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ން   ރައީސްގެ ބަޔާ
ޕްލޭން  ަމއްދުންހަ ތަރައްޤީގެ  ފޮނަދ ގެ  ިމންވަރު  2026އިން    2022ތީ  ޙާޞިލްވެފައިވާ  ފޮނަދުއަށް  ދާއިރާތަކުން  އެކި  ތަރައްޤީގެ   އަކީ 

ބަދަލުކުރުާމއިދެނެގަނެ   ތަރައްޤީކޮށް   ،ހާލަތު  ރަށް  ދާއިރާތަކުން  އެކި  ތަރައްޤީގެ  ކުރިަމތިލާ  އެގޮންޖެހުންތަކާ  ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ބަލާ 
އެކިއެ މީހުންނާއި  ކަުމވޮށިގެންވާ  ރައްޔިތުންނާއި  އާއްމު  ރަށުގެ  އެކުލަވާލުުމގައި  ިމޕްލޭން  ޕްލޭނެކެވެ.  ލިޔެފައިވާ  ކި ކުރިއަރާނެގޮތް 

ލަ ޚިޔާލާއި  ފިޔަވަޅުތަކާެމދު ުމވައްސަސާތަކުގެ  އަޅާނެ  ވާޞިލްވުަމށް  ތަޞައްވުރަށް  ޚިޔާލުގައިވާ  ރައްޔިތުންގެ  ހޯދިފައިވާނެއެވެ.  ފާ 
ރިޢާޔަތް   ރައްޔިތުންނާއި ކަާމބެހޭ ުމއައްސަސާތަކުގެ ޚިޔާލާއި ރަށުގެ ކަުމވޮށިގެންވާ ީމހުންގެ ޚިޔާލު ބަލާ ިމޕްލޭން އެކުލަވާލުުމގައި އެއަށް

 ކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

  ންގެ ަމޤްޞަދަކީ ހައްދުންަމތީ ފޮނަދ ގެ ތަރައްޤީއަށްހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ ފަސޭހަ ހަލުވި ިމނެއްގައި އެންމެ ިމޕްލޭ
އި  އެކަށޭނެ ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުަމށް ަމގު ތަނަވަސް ކުރުެމވެ. އިްޖތިާމޢީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާ

 ޢުްމރާނީ ގޮތުން އަދި ިމނ ންވެސް އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުން ރަށް ތަރައްޤީކުރުުމގައި ހިނގާނެ ަމގުތައް ލިޔުުމން ކަނޑައެޅުެމވެ.

ދާއިރާއެއް ހިަމނާފައިވާނެއެވެ. އެހުރިހާ ދާއިރާއެއްވެސް ހިަމނާފައިވާނީ އެދާއިރާތަކުގެ ަމޤްޞަދާއި   10  ަމއިގަނޑު   ިމޕްލޭންގައި ތަރައްޤީގެ
   ހިަމނައިގެންނެވެ.ދާއިރާތަކުން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީާޖތަކާއި ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުަމށް ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް އެ

ރުލުން ލިބިގެންނެވެ. ހަަމއެއާއެކު އަތޮޅުކައުންސިލާއި  ބާިމޕްލޭންގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ިމލެވުނީ ރަށުގެ އެތައް ރައްޔިތުންނެއްގެ އެހީއާއި އެއް
 އެހީތެރިކަާމއެކުގައިކަން ފާހަގަ ކުރަެމވެ. ގެއެލްީޖއޭ

އެކިއެކި  ރަށުގެ  ރައްޔިތުންނާއި  ރަށުގެ  ޙާޞިލްކުރުަމށް  ނަތީޖާ  ތަންފީޒުކޮށް  ޕްލޭން  ނިިމފައިވާއިރު  މަސައްކަތް  ިމޕްލޭންގެ 
އެއްބާރުލުން ލިބޭނެކަަމށް އަޅުގަނޑު    ުމއައްސަސާތަކުންނާއި ަޖްމޢިއްޔާ ަޖާމޢަތްތަކުންނާއި އަތޮޅުކައުންސިލުން އަދި ސަރުކާރުން ފުރިހަަމ

ސުބްޙާނަޙު ވަތަޢާލާ ތަވްފީޤް ދެއްވި ފަދައިން ިމޕްލޭން  هللا ޤަބ ލުކުރަެމވެ. އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ިމޕްލޭންގެ މަސައްކަތް ނިންުމަމށް ާމތް  
ންނަށް ިމންވަރު ކުރެއްވުެމވެ. އަދި ފޮނަދުއަށް ސުބްޙާނަޙު ވަތަޢާލާގެ ތަވްފީޤް ފޮނަދ ގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުهللا ތަންފީޒު ކުރުުމގައިވެސް ާމތް  

 ފާގަތި ނިޔާމަ ދުވަސްތަކެއް ިމންވަރު ކުރެއްވުެމވެ.

 - އާމީން-

 

 އަޙްމަދު ރިޔާޟް  
  ރައީސް ކައުންސިލްގެ
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 ތަޢާރަފް 
 ރަށުގެ ވަނަވަރު

o  ރަށުގެ ނަން: ފޮނަދ 

o  : ީ2981ުޖްމލަ އާބާދ 

o  :ްހެކްޓަރ 159.2ރަށުގެ ބޮޑުިމނ 

o  ް516ދިރިއުޅޭ ގޭގެ އަދަދު: މީހުނ 

އޮންނަ   ެމދުތެރޭގައި  އަތޮޅުގެ  ގުޅިފައިވާ  ފުއްޓަރާއި  ަމއި  ފަރާތުން  އިރުަމތީ  ހައްދުންަމތީގެ    159.2ފޮނަދ އަކީ 
ރަށެކެވެ.   ފޮނަދ އެވެ.  01ާމރޗް    1992ހެކްޓަރުގެ  ރަށަކީވެސް  ކުރާ  ވެރިކަން  އަތޮޅުގެ  ފެށިގެން  ދުވަހުން   90%  ިމރަށުގެ  ވަނަ 

  ޒީފާތަކުގައި މަސްޢ ލުވެއުޅޭ ބައެކެވެ. އެހެންކަުމން ިމރަށުގެ ުމުޖތަަމޢަކީ ކުންަމދު އަާމންވެއްޓެއް ޤާއިްމކުރެވިފައިވާ ރަށެއްކަން ވަޒުވާނުންނަކީ  
ބިންތަކާއި ކުޅިވަރުކުޅޭނެ  ގޮތުން  ދިނުުމގެ  ހޯދައި  އިތުރު ފުރުޞަތުތައް  ފާހަގަކުރަެމވެ. ޒުވާނުންނަށް  އަދި  އުފަލާއިއެކު  ދަނޑުތައް   ިޖމް 

ުޖްމލަ ގޮތެއްގައި ސުލްޙަމަސްލަހަތާއި އަަމން އަާމންކަަމށް ލޯބިކުރާ އެކުވެރި އުޚުއްވަތްތެރި ރައްޔިތުންތަކެއް   ވަނީ ޤާއިމް ކުރެވިފައެވެ.  
 ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. 

ދިޔަ   ފާއިތުވެ  ބަލާއިރު  އާބާދީއަށް  ތެރޭގައިވަނީ    5ރަށުގެ  ލ.ގާދުގެ  އިތުރުވެފައެވެ   23%އަހަރު  .އެގޮތުން 
ރަށުގެ  ރައްޔަތުން ޔުނިޓްތަށް  ހައުސިން  ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.  2ނަށް  ފޮނަދ އަށް  އަޅާ  ޒަާމނުއްސުރެ    ސަރަހައްދެއްގައި  ކުރީ    3ިމރަށަކީ 

ދެކުނުއަވަށް ( ެމދުއަވަށް، އަވަށުގައި މީހުން އުޅެުމން އަންނަ ރަށެކެވެ. ިމހާރުވެސް ހިސާބަކަށް އަވަށްވަންތަ ރ ޙް އޮވެއެވެ. އެއީ ކުރިގަމް )  
އެނގޭކަށް   ބަރާސިލް ) އުތުރުއަވަށް ( ިމއެވެ. އެހެންނަަމވެސް ިމއަވަށްތަކަކީ ރަސްީމ ސިފައެއްގައި އެކުލަވާ ލެވިފައިވާ އޮތް އެއްޗެއްކަަމކަށް 

 އޮތްކަަމކަށް ނުފެނެއެވެ. 

 ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ އާބާދީ 

 1459 އަންހެން  

 1523 ފިރިހެން 

 2981 ުޖްމލަ 

 ) އަންދާޒާކުރެވޭ ( 3500 ިމހާރު ރަށުގައި ދިރިއުޅެުމންދާ ީމހުންގެ ޢަދަދު 
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 ފޮނަދ ގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ ުމއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކަށް ބަލާލާއިރު،

 ކައުންސިލް އިދާރާހައްދުންމަތީ އަތޮޅު   •
 ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު  •
 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފޮނަދ  ބްރާންޗް  •
 ހައްދުންމަތީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު •
 ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާވިސް ސެންޓަރ •
 ފޮނަދ  ސިއްޙީ މަރުކަޒު   •
 ގަން ފޮނަދ  ސަރަޙައްދުގެ ޕަބްކިލް ވޯކްސް ސައިޓް   •
 ފެނަކަ ފޮނަދ  ބުރާންޗް   •

 ފޮނަދ  ފިހާރަ    134  ސް.ޓީ.އޯއެ •
 ޕޯސްޓް އޮފީސް  •
 ހައްދުންމަތީ ފޮނަދ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  •
 ލ.ފޮނަދ  ޕޮލިސް ސުޓޭޝަން  •
 މީރާ ހައްދުންމަތީ ފޮނަދ  ގޮފި  •
 އިސްލާމިކް ޔުނިވާރސިޓީ ހައްދުންމަތީ ފޮނަދ  ލާރނިން ސެންޓަރ •
ށްވާ އުރީދ އާއި ދިރާގުން  މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ ދެ ކުންފުނި ކަމަ •

ފައިވޭ.ކޮށް  މިރަށުގައި ފަސްހަޓްޤާއިމް

  އާ ހަމައަށް ތަޢުލީމް ފޯރުކޮށްދެއެވެ.   12މިރަށުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ލ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ޕްރީސްކ ލު ތަޢުލީމުން ފެށިގެން ގްރޭޑް  
ކް ޔުނިވާރސިޓީ ގޮފި އަދި ރަށުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ޕުރީސުކުލް، ޤުރުއާން،އަރަބި އަދި ޓިޔުޝަން ކިލާސްތަށް ހިންގަމުންދެއެވެ.ހަމަމިއާއެކު އިސްލާމި

އަހަރުގައި ފޮނަޑު    2އުތުވެދިޔަ  ދަރިވަރުންވަނީ ފާ  50މިގޮތުން    ހުޅުވި ރަށުގައި ތިބެގެން މަތީތަޢުލީމު އުގެނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދިޔައެވެ.  2019
 ލާރނިން ސެންޓަރ އިން މާސްޓަރގެ ސަނަދު ހާސިލް ކޮށްފައެވެ. 

ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ޖާގަ      ގައި ހުރިކަން ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ.އެގޮތުނ4ްޞިއްހީ ނިޒާމަށް ބަލާއިރު މިރަށުގެ ޞިއްހީމަރުކަޒުގެ ދަރަޖަ ލެވެލް  
އިތުރުން އަމިއްލަ    ގެއެސް.ޓީ.އޯގެ ބޭސް ފިހާރަ  އާސަންދައާއި  ލެބޯޓުރީގެ ޙީދުމަތާއި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރެވިފައިވެއެވެ.  އިތުރުކުރެވި

 ޚިދުމަތް މެދު ކެނޑުމެއްނެތި ލެބުންދެއެވެ.   ފަރާތަކުން ބޭސް ފިހާރައިގެ

އާސާރީ މިސްކިތެއްގެގޮތުގައި ބެލެވޭ ކުރީގެ ހުކުރު    ހުރެއެވެ. އަދިމިސްކިތް    4ނަމާދުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ    މިރަށުގައި
އެއް ކަމަށްވާ  މިސްކިތެއް ) ހިރިގަލުން ރާނާ ލަކުޑިން މަތިވަޑާންގަނޑު ހަދާ ދަގަނޑު ޓިނުން ހިޔާކޮށްފައިވާ ( ހުރެއެވެ. އަދި މަސްހ ރު ޢިލްމުވެރި

 އެވެ.  އަޙުލާމާ ސިރާޖުއްދީނުގެ މަޤްބަރާ ހުންނަނީވެސް މިރަށުގަ

ޙާސިލްކުރެވިފައިވެއެވެ. ދުވަސްތަކުގައި  ވޭތުދިޔަ  ފުރުޞަތު  ވަޒީފާގެ  ފުދުންތެރިކަމާއި،  މެދުމިނުގެ  ގިނަބަޔަކު  އިޤްތިޞާދީގޮތުން  ރަށުގެ 
ރަށުގައި    އަދާކުރުމެވެ.ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ޒަމާނުންސުރެ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގައި ވަޒީފާ

ވިޔަފާރި ހިންގައެވެ. ވިޔަފާރި އުޞ ލުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ އާބާދީގެ    56ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހޮޓާ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް، ފިހާރަ ފަދަ  
ތައް ހައްދާ އުޅެއެވެ. ރަށުގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ނިސްބަތުން ވަރަށް މަދު ބަޔެކެވެ.  ނަމަވެސް ބައެއް މީހުން ގޭތެރޭގައި  ހައްދާ ބައެއް ބާވަތް

ފަންނުގައި ކުރިއަރާފައިވާ  މަސައްކަތް ކުރާ ގްރ ޕްތަކާއި ވަޑާމާއި ސިމެންތި ގާއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާމީހުން އުޅެއެވެ. އަދި އިންޖިނޭރުންނާއި އަތުލިޔުމުގެ  
ވެ. އަދި އަތްކަންކުރާމީހުންނާއި މިނ ނަސް އިތުރު ހުނަރުވެރިން ރަށުގައި ތިބެއެވެ. ސަރުކާރުގެ  މީހުންނާއި ދިވެހި ބޭސްވެރިން ތިބިކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެ

 އިސްމަޤާމްތަކުގައިވެސް މިރަށުގެ މީހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދެއެވެ.   
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ން   ވިޝަ

 ތުން ބާރުެވރިކުރުން ޔި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީ ރައް ފެންަވރު ރަނަގޅު އި ތްތަކާޒަމާނީ ަވސީލަ

 

ންސިލްގެ ކަ   މަޤުޞަދު   އު
 ތަކާއި  ޤަވާޢިދު  ހެދިފައިވާ  ަމއްޗައް  ތަކުގެ  އެޤާނ ނު   އަސާސީއާއި  ޤާނ ނު  ުޖުމހ ރިއްޔާގެ   ދިވެހި  ަމޤުޞަދަކީ  ކައުންސިލްގެ   ިމ      
 ފައިވާގޮތައް  ބަޔާންކޮށް  ޤާނ ނުގައި  ހިންގުުމގެ  އުސ ލުން  ލާަމރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ރާއްޭޖގެ  ދިވެހި  ަމތީން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ
 ،ހިތާުމއި  ތެރިކޮށް  ހުރުަމތް  ހައްޤުތަކަށް  ރައްޔިތުންގެ  ،ދިނުާމއި  ޚިދުަމތްތައް  ކަުމގެ  ރަށްވެހި  ކުރުެމއްނެތި  ތަފާތު  ފާރާތެއްއެއްވެސް

 ރަށުގައި  ޤާއިުމކޮށް  ގުޅުންތައް  އޮންނަންެޖހޭ   ެމދުގައި  ރައްޔިތުންގެ  ސަރުކާރާއި  ،ދެެމހެއްޓުާމއި  އުސ ލުތައް  ހަަމހަމަ   ެމދުގައި  ރައްޔިތުންގެ
  ދިނުުމގެ   ފޯރުކޮށް  ރައްޔިތުންނަށް  ަމތިން  ހަަމތަކުގެ  ޤާނ ނީ  ވަޞީލަތްތައް  އެންެމހާ   ދައުލަތުގެ  ،ކުރުާމއި  ޤާއިުމ  ވެއްޓެށް  އަާމން   ސުލްހަވެރި

 . ތިބުެމވެދެިމ ަމޤުޞަދުގައި
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ން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެ   ގޮތް   ންގޮސްފައިވާ ޕްލޭ
ގައި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ުމޢައްސަސާތަކާއި   2021 ުޖލައި   18 .1

 ބައްދަލުކޮށް އެތަންތަނުގެ ހާލަތާއި ހިޔާލު ހޯދުން 
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ރަށުގެ ކަުމވޮށިގެންވާ ީމހުންގެ ޚިޔާލު  ގައި ަޖިމއްޔާ ތަކާއި  2021ުޖލައި  23 .2
 ހޯދުން

ަމޝްވަރާކޮށް ރިޕޯޓް އަށް ކައުންސިލްގެ ުމޢަށްޒަފުން  2021ުޖލައި  24-27 .3
 އެކުލަވާލުން

 

 
 ރައްޔަތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން 2021ުޖލައި  30 .4
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ނޭ ދާއިރާތަކާ ހާސިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ   ންގައި ހިމެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭ
 ސިޔާސަތުތައް 

 ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ،އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ކުރުންރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމު.1

ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން.2

ތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުންދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަ.3

ންއެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރު.4

ލެހެއްޓުންމަގުހެދުމާއި މަގުބައްތިޖެހުން އަދި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެ.5

ހެއްޓުން  ބަނދަރާއި، ފާލާމާއި ފެރީޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެ.6

ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން.7

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން.8
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 އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުން. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ދެމެހެއްޓުން ޙުކ މަތު  ޤާނ ނީ ޤާއިމްކުރުމާއި ވެއްޓެއް  އަމާން. 3

 

 

 

 

 

 

މަތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމްކޮށް  އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދު.09
ބެލެހެއްޓުން

އްޓުންކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހ10ެ.

މުނިފ ހި ފިލުވުމުމާބެހޭ ޙިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.11

ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުނ12ް.

ށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން  ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ، އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަ.13
ފޯރުކޮށްދިނުން

ހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް  ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އ14ެ.
އެހީތެރިވެދީ އެ މީހުން  ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން. 15

.  އިޖްތިމާޢީ ރ ޙު އާލާކުރުން.16

ން  ޤާނ ނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަންއިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަ.17
އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް.18
އްޓުންކަންކަން ޤާނ ނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެ

އް ހުއްޓުވުންގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތަ.19

ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން.20
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 ހުނަރު ތަޢުލީމާއި ރަނގަޅު  ފެންވަރު.  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ދިރިއުޅުން  ދުޅަހެޔޮ ރަނގަޅު ސިއްޙަތު .  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ރަނގަޅު ޕްރީ ސްކ ލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.21

ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް  އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން. 22

 އުނގަންނާއިދިުނންދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން.23

،  ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއިގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް.24
ސުލ ކާއި، ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުން

 ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީއާއި ޞިއްޙީ( ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ)އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ .25
ޚިދުމަތްތައް

ހާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން  ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ.26
ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ، އާބާދީ އެއް އުފެއްދުން، ރައްކާތެރިކުރުވާ

 މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުންދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރ27ާ.

އް ފެތުރުން މަދުކުރުންޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތ28ަ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުނ29ް.

 މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުންދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރ ހު އަށަގަނުވާ، އެކ30ި.
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 އިތުރުކުރުން ވަޒީފާ  ކުރިއެރުވުމާއި އިޤްތިސާދު. 6

 

 

 

 

 

  

 ރައްކާތެރިކުރުން ތަރިކަ  ޘަޤާފަތާއި.  7

 

7 

 

 

  

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުނ31ް.

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާކުރިއެރުވުން  32.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުނ33ް.

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުނ34ް.

ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން.35

ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން.36

ޓުންތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއް.37

ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުން.38
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 ކަށަވަރުކުރުވުން މުޖުތަމައެއްވިލުންވެރި  .8

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ހަމަހަމަކަން  މިންތީގެ.  9

 

 

 

 

މަހަމަކަން ހޯދާދިނުން އަންހެނުންނާއިސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދިގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަ..45
މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން

ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި، ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުން. 39

ކުޑަކުރުންމ ސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް.40

ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން.41

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލާއި، ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން. 42

މެހެއްޓުންރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެ.43

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން.44
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 ބެލެހެއްޓުން ކަންކަން އިދާރީ ހަރުދަނާކުރުމާއި ހިންގުން . 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު  
 

 ރަށުގެ އެކިހިސާބުތަކުން ގިރަުމން ދިއުން  .1

 ންވަރުގައި ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތަށް ރަށުން ނުލިބުން. ރަށުފެ .2

 އިުޖތިާމއި ރ ޙް ކުޑަވުން  .3

   ފެންވަރުގެ ކުނި ެމނޭްޖކުރެވޭ ނިޒާމް އެއްނެތުންރަނގަޅު  .4

   އެކަށީގެންވާ ސިއްޙީ ހިދުަމތެއް ރަށުން ލިބެން ނެތުން .5

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން.46

ހިސާބު ނަގައި  ބެލެހެއްޓުންއަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑުއާއި ރަށުގެ ތަފާސ47ް

ޓުންކައުންސިލުން ދ ކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ދ ކުރުމާއި ބެލެހެއް.48

ލެހެއްޓުންރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެ.49

ގަޅު ކުރުންރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނ.50
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 ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން   ، އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި .1
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 : ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުން 1ޕޮލިސީ    

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ރަށަށް  ފައި ވެއެވެ. މި ފެންބޭނުން ކުރަނީ ޓިގީތަކެއް ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބެހެއްނފެންނެގޭނެ ތަ ގެ ރައްޔިތުންނަށްރަށު •
 އަރާފައިބާ ފަރާތްތަކާއި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުންނެވެ. 

 .ގޮތުގައި ނުދާކަށް ފާހަޤާ ކުރަެމވެހަަމިމއާއެކު ތާންގީތަށް ބަލެހެއްޓުން އެންމެ އެކަށޭނެ  •
 މީހުން ފެން ގަނެގެންނެނެވެ. 50%ވާރޭފެން އަދި   50%ިމރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ބޯން ބޭނުން ކުރަނީ  •
ީމހުން ދިރިއުޅޭ   ޕުލާޓެއް އަޅާ ުމޅީ ރަށުގައި ށުގައި ފެންރަ ިމ ގައިވަނީ ރަށުގެ ފެނަކަ ގޮފިންއަދި ފާއިތުވެ ދިޔަ ފަސް އަހަރު •

 ގެތަކަށް ސަޕްލައި ފެން ގުޅާފައެވެ.
 އިރު ބޮޑުކަަމށްވާތީ ގިނަބަޔަކު ިމފެން ބޭނުން ނުކުރެއެވެ. ލާށް ާމލެއާ ބަސަޕްލައި ފެނުގެ ބޭންޑް ރޭޓުތަ ނަަމވެސް   •
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 ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ާގއިމުކުރުން  :1ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް: 
 އިތުރުކުން 40ބޭނުން ކުރާ ީމހުންގެ އަދަދު % ހިދުަމތްސަޕްލައި ފެނުގެ ގެ ނިޔަލަށް 2026   :1.1ޓާގެޓް 
 އަގަކާއެކު ފެންލިބޭނޭ ނިޒާެމއް ޤާއިމް ކުރުން ބަނދަރުަމތީގައި އޮޑިދޯނި ފަހަރަށް  ހެޔޮ ގެ ނިޔަލަށް 2023 : 1.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

 : 1.1ސްޓްރެޓަޖީ  
  ހިދުމަތް   ފެނުގެ ސަޕްލަިއ 
  ރަށުގަިއ ކުރުން   ބޭނުން

 ފުޅާކުރުން 

 

  ގުޅިގެން   ޞިްއީޙމަރުކަޒާ :1.1.1ހަރަކާތް  
  ާއްއމުން ގުޅޭގޮތުން   ބޭނުންކުރުމާ ސާފުބޯފެން

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

 

ސިްއހީ  / ފެނަކަ     ✓
 މަރުކަޒް 

 ރަށު ކަުއންސިލް  

  މާލޭާއ ައގު  ފެނުގެ  ސަޕްލަިއ  : 1.1.2ހަރަކާތް  
 ހެޔޮކުރުން  ައގު  ެއްއރޭޓަކަށް

 

ކަުއންސިލް ރަށު  ފެނަކަ     ✓ ✓  

  ފެން ޤަވާިއދުން  : 1.1.3ހަރަކާތް  
 . ބެލުން  ގެންދޭތޯ ޓެސްޓްކުރަމުން 

 ރަށު ކަުއންސިލް  ފެނަކަ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 :1.2 ސްޓްރެޓަޖީ 

 ބަނދަރުަމތީގައި
  ފަހަރަށް އޮޑިދޯނި

  އަގަކާއެކު ހެޔޮ
  ނިޒާެމއް  ފެންލިބޭނޭ

 ކުރުން ޤާއިްމ

ދާރާގަިއ ހުރި  ކަުއންސިލް ިއ: 1.2.1ހަރަކާތް 
 މަހުން ސާފުކުރުން   3ންގީތަށް ތާ

ރަށު   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކަުއންސިލް 

 ރަށު ކަުއންސިލް 

ފެން   ފަހަރަށް ޮއޑިދޯނި : 1.2.2ހަރަކާތް 
 ލެްއ ެއކުލަވާލުން ައގަކާިއ ުއސ   ކުރާނެ ދ 

  / ފެނަކަ     ✓
 ކަުއންސިލް 

 ރަށު ކަުއންސިލް  

ބަރިެއްއ  ފެން ިއސްކުރު :3. 1.2ހަރަކާތް 
 ބަނދަރުމަތީ ެއޅުން 

 ރަށު ކަުއންސިލް   ކަުއންސިލް      ✓
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 : ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން 2ޕޮލިސީ  

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ފައިވުންގުޅާނަރުދަާމގެ ނިޒާމް  މީހުން ދިރިއުޅޭ ގިނަ ގެތަކަށް ފައިތުވެ ދިޔަ ފަސްއަހަރުގެ ތެރޭގައި •
 ތަށްޖެހުން ބަބުން ޖަންގުޝަން ަމއްސަލަނުވުުމގެ ސަ  އި ފަޤާއިްމކުރެވި ވެސް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ިމނިޒާްމނަަމ •
ހަަމިމއާއެކު ނަރުދަމާ އަޅާފައިވާ ނިޒާްމ އެންެމ އެދެވޭ ގޮތުގައި ޤާއިުމވެފައި ނެތުުމގެ ސަބަބުން ރަށުގެ ސާފު    •

 ފެންފަށަލައަށް ވަނީ ލޮނުފެނުގެ އަސަރުކޮށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތިލަވަުމން ދިޔުން
ކާއި ނަރުދަމާ އެޅުުމގެ ދަތިތަ ގެ ސަބަބުން ގެތަކަށްތަކުގެ ަމގު ާމވިނަވެފައި އޮތުުމގޯތިއަލަށް ދ ކޮށްފައިވާ  •

  ދިޔުން ކުރިަމތިވަުމން
ށް އެކަށޭނެ ވަސީލަތްތަށް ނެތުން  ފެނަކަ ބުރާންޗުގައި  ހުރި ބައެއް ސިސްޓަްމތަކުގައި ަމއްސަލަެޖހި  ހެދުަމ •

 )ޓުރީޓްެމންޓު އަދި ޕަންޕުސުޓޭޝަން ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރުން(

 ހޯދައިދިނުން  ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަތައް އަސާސީ  ނަރުދަމާެގ:  2 ޕޮލިސީ
 ޓާގެޓްތައް: 
 ކުޑަކުރުން   15ގެ ސަބަބުން ފެންފަށަލަށް ކުރާ އަސަރު %ނަރުދަމާ ނިޒާްމގެ ނިޔަލށް 2026: 2.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
އެހެނިހެން  ބައިވެރިވާ  
 ފަރާތްތައް 

 : 2.1ސްޓްރެޓަޖީ  

  ނިޒާމް ނަރުދަމާ 
  ތުރަށްިއ

  ހަރުދަނާކޮށް
  ދެމެހެްއޓެނިވި

  ިޙދުމަތް ގޮތެްއގަިއ
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

 

 

  ައޅާފަިއވާ  ނަރުދަމާ  : 2.1.1ހަރަކާތް  
  ރަށުގެ  ސަބަބުން  ނިޒާމްގެ

ބެލުމަށް   ައސަރު  ކުރާ   ފެންފަށަލައަށް
 ސާރވެެއްއ ކުރުން 

 

 ކަުއންސިލް/މިނިސްޓުރީ  ފެނަކަ    ✓   

  ޓުރީޓްމެންޓް : 2.1.2ހަރަކާތް  
 މަރާމާތުކުރުން  ޕްލާންޓް

 

މިނިސްޓުރީ /ކަުއންސިލް  ފެނަކަ    ✓ ✓   

  ޕަންޕު : 2.1.3ހަރަކާތް  
  ާއ) ކުރުން  ޤާިއމް  ސުޓޭޝަންެއްއ

 (  ެއޅުން  ނެޓްވޯކެްއ

 ކަުއންސިލް/މިނިސްޓުރީ  ފެނަކަ   ✓ ✓  



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

ދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ   : 3ޕޮލިސީ  
 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ށުގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވުންމުޅި ރަ ންވަރުގައި ކަރަންޓުގެ ވިއުގާއެއްއެކަށީގެންވާ ފެ •

  ރަށަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ދުވަހަކު ޓްގެ ކަރަންޓު ދަތިކަެމއްނެތި ކޮންމެ ެމގަވޯ 1400 •

ނަަމވެސް ރަށުގެ އާބާދީ އިތުރުވުުމގެ ސަބަބުން ދެެމހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ެމދުކެނޑުެމއް ނެތި  ކަރަންޓު   •
 ހޯދަންެޖހިފައިވުން ފޯރުކޮށްދިނުަމށް އިތުރު ވަސީލަށްތަށް 

ަމގު ހަދާފައި ނެތުުމން ކަރަންޓު އެޅުަމށް   އިވުާމއި އަލަށް ދ ކުރި ގޯތިތަކުގެ ސަރަހައްދުގައިއަދި ަމގުތަކުގައި ތާރައަޅާފަ •
 ކުރިަމތިލުންަމގު ކޮނުަމށް ދަތިތަކާއި 

 ރަދު ބޮޑުވުން ިމކަާމގުޅިގެން ކަރަންޓު ގުޅުަމށް ކުރާ ޙަ •

 ފޯރުކޮށްދިނުން  ރައްޔިތުންނަށް  ހަކަތަ ކަރަންޓާއި   ޮގތެއްަގއި އިތުބާރުހިފޭ   އަދި  ދެމެހެއްޓެނެިވ: 3 ޕޮލިސީ
 ޓާގެޓްތައް: 

 ފެނަކަ ބުރާންޗުގެ ހިދުަމތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ރަށުގައި ފުޅާކުރުން ނިޔަލަށް  2026 :  3.1ޓާގެޓް 
 ނިޒާެމއް ގާއިްމކުރުން އުފައްދާ  އިޔާދަ ކުރެވެނިވި ހަކަތަ ގެ ނިޔަލަށް 2026 : 3.2ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

 : 3.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ބުރާންޗަށް   ފެނަކަ 
ބޭނުންވާ ވަސީލަށްތައް  

 ހޯދުން 

ފެނަކަ ބުރާންޗުގެ ިއންޖީނުގެ ޖާގަ   : 3.1.1ހަރަކާތް  
 އިތުރުކުރުން 

ކަުއންސިލް/މިނި  ފެނަކަ      ✓
 ސްޓުރީ 

ސަރަހަްއދެްއގަިއ   2އިތުރު  : 3.1.2ހަރަކާތް  
 ޓުރާންސްފޯމަރ ބޯޑު ރަށުގެ އަވަށުތަކުގަިއ ޤާިއމްކުރުން 

ކަުއންސިލް/މިނި  ފެނަކަ      ✓
 ސްޓުރީ 

 : 3.2ސްޓްރެޓަޖީ  

ވި ހަކަތަ  އިޔާދަ ކުރެވެނި 
ނިޒާމެްއ ގާިއމްކުރުމަށް  
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި  

މުްއސަތާކަތުގެ ެއހީ ާއިއ  
 ެއއްބާރުލުން ހޯދުން 

ތުން ައދި ސަރުކާރުގެ  ރައްޔި: 3.2.1  ހަރަކާތް 
މެދުގައި އިޔާދަ ކުރެވެނިވި ހަކަތަ   ތަކުގެ މުައްއސަސާ

 ބޭނުން ކުރުމަށް ހޭލުން ތެރިކަމުގެ ޕްރޮގުރާމް ހިންގުން  

ރަށުގެ ެއކި   ކަުއންސިލް    ✓  ✓
މުައްއސަސާތަކާ 

 ިއ ގުޅިގެން 

އިޔާދަ  ރަށުގެ ދެ ސަރަހަްއދެްއ  : 3.2.2ހަރަކާތް  
 ިއސްވެސްޓަރުން ހޯދުން  އުފެްއދުމަށް  ނިވި ހަކަތަ ކުރަ

ކަމާގުޅުންހުރި   ކަުއންސިލް      ✓
ސަރުކާރުގެ  
 މުައްއސަސާތަްއ



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

 

ޒާމެއް ގާއިމްކުރުން  : 4ޕޮލިސީ   ކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނި  އެ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ގެ ގެތަކުން ކުނިއުކަުމން ދިޔުން ނިޒާެމއް ކައުންސިލް ބެލުުމގެ ދަށުން ަމހުފީއަށް  ރަށުރަށުގައި ކުނި ނެގުުމގެ   •
 ނެތުން  އުކުަމށް ބޭނުންކުރާނެ ވެހިކަލްނަަމވެސް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ުމއަށްޒަފުން އަދި  ކުނި  •
ންތަށް ަމރާާމތު  ނުކުރެވި  ޝިެމނަަމވެސް  ފައިވީޤާއިުމކުރެވި ެމއް ނައްތާލުަމށް ނިޒާކުނި އެންެމއެދެވޭ ގޮތުގައި  •

 ހުރުން
  ފަދަ ސ ފާ ސ ފި ގިނަވެ  އެހެންކަުމން ކުނި އެންެމ އެދެވޭ ގޮތުގައި ނައްތާނުލެވި  ކުނިގޮޑު ސަރަހައްދުގައި ެމހި •

 ނުބައި ވަސްދުވުން
 އަދި އެސަރަހައްދު ރަނގަޅަށް ނުބެލެހެއްޓި އެތަން މަގުންބެރާށް ކުނިއަޅަުމން ދިޔުން  •
 ވަކިނުކޮށް އަޅާފައި ހުރުން  އަދި ޑަސްބިންތަކަށް ކުނި ، ޑަސްބިން ނުލިބުންއެކަށީގެން ވާ ވަރަށް ގޭބިސީތަކަށް  •

  



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

 ާގއިމްކުރުން   ނިޒާމެއް  ނައްތާލާނެ ކުނި   ޮގތެއްަގއި  އެކަށީެގންވާ :  4 ޕޮލިސީ
 

 ޓާގެޓްތައް: 

 ކުރިއަށް ގެންދިޔުން ކުނި ނެގުުމގެ ހިދުަމށް  ދާއިމީ ގޮތެއްގައި:4.1ޓާގެޓް 
 އިްމކުރުންޤާ  ންޓަރއެއްކުނި ެމނޭްޖެމންޓް ސެށް ގެ ނިޔަލ2026ަ: 4.2ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

ކުނި   :4.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ނެގުުމގެ ހިދުަމށް ޒަާމނީ  
 ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުން 

ޖް  ކުނި ެމނޭ : 4.1.1ހަރަކާތް  
ހޭލުންތެރި ކުރުުމގެ   ގޮތުން ކުރުުމގެ

 ހިންގުން  ތަކެއް ޕުރޮގުރާްމ

ކަުއންސި  ✓  ✓  ✓
 ލް 

ރަށުގެ ެއކި  
މުައްއސަސާތަކާ 

 ިއ ގުޅިގެން 

ކުނި ފީ އަދި ކުނި  :4.1.2ހަރަކާތް  
ނެގުުމގެ ހަރުދަނާ އުސ ލުތަކެއް  

 ހެދުން

ކަުއންސި      ✓
 ލް 

- 

ކުނި އަޅާ  :4.1.3ހަރަކާތް  
ސަރަހައްދު ބަލަހައްޓާނެ އިތުރު 

 ުމއަށްޒަފުން ނެގުން 

ކަުއންސި      ✓
 ލް 

 

ކުނި ނެގުަމށް  : 4.1.4ހަރަކާތް  
 ހޯދުން  ވެހިކަލްފެންވަރުގެ  ޒަާމނީ

ކަުއންސި      ✓
 ލް 

- 

ކުނި   :4.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ެމނޭްޖެމންޓް ސެންޓަރ  

ަމރާަމތުކޮށް  
ދެެމހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 

  ގާއިްމކުރުން

ކަުއންސި  ✓     :ވަށާފާރު ރޭނުން 4.2.1  ހަރަކާތް 
 ލް 

- 

މެޝިންތަށް މަރާމާތު   : 4.2.2ހަރަކާތް  
 ކުރުން 

ކަުއންސި    ✓  
 ލް 

- 

  ފިހާރަެއްއ ނީލަން  : 4.2.3  ހަރަކާތް 
 ހުޅުވުން 

ކަުއންސި  ✓    
 ލް 

- 
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ތިޖެހުން އަދި މަގު މަގުހެދުމާއި މަގު  . 5ޕޮލިސީ    ތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ބައް

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ތާރުއެޅިފައެވެ.ރަށުގެ ބޮޑެތި ަމގުތަކުގައިވަނީ  •
 އްޓުންލެހެސާފުކޮށް ބެފޮނަދ  ހިެމނޭ ސަރަޙައްދު  ކޮންޓުރެކްޓް އުސ ލުން ލިންކު ރޯޑް    •
 ފެންބޮޑުވުުމގެ ަމއްސަލަ ދިމާވުން  ގެ ގޯޅި ކަންަމތީގައިަމގުތަކުޅިފައިވާއެރުފިޔަވާ ރަށުތެރެ ތާރޯޑްނަަމވެސް ލިންކް  •
 ރަށުގެ ގިނަ ަމގުތަކުގައި ަމގުބައްތި ަޖހާފައިނެތުން •
 ަމގުތަކުގެ ނަން ަޖހާފައި ނެތުން  •
ނުހެދި ހުރުުމގެ ސަބަބުން ަމގުގެ ބޭނުން ނުކުރެވުން. އަލަށް ގޯތިދީފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ަމގުތަށް  •



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

 ބެލެހެއްޓުން  މަރާމާތުކޮށް  މަުގތައް އަދި   މަުގބައްތިޖެހުން  މަގުހެދުމާއި .5 ޕޮލިސީ
 ޓާގެޓްތައް: 

 ަމގެއްގައި ަމގުބައްތި ަޖހާއި ބެލެހެއްޓުން ރަށުގެ ހުރިހާ ގެ ނިޔަލަށް 2024:  5.1ޓާގެޓް 
  ޓޭނެ ނިޒާެމއް ޤާއިްމކުރުންބެލެހެއް  ަމގުތައްގޮތެއްގައި  ީމދާއި: 5.2ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން  

 ފަރާތްތައް 

:  5.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ަމގުތަށް ފެހިކޮށް 
އަދި  ޒަާމނީ  

ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ  
 ކުރުން

ރަށުގެ ހުރިހާ  : 5.1.1ހަރަކާތް  
ަމގެއްގައި ަމގުބައްތި ަޖހާއި  

 ބެލެހެއްޓުން

  ފެނަކަ/ެއމްޓީސީސީ  ކަުއންސިލް    ✓  
ކް ރޕަބްލިކްވޯ /  

ަމގުތަކުގެ   :5.1.2ހަރަކާތް  
ނިޝާންތަށް އަދި ަމގުތަކުގެ 

 ނަންބޯޑު ެޖހުން 

ސް ކްރ ޕަބްލިކްވޯ ކަުއންސިލް      ✓  

ަމގުތަށް  : 5.1.3ހަރަކާތް  
 ، ޑަސްބިން ބެހެއްޓުންފެހިކޮށް

ސް ކްރ ޕަބްލިކްވޯ ކަުއންސިލް      ✓  

  5.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ސާފުކޮށް  ަމގުތައް

  ަމރާާމތުކޮށް
 ންބެލެހެއްޓުން

ތާރަަމގުތަށް    :5.2.1  ހަރަކާތް 
ސާފުކުރާނެ ޒަާމނީ  
 ވަސީލަށްތަށް ހޯދުން

ސް ކްރ ޕަބްލިކްވޯ ކަުއންސިލް    ✓    

އެތެރޭ  : 5.2.2ހަރަކާތް  
ތާރަަމގުތުގެ ފެންހިންދާ ނިޒާމް  

 ރަނގަޅުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ެއމްޓީސީ /ކަުއންސިލް  ފެނަކަ    ✓  ✓
ސް ކްރޕަބްލިކްވޯ /  ސީ  

ގޯތި އަލަށް  : 5.2.3ހަރަކާތް  
ދުކުރާ ސަރަހައްދުގެ ަމގުތަށް 
ހަދާ ކޮންޓުރެކްޓު އުސ ލުނުން  

 ބެލެހެއްޓުަމށް ދ ކުރުން

  ފެނަކަ/ެއމްޓީސީސީ  ކަުއންސިލް      ✓
ސް ކްރޕަބްލިކްވޯ /  

 

ފާލާމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި    ، ބަނދަރާއި  . 6ޕޮލިސީ  
 ބެލެހެއްޓުން 
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 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ނުންކުރަުމން ދިޔުން އެއް އަޅާ ބޭ ރަށުގައި ފެރީޓާމިނަލް •
 ރަށުގެ ބަނދަރު ކުޑަވެ އެއްފަހަރާ ގިނަ އުޅަނދުތަކަށް ބޭނުން ކުރުަމށް ދަތިވުން •
 އެކާށޭނެ ިމންވަރަށް އަލިނުވުން  ތައް ހަލާކުވެަމގުބައްތިގިނަ ބަނދަރުގެ ނެރުބައްތި އަދި އެސަރަހައްދުގައި  •
 ބޯޓުފަހަރަށް ބޭނުންވާ ފެންނަގައި ގެންދާނެ ރަނގަޅު ނިޒާެމއް ނެތުން •
 ބަނދަރުން އަރާފައިބާނެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ފާލަން ނެތުން  •
  ދެކުނުފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގިރަުމން ދިޔުންބަނދަރު ސަރަހައްދުގެ އުތުރު އަދި •



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

 ބެލެހެއްޓުން  ހަދައި  ތަންތަން  ފަދަ  ޓާރމިނަލް ފެރީ  ފާލާމާއި ،ބަނދަރާއި.6 ޕޮލިސީ
 

 ޓާގެޓްތައް: 

 ފޭބޭނެ ނިޒާެމއް ޤާއިްމކުރުން  ރާފެހިކޮށް ފަސޭހަކަާމއެކު އަބަނދަރު ސަރަހައްދު  ގެ ނިޔަލަށް 2026: 6.1ޓާގެޓް
 އިން އާްމދަނީ ލިބޭތާކަށް ހެދުން ޓާރމިނަލް ފެރީގެ ނިޔަލަށް  2024 : 6.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  :6.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ބަނދަރު 

ސަރަހައްދު 
 ތަރައްޤީކުރުން 

 

 

 

ބަނދަރު   : 6.1.1ހަރަކާތް  
 ބޮޑުކުރުން 

 

  ެއމްޓީސީސީ ކަުއންސިލް    ✓ ✓ 
ކް ރޕަބްލިކްވޯ /  

  ބަނދަރު•   : 6.1.2ހަރަކާތް  
  އަދި  އުތުރު  ސަރަހައްދުގެ

 ދެކުނުފަރާތު ތޮށިލުން

  ެއމްޓީސީސީ ކަުއންސިލް    ✓ ✓ 
ކް ރޕަބްލިކްވޯ /  

ރަސްމީ ފާލެމެްއ   : 6.1.3ހަރަކާތް  
 ެއޅުން

  ެއމްޓީސީސީ ކަުއންސިލް    ✓  
ކް ރޕަބްލިކްވޯ /  

  ސަރަހަްއދު ބަނަދަރު  : 6.1.4ހަރަކާތް  
 ކުރުން  ައލި

 ފެނަކަ  ކަުއންސިލް      ✓

  ސަރަހަްއދު  ބަނދަރު :  6.1.5  ހަރަކާތް 
  މަިއޒާންތަށް   ހިތްފަސޭހަ ފެހިކޮށް 
 ން ހެދު

 - ކަުއންސިލް      ✓

  :6.2ސްޓްރެޓަޖީ  
  ޓާރމިނަލް ރީފެ

 ކުއްޔަށް ދ ކުރުން 

ުއސ ލުން   ބީލަން   : 6.2.1  ހަރަކާތް 
 ފިހާރަެއްއ ހުޅުވުން ފެރީޓާމިނަލްގައި 

 

 - ކަުއންސިލް      ✓

އެމްޓީސީއަށް ކުއްޔަށް  :6.2.2ހަރަކާތް  
 ދ ކުރުން 

 ެއމްޓީސީސީ  ކަުއންސިލ      ✓

 

 



 ލ.ފޮނަދ  ކަުއންސިލް   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

22 
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 ބެލެހެއްޓުން ޤަބުރުސްތާނު   . 7 ޕޮލިސީ  

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ނަަމވެސް ބޭނުން ކުރަުމން ދަނީ އެންމެ ޤަބުރުސްތާނެކެވެ. ތްޤަބުރުސްތާނެއް އޮ 3 ރަށުގައި •
 ޤަބުރުސްތާނުތަށް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާްމތަކެއްނެތުން •
  ވަސީލަށްތަށް ހޯދުަމށް ދަތިވުންގެންވާށީީމހުންވަޅުލުަމށް އެކަ •

 ބެލެހެއްޓުން  ޤަބުރުސްތާނު .7 ޕޮލިސީ
 ޓާގެޓްތައް: 
 އިން ފެށުގެން ޤަބުރުސްތާނުތަށް ސާފުކޮށް ދެެމހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓުން 2022: 7.1 ގެޓްޓާ

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
20
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ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

 : 7.1ސްޓްރެޓަޖީ  

  ޤަބުރުސްތާނުތަށް
ސާފުކޮށް 

ބަލަހައްޓާނެ 
ހަރުދަނާ ނިޒާެމއް  

 ޤާއިްމކުރުން

ކޮންޓުރެކްޓު   : 7.1.1ހަރަކާތް  
  ޤަބުރުސްތާނުތަށް ުއސ ލުން 

 ސާފުކުރުމަށް ދ ކުރުން 

  ކަުއންސިލް      ✓

  : 7.1.2ހަރަކާތް  
ބެލެހެްއޓުމަށް   ޤަބުރުސްތާނުތަކުގަިއ
 މުްއޒަފުން ނެގުން 

 

ިއސްލާމިކް   ކަުއންސިލް     ✓ 
 މިނިސްޓުރީ 

 : 7.1.3ހަރަކާތް  
  މީހުން   ޤަބުރުސްތާނުތަކުގަިއ

  ުއސ ލަކެްއ ވަކި  ވަޅުލުމުގަިއ 
 ކަނޑަެއޅުން 

ިއސްލާމިކް   ކަުއންސިލް      ✓
 މިނިސްޓުރ 



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން . 8ޕޮލިސީ  

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

މިސްކިތެއް  ހުކުރު ކުރާ     4ލަ ުޖްމ  އަޅައި މިސްކިތެއް  2އިތުރު ތުން ފޮނަދ އަށް ބަދަލުކުރުާމއި ގުޅިގެން ޔިލ.ގާދ ގެ ރައް •
 ޒަާމނީ ފެންވަރުގައި ހެދިފައި ހުރުން

 ހުރުން އަންހެނުންނަށްވެސް ނަާމދު ކުރެވޭ ގޮތަށްމިސްކިތްތަކުގައި   •
ބަލަހައްޓާނެ ުމއަށްޒަފުން   އިާމމް އަދި މިސްކިތްއިސްލާިމކް ިމނިސްޓުރީގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ  ކޮންމެ ިމސްކިތެއްގައި  •

 ތިބުން
ހުރުން ބެހެއްޓިފައިރަނގަޅު ސައުންޑު ސިސްޓަމް   ސީ އަދިއޭ ކޮންމެ ިމސްކިތެއްގައި •



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

 ބެލެހެއްޓުން މިސްކިތްތައް   . 8ޕޮލިސީ  

 

 ޓާގެޓްތައް: 

 ރަށުގެ ޒުވާނުން އިާމމް އަދި ުމދިންކަުމގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދިޔުަމށް ަމގުފަހި ކުރުން :  8.1ޓާގެޓް 
 ކުޑަކުރުން 10ދު %ިމސްކިތްތަކުގެ ހަރަގެ ނިޔަލަށް  2026 : 8.2ޓާގެޓް 
 ބިނާކުރުން  ސަރަހައްދުގައި  މިސްކިތެއްއަލަށް އާބާދު ގެ ކުރިން  2026 : 8.3ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  :8.1ސްޓްރެޓަޖީ  
އިާމމް އަދި  
ުމދިުމނަށް  

ތަްމރީނުކުރުުމގެ  
 ފުރުސތު ހޯދަދިނުން 

އިސްލާމިކް   : 8.1.1ހަރަކާތް  
މިނިސްޓުރީ އާއި ގުޅިގެން  
އިމާމް އަދި މުދިމުނަށް 
ތު ތަމްރީނުކުރުމުގެ ފުރުސަ

 ހޯދަދިނުން 

ސުކ ލް/އިސްލާމިކް   ކައުންސިލް      ✓
މިނިސްޓުރީ/  
އިސްލާމިކް  
 ޔުނިވާރސިޓީ

އިމާމް އަދި    : 8.1.2ހަރަކާތް  
މުދިން ތަމްރީނުކުރުމުގެ  

 ސުކޮލަޝިފް ދިނުން 

އިސްލާމިކް   ކައުންސިލް     ✓ 
 ޔުނިވާރސިޓީ

  :8.2ސްޓްރެޓަޖީ  
 ދުމިސްކިތްތަކުގެ ހަރަ

 ކުޑަކުރުން

  : 8.2.1  ހަރަކާތް 
މިސްކިތްތަކުގައި ެއޓެންޑެންސް  

 ސިސްޓަމް ބެހެްއޓުން 

 

އިސްލާމިކް   ކައުންސިލް      ✓
 މިނިސްޓުރީ

މިސްކިތްތަކުގަިއ  : 8.2.2ހަރަކާތް  
 ސޯލަރ ޕެނަލް ހަރުކުރުން 

އިސްލާމިކް   ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓުރީ

ކަމާބެހޭ  : 8.3ސްޓްރެޓަޖީ  
 ިއދާރަތްތަކާިއ ގުޅިގެން 

އަލަށް އާބާދު 
ސަރަހައްދުގައި   

މިސްކިތެއް   
 ބިނާކުރުން

އިސްލާމިކް    :8.3.1ހަރަކާތް  
 ގެ ހުއްދަ ހޯދުން މިނިސްޓުރީ

އިސްލާމިކް   ކައުންސިލް     ✓ 
 މިނިސްޓުރީ

ކޮންޓުރެކްޓް   :8.3.2ހަރަކާތް  
 މިސްކިތްއެޅުން އުސ ލުން  

އިސްލާމިކް   ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓  
 މިނިސްޓުރީ
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 2.އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުން 
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 fonadhoo.gov.mvވެބްސަިއޓް:  : laamufonadhoocouncil@gmail.comީއމެިއލް، +960   6800082ފެކްސް:، +960  6800082ން:ފޯ

 

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ    ، އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި  . 09ޕޮލިސީ  
 ތަންތަން ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 މަވެސް އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ނެތުން އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުތައް ހުރި ނަ •
   އްޓަމުން ނުދިޔުންހަލައެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތެއްގައި ބަ  އިޖްތިމާއީ ސަރަޙައްދުތައް •

 



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

  ޤާއިމުކޮށް   ތަންތަން ދޭނެ   ޚިދުމަތް ރައްކާތެރިކަމުގެ   އިޖްތިމާޢީ  ، މަރުކަޒުތަކާއި  އިޖްތިމާޢީ.09 ޕޮލިސ
 ބެލެހެއްޓުން 

 ޓާގެޓްތައް: 

 ގެ  ނިޔަލަށް އިްޖތިާމއީ ަމރުކަޒުތަކަކީ ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުން 2024 :  09.1ޓާގެޓް 

 ހިތްފަސޭހަ ަމއިޒާންތައް ހެދުން  ގެ ކުރިން ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައ2026ި: 09.1ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

ސްޓްރެޓަޖީ  
ިއޖްތިމާއީ    : 09.1

ށް  މަރުކަޒުތަ
ޒަމާނީފެންވަރަށް  
 ތަރަްއޤީ ކުރުން 

 

 

ިއޖްތިމާީއ   : 09.1.1ހަރަކާތް  
  މަރުކަޒުތަކަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަްއ

 ހޯދުން   ދެނެގަނެ

 

ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ   ކަުއންސިލް      ✓
 މަރުކަޒް 

ިއޖުތިމާއި  :     : 09.1.2ހަރަކާތް  
މަރްކަޒްތަށް ެއކިެއކި ހަފްލާތަކަށް  

ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ުއސ ލެްއ  
 ެއޅުން ކަނޑަ

ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ   ކަުއންސިލް      ✓
 މަރުކަޒް 

ސްޓްރެޓަޖީ  
ިއޖުތިމާއި    : 09.2

  ްއސަރަހަްއދުތަ
 ޤާިއމް ކުރުން 

 

މ ދަށް ެއރޭ ައދި    : 09.2.1ހަރަކާތް  
 ބާބެކިޔު  ސަރަަޙްއދެްއ ހެދުން  

ައންހެނުން   ކަުއންސިލް      ✓
  ްއ/ކޮމިޓީ/ޖަމިއްޔާތަ

ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ  
 މަރުކަޒް 

  އިތުރު :     : 09.2.2ހަރަކާތް  
  ައދި  ައުއޓްޑޯ ސަރަހަްއދެްއގަިއ 

  ވަސީލަތްތަްއ ޖިމްއަށް   ިއންޑޯ
 ކުރުން  އިތުރު

ައންހެނުން   ކަުއންސިލް      ✓
  ްއ/ކޮމިޓީ/ޖަމިއްޔާތަ

ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ  
 މަރުކަޒް 

ހިތްފަސޭހަ  :     : 09.2.3ހަރަކާތް  
މަިއޒާންތަށް ރަށުގެ ބަނދަރު ައދި  

 ެއކި ސަރަހަްއދުތަކުގަިއ ހެދުން 

ައންހެނުން   ކަުއންސިލް      ✓
  ްއ/ކޮމިޓީ/ޖަމިއްޔާތަ

ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ  
 މަރުކަޒް 
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 ކުޅިވަރު ކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއްޓުން  . 10ޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އުސ ލުން ހުރިހާ ކުޅޭބިންތަށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުަމށް ހަވާލު ކުރެވިފައިވުން  ކްޓްކޮންޓުރެ •
 އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ކުޅޭބިން ސާފުކުރަުމން ނުދިޔުން  •
 ނަަމވެސް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ޕާކުތަށް ނުބެލެހެއްޓުން .ޕާކުތަށް ހުރުންރަށުގައި ކުޑަ ކުދިންގެ   •
ކުޅޭބިންތަކުގައި ކޯޓުތަކާއި ވަސީލަށްތަށް ނެތުން  •



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

 ބެލެހެއްޓުން  ޕާކުތައް ބިންތަކާއި ދަނޑުތަކާއި  ޢާންމު   ކުޅޭ ކުޅިަވރު  .01 ޕޮލިސީ
 

 ޓާގެޓްތައް: 
 ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤައިމްކުރުން   މަރާމާތުކޮށްކުޅިވަރު ކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް  ދާއިމީ ގޮތެއްގައި   : 10.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

ސްޓްރެޓަޖީ  
 ކުޅިވަރު : 10.1
  ޢާންުމ ކުޅޭ

 ދަނޑުތަކާއި
 ބިންތަކާއި
 ޕާކުތައް
 ސާފުކޮށް

 ބެލެހެއްޓުން

ކޮންޓުރެކްޓް   : 10.1.1ހަރަކާތް  
ުއސ ލުމް ސާފުކޮށް ބެލެހެްއޓުމަށް  

 ހަވާލުކުރުން 

 

 - ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ޑަސްބިންތަށް  : 10.1.2ހަރަކާތް  
 ބެހެްއޓުން

 

އަންހެނުން   ކައުންސިލް     ✓ ✓
  އް/ ކޮމިޓީ/ޖަމިއްޔާތަ

ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ  
 މަރުކަޒް

ޕާކުތަށް   : 10.1.3ހަރަކާތް  
 ފެހިކުރުން 

އަންހެނުން   ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
  އް/ ކޮމިޓީ/ޖަމިއްޔާތަ

ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ  
 މަރުކަޒް

  ކުޅޭ  ކުޅިވަރު  :10.1.4ހަރަކާތް  
  ބިންތަކާއި  ދަނޑުތަކާއި  ޢާންމު
 ގައި ލައިޓް ހަރުކުރުންތަކުޕާކު

  އް/ޖަމިއްޔާތަ ކައުންސިލް  ✓  ✓  ✓
ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ  

 މަރުކަޒް

ބަރާސިލް  10.1.5ހަރަކާތް  
އަވަށުގައި އޮތް ފުޓްސެލް ދަނޑު  

 ޓާރފް އެޅުން

  އް/ޖަމިއްޔާތަ ކައުންސިލް     ✓ ✓
ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ  

 މަރުކަޒް
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ކޮށްދިނުން  . 11 ސީ ޕޮލި  ތްތައް ފޯރު  މުނިފ ހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ހުރި ނަަމވެސް އެކަށިގެންވާ ފެންވަރުގެ ވަސީލަތް ނެތުން  އަވަށުގައި ސުޓޭްޖ 2ރަށުގެ  •
 ހިދުަމތް ލިބެންނެތުން ސިނަާމ ިމވަގުތު ރަށުގައި  •

 ފޯރުކޮށްދިނުން  ޚިދުމަތްތައް މުނިފ ހިފިލުުވމާބެހޭ .11 ލިސީޕޮ
 ގައި  ސިނަމާއެއް ހުޅުވުން   2026:   11.1  ޓާގެޓް: ޓާގެޓްތައް 

 ފެށިގެން ދާއިމީ ގޮތރއްގައި ސްޓޭޖް ސަރަހައްދު ބަލަހައްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން   2022:  11.2  ޓާގެޓް

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  : 11.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ހިންގުމަށް   ސިނަމާެއްއ

ޝަުއޤުވެރިވާ ފާރާތަކައި  
 ހަވާލް ކުރުން 

 

ސިނަމާެއްއ ޤާިއމް ކުރުމަށް   : 11.1.1ހަރަކާތް  
 ބިމެްއ ހަމަޖަްއސެން 

 

  ރަށުގެ   ✓   
ޒުވާނުންގެ  

 މަރުކަޒް 

 ކަުއންސިލް 

:ބީލަން ުއސ ލުން ސިނަމާެއްއ  11.1.2ހަރަކާތް  
 ެއޅުން

ރަށުގެ   ✓    
ޒުވާނުންގެ  

 މަރުކަޒް 

 ކަުއންސިލް 

ސިނަމާ ހިންގަން ކުއްޔަށް   : 11.1.3ހަރަކާތް  
 ދ ކުރުން 

ރަށުގެ   ✓    
ޒުވާނުންގެ  

 މަރުކަޒް 

 ކަުއންސިލް 

  : 11.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ސްޓޭޖް ސަރަހަްއދު  
ބަލަހަްއޓޭނެ ނިޒާމެްއ  

 ޤާިއމްކުރުން 

ޔ ތު ސެންޓަރުތަކަށް ސްޓޭޖް  : 11.2.1  ހަރަކާތް 
 ބެލެހެްއޓުން ހަވާލް ކުރުން 

ރަށުގެ       ✓
ޒުވާނުންގެ  

 މަރުކަޒް 

 ކަުއންސިލް 

ސްޓޭޖް ޝޯ ފަދަ ތަކެތި   : 11.2.2ހަރަކާތް  
ބޭްއވުމަށް ބޭނުންވާ ސަުއންޑް ސިސްޓަމް  

 ހޯދުން 

ރަށުގެ       ✓
ޒުވާނުންގެ  

 މަރުކަޒް 

 ކަުއންސިލް 

ވިޔަފާރި ުއސ ލުން ސްޓޭޖް   : 11.2.2ހަރަކާތް  
 ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ުއސ ލެްއ ހެދުން 

ރަށުގެ       ✓
ޒުވާނުންގެ  

 މަރުކަޒް 

 ކަުއންސިލް 



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

ށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުން  . 12ޕޮލިސީ    ރަ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ރަށުގައި ިމވަގުތު ހުރީ ހަަމއެކަނި ސުކ ލް ލައިބުރަރީއެއް •
 ގެންވާ ފޮތް ލިބެންނެތުންށީއެތަނުގައިވެސް އެކަ •
 ޢާއްުމން ބޭނުން ކުރެވޭނެ ލައިބުރަރީއެއް ނެތުން •

 ފޮތްކިޔުުމގެ އާދަ ފަޑުވެފައިވުން  ރަށު ތެރޭގައި •

 ހިންގުން  ލައިބްރަރީ  ރަށުެގ .21 ޕޮލިސީ
 ޓާގެޓްތައް: 

 ލައިބްރަރީއެއް ތަރައްޤީކުރުން ގެ ކުރިން އާއްމުންނަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް އައުޓްޑ2026ޯ: 12.1ޓާގެޓް 
 ނިޔަލަށް ސުކ ލް ލައިބުރެރީގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުން   2023 : 12.2ޓާގެޓް 
 .ޤާއިމް ކުރުން ރަށުގައި ގައި ޤައުމީ ކުތުބުހާނާގެ ގޮތްޕެއ2026ް  :12.3ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
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24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން  

 ފަރާތްތައް 

  : 12.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ފޮތްކިޔުުމގެ ރ ޙް އަލާ   

ކުރުަމށް 
ުމޢަށްސަސާތަކާއި 
ގުޅިގެން އެކިއެކި  

 ހަރަކާތްތަށް ހިންގުން

  އައުޓްޑޯ : 12.1.1ހަރަކާތް  
ލައިބްރަރީ ޤާއިމް ކުރާނެ  

 ބިމެއް ކަނޑައެޅުން 

 - ކަުއންސިލް    ✓  

 : 12.1.2ހަރަކާތް  
ދަނީ ލިބޭގޮތަށް  މުއާއް

ހިންގުމަށް  
ރާތަކާއި ހަވާލު  އަމިއްލަފަ
 ކުރުން 

 - ކަުއންސިލް   ✓   

އަހަރަކު   : 12.1.3ހަރަކާތް  
ެއއްފަހަރު ފޮތް މަުއރަޒްެއްއ  

 ބޭްއވުން

ސުކ ލް/ އަންހެނުން   ކަުއންސިލް  ✓    
ތަރަްއޤީއަށް 

މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީ /  
   ތަްއޖަމިއްޔާ

ކަ  ވާހަ : 12.1.4ހަރަކާތް  
 ބޭްއވުން ކިޔުމުގެ މުބާރާތަށް 

ކަުއންސިލް/ައންހެނުން   ސުކ ލް  ✓    
ތަރަްއޤީއަށް 

މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީ /  
 ޖަމިއްޔާތަށް
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  : 12.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ސުކ ލް ލައިބުރެރީގެ  

  ގަޅުފެންވަރު ރަނ
 ކުރުން

ސުކ ލް  : 12.2.1  ހަރަކާތް 
ލައިބުރަތީއަށް ދިމާވެފައިވާ  

 ހާލަތު ދެނެގަތުން 

 ކަުއންސިލް  ސުކ ލް      ✓

ބޭނުންވާ   : 12.2.2ހަރަކާތް  
ތަކެތި ކަމާބެހޭ ިއދާރާތަކާއި  

ހެޔޮެއދޭ ފާރާތް ތަކާއި  
 ގެން ހޯދުން ގުޅި 

ކަުއންސިލް/ައންހެނުން   ސުކ ލް      ✓
ތަރަްއޤީއަށް 

މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީ /  
 ޖަމިއްޔާތަށް

  : 12.3ސްޓްރެޓަޖީ  
ޤައުމީ ކުތުބުހާނާގެ 

ގޮތްޕެއް ޤާއިމް 
ކުރުަމށް ކަާމބެހޭ  
ފަރާތްތަކުގެ އެހީ 

 ހޯދުން

 

  : 12.3.1ހަރަކާތް  

ރީތަކާިއ ގުޅިގެން  މިނިސްޓު
ގޮްއޕެއް    ގެކުތުބުހާނާ 

 ެއޅުމުގެ ހުްއދަ ހޯދުން 

 ކަމާބެހޭ މިނިސްޓުރީތަްއ  ކަުއންސިލް     ✓ 

  : 12.3.2ހަރަކާތް  

ގޮތްޕެއް  ކުތުބުހާނާގެ  
ޤާއިމް ކުރާނެ ބިން  
މޭޓުން   ޓިހަމަޖައްސާ އެސް
 ހަދަން ދިނުން 

 - ކަުއންސިލް   ✓ ✓  
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ތްތަކަށް    ، ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ  . 13ޕޮލިސީ   އަނިޔާ ލިބޭފަރާ
 ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ނެތުން ވަސީލަތްތައް  ގެންވާ ހިދުަމތް ދެވޭނެއެކަށީ ިމނިސްޓްރީގެ   ގޮތްޕެއް   ހުރި ނަަމވެސް  ެޖންޑަރ •
 ގެން ރިޕޯރޓް ކުރާ ިމންވަރު ަމދު ގުޅި އިއަނިޔާތަކާ •

  އެހީތެރިކަން  ޙިމާޔަތްދީ   ލިބޭފަރާތްތަކަށް އަނިޔާ ،ހުއްޓުާވ  އަނިޔާތައް  ހިނާގ ޭގތެރޭގައި  .31 ޕޮލިސީ
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ޓާގެޓްތައް: 

  ަމށް ފަރުދުންގެ ބައިވެރިވުން އުތުރުކުރުންހުއްޓުވު އަނިޔާތައް ހިނގާ ގޭތެރޭގައި: 13.1ޓާގެޓް 

ނެ ފޯރުކޮށްދޭދެެމހެއްޓެނިވި ގޮތެއްކައި   އެހީތެރިކަން ޙިާމޔަތްދީ ލިބޭފަރާތްތަކަށް އަނިޔާގެން  ފެށި 2022: 13.2ޓާގެޓް 
 ރަނގަޅު ނިޒާެމއް ޤާއިްމކުރުން 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރު 
މަށް  

ބައިވެރިވާ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

:  13.1ސްޓްރެޓަޖ 
ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން  
އިތުރުކުރުމަށް ޕްރޮޤްރާމް  

 ތަްއ ހިންގުން 

ރަށުގެ ެއކި ދިމާލުގަިއ   : 13.1.1ހަރަކާތް  
 ޕޯސްޓަރ ބެހެްއޓުން 

ޖެންޑަރގެ       ✓
 ރަށު ގޮފީ 

 ކަުއންސިލް 

ސުކ ލް ކުދިންނާ  : 13.1.2ހަރަކާތް  
ތެރިވުމުގެ   ބެލެނިވެރިންނަށް ހޭލުން 

 ޕުތޮގުރާމް ހިންގުން 

ޖެންޑަރގެ   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ރަށު ގޮފީ 

 ސުކ ލް 

  : 13.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ޖެންޑަރގެ ރަށު ގޮފީގެ  
ހިދުމަތް ރަނގަޅުކޮށް  

 ފުޅާކުރުން 

ކޭސްތަކަށް ެއޓެންޑުވާ  :  13.2.1  ހަރަކާތް 
 ސުޕީޑް ައވަސްކުރުން 

ޖެންޑަރގެ   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ރަށު ގޮފީ 

 ފުލުހުން 

ޤާނުނީ ގޮތުން   : 13.2.2ހަރަކާތް  
 ން ންޖެހޭ ފިޔަވުތަށް ތަންފީޒްކުރު ައޅަ

ޖެންޑަރގެ   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ރަށު ގޮފީ 

 ފުލުހުން 

ހެލްޕް ލަިއންނެްއ   : 13.2.3ހަރަކާތް  
 ިއމް ކުރުން ގާ

ޖެންޑަރގެ       ✓
 ރަށު ގޮފީ 

- 

ގެ  ރ ސުކ ލްގަިއ ޖެންޑަ : 13.2.4ހަރަކާތް  
 ކުރުން ފޯކަލް ޕޮިއންޓެްއ ޤާިއމް 

ޖެންޑަރގެ       ✓
 ރަށު ގޮފީ 

 ސުކ ލް 
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ށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް   . 14 ޕޮލިސީ  ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަ
ކުރުން   ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެ މީހުން  ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް ޤާއިމް

 : މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ރަށުަގއި ހުރުން  އަތޮޅުޮގތްޕެއްޖެންޑާގެ   •
 ހަދާފައި ހުރުން  ތައް ޕޭމެންޓު މަުގތަކުގެ  މީހުންނަށް ބޭނުން ކުރެޭވނެ ޮގތަށް ބޭނުންވާ  އެހީއަށްހާއްސަ  •
  ބޭނުންާވ ފަރާތްތައް  އެހީއަށް ޚާއްޞަ  މީހުންނަށާއި ދުަވސްވީ  ޢުމުރުން  ކުދިންނާއި ކުޑަ •

 ރާތެއްނެތުން.އިމާ  އެފަރާތްތައް ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންާވބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި  
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  މީހުންނަށް  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް ޚާއްޞަ  މީހުންނަށާއި ދުަވސްވީ  ޢުމުރުން  ކުދިންނާއި ކުޑަ .41 ޕޮލިސީ
 ޤާއިމްކުރުން  ނިޒާމް   ބަލަހައްޓާނެ  މީހުން އެ  އެހީތެރިެވދީ 
 ޓާގެޓްތައް: 

 ށް އަޅާލާ މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން މީހުންނަ  ދުވަސްވީ  ޢުމުރުން  ކުދިންނާއި  ކުޑަ:   14.1ޓާގެޓް  
 އިމާރާތެއް ޤާއިމްކުރުން   ބަލަހައްޓާނެހުން  މީ   ދުވަސްވީ  އުމުރުންން  ޅިގެގައި ޖެންޑަރާއި ގު  2026  :  14.2ޓާގެޓް  
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  ކުޑަ :   14.1ސްޓްރެޓަޖީ  
  ދުވަސްވީ   ޢުމުރުން ކުދިންނާިއ
  ެއހީއަށް  ާޚްއޞަ މީހުންނަށާިއ 
  މީހުންނަށް  ބޭނުންވާ 

ެއހީތެރިވެދިނުމަށް އެކި  
 ހަރަކާތް ހިންގުން 

ރަށުގެ ެއކި   : 14.1.1ހަރަކާތް  
 ބެހެްއޓުން ދިމާލުގަިއ ޕޯސްޓަރ 

 ކަުއންސިލް  ޖެންޑަރ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ސުކ ލް ކުދިންނާ  : 14.1.2ހަރަކާތް  
ބެލެނިވެރިންނަށް ހޭލުން ތެރިވުމުގެ  

 ގުރާމް ހިންގުން ރޮޕު

 ސުކ ލް  ޖެންޑަރ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ރަށުފެންވަރުގައި   : 14.1.3ހަރަކާތް  
  ދުވަސްވީ ޢުމުރުން  ކުދިންނާިއ ކުޑަ 

   ކުރުން މީހުންގެ ދުވަސްތަށް ފާހަގަ 

ކަުއންސިލް/ސުކ ލް/  / ޖެންޑަރ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ައންހެނުން ތަރަްއޤީއަށް  
މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީ /  

   ްއޖަމިއްޔާތަ

ހިތްފަސޭހަ   : 14.1.4ހަރަކާތް  
 މަިއޒާންތަށް ހަދަިއ ބެލެހެްއޓުން 

ައންހެނުން ތަރަްއޤީއަށް   ކަުއންސިލް     ✓ ✓
މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީ /  

   ްއޖަމިއްޔާތަ

  ުއމުރުން : 14.2ސްޓްރެޓަޖީ  
  މީހުން  ދުވަސްވީ

  ުއސ ލެްއ ބެލެހެްއޓުމުގެ 
  ބަލަހަްއޓާނެ  ހެދުމާިއ

  ވަސީލަތްތަްއ  ިއމާރާތަކާިއ
 . ހޯދުން 

ކަމާބެޭޙ ިއދާރާގެ  : 14.2.1  ހަރަކާތް 
 ހުްއދަ ހޯދުން 

ޖެންޑަރ   / ކަުއންސިލް  ޖެންޑަރ    ✓  
 މިނިސްޓުރީ 

ިއމާރާތް ކުތާނެ  : 14.2.2ހަރަކާތް  
ބިމެްއ ކަނޑަައޅާ ބީލަން ުއސ ލުން  

   ިއމާރަތްކުރުމަށް 

ޖެންޑަރ   / ކަުއންސިލް  ޖެންޑަރ  ✓ ✓   
 މިނިސްޓުރީ 

ތަން ހިންގުމަށް   : 14.2.3ހަރަކާތް  
ޖެންޑަރއާ ހަވާލުކޮށް ބޭނުންވާ ތަކެތި  

 ައދި މުވަްއޒަފުން ހަމަޖެްއސުން 

 ޖެންޑަރ މިނިސްޓުރީ  ޖެންޑަރ  ✓    
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 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން  . 15ޕޮލިސީ  

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ަމދުބަޔަކު ތިބުންރަށުގައި ކަށުކަާމކެީމގެ ކަންކަން ކުރާ  •
 ަމށް ދަތިވުންވަސީލަށްތަށް ހޯދު ހުރިނަަމވެސް  ހިނަވާގެއެއް •

 ޤާއިމުކުރުން  ނިޒާމް   ކުރެޭވނެ ކަންތައް   ކަށުކަމާކެމީެގ.51 ލިސީޕޮ
 ޓާގެޓްތައް: 

 ނިޒާެމއް ޤާއިްމކުރުން ދާނެ ން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށްކަށުކަާމކެީމގެ ކަންކަނިުމުމގެ ކުރިން  2026 : 15.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

:  15.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކައި  

ގުޅިގެން ކަށުކަމާކެމީގެ  
ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ  
ވަސީލަތާއި މީހުން  

 ތަމްރީންކުރުން

 :15.1.1ހަރަކާތް  
ކަށުކަމާކެމީގެ  

މަސައްކަތްކުރާނެ މީހުން   
 ތަމްރީން ޕުރްގުރާމް ހިންގުން 

ިއސްލާމިކް   ކަުއންސިލް      ✓
 މިނިސްޓުރީ 

  :15.1.2ހަރަކާތް  
ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން  

ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް  
ގެންދާނެ އުސ ލުތަކެއް  

 ކަނޑައެޅުން 

 

✓ 

ިއސްލާމިކް   ކަުއންސިލް     
 މިނިސްޓުރީ 

ރަށުގައި   :15.1.3ހަރަކާތް  
އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތަކާއެކު  

 ހިނަވާ ގެތަކެއް އެޅުން 

  ކަުއންސިލް    ✓  
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 : އިޖްތިމާޢީ ރ ޙު އާލާކުރުން 16  ޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ރަށުގައި އިުޖތިާމއި ރ ޙް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަޑުވެފައިވުން  •
 ވަކިން ފާހަގަ ކުރަުމން ދިޔުން ށުގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެ އީދުފަދަ ުމނާސަބާތުތަށް ވައަ •
 ތުންގެ ބައިވެރިވުން ކުޑަވުންޔިއަދި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ރައް ތްތްކަށްކައުންސިލުން ހިންގާ އެކި ހަރަކާ •

 އާލާކުރުން   ރ ޙު އިޖްތިމާޢީ : 16ޕޮލިސީ
  ޓާގެޓްތައް: 

 ހިންގުން  ހަރަކާތްތައް ރަށު ފެންވަރުގައި ުމޢައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން  ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އިން ފެށިގެން 2022 :  16.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން  

 ފަރާތްތައް 

:    16.1ސްޓްރެޓަޖީ
މުޢައްސަސާތަކާއި  

ރަށު  ގުޅިގެން  
ފެންވަރުގައި  

ހިންގާ  
ތަކުގައި  ހަރަކާތް

ބައިވެރިވާ މިންވަރު  
 އިތުރުކުރުން

 :16.1.1ހަރަކާތް  
ގެން  ޅިމުޢައްސަސާތަކާއި ގު
ހިންގާނެ    ތައްއިޖުތިމާއި ހަރަކާތް

 އުސ ލުތަކެއް ޤާއިމް ކުރުން 

ައންހެނުން   ކަުއންސިލް      ✓
ތަރަްއޤީއަށް 

މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  
  /ޖަމިއްޔާތަ /

ސަރުކާރު  
  މުައްއސަސާތަްއ

ރަށު    :16.1.2ހަރަކާތް  
ފެންވަރުގައި ގައުމީ އަދި ހާއްސަ  

ދުވަސްތަށް ރައްޔަތުންނާއި ގުޅިގެން  
 ފާހަގަކުރުން 

ައންހެނުން   ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ތަރަްއޤީއަށް 

މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  
  /ޖަމިއްޔާތަ /

ސަރުކާރު  
  މުައްއސަސާތަްއ

ޖަމިއްޔާތަކާއި   :16.1.3ހަރަކާތް  
ފެންވަރުގައި ކުޅިވަރު  ގުޅިގެން ރަށު  

 މުބާރާތްތަށް ބޭއްވުން

ައންހެނުން   ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ތަރަްއޤީއަށް 

މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  
  /ޖަމިއްޔާތަ /

ސަރުކާރު  
  މުައްއސަސާތަްއ
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 އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން   ، އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި  . 17ޕޮލިސީ  

 ޤާނ ނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ގޮތެއްގައި ސްޓުރީ އެންެމ އެދެވޭ ގެ ތަފާތު ހިސާބު އަދި ރަިޖއެއްޗެތީ އިންޖީނުނުލާ ، އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުލީ •
 ބެލެހެއްޓެުމން ނުދިޔުން

އަދި ޗެކް  ގެ ސަބަބުން ޓުރެފިކް ބަލަހައްޓާނެ ފުލުހުންުމރަށުގައި ތިބި ޕޮލިހުން ަމދުވު އިރުބަލާ ށްބާދީއަށުގެ އާރަ •
 ނެތުން ޕޮއިންޓުތައް

 ަމގުތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވުންަމގުަމތީގައި ބަންޕަރު، ދުވެލީގެ ިމންވަރު އަދި ަމގުަމތީ ނިޝާންތަކުގެ ބޯޑުތަށް ބޮޑެތި  •

  އެއްޮގތްާވ  ޤާނ ނާ  ކަންކަން  ދުއްުވމުެގ  އެއްެޗތި  އިންޖީނުނުލާ  ، އެއްެޗއްސާއި   އިންޖީނުލީ:71 ޕޮލިސީ
 ބެލެހެއްޓުން   އިންތިޒާމުކޮށް  ޮގތުެގމަތިން
 ޓާގެޓްތައް: 

 ަމދުކުރުން  20ހިލާފުއަަމލުތައް %ކާއި ޓުރެފިކް ޤަވާއިދުތަގެ ނިޔަލަށް 2026 : 17.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު  
ކުރާފަރާ 

 ތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  : 17.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ޓުރެފިކް  

ޤަވާިއދުތަކަށް  
ރައްޔަތުން  

ހޭލުންތެރިކޮށް  
ޓުރެފިކް ފުލުހުން  

މަގުމަތީގަިއ  
ހަރަކާތްތެރިވުން  

 އިތުރުކުރުން 

ޓުރެފިކް ޤަވާިއދާ ގުޅޭ ހޭލުން   : 17.1.1ހަރަކާތް  
 ތެރިކަމުގެ ޕުރޮގުރާމް ހިންގުން 

 ކަުއންސިލް/ސުކ ލް  ފުލުހުން  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ޓުރެފިކް  :  17.1.2ހަރަކާތް  
ައދި ދުވެލި މަޑުކުރުމަށް ބާރުައޅާ  

 ޕޯސްޓަރ/ބިލްބޯޑް ބެހެްއޓުން 

✓ ✓    

 

 ކަުއންސިލް  ފުލުހުން 

މަގުތަކުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގަިއ    : 17.1.3  ހަރަކާތް 
 ފުލުހުންގެ ޗެކްޕޮިއންޓެްއ ޤާިއމް ކުރުން 

 - ފުލުހުން  ✓ ✓   

  ޤަވާިއދާ ހިލާފުވާ : 17.1.4ހަރަކާތް  
 ުއޅަނދުތަކަށް ފިޔަވަޅު ެއޅުން 

 - ފުލުހުން  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 ،ެއއްޗެްއސާިއ ިއންޖީނުލީ : 17.1.5ހަރަކާތް  
 ދަފްތަރު ބެލެހެްއޓުން ެއއްޗެތީގެ  ިއންޖީނުނުލާ

 ކަުއންސުލް  ފުލުހުން  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

ކާއި ގެސްޓް   . 18ޕޮލިސީ   ތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަ ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާ
ކަން ޤާނ ނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން   ކޭޓުތަކުގެ ކަން ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރު

ކޮށް    ބެލެހެއްޓުން އިންތިޒާމް

   މިހާރުގެ ހާލަތު 

  ޤާނ ނާއި ކަންކަން  ާމރުކޭޓުތަކުގެ ޢާންުމ ހައުސްތަކާއި ގެސްޓް ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ފިހާރަތަކާއި •
 އް ނެތުން އިންތިޒާެމއަަމލު ކުރަުމންދާކަން ބަލަހައްޓާނެ  ރަނގަޅު  ަމތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ

ދަފްތަރު އެންމެ   ާމރުކޭޓުތަކުގެ ޢާންުމ ހައުސްތަކާއި ގެސްޓް ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ފިހާރަތަކާއި •
 ގެންވާ ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓެުމން ނުދިޔުންއެކަށީ

  މާރުކޭޓުތަކުގެ  ޢާންމު  ހައުސްތަކާއި  ެގސްޓް  ކެފޭތަކާއި  ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި  ހޮޓާތަކާއި  ފިހާރަތަކާއި:18 ޕޮލިސީ
 ބެލެހެއްޓުން  އިންތިޒާމްކޮށް މަތިން  ޮގތުގެ  އެއްޮގތްވާ   ޤާނ ނާއި ކަންކަން 
 ހައުސްތަކާއި ގެސްޓް ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ގެ ނިޔަލަށް ފިހާރަތަކާއ2026ި : 18.1 ޓާގެޓް  : ޓާގެޓްތައް 
 ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަރުދަނާކުރުން ކަންކަން ާމރުކޭޓުތަކުގެ ޢާންުމ

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  : 18.1ސްޓްރެޓަޖީ  
  ފިހާރަތަކާިއ 
  ހޮޓާތަކާިއ

  ރެސްޓޯރަންޓުތަކާިއ
  ގެސްޓް   ކެފޭތަކާިއ

  ޢާންމު  ހަުއސްތަކާިއ
  މާރުކޭޓުތަކުގެ 

ބެލެހެްއޓޭނެ   ކަންކަން
 ނިޒާމެްއ ޤާިއމްކުރުން 

 

 

  ހޮޓާތަކާިއ ފިހާރަތަކާިއ : 18.1.1ހަރަކާތް  
  ގެސްޓް ކެފޭތަކާިއ   ރެސްޓޯރަންޓުތަކާިއ

  މާރުކޭޓުތަކުގެ  ޢާންމު  ހަުއސްތަކާިއ
ބެލެހެްއޓުމަށް ފޯކަލް   ކަންކަން

 ( ޕޮިއންޓު)މުއަށްޒަފަކު ހަމަޖެްއސުން

ކަުއންސި      ✓
 ލް 

މިނިސްޓުރީ އޮފް  
 ިއކްނޯމިކްސް 

ވިޔަފާިއވެރިންނަށް      : 18.1.2ހަރަކާތް  
ހާްއސަކޮށް ވިޔަފާރީގެ ގާނުނާއި  

ޤަވާިއދުތަކުގެ ހޭލުންތެރި ޕުރޮގުރާމް  
 ހިންގުން  

ކަުއންސި  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ލް 

މިނިސްޓުރީ އޮފް  
ޑިވެލޮޕްމެ މިކް ނޮިއކް
 ންޓް

ެއްއގޮތަށް   ޤާނ ނާިއ:  : 18.1.3ހަރަކާތް  
ތޯ ގަވާިއދުން ޗެކްކުރުން  ހިނގަމުންދޭ

ފަރާތްތަކާިއ މެދު  ކަމާބެހޭ  ައމަލު ނުކުރާ 
 ފަރާތަށް ައންގާ ފިޔަވަޅު ެއޅުން 

ކަުއންސި  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ލް 

މިނިސްޓުރީ އޮފް  
ކޮނޮމިކް  ިއކ

ޑިވެލޮޕްމެންޓް/  
 ފުލުހުން 



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

ތްތަކާއި  . 19ޕޮލިސީ   ތައް    ، ގޭންގު ހަރަކާ ކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތް ހަރު
 ހުއްޓުވުން 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ވައްކަާމއި ާމރާާމރީގެ ަމއްސަލަތަށް ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ރަށުގައި ަމދު •
 ވަރަށް ަމދުން ކުރިއަށް ދިޔުން  ހަރަކާތްތައް ހިތްވަރުދޭ ފިކުރަށް ހަރުކަށިރަށުތެރޭގައި ނަަމވެސް   •

 ހުއްޓުުވން  ހަރަކާތްތައް  ހިތްަވރުދޭ  ފިކުރަށް  ހަރުކަށި  ، ހަރަކާތްތަކާއި   ގޭންުގ .19 ލިސީޕޮ
 ޓާގެޓްތައް: 

 އިސްލާްމދީނަށް ލޯބިކުރާ ޒުވާންީޖލެއް ބިނާކުރުން :  19.1ޓާގެޓް 
 ަމދުކުރުން  30% ހަރަކާތްތައް ހިތްވަރުދޭ ފިކުރަށް ހަރުކަށި ،ހަރަކާތްތަކާއި ގޭންގުގެ ނިޔަލަށް ރަށުގައި 2026: 19.2ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން  

 ފަރާތްތައް 

ދީނީ    : 19.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ނަސޭހަތްދިނުމުގެ  
ޕުރޮގުރާމް ދާިއމީ  
ގޮތެްއގަިއ ކުރިއަށް  

 ގެންދިޔުން 

މިސްކިތްތަކުގަިއ    :  : 19.1.1ހަރަކާތް  
ދީނީ ނަސޭޙަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަްއ  

 ހިންގުން 

ިއސްލާމިކް މިނިސްޓުރީ/   ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ޖަމިއްޔާތަްއ/ައންހެނުން  

 ކޮމިޓީ 

ދަރުސްތަށް  ދީނީ   : 19.1.2ހަރަކާތް  
 ބޭްއވުން

ިއސްލާމިކް މިނިސްޓުރީ/   ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ޖަމިއްޔާތަްއ/ައންހެނުން  

 ކޮމިޓީ 

  ސްކ ލާ  : 19.1.3ހަރަކާތް  
  ނަށް  ދަރިވަރުން  ސްކ ލް  ގުޅިގެން 

  ޕްރޮގްރާމްތަްއ  ދީނީހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 
 ހިންގުން 

ިއސްލާމިކް މިނިސްޓުރީ/   ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ސުކ ލް 

  : 191.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން  

 ،ހަރަކާތްތަކާިއ  ގޭންގު
  ފިކުރަށް ހަރުކަށި 

  ހަރަކާތްތަްއ   ހިތްވަރުދޭ
ހުްއޓުވުންމަށް  

 ޮއޕަރޭޝަންތަށް ހިންގުން 

ފުލުހުންނަށް  : 19.2.1  ހަރަކާތް 
ބޭނުންވާ މަޢުމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް  

 ޕޮިއންޓެްއ ހަމަޖެްއސުން ފޯކަލް 

 ފުލުހުން  ކަުއންސިލް      ✓

ދީނީ  ޝިާއރުތަށް   : 19.2.2ހަރަކާތް  
ޖަހާފަިއވާ ބިލްބޯޑުތަށް ިއޖުތިމާިއ  

 ސަރަހަްއދުތަކުގަިއ ބެހެްއޓުން 

ައންހެނުން ތަރަްއޤީއަށް   ކަުއންސިލް      ✓
މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީ /  

ްއޖަމިއްޔާތަ  



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

 :ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން   20ޕޮލިސީ  

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ރަށުގައި އަވަށުގެ ވާދަވެރިކަާމއި  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވާދަވެރިކަން އޮތުން •
  ރަށުގެ އަބާދީއަށް ބަލާއިރު ރަށުގައި ތިބި ފުލުހުން ަމދުވުން  •
 ގައި ހަވާލުކުރުން  2021ޤާއިްމކުރުަމށް ބިން ޓޭޝަން ރަށުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޕޮލިސް ސުއަދި   •
 ގެންވާ ވަސީލަށްތަށް ނެތުންިމހާރުގެ ޕޮލިސް ސުޓޭޝަންގައި އެކަށީ •

 ނެެގހެއްޓުން  އަމާންކަން   އަމަން  ރަށުެގ .02 ޕޮލިސީ
 ޓާގެޓްތައް: 

 ގެ ކުރިން ރަށުގެ ޕޮލިސް ސުޓޭޝަންއެއް ޤާއިމް ކުރުނ2024ް:  20.1ޓާގެޓް 
 ަމދުކުރުން 20ގެ ނިޔަލަށް ރަށުތެރޭގައި ވައްކަާމއި ފޭރުން %2026: 20.2ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  : 20.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ރަށުގެ ޕޮލިސް  
ސުޓޭޝަންެއްއ  
 ޤާިއމް ކުރުން 

ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލް   : 20.1.1ހަރަކާތް  
 ކުރުމަށް އިތުރު ޕޮލިސް ވެހިކަލް ހޯދުން 

 - ފުލުހުން   ✓ ✓  

ން  ހު ފުލު 30އިތުރު  : 20.1.2ހަރަކާތް  
 ސުޓޭޝަންއަށް ގެނައުން 

 - ފުލުހުން    ✓  

  : 20.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ރަށުތެރެ  

ބެލެހެްއޓުމަށް  
ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން  
ހަރުދަނާ ިއންތިޒާމެްއ  

 ޤާިއމްކުރުން  

 

ބިދޭސީންގެ   : 20.2.1  ހަރަކާތް 
 ދަފްތަރެްއ ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ހެދުން 

 ފުލުހުން  ކަުއންސިލް      ✓

ރަށުތެރޭގަިއ   : 20.2.2ހަރަކާތް  
 ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުން 

 

 ކަުއންސިލް  ފުލުހުން  ✓    

ނެއިބަރހ ޑް   : 20.2.3ހަރަކާތް  
 ފުލުހުން ތަާއރަފް ކުރުން 

  ފުލުހުން  ✓    
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މާއި ހުނަރު   4 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީ  
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ކ ލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން  . 21ޕޮލިސީ    ރަނގަޅު ޕްރީ ސް

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ޕުރީ ސުކ ލްއެއް ރަށުގައި ކުރުން އެންެމއަިމއްލަ ފަރާތަކުން ހިންގާ  •
 ޑެއިން ސުކ ލްގައި ކިޔެވުން ކުރިއަށް ދިޔުންރކިންޑަ ގާ •
 ސަރަހައްދުގެ ާޖގައިގެ ދަތިކަންޕުލޭ ގުރައުންޑު ކ ލްގައި ސްޕުރީ  •
 ކިޔުޕްެމންޓުތަށް ސުކ ލްގައި ނެތުން ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ އި •
 ނެތުންސުޓާފް ރ ްމގައި ޓީޗަރުން ތިބޭނެ ާޖގަ  •
 ކާ ހުރެ އެކިކަންކަން ނުކުރެވުން ބަެޖޓްގެ ދަތިތަ •

 .ފޯރުކޮށްދިނުން ޚިދުމަތް ސްކ ލްގެ  ޕްރީ ރަނަގޅު  .12 ލިސީޕޮ
 ގެޓްތައް: ޓާ 

 އިތުރު ޕުރީސުކ ލެއް ހުޅުވުން ގެ ކުރިން  2026 : 21.1 ޓާގެޓް

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން  

 ފަރާތްތައް 

:  21.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ޕުރީ ސުކ ލުގެ  

ހިދުަމތުގެ ފެންވަރު 
 ރަނގަޅު ކުރުން 

 

ޕުރައިމެރީ ޓީޗަރުން    :21.1.1ހަރަކާތް  
ތަމްރީން ކުރުމަށް ފުރުސަތު 

 ވާރސިޓީތަކާއި ގުޅިގެން ހޯދާދިނުން ޔުނި 

މިނިސްޓުރޯ އޮފް   ކަުއންސިލް      ✓
ެއޑިޔުކޭޝަން/  
ިއސްލާމިކް  
 ޔުނިވާރސިޓީ 

ޕުރީ ސުކ ލަށް ބޭނުންވާނެ  : 21.1.2ހަރަކާތް  
 ތަކެތި ހަދިޔާ ކުރުން 

މިނިސްޓުރޯ އޮފް   ކަުއންސިލް      ✓
ެއޑިޔުކޭޝަން/  

ޖަމިއްޔާތަްއ/ައންހެނު 
 ން ކޮމިޓީ 

ންޕަުއންޑު  ސުކ ލުގެ ކޮ: 21.2.1ހަރަކާތް  
ބިން ކުއްޔަށް  މަށް ސަރަހަްއދު ބޮޑުކުރު 

  ދ ކުރުން 

 - ކަުއންސިލް      ✓

ނާސަރީެއްއ ހިންގާނެ   : 21.2.2ހަރަކާތް  
 އިތުރު ފަރާތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުން 

އޮފް   ޓްރީ މިނިސް ކަުއންސިލް      ✓
 ެއޑިޔުކޭޝަން 



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

ވަރު މަތިކުރުން ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް  އަދި   . 22ޕޮލިސީ    ފަންނީ ފެން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ސިޓީގެ ގޮތްޕެއް ހުރުން ރަށުގައި އިސްލާިމކް ޔުނިވާރ •
 ރުއާން ކޯސްތަށް ހިންގަުމން ދިޔުންޤުއަިމއްލަ ފަރާތްތަކުން އެކި އެކި   •
 ގުން ރޮގުރާމް ހިންކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެކި އެކި ފަންނީ ޕް •
 އެކަށީގެންވާ ދަރިވަރުން އަދި ވަސީލަށްތަން ނެތުންކޯސް ހިންގުަމށް  •



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

 މަތިކުރުން  ފެންަވރު   ފަންނީ  އަދި   ތަޢުލީމް  މީހުންގެ  ބޮޑެތި .22 ޕޮލިސީ
 

 ޓާގެޓްތައް: 

 ހެދުންަމތީތަޢުލީމް ހަސީލް ކޮށްފައިވާ ބަޔަކަށް   50%އާބާދީގެ  ގެ ނިޔަލަށ2026ް : 22.1ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

 : 22.1ސްޓްރެޓަޖީ  

އާބާދީގެ 
ަމތީތަޢުލީމް 50%
ކޮށްފައިވާ  ހާސިލް

ހެދުން ބަޔަކަށް   

 

 

 

ެއކިއެކި ފަންނީ    : 22.1.1ހަރަކާތް  
ފުރުސަތުދޭ   ީމތަޢުލީރޮނގުން  

 ަމރުކަޒު ގާއިްމކުރުން 

  ޓްރީ މިނިސް ކަުއންސިލް   ✓   
އޮފް 
ެއޑިޔުކޭޝަން/  
  ޔުނިވާރސިޓީ
ތަްއ ައދި ކޮލެޖް  

ތަޢުލީމި   :22.1.2ހަރަކާތް  
ފުރުސަތުތަކާއި އުނގެނުުމގެ   

ތުންނާއި ސުކ ލް ތެރެއިން  ރައްޔި
 ހޭލުންތެރި ކުރުވުން

އޮފް  ޓްރީމިނިސް ކަުއންސިލް      ✓
ެއޑިޔުކޭޝަން/  
  ޔުނިވާރސިޓީ
 ައދި ކޮލެޖްތަްއ 

އަހަރަކު  : 22.1.3ހަރަކާތް  
ޝިޕްގެ ފުރުސަތުއެއް ރސުކޮލަ

 ދަރިވަރަކަށް ދިނުން 

  ޓްރީ މިނިސް ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
އޮފް 
 ެއޑިޔުކޭޝަން  
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ށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތަ ދަރިވަ . 23ޕޮލިސީ   ކް އެޑިއުކޭޝަން  ސިވި   ، ކާއި  ރުންނަ
 ދަސްކޮށްދިނުން   އުނގަންނާއިދީ 

 

 ރުގެ ހާލަތު މިހާ 

  ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިިވކް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާއިދިނުން ބޭނުންވާ ަވސީލަށްތަށް •
 ސުކ ލުގައި ނެތުން 

ވޮކޭޝަނަލް އަދި ސިިވކް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާއިދިނުން ތަމްރީނު    ،ރަށުަގއިތިބި ޓެކްނިކަލް  •
 ހިރުން ލިބުން ދަތިވޭ މާ ކޮށްދޭނެ 

ގަންނައި ދިނުމަށް މުޖުތަމަޢު  ނ ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތަށް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ުވރެ ބޮޑަށް ތަޢުލީމް އު  •
 އިސްކުރުން 

 މްރީންދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމްކުރެިވފައިނުވޭ ރަށުަގއި ތަ  •
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 ދަސްކޮށްދިނުން  ހުނަރުތައް  ދިރިއުޅުމުެގ ދަރިަވރުންނަށް .32 ޕޮލިސީ
 ޓާގެޓްތައް: 

  ގެންގޮސް ކުރިޔަށް ޕްރޮގްރާްމތައް ތަްމރީން ތަފާތު ގެ ވޮކޭޝަނަލް އަދި ޓެކްނިކަލް ބޭނުންވާ މަސައްކަތަށް: 23.1ޓާގެޓް 
 ބިނާކުރުން  ީޖލެއް  ޒުވާން މަސައްކަތްތެރި

 ކުއްަޖކީ ފަތަން އެނގޭ ކުއްަޖކަށް ހެދުން ކޮންެމ ާމން ލް ނިކ ސުނިޔަލަށް  2026 : 23.2ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 
ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން  

 ފަރާތްތައް 

:  23.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ހޯމް ސައިންސު  

ދަސްކޮށްދިނުަމށް  
ބޭނުންވާ 

 ވަސީލަތަށް ހޯދުން

 

 

 

 

 

ބެލެނިވެރިންނަށް  : 23.1.1ހަރަކާތް  
ހޭލުންތެރިކަުމގެ ޕުރޮގުރާމް  

 ހިންގުން

ޖެންޑަރ/ ައންހެނުން   ސުކ ލް      ✓
 ކޮމިޓީ 

ހޯމް ސައިންސް  : 23.1.2ހަރަކާތް  
  މާްއދަެއްއގެ ގޮތުގަިއދަސްކޮށްދޭ 

 ދަރިވަރުންނަށް ދަސްކޮށްދިނުން 

މިނިސްޓުރީ އޮފް   ސުކ ލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ެއޑިޔުކޭޝަން 

ހޯމް ސައިންސު   :23.1.3ހަރަކާތް  
ދަސްކޮށްދިނުަމށް ސުކ ލަށް 
 ބޭނުންވާ ވަސީލަތަށް ހޯދުން

ކަުއންސިލް/ މިނިސްޓުރޯ   ސުކ ލް      ✓
އޮފް ެއޑިޔުކޭޝަން/  

ޖަމިއްޔާތަްއ/ައންހެނުން  
 ކޮމިޓ 

 ޯމލްޑިވްސ23.1.4ް: ހަރަކާތް  
  ފޮނަދ ގައި ަމރުކަޒެއް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ
 ޤާއިުމކުރުން

އޮފް   ޓްރީ މިނިސް ކަުއންސިލް  ✓    
މޯލްޑިވްސް  ެއޑިޔުކޭޝަން/

 ޕޮލިޓެނިކް 

  އަހަރަކު  ކޮންމެ  : 23.1.5ހަރަކާތް    
 މަސައްކަތަށް  ފަހަރު  2  މަދުވެގެން
  އަދި  ޓެކްނިކަން  ބޭނުންވާ

 ތަމްރީން  ތަފާތު  ވޮކޭޝަނަލްގެ
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

އޮފް   ޓްރީ މިނިސް ކަުއންސިލ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ެއޑިޔުކޭޝަން/  

ޖަމިއްޔާތަްއ/ައންހެނުން  
 ކޮމިޓީ 

:  23.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ސުކ ލް ކުދިން  

ފަތަށް  

ކުދިންނަށް ފަތަށް  :23.2.1  ހަރަކާތް 
ދަސްކޮށްދިނުުމގެ ޕުރޮގުރާމް  

 ހިންގުން

 

އޮފް   ޓްރީ މިނިސް ސުކ ލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ެއޑިޔުކޭޝަން/ 
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ދަސްކުރުަމށް 
ޕްރޮގުރާްމތައް 

 ހިނގުން

ފެތުމުގެ މުބާރާތެްއ ރަށު  : 23.2.2ހަރަކާތް  
  ފެންވަރުގަިއ ބޭްއވ ން

  ޓްރީކަުއންސިލް/ މިނިސް  ސުކ ލް   ✓  ✓ 
އޮފް ެއޑިޔުކޭޝަން/  

ޖަމިއްޔާތަްއ/ައންހެނުން  
 ކޮމިޓ 

ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް    ، ސްކައުޓް   ، ގައިޑް  . 24ޕޮލިސީ  
 ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުން   ، ސުލ ކާއި   ، ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

އެކަށޭނެ ގޮތުގައި ހިންގާނެ ބަެޖޓް އަދި   ނަަމވެސް ހިންގިހަރަކާތްތަށް ސުކ ލުގައި  އަދި ބޭންޑް ކެޑޭޓް، ސްކައުޓް •
 ވަސީލަށްތަށް ނެތުން

ބޮޑީ އެކްޓިވިޓީގައި ބައިވެރި ކުރުވުން ކުޑަވުން އަދި ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ   ދަރިވަރުން ޔުނިފޯްމ •
 އެއްބާރުލުން ނުލިބުން.

  މެދުަގއި ދަރިަވރުންެގ މެދުެވރިކޮށް ބޮޑީސް  ޔުނިފޯމް  ފަދަ ބޭންޑް ،ސްކައުޓް ، ގައިޑް  .42 ޕޮލިސީ
 ދަސްކޮށްދިނުން   ލީޑަރޝިޕް ، ސުލ ކާއި  ،އަޚްލާޤާއި
 ޓާގެޓްތައް: 

 ހޯދުންބޭނުންވާ ވަސީލަށްތަށް  ގެ ނިޔަލަށ2026ް: 24.1ޓާގެޓް 
 އިތުރުކުރުން 50% ބެލެނިވެރިންނާއި ދަރިވަރުނުންގެ ބައިވެރިވުންގެ ނިޔަލަށް  2026 : 24.2ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން  

 ފަރާތްތައް 

:  24.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ބޭނުންވާ 

ވަސީލަށްތަށް އަދި  
ރަނގަޅު ބަެޖޓެއް  

 ހަަމެޖއްސުން 

 

ފަންޑު   : 24.1.1ހަރަކާތް  
ރެިއސިން ޕުރޮގުރާމެއް  
ައހަރަކު ެއއްފަހަރު  

 ހިންގުން 

 

ކަުއންސިލް/ މިނިސްޓުރޯ   ސުކ ލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
/  އޮފް ެއޑިޔުކޭޝަން

ޖަމިއްޔާތަްއ/ައންހެނުން  
ޓީ ކޮމި  

ކޮންމެ  : 24.1.2ހަރަކާތް  
  ރަކުން ެއއްފަހަރު ައހަ ތިން 

  ކަުއންސިލް/ މިނިސްޓުރީ ސުކ ލް    ✓  
/  އޮފް ެއޑިޔުކޭޝަން
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ކުްއޖަކަށް  ރަށުން   2
ބޭރު ދަތުރު ތަކުގަިއ  

ބަިއވެރިވުމަށް މާލީ އެހީ  
 ދިނުން 

 

ޖަމިއްޔާތަްއ/ައންހެނުން  
ޓީ ކޮމި  

  : 24.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ބެލެނިވެރިންނާއި  
ދަރިވަރުނުންގެ 
ބައިވެރިވުން 
 އިތުރުކުރުން

  :24.2.1  ހަރަކާތް 
ބެލެނިވެރިންނަށް 
ހޭލުންތެރިކަުމގެ  

 ޕުރޮގުރާމް ހިންގުން 

 

އޮފް   ޓްރީ ނިސްޖެންޑާރ/މި ސުކ ލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ެއޑިޔުކޭޝަން 

 : 24.2.2ހަރަކާތް  
  ބޮޑީ  ޔުނިފޯމް

ެއކްޓިވިޓީގަިއ ދަރިވަރުން  
ުއޅުން ލާޒިމް މާްއދާައކަށް  

 ހެދުން 

 

އޮފް   ޓްރީ މިނިސް ސުކ ލް  ✓    
 ެއޑިޔުކޭޝަން/ 

ކޮންމެ   : 24.3.1ހަރަކާތް  
ައހަރު ައހަރީ ކޭންޕުތަކާިއ  
ރަށުންބޭރު ދަތުރުތަށް   

ކުރިއަށް  ކޮށް  ދާިއމީ
 ގެންދިޔުން 

  ޓްރީކަުއންސިލް/ މިނިސް  ސުކ ލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
/  އޮފް ެއޑިޔުކޭޝަން

ޖަމިއްޔާތަްއ/ައންހެނުން  
ޓީ ކޮމި  



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

އުޅުން .  5 އްޙަތު ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ދިރި  ސި
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ހެލްތްކެއަރ( އާއި ޞިއްޙީ  އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ )ޕްރައިމަރީ     : 25ޕޮލިސީ 
 ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ގެންވާ ގޮތުގައި ބެލެހެއްޓިފައި ނެތުންރަށުގައި ވެކްސިނޭޝަންގެ ަމޢުލ ާމތު އެންމެ އެދެވި •
 ހެލްތްކެއަރ ވޯކާސް ަމދުވުން  ތަްމރީން ކުރެވިފައިވާ ޕްރައިަމރީ •
 ދޭނެ އެކަށީގެންވާ ޒަާމނީ ވަސީލަށްނެތުން ފަރުވާ ޞިއްޙީ އަސާސީ •
 ރަށުން ބޭސް ހޯދުަމށް ދަތިވުން •
 އާބާދީއާ ބަލައި ހިދުަމތްދޭނެ ޑޮކްޓަރުން ނެތުން •
ނެތުން ޞީލަތްތައްއެެމެޖންސީ ހާލަތުގައި ބޭނުން ކުރާނެ ވަ •



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

  ުގޅޭ  ރައްކާތެރިކަމާއި  ޞިއްޙީ  އާއި (  ހެލްތްކެއަރ  ޕްރައިމަރީ ) ފަރުވާ  ޞިއްޙީ އަސާސީ  :52  ޕޮލިސީ
 ދިނުން  ޚިދުމަތްތައް އަސާސީ
 ޓާގެޓްތައް: 
 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުން ހިދުަމތުގެ  ސިއްހީ ަމރުކަޒުގެ  ގެ ނިޔަލަށް 2026  :25.1ޓާގެޓް 
 އިތުރުކުރުން 5ކްޓަރުންގެ ނިސްބަތް %ޑޮ ށް ރަށުގައި ޤާއިްމވެ ތިބޭ ދިވެހި ގެ ނިޔަލ2030ަ: 25.2 ޓާގެޓް

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 
ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން  

 ފަރާތްތައް 

ސްޓްރެޓަޖީ  
ސިއްހީ  : 25.1

ންދޭ  ަމރުކަޒު
ހިދުަމތް 
 ފުޅާކުރުން

 

 

  ސިްއހީ  : 25.1.1ހަރަކާތް  
  ބެލެހެްއޓުން ޑޭޓާ   މަރުކަޒުގަިއ
 ކުރުން   ޑިޖިޓަލަިއޒް 

 

ސިްއހީ       ✓
 މަރުކަޒް 

 ހެލްތް މިނިސްޓުރީ 

  ެއމަޖެންސީ  : 25.1.2ހަރަކާތް  
  ވަސީލަށްތަކާއެކު  ޒަމަނީ ޔުނިޓެްއ

 ވުން ހުޅު

 

ސިްއހީ    ✓   
 މަރުކަޒް 

 ހެލްތް މިނިސްޓުރީ 

އެޅުުމގެ ލޭ  : 25.1.3ހަރަކާތް  
ހިދުަމށް ސިއްހީ ަމރުކަޒުން  

 ފެށުން 

 

ސިްއހީ   ✓ ✓ ✓  
 މަރުކަޒް 

 ހެލްތް މިނިސްޓުރީ 

ލެބޯޓްރީގެ  :   25.1.4ހަރަކާތް  
 ހިދުަމށް ފުޅާކުރުން

ސިްއހީ      ✓ 
 މަރުކަޒް 

 ހެލްތް މިނިސްޓުރީ 

ސްޓްރެޓަޖީ  
25.2: 

ޑޮކްޓަރުން 
ތަުމރީނުކޮށް 
 އުފެއްދުން 

 

ރަށުގެ   :25.2.1  ހަރަކާތް 
 ކަންދަރިވަރުންނަށް ޑޮކްޓަރ 

 ދިނުން އިފުރުސަތު ހޯދަ

އޮފް   ޓްރީ މިނިސް ކަުއންސިލް  ✓    
ެއޑިޔުކޭޝަން/  

ޖަމިއްޔާތަްއ/ައންހެނުން  
 ކޮމިޓީ 
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ބުން ދިމާވާ  26: ޕޮލިސީ   އެކިއެކި ސިއްޙީ  ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަ
އާބާދީ އެއް    ، ހަށިހެޔޮ   ، ދުޅަހެޔޮ   ، ހާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުވާ 

 އުފެއްދުން 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ތުންނަކީ  އަބަދުވެސް ސާފުތާހިރުކަަމށާއި ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތުގައި  ހުރުަމށް ކަސްރަތު އަދި ދުޅަހެޔޮ  ޔިިމރަށުގެ ރައް •
 ކުރަުމން ގެންދާ ބައެކެވެ. ނުންބޭ ނާކާ

 ސާފު ބޯފެން އަދި ރަނގަޅުކާނާ ރަށުން ލިބުން  •
 ސިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުަމށް ކުރަންެޖހޭ ޚަރަދު ބޮޑުވުން.  •
 ރަށުގައި ދުވާ ޓުރެކް އަދި ކަސްރަތު ކުރާތަނެއް ހުރިނަަމވެސް ވަސީލަށްތަށް ަމދުވުން  •
 ރޮގުރާްމގައި ރައްޔަތުންގެ ބައިވެރިވުން ކުޑަވުން ޕްރަށުގައި ހިންގާ ކަސްރަތު  •

  ރައްޔިތުން ހާލަތްތަކުން   ސިއްޙީ އެކިއެކި   ދިމާވާ   ސަބަބުން ވައްޓަފާޅީގެ   ދިރިއުޅުމުގެ 26: ޕޮލިސީ
 އުފެއްދުން  އެއް  އާބާދީ   ، ހަށިހެޔޮ   ، ދުޅަހެޔޮ  ،ރައްކާތެރިކުރުާވ

 ޓާގެޓްތައް: 

 އިތުރުކުރުން      30%  ސައްތަ  ގެދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ އާބާދީ ގެ ނިޔަލަށް 2025 :26.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން  

 ފަރާތްތައް 

 : 26.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ  
 ސައްތަ    ގެއާބާދީ

 މިހާރަށްވުރެ  
އިތުރުކުރުން   
ރައްޔަތުން  

ހޭލުންތެރިވުމުގެ  
ޕުރޮގުރާޟް  

 ހިންގުން 

 

ރައްޔަތުން   :26.1.1ހަރަކާތް  
 ހިންގުން   މްހޭލުންތެރިވުމުގެ ޕުރޮގުރާ

  ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 

ޔ ތުމިނިސްޓްރީ   
ޖަމިއްޔާތަްއ/ައންހެނުން  

ޓީ ކޮމި  

ޖިމް    2އިތުރު     :26.1.2ހަރަކާތް  
އަވަށުގައި ވަސީލަށްތަކާއެކު ޤާއިމް    2

 ކުރުން 

  ކަުއންސިލް    ✓  ✓
 

  ޔ ތް އޮފް  ޓްރީ މިނިސް
ޖަމިއްޔާތަްއ/ައންހެނުން  

ޓީ ކޮމި  

އެކިއެކި އިވެންޓް   :26.1.3ހަރަކާތް  
ކަސްރަތު ޕުރޮގުރާމް އަދި  

 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހިންގުން 

  ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 

  ޔ ތް އޮފް  ޓްރީ މިނިސް
ޖަމިއްޔާތަްއ/ައންހެނުން  

ޓީ ކޮމި  



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ  : 72ލިސީ  ޕޮ 
 މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން 

 : މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ރެސްޓޯރެންޓުތަކުގައި އިންޒާރުގެ ބޯޑު ޖަހާފައި ހުރިޔަށް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން •
 އާއްމުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތާންގައި ދުންފަތުގެ އިސްތުމާލު ކުރުން  •
 ގެ އިސްތިއުމާލް އަދި އެނާޖީ ބުއިންތަށް ބޭނުން ކުރުން ސުކ ލް ދަރިވަރުން ދުންފަތު •
 ކާނާ ގިނައިން ބޭނުން ކުރުން   ހެދިބޮޑުވަމުން އަންނަ ކުދިން ތައްޔާރީ •

 މަދުކުރުން  ނިސްބަތް މީހުންގެ  ކުރާ  ބޭނުން ކާނާ ތައްޔާރީ  އަދި   ޑްރިންކް އެނަރޖީ  ދުންފަތާއި :  27 ޕޮލިސީ
 ޓާގެޓްތައް: 

 ަމދުކުރުން  10% ގެޢަދަދު ޒުވާނުންގެ ކުރާ އިސްތިޢުާމލު ދުންފަތުގެ ގެ ނިޔަލަށ2026ް:  27.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
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20
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20
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20
26

 

ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން  

 ފަރާތްތައް 

  : 27.1ސްޓްރެޓަޖީ  
  ެއނަރޖީ ދުންފަތާިއ

  ތައްޔާރީ ޑްރިންކް ައދި 
ކާނާ ބޭނުން ކުރުން  
މަދުކުރުމަށް ެއކި  

 ޕުރޮގުރާމްތަްއ ހިންގުން 

  ެއނަރޖީ  ދުންފަތާިއ :  : 27.1.1ހަރަކާތް  
  ކުރުމުން  ބޭނުން  ކާނާ   ތައްޔާރީ ައދި  ޑްރިންކް

  ޒުވާނުން ގެްއލުންތަކަށް   ޞިްއީޙ ލިބޭ
 . ކުރުވުން   ހޭލުންތެރި

  ޔ ތުމިނިސްޓްރީ    ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ޖަމިއްޔާތަްއ/ައންހެނުން  

ޓީ/ސިްއހީ މަރުކަޒް ކޮމި  

ޅޭ  ވެ ުއާއްއމުން ެއްއ: 271.2ހަރަކާތް  
ނުކުރުމަށް    ލުގެ ިއސްތިުއމާ ތަންތާގަިއ ދުންފަތު 

 ބޯޑުޖަހުން 

  ޔ ތު މިނިސްޓްރީ    ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ޖަމިއްޔާތަްއ/ައންހެނުން  

ޓީ ކޮމި  

  ކުދީންގެ ދުންފަތާމެދު   27.1.4  ހަރަކާތް 
  ޕްރޮގްރާމްތަކާިއ  އިތުރުކުރުމަށް  ހޭލުންތެރިކަން
 ހިންގުން   ިއވެންޓުތަްއ

  ޔ ތުމިނިސްޓްރީ    ސުކ ލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ޖަމިއްޔާތަްއ/ައންހެނުން  

ޓީ/ސިްއހީ މަރުކަޒް ކޮމި  

ޅޭ  ުއ ެއްއވެ ާއްއމުން  : 27.1.6ހަރަކާތް  
ކުރުން     ލުިއސްތިުއމާ  ފަތުގެތަންތާގަިއ ދުން
 ޖުރިމަނާ ކުރުން 

 ކަުއންސިލް  ފުލުހުން  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތައް   :28ލިސީ ޕޮ 
ކުރުން   ފެތުރުން މަދު

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ނިސްބަތުން ަމދު  ބަލިތައް ބޮޑެތި އެހެނިހެން އަދި ގުންޔާއާއި ޗިކަން އާއި ޑެންގީރަށުގައި  •
 ނަަމވެސް ވިއްސާރަވުުމގެ ސަބަބުން ރަށުގެ ވަލުތެރޭގައި ަމދިރި އާލާވުން އިތުރުވުން •
 ރަށުތެރޭގައި ެމހި ގިނަވުން  ކުނި ގޮނޑު އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ނުބެލެހެއްޓުުމން  •

 މަދުކުރުން  ފެތުރުން  ބަލިތައް ބޮޑެތި  އެހެނިހެން   އަދި ގުންޔާއާއި   ިޗކަން އާއި   ޑެންީގ : 28ލިސީޕޮ
 ޓާގެޓްތައް: 

 ަމދުކުރުން  10% ިމންވަރު ބަލިތައްއިތުރުވާ ނާރާ ގައިންގަޔަށްގެ ނިޔަލަށް 2026: 28.1ޓާގެޓް 
 ނިޒާެމއް ޤާއިްމކުރުން  ނެކޮށް ބެލެހެއްޓޭފްގޮތެއްގައި ރަށުތެރެ ސާ ީމދާއިއިން ފެށިގެން  2022 : 28.2ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން  

 ފަރާތްތައް 

 28.1  ސްޓްރެޓަޖީ  

  ނާރާ ގަިއންގަޔަށް 
  ބަލިތަްއއިތުރުވާ

މިންވަރުމަދުކުރުމަށް  
ހޭލުންތެރި  

ޕުރޮގުރާމްތަްއ  
 ހިންގުން 

  ހޭލުންތެރިކަން  : 28.1.1ހަރަކާތް  
 ސެސަންތައްބޭްއވުން  އިތުރުކުރުމަށް 

 - ސިްއހީމަރުކަޒް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ކޮށް   ޒިޔާރަތް  ގޭގެއަށް    : 28.1.2ހަރަކާތް  
ރަށުގަިއ ބަލި ހުރި މިންވަރު ހޯދުމަށް  

 ހެދުން ކޮންމެ ައހަރު    ވޭެއްއސާރ

 - ސިްއހީމަރުކަޒް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

  28.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ރަށުތެރެ ސާފިކޮށް  

 ބެލެހެއްޓުން

 

މަހަކުން   6ކޮންމެ   :28.2.1  ހަރަކާތް 
ގޮތައް ހުންނަ  ފެންހޭ  ގޮޑުތަކުގަިއރަށުގެ 

 ތަންނަށް ސާފުކުރުން 

  ކަުއންސިލް      ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ޖަމިއްޔާތަްއ/ައންހެނު 

ޓީ ން ކޮމި  

ވްިއސާރަ މ ސުން   : 28.2.2ހަރަކާތް  
 ފޮގް ހެޖުން  ތެރެ ނިމުމުން ރަށު

 - ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ކުނި ގޮނޑު ސަރަހަްއދު   : 28.2.3ހަރަކާތް  
 ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެްއޓުން 

 ޕަބްލިކް ވޯރކްސް  ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

ކާތެރިކުރުން    :  29ޕޮލިސީ   މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމަޢު ރައް

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ަމސްތުވާ ތަކެތީގެ ބޭނުންކުރާ ގިނަ މީހުން ރަށުގައި މަޑުމަޑުން އިތުރުވުން  ޑުރަގާއި  •
ނުގަތުުމން އަލުން އަބުރާ އެ  މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ބޭނުންކޮށް ރަނގަޅުވެގައިވާ ީމހުން ުމުޖތަަމއު ބަލައި  ޑުރަގާއި •

 ހާލަތަށް ދިޔުން 
 ަމސްތުވާ ތަކެތީގެ ބޭނުންކުރާ ގިނަ ީމހުންނަކީ ވަޒީފާއަދާ ނުކުރާ ީމހުންކަން  ޑުރަގާއި  •
 ސްކ ލުގެ ތެރެއިން ަމސްތުވާ ތަކެތީގެ ނުރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ަމޢުލ ާމތުން ކުދީން ހޭލުން ތެރިކުރެވޭލެއް ކުޑަކަން  •
 ރެވެުމން ނުދިއުންވާއިދުތައް ހަަމހަަމކަާމއި އެކު ފަންފީޒު ކުޤާނ ނާއި ޤަ •

 

 ރައްކާތެރިކުރުން  މުޖުތަމަޢު  ނުރައްކަލުން  މަސްތުާވތަކެތީެގ: 29 ޕޮލިސީ
 ޓާގެޓްތައް: 

 ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރި ނުރައްކާތެރިކަަމށް ތަކެތީގެ ަމސްތުވާ ފެށިގެން ދައުރުން ސްކ ލު ށް ގެ ނިޔަލ2026ަ :  29.1ޓާގެޓް 
 ށަކަށް ހެދުންރަ އުޅޭ

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  ސްޓްރެޓަޖީ 
29.1  :

ުމުޖތަަމއު  
ހޭލުން  

ތެރިބަޔަކަށް  
ހެދުކަށް 

ޕުރޮގުރާްމތައް 
 ހިންގުން

 

 

 

 

 

  ސްކ ލް : 29.1.1ހަރަކާތް  
  ކުދިންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް

  ނުރައްކާތެރިކަން  މަސްތުވާތަކެތީގެ
ސެޝަންތައް    އަންގައިދިނުމަށް

 ކުރިއަށް ގެންދިޔުން 

 

ސުކ ލް/ޖެންޑަރ/ކަުއންސިލް  ފުލުހުން  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ސިްއހީ މަރްކަޒް  /  

މަސްތުވާތަކެތީގެ    : 29.1.2ހަރަކާތް  
ޝިކާރަައކަށް ވެފަިއވާ މީހުންނަށް  

 ކަުއންސިލިންގެ ހިދުމަތްފޯރުކޮށްދިނުން 

 

 - ޖެންޑާރ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ޑުރަގާިއ   : 29.1.3ހަރަކާތް  
މަސްތުވާތަކެތި ހޯދުމަށް  

 ޮއޕްރޭޝަންތަްއ ކުރިއަށް ގެންދިޔުން 

 

 ކަުއންސިލުން  ފުލުހުން  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

ށަގަނުވާ   30ޕޮލިސީ  އެކި    ، :  ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރ ހު އަ
 މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުން 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ކުޅިވަރު ކުޅުުމގެ ރ ހު ރަށުގައި ފަޑުވެފައިވުން  •
 ކުޅިވަރު އިސްވެ ހިންގާނެ ބަޔަކު ނެތުން  •
 ބައިވެރިވުަމށް ކުޅިވަރު ކުޅުން ހަަމއެކަނި ުމބާރާތްތަކުގައި  •

 ހިންުގން   ރާާވ މުބާރާތްތައް އެކި   ، އަށަަގނުވާ  ރ ހު  ކުޅުމުގެ   ކުޅިަވރު މެދުގައި   ދެޖިންސުެގ:  30 ލިސީޕޮ
 : ޓާގެޓްތައް 

 ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތު ހޯދަދީ ރަށަށް ރީތިނަން ހޯދާދޭނެ ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުން :  30.1 ޓާގެޓް
 ކުޅިވަރު އެކަޑަީމއެއް ހިންގުން ގައި  2026 : 30.2 ޓާގެޓް

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން  

 ފަރާތްތައް 

:  30.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ކުޅިވަރު  

ހަރަކާތްތަކުގައި  
ޖަމިއްތަކުގެ ބައިވެރި  
 ކުރުވުން އިތުރުކުރުން 

  : 30.1.1ހަރަކާތް  
މުބާރާތަްއ ބޭްއވުމަށް މާލީ  

 ެއހީ ތެރިކަށް ދިނުން 

ޖަމިއްޔާތަްއ/ައންހެނުން   ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކޮމިޓީ 

:  30.1.2ހަރަކާތް  
ޖަމިއްޔާތަކާިއ ގުޅިގެން   

ައހަރަކު ެއއްފަހަރު އެކި ެއކި  
 މުބާރާތަށް ހިންގުން 

 ކަުއންސިލް  ޖަމިއްޔާތަްއ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

  : 30.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ސުޕޯޓް ެއކަޑަމީެއްއ  : 

 ހިންގުން 

  ހަރަކާތް 
ކަމާވެހޭވުޒާރާތަކުގެ  : 30.2.1

 ހުްއދަ ޢަިއ އެހީ ހޯދުން 

ޔ ތު   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ސެންޓަރ 

 ޔ ތު މިނިސްޓުރީ 

އަށް  ކުރި  30.2.2  ހަރަކާތް  
ގެންދާނެ ހަރަކާތްތަށް  

 ކަނޑަެއޅުން  

ޔ ތު   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ސެންޓަރ 

ޔ ތު   / ކަުއންސުލް 
 މިނިސްޓުރީ 

އެކަޑަމީ   : 30.2.3ހަރަކާތް   
 ހިންގާނެ ފަރާތެްއ ހޯދުން 

ޔ ތު      ✓ 
 ސެންޓަރ 

 ކަުއންސުލް 
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 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން  . 31ޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ކުރާ ރަށެއް ނ ނެވެ.އެހެން ކަުމން ރަށުގައި ަމހަށްދާ ދޯނި ނުހުރެއެވެ. ން ިމރަށަކީ މަސްވެރިކަ •
 ން. އައުުމ ންމަސް ލިބެނީ އެހެން ރަށްރަށުން ަމސްދޯނިން ަމސްވިއްކަ •
 ތަކަށް ކަނޑުމަސް ލިބުުމގެ ދަތިކަށް ރައްޔަތުންނަށް ކުރިަމތިވުންއެހެންކަުމން  ދާއިމި ގޮ •
 ޔުންފަރުމަސްވެރިކަން ކުރަުމން ދިރަށުގައި  •
މަސްވިއްކާނެ ރަނގަޅު ނިޒާެމއް ގާއިްމވެފައި ނެތުން   •



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

 ކުރިއެރުުވން   ދާއިރާ މަސްެވރިކަމުގެ  :  13 ޕޮލިސީ
 ޓާގެޓްތައް: 

   ހަަމެޖއްސުންގައި ރަށުން ކަނޑު ަމސް ލިބޭނެ އިންތިޒާްމ ދާއިމީ ގޮތެއްއިން ފެށުގެން  2024: 31.1ޓާގެޓް 
 މަސްވެރިކަންރަށުގައި ތަރައްޤީކުރުންއިން ފެށުގެން 2022 : 31.2ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  މަސް  : 113.
ން މާރުކޭޓޭއް ހުޅުވު  

 

 

 

 

މަސް  : 31.1.1ހަރަކާތް  
ހެދުމަށް ބިމެްއ  މާރުކޭޓޭއް 
 ކަނޑަެއޅުން 

 - ކަުއންސިލް      ✓

މަސް  : 31.1.2ހަރަކާތް  
މާރުކޭޓެއް ެއޅުމަށް ބީލަން  
 ުއސ ލުން ކުއްޔަށް ދިނުން 

 - ކަުއންސިލް   ✓   

މަސް   : 31.1.3ހަރަކާތް  
މާރުކޭޓު ކުއްޔަށް ދ ކުރާނެ  

 ުއސ ލުތަްއ ކަނޑަެއޅުން 

 - ކަުއންސިލް   ✓   

  : 31.1.3ހަރަކާތް  

 ެއޅުން  ޕުލާންޓެްއ ައިއސް

 - ކަުއންސިލް  ✓    

:  : 31.2ސްޓްރެޓަޖީ  
މަސްވެރިކަށް ކުރާ  
 ީޖލެއް ބިނާކުރުން 

 

މަސްވެރިކަން  : 31.2.1  ހަރަކާތް 
ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް   
ލިބެން ހުރި ފުރުސަތުތަްއ ފަހި  

 ކޮްއދިނުން 

 

މިނިސްޓުރީ/ައންހެ  ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ނުން ކޮމިޓީ 

އޮޑިދޯނި   : 31.2.2ހަރަކާތް  
ފަހަރު ގަތުމަށް މާލީ ެއހީ  
 ތެރިކަން ފޯރުކޮްއދިނުން 

މިނިސްޓުރީ/ައންހެ  ކަުއންސިލް  ✓    
 ނުން ކޮމިޓީ 

:  31.2.3ހަރަކާތް  
މަސްވެރިކަމަކީވެސް ާއްއމްދަނީ  
ލިބޭ ރަނގަޅު މަސަްއކަތެްއގެ  

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  އި ގޮތުގަ
 ހަރަކާތްތަްއ ހިންގުން 

މިނިސްޓުރީ/ ސުކ ލް/ ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ންހެނުން ކޮމިޓީ ައ  
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 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާކުރިއެރުވުން  : 23ލިސީ  ޕޮ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރުވެފައިވުން 5ދިޔަ  ވެރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ މީހުން ފާއިތު •
 ގެ ގޮތުގައި ދ ކުރެވިފައިވާ ބިންތަކުގައި ނަަމވެސް ގިނަ ީމހުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރަުމން ދަނީ ގޯތީ •
 ދަނޑުބިންތަކަށް ފެނާއި ކަރަންޓު ގުޅުަމށް ދަތިވުން •
 ންސްކާނަ ރަށުން ލިބުަމށް ދަތިވުގަދަނޑުވެރިކަން ކުރުަމށް ބޭނ ންވާ ސާާމނާއި  •

 ދާއިރާކުރިއެރުވުން  ނޑުެވރިކަމުގެ ދަ:  32 ޕޮލިސީ
 ޓާގެޓްތައް: 

 ތުރުކުރުން އަށް ރަށުގައި އި  %20ދަނޑުވެރިކަން  :ގެ ނިޔަލަށް 2026 32.1ޓާގެޓް 
 ގެ ނިޔަލަށް ދަނޑުބިންތަކަށް ފެންދެވޭނެ ނިޒާެމއް ޤާއިްމ ކުރުން   2023  :32.2ޓާގެޓް 
 ނިުމުމގެ ކުރިން ލޯކަލް ާމރުކޭޓެއެއް ތަރައްގީ ކުރުން 2022 : 32.3ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން  

 ފަރާތްތައް 

ސްޓްރެޓަޖީ  
ދަނޑުވެރިކަން :32.1

ދެެމހެއްޓެނިވި 
ގޮތެއްގައި ކުރާ 
 ރަށަކަށް ހެދުން 

 

 

 

 

  

 :32.1.1ހަރަކާތް  
ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ މީހުން  

ގެ ދަފްތަރެއް އަދި 
 އުސ ލުތަކެއް އެކުލަވާލުން 

ރީ މިނިސްޓު ކަުއންސިލް      ✓  

ހަރަކާތް  
:މިނިސްޓުރީ  32.1.2

އާގުޅިގެން މާލީ އެހީތެރިކަށް 
 ހޯދައިދިނުން 

ޜީ މިނިސްޓު ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

 :32.1.3ހަރަކާތް  
ދަނޑުވެރިކަން ޕުރޮމޯޓު  

ކުރުމަށް އެކިއެކި ހަރަކާތްތަށް 
ޖަމިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން  

 ހިންގުން 

މިނިސްޓުރީ/ައންހެނުން   ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކޮމިޓީ 
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އަހަރަކު  :  32.1.4ހަރަކާތް  
ފަހަރު ދަނޑުވެރިކަމުގެ    1

ށް  މައުރަޒް އަދި އަގުވަޒަންކޮ
 އިނާމް ދިނުން 

މިނިސްޓުރީ/ައންހެނުން   ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކޮމިޓީ 

  : 32.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ފެނަކާއި ގުޅިގެން  
ދަނޑުބިންތަކަށް 

ފެންދެވޭނެ ނިޒާެމއް  
 ޤާއިމް ކުރުން

 

ދަނޑުވެރިން   : 32.2.1  ހަރަކާތް 
ރެޖިސްޓަރވުމަށް ފުރުސަތު  

 ހުޅުވާލުން 

 

ލ  ކަުއންސި ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ފެނަކަާއިއ   : 32.2.2ހަރަކާތް  
ގުޅިގެން ރެޖިސްޓަރ ވެފަިއވާ  

ތްތަކަށް ފެނާިއ ނަރުދަމާ  ފަރާ
 ނިޒާމެްއ ގާިއމް ކުރުން  ގުޅޭނެ 

 ފެނަކަ  ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

  : 32.3ސްޓްރެޓަޖީ  
ދަނޑުވެރިނަށް 

އާއްަމދީއެއް ލިބޭނެ  
ގޮތް ަމގުފައި 

 ކޮށްދިނުން 

 : 32.3.1ހަރަކާތް  
 އިސްވެސްޓަރުން ހޯދުން

  ކަުއންސިލް      ✓

 : 32.3.3ހަރަކާތް  
ދަނޑުވެރިނަށް ކުއްޔަށް   

 ދ ކުރުން ރުކޭޓް ގޮޅި  މާ

  ކަުއންސިލް      ✓
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ސީ  ޕޮ   ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން . 33ލި

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ހޯދުމަށް    ފަތުރުެވރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ކަނޑައަޅައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ •
 ހުށަހެޅިފައިުވން 

 ަވޞީލަތްތަކާއި އާސާރީ ތަރިކަތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ނެތް ރަށުަގއިހުރި ުގދުރަތީ   •
 ކާއި ކުރިމަތި ަވމުންދާކަން ދަތިތަ ސްޓަރުން ހޯދުމުަގއި  ންެވއި •

 ކުރިއެރުުވން   ދާއިރާ ފަތުރުެވރިކަމުގެ :33 ޕޮލިސީ
 ޓާގެޓްތައް: 

  ރަފްކޮށް ތަރައްޤީކުރުންލޯކަލް ޓުރިޒަމް ތަޢާ ގެ ނިޔަލަށް ރަށުގައި 2025  :33.1ޓާގެޓް 
 ަޖިމއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިން އިސްތިހާރުކުރުން: 33.2ޓާގެޓް 
 ތަނެއް ތަރައްގީ ކުރުން 2ގެ ނިޔަލަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރާނެ 2026 :33.3ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން  

 ފަރާތްތައް 

 : 33.1ސްޓްރެޓަޖީ  
އާއްުމނަށް ލޯކަލް  
ޓުރިޒަމް ތަޢާރަފް 

ކުރުަމށް 
ޕުރޮގުރާމް  
 ހިންގުން

 

 

 

 

 

ކުރެވޭ  33.1.1ހަރަކާތް  
ިއންވެސްޓްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް  

ޮއޅުންފިލުވަިއދީ  ލިބޭނެ މަންފާތަްއ 
ލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތަކުގެ  
މަޢުލ މާތު ރައްޔިތުންނާއި  

 ހިްއސާކުރުން. 

ކަުއންސި  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ލް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  
 ޓ ރިޒަމް/ ޖަމިއްޔާތަްއ

  ލޯކަލް  : 33.1.2ހަރަކާތް  
ޓްައރިޒަމް ތަރަްއޤީ ކުރުމަށް  
ބޭނުންވާ ޤަވާިއދު ތަކާިއ  

 ހެދިފަިއވުން ުއސ ލުތަށް  

ކަުއންސި      ✓
 ލް 

 އޮފް މިނިސްޓަރީ 
 ޓ ރިޒަމް 

  ކަލް ލޯ   : 33.1.3ހަރަކާތް  
ޓްައރިޒަމް ތަރަްއޤިކުރާން  
 ިއންވެސްޓަރުން ހޯދުން  

ސި ކަުއން ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ލް 

ކްލަބު  
ޖަމިއްޔާތަްއ/ރަށުގެ  
 ރައްޔިތުން

ލޮކަލްޓްައރިޒަމް    : 33.4.1ހަރަކާތް  
ތަރަްއޤިކުރާނެ ސަރަހަްއދުތަކުން  

 ބިން ދ ކުރުން 

ކަުއންސި    ✓  ✓
 ލް 
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  : 33.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ަޖިމއްޔާތަކާއި  

ގުޅިގެން  
ފަތުރުވެރިން 

 އިސްތިހާރުކުރުން

 

:ރަށުތެރެ  33.2.1  ހަރަކާތް 
ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެްއޓުމުގެ  

 ހަރަކާތް ހިންގުން 

 

ކަުއންސި  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ލް 

ކޮމެޓީ/   ައންހެނުންގެ 
 ޖަމިއްޔާތަްއ

  ޅާރާޅާ ައ : 33.2.2ހަރަކާތް  
ސަރަހަްއދު، މ ދު ައދި  

ާއސާރީތަންތަން ސޯޝެލް  
 މީޑިޔާގައި ާއްއމުކުރުން 

ކަުއންސި  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ލް 

 ޖަމިއްޔާތަްއ

ސްޓްރެޓަޖީ  
ފަތުރުވެރި :33.3

ން ޒިޔާރަތް  
ކުރާނެ ތަންތަން 
 ތަރައްގީ ކުރުން

 

:ާއސާރީ ތަންތަން  33.3.1ހަރަކާތް  
  ފާހަގަކޮށް ބެލެހެްއޓުން 

ކަުއންސި      ✓
 ލް 

މިނިސްޓްރީތަްއ/ޖަމިްއ 
 ޔާތަްއ

ބަނދަރުމަތީ   : 33.3.2ހަރަކާތް  
ރަށުގެ ޗާޓު ައދި މުހިްއމު ތަންތާގެ  

 ބޯޑުތަށް ބެހެްއޓުން  މަުއލ މާތު އެގޭ

 

ކަުއންސި      ✓
 ލް 

  ކޮމެޓީައންހެނުންގެ 
 ޖަމިއްޔާތަްއ

ރަށުގެ ބީޗްތަށް   : 36.3.3ހަރަކާތް  
 ން ތަރަްއގީ ކުރު 

ކަުއންސި  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ލް 

 ައންހެނުންގެ 
 ޖަމިއްޔާތައް/ކޮމިޓީ

:ސުވެނިޔާ  33.3.4ހަރަކާތް  
ފިހާރަތަށް ،ފާކު ފަދަ ތަންތަން  
 ހުޅުވުމަށް ިއންވެސްޓަރުން ހޯދުން 

ކަުއންސި  ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ލް 

 

:ައންޑަ ވޯޓަ  33.3.5ހަރަކާތް  
ެއްއ ހުޅުވުމަށް  ޓް ރެސްޓޯރެން

 ިއންވެސްޓަރުން ހޯދުން 

ކަުއންސި   ✓ ✓  
 ލް 
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ތައް ކުރިއެރުވުން   : 34ޕޮލިސީ   ފަންތީގެ ވިޔަފާރި  ކުދި އަދި މެދު

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ތެރޭވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އަހަރު  5އިތުވެދިޔަ ކުރާ ފަރާތްތަށް ފާވިޔަފާރި ެމދުފަންތީގެ އަދި ކުދި •

ވިޔަފާރި ރަށުގައި އެކަށީގެންވާ އާްމދަނީއެއް ހޯދުަމށް   ެމދުފަންތީގެ  އަދި ކުދިުމގެ ސަބަބުން ކުޑަވު  ނަަމވެސް އާބަދީ •
 ދަތިވުން 

 ނެތުން  ލިބެން އެހީތެރިކަން ާމލީ ބޭނުންވާ އެރުވުަމށް ވިޔަފާރިކުރި ފަންތީގެ ެމދު އަދި ކުދި •

 .ހުރިކަން ލިބެން ތަނަވަސްކަން  ގެބިުމ ބޭނުންވާ ކުރިއެރުވުަމށް ވިޔަފާރި •
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 ކުރިއެރުވުން   ިވޔަފާރިތައް މެދުފަންތީގެ  އަދި   ކުދި:  43 ޕޮލިސީ
 

 ޓާގެޓްތައް: 

  އިތުރުކުރުން 20ންގެ ނިސްބަތް %ވިޔަފާރިވެރިގެ ނިޔަލަށް 2026 :34.1ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 
ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން  

 ފަރާތްތައް 

ސްޓްރެޓަޖީ  
34.1: 

ވިޔަފާރިވެރި 
ުމުޖތަަމއުއެ 

އް 
    ބިނާކުރުން

 

 

 

 

 

ރި  ވިޔަފާ:  : 34.1.1ހަރަކާތް  
ތަކާިއ  ދާިއރާރަށުގަިއ ހިންގޭނެ   

  ތަމްރީން ކުރިެއރުވާނެ ގޮތްތަކުގެ 
 ކޯސްތަށް ހިންގުން 

 

 އަންހެނުންގެ ކައުންސިލް   ✓ ✓  
 ޖަމިއްޔާތައް /ކޮމިޓީ

ައދި   :މިނިސްޓުރީ 34.1.2ހަރަކާތް  
ތަކާއި ގުޅިގެން  ކްބޭން

ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ލޯނުގެ ފުރުސަތު  
 ހޯދަިއ ދިނުން 

 

މިނިސްޓުރީ/އެހީދޭ   ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ޖަމިއްޔާތައް 

ވިޔަފާރި   : 34.1.3ހަރަކާތް  
އުޞ ލުން ރަށުގައިހުރި 
 ހުސްބިންތައް ދ ކުރުން

 

  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

:ވިޔަފާރިވެރިންގެ  34.2.1  ހަރަކާތް 
 ޖަމިއްތަށް އުފެއްދުން 

 

ވިޔަފާރިވެ      ✓
 ރިން

 ކައުންސިލް 

ަޖިމއްޔާތަކާއި   : 34.2.2ހަރަކާތް  
ގުޅިގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު  

 ބޭއްވުންނައިޓް ާމކެޓް 

 

 އަންހެނުންގެ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ކޮމިޓީ/ވިޔަފާރިވެރިން 
 ޖަމިއްޔާތައް /

 



 ލ.ފޮނަދ  ކަުއންސިލް   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

68 
 

 fonadhoo.gov.mvވެބްސަިއޓް:  : laamufonadhoocouncil@gmail.comީއމެިއލް، +960   6800082ފެކްސް:، +960  6800082ން:ފޯ

 

ކުރުން 35ޕޮލިސީ    :ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމު

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ގެ ބަސް އަދި ފެރީގެ ހިދުަމށް ދެުމން ދިޔުން ސީ.ސީ.ޓީ.ރަށުގައި އެްމ •
 ބަސްދަތުރުތެ ހިދުަމތް ހޯދާ ފަރާތަށް ަމދުވުންނަަމވެސް  •
 ނެތުންރެޖިސްޓަރ ކޮށްގެން ޓެކްސީ ހިދުަމތްދޭ ފަރާތްތަށް  •



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

 ގާއިމުކުރުން   ނިޒާމެއް  ދަތުރުފަތުރުެގ ދެމެހެއްޓެނިވި :53 ޕޮލިސީ
 ޓާގެޓްތައް: 

 ގައި ޓެކްސީގެ ހިދުަމތްދޭ ސެންޓަރެއް ހުޅުވުނ2023ް : 35.1ޓާގެޓް 
  ދާއިީމކޮސް ލިބޭ ހިދުަމތެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުން ބަހުގެ ހިދުަމތްނިުމުމގެ ކުރިން  2026: 35.2ޓާގެޓް 
 ރުންިމހާރަށްވުރެ ރަނގަޅުކުފެރީގެ ނިޒާްމގެހިދުަމތް  2026: 35.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  ސްޓްރެޓަޖީ 
ޓެކްސީ : 35.1

ހިދުަމތް ރަށުގައި 
  ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީ

 ކުރުން

 

 

ޓެކްސީ   : 35.1.1ހަރަކާތް  
ހިންގާނެ ފަރާތްތަށް  ްއ  ތަސެންޓާރު
 ހޯދުން 

  ކައުންސިލް   ✓   

ޓެކްސީ   : 35.1.2ހަރަކާތް  
 ކުރާފަރާތަށް ރެޖިސްކުރުން 

ސްޕޯޓް  ޓްރާން ކައުންސިލް      ✓
 މިނިސްޓުރީ 

:ޓެކްސީ ކުރުމަށް  35.1.3ހަރަކާތް  
ނަގާ ައގު ައދި ުއސ ލުތަކެއް  

 ކަނޑަެއޅުން 

ސްޕޯޓް  ޓްރާން ކައުންސިލް      ✓
 މިނިސްޓުރީ 

:  35.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ބަހުގެ ހިދުަމތް 
 ތަރައްގީ ކުރުން

ޝަންތަށް  ޓޭބަސް ސު: 35.2.1  ހަރަކާތް 
 ހެދުން 

 ެއމްޓީސީސީ  ކައުންސިލް   ✓   

ބަސް ދަތުރުތަށް  35.2.2: ހަރަކާތް  
 އިތުރުކުރުން

  ެއމްޓީސީސީ      ✓

ބަސް ދަތުރުގެ   : 35.2.3ހަރަކާތް  
ގޮތަށް  ނަ  ތާވަލް އާއްމުންނަށް ފެން

 ބެހެއްޓުން 

  ެއމްޓީސީސީ      ✓

ކުދިންނަށް  ސުކ ލް  : 38.2.3ހަރަކާތް  
 ބަހުގެ ހިދުމަތް ފެށުން 

 ސުކ ލް  ެއމްޓީސީސީ     ✓ 
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ބަސް މަރާމަތުކޮށް  : 38.2.4ހަރަކާތް  
 ބެލެހެްއޓުން 

  ެއމްޓީސީސީ      
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 ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން  : 63ލިސީ  ޕޮ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ކަންކަން ނެތެމުން ދިޔުން  ރަށުަގއި ޘަޤާފީ  •
 މަސައްކަތް ނުކުރެުވން  ވާ ގެން ދެމެހެއްޓުމަށް އެކަށީ   ދިރުަވއި  ކަންކަން ރަށުގެ ފެންަވރުގައި ޘަޤާފީ  •



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

 ދެމެހެއްޓުން  ދިރުވައި  ކަންކަން   ޘަޤާފީ :63 ޕޮލިސީ
 ޓާގެޓްތައް: 

 ފޯރުކޮށްދިންނުން ތަކަށް ީޖލު އޮތްއަންނަން ކަންކަން ޘަޤާފީ: 36.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން  

 ފަރާތްތައް 

36.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ޘަޤާފީ: 

  ކަންކަން
ދިރުއާ 

އާލާކުރުުމގެ  
ހަރަކާތްތަށް  
ދެެމހެއްޓެނިވި 

ގޮތެއްގައި 
 ހިންގުން

 

 

 

 

 

މުައްއސަސާތަކާއި   : 36.1.1ހަރަކާތް  
ދުވަސް ރަށު   ޘަޤާފީގުޅިގެން 

 ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރުން

 

 އަންހެނުންގެ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
މުއައްސަސާ ކޮމިޓީ/
 ތަކުން 

 ޖަމިއްޔާތައް /

:އިދު  36.1.2ހަރަކާތް  
ހަރަކާތް  ޘަޤާފީމުނާސަބާތްތަކުގައި  

 އިތުރުކޮށް ހިންގުން

 

 އަންހެނުންގެ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
މުއައްސަސާ ކޮމިޓީ/
 ތަކުން 

 ޖަމިއްޔާތައް /

ސްކ ލް ތެރޭގައި   : 36.1.3ހަރަކާތް  
ކަންކަން ދަސްކޮށްދިނުުމގެ  ޘަޤާފީ

 ހަރަކާތްތަށް ހިންގުން

 

  ސުކ ލް   ✓ ✓ ✓ 

ިއސްރަށްވެހިންގެ   : 36.1.4ހަރަކާތް  
ޘަޤާފަތާއި ފަރާތުން ރަށުގެ 

 ަމއުލ ަމތު ހޯދާ ރައްކާކުރުން 

 ޖަމިއްޔާތަްއ ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ޘަޤާފީ ކަންކަން  36.1.5ހަރަކާތް  
ފަތުރުވެރިަމކުގެ ދާއިރާއިން 

 އިސްތިހާރު ކުރުން

 ޖަމިއްޔާތަްއ ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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ސީ   ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން   ، ތާރީޚީ ތަންތަނާއި 37: ޕޮލި

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ބެލެހެއްޓެނުން ނުދިޔުންއެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި  ތަރިކަ ޤުދުރަތީ ،ތަންތަނާއި ތާރީޚީ •
 ިމތަންތަން ހިާމޔަތް ކުރުަމށް ބޭނުންވާ ާމލީ އެހީތެރިކަން ނުލިބުން  •

 ދެމެހެއްޓުން   ރައްކާތެރިކޮށް  ތަރިކަ  ޤުދުރަތީ ،ތަންތަނާއި  ތާރީޚީ: 37 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް: 

 ވީރާނަވެޔަ ނުދީ ބެލެހެއްޓުން  ހިާމޔަތް ކޮށް  ތަންތަށް ތަރިކަ ޤުދުރަތީ ،ތަންތަނާއި ތާރީޚީނިޔަލަށް  2026•: 37.1ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

 : 37.1ސްޓްރެޓަޖީ  

މުއްސަސާތަކާއި  
ޖަމިއްޔާތަކައި  

ގުޅިގެން  ތާރީޙި  
ތަންތަން  
 ބެލެހެއްޓުން 

 

 

 

 

  ތާރީޚީ :37.1.1ހަރަކާތް  
 ތަރިކަ  ޤުދުރަތީ  ،ތަންތަނާއި
 ގަތުމަށް  ދެނެ  ރަށުގައި  ތަންތަށް
 ހެދުން   ސާރވޭ

 

މިނސްޓުރީ   ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ާއރޓްސް  އޮފް

ހެރިޓޭޖް   ެއންޑް  

  ތާރީޚީ:    :37.1.2ހަރަކާތް  
ތަރިކަ   ޤުދުރަތީ  ،ތަންތަނާއި

ބޭނުންވާ މާލީ  ހިމާޔަތް ކުރުން އަދި  
 އެހީތެރިކަން ހޯދުން 

 

މިނސްޓުރީ   ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ައރޓްސް   އޮފް

  ެއންޑް
ހެރިޓޭޖް/  

ޖަމިއްޔާތަކުން/  
ައންހެނުންގެ  

 ކޮމިޓީ 

ލެހެއްޓުމަށް  ބެ :37.1.3ހަރަކާތް  
ޖަމާއަތަކާއި ހަވާލުކުރުން /  

 މުވާއްޒަފެއް 

 

މިނސްޓުރީ   ކަުއންސިލް  ✓    
  ާއރޓްސްއޮފް 

 ެއންޑް ހެރިޓޭޖް 
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ސީ    : ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުން 38ޕޮލި

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ދިެވހިބަސް ދިރުަވއި އާލާކުރުމަށް އެންމެ އެކަށިެގންާވ ަވރަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ނުދިޔުން  •
 ސް ދަސްކޮށްދިނުމަށް އިސްކަންދެުވން ކުޑަކުދިން ދިެވހި ބަހަށްުވރެ އިނެގރޭސި ބަ •
    ރަށުގެ އަމިއްލަ ބަހުރުވައިން ާވހަކަ ދެއްކުމަށް ލަދުެވތި ކަމެއްމަކުގައި ދެކެުވން   •
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 އާލާކުރުން   ދިރުަވއި  ދިެވހިބަސް:  38 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް: 

ރަށުފެންވަރުގައި ހަރަކާތް އާލާކުރުަމށް ދެެމހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  ދިރުވައި ދިވެހިބަސްއިން ފެށިގެން 2022:  38.1ޓާގެޓް 
 ހިންގުން

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 
ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

ސްޓްރެޓަޖީ  
381.1  :

ުމއްސަސާތަކާއި  
ަޖިމއްޔާތަކައި  

ގުޅިގެނ  
 ދިވެހިބަސް
 ދިރުވައި

އާލާކުރުަމށް 
ދެެމހެއްޓެނިވި 

ގޮތެއްގައި 
ރަށުފެންވަރުގައި 
 ހަރަކާތް ހިންގުން

 

 

 

 

 

 : 38.1.1ހަރަކާތް  
ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރި  

 ކުރުމުގެ ޕުރޮގުރާމް ހިންގުން 

 

  ސުކ ލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

:މާދަރީ ބަހުގެ  38.1.2ހަރަކާތް  
ދުވަހާއި ެއކިެއކި ދުވަސްތަށް  

 ފާހަގަކުރުން ރަށުފެންވަރުގައި 

 

މުައްއސަސާތަށް ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ޖަމިއްޔާތަްއ/ައ/

ންހެނުންގެ  
 ކޮމިޓީ 

ސ ކުލުގަިއ   : 38.1.3ހަރަކާތް  
ދަރިވަރުން ދިވެހި ބަހަށް  
ައހުލުވެރި ކުރުވާ އެކިެއކި  

މުބާރާތްތަށް މުައްއސަސާތަކާއި  
 ގުޅިގެން ބޭްއވުން 

 

މުައްއސަސާތަށް ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ޖަމިއްޔާތަްއ/ައ/

ންހެނުންގެ  
 ކޮމިޓީ 

 : 38.1.4ހަރަކާތް  
އޮފިސްތަކާިއ ފިހާރަތަކުގަިއ  
ދިވެހިބަހުން ލިޔެފަިއ ހުންނަ  

 ބޯޑުތަށް ބެހެްއޓުން  

 

 

މުައްއސަސާތަށް ކަުއންސިލް     ✓ ✓
ޖަމިއްޔާތަްއ/ައ/

ންހެނުންގެ  
 ކޮމިޓީ 
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 ކަށަވަރުކުރުވުން   މުޖުތަމައެއް   ވިލުންވެރި .  8
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ސީ   ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުން ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި  : 39 ޕޮލި

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ރަށުގެ އިރުަމތީ ފަރާތައި ހުޅަނގުފަރާތުގެ ގޮނޑުދަށްވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގިރާފައެވެ.  •
 ަމނާކުރާ ބޯޑުތަށް ވަނީ ބެހެއްޓިފައެވެ. ގޮނޑުދޮށުން ވެލި ނެގުން ހުއްޓުވުަމށް އެކަން   •
 އަޅަުމން ދިޔުންފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ގޮނޑުދޮށުން ވެލި ނަގާ މީހުންނާ ެމދު ޤާނުނީ ފިޔަވަޅު  •
 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް  ނުކުރުން  ރައްކާތެރިކުރުން ރުއްގަސް ،ހޭޅިފަށާއި ރަށުގެ •
ބިން ބޭނުންކޮށްގެން ނަފާލިބޭނެ ކަންކަން ހޯދާ ނަފާ ހޯދުުމގައި އެކިގޮތް ގޮތުން ބިން ބޭނުން ކުރުަމށް ރުއްގަސް    •

 ކެނޑުން 
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 ހުއްޓުވުން   ިގރުން ރަށް :39 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް: 

 ރަށުގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ބޭރު ތޮށިލުންނިުމގެ ކުރިން  2026:  39.1ޓާގެޓް 
 ގޮނޑުދޮށުން ވެލި ނެގުން ހުއްޓުވުަމށް ކުރާ މަސައްކަތް ދެެމހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުން: 39.2ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ސްޓްރެޓަޖީ  
39.1: 

ރަށުގެ 
ހުޅަނގު  

ފަރާތު ބޭރު 
 ތޮށިލުން

 

 

 

 

 

ކަމާބެހޭ   : 39.1.1ހަރަކާތް  
ފަރާތްތަކާިއ ގުޅިގެން ސަރވޭްއ  

 ހެދުން 

 

 ިއންވަިއރމެން މިނިސްޓުރީ  ކަުއންސިލް    ✓  

ކަމާބެހޭ    : 39.1.2ހަރަކާތް  
ފަރާތްތަކުގެ ހުްއދަ ައދި ެއހީ  

 ހެދުން 

 

 ިއންވަިއރމެން މިނިސްޓުރީ  ކަުއންސިލް     ✓ 

ރަނގަޅު   : 391.3ހަރަކާތް  
  މަސައްކަތްފެންވަރުގައި  
ން  ބީލަ  ކާއިތަތްކުރާނެ ފަރާ

 އުސ ލުން ހަވާލުކުރުން 

 

  ކަމާގުޅުންހުރި ކަުއންސިލް   ✓   
ތަްއ މިނިސްޓުރީ  

ސްޓްރެޓަޖީ  
39.2: 

ގޮނޑުދޮށް  
ހިމާޔަތް  
 ކުރުން 

 

ތުން  އްޔިރަ:  39.2.1  ހަރަކާތް 
ރޮގުރާމް ޕްހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ  

 ހިންގުން 

 

ކަމާގުޅުންހުރި   ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީތަްއ 

ގޮނޑުދޮށް   : 39.2.2ހަރަކާތް  
ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަށް  
އަންގައިދޭ ބޯޑުތަށް ރަށުގެ 

އުޅޭތަންތާގައި    އްވެއާއްމުން އެ 
 ބެހެއްޓުން 

 

ކަމާގުޅުންހުރި   ކަުއންސިލް      ✓
  މިނިސްޓްރީތަްއ 

ޖަމިއްޔާތަްއ/ައންހެނުންގެ  
 ކޮމިޓީ 

ފުލުހުންނާ    :39.2.2ހަރަކާތް  
ގުޅިގެން ގޮނޑުދޮށުން ވެލި  
ނަގާ މީހުންނާ މެދު ޤާނުނީ  

 ފިޔަވަޅު އަޅުން 

ކަުއންސިލް/ީއ.ޕީ.ޭއ /ފުލުހުން  ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
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ސީ   މ ސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ   : 40ޕޮލި
 އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ދިރާސާއެއް ރަށުފެންވަރުގައި ކުރެވިފައި ނުވުންމ ސުަމށް އަންނަ  •
 ނިޒާެމއް ގާއިްމވެފައި ނެތުން ރަނގަޅު  ޑުވުުމން ފެންހިންދާނެ  ބޮފެންވާރޭވެހި  •
 އި ހުޅަނގުފަރާތުގެ ގޮނޑުދަށްވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގިރާފައެވެ.ބޭރު ތޮށިލާފައި ނެތުުމން ރަށުގެ އިރުަމތީ ފަރާތާ •
 އުދައެރުން ދިޔަބޮޑުވާ ދުވަސްވަރު  •

 ކުޑަކުރުން   އަސަރުތައް  ކުރާ  ސަބަބުން އެކަމުެގ ބަދަލުތަކާއި  އަންނަ   މ ސުމަށް :40 ޕޮލިސީ
 : ޓާގެޓްތައް 

 އިން ފެށުގެން މ ސުމަށްއަންނަބަދަލުތަކަށް ދުރާލާ ރައްކާތެރިވުމުގެ  ފިޔަވަޅު އެޅުން  2022:  40.1 ޓާގެޓް

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން  

 ފަރާތްތައް 

ސްޓްރެޓަޖީ  
40.1: 

  މ ސުަމށް
  އަންނަ

ބަދަލުތަކަށް  
ރައްޔަތުން 

ހޭލުން  
ތެރިކަށް 

 އިތުރުކުރުން
 

މ ސުމުން ލިބޭ   : 40.1.1ހަރަކާތް  
ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮއްތަްއ  ގެްއލުންތަކުން 

ައންގަިއދޭ ހޭލުންތެރިކަމުގެ  
 ޕުރޮގުރާމް ހިންގުން 

 ޑިޒާސްޓާރ/ޖަމިއްޔާތާްއ ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
   މެނޭޖްމެންޓް

މަގުތަކުގެ    : 40.1.2ހަރަކާތް  
 ކުރުން   ޅު ފެންހިންދާ ނިޒާމް ރަނގަ 

 

  ފެނަކަ    ✓  

ފެންހިންދާ   5 : 40.1.3ހަރަކާތް  
 ގަތުން ޕަންޕު  

 

ޑިޒާސްޓް  / ކަުއންސިލް   ✓ ✓  
 މެނޭޖްމެންޓް 

:ކަމާބެހޭ  40.1.3ހަރަކާތް  
ިއދާރާތަކާިއ ގުޅިގެން  ބޭރު  

 ތޮށިލުން 

 ެއމްޓީސީސީ  ކަުއންސިލް  ✓    
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ސީ    :ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން 41ޕޮލި

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އިްޖތިާމޢީ އަދި ފަރުދީ ޒިންާމ އަދާ ނުކުރެވުން ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުުމގައި  •
 ނެ އޮނިގަނޑެއް ހެދިފައި ނުވުންރާކާރިސީ އެއް ދިާމވެއްެޖނަމަ އަަމލު ކު •
 ގާއިްމކޮށްފައި ނެތުން ތަނުގައި އްތަތްގެންވާ ވަސީލަށީއެކަ •

 ތައްޔާރުވުން  ކާރިސާތަކަށް :14 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް: 

 ކުޑަކުރުން   20ރާސް %ހިކާރިސީ  ނިޔަލަށް 2026:  41.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން  

 ފަރާތްތައް 

:   41.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ކާރިސާތަކަށް  
ހޭލުންތެރި  
މުޖުމަޢުެއްއ  
 ބިނާކުރުން 

ކުރުމުގެ  ހޭލުންތެރި  : 41.1.1ހަރަކާތް  
 ޕުރޮގުރާމް ހިންގުން 

 ޑިޒާސްޓރ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
  މެނޭޖްމެންޓް

 ސެންޓަރ 

 ކަުއންސިލް 

ސުކ ލް ދަރިވަރުނަށް  : 41.1.2ހަރަކާތް  
ކަރިސާެއްއ ދިމާވެްއޖެނަމަ ައމަލު  

 ކުރާނެގޮތް ދަސްކޮށް ދިނުން 

 ޑިޒާސްޓރ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މެނޭޖްމެންޓް
 ސެންޓަރ 

 ކަުއންސިލް 

ވޮލަންޓިއާކޮށް   : 41.1.3ހަރަކާތް  
މަސަްއކަތް ކުރާނެ ފަރާތްތައް  

 އިތުރުކުރުން 

މުައްއސަސާ /ރައްޔަތުން ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
/ތަްއ ްއޖަމިއއްޔާތަ  

ޓާސްކް ފޯހެްއ    : 41.1.4  ހަރަކާތް 
 ެއކުލަވާލުން 

 ރެޑް ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ސިްއހީ /ކުރެސެންޓް
 ޖެންޑަރ /މަރުކަޒް 

ޒަސްޓަރ  ޑި  : 41.1.5ހަރަކާތް  
ލީ  މާ ސެންޓަރާ ގުޅިގެން ވަސީލަށް ައދި 

 ހޯދުން ެއހީތެރިކަށް  

ރ ޑިޒާސްޓަ ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓    
ސެންޓަރ   މެނޭޖްމެންޓް   

ސާެއްއ  ކާރި  : 41.1.6ހަރަކާތް  
ދިމާވެްއޖެނަމަ ައމަލު ކުރާނެ  

 ޮއނިގަނޑެްއ ެއކުލަވާލުން 

 ޑިޒާސްޓރ  ކަުއންސިލް      ✓
 މެނޭޖްމެންޓް 



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

ސީ   ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން   ، ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލާއި :    42ޕޮލި

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ބައެއް ދ ނި ސ ފާސުފި ރަށުން ނެތިގޮސްފައިވުން •
ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުން ގުޅިގެން  ަމށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގަ ރައްކާތެރިކުރު ރުއްގަސްދިރޭތަކެތި ޙިާމޔަތް ކުރުާމއި  •

 މަސައްކަތްތައް ަމދު ކުރެވޭ 
 ދިރޭތަކެތި ރައްކާތެރިކުރުަމށް ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އިޞ ލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ފިޔަވަޅު އެޅެުމން ނުދޭ •
 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގަ  ނުކުރުން  ރައްކާތެރިކުރުން ރުއްގަސް •
 ރަށްގިރުުމގެ ސަބަބުން ހޭޅިފަށުގެ ރުއްގަސް ަމދުވާުމން ދިޔުން  •
ބޭނުންކޮށްގެން ނަފާލިބޭނެ ކަންކަން ހޯދާ ނަފާ ހޯދުުމގައި އެކިގޮތް ގޮތުން ބިން ބޭނުން ކުރުަމށް ރުއްގަސް   ބިން  •

 ކެނޑުން 



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

 ރައްކާތެރިކުރުން  ރުއްަގސް  ، ނަސްލާއި   ދިރޭތަކެތީެގ:   42ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް: 

 ހިމާޔަތްކުރުމަށް ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅުން   ދީރޭތަކެތީގެ އާބާ  ރަށުގެ ދިގެ ނިޔަލަށް  2026: 42.1ޓާގެޓް 
 ގުރީން ޒޯއެއް ތަރައްގީކުރުންގެ ނިޔަލައް  2026: 42.2ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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20
23
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ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

 : 42.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ރަށުން ނެތެުމންދާ  
ދިރޭތަކެތީގެ  

ނަސްލުރައްކާތެރިކު
 ރުން

 

 

 

 : 42.1.1ހަރަކާތް  
ތަންފީޒީއިދާރާތަކާއިކައުންސިލްތަކުގެގުޅުން 

 އުފެއްދުން 

ކަމާބެޭޙ   ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މުައްއސަސާތަްއ

  :42.1.2ހަރަކާތް  
ޤަވާޢިދުތަކާއިއުޞ ލުތަކާއިއެއްގޮތަށްފިޔަވަޅު 

 ތައްއެޅުން

ކަމާބެޭޙ   ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މުައްއސަސާތަްއ

ރަށުގައި ުއޅޭ ދިރޭތަކެތީ   : 42.1.3ހަރަކާތް  
 ދެނެގަތުމަށް ސާރވޭއް ކުރުން 

ކަމާބެޭޙ   ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މުައްއސަސާތަްއ

ކަމާބެޭޙ   ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ފަރާތްތަކާިއ ގުޅިގެން މާބެހޭ : ކަ 42.1.3ހަރަކާތް  
 މުައްއސަސާތަްއ

  : 42.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ރަށުތެރެ ފެހި 

ކުރުުމގެ  
ހަރަކާތްތަށް  

 ހިންގުން

:ރަށުގަިއ ނެތެމުންދާ ައދި  42.2.1  ހަރަކާތް 
 ރވޭއް ހެދުން ސާ ދުވަސްވީ ގަސްތައް ހޯދުމަށް 

 

ކަމާބެޭޙ   ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މުައްއސަސާތަްއ

ގުރީންޒޯްއ ެއއް ހެދުމަށް    : 42.2.2ހަރަކާތް  
 ބިންކަނޑަެއޅުން 

ކަމާބެޭޙ   ކަުއންސިލް      ✓
 މުައްއސަސާތަްއ

ދެމެހެްއޓެނިވި ގޮތެްއގަިއ   : 42.2.3ހަރަކާތް  
 ގުރީންޒޯން ބަލަހަްއޓާނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެްއސުން 

 

ކަމާބެޭޙ   ކަުއންސިލް      ✓
 މުައްއސަސާތަްއ
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ތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުން  43ޕޮލިސީ   . ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަ
ށް ދެމެހެއްޓުން  ތެރިކޮ  ރައްކާ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ފާދޭނެ ކޮންސަލްޓެންޓުން ހޯދުާމއި ފަންނީ  ލަކަނޑާ ފަރު އަދި ފަޅުތަކުގެ ުމއްސަނދިކަން އިތުރުކުރުަމށް  •
 ކުރަންެޖހޭ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވުުމން އެމަސައްކަތްތައް ކުރެވެުމން ނުދޭއެހީތެރިކަން ހޯދުަމށް 

 ން ދިޔުންުމމ ދަށް ކުނި އެޅުުމގެ ސަބަބުން ުމރަކަތަކާއި ފަރުތަކައް ގެއްލުން ލިބެ •
 ދިޔުން  ގަުމންމ ދުން ވެލި ނަގަވާއިދާ ހިލާފަށް  •

 ދެމެހެއްޓުން   ރައްކާތެރިކޮށް ދިރުން   ކަނޑުެގ މުރަކަތަކާއި  ަވށައިގެންާވ  ރަށުެގ .34 ޕޮލިސީ
 ޓާގެޓްތައް: 

  30ިމހާރަށްވުރެ ލިބޭ ގެއްލުން  %  ދިރުން ކަނޑުގެ ުމރަކަތަކާއި  ވަށައިގެންވާ ރަށުގެ ގެ ކުރިން 2026: 43.1ޓާގެޓް 
 ކުޑަކުރުން

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
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ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  : 43.1ސްޓްރެޓަޖީ  
 ރަށުގެ

 ވަށައިގެންވާ
 ުމރަކަތަކާއި
  ދިރުން ކަނޑުގެ

  ރައްކާތެރިކޮށް
 ހިާމޔަތްކުރުން

 

 

 

 

 

ރައްޔަތުން   : 43.1.1ހަރަކާތް  
 ހޭލުންރެކި ކުރުވުން 

 

ެއންވަިއރަމެންޓް   ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓުރީ 

:ކަމާބެހޭ  43.1.2ހަރަކާތް  
ވުޒާރާތަކާއި ގުޅިގެން ސަރަހައްދުތަށް  

 ހިމާޔަށް ކުރުން 

 

ެއންވަިއރަމެންޓް   ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓުރީ 

ފުލުހުންނާއި   : 43.1.3ހަރަކާތް  
ގުޅިގެން ޤަވާިއދާ ހިލާފަށް ައމަލު  

 ކުރާމީހުންނަށް ފިޔަވަޅު ެއޅުން 

 

 ކަުއންސިލް  ފުލުހުން  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

ސީ    ކޮންޓްރޯލްކުރުން   ޕެސްޓް  : 44ޕޮލި

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ރަށުތެރޭގައި ފިނިހަކަ ގިނަވުން •
 ދަނޑުވެރިންގެ ގަސްތަކަށް ތަފާތު ބަލިތައް ޖެހުން •
 ރަށުގައި ނެތުން  އްތަތްކޮންޓްރޯލްކުރާ ފަރާ ޕެސްޓް •
 ކޮންޓްރޯލްކުރުަމށް ބޭނުންވާ ވަސީލަށްތަށް ނުލިބުން  ޕެސްޓް •

 ކޮންޓްރޯލްކުރުން  ޕެސްޓް.44 ޕޮލިސީ
 ޓާގެޓްތައް: 

 ރައްގީ ކުރުން ތަރަށުގައި ތްކޮންޓްރޯލް ކުރާ ހިދުމަ  ޕެސްޓްގެ ނިޔަލައް  2026 :44.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

:  44.1ސްޓްރެޓަޖީ  
  ރޯލް ފެސްޓު ކޮންޓު

ކުރުމަށް ާއްއމުންގެ  
ބަިއވެރިވުން  

އިތުރުކޮށް ެއކިއެކި  
 ހަރަކާތްތަްއ ހިންގުން 

  ރޯލް ފެސްޓު ކޮންޓު  : 44.1.1ހަރަކާތް  
 ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތަކަްއ

 ރައްޔަތުން ހޭލުން ތެރި ކުރުވުން 

ކަމާބެހޭ   ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓުރީތަްއ 

ކަމާބެހޭ  : 44.1.2ހަރަކާތް  
ޖަމިއްޔާތަކާިއ ވުޒާރާތަކާިއ ގުޅިގެން  
މަލީ ެއހީތެރިކަށް ދަނޑުވެރިންތަށް  

 ފޯރުކޮށް ދިނުން 

ކަމާބެހޭ   ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓުރީތަްއ 

ފެސްޓް  :  44.1.3ހަރަކާތް  
ކޮންޓުރޯލްގެ ހިދުމަތް ދެމެހެްއޓެނި  

ފަރާތެްއ   ގޮތެްއގަިއ ފޯރުކޮށްދޭނެ
 ހަމަޖެްއސުން 

ައމިްއލަ   ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ވިޔަފާރިވެރިން 



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 
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ތައް   އެކި   ކުރާ   މެދު   އަންހެނުންނާއި . 45  ލިސީ ޕޮ  ތުކުރުން  ނައްތާލުން   ތަފާ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީގޮތުން ފިރިހެނުންނެކޭ ހަަމހަަމ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިފައިވޭ  •
 ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ލިބެުމންދާ ިމންވަރު ދައްވުން  •
 ވަޒީފާގެ ދާއިރާގައި ހަަމހަަމ ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދައިދެވިފައިވޭ.  •
 އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން އަންހެނުންނަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުތައް ަމދުކަން ނަަމވެސް  •

  ދައިދީ ހޯ  ހަމަހަމަކަން   ފިރިހެނުންނަށް އަންހެނުންނާއި  އިޤްތިޞާދިޮގތުން  ޮގތުންނާއި   ސިޔާސީ .54 ޕޮލިސީ
 ނައްތާލުން  ތަފާތުކުރުންތައް  އެކި   ކުރާ މެދު އަންހެނުންނާއި

 ޓާގެޓްތައް: 

 އިތުރުކުރުން   20ގެ ނިޔަލައް އަިމއްލަ ވިޔަފާރި ކުރުުމގެ ދާއިރާއިން އަންނެނުންގެ ބައިވެރިވުން % 2026 :  45.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  : 45.1ސްޓްރެޓަޖީ  
  ެއކިެއކި

  ދާިއރާތަކުން 
  ައންހެނުނަށް ލިބޭ 

  ފުރުޞަތުތަްއ
 އިތުރުކުރުން 

އަންހެނުންނާއި   : 45.1.1ހަރަކާތް  
މެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަްއ  
ކުޑަކުރުމަށް ހޭލުންތެރި ކަމުގެ  

 ޕްރޮގުރާމް ހިންގުން 

ައންހެނުން   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ތަރަްއޤީއަށް 

މަސަްއކަތްކުތާ  
 ކޮމިޓީ 

 ކަުއންސިލް 

ފަންނީ ތަމްރީން  : 45.1.2ހަރަކާތް  
 ކޯސްތަްއ ހިންގުން 

ައންހެނުން    ✓ ✓  
ތަރަްއޤީއަށް 
  ރާމަސަްއކަތްކު 

 ކޮމިޓީ 

 ކަުއންސިލް 

:ތަފާތުކުރން  45.1.2ހަރަކާތް  
ގެންގުޅެ މުްއސަސާތަކަްއ ފިޔަވަޅު  

 ެއޅުން

 ޖެންޑަރ  ފުލުހުން  ✓ ✓ ✓  
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 ން ހަރުދަނާކުރު   ހިންގުން   އިދާރީ   ކައުންސިލްގެ . 46  ލިސީ ޕޮ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ޒަާމނީ ތައުލީމް ލިބިފައިވާ ުމވައްޒަފުން ތިބުން   •
 ވުންަމދުވަސީލަތްތައް  ގެންވާށީއެކަ ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުަމށް ބޭނުންވާ  •
 ހިންގުަމށް ބޭނުންކުރާ ސިސްޓަްމތައް އަޕްޑޭޓް ކުރަންެޖހިފައިވުންއިދާރީ  •
 ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުަމތް ފޯރުކޮށްދިނުުމގައި ދަތިތައް ކުރިަމތިވަުމންދާކަން •
 ގެންވާ ިމންވަރަށް ބަެޖޓް ލިބެުމން ނުދިއުންށީކައުންސިލް ހިންގުަމށް އެކަ •

 ހަރުދަނާކުރުން   ހިންުގން  އިދާރީ  ކައުންސިލްގެ  .46 ޕޮލިސީ
 ޓާގެޓްތައް: 

ވަސީލަތަށް ހޯދާ ުމވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުަމށް ހިތްވަރުދިނުުމގެ ހަރަކާތްތައް  ނީގެ ނިޔަލަށް ޒަާމ 2022 : 146.ޓާގެޓް 
ދިޔުންއިމީ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ  

އިތުރު ކުރުން 10ލްއަށް އާއްުމދަނީ ލިބޭނެ ގޮތަށް %ކައުންސި: 246.ޓާގެޓް   

 ކުޑަކުރުން 10ލްއަށް ހަރަދުތައް %ކައުންސި: 46.3ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

 : 46.1ސްޓްރެޓަޖީ  

އުންސިލްގެ  ކަ
ޤާބިލްކަން 
  އިތުރުކުރުން

 

މުވަްއޒަފުންނަށް   : 46.1.1ހަރަކާތް  
ތަމްރީނާިއ ތަުއލީމްގެ ފުރުސަތު  

 ހޯދަދިނުން 

ެއލްޖީޭއ/ ސިވިލް   ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ސާރވިސް 

:މުވަްއޒަފުންގެ  46.1.2ހަރަކާތް  
ބަދަހި ކުރުންމަށް ެއކި   ގުޅުން 

 ިއވެންޓުތަްއ ބޭްއވުން 

  ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

މުވަްއޒަފުންނަށް  : : 46.1.3ހަރަކާތް  
ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ައގުވަޒަން  

 ކުރުމުގެ ިއނާމް ދިނުން 

  ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓



 ލ.ފޮނަދ  ކަުއންސިލް   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

89 
 

 fonadhoo.gov.mvވެބްސަިއޓް:  : laamufonadhoocouncil@gmail.comީއމެިއލް، +960   6800082ފެކްސް:، +960  6800082ން:ފޯ

 

ިއދާރާއަށް ބޭނުންވާ  : 46.1.4ހަރަކާތް  
ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ސިސްޓަމްތަްއ  

 ހޯދުން 

 ެއލްޖީޭއ ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

  : 46.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ލްއަށް ކައުންސި

އާއްުމދަނީ ލިބޭނެ  
ގޮތަށް އިތުރު 

 ކުރުން

ވިޔަފާރި  : 46.2.1  ހަރަކާތް 
ގެ ބިން ކުއްޔަށް  ންތަކަށް ރަށުބޭނު

 ދ ކުރުން 

  ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

  ފީ /ކުލިިއދުން ގަވާ : 46.2.2ހަރަކާތް  
ން ޖުރިމާނާކޮށް ފިޔަވަޅު  ހު ނުދަްއކާ މީ

 ެއޅުން

  ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ސްޓުރީ ނުކޮށް  ރަޖި : 46.2.3ހަރަކާތް  
ުއކާ މީހުންގެ އަތުން  ކުނިގޮނޑަށް ކުނި

 ފީެއްއ ނެގުން 

 

  ކަުއންސިލް    ✓ ✓ 

ސްޓްރެޓަޖީ  
ލްއަށް ކައުންސި: 46.3

 10ހަރަދުތައް %
 ކުޑަކުރުން

: ބޭނުން ނުކުރާ  46.3.1ހަރަކާތް  
ވަގުތު ައދި އޮފީސް ބަންދު ކުރާިއރު  

ނިއްވުމަށް  ެއސީ،ބޮކި ތަކެތި 
 ައހުލުވެރި ކުރުން 

  ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ރަސްމީގަޑީގައި  : 46.3.2ހަރަކާތް  
މުވަްއޒަފުން މަސަްއކަތްކުރުމަށް   

 ބާރުެއޅުން

  ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ލިޔެކިޔުން  :: 46.3.3ހަރަކާތް  
ައރުޝީފް ކުރުން ސިސްޓަމް  

 ތެރެިއންކުރުން 

  ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ކަރުދާސް ހަރަދު  :: 46.3.4ހަރަކާތް  
 ރިޔ ސްކުރުން  މަދުކޮށް 

  ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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ސީ  އަދި    އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު  . 47 ޕޮލި
 ބެލެހެއްޓުން   ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ބޭނުންވާ ވަސީލަތާއި ބަެޖޓްނެތުންއް ބެލުަމށް ތަތަފާސްހިސާބު ރަށުގެ •
 ބެލެހެއްޓެުމން ނުދިޔުން  ގެންވާ ގޮތެއްގައި އެކަށީ   ރެކޯޑު ަމރުވާީމހުންގެ  ކުދިންނާއި އުފަންވާ އަލަށް •

  ނަަގއި  ތަފާސްހިސާބު   ރަށުެގ އަދި  ރެކޯޑު  މަރުާވމީހުންގެ  ކުދިންނާއި  އުފަންވާ   އަލަށް . 47 ޕޮލިސ
 ބެލެހެއްޓުން 
 ޓާގެޓްތައް: 

  ގެ ނިޔަލަށް ރެކޯޑުތަށް ޑިިޖޓަލައިސް ކޮށް ދެެމހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުނ2024ް:  47.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
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ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން  

 ފަރާތްތައް 

ސްޓްރެޓަޖީ  
47.1 : 

ރެކޯޑުތަށް  
ދެެމހެއްޓެނިވި 

ގޮތެއްގައި 
 ބެލެހެއްޓުން

 

  ރަށުގެ : 47.1.1ހަރަކާތް  
  ލަހައްބަ ނަގައި ތަފާސްހިސާބު

 ެމއް އެކުލަވާލުން ޓީޓާނެ 

  ސިްއހީ ކަުއންސިލް      ✓
ކަޒް/ފުލުހުން/ މަރު  

 ޖެންޑަރ/ސުކ ލް 

 : 47.1.2ހަރަކާތް  

އަހަރުން ރަށުގެ   2ކޮންމެ 
ވޭ  ބެލުަމށް ސާތަފާސްހިސާބު 

 ކުރުން

  ސިްއހީ ކަުއންސިލް  ✓  ✓  ✓
ކަޒް/ފުލުހުން/ މަރު  

 ޖެންޑަރ/ސުކ ލް 

ބޭނުންވާ  : 47.1.3ހަރަކާތް  
 ތަށް ހޯދުންތްވަސީލަ

  ކަުއންސިލް     ✓ 
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ސީ   ސިލުން ދ ކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ދ ކުރުމާއި  . 48ޕޮލި ކައުން
 ބެލެހެއްޓުން 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އެންެމ އެދެވޭގޮތުގައި ބެލެހައްޓެުމން ނުދިޔުން  ރަޖިސްޓްރީތައް ހުއްދަތަކާއި ދ ކުރާ ކައުންސިލުން •

 ބެލެހެއްޓުން   ދ ކުރުމާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ހުއްދަތަކާއި ދ ކުރާ  ކައުންސިލުން  .48 ޕޮލިސީ
 ޓާގެޓްތައް: 

 ރަފް ކުރުންތަޢާއޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަންއެއް  ގެ ނިޔަލަށް 2024:  48.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

 : 48.1ސްޓްރެޓަޖީ  

  ކައުންސިލުން
 ދ ކުރާ

 ހުއްދަތަކާއި
 ރަޖިސްޓްރީތައް
 ބެލެހެއްޓުން

ޑިިޖޓަލައިޒް   
 ކުރުން

 

ރެކޯޑުތަށް   : 48.1.1ހަރަކާތް  
ކޮންމެ ދުވަހަކު ސިސްޓަްމއިން  

 އަޕްޑޭޓް ކުރުން

  ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ކަާމބެހޭ   :48.1.2ހަރަކާތް  
ގުޅިގެން ހުއްދަ  ކާއިއިދާރާތަ

ދިނުާމއި ރެޖިސްޓުރީ އޮންލައިން  
ރަފް  ތައާއެޕްލިކޭޝަންއެއް 

  ކުރުން 

މިކް  ނޮިއކޮ ކަުއންސިލް      ✓
 މިނިސްޓުރީ 
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ސީ   ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ   . 49ޕޮލި
 ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ބެލެހެއްޓޭނޭ ނިޒާެމއް ގާއިްމވެފައި ނެތުން   ލިޔެކިޔުންތައް ޤަދީީމ އަރުޝީފުކުރުާމއި ލިޔުންތައް ރަސްީމ ރަށުގެ •
    ހުރިިމންވަރު އެގެން ނެތުން ލިޔެކިޔުންތައް ޤަދީީމ  •
އަރުޝީފުކުރަުމން ދިޔުން  ލިޔުންތައް ރަސްީމ ރަށުގެ •
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 ބެލެހެއްޓުން  ލިޔެކިޔުންތައް ޤަދީމީ އަރުޝީފުކުރުމާއި   ލިޔުންތައް ރަސްމީ  ރަށުެގ .49 ޕޮލިސީ •
 ޓާގެޓްތައް:  •
  ލިޔެކިޔުންތައް ޤަދީީމ އަރުޝީފުކުރުާމއި ލިޔުންތައް ރަސްމީ  ގެ ނިޔަލަށް ރަށުގ2026ެ:  49.1ޓާގެޓް  •

 ބެލެހެއްޓޭނޭ ނިޒާެމއް ގާއިމް ކުރުން 
 ހުރިިމންވަރު ދެނެގަތުން ލިޔެކިޔުންތައް ގެ ނިޔަލަށް ޤަދީީމ2026 : 49.2ޓާގެޓް  •

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

  : 49.1ސްޓްރެޓަޖީ  
  ރަސްީމ ރަށުގެ

 ލިޔުންތައް
 އަރުޝީފުކުރުާމއި

 ޤަދީީމ
  ލިޔެކިޔުންތައް
ބެލެހެއްޓުަމށް 
ވަސީލަށްތައް 

 ހޯދުން

ކަުއންސިލް   : 49.1.1ހަރަކާތް  
  ލިޔެކިޔުންތަްއ ިއދާރާގެ ފަރާތުން 

 ބަލަހަްއޓާނެ މުައްއޒަފަކު ހަމަޖެްއސުން 

  ކަުއންސިލް      ✓

  ރަސްމީ ރަށުގެ   : 49.1.2ހަރަކާތް  
  ޤަދީމީ ައރުޝީފުކުރުމާިއ ލިޔުންތަްއ

ނެ ައދި  ލިޔެކިޔުންތައް ބަހަްއޓާ
ރަނގަޅުފެންވަރުގެ ިއމާރާތެއް /ތަނެއް  

 ހަމަޖެްއސުން 

ޑިޕާޓްމެންޓު   ކަުއންސިލް      ✓
 އޮފް ހެރިޓޭޖް 

ލިޔެކުންތަށް   : 491.3ހަރަކާތް  
ޑިޖިޓަލަިއޒް ައދި  ގިނަ ދުވަހަށް  

 ހަލާކު ނުވާގޮތަކަށް  ހެދުން 

ޑިޕާޓްމެންޓު   ކަުއންސިލް      ✓
 އޮފް ހެރިޓޭޖް 

  : 49.2ސްޓްރެޓަޖީ  
 ޤަދީީމ

 ލިޔެކިޔުންތައް
  ހުރިިމންވަރު
ދެނެގަތުަމށް 
ސާރވޭއެއް  

 ކުރުން

 

މިނިސްޓުރީގެ   :  49.2.1  ހަރަކާތް 
ައދި ފަންނީ މާހިރުންގެ ެއހީތެރިކަން  

 ހޯދުން 

 

ޑިޕާޓްމެންޓު   ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
  / އޮފް ހެރިޓޭޖް 

ެއހީދޭ  
 ޖަމިއްޔާތަްއ

ވޭއެއް   ރސާ : 49.2.2ހަރަކާތް  
ކުރުންަމށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތާއި  

 ހޯދުން

ޕާޓްމެންޓު  ޑި ކަުއންސިލް     ✓ ✓
  / އޮފް ހެރިޓޭޖް 

ެއހީދޭ  
 ޖަމިއްޔާތަްއ

ރަށުގެ ތާރީހާ  : 49.2.3ހަރަކާތް  
 ބެހޭ ފޮތެއް އެކުލަވާލުން

ޕާޓްމެންޓު އޮފް   ކަުއންސިލް  ✓    
  / ހެރިޓޭޖް
ެއހީދޭ  

 ޖަމިއްޔާތަްއ

 



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

ސީ   .ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު  50ޕޮލި
 ރަނގަޅު ކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ިމނިސްޓްރީތަކާއި ުމއާަމލާތް ކުރުުމގައި ދަތިތަކެއް ދީާމވަުމންދާކަން  •
 ވުންތިގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުަމތް ފޯރުކޮށްދިނުުމގައި ދަތިތައް ކުރިަމ އިިމކަާމ •
 ކައުންސިލް ހިންގުަމށް އެކަށިގެންވާ ިމންވަރަށް ބަެޖޓް ލިބެުމން ނުދިއުން •

 
 

 ކުރުން  ރަނަގޅު  ފެންަވރު  ޚިދުމަތްތަކުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް  .05 ޕޮލިސީ
 ޓާގެޓްތައް: 

ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާެމއް  ކައުންސިލްގެ ހިދުަމތަށް ރައްޔަތުންތަށް  ލުއި ފަސޭހަ ގޮތެއްގައި ގެ ނިޔަލަށް 2026 :50.1ޓާގެޓް 
 ޤާއިްމކުރުން

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  
ބައިވެރިވާ  
އެހެނިހެން  
 ފަރާތްތައް 

ސްޓްރެޓަޖީ  
50.1: 

  ރައްޔިތުންނަށް
  ކަުއންސިލުން
  ފޯރުކޮށްދޭ 

ިޚދުމަތްކުގެ  
ފެންވަރު ައދި  
ހަލުވިމިން  
 ައވަސްކުރުން 

 

 

ކަުއންސިލްގެ ތިރީބައުގަ   : 50.1.1ހަރަކާތް  
ހިދުމަތަށް ލިބޭނެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ  

 ކަުއންޓަރެްއ ހެދުން 

  ކަުއންސިލް      ✓

އް ެއދޭނެ  ހިދުމަތަ  : 50.1.2ހަރަކާތް  
 ޮއންލަިއން އެޕްލޮކޭޝަންެއއް ގާިއމް ކުރުން 

  ކަުއންސިލް      ✓

މިނިސްޓުރީ ައދި    50.1.3ހަރަކާތް 
ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކައި ޮއންނަ ގުޅުން ބަދަހި  

ކުރުން މަޝްވަރާ ބަްއދަލުވުތަކުގަިއ  
 ބަިއވެރިވުން 

ެއލްޖީޭއ/   ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނސްޓުރީތަްއ 

މަލްޓި ޓަސްކިން   : 50.1.4ހަރަކާތް  
 ތަމްރީންދިނުން މަސަްއކަތް ކުރުމަށް 

  ސިވިލްސާރވިސް  ކަުއންސިލް  ✓ ✓ ✓  
 ކޮމިޝަން 



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

 

 

 

 

 މޮނިޓަރިންގ ފްރޭމްވަރކް
 



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން މޮނިޓަރކުރުން 
ޓާގެޓްތައް   2026އިން    2022 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހިންގުަމށް  ހަރަކާތްތައް  ހިެމނޭ  ޕްލޭންގައި  ތަރައްޤީގެ  ކުރުަމށް  ނިޔަލަށް 

ިމގޮތުން އަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ  ހާސިލުކުރެވޭ ިމންވަރު ޮމނިޓަރކުރުާމއި އިވެލުއޭޓްކުރުަމކީ ކޮންެމހެން ކުރަންެޖހޭ ކަެމކެވެ.
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މިޑްޓާްމ ރިވިއުއާއި ފައިނަލް ރިވިއު ހެދުުމގައި ގެންގުޅޭނެ ިމންގަނޑުތަކާއި    ،ޕްލޭން ހިނގަުމންދާގޮތް ބެލުާމއި

 ޓާގެޓްތައް ހިެމނޭ ފްރޭމް ވޯކް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 
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މިންވަރު  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްވާ  

ބަލާނޭ މިންގަނޑު 



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

 

 /ޒިންމާވާ ސެކްޝަން  
 ފަރާތް 

(ބޭސްލައިން )މިހާރުގެ ހާލަތު   މޮނިޓަރކުރާ ތާރީޚު   ޓާގެޓްތައް  

20
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

  ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުން   :1 ޕޮލިސީ

ބަލައިރު  އަޅާސަޕްލައި ފެނުގެ ބޭންޑް ރޭޓުތަށް މާލެއާ   ✓ ✓    ފެނަކަ 
ން ބޭނުން ނުކުރު  ބޮޑުކަމަށްވާތީ ގިނަބަޔަކު މިފެން  

ގެ ނިޔަލަށް ސަޕްލައި    2026 :1.1ޓާގެޓް  
މީހުންގެ އަދަދު  ފެނުގެ ހިދުމަތް ބޭނުން ކުރާ  

 އިތުރުކުން  %40

ގެ ނިޔަލަށް    2023 :1.2ޓާގެޓް   ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަޅުން ފެން ބޭނުންކުރަމުން ދިޔުން  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ރަށު ކައުންސިލް 
ބަނދަރުމަތީގައި އޮޑިދޯނި ފަހަރަށް  ހެޔޮ  

 އަގަކާއެކު ފެންލިބޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން 

  ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން   : 2 ޕޮލިސީ

ނަރުދަމާ އަޅާފައިވާ ނިޒާމް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި   ✓     ފެނަކަ 
 ސާފު ފެންފަށަލައަށް  ޤާއިމުވެފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ

ވަރަށްބޮޑަށް ބައެއްސަރަހައްދުތައް  ވަނީ ލޮނުފެނުގެ އަސަރުކޮށް  
 ވަނީ ތަގައްޔަރުވެފައި 

ގެ ނިޔަލށް ނަރުދަމާ    2026 : 2.1ޓާގެޓް  
ފެންފަށަލައަށް ކުރާ އަސަރު ނިޒާމްގެ ސަބަބުން  

 ކުޑަކުރުން   %15

 ދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން   : 3 ޕޮލިސީ

މަގުތަކުގައި ތާރައަޅާފައިވުމާއި އަލަށް ދ ކުރި ގޯތިތަކުގެ   ✓     ފެނަކަ 
ނެތުމުން ކަރަންޓު އެޅުމަށް  ސަރަހައްދުގައި މަގު ހަދާފައި  

 މަގު ކޮނުމަށް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުން

ނިޔަލަށް ފެނަކަ ބުރާންޗުގެ    2026 : 3.1ޓާގެޓް  
ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ރަށުގައި 

 ފުޅާކުރުން

ހަކަތަ އުފައްދާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައި ނެތުން   ކުރަނިވިއިޔާދަ ✓     ކައުންސިލް ރަށު    

 ކަރަންޓު ގުޅުމަށް ކުރާ ޙަރަދު ބޮޑުވުން

ގެ ނިޔަލަށް އިޔާދަ  2026 : 3.2ޓާގެޓް  
ކުރެވެނިވި ހަކަތަ  އުފައްދާ ނިޒާމެއް  

 ގާއިމްކުރުން 
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 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން   : 4 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލް ރަށު     ވެހިކަލްއެކަށީގެންވާ ވަރަށް މުއަށްޒަފުން އަދި  ކުނި އުކާނެ   ✓     
 ނެތުން 

ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ކުނި ނެގުމުގެ   : 4.1ޓާގެޓް  
 ކުރިއަށް ގެންދިޔުން   ތްހިދުމަ

ކައުންސިލް ރަށު   ނަމަވެސް    ފައިވީކުރެވި  ކުނި ނައްތާލުމަށް ނިޒާމެއް ޤާއިމު       ✓ 
 މެސީންތަށް މަރާމާތު  ނުކުރެވި ހުރުން

ގެ ނިޔަލަށް ކުނި  2026 : 4.2ޓާގެޓް  
 ކުރުން އިމްޤާމެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރއެއް  

 ބެލެހެއްޓުން ޖެހުން އަދި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް    މަގުހެދުމާއި މަގުބައްތި   : 5 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލް ރަށު   ހަލާކުވެ އަދި ރަށުގެ ގިނަ    އްމަގުތަކުގައި ޖަހާއިފައިވާ ބައްތިތަ   ✓   
 މަގުތަކުގައި މަގުބައްތި ޖަހާފައިނެތުން 

ގެ ނިޔަލަށް ރަށުގެ ހުރިހާ 2024  : 5.1ޓާގެޓް  
  މަގެއްގައި މަގުބައްތި ޖަހާއި ބެލެހެއްޓުން

ކައުންސިލް ރަށު   ވޭ  އެދެ  އް އެންމެތިދީފައިވާ ސަރަހައްދުގެ މަގުތައަލަށް ގޯ ✓     
ފައިވުން   ވެލެހެއްޓި މަގުތަކުގައި ވިނަ ބޯގައި ނުބެ ގޮތު  

ދާއިމި ގޮތެއްގައި މަގުތައް    : 5.2ޓާގެޓް  
  ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 

 ފާލާމާއި ފެރީޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެއްޓުން   ،ބަނދަރާއި   : 6 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލް ރަށު    ބަނދަރުން އަރާފައިބާނެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ފާލަން ނެތުން      ✓ 

ބަނދަރު ސަރަހައްދުގެ އުތުރު އަދި ދެކުނުފަރާތުން ވަރަށް 
 ބޮޑަށް ގިރަމުން ދިޔުން 

ގެ ނިޔަލަށް  ބަނދަރު  2026 : 6.1ޓާގެޓް  
ސަރަހައްދު ފެހިކޮށް ފަސޭހަކަމާއެކު އާރާފޭބޭނެ  

 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 

ކައުންސިލް ރަށު   ގެ ނިޔަލަށް ފެރީ    2024 : 6.2ޓާގެޓް   ނުންކުރަމުން ދިޔުން ބޭރަށުގައި ފެރީޓާމިނަލްއެއް އަޅާ     ✓   
 ޓާރމިނަލްއިން އާމްދަނީ ލިބޭތާކަށް ހެދުން 

 ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން   : 7 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލް ރަށު   ގޮތުގައި ބަލަހައްޓާނެ  އެންމެ އެދެވޭ    އް  ޤަބުރުސްތާނުތަ ✓     
 އްނެތުން ނިޒާމެ

 

އިން ފެށުގެން    2022 : 7.1ޓާގެޓް  
ދެމެހެއްޓެނިވި    ސާފުކޮށް  އް  ޤަބުރުސްތާނުތަ
 ހައްޓުން ގޮތެއްގައި ބަލެ 
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 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން   : 8 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލް ރަށު   ލިބިގެން ތިބި ޒުވާން އިމާމުންނާއި މުދިމުން     ތަމްރީން ✓     
މަދުވުންރަށުގައި    

ރަށުގެ ޒުވާނުން އިމާމް އަދި   : 8.1ޓާގެޓް  
ދިޔުމަށް  މުދިންކަމުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް  

 ން ވުމަގުފަހި ކުރު

ކައުންސިލް ރަށު   ގެ ނިޔަލަށް މިސްކިތްތަކުގެ    2026 : 8.2ޓާގެޓް   ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކުރަމުން ދިޔުން      ✓ 
 ކުޑަކުރުން  10ހަރަދު %

ކައުންސިލް ރަށު   ކާއި  އްދާއި މިހާރު ހުރި މިސްކިތްތައަލަށް އާބާދު ސަރަހަ     ✓ 
 ދުރުވުން

ގެ ކުރިން އަލަށް އާބާދު    2026 : 8.3ޓާގެޓް  
 ސަރަހައްދުގައި  މިސްކިތެއް ބިނާކުރުން 

 ތަންތަން ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން .އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ    : 9 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލް ރަށު   ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ  އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުތައް ހުރި     ✓   
 ވަސީލަތްތައް ނެތުން 

ޔަލަށް އިޖްތިމާއީ  ގެ  ނި   2024 : 9.1ޓާގެޓް  
 ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުން   ށްމަރުކަޒުތަކަ

ކައުންސިލް ރަށު   ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އަދި ރަށު ތެރޭގައި ހިތްފަސޭހަ      ✓ 
 ސަރަހައްދެއް ނެތުން މައިޒާން އަދި މ ދަށް އެރޭނެ ހާއްސަ  

  ގެ ކުރިން ރަށުގެ އެކ2026ި : 9.2ޓާގެޓް  
 ހެދުން ކުގައި ހިތްފަސޭހަ މައިޒާންތައް ސަރަހައްދުތަ

 ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއްޓުން   : 10 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލް ރަށު   ސާފުކޮށް    އްކުޅޭބިންތަޓް އުސ ލުން ހުރިހާ  ކްކޮންޓުރެ ✓     
ނަމަވެސް އެންމެ އެދެވޭ    ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލު ކުރެވިފައިވީ

 ގޮތުގައި ކުޅޭބިން ސާފުކުރަމުން ނުދިޔުން 

 އަދި ކުޅޭބިންތަކުގައި ކޯޓުތަކާއި ވަސީލަށްތަށް ނެތުން

 

ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ކުޅިވަރު ކުޅޭ   : 10.1ޓާގެޓް  
ކުތައް  ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާ

 ނެ ނިޒާމެއް ޤައިމްކުރުން މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓޭ

 މުނިފ ހި ފިލުވުމުމާބެހޭ ޙިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން   : 11 ޕޮލިސީ
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ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ  
 މަރުކަޒް

ގައި  ސިނަމާއެއް    2026:    : 11.1ޓާގެޓް   ހިދުމަތް ލިބެންނެތުން   ގެމިވަގުތު ރަށުގައި ސިނަމާ     ✓
 ހުޅުވުން 

ޒުވާނުންގެ  ރަށުގެ  
 މަރުކަޒް

އަވަށުގައި ސުޓޭޖް ހުރި ނަމަވެސް އެކަށިގެންވާ    2ރަށުގެ   ✓    
 ފެންވަރުގެ ވަސީލަތް ނެތުން 

ފެށިގެން ދާއިމީ    2022 : 11.2ޓާގެޓް  
އްގައި ސްޓޭޖް ސަރަހައްދު ބަލަހައްޓޭނެ  ގޮތެ

 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 

 ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުން   : 12 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލް ރަށު    ރަށުގައި މިވަގުތު ހުރީ ހަމައެކަނި ސުކ ލް ލައިބުރަރީއެއް      ✓ 

 ޢާއްމުން ބޭނުން ކުރެވޭނެ ލައިބުރަރީއެއް ނެތުން 

ގެ ކުރިން އާއްމުންނަށް  2026 : 12.1ޓާގެޓް  
ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް އައުޓްޑޯ ލައިބްރަރީއެއް  

 ތަރައްޤީކުރުން

ނިޔަލަށް ސުކ ލް     2023 : 12.2ޓާގެޓް   އެތަނުގައިވެސް އެކަށިގެންވާ ފޮތް ލިބެންނެތުން   ✓    ސުކ ލް 
 ލައިބުރެރީގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުން 

ކައުންސިލް ރަށު   ކުތުބުހާނާގެ  ގައި ޤައުމީ  2026 : 12.3ޓާގެޓް   ރަށު ތެރޭގައި ފޮތްކިޔުމުގެ އާދަ ފަޑުވެފައިވުން      ✓ 
 ގޮތްޕެއް ރަށުގައި ޤާއިމް ކުރުން

 .ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ، އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން : 13 ޕޮލިސީ

އަތޮޅުގޮފިޖެންޑަރގެ   ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް   : 13.1ޓާގެޓް   ވުންއަނިޔާތަކާއި ގުޅިގެން ރިޕޯރޓް ކުރާ މިންވަރު މަދު ✓     
 ތުރުކުރުން ވުން އިހުއްޓުވުމަށް ފަރުދުންގެ ބައިވެރި

އަތޮޅުގޮފިޖެންޑަރގެ   ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ   ގޮތްޕެއް   ހުރި ނަމަވެސް   ✓     
 އެކަށީގެންވާ ހިދުމަތް ދެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ނެތުން 

ފެށިގެން  އަނިޔާ    2022 : 13.2ޓާގެޓް  
ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން  

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްކައި ފޯރުކޮށްދޭނެ ރަނގަޅު  
 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 

 ޤާއިމްކުރުން   ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެމީހުން  ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް   : 14 ޕޮލިސީ
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އަތޮޅުގޮފިޖެންޑަރގެ   އިހުމާލުވާ    ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ✓     
 ކޭސްތައް ރަށުގައި މަދު

ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން   : 14.1ޓާގެޓް  
ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އަޅާލާ މުޖުތަމަޢުއެއް  

 ބިނާކުރުން 

އަތޮޅުގޮފިޖެންޑަރގެ   ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ       ✓ 
 އް ނެތުން ރާތެއެހީއަށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިމާ

ގައި ޖެންޑަރާއި ގުޅީގެން    2026 : 14.2ޓާގެޓް  
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބަލަހައްޓާނެ  

 އިމާރާތެއް ޤާއިމްކުރުން

 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން   : 15 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލް ރަށު   ހޯދުމަށް   އްވަސީލަށްތަހިނަވާގެއެއް ރަށުގައި ނެތުން އަދި       ✓ 
 ދަތިވުން

ނިމުމުގެ ކުރިން    2026 : 15.1ޓާގެޓް  
ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި  

 ކުރިއަށްދާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 

 އިޖްތިމާޢީ ރ ޙު އާލާކުރުން   : 16 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލް ރަށު    އިޖުތިމާއި ރ ޙް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަޑުވެފައިވުންރަށުގައި   ✓     

އަވާށުގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެ އީދުފަދަ މުނާސަބާތުތަށް ވަކިން  
 ފާހަގަ ކުރަމުން ދިޔުން 

އިން ފެށިގެން ދާއިމީ    2022 : 16.1ޓާގެޓް  
ގޮތެއްގައި ރަށު ފެންވަރުގައި މުޢައްސަސާތަކާއި  

 ގުޅިގެން ހަރަކާތްތައް ހިންގުން 

 ޤާނ ނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން  : 17 ޕޮލިސީ

  މުގެމަދުވުރަށުގެ އަބާދީއަށް ބަލާއިރު ރަށުގައި ތިބި ޕޮލިހުން        ފުލުހުން 
ސަބަބުން ޓުރެފިކް ބަލަހައްޓާނެ ފުލުހުން އަދި ޗެކް  

 ޕޮއިންޓުތައް ނެތުން 

 

 

ގެ ނިޔަލަށް ޓުރެފިކް 2026 : 17.1ޓާގެޓް  
  20އަމަލުތައް %  ޤަވާއިދުތަކާއި ހިލާފު

 މަދުކުރުން

ން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓު   ތިން ގޮތުގެ މަ ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ޤާނ ނާއި އެއްގޮތްވާ    : 18 ޕޮލިސީ   
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ކައުންސިލް ރަށު   ގެސްޓް ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި       ✓ 
ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ދަފްތަރު އެންމެ 

 އެކަށިގެންވާ ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓެމުން ނުދިޔުން 

ގެ ނިޔަލަށް ފިހާރަތަކާއި 2026 : 18.1ޓާގެޓް  
ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް  

ކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން  ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރު
 ޒާމް ހަރުދަނާކުރުން ނި  ލަހައްޓާބަ

ން ހުއްޓުވު ގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތައް    : 19 ލިސީޕޮ   

ކައުންސިލް ރަށު   ރަށުތެރޭގައި ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތައް ވަރަށް  ✓     
 މަދުން ކުރިއަށް ދިޔުން 

އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ   : 19.1ޓާގެޓް  
 ޒުވާންޖީލެއް ބިނާކުރުން 

ފުލުހުން /ކައުންސިލް ރަށުތެރޭގައި ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތައް ވަރަށް      ✓ 
 މަދުން ކުރިއަށް ދިޔުނ 

ގެ ނިޔަލަށް ރަށުގައި  2026 : 19.2ޓާގެޓް  
ހަރުކަށި ފިކުރަށް   ،ގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި

 މަދުކުރުން    30ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތައް %

ން ނެގެހެއްޓު ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން    : 20 ޕޮލިސީ  

ނެތުން   އްވާ ވަސީލަށްތަގެންޕޮލިސް ސުޓޭޝަންގައި އެކަށީ   ✓   ފުލުހުން   

ރަށުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޕޮލިސް ސުޓޭޝަން  
ކޮށްފައިވުން ހަވާލުގައި    2021ޤާއިމްކުރުމަށް ބިން    

ގެ ކުރިން ރަށުގެ ޕޮލިސް  2024   : 20.1ޓާގެޓް  
 ސުޓޭޝަންއެއް ޤާއިމް ކުރުން 

ރަށުގައި އަވަށުގެ ވާދަވެރިކަމާއި  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ       ✓ ފުލުހުން 
 ވާދަވެރިކަން އޮތުން 

 ރަށުގެ އަބާދީއަށް ބަލާއިރު ރަށުގައި ތިބި ފުލުހުން މަދުވުން  

ގެ ނިޔަލަށް ރަށުތެރޭގައި 2026:  20.2ޓާގެޓް  
 މަދުކުރުން  20ވައްކަމާއި ފޭރުން %

ރަނގަޅު ޕްރީ ސްކ ލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.   : 21 ޕޮލިސީ  

ކައުންސިލް ރަށު     ޕުރީ ސުކ ލްއެއް ރަށުގައި ކުރުންއަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހިންގާ އެންމެ       ✓ 
 ސުކ ލްގައި ނެތުން   އްއެކިޔުޕްމެންޓުތަރަނގަޅު ފެންވަރުގެ  އަދި  

ގެ ކުރިން އިތުރު    2026:   21.1ޓާގެޓް  
 ޕުރީސުކ ލެއް ހުޅުވުން 

ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް  އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން   : 22 ޕޮލިސީ  
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  /ކައުންސިލް
އިސްލާމިކް  
 ޔުނިވާރސިޓީ

 ރަށުގައި އިސްލާމިކް ޔުނިވާރސިޓީގެ ގޮތްޕެއް ހުރުން      ✓

ނަމަވެސް ކޯސް ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ ދަރިވަރުން އަދި  
 ވަސީލަށްތަން ނެތުން 

ގެ ނިޔަލަށް އާބާދީގެ  2026   : 22.1ޓާގެޓް  
މަތީތަޢުލީމް ހަސީލް ކޮށްފައިވާ ބަޔަކަށް     %50
 ހެދުން 

 .ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތަކާއި ، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާއިދީ ދަސްކޮށްދިނުން 23ޕޮލިސީ  

ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން     ✓   ސުކ ލް 
 އުނގަންނާއިދިނުން ބޭނުންވާ ވަސީލަށްތަށް ސުކ ލުގައި ނެތުން 

ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތަށް ދަސްކޮށްދިނުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ތަޢުލީމް 
 އުނގަންނައި ދިނުމަށް މުޖުތަމަޢު އިސްކުރުން

ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް    އްމަސައްކަތަ:  23.1ޓާގެޓް  
އަދި ވޮކޭޝަނަލް ގެ ތަފާތު ތަމްރީން 

 ކުރިޔަށް ގެންގޮސް މަސައްކަތްތެރި ޕްރޮގްރާމްތައް
 ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާކުރުން 

ނިޔަލަށް ސުކ ލް    2026   : 23.2ޓާގެޓް   އާބާދީގެ ގިނަ މީހުންނަށް ފަތަން ނޭނގުން       ✓ ސުކ ލް 
ނިންމާ ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ފަތަން އެނގޭ ކުއްޖަކަށް  

 ހެދުން 

ން ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނު   ،ސުލ ކާއި  ، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި   ، ސްކައުޓް  ،ގައިޑް  : 24 ޕޮލިސީ  

ބޭންޑް ހަރަކާތްތަށް ސުކ ލުގައި ހިންގައި  ކެޑޭޓް އަދި  ، ސްކައުޓް     ✓ ސުކ ލް 
  އްންގާނެ ބަޖެޓް އަދި ވަސީލަށްތަނަމަވެސް އެކަށޭނެ ގޮތުގައި ހި 

 ނެތުން 

ގެ ނިޔަލަށް ބޭނުންވާ  2026 : 24.1ޓާގެޓް  
 ވަސީލަށްތަށް ހޯދުން

ދަރިވަރުން ޔުނިފޯމް ބޮޑީ އެކްޓިވިޓީގައި ބައިވެރި ކުރުވުން       ✓ ސުކ ލް 
ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ  ކުޑަވުން އަދި  

 އެއްބާރުލުން ނުލިބުން. 

 

 

ގެ ނިޔަލަށް    2026 : 24.2ޓާގެޓް  
ބެލެނިވެރިންނާއި ދަރިވަރުނުންގެ ބައިވެރިވުން  

 އިތުރުކުރުން  %50

ން އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނު  ގުޅޭ  އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ )ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ( އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި   : 25 ޕޮލިސީ  
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  ވަސީލަށް  އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭނެ އެކަށީގެންވާ ޒަމާނީ     ✓ ސިއްހީ މަރުކަޒް
އެމެޖެންސީ ހާލަތުގައި ބޭނުން ކުރާނެ ވަސީލާށް  އަދި    ނެތުން
 ނެތުން 

ގެ ނިޔަލަށް ސިއްހީ  2026 : 25.1ޓާގެޓް  
 ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުން  މަރުކަޒުގެ

 ތަމްރީން ކުރެވިފައިވާ ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ ވޯކާސް މަދުވުން      ✓ ސިއްހީ މަރުކަޒް

 އާބާދީއާ ބަލައި ހިދުމަތްދޭނެ ޑޮކްޓަރުން ނެތުން 

ރަށުގައި  ގެ ނިޔަލަށް  2030 : 25.2ޓާގެޓް  
ކްޓަރުންގެ ނިސްބަތް  ޤާއިމްވެ ތިބޭ ދިވެހި ޑަ

 އިތުރުކުރުން  %5

ން އާބާދީ އެއް އުފެއްދު   ، ހަށިހެޔޮ  ،ދުޅަހެޔޮ   ،ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ހާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުވާ   : 26 ޕޮލިސީ  

އި ރައްޔަތުންގެ  ތަކުގަރަށުގައި ހިންގާ ކަސްރަތު ޕޮރޮގުރާމް     ✓ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒް
 ބައިވެރިވުން ކުޑަވުން 

ހެޔޮ  ގެ ނިޔަލަށް  ދުޅ2025ަ : 26.1ޓާގެޓް  
 އިތުރުކުރުން     30%  ހަށިހެޔޮ އާބާދީގެ ސައްތަ

ން ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރު ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން    : 27 ޕޮލިސީ  

ޖީ  ރއެނަގެ އިސްތިއުމާލް އަދި  ދުންފަތުސުކ ލް ދަރިވަރުން       ✓ ސުކ ލް/ކައުންސިލް 
އާއްމުންއެއްވެ އުޅޭ  އަދި    ބޭނުން ކުރުން  އްބުއިންތަ 

 ތަންތާންގައި ދުންފަތުގެ އިސްތުމާލު ކުރުން 

ގެ ނިޔަލަށް ދުންފަތުގެ  2026 : 27.1ޓާގެޓް  
  10ކުރާ ޒުވާނުންގެ ޢަދަދު %  އިސްތިޢުމާލު

 މަދުކުރުން  ސައްތަ

ން ޑެތި ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރު ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮ ޑެންގީ އާއި ޗިކަން    : 28 ޕޮލިސީ  

ރަށުގައި ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި       ✓ ސިއްހީމަރުކަޒް 
 ބަލިތައް ނިސްބަތުން މަދު 

ގެ ނިޔަލަށް ގައިންގަޔަށް  2026:  28.1ޓާގެޓް  
  10ނާރާ ބަލިތައްއިތުރުވާ މިންވަރު %

 މަދުކުރުން

ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ ވަލުތެރޭގައި މަދިރި އާލާވުން   ✓     ރަށު ކައުންސިލް 
ކުނި ގޮނޑުގައި އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި  އަދި    އިތުރުވުން

 ނުބެލެހެއްޓުމުން  ރަށުތެރޭގައި މެހި ގިނަވުން 

އިން ފެށިގެން ދާއިމި    2022:   28.2ޓާގެޓް  
ރަށުތެރެ ސާފިކޮށް ބެލެހެއްޓޭޏެ ގޮތެއްގައި  

 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 

ން ލުން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރު މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަ   : 29 ޕޮލިސީ  
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ޑުރަގާއި  މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ބޭނުންކުރާ ގިނަ މީހުން       ✓ ސުކ ލް/ފުލުހުން 
 ރަށުގައި މަޑުމަޑުން އިތުރުވުން

ސްކ ލުގެ ތެރެއިން މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ނުރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ  
 ވުން ކުޑަން ހޭލުން ތެރިކުރެވޭލެއް  ކުދިމަޢުލ މާތުން  

ގެ ނިޔަލށް ސްކ ލު  2026 : 29.1ޓާގެޓް  
ދައުރުން ފެށިގެން މަސްތުވާ ތަކެތީގެ  

ނުރައްކާތެރިކަމަށް ހޭލުންތެރި ދަރިވަރުން އުޅޭ 
 ރަށަކަށް ހެދުން

ން އެކި މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގު  ،ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރ ހު އަށަގަނުވާ   :30ޕޮލިސީ   

ޒުޒުވާނުންގެ މަރްކަ  ހަމައެކަނި މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުޅިވަރު ކުޅުން  ✓     

 ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރ ހު ރަށުގައި ފަޑުވެފައިވުންއަދި  

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން     : 30.1ޓާގެޓް  
ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތު ހޯދަދީ ރަށަށް ރީތިނަން  

 ހޯދާދޭނެ ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުން  

ޒުޒުވާނުންގެ މަރްކަ   ގައި ކުޅިވަރ2026ު  :  30.2ޓާގެޓް   އިސްވެ ހިންގާނެ ބަޔަކު ނެތުން   ތައްކުޅިވަރު     ✓ 
 އެކަޑަމީއެއް ހިންގުން 

 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން   : 31 ޕޮލިސީ

  ލިބެނީ އެހެން ރަށްރަށުން މަސްދޯނިން މަސް  މަސް ރަށަށް   ✓   ރަށު ކައުންސިލް 
 އައުމުން   ންވިއްކަ 

ގެން ދާއިމީ  އިން ފެށި  2024 : 31.1ޓާގެޓް  
ގޮތެއްގައި ރަށުން ކަނޑު މަސް ލިބޭނެ  

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 

އަދި    ދޯނިފަހަރު ނެތުންއޮޑިކުރާ    މަސްވެރިކަން  ރަށުގައި ކަނޑު ✓     ރަށު ކައުންސިލް 
 މަސްވިއްކާނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ގާއިމްވެފައި ނެތުން 

ގެން  އިން ފެށ2022ި : 31.2ޓާގެޓް  
 މަސްވެރިކަންރަށުގައި ތަރައްޤީކުރުން 

 ން އެރުވު ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާކުރި   : 32 ޕޮލިސީ

ރު  އަހަ  5ދިޔަ  ވެފާއިތުރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ މީހުން       ✓ ރަށު ކައުންސިލް 
ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް އަދި    ތެރޭގައި އިތުރުވެފައިވުން

 ން ލިބެއް ނުހުރުން ންވާ ސާމާނާއި ބެސްކާނަ ރަށުބޭނު 

ގެ ނިޔަލަށް ދަނޑުވެރިކަން  2026 : 32.1ޓާގެޓް  
 ތުރުކުރުންރަށުގައި އިއަށް  %20
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ކައުންސިލް ރަށު   ގެ ނިޔަލަށް    2023 : 32.2ޓާގެޓް   ފެނާއި ކަރަންޓު ގުޅުމަށް ދަތިވުން   އްދަނޑުބިންތަކަ  ✓    
ފެންދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް    އް  ދަނޑުބިންތަކަ

 ކުރުން 

ދަނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެތި އެއްތަނަކުން ވިއްކާނެ   ✓     ރަށު ކައުންސިލް 
 ނިޒާމެއް ނެތުން 

ނިމުމުގެ ކުރިން ލޯކަލް    2022 : 32.3ޓާގެޓް  
 މާރުކޭޓެއެއް ތަރައްގީ ކުރުން

ން އިރާ ކުރިއެރުވު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާ   : 33 ޕޮލިސީ  

ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ކަނޑައަޅައި      ✓  ރަށު ކައުންސިލް 
 ހުށަހެޅިފައިވުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް  

ގެ ނިޔަލަށް ރަށުގައި  2025 : 33.1ޓާގެޓް  
 ލޯކަލް ޓުރިޒަމް ތަޢަރަފްކޮށް ތަރައްޤީކުރުން

ރަށުގައިހުރި ގުދުރަތީ ވަޞީލަތްތަކާއި އާސާރީ ތަރިކަތައް  ✓     ރަށު ކައުންސިލް 
 ން ޙިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ނެތު

ޖަމިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން    : 33.2ޓާގެޓް  
 ފަތުރުވެރިން އިސްތިހާރުކުރުން

ގެ ނިޔަލަށް ފަތުރުވެރިން 2026  : 33.3ޓާގެޓް   ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށް ބަލާލާނެ ތަންތަން ރަށުގައި ނެތުން      ✓ ރަށު ކައުންސިލް 
 ތަނެއް ތަރައްގީ ކުރުން  2ޒިޔާރަތް ކުރާނެ  

 

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން   : 34 ޕޮލިސީ  

އާބަދީ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި       ✓ ރަށު ކައުންސިލް 
 އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށް ދަތިވުން ރަށުގައި އެކަށީގެންވާ  

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިކުރި އެރުވުމަށް ބޭނުންވާ  
 މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބެން ނެތުން 

ގެ ނިޔަލަށް  2026 : 34.1ޓާގެޓް  
 އިތުރުކުރުން   20ވިޔަފާރިވެރިންގެ ނިސްބަތް %

 ގާއިމުކުރުން ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް    : 35 ޕޮލިސީ

ގައި ޓެކްސީގެ ހިދުމަތްދޭ  2023 : 35.1ޓާގެޓް   މަދުވުން  އްޓެކްސީ ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަ  ރެޖިސްޓަރ ކޮށްގެން  ✓    ރަށު ކައުންސިލް 
 ސެންޓަރެއް ހުޅުވުން 
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މަދުވުން  އްހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތަ  ގެބަސްދަތުރު     ✓ އެމްޓީސީސީ  ބަހުގެ  ރިން  ނިމުމުގެ ކު  2026 : 35.2ޓާގެޓް   
ލިބޭ ހިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި   ށްހިދުމަތް ދާއިމީކޮ

 ހެދުން 

ދެމުން  ތްސީސިގެ ބަސް އަދި ފެރީގެ ހިދުމަރަށުގައި އެމްޓި     ✓ އެމްޓީސީސީ 
 ދިޔުން 

ދުމަތް  ފެރީގެ ނިޒާމްގެހި  2026 : 18.3ޓާގެޓް  
 ންމިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅުކުރު

ދެމެހެއްޓުން ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި    : 36 ޕޮލިސީ  

 ރަށުގައި ޘަޤާފީ ކަންކަން ނެތެމުން ދިޔުން    ✓   ރަށު ކައުންސިލް 

ރަށުގެ ފެންވަރުގައި ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުމަށް  
 އެކަށީގެންވަ މަސައްކަތް ނުކުރެވުން 

 

ފީ ކަންކަން އަންނަންއޮތް  ޘަޤާ : 36.1ޓާގެޓް  
 ށް ފޯރުކޮށްދިންނުންޖީލަ

ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން   ، ތާރީޚީ ތަންތަނާއި  37 ޕޮލިސީ  

ޤުދުރަތީ ތަރިކަ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި    ،ތާރީޚީ ތަންތަނާއި     ✓ ރަށު ކައުންސިލް 
މިތަންތަން ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އަދި    ބެލެހެއްޓެމުން ނުދިޔުން

 ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން ނުލިބުން 

ނިޔަލަށް ތާރީޚީ    2026 : 37.1ޓާގެޓް  
  ންޤުދުރަތީ ތަރިކަ ތަންތަ  ،ތަންތަނާއި

 ނުދީ ބެލެހެއްޓުން ހިމާޔަތްކޮށް  ވީރާނަވެޔަ 

ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުން   : 38 ޕޮލިސީ  

ކައުންސިލް/ޖަމިއްޔާތައް  
  ގެއަންހެނުން/

އަށް  ގީތަރައް
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ދިވެހި ބަހަށްވުރެ އިނގެރޭސި ބަސް    ނަށްކުޑަކުދިން  ✓    
 ދަސްކޮށްދިނުމަށް އިސްކަންދެވުން 

ރަށުގެ އަމިއްލަ ބަހުރުވައިން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ލަދުވެތި  
 ކަމެއްމަކުގައި ދެކެވުން 

 

ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުމަށް  : 38.1ޓާގެޓް  
އްގައި ރަށުފެންވަރުގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެ

 ހިންގުން   އްހަރަކާ
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ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުން   : 39 ޕޮލިސީ  

  ގޮނޑުދަށްވަނީ  ހުޅަނގުފަރާތުގެ  ފަރާތައި  އިރުމަތީ   ރަށުގެ     ✓ ރަށު ކައުންސިލް 
 ގިރާފައިވުން  ބޮޑަށް  ވަރަށް

 

ނިމުގެ ކުރިން ރަށުގެ    2026 : 39.1ޓާގެޓް  
 ހުޅަނގު ފަރާތު ބޭރު ތޮށިލުން

ކައުންސިލް ރަށު     މަނާކުރާ  އެކަން  ހުއްޓުވުމަށް  ނެގުން  ވެލި  ގޮނޑުދޮށުން ✓     
 ބެހެއްޓިފައިވީ ނަމަވެސް އަމަލު ނުކުރުން   ވަނީ  ބޯޑުތަށް

  މެދު  މީހުންނާ  ނަގާ  ވެލި  ގޮނޑުދޮށުން  ގުޅިގެން  ފުލުހުންނާ
 ދިޔުން މުންޅައަ  ފިޔަވަޅު  ޤާނުނީ

ން  ގޮނޑުދޮށުން ވެލި ނެގު : 39.2ޓާގެޓް  
ދެމެހެއްޓެނިވި    އްހުއްޓުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަ

 ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުން 

މ ސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން   : 40 ޕޮލިސީ  

ވާރޭވެހި ފެންބޯޑުވުމުން ފެންހިންދާނެ  ރަނގަޅު ނިޒާމެއް   ✓     ރަށު ކައުންސިލް 
 ގާއިމްވެފައި ނެތުން 

ބޭރު ތޮށިލާފައި ނެތުމުން ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތައި 
 ވުން ށްވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގިރާފައިހުޅަނގުފަރާތުގެ ގޮނޑުދަ

 ދިޔަބޮޑުވާ ދުވަސްވަރު އުދައެރުން 

އިން ފެށުގެން    2022   : 40.1ޓާގެޓް  
މ ސުމަށްއަންނަބަދަލުތަކަށް ދުރާލާ  
 ރައްކާތެރިވުމުގެ  ފިޔަވަޅު އެޅުން 

   ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން   : 41 ޕޮލިސީ

އެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އަމަލު ކުރާނެ އޮނިގަނޑެއް    ސާކާރި     ✓ ރަށު ކައުންސިލް 
 ހެދިފައި ނުވުން 

 ގައި ގާއިމްކޮށްފައި ނެތުން ނުގެންވާ ވަސީލަތަށް ތަށީއެކަ

 

 

ނިޔަލަށް ކާރިސީ ވިރާސް    2026 : 41.1ޓާގެޓް  
 ކުޑަކުރުން   %20
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   ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލާއި، ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން   : 42 ޕޮލިސީ

ދިރޭތަކެތި ޙިމާޔަތް ކުރުމާއި ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުމަށް      ✓ ރަށު ކައުންސިލް 
އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގަ ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުން ގުޅިގެން ކުރެވޭ  

ދިރޭތަކެތި ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަދި    މަސައްކަތްތައް މަދު
ތަކާއި އެއްގޮތަށް ފިޔަވަޅު  ޤަވާއިދުތަކާއި އިޞ ލު  ހެދިފައިވާ

 މުން ނުދޭ ޅައަ

  ރަށުގެ ގެ ނިޔަލަށް  2026 : 42.1ޓާގެޓް  
ރޭތަކެތީގެ އާބާދި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ނިޒާމެއް ދި

 ކަނޑައެޅުން 

 ނުކުރުން    އިރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގަ      ✓ ރަށު ކައުންސިލް 

 މުން ދިޔުން ބުން ހޭޅިފަށުގެ ރުއްގަސް މަދުވަރަށްގިރުމުގެ ސަބަ

ގެ ނިޔަލައް ގުރީން    2026 : 42.2ޓާގެޓް  
 ޒޯއެއް ތަރައްގީކުރުން 

ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން   : 43 ޕޮލިސީ  

ފަރު އަދި ފަޅުތަކުގެ މުއްސަނދިކަން އިތުރުކުރުމަށް    އިކަނޑާ     ✓ ރަށު ކައުންސިލް 
ލާފާދޭނެ ކޮންސަލްޓެންޓުން ހޯދުމާއި ފަންނީ އެހީތެރިކަން  

އެމަސައްކަތްތައް  ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވުމުން  
 ޔުން ކުރެވެމުން ނުދި

ކާއި ފަރުތަކައް  މ ދަށް ކުނި އެޅުމުގެ ސަބަބުން މުރަކަތަ
 ދިޔުން   ންމުގެއްލުން ލިބެ

 ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މ ދުން ވެލި ނަގަމުން ދިޔުން 

ގެ ކުރިން ރަށުގެ    2026 : 43.1ޓާގެޓް  
ވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުން  

 ކުޑަކުރުން   30މިހާރަށްވުރެ ލިބޭ ގެއްލުން  %

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން   : 44 ޕޮލިސީ  

 ދަނޑުވެރިންގެ ގަސްތަކަށް ތަފާތު ބަލިތައް ޖެހުން     ✓ ރަށު ކައުންސިލް 

 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރާ ފަރާތައް ރަށުގައި ނެތުން

 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަށްތަށް ނުލިބުން 

ގެ ނިޔަލައް ޕެސްޓް    2026 : 44.1ޓާގެޓް  
ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ހިދުމަތް ރަށުގައި ތާރައްގީ 

 ކުރުން 
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އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން   : 45 ޕޮލިސީ  

  ގެއަންހެނުން 
ތަރައްޤީއަށް 

ކޮމިޓީ  ރާމަސައްކަތްކު  

ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން       ✓
 މަދުލިބެމުންދާ މިންވަރު  

އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން އަންހެނުންނަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުތައް 
 މަދުކަން 

ގެ ނިޔަލައް އަމިއްލަ    2026 : 45.1ޓާގެޓް  
ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން އަންނެނުންގެ  

 އިތުރުކުރުން  20ބައިވެރިވުން %

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން   : 46 ޕޮލިސީ  

ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ   ✓     ރަށު ކައުންސިލް 
 އެކަށިގެންވާ ވަސީލަތްތައް މަދުވުން 

އިދާރީ ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާ ސިސްޓަމްތައް އަޕްޑޭޓް  
 ކުރަންޖެހިފައިވުން 

ނިޔަލަށް ޒަމާނި  ގެ    2022 : 46.1ޓާގެޓް  
ވަސީލަތަށް ހޯދާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް  
ހިތްވަރުދިނުމުގެ ހަރަކާތްތައް ދައިމީ ގޮތެއްގައި  

 ދިޔުން ކުރިއަށް ގެން

ކައުންސިލް ހިންގުމަށް އެކަށިގެންވާ މިންވަރަށް ބަޖެޓް   ✓     ރަށު ކައުންސިލް 
 ލިބެމުން ނުދިއުން 

 ތައް މަދުވުން ތްއާއްމުދަނީ ލީބޭގޮކައުންސިލަށް  

ލްއަށް އާއްމުދަނީ ލިބޭނެ  : ކައުންސ46.2ިޓާގެޓް  
 އިތުރު ކުރުން  10%  އްގޮތަ

ކައުންސިލް ހިންގުމަށް އެކަށިގެންވާ މިންވަރަށް ބަޖެޓް   ✓     ރަށު ކައުންސިލް 
 ލިބެމުން ނުދިއުން 

  10ކައުންސިލްއަށް ހަރަދުތައް %  : 46.3ޓާގެޓް  
 ކުޑަކުރުން 

: :އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު އަދި ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުން   47 ޕޮލިސީ  

އަލަށް  ބޭނުންވާ ވަސީލަތާއި  ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ބެލުމަށް     ✓   ރަށު ކައުންސިލް 
ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު  އެކަށީގެންވާ  އުފަންވާ  

 ގޮތެއްގައި  ބެލެހެއްޓެމުން ނުދިޔުން 

  އްގެ ނިޔަލަށް ރެކޯޑުތ2024ަ : 47.1ޓާގެޓް  
ޑިޖިޓަލައިސް ކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  

 ބެލެހެއްޓުން 
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ދ ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން ކައުންސިލުން ދ ކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް    : 48 ޕޮލިސީ  

ކައުންސިލުން ދ ކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް އެންމެ     ✓   ރަށު ކައުންސިލް 
 އެދެވޭގޮތުގައި ބެލެހައްޓެމުން ނުދިޔުން 

ވިޔަފާރި  ހުއްދަ ދ ކުރުމަށް  އިކޮނޮމިކް މިނސްޓުރީގެ ފޯކަލް  
 ޕޮއިންޓެއް ރަށުގައި ހުރުން 

ނިޔަލަށް  އޮންލައިން  ގެ  2024 : 48.1ޓާގެޓް  
 އެޕްލިކޭޝަންއެއް ތާޢާރަފް ކުރުން

ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން   : 49 ޕޮލިސީ  

ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ      ✓ ރަށު ކައުންސިލް 
 ނިޒާމެއް ގާއިމްވެފައި ނެތުން ލިޔެކިޔުންތައް  ބެލެހެއްޓޭނޭ  

 ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ހުރިމިންވަރު އެގެން ނެތުން 

ގެ ނިޔަލަށް ރަށުގެ 2026 : 49.1ޓާގެޓް  
ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ 
ލިޔެކިޔުންތައް  ބެލެހެއްޓޭނޭ ނިޒާމެއް ގާއިމް  

 ކުރުން 

ލިޔެކިޔުންތައް ހުރިމިންވަރު އެގެން ނެތުން ޤަދީމީ       ✓ ރަށު ކައުންސިލް  ގެ ނިޔަލަށް ޤަދީމީ 2026 : 49.2ޓާގެޓް   
 ލިޔެކިޔުންތައް ހުރިމިންވަރު ދެނެގަތުން 

   ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުން   : 50 ޕޮލިސީ

 ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވުން މުއާމަލާތް ކުރުމުގައި  މިނިސްޓްރީތަކާއި     ✓ ރަށު ކައުންސިލް 
މިކަމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް  

 ކުރިމަތިވުންކާއި  ދިނުމުގައި ދަތިތަފޯރުކޮށް

ކައުންސިލް ހިންގުމަށް އެކަށިގެންވާ މިންވަރަށް ބަޖެޓް  
 ލިބެމުން ނުދިއުން 

ލުއި  ގެ ނިޔަލަށް 2026 : 50.1ޓާގެޓް  
ކައުންސިލްގެ ހިދުަމތަށް   ފަސޭހަ ގޮތެއްގައި

ރައްޔަތުންތަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާެމއް  
 ޤާއިްމކުރުން



 ކަުއންސިލް  ފޮނަދ   ހަްއދުންމަތީ   2026- 2022ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހިނގަމުންދާގޮތް ބެލުން އަހަރުން އަހަރަށް  
ކައުންސިލުންނާއި ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހިންާގ މަޝްރ އުތަކާއި ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލ މާތު  
ކަންތައްތައް  ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ  ރިޕޯޓެއް އެކުލަާވލާނެއެެވ. ތަރައްޤީގެ  ކައުންސިލުން  އަހަރަކު  ކޮންމެ    އެއްކޮށް 

ަވޒަންކޮށް މިންަވރު  ހާސިލުކުރެވުނު  ނަތީޖާ  މިންަވރާއި  ހުރި    ،ތަންފީޒުކުރެުވނު  ތަންފީޒުކުރުމަށް  ޕްލޭން 
ކުރިއަށް ރަނަގޅުކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް މިރިޕޯޓުަގއި ހިމަނާނެއެެވ.    ، ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް ފާހަަގކޮށް 

ޕްލޭންަގއި ތަރައްޤީެގ  އެކުލަާވލުމުަގއި  ަވޒަންކުރުމަށް    މިރިޕޯޓް  ބަލައި  ނުހިނާގޮގތް  ހިނގާ  ވާކަންތައް 
 އެކުލަާވލެިވފައިާވ ފްރޭމްވޯކް ބޭނުންކުރެވޭނެއެެވ.  

 

 މިޑްޓަރމް ރިވިއު އަދި ފައިނަލް ރިޕޯޓް  
 

ރިިވއުއެއް   މިޑްޓާމް  ޮގތުގެ  ތަންފީޒުަވމުންދާ  ކަންތައްތައް  ޕްލޭންގައިވާ  އަހަރުެގ    2024ތަރައްޤީގެ  ަވނަ 
މިންަވރުދެނެަގނެ ހާސިލުެވފައިާވ  ނަތީޖާ  ޕްލޭންެގ  ތަރައްޤީެގ  އަދި  ހަދާނެއެެވ.  ކައުންސިލުން   ، މެދުތެރޭގައި 

ފައިނަ  2026 ޕްލޭންެގ  ތަރައްޤީެގ  ތެރޭަގއި  އަހަރުގެ  މިޑްޓާމް  ަވނަ  ހަދާ  މިޮގތުން  ހަދާނެއެެވ.  ރިވިއު  ލް 
ހާމަެވގެންދާނެއެެވ.    ، ރިވިއުަގއި ހަލުިވކަން  މިންަވރާއި  ހާސިލުކުރެެވމުންދާ  ނަތީޖާތައް  ޕްލޭންަގއިވާ  ތަރައްޤީގެ 

އެއްެވސް   ުގޅިެގން  ބަދަލުއައުމާއި  ހާލަތަކަށް  އެއްެވސް  މެދުތެރެއިން  މުއްދަތުެގ  ޕްލޭންެގ  ތަރައްޤީެގ  އަދި 
 ސިޔާސަތަކަށް ނުަވތަ މަޤުޞަދަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނަމަ މިކަންތައްެވސް ރިިވއުގައި ފާހަަގކުރާނެއެެވ.

އެކުލަާވލައި  ރިިވއު  ފައިނަލް  ކުރިން  ހަމަުވމުެގ  މުއްދަތު  ޕްލޭންގެ  ތެރޭަގއި    ، ތަރައްޤީގެ  މުއްދަތުގެ  ޕްލޭންެގ 
  އެކުލަާވލާނެއެެވ. ކުރެުވނު ތަޖުރިބާގެ އަލީަގއި އާތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް

 
 


