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 223 ................................................................................................................... ހިމާޔަތްކުރުން  ނަޞްލު  ތީގެދިރޭތަކެ

ނޑާ ،އެއްގަމާ  225 ........................................................................... އިތުރުކުރުން  ންމުއްސަނދިކަ  ފަޅުތަކުގެ އަދި ފަރު  ،ކަ
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 230 ................................................................................................................. ހަރުދަނާކުރުން ހިންގުން ކައުންސިލްގެ
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 ރައީސްގެ ބަޔާން
 

ފައިނު ތަރައްޤީގެ މިޕްލޭނަކީ މީގެ ކުރިން ހެދި ދަޢުލަތާއި ރަތްއިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު 
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2017ތަންފީޒްކުރެވެމުންދާ ތަރައްޤީ ޕްލޭނުން ޚާސިލްކުރެވިފާއިވާ ކަންކަމާއި ޚާސިލްނުވެވާ ކަންކަމަށް ބަލާ 

ހާ ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތަކަށް އަލި އަޅުވާލެވިފައިވާ ޕްލޭނެކެވެ. އަދި މި ޕްލޭން ވަނައަހަރާއި ހަމައަށް މިރަށުގެ އެންމެ 2021
ނޑަށާއި ރަށު ރައްޔިތުންގެ ޙިޔާލަށެވެ. އަދި މި  ނޑުގޮތެއްގައި ބަލާލެވިފައިވާނީ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ އޮނިގަ އެކަށައެޅުމުގައި މައިގަ

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ އެކިއެކި  ޕްލޭންގައި ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ
ވާނެއެވެ. ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް ތަކަށާއި އެޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ރައްވެހިކަމުގެ ޙިދުމަތްތައް ކުރިއަރުވާ ތަރައްޤީކުރުމަށް އިސްކަންދެވިފައި 

ތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކައް އަލިއަޅުވާލެވިފާވާނެއެވެ. ހަމައެއާއި އެކު މި މީގެ އިތުރުންވެސް މިޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގާ ދަޢުލަ
ޕްލޭން ވެގެންދާނީ މި  ރަށާއި މިދާއިރާގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނާއި، ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މުޙިއްމު ވަޞީލަތްތަކެއް 

 ހަގަކުރަމެވެ. މިފުރުޞަތުގައި ފާ ޕްލޭނެއް ކަންގައިމުވެފާއިވާ 

މި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލެވިގެންދިޔައީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ޙިއްސާ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހޯދިގެންކަން                     
އަދި ރަށުގެ އެކި  މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޙިޔާލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ބައްދަލްވުންތައް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

ލާއި ، އިދާރާތަކުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލްކުރެވި، އެދާއިރާތަކުގެ ވިސްނުން ހިމެނިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެގޮތުން ރަށު ސްކޫ 
ޔާލު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ސިއްޚީމަރުކަޒު، ފެނަކަ ކޯޕްރޭޝަން، މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓް އަދި ރަށުގައި އުފެދިފައިވާ ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ހި

އެކު އަދި މީގެ އިތުރުން ރަށުގެ އެކިފަންތީގެ ފަރާތްތަކާއި ޖުމުލަކޮށް ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުން މި ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާނެކަން އުފަލާއި
 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ގަތިކަމާއި އިތުރު ރޯޝަންކަން ގެ އިރާދަފުޅުން މި ޕްލޭނަކީ ފައިނުގެ ތަރައްޤީއަށް އުފާފާهللا މާތް                     
ނޑު މެން ގެނެސްދޭނެ ޕްލޭނެއްކަމުގައި ލައްވާށިއެވެ. އަދި މިކުރެހޭ ތަރައްޤީގެ ތަޞައްވުރުތައް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ތަންފީޛް ކުރެވި އަޅުގަ

ޞަތުގައި މި ޕްލޭންގެ މަސައްކަތް މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ. މި ފުރުهللا އެންމެން ބޭނުންމިވާ ތަރައްޤީ ޚާޞިލްކުރުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މާތް 
 ކުރުމުގައި އެހީތެރިވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް އިޙްލާސްތެރިކަމާއިއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.    އާމީން 

 

 

 

 އިބްރާހީމް ނާޞިރު  
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް      
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 ތަޢާރަފް 
 ރަށް  ބޮޑު ބިން އެންމެ އަތޮުޅގެ އޮންނަ ދެވަނައަށް ދެކުނުން ތެރެއިން ރަށްތަކުގެ ދިރިއުޅޭ މީހުން  އުތުރުބުރީގެ މާޅޮސްމަޑުލު
 . ރަށެކެވެ މަޝްހޫރުވެފައިވާ  ޒަމާނުއްސުރެ ފެންމީރުކަމަށް  އިތުރުން މާހައުލެއްގެ ހިތްގައިމު ފައިނަކީ ކަމުގައިވާ

 ވެރިކަންކުރާރަށް  އަތޮޅުގެ ވާއިރު  ކިލޯމީޓަރ 153.38 ާމލެއާއިދެމެދު  މިރަށާއި ހުންނަ ހެކްޓަރ 50.1 ބޮޑުމިނުގައި
 ސާބިތުވެިތިބ، އިސްލާމްދީނުގައި މާތްވެގެންވާ  ރައްޔިތުންނަކީ މިރަށުގެ . މީޓަރެވެ ކިލޯ 22.81 ދެމެދުގައިވަނީ  އުނގޫފާރާއި
 އާބާދީ   މިރަށުގައި. ރައްޔިތެކެވެ ކިޔަމަންތެރި ބޯލަނބާ ޤާނޫނުތަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނޑަކަށް އަހަރަކު  ނިސްބަތަކީ އިތުރުވާ  އާބާދީގެ . އެވެ 445 އާބާީދއަކީ މިހާރުގެ މިރަށުގެ ކުިދންކަމުގައިވާއިރު 6 ،5 ާގތްގަ
 ސްކޫލް  މިރަށު. އެވެޙާޞިލްކުރަމުންދެ ތަޢުލީމް ކުދިން 73 ސްކޫލްގައި މިއަހަރު ދަންނައިރު، ލިޔަންކިޔަން އިންސައްތަ 99

 ކިޔަވައިދޭންފެށި  އަށް 10 ގުރޭޑް ވަނައަހަރު 2010. ގައެވެ 2005 އޮގަސްޓް 01 ބަދަލުވެފައިވަނީ ސްކޫލަކަށް ސަރުކާރު
  .ވެރިުކރިއެވެކުދީންބައި އިމްތިހާނުގައި އޯލެެވލް އީ، ސީ، ޖީ، ފުރަތަމަފަހަރަށް އެއަހަރު ހަމަ މިސްކޫލްގައި

 ހިއްސާކުރަނީ 33% ބާކީ. މުސާރައިންނެވެ މުވައްޒަފުންގެ ސަރުކާރުގެ   ޙިއްޞާކުރަނީ 67% އާމްދަނީގެ ރަށަށްލިބޭ
ނޑުވެރިކަމާއި،   .ހިެމނެވެ އާމްދަނީ ލިބޭ އަދާކޮށްގެން ރިޒޯޓްވަޒީފާ  އަދި ވަޑާންކުރުމާއި މަސްވެރިކަން، ދަ

 ކައުންސިލްގެ ރަށު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚިދުމަތްތައް އެކިއެކި ފޯރުކޮށްޭދންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން މިރަށުގައި
 އިމާރާތް (  ފަލާޙް މަސްޖިދުލް)  މިސްކިތެއް ހުކުރު ފެންަވރަކަށް ޒަމާނީ ސަރުކާރުންވަނީ ނަމާދުކުރުމަށްޓަކައި  އިދާރާއަކާއި،

 އަދުލު .  ނަމާދުކުރަންފެށިފައެވެ މިމިސްކިތުގައި ދުވަހުންފެށިގެންވަނީ ވަނަ 2011 ޖޫން 19 އަދި. ކޮށްދެއްވާފައެވެ
 ވަނަ  2000 ޯފރުކޮށްދިނުމަށް ޚިދުމަތް ކަރަންޓްގެ ރައްޔިތުންނަށް ރަށުގެ ކޯޓަކާއި، މެޖިސްޓްރޭޓް ކުރުމަށް ޤާއިމް އިންޞާފް
 2011 މެއި 19 ނުގެއިންޖީ ދެމުންދިޔަ ޚިދުމަތް ރަންޓްގެކަ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ފެށިގެން ކުން 8 އޮކްޓޯބަރ އަހަރުގެ

ބަދަލުކުރެވެ  ލިމިޓެޑަށް ޔޫޓިލިޓީޒް ނޯދަންއޭރުގެ  ޙިއްޞާވާ ސައްތައިންސައްތަ ސަރުކާރުގެ ވަނީ ފެށިެގން ވަނަދުވަހުން
 2006 ސަރުކާރުންވަނީ  މިރަށުގައި ފޯުރކޮށްދެމުން ގެންދެއެވެ.  ޚިދުމަތް ކަރަންޓްގެ މިހާރު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން

މަރުކަޒަކަށް  އަދި ޚިދުމަތްތައް ފުޅާވެ ޞިއްޙީ. ކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ އިމާރާތް ޕޯސްޓެއް ހެލްތް އަހަރު ވަނަ
. ކުރެވިފައިވާމިންވަުރންޚިދުމަތްލިބެމުންދެއެވެ ޤާއިމް ވަޞީލަތްތައް ގައިސިއްހީމަރުކަޒެއް ޑޮކްޓަރަކާއި އެކުބަދަލުކުރެވުނެވެ.

 ތިމާވެށީގެގޮތުން މިރަށުގައިވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުންވަނީ މިރަށުގައި ބަނދަރެއް ހައްދަވައިދެއްވާފައެވެ.  2016އަދި 
 ރަށްގިރުމުގެ  މައްސަލަތަކުގެގޮތުގައިފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ކަންބޮޑުވާ އެންމެ  މައްސަލަތައްހުރިއިރު ގިނަ ތަފާތު ފާހަގަކުރެވޭ
 . މައްސަލައެވެ
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 އްވުރު ތަޞަ
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީުނގައި ސާބިތުވެތިިބ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު 
އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ އުފާވެރި މާހައުލެއްގައި ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮ އާދަކަތަށް އަޙްލުވެރި، 
ތަޢުލީމީގޮތުްނނާއި އިޖުތިމާއި ގޮުތން އަދި އިޤްތިޞާީދ ގޮތުްނނާއި ސީޔާސީ ގޮތުން ހޭލުންތެރި ރަްއކައުތެރި އަމާން ވެއްޓެއް 

 އެކުލެވިގެންވާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ވާނެއެވެ.
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 ޗާޓް  ރަށުގެ 
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 ފުރަތަމަ ބައި 
 ފުރުޞަތުތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ރަށު ތަރައްޤީއަށް ހުރި 
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 ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް  ރަށު 
 ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކަކީ:

 އަތޮޅުގައި އޮތް ބިމުގެ ތަނަވަސްކަން އެންމެބޮޑު ރަށްކަމުގައިވުން  .1
 ދުރަތީ ރީތިވެއްޓެއް ލިބިފައިވާ ރަށަކަށްވުން.ގު .2
 އޮތްތަން ޖޯގްރަފީގޮތުން ރަށް  .3
 އަމާން ސުލްހަވެރި މުޖުތަމައެއް އޮތުން  .4
 ތަޢުލީމީ ޒުވާން އާބާދީއެއް އޮތުން  .5
 މަސައްކަތްތެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްވުން. .6
 ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތައް އުފެދިފައިވުން. .7
 ރަށާއި، ކައިރީގައި ރިސޯތައް އިތުރުވުން.  .8

 

 
 

 ތަރައްޤީއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް  ރަށު 
ނޑު ގޮންޖެހުންތަކަކީ:ރަ  ށު ތަރައްޤީއަށް ހުރި މައިގަ

 ރަށުގެ އާބާދީ މަދުވުން. .1
 އެކިފަރާތްތަކުން ތަމްރީނުކުރެވިަފއިވާ މީހުން މަދުވުން. .2
 އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް މަދުވުން  .3
 އަސާސީ ވަޞީލަތްތައް ފުރިހަމައަށް ޤާއިމްވެފައިނެތުން. .4
 ބިނާވެށި ޕްލޭނެއް ހެދިފައިެނތުން ރަށުގެ ރަނގަޅުފެންަވރުގެ ބިން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭުނންކުރެވިފައި ނެތުމާއި،  .5
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 ރަށުގައި ހުރި މުހިންމު ވަޞީލަތްތައް 
ަތއްލޯކަލް އިްންސޓިޓިއުޝަން  

 ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  .1
 ފައިނު ސްކޫލް .2
 ފައިނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒު  .3
 ކޯޕަރޭޝަން ފައިނު ބްރާްނޗްފެނަކަ  .4

 

 

ޢިއްޔާ ަޖމާޢަތްތައްޖަމު  
 ފައިނު އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ އެންޑީވާސް  .1
 ކުލަބު ޔަންގްސްޓަރސް .2

 

 ވަކިވަކިފަރުުދންގެ ހުނަުރެވރިކަން 
 ކިއްސަރުވަޑާމާއި ތެދުއުވި ވަޑާންކުރާ މީހުން ތިބުން  .1
 ކުދި ދޯނިފަހަރު ހަދާ މީހުން ިތުބން .2
 އަތްތެރި މަސައްކަތް ކުރާމީހުން ތިބުން  .3
ނޑުވެރިކަންކުރަން ދަންނަ މީުހން  .4  ތިބުން ދަ
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 ދެވަނަބައި 
ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާތަކާއި ، ރަށު ތަރައްޤީގެ މަޤުޞަދުތަކާއި

 ތަންފީޛުކުރާނޭގޮތުގެ ކުރު ޚުލާސާ 
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އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ 

 ރައްކާތެރިކަން 
 ތަޞައްވުރު 

ނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމާއި، ކާބޯތަކެތީގެ  އަސާސީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަ
 ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކޮށް ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުން އިތުރުކުރެވިފައި ބަޔަކަށް ވާނެއެވެ. 
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  އިތުރުކުރުންއަސާސީ ފުދުންތެރިކަން
 

 މަޤުޞަދު 
  ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރެވިފައިާވ ބަޔަކަށްހެދުން.އަސާސީ ރަށުގައި އުޅޭމިހޫންނަކީ  .1

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

  ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަކީ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ލިބެމުންދާ ފުދުންތެރި ބަޔަކަށްވުން. 1.1

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 އަސާސީ ޚިދުމަތުގެ ގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލާ ޙާލަތު ދެނެގަތުން. 1.1.1
 .މަސައްކަތްކުރުން ގުޅިގެން ފަރާތްތަކާއި ކަމާއިބެހޭ ސަރުކާރުގެ ހޯދުމަށް ޚިދުމަތްތައް 1.1.2
 ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން. 1.1.3
 ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަތުމަށާއި، ޚިދުމަތްތައް އިތުރުކުރުމަށް ބަޖެޓް ހޯދުން.އަސާސީ  1.1.4
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ނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން  ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަ
 ތަރައްޤީކުރުން 

 

 މަޤުޞަދު 
ނުޑވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން.  .2  ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަ

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަމުން ރަނގަޅު އާއްމުދަނީއެއް ލިބިގެން ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށްވުން. 2.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމާއި ހޭލުންތެރިކުރުވުން. 2.1.1

 ދައިދިނުމުގައި ހިތްވަުރދީ އެހީތެރިވުން ދިގުމުއްތަކަށް އަގުއަދާކުރާގޮތަށް ލުއިލޯނު ހޯ 2.1.2

 މަސްވެރިންނަށް މަސްވިއްކޭނެ މާކެޓް ހޯދައިދިނުމުގައި އެހީތެރިވުން  2.1.3

 ސްމާރުކޭޓެއް އެޅުން.މަ 2.1.4

 އައިސް ޕްލާންޓެއް ޤާއިމުކުކޮށް ހެޔޮއަގުގައި ރަށުން އައިސް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން. 2.1.5

  
ނޑުވެރިކަމުން ރަނގަޅު  2.2  ލިބިގެން ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށްވުން. ނަފާއެއްދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަ

 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މާތުދީ މީހުން ބިނާކުރުން.ޒަމާނުގެ ދަނޑުވެރިކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫ  2.2.1
 ދަނޑބިން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރުން. 2.2.2
ނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ  2.2.3  ތަކެތި ވިއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.ދަ
ނޑުވެރިކަން  2.2.4  ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮއަގުގައި ގަސްކާނާ ފަދަ ތަކެތި ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.ދަ
ނޑުވެރިކަން ކުރާ ސަރަޙައްދަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުން. 2.2.5  ދަ
ނޑުވެރިން ބިނާކުރުން. 2.2.6  ޒުވާން ދަ
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 ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުން ކާބޯތަކެތީގެ 
 

 މަޤުޞަދު 
 ކާބޯތަކެތީގެ ރަށްކާތެރިކަން ޤާއިުމކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން. .3

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ރަނގަޅު ކާނާ ލިބިދެވޭ ދުޅަހެޔޮ ބަޔަކަށްވުން. 3.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ފަރާތްތަކަށް ބޭސް ފަދަތަކެތި ޭބނުންކުރުމާއިބެހޭގޮުތން ހޭލުންތެިރކުރުވުން.ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ އަދި ވިއްކާ  3.1.1
 ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ އަދި ވިއްކާ ތަންތަން މަހަކު އެއްފަހަރު ޗެކުކުރަމުންދިއުން. 3.1.2
 ސިއްޙަތަށް ފައިދާހުރި ރަނގަޅު ކާނާއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ ޭހލުންެތރިކުރުވުން.  3.1.3
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 ކެއުން އިތުރުކުރުން ރަނގަޅު ކާނާ 
 

 މަޤުޞަދު 
 ސިއްޙަތަށް ފައިދާހުރި ރަނގަޅު ކާނާ ބޭނުންކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުން. .4

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އަކީ ކޮބައިކަން އަންގައިދީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ތިބި ބަޔަކަށްވުން. ކާނާސިއްޙަތަށް ފައިދާހުރި  4.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރަނގަޅު ކާނާއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުީދ ހޭލުންތެރި ކުރުވުން. 4.1.1
 ރަށުން މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ގަންނަން ލިބެންހުރުން.  4.1.2
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ތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަ 

 ދިރިއުޅުމެއްގައި ދިރިއުޅުން 
 ތަޞައްވުރު 

ން ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުމާއި، ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ރައްކާތެރިވުމާއި، ޑުރަގާއި އެހެނިހެ
 މަދުކުރުމާއިދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް  ހުއްޓުވާމަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރެއަށް ޒުވާނުން ވަނުން 

 ކުރިއެރުވިފައިވާ ރަށަކަށް ވާނެއެވެ. ވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ކުޅި

 

 

 

 



 ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

22    
 www.fainucouncil.gov.mvވެބްަސއިޓް:،  fainuoffice@gmail.com:އީެމއިލް، 6580072ފެކްސް: ، 6580072ން: ފޯ

 ފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ 
 

 މަޤުޞަދު 
 ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުވެފައިވާ ރަށަަކށް ހެދުން. .5

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

  ބަލިތައް ޖެހުން މަދު ރަަށކަށްހެދުން.ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަކީ ޑެންގީއާއި، ޗިކުންގުންޔާފަދަ ނުރައްކާތެރި 5.1

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 އެފަދަ ބަލިތަކާއިެބހޭގޮތުން މަޢުޫލމާތުދީ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުުރވުން. 5.1.1
 މަދިރީގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވުމުން މަދިރިއަށް ފޮގްކުރުން.  5.1.2
 މަދިރިއުފެދޭ ތަންތަން ނަްއތާލުން. 5.1.3
 ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. 5.1.4
 ބަލިތަކާއިެބހޭ ލީފްލެޓާއި ޕޯސްޓްރުފަދަ ތަކެތި ގޭގެއަށް ފޯރުކޮށްދިުނން. 5.1.5
 ލިބެންހުރުން.ބަލިތައް ދެނެގަނެޭވނެ ވަސީލަތްަތއް ރަށުން  5.1.6
 ކަމާއިގުޅޭ ބޭސް ރަށުން ލިބެންުހރުން. 5.1.7
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 ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ރައްކާތެރިވުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ށް ރަްށކާތެރި ވެފައިވާ ބަޔަކަށްހެދުން.ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަ .6

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ރައްތިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްވުން.ނާރާ ބަލިތަކާއި ދުުރވެފައިވާ ގައިންގަޔަށް  6.1

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދީ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.  6.1.1
 ކުޑަކުދިންނަށް ދެވޭ ވެކުސިން ޤަވާޢިދުން ދެމުންދޭތޯ ބަލާ ޗެކުރުން. 6.1.2
 ފޯރުކޮށްދިނުން.ކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިނެމޭ ީލްފލެޓާއި ޕޯސްޓަރުފަދަ ތަކެތި ގޭގެއަށް  6.1.3
 ގައިންޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ފަރުާވ ލިބޭނެގޮތްވުން. 6.1.4
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ޑުރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރެއަށް 
 ޒުވާނުން ވަނުން ހުއްޓުވުން 

 

 މަޤުޞަދު 
  ބަޔަކަށްވުން.މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން ދުރުހެލިވެފައިވާ ޑްރަގާއި ޒުވާނުންނަކީ  .7

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ޑްރަގާއި، މަސްތުވާތެކެތީގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްވެފައިވާ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްހެދުން.  7.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ދީނީގޮތުން ހޭުލންތެރިކުރުވުމުން. 7.1.1
 ޒުވާނުން މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަށް ނެރުން.  7.1.2
 މަސްތުވާތެކެތީގެ މައްސަލަތައް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯރޓްކުރުން. 7.1.3
 ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެިރކުރުވުން. 7.1.4
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 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ގެ ނިސްބަތް މަދުކުރެވިފައިާވ ރަށަކަށްވުން. އިސްތިޢުމާލް ކުރާ މީހުންދުންފަތުގެ  .8

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 މިރަށަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާުލ ނުކުރާ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން. 8.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން.ދުންފަތުން ިލބޭ ގެއްލުންތަކާިއބެޭހ މަޢުލޫމާތުދީ  8.1.1
 އާއްމުން އެއްވާ ތަންތަނުގައި ުދންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލްކުރުން މަާނކުރުން. 8.1.2
ނޑައަޅާ  8.1.3 ހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަްނތަުނގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލްކުރުރާ ވަކިސަރަހައްދެއް ކަ

 އެނޫންތަނެއްގައި ދުންަފތުގެ އިސްތިޢުމާލު ނުކުރެވޭގޮތަށް ހަމަޖެްއސުން. 
ންފަތު އިސްތިއުމާލްކުރުން ހުްއޓާލާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ އަގުަވޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އިނާމާއި ހަނދާނީ ދު 8.1.4

 ލިޔުންފަދަ ތަކެތި ރަށުފެންވަރުގަިއ ދިނުން. 

 ރަށުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކާއިގުޅިގެން ދުންފަތުގެ ބާވަްތތައް އިތުރުކުރާ ބާވަތްތައް މަދުކުރުން.  8.1.5
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 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރާފައިވާ ރަށަކަށްވުން. .9

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ޤާބިލުކަން ުހރި ރަށަކަށް ރަށުގައި ދިރިއުޅޭމީހުންނަށް ބޭުނންވާ ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ވަސީލަތްތަކާއި  9.1
 ހެދުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ޖަމާޢަތްތަކާއިގުޅިގެން ބަޖެޓް ހޯދާ ތަފާތު ކުިޅވަރު ކުޅެވޭނެ ވަސީލަތްތައް  9.1.1
 ޤާއިމުކުރުން.

މިދާއިރާއިން ބޭނުންވާ ތަުޢލީމާ ަތމްރީނާއި، ހުނަރު ލިބޭނެ މަގު ޝައުޤްވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް  9.1.2
 ފަހިކޮށްދިނުން. 

 ތަކަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުންދީ އަގުވަޒަންކުރުން.ތަފާތުކުޅިވަރުތަކުން ވަނަތައް ހޯާދ ފަރާތް 9.1.3
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 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 

 ތަޞައްވުރު 
ނަރު ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދެވެމުންދާ، ދަރިވަރުންނަށާއި ބޮޑެތި މީހުންނަށް ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހު

ވާ ޓެކްނިކަލް ލިއްބައިދެވެމުންދާ ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވި މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުން
 އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މީހުން އުޅޭ ރަށަކަށްވާނެއެވެ. 
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 ފޯރުކޮށްދިނުން ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު 
 

 މަޤުޞަދު 
 ޕްރީ ސްކޫލް ތަޢުލީމް އެކަށީގެންވާ ފުރިހަމަގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދެމުްނ ގެންދިޔުން  .10

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ޕްރީ ސްކޫލް ނިންމާ ކޮންމެ ދަރިވަރަކީ ލިޔަންކިޔަން ދަންނަ ދަރިވަރަކަށް ހެދުން. 10.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ޓީޗަރުން ޯހދުން.  10.1.1
 މުޤައްރަރު ޙާސިލްކުރެވެމުންދޭތޯ ބަލާ ކަށަވަރުކުރުން.  10.1.2
 ޕްރީ ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަކެތި ހޯދުން  10.1.3

 
 ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުން. 10.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރާތެއް އެޅުންޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޢިމާ  10.2.1
 ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނާއި އެހީދޭ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން   10.2.2
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 ލިއްބައިދިނުން ޙުނަރުފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި 
 

 މަޤުޞަދު 
 ދަރިވަރުންނާއި ބޮޑެތި މީހުންަނށް އެކަށީގެންވާ ފުރިހަމަ ތަޢުލީާމއި ޙުނަރު ލިއްބައިދެވުން  .11

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 މާއްދާިއން ފާސްވާ ދަރިވަރަކަށް ހެދުން. 5އޯލެވެލް އިމްތިޙާނު ނިންމާ ދަރިވަރުންނަކީ ދަށްވެގެން  11.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ނީ ވަޞީލަތްތައް ބޭުނންކުރުން ކިޔަވައިދިނުމުގައި ޒަމާ  11.1.1
 ޓީޗަރުންނަށް އިތުރު ތަމްރީނާިއ ޚުނަރު ލިއްބައިދިނުން   11.1.2
 ސްކޫލާއި ސްކޫލުން ބޭރުގައި ޓިއުޝަން ކުލާސް ހިންގުން   11.1.3

 
 

 ރަށުގައި އޭލެވެލްއަށް ކިޔަވައިދޭން ފެށުން  11.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއި ކައުންސިލާއި ފައިނު ސްކޫލް ގުޅިގެން މިކަން ޙާސިލް ކުރުމަށް   11.2.1
 މަސައްކަތް ކުރުން

 
 ދަރިވަރުން ހަމަކުރުން 100ފައިނު ސްކޫލަށް  11.3

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރަށުން ބޭރުފަރާތްތަކަށް ފަިއނު ސްކޫލްގެ ނަތީޖާއާއި ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާުތ ދިނުން   11.3.1
 ރަށުން ބޭރުން ދަރިވަރުން ގެަނއުން  11.3.2
 ބެލެނިވެރިންނާއި ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން   11.3.3

 
 ފެންަވރުގެ ދިވެހި ޓީޗަރުންނަށް ހެދުން ސްކޫލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޓީޗަރުންނަކީ ދަށްވެގެން ޑިގްރީ  11.4
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 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
  ޓީޗަރުންނަކީ ޑިގްރީފެންވަރު ހުންނަންޖެހޭ ބައެއްކަން ވިސްނައިދީ އެކަމަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން. 11.4.1
 .ކޮލެޖުތަކާއި ގުޅިގެން އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ޓީޗަރުންނަށް ފުުރޞަތު ހޯދައިދިނުން 11.4.2
 ލަތްތަާކއި އިންފުރާސްޓްރަކްޗަރ ހޯދައިދިނުން.ޓީޗަރުންނަށް ޒަމާނީ ވަސީ 11.4.3
  ފަސޭހަ ގޮތެއްގައި ވަޒީފާގައި ތިބެގެން ކިޔެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިުނން.  11.4.4
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 ރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ދަސްކު 
 

 މަޤުޞަދު 
 ޚުނަރު ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދެވިފައިވާ މުޖުތަމަޢަކަށްުވން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި .12

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ސާނަވީ ތަޢުލީމް ނިންމާ ދަރިވުރންނަށް މަތީ ތަުޢލީމް ޙާސިލްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަތްފޯރާ އަގެއްގައި  12.1
 ލިއްބައިދިނުން 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޓަރެސްޓް ނުހިމެނޭ ލޯނު ދޫކުރުން މެދުވެރިގެން އިން ކައުންސިލް  12.1.1
 ހިލޭ އެހީދޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ސްކޮލަރޝިޕް ހޯދައިދިނުން  12.1.2

 
 

 މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ކުރު ކޯސްތައް ހިންގުން  12.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ކޯސްތައް ހިންގުމަށް މަސައްކަތްކުރުން  12.2.1
 ކޯސްތަކާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދީ ހޭލުންތެރިކުރުވުން   12.2.2
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 މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު 
 

 މަޤުޞަދު 
އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަްލ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ބަޔަކު އުޅޭ ރަށަކަށްވުމާއި   .13

 އެފަދަ ތަމްރީންތައް ލިޭބނެ ގޮތަްށ ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށްހެދުން 

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އިމްކުރުންވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިން ސެންޓަެރއް ޤާ 13.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މިފަދަ ތަމްރީންތަކަށް ޝައުޤުެވރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދުން   13.1.1
 ރަށުގައި އެކިއެކި މަސައްކަތްކުރާ ވޯކްޝޮޕްތަކާއި ގުޅިގެން އެފަދަތަނެއް ޤާއިމްކުރުން   13.1.2
 ސަރުކާރާއި ހިލޭ އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން   13.1.3
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 ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން 

 ތަޞައްވުރު 
 ނަފްސާނީ  އަދި ޖިސްމާނީ ޖިންސީ، ކުރިމަތިވާ  ކުޑަކުދިންނަށް އަންހެނުންނާއި، ނައްތާލާ ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅޭ މެދު އަންހެނުންނާ
 ހިންގާ ފެންވަރުގައި ރަށުވިފައިވާ އަދި ބާރުވެރިކުރު  އަންހެނުން ގޮތުން އިޤްތިޞާދީ  ގޮތުންނާއި ސިޔާސީ ވިފައިވާ، ހުއްޓު  އަނިޔާތައް

 ކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށްވާނެއެވެ. އިތުރު ބައިވެރިވުން އަންހެނުންގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި
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 އަންހެނުންނާ މެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން
 

 މަޤުޞަދު 
 އަންހެނުންނާއިމެދު ގެންގުޅޭ ަތފާތުކުރުންތައް ނައްތާލައި ދެިޖްނސްގެ ހަމަހަމަކަށް ޤާއިމްކުރެވުން  .14

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާުލން  14.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ދެޖިންސްގެ ތަފާތުކުރުން ނައްާތލުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެކިއެކި ވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުން   14.1.1
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

 ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މިފަދަ ކަންކަން ަތންފީޒުކުރެވެމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން  14.1.2
 

 
 އަންހެނުންގެ ހޭުލންތެރިކަން އިުތރުކުރުން 14.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އެކިއެކި ވާކްޝޮޕްތައް ބޭއްވުން  14.2.1
 ދެޖިންސްއަށް އޮތް ފުރުޞަތުަތއް އަންގައިދީ ތަފާތުކުރުންތައް ަނއްތާލުން   14.2.2

 
 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ނިްނމުމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިުވން އިތުރުކުރުން 14.3

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީއެއް އިންތިާޙބުކުރުން   14.3.1
 ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގަިއ އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިުތރުވާނެގޮތަށް ކަންކަން އިންތިޒާްމކުރުން  14.3.2
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ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ  ންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށްއަ
 އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުން 

 

 މަޤުޞަދު 
އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންަނށް އެކި ގޮތްގޮތުން ދިމާވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތައް   .15

 ހުއްޓުވިފައިވާ މުޖުތަމަޢަކަށް ހެުދން

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންަނށް ރައްކާތެރި އަމާން މާޙައުލެއް ޤާއިމްވެފައި އޮތުން 15.1

 
 ގޮތް ތަންފީޒުކުރާނޭ 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން   15.1.1
 މައްސަލަތައް ފަސޭޙައިން ރިޕޯޓް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމްކުރުންއެފަދަ   15.1.2
 ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކުން ކަަށވަރުކޮށްދޭ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދެެވމުންދާކަން ޔަޤީން ކުރުން  15.1.3
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ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން 
 ބާރުވެރިކުރުވުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރެވިފައިވާ މުޖުތަމަޢަކަށް ހެދުން   .16

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ސިޔާސީ މަޤާމްތަކަށް އަންހެނުން އައުމަށް ހިތްވަރުދިނުން  16.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އިތުރުކުރަން މަސައްކަތްކުރުންސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކަން   16.1.1
 

 
 އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިން އުފެއްދުން 16.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ކުރިޔަށްދާން ބޭނުންވާ އަްނހެނުންަނށް އެުފރުޞަތު ހޯދައިދިނުން   16.2.1
 އް ހިންގުންބިޒްނަސް ސެންޓަރުތަކާއި ގުޅިގެން ވިޔަފާރިއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދީ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަ  16.2.2
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ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ 
 ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރެވިފައިވާ މުޖުތަމަޢުއަކަށްވުން   .17

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރުކުރުން 17.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއެއްގެ މުހިންމުކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން   17.1.1
 އަންހެނުން އެކަމަށް ހޭުލންތެރިުކރުވުން

 އެކަމަށް ޙާއްޞަ ޑެސްކެއް ޤާއިމްކުރުން  17.1.2
 ންތެރިކުރުުވންކޮމެޓީގެ ފަރާތުން އަންހެނުންގެ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެކަންކަން އަންގައިދީ ހޭލު  17.1.3

 
 

 އަންހެނުންަނށް ވަޒީފާގެ ފުރުަޞތުތައް އިތުރުކޮށްދިނުން  17.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކުރުން   17.2.1
 އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހުޅުވާލެވޭ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކަށް ކުރިމަިތލުމަށް ހިތްވަރުދީ މަގުފަހިކޮށްިދުނން  17.2.2
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ރައްކާތެރި ބޯފެނާ، ނަރުދަމާގެ އަސާސީ 

 ފަސޭހަތަކާ، ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް 
 ތަޞައްވުރު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ޢުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން 
 ވާނެއެވެ. ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާ ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވެމުންދާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް 
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ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ސާފު ބޯފެން 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 ވޭރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ސާފުބޯފެން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދިޔުން  .18

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ނޑި ފޯރުކޮށްދިނުން ރައްޔިތުންނަށް ބޭުނންވާނެ ބޯެފްނ  18.1  ފަސޭޙަކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު މެދުނުކެ

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ވާރޭފެން ރައްކާކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން   18.1.1
 ކަޅުހަން ފޯރުނުކޮށްދެވޭ ގޭގެއަްށ ހަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން  18.1.2
 ޅޭގޮތުން އާންމުްނ ހޭލުންތެރިކުރުވުން ރައްކާތެރިގޮތުގައި ފެން ނަގާ ޭބނުންކުރުމާއި ގު  18.1.3
ފެން ހުސްވާ ދުވަސްވަރު، ކުލި ނަގައިގެން ގޭގެއަށް ެފން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ލިޭބނެގޮތް ގޭގެއިން   18.1.4

 ހަމަޖެއްސުން
 

 ފެނަށް ޖެހުނަުނދީ ބުއިމަށް ޭބުނންވާ ފެން ފޯރުކޮށްދިނުން  18.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ސަރުކާރުގެ ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާއާއި ގުޅިގެން އެމަސައްކަތް ކުރުން   18.2.1
 

 ޑިސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓެއް ޤާއިމްކުރުން 18.3

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ސަރުކާރުގެ ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން އެކަމަށް ޕްރޮޖެކްޓް ހޯދުން  18.3.1
ނޑައެޅުން  18.3.2  އެފަދަ ޕްލާންޓެއް ޤާއިމްކުރާނެ ބިމެއް ކަ
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 މަޤުޞަދު 
 ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދެވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން   .19

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 19.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މިނިޒާމް ޤާއިމްކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭނާއި ޕްރޮޕޯސަލެއް އެކުލަވާލުން   19.1.1
ނޑައެޅުން  19.1.2  މިކަމަށް ބޭނުންވާ ިބން ކަ
 ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން މިކަމަށް ފަންޑު ހޯދުން   19.1.3

 
 

 ރަށުގެ މީރު ފެންފަށަލަ ރައްކާތެރިކުރުން 19.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ބޭރުކުރާ ފެންވަރާެފން ރަށުގެ ބިމަށް ހިނޭދނެގޮތް ެހދުން ފާހާނާތަކުން  19.2.1
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމްވެގެންދިޔުމާއިއެކު ގޭބިސީތަކުގައި ޖަންގުސަން ހަދައިގެން ނަޖިސް ހިންދުން   19.2.2

 ހުއްޓުވުން 
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 ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން
 

 މަޤުޞަދު 
 ފައިނަކީ ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލާ ސާފުތާޙިރު ނަމޫނާ ރަށަކަށް ހެދުން   .20

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ރަށުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ކުނިކޮށްޓެއް ޤާއިމްކުރުން 20.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ނޑައެޅިފައިވާ ބިމުގައި ސަރުކާރާއި ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު މިކަންކުރުން  20.1.1  މިކަމަށް ކަ
 

 
 ރަށުތެރޭގައި އުފެދޭކުނި ކުނިކޮށްަޓށް ގެންދެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 20.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ފަރާތްތަކާއި، ކައުންސިލްގެ އާއްމުދަނީން ޚަރަދުކޮށްގެން ޕިކަޕެއް ކުނި އުފުލުމަށް ސަރުކާރާއި އެހީދޭ   20.2.1
 ހޯދުން.

 ކުނިކޮށްޓަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފުްނ ހޯދުން  20.2.2
 ޕިކަޕް ޑްރައިވަރެއް ހޯދުން   20.2.3
 ކުނީގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ގޮތެްއގައި ގެންދިއުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކުން ބަޖެޓްޯހުދން.  20.2.4

 
 ކުނިކޮށީގައި ކާދު ހެދުން  20.3

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ފަތް ކުންޏާއި ކުނިވާޒާތުގެ ކުނި ވަކިކޮށް ކުނިކޮށްޓަށް ގެންދިޔުން   20.3.1
 ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީނުދިުނންކުނިކޮށީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކާުދ ހެދުމާއި   20.3.2
 ކުނިކޮށީގައި އުފައްދާ ގަސްކާނާ ވިއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.  20.3.3
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 ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން
 

 މަޤުޞަދު 
ރަށުގެ ބަނދަރަކީ ސާފުތާހިރުކަމާއިއެކު ބެލެހެއްޓެމުންދާ، ބަނަދރާއިބެހޭ ޢުޞޫލުތައް ަތންފީޒުކުރެވެމުންދާ   .21

 ހިތްފަސޭޙަ ބަނދަރަކަށް ހެދުން 

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ެފށުން ބަނދަރާއި ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލު ކުާރނެ ރަނގަޅު ޢުޞޫލުތަކެއް އެކުލަވާލައި ޢާންމުކޮށް ޢަމަލުކުރަން  21.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ފަންނީ މީހުންގެ އެހީތެރިކަމާއިެއކު ޢުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުން   21.1.1
 ބަނދަރު ބޭނުންކުރުމާއި ެބހޭގޮުތން އާންމުން ހޭލުްނތެރިކުރުވުން  21.1.2
 އެކިއެކި ޝިއާރުތައް ލިޔެފައިވާ ބޯޑުތައް ބެހެއްޓުން   21.1.3
 ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުަމށް މުވައްޒަފަކުލުން   21.1.4

 
 

 ބަނދަރުމަތި ސާފުތާހިރުކޮށް ބެެލހެއްޓުން. 21.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދެއްޣެ ގޮތުގައި ބަނދަރު ސަރަހައްދު ރަޖިސްޓްރީކުރުން.  21.2.1
 ސާފުކުރުމަށް ދުވަސްތަކެއް ކަނޑައަޅާ ޢާންމުކުރުން  21.2.2
 ބަނދަރުމަތީގައި ޑަސްބިން ބެެހއްޓުން   21.2.3
 ޢާންމުން ހޭލުްނތެރިކުރުވުން  21.2.4
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 މަޤުޞަދު 
 ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓެމުްނދާ ރަށަކަށް ހެދުން ޤަވާޢިދުން މިރަށަކީ ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް  .22

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ސާފުތާހިރު ރައްކާތެރި ރަށަކަށް ފައިނު ވެގެންދިއުން  22.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރަށުތެރެއާއި މަގުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން   22.1.1
 ރަށުގައި އުފެދޭ ކުނި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ނައްތާލެވޭނޭ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން. 22.1.2
 މަދުވެގެން އަހަރަކު ދެފަހަރު މުޅިރަށާއި ފަޅު ސާފުކުރުން. 22.1.3
 

 ރަށުގެ މަގުތަކަކީ ދުއްވާތަކެއްޗަށާއި، ހިނގާބިނގަވެ އުޅޭ ފަރާތަަކށް ސާފުތާހިރު ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ހެދުން.  22.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުކޮށް ބެލެެހއްޓުން   22.2.1
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 މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން
 

 މަޤުޞަދު 
ނޑު މީހުން ހިނގާ ބިނގާވެ  .23  އުޅުމަށާއި، ުދއްވާ ތަކެއްޗަށް ފަސޭހަ ތަނަކަށް ހެދުން.ރަށުގެ މަގުތަކަކީ ރޭގަ

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 މަގުތައް ދިއްލާ ބެލެހެއްުޓން. 23.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކޮންޓްރެކުޓް އުސޫލުން ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ބެލެހެއްޓުން.  23.1.1
 މަގުބައްތި އިތުރުކުރުން.  23.1.2
 އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި މަގުބައްތި ޖަހާ ދިއްލުން.  23.1.3
 މަގުބައްތިތައް ބެލެހެްއޓޭނޭ ރަނގަޅު އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.  23.1.4
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 މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް މަގުތައް ހެދިފައިވާ މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓެމުްނދާ ރަށަކަށްވުން   .24

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަޙައްދުގެ މަގުތައް ހެދުން  24.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

  ކޮންޓްރެކްޓް ޢުޞޫލުން ބަޔަކާިއ ޙަވާލުކޮށްގެން މިމަސައްކަތްކުރުން  24.1.1
 

 ރަށުގެ މަގުތައް ލެވެލްކޮށް އަޑިގުޑަންތައް ނައްތާލުން  24.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

   މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ހެދުން  24.2.1
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 ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ދިނުން 
 

 މަޤުޞަދު 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ޢުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުން ކައުންސިލުން ފޯރުޮކށްދިނުމަށް    .25

 .ލާޒިމްކުރާ ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ޚިދުމަތްތައް އެންމެ އެހެނިހެން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލްަތކަށް ލާޒިމްކުރާ ރަށްވެހިކަމުގެ  25.1
 .ފުރިހަމަގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން ދިޔުން

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 
 ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ދިނުން.ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް   25.1.1
 ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާ މަޝްވަރާހޯދުން. 25.1.2
ކައުންސިލަށް އާއްމުދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލާ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިންނާއި، ކައުންސިލްގެ އިޤްތިސާދީ   25.1.3

 ށްގެން އެންމެފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އާއްމުދަނީ އިތުރުކުރުން.ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮ
  ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެމުން ދިއުން. 25.1.4
 

 ރީ ހިންގުމާއި އަރުޝީފްތައް ބެލެހެްއޓުން.ރަށުގެ ލައިބްރަ 25.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރަށުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ލައިބްރަރީއެއް ޤާއިމުކުރުން.  25.2.1
  

 ރަށުގެ އާސާރީ ތަންތަނާއި ސަގާފީ ކަންކަން ދިރުވާ ބެލެހެއްޓުން.  25.3

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާކުރުން.ށުގައިހުރި އާސާރީ ތަންތަން ދެނެގަނެ އެކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ ރަ  25.3.1
 ރަށުގައިހުރި އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީހޯދާ ބެލެހެއްޓުން. 25.3.2
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ރަށުގައި އުވެދުންދާ ސަގާފީ ކަންކަން ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރެވި ޕްރޮގްރާމްތައް  25.3.3
 ހިންގުން.

  
 ބެެލހެއްޓުން.ފަދަ ތަްނތަން ގެ މިސްކިތްތަކާއި، ގަބުރުސްތާނު ރަށު 25.4

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.  25.4.1
 މިސްކިތަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ހޯދައި ބޭނުންކުރުން. 25.4.2
ތަންތަން ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ގަބުރުސްތާނު ފަދަ  25.4.3

 ބެލެހެއްޓުން.
  

ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީޮގތުން ފާަހގަ ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮްށ، ދީނީ އަިދ ޤައުމީ  25.5
 އިހްތިފާލުތައް ބޭއްުވން. 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ނޑައަޅާފައިވާ ދުވަސްތައް ރަށުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން.  25.5.1  ސަރުކާރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކަ
 

ރަށުގައިހުރި ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަާކއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ކެފޭ ގެސްޓްހައުސްތަކާއި، މާރުކޭޓްތަކުގައި ޤާނޫނާއި  25.6
 ޅުން. ޚިލާފުކަންކަން ހުރޭތޯބަލާ އިސްާލހީ ފިޔަވަޅުއެ

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ހިނގަމުންދޭތޯ ބެލުން އެފަދަ ތަންތަން   25.6.1
 

ނޑުގައި ދުއްވާތަކެތި ދުއްވަނީ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލާ  25.7 މީހުން ހިނގާިބނގާވެ އުޅުމާއި، އެއްގަމާއި ކަ
 އިންތިޒާމްތައް ބެލެހެްއޓުން. 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދާތަކާއި އެއްގޮތަށް އުޞޫލުތައް ހަދާ ހިންގާ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން.  25.7.1
 

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި، މަުރވާ މީހުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި، ބިދޭސީންނާއިެބހޭ ދަފުތަރު ިލޔެ  25.8
 ބެލެހެއްޓުން. 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ރަށުގެ ވިހާމަރުވާ ބެލެހެއްޓުން   25.8.1
 ބިދޭސީންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލާ ބެލެހެއްޓުން  25.8.2
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 ކަރަންޓާއި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ 
 ތަޞައްވުރު 

ށްޓާ ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓު އަތްފޯރާ އަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވެމުންދާ، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެ 
 ރައްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފްކޮށް ބޭނުންކުރާ ރަށަކަށް ވާނެއެވެ.  

 

 

 

 

 

 



 ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

49    
 www.fainucouncil.gov.mvވެބްަސއިޓް:،  fainuoffice@gmail.com:އީެމއިލް، 6580072ފެކްސް: ، 6580072ން: ފޯ

ނިވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓު އަތްފޯރާ ދެމެހެއްޓެ
 އަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން

 

 މަޤުޞަދު 
  ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރުހިޭފ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓު އަތްފޯރާ އަގެއްގައި ލިބޭ ރައްޔިތަކަށްވުން  .26

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އިންޖީނުގޭގެ އާޢިމާރާތެއް އަޅައި ނެޓްވޯކް ބަދަލުކޮށް ބޭނުންކުރަްނ ފެށުން  26.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ސަރުކާރާއި ކަމާއި ގުޅޭ މުޢައްސަސާތަކާއިއެކު މަޝްވަރާކޮށް ޕްރޮޖެކްޓް ހޯދުން  26.1.1
ނޑައަޅާ އެބިމުގައި އާޢިމާރާތެއް އެޅުން.   26.1.2  މިކަމަށްޓަކައި ރަށުން ބިމެއް ކަ
 އިންޖީނުގޭގައި ބޯފެން ރަށްކާކުެރވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން.  26.1.3
 ކަރަންޓް ނެޓްވޯކް ބަދަލުކުރުން.   26.1.4
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ނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފްކޮށް ދެމެހެއްޓެ
 ން ބޭނުންކުރު

 

 މަޤުޞަދު 
 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާެވއްޓާއި ރައްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފްޮކށް ބޭނުންކުރަން ަފށާފައިވާ ރަށަަކށް ހެދުން   .27

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ލެޑްލައިޓަށް ބަަދލުކުރުން ަބނދަރު ަބއްތިތައް އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ބައްތިތަކާއި  27.1

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ޖަމާނީ ލެޑްލައިޓް ހޯދުން   27.1.1
 

 ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލުކުރުން  27.2
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ފަންޑު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.  27.2.1
 ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން.  27.2.2
 ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން.  27.2.3

 

 އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ދަށުން ގޭބިސީތަކުގައި ސޯލާ ނިޒާމް ހަރުކުރުން. 27.3

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން ލުއިލޯނު ދޫކުރުން.  27.3.1
 ސޯލާ ނިޒާމް ހަރުކޮށް ސާވިސްދެވޭނެ މީހުން ތަމްރީން ކުރުން.  27.3.2
 އާންމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން  27.3.3

 

 ޔުނިޑޯގެ ފަރާތުން ޤާއިމް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ތަކެތި މަރާމާތުކޮށް ބޭުނންކުރަްނ ފެށުން  27.4

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ސަރުކާރާއި ކަމާއި ގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން   27.4.1
 ޔުނިޑޯގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުން   27.4.2
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ވަޒީފާ އިތުރުކުރުމާއި ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު 

 ކުރިއެރުވުން 
 ތަޞައްވުރު 

، ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުމާއި، ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުމާއި، ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި
 ޤަވާޢިދުތަކާއި، ބިނާވެށި ޕްލޭން އެކުލަވާލާ އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދާ ބަޔަކަންވާނެއެވެ. 
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 އިތުރުކުރުން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު 
 

 މަޤުޞަދު 
 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުވުން.  .28

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ހެދުން.  ކުރިއަރާ ފުދުންތެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްރަށުގެ އިޤްތިސާދު  28.1
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ރަށުގެ ބިން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުްނކޮށް އިންވެސްޓަރުންނަށް ފުރުަޞތު ހުޅުވާލުން.  28.1.1
 އެކިދާއިރާތަކުން ތަމްރީނުވާން ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން. 28.1.2
 ތަޢުލީމީ ދާއިރާ، ސިއްޙީދާއިރާ، ކަރަންޓާއި، ފެނާ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުން. 28.1.3
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 ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 އިތުރުވުން.ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ އިންެވސްޓްމަންޓްތައް  .29

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ރަށަކީ އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް އޮތް ރަށަކަށްހެުދން.  29.1

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ބިން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުަމްށޓަކައި ރަނގަޅު ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނެއް ހެދުން.  29.1.1
ނޑަޅާ އިންވެސްޓަރުންނަްށ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން. 29.1.2  ބިންކަ
 އުލަކަށް ހެދުން.ރަށުގެ މާހައުލަކީ އަމާން ސުލްޙަވެރި މާހަ 29.1.3
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ޕްލޭން  އި، ޤަވާޢިދުތަކާއި، ބިނާވެށިތަކާކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތު
 އެކުލަވާލުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި، ިބނާވެށި ޕްލޭން އެކުލަވާލެވިފައިހުރުން. .30

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ހެދިަފއިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތަށްކަާމއި، ރަނގަޅު ބިނާވެށި ޕްލޭނެއްެގ ނގަމުންދަނީ އުންސިލް ހިކަ 30.1
 ދަށުންކަމަށް ކަށަވަރުވުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ފަންނީ މީހުންގެ އެހީގައި ކައުްނސިލުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާޢިދުތަކާިއ އުސޫލުތައްހެދުން.  30.1.1
 ޤަވާޢިދުތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުްނތެރިކުރުވުން.  30.1.2
   ބިންދޫކުރުމުގައި ބިނާެވިށ ޕްލޭނަށް ބަލައިގެން ިބންދޫކުރުްނ. ރަށުން  30.1.3
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 އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން އާއްމުދަނީ ހޯދާ ބަޔަކަށްވުން. .31

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ޢުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށްަކން ކަށަވަރުކުރުން.ރަށުގައި އާއްމުދަނީ ހޯދަނީ ހަމަެޖހިފައިވާ  31.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ދީނީގޮތުންނާއި ޤާޫނނީގޮތުން ަރއްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.  31.1.1
 ނަހަމަގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދޭނެ ފުރުސަތު ހަނިކުރުން.  31.1.2
 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ަތންފީޒުކުރުން.  31.1.3
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 ސިނާޢަތްތައް އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި 

 ތަޞައްވުރު 
ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނޭ ގޮތަްށ އުމްރާނީ ތަރައްޤީ ޤާއިމްވެ، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޫޓރިޒަމް ކުރިއެރުވިފައިވާ، 

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވިފައިވާ ރަށަކަށް  ،ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ިނޒާމެއް ޤާއިމުވެފައިވާ އަދި
 ވާނެއެވެ. 
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ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނޭ ގޮތަށް އުމްރާނީ ތަރައްޤީ 
 ޤާއިމުކުރުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 ރަށަކަށް ހެދުން ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް އުމްރާނީ ަތރައްޤީ ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ  .32

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނެއް ހެދިފައި އޮތުން 32.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކަމާއި ގުޅޭ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ޤާބިލު މީހަކު ހޯދުމާއި އެފަދަ މީހުން ތަމްރީންކުރުން   32.1.1

 މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މެޝިަނރީ ހޯދުން  32.1.2

 މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުން   32.1.3

  
 ރަށުގެ ގޭގޭގެ މަގުފާރުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ހެދިފައި ހުރުން 32.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ގޯތިތަކާއި ބެހޭ ރަނގަޅު ސާވޭއެއް ރަށު ފެންވަރުގައި ހެދުން ރަށުގެ  32.2.1
 ސަރުކާރާއި ހިލޭ އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން  32.2.2
 ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއިން އިންޓަރެސްޓް ނުހިމެނޭ ލޯނު ދޫކުރުން   32.2.3
 މިކަމާއި ގުޅޭ ޢުޞޫލު އެކުލަވާލާ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ތަްނފީޒުކުރުން  32.2.4

 
 ރަށުގެ ބަނދަރުމަތި ރަނގަޅު ެފންވަރަކަށް ވަޞީލަތްތަކާއިއެކު ަތރައްޤީކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ެގންދިޔުން 32.3

 ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް       

 ހެދުން.ރަށުގެ ބަނދަރުމަށްޗަކީ ފުރިހަމަ ތަނެއްކަމުގައި  32.3.1

 ރަށަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ރައްޔިުތންގެ ޢިމާރާތެއް ޤާއިމްކުރުން 32.3.2

ނޑައެޅުން 32.3.3   އެފަދަ ޢިމާރާތެއް ބިނާކުރަން ޭބުނންވާ ބިން ކަ
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 ސްލިޕްވޭއެއް ހެދި އޮޑިދޯނިފަހަރު އެހެލާ ބާލާނެ ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައި އޮތުން   32.4

 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް 

 އިންވެސްޓަރުން ހޯދުން   32.4.1
ނޑައެޅުން  32.4.2  ބިމެއް ކަ
 ވިޔަފާރި ޢުޞޫލުން ދޫކުރުން  32.4.3

ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ހިނަވާގެއެއް ޢިމާރާތްކުރެވި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ފަސޭޙަކަމާއިއެކު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް 
 ހަމަޖެހިގެންދިޔުން 

ނޑައެޅުން  32.4.4  ބިން ކަ
 ލްގެ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ފައިސާ ހަމަޖެއްސުންސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކާއި ކައުންސި  32.4.5
 ތަނަށް ބޭުނންވާ ވަޞީލަްތތައް ޤާއިމްކޮށް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ބޭުނންކުރެވޭނެގޮތް ހެދުން   32.4.6
ނޑައަޅައި ތަންފީޒުކުރުން  32.4.7  ކަމާއިބެހޭ އާންމު ޢުޞޫލެއް ކަ
 ވާލުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.ހިނަވާގެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުަމށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ބަޔަކާ ޙަ  32.4.8

 
 ރަށަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ރައްޔިުތންގެ ޢިމާރާތެއް ޤާއިމްކުރުން 32.5

 ގޮތް  ތަންފީޒުކުރާނެ 

 ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން އަދި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ކަމަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީ ހޯދުން   32.5.1
ނޑައެޅުން   32.5.2  އެފަދަ ޢިމާރާތެއް ބިނާކުރަން ޭބނުންވާ ބިން ކަ
 ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޕްރޮޕޯސަލެއް ތައްޔާރުކުރުން   32.5.3
 ރަނގަޅު ޢުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދިޔުން   32.5.4

 
 ސަރަޙައްދެއް ތަރައްޤީކުރުން  2ރަށުގެ ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ވަސީލަތްތަކާއިއެކު  32.6

 ގޮތް  ތަންފީޒުކުރާނެ 

 ޕާކް ހެދުން 2ރަށުގެ ދެސަރަހައްދެއްގައި   32.6.1
   

 މާޢީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުންއެކިއެކި އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް އިޖުތި 32.7

 ގޮތް  ތަންފީޒުކުރާނެ 

 ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހަދާ ހުށަހެޅުން   32.7.1
 ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއިއެކު ޢިމާރާތް އެޅުން 32.7.2
 އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތާއިއެކު ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބެއް ޤާއިމުކުރުން 32.7.3
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 ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޯކަލް 
 

 މަޤުޞަދު 
 ރިޒަމް ކުރިއެރުވި އެކަމުގެ ފައިދާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓޫ .33

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކުރުން 33.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގެ ގެސްޓްހައުސް ހެދުން  33.1.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

60    
 www.fainucouncil.gov.mvވެބްަސއިޓް:،  fainuoffice@gmail.com:އީެމއިލް، 6580072ފެކްސް: ، 6580072ން: ފޯ

 ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ިނޒާމެއް ޤާއިމްވެފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން  .34

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮތުން  34.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ދެމެހެއްޓެނިވި ފެރީގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން  34.1.1
 

 އެއް އަތޮޅުން އަނެއް އަތޮޅަށް ފެރީގައި ދަތުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި އޮތުން  34.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ސަރަހައްދީ ފެރީގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން   34.2.1
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 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން 
 

 މަޤުޞަދު 
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހި ފުރުޞަތުތައް ހުޅުާވލެވިފައިވާ އެފަދަ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވިފައިވާ   .35

 ރަށަކަށް ހެދުން 

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ލިބިފައިއޮތުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އާންމުންނަށް  35.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން   35.1.1
 

 
 ކުދިއަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިވެފައި އޮތުން 35.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަގުފަހިކުރުން  35.2.1
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 ޤާއިމުކުރުން އަމަންއަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން 

 ތަޞައްވުރު 
ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި ބޮޑެތިމީހުންނާއި،  މަދުކޮށްކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް ކުރިއަރުވާ އިސްލާމްދީން 

ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ކުޑަކޮށްކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު  ނައްތާލާއެކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ އަނިޔާވެރިކަން 
ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި،  ކޮށްތަންފީޒު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ހަމަހަމަކަމާއިއެކު  އެކުލަވާލައިޤަވާޢިދުތަކާއި ޢޫޞޫލުތައް 
 އިތުރުވެފައިވާ ރަށަކަށްވާނެއެވެ. ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން 
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 އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ވުން.ކުިރއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް އަދި އެދީންމިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ  .36

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ުމޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން.ދީނީގޮތުން ހޭުލންތެރި ތަޢުލީމީ  36.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ދީނީގޮން ހޭލުންތެރިކަން ރައްިޔތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން  36.1.1
 ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ދީނީ ދަރުސްަތއް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 36.1.2
 ދީނީ ގޮތުން މަތީަތޢުލީމުގެ ފުުރޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިުނން  36.1.3

 
 

 .ހެދުންބަޔަކަށް ނަށް ލޯބިކުރާ ޅޭ މީހުންނަކީ ކީރިތި ޤުރުޢާރަށުގައި ދިރިއު 36.2
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރަށުގައި ޤްރުޢާން ކުލާސް ހިންގުން.  36.2.1
 ރަށުފެންވަރުގައި ޤްރުޢާން މުބާާރތްތައް ބޭއްވުން. 36.2.2
 އަތޮޅު ފެންވަރުގަޔާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ ޤްރުޢާން މުބާރާްތތަކުގައި ބައިވެރިކުރުވުން. 36.2.3
 ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިިދނުން.ޤްރުޢާން ކިޔަވައިދޭނެ ޓީޗަރުން  36.2.4
 ޤްރުޢާން ކިޔަވައިދޭނެ ޓީޗަރުން ހޯދުން. 36.2.5
 ރަށުގައި ޤްރުއާން ކުލާހެއް ހިންާގނެ ޢިމާރާތެއް ގާއިމުކުރުން. 36.2.6

 
 އަންހެނުން ނަމާދުކުރާނެ ނަާމދުެގއެއް އެޅުން. 36.3

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ނޑައެޅުން.  36.3.1  އަންހެނުން ނަމާދު ގެއެއް އެޅުމަށްޓަކައި ބިމެއް ކަ
 ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީއާއި ރައްޔިތުން ފައިސާއިން ޚަރަދު ކުރުން.  36.3.2
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 ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް މަދުކުރުން   36.3.3

 

 މަޤުޞަދު 
 މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް  .37

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ސުލްހަވެރި އެއްބައިވަންތައް ރައްޔިތަކު އުފެދިގެން ދިޔުމާއި، އުފާވެރި ޢަމާން މާޙައުލެއް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން.  37.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ޤާއިމުކުރުން.  37.1.1
 ތަޢުލީމީ ހޭލުްނތެރި މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން. 37.1.2
 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކުރުން 37.1.3
 ޤަވާޢިދުތަަކށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި ތަންފީުޒކުރުން.ޤާނޫނާއި  37.1.4
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ކުދިންނަށް ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި އެ 
 ކުރިމަތިވާ އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލުން

 

 މަޤުޞަދު 
 އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.ކުޑަކުދިން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުްނކުރުމާއި އެކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ  .38

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ރަށްކާތެރި އަމާން މާޙައުލެއްގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށްވުން.ކުޑަކުދިންނަކީ  38.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކުޑަކުދިންނަށް އަމާން މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުން  38.1.1
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 ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު ކުޑަކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ ނުރައްކަލުން ރައްޔިތުން ރަށްކާތެރިކުރުން.  .39

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ތަހުޒީބް މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން. 39.1

 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހޭލުންތެރިކަން އިތުކޮށް ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރުކުޑަ ތަޙުޒީބު މުޖުތަމައަކަށް ހެދުން   39.1.1
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ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢޫޞޫލުތައް 
 އެކުލަވާލުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލެވިފައިއޮތުން.ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭުނންވާ  .40

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަަކށް ހުރުމަތްެތރިކޮށްހިތާ ބަޔަކަށްވުން. 40.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޤާނޫނާއި ޤާވާއިދުތަކާއި ޢުޞޫުލތައް ހެދި ޢަމަލުކުރަން ފެށުން   40.1.1
 ހަދަންެޖހޭ ޢުޞޫލުތައް ހެދުން ޤަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން  40.1.2
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 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ތަންފީޒުކުރުން
 

 މަޤުޞަދު 
 ތަންފީޒުކުރެވެމުން ދިއުން.ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކުގެ ަދށުންެހދޭ ޢުޞޫލުތައް ހަމަހަމަ ކަމާއެކު  .41

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އަހުލުވެިރވެފައިވާ ރައްޔިތަކަށް ހެދުން.ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަަކށް  41.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ޭހލުންެތރިކުރުވުން.  41.1.1
 ކުށްކުރާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ޤާނޫނާިއ ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން. 41.1.2
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ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި، ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން ޒުވާނުންނަށް 
 އިތުރުކުރުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ޯހދައިިދނުމާއި، ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުން. .42

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 . ވާނުންނަށް ހުރި ވަޒީފާގެ ފުުރޞަތުތަކަކީ ކޮބައިޯތބަލާ އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުންޒު 42.1

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
  ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުަޞތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް އެކިގޮތްޮގތުްނ މަސައްކަތްކުރުން . 42.1.1
 

 ރަށުގައި ތަފާތު ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން. 42.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ނޑު،   42.2.1 ނޑު، ފުޓްސަލްދަ ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ސްޕޯރޓްސް އެރީނާއެއް ހެދުން )ފުޓްބޯޅަދަ
 ވޮލީކޯޓް، ބަށި ޯކޓް، އެހެނިެހން ކުޅިވަރުތައް ކުޅެވޭނެ ކޯޓްތައް(

 ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ބިނާކުރުން 42.2.2
 ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަށް ބޭުނންވާ ތަކެތި އެކިފަރާތްތަކުގެ އެީހތެރިކަމާއިއެކު ހޯދުން. 42.2.3
  ޒުވާނުން ކުޅިވަރުގެ އެކިދާއިރާތަކުން ތަމްރީނުކުރުން. 42.2.4
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ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި 

 ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން 
 ތަޞައްވުރު 

އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ  މުއައްސަސާތަކާއި،އިންސާނީ ވަޞީލަތްތަކާއި، ބިމާ، ކަނޑާއި ފަޅު 
 ޖަމާޢަތްތަކުގެ ދައުރު ފުޅާވެ ހިންގާ ރަށަކަށް ވާނެއެވެ. ޖަމުޢިއްޔާ  ،އެކުވަޞީލަތްތަކާއި
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 އިންސާނީ ވަޞީލަތް
 

 މަޤުޞަދު 
 ކަމާއިގުޅޭ ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުން. .43

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އެކިއެކި ކަންތައްތައްކުރުމުގައި ފަންނީ ޤާބިލްމީުހން އުފެދިަފއިވުން.ރަށުގެ  43.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

  ފަންނީ ޤާބިލު ޚުނަރުވެރި މީުހން ތައްޔާރުކުރުން  43.1.1
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ނޑާއި ފަޅު  ބިމާ، ކަ
 

 މަޤުޞަދު 
ނޑާއި   .44  ފަޅުން އެކަށީގެންވާ ނަފާހޯދުން.ބިމާ ކަ

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ރަށުގެ ބިން ބޭުނންކޮށްގެން ދެެމހެއްޓެނިގޮތެއްގައި ނަފާޯހދާ ރަށަކަށްވުން.  44.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އެއާޕޯޓެއް ޤާއިމްކުރުން   44.1.1
 ސިޓީހޮޓާ އެޅުން 44.1.2
ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށާއި އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުލީބިން ދޫކުރުން 44.1.3   ދަ
 

ނޑާއި، ފަޅާ ފަރުން ނަފާހޯދުްނ.  44.2  ކަ

 
 ޒުކުރާނޭގޮތް ތަންފީ 
 

 އެކުއަކަލްޗަރ ތަޢާރަފްކުރުން  44.2.1
 މުރަކަ ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން 44.2.2
 މަސްވެރިކަމުން ނަފާ ހޯދުން 44.2.3
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 މުއައްސަސާތައް
 

 މަޤުޞަދު 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުމަށް އާޢިމާރާތެއް ހެދުން. . .45

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ކައުންސިލް ހިންގުމަށްޓަކައި ޒަމާނާއި އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެއް  45.1
 ޢިމާރާތްކުރެވިގެން ދިއުން. 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ނޑައެޅުން.  45.1.1  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ބިމެއް ކަ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުންމަްށ އާ ޢިމާރާތެއް އެޅުމާއި ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން  45.1.2
 

 ރަނގަޅުކުރުން. މަރުކަޒުގެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރުސިއްޙީ  45.2

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލާ ސިއްޙީމަރުކަޒުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީ  45.2.1

 އެމަސައްކަތްކުރުން.
 ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ސިއްހީމަރުކުގެ ވަށާފާރު ރޭނުން. 45.2.2
 ބަލިމީހުން އުފުލުަމށް އެމްބިއުލާްނސެއް ހޯދުން. 45.2.3
 ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ކަރަންޓް ވިއުގައާއި، ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވޯކް އެޅުން. 45.2.4
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 ގަޅުކޮށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުން.  ރަނސުކޫލްގެ ވަސީލަތްތައް 45.3

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ސުކޫލްގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުން.  45.3.1
 ސުކޫލުގެ ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުްނވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމާއި، މުދައްރިސުންގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުްނ. 45.3.2
 ސުކޫލްގެ ޢިމާރާތް އައު ގޯއްޗަށް ބަދަލުކުރުން. 45.3.3
 އް ޤާއިމުކުރުންސުކޫލްގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބެ 45.3.4
 ސުކޫލުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކީ ކޮބައިތީބަލާ އެމަސައްކަތްކުރުން. 45.3.5

 
  އިންޖީނުގެއިންދޭ ވަސީލަތްތައް ަރނގަޅުކޮށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުން.  45.4

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ތަުނން އެހެންތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އާޢިމާރާތެއްއަޅާ ނެޓްވޯކް ބަދަލުޮކށް އިންޖީނުގެ މިހާރު ހުރިތައް   45.4.1
  ކަރަންޓް ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުން
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 އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް 
 

 މަޤުޞަދު 
 ރަށުގެ އާސާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް ބަލަހައްޓާ ދިރުވާ އާލާކުުރން.  .46

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ރަށުގެ އާސާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް ބެލެހެއްޓުން.  46.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

  ރަށުގައިހުރި އާސާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަންތަނަކީ ކޮބައިތޯ ަބލާ ދެެނގަތުން.  46.1.1
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 އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތައް ޒަމާނީ 
 

 މަޤުޞަދު 
 ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުވެގެންދިއުން.  .47

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ޒަމާނީ އައި. ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުވެފައިވާ ރަށަކަށްވުން.  47.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ފަރާތްތަކާއިގުޅިގެން ހެޔޮއަގެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ޒަމާނީ އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ކަމާއިގުޅޭ   47.1.1
 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުްނ.

ގޭގެއަށް ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިމަތް ލުިއފަސޭހައަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދާ އެފަރާތް މެދުވެރިކޮށް  47.1.2
 އެޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.
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 ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް
 

 މަޤުޞަދު 
 ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާތްތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން.  .48

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ރަށުގެ ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުން.  48.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ދައުރުފުޅާކުރުމަށް ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ   48.1.1
 ހެދުން 
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 ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުން 

 ތަޞައްވުރު 
ލިބޭގެއްލުން ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކޮށް ކާރިސާތަކުން 

 ވިހާވެސް ކުޑަކުރުމެވެ.
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 ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ރަށްގުރުން ކުޑަކުރުން.  .49

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 މިރަށަކީ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަތައް ކުޑަ ރަށަކަށްވުން. 49.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ތިމާވެއްޓާއިބެހޭ މަޢުލޫާމތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ ހޭުލންތެިރކުރުން.  49.1.1
 އިންސާނުންގެ ފުށުން ތިމާވެްއޓަްށ ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުން. 49.1.2
 ރަށްގިރުމުގެ ގޮތުން ރަށަށް އަްނނަ ބަދަލުތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށައެޅުން. 49.1.3
 ރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން އަވަސް ހައްލު ހޯދުން.ގިރާ ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތްކު 49.1.4
 ތިމާވެއްޓާއިބެހޭ ގޮުތން ހެދިފައިާވ ޤާނޫނުތަކައި ޤަވައިދުތައް ަތންީފޒުކުރުން. 49.1.5
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މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ 
 އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން

 

 މަޤުޞަދު 
 ބަދަލުތަކާއި ެއކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުވުން.މޫސުމަށް އަންނަ  .50

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 މޫސުމަށް އަންނަބަދަލުތަކާިއ، ގެއްލުންތައް އެނގޭ ރައްޔިތަކަށްުވން.  50.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ގެންދިއުން.ފަންނީ މީހުންގެ އެހީތެރިކަމާއިެއކު ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެުމން   50.1.1
 މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެެނގަނެ އެއާއެއްގޮތަށް ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކުރުން. 50.1.2
ސަރުކާރާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެަގނެވޭނެ ނިޒާމްަތއް   50.1.3

 ގާއިމުކުރުން.
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 ކާރިސީ ވިރާސް ކުޑަކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ވިރާސް ކުޑަރަށަކަށްހެދުން.ކާރިސީ  .51

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރެވިފައިވުން.ކާރިސީ ވިރާސް ތަކުން  51.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކަމާއިބެހޭ މާހިރުންގެ އެހީއާއިއެކު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.  51.1.1
 ބޭނުންކުރާނެ އާލާތްތައް ހޯާދއި އިންތިޒާމްކުރުން.ކާރިސީ ވިރާސްތަކުގެ ވަގުތުތަކުގައި   51.1.2
 ކާރިސީ ވިރާސް ތަކުގެ ވަގުތުގައި ޚިދުމަތްދޭނެ މީހުން ތަމްރީނުުކރުން 51.1.3
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ނޑުގެ މުއްސަނދިކަން   އެއްގަމާއި ކަ

 ތަޞައްވުރު 
ނޑާ، އެއްގަމާ، ހިމާޔަތްކުރުމާއި، ނަޞްލު  ދިރޭތަކެތީގެ ނޑާ، އެއްގަމާ، އިތުރުކޮށް މުއްސަނދިކަން ފަޅުތަކުގެ  އަދި ފަރު ކަ  ފަރު ކަ

 ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ބަޔަކަށްވާނެއެވެ.  ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ހިމާޔަތްކޮށް ފަޅުތައް އަދި
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 ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކުރުން
 

 މަޤުޞަދު 
 ރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކުާރ ރަށަކަށް ހެދުން.ދި .52

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކުަރން މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށްވުން.  52.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކާއިގުޅިގެން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން   52.1.1
 މަސައްކަތްކުރުން.ދިރޭތަކެތީގެ ތެރެއިން މަދުވަމުްނދާ ބާވަތްތައް ދިރުވާ އާލާކުރުމަްށ  52.1.2
 ދިރޭތަކެތީ ނަސްލު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ފަންޑުދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެިރކަން ހޯދުން. 52.1.3
 ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް ތަްނފީޒުކުރަމުން ގެންދިއުން. 52.1.4
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ނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުތަކުގެ މުއްސަނދިކަން  އެއްގަމާ، ކަ
 އިތުރުކުރުން 

 

 މަޤުޞަދު 
ނޑާއި، ފަރު އަދި ފަޅުތަކުގެ މުއްސަނދިކަން އިތުރުކުރެވިފައި ރަށަކަށް ހެދުން.  .53  އެއްގަމާއި، ކަ

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ނޑާއި، ފަރު އަދި ފަޅުތަކުގެ މުއްސަނދިކަން އިތުރުކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށްވުން.  53.1  އެއްގަމާއި، ކަ

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެިރކަމާއިއެކު ޙާލަތު ދެނެގަތުން.  53.1.1
 ކޮބައިތޯބަލާ އެކަންކަން ފާހަގަކުރުންކަމާއިބެހޭ މާހިރުންގެ އެހީގައި އިތުރަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަކީ  53.1.2
ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ޢަމަލީ  53.1.3

 މަސައްކަތްކުރުން.
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ނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުތައް ހިމާޔަތްކޮށް  އެއްގަމާ، ކަ
 ބޭނުންކުރުންދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 

 

 މަޤުޞަދު 
ނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭުނންުކރާ ބަޔަކަށް  .54 ނޑާއި، ކަ އެއްގަމާއި ކަ

 ހެދުން. 

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ނޑާއި، ފަރު އަދި ފަޅުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓެިނވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރާ ރަށަކަްށވުން.  54.1  އެއްގަމާއި، ކަ

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ތިމާވެއްޓާއިބެހޭގޮުތން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން   54.1.1
 ގެއްލުންިލބިދާަފދަ ޢަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާިއމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުން.އެފަދަ ތަންތަަނށް  54.1.2
ނޑާއި، ފަރު އަދި ފަޅުތައް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރުމުގައި ދެމެހެއްޓެނިވިޮގތަކަށް   54.1.3 އެއްގަމާއި ކަ

 ބޭނުންކުރުމުގެ މަށްޗަށް އުޞޫލު އެކުލަވާލާ ހިންގުން.
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 ޙާޞިލްކުރުން ގުޅިގެން ނަތީޖާ 

 ތަޞައްވުރު 
 ބައިވެރިވުން  ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމުގައި ކަންކަން  ހާމަކޮށްދީ މަޢުލޫމާތު  ރައްޔިތުންނަށް  ހަރުދަނާކޮށް  ހިންގުން ކައުންސިލްގެ

 ބަދަހިވެފައިވާ ރަށަކަށްވާނެއެވެ.  ގުޅުން ފެންވަރުގައި ގައުމީ އަދި  އަތޮޅު މިރަށަކީ އިތުރުކުރުމާއި،
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 ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން
 

 މަޤުޞަދު 
  ހަރުދަނާ ކައުންސިލަކަށް ހެދުން.   .55

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ގަމުންދިއުން.ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއިއެއްގޮތަށް ކަުއންސިލް ހިން 55.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހަާދ ތަންފީޒުކުރަމުންދިއުން އުޞޫލުތައް ޤަވާޢދިތަކާއި   55.1.1

 ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ތަްމރީނުކުރުން. 55.1.2

 ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާުކރުމަށް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން. 55.1.3

 ކިއެކި ކައުންސިލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަުތން.އެ 55.1.4

  އެކިއެކި ކައުންސިލްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ެބލުމަށް ތަޖުރިބާ ަދތުރުތައްކުރުން. 55.1.5
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ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ކަންކަން ނިންމުމުގައި 
 ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން

 

 މަޤުޞަދު 
 ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަުކރުމާއި، ކަންކަން ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވެގެންދިއުން.    .56

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ޔިތުންގެ ހާމަކަންބޮޑުގޮތެއްގައި ރައްޔިތުްނނަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް، ކަްނކަން ނިންމުމުގައި ރައް 56.1
   ބައިވެރިވުމުން އިތުރުކުރެވިފައިވުން. 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

އިރާއެއްގައި  ކައުންސިލުން ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ނުބާ ފުޅާދާ  56.1.1
 ހާމަކުރުން

 ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްިދނުްނ.ވަކިސިޔާސީ ފިކުރަކަށްނުބަލާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން  56.1.2

 ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުން.  56.1.3

 ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލްވުންތައް އިުތރުކުރުން. 56.1.4

 ކައުންސިލުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ހާަމކުރުން. 56.1.5

އެކި ދުވަސްތަކާއި ގުޅުވައިގެން އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް ރާވާ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމަށް އެކި 56.1.6
  ހިންގުން.
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 ރަށާއި އަތޮޅު އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ރަށާއި އަތޮޅު އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުންބަދަހި ބަދަހިވެގެްނ ދިއުން.   .57

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އަތޮޅު ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުން ބަދަހިވެފައިވުން.ރަށާއި،  57.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

  ރަށާއި އަތޮޅާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިންގޭ ޙަރަކާތްތައް އިތުރުކުރުން   57.1.1
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 ތިންވަނަ ބައި 
 މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގުމަށް ރާވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު 
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އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ 
 ރައްކާތެރިކަން 
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 ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުންއަސާސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
    ގަޑިއިރު ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދެއެވެ.  24 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ފައިނު ބްރާްނޗުން .1
  ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ބޭނުންކުރަނީ ސެޕްޓިކް ޓޭންކު ބޭނުންކޮށްގެްނާނއި މޫދަށް ހޮޅިގުޅައިގެންނެވެ. .2
ހަން ބެެހއްޓި  5ލިޓަރގެ  2500ހަމާއި،  2ލިޓަރގެ  5000ބުއިމަށް ބޭުނންކުރާ ފެން ރަށްކާކުރުމަށް  .3

 ފެންފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދެވެއެވެ. 
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 :1 މަޤުޞަދު 

  

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަކީ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ލިބެމުްނދާ ފުދުންތެރި ބަޔަކަށްވުން. :1.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އަސާސީ ޚިދުމަތުގެ ގޮތުން ލިބެންޖެހޭ  1.1.1

 ޚިދުމަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލާ ޙާލަުތ ދެނެގަތުން.
      ކައުންސިލް އިދާރާ ސަރވޭކުރުން. 1.1.1.1
      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލްކުރުން  1.1.1.2
      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މުއަށްސަސާތަކާއި ބައްދަލްކުރުން. 1.1.1.3

ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ސަރުކާރުގެ  1.1.2
ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން 

  މަސައްކަތްކުރުން.
 

ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ޓީމަކުްނ ސަރުކާރުގެ  1.1.2.1
 އިދާރާތަކާއި ބައްދަލްކުރުމަށް މާެލދިއުން.

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ 
ސަރުކާރުގެ 

 މުއަށްސަސާތައް
     

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/  ޕްރްޕޯސަލްހަދާ ބަޖެޓް ހޯދުން.  1.1.2.2
ސަރުކާރުގެ 

 މުއަށްސަސާތައް
     

ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން  1.1.3
 މަސައްކަތްކުރުން.

ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލްކޮށް ރަްއޔިތުންގެ  1.1.3.1
 އެއްބާރުލުން ހޯދުން 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     

އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަތުމަށާއި،  1.1.4
 ޚިދުމަތްތައް އިތުރުކުރުމަށް ބަޖެްޓ ހޯދުން.

ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން  1.1.4.1
 ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ 
ސަރުކާރުގެ 

 މުއަށްސަސާތައް
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ނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން  ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަ
 ތަރައްޤީކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ނޑުބިން . .1 ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް އެއްވެސް ފީއެއްނެގުމަކާއިނުލާ ދަ ނޑުވެރިކަން ކުރަން އެދޭފަރާތްތަކަށް ދަ ދަ

ނޑުބިމެއް ދުލެއް ނުކުރެބިންދޫކުރެވެއެވެ، ނަމަވެސް  ނޑުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުމިނަަކށް ދަ  ވޭދަ
ނޑުވެރިން އުފައްދާ ބާވަތްތައް ވިއްކޭނެ އެކަށީގެން މާކެޓެއް ލިިބފައެއްނެތެވެ. މިހާރު އެފަދަ ތަކެިތ ވިއްކާއުޅެނީ  .2 ދަ

  ށްރަށަށާއި، ކައިރި ރަށްރަ
ނޑުވެރިކަން  .3   ވޭކުލީބިމުގެގޮތުގައި އެއްވެސް ބިމެއް ދޫކުރެވިފައެއްނުކުރުމަށްޓަކައި ދަ
ޒަމާނާއި އެކަށީގެންވާ ދޯނިފަހަރު ނެތުމުންނާއި މަސްވެރިކަމަށް ަޝއުގުވެރިވާ މީހުން މަދުކަމުން އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް  .4

ނަ މަސްވެރިކަމެއް ނުކުރެއެވެ. މިކަން މިގޮތަށް ދިމާވަނީ މަސްވިއްކޭނެ ނިޒާމެއް ނެތުމާއި، ގަން
 ވޭފަރާތްތައްމަދުވުމުންކަން ފާހަގަުކރެ
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 :2މަޤްޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަމުން ރަނގަޅު އާއްމުދަނީއެއް ލިބިގެން ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށްވުން.: 2.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މީހުން  2.1.1

 ބިނާކުރުމާއި ހޭލުންތެރިކުރުވުން.
ކަމާއިގުޅޭ ދާއިރާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާއި،  2.1.1.1

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ 
ސަރުކާރުގެ ކަމާއިގުޅޭ 

އިދާރާތަކާއި، 
މުއަށްސަސާތައް/ ކުލަބް 

 ޖަމުއިއްޔާތައް

     

ދިގުމުއްތަކަށް އަގުއަދާކުރާގޮތަށް ލުއިލޯނު  2.1.2
 ހޯދައިދިނުމުގައި ހިތްވަރުދީ އެހީެތރިވުން

ސަރުކާރުން ކުރިޔަށްގެންދާ އެކިއެކި  2.1.2.1
ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިކޮށް އެހީތެރިކަން 

 ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ 
ސަރުކާރުގެ 

 މުއަށްސަސާތައް
     

މަސްވެރިންނަށް މަސްވިއްކޭނެ މާކެޓް  2.1.3
 ހޯދައިދިނުމުގައި އެހީތެރިވުން 

ކައިރި ރިސޯޓްތަކާއި، ރަށްރަށުގައި  2.1.3.1
މަސްގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން 

 މާކެޓް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. 

 /ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
މަސްވެރިންނާއި 

 އޮޑިވެރިން
     

ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާއި،  2.1.4.1 ސްމާރުކޭޓެއް އެޅުން.މަ 2.1.4
 އެހީދޭ ފަރާތްތަކުން އެހީ ހޯދައިެގން.

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     

އައިސް ޕްލާންޓެއް ޤާއިމުކުކޮށް ހެޔޮއަގުގައި  2.1.5
 ރަށުން އައިސް ލިބޭނެގޮތް ހަމަެޖއްސުން.

ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާއި، ރައްޔިތުންނާއި  2.1.5.1
 ހޯދައިެގން.އެހީދޭ ފަރާތްތަކުން އެހީ 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     

 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަނޑުވެރިކަމުން ރަނގަޅު ނަފާއެއް ލިބިގެން ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށްވުން.: 2.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
      /ކައުންސިލްގެ އިދާރާކަމާއިބެހޭ ފަންނީމީހަކު ގެނެސް  2.2.1.1ޒަމާނުގެ ދަނޑުވެރިކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ މީހުން  2.2.1
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ނޑުވެރިކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ިދނުން. ބިނާކުރުން. ނޑުވެރިން ދަ  ދަ
ނޑުވެރިންނަށް ޓްރެއިނިންގ ްޕރޮގްރާމްތައް  2.2.1.2 ދަ

 ހިންހުން.
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ 
 /ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތައް

ނޑުވެރިން  ދަ
     

ނޑުބިން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދަނޑުބިން  2.2.2 ދަ
 ދޫކުރުން.

ނޑުބިން ދޫކުރުމަށް  2.2.2.1 ކައުންސިލުން ދަ
 އިޢުލާނުކުރުން 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     

ނޑުބިން ދޫކުރާނެ  2.2.2.2 ސަރަޙައްދުތައް ދަ
ނޑައެޅުން  ކަ

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     

ނޑުބިން ދޫކުރުމަށް އުޞޫލެއް  2.2.2.3 ދަ
ނޑައެޅުން.  ކަ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ 
 މުއަށްސަސާތައް

     

ނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްކޭނެ  2.2.3 ދަ
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/  ކައިރި ރިސޯޓްތަކުން މާކެޓް ހޯދުން  2.2.3.1
ނޑުވެރިން  ދަ

     

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/  ތަކެތިއުފުލޭނެ އުޅަނދުފަހަރު ހޯުދން 2.2.3.2.
ނޑުވެރިން  ދަ

     

ނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮއަގުގައި  2.2.4 ދަ
އިންތިޒާމް ގަސްކާނާ ފަދަ ތަކެތި ލިބޭނެ 

 ހަމަޖެއްސުން.

ވިއްކާ ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ގަސްކާނާ  2.2.4.1
ނޑުވެރިންނަށް ެހޔޮއަގުގައި  ދައްކައިގެން ދަ

 ގަސްކާނަ ލިބޭނެ މަގު ފަހިކުރުން 

ކައުންސިލް އިދާރާ/ 
ނޑުވެރިން/  ދަ
 ވިޔަފާރިވެރިން

     

ނޑުވެރިކަން ކުރާ ސަރަޙައްދަށް ކަރަންޓް  2.2.5 ދަ
 ފޯރުކޮށްދިނުން.

ނޑުބިންތަކަށް ކޭަބލްއަޅާ ކަރަންޓް  2.2.5.1 ދަ
 ދޫކުރުން.

ކައުންސިލް އިދާރާ/ 
ފެނަކަ ފައިނު ބްރާންޗް/ 

ނޑުވެރިން   ދަ
     

ނޑުވެރިން ބިނާކުރުން. 2.2.6 ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކާއިގުޅިގެން ޒުވާން  2.2.6.1 ޒުވާން ދަ
ނޑުވެރިން   ތަމްރީނުކުރުން.ދަ

ކައުންސިލް 
އިދާރާ/ސަރުކާރު/ 

 ޒުވާނުން
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 ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
މަހު ޗެކުކުރަމުން  1މަހުން  6 ސިއްޙީދާއިރާއާއި، ކައުންސިލް ގުޅިގެންރަށުގައި ހިންގާ ފިހާރަ ހޮޓާ ފަަދ ތަންތަން  .1

 ވޭގެންދެ
ނަމަވެސް ރައްޔިތުން ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ެފން ރަށްކާތެރިކަމާއިއެކު ނަގާ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުން ެގންެދވެއެވެ.  .2

  ބައެއްފަހަރުަފހަރަށް ފެނަށްޖެހޭއްާޓފައިވާ ހަންތައް މަދުވުމުން ފެންރަށްކާކުރުމަށް ބަހަ
ގައި އުފައްދާ ތަރުކާރީއާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް ތާޒާކަމާއިއެކު ޭބނުންކުރަން ލިބެްނހުރެއެވެ. ނަމަެވސް ރަށަށް ރަށު .3

 ން އެކަށީގެން ބާވަތްތައް ިލބެން ުނުހންނަކަން ފާހަގަކުރަ
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 :3މަޤްޞަދު 

 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ރަނގަޅު ކާނާ ލިބިދެވޭ ދުޅަހެޔޮ ބަޔަކަށްވުން. : 3.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ އަދި ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް  3.1.1

ބޭސް ފަދަތަކެތި ބޭުނންކުރުމާއިެބހޭގޮތުން 
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

ފަރާތްތަކާއިގުޅިގެން ސަރުކާރާއި، ކަމާއިބެހޭ  3.1.1.1
 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ 
      ސިއްޙީމަރުކަޒު 

ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ އަދި ވިއްކާ ތަންތަން  3.1.2
 މަހަކު އެއްފަހަރު ޗެކުކުރަމުންދިއުން.

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/   މޮނިޓަރކުރުން 3.1.2.1
 ސިއްޙީމަރުކަޒު 

     

ސިއްޙަތަށް ފައިދާހުރި ރަނގަޅު ކާނާއާއިބެހޭ  3.1.3
 މަޢުލޫމާތުދީ ހޭލުްނތެރިކުރުވުން.

ސިއްޙީމަރުކަޒު/ކައުންސިލްގެ  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. 3.1.3.1
 އިދާރާ
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 ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުން އިތުރުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ރޭ ިލބޭކަށް ނުހުވަަރށް ރަނގަޅު ކާނާގެ ބާވަތްތައް ރަށަށް ބޭނުންވާ .1
 ރަނގަޅުކާނާ ކެއުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް އިތުރަށް ހޭލުްނތެރިވަމުންދޭ  .2
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  :4 މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ސިއްޙަތަށް ފައިދާހުރި ކާނާ އަކީ ކޮބައިކަން އަންގައިދީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ތިބި ބަޔަކަށްވުން.  : 4.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ރަނގަޅު ކާނާއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުީދ ހޭލުންތެރި  4.1.1

 ކުރުވުން.
ސިއްޙީމަރުކަޒު/  ހެލޫންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. 4.1.1.1

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     

ރަށުން މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ގަންނަން  4.1.2
 ލިބެންހުރުން.

ނޑުވެރިންނަން ވިޔަފާ 4.1.2.1 ރިވެރިން ގުޅިގެން ދަ
އެފަދަ ތަކެތި ރަށުން ގަންަނންިލބޭނެ 

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ 
ދަންޑުވެރިން/ 
 ވިޔަފާރިވެރިން

     



 ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ރ.   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 

 

 

 

 

 

ތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގައި ޞިއްޙަ 
 ދިރިއުޅުން 
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 ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
  ސިލާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ސިއްޙީމަރުކަޒާއި ކައުން .1
  ވޭއެފަދަ ބަލިތަކާއިެބހޭގޮތުން ހޭުލްނތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ލީފުލެޓްަފދަ ތަކެތި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮްށދެމުން ގެންދެ .2
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  :5މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

  ބަލިތައް ޖެހުން މަުދ ރަށަކަށްހެދުން.ށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަކީ ޑެންގީއާއި، ޗިކުންގުންޔާފަދަ ނުރައްކާތެރިރަ :5.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އެފަދަ ބަލިތަކާއިެބހޭގޮތުން މަޢުޫލމާތުދީ  5.1.1

 ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.
ސިއްޙީމަރުކަޒު /  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  5.1.1.1

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     

މަދިރީގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވުމުން މަދިރިއަށް  5.1.2
 ފޮގްކުރުން.

ބޭނުންވާ ކެމިކަލް ހޯދައިގެން މަިދރިއަށް  5.1.2.1
 ފޮގްކުރުން

ސިއްޙީމަރުކަޒު/ 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/

     

ސިއްޙީމަރުކަޒު/  ރަށުތެރެއާއި، ގެތައް ޗެކުކުރުން 5.1.3.1 މަދިރިއުފެދޭ ތަންތަން ނަްއތާލުން. 5.1.3
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/
 ކުލަބް ޖަމުއިއްޔާތައް

     

ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  5.1.4
 ހިންގުން.

ރައްޔިތު ފިރިހެނުންނާއި އަންހެުނން  5.1.4.1
 ގުރޫޕްތަކަށް ބަހަލައިގެން ކުރުން. 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/  
ސިއްޙީމަރުކަޒު/ ކުލަބް 

ޖަމުއިއްޔާތައް/ 
 ރައްޔިތުން

     

ބަލިތަކާއިެބހޭ ލީފްލެޓާއި ޕޯސްޓްރުފަދަ ތަކެތި  5.1.5
 ގޭގެއަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

ސިއްޙީމަރުކަޒު/  ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާތަކުން އެފަދަތަކެތި ހޯދުން  5.1.5.1
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

     

ބަލިތައް ދެނެގަނެޭވނެ ވަސީލަތްަތއް ރަށުން  5.1.6
 ލިބެންހުރުން.

ސިއްޙީމަރުކަޒު/  ލެބޯޓްރީއެއް ޤާއިމުކުރުން  5.1.6.1
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

     

ނޑި  5.1.7.1 ކަމާއިގުޅޭ ބޭސް ރަށުން ލިބެންުހރުން. 5.1.7 އެސްޓީއޯއާއި ވާހަކަދައްކައިގެން މެދުނުކެ
 ބޭސް ލިބޭނޭގޮތް ހެުދން. 

ސިއްޙީމަރުކަޒު/ 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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 ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ރ.   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ބަލިތަކަށް ރައްކާތެރިވުން ގައިންގަޔަށް ނާރާ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
   ގެންދޭޞިްއހީ މަރުކަޒުން ފޯރުކޮށްދެމުން  ނަށްގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާއިބެޭހ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުން. .1

 

 
 



 ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

  :6 މަޤުޞަދު 

 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ނާރާ ބަލިތަކާއި ދުރުވެފައިވާ ރައްތިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްވުން.އިންގަޔަށް ގަ :6.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ރައްޔިތުން ކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދީ  6.1.1

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން.
ސިއްޙީމަރުކަޒު/  ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 6.1.1.1

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     

ކުޑަކުދިންނަށް ދެވޭ ވެކުސިން ޤަވާޢިދުން  6.1.2
 ދެމުންދޭތޯ ބަލާ ޗެކުރުން.

ސިއްޙީމަރުކަޒު/  މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެްއޓުން.  6.1.2.1
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

     

ކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިނެމޭ ީލްފލެޓާއި  6.1.3
 ޕޯސްޓަރުފަދަ ތަކެތި ގޭގެއަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

ސިއްޙީމަރުކަޒު/  ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތުން އެތަކެތި ޯހދުން 6.1.3.1
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

     

ބަލިތަކަށް ފަރުާވ ގައިންޔަށް ނާރާ  6.1.4
 ލިބޭނެގޮތްުވން.

އެފަދަ ބަލިތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރުާވ  6.1.4.1
 ސިއްޙީމަރުކަޒުން ދިނުން.

ސިއްޙީމަރުކަޒު/ 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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 މިހާރުގެ ހާލަތު 
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 މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައެއްނުވޭ
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  :7 މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
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20
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20
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20
20
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 ޑްރަގާއި، މަސްތުވާތެކެތީގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްވެފައިވާ ބަަޔކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްހެދުން. :7.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/  ދީނީ ދަރުސްތައް ދިނުން،  7.1.1.1 ދީނީގޮތުން ހޭުލންތެރިކުރުވުމުން. 7.1.1

 ކުލަބް ޖަމުޢިއްޠާތައް 
     

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/  ދީނީ ފޯރަމްތައް ބޭއްވުން  7.1.1.2
 ކުލަބް ޖަމުޢިއްޠާތައް 

     

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/  މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ކޯސްތައް ހިންގުން  7.1.2.1 ޒުވާނުން މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަށް ނެރުން. 7.1.2
 ކުލަބް ޖަމުޢިއްޠާތައް 

     

މަސްތުވާތެކެތީގެ މައްސަލަތައް ކަމާއިބެހޭ  7.1.3
 ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯރޓްކުރުން.

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ކައުންސިލްގައި ޕްލިސް ޑެސްކެއް ޤާއިމުކުރުން 7.1.3.1
     

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/  ހިންގުން.ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  7.1.4.1 ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެިރކުރުވުން. 7.1.4
 ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް 
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 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 .ރަށުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާްލ ކުރާ މީހުން ނިސްބަތުން މަދު .1
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ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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 މިރަށަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ނުކުރާ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން.  :8.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ދުންފަތުން ިލބޭ ގެއްލުންތަކާިއބެޭހ  8.1.1

 މަޢުލޫމާތުދީ ހޭލުްނތެރިކުރުވުން.
ސިއްޙީމަރުކަޒު  ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 8.1.1.1

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ /
     

އާއްމުން އެއްވާ ތަންތަނުގައި ުދންފަތުގެ  8.1.2
 އިސްތިޢުމާލްކުރުން މަނާކުރުން.

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ /  ބޯޑްތަކާއި ލިޔުންތައް ބެހެއްުޓން  8.1.2.1
 ސިއްޙީމަރުކަޒު 

     

ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަްނތަުނގައި ހޮޓާ  8.1.3
ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލްކުރުރާ 

ނޑައަޅާ އެނޫންތަނެއްގައި  ވަކިސަރަހައްދެއް ކަ
ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ނުކުރެޭވގޮތަށް 

 ހަމަޖެއްސުން.

އެފަދަ ތަންތަން ޤަވާއިުދން ބަލާ ފިޔަވަޅު  8.1.3.1
 އެޅުން

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / 
 ސިއްޙީމަރުކަޒު 

     

ދުންފަތު އިސްތިއުމާލްކުރުން ހުްއޓާލާ  8.1.4
ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ 

ގޮތުން އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުްނފަދަ ތަކެތި 
 ރަށުފެންވަރުގައި ދިނުން.

އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ރަށުފެންވަރުގައި ޖަލްސާ  8.1.4.1
 ބޭއްވުން 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / 
 ސިއްޙީމަރުކަޒު 

     

ރަށުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކާއިގުޅިގެން  8.1.5
މިންވަރު ދުންފަތުގެ ބާަވތްތައް އެތެރެކުރާ 

 މަދުކުރުން.

ދުންފަތުގެ ބާަވތްތައް ގަނެވިއްކުްނ ހުއްޓާލާ  8.1.5.1
 ފަރާތްތަކަށް އިނާމުދިުނން. 

/  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
      ވިޔަފާރިވެރިން
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 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ނޑެއް ހެދިފައެއްނުވޭފުޓްބޯޅަ ކުކުރީ ޒަމާނުއްސު  .1 ނޑެއް އޮވޭ ނަމަވެސް ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ދަ  .ޅޭނެ ދަ
 ނުވޭ.ބަށިޯކޓެއް ހެދިފައެއް  ކޯޓާއި،ވޮލީ .2
ނޑެއް ހެދިފައެއް .3  ނުވޭ.ފުޓްސަލް ދަ
 ނުވޭ.އެކިއެކި ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ މަރުކަޒެއް ހެދިފައެއް .4
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ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #

 (ގޮތް
ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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 ރަށުގައި ދިރިއުޅޭމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޤާބިލުަކން ހުރި ރަށަކަށް ހެދުން.  :9.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ޖަމާޢަތްތަކާއިގުޅިގެން  9.1.1

ބަޖެޓް ހޯދާ ތަާފތު ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ 
 ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން.

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/  ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށް ބަޖެޓް ހޯދުން 9.1.1.1
      ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތައް

މިދާއިރާއިން ބޭނުންވާ ތަުޢލީމާ ަތމްރީނާއި،  9.1.2
ހުނަރު ލިބޭނެ މަގު ޝައުޤްވެރިާވ 

 ފަރާތްތަކަށް ފަހިކޮށްިދނުން.

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/  ބައިވެރިކުރުންކުޅިވަރާއިބެހޭ ކޯސްތަކުގައި  9.1.2.1
      ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތައް

ތަފާތުކުޅިވަރުތަކުން ވަނަތައް ހޯާދ  9.1.3
ތަކަށް އިނާމާއި ހަނާދނީ ިލޔުންދީ ފަރާތް

 އަގުވަޒަންކުރުން.

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/  ދުވަހާއިގުޅޭގޮތުން ޖަލްސާބޭއްވުން.  9.1.3.1
      ޖަމުޢިއްޔާތައްކުލަބް 
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 ރުކޮށްދިނުން ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު ފޯ
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ދެވޭ މަދުނަމަވެސް އެކަީށގެންވާ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްޕްރީސުކޫލް ތަޢުލީމު ދިނުމަށް ވަޞީލަތްތައް  .1
 އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެދަށަށް ބަަދލުވެ ސުކޫލުން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދެމުްނދޭ. ޕްރީސުކޫލް ހިންގުން  .2



 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ރ. ފައިނު   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

  :10މަޤުޞަދު 
ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #

 (ގޮތް
ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ޕްރީ ސްކޫލް ނިންމާ ކޮންމެ ދަރިވަރަކީ ލިޔަންކިޔަން ދަންނަ ދަރިވަރަކަށް ހެދުން.  :10.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް  10.1.1.1 ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ޓީޗަރުން ހޯުދން. 10.1.1

 އިޢުލާނުކުރުން 
 ސުކޫލް 

     

ޙާސިލްކުރެވެމުންދޭތޯ ބަލާ މުޤައްރަރު  10.1.2
 ކަށަވަރުކުރުން.

 ސުކޫލް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެްއޓުން  10.1.2.1
     

ޕްރީ ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު  10.1.3
 ތަކެތި ހޯދުން 

ސުކޫލް/ ކައުންސިލްގެ  ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ޖަމާޢަތްތަކުން އެހީހޯދުން  10.1.3.1
 އިދާރާ

     

 ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުން. : 10.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމް ދިނުމަށް ޭބނުންވާ  10.2.1

 ޢިމާރާތެއް އެޅުން
      ސުކޫލް  ޕްރޮޕޯސަލް ހަދާ ހުށަހެޅުން 10.2.1.1
      ސުކޫލް  ޖެޓް ހޯދުން ބަ 10.2.1.2
      ސުކޫލް ޢިމާރާތްކޮށް ޚިދުމަތްދޭނެ ފެށުން. 10.2.1.3

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނާއި އެހީދޭ ޖަމްޢިއްޔާ  10.2.2
 ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން 

 ސުކޫލް ޕްރޮޕޯސަލް ހަދާ ހުށަހެޅުން 10.2.2.1
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 ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ލިއްބައިދިނުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ތްތަކެއް ޤާއިމުކުރެވިފައި އޯލެވެލް ހަދަމުންގެންދޭ ނަމަވެސް ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުްނވާ ފުރިހަމަ ވަސީލަމިހާރު  .1

 ރަނގަޅުކަން ފާހަގަކުރެވޭނުވިނަމަވެސް ދަރިވަރުން ހޯދާ ނަތީޖާ 
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  :11މަޤުޞަދު 
ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #

 (ގޮތް
ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 މާއްދާއިން ފާސްވާ ދަރިވަރަކަށް ހެދުން. 5އޯލެވެލް އިމްތިޙާނު ނިންމާ ދަރިވަރުންނަކީ ދަށްވެގެން   :11.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކިޔަވައިދިނުމުގައި ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް  11.1.1

 ބޭނުންކުރުން 
ޤާއިމުކުރުމަށް ސަރުކާރާއި ވަސީލަތްތައް  11.1.1.1

 އެކިފަރާތްތަކުގެ އެހީހޯދުން 
ސުކޫލް / ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ
     

ޓީޗަރުންނަށް އިތުރު ތަމްރީނާއި ޚުނަރު  11.1.2
 ލިއްބައިދިނުން 

ޓީޗަރުން އެކިއެކި ކޯސްތަކުގައި  11.1.2.1
 ބައިވެރިކުރުން

 ސުކޫލް
     

ސްކޫލުން ބޭރުގައި ޓިއުޝަން ސްކޫލާއި  11.1.3
 ކުލާސް ހިންގުން

ޝައުޤްވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެުފސަތު  11.1.3.1
 ހުޅުވާލުން

 ސުކޫލް
     

 ރަށުގައި އޭލެވެލްއަށް ކިޔަވައިދޭން ފެށުން  : 11.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއި ކައުންސިލާއި  11.2.1

ސްކޫލް ގުޅިގެން މިކަން ޙާސިލް ފައިނު 
 ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

ސުކޫލް/ ކައުންސިލްގެ  އޭލެވެލް އުފެއްދޭ އަދަދަށް ދަރިވަރުން ހޯދުން  11.2.1.1
 އިދާރާ/ ރައްޔިތުން 

     

      ސުކޫލް  ޢިމާރާތާއި އިންސާނީ ވަޞީލަތް ހޯދުން  11.2.1.2
 ދަރިވަރުން ހަމަކުރުން 100ފައިނު ސްކޫލަށް  : 11.3ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ރަށުން ބޭރުފަރާތްތަކަށް ފަިއނު ސްކޫލްގެ  11.3.1
ނަތީޖާއާއި ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން 

 މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

ކައިރި ރަށްރަށަށް ގޮސްގެންނާއި، މީޑިއާގެ  11.3.1.1
ވަޞީލަތްތައް ޭބނުންކޮށްގެން ރަުށން 
ލިބެންހުރި ފުރުޞަުތތައް އަންގަިއދީ 
 ދަރިވަރުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

ސުކޫލް / ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ/ ރައްޔިތުން 

     

ކައުންސިލްގެ ސުކޫލް /  ކައިރި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުން 11.3.2.1 ރަށުން ބޭރުން ދަރިވަރުން ގެނަުއން 11.3.2
 އިދާރާ/ ރައްޔިތުން 

     

     ސުކޫލް / ކައުންސިލްގެ  ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރުން 11.3.3.1ބެލެނިވެރިންނާއި ރައްޔިތުންގެ ެއހީތެރިކަން  11.3.3
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 އިދާރާ/ ރައްޔިތުން  ހޯދުން 
 ސްކޫލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޓީޗަރުންނަކީ ދަށްވެގެން ޑިގްރީ ފެންވަރުގެ ދިވެހި ޓީޗަރުންނަށް ހެދުން  : 11.4ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޓީޗަރުންނަކީ ޑިގްރީފެންވަރު ހުންނަންޖެހޭ  11.4.1
ބައެއްކަން ވިސްނައިދީ އެކަމަށް 

 އަހުލުވެރިކުރުވުން.

އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތު ދިވެހި  11.4.1.1
ޓީޗަރުންނަށް އަންގައިދީ ފުރުަޞތު 

 ހޯދައިދިނުން 

 ސުކޫލް 
     

ކޮލެޖުތަކާއި ގުޅިގެން އެފަދަ  11.4.2
ޕްރޮގްރާމްތަކުން ޓީޗަރުންނަށް ފުރުޞަތު 

 ހޯދައިދިނުން.

އެފަދަ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކޮްށ ހުރި  11.4.1.2
 ފުރުޞަތުތައް ހޯދުން 

ސުކޫލް / ކައުންސިލްގެ 
      އިދާރާ

ޓީޗަރުންނަށް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަާކއި  11.4.3
 އިންފުރާސްޓްރަކްޗަރ ހޯދައިދިނުން.

ސުކޫލް/ ކައުންސިލްގެ  ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކުން އެހީހޯދުން  11.4.1.3
 އިދާރާ

     

ގޮތެއްގައި ވަޒީފާގައި ތިބެގެން ފަސޭހަ  11.4.4
 ކިޔެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން.

އޮންލައިކޮށް ކިވެޔޭނެ އިންތިޒާމް  11.4.1.4
 ހަމަޖެއްސުން

 ސުކޫލް
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 ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު މަށް ބޭނުންވާ ދިރިއުޅު
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
  ށް.ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާ ުހނަ ހޯދުމަށް މިހާރު ދާންޖެހެނީ ަރށުންބޭރަ .1
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  :12މަޤުޞަދު 
ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #

 (ގޮތް
ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
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18

 

20
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20
20

 

20
21

 

 ސާނަވީ ތަޢުލީމް ނިްނމާ ދަރިވރުންނަށް މަތީ ތަޢުލީމް ޙާސިލްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަތްފޯރާ އަގެއްގައި ލިއްބައިދިނުން  :12.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކައުންސިލް މެދުވެރިގެން އިންޓަރެސްޓް  12.1.1

 ނުހިމެނޭ ލޯނު ދޫކުރުން 
ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ލޯނު ސުކީމް  12.1.1.1

 ހޯދާއިދިނުން. 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ 

 ސުކޫލް
     

ހިލޭ އެހީދޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެްނ  12.1.2
 ސްކޮލަރޝިޕް ހޯދައިދިނުން

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/  ޕްރޮޕޯސަލް ހަދާ ހުށަހެޅުން 12.1.2.1
 ސުކޫލް

     

 މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ކުރު ކޯސްތައް ހިންގުން : 12.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ކޯސްތައް  12.2.1

 ހިންގުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
12.2.1.1 

 
ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ކޯސްތައް 

 ހިންގުން 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ 

 ސުކޫލް
     

ކޯސްތަކާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދީ  12.2.2
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

 ސުކޫލް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 12.2.1.2
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 މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ މީުހްނ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ތަމްީރނު ކުރެވިފައެއްނުވޭ .1



 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ރ. ފައިނު   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

  :13މަޤުޞަދު 
ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #

 (ގޮތް
ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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 ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިން ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުން  :13.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
މިފަދަ ތަމްރީންތަކަށް ޝައުޤުވެިރވާ  13.1.1

 ފަރާތްތައް ހޯދުން 
މިފަދަ ތަމްރީނުތަކަށް ޝައުޤްވެިރވާ  13.1.1.1

 ފަރާތްތައް ހޯދުން 
ކައުންސިލް އިދާރާ/ 

 ސުކޫލް
     

ރަށުގައި އެކިއެކި މަސައްކަތްކުރާ  13.1.2
ވޯކްޝޮޕްތަކާއި ގުޅިގެން އެފަދަތަނެއް 

 ޤާއިމްކުރުން

ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހަދާ ކަމާއިބެހޭ  13.1.2.1
 ހުށަހެޅުން 

ކައުންސިލް އިދާރާ/ 
      ސުކޫލް

ސަރުކާރާއި ހިލޭ އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ  13.1.3
 އެހީތެރިކަން ހޯދުން 

ކައުންސިލް އިދާރާ/  ޝައުޤްވެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ބައްަދލްކުރުން 13.1.3.1
 ސުކޫލް
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 މިހާރުގެ ހާލަތު 
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  :14މަޤުޞަދު 
ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #

 (ގޮތް
ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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 ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްާތުލން  :14.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ދެޖިންސްގެ ތަފާތުކުރުން ނައްތާުލމާއި  14.1.1

ގުޅޭގޮތުން އެކިއެކި ވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭ 
 މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. 14.1.1.1
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 
     

ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކުގައި  14.1.2
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިފަދަ ކަންކަން 

 ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާކަން ކަށަވަުރކުރުން

 މޮނިޓަރ ކޮށް ބެލެހެއްުޓން  14.1.2.1
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 
     

 އަންހެނުންގެ ހޭލުންތެިރކަން އިތުރުކުރުން : 14.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކަމާއިގުޅޭ ދާއިރާތައް ގުޅިގެން  14.2.1.1 އެކިއެކި ވާކްޝޮޕްތައް ބޭއްވުން 14.2.1

 މަޝްވަރާކުރުން
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 
     

އަންގައިދީ ދެޖިންސްއަށް އޮތް ފުރުޞަތުތަްއ  14.2.2
 ތަފާތުކުރުންތައް ނަްއތާލުން 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  14.2.2.1
 

     

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި އަންހެުނންެގ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން  : 14.3ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކޮމިޓީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުަޞތު  14.3.1.1 އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީއެއް އިންތިާޙބުކުރުން  14.3.1

 ހުޅުވާލުން
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

     

ބައްދަލުވުންތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ  14.3.2
އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ިއތުރުވާނެގޮތަށް 

 ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރުން 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  14.3.2.1
     



 ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 އަދި ކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީކުޑަ އަންހެނުންނާއި 
 އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުން ނަފްސާނީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަންނެހުންނާއި ކުޑަކުދިންަނށް ކުރިމަތިވާ އަނިޔާތަކުގެ މައްސަލަތައް ފާހަގައެއް ނުކުރެވޭ .1
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  :15މަޤުޞަދު 
ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #

 (ގޮތް
ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރި އަމާން މާޙައުލެއް ޤާއިމްވެފައި އޮތުން   :15.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިަކމާއިއެކު  15.1.1.1 ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  15.1.1

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން.
      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މައްސަލަތައް ފަސޭޙައިން ރިޕޯޓް އެފަދަ  15.1.2
 ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިަކމާއިއެކު  15.1.2.1
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
     

 ކަށަަވރުކޮށްދޭ ޤަވާއިދުތަުކން ޤާނޫނުތަކާއި 15.1.3
 ޔަޤީން ލިބިދެވެމުންދާކަން  ރައްކާތެރިކަން

 ކުރުން

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   - 15.1.3.1
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ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން 
 ބާރުވެރިކުރުވުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަންހެނުންގެ ދައުރު އަދާކުރަމުންދާކަމަށް ފާހަގައެއްނުކުރެވޭސިޔާސީ ކަންކަމުގައި  .1
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  :16މަޤުޞަދު 
ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #

 (ގޮތް
ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ސިޔާސީ މަޤާމްތަކަށް އަންހެނުން އައުމަށް ހިތްވަރުިދުނން  :16.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކަން  16.1.1

 އިތުރުކުރަން މަސައްކަތްކުރުން
 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  16.1.1.1

      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިން އުފެއްދުން  :16.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ކުރިޔަށްދާން ބޭނުންވާ  16.2.1

 އަންހެނުންަނށް އެފުރުޞަތު ހޯަދއިދިނުން 
ސަރުކާރުން ހިންގާ ގެޓްސެޓް ޕްރޮގްރާމްފަދަ  16.2.1.1

 ފޯރުކޮށްދިނުން.ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބިޒްނަސް ސެންޓަރުތަކާއި ގުޅިގެން  16.2.2
ވިޔަފާރިއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދީ ތަމްރީން 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

 ކުރު ކޯސްތައް ހިންގުން.  16.2.2.1
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ 
 ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތައް
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ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ 
 ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގާ އިޖުތިާމޢީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބަިއވެރިވުން ވަރަށްފުރިހަމައަށް ލިބެުމންދޭ  .1
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  :17މަޤުޞަދު 
ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #

 (ގޮތް
ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރުކުރުން  :17.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ  17.1.1

ކޮމެޓީއެއްގެ މުހިންމުކަން އަންގަިއދިނުމުގެ 
ގޮތުން އަންހެުނން އެކަމަށް 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

 ހިންގުންޕްރޮގްރާމްތައް  17.1.1.1
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އަންހެނުން ކޮމިޓީ /
     

      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުން  17.1.2.1 އެކަމަށް ޙާއްޞަ ޑެސްކެއް ޤާއިމްކުރުން 17.1.2
ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން އަންހެުނންގެ  17.1.3

ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެކަންކަން 
 އަންގައިދީ ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

 ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  17.1.3.1
      އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ 

 އަންހެނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކޮށްދިނުން  : 17.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން އެފަދަ  17.2.1

 ފުރުޞަތުތައް ފަހިކުރުން 
އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ/  ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ހިންގުން 17.2.1.1

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
    

 

ފެންވަރުގައި ހުޅުވާލެވޭ ވަޒީފާގެ އަތޮޅު  17.2.2
ފުރުޞަތުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ިހތްވަރުދީ 

 މަގުފަހިކޮށްދިނުން 

 މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  17.2.2.1
އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ/ 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ރައްކާތެރި ބޯފެނާ، ނަރުދަމާގެ އަސާސީ 
 ފަސޭހަތަކާ، ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް 
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ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ސާފު ބޯފެން 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ރަށްކާތެރިޮގތެއްގައި ފެންއަޅާ ފެންފޯރުކޮށްދެވޭ ވާރޭފެން ނަގާ ރަށްކާކުރުމަށް ބެެހއްޓިފައިވާ ހަންތަކަށް  .1
އާއްމުންގެ ގޭގައި ފެންއެޅުމަށް ބެހެއްޓިފައިވާ ހަންތަކަށް ރަށްާކތެރިގޮތުގައި ފެންނެގުމާއިބެހޭޮގތުން ަމޢުލޫމާތު  .2

 ދެމުންގެންދޭ 
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 :18މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

ނޑި ފޯރުކޮށްދިނުން   :18.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ   ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވނެ ބޯފެން ފަސޭޙަކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު މެދުނުކެ
ވާރޭފެން ރައްކާކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް  18.1.1

 ޤާއިމްކުރުން
 ފެންތާނގީތައް އިތުރުކުރުން  18.1.1.1

   ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 

  

ފޯރުނުކޮށްދެވޭ ގޭގެއަށް ހަން ކަޅުހަން  18.1.2
 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން 

ލޯނު ސުކީމެއްގެ ދަށުން ހަން  18.1.2.1
 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުާވލުން 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 

    

ރައްކާތެރިގޮތުގައި ފެން ނަގާ ބޭުނންކުރުމާއި  18.1.3
 ހޭލުްނތެރިކުރުވުންގުޅޭގޮތުން އާންމުން 

18.1.3.1 
      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ބައްދަލްވުންތައް ބޭއްވުން 

ގޭގެއިން ފެން ހުސްވާ ދުވަސްވަރު، ކުލި  18.1.4
ނަގައިގެން ގޭގެއަށް ފެން ފޯރުކޮްށދިނުމުގެ 

 ޚިދުމަތް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން 

 ޝައުޤްވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދުން  18.1.4.1
      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ފެނަށް ޖެހުނަނުދީ ބުިއމަށް ބޭނުންވާ ެފން ފޯރުކޮށްދިުނން : 18.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ސަރުކާރުގެ ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާއާއި ގުޅިގެން  18.2.1

 އެމަސައްކަތް ކުރުން
ފެނުގެ ރިޒާވް ބަލާ ކަމާއިބެހޭ ަފރާތްތަކަށް  18.2.1.1

 ހުށަހެޅުން 
      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ޑިސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓެއް ޤާއިމްކުރުން  : 18.3ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ސަރުކާރުގެ ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން  18.3.1

 އެކަމަށް ޕްރޮޖެކްޓް ހޯދުން
18.3.1.1 

      އިދާރާކައުންސިލްގެ  ޕްރޮޕޯސަން ހަދާ ހުށަހެޅުން

އެފަދަ ޕްލާންޓެއް ޤާއިމްކުރާނެ ިބމެއް  18.3.2
ނޑައެޅުން  ކަ

 ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނުގައި ބިމެއް ކަނޑައެޅުން 18.3.2.1
      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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 ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން ނަރުދަމާގެ އަސާސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ނަރުދަމާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަީނ ގޯތިތެރޭގައި ހަދާފައިހުންނަ ެސޕްޓިކް ޓޭންކާއި ބައެއް ގޭބިސީތަކުން މޫދަށް  .1

 ހޮޅިގުޅައިގެން
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 :19މަޤުޞަދު 

 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން  :19.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
މިނިޒާމް ޤާއިމްކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭނާއި  19.1.1

 ޕްރޮޕޯސަލެއް އެކުލަވާލުން
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/  ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުން 19.1.1.1

 ފެނަކަ ފައިނު ބްރާންޗް 
     

ނޑައެޅުންމިކަމަށް ބޭނުންވާ ިބން  19.1.2 ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނުގައި ހިމަނާ ބިން  19.1.2.1 ކަ
ނޑައެޅުން  ކަ

      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނާއި ހެޔޮއެދޭ  19.1.3
ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން މިކަމަށް ފަންޑު 

 ހޯދުން 

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ  19.1.3.1
      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހޯދުން 

 ރަށުގެ މީރު ފެންފަށަަލ ރައްކާތެރިކުރުން : 19.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ފާހާނާތަކުން ބޭރުކުރާ ފެންވަރާފެން ރަށުގެ  19.2.1

 ބިމަށް ހިނޭދނެގޮތް ހެދުން 
        

ޤާއިމްވެގެންދިޔުމާއިއެކު ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް  19.2.2
ގޭބިސީތަކުގައި ޖަންގުސަން ހަދައިގެން 

 ނަޖިސް ހިންދުން ހުއްޓުވުން 
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 ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ކުިނ ޖަމާކޮށް އަނދާޒާތުގެ ކުނި އަންދައިގެން ކުނިކޮށްޓެއްގެ ގޮތުގައި ހެދިފައިާވ ތަނަކަށް  .1

 ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދޭ ނަމަވެސް ނައްތާނުލެވިުހްނނަ ކުނިބުނި އެއްތަނަަކށް ޖަމާކުރެވެމުންދޭ
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 :20މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ކުނިކޮށްޓެއް ޤާއިމްކުރުން ރަށުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ  :20.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ނޑައެޅިފައިވާ ބިމުގައި  20.1.1 މިކަމަށް ކަ

ސަރުކާރާއި ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުގެ 
 އެހީތެރިކަމާއިއެކު މިކަންކުރުން

20.1.1.1 
ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު 

 ރަނގަޅުފެންވަރުގެ ކުނިކޮށްޓެއް ޤާއިމުކުރުން
ސަރުކާރާއި/ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ
 

    

 ރަށުތެރޭގައި އުފެދޭކުނި ކުނިކޮށްޓަށް ގެންދެޭވނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން   :20.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކުނި އުފުލުމަށް ސަރުކާރާއި އެހީދޭ  20.2.1

ފަރާތްތަކާއި، ކައުންސިލްގެ އާއްމުދަނީން 
 ޚަރަދުކޮށްގެން ޕިކަޕެއް ހޯދުން.

ސަރުކާރުގެ އެހީއާއ ރައްޔިތުންގެ އާއްމުދަނީ  20.2.1.1
   ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޕިކަޕެއްގަނެ ޚިދުމަތަށް ނެރުން

   

މުވައްޒަފުން  2ބަޖެޓް ހޯދާ އިޢުލާނުޮކށްގެން  20.2.2.1 ކުނިކޮށްޓަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ހޯދުން  20.2.2
 ހޯދުން 

      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބަޖެޓް ހޯދާ އިޢުލާނުޮކށްގެން ޑްރައިވަރަކު  20.2.3.1 ޕިކަޕް ޑްރައިވަރެއް ހޯދުން 20.2.3
 ހޯދުން 

      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކުނީގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ގޮތެްއގައި  20.2.4
ގެންދިއުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާއި އެހީދޭ 

 ބަޖެްޓހޯދުން.ފަރާތްތަކުން 

 ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅައިގެން ފަންޑުހޯދުން  20.2.4.1
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 
  

  

 ކުނިކޮށީގައި ކާދު ހެދުން : 20.3ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ފަތް ކުންޏާއި ކުނިވާޒާތުގެ ކުނި ވަކިކޮށް  20.3.1

 ކުނިކޮށްޓަށް ގެންދިޔުން 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތަްނފީޒުކުރުންޢުޞޫލުތައް ހަދާ  20.3.1.1
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ކުނިކޮށީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކާދު ހެދުމާއި  20.3.2
 ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީނުދިނުން 

ތަޖުރިބާ ކާރަކު މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު  20.3.2.1
 ދިނުން 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     

ވިއްކޭނެ ކުނިކޮށީގައި އުފައްދާ ގަސްކާނާ  20.3.3
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

އުފެއްދޭ ގަސްކާނާއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު  20.3.3.1
ނޑުވެރިންނަށްދީ މާކެޓް ހޯދުން   ދަ

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     



 ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ބެލެހެއްޓުންހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަނދަރު 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ވީނަމަވެްސ ޢުޞޫލް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ބަނދަރެއް ހެދިފައިވޭ ބަނދަރު ބެެލހެއްޓުމަްށ ޤަވާޢިދުތައް ހެދިފައި .1

 ހެދިފައެއްނުވާތީ ޢަމަލުކުރަމަކުން ނުގެންދެވޭ 
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 :21މަޤްޞަދު 

 

 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ބަނދަރާއި ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލު ކުރާނެ ރަނގަޅު ޢުޞޫލުތަކެއް އެކުލަވާލައި ޢާންމުކޮށް ޢަމަުލކުރަން ފެށުން  :21.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ފަންނީ މީހުންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެުކ  21.1.1

 ޢުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުން 
 ބަޖެޓް ހޯދުމާއި ފަންނީ މީުހން ހޯދުން   21.1.1.1

      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބަނދަރު ބޭުނންކުރުމާއި ބެހޭގޮުތން އާންމުން  21.1.2
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  21.1.2.1
      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެކިއެކި ޝިއާރުތައް ލިޔެފައިވާ ބޯޑުތައް  21.1.3
 ބެހެއްޓުން 

 ބޯޑުތައް ހެދުން.  21.1.3.1
      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މުވައްޒަފަކު ހޯދުން 21.1.4.1 ބަނދަރު ބެލެހެްއޓުމަށް މުވައްޒަަފކުލުން 21.1.4
 ބަނދަރުމަތި ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްުޓން. :21.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދެއްޣެ ގޮތުގައި ބަނދަރު  21.2.1
 ރަޖިސްޓްރީކުރުން.ސަރަހައްދު 

 ކޮންޓެކް އުޞޫލުން ބަޔަކާއި ޙަވާލުކުރުން 21.2.1.1
      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސާފުކުރުމަށް ދުވަސްތަކެއް ކަނޑައަޅާ  21.2.2
 ޢާންމުކުރުން 

ރައްޔިތު އަންހެނުންނާއި މަޝްަވރާކޮށްގެން  21.2.2.1
 ގޮތްތަކެއް ނިންމުން 

      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޑަސްބިންތައް އުކާލާނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް  21.2.3.1 ބަނދަރުމަތީގައި ޑަސްބިން ބެހެްއޓުން  21.2.3
 ޤާއިމްކުރުން

      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާންމުންގެ ބައްދަލުވުްނތައް އިުތރުކުރުން 21.2.4.1 ޢާންމުން ހޭލުްނތެރިކުރުވުން  21.2.4
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 ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ރަށުެތރެސާފުކުރުމުގެ  ސާފުތާހިރުކޮށް ބަލަހަްއޓަމުންދޭ ޓޭބަލަކާއި އެއްގޮތަށް ރަށުގެ މަގުތަކާއި ރަށުތެރެހެދިފައިވާ  .1

 މަސައްކަތްކުރަނީ ރަށުގެ ރައްޔިތު އަންހެނުން 
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  :22މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ސާފުތާހިރު ރައްކާތެރި ރަށަކަށް ފައިނު ވެގެންދިއުން  :22.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ބަލަހަްއޓަށްޖެހޭ ރަށުގައި ސަފުތާހިރުކޮށް  22.1.1.1 ރަށުތެރެއާއި މަގުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  22.1.1

ނޑައެޅުން.  އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދުތައް ކަ
ކައުންސިލް/ 

 އަންހެނުންކޮމިޓީ 
     

ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްުޓމަށްޓަކައި  22.1.1.2
 އެކަމަށް ޢާންމުން ހޭލުްނތެރިކުރުން.

ކައުންސިލް/ 
 އަންހެނުންކޮމިޓީ 

     

 މަްޝވަރާގެމަތިންއަންހެނުންގެ ރައްޔިތުންގެ  22.1.1.3
އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު  ސާފުތާހިރުކުރުމާއި 

ނޑައަޅައި ބަޖެޓް  އެކަން ގެންދާނޭ ގޮތެއް ކަ
 ހޯދުން 

ކައުންސިލް/ 
 އަންހެނުންކޮމިޓީ 

     

ރަށުގައި އުފެދޭ ކުނި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި  22.1.2
ނިޒާމެއް ޤާއިމް ނައްތާލެވޭނޭ ހަރުދަނާ 

 ކުރުން.

      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޤަވާޢީދުތަކާއި ޢުޞޫލުތައް ހެުދން  22.1.4.1
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. 22.1.4.2

     

މަދުވެގެން އަހަރަކު ދެފަހަރު މުޅިރަށާއި ފަޅު  22.1.3
 ސާފުކުރުން.

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/  ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަތްތައް ހިންގުން  22.1.5.1
 ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތައް

     

 ރަށުގެ މަގުތަކަކީ ދުއްވާތަކެއްޗަށާއި، ހިނގާބިނގަވެ އުޅޭ ފަރާތަކަށް ސާފުތާހިރު ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ހެދުން. :22.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
22.2.1 

 
ރަށުގެ މަގުތަކުގެ ދެފަރާތު އަޅެލިމަތި  22.2.1.1 ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެްއޓުން 

 އަހަރަކު ދެފަހަރު ކޮށުން
      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ރަށުގެ ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާ ތަކުގެ އެހީތެރިކަން  22.2.2.1
      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހޯދުން.



 ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ރަށުގައި މީހުންދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި މަގުބައްތި ބެހެްއޓި ދިއްލަމުން ގެންދޭ  .1
 ބައްތިތައް ބަަލހައްޓަމުންަދނީ ކައުންސިލުން ފެނަކައާއި ގުޅިގެން .2
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ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 މަގުތައް ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން. :23.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި މަގުބައްތި ދިއްލާ  23.1.1

 ބެހެއްޓުން.
އުސޫލުން ބަޔަކާއި ކޮންޓްރެކުޓް  23.1.1.1

 ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުން.
      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

23.1.2 
 

ބައްތިަތކަށް ކޭބަލް ބައްތިތައް އިތުރުކުރުމާއި  23.1.2.1 މަގުބައްތި އިތުރުކުރުން.
 އެޅުން

      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި  23.1.3
 މަގުބައްތި ޖަހާ ދިއްލުން.

23.1.3.1 - 
      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަގުބައްތިތައް ބެެލހެއްޓޭނޭ ރަނަގޅު  23.1.4
 އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.

ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި  23.1.4.1
 ޙަވާލުކޮށްގެން އެކަންކުރުން

      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 



 ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
އަރަމުންދާ ރުއްގަސް ނެގުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ މަގުތައްހެދުމަށްޓަކައި މަގުތަކަށް  .1

 މަގުހަދަމުން ގެންދެވޭ 
 މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ ކައުންސިލާއި، އިދާރާތަކާއި ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތައް ގުޅިގެން .2
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ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަޙައްދުގެ މަގުތައް ހެދުން  :24.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
24.1.1 

 
ކޮންޓްރެކްޓް ޢުޞޫލުން ބަޔަކާއި 

 މިމަސައްކަތްކުރުންޙަވާލުކޮށްގެން 
      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން  24.1.1.1
މިކަމަށް ބޭނުންވާނެ ފައިސާ ބަެޖޓްގައި  24.1.1.2

 ހިމަނައިގެން ހޯދުން 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

     

 ރަށުގެ މަގުތައް ލެވެލްކޮށް އަޑިގުޑަންތައް ނައްތާލުން  :24.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ސަރުކާރާއި ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ  24.2.1.1 މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ހެދުން  24.2.1

 އެހީތެރިކަން ހޯދުން 
      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފަރާތްތަކުގެ ރަށުގައި ސިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ  24.2.1.2
 އެހީތެރިކަން ހޯދުން 

      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރަށުގައި އިންވެސްޓްކުރަން އަންނަ  24.2.1.3
ފަރާތްތަކާއިއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި 

 މިކަން ހިމެނުން 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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 ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ދިނުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
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ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން އެހެނިހެން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކުރާ ރަށްވެހިކަމުގެ  :25.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 .ދިޔުން

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ރަށްވެހިކަމުގެ  25.1.1
 ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ދިނުން.ޚިދުމަތްތައް 

ހިންގުމާއި ބެހޭ ތަމްރީނުތައް ކައުންސިލާއި  25.1.1.1
 އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުން.

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     

      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަރުދަނާކުރުން.ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  25.1.1.2
ރަށުގެ ތަރައްޤީޕްލޭން، ލޭންޑުޔޫސް ޕްލޭން،  25.1.1.3

 ފައިނޭސިއަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް ތަންފީޒުކުރުން.
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

     

އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ހަމަހަމަކަމާއިއެކު  25.1.1.4
 ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުން.

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     

ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ  25.1.2
ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާ 

 މަޝްވަރާހޯދުން.

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުން. 25.1.2.1
     

ކައުންސިލަށް އާއްމުދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކަކީ  25.1.3
ކޮބައިތޯބަލާ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިންނާއި، 

ކައުންސިލްގެ އިޤްތިސާދީ  ސަރަޙައްދުގެ 
ތެރެއިން ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން 

އެންމެފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އާއްމުދަނީ 
 އިތުރުކުރުން.

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޞަތު ުހޅުވާލުން.އިންވެސްޓްރުންނަށް ފުރު 25.1.3.1

     

ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެކިއެކި  25.1.4
ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ކައުންސިލުން 

ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށްހުރި ގޮންޖެުހންތަކަކީ  25.1.4.1
 ކޮބާތޯބަލާ ހަްއލުކުރުން 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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 ފޯރުކޮށްދެމުން ދިއުން.
 ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި އަރުޝީފްތައް ބެލެހެއްޓުން. :25.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ރަށުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ލައިބްރަރީއެއް  25.2.1
 ޤާއިމުކުރުން.

      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޕްރޮޕޯސަލް ހަދާ ހުށައެޅުން  25.2.1.1
      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުން. 25.2.1.2
ލައިބްރަރީއާއި، އަރުޝީފް ބަލަަހއްޓާނެ  25.2.1.3

 މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުން.
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

     

ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް  25.2.1.4
 ހަަމޖެއްސުން.ފަސޭހަކަމާއިއެކު ލިބޭނޭގޮތް 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     

 ރަށުގެ އާސާރީ ތަންތަނާއި ސަގާފީ ކަންކަން ދިރުވާ ބެލެހެއްޓުން. :25.3ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ށުގައިހުރި އާސާރީ ތަންތަން ދެނެގަނެ ރަ 25.3.1

އެކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ 
 ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާކުރުން.

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކާއިއެކު ބައްދަލުވުންތައް  25.3.1.1
 ބޭއްވުން 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     

ރަށުގައިހުރި އާސާރީ ތަންތަން  25.3.2
ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާއި ހެޔޮއެދޭ 

 ފަރާތްތަކުގެ އެހީހޯދާ ބެލެހެއްޓުން.

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން  25.3.2.1
     

ރަށުގައި އުވެދުންދާ ސަގާފީ ކަންކަން ދިރުވާ  25.3.3
އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންނާއި 

 މަޝްވަރާކުރެވި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން  25.3.3.1
     

 ރަށުގެ މިސްކިތްތަކާއި، ގަބުރުސްތާނު ފަދަ ތަންަތން ބެެލހެއްޓުން. :25.4ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ  25.4.1

 މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ހޯދުން  25.4.1.1

     

މިސްކިތަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް  25.4.2
 ހޯދައި ބޭނުންކުރުން.

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ހޯދުން  25.4.2.1
     

      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ރުން.ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ބަޔަކާ ޙަވާލުކު 25.4.3.1ގަބުރުސްތާނު ފަދަ ތަންތަން ސާފުކޮށް  25.4.3
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ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން 
 ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ބެލެހެއްޓުން.

 .ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްަތކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް، ދީނީ އަދި ޤައުމީ އިހްތިފާލުތައް ބޭއްވުން  :25.5ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ނޑައަޅާފައިވާ  25.5.1 ސަރުކާރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކަ

 ދުވަސްތައް ރަށުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން.
ފާހަގަކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ ދުވަސްތައް  25.5.1.1

 އެއްބާރުލުން ހޯދުން.
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

     

ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ  25.5.1.2
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުންނާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ 

 އެހީއާއިއެކު ހޯދުން.

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     

ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާއި  25.5.1.3
 މުއަށްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން.

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     

ތޯބަލާ ރަށުގައިހުރި ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާިއ ކެފޭ ގެސްޓްހައުސްތަކާއި، މާރުކޭޓްތަކުގައި ޤާނޫނާއި ޚިލާފުކަންަކން ހުރޭ  :25.6ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅުން.

ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އެފަދަ ތަންތަން  25.6.1
 ހިނގަމުންދޭތޯ ބެލުން 

ތަންތަން ހިނގަމުންދާގޮތް ރަށުގައިހުރި އެފަދަ  25.6.1.1
ކަމާއިބެހޭ މުއަށްސަސާތައް މެދުވެރިކޮށް 

 މޮނިޓަރކުރުން.

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ 
      މުއައްސަސާތައް 

އެފަދަ ތަންތަނުގެ ސާފުތާހިކަން ހެލްތްސެންޓަރ  25.6.1.2
 މެދުވެރިކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން.

މަރުކަޒު/ ޞިއްޙީ 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

     

ޤާނޫނާއި، ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާއިމެދު  25.6.1.3
 ފިޔަވަޅުއަޅަމުން ގެންދިއުން.

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     

ނޑުގައި ދުއްވާތަކެތި ދުއްވަނީ ޤަވާޢިދާ ެއއްގޮތަށްތޯ ބަލާ އިްނތިޒާމްތައް ެބލެހެއްޓު  :25.7ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ   ން.މީހުން ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމާއި، އެއްގަމާއި ކަ
ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދާތަކާއި އެއްގޮތަށް  25.7.1

އުޞޫލުތައް ހަދާ ހިންގާ ބަލަހައްޓަމުން 
 ގެންދިއުން.

ކައުންސިލުން އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރަންޖެހޭ  25.7.1.1
ހުއްދަތައް ފަސޭހަކަމާއި ލިބޭނޭގޮތް ހަމަޖެހިފައި 

 އޮތުން.

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     

ނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވަނީ  25.7.1.2 އެއްގަމާއި ކަ
 ޤާވާޢިދާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބަލާ ޗެކުކުރަމުންދިއުން.

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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މިކަމާއި ގުޅިގެން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނާއި  25.7.1.3
ޤަވާޢިދުތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނީ  25.7.1.4
 ގެންދިއުން.ފިޔަވަޅު އަޅަމުން 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     

      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މަގުތަކަށް ނަންކިޔުމާއި ނަންބޯޑް ޖެހުން. 25.7.1.5
      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މަގުތައް ރަނގަޅުފެންވަރަކަށް ހެދުން. 25.7.1.6

 އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި، މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި، ބިދޭސީންނާިއބެހޭ ަދފުތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން. :25.8ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ރަށުގެ ވިހާމަރުވާ  25.8.1

 ބެލެހެއްޓުން 
އުފަންވުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، ރަށްވެހިވުމާއި،  25.8.1.1

މަޢުލޫމާތު ދީ ރައްޔިތުން ބެހޭގޮތުން 
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     

އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑް  25.8.1.2
 ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން.

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     

ކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް  25.8.1.3
 ފޮނުވާ ބެލެހެއްޓުން.

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     

އުފަންވާ ކުދިންނަށް އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓާއި  25.8.1.4
 އައިޑީކާޑު ހައްދައިދިނުން.

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     

ނަމަ އޭނައާބެހޭ އެތެރެވާ އަކު ރަށަށް ބިދޭސީ 25.8.2.1 ބިދޭސީންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލާ ބެލެހެއްޓުން  25.8.2
 މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލަށް ދިނުން. 

 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން 
     

      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ބިދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތު މޮނީޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން  25.8.2.2
ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށްއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތު  25.8.5.3

 ފިޔަވަޅުއެޅުން.ނަގާ 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓު އަތްފޯރާ 
 ފޯރުކޮށްދިނުންއަގެއްގައި 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ގަޑިއިރު ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދޭ  24 މިހާރު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން .1
އަހަރުކުރިން އާއްމުން ދިރިއުޅޭގެތަކާއި ސްކޫލާއި  15ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަާދފައިހުރި އިންޖީނުގެ އަކީ މީގެ  .2

  އްހަދާފައިހުރި ތަނެއިންވެގެން 
 ކެއް އަހަރުކުރިން އަޅާފައިވާ ކޭބަލްތަ 15މިހާރު އަޅާފައިވާ ކޭބަލްތަކަކީ މީގެ  .3
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  :26މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އިންޖީނުގޭގެ އާޢިމާރާތެއް އަޅައި ނެޓްވޯކް ބަދަލުކޮށް ބޭުނންކުރަން ފެށުން  :26.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
26.1.1 

 
ސަރުކާރާއި ކަމާއި ގުޅޭ 

މުޢައްސަސާތަކާއިއެކު މަޝްވަރާކޮށް 
 ޕްރޮޖެކްޓް ހޯދުން

ސަރުކާރާއި ކަމާއި ގުޅޭ  26.1.1.1
މުޢައްސަސާތަކާއިއެކު މަޝްވަރާކޮށް 

 ޕްރޮޖެކްޓް ހޯދުން

ފެނަކަ / ކައުންސިލްގެ 
      އިދާރާ

ނޑައަޅާ  26.1.2 މިކަމަށްޓަކައި ރަށުން ބިމެއް ކަ
 އެބިމުގައި އާޢިމާރާތެއް އެޅުން.

ލޭންޑްޔޫސް ޕެލޭނުން އެކަމަށް އެންމެ  26.1.2.1
ނޑައަޅުން  އެކަށީގެންވާ ބިމެއް ކަ

ފެނަކަ / ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ

     

ބަޔާކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ  26.1.2.2
 މަސައްކަތް ކުރުން

ފެނަކަ / ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ

     

އިންޖީނުގޭގައި ބޯފެން ރަށްކާކުެރވޭނެ  26.1.3
 ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން.

ފަންޑުހޯދާ އިޢުލާން ކޮށްގެން ބަޔާކާއި  26.1.3.1
 ޙަވާލުކުރުން

ފެނަކަ / ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ

     

ފެނަކަ / ކައުންސިލްގެ  ކަމާއި ގުޅޭ އިދާރާއާއި ގުޅިގެން މިކަންކުރުން 26.1.4.1 ކަރަންޓް ނެޓްވޯކް ބަދަލުކުރުން. 26.1.4
 އިދާރާ
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ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފްކޮށް 
 ން ބޭނުންކުރު

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
އަވީންނާއި ވައިން ކަރަންޓް އުަފއްދައިދޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވީނަމަވެސް އެސިސްޓަމްގައި ހިމެނޭ ބެޓްރިއާއި  .1

 އެހެނިހެން ބައެއް ސާމާނު ހަލާުކވެފައިވުމުން އެސިސްޓަމުގެ ބޭނުމެއް މިހާރަކު ނުކުރެވޭ
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  :27މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ އެކްޓިވިޓީ )ސްޓެރެޓެޖިކް  #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ބައްތިތަކާއި ަބނދަރު ބައްތިތައް ލެޑްލައިަޓށް ަބދަލުކުރުން  :27.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ސަރުކާރުގެ ކަމާއިގުޅޭ ވުޒާރާއާއި ގުޅިގެން  27.1.1.1 ޖަމާނީ ލެޑްލައިޓް ހޯދުން  27.1.1

 މިކަންކުރުން
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

     

      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން އެހީދޭ  27.1.1.2
 ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލުކުުރން :27.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ފަންޑު  27.2.1
 ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ - 27.2.1.1
     

ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން  27.2.2
 ހޯދުން.

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުން 27.2.2.1
     

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ  27.2.3
 އެހީތެރިކަން ހޯދުން.ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ 

ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށް އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ  27.2.3.1
 އެހީތެރިކަން ހޯދުން 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     

 އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ދަށުން ގޭބިސީތަކުގައި ސޯލާ ނިޒާމް ހަރުކުރުން.  :27.3ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ޕްރޮޕޯސަލްހަދާ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު  27.3.1.1 ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން ލުއިލޯުނ ދޫކުރުން. 27.3.1

 ހުޅުވާލުން
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ 

 ރައްޔިތުން
     

ހަރުކޮށް ސާވިސްދެވޭނެ މީހުން ސޯލާ ނިޒާމް  27.3.1.2
 ތަމްރީން ކުރުން.

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     

      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާންމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން 27.3.1.3
 ޔުނިޑޯގެ ފަރާތުން ޤާއިމް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ތަކެތި މަރާމާތުކޮށް ޭބނުންކުރަން ފެށުން  :27.4ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
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ސަރުކާރާއި ކަމާއި ގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ  .27.4.1.1 ކަމާއިގުޅޭ ސާމާނު ހޯދުން 27.4.1
 އެހީތެރިކަން ހޯދުން 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     

      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޕްރޮޕޯސަލް ހެދުން  .27.4.1 ޔުނިޑޯގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުން  27.4.2
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 ކުރިއެރުވުން 
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 ފުރުސަތު އިތުރުކުރުން ވަޒީފާގެ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ރަށުގައި ކިޔަވައިގެން ނިކުންނަ ޒުވާނުންނަށް ޭބނުންވާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޮގތެއްގައި ލިބޭކަށްެނތް  .1
 ރަށުގައި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ނެުތމުން ގިނަ ޒުވާނުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންގެންދަނީ ރަށުްނބޭރުގައި  .2
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  :28މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
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20
21

 

 ހެދުން. ކުރިއަރާ ފުދުންތެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްރަށުގެ އިޤްތިސާދު  :28.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ރަށުގެ ބިން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭުނންޮކށް  28.1.1

 އިންވެސްޓަރުންނަށް ފުރުޞަތު ުހޅުވާލުން.
އެކިއެކި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ބިން  28.1.1.1

ނޑައެޅުން  ކަ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

     

      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން. 28.1.1.2
      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ދިރިއުޅުމަށް ގޯތި ދޫކުރުން 28.1.1.3
ބޮޑުހިލަ ޖަހާ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދު  28.1.1.4

ބާބަކިއު ސަރަޙައްދެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ 
 ކުރުން

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     

އެކިދާއިރާތަކުން ތަމްރީނުވާން ޭބނުންވާ  28.1.2
ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ފުރުސަތު 

 ހޯދައިދިނުން.

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ކޮލެޖްތަކާއި  28.1.2.1
 ތަމްރީނުދިނުން.ރިސޯޓްތަކާއި ގުޅިގެން 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     

ތަޢުލީމީ ދާއިރާ، ސިއްޙީދާއިރާ، ކަރަންޓާއި،  28.1.3
 ފެނާ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުން.

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ކަމާއިގުޅޭ ދާއިރާތަކާއި ބައްދަލްކުރުން 28.1.3.1
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 ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް އެކަށީގެން ަމސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދޭ އެގޮތުން ރަށުގެ ބަނދަރު ހެދުމާއި ިގރާސަރަޙައްދުގެ  .1

ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާއިރު، ބޯފެން ރަށްކާކުރާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުމާއި، ކުނިކޮށި އެޅުމުގެ 
 މުން މަސައްކަތްފަދަ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެ
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  :29މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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 ރަށަކީ އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް އޮތް ރަަށކަށްހެދުން. :29.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ބިން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭުނންކުރުމަްށޓަކައި  29.1.1

 ރަނގަޅު ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނެއް ހެދުން.
ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމަށް ކަމާއިބެހޭ  29.1.1.1

 މާހިރަކު ގެނައުން. 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

     

ނޑަޅާ އިންވެސްޓަރުންނަްށ ފުރުސަތު  29.1.2 ބިންކަ
 ހުޅުވާލުން.

މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އެފަދަ ފުރުޞަތު  29.1.2.1
 ހުޅުވާލުން

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     

މާހައުލަކީ އަމާން ސުލްޙަވެރި ރަށުގެ  29.1.3
 މާހައުލަކަށް ހެދުން.

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތްާވގޮތަށް  29.1.3.1
 ހަދަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ހަދާ ތަްނފީޒުކުރަމުން

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ޕްލޭން  ބިނާވެށިއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި، ތަކާސިޔާސަތުކައުންސިލްގެ 
 އެކުލަވާލުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާ ލެވިފައިވޭ ަނމަވެސް ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ހަދަްނޖެހޭ ޢުޞޫލުތައް  .1

ކައުންސިލުން ވަކި ހެދިފައެއްނުވޭ، ިބނާވެށި ޕްލޭންެގ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަނީ ދައުލަުތން ހަދާފައިވާ ބިނާވެށި ޕްލޭން. 
 ބިނާވެށި ޕްލޭނެއް ހަދާފައެއްނުވޭ 
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  :30މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ކައުންސިލް ހިނގަމުންދަނީ ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އެްއގޮތަށްކަމާއި، ރަނގަޅު ބިނާވެށި ޕްލޭނެއްގެ ދަށުންކަމަށް ކަށަވަރުުވން. :30.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ފަންނީ މީހުންގެ އެހީގައި ކައުްނސިލުން  30.1.1

 އުސޫުލތައްހެދުން.ހަދަންޖެހޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި 
      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ކަމަށްޤާބިލް މީހަކު ގެނައުން  30.1.1.1

      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ބައްދަލްވުންތައް ބޭއްވުން. 30.1.2.1 ޤަވާޢިދުތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުްނެތރިކުރުވުން. 30.1.2

ޕްލޭނަށް ރަށުން ބިންދޫކުރުމުގައި ބިނާެވށި  30.1.3
 ބަލައިގެން ިބންދޫކުރުން.

ބިން އިސްރާފް ނުވާނޭގޮތަށް ބިްނ  30.1.3.1
ނޑައެޅުން  ކަ

      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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 އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދުން 
 

 ހާލަތު މިހާރުގެ 
ހޯދަމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި އެއިރަކުހުރި ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދެވެއެވެ. އާއްމުދަނީ  .1

މިގޮތުން ކުރެވޭވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ނަހަމަގޮުތން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަކަށް 
 ފާހަގައެއް ނުކުރެވޭ
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  :31މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ރަށުގައި އާއްމުދަނީ ހޯދަނީ ހަމަޖެހިފައިވާ ޢުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުން. :31.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ދީނީގޮތުންނާއި ާޤނޫނީގޮުތން ރައްޔިތުން  31.1.1

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން.
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 31.1.1.1

     

ނަހަމަގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދޭނެ ުފރުސަތު  31.1.2
 ހަނިކުރުން.

ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢުޞޫލުތަކާއި ހަަމތައް  31.1.2.1
 ހަރުދަނާކުރުން

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     

      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ - 31.1.3.1 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ަތންފީޒުުކރުން. 31.1.3
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 އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ސިނާޢަތްތައް 
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 ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނޭ ގޮތަށް އުމްރާނީ ތަރައްޤީ ޤާއިމުކުރުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ރަށުގައި މީހުންއުޅޭ ޞަރަޙައްދުގައި މަގާއިގޯޅި ހެދިފައިވީނަމަވެސް އެތަންތަނުގެ މަގުފާރު ރޭނިފަިއވަނީ ވަރަށް މަދު  .1

ގޯއްޗެއްގައެވެ. އަދި ބައެއްގޯތިތަކުގެ އިންފާހަގަ ނުކުރެވިވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ރަނގަޅު ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނެއްވެސް 
 ހެދިފައެއްނުވޭ 
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  :32މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނެއް ހެދިފައި އޮތުން :32.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކަމާއި ގުޅޭ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ޤާބިލު  32.1.1

މީހަކު ހޯދުމާއި އެފަދަ މީހުން 
 ތަމްރީންކުރުން

 މީހަކު ގެނެސް ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ހެދުން  32.1.1.1
      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ  32.1.2.1 މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަީރ ހޯދުން 32.1.2
 އެހީހޯދުން 

      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މަސައްކަތްކުރުން ބަޖެޓް ހޯދުމަށް  32.1.3.1 މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޯހދުން 32.1.3
 ރަށުގެ ގޭގޭގެ މަގުފާރުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ހެދިފައި ހުރުން :32.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ރަށުގެ ގޯތިތަކާއި ބެހޭ ރަނގަޅު ސާވޭއެއް  32.2.1
 ރަށު ފެންވަރުގައި ހެދުން 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ނެގުންގޭގޭގެއަށް  32.2.1.1
    

 

32.2.2 
 

ސަރުކާރާއި ހިލޭ އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ 
 ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން  32.2.2.1
   

  

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއިން އިންަޓރެސްޓް  32.2.3
 ނުހިމެނޭ ލޯނު ދޫކުރުން 

ޢުޞޫލުތައް އެކުލަވާލާ ރައްޔިތުްނނާއި  32.2.3.1
 ހިއްސާކޮށް ތަންފީޒުކުރުން

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
   

  

މިކަމާއި ގުޅޭ ޢުޞޫލު އެކުލަވާލާ  32.2.4
 ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ތަންފީުޒކުރުން

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ - 32.2.4.1
   

  

 ރަށުގެ ބަނދަރުމަތި ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ވަޞީލަތްތަާކއިއެކު ތަރައްޤީކޮށް ބަލަހައްޓަމުްނ ގެންދިޔުން  :32.3ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލް 
ރަށުގެ ބަނދަރުމަށްޗަކީ ފުރިހަމަ  32.3.1

 ތަނެއްކަމުގައި ހެދުން.
ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއާއި ސަރުކާރުގެ ހިލޭ  32.3.1.1

އެހީއިން ބަނދަރުމަތިން ތެލާފެްނ އަދި 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ 

 ރައްޔިތުން
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 އައިސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ވިޔަފާރި ޢުޞޫލުން  32.3.1.2

 ބަނދަރުމަތިން ބިން ދޫކުރުން 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

     

ރަށުގެ ބަނދަރުމައްޗަކީ ހިތްފަސޭހަ  32.3.1.3
ސާފުތާހިރު ތަނަކަށް ހެދުމަށް ަކއުންސިލާއި 

 ރައްޔިތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ 
    ރައްޔިތުން

  

ބެލެހެއްޓޭނެ ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ބަނދަރު  32.3.1.4
ޤަވާއިދާއި ޢުޞޫލުތަކެއް އެކުލަާވލެވި 

 ތަންފީޒުކުރަން ފެށުން 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
   

  

ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކާއި  32.3.1.5
ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބޭނުންކޮްށގެން 
ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔާއެއް ޢިމާރާތްކޮށް 

 ބޭނުންކުރަން ފެުށން 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ 
 ރައްޔިތުން

  

   

ރަށަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ރައްޔިުތންގެ  32.3.2
 ޢިމާރާތެއް ޤާއިމްކުރުން

      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޕްރޮޕޯސަލް ހަދާ ހުށަހެޅުން 32.3.2.1
ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން އަދި ހެޔޮއެދޭ  32.3.2.2

އެހީތެރިކަމާއިއެކު ކަމަށް ފަރާތްތަކުގެ 
 ބޭނުންވާ މާލީ އެހީ ހޯުދން 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  

   

އެފަދަ ޢިމާރާތެއް ބިނާކުރަން ޭބުނންވާ ބިން  32.3.3
ނޑައެޅުން  ކަ

ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނަށް ބަލާ އެންމެ  32.3.3.1
 ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް ބިންދޫކުރުން 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     

ރަނގަޅު ޢުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި  32.3.3.2
 ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދިޔުން 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  

   

 ސްލިޕްވޭއެއް ހެދި އޮޑިދޯނިފަހަރު އެހެލާ ބާލާނެ ފަޭސހަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައި އޮތުން   :32.4ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
      ކައުންސިލް ޕްރޮޕޯސަލް ހަދައި އިޝްތިހާރު ކުރުން 32.4.1.1 އިންވެސްޓަރުން ހޯދުން  32.4.1
ނޑައެޅުން ބިމެއް 32.4.2       ކައުންސިލްލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނަށްބަލައި ރަނގަޅު ބިމެއް  32.4.2.1 ކަ
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ނޑައެޅުން  ކަ
      ކައުންސިލް އިޢުލާން /  އިޝްތިޙާރު ކުރުން 32.4.3.1 ވިޔަފާރި ޢުޞޫލުން ދޫކުރުން 32.4.3

 ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ހިނަވާގެއެއް ޢިމާރާތްކުރެވި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ފަސޭޙަކަމާއިއެކު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެްނދިޔުން  :32.5ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ނޑައެޅުން 32.5.1   ކައުންސިލް -  ބިން ކަ

    
ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނަށް ބަލައިގެން ކަމަށް  32.5.2

 ބިްނދޫކުރުންއެންމެ އެކަށީގެންވާ ތަނުން 
  ކައުންސިލް - 

   
 

ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކާއި  32.5.3
ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ފައިސާ 

 ހަމަޖެއްސުން

ޕްރޮޕޯސަލް ހަދާ އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ  32.5.3.1
 އެހީހޯދުން 

  ކައުންސިލް

   
 

 ާޤއިމްކޮށް ވަޞީލަްތތައް ޭބނުންވާ ތަނަށް 32.5.4
 ހެދުން  ބޭނުންކުރެވޭެނގޮތް ގޮތެއްގައި ދާއިމީ

ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށް އެހީދޭ ަފރާތްތަކުގައި  32.5.4.1
 އެކި ސިފަސިފައިގައި އެދުން 

  ކައުންސިލް
   

 

ނޑައަޅައި  32.5.4 ކަމާއިބެހޭ އާންމު ޢުޞޫލެއް ކަ
 ތަންފީޒުކުރުން 

ހޭލުންެތރި އުޞޫލު އާންމު ކުރުމާއި  32.5.4
 ކުރުވުން

  ކައުންސިލް
   

 

 ބެލެހެއްޓުަމްށޓަކައި ސާފުކޮށް ހިނަވާގެ 32.5.5
 ޙަވާލުކޮށް ބަޔަކާ އުޞޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް
 .ބެލެހެއްޓުން

މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެްޓ  32.5.5.1
 މެދުވެރިކޮށް ހޯދުން 

  ކައުންސިލް

   
 

 ޤާއިމްކުރުން ޢިމާރާތެއް ރައްޔިތުންގެ ލިބޭނެ އާމްދަނީ ރަށަށް :32.6ޙާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ހެޔޮއެދޭ އަދި ރައްޔިތުން ސަރުކާރާއި 32.6.1

 ކަމަށް އެހީތެރިކަމާއިއެކު ފަރާތްތަކުގެ
 ހޯުދން  އެހީ މާލީ ބޭނުންވާ

ފަންޑު ހޯދުމަށް އެކިގޮތްގޮތުން  32.6.1.1
 މަސައްކަތްކުރުން

ކައުންސިލް / ކުލަބް 
   ޖަމްޢިއްޔާތައް

   

އެފަދަ ޢިމާރާތެއް ބިނާކުރަން ޭބުނންވާ ބިން  32.6.2
ނޑައެޅުން  ކަ

ލޭންޑްޔޫޒް ޕްލޭނަށް ބަލައި ބިމެްއ  32.6.2.1
ނޑައެޅުން  ކަ

ކައުންސިލް / ކުލަބް 
 ޖަމްޢިއްޔާތައް

  
   

 ޕްރޮޕޯސަލެއް  ފެންވަރުގެ ރަނގަޅު 36.6.3
 ތައްޔާރުކުރުން

ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ އެީހތެރިކަމާއި ލަފާ  36.6.3.1
 ހޯދުން 

ކައުންސިލް / ކުލަބް 
 ޖަމްޢިއްޔާތައް
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 އެކުލަވާލައި ޢުޞޫލެއް ރަނގަޅު 36.6.4
 ގެންދިޔުން  ތަންފީޒުކުރަމުން

ކައުންސިލް / ކުލަބް  އުޞޫލު އާންމުކޮށް ހޭލުންތެރިކުުރވުން 36.6.4.1
 ޖަމްޢިއްޔާތައް

  
   

      ތަރައްޤީކުރުން ސަރަޙައްދެއް  2 ވަސީލަތްތަކާއިއެކު ހިތްަހމަޖައްސާލުމަށް ރައްޔިތުން ރަށުގެ  :32.7ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ޙާސިލް 
      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަންޑުހޯދުން 32.7.1.1 ޕާކް ހެދުން 2ރަށުގެ ދެސަރަހައްދެއްގައި  32.7.1

      ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޕާކްހަދާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން 32.7.1.2
ޕާކްގައި ކަސްރަތު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް  32.7.1.3

 ހަމަޖެއްސުން 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

   
  

 އެކިއެކި އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުން  :32.8ޙާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ޕްރޮޕޯސަލް ފަރާތްތަކަށް އެހީދޭ ސަރުކާރާއި 32.8.1

 ހުށަހެޅުން  ހަދާ
    ކައުންސިލް - 32.8.1.1

  

      ކައުންސިލް އިޢުލާންކޮށްގެން ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން  32.8.2.1 އެޅުން ޢިމާރާތް ވަސީލަތްތަކާއިއެކު ޒަމާނީ 32.8.2

 ކޮމްޕިއުޓަރ ޚިދުމަތާއިއެކު އިންޓަނެޓްގެ 32.8.3
 ޤާއިމުކުރުން  ލެބެއް

ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ހޯދުމަށް  32.8.3.1
 ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުން

    ކައުންސިލް
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 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގެ ގޮތުގައި ސީދާ ޢިމާރާތްތައް ހެދިފައިނެްތނަމަވެސް އާއްމުންގެ ގޭގެއާއި، ވަކިވަކި ކޮޓަރި ދޫކުރަމުންދޭ .1

 

 

 



 ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

  :33މަޤުޞަދު 

 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ތަރައްޤީކުރުން ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް :33.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގެ ގެސްޓްަހއުސް  33.1.1

 ހެދުން 
އެކަމަށް ސައުގުވެރިކަންހުރި އާއްމު  33.1.1.1

 ފަރާތަކަށް ފުރުޞަތުދީގެން 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / 

 ރައްޔިތުން
     

މިކަމަށް ބޭނުންވާ މާއްދީއެހީ ކަާމއިބެހޭ  33.1.1.2
 ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ފޯރުކޮށްދިުނން

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / 
 ރައްޔިތުން

     

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވަިއދުތަކަށް  33.1.1.3
 އަޙްލުވެރިކުރުން.

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
     



 ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ޕްލޭން ތަރައްޤީގެ 
 

 ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އެމްޓީސީސީ މެދުވެރިކޮށް އަތޮޅުގެ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވޭ .1

 

 

 



 ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

  :34މަޤުޞަދު 

 

 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ަފސޭހަކަމާއިއެކު ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮތުން  :34.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އެކަމަށް ސައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު  34.1.1.1 ދެމެހެއްޓެނިވި ފެރީގެ ނިޒާމެއް އޮތުން  34.1.1

 ހުޅުވާލުން.
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / 

 ރައްޔިތުން
     

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ /  އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  34.1.1.2
 ރައްޔިތުން

     

 އެއް އަތޮޅުން އަނެއް އަތޮޅަށް ފެރީގައި ދަތުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި އޮތުން  :34.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އެކަމަށް ސައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު  34.2.1.1 ސަރަހައްދީ ފެރީގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން 34.2.1

 ހުޅުވާލުން.
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / 

 ރައްޔިތުން
     

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ /  އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  34.2.1.2
 ރައްޔިތުން

     



 ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ހޮޓާ ހުރޭ 03ފިހާރައާއި  11ވިޔަފާރިކުރާ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ  .1

 

 

 



 ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ރ.   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

  :35މަޤުޞަދު 

 

 

 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އާންމުންނަށް ލިިބފައިއޮތުން  :35.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކަމާއިގުޅޭ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މީހުންގެ  35.1.1.1 ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން  35.1.1

 އެހީތެރިކަން ހޯދުން 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / 

 ވިޔަފާރިވެރިން
     

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ /  ވޯކްޝޮޕެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުންއެފަދަ  35.1.1.2
 ވިޔަފާރިވެރިން

     

 ކުދިއަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިވެފައި އޮތުން :35.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އިންވެސްޓްކުރެވޭނެ ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް  35.2.1.1 ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަގުފަހިކުރުން 35.2.1

 ހޯދައިދިނުން 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / 

 ވިޔަފާރިވެރިން
     

އުފައްދާ ތަކެތި މާކެޓް ކުރެވޭނެ  35.2.1.2
 މަގުފަހިކޮށްދިނުން 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / 
 ވިޔަފާރިވެރިން
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 އަމަންއަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުން 
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 އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ކަންތައްތަކުގެ ދީނީ ކަންތައްތަކަށް ޯލބިކުރާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން ކުރަމުން ގެންދާ  .1

ތެރޭގައި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ދީނީ ދަރުސް ދިނުމާއި، ޙިފުޘުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދު  ކުރުމަށް ޙާފިޘުން ގެނައުމާއި ރަށު 
ރުން ފެންވަރުގައި ޤުރުއާން މުބާރާތް ޭބއްވުމާއި އަތޮޅު ފެންވަރުގައާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ މުބާރާްތތަކުގައި ދަރިވަ

 ރެވެމުން ގެންދެވޭބައިވެރި ކު
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  :36މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި ަތޢުލީމީ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން. :36.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ދިރިއުޅޭ ދީނީގޮން ހޭލުްނތެރިކަން ރައްޔިތަކު  36.1.1

 ރަށަކަށް ހެދުން 
ދީނީގޮތުން ހޭުލންތެރިކުރުމަށް ަމދުވެގެން  36.1.1.1

 އަހަރަކު ދެފަހަރު ފޯރަމްތަކެއް ބޭއްވުން.
ކައުންސިލް / ކުލަބު 
 ޖަމްޢިއްޔާ / ސްކޫލް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ދީނީގޮތުން ހޭުލންތެރިކުރުވުމަށް ދީނީ  36.1.1.2
 ދަރުސްތައް ދެމުން ގެންދިއުން.

ކައުންސިލް/ އިސްލާމިކް 
މިނިސްޓްރީ / ކުލަބު 

 ޖަމްޢިއްޔާ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ސުކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް  36.1.1.3
ދީނީގޮތުން ހޭުލންތެރިކުރުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން

ކައުންސިލް/ އިސްލާމިކް 
މިނިސްޓްރީ / ކުލަބު 

 ޖަމްޢިއްޔާ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ދީނީ ދަރުސްަތއް ދެވޭނެ  36.1.2
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

ކައުންސިލް / ސްކޫލް  ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ދީނީ ދަރުސްތައް ދިނުން  36.1.2.1
 ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތައް /

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ފަހަރު ޝޭހުން މެދުވެރިކޮށް  3އަހަރަކު  36.1.2.2
 ދީނީ ދަރުސް ދިނުން

ކައުންސިލް/ އިސްލާމިކް 
މިނިސްޓްރީ / ކުލަބު 

 ޖަމްޢިއްޔާ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ފަހަރު ޝޭހުން މެދުވެރިކޮށް  3އަހަރަކު  36.1.2.3
 ސުކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ދީނީ ދަރުސް ދިނުން

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ސްކޫލް / ކައުންސިލް 

ގޮތުން މަތީަތޢުލީމުގެ ފުުރޞަތު ދީނީ  36.1.3
 ތަނަވަސްކޮށްދިނުން 

ސާނަވީ ތަޢުލީމް ނިންމާ ދަރިވަުރންގެ  36.1.3.1
ތެރެއިން ދީނި ތަޢުލީމު  ޙާޞިްލކުރުމަށް 

 ބޭނުންވާ ފަރާްތތަކަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ސްކޫލް / ކައުންސިލް 
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 ޅޭ މީހުންނަކީ ކީރިތި ޤުރުޢާނަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުން.ރަށުގައި ދިރިއު  :36.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކައުންސިލް /  ކުލަބް  ޤްރުޢާން ކުލާސް ހިންގާނެ ޢިމާާރތެއް ހޯދުން  36.1.2.1 ރަށުގައި ޤްރުޢާން ކުލާސް ހިންގުން. 36.2.1

 ޖަމްޢިއްޔާ
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 ✓  ✓  ✓ ކައުންސިލް  ޤުރުއާން ކުލާސް ހިންގުމަށް ޙާފިޒަކު ހޯދުން 36.1.2.2
ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކާއި ރައްޔިތުން  36.1.2.3

 ގުޅިގެން އެހީހޯދުން 
 ✓  ✓  ✓ ކައުންސިލް

ރަށުފެންވަރުގައި ޤްރުޢާން މުބާާރތްތައް  36.2.2
 ބޭއްވުން.

ރަށުފެންވަރުގައި އެކަން އިޢުލާްނކުރެވި  36.2.2.1
 ބައިވެރިން ހޯދުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

އަތޮޅު ފެންވަރުގަޔާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި  36.2.3
ބާއްވާ ޤްރުޢާން މުބާރާތްތަކުގައި 

 ބައިވެރިކުރުވުން.

ރަށު ފެންވަރުގައި ބާއްވާ މުބާރާުތން ހޮވޭ  36.2.3.1
އި ދަރިވަރުން އަތޮޅު ފެންވަރުގަ

 ބައިވެރިކުރުން

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް / ސްކޫލް 

އަތޮޅު ފެންވަރުން ނެގޭ ދަރިވަރުން ޤުރުއާން  36.2.3.2
 ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރުން

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް / ސްކޫލް 

ޤްރުޢާން ކިޔަވައިދޭނެ ޓީޗަރުން  36.2.4
 ހޯދައިިދނުން.ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުޞަތު 

ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ކޯސްތަކުގައި  36.2.4.1
ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ކަމާއިެބހޭ 
 ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ފަހިކޮށްދިުނން

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް / ސްކޫލް 

ކަނޑައެޅި މިކަމަށް ޚަރަދުވާނެ މިންވަރު  36.2.5.1 ޤްރުޢާން ކިޔަވައިދޭނެ ޓީޗަރުން ހޯދުން. 36.2.5
 ބަޖެޓް ހޯދުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

ރަށުގައި ޤްރުއާން ކުލާހެއް ހިންާގނެ  36.2.6
 ޢިމާރާތެއް ގާއިމުކުރުން.

ސަރުކާރާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުންދޭ އެހީގައި  36.2.6.1
 މިފަދަ ޢިމާރާތެއް އެޅުން

    ✓ ✓ ކައުންސިލް
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 އަންހެނުން ނަމާދުކުރާނެ ނަމާދުގެއެއް އެޅުން.  :36.3ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
36.3.1 

 
އަންހެނުން ނަމާދު ގެއެއް އެޅުމަށްޓަކައި 

ނޑައެޅުން.  ބިމެއް ކަ
ރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ބެލުމަށްފަހު  36.3.1.1

އެކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ބިެމއް 
ނޑައެޅުން  ކަ

     ✓ ކައުންސިލް

ފަރާތްތަކުގެ އެހީއާއި ރައްޔިތުން ހެޔޮއެދޭ  36.3.2
 ފައިސާއިން ޚަރަދު ކުރުން.

     ✓ ކައުންސިލް ޕްރޮޕޯސަލް ހަދައި ބަޖެޓް ހޯދުން 36.3.2.1
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 ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް މަދުކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 މިރަށަކީ އެކިއެކި ބާވަތުގެ ކުށްަތއް ކުރުން މަދު ރަށެއް .1
 ވަރަށް މަދު ޙާލަތެއްގައިނޫނީ މާރާމާރީއާއި ތަޅާފޮޅުންފަދަ ޢަމަލުތަކެއް ހިނގާފައެއް ނުވޭ .2
 ސްޓޭޝަނެއް / ޕްލިސް ޑެސްކެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ރަށެއް ނޫންމިރަށަކީ މިހާތަނަށް އައިއިރު ޕްރިސް  .3
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  :37މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ސުލްހަވެރި އެއްބައިވަންތައް ރައްޔިތަކު އުފެދިގެން ދިޔުމާއި، އުފާވެރި ޢަމާން މާޙައުލެއް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން. :37.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން  37.1.1.1 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ޤާއިމުކުރުން. 37.1.1

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ނުވަތަ ޕޮލިސް 
ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޑެސްކެއް ޤާއިމް 

 ވަޞީލަތްތައް ހޯދުން 

ކައުންސިލް / ކުލަބް 
 ޖަމްޢިއްޔާ

✓ ✓    

ފޯރުކޮށްދެވޭ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ަރނގަޅު  37.1.2.1 ތަޢުލީމީ ހޭލުްނތެރި މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން. 37.1.2
 ކުރުން

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ސްކޫލް

ރަށުގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ފުރުޞަތު  37.1.3.1 ކުރުންވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުރު 37.1.3
 ފަހިކޮށްދިނުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަަކށް ރައްޔިތުން  37.1.4
 ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި ތަންފީޒުކުުރން.

ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް އަހަރަކު  37.1.4.1
 ފަހަރު ހިންގުން  3

ކައުންސިލް / ރަށުގެ 
 މުއައްސަސާތައް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ރަށުގައިތިބި މިދާއިރާއިން މަތީތަުޢލީމް 
 ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޭބނުންހިުފން 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް
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ކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި އެ 
 އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އެފަދަ މައްސަލަތައް މަދު ރަށެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭ .1
 މިފަދަ ކަންކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް ފޯރުކޯށްދިނުމަށް ޭބނުްނވެފައިވާ ރަށެއް .2
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ތަންފީޒުކުރާނޭ އެކްޓިވިޓީ )ސްޓެރެޓެޖިކް  #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ކުޑަކުދިންނަކީ ރަށްކާތެރި އަމާން މާޙައުލެއްގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށްވުން. :38.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
38.1.1 

 
ކުޑަކުދިންނަށް އަމާން މާޙައުލެއް 

 ޤާއިމްކުރުން
ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  38.1.1.1

 ހިންގުން.
ކައުންސިލް / ރަށުގެ 

 މުއައްސަސާތައް 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ރަށުގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ފަރާތުން  38.1.1.2
ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރަނގަޅު 

 ކަންތައްތަކާއިބެހޭޮގތުން ހޭލުްނެތރި ކުރުން.

ކައުންސިލް / ރަށުގެ 
 މުއައްސަސާތައް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ކުޑަކުދިން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުްނކުރާ  38.1.1.3
ފަރާތްތަކާއިމެދު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިުދ 

 ތަންފީޒުކުރުން.

ކައުންސިލް / ރަށުގެ 
 މުއައްސަސާތައް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 



 ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު ކުޑަކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ރިޕޯޓްތަކުންނާއި އެހެިނހެން މުއައްސަސާތަކުން ބެލިފައިވާ ބެުލންތަކުްނ އެފަދަ މިހާތަނަށް ނެރެފައިވާ އޮޑިޓް  .1

 މައްސަލަތަކެއް ހިނގާފައިވާކަމަކަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައެއްނުވޭ
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ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
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 ތަހުޒީބް މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން. :39.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ހޭލުންތެރިކަން އިތުކޮށް ކޮރަޕްަޝނާއި  39.1.1

ރިޝްވަތުގެ މިންވަރުކުޑަ ތަޙުޒީބު 
 މުޖުތަމައަކަށް ހެދުން 

ކައުންސިލް /  ދީނީގޮތުން ހޭުލންތެރިކަން އިތުުރކުރުން. 39.1.1.1
 މުއައްސަސާތައް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ކަމާއިގުޅޭ ދާއިރާތަކާއިގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކަން  39.1.1.2
 އިތުރުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

ކައުންސިލް / 
 މުއައްސަސާތައް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ހުރިހާ މުއަށްސަސާތަކާއި ކުލަބް  39.1.1.3
ޖަމުޢިއްޔާތަކުގައި ދެފުއްފެންނަ ސިޔާސަތެއް 

 ގެންގުޅުން.

ކައުންސިލް / 
 މުއައްސަސާތައް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ހަމަހަމަކަމާއެކު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިުދތައް  39.1.1.4
 ތަންފީޒުކުރުން.

ކައުންސިލް / 
 މުއައްސަސާތައް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢޫޞޫލުތައް 
 އެކުލަވާލުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ގެޒެޓްކުރެވިފައިވޭ އަދި ޤަވާއިދުތަކާއި މީހުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ާޤއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ޤަވާއިދުތައް ހެދި  .1

 ގުޅުންހުރި އުޞޫލުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދޭ
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ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
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 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ ބަޔަކަށްވުން. :40.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
40.1.1 

 
ޤާނޫނާއި ޤާވާއިދުތަކާއި ޢުޞޫުލަތއް ހެދި 

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
، ލޯފާމްތަކާއިސަރުކާރާއި،  40.1.1.1

ކައުންސިލާއިގުޅިގެން ހޭލުންތެރިަކން 
 .އިތުރުކުރުވުން

    ✓ ✓ ކައުންސިލް

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަަކށް ރައްޔިތުން  40.1.1.2
 ހޭލުންތެރިކުރުރުން.

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

ޤަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ހަދަންެޖހޭ ޢުޞޫލުތައް  40.1.2
 ހެދުން 

މީހުންގެ އެހީތެރިކަން ޯހދައިގެން ފަންނީ  40.1.2.1
 ކައުންސިލުން ޤަވާޢިދުތަކާއި ުޢޞޫލުތައް

 ހެދުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް



 ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ތަންފީޒުކުރުން
 

 ހާލަތު މިހާރުގެ 
 ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް ހަމަހަކަމާިއއެކު ތަންފީޒު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދޭ .1
 ރިޕޯޓްކުރެވޭ މައްސަލަތައް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޤަވާއިުދން ރިޕޯޓްކުރެވެމުންދޭ .2
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ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
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 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ ރައްޔިތަކަށް ހެދުން. :41.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކަމާއިގުޅޭ މާހިރުންނާއި ތަޖުރިބާކާރުން  41.1.1.1 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަަކށް ހޭލުންެތރިކުރުވުން. 41.1.1

މެދުވެރިކޮށްގެންނާއި ރަށު ފެންަވރުގައި 
 މަޢުލޫާމތުދިނުން ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުްނތަކުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

ޤާނޫނީ މެސެޖުތައް ދައްކުވައިދޭ ބޯޑުތައް  41.1.1.2
 ރަށުގެ އެކި ތަންތަނުގައި ބެހެްއުޓން

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

ކުށްކުރާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ޤާނޫނާިއ  41.1.2
 ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން.

ކުށްކުރާ ފަރާތްތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫާމތު  41.1.2.1
 ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓްކުުރން 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

ކުށްކުރާ ފަރާތްތަކާއިމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު  41.1.2.2
 އެޅުން

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް
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ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި، ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން 
 އިތުރުކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ޒުވާނުންނަށް ޭބނުންވާ އެކިއެކި ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮުތން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއްކަންަކން ރާވާ ކުރެވެމުންދޭ .1
 ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން އެކަށީެގންވާ ގޮތެއްގައި ލިބެމުންދޭ  .2
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  :42މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ޒުވާނުންނަށް ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކަކީ ކޮބައިތޯަބލާ އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިުނން  :42.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
42.1.1 

 
ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
ފަހިކޮށްދިނުމަށް އެކިގޮތްޮގތުން 

 މަސައްކަތްކުރުން

ފުރުޞަތުތައް ހުރި ދާއިރާތަކަކީ ވަޒީފާގެ  42.1.1.1
ކޮބައިތޯބަލައި އެފަދަ ފުރުަޞތުަތއް 

 ޒުވާނުންނަށް ހޯދައިިދނުން.

  ކައުންސިލް
ޖަމްޢިއްޔާތައް /  
 އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ރަށުގެ ބިން ބޭުނންކޮށްގެން ވަީޒފާގެ  42.1.1.2
ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން.

ކައުންސިލް  
ޖަމްޢިއްޔާތައް /  
 އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ކުރިޔަށް  42.1.1.3
 ދިއުމަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިނުން.

ކައުންސިލް / ކުލަބް 
ޖަމްޢިއްޔާތައް /  
 އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 ރަށުގައި ތަފާތު ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން. :42.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކު ސްޕޯރޓްސް ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެ 42.2.1

ނުޑ،  އެރީނާއެއް ހެދުން )ފުޓްބޯޅަދަ
ނޑު، ވޮލީކޯޓް، ބަށި ކޯޓް،  ފުޓްސަލްދަ

 ކުޅެވޭނެ ކޯޓްތައް(އެހެނިހެން ކުޅިވަރުތައް 

ކަމާއިގުޅޭ މިނިސްޓްރީއާއި އެހީދޭ  42.2.1.1
 ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ފަންޑުހޯުދން

   ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

ސަރުކާރާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ  42.2.2.1 ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ބިނާކުރުން 42.2.2
ހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހަދާ ހުށަހަޅައި 

 ފަންޑުހޯދުން 

ކައުންސިލް / ކުލަބް 
 ޖަމްޢިއްޔާތައް

✓ ✓ ✓   

   ✓ ✓ ✓ކައުންސިލް / ކުލަބް ސަރުކާރާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ  42.2.3.1ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަށް ބޭުނންވާ ތަކެތި  42.2.3
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ހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހަދާ ހުށަހަޅައި  އެކިފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ހޯދުން.
 ފަންޑުހޯދުން 

 ޖަމްޢިއްޔާތައް

ޒުވާނުން ކުޅިވަރުގެ އެކިދާއިރާތަކުން  42.2.4
 ތަމްރީނުކުރުން.

ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައިހުރި  42.2.4.1
ފުރުޞަތުގެ މަޢުލޫމާތު ދީ 

 ޝައުޤުވެރިކުރުވުން

ކައުންސިލް / ކުލަބް 
 ޖަމްޢިއްޔާތައް

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ހިންގޭ  42.2.4.2
އެކިއެކި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޒުވާނުން 

 ބައިވެރިކުރުން

ކައުންސިލް / ކުލަބް 
 ޖަމްޢިއްޔާތައް

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި 
 ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން 
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 އިންސާނީ ވަޞީލަތް
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ތަޢުލީމާއި ަތމްރީނު ލިބިފައިވާ މީހުންގިނަ ަރށެއް. .1
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 :43މަޤުޞަދު 

 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ރަށުގެ އެކިއެކި ކަންތައްތައްކުރުމުގައި ފަންނީ ޤާބިލްމީުހން އުފެދިފައިވުން. :43.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
43.1.1 

 
ފަންނީ ޤާބިލު ޚުނަރުވެރި މީހުްނ 

 ތައްޔާރުކުރުން
ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ފާހަގަކޮށް ެއދާއިރާތަށް  43.1.1.1

 ބޭނުންވާ މީހުން ަޢދަދު ދެނެގަުތން.
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

އެދާއިރާތަކުން ތަމްރީނުވާ މީހުްނ  43.1.1.2
މަސައްކަތްތަކަށް ނެރުމަށް ފުރުޞަތު 

 ހުޅުވާލުން

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

އިތުރަށް ބޭނުންވާ މީުހން ތަމްީރނުކުރުމަށް  43.1.1.3
ކަމާއިބެހޭ ދާއިރާތަކާއިގުޅިގެން ތަމްރީނުކޮށް 

 ޚިދުމަތަށް ނެރުން.

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް
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ނޑާއި ފަޅު  ބިމާ، ކަ
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އާބާދީ މަދު ހުސްިބން ބޮޑު ރަށެއްބިންބޮޑު  .1
ނޑު އޮތް ރަށެއް .2  ރަށް ވަށައިގެން ޤުދުރަތީ ފަޅާއި ކަ
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 :44މަޤުޞަދު 
ތަންފީޒުކުރާނޭ އެކްޓިވިޓީ )ސްޓެރެޓެޖިކް  #

 (ގޮތް
ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ރަށުގެ ބިން ބޭނުންކޮށްެގން ދެމެހެއްޓެނިގޮތެއްގައި ނަާފޯހދާ ރަށަކަށްވުން. :44.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
މިކަމަށް ރަނގަޅު ދިރާސާއެއް ކުރުމަށްފަހު  44.1.1.1 އެއާޕޯޓެއް ޤާއިމްކުރުން 44.1.1

ނޑައަޅައި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން   ބިން ކަ
    ✓ ✓ ސަރުކާރާއި ކައުންސިލް 

ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ބޮޑެތި ސަރުކާރުގެ  44.1.1.2
ކުންފުނިތައް މެދުވެރިވެގެން 

 އިންވެސްޓްކުރުން

   ✓ ✓  ސަރުކާރާއި ކައުންސިލް 

މިކަމަށް ރަނގަޅު ދިރާސާއެއް ކުރުމަށްފަހު  44.1.2.1 ސިޓީހޮޓާ އެޅުން 44.1.2
ނޑައެޅުން  ބިން ކަ

    ✓ ✓ ކައުންސިލް / ސަރުކާރު 

ސިޓީހޮޓާއެޅުމަށް ޝައުގްވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް  44.1.2.2
 ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން.

   ✓ ✓  ކައުންސިލް/ ސަރުކާރު 

ސިޓީހޮޓާ އަޅާ ފަރާތްތަކަށް ބިްނދޫކޮށް ޢަމަލީ  44.1.2.3
 މަސައްކަތަށް ނެރުން.

   ✓ ✓  ކައުންސިލް/ ސަރުކާރު 

44.1.3 
 

ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށާއި  އިންޑަސްޓްރިއަލް ދަ
 މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުލީބިން ދޫކުރުން

ރަނގަޅު ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން  44.1.3.1
ނޑައެޅުން  ސަރަޙައްދުތަކެއް ކަ

    ✓ ✓ ކައުންސިލް

ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯސަލެއްގެ ދަށުން  44.1.3.2
 އިންވެސްޓަރުންގެ ޝައުޤުވެރިކަްނ ހޯދުން

 ✓ ✓ ✓ ✓  ކައުންސިލް

ނޑާއި، ފަޅާ ފަރުން ނަފާހޯދުން. :44.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ   ކަ
ނޑައަޅައި  44.2.1.1 އެކުއަކަލްޗަރ ތަޢާރަފްކުރުން 44.2.1   ✓ ✓ ✓  ކައުންސިލްރަށުގެ ފަޅުން ސަރަޙައްދުތަކެއް ކަ
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 އިންވެސްޓަރުންނަށް ފުރުޞަތު ުހޅުވާލުން
ނޑައަޅައި  44.2.2.1 އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުންމުރަކަ ދިރުވާ  44.2.2 ރަށުގެ ފަޅުން ސަރަޙައްދުތަކެއް ކަ

 އިންވެސްޓަރުންނަށް ފުރުޞަތު ުހޅުވާލުން
 ✓ ✓ ✓   ކައުންސިލް

ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ  44.2.2.2
 ފަރާތްތަކުން ފަްނނީ އެހީތެރިކަްނ ހޯދުން

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

ކައުންސިލް /  ޒަމާނީ ކެޔޮޅުން ތަޢާރަފުކުރުން  44.2.3.1 މަސްވެރިކަމުން ނަފާ ހޯދުން 44.2.3
ކަމާއިގުޅޭ 

 މުއައްސަސާތައް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ކައުންސިލާއި  މިކަމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީަލތްތައް ޤާއިމްކުރުން 44.2.3.2
 ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން

 ✓ ✓ ✓  

މަސްވެރިންނަށް ރަނގަޅު މާކެޓެއް  44.2.3.3
 ހޯދައިދިނުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ސަރުކާރާއި ކައުންސިލް 

ކުދިމަސް ދިރުވާ އާލާކޮށް ބޭރުގެ މާކެޓްތަކަށް  44.2.3.4
 ވިއްކުން

ލާއި ކައުންސި
 ރައްޔިތުން

 ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 މުއައްސަސާތައް
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
މިރަށުގައި ފިހެނުންނާއި އަންެހުނން ނަމާދުކުރުމަށް މިސްކިތަކާއި، ކައުންސިލް އިދާރާއާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  .1

ޢިމާރާތާއި، ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޢިމާރާތަކާއި،  2ކުލާސްރޫމް ހިމެނޭ  8ހިންގުމަށް ޢިމާރާތަކާއި ކިޔަވައިދިނުމަށް 
  ރޭކުލަބް ޔަންގުސްޓަރގެ ޢިމާރާތަކާއި، ފޭސް ޖަމުޢިއްޔާގެ ޢިމާރާތެއް ހު، ޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޢިމާާރތަކާއިކަރަން

  އްމީގެތެރެއިން މިސްކިތަކީ ޒަމާނުގެ ފެންވަރަށް އަޅާފައިވާ ރީތި މިސްކިތެ .2
 ގައި ޢިމާރާތްކުރެވިފައިވާ ކުރީގެ ބައު ޢިމާރާތެކެވެ.  1988ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ކޯޓް ހިމެނޭޢިމާރާތަކީ  .3
 ޢިމާރާތްކަމުގައިވިޔަސް ޖާގައިގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެއެވެ.  2ޢިމާރާތަކީ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ  2ސުކޫލްގައިހުރި  .4
މުގައިވިޔަސް ތަނުންދޭ ޚިދުމަތަށް ބަލާއިރު މިހާަރށް ފުދޭވަރަށްވުރެ ސިއްޙީމަރުކަޒަކީވެސް ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ތަނެއްކަ .5

  އްކުޑަ ޢިމާރާތެ
އަހަރު ކުރިން ޢިމާރާތްކޮށް ބޭނުންކުރަްނަފށާފައިވާ ތަނަކަށްވެފައި މީުހން ދިރިއުޅޭ ގޯތިތަކާއި  16އިންޖީނުއަކީ މީގެ  .6

 އްފައިާވ ތަނެއިންވެގެން ހުރުމުން އެހެންަތނަަކށް ބަދަލުކުރުމަށް މަޖުބޫރުވެ
   ން ނުކުރެވިހުރި ދެތަކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ޢިމާރާތަކީ އަޅަންފަށާ އަދި ފުރިހަމަ .7
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 :45މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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 ދިއުން.ކައުންސިލް ހިންގުމަށްޓަކައި ޒަމާނާއި އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެއް ޢިމާރާތްކުރެވިގެން  :45.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ  45.1.1

ނޑައެޅުން.  ބިމެއް ކަ
ލޭންޑުޔޫސް ޕްލޭނުގައި ބިންފާހަގަ  45.1.1.1

 ބިންދޫކުރުން 
 ކައުންސިލް

✓     

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުންމަްށ އާ  45.1.2
ޢިމާރާތެއް އެޅުމާއި ވަޞީލަތްތައް 

 ޤާއިމުކުރުން 

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނި ބިޑް  45.1.2.1
 އުޞޫލުން ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން 

 ކައުންސިލް
✓ ✓ ✓   

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ  45.1.2.2
 މެޝީނަރީޒްއާއި، އިކްއިޕްމަންޓްސް ހޯދުން.

 ކައުންސިލް
 ✓ ✓ ✓  

 ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށް ދެވޭ ޚިދުމަްތތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުންމަރުކަޒުގެ ސިއްޙީ  :45.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ޚިދުމަތްތައް ސިއްޙީމަރުކަޒުންދޭ 45.2.1

 މަސައްކަތްތަކަކީ ކުރަންޖެހޭ ތަރައްޤީކުރުމަށް
 .އެމަސައްކަތްކުރުން ކޮބައިތޯބަލާ

ޞިއްޙީ މަރުކަޒު /  ސާވޭކުރުން 45.2.1.1
 ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް

✓ ✓ 

 އެހީތެރިކަމާއިއެކު ސަރުކާރުގެ 45.2.2
 .ރޭނުން ވަށާފާރު ގެކަޒުސިއްހީމަރު

ބަޖެޓް ހޯދުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާއިގުޅޭ  45.2.2.1
 އިދާރާއާއިއެކު މަޝްވަރާކުރުން 

ޞިއްޙީ މަރުކަޒު / 
 ކައުންސިލް

✓ ✓  
  

 އެމްބިއުލާްނސެއް އުފުލުަމށް ބަލިމީހުން 45.2.3
 .ހޯދުން

ބަޖެޓް ހޯދުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާއިގުޅޭ  45.2.3.1
 އިދާރާއާއިއެކު މަޝްވަރާކުރުން 

ޞިއްޙީ މަރުކަޒު / 
 ކައުންސިލް

✓ ✓  
  

 ވިއުގައާއި، ކަރަންޓް ސިއްހީމަރުކަޒުގެ 45.2.4
 .އެޅުން ނެޓްވޯކް ކޮމްޕިއުޓަރ

ބަޖެޓް ހޯދާ ފަްނނީ މީހުންގެ  45.2.4.1
 މަސައްކަތްކުރުން.އެހީތެރިކަމާއިއެކު 

ޞިއްޙީ މަރުކަޒު / 
 ކައުންސިލް

✓ ✓  
  

 ސުކޫލްގެ ވަސީލަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުން.  :45.3ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
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ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު  45.3.1
 ހައްލުކުރުން.ސުކޫލްގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން 

ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީއާއިއެކު  45.3.1.1
 ބަޖެޓް ހޯދާ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ެފށުން.

ސުކޫލް/ ކައުންސިލް / 
 ރައްޔިތުން

✓ ✓  
  

ސުކޫލުގެ ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުްނވާ  45.3.2
ވަސީލަތްތައް ހޯދުމާއި، މުދައްރިސުންގެ 

 އިތުރުކުރުން.ޤާބިލްކަން 

ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީއާއިއެކު  45.3.2.1
 ބަޖެޓް ހޯދާ ތަމްރީުނތަކުގައި ބަިއވެރިކުރުން.

 ސުކޫލް/ ކައުންސިލް 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ސުކޫލްގެ ޢިމާރާތް އައު ގޯއްޗަށް  45.3.3
 ބަދަލުކުރުން.

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހި  45.3.3.1
 ބިޑްއުޞޫލުން ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުން.

 ސުކޫލް/ ކައުންސިލް 
✓ ✓ ✓ 

  

ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ޕްރޮޕޯސަލް  45.3.4.1 ސުކޫލްގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބެއް ޤާއިމުކުރުން 45.3.4
 ހުށައަޅާގެން

  ސުކޫލް/ ކައުންސިލް 
✓ ✓  

 

ތަރައްޤީކުރުމަށް ސުކޫލުންދޭ ޚިދުމަތްތައް  45.3.5
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކީ ކޮބައިތީބަލާ 

 އެމަސައްކަތްކުރުން.

 ސުކޫލް/ ކައުންސިލް  ސަރވޭކުރުން 45.3.5.1
✓ ✓    

 އިންޖީނުގެއިންދޭ ވަސީލަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުން.   :45.4ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އިންޖީނުގެ މިހާރު ހުރިތައް ތަުނން  45.4.1

އެހެންތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް 
އާޢިމާރާތެއްއަޅާ ނެޓްވޯކް ބަދަލުޮކށް 

 ކަރަންޓް ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުން

    ✓ ✓ ފެނަކަ / ކައުންސިލް އާޢިމާރާތެއް އެޅުން.އިންޖީނުގޭގެ  45.4.1.1
   ✓ ✓ ✓ ފެނަކަ  ނެޓްވޯކް ބަދަލުކުރުން.   45.4.1.2
      ފެނަކަ ބޯފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން. 45.4.1.3
ގަޑިރަށް  24އިތުބާރާއެކު ކަރަންޓް  45.4.1.4

 ޔަގީންވުން.
 ފެނަކަ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

އިންޖީނުގެއިންދޭ ޚިދުމަތްތައް  45.4.1.5
ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކީ 

 ކޮބައިތީބަލާ އެމަސައްކަތްކުރުން.

 ފެނަކަ / ކައުންސިލް
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް 
 

 ހާލަތު މިހާރުގެ 
 އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަރިކައެއް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ރަށެއް ނޫން  .1
ނޑުކަމަށްބުނާ ތަްނތަނާިއ މީހުން ވަޅުލާފައިވާ  7މިރަށުގައިވަނީ ކުރިން ވާރުކަން ކޮށްފައި މިރަށަކީ  .2 މިސްކިތެއްގެ ތަރާގަ

 .ގަބުރުސްތާނުތައް ހުރި ރަށެއް
 މިފަދަ ދިރާސާއެއް މިހާތަނަށް ކުރެވިފައެއް ނުވޭ .3
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ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ރަށުގެ އާސާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް ބެލެހެއްޓުން. :46.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
46.1.1 

 
ރަށުގައިހުރި އާސާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަންތަނަކީ 

 ކޮބައިތޯ ބަލާ ދެނެަގތުން.
ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާއާއި ގުޅިގެން  46.1.1.1

 ދިރާސާއެއްކޮށް ފަންޑު ހޯދުން
ކަމާއިގުޅޭ އި ކައުންސިލާ
 އިދާރާތައް

✓ ✓ ✓   

ރަށުގައިހުރި އާސާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަންތަން  46.1.1.2
ދެނެގަނެ އެތަންަތނާއިބެހޭ މަުޢޫލމާތު 
ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

    ✓  ކައުންސިލް

ނޑައަޅާ  46.1.1.3 އާސާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަންތަން ކަ
 އެތަންތަން ހިމާޔަތްކުރުން.

 ✓ ✓ ✓ ✓  ކައުންސިލް
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 ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތައް 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ތް ޒަމާނީ އައިސީޓީ ވަސީލަތްތައް ރަނގަޅުފެންވަރުގައި ޤާއިމުވެފައެއްނެ .1
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ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ޒަމާނީ އައި. ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުވެފައިވާ ރަށަަކށްވުން. :47.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ޒަމާނީ އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ކަާމއިގުޅޭ  47.1.1

ފަރާތްތަކާއިގުޅިގެން ހެޔޮއަގެއްގައި 
ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން.

އުރީދޫ އާއި ދިރާގް މެދުވެރިކޮށް އިންޓަނެޓްގެ  47.1.1.1
ތް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ލިބޭނެގޮތް ޚިދުމަ
 ހެދުން 

 ކައުންސިލް
✓ ✓ ✓   

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ރަށުން ވަިއފައިފަދަ  47.1.1.2
އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ފަސޭހަކަާމއެކު 

 ލިބޭނޭގޮތް ހަމަޖެއްސުން.

ކައުންސިލް/ ޖަމުޢިއްޔާ 
   ✓ ✓ ✓ ޖަމާޢަތްތައް 

ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިމަތް ގޭގެއަށް  47.1.2
ލުއިފަސޭހައަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް 

ހޯދާ އެފަރާތް މެދުވެރިކޮށް އެޚިދުމަތް 
 ފޯރުކޮށްދިނުން.

ކޭބަލްއެޅުމަށް ޝައުޤްވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދާ  47.1.2.1
 އެފަރާތްތަކުން އެކަންކުރުމަށް ޙަވާލުކުރުން

 ކައުންސިލް
✓ ✓ ✓   

 ކައުންސިލް ޤާނޫނާއި، ޤަވާޢިުދތައް ތަންފީޒުުކރުން. 47.1.2.2
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 



 ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
  ކުލަބެއް އޮވޭ ޔަސްގްސްޓަރސް ކިޔާ ފޭސް ޖަމުޢިއްޔާއަކާއި، ކުލަބް މިރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ  .1
ފޭސް ޖަމުޢިއްޔާ ހިންގާ ޢިމާރާތުގެ ބައެއް ރޭނި ހިޔާކުރެވިފައިވީނަމަވެސް އެތަނުގައި ޚިދުމަތް ދެވޭވަރަށް ޢީމާރާތް  .2

  ހެދިފައެއްނުވޭ
  ކުލަބް ޔަންގުސްޓަރސްގެ ޢިމާރާތުގެ ބައެއް ނިމިފައިވޭ .3
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 :48މަޤުޞަދު 
ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #

 (ގޮތް
ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ރަށުގެ ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުން. :48.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރުފުޅާކުރުމަށް  48.1.1

ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ 
 ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ހެދުން 

ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރުފުޅާކުރުމަށް  48.1.1.1
 ހޭލުންެތރިކުރުވުން.ޒުވާނުންނާއި ރައްޔިތުން 

ކައުންސިލް / ކުލަބް 
 ޖަމުޢިއްޔާތައް

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތައް ހިންގުމަށް ދަތިވާ  48.1.1.2
ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯބަލާ އެކަންކަްނ 

ޙައްލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން 
 މަސައްކަތްކުރުން.

 ކައުންސިލް

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ކުލަބް  48.1.1.3
ދައުލަތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން.

ކައުންސިލް/ ކުލަބް 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޖަމުޢިއްޔާތައް

ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ  48.1.1.4
މަސައްކަތްތަކުގައި ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ 

 މަސައްކަތްކުރުން.ދައުރު ފުޅާކުރުމަށް 

ކައުންސިލް/ ކުލަބް 
 ✓  ✓  ✓ ޖަމުޢިއްޔާތައް

ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ މެމްބަރުްނ  48.1.1.5
 އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތައް
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ދީނީގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުްނތެިރކުރުމަށް  48.1.1.6
ޕްރޮގްރާމްތައް ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ތަފާތު 

 ހިންގުން.

ކައުންސިލް/ ކުލަބް 
 ✓  ✓ ✓  ޖަމުޢިއްޔާތައް

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ކައުންސިލް/ ކުލަބް އެކިއެކި ކުޅިވަރުތައް ދިރުވާ އާލާކުރުމަށް  48.1.1.7
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 ޖަމުޢިއްޔާތައް ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުން މަސައްކަތްކުރުން.
ޖަމުޢިއްޔާތައް ހިނގަމުންަދނީ ކުލަބް  48.1.1.8

ޤަވާޢިދުންތޯ ަބލާ މޮނިޓަރކޮށް ަކމާއިބެހޭ 
 ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދެުމން ގެންދިއުން.

 ކައުންސިލް
✓  ✓  ✓ 
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 ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުން 
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 ހުއްޓުވުން ރަށްގިރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
  އްމިރަށަކީ ދެމޫސުގައިވެސް ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތުވާ ރަށެ  .1
ނޑުދޮށުން ވެލި ނުނަގާ  .2   ރަށުގެ ގޮ
ނޑުދޮށަށް ކުނިފަދަ ތަެކތި އަޅަމަކުން ނުގެންދޭ  .3  މޫދާއި ގޮ
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  :49 ދު މަޤުޞަ 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 މިރަށަކީ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަތައް ކުޑަ ރަށަކަށްވުން. :49.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ތިމާވެއްޓާއިބެހޭ މަޢުލޫާމތު ރައްޔިތުންނަށް  49.1.1

 ފޯރުކޮށްދީ ހޭލުންތެރިކުރުން.
ކަމާބެހޭ ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ އެހީެތރިކަމާއެކު  49.1.1.1

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
 ކައުންސިލް

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

އިންސާނުންގެ ފުށުން ތިމާވެްއޓަްށ ލިބޭ  49.1.2
 ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުން.

 ކައުންސިލް މަޢުލޫމާތުދީ ހޭލުްނތެރިކަން އިތުުރކުރުން 49.1.2.1
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ރަށްގިރުމުގެ ގޮތުން ރަށަށް އަްނނަ  49.1.3
ފަރާތްތަކަށް ބަދަލުތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 

 ހުށައެޅުން.

މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި ސަރވޭކުރުމާއި  49.1.3.1
 ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ުހށައެޅުން.

 ކައުންސިލް
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ގިރާ ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި  49.1.4
ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން އަވަސް 

 ހައްލު ހޯދުން.

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްބަލާ އެހީހޯދާ ޢަމަލީ  49.1.4.1
 މަސައްކަތްކުރުން.

 ކައުންސިލް
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ތިމާވެއްޓާއިބެހޭ ގޮުތން ހެދިފައިާވ  49.1.5
 ޤާނޫނުތަކައި ޤަވައިދުތައް ަތންީފޒުކުރުން.

ޢާއްމު ބަދަލުވުންތައް ބާއްވައިގެްނނާއި  49.1.5.1
މަުޢލޫމާުތދީ ބިލްބޯޑް ބޭުނންކޮށްގެން 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

 ކައުންސިލް
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ 
 އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
އާދެއެވެ. އެގޮތުން ބައެއް އަހަރުތަކުގައި އިރުވައިމޫސުން ފެށޭއިރު ހަޅަޖަހާއިރު ދެމޫސުމުގައިވެސް ތަފާތު ބަދަލުަތއް  .1

ދަވެގެން ވައިގަދަވެ ރާޅުބޮޑުވެ އުދައިގެ އަސަރުކުރާއި ކުރާއިރު އަނެއް އަހަރުގެ އިރުވައި މޫސުމުގައި އެގޮތަށް ގަ
  ނުދާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ

 މޫސުމުގައި އަންނަ ބަދަުލތައް ދެނެގަނެ ރައްޔިތުންދަނީ ެއކަމަށް ތައްޔާރުވަމުންއެފަދަ  .2
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  :50 ދު މަޤުޞަ 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 މޫސުމަށް އަންނަބަދަލުަތކާއި، ގެއްލުންތައް އެނގޭ ރައްޔިތަކަށްވުން  :50.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ފަންނީ މީހުންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެުކ  50.1.1

ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުްނ 
 ގެންދިއުން.

 ކައުންސިލް ބަޖެޓް ހޯދި ބައްދަލްުވންތައް ބޭްއވުން 50.1.1.1
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެެނގަނެ  50.1.2
 އެއާއެއްގޮތަށް ދިރިއުޅުން ބައްޓަްނކުރުން.

 ކައުންސިލް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން 50.1.2.1
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރާއި ހެޔޮއެދޭ  50.1.3
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެެނގަނެވޭނެ 

 ނިޒާމްތައް ގާއިމުކުރުން.

ޒަމާނުގެ ޓެކުނޮލޮޖީގެ އެހީގައި އެކަން ބެލޭނެ  50.1.3.1
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

 ކައުންސިލް
  ✓ ✓ ✓ 



 ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

220    
 www.fainucouncil.gov.mvވެބްަސއިޓް:،  fainuoffice@gmail.com:އީެމއިލް، 6580072ފެކްސް: ، 6580072ން: ފޯ

 ކާރިސީ ވިރާސް ކުޑަކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ރަށު ފެންވަރުގައި ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވާނެ ނިޒާމްތަކެއް ޤާއިމްކުރެވިފައެއް ނެތް .1
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވި ގިނަ ބަޔަކު ތަމްރީނު ކާރިސާތަކުގެ ވަގުތުތަކުގައި  .2

ކުރެވިފައިވޭ
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  :51 ދު މަޤުޞަ 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ކާރިސީ ވިރާސް ތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރެވިފައިވުން. :51.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކަމާއިބެހޭ މާހިރުންގެ އެހީއާއިއެކު ރައްޔިތުން  51.1.1

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން.
 ކައުންސިލް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 51.1.1.1

 ✓  ✓ ✓ 

ކާރިސީ ވިރާސްތަކުގެ ވަގުތުތަކުގައި   51.1.2
ބޭނުންކުރާނެ އާލާްތތައް ހޯދާއި 

 އިންތިޒާމްކުރުން.

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން  51.1.2.1
އެފަދަތަކެތި ހޯދުން)ައލިފާންނިވާ ތަކެތިފަދަ 

 ތަކެތި(

 ކައުންސިލް
 ✓ ✓ ✓  

ކާރިސީ ވިރާސް ތަކުގެ ވަގުތުގައި  51.1.3
 ޚިދުމަތްދޭނެ މީހުން ތަމްރީނުކުުރން

ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ  51.1.3.1
 އެހީތެރިކަމާއިއެކު މީހުން ތަމްރީުނކުރުން

 ކައުންސިލް
 ✓ ✓   
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 ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކުރުން
 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ނެތެމުންދާ ދިރޭތަކެތި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންނެއްނުދޭ .1
ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ތަކެތި ހިފާ ގޯނާ ކުޭރތޯ ބަލާ ރިޕޯޓް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކުން އެފަދަ ަތކެއްޗަށް ހިމާޔަތް ދިނުމަށް  .2

 ކުރެވެމުންދޭ

 
 
 
 

 



 ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

  :52މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ހިންގާނޭ ތަންފީޒުކުރުމަށް އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށްވުން.  :52.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކާއިގުޅިގެން ރައްޔިތުން  52.1.1

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 
 ކައުންސިލް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 52.1.1.1

 ✓ ✓ ✓ 
 

ދިރޭތަކެތީގެ ތެރެއިން މަދުވަމުްނދާ  52.1.2
ބާވަތްތައް ދިރުވާ އާލާކުރުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން.

  ކައުންސިލް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން  52.1.2.1
 ✓ ✓ ✓ 

ހިމާޔަތްކުރުމަށް ފަންޑުދޭ ދިރޭތަކެތީ ނަސްލު  52.1.3
 ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން.

ކައުންސިލް/ ކުލަބް  ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައަޅާ ފަންޑުހޯދުން  52.1.3.1
 ޖަމުޢިއްޔާތައް

 
 ✓  ✓ 

ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް ތަްނފީޒުކުރަމުން  52.1.4
 ގެންދިއުން.

ކައުންސިލް/ ކުލަބް  - 52.1.4.1
 ޖަމުޢިއްޔާތައް

 
 ✓ ✓ ✓ 
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ނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުތަކުގެ މުއްސަނދިކަން  އެއްގަމާ، ކަ
 އިތުރުކުރުން 

 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވޭރަށުގެ ފަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަްއވެ މުރަކަތައް މަރުވުމުގެ  .1
 މުރަކަ އާލާކުރުމުގެ މަޝްރޫއެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވޭ .2
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  :53މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
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18
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20
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21

 

ނޑާއި، ފަރު އަދި ފަޅުތަކުގެ މުއްސަނދިކަން އިތުރުކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށްވުން. :53.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ   އެއްގަމާއި، ކަ
ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިަކމާއިއެކު  53.1.1

 ޙާލަތު ދެނެގަތުން.
ކައުންސިލް/ ކުލަބް  ސަރވޭކުރުން 53.1.1.1

 ޖަމުޢިއްޔާތައް
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

މާހިރުންގެ އެހީގައި އިތުރަށް ކަމާއިބެހޭ  53.1.2
ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިޯތބަލާ 

 އެކަންކަން ފާހަގަކުރުން 

ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭފަރާތްތަކަށް އެކަންކަން  53.1.2.1
 ހުށަހެޅުން 

ކައުންސިލް/ ކުލަބް 
 ✓ ✓ ✓   ޖަމުޢިއްޔާތައް

ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް  53.1.3
ގެންދިއުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާއި އެހީދޭ 

ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ޢަމަލީ 
 މަސައްކަތްކުރުން.

ޕްރޮޕޯސަލް ހަދާ ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކުޓްތައް  53.1.3.1
 ހިންގުން 

ކައުންސިލް/ ކުލަބް 
 ޖަމުޢިއްޔާތައް

  ✓ ✓ ✓ 
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ނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި  އެއްގަމާ، ކަ
 ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން 

 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ރަށްގިރުވުން މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށުގެ އިރުމަތީކޮޅުގައި ބޮޑުހިލަ ޖައްސާ ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވޭ  .1
 ސަރަޙައްދުތަކުން އެކި މޫސުންތަކުގައި ވަރަށްބޮޑަށް ގިރާރަށުގެ ބައެއް  .2
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  :54މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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ނޑާއި، ފަރު އަދި ފަޅުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭުނންުކރާ ރަށަކަށްވުން. :54.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ   އެއްގަމާއި، ކަ
ތިމާވެއްޓާއިބެހޭގޮުތން ރައްޔިތުން  54.1.1

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 
 ކައުންސިލް ބައްދަލްވުންތައް ގިނަިގނައިން ޭބއްވުން 54.1.1.1

✓ ✓ ✓  
 

އެފަދަ ތަންތަަނށް ގެއްލުންިލބިދާަފދަ  54.1.2
ޢަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާއިމެުދ 

 ފިޔަވަޅުއެޅުން.

ކަމާއިބެހޭ ދާއިރާތަކާއިގުޅިގެން ޤާނޫނާއި  54.1.2.1
 ޤަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން 

 ކައުންސިލް
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ނޑާއި، ފަރު އަދި ފަޅުތައް  54.1.3 އެއްގަމާއި ކަ
ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަުކން ބޭނުންުކރުމުގައި 
ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތަކަށް  ބޭނުންުކރުމުގެ 

 ހިްނގުން.މަށްޗަށް އުޞޫލު އެކުލަވާލާ 

 ކައުންސިލް ރަނގަޅު ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ކަންކަންކުރުން 54.1.3.1

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 



 އިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ރ. ފަ  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 

 

 

 

 

 ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުން 
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 ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން
 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އިދާރާއަށް ބޭނުްނވާ ގިނަ ވަސީލަތްތަކެއް ހޯދިފަިއވޭ .1
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޢިމާރާތަކީ ވަރަށް ކުރިން ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތެއްކަމުން ޢިމާރާތް ބާެވ ޚިދުމަތްދިނުމަށް  .2

 ދަތިވޭ
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 :55މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޝަން ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއިއެއްގޮތަށް ކައުންސިލް ހިންގަމުންދިއުްނ. :55.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ހަދާ އުޞޫލުތައް ޤަވާޢދިތަކާއި  55.1.1

 ތަންފީޒުކުރަމުންދިއުން 
ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ރައްޔިތުްނގެ  55.1.1.1

 އެހީތެރިކަން ހޯދުން 
 ކައުންސިލް

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ  55.1.2
 ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ތަމްީރނުކުރުން.

 ކައުންސިލް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 55.1.2.1
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާުކރުމަށް  55.1.3
 ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން.

 ކައުންސިލް ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ހޯދުން ސަރުކާރާއި އެހީދޭ  55.1.3.1
✓ ✓    

ކިއެކި ކައުންސިލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ އެ 55.1.4
 ލިބިގަތުން.

އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމްގައި މުވައްޒަފުން  55.1.4.1
 ބައިވެރިކުރުން

 ކައުންސިލް
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

އެކިއެކި ކައުންސިލްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް  55.1.5
 ބެލުމަށް ތަޖުރިބާ ަދތުރުތައްކުރުްނ.

 ކައުންސިލް ކައުންސިލްތަކާއިގުޅިގެން 55.1.5.1
✓  ✓  ✓ 
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ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ކަންކަން ނިންމުމުގައި 
 ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުންރައްޔިތުންގެ 

 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ަބއްދަލުވުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ  .1
މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ކުރުމުގެ ގޮތުްނ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށް އެކި މުނާސަބާތަކާއި ގުޅުވައިގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި  .2

 ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ުކރެވެމުންދޭކައުންސިލް އިދާރާގެ 
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ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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 އިވުން.ހާމަކަންބޮޑުގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާޮކށް، ކަންކަން ނިންމުމުގައި ރައްިޔތުންގެ ބައިވެރިވުމުން އިތުރުކުެރވިފަ :56.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކައުންސިލުން ހާމަކުރަންޖެހޭ މަުޢލޫމާތުތައް  56.1.1

 ފުޅާދާ ލާވަކި ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ނުބާ
 އިރާއެއްގައި ހާމަކުރުން

 ކައުންސިލް ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ޚިދުމަތްދިނުން 56.1.1.1
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ވަކިސިޔާސީ ފިކުރަކަށްނުބަލާ ރައްޔިތުންނަށް  56.1.2
ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން ފުރުޞަތުަތއް 

 ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.

 ކައުންސިލް - 56.1.2.1
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ކަންކަން ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީގެ  56.1.3
 ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުން.

 ކައުންސިލް ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން  56.1.3.1
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް - 56.1.4.1 ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލްވުންތައް އިުތރުކުރުން. 56.1.4
މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލުން ކުރަމުންގެންދާ  56.1.5

 ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރުން.
އިންޓަނެޓާއި އެހެިނހެން ގޮތްގޮަތށް  56.1.5.1

 ރައްޔިތުންނަށް ފެންާނނެގޮތަށް ެބހެއްޓުން 
 ކައުންސިލް

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމަށް އެކިއެކި  56.1.6
ދުވަސްތަކާއި ގުޅުވައިގެން އެކިއެކި 

 ޙަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގުން.

 ކައުންސިލް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 56.1.6.1
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 ރަށާއި އަތޮޅު އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން 
 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ބައްދަލުވުންތަކއި ފޯރަމްތަކުގެ އެހީގައި އަތޮޅާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި އެކިއެކި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި އެކިއެކި  .1

 އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކާއިއެކު ގުޅުންބަދަހި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދޭ
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 :57ޞަދު މަޤު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ރަށާއި، އަތޮޅު ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުން ބަދަހިވެފައިުވން. :57.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ރަށާއި އަތޮޅާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިންގޭ  57.1.1

 ޙަރަކާތްތައް އިތުރުކުރުން 
ރަށު ފެންވަރުގައި އެކިއެކި މުބާރާތްތަކާއި  57.1.1.1

ން ބޭއްވުން )ފުޓްބޯޅަ ސެމިނަރފަދަ ކަންކަ
 މުބާރާްތ، ބަށި ުމބާރާތް(މުބާރާތް، ވޮލީ 

ކައުންސިލް/ ކުލަބް 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޖަމުޢިއްޔާތައް

އަތޮޅާއި ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ  57.1.1.2
އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި 

 ރަށުގައި ބޭއްވުން.

ކައުންސިލް/ ކުލަބް 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ޖަމުޢިއްޔާތައް

ފެންވަރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ޤައުމީ  57.1.1.3
 މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން.

ކައުންސިލް/ ކުލަބް 
 ޖަމުޢިއްޔާތައް

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މުއަށްސަސާތަކާއި  57.1.1.4
 ބައްދަލްކުރުން އިތުރުކުރުން.

 ކައުންސިލް
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ކައުންސިލްތަކާއި އެކިއެކި ރަށްރަށުގެ  57.1.1.5
 ބައްދަލްކުރުން ގިނަކުރުން.

 ކައުންސިލް
✓ ✓  ✓  
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 ވަނަ ބައި ހަތަރު
ނޑިތައް ހާސިލްވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަނޑުދަ

 ގޮތާއި އަދި ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބެލުންމިންވަރު މޮނިޓަރ ކުރާނެ 
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 ން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން މޮނިޓަރ ކުރު
ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަށު 2021-2017ގެ ޕްލޭން ޤީ ތަރައް ރަށު އަށް އެންމެ ޤީތަރައް ގެ ކަ

ބާބުތަކުގައި ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ގެ ކުރީގެ ތައް މިޕްލޭން މުހިންމު ކަންތައްތަކާއި، ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ފަރާތް
ރު ނަތީޖާތައް ހާސިލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ މިންވަރާއި ޒިންމާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ މިންވަ

ގަމުންދާގޮތްބެލުމާއި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރާ މިންވަރު ނގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތައް ހިޤީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ތަރައް
ގެ ޕްލޭން ޤީ ތުން އަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްމަކީ ކޮންމެހެންކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. މިގޮވަޒަންކުރު 

ގެ ޕްލޭންގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއާއި ފައިނަލް ރިވިއު ހެދުމުގައި ގެންގުޅޭނެ ޤީގަމުންދާގޮތްބެލުމާއި، ތަރައްނހި
 ޑުތަކާއި ޓާގެޓްތައް ހިމެނޭ ފްރޭމް ވޯކް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ނމިންގަ
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ނޑިތައް ހާސިލްވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒު  ނޑުދަ ކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަ
ނޑު   މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަ

 

 މިހާރުގެ ޙާލަތު  ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  #
 )ބޭސްލައިން(

 ލަނޑުދަނޑި 
 )ޓާގެޓް(

ނޑު   ވަޒަންކުރާ މިންގަ
 )އިންޑިކޭޓަރ(

 ކަށަވަރު ކުރާނޭ ގޮތް  މޮނިޓަރ ކުރާ ތާރީޚް 
 )މީންސް އޮފް ވެރިފިކޭޝަން(

 އިތުރުކުރުން  ފުދުންތެރިކަން  އަސާސީ  :1މަޤުޞަދު 
ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަކީ  1.1

ޚިދުމަތްތައް އަސާސީ 
ލިބެމުންދާ ފުދުްނތެރި 

 ބަޔަކަށްވުން.

އަާސސީ 
 ޚިުދމަތްތައްިލބޭ 

ކޮންމެ އަަހރެްއގެ  ތަފާސްހިާސބުން  އިތުރަށް ުފރިހަމަުކރުން 
 މެދުެތރެިއން 

ތަފާސްހިާސބަްށބަލައި ތަުނގެ ޙާލަާތއި 
 އާންުމންގެ ޙިޔާލަށް ބަލައި 

 ތަރައްޤީކުރުން  މަސްވެރިކަން  މާއި ދަނޑުވެރިކަ  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  :2މަޤުޞަދު 
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  2.1

މަސްވެރިކަމުން ރަނގަޅު 
އާއްމުދަނީއެއް ލިބިގެން ދިރިއުޅޭ 

 ބަޔަކަށްވުން.

މަްސވެރިަކމުަގއި  ރަނަގެޅއް ނޫން 
ޙަރަކާތްެތރިވާ ަފރާތްތަކަށް 

ދިިރއުުޅމުގެ ޚަަރދުަތއް 
 ހަމަޖެޭހގޮްތވުން 

ތަފާސްހިާސބަްށބަލައި ތަުނގެ ޙާލަާތއި  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ހޯދަިއގެން ހިޔާލު 
 މަްސވެރިްނގެ ޙިޔާލަށް ބަލައި 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  2.2
ނޑުވެރިކަމުން ރަނގަޅު  ދަ
ނަފާއެއް ލިބިގެން ދިރިއުޅޭ 

 ބަޔަކަށްވުން.

ނުޑެވރިކަުމގައި  ރަނަގޅު  ދަ
ަފރާތްތަކަށް ޙަރަކާތްެތރިވާ 

ދިިރއުުޅމުގެ ޚަަރދުަތއް 
 ހަމަެޖއްުސން 

ތަފާސްހިާސބަްށބަލައި ތަުނގެ ޙާލަާތއި  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ޙިޔާލު ހޯދަިއގެން 
ނުޑެވރިްނގެ ޙިޔާލަށް ބަލައި   ދަ

 ޤާއިމުކުރުން  ރައްކާތެރިކަން  ކާބޯތަކެތީގެ  :3މަޤުޞަދު 
އެކިއެކި ބަލިަތއް  ރަނަގޅު ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި  3.1

 ޖެހޭމިްނަވރު މަދުުކރުން 
ޞިްއޙީ މަރުކަުޒގެ ތަފާްސހިާސބުތަކަށް  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބުން 

 ބަލަިއގެންާނއި ޙިޔާލު ހޯަދިއގެން 
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ރަނގަޅު ކާނާ ލިބިދެވޭ 
 ދުޅަހެޔޮ ބަޔަކަށްވުން.

 އިތުރުކުރުން  ކެއުން  ކާނާ  ރަނގަޅު  :4މަޤުޞަދު 
ސިއްޙަތަށް ފައިދާހުރި ކާނާ  4.1

އަކީ ކޮބައިކަން އަންގައިދީ 
ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ތިބި 

 ބަޔަކަށްވުން.

އެކިއެކި ބަލިަތއް  ރަނަގޅު 
 ޖެހޭމިްނަވރު މަދުުކރުން 

ތަފާްސހިާސބުތަކަށް ޞިްއޙީ މަރުކަުޒގެ  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބުން 
 ބަލަިއގެންާނއި ޙިޔާލު ހޯަދިއގެން 

 މަދުކުރުން  ފެތުރުން  ބަލިތައް  ފަދަ  ޗިކުންގުންޔާ  ޑެންގީއާއި  :5މަޤުޞަދު 
ށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަކީ ރަ 5.1

ޑެންގީއާއި، ޗިކުންގުންޔާފަދަ 
 ބަލިތައް ޖެހުން ނުރައްކާތެރި

 މަދު ރަށަކަށްހެދުން.

ބަލިަތއް އެފަދަ  ރަނަގޅު 
 ޖެހޭމިްނަވރު މަދުުކރުން 

ޞިްއޙީ މަރުކަުޒގެ ތަފާްސހިާސބުތަކަށް  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބުން 
 ބަލަިއގެންާނއި ޙިޔާލު ހޯަދިއގެން 

 ރައްކާތެރިވުން  ބަލިތަކަށް  ނާރާ  ގައިންގަޔަށް  :6މަޤުޞަދު 
ނާރާ ބަލިތަކާއި އިންގަޔަށް ގަ 6.1

ރައްތިތަކު ދުރުވެފައިވާ 
 ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްވުން.

އެފަދަ ބަލިަތއް  މެުދމިން 
 ޖެހޭމިްނަވރު މަދުުކރުން 

ޞިްއޙީ މަރުކަުޒގެ ތަފާްސހިާސބުތަކަށް  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބުން 
 ބަލަިއގެންާނއި ޙިޔާލު ހޯަދިއގެން 

 ހުއްޓުވުން  ވަނުން  ޒުވާނުން  ތެރެއަށް  ބޭނުންކުރުމުގެ  ތަކެތި  މަސްތުވާ  އެހެނިހެން  ޑުރަގާއި  :7މަޤުޞަދު 
ޑްރަގާއި، މަސްތުވާތެކެތީގެ  7.1

ވަބާއިން ސަލާމަތްވެފައިވާ 
 ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްހެދުން.

ޑުރަާގއި ަމސްުތވާތަކެތި  ރަނަގޅު 
ބޭނުންނުުކރާ މީހުން 

 ދިިރއުޅޭ ަރށަކަށް ހެދުން 

 ުގޅޭ ިއދާރާތަކަށް މިފަދަ ކަމާއި އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބު 
މަްއސަލަތައް ރިޕޯޓްުކރެވޭ 

 މިންަވރަްށބަލައި 

 މަދުކުރުން  ނިސްބަތް  މީހުންގެ  ކުރާ  އިސްތިޢުމާލު  ދުންފަތުގެ  :8މަޤުޞަދު 
މިރަށަކީ ދުންފަތުގެ  8.1

އިސްތިޢުމާލު ނުކުރާ ބަޔަކު 
 ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން.

އިްސތިޢުމާލު ދުންފަުތގެ  މެުދމިން 
ނުކުރާމީުހން 

 އުޭޅރަށަކަށްުވން 

ޞިްއޙީ މަރުކަުޒގެ ތަފާްސހިާސބުތަކަށް  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބުން 
 ބަލަިއގެންާނއި ޙިޔާލު ހޯަދިއގެން 
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 ކުރިއެރުވުން  ދާއިރާ  މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ  ކުޅިވަރާއި  :9މަޤުޞަދު 
ދިރިއުޅޭމީހުންނަށް ރަށުގައި  9.1

ބޭނުންވާ ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި 
ފިލުވުމުގެ ވަސީލަތްތަކާއި 
ޤާބިލުކަން ހުރި ރަށަކަށް 

 ހެދުން.

ވަސީލަތްަތއް  ދަށްމިްނަވރު 
 ޤާިއމްވެަފއިުހރުން 

 އާންމު ރައްޔިުތންގެ ޙިޔާލު ހޯދަިއގެން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ދިާރސާ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން  ތަޢުލީމު  ޕްރީސްކޫލް  :10މަޤުޞަދު 
ޕްރީ ސްކޫލް ނިންމާ ކޮންމެ  10.1

ދަރިވަރަކީ ލިޔަންކިޔަން 
 ދަންނަ ދަރިވަރަކަށް ހެދުން.

ތަޢުލީމީ ދާިއރާިއން ކަމާިއުގޅޭ  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބު  ލިޔަންކިޔަން ދަތުން  ރަނަގޅު 
 ތަފާސްހިާސބު ހޯަދިއގެން 

ޖާގައިގެ ޕްރީ ސްކޫލްގެ  10.2
 ދަތިކަން ޙައްލުކުރުން.

ވަކި ޢިމާރާެތއް  ދަށްމިްނަވރު 
 އެޅިަފއިހުުރން 

 ކައުންސިލުން ބަލައި ޗެކްކޮްށގެން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ހެކި

 ލިއްބައިދިނުން  ހުނަރު  ތަޢުލީމާއި  ފުރިހަމަ  :11މަޤުޞަދު 
އޯލެވެލް އިމްތިޙާނު ނިންމާ  11.1

 5ދަށްވެގެން ދަރިވަރުންނަކީ 
މާއްދާއިން ފާސްވާ 
 ދަރިވަރަކަށް ހެދުން.

ތަޢުލީމީ ދާިއރާިއން ތަފާސްިހސާބު  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބު  މާއްާދއިން ފާްސވުން  5 ވަރަށް ރަނަގޅު 
 ހޯދާބަަލއިެގން 

ރަށުގައި އޭލެވެލްއަށް  11.2
 ކިޔަވައިދޭން ފެށުން 

އޭލެވެްލއަށް ކިޔަަވއިދޭން  ނެތް
 ފެށުން

 ކައުންސިލުން ބަލައިޗެކްުކރުން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ހެކި

 100ފައިނު ސްކޫލަށް  11.3
 ދަރިވަރުން ހަމަކުރުން

ދަރިވަރުން  100 ނެތް
 ހަމަކުރުން 

ތަޢުލީމީ ދާިއރާިއން ތަފާސްިހސާބު  އަހަރަކު ދެަފހަރު  ތަފާސްހިާސބު 
 ހޯދާބަަލއިެގން 

ސްކޫލްގައި މަސައްކަތްކުރާ  11.4
 ދަށްވެގެން ޓީޗަރުންނަކީ

ޑިގްރީ ފެންވަރުގެ ދިވެހި 

ޑިގްރީ ފެްނަވރުގެ ދިވެހި  މެުދމިން 
 ޓީޗަރުންނަްށވުން 

ތަޢުލީމީ ދާިއރާިއން ތަފާސްިހސާބު  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބު 
 ހޯދާބަަލއިެގން 
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 ޓީޗަރުންނަށް ހެދުން 

 ފުރުޞަތު  ދަސްކުރުމުގެ  ހުނަރު  ތަޢުލީމާއި  ބޭނުންވާ  ދިރިއުޅުމަށް  :12މަޤުޞަދު 
ސާނަވީ ތަޢުލީމް ނިންމާ  12.1

ދަރިވރުންނަށް މަތީ ތަޢުލީމް 
ޙާސިލްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

އަތްފޯރާ އަގެއްގައި 
 ލިއްބައިދިނުން 

އެފަދަ ފުުރޞަތުތައް  މެުދމިން 
 ފަހިކޮށްދިނުން 

ތަާފސްހިާސބުތަކަށް ކައުންސިލުން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބު 
 ބަލަިއގެން 

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ކުރު  12.2
 ކޯސްތައް ހިންގުން

ކޯސްތައް ރަުށަގއި  ދަށްމިްނަވރު 
 ހިންހުން 

ކައުންސިލުން އެކަން ޙާޞިްލވޭތޯ ބަލާ  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބު 
 ޗެކްކުރުން 

 ތަމްރީނު  ވޮކޭޝަނަލް  އަދި  ޓެކްނިކަލް  ބޭނުންވާ  މަސައްކަތްތަކަށް  :13މަޤުޞަދު 
ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިން  13.1

 ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުން

އެފަދަ ެސންޓަެރއް  ނެތް
 ޤާިއމްެވގެްނދިޔުން 

އެކަން ޙާޞިްލވޭތޯ ކައުްނސިލުން ބަލާ  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ހެކި
 ޗެކްކުރުން 

 ނައްތާލުން  ތަފާތުކުރުންތައް  ގެންގުޅޭ  މެދު  އަންހެނުންނާ  :14މަޤުޞަދު 
ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ގެންގުޅޭ  14.1

 ތަފާތުކުރުންތައް ނަްއތާލުން 

ތަފާތުކުރުންަތއް  ރަނަގޅު 
 ނައްތާލެިވގެްނދިޔުން 

ވަޒީާފގައި އުޅޭ ުމަވއްޒަފުްނގެ ޙިޔާލު  ދެއަަހރުން ެއއް އަަހރު  ޙިޔާލު ހޯދަިއގެން 
 ހޯދަިއގެން 

އަންހެނުންގެ ހޭުލންތެރިކަން  14.2
 އިތުރުކުރުން

 ކައުންސިލުންަކމާިއުގޅޭ ޙިޔާލު ހޯަދިއގެން  ދެއަަހރުން ެއއް އަަހރު  ޙިޔާލު ހޯދަިއގެން  ހޭލުންތެިރވުން  މެުދމިންަވެރއް 

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް  14.3
ނިންމުމުގައި އަންހެނުންގެ 
 ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން

އަންހެުނންގެ ަބިއވެިރވުން  މެުދމިންަވެރއް 
 ލިބެމުްނދިޔުން 

ކައުންސިލުން ބާްއވާ އެިކއެކި  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބު 
ޖަލްސާތަުކގެ ޔަޢުމިއްޔާަތއް ބަަލއި 

 ދިާރސާކޮށްެގން 

 ހުއްޓުވުން  އަނިޔާތައް  ނަފްސާނީ  އަދި  ޖިސްމާނީ  ޖިންސީ، ކުރިމަތިވާ  ކުޑަކުދިންނަށް  އަންހެނުންނާއި  :15މަޤުޞަދު 
އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންަނށް  15.1

ރައްކާތެރި އަމާން މާޙައުލެއް 
 ޤާއިމްވެފައި އޮތުން 

ރައްކާެތރި މާަޙއުލެއް  ރަނަގޅު 
 ދެިމއޮތުން 

ކަމާިއގުޅޭ އިާދރާތަކަށް ހޫށަހެޅޭ  ދެއަަހރުން ެއްއއަހަރު  ތަފާސްހިާސބު 
 ހޯަދއިެގން މަްއސަލަތަކުގެ ތަފާްސހިާސބު 
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 ބާރުވެރިކުރުވުން  އަންހެނުން  ގޮތުން  އިޤްތިޞާދީ  ގޮތުންނާއި  ސިޔާސީ  :16މަޤުޞަދު 
ސިޔާސީ މަޤާމްތަކަށް  16.1

އަންހެނުން އައުމަށް 
 ހިތްވަރުދިނުން 

ހަމަހަކަާމއިއެކު ސިޔާސީ  ދަށްމިްނަވރު 
މަާޤމްތަކަށް އަންެހނުން 
 އަންހެުނން ހަމަެޖހުން 

 އިާދރާކުގެ ތަާފސްހިާސބު ބަަލއިގެން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބު 

އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިން  16.2
 އުފެއްދުން

ވިޔަފާީރގެ ާދއިާރަގއި  ދަށްމިްނަވރު 
އަންހެުނންގެ ޙިްއސާ 

 އަށް އިތުރުުކރުން  %50

ކުެރވޭ ވިޔަާފރިާއއިބެހޭ ރަިޖސްޓްރީ  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބުން / ޕަސެންުޓން 
 މަޢުލޫމާތު ހޯަދިއގެން 

 އިތުރުކުރުން  ބައިވެރިވުން  އަންހެނުންގެ  ޙަރަކާތްތަކުގައި  ހިންގާ  ފެންވަރުގައި  ރަށު  :17މަޤުޞަދު 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  17.1

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ 
 މަސައްކަތްތައް އިތުރުކުރުން

ކަންަކމުަގއި ރަށުގެ  ދަށްމިްނަވރު 
އަންހެުނންގެ ަތރަްއޤީއަށް 

މަަސއްކަތްކުރާ 
ކޮމެޓީގެަމސައްަކތްތައް 

 އިތުުރެވގެންދިުޔން 

ކައުންސިލުން އެކަން ޙާޞިްލވޭތޯ ބަލާ  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ޙިޔާލު ހޯދަިއގެން 
 ޗެކްކުރުން 

އަންހެނުންަނށް ވަޒީފާގެ  17.2
 ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކޮށްދިުނން 

ރަށުގެ ވަޒީފގެ ާދއިާރގައި  މެުދމިން 
އަންހެން  %50

 ޙިްއސާކުރުން 

 އިާދރާތަކުގެ ތަާފސްހިާސބަށް ބަަލއިެގން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބު 

 ފޯރުކޮށްދިނުން  ބޯފެން  ސާފު  ދިނުމާއި  ހިތްވަރު  ރައްކާކުރުމަށް  ނަގާ  ވާރޭފެން  :18މަޤުޞަދު 
ބޭުނންވާނެ ރައްޔިތުންނަށް  18.1

ބޯފެން ފަސޭޙަކަމާއި 
ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު 

ނޑި ފޯރުކޮށްދިނުން   މެދުނުކެ

ގޭަގއިިތބެެގން ބޯފެން  މެުދމިން 
ލިބޭނެ ނިޒާެމއް 

 ޤާިއމްުވން 

 ކައުންސިލުން ބަލާ ޗެކްކޮށްގެން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ހެކި

ފެނަށް ޖެހުނަުނދީ ބުއިމަށް  18.2
 ބޭނުންވާ ފެން ފޯރުޮކށްދިނުން 

ގޭަގއިިތބެެގން ބޯފެން  މެުދމިން 
ލިބޭނެ ނިޒާެމއް 

 ޤާިއމްުވން 

 ކައުންސިލުން ބަލާ ޗެކުކުރުން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު ބެލުން  ހެކި

ޑިސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓެއް  18.3
 ޤާއިމްކުރުން

ޕްލާންޓެއް ބަހައްޓާ ފެން  ދަށްމިްނަވރު 
 ލިބެންހުުރން 

  ޗެކުކުރުން ކައުންސިލުން ބަލާ ދެއަަހރުން ެއްއއަހަރު  ހެކި
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 ހޯދައިދިނުން  ރައްޔިތުންނަށް  ފަސޭހަތައް  އަސާސީ  ނަރުދަމާގެ  :19މަޤުޞަދު 
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ފުރިހަމަ  19.1

 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

ނަރުަދމާެއއް ެއޅި  ދަށްމިްނަވރު 
 ބޭނުންުކރަން ފެށުން 

 ކައުންސިލުން ބަލާ ޗެކުކުރުން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ހެކި

ރަށުގެ މީރު ފެންފަށަލަ  19.2
 ރައްކާތެރިކުރުން

ބިމަށް ަނޖިސްިހންދުން  ދަށްމިްނަވރު 
 ހުއްޓުން 

 ކަމާިއބެހޭ ިއދާރާަތއް ެމދުވެކޮށް  ދެއަަހރުން ެއްއއަހަރު  ދިރާޞާ 

 ނައްތާލުން  ކުނި  ގޮތެއްގައި  ރައްކާތެރި  :20މަޤުޞަދު 
ރަށުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ  20.1

 ޤާއިމްކުރުން ކުނިކޮށްޓެއް 

ވަޞީލަތްތަާކއިއެކު  މެުދމިން 
ފުރިހަމަ ކުނިކޮށްޓެއް 

 ގާިއމްުވން 

 ކައުންސިލް ިއާދރާއިން ބަލާ ޗެކުކުރުން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ހެކި

ރަށުތެރޭގައި އުފެދޭކުނި  20.2
ކުނިކޮށްޓަށް ގެންދެޭވނެ 

ރަނގަޅު ނިޒާމެއް 
 ޤާއިމްކުރުން

ކުނިކޮށްތަށް އިތުާބރާއެކު  މެުދމިން 
ގެްނދެވޭނޭ ަފސޭހަ 
 ނިޒާެމއް ާޤއިްމވުން 

 ކައުންސިލް ިއާދރާއިން ބަލާ ޗެކުކުރުން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ޢާއްމުްނގެ ޚިޔާލު ޯހދަިއގެން 

ކުނިކޮށްޓަށް ގެންެދވޭ  ދަށްމިްނަވރު  ކުނިކޮށީގައި ކާދު ހެދުން  20.3
ހުރިހައިުކންޏަކީ ކާދު 
ހެދުމަށް ބޭނުންުކރެވޭ 

 ްށވުން އެއްޗަކަ

 ކައުންސިލް ިއާދރާއިން ބަލާ ޗެކުކުރުން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ހެކި

 ބެލެހެއްޓުން  ބަނދަރު  ގޮތެއްގައި  ހަރުދަނާ  :21މަޤުޞަދު 
ބަނދަރާއި ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލު  21.1

ކުރާނެ ރަނގަޅު ޢުޞޫލުތަކެއް 
އެކުލަވާލައި ޢާންމުކޮށް 

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

ބަނަދަރއި ބެޭހގޮތުން  މެުދމިން 
ހެދިފަިއވާ ަޤވަިޢދު 

ތަކާއި، ުއސޫލްތަކާއި 
އެްއގޮތަށް ބެލެަހއްޓާ 
ހިއްފަސޭހަ ަތނަކަށް 

 ހެދުން 

 ކައުންސިލް ިއާދރާއިން ބަލާ ޗެކުކުރުން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ހެކި

ބަނދަރުމަތި ސާފުތާހިރުކޮށް  21.2
 ބެލެހެއްޓުން.

ބަނަދރަކަށް ހިތްފަސޭހަ  ރަނަގޅު 
 ވުން.

ކައުންސިްލގެ ިއދާާރއިން  ހަމަހުން ެއއްަމހު  ހެކި
 ބަލަހައްޓަުމންެގންިދއުން 
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 ބެލެހެއްޓުން  ސާފުތާހިރުކޮށް  މަގުތައް  ރަށުގެ  ރަށުތެރެއާއި  :22މަޤުޞަދު 
ސާފުތާހިރު ރައްކާތެރި  22.1

 ރަށަކަށް ފައިނު ވެގެންދިއުން 

ހިތްފަޭސހަ ދިިރއުުޅމަށް  ރަނަގޅު 
 ރަށަކަށްހެުދން.

 ކައުންސިލް ިއާދރާއިން ބަލާ ޗެކުކުރުން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ޢާއްމުްނގެ ހިޔާލު ހޯަދއިެގން 

ރަށުގެ މަގުތަކަކީ  22.2
ދުއްވާތަކެއްޗަށާއި، 

ހިނގާބިނގަވެ އުޅޭ ފަރާތަކަށް 
ސާފުތާހިރު ރައްކާތެރި 

 ތަނަކަށް ހެދުން.

މާހައުެލއް އަމާން  މެުދމިން 
 ޤާިއމްވެަފިއއޮތުން 

 އިާދރާތަކުން ތަފާސްިހާސބު ހޯަދއިެގން  އަހަރު އެއްފަަހރު  ތަފާސް ހިާސބު ބޭނުންކޮްށގެން 

 ބެލެހެއްޓުން  މަގުދިއްލާ  :23މަޤުޞަދު 
މަގުތައް ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުމުގެ  23.1

 މަސައްކަތް ކުރުން.

ހިނގާ ިބނަގެވއުުޅމަށް  ރަނަގޅު 
މާހައުެލއް އަމާން 

 ޤާިއމްވެަފިއއޮތުން 

 ކައުންސިލުން ބަލައި ޗެކުކުުރން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ހެކި

 ބެލެހެއްޓުން  މަރާމާތުކޮށް  މަގުތައް  މަގުހެދުމާއި  :24މަޤުޞަދު 
އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަޙައްދުގެ  24.1

 މަގުތައް ހެދުން 

ހިނާގބިނގާެވއުުޅމަާށއި  ދަށްމިްނަވރު 
ތަކެއްޗަށް ދުްއވަ 

ދަތިުނވާނޭ ގޮތަށް މަގުަތއް 
 ހެދިފައި އޮތުން 

 ކައުންސިލުން ބަލައި ޗެކުކުުރން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ހެކި

ރަށުގެ މަގުތައް ލެވެލްކޮށް  24.2
 އަޑިގުޑަންތައް ނައްތާލުން 

ރަށުގެ ަމގުތަުކގެ  ދަށްމިްނަވރު 
ބިންަގނޑު އެްއވަރު 

 ކުރެވިަފއިއޮުތން.

 ކައުންސިލުން ބަލައި ޗެކުކުުރން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ހެކި

 ދިނުން  ޚިދުމަތްތައް  އެހެނިހެން  ރަށްވެހިކަމުގެ  :25މަޤުޞަދު 
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން  25.1

ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކުރާ 
އެހެނިހެން ރަށްވެހިކަމުގެ 

ޚިދުމަތްތައް އެންމެ 
ފުރިހަމަގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް 

ކައުންސިލް އުެފްއދުުމގެ  މެުދމިން 
 މަޤުަޞދު ހާޞިްލވުން 

 ކަމާިއބެހޭ ިއދާރާތަކުން ބަލާޗެކުކުރުން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބު ބޭުނންކޮށްެގން 
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 .ލިބިގެން ދިޔުން
ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި  25.2

 އަރުޝީފްތައް ބެލެހެއްުޓން.

ގިނަ މަޢުލޫާމތުތައް  ދަށްމިްނަވރު 
ލިބެންހުުރމާިއ، ުދވަްސވީ 

ލިޔެކިޔުންތައް 
 ބެލެހެއްޓަފއިހުރުން 

 ކައުންސިލް ެމުދވެރިކޮށް ބަލާ ޗެކުކުުރން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ޢާއްމުްނގެ ހިޔާލާިއ، ހެކި

ރަށުގެ އާސާރީ ތަންތަނާއި  25.3
ވާ ސަގާފީ ކަންކަން ދިރު

 ބެލެހެއްޓުން.

ރަށުަގއިުހރި ުދވަްސވީ  ދަށްމިްނަވރު 
ތަންތަނާިއ، ކަންކަން 
 އުުވނަނުދީ ބެލެހެއްޓުން 

 ކައުންސިލް ެމުދވެރިކޮށް ބަލާ ޗެކުކުުރން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ހެކި

ރަށުގެ މިސްކިތްތަކާއި،  25.4
ގަބުރުސްތާނު ފަދަ ތަންަތން 

 ބެލެހެއްޓުން.

ހިރުކޮށް މިސްކިާތއި ސާފުތާ ރަނަގޅު 
ގަުބރުސްާތނު ާދއިމީ 

ަގއި ގޮތެއް 
 ބެލެހެއްޓިަފއިހުރުން 

 ކަމާިއބެހޭ ިއދާރާތަކުްނބަލާ ޗެކުކުރުން  ިއމީ ގޮެތއްަގއި ދާ ހެކި

ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީޮގތުން  25.5
ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ 

ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް 
ފާހަގަކޮށް، ދީނީ އަދި ޤައުމީ 

 އް ބޭއްުވން.އިހްތިފާލުތަ

ދީނީ ައދި ޤަުޢމީ   މެުދމިން 
ކަންކަމަށް ހޭލުންތެރި 

 މުޖުތަުޢއަކަށްުވން 

 ކަމާިއބެހޭ ާދއިރާތަކުން ބަލާ ޗެކުރުން. ދާިއމީ ގޮެތއްަގއި  ޢާއްމުްނގެ ހިޔާލާިއ، ހެކި

ރަށުގައިހުރި ފިހާރަތަކާއި  25.6
ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި 

ގެސްޓްހައުސްތަކާއި، ކެފޭ 
މާރުކޭޓްތަކުގައި ޤާނޫނާއި 
ޚިލާފުކަންކަން ހުރޭތޯބަލާ 
 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅުން.

ހަމަޖެހިަފިއވާ  މެުދމިން 
އުސޫލްތަާކއި އެްއގޮތަށް 
ހިނގާ ތަންަތން ކަމުަގއި 

 ހެދިފައި އޮތުން 

ރާތުން ބަާލ ކައުންސިާލއި ކަމާއި ބެހޭ ފަ ހަމަހުން ެއއްަމހު  ޢާއްމުްނގެ ހިޔާލާިއ، ހެކި
 ޗެކުރުން 

މީހުން ހިނގާިބނގާވެ  25.7
އުޅުމާއި، އެއްގަމާއި 

ޤާނޫާނއި ަޤވާޢިދުތަކަށް  މެުދމިން 
ހުރުމަތްެތރިކޮށްހިތާ 
 މުޖުަތމަޢުއަކަްށވުން.

ކައުންސިާލއި ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތުން ބަާލ  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބު ބޭުނންކޮށްެގން 
 ޗެކުރުން 
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ނޑުގައި ދުއްވާތަކެތި  ކަ
ދުއްވަނީ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްތޯ 

ބަލާ އިންތިޒާމްތައް 
 ބެލެހެއްޓުން.

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި،  25.8
މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑް 

ބެލެހެއްޓުމާއި، 
ބިދޭސީންނާއިބެހޭ ދަުފތަރު 

 ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.

ވިހަަމުރވާ ކަށަވަުރުވމާިއ،  ރަނަގޅު 
ާނއި ބެހޭ ބިޭދސީން

މަޢުލޫމާތު 
 އެއްުކރެވިަފއިުހރުން 

ކައުންސިާލއި ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތުން ބަާލ  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބު ބޭުނންކޮށްެގން 
 ޗެކުރުން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން  އަގެއްގައި  އަތްފޯރާ  ކަރަންޓު  ގޮތެއްގައި  އިތުބާރުހިފޭ  އަދި  ދެމެހެއްޓެނިވި  :26މަޤުޞަދު 
އިންޖީނުގޭގެ އާޢިމާރާތެއް  26.1

އަޅައި ނެޓްވޯކް ބަދަލުކޮށް 
 ބޭނުންކުރަން ފެުށން 

 24ލުއިފަސޭހަ ޮގތެްއގައި  މެުދމިން 
ގަިޑއިރު ކަރަންޓް 

 ޔަގީްނވުން 

ކައުންސިާލއި ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތުން ބަާލ  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ހެކި
 ޗެކުރުން 

 ބޭނުންކުރުން  ތަޢާރަފްކޮށް  ހަކަތަ  ރައްޓެހި  ޓާ ތިމާވެށް  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  :27މަޤުޞަދު 
އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކުގައި  27.1

ޖަހާފައިވާ ބައްތިތަކާއި 
ބަނދަރު ބައްިތތައް 

 ލެޑްލައިޓަށް ބަދަލުކުރުން 

ޚަަރދުކުޑަ ހަުރދަނާ  މެުދމިން 
ނިޒާެމއް ާޤއިމް 
 ކުރެވިަފއިހުުރން 

ކައުންސިާލއި ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ހެކި
 ބަލާ ޗެކުކުރުން 

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް  27.2
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް 

 ބަދަލުކުރުން 

ޚަަރދުކުޑަ ނިާޒމަކުން  ދަށްމިްނަވރު 
ސަރުކާުރގެ ިއާދރާތަށް 

 ހިންގުން 

ކައުންސިާލއި ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ހެކި
 ކުކުރުން ބަލާ ޗެ

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ  27.3
ދަށުން ގޭބިސީތަކުގައި ސޯލާ 

 ނިޒާމް ހަރުކުރުން.

ދިިރއުުޅމުގެ ޚަަރދުަތއް  ދަށްމިްނަވރު 
ކުޑަކޮށް ފެންވަރު 

 މަތިކުރުން 

ކައުންސިާލއި ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބު ބޭުނންކޮށްެގން 
 ޗެކުކުރުން ބަލާ 
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 އިތުރުކުރުން  ފުރުސަތު  ވަޒީފާގެ  :28މަޤުޞަދު 
ކުރިއަރާ ރަށުގެ އިޤްތިސާދު  28.1

ފުދުންތެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ 
 ހެދުން. ރަށަކަށް

އުފާެވރި މާަހއުލެއް ގާިއމް  މެުދމިން 
 ވެފައި އޮތުން.

ކައުންސިާލއި ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބު ބޭުނންކޮށްެގން 
 ބަލާ ޗެކުކުރުން 

 އިތުރުކުރުން  އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  ހިންގާ  ތަރައްޤީއަށް  ރަށުގެ  :29މަޤުޞަދު 
ރަށަކީ އިންވެސްޓަރުންނަށް  29.1

ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް އޮތް 
 ރަށަކަށްހެދުން.

ރަށުަގއި ަމސައްކަތް   ރަނަގޅު
ކުރެވޭނެ ރަނގަޅު 
މާހައުެލއް ާޤއިމް 

 ވެފަިއއޮތުން.

 ކައުންސިާލއި ކަމާިއބެހޭ ފަރަްތތަކުން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ޢާއްމުްނގެ ޙިޔާލު ޯހދަިއގެން 

 އެކުލަވާލުން  ޕްލޭން  ބިނާވެށި  ޤަވާޢިދުތަކާއި، ސިޔާސަތުތަކާއި، ކައުންސިލްގެ  :30މަޤުޞަދު 
ކައުންސިލް ހިނގަމުންދަނީ  30.1

ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި 
އެއްގޮތަށްކަމާއި، ރަނގަޅު 

ބިނާވެށި ޕްލޭނެއްގެ 
 ދަށުންކަމަށް ކަށަވަރުވުން.

ރަނަގޅު  ރަނަގޅު 
އުޞޫލެްއެގމަތިން 

ހިނަގމުންދާ 
 އިާދރާއަކަްށވެަފއިއޮުތން 

 ޗެކުކުުރން ކަމާއި ބެހޭ އިާދރާތަކުން ބަލާ  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބު ބޭުނންކޮށްެގން 

 ހޯދުން  އާމްދަނީ  މަސައްކަތުން  އަބުރުވެރި  :31މަޤުޞަދު 
ރަށުގައި އާއްމުދަނީ ހޯދަނީ  31.1

ހަމަޖެހިފައިވާ ޢުސޫލުތަކާއި 
 އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުން.

ހުއްދަ ގޮތްޮގތުން  ރަނަގޅު 
ނަފާހޯަދއިެގން ދިިރއުޅޭ 
 މުޖުަތއުއަކަށް ވެފަިއއޮތުން 

ކައުންސިާލއި ކަމާއި ބެހޭ ިއދާރާތަުކން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބު ބޭުނންކޮށްެގން 
 ބަލާ ޗެކުކުރުން 

 ޤާއިމުކުރުން  ތަރައްޤީ  އުމްރާނީ  ގޮތަށް  ފަސޭހަވާނޭ  ރައްޔިތުންނަށް  :32މަޤުޞަދު 
ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ  32.1

ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނެއް ހެދިފައި 
 އޮތުން 

ރަށުގެ ބިން ހެޔޮގޮުތަގއި  މެުދމިން 
 ބޭނުންުކރަމުން ގެންިދއުން 

ކައުންސިާލއި ކަމާއި ބެހޭ ިއދާރާތަުކން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބު ބޭުނންކޮށްެގން 
 ބަލާ ޗެކުކުރުން 

ރަށުގެ ގޭގޭގެ މަގުފާރުތައް  32.2
ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި 

ރަށުގެ ޢުްމރާނީ ަތރަްއޤީ  މެުދމިން 
ޤާިއމް ކުެރވިފަިއވާ 

ކައުންސިާލއި ކަމާއި ބެހޭ ިއދާރާތަުކން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބު ބޭުނންކޮށްެގން 
 ބަލާ ޗެކުކުރުން 
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 ރަށަކަށްުވން  ހެދިފައި ހުރުން 

ތި ރަނގަޅު ރަށުގެ ބަނދަރުމަ 32.3
ފެންވަރަކަށް 

ވަޞީލަތްތަކާއިއެކު 
ތަރައްޤީކޮށް ބަލަހައްޓަުމން 

 ގެންދިޔުން

ރަށުގެ ދިިރއުުޅން ފަސޭހަ  މެުދމިން 
މާހައުލަކަށް ފުުރޞަތު 

 ފަހިކުރުން 

ކައުންސިާލއި ކަމާއި ބެހޭ ިއދާރާތަުކން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ޢާއްމުްނގެ ހިޔާލު ހޯަދއިެގން 
 ބަލާ ޗެކުކުރުން 

ސްލިޕްވޭއެއް ހެދި  32.4
އޮޑިދޯނިފަހަރު އެހެލާ ބާލާނެ 
ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައި 

 އޮތުން 

ރަށަށް ރަނގަޅު  ދަށްމިްނަވރު 
ނަފާލިބުާމއިއެކު 

އޮޑިޯދނިފަހަރު އެހެލާ 
 ބާލަން ފަސޭހަތަނަކަްށވުން 

 ޗެކުކުރުން ކައުންސިލުން ބަލާ  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ޢާއްމުްނގެ ހިޔާލު ހޯަދއިެގން 

ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ  32.5
ހިނަވާގެއެއް ޢިމާރާތްކުރެވި 

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން 
ފަސޭޙަކަމާއިއެކު ކުރެވޭނެ 

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެންދިޔުން 

ޒަމާުނގެ ލުއިފަޭސހަ  ދަށްމިްނަވރު 
ބޭނުންކޮްށގެން 

ކަށުކަމާކެީމގެ ކަންތައްަތއް 
 ކުރަމުން ގެންިދއުން 

 ކައުންސިލުން ބަލާ ޗެކުކުރުން  އްފަަހރު އަހަރަކު އެ  ހެކި

 ލިބޭނެ އާމްދަނީ ރަށަށް 32.6
 ޢިމާރާތެއް ރައްޔިތުންގެ
 ޤާއިމްކުރުން

ރަށުގެ އިޤުިތޞާދު  ދަށްމިްނަވރު 
 ރަނަގުޅވުން 

 ކައުންސިލުން ބަލާ ޗެކުކުރުން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބު ބޭުނންކޮށްެގން 

 ރައްޔިތުން ރަށުގެ 32.7
 ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް
 2 ވަސީލަތްތަކާއިއެކު

 ތަރައްޤީކުރުން  ސަރަޙައްދެއް

އުފަެވރިކަާމއިއެކު ދުޅަހެޔޮ  ދަށްމިްނަވރު 
ޞިްއޙަތެްއގައި ދިިރއުޅޭ 

 މުޖުތަުޢއަކަށް ހެދުން 

 ކައުންސިލުން ބަލާ ޗެކުކުރުން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ޢާއްމުްނގެ ޚިޔާލު ޯހދަިއގެން 

އެކިއެކި އިންތިޒާމްތައް  32.8
ހަމަޖެއްސުމަށް އިޖުތިމާޢީ 

ފަސޭހަކަާމއިއެކު  ދަށްމިްނަވރު 
ކަންކަންކުރަން ފަސޭހަ 

 ކައުންސިލުން ބަލާ ޗެކުކުރުން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ހެކި



 ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

249    
 www.fainucouncil.gov.mvވެބްަސއިޓް:،  fainuoffice@gmail.com:އީެމއިލް، 6580072ފެކްސް: ، 6580072ން: ފޯ

 ރަށަކަށް ހެދުން  މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުން 

 ކުރިއެރުވުން  ޓޫރިޒަމް  ލޯކަލް  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  :33މަޤުޞަދު 
ރަށަށްލިބޭ ޢާްމދަނީ  ދަށްމިްނަވރު  ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކުރުން 33.1

އިތުުރވެފަިއވާ 
ފުދުންތެރިަކން 
 އިތުުރވެފަިއވުން 

 ކައުންސިލުން ބަލާ ޗެކުކުރުން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ޢާއްމުްނގެ ޚިޔާލު ޯހދަިއގެން 

 ޤާއިމުކުރުން  ނިޒާމެއް  ދަތުރުފަތުރުގެ  ދެމެހެއްޓެނިވި  :34މަޤުޞަދު 
ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް  34.1

ފަސޭހަކަމާއިއެކު 
ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތް 
 ހަމަޖެހިފައިވާ އޮތުން 

ރަށުގެ ަތރަްއޤީައށް  މެުދމިންަވރު 
ޢުމްރާީނގޮތުން 

ކުރިެއރުންލިބި ޢާްމދަނީ 
 އިތުުރވުން.

 ކައުންސިލުން ބަލާ ޗެކުކުރުން  ެއއްފަަހރު އަހަރަކު  ހެކި

އެއް އަތޮޅުން އަނެއް އަތޮޅަށް  34.2
ފެރީގައި ދަތުރުކުރެވޭނެ 

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި އޮތުން 

ރަށުގެ ަތރަްއޤީައށް  ދަށްމިްނަވރު 
ޢުމްރާީނގޮތުން 

ކުރިެއރުންލިބި ޢާްމދަނީ 
އިތުުރވުާމއި ޢާްއމުން 

 ހޭލުންތެރިކަން އިުތުރވުން 

 ކައުންސިލުން ބަލާ ޗެކުކުރުން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ހެކި

 ކުރިއެރުވުން  ވިޔަފާރިތައް  މެދުފަންތީގެ  އަދި  ކުދި  :35މަޤުޞަދު 
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ  35.1

ވިޔަފާރިއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 
 އާންމުންނަށް ިލބިފައިއޮތުން 

ވިޔާފާީރގެ ާދއިާރއިން  މެުދމިންަވރު 
ހޯދާ ނަފާ 

 އިތުުރެވގެންިދއުން 

ކައުންސިާލއި ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްަތއް  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ހެކި
 ގުިޅގެން 

ކުދިއަދި މެދުފަންތީގެ  35.2
ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުމަށް 

 މަގުފަހިވެފައި އޮތުން 

ރަށުަގއި ވިޔަާފރިތައް  ދަށްމިްނަވރު 
އިތުުރވެ ަރއްޔިތުްނގެ 

 އިުތރުވުން ފުދުންތެރިަކން 

 ކައުންސިާލއި ަރއްޔިތުންާނއި ުގޅިެގން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ހެކި

 ކުރިއެރުވުން  އިސްލާމްދީން  :36މަޤުޞަދު 
ދީނީ ކަންކަމަށް ލޯބިުކރާ  މެުދމިންަވރު ދީނީގޮތުން ހޭުލންތެރި ތަޢުލީމީ  36.1

ބަޔަކު ދިިރއުޅޭ 
ކައުންސިާލއި ޢާއްުމންގެ ހިޔާލު  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ޢާއްމުްނގެ ޚިޔާލު ޯހދަިއގެން 

 ހޯދަިއގެން 
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 ރަށަކަށްހެުދން  މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން.

ޅޭ މީހުންނަކީ ރަށުގައި ދިރިއު 36.2
ކީރިތި ޤުރުޢާނަށް ލޯބިކުރާ 

 ބަޔަކަށް ހެދުން.

ރައްޔިތުްނނަކީ ކީރިތި  ރަނަގޅު 
ޤުރުޢާން އުނގެނި 

 ރީތިކޮށްކިޔަވާ ބަޔަކަށްުވން 

ކައުންސިާލއި ޢާއްުމންގެ ހިޔާލު  ހަމަހުްނއެްއމަހު  ޢާއްމުްނގެ ޚިޔާލު ޯހދަިއގެން 
 ހޯދަިއގެން 

އަންހެނުން ނަމާދުކުރާނެ  36.3
 ނަމާދުގެއެއް އެޅުން.

ދީނީކަންކަށް  ދަށްމިްނަވރު 
ފަރުވާެތރިކަން 

ބަހައްާޓމިްނވަރު 
 އިތުުރެވގެންިދއުން 

ކައުންސިާލއި ޢާއްުމންގެ ހިޔާލު  ހަމަހުްނއެްއމަހު  ޢާއްމުްނގެ ޚިޔާލު ޯހދަިއގެން 
 ހޯދަިއގެން 

 މަދުކުރުން  މާރާމާރީތައް  އަނިޔާވެރިކަމާއި  ކުށްތަކާއި  :37މަޤުޞަދު 
ސުލްހަވެރި އެއްބައިވަންތައް  37.1

ރައްޔިތަކު އުފެދިގެން 
ދިޔުމާއި، އުފާވެރި ޢަމާން 
މާޙައުލެއް ޤާއިމުވެގެން 

 ދިއުން.

ސުލްަޙވެރި ެއްއބަިއވަންތަ  ރަނަގޅު 
 ރައްޔިެތއް އުެފދުން 

ކައުންސިލުން ާޢއްމުްނގެ ހިޔާލު  ދެއަަހރުން ެއއް އަަހރު  އާންުމންގެ ޚިޔާލު ހޯދަިއގެން 
 ހޯދަިއގެން 

 ނައްތާލުން  އަނިޔާވެރިކަން  ކުރިމަތިވާ  އެކުދިންނަށް  މާއި ބޭނުންކުރު  ގޮތުގައި  ނަހަމަ  ކުޑަކުދިން  :38މަޤުޞަދު 
ކުޑަކުދިންނަކީ ރަށްކާތެރި  38.1

އަމާން މާޙައުލެއްގައި ދިރިއުޅޭ 
 ކުދިންނަށްވުން.

ކުޑަކުދިންނަށް  ރަނަގޅު 
ރައްކާެތރިކަން 

 ކަށަވަުރވުން 

އިާދރާތަކުން ތަފާްސހިާސބު ކަމާއި ބެހޭ  ދެއަަހރުން ެއއް އަަހރު  ތަފާސް ހިާސބު 
 ހޯދަިއގެން 

 ކުޑަކުރުން  މިންވަރު  ރިޝްވަތުގެ  ކޮރަޕްޝަނާއި  :39މަޤުޞަދު 
ތަހުޒީބް މުޖުތަމައެއް  39.1

 ބިނާކުރުން.
ތަހުޒީބު ުމޖުތަަމެއއް  ރަނަގޅު 

 ބިނާެވގެްނދިޔުން 
ާޢއްމުްނގެ ހިޔާލު ކައުންސިލުން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ޢާއްމުްނގެ ޚިޔާލު ޯހދަިއގެން 

 ހޯދަިއގެން 

 އެކުލަވާލުން  ޢޫޞޫލުތައް  ޤަވާޢިދުތަކާއި  ބޭނުންވާ  ޤާއިމުކުރުމަށް  ހަމަހަމަކަން  :40މަޤުޞަދު 
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަަކށް  40.1

ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ 
 ބަޔަކަށްވުން.

ކުށްމަދު ުމޖުތަަމއަކަށް  ރަނަގޅު 
 މަގުފަިހވުން 

ކަމާިއގުޅޭ އިާދރާތަކުން ތަފާސްިހސާބު  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބު 
 ހޯދަިއގެން 
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 ތަންފީޒުކުރުން  ހަމަހަމަކަމާއިއެކު  ޤަވާޢިދުތައް  ޤާނޫނާއި  :41މަޤުޞަދު 
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަަކށް  41.1

އަހުލުވެރިވެފައިވާ ރައްޔިތަކަށް 
 ހެދުން.

ކުށްމަދު ުމޖުތަަމއަކަށް  ރަނަގޅު 
 މަގުފަިހވުން 

ކަމާިއގުޅޭ އިާދރާތަކުން ތަފާސްިހސާބު  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބު 
 ހޯދަިއގެން 

 އިތުރުކުރުން  ބައިވެރިވުން  ޒުވާނުންގެ  ހޯދައިދިނުމާއި، ފުރުޞަތު  ޒުވާނުންނަށް  :42މަޤުޞަދު 
ޒުވާނުންނަށް ހުރި ވަޒީފާގެ  42.1

ފުރުޞަތުތަކަކީ ކޮބައިޯތބަލާ 
ފުރުޞަތުތައް އެފަދަ 

 ހޯދައިދިނުން 

ކަމާިއބެހޭ ިއދާރާތަކުން ތަާފސްހިާސބު  އަހަރަކު ދެަފހަރު  ތަފާސްހިާސބު  ޒުވާުނން ބާުރވެރިުކުރވުން  މެުދމިން 
 ހޯދަިއގެން 

ރަށުގައި ތަފާތު ކުޅިވަރު  42.2
ކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް 

 ހަމަޖެއްސުން.

ދުޅަހެޔޮ  ދަށް މިްނވަރު 
ޞިްއޙަތެްއގަިއތިބި 

 ބަޔަކަށްހެުދން 

ކަމާއި ބެހޭ އިާދރާތަކުން ތަފާްސހިާސބު  އަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބު 
 ހޯދަިއގެން 

 ވަޞީލަތް  އިންސާނީ  :43މަޤުޞަދު 
ރަށުގެ އެކިއެކި  43.1

ކަންތައްތައްކުރުމުގައި ފަންނީ 
 ޤާބިލްމީހުން އުފެިދފައިވުން.

ގޮެތްއގައި ޙަުރދަނާ  މެުދމިން 
 ކަންކަން ކުރެވިަފއިހުުރން 

ކަމާއި ބެހޭ އިާދރާތަކުން ތަފާްސހިާސބު  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބު 
 ހޯދަިއގެން 

 ފަޅު  ކަނޑާއި  ބިމާ، :44މަޤުޞަދު 
ރަށުގެ ބިން ބޭުނންކޮށްގެން  44.1

ދެމެހެއްޓެނިގޮތެއްގައި ނަާފހޯދާ 
 ރަށަކަށްވުން.

ބިމުން ނަާފވާ  ދަށްމިްނަވރު 
 ރަށަކަށްުވން 

ކަމާިއބެހޭ ިއދާރާތަކުން ތަާފސްހިާސބު  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބު 
 ހޯދަިއގެން 

ނޑާއި، ފަޅާ ފަރުން  44.2 ކަ
 ނަފާހޯދުން.

ނޑާއި ަފޅުގެ  ދަށްމިްނަވރު  ކަ
ވަސީލަތްަތއް ހެޔޮޮގތުަގއި 

 ބޭނުންުކރުން 

 ިއދާރާތަކުން ތަާފސްހިާސބު ކަމާިއބެހޭ އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބު 
 ހޯދަިއގެން 

 މުއައްސަސާތައް  :45މަޤުޞަދު 
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ކައުންސިލް ހިންގުމަށްޓަކައި  45.1
ޒަމާނާއި އެކަށީގެންވާ 

ވަސީލަތްތައް 
ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެއް 
 ޢިމާރާތްކުރެވިގެން ދިއުން.

ވަސީލަތްތަާކއިއެކު ަޒމާނީ  ދަށްމިްނަވރު 
ފެންވަުރގެ ކަުއންސިްލގެ 

އިާދރާެއއް 
 ބިނާކުެރވިަފއިހުރުން 

 ކައުންސިލުން ބަލާ ޗެކްކޮށްގެން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ހެކި

މަރުކަޒުގެ ސިއްޙީ  45.2
ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށް ދެވޭ 

ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު 
 ރަނގަޅުކުރުން

ޞިްއޙީ މަރުކަުޒަގއި  މެދު ިމންަވރު 
ފެްނވަުރގެ ޒަމާނީ 

ވަސީލަތްަތއް ާޤއިްމވެަފއި 
 ހުރުން 

 ކައުންސިލުން ބަލާ ޗެކްކޮށްގެން  ދެއަަހރުން ެއއް އަަހރު  ހެކި

ސުކޫލްގެ ވަސީލަތްތައް  45.3
ރަނގަޅުކޮށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ 

 ފެންވަރު މަތިކުރުން.

ފައިނު ސްކޫލްަގއި ަޒމާނީ  މެދު ިމންަވރު 
ފެންވަުރގެ ަވސީލަތްަތއް 

 ހުުރން  ޤާިއމްވެަފއި

 ކައުންސިލުން ބަލާ ޗެކްކޮށްގެން  ދެއަަހރުން ެއއް އަަހރު  ހެކި

އިންޖީނުގެއިންދޭ ވަސީލަތްތައް  45.4
ރަނގަޅުކޮށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ 

 ފެންވަރު މަތިކުރުން.

ފައިނު އިްނޖީުނގޭަގއި  މެދު ިމންަވރު 
ޒަމާނީ ފެްނވަުރގެ 

ވަސީލަތްަތއް ާޤއިްމވެަފއި 
 ހުރުން 

 ކައުންސިލުން ބަލާ ޗެކްކޮށްގެން  ދެއަަހރުން ެއއް އަަހރު  ހެކި

 ތަރިކަތައް  ތާރީޚީ  އަދި  އާޘާރީ  :46މަޤުޞަދު 
ރަށުގެ އާސާރީ އަދި ތާރީޚީ  46.1

 ތަރިކަތައް ބެލެހެއްުޓން.
އެފަދަ ތަންަތން ގިނަ  ދަށްމިްނަވރު 

ދުވަަހށް ދެމިުހންނާނެެހން 
 ބަލަހައްޓަުމން ގެްނދިޔުން 

 ކައުންސިލުން ބަލާ ޗެކްކޮށްގެން  ދެއަަހރުން ެއއް އަަހރު  ހެކި

 ވަޞީލަތްތައް  ޓީ .ސީ .އައި  ޒަމާނީ  :47މަޤުޞަދު 
ޒަމާނީ އައި. ސީ.ޓީ  47.1

ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުވެފައިވާ 
 ރަށަކަށްވުން.

ވަޞީލަތްަތއް  މެުދމިންަވރު 
 ޤާިއމްެވގެްނދިޔުން 

 ކައުންސިލުން ބަލާ ޗެކްކޮށްގެން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ހެކި
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 ޖަމާޢަތްތައް  ޖަމުޢިއްޔާ  :48މަޤުޞަދު 
ރަށުގެ ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ  48.1

 ދައުރު ފުޅާކުރުން.
އިޖުިތމާޢީ ތަަރއްޤީ  ދަށްމިްނަވރު 

ހަރުަދނާވެ 
 ދެމެެހއްޓިފައިުހރުން 

 ޗެކްކޮށްގެން ކައުންސިލުން ބަލާ  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ހެކި

 ހުއްޓުވުން  ރަށްގިރުން  :49މަޤުޞަދު 
 ރަށްގިރުމުގެ މިރަށަކީ 49.1

 ކުޑަ މައްސަލަތައް
 .ރަށަކަށްވުން

ތިމާވެީށގެ ަމއްސަލަަތއް  މެުދމިން 
ކުޑަކުރެވިަފއި ރަށަކަށް 

 ހެދުން 

 ކައުންސިލުން ބަލާ ޗެކްކޮށްގެން  އަހަރަކު ތިންފަަހރު  ތަފާސްހިާސބު 

 ކުޑަކުރުން  އަސަރުތައް  ކުރާ  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ބަދަލުތަކާއި  އަންނަ  މޫސުމަށް  :50މަޤުޞަދު 
މޫސުމަށް އަންނަބަދަލުތަކާިއ،  50.1

ގެއްލުންތައް އެނގޭ 
 ރައްޔިތަކަށްވުން

ހޭލުންތެރި ބަޔަކު ުއޅޭ  މެުދމިން 
 ރަށަކަށްުވން 

 ޗެކްކޮށްގެން ކައުންސިލުން ބަލާ  އަހަރަކު ދެަފހަރު  ތަފާސްހިާސބު 

 ކުޑަކުރުން  ވިރާސް  ކާރިސީ  :51މަޤުޞަދު 
ކާރިސީ ވިރާސް ތަކުން ލިބޭ  

ގެއްލުންތައް 
 ކުޑަކުރެވިފައިވުން.

ހޭލުންތެރި ބަޔަކު ުއޅޭ  މެުދމިން 
 ރަށަކަށްުވން 

 ކައުންސިލުން ބަލާ ޗެކްކޮށްގެން  އަހަރަކު ދެަފހަރު  ތަފާސްހިާސބު 

 ހިމާޔަތްކުރުން  ނަޞްލު  ދިރޭތަކެތީގެ  :52މަޤުޞަދު 
 ނަޞްލު ދިރޭތަކެތީގެ 52.1

 މަސައްކަތްކުރާ ހިމާޔަތްކުރަން
 .ބަޔަކަށްވުން

ވެށި ހިމާޔަތް  މެުދމިން 
 ކުރެވިަފއިުވން 

 ކައުންސިލުން ބަލާ ޗެކްކޮށްގެން  އަހަރު އެއްފަަހރު  ތަފާސް ހިާސބް 

 އިތުރުކުރުން  މުއްސަނދިކަން  ފަޅުތަކުގެ  އަދި  ފަރު  ކަނޑާ، އެއްގަމާ، :53މަޤުޞަދު 
ނޑާއި، ފަރު  53.1 އެއްގަމާއި، ކަ

އަދި ފަޅުތަކުގެ 
މުއްސަނދިކަން 

ރަށުގެ އިޤްިތޞާދު  މެުދމިން 
 ހަރުަދނާ ކުރެވިަފިއވުން 

 ކައުންސިލުން ބަލާ ޗެކްކޮށްގެން  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބު 
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އިތުރުކުރެވިފައިވާ 
 ރަށަކަށްވުން.

 ބޭނުންކުރުން  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ހިމާޔަތްކޮށް  ފަޅުތައް  އަދި  ފަރު  ކަނޑާ، އެއްގަމާ، :54މަޤުޞަދު 
ނޑާއި، ފަރު  54.1 އެއްގަމާއި، ކަ

އަދި ފަޅުތައް ހިމާޔަތްކޮށް 
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 
 ބޭނުންކުރާ ރަށަކަށްވުން.

ނޑާިއ، އެްއގަާމއި، ދަށްމިްނަވރު   ކަ
 ަފޅުތައް އަދި ފަރު

 ެދމެހެއްޓެިނވި ހިމާޔަތްކޮށް
 ބޭނުންުކރާ ގޮތެްއަގއި
 ހެުދން ރަށަކަށް

 ކައުންސިލުން ބަލާ ޗެކްކޮށްގެން  އަހަރަކު ދެަފހަރު  ތަފާސްހިާސބު 

 ހަރުދަނާކުރުން  ހިންގުން  ކައުންސިލްގެ  :55މަޤުޞަދު 
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއިއެއްގޮތަށް  55.1

 ހިންގަމުންދިއުން.ކައުންސިލް 
ކައުންސިްލގެ ަމޤްަޞދު  ރަނަގޅު 

 ޙާސިލްަފއިހުރުން 
ކަމާިއބެހޭ ިއދާރާތަާކއި ަރއްޔިތުްނގެ  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ތަފާސްހިާސބު 

 ހިޔާލަށްބަލައި ކަުއންސިލުން ޗެކްކުުރން 

 އިތުރުކުރުން  ބައިވެރިވުން  ންގެ ރައްޔިތު  ނިންމުމުގައި  ކަންކަން  ހާމަކުރުމާއި  މަޢުލޫމާތު  ރައްޔިތުންނަށް  :56މަޤުޞަދު 
 ހާމަކަންބޮޑުގޮތެއްގައި 56.1

 މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް
 ކަންކަން ހިއްސާކޮށް،
 ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމުގައި
 ބައިވެރިވުމުން

 .އިތުރުކުރެވިފައިވުން

ދެފުށްގޮަތށް ކަންކަން  ރަނަގޅު 
ހިނގާ 

 ކައުންސިެލއްކަމަްށވުން 

ާއންމުްނގެ ތަފާސްހިާސބު/ 
 ޙިޔާލު

ކަމާިއބެހޭ ިއދާރާތަާކއި ަރއްޔިތުްނގެ  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު 
 ހިޔާލަށްބަލައި ކަުއންސިލުން ޗެކްކުުރން 

 ބަދަހިކުރުން  ގުޅުން  ފެންވަރުގައި  ގައުމީ  އަދި  އަތޮޅު  ރަށާއި  :57މަޤުޞަދު 
ރަށާއި، އަތޮޅު ޤައުމީ  57.1

ފެންވަރުގައި ގުޅުން 
 ބަދަހިވެފައިވުން.

އެކުެވރި ަރޙުމަތްެތރި  ރަނަގޅު 
 ބަޔަކަށް ހެދިަފއި އޮތުން 

ކަމާިއބެހޭ ިއދާރާތަާކއި ަރއްޔިތުްނގެ  އަހަރަކު ެއއްފަަހރު  ހިޔާލު ހޯދަިއގެން 
 ހިޔާލަށްބަލައި ކަުއންސިލުން ޗެކްކުުރން 
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ގަމުންދާގޮތް ނއަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހި 
 ބެލުން 

ލޫމާތު ޢު ރަކާތްތަކުގެ މަ ޙަގެ ޤީ  ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކާއި ތަރައްކައުންސިލުންނާއި ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން
ގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ޤީޓެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ. ތަރައްއެއްކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލުން ރިޕޯ

ތަންފީޒުކުރެވުނު މިންވަރާއި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވުނު މިންވަރު ވަޒަންކޮށް، ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި 
 ގަޅުކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނާނެއެވެ.ނރަ ތަކާއި ހުރަސްތައް ފާހަގަކޮށް، ކުރިއަށް ގޮންޖެހުން 

ބަލައި ވަޒަންކުރުމަށް  ގާގޮތްނގާ ނުހި ނގެ ޕްލޭންގައިވާކަންތައް ހިޤީރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގައި ތަރައްމި
 އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފްރޭމްވޯކް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. 

 ޓާމް ރިވިއުއާއި ފައިނަލް ރިޕޯޓް މިޑް 
ވަނަ އަހަރުގެ  2019ގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުވަމުންދާ ގޮތުގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއެއް ޤީތަރައް

ގެ ޕްލޭންގެ ނަތީޖާ ހާސިލުވެފައިވާ މިންވަރުދެނެގަނެ، ޤީ އްސިލުން ހަދާނެއެވެ. އަދި ތަރަމެދުތެރޭގައި ކައުން
ދޭ މިޑްޓާމް ގެ ޕްލޭންގެ ފައިނަލް ރިވިއު ހަދާނެއެވެ. މިގޮތުން ހެޤީވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަރައް 2021

މަވެގެންދާނެއެވެ. ގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތައް ހާސިލުކުރެވެމުންދާ މިންވަރާއި ހަލުވިކަން ހާޤީރިވިއުގައި، ތަރައް
ވެސް ގެން އެއް ހާލަތަކަށް ބަދަލުއައުމާއި ގުޅި ގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ މެދުތެރެއިން އެއްވެސްޤީއަދި ތަރައް

 ދަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނަމަ މިކަންތައްވެސް ރިވިއުގައި ފާހަގަކުރާނެއެވެ.ޤުޞަސިޔާސަތަކަށް ނުވަތަ މަ

މުގެ ކުރިން ފައިނަލް ރިވިއު އެކުލަވާލައި، ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުޤީތަރައް
 ގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ.ޤީ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި އާތަރައްކުރެވުނު

 


