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އަސާސީ ޚިދުމަތުގެ ގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލާ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް 

ސާވޭކުރުން
1.1.1.1

އަސާސީ ޚިދުމަތުގެ ގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލާ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް 
ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

1.1.1.2

އަސާސީ ޚިދުމަތުގެ ގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލާ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް 
މުއައްސަސާތަކާއި ބައްދަލުކުރުން

1.1.1.3

.ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ޓީމަކުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ބައްދަލްކުރުމަށް މާލެދިއުން 1.1.2.1

.ޕްރްޕޯސަލްހަދާ ބަޖެޓް ހޯދުން 1.1.2.2

ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލްކޮށް ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ހޯދުން 1.1.3.1

އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަތުމަށާއި، ޚިދުމަތްތައް އިތުރުކުރުމަށް ބަޖެޓް ހޯދުން 1.1.4.1
.މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމާއި ހޭލުންތެރިކުރުވުން 2.1.1.1

ސަރުކާރުން ކުރިޔަށްގެންދާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިކޮށް އެހީތެރިކަން 
.ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

2.1.2.1

މަސްވެރިންނަށް މަސްވިއްކޭނެ މާކެޓް ހޯދައިދިނުމުގައި އެހީތެރިވުން 2.1.3.1

މަސްމާރުކޭޓެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާއި، ރައްޔިތުންނާއި އެހީދޭ 
.ފަރާތްތަކުން އެހީ ހޯދައިގެން

2.1.4.1

އައިސް ޕްލާންޓެއް ޤާއިމުކުކޮށް ހެޔޮއަގުގައި ރަށުން އައިސް ލިބޭނެގޮތް 
ހަމަޖެއްސުމަށް ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާއި، ރައްޔިތުންނާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކުން އެހީ 

ހޯދުން
2.1.5.1

ނޑުވެރިންނަށް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންހުން .ދަ 2.2.1.2

ނޑުބިން ދޫކުރުމަށް އިޢުލާން ކުރުން ނޑުބިން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދަ ދަ 2.2.2.1

ނޑައެޅުން ނޑުބިން ދޫކުރާނެ ސަރަޙައްދުތައް ކަ ދަ 2.2.2.2

ނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ކައިރި  ދަ
ރިސޯޓްތަކުން މާކެޓް ހޯދުން

2.2.3.1

ނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ތަކެތިއުފުލޭނެ  ދަ
އުޅަނދުފަހަރު ހޯދުން

2.2.3.1

2019މުއްދަތު 
Q4 Q3 Q2 Q1 ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ މިންވަރަށް ބަލައި )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް 

(މިއަހަރަށް ހިންގުމަށް ރާވާ ހަރަކާތްތައް މިތާގައި ހިމެނުމަށް
ޑިސެމްބަރ ނޮވެމްބަރ އޮކްޓޯބަރފެބުރުއަރީ އޯގަސްޓް ޖުލައި ޖޫން ސެޕްޓެމްބަރއޭޕްރީލްޖެނުއަރީ މެއި މާރޗް

ނޑި  ނޑުދަ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި )ލަ
(ހިމަނާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހިމެނުމަށް

އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ 
ރައްކާތެރިކަން



ނޑުވެރިންނަށް ހެޔޮއަގުގައި  ގަސްކާނާ ވިއްކާ ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ދަ
ގަސްކާނަ ލިބޭނެ މަގު ފަހިކުރުން

2.2.4.1

ނޑުވެރިން ތަމްރީނުކުރުން .ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކާއިގުޅިގެން ޒުވާން ދަ 2.2.6.1

ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ އަދި ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް ބޭސް ފަދަތަކެތި 
.ބޭނުންކުރުމާއިބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން

3.1.1.1

.ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ އަދި ވިއްކާ ތަންތަން މަހަކު އެއްފަހަރު ޗެކުކުރަމުންދިއުން 3.1.2.1

.ސިއްޙަތަށް ފައިދާހުރި ރަނގަޅު ކާނާއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ ހޭލުންތެރިކުރުވުން 3.1.3.1

ރަނގަޅު ކާނާއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 4.1.1.1

ނޑުވެރިންނަން ވިޔަފާރިވެރިން ގުޅިގެން މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ރަށުން ގަންނަންލިބޭނެ  ދަ
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

4.1.2.1

.އެފަދަ ބަލިތަކާއިބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދީ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން 5.1.1.1

.މަދިރީގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވުމުން މަދިރިއަށް ފޮގްކުރުން 5.1.2.1

މަދިރިއުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުމަށް ރަށުތެރެއާއި، ގެތައް ޗެކުކުރުން 5.1.3.1

.ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 5.1.4.1

.ބަލިތަކާއިބެހޭ ލީފްލެޓާއި ޕޯސްޓްރުފަދަ ތަކެތި ގޭގެއަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 5.1.5.1

ބަލިތައް ދެނެގަނެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމަށް ލެބޯޓްރީއެއް ޤާއިމްކުރުން 5.1.6.1

ކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދީ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 6.1.1.1

.ކުޑަކުދިންނަށް ދެވޭ ވެކުސިން ޤަވާޢިދުން ދެމުންދޭތޯ ބަލާ ޗެކުރުން 6.1.2.1

.ކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިނެމޭ ލީފްލެޓާއި ޕޯސްޓަރުފަދަ ތަކެތި ގޭގެއަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 6.1.3.1

.އެފަދަ ބަލިތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ ސިއްޙީމަރުކަޒުން ދިނުން 6.1.4.1

.ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުން 7.1.1.1

ދީނީ ފޯރަމްތައް ބޭއްވުން 7.1.1.2

ޒުވާނުން މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަށް ނެރުމަށް މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ކޯސްތައް ހިންގުން 7.1.2.1

ކައުންސިލްގައި ޕޮލިސް ޑެސްކެއް ޤާއިމުކުރުން 7.1.3.1

ޑުރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތި 
ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރެއަށް ޒުވާނުން ވަނުން 

ހުއްޓުވުން

ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައް 
ފެތުރުން މަދުކުރުން

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުން

ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް 
ރައްކާތެރިވުން

އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ 
ރައްކާތެރިކަން

ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުން އިތުރުކުރުން



ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 
.ހިންގުން

7.1.4.1

ދުންފަތުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް 
ހިންގުން

8.1.1.1

އާއްމުން އެއްވާ ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލްކުރުން މަނާކުރުމަށް ބޯޑްތަކާއި 
ލިޔުންތައް ބެހެއްޓުން

8.1.2.1

ދުންފަތު އިސްތިއުމާލްކުރުން ހުއްޓާލާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ 
.ގޮތުން އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުންފަދަ ތަކެތި ރަށުފެންވަރުގައި ދިނުން

8.1.4.1

. ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ގަނެވިއްކުން ހުއްޓާލާ ފަރާތްތަކަށް އިނާމުދިނުން 8.1.5.1

ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ޖަމާޢަތްތަކާއިގުޅިގެން ބަޖެޓް ހޯދާ ތަފާތު ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ 
.ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން

9.1.1.1

މިދާއިރާއިން ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާ ތަމްރީނާއި، ހުނަރު ލިބޭނެ މަގު ޝައުޤްވެރިވާ 
.ފަރާތްތަކަށް ފަހިކޮށްދިނުން

9.1.2.1

ތަފާތުކުޅިވަރުތަކުން ވަނަތައް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުންދީ 
.އަގުވަޒަންކުރުން

9.1.3.1

ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ސަރުކާރާއި އެކިފަރާތްތަކުގެ އެހީހޯދުން 11.1.1.1

ޓީޗަރުން އެކިއެކި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުން 11.1.2.1

ސްކޫލާއި ސްކޫލުން ބޭރުގައި ޓިއުޝަން ކުލާސް ހިންގުން 11.1.3.1

ރަށުގައި އޭލެވެލްއަށް ކިޔަވައިދޭން ފެށުމަށް އޭލެވެލް އުފެއްދޭ އަދަދަށް ދަރިވަރުން 
ހޯދުން

11.2.1.1

ޢިމާރާތާއި އިންސާނީ ވަޞީލަތް ހޯދުން 11.2.1.2

ކައިރި ރަށްރަށަށް ގޮސްގެންނާއި، މީޑިއާގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރަށުން 
.ލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތައް އަންގައިދީ ދަރިވަރުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

11.3.1.1

ރަށުން ބޭރުން ދަރިވަރުން ގެނައުމަށް ކައިރި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުން 11.3.2.1

ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރުން 11.3.3.1

ޑުރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތި 
ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރެއަށް ޒުވާނުން ވަނުން 

ހުއްޓުވުން

ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ 
ކުރިއެރުވުން

ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ލިއްބައިދިނުން

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ މީހުންގެ 
ނިސްބަތް މަދުކުރުން



ސްކޫލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޓީޗަރުންނަކީ ދަށްވެގެން ޑިގްރީ ފެންވަރުގެ ދިވެހި 
ޓީޗަރުންނަށް ހެދުމަށް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތު ދިވެހި ޓީޗަރުންނަށް 

އަންގައިދީ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން
11.4.1.1

.ކޮލެޖުތަކާއި ގުޅިގެން އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ޓީޗަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން 11.4.1.2

ޓީޗަރުންނަށް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި އިންފުރާސްޓްރަކްޗަރ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން 11.4.1.3

ކައުންސިލް މެދުވެރިގެން އިންޓަރެސްޓް ނުހިމެނޭ ލޯނު ދޫކުރުން 12.1.1.1

ހިލޭ އެހީދޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ސްކޮލަރޝިޕް ހޯދައިދިނުން 12.1.2.1

ކޯސްތަކާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދީ ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 12.2.1.2

މިފަދަ ތަމްރީންތަކަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދުން 13.1.1.1
ރަށުގައި އެކިއެކި މަސައްކަތްކުރާ ވޯކްޝޮޕްތަކާއި ގުޅިގެން އެފަދަތަނެއް 

ޤާއިމްކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހަދާ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުން
13.1.2.1

ސަރުކާރާއި ހިލޭ އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން 13.1.3.1
ދެޖިންސްގެ ތަފާތުކުރުން ނައްތާލުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެކިއެކި ވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭ 

މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން
14.1.1.1

ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިފަދަ ކަންކަން 
ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން

14.1.2.1

އަންހެނުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކަމާއިގުޅޭ ދާއިރާތައް ގުޅިގެން 
މަޝްވަރާކުރުން

14.2.1.1

ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވާނެގޮތަށް 
ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރުމުގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

14.3.2.1

.ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ހޭލުންތެރިކުރުވުން 15.1.1.1

އެފަދަ މައްސަލަތައް ފަސޭޙައިން ރިޕޯޓް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމްކުރުން 15.1.2.1

ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދެވެމުންދާކަން ޔަޤީން 
ކުރުން

15.1.3.1

ސިޔާސީ މަޤާމްތަކަށް އަންހެނުން އައުމަށް ހިތްވަރުދިނުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 
ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

16.1.1.1

ސަރުކާރުން ހިންގާ ގެޓްސެޓް ޕްރޮގްރާމްފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
.ފޯރުކޮށްދިނުން

16.2.1.1

ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ލިއްބައިދިނުން

މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް 
އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު

އަންހެނުންނާ މެދު ގެންގުޅޭ 
ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ 
ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ 

އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުން

ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން 
އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުން

ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 
ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު



ބިޒްނަސް ސެންޓަރުތަކާއި ގުޅިގެން ވިޔަފާރިއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދީ ތަމްރީން 
ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

16.2.2.1

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއެއްގެ މުހިންމުކަން 
އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން އަންހެނުން އެކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

17.1.1.1

އެކަމަށް ޙާއްޞަ ޑެސްކެއް ޤާއިމްކުރުން 17.1.2.1

ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން އަންހެނުންގެ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެކަންކަން އަންގައިދީ 
ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

17.1.3.1

އަންހެނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް 
ހިންގުން

17.2.1.1

ކަޅުހަން ފޯރުނުކޮށްދެވޭ ގޭގެއަށް ހަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން 18.1.2.1

ރައްކާތެރިގޮތުގައި ފެން ނަގާ ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން 18.1.3.1

ފެނަށް ޖެހުނަނުދީ ބުއިމަށް ބޭނުންވާ ފެން ފޯރުކޮށްދިނުން 18.2.1.1

ޑިސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާތަކާއި 
ގުޅިގެން އެކަމަށް ޕްރޮޖެކްޓް ހޯދުން

18.3.1.1

މިނިޒާމް ޤާއިމްކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭނާއި ޕްރޮޕޯސަލެއް އެކުލަވާލުން 19.1.1.1

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ  
މިކަމަށް ފަންޑު ހޯދުން

19.1.3.1

ފާހާނާތަކުން ބޭރުކުރާ ފެންވަރާފެން ރަށުގެ ބިމަށް ހިންދުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދީ 
ހޭލުންތެރި ކުރުވުން

19.2.1

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމްވެގެންދިޔުމާއިއެކު ގޭބިސީތަކުގައި ޖަންގުސަން ހަދައިގެން 
ނަޖިސް ހިންދުން ހުއްޓުވުން

19.2.2

ކުނި އުފުލުމަށް ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކާއި، ކައުންސިލްގެ އާއްމުދަނީން 
.ޚަރަދުކޮށްގެން ޕިކަޕެއް ހޯދުން

20.2.1.1

ކުނިކޮށްޓަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ހޯދުން 20.2.2.1

ޕިކަޕް ޑްރައިވަރެއް ހޯދުން 20.2.3.1
ކުނީގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ގެންދިއުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާއި އެހީދޭ 

.ފަރާތްތަކުން ބަޖެޓްހޯދުން
20.2.4.1

ކުނިކޮށީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކާދު ހެދުމާއި ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީނުދިނުން 20.3.2.1

.ކުނިކޮށީގައި އުފައްދާ ގަސްކާނާ ވިއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 20.3.3.1

ފަންނީ މީހުންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ޢުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުން 21.1.1.1

ބަނދަރު ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން 21.1.2.1

އެކިއެކި ޝިއާރުތައް ލިޔެފައިވާ ބޯޑުތައް ބެހެއްޓުން 21.1.3.1
ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން

ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން 
އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުން

ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން

ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި 
އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން

ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރު 
ދިނުމާއި ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން

ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް 
ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން



ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން 21.2.4.1

ރަށުތެރެއާއި މަގުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 22.1.1.1

.ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުން 22.1.1.2
ރައްޔިތުންގެ އަންހެނުންގެ މަޝްވަރާގެމަތިން އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު  
ނޑައަޅައި ބަޖެޓް ހޯދުން ސާފުތާހިރުކުރުމާއި އެކަން ގެންދާނޭ ގޮތެއް ކަ

22.1.1.3

ރަށުގައި އުފެދޭ ކުނި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ނައްތާލެވޭނޭ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމް 
ކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުން

22.1.4.2

.މަދުވެގެން އަހަރަކު ދެފަހަރު މުޅިރަށާއި ފަޅު ސާފުކުރުން 22.1.5.1

ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ރަށުގެ މަގުތަކުގެ ދެފަރާތު 
އަޅެލިމަތި އަހަރަކު ދެފަހަރު ކޮށުން

22.2.1.1

ރަށުގެ މަގުތަކުގެ ދެފަރާތު އަޅެލިމަތި އަހަރަކު ދެފަހަރު ކޮށުމުގެ މަސައްކަތުގައި 
.ރަށުގެ ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާ ތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން

22.2.2.1

ބައްތިތައް އިތުރުކުރުމާއި ބައްތިތަކަށް ކޭބަލް އެޅުން 23.1.2.1

.އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި މަގުބައްތި ޖަހާ ދިއްލުން 23.1.3.1
މަގުބައްތިތައް ބެލެހެއްޓޭނޭ ރަނގަޅު އިންތިޒާމެއް ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އަމިއްލަ 

ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުން
23.1.4.1

އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަޙައްދުގެ މަގުތައް ހެދުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް ޢުޞޫލުން ބަޔަކާއި 
ޙަވާލުކޮށްގެން މިމަސައްކަތްކުރުން

24.1.1.1

ރަށުގައި ސިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން 24.2.1.2

މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ހެދުމަށް ސަރުކާރާއި ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ 
އެހީތެރިކަން ހޯދުން

24.2.1.1

ރަށުގައި ސިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން 24.2.1.2

ރަށުގައި އިންވެސްޓްކުރަން އަންނަ ފަރާތްތަކާއިއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި 
މިކަން ހިމެނުން

24.2.1.3

.ހިންގުމާއި ބެހޭ ތަމްރީނުތައް ކައުންސިލާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުން 25.1.1.1

.ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަރުދަނާކުރުން 25.1.1.2

ރަށުގެ ތަރައްޤީޕްލޭން، ލޭންޑުޔޫސް ޕްލޭން، ފައިނޭސިއަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް 
.ތަންފީޒުކުރުން

25.1.1.3

.އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުން 25.1.1.4

ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާ 
.މަޝްވަރާހޯދުން

25.1.2.1

ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން

ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް 
ދިނުން

ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް 
ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް 
ބެލެހެއްޓުން

މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން



ކައުންސިލަށް އާއްމުދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލާ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިންނާއި، 
ކައުންސިލްގެ އިޤްތިސާދީ  ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތައް 

.ބޭނުންކޮށްގެން އެންމެފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އާއްމުދަނީ އިތުރުކުރުން
25.1.3.1

ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށްހުރި ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮބާތޯބަލާ ހައްލުކުރުން 25.1.4.1

.ރަށުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ލައިބްރަރީއެއް ޤާއިމުކުރުން 25.2.1.1

.ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ލިބޭނޭގޮތް ހަމަޖެއްސުން 25.2.1.4

ރަށުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ލައިބްރަރީއެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސަލްހަދާ ހުށަހެޅުން 25.2.1.1

ރަށުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ލައިބްރަރީއެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން 25.2.1.2

.ލައިބްރަރީއާއި، އަރުޝީފް ބަލަހައްޓާނެ މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުން 25.2.1.3

.ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ލިބޭނޭގޮތް ހަމަޖެއްސުން 25.2.1.4

ރަށުގައިހުރި އާސާރީ ތަންތަން ދެނެގަނެ އެކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ 
.ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާކުރުން

25.3.1.1

ރަށުގައި އުވެމުންދާ ސަގާފީ ކަންކަން ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންނާއި 
.މަޝްވަރާކުރެވި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

25.3.3.1

ގަބުރުސްތާނު ފަދަ ތަންތަން ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން 
.ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ބެލެހެއްޓުން

25.4.3.1

ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް 
ފާހަގަކޮށް، ދީނީ އަދި ޤައުމީ އިހްތިފާލުތައް ބޭއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން 

ހޯދުން
25.5.1.1

ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުންނާއި ހެޔޮއެދޭ 
.ފަރާތްތަކުގެ އެހީއާއިއެކު ހޯދުން

25.5.1.2

.ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާއި މުއަށްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން 25.5.1.3

ރަށުގައިހުރި ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ކެފޭ ގެސްޓްހައުސްތަކާއި، 
.މާރުކޭޓްތަކުގައި ޤާނޫނާއި ޚިލާފުކަންކަން ހުރޭތޯބަލާ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅުން

25.6.1.1

އެފަދަ ތަންތަނުގެ ސާފުތާހިކަން ހެލްތްސެންޓަރ މެދުވެރިކޮށް ބަލަހައްޓަމުން 
.ގެންދިއުން

25.6.1.2

.ޤާނޫނާއި، ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ފިޔަވަޅުއަޅަމުން ގެންދިއުން 25.6.1.3

ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް 
ދިނުން



ކައުންސިލުން އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ފަސޭހަކަމާއި ލިބޭނޭގޮތް 
.ހަމަޖެހިފައި އޮތުން

25.7.1.1

ނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވަނީ ޤާވާޢިދާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބަލާ  އެއްގަމާއި ކަ
.ޗެކުކުރަމުންދިއުން

25.7.1.2

މިކަމާއި ގުޅިގެން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ 
.ހޭލުންތެރިކުރުވުން

25.7.1.3

.ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދިއުން 25.7.1.4

.މަގުތައް ރަނގަޅުފެންވަރަކަށް ހެދުން 25.7.1.6

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި، މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި، 
.ބިދޭސީންނާއިބެހޭ ދަފުތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން

25.8.2.1

އިންޖީނުގޭގެ އާޢިމާރާތެއް އެޅުން 26.1.1.1

ކޭބަލް ނެޓްވޯކް ތްރީ ފޭސްއަށް ބަދަލު ކުރުމާއި ޑީބީ ސްޓޭންޑް ހެދުން 26.1.4.1
އިންޖީނުގޭގެ މަގުފާރުތަކުގެ ކުލަ އާކުރުން

ބަނދަރު ބައްތިތައް ލެޑްލައިޓަށް ބަދަލުކުރުން 27.1.1.1

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރަށުގެ 
.މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ފަންޑު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

27.2.1.1

ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށް  27.2.2.1
.ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން 27.2.3.1

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ދަށުން ގޭބިސީތަކުގައި ސޯލާ ނިޒާމް ހަރުކުރުމަށް 
ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން ދޫކުރާ ލުއިލޯނަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހަދާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 

ހުޅުވާލުން
27.3.1.1

.ސޯލާ ނިޒާމް ހަރުކޮށް ސާވިސްދެވޭނެ މީހުން ތަމްރީން ކުރުން 27.3.1.2

އާންމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން 27.3.1.3
ޔުނިޑޯގެ ފަރާތުން ޤާއިމް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ތަކެތި 
މަރާމާތުކޮށް ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށް ސަރުކާރާއި ކަމާއި ގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ 

27.4.1.1.

ޔުނިޑޯގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހެދުން 27.4.1.

.ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 28.1.1.2

އެކިދާއިރާތަކުން ތަމްރީނުވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ފުރުސަތު 
.ހޯދައިދިނުން

28.1.2.1

.ތަޢުލީމީ ދާއިރާ، ސިއްޙީދާއިރާ، ކަރަންޓާއި، ފެނާ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުން 28.1.3.1

ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް 
ދިނުން

ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ 
ގޮތެއްގައި ކަރަންޓު އަތްފޯރާ އަގެއްގައި 

ފޯރުކޮށްދިނުން

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެށްޓާ 
ރައްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފްކޮށް ބޭނުންކުރުން

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުން



ނޑަޅާ އިންވެސްޓަރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން .ބިންކަ 29.1.2.1

ރަށުގެ މާހައުލަކީ އަމާން ސުލްޙަވެރި މާހައުލަކަށް ހެދުމަށް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި 
އެއްގޮތްވާގޮތަށް ހަދަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ހަދާ ތަންފީޒުކުރަމުން

29.1.3.1

.ފަންނީ މީހުންގެ އެހީގައި ކައުންސިލުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތައްހެދުން 30.1.1.1

ޤަވާޢިދުތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން 30.1.2.1

ރަށުން ބިންދޫކުރުމުގައި ބިން އިސްރާފް ނުވާނެގޮތަށް ބިނާވެށި ޕްލޭނަށް ބަލައިގެން 
.ބިންދޫކުރުން

30.1.3.1

ދީނީގޮތުންނާއި ޤާނޫނީގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 31.1.1.1

ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢުޞޫލުތަކާއި ހަމަތައް ހަރުދަނާކުރުން 31.1.2.1

.ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން 31.1.3.1

ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމާއި ގުޅޭ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ ހޯދުމަށް 
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީހޯދުން

32.1.2.1

ރަށުގެ ގޯތިތަކާއި ބެހޭ ރަނގަޅު ސާވޭއެއް ރަށު ފެންވަރުގައި ހެދުން 32.2.1.1

ސަރުކާރާއި ހިލޭ އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް 
ހުށަހެޅުން

32.2.2.1

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއިން އިންޓަރެސްޓް ނުހިމެނޭ ލޯނު ދޫކުރުމަށް ޢުޞޫލުތައް 
އެކުލަވާލާ ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކޮށް ތަންފީޒުކުރުން

32.2.3.1

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއާއި ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީއިން ބަނދަރުމަތިން ތެލާފެން އަދި 
އައިސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

32.3.1.1

އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ވިޔަފާރި ޢުޞޫލުން ބަނދަރުމަތިން ބިން ދޫކުރުން 32.3.1.2

ރަށުގެ ބަނދަރުމައްޗަކީ ހިތްފަސޭހަ ސާފުތާހިރު ތަނަކަށް ހެދުމަށް ކައުންސިލާއި 
ރައްޔިތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން

32.3.1.3

ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކާއި ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބޭނުންކޮށްގެން 
ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔާއެއް ޢިމާރާތްކޮށް ބޭނުންކުރަން ފެށުން

32.3.1.5

ރަށަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ 
އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހަދާ ހުށަހެޅުން

32.3.2.1

ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ 
އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުން

އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދުން

ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނޭ ގޮތަށް 
އުމްރާނީ ތަރައްޤީ ޤާއިމުކުރުން

ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، 
ޤަވާޢިދުތަކާއި، ބިނާވެށި ޕްލޭން 

އެކުލަވާލުން



ހިނަވާގެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށް 
.ބެލެހެއްޓުން

32.5.5.1

32.7.1.2 ޕާކް ހެދުމާއި ޕާކްހަދާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުނ2ްރަށުގެ ދެސަރަހައްދެއްގައި 

ޕާކްގައި ކަސްރަތު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން  32.7.1.3

އެކިއެކި އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުމަށް 
ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހަދާ ހުށަހެޅުން

32.8.1.1

އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތާއިއެކު ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ 
އެހީ ހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުން

32.8.3.1

އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގެ ގެސްޓްހައުސް ހެދުމަށް އެކަމަށް ސައުގުވެރިކަންހުރި އާއްމު 
ފަރާތަކަށް ފުރުޞަތުދިނުން

33.1.1.1

މިކަމަށް ބޭނުންވާ މާއްދީއެހީ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ފޯރުކޮށްދިނުން 33.1.1.2

.ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތަކަށް އަޙްލުވެރިކުރުން 33.1.1.3

ކަމާއިގުޅޭ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން 35.1.1.1

އެފަދަ ވޯކްޝޮޕެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން 35.1.1.2

އިންވެސްޓްކުރެވޭނެ ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުން 35.2.1.1

އުފައްދާ ތަކެތި މާކެޓް ކުރެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުން 35.2.1.2

.ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މަދުވެގެން އަހަރަކު ދެފަހަރު ފޯރަމްތަކެއް ބޭއްވުން 36.1.1.1

ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ދީނީ ދަރުސްތައް ދިނުން 36.1.2.1

36.1.2.2 ފަހަރު ޝޭހުން މެދުވެރިކޮށް ދީނީ ދަރުސް ދިނުނ3ްއަހަރަކު 

36.1.2.3 ފަހަރު ޝޭހުން މެދުވެރިކޮށް ސުކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ދީނީ ދަރުސް ދިނުނ3ްއަހަރަކު 

ދީނީ ގޮތުން މަތީތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން 36.1.3.1

ރަށުގައި ޤްރުޢާން ކުލާސް ހިންގާނެ ޢިމާރާތެއް ހޯދުން 36.1.2.1

ޤުރުއާން ކުލާސް ހިންގުމަށް ޙާފިޒަކު ހޯދުން 36.1.2.2

ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން އެހީހޯދުން 36.1.2.3

.ރަށުފެންވަރުގައި ޤްރުޢާން މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން 36.2.2.1

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް 
ކުރިއެރުވުން

އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް 
ކުރިއެރުވުން

ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނޭ ގޮތަށް 
އުމްރާނީ ތަރައްޤީ ޤާއިމުކުރުން



އަތޮޅު ފެންވަރުގަޔާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ ޤްރުޢާން މުބާރާތްތަކުގައި 
.ބައިވެރިކުރުވުން

36.2.3.1

އަތޮޅު ފެންވަރުން ނެގޭ ދަރިވަރުން ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި 
ބައިވެރިކުރުން

36.2.3.2

.ޤްރުޢާން ކިޔަވައިދޭނެ ޓީޗަރުން ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން 36.2.4.1

.އަންހެނުން ނަމާދުކުރާނެ ނަމާދުގެއެއް އެޅުން 36.3.1.1

ފޯރުކޮށްދެވޭ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުން 37.1.2.1

37.1.4.1 ފަހަރު ހިންގުނ3ްހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް އަހަރަކު 

.ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 38.1.1.1
ރަށުގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރަނގަޅު 

.ކަންތައްތަކާއިބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުން 38.1.1.2

ކުޑަކުދިން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު 
.ތަންފީޒުކުރުން 38.1.1.3

.ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން 39.1.1.1

.ކަމާއިގުޅޭ ދާއިރާތަކާއިގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 39.1.1.2

ހުރިހާ މުއަށްސަސާތަކާއި ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގައި ދެފުއްފެންނަ ސިޔާސަތެއް 
.ގެންގުޅުން

39.1.1.3

.ހަމަހަމަކަމާއެކު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން 39.1.1.4

.ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުރުން 40.1.1.2
ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ 
ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢޫޞޫލުތައް އެކުލަވާލުން

ރަށު ފެންވަރުގައ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން 41.1.1.1

ޤާނޫނީ މެސެޖުތައް ދައްކުވައިދޭ ބޯޑުތައް ރަށުގެ އެކި ތަންތަނުގައި ބެހެއްޓުން 41.1.1.2

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ހުރި ދާއިރާތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލައި އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް 
.ޒުވާނުންނަށް ހޯދައިދިނުން

42.1.1.1

.ރަށުގެ ބިން ބޭނުންކޮށްގެން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން 42.1.1.2

.މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ކުރިޔަށް ދިއުމަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިނުން 42.1.1.3

އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން

ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު 
ކުޑަކުރުން

ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި، 
ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ހަމަހަމަކަމާއިއެކު 
ތަންފީޒުކުރުން

ސުލްހަވެރި އެއްބައިވަންތައް ރައްޔިތަކު 
އުފެދިގެން ދިޔުމާއި، އުފާވެރި ޢަމާން 

ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި 
އެކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ އަނިޔާވެރިކަން 

ނައްތާލުން



ނޑު، )ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ސްޕޯރޓްސް އެރީނާއެއް ހެދުން  ފުޓްބޯޅަދަ
ނޑު (ފުޓްސަލްދަ

42.2.1.1

ސަރުކާރާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހަދާ ހުށަހަޅައި 
ފަންޑުހޯދުން

42.2.2.1

ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އެކިފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު 
.ހޯދުން

42.2.3.1

ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ހިންގޭ އެކިއެކި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ 
ޒުވާނުން ބައިވެރިކުރުން

42.2.4.1

ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ހިންގޭ އެކިއެކި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ 
ޒުވާނުން ބައިވެރިކުރުން

42.2.4.2

.ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ފާހަގަކޮށް އެދާއިރާތަށް ބޭނުންވާ މީހުން ޢަދަދު ދެނެގަތުން 43.1.1.1

އެދާއިރާތަކުން ތަމްރީނުވާ މީހުން މަސައްކަތްތަކަށް ނެރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 43.1.1.2

އިތުރަށް ބޭނުންވާ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ކަމާއިބެހޭ ދާއިރާތަކާއިގުޅިގެން 
.ތަމްރީނުކޮށް ޚިދުމަތަށް ނެރުން

43.1.1.3

ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް މެދުވެރިވެގެން 
އިންވެސްޓްކުރުން

44.1.1.2

.ސިޓީހޮޓާއެޅުމަށް ޝައުގްވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން 44.1.2.2

.ސިޓީހޮޓާ އަޅާ ފަރާތްތަކަށް ބިންދޫކޮށް ޢަމަލީ މަސައްކަތަށް ނެރުން 44.1.2.3

.ސިޓީހޮޓާއެޅުމަށް ޝައުގްވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން 44.1.2.3

ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯސަލެއްގެ ދަށުން އިންވެސްޓަރުންގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހޯދުން 44.1.3.2

ނޑައަޅައި  އެކުއަކަލްޗަރ ތަޢާރަފްކުރުމަށް ރަށުގެ ފަޅުން ސަރަޙައްދުތަކެއް ކަ
އިންވެސްޓަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

44.2.1.1

މުރަކަ ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ރަށުގެ ފަޅުން ސަރަޙައްދުތަކެއް 
ނޑައަޅައި އިންވެސްޓަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން ކަ

44.2.2.1

ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުން 44.2.2.2

ޒަމާނީ ކެޔޮޅުން ތަޢާރަފުކުރުން 44.2.3.1

މަސްވެރިންނަށް ރަނގަޅު މާކެޓެއް ހޯދައިދިނުން 44.2.3.3

ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި، 
ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން

ބިމާ، ކަނޑާއި ފަޅު

ފަންނީ ޤާބިލު ޚުނަރުވެރި މީހުން 
ތައްޔާރުކުރުން



.ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ މެޝީނަރީޒްއާއި، އިކްއިޕްމަންޓްސް ހޯދުން 45.1.2.2

.ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ މެޝީނަރީޒްއާއި، އިކްއިޕްމަންޓްސް ހޯދުން 45.1.2.2

ސިއްޙީމަރުކަޒުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަކީ 
.ކޮބައިތޯބަލާ އެމަސައްކަތްކުރުން

45.2.1.1

.ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ސުކޫލްގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުން 45.3.1.1

ސުކޫލުގެ ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމާއި، މުދައްރިސުންގެ 
.ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުން

45.3.2.1

ސުކޫލްގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބެއް ޤާއިމުކުރުން 45.3.4.1

ސުކޫލުގެ ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމާއި، މުދައްރިސުންގެ 
.ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުން

45.3.2.1

ރަށުގައިހުރި އާސާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަންތަނަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާ ދެނެގަތުމަށް ކަމާއިގުޅޭ 
އިދާރާއާއި ގުޅިގެން ދިރާސާއެއްކޮށް ފަންޑު ހޯދުން

46.1.1.2

.ރަށުގައިހުރި އާސާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަންތަނަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާ ދެނެގަތުން 46.1.1.2
ނޑައަޅާ އެތަންތަން ހިމާޔަތްކުރުން .އާސާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަންތަން ކަ 46.1.1.3

އުރީދޫ އާއި ދިރާގް މެދުވެރިކޮށް އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް 
ލިބޭނެގޮތް ހެދުން

47.1.1.1

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ރަށުން ވައިފައިފަދަ އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ފަސޭހަކަމާއެކު 
.ލިބޭނޭގޮތް ހަމަޖެއްސުން

47.1.1.2

ކޭބަލްއެޅުމަށް ޝައުޤްވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދާ އެފަރާތްތަކުން އެކަންކުރުމަށް 
ޙަވާލުކުރުން

47.1.2.1

.ޤާނޫނާއި، ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން 47.1.2.2

.ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރުފުޅާކުރުމަށް ޒުވާނުންނާއި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން 48.1.1.1

ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތައް ހިންގުމަށް ދަތިވާ ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯބަލާ އެކަންކަން 
.ޙައްލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރުން

48.1.1.2

ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ދައުލަތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް 
.މަސައްކަތްކުރުން

48.1.1.3

ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް

އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް

ޓީ ވަޞީލަތްތައް.ސީ.ޒަމާނީ އައި

މުއައްސަސާތައް



ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު 
.ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

48.1.1.4

.ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ މެމްބަރުން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން 48.1.1.5

ދީނީގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ކައުންސިލާއި 
.ގުޅިގެން ހިންގުން

48.1.1.6

.އެކިއެކި ކުޅިވަރުތައް ދިރުވާ އާލާކުރުމަށް ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުން މަސައްކަތްކުރުން 48.1.1.7

މަޢުލޫމާތުދީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން 49.1.2.1

.މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި ސަރވޭކުރުމާއި ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށައެޅުން 49.1.3.1

.ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްބަލާ އެހީހޯދާ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރުން 49.1.4.1

ތިމާވެއްޓާއިބެހޭ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކައި ޤަވައިދުތައް އަޙުލުވެރިކުރުމާއި 
ތަންފީޒުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

49.1.5.1

.ފަންނީ މީހުންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން ގެންދިއުން 50.1.1.1

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ އެއާއެއްގޮތަށް ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކުރުމަށް 
މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން

50.1.2.1

ޒަމާނުގެ ޓެކުނޮލޮޖީގެ އެހީގައި އެކަން ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 50.1.3.1

.ކަމާއިބެހޭ މާހިރުންގެ އެހީއާއިއެކު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން 51.1.1.1

ކާރިސީ ވިރާސްތަކުގެ ވަގުތުތަކުގައި  ބޭނުންކުރާނެ އާލާތްތައް ހޯދާއި 
.އިންތިޒާމްކުރުން

51.1.2.1

ކާރިސީ ވިރާސް ތަކުގެ ވަގުތުގައި ޚިދުމަތްދޭނެ މީހުން ތަމްރީނުކުރުން 51.1.3.1

ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކާއިގުޅިގެން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން 52.1.1.1

ދިރޭތަކެތީގެ ތެރެއިން މަދުވަމުންދާ ބާވަތްތައް ދިރުވާ އާލާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި 
ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތރިކަން އިތުރުކުރުން

52.1.2.1

ދިރޭތަކެތީ ނަސްލު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ފަންޑުދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް 
ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައަޅާ ފަންޑުހޯދުން

52.1.3.1

ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

ކާރިސީ ވިރާސް ކުޑަކުރުން

ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ 
ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން

އެއްގަމާ، ކަނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުތައް 
ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 

ބޭނުންކުރުން



.ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދިއުން 52.1.4.1

ޤަވާޢިދިތަކާއި އުޞޫލުތައް ހަދާ ތަންފީޒުކުރަމުންދިއުން 55.1.1.1

.ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ތަމްރީނުކުރުން 55.1.2.1

.ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން 55.1.3.1

.އެކިއެކި ކައުންސިލްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށް ތަޖުރިބާ ދަތުރުތައްކުރުން 55.1.4.1

ކައުންސިލުން ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ނުބާލާ ފުޅާދާ 
އިރާއެއްގައި ހާމަކުރުން

56.1.1.1

ވަކިސިޔާސީ ފިކުރަކަށްނުބަލާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން ފުރުޞަތުތައް 
.ތަނަވަސްކޮށްދިނުން

56.1.2.1

.ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުން 56.1.3.1

.ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލްވުންތައް އިތުރުކުރުން 56.1.4.1

.ކައުންސިލުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރުން 56.1.5.1

ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމަށް އެކިއެކި ދުވަސްތަކާއި ގުޅުވައިގެން އެކިއެކި 
.ޙަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގުން

56.1.6.1

ފުޓްބޯޅަ )ރަށު ފެންވަރުގައި އެކިއެކި މުބާރާތްތަކާއި ސެމިނަރފަދަ ކަންކަން ބޭއްވުން 
(މުބާރާތް، ވޮލީ މުބާރާތް، ބަށި މުބާރާތް

57.1.1.1

އަތޮޅާއި ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި 
.ރަށުގައި ބޭއްވުން

57.1.1.2

.ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން 57.1.1.3

.ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މުއަށްސަސާތަކާއި ބައްދަލްކުރުން އިތުރުކުރުން 57.1.1.4

.އެކިއެކި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލްކުރުން ގިނަކުރުން 57.1.1.5

ރަށާއި އަތޮޅު އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި 
ގުޅުން ބަދަހިކުރުން

އެއްގަމާ، ކަނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުތައް 
ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 

ބޭނުންކުރުން

ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން

ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި 
ކަންކަން ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ 

ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން


