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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ފިހުރިސްތު 
 

 އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރގެ ބަޔާން 

 ތަޢާރަފް  
 ފުރަތަމަ ބައި 

 ތަޞައްވުރު  
 އައްޑޫސިޓީގެ ޗާޓް 
ނޑު އަާސސްތައް   ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ބިނާވެގެންވާ މައިގަ
ނޑު އަާސސްތައް    ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ބިނާވެގެންވާ މައިގަ
 ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް  
 ތަރައްޤީއަށް ހުރި ގޮން ޖެހުންތައް 
 1 ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން  
  1.1 ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދަރީ ވުން 
  1.2 ތަފާސް ހިސާބު އެއްކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން  
  1.3 ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުން 
 2 އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ  
  2.1 މަސްވެރިކަން  
  2.2 ފަތުރުވެރިކަން  
  2.3 ވިޔަފާރި  
  2.4 ދަނޑުވެރިކަން 
 3 އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީ  
  3.1 ތަޢުލީމް 
  3.2 ޞިއްޙަތު  
  3.3 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުން  
  3.4 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން 
  3.5 ދީނާއި ސަޤާފަތް  
 4 ސްޕެޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  
ބިން މެޭނޖްކުރުން އިމާރާތް ކުރުމާއި    4.1  
  4.2 ދަތުރުފަތުރު  
 5 ތިމާވެށި  
  5.1 ތިމާވެށި ޙިމާޔަތް ކުރުން 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 6 އަސާސީ ކަންކަމާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް  
  6.1 ޔުޓިލިޓީސް 
  6.2 ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް 
 ދެވަނަ ބައި  
ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލްމަޤްޞަދު ޙާސިލްކުރުމަށް ހިންގުމަށް ރާވާ    
 ތިންވަނަ ބައި    
ނޑިތައް ހާސިލްވާ މިންވަރު ބަލާެނ މިންަގނޑު    ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ަލނޑުދަ
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

` 
 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް 

 އައްޑޫ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރގެ ބަޔާން 
ގެ ވާގިފުޅާއެކު، އައްޑޫސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ މަިއގަނޑު ސިޔާސަތުގެ އަާސސްތަކަކީ، هللا މާތް 

ރައްޔިތުންނަށް ކުރިއެރާއި އުފާފާގަތިކަމާއި ތިޔާގިކަން ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، އަމަންއަމާންަކާމިއ 
ންތަކަމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި، ރައްޔިތުންަންށ ސުލްހަމަސަަލސްކަން ދަމަހައްޓައި، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެއްބައިވަ

 ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުތަކާއި ސިފަތައް ހަރުދަނާކުރުމާއި ކައުންސިލްެގ ޒިްނމާދާރުވުން އިތުރުކުރުމެވެ. 
ވަނަ އަހަރު ދިވެހިްނ ލިބިގަތް އާ ޤާނޫނު ައސާސީގެ ސަބަބުން، ވެރިކަން ހިންުގމުގެ ިނޒާުމ  2008

ކަށް ވެެގންދިޔައީ، ވެރިކަން ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިންކަމާިއ، ގޮސްފައިވެއެވެ. މީގެ ނަތީޖާއަ ރުދަނާވެގެންހަ
ވެރިކަމުގެ އާރާއިބާރު އޮތީ ރައްޔިތުންެގ އަތްމަތީގައިކަން ކަށަވަުރވެގެން ދިއުމެވެ. ވެރިކަމުެގ އެްނމެހާ ބާރުތައް މާލެއަްށ 

ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކޮށް ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތައް ހިންގަްނ  ،އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި އެކަނި، ަޖމާވެފައި
 ފެށިފައިވެއެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ބަސްބުނެ ހެދުމުގެ ބާރު  ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ. 

އަމާޒުކޮށް ޕްލޭންތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލުމަކީ، އެހެންކަމުން، ރަށާއި އަތޮޅާއި ސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް 
ކައުންސިލްތަކުން އަދާކުރައްވަންޖެހޭ ޤާނޫީނ ޒިްނމާއެކެވެ. ިމ ޒިްނމާގެ އަލީގަިއ އައްޑޫސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކަިއ 

 5ކުރިއަށް އޮތް  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2012ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ަލނޑުދަނޑިތަކާއި ނަތީޖާތައް އެކުލެވޭ ޮގތަށް 
ނޑު ލިބިގަންަނމެވެ. މި ޕްލޭްނ  އަހަރަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން ހުށަހެުޅމުގެ އުފާ އަޅުގަ
ތައްޔާރުުުކޮށްދިނުމުގައި ކައުންސިލްެގ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުްނ ކޮށްދެއްވި ބުރަ މަސައްކަްތ ފާހަގަކޮށް އެކަމަށްޓަކަިއ 

 ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. އެބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު 
އަޅުގަނޑުެގ ދުޢާއަކީ، އައްޑޫސިޓީއަކީ ސާފު ތިމާވެށްޓެއް އޮތް، އަމާން ހިތްފަސޭހަ، އަދި އިޤްތިޞާދީ 

ބަރަކާތްލައްވައި، هللا ޙަރަކާތްތަކާއި، ޢުމުރާނީ ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިވެފައިވާ ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މާތް 
 ރިކަން ދެއްވުމެވެ. އާީމން! އެކަމުގައި ވާގިވެ

 2012ޑިެސމްބަރ  30
 

 ޞާދިޤު هللا ޢަބްދު

 އައްޫޑސިޓީގެ މޭޔަރ          
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ތަޢާރަފް 
 

ރާއްޖެއަްށ އިގްތިޞާީދ ގޮތުންނާއި،އިޖްތިމާޢީގޮތުންނާއި،ޢުްމރާނީގޮތުންނާިއ އަިދ ތިމާވެށީެގ 
ރައްޔިތުންނަށް ޯފރުކޮްށ ދެވޭނީ، ަރއްޔިތުްނ ދާއިރާއިން އަންނަމުންދާ ކުިރއެރުންތަްއ އެކަީށގެންވާގޮެތްއގައި 

ައްށ  2016އިން  2012،  ބާރުވެރިުކރުަވއި،ތަރައްޤީގެ ވިސްނުންތައް ރައްޔިތުންެގ ތެރެިއން އައިސްގެންކަމަށްވާތީ
ައހަުރގެ ްޕލޭން އެުކލަވާެލވިފައިވާނީ، ރައްޔިތުންެގ ޚިޔާާލިއ  5އެކުލަާވލެވޭ އައްޑޫސިޓީގެ ަތރައްޤީެގ 

މަޝްވަރާއާިއއެކު، ދެމެެހއްޓެނިވިގޮތަކަްށ ތަަރއްޤީކުެރވޭ، ތަރައްޤީެގ ުހރިާހ ރޮނަގކުންވެްސ ކުިރއެރުންހޯާދ 
ހިތްފަސޭހަ އަމާްނ ސިޓީއަކަްށ އައްޑޫސިޓީ ހެދުމާއިއެކު، ރައްޔިތުންެގ ތަނަވަސްކަން އިތުރުުކރުމަށާއި،ސިާޔީސ 

އަޅާލުމާއި ލޯތްބާިއ ، ަމހަމަކަމާއި، ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވާެލވިފައިވާހަމަޖެހުމަށާއި،ރައްޔިތުން ާބރުވެިރކުރުވުމަށާއި،ހަ
އެކުވެރިކަާމއިއެުކ ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމަޢެްއ ބިނާކުރުމުގެމަްއޗަށާިއ ލާމަރުކަީޒ އުޫސލުން އިާދރީ ދާިއރާތަްއ ހިންގުމުެގ 

ޖެޭހ ޚިދުމަތްތައް ދެމެެހއްޓެިވ ގާނޫނުގައިވާގޮުތެގ މަތިން ައއްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުްނ ައއްޑޫގެ ރައްޔިތުންނަްށ ދޭން
 ގޮތަކަށް ދިނުމުގެ މަޤްޞަދާިއ ސިޔާސަުތގެ މައްޗަެށވެ. 

މިއަުގހުިރ މަސައްކަުތގަިއ ބަރަކާްތަލއްވަިއ މި ރޭވުމުަގިއ ޙާޞިލުުކރުމަށްއެކަަށ އަާޅ هللا ކީރިތިވަންަތ މާތް
ނޑިތައް ކާމިޔާބުވުމުެގ ހެޮޔ ތައުފީްޤ ދެއްވާށިެއެވ. މި މަސައްކަ ނޑުދަ ުތގެ އެންމެހާ ަބއިވެރިންނަްށ ެހޮޔ ލަ

ްނ ދެއްވާށިެއވެ. ައއްޑޫސިޓީއަށް  އުާފ ޘާބިތުކަވިސްނުން ދެއްަވއި ިމ ޭރވުން ތަންފީްޒ ކުާރ ފަރާތްަތކަށް ިޙކުމަތާއި

  ފާގަތިކަން މިންވަުރ ކުަރއްވާށިެއވެ.
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ފުރަތަމަ ބައި
ނޑު އަސާސްތަކާއި  ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ބިނާވެގެންވާ މައިގަ

ދުތަކާއި އެމަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ކައުންސިލުން މަޤުޞަ 
 ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާސާ

 ތަޞައްވުރު 
  އައްޑޫސިޓީ ވެގެންދާީނ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދެކުނުގެ ތަރައްޤީގެ މައިަމރުކަޒަށެވެ. އަދި އައްޑޫސިީޓ އެހެންމީުހންނަްށ

 އުޅުމެއްއުޭޅ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ.އެނގިގެންދާނީ ތަރައްޤީވެފައިވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު ދިރި
 

 .ެއައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުން ވާނީ އުފާވެރި، މިނިވަން އަދި ޖޯޝުންފުރިގެންވާ ބަޔަކަށެވ 
 

  އައްޑޫސިޓީގެ އިޤްތިޞާދު ވެގެންދާނީ ތަފާތު ގިނަ ދާއިރާތަކާއި، އާ ަކންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިާވ
އިންވެސްޓަރުން ޝައުޤުވެރިކުރުވާފަދަ، ރައްޔިތުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދާނެ، އަިދ ހުޅުވާލެވިފައިވާ، 

 އާމްދަނީ ބެހިގެންދިއުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުޑަކުރެޭވފަދަ އިޤްތިޞާދަކަށެވެ.
 

 ާރު، ފެިހ ވެއްޓެއް ލިބިފައިާވ ައމާން، ސާފުތާހި، އައްޑޫސިޓީ ވެގެންދާީނ މުްއސަނދި، ދިރިއުޅުމަށްއެކަށީގެންވ
 ނަމޫނާ ސިޓީއަކަށެވެ.

 
 ީޞިއްހަތުރަނގަޅު، އުފެއްދުންތެރި، ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރާ،  ، އައްޑޫސިޓީ ވެގެންދާީނ ތަޢުލީމ

 ރިވެތި ސުލޫކެއްގެ ވެރި އެކުވެރި ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމަޢަކަށެވެ.
 

 ާނީ އިސްާލމީ އަާސސް ތަކާ  ދިވެހިވަންތަކަމުގެ ބިންގާ ތަކުގެ މައްޗަށެވެ.އައްޑޫސިޓީގެ ތަރައްގީ ބިނާވ 
 

  އައްޑޫސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ހުރިހާ ޙަރަކާތެއްގައިވެސް ޤުދުރަތީ ރީތިކަމާއި ފުރިހަމަަކމާއި މުއްސަނދިކަްނ
 ދަމަހައްޓާނެއެވެ.
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 އައްޑޫސިޓީގެ ޗާޓް 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ނޑު އަސާސްތައް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ބިނާވެގެންވާ   މައިގަ
އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުން ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރާނީ ސިޓީގައި ިހންގޭ އެއްމެހައި ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތަކާިއ، 
ޚިދުމަތްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައްޔާއި، ބެލެހެއްޓުމުގައި ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތަކަށް ހޭލުންތެރިވެތިބެ، އެކަންތައްތަކަށް 

މްކޮށް، އެކަންކަމުެގ މުހިްއމުކަްނ އެނގިގެްނ އެކަންަކމަށް ދޭންޖެޭހ ފުރިހަަމ ަސމާލުކަްނ ދީގެން ކުރިޔަްށ އިޙްތިރާ
 ގެންދިއުމަށެވެ.

 

  ްތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ރައްޔިތުންގެ އެއްޗަކަށް ހެދުނ 
ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުްނ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ރޭވުމާއި ތަންފީޒުކުރުމުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައިވެސް ރައްޔިތުންގެ 

 އޮތުން
  ްތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މައްޗަށް އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން އުފެއްދުނ 

 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދާ ގޮތާއި މިންވަުރ ހުރިހާ ަރއްޔިތުންނަށްވެސް ހާމަކަމާއެކު ައންގާދިނުން
  ަކަށް ހެދުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަކީ ސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް އެހީވެދޭނެ އެއްޗ 

އައްޑޫސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައުީމ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ުގޅި ާލމެހިގެްނ ސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް 
 މަގުފަހިކުރާ އެއްޗަކަށްވުން

  ްއެކުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުނ 
 އެކުވެރިކަމާއި ސުލްޙަވެރިކަމަށް ލޯބިކުރާ މުޖުތަމަޢުއެއް އުފެއްދުން 

  ޫލުތައް ދިރުވުން ރިވެތި އުޞ 
 އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަޤާފަތާއި ޢާއްމު ދިރިއުޅުމުގެ ރިެވތި އުޟޫލުތައް ދިރުވައި އާލާކުރުން

  ްހަމަހަމަކަން ހިފެހެއްޓުނ 
 ގުދުރަތީ ވެއްޓާއި، އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ހަމަހަމަކަމަްށ އިްސކަންދިނުން

  ްތަފާތުތަކަށް ފުރުޞަތުދިނުނ 
 ތަރައްޤީޤެ ޙަރަކާތްތައް އެއްމެންގެ ޙިއްސާއޮވެގެން ކުރިޔަށް ދިއުމަށް ފުރުޞަތުދިނުން 

  ްއެއްމެންގެ ބައިވެރިވުނ 
 އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކާއި ވަޞީލަތްތަކަށްއިންސާފުވެރި، ހަމަހަަމ ފުރުޞަތު 

 އެއްމެންނަށް ހޯދައިދިނުން
  ާމްކުރުން އެއްމެންނަށް އިޙްތިރ 

 ޢަދުލުވެރިކަމާއި، އިންސާފުގެ އުޞޫލު ހިފެހެއްޓުން
  ްދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ ކަށަވަރުކުރުނ 

 ޤުދުރަތީ މުއްސަނދިކަމާއި ރީތިކަން ދެމެހެއްޓުން
  ްނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުނ 

 ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ކުރެވޭ ކަންކަމަށް ހެދުން ،ކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ  ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް 
 

  ްއާދަޔާ ޚިލާފު ރީތި ފުރިހަމަ ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައ 
އައްޑޫސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫގެ ރީތި އަދި މުއްސަނދި ޤުދުރަތީ މާޙައުލު 
ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ދަނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިަކމާއި، ފަތުރުވެރިކަން މިހާުރ ބިނާވެފައި އޮީތ ިމ ވަޞީލަތްތަކުގެ 

މަގުގައި މި ޞިާނޢަތުތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ ފުރުޞަތު މައްޗަށެވެ. މިވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކުރި
 އެބައޮތެވެ. 

  ްއައްޑޫސިޓީ އޮތް ސްޓްރެޓީޖިކް ތަނ 
ނޑުގައި އަްއޑޫސިޓީ އޮްތ ތަނަކީ މިސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް އޮތް ފަހި ފުރުޞަތެކެވެ. އައްޑޫސިޓީ އޮންނަީނ  އިންޑިޔާ ކަ
އިރުމަތީ އޭޝިއާއަށް ޔޫރަޕުންނާިއ ހުޅަނގުެގ ޤައުމުތަކުްނ ދަތުރުކުރާ މަގުގަިއ ަކމަށްވުމުްނ ަޒމާނުއްސުެރ 

ހުނަރުވެރި ބަޔަކަށެވެ. އަޅުގަޑުމެންނާއަވަށްޓެރި އިނޑިޔާއަކީވިޔަފާރީެގ  އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންވެފައިވަނީ ވިޔަފާރިކުރާ
 ބޮޑު ބާރަކަށްވުމީ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ވިޔަފާރީގައި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދުމަށް އޮތް ބޮޑު ފުރުޞަތެކެވެ. 

  ްހިއުމަން ކެޕިޓަލ 
ފަންނުގެ ރޮނގުން އެންމެ ހަލުވި ސްޕީޑުގައި ކުރިއަރަުމން އަންަނ އައްޑޫސިޓީގެއާބާދީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމާއި 

ޞިއްޙަތު ރަގަޅު ދުޅަހެޮޔ ތަޢުލީމީ ުހނަރުވެރި ޒުވާްނ އާބާދީއެކެވެ. ޒުވާްނ ތަޢުލީީމ ޞިއްޙަތު ރަނގަުޅ އާބާދީއެއް 
ފައިތިލަ ސާބިތު ކުރުމަށް އޮތް  އޮތުމަކީ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް ބޭނުންތެރި އާ ކަންތައްތަކުގައި

 ފުރުޞަތެކެވެ. 
 ފިޒިކަލް ކެޕިޓަލް އާއި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

އައްޑޫސިޓީގެ އިޤްތިޞާދަށް ބޭނުންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމު ކުރުމަށް ވަރަށްގިަނ މަސައްކަތްތަކެއްވަީނ 
ދަނީ ހިގަމުންނެވެ.  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ  ހޮޓާ ޤާއިމްކުރެވ1ިރިސޯޓާއި،  2ކުރެވިފައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 

ބަނދަރާއި، ސަރަޙައްދީ ކަނޑުގެ ބަނދަރާއި މަސްވެރިކަން ކުރާ އެތައް އުޅަނދެއް އެބައޮތެވެ. ހަމައެހެންމެ 
މާގެ މުވާޞަލާތުގެ ޚިދުމަތާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްސިޓީގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.ބޯފެނާއި ނަރުދަ

ޚިދުމަތްވެސް މުިޅ ސިޓީއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ަދނީ ކުރެވެމުންނެވެ. ޞަރަހައްދީ ކަނޑުެގ ބަދަރާ 
އިންވެގެން މަސްވެރިަކމުގެ ޞިނާއީ އެކުވެންޏެއް ގާިއމު ކުރުުމގެ މަސައްކަތްވެސް މާލަސްތަކެއްނުވެފެށިގެންދިއުމުެގ 

އް ވަީނ ރަނގަޅުފެްނވަރަކަށް ތާރުއަޅައިގެން ހަދާފައިވާ މަގުތަކުން ުގާޅ އުންމީދު އެބައޮތެވެ. ސިޓީެގ ގިނައަވަށްތަ
 ލެވިފައެވެ.

  ްރައްޔިތުންގެ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަނ 
އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަކީ ިއސްލާމްދީނުެގ ހިދާޔަތުގައި ސާބިތުވެތިބި އެއްބަހަކުން ވާހަަކ ދައްކާ އެއް ސަޤާފަތެއްގެ 

ބަޔަކަށްވާކަމީ ތަރައްޤީއަށް އޮތް މުހިއްމު ުފރުޞަތެކެވެ. އަދި މިއީ ކުރިމަގުގައި ވަރުގަދަކޮށް  ވެރި އެކުވެރި
 ދަމަހައްޓަންޖެހޭ އަސާީސ ސިފަތަކެއްވެސްމެއެވެ. 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ތަރައްޤީއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް 
  ްތިރިރަށްތަކާއި  ނާޒުކު ފަރުތައ 

ން މޫުސމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ކަނޑުެގ ލޮނުަގނުޑ އުފުލުމުްނ އައްޑޫސިޓީގެ ރަށްތަކަކީ ބިންތިރި ރަށްތަކަކަށް ވުމު
ަވނަ އަހަރުެގ 2004ވަރަށް ބޮޑެތި ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ރަށްތަކެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ނާޒުކުކަން 

ރަށްތަކަކީވެސް ރާޅުއެުރމާއި، ޑިސެމްބަރ މަހު އެިރ ސުާނމީ ރާޅުތަކުްނ ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްކާދިނެވެ. އައްޑޫސިޓީގެގިނަ 
ރަށްގިރުމާއި، ފެންބޮޑުވުމުެގ މަްއސަަލ ކުރިމަތިވަމުްނ އަންަނ ރަށްރަށެވެ. ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުތަކުެގ ފަރުތަކެކޭ 
އެއްފަދައިން އައްޑޫސިޓީގެ ފަރުތަކަކީވެސްވަރަށް ނާޒުކު ވެއްޓެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި ޓޫރިސްޓް 

ސޯޓްގެ ވަށައިގެންވާ ފަރުތަކަށް ދަނީ ތަފާތު ގެއްލުންތައް ކުރިމަތިވަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން އައްޑޫސިޓީގެ ތަރައްޤީއަކީ ރި
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އައްޑޫސިޓީގެ ނާޒުކު ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަބަދުމެ 

  މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ.
 

  ްޒުވާނުން ވަޒީފާއަށް ނުނިކުތުނ 
ކިލޯމީޓަރުގެ ދިގު ަކނޑުގެ ސަރަޙައްދެއްގައެވެ.  36އަވަށް )ރަށް( ފެތުރިފައިވަނީ  6އައްޑޫސިޓީގެ މީހުްނ ދިރިއުޅޭ 

މިގޮތަށް ހަނި ދިގުކޮށް ބޮޑު ސަރަޙައްދަކަށް އިންސާނީ ވަޞީަލތްތައް ބެހިފައިވުމަކީ ތަރައްޤީއަށް ކުރިމަތިވާ ބޮޑު 
ސަލައަކަށްވެފާވާއިރު ކަންބޮޑުވާ ދަރަޖައަކަށް ޒުވާނުން ަވީޒފާއަށް ނުނިކުތުމުގެ މައްސަލަ އެބައޮތެވެ. ދެކުނު މައް

އޭޝިއާގެ ހުރިހާ ޤައުމަކަށް ބަލާއިރުވެސް ވަޒީފާގެ ބަޒާރުގައި ޙަރަކާތްތެރިކަން އެންމެ ކުޑައީ ދިވެހިރާއްޖޭގައެވެ. 
ލައަީކ ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިވަގުތު ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންެމ ބޮުޑ ޒުވާނުން ވަޒީފާއަށް ނުނިކުތުމުެގ މައްސަ

އެއްމައްސަލައެވެ. ކުރިމަގުގަިއސްކޫލްތައްނިންމާފައިނުކުންނަޒުާވުނންނަށްވަޒީފާގެފުރުޞަތުހޯދައިދިނުމަށާއި ވަޒީފާތަކަށް 
ސައްކަތްކުރުމާމެުދ ޒުވާނުްނ ދެކޭގޮްތ އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ތަމްރީުނ ދިނުމާއި، ވަޒީފާެގ އަޚްލާޤް ރަނގަުޅ ކުރުމާއި، މަ

 ބަދަލުކުރުމަށް ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހެއެވެ. 
 

  ުއާމްދަނީއާއި، އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތަކާއި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރަގ 
ވެފައިވާ ބަޔަކަށްވުމުން އައްޑޫސިޓީގެ އާބާދީއަކީ ބޮޑު ސަރަޙައްދަކަށް ފެތުރިފައިވާ ހަނި ދިގު ރަށްތަކެއްގައި ވަޒަންވެރި

އެންމެންނަށް ަހމަަހމަކަމާއެުކ ތަރައްޤީގެ ފައިދާތައް ލިއްބައިދިނުމަކީ ވަރަްށ ދަތިކަމެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުެގ 
ޙާލަތު ރަނގަޅުކޮށް ތަފާތުތައް ކުޑަކުރުމަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައި އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިނެތުމުގެ 

ޖާއެއްގެގޮތުން، އާމްދަނީ ހޯދުމާއި ިއޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާ ވަރާއި ގާތަށްވެސް ލިބެމުްނ ނުދެއެވެ. ނަތީ
އެހެންކަމުން މިރޮގުތަކުން އިތުރު ަމސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެއެވެ. ސަރަހައްދީތަރައްގީގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން 

ޤާއިމްކުރެވިފައިވީނަމަވެްސ އެކަށީގެންވާ ރަނަގޅުފެންވަރުގައި އެަމސައްކަތްތައް ބައެއްކަހަލަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތައް 
 ކުރެވިފައިނެތުމުގެ  ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން މަާރމާތުކުރުމުގެ ޚަރަދުބޮޑު އުނދަގޫ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންވަނީ ޖެހިފައެވެ. 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ާމަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބ 
ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވަމުންދަނީ ބިރުގަންނަންޖެހޭ މިންވަރަށެވެ. ގިަނ މުޅިރާއްޖޭގައިވެްސ ަމސްތުވާތަކެތި 

ޒުވާނުން ަމސްތުވާތަކެތީގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ޝިކާރައަކަށް ވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ޤައުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ދަށްވެ 
އްޑޫސިޓީއިންވެްސ ދަނީ ފެންަނމުންނެވެ. އިޖްތިމާޢީ ބަލިމަޑުކަްނ މުޅިޤައުމަށް ފެތުރުމެވެ. މިަކމުގެ ައސަރު އަ

އެހެންކަމުން، މިމައްަސލައަކީ މިހާުރ މުިޅ ޤައުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް މައްސަލަކަމަށްުވމާއެުކ 
 އެންމެން އެކީގައި ުގޅިގެން މިކަން ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންވަނީ ޖެހިފައެވެ.

 
  ީހޯދުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް މަދުވުން އާމްދަނ 

ވަނައަށް އެންމެބޮޑު އާބާދީ ކަމަށްވާއިރު، އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތުމަކީ  2އައްޑޫސިޓީއަކީ ރާއްޖޭގައި 
ކުރިމަތިވާނެ އެްނމެބޮުޑ އެއްމައްސަލައެވެ. ރަށުގައި ނުވަަތ ޢާއިލާއާއިއެކު އުޅެުމްނ ކާރިހިސާބަކުން ާއމްދަީނ ހޯދޭެނ 

ޒީފާގެ ފުރުޞަތު ލިބުމަކީ ކޮންމެމީހަކުވެސް އުްނމީދެވެ. ނަމަވެސް މިމަގު ފަހިވެފައި ނެތުމުން، އާބާދީގެ ބޮުޑ ވަ
އިންސައްތައެއް އެހެން ހިސާބުތަކަށް ހިޖުރަކުރުމުެގސަބަބުން ރަށުގައިދިރިއުޅޭ އާބާދީ ދަށްވެ ލޯކަލް ވިޔަފާރިތަކަށް އޭގެ 

ކަށް ހީނަރުކަންއައުމާއި ިއޖްތިމާޢީ ތަފާތު މައްސަލަތައް ދަނީ ކުރިމަތިވަމުންނެވެ. ނޭދެވޭއަސަރު ކުރުމާއި ޢާއިލީގުޅުންތަ
 އެހެންކަމުން ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުރުވާނެ މަގުތައް ހޯދުމަކީ މިާހރުންމިހާރަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ މުހިންމުަކމެކެވެ.  
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ތަރައްގީގެ މަގުސަދުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް 
ގީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި އެންމެ ިއސްަކމެއްދީފައިވަނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުްނ އައްޑޫސިޓީގެ ތަރައް

އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ގާޫނނުގައިވާގޮތުގެ މަތިްނ ސިޓީކަުއންސިލްތަކުން ދޭންޖެޭހ ޚިދުމަތްތައް ދެމެހެއްޓެވި ގޮތަކަްށ 
ނޑައެޅިފައިވާޖުދިނުމަށެވެ. މިގޮތުން ތަރައްގީގެ ޕްލޭްނ ބިނާވެފައިވަނީ މިކަން    ުގސަދާއި މަ 32ްމލަ ތައްތައް ހާސިލުކުރުމަްށ ކަ

 ސިޔާސަތު ގެ މައްޗަށެވެ. 90
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން  .1

 
 ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވުން  1.1

 މަޤުޞަދު 

އައްޑޫ ސިީޓ ކައުންސިލްެގ ނިްނމުންތަކާއި، ކައުްނސިލުްނ ުކރިޔަށް ގެންދާ ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާުތ  1.1.1
ޤަވާއިދުން ރައްޔިތުންނާ ޙިއްސާކުރާ އަދިރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާގެ އަލީގައި ަކންކަން ކުރާ، 

 ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރިލިބިފައިވާ ކައުންސިލަކަށް ވުން. 
 

 ސިޔާސަތު 
 މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުްނ ގެންގުޅޭެނ ސިޔާަސތުތަކަކީ:

 
ރައްޔިތުންގެ ޚިޔަލާއި ބައިވެރިވުން ހޯދުމުގައި ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި، އެންމެހާ  1.1.1.1

 ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން 
 ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް:

 މެދުވެރިކޮށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުންސޯޝަލް ނެޓްވޯކް  1.1.1.1.1
 ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން 1.1.1.1.2
 މުވައްޒަފުން ނަށް ާލމަރުކަޒީ ނިޒާމާބެޭހ މަޢުލޫމާތުދިނުމަށް ބައްދަުލވުންތައް ބޭއްވުން 1.1.1.1.3
ހޭގޮތުްނ މީޑިއާެގ އެކިއެކި ވަީސލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ާލމަރުކަީޒ ނިާޒމާބެ 1.1.1.1.4

 ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުން
 

ކައުންސިލުން ނިންާމ ނިްނމުންތަކާއި އައްޫޑސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންާގ ޙަރަކާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ ތެުދ  1.1.1.2
 މަޢުލޫމާތު، ހަަމޖެހިފައިވާ އުސޫލެއްެގ ދަށުން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް:
 ސިްލ އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ޤާއިމްކުރުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުން 1.1.1.2.1
 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިްލ އިދާރާގައި މީޑިާއ ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކުރުން  1.1.1.2.2
 މީޑިއާ ޔުނިޓަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދައި ތަމްރީްނ ކުރުން  1.1.1.2.3
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިޔަށްދާގޮތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ވެބްސައިޓްގަިއ  1.1.1.2.4
 ޢާންމުކުރުން

 އަހަރަކު ދެފަހަރު ރައްޔިތުންނާއިއެކު ޢާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން 1.1.1.2.5
މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކައިބެހޭ މަޢުލޫާމތު ރައްޔިތުންނާ  1.1.1.2.6

 ޙިއްސާކުރުން 
 އައްޑޫސިޓީއަށް ޚާއްސަކުރެވިގެން ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަނެއް ޤާއިމްކުރުން 1.1.1.2.7
 ޗެނަލެއް ޤާއިމްކުރުން  އައްޑޫސިޓީއަށް ޚާއްސަކުރެވިގެން ޓީ.ވީ 1.1.1.2.8

 
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގާ ކަންކަމުގަިއ ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއެކު ކަންކަންކުރިޔަްށ  1.1.1.3

 ގެންދިއުން.
 ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް:

 ރައްޔިތުންނަށް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން. 1.1.1.3.1
އަހަރީ ރިޕޯޓް، އަދި މާީލ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލްގެ ޮއޑިޓްރިޕޯޓް  1.1.1.3.2

 ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކުރުން.
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދާއިރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި އެކު މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅޭގޮތުްނ  1.1.1.3.3

 ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން
ޝްވަާރ ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި އެކު މަ 1.1.1.3.4

 ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން 
 

 ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޙިޔާލާއި މަޝްވަރާހޯދުން 1.1.1.4
 ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް:

ނެ ލަާފ ބޭނުންާވ ދާއިރާތައް ދެނެގަ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ކައުްނސިލަށް ލަފާ 1.1.1.4.1
ފަންނީ ޤާބިލް އަދި އެކަމަށް  ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި،
 ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދައި ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުން

ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާހޯދުމަށް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާަލއިގެން ފޯރަމްތަްއ  1.1.1.4.2
 ބޭއްވުން

 އޮންލައިންކޯށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދޭނެ މެކޭނުަޒމެއް ޤާއިމްކުުރން 1.1.1.4.3
 އިސް" ޕްރޮގްރާމް ިހންގުން "ޕީޕަލްސް ވޮ 1.1.1.4.4
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ތަފާސްހިސާބުއެއްކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން  1.2

 މަޤުޞަދު 

އައްުޑ ސިީޓގެ ިއންސާނީ، ުޤދުރަތީ އަިދ ޢުމްާރީނ ތަަރއްީޤއަށާިއ ަޤއުީމ ތަަރއްީޤގެ ކަްނކަްނ  1.2.1

ރޭވުުމގަިއ ޭބނުްނާވނެ ުމިހއްުމ މަޢުލޫމާތުަތްއ ރަްއކާުކރުމާއި އަިދ ޭބނުްނާވ ފަރާތްަތކަްށ 
 ފަސޭހަކަާމއުކ ލިބޭެނ ނިޒާެމއް ާޤއިްމުވން.

 ސިޔާސަތު 
 މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުްނ ގެންގުޅޭެނ ސިޔާަސތުތަކަކީ:

 
 އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ތަފާސް ހިސާބުތައް އެއްކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން  1.2.1.1

 ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް:
 ބަލަހައްޓާނެ ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކޮށް ފަންނީ ޤާބިލް ުމވައްޒަފުން ހޯދުންތަފާސް ހިސާބު  1.2.1.1.1
 ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ަޒމާނީ ަވސީލަތްތައް ޤާއިްމކުރުން 1.2.1.1.2
މަޢުލޫމާތުތައް ބަާލ އެމަޢުލޫމާުތ ެނގުމަށް އުސޫލުތަްއ ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ނަގަންޖެޭހ  1.2.1.1.3

 ހަމަޖެއްސުން 
މުިނސިޕަލް ދާއިރާފަދަ އެކިއެކި މުވައްސަާސތަކުން ނަގަންޖެޭހ ތަޢުލީމީ ސިއްޙީ އަދި  1.2.1.1.4

 މަޢުލޫމާތުތައް ޑިޕާޓްމަންޓްތައް މެދުވެރިކޮށް ނެގުން 
 ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން ނެގޭ މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކޮށް ބަލަހައްޓާ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުން 1.2.1.1.5
 އައްޑޫސިޓީގެ ޖިއޮގްރަފިކް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުން  1.2.1.1.6
ސިޓީގެ ޖިއޮގްރަފިކް އިންފޮމޭޝަން ސިސްަޓމް އަޕްޑޭޓްޮކށް ބެލެހެއްޓުމަށް  1.2.1.1.7

 މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ޚިދުމަތްދިނުން  1.3

 މަޤުޞަދު 

އައްޑޫިސޓީަގއި އުޅޭ ހުިރހާ ެއންެމްނނަށް އައްޫޑަގިއ ތިބެެގން ފަޭސހަކަާމއެކު ފެްނވަުރ  1.3.1

 ލިުބން ރަނގަުޅ ޚިުދމަތްަތއް 
 

 ސިޔާސަތު 
 މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުްނ ގެންގުޅޭެނ ސިޔާަސތުތަކަކީ:

އައްޑޫގެ އަވަށްތަކުގައި ޑިޕާޓްމަންޓްތައް ޤާއިމްކޮްށ އެތަންތަނުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަުރ  1.3.1.1
 ރަގަޅު ކުރުން 

 ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް:
 ަމސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ވޯކްޝޮޕްތައް ބޭއްވުން މުވައްޒަފުން 1.3.1.1.1
 މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭގޮތުން ހިންޭގ ކޯސްތަކުގައި މުވަްއޒަފުން ބައިވެރިކުރުން 1.3.1.1.2
 ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކުރުމަށް ނެޓްވޯކަކުން ގުޅާލުން  1.3.1.1.3
ނުއަލް، ސަރވިސް ޗާޓަރ( ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ފޮތެއް )ސަރވިސް މެ 1.3.1.1.4

 ތައްޔަރުކޮށް ގޭބިސީތަކަށް ބަހާ ކައުންސިލްގެ ވެބަސައިޓްގައި ޝާއިއުކުރުން
ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތުެގ އެސް.އޯ.ޕީ ތައްޔާރުކޮށް  1.3.1.1.5

 ވެބްސައިޓްގައި ޢާންމުކުރުން
 

ދުމަތްތައް އައްޑޫކައުންސިލް އިދާރާއިްނ ސަރުކާރުގެ އެކި އެކި މުވައްސަސާތަކުން ދެމުން ގެންދާ ޚި 1.3.1.2
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 :ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް 
 މުވައްސަސާތަކުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކައުންިސލް އިދާރާގައި ޔުނިޓްތައް ޤާއިމްކުރުން 1.3.1.2.1
މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިާބ ހޯދުމަށް ކައުންިސލް އިދާރާގެ މުަވއްޒަފުން އެކިއެިކ  1.3.1.2.2

 މުއައްސަސާތަކަށް ފޮނުވުން 
އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން ޢާންމުކޮށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފަސޭހައިން ލިބޭެނ  1.3.1.2.3

 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުްނނަކީ ފެންވަރު ރަނގަުޅ ޤާބިލް ބައެްއ  1.3.1.3
 .ކަމުގައި ހެދުން

 ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް:
 ޤާނޫނަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުުރމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިްނގުންލާމަރުކަޒީ  1.3.1.3.1
ހިއުމަށް ރިސޯްސ ެމނޭްޖމަންޓް އެންްޑ ޑިވެލޮްޕމަންޓް ޮކމިޓީ ެމދުވެރިކޮށް ތަމްރީްނ  1.3.1.3.2

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 
 މަސައްކަތުގެ ރޫޙު އިތުރުކުރުމަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  1.3.1.3.3
ތަފާތު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މުވައްޒަފުްނ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އިން ހިންގާ  1.3.1.3.4

 ބައިވެރިކުރުން
ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިްނސްޓިޓިއުޓުން ބާއްވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގަިއ  1.3.1.3.5

 ކައުންސިލް އިދާރަގެ މުވައްޒަފުްނ ބައިވެރިކުރުން
ކައުންސިލް އިދާރާއިން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އެސް.އޯ.ޕީއާއި ސަރވިސް މެނުއަްލ  1.3.1.3.6

 އްޔާރުކުރުން ތަ
 ކައުންސިލްގެ މުވަްއޒަފުން ކައުންސިލްެގ ޕްލޭންތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުން 1.3.1.3.7
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ    2
 

 މަސްވެރިކަން  2.1

 މަޤުޞަދު 

 އައްޑު ސިޓީ އަކީ މަސްވެރިކަމުެގ ރޮގުން އެްނމެ ކުރިއަރާފައިވާ ސިޓީއަކަށް ހެދުން  2.1.1

 ސިޔާސަތު 

 މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުްނ ގެންގުޅޭެނ ސިޔާަސތުތަކަކީ:މި 

 މަސްވެރިންގެ ެއސޯސިއޭޝަނެއް އައްޑޫގައި ޤާއިމްކުރުން  2.1.1.1
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

 އައްޑޫގެ މަސްވެރިްނނާއި ބައްދަލުކޮށް އެންމެންގެ ރަޢުޔު ހޯދުން  2.1.1.1.1
 ދެނެގަތުން މަސްވެރިންގެ ދަތިތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި، އެކަންކަން  2.1.1.1.2
އެސޯސިއޭޝަންއަށް ކޮންެމ އަހަރަކު ކައުްނސިލްެގ ބަޖެޓުްނ ވަކި މިންވަރެްއ  2.1.1.1.3

 ހަމަޖައްސައިދިނުން 
އަލަށް މަސްވެރިކަްނ ފަށާ ފަރާތްތަކާއި މިހާރުވެްސ ަމސްވެރިކަްނ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް  2.1.1.1.4

 މަސްވެރިކަމާއިބެހޭ ެއސޯސިއޭޝަންގައި ރަިޖސްޓްރީ ކުރުން 
 

 ފާތު މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށްގެންދިއުން މަސްވެރިކަމާއިބެހޭ ތަ 2.1.1.2
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

 މަހުގެ ތިޔާގިކަންއިތުރުކުރުމަށް ކަމާއިބެހޭ މާހިރުންގެ އެހީއާއިއެކު ދިރާސާތައް ކުރުން 2.1.1.2.1
މަސްއިތުރުކުރުމަށް ކައުންސިލުްނ ފާރޓިލައިޒާސްތައް ހޯދައި، ެއފަދަ މަޝްރޫޢުތައް  2.1.1.2.2

 ކުރިއަށް ގެންދިއުން
ގުޅިގެްނ މިވަގުުތ އައްޑުސިޓީގައި ބޭނުންކުެރވޭ ވަސީލަތްތަްއ މަސްވެރިކަމާިއ  2.1.1.2.3

 ތަރައްޤީކުރުން 
އައްޑޫސިޓީއިން އެކްސްޕޯރްޓ މާރކެޓްތަކަށް މަހުެގ ބާވަތްތަކަށް އެކްސްޕޯރްޓ  2.1.1.2.4

 ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަަމޖެއްސުން 
 ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރިކަން ޕްޮރމޯޓްކުރުން 2.1.1.2.5
 އައިސް ޕްލާންޓް ހިންގުން  2.1.1.2.6
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މަޤުޞަދު 

 އައްޑޫ ސިޓީގެ އާމްދަނީެގ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ މަސްވެރިކަުމން ިލބޭ އާމްދަނީ އަކަށް ހެދުން 2.1.2
 

 ސިޔާސަތު 

 މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުްނ ގެންގުޅޭެނ ސިޔާަސތުތަކަކީ:

 އެކުއަރ ކަލްޗަރ ތަޢާރަފުކުރުން] 2.1.2.1
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

 ބާވަތްތައް ލިބޭނެ އިންތިާޒމް ަހމަޖެއްސުން މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހައިްނ އެމުގެ  2.1.2.1.1
 

 އައްޑޫއާއި އައްޑޫސިޓީ ކައިރީގައިވާ ިރސޯޓްތަކަށް މަހުގެ ބާވަތްތައް ވިއްކުން 2.1.2.2
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

ސެޝިމީ އެްނޑް ސޫޝީ، ލޮއިްނސް، ފިޝް ފިންގާރސް ފަދަ މަހުެގ ބާވަތްތަްއ  2.1.2.2.1
 މަސްވެިރންނާއި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން ތައްޔާރުކުރުމަށް ބާރުއަޅައި އެކަމާ ގުޅިގެްނ 

 އައްޑޫއާއި އައްޑޫކައިރީގައިވާ ރިސޯޓްތަކަށް މަހުގެ ބާވަތްތައް ވިއްުކން. 2.1.2.2.2
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ފަތުރުވެރިކަން  2.2

 މަޤުޞަދު 

 ދުނިޔެއާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އަްއޑޫއަށް މެުހމާނުން ެގަނއުން 2.2.1
 

 ސިޔާސަތު 

 ކައުންސިލުްނ ގެންގުޅޭެނ ސިޔާަސތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް 

 އައްޑޫގެ ރައްޔިތުން ފަތުރުވެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުން 2.2.1.1
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

އައްޑޫސިޓީގައި ތަފާތު ބަސްބަހުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް  2.2.1.1.1
 ގެންދިއުން

ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއިއެކު އެަކމުގެ ުމހިއްމުކަްނ ސާފްތާހިރުކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  2.2.1.1.2
 އަންގަވައި ދިނުން

އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ކުރިއަރާފައިވާ ބޭފުޅުންނާއި އެއްކޮށް ފޯކަސް ގްރޫޕް  2.2.1.1.3
 ޑިސްކަޝަން ކުރިއަށް ގެންދެވުން

އައްޑޫގައިތިބި ޓްރެވެލް އޭޖެންސީތަކާއި ޓުއާގައިޑުންނަްށ ފަތުރުވެރިކަމާއިބެހޭ  2.2.1.1.4
 ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން އެކިއެކި 

 
 ބައިނަލްޢަޤްވާމީ ފެންވަރުގައްޔާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ވިޔަފާރީގެ ބައްދަލުވުންތައް އިތުރުކުރުން  2.2.1.2

 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:
މޯލްޑިވްސް ޓޫރިަޒމް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑާއި މަޓާޓޯ) މޯލްޑިވްސް ެއސޯސިއޭޝަން އޮފް  2.2.1.2.1

ންޑް ޓުއަރ އޮޕަރޭޓާރސް( އާއި ގުޅިގެން ހިންޭގ ޓްރެވެލް އޭޖެންޓްސް އެ
 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެއާރތަކުގައި ބައިވެރިވެ އައްޑޫ މާރކެޓްކުރުން

އައްޑޫގައި ފަތުރުވެރިންގެ ފޯރަމެއް އިފްތިތާޙްކޮށް ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާ  2.2.1.2.2
ވަާރ އިންވެސްޓަރުންނަށް ޙާއްސަ ދައުވަތު ދިނުްނ ނުވަތަ އެފަރާތްތަކާއެކު މަޝް

 ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން 
 ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމާއިބެހޭ ވޯކްޝޮޕްތައް އީސީސީގައި ބޭއްވުން 2.2.1.2.3
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗާރއާއި ދަތުރުފަތުރާއި ގުޅުންހުރި ޙިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ތަރައްޤީކުރުން 2.2.1.3
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

އެތަނުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބޮޑެތި އެއާރލައިންތަކުން  އެއާރޕޯރޓް ތަރައްޤީކޮށް 2.2.1.3.1
 ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ޙިދުމަތްތައް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެްއސުން 

 ގަމުގައި ސީޕްލޭްނ ބޭސްއެއް ޤާއިމްކުރުން  2.2.1.3.2
ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯރޓްގައި އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް  2.2.1.3.3

 ތަރައްޤީކުރުން ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ ޖެޓީއެއް 
 އޭސީ ކޮށްފައިވާ އާއްމު ދަތުރުފަތުރުކުރާ ބަސްތަކުގެ ޙިދުމަތް ދިނުން 2.2.1.3.4
 ހުޅުމީދޫ އަދި މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުން  2.2.1.3.5

 
 ޓޫރިޒަމްއާއި ގުޅުންހުިރ ވިޔަފާރިތައް ފުޅާކުރުން 2.2.1.4

 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:
 މިނަލްގައި ޤާއިމްކުރުންފަތުރުވެރިންނަށް ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ ޝޮޕިންގއޭރިއާއެއް ޓާރ 2.2.1.4.1
ކާރާއި ބައިސްކަލް އަިދ ސައިކަްލ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއެކު ސަބްެމރިން ޙިދުމަތްތައް  2.2.1.4.2

 ތަޢާރަފްކުރުން 
ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ކުިދ ވިޔަފާރިތައް ހިންގާ އެަކމަށް ަޝޢުޤުވެރިކަން ހުރި  2.2.1.4.3

 ފަރާތްތަކަށް އަތްފޯރާފަށުގައި ކުއްޔަށް ބިން ދޫކުރުން 
 ޓާރމިނަލްގައި ފައިސާ އެކްސްޗޭްނޖް ކުރެވޭނެ ިއންތިޒާމް ހަަމޖެއްސުން 2.2.1.4.4

 
\ 

 

 މަޤުޞަދު 

 ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރުން 2.2.2
 

 ސިޔާސަތު 

 މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުްނ ގެންގުޅޭެނ ސިޔާަސތުތަކަކީ:

 ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރ މާރކެޓްކުރުން  2.2.2.1
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

ޤައުމީ ފެންވަރުގައިއާއި ބައިނަލްއަޤްވާީމ ފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ ބޮޑެިތ ބައްދަލުވުންތައް  2.2.2.1.1
 އީސީސީގައި ބޭއްވުން 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އީސީސީ ހޮޓެލެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރުން  2.2.2.1.2
 ސޯޝިއަލް ނެޓްވޯކް މެދުވެރިކޮށް އީސީސީ އިޝްތިޙާރުކުރުން 2.2.2.1.3

 
 ރިކަތައް ދަމަހައްޓާ ިހމާޔަތް ކުރުންޤުދުރަތީ، ޘަޤާފީ އަދި ޒަމާންވީ ތަ 2.2.2.2

 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:
 އައްޑޫސިޓީ މާރކެޓް ކުރުމުެގ ގޮތުން ފޮތެއް ތައްޔާރުކުރުން 2.2.2.2.1
އައްޑޫސިޓީގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޙާއްސަތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު އެގޭނެހެން އެތަންތަނުގައި  2.2.2.2.2

 ލިޔުންތައް އާއްމުންނަށް ފެންނާނެހެްނ ބެހެއްޓުން
 ހަނގުރާމާއިބެހޭ މިޔުޒިޔަމްއެްއ އައްޑޫގައި ޤާއިްމ ކުުރންދެވަނަ ބޮޑު  2.2.2.2.3
 ސުވާދިވް މިއުޒިައމްއެއް ޤާއިމްކުރުން  2.2.2.2.4
އައްޑޫގައި ތިބި ޢާސާރީ ތަންތަން އައްޑޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް  2.2.2.2.5

 ޙާއްސަކޮށް ފެންނާނެހެން ތަރައްޤީކުރުން
އައްޑޫގައިތިބި ދުވަސްވީ ޢިމާރާތްތަކުގައި އައްޑޫގެ ތާރީޙް ދައްކުވައިދޭ ގެލަރީތައް  2.2.2.2.6

 ތަރައްޤީކުރުން 
 އައްޑޫގެ ސަގާފަތް ދައްކުވައިދޭ ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުން  2.2.2.2.7
 އައްޑޫގައ ތިބި ކުޅިތައް ސައިޓްސީންގް އޭރިޔާތަކެއްގެ ގޮތުގައި ަތރައްޤީކުރުން  2.2.2.2.8

 

 ގެނައުންށްޓުއަރިޒަމާއި އައްސޭރި ޓޫރިަޒމް ުވޖޫދަ -އިކޯ 2.2.2.3
 ފީޒުކުރާނެގޮތް:ތަން 

އިކޯ ޓޫރިޒަމްއާއި އައްސޭރި ޓޫރިަޒމްއާއި ބެހޭގޮތުން އައްޫޑސިޓީގެ ރައްޔިތުން  2.2.2.3.1
 ހޭލުންތެރިކުރުން

ޓުއަރިޒަމްއަށް އިންވެސްޓްކުރަން ޝަޢުގުވެރިކަން ހުރިފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު -އިކޯ 2.2.2.3.2
 ހުޅުވައި އެފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން 

 އަރިޒްމްއާއި ބެހޭ ފޯރަމްތައް ބޭއްވުންޓު-އިކޯ 2.2.2.3.3
 

 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ސަރަހައްދުތައް ތަރައްޤީކުރުން  2.2.2.4
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

 އައްޑޫސިޓީގައި ގޯލްފް ކޯރސްއެއް ޤާޢިމްކުރުން  2.2.2.4.1
 އިންޑޯރ ސްޕޯރޓްސް އޭރިޔާއެއް އައްޫޑސިޓީގައި ޤާޢިމްކުރުން 2.2.2.4.2
ޤާއިމްވެފައިހުިރ ސްޓޭޑިއަްމ ަޒމާނީފެންވަރުެގ އައްޑޫސިޓީގައި ިމހާރު  2.2.2.4.3

 ސްޓޭޑިއަމްއަކަށް އަޕްގްރޭޑްކުރުން 



 2016 - 2012އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

                                                                                          24 of 158 

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އައްޑޫގައި ފަތުރުވެރިންނަށާއި އާއްުމ ރައްޔިތުންނަށް ޙާއްސަ ޕިކްިނކް އައިލެންޑްތަްއ  2.2.2.4.4
 ޤާއިމްކުރުން

އައްޑޫގައި ފަތުރުވެރިންނަށާއި ޢާންުމ ރައްޔިތުންނަށް ޙާއްަސކުރެވިފައިވާ ތީމް  2.2.2.4.5
 ޕާރކެއް ޤާއިމްކުރުން

 

 މަޤުޞަދު 

 ފަތުރުވެރިކަމުން ލިބޭ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާތައް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން  2.2.3

 ސިޔާސަތު 

 މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުްނ ގެންގުޅޭެނ ސިޔާަސތުތަކަކީ:

 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކުރެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުން  2.2.3.1
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

އިންވެސްޓަރުންނަށް ހެޔޮއަގުގައި ހޮޓެްލ އަދި ގެސްޓްހައުްސ ހިންގުމަށްޓަކަިއ  2.2.3.1.1
 ބިންތައް ދޫކުރުން 

ތައުލީމީ ދާއިރާއާއި ގުޅިގެން ހިންގޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިާރއާއި ގުޅޭ ޔޫތް  2.2.3.1.2
 އެމްޕަވާރމެންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

 
 ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރިތައް އައްޑޫއަށް ތަޢާރަފު ކޮށްދިނުން ފަތުރުވެރިންނަށް  2.2.3.2

 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:
އައްޑޫގައި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުފައްދައި، އޭެގތެރެއިން އެފަދަ  2.2.3.2.1

ވިޔަފާރިތަކަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލްގެ އެހީގައި އިންވެސްޓަރުން 
 ހޯދައިދިނުން 

 އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި އެން.ޖީ.އޯސްތަކާއިއެކު ޕާޓްނާޝިޕްތަށް ހެދުން 2.2.3.2.2
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ވިޔަފާރި  2.3

 މަޤުޞަދު 

 އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުން 2.3.1

 ސިޔާސަތު 

 މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުްނ ގެންގުޅޭެނ ސިޔާަސތުތަކަކީ:

 މަގުދެއްކުންވިޔަފާރިތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށް  2.3.1.1
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

 ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 2.3.1.1.1
 ހިތަދޫ ސަރަހައްދީ ބަނދަރުން ލިބޭ ހިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން  2.3.1.1.2
 ހިތަދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ގުދަން ކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން  2.3.1.1.3
ހާއްސަކޮށްގެްނ މައިކްޯރ ކްރެޑިޓް ސްކީްމ އައްޑޫގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް  2.3.1.1.4

 ތަޢާރަފުކުރުން 
 

 ވިޔަފާރިކުރާނެ ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅައި އެތަންތަން ޕްރޮމޯޓް ުކރުން 2.3.1.2
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

 ރީޕެކްކޮށް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރުމުގެ ޙިދުމަތްތައް ޤާއިމްކޮށް ތަރައްޤީކުރުން 2.3.1.2.1
 މެޝިންތައް ބެހެއްޓުން  މުހިއްމު ސަރަހައްދުތަކުގައި އޭ.ޓީ.އެމް 2.3.1.2.2
 އިންޝުރެންސް ޚިދުމަތްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުން 2.3.1.2.3
 ވިޔަފާރިކުރުމުގައި ޕީ.އޯ މެޝިންތައް ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުއެޅުން 2.3.1.2.4
ވިޔަފާރި ކުރިއަރާނެ ސަރަހައްދުތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލައި ދިރާސާކުރުމަށްފަހު  2.3.1.2.5

 ނެގޮތް ހަމަޖެްއސުން އެސަރަހައްދުތަކުން ފަސޭހައިން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ބިން ލިބޭ
 

 ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ދެމެހެއްޓުން  2.3.1.3
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޝައުގުެވރިވާ ފާރާތްތަކާއި  2.3.1.3.1
 މަޝްވަރާކުރުން.
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ތަޢާރަޕްކޮށް އެޙިދުމަތް  އިންޓަރނެޓް އަދި މޯބައިްލ ފޯން ބޭންކިންގ ެގ ޙިދުމަތްތައް 2.3.1.3.2
 ޕްރޮމޯޓްކުރުން

 އައްޑޫ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުފެއްދުން 2.3.1.3.3
 ވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓާއި ޓްރޭޑް ޕްރޮމޯޝަންެގ ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުުރންޑި 2.3.1.3.4
 ޕްލޭނިންގ މިިނސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުިރ ސާރވޭތައް ކުރުން 2.3.1.3.5
 ވިޔަފާރިތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ޤާއިމްކުރުންޖަމްޢިއްޔާތަކާއި  2.3.1.3.6
 ލޭންޑް ޔޫްޒ ޕްލޭންގައި ވިޔަފާރި ޒޯންތައް ަކނޑައެުޅން  2.3.1.3.7
 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ލޯން ސްކީމެއް ތަޢާރަފުކުރުން 2.3.1.3.8
 އާ ކޮމާޝަލް ބޭންކެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުން  2.3.1.3.9

ފާރިވެރިންނާއި ސަރުކާުރ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ހާލަތު ދެނެގަނެ ައމިއްަލ ވިޔަ 2.3.1.3.10
 ހިއްސާވާގޮތަށް ކުންފުނިތައް އުފެއްދުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ މައި ވިޔަފާރި މަރުަކޒަކަށް އައްޑޫ ސިޓީ ެހދުން 2.3.2
 

 ސިޔާސަތު 

 މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުްނ ގެންގުޅޭެނ ސިޔާަސތުތަކަކީ:

 ޤައުމުތަކާއި އައްޑޫސިޓީ ުގޅާލުން މާލެއާއި ރާއްޖެއިްނ ބޭރު  2.3.2.1
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

 އައްޑޫގެ ތަސައްވަރު ރަނގަޅުކުުރމުގެ ކެމްޕޭނެްއ ކުރިއަށް ގެންދިއުން 2.3.2.1.1
 ޝޮޕިންގ ކޮމްޕްލެކްސްތަކާއި އޮފީސް ކޮމްޕްލެކްސްތައް ިއމާރާތްކުރުން 2.3.2.1.2
 އައްޑޫގެ ތަސައްވަރު ރަނގަޅުކުުރމުގެ ކެމްޕޭނެްއ ކުރިއަށް ގެންދިއުން 2.3.2.1.3
އައްޑޫގެ ވިޔަފާރީގެ ނަމުގައި ވެބްސައިޓެއް ތައްޔާރުކޮށް އެވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް  2.3.2.1.4

 އެކިފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތު ހިއްާސ ކުރުން 
 ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އޮންލައިންކޮށް ފީދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަަމޖެއްުސން 2.3.2.1.5
ެގ ނަމުގައި ބޭންކެްއ އައްޑޫ ސިޓީއަްށ ޚާއްސަކުރެވިގެނެ "ބޭންްކ އޮފް އައްޫޑ" 2.3.2.1.6

 ހުޅުވުން 
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 އާއިންވެސްޓަރުން އިންވެސްޓްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިކުރުވުން 2.3.2.2
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

 އަހަރީ އައްޑޫ ބިޒްަނސް ފޯރަމް ބާއްވުން  2.3.2.2.1
 އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްޮރމޯޝަން ސްޓްރެޓެޖީ އެކުލަވާލުން  2.3.2.2.2
 ތައްޔާރުކޮށް އާއްމުކުރުންއައްޑޫގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ އެނުއަލް ރިޕޯރޓް  2.3.2.2.3
 ބިޒްނަސް ސެކްޓަރ ޕްރޮފައިލް ތަރައްޤީކުރުން 2.3.2.2.4
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ނޑުވެރިކަން  2.4  ދަ

 މަޤުޞަދު 

 މިލިއަްނ ރުފިޔާގެ ތާޒާ ކާނާ އުފެއްދުން  365ކޮންމެ އަހަރަކު  2.4.1
 

 ސިޔާސަތު 

 މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުްނ ގެންގުޅޭެނ ސިޔާަސތުތަކަކީ:

 އައްޑޫސިޓީގެ ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރި ބައިތަކަށް)ސެގްމެންޓްސް( ޙާއްސަ އަހައްމިއްޔަތުކަމެްއ ދިނުން 2.4.1.1
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

ދަނޑުވެރިކަމުްނ އުފެއްދޭ ކާބޯތަކެތި ވިއްކޭނެ މާރކެޓްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަިއ  2.4.1.1.1
 އުފެއްދުންއެމާރކެޓްތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ދަނޑުގޮވާންތައް 

ލިބޭެނ  ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާެނ ުމޑުވަތްތައް ފަސޭހައިން އައްޫޑސިޓީއިން 2.4.1.1.2
އެފަދަ މާރކެޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯުރކޮށްދީ، އުފެއްދޭ ްއސައި އިންތިޒާމް ަހމަޖަ

 ބާވަތްތައް ފަސޭހައިން ވިއްކޭނެ އިންތިޒާމް ަހމަޖަްއސައި ރޭވުން 
ައސްދޫނި ފަދަ ބާވަތްތައް( އަދި ބިސްލިޭބ އެއްގަމުމަްސ )ގެރި، ބަކަރި،ގެރި،  2.4.1.1.3

 ދޫނިސޫފާސޫފި ފަސޭހައިން އައްޑޫސިޓީއިން ލިބޭނެ ިއންތިޒާްމ ހަަމޖެއްސުން 
 ދަނޑުވެރިންނަށް އުނގަންނައިދިނުން  2.4.1.1.4
 ދަނޑުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް އެހީވެދޭ ެސންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުން  2.4.1.1.5
ގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަްއ ގަސްގަހާގެހި ހެއްދުމާިއ ބިންގަނުޑ ތައްޔާރުކުރާނެގޮތު 2.4.1.1.6

 ހިންގައި ދަނޑުވެރިންނަށް ތަމްރީްނ ދިނުން 
ކާބޯތަކެތި ބަންދުކުރުމާއި ރައްކާތެރިކޮށް ބަހައްޓާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަްއ  2.4.1.1.7

 ހިންގުން
ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދަނޑުބިންތަކަށް ފެންލިބޭނެ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން  2.4.1.1.8

 ތަމްރީން ދިނުން
ނޑުގޮވާންކުާރ ރަށްތަކަށް  އަިދ ބަޢިނަލްޢަޤްވާމީ  2.4.1.1.9 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަޝްޙޫރު ދަ

 ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޤައުމުތަކަށް ސްޓަޑީ ޓުއަރތައް ހަމަޖެްއސުން
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 ދަނޑުވެރިކަން އިތުރުކޮށް ކޮމާޝަލައިޒްކުރުން  2.4.1.2
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

 ދަނޑުވެރިންގެ ރަިޖސްޓްރީއެއް ހެދުން 2.4.1.2.1
 ދަނޑުވެރިކަމާއިބެހޭ ޤާނުނު ތަންފީޒުކުރުން  2.4.1.2.2
 ކާބޯތަކެތީގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ލެބޯޓްރީއެއް ޤާއިމްކުރުން  2.4.1.2.3

 

ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަކަށް ހަަމޖެއްސޭނެ އިންތިޒާމް ރާވައި ފަސޭހައިްނ ހިއްާސ  2.4.1.3
 ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްުސން 

 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:
ލްޗަރ ފިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަނެއް ޤާއިމްކޮްއ އެކޯޕަރޭޝަންގެ ހިއްސާތަްއ އެގްރިކަ 2.4.1.3.1

 ވިއްކުން
 ދަނޑުވެރިންނަށް ސަބްސިީޑ ދިނުން  2.4.1.3.2
ނޑުވެރިންނަށް ަފސޭހައިން ލޯންެގ  2.4.1.3.3 ރާއްޖޭގެ ބޭންކްތަކުގެ އެހީގައި އަްއޑޫސިޓީގެ ދަ

 ޙިދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ަހމަޖެްއސުން 
 ތި ވިއްކޭެނ ފިހާރައެއް ޤާއިމްކުރުންދަނޑުވެރިކަމާއި ގުުޅން ހުރި ތަކެ 2.4.1.3.4

 

 އާ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށް މަގުފަހިކުރުން  2.4.1.4
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭ މުހިއްުމ މެޝިނަރީސްތަްއ އައްޑޫސިޓީެގ  2.4.1.4.1
 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

ނުންކުރާނެގޮތް ދަސްކޮށްދީ ކަމުގެ މާހިރުން ގެެނސްގެން އެފަދަ މެޝިންތައް ބޭ 2.4.1.4.2
 ހެޔޮއަގެއްގައި ލިބޭނެ އިންތިޒާްމ ހަަމޖެއްސުން 

ބޮޑެތި މެޝިންތައް އައްޑޫސިޓީ ކަުއންސިލް ިއން ގެެނސްގެން ދަނޑުވެރިންނަށް،  2.4.1.4.3
 މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

 

 ފޯރުކޮށްދިނުން ދަނޑުވެރިކަމަށް އޮންނަ ޑިމާްނޑް ފުރިހަމަކުުރމަށްޓަކައި ބިން  2.4.1.5
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

 އައްޑޫގެ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމަށް ޙާއްސަ ބަދިގެއެއް އެޅުން 2.4.1.5.1
 ލޭންޑް ޔޫްޒ ޕްލޭންގައި ދަނޑުވެރިކަްނ ކުރުމަށް ބިްނ ކަނޑަެއޅުން  2.4.1.5.2
ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިންދޫކުރާނެ ގޮތްތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާިއއެކު ބިންދޫކުރެވޭ  2.4.1.5.3

 މިންވަރު ބެލުން 
 ދަނޑުވެރިންނަށް ފަސޭހައިން ފެންލިބޭނެ ިނޒާމެްއ ޤާއިމްކުރުން  2.4.1.5.4
 ދަނޑުބިންތަކަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުން  2.4.1.5.5
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 ދަނޑުވެރިކަމުން އުފެއްދޭ ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް އިޝްތިޙާރުކުރުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން އިތުރުކުރުން  2.4.1.6

 :ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް 

އައްޑޫގަިއ އުފައްދާ ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒެއް ބާއްވައި ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު  2.4.1.6.1
 އައްޑޫގެ ދަނޑުވެރިކަން ޕްޮރމޯޓްކުރުން

 އައްޑޫ އިންވެސްޓަރ ފެއަރގައި ދަނޑުވެރިްނ ބައިވެރި ކުރުން  2.4.1.6.2
ނޑުވެރިކަމުްނ އުފެއްދޭ ތަކެތި ވިއްކާނެ މާރުކޭްޓ  2.4.1.6.3 އައްޑޫސިޓީގެ އަވަތްތަކުގައި ދަ

 ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން ހަދައި އެފަދަ ވިޔަފާރިތަކަށް 
 ދަނޑުގޮވާންތައް މާކެޓްކޮށް ޕްރޮމޯޓްކުރާނެ ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކުރުން  2.4.1.6.4
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީ  3

 

 ތަޢުލީމް  3.1

 

 މަޤްޞަދު 

 ފެންވަރެއްގަިއ ފޯރުކޮށްދިނުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް އެކަށީގެންވާ  3.1.1
 

 ސިޔާސަތު 

 މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ގެންގުޅޭެނ ސިޔާސަތުތަކަކީ:

ޕްރީސްކޫލުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމާއި ޕްރީސްކޫލްތަކަށް ފެންވަރު ރަނގަުޅ  3.1.1.1
 ޤާބިލް   ޓީޗަރުން ހޯދުން

 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:
ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް ބިމާއި ޢިމާރާތުގެ ތަނަވަސްކަްނ ސްކޫލްތަކުގެ  3.1.1.1.1

 އިތުރުކޮށްދިނުން 
 ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  3.1.1.1.2

 
އައްޑޫ ސިޓީގެ ޕްރީސްކޫލްތަކަކީ ކުދިންނާއި ރަށްޓެހި ޒަމާނީ ވެށްޓެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ތަންތަނަށް  3.1.1.2

  ހެދުން
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

ޕްރީސްކޫލްތަކުގައި ކުޑަކުދިން ޝައުޤުވެރިވާ ފަދަ ޒަމާނީ މާްއދީ ވަޞީލަތްތައް  3.1.1.2.1
 އިތުރުކުރުން

 ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ ޢިމާރާތްތައް ކުޑަކުދިން ޝައުޤުވެރިވާ ގޮތަށް ފަރުމާކުރުން 3.1.1.2.2
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ކުރުމާއި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަުރ އައްޑޫ ސިޓީގެ ޕްރީސްކޫލްތަކުގައި ޤަވާޢިދުން ހެލްތް ސްކްރީނިްނ  3.1.1.3
 ވަޒަންކުރުން 

 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:
އައްޑޫ ސިޓީގެ ޕްރީސްކޫލްތަކުގައި ހިންާގ ހެލްތް ސްކްރީިނންގް ޕްރޮގްރާްމ  3.1.1.3.1

 މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން
ޕްރީސްކޫލް ކުދިންގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރާނެ މިންަގނޑުތަކެއް ޤާިއމްކުރުމާއި، އެކަްނ  3.1.1.3.2

 ބެލެހެއްޓުން މޮނިޓަރކޮށް
 
 

 މަޤްޞަދު 

 އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޮޑެތި މީހުންގެ ފަންީނ އަދި ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ަމތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން  3.1.2
 

 ސިޔާސަތު 

 މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ގެންގުޅޭެނ ސިޔާސަތުތަކަކީ:

 މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުން  ބޮޑެތި މީހުންނަށް ތަޢުލީމީ އަދި ފަންީނ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދޭނެ 3.1.2.1
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

ބޮޑެތި މީހުންެގ ތަޢުލީމީ އަދި ފަންީނ ހުނަރުތައް ދަސްޮކށްދޭނެ މަރުކަުޒ  3.1.2.1.1
 ޤާއިމްކުރުމަށް ޕްލޭން އެކަށައެޅުން 

ބޮޑެތި މީހުންނަށް ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދޭނެ މަރުކަޒު  3.1.2.1.2
 ޤާއިމްކުރުމަށް ފަންޑު ހޯދުން 

ބޮޑެތި މީހުންނަްށ ތަޢުލީމީ އަިދ ފަންނީ ުހނަރުތައް ދަސްކޮށްދޭނެ މަރުކަުޒ ބިނާކޮށް  3.1.2.1.3
 އެތަނަށް އިންސާނީ އަދި މާއްދީ ވަޞީލަތްތައް ހޯދުން

 

 ބޮޑެތި މީހުންނަށް ތަޢުލީމީ އަދި ފަންީނ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދޭނެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން  3.1.2.2
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

ފަންނީ ހުނަރު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ޓްރެއިނަރުން ރާއްޖެއިންނާިއ  ތަޢުލީމީ އަދި 3.1.2.2.1
 ރާއްޖޭން ބޭރުން ހޯދުން 

 ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީީމ މަރުކަުޒ ހިންގާނެ ޤާބިލް މުވައްޒަފުން ޯހދާ ތަމްރީންކުރުން 3.1.2.2.2
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ބޮޑެތި މީހުންެގ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގަިއ މަސައްކަތްކުރާެނ މުވަްއޒަފުން ހޯދުމުގަިއ  3.1.2.2.3
 މިއްޔާ ޖަމާޢާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުންޖަ

 ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަްށ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެހީތެރިކަްނ ހޯދުން 3.1.2.2.4
 ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމާިއމެދު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮްގރާމް ހިންގުން  3.1.2.2.5
ފަންނީ ފެންވަރު ، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާއިއެކު މަޝްވަރާކޮށް 3.1.2.2.6

މަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަްއ ފުރިހަމަކުާރ ފަރާތްތަކަށް ކުރިއަށް ދެވޭނެ ފުރުޞަތު 
  ފަހިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ޞިއްޙަތު  3.2

 

 މަޤްޞަދު 

(ގެ ދަށުން 07/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގުމގެ ޤާނޫން )ނަންބަރ:  3.2.1
ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ އާިއ ސިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާިއ ގުޅޭ ައާސސީ ޚިދުމަތްތައް އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 
 

 ސިޔާސަތު 

 މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ގެންގުޅޭެނ ސިޔާސަތުތަކަކީ:

 ފޯރުކޮށްދިނުން.ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއާރގެ ޚިދުމަތްތައް އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް  3.2.1.1
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

 ކުޑަކުދިން ސިއްޙީގޮތުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހޭލުންތެރި ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާހިންގުން  3.2.1.1.1
ޞިއްޙީކަންކަމާއި ގުޅިގެންނާިއ ދުވަސްތައް ފާހަނގަކުރުމުގަިއ ކުރިއަށް ގެންދެވޭ  3.2.1.1.2

 ބައިވެރިވުން ހޭލުންތެރި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކެމްޕޭންތައް ހިންުގމުގައި 
ނަފްސާނީ ބަލިމީހުްނނަށް ބޭނުންވާ ފަރުާވ މެދު ނުެކނިޑ ލިބިދިނުމުގަިއ  3.2.1.1.3

އެފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން އަދި އާޢިލާގެ ައޅާުލމާއި އެހީތެރިކަްނ 
 ހޯދައި ދިނުމުގައި މެދުވެރިއަކަށްވުން

ސިން ދިނުމަްށ ވެކްސިންނުޖަާހ ކުދިން ދެނެގަތުމާިއ މިފަދަ ކުދިންނަށް ެވކް 3.2.1.1.4
 މައިންބަފައިންނަށް ކައުންސިލިން ދިނުން.

ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި ބޭސްގުދަން ފާރަމސީތައް ސިޓީފެންވަރުގަިއ  3.2.1.1.5
ރިކޯޑްތަްއ  ،ސިއްޙީދާއިރާގެ އިންސްޕެކްޝަނަށް ފަހު ހުއްދަދޫކޮށް ބާޠިލުކުުރމާއި

 ބެލެހެއްޓުން.
އި ހިމެޭނ ކާބޯތަކެތި ުއފައްދާ ޚިދުމަތްދޭ ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސްގެ ދަށުގަ 3.2.1.1.6

ބޭސްގުދަންތައް އަދި ފާރމަސީތައް ހިންާގ ރަިޖސްޓްރީ ކުރެވެީނ  ،ތަންތަން
ޤަވާޢިދުންތޯބަލައި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވާނަމަ އެކަން ިއސްލާޙުކުރުމަށް ކުރަންޖެޭހ 

 ކަންތައްތައްކުރުން 
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ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ފާރމަސީތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފާމަސިސްޓުންނަީކ  3.2.1.1.7
 ،މަސައްކަތްކުރާ ބައެއްތޯބަލައި ބޭސް ވިއްކަނީ އެކަމުެގ ހުއްދަ ޮއތްފަރާތެއްތޯބަލައި

 ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފްވާނަމަ އެކަމުގައި ފިޔަވަޅު ެއޅުން.
ކާބޯ އެއްޗެއް ނުވަތަ ބޭހެއްެގ ސަބަބުްނ ސިއްީޙ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެްނ  3.2.1.1.8

 އެކަން  ހުއްޓުވަން ކުރަންޖެޭހ ަމސައްކަތްކުރުން. ސިއްޙީދާއިރާއިން އަންގައިފިނަމަ
 

 އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. 3.2.1.2
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

މަދިރިއާއި އެހެނިހެން ބަލިފަތުރާ ސޫފާސޫފި އަދި މިނޫންެވސް ބަލިފަތުރާ ތަކެތި  3.2.1.2.1
 އުފެދޭ ތަންތަން ހޯދާ ބެލުން

ފި ގިނަވިޔަ ނުީދ ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރަްނޖެޭހ ކަންތައްތައް ރާވާ ބަލިފަތުރާ ސޫފާސޫ 3.2.1.2.2
 ހިންގުމާއި ރެކޯޑްތައް  މޮނިޓަރކޮށް ބަލަހައްޓައި ގެންދިޔުން

މަދިރިއާއި އެހެންވެސް ބަލިފަތުރާ ސޫފާސޫފި އަދި މިނޫންވެްސ ބަލިފަތުރާ ތަކެތި  3.2.1.2.3
ކުރާ ޕްރޮގްރާމްތައް އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުމާއި ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި

 ރާވާ ހިންގުން 
ޢާންމު ސިއްޙަތާއި ގުޅުްނހުރި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒް ކުރުމުގަިއ  3.2.1.2.4

 ސިއްޙީދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އެޙީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން
ރި ޓީބީ އެސްޓީއާއި އެޗްއައިވީ އެއިޑްސް ފަދަ ގައިންގަޔަށް ައރާ ނުރައްކާތެ 3.2.1.2.5

ބަލިތަކާއި އެބަލިތަކަށް މަގުފަހިކުރުވާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން 
 ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންުގން 

މެލޭރިޔާ ފައިލޭރިޔާ ލެޕްރެސީފަދަ ބަލިތައް ނައްތާލެވިފައިވާ އަދި ނައްތާލެވެމުންދާ  3.2.1.2.6
ރިކުރުމުގެ ޕްޮރގްރާމްތައް ރާވާ ބަލިތަކާއި ގުޅިގެން ސްކްރީންކުރުމާއި ހޭލުންތެ

 ހިންގުން.
ދިރިއުޅުމުގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ފެނާއި ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން  3.2.1.2.7

 ކަށަވަރުކުރުމަށް ސިއްޙީދާއިރާގެ ފަންނީލަފައާއިއެކު މަސައްކަތްކުރުން.
ލިއުޝަން ( ޢާމުންނަށް އުދަނގޫވާފަދަ މިންވަރަށް އަޑުގަދަ ވުމުގެ) ނޮިއްސ ޕޮ 3.2.1.2.8

ސަބަބުން ސިއްޙަތައް އަސަރުކުރާ ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ސިއްޙީ ދާއިރާގެ 
 ލަފާއާއިއެކު އެފަދަކަންކަން ހުއްޓުވުން.

ރަށުގައި މަރުވާ ޖަނަވާރުތަކާއި ލައްާގ މުޅަތަކެތީގެ ސަބަބުން ާއންމު ސިއްޙަތައް  3.2.1.2.9
ނަްއތާލުމަށް ސިއްޙީ  ނުރައްކާނުވާނެގޮތަކަށް ރައްކާތެރިގޮތުގައި ވަޅުލުން ނުވަތަ

 ދާއިރާއާއިއެކު މަޝްވާރަކޮށްނިންމުން.
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ރަށުގައި ގުދަންކުރެވޭ، ބޭނުންކުރެވޭ އަދި ނައްތާލެވޭ ެކމިކަލްްސތަކާއި މާއްދާތައް  3.2.1.2.10
 ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ އިރުޝާދުގެދަށުން ބެލެހެއްޓުން

އިންސްޕެކްޝަން މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް  3.2.1.2.11
 ރިޕޯރޓްތަކަށް ބިނާކޮށް ދޫކުރަމުން ގެންދިއުން.
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުން  3.3

 މަޤުޞަދު 

 އިޖްތިމާޢީ އެއްބައިވަންތަކަން ދަމަހައްޓާ ވާދަވެރި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން 3.3.1
 

 ސިޔާސަތު 

 ގެންގުޅޭެނ ސިޔާަސތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުްނ 
 އައްޑޫގައި ވާދަވެރި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބާއްވައި ކުޅިވަރުތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުން 3.3.1.1

 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:
އައްޑޫސިޓީގެ ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ދިރުވައި އާލާކުރުމަށް އެކި އެކިއެިކ  3.3.1.1.1

ރު މުބާރާތްތައް މުނާސަބުތަކާއި ގުޅިގެން އަވަށްތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރި ކުޅިވަ
 ބޭއްވުން

 ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ކުޅޭުކޅިވަރުތައް އައްޑޫސިޓީއަށް ތަޢާރަފުކުރުން. 3.3.1.1.2
ސްކޫލްތަކުގެ ކުދިންނަށް ވާދަވެރި ކުޅިވަރު ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަިއ  3.3.1.1.3

 ގޮތުން ތަމްރީންދިނުން.ހުނަރު އާލާކުރުމުގެ
މެދުވެރިކޮށް ކޯޗުން އައްޔަންކޮށް އެކިއެކި ކުޅިވަރު ސްކޫލްތަކަށް އެސޯސިއޭޝަނ  3.3.1.1.4

 ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައިހިންގުން. ) އެތްލެޓިކްސްކޯޗުން، ސްވިމިންކޯުޗން(
ސްކޫލްކުދިންނަށް ކިޔެވުމުގެއިތުރުން ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދެވޭނެ  3.3.1.1.5

ސާކުރުން. ) ފުރުސަތުތައް ހުޅުވައިދީ އެކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާުތ އެކުދިންނާއި ހިއް
ނެޓްބޯލް، ސްވިމިންގް، ބާސްކެޓް، ވޮލީ އަދި ބެޑްމިންޓަން  ،އިންޓާރސްކޫލްފުޓްބޯލް

 މުބާރާތްތައް.(
ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކުރެވިގެން ކުޅިވަރުޕްރޮގްރާމްތައް ހިންުގން. ) ކެރަމް،  3.3.1.1.6

 ބިލިޔާޑްއަދިރާޒުވާ(
ޝައުގުވެރިކަންހުރި  އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ހިންގާ އެކަމަށް 3.3.1.1.7

ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލުން. ) ކްރިކެޓް، ވޮލީ،ބެޑްމިންޓަން، ފުޓްބޯޅަ އަދި 
 ނެޓްބޯލް މުބާރާތްތައް(
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 ކުޅިވަރުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުން  3.3.1.2
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

ފެންވަރަކަށް މިވަގުތު އައްޑޫގަިއ ހެދިފައިތިބި ކުޅިވަރުކުޅޭ ބިންތައް ަރނގަޅު  3.3.1.2.1
ތަރައްޤީކުރެވި އެކިއެކި ކުޅިވަރުކުޅުމަށް ދަނޑުތައްޔާރުކޮށް އެކަމާ ގުޅުންހުިރ 
އެހެނިހެން ޙިދުމަތްތައް އެބިމުންލިބޭނެ އިންތިޒާްމ ހަަމޖައްސަިއ ރޭވުން )ޒޯްނ 

 ސްޓޭޑިއަމްގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުން(
ލަތްތައް ޔޫތްސެންޓަރ އާންމުންނަށް ހުޅުވަިއ ކުޅިވަރުކުުޅމުެގ ވަސީ 3.3.1.2.2

 ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.
އިންޑޯރ ސްޕޯރޓްސް އޭރިއާއެްއ ޤާއިމްކުރުން. )ޓެނިސް، ފުޓްސަލް،  3.3.1.2.3

 ބާސްކެޓްބޯޅައަދިވޮލީ(
 ސުވިމިންޕޫލެއް ނުވަތަ ސްވިމިންގ ޓްރެކެށް ވުޖޫދައް ގެނައުން. 3.3.1.2.4
އައްޑޫސިޓީގެ ކޮންމެއަވަށެއްގައި ފެތުމަށް ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދެއް  3.3.1.2.5

 ން.ޤާއިމްކުރު
 

 ކުޅިވަރު ަޖމްއޢިއްޔާތަކާއި ކްލަބްތައް ހިންގާ އެކަންތައް ކުރިއެރުވުން 3.3.1.3
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

 މިވަގުތު އައްޑޫގައިތިބި ކްލަބް ަޖމްޢިއްޔާތައް ހިންގުންތެރިކުރުން. 3.3.1.3.1
ކްލަބްޖަމްޢިއްޔާތަކުން އެއަހަރަކު ރާވާފައިވާ ކުޅިވަރުތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލައި،  3.3.1.3.2

 ސްޕޯރޓްސްކަލަންޑަރެއް ުވޖޫދަށްގެނައުންއައްޑޫސިޓީގެ 
 ޖަމްޢިއްޔާތަކާއިބެހޭ ކޮމިޓީއެއް ކައުންސިލްގައި އެކުލަވައިުލން. 3.3.1.3.3
 ކޯޗުން އަދި ރެފްރީން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ިހންގުން. 3.3.1.3.4
ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރެވޭ އެކިއެކި މުނާސަބުތަކާއި ގުޅިގެން އަަވށްތަކުގެ މެދުގައި  3.3.1.3.5

 ވަރު ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައިހިންގުން.ވާދަވެރި ކުޅި
ކުޅިވަރުތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތައް ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން  3.3.1.3.6

 ރާވައި ހިންގުން.
 އައްޑޫގައި ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނަކާއި ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީއެއްެވސް ޤާއިމްކުރުން 3.3.1.3.7
 އެޯސސިއޭޝަންއާއި ކްލަްބތައް ޤާއިމްކުރުންވޮލީ، ޓެނިސް، ބާސްކެޓް އަދި ކްރިކެޓް  3.3.1.3.8
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މަޤުޞަދު 

 ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ޗެމްޕިއަނުންނާއި އެތްލީޓުން އުފެއްދުން 3.3.2

 ސިޔާސަތު 

 މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުްނ ގެންގުޅޭެނ ސިޔާަސތުތަކަކީ:

ޓީމްތަކެއް އުފައްދައި އައްޑޫސިީޓ އައްޑޫސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުން އަިދ ޒުވާނުންެގ ތެރެއިން ހޮވާލެޭވ  3.3.2.1
 ތަމްސީލްކުރާގެ ޓީމެއް ތަމްީރންކުރުން 

 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:
 ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން 3.3.2.1.1
ސްކޫލްތަކުންނާއި ޒުވަނުންެގ ތެރެއިން ހޮވާލެޭވ ހުނަުރވެރި ފަރާތްތައް  3.3.2.1.2

 ތަމްރީންކުރުން
ބާސްކެޓް، ެބޑްމިންޓަން، ޓެނިްސ އަދި ވޮލީއާއިބެހޭ ކްރިކެޓް، ޓެބަލްޓެނިސް،  3.3.2.1.3

 ޙާއްސަ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން 
 

 ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމާއި ޗެމްޕިއަނުން އުފެއްދުމަށް އިންވެްސޓުކުރުން 3.3.2.2
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

ވިޔަފާރިވެރިންނާއި މަޝްވަރާކޮށް އައްޑޫސިޓީގެ ސްޕޮންސާރ ދެވޭފެންވަރުގެ  3.3.2.2.1
 އެހީހޯދުން

ކްލަބްޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އެއްބާރުލުމާއިއެކު ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން ޭބއްވޭ މުބާރާތްތައް  3.3.2.2.2
 އިތުރުކޮށް ފަންޑުކުރުން

މާިއ ގެ ފިޓްނަސް ޓްރެއިނާރސް ގެނައުއައްޑޫސިޓީގެ ޖިމްތަކަށް ރަނގަޅުފެންވަރު 3.3.2.2.3
 ގުވެރިވާ ޒުވާނުްނ ތަމްރީނުކުުރމަށް އެހީވުން ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން އެަކމަށް ޝައު

 

 މިއިދާރާގެ ތަސައްވަރު އެންމެންާނ ޙިއްސާކުރުން  3.3.2.3
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

ކުޅިވަރުކުޅުމުގެ މުހިްއމުކަމާއި ކުރިއަށް ދެވިދާނެ މިންަވރާއި ބެހޭގޮތުން  3.3.2.3.1
 ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން.

އުފައްދައި ޤައުމީ މުބާރާތްތަކުގައި އައްޑޫސިޓީން އެތްލީޓުންގެ ޓީމެއް  3.3.2.3.2
 ބައިވެރިވެވިދާނެކަން އަންގައިދިނުން.

ކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރުބަލައި ޗެކްކުރުމަށްފަހު އިތުރަށް ތަމްރީންކުރުމުެގ  3.3.2.3.3
 މަގުފަހިކުރުން.
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މަޤުޞަދު 

 މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއަކީ ކާމިޔާބުކަމާއެުކ ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ދާއިރާއަކަށް ހެދުން  3.3.3
 

 ސިޔާސަތު 

 މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުްނ ގެންގުޅޭެނ ސިޔާަސތުތަކަކީ:

 މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުން 3.3.3.1
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

 ފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގާނެ ވަިކ ޙާއްސަ ތަނެއް ޤާއިްމ ކުރުން.މުނި 3.3.3.1.1
 ތަރައްޤީކުރުންއަސްޓްރާ ސިެނމާ" " 3.3.3.1.2
 ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ސްޓޭޖެްއ ގާއިމް ކުރުން. 3.3.3.1.3
 އެކިއެކި މުނާސަބްތަކާއި ގުޅިގެްނ ސްޓޭްޖ ހަރަކާތްތައް ހިންގުން. 3.3.3.1.4

 
 "ޗިލް އައުޓް އައްޑޫ" ވެބްސައިޓް ހެދުން  3.3.3.2

 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:
 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ މާހިުރންގެ އެހީއާއިއެކު 3.3.3.2.1

 ވެބްސައިޓް ތަރައްޤީކުރުން 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން  3.4
 

 މަޤްޞަދު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު ހިންގުމާިއ  3.4.1
ގުޅިގެން އަނިޔާލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ގޭތެރޭގައި ހިންގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އެފަދަ އަމަލުތަކާއި 

ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެީދ 
 އެފަދަ މީހުން ބެލެހެއްޓޭނެ ނިާޒމެއް ޤާއިމްކުރުން 

 

 ސިޔާސަތު 

 ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ގެންގުޅޭެނ 

އައްޑޫ ސިޓީގައި އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކޮށް އެކަމަށް ބޭނުންާވ  3.4.1.1
 ފަރަރާތްތަކަށް ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްދިނުން 

 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:
ޢިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމެގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ޕްލޭން  3.4.1.1.1

 އެކަށެއެޅެން
 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު ޤާއިމްކުުރމަށް ފަންޑު ހޯދުން  3.4.1.1.2
 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު ބިނާކުރުން  3.4.1.1.3
 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ އިންސާނީ އަދި މާއްދީ ަވޞީލަތްތައް ހޯދުން  3.4.1.1.4
ކި ޙާދިސާތަކާއި  ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އާމުްނ ރަށުގައި ދިމާވާ އެކިއެ 3.4.1.1.5

ހޭލުންތެރި ކުރުްނ އަދި މިފަދަ ހާދިސާއާއި ުގޅިގެްނ ރައްޔތުންނަށް 
 ސިއްހީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި އެޙީތެރިވުން

 
ނުންާވ ގެވެށި އަނިޔާއާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްސަ އެީހއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ބޭ 3.4.1.2

 ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ައދި ގެވެށި އަނިޔާ  3.4.1.2.1
 ލިބޭމީހުންގެ ރިކޯްޑ ބެލެހެއްޓުމާއި ޮމނިޓަރކުރުން
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އަސާީސ  ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ 3.4.1.2.2
 ޙައްޤުތައް ހިމާޔާތްކޮށްދިނުމާއި މާލީއެހީެގ ކަންތައްތައް ހަމަޖަްއސަިއދިނުން

ގެވެށި އަނިޔާއިން ސަލާމަތްވުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ސްކޫލްތަްއ  3.4.1.2.3
 މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ދެމެހައްޓުން  ޖިސްމާނީައނިޔާތައް މަދުކުރުމަށް ޓަކައި މަގުމަތީގެ ރައްކާތެަކން 3.4.1.2.4
ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ، އަދި ގޭގެގައި އާމުތަންތަންނުެގ ރައްކާތެރިކަން 

 ދެމެހެއްޓުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން.
 

 ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު އެކަށައަޅާ ބެލެހެއްޓުން 3.4.1.3
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

 ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ރެކޯްޑ ބެލެހެއްޓުން 3.4.1.3.1
ކޮށް ނަލް ތަފާތު ޙިސާބުތައް ތައްޔާރުރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ޕްރޮފެޝަ 3.4.1.3.2

 ބެލެހެއްޓުން
 ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދެޖިންސްެގ ތަފާތް ޙިސާބު ބެލެހެއްޓުން. 3.4.1.3.3

 
 

 މަޤްޞަދު 

ކުރިއަރަފައިވާ، ކުށްކުރުމާއި އައްޑޫ ސިޓީ އަކީ ފަންނީ ހުނަރުވެރި ޒުވާނުން ދިރިއުޅޭ، ޖަމްިޢއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް  3.4.2
 މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްވެފައިވާ ވެށްޓަކަށް ހެދުން.

 

 ސިޔާސަތު 

 މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ގެންގުޅޭެނ ސިޔާސަތުތަކަކީ:

 ކުށްކުރުން މަދުކުރުމާއި ަމސްތުވާތަކެތިން ސަލާމަތްވެފައިވާ ވެށްޓަކަށް ހެދުން 3.4.2.1
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

 އައްޑޫ ސިޓީގައި ކޮމިުއނިޓީ ޕޮލިސް ތަޢާރަފްކުރުން 3.4.2.1.1
އައްޑޫ ސިޓީގެ ކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިހުންނާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢާްތތަކާއި ގުޅިގެން  3.4.2.1.2

ކުށްކުރާމީހުން މަދުކުރުމަށާއި ަމސްތުވާތަކެތިން ސަާލމަތްވުމަށް ރައްޔިތުްނ 
 ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މަދުކުރުމަށް ދީނީ ނަސޭޙަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިްނގުންކުށްކުރުން  3.4.2.1.3
 

 އައްޑޫ ސިޓީގެ ޒުާވނުންނަކީ ފަންީނ ހުނަރުވެރި ޒުާވނުންތަކަކަށް ހެދުން 3.4.2.2
 :ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް 

ވާނުންނަށް ފަންނީ އަދި ުހނަރުވެރި ތަމްރީނު ޒުޖަމިއްޔާ ަޖމާޢާތްތަކާއި ގުޅިގެން  3.4.2.2.1
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

ޖަމިއްޔާ ަޖމާޢާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޒުވާނުންގެ ުހނަރުތައް ދައްކާލުމުގެ މަޢުރަޒެްއ  3.4.2.2.2
 ބޭއްވުން

 
އައްޑޫ ސިޓީގައި ަޖމިއްޔާ ޖަމާޢާތްތަކުގެ ފެޑެރޭޝަން ޤާއިމްކޮށް، ކްލަބް ޖަމިއްާޔ ަޖމާޢާތްތަކަކީ  3.4.2.3

 އިސްނަގައިގެން ަމސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކަކަށް ހެދުން 
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

އައްޑޫ ސިޓީގަިއ ަޖމިއްޔާ ޖަމާޢާތްތަކުގެ ފެޑެރޭޝަން ޤާއިމްކުުރމަށްޓަކައި ޕްލޭްނ  3.4.2.3.1
 އެކަށައެޅުން

 އައްޑޫ ސިޓީގައި ަޖމިއްޔާ ޖަމާޢާތްތަކުގެ ފެޑެރޭޝަން ޤާއިމްކުރުމަށް ފަންޑު ހޯދުން  3.4.2.3.2
 އައްޑޫ ސިޓީގައި ަޖމިއްޔާ ޖަމާޢާތްތަކުގެ ފެޑެރޭޝަން ބިނާކުރުން 3.4.2.3.3
ގެ ފެޑެރޭޝަން ޤާއިމްކުރުމަށް އިންސާނީ އަދި މާއްދީ ޖަމިއްޔާ ަޖމާޢާތްތަކު 3.4.2.3.4

 ވަޞީލަތްތައް ހޯދުން 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ދީނާއި ޘަޤާފަތް  3.5
 

 މަޤްޞަދު 

އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދީނަށް އަހުލުވެރި އަދި އިސްލާްމ ދީނުގެ ރިވެތި އުޞޫލުތަކުގެ މަތީގައި ދިރިއުޅޭ  3.5.1
އާދަކާދައިގެ ކަންތައްތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ދަމަހައްާޓ ރައްޔިތުންނަށް ހެދުމާއި، އިސްލާްމ ދީނުގެ 

ބެލެހެއްޓުމާއި، އައްޑޫ ސިޓީގައި ޒަކާތް ނެގުމާއި ބެހުމުގެ ަކންތައްތައް ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ރާވާ 
 ހިންގުން.

 

 ސިޔާސަތު 

 މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ގެންގުޅޭެނ ސިޔާސަތުތަކަކީ:

 އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް މަގުދެއްކުަމށް މަސައްކަތްކުރުން 3.5.1.1
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

 އައްޑޫ ސިޓީގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން  3.5.1.1.1
 އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުެގ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން  3.5.1.1.2
ތުން ފާހަނގަކުރަްނ ޖެޭހ ދުވަސްތައް ަޤއުމީ ފެންވަރުގަިއ އައްޑޫ ސިޓީގަިއ ދީނީގޮ 3.5.1.1.3

 ފާހަނގަކުރުން
އައްޑޫ ސިޓީގައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިންެގ މެދުގައި ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަވާ އިސްލާީމ  3.5.1.1.4

އަޤީދާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އަހަރީ ޕްލޭނެއް ކަނޑައަޅައިގެްނ 
 ކުރިއަށް ގެންދިއުން

 
އައްޑޫސިޓީގެ އިޚްތިސާސްގެ ދަށުގައި ހިމެޭނ ދީނީ މަރުަކޒުތަކާއި މިސްކިތްތަކާއި ޤަބްރުސްތާންތަށް  3.5.1.2

 ބެލެހެއްޓުން
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

 އައްޑޫ ސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގެ ޙާލަތު އެގޭނެގޮތުގެ ދިރާސާއެއް ހެދުން 3.5.1.2.1
 ކަތްކުރުންއައްޑޫ ސިޓީގައި ފެންވަރު ރަނގަުޅ އިާމމުން އިތުރުކުރުމަށް މަސައް  3.5.1.2.2
 މިސްކިތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ހޯދުން 3.5.1.2.3
އައްޑޫ ސިޓީގައި ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ މޯޗަރީއެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ޕްލޭން  3.5.1.2.4

 އެކަށައެޅުން
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އައްޑޫ ސިޓީގައި މޯޗަރީއެްއ ޤާއިމްކުރުމަށް ފަންޑު ހޯދުން 3.5.1.2.5
އެތަނަށް އިންސާނީ އަދި ާމއްދީ ވަޞީލަތްތައް  އައްޑޫ ސިޓީގައި މޯޗަރީއަށް ބިނާކޮށް 3.5.1.2.6

 ހޯދުން
އައްޑޫ ސިޓީގެ ޤަބުރުސްތާނުތައް ރަނގަޅު ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ފަންސާސް އަހަރަްށ  3.5.1.2.7

 ޓާގެޓްކޮށް ބޮޑުކުރުން 
އައްޑޫ ސިޓީެގ ޤަބުރުސްތާނުތަކުގައި ވަށާ ފާރު ރާނާ އެތަނުެގ ޯގތިތެރެ ރަނގަޅަށް  3.5.1.2.8

 ބެލެހެއްޓުން
 

ކާތް ނެގުމާއި ބެހުމުގެ ކަންތައްތައް ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަށް ރާވާ އައްޑޫސިޓީގައި ޒަ 3.5.1.3
 ހަމަޖެއްސުން 

 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:
ޒަކާތް ނެގުމާއި ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ  3.5.1.3.1

 ހިންގުން
 ށައެޅުންޒަކާތް ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަށް ދަނެގަތުމަށް ސާރވޭކޮށް ރިޕޯޓް އެކަ 3.5.1.3.2
ޒަކާތަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި ތަކެތި އޭެގ ޙައްޤުވެރީންނަށް އަދުލު އިންސާފުްނ  3.5.1.3.3

 ބަހައިދިނުން
 

 މަޤްޞަދު 

 އައްޑޫގެ ކޮންެމ ރައްޔިތަކީ އައްޑޫގެ ޘަޤާފަތަށް ފަޚުރުވެރިވާ ބަޔަކަށް ހެދުން 3.5.2
 

 ސިޔާސަތު 

 މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ގެންގުޅޭެނ ސިޔާސަތުތަކަކީ:

 އައްޑޫސިޓީގެ ޘަޤާފަތާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން 3.5.2.1
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

 ސަޤާފީ އާދަކާދަތަކާއި ބެހޭގޮތުން ސެމިނާރތައް ބޭއްވުން  3.5.2.1.1
ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި އާދަކާދަތައް ދެމެހެއްޓުމަށް އައްޑޫގައިތިބި ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް  3.5.2.1.2

 ބާރުއެޅުން
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ކޮބައިތޯބަލައި، އެކަންތައްކޮށް އުޅުނުގޮތުގެ މަޢުލޫމާުތ އައްޑޫގެ ސަޤާފީ އާދަކާދަތަކަކީ  3.5.2.1.3
 އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 

ސްކޫލް ކުދިންނަށް އައްޑޫގެ ސަޤާފަތާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުެގ  3.5.2.1.4
 ސެޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

 އައްޑޫގެ ސަޤާފަތް ދައްކުވައިދޭ ފެސްޓިވަލްތައް ބޭއްވުން  3.5.2.1.5
 

 ގައި ޘަޤާފީ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް އިންތިޒާމްކުރުން އައްޑޫ 3.5.2.2
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

އައްޑޫގައި ތިބި ސަޤާފީ ކުޅިވަރުކުޅޭ މާހިރުންތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި، އެފަރާތްތަކުގެ  3.5.2.2.1
އެހީގައި ސްކޫްލ ކުދިންނަށް ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި ކަންަކމާިއބެހޭ ތަމްރީންތައް 

 ދިނުން
ކްލަބް ަޖމްޢިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ސަޤާފީ ކުިޅވަރު މުބާރާތްތައް އައްޑޫގައިތިބި  3.5.2.2.2

 އިންތިޒާމްކުރުން 
 ސްކޫލްކުދިންގެ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރުގައި އައްޑޫގެ ސަޤާފީ ކުޅިވަުރތައް ހިމެނުން  3.5.2.2.3

 

 މަޤްޞަދު 

 ހެދުންއައްޑޫ އަށް ޒިޔާރައް ކުރާ ކޮްނމެ ފަރާތަކީ އައްޑޫެގ ޘަޤާފަތް ރަނގަޅަށް އެނގޭ ބަޔަކަށް  3.5.3
 

 ސިޔާސަތު 

 މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ގެންގުޅޭެނ ސިޔާސަތުތަކަކީ:

 އައްޑޫސިޓީގެ ޘަޤާފަތާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުން  3.5.3.1
 ޘަޤާފަތާއި ބެހޭގޮތުން ޕްރޮފައިލް އަދި ޗާރޓް ތަރައްޤީކުރުން  3.5.3.1.1
އެގޭގޮތަށް ޑްރާފްޓްކޮށް ޗާރޓުގައި އައްޑޫގެ ޙާއްސަތަންތަނާއި އެއްޗިހި ހުރިތަންތަން  3.5.3.1.2

 ލިޔުން ތައްޔާރުކުރުން
އައްޑޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ފަސޭހައިން އެ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ  3.5.3.1.3

 އިންތިޒާމް ަހމަޖެއްުސން 
ލީފްލެޓް ތައްޔާރުކުރުން، ބިލްބޯޑް ތައްޔާރުކޮށް ފަސޭހައިން ފެންނާނެހެްނ  3.5.3.1.4

 ބެހެއްޓުންއައްޑޫސިޓީގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި 
 ސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި އެމަޢުލޫމާތު ިހމަނައި ހިްއސާކުރުން އައްޑޫ 3.5.3.1.5
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ސްޕެޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  4
 

 ޢިމާރާތް ކުރުމާއި ބިން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން  4.1

 މަޤުޞަދު 

 ބޯހިޔާވަހިކަންހޯދައި ދިނުމަށް ހައުސިންގ ޔުނިޓް ބިނާކުރުންބޯހިޔާ ވަހިކަމުގެ ދަތިކަން ފޯރާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  4.1.1

 ސިޔާސަތު 

 :މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ 

 .އައްޑޫ ހައުސިންގ ކޯޕަރޭޝަން ޤާއިމް ކުރުން  4.1.1.1
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

މަޝްވަރާއާއެކު ބޯޑެއް އެކުލަވާލަިއ ކަމާއިގުޅޭ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންގެ ލަފައާއި  4.1.1.1.1
 މެމްބަރުން ޢައްޔަންކުރުން 

 ބޯޑްގެ މަޝްވަރާގެ މަތީްނ ކޯޕަރޭޝަން ގާއިމުކުރުން  4.1.1.1.2
 

 .އިންސާނީ އަދި މާއްދީ ަވސީލަތްތައްހޯދުން 4.1.1.2
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާތަކަށް މުވައްޒަފުން ަތމްރީނުކުރުން  4.1.1.2.1
 ޒަމާީނ ވަސީލަތްތައް ހޯދުން މަސައްކަތަށްބޭނުންވާ  4.1.1.2.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 .ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޚިދުމަތް ފޯުރކޮށްދިނުން  4.1.1.3
ހައުސިންގ ޔުނިޓް ބިނާކުރުމަށް ބިން ހަމަޖެްއސުމާއި ބިން ަސރވޭކޮށް ޑިޒައިްނ  4.1.1.3.1

 .ކުރުން
 .ހޯދުންހައުސިންގ ޔުނިޓް ބިނާކުރުމަށް އިންެވސްޓަރުން  4.1.1.3.2
 .ހައުސިންގ ޔުނިޓް ބިނާކުރުން 4.1.1.3.3
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މަޤުޞަދު 

 އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރެވޭ ޢިމަރާތްތަކަކީ ނެޝަނަލް ބިލްިޑންގ ކޯޑަްށ ފެތޭގޮތަށް ކުރެވޭ ޢިމާރާތްތަކަށް ހެދުން  4.1.2
 

 ސިޔާސަތު 
 :މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުްނ ގެންގުޅޭެނ ސިޔާަސތުތަކަކީ

 
މަތީން ބިލްޑިން ކޯޑަށް ރައްޔިތުން އަހުލުެވރި ކުރުވައި، ބިލްޑިންކޯޑް ގެ ދަށުްނ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ  4.1.2.1

 ނޫނީ އަލަށް ކުރެވޭ އެއްވެްސ ޢިމާރާތެއް ނުކުރުމަށް ބާރުއަޅަިއ އެކަން ތަންފީޒުކުރުން
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

ދާއިރާއަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިލްޑިންގ ކޯޑާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮްނސްޓްރަކްޝަން  4.1.2.1.1
 .ޢާންމު ފަރުދުންނަށް ދިނުން

 .ގެދޮރުތަކުގެ ފެންވަރާއި ބެހޭ ޑޭޓާބޭސްއެއް ޤާއިމްކުރުން 4.1.2.1.2
އައްޑޫސިޓީގައި އަލަށް ޢިމާރާތް ކުރެވޭ ތަންތަން ނެޝަނަލް ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް  4.1.2.1.3

 .ފެތޭގޮތަށް ހެދުން 
 
 

 މަޤުޞަދު 

ބިން ހިްއކުމާއި، ރިއަލްެއސްޓޭޓް މާކެްޓ ތަރައްޤީކުރުމަްށ ގެދޮރު އެޅުމަށާިއ ސިނާީޢ މަސައްކަްތ ކުރުމަްށ ބޭނުންާވ  4.1.3
 މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

 

 ސިޔާސަތު 
 :މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުްނ ގެންގުޅޭެނ ސިޔާަސތުތަކަކީ

 
 ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ބޭނުންތަކަށް ބިންހިއްކުން  4.1.3.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 .އޭ ހެދުން.އައި.ސާރވޭކޮށް އީ ބިން ހިއްކާނެ ސަރަޙައްދު 4.1.3.1.1
 .ބިން ހިއްކުމަށް ބޭނުންވާނެ ފަންްޑ ހޯދުން 4.1.3.1.2
 ބިންހިއްކުން 4.1.3.1.3
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
  ރިއަލްސްޓޭޓް މާރކެޓް ތަރައްޤީކުރުން  4.1.3.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ރިއަލްސްޓޭޓް ތަރައްޤީކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް ހޯދުން  4.1.3.2.1
 ތަރައްޤީކުރާފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ރިއަލްސްޓޭޓް  4.1.3.2.2

 
 .ސިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ވަކި ސަރަޙައްދެއް ތަރައްޤީކުރުން 4.1.3.3

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ސިނާޢީ މަސައްކަތަށް ބިންދޫކުރާނެ ސަރަޙައްދު ކަނޑައަޅައި ފެންސްޖަހަިއ  4.1.3.3.1

 .ވަކިކުރުން
 ފަރާތްތަކަށް ބީލަމުގެ އުސޫލުން ބިންދޫކުރުން ސިނާޢީ މަސައްކަތަށް ބިން ބޭނުންވާ  4.1.3.3.2
މީހުްނ އާބާދުވެފައިވާ ސަރަޙައްދުގައިހުރި ސިނާޢީ މަސައްކަތްުކރާ ކުީލ ބިންތައް  4.1.3.3.3

 އަލަށް ކަނޑައެޭޅ ސަރަޙައްދަށް ބަދަލުކުރުން
 
 
 

 މަޤުޞަދު 

މަތީޏް ބިމާއި ބެހޭ އެންމެާހ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭނާއި ތަޢާރަޒްނުވާގޮތުގެ  4.1.4
 މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމާއި ެއމުޢާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.

 
 

 ސިޔާސަތު 

 :މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ގެންުގޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ 

ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހަރުދަާނ ނުގައި އައްޑޫސިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ބިންތަކުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލައި ބިން ޤާނޫ 4.1.4.1
 .އުޞޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅުން

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 .ބިމާއި ރަޖިސްޓަރީގެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ތައްޔާރު ކުރުން 4.1.4.1.1
 ބިމުގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލުން 4.1.4.1.2
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 .އިންސާނީ އަދި މާއްދީ ވަޞީލަތް އިތުރުކުރުން 4.1.4.2
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަްށ އިތުރު ޓްރެއިނިންގ ދިނުން  4.1.4.2.1
 މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮފެޝަނަލް އިކްވިޕްމަންޓްއާއި ޓޫލްސް ޯހދުން 4.1.4.2.2

 
ބިމާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ބިމާއި ބެހޭ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި، ޕްލޭނާއި  4.1.4.3

 މަސައްކަތް ތާވަލްކޮށް ރާވާހިންގުން އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ބިން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭންއެއް އެކަށައަޅާ ައމަލުކުރަން ފެށުން  4.1.4.3.1
 ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ތާވަލްކޮށް ރާވާހިންގުން  4.1.4.3.2
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ދަތުރު ފަތުރު  4.2
 

 މަޤްޞަދު 
ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމާއި، ދުއްވާ ތަކެތީގެ ސަބަބުްނ ފަސޭހަ، އަގުހެޔޮ، އަދި އިތުބާރުކުރެވޭ ޢާންމު  4.2.1

ދިމާވާ އެކްސިޑެންޓްތައް މަދުކޮށް، ހިނާގ މީހުަނނަށާއި ދުއްވާ ތަކެއްޗަށް ފަސޭހަ، ފެންވަރު ރަގަޅު މަގުަތްއ 
 މުގައި ހެދުން.ގެ ނިޔަލަށް އައްޑޫ ސިޓީގައި ދުއްވާ ތަކެއްޗަކީ ކާބަން ނިއުޓްރަލް ތަކެތި ކަ 2016ހެދުމާއި، 

 

 ސިޔާސަތު 

 :މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުްނ ގެންގުޅޭެނ ސިޔާަސތުތަކަކީ

އައްޑޫސިޓީ އަކީ އެކަށީގެންވާ ފަދަ އެއްގަމާިއ ކަނޑުެގ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުވިފައިާވ  4.2.1.1
 .ސިޓީއަކަށް ހެދުން
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ނިޒާމްގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް، ދަތުރުފަތުރުގެ މަޢުލޫމާތު ބަސް ، ޓެކްސީ އަދި ފެރީ  4.2.1.1.1
 އާއްމުކުރުން

 ދަތުރުފަތުރުގެ ނެޝަނަލް ޖިއޮގްރެފިކް އިންފޮމެޝަން ސިސްޓަމެްއ ތަޢާރަފުކުރުން  4.2.1.1.2
 .ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްދޭ ޔުނިޓެއް ތަޢާރަފް ކުރުން 4.2.1.1.3
 .ޢާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޓިކެޓް މެޝިން ތަޢާރަފްކުރުން 4.2.1.1.4
 .ފަސޭަހ ބަސްހުއްޓި ތަޢާރަފްކުރުންޒަމާނީ  4.2.1.1.5
ކުޑަކުދިން، ދަރިވަރުން އަދި ދުވަސްީވ މީހުންނަށް ޮކންސެޝަން ކާޑްތައް ތަޢާރަފް  4.2.1.1.6

 .ކުރުން
 

 .އައްޑޫސިޓީގެ މަގުތަކަކީ ހިނާގ މީހުްނނަށާއި ދުއްވާތަކެއްޗަށް ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ހެދުން 4.2.1.2
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 .ކަން ރަގަޅުކުރުންދުއްވާ ތަކެތީގެ ސަލާމަތީ ކަން 4.2.1.2.1
ސްކޫލް ގަޑިތަކުގައި ސްކޫްލ ސަރަޙައްދުގައި ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތް  4.2.1.2.2

 ހަމަޖެއްސުން 
 މަގުމަތީގައި ހިގާ އެްކސިޑެންޓް ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ބެލުން  4.2.1.2.3
 .ކުރުން ޤާއިމް  ސްކޫލް ޑްރައިވިންގ ރަގަޅު ފެންވަރު 4.2.1.2.4
 .ގުޭޅ މަޢުޫލމާތު ޢާންމުންަނށް ދިނުންމަގުމަތީގެ ސަާލމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި  4.2.1.2.5
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 .މަގުމަތީގައި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ބެހެއްޓުން 4.2.1.2.6
 .މަގުމަތީގައި ސްޕީްޑ ބްރޭކަރ ހެދުން 4.2.1.2.7

 
 .ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ދަތުރުފަތުރު ކުރިއަރުވައި އެއަށް އިންވެސްޓް ކުރުން 4.2.1.3

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 .ތަޢާރަފް ކުރުންކުއްޔަށް ބައިސިކަލް ދޫކުރުމުގެ ސްކީމެްއ  4.2.1.3.1
ނޑައެޅުން. ސަރަޙައްދެއް ކުރާނެ ޕާރކް ބައިސްކަލް 4.2.1.3.2  ކަ

 
 އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގުތައް ރަގަޅު ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުން 4.2.1.4

 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް: 
 .މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުން ނުވަތަ ާގ އެޅުން 4.2.1.4.1
 .ވެލިމަގުތައް މަރާމާުތ ކުރުން 4.2.1.4.2
 .މަގުތައް ހެދުން ސީޓިގައި އަލަށް އާބަދުވާ ސަރަޙައްދުގެ 4.2.1.4.3

 

 

 މަޤްޞަދު 

އައްޑޫ ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި ހެދިފައިވާ ބަނދަރުތަކަކީ ފަސޭހައިން ލަފާ ފުރުމަށާއި، މީުހން އަރާ ފޭބުމަްށ  4.2.2
ފަސޭހަ، އަދި ގިަނ އުޅަނދު ފަހަރަށް ކައިރި ކުރެޭވ ފެންވަރުގެ ބަނދަރުތައް ހަދައި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، 

 ފެރީ ޓާމިނަލްތައް ހަދައި ބެލެހެއްޓުމާއި އައްޑޫ ިވޔަފާރި ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުންބަނދަރުތަކުގައި 
 

 ސިޔާސަތު 

 :މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުްނ ގެންގުޅޭެނ ސިޔާަސތުތަކަކީ

 .ބަނދަރުތަކުގެ އިންފްރާސްޓްރކްޗަރ ތަރައްޤީކޮށް ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް ޚާއްޞަ ކުރުން 4.2.2.1
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

 ބަނދަރުތައް ބޭނުންކުރާނެ ޤަވާޢިދެއް ތަޢާރަފްކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން  4.2.2.1.1
 .ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި މުދާ ރައްކާކުރާނެ ވެއަރހައުސްތައް ޤާއިމް ކުރުން 4.2.2.1.2
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 .ށް ހެދުންކަހުޅުމީދޫ ، މަރަދޫފޭދޫ އަދި ހިތަދޫ ބަނދަރު ރަގަޅު ފެންވަރަ 4.2.2.2
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

 ހުޅުމީދޫއަވަށުގައި ގާއިމުކުރެވޭ ެސންޓްރަލް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތްިނންމުން  4.2.2.2.1
 ހިތަދޫ ބަނދަރަށް އަލަށް އިތުރުކުރެވޭ ބައިގެ މަސައްކަތް ނިންމުން  4.2.2.2.2

 
 .ހުޅުމީދޫ އާއި ފޭދޫ ބަނދަރުގައި ފެރީ ޓަރމިނަލް ޤާއިމް ކުރުން 4.2.2.3

 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:
އަލަށް ހަދާ ބަނދަރުގަިއ ފެރީޓާރމިނަލް އެއް ގާިއމުކޮްށ  ހުޅުމީދޫ އަވަށުގައި  4.2.2.3.1

 ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފެށުން 
 ފޭދޫ އަވަށުގައި ފެރީޓާރމިނަލް އެއް ގާއިމުކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފެށުން  4.2.2.3.2

 
 .އައްޑޫ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ޓްރާންސިޓް ކާގޯގެ ޚިދުމަތް ދިނުން 4.2.2.4

 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:
ބަނދަރު ހިންގާ ކުންފުންޏާއި ގުޅިގެްނ ޓްރާންސިޓް ކާގޯެގ އައްޑޫސިޓީގެ ވިޔަފާރި  4.2.2.4.1

 .ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެހީތެރިވުން
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ތިމާވެށި  .5

 
 ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުން  5.1

 

 މަޤުޞަދު 
އައްޑޫިސޓީައކީ ހިްތގަިއމު ރީިތ، ސާުފވެްށޓެްއ ޮއތް، ދިރިއުުޅމަށް ަރްއކާތެރި އަާމްނ  5.1.1

 ސިޓީއަަކށް ވުން 
 

 ސިޔާސަތު 
 މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުްނ ގެންގުޅޭެނ ސިޔާަސތުތަކަކީ:

 
 އައްޑޫ ސިޓީ އަކީ ހިތްފަސޭހަ ރީތި ތަނަކަށް ހެދުން  5.1.1.1

 ގޮތް:ތަންފީޒުކުރާނެ 
 ކުނި ކަލެކްޓްކުރުމުގެ ނިާޒމް ހަރުދަނާކުރުން  5.1.1.1.1
 ހޯދުން ނުރައްކާތެރި ކުނި ނައްތާލުމަށް ކަމުެގ ތަޖްރިބާކަރުންގެ އެހީ  5.1.1.1.2
 އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޑަސްޓްބިން ބެހެއްޓުން 5.1.1.1.3
 އުފެދޭ ކުނި ބޭނުންކޮށްގެން ހަކަތަ އުފެއްދުން  5.1.1.1.4
 އުފެދޭ ކުނި ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްކާނާ އުފެއްދުން 5.1.1.1.5
 ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކުނިކަހާ ސާފުކުރުން  5.1.1.1.6
 ކުނިކަހާ ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވެހިކަލްތައް ހޯދުން 5.1.1.1.7
 ށް ބޭނުންވާ އެހެިނހެން ޒަމާީނ ވަސީލަތްތައް ޯހދުންކުނިކަހާ ސާފުކުރުމަ 5.1.1.1.8
 ސިޓީގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ގަސް އިންދުމުެގ ޕްރޮގްރާމް ހިްނގުން 5.1.1.1.9

 ގްރީން ޒޯންތައް ަކނޑައަޅައި ެއސަރަހައްދުތަކުގައި ހިޔާދޭ ބޮޑެތި ގަސްތައް އިންދުން 5.1.1.1.10
 ބެލެހެއްޓުންޕާކްތަކާއި ޢާންމު މައިޒާންތަކުގައި ަގސްވަށިތައް ބަހައްޓާ  5.1.1.1.11
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ދުންއައްޑޫ ސިޓީ އަކީ ކާބަްނ ނިއުޓްރަލް ތަނަކަށް ހެ 5.1.1.2
 :ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް 

 ވައިން ހަކަތަ އުފައްދައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ނިޒާމެްއ ޤާއިމްކުރުން  5.1.1.2.1
 ސޯލަރ ޕެނަލްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ ހަކަތަ ބޭނުންކުރުން  5.1.1.2.2
 ބަދަލުކުރުންމަގުބައްތި އެނަރޖީ ސޭިވންގ ލައިޓްތަކަށް  5.1.1.2.3
 އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރުގެ އެމިޝަން ޓެސްޓްކުރުން  5.1.1.2.4
ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާެނ ތިމާވެށްޓާއި ރަށްޓެހި ކޮތަުޅ  5.1.1.2.5

 ތަޢާރަފްކުރުން 
ކާބަން ނިއުޓްރަލް ކުރަންޖެޭހ ކަންކަާމމެދު މީހުްނ ހޭލުންތެރިކުރުަމށް ޕްރޮގްރާމްތައް  5.1.1.2.6

 ހިންގުން
 ރައްޓެހިތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން ތިމާވެށްޓާއި  5.1.1.2.7

 
 

 

 އައްޑޫ ސިޓީއަކީ ދިރިއުޅުމަށް ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ހެދުން  5.1.1.3
 ތް:ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮ 

ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ނާޒުކު ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޖަމްއިްއޔާ ޖަމާއަތްތަކުން  5.1.1.3.1
 ފޯރުކޮށްދިނުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން 

ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ނުވަތަ އެހެނިެހން އަމިްއލަ ފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން އެފަދަ  5.1.1.3.2
 ތަންތަން ބަލަހައްޓާ ތަރައްޤީކުރުން 

ހިމާޔާތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކާއި ދިރޭތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ބިލްބޯޑުތަްއ  5.1.1.3.3
 ބެހެއްޓުން

 ހިސާބުތަކާއި ގިރާސަރަހައްދުތަކުގައި ތޮށިލުންއުދައަރާ އެންމެ ނާޒުުކ  5.1.1.3.4
 ހޭޅިފަށުގައި ގަސްއިންދުން 5.1.1.3.5
 އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުެގ ޕްރޮގްރާމް ިހންގުން' 5.1.1.3.6
ފުލުހުންނާއި ޢާންުމ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުުލމާއެކު މޫދުން ެވލިނެުގމާއި އަތިރިމަތިްނ  5.1.1.3.7

 ވެލި ނެގުމުްނ ހުއްޓުވުން 
 .އެފް އާއި ގުޅިގެްނ ފަޅުތައް ސާފުކުރންޖަމްއިއްޔާތަކާއި އެމް،އެން.ޑީ 5.1.1.3.8
ޢާންމު ރައްޔިތުން ފަރުތަކުގެ ދިރުމާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އައްޑޫސިޓީގަިއ  5.1.1.3.9

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުާރ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޢާްނުމ 
ގައި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއަގުގައި ސްނޯކެލިްނ އަދި ޑައިވިްނ އެކްްސކާޝަން ތަކު

 ދެވޭނެ މަގުފަހިކުރުން
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ކޯޒްވޭ ތަކުގެ ދަށުން ރަނގަޅަށް އޮއި ދެމޭގޮތް ހެދުން  5.1.1.3.10
 ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެްނ ވޯކްޝޮޕްތައް ބޭއްވުން 5.1.1.3.11
ކުރުމަށް ސްކޫލްކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތިމާވެށްޓާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރި 5.1.1.3.12

 ސެމިނަރތައް ބޭއްވުން 
 ާޒމެއް ޤާއިމްކުރުން އައްޑުސިޓީގައި ރަގަޅު ނަރުދަާމ ނި 5.1.1.3.13
 މުޅި އާބާދީއަށް ބޭނުންވާ ސާފު ބޯފެން ލިބޭނެ ނިޒާމެްއ ޤާއިމްކުުރން 5.1.1.3.14
ކާރިސާތަކާއި ގުޅިގެން އަވަހަށް ހަރަކާތްތެރިވުމަށް މަލްޓި ސެކްޓަރ ސަޕޯޓް ގްރޫޕެއް  5.1.1.3.15

 ޤާއިމްކުރުން
ކާރިސާއެއް ދިމާވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ސިޓީގެ ކަންކަން ގެންދާނެގޮތުގެ ޕްލޭނެއް  5.1.1.3.16

 އެކުލަވާލުން
 

 ތިމާވެށްޓާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ކުުރމަށް ހަރުދަނާ އިދާރީ ނިާޒމެްއ ޤާއިމްކުރުން 5.1.1.4
 ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް:

އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަންގެ މުވަްއޒަފުން ތަމްރީން ކުުރމާއި ޤާބިލް   5.1.1.4.1
 މުވައްޒަފުން ހޯދުން 

 \ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުންއެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަނަށް ބޭނުންވާ ޒަމާީނ  5.1.1.4.2
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓްރެޓެޖީ ތަންފީޒުކުރުން  5.1.1.4.3
 ގްރައުންޑް ވޯޓަރ މެޭނޖްމަންްޓ ސްޓްރެޓެޖީ އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުުކރުން 5.1.1.4.4
 އެކިއެކި މުވައްސަސާތަކާއި ުގޅިގެން ތިމާވެށްޓާއި ޤާނޫންތައް ތަންފީޒުކުރުން 5.1.1.4.5
 ތައް ހަދައި ތަންފީޒުކުރުން ތިމާވެށްޓާއި ގުޅޭ ޤަވާއިދު 5.1.1.4.6
ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަތައް މޮނިޓަރކޮށް އަންނަ ބަދަލުތައް ބަލާނެ ނިޒާމެްއ  5.1.1.4.7

 ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 އޮއިވަރަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ބަލާނެ ނިޒާމެްއ ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 5.1.1.4.8
 މެއް ޤާއިމްކުރުން ބިމުގެ ފެން ފަށަލައަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ބަލާ މޮނިޓަރކުރާނެ ިނޒާ  5.1.1.4.9

 ފަރުތަކުގެ ދިރުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިްމކުރުން 5.1.1.4.10
ވެލިނެގުމުެގ މައްސަަލ އޮްތ މިންވަުރ ބަލައި އެކަްނ ކޮްނޓްރޯލް ކުރުމަްށ  5.1.1.4.11

 ޤަވާއިދުތައް ހަޑާ ތަންފީޒުކުރުން
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 އަސާސީ ކަންކަމާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް   .6
 

 ޔުޓިލިޓީސް  6.1
 

 މަޤުޞަދު 
 

ވަނަ އަހަުރ ނިމޭއިުރ ހުރިހާ ގޭބިީސ އަކަށް އަގުހެޔޮ، ތިމާވެށްޓާއި ރަށްޓެހި ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިްނ  2014 6.1.1
 ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

 

 ސިޔާސަތު 
 :ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން 

 

 ޓެއް ގާއިމުކުރުން ށްހުޅުމީދޫ އަވަށުގައި ކުނިކޮ 6.1.1.1
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

ހުޅުމީދޫ އަވަށުގައި ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރާނެ ސަރަހައްދެއް ކަނޑައަާޅ ބިން ސާރވޭކޮްށ  6.1.1.1.1
 ޑިޒައިންކުރުން 

 ހުޅުމީދޫ އަވަށުގައި ކުނިކޮށިހެދުން 6.1.1.1.2
 

 ކުނިކޮށި ރީލޮކޭޓް ކުރުން  ގާއިމުކޮށްފައިވާ މިހާރު ހިތަދޫއަވަށުގައި 6.1.1.2
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

ހިތަދޫ އަވަށުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ކުނިކޮށި ރިލޮކޭޓް ކުރުމަށް ބިން ސާރވޭކޮށް  6.1.1.2.1
 ޑިޒައިން ކުރުން 

 ހިތަދޫ އަވަށުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ކުނިކޮށި ރިލޮކޭޓް ކުރުން  6.1.1.2.2
 ގާއިމުކުރުން ކުނިނައްތާލާނެ އެކަށީގެންވާ ނިާޒމެއް  6.1.1.2.3
 ކުނިކޮށިން ބޭރުވާ ވިހަގޭސް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކއި ބޭނުންާވ ކެމިކަްލސް ހޯދުން 6.1.1.2.4
 ކޮމްޕެކްޓަރ ހޯދުން 6.1.1.2.5
 ކުނިބޭނުންކޮށްގެން ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ގަސްކާނާ އުފެއްދޭނެ ނިޒާެމއް ގާއިމުކުރުން  6.1.1.2.6
އޮޅުްނ  ރައްޔިތުންނަށް އެކަންކަން  ކަނޑައަޅައި ގޮތްތައް ކުރެވިދާނެ ރީސައިކަލް 6.1.1.2.7

 ފިލުވާދީ ތައާރަފުކުރުން 
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ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާއި ކުިނ ރީސައިކަްލ ކުރުމާިއ ބެޭހގޮތުން ރައްޔިތުން  6.1.1.2.8
 ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

 ކުނިކޮށިތަކަށް ބޭނުންވާ ވެހިކަލްސްތައް ހޯދުން 6.1.1.2.9
 ކުނި ބޭނުންކޮށްގެން ހަކަތަ އުފެއްދޭނެ ނިޒާމެްއ ގާއިމުކުރުން  6.1.1.2.10
 ކުނިއުކާލުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ވެހިކަލްތަކުގައި ތަންތަނުން އުކާލެވޭ ކުނިނެގުން  6.1.1.2.11
ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަެކއް ކަނޑަައޅާިއ  6.1.1.2.12

 ތަންފީޒުކުރުން
 

 ކުނި މެޭނޖުކުރުމަށް ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާރޓްނަރޝިޕެއް ގާއިމުކުރުން 6.1.1.3
 :ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް 

 .ނިކޮށިތައް ހިންގުމަށް ޝައުގުވެރިވާފަރަތްތަކަށް ފުރުސަތުހުޅުވާޅުންކު 6.1.1.3.1
ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން އެންމެ އެކަށީގެންވާފަރާތަކާއި ޕަބްލިކް ޕާރޓްނަރ  6.1.1.3.2

 .ޝިޕްގެދަށުން ކުނިކޮށިހިންގުން ހަވާލުކުރުން
 
 

 މަޤުޞަދު 
 

ކަރަންޓާއި، ފެނާއި، ފާޙާނާއާއި ނަރުދަމާެގ ނިާޒމްފަދަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެ މަތިން  6.1.2
 ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

 ސިޔާސަތު 

 :މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުްނ ގެންގުޅޭެނ ސިޔާަސތުތަކަކީ

 .ފޯރުކޮށްދިނުންސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ،  މުޅިސިޓީގެ ހުރިާހ ގޭބިސީއަކަށް ކަރަންޓާއި 6.1.2.1
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

އައްޑޫސިޓީގެ ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާގޮތުގެ ސާވޭއެއް  6.1.2.1.1
 ކަމާއިބޭހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ހެދުން

އައްޑޫސިޓީގައި ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ޙިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި  6.1.2.1.2
 އެޅުން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ޤަވާއިދެއް އެކަށަ

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ައއްޑޫސިޓިގެ ކޮންެމ  2016 6.1.2.1.3
 .ގޭބީސީ އަކަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން
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 .ބޯފެނުގެ މިންގަނޑުތައް އެކުލަވާލަިއ ތަންފީޒް ކުރުން 6.1.2.1.4
ުކޑަކުރުމަށް ރައްޔިތުްނ ފެނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ފެން ބޭނުންކުރުމުގަިއ އިސްރާފް  6.1.2.1.5

 .ހޭލުންތެރިކުރުން
 

އަކީ އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ކަމުގައި   %25 ހަކަތައިގެ ބޭނުންކުރެވޭ ސިޓީގައި ހަމައަށް އާއި 2017 6.1.2.2
 ހެދުން

 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:
 .އިޢާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުން 6.1.2.2.1
 .ޖަހާފައިވާ ބައްތި ދިއްލުމަށް ސޯލާ ޕެަނލް ބޭނުންކުރުންއައްޑޫސިޓީގެ ،މަގުތަކުގައި  6.1.2.2.2
 .ސޯލާ ޕެނަލް ތަޢާރަފް ކުރުން 6.1.2.2.3
ދަށުގައިހުރި ޢިމާރާތްތަކުގައި ދިއްލުމަށް ބޭނުންކުާރ  ބެލުމުގެ  ކައުންސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ 6.1.2.2.4

 .ލައިޓްތައް ލެޑް ލައިޓްތަކަށް ބަދަލުކުރުން
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް  6.2
 

 މަޤުޞަދު 

އައްޑޫ ސިޓީގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުްނ ލިބިދޭ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް އެންެމ  6.2.1
 ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ރައްޔިތުންތަކަކަށް ހެދުން 

 

 ސިޔާސަތު 

 :މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުްނ ގެންގުޅޭެނ ސިޔާަސތުތަކަކީ

 ދުންނަކީ ރަށްވެހިކަމުގެ އަސާީސ ޙައްޤު ިލބިފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުން އާބާދީގެ އެންމެހައި ފަރު 6.2.1.1
 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:

އުފަންވާ ކުދިން ރަިޖސްޓްރީ ކުރުމާިއ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިުތންނަށް މަޢުލޫމާުތ  6.2.1.1.1
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 
 މަސައްކަތްކުރުން އާބާދީގެ ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމަށް ޒަމާީނ ވަސީލަތްތައް ބޭނުްނކޮށްގެން  6.2.1.2

 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:
އާބާދީ އެންެމ ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ ބެލެހެއްޓުމަށް ޑޭޓާބޭސްއެއް ޤާއިމްކޮށް ހިސާުބ  6.2.1.2.1

 އެކުލަވައި އެމަޢުލޫމާތު ރިކޯޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 
 

ޑީ.އެން.އާރް އާއި ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް އައިޑީ ކާޑުގެ ފުރިޙަމަ ޚިދުމަތްތައް  6.2.1.3
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް:
އައީޑީ ކާޑުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންާވ އިންސާީނ އަދި މާއްދީ ވަސީލަްތ  6.2.1.3.1

 އިތުރުކުރުން
ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް މުަވއްޒަފުން ތަމްރީްނ އައީޑީ ކާޑުގެ  6.2.1.3.2

 ކުރުން
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 ދެވަނަ ބައި
ހިންގުމަށް ރާވާ ހަރަކާތްތަކުގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް 

 ތަފްސީލު 
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ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުން 
 ހަރުދަނާކުރުން 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން  .1

 

 ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވުން  1.1

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

އެކަށީގެންވާ  ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްއައްޑޫ ސިޓީކައުންސިލުން ހިންާގ ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތައް 
ރަގަޅު ނިާޒމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި ނުވެއެވެ. އަދި ކައުންސިލަްށ މައްސަލަތައް ހުށަެހޅުމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަްއ 

ޔަްށ ގެންދާ ކަންަކމުގަިއ ސަރުކާރުެގ ހުށަހެޅުމަށް ރަގަުޅ ިނޒާމެްއ ޤާއިްމ ވެފައިނެތެވެ. އައްޫޑ ސިީޓ ކައުންސިލުން ކުރި
މުވައްސަސާތަކުންނާއި އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާ ަޖމާއަތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ލިބެމުންދާ ނަމަވެސް އެްނެމ 

ންތަްއ  އެދެވޭ ގޮތަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެއްބާރުލުން ލިބުމުގައި ދަތިތައް ދިމާވަމުންދެއެވެ. ކައުންސިލްގެ ނިންމު
ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ނޯޓިސް ބޯޑްގައި ާއންމުކުރެވެމުން ދިޔަ ަނމަވެްސ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ެއ 
ނިންމުންތައް ފަސޭހައިްނ ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާެނ އިންތިާޒމް ަހމަޖެހިފަިއ ނުވެއެވެ. އާންމުކޮްށ ހުޅުވާލައިގެްނ 

ފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ކައުންސިުލން ހިންގޭ އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްތާކާއި ގުޅިގެން ޢާންމުންެގ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެވި 
 ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާހޯދާ، މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުުރމަށް ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. 

 

 މަޤުޞަދު 

ކުިރޔަްށެގންާދ ަކންަތއްތަުކެގ މަޢުލޫމާުތ އައްޑޫިސޓީ ކަުއންސިލްެގ ިނންމުްނތަާކއި، ަކުއންސިލުްނ     1.1.1
ްޝވަާރގެ އަލީަގިއ ޤަާވއިުދން ަރއްިޔތުްނނާ ޙިއްާސކުރާ އަިދ ރަްއޔިުތންެގ ިޚޔާލާިއ މަ

 ރައްޔިުތްނގެ އިތުބާުރ ލިބިަފއިާވ ަކއުންސިަލކަށްުވން.، ކަްނކަްނކުރާ
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ރާ އަިދ އައްޑޫސިޓީ ަކއުންސިލްެގ ިނންުމންަތކާއި، ކަުއންސިލުން ކުިރޔަށްެގންާދ ަކންަތއްތަުކގެ ަމޢުލޫމާތު ޤަާވއިުދން ރަްއޔިުތްނނާ ިޙއްސާކު  1.1.1ނަތީޖާ: 
 ރައްިޔތުްނގެ އިތުބާުރ ލިބިަފއިާވ ަކުއންސިލަކަްށވުން.، ރައްިޔތުްނގެ ޚިޔާާލއި ަމޝްވަާރެގ އަީލގަިއ ަކންަކންުކރާ

 ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި  1.1.1.1 
ބައިވެރިވުން ހޯދުމުގައި ވަކިވަިކ 
ފަރުދުންނަށް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި 
އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަަމ 

 ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.

ސޯޝަލް ނެޓްވޯކް މެދުވެރިކޮށް ޢާންމުންެގ  1.1.1.1.1
 ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުން

     ާއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރ 

ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާތައް ހޯދުމަށް  1.1.1.1.2
 ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން 

     ާއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރ 

މުވައްޒަފުންނަށް ލަމަރުކަޒީ ނިޒާމާބެޭހ  1.1.1.1.3
 މަޢުލޫމަތުތައް ދިނުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން

     ާއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރ 

މީޑިއާގެ އެކިއެިކ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެްނ  1.1.1.1.4
ލާމަރުކަޒީ ިނޒާމާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުެގ 

 ޕްރޮގްޜާމްތައް ހިންގުން 

     ާއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރ 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުްނ  1.1.1.2
ނިންމާ ނިްނމުންތަކާއި އައްޑޫސިޓީެގ 

ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް 
ފުރިހަމަ ތެދު މަޢުލޫމާުތ 
ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުްނ 

 ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުނ

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިްލ އިދާރާގެ   1.1.1.2.1
 ވެބްސައިޓް ޤާއިމްކުރުން

    

 

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ީމޑިއާ  1.1.1.2.2
 ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކުރުން

    

 

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދަރާގައި ީމޑިއާ  1.1.1.2.3
 ޔުނިޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދައި ތަމްރީން ކުރުން 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢޫތައް ކުރިޔަށް ދާގޮތާއި   1.1.1.2.4
 ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ވެބްސއިޓްގައި ޢާންމު ކުރުން 

     ާއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރ 

އަހަރަކު ދެފަހަރު ރައްޔިތުންނާއި އާންމު    1.1.1.2.5
 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން

     ާއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރ 

މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު  1.1.1.2.6
 ދިނުން

     ާއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރ 

އައްޑޫ ސިޓީއަށް ޙާއްސަކުރެވިގެން ރޭޑިއޯ  1.1.1.2.7
 ސްޓޭޝަނެއް ޤާއިމްކުރުން

     ާއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރ 

އައްޑޫ ސިޓީއަށް ޙާއްސަކުރެވިގެން ޓީ.ވީ    1.1.1.2.8
 ޗެނަލެއް ޤާއިމްކުރުން

     ާއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރ 

އައްޑު ސިޓީ ކައުންސިލުްނ  1.1.1.3
ނިންމާ ކަންަކމުގައި ރައްޔިތުންެގ 
ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއެކު ކަންކަްނ 

 ކުރިޔަށް ގެންދިއުން

ޢަންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ރައްޔިތުންނަށް  1.1.1.3.1
 ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން 

     ާއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރ 

ކައުންސިލްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރީ ރިޕޯޓް  1.1.1.3.2
 އަދި މާލީ ރިޕޯޓްތައް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރުން.

     ާއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރ 

ޕާޓީތަކުގެ ދާއިރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި  ސިޔާސ1.1.1.3.3ީ
އެކު މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ 

 ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން 

     ާއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރ 

ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެޭހ  1.1.1.3.4
 އިދާރާތަކާއި އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ތައް ބޭއްވުން

     ާއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރ 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް  1.1.1.4
ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި 

 މަޝްވަރާހޯދުން

ބޭނުންާވ  އެކި ކަންކަމުގަިއ ކައުންސިލަްށ ލަފާ 1.1.1.4.1
ދާއިރާތަކުން ކޮމިޓީތައް  ނެ ދާއިރާތައް ދެނެގަ

މަށް ޝައުޤުވެރިވާ އެކުލަވާލުމަށް، ފަންނީ ޤާބިލް އަދި އެކަ
 އް ހޯދައި ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުންފަރާތްތަ

     ާއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރ 

އާންމު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި   1.1.1.4.3
މަޝްވަރާހޯދުމަށް ޢާންމުކޮށް ުހޅުވާލެވިގެްނ ފޯރަމްތައް 

 ބޭއްވުން

     ާއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރ 

އޮންލައިންކޮށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުހޯދޭނެ   1.1.1.4.4
 މެކޭނިޒަމެްއ ޤާއިމްކުރުން 

      އިދާރާއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ 

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ      "ޕީޕަލްސް ވޮއިސް" ޕްރޮގްރާްމ ހިންގުން  1.1.1.4.5
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ތަފާސްހިސާބުއެއްކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން  1.2

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

އައްޑޫސިޓީގެ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ކޮންމެހެްނ ބަލަހައްޓަންެޖހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިާވ 
ިދ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން ބަލަހައްޓާމުން ގެންދެއެވެ. އައްޑޫެގ އާބާދީ އާއި ވިހާ މަރުާވ މީހުންެގ ރެކޯްޑ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ.  އަ

އުޭޅ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމުެގ މަސައްކަްތ ވެްސ ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. ނަމަެވސް މި ރިކޯޑްތަްއ ނަާގ  އައްޑޫގައި
ބެލެހެއްޓުމަށް ހަރުދަނާ އުސޫލެްއ ހަަމޖެހިފައި ނުވެއެވެ. އަދި ަޒމާނީ ޓެކްނޮޮލޖީގެ ަވސީލްތަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރިކޯޓްތައް 

 ޖެހިފައި ނުވެއެވެ.  ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ަހމަ

 

 މަޤުޞަދު 

އައްޑު ސިޓީެގ އިންސާީނ، ޤުދުރަތީ އަދި ޢުމްރާީނ ތަރައްޤީއަށާއި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކަންކަްނ ރޭުވމުގަިއ  1.2.1
 ބޭނުންވާނެ މުހިްއމު މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކޮށް ބަލަހައްޓައި ފަސޭހަކަާމއެކު ލިބޭނެ އިންތިޒާްމ ޤާއިމްވުން 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތަތައް 

މާތުތައް އެއްކޮށް ބަލަހައްޓައި އައްޑު ސިޓީގެ އިންސާނީ، ޤުދުރަތީ އަދި ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށާއި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ރޭވުމުގައި ބޭނުންވާނެ މުހިްއމު މަޢުލޫ 1.2.1 :ނަތީޖާ 
 ޤާއިމްވުން ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ އިންތިާޒމް 

 
 ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން  1.2.1.1 
ތަފާސް ހިސާބުތައް އެއްކޮށް 

ބަލަހައްޓާނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެްއ 
 ޤާއިމްކުރުން

ތަފާސް ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާ ޔުނިޓެއް  1.2.1.1.1
 ޤާއިމްކޮށް ފަންނީ ޤާބިލް މުވައްޒަފުން ހޯދުން 

     ާއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރ 

ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމަްށ ބޭނުންާވ ަޒމާީނ  1.2.1.1.2
 ވަސީލަތްތައް ހޯދުން 

    
 

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ނަގަންޖެޭހ މައުޫލމާތުތައް  1.2.1.1.3
  ބަލާ، އެމާޢުލޫމާތު ނެުގމަށް އުސޫލްތައް ަހމަޖެއްުސން 

   

 

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

ތަޢުލީމީ ސިއްޙީ އަދި މުނިސިޕަލް ދާއިރާފަދަ  1.2.1.1.4
އެކިއެކި މުވައްަސސާތަކުން ނަަގން ޖެޭހ މަޢުޫލމަތުތައް 

 ޑިޕާޓްމަންޓްތައް މެދުވެރިކޮށް ނެގުން.
 

    ާއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރ 

ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން ނެގޭ މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކޮްށ  1.2.1.1.5
  ބެލަހައްޓާ، ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުން 

    ާއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރ 

އައްޑޫސިޓީގެ ޖިއޮގްރަފިކް އިންފޮމޭޝަން  1.2.1.1.6
 ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުން 

    

 

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

ސިޓީގެ ޖިއޮގްރަފިކް އިންޮފމޭޝަން ިސސްޓަްމ  1.2.1.1.7
  އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން 

   

 

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުން  1.3

 

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ނޑު ަހތަރު ދާއިރާއަކަށް ބަހާލެވި އަވަށްތަކުގައި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށް  އައްޑޫ ސިީޓ ކައުންސިލުްނ ދެޭވ ޚިދުމަތްތައް މައިގަ
 ޤާއިމްކުރެވިއެޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ޑެސްކްތައް 

ޚިދުމަތްތައް ލިބެން ހުރެއެވެ. އެގޮތުން ހެލްްތ ެޑސްކް، ެއޑިއުކޭޝަން ޔުނިޓް، އިމިގްރޭޝަން ޔުނިޓް، އަިދ ޤާއިމްކުރެވި 
 އިކޮނޮމިކް ެޑސްކް ޤާއިމް ކުރެިވ ޚިދުމަތްތައް ލިބެއެވެ. 

 

 މަޤުޞަދު 

ރަަގޅު ޚިދުމަތްތަްއ އައްޑު ސިޓީގަިއ އުޭޅ ހުރިާހ އެންމެންނަްށ އައްޑޫގަިއ ތިބެގެން ފަސޭހަކަމާއެުކ ފެންވަރު  1.3.1
 ލިބުން
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތަތައް 

 ސިޓީގައި އުޅޭ ހުރިހާ އެންެމންނަށް އައްޫޑގައި ތިބެގެން ފަސޭހަކަމާއެކު ފެންވަރު ރަގަުޅ ޚިދުމަތްތައް ލިބުން އައްޑޫ  1.3.1: ނަތީޖާ 
 ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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އައްޑުސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި  1.3.1.1 
ޑިޕާޓްމަންޓްތައް ޤާއިމްކޮށް އަތަން 
ތަނުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ 

 ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުން

ކުރުމަްށ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރި 1.3.1.1.1
      ވޯކްޝޮޕްތައް ބޭއްވުން 

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭގޮތުން ހިންޭގ  1.3.1.1.2
      ކޯސްތަކުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުން 

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

ހަލުވިކުރުމަްށ މަންޓްތަކުގެ މަސައްކަްތ ޓްޑިޕާ 1.3.1.1.3
 ނެޓްވޯކަކުން ގުޅާލުން 

     
 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ފޮތެއް  1.3.1.1.4
ސަރިވިސް ޗާޓަރ( ، ތައްޔާރުކޮށް )ސަރވިސް މެނުއަލް

ގޭބިސީތަކަށް ބަހާ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓްގަިއ 
 ޝާޢިއުކުރުން 

     

 ކައުންސިލްެގ އިދާރާ އައްޑޫ ސިޓީ

ކައުންސިލް އިދަރާއާއި ޑިޕާޓްމަންޓް ތަކުގެ  1.3.1.1.5
މަސައްކަތުގެ އެސް.އޯ.ޕީ ތައްޔާރުކޮށް ޢާންމުންނަށް 

 ށް ވެބްސައިޓްގައި ޢާންމުކުރުންފެންނަގޮތަ

     

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 
 

ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި  1.3.1.2
މުވައްސަސާތަކުްނ ދެމުންގެންާދ 

މުވައްސަސާތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް 1.3.1.2.1
      ކައުންސިލް އިދާރާގައި ޔުނިޓްތައް ޤާއިމްކުރުން

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ޚިދުމަތްތައް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްެގ 
 އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދިނުން 

މަސައްކަތު ތަޖްރިބާ ހޯދުމަށް ކައުްނސިްލ  1.3.1.2.2
      އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން އެކިއެކި މުއަްއސަސާތަކަށް ފޮނުވުން 

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

އެކިއެކި މުވައްސަސާތަކުން ޢާންމުކޮށް ބޭނުންވާ  1.3.1.2.3
      މަޢުލޫމާތުތައް ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ިނޒާމެްއ ޤާއިމްކުރުން 

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްެގ  1.3.1.3
އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުާރ 
މުވައްޒަފުންނަކީ ފެންވަރު ރަގަުޅ 

 ހެދުން ޤާބިލްބަޔަކަށް 

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެިރ 1.3.1.3.1
      ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންުގން 

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

ހިއުމަން ރިސޯސް މެޭނޖްމަންޓް އެްންޑ  1.3.1.3.2
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް ކުރު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާްމ 

 ހިންގުން
     

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

މަސައްކަތުގެ ރޫޙު އިތުރުކުރުމަށް ތަފާތު  1.3.1.3.3
      ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

ޤައުމީ ޔުނިވަސިޓީ އިްނ ހިންާގ ތަފާްސ  1.3.1.3.4
      ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މުވައްޒަފުްނ ބައިވެރިކުރުން

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

ސިވިސް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ  1.3.1.3.5
އިންސްޓިޓިއުޓުން ބާއްވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކައުންސިްލ 

 އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުން
     

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

ކައުންސިލް އިދާރާއިން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ  1.3.1.3.6
      އެސް.އޯ.ޕީ އާއި ސަރވިސް މެނުއަްލ ތައްޔާރުކުރުން

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

ކައުންސިލްގެ މުވަްއޒަފުން ކައުްނސިލްެގ  1.3.1.3.7
 ޕްލޭންތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުން

  
   

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

 

 

 އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ  .2

 

 މަސްވެރިކަން  2.1

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

މަސްވެރިކަމަކީ ދިވެހިންގެ ޭލނާރަށް ވީހިނދު އައްޑޫސިޓީއަކީ ވެސް މަސްވެިރ ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ، ގިނަ ޢަދަދެއްގެ 
ރައްޔިތުންތަކެއް އެކަމަކުން ދިރިއުޅުްނ ބިނާކުރަމުްނ އަންަނ ަމސައްކަތެކެވެ. ޒަމާނުއްސުެރ ަމސްވެރިކަމުްނ ފައިދާކުރަނިވި 

އައި ނަމަވެސް މިއަދު މަސްވެރިކަްނ ވަނީ ހައިރާންވާހާ ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. މިހެންމިކަން ނަފާއެއް މަސްވެރިން ހޯދަމުން 
ނޑުތަކުން މަސްބޭޭނ   މިންވަުރ ދަށަށް ދިއުމާއި ދިމާވި މައިަގނުޑ ސަބަބެްއ ކަމުގަިއ ބެލެވެީނ އެންވެރިކަން ދަށަށްގޮސް މަސްކަ

 ރާ އުސޫލުތައް ާޤއިމްވެފައި ނެތުމުންނެވެ.އާލާތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މަސްވެރިކަްނ ކުޒަމާނީ 

 މަޤްޞަދު 

 އައްޑޫ ސިޓީއަކީ ަމސްވެރިކަމުގެ ރޮުގން އެްނމެ ކުރިއަރާފައިވާ އެއް ސިޓީއަކަށް ހެދުން 2.1.1
 އައްޑޫގެ އާމްދަނީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ ަމސްވެރިކަމުްނ ލިބޭ އާްމދަނީއަށް ހެދުން  2.1.2
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ހިންގާނެ ހަރަކާތަތައް މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް 

 އައްޑޫސިޓީއަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ރޮގުން އެންމެ ކުރިއަރައިފައިވާ އެއް ސިޓީއަކަށް ހެދުން  2.1.1ނަތީޖާ: 

 ހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތްތައް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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މަސްވެރިންެގ   2.1.1.1
އައްޑޫގައި އެސޯސިއޭޝަނެއް 

 ޤާއިމްކުރުން

 
 

 

އައްޑޫގެ މަސްވެރިްނނާއި ބައްދަލުކޮށް  2.1.1.1.1
      އެންމެންގެ ރަޢުޔު ހޯދުން 

 

މަސްވެރިންގެ ދަތިތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި،  2.1.1.1.2
      އެކަންކަން ދެނެގަތުން

 

އެސޯސިއޭޝަންއަށް ކޮންމެ އަހަރަކު  2.1.1.1.3
      މިންވަރެްއ ހަަމޖައްސައިދިނުން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ވަިކ 

 

އަލަށް މަސްވެރިކަން ފަށާ ފަރާތްތަކާއި   2.1.1.1.4
މިހާރުވެސް މަސްވެރިކަން ކުާރ ފަރާތްތަކަށް 

 މަސްވެރިކަމާއިބެހޭ ެއސޯސިއޭޝަންގައި ރަިޖސްޓްރީ ކުރުން 
     

 

މަސްވެރިަކމާއިބެހޭ ތަފާތު   2.1.1.2
 މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

މަހުގެ ތިޔާގިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކަމާއިބެހޭ  2.1.1.2.1
      މާހިރުންގެ އެހިއާއި އެުކ ދިރާސާތައް ކުރުން
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

މަސްއިތުރުކުރުމަށް ކައުންސިލުން  2.1.1.2.2
ފާރޓިލައިޒާސްތައް ހޯދައި، އެފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް 

 ގެންދިއުން
     

 

ގުޅިގެްނ މިވަގުތު މަސްވެރިކަމާއި  2.1.1.2.3
      އައްޑުސިޓީގައި ބޭނުންކުރެވޭ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން

 

އައްޑޫސިޓީއިން އެކްސްޕޯރޓް މާރކެޓްތަކަށް  2.1.1.2.4
މަހުގެ ބާވަތްތަކަށް އެކްސްޕޯރޓް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް 

 ހަމަޖެއްސުން 
     

 

 ޕްރޮމޯޓްކުރުން ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރިކަން  2.1.1.2.5
     

 

       އައިސް ޕްލާންޓް ހިންގުން  2.1.1.2.6
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އައްޑޫގެ އާމްދަނީގެ ދެބައިކުޅައެއްބަޔަކީ މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ އާމްދަނީއަކަށް ހެދުން  2.1.2ނަތީޖާ: 

 ހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތްތައް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ކަލްޗަރ  -އެކުއަރ 2.1.2.1
 ތަޢާރަފުކުރުން 

 

މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހައިން އެމުެގ ބާވަތްތައް  2.1.2.1.1
      ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެްއސުން 

 

އައްޑޫއާއި އައްޑޫސިޓީ ކައިރީގައިވާ  2.1.2.1.2
 ރިސޯޓްތަކަށް މަހުގެ ބާވަތްތައް ވިއްކުން
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ފަތުރުވެރިކަން  2.2

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

އައްޑޫސިޓީގައި މިވަގުތު ރިސޯޓްގެ ގޮތުގައި ޝަންގްރިއްލާ ވިލިގިލ ރިސޯރޓް އެންޑް ސްޕާރ، ހެރެތެރެ އައިލެންޑް ރިސޯޓް 
ކިލޯމީޓަރުެގ ރަންވޭއެްއ އޮންަނ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯރޓެއް  2700އަދި އީކުއޭޓާރ ވިލެްޖ ިހމެނެއެވެ. 

ވަަނ އަހަރު ޤާއިމްކޮށް ުހޅުވާފައިވެއެވެ.  2011ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ. މި އެއާރޕޯރޓްގައި ވީއައިޕީ ޓާރމިނަްލއެއް 
ން މަސައްކަތް ކުރަމުން ެގންދެއެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭގޮތުން ޓްރެވެލް އޭޖެންސީތައް ުހޅުވި ޓުއާރ އޮޕަރޭޓަރު

ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ  2011މީގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިންނަށް ޙާއްސަ ކުރެވިގެން ސްވެނިއާ ޝޮޕްތައް ހުޅުވިފައިވެއެވެ. 
 ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރ ފަތުރުވެރިންގެ މަންިޒލެއްގެ ގޮތުގައި ފާަހގަކޮށްލެވެއެވެ.

 

 މަޤުޞަދު 

 ަކންކޮުޅތަުކން އައްުޑއަްށ ެމހެާމނުްނ ެގަނއުން  ދުިނޔެާއއި ާރއްޭޖގެ އެކި  2.2.1
 ދެމެެހއްެޓިނވި ފަތުުރވެިރކަްނ ޕްރޮޯމޓްކުުރން  2.2.2
 ފަތުރުވެިރކަުމން ލިބޭ އިްޤތިާޞދީ ަފއިދާަތއް އިތުުރކުުރން  2.2.3
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އައްޑޫގެ  2.2.1.1
ރައްޔިތުން ފަތުރުވެރިކަމާއި 
 ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުން

ބަސްބަހުން  އައްޑޫސިޓީގައި ތަފާތު 2.2.1.1.1
      ވާހަކަދެއްކުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

 

ސާފްތާހިރުކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް  2.2.1.1.2
      ގެންދިއުމާއިއެކު އެކަމުގެ މުހިއްމުކަްނ އަންގަވައި ދިނުން 

 

އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ކުރިއަރާފައިވާ  2.2.1.1.3
ބޭފުޅުންނާއި އެއްކޮށް ފޯކަސް ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަން ކުރިއަށް 

 ގެންދެވުން
     

 

އައްޑޫގައިތިބި ޓްރެވެލް އޭޖެންސީތަކާއި  2.2.1.1.4
ޓުއާގައިޑުންނަށް ފަތުރުވެރިކަމާއިބެހޭ އެކިއެކި ތަމްރީން 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
     

 

ބައިނަލްޢަޤްވާމީ  2.2.1.2
ފެންވަރުގައްޔާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި 

ވިޔަފާރީގެ ބައްދަލުވުންތައް 
 އިތުރުކުރުން

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަްމ ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑާިއ  2.2.1.2.1
މަޓާޓޯ) މޯލްޑިވްސް ެއސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވެލް 

އޭޖެންޓްސް އެންްޑ ޓުއަރ އޮޕަރޭޓާރސް( އާއި ގުޅިގެްނ 
ފެއާރތަކުގައި ބައިވެރިވެ އައްޑޫ ހިންގޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

 މާރކެޓްކުރުން
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އައްޑޫގައި ފަތުރުވެރިންގެ ފޯރަމެއް  2.2.1.2.2
އިފްތިތާޙްކޮށް ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާ 

އިންވެސްޓަރުންނަށް ޙާއްސަ ދައުވަތު ދިނުން ނުވަތަ 
އެފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް 

 ގެންދިއުން

     

 

ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމާއިބެހޭ  2.2.1.2.3
      ވޯކްޝޮޕްތައް އީސީސީގައި ބޭއްވުން

 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗާރއާއި  2.2.1.3
ދަތުރުފަތުރާއި ގުޅުންހުރި 

ޙިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް 
 ތަރައްޤީކުރުން 

އެއާރޕޯރޓް ތަރައްޤީކޮށް އެތަނުގައި  2.2.1.3.1
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބޮޑެތި އެއާރލައިންތަކުން ޤަބޫލުކުރާ 
 ފެންވަރުގެ ޙިދުމަތްތައް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަަމޖެއްސުން 

     

 

       ގަމުގައި ސީޕްލޭން ބޭސްއެއް ޤާއިމްކުރުން  2.2.1.3.2

ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯރޓްގައި  2.2.1.3.3
ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ ޖެޓީއެއް އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް 

 ތަރައްޤީކުރުން 

 
    

 

އޭސީ ކޮށްފައިވާ އާއްމު ދަތުރުފަތުރުކުރާ  2.2.1.3.4
 ބަސްތަކުގެ ޙިދުމަތް ދިނުން

 
    

 

ހުޅުމީދޫ އަދި މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރު  2.2.1.3.5
 ތަރައްޤީކުރުން 
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ޓޫރިޒަމްއާއި ގުުޅންހުރި   2.2.1.4
 ފުޅާކުރުން ވިޔަފާރިތައް 

ފަތުރުވެރިންނަށް ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ  2.2.1.4.1
 ޝޮޕިންގއޭރިއާއެއް ޓާރމިނަލްގައި ޤާއިމްކުރުން 

 

 

    

 

ކާރާއި ބައިސްކަލް އަދި ސައިކަލް ކުއްޔަށް  2.2.1.4.2
 ދޫކުރުމާއެކު ސަބްމެރިން ޙިދުމަތްތައް ތަޢާރަފްކުރުން 

 
    

 

ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ކުދި ވިޔަފާރިތައް  2.2.1.4.3
ހިންގާ އެކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް 

 އަތްފޯރާފަށުގައި ކުއްޔަށް ބިން ދޫކުރުން 

 
    

 

ޓާރމިނަލްގައި ފައިސާ އެކްސްޗޭންޖް ކުރެވޭެނ  2.2.1.4.4
 އިންތިޒާމް ަހމަޖެއްުސން 
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ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރ   2.2.2.1
 މާރކެޓްކުރުން

ޤައުމީ ފެންވަރުގައިއާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ  2.2.2.1.1
ބޭއްވޭ ބޮޑެތި ބައްދަލުވުންތައް އީސީސީގައި  ފެންވަރުގައި

 ބޭއްވުން
     

 

 އީސީސީ ހޮޓެލެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރުން 2.2.2.1.2
     

 

ސޯޝިއަލް ނެޓްވޯކް މެދުވެރިކޮށް އީސީސީ  2.2.2.1.3
      އިޝްތިޙާރުކުރުން 

 

ޤުދުރަތީ، ޘަޤާފީ އަދި  2.2.2.2
ދަމަހައްޓާ ޒަމާންވީ ތަރިކަތައް 

 ހިމާޔަތް ކުރުން

ގެ ގޮތުން ފޮތެއް އައްޑޫސިޓީ މާރކެޓް ކުރުމު 2.2.2.2.1
      ތައްޔާރުކުރުން 

 

އައްޑޫސިޓީގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޙާއްސަތަންތަނުގެ  2.2.2.2.2
މަޢުލޫމާތު އެގޭނެހެން އެތަންތަނުގައި ލިޔުންތައް 

 ންނަށް ފެންނާނެހެން ބެހެއްޓުން އާއްމު
     

 

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމާއިބެހޭ މިޔުޒިަޔމްއެއް  2.2.2.2.3
      އައްޑޫގައި ޤާއިމް ކުރުން 

 

       ސުވާދިވް މިއުޒިއަމްއެއް ޤާއިމްކުރުން  2.2.2.2.4
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އައްޑޫގައި ތިބި ޢާސާރީ ތަންތަން އައްޑޫއަށް  2.2.2.2.5
ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް ޙާއްސަކޮށް ފެންނާނެހެން 

 ތަރައްޤީކުރުން 
     

 

އައްޑޫގެ ތާރީޙް ދައްކުވައިދޭ ގެލަރީތައް  2.2.2.2.6
 އައްޑޫގައިތިބި ދުވަސްވީ ޢިމާރާތްތަކުގައި ތަރައްޤީކުރުން 

 
     

 

އައްޑޫގެ ސަގާފަތް ދައްކުވައިދޭ ކަލްޗަރަލް  2.2.2.2.7
      ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުން

 

ތިބި ކުޅިތައް ސައިޓްސީންގް  އައްޑޫގައި 2.2.2.2.8
      އޭރިޔާތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުން 

 

ޓުއަރިޒަމާއި  -އިކޯ  2.2.2.3
 ގެނައުން  ށްއައްސޭރި ޓޫރިޒަމް ުވޖޫދަ

އިކޯ ޓޫރިޒަމްއާއި އައްސޭރި ޓޫރިޒަމްއާިއ  2.2.2.3.1
      ބެހޭގޮތުން އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުން

 

ޓުއަރިޒަމްއަށް އިންވެސްޓްކުރަން -އިކޯ  2.2.2.3.2
ޝަޢުގުވެރިކަން ހުރިފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވައި 
 އެފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން

     
 

       ޓުއަރިޒްމްއާއި ބެހޭ ފޯރަމްތައް ބޭއްވުން -އިކޯ  2.2.2.3.3

ކުޅިވަރާއި   2.2.2.4
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ސަރަހައްދުތައް 

 އައްޑޫސިޓީގައި ގޯލްފް ކޯރސްއެއް ޤާޢިމްކުރުން 2.2.2.4.1
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 އިންޑޯރ ސްޕޯރޓްސް އޭރިޔާއެއް އައްޑޫ 2.2.2.4.2 ތަރައްޤީކުރުން 
      ސިޓީގައި ޤާޢިމްކުރުން

 

އައްޑޫސިޓީގައި މިހާރު ޤާއިމްވެފައިހުރި  2.2.2.4.3
ސްޓޭޑިއަމް ޒަމާނީފެންވަރުގެ ސްޓޭޑިއަމްއަކަށް 

 އަޕްގްރޭޑްކުރުން
     

 

އައްޑޫގައި ފަތުރުވެރިންނަށާއި އާއްމު  2.2.2.4.4
      ކް އައިލެންޑްތައް ޤާއިމްކުރުން ރައްޔިތުންނަށް ޙާއްސަ ޕިކްނި

 

އައްޑޫގައި ފަތުރުވެރިންނަށާއި ޢާންމު  2.2.2.4.5
ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ ތީމް ޕާރކެއް ރައްޔިތުންނަށް 

 ޤާއިމްކުރުން
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 ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްވުން  ރިކަމުން ލިބޭ އިޤްތިސާދީ ފައިދާ ފަތުރުވެ  2.2.3ނަތީޖާ: 

 ހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތްތައް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް   2.2.3.1
 އިތުރުކުރެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުން

އިންވެސްޓަރުންނަށް ހެޔޮއަގުގައި ހޮޓެލް އަދި  2.2.3.1.1
      ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމަށްޓަކައި ބިންތައް ދޫކުރުން 

 

ތައުލީމީ ދާއިރާއާއި ގުޅިގެން ހިންގޭ  2.2.3.1.2
ރމެންޓް ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ޔޫތް އެމްޕަވާފަތުރުވެރިކަމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 
 

     

 

ފަތުރުވެރިންނަށް   2.2.3.2
ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރިތައް 
 އައްޑޫއަށް ތަޢާރަފު ކޮށްދިނުން 

އައްޑޫގައި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް  2.2.3.2.1
ވިޔަފާރިތަކަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ އުފައްދައި، އޭގެތެރެއިން އެފަދަ 

ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލްގެ އެހީގައި އިންވެސްޓަރުްނ 
 ހޯދައިދިނުން 

 

     

 

އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި  2.2.3.2.2
      އެން.ޖީ.އޯސްތަކާއިއެކު ޕާޓްނާޝިޕްތަށް ހެދުން 
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 ވިޔަފާރި  2.3

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ތަނެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށް މިހާރު ހިގަމުން ދެއެވެ. އައްޑޫސިޓީގައި މިވަގުތު މިާހ  596މިވަގުތު ވިޔަފާރިކުރާ އައްޑޫސިޓީގައި 
ގިނަ އަދަދަކަށް ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް ވިޔަފާރިކުރާނެ ވަިކ ޒޯންތަކެއް ަކނޑައެޅިފައެްއ 

ގުބޮޑުވުމާއިއެކު ވިަޔފާރިވެރިންގެ ވިޔަފާރިތައް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރިއަކަށް ނުވެއެވެ.އަދި ހަމައެހެންެމ ތަކެތީގެ އަ
 ނުގެންދެވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން އައްޫޑސިޓީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވިޔަފާރިއާއި ބެޭހ މަޢުލޫމާުތ ނޭގުމާއިއެުކ ވިޔަފާރިކުރިއަށް ގެންދާނެ 
 ގިނައަދަދަކަށް ވިޔަފާރިތައް ބާތިލްކުރެވެއެވެ.ގޮތްތަކައް ނޭގުމުގެ ސަބަބުން 

 

 މަޤުޞަދު 

 އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުން 2.3.1
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ މައި ވިޔަފާރި މަރުަކޒަކަށް އައްޑުސިޓީ ހެުދން 2.3.2
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 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތަތައް 

 ވިޔަފާރިތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުން އަމިއްލަ  2.3.1ނަތީޖާ: 

 ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ވިޔަފާރިތައް ފުޅާކޮށް   2.3.1.1
 މަގުދެއްކުން ތަރައްޤީކުރުމަށް 

ކުރުމަށް ޓްރެއިނިންގެ ވިޔަފާރިތައް ފުޅާ 2.3.1.1.1
      ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

 

 ލިބޭހިދުމަތްތައް  ބަނދަރުން  ސަރަހައްދީ ހިތަދޫ  2.3.1.1.2
      ތަރައްޤީކުރުން 

 

ގުދަން  ސަރަހައްދުގައި ބަނދަރު  ހިތަދޫ  2.3.1.1.3
      ކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްުސން 

 

އައްޑޫގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން    2.3.1.1.4
      މައިކްރޯކްރެޑިޓް ސްކީްމ ތަޢާރަފުކުރުން 

 

ވިޔަފާރިކުރާނެ  2.3.1.2
ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅައި 
 އެތަންތަން ޕްރޮމޯޓް ކުރުން

ރީޕެކްކޮށް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރުމުގެ  2.3.1.2.1
      ޙިދުމަތްތައް ޤާއިމްކޮށް ތަރައްޤީކުރުން
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އޭ.ޓީ.އެމް  މުހިއްުމ ސަރަހައްދުތަކުގައި 2.3.1.2.2
      މެޝިންތައް ބެހެއްޓުން

 

 އިންޝުރެންސް ޚިދުމަތްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުން 2.3.1.2.3
     

 

ވިޔަފާރިކުރުމުގައި ޕީ.އޯމެޝިންތައް  2.3.1.2.4
      ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުއެޅުން 

 

ވިޔަފާރި ކުރިއަރާނެ ސަރަހައްދުތަކަކީ ކޮބައިތޯ  2.3.1.2.5
ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެސަރަހައްދުތަކުން ފަސޭހައިން ބަލައި 

 .ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ބިންލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން 
     

 

ރުކާރާއި ައމިއްލަ ސަ  2.3.1.3 
ވިޔަފާރިތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް 

 ދެމެހެއްޓުން

 

ޒުވާނުންގެ ތެރެއިްނ ތަފާތު މަސައްކަތްތައް 2.3.1.3.1 
      .ފާރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރުން  ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ

 

އިންޓަރނެޓް އަދި މޯބައިލްފޯން ބޭންކިންގގެ  2.3.1.3.2
      .ޙިދުމަތްތައް ތަޢާރަޕްކޮށް އެޙިދުމަތް ޕްރޮމޯޓްކުރުން 

 

އައްޑޫ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ަޖމްޢިއްޔާއެއް  2.3.1.3.3
      އުފެއްދުން 
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ޔުނިޓާއި ޓްރޭޑްޕްރޮމޯޝަންެގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  2.3.1.3.4
      .ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުން

 

ޕްލޭނިންގ ިމނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެްނ  2.3.1.3.5
      .ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި ސާރވޭތައްކުރުން

 

ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް  2.3.1.3.6
      ޤާއިމްކުރުން

 

ލޭންޑްޔޫްޒ ޕްލޭންގައި ވިޔަފާރި ޒޯންތައް  2.3.1.3.7
      ކަނޑައެޅުން 

 

ދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ލޯން ކު  2.3.1.3.8
      ސްކީމެއް ތަޢާރަފުކުރުން

 

އާ ކޮމާޝަލް ބޭންކެއް ޤާއިމްކުރުމަށް   2.3.1.3.9
      މަގުފަހި ކުރުން 

 

ދެނެގަނެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ހާލަތު   2.3.1.3.10
ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ސަރިކާރު ހިއްސާވާގޮތަށް ކުންފުނިތައް 

 އުފެއްދުން 
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ މައި ވިޔަފާރި މަރުކަޒަކަށް އައްޑޫސިޓީ ހެދުން  2.3.2ނަތީޖާ: 

 ތް ހިންގާނެ ފަރާ  އް ޙަރަކާތްތަ  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

މާލެއާއި ރާއްޖެއިްނ ބޭރު  2.3.2.1
 ޤައުމުތަކާއި އައްޑޫސިޓީ ގުޅާލުން 

 

އައްޑޫގެ ތަސައްވަރު ރަނގަޅުކުރުމުެގ   2.3.2.1.1
      ކެމްޕޭނެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

 

ޝޮޕިންގ ކޮމްޕްލެކްސްތަކާއި އޮފީސް  2.3.2.1.2
      އިމާރާތްކުރުން ކޮމްޕްލެކްސްތައް 

 

އައްޑޫގެ ތަސައްވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް  2.3.2.1.3
       ކެމްޕޭނެއް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން

އައްޑޫގެ ވިޔަފާރީގެ ނަމުގައި ވެބްސައިޓެއް   2.3.2.1.4
ތައްޔާރުކޮށް އެވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އެކިފަރާތްތަކަށް 

 ކުރުން ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތު ހިްއސާ 
     

 

ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އޮންލައިންކޮށް ފީދެއްކޭނެ  2.3.2.1.5
      އިންތިޒާމް ަހމަޖެއްުސން 

 

އްޑޫސިޓީއަށް ޙާއްސަކުރެވިގެން "ބޭންކް އަ 2.3.2.1.6
      އޮފް އައްޑޫ" ގެ ނަމުގައި ބޭންކެްއ ހުޅުވުން 

 

އާ އިންވެސްޓަރުން  2.3.2.2
އިންވެސްޓްކުރުމަށް 

 އަހަރީ އައްޑޫ ބިޒްނަސް ފޯރަްމ ބޭއްވުން  2.3.2.2.1
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އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮމޯޝަން  2.3.2.2.2 ޝައުޤުވެރިކުރުވުން 
 ސްޓްރެޓެޖީ އެކުލަވާލުން 

 
  

    

އައްޑޫގެ ވިޔަފަރިތަކުގެ އެނުއަލް ރިޕޯޓް  2.3.2.2.3
   ތައްޔާރުކޮށް ޢާންމުކުރުން

    

       ބިޒްނަސް ސެކްޓަރ ޕްރޮފައިލް ތައްޔާރުކުރުން 2.3.2.2.4
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ނޑުވެރިކަން  2.4  ދަ

 މިހާުރގެ ޙާލަތު 

ނުޑގޮވާން ކުރެވެއެވެ.   އައްޑޫސިޓީގެ ބައެއް އަވަތްތަކުގައި ދަނޑުބިންތައް ދޫކުރެވި ދަ

 

 މަޤުޞަދު 

 މިލިއަްނ ރުފިޔާގެ ތާޒާ ކާނާ އުފެއްދުން  365ކޮންމެ އަހަރަކު  2.4.1
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 ދަނޑުވެރިކަން 

 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތާޒާ ކާނާ އުފެއްދުން  365ކޮންމެ އަހަރަކު   2.4.1ނަތީޖާ: 

 ހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތްތައް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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އައްޑޫސިޓީގެ   2.4.1.1
ވިޔަފާރި ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ 

ބައިތަކަށް)ސެގްމެންޓްސް( ޙާއްސަ 
 އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދިނުން 

ދަނޑުވެރިކަމުން އުފެއްދޭ ކާބޯތަކެތި ވިއްކޭނެ  2.4.1.1.1
މާރކެޓްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެމާރކެޓްތަކަށް އެންމެ 

 އެކަށީގެންވާ ދަނޑުގޮވާންތައް އުފެއްދުން
     

 

މުޑުވަތްތައް  ބޭނުންވާނެދަނޑުވެރިންނަށް  2.4.1.1.2
އި ޒާްމ ހަަމޖެއްސަފަސޭހައިން އައްޑޫސިޓީއިން ލިބޭެނ އިންތި

އެފަދަ މަޢުލޫމަތު ދަނޑުވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދީ ފަސޭހައިން 
 ވިއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަަމޖެއްސުން 

     

 

)ގެރި، ބަކަރި، ައސްދޫނި ފަދަ އެއްގަމުމަސް  2.4.1.1.3
ފަސޭހައިން ބާވަތްތައް( އަދި ބިސްލިބޭ ދޫނިސޫފާސޫފި 
 އްުސން އައްޑޫސިޓީއިން ލިބޭނެ އިންތިާޒމް ަހމަޖެ

     

 

      ދަނޑުވެރިންނަށް އުނގަންނައިދިނުން 2.4.1.1.4
 

ދަނޑުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް އެހީވެދޭ  2.4.1.1.5
      ޤާއިމްކުރުންސެންޓަރެއް 
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ގަސްގަހާގެހި ހެއްދުމާއި ބިންގަނުޑ  2.4.1.1.6 
ތައްޔާރުކުރާނެގޮތުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި 

 ދަނޑުވެރިންނަށް ތަމްރީން ދިނުން 
     

 

ކާބޯތަކެތި ބަންދުކުރުމާއި ރައްކާތެރިކޮށް  2.4.1.1.7
      ހިންގުން ބަހައްޓާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް 

 

ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން  2.4.1.1.8
ދަނޑުބިންތަކަށް ފެންލިބޭނެ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ތަމްރީން 

 ދިނުން
     

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަޝްޙޫރު ދަނޑުގޮވާންކުރާ  2.4.1.1.9
ރަށްތަކަށް  އަދި ބަޢިނަލްޢަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި 

 ޤައުމުތަކަށް ސްޓަޑީ ޓުއަރތައް ހަމަޖެއްސުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ 
     

 

ދަނޑުވެރިކަން އިތުރުކޮށް   2.4.1.2
 ކޮމާޝަލައިޒްކުރުން

      ދަނޑުވެރިންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ހެދުން  2.4.1.2.1
 

       މާއިބެހޭ ޤާނުނު ތަންފީޒުކުރުންދަނޑުވެރިކަ 2.4.1.2.2 

ހިފެހެއްޓުމަށް ކާބޯތަކެތީގެ ފެންވަރު  2.4.1.2.3
      ލެބޯޓްރީއެއް ޤާއިމްކުރުން
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ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް  2.4.1.3
އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަކަށް 

ހަމަޖެއްސޭެނ އިންތިާޒމް ރާވައި 
ފަސޭހައިން ހިއްސާ ލިބޭނެގޮތް 

 ހަމަޖެއްސުން 

އެގްރިކަލްޗަރ ފިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަނެއް  2.4.1.3.1
      ހިއްސާތައް ވިއްކުންޤާއިމްކޮއް އެކޯޕަރޭޝަންގެ 

 

 ދަނޑުވެރިންނަށް ސަބްސިޑީ ދިނުން  2.4.1.3.2
      

ރާއްޖޭގެ ބޭންކްތަކުގެ އެހީގައި އައްޑޫސިޓީގެ  2.4.1.3.3
ދަނޑުވެރިންނަށް ފަސޭހައިން ލޯންެގ ޙިދުމަތް ލިބޭނެ 

 އިންތިޒާމް ަހމަޖެއްުސން 
     

 

ހުިރ ތަކެތި ވިއްކޭނެ  ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅުން 2.4.1.3.4
      ފިހާރައެއް ޤާއިމްކުރުން

 

އާ ޓެކްނޮލޮޖީތައް   2.4.1.4
 ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށް މަގުފަހިކުރުން

ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭ މުހިްއމު  2.4.1.4.1
މެޝިނަރީސްތައް އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 
     

 

މާހިރުން ގެެނސްގެން އެފަދަ ކަމުގެ  2.4.1.4.2
މެޝިންތައް ބޭނުންކުރާނެގޮތް ދަސްކޮށްދީ ހެޔޮއަގެއްގައި 

 ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެްއސުން 
     

 

ބޮޑެތި މެޝިންތައް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް  2.4.1.4.3
އިން ގެނެސްގެްނ ދަނޑުވެރިންނަށް، 

 މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށް ދޫކުރުން
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ދަނޑުވެރިކަމަށް އޮންނަ  2.4.1.5
ޑިމާންްޑ ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ބިން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

އައްޑޫގެ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމަށް ޙާއްސަ  2.4.1.5.1
      ބަދިގެއެއް އެޅުން

 

ނޑުވެރިކަން  2.4.1.5.2 ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންގައި ދަ
ނޑައެޅުން        ކުރުމަށް ބިން ކަ

 

ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިންދޫކުރާނެ ގޮތްތަކާއި  2.4.1.5.3
      ކު ބިންދޫކުރެވޭ ިމންވަރު ބެލުން އުސޫލުތައް ކަނޑައެުޅމާއިއެ

 

ދަނޑުވެރިންނަށް ފަސޭހައިން ފެންލިބޭނެ  2.4.1.5.4
      ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 

 

       ދަނޑުބިންތަކަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުން  2.4.1.5.5

ދަނޑުވެރިކަމުްނ އުފެއްދޭ   2.4.1.6
ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް 

އިޝްތިޙާރުކުރުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން 
 އިތުރުކުރުން

ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކާބޯތަކެތީގެ  2.4.1.6.1
      މައުރަޒެއް ބޭއްވުން 

 

އައްޑޫ އިންވެސްޓަރ ފެއަރގައި ދަނޑުވެރިން  2.4.1.6.2
      ބައިވެރި ކުރުން
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އައްޑޫސިޓީގެ އަވަތްތަކުގައި ދަނޑުވެރިކަމުން  2.4.1.6.3
އުފެއްދޭ ތަކެތި ވިއްކާނެ މާރުކޭޓް ހަދައި އެފަދަ 

ވިޔަފާރިތަކަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް 
 ދޫކުރުން

     

 

ދަނޑުގޮވާންތައް މާކެޓްކޮށް ޕްރޮމޯޓްކުރާނެ  2.4.1.6.4
      ޤާއިމްކުރުންޔުނިޓެއް 
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 އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީ   .3

 

 ތަޢުލީމް  3.1

 މިހާުރގެ ޙާލަތު 

ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު އަމިއްލަ ފަރާތުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށްދިޔަ ނަމަވެސް ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމުެގ 

 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަކަށް ނުދެއެވެ.ބައި 

 

 މަޤްޞަދު 

 އައްޑޫސިޓީގައި ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން  3.1.1
 އައްޑޫސިޓީގައި ބޮޑެތި މީހުންެގ ފަންނީ އަދި ތަޢުލީމީ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންުގން  3.1.2
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތަތައް 

 އައްޑޫ ސިޓީގައި ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް އެކަށިގެންވާ ފެންވަރެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން  3.1.1ނަތީޖާ: 

 ޙަރަކާތްތައް ހިންގާނެ ފަރާތް  އަހަރު  ޙަރަކާތް ހިންގާ  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ޕްރީސްކޫލުތަކަށް  3.1.1.1

ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން 

ޙައްލުކުރުމާއި ޕްރީސްކޫލްތަކަށް 

ފެންވަރު ރަނގަޅު ޤާބިލް   

 ޓީޗަރުންތަކެއް ހޯދުން 

ސްކޫލްތަކުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް  3.1.1.1.1

 ބިމާއި އިމާރާތުގެ ތަނަވަސްކަން އިތުރުކޮށްދިނުން 
     

 

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސް 

ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ  3.1.1.1.2

      ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގު 

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސް 

އައްޑޫ ސިޓީގެ ޕްރީސްކޫލްތަކަކީ  3.1.1.2

ކުދިންނާއި ރަށްޓެހި ޒަމާނީ ވެށްޓެއް 

 ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ތަންތަނަށް ހެދުން 

ޕްރީސްކޫލްތަކުގައި ކުޑަކުދިން ޝައުޤުވެރިވާ  3.1.1.2.1
      ކަހަލަ ޒަމާނީ މާއްދީ ވަޞީލަތްތައް އިތުރުކުރުން

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސް 

ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ ޢިމާރާތްތައް ކުޑަކުދިން  3.1.1.2.2
      ޝައުޤުވެރިވާ ގޮތަށް ފަރުމާކުރުން 

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސް 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އައްޫޑ ސިޓީގައި  3.1.1.3

ޕްރީސްކޫލްތަކުގައި ޤަވާޢިދުން ހެލްތް 

ސްކްރީނިން ކުރުމާިއ ކިޔަވައިދިނުމުގެ 

 ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން 

 

އައްޑޫ ސިޓީގެ ޕްރީސްކޫލްތަކުގައި ހިންގާ  3.1.1.3.1

 ހެލްތް ސްކްރީނިންގް ޕްރޮގްރާްމ މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން 
     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސް 

ޕްރީސްކޫލް ކުދިންގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރާެނ  3.1.1.3.2

ނޑުތަކެއް ޤާއިމްކުރުމާއި، އެކަްނ މޮނިޓަރކޮށް  މިންގަ

 ބެލެހެއްޓުން

     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސް 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޮޑެތި މީހުންގެ ފަންނީ އަދި ތަޢުލީމީ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން  3.1.2ނަތީޖާ:  

 ޙަރަކާތްތައް ހިންގާނެ ފަރާތް  އަހަރު  ޙަރަކާތް ހިންގާ  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ބޮޑެތި މީހުންނަށް ތަޢުލީމީ އަދި  3.1.2.1 

ފަންނީ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދޭނެ މަރުކަޒެއް 

 ޤާއިމްކުރުން 

 

ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ ހުނަރުތައް  3.1.2.1.1

 ދަސްކޮށްދޭނެ މަރުކަޒު ޤާއިމްކުރުމަށް ޕްލޭން އެކަށައެޅުން 
     

 އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސް ޑިޕާރޓްމަންޓް 

ބޮޑެތި މީހުންނަށް ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ  3.1.2.1.2

 ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދޭނެ މަރުކަޒު ޤާއިމްކުރުމަށް ފަންޑު ހޯދުން
     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސް 

ބޮޑެތި މީހުންނަށް ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ  3.1.2.1.3

ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދޭނެ މަރުކަޒު ބިނާކޮށް އެތަނަށް އިންސާނީ 

 އަދި މާއްދީ ވަޞީލަތްތައް ހޯދުން

     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސް 

ބޮޑެތި މީހުންނަށް ތަޢުލީމީ އަދި  3.1.2.2

ފަންނީ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދޭ 

 ރާވާ ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްތައް 

ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ ހުނަރު ޕްރޮގްރާމްތައް  3.1.2.2.1

ހިންގުމަށް ޓްރެއިނަރުން ރާއްޖެއިންނާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން 

 ހޯދުން 

      ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސ 

ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ހިންގާނެ ޤާބިލް  3.1.2.2.2

 ތަމްރީންކުރުން މުވައްޒަފުން ހޯދާ 
      ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސ 
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ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި  3.1.2.2.3

މަސައްކަތްކުރާނެ މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގައި ޖަމިއްޔާ 

 ޖަމާޢާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން

      ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސ 

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ރާއްޖެއިން ޓްރެއިނިން  3.1.2.2.4

 ބޭރުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން 
      ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސ 

ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމާއިމެދު ރައްޔިތުން  3.1.2.2.5
 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސް       ހިންގުން  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ ދޭ ަފރާތްތަކާއިއެކު އަމިއްލަ  3.1.2.2.6 

މަޝްވަރާކޮށް، ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ފުރިހަމަކުރާ ަފރާތްތަކަްށ ކުރިއަށް ދެވޭނެ ފުރުަޞތު 

 ފަހިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން 

     

 

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސް 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ޞިއްޙަތު  3.2

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

އަދި ޚިދުމަތްދެމުން ދިޔަ މަރުކަޒުެގ ، އައްޑޫ ސިޓީގެ ޕަބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްވަނީ މުވަްއޒަފުންގެ ދަތިކަމާއި
ސިއްޙީ  3އެހެނަްސ އައްޑޫ ސިޓީގައި ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ . ޢިމާރާތުގެ މައްސަލައާއި  ބަޖެޓްގެ ތާށިކަމާިއ ހުރެ މަުޑޖެހިފައެވެ

މުވައްޒަފުްނ  26އަިދ ޕަބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓްގަިއ  ކްލިނިކް ހިންގަމުންދެއެވެ.  5ހޮސްޕިޓަްލ އަދި  2، މަރުކަޒާއި
 މަސައްކަތްކުރަމުންދެއެވެ. 

 

 މަޤްޞަދު 

( ދަށުން 07/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުްނ ހިންުގމުެގ ޤާނޫން )ނަންބަރ :  3.2.1
ލްތް ކެއަރ އާއި ސިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާ ުގޅޭ ައސާސީ ޚިދުމަތްތައް ސިޓީެގ ރައްޔިތުންނަށް ޕްރައިމަރީ ހެ
 ފޯރުކޮށްދިނުން 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ އަާސސީ ޚިދުމަތްތައް ސިޓީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލން ހިންގުމުެގ ޤާނޫންގެ ދަށުން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ އާއި ިސއްޙީ  3.2.1 ނަތީޖާ:

  ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

 ޙަރަކާތްތައް ހިންގާނެ ފަރާތް  އަހަރު  ޙަރަކާތް ހިންގާ  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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20
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ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއާރގެ  3.2.1.1

ޚިދުމަތްތައް އައްޑޫސިޓީގެ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން. ރައްޔިތުންނަށް

ކުޑަކުދިން ސިއްޙީގޮތުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް  3.2.1.1.1

 ހޭލުންތެރި ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާހިންގުން 
     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސް 

ސިއްޙީކަންކަމާއި ގުޅިގެންނާއި ދުވަސްތައް  3.2.1.1.2

ފާހަނގަކުރުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ހޭލުންތެރި 

 ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކެމްޕޭންތައް ހިންގުމުގަިއ ބައިވެރިވުން 

     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސް 

ނަފްސާނީ ބަލިމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ  3.2.1.1.3

ނުކެނިޑ ލިބިދިނުމުގައި އެފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން މެދު 

ފޯރުކޮށްދިނުން އަދި އާޢިލާގެ އަޅާލުމާއި އެހީތެރިކަން 

 ހޯދައި ދިނުމުގައި މެދުވެރިއަކަށްވުން

     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސް 

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސް      ވެކްސިންނުޖަހާ ކުދިން ދެނެގަތުމާއި މިފަދަ  3.2.1.1.4
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ދިނުމަށް މައިންބަފައިންނަށް  ކުދިންނަށް ވެކްސިން

 ކައުންސިލިން ދިނުން.

ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި  3.2.1.1.5

ބޭސްގުދަން ފާރމަސީތައް ސިޓީފެންވަރުގައި ސިއްޙީދާއިރާގެ 

އިންސްޕެކްޝަނަށް ފަހު ހުއްދަދޫކޮށް ބާޠިލުކުރުމާއި 

 ރިކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން.

     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސް 

ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސްގެ ދަށުގައި ހިމެނޭ  3.2.1.1.6

ބޭސްގުދަންތައް އަދި  ،ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން

ފާރމަސީތައް ހިންގާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވެނީ ޤަވާޢިދުންތޯބަލައި 

ވާނަމަ އެކަން އިސްލާޙުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފު

 ކަންތައްތައްކުރުން 

     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސް 

ފާރމަސީތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ  3.2.1.1.7

ފާމަސިސްޓުންނަކީ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ 

ބޭސް ވިއްކަނީ އެކަމުގެ ހުއްދަ  ،ބައެއްތޯބަލައި

އޮތްފަރާތެއްތޯބަލައި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފްވާނަމަ އެކަމުގައި ފިޔަވަޅު 

 އެޅުން. 

     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސް 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ކާބޯ އެއްޗެއް ނުވަތަ ބޭހެއްގެ ސަބަބުން ސިއްޙީ   3.2.1.1.8

އަންގައިފިނަމަ އެކަން  ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ސިއްޙީދާއިރާއިން 

 ހުއްޓުވަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުން.

     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސް 

އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް   3.2.1.2

އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

މަދިރިއާއި އެހެނިހެން ބަލިފަތުރާ ސޫފާސޫފި  3.2.1.2.1

ބަލިފަތުރާ ތަކެތި އުފެދޭ ތަންތަން ހޯދާ އަދި މިނޫންވެސް 

 ބެލުން

      ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސ 

ބަލިފަތުރާ ސޫފާސޫފި ގިނަވިޔަ ނުދީ  3.2.1.2.2

ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރާވާ ހިންުގމާއި 

 ރެކޯޑްތައް  މޮނިޓަރކޮށް ބަލަހައްޓައި ގެންދިޔުން

      ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސ 

މަދިރިއާއި އެހެންވެސް ބަލިފަތުރާ ސޫފާސޫފި  3.2.1.2.3

އަދި މިނޫންވެސް ބަލިފަތުރާ ތަކެތި އުފެދޭ ތަންތަން 

ނައްތާލުމާއި ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރާ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން 

      ްސޯޝަލްސަރވިސް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފ 

އާންމު ސިއްޙަތާއި ގުޅުންހުރި ޤާނޫނާިއ  3.2.1.2.4

ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒް ކުރުމުގައި ސިއްޙީދާއިރާއަށް 

ބޭނުންވާ އެޙީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގުޅިގެން 

      ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސ 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މަސައްކަތްކުރުން

އެޗްއައިވީ އެއިޑްސް ފަދަ ޓީބީ އެސްޓީއާއި   3.2.1.2.5

ގައިންގަޔަށް އަރާ ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކާއި އެބަލިތަކަށް 

މަގުފަހިކުރުވާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން 

 ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންުގން 

      ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސ 

ލެޕްރެސީފަދަ ބަލިތައް  މެލޭރިޔާ ފައިލޭރިޔާ 3.2.1.2.6

ނައްތާލެވިފައިވާ އަދި ނައްތާލެވެމުންދާ ބަލިތަކާއި ގުޅިގެން 

ސްކްރީންކުރުމާއި ހޭލުންތެރިކުރުމުެގ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ 

 ހިންގުން.

      ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސ 

ދިރިއުޅުމުގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި  3.2.1.2.7

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން  ބޭނުންކުރާ ފެނާއި

ކަށަވަރުކުރުމަށް ސިއްޙީދާއިރާގެ ފަންނީލަފައާއިއެކު 

 މަސައްކަތްކުރުން.

      ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސ 

އާމުންނަށް އުދަނގޫވާފަދަ މިންވަރަށް އަޑުގަދަ  3.2.1.2.8

ވުމުގެ) ނޮއިސް ޕޮލިއުޝަން ( ސަބަބުން ސިއްޙަތައް 

      ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސ 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ސިއްޙީ ދާއިރާގެ އަސަރުކުރާ ކަ

 ލަފާއާއިއެކު އެފަދަކަންކަން ހުއްޓުވުން.

ރަށުގައި މަރުވާ ޖަނަވާރުތަކާއި ލައްގާ  3.2.1.2.9

މުޅަތަކެތީގެ ސަބަބުން އާންުމ ސިއްޙަތައް 

ވަޅުލުން ނުވަތަ ނުރައްކާނުވާނެގޮތަކަށް ރައްކާތެރިގޮތުގައި 

 ނައްތާލުމަށް ސިއްޙީ ދާއިރާއާއިއެކު މަޝްވާރަކޮށްނިންމުން.

      ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސ 

ރަށުގައި ގުދަންކުރެވޭ، ބޭނުންކުރެވޭ އަދި  3.2.1.2.10

ނައްތާލެވޭ ކެމިކަލްސްތަކާއި މާއްދާތައް ކަމާއިުގޅޭ 

 ބެލެހެއްޓުންފަރާތްތަކުގެ އިރުޝާދުގެދަށުން 

      ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސ 

މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ  3.2.1.2.11

ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް އިންސްޕެކްޝަން 

 ރިޕޯރޓްތަކަށް ބިނާކޮށް ދޫކުރަމުން ގެންދިއުން.

      ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލްސަރވިސ 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުން  3.3

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

އައްޑޫސިޓީ ގެ ކޮންމެ އަވަށެއްގައި ހުރިހާ އުމުރުފުރައަކަށް ޙާއްސަ ކޮށްގެން ފުޓްބޯޅަދަނޑެއް ހަދާފައިވެއެވެ.އަދި ކޮންމެ 
އިވެއެވެ.އަދި އައްޑު އަތޮޅު އަވަށެއްގައިވެސް ކުޑަކުދިންނަށް ޙާއްސަ ކޮށްގެްނ މުނިފޫހި ފިލުުވމަށް ކުޑަކުދިންގެ ފާކްތަށް ހަދާފަ

ޗޭްނޖިންގް ޫރމް  2ހިތަދޫގައި ހަދާފައިވާ ސްޓޭޑިއަމް އަކީ ތަފާތު އެކި އެކި ބޮޑެިތ މުބާރާތް ހިގަމުންދާ ތަނެކެވެ.އެތަނަކީ 
 އާއެކު އެތަށް ބަޔަކަށް އެއްފަހަރާ ކުޅިވަރުބެލޭނެ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ތަނެކެވެ.

މީދޫ،ހުޅުދޫ،ފޭދޫ،މަރަދޫ،މަރަދޫ ފޭދޫ އަދި ހިތަދޫގެ ކޮްނމެ އަވަށެއްގަިއ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެްއ މި ގޮތުްނ އައްުޑ އަތޮޅުެގ 
 3ހަދާފައިވެއެވެ. މިއީ އައްޑު އަތޮޅުގެ ހުރިާހ ކުޑަކުދިން މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕާކް ތަކެވެ.އަދި އައްޑު އަތޮޅުގެ 

 ނުންެގ މަރުަކޒް ެވސް ހަދާފައި ހުރެއެވެ.އަވަށެއްގައި ޒުވާނުންނަށް ހާއްަސ ކޮށްގެން ޒުވާ

 

 މަޤުޞަދު 

 އިޖްތިމާޢީ އެއްބައިވަންތަކަން ދަމަހައްޓާ ވާދަވެރި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން 3.3.1
 ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ޗެމްޕިއަނުންނާއި އެތުލީޓުން އުފެއްދުން 3.3.2
 އިރާއަކަށް ހެދުން މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއަކީ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ދާ  3.3.3
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތަތައް 

 އަޖްތިމާޢީ އެއްބައިވަންތަކަން ދަމަހައްޓާ ވާދަވެރި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން 3.3.1ނަތީޖާ: 

 ފަރާތް ހިންގާނެ  ޙަރަކާތްތައް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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އައްޑޫގައި ވާދަވެރި ކުޅިވަރު  3.3.1.1
މުބާރާތްތައް ބާއްވައި ކުޅިވަރުތައް 

 ޕްރޮމޯޓްކުރުން

ކުޅިވަރުތައް ދިރުވައި އައްޑޫސިޓީގެ ސަޤާފީ  3.3.1.1.1
އެކިއެކި މުާނސަބުތަކާއި ގުޅިގެން އަވަށްތަކުގެ މަށް އާލާކުރު

      ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން.މެދުގައި ވާދަވެރި 

 

ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ކުޅޭކުޅިވަރުތައް  3.3.1.1.2
      އައްޑޫސިޓީއަށް ތަޢާރަފުކުރުން.

 

ސްކޫލްތަކުގެ ކުދިންނަށް ވާދަވެރި ކުޅިވަރު  3.3.1.1.3
ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި ހުނަރު 

      އާލާކުރުމުގެގޮތުން ތަމްރީންދިނުން.

 

ސްކޫލްތަކަށް އެސޯސިއޭޝަނ މެދުވެރިކޮށް  3.3.1.1.4
ކޯޗުން އައްޔަންކޮށް އެކިއެކި ކުޅިވަރު ޕްރޮގްރާމްތައް 

      ރާވައިހިންގުން. ) އެތްލެޓިކްސްކޯޗުން، ސްވިމިންކޯޗުން(
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 ސްކޫލްކުދިންނަށް ކިޔެވުމުގެއިތުރުން 3.3.1.1.5 
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދެވޭނެ ފުރުސަތުތައް 

ހުޅުވައިދީ އެކަމާބެހޭ މަޢުޫލމާތު އެކުދިންނާއި 
ހިއްސާކުރުން. ) އިންޓާރސްކޫލްފުޓްބޯލް، ނެޓްބޯލް، 

ސްވިމިންގް، ބާސްކެޓް، ވޮލީ އަދި ބެްޑމިންޓަން 
 މުބާރާތްތައް.(

     

 

ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކުރެވިގެން  3.3.1.1.6
ކުޅިވަރުޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. ) ކެރަމް، 

      ބިލިޔާޑްއަދިރާޒުވާ(

 

އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް  3.3.1.1.7
ހިންގާ އެކަމަށް ޝައުގުވެރިކަންހުރި ފަރާތްތަކަށް 

އެފުރުސަތު ހުޅުވާލުން. ) ކްރިކެޓް، ވޮލީ،ބެޑްމިންޓަން، 
 މުބާރާތްތައް(ފުޓްބޯޅަ އަދި ނެޓްބޯލް 

     

 

ކުޅިވަރުގެ   3.3.1.2
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުން 

މިވަގުތު އައްޑޫގައި ހެދިފައިތިބި ކުޅިވަރުކުޅޭ  3.3.1.2.1
ބިންތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ތަރައްޤީކުރެވި އެކިއެކި 
ކުޅިވަރުކުޅުމަށް ދަނޑުތައްޔާރުކޮށް އެކަާމ ގުޅުންހުރި 

ޙިދުމަތްތައް އެބިމުންލިބޭނެ އިންތިާޒމް އެހެނިހެން 
ހަމަޖައްސަިއ ރޭވުން )ޒޯްނ ސްޓޭޑިއަމްެގ ކެޕޭސިޓީ 

 އިތުރުކުރުން(

     

 

ޔޫތްސެންޓަރ އާންމުންނަށް ހުޅުވައި  3.3.1.2.2
      ކުޅިވަރުކުޅުމުގެ ަވސީލަތްތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.
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އިންޑޯރ ސްޕޯރޓްސް އޭރިއާއެއް  3.3.1.2.3
      ޤާއިމްކުރުން. )ޓެނިސް، ފުޓްސަލް، ބާސްކެޓްބޯޅައަދިވޮލީ(

 

ސުވިމިންޕޫލެއް ނުވަތަ ސްިވމިންގ ޓްރެކެށް  3.3.1.2.4
      ވުޖޫދައް ގެނައުން.

 

އައްޑޫސިޓީގެ ކޮންމެއަވަށެއްގައި ފެތުމަށް  3.3.1.2.5
      ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދެއް ޤާއިމްކުރުން.

 

ކުޅިވަރު ަޖމްއޢިއްޔާތަކާއި   3.3.1.3
ކްލަބްތައް ހިންގާ އެކަންތައް 

 ކުރިއެރުވުން

މިވަގުތު އައްޑޫގައިތިބި ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް  3.3.1.3.1
      ހިންގުންތެރިކުރުން.

 

ކްލަބްޖަމްޢިއްޔާތަކުން އެއަހަރަކު ރާވާފައިވާ  3.3.1.3.2
އައްޑޫސިޓީގެ ކުޅިވަރުތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލައި، 

      ސްޕޯރޓްސްކަލަންޑަރެއް ވުޖޫދަށްގެނައުން.
 

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއިބެހޭ ކޮމިޓީއެއް ކައުންސިލްގައި  3.3.1.3.3
      އެކުލަވައިލުން.

 

ކޯޗުން އަދި ރެފްރީން ތަމްރީންކުރުމުގެ  3.3.1.3.4 
      ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

 

ފާހަގަކުރެވޭ އެކިއެކި ރާއްޖޭގައި  3.3.1.3.5
މުނާސަބުތަކާއި ގުޅިގެްނ އަވަށްތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރި 

 ކުޅިވަރު ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައިހިންގުން.
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ކުޅިވަރުތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ  3.3.1.3.6
ބައްދަލުވުންތައް ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރާވަިއ 

      ހިންގުން.

 

އައްޑޫގައި ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނަކާއި  3.3.1.3.7
      ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީއެއްވެސް ޤާއިމްކުރުން 

 

ވޮލީ، ޓެނިސް، ބާސްކެޓް އަދި ކްރިކެޓް  3.3.1.3.8
      އެސޯސިއޭޝަންއާއި ކްލަބްތައް ޤާއިމްކުރުން
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އުފެއްދުންޤައުމީ ފެންވަރުގެ ޗެމްޕިއަނުންނާއި އެތުލީޓުން  3.3.2ނަތީޖާ: 

 ހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތްތައް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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އައްޑޫސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުްނ   3.3.2.1
އަދި ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެޭވ 
ޓީމްތަކެއް އުފައްދައި އައްޑޫސިޓީ 

 ތަމްސީލްކުރާގެ ޓީމެއް ތަމްީރންކުރުން 

ޤައުމީފެންވަރުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު  3.3.2.1.1
      ހޯދައިދިނުން 

 

ސްކޫލްތަކުން އަދި ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން  3.3.2.1.2
      ހޮވާލެވޭ ފަރާތްތައް ތަމްރީންކުރުން

 

ކްރިކެޓް، ޓެބަލްޓެނިސް، ބާސްކެޓް،  3.3.2.1.3
ޔޫތު ބެޑްމިންޓަން، ޓެނިްސ އަދި ވޮލީއާއިބެހޭ ޙާއްސަ 
      ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން 

 

ހުނަރުވެރިކަން   3.3.2.2
ތަރައްޤީކުރުމާއި ޗެމްޕިއަނުން 
 އުފެއްދުމަށް އިންވެސްޓުކުރުން

އައްޑޫސިޓީގެ ސްޕޮންސާރ ދެވޭފެންވަރުގެ  3.3.2.2.1
      ވިޔަފާރިވެރިންނާއި މަޝްވަރާކޮށް އެހީހޯދުން

 

ކްލަބްޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އެއްބާރުލުމާއިއެކު ޓިކެޓް  3.3.2.2.2
      ވިއްކައިގެން ބޭއްވޭ މުބާރާތްތައް އިތުރުކޮށް ފަންޑުކުރުން

 

 އައްޑޫސިޓީގެ ޖިމްތަކަށް ރަނގަޅުފެންވަރުގެ 3.3.2.2.3
މާއި ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ފިޓްނަސް ޓްރެއިނާރސް ގެނައު

 ޒުވާނުން ތަމްރީންކުުރމަށް އެހީވުން އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ 
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މިދާއިރާގެ ތަސައްވަރު  3.3.2.3
 އެންމެންނާއި ޙިއްސާކުރުން 

ކުޅިވަރުކުޅުމުގެ މުހިްއމުކަމާިއ ކުރިއަށް  3.3.2.3.1
ދެވިދާނެ މިންވަރާއި ބެހޭގޮތުން ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާުތ 

 ދިނުން.

 

    

 

އައްޑޫސިޓީން އެތްލީޓުންގެ ޓީމެއް އުފައްދައި  3.3.2.3.2
ޤައުމީ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވިދާނެކަން 

 އަންގައިދިނުން.

 

    

 

ކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރުބަލައި ޗެކްކުރުމަށްފަހު  3.3.2.3.3
 އިތުރަށް ތަމްރީންކުރުމުގެ މަގުފަހިކުރުން.
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 މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއަކީ ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ދާއިރާއަކަށް ހެދުން  3.3.3ނަތީޖާ: 

 ގާނެ ފަރާތް ން ހި  ޙަރަކާތްތައް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ  3.3.3.1
 ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤިކުރުން 

މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގާނެ ވަކި  3.3.3.1.1
      ޙާއްސަ ތަނެއް ޤާއިމް ކުރުން.

 

 "އަސްޓްރާ ސިނެމާ" ތަރައްޤީކުރުން. 3.3.3.1.2

      

ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ސްޓޭޖެއް ގާއިްމ  3.3.3.1.3
      ކުރުން.

 

ސްޭޓޖް  އެކިއެކި މުނާސަބްތަކާއި ގުޅިގެން 3.3.3.1.4
      ހަރަކާތްތައް ހިންގުން.

 

"ޗިލް އައުޓް އައްޑޫ" ގެ  3.3.3.2
 ނަމުގައި ވެބްސައިޓެއް ހެދުން 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އިންފޮރމޭޝަން  3.3.3.2.1
ޓެކްނޮލޮޖީގެ މާހިރުންެގ އެހީއާއިއެކު ވެބްސައިޓް 

      .ތަރައްޤީކުރުން 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން  3.4

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

މިސިޓީގެ ޢިޖްތިމާޢީ ޙާލަތަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު ކުށްކުރުން ަމދުކުރުމަށާއި އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ސޯޝަލް 
ގޮތުން ފުރިހަމައަށް ސާރވިސްއިން ދަނީ ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކަށާއި ފުލުހުންގެ މުއައްަސސާއަށް އިދާރީގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތް

އެއްބާރުލުން ދެމުންނެވެ. އަދި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ދަނެގަތުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެންވަނީ 
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީވެވިފައިވާ ޖަމިއްޔާ ަޖމާޢާތްތަކުގެ ދަފްތަރު 

 އެޖަމިއްޔާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްަކތްދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.   އެކުލަވާލައި

 

 މަޤްޞަދު 

ހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިްނ އިޖްތިމާޢީ ރައްަކތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަުޒ ހިންގުމާިއ ދިވެ 3.4.1
އެޅުމާިއ އެފަދަ އަމަލުތަކާއި ގުޅިގެން އަނިޔާލިބޭ ގޭތެރޭގައި ހިންގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު 

ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަދަ މީހުން 
 ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

ތައް ކުރިއަރާފައިވާ، ކުށްކުރުމާއި އައްޑޫސިޓީއަކީ ފަންނީ ހުންރުވެރި ޒުވާނުން ދިރިއުޅޭ ޖަމްއިއްާޔ ޖަމާޢަތް 3.4.2
 މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްވެފައިވާ ވެށްޓަކަށް ހެދުން.
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތަތައް 

ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުަކޒު ހިންުގމާއި ޭގތެރޭގައި ހިންގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުމަށް ފިޔަވަޅު އެުޅމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ  3.4.1 ނަތިޖާ : 
އެފަދަމީހުން  އެހީައށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީއެފަދަ އަމަލުތަކާއި ގުޅިގެން އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތް ދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްސަ 

 ބެލެހެއްޓޭން ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
 ގާނެ ފަރާތް ން ހި  ޙަރަކާތްތައް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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އައްޑޫ ސިޓީގައި އިޖްތިމާޢީ  3.4.1.1
ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒެއް 

ބޭނުންވާ ޤާއިމްކޮށް އެކަމަށް 
 ފަރާތްތަކަށް ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްދިނުން

ޢިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމެގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒެއް  3.4.1.1.1

 ގާއިމްކުރުމަށް ޕްލޭން އެކަށެއެޅެން 
     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު  3.4.1.1.2

 ޤާއިމްކުރުމަށް ފަންޑު ހޯދުން
     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު  3.4.1.1.3

 ބިނާކުރުން 
     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ އިންސާނީ  3.4.1.1.4

 ވަޞީލަތްތައް ހޯދުންއަދި މާއްދީ 
     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ރަށުގައި ދިމާވާ އެކިއެކި ޙާދިސާތަކާއި   3.4.1.1.5

ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުން އަދި 

މިފަދަ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ސިއްޙީ އެހީތެރިކަން 

 އެޙީތެރިވުން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި 

     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 

ގެވެށި އަނިޔާއާއި އުމުރުން  3.4.1.2

ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްަސ އެހީއަށް 

ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ބޭނުންާވ ފުރިހަމަ 

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް  3.4.1.2.1

ބޭނުންވާ މީހުން އަދި ގެވެށި އަނިޔާ ލިބޭމީހުންގެ ރިކޯޑް 

 ބެލެހެއްޓުމާއި މޮނިޓަރކުރުން 

     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް  3.4.1.2.2

ބޭނުންވާ މީހުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔާތްކޮށްދިނުމާއި 

 ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުން މާލީއެހީގެ 

     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 

ގެވެށި އަނިޔާއިން ސަލާމަތްވުމަށް ރައްޔިތުން  3.4.1.2.3

ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ސްކޫލްތައް މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ހިންގުން 

     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ޖިސްމާނީ އަނިޔާތައް މަދުކުރުމަށްޓަކައި މަގުމަތީގެ  3.4.1.2.4

ގޭގެ އަދި އާންމު ތަންތަނުގެ ، ރައްކާތެރިކަން ދެމެހައްޓުމާއި

 ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން.

     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ  3.4.1.3
އެކަށައަޅާ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު 

 ބެލެހެއްޓުން

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ރެކޯޑް  3.4.1.3.1

 ބެލެހެއްޓުން
     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް  3.4.1.3.2

 ތަފާތު ޙިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 
     

 ސޯޝަލް ސާރވިސް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް 

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދެޖިންސްގެ  3.4.1.3.3

 ތަފާތު ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން.
     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ކުށްކުރުމާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްވެފައިވާ ވެށްޓަކަށް ހެދުން އައްޑު ސިޓީއަކީ ފަންނީ ހުނަރުވެރި ޒުވާނުން ދިރިއުޅޭ، ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް ކުރިއަރާފައިވާ،   3.4.2 ނަތީޖާ:

 ގާނެ ފަރާތް ން ހި  ޙަރަކާތްތައް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ކުށްކުރުން މަދުކުރުމާއި  3.4.2.1

މަސްތުވާތަކެތިން ސަލާމަތްވެފައިވާ 

 ހެދުން ވެށްޓަކަށް 

 

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިްސ  3.4.2.1.1

 ތަޢާރަފްކުރުން 
     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 

އައްޑޫ ސިޓީގެ ކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިހުންނާިއ  3.4.2.1.2

ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢާތްތަކާއި ގުޅިގެން ކުށްކުރާމީހުްނ 

ރައްޔިތުން މަދުކުރުމަށާއި މަސްތުވާތަކެތިން ސަާލމަތްވުމަށް 

 ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 

ކުށްކުރުން މަދުކުރުމަށް ދީނީ  3.4.2.1.3

 ނަސޭޙަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 
     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 

އައްޑޫ ސިޓީގެ ޒުވާުނންނަކީ  3.4.2.2

ފަންނީ ހުނަރުވެރި ޒުވާނުންތަކަކަށް 

ޒުވާނުންނަށް ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢާތްތަކާއި ގުޅިގެްނ  3.4.2.2.1

 ފަންނީ އަދި ހުނަރުވެރި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ިހންގުން 
     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ހެދުން 

 

ޖަމާޢާތްތަކާއި ގުޅިގެްނ ޒުވާނުންެގ ޖަމިއްޔާ  3.4.2.2.2

 ހުނަރުތައް ދައްކާލުމުގެ މަޢުރަޒެއް ބޭއްވުން 
     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 

އައްޑޫ ސިޓީގައި ަޖމިއްޔާ  3.4.2.3
ޖަމާޢާތްތަކުގެ ފެޑެރޭޝަން ޤާއިމްކޮށް، 

ކްލަބް ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢާތްތަކަކީ 
އިސްނަގައިގެން ަމސައްކަތްކުރާ 

 ޖަމިއްޔާތަކަކަށް ހެދުން

އައްޑޫ ސިޓީގައި ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢާތްތަކުގެ  3.4.2.3.1

 ފެޑެރޭޝަން ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ޕްލޭން އެކަށައެޅުން
     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 

އައްޑޫ ސިޓީގައި ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢާތްތަކުގެ  3.4.2.3.2

 ހޯދުން ފެޑެރޭޝަން ޤާއިމްކުރުމަށް ފަންޑު 
     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 

އައްޑޫ ސިޓީގައި ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢާތްތަކުގެ  3.4.2.3.3

 ފެޑެރޭޝަން ބިނާކުރުން
     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 

ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢާތްތަކުގެ ފެޑެރޭޝަން  3.4.2.3.4

 ހޯދުން ޤާއިމްކުރުމަށް އިންސާނީ އަދި މާއްދީ ވަޞީލަތްތައް
     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ދީނާއި ޘަޤާފަތް  3.5

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

އައްޑޫ ސިޓީގައި ދީނީޕްރޮގްރާމްތައް ރަމަޝާްނ މަުހ އެންެމ އެދެވޭގޮތުގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ނަމަވެސް އެހެނިހެްނ 
މަސްތަކުގައި ބަޖެޓްގެ ތާށިކަމާއިހެދި ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ސްޕީޑްގައި ވަނީ ކުރިއަށް ނުެގންދެވިފައެވެ. މިސިޓީގައި 

މިސްކިތް ހުރެއެވެ. އަދި މިމިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށްޓަކައި އެކި ދުވަސް  63ނުންކުރާ މުޅިއެކު އަޅުކަންކުުރމަށް ބޭ
މަތިން ވަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މުޖުތަމަޢު ދީނީ ކަންަކމަށް އަޙުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި 

އިއެކު ތަފާތު ދީނީ ޕްރޮގްރާމަތަކާއި ދަރުސްތައް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސްެގ އިސްނެންގެުވމާ
 އަދި މިމަސައްކަތުގައި ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ވަނީ ލިބިފައެވެ. 

 

ހަނާކުރި ހަވާދު ހެދުން އައްޑޫގެ ސަޤާފަތް ދިރުވުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫއަށް ނަމުން ޙާއްަސ އައްޑޫ ބޮނޑި ހެުދމާއި ދިވެހި 
އައްޑޫގަިއ ފެށުނީއްސުރެ ބޮޑުވެުރ ގްރޫޕެއް އޮވެއެވެ. ރިސޯޓްތަކުން ޮބޑުބެރު ެޖހުމަްށ  .މިހާރުވެްސ ކުރިއަށް ދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ 

 މި ގްރޫޕްތަކުން ދެއެވެ.

  

 މަޤްޞަދު 

އުސޫލުތަކުގެ މަތީގައި ދިރިއުޭޅ އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދީނަށް އަހުލުވެރި އަދި ދީނުގެ ރިވެތި  3.5.1
ހައްޓާ ރައްޔިތުންތަކަކަށް ހެދުމާއި، އިސްލާމްދީނުގެ އާދަކާދައިގެ ކަންތައްތައް އެންމެ އެކަށީގެންވަ ގޮތުގައި ދަމަ

ބެލެހެއްޓުމާއި، އައްުޑސިޓީގައި ޒަކާތްނެުގމާއިބެހޭ ކަންތައްތައް ރައްޔިތުންނަށް ލުިއ ފަސޭހަގޮތަކަށް ރާާވ 
 ހިންގުން.

 އްޑޫގެ ކޮންެމ ރައްޔިތަކީ އައްޑޫގެ ޘަޤާފަތާމެދު ފަޚުރުވެރިވާ ބަޔަކަށް ހެދުންއަ 3.5.2
 އައްޑުއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކީ އައްޑޫގެ ޘަޤާފަތް ރަގަޅަށް އެނގޭ ބަޔަކަށް ވުން  3.5.3
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތަތައް 

ށް ހެދުމާއި، އިސްލާމްދީނުގެ އާދަކާދައިގެ ކަރައްޔިތުންނަކީ ދީނަށް އަޙުލުވެރި އަދި އިސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި ޢުސޫލްތަކުގެ މަތީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިުތންތަކަ އައްޑޫސިޓީގެ 3.5.1ނަތީޖާ:  
 އައްޑޫ ސިޓީގައި ޒަކާތް ނެގުމާިއ ބެހުމުގެ ކަންތައްތައް ރައްިޔތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަށް ރާވާއި ހިންގުން  ،ކަންތައްތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ދަމަހަށްޓައި ބެލެހެއްޓުާމއި

 
 ގާނެ ފަރާތް ން ހި  ޙަރަކާތްތައް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް   3.5.1.1
ވަންތަކަމަށް މަގުދެކުމަށް އިއެއްބަ ދީނީ 

 މަސައްކަތް ކުރުން 

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް       އައްޑޫ ސިޓީގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން 3.5.1.1.1

އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ ދަރުސް  3.5.1.1.2

 ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން 
     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 

އައްޑޫ ސިޓީގައި ދީނީގޮތުން ފާހަނގަކުރަން ޖެހޭ  3.5.1.1.3

 ދުވަސްތައް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަނގަކުރުން 
     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 

އައްޑޫ ސިޓީގައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި  3.5.1.1.4

ބާއްވަވާ އިސްލާމީ އަޤީދާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބައްދަލުވުންތައް 

މަސައްކަތްކުރުމަށް އަހަރީ ޕްލޭނެއް ކަނޑައަޅައިގެން ކުރިއަށް 

 ގެންދިއުން 

     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 
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އައްޑޫސިޓީގެ އިޚްތިސާސްގެ   3.5.1.2
ދަށުގައި ހިމެނޭ ދީނީ މަރުކަޒުތަކާއި 

 ޤަބްރުސްތާންތަށް ބެލެހެއްޓު މިސްކިތްތަކާއި 

އައްޑޫ ސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގެ ޙާލަތު އެގޭނެގޮތުގެ  3.5.1.2.1

 ދިރާސާއެއް ހެދުން 
     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 

އައްޑޫ ސިޓީގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު އިމާމުން  3.5.1.2.2

 އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
     

 އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް  ޑިޕާރޓްމަންޓް

މިސްކިތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ  3.5.1.2.3

 ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ހޯދުން
     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 

އައްޑޫ ސިޓީގައި ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ މޯޗަރީއެއް  3.5.1.2.4
 ޤާއިމްކުރުމަށް ޕްލޭން އެކަށައެޅުން 

      ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސ 

އައްޑޫ ސިޓީގައި މޯޗަރީއެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ފަންޑު  3.5.1.2.5

 ހޯދުން 
     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 

އައްޑޫ ސިޓީގައި މޯޗަރީއަށް ބިނާކޮށް އެތަނަށް  3.5.1.2.6

 އިންސާނީ އަދި މާއްދީ ވަޞީލަތްތައް ހޯދުން 
     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 

އައްޑޫ ސިޓީގެ ޤަބުރުސްތާނުތައް ރަނގަޅު  3.5.1.2.7

 ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ފަންސާސް އަހަރަށް ޓާގެޓްކޮށް ބޮޑުކުރުން
     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އައްޑޫ ސިޓީގެ ޤަބުރުސްތާނުތަކުގައި ވަށާ ފާރު   3.5.1.2.8

 ގޯތިތެރެ ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުން ރާނާ އެތަނުގެ 
     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 

އައްޑޫ ސިޓީގައި ޒަކާތް ނެގުމާއި  3.5.1.3
ބެހުމުގެ ކަންތައްތައް ރައްޔިތުންނަށް 

 ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަށް ރާވާއި ހަމަޖެއްސުން 

ޒަކާތް ނެގުމާއި ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން  3.5.1.3.1

 ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން
     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 

ޒަކާތް ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަްށ ދަނެގަތުމަށް ސާރވޭކޮށް  3.5.1.3.2

 ރިޕޯޓް އެކަށައެޅުން 
     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 

ތަކެތި އޭގެ ޒަކާތަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި  3.5.1.3.3

 ޙައްޤުވެރީންނަށް އަދުލު އިންސާފުން ބަހައިދިނުން 
     

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސް 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އައްޑޫގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ އައްޑޫގެ ޘަޤާފަތައް ފަޙުރުވެރިވާ ބަޔަކަށް ހެދުން  3.5.2ނަތީޖާ: 

 ހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތްތައް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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އައްޑޫސިޓީގެ ޘަޤާފަތާއި  3.5.2.1
 ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން

ސަޤާފީ އާދަކާދަތަކާއި ބެހޭގޮތުން  3.5.2.1.1
      ސެމިނާރތައް ބޭއްވުން 

 

ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި އާދަކާދަތައް  3.5.2.1.2
      އައްޑޫގައިތިބި ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ބާރުއެޅުންދެމެހެއްޓުމަށް 

 

އައްޑޫގެ ސަޤާފީ އާދަކާދަތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލައި،  3.5.2.1.3
އެކަންތައްކޮށް އުޅުނުގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އައްޑޫެގ 

 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން
     

 

ސްކޫލް ކުދިންނަށް އައްޑޫގެ ސަޤާފަތާއި  3.5.2.1.4
މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތައް ކުރިއަށް  ބެހޭގޮތުން
 ގެންދިއުން

     
 

އައްޑޫގެ ސަޤާފަތް ދައްކުވައިދޭ  3.5.2.1.5
      ފެސްޓިވަލްތައް ބޭއްވުން 
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އައްޑޫގައި ޘަޤާފީ ކުޅިވަރު  3.5.2.2
 މުބާރާތްތައް އިންތިޒާމްކުރުން

އައްޑޫގައި ތިބި ސަޤާފީ ކުޅިވަރުކުޅޭ  3.5.2.2.1
މާހިރުންތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި، އެފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި 

ސްކޫލް ކުދިންނަށް ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި ކަންކަމާއިބެހޭ 
 ތަމްރީންތައް ދިނުން

 

    

 

އައްޑޫގައިތިބި ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި  3.5.2.2.2
 ގުޅިގެން ސަޤާފީ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް އިންތިޒާމްކުރުން 

 
    

 

ސްކޫލްކުދިންގެ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރުގައި  3.5.2.2.3
 އައްޑޫގެ ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ހިމެުނން 

 
    

 

 

 އައްޑޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކީ އައްޑޫގެ ޘަޤާފަތް ރަނގަޅަށް އެގޭ ބަޔަކަށް ހެދުން 3.5.3ނަތީޖާ: 

 ހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތްތައް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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އައްޑޫސިޓީގެ ޘަޤާފަތާއި  3.5.3.1
 ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުން 

ޘަޤާފަތާއި ބެހޭގޮތުން ޕްރޮފައިލް އަދި ޗާރޓް  3.5.3.1.1
      ތަރައްޤީކުރުން 

 

އެއްޗިހި ޗާރޓުގައި އައްޑޫގެ ޙާއްސަތަންތަނާއި  3.5.3.1.2
      ހުރިތަންތަން އެގޭގޮތަށް ޑްރާފްޓްކޮށް ލިޔުން ތައްޔާރުކުރުން 
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އައްޑޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް  3.5.3.1.3 
      ފަސޭހައިން އެ މަޢުޫލމާތު ލިބޭނެ އިންތިާޒމް ަހމަޖެއްސުން 

 

ލީފްލެޓް ތައްޔާރުކުރުން، ބިލްބޯޑް ތައްޔާރުކޮށް  3.5.3.1.4
ފަސޭހައިން ފެންނާނެހެން އައްޫޑސިޓީގެ އެކި 

 ސަރަހައްދުތަކުގައި ބެހެއްޓުން 
     

 

އައްޑޫސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި އެމަޢުލޫމާތު  3.5.3.1.5
      ހިމަނައި، ހިްއސާކުރުން 
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 ސްޕޭޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ސްޕެޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް   .2

 

 ޢިމާރާތްކުރުމާއި ބިން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން   4.1

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ބޭނުންވެފައިވާ ގިނަމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ބިން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ ބޯހިޔާވަހިކަން  ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ އައްޑޫސިޓީގެ
 . ނުލިބިފައެވެ

 

 މަޤްޞަދު 

 ފޯރާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ހައުސިންގ ޔުނިޓް ބިނާކުރުން.ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން  4.1.1
 އައްޑުސިޓީގައި ކުރެވޭ ޢިމާރާތްތަކަކީ ނެޝަނަލް ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭގޮތަށް ކުރެވޭ ޢީމާރާތްތަކަށް ހެދުން. 4.1.2
އްކުމާިއ ރިއަްލ އެސްޓޭޓް މާކެްޓ ގެދޮރުއެޅުމަށާއި ސިނާޢީ މަސައްކަްތ ކުރުމަށް ކުުރމަށް ބޭުނންވާ ބިްނ ހި 4.1.3

 ތަރައްޤީކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާއިބެޭހ ޤާނޫނާއި ޭލންްޑ ޔޫްޒ ޕްލޭނާިއ ތަޢާރަޒްނުވާގޮތުގެ މަތީްނ ބިމާބެހޭ ެއންމެާހ މުާޢމަލާތްތަކުގެ  4.1.4

 ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.
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އައްޑޫ ހައުސިންގ  4.1.1.1
 .ކޯޕަރޭޝަން ޤާއިމް ކުރުން

 

ކަމާއިގުޅޭ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންގެ ލަފައާއި  4.1.1.1.1
މަޝްވަރާއާއެކު ބޯޑެއް އެކުލަވާލައި މެމްބަރުން 

 ޢައްޔަންކުރުން 
     

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މަޝްވަރާގެ މަތީން ކޯޕަރޭޝަން ބޯޑްގެ  4.1.1.1.2
   ގާއިމުކުރުން

 
  

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އިންސާނީ އަދި މާއްދީ  4.1.1.2
 .ވަސީލަތްތައްހޯދުން

 

މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާތަކަށް މުވައްޒަފުން  4.1.1.2.1
   ތަމްރީނުކުރުން

  
 

ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މަސައްކަތަށްބޭނުންވާ ޒަމާނީ ަވސީލަތްތައް  4.1.1.2.2
   ހޯދުން

  
 

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ޕްލޭނެއްގެ  ކަނޑައަޅފައިވާ 4.1.1.3
ދަށުން ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޚިދުމަތް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ހައުސިންގ ޔުނިޓް ބިނާކުރުމަށް ބިން  4.1.1.3.1
   .ހަމަޖެއްުސމާއި ބިން ސަރވޭކޮށް ޑިޒަިއން ކުރުން

  
 

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހައުސިންގ ޔުނިޓް ބިނާކުރުމަށް  4.1.1.3.2
   .އިންވެސްޓަރުން ހޯދުން

  
 

ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 .ހައުންސިންގ ޔުނިޓް ބިނާކުރުން 4.1.1.3.3
   

    ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑ
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
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ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  4.1.2.1
ބިލްޑިން ކޯޑަށް ރައްޔިތުން އަހުލުވެރި 
ކުރުވައި، ބިލްޑިންކޯޑް ެގ ދަށުން ނޫނީ 

އެއްވެސް ޢިމާރާތެއް އަލަށް ކުރެވޭ 
 ނުކުރުމަށް ބާރުއަޅައި އެކަން ތަންފީޒު

 ކުރުން
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިލްޑިންގ ކޯޑާއި ބެހޭ  4.1.2.1.1
މަޢުލޫމާތު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއަށާއި ޢާންމު 

 .ފަރުދުންނަށް ދިނުން
 

      

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ގެދޮރުތަކުގެ ފެންވަރާއި ބެހޭ ޑޭޓާބޭސްއެއް  4.1.2.1.2
 .ޤާއިމްކުރުން

 
      

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އައްޑޫސިޓީގައި އަލަށް ޢިމާރާތް ކުރެވޭ  4.1.2.1.3
 . ތަންތަން ނެޝަނަލް ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭގޮތަށް ހެދުން

 
        

އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް  ޑިޕާރޓްމަންޓް
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
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ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ  4.1.3.1
 އަސާސީ ބޭނުންތަކަށް ބިންހިއްކުން 

 

ބިން ހިއްކާނެ ސަރަޙައްދު ސާރވޭކޮށް  4.1.3.1.1
 .އޭ ހެދުން .އައި.އީ

     
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
 .ބިން ހިއްކުމަށް ބޭނުންވާނެ ފަންޑް ހޯދުން 4.1.3.1.2

 
     

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 ބިންހިއްކުން  4.1.3.1.3
      ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑ

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ރިއަލްސްޓޭޓް މާރކެޓް  4.1.3.2

 ތަރައްޤީކުރުން 
ރިއަލްސްޓޭޓް ތަރައްޤީކުރުމުގައި ދިމާވާ  4.1.3.2.1

 ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް ހޯދުން
     

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ރިއަލްސްޓޭޓް ތަރައްޤީކުރާފަރާތްތަކަށް  4.1.3.2.2
 ހިތްވަރުދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

     
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް  4.1.3.3

 .ވަކި ސަރަޙައްދެއް ތަރައްޤީކުރުން
ސިނާޢީ މަސައްކަތަށް ބިންދޫކުރާނެ  4.1.3.3.1

 .ސަރަޙައްދު ކަނޑައަޅައި ފެންްސޖަހައި ވަކިކުރުން
     

އެންޑް  ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ސިނާޢީ މަސައްކަތަށް ބިން ބޭނުންވާ   4.1.3.3.2
 .ފަރާތްތަކަށް ބީލަމުގެ އުސޫލުން ބިންދޫކުރުން

      ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑ
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މީހުން އާބާދުވެފައިވާ ސަރަޙައްދުގައިހުރި  4.1.3.3.3
މަސައްކަތްކުރާ ކުީލ ބިންތައް އަލަށް ކަނޑަެއޅޭ ސިނާޢީ 

 .ސަރަޙައްދަށް ބަދަލުކުރުން 
 

     

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ެއންެމހާ މުާޢމަލާތްަތއް ހިްނގުާމއި އެ ިދެވހިރާއްޭޖެގ ބިާމއިބެޭހ ާޤޫނނާިއ ލޭންްޑ ޔޫްޒ ޕްލޭާނއި ތަޢާރަްޒނުާވގޮުތގެ މަީތން ބިާމިއ ބެޭހ  4.1.4: ނަތީޖާ
 .މުޢާމަލާތްތަުކެގ ރެކޯްޑ ބެލެެހއްުޓން

 ހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތްތައް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

ޤާނޫނުގައި އައްޑޫސިޓީއަށް  4.1.4.1
ލިބިފައިވާ ބިންތަކުގެ ދަފްތަރު 

އެކުލަވާލައި ބިން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް 
 .ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅުން

 

ބިމާއި ރަޖިސްޓަރީގެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމަށް  4.1.4.1.1
 .ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ތައްޔާރު ކުރުން

 

      ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑ
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް       .އެކުލަވާލުންބިމުގެ ދަފުތަރު  4.1.4.1.2
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އިންސާނީ އަދި މާއްދީ  4.1.4.2
 .ވަޞީލަތް އިތުރުކުރުން

 

މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް އިތުރު  4.1.4.2.1
 ޓްރެއިނިންގ ދިނުން

 

      ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑ
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮފެޝަނަލް  4.1.4.2.2
 އިކްވިޕްމަންޓްއާއި ޓޫލްސް ހޯދުން 

 
  

    ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑ
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ބިމާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި  4.1.4.3
ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން 

އެކުލަވާލައި، ބިމާއި ބެހޭ ޕްލޭނެއް 
ޕްލޭނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް 

 ތާވަލްކޮށް ރާވާހިންގުން

ބިން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭންއެއް  4.1.4.3.1
 އެކަށައަޅާ އަމަލުކުރަން ފެށުން 

 

   
  

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މަސައްކަތް ތާވަލްކޮށް ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް  4.1.4.3.2
   ރާވާހިންގުން

    ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑ
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ދަތުރުފަތުރު  4.2

 ޙާލަތު  މިހާރުގެ 

އައްޑޫ ސިޓީގެ އެއްއަވަށުން ނިޒާމަކީ ފެއިލްވެފައިވާ ނިޒާމަކަށްވުމުގެ ސަބަބުން،  ދަތުރުފަުތރުގެ ޤާއިމްވެފައިވާ މިހާރު އައްޑޫސިޓީގައި
 . އަނެއެ އަވަށަށް އެއްގަމާއި ކަނޑުމަގުން ދަތުރު ކުރަންޖެހެނީ ބޮޑު ޚަރަދު ކޮށްގެންނެވެ 

 

 މަޤުޞަދު 

ފަސޭހަ، އަގުހެޮޔ އަދި އިތުބާރުކުރެވޭ ޢާންުމ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެްއ ޤާއިމްކުރުމާއި، ދުއްވާ ތަކެތީގެ ސަބަބުން  4.2.1
މަދުކޮށް، ހިނގާ މީހުންނަށާއި ދުއްވާ ތަކެއްޗަށް ފަސޭހަ، ފެންވަރު ރަގަޅު މަގުތައް ދިމާވާ އެކްސިޑެންޓްތައް 

 ގެ ނިޔަލަށް އައްޫޑ ސިޓީގައި ދުއްވާ ތަކެއްޗަކީ ާކބަން ނިއުޓްރަލް ތަކެތި ކަމުގައި ހެދުން.2016ހެދުމާއި، 
މަށާއި، މީހުން އަާރ ފޭބުމަށް ފަސޭހަ، އައްޑޫ ސިޓޫގެ އަވަށްތަކުގައި ހެދިފައިވާ ބަނދަރުތަކަކީ ފަސޭހައިން ލަފާ ފުރު 4.2.2

އަދި ގިނަ އުޅަނދު ފަހަރަށް ކައިރި ކުރެޭވ ފެންވަރުގެ ބަނދަރުތައް ހަދައި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި 
 ބަނދަރުތަކުގައި ފެރީ ޓާމިނަލްތައް ހަދައި ބެލެހެއްޓުމާއި އައްޑޫ ިވޔަފާރި ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުން.
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތަތައް މަ

ޓްތައް މަދުކޮށް، ހިނގާ މީހުންނަށާއި ފަސޭހަ، އަގުހެޔޮ އަދި އިތުބާރުކުރެވޭ ޢާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމާއި، ދުއްވާ ތަކެތީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކްސިޑެން 4.2.1:ނަތީޖާ
 ގެ ނިޔަލަށް އައްޑޫ ސިޓީގައި ދުއްވާ ތަކެއްޗަކީ ކާބަން ނިއުޓްރަލް ތަކެތި ކަމުގައި ހެދުން.2016ރަގަޅު މަގުތައް ހެދުމާއި،  ދުއްވާ ތަކެއްޗަށް ފަސޭހަ، ފެންވަރު

 ހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތްތައް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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އެކަށީގެންވާ އައްޑޫސިޓީ އަކީ  4.2.1.1
ނޑުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ  ފަދަ އެއްގަމާއި ކަ
ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުވިފައިވާ ސިޓީއަކަށް 

 . ހެދުން
 

ބަސް ، ޓެކްސީ އަދި ފެރީ ނިޒާމްގެ ފެންވަރު  4.2.1.1.1
 މަތިކޮށް، ދަތުުރފަތުރުގެ މަޢުލޫމާތު އާއްމުކުރުން

     
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ދަތުރުފަުތރުގެ ނެޝަނަލް ޖިއޮގްރެފިކް  4.2.1.1.2

      އިންފޮމެޝަން ސިސްޓަމެއް ތަޢާރަފުކުރުން
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ދަތުރުފަުތރުގެ ޚިދުމަތްދޭ ޔުނިޓެއް ތަޢާަރފް  4.2.1.1.3

 .ކުރުން
     

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ޢާންމު ދަތުރުފަުތރުގެ ޓިކެޓް މެޝިން  4.2.1.1.4
 .ތަޢާރަފްކުރުން

     
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
 ޒަމާނީ ފަސޭހަ ބަސްހުއްޓި ތަޢާރަފްކުރުން 4.2.1.1.5

     
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކުޑަކުދިން، ދަރިވަރުން އަދި ދުވަސްވީ މީހުންނަށް  4.2.1.1.6

 .ކޮންސެޝަން ކާޑްތައް ތަޢާރަފް ކުރުން
     

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހިނގާ  އައްޑޫސިޓީގެ މަގުތަކަކީ 4.2.1.2
މީހުންނަށާއި ދުއްވާތަކެއްޗަށް ރައްކާތެރި 

 .ތަނަކަށް ހެދުން

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް       .ދުއްވާ ތަކެތީގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ރަގަޅުކުރުން 4.2.1.2.1
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ސްކޫލް ގަޑިތަކުގައި ސްކޫލް ސަރަޙައްދުގައި  4.2.1.2.2
      ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން ޓްރެފިކް 

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
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މަގުމަތީގައި ހިގާ އެކްސިޑެންޓް ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  4.2.1.2.3
      ހޯދައި ބެލުން 

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ފެންވަރު ރަގަޅު ޑްރައިވިންގ ސްކޫލެއް ޤާއިމް  4.2.1.2.4
      .ކުރުން

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ  4.2.1.2.5
      .މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނަށް ދިނުން

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 .މަގުމަތީގައި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ބެހެއްޓުން 4.2.1.2.6
     

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 .މަގުމަތީގައި ސްޕީޑް ބްރޭކަރ ހެދުން  4.2.1.2.7
     

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 
ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި  4.2.1.3

ދަތުރުފަުތރު ކުރިއަރުވައި އެއަށް 
 .އިންވެސްޓް ކުރުން

ކުއްޔަށް ބައިސިކަލް ދޫކުރުމުގެ ސްކީމެއް ތަޢާރަފް  4.2.1.3.1
 .ކުރުން

  
   

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 ބައިސްކަލް ޕާރކްކުރާނެ ސަރަޙައްދެއް ކަނޑައެޅުން  4.2.1.3.2
 

  
   

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގުތައް ރަގަޅު  4.2.1.4
 .ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުން

 

 .މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުން ނުވަތަ ގާ އެޅުން  4.2.1.4.1
      

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 .ވެލިމަގުތައް މަރާމާތު ކުރުން 4.2.1.4.2
      

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ސީޓިގައި އަލަށް އާބަދުވާ ސަރަޙައްދުގެ މަގުތައް  4.2.1.4.3
 .ހެދުން
 

     
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
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ދުފަހަރަށް ކައިރި ކުރެވޭ ފެންވަރުގެ އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި ހެދިފައިވާ ބަނދަރުތަކަކީ ފަސޭހައިން ލަފާ ފުރުމަށާއި، މީހުން އަރާ ފެބުމަށް ފަސޭަހ، އަދި ގިނަ އުޅަނ 4.2.2 :ނަތީޖާ
 .ކުރުން  ހަދައި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ބަނދަރުތަކުގައި ފެރީޓަރމިނަލްތައް ހަދައި ބެލެހެއްޓުމާއި، އައްޑޫ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ތަރައްޤީބަނދަރުތައް 
 ހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތްތައް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ބަނދަރުތަކުގެ  4.2.2.1
އިންފްރާސްޓްރކްޗަރ ތަރައްޤީކޮށް ތަާފތު 

 ބޭނުންތަކަށް ޚާއްޞަ ކުރުން 

ބަނދަރުތައް ބޭނުންކުރާނެ ޤަވާޢިދެއް ތަޢާރަފްކޮްށ  4.2.2.1.1
      ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ސަރަޙައްދުގައި މުދާ ރައްކާކުރާނެ ބަނދަރު  4.2.2.1.2
 .ވެއަރހައުސްތައް ޤާއިމް ކުރުން 

     
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މަރަދޫފޭދޫ އަދި ހިތަދޫ ،  ހުޅުމީދޫ 4.2.2.2

 .ށް ހެދުންކަބަނދަރު ރަގަޅު ފެންވަރަ
ސެންޓްރަލް ހުޅުމީދޫއަވަށުގައި ގާއިމުކުރެވޭ  4.2.2.2.1

 ނިންމުން  ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް
     

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހިތަދޫ ބަނދަރަށް އަލަށް އިތުރުކުރެވޭ ބައިގެ  4.2.2.2.2
      މަސައްކަތް ނިންމުން 

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހުޅުމީދޫ އާއި ފޭދޫ ބަނދަރުގައި  4.2.2.3
 ފެރީ ަޓރމިނަލް ޤާއިމް ކުރުން

ހުޅުމީދޫ އަވަށުގައި އަލަށް ހަދާ ބަނދަރުގައި  4.2.2.3.1
 ފެރީޓާރމިނަލް އެއް ގާއިމުކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ެފށުން

     
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފޭދޫ އަވަށުގައި ފެރީޓާރމިނަލް އެއް ގާއިމުކޮށް  4.2.2.3.2

 ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ެފށުން
     

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އައްޑޫ ވިޔަފާރި ބަނދަރު  4.2.2.4
 .ޓްރާންސިޓް ކާގޯގެ ޚިދުމަތް ދިނުން 

 

އައްޑޫސިޓީގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ހިންގާ  4.2.2.4.1
ކުންފުންޏާއި ގުޅިގެން ޓްރާންސިޓް ކާގޯގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 

 .އެހީތެރިވުން
     

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ



 

 

 

 

 

 

 ތިމާވެށި 
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ތިމާވެށި  .5
 

 ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުން  5.1

 ޙާލަތު  މިހާރުގެ 

ކުނިކޮށި ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ަވނީ ބަޔަކާިއ ، ޤާއިްމކޮށް ކުނިކޮށްޓެއް އެއްކުރުމަށްޓަކައި ސިޓީގައިކުނި  އައްޑޫ
ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ.ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން މި ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ ަނމަވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކުރިއެކޭވެސް އެްއ 

މުްނ ދިއުމުެގ ސަބަުބން އެސަރަހައްދުތަކުގައި ކުނިތަްއ ގިނަެވ އެކަމުެގ ސަބަބުްނ ފަދައިން އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ކުިނ އުކާލަ
ތިމާވެށިގެ ގިަނ މައްަސލަތަކެއް ދަީނ ކުރިމަތި ަވމުންނެވެ. ހުުޅމީދޫ އަވަށުގައި ކުިނ ކޮށްޓެއް ޤާއިމްވެފަިއ ނެތުމާއި،  އަިދ 

އިްނތިޒާމްތަކެއް ވެސް ަހމަެޖހިފައި ނެތުމާއެކު ކުނީެގ މަްއސަލައަީކ  ހިތަދޫގައި ހުންނަ ކުނިކޮށްޓަށް ހުޅުމީދޫ އިްނ ކުނި ގެނެޭވނެ
 އައްޑޫގެ ހުރިހާ އަވަށަކަށްވެސް ދިމާވެފައިވާ ބޮުޑ މައްސަލައެކެވެ. 

ތުގެ ފަސޭހައިން ހަލާކުނުވާ ޒާތުގެ ކުނި، ޮގނޑުދޮށާިއ އެބާވަ ކޮތަޅާއި ޕްލާސްޓިކް މަްއސަލައަކީ އެއް ޮބޑު އެންމެ މިގޮތުން
ނޑުދޮށްތައް  މޫދަށް އެޅުމުގެ މައްސަލައެވެ. ިމމައްސަލަ ހައްލުކުުރމަށްޓަކައި އިޖްތިމާޢި މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ހޭޅިފަށާއި ގޮ

ވަަނ އަހަރު ކުރެވިފަިއ ވެއެވެ. މިގޮތުން ސާފުކުރުމުެގ ސަބަބުްނ ކޮންމެެވސް ވަރެއްެގ ހައްލެްއ  2011ސާފުކުރުމުގެ ަމސައްކަތް 
 ވެ.މިކަމަށް ލިބިފައިވެއެ

 އަދި. ދިމާވެފައެވެ ވަނީ  މައްސަލަ  ރަށްގިރުމުގެ ސަބަބުން ގެންދިއުުމގެ ނަގަމުން  އަކިރި  ވެއްޔާއި ެކނުޑމާއި ގަސް ހޭޅިފަށުން
ތަކާއި ގުޅިގެން އުދައެރުމުގެ މައްސަަލ ވެސް ވަީނ ބަދަލު އަންނަ މޫސުމަށް ވާތީ ރަށްތަކަކަށް ބިންތިރި ރަށްތަކަކީ އައްޑޫސިޓީގެ

 ބޮޑަށް ދިމާވެފައެވެ.ވަރަށް 

 ބައެއް ތަޣައްޔަރުވެ ފަށަލަ ފެން  ސިޓީގެ ސަބަބުން މިކަމުގެ . ނުވެއެވެ ކުރެވިފައި ޤާއިމް  ނިާޒމެއް ނަރުދަމާގެ  އައްޑޫސިޓީގައި
ސާފު  ވެފައެވެ. މިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ނަދުދަމާގެ ނިޒާމާއިތަޣައްޔަރު ވަރަށް ނުކުރެވޭ ބޭނުން ވަނީ ފެން ސަރަޙައްދުތަކުގެ

 ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުުރމުގެ މަސައްކަތް ކުރުަމށް ކައުންސިލުން ދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.
 

 މަޤުޞަދު 

 ން ވު ސިޓީއަކަށް އަމާން ރައްކާތެރިއޮތް، ދިރިއުޅުމަށް  ސާފުވެށްޓެއް ރީތި، ހިތްގައިމު ޑޫސިޓީއަކީއައް 5.1.1
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 ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތަތައް މަޤުޞަދު 

 ން ވު ސިޓީއަކަށް އަމާން ރައްކާތެރި ދިރިއުޅުމަށް، ސާފުވެށްޓެއްއޮތް ރީތި، ހިތްގައިމު ޑޫސިޓީއަކީއައް 5.1.1 :ނަތީޖާ 
 

 ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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އައްޑުސިޓީއަކީ ހިތްފަސޭހަ  5.1.1.1 
 ރީތި ތަނަކަށް ހެދުން

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ      ކުނިކަލެއްޓްކުރުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުން  5.1.1.1.1
ނުރައްކާތެރި ކުނި ނައްތާލުމަށް ކަމުގެ  5.1.1.1.2

      ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެހީހޯދުން

 އިދާރާ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޑަސްޓްބިންތައް  5.1.1.1.3
      ބެހެއްޓުން

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

 އުފެދޭ ކުނިބޭނުކޮށްގެން ހަކަތަ އުފެއްދުން  5.1.1.1.4

     ާއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރ 

 އުފެދޭކުނި ބޭނުކޮށްގެން ގަސްކާނާ އުފެއްދުން 5.1.1.1.5

     ާއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރ 

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ      ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކުނިކަހާސާފުކުރުން 5.1.1.1.6

ކުނިކަހާ ސާފުކޮށްބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ  5.1.1.1.7
      ވެހިކަލްތައްހޯދުން

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

ކުނިކަހާ ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެްނ  5.1.1.1.8
 ޒަމާނީ ަވސީލްތްތައް ހޯދުން

     
 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

ސިޓީގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ގަސް  5.1.1.1.9
 އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްހިންގުން 

     
 ކައުންސިލްެގ އިދާރާއައްޑޫ ސިޓީ 
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ގްރީން ޒޯންތައް ކަނޑަައޅައި  5.1.1.1.10
      އެސަރަހައްދުތަކުގައި ހިޔާދޭ ބޮޑެތިގަސްތައް އިންދުން 

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

ޕާކްތަކާއި އާންމު މައިޒާންތަކުގައި  5.1.1.1.11
      ގަސްވަށިތައް ބަހައްޓާ ބެލެހެއްޓުން 

 ކައުންސިލްެގ އިދާރާ އައްޑޫ ސިޓީ

އައްޑޫސިޓީއަކީ ކާބަން  5.1.1.2
 ނިއުޓްރަލް ތަނަކަށް ހެދުން

ވައިން ހަކަތަ އުފައްދައި ބޭނުންކުރެވޭނެ  5.1.1.2.1
      ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

ސޯލަރޕެނަލްތައް ބޭނުކޮށްގެން އުފައްދާ ހަކަތަ  5.1.1.2.2
      ބޭނުންކުރުން

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

މަގުބައްތި އެނަރޖީ ސޭވިންގ ލައިޓްއަށް  5.1.1.2.3
      ބަދަލުކުރުން 

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރުތަކުގެ އެމިޝަން  5.1.1.2.4
      ޓެސްޓްކުރުން

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާނެ  5.1.1.2.5
ތިމާވެށްޓާއި ރައްޓެހި ކޮތަޅު ތަޢާރަފްކޮށް އޭގެބޭނުން 

 ކުރުމަށް ބާރުއެޅުން
     

 އިދާރާއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ 

ކާބަން ނިއުޓްރަލްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ  5.1.1.2.6
ކަންކަމާމެދު ީމހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްާޜމްތައް 

 ހިންގުން
     

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

ތިމާވެށްޓާއި ރައްޓެހި ތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް  5.1.1.2.7
      ހިތްވަރުދިނުން 

 ކައުންސިލްެގ އިދާރާއައްޑޫ ސިޓީ 



 2016 - 2012އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

                                                                                          148 of 158 

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އައްޑޫސިޓީ އަީކ  5.1.1.3
ދިރިއުޅުމަށް ރައްކާތެރި ތަނަކަށް 

 ހެދުން

ތިމާވެށީގެގޮތުން ނާޒުކު ސަރަހައްދުތައް  5.1.1.3.1
ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޖަމްއިއްޔާތަކުން ިހންގާ ހަރަކާތްތަކަށް 

      އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

 އިދާރާއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ 

ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ނުވަތަ އެހެނިހެން ައމިއްލަ  5.1.1.3.2
ފަރާތްތަކާއި ހާވާލުކޮށްގެން އެފަދަ ތަންތަން ބަލަހައްޓާ 

 ތަރައްޤީކުރުން 
     

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކާއި  ހިމާޔަތް 5.1.1.3.3
      ހިމެނޭ ބިލްބޯޑްތައް ބެހެއްޓުންދިރޭތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތުތައް 

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

އުދައަރާ އެންމެ ނާޒުކު ހިސާބުތަކާއި  5.1.1.3.4
      ގިރާސަރަހައްދުތަކުގައިތޮށިލުން 

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

 ކައުންސިލްެގ އިދާރާއައްޑޫ ސިޓީ       ހޭޅިފަށުގައި ގަސްއިންދުން 5.1.1.3.5

އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާްމ  5.1.1.3.6
      ހިންގުން

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

ފުލުހުންނާއި ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ  5.1.1.3.7
އެއްބާރުލުމާއެކު މޫދުން ވެލިނެުގމާއި އަތިރިމަތިން ވެިލނެގުން 

 ހުއްޓުވުން
     

 ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާއައްޑޫ 

ޖަމްއިއްޔާތަކާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާއި ގުޅިގެން  5.1.1.3.8
      ފަޅުތައް ސާފުކުރުން

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ
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ޢާންމު ރައްޔިތުން ފަރުތަކުގެ ދިރުމާމެދު  5.1.1.3.9 
ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް، އައްޫޑ ސިޓީގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ  ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން އާންުމ 
ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އަގުގައި ސްނޯކެލިން އަދި ޑައިވިން 

 އެކްސްކާޝަން ތަކުގައި ދެވޭނެ މަގުފަހިކުރުން.

     

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

ކޯޒްވޭތަކުގެ ދަށުން ރަގަޅަށް އޮއި ދެމޭގޮތް  5.1.1.3.10
      ހެދުން

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުޅިގެްނ  5.1.1.3.11
      ވޯކްޝޮޕްތައް ބޭއްވުން 

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

ސްކޫލްކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތިމާވެށްޓާއި  5.1.1.3.12
 ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ސެމިނަރތައް ބޭއްވުން 

 
    

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

ސިޓީގައި ރަގަޅު ނަރުދަމާ ނިާޒމެއް  5.1.1.3.13
 ޤާއިމްކުރުން

 
    

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

މުޅި އާބާދީއަށް ބޭނުންވާ ސާފުފެން ލިބޭނެ  5.1.1.3.14
 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 

 
    

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

ކާރިސާތަކާ ގުޅިގެން އަވަހަށް  5.1.1.3.15
ހަރަކާތްތެރިވުމަށް މަލްޓި ސެކްޓަރ ސަޕޯޓް ގްރޫޕެއް ގާއިުމ 

 ކުރުން

 
    

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

ކާރިސާއެއް ދިމާވެއްޖެ ހިދެއްގައި ސިޓީގެ   5.1.1.3.16
 ކަންކަން ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާުލން 

 
    

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ
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ތިމާވެށްޓާއި ގުޅުންހުިރ  5.1.1.4
ކަންކަން ކުރުމަށް ހަރުދަާނ އިދާރީ 

 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 

އެންވަޔަންމެންޓް ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުން  5.1.1.4.1
      ތަމްރީންކުރުމާއި ޤާބިލްމުވައްޒަފުން ހޯދުން 

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަނަށް ބޭނުންވާ   5.1.1.4.2
 ޒަމާނީ ަވސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން 

  
   

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  5.1.1.4.3
 ސްޓްރެޓްޖީ ތަންފީޒުކުރުން

  
   

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

ގްރައުންޑް ވޯޓަރ މެޭނޖްމަންޓް ސްޓްރެޓެޖީ   5.1.1.4.4
 އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރުން

  
   

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

އެކިއެކި މުވައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން  5.1.1.4.5
 ތިމާވެށްޓާއިބެހޭ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރުން 

  
   

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

ތިމާވެށްޓާއިގުޅޭ ޤަވާއިދުތައް ހަދައި   5.1.1.4.6
 ތަންފީޒުކުރުން

  
   

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަތައް މޮނިޓަރ ކޮށް އަންނަ  5.1.1.4.7
 ބަދަލުތައް ރިކޯޑްކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 

  
   

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

އޮއިވަރަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ބަލާނެ ނިޒާމެއް  5.1.1.4.8
 ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން. 

  
   

 ކައުންސިލްެގ އިދާރާއައްޑޫ ސިޓީ 

ބިމުގެ ފެންފަށަލަ އަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ބަލާ  5.1.1.4.9
 މޮނިޓަރ ކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 

  
   

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

ފަރުތަކުގެ ދިރުމަްށ އަންނަ ބަދަލުތައް  5.1.1.4.10
 ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 

  
   

 ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާއައްޑޫ 

ވެލިނެގުމުގެ މައްސަލަ އޮތް މިންވަރު ބަލާ އެކަން  5.1.1.4.11
 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޤަވާއިދުތައް ހަދާ ތަންފީޒުކުރުން 

  
   

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ
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 ޔުޓިލިޓީސް  6.1

 ޙާލަތު  ހާރުގެ މި

ސަބަބުން، މުޅި އައްޑޫސިޓީގެ ފެން ތަޢައްޔަރުވެ، ރަށުގެ ފެންފަށަލަ ވަނީ  ނެތުމުގެ ގާއިމުވެފައި ޚިދުމަތް ނަރުދަމާގެ ފެނާއި އައްޑޫސިޓީގެ
 .ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެން ނުދެއެވެ އަދި އެކަށިގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުންވާވަރަށް . ހަލާކުވެފައެވެ 

 މަޤުޞަދު 

ވަނަ އަހަރު ިނމޭއިރު ހުރިާހ ގޭބިސީއަކަށް އަގުހެޔޮ، ތިމާެވށްޓާއި ރައްޓެހި ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ކުިނ  2014 6.1.1
 އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

ނަރުދަމާ ގެ ނިޒާމްފަދަ ޢާންުމ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަރަންޓާއި، ފެނާއި،  6.1.2
 ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތަތައް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން  ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ހުރިހާ ގޭބިސީއަކަށް އަގުހެޔޮ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ކުނިއުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް  2014  6.1.1ނަތީޖާ: 

 ޙަރަކާތްތައް ހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ހުޅުމީދޫ އަވަށުގައި  6.1.1.1
 ޓެއް ގާއިމުކުރުން ށްކުނިކޮ

 

ހުޅުމީދޫ އަވަށުގައި ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރާނެ  6.1.1.1.1
ނޑައަޅާ ބިން ސާރވޭކޮށް ޑިޒައިންކުރުން ސަރަހައްދެއް   ކަ

      ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑ
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް       ހުޅުމީދޫ އަވަށުގައި ކުނިކޮށިހެދުން  6.1.1.1.2
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހިތަދޫއަވަށުގައި މިހާރު  6.1.1.2
 ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކުނިކޮށި ރީލޮކޭޓް ކުރުން

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ހިތަދޫ އަވަށުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ކުނިކޮށި  6.1.1.2.1
 ރިލޮކޭޓް ކުރުމަށް ބިން ސާރވޭކޮށް ޑިޒައިން ކުރުން 

       ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑ
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ބޭނުންކުރާ ކުނިކޮށި ހިތަދޫ އަވަށުގައި މިހާރު  6.1.1.2.2 6.1.1.2.2
 ރީލޮކޭޓްކުރުން 

      ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑ
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް       ކުނިނައްތާލާނެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން  6.1.1.2.3
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ކުނިކޮށިން ބޭރުވާ ވިހަގޭސް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކއި  6.1.1.2.4
 ބޭނުންވާ ކެމިކަލްސް ހޯދުން 

      ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑ
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް       ކޮމްޕެކްޓަރ ހޯދުން  6.1.1.2.5
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ކުނިބޭނުންކޮށްގެން ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ގަސްކާނާ  6.1.1.2.6
 އުފެއްދޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން 

       ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑ
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ނޑައަޅައި  6.1.1.2.7 ރީސައިކަލް ކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ކަ
 އެކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުން ފިލުވާދީ ތައާރަފުކުރުން

       ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑ
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ތިމާވެިށ ރައްކާތެރިކުރުމާއި ކުނި ރީސައިކަލް  6.1.1.2.8
 ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް

  ހިންގުމް

       ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑ
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް        ކުނިކޮށިތަކަށް ބޭނުންވާ ވެހިކަލްތައް ހޯދުން  6.1.1.2.9
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ކުނި ބޭނުންކޮށްގެން ހަކަތަ އުފެއްދޭނެ ނިޒާމެއް   6.1.1.2.10
 ގާއިމުކުރުން 

       ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑ
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ކުނިއުކާލުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ   6.1.1.2.11
 ވެހިކަލްތަކުގައި ތަންތަނުން އުކާލެވޭ ކުނިނެގުން 

      ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑ
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ ހަރުދަނާ  6.1.1.2.12
 އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅާއި ތަންފީޒުކުރުން 

      ްއެންޑް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓ
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ޕަބްލިކް  6.1.1.3
 ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނާޝިޕެއް ޤާއިމްކުރުން 

 

ކުނިކޮށިތައް ހިންގުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަްށ  6.1.1.3.1
 ފުރުސަތު ހުޅުވަލުން

      ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑ
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހުށަހަޅާ ފަރާްތތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އެކަށީގެންވާ  6.1.1.3.2
 ފަރާތަކާއި ޕަބްލިކް ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ދަށުން ކުނިކޮށި ހިންގުން 

      ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑ
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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 ޙަރަކާތްތައް ހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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މުޅިސިޓީގެ ހުރިހާ  6.1.2.1
ސާފު ގޭބިސީއަކަށް ކަރަންޓާއި ، 

ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް 
 .ފޯރުކޮށްދިނުން

 

އައްޑޫސިޓީގެ ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ޙިދުމަތް  6.1.2.1.1
ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާގޮތުގެ ސާވޭއެއް ކަމާއިބޭހޭ ފަރާތްތަކާއި 

 .ގުޅިގެން ހެދުން 
     

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އައްޑޫސިޓީގައި ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ޙިދުމަތްތައް  6.1.2.1.2
      އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ޤަވާއިދެއް އެކަށައެޅުން 

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކަމާއިބެހޭ  2016  6.1.2.1.3
ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓިގެ ކޮންމެ ގޭބީސީ އަކަށް ފެނާއި ފަރާތްތަކާއި 

 .ނަރުދަމާގެ ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން
     

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ނޑުތައް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒް  6.1.2.1.4 ބޯފެނުގެ މިންގަ
      .ކުރުން

ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ފެނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ފެން ބޭނުންކުރުމުގައި  6.1.2.1.5
      .އިސްރާފް ކުޑަކުރުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުން

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އާއި ހަމައަށް  2017 6.1.2.2
 %25ސިޓީގައި ބޭނުންކުރެވޭ ހަކަތައިގެ 

އަކީ އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ކަމުގައި  
 ހެދުން 
 

އިޢާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި  6.1.2.2.1
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް       .ކުރުން

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މަގުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ބައްތި  ،އައްޑޫސިޓީގެ 6.1.2.2.2
 .ދިއްލުމަށް ސޯލާ ޕެނަލް ބޭނުންކުރުން 

 
     

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 .ސޯލާ ޕެނަލް ތަޢާރަފް ކުރުން 6.1.2.2.3
 

     
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި  6.1.2.2.4

ޢިމާރާތްތަކުގައި ދިއްލުމަށް ބޭނުންކުރާ ލައިޓްތައް ލެޑް 
      .ލައިޓްތަކަށް ބަދަލުކުރުން

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން  6.2

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

 އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް އާދައިގެ ގޮތެއްގައި ދެވެމުްނދާއިރު އިދާރީ ގޮތުންހުރި ބައެއް ދަތިތަކާއި ފުށުއެރުންތަކާއި 

ހުރެ މި މަސައްކަތް އެްނމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ނުދާކަން ފާހަނގަކޮށްލެވެއެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ މި ޚިދުމަްތ 

ނުމުގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު ގޮްނޖެހުމަީކ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުން ކަމުގައި ފާހަނގަ ކުރެވެއެވެ. އެއާއިއެކު މިއަދާއި ދި

ހަމައަށްވެސް މެންޑޭޓްގައިާވ ފަދައިން ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަްނ އަްނގައިދޭ ކާޑު ހަދައިދޭންޖެހޭ، ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮްފ ސޯޝަލް 

 އަޕް ނުލިބުމާއިހުެރ މިކާުޑ ހަދައިދިނުމުގެ ިޚދުމަތްވަނީ ނުދެވިފައެވެ.  ސާރވިސް އިން، ސެޓް

 

 މަޤްޞަދު 

އައްޑު ސިޓީގެ އެނމްހާ ރައްޔިތުންނަކީ ަލމަރުކަޒީ ޤާނޫނުްނ ލިބިދޭ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަ  6.2.1

 ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ރައްޔިތުންތަކަކަށް ހެދުން
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތަތައް މަޤުޞަދު 

 ތަކަށް ހެދުން އައްޑޫސިޓީގެ އެންމެހާއި ރައްޔިތުންނަކީ ާލމަރުކަޒީ ޤާނޫންލިބިދޭ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް އެންެމ ފުރިހަގޮތުގައި ލިބިފައިވޭ ރައްޔި 6.2.1: ނަތީޖާ
 ޙަރަކާތްތައް ހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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އާބާދީގެ އެންމެހައި  6.2.1.1
ފަރުދުންނަކީ ރަށްވެހިކަމުގެ އަސާސީ 

 ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުން 

އުފަންވާ ކުދިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި  6.2.1.1.1

 ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން 

      ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސ 

އާބާދީގެ ތަފާސް ހިސާބު  6.2.1.2
ބެލެހެއްޓުމަށް ޒަމާީނ ވަސީލަތްތައް 

 ބޭނުންކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރުން 

ފުރިހަމަ ގޮތުގައި  އާބާދީ އެންމެ 6.2.1.2.1

ހިސާބު ށް ބެލެހެއްޓުމަށް ޑޭޓާބޭސްއެއް ޤާއިމްކޮ

 ރިކޯޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުން އެކުލަވައި އެމަޢުލޫމާތު 

      ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސ 

ޑީ.އެން.އާރް އާއި ގުޅިގެން  6.2.1.3
އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް އައިޑީ 
ކާޑުގެ ފުރިޙަމަ ޙިދުމަތް ފޯރު ކޮށް 

 ދިނިނުން

އައިޑީ ކާޑްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  6.2.1.3.1

ވަސީލަތްތައް ބޭނުންވާ އިންސާނީ އަދި މާއްދީ 

 އިތުރުކުރުން

      ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސ 

އައިޑީ ކާޑްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  6.2.1.3.2

 މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން 

      ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސާރވިސ 

 


