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ީ/ ޖެނުއަރީ  ފެބްއަރ 2023

2023 މާރޗް 09  ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރި ތާރީޚް

ު ހާސިލްވި މިންވަރ ް މީންސް އޮފް ވެރިފިކޭޝަނ ު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ދާއިރާ ނަންބަރ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާ 
%ހާޞިލްވިމިންވަރު 

ނަތީޖާ ހާޞިލްވިކަން ކަށަވަރު ކުރާނޭ ގޮތް 
*

#  ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާގެ 
*

80%
ފޭސްބުކް ) ހަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯ އަޕްޑޭޓް 

(ޕޭޖު
1.1

100%
ފޭސްބުކް ) ހަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯ އަޕްޑޭޓް 

(ޕޭޖު
1.2

0% 2.1

0%
ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ،  ހަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯ 

(ފޭސްބުކް ޕޭޖު)އަޕްޑޭޓް 
2.2

                                                    `   
ޫ ާހައްދުންމަތީ އިސްދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރ

ެއިސްދޫ. ލ ، ދިވެހިރާއްޖ

2026ް ން 2022  އަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާގޮތ

ް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެނ

«ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް 

ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން

  އިޖްތިމާޢީ ތާންގީތައް ބެލެހެއްޓުން

ް/ ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރިގޮތް  ޢާންމުކުރިގޮތ

 ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުން 

1.1

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައިހިމަނާފައިވާ 2023ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތައް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި 
ހަރަކާތްތައް

  ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން 

1.2

ް .ކަމާއިގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުނ

ކަމާއިގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި މިހާރު ޚިދުމަތް ނުލިބޭ ގޭގެއަށް ޚިދުމަތް 
.ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

..."ފެނިލުމުން ދިވެހި ދިދަ ވިހުރިލާ"



35% 3.1

0% 3.2

0% 3.3

40% 4.1

40% 4.2

20% 4.3

0% 4.4

0% 5.1

60%
ފޭސްބުކް )ހަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯ އަޕްޑޭޓް 

(ޕޭޖު
5.2

30% 5.3

50%
ފޭސްބުކް )ހަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯ އަޕްޑޭޓް 

(ޕޭޖު
6.1

55% 6.2

100% މިކަމާއިގުޅިގެން ކުރި އިއުލާންތައް 6.3

0% 6.4

100% 7.1

1.6

1.7
ް ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުނ

މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ޖަނަރޭޓަރުތަކުގެ ހާލަތު ދިރާސާކޮށް ކަމާއި ގުޅުންހުރި 
ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކުރުން

ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުންމަށް ބޭނުންވާ އިންޖީނުގެއެއް 
ޤާއިމް ކުރުން

ް ރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެއްޓުނ ، ފާލާމާއި ފެރީޓާ  ބަނދަރާއި

.ބަނދަރުމަތީގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ކެމެރާ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުން

. މި ނިޒާމުގެތެރެއިން ލިބޭ ޢާމްދަނީ އިން އެހެންފަރާތަކަށް ބަރޯސާނުވެ ތަން ހިންގުން

1.4

1.5

ކަމާއިގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ކޭބަލް ނެޓްވޯރކް އެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
1.3

ް . މިހާރު ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ މަގުހަދާ ޔުނިޓް ތަރައްޤީކުރުނ

.އެކަށީގެންވާ މެޝިނަރީސްތައް ޤާއިމްކުރުން

.މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ތަމްރީނުދިނުމާއި މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުން

ް  ދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުނ

ް  އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުނ

ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ރަށުގެ ބޮޑެތިމަގުތަކުގައި 
.ތާރުއަޅައި ޒަމާނީފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ހުށަހެޅުން

.ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅައިގެން ނައްތާނުލެވޭޒާތުގެ ކުނި ބޭރުކުރުން

 ބަނދަރުމަތީގައި މީހުން އަރައިފައިބައި މަޑުކުރާނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ބަނދަރު 
ނޑައެޅުން .ބޭނުންކުރާނެ އުޞޫލެއް ކަ

ބަނދަރުމަތިން ފަސޭހައިން ކަރަންޓް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

.ބަނދަރު ބަލަހައްޓާނެ މުވައްޒަފަކު ނެގުން

ް މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުނ

ނޑުން  މިހާރު ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާ އެންމެހައި ސަރަހައްދުތަކުގެ މަގުތައް ކެ

.ޤަބުރުސްތާނު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު ނިމުމާއި ތަންފީޒުކުރުން



100% ލިބުނު ފައިސާގެ ރިޕޯޓް 8.1

0% 8.2

70%
ފޭސްބުކް )ހަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯ އަޕްޑޭޓް 

(ޕޭޖު
8.3

100%
ފޭސްބުކް )ހަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯ އަޕްޑޭޓް 

(ޕޭޖު
9.1

100%
ފޭސްބުކް )ހަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯ އަޕްޑޭޓް 

(ޕޭޖު
9.2

50% ތަކެތި ގަނެފައިވާ ޕީވީތައް 10.1

80% އިންވެންޓްރީން 10.2ް  އަލަށް އާބާދުވަމުންދާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ލައިޓްހަރުކުރުނ

. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

. މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުން

1.8

1.9

1.1

ކައުންސިލް ބަޖެޓް ތެރެއިންނާއި، ގުޅުންހުރި އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް ބަޖެޓް އިތުރުކުރުމަށް 
.މަސައްކަތްކުރުން

.މަގުތައް ދިއްލުން އިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލުކުރުން

މިސްކިތްތަކުގައިހުރި އޭސީތަކާއި، ފަންކާތަކާއި، ސައުންޑް ސިސްޓަމްތަކުގެ ތެރެއިން 
.ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ބަދަލުކުރުން

ް  ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުނ

ް މަގު ހެދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުނ

ް މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުނ

މިސްކިތްތަކުގައި އަރައި ފޭބުމަށް މިހާރު ހަދާފައިވާ ދެސިޑީގެ ތެރެއިން އެއްސިޑީގެ 
.އެއްފަރާތް ކަތިކުރުމަށްފަހު، މެދުގައި ޗެންޗޭނު ޖެހުން



10% ފޭސްބުކް ޕޭޖް، ކައުންސިލް ވެބްސައިޓް 1.1

0% ފޭސްބުކް ޕޭޖް، ކައުންސިލް ވެބްސައިޓް 1.2

20%
ފޭސްބުކް )ހަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯ އަޕްޑޭޓް 

(ޕޭޖު
2.1

100% މިކަމާއިގުޅިގެން ކުރި އިއުލާންތައް 2.2

15%
ފޭސްބުކް )ހަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯ އަޕްޑޭޓް 

(ޕޭޖު
3.1

50%
ފޭސްބުކް )ހަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯ އަޕްޑޭޓް 

(ޕޭޖު
3.2

20% 3.3

15% 4.1

0%
ފޭސްބުކް )ހަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯ އަޕްޑޭޓް 

(ޕޭޖު
5.1

0%
ގެޒެޓް، ހަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯ އަޕްޑޭޓް 

(ފޭސްބުކް ޕޭޖު)
6.1

20% 6.2

0% 6.3

0% 6.4

100% 7.1

100% 7.2

50%
ފޭސްބުކް )ހަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯ އަޕްޑޭޓް 

(ޕޭޖު
1.1

0%
ފޭސްބުކް )ހަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯ އަޕްޑޭޓް 

(ޕޭޖު
1.2

0%
ފޭސްބުކް )ހަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯ އަޕްޑޭޓް 

(ޕޭޖު
1.3

0% 1.4

2.2

2.3

2.7

ނޑާއި، އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ  ލައިސަންސް ރަށުކައުންސިލުން  (އޭޒޯން)ކަ
.ހެއްދޭނެގޮތް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

3.1

..ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިގެން އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުން

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރޯޑުވަރދިނަސް ރަށުން ހެއްދޭނެގޮތް 
.ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން  

ނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއްޓުން  ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަ

ނޑާއި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކަންކަން ކައުންސިލުން  ކަ
.ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

.ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިގެން ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކެއް އެޅުން

ް  ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެ މީހުން ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުނ

ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އުޖޫރައެއްދިނުން

ހިނަވާގެއިން ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުގައި 
ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން

ނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ހުރިހާ   ކަމާއި ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން އެއްގަމާއި ކަ
.ފީތަކެއް ރަށުކައުންސިލުން ބަލައިގަންނަގޮތަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

ް ، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުނ އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި

ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުން 

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ތަފާތު މަޢުލޫމާތު 
.ފޯރުކޮށްދިނުން

2.1

ކުޅިވަރުކުޅޭ ބިންތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ޚާއްސަ 
ނޑައެޅުން .މުވައްޒަފަކު ކަ

އެކިއެކި ކުޅިވަރުތަކާއި ގުޅޭ ފަންނީމީހުންގެ އެހީގައި މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް 
.ހިންގުން

2.4

ް ، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުނ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި

.މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

.ރަށުގައި ލައިބްރަރީއެއް ޤާއިމްކުރުން

ގެވެށި އަނިޔާފަދަ ކަންކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

ކަމާއި ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް 
.ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ް ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުނ

މައިޒާންތަކާއި ހޮޅުއަށިތައް ޤާއިމްކުރުން

ް ، އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުނ ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ
2.5

ކަމާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ހާލަތު ހިއްސާކުރުން

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

.މިފަދަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅުންހުރި ދުވަސްތައް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުން

2.6



0% 2.1

0% 2.2

0%
ފޭސްބުކް )ހަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯ އަޕްޑޭޓް 

(ޕޭޖު
3.1

0% 3.2

65% 3.3

0% 4.1

0% 4.2

0% 1.1

100% 1.2

3.2

3.3

3.4

4.1

.ޒުވާނުންނަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން ދީނީ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން

.ޒުވާނުންނަށް މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރުކުޅޭނެ ވަޞީލަތްތައް ހޯދައިދިނުން

ް ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުނ

..ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖުގެ ކުލާސްތަކުގެ ފާޚާނާ ޤާއިމްކުރުން

 ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުންނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދުން

، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުން   ގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި

ް ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުނ

.ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް، ކުށް މަދުކުރުމަށް ޕްރޮގަރާމްތަކެއް ހިންގުން

ް .ރަނގަޅު ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުނ

.ޒުވާނުންނަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ކޯސްތަކެއް ހިންގުން

ރަށުގެ ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާ ރެސްޓޯރެންޓްތައް އަދި ގެސްޓްހައުސްތައް މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ 
އުޞޫލެއް ހަދައި އެ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން

ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާ ރެސްޓޯރެންޓްތައް އަދި ގެސްޓްހައުސްތައް ހިންގާ ފަރާތްތައް ޤަވާއިދަށް 
.އަޙުލުވެރި ކުރުވުމަށް ޕްރޮގަރާމްތަކެއް ހިންގުން

.ރަށުފެންވަރުގައި ކުށް މަދުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުން
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ރ)އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ  އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން (ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަ

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގައި ހިމެނޭ ކުދިހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ތެރެއިން އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލެއްގެ 
.ގޮތުގައި ސިއްޙީމަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

5.1

ް .ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ރަނގަޅު ޓްރެކެއް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރުނ

މިހާރުވެސް ކުރިޔަށްދާގޮތަށް ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް 
ގެންދިޔުން

5.2

ް ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުނ

ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު 
.ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން

މަދިރި މަދުކުރުމަށް ފޮގުކުރާތަކެތި ހޯދައި ފޮގުކުރުން

ް ، ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުނ ، ސުލޫކާއި ، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި ، ސްކައުޓް ގައިޑް

ް ، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނައިދިނުނ ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި

.ޕޮރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

ް ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުނ

ް  ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުނ

ބޮޑެތިމީހުންގެ ޚާއްސަ ކުލާސް ތަކެއް ރާވައިހިންގުން

ް ، އާބާދީ އެއް އުފެއްދުނ ، ހަށިހެޔޮ ، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ހާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުވާ

ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓެއް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

.ހޭލުންތެރި، މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

ސްކޫލް ނިންމާފައި މުޖުތަމަޢުއަށް ނުކުންނަ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން އެވެއަރނަސް 
.ޕްރޮގަރާމްތަކެއް ހިންގައި ކުދިންގެ ޝައުޤުވެރިކުރުވުން

ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް 
ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމާއި މީހުންދިރިނޫޅޭ ގޯތިތަކުގައި ހުންނަ ވަޅުތަކަށް މަސްލުމާއި 
.ކުލޮރިންކުރުން

ް ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުނ

ޕްރޮގްރާމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި " ލައިފް ސްކިލްސް"ކައުންސިލާއި އިސްދޫ ސްކޫލް ގުޅިގެން 
.ގަތުމަށް ފަންޑްރައިޒިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

.ފައިދާހުރި ރަނގަޅުކާނާ ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން
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.އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން

.ރަށުގެ އެކިއެކިޞަރަހައްދުތަކުގައި ކެމެރާ ހަރުކޮށް ރަށުތެރެ މޮނިޓަރކުރުން

5.5

.ދެޖިންސްގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން

5.6

6.1

.އަންހެނުންނަށް ޙާއްޞަކޮށްގެން ކުޅިވަރު ކުޅޭނޭ ވޮލީކޯޓަކާއި ހޭންޑް ބޯލް ކޯޓް ހެދުން

.މަސްމާރުކޭޓެއް އެޅުން

.މަސް ކައްކާހިއްކާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ބިންތަކެއް ދޫކުރުން

މަސްދޯނިފަހަރަށް ކަރަންޓު ނެގޭނޭގޮތަށް ބަނދަރުމަތީ ދެސަރަހައްދެއްގައި ކަރަންޓުފޮށި 
.ބެހެއްޓުން

ް ، އެކި މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުނ ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫހު އަށަގަނުވާ

ް މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުނ

ސްކޫލު ކުދިންގެ ދީނީ އަޤީދާ ވަރުގަދަކުރުމަށް ފަންނީފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ޕްރޮގުރާމްތަކެއް 
.ހިންގުން (ޤްރުޢާން މުބާރާތް)

ް މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުނ
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ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ލޯނު ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް 
.ކުރުން

6.3

6.4

6.5

ނޑުވެރިންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން .މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން ދަ

ނޑުވެރިން އުފައްދާ ބާވަތްތައް ރިސޯޓްތަކަށް ވިއްކޭނެގޮތް ހެދުމަށް   ރަށުގެ ދަ
.މަސައްކަތްކުރުން

ނޑައަޅައި ބިން ދޫކުރުން ނޑުބޭސް ވިއްކުމަށް ވަކި ބިންތަކެއް ކަ .ދަ

6.2

.ފެރީ ގިމަތައިގެ ޚިދުމަތް ރަށުގަ ފެށުމަށް އެމްޓީސީސީ އާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން

ނޑުބިން ދޫކުރާނެ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވަލައި އެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ހަދާ އުސޫލާއި  ދަ
.އެއްގޮތަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން ބިން ދޫކުރުން

ކަމާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ސްޕީޑްފެރީގެ ޚިދުމަތްދޭން ފެށުމަށް 
.މަސައްކަތް ކުރުން

ް ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުނ

ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތް ތަކާއި ގުޅިގެން 
.ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

.ރަށުގައި ހުރި އާސާރީ ބިނާތައް ފަތުރުވެރިންނަށް އިޝްތިހާރުކުރުން

ް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުނ

ް ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާކުރިއެރުވުނ ދަ

ް ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުނ

ފަތުރުވެރިކަމަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން ގެސްޓްހައުސް، ރެސްޓޯރެންޓް، ގެސްޓްޝޮޕްސް، މޫދު 
.ކުޅިވަރު، ގޮލްފް ފަދަ ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަށް ބިން ދޫކުރުން

ކަމާއިގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ކުރިޔަށް ދާންބޭނުންވާ 
.ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން



0% 1.1

0% 1.2

35% 2.1

0% 2.2

0% 2.3

3% 2.4

0% 3.1

100% 1.1
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8.6

7.2

7.3

8.1

8.2

8.5

ބޯދާބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުމަށް އިސްރައްވެހިން ހިމަނައިގެން ސްކޫލުކުދިންނާއި 
ޒުވާނުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން

ރަށުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން، ޒުވާނުންނަށް ޘަޤާފީކަންކަމުގެ ހުނަރުތައް 
.ދަސްކޮށްދިނުން

ް ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުނ

ނޑުދޮށުން ވެއްޔާއި އަކިރި ނަގާފަރާތްތަކާއި މެދު ގާނޫނުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު  ގޮ
.އެޅުން

ް ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުނ

ް ، ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުނ ތާރީޚީ ތަންތަނާއި

.ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ނޑުގެ ދިރުންތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް  ރަށުގެ ފަރުތަކާއި ކަ
.ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން އިނާމެއް ދިނުން

ް ނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުނ  ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ކަ

ނޑުގެ ދިރުންތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެކިއެކި ފަރާތްތައް  ރަށުގެ ފަރުތަކާއި ކަ
.ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

.ރަށުގެ ހޭޅިފަށުގައި ބިޔަވާޒާތުގެ ބޮޑެތި ރުއްގަސް އިންދުން

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން 
.ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

8.4

ް  މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުނ

ް ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުނ

8.3

ް ، ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުނ .ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި

.ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޘަޤާފީ ދުވަހެއް ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުން 7.1

.ބޭސްކުޅިއަށް ދިއުމަށް މަގެއް ހަދައި، ސަރަޙައްދުގައި ފެންސް ޖެހުން

.ރަށުގައި ހުރި ގިނަ ދުވަސްވީ ގަސްތަކާއި، މަތިމަގު ވަޅު ޙިމާޔަތްކުރުން

.ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިގެން ކަލްޗުރަލް ޕާރކެއް އެޅުން

ް  ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުނ

ފަންނީ މާހިރުންގެ އެހީގައި ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލައިފައިވާ 
.ޕްލޭން މުރާޖަޢާކުރުން

ނޑު ލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން .ގިރާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ތޮށިގަ

ރައްޔިތުން ). ޕްލާސްޓިކަށް ނޫނެކޭބުނުމުގެ ގޮތުން ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން
(ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

.ފެންބޮޑުވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފެންހިންދުމަށް ހޮޅިލައިން އެޅުން

 ، ހަތްތެލި ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކޮށް އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
، އޭގައި ހުރިކަންކަން  ތަންފީޒުކޮށް މޮނިޓަރކުރުން .ޕްލޭނެއްތައްޔާރުކޮށް

ް ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުންޚިދުމަތްތައް ދިނުނ
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8.7

9.1

9.2

10.1

، ތަންތަން ހެދުން .މޫދު ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަށް ރަށުގެ ދެ ސަރަޙައްދެއްގައި

ޕީސްތައް ހަދައި އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް .އޯ.ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެސް
.ފެންނާނެގޮތް ހެދުން

ގުދަނެއް ޢިމާރާތްކުރުން

.މުޖުތަމަޢު ދެކޭގޮތް ބަދަލުކުމަށް ހޭލުންތެރި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން

.އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުން

ް  ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުނ

ް އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުނ

ރަށު ކައުންސިލާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާއި، ގުޅިގެން 
.އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށް ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތަކެއް ހިންގުން

އެކި ދާއިރާތަކުން އަންހެނުން ބިނާކުރުމަށް، ފަންނީގޮތުންނާއި، މާލީ ގޮތުން އެހީތެރިކަން 
.ފޯރުކޮށްދިނުން

.މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާނެ މެޝިނަރީސް އާއި އިކުއިޕްމަންޓްސް ހޯދުން

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒް އާއި ކެމިކަލްސް ހޯދުން

.މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން

ް ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދިގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަކަން ހޯދާދިނުނ

ް ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުނ
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ނޑު"ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ *   ނޑިތައް ހާސިލްވާ މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަ ނޑުދަ .މިބައިން ނަގަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު" ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަ
، އެއަހަރަކު ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތްތަކުގެ ގޮތުގައި އެއަހަރެއްގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަން«  .ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ހިމެނޭ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން

10.5

ް ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުނ

ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް އެއްތަނަކުން 
ފެންނާނެހެން ފަހުގެ ޖީލްތަކަށް ވާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ރައްކާކުރެވޭނެ ތަނެއް ކުތުބުޚާނާއެއް 

ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް  ޖީލްތަކަށް 
ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކިހާމުޙިއްމު ކަމެއްކަން އަންގައިދޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ސްކޫލް ކުދީނާއި 

.އާއްމުންނަށް ބޭއްވުން

.އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ތަފާސްހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާނެ ޑޭޓާބޭސް އެއް ތައްޔާރުކުރުން

.ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތަކުގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލުން

10.3
ް ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުނ

ް ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުނ

(ކެމެރާއެއް ގަތުން )ޑޭޓާބޭސް ބޭނުންކުރަން ފެށުން

10.4

ް  އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުނ
10.2


