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0% % 3.1.1

0% % 3.1.2

10% % 4.1.1

10% % 4.1.2
33% % 4.1.3
0% % 4.1.4
0% % 4.1.6
0% % 4.1.7
25% % 4.1.9

30% % 5.1.2 މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

5% % 6.1.1

0% % 6.1.2

20% % 6.1.4

5% % 6.1.5

0% % 6.1.6
0% % 6.1.7

0% % 6.2.1

0% % 6.2.5
0% % 7.1.1 ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން
60% % 8.1.1
95% % 8.1.2
5% % 8.1.5
40% % 9.1.2

ނަތީޖާ 
ހާޞިލްވިކަން 
ކަށަވަރު ކުރާނޭ 

*ގޮތް 

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައިހިމަނާފައިވާ 2022" ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތައް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި 
"ހަރަކާތްތައް 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާ 
%ހާޞިލްވިމިންވަރު 

2021- 2026ް  އަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާގޮތ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ދާއިރާ ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

ދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ 
ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން

ބަނދަރާއި، ފާލާމާއި ފެރީޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެއްޓުން

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން

އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި، ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

ބަނދަރުގެ މެއިންޓަނަންސް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރުމުގެ ގޮތުން ބައެއް ކަންކަން އައުޓް ސޯސް ކުރުން

c

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތުޅާދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ. ބ

އޭޕްރީލް/   މާރިޗް 2022

 ލީޓަރުގެ ޑަސްބިނެއް ހަދިޔާކުރުނ10ްރަށުގެ ކޮންމެ ގޭބީސީއަކަށް 

 އާންމު ތަންތާގައި ޑަސްބިން ބެހެއްޓުން

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެށްޓާއި ރައްޓެހި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމުގެ ފައިދާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން 
ހޭލުންތެރިކުރުން

ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމަށް އާއްމުކުރެވޭ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ތަންފީޛްކުރުމަށް ބަނދަރު 
ބަލަހައްޓާނެ މުވައްޒަފުން ލެއްވުން

ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުވެފައިވާ ކުނިނައްތާލާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

ތުޅާދޫގައި ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކައުންސިލުން ހިންގުން
ތުޅާދޫއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމެއްގެ ދިރާސާކުރުން

ކުނި ރީސައިކްލްކޮށް، ތުޅާދޫގައި އުފެދޭކުނި މަދުކުރުމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުން

ކުނި ނައްތާލާ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ވެހިކަލާއި އެހެނިހެން އާލާތް ހޯދުން

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އެކިއެކި ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ ގޮތްތައް ތައާރަފް 
ކުރުން

މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ބަނދަރުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ޙަކަތަ ރަށަށް ތަޢާރަފް ކުރުމަށްޓަކައި ކަމާއި ގުޅޭ އިދާރާއާއި ގުޅިގެން އެފަދަ ނިޒާމެއް 
ޤާއިމްކުރުން

ތުޅާދޫގެ މަގުތަކަކީ ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި ފެންނުހެދޭ ހިނގާމީހުންނަށާއި ދުއްވާ ތަކެއްޗަށް ފަސޭހަ މަގުތަކެއް 
ކަމުގައި ހެދުން

ރަށުގެ ރަސްމީ ފާލަމެއް ހަދާ ތަރައްޤި ކުރުން

އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގައި މިސްކިތެއް ބިނާކުރުން
ސްކޫލާއި، ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި ގުޅިގެން  ރަށުތެރެ ސާފުކުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުން

ތުޅާދޫ ރަމްޒުކޮށްދޭ މޮނިއުމެންޓެއް ބަނދަރުގައި ހެދުން
ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޢުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިންތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ކަމާގުޅޭ 

ވުޒާރާތަކާއި ބައްދަލުކުރުން
ރަށުގައި ޕެޓްރޯލްޝެޑެއް ހެދުން

ކޮންމެ ތިންމަހުން އެއް މަހު ޤަބުރުސްތާނުގެ ވިނަނޮޅާ ސާފުކުރުން 
 މިސްކިތްތަކުގެ އަބާތުރަ ފިލުވުން 

މަސްޖިދުއްސައާދާގައި އެލްމިނިއަމް ދޮރު ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން 



5% % 9.1.3

5% % 9.1.4

5% % 10.1.1

5% % 10.1.2

0% % 10.1.3

0% % 11.1.2
އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ 

ތަންތަން ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

35% % 12.1.1
5% % 12.1.3
5% % 13.1.1 މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން
0% % 14.1.2 ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުން

0% % 15.1.1

0% % 15.1.2

0% % 15.1.4

0% % 15.1.5

0% % 16.1.1

0% % 16.1.2

0% % 16.1.3

0% % 16.1.4

5% % 17.1.1
0% % 17.1.2
0% % 18.1.1

0% % 18.2.2

0% % 20.1.1
ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި 

ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޢާންމު  މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި 
.އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

0% % 21.1.1

0% % 21.1.2

0% % 22.1.1

50% % 22.1.3

ނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއްޓުން ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަ

ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ، އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް 
ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުންމުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް 

ފޯރުކޮށްދިނުން

ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް 
ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެމީހުން  ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް 

ޤާއިމްކުރުން

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން

އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުން

.އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން

ގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތައް 
ހުއްޓުވުން

އަމާންވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ޤާނޫނީ ޙުކޫމަތު ދެމެހެއްޓުން

.ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން

މަގު ހެދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން

އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި، ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

ކުށް މަދުކުރުމަށް ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން ޓާގެޓް ގްރޫޕްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން

ދީނީ ދަރުސް ދިނުމަށް ދީނީ އިލުމުވެރިން ގެނެސް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުން

ޖަމިއްޔާތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން

ގައުމީ އެކި ހަރަކާތްތަކުގައި ތުޅާދޫ ތަމްސީލުކުރާކުރުން އިތުރުކުރުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރުން

ފިހާރަތަކާއި، ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި އާއްމު މާރުކޭޓްތަކުގެ ކަންކަން 
 މަހު އެފަދަ ތަންތަން 01 މަހުން 03ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންތޯ ބެލުމަށް ކޮންމެ 

އިންސްޕެކްޓް ކުރުން

ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ކޮމިޓީއެއް އަލުން އެކުލަވައިލައި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

ގެވެށި އަނިޔާއާއި ދެކޮޅު ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން 

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

ތުޅާދޫގެ އެކި އެކި މުޢައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ 
ފަރާތްތަކަށް އަޅާލާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް ބޭއްވުން

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

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ކްލާސްރޫމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް، ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން އިސް 
ނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރުން

ދޮޅިދާންގެއެއް އެޅުން 
 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން 

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ތުޅާދޫ ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީއަށް ފޮތް ހަދިޔާކުރުން 

ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާ، ކޮމިޓީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި 
ޕްރިވެންޝަންގެ މަސައްކަތްކުރުން

އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން
ރަށުގައި ގާއިމުވެފައިވާ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް 

.ހިތްވަރުދީ އެކަމަށް މަގުފަހިކުރުން
 ފުލުހުން ރަށުގައި ހިންގާ ޕްރިވެންޝަން ޕްރޮގްރާމުތައް އިތުރުކޮށް، ރައްޔިތުންނާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން 

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ސަގާފަތެއް ބިނާކުރުން

ނޑިތައް އަހަރަކު އެއްފަހަރު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ރަށުގައި ޖަހާފައިވާ މަގުބައްތިދަ

ތުޅާދޫއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ، ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި، މަގުބައްތި ނިޒާމެއްގެ ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިނޭންޝަލް 
އަދި ސޯޝަލް އެނަލިސިސްއެއް ހެދުން

ސޯޝަލް ސެންޓަރ އަށް ބޭނުންވާނެ ބިން، ލުއި ގޮތެއްގައި ހަމަޖައްސާދިނުން

ނޑުތަކާއި، ކޯޓްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުން ތުޅާދޫގައި ޤާއިމްކޮށްފައި ހުރި ދަ
ނޑުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް މުވައްޒަފުން ލެއްވުން   ޕާކުތަކާއި ދަ

 ސަރަހައްދެއް ކަނޑައަޅައި ތަރައްޤީކުރުނ03ްދަތުރުދާނެ 

ރަށުގެ މަގުތަކުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ އަމިއްލަ މީސްމީހުންގެ ތަކެތި ނެގުމާއި، އެފަދަ ތަކެތި 
ބަހައްޓާތޯ ބެލުމަށް ޤަވާއިދުން މޮނިޓަރކުރުން

ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމަށް ޙާއްސަކޮށްގެން މުވައްޒަފުން ލެއްވުން
އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަޙައްދުގެ މަގުބައްތި ހަރުކުރަން ޖެހޭ ތަންތަނުގެ ދިރާސާއެއްކޮށް އެސަރަޙައްދުތަކުގެ ބައްތި 

ޖެހުން



100% % 22.1.6

0% % 22.1.7
0% % 23.1.2
0% % 23.1.3

0% % 24.1.1

0% % 24.1.2

0% % 24.1.3

0% % 24.2.1
0% % 24.2.2

0% % 25.1.1 .ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން

0% % 26.1.1
ގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް 
ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް 

.ދަސްކޮށްދިނުން
0% % 27.2.1 ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކްސް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާދިނުން

25% % 28.1.2

20% % 28.2.1

0% % 28.3.1

0% % 28.3.2

0% % 28.4.2

0% % 28.4.3

0% % 29.1.4

25% % 31.1.1
ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތައް 

ފެތުރުން މަދުކުރުން

0% % 33.1.2

0% % 33.1.4

0% % 34.1.2 .މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން

0% % 35.2.1

0% % 35.2.2

 ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުން

.ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން

ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ 
.ޚިދުމަތްތައް ދިނުން

ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫހު އަށަގަނުވާ، އެކި 
.މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުން

ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާކުރިއެރުވުން ދަ

އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުވުމާއި ވަޒީފާ އިތުރުކުރުން

އަމާންވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ޤާނޫނީ ޙުކޫމަތު ދެމެހެއްޓުން

.ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން

ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް، ކޮންމެވެސް އެއް ކުޅިވަރެއްގެ ކޯޗިން ކޭމްޕެއް ބޭއްވުން

 ސްކޫލު ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ތަމްރީނު ދިނުން

ނޑުވެރިކަން  ނޑު ލިބެން ހުރި މިންވަރަކުން ބިން ދަ ވިޔަފާރި ކުރެވޭ މިންވަރަށް ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ހައްދާނެ ދަ
ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުން

 ކާދުހަދާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ޑިޕްރެޝަން އަދި އެންޒައިޓީ އެ ބަލި ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އެކަމުން ފަރުވާ ހޯދުމަށް 
ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

ޑެންގީއިން ރައްކާތެރިވުމަށް، ދާއިމީކޮށް ކުރިއަށްގެންދެވޭ، މަދިރި ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

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

 ހައި ރިސްކު މީހުންގެ މައުލޫމާތުއެއްކޮށް، ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް ބަދަލުކުރުމަށް ޚާއްސަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

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

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

އަޚްލާޤާއި، ސްލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭ ސެޝަންތަކެއް ތުޅާދޫ ސްކޫލާއި ގުޅިގެން ހިންގުން

ރަށުގައި ތިބެ އާމުދަނީ ހޯދޭނެ ކަންކަމަށް ޒުވާނުން އަހުލުވެރިކުރުވުން

ޑެންގީއިން ރައްކާތެރިވުމަށް، ދާއިމީކޮށް ކުރިއަށްގެންދެވޭ، މަދިރި ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

ތުޅާދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު ހަސްފަތާލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން

ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންގެ ކޮމްޕްރިހެންސިވް ހެލްތު ސްކްރީނިންގ އެއް ކުރުން

ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޖީސީއީ އޯލެވެލް އިން އެންމެ މަތިން ވަނަ 
ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށާއި ދުނިޔޭގެ އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ވަނަ ހޯދައި ދަރިވަރުންނަށް އިނާމް ދިނުން

ލައިބްރަރީގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުމަށް، އެކިފަރާތްތަކާއެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން
ފޮތްކިޔުމާއި، ލިޔުމަށް ޝައުގު އުފައްދަން ސްކޫލާއި ގުޅިގެން ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުން

ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ދަށުން، ލިޔެލާޖަހަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ޓިވެޓާއި ގުޅިގެން މުޤައްރަރެއް އެކުލަވާލައި، 
ލެވެލް ކަޑައަޅައިގެން ސްކޫލުގައި ދަރިވަރުންނަށް ލިޔެލާ ޖަހަން ދަސްކޮށްދިނުން

 ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ރަށު ފެންވަރުގައި ޤުރްއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން
ޕްރީސްކޫލުތަކަށް ދަރިވަރުންނާއި ގުޅޭ އެކަށީގެންވާ ފެސިލިޓީޒް ހޯދައިދިނުން

ޕްރައިވެޓް ޕްރީސްކޫލްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލްގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ފޯރުކޮށްދިނުން

ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހަމަކޮށްދިނުމަށް ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން

މަތީ މަރުހަލާގެ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާނެ އިތުރު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ސްކޫލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން 
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

 ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާންމަހު ތުޅާދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙްނަމާދު ކުރުމަށް ޙާފިޒުން ގެނައުން



0% % 36.1.2
0% % 36.4.4

0% % 37.1.2 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން

0% % 38.1.1

7% % 38.1.3
0% % 39.1.3

0% % 39.2.1

0% % 39.2.2

10% % 40.1.1 .ތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން
100% % 42.1.1 .ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުން

0% % 43.1.1
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް 

.ކުޑަކުރުން
10% % 45.1.1 .ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި، ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން
0% % 46.1.1
0% % 46.1.3
0% %
0% % 47.1.1
25% % 47.2.1
0% % 47.2.2
0% % 47.2.3
0% % 48.1.1 .ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން
0% % 49.1.2

0% % 49.1.4

0% % 49.2.1

0% % 50.1.1
33% % 51.1.1

0% % 51.2.1

0% % 51.2.2

30% % 51.3.1
40% % 51.3.2

0% % 51.4.1

33% % 51.4.2

.ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން

ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން

.ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން

ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދިގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް 
ހަމަހަމަކަން ހޯދާދިނުން

ޘަޤާފަތާއި ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުން

ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް 
.ދެމެހެއްޓުން

ވިލުންވެރި މުޖުތަމައެއް ކަށަވަރުކުރުވުން

.ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުން

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން

ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން

.ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން

އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުވުމާއި ވަޒީފާ އިތުރުކުރުން

މާލިއްޔަތު ގާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކައުންސިލްގެ ސްޓާފުންނަށް ހިންގާ ޢަމަލީ ގޮތުން 
ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުން

ތުޅާދޫ ކައުންސިލުގެ ހުރިހާ ނިންމުންތަކާއި އެހެނިހެން މުހިއްމު ޙަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ވެބްސައިޓުގައި 
އާއްމުކުރުން

ވިމެން އެންޓްރޮޕޮނިއަލް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން 
ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ވީހާވެސް ހާމަބޮޑުގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން

ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކަށް އެންމެހައި ރައްޔިތުންނާއި މުއައްސަސާތައް އަހުލުވެރިކުރުމުގައި ފުލުހުންގެ ލަފަޔާއި 
އިރުޝާދު ހޯދުން

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި އެންމެނަށް އެއް ހަމައަކުން ކަންކުރުމާއި، ގަވައިދަށް އަމަލު ނުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ 
މައުލޫމާތު ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކޮށް އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅު އެޅުން

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މުއައްސަސާތަކާއި އެކު ގަވައިދުން ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުން
 މުއައްސަސާތަކަށް ބޭނުންވާކަންކަން އޮޅުން ފިލުވާ އެކަންކަން ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ހުވަނި ނައްތާލުމަށް ތުޅާދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ބޭސް ބޭނުންކުރުން 
ގެ ނަމުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ކެމްޕޭނެއް ހިންގުން" ގެވެށި އަނިޔާ އަށް ނޫނެކޭ"

އިގްތިސާދީ ތަފާތު ދާއިރާތަކަށް އަންހެން ކަނބަލުން ނުކުތުމަށް ހިތްވަރުދީ، ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރާމެދު ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ނޑާ، އިހި ދިރުވާ އާލާކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން  ހުއިފިލަ
ގަވައިދުތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުން

ތިމާވެށީގެ ގާނޫން ފުރިހަމައަށް ތުޅާދޫގައި ތަންފީޒުކުރުން
ތިމާވެށީގެ ޤާނޫނަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުން

ތިމާވެށިގެ ގާނޫނަށް ސްކޫލުދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން

 މޫދާއި ގޮނޑުދޮށް ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުން

 ހޭޅިފަށުގައި ރުއްގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 
ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދިރޭތަކެއްޗާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދިރޭތަކެއްޗާއި ގުޅޭގޮތުން ލީފްލެޓް އަދި ވޯލް ޕޯސްޓަރ ހަދާ ގޭގެއަށް ބެހުން

އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ މާހިރުންނާއި ބައްދަލުކޮށް، މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަހިވާނެ އާލާތްތަކާއި މަސައްކަތަށް ދަތިވާ 
ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން

އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ މާހިރުންނާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ އަލީގައި، ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
ޙައްލުކުރުމަށް ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި، ބައްދަލުކޮށް، އެކަމަށް ހައްލު ހޯދުން

ތުޅާދޫގެ ކަދުރު ރުއް ޕާކު ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުން 
ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން

 ގެސްޓު ހައުސް ވިޔަފާރިއަށް މީހުން ތަމްރީންކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންގައި ޓޫރިޒަމް ޒޯނެއް ކަނޑައެޅުން

 ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދެވޭ ލޯނު ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި، ލިޔެލާ ޖެހުމާއި، ތުޅާދޫގައި ކުރެވޭ 
.އިޤުތިޞާދީ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކަށް ލޯނު ހޯދައި ދިނުމަށް ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއިއެކު މަޝްވަރާކުރުން

 ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން، ތުޅާދޫއަށް ކުރާ ދަތުރުތަކަކީ ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް 
ގަޑި ތަކުގައި ބޭއްވޭ ދަތުރުތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން/އެންމެ ބޭނުންވާ ދުވަސް

ތުޅާދޫގައި އެއަރޕޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން  މަސައްކަތް ކުރުން 
ތުޅާދޫގެ ތާރީޚް ދިރާސާކޮށް ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރުން 



0% % 51.4.3

70% % 51.4.4

25% % 51.4.5
0% % 51.5.1
33% % 51.5.2
0% % 51.5.3

0% % 51.6.1

0% % 51.6.2
0% % 51.7.1

0% % 51.7.2

5% % 51.8.1

5% % 51.8.2

100% % 51.9.1

80% % 51.9.2

0% % 54.1.1 އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން

20% % 53.1.1 ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުން

90% % 56.1.2

0% % 56.1.4

ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު 
.ރަނގަޅު ކުރުން

.ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން

ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން

 ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޕްލޭން އެކުލަވާލުމާއި، މޮނިޓަރކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ކައުންސިލް މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގައި 
އުފެއްދުމަށް ތަމްރީނުކުރުން

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް މޮނިޓަރިންގް ޝީޓެއް އެކުލަވާލައި، ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިން 
މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ޤަވާއިދުން މޮނިޓަރކުރުން

މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ދިނުން 

ތުޅާދޫގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ދެނެގަނެ ޤަވާއިދުގެ ތެރެއަށް ވެއްދުން

ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ ފަރުމާކޮށް ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ފެށުން 

ކައުންސިލްގެ ނަންބޯޑް އައުކުރުން  

 ހިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް ހާމަކޮށްދީ، އިތުރު 
ހިދުމަތްތައް ތައާރަފްކުރުން

އުޞޫލުތަކާއި ކައުންސިލްގެ ޤަވާއިދާއި އުޞޫލްތަކުގައި ހުރި / ޤަވާއިދު / ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައިހުރި ޤާނޫނު 
ފުށޫއެރުންތައް ދެނެގަނެ ކައުންސިލްގެ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް އިޞްލާޙުކޮށް ގެޒެޓްކުރުން

 ކައުންސިލުން ހަދާ ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ޤަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލައި ގެޒެޓްކުރުން

 މަޝްރޫއުތައް ފެށުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކޮށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުހޯދުން

 މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ދާގޮތް، އެ ހިންގާ ފަރާތްތަކުން އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހު، ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދިނުމަށް 
ގަވައިދުން ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުމާއި، ސޯޝަލް މީޑިޔާ މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާއި 
ހިއްސާކުރުން

އެނުއަލް ދަތުރު ދިޔުން -ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި
ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން

މުޅި އަހަރަށް ބަހާލައިގެން ކައުންސިލްގައި ޓީމް ބިލްޑިންގް ގެ ޙަރަކާތްތަކެއް ބޭއްވުން 
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