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 6 .............................................................................................................................................................. ޗާޓް  ރަށުގެ 

 7 ...................................................................................................................................................................ވިޝަން 

 7 .................................................................................................................................................................. މިޝަން 

 8 .................................................................................................. ގޮތް  ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ މަސައްކަތް އެކުލަވާލުމުގެ ޕްލޭން

ނޑައަޅާ ހާސިލުކުރުމަށް ދާއިރާތަކާ ހިމެނޭ ޕްލޭންގައި ތަރައްޤީގެ  9 .......................................................................... ސިޔާސަތުތައް ކަ

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... ފޯރުކޮށްދިނުން  ޚިދުމަތް ރަށްވެހި ،ޚިދުމަތްތަކާއި އަސާސީ

 31 ............................................................................ ގާއިމުކުރުން  އިންތިޒާމް ފޯރުކޮށްދޭނެ  ބޯފެން ސާފު ރައްޔިތުންނަށް: 1 ޕޮލިސީ

 35 .................................................................................. ހޯދައިދިނުން ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަތައް އަސާސީ ނަރުދަމާގެ: 2 ޕޮލިސީ

 36 ............................................ ފޯރުކޮށްދިނުން  ރައްޔިތުންނަށް  ހަކަތަ  ކަރަންޓާއި ގޮތެއްގައި ބާރުހިފޭއިތު  އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި: 3 ޕޮލިސީ

 36 ......................................................................... ޤާއިމްކުރުން  އިންތިޒާމެއް ނައްތާލެވޭނެ ކުނި ގޮތެއްގައި އެކަށީގެންވާ : 4 ޕޮލިސީ

 37 ................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން  މަރާމާތުކޮށް މަގުތައް މަގުހެދުމާއި: 5 ޕޮލިސީ

 38 ........................................................................ ބެލެހެއްޓުން  ހަދައި ތަންތަން ޓާމިނަލްފަދަ ފެރީ ފާލަމާއި ،ބަނދަރާއި: 2 ޕޮލިސީ

 39 ............................................................................................................................ ބެލެހެއްޓުން ޤަބުރުސްތާނު: 7 ޕޮލިސީ

 39 ............................................................................................................................ ބެލެހެއްޓުން މިސްކިތްތައް: 8 ޕޮލިސީ

 02 ..................................................................................... ބެލެހެއްޓުން  ސާފުތާހިރުކޮށް މަގުތައް ރަށުގެ ރަށުތެރެއާއި: 20 ޕޮލިސީ

 02 ........................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން  ދިއްލާ މަގު ހެދުމާއި މަގު: 12 ޕޮލިސީ

 00 ............................... ބެލެހެއްޓުން  ޤާއިމްކޮށް ތަންތަން  ދޭނެ ޚިދުމަތް ރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖްތިމާޢީ ،މަރުކަޒުތަކާއި އިޖްތިމާޢީ : 11 ޕޮލިސީ

 01 ........................................................................... ބެލެހެއްޓުން ޕާކުތައް ބިންތަކާއި ދަނޑުތަކާއި އާއްމު ކުޅިވަރުކުޅޭ : 12 ޕޮލިސީ

 05 ............................................................................................ ފޯރުކޮށްދިނުން  ޚިދުމަތްތައް ބެހޭ  މުނިފޫހިފިލުވުމާއި: 13 ޕޮލިސީ

 08 ......................................................................................................................... ހިންގުން  ލައިބްރަރީ ރަށުގެ: 15 ޕޮލިސީ

 12 .............................ން ފޯރުކޮށްދިނު އެހީތެރިކަން ޙިމާޔަތްދީ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ  އަނިޔާ ،ހުއްޓުވާ އަނިޔާތައް ހިނގާ ގޭތެރޭގައި: 12 ޕޮލިސީ

 ނިޒާމް  ބަލަހައްޓާނެ  އެމީހުން އެހީތެރިވެދީ މީހުންނަށް  ބޭނުންވާ  އެހިއަށް ޚާއްސަ މީހުންނަށާއި ދުވަސްވީ  ޢުމުރުން ކުޑަކުދިންނާއި: 17 ޕޮލިސީ
 10 ............................................................................................................................................................ ޤާއިމްކުރުން 

 15 .......................................................................................... ޤާއިމްކުރުން  ނިޒާމް ކުރެވޭނެ ކަންތައް  ކަށުކަމާކެމީގެ: 18 ޕޮލިސީ

 17 ......................................................................................................................... އާލާކުރުން  ރޫޙު އިޖްތިމާޢި : 10 ޕޮލިސީ

 އިންތިޒާމްކޮށް  މަތިން  ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާއި ކަންކަން  ދުއްވުމުގެ އެއްޗެތި ނުލާ އިންޖީނު ،އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުލީ: 22 ޕޮލިސީ
 40 ............................................................................................................................................................ ބެލެހެއްޓުން 
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 އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާއި ކަންކަން މާރުކޭޓުތަކުގެ އާއްމު ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ކެފޭތަކާއި ތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓް ހޮޓާތަކާއި  ފިހާރަތަކާއި: 21 ޕޮލިސީ
 44 ........................................................................................................................ ބެލެހެއްޓުން  ކޮށްއިންތިޒާމް މަތިން ގޮތުގެ

 46 ............................................................... ހުއްޓުވުން  ހަރަކާތްތައް ހިތްވަރުދޭ ފިކުރަށް ހަރުކަށި ، ގޭންގުހަރަކާތްތަކާއި: 22 ޕޮލިސީ

 48 ........................................................................................................... ނެގެހެއްޓުން  އަމާންކަން އަމަން ރަށުގެ: 23 ޕޮލިސީ

 50 ............................................................................................... ފޯރުކޮށްދިނުން  ޚިދުމަތް ސްކޫލްގެ ޕްރީ ރަނގަޅު: 24 ޕޮލިސީ

 55 ...................................................... މަތިކުރުން  ފެންވަރު ފަންނީ އަދި ތައުލީމް ންގެމީހު ބޮޑެތި ދަރިވަރުންނާއި  ސްކޫލް : 25 ޕޮލިސީ

 58 ....................................................................................... ދަސްކޮށްދިނުން  ހުނަރުތައް ދިރިއުޅުމުގެ ދަރިވަރުންނަށް: 22 ޕޮލިސީ

 ލީޑަރޝިޕް ،ސްލޫކާއި ،އަޚްލާޤާއި މެދުގައި ދަރިވަރުންގެ މެދުވެރިކޮށް ބޮޑީސް ޔުނީފޯމް ފަދަ ބޭންޑް ،ސްކައުޓް ،ގައިޑް: 27 ޕޮލިސީ
 62 ........................................................................................................................................................ ދަސްކޮށްދިނުން 

 60 ....................................................................... އުނގަންނައިދިނުން  އެޑިއުކޭޝަން ސިވިކްސް  ،ހުނަރާއި ދިރިއުޅުމުގެ : 28 ޕޮލިސީ

 65 .............................................. ދިނުން  ޚިދުމަތްތައް އަސާސީ ގުޅޭ  ރައްކާތެރިކަމާއި ޞިއްޙީ އާއި ހެލްތްކެއަރ ޕްރައިމަރީ : 20 ޕޮލިސީ

 އާބާދީ  ހަށިހެޔޮ ،ދުޅަހެޔޮ ،ރައްކާތެރިކުރުވާ ރައްޔިތުން ޙާލަތްތަކުން ސިއްޙީ  އެކިއެކި ދިމާވާ  ސަބަބުން ވައްޓަފާޅީގެ ދިރިއުޅުމުގެ : 32 ޕޮލިސީ
 69 ........................................................................................................................................................ އުފެއްދުން  އެއް

 70 .......................................... މަދުކުރުން  ނިސްބަތް މީހުންގެ ބޭނުންކުރާ ކާނާ ތައްޔާރީ އަދި ޑްރިންކް އެނާރޖީ ދުންފަތާއި: 31 ޕޮލިސީ

 74 ...................................................... މަދުކުރުން  ފެތުރުން ބަލިތައް ބޮޑެތި އެހެނިހެން  އަދި ގުންޔާއާއި ޗިކަން ޑެންގީއާއި: 32 ޕޮލިސީ

 76 ..................................................................................ރައްކާތެރިކުރުން މުޖްތަމަޢު ނުރައްކަލުން  ތަކެތީގެ މަސްތުވާ: 33 ޕޮލިސީ

 78 ...................................... ހިންގުން  ރާވާ  މުބާރާތްތައް އެކި ،އަށަގެންނެވުން ރޫޙު  ކުޅުމުގެ ކުޅިވަރު މެދުގައި  ޖިންސުގެ ދެ: 34 ޕޮލިސީ

 83 .............................................................................................................. ކުރިއެރުވުން  ދާއިރާ  ރިކަމުގެމަސްވެ: 35 ޕޮލިސީ

ނޑުވެރިކަމުގެ : 32 ޕޮލިސީ  85 ............................................................................................................. ކުރިއެރުވުން  ދާއިރާ ދަ

 88 ............................................................................................................. ކުރިއެރުވުން  ދާއިރާ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ : 37 ޕޮލިސީ

 90 .............................................................................................. ކުރިއެރުވުން  ވިޔަފާރިތައް މެދުފަންތީގެ  އަދި  ކުދި: 38 ޕޮލިސީ

 95 ........................................................................................... ޤާއިމްކުރުން  ނިޒާމެއް ދަތުރުފަތުރުގެ  ދެމެހެއްޓެނިވި: 30 ޕޮލިސީ

 98 ............................................................................................................ ދެމެހެއްޓުން  ދިރުވައި ކަންކަން ޘަޤާފީ: 42 ޕޮލިސީ

 323 ........................................................................... ދެމެހެއްޓުން  ރައްކާތެރިކޮށް ތަރިކަ ޤުދުރަތީ  ،ތަންތަނާއި ތާރީޚީ: 41 ޕޮލިސީ

 321 ..................................................................................................................އާލާކުރުން  ދިރުވައި ދިވެހިބަސް: 42 ޕޮލިސީ

 0 ................................................................................................................................. ހުއްޓުވުން  ރަށްގިރުން: 43 ޕޮލިސީ

 3 .............................................................. ކުޑަކުރުން  އަސަރުތައް ކުރާ ސަބަބުން  އެކަމުގެ ބަދަލުތަކާއި އަންނަ ށްމޫސުމަ: 44 ޕޮލިސީ

 1 ............................................................................................................................ ތައްޔާރުވުން  ކާރިސާތަކަށް : 45 ޕޮލިސީ

 5 .................................................................................................... ރައްކާތެރިކުރުން  ރުއްގަސް ،ހޭޅިފަށާއި ރަށުގެ: 46 ޕޮލިސީ
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 7 .............................................................. ދެމެހެއްޓުން  ރައްކާތެރިކޮށް ދިރުން ކަނޑުގެ މުރަކަތަކާއި ވަށައިގެންވާ ރަށުގެ: 47 ޕޮލިސީ

 32 ............................................................................................................ ރައްކާތެރިކުރުން  ނަސްލު ދިރޭތަކެތީގެ: 48 ޕޮލިސީ

 31 ............................................................................................................................ ކޮންޓްރޯލްކުރުން ޕެސްޓް: 49 ޕޮލިސީ

 38 .................................................................................... ނައްތާލުން  ތަފާތުކުރުންތައް އެކި ކުރާ އަންހެނުންނާއިމެދު: 52 ޕޮލިސީ

 03 ....................................... ހޯދައިދިނުން  ހަމަހަމަކަން  ފިރިހެނުންނަށް އަންހެނުންނާއި އިޤްތިޞާދީގޮތުން  ސިޔާސީގޮތުންނާއި: 51 ޕޮލިސީ

 1 ...................................................................................................... ހަރުދަނާކުރުން  އިދާރީހިންގުން ކައުންސިލްގެ: 52 ޕޮލިސީ

 32 .............................................................................. ބެލެހެއްޓުން  ރެކޯޑް މަރުވާމީހުންގެ ކުދިންނާއި އުފަންވާ އަލަށް: 53 ޕޮލިސީ

 33 ........................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން  ތަފާސްހިސާބުނަގާ ރަށުގެ: 54 ޕޮލިސީ

 31 .............................................................................. ބެލެހެއްޓުން  ރަޖިސްޓްރީތައް ހުއްދަތަކާއި ދޫކުރާ  ކައުންސިލުން: 55 ޕޮލިސީ

 34 ......................................................... ބެލެހެއްޓުން  ލިޔެކިޔުންތައް ޤަދީމީ އަރުޝީފްކުރުމާއި ލިޔުންތައް ރަސްމީ ރަށުގެ: 52 ޕޮލިސީ

 36 .......................................................... ރަނގަޅުކުރުން  ފެންވަރު ޚިދުމަތްތަކުގެ ފޯރުކޮށްދޭ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް: 57 ޕޮލިސީ

 39 .................................................................................................................................. މޮނިޓަރކުރުން  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ 

 47 ................................................................................................. ބެލުން  ހިނގަމުންދާގޮތް  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ  އަހަރަށް  އަހަރުން 

 47 ........................................................................................................................... ރިޕޯޓް  ފައިނަލް  އަދި  ރިވިއު  މިޑްޓަރމް 

 

  



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 ރައީސްގެ ބަޔާން

 

 

 

 

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

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



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ
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.................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 ތަޢާރަފް

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 ރަށުގެ ޗާޓް

 )ރަށުގެ ޗާޓުގެ ފޮޓޯއެއް ހިމެނުަމށް(

 

 

 

 

 

  



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 ވިޝަން

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

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

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

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

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

 

 މިޝަން

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

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

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

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

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

 

 

  



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 ގޮތް ންގޮސްފައިވާޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެ

 

 (ހިމަނާލުަމށް ބައްދަލު ކުރެުވނު ފަރާތްތައ /ކުރިއަށް ގެންދެވުނުގޮތް  )ޕްލޭނިންގ ޕްރޮސެސް

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................
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 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

ނޑައަޅާ  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކާ ހާސިލުކުރުމަށް ކަ

 އްސިޔާސަތުތަ

 )މިސާލު(

 

 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



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަެހޔޮ މުޖްތަމައެއް ިބނާކުުރން

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

11 

 

 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 : ލާސާ ޚު ގެ ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު 

ތުޅާދޫއަކީ މިވަގުތު ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ސާފު ބޯފެނާއި، ކަރަންޓާއި އަދި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް 

ނަމަވެސް، އަލަށް އަބާދުވާ ސަރަޙައްދަށް ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެގޮތް އަދި މިހާތަނަށް ލިބެމުން އަންނަ ރަށެކެވެ. 

ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެން ޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންތިޒާމުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 

ދިނުމަށް ދަތިވެފައިވާ އެއް ޚިދުމަތަކީ ރަށުފެންވަރުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ފޯރުކޮށް

އަދި ތުޅާދޫގައި ރަސްމީ ފާލަމާއި، ފެރީޓާމިނަލްވެސް އަދި ވަނީ ނުހެދިއެވެ. އަދި  ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޚިދުމަތެވެ.

  ހަން ނުފެށިއެވެ. މީގެއިތުރުން އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގެ ވަށާމަގުތަކާއި ގޯޅިތަކުގައި މަގުބައްތި އަދިވަނީ ޖަ

 

 

 

 

 

 

  



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް  :1 ޕޮލިސީ 

 ގާއިމުކުރުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ނީ ބ.ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައްާކތެރި ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުަމށްޓަކަިއ އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ ފަރާތުން ތުޅާދޫ ގޭގެއަށް މިހާރު ވަ

ފެންހޮޅި އަޅާ، ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އާްއމުކޮށް އެ ފެން ބުއިމަށް ބޭުނންުކރުމުގެ ބަދަލުގައި ފުޅިގައި 

 ށްފައި ުހންނަ ފެން ގިނަ ގޭގެއިން ގަންނަ ކަން ފާހަގަކުެރވެއެވެ. ބަނދުކޮ

 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 

 ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުން ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން  1ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 މެއް ހަމަޖެހިެގން ދިޔުންތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ޭބނުންވާ މިންވަރަްށ، ރައްކާތެރި  ފެނާއި ކާނާ، ހުއްޓުެމއްނެތި، ހުރިހާ ހާަލތެއްގައިވެސް ލިބޭނެ އިންތިޒާ:  1.1ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
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22
25

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ފުޑް  :1.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ސެކިއުރިޓީގެ ނިޒާމެއް 

 ޤާއިމުވެފައި އޮތުން 

ތުޅާދޫގެ ގޭގެއަށް ފެން ފިލްޓަރ  :1.1.1ހަރަކާތް 

 މެޝިން ލިބޭނެ ލުއިފަސޭހަ މަެގއް ފަހިކޮށްދިނުން 

     ްއެމް ޑަބްލިއު އެސް ސީ  ތުޅާދޫ ކައުންސިލ

 

 

 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 

 ހޯދައިދިނުން ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަތައް އަސާސީ ނަރުދަމާގެ: 2 ޕޮލިސީ

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ވަނަ އަހަރު ވަނީ  ފޯރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި ތުޅާދޫ ގައި  2215ސަރުކާރުގެ ގެ ފަރާތުން ބ.ތުޅާދޫގައި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް 
 އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގައިވެސް މި ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުމަށް ވަނީ ހޮޅި އެޅިފައެވެ. 

އް ފަރާްތތަކުގެ ޢަމަލުތައް ހުންނަ ޮގތުން ބައެއް ފަހަރު ހޮޅިތައް ބެދި ނަމަވެސް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރަމުންދާއިރު ބައެ
 ޚިދުމަތަށް ބުރޫއަރާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 

 ހޯދައިދިނުން  ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަތައް އަސާސީ ނަރުދަމާގެ: 2 ޕޮލިސީ

 

 ޓާގެޓްތައް:

 މައްސަލަތައް ކުޑަކުރުވުންނަރުދަމާގެ ނިޒާމަށް ދިމާވާ :  2.1ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ނަރުދަމާގެ  :2.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ނިޒާމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް 
ދެނެގަނެ، އެކަންކަން 

 ހައްލުކޮށްދިނުން 

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމަށް ދިމާވާ  :2.1.1ހަރަކާތް 

މައްސަލަތައް ކުޑަކުރުވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާިއ 
ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންެތރިކުރުވުމަށް ފެނަކަ 

ކޯޕަރޭޝަން ތުޅާދޫ ބްރާންޗާއި ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ހިންގުން 

  ތުޅާދޫ 
 ކައުންސިލް

ތުޅާދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
ލިއު އެސް ސީ / އެމް ޑަބް

 

މޮނިޓަރިން ފްރޭމްވަރކްގެ ތާވަލް އެކުލަވާލާނީ ހުރިހާ ހުރިހާ ދާއިރާއެއް ހިމެނުމަށްފަހު  - ހުރިހާ ދާއިރާއެއް ހިމެނުމަށް ށްނޯޓް: މިގޮތަ

ނޑައެޅިފައިވާ ޓާގެޓްތަކުގެ ށްޕޮލިސީތަކަ  ޗަށް(އްމަ ކަ

 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް، ތުޅާދޫގައި އަލަށް އާބާދު ގެންވާ ވަރަށް ަކރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަްށ ލިބެމުންދާކަން އެކަށީމިވަގުތަށް 

އޮތުމާއިއެކު، މުސްތަޤްބަލުގައި ކަަރންޓް ބޭުނން ކުރާ މިންވަރު އިތުރު ވެގެންދާނެތީ ، މުޅި ރަށަށް  ކުރަންޖެހޭ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް

ތުޅާދޫއަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއގައި ތިމާވެށްޓާއި ރައްޓެހި ޙަކަތަ ކަރަންޓް ދެވޭވަރަށް ޚިދުމަތް ފުޅާކުރަން ޖެހނެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 
 ބޭނުންކުރާ ރަށަކަށްވެގެން ދިޔުްނ 

ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ުތޅާދޫ ގޭގެއިން ކުނި ނަގައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންެނވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ފަނާނުވާ 
 ިތޒާމްޒާތުގެ ކުނި ރަށުންބޭރުކުރުމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޮގތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ އިން

ކުނި ނައްތާލާ އަދި ރީސައިކްލިން އިންތިޒާމު ތުޅާދޫގައި ހަމަެޖހިގެން ދިޔުން ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެެއވެ. 
ތުޅާދޫއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކުނި ނައްތާލުމުގެ 44

 ން ނިޒާމެއްގެ ދިރާސާކުރު

 

 

  ތުޅާދޫ ކައުންސިލް  



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

17 

 

 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

އާމްދަނީ ލިބޭނޭ ވަޞީލަތެއް ކަމުގައި ކުންޏަކީ 45

 ށް ކާދުއުފައްދައި މާރކެޓްކުރުންހެދުމަ
  


 

 

  ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

ކުނި ރީސައިކްލްކޮށް، ތުޅާދޫގައި އުފެދޭކުނި 42

 ރުމަށް އާންމުން ހޭލުންތެިރކުރުންމަދުކު

 ްއތމ ކޮމިޓީ  ތުޅާދޫ ކައުންސިލ 

 އާންމު ތަންތާގައި ޑަސްބިން ބެހެއްޓުން  47

 

 


 


  ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 

ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި، ދައުލަތުގެ 48

މުއައްސަސާތަކާއި ކައިރި ރިސޯޓުތަކާއި ގުޅިގެން 
ނޑުދޮށާއި ބަނދަރު ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު  މޫދާއި، ގޮ

 ހިންގުން 

 ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ  

ކަލާއި ކުނި ނައްތާލާ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ވެހ40ި
 އެހެނިހެން އާލާތް ހޯުދން 

 

 

 

 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
 

ރިސޯޓްތައް / ދައުލަތުގެ 
މުއައްސަސާތައް / ކްލަބު 
ޖަމްއިއްޔާތައް / އެން ޖީ 

 އޯ ތައް  
   ކުނި އުކާލުމަށް  ރޭމްޕެއް ހެދުން 412 

 
 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 

 
 

ބ.ތުޅާދޫ އަކީ ޒަމާނުއްސުރެ މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވަމުން އަންނަ ރަށެއްކަްނ ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި އަލަށް 

 އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގެ އެންމެ މަގެއް ފިޔަވައި އެހެން މަގުތަކަށް ނަން ދެވިފައި ނުވާކަން ވެސް ާފހަގަކުރެވެއެވެ. 

ތުޅާދޫގެ މަގުތަކަކީ ހިނގާ މީހުާނއި، ދުއްވާއެއްޗިއްސަށް ރައްކާތެރި އަމާން ތަނަކަށް ވެގެން ދިއުން 
ފެންހިންދުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދަށް ގޭގެފުރާޅުން ފައިބާ 4

އިދު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވައި، އެޤަވާ

 ތަންފީޛުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން 

    ްއާރް.ޑީސީ  ތުޅާދޫ ކައުންސިލ 

ތުޅާދޫގައި އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަޙައްދުގެ މަގުތަކަށް 5 
 ނަން ކިޔުން 

     ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ  

ތުޅާދޫގައި މަގުތަކުގައި ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން 2 
 ފެންބޮޑުވުމުން، ެފން ހިންދާ ނިާޒމެއް ޤާއިމްކުރުން  

     ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ  



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ރުގެ ތުޅާދޫގައި ރަސްމީ ފާލަމަކާއި ފެރީ ޓާމިނަލެއް އަދި މިހާތަނަށް ަވނީ ޤާއިމުނުކުރެވިއެވެ. އަދި، ަބނދަރު ހެދިފައިވީ ނަމަވެސް ބަނދަ

ޕޭމަންޓް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވަމުންދާ މައްސަލަ ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. ، ޕޭމަންޓުން ބަނދަރު ތެރެއަށް ެވލިފައިބާ  

 

 ތުޅާދޫއަށް އަރާ ފޭބުމަށް ދަތި ުނވާނެ ގޮތަށް، ބަނދަރު ބޭުނންކުރާ ހުރިހާ ފަރާތަކަށްވެސް ފަސޭހަވާނެގޮތަށް، ބަނދަރުން ޚިދުމަތްތައް 
ރައްޔިތުންނަށް މުިޙއްމު ޢުމުރާނީ ވަޞީލަތްތައް ރަުށގައި ޤާއިމްކުރުންލިބިފައިވުން  

ބަނދަރުގެ މެއިންޓަނަންސް ދެމެހެއްޓެނިވި  24

ގޮތެއްގައި ކުރުމުގެ ގޮތުން ބަެއއް ކަންކަން އައުޓް 

 ސޯސް ކުރުން 

  ްތުޅާދޫ ކައުންސިލް ތުޅާދޫ ކައުންސިލ 

ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ބަނަދރު ބެލެހެއްޓުމަްށ 25

އާއްމުކުރެވޭ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް 

ތަންފީޛްކުރުމަށް ބަނދަރު ބަަލހައްޓާނެ މުވައްޒަފުްނ 
 ލެއްވުން

 

ްތުޅާދޫ ކައުންސިލް ތުޅާދޫ ކައުންސިލ 

  ތުޅާދޫ ކައުންސިލް،      ރަށުގެ ރަސްމީ ފާލަމެއް ހަދާ ތަރައްޤި ކުރުން  22 

ތުޅާދޫ ރަމްޒުކޮށްދޭ މޮނިއުމެންޓެއް ބަނދަރުގަިއ  27 
  ހެދުން  

     ،ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ  

ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް  2

ފަސޭހަވާނެ ގޮތަކަށް ޢުމްރާނީ 
ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްވެގެން 

 ދިޔުން

 

ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޢުްމރާނީ ވަސީލަތްތައް  221

ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ިބންތައް ހަމަޖެއްސުމަށް 
 ކަމާގުޅޭ ވުޒާރާތަކާއި ބައްދަލުކުރުން 

   

 ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީ  ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، 

 ރަށުގައި ފެރީޓާރމިނަލެއް ހެދުން 2.2.2

 

  ތުޅާދޫ ކައުންސިލް  

 ރަށުގައި މަސްމާރުކޭޓެއް ހެދުން  2.2.3

 

  

 

  ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

   ރަށުގައި ލޯކަލްމާރުކޭޓް ހެދުން  2.2.4
 

  ތުޅާދޫ ކައުންސިލް



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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   ރަށުގައި ޕެޓްރޯލްޝެޑެއް ހެދުން  2.2.5
 

  ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

   އިރުމަތީ ރިވެޓްމެންޓްގައި ސިޑިއެއް ހެދުން  2.2.2 
 

  ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

  ތުޅާދޫ ކައުންސިލް   ތުޅާދޫގައި ސްލިޕްވޭ އެއް ޤާއިމްކުރުން   2.2.7 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓްގެ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ޤަބުރުސްތާނުގެ ވިނަނޮޅާ ސާފުކުރަމުން ގެންދެވެއެވެ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ތުޅާދޫ ޤަބުރުސްތާނަކީ ސާފުތާހިުރ ތަނަަަކަށް ހެދުން 
މިސްކިތުގައި މިހާރު ވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ  22މިސްކިތެއްގައި އިމާމުވެ ނަމާދުކުރެވެމުން ދެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން  24ތުޅާދޫގައި 

ންމެ އެކަށީގެންވާ ދީލަތި އެހީއާއިއެކު އެއަރކޯން ކުރެވިފައެވެ.  އަދި މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލިވުމަށް ބަެޖޓްގެ ާތށިކަމާއި ހުރެ އެ
މިސްކިތްތަކަކީ ސާފުތާހިރު، ޒީނަތްތެރި ތަންތަން ކަމުގައި ހެދުމާއި، ތުޅާދޫގެ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އާބާދީއަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް މިސްކިތްތަކުގައި ޖާގަ އިތުރުކުރުން  
  ތުޅާދޫ ކައުންސިލް   މިސްކިތްތަކުގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރުން  84



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގައި މިސްކިތެއް 85
 ބިނާކުރުން  

  ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ  

 

 

 

 

 

 

 

މުވައްޒަފުން ަދނީ ގެންގުޅެމުންނެވެ. އަދި، ރަުށގެ  12އިޖްތިމާޢި ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވަގުތީގޮތުން 20

 މަގުތަކުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް މަގުތަކުގައި ތަކެތި ބަހައްާޓ، ގަސް އިންދާ ހެއްދުމުގެ ސަބަބުން، މަގުތަކުގެ

ގަވައިދުން 1020.ގެއްލި، ހިންގާ މީހުްނަނށާއި ދުއްވާ ތަކެއްޗަށް  އުނދަގޫވާކަމުގެ ޝަކުވާ ކައުންސިލަށް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ.  ރީތިކަން
ހަމަޖެހިގެންދިޔުމާއި ދުއްވާ ތަކެއްޗާއި ހިނގާބިނގާެވ އުޅޭ މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާއި އެކު ސާފުކޮށް ބޭއްވޭެނ އިންތިޒާމެއް ރަށް ކުނިކަހާ 

ބޭނުން ކުރެވޭނެ ތަނެއްކަމުގައި މަގުތަކާއި، ޕާރކްތަކާއި އަދި އާއްމު އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ހެދުން
ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމަށް ޙާއްސަކޮށްގެން މުވައްޒަފުން 04 

 ލެއްވުން
  ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 

ވެ. ތުޅާދޫގެ ބަނދަރާއި މަގުތަުކގައި ޖަހާފައިވާ މަގު ބައްތިތައް ތުޅާދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު ބެލެހެއްޓެމުން ެދއ12ެ

ނޑިތަުކގައި ދަވާދުލުމުގެ މަސައްކަތް ގަވާއިދުން ކުރެވެމުން ނުދާކަން  ފާަހގަކުރެވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން، ނަމަވެސް، އެ ބައްތި ދަ

ނދިރިވުމުގެ އަރަށުތެރެ 2.112  މަގު ބައްތި ޖަހާ ނުނިމިއެވެ.  އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގެ ވަށާ މަގުތަކާއި ގޯޅި ތަކުގައި އަދި ވަނީ
ންސަބަބުން ހިންގާ އިޖުތިމާއީ ނުަރނގަޅު އާދަތައް މަދުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަތަކެއް ލިއްބައިދެޭވނެ މަގު ތަނަސްވަސް ވެގެން ދިޔު

ތޮއްޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ 124 

ފަރާތްތައް ބަދަލުިދނުމަށްފަހު އެެހން ސަރަހައްދުތަކަށް 

 ބަދަލުކުރުން 

ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ  

ޚާއްސަ ކުރެވޭ ސަރަޙައްދުތަކެއްގައި ޕާކިންގް 125 

 ޒޯންތައް ޤާއިމްކުރުން  

ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ  

  ތުޅާދޫ ކައުންސިލް   ރަށުގެ މަގުތަކުގައި ނަންބޯޑް ހަރުކުރުން   122 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

ދޫގެ އިޖުތިމާޢީ ރޫޙް ކުރިއާ އަޅާބަލާއިރު ތުޅާދޫއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ހިތްހެޔޮ އެކުވެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ. ނަމަވެސް، މިއަދު ތުޅާގެ

ނޑުވަމުން އަންނަކަން ވަނީ ާފހަގަކުރެވިފައެވެ. ތުޅާދޫގައި މިވަގުތު އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި ނުވާއިރު، ތުޅާދޫގެ ގިނައަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ބޭނުންކުރަުމން ގެންދާ  ފަ

ނޑުވެސް މިހާރުވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފަެއވެ.  އިޖްތިމާޢީ މަުރކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް 11ތުޅާދޫ ފުޓްސަލް ދަ

 ބ.ތުާޅދޫގައި އަދި އިޖްތިމާޢި މަރުކަޒު ޤާއިމްކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޤާއިްމކޮށް ބެލެހެއްޓުްނ ދޭނެ ތަންތަްނ 

 

 

 

 

 

 

 

ވެގެން ތުޅާދޫގައި ސޯޝަލް ސެންޓަރެއް ޤާއިމ11ުއިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން :11

 ދިޔުން



  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއްޓުން : 12 ޕޮލިސީ  ކުޅިވަރުކުޅޭ އާއްމު ދަ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ނޑެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން  22ކުޅިވަރު ކުރުޅުމަށް އާއްމު ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވެމުން ދަނީ  ނޑު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް  21ދަ ނޑަކަށް ވިޔަސް މިހާރު އެ ދަ ނޑަކީ ޓާރފް ދަ ދަ
ނޑެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ ނޑަކީ އަލިކަމެއް ނެތް ދަ  .      ހަލާކުވެފައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި އަނެއް ދަ

އް ސަރަހައްދުތަކުގައި އަދިވެސް ކާޕެޓް ތުޅާދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ބެލެހެއްޓުމަށް ވަގުތީގޮތުން މުވައްޒަފަކު ވަނީ ނެގިފައެވެ. ނަމަވެސް،  ޕާކުގައި ކާޕެޓް އަޅަން ޖެހޭ ބައެ
އެޅިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 : ކުޅިވަރު ކުޅޭ އާއްމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއްޓުން 21 ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ކުޅޭ ހުރިހާ ކުޅިވަރު މުބާރާތް ތަކެއްގައި ވެސް ބައިވެރިވެ، ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް މަޤުފަހިވެގެން ިދޔުން، ތުޅާދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ޓީމެއް:  13.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ރަށުގައި  :12.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ތިބެގެްނ، ހުރިހާ އުމުރުފުރައިގެ 

މީހުންނަށްވެސް، ކުޅިވަރާއި 
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ލިބިގެންދިއުން 

ތުޅާދޫގައި ޤާއިމްކޮށްފައި ހުރި  :12.1.1ހަރަކާތް 

ނޑުތަކާއި ކޯޓްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް  ،ދަ

 ބެލެހެއްޓުން 



މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް  ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
 އެންޑް ސްޕޯޓްސް 

ކުޑަކުދިން ކުޅޭނެ، ރަގަޅު  :12.1.2ހަރަކާތް 

 ފެންވަރުގެ ޕާކުތަކެއް ތަރައްގީކުރުން
 


  ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

ނޑުތައް  :12.1.3ހަރަކާތް  ޕާކުތަކާއި ދަ

 މުވައްޒަފުން ލެއްުވން   މަށްބެލެހެއްޓު

ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ  



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން : 13 ޕޮލިސީ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެްއވެސް ޚިދުމަތެއް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން : 13 ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

ވޭނެ އިންތިޒާމް ރަށުގެ ޒުވާނުން މުނިފޫހިފިލުވުމަށާިއ، އެކި އެކި ރަސްމީ ޙަފްލާތައް ބޭއްވުމަށް ސްޓޭޖް ގެ ބޭނުން ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ކުރެ:  13.1ޓާގެޓް 

 ހަމަޖެއްސުން 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
އެހެނިހެން ބައިވެރިވާ 

 ފަރާތްތައް 
 :13.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ރަށުގެ ޒުވާނުން 
މުނިފޫހިފިލުވުމަށާިއ، އެކި އެކި 
ރަސްމީ ޙަފްލާތައް ބޭއްވުމަށް 
ސްޓޭޖް ގެ ބޭނުން ވީހާވެސް 
ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ކުރެވޭނެ 

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެން ދިއުން 

ސަރަހައްދެއް  23ދަތުރުދާނެ  :13.1.1ހަރަކާތް 
ނޑައެޅުން   ކަ

ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ 

 ކުޅިވަރުކުޅޭނެ  ބ.ތުޅާދޫގައި: 13.1.2ހަރަކާތް 
 ރަސްމީ ސްޓޭޖެއް ހެދުން 

 

    ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ 

 

 

 

 



  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުން : 14 ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ރެއެވެ. ރަށުގެ އާއްމު ލައިބްރަރީއެއް ނުހުރެއެވެ. ނަމަވެސް ތުޅާދޫ ސްކޫލުގައި ދަރިވަރުންނަށް އެކަށޭނަ ަލއިބްރަރީއެއް ހުންނަކަން ފާހަގަކު 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 : ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުން 14 ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުންނަކީ ފޮތް ކިޔުމަށް ލޯބިކުރާ، އެކިއެކި ރޮނގުތަކުން މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދި ބަޔަކަށްވުން :  14.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ތުޅާދޫގެ   :14.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ރައްޔިތުންނަކީ ފޮތް ކިޔުމަށް 

ލޯބިކުރާ، އެކިއެކި ރޮނގުތަކުން 
މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދި ބަޔަކަށް 

 ވެގެން ދިއުން  

ތުޅާދޫގައި ޤާއިމްކުރެވޭ ސޯޝަލް  :14.1.1ހަރަކާތް 
 ސެންޓަރުގައި ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުން 

 

    ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ 

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ތުޅާދޫ : 14.1.2ހަރަކާތް 
  ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީއަށް ފޮތް ހަދިޔާކުރުން

 

ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ، އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން : 15 ޕޮލިސީ

 ފޯރުކޮށްދިނުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 މިފަދަ މައްސަލަތައް ބ.ތުޅާދޫގައި ވަރަށް މަދުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  ށް : ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ، އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަ 15 ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ނައްތާލެވުން ތުޅާދޫއިން ގެވެށި އަނިޔާ :  15.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ތުޅާދޫގެ  :15.1ސްޓްރެޓަޖީ 

އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަްށ 
ތުޅާދޫއަކީ ރައްކާތެރި އަމާން 

މުޖުތަމައެއްކަމުގައި ހެދުމާއި، 

ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭުނންާވ 
ށްދެވޭެނ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮ

 މަގު ފަހިވެގެން ދިޔުން

 

ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ކޮމިޓީ  :15.1.1ހަރަކާތް 

ން ަހރުދަނާކޮށް، އެކުލަވާލާ، ކޮމިޓީގެ ހިންގު
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ޕްރިވެްނޝަންގެ 

 މަސައްކަތްކުރުން

ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ  

އަނިޔާ ލިބޭ ފަާރތްތަކަްށ  :15.1.2ހަރަކާތް 

 އެހީތެރިކަން ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ަހމަޖެއްސުން

ޖެންޑަރ  މިނިސްޓްރީ /  ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
ޗިލްޑްރެން ފެމެލީ 

 ސަރވިސަސް ސެންޓަރ
ރަށުގައި ގާއިމުވެފައިވާ ޖަމިއްޔާ : 15.1.4ހަރަކާތް 

ޖަމާއަތްތަކަށް ކުޑަކުދިންނާއި އަްނހެނުންގެ ހައްގުގައި 
 މަސައްކަތްކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ އެކަމަށް މަގުފަހިކުރުން.

 

 ްއތމ ކޮމިޓީ / ޖަމްޢިއްޔާ  ތުޅާދޫ ކައުންސިލ
/  ފެމެލީ  ޖަމާއަތްތައް

ޗިލްޑްރެން ސަރވިސަސް 
 ސެންޓަރ

ފުލުހުން ރަށުގައި ހިންގާ : 15.1.5ހަރަކާތް  

ޕްރިވެންޝަން ޕްރޮގްރާމުތައް އިތުރުކޮށް، 
ތްކުރުމުގެ ރައްޔިތުންނާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން މަސައްކަ

 ސަގާފަތެއް ބިނާކުރުން 

 ްތުޅާދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  ތުޅާދޫ ކައުންސިލ 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 

ކުޑަކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްސަ އެހިއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް : 12 ޕޮލިސީ

 އެހީތެރިވެދީ އެމީހުން ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިނުވާކަން ކުޑަކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްސަ އެހިއަށް ބޭނުންވާ މީހުންަނށް އެހީތެރިވެދީ އެމީހުން ބަލަހައްާޓނެ ރަނގަޅު ނި
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ގެ ސަމާލުކަމަްށ   އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި،  އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކައުންސިލްގައި އެހެން ނަމަވެސް، އެހީއަށް އެދި

ގެނެސް ވަގުތީ ހައްލު ހޯދައިދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެއެވެ. 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެމީހުން ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް  : ކުޑަކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި 12 ޕޮލިސީ 
 ޤާއިމްކުރުން 

 ޓާގެޓްތައް:

 ތުޅާދޫގެ ކުޑަކުދިންނަކީ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަނިޔާއެއް ތަޙައްމަލުކުރަން ނުޖެހޭފަދަ ބަޔަކަށްވެގެންދިޔުން :  12.1ޓާގެޓް 

 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީުހންނަށް ަރއްކައުތެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނޭ ރަށަކަށް ވެގެން ދިޔުން : ތުޅާދޫއަކީ 212.ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :12.1 ސްޓްރެޓަޖީ 
ކުޑަކުދިންނަށް އަމާން ރައްކާތެރި 

ވެއްޓެއް ތުޅާދޫގައި 

 ޤާއިމްވެގެންދިޔުން

 

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތައް  :12.1.1ހަރަކާތް 
 ރައްޔިތުން ހޭލުންެތރިކުރުންހުއްޓުވުމަށް 

    ްއތމ ކޮމިޓީ، ބ. ފެމިލީ  ތުޅާދޫ ކައުންސިލ
އެންޑް  ޗިލްޑްރެން 

 ސަރވިސަސް 

 ޢުމުރުން :12.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ޚާއްސަ  މީހުންނާއި ދުވަސްވީ

 މީުހންގެ އެހީއަށް ބޭނުންވާ
ކަށަވަރު   ރައްކައުތެރިކަން

 ވެގެން ދިޔުން

ތުޅާދޫގެ މުޢައްސަސާތަކުގައި  :12.2.1ހަރަކާތް 

ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް 

ލިބޭެނ  ބޭނުންވާ ފަރާްތތަކަށް ފަސޭހައިން ޚިދުމަތް
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

ްއތމ ކޮމިޓީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލ 

ތުޅާދޫގެ އެކި އެކި  :12.2.2ހަރަކާތް 

މުޢައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ޢުމުރުން ދުވަސްވީ 

ްހުރިހާ މުއައްސަސާތައް ތުޅާދޫ ކައުންސިލ 



  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

    34 
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މީހުންނާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް 

 އަޅާލާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ސެަޝނެއް ބޭއްވުން 

: ބައިނަލްއަޤްާވމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ 12.2.3ހަރަކާތް 

ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް 
ބޭނުންވާ ފަރާްތތަކުގެ ދުވަސްތައް ރަށުގެ 

މުޢައްސަސާތަކާއި އެކު އެދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގައި 

 ކައުންސިލުން އިސްނެގުން  

ްތުޅާދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު / ތުޅާދޫ ކައުންސިލ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް / 
ހުރިހާ މުޢައްސަސާތައް / 

 އތމ ކޮމިޓީ  

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންެގ : 12.2.4ހަރަކާތް 

ކްލާސްރޫމަށް ބޭނުންވާ ތަކެިތ ހޯދުމަށް، ތުޅާދޫ 

 ކައުންސިލުން އިސް ނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރުން 

 

ްއތމ ކޮމިޓީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލ 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން : 17 ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

މަށްވީތީ، އެ އިމާރާތުގެ ބޭނުމެއް ުނކުރެއެވެ. ތުޅާދޫގައި ދޮޅިދާންގެއެއް ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާ އެއްގެ ފަރާތުން ޤާއިމްކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، އެތަން ހުީރ ތުޅާދޫ ޤަބުރުސްތާނުގައި ކަ
 ންދާކަްނ ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   އަދި، ކަށުކަމާކެމީގައި ބޭނުންކުާރ ސާމާނު ކައުންސިލްގައި ސްޓޮކް ކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ނުގެ 

 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 : ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން 17 ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ތުޅާދޫގައި މަރުވާ މީހުން ހިނެވުމަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް އިންތިޒާމްކުރުން  : 17.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
23

 

22
24

 

22
25

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

:  ތުޅާދޫގައި 17.1ސްޓްރެޓަޖީ 
މަރުވާ މީހުން ހިނެވުމަށް 

ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް 
 އިންތިޒާމްކުރެވުން 

 ދޮޅިދާންގެއެއް އެޅުން  :17.1.1ހަރަކާތް 

 

   ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ 

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ  :17.1.2ހަރަކާތް 
ތަކެތި ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ ިލބޭެނ ގޮތް 

 ހަމަޖެަެއްސުން 

 

ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 އިޖްތިމާޢި ރޫޙު އާލާކުރުން : 18 ޕޮލިސީ

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ރޫހަށް ހީނަރުކަން އައިސްފައިވާކަްނ ތުޅާދޫއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ހިތްހެޔޮ އެކުވެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވީ ނަމަވެސް، ތުޅާދޫ އިޖްތިމާޢީ 
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން : 18 ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ޖަމިއްޔާތަކުން މިހާރަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތްތަކުގައި ޝާމިލުވެ އުޅެވޭނެ މަގު ކޮށިގެން ދިޔުން:  18.1 ޓާގެޓް

 ގައުމީ އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ހަރަކަތްތަކުން ތުޅާދޫއަްށ ވިއެންމެ ބޮޑަށް ފައިދާވެގެން ިދޔުން:  18.2 ޓާގެޓް

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
23

 

22
24

 

22
25

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ތުޅާދޫގައި : 18.1 ސްޓްރެޓަޖީ 

ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމިއްޔާ 

ޖަމާއަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން 
ފޯރުކޮށްދީ، ޖަމިއްޔާތައް 

މެދުވެރިވެގެން އިޖުތިމާއީ ގުޅުން 

 ބަދަހިވެގެން ދިޔުން 

ޖަމިއްޔާތަކުން ހިންގާ  :18.1.1 ހަރަކާތް 

ހަރަކާތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއގައި ކުރިއަށް 

 ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން 

 ،ްޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް ،  ތުޅާދޫ ކައުންސިލ
އަތޮޅުކައުންސިލް، ހޯމް 

 މިނިސްޓްރީ 

ގައުމީ އަދި : 18.2 ސްޓްރެޓަޖީ 

ހަރާކްތަކުގައި އަތޮޅުފެންވަރުގެ އެކި 

ބައިވެރިވުމާއި، އެފަދަ 
ހަރަކާތްތަކުގައި އިސްދައުރެއް 

 އަދާކުރެވިގެން ދިޔުން

 
 

ތުޅާދޫ ރައްޔިތުން : 18.2.1ހަރަކާތް 

އިސްނަގައިގެން އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ 

ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން ކުރެވެނޭ ކަންތައްތަކުގެ 
ވެސް އޭގެ ކަލަންޑަރެއް އެކުލަވާލާ، ކޮންމެ އަހަރަކު

 ކަމެއް ކުރުން 2ތެރެއިން 

 ،ްއަތޮޅު އެހެނިހެން  ތުޅާދޫ ކައުންސިލ
ކައުންސިލްތައް، އތމ 
ކޮމިޓީ ، އަތޮޅު އެހެން 
 ރަށްތަކުގެ އތމ ކޮމިޓީ 

ގައުމީ އެކި ހަރަކާތްތަކުގައި  :18.2.2ހަރަކާތް 
ތުޅާދޫ ތަމްސީލުކުރާކުރުން އިތުރުކުރުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުންކައުންސިލުން 

 

 ،ްއަތޮޅު އެހެނިހެން  ތުޅާދޫ ކައުންސިލ
ކައުންސިލްތައް، އތމ 
ކޮމިޓީ ، އަތޮޅު އެހެން 
 ރަށްތަކުގެ އތމ ކޮމިޓީ 



  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

    39 
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އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށާއި،  :18.2.3 ހަރަކާތް  

ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ޒުވާނުންނަށް ތުޅާދޫއަށް 
 ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ދައުވަތުދީ ތުޅާދޫގެ ތަޢާރަފްދިނުން 

 

 

    ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ  



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ބ. ތުޅާދޫގައި ފުލުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ހިންގަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތް ދާއިމީގޮތެއްގައި ގެ
ނު ދިނުމަށް ފުލުހުންގެ އިމާރާތް އެޅުމަށް ބިން ދޫކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ތުޅާދޫގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީ

އްޗެތި ދުއްވަމުން ެގންދަނީ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެ މަިތންތޯ ަބލައި ޗެކްކުރުމުގެ ކަންކަން އެކަށިގެންވާ ގޮތުގައި ކުރިއަްށ ނުލާ އެ
ނުގެންދެވޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާ ރެސްޓޯރެންޓްފަދަ ތަްނތަން ިހންގަމުން ެގންދަނީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާިއ 

 ތޯ ަބލައި ޗެކުކުރުމުގެ ކަންކަން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ވަކި އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ކުރެވެުމން ނުދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އެއްގޮތަށް

 އަދި މިރަށަކީ ގޭންގު ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުން ނުދާރަށެއްކަން ފާަހގަ ކުރެވެއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނު : 10 ޕޮލިސީ

 ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ނޑުއުޅަނދު ފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް  ބ.ތުޅާދޫގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސެންސް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތާއި ކަ
ހެއްދުމުގެ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ދެމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވިެއވެ. ތުޅާދޫގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި 

ތި ދުއްވަމުން ގެންދަނީ ޤާޫނނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންތޯ ބަލައި ޗެކްކުުރމުގެ ކަންކަން އެކަށިގެންވާ އިންޖީނު ނުލާ އެއްޗެ
 ގޮތުގައި ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 ޓުން : އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއް 10 ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 އި ހެދުން ތުޅާދޫގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗިއްސަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ ތެރޭގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކެއް ކަމުގަ:  10.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
23

 

22
24

 

22
25

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ތުޅާދޫގައި : 10.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗިއްސަކީ 
ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ ތެރޭގައި 
ދުއްވާ އުޅަނދުތަކެއް ކަމުގައި 

 ދިއުންވެގެން 

ޑްރައިވިންގް ލައިސެންސް  :10.1.1ހަރަކާތް 
 ދޫކުރުމަށް ޓްރެކެއް ޤާއިމްކުރުން 

 

   ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ  

ތުޅާދޫގެ ގަރާޖްތަކުން  :10.1.2ހަރަކާތް 
 ރޯޑްވާދިނަސް ހެއްދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން 

 

   ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ  



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 

ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓް ތަކާއި ކެފޭތަކާއި : 22 ޕޮލިސީ

ގެސްޓްހައުސްތަކާއި އާއްމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ 

 ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ސިއްޙީމަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އިންސްޕެކްޓްކުރުމުގެ ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި ކެފޭތައް ތުޅާދޫ 
މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދިޔަނަމަވެސް، އެކަންކުރާނެ ވަކި އުޞޫލެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެެހން ކަމުން ދެމެހެއްޓެނިވި 

 ގޮތެއްގައި ޤަވާއިދުން އެކަން ކުރެވެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

ގޮތުގެ : ފިހާރަތަކާއި، ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި އާއްމު މާރުކޭޓްތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ 22 ޕޮލިސީ 
 މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

  ހައުސްތަކާއި އާއްމު މާރުކޭޓްތަކަކީ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ހިންގާ ތަްނތަނަށް ެހދުން ެކފޭތަކާއި ގެސްޓްފިހާރަތަކާއި، ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓުތަކާއި  ::  22.1ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
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22
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22
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22
25

 

22
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ފިހާރަތަކާއި،  :22.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓުތަކާއި 
ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި 
އާއްމު މާރުކޭޓްތަކުގެ ކަންކަން 

ޤާނޫނާއި ކުރިއަށް ގެންދަނީ 
ތޯ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން

 21މަހުން  23ބެލުމަށް ކޮންމެ 
މަހު އެފަދަ ތަންތަން 

 އިންސްޕެކްޓް ކުރެވިގެން ދިއުން  

 

ފިހާރަތަކާއި، ހޮޓާތަކާއި  :22.1.1ހަރަކާތް 
ރެސްޓޯރެންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި 

ކުރިއަށް ގެންދަނީ އާއްމު މާރުކޭޓްތަކުގެ ކަންކަން 
ތޯ ބެލުމަށް ކޮންމެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަިތން 

ދަ ތަްނތަން އިންސްޕެކްޓް މަހު އެފަ 21މަހުން  23
 ކުރުން

ިލްތުޅާދޫ ކައުންސ 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

ގޭންގުހަރަކާތްތަކާއި ، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ : 21 ޕޮލިސީ

 ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 މިރަށަކީ ގޭންގު ހަރަކާތްތައް ހިްނގަމުން ނުދާރަށެއްކަން ފާހަގަ ުކރެވެއެވެ. 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 : ގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުން  21 ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ކުށްމަދު، އަދި ކުށުގެ ވެށިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ތުޅާދޫ ވެގެންދިޔުން:  21.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
23

 

22
24

 

22
25

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ތުޅާދޫއަކީ  :21.1ސްޓްރެޓަޖީ 

އެންމެނަށް ރައްކާތެރި އަމާން 

 ތަނެއްކަމުގައި ވެގެންދިޔުން 

 

ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ކޮމިޓީއެއް  :21.1.1ހަރަކާތް 

މަސައްކަތްތައް އަލުން އެކުލަވައިލައި ކޮމިޓީގެ 

 ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

ްތުޅާދޫ ޕޮލިސް  ތުޅާދޫ ކައުންސިލ
ސްޓޭޝަން، ޖެންޑަރ 

 މިނިސްޓްރީ 

ގެވެށި އަނިޔާއާއި ދެކޮޅު  :21.1.2ހަރަކާތް 

  ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން

ްތުޅާދޫ ސްކޫލް، ތުޅާދޫ  ތުޅާދޫ ކައުންސިލ
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، 
 ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ 

އެންޓި ބުލީ ކެމްޕެއިނެއް  :21.1.3ހަރަކާތް 
 ތުޅާދޫގައި ހިންގުން 

   

 

އތމ ކޮމިޓީ، ތުޅާދޫ  ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ، 

 ތުޅާދޫ ސްކޫލް 
ރަށުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ  :21.1.4ހަރަކާތް 

މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގއާއި 

 މަސައްކަތްކުރުންދެކޮޅަށް 

   



 ތުޅާދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން  : 22 ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ރަށުގެ އަމަންއަމާންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް މިރަށުގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދިޔަ ނަމަވެސް، ރަށުގެ 

އާބަދީއާއި އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަށް މުވައްޒަފުން ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެޚިދުމަތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި 

 ންގެ ޢިމާރާތެއް މިރަށުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ނުދެވޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ދާއިމީ ފުލުހު



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

  : ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން 22 ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ވެގެންދިޔުންކުށްމަދު، އަދި ކުށުގެ ވެށިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ތުޅާދޫ :  22.1 ޓާގެޓް

ން ރައްޔިތުން ދުރުކުރުމަށް އިސްލާމުދީނުގެ އަގީދާގެ މަތީގައި ތުޅާދޫ ރައްޔިތުން ސާބިތުވެ ތިބުމާއި، ީދނީ ޚިޔާލުތަފާތުވުްނތަކާއި ބައިބައިވުން ުއފެދޭ ކަންކަމު: 22.2ޓާގެޓް: 

 މަސައްކަތްކުރުން

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ކުރާފަރާތް ތަންފީޒު 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

: ތުޅާދޫ އަކީ 22.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ކުށް މަދު ރަށަކަށް ވެގެން 

 ދިއުން 

ކުށް މަދުކުރުމަށް ފުލުހުންނާިއ  :22.1.1 ހަރަކާތް 

 ގުޅިގެން ޓާގެޓް ގްރޫޕްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން

 ،ްތުޅާދޫ ޕޮލިސް  ތުޅާދޫ ކައުންސިލ
ސްޓޭޝަން، ޖެންޑަރ 

 މިނިސްޓްރީ

ތުޅާދޫ : 22.2ޓަޖީ ސްޓްރެ 
ރައްޔިތުންނަކީ ދީނީ ކަންކަަމްށ 

ސަމާލުކަންދޭ ދީނުގެ ކަންކަން 

އޮޅުންފިލާ ލޯހުޅުވިފައިވާ ބަޔަކަށް 
 ވުން 

 

ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަްނ  :22.2.2 ހަރަކާތް 
އަދި ގަވައިދު ފުރިހަމައަށް  ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު

 ތަންފީޒުވާ ރަށެއް ކަމުގައި ތުޅާދޫ ހެދުން

 ،ްތުޅާދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  ތުޅާދޫ ކައުންސިލ 

ދީނީ ދަރުސް ދިނުމަށް ދީނީ  :22.2.3 ހަރަކާތް 
 އިލުމުވެރިން ގެނެސް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުން 

 

 ،ްމިނިސްޓްރީ އޮފް  ތުޅާދޫ ކައުންސިލ
ރޒް،  އިސްލާމިކް އެފެއާ

 އަތޮޅު ކައުންސިލް 



  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

    50 
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ދީނީ ހަރުކަށި ވިސްނުން އުފެދިދާނެ  :22.2.4 ހަރަކާތް 

ދީީނ ، ހުޅުވާލެވިގެން އާއްމުކޮށް ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން
އިލްމުވެރިން މެދުވެރިކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަްނ 

 އޮޅުން ފިލުވާދިނުން 

  ،ްމިނިސްޓްރީ އޮފް  ތުޅާދޫ ކައުންސިލ
ރޒް،  އިސްލާމިކް އެފެއާ

ދީނުގެ ނަމުގައި ހުއްދަނޫްނ  :22.2.5 ހަރަކާތް

ކުރާފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ކަމާގުޅޭ  ކަންކަން

ފަރާތްތަކާޢި ހިއްސާކުރުމާއި ރައްޔިތުން އެކަމަށް 
 ހޭލުންތެރިކުރުން 

  ،ްމިނިސްޓްރީ އޮފް  ތުޅާދޫ ކައުންސިލ
ރޒް،  އިސްލާމިކް އެފެއާ

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާންމަހު  :22.2.2 ހަރަކާތް 

ތުޅާދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙްނަމާދު 
 ކުރުމަށް ޙާފިޒުން ގެނައުން

  ،ްމިނިސްޓްރީ އޮފް  ތުޅާދޫ ކައުންސިލ
ރޒް،  އިސްލާމިކް އެފެއާ
 ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތައް 

ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ރަށު  :22.2.7 ހަރަކާތް 

 ފެންވަރުގައި ޤުރްއާން މުބާރާތް ޭބއްވުން

  ،ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ  

 

 

 



  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 

ޕްރީސްކޫލް  22ކުލަބް ޖަމިއްޔާއަކުން ބޭބީ ނާސަރީ އަދި ނާސަރީގެ ދަރިވަރުންނަށް ޙާއްސަކޮށް  22ތުޅާދޫގައި     ގެ 
އަދި ބޮޑެތި މީހުންނަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ހިންގަމުން ގެންދާއިރު. ތުޅާދޫ ސްކޫލްގައި ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދެއެވެ. 

ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި ސިވިކްސް އެޑިއުކޭޝަން ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް މިރަށުގައި ހިންގާ ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމްތައް ވަރަށް މަދުއިރު، 
 ރަށުގައި ވަރަށް މަދުކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން  ރަނގަޅު ޕްރީ ސްކޫލްގެ : 23 ޕޮލިސީ

 



  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ތުޅާދޫ ސްކޫލުން މިރަށުގައި ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެއްވަމުންނެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ބޭބީ ނާސަރީ އާއި 

ނާސަރީގެ ދަރިވަރުންނަށް އުގަންނައި ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ތުޅާދޫ ޕްރީ ސްކޫލުންނާއި ތުއްތުކުދިންގެ ޕްރީސްކޫލުން ދެމުން 

 ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 : ރަނގަޅު ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން  23 ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ންވަރު ރަނގަޅު، ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމައަށް ލިިބފައިވާ ޕްރީސްކޫލުތަކެއް ތުޅާދޫގައި ޤާއިމްވެގެން ދިޔުންފެ: 23.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ސަރުކާރުގެ  :23.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް، ތުޅާދޫގައި 

ޕްރީސްކޫލުގެ ޚިދުމަތް، ހުރިހާ 

 ފަރާތަކަށްވެސް ލިބިގެން ދިއުން 

ޕްރީ ސްކޫލު ޓީޗަރުންނަކީ  :23.1.1ހަރަކާތް 
 ބައެއްކަމުގަިއ ހެދުންތަމްރީން ލިބިފައިވާ 

   

 

ތުޅާދޫ ، ތުޅާދޫ ސްކޫލް ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
ސްޕޯޓްސް ކްލަބް، ތުޅާދޫ 
 ސިލްވަރޝައިން ކްލަބު 

ޕްރީސްކޫލުތަކަށް ދަރިވަރުންނާއި  :23.1.2ހަރަކާތް 

 ގުޅޭ އެކަށީގެންވާ ފެސިލިޓީޒް ހޯދައިދިނުން 

   

 

ތުޅާދޫ ސްކޫލް، ތުޅާދޫ  ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 
ސްޕޯޓްސް ކްލަބް، ތުޅާދޫ 
 ސިލްވަރޝައިން ކްލަބު 

ޕްރައިވެޓް ޕްރީސްކޫލްތައް ހިންގާ  :23.1.3ހަރަކާތް 

ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލްގެ ލަފަާޔއި އިރުޝާދު 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ  



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

މީހުންގެ ތައުލީމް އަދި ފަންނީ ބޮޑެތި ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާއި : 24 ޕޮލިސީ

 ފެންވަރު މަތިކުރުން  

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް އަދި ަފންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ރަުށގައި ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޢަދަދު ވަރަށް މަދެވެ. 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން  ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާއި : 24 ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ތުޅާދޫ ސްކޫލް ނިންމާ ދަރިވަރުންގެ ފާސްވާ ނިސްބަތް ގައުމީ އެވްރެޖަށްވުރެ މަތީގައި ދެމެހެއްޓުން :  24.1ޓާގެޓް 

 ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުން: ތައުލީމީ ދާއިރާގައި އައި.ސީ.ޓީގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް، ލައިބްރަރީގެ 24.2ޓާގެޓް 

 : ރަށުގެ ތަރައްގީ އާއި ގައުމުގެ ތަރައްގީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި، ތުޅާދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުެވގެން ދިއުނ24.3ްޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ތުޅާދޫއިން  :24.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ލިބޭ ތައުލީމަކީ ރާއްޖޭގެ 

ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ، 

ފެންވަރު ރަގަޅު ތައުލީމެއް 
 ކަމުގައިވުން

ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް  :24.1.1ހަރަކާތް 
ހަމަކޮށްދިނުމަށް ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން 

 މަސައްކަތްކުރުން

  

މަތީ މަރުހަލާގެ ދަރިވަރުންނަށް  :24.1.2ހަރަކާތް 
ބޭނުންވާނެ އިތުރު އެީހތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 

ސްކޫލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެހީތެރިކަން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 



  

ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށް  :24.1.3ހަރަކާތް 

ގޮތުން ކޮންމެ ައހަރަކުވެސް ޖީސީއީ ހިތްވަރުދިނުމުގެ 
އޯލެވެލް އިން އެންމެ މަތިން ވަަނ ހޯދާ 

ދަރިވަރުންނަށާއި ދުނިޔޭގެ އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި 

 ވަނަ ހޯދައި ދަރިވަރުންނަށް އިާނމް ދިނުން 



  



  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

    57 
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ތުޅާދޫ  :24.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ސްކޫލުން ދަސްވެނިވިގެްނ 
ނުކުންނަ ފަރާތްތަކަީކ 

ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ލައިްފ 

ސްކިލްސް އަދި 
އިގްތިސާދީގޮތުންނާއި އިޖުތިމާީއ 

ގޮތުން ކުރިއެރުމަށް ބޭުނންާވ 

ހުނަރު ލިބިެގން ނުކުްނަނ 
ދަރިވަރުންތަކަށް ވުމާއި، 

އިޖާދުކުރުމާއި، އަމިއްލައަށް 

ކަލްކޮްށ ކަންކަމާމެދު ކްރިޓި
ވިސްނާ، އިސްނަގައިގެްނ 

ކަންކަމުގެ ހައްލުހޯދަްނ 

 މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުން

 

ލައިބްރަރީގެ ފެންވަރު  :24.2.1 ހަރަކާތް 
ރަގަޅުކުރުމަށް، އެކިފަރާތްތަކާއެކު ގުޅިގެން 

 މަސައްކަތްކުރުން

  

ފޮތްކިޔުމާއި، ލިޔުމަށް ޝައުގު  :24.2.2ހަރަކާތް 
އުފައްދަން ސްކޫލާއި ގުޅިގެން ޚާއްޞަ 

 މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުން


  

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތަްއ  :24.2.3ހަރަކާތް 

ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާިއ ގުޅޭ ތަމްރީން 

 ބެލެނިވެރިންނަށް ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމްތައް

  

ކައިރި ރިސޯޓްތަކާއި ގުޅިގެން  :24.2.4ހަރަކާތް 

ސްކޫލު ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 


  



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން  : 25 ޕޮލިސީ

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ތުޅާދޫ ސްކޫލުގައި ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ވަކި މިންވަރަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 
 ކަމުގައި ވިޔަސް، އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވެވއެވެ. 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 އުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން : ދަރިވަރުންނަށް ދިރި 25 ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ށް ގެންދެވޭނެ މަގު ތަނަވަސް ވެގެން ދިޔުންޓެކްނިކަލް އެްނޑް ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމު ދެމެހެއްޓިނިވި ގޮތެއްގައި ރަށުގައި ކުރިއަ:  25.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ކުރާފަރާތް ތަންފީޒު 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :25.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ތުޅާދޫގައި ކުރެވެންހުރި 

މަސައްކަތްތައް އުނގެނޭނެ 
ޓެކްނިކަލް އަދި 

ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު 
ރަށުގައި ތިބެގެން ިލބޭނެ 
 އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

 

 ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަންގެ :25.1.1ހަރަކާތް 
ދަށުން، ލިޔެލާޖަހަން ދަސްކޮށްިދނުމަށް ޓިވެޓާއި 

ގުޅިގެން މުޤައްރަރެއް އެކުލަވާލައި، ލެވެލް 
ކަޑައަޅައިގެން ސްކޫލުގައި ދަރިވަރުންނަށް ލިޔެލާ 

 ޖަހަން ދަސްކޮށްދިނުން 

 

 ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ  

 :25.1.2ހަރަކާތް 

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ 
 ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

 

 ްތުޅާދޫ ސްކޫލް / ޓިވެޓް  ތުޅާދޫ ކައުންސިލ
 އޮތޯރިޓީ



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

ގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނީފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް : 22 ޕޮލިސީ

 ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުން ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި، ސްލޫކާއި، 

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ތުޅާދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާޤު ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަހެއް ގޯސްވަމުންދާކަމުގެ ޝަކުވާތައް އަންނަނީ ލިބެުމންނެވެ. 

ތުޅާދޫ ސްކޫލްގައި ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް ގެ ގޮތުގައި ހިންގަމުން އަންނަނީ ސްޓަރ، ކަބްސްކައުޓް، ިލޓްލް މެއިޑް، ގައިޑް، ސްކައުޓް 
 އަދި ކެޑޭޓެވެ. 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 : ގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނީފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާޤާއި، ސްލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުން  22 ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ތުޅާދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަކީ އަޚްލާޤު ރަނގަޅު ދަރިވަރުންތަކެއް ކަމުގައި ހެދުން :  22.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

: ތުޅާދޫ 22.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަކީ 

އަޚްލާޤު ރަނގަޅު 
ދަރިވަރުންތަކެއް ކަމުގައި 

 ވެގެންދިއުން 

ލޫކާއި، އަޚްލާޤާއި، ސް :22.1.1ހަރަކާތް 
ދަސްކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭ ސެޝަންތަކެއް ލީޑަރޝިޕް 

 ތުޅާދޫ ސްކޫލާއި ގުޅިގެން ހިންގުން

 

ްތުޅާދޫ ސްކޫލްތުޅާދޫ ކައުންސިލ



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކްސް އެޑިއުކޭޝަން : 27 ޕޮލިސީ

 އުނގަންނައިދިނުން  

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި ސިވިކްސް އެޑިއުކޭޝަން ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރަށުގައި ވަރަށް މަދުކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 : ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކްސް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނައިދިނުން 27 ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމު ދެމެހެއްޓިނިވި ގޮތެއްގައި ރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްވުން. :  .27.1 ޓާގެޓް

 ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށް، ދިރިއުޅުން ކުރިއަރައިގެން ދިޔުން : 27.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ތުޅާދޫގައި : 27.1 ސްޓްރެޓަޖީ 

ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް 

އުނގެނޭނެ ޓެކްނިކަލް އަދި 
ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު ރަށުގައި 

ތިބެގެން ިލބޭނެ އިންތިޒާމު 

 ހަމަޖެއްސުން

ތުޅާދޫގައި އުފައްދާ ތަކެތިން  :27.1.1 ހަރަކާތް 

ވިޔަފާރީގެ ނަފާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި 

ހޯދުމަށްޓަކައި ކުދި ވިޔަފާރިތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު 
 ހިންގާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮްގރާމުތަކެއް ހިންގުން 

   ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ 

ވަޒީފާގެ : 27.2 ސްޓްރެޓަޖީ 

މައިދާނަށް ނިކުތުމަށް ބޭނުންވާ 

ހުނަރު ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައި 
 އަށަގަތުން 

 

ރަށުގައި ތިބެ އާމުދަނީ ހޯދޭނެ : 27.2.1 ހަރަކާތް 

 ކަންކަމަށް ޒުވާނުން އަހުލުވެރިުކރުވުން

ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ 

ޒުވާނުންގެ ކިބައިގައި : 27.2.2 ހަރަކާތް 

 މަސައްކަތުގެ އަހުލާގު ކުރިއެރުވުމަށް ތަމްރީނުދިނުން 
    


 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

ވަޒީފާއަށްއެދި ހުށަހެޅުމަށް ސީ.ވީ : 27.2.3ހަރަކާތް 
އިންޓަރވިއުތަކުގައި ސަމާލުވާންވީ ، ތައްޔާރުކުރުމާއި

 ވެރިކުރަން ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގުންކަންކަމަށް އަހުލު

   



 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 

 

 

 

 

 

ތުޅާދުގައި ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެވެމުންނެވެ. ބ.ތުޅާދޫގައި ދުވަހުން ދުވަހަކަށް ކަސްރަތަށް     ގެ 

ބޭނުންކުރާ ނުކުންނަ ފަރާތްތައް އިތުރުވަމުްނ އަންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، ުދންފަތާއި އެނާރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ 

މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބ.ތުޅާދޫއަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ޑެންގީ ފެތުރޭ ރަށެއްކަމުގައި ވަނީ 

ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ވަބާގައި ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުން ޖެހެމުންދާކަމީ ނުހަނު ހިތާަމހުރި ކަމެކެވެ. ތުޅާދޫގައި 

ނޑުތައްވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޅިވަރުކުޅެ އުޅު ނޑުތަކެއް ތަރައްޤީކުރެވިފައި ނުވާއިރު މިހާރު ހުރި ދަ މަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ދަ

 ހަލާކުވެފައެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

ސިއްހަތު ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ  

ދިރިއުޅުން 



  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 65 

 

 thulhaadhoo.gov.mv ެވބްަސއިޓް:،  info@thulhaadhoo.gov.mv:އީެމއިލް، 6600006ން: ފޯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ : 28 ޕޮލިސީ

 އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ތުޅާދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު މެދުވެރިކޮށް އަންނަނީ ފޯރުކޮށްދެމުްނެނވެ. 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 : ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން 28 ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 

 ރައްޔިތުންނަކީ، މިފަދަ ަބލިތަކަށް ހޭުލްނތެރި، އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އިސްނަގައިގެން އަޅާ ބަޔަކަށްވެގެން ދިޔުން ތުޅާދޫގެ :  28.1ޓާގެޓް 

 ޖެހިގެން ދިޔުންމިފަދަ ބަލިތަކަށް ދެވޭނެ ފަުރވާތަކާއި ގުޅޭ ވަސީލަތްތައް ހަމަ، : ސިއްހީ މަރުކަޒުގައ28.2ިޓާގެޓް 

 ނާރާ ބަލިތަކުގައި ބޭސްކުރަންޖެހޭ ައދި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ދަށްވެގެން ދިޔުން: ގައިންގަޔަށް 28.3ޓާގެޓް 

 ޑައެބީޓީސް އަދި ހިތުގެ ބަލިތައް ަތހައްމަލުކުރާ ފަރާތަކަށް ދެވޭ އެހީތެރިކަމާއި ފަރުވާ ތަރައްޤީ ވެގެން ދިޔުން :28.4ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ގައިން  :28.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ގަޔަށްއަރާ ބަލިތަކުން 

ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަންޖެހޭ 
ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނެ 

އިންތިޒާމުތައް ހަމެހިފައި 

ހުރުމާއި، އެފަދަ ބަލިތަކުގައި 
މަރުވާ ނިސްބަތް ދަށްކުރުމާއި، 

ނުރައްކާތެރި ހާލަތްތަކުގައި 

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ހުރިހާ 

ރަށުގެ ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް،  :28.1.1ހަރަކާތް 

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު 

 ކަރުދާސް އަދި ލީފްލެޓް ފޯރުކޮށްދިނުން 

  



 ތުޅާދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު  ތުޅާދޫ ކައުންސިލް   

ޑެންގީއިން ރައްކާތެރިވުމަށް،  :28.1.2ހަރަކާތް 
ދާއިމީކޮށް ކުރިއަށްގެންދެވޭ، މަިދރި ނައްތާލުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

  



 ތުޅާދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު  ތުޅާދޫ ކައުންސިލް   

ޕްރިވެންޝަން އަދި   :28.1.3ހަރަކާތް 

ރިއެކްޝަންއާއި ގުޅޭ ގައުމީ ސިޔާސަތުތަކުގައި 
ހިމެނިފައިވާ، ރަށުފެންވަރުގައި ުކރެވޭނެ ކަންތައްތައް، 

   ަމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  އުންސިލް ތުޅާދޫ ކ 



  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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އަކަށްވެސް މުއައްސަސާ 

 ތުން އެނގިފައި އޮ

ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން 

އި ފާހަގަކޮށް، އެކަންކަން ގުޅުންހުިރ މިނިސްޓްރީތަކާ
 ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން

ގައިން  :28.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ގަޔަށްއަރާ ބަލިތަކުން 

ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަންޖެހޭ 

ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނެ 
އިންތިޒާމުތައް ހަމެހިފައި 

ހުރުމާއި، އެފަދަ ބަލިތަކުގައި 

މަރުވާ ނިސްބަތް ދަށްކުރުމާއި، 

ނުރައްކާތެރި ހާލަތްތަކުގައި 
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ހުރިހާ 

މުއައްސަސާ އަކަށްވެސް 

 ތުން އެނގިފައި އޮ

ތުޅާދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު  :28.2.1 ހަރަކާތް 
ހަސްފަތާލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ަކމާގުޅޭ 

 މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން

    ްތުޅާދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު  ތުޅާދޫ ކައުންސިލ

ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި، މިފަދަ  :28.2.2ހަރަކާތް 
ބަލިތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޭބނުންކުާރނެ ސްޓޭންޑަޑް 

އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރއެއް ތުޅާދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒާއި 

 އެކުލަވާލާ އެއަށް އަމަލުކުރުންގުޅިގެން 

 

     ްތުޅާދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު  ތުޅާދޫ ކައުންސިލ

ރާއްޖޭގެ : 28.3ސްޓްރެޓަޖީ 

ތުޅާދޫއަކީ ގައިން ނިސްބަތުން، 
ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް މަދު 

ރައްޔިތުންތަކެއް އުޅޭ ރަށެއްގެ 

 ގޮތުގައި އޮތުން 

ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންގެ : 28.3.1ޙަރަކާތް 

 ކޮމްޕްރިހެންސިވް ހެލްތު ސްކްރީނިންގ އެއް ކުރުން

 ްތުޅާދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު  ތުޅާދޫ ކައުންސިލ

ރިސްކު މީހުންގެ ހައި : 28.3.2ޙަރަކާތް 

މައުލޫމާތުއެއްކޮށް، ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް 

 ބަދަލުކުރުމަށް ޚާއްސަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ްތުޅާދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު  ތުޅާދޫ ކައުންސިލ



  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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މުހިންމު މައުލޫމާތުތައް ހިމެޭނ : 28.3.3ޙަރަކާތް 

 ހިއްސާކުރުންރައްޔިތުންނާއި ލީފްލެޓް ތައްޔާރުކޮށް 

 ްތުޅާދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު  ތުޅާދޫ ކައުންސިލ

ނަން ކޮމިއުނިކަބަްލ ، ރަށުފެންވަރުގެ: 28.3.4ޙަރަކާތް 

 ޑިޒީޒް ޕްރިވެންޝަން ޕްލޭނެއް ތަޔާރުކޮށް އަމަލުކުރުން 
     ްތުޅާދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު  ތުޅާދޫ ކައުންސިލ

ރާއްޖޭގެ : 28.4ސްޓްރެޓަޖީ 
ނިސްބަތުން، ތުޅާދޫއަކީ ގައިން 

ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް މަދު 
ރައްޔިތުންތަކެއް އުޅޭ ރަށެއްގެ 

 ގޮތުގައި އޮތުން 

 މިފަދަ މަރުކަޒުގައި ސިއްޙީ: 28.4.1ޙަރަކާތް 

 ވަސީލަތްތައް ފަރުާވދެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ބަލިތަކަށް

 ތަރައްގީކުރުން

  



ތުޅާދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު  ތުޅާދޫ ކައުންސިލް    

ޑައެބީޓީސް އަދި ހިތުގެ ބަލިތަްއ : 28.4.2ޙަރަކާތް 

ތަހައްމަލުކުރާ ފަރާތަކަްށ ބޭނުންވާ ބޭސް 

ނޑި ލިބޭނެ އިންތިޒާމު  ފަސޭހަކަމާއިއެކު މެދުނުކެ
 ހަމަޖެއްސުން

 ްތުޅާދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު  ތުޅާދޫ ކައުންސިލ

އަދި ހިތުގެ ބަލިތަކާިއ ޑައެބީޓީސް : 28.4.3ޙަރަކާތް 
އަދި އެހެނިހެން ބަލިތައް ަތަހއްމަލުކުރާ ފަރާތަކަށް 

ޚާއްސަ ކަސްރަތާއި ކެއުމުގެ އާދަކާދަ ދަސްކޮށްދޭ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

 ްތުޅާދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު  ތުޅާދޫ ކައުންސިލ



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ : 20 ޕޮލިސީ

ޙާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުވާ، ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ އާބާދީ އެއް 

 އުފެއްދުން 

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ބ.ތުޅާދޫގައި ދުވަހުން ދުވަހަކަށް ކަސްރަތަށް ނުކުންނަ ފަރާތްތައް އިތުރުވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަުކރެވެއެވެ. އަދި ޞިއްޙަތާއި ގުޅޭ 
 މަޢުލޫމާތު ސެޝަންތައް ތުޅާދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ބާއްވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

އެއް ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ޙާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުވާ، ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ އާބާދީ : 20 ޕޮލިސީ 
  އުފެއްދުން 

 ޓާގެޓްތައް:

 ފެދިގެން ދިޔުންޒުވާނުންގެ ޖީލެއް އުރަގަޅުކާނާއަށް އިސްކަންދޭ އަދި ނުރަގަނޅު ކާނާތަކާ ދުރު :  20.1ޓާގެޓް 

 ތަރުކާރީއާއި މޭވާއާއި ފަލަމަޑީގެ ބާވަތްތަކުގެ ވިޔަފާރިފުޅާވެގެން ދިޔުން:  20.2ޓާގެޓް  

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ރަނގަޅު ކާނާގެ  :20.1ސްޓްރެޓަޖީ 
މައުލޫމާތު ފުރިހަމައަށް ރައްޔިތުްނނަށް 

ލިބި، ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮ 

ރައްޔިތުންތަކެއް އުޅޭ ރަށަކަށް ތުޅާދޫ 
 ހެދުން 

ޒުވާނުންނާއި  :20.1.1ހަރަކާތް 
ސްކޫލުކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެްނ ކާނާއާއި ބެހޭ 

 ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

 ޫތުޅާދ
ކައުންސިލް 

 

އުމުރުން ދުވަސްވީ  :20.1.2ހަރަކާތް 
މީހުންނަްށ، އެމީހުންނަށް ބޭނުްނވާނެ މުހިންމު 
ރަގަޅު ކާނާގެ މައުލޫމާތުދޭ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް 

 ހިންގުން 

  

ފެންބުއިމުގެ މުހިންމުކަމަށް  :20.1.3ހަރަކާތް 

 އަހުލުވެރިކުރުވާ، ފެންބުއިމަށް ިހތްވަރުދޭ

 ކެމްޕެއިންތައް ހިންގުން 

  

އަންޑަރނޮރިޝް އަދި  :20.1.4ހަރަކާތް 

އަންޑަރވެއިޓް ކުޑަކުދިންގެ ރިކޯޑު ހޯދާ، ހާއްސަ 

  



  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

    71 
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ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ރަށުފެންވަރުގައި ކުރިއަށް 

 ގެންދިއުން 

 

ޑިޕްރެޝަން އަދި އެންޒައިޓީ  :20.1.4ހަރަކާތް  

އެ ބަލި ތަހައްމަލު ކުރަމުްނދާ ފަރާތްތަކަްށ 

ޚާއްސަކޮށްގެން އެކަމުން ފަރުވާ ހޯދުމަށް 
 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

 

  



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

ދުންފަތާއި އެނާރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުންކުރާ : 32 ޕޮލިސީ

 މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން  

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ދުންފަތާއި އެނާރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 : ދުންފަތާއި އެނާރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން 32 ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ތުޅާދޫއަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަދު ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިގެންިދއުން:  32.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
23

 

22
24

 

22
25

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ކުރާފަރާތް ތަންފީޒު 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ތުޅާދޫއަކީ  :32.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން 

މަދު ރަށެއްގެ ގޮތުގައި 
 ހަމަޖެހިގެންދިއުން 

 

 

 

 

 

 

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމާ  :32.1.1ހަރަކާތް 

ކުރިއަށް ދެކޮޅު ކެމްޕެއިންތައް ރަށު ފެންވަރުގައި 

 ގެންދިއުން 

    



ތުޅާދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން  :32.1.2ހަރަކާތް 

 ހުއްޓާލާ ފަރާތްތައް ފާހަގަޮކށް ިހތްވަރު ދިނުން 
    


ތުޅާދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

ދުރުކުރުމަށް ޒުވާނުން ދުންފަތާ  :32.1.3ހަރަކާތް 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޕޯސްޓަރު ތައްޔާރުކޮށް 

 އާއްމުކުރުން

 

    



ތުޅާދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު ތުޅާދޫ ކައުންސިލް



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

ޑެންގީއާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތައް : 31 ޕޮލިސީ

 ފެތުރުން މަދުކުރުން 

 

 

 ހާލަތު މިހާރުގެ 

 23ބ.ތުޅާދޫއަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ޑެންގީ ފެތުރޭ ރަށެއްކަމުގައި ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އަދި، އެބަީލގައި މީގެ ކުރިން ތުއްތު 
 ކުދިން ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

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

 ޓާގެޓްތައް:

 މަދިރީގެ ފަރާތުން ފެތުރޭ ބަލިތައް ެފތުރުން ހުްއޓުވުން :  31.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ބައިވެރިވާ ތަންފީޒުކުރުމަށް  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

: ތުޅާދޫއަކީ 31.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޑެންގޫއިން ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ 

 ރަށެއްކަމުގައި ވުން 

 

ޑެންގީއިން ރައްކާތެރިވުމަށް،  :31.1.1ހަރަކާތް 
ދާއިމީކޮށް ކުރިއަށްގެންދެވޭ، މަިދރި ނައްތާލުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

 

  



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން މުޖްތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުން  : 32 ޕޮލިސީ

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ބ.ތުޅާދޫގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭުނންކުރާ އެކިއެކި އުމުރުފުރާތަކުގެ މިހުން އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި އެ ނުރައްކަލުގެ 
ތެރެއަށް  ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާއި ޒުވާނުން ވަންނަމުން ދާކަމުގެ ޝަކުވާ  އަންނަނީ ލިބެމުްނނެވެ. 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 : މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުން  32 ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ރަށުެގ ތެރޭގައި ތުޅާދޫ ހިމެނިގެން ދިއުން 12ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ކުށްމަދު :  32.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
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ބައިވެރިވާ ތަންފީޒުކުރުމަށް  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ކުށްމަދު،  :32.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އެންމެނަށްވެސް ރައްކާތެރި 

 ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ތުޅާދޫ އޮތުން

 

އިން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ :32.1.1ހަރަކާތް 
މުޖުތަމައު ސަލާމަތްކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް 

 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން

 

 

 

 

 

ތުޅާދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތުޅާދޫކައުންސިލް

ތުޅާދޫގެ ކުށުގެ ވެށީގެ ތަފްސީލު  :32.1.2ހަރަކާތް 

ދިރާސާއެއްކޮށް، ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑެތި 

ފިލުވާ ފުުލހުންނާއި ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުން
 ހިއްސާކުރުން

 

 

 

 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

ޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫޙު އަށަގެންނެވުން، ދެ : 33 ޕޮލިސީ

 އެކި މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުން  

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ބ.ތުޅާދޫގައި އާއްމުކޮށް ކުޅެއުޅޭ ކުޅިވަރުތަކަކީ ފުޓްބޯޅަ )ފުޓްސަްލ( ، ބަިށ، އަދި ހޭންޑްބޯލް އެވެ. މިގޮތުން ހޭންޑްބޯލް އަދި 
އިސްނަގައިގެން ހަރަކާތްތަކެއް ކްލަބްަް ޖަމްޢިަިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި އެކި އެކި އެކަޑަމީތައް ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމުގައި ތުޅާދޫ ގެ 

އަދި ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މީގެ ކުރިން ފުޓްސަލް މުބާރާތްތަކާއި ބަށި ުމބާރާތެއް ގެންދާކަން ާފހަގަކުރެވެއެވެ.  ހިންގަމުން
   ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 : ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫޙު އަށަގެންނެވުން، އެކި މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުން 33 ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 މަޤުފަހިވެގެން ދިުޔންރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ކުޅޭ ހުރިހާ ކުޅިވަރު މުބާރާތް ތަކެއްގައި ވެސް ބައިވެރިވެ، ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ، ތުޅާދޫއަށް ނިސްަބތްވާ ޓީމެއް: 33.1ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ރަށުގައި  :33.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ތިބެގެްނ، ހުރިހާ އުމުރުފުރައިގެ 

މީހުންނަށްވެސް، ކުޅިވަރާއި 
ލުވުމުގެ ފުރުޞަތު މުނިފޫހިފި

 ލިބިގެންދިއުން 

ގްރާސް ރޫޓު، އާފްޓަރ ސްކޫލު  :33.1.1ހަރަކާތް 

ކުޅިވަރު ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް 

 އްޔާ، ޖަމާއަތްތަކަށް އެހީެތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ޢިޖަމް

    



 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

"ތުޅާދޫ ޕްލޭސް" ގެ ނަމުގައި : 33.1.2ހަރަކާތް 

މަހެއް މީލާދީ ކޮންމެ ކުޅިވަރަށް ޚާއްޞަ 
 އަހަރެއްގައިވެސް ފާހަގަކުރުން



 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

އަތޮޅު ފެންވަރުގެ މުބާރާތްތަކުގައި  :33.1.3ހަރަކާތް 

ކިގޮތްގޮތުން ބައިވެރިވުމަށް ރަށުގެ ޓީމުތަކަށް އެ
 އެހީތެރިކަން ދިނުން 



 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

އަހަރަކުވެސް، ކޮންމެވެސް  ކޮންމެ :33.1.4ހަރަކާތް 

 ރެއްގެ ކޯޗިން ކޭމްޕެއް ބޭއްވުން އެއް ކުޅިވަ
 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

 ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކުރާ :33.1.5ހަރަކާތް 

 ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން 
 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް



  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

    80 

 

 thulhaadhoo.gov.mv ެވބްަސއިޓް:،  info@thulhaadhoo.gov.mv:އީެމއިލް، 6600006ން: ފޯ

 

 މޫދު ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތައް: 33.1.2ޙަރަކާތް  

 އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހިންގުން 
 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް     



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 

 

 

 

 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން : 35 ޕޮލިސީ

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ތުޅާދޫއަކީ މަސްވެރިކަމާއި، ލިޔެލާޖެހުމާއި އަދި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން އާމްދަނީ ހޯދަމުންގެންދާ ރައްޔިތުން 
ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށެކެވެ. އަދި ުތޅާދޫގައި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ހިންގަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، ެއވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް ރަގަޅު 

ހެދިފައިވާ ބީޗެއް ެނތުމާއި އަދި ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ހަރަކާތތްތައް ހިންާގނެ ވަކި ދިމާެލއް ތަރައްޤީކުރެވިފައި ނެތުމަކީ ފެންވަރަކަށް 
މުްނ އެވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެކެވެ. ތުޅާދޫގައި ކުދި އަދި މެދުފަްނތީގެ ޮއންލައިން ވިޔަފާރި ފުޅާ ވަ

ޤްތިސާދީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކުލީބިން ިދގުމުއްތައް ލިބުން ދަތިެވފެއި ވުމަކީ އެފަދަ މަސައްކަތްތައް އަންނައިރު. އި
ކުރާފަރާތްތަކުގެ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެކެވެ. 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 : މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން  34 ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ސިނާޢަތުގައި ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވިގެން ދިއުން މުގެ މަސްވެރިކަ :  34.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
23

 

22
24

 

22
25

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 ތުޅާދޫއަކީ  :34.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ގޮތުގައި މަސްވެރިކަންކުރާ  ދެމެހެއްޓެނިވި 

އަދި އެކަމަށް އިސްނަގާ ބަޔަކު އުޅޭ 
ޒުވާނުންގެ ބޮޑު ރަށަކަށްވުމާއި، 

ދެމެހެއްޓެނިވި ޙިއްސާއެއް އޮވެގެން 

ގޮތުގައި ތަރައްގީވަމުންދާ ދާއިރާއަށް 
 މަސްވެރިކަން ވެގެން ދިއުން 

މަސްވެރިންނަށް  :34.1.1ހަރަކާތް 

މުތަކެއް އަމާޒުކޮށްގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާ

 ހިންގުން 

  


 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ތުޅާދޫ ކައުންސިލް   
ފިޝަރީޒް އެންޑް 

އެގްރިކަލްޗަރ

ސްކޫލު ނިންމާ  :34.1.2ހަރަކާތް 
ދަރިވަރުންނަށް މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ 

 އާލާތް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ތަމްރީނު ދިނުން 

 


 


 


 


 


 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

މަސްވެރިކަމުގެ  :34.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ދާއިރާއިން ވެލިއު އެޑެޑް ޕްރޮޑަކްޓްސް 
ޔަފާރި )މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް( ވި 

 މޮޑަލަކުން ތަރައްގީކުރުން 

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި  :34.2.1 ހަރަކާތް 

އުޅޭ ފަރާތްތަކާއި، އިތުރަށް މިދާއިރާއަށް 
ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ލުއި ލޯނު 

 ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން 

    
 

އެސް އެމް އީ ބޭންކްތުޅާދޫ ކައުންސިލް 

މަހާއި މަހުގެ  :34.2.2ހަރަކާތް 

އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން 

 ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

 
 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ތުޅާދޫ ކައުންސިލް    
ފިޝަރީޒް އެންޑް 

އެގްރިކަލްޗަރ / މިފްކޯ 



  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ކުދި ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭ  :34.2.3ހަރަކާތް  

ވޯކް ޝޮޕްތަކެއް މަސްވެރިންނަށް 
 އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުން 

 
 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ތުޅާދޫ ކައުންސިލް    
ފިޝަރީޒް އެންޑް 

އެގްރިކަލްޗަރ / މިފްކޯ 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

ނޑުވެރިކަމުގެ : 35 ޕޮލިސީ  ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން  ދަ

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ގޯތިތެރޭގައި ގަސް ހައްދާ އޭގެން މަންފާ ހޯދާ ފަރާތްތައް ތުޅާދޫަގއި ދިރިއުޅެއްމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން އާއްމު ކޮށް
 ތް، ރާނބާ ފަތް ހިމެނެއެވެ. ހައްދާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މިުރސް، ކޮޕީ ފަތް، ކުއްޅަފިލާފަތް، ކަންކުން، ބިަލތް، ހިކަނިދފަ

  ދަނޑުވެރިކަން ކުރާނެ ބިން ތުޅާދޫގައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 : ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދައިރާ ކުރިއެރުވުން 35 ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

ނޑުވެރިކަންކުރާ، އަދި އެކަމަށް އިސްނަގާ ބަޔަކު އުޅޭ ރަށަކަށްވުމާއި،  ދެމެހެއްޓެނިވި ތުޅާދޫއަކީ 35.1ޓާގެޓް  ދެމެހެއްޓެނިވި ޒުވާނުންގެ ބޮޑު ޙިއްސާއެއް އޮވެގެން ގޮތުގައި ދަ
ނޑުވެރިކަންވެގެން ދިއުން ކައިރާއަދާގޮތުގައި ތަރައްގީވަމުންދާ   ށް ދަ

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
23

 

22
24

 

22
25

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ކުރާފަރާތް ތަންފީޒު 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :35.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި 

ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް 
 ބޭނުންކުރެވިގެން ދިއުން 

ހައިޑްރޯ ޕޮނިކްސްއަށް ރައްޔިތުން  :35.1.1ހަރަކާތް 

އަހުލުވެރިކުރުވާ، އެ ދާއިރާއަށް އިންވެސްޓުކުރަން 
 ހޯދާދޭން އެހީތެރިވެިދނުން ލޯނު 

    ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ 

ނާސަރީ ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތާއި  :35.1.2ހަރަކާތް 

 އަދި ޕެސްޓު ކޮންޓްރޯލް ކުރާނެ ގޮތުގެ
 ވޯކުޝޮޕުތަކެއް ބޭއްވުން

   ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ 

ތަރުކާރީއާއި : 35.2 ސްޓްރެޓަޖީ 
މޭވާއާއި ފަލަމަޑީގެ ބާވަތްތަކުގެ 

 ވިޔަފާރިފުޅާވެގެން ދިޔުން

 

ވިޔަފާރި ކުރެވޭ މިންވަރަށް : 35.2.1 ހަރަކާތް 
ނޑު  ލިބެން ހުރި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ހައްދާނެ ދަ

ނޑުވެރިމިންވަރަކުން  ކަްނ ކުރަން ބޭނުންވާ ބިން ދަ

 ދޫކުރުން  ފަރާތްތަކަށް

  ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ 

މަޢުލޫމާތު ކާދުހަދާނެ ގޮތުގެ : 35.2.2 ހަރަކާތް 

 ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ 



  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ކާދުހަދައި ދަނޑުވެރިންނަށް : 35.2.3 ހަރަކާތް 

ލުއިފަސޭހަ ހެޔޮ އަގެއްގައި ގަންނަން ލިބޭނެ 
 އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން

  ޫތުޅާދ
ކައުންސިލް 

 

ގަސް ހެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ : 35.2.4 ހަރަކާތް 
ބޭހާއި، ކާނާގެ ބާަވތްތައް ޭބނުްނކުރާނެ ގޮތުގެ 

 މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަްއ ކުރިއަށް ގެންދިއުން  

ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން : 32 ޕޮލިސީ

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

އާއި ގުޅިގެން ގެސްޓްހައުސް  10ތުޅާދޫގައި މިވަގުތު ހިންގަމުން ެގންދަނީ އެންމެ ގެސްޓްހައުސް އެކެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑް 
ހިންގުން މަޑުޖެހިފައިވާކަން ވަީނ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ރަށުގައި ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ގެ ހަރަކާތްތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކުރިއަށް 

ނޑައެޅި، ތަރައްޤީ ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.  ދިޔަ ނަމަވެސް، އެކަމަ  ށް ޚާއްސަ ސަރަހައްދެއް ކަ



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން : 32 ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ތުޅާދޫގައި ވަޒީފާ ނެތް މީހުންގެ އަދަދު މަދުވެގެްނ ދިޔުން:  32.1ޓާގެޓް 

 ޤާއިމްވެގެން ދިޔުން ތުޅާދޫ ސިޓީ ހޮޓެލް :  32.2ޓާގެޓް 

 ވަމުން ދިޔުންފައިދާތުޅާދޫއަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން، ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމްއަށް މަޝްހޫރު ރަށެއްކަމުގައިވެ، ރައްޔިތުންނަށް ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމްއިން :  32.3ޓާގެޓް 

 ރަށުގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް މާރކެޓެއް ހޯދައިދެވުން  :  32.4ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ވަޒީފާ  :32.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ބޭނުންވާ ފަރާްތތަކަށް ވަޒީފާއެއް 
ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށް 

 ދިނުން 

ތުޅާދޫގައި ގެސްޓު ހައުސް ވިޔަފާރި  :32.1.1ހަރަކާތް 

 އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުން 

  ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ 

ގެސްޓު ހައުސް ވިޔަފާރިއަށް މީހުން : 32.1.2ހަރަކާތް 

 ރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން ތަމްރީންކު

ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ 

: ސިޓީ 32.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ހޮޓަލުގެ  ސަބަބުން އިތުރު 

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް 
 އިތުރުވެގެން ދިއުން 

 

ސިޓީ ހޮޓަލުގެ ފީޒިބިލިޓީ  :32.2.1 ހަރަކާތް 

 ސްޓަޑީއެއް ހެދުން
   ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ 

ރައްޔިތުންގެ ހިއްސާއޮންނަ  :32.2.2ހަރަކާތް 
ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ތަރައްގީގެ 

މަޝްރޫޢުތައް ހިންގޭނެ ގޮތުގެ ަކރުދާހެއް އެކުލަވާލާ، 

    ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ 



  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކޮށް، ކައުންސިލަށް ފެންނަ 

 ބަދަލުތަކާއެކު ފާސްކުރުން 

ހޮޓަލުގެ ފީޒިބިލިޓީ ސިޓީ  :32.2.3 ހަރަކާތް 

 ސްޓަޑީއެއް ހެދުން
  ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ 

ތުޅާދޫގައި : 32.3ސްޓްރެޓަޖީ 

އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ލޯކަލް 

ގެ ޓުއަރިޒަމް
 ހަރަކާތްކުރިއަރައިގެން ދިޔުން

ތުޅާދޫގެ އަމިއްލަ ބްރޭންޑެއްގެ  :32.3.1 ހަރަކާތް 

ގޮތުގައި، ލިޔެލާޖެހުމުގެ ތަޖުރިާބކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ލޯކަލް 

ތަކެއް ތައާރަފްކޮށް ޓުއަރިޒަމްގެ ސަރވިސް
 މާކެޓުކުރުން

 ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ 

ތުޅާދޫގައި : 32.4ސްޓްރެޓަޖީ 
އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ލޯކަލް 

ގެ ޓުއަރިޒަމް
 ހަރަކާތްކުރިއަރައިގެން ދިޔުން

ސޯޓްތަކާއި ގުޅިގެން ރަށަށް ރި :32.4.1 ހަރަކާތް 

ޓުއަރިސްޓުން ގެނެސް، ރަށުގެ ޯލކަލް ޓުއަރިޒަމް 
 މާރކެޓް ދިރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން  

    ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ 

ޓުއަރިސްޓުންނާއި، ރަށަށް  :32.4.2 ހަރަކާތް 
ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދައްކާލުމަށްޓަކައި ރަށުގެ 

އާސާރީ ތާރީޚާއި، އަތްތެރި މަސައްކަތްތައް ފެންނަ 

 ހެދުން ފަދަ މަރުކަޒެއް

    ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ 

ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ތުޅާދޫގެ  :32.4.3 ހަރަކާތް 

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށްޓަކައި މީޑިޔާ 

 ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރުން 

   ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ 



  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންގައި  :32.4.4 ހަރަކާތް  

ނޑައެޅުން  ޒޯނެއް ޓޫރިޒަމް  ކަ

    ްތުޅާދޫ ކައުންސިލ 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން  : 37 ޕޮލިސީ

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ތުޅާދޫއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ  ފަންތީގެ އޮންލައިން ވިޔަފާރި ފުޅާ ވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ. އަދި މެދު ތުޅާދޫގައި ކުދި
ބިމުގެ ދަތިކަން ތަހައްމަލުކުރަމުްނދާ ރަށަކަށްވެފައި، މަސްވެރިކަމާއި އިޤްތިޞާދީ  އެހެނިހެން  ސިނާއަތްތަކުގައި  

 މަސައްކަތްކުރުން ވަނީ ދަތިވެފައެވެ. ތުޅާދޫގައި މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބިމުގެ ަތނަވަސްކަން ހޯދައިދިނުމަށް
ވަނީ މަސައްކަތްކުރަން ޖެހިފައެވެ. 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 : ކުދި، އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން 37 ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިއަށް އަލަށް ވަްނނަ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވެެގން ދިޔުން:  37.1ޓާގެޓް 

 އެންމެ އެދެވޭ ފައިާދހުރި ގޮތެއްގައި ކޮށްގެން އެއިން ރައްޔިތުންނަށް މަންފާ ހޯދައި ިދނުން  ތުޅާދޫގެ ބިމާއި ފަޅެ ބޭނުން: 37.2ޓާގެޓް: 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
23

 

22
24

 

22
25

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ކުދި އަދި  :37.1ސްޓްރެޓަޖީ 
މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިއަށް 

ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް 

ފަންނީ ، އެކަމުގެ މަގުފަހިކޮށްދީ
އަދި މާލީ  އެހީތެރިކަން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ  :37.1.1ހަރަކާތް 
ވިޔަފާރިތަކަށް، ކައުންސިލުން ވެދެވޭނެ އެހީތެރިކަްނ 

 އި ބައްދަލުކުރުން އޮޅުން ފިލުވުމަށް އެފަރާތްތަކާ

 



 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް  

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ : 37.1.2ހަރަކާތް 
ވިޔަފާރިތަކަށް ދެވޭ ލޯނު ޕްރޮްގރާމުތަކުގައި، ލިޔެލާ 

ޖެހުމާއި، ތުޅާދޫގައި ކުރެވޭ އިޤުތިޞާދީ އެހެނިހެްނ 

މަސައްކަތްތަކަށް ލޯނު ހޯދައި ދިނުމަށް ކަމާގުޅޭ 
 ކުރުން.މަޝްވަރާފަރާތްތަކާއިއެކު 



 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމުދަނީގެ  :37.1.3ހަރަކާތް 
މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި 

ތަރައްޤީކުރުމަށް ލުއި ލޯން ސްކީމެއް ތަޢާރަފްކުރުމަށް 

 ޞޫލެއް އެކުލަވާލައި އާއްމުކުރުންބޭނުންވާ އު

 

   



 ކައުންސިލްތުޅާދޫ 



  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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އިޤްތިޞާދީ  :37.2ސްޓްރެޓަޖީ 
މަސައްކަތްތަކަށް ތުޅާދޫގައި ހުރި 

 ފުރުޞަތުތައް ހާމަކޮށްދިނުން 

ތުޅާދޫގެ ބިމާއި އަދި ފަޅުން : 37.2.1 ހަރަކާތް 

ލިބެން ހުރި އިޤްތިޞާދީ އެކިއެިކ ފުރުޞަތުތައް 
އިންވެސްޓްކުރަން ތިބި ފަރާތްތަަކށް އަންގައިދިނުމަށް 

 ފޯރަމެއް ބޭއްވުން ޙާއްސަ 

   



 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

ތުޅާދޫގެ ފަޅުން ބިން ހިއްކައިގެން : 37.2.1 ހަރަކާތް 

 އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖެއް ތަރައްޤީކުރުން 
    


 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

ތުޅާދޫއިން ތެލާއި، ގޭހާއި، ކާޑުގެ : 37.2.3 ހަރަކާތް  
މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި 

ސިނާޢަތުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ގެދޮރު 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް 
 ކުލީ ބިން ދޫކުރުން 

 



 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް  



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން  : 38 ޕޮލިސީ

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ތުޅާދޫ އާއި މާލެ އާއި ދެމެދު ލާންޗް ފެރީގެ ޚިދުމަތް އަންނަނީ ފޯރުކޮށްދެމުްނނެވެ. އަދި ބ.އަތޮޅުގެ 
ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށް އަތޮޅު ފެރީގެ ޚިދުމަތް ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެއެވެ. ނަމަވެސް ވައިގެ މަގުން ދަތުރުކުރުމަށް 

ތް ހޯދުމަށް ތުޅާދޫ ރައްޔިތުން ދަތުރުކުރުމަށް ދާން ޖެހެނީ ބ.ދަރަވަންދޫ އެއަރޕޯޓަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެއަރޕޯޓުގެ ޚިދުމަ
ނޑުމަގުން ދަތުރުކުރާއިރު ބޮޑު ހޭދަކުރުން ޖެހުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެކެވެ.   އަދި އެކަމަށް ކަ



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން   : ދެމެހެއްޓެނިވި 38 ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އެއްތަުނން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ މަގު ތަނަވަސް ވެގެން ދިޔުން: 38.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
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22
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22
25

 

22
22

 

ބައިވެރިވާ ތަންފީޒުކުރުމަށް  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ދިރިއުޅުމުގެ : 38.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ބޭނުންތަަކށާއި ވިޔަފާރީގެ 

ބޭނުންތަަކށް ތުޅާދޫއާއި އަތޮޅުގެ 

އަދި ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން 
ރަށްރަށާއި ތުޅާދޫއާއި ދެމެދު 

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކުން 

 ގުޅާލުން

ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތްދޭ  :38.1.1ހަރަކާތް 
ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން، ތުޅާދޫއަށް ކުރާ 

ދަތުރުތަކަކީ ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޭނުންާވ 

ދުވަސް/ގަޑި ތަކުގައި ބޭއްވޭ ދަތުރުތަކެއްކަްނ 
 ކަށަވަރުކުރުން



 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

ފެރީ ގިމަތަ ތަރައްޤީކޮށް، : 38.1.2ހަރަކާތް 
 ޚިދުމަތްަތއް ކުރިއެރުވުންދަތުރުވެރިންނަށް ދެވޭ 

 


 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

ތުޅާދޫގައި އެއަރޕޯޓެއް : 38.1.3ހަރަކާތް 
ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްަތކާއި ގުޅިގެން  

 މަސައްކަތް ކުރުން 

 



 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 

 

 

 

 

 

 ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ޘަޤާފީ މުޙިއްމު ބައެއް ތަރިކަތަްށ މިހާރު ތުޅާދޫން ނެތިގޮސްފައިވާއިރު، ތުޅާދޫގައި ޒަމާންވީ ތަރިކައެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު 
 ފެންނަންހުރީ ލިޔެލާ ޖެހުމުގެ ަމސައްކަތެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން : 30 ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ޘަޤާފީ ކަންކަން ިދރުވާ އާލާ ކުރުމަށް ރަށުގައި ޘަޤާފީ މުޙިއްމު ބައެއް ތަރިކަތަްށ މިހާރު ވަނީ ތުޅާދޫން ނެތިގޮސްފައެވެ. އަދި 
ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދާަކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 : ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން  30 ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 

 އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓިގެން ދިޔުން : 30.1ޓާގެޓް 

 ންތުޅާދޫ ރައްޔިތުންނަށް އަތްތެރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ުހނަރާއި ތަކެތި ނުަވތަ އާލާތް ލިބޭނެ އިްނތިޒާމް ހަަމޖެހިގެން ދިޔު: 30.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ތުޅާދޫގައި : 30.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ހުރި އާޘާރީ ތާރީޚީ ހުރިހާ 
ތަރިކައިގެ އޮޑިޓެއްހެދިގެން 

 ދިޔުން

 

 

 

 

 

އަޘާރީ ތަކެތީގެ ލިސްޓެއް  :30.1.1ހަރަކާތް 

ފުރިަހމަ ގޮތުގައި އެކުލަވާލާ އެތަކެތި އެންމެ 

 ބެލެހެއްޓޭނެ އުސޫލަކުން ބެލެހެްއޓުން 

 



 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް  

ތުޅާދޫގެ ތާރީޚީ ކަންކަން : 30.1.2ހަރަކާތް 

ހިމަނައިގެން ލީފްލެްޓތަކެއް ނުވަަތ ފޮތެއް 
 އާންމުކުރުން

 



   

ތުޅާދޫގެ ތާރީޚް ދިރާސާކޮށް  :30.1.3ހަރަކާތް 

ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން 
 މަސައްކަތްކުރުން 

 



     

އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ  :30.2.1ހަރަކާތް 
މާހިރުންނާއި ބައްދަލުކޮްށ، މަސައްކަތް ކުރުމަށް 


     



  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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: 30.2 ސްޓްރެޓަޖީ 

އަތުމަސައްކަތާއި އަތްތެރި 
މަސައްކަތުގެ ހުނަރު ދިރުވާ 

 އާލާވެގެން ދިޔުން 

 

ފަހިވާނެ އާލާތްތަކާއި މަސައްކަަތށް ދަތިވާ 
 ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރުމަށް ބައްަދލުވުމެއް ބޭއްވުން 

 
އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ    :30.2.2 ހަރަކާތް 

މާހިރުންނާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަުލވުމުގެ އަލީގައި، 
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޙައްލުކުރުމަށް ގުޅުންހުރި 

 ބައްދަލުކޮްށ، އެކަމަށް ހައްލު ހޯދުން ، ފަރާތްތަކާއި
 



    



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ : 42 ޕޮލިސީ

 ދެމެހެއްޓުން 

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ތުޅާދޫގައި ކުރީގައި ތާރީޚީ ތަންތން ހުރިކަމުގައިވިޔަސް މިހާރު ވަނީ އެހުރިހާ ތަނެއް ނެތިގޮސްފަެއވެ. ތުޅާދޫގައި ޒަމާންވީ 
 ތަރިކައެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު ފެންނަންހުރީ ލިޔެލާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތެވެ. 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 : ތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން  24 ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ތަރިކައެއްގެ ގޮތުގައި ތުޅާދޫ ކަދުރުަުރުއް ޕާކު ތަރައްޤީކުރުން :  42.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

: ތުޅާދޫގެ 42.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ތަރިކައެއްގެ ގޮތުގައި ކަދުރު 
 ރުއް ޕާކު ތަރައްޤީ ކުރެވުން 

 

ތުޅާދޫގެ ކަދުރު ރުއް ޕާކު  :42.1.1ހަރަކާތް 
 ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްުޓން 

 


  



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުން  : 41 ޕޮލިސީ

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުދެއެވެ. 



 މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލް  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

   

 : ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުން 41 ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ދިވެހިބަހަށް ޯލިބކުރާ ޖީލެއް އުފެއްދުން :  41.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ދިވެހި  :41.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ބަހުގެ އަދަބިއްޔާތު 

 ކުރިއަރައިގެން ދިއުން 

 

 

 

  

 

ތުޅާދޫ ސްކޫލާއި ގުޅިގެން މާދަރީ  :41.1.1ހަރަކާތް 
 ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

 



  

 ކުރިއެރުވުމަށް އަދަބިއްޔާތުބަހުގެ : 41.1.2ހަރަކާތް 
 ހިންގުން  ސްތަކެއްކޯ


  

ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ހުނަރު  :41.1.3ހަރަކާތް 
 ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްތަކެއް ހިންގުން 

 


  



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

1 

 

 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

އަވަސް  ތުޅާދޫގެ ވަށައިގެން ބޮޑުބައެއްގަިއ ރިވެޓްމެންޓް ޖަހާފައިވާއިރު، ިރވެޓްމެންޓް ނުޖެހި ޮއތް އުތުރުަފރާތް ގިރަމުންދާ މައްސަލައަކީ

ނެއް ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރިއާދުރާލާ މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭޙައްލެއް ހޯދަން ޖެހިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. އަދި 

ރަށުގެ ހޭޅިފަށުގައި ރުއްގަސް  މީގެ ިއތުރުން ހެދިފައިނުވާއިރު އެކަމުގައި ޚަރަކާތްތެރިވާނެ ޓީމެއް އެކުލަވާލެިވފަިއނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 މަދުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.އަދި ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ބައެއްފަހަުރ ހުވަނީގެ އުނދަގޫ ފޯރަމުން ދެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 : ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުނ42ްޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

. ިމގޮތުން ތުޅާދޫގެ އުތުރުފަރާތުންމީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދާއި ކައިރިން ހުޅަނގު މޫސުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ިގރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ރައްޔިތުންނަްށ  މިހާރުވެސް އެ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުބައެއް ގިރާ، އެ ސަރަހައްދުގެ ހޭިޅފަށުގައި ހުރި ރުއްގަސް ވެއްޓި އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ

ފައިވީ ވަނީ ބިރުވެރިކަމާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ. އަދި މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުގައި ދެންނެވި

 ލިިބފައިުނވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ނަމަވެސް، އެކަމަށް އެއްވެސް ހައްލެއް އަދި މިހާތަނަށް 

 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 

 ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުން  42ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ތުޅާދޫއަކީ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް އެދެވިގެންވާ ޙައްލެއް ހޯދައިދެވިފައިވާ ރަށަކަށް ވެގެން ދިޔުން : 42.1 ޓާގެޓް

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ރަށްގިރުން  :42.1 ސްޓްރެޓަޖީ 
 ކުޑަކުރެވިގެން ދިޔުން

 

 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކާއި  :42.1.1ހަރަކާތް 
 ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން



  

 

  

 

 

 

 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

ތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން: 43ޕޮލިސީ   މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ހޭލުންތެރިކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.މޫސުމަށް އަންނަ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

2 

 

 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން  :43ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

ގެއްލުންކުޑަގޮތަކަށް ތުޅާދޫގައި، ތިާމވެށީގެ ގޮތުން ލިބިާދނެ ގެއްލުންަތކަށް އަހުލުވެރި ރައްޔިތުންތަކެއް އުޅުމާއި، ކާރިސާއެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެންމެ :  143. ޓާގެޓް

 ޔަވަޅުއެޅުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިގެން ދިޔުންފި

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :43.1 ސްޓްރެޓަޖީ 

ގައުމީފެންވަރުގެ މޫސުމަށް 

އަންނަ ބަދަލުތަކާއި 
ޕްރޮގްރާމުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި 

ރަށުފެންވަރުގައި ކުރެވޭނެ 

 ކަންކަން ކުރެވިގެން ދިޔުން

ނޑުދޮށް ސަރަހައްދު  :43.1.1ހަރަކާތް  މޫދާއި ގޮ
 ބެހެއްޓުމަށް ހޭުލންތެިރކުރުވުންސާފުކޮށް 

 



  

ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި  :43.1.2 ހަރަކާތް 

ގުޅިގެން އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، 
 އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އެވެއަނެސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 

     

  

 

 

 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން: 44ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ޓީމެއް އެކުލަވާލެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރިއާދުރާލާ މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ހެދިފައިނުވާއިރު އެކަމުގައި ޚަރަކާތްތެރިވާނެ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން  44ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ކުރުންކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަ:  44.1 ޓާގެޓް

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :44.1 ސްޓްރެޓަޖީ 
ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް 

ކުޑަކުރުމަށް ރަށުފެންވަރުގައި 

ފިޔަވަޅުތަކަށް ރައްޔިތުން އެޅޭނެ 
 ހޭލުންތެރިވެގެން ދިޔުން 

 

 

ޑިޒާސްޓަރ މިޓިގޭޝަން އެންޑް  :44.1.1 ހަރަކާތް 
ރިސިލިއަންސް ޕްލޭނެއް ރަށުފެންވަރުގައި އެކުލަވާލާ 

 ތަންފީޒުކުރުން 



     

 

 

 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި، ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން: 45ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

މުގެ ސަބަބުން ރަށުގައި ހެދިފައިހުރި ރުއްތަކަށް ބައްޔެއްޖެހި ރުއްތަކުގެ ކުރިތައް ދަނީ މަރުވަމުންނެވެ. އަދި ރަށުގެ އުތުރުފަރާތް ގިރަމުން ދިއު
 އުތުރުފަރާތު ހޭޅިފަށުގައި ހުރި ރުއްގަސް ވެއްޓެމުންދާކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

6 

 

 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 ހޭޅިފަށާއި، ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން : ރަށުގެ 45ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ތުޅާދޫ ހޭޅިފަށުގައި ރުއްގަސް އިތުރުކުރުމާއި އެކު، ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން :  45.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
23

 

22
24

 

22
25

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 ފަރާތްތައް އެހެނިހެން 

ރަށްފެހިކޮށް  :45.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުން 

 

ހޭޅިފަށުގައި ރުއްގަސް އިންދުމުގެ  :45.1.1ހަރަކާތް 
 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

ނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން: 42ޕޮލިސީ  ކަތަކާއި ކަ  ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަތައް މަރުވަމުންދާ މައްސަލަ ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 : ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން 42ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 އާލާކުރެވިގެން ދިޔުންހިމާޔާތްކުރެވިފައިވާ ދިރޭތަކެތީގެ ދިރުން :  42.1 ޓާގެޓް

 ފަޅުގެ ދިރުންތައް ދިރުވާ އާލާކުރުން : 42.2ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
23

 

22
24

 

22
25

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

އެންމެހައި  :42.1 ސްޓްރެޓަޖީ 

ދިރޭތައްކެއްޗަށް، ޤާނުނުތަކާއި 
ގަވައިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 

މަތިން، ހިމާޔަތާއި 

ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުވެގެން 
 ދިޔުން

 

 

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދިރޭތަކެއްޗާއި  :42.1.1 ހަރަކާތް 

 ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުުރކުރުން
  

ދިރޭތަކެތި ހިމާޔަތުގައި  :42.1.2ހަރަކާތް 

      ޖަމިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުންޒުވާނުންނާއި 

  

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދިރޭތަކެއްޗާއި  :42.1.3ހަރަކާތް 

ގުޅޭގޮތުން ލީފްލެޓް އަދި ވޯލް ޕޯސްޓަރ ހަދާ ގޭގެއަށް 

 ބެހުން 
     

  

ފަޅުގެ  :42.2 ސްޓްރެޓަޖީ 
ދިރުންތައް ދިރުވާ އާލާވެގެން 

 ދިޔުން 
 

ދިރުންތައް ދިރުވާ ފަޅުގެ : 42.2.1ހަރަކާތް 
 އާލާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

 


  



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

ނޑާ، އިހި ދިރުވާ : 42.2.1ހަރަކާތް   ހުއިފިލަ
އާލާކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާްތތަކަށް އެކަމުގެ ފަންނީ 

 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 

ތީގެ ނަސްލު : 40ޕޮލިސީ   ރައްކާތެރިކުރުންދިރޭތަކެ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ބ. ތުޅާދޫގައި ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ދޫނި ހިފައިގެން ގެންގުޅޭކަމުގެ ޝަކުވާ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ލިބެމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުން  47ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

ނޑާއި :  47.1 ޓާގެޓް  ލިބޭ މާލީ އަދި އެހެނިހެްނ ނަފާ އިތުރުވުން  އެއްގަމާއި ފަރުގެ ދިރުންތައް އާލާކޮށް އެއިންކަ

ނޑާއި ފަޅު ބޭނުންކުރެވިގެން ދިއުން : 47.2 ޓާގެޓް  ދެމެހެއްޓެނިވިގޮެތއްގައި އެއްގަމާއި ކަ

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
23

 

22
24

 

22
25

 

22
22

 
ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ފަޅުތަކުގެ  :47.1 ސްޓްރެޓަޖީ 

ދިރުން ދެމެހެއްޓުމަށް 
ރަށުފެންވަރުގައި 

 މަސައްކަތްކުރެވިގެން ދިޔުން

 

 

ގަވައިދުތަކަށް ރައްޔިތުން  :47.1.1 ހަރަކާތް 

 ހޭލުންތެރިކުރުން 
  

ނޑާއި، ފަޅާއި،  :47.1.2ހަރަކާތް  އެއްގަމުގައި ކަ

އިގްތިސާދީ އާ މަސައްކަތްތައް ކުރަން ހުޅުވާލުމާ 
ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލުހޯދާ، ގިނަބަޔަކަށް 

 ފެންނަ ކަންކަން ކުރެވޭނެ އުސޫުލތައް އެކުލަވާލުން 

     

  

ތުޅާދޫގައި  :47.2 ސްޓްރެޓަޖީ 
ހިންގޭ އިގްތިސާދީ ހަރާތްތަކުގެ 

ސަބަބުން ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ 

ން ފުރިހަމައަށް ތިމާވެށީގެ ގާނޫ: 47.2.1 ހަރަކާތް 
 ތުޅާދޫގައި ތަންފީޒުކުރުން 

 



  



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން 

ގުދުރތީގޮތުން ގެއްލުން 
ނުވާނެގޮތަށް ކަންަކން ރޭވިގެން 

 ދިޔުން

 
 

 

އާންމުން  ޤާނޫނަށްތިމާވެށީގެ : 47.2.2ހަރަކާތް 

      ހޭލުންތެރިކުރުން 

  

 ތިމާވެށިގެ ގާނޫނަށް: 47.2.3ހަރަކާތް 

      ސްކޫލުދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން

  

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތިމާވެށީގެ : 47.2.4ހަރަކާތް 

 ދުވަސް ރަށުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން 

 
     

  

 

 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

13 

 

 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން: 48ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

އުދަނގުލުން ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ތުޅާދޫ  އަދި އެ ރައްޔިތުންނަށް ހުވަނީގެ އުނދަގޫ އެކި ދުވަސްވަރު ކުރިމަތިވަމުން އާދެއެވެ.ބ. ތުޅާދޫގެ 
  ސިއްޙީމަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ބޭސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން  48ޕޮލިސީ 

 ހުވަނީގެ އުނދަގުލުން ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުން  ޓާގެޓްތައް:

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ހުވަނީގެ  :48.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އުނދަގުލުން ރައްޔިތުން 

 ސަލާމަތްކުރެވިގެން ދިއުން 

 

 

ހުވަނި ނައްތާލުމަށް ތުޅާދޫ  :48.1.1ހަރަކާތް 
 ސިއްޙީމަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ބޭސް ބޭނުންކުރުން 



  

 

 

 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 

  ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

ޤާނޫނީ ބާރު  ލިބިގެން ތުޅާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަްތކުރާ އިރު، ތުޅާދޫއަކީ އަންހެނުންނާއި ފިރިެހނުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން މަުދ ރަށެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭ

 ގައި ވަނީ ހިންގަން ފަާށފައެވެ.  17މެއި  2221 ކޮމިޓީ

 

 

 

 

 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 

 

ލުނ40ް ޕޮލިސީ   : އަންހެނުންނާއިމެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ށް ބެލިކަމުގައިވިޔަސް އަންހެނުން ވަޒީފާ ތުޅާދޫއަކީ އަންހެނުންނާއި ފިރިެހނުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން މަުދ ރަށެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ތުޅާދޫގެ ވަޒީފާގެ މާހައުލަ

 ސް އަންހެން ބޭފުޅުން ޚަރަކާތްތެރިވާަކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދާކުރަމުންގެންދާ ނިސްބަތް އިުތރުއިރު، ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ މެނޭޖުމެންޓް ލެވެލްގައި ވެ

 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 

 އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން އަންހެނުންނާއިމެދު ކުރާ  40ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ތުޅާދޫއަކީ، ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަމުގެ ދާއިރާގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެގެްނ ދިއުން :  40.1ޓާގެޓް 

 ހަރަކާތެއްގައިވެސް، އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށްވެގެން ދިޔުންތުޅާދޫގެ އަންހެުނންނަކީ، ރަށުގައި ހިންގޭ ހުރިހާ : 40.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

އަންހެނުން : 40.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ބާރުވެރިކުރުވާ، ފިރިހެންނާއި 
އަންހެނުންނާއި މެދު އެއްވެސް 

ތަފާތުކުރުމެއް، އެއްވެސް 

ދާއިރާއެއްގައި ނުބޭއްވުމާއި، 
 ވިޔަ ނުދިނުން އެފަދަ ކަންކަން 

އަންހެންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް  :40.1.1ހަރަކާތް 
ދެނެގަނެ، ތުޅާދޫ އަންެހނުންގެ ަތރައްޤީއަށް 

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާއި ގުޅިގެން ރަށު ފެންވަރުގެ 
 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

 



  

"ގެވެށި އަނިޔާ އަށް ނޫނެކޭ" ގެ  :40.1.2ހަރަކާތް 

      ނަމުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ކެމްޕޭނެއް ހިންގުން 
  

އެކި ތުޅާދޫއަށް ނިސްބަތްވާ  :40.1.3ހަރަކާތް 

ދާއިރާތަކުން ކާމިޔާބު އަންހެން ަކނބަލުންގެ ކާމިޔާބު 

ތުޅާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ 
 ކޮމިޓީއާއި ގުޅިގެން ފާހަގަކުރުން

     

  



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

އިގްތިސާދީ ތަފާތު ދާއިރާތަކަށް  :40.1.4ހަރަކާތް 

ފަންނީ އަންހެން ކަނބަުލން ނުކުތުމަށް ހިތްވަރުދީ، 
 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

     

  

ރަށު ރ: 40.2ޓްރެޓަޖީ ސް

ފެންވަރުގައި ހިންގާ 

ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ 
 ބައިވެރިވުން އިތުރުވެގެން ދިޔުން 

ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ  :40.2.1ހަރަކާތް 
ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ަދއުރާމެދު ހޭލުންތެރި 

 ހިންގުން ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 


  

 

 

 

 

 

 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 ސިޔާސީގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަކަން ހޯދައިދިނުން: 52ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ޤާޫނނީ ބާރު   ނީ ފިރިހެނުންނެވެ. އަދި  ތުޅާދޫއަކީ ސިޔާސީގޮތުން ވާދަވެރި ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވާ ރަށެކެވެ. ނަމަވެސް، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ބޮޑަށް ޚަރަކާތްތެރިވެ އުޅެ

ފައެވެ. ގައި ވަނީ މަޤާމާއި ޙަވާލުވެ ވަޑައިގެން 2221މެއި  17 މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކުރެވި  ލިބިގެން ތުޅާދޫ އަންެހނުންގެ ަތރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 

 ސިޔާސީގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަކަން ހޯދައިދިނުން  : 52ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ހިއްސާ އިތުރުވެގެން ދިޔުންވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ :  52.1ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
23

 

22
24

 

22
25

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :52.1ސްޓްރެޓަޖީ 

އަންހެނުންަނށްވެސް، 

އެމީހުންބޭުނން ދާއިރާއަކުން 
ކުރިއަށްދެވޭ ފަދަ މާހައުލެއް 

 ޤާއިމުވެގެން ދިޔުން 

ވިމެން އެންޓްރޮޕޮނިއަލް ތަމްރީނު  :52.1.1ހަރަކާތް 

  ހިންގުން ގްރާމްތަކެއްޕްރޮ



  

 

 

 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

1 

 

 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 

 

 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

   ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު  

 

މުވައްޒަފުންގެ( ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮން ޖެހުމަކީ އިމާރާތުގެ ދަތިކަމާއި އަދި އިންސާނީ ވަސީލަތް )

ރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަކީ ނުހަނު ދަތިކަމެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޕް

 ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރީހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން: 51ޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ވަނަ އަހަރުން ެފށިގެން ކައުންސިލުތައް ހިންަގްނ ފެށުނީއްސުރެ މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް ތުޅާދޫ  2211އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނުގެ ަދށުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ލިބިފައިނުވާތީ ޖާގައިދަތިކަމެވެ. މިގޮތުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމާއި 

ނޑުގެ ގިނަ މަޤާމުތަކެއް   މިހާރުވެސް އޮތީ ހުސްކޮށެވެ. ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަ

 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރީހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން  51ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 މާޙައުލެއް ޤާއިމްވެގެން ދިޔުންކޮރަޕްޝަނަށް ނޫނެކޭ ބުެނ، ކޮރަޕްޝަން ނައްާތލުމާއި، ކޮރަޕްޝަން ހިނގިޔަނުިދނުމަށް އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ :  51.1ޓާގެޓް 

 ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ގަވައިދެއްވެސް ހަމަހަމަކޮށް ތަންފީޒުވެގެން ދިޔުން:  51.2ޓާގެޓް 

 ހާސިލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައެއްކަމުގައި ވެގެން ދިޔުންހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަކީވެސް، ގުޅިގެން، މި ޕްލޭނުގައި ވާ ކަންކަން : ތުޅާދޫގައި 51.3ޓާގެޓް 

ނޑުތަކުން ހިނގާ ކައުްނސިލެއް ކަމުގައި ތުޅާދޫ ކައުންސިލުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ވެގެންިދއުން. : 51.4ޓާގެޓް   ގުޑްގަވަނަންސްގެ މިންގަ

 ކުރުން ދަހި: ކައުންސިލް މުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލަރުންގެ ގުޅުން ބ51.5ަޓާގެޓް 

 އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން: ތަރައްގީގެ ހުރިހާ މަޝްރޫޢެއްގައިވެސް ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުން ސިދާކޮށް ލިބޭނެ 51.2ޓާގެޓް 

 އްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ރަށުން ިލބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިގެން ިދއުން: ރ51.7ަޓާގެޓް 

 ހަދައި ތަންފީޒުކުރުން އުޞޫލުތައް  ހަދަންެޖހޭކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން  51.8ޓާގެޓް: 

 ރަށުގައި ހިންގާ ުއމުރާނީ ހަރަކާތްތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބިގެްނ ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކަށް ވެގެން ިދޔުން 51.0ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

:  51.1 ސްޓްރެޓަޖީ 
ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް 

މަސައްކަތްކުރާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި 
 ތުޅާދޫ ވެގެންދިޔުން

 

އުންސިލުން ނިންމާ ކަ :51.1.1ހަރަކާތް 

ނިންމުންތައް ވީހާވެސް ހާމަބޮޑުޮގތެއްގައި ކުރިއަށް 
 ގެންދިއުން 



  

މިހާރު ހެދިފައި ހުރި  :51.1.2ހަރަކާތް 
ޤަވައިދުތަކުގެ އިތުރަށް ކުއްލި ާހލަތުގައި 

 އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގަވައިދުތަކުގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވާލައި

 ތާވަލެއް ހެދުން 

   

  

ގަވައިދުތަކުގެ ޑްރާފްޓު ލިޔެ  :51.1.3ހަރަކާތް 

ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށްފަހު އެލް.ޖީ.އޭ އަށް 

 ފޮނުވުން 
 

  

ރައްޔިތުންގެ : 51.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ތެރޭ އެއްވެސް ކަމެއްގައި 

އެއްވެސް ނުހައްގު ތަފާތުކުރުމެއް 
ބޭއްވުމަށް ހުރި ދޮރުތައް 

 ބަންދުވެގެން ދިޔުން 

 

 ންމެހައިގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކަށް އެ :51.2.1ހަރަކާތް 

ކުރުމުގައި ރިވެއަހުލު ސަސާތައްމުއައް ރައްޔިތުންނާއި

 ފުލުހުންގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ޯހދުން


  

 ތަންީފޒުކުރުމުގައި ނޫނުޤާ :51.2.2ހަރަކާތް 

 ގަވައިދަށް އެންމެނަށް އެއް ހަމައަކުން ކަންުކރުމާއި،
 ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތު ފަރާތްތަކުގެ ނުކުރާ އަމަލު

ޖެހޭ އެންމެހައި ހިއްސާކޮށް އަޅަން ފަރާތްތަކާއި

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 



  



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

: ގުޅިގެން 51.3ސްޓްރެޓަޖީ 
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޘަޤާފަތެއް 

 އެކުލަވާލެވިގެން ވުން 

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން  :51.3.1ހަރަކާތް 

ގަވައިދުން ބައްދަލުވުންތަކެއް މުއައްސަސާތަކާއި އެކު 
 ބޭއްވުން 



  

މުއައްސަސާތަކަށް  :51.3.2ހަރަކާތް 
ބޭނުންވާކަންަކން އޮޅުން ފިލުވާ އެކަންކަން 

 ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން 


  

: 51.4ސްޓްރެޓަޖީ 
ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން 
ހަރުދަނާކޮށް، ކައުންސިލުގައި 
މަސައްކަތްކުރާ މުވަޒަފުންނަށް 

ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި 
ތަމްރީނުދިނުމާއި، ތަޖުިރބާގެ 
 ފުރުސަތުތައް ފަހިވެގެން ދިޔުން 

މާލިއްޔަތު ގާނޫނަށް  :51.4.1ހަރަކާތް 
އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކައުންސިލްގެ 

ސްޓާފުންނަށް ިހންގާ ޢަމަީލ ގޮތުން ބޭުނންކުރާ 

 މިންވަރު ދެނެގަތުން  



  

ތުޅާދޫ ކައުންސިލުގެ ހުރިހާ  :51.4.2ހަރަކާތް 

ނިންމުންތަކާއި އެެހނިހެން ުމހިއްމު ޙަރަކާތްތަކުގެ 

 މަޢުލޫމާތު ވެބްސައިޓުގައި އާއްމުކުރުން 


  

ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޕްލޭން  :51.4.3 ހަރަކާތް 

އެކުލަވާލުމާއި، މޮނިޓަރކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ކައުންސިްލ 
 އުފެއްދުމަށް ތަމްރީނުކުރުން މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގައި 



  

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް  :51.4.4 ހަރަކާތް 

މޮނިޓަރކުރުމަށް މޮނިޓަރިންގް ޝީޓެއް އެކުލަވާލައި، 


  



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިން މުވައްޒަފުންގެ 

 މަސައްކަތްތައް ޤަވާއިދުން މޮނިަޓރކުރުން 

މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީުނ  :51.4.5 ހަރަކާތް 

  ދިނުން 
  

ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް  :51.4.2 ހަރަކާތް  

ފަސޭހަކަމާއިއެކު އެދެވޭނެ އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަނެއް 

  ތަޢާރަފް ކުރުން  
   

  

ކައުންސިލް : 51.5ސްޓްރެޓަޖީ 
މުވައްޒަފުންނާއި 

ކައުންސިލަރުންގެ ގުޅުން 
 ބަދަހިވެގެން ދިޔުން 

އެނުއަލް -ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި :51.5.1 ހަރަކާތް 

 ދަތުރު ދިޔުން 
  

ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު  :51.5.2 ހަރަކާތް 

 މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްުވން
  

މުޅި އަހަރަށް ބަހާލައިގެން  :51.5.3 ހަރަކާތް 
ކައުންސިލްގައި ޓީމް ބިލްޑިންގް ގެ ޙަރަކާތްތަކެއް 

 ބޭއްވުން 


  

ތަރައްގީގެ : 51.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ހުރިހާ މަޝްރޫޢެއްގައިވެސް 

އެހުމަށް ރައްޔިތުންގެ އަޑު  :51.2.1 ހަރަކާތް 

"ލިސިނިންގ ސެޝަން" ގެ ނަމުގައި ކައުންސިލުން 

 ފަހަރު ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން  1ކޮންމެ މަހަކު 


  



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުން ސިދާކޮށް 
 ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިެގން ދިޔުން 

ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓު ގައި  :51.2.2 ހަރަކާތް 

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކޮމެންޓު ުކރެވޭނެ ފުރުސަތު 
 ގާއިމުކޮށްދިނުން 



  

ރަށްވެހި : 51.7ސްޓްރެޓަޖީ 
ކަމުގެ އެންމެހާ ހިދުމަތްތައް 

 ތުޅާދޫއިން ލިބުން 

 

ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުވާ  :51.7.1 ހަރަކާތް 
ހިދުމަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުަމްށ ބައްދަލުވުން 

 ބޭއްވުން 

 



  

ހިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކާއި  :51.7.2 ހަރަކާތް 

ހުރި  މަޝްވަރާކޮށްގެން ހިދުމަތްތައް ިދނުމަށް
ފުރުސަތުތައް ހާމަކޮށްދީ، އިތުރު ހިދުމަތްތައް 

 ތައާރަފްކުރުން

 



  

 :51.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ކައުންސިލްގެ ހިންގުން 
ހަރުދަނާކުރުމަށް ހެދިފައިވާ 

 ހަދަންެޖހޭޤަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން 

 ހެދިގެން ދިޔުން އުޞޫލުތައް 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައިހުރި  :51.8.1 ހަރަކާތް 

ޤާނޫނު / ޤަވާއިދު / އުޞޫލުތަކާއި ކައުންސިލްގެ 
ޤަވާއިދާއި އުޞޫލްތަކުގައި ހުރި ފުށޫއެރުންތައް 

ކައުންސިލްގެ ޤަވާއިދުަތކާއި އުޞޫލުތައް ދެނެގަނެ 

 އިޞްލާޙުކޮށް ގެޒެޓްކުރުން



  



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ކައުންސިލުން ހަދާ   :51.8.2 ހަރަކާތް 

އެކުލަވާލަންޖެހޭ  ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ޤަވާއިދުތަކުގެ ަދށުން
 އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލައި ގެޒެޓްކުރުން

 



  

ތުޅާދޫގައި : 52.0ސްޓްރެޓަޖީ 

ހިންގޭ ތަރައްގީގެ 
މަޝްރޫއުތަކަށް ރައްޔިތުންގެ 

ބަސް އިއްވޭނެގޮތް މަގުފަހިވެގެްނ 

 ދިޔުން

 

މަޝްރޫއުތައް ފެށުމުގެ ކުރިން   :51.0.1 ހަރަކާތް 

 ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުހޯދުން ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކޮށް
  

މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ދާގޮތް، ެއ  :51.0.2 ހަރަކާތް

ހިންގާ ފަރާތްތަުކްނ އޮޅުންފިލުވުމަށްފަުހ، 

ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދިުނމަށް ގަވައިދުން 
ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުމާއި، ސޯޝަލް މީޑިޔާ 

 މަުޢލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް 



  

 

 

 

 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ހެއްޓުނ54ްޕޮލިސީ   : އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑް ބެލެ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ކު އެއްފަހަރު މި ރިޕޯޓްތައް އަތޮޅުކައުންސިލާއި އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރަޖީސްޓްރީ، ރަށު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޤަވާއިދުން  ބަލަހައްޓަމުން ދެއެވެ. އަދި މަހަ

ނާ ކުރަން ޖެހޭފަހަރު މަދުމަދުން ނަަމވެސް އަންނަނީ ފެންމަތިވަމުްނެނވެ.    ދުވަސްތެރޭ ކުއްޖާ ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާތީ ޖޫރިމަ 02ދަނީ ޙިއްސާ ކުރެވެމުންނެވެ. ނަމަވެސް 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 

 : އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން 54ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުްނ : 54.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 

22
23

 

22
24

 

22
25

 

22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

: އަލަށް 54.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ 

މީހުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓިގެން 
 ދިއުން 

 

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިން  :54.1.1ހަރަކާތް 
ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި 

 ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރުން 

 



  

ރަށުގައި ނިޔާވާ މީހުންގެ  :54.1.2ހަރަކާތް 
މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާއި ޙިއްސާ ކުރުމުގައި 

އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާުތ ރައްޔިތުންނާއި 
ޙިއްސާކުރުން 

 

     

 

 

 

 

 

ހެއްޓުނ53ްޕޮލިސީ   : ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބުނަގާ ބެލެ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ނޑު އުޅަނދުގެ ދަފްތަރާއި، ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ  ރަށުގެ ތަފާސް ހިސާބުގެ ގޮތުގައި ރަށުގައި ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދާއި، ކަ

ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރާއި، ރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، ރަށުގެ އާބާދީއާއި، ރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ 

ންވާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރުފަދަ މުހިއްމު ދަްފތަރުތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް، އެ ދަފްތަރުތައް ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނު

 އަދާހަމަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ހަރުދަނާ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ވެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ބެލެހެއްޓުން ނަގާ  ހިސާބު  : ރަށުގެ ތަފާސް 53ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ރަށުގައި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން ދެނެގަނެ، އެފަދަ ފަރާތްތައް ަޤވާއިދުގެ ތެރެއަށް ވެއްދުން:  53.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 ފަރާތްތައް އެހެނިހެން 

ބިދޭސީންނަށް  53.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ރަށުގައި 
 އުޅުމުގެ ދޮރު ބަންދުކުރުން 

 

ތުޅާދޫގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ  :53.1.1 ހަރަކާތް 

ތެރެއިން ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ދެނެގަެނ 

 ޤަވާއިދުގެ ތެރެއަށް ވެއްދުން 
 

    

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 

 

 

 

 

 

 

ހެއްޓުނ54ްޕޮލިސީ   : ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ބެލެ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މަގުކޮނުމުގެ ހުއްދައާއި، މަގު ބަްނދުކުރުމުގެ ހުއްދައާއި، މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ 
ޝްތިާހރާއި ބެނަރ ފަދަ ތަކެތި ހަރުކުރުމުގެ ހުއްދައާއި، ޕާޓީތަކާއި ހުއްދައާއި، އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދައާއި، މަގުމަތީގައި އި

 އިވެންޓްތައް ބެއްވުމުގެ ހުއްދައާިއ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަތައް އަންނަނީ ދެމުންނެެވ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 

 : ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ބެލެހެއްޓުން 54ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

   ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް އޮންލައިން ޕޯޓަލްއެއް މެދުވެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން  :54.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

: 54.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި 

ރަޖިސްޓްރީތައް އޮންލައިން 
ޕޯޓަލްއެއް މެދުވެރިކޮށް 
 ބެލެހެއްޓިގެން ދިުއން 

 

ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި  :54.1.1ހަރަކާތް 
ރަޖިސްޓްރީތައް އޮންލައިން ޕޯޓަލްއެއް މެދުވެރިކޮށް 

 ބެލެހެއްޓުން 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފްކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން :55ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 މި މަސައްކަތް ރަށުގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް ކުރެވެމުން ނުދެއެވެ. 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ބެލެހެއްޓުން : ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފްކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް 55ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފްކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން :  55.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ރަށުގެ : 55.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަސްމީ ލިޔުންތައް 

އަރުޝީފްކުރުމާއި ޤަދީމީ 
ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓިގެން 

 ދިަިއުން 

 

ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތައް އަރުޝީފް  :55.1.1ހަރަކާތް 
ކުރުމުގެ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ 

ލިޔެކިޔުންތައް އަރުޝީފް ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް 
 ގެންދިއުން 

 

  

   

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 

 

 

 ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން: 52ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްަތއް ބޭނުންވާ އެންމެ ރަނގަޅު ެފންވަރުގައި ދެވެމުން ނުދާކަން 
ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ކައުންސިލަށް ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުން ލިބިފައި ނުވުމީ މިކަމަށް ކުރިމަިތވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު 

އުންސިލްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓާއި، ފޭސްބުކް ޕޭޖާއި ވައިބަރ ކޮމިއުނިޓީފަދަ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ގޮންޖެހުމެވެ. ކަ
 އާއްމު ކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި އެންގުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންަނށް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން : 25ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 އައިސީޓީ އާއި އަހުލުވެރި ރައްޔިތުން ތަކެއް އުފެދިގެން ދިޔުން :  52.1 ޓާގެޓް

 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ތުޅާދޫގައި  52.1 ސްޓްރެޓަޖީ

ގާއިމުވެފައިވާ މުއައްސަސާތަކަކީ 

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ 
ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި 

ހިފާ، އަދި އޭގެ އަލީގައި 

ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތް ދޭ 
 މުއައްސަސާތަކަށް ވެގެން ދިޔުން

ކައުންސިލުގެ ވެބްސައިޓް ރީ : 52.1.1ހަރަކާތް 
 ކުރުންބްރޭންޑް 

 

   

  

ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ ފަރުމާކޮށް : 52.1.2ހަރަކާތް 
 ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ފެށުން 

   
  

 : ކައުންސިލްގެ އައު އިމާރާތް އެޅުން 52.1.3ހަރަކާތް
     

    : ކައުންސިލްގެ ނަންބޯޑް އައުކުރުން  52.1.4ހަރަކާތް 
  

 

 

 

 މޮނިޓަރިންގ ފްރޭމްވަރކް 

 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން މޮނިޓަރކުރުން
ނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓްތަްއ  2026އިން  2022 ނިޔަލަށް ކުރުމަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގަިއ ހިމެނޭ ހަރަކާތްތަްއ ހިންގުމަްށ ކަ

މިގޮތުން އަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ  ހާސިލުކުރެވޭ މިންވަރު މޮނިޓަރކުރުމާއި އިވެލުއޭޓްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

ނޑުތަކާއި  ،ބެލުމާއިޕްލޭން ހިނގަމުންދާގޮތް  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއާއި ފައިނަލް ރިވިއު ހެދުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މިންގަ

 ޓާގެޓްތައް ހިމެނޭ ފްރޭމް ވޯކް ިތރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

 

 

 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު އަދި 

ނޑިތައް ހާސިލްވާ މިންވަރު  ނޑުދަ  ޑު ބަލާނޭ މިންގަނ ލަ



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 

 

ޒިންމާވާ ސެކްޝަން 
ފަރާތް /   

 މޮނިޓަރކުރާ ތާރީޚު 
(ބޭސްލައިން )މިހާރުގެ ހާލަތު   ޓާގެޓްތައް  

22
22

 

22
25

 

22
24

 

22
23

 

22
22

 

  ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުން  :1 ޕޮލިސީ 

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، 
 އެމް.ޑަބްލިއުއެސްސީ 

     

ސަރުކާރުގެ ގެ ފަރާތުން ބ.ތުޅާދޫގައި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް 
ވަނަ އަހަރު ވަނީ  ފޯރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި ތުޅާދޫ  2215

ގައި އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގައިވެސް މި ނިޒާމު 
 ޤާއިމްކުރުމަށް ވަނީ ހޮޅި އެޅިފައެވެ. 

 ނަމަވެސް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރަމުންދާއިރު ބައެއް
ފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލުތައް ހުްނނަ ޮގތުން ބައެއް ފަހަރު ހޮޅިތައް 

 ބެދި ޚިދުމަތަށް ބުރޫއަރާކަން ފާަހގަކުރެވެއެވެ.

ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ  :1.1ޓާގެޓް 

މިންވަރަށް، ރައްކާތެރި  ފެނާއި ކާނާ، 

ހުއްޓުމެއްނެތި، ހުރިހާ ާހލަތެއްަގއިވެސް ލިބޭނެ 
 ޖެހިގެން ދިޔުން އިންތިޒާމެއް ހަމަ

 

  ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން :2 ޕޮލިސީ 

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، 
ތުޅާދޫ ފެނަކަ 
ކޯޕަރޭޝަން / 
އެމް ޑަބްލިއު 

  އެސް ސީ

     

މިވަގުތަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ަކރަންޓުގެ ޚިދުމަތް 
ާފހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް، ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުްނދާކަން 

ތުޅާދޫގައި އަލަށް އާބާދު ކުރަންޖެހޭ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް 
އޮތުމާއިއެކު، މުސްތަޤްބަލުގައި ަކރަންޓް ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު 

އިތުރު ވެގެންދާނެތީ ، މުޅި ރަަށށް ކަރަންޓް ދެވޭވަރަށް 
 ޚިދުމަތް ފުޅާކުރަން ޖެހނެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ރުދަމާގެ ނިޒާމަށް ދިމާވާ ނަ :2.1ޓާގެޓް 
 މައްސަލަތައް ކުޑަކުރުވުން 

 ދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  :3 ޕޮލިސީ 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ތުޅާދޫ 
ކައުންސިލް، އެސް 
އެމް އީ ބޭންކް / 

ކޮމާޝަލް 
ބޭންކްތައް / 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 އެންވަޔަރަމެންޓ

  
    ްމިވަގުތަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ަކރަންޓުގެ ޚިދުމަތ

ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުްނދާކަން ާފހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް، 
ތުޅާދޫގައި އަލަށް އާބާދު ކުރަންޖެހޭ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް 

އޮތުމާއިއެކު، މުސްތަޤްބަލުގައި ަކރަންޓް ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު 
ަށށް ކަރަންޓް ދެވޭވަރަށް އިތުރު ވެގެންދާނެތީ ، މުޅި ރަ

 ޚިދުމަތް ފުޅާކުރަން ޖެހނެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ތުޅާދޫއަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  :3.1ޓާގެޓް 

ތިމާވެށްޓާއި ރައްޓެހި ޙަކަތަ ބޭުނންކުރާ 

 ރަށަކަށްވެގެން ދިޔުން 

 

 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން :4 ޕޮލިސީ 

ތުޅާދޫ 
/ ކައުންސިލް
ވެމްކޯ / 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 އެންވަޔަރަމެންޓް

      ިތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ުތޅާދޫ ގޭގެއިން ކުނ
ނަގައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދަނީ ޯފރުކޮށްދެމުންނެވެ. އެހެން 

ނަމަވެސް، ފަނާނުވާ ޒާތުގެ ކުިނ ރަށުންބޭރުކުރުމުގައި ގިނަ 
މުގެ ސަބަުބން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރު

ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ އިްނތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން 

�ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ނި ނައްތާލާ އަދި ކު :4.1ޓާގެޓް 

ރީސައިކްލިން އިންތިޒާމު ތުޅާދޫގައި ހަމަޖެހިގެން ދިޔުން 

ނި ނައްތާލާ އަދި ރީސައިކްލިން ކު :4.1ޓާގެޓް 
 އިންތިޒާމު ތުޅާދޫގައި ހަމަޖެހިގެްނ ދިޔުން 

 ބެލެހެއްޓުން މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް  :5 ޕޮލިސީ 

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، 
 އާރް.ޑީ.ސީ

      ެބ.ތުޅާދޫ އަކީ ޒަމާނުއްސުރެ މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވުމުގ
މައްސަލަ ދިމާވަމުން އަންނަ ރަށެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި 
އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގެ އެންމެ މަގެއް ފިޔަވައި އެހެން 
މަގުތަކަށް ނަން ދެވިފައި ނުވާކަްނ ވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 

މަގުތަކަކީ ހިނގާ މީހުނާއި، ތުޅާދޫގެ  :5.1ޓާގެޓް 
ދުއްވާއެއްޗިއްސަށް ރައްކާތެރި އަމާން ތަނަކަށް 

 ވެގެން ދިއުން



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 ފާލާމާއި ފެރީޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެއްޓުން  ،ބަނދަރާއި :2 ޕޮލިސީ 

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، 
 ކަމާބެހޭ އިދާރާތައް 

      ީޓާމިނަލެއް އަދި މިހާތަނަށް ތުޅާދޫގައި ރަސްމީ ފާލަމަކާއި ފެރ
ވަނީ ޤާއިމުނުކުރެވިއެވެ. އަދި، ަބނދަރު ހެދިފައިވީ ނަމަވެސް 

ޕޭމަންޓް ، ބަނދަރުގެ ޕޭމަންޓުން ަބނދަރު ތެރެއަށް ވެލިފައިބާ
 ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވަމުންދާ މަްއސަލަ ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.

ތުޅާދޫއަށް އަރާ ފޭބުމަށް ދަތި ނުވާނެ  :2.1ޓާގެޓް 
ތަށް، ަބނދަރު ބޭނުންކުރާ ހުިރހާ ގޮ

ފަރާތަކަށްވެސް ފަސޭހަވާނެގޮތަށް، ބަނދަރުން 
 ޚިދުމަތްތައް ލިބިފައިވުން  

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، 
 ކަމާބެހޭ އިދާރާތައް 

      ްރައްޔިތުންނަށް މުޙިއްމު ޢުމުރާނީ  :2.2ޓާގެޓ
 ވަޞީލަތްތައް ރަށުގައި ޤާއިމްކުުރން

 ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން  :7 ޕޮލިސީ 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
     

ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓްގެ މުވައްޒަފުން 
މެދުވެރިކޮށް ޤަބުރުސްތާނުގެ ވިަނނޮޅާ ސާފުކުރަމުން 

 ގެންދެވެއެވެ.    
ތުޅާދޫ ޤަބުރުސްތާނަކީ ސާފުތާހިރު  :7.1ޓާގެޓް 

 ތަނަކަށް ހެދުން 

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން  :8 ޕޮލިސީ 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

     

މިސްކިތެއްގައި އިމާމުވެ ނަމާދުކުރެވެމުން  24ތުޅާދޫގައި 
މިސްކިތުގައި މިހާރު ވަނީ އަމިއްލަ  22ދެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 

ފަރާތްތަކުގެ ދީލަތި އެހީއާއިއެކު އެއަރކޯން ކުރެވިފައެވެ.  އަދި 
ފިލިވުަމށް ބަޖެޓްގެ ތާށިކަމާއި ހުރެ މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ 

އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރެވިފައި ނުވާކަން 
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 
 

މިސްކިތްތަކަކީ ސާފުތާހިރު، ޒީނަތްތެރި  :8.1ޓާގެޓް 
ތަންތަން ކަމުގައި ހެދުމާއި، ތުާޅދޫގެ އާބާދީއަށް 

 ބޭނުންވާ މިންވަރަށް މިސްކިތްތަުކގައި ޖާގަ
   އިތުރުކުރުން

 ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްުޓން :0 ޕޮލިސީ 

މުއައްސަސާތައް / 
އެންޖީއޯ ތައް /        ްއިޖްތިމާޢި ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުނ

އަދި،  މުވައްޒަފުން ަދނީ ގެންގުޅެމުންނެވެ. 12ވަގުތީގޮތުން 
ސާފުކޮށް ރަށް ގަވައިދުން ކުނިކަހާ  :0.1ޓް ޓާގެ 

ބޭއްވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިގެްނދިޔުމާއި ދުއްވާ 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

24 

 

 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

ތުޅާދޫ 
 ކައުންސިލް 

ރަށުގެ މަގުތަކުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް 
މަގުތަކުގައި ތަކެތި ބަހައްާޓ، ަގސް އިންދާ ހެއްދުމުގެ 

ސަބަބުން، މަގުތަކުގެ ރީތިަކން ގެއްލި، ހިންގާ މީހުްނނަށާއި 
ދުއްވާ ތަކެއްޗަށް  އުނދަގޫވާކަމުގެ ޝަކުވާ ކައުންސިލަށް 

 ދަނީ ލިބެމުްނނެވެ.

ތަކެއްޗާއި ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ މީހުންނަށް 
ފަސޭހަކަމާއި އެކު ބޭނުން ކުރެވޭނެ ތަނެއްކަމުގައި 
މަގުތަކާއި، ޕާރކްތަކާއި އަދި އާއްމު އިޖްތިމާޢީ 

 ސަރަޙައްދުތައް ހެދުން

 މަގު ހެދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން  :12 ޕޮލިސީ 

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

     

ތުޅާދޫގެ ބަނދަރާއި މަގުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ މަގު ބައްތިތައް 
ތުޅާދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު ބެލެހެއްޓެމުން 

ނޑިތަކުގައި ދަވާދުލުމުގެ  ދެއެވެ. ނަމަވެސް، އެ ބައްތި ދަ
މަސައްކަތް ގަވާއިދުން ކުރެވެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އަލަށް އާާބދުވާ ސަރަހައްދުގެ ވަށާ އަދި މީގެ އިތުރުން، 
މަގުތަކާއި ގޯޅި ތަކުގައި އަދި ވަނީ މަގު ބައްތި ޖަހާ 

 ނުނިމިއެވެ.  

ރަށުތެރެ އަނދިރިވުމުގެ ސަބަބުން  :12.1ޓާގެޓް 
ހިންގާ އިޖުތިމާއީ ނުރަނގަޅު އާދަތައް މަދުކޮށް 
ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަތަކެއް ލިްއބައިދެވޭނެ މަގު 

 ދިޔުން ތަނަސްވަސް ވެގެން

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

ތުޅާދޫ 
ކައުންސިލް/ ޔޫތް 
މިނިސްޓްރީ /  
 މުއައްސަސާތަކާއި 

     
ބ.ތުޅާދޫގައި އަދި އިޖްތިމާޢި މަރުކަޒު ޤާއިމްކުރެވިފައި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ނުވާކަން 
ތުޅާދޫގައި ސޯޝަލް ސެންޓަރެއް  :11.1ޓާގެޓް 

 ވެގެން ދިޔުންޤާއިމު

 

ނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއްޓުން  :12 ޕޮލިސީ   ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް، ތުޅާދޫ 
 ކައުންސިލް

     
ކުޅިވަރު ކުރުޅުމަށް އާއްމު ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވެމުން ދަނީ 

ނޑެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން  22 ނޑަކީ ޓާރފް  21ދަ ދަ
ނޑަކަށް ވިޔަސް މިހާރު އެ ދަނޑު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް  ދަ

، ތުޅާދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ޓީމެއް :12.1ޓާގެޓް 

ރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ކުޅޭ ހުރިހާ ކުޅިވަރު 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

25 

 

 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

ނޑަކީ  ހަލާކުވެފައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި އަނެއް ދަ
ނޑެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ  .      އަލިކަމެއް ނެތް ދަ

ތުޅާދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ބެލެހެއްޓުމަށް ވަގުތީގޮތުން 
މުވައްޒަފަކު ވަނީ ނެގިފައެވެ. ނަމަވެސް،  ޕާކުގައި ކާޕެޓް 
އަޅަން ޖެހޭ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި އަދިވެސް ކާޕެޓް 

 އެޅިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މުބާރާތް ތަކެއްގައި ވެސް ބައިވެރިވެ، ކާމިޔާބު 

 ހޯދުމަށް މަޤުފަހިވެގެން ދިޔުން 

 މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން  :13 ޕޮލިސީ 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

     

މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެްއވެސް ޚިދުމަތެއް ކުރިއަށް 
 ނުގެންދެވޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  

ރަށުގެ ޒުވާނުން މުނިފޫހިފިލުވުމަށާިއ،  :13.1ޓާގެޓް 
އެކި އެކި ރަސްމީ ޙަފްލާތައް ބޭއްވުމަށް ސްޓޭޖް 
ގެ ބޭނުން ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާްތތަކަށް ކުރެވޭނެ 

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 
 

 ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުން  :14 ޕޮލިސީ 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
     

ނުހުރެއެވެ. ނަމަވެސް ތުޅާދޫ ރަށުގެ އާއްމު ލައިބްރަރީއެއް 
ސްކޫލުގައި ދަރިވަރުންނަށް އެކަށޭނަ ލައިބްރަރީއެއް ހުންނަކަން 

 ފާހަގަކުރެއެވެ.

ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުންނަކީ ފޮތް :   :14.1ޓާގެޓް 
ކިޔުމަށް ލޯބިކުރާ، އެކިއެކި ރޮނގުތަކުން 

 މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދި ބަޔަކަށްުވން 
 

 އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  ،އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާގޭތެރޭގައި ހިނގާ  :15 ޕޮލިސީ 

އތމ ކޮމިޓީ / 
ޖަމްޢިއްޔާ 

ޖަމާއަތްތައް /  
ފެމެލީ ޗިލްޑްރެން 

 
 
   

މިފަދަ މައްސަލަތައް ބ.ތުޅާދޫގައި ވަރަށް މަދުކަން 
 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 

ތުޅާދޫއިން ގެވެށި އަނިޔާ :   :15.1ޓާގެޓް 
 ނައްތާލެވުން 
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ސަރވިސަސް 
 ސެންޓަރ

 ޤާއިމްކުރުން  ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީުހންނަްށ އެހީތެރިވެދީ އެ މީހުން ބަލަހަްއޓާނެ ނިޒާމް :12 ޕޮލިސީ 

އތމ ކޮމިޓީ، ބ. 
ފެމިލީ އެންޑް  
ޗިލްޑްރެން 
، ސަރވިސަސް

ުތާޅޫދ 
 ަކުއްނިސްލ 

     
ކުޑަކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްސަ އެހިއަށް 

ބޭނުންވާ މީހުްނނަށް އެހީތެރިވެީދ އެމީހުން ބަލަހައްާޓނެ 
 ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
އެހެން ނަމަވެސް، އެހީއަށް އެދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލްގައި އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި،  އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ 
މައްސަލަ މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ގެ 

ސަމާލުކަމަށް  ގެނެސް ވަގުތީ ހައްލު ހޯދައިދެއްވުމަށް 
 މަސައްކަތް ކުރެވެއެވެ.

ތުޅާދޫގެ ކުޑަކުދިންނަކީ އެއްވެސް  :12.1ޓާގެޓް 
ތަޙައްމަލުކުރަން ނުޖެހޭފަދަ ބާވަތެއްގެ އަނިޔާއެއް 
 ބަޔަކަށްވެގެންދިޔުން 

     
ތުޅާދޫއަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ  :12.2ޓާގެޓް 

މީހުންނާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް 
ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނޭ ރަށަކަށް ވެގެން 

 ދިޔުން

 ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުންކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ  :17 ޕޮލިސީ 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

     

ތުޅާދޫގައި ދޮޅިދާންގެއެއް ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާ އެއްގެ ފަރާތުން 
ޤާއިމްކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، އެަތން ހުރީ ތުޅާދޫ 

ޤަބުރުސްތާނުގައި ކަމަށްވީތީ، އެ އިމާރާތުގެ ބޭނުމެއް 
ނުކުރެއެވެ. އަދި، ކަށުކަމާކެމީގައި ބޭނުންކުރާ ސާމާނު 

ންދާަކން ކައުންސިލްގައި ސްޓޮކް ކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ނުގެ
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ތުޅާދޫގައި މަރުވާ މީހުން :  :17.1ޓާގެޓް 
 ހިނެވުމަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެްއ އިންތިޒާމްކުރުން  

 

 . އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން :18 ޕޮލިސީ 

އަތޮޅު އެހެނިހެން 
ކައުންސިލްތައް، 
އތމ ކޮމިޓީ ، 
އަތޮޅު އެހެން 

     
ތުޅާދޫއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ހިތްހެޔޮ އެކުވެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ 

ރަށެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވީ ނަމަވެސް، ތުޅާދޫ 
އިޖްތިމާޢީ ރޫހަށް ހީނަރުކަން އަިއސްފައިވާކަން 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޖަމިއްޔާތަކުން މިހާރަށްވުރެވެސް  :18.1ޓާގެޓް 
ކުގަިއ ޝާމިލުވެ ބޮޑަށް އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތްތަ

 އުޅެވޭނެ މަގު ކޮށިގެން ދިޔުން
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ރަށްތަކުގެ އތމ 
  ކޮމިޓީ

އަތޮޅު އެހެނިހެން 
ކައުންސިލްތައް، 
އތމ ކޮމިޓީ ، 
އަތޮޅު އެހެން 

ރަށްތަކުގެ އތމ 
 ކޮމިޓީ

     

ގައުމީ އަތޮޅު ފެންވަރުގެ :   :18.2ޓާގެޓް 
ހަރަކަތްތަކުން ތުޅާދޫއަށް ވިއެންެމ ބޮޑަށް 

 ފައިދާވެގެން ދިޔުން

 

 ޓުންއިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނު ނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއް :10 ޕޮލިސީ 

ތުޅާދޫ 
ކައުންސިލް، 

އަތޮޅު އެހެނިހެން 
ކައުންސިލްތައް، 
އތމ ކޮމިޓީ ، 
އަތޮޅު އެހެން 

ރަށްތަކުގެ އތމ 
 ކޮމިޓީ

   

  
ބ.ތުޅާދޫގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސެންސް 
ނޑުއުޅަނދު ފަހަރުގެ ސަލާމަތީ  ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތާއި ކަ
ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމުގެ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ދެމުން 

ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވިއެވެ. ތުޅާދޫގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ 
ތި ދުއްވަމުން އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނު ނުލާ އެއްޗެ

ގެންދަނީ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެ މަތިންތޯ ަބލައި 
ޗެކްކުރުމުގެ ކަންކަން އެކަށިގެންވާ ގޮތުގައި ކުރިއަށް 

 ނުގެންދެވޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

 

 

ތުޅާދޫގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ  :10.1ޓާގެޓް 
އެއްޗިއްސަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ ތެރޭގައި ދުއްވާ 

 އުޅަނދުތަކެއް ކަމުގައި ހެދުން 
 

 މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން ގޮތުގެ ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓް ތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި އާއްމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ  :22 ޕޮލިސީ 
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ތުޅާދޫ 
ކައުންސިލް، 

އަތޮޅު އެހެނިހެން 
ކައުންސިލްތައް، 
އތމ ކޮމިޓީ ، 
އަތޮޅު އެހެން 

ރަށްތަކުގެ އތމ 
 ކޮމިޓީ

   

  
ބ.ތުޅާދޫގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސެންސް 
ނޑުއުޅަނދު ފަހަރުގެ ސަލާމަތީ  ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތާއި ކަ
ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމުގެ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ދެމުން 

ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވިއެވެ. ތުޅާދޫގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ 
ތި ދުއްވަމުން އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނު ނުލާ އެއްޗެ

ގެންދަނީ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެ މަތިންތޯ ަބލައި 
ޗެކްކުރުމުގެ ކަންކަން އެކަށިގެންވާ ގޮތުގައި ކުރިއަށް 

 ނުގެންދެވޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

 

 

ތުޅާދޫގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ  :22.1ޓާގެޓް 
އެއްޗިއްސަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ ތެރޭގައި ދުއްވާ 

 ކެއް ކަމުގައި ހެދުން އުޅަނދުތަ
 

 ގޭންގުހަރަކާތްތަކާއި ، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުން  :21 ޕޮލިސީ 

ތުޅާދޫ 
ކައުންސިލް، 

އަތޮޅު އެހެނިހެން 
ކައުންސިލްތައް، 
އތމ ކޮމިޓީ ، 
އަތޮޅު އެހެން 

ރަށްތަކުގެ އތމ 
ކޮމިޓީ، ތުޅާދޫ 

ޕލޮސް 
 ސްޓޭޝަން 

  
 

   

މިރަށަކީ ގޭންގު ހަރަކާތްތައް ހިްނގަމުން ނުދާރަށެއްކަން ފާހަގަ 
 ކުރެވެއެވެ. 

 

 

ކުށްމަދު، އަދި ކުށުގެ ވެށިން  :21.1ޓާގެޓް 

ރައްކާތެރިވުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅޭ 

 ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ތުޅާދޫ ވެގެންދިޔުން

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަްނ ނެގެހެްއޓުން   :22 ޕޮލިސީ 

ތުޅާދޫ 
ކައުންސިލް، 

އަތޮޅު އެހެނިހެން 
ކައުންސިލްތައް، 
އތމ ކޮމިޓީ ، 
އަތޮޅު އެހެން 

ރަށްތަކުގެ އތމ 
 ކޮމިޓީ

     

ރަށުގެ އަމަންއަމާންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް މިރަށުގައި 
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދިޔަ ނަމަވެސް، 

މުވައްޒަފުން ރަށުގެ އާބަދީއާއި އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަށް 
ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެޚިދުމަތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ 
ގޮތެއްގައި ނުދެވޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ދާއިމީ 
ފުލުހުންގެ ޢިމާރާތެއް މިރަށުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައެއް 

 ނުވެއެވެ.

ކުށްމަދު، އަދި ކުށުގެ ވެށިން  :22.1ޓާގެޓް 
އެޅޭ  ރައްކާތެރިވުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު

 ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ތުޅާދޫ ވެގެންދިޔުން

 

ތުޅާދޫ 
ކައުންސިލް، 

އަތޮޅު އެހެނިހެން 
ކައުންސިލްތައް، 
އތމ ކޮމިޓީ ، 
އަތޮޅު އެހެން 

ރަށްތަކުގެ އތމ 
 ކޮމިޓީ

     

ކުށްމަދު، އަދި ކުށުގެ ވެށިން  :22.2ޓާގެޓް 

ރައްކާތެރިވުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅޭ 

 ގޮތުގައި ތުޅާދޫ ވެގެންދިޔުންރަށެއްގެ 

 

 ރަނގަޅު ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށްދިނުން   :23 ޕޮލިސީ 

، ތުޅާދޫ ސްކޫލް
ތުޅާދޫ ސްޕޯޓްސް 
ކްލަބް، ތުޅާދޫ 

     
ތުޅާދޫ ސްކޫލުން މިރަށުގައި ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ދަނީ 

ފޯރުކޮށްދެއްވަމުންނެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ބޭބީ ނާސަރީ އާއި 
ނާސަރީގެ ދަރިވަރުންނަށް އުގަންނައި ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ތުޅާދޫ 

ތުޅާދޫގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ  :23.1ޓާގެޓް 
އެއްޗިއްސަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ ތެރޭގައި ދުއްވާ 

 އުޅަނދުތަކެއް ކަމުގައި ހެދުން 
 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ސިލްވަރޝައިން 
 ކްލަބު 

ޕްރީ ސްކޫލުންނާއި ތުއްތުކުދިންގެ ޕްރީސްކޫލުން ދެމުން 
 ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާއި ބޮޑެތި މީުހންގެ ތައުލީްމ އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިުކރުން   :24 ޕޮލިސީ 

ތުޅާދޫ 
ކައުންސިލް، 

އަތޮޅު އެހެނިހެން 
ކައުންސިލްތައް، 
އތމ ކޮމިޓީ ، 
އަތޮޅު އެހެން 

ރަށްތަކުގެ އތމ 
 ކޮމިޓީ

      ްބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް އަދި ަފންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށ
 ރަށުގައި ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޢަދަދު ވަރަށް މަދެވެ.

 

 

ތުޅާދޫ ސްކޫލް ނިންމާ ދަރިވަރުންގެ  :24.1ޓާގެޓް 
ގައުމީ އެވްރެޖަށްވުރެ މަތީގައި ފާސްވާ ނިސްބަތް 

 ދެމެހެއްޓުން 

      ްތައުލީމީ ދާއިރާގައި އައި.ސީ.ޓީގެ  :24.2ޓާގެޓ
 ދައުރު ފުޅާކޮށް، ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުން

     
ރަށުގެ ތަރައްގީ އާއި ގައުމުގެ  :24.3ޓާގެޓް 

ނިސްބަތްވާ ތަރައްގީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި، ތުާޅދޫއަށް 
 ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުެވގެން ދިއުން

 ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަުރތައް ދަސްކޮށްދިނުން   :25 ޕޮލިސީ 

ތުޅާދޫ 
ކައުންސިލް، 

އަތޮޅު އެހެނިހެން 
ކައުންސިލްތައް، 
އތމ ކޮމިޓީ ، 
އަތޮޅު އެހެން 

ރަށްތަކުގެ އތމ 
 ކޮމިޓީ

     

ތުޅާދޫ ސްކޫލުގައި ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް 
ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ވަކި މިންވަރަކަށް ކުރިއަށް 
ގެންދިޔަ ކަމުގައި ވިޔަސް، އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް 

 ނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވެވއެވެ. 
 

 

 

 

ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް  :25.1ޓާގެޓް 
ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމު ދެމެހެއްޓިނިވި ގޮތެއްގައި 

ށް ގެންދެވޭނެ މަގު ތަނަވަސް ރަށުގައި ކުރިއަ
 ވެގެން ދިޔުން



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑް ފަދަ ުޔނީފޯމް ބޮޑީސް މެދުެވރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި، ސްލޫކާއި،  :22 ޕޮލިސީ 
 ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުން 

ތުޅާދޫ 
ކައުންސިލް، 
 ތުޅާދޫ ސްކޫލް

     

ތުޅާދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާޤު ދުވަހަކަށް ވުރެ 
ދުވަހެއް ގޯސްވަމުންދާކަމުގެ ޝަކުވާތައް އަންނަނީ 

 ލިބެމުންނެވެ. 
ތުޅާދޫ ސްކޫލްގައި ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް ގެ ގޮތުގައި ހިންގަމުން 
އަންނަނީ ސްޓަރ، ކަބްސްކައުޓް، ލިޓްލް މެއިޑް، ގައިޑް، 

 ސްކައުޓް އަދި ކެޑޭޓެވެ. 

ތުޅާދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަކީ  :22.1ޓާގެޓް 
އަޚްލާޤު ރަނގަޅު ދަރިވަރުންތަކެއް ކަމުގައި 

 ހެދުން 

 ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކްސް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނައިދިނުްނ   :27 ޕޮލިސީ 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
     

ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި ސިވިކްސް އެޑިއުކޭޝަން ގެ 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ރަށުގައި ވަރަށް މަދުކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 

 

ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް  . :27.1ޓާގެޓް 
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމު ދެމެހެއްޓިނިވި ގޮތެއްގައި 
 ރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްވުން.

ތުޅާދޫ 
      ކައުންސިލް 

ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު  . :27.2ޓާގެޓް 

 ރަގަޅުކޮށް، ދިރިއުޅުން ކުރިއަރައިގެން ދިޔުން

 ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްަތއް ދިނުން  :28 ޕޮލިސީ 

ތުޅާދޫ 
ކައުންސިލް، 
ތުޅާދޫ ޞިއްޙީ 

 މަރުކަޒު

  
  

 
ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ތުޅާދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު 

 މެދުވެރިކޮށް އަންނަނީ ފޯރުކޮށްެދމުންނެވެ.
ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުންނަކީ، މިފަދަ :  28.1ޓާގެޓް 

ބަލިތަކަށް ހޭުލންތެރި، އަދި ރަްއކާތެރިކަމުގެ 
ފިޔަވަޅު އިސްނަގައިގެން އަޅާ ބަޔަކަށްވެގެން 

 ދިޔުން



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ތުޅާދޫ 
ކައުންސިލް، 
ތުޅާދޫ ޞިއްޙީ 

 މަރުކަޒު

     
 

 

މިފަދަ ، ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި:  28.2ޓާގެޓް 

ގުޅޭ ވަސީލަތްތައް  ބަލިތަކަށް ދެވޭނެ ފަރުާވތަކާއި
 ޖެހިގެން ދިޔުން ހަމަ

ތުޅާދޫ 
ކައުންސިލް، 
ތުޅާދޫ ޞިއްޙީ 

 މަރުކަޒު

     

ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުގައި :  28.3ޓާގެޓް 
ބޭސްކުރަންޖެހޭ އަދި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު 

 ދަށްވެގެން ދިޔުން 

 
ތުޅާދޫ 

ކައުންސިލް، 
ތުޅާދޫ ޞިއްޙީ 

 މަރުކަޒު

     
ޑައެބީޓީސް އަދި ހިތުގެ ބަލިތައް :  28.4ޓާގެޓް 

ތަހައްމަލުކުރާ ފަރާތަކަށް ދެވޭ އެހީތެރިކަމާއި 

 ފަރުވާ ތަރައްޤީ ވެގެން ދިޔުން

ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުްނ ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ޙާލަތްތަކުްނ ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުވާ،  :20 ޕޮލިސީ 
 އެއް އުފެއްދުންދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޮޔ އާބާދީ 

ތުޅާދޫ 
ކައުންސިލް، 

އަތޮޅު އެހެނިހެން 
ކައުންސިލްތައް، 
އތމ ކޮމިޓީ ، 
އަތޮޅު އެހެން 

     
ބ.ތުޅާދޫގައި ދުވަހުން ދުވަހަަކށް ކަސްރަތަށް ނުކުންނަ ފަރާތްތަްއ 
އިތުރުވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަުކރެވެއެވެ. އަދި ޞިއްޙަތާއި ގުޅޭ 
މަޢުލޫމާތު ސެޝަންތައް ތުޅާދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން 

 ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ބާއްވަުމން އަންނަކަން ާފހަގަކުރެވެއެވެ.  

 

ރަގަޅުކާނާއަށް އިސްކަންދޭ އަދި  :20.1ޓާގެޓް 
ނުރަގަނޅު ކާނާތަކާ ދުރު ޒުވާނުންގެ ޖީލެއް 

 ފެދިގެން ދިޔުންއު

      ްތަރުކާރީއާއި މޭވާއާއި ފަލަމަޑީގެ  :20.2ޓާގެޓ
 ބާވަތްތަކުގެ ވިޔަފާރިފުޅާވެގެން ިދޔުން



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ރަށްތަކުގެ އތމ 
  ކޮމިޓީ

 ދުންފަތާއި އެނާރޖީ ޑްރިންކް އަިދ ތައްޔާރީ ކާނާ ޭބުނންކުރާ މީުހންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން   :32 ޕޮލިސީ 

ތުޅާދޫ 
ކައުންސިލް، 

އަތޮޅު އެހެނިހެން 
ކައުންސިލްތައް، 
އތމ ކޮމިޓީ ، 
އަތޮޅު އެހެން 

ރަށްތަކުގެ އތމ 
 ކޮމިޓީ

  

ދުންފަތާއި އެނާރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުންކުރާ    
 މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 

 

ތުޅާދޫއަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު  :32.1ޓާގެޓް 
 ކުރުން މަދު ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިގެންދިއުން 

 
 

 ޑެންގީއާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަިދ އެހެނިެހން ބޮޑެތި ަބލިތައް ފެތުރުން މަދުުކރުން  :31 ޕޮލިސީ 

ތުޅާދޫ 
ކައުންސިލް، 
ތުޅާދޫ ޞިއްޙީ 

 މަރުކަޒު 
     

ބ.ތުޅާދޫއަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ޑެންގީ ފެތުރޭ ރަށެއްކަމުގައި 
ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އަދި، އެބަލީގައި މީގެ ކުރިން ތުއްތު 

 ކުދިން ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.  23

 

 

 

މަދިރީގެ ފަރާތުން ފެތުރޭ ބަލިތައް  :31.1ޓާގެޓް 
 ފެތުރުން ހުއްޓުވުން 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން ުމޖްތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުން :32 ޕޮލިސީ 

ތުޅާދޫ 
ކައުންސިލް، 
ތުޅާދޫ ޕޮލިސް 
  ސްޓޭޝަން 

    
ބ.ތުޅާދޫގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭުނންކުރާ އެކިއެކި 

އުމުރުފުރާތަކުގެ މިހުން އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި އެ 
ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް  ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާއި ޒުވާނުން 
 ވަންނަމުން ދާކަމުގެ ޝަކުވާ  އަންނަނީ ލިބެުމންނެވެ. 

 

ށްމަދު ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުްނ އެންމެ ކު :32.1ޓާގެޓް 
 ރަށުގެ ތެރޭގައި ތުޅާދޫ ހިމެނިގެން ދިއުން  12

 ދެ ޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫޙު އަށަގެްނެނވުން، އެކި މުބާރާތްަތއް ރާވާ ހިންގުްނ   :33 ޕޮލިސީ 

ތުޅާދޫ 
 ކައުންސިލް، 

     

ބ.ތުޅާދޫގައި އާއްމުކޮށް ކުޅެއުޅޭ ކުޅިވަރުތަކަކީ ފުޓްބޯޅަ 
)ފުޓްސަލް( ، ަބށި، އަދި ހޭންްޑބޯލް އެވެ. މިގޮތުން 

ހޭންޑްބޯލް އަދި ފުްޓބޯޅަ ކުރިއެރުވުމުގައި ތުޅާދޫ ގެ ކްލަބްަް 
ޖަމްޢިަިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި އެކި އެކި އެކަޑަމީތައް 

ގެންދާކަން  އިސްނަގައިގެން ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަމުން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މީގެ 

ކުރިން ފުޓްސަލް މުބާރާތްތަކާއި ބަށި މުބާރާތެއް ވަނީ 
 ބާއްވާފައެވެ.   

 

 

، ތުޅާދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ޓީމެއް :33.1ޓާގެޓް 
ރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ކުޅޭ ހުރިހާ ކުޅިވަރު 

ބައިވެރިވެ، ކާމިޔާބު މުބާރާތް ތަކެއްގައި ވެސް 
 ހޯދުމަށް މަޤުފަހިވެގެން ދިޔުން 
 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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  މަސްވެރިމަކުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން  :34 ޕޮލިސީ 

ތުޅާދޫ 
ކައުންސިލް، އެސް 
އެމް އީ ބޭންކް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ފިޝަރީޒް އެންޑް 

      އެގްރިކަލްޗަރ

ތުޅާދޫއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ މަސްވެރިކަމަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް 
މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ. އަދި މިމަސައްކަތުގައި ޒުވާނުން 

ހަރަކާތްތެރިވާ މިންވަރު އިތުރުވަމުން އަންނަކަން 
ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް، މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ 

ނުދާކަން ކުރިއެރުވުމަށް އެހާ ބޮޑު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުން 
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 

 

ސިނާޢަތުގައި މުގެ މަސްވެރިކަ   :34.1ޓާގެޓް 
 ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވިގެން ދިއުން 

ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން :35 ޕޮލިސީ   ދަ

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

   

 

 

ގޯތިތެރޭގައި ގަސް ހައްދާ އޭގެން މަންފާ ހޯދާ ފަރާތްތައް  
ތުޅާދޫގައި ދިރިއުޅެއްމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން 

އާއްމު ކޮށް ހައްދާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މިރުސް، ކޮޕީ ފަތް، 
ކުއްޅަފިލާފަތް، ކަންކުން، ބިލަްތ، ހިކަނދިފަތް، ރާނބާ ފަތް 

 ހިމެނެއެވެ. 
ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާނެ ބިން ނަމަވެސް، 

 ތުޅާދޫގައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެެއވެ. 

ގޮތުގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި ތުޅާދޫއަކީ  :35.1ޓާގެޓް 
ނޑުވެރިކަންކުރާ، އަދި އެކަމަށް އިސްނަގާ  ދަ

ޒުވާނުންގެ ބޮޑު ބަޔަކު އުޅޭ ރަށަކަށްވުމާއި، 
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ޙިއްސާއެއް އޮވެގެން 

ނޑުވެރިކަންވެގެން ކައިރާއަދާތަރައްގީވަމުންދާ  ށް ދަ
 ދިއުން
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 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން   :32 ޕޮލިސީ 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
     

ތުޅާދޫގައި މިވަގުތު ހިންގަމުން ެގންދަނީ އެންމެ ގެސްޓްހައުސް 
ގުޅިގެން ގެސްޓްހައުސް އާއި  10އެކެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑް 

ހިންގުން މަޑުޖެހިފައިވާކަން ވަީނ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ރަށުގައި 
ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ގެ ހަރަކާތްތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް 
ކުރިއަށް ދިޔަ ނަމަވެސް، އެކަމަށް ޚާއްސަ ސަރަހައްދެއް 

ނޑައެޅި، ތަރައްޤީ ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.  ކަ

 

ވަޒީފާ ނެތް މީހުންގެ  ތުޅާދޫގައި  :32.1ޓާގެޓް 
 އަދަދު މަދުވެގެން ދިޔުން

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
     

ތުޅާދޫ ސިޓީ ހޮޓެލް ޤާއިމްވެގެން   :32.2ޓާގެޓް 
 ދިޔުން

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

     

ތުޅާދޫއަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ   :32.3ޓާގެޓް 
ނިސްބަތުން، ލޯަކލް ޓުއަރިޒަމްއަށް މަޝްހޫރު 
ރަށެއްކަމުގައިވެ، ރައްޔިތުންނަށް ލޯކަލް 

 ވަމުން ދިޔުންޓުއަރިޒަމްއިން ފައިދާ
 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

     
ރަށުގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް   :32.4ޓާގެޓް 

 މާރކެޓެއް ހޯދައިދެވުން  

 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން :37 ޕޮލިސީ 

  ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

    

ތުޅާދޫގައި ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ އޮންލައިން ވިޔަފާރި ފުޅާ 
ވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރެވިަފއިވެއެވެ.  ތުޅާދޫއަކީ 
ޒަމާނުއްސުރެ ބިމުގެ ދަތިކަން ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ 

ރަށަކަށްވެފައި، މަސްވެރިކަމާއި އިޤްތިޞާދީ  އެހެނިހެން  
ން ވަނީ ދަތިވެފައެވެ. ސިނާއަތްތަކުގައި  މަސައްކަތްކުރު

ތުޅާދޫގައި މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބިމުގެ 
ތަނަވަސްކަން ހޯދައިދިނުމަށް ވަީނ މަސައްކަތްކުރަން 

 ޖެހިފައެވެ.

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ   :37.1ޓާގެޓް 
ވިޔަފާރިއަށް އަލަށް ވަންނަ ފަރާްތތަކުގެ އަދަދު 

 އިތުރުވެގެން ދިޔުން
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އުންސިލްތުޅާދޫ ކަ  

     

ތުޅާދޫގެ ބިމާއި ފަޅެ ބޭނުން އެްނމެ އެދެވޭ ފައިދާހުރި 
ގޮތެއްގައި ކޮށްގެން އެއިން ރައްޔިތުންނަށް މަްނފާ ހޯދައި 

 ދިނުން 

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ   :37.2ޓާގެޓް 
ވިޔަފާރިއަށް އަލަށް ވަންނަ ފަރާްތތަކުގެ އަދަދު 

 އިތުރުވެގެން ދިޔުން

 ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން   :38 ޕޮލިސީ 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

     

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ތުޅާދޫ އާއި މާލެ އާއި ދެމެދު ލާންޗް 
ފެރީގެ ޚިދުމަތް އަންނަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އަދި ބ.އަތޮޅުގެ 

ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށް އަތޮޅު ފެރީގެ ޚިދުމަތް ތުޅާދޫގެ 
ރައްޔިތުންނަށް ލިބެއެވެ. ނަމަެވސް ވައިގެ މަގުން 

ތް ހޯދުމަށް ތުޅާދޫ ރައްޔިތުން ދަތުރުކުރުމަށް އެއަރޕޯޓުގެ ޚިދުމަ 
ދަތުރުކުރުމަށް ދާން ޖެހެނީ ބ.ަދރަވަންދޫ އެއަރޕޯޓަށްކަން 
ނޑުމަގުން ދަތުރުކުރާއިރު  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި އެކަމަށް ކަ

ބޮޑު ހޭދަކުރުން ޖެހުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު 
 ކަންބޮޑުވުމެކެވެ. 

ފަސޭހައިން ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް   :38.1ޓާގެޓް 
އެއްތަނުން އަނެއްތަަނށް ދަތުރުުކރެވޭނެ މަގު 

 ތަނަވަސް ވެގެން ދިޔުން

 ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން  :30 ޕޮލިސީ 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
     

ޘަޤާފީ މުޙިއްމު ބައެއް ތަރިކަތަްށ މިހާރު ވަނީ ތުޅާދޫން 
އާލާ ކުރުމަށް  ނެތިގޮސްފައެވެ. އަދި ޘަޤާފީ ކަްނކަން ދިރުވާ

 ރަށުގައި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަ   :30.1ޓާގެޓް 

 ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓިގެން ދިޔުން 

 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

     

ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންނަށް އަތްތެރި   :30.2ޓާގެޓް 

ބޭނުންވާ ުހނަރާއި ތަކެތި މަސައްކަތް ކުރުމަށް 
ނުވަތަ އާލާތް ލިޭބނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެން 

 ދިޔުން
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 ތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން :42 ޕޮލިސީ 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

     

ތުޅާދޫގައި ކުރީގައި ތާރީޚީ ތަންތން ހުރިކަމުގައިވިޔަސް  
މިހާރު ވަނީ އެހުރިހާ ތަނެއް ނެިތގޮސްފައެވެ. ތުޅާދޫގައި 

ޒަމާންވީ ތަރިކައެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު ފެންނަންހުރީ ލިޔެލާ 
 ޖެހުމުގެ މަސައްކަތެވެ. 

 

ތަރިކައެއްގެ ގޮތުގައި ތުޅާދޫ ކަދުރު   :42.1ޓާގެޓް 
 ތަރައްޤީކުރުން ރުއް ޕާކު 

 

 ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުން :41 ޕޮލިސީ 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
     

ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި  
 އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުދެއެވެ. 

 

ދިވެހިބަހަށް ލޯބިުކރާ ޖީލެއް   :41.1ޓާގެޓް 
 އުފެއްދުން 

 

 ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުން   :42 ޕޮލިސީ 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

     

ތުޅާދޫގެ އުތުރުފަރާތުންމީހުން ިދރިއުޅޭ ސަރަޙައްދާއި ކައިރިން 
ހުޅަނގު މޫސުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ގިރަމުންދާަކްނ 
ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން މިހާރުވެސް އެ ސަރަހައްދުގެ 
ބޮޑުބައެއް ގިރާ، އެ ސަރަހައްދުގެ ހޭޅިފަށުގައި ހުރި ރުއްގަސް 

ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ  ވެއްޓި އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ
ބިރުވެރިކަމާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ. އަދި މި މައްސަލަ 

އަކީ ރަށްގިރުމުގެ ތުޅާދޫ  :42.1ޓާގެޓް 
މައްސަލައަށް އެދެވިގެންވާ ޙައްލެއް 
 ހޯދައިދެވިފައިވާ ރަށަކަށް ވެގެން ދިޔުން
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ހައްލުކުރުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުގައި 
ދެންނެވިފައިވީ ނަމަވެސް، އެކަމަށް އެއްވެސް ހައްލެއް އަިދ 

 މިހާތަނަށް ިލބިފައިނުވާކަން ާފހަަގކުރަމެވެ. 

 

 މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެަކމުގެ ސަބަުބން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން   :43 ޕޮލިސީ 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

     

ރައްޔިތުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން 
އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ހޭލުންތެރިކުރެވިފައި 

 ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
 

 

ތުޅާދޫގައި، ތިމާވެށީގެ ގޮތުން   :43.1ޓާގެޓް 

ލިބިދާނެ ގެއްލުްނތަކަށް އަހުލުވެިރ 
ރައްޔިތުންތަކެއް އުޅުމާއި، ކާރިސާއެއް 

ދިމާވެއްޖެނަމަ އެންމެ ގެއްލުންުކޑަގޮތަކަށް 

 ޔަވަޅުއެޅުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިގެން ދިޔުންފި

 

 ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން  :44 ޕޮލިސީ 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

 

 

   

ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރިއާދުރާލާ  
މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ހެދިފައިނުވާއިރު އެކަމުގައި 

 ޚަރަކާތްތެރިވާނެ ޓީމެއް އެކުލަވާލެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 

 

ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން   :44.1ޓާގެޓް 
 ކުރުންކުޑަ
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ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން :45 ޕޮލިސީ   ދަ

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

     

ރަށުގައި ހެދިފައިހުރި ރުއްތަކަށް ބައްޔެއްޖެހި 
ރުއްތަކުގެ ކުރިތައް ދަނީ މަރުވަމުންނެވެ. އަދި ރަށުގެ 
އުތުރުފަރާތް ގިރަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން އުތުރުފަރާތު 

ހޭޅިފަށުގައި ހުރި ރުއްގަސް ވެއްޓެމުންދާކަންވެސް 
 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 

ތުޅާދޫ ހޭޅިފަށުގައި ރުއްގަސް   :45.1ޓާގެޓް 
 އިތުރުކުރުމާއި އެކު، ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން 

 

 ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ަކނޑުގެ ދިރުން ރައްާކތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން  :42 ޕޮލިސީ 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

     
ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަތައް މަރުވަމުންދާ  

 މައްސަލަ ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 

 

ހިމާޔާތްކުރެވިފައިވާ ދިރޭތަކެތީގެ   :42.1ޓާގެޓް 
 ދިރުން އާލާކުރެވިގެން ދިޔުން

  ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

    

 ފަޅުގެ ދިރުންތައް ދިރުވާ އާލާކުރުން
 
 
 
 

ދިރޭތަކެތީގެ ހިމާޔާތްކުރެވިފައިވާ   :42.2ޓާގެޓް 
 ދިރުން އާލާކުރެވިގެން ދިޔުން
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 ދިރޭ ތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުން   :47 ޕޮލިސީ 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

     
ތުޅާދޫގައި ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ދޫނި ހިފައިގެން  

ގެންގުޅޭކަމުގެ ޝަކުވާ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން 
 ލިބެމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

 
 

 

ނޑާއި އެއްގަމާއި ފަރުގެ   :47.1ޓާގެޓް  ކަ

ލިބޭ މާލީ އަދި  ދިރުންތައް އާލާކޮށް އެއިން

 އެހެނިހެން ނަފާ އިތުރުވުން 

 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

     
ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި އެއްގަމާއި   :42.2ޓާގެޓް 

ނޑާއި ފަޅު ބޭނުންކުރެވިގެން ދިއުން  ކަ

 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން   :48 ޕޮލިސީ 

 
 

    

ބ. ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ހުވަނީގެ އުނދަގޫ އެކި  
 އަދި އެ ދުވަސްވަރު ކުރިމަތިވަމުން އާދެއެވެ.

އުދަނގުލުން ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ތުޅާދޫ 
ސިއްޙީމަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ބޭސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް 

  ކުރެވެއެވެ. 
 

 

 

ހުވަނީގެ އުނދަގުލުން ރައްޔިތުން   :48.1ޓާގެޓް 
 ސަލާމަތްކުރުން



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

42 

 

 :..................ވެބްަސއިޓް، :.................އީެމއިލް، .............ފެކްސް: ، ...........ން: ފޯ

 

 އަންހެނުންާނއި މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން    :40 ޕޮލިސީ 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
     

ތުޅާދޫއަކީ އަންހެނުންނާއި ފިިރހެނުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން  
މަދު ރަށެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ތުޅާދޫގެ ވަޒީފާގެ 

މާހައުލަށް ބެލިކަމުގައިވިޔަސް އަންހެނުން ވަޒީފާ 
އަދާކުރަމުންގެންދާ ނިސްބަތް އިުތރުއިރު، ބައެއް 

ސް އަންހެން މުއައްސަސާތަކުގެ މެނޭޖުމެންޓް ލެވެލްގައި ވެ
 ބޭފުޅުން ޚަރަކާތްތެރިވާކަން ފާހަަގކުރެވެއެވެ. 

ތުޅާދޫއަކީ، ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަމުގެ  40.1ޓާގެޓް 
ދާއިރާގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ 
 ރަށެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެގެްނ ދިއުން

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

     

އަންހެނުންނަކީ، ރަށުގައި ތުޅާދޫގެ  40.2ޓާގެޓް 

ހިންގޭ ހުރިހާ ހަރަކާތެއްގައިވެސް، އިސްނަގައިގެން 
 މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށްވެގެން ދިޔުން

 

 ސިޔާސީގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަންހެުނންނާއި ފިިރހެނުްނނަށް ަހމަަހމަކަން ހޯދައިދިނުން    :52 ޕޮލިސީ 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
 

    

ތުޅާދޫއަކީ ސިޔާސީގޮތުން ވާދަވެރި ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވާ  
ރަށެކެވެ. ނަމަވެސް، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ބޮޑަށް 

ޚަރަކާތްތެރިވެ އުޅެނީ ފިރިހެނުންނެވެ. އަދި   ޤާނޫނީ ބާރު  
ލިބިގެން ތުޅާދޫ އަންެހނުންގެ ަތރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ 

ގައި  2221މެއި  17 ރެވިކޮމިޓީއަށް  މެމްބަރުން އިންތިޚާުބކު
 ފައެވެ.ވަނީ މަޤާމާއި ޙަވާލުވެ ވަޑައިގެން

 

 

 

ޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ ވި  :52.1ޓާގެޓް 

 ހިއްސާ އިތުރުވެގެން ދިޔުން
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން    :51 ޕޮލިސީ 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
     

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނުގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 
ވަނަ އަހަރުން ެފށިގެން ކައުންސިލުތައް  2211ދަށުން 

ހިންގަން ފެށުނީއްސުރެ މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް ތުޅާދޫ 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް 
ގޮންޖެހުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ދަތިަކމާއި ޖާގައިދަތިކަމެވެ. 

މިގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސްގެ ހުއްދަ ލިބިފައިނުވާތީ 
ނޑުގެ ގިނަ މަޤާމުތަކެއް  ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަ

 މިހާރުވެސް އޮތީ ހުސްކޮށެވެ.

ކޮރަޕްޝަނަށް ނޫނެކޭ ބުނެ،   :51.1ޓާގެޓް 
ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމާއި، ކޮރަޕްޝަން 
ހިނގިޔަނުދިނުމަށް އެންެމން ގުޅިގެން 

 ތްކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް ޤާއިމްވެގެން ދިޔުންމަސައްކަ

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

     

ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމާއި   :51.2ޓާގެޓް 

ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ގަވައިދެއްވެސް ހަމަހަމަކޮށް 
 ތަންފީޒުވެގެން ދިޔުން 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

     

ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ތުޅާދޫގައި   :51.3ޓާގެޓް 
މުއައްސަސާތަކަކީވެސް، ގުޅިގެން، މި ޕްލޭނުގައި 
ވާ ކަންކަން ހާސިލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ 

 ބައެއްކަމުގައި ވެގެން ދިޔުން
 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

     

ނޑުތަކުން   :51.4ޓާގެޓް  ގުޑްގަވަނަންސްގެ މިންގަ
ކައުންސިލުގެ ހިނގާ ކައުންސިލެއް ކަމުގައި ތުޅާދޫ 

 އެންމެހާ ކަންކަން ވެގެންދިއުން.
 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

     
ކައުންސިލް މުވައްޒަފުންނާއި   :51.5ޓާގެޓް 

 ދަހިކުރުންކައުންސިލަރުންގެ ގުޅުން ބަ

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

     

ތަރައްގީގެ ހުރިހާ   :51.2ޓާގެޓް 
މަޝްރޫޢެއްގައިވެސް ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުން 

 އިންތިޒާމެއް ަހމަޖެއްސުންސިދާކޮށް ލިބޭނެ 
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 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

     

އްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ ރަ  :51.7ޓާގެޓް 

ޚިދުމަތްތައް ރަށުން ލިބޭނެ އިްނިތޒާމެއް 
 ހަމަޖެހިގެން ދިއުން 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
     

ކައުންސިލްގެ ހިންގުން   :51.8ޓާގެޓް 
ހަރުދަނާކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤަވާިއދުތަކުގެ ދަށުން 

 ހަދައި ަތންފީޒުކުރުންއުޞޫލުތައް  ހަދަންޖެހޭ
 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

     

ރަށުގައި ހިންގާ އުމުރާނީ   :51.0ޓާގެޓް 
ހަރަކާތްތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން 

 ލިބިގެން ހިންގޭ ހަރަކާްތތަކަށް ެވގެން ދިޔުން

 އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންެގ ރެކޯޑް ބެލެެހއްޓުން    :52 ޕޮލިސީ 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

     

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަުރވާ މީހުންގެ ރަޖީސްޓްރީ،  
ރަށު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޤަވާއިދުން  ބަލަހައްޓަމުން 

ދެއެވެ. އަދި މަހަކު އެއްފަހަރު މި ރިޕޯޓްތައް 
އަތޮޅުކައުންސިލާއި ދަނީ ޙިއްސާ ކުރެވެމުންނެވެ. ނަމަވެސް 

ނާ ކުރަން ދުވަސްތެރޭ ކުއްޖާ ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާތީ ޖޫރިމަ 02
ޖެހޭފަހަރު މަދުމަދުން ނަމަވެސް އަންނަނީ 

 ފެންމަތިވަމުންނެވެ.    

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ   :52.1ޓާގެޓް 
 މީހުންގެ ރެކޯޑް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުން 

 ރަށުގެ ތަފާސް ހިސާބު ނަާގ ބެެލހެއްޓުން    :53 ޕޮލިސީ 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
     

ރަށުގެ ތަފާސް ހިސާބުގެ ގޮތުގައި ރަށުގައި ދުއްވާ އެއްގަމު  
ނޑު އުޅަނދުގެ ދަފްތަރާއި، ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ  އުޅަނދާއި، ކަ
ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރާއި، ރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކްލަބް 

ރަށުގައި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ދިރިއުޅޭ   :53ޓާގެޓް 
ން ދެނެގަނެ، އެފަދަ ފަާރތްތައް ޤަވާއިދުގެ ބިދޭސީ

 ތެރެއަށް ވެއްދުން 
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ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، ރަށުގެ އާބާދީއާއި، ރަށުގައި 
ންވާ ފަރާްތތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނު

ދަފްތަރުފަދަ މުހިއްމު ދަފްތަރުތަްއ ތައްޔާރުކުރެވިފައި 
ވީނަމަވެސް، އެ ދަފްތަރުތައް އަދާހަމަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
އެންމެ ހަރުދަނާ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައި 

 ވެއެވެ. 

 

 

 ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ބެލެހއްޓުން    :54 ޕޮލިސީ 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

     

ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މަގުކޮނުމުގެ ހުއްދައާއި، މަގު  
ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދައާއި، މަގުަމތީގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ 

ހުއްދައާއި، އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދައާއި، މަގުމަތީގައި 
އިޝްތިހާރާއި ބެނަރ ފަދަ ތަކެިތ ހަރުކުރުމުގެ ހުއްދައާއި، 

އްވުމުެގ ހުއްދައާއި ކުޅިވަރު ޕާޓީތަކާއި އިވެންޓްތައް ބެ
 މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަތަްއ އަންނަނީ ދެމުންނެވެ. 

 

 

 

 

 

ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި   :54.1ޓާގެޓް 
ރަޖިސްޓްރީތައް އޮންލައިން ޕޯޓަލްއެއް މެދުވެރިކޮށް 

   ބެލެހެއްޓުން 
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   ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތައް އަުރޝީފްކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިުޔންތައް ބެލެހެްއޓުން  :55 ޕޮލިސީ 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
     

 މި މަސައްކަތް ރަށުގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް ކުރެވެމުން ނުދެއެވެ. 

 

ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް  48.1ޓާގެޓް 
އަރުޝީފްކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް 

 ބެލެހެއްޓުން 

 ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުޮކށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުްނ   :52 ޕޮލިސީ 

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

     

ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ 
ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންވާ އެންމެ ަރނގަޅު ފެންވަރުގައި ދެވެމުން 
ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮުތން ކައުންސިލަށް ޓެކްނިކަލް 
މުވައްޒަފުން ލިބިފައި ނުވުމީ މިަކމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ 

އުންސިލްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓާއި، ބޮޑު ގޮންޖެހުމެވެ. ކަ
ފޭސްބުކް ޕޭޖާއި ވައިބަރ ކޮމިއުނިޓީފަދަ ޒަމާނީ 

ވަޞީލަތްތަކުގެ އެހީގައި އާއްމު ކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި 
އެންގުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ރައްޔިުތންނަށް ދަނީ 

 ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.  

 

އައިސީޓީ އާއި އަހުލުވެރި ރައްޔިތުން  52.1ޓާގެޓް 

 ތަކެއް އުފެދިގެން ދިޔުން 

 



 )ކައުންސިްލގެ ނަން(  2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 

 އަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހިނގަމުންދާގޮތް ބެލުން

ކައުންސިލުންނާއި ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކާއި ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

އެއްކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލުން ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ. ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް 

ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި  ،ތަންފީޒުކުރެވުނު މިންވަރާއި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވުނު މިންވަރު ވަޒަންކޮށް

ކުރިއަށް ރަނގަޅުކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނާނެއެވެ.  ،ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް ފާހަގަކޮށް

ވާކަންތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބަލައި ވަޒަންކުރުމަށް  މިރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގައި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި

 އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފްރޭމްވޯކް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. 

 

  މިޑްޓަރމް ރިވިއު އަދި ފައިނަލް ރިޕޯޓް
 

ވަނަ އަހަރުގެ  2223ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުވަމުންދާ ގޮތުގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއެއް 

 ،މެދުތެރޭގައި ކައުންސިލުން ހަދާނެއެވެ. އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ނަތީޖާ ހާސިލުވެފައިވާ މިންވަރުދެނެގަނެ

މިޑްޓާމް  ހަދާއިނަލް ރިވިއު ހަދާނެއެވެ. މިގޮތުން ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ފަ 2222

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތައް ހާސިލުކުރެވެމުންދާ މިންވަރާއި ހަލުވިކަން ހާމަވެގެންދާނެއެވެ.  ،ރިވިއުގައި

އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ މެދުތެރެއިން އެއްވެސް ހާލަތަކަށް ބަދަލުއައުމާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް 

 މިކަންތައްވެސް ރިވިއުގައި ފާހަގަކުރާނެއެވެ.ސިޔާސަތަކަށް ނުވަތަ މަޤުޞަދަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނަމަ 

ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ،ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ފައިނަލް ރިވިއު އެކުލަވާލައި

 ކުރެވުނު ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި އާތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ.

 


