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 ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ ގެނެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމު ކުރުން            
 ޖުލައި، އޮގަސްޓް( 2019)

 

  

 ފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގުމަށް  #

 ރަކާތްތައް ހިންގިޙަ
 މުއްދަތު

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 އޮގަސްޓް  ޖުލައި މިންވަރު 

01 

 އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން 

ދަނޑުހެއްދުމަށް ހިއްވަރުދީ ރަށުގައި ދަނޑުހެއްދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން. އަދި ދަނޑުވެރިން  1.1
 އުފައްދާތަކެތި ވިއްކުމަށް ހަދާފައިވާ ވަގުތީ މާރުކޭޓުގައި ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްކުން.  

 100% 

 100%  ރުއް އިންދުން. 55ނިލަންދޫގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި  1.2

02 

 ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގައި ދިރިއުޅުން 

ނިލަންދޫ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކަސްރަތުކުލާސް ކުރިޔަށް  2.1
 ގެންދިއުން. 

 100% 

ވަނަ އަހަރުގެ އަޟުޙާޢީދުގެ  1440 މަރުކަޒާއި ގުޅިގެންނިލަންދޫ އިޖުތިމާޢީ  2.2
   ކުޅިވަރުތައްކުޅުން.

 100% 

ވަނަ އަހަރުގެ އަޟުޙާޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ނިލަންދޫ ޖަމްޢިއްޔަތުއްޝަބާބުން  1440 2.3
 ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ "ރައްވެހި ޗެލެންޖް" ފުޓްސަލް މުބާރާތަށް މާލީ އެހީވުން.

 100% 

ގެއެއްގައި  ހުވަނިހުރި  14ރަށުގައި ހުވަނީގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެފައިވާތީ އަވަށުތެރޭގައި  2.4
 ގަސްތަކަށް ހުވަނި ބޭސްޖެހުން.  

 100% 

03 

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 

  100% ކައުންސިލުން ހިންގާ ޙިފްޒު ކުލާހުގެ ކިޔެވުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން. 3.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި މި ކައުންސިލާއި  3.2
ގުޅިގެން ނިލަންދޫ އެމް.އެން.ޔޫ ލާނިންގ ސެންޓަރުގައި ކިޔަވައިދޭ، ހިޔުމަން ރިސޯސް 

 މެނޭޖްމަންޓު ޑިގުރީކޯސް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން.

 100% 

ންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި އެވިޑްކޮލެޖާއި މިކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ އަންހެނު 3.3
 ގުޅިގެން، ނިލަންދޫގައި ޑިޕްލޮމާއިން އޮފީސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހެއް ހިންގަމުން ގެންދިއުން.

 100% 

ބޭނުންކޮށްގެން ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއިން އިތުބާރާ ޔަޤީންކަމާއެކު ޚަރަދު ކުއިކްބުކްސް  3.4
   ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެގޮތުން  އަވަހަށް ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ފަސޭހައިން ކަންކަން ކުޑަކޮށް

 ދުވަހުގެ ތަމްރީނުދިނުން.  4މުވައްޒަފަކަށް  3ފައިސާގެ މަސައްކަތްކުރާ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ނި

 100% 

c 

& 
 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ފ. ނިލަންދޫ،
 ދިވެހިރާއްޖެ.

Secretariat of the Nilandhoo council, North Nilandhe Atholhu 

Faafu. Nilandhoo 

Maldives 
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އި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ ގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާނިލަންދޫ ކައުންސިލް  3.5
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް، އަންދާސީ ހިސާބު 

 ތަމްރީނު ދިނުން.ހަދަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ 

 100% 

04 

 ދެޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން 

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ،ޖިސްމާނީ، ނަފުސާނީ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމުގައި 
އަންހެނުންގެ ސަމާލުކަން އިތުރުކުރުމުގެގޮތުން ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާބެހޭގޮތުން އަންހެން 

 ކަނބަލުންނަށް މަޢުލޫމާތުދިނުން. 
 100% 

05 

 

 ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތަކާއި ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް ރައްކައުތެރި ބޯފެނާއި 

   100% ރައްކައުތެރިގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުން. 5.1

   100% ކުނިގޮނޑުގައިހުރި ޕްލާސްޓިކު މާލެއަށް ފޮނުވުން. 5.2

ގޮތުގައި ނިލަންދޫގެ ކުރީގެ ކުނިގޮނޑަށް ވެލިއަޅައި އެތަން ސާފުކޮށް ހިތްފަސޭހަ ތަނެއްގެ  5.3
 ހެދުން.

  100% 

ރަށުގެ ވަށައިގެން ހިނގާ މަގު، ވާރުމަގުން ފެށިގެން ސިއްތިފަންނާ ހަމައަށް ދިލައި  5.4
 ސާފުކުރުން.

  90% 

  100%  ސާފުކުރުން. ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް 5.5

ބަނދަރު ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލު ޢާންމުކޮށް އެއާއި އެއްގޮތަށް  5.6
 ބެލެހެއްޓުން.

  100% 

   100% ރަށުގެ މަގުގޯޅިތައް ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުން. 5.7

   100% ރަށުގެ އަވަށް ބޭރު މަގުތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ކުނިކަހައި ސާފުކުރުން. 5.8

ފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް އޮޑިދޯނިފަހަރާއި ދަތުރުވެރިންނަށް ބަނދަރުން ބޯފެނާއި އާދައިގެން  5.9
 ހަމަޖައްސައި އެ ޚިދުމަތްތައް ދެމުން ގެންދިއުން.

  100% 

"ފާފު އެންމެ ސާފު" ޝިއާރުގެދަށުން ފ. ހިމިއްޗާއި މިނިމަސްގަލީގެ ވަށައިގެން ގޮނޑުދޮށް  5.10
 ސާފުކުރުން. 

80% 

06 

  ވަޒީފާ އިތުރުކުރުމާއި ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުން.

 100% މި ކައުންސިލުން ކުރަމުންގެންދާ ވިޔަފާރި ކުރަމުން ގެންދިއުން. 6.1

 100% ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެދަށުގައިހުރި ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދުން  6.2

 100% ބިންކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދުން. 6.3

 100% ކުއްޔަށްދޫކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދުން.ރުއްގަސް  6.4

 100% ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތްދީގެން ފައިސާ ހޯދުން  6.5

07 

 ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ސިނާޢަތްތައް 

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކޮށް އެކަންކަން 
ޙައްލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާބެހޭގޮތުން، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ 

 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން.  2ވިޔަފާރިވެރިންނާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް 

 100% 
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08 

 

 އަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމް ކުރުން  އަމަން 

  100% ކުރަމުން ދިޔުން. އުޞޫލު ޢާންމުކޮށް ތަންފީޒު  ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދާއި 8.1

ކުނި ނައްތާލުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލު ޢާންމުކޮށް ތަންފީޒު ކުރަމުން ކުނި އުކާލުމާއި  8.2
 ދިޔުން.

100% 

ބެހޭ ޤަވާޢިދާއި  ގޭގޭގެ ފުރާޅާއި ޢިމާރާތްތަކުގެ ފެން މަގުމައްޗަށް ނުދާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއި 8.3
 އުޞޫލު ޢާންމުކޮށް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔުން.

100% 

ބެހޭ ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލު ޢާންމުކޮށް  މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމާއި 8.4
 ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔުން.

100% 

ބެހޭ ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލު  މަގުމަތީގައި ގާޑިޔާ ނުވަތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި 8.5
 ޢާންމުކޮށް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔުން.

100% 

ވަޅުލުމާބެހޭ ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލުޢާއްމުކޮށް ތަންފީޒުކުރަމުން މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި  8.6
 ގެންދިއުން.

100% 

  100% މަގުމަތި ކުނިކެހުމާބެހޭ ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލު ޢާއްމުކޮށް، ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދިއުން. 8.7

ޢާއްމުކޮށް، ގޯތި ގެދޮރާއި ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލު  8.8
 ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދިއުން.

 100% 

ގޭގެއިން މަގު ހުރަހަށް ދަނޑި،ދަގަނޑު،ހޮޅި،ވާ،ޓިނު ފަދަ ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި  8.9
މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބެއްޓުމާއި ގޭގޭ ގޯތީގައި ނުވަތަ މަގުގައި ހައްދާފައިވާ ގަސްތައް ކޮށައި 

 ދާއި އުޞޫލު ޢާއްމުކޮށް، ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދިއުން.ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢި 
 100% 

09 

 ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން 
ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި އަދި ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން އަންގަންޖެހޭ  8.1

 4މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް ޢާންމުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ވެބުސައިޓާއި ފޭސްބުކް ޕޭޖާއި ރަށުގެ 
އުންސިލްގެ ޓީވީ އަދި ކަ 1ސަރަޙައްދެއްގައި ނޯޓިސް ބޯޑު ބަހައްޓައި، ފ. އަތޮޅު އިސްޓޯރުގައި 

 ޓި.ވީ ބަހައްޓައިގެން މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން.  1އިދާރާގައި 

 100% 

 100% އިސްމާޢީލު ލައިބްރަރީއަށް ފޮތް ހަދިޔާކުރުން.هللا ނިލަންދޫގައި ހުންނަ ޢަބްދު 9.2

އެއްރަކޯނާއި  2ބީ.ޓީ.ޔޫ ގެ  24,000ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް މެޑިސިންގ ޓްރޮލީއަކާއި  9.3
 ފާޓާ ކުލަ ހަދިޔާކުރުން. 2ފާޓާ ސީލަރާއި  2ލިޓަރުގެ ނިޕޮން  20

100% 
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 މުޙައްމަދު ޖަލީލު                                                            
 ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް                                                       
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