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 ދާއިރާ ނަންބަރު
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި )

ހިމަނާފައިވާ 

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
ސްކޫލު ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ތަމްރީނު 

ދިނުން
1.1.2

ނޑުވެރިކަމުގައި ޒަމާނީ އުސޫލުތަކަށް ކުރުމާއި، ޒަމާނީ  މަސްވެރިކަމާއި ދަ
ވަސީލަތްތަކާއި އާލާތްތައް މިދެ ސިނާއަތުގައި ބޭނުންކުރެވިގެން ދިއުން

1.1 1

ތުޅާދޫ / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް.ބ/ ސިއްހީމަރުކަޒު 

ރައްކާތެރިކާނާއާއި، ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކާނާ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތާއި ރައްކާކުރާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު 
ރައްޔިތުންނަށް ދިނުން

2.1.2

އެމް ޑަބްލިއު / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
/އެސް ސީ  ތުޅާދޫގެ ގޭގެއަށް ފެން ފިލްޓަރކުރާނެ މެޝިނެއް ލިބޭނެ ފަސޭހަމަގެއް ފަހިކޮށްދިނުން 2.1.3

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ތެލާއި ގޭހާއި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ރައްކާކުރުމަށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ބިން ދޫކުރުން 2.1.4

/ ތުޅާދޫ ސްކޫލް / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
ތުޅާދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު

ޒުވާނުންނާއި ސްކޫލުކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކާނާއާއި ބެހޭ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ކުރިއަށް 
ގެންދިއުން

3.1.1

ތުޅާދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު/ ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް، އެމީހުންނަށް ބޭނުންވާނެ މުހިންމު ރަގަޅު ކާނާގެ މައުލޫމާތުދޭ 

ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން
3.1.2

/ ތުޅާދޫ ސްކޫލް / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
ތުޅާދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު

ފެންބުއިމުގެ މުހިންމުކަމަށް އަހުލުވެރިކުރުވާ، ފެންބުއިމަށް ހިތްވަރުދޭ ކެމްޕެއިނެއް ސްކޫލު 
ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުން

3.1.3

c

ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ މިންވަރަށް ބަލައި މިއަހަރަށް ހިންގުމަށް ރާވާ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް 
(ހަރަކާތްތައް މިތާގައި ހިމަނުމަށް

(ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް) ރިޕޯޓްސް

2022- ގެ މަސައްކަތު ތާވަލް  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

ދާއިރާ ނަންބަރު

3.1
ރަގަޅުކާނާއަށް އިސްކަންދޭ އަދި ނުރަގަނޅު ކާނާތަކާ ދުރު ޒުވާނުންގެ ޖީލެއް 

އުފެދިގެން ދިޔުން
3

ް ޒިންމާވާފަރާތ

ނޑި  ނޑުދަ ނޑިތައް ހިމެނުމަށް)ލަ ނޑުދަ (ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ހިމަނާފައިވާ ލަ
ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ މިންވަރަށް ބަލައި މިއަހަރަށް ހިންގުމަށް ރާވާ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް 

(ހަރަކާތްތައް މިތާގައި ހިމެނުމަށް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް ނޑި ނޑުދަ ލަ

ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް، ރައްކާތެރި  ފެނާއި ކާނާ، 
ހުއްޓުމެއްނެތި، ހުރިހާ ހާލަތެއްގައިވެސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައިހުރުން

2.1 2



ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ މިންވަރަށް ބަލައި މިއަހަރަށް ހިންގުމަށް ރާވާ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް 
(ހަރަކާތްތައް މިތާގައި ހިމަނުމަށް

(ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް) ރިޕޯޓްސް

ޒިންމާވާފަރާތްދާއިރާ ނަންބަރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް ނޑި ނޑުދަ ލަ

ތުޅާދޫ / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
ސިއްޙީމަރުކަޒު

ނޑަރނޮރިޝް އަދި އަންޑަރވެއިޓް ކުޑަކުދިންގެ ރިކޯޑު ހޯދާ، ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް  އަ
ރަށުފެންވަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން

3.1.4

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
ގަސް ހެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ބޭހާއި، ކާނާގެ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ 

ސެޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން 3.2.4
ތަރުކާރީއާއި މޭވާގެ ވިޔަފާރިފުޅާވެގެން ދިޔުން

3.2

ތުޅާދޫ / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
ސިއްޙީމަރުކަޒު

ރަށުގެ ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް އަދި 
ލީފްލެޓް ފޯރުކޮށްދިނުން

4.1.1

/ އތމ ކޮމިޓީ /  ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
ޖަމްއިއްޔާ / ތުޅާދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު 

ޖަމާއަތްތައް

ޑެންގީއިން ރައްކާތެރިވުމަށް، ދާއިމީކޮށް ކުރިއަށްގެންދެވޭ، މަދިރި ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 
ކުރިއަށް ގެންދިއުން؛

4.1.2

މިނިސްޓްރީ އޮފް / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
/ ހެލްތް ތުޅާދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު 

ޖެންޑަރ / އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލު .ބ
އތމ ކޮމިޓީ/ މިނިސްޓްރީ 

ޕްރިވެންޝަން އަދި  ރިއެކްޝަންއާއި ގުޅޭ ގައުމީ ސިޔާސަތުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ، 
ރަށުފެންވަރުގައި ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް، ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން 

ފާހަގަކޮށް، އެކަންކަން ގުޅުންހުރި މިނިސްޓްރީތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން
4.1.3

ތުޅާދޫ / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް/ ސިއްޙީމަރުކަޒު 

ތުޅާދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު ހަސްފަތާލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ މުޢައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން 
މަސައްކަތްކުރުން

4.2.1

ތުޅާދޫ / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް / ސިއްޙީމަރުކަޒު 

ހެލްތް އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި، މިފަދަ ބަލިތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭނުންކުރާނެ ސްޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިންގ 
ޕްރޮސީޖަރއެއް އެކުލަވާލާ އެއަށް އަމަލުކުރުން

4.2.2

ތުޅާދޫ / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
ސިއްޙީމަރުކަޒު ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންގެ ކޮމްޕްރިހެންސިވް ހެލްތު ސްކްރީނިން އެއް ކުރުން

5.1.1

ތުޅާދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
އތމ ކޮމިޓީ/ 

ހައި ރިސްކު މީހުންގެ މައުލޫމާތުއެއްކޮށް، ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް ބަދަލުކުރުމަށް ޚާއްސަ 
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

5.1.2

ތުޅާދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު/ ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
މުހިންމު މައުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ލީފްލެޓް ތައްޔާރުކޮށް، ރަށުގެ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް މެދުވެރިކޮށް 

ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރުން
5.1.3

ތުޅާދޫ / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް/ ސިއްޙީމަރުކަޒު 

ޑައެބީޓީސް އަދި ހިތުގެ ބަލިތައް ތަހައްމަލުކުރާ ފަރާތަކަށް ބޭނުންވާ ބޭސް ފަސޭހަކަމާއިއެކު
ނޑި ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން މެދުނުކެ

5.2.2

ތުޅާދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
އތމ ކޮމިޓީ/ 

ޑައެބީޓީސް އަދި ހިތުގެ ބަލިތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ބަލިތައް ތަހައްމަލުކުރާ ފަރާތަކަށް ޚާއްސަ
ކަސްރަތާއި ކެއުމުގެ އާދަކާދަ ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

5.2.3

3.1
ރަގަޅުކާނާއަށް އިސްކަންދޭ އަދި ނުރަގަނޅު ކާނާތަކާ ދުރު ޒުވާނުންގެ ޖީލެއް 

އުފެދިގެން ދިޔުން

4.1
ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުންނަކީ، މިފަދަ ބަލިތަކަށް ހޭލުންތެރި، އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ 

ފިޔަވަޅު އިސްނަގައިގެން އަޅާ ބަޔަކަށް ވެގެން ދިޔުން

4

4.2
މިފަދަ ބަލިތަކަށް ދެވޭނެ ފަރުވާތަކާއި ގުޅޭ ވަސީލަތްތައް ، ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި

ހަމަޖެހިގެން ދިޔުން

3

5.1
ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުގައި ބޭސްކުރަންޖެހޭ އަދި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު 

ދަށްވެގެން ދިޔުން

ޑައެބީޓީސް އަދި ހިތުގެ ބަލިތައް ތަހައްމަލުކުރާ ފަރާތަކަށް ދެވޭ އެހީތެރިކަމާއި 
ފަރުވާ ތަރައްގީ ވެގެން ދިޔުން

5.2

5



ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ މިންވަރަށް ބަލައި މިއަހަރަށް ހިންގުމަށް ރާވާ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް 
(ހަރަކާތްތައް މިތާގައި ހިމަނުމަށް

(ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް) ރިޕޯޓްސް

ޒިންމާވާފަރާތްދާއިރާ ނަންބަރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް ނޑި ނޑުދަ ލަ

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
ތުޅާދޫގެ ކުށުގެ ވެށީގެ ތަފްސީލު ދިރާސާއެއްކޮށް، ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތައް 

އޮޅުންފިލުވާ ފުލުހުންނާއި ހިއްސާކުރުން
6.1.2

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
ކޮމިއުނިޓީ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާ، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ކޮމިޓީގެ 

މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
6.1.3

ތުޅާދޫގައި ހުރި / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
ސަރުކާރު މުއައްސަސާތައް އެންޓި ބުލީއިން ކެމްޕެއިނެއް ރަށު ފެންވަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން

6.1.4

ތުޅާދޫގައި ހުރި / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
އތމ ކޮމިޓީ/ ސަރުކާރު މުއައްސަސާތައް 

ޑޮމެސްޓިކް ވަޔަލަންސް ސަޕޯޓު ގުރޫޕެއް ތުޅާދޫގައި އެކުލަވާލުން 6.1.5

ތުޅާދޫ / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
ސިއްޙީމަރުކަޒު

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމާ ދެކޮޅު ކެމްޕެއިނެއް ރަށު ފެންވަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން 7.1.1

ތުޅާދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު/ ތުޅާދޫ ކައުންސިލް  ޒުވާނުން ދުންފަތާ ދުރުކުރުމަށް ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން 7.1.3

/ ތުޅާދޫ ސްކޫލް / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް

ގްރާސް ރޫޓު، އާފްޓަރ ސްކޫލު ކުޅިވަރު ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ޖަމިއްޔާ، 
ޖަމާއަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

8.1.1

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ނޑުތަކާއި 8.1.2 ކޯޓްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުން،ތުޅާދޫގައި ޤާއިމްކޮށްފައި ހުރި ދަ

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ކުޑަކުދިން ކުޅޭނެ، ފެންވަރު ރަގަޅު ޕާކުތަކެއް ތަރައްގީކުރުން 8.1.3

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
އަތޮޅު ފެންވަރުގެ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަށުގެ ޓީމުތަކަށް އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން 

ދިނުން
8.1.4

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، ޖަމްޢިއްޔާ 
ޖަމާއަތްތައް، އތމ ކޮމިޓީ ،

" ގެ ނަމުގައި ކުޅިވަރަށް ހާއްސަ މަހެއް މީލާދީ ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް" ތުޅާދޫ ޕްލޭސް  
ފާހަގަކުރުން

8.1.5

އެފް އޭ / ޖީ އޯ .އެން/ ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
ޔޫތު / ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތައް / އެމް 

މިނިސްޓްރީ އެކިއެކި ކުޅިވަރުތަކުގެ ރެފްރީންނާއި ކޯޗުން އަދި ފިޒިކަލް ޓްރެއިނަރުން ތަމްރީނުކުރުން 
8.1.6

/  ޔޫތް މިނިސްޓްރީ / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
މުއައްސަސާތަކާއި ސޯޝަލް ސެންޓަރުގެ ޑިޒައިނާއި ބީއޯކިއު ތައްޔާރުކޮށް ފާސްކުރުން

8.2.1

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ސޯޝަލް ސެންޓަރ އަށް ބޭނުންވާނެ ބިން، ހަމަޖައްސާދިނުން 8.2.2

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާ، ފަންޑު ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރުން 8.2.3

6.1
 ރަށުގެ ތެރޭގައި ތުޅާދޫ ހިމެނިގެން 10ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ކުށްމަދު 

ދިއުން
6

ތުޅާދޫއަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަދު ރަށެއްގެ ގޮތުގައި 
ހަމަޖެހިގެން ދިއުން

7.1 7

8

ތުޅާދޫ ސޯޝަލް ސެންޓަރު ޤާއިމުކުރުން

ތުޅާދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ޓީމެއް، ރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ކުޅޭ ހުރިހާ ކުޅިވަރު 
މުބާރާތްތަކުގައިވެސް ބައިވެރިވެ، ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް މަޤުފަހިވެގެން ދިޔުން

8.2



ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ މިންވަރަށް ބަލައި މިއަހަރަށް ހިންގުމަށް ރާވާ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް 
(ހަރަކާތްތައް މިތާގައި ހިމަނުމަށް

(ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް) ރިޕޯޓްސް

ޒިންމާވާފަރާތްދާއިރާ ނަންބަރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް ނޑި ނޑުދަ ލަ

ތުޅާދޫ ސްކޫލް، ތުޅާދޫ / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
ސްޕޯޓްސް ކްލަބް، ތުޅާދޫ ސިލްވަރޝައިން 

ކްލަބު
ޕްރީ ސްކޫލު ޓީޗަރުންނަކީ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ބައެއްކަމުގައި ހެދުން 91.1

ތުޅާދޫ ސްކޫލް، ތުޅާދޫ / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
ސްޕޯޓްސް ކްލަބް، ތުޅާދޫ ސިލްވަރޝައިން 

ކްލަބު
ޕްރީސްކޫލުތަކަށް ދަރިވަރުންނާއި ގުޅޭ އެކަށީގެންވާ ފެސިލިޓީޒް ހޯދައިދިނުން 9.1.2

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ޕްރައިވެޓް ޕްރީސްކޫލްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލްގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ފޯރުކޮށްދިނުން 9.1.3

/ ތުޅާދޫ ސްކޫލް / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހަމަކޮށްދިނުމަށް ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން 
މަސައްކަތްކުރުން

10.1.1

ތުޅާދޫ ސްކޫލް/ ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
މަތީ މަރުހަލާގެ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާނެ އިތުރު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ސްކޫލްގެ 

މަޝްވަރާގެ މަތިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
10.1.2

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޖީސީއީ އޯލެވެލް އިން 
އެންމެ މަތިން ވަނަ ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށާއި ދުނިޔޭގެ އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ވަނަ ހޯދައި 

ދަރިވަރުންނަށް އިނާމް ދިނުން
10.1.3

/ ތުޅާދޫ ސްކޫލް / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
ތުޅާދޫ / ތުޅާދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބު
ސިލްވަރޝައިން ކްލަބު ފޮތްކިޔުމާއި، ލިޔުމަށް ޝައުގު އުފައްދަން ސްކޫލާއި ގުޅިގެން ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުން

10.2.2

/ ތުޅާދޫ ސްކޫލް / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
/ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރމެންޓް ކްލައިމެޓް 
އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް 
ބެލެނިވެރިންނަށް ހިންގުން

10.2.3

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
އުފެއްދުންތެރި ހިޔާލުތައް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް 

ހަމަޖެއްސުން
11.1.1

ރިސޯޓްތައް / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، އެން ޖީއޯ 
އތމ ކޮމިޓީ/ 

ކައިރި ރިސޯޓްތަކާއި ގުޅިގެން ސްކޫލު ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 
ހިންގުން 11.1.2

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ނޑުވެރިކަމުގެ ކޯހެއް ކޮންމެ އަހަރަކު ހިންގުން މަސްވެރިކަމާއި ދަ 12.1
ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމު ދެމެހެއްޓިނިވި 
ގޮތެއްގައި ރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މަގު ތަނަވަސް ވެގެން ދިޔުން

12.1 12

ތުޅާދޫގެ މަދަރުސާތަކުން ނިންމާ ދަރިވަރުންގެ ފާސްވާ ނިސްބަތް ގައުމީ 
އެވްރެޖަށްވުރެ މަތީގައި ދެމެހެއްޓުން

10.1

10.2
ޓީގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް، ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް .ސީ.ތައުލީމީ ދާއިރާގައި އައި

ފުޅާކުރުން

10

99.1
ފެންވަރު ރަނގަޅު، ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވާ ޕްރީސްކޫލުތަކެއް 

ތުޅާދޫގައި ހުރުން

11.1 11
ރަށުގެ ތަރައްގީ އާއި ގައުމުގެ ތަރައްގީ  ހަރަކާތަކުގައި، ތުޅާދޫއަށް 

ނިސްބަތްވާ ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވެގެން ދިއުން



ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ މިންވަރަށް ބަލައި މިއަހަރަށް ހިންގުމަށް ރާވާ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް 
(ހަރަކާތްތައް މިތާގައި ހިމަނުމަށް

(ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް) ރިޕޯޓްސް

ޒިންމާވާފަރާތްދާއިރާ ނަންބަރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް ނޑި ނޑުދަ ލަ

/ ތުޅާދޫ ކައުންސިލް / އތމ ކޮމިޓީ 
މުއައްސަސާތައް

އަންހެންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ދެނެގަނެ،  ތުޅާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ 
ކޮމިޓީއާއި ގުޅިގެން ރަށު ފެންވަރުގެ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

13.1.1

/ ތުޅާދޫ ކައުންސިލް / އތމ ކޮމިޓީ 
ރަށުގައި ހުރި ހުރިހާ ސަރުކާރު 

/މުއައްސަސާތައް 

ތުޅާދޫއަށް ނިސްބަތްވާ އެކި ދާއިރާތަކުން ކާމިޔާބު އަންހެން ކަނބަލުންގެ ކާމިޔާބު ތުޅާދޫ 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާއި ގުޅިގެން ފާހަގަކުރުން

13.1.3

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާ، ކޮމިޓީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވި 

ގޮތުގައި ޕްރިވެންޝަންގެ މަސައްކަތްކުރުން
14.1.1

ޖެންޑަރ  މިނިސްޓްރީ / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
ފެމެލީ ޗިލްޑްރެން ސަރވިސަސް ސެންޓަރ/ 

އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން
14.1.2

/ ތުޅާދޫ ކައުންސިލް / އތމ ކޮމިޓީ 
ފެމެލީ /  ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް 

ޗިލްޑްރެން ސަރވިސަސް ސެންޓަރ ދެ ޖިންސަށް  އަމާޒުކޮށްގެން، ގެވެށިއަނިޔާއާއި ދެކޮޅު ކެމްޕޭނެއް ތުޅާދޫގައި ހިންގުން
14.1.3

/ ތުޅާދޫ ކައުންސިލް / އތމ ކޮމިޓީ 
ފެމެލީ /  ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް 

ޗިލްޑްރެން ސަރވިސަސް ސެންޓަރ

ރަށުގައި ގާއިމުވެފައިވާ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ ހައްގުގައި 
.މަސައްކަތްކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ އެކަމަށް މަގުފަހިކުރުން

14.1.4

ތުޅާދޫ ޕޮލިސް / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
ސްޓޭޝަން

ފުލުހުން ރަށުގައި ހިންގާ ޕްރިވެންޝަން ޕްރޮގްރާމުތައް އިތުރުކޮށް، ރައްޔިތުންނާއި ފުލުހުން
ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ސަގާފަތެއް ބިނާކުރުން

14.1.5

/ އތމ ކޮމިޓީ / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ވިމެން އެންޓްރޮޕޮނިއަލް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 15.1.1 ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ އިތުރުކުރުން 15.1 15

ރަށުގެ / އތމ ކޮމިޓީ / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
އެން ޖީ އޯ ތައް/ ހުރިހާ މުޢައްސަސާތައް 

 ރަށުގެ ތަރައްޤިއަށް ކުރެވޭ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ދަޢުރާއި މެދު ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ 
ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

16.1.1
ތުޅާދޫގެ އަންހެނުންނަކީ، ރަށުގައި ހިންގޭ ހުރިހާ ހަރަކާތެއްގައިވެސް، 

އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށްވެގެން ދިޔުން
16.1 16

ތުޅާދޫ ފެނަކަ / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
އެމް ޑަބްލިއު އެސް ސީ/ ކޯޕަރޭޝަން 

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ކުޑަކުރުވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން 
ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ތުޅާދޫ ބްރާންޗާއި ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

17.1.1 ކުނި ނައްތާލާ އަދި ރީސައިކްލިން އިންތިޒާމު ތުޅާދޫގައި ހަމަޖެހިގެން ދިޔުން   17.1 17

މިނިސްޓްރީ / ވެމްކޯ / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް

ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުވެފައިވާ ކުނިނައްތާލާ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުން
18.1.1

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނާއި ދޭތެރޭ ހިނގާ ކުށްތައް ތުޅާދޫއިން ނައްތާލުނ14.1ް 14

ތުޅާދޫއަށް އަރާ ފޭބުމަށް ދަތި ނުވާނެ ގޮތަށް، ބަނދަރު ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ 
ފަރާތަކަށްވެސް ފަސޭހަވާނެގޮތަށް، ބަނދަރުން ޚިދުމަތްތައް ލިބިފައިވުން

1818.1

13.1 13
ތުޅާދޫއަކީ، ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަމުގެ ދާއިރާގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފާހަގަ 

ކޮށްލެވޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެގެން ދިއުން



ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ މިންވަރަށް ބަލައި މިއަހަރަށް ހިންގުމަށް ރާވާ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް 
(ހަރަކާތްތައް މިތާގައި ހިމަނުމަށް

(ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް) ރިޕޯޓްސް

ޒިންމާވާފަރާތްދާއިރާ ނަންބަރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް ނޑި ނޑުދަ ލަ

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 18.1.2 ލީޓަރުގެ ޑަސްބިނެއް ހަދިޔާކުރުނ10ްރަށުގެ ކޮންމެ ގޭބީސީއަކަށް 

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ތުޅާދޫގައި ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކައުންސިލުން ހިންގުން 18.1.3

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ތުޅާދޫއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމެއްގެ ދިރާސާކުރުން 18.1.4

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ކުނި ރީސައިކްލްކޮށް، ތުޅާދޫގައި އުފެދޭކުނި މަދުކުރުމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުން 18.1.6

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދުތަކުގައި  ޑަސްބިން ބެހެއްޓުން 18.1.7

/ ރިސޯޓްތައް / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
ކްލަބު / ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް 

އެން ޖީ އޯ ތައް/ ޖަމްއިއްޔާތައް 

ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ކައިރި ރިސޯޓުތަކާއި ގުޅިގެން މޫދާއި، 
ނޑުދޮށާއި ބަނދަރު ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން ގޮ

18.1.8

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 18.1.9 ކުނި ނައްތާލާ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ވެހިކަލާއި އެހެނިހެން އާލާތް ހޯދުން 

ކަމާބެހޭ އިދާރާތައް/ ތުޅާދޫ ކައުންސިލް  ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އެކިއެކި ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ 
ގޮތްތައް ތައާރަފް ކުރުން

19.1.1

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ބަނދަރުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 19.1.2

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
ބަނދަރުގެ މެއިންޓަނަންސް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރުމުގެ ގޮތުން ބައެއް ކަންކަން އައުޓް 

ސޯސް ކުރުން
19.1.4

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމަށް އާއްމުކުރެވޭ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް

ތަންފީޛްކުރުމަށް ބަނދަރު ބަލަހައްޓާނެ މުވައްޒަފުން ލެއްވުން
19.1.5

ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް/ ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 

ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލެވި އާއްމުކުރެވިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކަށް އާއްމުންގެ 
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވުމަށް ޕޯސްޓަރ، ބެނަރ، ލީފް ލެޓްފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި ސޯސަލް 

މީޑިޔާ މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
20.1.1

/ މުއައްސަސާތައް / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
އެންޖީއޯ ތައް ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި ގުޅިގެން  ރަށުތެރެ ސާފުކުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުން، ސްކޫލާއި 20.1.2

/މުއައްސަސާތައް / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
ރަށުގެ މަގުތަކުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ އަމިއްލަ މީސްމީހުންގެ ތަކެތި 

ނެގުމާއި، އެފަދަ ތަކެތި ބަހައްޓާތޯ ބެލުމަށް ޤަވާއިދުން މޮނިޓަރކުރުން
20.1.3

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމަށް ޙާއްސަކޮށްގެން މުވައްޒަފުން ލެއްވުން 20.1.4

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން/ ތުޅާދޫ ކައުންސިލް އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަޙައްދުގެ މަގުބައްތި ހަރުކުރަން ޖެހޭ ތަންތަނުގެ ދިރާސާއެއްކޮށް 
އެސަރަޙައްދުތަކުގެ ބައްތި ޖެހުން

21.1.1

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން/ ތުޅާދޫ ކައުންސިލް  ރަށުގައި ޖަހާފައިވާ މަގުބައްތިތައް އަހަރަކު އެއްފަހަރު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 21.1.2

ތުޅާދޫއަށް އަރާ ފޭބުމަށް ދަތި ނުވާނެ ގޮތަށް، ބަނދަރު ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ 
ފަރާތަކަށްވެސް ފަސޭހަވާނެގޮތަށް، ބަނދަރުން ޚިދުމަތްތައް ލިބިފައިވުން

1818.1

ރަށުތެރެ އަނދިރިވުމުގެ ސަބަބުން އިޖުތިމާއީ ނުރަނގަޅު އަދި ކުށުގެ 
އަމަލުތައް މަދުވެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަތަކެއް  ލިއްބައިދެވޭނެ މަގު 

ތަނަސްވަސް ވެގެން ދިޔުން
21.1 21

ތުޅާދޫއަށް އަރާ ފޭބުމަށް ދަތި ނުވާނެ ގޮތަށް، ބަނދަރު ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ 
ފަރާތަކަށްވެސް ފަސޭހަވާނެގޮތަށް، ބަނދަރުން ޚިދުމަތްތައް ލިބިފައިވުން

19.1 19

ގަވައިދުން ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބޭއްވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައިވުން 20.1 20



ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ މިންވަރަށް ބަލައި މިއަހަރަށް ހިންގުމަށް ރާވާ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް 
(ހަރަކާތްތައް މިތާގައި ހިމަނުމަށް

(ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް) ރިޕޯޓްސް

ޒިންމާވާފަރާތްދާއިރާ ނަންބަރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް ނޑި ނޑުދަ ލަ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން/ ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
ތުޅާދޫއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ، ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި، މަގުބައްތި ނިޒާމެއްގެ ޤާއިމްކުރުމަށް 

ބޭނުންވާ ފައިނޭންޝަލް އަދި ސޯޝަލް އެނަލިސިސްއެއް ހެދުން 21.1.3

ޑީސީ.އާރް/ ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
ތުޅާދޫގެ މަގުތަކަކީ ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި ފެންނުހެދޭ ހިނގާމީހުންނަށާއި ދުއްވާ ތަކެއްޗަށް ފަސޭހަ 

މަގުތަކެއް ކަމުގައި ވެގެން ދިޔުން 22.1.2
ތުޅާދޫގެ މަގުތަކަކީ ހިނގާ މީހުނާއި، ދުއްވާއެއްޗިއްސަށް ރައްކާތެރި 

ތަނެއްކަމުގައިވެގެން ދިޔުން 22.1 22

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުވާ ހިދުމަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން

23.1.1 ރަށުގައި ތިބެގެން ރަށްވެހިކަމުގެ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ލިބިގެން ދިޔުން 23.1 23

/ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެށްޓާއި ރައްޓެހި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމުގެ ފައިދާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން 
ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުން

24.1.1

ސޯލާ އެނާރޖީގެ / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް / ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތައް 

އެންވަޔަރމެންޓް

ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި ޙަކަތަ ރަށަށް ތަޢާރަފް ކުރުމަށްޓަކައި ކަމާއި ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާ 
ކުރުން

24.1.2

ގެސްޓް ހައުސް / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް / އެސޯސިއޭޝަން 

އެމްއެމް ޕީ އާރް ސީ/ ޓުވަރިޒަމް  ތުޅާދޫގައި ގެސްޓު ހައުސް ވިޔަފާރި އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުން
25.1.2

ތުޅާދޫގައި ވަޒީފާ ނެތް މީހުންގެ އަދަދު މަދުވުން 
25.1

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، ސިޓީ ހޮޓަލުގެ ފީޒިބިލިޓީ ސްޓަޑީއެއް ހެދުން 25.2.1 ތުޅާދޫ ސިޓީ ހޮޓެލް ޤާއިމްވެގެން ދިޔުން 25.2

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ފިޝަރީޒް މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ އިގްތިސާދީ އިހްތިސާސް ހިނގާ ހަރަކާތްތައް ކުރިއެރުވުން

26.1.3

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، އެންވަޔަރަމެންޓް 
މިނިސްޓްރީ، ޓުވަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ، 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް، 
އަތޮޅު ކައުންސިލް، ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީ

ތުޅާދޫގެ ބިމާއި އަދި ފަޅުން ލިބެން ހުރި އިޤްތިޞާދީ އެކިއެކި ފުރުޞަތުތައް އިންވެސްޓްކުރަން 
ތިބި ފަރާތްތަކަށް އަންގައިދިނުމަށް ޙާއްސަ ފޯރަމެއް ބޭއްވުން

26.1.4

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ރައްޔިތުންގެހިޔާލު ހޯދުން 27.1.1

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
މިހާރު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ރިވިއުކޮށް ޑްރާފްޓު އެކުލަވާލާ ރައްޔިތުންނާއި 

ހިއްސާކުރުން
27.1.2

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް / ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި، ލޯކަލް ގަވަރމެނޓް އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލާފައިވާ ޤާނޫނު 
އުޞޫލުތަކާއި ކައުންސިލްގެ ޤަވާއިދާއި އުޞޫލްތަކުގައި ހުރި ފުށޫއެރުންތައް ދެނެގަތުން/ ޤަވާއިދު 

27.2.1

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ކައުންސިލްގެ އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް އިޞްލާޙުކޮށް ގެޒެޓްކުރުން 27.2.2

ރަށުތެރެ އަނދިރިވުމުގެ ސަބަބުން އިޖުތިމާއީ ނުރަނގަޅު އަދި ކުށުގެ 
އަމަލުތައް މަދުވެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަތަކެއް  ލިއްބައިދެވޭނެ މަގު 

ތަނަސްވަސް ވެގެން ދިޔުން
21.1 21

24.1
ތުޅާދޫއަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެށްޓާއި ރައްޓެހި ޙަކަތަ ބޭނުންކުރާ 

ރަށަކަށްވެގެންދިޔުން
24

25

ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ތަރައްގީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހުއްޓުމެއް ނެތި 
ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތްވުން

26.1 26

ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ތަރައްގީގެ ހަރާކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތްވުން 27.1

ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން 
ހެދިފައިވާ އުޞޫލުތައް ހަރުދަނާވުން

27.2

27



ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ މިންވަރަށް ބަލައި މިއަހަރަށް ހިންގުމަށް ރާވާ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް 
(ހަރަކާތްތައް މިތާގައި ހިމަނުމަށް

(ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް) ރިޕޯޓްސް

ޒިންމާވާފަރާތްދާއިރާ ނަންބަރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް ނޑި ނޑުދަ ލަ

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ރަށުގައި ތިބެގެން އާމުދަނީ ހޯދޭނެ ކަންކަން ދެނެގަނެ އެކަންކަމަށް ޒުވާނުން އަހުލުވެރިކުރުވުން 28.1.1

މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީ 
ލިބޭނެ މަގު ކަށަވަރުވުން 28.1 28

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، އތމ ކޮމިޓީ، ރަށުގެ 
މުއައްސަސާތައް

މަޝްރޫއުތައް ފެށުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރުން 30.1.1

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ދާގޮތް، އެ ހިންގާ ފަރާތްތަކުން އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހު، ރައްޔިތުންނަށް 

ހާމަކޮށްދޭން ގަވައިދުން ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުން
30.1.2

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޢުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިންތައް ހަމަޖެއްސުމަށް 

ކަމާގުޅޭ ވުޒާރާތަކާއި ބައްދަލުކުރުން
30.2.1

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޢުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިންތައް ހަމަޖެއްސުމަށް 

ކަމާގުޅޭ ވުޒާރާތަކާއި ބައްދަލުކުރުން
30.2.2

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީ ރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި އެހޭދޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ރަށުގައި ޕެޓްރޯލްޝެޑެއް ހެދުން 30.2.5

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
ރިސޯޓްތަކާއި ގުޅިގެން ރަށަށް ޓުއަރިސްޓުން ގެނެސް، ރަށުގެ ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް މާރކެޓް 

ދިރުވުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރުން
31.2.1

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ނޑައެޅުން ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންގައި ޓޫރިޒަމް ޒޯނެއް ކަ 31.2.4

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް، ކައުންސިލުން ވެދެވޭނެ އެހީތެރިކަން އޮޅުން 

ފިލުވުމަށް އެފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރުން
33.1.1

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް އަލަށް ރައްޔިތުން ވަންނަ 
އަދަދު އިތުރުވެގެން ދިޔުން

33.1 33

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، ތުޅާދޫ ޕޮލިސް 
ސްޓޭޝަން

ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު އަދި ގަވައިދު ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުވާ ރަށެއް 
ކަމުގައި ތުޅާދޫވުން

34.1.1

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ރޒް، އަތޮޅު ކައުންސިލް އިސްލާމިކް އެފެއާ

ދީނީ ދަރުސް ދިނުމަށް ދީނީ އިލުމުވެރިން ގެނެސް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުން 34.1.2

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް،  މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ރޒް، އިސްލާމިކް އެފެއާ

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާންމަހު ތުޅާދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙްނަމާދު ކުރުމަށް 
ޙާފިޒުން ގެނައުން

34.1.5

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ރަށު ފެންވަރުގައި ޤުރްއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުން 34.1.6

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން 35.1.1

ތުޅާދޫ ޕޮލިސް / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
ސްޓޭޝަން، ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ

ކުށް މަދުކުރުމަށް ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުން އިސްނަގައިގެން، ޓާގެޓުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް 
ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން

35.1.2

ރަށުގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް މާރކެޓެއް ހޯދައިދެވުން   31.2 31

އިސްލާމުދީނުގައި ކަންކަން އޮންނަގޮތް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންފިލައިފައިވުން 3434.1

ރަށުގައި ހިންގާ އުމުރާނީ ހަރަކާތްތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން 
ލިބިގެން ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކަށް ވެގެންދިޔުން

30.1

ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަކަށް ޢުމްރާނީ ވަޞީލަތްތައް 
ޤާއިމްވެގެން ދިޔުން

30.2

30

ކުށްމަދު، އަދި ކުށުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅޭ ރަށެއްގެ 
ގޮތުގައި ތުޅާދޫ ވުން

35.1 35



ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ މިންވަރަށް ބަލައި މިއަހަރަށް ހިންގުމަށް ރާވާ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް 
(ހަރަކާތްތައް މިތާގައި ހިމަނުމަށް

(ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް) ރިޕޯޓްސް

ޒިންމާވާފަރާތްދާއިރާ ނަންބަރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް ނޑި ނޑުދަ ލަ

ތުޅާދޫ / ތުޅާދޫ ސްކޫލް، ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ

އެންޓި ބުލީ ކެމްޕެއިނެއް ތުޅާދޫގައި ހިންގުން
35.1.3

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ވީހާވެސް ހާމަބޮޑުގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން
37.1.1

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ތުޅާދޫގެ މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ކޮރަޕްޝަނަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުން 37.1.2

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ދީނީ ނަޒަރަކުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުން 37.1.3

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ކޮމިޓީގެ ވޯކް ޕްލޭންގައި ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅު ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް 

ކުރިއަށް ގެންދިއުން 37.1.4

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، ރަށުގެ މުއައްސަސާތައް
މިހާރު ހެދިފައި ހުރި ޤަވައިދުތަކުގެ އިތުރަށް ކުއްލި ހާލަތުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގަވައިދުތަކުގެ 

ލިސްޓެއް އެކުލަވާލައި ތާވަލެއް ހެދުން 38.1.1
ތުޅާދޫގައި އެކި އެކި މަސައްކަތްތައް އަދި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ 

ގަވައިދުތައް ގެޒެޓްކޮށް އާއްމުކުރެވުން 38.1 38

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، ތުޅާދޫ ޕޮލިސް 
ސްޓޭޝަން

ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކަށް އެންމެހައި ރައްޔިތުންނާއި މުއައްސަސަސާތައް އަހުލުވެރިކުރުމުގައި 
ފުލުހުންގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ހޯދުން

39.1.1

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، ތުޅާދޫ ޕޮލިސް 
ސްޓޭޝަން

ގަވައިދުން އަމަލު ނުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ، ގާނުނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ހަމަހަމަކޮށް
ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކުރުން 39.1.2

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
ނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލެއްގެ ދަށުން ޒުވާނުންނާއި ގަވައިދުން ބައްދަލުކުރުން ކަ

40.1.1

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކަށް  ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ ތެރެއިން 

އެއްބާރުލުންދިނުން
40.1.2

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ޒުވާނުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ އެކި އެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ރަށު ފެންވަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން 40.1.3

ހުރިހާ / އތމ ކޮމިޓީ / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
މުއައްސަސާތައް

ތުޅާދޫގެ މުޢައްސަސާތަކުގައި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ 
ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ޚިދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

41.1.1

އތމ ކޮމިޓީ/ ތުޅާދޫ ކައުންސިލް  ތުޅާދޫގެ އެކި އެކި މުޢައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް 
ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަޅާލާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް ބޭއްވުން

41.1.2

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް،  ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ 
ފަރާތްތަކުގެ ދުވަސްތައް ރަށުގެ މުޢައްސަސާތަކާއި އެކު އެދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގައި ކައުންސިލުން 

އިސްނެގުން
41.1.3

ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ގަވައިދެއްވެސް 
ހަމަހަމަކޮށް ތަންފީޒުވެގެން ދިޔުން

39.1 39

ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުމާއި، ހިޔާލާއި އެއްބާރުލުން ތުޅާދޫގެ ތަރައްގީގެ 
ހަރަކާތްތަކުގައި ލިބިގެންދިޔުން

40.1 40

ކުށްމަދު، އަދި ކުށުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅޭ ރަށެއްގެ 
ގޮތުގައި ތުޅާދޫ ވުން

35.1 35

ހުރިހާ ބާވަތެއްގެވެސް ކޮރަޕްޝަނަށް ނޫނެކޭ ބުނެ، ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމާއި، 
ކޮރަޕްޝަން ހިނގިޔަނުދިނުމަށް އެންމެން ގުޅިގެން  މަސައްކަތްކުރެވޭނެ 

މާޙައުލެއް ޤާއިމްވެގެން ދިޔުން
37.1 37

ތުޅާދޫއަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 
މީހުންނަށް ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނޭ ރަށަކަށް ވުން

41.1 41



ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ މިންވަރަށް ބަލައި މިއަހަރަށް ހިންގުމަށް ރާވާ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް 
(ހަރަކާތްތައް މިތާގައި ހިމަނުމަށް

(ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް) ރިޕޯޓްސް

ޒިންމާވާފަރާތްދާއިރާ ނަންބަރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް ނޑި ނޑުދަ ލަ

ތުޅާދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
ހުރިހާ / ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް / 

އތމ ކޮމިޓީ/ މުޢައްސަސާތައް 
ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ކްލާސްރޫމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް، 

41.1.4

އަތޮޅު / އޭ .ޕީ.ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، އީ
ކައުންސިލް، އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީ ތުޅާދޫ ފަޅު ބޭނުންކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް ހެދުން

42.1.1

އަތޮޅު / އޭ .ޕީ.ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، އީ
ކައުންސިލް، އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީ

ބިމާއި، ފަޅު އެންމެ އެކަށޭނެގޮތަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ދެނެގަނެ، ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން 
މުޠާލިޢާ ކުރުން

42.1.2

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ނޑައެޅުން ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ފަޅު ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލުތަކެއް ކަ 42.1.5

ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް / ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
އތމ ކޮމިޓީ/ 

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މުއައްސަސާތަކާއި އެކު ގަވައިދުން ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުން 43.1.1 ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ސަގާފަތެއް އެކުލަވާލެވުން 43.1 43

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ކައުންސިލުގެ ވެބްސައިޓް ރީ ބްރޭންޑް ކުރުން 45.1.1 އައިސީޓީ އާއި އަހުލުވެރި ރައްޔިތުން ތަކެއް އުފެދުން 45.1 45

އެންވަޔަރަމެންޓަލް /  ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
ޕްރޮކްޓެކްޝަން އެޖެންސީ

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
47.1 ތުޅާދޫއަކީ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް  އެދެވިގެންވާ ޙައްލެއް ހޯދައިދެވިފައިވާ 

ރަށަކަށް ވެގެން ދިޔުން
47.1 47

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، ތުޅާދޫ ސްކޫލް ، 
އތމ ކޮމިޓީ/ މުއައްސަސާތައް 

ނޑުދޮށް ސާފުކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުން މޫދާއި ގޮ 48.1.1

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް މުހިންމު ސަރަހައްދުތަކުގައި ޑަސްޓްބިން ބެހެއްޓުން 48.1.2

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
ނޑައަޅާފައިވާ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް  ގައުމީ ޕްލޭންތަކުގައި ހުރި ރަށުފެންވަރުގައި ކުރަން ކަ

ގެންދިއުން 48.1.3

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، އެންވަޔަރމެންޓް 
މިނިސްޓްރީ، ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް، އަތޮޅު 

ކައުންސިލް، އތމ ކޮމިޓީ
ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދިރޭތަކެއްޗާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން 50.1.1

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، އެންވަޔަރމެންޓް 
މިނިސްޓްރީ، ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް، 

އަތޮޅު ކައުންސިލް،  އތމ ކޮމިޓީ
ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދިރޭތަކެއްޗާއި ގުޅޭގޮތުން ލީފްލެޓް އަދި ވޯލް ޕޯސްޓަރ ހަދާ ގޭގެއަށް ބެހުން 50.1.3

4848.1

ތުޅާދޫގައި، ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކަށް އަހުލުވެރި 
ރައްޔިތުންތަކެއް އުޅުމާއި، ކާރިސާއެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެންމެ ގެއްލުންކުޑަ 

ކުޑަގޮތަކަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިގެން ދިޔުން

ހިމާޔާތްކުރެވިފައިވާ ދިރޭތަކެތީގެ ދިރުން އާލާކުރެވިގެން ދިޔުން 50.1 50

ތުޅާދޫއަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 
މީހުންނަށް ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނޭ ރަށަކަށް ވުން

41.1 41

ތުޅާދޫގެ ބިމާއި، ފަޅަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަންތަން 
ކަމުގައި ވެގެން ދިޔުން

42.1 42



ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ މިންވަރަށް ބަލައި މިއަހަރަށް ހިންގުމަށް ރާވާ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް 
(ހަރަކާތްތައް މިތާގައި ހިމަނުމަށް

(ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް) ރިޕޯޓްސް

ޒިންމާވާފަރާތްދާއިރާ ނަންބަރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް ނޑި ނޑުދަ ލަ

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ނޑާއި، ފަޅާއި، އެއްގަމުގައި އިގްތިސާދީ އާ މަސައްކަތްތައް ކުރަން ހުޅުވާލުމާގުޅޭތުން  ކަ
ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލުހޯދާ، ގިނަބަޔަކަށް ފެންނަ ކަންކަން ކުރެވޭނެ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުން

51.1.2 ނޑާއި އެއްގަމާއި ފަރުން ލިބޭ މާލީ އަދި އެހެނިހެން ނަފާ އިތުރުވުން  ކަ 51.1 51

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ، ތުޅާދޫ ޕޮލިސް 
ސްޓޭޝަން ތިމާވެށީގެ ޤާނޫނު ފުރިހަމައަށް ތުޅާދޫގައި ތަންފީޒުކުރުން

52.1.1

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، މުއައްސަސާތައް، ކްލަބް 
ޖަމްއިއްޔާތައް، އތމ ކޮމިޓީތައް، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ރަށުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން 52.1.4

ތުޅާދޫ ކައުންސިލު މާލިއްޔަތު ގާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކައުންސިލްގެ ސްޓާފުންނަށް ހިންގުން 53.1.1

ތުޅާދޫ ކައުންސިލު
ތުޅާދޫ ކައުންސިލުގެ އެންމެހާ ނިންމުންތަކާއި އެހެނިހެން މުހިއްމު ޙަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

ވެބްސައިޓުގައި އާއްމުކުރުން
53.1.2

ތުޅާދޫ ކައުންސިލު
ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް މޮނިޓަރިންގް ޝީޓެއް އެކުލަވާލައި، ކައުންސިލްގެ 

އިސްވެރިން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ޤަވާއިދުން މޮނިޓަރކުރުން
53.1.4

ތުޅާދޫ ކައުންސިލު އެނުއަލް ދަތުރު ދިޔުން-ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި 53.2.1

ތުޅާދޫ ކައުންސިލު ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން 53.2.2

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް މުޅި އަހަރަށް ބަހާލައިގެން ކައުންސިލްގައި ޓީމް ބިލްޑިންގްގެ ޙަރަކާތްތަކެއް ބޭއްވުން 53.2.3

ތުޅާދޫ ކައުންސިލު
 1ގެ ނަމުގައި ކައުންސިލުން ކޮންމެ މަހަކު " ލިސިނިންގ ސެޝަން"ރައްޔިތުންގެ އަޑު އެހުމަށް 

ފަހަރު ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން
54.1.1

ތުޅާދޫ ކައުންސިލު ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓު ގައި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކޮމެންޓު ކުރެވޭނެ ފުރުސަތު ގާއިމުކޮށްދިނުން 54.1.2

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، އަތޮޅު އެހެނިހެން 
ކައުންސިލްތައް، އތމ ކޮމިޓީ ، އަތޮޅު 

އެހެން ރަށްތަކުގެ އތމ ކޮމިޓީ
ތުޅާދޫ ރައްޔިތުން އިސްނަގައިގެން އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން ކުރެވެނޭ 

 ކަމެއް ކުރުނ2ްކަންތައްތަކުގެ ކަލަންޑަރެއް އެކުލަވާލާ، ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އޭގެ ތެރެއިން 

55.1.1

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، އަތޮޅު އެހެނިހެން 
ކައުންސިލްތައް، އތމ ކޮމިޓީ ، އަތޮޅު 

އެހެން ރަށްތަކުގެ އތމ ކޮމިޓީ
ގައުމީ އެކި ހަރަކާތްތަކުގައި ތުޅާދޫ ތަމްސީލުކުރާކުރުން އިތުރުކުރުމަށް ކައުންސިލުން 

މަސައްކަތްކުރުން

55.1.2

54.1 54
ތަރައްގީގެ ހުރިހާ މަޝްރޫޢެއްގައިވެސް ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުން ސިދާކޮށް 

ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިގެން ދިޔުން

ގައުމީ އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ހަރަކަތްތަކުން ތުޅާދޫ އަށް ވި އެންމެ ބޮޑަށް 
ފައިދާވުން

55.1 55

ނޑާއި ފަޅު ބޭނުންކުރެވިގެން ދިއުން ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި އެއްގަމާއި ކަ 52.1 52

ނޑުތަކުން ހިނގާ ކައުންސިލެއްކަމުގައި ތުޅާދޫ  ގުޑްގަވަންސްގެ މިންގަ
.ކައުންސިލުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ވެގެންދިއުން

53.1

ކައުންސިލް މުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލަރުންގެ ގުޅުން ބަދަހިވެގެން ދިޔުން 53.2
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