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 ފިހުރިސްތު
 4 ........................................................................................................................................................ ބަޔާން  ރައީސްގެ

 5 ................................................................................................................................................................... ތަޢާރަފް 

 6 .............................................................................................................................................................. ޗާޓް  ރަށުގެ 

 7 ...................................................................................................................................................................ވިޝަން 

 7 .................................................................................................................................................................. މިޝަން 

 8 .................................................................................................. ގޮތް  ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ މަސައްކަތް އެކުލަވާލުމުގެ ޕްލޭން

ނޑައަޅާ ހާސިލުކުރުމަށް ދާއިރާތަކާ ހިމެނޭ ޕްލޭންގައި ރައްޤީގެތަ  9 .......................................................................... ސިޔާސަތުތައ ކަ

 14 ..................................................................................................... ފޯރުކޮށްދިނުން  ޚިދުމަތް ރަށްވެހި ،ޚިދުމަތްތަކާއި އަސާސީ

 16 ............................................................................ ގާއިމުކުރުން  އިންތިޒާމް ފޯރުކޮށްދޭނެ  ބޯފެން ސާފު ރައްޔިތުންނަށް: 1 ޕޮލިސީ

 18 .................................................................................. ހޯދައިދިނުން ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަތައް އަސާސީ ގެނަރުދަމާ : 2 ޕޮލިސީ

 20 ............................................ ފޯރުކޮށްދިނުން  ރައްޔިތުންނަށް ހަކަތަ ކަރަންޓާއި ގޮތެއްގައި ހިފޭ  އިތުބާރު އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި 3 ޕޮލިސީ

 22 ................................................................................. ޤާއިމްކުރުން ނިޒާމެއް ނައްތާލާނެ ކުނި ގޮތެއްގައި އެކަށީގެންވާ 4 ޕޮލިސީ

 24 .................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން  މަރާމާތުކޮށް މަގުތައް މަގުހެދުމާއި 5 ޕޮލިސީ

 27 ....................................................................... އްޓުން ބެލެހެ ހަދައި ތަންތަން ފަދަ ފެރީޓާރމިނަލް ފާލާމާއި ،ބަނދަރާއި 6 ޕޮލިސީ

 29 ............................................................................................................................. ބެލެހެއްޓުން ޤަބުރުސްތާނު 7 ޕޮލިސީ

 31 .............................................................................................................................. ބެލެހެއްޓުން  މިސްކިތްތައް 8 ޕޮލިސީ

 33 ........................................................................................ ބެލެހެއްޓުން  ސާފުތާހިރުކޮށް  މަގުތައް ރަށުގެ ރަށުތެރެއާއި 9 ޕޮލިސީ

 37 ................................ ބެލެހެއްޓުން  ޤާއިމްކޮށް ތަންތަން  ދޭނެ ޚިދުމަތް ރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖްތިމާޢީ ،މަރުކަޒުތަކާއި އިޖްތިމާޢީ 10 ޕޮލިސީ

 39 ........................................................................... .ބެލެހެއްޓުން ޕާކުތައް ބިންތަކާއި ދަނޑުތަކާއި ޢާންމު ކުޅިވަރުކުޅޭ 11 ޕޮލިސީ

 41 .................................................................................................. ފޯރުކޮށްދިނުން  ޚިދުމަތްތައް މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ 12 ޕޮލިސީ

 44 .......................................................................................................................... ހިންގުން  ލައިބްރަރީ  ރަށުގެ 13 ޕޮލިސީ

 46 ............................... ފޯރުކޮށްދިނުން  އެހީތެރިކަން ޙިމާޔަތްދީ ލިބޭފަރާތްތަކަށް އަނިޔާ ،ހުއްޓުވާ އަނިޔާތައް ހިނގާ ގޭތެރޭގައި 14 ޕޮލިސީ

 ނިޒާމް ބަލަހައްޓާނެ މީހުން އެ އެހީތެރިވެދީ މީހުންނަށް  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް ޚާއްޞަ މީހުންނަށާއި ދުވަސްވީ  ޢުމުރުން ކުދިންނާއި ކުޑަ  15 ޕޮލިސީ
 48 ............................................................................................................................................................ ޤާއިމްކުރުން 

 50 ........................................................................................... ޤާއިމުކުރުން  ޒާމްނި ނެކުރެވޭ ކަންތައް ކަށުކަމާކެމީގެ 16 ޕޮލިސީ

 52 .......................................................................................................................... އާލާކުރުން  ރޫޙު  އިޖްތިމާޢީ 17 ޕޮލިސީ

 56 . ބެލެހެއްޓުން  އިންތިޒާމުކޮށް ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާ ކަންކަން ދުއްވުމުގެ އިންޖީނުނުލާއެއްޗެތި ،ޗެއްސާއިއެއް އިންޖީނުލީ  18 ޕޮލިސީ
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 އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާއި ކަންކަން މާރުކޭޓުތަކުގެ  ޢާންމު ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ފިހާރަތަކާއި 19 ޕޮލިސީ
 58 ........................................................................................................................ ބެލެހެއްޓުން  އިންތިޒާމްކޮށް މަތިން ގޮތުގެ

ނޑުތައް އިޖްތިމާއީ އާއްމު ނަމުގައި ގެ" ފަހުދުނާމާ ރައްޔިތުންގެ" 20 ޕޮލިސީ ނޑަ މިންގަ ނޑައަޅާ ތުތަކެއްސިޔާސަ އެފަދަ އެޅިކަ  ކޮންމެ ކަ
 60 .............................................................................................................................................. ފޯރުކޮށްދިނުން  ގެއަކަށް 

 64 ............................................................................................... .ފޯރުކޮށްދިނުން ތްޚިދުމަ ސްކޫލްގެ  ޕްރީ ރަނގަޅު 21 ޕޮލިސީ

 66 ................................................................................... .މަތިކުރުން ފެންވަރު ފަންނީ އަދި ތަޢުލީމް  މީހުންގެ  ބޮޑެތި 22 ޕޮލިސީ

 68 ........................................................................................ ދަސްކޮށްދިނުން  ހުނަރުތައް ދިރިއުޅުމުގެ ދަރިވަރުންނަށް 23 ޕޮލިސީ

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

 72 .......................................................................... އުނގަންނާދިނުން  އެޑިއުކޭޝަން  ސިވިކްސް ،ހުނަރާއި ދިރިއުޅުމުގެ 25 ޕޮލިސީ

 76 .............................................. .ދިނުން ޚިދުމަތްތައް އަސާސީ ގުޅޭ  ރައްކާތެރިކަމާއި ޞިއްޙީ އާއި ހެލްތްކެއަރ ޕްރައިމަރީ 26 ޕޮލިސީ

 އާބާދީ ،ހަށިހެޔޮ ،ދުޅަހެޔޮ ،ރައްކާތެރިކުރުވާ ރައްޔިތުން  ހާލަތްތަކުން  ސިއްޙީ  އެކިއެކި ދިމާވާ  ސަބަބުން ވައްޓަފާޅީގެ ދިރިއުޅުމުގެ 27 ޕޮލިސީ
 79 ....................................................................................................................................................... .އުފެއްދުން އެއް

 82 ..................................................... މަދުކުރުން  ފެތުރުން ބަލިތައް ބޮޑެތި އެހެނިހެން އަދި ގުންޔާއާއި ޗިކަން އާއި ޑެންގީ 28 ޕޮލިސީ

 84 ........................................ .ހިންގުން ރާވާ  މުބާރާތްތައް އެކި ،އަށަގެންނެވުން ރޫހު ކުޅުމުގެ ކުޅިވަރު މެދުގައި ދެޖިންސުގެ 29 ޕޮލިސީ

 89 ................................................................................................................ ކުރިއެރުވުން  ދާއިރާ މަސްވެރިކަމުގެ 30 ޕޮލިސީ

ނޑުވެރިކަމުގެ 31 ޕޮލިސީ  92 ................................................................................................................ ދާއިރާކުރިއެރުވުން  ދަ

 94 ............................................................................................................... ކުރިއެރުވުން  ދާއިރާ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ 32 ޕޮލިސީ

 96 ................................................................................................ކުރިއެރުވުން  ވިޔަފާރިތައް މެދުފަންތީގެ އަދި ކުދި 33 ޕޮލިސީ

 100 ...........................................................................................ގާއިމުކުރުން ޒާމެއްނި ދަތުރުފަތުރުގެ  ދެމެހެއްޓެނިވި 34 ޕޮލިސީ

 104 ........................................................................................................... ދެމެހެއްޓުން  ދިރުވައި ކަންކަން ޘަޤާފީ  35 ޕޮލިސީ

 107 ............................................................................ ބެލެހެއްޓުން ރައްކާތެރިކޮށް  ތަރިކަ ޤުދުރަތީ ،ތަންތަނާއި ތާރީޚީ 36 ޕޮލިސީ

 110 ..................................................................................................................... އާލާކުރުން  ދިރުވާ  ދިވެހިބަސް 37 ޕޮލިސީ

 114 ........................................................................................................................... .ހުއްޓުވުން ގިރުން ރަށް 38 ޕޮލިސީ

 117 ........................................................... ކުޑަކުރުން  އަސަރުތައް ކުރާ ސަބަބުން އެކަމުގެ ބަދަލުތަކާއި އަންނަ މޫސުމަށް 39 ޕޮލިސީ

 119 ................................................................................................. ރައްކާތެރިކުރުން  ރުއްގަސް ،ހޭޅިފަށާއި ރަށުގެ 40 ޕޮލިސީ

 121 ......................................................................................................................... ތައްޔާރުވުން ކާރިސާތަކަށް 41 ޕޮލިސީ

 124 .......................................................... .ދެމެހެއްޓުން ރައްކާތެރިކޮށް ދިރުން ކަނޑުގެ މުރަކަތަކާއި ވަށައިގެންވާ ރަށުގެ 42 ޕޮލިސީ

 129 ................................................................................. ނައްތާލުން  ތަފާތުކުރުންތައް އެކި ކުރާ މެދު ންހެނުންނާއިއަ 43 ޕޮލިސީ
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 134 ................................................................................................ .ހަރުދަނާކުރުން ހިންގުން އިދާރީ  ކައުންސިލްގެ  44 ޕޮލިސީ

 137 ............................................................................. ބެލެހެއްޓުން  ރެކޯޑު މަރުވާމީހުންގެ ކުދިންނާއި އުފަންވާ އަލަށް  45 ޕޮލިސީ

 139 ...................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން  ނަގައި ތަފާސްހިސާބު ރަށުގެ 46 ޕޮލިސީ

 141 ............................................................................. ބެލެހެއްޓުން ރަޖިސްޓްރީތައް ހުއްދަތަކާއި ދޫކުރާ ކައުންސިލުން 47 ޕޮލިސީ

 143 .........................................................ބެލެހެއްޓުން  ލިޔެކިޔުންތައް ޤަދީމީ އަރުޝީފުކުރުމާއި ލިޔުންތައް ރަސްމީ ރަށުގެ 48 ޕޮލިސީ

 145 ....................................................... ކުރުން  ރަނގަޅު ންވަރުފެ  ޚިދުމަތްތަކުގެ ފޯރުކޮށްދޭ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް 49 ޕޮލިސީ

 148 ................................................................................................................................ މޮނިޓަރކުރުން  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ 

 166 ............................................................................................... ބެލުން  ހިނގަމުންދާގޮތް  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ  އަހަރަށް  އަހަރުން 

 166 ......................................................................................................................... ރިޕޯޓް  ފައިނަލް  އަދި  ރިވިއު  މިޑްޓަރމް 
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 ރައީސްގެ ބަޔާން
ހަޟްރަތައް، ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުންއެދި ދުޢާކުރަނީ ގެ هللا އެއްމެހާ ޙަމްދުޝަނާ ހައްގުވަނީ ގަދަކީރިތި ވަންތަ މާތް

އަލައިހި ވަސައްލަމައަށެވެ. މި ޞަލަވާތުގައި އެކަލޭގެފާނުންގެ އާލުންނާއި މިތުރު ސަހާބީން ސާމިލްކުރަމެވެ. هللا މާތް ނަބިއްޔާ މުހައްމަދު ޞައްލައް
ތައް ދެއްވީ އެއިންސާނުން ޝުކުރުވެރިކަމާއިއެކު އިންސާނިއްޔަތު ބިނާކުރުމަށެވެ. ދުނިޔޭގައި އިންސާނުން ދިރިއުޅުމަށް އަގުނުކުރެވޭ ގިނަގުނަ ނިއުމަތް

 ހަމަކަށްވަރުން އަހަރެމެން އެއްމެންނީ ޝުކުރުވެރިވާ ބައެއްކަމުގައި ލައްވާށިއެވެ.

ވެސް ލާމަރުކަޒީ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން، ދިވެހިރާއްޖެ ހިންގުމަށް ގެނެވުނު އެއްމެބޮޑު އެއް ދުސްތޫރީ ބަދަލަކީ ހަމަޔަޤީނުން
ގެ ސަރުކާރުން އުޞޫލުން ރާއްޖެހިންގުމަށް މިގެނެވުނު ހެޔޮބަދަލު، ރާއްޖޭގެ ރަށްވެހިކަމުގެ ބާރުތައް އެ ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކޮށްލަން އަދު 

ނު މުޅީން އައު ދޮރެއް، ޤާނޫން ނަމްބަރ ނިއްމި ނިއްމުމަކީ، ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކޮށް އެ ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހުޅުވާލެވު
 އިސްލާހުކުރެވި ކައުންސިލްތަކުގެ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމްކޮށް ރަށްތަކުގެ އިޤްތިޞާދީ ބާރުވެރިކަން އެރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމަށް 7/2010

ށް ފައިނު ތަރައްޤީކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ ޕްލޭން އަހަރު ދުވަހަ 5ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރާދިއުމަށް ދެއްވި ފުރުޞަތުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްއޮތް 
އްޤު މަސައްކަތެއް، އެކުލަވާލެވިފައިމިވަނީ ވަރަށްގިނަ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި ނުހަނު ގިނަގުނަ މަސައްކަތުންކަމީ އެހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ހަ

  މެވެ.ރިހާ ފަރާތްތަކަށް އިޙްލާސްތެރި ޝުކުރު ދަންނަވަގިނަ ވަގުތުތަކެއް މިކަމަށް ހުސްކުރައްވާ މިކަމުގައި ބައިވެރިވި ހު 

ނޑު މަޤްޞަދެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑުދެކެނީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ޙިދުމަތްތައް  މި ޕްލޭންގެ މައިގަ
ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު އެކަށައެޅިފައިވާ  މެވެ.ނުރަގަޅު ފެންވަރެއްގައި އިތުބާރާއިއެކު އެރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީ ވަނިވި އުޞޫލުން ފޯރުކޮށްދި

ޖާ ހާސިލްކުރެވޭ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ތަންފިޒުކުރުމުގައި އެ ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހޯދަމުން ޙިދުމަތުގެ ފެންވަރު،ނަތީ
ންނާއި އިޤްތިޞާދީގޮތުން ވިލުންތެރި މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން، ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމާއި، އިޖްތިމާޢީގޮތު މެވެ.މިންވަރު ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއަށްގެންދިއު

ރަށުގެ އެއްމެ ކަންކަމުގައި މިންތީގެ ހަމަހަ ކަމާއި ގިންތީގެ ހަމަހަމކަން އޮތުން، މެވެ. އިންސާނީ ކަރާމާތް ދެމެހެއްޓިފައިވާ ރައްޔިތަކު ބިނާކުރު
މަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކުރެވި ތަފާތުކުރުން ކުޑަކޮށް ބެލެހެއްޓުންތެރިކަމާއި އޯގާތެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް ވީ އެއްމެ ކައުންސިލްއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޙިދު
  މެވެ.ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނު

ވަޒަފުންނާއި މި ޕްލޭން ތަންފީޒް ކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހޯދާ، އިދާރާގެ އެއްމެހާ މު 
ނޑު އަމާޒް. ޕްލޭން ތަންފީޒް ކުރުމުގައި  ރަށުގެ ރަށުގައި ހުރި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަކީ ކައުންސިލްގެ މައިގަ

ންވަރުގެ ޙިދުމަތެއް ދިނުމަކީ މި ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން އެއްމެފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ލިބި ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ރަގަޅު ފެ
ނޑު މަޤްޞަދުކަމުގައި ދެކެ އަދި މި ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެހީތެރިވި  އެއްމެހާ ފަރާތްތަކަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު  މެވެ.ޕްލޭންގެ މައިގަ

 މެވެ.ދަންނަވަ

ނޑުގެ ދުޢާ އަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި މާތް  ވުން. ފައިނަށް އިތުރު ތަރައްޤީއާއި ބަރަކާތްލެއްهللا އަޅުގަ
  މެވެ.ކުރިއެރުން މިންވަރުކުރެއްވުން. ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުވެ ކުރިއެރުން މިންވަރުކުރެއްވު

 

 މޫސާ އުމަުރމަިނކު              

 

 ކައުންސިލްގެ ަރއީސް                     
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 ތަޢާރަފް
 

 ކަމުގަިއވާ ރަށް ބޮޑު ބިން އެންމެ އަތޮޅުގެ  އޮްނނަ ދެވަނައަށް ދެކުނުން ތެރެއިން ރަށްތަކުގެ ދިރިއުޅޭ މީހުން އުތުރުބުރީގެ މާޅޮސްމަޑުލު
  .ރަށެކެވެ މަޝްހޫރުވެފައިވާ ޒަމާނުްއސުރެ ފެންމީރުކަމަށް އިތުރުން މާހައުލެއްގެ ހިތްގައިމު ފައިނަކީ

  އުނގޫފާާރއި  ވެރިކަންކުރާރަށް އަޮތޅުގެ ވާއިރު ކިލޯމީޓަރ 153.38 ާމލެއާއިދެމެދު މިރަށާއި ުހންނަ ހެކްޓަރ 50.1 ބޮޑުމިނުގައި
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ސާބިތުވެތިބި  އިސްލާމްދީނުަގއި މާތްވެގެންވާ ރައްޔިތުންަނކީ މިރަށުގެ. މީޓަރެވެ ކިލޯ 22.81 ދެމެދުގައިވަނީ
 އަަހރަކު  ނިސްބަތަކީ އިތުރުވާ އާބާދީ  މިރަށުގައި. ރައްޔިތެކެވެ ކިޔަމަްނތެރި ޯބލަނބާ ޤާނޫނުތަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  ޖުމުހޫރިއްޔާގެ
ނޑަކަށް  ،ދަންނައިރު  ލިޔަންކިޔަން ިއންސައްތަ 99 އާބާދީގެ. އެވެ 490 އާބާީދއަކީ މިހާރުގެ މިރަށުގެ ކުިދންކަމުަގއިވާއިރު 6، 5 ގާތްގަ

 އޮގަސްޓް  01 ބަދަލުވެފައިވަނީ ސްކޫލަކަށް ސަރުކާރު  ސްކޫލް މިރަށު. ޙާޞިލްކުރަމުންދެއެވެ ތަޢުލީމް ކުދިން  100 ސްކޫލްގައި މިއަހަރު
 ،އީ ،ސީ ،ޖީ ފުރަތަމަފަހަރަށް އެއަހަރު ހަމަ މިސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭންފެށި އަށް 10 ގުރޭޑް  ވަނައަހަރު 2010. ގައެވެ 2005
  .ވެރިކުރިއެވެކުދީންބައި  އިމްތިހާނުގައި އޯލެވެލް

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

 ،އިދާރާއަކާއި ކައުންސިލްގެ ރަށު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚިދުމަތްތައް އެކިއެކި ފޯރުކޮށްދޭންެޖހޭ ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން މިރަށުގައި
 އަދި . ކޮށްދެއްވާފައެވެ އިމާރާތް(  ފަލާޙް  މަސްޖިދުލް)  މިސްކިތެއް ހުކުރު ފެންވަރަކަށް ޒަމާނީ ސަރުކާރުންވަނީ ނަމާދުކުރުމަށްޓަކައި

 މެޖިސްްޓރޭޓް ކުރުމަށް ޤާއިމް އިްނޞާފް އަދުލު .  ނަމާުދކުރަންފެށިފައެވެ މިމިސްކިތުގައި ދުވަހުންެފށިގެންވަނީ ވަނަ  2011 ޖޫން 19
 ރައްޔިތުންގެ ފެށިގެން ކުން 8 އޮކްޓޯބަރ އަހަރުގެ ވަނަ 2000 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚިދުމަތް ކަރަންޓްގެ ރައްޔިތުންނަށް ރަށުގެ ،ކޯޓަކާއި
 ސައްތައިންސައްތަ ސަރުކާރުގެ ަވނީ ފެށިގެން ވަނަދުވަހުން 2011 މެއި 19 އިންޖީނުގެ ދެުމންދިޔަ ޚިދުމަތް  ރަންޓްގެކަ ގޮތުން

 ސަރުކާރުންވަނީ  މިރަށުގައި.   ެފށިފައެވެ  ފޯރުކޮށްދޭން ޚިދުމަތް ކަރަްނޓްގެ  ބަދަލުކުރެވި ިލމިޓެޑަށް ޔޫޓިލިޓީޒް ނޯދަން ޙިއްޞާވާ
. ބަދަލުކުރެވުނެވެ މަރުކަޒަކަށް  ޞިއްޙީ ފުޅާވެ  ޚިދުމަތްތައް އަދި. ކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ އިމާރާތް ޕޯސްޓެއް ހެލްތް އަހަރު ވަނަ 2006
                                .                                                                  ލިބެމުްނެދއެވެ  ޚިދުމަތް މިންވަރުން  ކުރެވިފައިވާ ޤާއިމް  ަވޞީލަތްތައް ޕޯސްޓްގައި ހެލްތް

 މައްސަލަތަކުގެގޮތުގައިފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ  ކަންބޮޑުވާ އެންމެ  މައްސަލަތައްުހރިއިރު ގިނަ ތަފާތު ފާހަަގކުރެވޭ ތިމާވެށީގެގޮތުން މިރަށުގައި
  . މައްސަލައެވެ ރަށްގިރުމުގެ
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 ވިޝަން
 

 އަސާސީއާއި  ޤާނޫނު ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ،ސާބިތުވެތިބި ދީނުގައި އިސްލާމް މާތްވެގެންވާ ފައިނަކީ އުތުރުބުރީ މާޅޮސްމަޑުލު
 އިޖުތިމާއި ތަޢުލީމީގޮތުންނާއި ،އަޙްލުވެރި އާދަކަތަށް ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙީ މާހައުލެއްގައި އުފާވެރި ޙުރުމަތްތެރިކޮށްިހތާ ޤާނޫނުތަކަށް

 ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތަކު އެކުލެވިގެންވާ ވެއްޓެއް އަމާން ރައްކައުތެރި ހޭލުންތެރި ގޮތުން ސީޔާސީ  ގޮތުްނާނއި ތިޞާދީއިޤް އަދި ންގޮތު
 .ވާނެއެވެ ރަށަކަށް

 

 މިޝަން
 

 ގާނޫނާއި ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ،އަސާސީއާއި ޤާނޫނު ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ރަށުގެ ،ޯހދައިދިނުމަށާއި ރަށްވެހިތަރަޤީ ލާޒިމުކުރާ ގާޫނނުން ރައްޔިތުންނަށް ،ަތރައްޤީކޮށް ފައިނު މަތީން އެއްގޮތްވާގޮތުގެ

 ކުރުން މަސައްކަތް އަބަދުމެ ހަލުވިކަމާއިެއކު ހެދުމަށް ވެއްޓަކަށް ދުޅަހެޔޮ ފުދުންތެރި މުޖުތަމައަކީ
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 ގޮތް ންގޮސްފައިވާއެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެޕްލޭން 
 

މެމްބަރުްނގެ  11ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން އެކުލަވާުލމަށްޓަކައި ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި އާއްމުން ހިމެނޭނެެހން 
އްގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭނެހެން ތަރައްޤީ ޕްލޭންގެ މަސައްކަތް ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ. އެއަށްފަހު ރަށުގެ ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކެ

ރައްޔިުތންެގ ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތާއިެބހޭގޮތުްނ މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އެއަށްފަހު އާއްމުކޮށް ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން 
ވެ. މިސެޝަންތަކުގައި ރަުށގެ އެކިއުމުރުފުރައިގެ ދެޖިންސްގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ތަރައްޤީ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ޭބއްވުނެ

ޔަކަން ބޭފުޅުން ހިމެނޭގޮަތށް ބޭފުޅުން ބަިއވެރިވެލެއްވިއެވެ. މިސެޝަންތައް ވެގެން ދިޔައީ ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ލިބިގެންދި
 ފާހަގަކުރަމެވެ.

ވާނުން ކަމަށްވާތީ ޒުވާނުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ޒުވާނުންނަށް ކޮފީ ހިއްސާކުރަނީ ޒު %63މީގެ އިތުރުން ރަށުގެ އާބާދީގެ 
 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.

 ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުނު ސެޝަންތަކަށްފަުހ ހުށަހެޅުނު ހިޔާލާއި މަޝްވަރާތަކާއިގުޅޭގޮތުން ޕްލޭނިންގ ކޮމެޓީގެ 
އްދަލުވުންތައް ބޭއްުވނެވެ. އަިދ މިބައްދަލުވުންތަުކން ފާހަގަުކރެވުނު ކަންކަމާއި ކައުންސިލްގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ބަ 

ޕްލޭން  ތަސައްވަރާއިއެއްގޮތަށް ތަރައްޤީ ޕްލޭންގައި ހިމަނާނެ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް ޑްރާފްޓް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ. އަދި މިޑްރާފްޓް
ސިލާއި ޕްލޭނިންގ ކޮމެޓީއާއިއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ފައިނަލް ކުރެވުނެވެ. އަދި މިޕްލޭން ރައްޔިތުންނާއި ފައިނަލް ކުރުމަށްޓަކައި ކައުން

 ހިއްސާކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވި ހިއްސާކުރެވުނެވެ.
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ނޑައަޅާ  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކާ ހާސިލުކުރުމަށް ކަ
 އްސިޔާސަތުތަ

 

 ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށްދިނުން  ،އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ރުންރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކު

ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން

 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުންދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ

ންއެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރު

މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

އްޓުން  ބަނދަރާއި، ފާލާމާއި ފެރީޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެ

ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން

ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

މަގު ހެދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން
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 އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަެހޔޮ މުޖްތަމައެއް ިބނާކުުރން

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އަމާން ވެްއޓެއް ޤާއިމުުކރުމަށް ޤާނޫނީ ހުކޫމާތު ދެމެހެއްުޓން 

 

ތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމްކޮށް  އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަ
ބެލެހެއްޓުން

ނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއް ޓުންކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަ

މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުން

 ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން  ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ، އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް
ފޯރުކޮށްދިނުން

ވެދީ  އަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީ
އެ މީހުން  ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

ަަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން

.  އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން

ން  ންކަން ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތި އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަ
އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ހައުސް ތަކާއި އާންމު މާރުކޭޓް ގެ  ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް
ހެއްޓުންކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިނތިޒާމްކޮށް ބެލެ

އް ހުއްޓުވުންގޭންގް ހަރަކާތްތަކާއި ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތަ

ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން



 ރ.ފައިނު ކައުްނސިލް    2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

11 
 

   www.fainucouncil.gov.mv : ވެބްަސއިޓް    info@fainu.gov.mv :އީމެއިލް      6580072ފެކްސް:       6580072ން: ފޯ
 

 ފެްނވަރު ރަގަޅު ަތޢުލީާމއި ހުަނރު 

 

 ސިއްހަތު ަރގަޅު ދުޅަހެޮޔ ދިރިއުުޅން 

 

ރަގަޅު ޕްރީސްކޫލް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމު އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން

ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން

ރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި  ގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނީފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް ދަ
ސުލޫކާއި ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުން

ންދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި ، ސިވިކްސް އެޑިޔުކޭޝަން އުނގަނައިދިނު

ސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުންޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ އާއި ޞިއްހީ ރައްކާތެރިކަމާއިގުޅޭ އަސާ

ން އްސަލަތައް ހާލަތްތަކުން ރައްޔިތުދިރުއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ޞިއްޙީ މަ
ރައްކާތެރިކުރުވާ، ދުޅަހެޔޮ، ހަށޮހެޔޮ އާބާދީއެއް އުފެއްދުން

 މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކރުންދުންފަތާއި އެނާޖީ ޑްރިންކް އަދި އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުންކުރާ

 ފެތުރުން  މަދުކުރުންޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތައް

މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމައު ރައްކާތެރިކުރުން

ކި މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުންދެޖިންސްގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫހު އަށަގެންނެވުން، އެ
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 އިޤްތިޞާދު ކުިރއެުރވުާމއި ވަީޒފާ އިތުރުުކރުން 

 

 ސަޤާފަތާއި ތަރިކަ ރައްާކތެރިކުރުން 
 

 

 

 

 ވިލުްނވެރި މުޖުތަަމއެއް ކަށަވަރުކުުރވުން 

 

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން

ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން ދަ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން

ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން

ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވާ ދެމެހެއްޓުން

ންތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓު

ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުން

ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުން

ތައް ކުޑަކުރުންމޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރު

ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން

ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި، ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން

ނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮ ށް ދެމެހެއްޓުންރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ކަ

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުން

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން
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 މިންތީގެ ހަމަހަމަަކން 

 
 

 ބެެލެހއްޓުން ހިންުގން ަހރުދަނާކުރުާމިއ އިދާރީ ަކންކަން 

 

 

 

 

 

އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން
ންނަށް ހަމަހަމަކަން ހޯދާދިނުންސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނު

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން

އަލަށްއުފަންވާ ކުދިންގާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން

ރަށުގެ ތަފާސް ހިސާބު ނަގާ ބެލެހެއްޓުން

ންކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ބެލެހެއްޓު

ތައް ބެލެހެއްޓުންރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުން

ރު ރަގަޅު ކުރުންރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަ
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 ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ،އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި
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 ދިރިއުޅުން  ރަށްފުށު  އުފާވެރި  -:ތަޞައްވުރު 

 ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޤާނޫނުގައި ހިންގުމުގެ ޢުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެމިރަށަކީ 
 ރައްޔިތަކު  ފޯރުކޮށްދެވެމުންދާ ގޮތެއްގައި ފުރިހަމަ އެކަށީގެންވާ ޚިދުމަތްތައް އަސާސި ހިދުމަތްތަކާއި ރަށްވެހިކަމުގެ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ

 ރަށަކަށްވެގެންދާނެއެވެ. ދިރިއުޅޭ

 

 : ލާސާ ޚު  / އިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު ދާ 
 ދަށުން ނިޒާމްގެ ޤާއިުމކުރެވިފައިވެއެވެ. މިނިޒާމް ރައްކާކުރާ ނަގާ ރައްޔިތުންނަށް ސާފުބޯެފން ފޯރުކޮށްދިނުމަްށޓަކައި ވާރޭެފންރަށުގައި 

 އިސްކުރުގެ 4އަދި ފެން ނެގުމަށްޓަކައި  ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އިްނތިޒާމް ރައްކާކުރެވޭނެ ފެން ލީޓަރ 72500 އިހަމުގަ 17 ޖުމުލަ
 އް ހެދިފައިވެއެވެ.އެއިސްކުރުބަރި

މިރަށުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ައސާސީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވާރްމެްނޓް އެނާޖީ އެންޑް ވޯޓަރގެ ފަާރތުން 
މިޕްރޮޖެކްޓްގެ  ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.2021މާލެ ވޯޓަރ ސިވްރެޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މިމަސައްކަތްވަނީ 

 ދަށުން މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ނަުރދަމާ ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތެވެ. 

ފައިނު ބްާރންޗްގެ ފަރާުތން  –ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިުތބާރު ިހފޭ ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްިދނުމަށްޓަަކއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެްޑ 
 ގަޑިއިރު ކަރަންޓް ޙިދުމަތް ދެމުން ގެންދެއެވެ.24މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކާއި މުއައްސަސާތަކަށް 

ށުގައި އުެފދޭ ރަށުގައި އުފެދޭ ކުނި ނައްތާލުަމށްޓަކައި ކުނި އުކާލުމުގެ އުޞޫެލއް ހެދި އަންނަނީ ތަްނފީޒުކުރެވެމުންނެވެ. އެގޮތުން ރަ
ބޭފުޅުންނާިއ ޕިކަޕެއް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވެއެވެ.  2ކުނި ނައްތާލާ، ުކނިކޮށި ބެެލހެްއޓުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓް އުޫޞލުން މަސައްކަތު 

 މީގެ އިތުރުންވެސް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހެދިފައިވާ ކުިނކޮށި މަރާމާތުކޮށް ބޭނުންކުރަން ެފށުމަށްޓަކައި ކުނިކޮށްަޓށް ކަރަންޓް ކޭބަލް އެޅުމާއި
 ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ދަނީ ވަމުންނެވެ.

ގެ ރަށު ތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ަރށުގެ އަންހެނުން ކަނަބލުންގެ ަބއިވެރިވުން ހިމެނޭނެހެން އަންހެުނން
 ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދެއެވެ. ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ހަވާލުކުރެވި ރަށު ތެރެ

 ރަށުގެ މަގުތައް ހެދުމާއި ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުްނ، ކައުންސިލާއި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ކުރެވެމުންދެއެވެ.
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ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް  :1 ޕޮލިސީ 
 ގާއިމުކުރުން

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ދަށުން ނިޒާމްގެ ޤާއިުމކުރެވިފައިވެއެވެ. މިނިޒާމް ރައްކާކުރާ ނަގާ ރަށުގައި ރައްޔިތުންނަށް ސާފުބޯެފން ފޯރުކޮށްދިނުމަްށޓަކައި ވާރޭެފން
 އިސްކުރުގެ 4އަދި ފެން ނެގުމަށްޓަކައި  ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އިްނތިޒާމް ރައްކާކުރެވޭނެ ފެން ލީޓަރ 72500 އިހަމުގަ 17 ޖުމުލަ

 އެއް ހެދިފައިވެއެވެ.އިސްކުރުބަރި
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 ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުން  1ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 :  ދޫކުރާ ފެނުގައި ރަނގަޅު ފިލްޓަރ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުނ1.1ްޓާގެޓް 

 : ރަށުގެ އިތުރު ސަރަހައްދެއްގައި ބޯފެނުގެ ނިޒާމް ޤާިއމުކުރުނ1.2ްޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :1.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ދޫކުރާ ފެނުގައި ރަނގަޅު 
 ފިލްޓަރ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން

: ފިލްޓަރ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ 1.1.1ހަރަކާތް 
 ވަސީލަތް ހޯދުން 

ކައުންސިލް / ޞިއްޙީ      ✓
 މަރުކަޒު

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

 ފިލްޓަރ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން: 1.1.2ހަރަކާތް 
 

ކައުންސިލް / ޞިއްޙީ     ✓ 
 މަރުކަޒު

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

 :1.2 ސްޓްރެޓަޖީ
ރަށުގެ އިތުރު ސަރަހައްދެއްގައި 

 ޤާއިމުކުރުން ބޯފެނުގެ ނިޒާމް 

ބޯފެނުގެ ނިޒާްމ ގާއިމުކުރުމަށް އިތުރު : 1.2.1ހަރަކާތް 
ނޑައަޅާ ބޭނުންވާ ވަސީލަތް ހޯދުން   ސަރަހައްދުތަކެއް ކަ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް   ✓  
 މިނިސްޓްރީ

އިތުރު ސަރަހއްދެއްގައި ބޯފެނުގެ ނިޒާމް : 1.2.2ހަރަކާތް 
 ޤާއިމުކުރުން

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް   ✓  
 މިނިސްޓްރީ

ފެންދޫކުރުމުގެ އުޞޫލެއް ހަދާ : 3.2.1ހަރަކާތް 
 ތަންފީޒުކުރުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓   
 މިނިސްޓްރީ
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 ހޯދައިދިނުން ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަތައް އަސާސީ ނަރުދަމާގެ: 2 ޕޮލިސީ

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ނަމަވެސް މިހާރު .ހޮޅިގުޅައިގެންނެވެ މޫދަށް ޭބނުންކޮށްގެްނނާއި ޓޭންކު ސެޕްޓިކް ޭބނުންކުރަނީ ނިޒާމް ނަރުދަމާގެމިރަށުގައި 
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނެޓްވޯކްގެ މަސައްކަތް، މިރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަަނލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް ިއނފްރަސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން މާލެ ވޯޓަރ ސިވްރެޖް ކޮމްޕެނީ 
 %23ފައެވެ. މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ނަރުދަމާ ނެޓްވޯކްގެ ރައްވާތެރޭގައި ވަނީ ހަވާލުކުވަނަ އަހަރު 2021ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި 

 މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ނިމިފައެވެ. މިއީ މިރަށުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނެޓްވޯކް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.
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 ހޯދައިދިނުން  ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަތައް އަސާސީ ނަރުދަމާގެ: 2 ޕޮލިސީ
 

 ޓާގެޓްތައް:

ނޑައަޅާފައިވާ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުން 2.1ޓާގެޓް   :  ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކަ

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 
ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
 :2.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް 
ނޑައަޅާފައިވާ ހުރިހާ  ކަ

ސަރަހައްދަކަށް ނަރުދަމާގެ 
 ޚިދުމަތް ދިނުން

: ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ 2.1.1ހަރަކާތް 
ގެއަކަށް ނަރުދަމާ އިރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ 
 ހޮޅިއަޅާފައިވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
މިނިސްޓްރީ / 

 އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ 
ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް މޮނިޓަރކުރަމުން : 2.1.2ހަރަކާތް 

 ގެންދިޔުން 
 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
މިނިސްޓްރީ / 

 އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ 
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 ހަކަތަ ކަރަންޓާއި ގޮތެއްގައި ހިފޭ އިތުބާރު އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި 3 ޕޮލިސީ
 ފޯރުކޮށްދިނުން ރައްޔިތުންނަށް

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ފައިނު ބްރާންޗްގެ ފަރާތުން  –ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރު ިހފޭ ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަަކއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 
 ގަޑިއިރު ކަރަންޓް ޙިދުމަތް ދެމުން ގެންދެއެވެ.24މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކާއި މުއައްސަސާތަކަށް 
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   www.fainucouncil.gov.mv : ވެބްސައިޓް        info@fainu.gov.mv :އީމެއިލް      6580072ފެކްސް:     6580072ން: ފޯ
 

 ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރު ހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  3ޕޮލިސީ 

  
 ޓާގެޓްތައް:

 : އައު ޖަނަރޭޓަރ ސިސްޓަމަކާއިއެކު އައު އިންޖީނުގޭގެ ހިދުމަތް ފެށުން 3.1ޓާގެޓް 

 ރައްޔިތުންނަށް އިުތބާރުހިފޭ ހެޔޮ އަގުގައި ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުން : 3.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :3.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އައު ޖަނަރޭޓަރ 

ސިސްޓަމަކާއިއެކު އައު 
 އިންޖީނުގޭގެ ހިދުމަތް ފެުށން 

: ސަރުކާރާއި ކަމާއި ގުޅޭ 3.1.1ހަރަކާތް 
 މުޢައްސަސާތަކުގައި އެދިގެން އާ ޖެނަރޭޓަރެއް ހޯދުން 

ކައުންސިލް / ފެނަކަ    ✓  
 ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

އައު ޖެނެރޭޓަރަށް ކަރަންޓް ނެޓްވޯކް : 3.1.2ހަރަކާތް 
 ބަދަލުކުރުން.  

 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓    
 މިނިސްޓްރީ

 :3.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ރައްޔިތުންނަށް އިތުބާރުހިފޭ ހެޔޮ 
 އަގުގައި ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުން 

: އިއާދަކުރަނި ހަކަތައަށް 3.2.1ހަރަކާތް 
ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ފަންނީ އަދި 

 މާލީ އެހީ ހޯދުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް    ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ރަށުގެ : 3.2.2ހަރަކާތް 
އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދާއި މުއައްސަސާތަކުގެ ކަރަންޓްގެ 

 ހިދުމަތް ދިނުން 
 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓    
 މިނިސްޓްރީ
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 ޤާއިމްކުރުން ނިޒާމެއް ނައްތާލާނެ ކުނި ގޮތެއްގައި އެކަށީގެންވާ 4 ޕޮލިސީ

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ތަންފީޒުކުރެވެމުންނެވެ. އެގޮތުން ރަށުގައި އުފެދޭ ރަށުގައި އުފެދޭ ކުނި ނައްތާލުމަށްޓަކައި ކުނި އުކާލުމުގެ އުޞޫލެއް ހެދި އަންނަނީ 
ބޭފުޅުންނާއި ޕިކަޕެއް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވެއެވެ.  2ކުނި ނައްތާލާ، ކުނިކޮށި ބެލެހެްއޓުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެްކޓް އުޞޫުލން މަސައްކަތު 

ނިކޮށްޓަށް ކަރަންޓް ކޭބަލް އެޅުމާއި މީގެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހެދިފައިވާ ކުނިކޮށި މަރާމާތުކޮށް ބޭނުންކުަރން ފެށުމަށްޓަކައި ކު
 އިތުރުންވެސް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ދަނީ ވަމުންނެވެ.
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 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން  4ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:
 ކުނިކޮށްޓަށް ގެންދެޭވނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން: ރަށުތެރޭގައި އުފެދޭކުނި 4.1ޓާގެޓް 
 : ކުނިން ނަފާ ހޯދުން 4.3ޓާގެޓް 
 : ކުނިކޮށްޓަށް ގެންާދ ކުނި ނައްތާލުން 4.4ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 ފަރާތްތައް އެހެނިހެން 

 :4.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަށުތެރޭގައި އުފެދޭކުނި 

ކުނިކޮށްޓަށް ގެންދެޭވނެ ރަނގަޅު 
 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

: ކުނި އުފުލުމަށް ސަރުކާރާއި އެހީދޭ 4.1.1ހަރަކާތް 
ފަރާތްތަކާއި، ކައުންސިލްގެ އާއްމުދަނީން ޚަރަދުކޮށްގެން ޕިކަޕެއް 

 ހޯދުން.

 ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް      ✓

 ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓުމަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުން : 4.1.2ހަރަކާތް 

: ކުނިކޮށްޓަށް ކުނި ގެންދިޔުމަށް ޕިކަޕް 4.1.3ހަރަކާތް 
 ޑްރައިވަރެއް ހޯދުން 

 ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 :4.2ސްޓްރެޓަޖީ 
 ކުނިން ނަފާ ހޯދުން 

: ފަތް ކުންޏާއި ކުނިވާޒާތުގެ ކުނި ވަކިކޮށް 4.2.1ހަރަކާތް 
 ކުނިކޮށްޓަށް ގެންދިޔުން 

 ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓   : ކުނިކޮށީގައި ކާދު ހެދުން 4.2.2ހަރަކާތް 

ނޑު 4.2.3ހަރަކާތް  : ކުނިކޮށީގައި އުފައްދާ ގަސްކާނާ އާއި ދަގަ
 ފަދަ ބާވަތްތައް ވިއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

 ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓  

 :4.3ސްޓްރެޓަޖީ 
ކުނިކޮށްޓަށް ގެންދާ ކުނި 

 ނައްތާލުން 

: ކުނިނައްތާލުމަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް 4.3.1ހަރަކާތް 
 ހޯދުން 

 ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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 ބެލެހެއްޓުން މަރާމާތުކޮށް މަގުތައް މަގުހެދުމާއި 5 ޕޮލިސީ

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

މަްށޓަކައި އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހެދު ތަނަކަށް ފަސޭހަ ތަެކއްޗަށް ދުއްވާ ،އުޅުމަށާއި ބިނގާވެ ހިނގާ މީހުން މަގުތަކަކީ ރަށުގެ
 މަގުމައްޗަށް އުނދަގޫވާ ގޮތަށް ުހންނަ އަފިތައް ކޮށާ މަގުތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ. 

 އިދާރާގެ ކައުންސިލާއިއުޞޫލުން ހަވާލުކޮށްެގްނނާއި،  ޓްބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮްނޓްރެކް މަރާމާތުކޮށް މަގުތައް މަގުހެދުމާއި
  .ކުރެވެމުންދެއެވެގެ އެހީގައި މުވައްޒަފުން
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   www.fainucouncil.gov.mv : ވެބްސައިޓް        info@fainu.gov.mv :އީމެއިލް      6580072ފެކްސް:     6580072ން: ފޯ
 

 މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  5ޕޮލިސީ 

  
 ޓާގެޓްތައް:

 މަގުތަކަކީ މީހުން ހިނގާ ބިނާގވެ އުޅުމަށާއި، ދުއްވާ ތަކެއްޗަށް ފަސޭހަ ތަަނކަށް ހެދުން.: ރަށުގެ 5.1ޓާގެޓް 

 :  ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެެހއްޓެމުންދާ ރަށަކަށްވުން 5.2ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ
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އިވެރިވާ ތަންފީޒުކުރުމަށް ބަ ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :5.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ނޑު  ރަށުގެ މަގުތަކަކީ ރޭގަ

މީހުން ހިނގާ ބިނާގވެ 
އުޅުމަށާއި، ދުއްވާ ތަކެއްޗަށް 

 ފަސޭހަ ތަނަކަށް ހެދުން.

: ރަށުގެ މަގުތަކުގައި މަގު ބައްތި 5.1.1ހަރަކާތް 
 އިތުރުކުރުން

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

ރަށުތެރެއާއި މަގުތައް ސާފުކޮށް : 5.1.2ހަރަކާތް 
 ބެލެހެއްޓުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

: ރަށުގެ މަގުތައް ލެވެލްކޮށް އަޑިގުޑަންތައް 5.1.3ހަރަކާތް 
 ނައްތާލުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

: ގޯތިން ބޭރުގައި އެއްޗެހި ބެހެއްޓުމާއި 5.1.4ހަރަކާތް 
 އިމާރާތް ކުރުމުގެ ކަންކަމަށް އުސޫލުހަދާ ތަންފީޒު ކުރުން

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

 :5.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް މަގުތައް 

ބެލެހެއްޓެުމންދާ މަރާމާތުކޮށް 
 ރަށަކަށްވުން 

: މަގުބައްތި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓުން 5.2.1ހަރަކާތް 
 ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުން

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ
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 :5.3ސްޓްރެޓަޖީ 
ދުއްވާތަކެތި ދުއްވާ މަގުތައް 

ނޑައެޅުން  ކަ

 4 ތެރެއިން ގޯޅިތަކުގެ މަގުތަކާއި ރަށުގެ: 5.3.1ހަރަކާތް 
  ސަރަހައްދުތަކެއް މަނާ ދުއްވުން ތަކެތި ދުއްވާ ފުރޮޅުލީ

ނޑައެޅުން  ކަ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

 :5.4ސްޓްރެޓަޖީ 
ގެދޮރު ހެދުމަށް ލޯން ސްކީމެއް 

 ތަޢާރަފްކުރުން 

: ގެދޮރު ހެދުމަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ލޯން 5.4.1ހަރަކާތް 
 ސްކީމް ތަޢާރަފުކޮށް ދޭން ފެށުން 
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www.fainucouncil.gov.mv   
 

 ހަދައި ތަންތަން ފަދަ ފެރީޓާރމިނަލް ފާލާމާއި ،ބަނދަރާއި 6 ޕޮލިސީ
 ބެލެހެއްޓުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ބަނދަރު  ެހދިފައިވީނަމަވެސް އި އުޞޫލުޤަވާޢިދާ ެބެލހެއްޓުމަށް ބަނދަރު އަދިއެވެ. ހެދިފައިވެ ބަނދަރެއް ރަނގަޅު އެކަށީގެންވާ
 .އެވެނުގެްނދެވެ ޢަމަލުކުރަމަކުންބެލެހެއްޓުމަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް ހޯދިފައިނުވާތީ އެންމެ އެކަށީގެންާވ ގޮތުގައި 

ޑުތައް ހަރުކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ބަނދަރު ބަނދަރުގެ ޗެންޗެންތައް ހުރީ މަރާމާތުކުރަން ޖެހިފައެވެ. ޖެޓީގައި ބައެއް ބޯ
 ބޭނުންކުރުމާއިގުޅޭ އިރުޝާދުތައް އެނގޭނެ ބައެއް ބޯޑުތައް ަބނދަރުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަރުކުރަންޖެހެއެވެ.
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  ފާލާމާއި ފެރީޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެއްޓުން  ،ބަނދަރާއި 6ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:

 :  ބަނދަރު ބޮޑުކުރުނ6.1ްޓާގެޓް 

 : ބަނދަރު ބެެލހެއްުޓމަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުން 6.2ޓާގެޓް 

 : ރަށުގެ އިތުރު ސަރަހައްދެއްގައި ފާލަމެއް ހެދުން 6.3ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :6.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ބަނދަރު ބޮޑުކުރުން 

: ބަނދަރުބޮޑުކުރާނެ ސަރަހައްދު 6.1.1ހަރަކާތް 
ނޑައެޅުން  ކަ

 ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް      ✓

 ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް   ✓ ✓ ✓  ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ހޯދުން : 6.1.2ހަރަކާތް 

 ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް  ✓     : އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން 6.1.3ހަރަކާތް 
 :6.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ރަށުގެ ބަނދަރަކީ 
ސާފުތާހިރުކަމާއިއެކު 

ބެލެހެއްޓެމުްނދާ ހިތްފަސޭޙަ 
 ބަނދަރަކަށް ހެދުން 

 ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ : ބަނދަރު ބެލެެހއްޓުމަށް މުވައްޒަފަކުލުން 6.2.1ހަރަކާތް 

: އެކިއެކި ޝިއާރުތައް ލިޔެފައިވާ ބޯޑުތައް 6.2.2ހަރަކާތް 
 ބެހެއްޓުން 

 ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

: ބަނދަރު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޭޓނެ 6.2.3ހަރަކާތް 
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

 ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 :3.6ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަށުގެ އިތުރު ސަރަހައްދެއްގައި 

 ފާލަމެއް ހެދުން 

ނޑައެޅުން : 6.3.1ހަރަކާތް   ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް      ✓ ފާލަން ހަދާނެ ސަރަހައްދު ކަ

 ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް   ✓ ✓ ✓  : ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ހޯދުން 6.3.2ހަރަކާތް 
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 ބެލެހެއްޓުން ޤަބުރުސްތާނު 7 ލިސީޕޮ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ރަށުގައި ގަބުރުސްތާނެއް ހުރެއެވެ. 

ރައްޔިތު ފިރިެހނުން އެކުގައި ނިކުމެ  ،ަހވާލުކޮށްގެންނާއި އުޞޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތް ގަބުރުސްތާނު ބެލެހެްއޓުމުގެ
 ގެންދެވެއެވެ.ގަބުރުސްތާން ނޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

މިހާރު ގަބުރުސްތާނުގެ ބޮޑު ދޮރުވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ގަބުރުސްތާނުގެ ދޮރު ބަދަލުކުރުން ފަދަ ބައެއް 
 މަރާމާތުތައް ކުރަން އެބަހުއްޓެވެ.
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 ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން  7ޕޮލިސީ 

  
 ޓާގެޓްތައް:

 ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްުޓން :  7.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :7.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށް 

 ބެލެހެއްޓުން 

: ގަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށް 7.1.1ހަރަކާތް 
ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ބަޔަކާ 

 ޙަވާލުކޮށްގެން ބެލެހެއްުޓން.

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

: ގަބުރުސްތާނު ފަދަ ތަންތަން ސާފުކޮށް 7.1.2ހަރަކާތް 
ފަހަރު  1ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި މަދުވެގެން ައހަރަކު 

ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 
 ހިންގުން.

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ
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 ބެލެހެއްޓުން މިސްކިތްތައް 8 ލިސީޕޮ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ކައުންސިލް  3ގާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މިސްކިތް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަަކއި ރަށުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ބޮޑު މިސްކިތެއް 
  އެސިސްޓެންޓްގެ އިތުރުން ދާއިމީ އިމާމެއް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

 މިސްކިތް ބިނާކުރިފަހުން ގިނަ ުދވަސްތަކެއްވެފައިވާތީ ބައެއް ތަކެިތ ބާވެ މިހާރު ހުރީ މަރާމާތުތަކެއް ކުރަންޖެހިފައެވެ.
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 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން 8ޕޮލިސީ 

  
 ޓާގެޓްތައް:

 :  ރަށުގައި އިތުރު މިސްކިތެއް ޤާއިމްކުރުނ8.1ްޓާގެޓް 

 : މިސްކިތަށް ބޭނުްނވާ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ހޯދައި ޭބނުންކުރުން 8.2ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ކުރާފަރާތް ތަންފީޒު 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :8.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަށުގައި އިތުރު މިސްކިތެއް 

 ޤާއިމްކުރުން

: ރަށުގައި އިތުރު މިސްކިތެއް ޤާއިމްކުރާނެ 8.1.1ހަރަކާތް 
ނޑައެލުން  ސަރަހައްދެއް ކަ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް      ✓
 މިނިސްޓްރީ

: ރަށުގައި އިތުރު މިސްކިތެއް 8.1.2ހަރަކާތް 
ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ބަެޖޓް ހޯދުން. )ހިލޭ އެހިދޭ 

 ފަރާތްތަކާއި ސަރުކާރުގެ އެހީއާއި އާމްދަނީއިން(

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް   ✓ ✓ ✓ 
 މިނިސްޓްރީ

މިސްކިތެއް އެޅުމަށް ރަށުގައި އިތުރު : 8.1.3ހަރަކާތް 
 އިޢުލާންކޮށް އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް   ✓   
 މިނިސްޓްރީ

 :9.2ސްޓްރެޓަޖީ 
މިސްކިތަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ 

ވަސީލަތްތައް ހޯދައި 
 ބޭނުންކުރުން 

: ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން 9.2.1ހަރަކާތް 
މިސްކިތަށް ބޭނުންވާ ޒަާމނީ ވަސީލަތްތައް ހޯދައި ރަށުގެ 

 ބޭނުންކުރުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓    
 މިނިސްޓްރީ
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 ބެލެހެއްޓުން ސާފުތާހިރުކޮށް މަގުތައް ރަށުގެ ރަށުތެރެއާއި 9 ލިސީޕޮ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

އަންހެނުްނގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭނެެހން  ރައްޔިތު މަސައްކަތް ރަށުގެ ސާފުކުރުމުގެބަނަދަރުމައްޗާއި އަތިރިމަތި  މަގުތަކާއި ރަށުގެ
ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ހަވާލުކުރެވި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް 

 .ކުރެވެމުންދެއެވެ
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 ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  9ޕޮލިސީ 

  
 ޓާގެޓްތައް:

 :  ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ޤަވާޢިދުން ސާފުތާިހރުކޮށް ބެލެހެއްޓެމުންދާ ރަށަަކށް ހެދުން 9.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :9.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް 
ޤަވާޢިދުން ސާފުތާހިރުކޮށް 

 ބެލެހެއްޓެމުްނދާ ރަށަކަށް ހެދުން 

: ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 9.1.1ހަރަކާތް 
 ހިންގުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުމަށް ދޭ : 9.1.2ހަރަކާތް 
 އުޖޫރަ ބޮޑުކުރުން

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ : 9.1.3ހަރަކާތް 
 ޑިސްޕްލޭ ކުރުންމެސެޖުތައް ރަށު ތެރޭގައި 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

 ހެއްދުމުގެ މާބަގީޗާ މަގުތަކުގައި ރަށުގެ: 9.1.4ހަރަކާތް  
 ގެންދިޔުން  ކުރިއަށް ޕްރޮގްރާމް

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ
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ބިނާކުރުން މުޖްތަމައެއް ދުޅަހެޔޮ ގޮތުން އިޖްތިމާޢީ  
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 އިޖުތިމާޢީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމައެއް  -:ތަޞައްވުރު 

އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒާއި އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ހިދުމަތް ލިބެމުންދާ ރަށަކަށް ވެގެންާދެނއެވެ. އަދި ކުޑަކުދިންނާއި މިރަށަކީ 
މީހުންނާއި އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަޅާލާ އޯގާތެރި މުޖުަތމައެއް ބިނާކުރެވި، ގުޅުްނ އުމުރުން ދުވަސްވީ 

 ރަށަކަށްވެގެންދާނެއެވެ. ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތަކު ބަދަހިވެފައިވާ، އެކުވެރި، އެއްބަިއވަންތަ

 

 : ލާސާ ޚު  / އިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު ދާ 

ތަނެއް އަދި ގާއިމުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.  ނަމަވެސް  ދޭނެ ޚިދުމަތް  ރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖްތިމާޢީ ،މަރުކަޒު އިޖްތިމާޢީމިރަށުގައި 
ނޑެއް ގާއިމުކުރެވިފައެވެ. އަދި ވަގުތީ ގޮތުން ކުޅިވަރުކުޅުމަށް ވޮލީ ކޯޓަކާއި ުފޓްބޯަޅ  ކުޅިވަރު ކުޅުމަށްޓަކައި ފުޓްސަލް ދަ

ނޑެއް ތައް ޔާރުކުރެވިފައިވެއެވެ. ރަށުގެ ރައްޔިތުން ހިތްފަޭސހަ ކޮށްލުމަށް އާއްމުކޮށް ބޭުނންކުރަނީ ރަށުގެ ަބނދަުރ ދަ
ސަރަހައްދަށާއި ރަށުގެ ހިތްފަސޭހަ އަތިރިމައްޗެވެ.  
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 ރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖްތިމާޢީ ،މަރުކަޒުތަކާއި އިޖްތިމާޢީ 10 ލިސީޕޮ
 ބެލެހެއްޓުން ޤާއިމްކޮށް ތަންތަން ދޭނެ ޚިދުމަތް

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ޤާއިމްކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ތަންތަން ދޭނެ ޚިދުމަތް ރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖްތިމާޢީ ،މަރުކަޒުތަކާއި އިޖްތިމާޢީ
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 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ،އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި 10ޕޮލިސީ 

  
 ޓާގެޓްތައް:

 :  ޒަމާނީ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުން 10.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :10.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޒަމާނީ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެއް 

 ޤާއިމްކުރުން

: ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒެއް 10.1.1ހަރަކާތް 
ނޑައެޅުން  ގާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ިބން ކަ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް      ✓
 މިނިސްޓްރީ

އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުގެ ކުރެހުން ފައިނަލް : 10.1.2ހަރަކާތް 
ކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކާއި 

 ކައުންސިލާއިގުޅިގެން މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަންޑު ހޯދުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް    ✓ ✓ 
 މިނިސްޓްރީ

އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް : 10.1.3ހަރަކާތް 
 ފެށުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް   ✓   
 މިނިސްޓްރީ
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ނޑުތަކާއި ޢާންމު ޅިވަރުކުޅޭކު 11 ލިސީޕޮ  ޕާކުތައް ބިންތަކާއި ދަ
 .ބެލެހެއްޓުން

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ނޑެއް ގާއިމުކުރެވިފައެވެ. އަދި ވަގުތީ ގޮތުން  ބޭުނންކުރުމަށް ވޮލީ ކޯޓަކާއި ފުޓްބޯޅަ ފުޓްސަލް ކުޅުމަށްޓަކައި ފުޓްސަލް ދަ
ނޑެއް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވެއެވެ.  ދަ

ނޑެއް އޮވެފުޓްބޯޅަ ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭނެ  ރެކުރީ ޒަމާނުއްސު ނޑެއް  އެވެ.ދަ މިހާތަނަށް އައިރު ނަމަވެސް ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ދަ
 އެވެ.ހެދިފައެއްނުވެ

 އް ހެދިފަިއވެއެވެ.ކޯޓެވޮލީވަގުތީ ގޮތުން ބޭުނންކުރެވޭ ފެްނވަރަށް ވަގުތީ 

 ބޭނުންކުރަނީ އާއްމުކޮށް ކޮށްލުމަށް  ހިތްފަސޭހަ ރައްޔިތުން ރަށުގެރަށުގައި ހިތްފަސޭހަ މައިޒާން / ޕާކް ހެދިފައެއް ނުވެއެވެ. 
.  އަތިރިމައްޗެވެ ހިތްފަސޭހަ ރަށުގެ ސަރަހައްދަށާއި ބަނދަރު ރަށުގެ
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ނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއްޓުން. 11ޕޮލިސީ   ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަ

  
 ޓާގެޓްތައް:

 : ކުޅިވަރު ކުޅޭ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުނ11.1ްޓާގެޓް 

 : އިންޑޯ ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުނ11.2ްޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :11.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ކުޅިވަރު ކުޅޭ ސަރަހައްދު 

ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމެއް 
 ޤާއިމްކުރުން

: ކުޅިވަރު ކުޅޭ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް 11.1.1ހަރަކާތް 
ކޮްނޓްރެކްޓް އުޫޞލުން ބަޔަކާއި ބަލަހެއްޓުމަށް 

 ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިުޔން

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި : 11.1.2ހަރަކާތް 
ކައުންސިލާއިގުޅިގެން ކުޅިވަރުކުޅޭ ސަރަހައްދު މަރާމާތުކޮށް 

 ބެލެހެއްޓުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

 : 11.2ސްޓްރެޓަޖީ 
އިންޑޯ ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ 
 ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން

: އިންޑޯ ކުޅިވަރުތަކާއި ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ 11.2.1ހަރަކާތް 
ނޑައެޅުން   ސަރަހައްދު ކަ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް     ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

: ބެޑްމިންޓަން، ޓޭބަލް ޓެނިސް، ޗެސް، 11.2.2ހަރަކާތް 
 ކެރެމް ކުޅޭ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކޮށް ބޭނުންކުރަން ެފށުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް   ✓ ✓  
 މިނިސްޓްރީ
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www.fainucouncil.gov.mv   
 

 ފޯރުކޮށްދިނުން ޚިދުމަތްތައް މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ 12 ލިސީޕޮ

 

 ހާލަތު މިހާރުގެ 

 ބޭނުންކުރަނީ އާއްމުކޮށް ކޮށްލުމަށް  ހިތްފަސޭހަ ރައްޔިތުން ރަށުގެރަށުގައި ހިތްފަސޭހަ މައިޒާން / ޕާކް ހެދިފައެއް ނުވެއެވެ. 
 . އަތިރިމައްޗެވެ ހިތްފަސޭހަ ރަށުގެ ސަރަހައްދަށާއި ބަނދަރު ރަށުގެ

 ބާބަކިއު އޭރިއާ، ޕިކްނިކް އޭރިއާ އެއް ތަރައްޤީކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 

ރަށްގިރުމުގެ ސަބަބުންނާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަުލތަކުގެ ސަބަުބން އާއްމުކޮށް މޫދަށް އެރި މޫދު ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް އެކަށޭނެ 
 ސަރަހައްދެއް ނެތެވެ.
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  މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން  21ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:

 :  ރަށުގެ ދެސަރަހައްދެއްގައި ހިތްފަސޭހަ ޕާކް/މައިޒާން ތަރައްޤީކުރުނ12.1ްޓާގެޓް 

 : މޫދު ކުޅިވަރުކުޅޭ ސަރަހައްދެއް ތަރައްޤީކުރުނ12.2ްޓާގެޓް 

 ތަރައްޤީކުރުން: ބާބަކިއު އޭރިއާއެއް 12.3ޓާގެޓް 

 : ޕިކްނިކް އޭރިއާއެއް ތަރައްޤީކުރުނ12.4ްޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :12.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަށުގެ ދެސަރަހައްދެއްގައި 

ޕާކް/މައިޒާން ހިތްފަސޭހަ 
 ތަރައްޤީކުރުން

: ރަށުގެ ދެސަރަހައްދެއްގައި ހިތްފަސޭހަ 12.1.1ހަރަކާތް 
ނޑައެޅުން  2ޕާކް/މައިޒާން ހަދާނެ   ސަރަހައްދެއް ކަ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް      ✓
 މިނިސްޓްރީ

: ޕާކުގެ ކުރެހުން ފައިނަލްކޮށް ކަމާއިބެހޭ 12.1.2ހަރަކާތް 
 އިދާރާތަކާއި ކައުންސިލާއިގުޅިގެން ފަންޑު ހޯދުން

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް      ✓
 މިނިސްޓްރީ

: ރަށުގެ ދެސަރަހައްދެއްގައި ހިތްފަސޭހަ 12.1.3ހަރަކާތް 
 ޕާކް/މައިޒާން ތަރައްޤީކޮށް ބޭނުްނކުރަން ފެށުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް      ✓
 މިނިސްޓްރީ

: މޫދު ކުޅިވަރުކުޅޭ ސަރަހައްދެއް 12.2.1ހަރަކާތް  :12.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ނޑައެޅުން  ކަ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް      ✓
 މިނިސްޓްރީ
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މޫދު ކުޅިވަރުކުޅޭ ސަރަހައްދެއް 
 ތަރައްޤީކުރުން

: ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކާއި 12.2.2ހަރަކާތް 
 ކައުންސިލާއިގުޅިގެން ފަންޑު ހޯދުން

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް     ✓ 
 މިނިސްޓްރީ

: މޫދު ކުޅިވަރުކުޅޭ ސަރަހައްދެއް 13.2.3ހަރަކާތް 
 ތަރައްޤީކޮށް ބޭނުންކުރަން ެފށުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް    ✓  
 މިނިސްޓްރީ

 :12.3ސްޓްރެޓަޖީ 
އޭރިއާއެއް ބާބަކިއު 

 ތަރައްޤީކުރުން

: ބާބަކިއު އޭރިއާ ހަދާނެ ސަރަހައްދެއް 12.3.1ހަރަކާތް 
ނޑައެޅުން  ކަ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް      ✓
 މިނިސްޓްރީ

: ބާބަކިއު އޭރިއާގެ ކުރެހުން ފައިނަލްކޮށް 12.3.2ހަރަކާތް 
 ކައުންސިލާއިގުޅިގެން ފަންޑު ހޯދުން ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކާއި 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް      ✓
 މިނިސްޓްރީ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް      ✓ : ބާބަކިއު އޭރިއާ ބޭނުންކުރަން ފެުށން 12.3.3ހަރަކާތް 
 މިނިސްޓްރީ

 :12.4ސްޓްރެޓަޖީ 
 ޕިކްނިކް އޭރިއާ ތަރައްޤީކުރުން 

: ޕިކްނިކް އޭރިއާ ހަދާނެ ސަރަހައްދެއް 12.4.1ހަރަކާތް 
ނޑައެޅުން  ކަ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް      ✓
 މިނިސްޓްރީ

: ޕިކްނިކް އޭރިއާގެ ކުރެހުން ފައިނަލްކޮށް 12.4.2ހަރަކާތް 
 ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކާއި ކައުންސިލާއިގުޅިގެން ފަންޑު ހޯދުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް     ✓ 
 މިނިސްޓްރީ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް     ✓  : ޕިކްނިކް އޭރިއާ ބޭނުންކުރަން ފެުށން 12.4.3ހަރަކާތް 
 މިނިސްޓްރީ
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 ހިންގުން ލައިބްރަރީ ރަށުގެ 13 ލިސީޕޮ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

އެސޮސިއޭޝަން ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ އެންޑީވާސްގެ ފަރާތުން ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީއެއް ގާއިމުކޮށް ހިދުމަތް ދެމުން ފައިނު 
ވައެވެ.ގެންދަ
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 ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުން  13ޕޮލިސީ 

  
 ޓާގެޓްތައް:

 :  ރަށުގައި ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީގެ ހިދުމަތްދިނުން 13.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :13.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަށުގައި ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީގެ 

 ހިދުމަތްދިނުން 

: ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީގެ ހިދުމަތްދިނުމަށް 13.1.1ހަރަކާތް 
 ލައިބްރޭރިއަން އެއް ހޯދުން 

ކައުންސިލް / ފޭސް  ✓ ✓ ✓  
 ޖަމިއްޔާ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

: ރަށުގައި ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީގެ 13.1.2ހަރަކާތް 
 ހިދުމަތްދިނުން 

ކައުންސިލް / ފޭސް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ޖަމިއްޔާ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

މުޖުތަމައެއް : ފޮތްކިޔުމަށް ޝައުގުވެރި 13.1.3ހަރަކާތް 
 ބިނާކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންުގން

ކައުންސިލް / ފޭސް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ޖަމިއްޔާ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ
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 އަނިޔާ ،ހުއްޓުވާ އަނިޔާތައް ހިނގާ ގޭތެރޭގައި 14 ލިސީޕޮ
 ފޯރުކޮށްދިނުން އެހީތެރިކަން ޙިމާޔަތްދީ ލިބޭފަރާތްތަކަށް

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ފޯރުކޮށްދިުނމަށް އެކަމަށް ޚާއްޞަ  އެހީތެރިކަން ޙިމާޔަތްދީ ލިބޭފަރާްތތަކަށް އަނިޔާ ،ހުއްޓުވާ އަނިޔާތައް ހިނގާ ގޭތެރޭގައި
 ޑިޕާޓްމަންޓެއް / ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސިފައެއް ނުވެއެވެ. 
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 އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  ،ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ  14ޕޮލިސީ 

  
 ޓާގެޓްތައް:

 އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަަކށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  ،:  ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވ14.1ާޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ކުރާފަރާތް ތަންފީޒު 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :14.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް 

އަނިޔާ ލިބޭފަރާްތތަކަްށ  ،ހުއްޓުވާ
ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

: ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ، 14.1.1ހަރަކާތް 
ށް ޙިމާޔަތްީދ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަ

މިކަމަށް ޚާއްޞަ              އެކަމަށް ޚާއްޞަ 
 ޑިޕާޓްމެންޓެއް ނުވަތަ ބޭފުޅަކު ަހމަޖެއްސުން

ކައުންސިލް / ސިއްހީ      ✓
 މަރުކަޒު

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލް / ސިއްހީ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ : ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނ14.1.2ްހަރަކާތް 
 މަރުކަޒު

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ
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 ޚާއްޞަ މީހުންނަށާއި ދުވަސްވީ ޢުމުރުން ކުދިންނާއި ކުޑަ 15 ލިސީޕޮ
 ނިޒާމް ބަލަހައްޓާނެ މީހުން އެ އެހީތެރިވެދީ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީއަށް

 ޤާއިމްކުރުން

 

 ހާލަތު މިހާރުގެ 

ނުމަށްޓަކައި އެކަމަްށ އެހީެތރިވެދީ މީުހންނަށް ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްޞަ މީހުންނަށާއި ދުވަސްވީ ޢުމުރުން ކުދިންނާއި ކުޑަ
ތެރިކަްނ ޚާއްޞަ ޑިޕާޓްމަންޓެއް/ ބޭފުޅެއް ހަމަޖެއްސިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީ

 ސިލާއި ސިއްހީ މަރުކަޒު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ.ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކައުން
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 ޤާއިމްކުރުން  ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެ މީހުން ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް 15ޕޮލިސީ 

  
 ޓާގެޓްތައް:

 ރިވެދިުނން :  ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާިއ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީުހންނަށް އެހީތ15.1ެޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :15.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން 

ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ 
އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީުހންނަށް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

: ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ 15.1.1ހަރަކާތް 
މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ޭބނުންވާ މީހުންަނށް 

އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް އެކަމަށް ޚާއްޞަ ޑިޕާޓްމެންޓެއް 
 ނުވަތަ ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުން 

 

ކައުންސިލް / ސިއްހީ      ✓
 މަރުކަޒު

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 ސްޓްރީމިނި

ކައުންސިލް / ސިއްހީ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ : ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނ15.1.2ްހަރަކާތް 
 މަރުކަޒު

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

 



 ރ.ފައިނު ކައުްނސިލް()  2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

50 
 

 : ވެބްސައިޓް        info@fainu.gov.mv :އީމެއިލް      6580072ފެކްސް:     6580072ން: ފޯ

www.fainucouncil.gov.mv   
 

 ޤާއިމުކުރުން ނިޒާމް ކުރެވޭނެ ކަންތައް ކަށުކަމާކެމީގެ 16 ލިސީޕޮ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ރަށުގައި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެގޮތަށް ރަގަލު ފެންވަރެްއގެ ހިނަވާގެ އެއް  އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ އެހީގައި 
ބޭފުޅުން ތިއްބަވައެވެ. އެޅިފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމުގެ ތަމްރީން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ
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 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން  16ޕޮލިސީ 
  

  
 ޓާގެޓްތައް:

 : ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުނ16.1ްޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :16.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ކުރެވޭނެ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް 

 ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން

: ޖަމާޢަތްތެރި ކަމުގެ ތަމްރީނު 16.1.1ހަރަކާތް 
 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް އިުތރުކުރުން

 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

: ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ 16.1.2ހަރަކާތް 
 ވަސީލަތްތައް ލިބެން ހުރުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ
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 އާލާކުރުން ރޫޙު އިޖްތިމާޢީ 17 ލިސީޕޮ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 

ފައެއް ނުވެއެވެ.ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އާއިލީ ޕާކު/ މައިދާންތައް ހެދި   

 މުން ގެންދެވެއެވެ.ފެންވަރުގައި އެކިއެކި ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރަރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭހެން ރަށު 

ވިފައެއް ނުވެއެވެ.ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭނެހެން ރަށުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރެ 
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  އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން  17ޕޮލިސީ 

  
 ޓާގެޓްތައް:

 އަށަގެންފައިވާ، ގުޅުން ބަދަހި ުމޖުތަމައަކަށް ހެދުން.:  އިޖުތިމާޢީ ރޫހު 17.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :17.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އިޖުތިމާޢީ ރޫހު އަށަގެންފައިވާ، 

މުޖުތަމައަކަށް ގުޅުން ބަދަހި 
 ހެދުން.

: ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އާއިލީ 17.1.1ހަރަކާތް 
 ޕާކު/ މައިދާންތައް ހެދުން

 

ކައުންސިލް / ރަށުގެ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
މުއައްސަސާތައް / ކުލަބް 

 ޖަމުޢިއްޔާ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

ބައިވެރިވުން ހިމެނޭހެން : ރައްޔިތުންގެ 17.1.2ހަރަކާތް 
 ރަށު ފެންވަރުގައި އެކިއެކި ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން

ކައުންސިލް / ރަށުގެ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
މުއައްސަސާތައް / ކުލަބް 

 ޖަމުޢިއްޔާ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

: ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭނެެހން 17.1.3ހަރަކާތް 
 ފާހަގަކުރުންރަށުގެ އަހަރީ ދުވަސް 

ކައުންސިލް / ރަށުގެ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
މުއައްސަސާތައް / ކުލަބް 

 ޖަމުޢިއްޔާ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ
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ދެމެހެއްޓުން ޙުކޫމަތު ޤާނޫނީ ޤާއިމްކުރުމާއި މާންވެއްޓެއްއަ  
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 ވެއްޓެއް  އަމާން ބޯލަނބާ  ޤާނޫނަށް  -:ތަޞައްވުރު 

 ރައްޔިތަކު  ،ޤާނޫުނތަކާއި ޤަވައިދުތަކަށް އަހުލުވެރި، ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތަކަށް ބޯލަނބާ ކިޔަމަންތެރި ރާއްޖޭގެދިވެހި މިރަށަކީ 
 ރަށަކަށްވެގެންދާނެއެވެ.، އަމާން ވެއްޓެއް ގާއިމުވެފައިވާ ދިރިއުޅޭ

 

 : ލާސާ ޚު  / އިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު ދާ 

/  ސްޓޭޝަނެއް ޕޮލިސް އައިއިރު މިހާތަނަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ރަށެއް މަދު ކުރުން ކުށްަތއް ބާވަތުގެ އެކިއެކި މިރަށަކީ
 އް ނުވެއެވެ.ކުރެވިފައެ ޤާއިމް ޑެސްކެއް ޕްލިސް

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 ރ.ފައިނު ކައުްނސިލް    2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

56 
 

   www.fainucouncil.gov.mv : ވެބްަސއިޓް    info@fainu.gov.mv :އީމެއިލް      6580072ފެކްސް:       6580072ން: ފޯ
 

 ދުއްވުމުގެ އިންޖީނުނުލާއެއްޗެތި ،އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުލީ 18ޕޮލިސީ 
 ބެލެހެއްޓުން އިންތިޒާމުކޮށް ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާ ކަންކަން

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ބޭުނންކުރަމުން ގެންޭދތޯ  ގޮތުގެަމިތން އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާ  ކަންަކން ދުއްވުމުގެ އިންީޖނުނުލާއެއްޗެތި ،އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުލީ
ނޑައެޅިފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނާިއ  ކައުންސިލުން މޮނިޓަރކޮށް ބެެލހެއްޓުމަށް އެކަމަށް ޚާއްޞަ މުވައްޒަފަކު ކަ

 ކުރިއަށް ދޭތޯ ބެލުމުގައި ގޮންޖެހުްނތަކެއް  ކަންކަން ދުއްވުމުގެ އިންޖީނުނުލާއެއްޗެތި ،އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުލީއެއްގޮތަށް 
 ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މަޢުލުމާތު ހޯދުމުގައި އުނދަގޫތަކެއް ދިމާވުމާއި

ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް އުޅަނދު ދުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެގޮތަށް ޕޮލިސް ޑެސްކް ގާއިމުވެފައި ނެތުން 
 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ
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 އިންޖީނުނުލާއެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ،އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި 18ޕޮލިސީ 
  

  
 ޓާގެޓްތައް:

 އިންޖީނުނުލާއެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރިއަށްދޭތޯ ބެލުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން  ،:  އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއ18.1ިޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
 :18.1ސްޓްރެޓަޖީ 

އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، 
އިންޖީނުނުލާއެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ 

ކަންކަން ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ 
ގޮތުގެމަތިން ކުރިއަށްދޭތޯ 

 ބެލުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 

: އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، 18.1.1ހަރަކާތް 
އެއްގޮތްވާ އިންޖީނުނުލާއެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާ 

 ގޮތުގެމަތިން ކުރިއަށްދޭތޯ ެބލުމުެގ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

: ޤާނޫނަށް އަުހލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 18.1.2ހަރަކާތް 
 ހިންގުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ
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 ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ފިހާރަތަކާއި 19 ލިސީޕޮ
 އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާއި ކަންކަން މާރުކޭޓުތަކުގެ ޢާންމު ގެސްޓްހައުސްތަކާއި

 ބެލެހެއްޓުން އިންތިޒާމްކޮށް މަތިން ގޮތުގެ

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

 ޤާނޫނާއި ކަންކަން މާރުކޭޓުތަކުގެ ޢާންމު ގެސްޓްހަުއސްތަކާއި ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ފިހާރަތަކާއި
 ކުރިއަްށދޭތޯ ކައުންސިލާއި ޞިއްހީމަރުކަޒު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ. މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ

 ހޮޓާ ހުރެއެވެ. 3ފިހާރައަކާއި  11ރަށުގައި ޖުމުލަ 
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ތުގެ މަތިން ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮ 19ޕޮލިސީ 
 އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

 

  
 ޓާގެޓްތައް:

 ބެލުމުގެ ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭަތކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާިއ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށްދޭތޯ:  ފިހާރަތަކާއި ހޮާޓތަކާއި 19.1ޓާގެޓް 
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 ހެނިހެން ފަރާތްތައް އެ
 :19.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި 
ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި 
ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޢާންމު 

މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާިއ 
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ކުރިއަށްދޭތޯ ބެލުމުގެ އިންތިޒާމް 
 ހަމަޖެއްސުން

ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި : 19.1.1ހަރަކާތް 
ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޢާންމު 
މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާިއ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 

 ކުރިއަށްދޭތޯ ބެލުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
 

ކައުންސިލް /  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ސިއްހީމަރުކަޒު 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

: ޤާނޫނަށް އަުހލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 19.1.2ހަރަކާތް 
 ހިންގުން 

ކައުންސިލް /  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ސިއްހީމަރުކަޒު 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ
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 އިޖްތިމާއީ އާއްމު ނަމުގައި ގެ" ފަހުދުނާމާ ރައްޔިތުންގެ" 20 ލިސީޕޮ
ނޑުތައް ނޑައެޅި މިންގަ ނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތަކެއް އެފަދަ ކަ  ކޮންމެ ކަ

 ފޯރުކޮށްދިނުން ގެއަކަށް

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

"ރައްޔިތުންގެ ފަހުދުނާމާ" ތަޢާރަފް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
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ނޑައެޅި އެފަދަ ސިޔާސަތުތަކެއް ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ ގެއަކަ  20ޕޮލިސީ  ށް "ރައްޔިތުންގެ ފަހުދުނާމާ" ގެ ނަމުގައި އާއްމު އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތައް ކަ
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ޓާގެޓްތައް:

ނޑައެޅި އެފަދަ 20.1ޓާގެޓް  ނޑުތައް ކަ ނޑައަޅާ ކޮންމެ ގެއަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން : "ރައްޔިތުންގެ ފަހުދުނާމާ" ގެ ނަމުގައި އާއްމު އިޖްތިމާއީ މިންގަ  ސިޔާސަތުތަކެއް ކަ

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :20.1ސްޓްރެޓަޖީ 
"ރައްޔިތުންގެ ފަހުދުނާމާ" ގެ 
ނަމުގައި އާއްމު އިޖްތިމާއީ 

ނޑައެޅި އެފަދަ  ނޑުތައް ކަ މިންގަ
ނޑައަޅާ  ސިޔާސަތުތަކެއް ކަ

 ކޮންމެ ގެއަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 

: "ރައްޔިތުންގެ ފަހުދުނާމާ" ގެ ނަމުގައި 20.1.1ހަރަކާތް 
ނޑައެޅި އެފަދަ  ނޑުތައް ކަ އާއްމު އިޖްތިމާއީ މިންގަ

ނޑައަޅާ ކޮންމެ ގެއަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން   ސިޔާސަތުތަކެއް ކަ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ 
 މިނިސްޓްރީ

: މުޖުތަމަޢުގައިހުރި ނޭދެވޭ އަދި ގާނޫނާއި 20.1.2ހަރަކާތް 
 ހިލާފް ކަންކަމަށް ރައްޔިތުން އަުހލުވެރިކުރުން

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ
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ހުނަރު ތަޢުލީމާއި ރަނގަޅު ފެންވަރު  
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 ފެންވަރު ރަގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު  -:ތަޞައްވުރު 

 ފުރިހަމަ  މީހުންނަށް ޮބޑެތި ދަރިވަރުްނނަށާއި ،ފޯރުޮކށްދެވެމުންދާ ގޮތުގައި އެކަށީގެންވާ އެންމެ ތަޢުލީމު ޕްރީސްކޫލްމިރަށަކީ 
 ހުޅުވާލެވި ފުރުޞަތު ދަސްކުރުމުގެ ހުނަރު ތަޢުލީމާއި ބޭނުންވާ ދިރިއުޅުމަށް ލިއްބައިދެވެމުންދާ ހުނަރު ތަޢުލީމާއި

 ރަށަކަށްވެގެންދާނެއެވެ. ރައްޔިތަކު އުޅޭ ލިބިފައިވާ ތަމްރީނު ވޮކޭޝަނަލް އަދި ލްޓެްކިނކަ ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތަކަށް

 

 : ލާސާ ޚު  / އިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު ދާ 

ރީ ޮއފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ރަސްމީ ޓްފޯރުކޮށްދެުމން އަންނަނީ ޔޫ.ކޭ.ޖީ އިން އެލް.ޭކ.ޖީ އާއި ހަމައަށް މިނިސް ތަޢުލީމު ޕްރީސުކޫލް
އަށް ކިޔެވުމެއް ނޯވެއެވެ. ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ކިޔަވައިދެމުން ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިންނެވެ. ނާސަރީ އަދި ބޭބީ ނާސަރީ 

އޯ ލެވެލް އާއި ހަމައަށެވެ. މަތީ ސާނަވީ އަދި އިތުރު ތަުޢލީމާއި ތަމްރީން ހޯދުަމްށ އަންނަނީ އެލް.ކޭ.ޖީ އިން ފެށިެގން 
 އްކަމް ފާހަގަކުރެވެެއވެ.ތަުޢލީމީ ޒުވާުނން ތިބި ރަށެ ންމިރަށަކީ ނިސްބަތުދާންޖެހެނީ ރަށުން ބޭަރށެވެ. 
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 .ފޯރުކޮށްދިނުން ޚިދުމަތް ސްކޫލްގެ ޕްރީ ރަނގަޅު 21 ލިސީޕޮ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ޕްރިސްކޫލުގެ އެލް.ކޭޖީ އިން ޔޫކޭޖީއަށް ކިޔަވައިދެމުން ގެންދަނީ ފައިނު ސްކޫލުންނެވެ. 
ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުން މަސައްކަތްކުރަމުން  2ސްކޫލުގައި އާލީ ޗައިްލޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ފައިނު 

 ގެންދަވައެވެ.

 ބޭބީ ނާސަރީ އަދި ނާސަރީ ކުރިއަށް ނުގެންދެވެއެވެ.
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 ރަނގަޅު ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން. 21ޕޮލިސީ 
   

 ޓާގެޓްތައް:

 :  ޕްރީ ސްކޫލް ތަޢުލީމް އެކަށީގެންވާ ފުރިހަމަގޮތުަގއި ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދިޔުން 21.1ޓާގެޓް 

 ހިންގުން: ޕްލޭ ސްކޫލު ތަޢާރަފްކޮށް، ޕްލޭސްކޫލު މެދުވެރިކޮށް ބޭބީ ނާސަރީ އަދި ނާސަރީ 21.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :21.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޕްރީ ސްކޫލް ތަޢުލީމް 

އެކަށީގެންވާ ފުރިހަމަގޮތުގައި 
 ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދިޔުން 

ތަޢުލީމް އެކަށީގެންވާ : ޕްރީ ސްކޫލް 21.1.1ހަރަކާތް 
ފުރިހަމަގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދެމުން ެގންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ 

 ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް / ސްކޫލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

: ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު ރަގަޅުކުރުމަށް 21.1.2ހަރަކާތް 
 އިދާރާތަކާއިގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުންސްކޫލާއި ސަރުކާރުގެ 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް / ސްކޫލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

 :21.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ޕްރީ ސްކޫލް ތަޢުލީމް 

އެކަށީގެންވާ ފުރިހަމަގޮތުގައި 
 ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދިޔުން 

: ޕްލޭ ސްކޫލް އަޅާނެ ސަރަހައްދެއް 21.2.1ހަރަކާތް 
ނޑައެޅުން  ކަ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް / ސްކޫލް      ✓
 މިނިސްޓްރީ

: ޕްލޭ ސްކޫލް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަންޑު 21.2.2ހަރަކާތް 
 ހޯދުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް / ސްކޫލް   ✓ ✓ ✓ 
 މިނިސްޓްރީ

: ޕްލޭ ސްކޫލު ތަޢާރަފްކޮށް، ޕްލޭސްކޫލު 21.2.3ހަރަކާތް 
 މެދުވެރިކޮށް ބޭބީ ނާސަރީ އަދި ނާސަރީ ހިންގުން

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް / ސްކޫލް  ✓    
 މިނިސްޓްރީ
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 .މަތިކުރުން ފެންވަރު ފަންނީ އަދި ތަޢުލީމް މީހުންގެ ބޮޑެތި 22 ލިސީޕޮ

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ބޮޑެތި މީހުންގެ ަތޢުލީމް އަިދ ފަންނީ ފެންވަރު ަމތިކުރުމަށްޓަކައި ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާއެއް / އިންސްޓިޓިއުޓް އެއް 
 ގާއިމުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 

 ޒުވާުނން  ަތޢުލީމީ ންިނސްބަތު މިރަށަކީ . ބޭރަށެވެ ރަށުން ދާންޖެެހނީ ހޯދުަމށް ތަމްރީން ތަޢުީލމާއި އިތުރު  އަދި ސާނަވީ މަތީ
.ފާހަގަކުރެވެއެވެ ރަށެއްކަމް ތިބި
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 ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން. 22ޕޮލިސީ 
   

 ޓާގެޓްތައް:

 :  ބޮޑެތި މީހުންަނށް ތަޢުލީމް އަދި ފަންނީ ޙުނަރު ލިއްބައިދެވުން 22.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :22.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ބޮޑެތި މީހުންނަށް ތަޢުލީމް އަދި 

 ފަންނީ ޙުނަރު ލިއްބައިދެވުން 

: ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކާއި ކައުންސިލާއި 22.1.1ހަރަކާތް 
އަާމޒުކޮށް ކުރުމުއްދަތު ކޯސް/ ގުޅިގެން ބޮޑެތި  މީހުންނަށް 

 ވޯކްޝޮޕް/ ސެޝަންތައް ބޭއްވުން

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް / ސްކޫލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

: އެކި ހަރަކާތްތަކާއިގުޅުވައިގެން ހުނަރު 22.1.2ހަރަކާތް 
 ދައްކާލުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކުރުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް / ސްކޫލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

: ފަންނީ ފެންަވރާއި ހުނަރު ދައްކާލުމަށް 22.1.2ހަރަކާތް 
 މައުރަޒު ބޭއްވުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް / ސްކޫލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ
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 ދަސްކޮށްދިނުން ހުނަރުތައް ދިރިއުޅުމުގެ ދަރިވަރުންނަށް 23 ލިސީޕޮ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދެމުން އަންނަނީ ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިންނެވެ. މިކަމަށް ޚާއްޞަ 
ވަސީލަތްތަކެއް / ކުލާސް ރޫމެއް ގާއިމުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
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 ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން  23ޕޮލިސީ 
   

 ޓާގެޓްތައް:

 : މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭނެ ކުލާހެއް ވަސީލަތްތަކާއިއެކު ޤާއިމްކުރުނ23.1ްޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :23.1ސްޓްރެޓަޖީ 
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭނެ ކުލާހެއް 
 ވަސީލަތްތަކާއިއެކު ޤާއިމްކުރުން

: ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކާއި ކައުންސިލާއި 23.1.1ހަރަކާތް 
ގޭނެ ގުޅިގެން މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިން

ކުލާހެއް ވަސީލަތްތަކާއިއެކު ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންޑު 
 ހޯދުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް / ސްކޫލް    ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

: މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 23.1.2ހަރަކާތް 
 ހިންގޭނެ ކުލާހެއް ވަސީލަތްތަކާިއއެކު ޤާއިމްކުރުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް / ސްކޫލް  ✓ ✓   
 މިނިސްޓްރީ
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 ބޮޑީސް ޔުނިފޯމް ފަދަ ބޭންޑް ،ސްކައުޓް ،ގައިޑް 24 ލިސީޕޮ
 ލީޑަރޝިޕް ،ސުލޫކާއި ،އަޚްލާޤާއި މެދުގައި ދަރިވަރުންގެ މެދުވެރިކޮށް

 ދަސްކޮށްދިނުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް އެއް އަދި މިހާތަނަށް އައިއިރު ހެދިފައެއް ނުވެެއވެ.
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 ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުން  ،ސުލޫކާއި ،ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި ،ސްކައުޓް ،ގައިޑް 24ޕޮލިސީ 
   

 ޓާގެޓްތައް:

 :  ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް ތަޢާރަފްކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުން.24.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :24.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް ތަޢާރަފު 

 ކުރުން.

: ކައުންސިލާއި ސްކޫލާއި ގުޅިގެން 24.1.1ހަރަކާތް 
ޔުިނފޯމް ބޮޑީސްއެއް ދަރިވަރުންގެ އާބާދީއަށް ބަލާ 

 ތަޢާރަފްކުރުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް / ސްކޫލް    ✓ ✓ 
 މިނިސްޓްރީ

: ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކާއި ސްކޫލާއި 24.1.2ހަރަކާތް 
 ކައުންސިލާއިގުޅިގެން މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަންޑު ހޯދުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް / ސްކޫލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

: ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް 24.1.3ހަރަކާތް 
ލީޑަރޝިޕް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، 

 ދަސްކޮށްދިނުން.

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް / ސްކޫލް  ✓ ✓ ✓  
 މިނިސްޓްރީ
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 އެޑިއުކޭޝަން ސިވިކްސް ،ހުނަރާއި ދިރިއުޅުމުގެ 25 ލިސީޕޮ
 އުނގަންނާދިނުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

އެޑިޔުކޭޝަން ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ އެކަމަށް ޚާއްޞަ އިންސްޓިިޓއުޓެއް ގާއިމުކުރެވިފައެއް ހުނަރާއި ސިވިކްސް  ދިރިއުޅުމުގެ
ނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮލެޖުތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީ ފަދަ ތަންތަނުން ކުރިއަށްގެންދާ ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދޭ 

 ރެވެމުން ދެއެވެ.އާއްމުކު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އެހެނިހެން ކޯސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
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 ސިވިކްސް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާދިނުން  ،ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި 25ޕޮލިސީ 
   

 ޓާގެޓްތައް:

 : ޕްރައިވެޓް ކޮލެޖުތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުން 25.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :25.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޕްރައިވެޓް ކޮލެޖުތަކަށް ފުރުސަތު 

 ދިނުން 

: ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި ސިވިކްސް 25.1.1ހަރަކާތް 
އެޑިޔުކޭޝަން އުނގަންނާ ދިނުަމށް ކޮލެޖްތަކާއި 

 މަޝްވަރާކުރުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް / ސްކޫލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

: ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި ސިވިކްސް 25.1.2ހަރަކާތް 
އެޑިޔުކޭޝަން އުނގަންނާ ދިނުަމށް ބޭނުންވާ ަފންޑް 
 ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކާއި ކައުންސިލާއިގުޅިގެން ހޯދުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް / ސްކޫލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

: ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި ސިވިކްސް 25.1.3ހަރަކާތް 
އެޑިޔުކޭޝަން އުނގަންނާ ދިނުަމށް ކޮލެޖްތަކަށް ފުރުސަތު 

 ދިނުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް / ސްކޫލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

: ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް 25.1.4ހަރަކާތް 
ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް 

 ދަސްކޮށްދިނުން.

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް / ސްކޫލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ
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ދިރިއުޅުން ދުޅަހެޔޮ ރަނގަޅު ސިއްޙަތު  
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 ޖީލެއް  ހަށިހެޔޮ  ދުޅަހެޔޮ  -:ތަޞައްވުރު 

އަސާސީ ޞިއްހީ ހިދުމަތްތައް ލިބެުމންދާ، ނަފްސާނީ ގޮުތންނާއި ޖިސްމާނީގޮތުން ސިއްހަަތށް ފައިދާ ހުރި ދިރިއުޅުމުެގ މިރަށަކީ 
 ރަށަކަށްވެގެންދާނެއެވެ.އާދަތަކަށް ލޯބިކުރާ އަދި އެއާދަަތއް އަށަގެންފައިވާ، ހޭލުްނތެރި ރައްޔިތަކު އުޅޭ 

 

 : ލާސާ ޚު  / އިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު ދާ 

ދިނުމަށް ސިއްހީ މަރުކަޒެއް  ޚިދުމަތްތައް އަސާސީ ގުޅޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޞިއްޙީ އާއި ހެލްތްކެއަރ ޕްރައިމަރީމިރަށުގައި 
 ،ރައްކާތެރިކުރުވާ  ރައްޔިތުން ހާލަތްތަކުން ސިއްޙީ  އެކިއެކި ދިމާވާ ސަބަބުން ވައްޓަފާޅީގެ ދިރިއުޅުމުގެގާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

މަށްޓަކައި ޭބނުންވާ މަުޢޫލމާތު ފޯރުކޮށްދެމުންެގންދާ މައި އިދާރާއަކީ ފައިނު ސިއްހީ އުފެއްދު އެއް އާބާދީ ،ހަށިހެޔޮ ،ދުޅަހެޔޮ
މަރުކަޒެވެ. މީގެ އިތުރުން ދުޅަެހޔޮ ހަށިހެޔޮ މުޖުތަމައެއް ިބނާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ްސޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ 

ކައުންސިލަރ އެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާފައިވެއެވެ. އަދި ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން  އެމްޕަވަރމެންޓުން ސްޕޯޓްސް
 ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ. 
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 ގުޅޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޞިއްޙީ އާއި ހެލްތްކެއަރ ޕްރައިމަރީ 26 ލިސީޕޮ
 .ދިނުން ޚިދުމަތްތައް އަސާސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ޞިއްޙީ ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދަނީ ޚިދުމަތްތައް  އަސާސީ ގުޅޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޞިއްޙީ އާއި ހެލްތްކެއަރ ޕްރައިމަރީ
ނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ކަހަލަ ކުދިކުދި ޓެސްޓްތަްއ ހެދުމަށް ދާންޖެހެނީ ކައިރީގައި އޮންނަ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުން

މަރުކަޒަށެވެ. އެގޮތުން ލޭގެ ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށް ސާމްޕަލް އިނގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ފޮނުވަމުން ގެންދެވެއެވެ.  
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 ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން. 26ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:

 :  ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަްއ ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީކުރުނ26.1ްޓާގެޓް 

 :  ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތެއް ގާއިމުކުރުނ26.2ްޓާގެޓް 

 : ހެލްތް ކާޑު ތަޢާރަފުކުރުނ26.3ްޓާގެޓް 

 : އަސާސީ ތަކެތި )ކާބޯތަކެތީގެ ބާަވތް، ބޯެފން، ޭގސް( އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ލިެބން ހުރުން 26.4ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 
ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
 :26.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން 
ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް 

 ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީކުރުން

: ޞިއްހީ މަރުކަޒަށް ތަރައްޤީކުރަން 26.1.1ހަރަކާތް 
ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ެދނެގަނެ، ވަސީލަތްތައް 

 ތަރައްޤީކުރުން 

ސިއްހީ ކައުންސިލް /  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މަރުކަޒު

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

: އާދައިގެ ޓެސްޓްތައް ފަސޭހައިން ހެދޭނެ 26.1.2ހަރަކާތް 
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

ކައުންސިލް / ސިއްހީ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މަރުކަޒު

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލް / ސިއްހީ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ބޭއްވުން: އައުޓްރީޗް ޕްރޮގްރާމްތައް 26.1.3ހަރަކާތް 
 މަރުކަޒު

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ
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: ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު 26.1.4ހަރަކާތް 
 ސިއްހީމަރުކުގެ ވަށާފާރު ރޭނުން.

ކައުންސިލް / ސިއްހީ     ✓ ✓
 މަރުކަޒު

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

 :26.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް 

އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތެއް 
 ގާއިމުކުރުން

: ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކާއި 26.2.1ހަރަކާތް 
ސިއްހީމަރުކަޒާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެން އެކްސްޓެންޝަން 

 އިމާރާތް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަންުޑ ހޯދުން

ކައުންސިލް / ސިއްހީ   ✓ ✓ ✓ ✓
 މަރުކަޒު

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 ރީމިނިސްޓް

: ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އެކްސްޓެންޝަން 26.2.2ހަރަކާތް 
 އިމާރާތެއް އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން 

ކައުންސިލް / ސިއްހީ  ✓    
 މަރުކަޒު

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

 :26.3ސްޓްރެޓަޖީ 
 "ހެލްތް ކާޑް" ތަޢާރަފްކުރުން

ރައްޔިތެއްގެ ސިއްހީ : ރަށުގެ ކޮންމެ 26.3.1ހަރަކާތް 
ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަްށޓަކައި "ހެލްތް ކާޑް" 

 ތަޢާރަފްކޮށް ބެލެހެްއޓުން 

ކައުންސިލް / ސިއްހީ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މަރުކަޒު

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

 :26.4ސްޓްރެޓަޖީ 
އަސާސީ ތަކެތި )ކާބޯތަކެތީގެ 

ބާވަތް، ޯބފެން، ގޭސް( 
އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ލިެބން 

 ހުރުން

: އަސާސީ ތަކެތި )ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތް، 26.4.1ހަރަކާތް 
ބޯފެން، ގޭސް( އެކަށީގެންވާ ިމްނވަރަށް ލިބެން ހުރިތޯ 

 ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއިގުޅިގެން ަކށަވަރުކުރުން

ކައުންސިލް / ސިއްހީ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މަރުކަޒު

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 ރީމިނިސްޓް
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 ސިއްޙީ އެކިއެކި ދިމާވާ ސަބަބުން ވައްޓަފާޅީގެ ދިރިއުޅުމުގެ 27 ލިސީޕޮ
 އާބާދީ ،ހަށިހެޔޮ ،ދުޅަހެޔޮ ،ރައްކާތެރިކުރުވާ ރައްޔިތުން ހާލަތްތަކުން

 .އުފެއްދުން އެއް

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ،ހަށިހެޔޮ ،ދުޅަހެޔޮ ،ރައްކާތެރިކުރުވާ ރައްޔިތުން ހާލަތްތަކުން ސިއްޙީ އެކިއެކި ދިމާވާ ސަބަބުން ވައްޓަފާޅީގެ ދިރިއުޅުމުގެ
 ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ. ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރ މެދުވެރިކޮށް އާބާދީ އެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައި 

 .ކަސްރަތު ކުރުމަށް އައުޓްޑޯރޖިމެއް ގާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެމީގެ އިތުރުން 

ށް ރައްޔިތުން ހޭުލންތެިރކުރުމަށްޓަކައި ކަމާއިބެޭހ ހާލަތްތަކަ ސިއްޙީ އެކިއެކި ދިމާވާ ސަބަބުން ވައްޓަފާޅީގެ ދިރިއުޅުމުގެ
މަޢުލޫމާތު ޞިއްހީ މަރުކަޒުން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދެއެވެ.
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 އާބާދީ އެއް އުފެއްދުން. ،ހަށިހެޔޮ ،ދުޅަހެޔޮ ،ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ހާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުވާ  27ޕޮލިސީ 
  

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.: ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ 27.1ޓާގެޓް 

 : ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކުރުން.27.2ޓާގެޓް 

 : ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކުރުނ27.3ްޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 : 27.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ އާއި 
ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ 
 އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.

: ބަލިތަކުން ަރއްކާތެރިވުމަށް ރައްޔިތުން 27.1.1ހަރަކާތް 
 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

ކައުންސިލް / ސިއްހީ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މަރުކަޒު

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

: ސިއްހީ ރައްކާތެރިކަމާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 27.1.2ހަރަކާތް 
 ސެޝަން ގެ އިތުރުން ތަމްރީން ކުރިއަށް ގެންދިޔުން

ކައުންސިލް / ސިއްހީ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މަރުކަޒު

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ
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 :27.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ދުޅަހެޔޮކަން ޖިސްމާނީ 

 ކަށަވަރުކުރުން

: ހުރިހާ އުމުރުފުރައަކަށް އަމާޒުކޮށް 27.2.1ހަރަކާތް 
 ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން 

ކައުންސިލް / ސިއްހީ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މަރުކަޒު

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

: ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި 27.2.2ހަރަކާތް 
ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ކައުންސިލް / ސިއްހީ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މަރުކަޒު

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

 
 :27.3ސްޓްރެޓަޖީ 

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން 
 ކަށަވަރުކުރުން

ހޭލުްނތެރިކުރުމުގެ : ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް 27.3.1ހަރަކާތް 
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ކައުންސިލް / ސިއްހީ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މަރުކަޒު

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

: ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށްޓަކައި 27.3.2ހަރަކާތް 
ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް ބައްޓަންކުރަންވީގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ފޯރުކޮށްދިނުން ރައްޔިތުންނަށް 

ކައުންސިލް / ސިއްހީ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މަރުކަޒު

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ
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 ބޮޑެތި އެހެނިހެން އަދި ގުންޔާއާއި ޗިކަން އާއި ޑެންގީ 28 ލިސީޕޮ
 މަދުކުރުން ފެތުރުން ބަލިތައް

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ރައްކާެތރިވުމަށްޓަކައި މަދިރިއުފެދޭ ތަންަތން ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކައުންސިލާއި ސިއްހީމަރުކަޒު މަދިރިންޖެހޭ ބަލިތަކުން 
 ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ.  މީގެ އިތުރުން މަދިރިއަށް ފޮގުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ.

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ސިއްހީ މަރުކަޒުން ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ.ކަމާއިގުޅޭ ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތާއި 
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   ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން  28ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 އެހެނިހެން ޮބޑެތި ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން :  ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި 28.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 : 28.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި 
އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ަބލިތައް 

 ފެތުރުން މަދުކުރުން 

: މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްާތލުމުގެ 28.1.1ހަރަކާތް 
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ކައުންސިލް / ސިއްހީ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މަރުކަޒު

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

: ބޮޑެތި ބަލިަތކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 28.1.2ހަރަކާތް 
 އާދަތައް އަށަގެންނެވުން ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ދުޅަހެޔޮ 

ކައުންސިލް / ސިއްހީ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މަރުކަޒު

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ
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 ،އަށަގެންނެވުން ރޫހު ކުޅުމުގެ ކުޅިވަރު މެދުގައި ދެޖިންސުގެ 29 ލިސީޕޮ
 .ހިންގުން ރާވާ މުބާރާތްތައް އެކި

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުން އެކިއެކި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ދެޖިންސްގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫހު އަށަގެންނެވުމަށްޓަކަިއ 
ބާއްވަމުން ގެންދެއެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން "ވާރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް" ގެ ނަމުގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކުރިއަށް 

 ގެންދެވެއެވެ. 
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  އެކި މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުން. ،ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫހު އަށަގެންނެވުން  29ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 :  ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫހު އަށަގެންނެވުން، ކުޅިވަރު މުބާރާތް ާރވާ ހިންގުން 29.1ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 : 29.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު 
ކުޅުމުގެ ރޫހު އަށަގެންނެވުން، 
 ކުޅިވަރު މުބާރާތް ރާވާ ހިންގުން

ފިރިހެނުންަނށް އަމާޒުކޮށް އަހަރަކު : 29.1.1ހަރަކާތް 
 ކުޅިވަރު މުބާރާތް ބޭއްވުން  1މަދުވެގެން 

ކައުންސިލް / ކުލަބް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ޖަމުޢިއްޔާ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

: އަންހެނުންަނށް އަމާޒުކޮށް އަހަރަކު 29.1.2ހަރަކާތް 
 ކުޅިވަރު މުބާރާތް ބޭއްވުން  1މަދުވެގެން 

ކައުންސިލް / ކުލަބް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ޖަމުޢިއްޔާ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

 ދިގުމުއްދަތުގެ ކުޅިވަރާއިބެހޭ: 29.1.3ހަރަކާތް  
 ކޭމްޕް ކޯޗިންގ ތަންފީޒުކުރުމާއި އެކުލަވާލާ ސިޔާސަތެއް
 ހިންގުން  ޓްރެއިނިންގ

ކައުންސިލް / ކުލަބް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ޖަމުޢިއްޔާ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ
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 ތަރައްޤީ  ދެމެހެއްޓެނިވި އިއެކު އިޤްތިޞާދާ  ފުދުންތެރި  -:ތަޞައްވުރު 

ނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް މިރަށަކީ  ތަނަވަސްވެފައިވާ މަސައްކަތްތެރިންތަކެއް ިބނާކުރެވި، ދަ
 ރަށު ފަތުރު އާއި ހޯމް ސްޓޭ ،ޤާއިމްވެ ތަރައްޤީ އުމްރާނީ ގޮތަށް ފަސޭހަވާނޭ ރައްޔިތުންނަށް، އިޤްތިޞާދީގޮތުން ކުރިއަރާ

ކާއި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަ މެދުފަންީތގެ އަދި ކުދި ،އަދި ޤާއިމުވެަފއިވާ ނިޒާމެއް ދަތުރުފަތުރުގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ،ކުރިއެރުވިފައިވާ
 ރަށަކަށްވެގެންދާނެއެވެ. ކުރިއެރުވިފައިވާ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި

 

 : ލާސާ ޚު  / އިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު ދާ 

 އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް  މަދުކަމުން މީހުން ޝައުގުވެރިވާ މަސްވެރިކަމަށް ނެތުމުްނނާއި ދޯނިފަހަރު އެކަށީގެންވާ ޒަމާނާއިމިރަށުގައި 
 ފަރާތްތައްމަދުވުމުންަކން  ަގންނަ  ،ނެތުމާއި ނިޒާމެއް މަސްވިއްކޭނެ ދިމާަވނީ މިގޮތަށް މިކަން. ނުކުރެއެވެ މަސްވެރިކަމެއް
 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ނޑުވެރިކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަަކށް ބިމު ކުލި ދައްކާގޮތަށް  ނޑުބިން ދޫކުރެވެމުންދެއެވެ. ދިގުމުއްދަތަށް ދަ ދިގުމުއްދަތަށް ދަ
ނޑުބިން ދޫކުރެވެއެވެ.  ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް އެއްވެސް ފީއަކާއިނުލާ ދަ މީގެ އިތުރުން ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް މޫސުމީ ދަ

ނޑުވެރިން އިނެތްަކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ލިބިފަ މާކެޓެއް އެކަށީގެން ވިއްކޭނެ ބާވަތްތައް  އުފައްދާ ނޑުވެރިންދަ އާއްމުކޮށް ދަ
ހައްދާ ބާވަތްތައް ވިއްކާ އުޅޭނީ ރަށަށާއި ކައިރި ރަށްރަށަށެވެ. ަނމަވެސް މިހާރަކަށް އައިސް މަދުން ނަމަވެސް ރިސޯޓްތަކަްށ 

 ހައްދާ ބާވަތްތައް ވިއްކައެވެ.

 އެވެ.އް ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެމްޓީސީސީ މެދުވެރިކޮށް އަތޮޅުގެ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ނިޒާމެ

 އެވެ.ހުރެ ރެސްޓޯރެންޓެއް 1ލާއި ހޮޓަ 03ފިހާރައާއި  11ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ރަށުގައި 
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 ކުރިއެރުވުން ދާއިރާ މަސްވެރިކަމުގެ 30 ލިސީޕޮ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް  މަދުކަމުން މީހުން ޝައުގުވެރިވާ މަސްވެރިކަމަށް ނެތުމުްނނާއި ދޯނިފަހަރު އެކަށީގެންވާ މިރަށުގައި ޒަމާނާއި
 ފަރާތްތައްމަދުވުމުންކަން  ގަންނަ  ،ނެތުމާއި ނިޒާމެއް މަސްވިއްކޭނެ ދިމާވަނީ މިގޮތަށް މިކަން. ނުކުރެއެވެ މަސްވެރިކަމެއް
  .ފާހަގަކުރެވެއެވެ
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 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން. 30ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 : ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުން 30.1ޓާގެޓް 

 : މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ވިކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުނ30.2ްޓާގެޓް 

 : ރަށު މަސްފެކްޓަރީ ހެދުނ30.3ްޓާގެޓް 

 : މަސްމާރުކޭޓެއް ހެދުނ30.4ްޓާގެޓް 

 
 ޙަރަކާތް ޖީސްޓްރެޓަ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 : 30.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމަށް ފުރުސަތު 

 ފަހިކޮށްދިނުން 

: ސަރުކާރު ނުވަތަ އަމިއްލަ 30.1.1ހަރަކާތް 
މަސްވެރިކަން ކުރާނެ ޒަމާނީ ކުންފުންޏަކުންވެސް 

 ވަސީލަތްތައް ހޯދޭނެ ފުރުސަތު ަފހިކޮށްދިނުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

: ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ 30.1.2ހަރަކާތް 
މަޢުލޫމާތު މަސްވެރިންނަށް ފޯރުޮކށްދިނުމާއި މިދާއިރާއަށް 

 ޝައުގުވެރިކުރުވުންޒުވާނުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ
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 : 30.2ސްޓްރެޓަޖީ 
މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ވިކޭނެ 

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

: ރިސޯޓްތަކާއި މަސްގަންނަ 30.2.1ހަރަކާތް 
ކުންފުނިތަކާއިއެކު މަޝްވަރާކޮށް ދާއިމީކޮށް މަސްވިއްކޭނެ 

 ހޯދުން ގޮތެއް 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

: މޫދުގެ ސަރަހައްދު އަދި ފަޅުގެ 30.2.2ހަރަކާތް  
 ސަރަހައްދުގައި މެރިކަލްޗަރ އަދި ފަރުމަސްކޮށިއެޅުން

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް   ✓ ✓ ✓ 
 މިނިސްޓްރީ

 : 30.3ސްޓްރެޓަޖީ 
 މަސްފެކްޓްރީ ހެދުންރަށު 

: ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީ ހެދުމަށް 30.3.1ހަރަކާތް 
 ފުރުޞަތުހުޅުވާލުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް      ✓
 މިނިސްޓްރީ

: ރަށު މަސްފެކްޓަރީ ހެދުމަށް ބޭުނންވާ 30.3.2ހަރަކާތް 
 ފަންޑު ހޯދުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް   ✓ ✓ ✓ 
 މިނިސްޓްރީ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓     : ރަށު މަސްފެކްޓަރީ ހެދުން 30.3.3ހަރަކާތް 
 މިނިސްޓްރީ

: 30.4ސްޓްރެޓަޖީ 
 މަސްމާރުކޭޓެއް ހެދުން

 

: މަސްމާރުކޭޓް ހަދާނެ ސަރަހައްދެއް 30.4.1ހަރަކާތް 
ނޑައަޅާ ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ  އިދާރާތަކާއިގުޅިގެން ކަ

 ފަންޑު ހޯދުން 
 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް   ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

: މަސްމާރުކޭޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް 30.4.2ހަރާކާތް 
 ފެށުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓    
 މިނިސްޓްރީ



 ރ.ފައިނު ކައުްނސިލް()  2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

92 
 

 : ވެބްސައިޓް        info@fainu.gov.mv :އީމެއިލް      6580072ފެކްސް:     6580072ން: ފޯ

www.fainucouncil.gov.mv   
 

ނޑުވެރިކަމުގެ 31 ލިސީޕޮ  ދާއިރާކުރިއެރުވުން ދަ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ނޑުވެރިކަން ދިގުމުއްދަތަށް ނޑުބިން ދިގުމުއްދަތަށް ދައްކާގޮތަށް ކުލި  ބިމު ފަރާތްތަަކށް ބޭނުންވާ ކުރަން ދަ . ދޫކުރެވެމުންދެއެވެ ދަ
ނޑުވެރިކަން މޫސުމީ ދިމާކޮށް މަހާއި ރަމަޟާން އިތުރުން މީގެ ނޑުބިން ފީއަކާއިނުލާ އެއްވެސް  ކުރުމަށް ދަ . ދޫކުރެވެއެވެ ދަ

ނޑުވެރިން ނޑުވެރިން  އާއްމުކޮށް. ފާހަގަކުރެވެއެވެ ލިބިފައިނެތްަކން މާކެޓެއް އެކަށީގެން ވިއްކޭނެ ބާވަތްތައް  އްދާއުފަ ދަ  ދަ
 ބާވަތްތައް  ހައްދާ ރިސޯޓްތަކަށް ނަމަވެސް މަދުން ނަމަވެސް. ރަށްރަށަށެވެ ކައިރި ރަށަށާއި އުޅޭނީ ވިއްކާ ބާވަތްތައް ހައްދާ

 ވެ.ވިއްކައެ

ނޑުބިމުގައި ފެންދޭނިޒާމު ާގއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި  10އަކަފޫޓްގެ  10،000، ޑްރިޕް އިރިގޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ދަ
ނޑުވެރިން ތަމްރީންކުރެވިފައިވެއެވެ. މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ދަ
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 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާކުރިއެރުވުން  31ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

ނޑުވެރިކަން ކުރިއަރުވާ ތަރައްޤީކުރުނ31.1ްޓާގެޓް   : ދަ

ނޑުވެރިކަމުން ހައްދާ ބާވަތްތައް ވިކޭނެ އިްނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުނ31.2ްޓާގެޓް   : ދަ

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22
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23
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24

 

20
25
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26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 : 31.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ނޑުވެރިކަން ކުރިއަރުވާ  ދަ

 ތަރައްޤީކުރުން

ނޑުބިން ދޫކުރުނ31.1.1ްހަރަކާތް  ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ : ދިގުމުއްދަތަށް ދަ
 މިނިސްޓްރީ

ނޑުވެރިކަން : 31.1.2ހަރަކާތް  ހައިޑްރޯފޯނިކްސްގެ ދަ
 ތަޢާރަފްކުރުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

ނޑުވެރިކަމުގެ ކޯސްތައް ނުވަތަ 31.1.3ހަރަކާތް  : ދަ
 ޓްރެއިނިންގ ކުރިއަށް ގެންދިޔުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

 : 31.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ނޑުވެރިކަމުން ހައްދާ  ދަ

ބާވަތްތައް ވިކޭނެ އިންތިޒާމް 
 ހަމަޖެއްސުން

: ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ރަށުގައި 31.2.1ހަރަކާތް 
އުފައްދާބާވަތްތައް ނެރުމަްށޓަކައި ރަށުގައި ހައްދާ 

 ބާވަތްތަކުގެ މައުރަޒު ބޭއްވުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ : ރަށު އެގްރިމާކެޓް ތައާރަފްކުރުނ31.2.2ްހަރަކާތް 
 މިނިސްޓްރީ
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 ކުރިއެރުވުން ދާއިރާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ 32 ލިސީޕޮ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ޓުއަިރޒަމް، ހޯމްސްޓޭ،  ގެސްޓް ހޮޓަްލ ތަޢާރަފްކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.މިހާތަނަށް އައިއިރު ލޯކަލް 
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   ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން  32ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 :  ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވާ ތަރައްޤީކުރުނ32.1ްޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ކުރާފަރާތް ތަންފީޒު 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 : 32.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވާ 

 ތަރައްޤީކުރުން

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓  : ހޯމް ސްޓޭ ތަޢާރަފުކުރުނ32.1.1ްހަރަކާތް 
 މިނިސްޓްރީ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ތަޢާރަފްކުރުން : ރަށު ފަތުރު 32.1.2ހަރަކާތް 
 މިނިސްޓްރީ

: ގެސްޓް ހޮޓަލާއި ލޯކަލް ޓްއަރިޒަމް 32.1.3ހަރަކާތް 
 ތަޢާރަފްކުރުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް  ✓ ✓   
 މިނިސްޓްރީ
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 ކުރިއެރުވުން ވިޔަފާރިތައް މެދުފަންތީގެ އަދި ކުދި 33 ލިސީޕޮ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

، ރަށުގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވި ހިންގަމުން ގެންދެއެވެ. މީގެ އިތުުރން އަމިއްލަ ފަރުދުން
  އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ދަށުން ވިޔަފާރި/މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.

 ރަޖިސްޓްރީކުރެވި ހިންގަމުންގެންދެއެވެ.ރެސްޓޯރެންޓެއް 1 ހޮޓަލާއި 03ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް، ކެފޭ ގެ ޮގތުގައި 

ވިޔަފާރި ހިންގުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުންކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެނީ ހަމައެކަނި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީއަށް 
 ކަށްވުމެވެ.އާބާދީ ކުޑަ ރަށަ ންރަށަކީ ނިސްބަތު ،ންގުމާއިބަރޯސާވެ ވިޔަފާރި ހި
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   ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން  33ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 : ވިޔަފާރިތައް މާކެޓްކުރުން  33.1ޓާގެޓް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން : ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ވެރިންނަށް ފަްނނީ އަދި މާލީ އެހީ 33.2ޓާގެޓް 

 : ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް ފެރީ ގިމަތަ ހެދުން 33.3ޓާގެޓް 

 : ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފެއްދުނ33.3ްޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 ފަރާތްތައް އެހެނިހެން 
  :33.1ސްޓްރެޓަޖީ 

 ވިޔަފާރިތައް މާކެޓްކުރުން 
 

ވިޔަފާރިތައް މާކެޓް ކުރެވޭގޮތަށް : 33.1.1ހަރަކާތް 
 ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރުން

 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓  
 މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް : 33.1.2ހަރަކާތް 
 މެދުވެރިކޮށް މާކެޓް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓  
 މިނިސްޓްރީ
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ރަށުގެ ބަނަދރުމަތީ ރަށުބާޒާރު : 33.1.3ހަރަކާތް 
 ހެދުން 

 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓  
 މިނިސްޓްރީ

 :33.2 ސްޓްރެޓަޖީ
ވިޔަފާރި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ 

ވެރިންނަށް ފަންނީ އަދި މާލީ 
 އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން 

ވިޔަފާރިއާއިބެހޭ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ : 33.2.1ހަރަކާތް 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް : 33.2.2ހަރަކާތް 
 އިންޓަރެސްޓްފްރީ ލޯން ދޫކުރުން 

 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

: ވިޔަފާރި އާއިބެހޭ ހޭލުންތެރި 3.2.3ހަރަކާތް  
 ޕްރޮގްރާމް / ކުރު ކޯސްތައް ހިންގުން

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

  :33.3ސްޓްރެޓަޖީ 
ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ނިޒާމް 

 ހަރުދަނާކޮށް ފެރީ ގިމަތަ ހެދުން 
 

އަތޮޅާއި އަދި އަތޮޅުންބޭރަށް : 33.3.1ހަރަކާތް 
 ޝެޑިއުލް ފެރީ ތަޢާރަފްކުރުން

 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓   
 މިނިސްޓްރީ

ދަތުރު ފަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކަށް : 33.3.2ހަރަކާތް 
އަތޮޅުގައި އަދި ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބުގައިހުރި 
 ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދީ އިސްތިާހރުކޮށްދިނުން 

 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ 
 މިނިސްޓްރީ
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  :33.4ސްޓްރެޓަޖީ 
 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފެއްދުން 

 

        ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފެއްދުން: 33.4.1ހަރަކާތް 
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 .ގާއިމުކުރުން ނިޒާމެއް ދަތުރުފަތުރުގެ ދެމެހެއްޓެނިވި 34 ލިސީޕޮ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ. ނިޒާމެއް ކުރުމުގެ ދަތުރުަފތުރު އަނެއްރަށަށް އެއްރަށުން އަތޮޅުގެ  މެދުވެރިކޮށް އެމްޓީސީސީ
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 ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން. 34ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 : ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް ފެރީ ގިމަތަ ހެދުން 34.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 ފަރާތްތައް އެހެނިހެން 

  :34.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ނިޒާމް 

 ހަރުދަނާކޮށް ފެރީ ގިމަތަ ހެދުން 
 

އަތޮޅާއި އަދި އަތޮޅުންބޭރަށް : 34.1.1ހަރަކާތް 
 ޝެޑިއުލް ފެރީ ތަޢާރަފްކުރުން

 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

ފަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކަށް ދަތުރު : 34.1.2ހަރަކާތް 
އަތޮޅުގައި އަދި ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބުގައިހުރި 
 ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދީ އިސްތިާހރުކޮށްދިނުން 

 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ
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ރައްކާތެރިކުރުން ތަރިކަ ސަޤާފަތާއި  
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 ލޯބިކުރާ ރައްޔިތެއް  ސަޤާފަތަށް  ތާރީޚާއި  -:ތަޞައްވުރު 

ތާރީހީ ތަންތަނާއި ޤުދުަރތީ ތަރިކަތައް ދެނެގަނެ، މިފަދަ ަތންތަނާއި ތަކެތި ރައްކާތެރިކުރުމާއިއެކު ދިރުވާ އާލާކުރުމަށް މިރަށަކީ 
 ރަށަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ.މަސައްކަތްކުރާ އަދި ތާރީޚާއި ސަޤާފަތަށް ޯލބިކުރާ ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ 

 

 : ލާސާ ޚު  / އިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު ދާ 

 އް ނުވެއެވެ.އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަރިކައެއް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ހިމާޔަތް ކުރެވިފައެ

ނޑުކަމަށްބުނާ މިސްކިތެއްގެ 7ކުރިން ވާރުކަން ކޮށްފައިވާ މިަރށަކީ   ގަބުރުސްތާނުތައް  ަވޅުލާފައިވާ ީމހުން ަތންތަނާއި ތަރާގަ
ކެވެ. ރަށުގެ ވަލުތެރޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކުރީގައި މީހުން ދިރުއުޅޭފައިވާކަމުގެ ބައެއް ނިޝާންތައް ފެންަންނ ރަށެ ހުރި

ހުްއެޓވެ. މިފަދަ ނިާޝންތަކުްނ އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ ިއތުރުން މިާހރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކުން ގަބުރު ފެިނފައި އެބަ
ރަށުގެ ތާރީޚް ދިރާސާކޮށް ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެން ފެށި ހިސާބާއި އަދި މިނޫންވެސް ރަށާއިބެހޭ ތާރީޚީ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން 

 މުހިއްމެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު މިފަދަ އެއްވެސް ދިރާސާއެއް ކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.

ދަދަަކށް ހުރި ބައެއްގަސްގަސް މިހާރު ފެްނނަން ހުރީ ވަރުްނ މަދުންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި ދިވެހި ބޭްސ ކުރިން ރަށުގައި ގިނަ އަ
ފަރުވާއަށާއި ސިއްހަތަށް ރަގަޅު ގަސްގަހާއިގެހި ހިމެނެއެވެ. އެހެންކަމުން މިތަކެތި ނެތިގެންދިޔުމުގެ ކުރިން ރަށުން ނެތެމުންދާ 

ނޑައެޅި މިތަކެތި އާލާކުރުން މުހިއްމެވެ.ގަސްގަހުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލާ، މިފަދަ   ގަސްގަހާއިގެހި އާލާކުރުަމށް ސަރަހައްދެއް ކަ

ރަށުގައި އާއްމުކޮށް ބޭނުންކޮށް އުޅޭ ބައެއް ބަސްބަސް، ބޭނުންުކރާ މިންވަރު ދަށްވަމުގެ ސަބަުބން  މަޑުމަޑުން ނެތެމުްނ 
މުސްތަގުބަލަށް ފޯރުކޮށްދިުނމަށްޓަކައި އާލާކުރުމަށް  އަންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން ރަށުގެ ބަސްތައް 

 މަސައްކަތްކުރަންޖެހެއެވެ. 
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 ދެމެހެއްޓުން ދިރުވައި ކަންކަން ޘަޤާފީ 35 ލިސީޕޮ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ދެމެހެްއޓުމަށްޓަކައި އަޟްޙާ އީދާއި ގުޅުވައިގެން ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ.  ދިރުވައި ކަންކަން ޘަޤާފީ

ރަށުގައި އާއްމުކޮށް ބޭނުންކޮށް ުއޅޭ ބައެއް ބަސްބަސް މަޑުމަޑުން ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތްމަދުވަުމން ައންނަކަން 
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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   ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން  35ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 : ތާރީޚް ދިރާސާކޮށް ޑޮކިއުމެންޓްކުރުން 35.1ޓާގެޓް 

 : ރަށުގެ ސަޤާފީ އާދަތައް ދިރުވާ އާލާކުރުނ35.2ްޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :35.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ތާރީޚް ދިރާސާކޮށް 
 ޑޮކިއުމެންޓްކުރުން

ރަށުގެ ތާރީޚާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު : 35.1.1 ހަރަކާތް
 ދިރާސާކުރުން

ކައުންސިލް /  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ރަށުގެ ސަރުކާރު 
 މުއައްސަސާތައް 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް : 35.1.2ހަރަކާތް 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

 ރަށުގެ ތާރީޚް ފޮތެއް ނެރުން : 35.1.3ހަރަކާތް 
 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓    
 މިނިސްޓްރީ

 :35.2 ސްޓްރެޓަޖީ
އާދަތައް ދިރުވާ ރަށުގެ ސަޤާފީ 

 އާލާކުރުން

ޒަމާންވީ ގުޅުންތައް : 35.2.1 ހަރަކާތް
ބަދަހިކުރުމަށާއި ސަޤާފީ ކަންކަްނ ދިރުވާ އާލާކުރުމަށް 

 ރަށު ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ
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އެކިއެކި : 35.2.2ހަރަކާތް 
މުނާސަބަތުތަކާއިގުޅުވައިގެން ސަޤާފީ ހަރަކާތްތައް 

 ކުރިއަށް ގެންދިޔުން

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ
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www.fainucouncil.gov.mv   
 

 ރައްކާތެރިކޮށް ތަރިކަ ޤުދުރަތީ ،ތަންތަނާއި ތާރީޚީ 36 ލިސީޕޮ
 ބެލެހެއްޓުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 .ނުވެއެވެ ކުރެވިފައެއް ހިމާޔަތް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ތަރިކައެއް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތާރީޚީގޮތުން އަދި އާޘާރީ
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   ތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން  36ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ރައްކާތެރިކުރުން ެދނެގަނެ ތަންތަން ތާރީހީ ،އާސާރީ: 36.1ޓާގެޓް 

 ރަށު ލޭންޑްމާކް ހެދުން : 36.2ޓާގެޓް 

 : ރަށުގައި ނެތެމުްނދާ ގަސްތައް އިންދާ އާލާކުރުނ36.3ްޓާގެޓް 

ނޑައެލުނ37.4ްޓާގެޓް   : ރައްޔިތުންގެ ރުއްފާ / ނަފާވާ ގޮތަށް ކަށިކެޔޮ ބަނބުކެޔޮ ފަދަ  ގަސްގަސް އާލާކުރުމަށް ސަރަހައްދެއް ކަ

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :36.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އާސާރީ، ތާރީހީ ތަންތަން 
 ދެނެގަނެ ރައްކާތެރިކުރުން

ރަށުގެ އާސާރީ، ތާރީހީ ތަންތަން : 36.1.1ހަރަކާތް 
ދަފްަތރުކޮށް ލޭންޑްޔޫސް ފާހަގަކޮށް އެފަދަ ތަންަތން 

 ޕްލޭންގައި ފާހަގަކުރުން
 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

މިފަދަ ތަންަތން : 36.1.2 ހަރަކާތް
 ޑޮކިއުމެންޓްކުރުމާއި ރިސާޗް ހެދުން

 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ
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 :36.2 ސްޓްރެޓަޖީ
 ލޭންޑްމާކު ހެދުން ރަށު 

 

ރަށު ލޭންޑްމާކު ހެދުމަށް : 36.2.1 ހަރަކާތް
 ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް     ✓
 މިނިސްޓްރީ

ރަށަށް އަރާ ފައިބާ ސަރަހައްދުގައި : 36.2.2ހަރަކާތް 
 ފެންނާނެެހން ލޭންޑް މާކް ހެދުން 

 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް     ✓
 މިނިސްޓްރީ

  :36.3ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަށުގައި ނެތެމުންދާ ގަސްތައް 

 އިންދާ އާލާކުރުން

ރަށުގެ ނެތެމުންދާ ގަސްތައް : 36.3.1ހަރަކާތް 
ނޑައެޅުން   ފާހަގަކޮށް ގަސް އިންދާނެ ސަރަހައްދެއް ކަ

 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް : ގަސް 36.3.2 ހަރަކާތް
 ހިންގުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ
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 އާލާކުރުން ދިރުވާ ދިވެހިބަސް 37 ލިސީޕޮ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ފާަހގަކުރެއެވެ. ދިވެހިބަސް ދިރުވާ އާލާކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި ރަށަކީ އާއްމުކޮށް ރީތި ދިވެހިބަުހން މުއާމަލާތްކުރާ ރަށެއްކަން 
ވަކި ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަމުން ނުގެންދެވެއެވެ. އެހެންމަެވސް ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ސްކޫލުން ދިވެހިބަސް ދިރުާވ 

 އާލާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވައެވެ.

ދިވެހިބަސް ދިރުވާ އާލާކުރުމަށްަޓކައި ރަށު ފެންވަރުގައި މުބާރާްތތައް ބޭއްވުމާއި ދިވެހިަބހުގެ ެއކި ދާއިރާތަކުން ތަމްރީން 
ޕްރޮގްރާމްތައް ބޭއްވުމުން ދިވެހިަބސް އިތުރަށް ތަރައްޤީވެ މުއްސަނދިވެގެންދާނެއެވެ.
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   ދިވެހިބަސް ދިރުވާ އާލާކުރުން  37ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 : ދިވެހިބަސް ކުރިއެރުވުނ37.1ްޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :37.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ދިވެހިބަސް ކުރިއެރުވުން

ދުވަހަކާއިގުޅުވައިގެން ޚާއްޞަ : 37.1.1ހަރަކާތް 
 ލިޔުންތެރިކަމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްުވން

 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

ދިވެހިބަސް ކުރިއެރުވުމަށް  :37.1.2ހަރަކާތް 
ކަމާއިބެހޭ ފަންނީ ޭބފުޅުންގެ އެީހގައި އާއްމުކޮށް 

 ހުޅުވާލައިގެން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ
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ކަށަވަރުކުރުވުން މުޖުތަމައެއް ވިލުންވެރި  
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 ތަރައްޤީކުރުން  ފައިނު  ގޮތުގައި  ރަށެއްގެ ނަމޫނާ  ތިމާވެށީގެ  -:ތަޞައްވުރު 

ޤުދުރަތީ ވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަދި ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންިލބޭ އަމަލުތަކާއި ދުރުހެލި، މިރަށަކީ 
 ރަށަކަށްވެގެންދާނެއެވެ.ތިމާވެއްޓަށް ލޯބިކުރާ ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ 

 

 : ލާސާ ޚު  / އިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު ދާ 

މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައެވެ. ރަށްގިރުމުގެ މިރަށުގައި ތިމާވެށީގެ 
ސަބަބުން ރަށުގެ އުތުރު ފަރާާތއި އިރުމަތީކޮޅު އަތިރިމަތީގައި ހުރި ގިނަ ދުވަސްވީ ކާނި ގަސްތަކުގެ އިތުރުން ބައެްއ 

 އެވެ.ރުއްގަސްގަސް މިހާރު ވެއްޓި ނެތިގެން ގޮސްފައިވެ

ރަށުގެ އިރުމަތިން ގިރާސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ބޮޑު ހިލަ ރިވެޓްމެންޓް ލެވިފައިވެއެވެ. ނަމަެވސް ރަށްގިރުމުގެ ސަބަބުން 
 މިހާރު ރިވެޓްމަންޓް މަރާމާތުކުރަންވަނީ ޖެހިފައެވެ.

ޖީއޯބެގް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު  ރަށުގެ ހުޅަނގު އުތުރު ފަރާތު އާދަޔާ ހިލާފަށް ގިރަމުން އަންނާތީ އެސަރަހައްދުގައި
ކުރިއަށް ދެއެވެ. މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލާއިއެކު ރަށްގިރުމުގެ ަމއްސަލަ އިތުރަށް ބޮޑުވަމުން ައންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ތްތައް މިމައްސަލަ ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ކަމާއިބެހޭ ފަންނީ ފަރާތްތަކުެގ އެހީގައި ހައްލެއް ހޯދުމަްށ އިތުރު މަސައްކަ
 ކުރަންޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

 ރަށުގައި އާއްމުކޮށް ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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 .ހުއްޓުވުން ގިރުން ރަށް 38 ލިސީޕޮ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައެވެ. ރަށްގިރުމުގެ މިރަށުގައި ތިމާވެށީގެ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެންމެ ބޮޑަށް 
ސަބަބުން ރަށުގެ އިތުރު ފަރާތު އަތިރިމަތީގައި ހުރި ގިނަ ދުވަސްވީ ކާނި ގަހެއްގެ އިތުރުން ބަެއއް ރުއްގަސްގަސް މިހާރު 

  ވެއްޓި ނެތިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

 މިހާރު  މަސައްކަތް ޖެހުމުގެ ޖީއޯބެގް އެސަރަހައްދުގައި އަންނާތީ ގިރަމުން ހިލާފަށް އާދަޔާ ފަރާތު އުތުރު ހުޅަނގު ރަށުގެ
. ފާހަގަކުރެވެއެވެ ައންނަކަން ބޮޑުވަމުން އިތުރަށް ަމއްސަލަ ރަށްގިރުމުގެ ބަދަލާއިއެކު އަންނަ މޫސުމަށް. ދެއެވެ ކުރިއަށް

 މަސައްކަތްތައް އިތުރު ހޯދުމަށް  ހައްލެއް އެހީގައި ފަރާތްތަކުގެ  ފަންނީ ކަމާއިބެހޭ ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި މިމައްސަލަ
 .  ފާހަގަކުރެވެއެވެ ކުރަންޖެހިފައިވާކަން
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   ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުން. 38ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 : ގިރާސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން 38.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :38.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ގިރާސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން

ފަންނީ ބޭފުުޅންގެ އެހީގައި : 38.1.1ހަރަކާތް 
ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޕްލޭން ަހދާ ދާއިމީ ހައްލެއް 

 ދެނެގަތުން 
 

ކައުންސިލް /  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކުލަބްޖަމުޢިއްޔާ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

ގިރާސަރަހައްދުގައި ރިވެޓްމެންޓް/ : 38.1.2ހަރަކާތް 
 ޖީއޯބެގް ޖެހުން 

 

ކައުންސިލް /  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކުލަބްޖަމުޢިއްޔާ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ
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 ކުރާ ސަބަބުން އެކަމުގެ ބަދަލުތަކާއި އަންނަ މޫސުމަށް 39 ލިސީޕޮ
 ކުޑަކުރުން އަސަރުތައް

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރަށްގިރުން ފަދަ މައްސަލަތައް ކުރިއާ އަޅާބަލާއިރު ވަރަށްބޮޑުވެފައިވާކަން 
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ޕްލޭން  އެކްޝަން ކުޑަކުރުމަށް އަސަރުތައް ކުރާ އަދި ދެނެަގނެ ބަދަލުތައް އަންނަ ރަށަށް ބަދަލާއިއެކު އަންނަ މޫސުމަށް
 އެއް ނުވެއެވެ.އެކުލަވާލެވިފަ
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   www.fainucouncil.gov.mv : ވެބްސައިޓް        info@fainu.gov.mv :އީމެއިލް      6580072ފެކްސް:     6580072ން: ފޯ
 

   މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން. 39ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

  އެކުލަވާލުން ޕްލޭން އެކްޝަން ކުޑަކުރުމަށް އަސަރުތައް ކުރާ އަދި ދެނެގަނެ ަބދަުލތައް އަންނަ ރަށަށް ބަދަލާއިއެކު އަންނަ މޫސުމަށް: 39.1ޓާގެޓް 

 : ތިމާވެށިގެ ނަމޫާނ ރަށަކަށް ހެދުން 39.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :39.1ސްޓްރެޓަޖީ 
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލާއިއެކު 

އަންނަ ބަދަުލތައް ރަށަށް 
ދެނެގަނެ އަދި ކުރާ އަސަރުތައް 
ކުޑަކުރުމަށް އެކްޝަން ޕްލޭން 

 އެކުލަވާލުން 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލާއިއެކު : 39.1.1ހަރަކާތް 
ރަށަށް އަންނަ ބަދަުލތައް ދެނެަގނެ އަދި ކުރާ 
އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް އެކްޝަން ޕްލޭން 

 އެކުލަވާލުން 

ކައުންސިލް /  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކުލަބްޖަމުޢިއްޔާ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލް /  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުން : 39.1.2ހަރަކާތް 
 ކުލަބްޖަމުޢިއްޔާ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

 :39.2 ސްޓްރެޓަޖީ
ތިމާވެށީގެ ނަމޫނާ ރަށަކަށް 

 ހެދުން 

ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް : 39.2.1ހަރަކާތް 
 ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކުރުން 

 
 

ކައުންސިލް /    ✓ ✓ ✓
 ކުލަބްޖަމުޢިއްޔާ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލް /  ✓ ✓    ޕްލާސްޓިކް ފްރީ ރަށަކަށް ހެދުން: 39.2.2ހަރަކާތް 
 ކުލަބްޖަމުޢިއްޔާ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ
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www.fainucouncil.gov.mv   
 

  ރައްކާތެރިކުރުން ރުއްގަސް ،ހޭޅިފަށާއި ރަށުގެ 40 ލިސީޕޮ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ރަށްގިރުމުގެ ސަބަބުން މިހާރުެވސް ބޮޑެތި ބައެއް ގަސްތައްވަނީ ވެއްޓި  ނެތި ގޮސްފައެވެ. ގަސްތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް 
ކައުންސިލާއި އާއްމު ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިހާތަނަށް އައިރު ކުރެވިފައިވެެއވެ. އެހެންކަމުން މިރަށުެގ 

 ފަށާއި ރުއްގަސް ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ރައްޔިތެއް އުޅޭ ރަށެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ރައްޔިތުންނަކީ ރަށުގެ ހޭޅި
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   www.fainucouncil.gov.mv : ވެބްސައިޓް        info@fainu.gov.mv :އީމެއިލް      6580072ފެކްސް:     6580072ން: ފޯ
 

   ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން  ،ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި 40ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 : ހޭޅިފަށުގައި ގަސް އިންދާ ބެލެހެއްޓުން 40.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :40.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި، ރުއްގަސް 

 ރައްކާތެރިކުރުން

 ހޭޅިފަށުގައި ރުއްގަސް އިންދުން: 40.1.1 ހަރަކާތް
 

ކައުންސިލް /  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކުލަބްޖަމުޢިއްޔާ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި : 40.1.2 ހަރަކާތް
ކަމާއިބެހޭ ފަންނީ ޭބފުޅުންގެ އިރުޝާދާއިއެއްގޮތަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން
 

ކައުންސިލް /  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކުލަބްޖަމުޢިއްޔާ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ
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 ތައްޔާރުވުން ކާރިސާތަކަށް 41 ލިސީޕޮ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 މެނޭޖްމަންޓް ޑިޒާސްޓަރ/  އެމަޖެންސީކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށާއި އެފަދަ ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް 
 ޕްލޭނެއް ހެދިފައެއް ނުވެއެވެ.

އް ހުޅުވިފައެއް ނުވެއެވެ.ދިމާވާ ކާރިސާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް އެހީވުމަށް އެމަޖެންސީ ފަންޑެ
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   www.fainucouncil.gov.mv : ވެބްސައިޓް        info@fainu.gov.mv :އީމެއިލް      6580072ފެކްސް:     6580072ން: ފޯ
 

  ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން  41ޕޮލިސީ 

  

 ޓާގެޓްތައް:

 : އެމަޖެންސީ / ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން 41.1ޓާގެޓް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން  އެހީެތރިކަމް ގެއްލުަމށް ލިބޭ ރައްޔިތުންނަށް ކާރިސާތަކުން: 41.2ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :41.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އެމަޖެންސީ / ޑިޒާސްޓަރ 

 ހެދުން މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން 
 

ފަންނީ ބޭފުުޅންގެ އެހީގައި : 41.1.1ހަރަކާތް 
 އެމަޖެންސީ / ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހެދުން 

 

ކައުންސިލް /  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކުލަބްޖަމުޢިއްޔާ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

އެމަޖެންސީ / ޑިޒާސްޓަރ : 41.1.2ހަރަކާތް 
 ތަްނފީޒުކުރުންމެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން 

 

ކައުންސިލް /  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކުލަބްޖަމުޢިއްޔާ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

ދިމާވާ ކާރިސާތަކުން : 41.2.1ހަރަކާތް  :41.2 ސްޓްރެޓަޖީ
 ދެނެގަތުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު 

 

ކައުންސިލް /  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކުލަބްޖަމުޢިއްޔާ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ
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   www.fainucouncil.gov.mv : ވެބްަސއިޓް    info@fainu.gov.mv :އީމެއިލް      6580072ފެކްސް:       6580072ން: ފޯ
 

ކާރިސާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް 
ލިބޭ ގެއްލުމަށް އެހީތެރިކަމް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ދިމާވާ ކާރިސާތަކުން : 41.2.2ހަރަކާތް 
ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ެއހީވުމަށް އެމަޖެންސީ 

 ފަންޑު ހުޅުވުން
 

ކައުންސިލް /  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކުލަބްޖަމުޢިއްޔާ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކާއި : 41.2.3ހަރަކާތް 
ސަރުކާރުގެ އެހީގައި މިފަދަ ކާރިސާތަކުން ލިބޭ 
 ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

 

ކައުންސިލް /  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކުލަބްޖަމުޢިއްޔާ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ
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ނޑުގެ މުރަކަތަކާއި ވަށައިގެންވާ ރަށުގެ 42 ލިސީޕޮ  ދިރުން ކަ
 .ދެމެހެއްޓުން ރައްކާތެރިކޮށް

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ނޑުގެ ދިރުންތަކަށް އެކަމުގެ ނޭދެޭވ  މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލާއިއެކު ޫހނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ވަށައިެގންވާ މުރަކަތަކާއި ކަ
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މުރަކަތައް ހަލާކުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އަސަރުކުރަމުން އަންނަކަން 

 ފޭސް ޖަމުއިއްޔާގެ ފަރާތުން މުރަކަ ދިރުވާ އާލާކުރުމަށްޓަކައި މުރަކަ އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާފައިވެއެވެ. 

ނޑުގެ ދިރުންތަކާއި ެނތެމުންދާ  ނޑުގެ ދިރުންތައް ެދނެގަނެ ކަމުގެ ފަްނނީ ޭބފުޅުންެގ އެހީގައި އެފަދަ މިފަަދ ރަށުގެ ކަ ކަ
ދިރުންތައް އާލާކުރުން މުހިއްމެވެ.
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   ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން. 42ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 އާލާކުރުން: ފަރުތަކުގެ ދިރުން 42.1ޓާގެޓް 

 : މުރަކަ އިންދާ ހެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފަންޑުކޮށް ފުޅާކުރުނ42.2ްޓާގެޓް 

ނޑައަޅާ ޑައިވިންގ ސްޕޮޓްތަކެއް 42.3ޓާގެޓް   : މުރަކަ އިންދާ އިތުރު ސަރަހައްދުތަކެއް ކަ

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ބައިވެރިވާ ތަންފީޒުކުރުމަށް  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :42.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ކޮރަލް ޕާކެއް ތަރައްޤީކުރުން 

ކޮރަލް ޕާކެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް : 42.1.1ހަރަކާތް 
 މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަްނނީ އެހީ އާއި ފަންޑު ހޯދުން

 

ކައުންސިލް /     ✓ ✓
 ކުލަބްޖަމުޢިއްޔާ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

: ފަންނީ ބޭފުުޅންގެ އެހީގައި ކޮރަލް 42.1.2ހަރަކާތް 
ނޑައެޅުން  ޕާކް ހަދާނެ ސަރަހައްދެއް ކަ

 

ކައުންސިލް /     ✓ 
 ކުލަބްޖަމުޢިއްޔާ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

 : ކޮރަލް ޕާކް ތަރައްޤީކުރުނ42.1.3ްހަރަކާތް  
 

ކައުންސިލް /    ✓  
 ކުލަބްޖަމުޢިއްޔާ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ
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 :42.2 ސްޓްރެޓަޖީ
ނޑުގެ ދިރުންތައް އާލާކުރުން  ކަ

ރަށުގެ ފަޅާއި ފަރުގައިވާ ގުދުރަތީ : 42.2.1ހަރަކާތް 
ނޑުގެ ދިރުންތައް  މުއްސަނދިކަމާއި ނެތެމުންދާ ކަ

 ދެނެގަތުން 
 

ކައުންސިލް /  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކުލަބްޖަމުޢިއްޔާ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

ނޑުގެ ދިރުންތައް : 42.2.2ހަރަކާތް  ނެތެމުންދާ ކަ
އާލާކުރުމަށް ކަމާއިބެހޭ ފަންނީ ޭބފުޅުންގެ އެހީއާއިއެކު 

 މަސައްކަތްކުރުން
 

ކައުންސިލް /  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކުލަބްޖަމުޢިއްޔާ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

 

 

 

 

 

 

 

 



 ރ.ފައިނު ކައުްނސިލް()  2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

127 
 

 : ވެބްސައިޓް        info@fainu.gov.mv :އީމެއިލް      6580072ފެކްސް:     6580072ން: ފޯ

www.fainucouncil.gov.mv   
 

ހަމަހަމަކަން މިންތީގެ  
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 ދެޖިންސްގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރުން  -:ތަޞައްވުރު 

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުންނާއި ސިޔާސީގޮތުން  ނައްތާލާ  ތަފާތުކުރުންތައް  އެކި  ކުރާ  ގައި މެދު  ދެޖިންސްގެ މިރަށަކީ 
ފަހިވެ ދެޖިންސްގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުވެފައިވާ ކެއް އަންހެނުންނާއި ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތަ ހަރަކާތްތެރިވުމުގައި ފިރިހެނުންނާއި 

 ރަށަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ.

 

 : ލާސާ ޚު  / އިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު ދާ 

 މިރަށުގައި އިޖުތިމާޢީ އެކި މަސައްކަތްތަކުގެ ދެޖިންސްގެ ބައިވެރިވުން ލިބެމުންދެއެވެ.
 ހިއްސާކުރަނީ އަންހެނުންނެވެ. %36ހިއްސާކުރަނީ ފިރިހެނުންނެވެ. އަނެއް  %64ރަށުގެ ސަރުކާރު ވަޒީފާތަކުގެ 

ހިއްސާކުރަނީ  %40ހިއްސާކުރަނީ ފިރިހެނުންނެވެ. ައނެއް %60 ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް ބަލާއިރު ކައުންސިލްގެ 
 އަންހެނުންނެވެ.

  ކޮމެޓީއެއް އިންތިހާބުކުެރވިފައިވެއެވެ.އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ
ރަށުގައި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ އިސްނެގުން ކުޑަަކމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންނަަމވެސް އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ 

ނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާތަކެ ތި ވިއްކުން ފަދަ ވިޔަފާރި( ގޮތުގައި ކުދިކުދި ވިޔަފާރި )އަމިއްލައަށް ކާބޯތަކެތި ހަދާ ވިއްކުާމއި ދަ
 ކުރާ ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ނޑުވެރިކަމަށް ބަލާއިރު އަންހެނުންނާއި ފިރިހެުނން އެއް ހަމައެއްގައި ޝާމިލުވާކަން ފާހަގަކުރެއެވެ.  ދަ
ނުންގެ ބައިވެރިވުްނ އެހެންނަމަވެސް ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކުގައި ބަސްުބނުމުގައި ރަށުގެ އާއްމު ރައްޔިތު އަންހެ

 ކުޑަކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތަކަކީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް ގޮތުގައި 
ސް ފުރުސަުތ ދެކެވިފައި އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައިވެސް ފިރިހެނުންނެކޭ އެއް ހަމައިން އަްނހެނުންނަށްވެ

 އޮތްކަން އަންގައިދީ ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ދެޖިންސްގެ ބައިވެރިވުން ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ހޯދުމަށް މިކަމާއިގުޅޭ 
 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން މުހިއްމުކަމުގައި ފާހަގަުކރެވެއެވެ.
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 ނައްތާލުން ތަފާތުކުރުންތައް އެކި ކުރާ މެދު އަންހެނުންނާއި 43 ލިސީޕޮ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 މިރަށުގައި އިޖުތިމާޢީ އެކި މަސައްކަތްތަކުގެ ދެޖިންސްގެ ބައިވެރިވުން ލިބެމުންދެއެވެ.
 ހިއްސާކުރަނީ އަންހެނުންނެވެ. %36ހިއްސާކުރަނީ ފިރިހެނުންނެވެ. އަނެއް  %64ރަށުގެ ސަރުކާރު ވަޒީފާތަކުގެ 

ހިއްސާކުރަނީ  %40ހިއްސާކުރަނީ ފިރިހެނުންނެވެ. ައނެއް %60 ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް ބަލާއިރު ކައުންސިލްގެ 
 އަންހެނުންނެވެ.

 ވެއެވެ.އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމެޓީއެއް އިންތިހާބުކުެރވިފައި
ރަށުގައި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ އިސްނެގުން ކުޑަަކމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންނަަމވެސް އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ 
ނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާތަކެތި ވިއްކުން ފަދަ ވިޔަފާރި(  ގޮތުގައި ކުދިކުދި ވިޔަފާރި )އަމިއްލައަށް ކާބޯތަކެތި ހަދާ ވިއްކުާމއި ދަ

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ކުރާ 
ނޑުވެރިކަމަށް ބަލާއިރު އަންހެނުންނާއި ފިރިހެުނން އެއް ހަމައެއްގައި ޝާމިލުވާކަން ފާހަގަކުރެއެވެ.  ދަ

އެހެންނަމަވެސް ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކުގައި ބަސްުބނުމުގައި ރަށުގެ އާއްމު ރައްޔިތު އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުްނ 
ހަގަކުރެވެއެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތަކަކީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް ގޮތުގަިއ ކުޑަކަމަށް ފާ

ދެކެވިފައި އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައިވެސް ފިރިހެނުންނެކޭ އެއް ހަމައިން އަްނހެނުންނަށްވެސް ފުރުސަުތ 
ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ދެޖިންސްގެ ބައިވެރިވުން ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ހޯދުމަށް މިކަމާއިގުޅޭ  އޮތްކަން އަންގައިދީ

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން މުހިއްމުކަމުގައި ފާހަގަުކރެވެއެވެ.
 



 ރ.ފައިނު ކައުްނސިލް()  2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

130 
 

   www.fainucouncil.gov.mv : ވެބްސައިޓް        info@fainu.gov.mv :އީމެއިލް      6580072ފެކްސް:     6580072ން: ފޯ
 

 

 

  އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން  43ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 : އަންހެނުްނނާއިމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްާތލައި ދެޖިންސްގެ ހަމަހަމަކަށް ޤާއިމްކުރެވުނ43.1ްޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :43.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އަންހެނުންނާއިމެދު ެގންގުޅޭ 
ތަފާތުކުރުންތައް ނަްއތާލައި 
ދެޖިންސްގެ ހަމަހަމަކަށް 

 ޤާއިމްކުރެވުން

އަންހެނުންާނއިމެދު ކުރާ އެކި : 43.1.1ހަރަކާތް 
ތަފާތުކުރުންތައް ނަްއތާލުމާއި މިންތީގެ 

 ހަމަހަމަކަމާއިގުޅޭގޮތުން އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުން 
 

ކައުންސިލް /  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 އ.ތ.މ.ކ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ

ރަށުގައި ހިންގާ މުބާރާތްތަކާއި : 43.1.2ހަރަކާތް 
އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކަށް ދެޖިންސްގެ ބޭފުޅުންނަށް 

 ފަހިކުރުންހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން ފުރުސަތު 
 

ކައުންސިލް /  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 އ.ތ.މ.ކ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ / 
 މިނިސްޓްރީ
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 ހިދުމަތް  ރަގަޅު  ފެންވަރު އާއިއެކު  އިދާރާ  ހަރުދަނާ -:ތަޞައްވުރު 

ން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ގާނޫނު  ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިރަށަކީ 
އެންމެހާ ހިދުމަތްތައް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ގާތުން، އަވަސް ކަމާއި  އާއި  ޤީ އް ރަށްވެހިތަރަ 

ފަސޭހަކަމާއިއެކު ލިބޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހި، އިދާރާއިން ދެމުންގެންދާ އެންމެހާ ހިދުމަތްތައް ތަރައްޤީވެ ކުރިއަރާފައިވާ 
 ރަށަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ.

 

 : ލާސާ ޚު  / އިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު ދާ 

ލާކުވުމުގެ ގިނަދުވަސްވެ ބާވެ ހަ  ށްވާތީގެ އަހަރުތަކުގައި އިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ އިމާރާތެއްކަމ1980ައިދާރާއަކީ  ކައުންސިލް ހިދުމަތް ދޭ 
 ސަބަބުން ވަނީ އާއިމާރާތަކަށް ބޭނުންވެފައެވެ.

ސިއޭޓް ކައުންސިލް ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްކުރުމަށް އ.ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވްގެ އިތުރުން ފައިނޭންސް އޮފިސަރެއް، އެސޯ
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓުން ތިއްބަވައެވެ. ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓުންގެ  6އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރުން އަދި  2އޮފިސަރެއް، 
ޞޫލުން ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓުން ހަމަޖެއްސިފައިވަނީ މިސްކިތް ބެލެހެއްޓުމަށެވެ. އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު  3ތެރެއިން 

ރު ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ބަޔާންކުރާ އެންމެހާ ހިދުމަރްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަކަމާއިއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އިދާރާއަށް އިތު
 މުވައްޒަފުން ނެގުން މުހިއްމެވެ. 

ވެރިކޮށް ދެމުންގެންދާ ހިދުމަތްތަކެކެވެ. އަދި ކައުންސިލުން ދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރުވެސް ބައެއް ހިދުމަތްތަކަކީ އޮންލައިން މެދު
ވެއެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޒަރިއްޔާއިންނާއި ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދެ 

 ގެ އެހީގައި އިތުރަށް އަޕްޑޭޓްކޮށް ތަރައްޤީކުރެވިދާނެއެވެ.މިހާރު ދެމުންގެންދާ ހިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ޒަމާނީ ޓޭކްނޮލޮޖީ 
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  .ހަރުދަނާކުރުން ހިންގުން އިދާރީ ކައުންސިލްގެ 44 ލިސީޕޮ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 

އިމާރާތެއްކަމަށްވާތީ ގިނަދުވަސްވެ ބާެވ ގެ އަހަރުތަކުގައި އިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ 1980ކައުންސިލް ހިދުމަތް ދޭ އިދާރާއަކީ 
 ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ އާިއމާރާތަކަށް ބޭނުންވެފައެވެ.

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްކުރުމަށް އ.ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވްގެ އިތުރުން ފައިނޭންސް އޮފިސަރެއް، އެސޯސިއޭޓް 
ކައުންސިލް އެިސސްޓެންޓުން ތިއްބަވައެވެ.  6އޮފިަސރުން އަދި ެއސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް  2ކައުންސިލް އޮފިސަރެއް، 

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓުން ހަމަޖެއްސިފައިވަނީ މިސްކިތް ބެލެހެއްޓުމަށެވެ.  3ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓުންގެ ތެރެއިން 
އް ރަްއޔިތުންނަށް ފުރިހަމަކަމާއިއެުކ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނން ބަާޔންކުރާ އެންމެހާ ހިދުމަރްތަ

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އިދާރާއަށް އިތުރު މުވައްޒަފުން ނެގުން މުހިއްމެވެ. 



 ރ.ފައިނު ކައުްނސިލް()  2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

135 
 

   www.fainucouncil.gov.mv : ވެބްސައިޓް        info@fainu.gov.mv :އީމެއިލް      6580072ފެކްސް:     6580072ން: ފޯ
 

  ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން. 44ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 : އާ އިމާރާތެއް އެޅުނ44.1ްޓާގެޓް 

 ށް ފަހި، އުފާވެރި މާހައުލެއް ގާއިމުކުރުން: މަސައްކަތ44.2ަޓާގެޓް 

 : ކައުންސިލުންދޭ ިހދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީކުރުން 44.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :44.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އިމާރާތެއް އެޅުން އާ   

ކައުންސިލްގެ އާއިމާރާތެއް : 44.1.1ހަރަކާތް 
އެޅުމަށް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގައި ހިމަނާ، އާއިމާރާތް 

ނޑައެޅުން  އަޅާނެ ސަރަހައްދެއް ކަ
 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް     ✓
 މިނިސްޓްރީ

ސަރުކާރާއި ކަމާއިބެހޭ : 44.1.2ހަރަކާތް 
 އެހީގައި ފަންޑު ހޯދުންއިދާރާތަކުގެ 

 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް    ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

 އާއިމާރާތެއް އެޅުން: 44.1.3ހަރަކާތް 
 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓  
 މިނިސްޓްރީ
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 :44.2 ސްޓްރެޓަޖީ
މަސައްކަތަށް ފަހި، އުފާވެރި 

 މާހައުލެއް ގާއިމުކުރުން

 ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުން : 44.2.1ހަރަކާތް 
 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

 އިންސާނީ ވަސީލަތް އިތުރުކުރުން: 44.2.2ހަރަކާތް 
 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

 ތަޖުރިބާ ދަުތރުދިޔުން: 44.2.3ހަރަކާތް 
 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ : ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 44.2.4ހަރަކާތް 
 މިނިސްޓްރީ

  :44.3ސްޓްރެޓަޖީ 
ކައުންސިލުންދޭ ހިދުމަތްތައް 

 ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީކުރުން

ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިއެކު ޒަމާނީ : 44.3.1ހަރަކާތް 
އޮންލައިން ހިދުމަތް ފުޅާކޮށް ރަނގަޅު ވެބްސައިޓް 

 މެދުވެރިކޮށް ހިދުމަތް ހޯދޭނެގޮތް ހެދުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

ޙިދުމަތްތައް ލުއިފަސޭހަކަމާއިއެކު : 44.3.2ހަރަކާތް 
 ތަޢާރަފްކުރުންދިނުމަށްޓަކައި "ޑިޖިޓަލް ފައިނު" އެޕް 

 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓  
 މިނިސްޓްރީ

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ : އިންޓާނަލް ޮއޑިޓް ހެދުނ44.3.3ްހަރަކާތް 
 މިނިސްޓްރީ
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 ރެކޯޑު މަރުވާމީހުންގެ ކުދިންނާއި އުފަންވާ އަލަށް 45 ލިސީޕޮ
 ބެލެހެއްޓުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ގަވައިދުން ބެލެެހއްޓެމުން ގެންދެވެއެވެ. ރެކޯޑު މަރުާވމީހުންގެ ކުދިންނާއި އުފަންވާ އަލަށް
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   އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން  45ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 : އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން 45.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :45.1 ސްޓްރެޓަޖީ
އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި 

މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު 
 ބެލެހެއްޓުން 

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި : 45.1.1ހަރަކާތް 
 މަރުވާމީހުންގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން

 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

ގެމެން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް : 45.1.2ހަރަކާތް 
 އަޕްޑޭޓްކުރަމުން ގެންދިޔުން

 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ
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 ބެލެހެއްޓުން ނަގައި ތަފާސްހިސާބު ރަށުގެ 46 ލިސީޕޮ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ނޑައަޅާ ރަށުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް އަދާހަމަކުރަމުްނ ގެންދިޔުން މުހިއްމެވެ.  ދާއިރާތައް ނަގަންެޖހޭ  ހިސާބު ތަފާސް ރަށުގެ ކަ
 ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކަންކަން ރާވާ ހިންގާއިރު އެކަށޭނެ ތަފާސް ހިސާބުތަކެއް ހެދި އެއްކުރެވިފައިވާނަމަ މިފަދަ ހަރަކާތްތައް 

ތަކާއި ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ދާިއރާތައް ދެނެގަތުމުގައި ފަސޭހަވެެގންދާނެއެވެ. އަދި ރަށުގެ ހިންގުމުގައި އިސްކަންދޭންވީ ދާިއރާ
އާއްމުންގެ ފުދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތް ދެނެގަނެވި މަސައްކަތްކުރަްނ ފަސޭހަ ވެގެންދާނެއެވެ.
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   ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުން  46ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 : ރަށުގެ ތަފާސް ހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުން 46.1ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :46.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަށުގެ ތަފާސް ހިސާބު ނަގައި 

 ބެލެހެއްޓުން 
 

ތަފާސް ހިސާބު ނަގަންޖެހޭ : 46.1.1ހަރަކާތް 
ނޑައެޅުން  ދާއިރާތައް ކަ

 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

ތަފާސް ހިސާބުތައް އެއްކުރުމަށް : 46.1.2ހަރަކާތް 
ޚާއްޞަކުރުމާއިއެކު ވޮލަންޓިއަރުންގެ އެހީ މުވައްޒަފުން 

 ހޯދުން 
 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

ރަށުގެ ތަފާސް ހިސާބުގެ : 46.1.3ހަރަކާތް 
މަޢުލޫމާތު އަޕްޑޭޓްކޮށް އާއްމުންަނށް ފެންނާނެެހން 

 ބެހެއްޓުން 
 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ
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 ރަޖިސްޓްރީތައް ހުއްދަތަކާއި ދޫކުރާ ކައުންސިލުން 47 ލިސީޕޮ
  ބެލެހެއްޓުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ބެލެހެއްޓަމުން ގެންދެވެއެވެ. ރަޖިސްޓްރީތައް ހުއްދަތަކާއި ދޫކުރާ ކައުންސިލުން
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   ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ބެލެހެއްޓުން  47ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 :  ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ބެލެހެއްޓުން 47.1ޓާގެޓް 

 
 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ބައިވެރިވާ ތަންފީޒުކުރުމަށް  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :47.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި 

 ރަޖިސްޓްރީތައް ބެލެހެއްޓުން 

ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ : 47.1.1ހަރަކާތް 
 ރެޖިސްޓްރީތަކުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުން 

 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ

ރަޖިސްޓްރީތައް އަދާހަމަކޮށް : 47.1.2ހަރަކާތް 
 ބަލަހައްޓަމުން ެގންދިޔުން 

 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ
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 ޤަދީމީ އަރުޝީފުކުރުމާއި ލިޔުންތައް ރަސްމީ ރަށުގެ 48 ލިސީޕޮ
  ބެލެހެއްޓުން ލިޔެކިޔުންތައް

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ަވނަ އަހަރު އަރުޝީފު ދުވަހެއް 2020ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި  ލިޔެކިޔުންތައް ޤަދީމީ އަރުޝީފުކުރުމާއި ލިޔުންތައް ރަސްމީ ރަށުގެ
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިހަރަކާތުގެ ދަށުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ުކރީގެ ފޮތްތައް ސްކޭންކުރެވި ރައްކައު ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ނަދުަވސްވުމުގެ ސަބަބުން ބައެްއ އެބަހުއްޓެވެ. ގި އެހެންނަމަވެސް އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުރީގެ ލިޔެކިޔުންތައް 
ލިޔެކިޔުންތައް  ޤަދީމީ ލިޔުންތަކާއި ރަސްމީ ފަހަރު ރަށުގެ 1ތަކެތި ހަލާކުވެފައިވާކަން ފާހަގަުކރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރަކު 

 އަރުޝީފުކުރުން މުހިއްމެވެ.
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   ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން 48ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 : އަރުޝީފު ދުވަސް ފާހަގަކުރުނ48.1ްޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 ފަރާތްތައް އެހެނިހެން 

 :48.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 އަރުޝީފު ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް : 48.1.1ހަރަކާތް 
އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް 

 ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި އަރުޝީފު ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 
 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ
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 ޚިދުމަތްތަކުގެ ފޯރުކޮށްދޭ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް 49 ލިސީޕޮ
 ކުރުން ރަނގަޅު ފެންވަރު

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ގެންދެވެއެވެ. ދެމުން ޚިދުމަތް އެކަށީގެންާވވަރަށް ވަޞީލަތްތަކާއި ލިބިަފއިވާ ޚިދުމަތްތައް ރަށްވެހިކަމުގެ
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 ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުން  49ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 :  ސާވީސް ޗާޓަރ އެކުލަވާލާ ތަންފީޒުކުރުން 49.1ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25
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26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :49.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ސާވީސް ޗާޓަރ އެކުލަވާލާ 

 ތަންފީޒުކުރުން 

ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން : 49.1.1ހަރަކާތް 
ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު 
 ކުރުމަށްޓަކައި ސާވީސް ޗާޓަރ އެކުލަވާލުން 

 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް     ✓
 މިނިސްޓްރީ

ސަވީސް ޗާޓަރ އާއްމުކޮށް : 49.1.2ހަރަކާތް  
 ތަންފީޒުކުރުން 

 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ /  ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މިނިސްޓްރީ
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 މޮނިޓަރިންގ ފްރޭމްވަރކް 
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 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން މޮނިޓަރކުރުން
ނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓްތައް ނިޔަލަށް ކުރުމަށް  2025އިން  2021 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ކަ

ިމގޮތުން އަހަރުން އަހަރަްށ  ހާސިލުކުރެވޭ މިންވަރު މޮނިޓަރކުރުމާއި އިވެލުއޭޓްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
ެގ މިޑްޓާމް ރިވިއުއާއި ފައިނަލް ރިވިއު ހެދުމުގައި ގެންގުޅޭެނ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ،ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހިނގަމުންދާޮގތް ބެލުމާއި

ނޑުތަކާއި ޓާގެޓްތައް ހިެމނޭ ފްރޭމް ވޯކް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  މިންގަ
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ނޑިތައް ހާސިލްވާ  ނޑުދަ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަ

ނޑު  މިންވަރު   ބަލާނޭ މިންގަ
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 ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  9ޕޮލިސީ 

 :9.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް 
ޤަވާޢިދުން ސާފުތާހިރުކޮށް 

 ބެލެހެއްޓެމުްނދާ ރަށަކަށް ހެދުން 

 ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ.ގްރާމް ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮ

 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ،އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި 10ޕޮލިސީ 

 :10.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޒަމާނީ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެއް 

 ޤާއިމްކުރުން

ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒެއް ގާއިމްކުރުމަށް 
ނޑަލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންގައި ބޭނުންވާ ިބން   ޅިފައިވެއެވެ.އެކަ

 ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއްޓުން. 11ޕޮލިސީ   ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަ

 :11.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ކުޅިވަރު ކުޅޭ ސަރަހައްދު 

ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމެއް 
 ޤާއިމްކުރުން

ކުޅިވަރު ކުޅޭ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ބަލަހެއްޓުަމށް 
 އެވެ.ރެވިފައެއް ނުވެޞޫލުން ބަޔަކާއި ހަވާލުކުކޮންޓްރެކްޓް އު

 ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 : 11.2ސްޓްރެޓަޖީ 
އިންޑޯ ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ 
 ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން

އް ކުޅެވޭނެ ވަސީލަތް : އިންޑޯ ކުޅިވަރުތ11.2.1ަހަރަކާތް 
ގާއިމުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ފުޓްސަލް 

ނޑެއް ހުރެއެވެ. އަދި  ވަގުތީގޮތުން ބޭުނންކުރެވޭ ގޮތަށް ދަ
ނޑެއް ހުރެއެވެ.  ވޮލީ ކޯޓެއް، ފުޓްބޯޅަ ދަ

 ކައުންސިލް     ✓ ✓
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  މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން  21ޕޮލިސީ 

 :12.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަށުގެ ދެސަރަހައްދެއްގައި 
ހިތްފަސޭހަ ޕާކް/މައިޒާން 

 ތަރައްޤީކުރުން

ރަށުގެ ދެސަރަހައްދެއްގައި ހިތްފަސޭހަ ޕާކް/މައިޒާން 
ހެދިފައެއްނުވެއެވެ. ރަށުގެ ބަނަދރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި ޕާކު 

ހެދުމަށްޓަކައި ޑިޒައިން ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 
 މަސައްކަތްކުރެވެމުންދެއެވެ.

 ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 :12.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ސަރަހައްދެއް މޫދު ކުޅިވަރުކުޅޭ 

 ތަރައްޤީކުރުން

 ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ގާއިމުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.މޫދު ކުޅިވަރުކުޅޭ ސަރަހައްދެއް 

 :12.3ސްޓްރެޓަޖީ 
ބާބަކިއު އޭރިއާއެއް 

 ތަރައްޤީކުރުން

 ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އެއް ގާއިމުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.ބާބަކިއު އޭރިއާ 

 :12.4ސްޓްރެޓަޖީ 
 ޕިކްނިކް އޭރިއާ ތަރައްޤީކުރުން 

ނޑައެޅިފައިވެއެވެ.ޕިކްނިކް އޭރިއާ ހަދާނެ ސަރަހައްދެއް   ކައުންސިލް      ✓ ކަ

 ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުން  13ޕޮލިސީ 

 :13.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަށުގައި ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީގެ 

 ހިދުމަތްދިނުން 

  ލައިބްރަރީގެ ހިދުމަތްޕަބްލިކްފޭސް ޖަމުއިއްޔާގެ ފަރާތުން 
 ދެމުންގެންދެއެވެ.

ކައުންސިލް / ފޭސް  ✓ ✓ ✓  
 ޖަމިއްޔާ

 އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  ،ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ 14ޕޮލިސީ 
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 :14.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް 

އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަްށ  ،ހުއްޓުވާ
ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ، އަނިޔާ 
ލިބޭފަރާތްތަަކށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް މިކަމަށް 

ޚާއްޞަ              އެކަމަށް ޚާއްޞަ ޑިޕާޓްމެންޓެއް 
 ސިފައެއް ނުވެއެވެ.ނުވަތަ ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއް

ކައުންސިލް / ސިއްހީ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މަރުކަޒު

ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެ މީހުން ބަލަހައްޓާނެ  15ޕޮލިސީ 
 ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން 

 :15.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން 

ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ 
އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީުހންނަށް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ 
އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީުހންނަށް އެީހތެރިކަން ދިނުމަށް އެކަމަށް 

ހަމަޖެއްސިފައެއް ޚާއްޞަ ޑިޕާޓްމެންޓެއް ނުވަތަ ބޭފުޅަކު 
 ނުވެއެވެ.

 

ކައުންސިލް / ސިއްހީ      ✓
 މަރުކަޒު

 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން  16ޕޮލިސީ 

 :16.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ 

 ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން

 ޖަމާޢަްތތެރި ކަމުގެ ތަމްރީނުބައެއް ފަރާތްތަކުން 
 އެވެ.ފުރިހަމަކޮށްފައިވެ

 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

  އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން  17ޕޮލިސީ 

ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އާއިލީ ޕާކު/ މައިދާންތައް  :17.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ހެދިފައެއް ނުވެއެވެ.

 

ކައުންސިލް / ރަށުގެ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
މުއައްސަސާތައް / ކުލަބް 

 ޖަމުޢިއްޔާ
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އިޖުތިމާޢީ ރޫހު އަށަގެންފައިވާ، 
ގުޅުން ބަދަހި މުޖުތަމައަކަށް 

 ހެދުން.
 އިންޖީނުނުލާއެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ،އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި 18ޕޮލިސީ 

 :18.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، 

އިންޖީނުނުލާއެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ 
އެއްގޮތްވާ ކަންކަން ޤާނޫނާ 

ގޮތުގެމަތިން ކުރިއަށްދޭތޯ 
 ބެލުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 

އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާއެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ 
ެގމަތިން ކުރިއަށްދޭތޯ ކަންކަން ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތު

 ލަމުން ގެންދެވެއެވެ.ބަ

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ  19ޕޮލިސީ 
 ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

 :19.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި 

ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި 
ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޢާންމު 

މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާިއ 
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ކުރިއަށްދޭތޯ ބެލުމުގެ އިންތިޒާމް 
 ހަމަޖެއްސުން

ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި 
ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި 

 ލަމުން ގެންދެވެއެވެ.ތުގެ މަތިން ކުރިއަްށދޭތޯ ބައެއްގޮތްވާ ގޮ
 

ކައުންސިލް /  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ސިއްހީމަރުކަޒު 
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ނޑައެޅި އެފަދަ ސިޔާސަތުތަކެއް ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ  20ޕޮލިސީ  "ރައްޔިތުންގެ ފަހުދުނާމާ" ގެ ނަމުގައި އާއްމު އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތައް ކަ
 ގެއަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 

 
 :20.1ސްޓްރެޓަޖީ 

"ރައްޔިތުންގެ ފަހުދުނާމާ" ގެ 
ނަމުގައި އާއްމު އިޖްތިމާއީ 

ނޑައެޅި އެފަދަ  ނޑުތައް ކަ މިންގަ
ނޑައަޅާ  ސިޔާސަތުތަކެއް ކަ

 ކޮންމެ ގެއަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 

"ރައްޔިތުންގެ ފަހުދުނާމާ" ގެ ނަމުގައި އާއްމު އިޖްތިމާއީ 
ނޑައެޅި ނޑުތައް ކަ އެފަދަ ސިޔާސަތުތަކެއް  މިންގަ

ނޑައަ  ޅިފައެއް ނުވެއެވެ.ކަ

 ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ 

 ރަނގަޅު ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން. 21ޕޮލިސީ 

 :21.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޕްރީ ސްކޫލް ތަޢުލީމް 

އެކަށީގެންވާ ފުރިހަމަގޮތުގައި 
 ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދިޔުން 

ޕްރީ ސްކޫލް ތަޢުލީމް އެކަށީގެންވާ ފުރިހަމަގޮތުގައި 
ންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދިޔުމަށް ބޭނު 

 މުގައި އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދެވެއެވެ.ފޯރުކޮށްދިނު

 ކައުންސިލް / ސްކޫލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 :21.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ޕްރީ ސްކޫލް ތަޢުލީމް 

އެކަށީގެންވާ ފުރިހަމަގޮތުގައި 
 ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދިޔުން 

 ކައުންސިލް / ސްކޫލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ގާއިމުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.ޕްލޭ ސްކޫލް 

 ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން. 22ޕޮލިސީ 
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 :22.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ބޮޑެތި މީހުންނަށް ތަޢުލީމް އަދި 

 ފަންނީ ޙުނަރު ލިއްބައިދެވުން 

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކާއި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ބޮޑެތި  
މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ކުރުމުއްދަުތ ކޯސް/ ވޯކްޝޮޕް/ 

 ބޭއްވެމުން ދެއެވެ. ސެޝަންތައް 

 ކައުންސިލް / ސްކޫލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން  23ޕޮލިސީ 

 :23.1ސްޓްރެޓަޖީ 
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭނެ ކުލާހެއް 
 ވަސީލަތްތަކާއިއެކު ޤާއިމްކުރުން

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭނެ ކުލާހެއް 
 ނުވެއެވެ.ރެވިފައެއް ވަސީލަތްތަކާއިއެކު ޤާއިމްކު

 ކައުންސިލް / ސްކޫލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ލީޑަރޝިޕް  ،ސުލޫކާއި ،ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި ،ސްކައުޓް ،ގައިޑް 24ޕޮލިސީ 
 ދަސްކޮށްދިނުން 

 :24.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް ތަޢާރަފު 

 ކުރުން.

 ކައުންސިލް / ސްކޫލް    ✓ ✓  ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.ބޮޑީސްއެއް ތަޢާރަފުޔުނިފޯމް 

 ސިވިކްސް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާދިނުން  ،ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި 25ޕޮލިސީ 

 :25.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޕްރައިވެޓް ކޮލެޖުތަކަށް ފުރުސަތު 

 ދިނުން 

އުނގަންނާ ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި ސިވިކްސް އެޑިޔުކޭޝަން 
  ވެމުންދެއެވެ.ނުމަށް ކޮލެޖްތަކާއި މަޝްވަރާުކރެދި

 ކައުންސިލް / ސްކޫލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން. 26ޕޮލިސީ 
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 :26.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން 

ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް 
 ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީކުރުން

މަށް ތަރައްޤީކުރުއިތުރަށް ވަސީލަތްތައް ޞިއްހީ މަރުކަޒަށް 
  އެވެ.މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދެ

ކައުންސިލް / ސިއްހީ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މަރުކަޒު

 :26.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް 

އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތެއް 
 ގާއިމުކުރުން

ކައުންސިލް / ސިއްހީ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ގާއިމުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތް
 މަރުކަޒު

 :26.3ސްޓްރެޓަޖީ 
 ތަޢާރަފްކުރުން"ހެލްތް ކާޑް" 

ކައުންސިލް / ސިއްހީ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ރެވިފައެއް ނުވެއެވެ."ހެލްތް ކާޑް" ތަޢާރަފްކު
 މަރުކަޒު

 :26.4ސްޓްރެޓަޖީ 
އަސާސީ ތަކެތި )ކާބޯތަކެތީގެ 

ބާވަތް، ޯބފެން، ގޭސް( 
އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ލިެބން 

 ހުރުން

އަސާސީ ތަކެތި )ކާބޯތަކެތީގެ ބާަވތް، ބޯެފން، ގޭސް( 
އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ލިެބން ުހރިތޯ ކަމާއިބެހޭ 

 މަސައްކަތްކުރެވެމުންދެއެވެ.ފަރާތްތަކާއިގުޅިގެން 

ކައުންސިލް / ސިއްހީ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މަރުކަޒު

އާބާދީ  ،ހަށިހެޔޮ ،ދުޅަހެޔޮ ،ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ހާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުވާ  27ޕޮލިސީ 
 އެއް އުފެއްދުން 

 : 27.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ އާއި 
ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ 
 އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.

ްނތެރިކުރުމުގެ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލު
 މުން ގެންދެވެއެވެ.ޕްރޮގްރާމް ހިންގަ

ކައުންސިލް / ސިއްހީ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މަރުކަޒު



 ރ.ފައިނު ކައުްނސިލް    2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

157 
 

   www.fainucouncil.gov.mv : ވެބްަސއިޓް    info@fainu.gov.mv :އީމެއިލް      6580072ފެކްސް:       6580072ން: ފޯ
 

 :27.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަން 

 ކަށަވަރުކުރުން

ކައުންސިލް / ސިއްހީ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ވެއެވެ. ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެކަސްރަތު
 މަރުކަޒު

 
 :27.3ސްޓްރެޓަޖީ 

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން 
 ކަށަވަރުކުރުން

މް ކަސްރަތު  ހޭލުންތެރިުކރުމުގެ ޕްރޮގްރާނަފްސާނީ ބަލިތަަކށް
 ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ގެންދެވެއެވެ.

ކައުންސިލް / ސިއްހީ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މަރުކަޒު

   ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން  28ޕޮލިސީ 

 : 28.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި 
އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ަބލިތައް 

 ފެތުރުން މަދުކުރުން 

އުންސިލް / ސިއްހީ ކަ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ހިންގެއެވެ.މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްާތުލމުގެ ޕްރޮގްރާމް 
 މަރުކަޒު

  އެކި މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުން. ،ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫހު އަށަގެންނެވުން 29ޕޮލިސީ 

 : 29.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު 
ކުޅުމުގެ ރޫހު އަށަގެންނެވުން، 
 ކުޅިވަރު މުބާރާތް ރާވާ ހިންގުން

ކުޅިވަރު  1ން މާޒުކޮށް އަހަރަކު މަދުވެގެދެޖިންސަށް އަ
 ވެއެވެ.މުބާރާތް ބޭއް

ކައުންސިލް / ކުލަބް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ޖަމުޢިއްޔާ

 ދާއިރާކުރިއެރުވުން މަސްވެރިކަމުގެ : 30ޕޮލިސީ 
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 : 30.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމަށް ފުރުސަތު 

 ފަހިކޮށްދިނުން 

 ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ މަސްވެރިކަން ކުރެވެމުން ނުދެއެވެ.ޒަމާނީ 

 : 30.2ސްޓްރެޓަޖީ 
މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ވިކޭނެ 

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

ކުންފުނިތަކާއިއެކު ރިސޯޓްތަކާއި މަސްގަންނަ 
 ރެވެމުންދެއެވެ.މަޝްވަރާކު

 ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 : 30.3ސްޓްރެޓަޖީ 
 މަސްފެކްޓްރީ ހެދުންރަށު 

 ކައުންސިލް      ✓ ހެދިފައެއް ނުވެއެވެ.ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީ 

: 30.4ސްޓްރެޓަޖީ 
 މަސްމާރުކޭޓެއް ހެދުން

 

 ކައުންސިލް   ✓ ✓ ✓ ✓ ދިފައެއް ނުވެއެވެ.މަސްމާރުކޭޓް ހެ

 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާކުރިއެރުވުން  31ޕޮލިސީ 

 : 31.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ނޑުވެރިކަން ކުރިއަރުވާ  ދަ

 ތަރައްޤީކުރުން

ނޑުބިން ދޫކުރެ ދި   ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ވެއެވެ.ގުމުއްދަތަށް ދަ

 : 31.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ނޑުވެރިކަމުން ހައްދާ  ދަ

ބާވަތްތައް ވިކޭނެ އިންތިޒާމް 
 ހަމަޖެއްސުން

ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ރަށުގައި އުފައްދާބާވަތްތައް ނެރުމަްށޓަކައި 
 ނުބޭއްވެއެވެ. ބާވަތްތަކުގެ މަުއރަޒު ހައްދާރަށުގައި 

 ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

   ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން  32ޕޮލިސީ 
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 : 32.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވާ 

 ތަރައްޤީކުރުން

 ކައުންސިލް  ✓ ✓ ✓ ✓  ރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.ހޯމް ސްޓޭ ތަޢާރަފުކު

   ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން  33ޕޮލިސީ 

  :33.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ވިޔަފާރިތައް މާކެޓްކުރުން 

ންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ވިޔަފާރިތައް މާކެޓް ކުރެވޭގޮތަށް ކައު
 އަޕްގްރޭޑް ކުރަންޖެހެއެވެ.

 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓  

 :33.2 ސްޓްރެޓަޖީ
ވިޔަފާރި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ 

ވެރިންނަށް ފަންނީ އަދި މާލީ 
 އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން 

ހިންގަމުން ޔަފާރިއާއިބެހޭ ހޭލުންތެރިކުރުމުެގ ޕްރޮގްރާމްތައް ވި
 ގެންދެވެއެވެ. މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދެމުން ނުގެންދެވެއެވެ.

 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 ގާއިމުކުރުން.ފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރު 34ޕޮލިސީ 

  :34.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ނިޒާމް 

 ހަރުދަނާކޮށް ފެރީ ގިމަތަ ހެދުން 
 

ށް ޝެޑިއުލް ފެރީ އަތޮޅާއި އަދި އަތޮޅުންބޭރަ
 ވިފައެއް ނުވެއެވެ.ތަޢާރަފްކުރެ

 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

   ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން  35ޕޮލިސީ 

ސާކުރެވިފައެއް ރީޚާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިރާރަށުގެ ތާ :35.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ނުވެއެވެ.

ކައުންސިލް / ރަށުގެ ސަރުކާރު  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 މުއައްސަސާތައް 
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ތާރީޚް ދިރާސާކޮށް 
 ޑޮކިއުމެންޓްކުރުން

 :35.2 ސްޓްރެޓަޖީ
އާދަތައް ދިރުވާ ރަށުގެ ސަޤާފީ 

 އާލާކުރުން

ޒަމާންވީ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަާށއި ސަޤާފީ ކަންކަން 
ވިފައެއް ކުރުމަށް ރަށު ދުވަސް ފާހަގަކުރެދިރުވާ އާލާ
 ނުވެއެވެ.

 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

   ތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން  36ލިސީ ޕޮ

 :36.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އާސާރީ، ތާރީހީ ތަންތަން 
 ދެނެގަނެ ރައްކާތެރިކުރުން

ރަށުގެ އާސާރީ، ތާރީހީ ތަންތަްނ ލޭންޑްޔޫސް 
 ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.ޕްލޭންގައި 

 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 :36.2 ސްޓްރެޓަޖީ
 ރަށު ލޭންޑްމާކު ހެދުން 

 

 ހެދިފައެއް ނުވެއެވެ.ރަށު ލޭންޑްމާކު 
 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

  :36.3ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަށުގައި ނެތެމުންދާ ގަސްތައް 

 އިންދާ އާލާކުރުން

އާާލކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަށުގެ ނެތެމުންދާ ގަސްތައް 
 ކުރެވެމުންދެއެވެ.

 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

   ދިވެހިބަސް ދިރުވާ އާލާކުރުން  37ޕޮލިސީ 

 :37.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ދިވެހިބަސް ކުރިއެރުވުން

ންތެރިކަމުގެ ލިޔު  އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން
ވިފައެއް ނުވެއެެވ. ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވެ

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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ތެރެއިން ދިވެހި ބަސް ކުރިއަރުވަން 
 މަސައްކަތްކުރެވެމުން ދެއެވެ.

 
   ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުން. 38ޕޮލިސީ 

 :38.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ގިރާސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން

ގިރާސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ބޮޑުހިލައިގެ 
ރިވެޓްމަންޓް ޖެހިފައިވެއެވެ. އަިދ ޖީއޯ ބެޖް ޖެހުމުގެ 

 ކުރިއަށް ދެއެވެ.މަސައްކަތް 
 

 ކައުންސިލް / ކުލަބްޖަމުޢިއްޔާ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

   މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން. 39ޕޮލިސީ 

 :39.1ސްޓްރެޓަޖީ 
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލާއިއެކު 

ރަށަށް އަންނަ ބަދަުލތައް 
އަސަރުތައް ދެނެގަނެ އަދި ކުރާ 

ކުޑަކުރުމަށް އެކްޝަން ޕްލޭން 
 އެކުލަވާލުން 

 ކައުންސިލް / ކުލަބްޖަމުޢިއްޔާ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ވިފައެއް ނުވެއެވެ.އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލެ

 :39.2 ސްޓްރެޓަޖީ
ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ފްރީ 

 ހެދުން  ރަށަކަށް

އާއްމުކޮށް ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރާ ރަށެއްކަން 
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 
 

 ކައުންސިލް / ކުލަބްޖަމުޢިއްޔާ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

   ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން  ،ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި 40ޕޮލިސީ 
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 :40.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި، ރުއްގަސް 

 ރައްކާތެރިކުރުން

 ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ.ން ރުއްގަސް އިންދު
 

 ކައުންސިލް / ކުލަބްޖަމުޢިއްޔާ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

  ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން  41ޕޮލިސީ 

 :41.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އެމަޖެންސީ / ޑިޒާސްޓަރ 
 މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހެދުން 

 

ސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އެމަޖެންސީ / ޑިޒާ 
 ފައެއް ނުވެއެވެ.ހެދި
 

 ކައުންސިލް / ކުލަބްޖަމުޢިއްޔާ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 :41.2 ސްޓްރެޓަޖީ
ކާރިސާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް 
ލިބޭ ގެއްލުމަށް އެހީތެރިކަމް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ށް ކުރާ ނޭދެވޭ ހދިމާވާ ކާރިސާތަކުން ރައްޔިތުންނަ
މުގެ މަސައްކަތްކުރެވެމުންދެއެވެ. އަދި އަސަރު ދެނެގަތު

ށާއި އެހީވުމަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދައިިދުނމަ
 މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދެއެވެ.

 

 ކައުންސިލް / ކުލަބްޖަމުޢިއްޔާ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން  41ޕޮލިސީ 

 :42.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ކޮރަލް ޕާކެއް ތަރައްޤީކުރުން 

ކުލަބްޖަމުޢިއްޔާކައުންސިލް /  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ވިފައެއް ނުވެއެވެ.ކޮރަލް ޕާކެއް ތަރައްޤީކުރެ  

 :42.2 ސްޓްރެޓަޖީ
ނޑުގެ ދިރުންތައް އާލާކުރުން  ކަ

ރަށުގެ ފަޅާއި ފަރުގައިވާ ގުދުރަތީ މުއްސަނދިކަމާއި 
ނޑުގެ ދިރުންތައް ދެނެގަތުނެތެމުން މުގެ ދާ ކަ

 މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދެއެވެ.
 

 ކައުންސިލް / ކުލަބްޖަމުޢިއްޔާ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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  އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން  43ޕޮލިސީ 

 :43.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އަންހެނުންނާއިމެދު ެގންގުޅޭ 
ތަފާތުކުރުންތައް ނަްއތާލައި 
ދެޖިންސްގެ ހަމަހަމަކަށް 

 ޤާއިމްކުރެވުން

އަންހެނުންނާއިމެދު ކުރާ އެކި ަތފާތުކުރުންތައް 
ހަމަހަމަކަާމއިގުޅޭގޮތުން ނައްތާލުމާއި މިންތީގެ 
މަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރު

 މަސައްކަތްކުރެވެމުންދެއެވެ.
 

 ކައުންސިލް / އ.ތ.މ.ކ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

  ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން. 44ޕޮލިސީ 

 :44.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 އާ އިމާރާތެއް އެޅުން 

ދުވަސްވުމުގެ މިހާރު ބޭނުންކުރާ އިމާރާތް ގިނަ 
ސަބަބުން ބާވެ ހަލާކުެވފައިވާތީ ާއ އިމާރާތަކަށް 

 ބޭނުންވެއެވެ.
 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 :44.2 ސްޓްރެޓަޖީ
މަސައްކަތަށް ފަހި، އުފާވެރި 

 މާހައުލެއް ގާއިމުކުރުން

މަށާއި އިންސާނީ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރު
 މަސައްކަތްކުރެވެމުންދެއެވެ.ވަސީލަތް އިތުރުކުރުމަށް 

 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

  :44.3ސްޓްރެޓަޖީ 
ކައުންސިލުންދޭ ހިދުމަތްތައް 

 ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީކުރުން

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިއެކު އޮންލައިން ހިދުމަތް 
ފުޅާކޮށް ރަނގަޅު ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހިދުމަތް 

 ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދެއެވެ.ހޯދޭނެގޮތް 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

   އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން  45ޕޮލިސީ 
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 :45.1 ސްޓްރެޓަޖީ
އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި 

މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު 
 ބެލެހެއްޓުން 

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުާވމީހުންގެ މަޢުލޫމާތު 
 ބެލެހެއްޓެމުްނދެއެވެ.

 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

   ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުން  46ޕޮލިސީ 

 :46.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަށުގެ ތަފާސް ހިސާބު ނަގައި 

 ބެލެހެއްޓުން 
 

 ބެލެހެއްޓެުމންދެެއވެ. އެހެންނަމަވެސް ތަފާސް ހިސާބު
ނޑައެޅި އާއްމުކުރެވެމުން ނުދެއެވެ.  ދާއިރާތަކެއް ކަ

 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

   ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ބެލެހެއްޓުން  47ޕޮލިސީ 

 :47.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި 

 ރަޖިސްޓްރީތައް ބެލެހެއްޓުން 

ޓްރީތަކުގެ ކައުންސިލުން ބަލަހައްަޓންޖެހޭ ރެޖިސް
މުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަފްތަރު އެކުލަވާލު

 ގެންދެވެއެވެ.
 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

   ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން 48ޕޮލިސީ 

 :48.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 އަރުޝީފު ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ 
އި އަރުޝީފު ދުވަސް ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކަލިޔެކިޔުންތައް 

 ވެމުންދެއެވެ.ފާހަގަކުރެ
 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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 ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުން  49ޕޮލިސީ 

 :49.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ސާވީސް ޗާޓަރ އެކުލަވާލާ 

 ތަންފީޒުކުރުން 

ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯުރކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ 
ޓަކައި ސާވީސް ޗާޓަރ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް

  ތަންފީޒުކުރަމުން ގެްނދެވެއެވެ.އެކުލަވާލާ
 

 ކައުންސިލް ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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 އަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހިނގަމުންދާގޮތް ބެލުން
ކައުންސިލުންނާއި ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކާއި ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
އެއްކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލުން ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ. ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް 

ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި  ،ކުރެވުނު މިންވަރު ވަޒަންކޮށްތަންފީޒުކުރެވުނު މިންވަރާއި ނަތީޖާ ހާސިލު
ކުރިއަށް ރަނގަޅުކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނާނެއެވެ.  ،ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް ފާހަގަކޮށް

ވާކަންތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބަލައި ވަޒަންކުރުމަށް  މިރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގައި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި
 އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފްރޭމްވޯކް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. 

 

  މިޑްޓަރމް ރިވިއު އަދި ފައިނަލް ރިޕޯޓް
 

ވަނަ އަހަރުގެ  2023ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުވަމުންދާ ގޮތުގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއެއް 
 ،މެދުތެރޭގައި ކައުންސިލުން ހަދާނެއެވެ. އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ނަތީޖާ ހާސިލުވެފައިވާ މިންވަރުދެނެގަނެ

މިޑްޓާމް  ހަދާއިނަލް ރިވިއު ހަދާނެއެވެ. މިގޮތުން ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ފަ 2026
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތައް ހާސިލުކުރެވެމުންދާ މިންވަރާއި ހަލުވިކަން ހާމަވެގެންދާނެއެވެ.  ،ރިވިއުގައި

އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ މެދުތެރެއިން އެއްވެސް ހާލަތަކަށް ބަދަލުއައުމާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް 
 މިކަންތައްވެސް ރިވިއުގައި ފާހަގަކުރާނެއެވެ.ސިޔާސަތަކަށް ނުވަތަ މަޤުޞަދަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނަމަ 

ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ،ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ފައިނަލް ރިވިއު އެކުލަވާލައި
 ކުރެވުނު ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި އާތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ.

 


