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 ދިވެހިރ އްޖެ މ.ކޮޅުފުށި،

މ.ކޮޅުފުށި  / މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ އިދ ރ  
 www.kolhufushi.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@kolhufushi.gov.mv އީމެއިލް، 6720606: ފޯން

 
 

  

mailto:info@kolhufushi.gov.mv
http://www.kolhufushi.gov.mv/


  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދ  ގޮތުގެ ރިޕޯޓް 

 

www.kolhufushi.gov.mv 
 

info@kolhufushi.gov.mv 
 

6720606 
 

KolhufushiCouncil 

 ޞަފްހ    2

   ތަޢ ރަފު  .1
ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގައި ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމ ބެހޭ ޤ ނޫނުމި ރިޕޯޓަކީ 

އެކުލަވައިލެވުނު ކުރިއަށްއޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދ  ވަނަ އަހަރު  2021ގޮތުގެމަތީން 
 ރިޕޯރޓެވެ. ގޮތުގެ ޚުލ ސ 

ގެންދ  ޙިދުމަްތަތކަށްވުމުން  އި ހިމެނިފައިވ  ގިނަ ކަންކަމަކީ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެމުންދ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގަ
ނޑި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުްނނެވެ.  ގިނަ އެހިދުމަތްތައް މިކައުންސިުލން މިދަނީ މެދުނުކެ

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންކަން  ޖުލައި އަދި އޮގަސްޓްވަނަ އަހަރު  2022ގައި މިރިޕޯރޓު  މަހު ހ ސިލުކުރުމަށް ކަ
ތައް ތަފ ތު ޚުމަްށ ރ ވ ފައިވ  ތ ރީއަދި މީެގ އިތުރުން ތަރައްގީ ޕްލޭންގައިވ  ބައެއް ހަރަކ ތްތަށް ހިންމުގު ހިމަނ ލެވިފައިވ ނެއެވެ.

ކުން ުކރުމަށް ރ ވ ފައިވ  ހަރަކ ތްތަްށ ބައެއް ދ އިރ ތަ ހަމައެހެންމެއަދި  އި ވ ނެއެވެ.އެކި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އިސްަފސްކުރެފަ
 ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިނުވިނަމަވެސް އެހަރަކ ތްތަކުން ބޮޑު ބައެއް ހ ސިލްކުރެވިފައިވ ކަން ފ ހަގަކޮށްަލމެވެ.
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 ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު ނަތީޖ   .2
 މިންވަރު ޙ ޞިލްވި  މަހު  އޮގަސްޓް އަދި  ޖުލައި ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތ ވަލްގައި ހިމެނިފައިވ  ޙަރަކ ތްތަކުގެ ތެރެއިން  2022

ޙަރަކ ތް ހިންގުމަށް  ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވ  ޙަރަކ ތްތައް  #
 ރޭވިފައިވ  މުއްދަތު 

ނަތީޖ  
ޙ ޞިލްކުރެވުނު 

 އޮގަސްޓް  ޖުލައި  މިންވަރު 
  100% ބައްދަލުކުރުން  ރައްޔިތުންނ އި ފަރ ތުން ކައުންސިލްގެ 1

 ބަޖެޓް އިދ ރ ގެ  އަހަރުގެކައުންސިލްގެ ވަނ2022ަ ،ބިނ ކޮށް ޕްލޭނަށް ތަރައްޤީ 2
 .ފޮނުވުން  އަށް L.G.A ތައްޔ ރުކޮށް 

  100% 

3 
 ސިފަ ޢަމަލީ ޕްލޭނަށް ތަރައްޤީ އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ މަހު 1 މަހުން  2 ކޮންމެ

   100% ޢ އްމުކުރުން  ތައްޔ ރުކޮށް ރިޕޯޓް  އަންނަގޮތުގެ

4 
 ބޭނުންވ  ނިޒ މް ނަރުދަމ ގެ  އަލަށް  ގުޅިގެން އ އި ކޯޕްރޭޝަން  ފެނަކަ ކޮޅުފުށީ

  100% .ފޯރުކޮށްދިނުން ޚިދުމަތް މި ފަރ ތްތަކަށް

  100% ފޮނުވުން  އަށް LGA ރިވިއުކޮށް  ޕްލޭން ތަރައްޤީ 5
  100% ފޮނުވުން  އަށް LGA ރިވިއުކޮށް ޕްލޭން  ފައިނޭންސިއަލް 6
  30% ދަތުރު  ތަޖުރިބ  މުވައްޒަފުންގެ  7
  100% ދިނުން  ފޯރުކޮށް  އެހީތެރިކަން ޖަމ ތްތަކަށް ޖަމިއްޔ  އިދ ރ ތަކ އި ރަށުގެ  8
 80% ބަދަލުކުރުން  ލައިޓަށް  ސޯލ ރ  މަގުބައްތިތައް އެކިސަރަޚައްދުތަކުގައިވ   ރަށުގެ  9
 25% ސީދ ކުރުން  މަގުތައް ނިކުންނަ ބަދަރަށް މަގުން އަމީނީ 10
  0% ބެހެއްޓުން  ބޯޑްތަކެއް  އެކުލެވޭ ޤަވ އިދު ބަނދަރު 11
  100% މަސައްކަތްކުރުން  މަދުކުރުމަށް  ކުނި އެޅޭ އަދި ތެރެއަށްވަންނަ ބަނދަރު 12
  100% .މޮނިޓަރކުރުން ޑައަޅައިނކަ  ބަރަކުންމެ ތެރެއިން ކައުންސިލަރުންގެ 13
  100% ބެލެހެއްޓުން ސ ފުކޮށް ބަނދަރުމަތި އަދި ޞަރަހައްދުތައް އިޖުތިމ ޢީ ރަށުގެ  14
  100% ގ އިމްކުރުން  ނިޒ މެއް ހަރުދަނ   ބެލެހެއްޓޭނެ މަގުބައްތިތައް 15

  15% ޤ އިމްކުރުން  ޕ ކެއް ކުޑަކުދިންގެ 16
  0% .ތަރައްޤީކުރުން މަރ މ ތުކޮށް އިތުރަށް ދަނޑުތައް ކުޅޭ ކުޅިވަރު  17
  50% ޕްރޮގްރ މްހިންގުން  ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ރައްޔިތުން މެދުވެރިކޮށް  ފަރ ތްތައް ކަމ ބެހޭ 18

19 
 ދަފްތަރެއް މީހުންގެ  ބޭނުންވ  ޚ އްޞައެހީއަށް މީހުންނ އި ދުވަސްވީ ޢުމުރުން

  100% އެކުލަވ ލުންސ ވޭކުރުން 

 100% ގ އިމްކުރުން  ތަންތަން ޙ އްޞަ މީހުންނަށް މިފަދަ ހެދުމުގައި  މައިޒ ންތައް ތަކ އި ޕ ރކް 20
 100% ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒ މް ލިބެންހުންނ ނެގޮތަކަށް ހުސްނުވެ ތަކެތި ކަށުކަމ ކެމީގެ 21
 100% ފ ހަގަކުރުން  މުނ ޞަބ ތައް ދުވަސްތަކ އި އެކި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ރަށު 22
  100% އެކުލަވ ލުން  ދަފްތަރެއް އިންޖީނުނުލ އެއްޗެތި ،އެއްޗެއްސ އި އިންޖީނުލީ 23
  100% ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒ މެއް ނެގޭނެ ލައިސަންސް ފަސޭހަކަމ އެކު  24
  0% ރަޖިސްޓަރީކުރުވުން  ފަހަރު އުޅަދު ކަނޑު ނުކުރ  ރަޖިސްޓަރީ 25
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26 
 މައްސަލަތަކ  ހުރި  ކުށުގެވެށީގައި ރަށުގެ  ފުޅ ދ އިރ އެއްގައި އިދ ރ ތަކ އިއެކު ތަންފީޒީ
  100% .މަސްވަރ ކުރުން ގުޅޭގޮތުން

27 
 ފ ހަގަކޮށް އުސޫލުތައް ޤަވ އިދުތަކ އި ބޭނުންވ  ގ އިމްކުރުމަށް އަމ ންކަން އަމަން

  0% އެކުލަވ ލުން  އުސޫލުތައް ޤަވ އިދުތަކ އި ބޭނުންވ  އެދ އިރ ތަކަށް

  100% އިތުރުކުރުން  ވަސީލަތްތައް ބޭނުންވ  ދިނުމަށް އުނގައްނައި އުނގެނުމ އި 28

29 
 ތެރެއިން  ކަރިކިއުލަމްތަކުގެ ސްކޫލުތަކުގެ  އިންޓަރނޭޝަނަލް އަދި ސްކޫލުތަކ އި ރ އްޖޭގެ

  100% .ކުރުން އިމްޕްލިމަންޓް ފ ހަގަކޮށް  ކުރެވޭނެކަންކަން އެޑ ޕްޓް ސްކޫލުގައި ޕްރީ

30 
 ހިންގިދ ނެ ރަށުގައި ގުޅިގެން އިންސްޓިއުޓްތަކ އި ހިންގ  ޕްރޮގްރ މުތައް ތަމްރީނު ފަންނީ

  100% ހިންގުން  ރ ވ  ޕްރޮގްރ މްތަކެއް

 0% ހިންގުން  ޕްރޮގްރ މްތައް ތަފ ތު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 31
 0% ހިންގުން ޕްރޮގްރ މް ސްކިލްސް ލައިފް 32
 100% .އެކުލަވ ލުން ދަފްތަރެއް ބަލިމީހުންގެ  ނަފުސ ނީ 33
 100% .ކުރުން ޒިޔ ރަރް ގޭގެއަށް ބަލިމީހުންގެ  ނަފުސ ނީ 34
 100% ހިންގުން  އުޞޫލެއްހަދ  ގޮތުން ހެދުމުގެ ރަނގަޅުކ ނ ކަމުގައި ކ ނ އަކީ  ގެންދ  ސްކޫލަށް  35
 100% ހިންގުން  ޕްރޮގްރ މް ކަސްރަތު 37
 100% .އެކުލަވ ލުން  އުޞޫލެއް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސ ފުތ ހިރުކަން ޢ ންމު ރަށުގެ  38

39 
 މަސްތުވ ތަކެތީގެ  ގުޅިގެން އިދ ރ ތަކ އި ކަމ ބެހޭ ރަށުގެ އ އި އެޖެންސީ ޑްރަގް ނޭޝަނަލް

 .ހިންގުން ޕްރޮގްރ މް ފަރުވ  
100% 

 0% .ހިންގުން ކޯޗިންކޭންޕް ހޭންޑުބޯލް 40
 0% .ހިންގުން ކޭމްޕް ކޯޗިންގ ފުޓްބޯލް ޙ އްޞަކޮށްގެން ކުޑަކުދިންނަށް 41
 100% ބޭއްވުން  މުބ ރ ތެއް ބޯލް ހޭންޑް 42
 100% ބޭއްވުން  ހަރަކ ތްތައް ކުޅިވަރު މެދުގައި ދެޖިންސުގެ ގުޅިގެން  މުނ ސަބަތުތަކ އި އެކިއެކި 43
 100% ބިންދޫކުރުން  ވިޔަފ ރިތަކަށް 44
 5% ތަރައްޤީކުރުން  ފެންވަރަށް ހައުސް ގެސްޓް އިމ ރ ތް ހުރި އޮފީސް ބ  ރަށުގެ  45

46 
 މުއްދަތެއްގައި އަވަސް ސަރުކ ރ އިގުޅިގެން ފަޅުރަށްތައް ދޫކޮށްފައިވ  ފަތުރުވެރިކަމަށް
 މަސައްކަތްކުރުން  ތަރައްޤީކުރުމަށް

100% 

 100% .ރަގަޅުކުރުން ޚިދުމަތް ލިބެމުންދ   ފެރީން އަތޮޅު ގުޅިގެން އ އި ސީ.ޓީ.ޓީ.އެމް 47

48 
 ބިން ޞަރަޙައްދަކުން ކަނޑައެޅިފައިވ  އެކަންކުރުމަށް ފަރ ތްތަކަށް މަސްގަންނަ

 ދޫކުރުންގ އިމްކުރުން 
0% 

 100% ކަނޑައެޅުން  ޞަރަހައްދެއް ޙ އްޞަކުރެވިފައިވ   ދަނޑުވެރިކަމަށް 49
 50% .ހިމ ޔަތްކުރުން ޞަރަޙައްދު ގިރ   ރަށުގެ ސަރުކ ރ ގުޅިގެން 50
 100% ގ އިމްކުރުން  ނިޒ މެއް ފެންހިންދ ނެ ފަސޭހައިން ރަށުގައި 51
 100% ޗެކުކުރުން  ދެފަހަރު މަހަކު ޕަމްޕްތައް ފެން 52

53 
 ހުރިހ  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެމަތީން އަޅަފ ފައިވ  އެކަށަ ޤ ނޫނުތަކުގައި ޤަވައިދުތަކ އި
 ފުރިހަމަކުރުން  ލިޔެކިޔުންތައް

65% 

 50% ފެށުން  ޢަމަލުކުރަން  އެކުލަވ ލ  ޕީތައް.އޯ.އެސް ކައުންސިލްގެ 54
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55 
 ޚިދުމަތް ގޮތުން ހަރުދަނ ކުރުމުގެ އިތުރަށް ޚިދުމަތްތައް ދެމުންގެންދ  ކައުންސިލުން
 އެޅުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ އަވަސްކުރުމަށް 

50% 

 50% އިތުރުކުރުން  ޚިދުމަތްތައް ދެމުންގެންދ  ކައުންސިލުން 56
 100% ހޯދުން  ވަސީލަތްތައް ބޭނުންވ  މ ހައުލަށް މަސައްކަތުގެ ކައުންސިލުގެ 57
 100% ޤ އިމްކުރުން ނިޒ މެއް ބެލެހެއްޓޭނެ ރަށްކ ކޮށް ލިޔެކިޔުންތައް ކައުންސިލުގެ 58
 100% ބައްދަލުކުރުން  ރައްޔިތުންނ  ފަދައިން ލ ޒިމްކުރ  ޤ ނޫނުގައި 59

60 
 މަޝްވަރ   ނިންމުންތަކުގައި މުހިންމު ރަށުގެ އެކުލަވ ލ  ލަފ ދޭކޮމިޓީއެއް ކައުންސިލަށް

 ހޯދުން 
50% 

61 
 ގުރޫޕް ވައިބަރ އަދި ޕޭޖ އި ފޭސްބުކު  ،ވެބްސައިޓް ނިންމުންތައް ކައުންސިލްގެ
 ފޯރުކޮށްދިނުން  މެދުވެރިކޮށް 

100% 

62 
 މެސެޖުތައް ،ކަނޑައަޅ  ފަރ ތެއް މެނޭޖުކުރ ނެ މީޑިއ  ސޯސަލް ކައުންސިލްތެރޭގައި

 ޤ އިމްކުރުން  ނިޒ މެއް ކުރެވޭނެ ސްކުރީން ކުރިން  ދިޔުމުގެ  ހަމައަށް މީޑިއ އ އި ސޯސަލް
100% 

 60% ހ މަކުރުން  ވެބްސައިޓްމެދުވެރިކޮށް ހިސ ބު ތަފ ސް އެންމެފަހުގެ އ ބ ދީ 63
 50% ލިބެންހުރުން  ވެބްސައިޓުން ފޯމްތައް ރަޖިސްޓަރީތަކުގެ ހުއްދަތަކ އި ދޫކުރ  ކައުންސިލުން 64
 50% ހަރުދަނ ކުރުން  އިތުރަށް ބެލެހެއްޓުމުގައި ލިޔުންތައް ޤަދީމީ ލިޔުންތަކ   ރަސްމީ ރަށުގެ  65
 100% އެކުލަވ ލުން  ދަފުތަރެއް ބިދޭސީންގެ  66
 40% އެކުލަވ ލުން  ދަފްތަރެއް އުޅަނދުފަހަރުގެ ދުއްވ  އެއްގަމުގައި 67
 35% އެކުލަވ ލުން  ދަފްތަރެއް ފަހަރުގެ އުޅަނދު ކަނޑުގައިދުއްވ   68

 


