމަށް  :27.1.3ހަރަކާތް 
 މަސައްކަތް ކުރުން

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ސްކޫލްތައް

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/ 
WDC 

ދަރިވަރުންނަށް ޕޮލިޓިކަލް  :27.1.4ހަރަކާތް 
 އެޑިޔުކޭޝަން ދަސްކޮށްދިނުން

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ސްކޫލްތައް

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/ 
WDC 

: ލީޑަރޝިޕް ސްކިލް ޑިވެލްޕްމެންޓް 27.1.4ހަރަކާތް 
ޕްރޮގްރާމް ހިންގައި ދަރިވަރުންނަށް ލީޑަރޝިޕް 

 އުގަންނައިދިނުން.

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ސްކޫލްތައް

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/ 
WDC 

 



2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން    ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 

141 
 

    Prepared by:Mariyam Zahira-Finance Officerޯއީެމއިލް 6841018ފެކްސް:  6841718ން: ފ:info@thinadhoo.gov.mv ،
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 ޞިއްޙީ އާއި( ހެލްތުކެއަރ ޕްރައިމަރީ)ފަރުވާ ޞިއްޙީ އަސާސީ: 28ޕޮލިސީ
 ދިނުން ޚިދުމަތް އަސާސީ ގުޅޭ ރައްކާތެރިކަމާއި

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

ފެބުރުއަރީ  11ގދ. ތިނަދޫގައި ހުޅުވާފައިވާ ހޮސްޕިޓަލް ޑރ. ޢަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވިފައިވަނީ 

ސްޕެޝިއަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން  21 ިިރާ އަކުން ާދއ 06، މެޑިކަލް އޮފިސަރުންނާއި 14ގައެވެ. ތިނަދޫގައި 2000
އެނދު ހުރެއެވެ. އަދި  40ގައި ހޮސްޕިޓަލުގައި ޚިދުމަތްދެއެވެ. އަދި ޑރ. ޢަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލު

ހޮސްޕިޓަލަކީ ހުވަދުއަތޮޅުގެ އެންމެހާ ބޭފުޅުން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ހޮސްޕިޓަލަކަށްވެފައި ހޮސްޕިޓަލްގެ 
އެކި ކަހަލަ ޓެސްޓްތައް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި  ޖާގައިގެގޮތުން ދަތިތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި ތިނަދޫއިން 

ތުމުގެ ސަބަބުން ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށްޓަކައި މާލެދާންޖެހުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ވަރަށްބޮޑު ހެދެން ނެ
 އުދަނގޫކަމެކެވެ. 
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 : އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ)ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއަރ( އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތް ދިނުން 28ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ން: އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ)ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއަރ( އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މަގު ފަހިވެގެން ދިޔ28.1ު ޓާގެޓް

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

އަސާސީ : 28.1ސްޓްރެޓަޖީ
ޞިއްޙީ ފަރުވާ)ޕްރައިމަރީ 
ހެލްތުކެއަރ( އާއި ޞިއްީޙ 

ކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ރައްކާތެރި
މަށް މަގު ފަހިވެގެްނ ޚިދުމަތް ދިނު

 ދިޔުން
 

އާންމުސިއްހަތުގެ މަޢުލޫމާތު  :28.1.1ހަރަކާތް 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ހޮސްޕިޓަލް

 ޕްބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓް 

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އަވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން :28.1.2ހަރަކާތް 
 ހޮސްޕިޓަލް

 ޕްބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓް 

އާންމުޤަވާއިދުތަކެއް ހަދައި  :28.1.3ހަރަކާތް 
 އެޤަވާއިދުތައް އާންމުކުރުން

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ހޮސްޕިޓަލް

 ޕްބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓް 

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ބިލްބޯޑްތައް ެބހެއްޓުން  :28.1.4ހަރަކާތް 
 ހޮސްޕިޓަލް

 ޕްބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓް 
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 ސިއްޙީ އެކިއެކި ދިމާވާ ސަބަބުން ވައްޓފާޅީގެ ދިރިއުޅުމުގެ: 29ޕޮލިސީ
 ހޭލުންތެރިކުރުން ރައްޔިތުން ޙާލަތްތަކަށް

:  މިހާރުގެ ޙާލަތު

ޑަށް  ހާބޮ ކަށް އައިސް އެ ރަ ހާ އި މި ގަ މު އި އިން ބު މަވެސް ކެ . ނަ ވެ ކެ އެ ގައި އުޅޭ ބަ އް މެ ޅު އު ރި ވެހިންނަކީ ވަރަށް ސާދާ ދި ދި
ގެ ސަބަބުން  މު ލު މަށް ނުބެ އު . ކެ ވެ މެ ރަ ގަ ކު ހަ ވެސް ފާ ކަން ތް އް ނެ މެ ލު ކާ  ބެ ކަ ތަ ލަ އް މައްސަ ގޮތުން އެތަ ޙީ އް ސި

ގޮތުން  . އެ ވެ އެ ވެ ތި މަ ރި މުޖު  ކު ހާރު މި ، ކެންސަރމި ލި ގެ ބަ ތު ރޯލް ، ހި ރުބަލި، ކޮލަސްޓް ކު އި  ހަ ގަ ޢު މަ އަދި  ތަ
. ވެ އެ ވެ ރެ ގަ ކު ހަ ން ފާ ކަ ހާރު ގިނަ ގެ މި ހުން ހޭ މީ ކް ޖެ ރޯ ކާއި ސްޓް ތަ ލި ގެ ބަ ކުނޑީ ސި
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 ހޭލުންތެރިކުރުން ރައްޔިތުން  ށް: ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ޙާލަތްތަކ29ަޕޮލިސީ 

 ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ޙާލަތް ރަނގަޅުވެގެން ދިޔުން 29.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ދިރިއުޅުމުގެ  29.1ސްޓްރެޓަޖީ :
ވައްޓފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ 

އެކިއެކި ސިއްޙީ ޙާލަތް 
 ރަނގަޅުވެގެން ދިޔުން 

 
 
 
 
 

ދީނީގޮތުންާނއި  :29.1.1ހަރަކާތް 
ސިއްޙީގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިުތރުކުރުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ހޮސްޕިޓަލް

ޔުނިޓް ޕްބްލިކް ހެލްތް   

ނާތަހުޒީބު ފެޝަންތައް :  29.1.2ހަރަކާތް 
ދޫކޮށް ތަރައްޤީއާ އެއްވަރަށް ތަހުޒީބު 

 ފެޝަންތަކަށް ސިކުނޑި ހުޅުވާުލން
 

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ހޮސްޕިޓަލް

 ޕްބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓް 
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 ބޭނުންކުރާ ތައްޔާރީކާނާ އަދި ޑްރިންކް އެނާޖީ ދުންފަތާއި: 30ޕޮލިސީ
 މަދުކުރުން ނިސްބަތް މީހުންގެ

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

 . ވެ އެ ވެ ރެ ގަ ކު ހަ ން ފާ ކަ ވަރު ގިނަ ކުރާ މިން ނުން އި ބޭ ގަ ޢު މަ ތަ ޖު ޔާރީ ކާނާ މު އް ކް އަދި ތަ އި އެނާޖީ ޑްރިން ފަތާ ދުން
ށް  ފަތަ އި އަދި ދުން ކާ އި އެނާޖީ ޑްރިން އާ ނާ ޔާރީ ކާ އް ކުން ތަ ތަ ލު ހުގެ ޖީ ފަ ބަތުން  އަދި މި ވަރު ނިސް އިވާ މިން ފަ ފާ ހި ވި ދެ

. ވެ އެ ވެ ރެ ގަ ކު ހަ ކަން ފާ ޑު  ބޮ
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 މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުެވގެން ދިޔުންދުންފަތާއި އެނާޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީކާނާ ބޭނުންކުރާ  30.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ދިރިއުޅުމުގެ  30.1ސްޓްރެޓަޖީ :
ވައްޓފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ 

އެކިއެކި ސިއްޙީ ޙާލަތް 
 ރަނގަޅުވެގެން ދިޔުން 

 
 
 
 
 

ދުންފަތާއި އެނާޖީ  :30.1.1ހަރަކާތް 
ޑްރިންކްސް އަދި ތައްޔާރީކާނާ ފަދަ ތަކެތި 

ވިއްކާ ފަރާތްތައް ހިންގާ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ 
 ކުރުމާ ޓެކްސް ނެގޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

 

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ހޮސްޕިޓަލް

 ޕްބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓް 

މުޖްތަމައުގެ ލައިފްސްޓައިލް : 30.1.2ހަރަކާތް 
ހެބިޓް އެނާޖީ ޑްރިންކްސް އަދި ދުންފަތުގެ 
އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްޓުމާއި ދުޅަހެޔޮ 

 މުޖްތަމައަކަށް އަވެއަރ ކުރުން.

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ހޮސްޕިޓަލް

 ޕްބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓް 

އަދި ސިއްޙީ ރަގަޅު ކާނާ : 30.1.3ހަރަކާތް 
 ދުޅަހެޔޮކަން ގާއިމްކުރުން.

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ހޮސްޕިޓަލް

 ޕްބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓް 

ފަސޭހަކަމާއެކު ހަށިގަނޑަށް : 30.1.4ހަރަކާތް 
ފާއިދާހުރި ކާނާ މުޖްތަމައުއިން ިލބޭ އިންތިޒާމް 

 ހަމަޖެއްސުން

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ހޮސްޕިޓަލް

 ޕްބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓް 

ބޭކަރީތައް ގިނަކޮށް ލުއި  :30.1.5ހަރަކާތް 
 ކާނާ ހެލްތީފުޑްސް އަށް ބަދަލުުކރުން

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ހޮސްޕިޓަލް

 ޕްބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓް 

ބަލިން  19-ކޮވިޑް  :30.1.6ހަރަކާތް  
 މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުން 

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ހޮސްޕިޓަލް

 ޕްބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓް 
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 ބަލިތައް ބޮޑެތި އެހެނިހެން އަދި ގުންޔާއާއި ޗިކަން ޑެންގީއާއި: 31ޕޮލިސީ
 މަދުކުރުން ފެތުރުން

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

ޑެންގީއާއި ޗިކަންގުންޔާ ބަލި ފެތުރުން ތިނަދޫގައިވަނީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު 
ކަން ފާހަގަ  19-އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް ށް އިތުރުވެފައިވާ ބަލި ފެތުރުން ވަރަށްބޮޑަ

ކަމަށް ސަމާލުކަންދީ ގިނަ ޢަދަ ދެއްގެ ރައްޔިތުންވަނީ ކުރެވެއެވެ. އަދި ތިނަދޫގެ ގިނަ ރައްޔިތުން އެ
.ބަލިން ސަލާމަތްވުމަށް ވަނީ ވެކްސިންޖަ ވެ ހައި ނިންމިފައެ
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 ރަށަކަށްވުން ތިނަދޫ އަކީ ބަިލަތކުރައްކާތެރި ވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ނަމޫނާ  31.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ތިނަދޫ އަކީ  31.1ސްޓްރެޓަޖީ :
ބަލިތަކުރައްކާތެރި ވުމަށް 
މަސައްކަތް ކުރާ ނަމޫނާ 

 ރަށަކަށްވުން 

މަގުމަތީގައި ޑަސްޕިން ތައް  :31.1.1ހަރަކާތް 
 ބެހެއްޓުން 

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ހޮސްޕިޓަލް

ޕްބްލިކް ހެލްތް 
 ޔުނިޓް/ޖަމްޢިއްޔާ

ރަށުތެރެ ސާފު ކުރުމުގެ : 31.1.2ހަރަކާތް 
 ޕޮރްގްރާމް ތައް ހިންގުން

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ހޮސްޕިޓަލް

ޕްބްލިކް ހެލްތް 
 ޔުނިޓް/ޖަމްޢިއްޔާ

ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް : 31.1.3ހަރަކާތް 
 އެވެއަރނެސް ޕޮރގްރާމް ތައް ހިންގުން 

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ހޮސްޕިޓަލް

ޕްބްލިކް ހެލްތް 
 ޔުނިޓް/ޖަމްޢިއްޔާ

ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަ : 31.1.4ހަރަކާތް 
ގޯތި އަދި ތަންތަން ޖޫރިމަނާކޮށް ހަރުކަށި 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ހޮސްޕިޓަލް

ޕްބްލިކް ހެލްތް 
 ޔުނިޓް/ޖަމްޢިއްޔާ

ގަވާއިދުން ރަށުތެރޭގައި  :31.1.5ހަރަކާތް 
ފިިނހަކަ އަދި ތައްމަކުނު މަދިރި، ހުވަނި، 

 ނައްތައިލުމަށް ބޭސް ޖެހުން 

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ހޮސްޕިޓަލް

ޕްބްލިކް ހެލްތް 
 ޔުނިޓް/ޖަމްޢިއްޔާ

ކައުންސިލަށް ހެލްތް : 31.1.6ހަރަކާތް 
ކޮމެޓީ އެއް ތަޢާރަފް ކޮށް ރަށުެތރޭގައި 

ހުންނަ އާންމު ސިއްޙީ ހާލަތުގެ މަޢުލޫމާތު 
 ހޯދައި މޮނިޓަރ ކުރުން.

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ހޮސްޕިޓަލް

ޕްބްލިކް ހެލްތް 
 ޔުނިޓް/ޖަމްޢިއްޔާ
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 ސަލާމަތްކުރުން މުޖުތަމައު ނުރައްކަލުން މަސްތުވާތަކެތީގެ: 32ޕޮލިސީ

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

. ނަމަވެސް އެކަމަށް ފަރުވާ ހޯދާ  ޖެހިފައިވާ ޒުވާނުންމަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ތިނަދޫގައި  ގިނައެވެ
ޒުވާނުން ގިނަ ނަމަވެސް ބައެއް ޒުވާނުން ފަރުވާ ނުހޯދައި ރަށުތެރޭގައި ގިނަވެގެން އުޅޭކަން ފާހަގަ 
ކި އުދަނގޫތަކާއި ކުރިމަތިލާ ޖެހިފައި  ތުންނަށް އެ ކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން އެޒުވާނުންގެ ފަރާތުން ރައްޔި

.ކީ ރައްޔިތުންނަށް އެތައް ގެއްވުމަ ވެ ލުންތަކެއް ކުރިމަތިވެއެ  
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 މުޖުތަމައު މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދުރުވެގެން ދިއުން 32.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ކުރާފަރާތް ތަންފީޒު 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 32.1ސްޓްރެޓަޖީ :
މުޖުތަމައު 

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި 
 ދުރުވެގެން ދިއުން

އެކިކަހަލަ  :32.1.1ހަރަކާތް 
ޕްރޮގްރާމްތައް ބާއްވައިގެން އަދި ތަފާތު 
ލެކްޗަރުންނާއި އެއްކޮށް ސައިކޮލޮޖިކަލް 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ބާއްވާ ގައިޑެންސް ދިނުން 

ޑްރަގްޑިޓޮކްސިފިކޭ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ޝަން ސެންޓަރ

 ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް

ދީނީ ހޭލުންެތރިކަން : 32.1.2ހަރަކާތް 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ޑްރަގްޑިޓޮކްސިފިކޭ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ޝަން ސެންޓަރ

 ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް
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 އެކި ،އަށަގަނުވާ ރޫހު ކުޅިވަރުކުޅުމުގެ މެދުގައި ދެޖިންސުގެ: 33ޕޮލިސީ
 ހިންގުން ރާވާ މުބާރާތްތައް

 މިހާރުގެ ޙާލަތު: 

ތިނަދޫގައި ކުރިން ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙެއް އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް މިހާރު އެކަންވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް 
ކުޅިވަރުގައި އުޅޭ މިންވަރު މަދުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި ފިރިހެނުންވެސް ކުރިން ކުޅެ ހީނަރުވެފައެވެ. އަންހެނުން 

އުޅުނު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ކުޅިވަރުތައް ނުކުޅެއެވެ. މިއީ ކޮންމެހެންވެސް ދިރުވަން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ 
 ދާއިރާއެކެވެ.
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 ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުކުޅުމުގެ ރޫހު އަށަގަނުވާ، އެކި މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިްނގުން: 33ޕޮލިސީ 

 ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުކުޅުމުގެ ރޫހު އާލާކޮށް ކުޅިވަރަށް ލޯބިޖެހިގެން ދިޔުން  33.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ދެޖިންސުގެ  33.1ސްޓްރެޓަޖީ :
މެދުގައި ކުޅިވަރުކުޅުމުގެ ރޫހު 

އާލާކޮށް ކުޅިވަރަށް ލޯބިޖެހިގެން 
 ދިޔުން

ސްކޫތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރި  :33.1.1ހަރަކާތް 
 މުބާރާތް ބޭއްވުން 

ސްކޫލްތައް/ ޖަމްޢިއްޔާ  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ޖަމާޢަތް

ސްކޫލްތައް/ ޖަމްޢިއްޔާ  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ފުޓްބޯޅަލީގެއް ފެއްޓުން : 33.1.2ހަރަކާތް 
 ޖަމާޢަތް

އަންހެންކުދިންނާއި ފިރިހެްނ : 33.1.3ހަރަކާތް 
ކުދިންނަށް ކުޅިވަރުޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް 

 ގެންދިޔުން

ސްކޫލްތައް/ ޖަމްޢިއްޔާ  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ޖަމާޢަތް

ކުޅިވަރާ ބެހޭ ކޮމެޓީ އެއް : 33.1.4ހަރަކާތް 
 އުފެއްދުން

ޖަމްޢިއްޔާ ސްކޫލްތައް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ޖަމާޢަތް

އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރ އެއް  :33.1.5ހަރަކާތް 
 ހެދުން 

ސްކޫލްތައް/ ޖަމްޢިއްޔާ  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ޖަމާޢަތް

ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިާވ : 33.1.6ހަރަކާތް  
ބިންތަކުން ސީއެސްއާރް ދަށުން ކައުންސިލަށް 

 ލިބެން ޖެހޭ ފާއިސާ ހޯދުން 

ސްކޫލްތައް/ ޖަމްޢިއްޔާ  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ޖަމާޢަތް

ރަށު ލެވެލްގައި : 33.1.7ހަރަކާތް  
ކުޅުންތެރިންގެ ރޭންކް ކަނޑައެޅައި ޝަރަފުވެރި 

 ހަދާނީ ފިލާ ދިނުން 

ސްކޫލްތައް/ ޖަމްޢިއްޔާ  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ޖަމާޢަތް
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 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން: 34ޕޮލިސީ

 މިހާރުގެ ޙާލަތު:

 

ކެކެވެ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު ތަކަކީ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ  އުޅަނދުތަ
ނަށް ވުރެ ބިދޭސީން މި ދާއިރާގެ މަސައްކަތުގައި  ޒުވާނުން މަދެވެ. އަދި ދިވެހިން. ނަމަވެސް މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތައް ނިކުންނަ

އިންސައްތަ ދިވެހިން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ދާއިރާއަކަށްވެފައި ބިދޭސީން މިދާއިރާގައި  100އުޅޭކަން ފާހަގަ ވެއެވެ.  މިމަސައްކަތަކީ 
ސަބަބުން ނުބައި އަސަރުތަކެއް ކުރާނެކަމެކެވެ.މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދަށް އެކަމުގެ 
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 : މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން 34ޕޮލިސީ 

 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަކީ މީހުން ބަލައިގަންނަ ދާިއރާއަށްވެގެންދިޔުން 34.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 34.1ސްޓްރެޓަޖީ :
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަކީ 

މީހުން ބަލައިގަްނނަ 
 ދާއިރާއަށްވެގެންދިޔުން

މަސްވެރިންގެ ދަފްތަރެއް  :34.1.1ހަރަކާތް 
 އެކުލަވާލުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ފިޝަރީޒް

މަސްވެރިންނަށް ޙާއްސަ  :34.1.2ހަރަކާތް 
 އެޕްލިކޭޝަނެއް ތަޢާރަފްކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ފިޝަރީޒް

 ތިނަދޫ ކައުންސިލް 

މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ : 34.1.3ހަރަކާތް 
ސާމާނު ލިބޭފަދަ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރުވާ އެކަމަށް 

 އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާންހިންގުން ޝައުޤުވެރިކަން 

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ވިޔަފާރިވެރިން

ޒުވާނުންނަށް އަވެއަރނެސް : 34.1.4ހަރަކާތް 
ޕްރޮގްރާމް ހިންގައި މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން 

 ޒުވާނުން ތަމްރީންކޮށް އެކަމަށް ޝައުޤު އެފެއްދުން 

 ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

މަސްވެރިންގެ ދުވަސް  :34.1.5ހަރަކާތް 
 ފާހަގަކޮށް ވަނަ ދިނުން 

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މަސްވެރިން
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 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން: 35ޕޮލިސީ

މަެވސް ދަނަޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު ތިނަދޫގައި އެހާބޮޑަށް މިދާއިރާގެ މަސައްކަރް ކުރިއަށް ނުދާކަން ފާހަގަވެއެވެ. އަދި މަދުންނަ
 ދަނޑުހައްދާ މީހުން ތިބި ނަމަެވސް އެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި ވަޞީލަތްތައް ފަސޭހައިން

 ލިބެން ނުހުރެއެވެ. 
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 ތިނަދޫ އަކީ ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ ކާނާ ހައްދާ ރައްޔިުތންނަށް އަމިއްލަ ބިމުގައި ހައްދާ ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ އިތުރުވެގެން ދިޔުން 35.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ތިނަދޫ އަކީ  35.1ސްޓްރެޓަޖީ :
ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ ކާނާ ހައްދާ 

ރައްޔިތުންނަށް އަމިއްލަ ބިމުގައި 
ހައްދާ ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ 

 އިތުރުވެގެން ދިޔުން

ވަސީލަތްތައް ހެޔޮ : 35.1.1ހަރަކާތް 
 އަގެއްގައި ރަށުންލިބޭގޮތް ހެދުްނ.

އެގްރިކަލްޗަރ/ ޖަމްޢިއްޔާ  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ޖަމާޢަތް

ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅޭ : 35.1.2ހަރަކާތް 
ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއި  ތަމްރީން އެފަދަ 

 ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިުނން 

އެގްރިކަލްޗަރ/ ޖަމްޢިއްޔާ  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ޖަމާޢަތް

ދަނޑުވެރިކަމަށް : 35.1.3ހަރަކާތް 
ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންތަކަށް ފެނާއި ކަރަންޓްގެ 

 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން 

އެގްރިކަލްޗަރ/ ޖަމްޢިއްޔާ  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ޖަމާޢަތް

ފަޅުރަށްތަކުގައި ކުޑަ : 35.1.4ހަރަކާތް 
އަގެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރެވޭނޭ ފަދަގޮތްތައް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް 

އެގްރިކަލްޗަރ/ ޖަމްޢިއްޔާ  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ޖަމާޢަތް

ރަށުކައުންސިލް/ އަތޮޅު : 35.1.5ހަރަކާތް 
ކައުންސިލް/ އަންހެނުންގެ ކޮމިީޓ ގުޅިގެން 

އަތޮޅު ތެރެއިން  ގެނެވޭ ތަރުކާރީ މޭވާ ފަދަ 
ތަކެތި މާކެޓް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާްމ 
 ދަނޑުވެރިންނަށް ފަހިކޮށްިދނުން.

އެގްރިކަލްޗަރ/ ޖަމްޢިއްޔާ  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ޖަމާޢަތް

ދަނޑުވެރިންގެ ދަފްތަރެއް : 35.1.6ހަރަކާތް  
 ޤާއިމުކުރުން

އެގްރިކަލްޗަރ/ ޖަމްޢިއްޔާ  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ޖަމާޢަތް
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 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން: 36ޕޮލިސީ

އަށް ބަލާިއރު ތިނަދޫގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެްއގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރައިގެން ނުދެއެވެ. މަދުްނނަމަެވސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ
ފަރާަތކުން  02ަކން ފާހަަގ ކުރަމެވެ. އެގޮތުން ތިނަދޫގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިައރުވަން މަސައްކަތް ޢަމަލީގޮތުން ކުރާ ފަރާތްތައް ތިބި

ތްތަކެއް ގެސްހައުސް ވިޔަފާރި ތިނަދޫގައި ހިންގަމުން ދެއެވެ. ތިނަދޫގެ ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި މިމަސައްކަތައް ވަރަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ފަރާ
 ން ހާމަވެގެން ދިޔައެވެ. އަހަރުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން ހެދުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކު  05ތިބިކަން ތިަނދޫގެ 
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 ތިނަދޫއަކީ ވަކި ްބރޭންޑެއްގެ ގޮތުގައި މާކެޓްވެގެންދިޔުން 36.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ތިނަދޫއަކީ  36.1ސްޓްރެޓަޖީ :
ވަކި ބްރޭންޑެއްގެ ގޮތުގައި 

 މާކެޓްވެގެންދިޔުން 

އެމް.އެން.ޔޫ އާއި ގުޅިގެން : 36.1.1ހަރަކާތް 
 ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ކިޔެވުން ފަހިކޮއްދިނުން 

 ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ކޮލެޖް/ޔުނިވާސިޓީ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ރިސޯޓްތަކުގެ : 36.1.2ހަރަކާތް 
މެނޭޖްމަންޓްއާއި ގުޅިގެން ޒުވާުނންނަށް ފަހި 

ފުރުސަތުތައް ފޯރުކޮއްދީ/ އަމަލީގޮތުން ބައިވެރި 
 ކުރުވުން.

ޓޫރިޒަމް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
މިނިސްޓްރީ/ 
 ކައުންސިލް

 

އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް  :36.1.3ހަރަކާތް 
 ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ތިނަދޫ ވަކި ބްރޭންޑެއްގެ : 36.1.4ހަރަކާތް 
 ގޮތުގައި އިޝްތިހާރު ކުރުން

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް : 36.1.5ހަރަކާތް 
 ދެމެހެއްޓުން 

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ސްވެނިއަރ ޝޮޕްތައް : 36.1.6ހަރަކާތް 
 ގާއިމް ކުރުން.

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ޓިކެޓްތަކުގެ އަގު : 36.1.7ހަރަކާތް 
ކުޑަކުރުމަށް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް 

 ކުރުން

 ކައުންސިލް ތިނަދޫ  އައި.އޭ .އެސް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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މޫދު ކުޅީވަރަށް : 36.1.8ހަރަކާތް 
ސަރަޙައްދެއް ކަނޑައެޅައި ތަރައްޤީކޮށް 

 ބެލެހެއްޓުން 

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް ހަދައި : 36.1.9ހަރަކާތް 
 އިޝްތިހާރު ކުރުން.

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ކަނޑުއަޑިގެ ޕާކެއް ގާއިމް : 36.1.10ހަރަކާތް 
 ކުރުން)ޑައިވްރެކް(

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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 ޙަރަކާތް  

20
22

 

20
23
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ކުދި އަދި  37.1ސްޓްރެޓަޖީ :
މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް 

 ކުރިއަރައިގެން ދިޔުން

އިންވެސްޓް ކުރާނޭ : 37.1.1ހަރަކާތް 
ފަރާތްތައް ހޯދައި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް 

ފަސޭހަކަމާއެކު ފަންޑު ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް 
 ހަމަޖައްސައިދިނުން

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ : 37.1.2ހަރަކާތް 
ނޮލެޖް އަދި ފަންޑް މެނޭޖް ކުރާނޭ ގޮތްތަކުގެ 

ކުރު ތަމްރީން ޕޮރްގްރާމްތައް ހިންގައި ކުރިއަށް 
 ގެންދިޔުން

ބިޒްނަ ކައުންސިލް/ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ސް ސެންޓަރ

 

ވިޔަފާރި މައުރަޒުތައް  :37.1.3ހަރަކާތް 
ބާއްވައި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ފުރުސަތު 

 ހުޅުވާލުން

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ބިޒްނަސް ކޮންސަލްޓަންސީ : 37.1.4ހަރަކާތް 
ދޭނެ ފަރާތްތައް ޤާއިމްކޮށް ދާއިީމގޮތެއްގައި 

 ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން 

ބިޒްނަސް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ސެންޓަރ/ 
 ކައުންސިލްލް 

 

އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް : 37.1.5ހަރަކާތް 
ފަސޭހަކަމާއެކު ވެވޭނޭ އިންތިޒާމް ޤާއިމްކޮށް 

 ދިނުން.ވިޔަފާރި ހަބެއް ބިލްޑްވުން.

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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ކައުންސިލުން އިމާރާތްކޮށް : 37.1.6ހަރަކާތް 
އަދި ކުދިމެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ފަރާތްތަކަށް 

 ކުއްޔަށް ދޫކުރުން.

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވިޔަފާރި : 37.1.7ހަރަކާތް 
ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިޒްނަސް ކޮްނސަލްޓަންޓުން 

 އުފެއްދުމާއި ޤާއިމް ކުރުން.

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ވިޔަފާރިކުރާނޭ އިމާރާތް /  :37.1.8ހަރަކާތް 
ބިން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި ބިޑިން 
 އުޞޫލުން ލިބޭނެޮގތް ހަމަޖެއްސުން.  

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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 ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެގެން ދިއުންއިތުބާރު ކުރެވޭ  38.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

އިތުބާރު  38.1ސްޓްރެޓަޖީ :
ކުރެވޭ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް 

 ޤާއިމްވެގެން ދިއުން 

އެއަރޕޯރޓްއާއި ތިނަދޫއާއި : 38.1.1ހަރަކާތް 
ދެމެދު ފެރީ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށް ނިޒާމް 

 ދެމެހެއްޓުން 

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ދަތުރުވެރިންނަށް އަސާސީ : 38.1.2ހަރަކާތް 
 އިންތިޒާމް ކުރުން ޚިދުމަތް ލިބޭނެ 

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

މިހާރު ހުރި  :38.1.3ހަރަކާތް 
ފެރީޓަރމިނަލްގައި ދަތުރުވެރިންަނށް ބޭނުންވާ 

 ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކޮށް ބެލެހެއްުޓން

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ބެންކާ ހޮސްޕިޓަލް ފަދަ : 38.1.4ހަރަކާތް 
ތަންތަުނން ޚިދުމަތް ހޯއްދެވުމަށް އަންނަ އެހެން 

ފަސޭހައިްނ ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް 
   ޚިދުމަތްހޯދޭނެ އިންތިޒާމެއް ޤާއިްމކުރުން

 ބޭންކް/ ހޮސްޕިޓަލް  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ބަސްދަތުރު ތަޢާރަފްކޮށް : 38.1.5ހަރަކާތް 
 ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ކުރިއަށްެގންދިޔުން

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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 ތިނަދޫ އަކީ ޘަޤާީފއަށް ލޯބިކުރާ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ވެގެން ދިޔުން 39.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ތިނަދޫ އަކީ  39.1ސްޓްރެޓަޖީ :
ޘަޤާފީއަށް ލޯބިކުރާ ރައްޔިތުން 

ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި 
 ވެގެން ދިޔުން

ޘަޤާފީގޮތުން ފާހަނގަ : 39.1.1ހަރަކާތް 
ރަށުގައި ކައުންސިލުން ކުރާ ދުވަސްތައް 

އިސްނަގައިގެން ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި 
ޒުވާނުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުލަގަދަކޮށް 

 ފާހަނގަ ކުރުން 

ހެރިޓޭޖް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް 

 

ސްކޫލްތަކުގައި : 39.1.2ހަރަކާތް 
ޘަޤާފަތާއި ބެހޭ މަްޢލޫމަތުދޭ ސެޝަންތައް 

 ބޭއްވުން 

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ޘަޤާފީ  :39.1.3ހަރަކާތް 
މަޢުރަޒުބޭއްވުމާއި އަދި އެހެނިހެްނ 
ކަންކަމަށް ހަރަދު ކުރާނެ ފައިސާ 

 ބަޖެޓުގައި ހިމެނުން 

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ތާރީޚީ  40.1ސްޓްރެޓަޖީ :
ތަންތަނާިއ، ޤުދުރަތީ ތަރިކަ 
ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓިގެން 

 ދިޔުން

ގެ ގޯތި : 40.1.1ހަރަކާތް  ކިތު ކުރުމިސް ހު
ޑު ޖަހާ ފެންސް  ކޮށް ނަން ބޯ ފް ސާ

 ޖެހުން

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

އި : 40.1.2ހަރަކާތް  ގަ ށީ ކޮ ކުނި
ވޭނެ  ލެ ތާ އް ހި ކުނި ނަ އްޓެ އި ރަ އްޓާ ވެ މާ ތި

މް ކުރުން އި އް ޤާ މެ ޒާ  ނި

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

އްދު  :40.1.3ހަރަކާތް  ޙަ ރަ ޅި ސަ ކު
އް  ހެ އްޓާނެ މީ ހަ ލަ ޅި ބަ ކޮށް ކު ފު ސާ

ޖެއްސުން މަ  ހަ

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ކޮށް : 40.1.4ހަރަކާތް  ފު ކަފެނާ ސާ
ން ކުރު މް އި އް ޤާ މެ ޒާ ޓާނެ ނި އް ހަ ލަ  ބަ

 ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

މް : 40.1.5ހަރަކާތް  ޒި އު މި
ވާލުން ޅު ރިންނަށް ހު ވެ ރު ތު  ފަ

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ވާ : 40.1.6ހަރަކާތް  ން މަށް ބޭނު އަ ޒި އު މި
ތި  ކެ ތަ އް ހޯދާ އެ ތަ ކަ ރި ތަ

ޓުން އް ހެ ލެ ކު ބެ އެ މާ ކަ ރި ކާތެ އް  ރަ

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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ތިނަދޫ ތާރީޚާއި ބަސް : 40.1.7ހަރަކާތް 
ފެންނާނެގޮަތށް ތިނަދޫ މިއުޒިއަްމގައި 

ބެހެއްޓުމާއި ލައިބަރަރީއިން ިލބޭެނގޮތަށް 
 ބެހެއްޓުން 

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ހެރިޓޭޖް 

 

ޕާކުތަކާއި ކައުންސިލްގެ : 40.1.7ހަރަކާތް  
ބިންބިމުގައި ހައްދާފައިުހން ގަސްތަކުގެ ނަން 

 ބޯޑުބެހެއްޓުން އެނގޭނެގޮތަށް 

  ކައުންސިލް/ހެރިޓޭޖް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 41.1ސްޓްރެޓަޖީ :
ތިނަދޫއަކީ ދިވެހި ބަަހށް 

އަހުލުވެރި ރައްޔިތަކު 
ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް 

 ވެގެންދިޔުން

މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައި ރިވެތި : 41.1.1ހަރަކާތް 
 ދިވެހި ބަސް ބޭނުން ކުރުމަށް ާބރު އެޅުން 

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ސްކޫލްތައް 

 

ދިވެހިބަހަށް ހޭލުންތެރި : 41.1.2ހަރަކާތް 
 ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ސްކޫލްތައް 

 

ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި  :41.1.3ހަރަކާތް 
 މީހުންނަށް ދިވެިހބަހުގެ ތަމްރީން ދިނުން 

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ސްކޫލްތައް 

 

އުގަންނައި ދިނުމުގެ : 41.1.4ހަރަކާތް 
މަރުޙަލާގައި އާއި ދިވެބަހުގެ މުހިންމުކަން 
ވިސްނައިދީ ދިވެހި ގަޑީގައި އެހެނިހެން 

 ބަސްތައް ބޭނުން ނުކުރުން 

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ސްކޫލްތައް 

 

ބަހުރުވައިގެ މުހިއްމުކަން : 41.1.5ހަރަކާތް 
 އަންގައި ދިނުން 

ތިނަދޫ ކައުންސިލް/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ސްކޫލްތައް 
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 ހޭޅިފަށުގައި ގަސް އާލާވެގެން ދިއުން  42.1ޓާގެޓް 
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 ގޮނޑުދޮށުން ވެިލނެގުން މަދުވެގެން ދިއުން  42.3ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 42.1 ސްޓްރެޓަޖީ :
ހޭޅިފަށުގައި ގަސް އާލާވެގެން 

 ދިއުން

ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ތަކާއި : 42.1.1ހަރަކާތް 
ގުޅިގެން ހޭޅިފަށުގައި ގަސް އިންދުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

 ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ކޮންމެ  42.2 ސްޓްރެޓަޖީ :
ޕްރޮޖެކްޓަކީ އީ.އައި.އޭ ގުޅިގެން 

ހިންގޭ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް 
 ވެގެންދިއުން 

ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމުގެ : 42.2.1ހަރަކާތް 
ކުރިން އީ.ޕީ.އޭ ރިޕޯރޓް ކައުންސިލަށް 

ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް އުޞޫލެއް 
 އެކުލަވާލުން 

 ޖަމްޢިއްޔާ ކްލަބް  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 42.3 ސްޓްރެޓަޖީ :
ގޮނޑުދޮށުން ވެލިނެގުން 

 މަދުވެގެން ދިއުން 

ރަށުގެ ހުޅަނގު  :42.3.1ހަރަކާތް 
އުތުރުފަރާތުން ގިރެމުންދާ ސަރަޙައްދުގައި 

 ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުން 

އެންވާރަމެންޓް      
މިނިސްޓްރީ/ 

 ޕްލޭނިން 

 ކައުންސިލް 

ގޮޑުދޮށުން ވެލިނަގާ : 42.3.2ހަރަކާތް 
ފަރާތްތަކާއި މެދު ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް ހަދައި 

 އެކަން ތަންފީޒުކުރުން  

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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ރައްޔިތުންނަށް : 42.3.3ހަރަކާތް 
 ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން    ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 

169 
 

    Prepared by:Mariyam Zahira-Finance Officerޯއީެމއިލް 6841018ފެކްސް:  6841718ން: ފ:info@thinadhoo.gov.mv ،ްވެްބސައިޓ:www.thinadhoo.gov.mv 

 ޕޮލިސީ 43: މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ުކރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން

ށް ހެދުން 43.1ޓާގެޓް  ކަ ވާ ތަނަ އި ފަ ވެ ޑަ ވަރު ކު ން ގެން އަސަރު ކުރާ މި ޅި އި ގު ކާ ތަ ލި ދަ ށް އަންނަ ބަ މަ މޫސު  
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

މަށް  43.1 ސްޓްރެޓަޖީ : މޫސު
އި  ކާ ތަ ލި ދަ އަންނަ ބަ

ގެން އަސަރު ކުރާ  ޅި ގު
ވާ  އި ފަ ވެ ޑަ ވަރު ކު މިން

ކަށް ހެދުން ނަ  ތަ

އި : 43.1.1ހަރަކާތް  މާ ދު އިން ގަސް
ކި  ށް އެ މަ ރު ކު ނަ އްދުން  ގި ހެ ގަސް

ން ގު މް ހިން ގްރާ ރޮ  ޕް

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

އި ފަސް : 43.1.2ހަރަކާތް  ގަ ށު ފަ ޅި ހޭ
ދުން އް އިން ތަ ނެ ފަދަ ގަސް ހެޓޭ ފެ  ހި

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

މޫސުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  :43.1.3ހަރަކާތް 
ރައްޔިތުންނަށް ފޯރު ކޮށްދޭނެ ިއންތިޒާމް 

 ހަމަޖެއްސުން           

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ތަށް : 43.1.4ހަރަކާތް  ގޮ ޅޭ ގު މާ މޫސު
ން ކުރު މާ ރު އް ފަ ތްތަ ރާ މާ  ޢި

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި : 43.1.5ހަރަކާތް 
 ބޭރު ތޮށިލުން 

ޕްލޭނިންގް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
މިނިސްޓްރީ/ 
 ކައުންސިލް 

އެންވާރަމެންޓް/ 
 ކައުންސިލް 

ތިމާވެށިން ލިބޭ : 43.1.5ހަރަކާތް 
ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި 

ހަކަތަ ބޭނުން ކުރުމަށް ބާރުއަޅައި 
 ހޭލުންތެރިކުރުން 

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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 ޕޮލިސީ 44: ކާރިޘާތަކަށް ތައްޔާރުވުން

 ޑިޒާސްޓަރ ރެސްޕޮންސް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލެވިގެން ދިއުން 44.1ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 44.1 ސްޓްރެޓަޖީ :
ޑިޒާސްޓަރ ރެސްޕޮންސް 

އެކުލަވާލެވިގެން ދިއުން ޕްލޭނެއް   

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ : 44.1.1ހަރަކާތް 
މުވައްސަސާތައް ގުޅިގެން ޑިޒާސްޓަރ 
 ރެސްޕޮންސް ޕްލޭން މުރާޖާޢުކުރުން  

 

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ : 44.1.2ހަރަކާތް 
މުވައްސަސާތައް ގުޅިގެން ޑިޒާސްޓަރ 

 ޑްރިލްތައް ބޭއްވުންރެސްޕޮންސް 

ސަރުކާރުގެ  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މުވައްސަސާތައް 

ޑިޒާސްޓަރ ރެސްޕޮންސް  :44.1.3ހަރަކާތް 
ޑްރިލް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަރު 

            ހިންގުން

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

މޯލްޑިވްސް ރެޑްކްރެސެންޓް : 44.1.4ހަރަކާތް 
 ބާރުއެޅުންއެކްޓިވް ކުރުމަށް 

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ރައްޔިތުންނަށް : 44.1.5ހަރަކާތް 
ފަހަރު   04ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް އަހަރަކު

 ބޭއްވުން 

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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ގޭބިސީތަކުގެ ފުރިހަމަ : 44.1.6ހަރަކާތް   
މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލްގައި އަޕްޑޭޓްކޮށް 

 ބެލެހެއްޓުން 

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ސުނާމީ، ވައިރަސް، : 44.1.7ހަރަކާތް 
ފެންބޮޑުވުން އަދި އަލިފާނުގެ ހާިދސާތަކަށް  

 ޕްލޭ އެކުލަވާލުން

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ދަފްތަރެއް ބިދޭސީންގެ : 44.1.8ހަރަކާތް 
 އެކުލަވާލައި އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

އިންޝުރެންސްއަށް : 44.1.9ހަރަކާތް 
 ރައްޔިތުން އަހުލުވެރި ކުރުވުން

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ހައިޑްރާންޓް ސިސްޓަމެއް : 44.1.10ހަރަކާތް 
 ޤާއިމްކުރުން

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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 ރަށުގެހޭޅިފަށާއި، ރުއްގަސްރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓިގެން ދިޔުން 45.1ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  

ފަރާތްތައް އެހެނިހެން   
 45.1 ސްޓްރެޓަޖީ :

ރަށުގެހޭޅިފަށާއި، 
ރުއްގަސްރައްކާތެރިކަމާއެކު 

 ބެލެހެއްޓިގެން ދިޔުން 

ބަންޑާރަ ރުއްގަސް އާންމު : 45.1.1ހަރަކާތް 
ފަރާތަކަށް ވަކިކުރަން އެނގޭނޭެހން ފާހަނގަ 

ޖެހުން އަދި ކައުންސިލުން އެ ގަސްތައް 
އުޞޫލެއްގާއިމްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަށް 

 ހަރުދަނާކޮށް ބެލެހެްއޓޭނެ ނިޒާެމއްޤާއިމް ކުރުން

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ގޮނޑުދޮށުގައި ޑަސްބިން : 45.1.2ހަރަކާތް 
 ތައް ބެހެއްޓުމާއި ވެލި ނެގުން ަމނާކުރުން

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

މިހާރު ތިމާވެށި ހިމާޔަތް  :45.1.3ހަރަކާތް 
ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނާއި ކަނޑައެޅިފައި 
ހުރި އަދަބުތަށްދިުނން އަދި އެކަން ތަންފީޒު 

 ކުރުން 

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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 ދެމެހެއްޓުން : ރަށުގެވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް 46ޕޮލިސީ 

 ރަށުގެވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓިގެން ދިޔުން  46.1ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
 46.1 ސްޓްރެޓަޖީ :

ރަށުގެވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި 
ކަނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް 

 ދެމެހެއްޓިގެން ދިޔުން 
 
 
 
 

ރަށުގެ ވަށައިގެންވައި  :46.1.1ހަރަކާތް 
މުރަކަތަކާއި ކަޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް 

 ބެލެހެއްޓުން 

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

މޫދަށް ކުނި އަޅާ މީހުން : 46.1.2ހަރަކާތް 
 ހުއްޓުވާ އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ކުނި ކޮށީގެ ކުނި ކަނޑަށް  :46.1.3ހަރަކާތް 
 އެޅުނަ ނުދިނުން 

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކާއި  :46.1.4ހަރަކާތް 
ޖަމިއްޔާ ތަކުގެ އެހީގައި މުރަކަ ދިރުވާ އާލާ 
ކުރުމުގެ ޕްލޭން ހަދައި ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވުން 

 ތިނަދޫގެ ފަޅުން އެކަމަށް ޖާގައެއް ދިނުން 

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި  :46.1.5ހަރަކާތް 
 ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ކަނޑުގެ ދިރުން އާލާ ކުރާ  :46.1.6ހަރަކާތް 
މީހުންނަށް މާލީ ނުަވތަ އެނޫންޮގތަކަށް ދެވެން 

ހުރި އެއްބާރުލުންދީ އެފަރާތްތަކަްށ 
 ހިތްވަރުދިނުން 

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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ހާހަލަށާއި ފަރުގިރި ތަކަށް  :46.1.7ހަރަކާތް 
ގެއްލުންވާގޮތަށް ނަގިިލލާ ފަރާތްަތކަށް ފިޔަވަޅު 

 އެޅުން. 

 މަސްވެރިން  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން    ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                 

175 
 

    Prepared by:Mariyam Zahira-Finance Officerޯއީެމއިލް 6841018ފެކްސް:  6841718ން: ފ:info@thinadhoo.gov.mv ،ްވެްބސައިޓ:www.thinadhoo.gov.mv 

 : ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުނ47ްޕޮލިސީ 

 ދިރޭތަކެތީގެ ނަްސލު ރައްކާތެރި ވެގެން ދިއުން 47.1ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
 47.1 ސްޓްރެޓަޖީ :

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރި 
 ވެގެން ދިއުން

ކަނޑުގައާއި ފަރުގެ  :47.1.1ހަރަކާތް 
ދިރުންތައް ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 
މުހިންމުކަން ބަޔާންކޮށް ހޭުލންެތރިކުރުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ދޫނި : 47.1.2ހަރަކާތް 
ސޫފާސޫފި ހިފައި ގެންގުޅޭ ފަރާތްތައް 

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުއެޅުންހުއްޓުވައި 

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ކޮންމެހެން ކަނޑާލަންޖެހޭ  :47.1.3ހަރަކާތް 
ގަސްތައް ފިޔަވައި އެހެން ގަހެއް ނުކެޑުން އަދި 
ކެޑޭ ގަސްތަކުގެ ބަދަލުގައި އިތުރު ގަސްތައް 

 އިންދުން 

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިގެން ދިއުން 48.1 ޓާގެޓް
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ޕެސްޓް  48.1 ސްޓްރެޓަޖީ :
 ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިގެން ދިއުން 

ރުކުމަޑި/ ހުވަނި  :48.1.1ހަރަކާތް 
ދަނޑުތަކަށް ގެއްލުންދޭ ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް 

 ކުރުން

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ދަނޑުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް : 48.1.2ހަރަކާތް 
 ބެލެހެއްޓުން 

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް  :48.1.3ހަރަކާތް 
ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުޮކްށ އެކަން 

 ދެމެހެއްޓުން 

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

މަދިރި މަހަކު އެއްފަހަރު : 48.1.4ހަރަކާތް 
 ބޭސް ޖެހުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް 

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 49.1 ސްޓްރެޓަޖީ :
އަންހެނުންަނށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ 

 މިންވަރު އިތުރުވެގެން ދިއުން 
 
 
 
 
 

އަންހެނުން ވަޒީފާ  :49.1.1ހަރަކާތް 
މާހައުލަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ތަާފތު ތަމްރީން 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް :  49.1.2ހަރަކާތް 
ސެންޓަރާއި ގުޅިގެން އަންހެނުްނނަށް 

އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެގޮތުގެ 
 ތަމްރީން ދިނުން 

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

        : 49.1.3ހަރަކާތް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 50.1 ސްޓްރެޓަޖީ :
މުޖުތަމަޢުގެ ކަންކަމުގައި 
އަންހެނުން ބައިވެރިވުން 

 އިތުރުވެގެން ދިއުން 
 
 
 

ސިޔާސީގޮތުންނާއި  :50.1.1ހަރަކާތް 
އިޤްތިސާދީގޮތުން އަންހެުނންނަށް ހުރި 

ފުރުސަތުތައް އަންގައި ދިނުމާއި އެކު އެ 
 ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފުަމށް ބާރުއެޅުން 

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

އަންހެނުންގެ :  50.1.2ހަރަކާތް 
ކެރުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޙަރަކާތްތަކެއް 

 ހިންގުން 

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 50.2ސްޓްރެޓަޖީ : 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 
 ބާރުވެރިވެގެން ދިއުން 

ކައުންސިލުން ހިންގާ : 50.2.1ހަރަކާތް 
ހަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ކޮެމޓީގެ 

 ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީއާއިއެކީ : 50.2.2ހަރަކާތް 
ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލުން 

 ބައްދަލްވުން ބޭއްުވން 

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 51.1 ސްޓްރެޓަޖީ :
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން 

 ހަރުދަނާވެގެން ދިޔުން 

ކަންކުރަންވީގޮތް ބަޔާންކޮށް  :51.1.1ހަރަކާތް 
 )ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލު( ކުރުންއާންމު 

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

އެސް.އޯ.ޕީ ތައްޔާރުކޮށް :  51.1.2ހަރަކާތް 
 ތަންފީޒުކުރުން 

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

މަސައްކަތްތައް އެ : 51.1.3ހަރަކާތް 
 މަސައްކަތާ ގުޅޭ ސެކްޝަންތަކާ ޙަވާލުކުރުން

ކައުންސިލް ތިނަދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

އެދެވޭގޮތެއްގެ ތަމްރީން : 51.1.4ހަރަކާތް 
 ފޯރުކޮށދިނުން 

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

މުވައްޒަފަށް އިރުޝާދު ދޭނެ : 51.1.5ހަރަކާތް 
 ފަރާތެއް ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެފައި އޮތުން 

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

އެއްގޮތަށް އުސޫލުތަކާއި : 51.1.6ހަރަކާތް 
އުޞޫލުން މުވައްޒަފުންާނމެދު  ހަމަހަމަ

 ޢަމަލުކުރުން)އެޗް އާރ(

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

މަސައްކަތްކުރާ ހިތްވާފަދަ : 51.1.7ހަރަކާތް 
 މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުން

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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ޒިންމާ ތަކާއި : 51.1.8ހަރަކާތް 
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަނޑައެޅި 

 ޔާންވެފައިވާގޮތަށް މުވައްޒަފުން ޒިންމާކުރުވުންބަ

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ޚިދުމަތްތައް އަވަހަށް : 51.1.9ހަރަކާތް 
 ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަެޖއްސުން

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ރައްޔިތުންނަށް : 51.1.10ހަރަކާތް 
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ހަަމހަމަ 

 ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން 

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

: ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ 51.1.10ހަރަކާތް  
 ވެބްސައިޓް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްުޓން

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ : 51.1.11ހަރަކާތް  
 އޮފީސް ޢިމާރާތް އެޅުން

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

އަލަށް  52.1 ސްޓްރެޓަޖީ :
އުފަންވާ ކުދިންނާއި 

މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓޭ 
 އިދާރާއަކަށް ވެގެން ދިޔުން

ހޮސްޕިޓަލް އަދި ސިއްޙީ  :52.1.1ހަރަކާތް 
މަރުކަޒުން އުފަންވާ ކުދިންގެ އަދި މަރުވާ 

ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އޮންލައިްނކޮށް އަޕްލޯޑް 
 ކޮށް ބެލެހެއްުޓން 

 

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީ :  52.1.2ހަރަކާތް 
 ސިސްޓަމްގައި ބެލެހެއްޓުން 

  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ރަށުގެ  53.1 ސްޓްރެޓަޖީ :
ތަފާސްހިސާބު ނަގައި 

ބެލެހެއްޓުމުގެ އިްނތިޒާމް 
 ހަމަޖެހިގެން ދިޔުން 

 

އެކިކަހަލަ ދާއިރާތަކުގެ  :53.1.1ހަރަކާތް 
 ފަންނީ މީހުން އިތުރުކުރުން 

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ރަށުގައިހުރި ވެހިކަލްތަކުގެ :  53.1.2ހަރަކާތް 
 ބެލެހެއްުޓން ތަފްސީލު 

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ގޯތި ތަކަށް އަންނަ : 53.1.3ހަރަކާތް 
 ބަދުލުތަކުގެ ތަފްސީލު ެބލެހެއްުޓން

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ދިމާވާ ބޮޑެތި ހާދިސާ : 53.1.4ހަރަކާތް 
ތަކުގައި ކައުންސިލަށް އެހީތެރިވާނެ ފަރާތްތަކުގެ 

 އެކުލަވާލުން ދަފްތަރެއް 

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ : 53.1.5ހަރަކާތް 
 ރަށުންބޭރުމީހުންގެ ދަްފތަރެއް އެކުލަވާލުން 

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ތަޢުލީމީ ފުރުސަތު : 53.1.6ހަރަކާތް 
 ފަހިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން 

  ކައުންސިލް ތިނަދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

އެކިއެކި  : 53.1.7ހަރަކާތް 
މުވައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ 

މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު އެނގޭނެ ގޮތަށް 
 ދަފްތަރުކުރުން

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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ރަށުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް : 53.1.9ހަރަކާތް 
މަޢުލޫމާުތތައް އެއްކޮށް އުޅެމުންދާ ބިދޭސީންގެ 

އެމީހުންނާއި މެދު ޤަވާއިދުގައިވާޮގތުގެ މަތިން 
 އަމަލުކުރުން

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ތިނަދޫގައި ދިރިއުޅޭ  :53.1.10ހަރަކާތް  
 ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯަދއިދިނުން 

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ/  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
HDFC 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ރަށުގެ  54.1 ސްޓްރެޓަޖީ :
ތަފާސްހިސާބު ނަގައި 

ބެލެހެއްޓުމުގެ އިްނތިޒާމް 
 ހަމަޖެހިގެން ދިޔުން 

 
 
 
 
 

ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސަޓްރީތައް  :54.1.1ހަރަކާތް 
ދޫކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅި 

 އާއްމުކޮށް އިއުލާންކުރުން

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ތިނަދޫ ކައުންސިލުން :  54.1.2ހަރަކާތް 
ދޫކުރާ ޚީދުމަތްތަކަށް އެދޭފޯމްތަކުގައި ޚިދުމަތައް 

 އެދެން ބޭނުންވާ ތަެކތީ މަޢުލޫމާުތ ހިމެނުން 

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ކައުންޓަރުގައި ހުންނަ : 54.1.3ހަރަކާތް 
މުވައްޒަފަށް ރަނގަޅަށް ތަމްރީނު ދިނުމާއި 

ސެކްޝަން ތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
 ފުރިހަމަށް އެމުވައްޒަފަން ދިނުން.

 

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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2 ޙަރަކާތް  
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް  

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
ރަށުގެ  55.1 ސްޓްރެޓަޖީ :

ލިޔުންތައް އަރުޝީފް ރަސްމީ 
ކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް 

ބެލެހެއްޓުމުގެ އިްނތިޒާމް 
 ހަމަޖެއްސިގެން ދިޔުން

ޑޮކިއުމެންޓްސްތައް ޕީޑީ : 55.1.1ހަރަކާތް 
 އެފް ކުރުން އަދި ސާރވާތަކުގައި ރައްކާކުރުން

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ޒަމާނީ ގޮތަކަށް : 55.1.2ހަރަކާތް 
ރައްކާކުރާނޭ ތަނެއް ގާއިމުކުރުން )ކައުންސިލް 

 ލައިބްރަރީ(

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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 ޕޮލިސީ 56: ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަުކގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން

 ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަުކގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެގެން ދިޔުންރައްޔިތުންނަށް ކަުއންސިލުން  56.1ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 56.1 ސްޓްރެޓަޖީ :
ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން 

ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ 
 ރަނގަޅުވެގެން ދިޔުންފެންވަރު 

 

ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުން  :56.1.1ހަރަކާތް 
އުފެއްދުމަށް ޓްރެއިނިންދެވި ފުުރސަތްތައް 

 ހުޅުވާލުން

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް : 56.1.2ހަރަކާތް 
ރައްޔިތުންނަށް އެވެއަރކޮށް ޕްރޮގަރާމްތައް 

 ގެންދިއުންކުރިއަށް 

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކަށް : 56.1.3ހަރަކާތް 
 ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުން

  ތިނަދޫ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތްތައް  :56.1.3ހަރަކާތް 
އޮންލައިންކޮށްދިނުަމށް އޮންލައިްނ ޕޯޓަލްއެއް 

 ތަޢާރަފްކޮށް ބެލެހެްއޓުން 

ތިނަދޫ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
  ކައުންސިލް
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 މޮނިޓަރިންގ ފްރޭމްވަރކް 

 

 

 

 

 

  



2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން    ކައުންސިލްގެ އިދާރާހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ                  

188 
 

 www.thinadhoo.gov.mv:ވެްބސައިޓް، info@thinadhoo.gov.mv:އީެމއިލް 6841018ފެކްސް:  6841718ން: ފޯ

 

 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން މޮނިޓަރކުރުން
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓްތައް ނިޔަލަްށ ކުރުމަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ހަރަކާތްތައް ހިންގުަމްށ  2025އިން  2021

މިގޮތުން އަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ  ހާސިލުކުރެވޭ މިންވަރު މޮނިޓަރކުރުމާއި އިވެލުއޭޓްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
ންގުޅޭނެ މިންގަނޑުތަކާިއ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މިޑްޓާމް ިރވިއުއާއި ފައިނަލް ރިވިއު ހެދުމުަގއި ގެ ،ޕްލޭން ހިނގަމުންދާޮގތް ބެލުމާއި

 ޓާގެޓްތައް ހިމެނޭ ފްރޭމް ވޯކް ިތރީގައި އެވަނީއެވެ.
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ބަލާނޭ މިންގަނޑު 
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ޒިންމާވާ 
 /ސެކްޝަން 
 ފަރާތް 

 މޮނިޓަރކުރާ ތާރީޚު 
(ބޭސްލައިން )މިހާރުގެ ހާލަތު   ޓާގެޓްތައް  
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  ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެްނ ފޯރުކޮށްދޭނެ ިއންތިާޒމް ގާިއމުކުުރން  :1 ޕޮލިސީ 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުުރމުގެ ޕްޮރގްާރމް ހިންުގމަްށ  :1.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ސާފު ބޯފެން ރައްކާކުެރޭވ ނިސްބަތް  :1.1ޓާގެޓް  ޖަާމއަތްތަާކއި ުގޅިެގން ޕޮްރގްާރމް ހިންުގން ޖަްމއިއްާޔއި 

 ުކރުން އިތުރު

ގެބިސީ ފެްނވަުރަގިއ ރައްކާެތރިބޯެފން ނެޭގނެ ިއންތިާޒމް  :1.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
 ހަމަެޖއްުސން 

މިސްކިތްތަުކގެ ގޯތިތަާކއި ސަރުާކރުެގ މިހާރަށްވުރެ ރަށުގެ : 1.2.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
މުަވއްަސސާތަުކގެ ގޯތިތަުކަގއި ާޖގަ ޮއތް ނިްސބަތަށް ބަަލއި އެތަންތަުނަގއި 
 ފެންރައްކާުކރާނޭ ޓޭންކްތައް ބަހައްަޓއި ފެން ނެގޭނޭ އިންތިާޒމް ހަމަެޖއްސުން.

ސާފު ބޯފެން ރައްކާކުެރޭވ ނިސްބަތް  :1.2ޓާގެޓް 
 އިތުރުުކރުން 

 
  ނަރުދަމާގެ އަާސސީ ފަސޭަހތައް ަރއްޔިތުންނަށް ޯހދަިއދިނުން  :2 ޕޮލިސީ 

ދާއިމީ ޮގތެްއގައި ަނުރދަާމގެ ަމއްސަލަަތއް ބެލެހެއްޓޭނެ  :2.1.1 ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ނިޒާެމއް ާޤއިމް ކުރުން 

އެކަީށެގންވާ ނަުރދަާމގެ   ގޭެގއަށް ހުރިހާ :2.1ޓާގެޓް 
 ޚިުދމަތް ލިިބގެން ިދއުން 

މިހާރު ާޤއިމުކުެރވިަފިއވާ ނަުރދަމާ ނިާޒމަށް ުގޅާަފއިުނވާ  :2.1.2ކާތް ހަރަ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ގެތައް ދެެނގަތުމަށް ާސރވޭ ކުރުމަށްަފުހ، ފެނަކަ ކޯރޕޮރޭޝަާނއި ުގިޅގެން 

 އެ ގެތަކަށް ކަނެކްޝަން ދިނުން 

ނަރުދަމާ ނިާޒުމގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުުކރުމަށް ަސރުކާާރއެުކ  :2.1.3 ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
މަޝްަވރާކޮށް، ފެނަކަ ކޯރޕޮރޭަޝާނއި އެކު މަސައްކަތްކޮްށގެން އަލުްނ 
ހިއްކާފަިއވާ ސަަރޙަްއދަށް އެކަީށގެންާވ ގޮތަށް ނަުރދަމާ ނިޒާުމގެ ފެްނަވުރ 

 މަތިކުރުން 
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ޑްރެއިނޭޖް ޕައިޕް ެއުޅން :2.2.1 ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

އެންމެ ކުރިން ބޭނުންކުރަމުން އައި  :2.2ޓާގެޓް 
ސެލްފް ޑްރެއިނޭޖް ނަރުދަމާ ނިޒާމް ނެތިގެން 

 ދިއުން
 

ވެކިއުމް ވެހިކަލް އެްއހޯދުން  :2.2.2 ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ްޕރޮްގރާމް ހިްނގުން ރައްޔިތުންނަށް އެެވައރނެސް  :.3.22ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

 ދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  :3 ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް މެުދވެިރެވގެން އާްނމުފަާރތްތަކަށް ސޯލާ  :3.1.1 ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
އުެފްއދުން )ދިގު ސިސްޓަމް ގެތަކުަގއި ާގއިމް ުކރެޭވނެ ފަންޑެއް 

 ތުަގއި ފަިއސާ ަދއްކާގޮތަށް(މުްއދަ

 ތިމާވެއްޓާއި  ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި :3.1ޓާގެޓް 
 ކުރަންފެށިގެން ބޭުނން ތައާރަފްކޮށް ހަކަތަ ރައްޓެހި
 ދިއުން

 

ހޭލުންެތރިކުުރމުެގ ކަރަންޓް ބޭނުން ުކރުމަށް ރައްޔިުތން  :3.1.2ކާތް ހަރަ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ޕްރޮްގރާެމއް ހިްނގުން 

ގޭގައި ސޯލާ ިސސްޓަމް ގާިއމްކުުރމަށް ބޭުނންވާ މަޢުޫލމާުތ  :3.1.3 ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ފޯރުކޮށްދިުނން 

 ސޯލާ  ފަރާތްތަކަށް އާންމު މެދުެވރިކޮށް ކައުންސިލް :3.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ފަހިކުރުން  މަގު އިްނވެސްޓްކުެރވޭނެ  ގަތުމަށް ސިސްޓަމް

 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން :4 ޕޮލިސީ 

ށް މިާހރުކުަރމުންާދ ހޭލުންތެރިުކރުމަ ަރއްޔިުތން ކުންޏާއިމެދު  :4.1.1 ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ވަކިކޮށްެގން ކުނި ގޮނޑަްށ މަަސއްކަތް އިތުރު ކުުރމާއެކު ކުީނގެ ާބވަތްތައް 

 އުކާލުުމގެ ރޫޙު އަށަެގންެނވުން 

 ކުނި ގޮތުގައި ރައްޓެހި ތިމާވެއްޓާއި :4.1ޓާގެޓް 
 ވެގެންދިއުން  ރަަށކަށް ބަލަހަްއޓަމުންދާ ތަރުތީބުކޮށް
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 ަޚރަދު  އަަޅއި، ަބއިތަކަށް އެކި ާބަވތްތައް ކުނީގެ ގޮނޑުަގއި :4.1.2 ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ބަްނދުކޮށް  ާބވަތްަތއް އެ ފެްނވަރަށް އަްތމަތިކުެރވޭ ގޮތެްއަގއި ކުޑަ

 އްޓުާމއެކު، އަންަދިއގެން ކުނި ނަްއތާލުން ހުއްޓުމަކަށް ެގނައުން.ބެލެހެ

 

 ތިާމވެށި  ރަުށގެ ހޯދައި ނަފާ ވިޔަފާރިން ކުނީގެ :4.1.3 ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ރަށަކަށް  ވާޞިލުވެަފއިވާ ހަުރފަތްތަކަކަށް އިުތރު ތަަރއްީޤގެ ހިމާޔަތްކުުރމާއެކު

 ވެެގންިދއުން 

 ގެނަުއން  އެއް ވެހިކަލް އުފުލާ ކުނި :4.1.4 ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ގެ ބާވަތްތައް ަބންދުކޮްށގެން އެތަކެތި މާރކޭޓަށް ެނރެ ކުނީ :4.1.5 ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 އެކަށީެގންވާ އަުގގައި ވިއްުކން 

ކުނީގެ ގޮތުަގއި އެްއކުރެވިަފއިވާ ޕްލާސްޓިކާއި ަދގަނާޑިއ  :4.1.6 ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
އެލުމީިނއަާމއި ލޮިއގެ ާބވަތްތަ ީރ ސައިކްލިްނގ ނުވަތަ އަނުބާރ 
ބޭނުންުކރެވޭނޭ ގޮތަށް ެހދުަމށްޓަކަިއ މިހާތަނަށް ަމޝްަވރާ ކުެރވިަފއިާވ 

ތަކެތިން އިތުރު ނަާފ ހަަދއި، އެ  ފަރާތްތަކާއެކު ރަްސމީ ެއްއބަްސވުންަތއް 
 ހޯދަިއގެން ަރށުގެ ވެށި ިޙމާޔަތް ކުރުމަްށ ކުރެވޭ ަޚރަދުަތއް ހަަމޖެްއސުން 

 މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  :5 ޕޮލިސީ 

 ހަދައި ެބލެހެއްޓުން އެއްަވުރކޮށް މަގުވެލިމަގުތައް  5.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

މަގުތައް ރަނގަޅުފެންވަރަކަށް ހެދުމުން  :5.1ޓާގެޓް 
 މަގުތަކަށް އަލިާވނެގޮަތށް މަުގދިއްަލއި ބެލެހެއްޓުން  5.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  މަގުބޭނުންކުރާ ޢާންމުަނން ފަސޭހަވެގެން ދިޔުން

މަގުތައް ކުނިކަަހއި ަބލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްްވރު  :5.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ދިނުުމގެ ގޮުތން ވަނަ ޯހދުން 
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 މަގުތަކުަގއި ނަްނބޯޑު ހަރުކުރުން. :5.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 ތާރަ މަގުތައް ސާފުުކރާ ސްވީިޕންގ ވެހިކަލެއް ގެނަުއން : 5.1.5ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ފާލާމާއި ފެރީޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެއްޓުން  ،ބަނދަރާއި :6 ޕޮލިސީ 

ތިނަދޫގެ ބަންދަރު ޭބރު ތޮށިލައި ބަނަދުރގައި ައޅާފައި ހުންަނ  6.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 އުޅަނދުތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަުކރުން 

ތިނަދޫގެ ބަނަދރަކީ ރައްިޔތުންނަށް ފަޭސހައިްނ  :6.1ޓާގެޓް 
ދަތުރުވެރިންަނށް ފަސޭހަިއން ބަނަދރަށް ަވދެވޭނޭ ގޮތަްއ  6.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ކުެރވޭނެ ަބނަދރަށްކަށް ެވގެްނިދޔުންބޭނުން 

 އައު ެނރެއް ެހދުން 
ތިނަދޫ ފެރީޓާމިަނލްގައި ދަުތުރވެރިްނނަށް ބޭުނންވާ : 6.2.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ތިނަދޫގެ ފެރީޓާމިނަްލއަކީ ރަށަށްައންނަ އެހެްނ  :6.2ޓާގެޓް  ވަޞީލަތްަތއް ާޤއިމްުކރުން 
ރަށްރަުށގެ ބޭފުުޅންނަށް ފަސޭހަކާާމއެކު ބޭނުންުކރެވޭނެ ފަަދ 

 ޒަމާނީ ޓާމިނަްލއަކަށްެވގެްނދިޔުން:
 : އައު ފެރީ ޓާމިނަލެއް އެޅުން 6.2.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

 ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން  :7 ޕޮލިސީ 

މިހާރު ހުރި ަގބުުރްސތާނަށް ފަސް ައޅަިއގެން ޭބނުން  :7.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ކުރުން.

ރަގަޅު ފެްނވަުރގެ ަގބުުރސްތާނެއް ރަށުަގއި  :7.1ޓާގެޓް 
 ގާިއމްެވގެން ދިޔުން 

  
 މިހާރު ހުރި ަޤބުުރްސތާނުގެ ަވށާފާރު ރޭުނން  :7.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

މޯޗަރީެއއް ަޤބުުރސްާތނުަގއި ޤާިއމްކޮށް އެަތނުގެ  :7.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ސެކިުއރިޓީ ބެލެހެއްޓުން 
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 ޤަބުުރސްތާުނގެ ހިނަާވގެ އަްޕގްރޭޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  :7.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 ޤަބުުރސްތާނު ސާފުޮކށް ބެލެހެއްޓުން  :7.1.5ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން  :8 ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް ބަޖެުޓގަިއ މިސްކިތްތައް މަާރމާތު ކުެރވޭަވރަށް  :8.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ހިެމނުން ފާއިސާ 

ތިނަދޫގެ ހުރިހާ މިސްކިްތތަކަކީ ރައްޔިތުންަނ  :8.1ޓާގެޓް 
 ފަސޭހަކަާމއެކު ބޭނުން ުކރެވޭނެ ަތނަކަްށ ހެދުން 

  
 މިސްކިތްތަކަށް ދާިއީމ މުވަްއޒަފުން ެނގުން  :8.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

މަަސއްކަތް ކުެރވޭނޭ ފަދަ މުވައްޒަުފން ނެުގުމަގއި  :8.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ފަރާތްތައް ެނގުން.

 ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްުޓން :9 ޕޮލިސީ 

ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ޕާރކުތަކާއި  މަގުތައް  :9.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ޒީނަތްތެރިކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ދެފަހަރު ވިނަ ޮނޅައި ކުނިކަހައި 

 ވެލިއަޅައި ބެލެހެއްޓުން 
 
 

ތިނަދޫގެ އިޖުތިމާޢީ : 9.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ސަރަޙައްދުތަކާއި މަގުތައް ސާފުތާހިރު 

 ވެގެންދިއުން 
 

 
 
 
 

އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހުންނަ  :9.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ގަސްތައް ރީތިކޮށް ބެލެހެއްޓުމާެއކު ގަސްތަކަށް ފެންދީ އިތުރު 

 ގަސްތަކާއި މާމެލާމެލި އިންދައި ހައްދައި ބެލެހެއްޓުން 
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މަގުތައް ކުނިކަހައި ސާފުކުރުމަށް އިޖުތިމާޢީ  :9.2.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ސާފުކުރާ ގުރޫޕުން މިހާރު ކުރާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް 

 ހަރުދަނާކޮށް މަސައްކަތްތެރިންގެ ޢަދަދު އިތުރުކުރުން

ތިނަދޫގެ މަގުތަކަކީ  :9.2 ސްޓްރެޓަޖީ
 ސާފުތާހިރު މަގުތަކަކަށް ވެގެންިދއުން

މަގުތައް ކުނިކަހައި ސާފުތާހިރުކޮށް ބޭއްވުމަްށ : 9.2.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ހޯދުމަށްޓަކައި ދަރުމައަށް 
އެމީހެއްގެ ގޯތީގެ މަގު ކުނިކެހުމުގެ ރިވެތި ޘަޤާފަތް 
އަށަގެންނެވުމަށް ރައްޔިތުންަންށ ހިތްވަރުދީ ސްކޫލުތަކުގެ 

މާިއ ވަޠަނީ ރޫޙު އަށަގެންނެވުމުެގ ބެލެނެވެރިން ހޭލުންތެރިކުރު
 ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން

ތާރު އަޅައިގެން ހަދާފައިވާ މަގުތައް : 9.2.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ދުވަހުންދުވަހަށް މޮނީޓަރުކޮށް ަމގުތަކުގައި ހުންނަ މައްސަލަތައް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފާހަގަކޮށް މަގުތައް މަރާމާތުުކރުމަށް ރޯޑް 
ކޯރޕޮރޭޝަނަށް ރިޕޯޓް ކުރާނޭ އިންތިޒާމެއް ރާވައި އެ 
ކުންފުންޏާއެކު ފަހުމް ނާާމއެއް ހަދައިގެން، ގުޅިގެްނ 

 މަސައްކަތްކުރުން
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 މަގު ހެދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން  :10 ޕޮލިސީ 

ލައިޓްތަކަށް ބަދަލުކުުރން.ތިނަދޫގެ މަގުތައް ސޯލަރ  :10.1.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ތިނަދޫގެ މަގުތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް :10.1ޓާގެޓް 
ފަސޭހައިން ބޭނުން ކުރެވޭނެ ތަންކަށް 

 ވެގެންދިޔުން.
 

ހުރިހާމަގެއްގައި އެކަށިންވާވަރަށް އަލިކުރުމަށް  :10.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 މަގުބައްތި ހަރުކުރުން.

 ފެންބޮޑުވާ މަގުތައް މަރާމާތުކުރުން :10.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 ޕާކިންގ ޒޯންތައް ހެދުން  :10.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 ބަދަލުކުރުން.މަގުމަތީގެ ލައިޓް ޕޯސްޓް  :10.1.5ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ކޮންމެ ގެއެއްގެ ކުރިމަތީގައި އޮންނަ މަގު  :10.1.6ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
އެގެއެއްގެ މީހުން އަމިއްަލއަށް ސާފުކުރުމަށް މީހުްނ 

 ހޭލުންތެރިކުރުން 

 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމްޮކށް ބެލެހެއްުޓން  ،އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި :11 ޕޮލިސީ 

ރަށުގެ ސަޤާފަތާއި ބަސް ދިރުވައި  :11.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
އިޖްތިމާޢީ ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި،  :11.1ޓާގެޓް  އާލާކުރުން

 ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ތަންތަން
ރަށުގެ ތާރީޚް ފަތްފުއްތަކުގައި ލިޔެ  :11.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  އިމްކުރެވިގެންދިޔުންޤާ

 ރައްކާކޮށް އަންނަ ޖީލަށް ފޯރުކޮްށދިނުމަށް ހަރަކާތެއް ބޭއްވުން 
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ރަށުފެންވަރުގައި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް  :11.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ހިންގުން 

އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒު ބަލަހައްޓާނެ  :11.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  މުވައްޒަފުން ހޯދުން

 ކުޅިވަރު ކަލަޑަރެއް ތައްޔާރުކުރުން  :11.1.5ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ރަށުގެ ސަޤާފަތާއި ބަސް ދިރުވައި  :11.1.6ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 އާލާކުރުން

 ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއްޓުން ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި  :12 ޕޮލިސީ 

ބާސްކެޓް އަދި ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްޤީކޮށް  :12.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 އެކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުން 

ކުޅިވަރު ކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި  :12.1ޓާގެޓް 
 ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއްޓިެގްނ ދިޔުން

 
  

ޕާކުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓޭނެ  :12.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 މެކޭނިޒަމެއް ޤާއިމް ކުރުން

ޕާކުތައް އަލުން ރީޑިޒައިންކޮށް ޒަމާނީ  :12.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުން 

ކުޅިވަރުކުޅޭ ދަނޑުތައް ދިއްލުމަށް   :12.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކޮށްގެން އެކަން ޝެޑިއުލް ހަދައިގެން 

 ކުރުން
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އަންހެނުންަނށް ހަމަހަމަ އުޞޫލުން ކުޅިވަރު  :12.1.5ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 

ދަނޑުތަކުގައި ފެންސް ޖެހުން އަދި : 12.1.6ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 އެތަންތަން ތަރައްޤީކުރުން ސަރުކާރުގެ އެހީހޯދައިގެން 

ދަނޑުގައި ލައިޓިންސިސްޓަމް މަރާމާތުކޮށް  :12.1.7ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ބެލެހެއްޓުން 

 ތިނަދޫގައި ނޭޗަރ ޕާކެއް ޤާއިމް ކުރުން: 12.1.8ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ކަފެނާގައި އަންޑަރވޯޓަރ ޕާކެއް  :12.1.9ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ތަރައްޤީކުރުން

ސަރުކާރުގެ އެހީ ހޯދައިގެން  :12.1.10ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ކުޅިވަރުބިންތައް ތަރައްޤީކުރުން 

 ވޯޓަރ ޕާކެއް ޤާއިމް ކޮށް ބެލެހެއްޓުން  :12.1.11ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން  :13 ޕޮލިސީ 

 ޙާއްސަ ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރުން :13.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް  :13.1ޓާގެޓް 

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން 
 ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރެއް ތައްޔާރުކުރުން  :13.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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ޖަމްޢިއްޔާތަކުން އިސްނަގައިގެން ކްލަބް  :13.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ބާއްވާމުބާރާތްތަަކށް ފަހި ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން 

އިޖުތިމާއީ ގުޅުންތައް އުފެއްދުމާއި  :13.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 މުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން އެކުވެރިކަން ބަދަހި ކުރު

އެކި އުމުރުފުރާ ތަކަށް ޙާއްސަކޮށް  :13.1.5ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ކުޅިވަރުތައް ބޭއްވުން

: ޒުވާނުން މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން 13.1.6ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ކުރިއަށް ދިޔުމަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން 

އިސްރަށްވެހިން އަދި ޙާއްސަ އެހީއަށް :13.1.7ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
މީހުްނނަށް މިހާރު ހުިރ ޕާރކުތައް ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ބޭނުންވާ 

 ތަރައްޤީކުރުން

މޫދަށް އެރޭ ސަރަޙައްދެއް ތަރައްޤީކޮށް : 13.1.8ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ބެލެހެއްޓުން 

މިޔުޒިއަމް ޕާކްއިން ހިދުމަތްދެވޭ ގޮތް  :13.1.9ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ތަރައްޤީކޮށްބެެލހެއްުޓންހެދުން އަދި 
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 ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުން  :14 ޕޮލިސީ 

މިހާރު މިއުޒިއަމް ޕާކުގައި ހުރި ލައިބްރަރީ  :14.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްުޓން 

ތިނަދޫގައި އާންމުނަށް   :  :14.1ޓާގެޓް 
ފަސޭހައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ ޒަމާީނ ލައިބްރަރީ 

 އެއް ޤާއިމް ވެގެން ދިޔުން
  

ލައިބްރަރީ އަށް ބޭނުންވާ ޮފތްތަށް ހަދިޔާ  :14.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މުޅިރަށަށް ހުޅުވައިގެން ގެންދިޔުން

ލައިބްރަރީއަށް ބޭނުންވާ ފޮްތތައް  :14.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 އެކިފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ހޯދައިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔުން

 އޮންލައިން ލައިބްރަރީއެއް ގާއިމް ކުރުން  :14.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ރިސޯޓްތަކުގެ އެހީގައި  ލައިބްރަރީ އަށް  :14.1.5ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ބޭނުންވާ ސާމާނު ސީ އެސް އާރުގެ ދަށުން ހޯދުން 

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

ގެވެށި އަނިޔާ ގުޅިގެން އެހީއަށް   :15.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 އެދެވޭނެގޮތްތައް އަންގައިދިނުަމްށ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން

ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް  :15.1ޓާގެޓް 
ހުއްޓުވާ،އަނިޔާ ލިބޭފަާރތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ 

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިގެން ދިުޔން  
  

އަނިޔާލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އިންސާފު  :15.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް 

 މްކުރުންރައްކާތެރި މާހައުލެއް ޤާއި

 ޤާނޫންތަކަށް މުުޖތަމަޢު އަހުލުކުުރވުން :15.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ޖެންޑާއާއި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ އާއި  :15.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ގުޅިގެން ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް އާންމުން 

 ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

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

ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާތަނެއް ހެުދން )ޑޭކެއަރ  :16.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ސެންޓަރ( ސަރވޭއެއް ހެދުން

ކުޑަކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ  :16.1ޓާގެޓް 
 އެހީއަށް ޭބނުންވާ މީހުންަނށް މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ

 އެހީތެރިވެދީ އެ މީހުން ަބލަހައްާޓނެ ނިޒާމް ޤާއިމް
 ވެގެން ދިޔުން

  

އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު  :16.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ހޯދައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭޭނ ދާއިރާ ތަކުން އެހީތެރިކަން 

 ފޯރުކުރުން.

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބަލަަހއްޓާ ތަނެއް  :16.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 އުފެއްދުން، އަދި އެފަދަ މީހުންަނށް ކުލަބެއް ގާއިމް ކުރުން

ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުން ވާ މީހުްނނަށް  :16.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ފަސޭހައިން އުޅެވޭނޭ ގޮތަށް ރޭމްޕް ފަދަ ތަކެތި ހެދުން)މޫދަށް 

 ސަރަޙައްދު/ޕާކް/މިސްކިތް/ސަރުކާރުމުވައްސަސާތައް(

 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން :17 ޕޮލިސީ 

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިވާ  :17.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ރަގަނޅު  ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް :17.1ޓާގެޓް  ފަރާތުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުުކރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ބޭއްވުން

 ވިގެން ދިޔުންނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރެކުރެވޭގޮތުގައި 
ޖާމާޢަތްތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ޔުނިޓެއް  :17.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

 ޤާއިމްކުރުން
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ސްކޫލްކުދިންނަށް ކަށުކަމާކެމީގެ  :17.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ކަންތައްތަކުގައި އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ބޭއްވުން

ސަހަރާގައި މީހުން ވަޅުލެވޭގޮތުގެ  :17.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ޗާޓެއްކުރަހައި އަޕްޑޭޓްކުރެވޭނެ ގޮތަށް ހެދުން 

 . އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން :18 ޕޮލިސީ 

އަވަށު އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމުގައި އިސްކޮށް  :18.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ލީޑަރުން އުފެއްދުން

އިޖުތިމާއީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ  :18.1ޓާގެޓް 
 މުޖުތަމަޢެއް އޮތް ރަށްކަށް ވެގެްނދިޔުން

  

 ޘަޤާފީ ކަންތައްތައް އާލާކުރުން :18.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

އަވަށުފެންވަރުގައި ވާދަވެރި މުބާރާތްތައް  :18.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ބޭއްވުން 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  : 18.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ހިންގުން 

 ނޯޓް: މިގޮތައް ހުރިހާ ޕޮލިސީތައް ހިމެނުމަށް 
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 ބެލެހެއްޓޭަތނަކަށް ވެގެންދިޔުން އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާ އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިްނތިޒާމްކޮށް  :19 ޕޮލިސީ 
 

އިންޖީނުލީ އުޅަނދުތަކުގެ ދަފްަތރެއް  :19.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 އެކުލަވާލައި އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި،  :19.1ޓާގެޓް 
އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން 

ގޮތުގެމަިތން އިންތިޒާމްކޮށް ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ 
 ބެލެހެއްޓޭަތނަކަށް ވެގެންދިޔުން 

  

ހަތަރުފުރޮޅުލީ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު  :19.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރީޓީގައި ރަޖިސްޓްރީކުރާއިރު އެވެހިކަލްގެ 
ވެރިފަރާތުން އަމިއްލަ ގޭގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ ގަރާޖުގައި 

 ވެހިކަލް ބެހެޓޭނެޮގތް އޮތުން ލާިޒމްކުރުން.

ބޭރުގައި މަރާމާތުކުރަން ގެންނަ ގަރާޖުތަކުގެ  :19.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ވެހިކަލްބެހެއްޓުމުގައި ލިިމޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލުން

ވެހިކަލްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުންަނށް : 19.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިަލށް ލިބޭނެގޮތް ހެދުމަށް 

 މުވައްސަސާއާއެކު އެމް އޯޔޫއެއް ހެދުން.ފުލުހުންގެ 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  :19.1.5ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ހިންގުން 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާްމކޮށް ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓްތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި  :20 ޕޮލިސީ 
 ބެލެހެއްޓިގެން ދިުއން 
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ހުރިހާ ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ކުރިއަށް  :20.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ގެންދިއުމަށް އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅައި ޢެންމެން 

ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި  :20.1ޓާގެޓް  ހޭލުންތެރިކުރުން 
ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް 

ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓްތަކުގެ ކަންކަން 
ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތން އިންތިޒާމްކޮށް 

 ބެލެހެއްޓިގެން ދިުއން 
 

ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ލޯކަލް މާރުކޭޓް އަޅައި  :20.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ކަނޑައެޅުންހިންގާނެ އުސޫލުތަކެއް 

ފިހާރަ، ހޮޓާ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްތައް  :20.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ސާފުތާހިރުކަމާ އަދި ހިންގާނެ އުސޫލު ބަލަހައްޓާގޮތް 

 ހަރުދަނާކުރުން
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 ތަނަކަށްވެގެންދިޔުންތިނަދޫއަކީ ކުށްމަދު، ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ހިތްފަސޭހަކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނެފަދަ  :21 ޕޮލިސީ 
 

ރަށުތެރޭގައި އަމާންވެއްޓެއް ގާއިމް  :21.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ކުރުމަށްޓަކައި ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލް ކުރުން

ތިނަދޫއަކީ ކުށްމަދު، ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން  :21.1ޓާގެޓް 
ހިތްފަސޭހަކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނެފަދަ 

 ތަނަކަށްވެގެންދިޔުން 
  

ދަރުސް ފަދަ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ  :21.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން އިތުރުކުރުން

ހަރުކަށިފިކުރުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުަމށް  :21.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ފުލުހުންގެ މުވައްސަސާއާއި މަޝްވަރާކުރުން

 އަމާންކަމާއެކު ހިތްހަމަޖެހިގެްނ ދިރިއުޅެވޭނެ ފަދަ ތަނަކަށްވެގެްނދިޔުންތިނަދޫއަކީ އާންމުނަށް  :22 ޕޮލިސީ 

ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  :22.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 އިތުރުކުރުން

ތިނަދޫއަކީ ކުށްމަދު، ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން  :22.1ޓާގެޓް 
ދިރިއުޅެވޭނެފަދަ ހިތްފަސޭހަކަމާއެކު 

 ތަނަކަށްވެގެންދިޔުން 
  

ރަށުގެ އަމަންއަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް  :22.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ފުލުހުންގެ ދައުރު ބޮޑުކޮށް ފުލުުހންގެ މުވައްސަސާ އެކު 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުން

ކުށް މަދުކުރުމަށް އެކި ޕްރޮގްރާމްތައް  :22.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ރަށުފެންވަރުގައި ހިންގުން 

 ގޯތިތަކުގެ ވަށާފާރު ރޭނުން : 22.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 .ތިނަދޫގައި ހިންގާ ޕްރީސްކޫލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ދަރިވަރުންނަށް ފާއިދާހުރި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތް ދެވޭތަނަކަށް ހެދުން :23 ޕޮލިސީ 
 

ކަރިކިއުލަމްގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ  :23.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގައި ތަޢުީލމު ޙާސިލްކުރާ ދަރިވަރުންނަށް 

އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށުން ތަޢުލީމު ޙާޞިލް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު 
 ހޯދައި ދިނުން.

ތިނަދޫގައި ހިންގާ ޕްރީސްކޫލްތަކުން  :23.1ޓާގެޓް 
ދޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ދަރިވަރުްނނަށް ފާއިދާހުރި 

 ވަރުގެ ޚިދުމަތް ދެވޭތަނަކަށް ހެދުން.ރަނގަޅު ފެން
 
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ޕްރީސްކޫލް ތަކުގައި  :23.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދާގޮތް ދުވަހުން ދުވަހަށް މޮނިޓަރ ކޮށް 
 ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.

 ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމު އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިެވގެން ދިއުން :24 ޕޮލިސީ 

ބޮޑެތިމީހުންަނށް އިނގިރޭސި އަދި ޤުރުއާން  :24.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 އުގަންނައިގޭ ކްލާސްތައް ހިލޭ ިހންގައިދިނުން 

ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމު އަދި  :24.1ޓާގެޓް 
 ފަންނީ ފެންވަރު މަތިވެގެން ދިުއން

  
ފަންނީ މަސައްކަތް ދަސްކޮއްދޭ ކޯސްތައް  :24.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 ހިންގާނޭ ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމްކުރުން

އަވެއަރނެސް ސެޝަންތައް ހިންގައި  :24.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 މުޖްތަމައު ހޭލުންތެރިކުރުވުން.
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 ވެގެންދިޔުން.ތިނަދޫގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަކީ ހުނަރުވެރި ބަޔަކަށް  :25 ޕޮލިސީ 

ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ސްކިލް  :25.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.)ފަތަްނދަސްކޮށްދިނުން، 

ކައްކަން ދަސްކޮށްދިނުން، ފަސްްޓ އެއިޑް ، 
ސަވައިވަލްސްކިލްސް، އިމަރޖެންސީ ރެސްޕޮންސް،ފަޔަރ އެންޑް 

 ބޭސިކްޓްރެޑިޝަނަލް ސްކިލްސް(.ސޭފްޓީ، 
ތިނަދޫގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަކީ  :25.1ޓާގެޓް 

 ހުނަރުވެރި ބަޔަކަށް ވެގެންދިޔުން.
 
 ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. :25.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ވަޒީފާތަކުގެ ފުރުސަތު ފަހިކުރުމުގެ  :25.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ހަރަކާތެއް ރޭވުން

 ގުފަހިވެގެން ދިޔުންގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑްފަދަ ޔުނިފޯމްބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، ލީޑާރޝިޕް ދަސްކުރުމަށް މަ :26 ޕޮލިސީ 

ރަށުގައި ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކުގައި ކުދިން  :26.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑްފަދަ  :26.1ޓާގެޓް  ބައިވެރި ކުރުވުން

މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި  ޔުނިފޯމްބޮޑީސް
ކުރުމަށް އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، ލީޑާރޝިޕް ދަސް

 މަގުފަހިވެގެން ދިޔުން 
  

 ލީޑަރޝިޕް ތަމްރީން :26.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

އެންޖީއޯ ތަކާއި ގުޅިގެން ކުދިން ތަމްރީން  :26.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ކުރުވުން
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ސްކޫލްތަކާއެކު އެސޯސިއޭޝަންތައް ގުޅިގެން  :26.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ހަރަކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން

ދިން : 26.1.5ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  އި ކު ގަ އް ކެ ތަ ލް ކޫ ހާ ސް ރި ހު
މް ބޮޑީސް  ފޯ ނީ ށް ޔު ކޮ އް ށް އެ އަ ރި އް ކު ތަ ތް ކާ ރަ ހަ

ން ޔު ދި  ގެން
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 ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން ދަރިވަރުންނަށް ދަސްވެ ޤާބިލް ބަޔަކަށް ވުމަށް މަގު ފަހިވެގެން ދިޔުން  :27 ޕޮލިސީ 

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  :27.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކް  :27.1ޓާގެޓް 
އެޑިއުކޭޝަން ދަރިވަރުންނަށް ދަސްވެ ޤާބިލް ބަޔަކަށް 

 ވުމަށް މަގު ފަހިވެގެން ދިޔުން 
  

ސްކޫލްކުދިން މުޖްތަމައުގެ މަސައްކަތްތަކަށް  :27.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ލޯބި ޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

ދީނީ ކަންކަމުގައި ލޯބިޖެއްސުމަށް  :27.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 މަސައްކަތް ކުރުން

ދަރިވަރުންނަށް ޕޮލިޓިކަލް އެޑިޔުކޭޝަން  :27.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ދަސްކޮށްދިނުން 

: ލީޑަރޝިޕް ސްކިލް ޑިވެލްޕްމެންޓް 27.1.5ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ޕްރޮގްރާމް ހިންގައި ދަރިވަރުންނަށް ލީޑަރޝިޕް 

 އުގަންނައިދިނުން.

 އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ)ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއަރ( އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މަގު ފަހިވެގެން ދިޔުން  :28 ޕޮލިސީ 

 އާންމުސިއްހަތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯުރކޮށްދިނުން  :28.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ޞިއްޙީ ފަރުވާ)ޕްރައިމަރީ އަސާސީ  :28.1ޓާގެޓް 
ކަމާއި ގުޅޭ ހެލްތުކެއަރ( އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރި

 މަށް މަގު ފަހިވެގެން ދިޔުންއަސާސީ ޚިދުމަތް ދިނު
  

 އަވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން :28.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

އާންމުޤަވާއިދުތަކެއް ހަދައި އެޤަވާއިދުތައް  :28.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 އާންމުކުރުން
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 ބިލްބޯޑްތައް ެބހެއްޓުން  :28.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ޙާލަތް ރަނގަޅުވެގެން ދިޔުން :29 ޕޮލިސީ 

ދީނީގޮތުންާނއި ސިއްޙީގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން  :29.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓފާޅީގެ ސަބަބުން  :29.1ޓާގެޓް  އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ޙާލަތް ރަނގަޅުވެގެން 
 ދިޔުން

  
ތަރައްޤީއާ ނާތަހުޒީބު ފެޝަންތައް ދޫކޮށް :  29.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 އެއްވަރަށް ތަހުޒީބު ފެޝަންތަަކްށ ސިކުނޑި ހުޅުވާލުން
 

 ދުންފަތާއި އެނާޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީކާނާ ބޭނުްނކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުވެެގން ދިޔުން :30 ޕޮލިސީ 

ދުންފަތާއި އެނާޖީ ޑްރިންކްސް އަދި  :30.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތައް ހިންގާ ވިޔަފާރި ތައްޔާރީކާނާ ފަދަ 

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާ ޓެކްސް ނެގޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
 

ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓފާޅީގެ ސަބަބުން  :30.1ޓާގެޓް 
ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ޙާލަތް ރަނގަޅުވެގެން 

 ދިޔުން
  

ލައިފްސްޓައިލް ހެބިޓް އެނާޖީ މުޖްތަމައުގެ : 30.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ޑްރިންކްސް އަދި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްޓުމާއި 

 ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމައަކަށް އަވެއަރ ކުރުން.

ރަގަޅު ކާނާ އަދި ސިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން : 30.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ގާއިމްކުރުން.

ފަސޭހަކަމާއެކު ހަށިގަނޑަށް ފާއިދާހުރި ކާނާ : 30.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 މުޖްތަމައުއިން ލިބޭ އިންތިޒާމް ަހމަޖެއްސުން



2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން    ކައުންސިލްގެ އިދާރާހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ                  

211 
 

 www.thinadhoo.gov.mv:ވެްބސައިޓް، info@thinadhoo.gov.mv:އީެމއިލް 6841018ފެކްސް:  6841718ން: ފޯ

 

ބޭކަރީތައް ގިނަކޮށް ލުއި ކާނާ ހެލްތީފުޑްސް  :30.1.5ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 އަށް ބަދަލުކުރުން 

ބަލިން މުޖުތަމަޢު  19-ކޮވިޑް  :30.1.6ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ރައްކާތެރިކުރުން 
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 ތިނަދޫ އަކީ ބަލިތަކުރައްކާތެރި ވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ނަމޫނާ ރަށަކަށްވުން  :31 ޕޮލިސީ 

 މަގުމަތީގައި ޑަސްޕިން ތައް ބެހެއްޓުން :31.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ބަލިތަކުރައްކާތެރި ތިނަދޫ އަކީ  :31.1ޓާގެޓް 
 ވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ނަމޫނާ ރަށަކަށްވުން 

  

ރަށުތެރެ ސާފު ކުރުމުގެ ޕޮރްގްރާމް ތައް : 31.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ހިންގުން 

ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެވެއަރނެސް : 31.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ޕޮރގްރާމް ތައް ހިންގުން

ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަ ގޯތި އަދި ތަންތަން : 31.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ޖޫރިމަނާކޮށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅުން

ގަވާއިދުން ރަށުތެރޭގައި މަދިރި، ހުވަނި،  :31.1.5ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ފިނިހަކަ އަދި ތައްމަކުނު ނައްތަިއލުމަށް ބޭސް ޖެހުން 

ކައުންސިލަށް ހެލްތް ކޮމެޓީ އެއް ތަޢާރަފް : 31.1.6ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ކޮށް ރަށުތެރޭގައި ހުންނަ އާންމު ސިއްޙީ ހާލަތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ހޯދައި މޮނިޓަރ ކުރުން.
 މުޖުތަމައު މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދުރުވެގެން ދިއުން :32 ޕޮލިސީ 

ޕްރޮގްރާމްތައް ބާއްވައިގެން އެކިކަހަލަ  :32.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
އަދި ތަފާތު ލެކްޗަރުންނާއި އެއްކޮށް ސައިކޮލޮޖިކަލް 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ބާއްވާ ގައިޑެންސް ދިނުން 
މުޖުތަމައު މަސްތުވާތަކެއްޗާއި  :32.1ޓާގެޓް 

 ދުރުވެގެން ދިއުން
 ފޯރުކޮށްދިނުން ދީނީ ހޭލުންެތރިކަން : 32.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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 ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުކުޅުމުގެ ރޫހު އާލާކޮށް ކުޅިވަރަށް ލޯބިޖެހިގެން ދިޔުން  :33 ޕޮލިސީ 

ސްކޫތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރި މުބާރާތް  :33.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ބޭއްވުން 

ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުކުޅުމުގެ  :33.1ޓާގެޓް 
 އާލާކޮށް ކުޅިވަރަށް ލޯބިޖެިހގެން ދިޔުންރޫހު 

  

 ފުޓްބޯޅަލީގެއް ފެއްޓުން : 33.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

އަންހެންކުދިންނާއި ފިރިހެން ކުދިްނނަްށ : 33.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ކުޅިވަރުޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން

 ކޮމެޓީ އެއް އުފެއްދުންކުޅިވަރާ ބެހޭ : 33.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރ އެއް ހެދުން :33.1.5ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުްނ : 33.1.6ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ސީއެސްއާރް ދަށުން ކައުންސިލަށް ލިބެން ޖެހޭ ފާއިސާ ހޯދުން 

ރަށު ލެވެލްގައި ކުޅުންތެރިންގެ ރޭންކް : 33.1.7ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ކަނޑައެޅައި ޝަރަފުވެރި ހަދާނީ ފިލާ ދިނުން 

 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަކީ މީހުން ބަލައިގަންނަ ދާިއރާއަށްވެގެންދިޔުން :34 ޕޮލިސީ 

 މަސްވެރިންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން  :34.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަކީ މީހުން  :34.1ޓާގެޓް 

 ބަލައިގަންނަ ދާއިރާއަށްވެގެްނދިޔުން
މަސްވެރިންނަށް ޙާއްސަ އެޕްލިކޭޝަނެއް  :34.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

 ތަޢާރަފްކުރުން 
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މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ލިބޭފަދަ : 34.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރުވާ އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާންހިންގުން 

ޒުވާނުންނަށް އަވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގައި : 34.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުން ތަމްރީންކޮށް އެކަމަށް ޝައުޤު 

 އެފެއްދުން 

މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށް ވަނަ  :34.1.5ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ދިނުން 
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 ތިނަދޫ އަކީ ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ ކާނާ ހައްދާ ރައްޔިތުްނނަށް އަމިއްލަ ބިމުގައި ހައްދާ ަތރުކާރީ އާއި މޭވާ އިތުރުވެގެން ދިޔުން :35 ޕޮލިސީ 

ވަސީލަތްތައް ހެޔޮ އަގެއްގައި ރަށުންލިބޭގޮތް : 35.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ހެދުން.

ތިނަދޫ އަކީ ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ ކާނާ  :35.1ޓާގެޓް 
ހައްދާ ރައްޔިތުންނަށް އަމިއްލަ ިބމުގައި ހައްދާ 

 ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ އިތުރުވެގެން ދިޔުން
  

މަޢުލޫމާތާއި  ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ފުރިހަމަ : 35.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ތަމްރީން އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ފޯުރކޮށްދިނުން 

ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންތަކަށް : 35.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ފެނާއި ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން 

ފަޅުރަށްތަކުގައި ކުޑަ އަގެއްގައި : 35.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ދަނޑުވެރިކަން ކުރެވޭނޭ ފަދަގޮތްތައް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ރަށުކައުންސިލް/ އަތޮޅު ކައުންސިލް/ : 35.1.5ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ައތޮޅު ތެރެއިން  ގެނެވޭ ތަރުކާރީ 

އިންތިޒާމް ދަނޑުވެރިންނަށް މޭވާ ފަދަ ތަކެތި މާކެޓް ކުރެވޭނެ 
 ފަހިކޮށްދިނުން.

 ދަނޑުވެރިންގެ ދަފްތަރެއް ޤާއިމުކުރުން: 35.1.6ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 ތިނަދޫއަކީ ވަކި ބްރޭންޑެއްގެ ގޮތުގައި މާކެޓްވެގެންދިޔުން :36 ޕޮލިސީ 

އެމް.އެން.ޔޫ އާއި ގުޅިގެން ޓޫރިޒަމް : 36.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ތިނަދޫއަކީ ވަކި ބްރޭންޑެއްގެ  :36.1ޓާގެޓް  ދާއިރާގެ ކިޔެވުން ފަހިކޮއްދިނުން

 ގޮތުގައި މާކެޓްވެގެންދިޔުން 
ރިސޯޓްތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓްއާއި ގުޅިގެން : 36.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ޒުވާނުންނަށް ފަހި ފުރުސަތުތައް ފޯރުކޮއްދީ/ އަމަލީގޮތުން 
 ބައިވެރި ކުރުވުން.



2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން    ކައުންސިލްގެ އިދާރާހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ                  

216 
 

 www.thinadhoo.gov.mv:ވެްބސައިޓް، info@thinadhoo.gov.mv:އީެމއިލް 6841018ފެކްސް:  6841718ން: ފޯ

 

އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ސަރުކާރާއި  :36.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން

ތިނަދޫ ވަކި ބްރޭންޑެއްގެ ގޮތުގައި : 36.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 އިޝްތިހާރު ކުރުން

 ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ދެމެހެއްޓުން : 36.1.5ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 ސްވެނިއަރ ޝޮޕްތައް ގާއިމް ކުރުން.: 36.1.6ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ޓިކެޓްތަކުގެ އަގު ކުޑަކުރުމަށް ސަރުކާރާއި : 36.1.7ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން

މޫދު ކުޅީވަރަށް ސަރަޙައްދެއް ކަނޑައެޅައި : 36.1.8ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ބެލެހެއްުޓން ތަރައްޤީކޮށް 

 ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް ހަދައި އިޝްތިހާރު ކުރުން.: 36.1.9ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ކަނޑުއަޑިގެ ޕާކެއް ގާއިމް : 36.1.10ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ކުރުން)ޑައިވްރެކް(
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 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރައިގެން ދިޔުން :37 ޕޮލިސީ 

އިންވެސްޓް ކުރާނޭ ފަރާތްތައް ހޯދައި : 37.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ފަންޑު ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް 

 ހަމަޖައްސައިދިނުން

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް  :37.1ޓާގެޓް 
 ކުރިއަރައިގެން ދިޔުން

  

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޮނލެޖް އަދި ވިޔަފާރި : 37.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ފަންޑް މެނޭޖް ކުރާނޭ ގޮތްތަކުގެ ކުރު ތަމްރީން ޕޮރްގްރާމްތައް 

 ހިންގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުން

ވިޔަފާރި މައުރަޒުތައް ބާއްވައި  :37.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން 

ބިޒްނަސް ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތްތައް : 37.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ޤާއިމްކޮށް ދާއިމީގޮތެއްގައި ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން 

ފަސޭހަކަމާއެކު ވެވޭނޭ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް : 37.1.5ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 އިންތިޒާމް ޤާއިމްކޮށް ދިނުން.ވިަޔފާރި ހަބެއް ބިލްޑްވުން.

ކައުންސިލުން އިމާރާތްކޮށް އަދި ކުދިމެދު : 37.1.6ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ފަރާތްތަކަށް ުކއްޔަށް ދޫކުރުން.

ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވިޔަފާރި ކުރުމަށް : 37.1.7ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ބޭނުންވާ ބިްޒނަސް ކޮންސަލްޓަްނޓުން އުފެއްދުމާއި ޤާއިމް 

 ކުރުން.

ވިޔަފާރިކުރާނޭ އިމާރާތް / ބިން  :37.1.8ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި ބިޑިން އުޞޫލުން ލިބޭނެޮގތް 

 ހަމަޖެއްސުން.  
 . އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން :38 ޕޮލިސީ 
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އެއަރޕޯރޓްއާއި ތިނަދޫއާއި ދެމެދު ފެރީ : 38.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ދެމެހެއްޓުން ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށް ނިޒާމް 

އިތުބާރު ކުރެވޭ ދަތުރުފަތުރުގެ  :38.1ޓާގެޓް 
 ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެގެން ދިއުން

  

ދަތުރުވެރިންނަށް އަސާސީ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ : 38.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 އިންތިޒާމް ކުރުން

މިހާރު ހުރި ފެރީޓަރމިނަލްގައި  :38.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ދަތުރުވެރިންނަށް ޭބނުންވާ ވަސީަލތްތައް ގާއިމްކޮށް ބެލެހެއްުޓން 

ބެންކާ ހޮސްޕިޓަލް ފަދަ ތަންަތނުން ޚިދުމަތް : 38.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ހޯއްދެވުމަށް އަންނަ އެހެން ރަްށރަށުގެ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން 

 ޚިދުމަތްހޯދޭނެ އިންތިޒާމެއް ޤާއިްމކުރުން  

ބަސްދަތުރު ތަޢާރަފްކޮށް : 38.1.5ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ކުރިއަށްެގންދިޔުންދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި 
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 ތިނަދޫ އަކީ ޘަޤާފީއަށް ލޯބިކުރާ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ވެގެން ދިޔުން :39 ޕޮލިސީ 

ޘަޤާފީގޮތުން ފާހަނގަ ކުރާ ދުވަސްތައް : 39.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ޖަމާއަތްތަކާއި ރަށުގައި ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ޖަމިއްޔާ 

ތިނަދޫ އަކީ ޘަޤާފީއަށް ލޯބިކުރާ  :39.1ޓާގެޓް  ޒުވާނުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަނގަ ކުރުން 
ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ވެގެން 

 ދިޔުން
  

ސްކޫލްތަކުގައި ޘަޤާފަތާއި ބެހޭ މަޢްލޫަމތުދޭ : 39.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ސެޝަންތައް ބޭއްވުން 

ޘަޤާފީ މަޢުރަޒުބޭއްވުމާއި އަދި އެހެނިހެން  :39.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ކަންކަމަށް ހަރަދު ކުރާނެ ފައިސާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނުން 

 ތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓިގެން ދިޔުން  :40 ޕޮލިސީ 

ކޮށް : 40.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ފް ގެ ގޯތި ސާ ކިތު ކުރުމިސް ހު
ން ހު ޑު ޖަހާ ފެންސް ޖެ ން ބޯ  ނަ

ތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ ތަރިކަ  :40.1ޓާގެޓް 
 ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓިގެން ދިޔުން

  

ހި : 40.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  އްޓެ އި ރަ އްޓާ ވެ މާ އި ތި ގަ ށީ ކޮ ކުނި
މް ކުރުންކުނި  އި އް ޤާ މެ ޒާ ވޭނެ ނި ލެ ތާ އް  ނަ

ޅި  :40.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ކޮށް ކު ފު އްދު ސާ ޙަ ރަ ޅި ސަ ކު
ޖެއްސުން މަ އް ހަ ހެ ޓާނެ މީ އް ހަ ލަ  ބަ

ޓާނެ : 40.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  އް ހަ ލަ ކޮށް ބަ ފު ކަފެނާ ސާ
ކުރުން މް އި އް ޤާ މެ ޒާ  ނި

ލުން: 40.1.5ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ވާ ޅު ނަށް ހު ވެރިން ރު މް ފަތު ޒި އު  މި

އް : 40.1.6ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ތަ ކަ ރި ވާ ތަ ން މަށް ބޭނު އަ ޒި އު މި
ޓުން އް ހެ ލެ ކު ބެ އެ މާ ކަ ރި ކާތެ އް ކެތި ރަ ތަ  ހޯދާ އެ
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ތިނަދޫ ތާރީޚާއި ބަސް ފެންނާނެގޮތަށް : 40.1.7ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
މިއުޒިއަމްގައި ބެހެއްޓުމާިއ ލައިބަރަރީއިން ލިބޭނެގޮަތށް ތިނަދޫ 

 ބެހެއްޓުން 

ޕާކުތަކާއި ކައުންސިލްގެ ބިންބިމުގައި : 40.1.8ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ހައްދާފައިހުން ގަސްތަކުގެ ނަން އެނގޭނެގޮތަށް ބޯޑުބެހެއްޓުން 

 

 ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ވެގެންދިޔުންތިނަދޫއަކީ ދިވެހި ބަހަށް އަހުލުވެރި  :41 ޕޮލިސީ 

މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައި ރިވެތި ދިވެހި ބަސް : 41.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ބޭނުން ކުރުމަށް ބާރު އެޅުން 

ތިނަދޫއަކީ ދިވެހި ބަހަށް އަހުލުވެރި  :41.1ޓާގެޓް 
 ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ވެގެންދިޔުން

  

ދިވެހިބަހަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް : 41.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ހިންގުން 

ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުންނަށް  :41.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ދިވެހިބަހުގެ ތަމްރީން ދިުނން 

އުގަންނައި ދިނުމުގެ މަރުޙަލާގައި އާއި : 41.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
މުހިންމުކަން ވިސްނަިއދީ ދިވެހި ގަޑީގައި އެހެނިހެން ދިވެބަހުގެ 

 ބަސްތައް ބޭނުން ނުކުރުން 

 ބަހުރުވައިގެ މުހިއްމުކަން އަންގައި ދިނުން : 41.1.5ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުން :42 ޕޮލިސީ 

ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ތަކާއި ގުޅިގެން : 42.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ހޭޅިފަށުގައި ގަސް އާލާވެގެން ދިއުން  :42.1ޓާގެޓް  ހޭޅިފަށުގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 
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ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމުގެ ކުރިން އީ.ޕީ.އޭ : 42.2.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް ރިޕޯރޓް ކައުންސިލަށް 
 އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުން 

ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓަކީ އީ.އައި.އޭ  :42.2ޓާގެޓް 
 ގުޅިގެން ހިންގޭ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވެގެންދިއުން 

ރަށުގެ ހުޅަނގު އުތުރުފަރާތުން ގިރެމުންދާ  :42.3.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ސަރަޙައްދުގައި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުން

ގޮނޑުދޮށުން ވެލިނެގުން މަދުވެގެން  :42.3ޓާގެޓް 
 ދިއުން

 

 މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ުކރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން :43 ޕޮލިސީ 

އްދުން  : 43.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ހެ އި ގަސް މާ ދު އިން ގަސް
ގުން ން މް ހި ރާ ގް ރޮ ކި ޕް މަށް އެ ރު ކު  ގިނަ

ކާއި  :43.1 ޓާގެޓް  ތަ ލި ދަ ނަ ބަ މަށް އަން މޫސު
ވަރު  ގެން އަސަރު ކުރާ މިން ޅި ގު

ށް ހެދުން ކަ ވާ ތަނަ އި ފަ ވެ ޑަ  ކު
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ނެ ފަދަ : 43.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ހެޓޭ ފެ އި ފަސް ހި ގަ ށު ފަ ޅި ހޭ
ން އް އިންދު  ގަސްތަ

މޫސުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރު  :43.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުްނ           

އް : 43.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ތަ ތް ރާ މާ ތަށް ޢި ގޮ ޅޭ ގު މާ މޫސު
ކުރުން މާ ރު  ފަ

ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި ބޭރު ތޮށިުލން : 43.1.5ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ތިމާވެށިން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް : .643.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ހަކަތަ ބޭުނން ކުރުމަށް ބާރުއަޅައި 

 ހޭލުންތެރިކުރުން 
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 ކާރިޘާތަކަށް ތައްޔާރުވުން :44 ޕޮލިސީ 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުވައްސަސާތައް : 44.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ގުޅިގެން ޑިޒާސްޓަރ ރެސްޕޮންސް ޕްލޭން މުރާޖާޢުކުރުން  

 

ޑިޒާސްޓަރ ރެސްޕޮންސް ޕްލޭނެއް  :44.1ޓާގެޓް 
 އެކުލަވާލެވިގެން ދިއުން 

 
  

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުވައްސަސާތައް : 44.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ރެސްޕޮންސް ޑްރިލްތައް ބޭއްވުންގުޅިގެން ޑިޒާސްޓަރ 

ޑިޒާސްޓަރ ރެސްޕޮންސް ޑްރިލް ކޮންމެ  :44.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
            އަހަރަކު އެއްފަރު ހިންގުން

މޯލްޑިވްސް ރެޑްކްރެސެންޓް އެކްޓިވް : 44.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ކުރުމަށް ބާރުއެޅުން

ރައްޔިތުންނަށް ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް : 44.1.5ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ފަހަރު ބޭއްވުން  04އަހަރަކު

ގޭބިސީތަކުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު : 44.1.6ހަރަކާތް    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ކައުންސިލްގައި އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

ސުނާމީ، ވައިރަސް، ފެންބޮޑުވުން އަދި : 44.1.7ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކަށް  ޕްލޭ އެކުލަވާލުން 

އެކުލަވާލައި ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރެއް : 44.1.8ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 
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އިންޝުރެންސްއަށް ރައްޔިތުން އަހުލުވެރި : 44.1.9ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ކުރުވުން

 ހައިޑްރާންޓް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުން : 44.1.10ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 ރުއްގަސްރައްކާތެރިކުރުން ރަށުގެހޭޅިފަށާއި،  :45 ޕޮލިސީ 

ބަންޑާރަ ރުއްގަސް އާންމު ފަރާތަކަށް : 45.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ވަކިކުރަން އެނގޭނޭހެން ފާހަނަގ ޖެހުން އަދި ކައުންސިލުން އެ 
ގަސްތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އުޞޫލެއްގާއިމްކޮށް ހަރުދަނާކޮށް 

ރަށުގެހޭޅިފަށާއި،  :45.1ޓާގެޓް  ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއްޤާއިމް ކުރުން
 ރުއްގަސްރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓިގެން ދިޔުން

ގޮނޑުދޮށުގައި ޑަސްބިން ތައް ބެހެއްޓުމާއި : 45.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
 ވެލި ނެގުން މަނާކުރުން 

މިހާރު ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ  :45.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ޤާނޫނާއި ކަނޑައެޅިފައި ހުރި އަދަބުތަށްިދނުން އަދި އެކަން 

 ތަންފީޒު ކުރުން 
 ރަށުގެވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން  :46 ޕޮލިސީ 

ރަށުގެ ވަށައިގެންވައި މުރަކަތަކާއި ކަޑުގެ  :46.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްުޓން

ރަށުގެވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި  :46.1ޓާގެޓް 
ކަނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓިގެން 

 ދިޔުން
  

މޫދަށް ކުނި އަޅާ މީހުން ހުއްޓުވާ އެކަމަށް : 46.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

 ކުނި ކޮށީގެ ކުނި ކަނޑަށް އެޅުނަ ނުދިނުން  :46.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކާއި ޖަމިއްޔާ ތަކުގެ  :46.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
އެހީގައި މުރަކަ ދިރުވާ އާލާ ކުރުމުގެ ޕްލޭން ހަދައި 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވުން ތިނަދޫގެ ފަޅުން އެކަމަށް ޖާގައެއް ދިނުން
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ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން  :46.1.5ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

ކަނޑުގެ ދިރުން އާލާ ކުރާ މީހުންނަށް މާލީ  :46.1.6ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ނުވަތަ އެނޫންގޮތަަކށް ދެވެން ުހރި އެއްބާރުލުންދީ އެފަރާތްތަކަށް 

 ހިތްވަރުދިނުން 

ހާހަލަށާއި ފަރުގިރި ތަކަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް  :46.1.7ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ނަގިލިލާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު ެއޅުން. 
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 ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުން :47 ޕޮލިސީ 

ކަނޑުގައާއި ފަރުގެ ދިރުންތައް ހިމާޔަތްކޮށް  :47.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ބަޔާންކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރި  :47.1ޓާގެޓް 

 ވެގެން ދިއުން
  

ސޫފާސޫފި ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ދޫނި : 47.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ހިފައި ގެންގުޅޭ ފަރާތްތައް ހުއްުޓވައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުއެޅުން 

ކޮންމެހެން ކަނޑާލަންޖެހޭ ގަސްތައް  :47.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ފިޔަވައި އެހެން ގަހެއް ނުކެޑުން އަދި ކެޑޭ ގަސްތަކުގެ 

 ބަދަލުގައި އިތުރު ގަސްތައް އިންދުން
 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން :48 ޕޮލިސީ 

ރުކުމަޑި/ ހުވަނި ދަނޑުތަކަށް ގެއްލުންދޭ  :48.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިގެން  :48.1ޓާގެޓް 
 ދިއުން

  

 ދަނޑުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްުޓން : 48.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ  :48.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށް އެކަން ދެމެހެއްޓުން 

މަހަކު އެއްފަހަރު މަދިރި ކޮންޓްރޯލް : 48.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ކުރުމަށް ބޭސް ޖެހުން
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 އަންހެނުންނާ މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްާތލުން  :49 ޕޮލިސީ 

އަންހެނުން ވަޒީފާ މާހައުލަށް  :49.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 އަހުލުވެރިކުރުމަށް ތަފާތު ތަމްރީްނ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

އަންހެނުންނަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ  :49.1ޓާގެޓް 
 މިންވަރު އިތުރުވެގެން ދިއުން 

ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރާއި :  49.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
ގުޅިގެން އަންހެނުންަނށް އިޤްިތޞާދީ މަސައްކަތްތައް 

 ކުރާނެގޮތުގެ ތަމްރީން ދިނުން 

  ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަންެހނުންާނއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަަކން ހޯދައިދިނުން :50 ޕޮލިސީ 

ސިޔާސީގޮތުންނާއި އިޤްތިސާދީގޮތުން  :50.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
އަންހެނުންަނށް ހުރި ފުރުސަތުތަްއ އަންގައި ދިނުމާއި އެކު އެ 

މުޖުތަމަޢުގެ ކަންކަމުގައި އަންހެނުން  :50.1ޓާގެޓް  ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފުަމށް ބާރުއެޅުން 
 ބައިވެރިވުން 

ކެރުންތެރިކަން އަންހެނުންގެ :  50.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
 އިތުރުކުރުމަށް ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން

ކައުންސިލުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި : 50.2.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ ބައިވެރިުވން އިތުރުކުރުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  :50.2ޓާގެޓް 
އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީއާއިއެކީ ކޮންމެ މަހަކު : 50.2.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ބާރުވެރިވެގެން ދިއުންމަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

 އެއްފަހަރު ކައުންސިލުން ބައްދަްލވުން ބޭއްވުން 
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން  :51 ޕޮލިސީ 

 ކަންކުރަންވީގޮތް ބަޔާންކޮށް އާންމު ކުރުން :51.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 )ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލު(

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން  :51.1ޓާގެޓް 
 ހަރުދަނާވެގެން ދިޔުން 

  

 އެސް.އޯ.ޕީ ތައްޔާރުކޮށް ތަންފީޒުކުރުން:  51.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

މަސައްކަތްތައް އެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ : 51.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ސެކްޝަންތަކާ ޙަވާލުކުރުން

 އެދެވޭގޮތެއްގެ ތަމްރީން ފޯރުކޮށދިނުން : 51.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

މުވައްޒަފަށް އިރުޝާދު ދޭނެ ފަރާތެއް : 51.1.5ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެފައި އޮތުން

އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ހަމަހަމަ އުޞޫލުން : 51.1.6ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 މުވައްޒަފުންނާމެދު ޢަމަލުކުރުން)ެއޗް އާރ(

މަސައްކަތްކުރާ ހިތްވާފަދަ މާހައުލެއް : 51.1.7ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ޤާއިމުކުރުން

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަނޑައެޅި ޒިންމާ ތަކާއި : 51.1.8ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ބަޔާންވެފައިވާގޮތަށް މުވައްޒަފުން ޒިންމާކުރުވުން
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ޚިދުމަތްތައް އަވަހަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ : 51.1.9ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން

ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ : 51.1.10ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ޚިދުމަތްތައް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން 

: ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް 51.1.11ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އޮފީސް ޢިމާރާތް : 51.1.12ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 އެޅުން

 ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން އަލަށް އުފަންވާ  :52 ޕޮލިސީ 

ހޮސްޕިޓަލް އަދި ސިއްޙީ މަރުކަޒުން  :52.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
އުފަންވާ ކުދިންގެ އަދި މަރުވާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު 

 އޮންލައިންކޮށް އަޕްލޯޑް ކޮށް ބެެލހެއްޓުން 
 

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި  :52.1ޓާގެޓް 
މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓޭ އިދާރާއަކަށް 

 ވެގެން ދިޔުން
ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީ ސިސްޓަމްގައި :  52.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

 ބެލެހެއްޓުން 
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 އިތުރުކުރުން އާބާދީ މީހުންގެ ބެލެހެއްޓުމާއި ނަގައި ތަފާސްހިސާބު  ރަށުގެ :53 ޕޮލިސީ 

އެކިކަހަލަ ދާއިރާތަކުގެ ފަންނީ މީހުން  :53.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 އިތުރުކުރުން

ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި  :53.1ޓާގެޓް 
 ބެލެހެއްޓުމުގެ އިްނތިޒާމް ހަމަޖެހިގެން ދިޔުން

  

ރަށުގައިހުރި ވެހިކަލްތަކުގެ ތަފްސީލު :  53.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ބެލެހެއްޓުން 

ގޯތި ތަކަށް އަންނަ ބަދުލުތަކުގެ ތަފްސީލު : 53.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ބެލެހެއްޓުން 

ދިމާވާ ބޮޑެތި ހާދިސާ ތަކުގައި : 53.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ކައުންސިލަށް އެހީތެރިވާނެ ފަރާްތތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން 

ރަށުންބޭރުމީހުންގެ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ : 53.1.5ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން 

ތަޢުލީމީ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް : 53.1.6ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 މަސައްކަތްކުރުން

އެކިއެކި  މުވައްސަސާތަކުގައި : 53.1.7ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު އެނގޭނެ ގޮތަށް 

 ދަފްތަރުކުރުން

ރަށުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅެމުންދާ : 53.1.8ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ބިދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތުތައް އެއްޮކށް އެމީހުންނާއި މެދު 

 ޤަވާއިދުގައިވާގޮތުގެ މަތިން އަމަުލކުރުން

ތިނަދޫގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް  :53.1.9ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުން 
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 ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން  :54 ޕޮލިސީ 

ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސަޓްރީތައް ދޫކުރުމުގައި  :54.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 އިއުލާންކުރުންއަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅި އާއްމުކޮށް 

އުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ކަ :54.1ޓާގެޓް 
ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާ 

 ބެލެހެއްޓިގެން ދިޔުން 
  

ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ޚީދުމަތްތަކަށް :  54.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ތަކެތީ މަުޢލޫމާތު އެދޭފޯމްތަކުގައި ޚިދުމަތައް އެދެން ބޭނުންވާ 

 ހިމެނުން 

ކައުންޓަރުގައި ހުންނަ މުވައްޒަފަށް : 54.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ރަނގަޅަށް ތަމްރީނު ދިނުމާއި ސެކްޝަން ތަކުން ދޭ 

 ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަަމށް އެމުވައްޒަފަން ދިނުން.
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 އަރުޝީފް ކުުރމާއި ޤަީދމީ ލިޔެކިޔުންަތއް ބެލެހެއްޓުން ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތަްއ  :55 ޕޮލިސީ 

ޑޮކިއުމެންޓްސްތައް ޕީޑީ އެފް ކުރުން އަދި : 55.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ސާރވާތަކުގައި ރައްކާކުރުން 

ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފް  :55.1ޓާގެޓް 
ކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ 

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސިގެން ދިޔުން

ޒަމާނީ ގޮތަކަށް ރައްކާކުރާނޭ ތަނެއް : 55.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  ގާއިމުކުރުން )ކައުންސިލް ލައިބްރަރީ(

 ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަުކގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން :56 ޕޮލިސީ 

ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުން އުފެއްދުމަށް  :56.1.1ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ޓްރެއިނިންދެވި ފުރުސަތްތައް ހުުޅވާލުން 

ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން  :56.1ޓާގެޓް 
ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެގެން 

 ދިޔުން

  

ރައްޔިތުންނަށް ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް : 56.1.2ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 އެވެއަރކޮށް ޕްރޮގަރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކަށް ކައުންސިލްގެ : 56.1.3ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުން

ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތްތައް  :56.1.4ހަރަކާތް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
އޮންލައިންކޮށްދިނުަމށް އޮންލައިްނ ޕޯޓަލްއެއް ތަޢާރަފްކޮށް 

 ބެލެހެއްޓުން 
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 އަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހިނގަމުންދާގޮތް ބެލުން
ޙަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލުންނާއި ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކާއި ތަރައްޤީގެ 

ރެވުނު މިންވަރު ކައުންސިލުން ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ. ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރެވުނު މިންވަރާއި ނަތީޖާ ހާސިލުކު
ކުރިއަށް ރަނގަޅުކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް މިރިޕޯޓުގައި  ،ތައް ފާހަގަކޮށްޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސް ،ވަޒަންކޮށް

ފައިވާ ފްރޭމްވޯކް ހިމަނާނެއެވެ. މިރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގައި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ވާކަންތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބަލައި ވަޒަންކުރުމަށް އެކުލަވާލެވި 
 ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. 

 

  ފައިނަލް ރިޕޯޓް މިޑްޓަރމް ރިވިއު އަދި
ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ކައުންސިލުން ހަދާނެއެވެ.  2023ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުވަމުންދާ ގޮތުގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއެއް 

ޤީގެ ޕްލޭންގެ ފައިނަލް ރިވިއު ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަރައް  2026 ،އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ނަތީޖާ ހާސިލުވެފައިވާ މިންވަރުދެނެގަނެ
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތައް ހާސިލުކުރެވެމުންދާ މިންވަރާއި ހަލުވިކަން ހާމަވެގެންދާނެއެވެ.  ،ހަދާނެއެވެ. މިގޮތުން ހަދާ މިޑްޓާމް ރިވިއުގައި

ގުޅިގެން އެއްވެސް ސިޔާސަތަކަށް ނުވަތަ މަޤުޞަދަކަށް  އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ މެދުތެރެއިން އެއްވެސް ހާލަތަކަށް ބަދަލުއައުމާއި
 ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނަމަ މިކަންތައްވެސް ރިވިއުގައި ފާހަގަކުރާނެއެވެ.

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

 


