
 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް  2022 - 2026ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 
 

` 

 
 ް އުންސިލ ވައްމުލައް ސިޓީ ކަ  ފު

 ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

 

 ން ލ  ޕް  ގ  ަތަރްއީޤުފަވްއުމަލްއ ިސީޓ 

2026 - 2022 
 

  



 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް  2022 - 2026ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 
 

 ު ުރިސްތ  ފިހ
ް  މޭޔަރގެ   5 __________________________________________________________ބަޔާނ

 ް ފ ަރ ާއ  7 ______________________________________________________________ ަތ

ގ   ީގ ްއ ަރ އް އަ  ަތ ަތ ްސ  8 ____________________________________________________ ާސ

ޓ   ރ  ްޓ ް ްސ ކ އް  ިޖ ަތ ނިޑ ަދ ު ނޑ  8 ________________________________________________ ަލ

1- ި ވ ި ނ ޓ  ްއ ހ  މ  ީ ދ  ދ ާޞ ިތ ް ޤ ި ިއ އ މާ ުރ އ  ިރ ން  ުކ ަކ ިރ ތ  ްނ ުދ  9 ____________________________ ުފ

 9 __________________________________________________ މަސްވެރިކަން  1.1

 13 ________________________________________________ ފަތުރުވެރިކަން  1.2

 18 _______________________________________________ ދަނޑުވެރިކަން  1.3

 23 ____________________________________________ އިކޮނޮމީ  ޑިޖިޓަލް  1.4

 26 ___________________________________________ފުރުސަތު  ވަޒީފާގެ  1.5

 28 _________________________________________   ވިޔަފާރިތައް  ފަންތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި 1.6

ި  އާންމު 1.7 ގްތިސާދާއ ޔަފާރި  އި  31 _______________________________________________  ވި

2- ީ އ މާ ިތ ް ޖ ި ިއ އ މާ ަކ ޮޔ ހ  ަޅ ން  ުދ ަކ ިރ ތ  ކާ ްއ  34 _____________________________________ ަރ

ާ  އިސްލާމީ  2.1  34 ________________________________________________________ އަޤީދ

 37 ____________________________________________________________ ޞިއްހަތު  2.2

 43 __________________________________________________ ހުނަރުވެރިކަން  ތަޢުލީމާއި  2.3

ީ  ޕަބްލިކް  2.4  48 ______________________________________________________ ލައިބްރަރ

 49 ___________________________________ ކުރުން  ޤާއިމު  ވެއްޓެއް  އަމާން  ކުރުމާއި  ކުށްމަދު  2.5

 54 _______________________________ ފަރުވާ  އަދި  ހުއްޓުވުން ކުރުން  ބޭނުން މަސްތުވާތަކެތި  2.6

 57 _____________________________________________________ އާބާދީ  އުމުރުގެ  ދޮށީ  2.7

 60 __________________________________________________ ރައްކާތެރިކަން  އިޖްތިމާއީ  2.8

ް  ބޭނުންވާ  ހާއްޞައެހީއަށް 2.9  62 ___________________________________________ ފަރާތްތައ



 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް  2022 - 2026ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 
 

 65 ____________________________________________________________ ޒުވާނުން  2.10

2.11  ު  70 ____________________________________________________________ ކުޅިވަރ

ް  މަދަނީ 2.12  73 ____________________________________________________ޖަމްއިއްޔާތައ

 76 _____________________________________________އާޓްސް  އަދި  ތަރިކަ  ސަޤާފަތާއި  2.13

 80 ______________________________________________ މުޖުތަމައު  އަޅާލާ  ގުޅުންބަދަހި 2.14

3 . ާ ވ ި އ ަފ ިވ ރ  ުކ ްނ ލ  ް ން ، ޕ ޅ  ުއ ިރ މު  ިދ ިއ ަގ ް ތ ީޓ ިހ  82 _________________________________ ިސ

 82 ________________________________________________________ ޕްލޭނިން  އާބަން  3.1

 83 __________________________________________________________ހިކަން ބޯހިޔާވަ  3.2

 86 ___________________________________________________________ ރު ދަތުރުފަތު  3.3

ާ  ބޯފެނާއި  ރައްކާތެރި  3.4  91 ________________________________________________ނަރުދަމ

 95 ___________________________________________________ ޕްލޭން  ރީޑިވެލޮޕްމެންޓް  3.5

 97 _____________________________________________________މުޖުތަމައު  ލުންވެރި ވި  3.6

4  .ި ހ ފު  ،ފ  ި ާސ ދ ި ައ ތ ީޓ ީރ  100 __________________________________________ ިސ

 100 ________________________________________ ކުރުން  ރައްކާތެރި  ހިމާޔަތްކޮށް ތިމާވެށި  4.1

 103 ____________________________________________________ ހަކަތަ  އިއާދަކުރަނިވި  4.2

 105 ___________________________________________ ނައްތާލުން  ކުނި އްކާތެރިގޮތުގައި ރަ  4.3

 108 ______________________________________ ސްކޭޕިން  ސްޓްރީޓް  އަދި  ލޭންޑްސްކޭޕިން  4.4

 109 ________________________________________________ ތަންތަން  އާންމު  ޕާކްތަކާއި 4.5

 111 _____________________________________________ ފެހިކަން  އަދި  ފޮރެސްޓް އާބަން  4.6

ް  ސާފު 4.7  112 ______________________________________________________ ފުވައްމުލައ

 114 ___________________________________________ ނޭޗާޕާކް  އަދި  ރިޒާވް  ބަޔޯސްފިއަރ 4.8

ރު .  5 ާދ މާ ްނ ި ،ިޒ ރ ތ  ްނ ުގ ްނ ް  ިހ ލ ިސ ްނ ުއ  116 _____________________________________ަކ

 116 _____________________________________________________ ފުދުންތެރިކަން  މާލީ  5.1

މާދާރު  ،ދެފުށްފެންނަ 5.2 އުންސި  ޒިން  119__ލް ކަ



 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް  2022 - 2026ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 
 

 121 ________________________________________________ _ބައިވެރިވުން  ރައްޔިތުންގެ  5.3

 124 ___________________________________________________ _ސާވިސް  ރކަސްޓަމަ  5.4

 125 _______________________________________________________ __މުއައްޒަފުން  5.5

 128 ________________________________________________________ __ޕާޓްނާޝިޕް  5.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް  2022 - 2026ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 
 

 ގެ ބަޔާންމޭޔަރ

     g 
 

ާޠ ަސލާ  މެވެ.ސުބަހާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަهللا ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި  ދި ުވން އެ ްމ ެލއް ސަލަވާ

އި  ދުޢާގަމި ވެ.ށެއަލަހި ވަސައްލަމް އަهللا ދުޢާ ކުރަނީ މި އުއްމަތުގެ ކައުނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ސައްލައް

  މެވެ.އަޞްޙާބުންނާއި މިތުރު ޞަހާބީން ޝާމިލް ކުރަފާނުގެ ގެއެކަލޭ

( 7/2010) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ތަކަކީ ޔިތުން ބޭނުންރައް ވަނަ ދަޢުރަށް ކައުންސިލެއް އުފަންވެފައިވާއިރު، 04ވުޖޫދުވެ، އެޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ގައި މާޒުކަމުއަނޑު  ޙާޞިލްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކައުންސިލްގެ މައިގަކޮބައިތޯ ބަލައި އެކަންތައް

އަށް ރާބު ކުރިމިސް ފުވައްމުލަކުގެ ތަރައްޤީގެ ،ދެކެމެވެ. މިގޮތުން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކާއި

އިރު ޅާފައިވާށައަކަގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި މިސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެ

ެހްއެޓިނވި ށް، ެދމެ ލިކޮމިޕްލޭން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ސަރުކާރުން އެކަށައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްކީ

 ތަރައްގީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް )އެސް.ޑީ.ޖީ( ޙާޞިލް ކުރުމަށް މަގުފަހިވާނޭ ގޮތަށެވެ.

 ވިހެއްޓެނި  ދެމެއިވެއެވެ. އެއީމިޕްލޭންގައި މައިގަނޑު ފަސް ކަމެއް ހާސިލް ކުރުމަށް ރޭވިފަ

ރިކަން ރައްކާތެ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ޖްތިމާއީފުދުންތެރިކަން ހޯދައިދިނުމާއި، އި ރިއެރުމާއިކު އިޤްތިޞާދީ

ކަށް ސިޓީއަ ތިރީ އަދި ސާފު ،ސިޓީ އަކަށާއި ފެހި ހިތްގައިމު ދިރިއުޅެން، ހޯދައިދިނުމާއި، ޕްލޭންކުރެވިފައިވާ

ދުން ހެންސިލް ޓީ ކައުސިކައުންސިލަކަށް ފުވައްމުލަކު  ހިންގުންތެރި ،ޒިންމާދާރު ފުވައްމުލައް ހެދުމާއި އަދި

 ހިމެނެއެވެ.

މިފަދަ ޕްލޭނެއް އެކަށައެޅުމަށްޓަކައި މިސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން މުއައްސަސާތަކާއި 

ވާކަމީ މިޕްލޭން ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި އަދި މިސިޓީގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ލިބިފައި
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ތަންފީޛު ކުރުމަށް އެޅިގެންދާނެ ބާރެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. އަދި ހަމައެއާއިއެކު މިސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

އެކުލަވާލުމުގައި ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިވާކަމީ، ރައްޔިތުންގެ 

ގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް، ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިންވެސް ކުރިއެރުމާއި މިސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް ހިން

އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. މީގެ އިތުރަށް، ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި 

ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޝައްކެއް 

.  އަދި ހަމައެހެންމެ، މި ޕްލޭން ތަންފީޛު ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ބޭރުގެ އެކިއެކި ނުކުރަމެވެ

 ޤައުމުތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކައުންސިލުން މިދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

 ސިލުންމިސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތައް ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި، ކައުން

ެވތި ކަން ތިޔަގީންޔަރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން މިޕްލޭން ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރާނެކަމުގެ   ލޮބު

ޔަ ޓަކައި ތިމަށްރައްޔިތުންނަށް އަރުވަމެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ގުޅިގެން މިކަން ޙާޞިލްކުރު

 ންނަވަމެވެ.  ތުގައި ދަރުސަތިހާއަށް ބޭނުންވާ ވާހަކަ މިފުލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން އިން

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ މިކުރާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި މިސިޓީއާއި މިސިޓީގެ هللا މާތް
 ރައްޔިތުންނަށް ފާގަތި މުސްތަޤުބަލެއް މިންވަރު ކުރައްވާށި! އާމީން
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 އިސްމާޢީލް ރަފީޤު

 މޭޔަރ
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 ް ފ ަރ ާއ ަ  ތ

 

ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަ މާއްދާގައިވަ 41ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

މާއި އްޔާރުކުރުޖެޓް ތަމަތިން މުޅި ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމާއި ބަ

 އުތައް ތަންފީޒުކުރުމަކީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫ

ކާއި ނޑުދަނޑިތަންވާ ލަމިއީ މިމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ހާސިލްކުރަން ބޭނު

ރެވިފައިވާ ޕްލޭނެކެވެ. މި އަހަރަށް ތައްޔާރުކު 5ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް  2022ހަރަކާތްތައް އެކުލެވޭގޮތަށް 

ިއ  ކުގެ އެކިއްމުލަ ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، ފުވަޕްލޭން އެކުލަވާލައިފައިވަނީ ދާއިރާތަކުގަ

 . މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ޖައްމިއްޔާތަކާއި އަދި ފަންނީ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ

 ކޮށްލެވެއެވެ.ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ފާހަނގަ ހެދުމުގައި މި ޕްލޭން 

 ފޯރަމްތައްއޮންލައިން  ގޮތުން ބޭއްވުނު( ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގ1ެ

 ( ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ހެދުމުގައި ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައ2ް

 ނިންމުމަށް ބޭއްވުނު ވޯކްޝޮޕްތައްމުރާޖައާކޮށް ( ތަރައްގީގެ ޕްލޭން 3
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ންހެން   6541 އަ

ރިހެން   6779 ފި
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ރަ  އަ އް ަތ ގ   އް ީގ ަތ ްސ  ާސ

 ްރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުނ 

 ްސިއްހީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ އާބާދީއެއް ބިނާކުރުނ 

 ަރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުންމާއި އަމާންކ 

  ްދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުންގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައ 

 ްކޮށް ރަށުގެ ފެހިކަން ދެމެހެއްޓުންތިމާވެށި ހިމާޔަތ 

 ަބިނާކުރުން އުއެއްއަޅާލާ، ގުޅުން ބަދަހި މުޖުތަމަ ށްއެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކ 

 ްހަމަހަމަކަން ގާއިމު ކުރުނ 

 ްގެދޮރުވެރިކަމާއި އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުނ 

 ުޘަގާފަތް ކުރިއެރުވުން ތަކާއިރަށުގެ އާދަކާދަ ކޮށްގެ އަގީދާ ވަރުގަދައިސްލާމްދީނ 

 ުއިތުރުކުރުންބައިވެރިވުން ންގެ ކަންކަން ނިންމުމުގައި އާންމ 

 ާކައުންސިލެއް އުފެއްދުން ޚިދުމަތްތެރި، ރުޒިންމާދ 

 

ޓ   ރ  ްޓ ކް ްސ އް ިޖ ަތ ިޑ ނ ުަދ ޑ ނ   ަލ

 ފުދުންތެރިކަން ގެނެސްދިނުންދެމެހެއްޓެނިވި އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމާއި  .1

 އިޖްތިމާއީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުން .2

 ޕްލޭންކުރެވިފައިވާ، ދިރިއުޅެން ހިތްގައިމު ސިޓީއަކަށް ހެދުން .3

 ފެހި، ސާފު، ރީތި ސިޓީ އަކަށް ހެދުން .4

 ޒިންމާދާރު، ހިންގުންތެރި މުއައްސަސާއަކަށް ކައުންސިލް ހެދުން .5
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ދީ  -1 ާޞ ިތ ް ޤ ިއ ވި  ި ނ ޓ  ްއ ހ  މ  އި ދ  މާ ުރ އ  ިރ ްނ ުކ ަކ ިރ ތ  ްނ ުދ ު  ފ
   

 މަސްވެރިކަން 1.1
ޓްރެޓަޖީ   ޙަރަކާތް  ސް
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20
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26

 

 ް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތ
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ޓްރެޓަޖީ  ސްވެރިކަން  :1.1.1 ސް މަ
ނުންވާ ރަ ޅު ކުރުމަށް ބޭ ގަ

ސީލަތް  ރިހަމައް ތަ ވަ ރުން  ފު  ކު
 
 
 

މަސްވެރިންނަށް ރަށުގެ ކައިރީގެ : 1.1.1.1 ޙަރަކާތް 
ދިރޭ އިން ތަކުން ވަދު އަޅައިގެން އަދި ކަނދުފަތި

 މަގުމަސްވެރިކަން ކުރެވޭނެ  ބޭނުންކޮށްގެން
 ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ހަމަޖެއްސުން

 ސިޓީ ފުވައްމުލައް     ⚫
 ކައުންސިލް

 ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ

މަސްވެރިކަން އިތުރަށް ތަރައްޤީ : 1.1.1.2 ޙަރަކާތް 
 ރުންކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ތައާރަފް ކު

 ސިޓީ ފުވައްމުލައް    ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރީ ކުޑަ އުޅަނދުތަކަށް ހަ މޭލް ކައި: 1.1.1.3 ޙަރަކާތް 
 ކަނދުފަތިތައް އަޅާ ދިނުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ސްޕޯޓްސް ފިޝިންގއަށް ޚާއްސަ : 1.1.1.4 ޙަރަކާތް 
 ކަނދުފަތި އެޅުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

އައިސް ޕްލާންޓްގެ ޚިދުމަތް : 1.1.1.5 ޙަރަކާތް 
 ހަރުދަނާކޮށް މޮނިޓާރކުރުން

ފުވައްމުލައް މިފްކޯ،    ⚫ ⚫ 
 ސިޓީ ކައުންސިލް

 ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ

ޓްރެޓަޖީ  ހަށް މަ: 1.1.2 ސް
އަގު ހޯދައި  އްކޭނެ  ހަމަ ވި

 އަގު ހަމަ ބޮޑުކަންނެލީގެ: 1.1.2.1 ޙަރަކާތް 
 އިފަރާތްތަކާ ބެހޭއިކަމާ ދިނުމަށް ހޯދައި މަސްވެރިޔާއަށް

ފުވައްމުލައް މިފްކޯ،      ⚫
 ސިޓީ ކައުންސިލް

 ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ
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ރުން  ރުދަނާ ކު ންތިޒާމްތައް ހަ  ކުރުން މަސައްކަތް ގުޅިގެން އި

ށް ކޮލިޓީ ހިފެއްޓުމަލީގެ ނެބޮޑުކަން: 1.1.2.2 ޙަރަކާތް 
 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން ތަމްރީނު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ

 ސްޓޯރޭޖް ރައްކާކުރެވޭނެ މަސް: 1.1.2.3 ޙަރަކާތް 
 ޤާއިމު ކުރުން އެއް ރަށުގައި ފެސިލިޓީ

ފިޝަރީޒް މިފްކޯ،     ⚫ 
 މިނިސްޓްރީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

މަހުގެ ތާޒާކަން ނުގެއްލޭގޮތަށް : 1.1.2.4 ޙަރަކާތް 
 ބާނާމަސް ބެހެއްޓޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން

ފުވައްމުލައް މިފްކޯ،     ⚫ 
 ސިޓީ ކައުންސިލް

 ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ

ސްވެރިންގެ ކޯޕަރޭޓިވް މަ: 1.1.2.5 ޙަރަކާތް 
 ސޮސައިޓީއެއް އުފެއްދުމަށް އެހީތެރިވުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ

ޓްރެޓަޖީ  ސްވެރިކަ : 1.1.3 ސް ން މަ
ރުން  އިވާރސިފައި ކު  ޑަ

 ދަޑިމަގު އަދި ކިޅި ބަންޑާރަ: 1.1.3.1 ޙަރަކާތް 
 ކަލްޗަރ ފީސިބިލިޓީ ބެލުންއެކުއަ ކިޅީގައި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ

ސިޓީ ފުވައްމުލައް     ⚫  ކުރިއެރުވުންފިޝިންގ  ބިގްގޭމް: 1.1.3.2 ޙަރަކާތް 
 ކައުންސިލް

 

 ފަތުރުވެރިންގެ އަންނަ ރަށަށް: 1.1.3.3 ޙަރަކާތް 
އް ތަޖްރިބާ ދަތުރުތަ މަސްވެރިކަމުގެ ޕެކޭޖްތަކުގައި

 ންހިމެނު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

އަޖުމަ ބެލުމުގެ ގޮތުން : 1.1.3.4 ޙަރަކާތް 
ރިކަން މަސްވެއަދި އެފަދަ އެހެނިހެން  ތުތިބޯވަދިލަމަހުގެ

ބޭނުންވާ އާލާތް ފިޝަރީޒް  ކަމަށްކުރުމަށް އެ
 މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު ހޯދުން.

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ

ތް ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓްރީގެ މަސައްކަ: 1.1.3.5 ޙަރަކާތް 
 ފެށުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް
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ޓްރެޓަޖީ  ސްވެރިކަން : 1.1.4 ސް މަ
ލިޔު އެޑަޑް  ހުގެ ވެ ރަން އަދި މަ ކު

ރޮޑަކްޓްތައް  އުފެއްދުމަށް  ޕް
ރުން  ނާ ކު ހުން ބި  މީ

 ގެމަސްވެރިކަމު ތެރޭގައި ޒުވާނުންގެ: 1.1.4.1 ޙަރަކާތް 
 ކޭމްޕްތައް މެރިން ކުރުމަށް އިތުރު ޝައުގުވެރިކަން

 ބޭއްވުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫  ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު : 1.1.4.2 ޙަރަކާތް 
 ސްކޫލްކުދިންނަށް ދިނުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫  ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ގައި ތައްޔާރު ކުރެވޭ ގޭ: 1.1.4.3 ޙަރަކާތް 
 ކޮށް މާކެޓްމަސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރު

 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން ކުރުމަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫  ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  ތިމާވެއްޓާއި : 1.1.5 ސް
ސްވެރިކަން  އްޓެހި މަ ރަ

ރިއެރުވުން   ކު

 ށްކުރުމަ ހެޔޮގޮތުގައި މަސްވެރިކަން: 1.1.5.1 ޙަރަކާތް 
 ކަމުގެދެމެހެއްޓުމުގެ މުހިއްމުފަރުތައް  ރަގަޅު ސިއްހަތު

ގެ ންހޭލުންތެރިކަން މަސްވެރިންގެ ތެރޭގައި އަދި އާއްމު
 ތެރޭގައި އިތުރު ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި ފަރަށް : 1.1.5.2 ޙަރަކާތް 
 ނުވާނޭގޮތަށް އެކަންކުރުމަށް ބާރު އެޅުން ގެއްލުން

ފިޝަރީޒް      ⚫
 މިނިސްޓްރީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ޓްރެޓަޖީ  ސްވެރިކަން : 1.1.6 ސް މަ
ރުމުގައި ސަލާމަތާއި  ކު

ރުން  ށަވަރު ކު އްކާތެރިކަން ކަ  ރަ

ޖެހޭ އެންހިފަން ފީނުމުގައި ގެންގުޅެން: 1.1.6.1 ޙަރަކާތް 
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއިމެދު މަސްވެރިން 

 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ

އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ސަލާމަތީ : 1.1.6.2 ޙަރަކާތް 
 ރުންކު ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ގަވާއިދުން ޗެކް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

 އެކަނި މަހަށް ނިކުތުމާއި ރޭގަނޑު: 1.1.6.3 ޙަރަކާތް 
ކުރާ ފަރާތްތައް ނުދިއްލާ މަސްވެރިކަން  ބައްތި

 ހުއްޓުވުން

ދިވެހި ފުލުހުންގެ      ⚫
 ހިދުމަތް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
ކައުންސިލް، ފިޝަރީޒް 

 މިނިސްޓްރީ
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ފިޝަރީޒް  ⚫  ⚫  ⚫ ނިޔަމި ކޯސް ހިންގުން: 1.1.6.4 ޙަރަކާތް 
 މިނިސްޓްރީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ނު ސެޓްލައިޓް ފޯދިރާގު/އޫރިދޫ އިން : 1.1.6.5 ޙަރަކާތް 
 ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން

ފިޝަރީޒް     ⚫ 
 މިނިސްޓްރީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ކޯސްޓްގާޑާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ : 1.1.6.6 ޙަރަކާތް 
 ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާކުރުން

ފިޝަރީޒް      ⚫
 މިނިސްޓްރީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް
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 ފަތުރުވެރިކަން 1.2
ޓްރެޓަޖީ   ޙަރަކާތް  ސް
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20
24

 

20
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20
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 ް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތ
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ޓްރެޓަޖީ  އެކި  : 1.2.1 ސް
ންތީގެ ފަ ފާތު ފަ ރުވެރިންނަށް ތަ ތު

ންތަޖްރިބާ  ބިދޭ މަ ޒިލެއްގެ ތައް ލި
ވައްމުލަ  ގައި ފު ތު ރައްޤީ  އް ގޮ ތަ

ރުން    ކު
 

ފުވައްމުލަކު އީކޯ ޓޫރިޒަމް : 1.2.1.1 ޙަރަކާތް 
 ޕްރޮޑަކްޓް ތަރައްޤީކޮށް ޕްރޮމޯޓް ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ޤީ ން ތަރައްހޯމް ސްޓޭ ފަތުރުވެރިކަ: 1.2.1.2 ޙަރަކާތް 
  ކޮށް ފުޅާކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ    ⚫ 
 ކައުންސިލް

ކްޓް ކަލްޗަރަލް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮޑަ: 1.2.1.3 ޙަރަކާތް 
ންވާ ވަސީލަތްތައް ތައާރަފްކޮށް މި ކަމަށް ބޭނު

 ތަރައްޤީ ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ    ⚫ 
 ކައުންސިލް

ޓްރެޓަޖީ  ތުރުވެރި : 1.2.2 ސް ފަ
ވައްމުލައް  ންޒިލެއްގޮތުގައި ފު މަ

ރޮމޯޓްކޮށް  ރުން ޕް  އިޝްތިހާރު ކު

 ފެއަރ ޕްރޮމޯޝަން ޓޫރިޒަމް: 1.2.2.1 ޙަރަކާތް 
 ބައިވެރިވެވޭނެ މަގުފަހި ކުރުން ތަކުގައި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ފަތުރުވެރިކަން ފުވައްމުލަކު: 1.2.2.2 ޙަރަކާތް 
މު އިޤާކައުންސިލްގައި ވަކި ޔުނިޓެއް  ތަރައްޤީކުރުމަށް

 އްވަސީލަތްތަ އިކޮށް ކަމަށް އެކަށޭނެ މުވައްޒިފުންނާ
 ޤާއިމުކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ން ފުވައްމުލައް ޓޫރިޒަމް ޕޮރޮމޯޝަ: 1.2.2.3 ޙަރަކާތް 
 ބޯޑެއް އެކުލަވާލުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ކުރުން ޕްރޮމޯޓް ޓޫރިޒަމް ލޯކަލް: 1.2.2.4 ޙަރަކާތް 
 ކައުންސިލް
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 ށްދިމާކޮ ބަންދާއި ސްކޫލް ރާއްޖޭގެ: 1.2.2.5 ޙަރަކާތް 
ޖް ޕެކޭ/  އިވެންޓް ހާއްސަ ފުވައްމުލަކުގައި

 ތައާރަފްކޮށް ޕްރޮމޯޓް ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން ބޭނުންވާ: 1.2.2.6 ޙަރަކާތް 
ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް 

 ވެބްސައިޓެއް ހެދުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް މަންޒިލެއްގެ: 1.2.2.7 ޙަރަކާތް 
 ގޮތުގައު ފުވައްމުލައް އިޝްތިހާރު ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ދިމާކޮށް: 1.2.2.8 ޙަރަކާތް 
 ތައްމުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތް އަދި ކުޅިވަރުއީދު، 

 ރާވާ އިޝްތިހާރުކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  ކަމުގެ ފަތުވެރި : 1.2.3 ސް
ފެހެއްޓުން  ންވަރު ހި  ފެ

 ގެސްޓްހައުސްތައް ރަށުގެ: 1.2.3.1 ޙަރަކާތް 
މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ރެގިއުލޭޓްކޮށް 
 ގާއިމްކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ފަތުރުވެރިންނަށް ލިބޭ : 1.2.3.2 ޙަރަކާތް 
 ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރުބަލާ މޮނިޓަރ ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ސްޕޯޓްސް ފިޝިންގއަށް : 1.2.3.3 ޙަރަކާތް 
 ކެއްދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ގެންގުޅޭނެ މިންގަނޑުތަޚި

 ކަނޑައަޅާ ތަންފީޒުކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  ފުވައްމުލަކުގެ : 1.2.4 ސް
ރުވެރިކަމަކީ  ތު ހެއްޓެނިވި ފަ ދެމެ

ރެވޭނެ ކަމަކަށް  ގައި ކު ތު ގޮ

 ފުވައްމުލަކުގެ ކެރީން ކެޕޭސިޓީ: 1.2.4.1 ޙަރަކާތް 
ބަލާ އެއާއެއްގޮތަށް އިންޑަސްޓްރީ ކަންތައްތައް 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫  
 ކައުންސިލް

 



 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް  2022 - 2026ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 
 

 އުސޫލެއް ކުރުމުގެ ޑައިވް: 1.2.4.2 ޙަރަކާތް  ހެދުން 
 ކުރުން ތަންފީޒު ގާއިމްކޮށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ފުވައްމުލަކުގެ: 1.2.4.3 ޙަރަކާތް 
 ރައްޓެހި ތިމާވެއްޓާ ހަރަކާތްތަކަކީ ހުރިހާ

ދުމަށް ބޭނުންވާ އުސޫލުތައް ހެ ހަރަކާތްތަކަކަށް
 ކަނޑައެޅުމާއި ތަންފީޒު ކުރުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫ ހެދުން ޓުރިޒަމް ޕުލޭން: 1.2.4.4 ޙަރަކާތް 
 ކައުންސިލް

 

: 1.2.5ސްޓެރެޓެޖީ 
ނުންވާ  ރުވެރިކަމަށް ބޭ ތު ފަ
ރުން  އިމު ކު ސީލަތްތައް ގާ  ވަ

އިތުރު ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތައް : 1.2.5.1 ޙަރަކާތް 
 ގާއިމް ކުރުމަށް ހުޅުވާލުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

އިކޯ ޓޫރިޒަމް ފުޅާކޮށް : 1.2.5.2 ޙަރަކާތް 
 ތަރައްޤީކުރުން 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫ ން ޓޫރިސްޓް ބީޗްތައް ތަރައްޤީ ކުރު: 1.2.5.3 ޙަރަކާތް 
 ކައުންސިލް

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫ ފުޑް ކޯޓެއް ހެދުން: 1.2.5.4 ޙަރަކާތް 
 ކައުންސިލް

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫ ⚫  އެމިއުޒްމެންޓް ޕާކެއް ހެދުން: 1.2.5.5 ޙަރަކާތް 
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  ފުވައްމުލަކަކީ : 1.2.6 ސް
ރިޒަމް  ވެންޗަރ ޓޫ އެޑް

އްގީ  ރަ ތުގައި ތަ ންޒިލެއްގެ ގޮ މަ

ޝާކް ޑައިވިން މަންޒިލެއްގެ : 1.2.6.1 ޙަރަކާތް 
ކުރިއަށް  ގޮތުގައި ފުވައްމުލައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުން

 ގެންދިއުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް
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ރުން  ނޭޗާޕާކް ސަރަހައްދުގައި : 1.2.6.2 ޙަރަކާތް  ކު
 ދަޒިޕްލައިން، ކެނޮޕީ ވޯކް އަދި ބަންޖީ ޖަމްޕިން ފަ
 ކުޅިވަރި ކުޅެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމު ކުރުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ކުޅީގެ ކަނޑައެޅޭ ސަރަހައްދެއް : 1.2.6.3 ޙަރަކާތް 
 ވޯޓާ ސްޕޯޓްސްއަށް ހުޅުވާލުން މޮޓޮރައިޒްޑް-ނޮން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  : 1.2.7 ސް
ރުވެރިކަމާ  ތު ޅުންހުރި  އި ފަ ގު

ނާ  ން ބި ހު ސައްކަތްތަކަށް މީ މަ
ރުން   ކު

ފަތުރުވެރި ކަމުގެ ދާއިރާއަށް : 1.2.7.1 ޙަރަކާތް 
 ދޭދަސްކޮށް ތައްހުނަރު ބަލާ އެބޭނުންވާ ހުނަރު ތައް 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  ށަށް : 1.2.8 ސް  ރަ
ރަތްކުރާ  ރާތްތަކަށް ޒިޔާ ފަ

ށާ ލައި ރަ ތެރެ ބަ ށު ބެހޭ އި ރަ
ބޭނޭ  އުލޫމާތު ލި ންތިޒާމް މަ  އި

 ހަމަޖެއްސުން 

ފަތުރުވެރިން ބަލަން : 1.2.8.1 ޙަރަކާތް 
ޓު ޝައުގުވެރިވާނޭ ތަންތަން ހިމެނޭގޮތަށް ރަށުގެ ޗާ

 އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައު ހަރުކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަށުގެ ފްރޮންޓް އޮފީސް ގާއިމު : 1.2.8.2 ޙަރަކާތް 
 ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ފަތުރުވެރިނަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ: 1.2.8.3 ޙަރަކާތް 
 ޗާޓް ހިމެނޭ ގައިޑްފޮތެއް ތައްޔާރުކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  ފުވައްމުލަކަކީ : 1.2.9 ސް
ށަކަށް  ސޭހަ ރަ ރަތްކުރަން ފަ ޒިޔާ

 ހެދުން 

 އަގުހެޔޮކޮށްރަށަށް ފަސޭހައިން : 1.2.9.1 ޙަރަކާތް 
އި ތަކާދަތުރުފަތުރު ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތް

 ވާހަކަ ދައްކައިގެން ހަމަޖެއްސުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަށަށް ދަތުރުކުރާ ފްލައިޓްތައް : 1.2.9.2 ޙަރަކާތް 
ޝެޑިއުލްއާ އެއްގޮތަށް ދަތުރުކުރެވޭތޯ ބަލަން 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް
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 ވާހަކަދެއްކުންމޯލްޑިވިއަންއާ 

ފުވައްމުލަކަށް ދަތުރުކުރާ : 1.2.9.3 ޙަރަކާތް 
 އެއާލައިންތައް އިތުރުކުރަން މަސައްކަތް ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ގަމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ފްލައިޓް: 1.2.9.4 ޙަރަކާތް 
 އެޅުން ގެނައުމަށް ސަރުކާރަށް ބާރު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

 އިންޓަނޭޝަނަލް ފުލައިޓްތަކާއި: 1.2.9.5 ޙަރަކާތް 
 ފެރީ ދަތުރުތަށް ޝެޑިއުލް ކުރެވި ދަތުރު ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް
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 ދަނޑުވެރިކަން 1.3
ރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ   ޙަ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ންފީޒު  ް ތަ ފަރާތ ރާ ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ކު ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

: 1.3.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ަ ނޑުވެރިކ ތްތައް ދަ ރާ ން ކުރާ ފަ

ކަމަށް ބޭނުންވާ  ތުރުކޮށް އެ އި
ން ހަމަޖެއްސުން   ބި

 
 
 

ދަނޑުވެރިކަމުގެ މުހިންމުކަން : 1.3.1.1 ޙަރަކާތް 
 ގުންހިންއަންގައިދޭން ސްކޫލްތަކުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ވިޔަފާރިއުސޫލުން ދަނޑުވެރިކަން: 1.3.1.2 ޙަރަކާތް 
ކުރަން ބޭނުންވާފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންޑު 

 ހޯދައިދޭން އެހީތެރިވުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

އް ދަނޑުބިންތައް ސާވޭކޮށް ދަފްތަރެ: 1.3.1.3 ޙަރަކާތް 
 ބެލެހެއްޓުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ބަލާ  އޮޅުތައް ނުކުރާ ބޭނުން: 1.3.1.4 ޙަރަކާތް 
 ންތިޒާމްއެކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ އި

 ހަމަޖެއްސުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ޗަސް ބިން ސަރަހައްދުގައި : 1.3.1.5 ޙަރަކާތް 
 ސަތުކުރާނެ ގޮތްތައްބާލާ އެކަމަށް ފުރުދަނޑުވެރިކަން 

 ހުޅުވާލުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫  
 ކައުންސިލް

 

ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން : 1.3.1.6 ޙަރަކާތް 
އް މެތައްޔާރުކުރާއިރު ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ވަކި ބި

 ބިންތަކެއް ކަނޑައެޅުން /
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  : 1.3.2 ސް
ނީދަނޑުވެރިކަން އާލާ ކުރުން   ޒަމާ

 އަދި ޕޮޓް އޮޓޯ ހައިޑްރޯޕޯނިކްސް،: 1.3.2.1 ޙަރަކާތް 
ތައާރަފްކޮށް އެކަމާބެހޭ ތަމްރީނު  ފާރމިންގ ވާޓިކަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް
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 ޕްރޮގްރާމްތައް ބޭއްވުން
 

ހޯމްގާޑެނިންގ )ޒަމާނީ : 1.3.2.2 ޙަރަކާތް 
މޭވާ  ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ގޯތި ތެރޭގައި ތަރުކާރީ /

މާ / ހާބްސް އިންދުމަށް އާބަން ގާރޑްނިންގް  /
 މޮޑެލްތަކާ އެއްގޮތަށް( ބާރުއެޅުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  ތިމާވެއްޓާއި : 1.3.3 ސް
އްޓެހި  އްޚީގޮތުން ރައްކާތެރި  ރަ  ސި

ރުން  ނޑުވެރިކަން ކު  ދަ
 

 ދަނޑުބިންތަކަށް ހުރި މިހާރު: 1.3.3.1 ޙަރަކާތް 
 ގެފެނު ރައްޓެހި ތިމާވެއްޓާ ފެންދެވޭނެ، ފަސޭހައިން
 ކުރުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޤާއިމު ނިޒާމްއެއް

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

 އޯގަނިކް ގެންނަ ވެމްކޯއަށް: 1.3.3.2 ޙަރަކާތް 
 ލިބޭނެ ދަނޑުވެރިންނަށް އުފައްދާ ކާދު ކުނިތަކުން

 ފަހުކޮށްދިނުން މަގު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ގުޅޭ އާއި ފާމިންގ އޯގަނިކް: 1.3.3.3 ޙަރަކާތް 
ހޭ ރޮގްރާމްތައް ހިންގުން އަދި ގަހަށް ޖެޕް ތަމްރީން

އި މާބަލިތަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ފަނިފަކުސާ އާލާކުރު
ބޭނުން ކުރުމަށް ބާރު އިތުރު ޤުދުރަތީ ގޮތްތައް 

ރާ ކުއެޅުމާއި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގައި މިހާރު ބޭނުން
 ވުންކެމިކަލްތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ސެޝަންތައް ބޭއް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް

 

 އިންސާނުންގެ ސިއްހަތާއި ބިމާއި: 1.3.3.4 ޙަރަކާތް 
ފެންފަށަލަ އަށް އަދި ދިރޭ ތަކެތީގެ ނަސްލު 

ގެ ރައްކާތެރިކުރުމާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި އޮތް ގުޅުމު
 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫  ⚫ 
 ކައުންސިލް
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ޓްރެޓަޖީ  : 1.3.4 ސް
 ަ ނޑުވެރިކ ފެއްދުންތައް ދަ މުގެ އު
 ް ކެޓްކޮށ ތުރު  މާ ންފާ އި ބޭ މަ ލި
ރުން   ކު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫  ⚫  ބޭއްވުން މާރކެޓްތައް ފާރމާރސް: 1.3.4.1 ޙަރަކާތް 
 ކައުންސިލް

 

ށް ލޯކަލް މާރުކޭޓް އާ ކޮންސެޕްޓަކަ: 1.3.4.2 ޙަރަކާތް 
 ބަދަލު ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

 ށްބްރޭންޑްކޮ އަނބު ފުވައްމުލަކުގެ: 1.3.4.3 ޙަރަކާތް 
 މާކެޓް ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދާ ތަންފީޒު ކުރުން

ސިޓީ ފުވައްމުލައް     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

އެގްރޯނެޓް މެދުވެރިކޮށް : 1.3.4.4 ޙަރަކާތް 
މް ދަނޑުވެރިންގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކޭނެ އިންތިޒާ

 ގާއިމްކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

 އަލުން ފެއްޓުން .އެސްއެފް.ޑީ.ސީ: 1.3.4.5 ޙަރަކާތް 
އުފައްދަން  ސްކޯޕޮރޭޓިވް އިތުރު ދަނޑުވެރިންގެ /

 އެހީތެރިވުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  : 1.3.5 ސް
ނޑުވެރިކަމާއި  ހޭދަ ނަރު  ބެ ހު

ނޑުވެރިކަމަށް  ތުރުކުރުމާއި ދަ އި
 ް ތާލުނ އް  ހުރި ހުރަސްތައް ނަ

 

 އެގްރިކަލްޗްރ ފުވައްމުލަކު: 1.3.5.1 ޙަރަކާތް 
 ބޭނުންވާ އެތަނަށް އުފައްދާ ސެންޓަރ

 ފުންނާއި ވަސީލަތަށް ޤާއިމުކޮށް އެތަނުގެއްޒަމުއަ
 އްދަށުން ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅުން ހުރި ޕްރޮގްރާމްތަ

 ހިންގަން ފެށުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ށް ޖެހޭ ބަލިތަކަ ގަސްގަހާ ގެއްސައް: 1.3.5.2 ޙަރަކާތް 
 ހައްލުހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ރާމް މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގް  ކާޅުވާލާއި: 1.3.5.3 ޙަރަކާތް 
 ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ނެތިގެންދާ ފުވައްމުލަކުގައި: 1.3.5.4 ޙަރަކާތް 
 ދިރުވުން އާލާކޮށް ގަސްތައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް
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ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫ އެއް ގާއިމު ކުރުންނާސަރީ : 1.3.5.5 ޙަރަކާތް 
 ކައުންސިލް

 

 މަށްބޭނުންކުރު މުޑުވަތް ރާއްޖޭގެ: 1.3.5.6 ޙަރަކާތް 
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ން ލަކުޑީގެ ބާވަތްތައް އިތުރު ކުރު: 1.3.5.7 ޙަރަކާތް 
 )އެގްރޯ ފޮރެސްޓްރީ(

ސިޓީ  ފުވައްމުލައް   ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް

 

ޓެހި ދެމެހެއްޓެނިވި ތިމާވެއްޓާ ރައް: 1.3.5.8 ޙަރަކާތް 
 މެޓްދަނޑުވެރިކަން ފުވައްމުލަކުގައި ކުރުމަށް ކްލައި

 ންރުޗޭންޖް ފަންޑުތަކުން އެހީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

 ހުވަނި ފަދަ ދިރޭތަކެތިން: 1.3.5.9 ޙަރަކާތް 
 ންދަނޑުވެރިކަމާއި ދިރިއުޅުމަށް ވާ އުދަގޫ ނައްތާލު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ދަނޑުބިންތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ : 1.3.5.10 ޙަރަކާތް 
 ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  ފުޑް : 1.3.6 ސް
ކިއުރިޓީ  )ކާބޯތަކެތީގެ ސި

ށަވަރުކުރުމަށް  ންކަން( ކަ ޔަޤީ
ރުން  ސައްކަތް ކު  މަ

 ފުޑް އަދި ޗޭންޖް ކްލައިމެޓް: 1.3.6.1 ޙަރަކާތް 
 ކުރުން އިތުރު ހޭލުންތެރިކަން ސިކުއިރީޓީއަށް

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫  
 ކައުންސިލް

 

ދާ ހެއްދޭ ސިއްހަތަށް ފައި ރަށުގައި: 1.3.6.2 ޙަރަކާތް 
 ންޅުހުރި ބާވަތްތައް މުޑުވަށްކޮށް ހެއްދުމަށް ބާރު އެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ދާ ހެއްދޭ ސިއްހަތަށް ފައި ރަށުގައި: 1.3.6.3 ޙަރަކާތް 
 ހުރި ބާވަތްތަށް ކެއުމުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ބާރު

 އެޅުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް
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ންނަ ކާބޯތަކެތި ގިނަދުވަހަށް ދެމިހު: 1.3.6.4 ޙަރަކާތް 
 ގޮތްތައް ދިރާސާކޮށް މަޢުލޫމާތު އާއްމު ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫   
 ކައުންސިލް
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 ޑިޖިޓަލް އިކޮނޮމީ 1.4
 

ރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ   ޙަ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

 ް ފަރާތ ރާ ންފީޒު ކު ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަ ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

ރެޓަޖީ  ޑިޖިޓަލް  :1.4.1 ސްޓް
އިމުކޮށް  ންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގާ އި
ތުރުކުރުން  އިރާއިން ވަޒީފާ އި  އެދާ

 
 

ވާކިން -އިންކިއުބޭޓަރ އަދި ކޯ: 1.4.1.1ޙަރަކާތް 
 ސްޕޭސް ހިމެނޭ ގޮތަށް އައިޓީހަބް ގާއިމް ކުރުމަށް

 އެޅުންސަރުކާރަށް ބާރު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް     ⚫ ⚫
އެންވަޔަރމެންޓް 
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް 
 އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

 އެންސީއައިޓީގެ ޑޭޓާ ސެންޓަރެއް: 1.4.1.2ޙަރަކާތް 
 ންމަސައްކަތްކުރުފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމު ކުރުމަށް 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އެންވަޔަރމެންޓް 

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް 
 ޓެކްނޮލޮޖީ

ފުވައްމުލައް އެންސީއައިޓީގައި : 1.4.1.3ޙަރަކާތް 
 މަސައްކަތްކުރުންއިތުރު ވަޒީފާ އުފައްދަން 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

އި އެޗްޑީސީ އޮފީހުގަ ފުވައްމުލައް: 1.4.1.4ޙަރަކާތް 
 އިތުރު ވަޒީފާ އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

އޯޕެން އެކްސެސް ނެޓްވާކެއް : 1.4.1.5ޙަރަކާތް 
 އެޅުމުގެ ޓެކްނިކަލް ދިރާސާ ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫  
 ކައުންސިލް

އޮފް މިނިސްޓްރީ 
އެންވަޔަރމެންޓް 

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް 
 ޓެކްނޮލޮޖީ
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ރަށުގެ ކޮންމެގެއަކަށްވެސް : 1.4.1.6ޙަރަކާތް 
 ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނެޓްވޯކް

 ގާއިމުކޮށްފައިވާކަން ޔަގީންކުރުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫   ⚫ 
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އެންވަޔަރމެންޓް 

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް 
 ޓެކްނޮލޮޖީ

އިންޓެލިގެންސް  އާޓިފިޝަލް: 1.4.1.7ޙަރަކާތް 
  ޓްރޭނިންގ ފެސިލިޓީ ގާއިމް ކުރުމައް ބާރު އެޅުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫  
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އެންވަޔަރމެންޓް 

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް 
 ޓެކްނޮލޮޖީ

ސެޓްމް އެޑިއުކޭޝަން އަށް : 1.4.1.8ޙަރަކާތް 
 އަންހެނުން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫  ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ފްކޮށް ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީއެއް ތައާރަ: 1.4.1.9ޙަރަކާތް 
 ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫   
 ކައުންސިލް

 

ގެ ވައިފައި ޒޯންތަކެއް ސަރުކާރުހަރ: 1.4.1.10ޙަރަކާތް 
 މުއައްސަސާތަކާއި އާއްމު ތަންތާގައި ގާއިމްކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫   
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  : 1.4.2 ސް
ރާ  ސައްކަތް ކު އިޓީދާއިރާގައި މަ އަ

ތްހަމަޖެހޭ  ރާތްތައް ހި ފަ
އްމުލައް ހެދުން  ވަ ންޒިލަކަށް ފު  މަ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫   ސް ޕޮރޮމޯޓް ކުރުންން ސްޕޭވާކި-ކޯ: 1.4.2.1ޙަރަކާތް 
 ކައުންސިލް

 

ކަށް 'ޑިޖިޓަލް ނޯމެޑްސް' ފުވައްމުލަ: 1.4.2.2ޙަރަކާތް 
 ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫  
 ކައުންސިލް

 

ގައުމީ އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ : 1.4.2.3ޙަރަކާތް 
އި ގަފުވައްމުލަކު ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނިތަކުގެ ގޮފިތައް

 ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫  
 ކައުންސިލް

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް   ⚫  ⚫  ކޯޑް ކޭމްޕްތައް ބޭއްވުން: 1.4.2.4ޙަރަކާތް 
އެންވަޔަރމެންޓް 
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ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް 
 އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

ދާއިރާގެ ތަފާތު  ޓެކްނޮލޮޖީ: 1.4.2.5ޙަރަކާތް 
 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް

 

ސްމާޓް ސިޓީ ކޮންފަރެންސެއް : 1.4.2.6ޙަރަކާތް 
 ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް      ⚫
އެންވަޔަރމެންޓް 
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް 
 އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

 

ޓްރެޓަޖީ  : 1.4.3 ސް
އްމުލަކުގައި  ވަ އުޅޭ ފު ރި ދި

ކްނޮލޮޖީއާ  އްޔިތުންނަކީ ޓެ ރަ
އްޓެހި ބަޔަކަށް ހެދުން   ރަ

ވެރި އާންމުން ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަހުލު: 1.4.3.1ޙަރަކާތް 
 ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އެންވަޔަރމެންޓް 

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް 
 ޓެކްނޮލޮޖީ
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ރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ   ޙަ

20
22
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26

 

 ް ފަރާތ ރާ ންފީޒު ކު ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަ ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

ރެޓަޖީ  ފާގެ  :1.5.1 ސްޓް ވަޒީ
ހިކުރުން   ފުރުސަތު ފަ

 
 

ވަޒީފާތަކަށް ބޭނުންވާ ހުނަރު : 1.5.1.1ޙަރަކާތް 
 ގުންތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންދެނެގަނެ އެކަމަށް 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރެއް ވަޒީފާ ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަ: 1.5.1.2ޙަރަކާތް 
 އެކުލަވާލުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ކައުންސިލް އެޕްރެންޓިސް : 1.5.1.3ޙަރަކާތް 
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫  ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

 ޖޮބްފެއަރ ބޭއްވުން: 1.5.1.4ޙަރަކާތް 
 

އިކޮނޮމިކް    ⚫  
 މިނިސްޓްރީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ޓްރެޓަޖީ  ބިދޭސީ : 1.5.2 ސް
ންކަން  ހޭ ކަ ސަތްކެރިންނާ ބެ މަ

ލެހެއްޓުން   ބެ

ފުވައްމުލަކުގައި އުޅޭ : 1.5.2.1ޙަރަކާތް 
 އުސޫލެއް ހެދުންބިދޭސީންނާއިބެހޭ 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ގައުމީ އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ : 1.5.2.2ޙަރަކާތް 
ން ޓުވަފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ހިއުމެން ޓްރެފިކިން ހުއް

 މަސައްކަތް ކުރުން
 

އިކޮނޮމިކް    ⚫  
 މިނިސްޓްރީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

 ބިދޭސީންނަށް މަސައްކަތްތެރިންގެ: 1.5.2.3ޙަރަކާތް 
 ހައްގުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުން

 

އިކޮނޮމިކް  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 މިނިސްޓްރީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް
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ފުވައްމުލައް ސިޓީ ބިދޭސީންގެ : 1.5.2.4ޙަރަކާތް 
 ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލައި ބެލެހެއްޓުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ން ގަވާއިދާއި ހިލާފަތް އުޅޭ ބިދޭސީ: 1.5.2.5ޙަރަކާތް 
 އަނބުރާ ފޮނުވާލުން

އިކޮނޮމިކް  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 މިނިސްޓްރީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް
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ރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ   ޙަ
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22

 

20
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 ް ފަރާތ ރާ ންފީޒު ކު ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަ ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

ޓްރެޓަޖީ  ކުދި އަދި : 1.6.1 ސް
ފާރިތަކުގެ  ންތީގެ ވިޔަ މެދު ފަ

ކުމުގެ ނިޒާމް  އް ފެއްދުންތައް ވި އު
ރުން   ހަރުދަނާ ކު

 ޓްމާކެ ނައިޓް ވިޔަފާރީތަކުގެ ކުދި: 1.6.1.1ޙަރަކާތް 
 ހިންގުން ތަޢާރަފްކޮށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫  ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ : 1.6.1.2ޙަރަކާތް 
 ސިލްންވިޔަފާރިތަކާއި އުފެއްދުންތަކުގެ މައުލޫމާތު ކައު

 ހިމެނުންވެބްސައިޓްގައި 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ފުވައްމުލަކުގެ އުފެއްދުންތައް : 1.6.1.3ޙަރަކާތް 
މް އިނިޒާމެއް ގާ އެހެން ރަށްރަށަށް ފަސޭހައިން ވިކޭނެ

 ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް : 1.6.1.4ޙަރަކާތް 
 މާކެޓް ކު އުފެއްދުންތައް ތައާރަފްކޮށްފުވައްމުލަ

 ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

އުފެއްދުންތަކުގެ ފުވައްމުލަކު : 1.6.1.5ޙަރަކާތް 
 ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް އުފައްދާ ތަކެތީގެ ފެންވަރު

" ލޭބަލް އް'މޭޑް އިން ފުވައްމުލަ ހިފެހެއްޓުމަށް
 ތައާރަފްކޮށް ބޭނުން ކުރަން ފެށުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ރަށުގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކާނެ: 1.6.1.6ޙަރަކާތް 
 ޝޯރޫމެއް ހެދުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫  
 ކައުންސިލް
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ކަށް ރަށުގެ އުފެއްދުންތައް ރިސޯޓްތަ: 1.6.1.7ޙަރަކާތް 
 ވިއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

އި އޮންލައިންކޮށް މާކެޓް ކުރުމަށާ: 1.6.1.8ޙަރަކާތް 
ހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކޮމާސްއަށް އަ-އީ

 ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ޓްރެޓަޖީ  ކުދި : 1.6.2 ސް
ށް އަދިމެދު  ކަ ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަ

އިނޭންސިންގ ފުރުސަތުތައް  ފަ
ނުން  ށް ދި ހި ކޮ  ފަ

 ސްކީމެއް ފައިނޭންސް މައިކްރޯ: 1.6.2.1ޙަރަކާތް 
 ފެށުން ހިންގަން ތައާރަފްކޮށް

އިކޮނޮމިކް      ⚫
 މިނިސްޓްރީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބެންހުރި : 1.6.2.2ޙަރަކާތް 
 ލޯނުތަކުގެ މައުލޫމާތު ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ދިނުން

އިކޮނޮމިކް     ⚫ 
 މިނިސްޓްރީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ށް ލޯނު ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރު ކުރުމަ: 1.6.2.3ޙަރަކާތް 
 އެހީތެރިކަން ހޯދައިދިނުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ޓްރެޓަޖީ  ކުދި އަދި : 1.6.3 ސް
ފާރި  ންތީގެ ވިޔަ ޅާކޮށް މެދު ފަ   ފު
ރުން  ތުރު ކު ނަރު އި  ހު

 

 ހެދުމުގެ ޕްލޭން ބިޒްނަސް: 1.6.3.1ޙަރަކާތް 
 ބޭއްވުން ތަމްރީނުތައް

 

އިކޮނޮމިކް     ⚫ 
 މިނިސްޓްރީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

 ވިޔަފާރި ފަންތީގެ މެދު އަދި ކުދި: 1.6.3.2ޙަރަކާތް 
 ދިނުން ދަސްކޮށް ހުނަރު ހިންގުމުގެ

 

އިކޮނޮމިކް  ⚫  ⚫  ⚫
 މިނިސްޓްރީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ޓެކްސްގެ ނިޒާމަށް އަހުލުވެރު : 1.6.3.3ޙަރަކާތް 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ބޭއްވުންކުރުމުގެ 

އިކޮނޮމިކް  ⚫  ⚫  ⚫
 މިނިސްޓްރީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

މާކެޓިންގ އާއި ސޭލްސް، : 1.6.3.4ޙަރަކާތް 
 ބްރޭންޑިންގ ތަމްރީނު ޕްރޮގަރާމްތައް ހިންގުން

އިކޮނޮމިކް      ⚫
 މިނިސްޓްރީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް
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މެންޓަރިންގ، ކޯޗިންގ : 1.6.3.5ޙަރަކާތް 
 ފުރުސަތުތަށް ފަހި ކޮށް ދިނުން

އިކޮނޮމިކް   ⚫  ⚫ 
 މިނިސްޓްރީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް އަދި : 1.6.3.6ޙަރަކާތް 
 ގޭގައި ތިބެގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތައް ބަލާ
 އެކަންތައްތެކު މައުލޫމާތުދީ މީހުން ބިނާ ކުރުން

 

އިކޮނޮމިކް  ⚫  ⚫  ⚫
 މިނިސްޓްރީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ށް ރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަ: 1.6.3.7ޙަރަކާތް 
ން ދަވިއްކާނެ ސުވެނިއަރ އައިޓަމްތައް ރަށުގައި އުފައް

 މަސައްކަތް ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް
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 އާންމު އިގްތިސާދާއި ވިޔަފާރި 1.7
ރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ   ޙަ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

 ް ފަރާތ ރާ ންފީޒު ކު ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަ ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

ޓްރެޓަޖީ   ތަކަށް ވިޔަފާރި : 1.7.1 ސް
ތާލާ  އް ހުރި ހުރަސްތައް ނަ

އުލެއް  ހަ ހި މާ ފާރިއަށް ފަ ވިޔަ
ރުން  އިމު ކު  ގާ

ތަކާއި ވިޔަފާރި: 1.7.1.1ޙަރަކާތް 
އިންވެސްޓްމެންޓްތަކަށް ހުރި އުނދަގޫތަކާއި 
ހުރަސްތައް ދެނެގަންނަށް ވިޔަފާރިވެރިންނާއި 

 ބައްދަލްވުންތައް ބޭއްވުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ރަށުގެ ވިޔަފާރިތައް ގައުމީ އަދި: 1.7.1.2ޙަރަކާތް 
ތް ބައިނަލް އަގްވާމީ މާކެޓަށް ފުޅާކުރަން މަސައްކަ

 ކުރުން
 
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ން ވިޔަފާރިވެރިންނާއި އޮންނަ ގުޅު: 1.7.1.3ޙަރަކާތް 
 ބަދަހި ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ބަނދަރުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް : 1.7.1.4ޙަރަކާތް 
 ހޯދުން

ޕްލޭނިންގ      ⚫
 މިނިސްޓްރީ

 

ޓްރެޓަޖީ  ފުވައްމުލަކަށް : 1.7.2 ސް
ފާރިތަކާއި  އާ ވިޔަ

ނައުމަށް  ންވެސްޓްމެންޓްތައް ގެ އި
ރުން  ސައްކަތް ކު  މަ

ފުވައްމުލަކުގައި ހުރި : 1.7.2.1ޙަރަކާތް 
އިންވެސްޓްމެންޓް ފުރުސަތުތަކުގެ މައުލޫމާތު 

 ފަސޭހައިން ލިބޭނޭގޮތް ހެދުން

އިކޮނޮމިކް      ⚫
 މިނިސްޓްރީ

 

ފަރާތްތަކަށް  ކުރާ އިންވެސްޓް: 1.7.2.2ޙަރަކާތް 
 ބޭނުންވާނެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގާއިމު ކުރުން

ޕްލޭނިންގ    ⚫  
 މިނިސްޓްރީ
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ން ފްލައި ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓުގައި: 1.7.2.3ޙަރަކާތް 
 ޓީސްކޫލާއި އެއަރ ސްޕޯޓްސް ގާއިމުކުރުމުގެ ފީޒިބިލި

 ހެދުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

 އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމްތަކުގައި: 1.7.2.4ޙަރަކާތް 
 ބައިވެރިވުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  ގްތިސާދީ : 1.7.3 ސް އި
ނެގަތުން  ތު ދެ ލަ  ހާ

ނެ އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން މިނެކިރޭ: 1.7.3.1ޙަރަކާތް 
 މިންގަނޑުތަކެއް އެކުލަވާލުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

 އިގްތިސާދާއި ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭ: 1.7.3.2ޙަރަކާތް 
 އާންމުކުރުން އެއްކޮށް، ތަފާސްހިސާބު ހޯދާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ގޭބިސީތަކުގެ އިންކަމް : 1.7.3.3ޙަރަކާތް 
އެކްސްޕެންޑީޗަރ ސާވޭކޮށް ރަށުން ބޭރުވާ ފައިސާ 

 މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫  
 ކައުންސިލް

 އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ޓްރެޓަޖީ  : 1.7.4 ސް
ފާރި  އުންސިލާއިއެކު ވިޔަ ކަ

ރުން  ސޭހަ ކު ރަން ފަ  ކު

ކައުންސިލާއި އެކު ވިޔަފާރި : 1.7.4.1ޙަރަކާތް 
ކުރުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން 

 ނައްތާލުން 
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫ ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާ  : 1.7.4.2ޙަރަކާތް 
މް އޮންނަ މުއްދަތުތެރޭ ލަސްނުކޮށް ދެވޭނެ އިންތިޒާ

 ހަމަޖެއްސުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 



 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް  2022 - 2026ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 
 

ކައުސިލައް އެއްޗެހި ވިއްކާ : 1.7.4.3ޙަރަކާތް 
ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ 
 ންއްވުދަފްތަރެއް އެކުލަވާލާ އެފަރާތްތަކާއި ގުޅުން ބޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް
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ން  -2 ަކ ިރ ތ  ކާ ްއ ަރ އި  މާ ަކ ޮޔ ހ  ަޅ ުދ އީ  މާ ިތ ް ޖ  ިއ
 މީ އަޤީދާއިސްލާ 2.1

 

ރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ   ޙަ

20
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20
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24
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26

 

 ް ފަރާތ ރާ ންފީޒު ކު ންފީޒުކުރުމަށް  ތަ ބައިވެރިވާ ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

އިސްލާމް : 2.1.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ދީނުގެ މަތިވެރި އުސޫލްތައް 

 ދިރުވައި އާލާކުރުން
 

 ކުރުމާއި ބޭނުން މަސްތުވާތަކެތި: 2.1.1.1ޙަރަކާތް 
 އި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ / އަނިޔާހިންގުމާ މަރާމާރީ

ށް ވުމައަދި އެހެނިހެން ކުށްތަކަށް އަރައިގަތުން ހުއްޓު
ބި އިސްލާމް ދީނުގައިވާ އަސާސްތަކާއި އާދަތަކަށް ލޯ

 އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

، ކިޔުންޤުރުއާން ކިޔެވުން، މަދަހަ : 2.1.1.2ޙަރަކާތް 
 އިސްލާމީ ކްއިޒް މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

 އިހްތިރާމް ކުރުމާއި ޓޮލަރެންސް: 2.1.1.3ޙަރަކާތް 
އް އިތުރުކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަ

 ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

 / ކުދިން ބެލުމުގައިވާ ދައުލަތުގެ: 2.1.1.4ޙަރަކާތް 
 ދިނުން ނަސޭހަތް ދީނީ އަމާޒުކޮށް ޒުވާނުންނަށް

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

 އާއްމު ތަންތަނުގައި ދީނީ ޝިއާރު: 2.1.1.5ޙަރަކާތް 
 މެސެޖް ބެހެއްޓުން /

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް
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ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ކޮންމެ : 2.1.1.6ޙަރަކާތް 
ދުމަށް ވަގުތު ނަމާދުކުރާ ރައްޔިތަކަށް ހެ 5ރައްޔިތަކީ 

 މަސައްކަތްކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫    ⚫
 ކައުންސިލް

 

މިސްކިތްތައް އާބާދުކުރުމަށް : 2.1.1.7ޙަރަކާތް 
 މަސައްކަތްކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ޓީޗަރުންނާއި ދަރިވަރުން އަދި : 2.1.1.8ޙަރަކާތް 
 ށްބެލެނިވެރިންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަ

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ހާފިޒުން އިތުރުކުރުމުގެ : 2.1.1.9ޙަރަކާތް 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރު ދީނީ ތަރުބިއްޔަތު ދިނުމަށް ބާ: 2.1.1.10ޙަރަކާތް 
 އެޅުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  ޖަމާއަތުގައި : 2.1.2 ސް
ހިންގޭ ހަރަކާތްތަށް ރަގަޅު 

 ކުރުން

 ނަސޭހަތް ދީނީ ތަކުގައި މިސްކިތް: 2.1.2.1ޙަރަކާތް 
 ބޭއްވުމާއި ސެޝަންތައް ޖަވާބު ސުވާލާ ދިނުމާއި،
  ދިނުން ކިޔަވައި ކިޔެވުމާއި ޤުރުއާން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީގައި ދީނީ : 2.1.2.2ޙަރަކާތް 
 ފޮތްތައް އިތުރު ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ން އިޖްތިމައީ ގުޅުމިސްކިތްތަކަކީ : 2.1.2.3ޙަރަކާތް 
 ބަދަހިކުރެވޭ ތަންތަނަށް ހެދުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ކޮމިޔުނިޓީ އެންގޭޖްމަންޓަށް ) : 2.1.2.4ޙަރަކާތް 
ރައްޔިތުންނާއެކު ކަންކަމުގައި ޝާމިލުވެ އުޅުމަށް( 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް
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 އިމާމުން ތަމްރީނު ކުރުން

ޓްރެޓަޖީ  އް މިސްކިތްތަ: 2.1.3 ސް
 ތަރައްޤީ ކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި

ޤަބުރުސްތާނުތަކުގެ ފެންވަރު 
 ރަގަޅު ކުރުން

އި އްގަފެންވަރެ ރަގަޅު މިސްކިތްތައް: 2.1.3.1ޙަރަކާތް 
 ޤާއިމްކުރުންބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

އަދި ފިރިހެން އަންހެން : 2.1.3.2ޙަރަކާތް 
 ޖަމާއަތްތެރިން ތަމްރީނު ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

އެކަށީގެންވާ ގަބުރުސްތާނުތައް : 2.1.3.3ޙަރަކާތް 
 ކަނޑައަޅައި ތަރައްޤީ ކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

 މިސްކިތް ފަންޑެއް ހުޅުވުން: 2.1.3.4ޙަރަކާތް 
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް
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 ޞިއްހަތު   2.2
ރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ   ޙަ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

 ް ފަރާތ ރާ ންފީޒު ކު ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަ ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

ރެޓަޖީ  ހީ : 2.2.1 ސްޓް އް ޞި
ންވަރު  ކުގެ ފެ ޙިދްމަތް ތަ

ރުން  ނގަޅު ކު  ރަ

ރަކާތް   ހޮސްޕިޓަލް ފުވައްމުލަކު: 2.2.1.1ޙަ
 ބޭނުންވާ ކުރުމަށް ތަރައްޤީ ފެންވަރަށް ޓާރޝިއަރީ

 އްވަސީލަތްތަ އެމް.އާރު.އައި އަދި ސީޓީ ސުކޭން ފަދަ
ން ހޮސްޕިޓަލްގައި ޤާއިމު ކުރުމަށް ސަރުކާރާ ގުޅިގެ

 މަސައްކަތް ކުރުން

ފުވައްމުލައް     ⚫ 
 ހޮސްޕިޓަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ރަކާތް  ބަލި ރަގަޅަށް ދެނެގަނެވޭނެ : 2.2.1.2ޙަ
 ގުޅިގެންއި ވަސީލަތްތައް ގާއިމް ކުރުމަށް ސަރުކާރާ

 މަސައްކަތް ކުރުން

ފުވައްމުލައް      ⚫
 ހޮސްޕިޓަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ރަކާތް   ސިއްހީ ދާއިރާގެ ހިދުމަތްތައް: 2.2.1.3ޙަ
 ގާއިމްކުރުންމޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް

ރަކާތް   މީހުންނާއި ދުވަސްވީ އުމުރުން: 2.2.1.4ޙަ
ވާ ފަރާތްތަކަށް ނާސިންގ ބޭނުން ހާއްޞައެހީއަށް

 ގުންކެއާރ ދިނުމާ ގުޅޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިން

ފުވައްމުލައް  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ހޮސްޕިޓަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ރަކާތް   މީހުންނާއި ދުވަސްވީ އުމުރުން: 2.2.1.5ޙަ
 އަވަސް ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ހާއްޞައެހީއަށް

 ކުރުން ޤާއިމު ނިޒާމެއް ލިބޭނެ ޚިދްމަތް

ފުވައްމުލައް      ⚫
 ހޮސްޕިޓަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ރަކާތް   ށްމައްސަލަތަކަ ހެލްތް މެންޓަލް: 2.2.1.6ޙަ
 ކުރުން ޤާއިމު ނިޒާމެއް ކުރެވޭނެ ފަރުވާ

ފުވައްމުލައް     ⚫ ⚫
 ހޮސްޕިޓަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް
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ރަކާތް  ޕެރަމެޑިކް ސާރވިސް ތައާރަފް : 2.2.1.7ޙަ
ން ހުކޮށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތާއި ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މީ

ން ގެގުޅި ފުވައްމުލަކުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ސަރުކާރާއި
 މަސައްކަތް ކުރުން

ފުވައްމުލައް     ⚫ 
 ހޮސްޕިޓަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ރަކާތް  ފުވައްމުލަކުގައި ޕުރައިވެޓް : 2.2.1.8ޙަ
  ރުންހޮސްޕިޓަލް/ކުލިނިކް އިތުރުކުރަން މަސައްކަތް ކު

ފުވައްމުލައް    ⚫  
 ހޮސްޕިޓަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ރަކާތް   ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް ގައި: 2.2.1.9ޙަ
 ކިނުތިބޭ ސުޕެޝަލިޓީތަކުގެ ޑޮކްޓަރުން ކަޑަ އެޅޭ ވަ

 މަތްދުވަސްތަކުގައ ފުވައްމުލަކަށް ޒިޔާރަށްކޮށް ހިދު
 ދެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން

ފުވައްމުލައް  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ހޮސްޕިޓަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ރަކާތް  ތް ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ ހިދުމަ: 2.2.1.10ޙަ
 ފުޅާކުރަން މަސައްކަތް ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމް : 2.2.1.11ޙަ
 ގަވާއިދުން ތަމްރީންކުރުން

ފުވައްމުލައް  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ހޮސްޕިޓަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ރަކާތް  ސައިކޯ، ސޯޝަލް ސަޕޯޓް : 2.2.1.12ޙަ
 ސަރވިސް ޔުނިޓެއް ހޮސްޕޮޓަލުގައި ގާއިމްކުރުން

ފުވައްމުލައް      ⚫
 ހޮސްޕިޓަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ރަކާތް  ޑީ ވެލްވިމަން ކްލިނިކް، އެންސީ: 2.2.1.13ޙަ
 ކްލިނިކް ހޮސްޕިޓަލުގައި ގާއިމްކުރުން

ފުވައްމުލައް    ⚫  
 ހޮސްޕިޓަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ރެޓަޖީ  އްމު : 2.2.2 ސްޓް އާ
ރުމާއި  ގަޅު ކު ހަތު ރަ އް ޞި

ރޮމޯޓް  ރިއުޅުން ޕް ހެޔޮ ދި ޅަ ދު
ރުން   ކު

ރަކާތް   އަދި ދަރިވަރުން ސްކޫލް: 2.2.2.1ޙަ
 ސްއެވެއާނެ ގުޅޭ ސިއްހަތާއި އާއްމު ބެލެނިވެރިންނަށް

 ތައް ހިންގުންޕްރޮގްރާމް

ފުވައްމުލައް  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ހޮސްޕިޓަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ރަކާތް  ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފުވައްމުލައް  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫މާބަޑުމީހުންނާއި ތުއްތު ކުދިންގެ : 2.2.2.2ޙަ
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ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުމަށް ހާއްސަ ޕޮރުގުރާމްތަކެއް 
 ހިންގުން

 

 ކައުންސިލް ހޮސްޕިޓަލް

ރަކާތް   ފުވައްމުލައް ޕަބްލިކް ހެލްތު: 2.2.2.3ޙަ
 ޔުނިޓްގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާކުރުން 

 

ފުވައްމުލައް      ⚫
 ހޮސްޕިޓަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ރަކާތް   ކުޑަކުދިންނަށް ދެވޭ ވެކްސިން: 2.2.2.4ޙަ
 ހުރިހާ ކުދިންނަށް ދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން

ފުވައްމުލައް  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ހޮސްޕިޓަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ރަކާތް  ހެލްތް ސްކްރީނިންގް : 2.2.2.5ޙަ
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ފުވައްމުލައް  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ހޮސްޕިޓަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ރަކާތް  ން މައިވުމުގެ ޞިއްހަތާ ގުޅުދަރި: 2.2.2.6ޙަ
 ހުރި މައުލޫމާތު އާއްމުކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް

 ޕްރިންޓް މީޑިޔާ އަދި ޑިޖިޓަލް މީޑިޔާ މެދުވެރިވެ
 ހަމަޖެއްސުން

 

ފުވައްމުލައް      ⚫
 ހޮސްޕިޓަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ރަކާތް   ށްހުރުމަ ޞިއްހަތެއްގައި ދުޅަހެޔޮ: 2.2.2.7ޙަ
 މައުލޫމާތު ގޮތުގެ ބަހައްޓަންޖެހޭ ކެއިންބުއިން

ލަ ތަކާއި އަމިއްމަރުކަޒު ތައުލީމުދޭ ސްކޫލްތަކާއި،
ޖަމިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން އެކި އުމުރު ފުރައިގެ 

 މީހުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން
 

ފުވައްމުލައް  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ހޮސްޕިޓަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ރަކާތް   އިސްތިޢުމާލުކުރުމާއި ދުންފަތުގެ: 2.2.2.8ޙަ
 މެދު ގެއްލުންތަކާ ލިބޭ ޑްރިންކުން އެނާރޖީ

ފުވައްމުލައް      ⚫
 ހޮސްޕިޓަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް
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 ކުރުން އިތުރު ހޭލުންތެރިކަން
 

ރަކާތް  ން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރު: 2.2.2.9ޙަ
 މަނާ ސަރަހައްދުތަކުގައި އެކަން ތަންފީޒު ކުރުން

 

ފުވައްމުލައް      ⚫
 ހޮސްޕިޓަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ރަކާތް   ލައިފް ސްޓައިލް ޑިޒީޒަސްއާއި: 2.2.2.10ޙަ
 ގުޅޭ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުން

ފުވައްމުލައް      ⚫
 ހޮސްޕިޓަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ރަކާތް  ގޯތިގެދޮރު ސާފު ތާހިރުކޮށް : 2.2.2.11ޙަ
 ކުރުން ކަން އިތުރުބެހެއްޓުމަށް ހޭލުންތެރި

ފުވައްމުލައް      ⚫
 ޓަލްހޮސްޕި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ރަކާތް  ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުން: 2.2.2.12ޙަ
 ކައުންސިލް

 ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް

ރަކާތް   ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން: 2.2.2.13ޙަ
ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ ސިއްހީ 

ދަ ފައެމިންގަނޑުތައް އެކުލަވާލާ ތަންފީޒު ކުރުން އަދި 
 ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް

ރަކާތް  ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމާއި : 2.2.2.14ޙަ
 ޗަށްމުހިއްމުކަމުގެ މައްތިމާވެއްޓާއި އޮތް ގުޅުމުގެ 

 ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން

ފުވައްމުލައް     ⚫ 
 ހޮސްޕިޓަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ރަކާތް  އް ކޮމިއުނިޓީ ވޮލެންޓިއާރސްތަކެ: 2.2.2.15ޙަ
 ތަމްރީން ކުރުން

ފުވައްމުލައް  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ހޮސްޕިޓަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ރަކާތް   ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލްފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫ރަށުގެ ސިއްހީ ހާލަތު : 2.2.2.16ޙަ
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 ކައުންސިލް ދެނެގަތުމަށް ސާރވޭތައް ހިންގުން

ރަކާތް  ޕަބްލިކް ހެލްތް ދާއިރާގައި : 2.2.2.17ޙަ
 މަސައްކަތްކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުން އިތުރުކުރުން

 

ފުވައްމުލައް  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ހޮސްޕިޓަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ރަކާތް  އިންސާވިސް ޓްރެއިނިންގ : 2.2.2.18ޙަ
 ވޯކްޝޮޕްތައް މުވައްޒިފުންނަށް ހިންގުން

ފުވައްމުލައް     ⚫ ⚫
 ހޮސްޕިޓަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ރަކާތް  ކްރޮސް އެކްސްޕޯރޝަރ : 2.2.2.19ޙަ
އް ޕްރޮގްރާމްތަޓްރެއިނިންގ އެނޑް އެކްސްޗޭންޖިންގ 

 ހިންގުން

ފުވައްމުލައް    ⚫  
 ހޮސްޕިޓަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ރެޓަޖީ  : 2.2.3 ސްޓް
ކާރިސާތަކާއި މެޑިކަލް 

ގައި އަމަލު  ކު އިމަޖަންސީ ތަ
ރުން  ތުރު ކު ބިލުކަން އި ރާނެ ޤާ  ކު

ރަކާތް   އެމެޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ޕުލޭން: 2.2.3.1ޙަ
 އެއް ތައްޔާރުކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް

ރަކާތް  ކާރިސާ ތަކާއި މެޑިކަލް : 2.2.3.2ޙަ
އިމަޖަންސީ ތަކުގައި އަމަލު ކުރާނެ، އެކި 

ޑް ޕިމުއައްސަސާތައް އަދި އާއްމު ރައްޔިތުން ހިމެނޭ ރެ
 އެކުލަވާލާ ތަމްރީނު ކުރުން އްރެސްޕޮންސް ޓީމެ

ސިޓީ ފުވައްމުލައް  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް

ރަކާތް   ޓީމަށް ރެސްޕޮންސް ރެޕިޑް: 2.2.3.3ޙަ
 ތައްގުޅުން ހުރި އިދާރާއިތައް ކަމާވަސީލަތް ބޭނުންވާ
 ހޯދުން ގެންމެދުވެރިވެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް

ރަކާތް  އަރައިގަންނަން ކާރިސާތަކުން : 2.2.3.4ޙަ
 މޯލްޑިވްސް ރެޑްކްރެސެންޓް އަދި ވޮލަންޓިއަރުންގެ

 ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް
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ވި: 2.2.4 ސްޓްރެޓަޖީ   19-ޑްކޮ
ލިމަޑުކަމުން  ފަދަ ބަ

)އެޕިޑެމިކް/ޕެންޑަމިކް( 
އްކާތެރިވުން   ރަ

ރަކާތް  ނަށް އާބާދީގެ އެންމެވެކްސިންޖެހޭ : 2.2.4.1ޙަ
 ވެކްސިން ޖެހޭކަން ޔަގީން ކުރުން

ފުވައްމުލައް  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ހޮސްޕިޓަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ރަކާތް  ށް ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިވުމަ: 2.2.4.2ޙަ
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި މެދު އާންމުން 

 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުން

ފުވައްމުލައް  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ހޮސްޕިޓަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ރަކާތް  މު ކަރަންޓީނު/އައިސޮލޭޝަން ނިޒާ: 2.2.4.3ޙަ
 ހަރުދަނާ ކުރުން

ފުވައްމުލައް      ⚫
 ހޮސްޕިޓަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް
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 ތަޢުލީމާއި ހުނަރުވެރިކަން 2.3
 

ރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ   ޙަ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

 ް ފަރާތ ރާ ންފީޒު ކު ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަ ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

ޓްރެޓަޖީ  ތީ : 2.3.1 ސް މަ
ކްނިކަލް އަދި  އުލީމާއި ޓެ ތަ

އިނިން ދެވޭ  ރެ ކޭޝަނަލް ޓް ވޮ
ރުން  ކަޒުތައް ގާއިމު ކު ރު  މަ

 ނެޝަނަލް މޯލްޑިވްސް: 2.3.1.1ޙަރަކާތް 
 ފުވައްމުލަކުގައި ފެކަލްޓީ އައިޓީ ޔުނިވާރސިޓީގެ

 ގުޅިގެން ސަރުކާރާއި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާއިމު
  ކުރުން

 
⚫ 

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    
 ކައުންސިލް

 އެމް.އެން.ޔޫ

ޓިވެޓް ސެންޓަރ ގާއިމްކޮށް : 2.3.1.2ޙަރަކާތް 
 ⚫ ންކޯސްތައް ފެށުން އަވަސް ކުރުވަން މަސައްކަތް ކުރު

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     
 ކައުންސިލް

 

 ށްކޮޤާއިމުޕޮލީޓެކްނިކް  މޯލްޑިވްސް: 2.3.1.3ޙަރަކާތް 
 ⚫ ކުރުން ކޯސްތައް ފެށުން އަވަސް 

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     
 ކައުންސިލް

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް

 މެރިންރިސާޗް ސެންޓަރެއް ގާއިމު: 2.3.1.4ޙަރަކާތް 
 ކުރުން

  
⚫ 

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  އުލީމުދޭ : 2.3.2 ސް ތަ
ންތަން  ށްތަ ރައްޤީ ކޮ ންވަރު   ތަ ފެ

 ް ކުރުނ ތި  މަ

ވި އިޔާދަ ކުރަނި ސްކޫލްތައް ހުރިހާ: 2.3.2.1ޙަރަކާތް 
ހަކަތައަށް ބަދަލުކުރުމަށް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން 

 މަސައްކަތް ކުރުން

 
⚫ 

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    
 ކައުންސިލް

 ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ފެންވަރު : 2.3.2.2ޙަރަކާތް 
ރަގަޅުކުރުމަށް މޮނިޓަރިންގ ޓީމެއް އެކުލަވާލުން އަދި 

މޮނިޓަރިންގ ޓީމުން ފާހަގަ ކުރާކަންކަން ރަގަޅު 

⚫ 

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     
 ކައުންސިލް

 ހުރިހާ ސްކޫލްތައް
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 ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގައި  :2.3.2.3ޙަރަކާތް 
 ⚫ ސްޓެމްލެބް ގާއިމު ކުރުމަށް ބާރު އެޅުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     
 ކައުންސިލް

 އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

މާނީ ފުވައްމުލައް ސްކޫލްތަކުގައި ޒަ: 2.3.2.4ޙަރަކާތް 
ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދޭން ބޭނުންވާ ވަސީލައްތައް 

 އިތުރުކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ސްކޫލްތަކުގެ ކޯކަރިކިއުލާ، : 2.3.2.5ޙަރަކާތް 
 މަށްރުއެކްސްޓްރާ އެކްޓިވިޓީސް އެކްޓިވްކޮށް ވަރުގަދަކު

 ފުރުސަތުހޯދާދިނުން 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ސްކޫލް ޑްރޮޕްއައުޓްވާ އަދަދު : 2.3.2.6ޙަރަކާތް 
 ⚫ މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

ސްކޫލްތަކުގެ ރީސޯސް ޝެއަރިންގ : 2.3.2.7ޙަރަކާތް 
 ⚫ ޕްލެޓްފޯމެއް ގާއިމްކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     
 ކައުންސިލް

 ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

 މެންޓަލް ހެލްތްސްކޫލްތަކުގައި : 2.3.2.8ޙަރަކާތް 
 ޔުނިޓެއް ގާއިމްކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ސް ކިޔަވާދިނުމާއި ގުޅޭ އެކްސްޕަޓީ: 2.3.2.9ޙަރަކާތް 
އް ތައިތުރުކުރުމަށް ޓީޗަރުންނަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

 ހިންގުން

 
⚫ 

 
⚫ 

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  
 ކައުންސިލް

 އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ޓްރެޓަޖީ  ޕްރީސްކޫލް : 2.3.3 ސް
ޅު  ގަ ންވަރު ރަ ޚިދްމަތްތަކުގެ ފެ

ރުން   ކު

 އުމްރަނީ ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރީ: 2.3.3.1ޙަރަކާތް 
 އަދި ހުރިގޮތް ވަޞީލަތްތައް ކިޔަވައިދޭ ފެންވަރާއި،
 އިތުރަށް ކޮށް ދިރާސާ ފެންވަރު އަދަދާއި ޓީޗަރުންގެ

 
⚫ 

 

 
⚫ 

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  
 ކައުންސިލް

 ހުރިހާ ސްކޫލްތައް
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 ވުން އެހީތެރި/  ކުރުން ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ރަގަޅު

ރ ޕްރީ ސްކޫލް ޚިދްމަތްތައް މޮނިޓަ: 2.3.3.2ޙަރަކާތް 
 ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން ވޭނެކުރެ

 
⚫ 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    
 ކައުންސިލް

 ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

އުމުރުގެ ހުރިހާ  ޕްރީ ސްކޫލް: 2.3.3.3ޙަރަކާތް 
 ކުދިންގެ އެންރޯލްމަންޓް ކަށަވަރު ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

 ހާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ތުއްތު: 2.3.3.4ޙަރަކާތް 
ށް ނަކުދިންއެކުލަވާލާ އެ  ދަފްތަރެއްކުދިންގެ 
 ންހަމަޖެއްސު ބޭނެ އިންތިޒާމްކޫލް ތަޢުލީމް ލިޕްރީސް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

ޓްރެޓަޖީ  ވޭ : 2.3.4 ސް ދެ
ރުން  ތި ކު ންވަރު މަ ޢުލީމުގެ ފެ  ތަ

ން ޔަވާދޭ މާއްދާތަކުކި: 2.3.4.1ޙަރަކާތް 
ޖާ ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭ ނަތީޖާތައް ދިރާސާކޮށް ނަތީ

ރަގަޅު ކުރުމަށް  ނަތީޖާމާއްދާ ތަކުގެ  ދަށް
 ސްކޫލްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

 މާތާއި ހުނަރުޓީޗަރުންގެ މައުލޫ: 2.3.4.2ޙަރަކާތް 
 މޮނިޓަރ ކޮށް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް

 ށް އެހީތެރިވެދިނުންސްކޫލްތަކަ

⚫ 

 

 
⚫ 

 

 
⚫ 

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

 ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

ޕްލަސް ޕްލޭން އިތުރަށް  10: 2.3.4.3ޙަރަކާތް 
ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ދިނުމާއި  – ހަރުދަނާ ކުރުން

ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތް ނިންމުމަށް 
 އެހީތެރިވެދިނުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

ޓްރެޓަޖީ  : 2.3.5 ސް
އްމު  ވަރުންނާއި އާ ރި ދަ

ނިޔޭގަ އަދި  އްޔިތުންނަކީ ދު ރަ

އި އާއްމު ދަރިވަރުންނާ: 2.3.5.1ޙަރަކާތް 
ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށް ސިވިކް އެޑިޔުކޭޝަން 

ޕްރޮގްރާމްތައް ސްކޫލްތަކާއި / ތައުލީމު ދޭ މަރުކަޒު 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 ހުރިހާ ސްކޫލްތައް
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ންކަމަށް  ނގާ ކަ ތަމައުގަ ހި މުޖު
ލުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުން  ހަ  އަ

 ތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގުން

 ކިޔާކުދިންގެ އަޚްލާގީ ފެންވަރު: 2.3.5.2ޙަރަކާތް 
ތް ކުރުމަށް ސްކޫލްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަރަނގަޅު 

 ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

 ނަތީޖާއާއި އެކު ކުދިންގެ ވެލިއު: 2.3.5.3ޙަރަކާތް 
 އަދި ސްކިލް އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 ސްކޫލްތައްހުރިހާ 

ޓްރެޓަޖީ  އެކި ފަންނުގެ : 2.3.6 ސް
ރުމަށް  ތުރު ކު ނަރުވެރިން އި ހު

ންގުން  ގްރާމްތައް ހި ރޮ  ޕް

 ސްކިލް ހުރި ފުވައްމުލަކުގައި: 2.3.6.1ޙަރަކާތް 
 ކުރުން ދިރާސާއެއް ބެލުމަށް ތައް ޝޯޓޭޖް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

 ސްކޫލް ނިންމާ ދަރިވަރުން ޓްރެކް: 2.3.6.2ޙަރަކާތް 
 ކުރާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

 ކުރުމަށް ރަގަޅު ގެޕް ސްކިލް: 2.3.6.3ޙަރަކާތް 
 ކައުންސިލް ތަމްރީނު ތައުލީމާއި ހުރި ގުޅުން

 ސްކިލްސް ބޭސްޑް ކޮމިޔުނިޓީ މެދުވެރިވެ
 ފެށުން ދަށުން ޕްރޮގްރާމެއްގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

 ސްކިލްސް ބޭސްޑް ކޮމިޔުނިޓީ: 2.3.6.4ޙަރަކާތް 
ށް ހި ކޮހިންގުމަށް މަގުފަ ޕްރޮގްރާމްތައް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މް ތިޒާރެވޭނެ އިންއެކްރެޑިޓް ކުއެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް 
 ހަމަޖެއްސުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ކޮމިޔުނިޓީ ބޭސްޑް ސްކިލްސް : 2.3.6.5ޙަރަކާތް 
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގަރާމް ގެ ތެރެއިން ރަށުން ލިބެން 

ހުރި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވޮކޭޝަނަލް 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް
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ޓްރޭނިންގ އާއި އެކި ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ 
އެމްޕްލޮޔަބިލިޓީ ސްކިލްސް  ސޮފްޓް ސްކިލްސް އަދި

 ފޯރުކޮށް ދިނުން
ކޮމިޔުނިޓީ ބޭސްޑް ސްކިލްސް : 2.3.6.6ޙަރަކާތް 

ވާ ނުންޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ބޭރުން ކިޔަވަން ބޭ
 ދަފަރާތަތަކަށް ޓިވެޓް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލީޓެކްނިކް ފަ

 އި ބައިވެރި ވުމުގެތަންތަނުން ހިންގާ ކޯސްތަކުގަ
 މަގުފަހި ކޮށް ދިނުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް
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 ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީ 2.4
 

ރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ   ޙަ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

 ް ފަރާތ ރާ ންފީޒު ކު ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަ ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

ޓްރެޓަޖީ  ބްލިކް : 2.4.1 ސް  ޕަ
ންވަރު  އިބްރަރީގެ ފެ ލަ

ޅާކުރުން  ނގަޅުކޮށް ޚިދުމަތް ފު  ރަ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫  ލައިބްރަރީ ބޮޑުކުރުން: 2.4.1.1ޙަރަކާތް 
 ކައުންސިލް

 

ކާއި ލައިބްރަރީއަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތަ: 2.4.1.2ޙަރަކާތް 
 ވަސީލަތްތައް ހޯދުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

 ޤާއިމުކުރުން ލައިބްރަރީ-އީ: 2.4.1.3ޙަރަކާތް 
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫  
 ކައުންސިލް

 

ށް މަފޮތް ކިޔުމުގެ އާދަ އަށަގަތުވު: 2.4.1.4ޙަރަކާތް 
 ހަރާކަތްތަކެއް ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް

 

ވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ / ޝައުގުވެރި: 2.4.1.5ޙަރަކާތް 
ރީ އެޓްއެހީތެރިކަމާއެކު ބުކްރީޑިންގ / ޕޮފަރާތްތަކުގެ 

 ންރިސައިޓަލް ފަދަ ކޮމިޔުނިޓީ އިވެންޓްތައް ބޭއްވު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫  
 ކައުންސިލް
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 ކުށްމަދު ކުރުމާއި އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމު ކުރުން 2.5
ރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ   ޙަ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

 ް ފަރާތ ރާ ންފީޒު ކު ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަ ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

ރެޓަޖީ  ން : 2.5.1 ސްޓް އަމާ
ކި  އިމުކުރުމުގައި އެ ސިޓީ އެއް ޤާ

އްމު  ވައްސަސާތަށް އަދި އާ މު
ސައްކަތް  ޅިގެން މަ އްޔިތުން ގު ރަ

ރުން   ކު

ރަކާތް   ޓެއްވެއް އަމާން މަދުކުރުމާއި ކުށް: 2.5.1.1ޙަ
 ޅިގެންމުއައްސަސާތަކާއި ގު ހުރި ގުޅުން ޤާއިމުކުރުމަށް

 ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށް ތަންފީޒު ކުރުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ރަކާތް   އާއްމު ކުރުމުގައި މަދު ކުށް: 2.5.1.2ޙަ
 ޓީކޮމިޔުނި ގޮތަށް ލިބޭނޭ އެއްބާރުލުން ރައްޔިތުންގެ
 އިބަރހުޑް ޕޮލިސް ގެ ދައުރު އިތުރުނެ/  ޕޮލިސިންގ
 ކުރުން 

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ރަކާތް  /  ޕޮލިސް ކޮމިޔުނިޓީ: 2.5.1.3ޙަ
 ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް، ނެއިބަރހުޑް

 ކުރުން ތަމްރީނު ގުޅިގެން ސާރވިސަސްއާއި
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ރަކާތް   ރަށުން އަރާ ފުރާ އުޅަނދުތައް: 2.5.1.4ޙަ
 މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ރަކާތް  ފުލުހުންގެ މޭން ޕަވަރ : 2.5.1.5ޙަ
 އިތުރުކުރުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް
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ރަކާތް  ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް 2.5.1.6ޙަ
 މަސައްކަތްކުރުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ރަކާތް   ގޭންގް ކުށްތައް ހުއްޓުވުމަށް: 2.5.1.7ޙަ
 މަސައްކަތްކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ރެޓަޖީ  ށުގެ : 2.5.2 ސްޓް ކު
ވާނުން  އުލަށް ކުދިން / ޒު ހަ މާ
ނުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ކުޑަ  ވަ

ރުން   ކު

ރަކާތް  /  ފަރާތްތައް ފަދަ ކުށްކުރެވިދާނެ: 2.5.2.1ޙަ
 ހުރި ކަމާގުޅުން ދެނެގަނެ ދުރާލާ ގްރޫޕްތައް

އް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ނިޒާމެ އަވަސް މުވައްސަސާތަކުން
 ޤާއިމު ކުރުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ރަކާތް   ށްޝިކާރައަކަ އަމަލުތަކުގެ ކުށުގެ: 2.5.2.2ޙަ
 ބޭސްޑް ކޮމިޔުނިޓީ ޒުވާނުން/  ކުދިން ވެފައިވާ

 ބައިވެރި ޕްރޮގްރާމްގައި މަންޓްޑިވެލޮޕް ސްކިލްސް
 ކުރުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ރަކާތް   ކުރުމުގައި ބިނާ ދިރިއުޅުން: 2.5.2.3ޙަ
 މުހިންމުކަން ހެއްޓުމުގެހިފެ ވެލިޔުސް އިސްލާމިކް
 ންށް އަދި ބެލެނިވެރިންނަށް އަންގައި ދިނުކުދިންނަ

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ރަކާތް  ، ން، ޒުވާނުންދަރިވަރު: 2.5.2.4ޙަ

 ތަކުގެ ކުންފުނި/ ބެލެނިވެރިން އަދި އޮފީސް
 އެބިޔުސް، ޗައިލްޑް އަމާޒުކޮށް ފުންނަށްމުވައްޒަ

 ޑޮމެސްޓިކް އަދި ހެރެސްމެންޓް ސެކްޝުއަލް

ފެމިލީ  ⚫  ⚫  ⚫
ޗިލްޑްރެންސް 

 ސާރވިސް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް
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 މައުލޫތަކަށް ފަދަ ސޭފްޓީ ސައިބަރ ލަންސް،ވަޔޮ
 ރު ކުރުންއިތު ހޭލުންތެރިކަން

ރަކާތް   ހިންގާ މަގުމަތީގައި: 2.5.2.5ޙަ
 މަށްމަދުކުރު ކުށްތައް އެހެނިހެން އެކްސިޑަންޓްތަކާއި

 ކުރުން އިތުރު ޕޮލިސިންގް ހޮޓްސްޕޮޓް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ރަކާތް   އްވެހިކަލްތަ މެރިން އަދި ލޭންޑް: 2.5.2.6ޙަ
 ންހޭލުންތެރިކަ ވުމުގެދުއް އެކު ކަމާއި ރައްކާތެރި

  ކުރުން އިތުރު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ރަކާތް  ޕޭރެންޓިންގ ގައިޑެންސް : 2.5.2.7ޙަ
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ރަކާތް  ވަލްނަރަބުލް ފެމެލީސް ބަލާ : 2.5.2.8ޙަ
އެމީހުން މޮނިޓަރކޮށް ސަޕޯޓުދިނޭނެ ނިޒާމެއް 

 ގާއިމްކުރުން

ފެމިލީ      ⚫
ޗިލްޑްރެންސް 

 ސާރވިސް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ރެޓަޖީ  ން : 2.5.3 ސްޓް އަމާ
ރުމަށް  އިމު ކު ސިޓީ އެއް ޤާ

ނުން  އިންސާނީ ، ވާ އުމްރާނީ ބޭ
ލަތްތައް  ސީ ކްނޮލޮޖީގެ ވަ އަދި ޓެ

ރުން  ޅު ކު ގަ  ރަ

ރަކާތް   ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް: 2.5.3.1ޙަ
 ސެކިއުރިޓީ ސިޓީގައި ގުޅިގެން ސާރވިސަސްއާއި

 ކުރުން ހަރު ކެމެރާތައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ރަކާތް    އެންޑް ޗައިލްޑް ކެއަރފެމިލީ: 2.5.3.2ޙަ
 ގައި ރަގަޅު ކުރަން ހުރި ކަންކަން ދިރާސާސެންޓާރ

ން ގެގުޅި އިކޮށް އެކަންކަން ރަގަޅު ކުރުމަށް ސަރުކާރާ
 މަސައްކަތް ކުރުން

ފެމިލީ      ⚫
ޗިލްޑްރެންސް 

 ސާރވިސް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ރަކާތް  ފުވައްމުލަކުގައި މެރިން ޕޮލިސް : 2.5.3.3ޙަ
ތައާރަފް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް
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 ސާރވިސަސްއާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން 
 

ރަކާތް  ރ ފުވައްމުލަކުގައި ޕްރޮސެކިއުޓަ: 2.5.3.4ޙަ
 ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ގޮތްޕެއް ގާއިމު ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ރެޓަޖީ  ބިދޭސީ : 2.5.4 ސްޓް
ންސާނީ  ސައްކަތްތެރިންގެ އި މަ
ށްދިނުން  ށަވަރު ކޮ އްޤުތައް ކަ  ހަ

ރަކާތް   މަސައްކަތްތެރިން ބިދޭސީ: 2.5.4.1ޙަ
 ސަރުކާރާ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރުމުގެ ރެގިޔުލަރައިޒް

 ހިންގުން ގުޅިގެން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ރަކާތް   ވާރކާރ މައިގްރަންޓް: 2.5.4.2ޙަ
 ލުބަދަ އަށް ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލާއި ރަޖިސްޓްރީއެއް

 ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތައް ކުރާނެ އަމަލު ނަމަ، އަންނަ
 ފީޒު ކުރުންތަން ކޮށް އާއްމު

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ރަކާތް  އިން ކަޑައަޅައި މިނިސްޓްރީ: 2.5.4.3ޙަ
ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން އާންމުކޮށްފައިވާ 

 ކާއިދިރިއުޅޭތަންތަން ހުންނަން ޖެހޭނެ މިންގަޑުތަ
 ތަންއެތަން، ބަލައިއެއްގޮތައް އެފަދަ ތަންތަން ހުރިތޯ 
  އިންސްޕްކެޓްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ރަކާތް  ނަށް މަސައްކަތްތެރިން ބިދޭސީ: 2.5.4.4ޙަ
 ކޮމިޔުނިޓީ އިންޓަގްރޭޝަން ހަރަކާތްތައް ހިންގުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ
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ރަކާތް   ހިލާފަށް ޤަވާއިދާ ޤާނޫނާއި: 2.5.4.5ޙަ
 ހުއްޓުވުން ގެންގުޅުން މަސައްކަތްތެރިން ބިދޭސީ

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
ކައުންސިލް/ދިވެހި 
 ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

 އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ރަކާތް   އަދި ޓްރެފިކިންގ ހިޔުމަން: 2.5.4.6ޙަ
 ނިޒާމެއް ކުރެވޭނެ ރިޕޯޓް އެކްސްޕޮލޮއިޓޭޝަން

 ރެޑް މޯލްޑިވްސް އަދި ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް
 ކްރެސަންޓާއި ގުޅިގެން ޤާއިމު ކުރުން

ދިވެހި ފުލުހުންގެ      ⚫
 ހިދުމަތް

 އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ
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ރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ   ޙަ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

 ް ފަރާތ ރާ ންފީޒު ކު ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަ ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

ރެޓަޖީ  ތުވާ : 2.6.1 ސްޓް ސް މަ
ރުން /  ލައި މަދު ކު ކެތީގެ ސަޕް ތެ

 ް އްޓުވުނ  ހު

ރަކާތް  ދާ މަސްތުވާ ތަކެތި ސިޓީއަށް ވައް: 2.6.1.1ޙަ
ށް ވުމަގޮތާއި ވިއްކާގޮތް ދެނެގަނެ، އެ މަގުތައް ހުއްޓު
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސަސްއާއި ގުޅިގެން 

 .މަސައްކަތް ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ރެޓަޖީ  ތުވާ : 2.6.2 ސްޓް ސް މަ
ކެއްޗަށް  ންނަ ޑިމާންޑް  ތަ އޮ
 ކުޑަކުރުން 

ރަކާތް   ށްކުދިންނަ ފުރައިގެ އުމުރު އެކި: 2.6.2.1ޙަ
 ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރުމުގެ ހޭލުންތެރި ޓާގެޓަޑް

 ކަޒުތަކާ ގުޅިގެންމަރު ދޭ ތަޢުލީމު ސްކޫލްތަކާއި
 ހިންގުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ރަކާތް   ބޭނުންކުރާ ތަކެތި މަސްތުވާ: 2.6.2.2ޙަ
 ދިރާސާގެ ދިރާސާއެއްކޮށް ދެނެގަތުމަށް ސަބަބުތައް
 ޅޭނެއެ ފެންވަރުގައި ކޮމިޔުނިޓީ އާއްމުކޮށް ހޯދުންތައް
 އިމުވައްސަސާތާކާ ހުރި ގުޅުން ކަމާއި ފިޔަވަޅުތައް

 އެޅުން ގުޅިގެން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 ހިދުމަތްދިވެހި ފުލުހުންގެ 

ރަކާތް   ،ދެނެގަނެ ޒުވާނުން ރިސްކް ހައި: 2.6.2.3ޙަ
 ނާއިދަ ޒުވާނުންނަށް އިތުރަށް ކިޔެވުމާއި ތަމްރީއެފަ

 ސްހުނަރު ހޯދުމުގެ ހުނަރު ކޮމިޔުނިޓީ ބޭސްޑް ސްކިލް
 ންދިނުޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ފަހި ކޮށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ދިވެހި
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ރަކާތް  ، އި ރިސްކް ޒުވާނުން ދެނެގަނެހަ: 2.6.2.4ޙަ
 އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ސްޕޯޓްސް ކޯޗިންގ ކޭމްޕަތައް

 ބޭއްވުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ރެޓަޖީ  : 2.6.3 ސްޓް
ކާރައަކަށް  ސްތުވާތަކެތީގެ ޝި މަ

އިވާ  ފަ ރުވާ ވެ ރާތްތަކުގެ ފަ ފަ
ރުން   ހަރުދަނާ ކު

ރަކާތް   ސެންޓަރުގެ ޑިޓޮކްސް: 2.6.3.1ޙަ
 ންކަންކަ ކުރަންޖެހޭ ރަގަޅު ދިރާސާކޮށް ޚިދްމަތްތައް

 މަސައްކަތް ގުޅިގެން ސަރުކާރާއި ކުރުމަށް ރަގަޅު
  ކުރުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރ

ރަކާތް   މޮނިޓަރ ސެންޓަރ ޑިޓޮކްސް: 2.6.3.2ޙަ
  ކުރުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރ

ރަކާތް  ފުވައްމުލައް : 2.6.3.3ޙަ
ފިކޭޝަން ސެންޓަރ ގެ ބަދަލުގައި ޑިޓޮކްސްސި

ފުވައްމުލަކުގައި ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ އެއް 
 ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމްކުރުން

 

ސިޓީ ފުވައްމުލައް     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރ

ރަކާތް   ޝިކާރައަކަށް ތަކެތީގެ މަސްތުވާ: 2.6.3.4ޙަ
 އެ މެމްބަރުން، ފެމިލީ ގޭބިސީތަކުގެ ވެފައިވާ

 ލިބޭނެ ކައުންސެލިން ބޭނުންނަމަ މެމްބަރުން
 ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމް
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރ
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ރަކާތް   ޝިކާރައަކަށް މަސްތުވާތަކެތީގެ: 2.6.3.5ޙަ
ށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަ

މުޅިމުޖްތަމައުގެ ދައުރާއި މެދު އާންމުން 
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރ

ރަކާތް   ޝިކާރައަކަށް މަސްތުވާތަކެތީގެ: 2.6.3.6ޙަ
ން ންކަ ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ދީނީ ކަ ވެފައިވާ

 އިތުރަށް ހިމެނުން / އިސްލާމިކް ރިހެބިލިޓޭޝަން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރ

ރަކާތް   އާފްޓަރ ކެއަރ ޕްރޮގްރާމްތައް: 2.6.3.7ޙަ
 އެން.ޑީ.އޭ އާއި ގުޅިގެން ހިންގުން

ސިޓީ ފުވައްމުލައް      ⚫
 ކައުންސިލް

 ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރ
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 ް ފަރާތ ރާ ންފީޒު ކު ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަ ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

ޓްރެޓަޖީ  ށީ އުމުރުގެ : 2.7.1 ސް ދޮ
ސޭހައިން  ށް ފަ ބާދީ އަ އާ

ބޭނެ ނިޒާމެއް ޚިދްމަތްތައް  ލި
އިމުކޮ  ށަވަރު ޤާ އްގުތައް ކަ ށް ހަ
ރުން   ކު

 ށީދޮ ތަނެއްގައި ހުރިހާ ޚިދްމަތްދޭ: 2.7.1.1ޙަރަކާތް 
 އެކްސެސިބިލިޓީ ހާއްޞަކޮށް އަށް އާބާދީ އުމުރުގެ

 ކުރުން ފަސޭހަ އެފޯޑަބިލިޓީ އަދި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ހުރިހާ : 2.7.1.2ޙަރަކާތް 
 ރުމަޝްރޫޢުއެއްގައި އެކްސެސިބިލިޓީ ޑިޒައިން ކަށަވަ

 ކުރުން 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް : 2.7.1.3ޙަރަކާތް 
ނާސިންގ ކެއާރ ދިނުމާއި ގުޅޭ ތަމްރީނު 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ފުވައްމުލައް  ⚫  ⚫  ⚫
 ހޮސްޕިޓަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

 އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކުގެ: 2.7.1.4ޙަރަކާތް 
އި ތާއާއްމު ދިރިއުޅުން ފަސޭހަ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އާލާ
 ންސާމާނު ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ދޮށީ އުމުރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ: 2.7.1.5ޙަރަކާތް 
 ންކަށަވަރުކުރު ލިބޭކަންއެލެވެންސް އެފަރާތްތަކަށް 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  މުޖުތަމައުގައި : 2.7.2 ސް
ށީ  ރަކާތްތަކުގައި ދޮ ނގާ ހަ ހި

އިވެރިވުން  ބާދީ ގެ ބަ ރުގެ ޢާ އުމު
ރުން  ތުރު ކު  އި

 ށީދޮ ތަކުގައި އިވެންޓް ކޮމިޔުނިޓީ: 2.7.2.1ޙަރަކާތް 
 ހާއްސަ ކުރުމަށް ބައިވެރި އާބާދީ އުމުރުގެ

 ނެބައިވެރިވެވޭ ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ ދީ ސަމާލުކަމެއް
 އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް
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ދޮށީ އުމުރުގެ އާބާދީ ގެ : 2.7.2.2ޙަރަކާތް 
 ޒުވާން ޖީލުތަކެއް ފޯރުކޮށް ދެވޭނެތަޖްރުބާތައް 

 އިވެންޓްތައް ރާވާ ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ތައްތަޖްރިބާ އާބާދީގެ އުމުރުގެ ދޮށީ: 2.7.2.3ޙަރަކާތް 
 ހިއްސާ މުވައްޒިފުންނަށް މުވައްސަސާތަކުގެ ރަށުގެ

 ބޭއްވުން އިވެންޓްތައް ކުރެވޭނެ

ސިޓީ ފުވައްމުލައް  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް

 

ތަރައްޤީއަށް  ފުވައްމުލަކުގެ: 2.7.2.4ޙަރަކާތް 
ގެ ންއިރު، ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުމަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލާ

 ހިޔާލު ހޯދުން އަދި ހިމެނުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

 އީއިޖްތިމާ މީހުންގެ އުމުރުގެ ދޮށީ: 2.7.2.5ޙަރަކާތް 
 ދުވަސްތައް ހަވީރުތަކާއި ކުރުމަށް ބަދަހި ގުޅުން

 ބޭއްވުން އިންތިޒާމްކޮށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ދޮށީ އުމުރުގެ ފަރާތްތަކަށް : 2.7.2.6ޙަރަކާތް 
ތަ ވަނުއެކްޓިވްކޮށް ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ދާނެ ތަނެއް 

 މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދިނުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫  
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  އުމުރުން : 2.7.3 ސް
އްމު  ހުންގެ އާ ސްވީ މީ ދުވަ

ގަޅު  ނަސް ރަ ހަތު އަދި ފިޓް އް ޞި
ރުން   ކު
 

 މީހުންނަށް ދުވަސްވީ އުމުރުން: 2.7.3.1ޙަރަކާތް 
 ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްތައް ކަސްރަތު އަމާޒުކޮށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ : 2.7.3.2ޙަރަކާތް 
 ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ދުޅަހެޔޮ : 2.7.3.3ޙަރަކާތް 
ސިއްހަތެއްގައި ތިބުމަށް ކެއިން ބުއިން ބަހައްޓަން 

ޖެހޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އެމީހުންނަށާއި އާއިލާ ތަކަށް 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް
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 ންށްދިނުފޯރުކޮ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫    ނާސިންގ ހޯމް އެއް ގާއިމްކުރުން: 2.7.3.4ޙަރަކާތް 
 ކައުންސިލް
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 އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން 2.8
 

ރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ   ޙަ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

 ް ފަރާތ ރާ ންފީޒު ކު ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަ ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

ޓްރެޓަޖީ  އިޖްތިމާއީ : 2.8.1 ސް
ރުމަށް  ށަވަރު ކު ހެޔޮކަން ކަ ޅަ ދު

ކުގައި އަމު އްސަސާތައް އެ
ސައްކަތް  ރުން މަ  ކު

 ގްރޫޕް ސޯޝަލް ކޮމިޔުނިޓީ: 2.8.1.1ޙަރަކާތް 
 ގްރޫޕް ސޯޝަލް ދިނުމާއި ތަމްރީނު އުފެއްދުމާއި
 ދިނުން ފޯރުކޮށް ވަޞީލަތްތައް ކުރެވޭނެ މަސައްކަތް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

 ވާބޭނުން ރައްކާތެރިކަން އިޖްތިމާއީ: 2.8.1.2ޙަރަކާތް 
 އެޅޭކަނޑަ ފާހަގަކޮށް ފަރުދުން އަމިއްލަ ގޭބިސީތަކާއި
 ތަކުން ގްރޫޕް ސޯޝަލް ތެރެއިން އުސޫލެއްގެ

 އެޅުން ފިޔަވަޅު ބެލުމާއި ހާލަތު އެފަރާތްތަކުގެ
 

ފެމިލީ ޗިލްޑްރެންސް  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ސާރވިސް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

 ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި: 2.8.1.3ޙަރަކާތް 
 ންފަރުވާ ކުޑަކުރުން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރު

ފެމިލީ ޗިލްޑްރެންސް  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ސާރވިސް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 
 ކައުންސިލް

ސޯޝަލް ސަޕޯޓު ސަރވިސް : 2.8.1.4ޙަރަކާތް 
 ޑެސްކެއް ކައުންސިލުގައި ގާއިމްކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  އިޖްތިމާއީ : 2.8.2 ސް
ރުކާރުން  އްކާތެރިކަމަށް ސަ ރަ

ކީމްތަކުގައި  ލަވާލާފައިވާ ސް ކު އެ
ސޭހައިން  ރާތްތަކުން ފަ ފަދަ ފާ އެ

ތް  އިވެރިވެވޭނެ ގޮ ންބަ  ހެދު

 ބައިވެރިވުމަށް ސްކީމްތަކުގައި: 2.8.2.1ޙަރަކާތް 
 އުންސިލުންކަ ކުރުމުގައި ފުރިހަމަ ލިޔެކިޔުންތައް

 އަވަސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން
 

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 



 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް  2022 - 2026ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 
 

 ސްކީމްތައް މެދުވެރިކޮށް ލިބެން: 2.8.2.2ޙަރަކާތް 
އާންމުންނަށް ހުރި އެހީތަކުގެ މައުލޫމާތު 

 ފޯރުކޮށްދިނުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  ރައްޤީގެ : 2.8.3 ސް ތަ
ންޓަވެންޝަންތަކު  ގައި އި

އްކާތެރިކަން  ތިމާއީ ރަ އިޖް
އިވެރި  ރާތްތައް ބަ ނުންވާ ފަ ބޭ

ރުން   ކު

ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ހިންގާ : 2.8.3.1ޙަރަކާތް 
މަޝްރޫޢުތަކުގައި އިޖްތިމާއީ ހުރިހާ ތަރައްޤީގެ 

 މާލުރައްކާތެރިކަން ދޭންޖެހޭ ގްރޫޕްތަކަށް ހާއްސަ ސަ
 ކަމެއްދީ ބައިވެރި ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް  2022 - 2026ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 
 

 ހާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް 2.9
 

ރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ   ޙަ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ންފީޒު  ް ތަ ފަރާތ ރާ ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ކު ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

ޓްރެޓަޖީ  އްސަ : 2.9.1 ސް ހާ
ރާތްތަކަސް  ނުންވާ ފަ ހީއަށް ބޭ އެ
ބޭނެ  ސޭހައިން ޚިދްމަތްތައް ލި ފަ

އިމުކުރުން   ނިޒާމެއް ޤާ

 ބޭނުންވާ ހާއްޞައެހީއަށް: 2.9.1.1ޙަރަކާތް 
 އެފަދަ މެއިންޓެއިންކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ފަރާތްތަކުގެ

 ތަކުގެ ހާލަތު ކޮމިޔުނިޓީ ސޯޝަލް ގްރޫޕުންފަރާތް
 މޮނިޓަރ ކުރުން

⚫ 
ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

 ކައުންސިލް
 

ޚިދްމަތްދޭ ހުރިހާ ތަނެއްގައި : 2.9.1.2ޙަރަކާތް 
ށް ހާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮ

 އެކްސެސިބިލިޓީ އަދި އެފޯޑަބިލިޓީ ފަސޭހަ ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ހުރިހާ : 2.9.1.3ޙަރަކާތް 
މަޝްރޫޢުއެއްގައި ހާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ 

ފަރާތްތަކަށް އެކްސެސިބިލިޓީ ޑިޒައިން ކަށަވަރު 
 ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ބޭނުންވާ ހާއްސަ އެހީއަށް : 2.9.1.4ޙަރަކާތް 
 ނުފާރާތްތަކުގެ ނާސިންގ ކެއާރ ދިނުމާއި ގުޅޭ ތަމްރީ

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް

 

ހާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ : 2.9.1.5ޙަރަކާތް 
 ވުންފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ތެރަޕީ ކޭމްޕްތައް ބޭއް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް

 

ހާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ : 2.9.1.6ޙަރަކާތް 
ފަރާތްތަކަށް ތައުލީމު ދިނުމުގައި ބޭނުންވާ 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް
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ވަސީލަތްތައް ސްކޫލްތަކުގައި ޤާއިމު ކުރުމަށް 
 އެހީތެރިވެދިނުން

ހާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ : 2.9.1.7ޙަރަކާތް 
ތް ތެރަޕިސްޓުންގެ ޚިދްމަސްޑް ބޭ-ފަރާތްތަކަށް ސްކޫލް

 ހޯދުމަށް ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ހާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ : 2.9.1.8ޙަރަކާތް 
 ފަރާތްތަކުގެ އާއްމު ދިރިއުޅުން ފަސޭހަ ކުރުމަށް
ބޭނުންވާ އާލާތާއި ސާމާނު ފަސޭހައިން ލިބޭނެ 

 ހަމަޖެއްސުންއިންތިޒާމް 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ : 2.9.1.9ޙަރަކާތް 
  ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލާ ބެލެހެއްޓުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ   މުޖުތަމައުގައި : 2.9.2 ސް
ރަކާތްތަކުގައި ހާއްޞަ  ނގާ ހަ  ހި
ރާތްތައް  ނުންވާ ފަ ހީއަށް ބޭ އެ
ރުން  ތުރު ކު އިވެރިކުރުން އި  ބަ

ންޓް ތަކުގައި އިވެ ކޮމިޔުނިޓީ: 2.9.2.1ޙަރަކާތް 
 ހާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ބައިވެރި

ށް ކަކުރުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީ އެފަދަ ފަރާތްތަ
 ބައިވެރިވެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ފުވައްމުލަކުގެ ތަރައްޤީއަށް : 2.9.2.2ޙަރަކާތް 
މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލަ އިރު، ހާއްޞައެހީއަށް 
ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދާ 

 ހިމެނުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ބޭނުންވާ ހާއްޞައެހީއަށް : 2.9.2.3ޙަރަކާތް 
 ފަރާތްތަކުގެ އިޖްތިމާއީ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް

 ހަވީރުތަކާއި ދުވަސްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ބޭއްވުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް
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ޓްރެޓަޖީ  : 2.9.3 ސް
ނުންވާ   ޢްޞައެހީއަށް ބޭ ހާ

ރާތްތަކުން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ  ފަ
ނުން  ށް ދި ހި ކޮ  ފުރުޞަތުތައް ފަ

 ބޭނުންވާ އެހީއަށް ހާއްސަ: 2.9.3.1ޙަރަކާތް 
ފަރާތްތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނޭ އާމްދަނީ ހޯދަން 

ގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ފަދަ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރު
 މުވައްސަސާ ތަކުން އަދި އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ތަކުން
ތް ވަޒިފާގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައި ދިނުމަށް މަސައްކަ

 ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫  ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

 ބޭނުންވާ އެހީއަށް ހާއްޞަ: 2.9.3.2ޙަރަކާތް 
 މްދަނީއި ތިބެގެން އާގޭގަ ހިމެނޭ ތެރޭގައި ފަރާތްތަކުގެ

ތް އްކަހޯދަން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ފަރާތްތަކަށް އެމަސަ
 ފަށައިގަތުމުގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް
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 ޒުވާނުން 2.10
ރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ   ޙަ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

 ް ފަރާތ ރާ ންފީޒު ކު ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަ ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

އްޤީގެ : 2.10.1 ރަ ސިޓީގެ ތަ
ވާނުންގެ  ންކަމުގައި ޒު ކަ

ރުން  ތުރު ކު އިވެރިވުން އި  ބަ

 މަޝްރޫޢުތައް ތަރައްޤީގެ: 2.10.1.1ޙަރަކާތް 
 ދާހޯލުމުގައި ޒުވާނުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ލަވާއެކު

 ހިމެނުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި ލަފާދޭ: 2.10.1.2ޙަރަކާތް 
 ކޮމެޓީތަކުގައި ޒުވާނުންގެ މަންދޫބުން ހިމެނުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ކާ ވާ މައްސަލަތަދިމާ ޒުވާނުންނަށް: 2.10.1.3ޙަރަކާތް 
ގެ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ހައްލުތައް ހޯދުމަށް ޒުވާނުން

 ފޯރަމްތައް ބޭއްވުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް

 ޖައްމިއްޔާތައް

މަޝްވަރާ  ހިޔާލާއި ޒުވާނުންގެ: 2.10.1.4ޙަރަކާތް 
ގެ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކުގައި މިންތީ

 ހަމަހަމަކަން ކަށަވަރު ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ކޮށް ޔޫތު ވޮލަންޓިއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް: 2.10.1.5ޙަރަކާތް 
ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި ވޮލަންޓިއަރ ކުރެވޭނެ 

 ފަރާތްތަކަށް ފަހިކޮށް ދިނުންޕްލެޓްފޯމްތައް އެ 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫  ⚫ 
 ކައުންސިލް

 ޖައްމިއްޔާތައް

ޓްރެޓަޖީ  ޒުވާނުންގެ : 2.10.2 ސް
ތުރު  ކިލްސް އި ލީޑަރޝިޕް ސް

ރުން   ކު

 އަމާޒުކޮށް ޒުވާނުންނަށް: 2.10.2.1ޙަރަކާތް 
 ހިންގުން ކޭމްޕް ޔޫތް/  ޓްރޭނިންގ ލީޑަރޝިޕް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫  ⚫ 
 ކައުންސިލް

ސްކޫލްތައް / ތައުލީމު ދޭ 
އެހެނިހެން މަރުކަޒުތައް 

 އަދި ޖައްމިއްޔާތައް
 ވެލިޔުސް ލީޑަރޝިޕް އިސްލާމިކް: 2.10.2.2ޙަރަކާތް 

 ކުރުން އަހުލުވެރި ކުދިން އަށް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 

 ކައުންސިލް
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 ތައުލީމުދޭ ސްކޫލްތަކާއި: 2.10.2.3ޙަރަކާތް 
، ތަކާއި ގުޅިގެންއްޔާޖަމި އަމިއްލަ މަރުކަޒުތަކާއި

 ލްކޫހާއްސަކޮށް މަތީ ގްރޭޑް ތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި ސް
އަދި އާއްމުކޮށް ހުރިހާ  ނިންމާ ކުދިންނަށް

 ޒުވާނުންނަށް ސިވިކް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް
 ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  : 2.10.3 ސް
ވާނުންނަށް  އުލީމުގެ ޒު ތީ ތަ މަ

ނަރުވެރިކަން  ފުރުޞަތުތަކާއި ހު
ހިކޮށް  ތުރު ކުރުމުގެ މަގު ފަ އި

ނުން   ދި

 ދޭ ތައުލީމު މަތީ ހުރި ސިޓީގައި: 2.10.3.1ޙަރަކާތް 
 މީތައުލީ ހުރި ޒުވާނުންނަށް ގުޅިގެން ތަކާއިމަރުކަޒު

 ދިނުންފޯރުކޮށް މަޢުލޫމާތު ފުރުޞަތުތަކުގެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ދޭ ތައުލީމު މަތީ ހުރި ސިޓީގައި: 2.10.3.2ޙަރަކާތް 
ން، ކޯސްތަކުގެ އިތުރު ހިންގާކުން މިހާރު މަރުކަޒުތަ

 އަދި ރާއްޖެއަށް މުހިންމު އެހެން އްފުވައްމުލަކަ
 ންދާއިރާތަކުން ކޯސްތައް ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރު

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ފުވައްމުލަކުގައި ކޮމިޔުނިޓީ : 2.10.3.3ޙަރަކާތް 
ބޭސްޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމެއް 

 އެކްރެޑިޓްކޮށް ހިންގަން ފެށުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫  
 ކައުންސިލް

 

ފުވައްމުލަކު ގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް : 2.10.3.4ޙަރަކާތް 
ބޭނުންވާ އެކި ދާއިރާ )ޓުއަރ ގައިޑް، 

ހައުސްކީޕިންގ، އެފް އެންޑް ބީ، ޑައިވިންގ، 
ކަލްޗަރަލް ޓޫރިޒަމް، ހޯމްސްޓޭ އަދި މި ނޫންވެސް 

އިތުރު ދާއިރާ( ތަކުން ކޮމިޔުނިޓީ ބޭސްޑް ސްކިލްސް 
ތެރެއިން ޒުވާނުންނަށް  ޑިވެލޮޕްމަނޓް ޕްރޮގްރާމްގެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫  ⚫ 
 ސިލްކައުން

 



 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް  2022 - 2026ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 
 

 ވުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވާލުންތަމްރީނު

މާއި ދަނޑުވެރިކަން މަސްވެރިކަ: 2.10.3.5ޙަރަކާތް 
އަދި މަހާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވެލިޔު އެޑަޑް 

ން ވުނުފެއްދުމުގެ ދާއިރާ އިން ތަމްރީޕްރޮޑަކްޓްތައް އު
 ރާމްކޮމިޔުނިޓީ ބޭސްޑް ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގް

 ތެރެއިން ޒުވާނުންނަށް ފަހި ކުރުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫  ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

 އިލެކްޓްރިކަލް ކުރުން، ވަޑާން: 2.10.3.6ޙަރަކާތް 
 ނުން ފަދަ ފަންނުތައްރޭ ޕްލަމްބިން، މަސައްކަތް،

ކޮމިޔުނިޓީ ބޭސްޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
 ންނުޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ޒުވާނުންނަށް ފަހި ކޮށް ދި

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫  ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

 ސްކިލްސް ބޭސްޑް ކޮމިޔުނިޓީ: 2.10.3.7ޙަރަކާތް 
 ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި ޕްރޮގްރާމްގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 އްބައިތަ ކުރުމުގެ ރަގަޅު ސްކިލްސް އެމްޕްލޮޔަބިލިޓީ

 ހިމެނުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫  ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ރި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާ ކުދި: 2.10.3.8ޙަރަކާތް 
ޕްލޭން ކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ހުނަރު ބިޒްނަސް 

 ސެންޓަރ މެދުވެރިވެ ޒުވާނުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް

 

ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާ އަދި : 2.10.3.9ޙަރަކާތް 
އަމިއްލަ ކުންފުނި / ވިޔަފާރި ތަކުގައި ޒުވާނުންނަށް 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

ތައުލީމު ދޭ އެހެނިހެން 
މަރުކަޒުތައް އަދި 



 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް  2022 - 2026ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 
 

 ޖައްމިއްޔާތައް އިންޓާރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތަށް ހުޅުވާލުން

 ޒުވާނުންނަށް މަތީ ތައުލީމުގެ: 2.10.3.10ޙަރަކާތް 
ހާ ރިކުރުމުގެ ހުތުތަކާއި ހުނަރުވެރިކަން އިތުރުފުރުޞަ

 ޓުންމިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ހިފެހެއްހަރަކާތްތަކުގައި 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  ޒުވާނުން : 2.10.4 ސް
ސައްކަތް  އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަ

ށް  ހި ކޮ ރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ފަ ކު
ނުން   ދި

/  ވިޔަފާރި ހިންގާ ރަށުގައި: 2.10.4.1ޙަރަކާތް 
ށް ޒުވާނުންނަ ރަށުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އިގްތިޞާދީ

 ވަޒީފާ ދިނުމަށް ބާރު އެޅުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ވަޒީފާދޭ ވިޔަފާރިތަކުން އެކި: 2.10.4.2ޙަރަކާތް 
 ޒުވާނުންނަށް ރަށުގެ އެއް%  ވަކި ނިސްބަތުން
 ކުރުން މޮނިޓަރ އެކަން ކަނޑައަޅާ

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

 ސްކިލްސް ބޭސްޑް ކޮމިޔުނިޓީ: 2.10.4.3ޙަރަކާތް 
 ޞިލްހާ ވަނަތައް މަތީ ރާމްތަކުންޕްރޮގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ރި ފަށަން ވިޔަފާ ކުދި ތެރެއިން ކުދިންގެ ކުރާ
 ޓްޤަސްތުކުރާ ކުދިންނަށް ހާއްޞަކޮށް މައިކްރޯކްރެޑި

ސީޑް ކެޕިޓަލް ނޫނީ އާލާތާއި ސާމާނު ލިބޭނެ /
 އިންތިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫  ⚫ 
 ކައުންސިލް

ސްކޫލްތައް / ތައުލީމު ދޭ 
އެހެނިހެން މަރުކަޒުތައް 

 އަދި ޖައްމިއްޔާތައް

 ކޭމްޕްތައް ގައިޑެންސް ކެރިއަރ: 2.10.4.4ޙަރަކާތް 
 ބޭއްވުން ޖޮބްފެއަރ އަދި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫  ⚫ 
 ކައުންސިލް

ސްކޫލްތައް / ތައުލީމު ދޭ 
މަރުކަޒުތައް އެހެނިހެން 

 އަދި ޖައްމިއްޔާތައް



 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް  2022 - 2026ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 
 

 ހައި ހިމެނޭ ތެރޭގައި ޒުވާނުންގެ: 2.10.4.5ޙަރަކާތް 
ކަށް އެފާރާތްތަ ފާހަގަކޮށް ފަރާތްތައް ރިސްކް

ތަމްރީނާއި ކައުންސެލިންގ އަދި އާމްދަނީގެ 
 ފުރުޞަތުތައް ހޯދައި ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

ތައުލީމު ދޭ އެހެނިހެން 
މަރުކަޒުތައް އަދި 

 ޖައްމިއްޔާތައް

ޒުވާނުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް : 2.10.4.6ޙަރަކާތް 
ކޮށް ކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިމަސައް

 ދިނުމުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ހިފެހެއްޓުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

ތައުލީމު ދޭ އެހެނިހެން 
މަރުކަޒުތައް އަދި 

 ޖައްމިއްޔާތައް

ޓްރެޓަޖީ  ޒުވާނުންގެ : 2.10.5 ސް
ގަޅު  ޅަހެޔޮކަން ރަ ފްސާނީ ދު ނަ

ރުން   ކު

 ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމަނީ: 2.10.5.1ޙަރަކާތް 
 ރީތި ދީނުގެ އިސްލާމް ހޯދުމަށް ދުޅަހެޔޮކަން
 އޮޅުންފިލުވައި އަންގައި ޒުވާނުންނަށް އުސޫލުތައް
  ބޭއްވުން ސެޝަންތައް ދިނުމަށް

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް

ތައުލީމު ދޭ އެހެނިހެން 
މަރުކަޒުތައް އަދި 

 ޖައްމިއްޔާތައް

 ނަފްސާނީ ތެރޭގައި ޒުވާނުންގެ: 2.10.5.2ޙަރަކާތް 
 އިކުރުމާ ސާވޭ ބެލުމަށް މިންވަރު ހުރި މައްސަލަތައް
 ގެ ފެންވަރުގައިޖަމާޢަތު ދުޅަހެޔޮކަމަށް ނަފްސާނީ

 ކުރެވޭނެ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް

ތައުލީމު ދޭ އެހެނިހެން 
މަރުކަޒުތައް އަދި 

 ޖައްމިއްޔާތައް

ނަށް ކައުންސެލިންގ ޒުވާނުން: 2.10.5.3ޙަރަކާތް 
 މަގުފަހި ކުރުންއް ޚިދްމަތްތަ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް

ތައުލީމު ދޭ އެހެނިހެން 
މަރުކަޒުތައް އަދި 

 ޖައްމިއްޔާތައް
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 ް ފަރާތ ރާ ންފީޒު ކު ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަ ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

ޓްރެޓަޖީ  ޅިވަރު : 2.11.1 ސް ކު
ސީލަތްތައް  ނުންވާ ވަ ޅެން ބޭ ކު

އިމު  ރުން ގާ  ކު

 ކުޅޭ ސަރަހައްދުތަކާއި ކުޅިވަރު: 2.11.1.1ޙަރަކާތް 
 އިކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިންކޮށް ސަރުކާރާދަނޑުތަކުގެ 

 ގުޅިގެން ތަންފީޒުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

 ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ހިންގުން: 2.11.1.2ޙަރަކާތް 
ފުންނާއި އްޒައަބޭނުންވާ އިތުރު މުހަރުދަނާކޮށް 

 ގުޅިގެން އިވަސީލަތްތައް ޤާއިމު ކުރުމަށް ސަރުކާރާ
 މަސައްކަތް ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

އް ސްޓޭޑިއަމް ފުވައްމުލަ: 2.11.1.3ޙަރަކާތް 
 ތަރައްޤީކޮށް ސްޓޭޑިއަމް ހިންގައި ބެލެހެއްޓޭނެ

 ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި : 2.11.1.4ޙަރަކާތް 
 ސިންތެޓީކް ޓްރެކް އެޅުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް : 2.11.1.5ޙަރަކާތް 
 އެޅުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫ ސްވިމިންޕޫލް އެޅުން: 2.11.1.6ޙަރަކާތް 
 ކައުންސިލް
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ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫ އައުޓްޑޯ ޖިމްތައް އިތުރުކުރުން: 2.11.1.7ޙަރަކާތް 
 ކައުންސިލް

 

ކުޅިވަރު ކުޅޭ ދަޑުތައް : 2.11.1.8ޙަރަކާތް 
 ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  ކުޅިވަރުގެ : 2.11.2 ސް
ރިއަރުވާ  ނަރު ކު ވަރުގެ  ،ހު ޅި ކު

ރުން  ތުރު ކު ހު އި  ރޫ

މެންޓް ޔޫތް ޑިވެލޮޕް:  2.11.2.1ޙަރަކާތް 
ކުޅިވަރު  ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް

 އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް

 ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަން

ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި : 2.11.2.2ޙަރަކާތް 
 ގުޅިގެން ކޯޗުންނާއި ރެފްރީން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް

 ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަން

ކުޅިވަރާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި : 2.11.2.3ޙަރަކާތް 
 ކަށްމަޝްވަރާކޮށް ހިޔާލު ހޯދުމަށް ހުރިހާ ކުޅިވަރުތަ

 އެއްން ހިމެނޭގޮތަށް ކުޅިވަރު ކޮމެޓީނިސްބަތްވާ މީހު
 އެކުލަވާލުން 

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 ޖައްމިއްޔާތައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫  ⚫  ންކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލްތައް ބޭއްވު: 2.11.2.4ޙަރަކާތް 
 ކައުންސިލް

 

 ފުވައްމުލައް މެރެތަން ބޭއްވުން: 2.11.2.5ޙަރަކާތް 
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ކުޅިވަރު ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ: 2.11.2.6ޙަރަކާތް 
 ވައިރާ ގޮތުން ރަށު ފެންވަރުގައި އެކިއެކި މުބާރާތްތައް

 ހިންގުން 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް
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ސަރަހައްދީ، ގައުމީ އަދި : 2.11.2.7ޙަރަކާތް 
 ންބައިނަން އަގުވާމީ ކުޅިވަރު މުބާރަތްތައް ބޭއްވު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫  ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  -އީ: 2.11.3 ސް
 ް އެރުވުނ ރި  ސްޕޯޓްސް ކު

ސަރަހައްދީ، ގައުމީ އަދި : 2.13.1.1ޙަރަކާތް 
ސްޕޯޓްސް -އީބައިނަލް އަގުވާމީ ފެންވަރުގެ 

 މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫  ⚫ 
 ކައުންސިލް
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ރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ   ޙަ
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 ް ފަރާތ ރާ ންފީޒު ކު ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަ ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

ޓްރެޓަޖީ  ސިޓީގެ : 2.12.1 ސް
ރައްޤީގައި  އިތަ ނީ ޖަމް އްޔާ މަދަ

ރުން  ތުރު ކު އުރު އި ކުގެ ދަ  ތަ

 މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ދައުރު: 2.12.1.1ޙަރަކާތް 
ފުޅާކޮށް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން 
ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 ޖައްމިއްޔާތައް

ން ޖަމްއިއްޔާތަކުން އިސްނަގައިގެ: 2.12.1.2ޙަރަކާތް 
 ންހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަ

 ދިނުން 
 
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 ޖައްމިއްޔާތައް

 މަޝްރޫޢުތައް ތަރައްޤީގެ: 2.12.1.3ޙަރަކާތް 
 ވަރާއްޔާތަކުގެ ހިޔާލާއި މަޝްޖަމްއި އެކުލަވާލުމުގައި
 ހޯދާ ހިމެނުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 ޖައްމިއްޔާތައް

 ލަފާދޭ ކަންކަމުގައި ތަރައްޤީގެ: 2.12.1.4ޙަރަކާތް 
 ނުންއްޔާތަކުގެ މަންދޫބުން ހިމެޖަމްއި ކޮމެޓީތަކުގައި

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 ޖައްމިއްޔާތައް
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 ޕްލޭންގައި ތަރައްޤީގެ ސިޓީގެ: 2.12.1.5ޙަރަކާތް 
 ކުރުމުގައި ތަންފީޒު ކަންކަން ހިމެނިފައިވާ

ތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން އަދި އްޔާޖަމްއި
ފާހަގަކޮށް  ތަކުން ހިންގޭނެ ކަންކަންއްޔާޖަމްއި

 ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 ޖައްމިއްޔާތައް

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން : 2.12.1.6ޙަރަކާތް 
ސެކަންޑަރީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރާ ދަރިވަރުންނަށް 
 ޅޭގުމަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ވޮލެންޓިއަރިޒަމް އާއި 

 މައުލޫމާތު ދިނުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް

 ޖައްމިއްޔާތައް

އަހަރަކު އެއްފަހަރު : 2.12.1.7ޙަރަކާތް 
ފައިވާ މަސައްކަތް ޖަމްއިއްޔާތަކުން ކުރެވި

 ރިކޮގްނައިޒްކުރުން އިވެލުއޭޓްކޮށް
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 ޖައްމިއްޔާތައް

އް ރަޖިސްޓްރީ ނުވާ ކުދި ގްރޫޕްތަ: 2.12.1.8ޙަރަކާތް 
 ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ބާރުއެޅުން

 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް

 ޖައްމިއްޔާތައް

ޓްރެޓަޖީ  ރަށުގެ : 2.12.2 ސް
ވާބުދާރީ  ވައްސަސާތައް ޖަ މު

ރުމުގައި  އިކު ކުގެ  އްޔާ ޖަމް ތަ
ޅާ އުރު ފު  ކުރުން ދަ

 ދެވޭ ރައްޔިތުންނަށް: 2.12.2.1ޙަރަކާތް 
 އޯޑިޓް ސޯޝަލް ބެލުމަށް ފެންވަރު ޚިދްމަތްތަކުގެ
 ދިނުންކަށް ފުރުޞަތު ތައްޔާ ޖަމްއި ހިންގުމުގައި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 ޖައްމިއްޔާތައް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހިނގާ : 2.12.2.2ޙަރަކާތް 
ތު ތަކަށް ފުރުޞައްޔާޖަމްއިނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމުގައި 

 ދިނުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 ޖައްމިއްޔާތައް
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ކޮމިޔުނިޓީ މީޓިންގތައް : 2.12.2.3ޙަރަކާތް 
އް އުރެއްޔާތަކަށް އިސް ދަޖަމްއިފެސިލިޓޭޓް ކުރުމުގައި 

 ދިނުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 ޖައްމިއްޔާތައް

ޓްރެޓަޖީ  ޖަމިއްޔާތައް : 2.12.3 ސް
އުލެއް  ހަ ކަށޭނެ މާ ންގުމަށް އެ ހި

ރުން  ނާ ކު  ބި

ން އްޔާ މަސައްކަތްތައް ކުރަޖަމްއި: 2.12.3.1ޙަރަކާތް 
 އޮފީސް ސްޕޭސް ދަތިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޝެއާރޑް

 ވޯކް ސްޕޭސް ޤާއިމު ކޮށްދިނުން 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 ޖައްމިއްޔާތައް

 އިގެންތަކުން އިސްނަގައްޔާޖަމްއި: 2.12.3.2ޙަރަކާތް 
 އިވާކައުންސިލް ބެލުމުގަހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް 

 ގޮތް ހަމަޖެއްސުންޓްރޭނިންގ ހޯލް ހިލޭ ލިބޭނެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 ޖައްމިއްޔާތައް

ތަކުން ހިންގާ އްޔާޖަމްއި: 2.12.3.3ޙަރަކާތް 
ވާ ންހަރަކާތްތަކުގައި ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ބޭނު
ން ރިކަހާލަތްތަކުގައި ލިބެން ހުރި މިންވަރަކުން އެހީތެ

 ފޯރު ކޮށް ދިނުން 
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 ޖައްމިއްޔާތައް

ކު އްޔާތަކުގެ ފެއަރ އަހަރަޖަމްއި: 2.12.3.4ޙަރަކާތް 
 އެއްފަހަރު ބޭއްވުން 

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ޖަމްއިއްޔާތައް ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް
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 ސަޤާފަތާއި ތަރިކަ އަދި އާޓްސް 2.13
 

ރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ   ޙަ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

 ް ފަރާތ ރާ ންފީޒު ކު ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަ ތަ
ހެނިހެން  ރާތްތައް އެ  ފަ

ޓްރެޓަޖީ  ސަޤާފަތާއި : 2.13.1 ސް
 ގެ ދާއިރާއިންތަރިކަ އަދި އާޓްސް

 ކުރުންމީހުން ބިނާ
 

 އަދި ތަރިކަ ސަޤާފަތާއި: 2.13.1.1ޙަރަކާތް 
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮފެޝަނަލް ހާއްޞަ އާޓްސްއަށް

 ބޭއްވުން ޕްރޮގްރާމްތައް
ޒަން ވަ ރަށުގެ އެކި ދާއިރާތަކުގެ ޚިދުމަތްތެރިންގެ އަގު

 ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫  ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

އަދި އެހެން  އިރާއްޖޭގަ: 2.13.1.2ޙަރަކާތް 
ޤައުމުތަކުގެ ކަމާއި ގުޅުން ހުރި ތަމްރީނު / 

ސެމިނާރ، ސްޓަޑީ ޓުއަރ ތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ 
 ފުރުޞަތު ފަހި ކޮށްދިނުން

  
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫  ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

މުޖުތަމައުގައި ހުރި : 2.13.1.3ޙަރަކާތް 
ރު ފަހަމައްސަލަތަކަށް އަމާޒުކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް

 ބޭއްވުން އޮފީސްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ޑްރާމާ މުބާރާތް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  ދާއިރާގެ : 2.13.2 ސް
 އުމްރާނީ ހާލަތު ރަގަޅު ކުރުން

 ކަލްޗަރ އެންޑް އާޓްސް: 2.13.2.1ޙަރަކާތް 
 ،މިޔުޒިޔަމް އާޓްގެލަރީ،) ޤާއިމުކުރުން ސެންޓަރެއް

ހޯލް  އެގްޒިބިޝަން ލައިބްރަރީ، މީޑިޔާ މަލްޓައި
 ހިމެނޭ ގޮތަށް(

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް
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 ޑިޖިޓަލް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަށް: 2.13.2.2ޙަރަކާތް 
 ކުރުން ޤާއިމު އިންފްރާސްޓަރްކަޗަރ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫  ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  ތާރީހާއި : 2.13.3 ސް
ންތަން ) ތް ސަޤާފަ   ކަންކަން / ތަ

ތްތައް( / ލާ ހިމާޔަތް ކުރުމާއި  އާ
އްކާތެރި ކޮ ް ރަ ހެއްޓުނ ލެ  ށް ބެ

ސަޤާފަތާއި ތަރިކަ ތާރީޚާއި : 2.13.3.1ޙަރަކާތް 
 ދިއަދިރާސާ ކުރުމާއި ޑޮކިޔުމެންޓް ކުރުން )ރާއްޖޭގެ 

 ރާއްޖޭއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން(

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫  ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ގައި ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީ: 2.13.3.2ޙަރަކާތް 
އެއް މުލަކުގެ ތާރީހާއި ގުޅޭ ސެކްޝަންފުވައް

 ގާއިމްކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ބަހާއި ގުޅޭ  ފުވައްމުލައް: 2.13.3.3ޙަރަކާތް 
 ޕަބްލިޝް ކުރުން އެއް ހަދައިދިރާސާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫  
 ކައުންސިލް

 

 އަދި ގައި މީޑިޔާ: 2.13.3.4ޙަރަކާތް 
 ރުންބަސް ބޭނުން ކު ފުވައްމުލަކު ލިޔުންތެރިކަމުގައި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

އޭގެ އާސާރުތައް  ހުރި މިހާރު: 2.13.3.5ޙަރަކާތް 
 ންށް ބެލެހެއްޓުހިމާޔަތް ކޮއަސްލުއާއި އެއްގޮތަށް 

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

 މިހާރު ހުރި އާސާރީ ތަންތަނަށް :2.13.3.6ޙަރަކާތް 
 ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތައް އެތަންތަނުގެ އަސްލުއާއި

 އެއްގޮތައް ބަދަލުކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

އާސާރީތަންތަނުގައި އެތަނުގެ : 2.13.3.7ޙަރަކާތް 
 މައުލޫމާތު ބޯޑު ބެހެއްޓުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް
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 ދާރުލްއާސާރަށް ހުރި މާލޭގައި: 2.13.3.8ޙަރަކާތް 
 އަނބުރާ އާސާރުތައް ފުވައްމުލަކުގެ ގެންދެވިފައިވާ

 ހޯދުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ވައްމުލަކުގައި ޤާއިމުކުރާ ފު: 2.13.3.9ޙަރަކާތް 
ޔާ މިޔުޒިޔަމަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ތަކެތި ހަދި

 ކުރުމަށް ބާރުއެޅުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫   
 ކައުންސިލް

 

 ތެރެއަށް ޕްލޭންގެ ޔޫޒް ލޭންޑް: 2.13.3.10ޙަރަކާތް 
 ފީ / ތަރިކަ ސައިޓްތައް ހިމެނުންސަޤާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

 އައު އިމާރާތްތައް މުސްކުޅި: 2.13.3.11ޙަރަކާތް 
 ގެއިމާރާތްތަކު ބިނާކުރެވޭ އަލަށް އަދި ކުރުމުގައި

  ސިފަތަށް އެކުލެވުންކުރީގެ ޑިޒައިންގައި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫   
 ކައުންސިލް

 

 ބައްދަލުވުން ތަކާއި ޖަލްސާ: 2.13.3.12ޙަރަކާތް 
 ކުރުން އާލާ އާދަތަށް ކުރީގެ ތަކުގައި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫  ⚫  ސަގާފީ ފެސްޓިވަލެއް ބޭއްވުން: 2.13.3.13ޙަރަކާތް 
 ކައުންސިލް

 ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

 ފުވައްމުލަކު ބަހުގެ ގަވާއިދު: 2.13.3.14ޙަރަކާތް 
 އެކުލަވާލުން 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫  
 ކައުންސިލް

ހުރިހާ ސްކޫލްތައް، 
 ޖައްމިއްޔާތައް

ފުވައްމުލައް ބަހުގެ ބަސް : 2.13.3.15ޙަރަކާތް 
 ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫  
 ކައުންސިލް

 ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

ޓްރެޓަޖީ  : 2.13.4 ސް
ވަރުންގެ މެދުގައި ސަޤާފަތާއި  ރި ދަ
ތުރު  ބި އި ސްއަށް ލޯ ރިކަ އާޓް ތަ

 ކްލަބް ކަލްޗަރ ސްކޫލްތަކުގައި: 2.13.4.1ޙަރަކާތް 
 ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

 ހުރިހާ ސްކޫލްތައްފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫  ބަސް ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްގައި: 2.13.4.2ޙަރަކާތް 
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ރުން   ކައުންސިލް ކުރުން ބޭނުން ކު

 ކުދިންނަށް އުމުރުފުރައިގެ އެކި: 2.13.4.3ޙަރަކާތް 
 އްދާ،އުފަ ބަހުން ފުވައްމުލަކު ޅެން/  ލިޔުން އެކަށޭނެ

 ހެދުން ގޮތް ލިބޭނެ ކުދިންނަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫  
 ކައުންސިލް

 ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

 ދާއިރާ އިން އާޓްސްގެ: 2.13.4.4ޙަރަކާތް 
 )ޕާރފޯރމިންގ، ވިޝުއަލް އަދި ލިޓެރަރީ( ކުދިންގެ

 ންސުހުނަރު ދައްކުވައިދެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫  
 ކައުންސިލް

 ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

ފުވައްމުލަކު ބަހުން : 2.13.4.5ޙަރަކާތް 
 ވާހަކަދެއްކުމާއި ބަހުސް މުބާރާތް ބޭއްވުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫  ⚫ 
 ކައުންސިލް

 ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

ޓްރެޓަޖީ  އިރާގައި : 2.13.5 ސް ދާ
ރާތްތަކަށް ފައިސާގެ  ޅޭ ފަ އު
ނުން  ރުކޮށް ދި ހީތެރިކަން ފޯ  އެ

ސީ މެދުވެރިވެ .އެފް.ޑީ.އެސް: 2.13.5.1ޙަރަކާތް 
އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ /ލޯނު 

 ކުރުންހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫  ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބިޒްނަސް: 2.13.5.2ޙަރަކާތް 
 ފަރާތްތަކުގެ އެފަދަ ގުޅިގެން އާއި ސެންޓަރ
 ންކުރު އިތުރު ހުނަރު ވިޔަފާރި/  ހުނަރު ހިންގުމުގެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫  ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  ސަޤާފީ : 2.13.6 ސް
ންތަނުން  ންފާ ތަ އިޤްތިޞާދީ މަ

ވުން  ތައް ރޭ ތް ބޭނެ ގޮ  ލި

 ގެފަތުރުވެރިކަމު ފުވައްމުލަކުގެ: 2.13.6.1ޙަރަކާތް 
 ށްހިމެނުމަ ޕްރޮޑަކަޓް ޓޫރިސްޓް ކަލްޗަރަލް ތެރޭގައި
 ކުރުން ތަންފީޒު ރޭވުމާއި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް
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 ގުޅުންބަދަހި އަޅާލާ މުޖުތަމައު 2.14
 

ރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ   ޙަ

20
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20
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24
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 ް ފަރާތ ރާ ންފީޒު ކު ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަ ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

އެއްބަޔަކު : 2.14.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އަނެއްބަޔަކަށް އަޅާލާ ގުޅުން 

 ބަދަހި މުޖުތަމައެއް ބިނާ ކުރުން
 
 

އިޖްތިމާއީ ހަރާކަތްތަކުގައި : 2.14.1.1ޙަރަކާތް 
 ތްރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރަން މަސައްކަ

 ކުރުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރަށު : 2.14.1.2ޙަރަކާތް 
 އިލެވެލްގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރާ ދުވަހެއް ކަނޑައަޅަ

 ފާހަގަކުރުން 
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

އަވައްޓެރިންގެ މެދުގައި : 2.14.1.3ޙަރަކާތް 
 ންންގުގުޅުންބަދަހި ކުރެވޭނެފަދަ ހަރަކާތްތައް ރާވާ ހި

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތްތައް : 2.14.1.4ޙަރަކާތް 
 މިސްކިތްތަކުގައި ހިންގުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ލާ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އަޅާ: 2.14.1.5ޙަރަކާތް 
ގުޅުން ބަދަހި މުޖުތަމައެއް ބިނާ ކުރުމުގެ 

 މާއިމެދު އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުންމުހިންމުކަ
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް
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ސިޓީ ލެވެލްގައި އެކިއެކި : 2.14.1.6ޙަރަކާތް 
 ހިންގުންއީދުތަކާއި ހަރަކާތްތައް 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް
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3 ާ ވ ި އ ަފ ި ވ ރ  ުކ ްނ ލ  ް ޕ  . ،ީ ޓ ިސ މު  ިއ ްަގ ތ ި ހ ްނ  ޅ  ުއ ިރ  ިދ
 ނިންއާބަން ޕްލޭ 3.1

ޓްރެޓަޖީ   ޙަރަކާތް  ސް

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

 ް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތ
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ޓްރެޓަޖީ  ބަން : 3.1.1 ސް އާ
ލޭން  ސްޓަރ ޕް ންމާ  ހެދު

ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ އެހީގައި : 3.1.1.1ޙަރަކާތް 
 ޑްފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އާބަން މާސްޓަރ ޕްލޭން، ލޭން
ގ ޔޫސް ޕްލޭން، ޕްލޭނިންގ ގައިޑްލައިންސް، ބިލްޑިން

 ކޯޑްސް އަދި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން
 

⚫ 
 

⚫ 
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    
 ކައުންސިލް

 

އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކަށް : 3.1.1.2ޙަރަކާތް 
 ބޭނުންވާ އިމާރަތް ކުރަން ވަކިވަކި ބިން ދިނުމުގެ
 ގަޖާބަދަލުގައި އިމާރަތްތައްކޮށް އެތަނުން ބޭނުންވާ 

 ދިނުމުގެ އުސޫލް ގެންގުޅުން

⚫ 
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     
 ކައުންސިލް
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 ހިކަންބޯހިޔާވަ 3.2
ޓްރެޓަޖީ   ޙަރަކާތް  ސް

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

 ް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތ
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ޓްރެޓަޖީ   ގޯތިގެދޮރުގެ: 3.2.1 ސް
 ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ  ދަތިކަމާއި 

  މައްސަލައަށް 
ދައިދިނުން  ހައްލު  ހޯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ހައުސިން އަށް ބޭނުންވާ ބިން : 3.2.1.1ޙަރަކާތް 
 އެޅުންބިނާވެށި ޕްލޭންގައި ކަނޑަ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ށްދިރާސާކޮ ހާލަތު ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ: 3.2.1.2ޙަރަކާތް 
 މައްސަލަތައް ފާހަގަ ކުރުން ޖެހޭ ހައްލުކުރަން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

 ކޮންޓްރެކްޓަރ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް: 3.2.1.3ޙަރަކާތް 
 ކުރުން މަސައްކަތް ހޯދުމަށް ފައިނޭންސިންގ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ތަކުގައި ތިނުކޮށް ހުރި ގޯބޭނުން: 3.2.1.4ޙަރަކާތް 
 ންބޯހިޔަވާހިކަން ތަރައްޤީ ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ގޯއްޗެއް އޮވެ ގޯތީގައި އިމާރާތް: 3.2.1.5ޙަރަކާތް 
 ގަނެކުރާނެ ތަނަވަސްކަން ނެތިފައިވާ އާއިލާތައް ދެނެ
ނެ ރެވޭއެ ފަރާތްތަކަށް ލުއި ފަސޭހަކޮށް ގެ އިމާރާތް ކު

 މަގު ތަނަވަސްކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރު ބޯހިޔާވަހިކަން ތަރައްޤީ ކުރާއި: 3.2.1.6ޙަރަކާތް 
ޤީ އެކި ފަންތީގެ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަރައް

 ކުރުން 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ބޯހިޔާވަހިކަން ތަރައްޤީ ކުރާއިރު : 3.2.1.7ޙަރަކާތް 
ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި އެކަނިވެރި 

ރަ ކުރަން ބޭނުންވާ މައިންނާއި، ފުވައްމުލަކައް ހިޖު
މީހުންނަށްވެސް ފުރުސަތު ލިބޭނެ އުސޫލެއް 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް
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 ގެންގުޅުން

ޕްރީފެބް ހައުސިންގެ : 3.2.1.8ޙަރަކާތް 
ރ ބްލް ނަމަ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަފީސިބިލިޓީބަލާ ފީސި

 ންގުއާ ގުޅިގެން ޕްރީފެބް ހައުސިން ޕްރޮގްރާމެއް ހިން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫  
 ކައުންސިލް

 

ކައުންސިލް ބައިވެރިވާގޮތަށް : 3.2.1.9ޙަރަކާތް 
އް ހައުސިން ފަންޑެއް ގާއިމުކޮށް ހައުސިން ޕްރޮގްމެ

 ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫  
 ކައުންސިލް

 

 ކޮންސެޕްޓް ކޮންޑޯ ނުވަތަ ފްލެޓް: 3.2.1.10ޙަރަކާތް 
 ސްޓްރެޓެޖީގެ ތެރޭގައި ހިމެނުން ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫  
 ކައުންސިލް

 

ސިން ގެ ހައުސަރުކާރު: 3.2.1.11ޙަރަކާތް 
ސިން ޔުނިޓްތަކުން ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އަޅާ ހައު

ބައެއް ފުވައްމުލަކުގައި އެޅުމަށް ސަރުކާރަށް 
 ބާރުއެޅުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫   ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން 500: 3.2.1.12ޙަރަކާތް 
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  ލްނަރަބަލް : 3.2.2 ސް ވަ
ހިޔާވަހިކަން  ކަށް ބޯ ރޫޕްސް ތަ ގް

ށަވަރުކުރުން   ކަ

 ހޭދޭންޖެ ރައްކާތެރިކަން އިޖްތިމާއީ: 3.2.2.1ޙަރަކާތް 
 ބޯހިޔަވާހިކަން ހަމަޖައްސައި ފަރާތްތަކަށް ޙާއްޞަ
 ދިނުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  : 3.2.3 ސް
އިނޭންސިންގ  ހިޔާވަހިކަމަށް ފަ ބޯ

ރުން  ތުރު ކު  އި

ހައުސިންގ ޕޮލިސީ ފުރިހަމަ : 3.2.3.1ޙަރަކާތް 
 އެކުލަވާލުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ފަހަށް ފައިސާ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް: 3.2.3.2ޙަރަކާތް 
  ހޭލުންތެރިކުރުވުން ގޮތުން ގުޅޭ ރައްކާކުރުމާއި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް
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 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ލިބެންހުރި: 3.2.3.3ޙަރަކާތް 
 ންތަކުގެ މައުލޫމާތު އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުލޯނު
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ފައިނޭސް އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކާއި: 3.2.3.4ޙަރަކާތް 
ގުޅިގެން ލޯ އިންޓްރެސްޓް ފައިނޭންސް ހައުސިންގ 

 އަށް ތައާރަފްކުރަން މަސައްކަތްކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  ށުގައި : 3.2.4 ސް ރަ
ރަކީ  ރެވޭ ގެދޮ ރާތް ކު އިމާ
ށީގެންވާ   ކަ އުޅެން އެ ރި ދި

ގައި  ންތަން ކަމު އްކާތެރި ތަ ރަ
ރުން  ން ކު ގީ  ޔަ

ޒު ބިލްޑިން ކޯޑު އެކުލަވާލާ ތަންފީ: 3.2.4.1ޙަރަކާތް 
 ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ރާތް ބިލްޑިން ކޯޑާއި އެއްގޮތަށް އިމާ: 3.2.4.2ޙަރަކާތް 
 ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫ ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ކީ ރަށުގައި ކުރެވޭ ކޮންމެ އިމާރާތަ: 3.2.4.3ޙަރަކާތް 
 ގީންކުރެހުން ފާސްކޮށްގެން ކުރާ އިމާތެއްކަމުގައި ޔަ

 ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫ ⚫ 
 ކައުންސިލް
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 ދަތުރުފަތުރު 3.3
ޓްރެޓަޖީ   ޙަރަކާތް  ސް
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ންފީޒު  ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ކުރާފަރާތް ތަ
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ޓްރެޓަޖީ  ދަތުރުފަތުރުގެ : 3.3.1 ސް
ޅާކުރުން   ނިޒާމް ފު

 

 ޓާރމިނަލެއް ފެރީ ސެންޓްރަލް: 3.3.1.1ޙަރަކާތް 
 ގާއިމްކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ވަދޫ ފުވައްމުލަކާއި، އައްޑޫ އަދި ހު: 3.3.1.2ޙަރަކާތް 
 މަށްއާއި ދެމެދު ރަނގަޅު ފެރީގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރު

 މަސައްކަތް ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

 ވަދޫ ފުވައްމުލަކާއި، އައްޑޫ އަދި ހު: 3.3.1.3ޙަރަކާތް 
އާއި ދެމެދު ރަނގަޅު ކާގޯ ފެރީގެ ނިޒާމެއް 

 ގާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

ގުން އަތޮޅުތަކަށް ވައިގެ މަ ދެކުނުގެ: 3.3.1.4ޙަރަކާތް 
ހިދުމަތް ކުރިއަށް  ގެ ނިޒާމަކުން ދަތުރު ފަތުރު

 އުމަށް މަސައްކަތް ކުރުންގެންދި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

ލް ފެރީގެ ދަތުރުތައް ދުރާލާ ޝެޑިއު: 3.3.1.5ޙަރަކާތް 
 ކުރެވިގެން ކުރުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

ރާއްޖޭގެ އެހެން ހިސާބުތަކާއި : 3.3.1.6ޙަރަކާތް 
 ތުރުޝެޑިއުލް ކުރެވޭ ދަފުވައްމުލަކާއި ދެމެދު ދުރާލާ 

ފަތުރުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމަށް 
 މަސައްކަތް ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް
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ޓްރެޓަޖީ  ނދަރުގެ : 3.3.2 ސް ބަ
ސީލަތްތައް ފުޅާކުރުން  އާއި ވަ ގަ  ޖާ

ބަނދަރުގެ  ގުޅިގެން، ސަރުކާރާ: 3.3.2.1ޙަރަކާތް 
ލު ހައްއެހައްލަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާ ދަތިކަމަށް ހޯދެން އޮތް 

 ހޯދައިދިނުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ފުވައްމުލަކުގެ އިތުރު : 3.3.2.2ޙަރަކާތް 
ދަރެއް ހެދުމަށް ނސަރަހައްދެއްގައި ބަ
 މަސައްކަތްކުރުން 

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫ ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

 ބަނދަރުކުރާނެ ކްރާފްޓް ލޭންޑިންގ: 3.3.2.3ޙަރަކާތް 
 ހެދުން ޖާގަ
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫ ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ސަރަހައްދުން  ބަނދަރު: 3.3.2.4ޙަރަކާތް 
އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ދަރެއްގައި ބޭނުންވާނެ ބަނ

 ލިބޭނެ މަގުފަހިކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫ ފުޅާކުރުންސްލިޕްވޭގެ ޚިދުމަތް : 3.3.2.5ޙަރަކާތް 
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  ގާއިބެހޭ މަ: 3.3.3 ސް
ރޭމްވޯކް  އުލޭޓަރީ ފް ގި ރެ

ރުގަދަކުރުން   ވަ
 

 އްއުސޫލެ ބެހޭ ބޭނުންކުރުމާއި މަގު: 3.3.3.1ޙަރަކާތް 
 ތަންފީޒުކުރުން ގާއިމްކޮށް

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ރުރިވައިޒްކުރާއި ކޯޑު ބިލްޑިންގް: 3.3.3.2ޙަރަކާތް 
 ހިމެނުން ޖާގަ ޕާކިންގް ތެރޭގައި ބިލްޑިންގ

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫ ⚫ 
 ކައުންސިލް
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 މެކޭނިޒަމެއް ކޮންޓްރޯލް ވެހިކަލް: 3.3.3.3ޙަރަކާތް 
 ގާއިމްކުރުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫ ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

 ފުވައްމުލަކުގައި ހުރި އެކިއެކި: 3.3.3.4ޙަރަކާތް 
ހިދުމަތް ދޭ މުއައްސަސާތަކައި ވިޔަފާރި ތަކުން 
ގެ ހިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ މީހުންނާއި މުވައްޒަފުން
ޕާކިންގ ހަމަޖައްސަން ޖެހޭ އުސޫލެއް ހަދައި 

 ތަންފީޒުކުރުން 
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ސްޓޭންޑަޑް  އެމިޝަން ވެހިކަލް: 3.3.3.5ޙަރަކާތް 
 ތައް މުރާޖާ ކޮށް އިސްލާހު ކޮށް ތަންފީޒު ކުރުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫ ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ވެހިކަލް އުމުރާ ގުޅޭ ޤަވާއިދު : 3.3.3.6ޙަރަކާތް 
 މުރާޖާކޮށް އިސްލާހުކޮށް ތަންފީޒު ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫ ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  ބްލިކް : 3.3.4 ސް ޕަ
 ް އާރަފްކުރުނ ރާންސްޕޯޓު ތަ  ޓް

 ޕްލޭނެއް ޓްރާންސްޕޯޓު ޕަބްލިކް: 3.3.4.1ޙަރަކާތް 
 އެކުލަވާލުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ސުކޫލް ބަސް ޚިދުމަތް ތައާރަފް : 3.3.4.2ޙަރަކާތް 
 ކުރުން 

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ޅޭ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ރަށާއި ގު: 3.3.4.3ޙަރަކާތް 
 ރަންބޭނުންކުތަޢާރަފްކޮށް ޓްރާންސްޕޯޓް ވެހިކަލްތައް 

 އިންސެންޓިވް ދިނުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް
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 ހިދުމަތާއި ސާވިސް ބައިކްޝެއަރ: 3.3.4.4ޙަރަކާތް 
  ދިރާސާކުރުން ގުޅޭ
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫ ތައާރަފް ކުރުން އެޕެއް ޓެކްސީ: 3.3.4.5ޙަރަކާތް 
 ކައުންސިލް

 

ޓެކްސީ ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށް : 3.3.4.6ޙަރަކާތް 
 ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫ ⚫ ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  ގުތައް ހަދާ : 3.3.5 ސް މަ
ގު ތްތަކަށް  މަ ރާ ނުންކުރާ ފަ ބޭ

އުލެއް  ހަ އްކާތެރި މާ ރަ
 ް އިމްކުރުނ  ގާ

ރަށުގެ މަގުތައް ރަނގަޅު : 3.3.5.1ޙަރަކާތް 
 ފެންވަރަކަށް ހެދުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ޕަބްލިކް: 3.3.5.2ޙަރަކާތް 
ށް ހާއްޞައެހީއަ ،ކުޑަކުދިން ބޭނުންކުރާ ހިދުމަތްތައް

ބޭނުންވާ މީހުން، ދުވަސްވީ މީހުން، މާބަޑު 
 މީހުންނަށް ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ދަތުރު ކުރެވޭނެ

 ގޮތަތައް ހެދުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ،ލުއި ފަސޭހަ މީހުންނަށް ހިނގާ: 3.3.5.3ޙަރަކާތް 
 ރައްކާތެރި މަގުތައް ތަރައްޤީ ކުރުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

 މަގުމަތީގެ)  މެޝާޒް ސޭފްޓީ ރޯޑް: 3.3.5.4ޙަރަކާތް 
 ( ވަރުގަދަކުރުންރައްކާތެރިކަން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫ ⚫ 
 ކައުންސިލް
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 ންމަގުގެ ރައިޓްއޮފް ވޭ ކަނޑައެޅު: 3.3.5.5ޙަރަކާތް 
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫ ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

 ރަށުގެ ހުރިހާ އިންޑަސްޓްރިއަލް: 3.3.5.6ޙަރަކާތް 
 ފެސިލިޓީތައް އެއްސަރަހައްދަކަށް ބަދަލު ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫ ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ޓްރެޓަޖީ  ގުމަތީގެ : 3.3.6 ސް މަ
ކާތެރިކަމާއި  އް ލާމަތާއި ރަ ސަ

ލުންތެރިކަ  ގޮތުން ހޭ ޅޭ ތުރު ގު ން އި
ރުން   ކު

މަގުމަތީގެ  ދަރިވަރުންނަށް: 3.3.6.1ޙަރަކާތް 
 ސަލާމަތާއި ފަސްޓް އެއިޑް ސެޝަންތައް ހިންގުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

 ށްފަރާތަތަކަ ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު: 3.3.6.2ޙަރަކާތް 
 ސަލާމަތާއި ގަވާއިދުތަކާއި މަގުމަތީގެ އަމާޒުކޮށް
 ހިންގުން ސެޝަންތައް އެއިޑް ފަސްޓް

 

ސިޓީ ފުވައްމުލައް  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

 ރޯޑްސޭފްޓީ އެވެއާރނެސް ބޯޑްތައް: 3.3.6.3ޙަރަކާތް 
 މަގުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަރުކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫ ⚫ 
 ކައުންސިލް
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ޓްރެޓަޖީ   ޙަރަކާތް  ސް
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 ް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތ
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ޓްރެޓަޖީ  އްކާތެރި : 3.4.1 ސް ރަ
ފުބޯފެން  ބޭނެގޮތް ސާ ފަހި ލި ގު މަ
ރުމަށް  ހޭ ކު ބޯފެނަށް ނުޖެ

 ް ށަވަރުކުރުނ ށެއްކަން ކަ   ރަ
 

 ކޮލިޓީ ބޯފެނުގެ ސާފު ރައްކާތެރި: 3.4.1.1ޙަރަކާތް 
 ޓެސްޓުކޮށް ގަވާއިދުން ފެން ޅާސްޓޭންޑަރޑް ކަނޑައަ
 ނަތީޖާ އާންމުކުރުން

 

⚫
 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 

ކަ ނަ ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ފެ
 ކައުންސިލް 

ޓަރ ވޭސްޓްވޯ އަދި ސިވޭޖް: 3.4.1.2ޙަރަކާތް 
)ނަޖިސް އަދި ނަޖިސް ފެން( ރައްކާތެރިކަމާއި 
 ނައްތާލެވޭނެ ސްޓޭންޑަޑްތައް ކަނޑައަޅާ ތަންފީޒު

 ކުރުން
 

ކަ    ⚫  ނަ ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ފެ
 ކައުންސިލް 

ބޭނުން  ބިން ކުރުމާއި އިމާރާތް: 3.4.1.3ޙަރަކާތް 
އް ތަކުރެވޭ އިރު، ބިމުގެ ފެންފަށަލަ އިޔާދަ ވާނޭ ގޮތަ
 ރުންބަލާ، އެކަމަށް ޤަވާއިދު އެކުލަވާލާ ތަންފީޒު ކު

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް 

ންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓްރީ   އެ

ބޯފެނަށް ކުރަންޖެހޭ ހަރަދާއި : 3.4.1.4ޙަރަކާތް 
 އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފް ކުޑަކޮށް ޕުލާސްޓިކް ފުޅި

 ށްދޭކުންފުނިތަކުން ފޯރުކޮ މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ފެން
ތް ކަފެނަކީ ބޯން އެކަށީގެންވާ ފެނަށް ހެދުމަށް މަސައް

 ކުރުން 
 

ކަ    ⚫ ⚫ ނަ ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ފެ
 ކައުންސިލް 
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ފު ސަޕްލައިފެން ބޭނުންކޮށްގެން ސާ: 3.4.1.5ޙަރަކާތް 
ން ބޯފެން ބޭނުން ކުރާމިންވަރު އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތު

ވޯޓަރ ޕިއުރިފަޔަރ ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭ 
 ޕޮރުގުރާމްތައް ހިންގުން

ކަ    ⚫ ⚫ ނަ ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ފެ
 ކައުންސިލް 

ޓްރެޓަޖީ  ނާއި : 3.4.2 ސް ފެ
ރުދަމާ ނިޒާމުގެ އޮޕަރޭޝަން  ނަ

ންޑް  )ހިންގާ އެ އިންޓަނަންސް  މެ
ރުން  ޅު ކު ގަ ލެހެއްޓުން( ރަ  ބެ

 ޚިދްމަތުގެ ނަރުދަމާ ފެނާއި: 3.4.2.1ޙަރަކާތް 
 ކަނޑައެޅުން ސްޓޭންޑަޑްތައް އޮޕަރޭޝަނަލް

 

ކަ   ⚫ ⚫ ⚫ ނަ ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ފެ
 ކައުންސިލް 

 ހިންގާ، ނިޒާމް ނަރުދަމާ ފެނާއި: 3.4.2.2ޙަރަކާތް 
 ފަރުމާކޮށް ނިޒާމެއް ކުރެވޭނެ މޮނިޓަރ ބަލަހައްޓާ،
 ކުރުން ތަންފީޒު

 

ކަ   ⚫ ⚫  ނަ ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ފެ
 ކައުންސިލް 

 އެއްގޮތަށް މިންގަނޑުތަކާ ޤައުމީ: 3.4.2.3ޙަރަކާތް 
މު ލެބޯރެޓަރީ ޤާއި ންރީޖަނަލް ވޯޓަރ ކޮލިޓީ ޓެސްޓި

 ކުރުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫ ⚫ 
 ކައުންސިލް 

ންވަޔަރުމެންޓް   މިނިސްޓްރީ އެ

 ދިނުމަށް ޚިދްމަތްތައް ޔުޓިލިޓީ: 3.4.2.4ޙަރަކާތް 
 ކުރުން ސޮއި އެއްބަސްވުމެއްގައި އެކު އާއި ފެނަކާ
 

ކަ    ⚫  ނަ ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ފެ
 ކައުންސިލް 

 ވޯޓަރ ސަޕްލައި ފެން ޓެސްޓްކޮށް: 3.4.2.5ޙަރަކާތް 
 ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުން

ކަ    ⚫  ނަ ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ފެ
 ކައުންސިލް 

ޓްރެޓަޖީ  ސުމަށް : 3.4.3 ސް މޫ
ތޭ  ލުތަކަށް ފެ ންނަ ބަދަ އަ

ސިލިއަންޓް( ،  )ކްލައިމެޓް ރެ

 ސިސްޓަމް ނަރުދަމާ ފެނާ މިހާރުގެ: 3.4.3.1ޙަރަކާތް 
 ޖެހޭގެންނަން ރަގަޅުކުރުމަށް ކޮށް މުރާޖާ ޑިޒައިން ގެ

 ގެނައުން ބަދަލުތައް

ކަ    ⚫ ⚫ ނަ ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ފެ
 ކައުންސިލް 
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ނާ  ކްޓިވް ފެ ފެ ސްޓް އި ކޯ
އިމު  ރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ޤާ ނަ

ރުން   ކު

 

 ތިމާވެއްޓާއި ޓްރީޓްމަންޓް ސިވޭޖް: 3.4.3.2ޙަރަކާތް 
 ރަދު ކުޑަކޮށް ކުރެވޭނެ ގޮތްތައްޚަ އަދި ރައްޓެހި
 ހޯދުން 

 

ކަ   ⚫ ⚫ ⚫ ނަ ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ފެ
 ކައުންސިލް 

 އުފެދޭ ޓްރީޓްމަންޓުން ސިވޭޖް: 3.4.3.3ޙަރަކާތް 
 އްނައްތާލެވޭނެ ގޮތްތަ ސްލަޖް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު

 ހޯދުން
 

ކަ   ⚫ ⚫ ⚫ ނަ ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ފެ
 ކައުންސިލް 

ސިވަރޭޖް ސިސްޓަމް ޑިސްޗާޖް : 3.4.3.4ޙަރަކާތް 
 ކޮށް އަލުން ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްވޯޓަރ ޓްރީޓް 

 ހޯދުން

ކަ   ⚫   ނަ ސިޓީ ފުވައްމުލައް  ފެ
 ކައުންސިލް 

ޓްރެޓަޖީ  ވިޔަފާރި : 3.4.4 ސް
ސޫލުން  )ލޯ  ފެ-އު ން ކޯސްޓް( ބޯ

އްދުން  ފެ  އު

ން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާއަކާއި ގުޅިގެ: 3.4.4.1ޙަރަކާތް 
 ވޯޓަރ ބޮޓްލިންގ ޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫ ⚫  
 ކައުންސިލް 

ންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓްރީ   އެ

ޓްރެޓަޖީ  ނުގެ : 3.4.5 ސް ފެ
އްމުކަމާއި ނަރުދަމާގެ  ހި މު

ލުންތެރިކަން  ޅޭ ހޭ ނިޒާމާއި ގު
ރުން  ތުރު ކު  އި

 ކެމްޕެއިން މީޑިޔާ ގުޅޭ ކަމާއި: 3.4.5.1ޙަރަކާތް 
  ހިންގުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫ ⚫ 
 ކައުންސިލް 

ންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓްރީ   އެ

ން ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ފެ: 3.4.5.2ޙަރަކާތް 
ރު  ބާސަޕްލައިފެން ބޭނުންކުރުމަށްގަތުމުގެ ބަދަލުގައި 

 އެޅުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫ ⚫ 
 ކައުންސިލް 

ންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓްރީ   އެ
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ޓްރެޓަޖީ  ށުގެ : 3.4.6 ސް ރަ
ންފަށަލަ ހިމާޔަތް  ރަތީ ފެ ޤުދު

ރުން   ކު

 (،ފެންފަށަލަ )ވަޅުފެން ވާރޭފެން،: 3.4.6.1ޙަރަކާތް 
 ބޭސްލައިން އެސެސްމެންޓެއްމުގެ  ޗަސްބި އަދި ކުޅި

 ހެދުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫  
 ކައުންސިލް 

ންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓްރީ   އެ

 އިބެލެހެއްޓުމާ ވަސީލަތްތައް ފެނުގެ: 3.4.6.2ޙަރަކާތް 
 ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ޕެލޭނެއް އެކުލަވާލުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫  
 ކައުންސިލް 

ންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓްރީ   އެ

 ވަސީލަތްތަކުގައި ނުގެފެ: 3.4.6.3ޙަރަކާތް 
 ކަނޑައެޅުން މިންވަރު ފެންވަރާއި ހުންނަންޖެހޭ

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫  
 ކައުންސިލް 

ންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓްރީ   އެ
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ޓްރެޓަޖީ   ޙަރަކާތް  ސް

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

 ް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތ
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ޓްރެޓަޖީ  ނދަރުގެ : 3.5.1 ސް ބަ
ރަހައްދު  ރު ސަ އްގީ ކު ރަ  ން ތަ

ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ އެހީގައި : 3.5.1.1ޙަރަކާތް 
ޕްލޭނެއް ބަނދަރުގެ މޫނުމަތި ތަރައްގީ ކުރުމަށް 

 ތައްޔާރުކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް 

 

ޓްރެޓަޖީ  ސިޓީ : 3.5.2 ސް
ރައްޤީ  ންޓަރ ތަ ރުން ސެ  ކު

 

 ސިޓީ އެހީގައި ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ: 3.5.2.1ޙަރަކާތް 
 ންތައްޔާރުކުރު ޕްލޭނެއް ކުރުމަށް ތަރައްގީ ސެންޓަރ

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް 

 

ސިޓީ ސެންޓަރ ތަރައްގީ : 3.5.2.2ޙަރަކާތް 
އީ ތިމާކުރުމުގައި އޮފީސް އިމާރާތް، ވިޔަފާރި އަދި އިޖް
 ށްހަރަކާތްތަކަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޑިޒައިން ކުރުމަ

 އިސްކަން ދިނުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް 

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫ ސުކެއަރ ތަރައްޤީކުރުންސިޓީ : 3.5.2.3ޙަރަކާތް 
 ކައުންސިލް 

 

3.5.3 : ް ސްބިނ  ސަރަހައްދު ޗަ
އްގީ ކު ރަ  ރުން ތަ

ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ އެހީގައި : 3.5.3.1ޙަރަކާތް 
 މަށްދަޑިމަގު ކިޅި އަދި ބަންޑާރަ ކިޅި ތަރައްގީ ކުރު

 ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް 

 

ރަހައްދު : 3.5.4 ތޫނޑު ސަ
ރުން  އްގީ ކު ރަ  ތަ

ޑީ ތުނ އެހީގައި ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ: 3.5.4.1ޙަރަކާތް 
 ންކުރުތަރައްގީ ކުރުމަށް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރު ސަރަހައްދު

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް 
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 ފުޑް ސަރަހައްދުން ތުނޑީ: 3.5.4.2ޙަރަކާތް 
 ކަނޑައެޅުން ޒޯންތައް ކަންކަމަށް ފަދަ ޓްރަކްސް

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް 

 

 ހާއްސަ ނެގުމަށް ފޮޓޯ: 3.5.4.3ޙަރަކާތް 
 އް" ބިނާ ކުރުންއެ"ލައިޓްހައުސްލޮކޭޝަންތަކާއި 

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް 

 

ޕޯސްޓްތައް ލައިފްގާރޑްސް : 3.5.4.4ޙަރަކާތް 
 ގާއިމްކޮށް ލައިފްގާރޑުން ތަމްރީންކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް 
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 ވިލުންވެރި މުޖުތަމައު 3.6
ޓްރެޓަޖީ   ޙަރަކާތް  ސް
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 ް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތ
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ޓްރެޓަޖީ  ޑިޒާސްޓަރ : 3.6.1 ސް
 ް ކަވަރީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުނ  ރި

ޓްރެޓަޖީ   ސް
 
 

 ލޭނެއްޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ޕް: 3.6.1.1ޙަރަކާތް 
 ހެދުން 

 
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް 

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް / 
ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް / 

ޕަބްލިކް ހެލްތް / 
ންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓްރީ   އެ

 އޮޕަރޭޝަން އެމަޖެންސީ: 3.6.1.2ޙަރަކާތް 
 ކުރުން ގާއިމު ސެންޓަރެއް

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް 

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް / 
ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް / 

 ޕަބްލިކް ހެލްތް

 ބޯހިޔާވަހިކަން ކާރިސާއެއްގައި: 3.6.1.3ޙަރަކާތް 
 އިންތިޒާމް އެ ފަރާތްތަކަށް ޖެހޭ ހޯދައިދޭން

 ހޯދައިދިނުން ހަމަޖެހޭނެގޮތެއް
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް 

 އެމް.އެން.ޑީ.އެފް

 އެހީތެރިކަން ކާރިސާތަކުގައި: 3.6.1.4ޙަރަކާތް 
 ފޯރުކޮށްދޭން ވޮލަންޓިއަރުން ތަމްރީނު ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް 

 އެމް.އެން.ޑީ.އެފް

 އަންހެނުން، ކާރިސާތަކުގައި: 3.6.1.5ޙަރަކާތް 
 މީހުން، ދުވަސްވީ އުމުރުން ކުޑަކުދިން،

 އަދި މީހުން ބޭނުންވާ ޚާއްސައެހީތެރިކަން
 މްއިންތިޒާ ފޯރިކޮށްދޭނެ އެހޭތެރިކަން ބިދޭސީންނަށް
 ހަމަޖެއްސުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް 

 



 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް  2022 - 2026ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 
 

ނިޒާމް މުޅި އަލިފާން ނިއްވާ : 3.6.1.6ޙަރަކާތް 
 ރަށުގައި ގާއިމު ކުރުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް 

 އެމް.އެން.ޑީ.އެފް

 ވޯޓާ ކްރައިސިސްއެއް ދިމާވެއްޖެ: 3.6.1.7ޙަރަކާތް 
އް ހާލަތެއްގައި ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތުގެ އެސްއޯޕީއެ

 ހެދުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް 

 އެމް.އެން.ޑީ.އެފް

ޓްރެޓަޖީ  އުދައެރުމާއި : 3.6.2 ސް
ންބޮޑުވުމުންފަދަ ކާރިސާތަކުން  ފެ

އްކާތެރިވުން   ރަ

މިހާރު ހުރި ކާނުތަކުގައި ހުރި : 3.6.2.1ޙަރަކާތް 
 މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް 

 

 ކާނުތަކަށް ފެން ދައުރުވާންހުރި: 3.6.2.2ޙަރަކާތް 
 ނައްތާލުންހުރަސްތައް 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް 

 

 ފެންބޮޑުވާ ހާލަތްތަކުގައި ފެން: 3.6.2.3ޙަރަކާތް 
 ބޭރުކުރެވޭނޭ ނިޒާމު ފުޅާކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް 

 

ޓްރެޓަޖީ  ވައްމުލަކު : 3.6.3 ސް ފު
ތަން އެގޭ  އްޔިތަކީ ފަ ންމެ ރަ ކޮ

ން ހަކަށް ހެދު   މީ
 

އަމަލުކުރާނެ ކާރިސާތަކުގައި : 3.6.3.1ޙަރަކާތް 
 މައުލޫމާތު ރައްޔިތުނަށްތައް ރާވާ އެކަމުގެ ގޮތް

 ފޯރުކޮށްދިނުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް 

 އެމް.އެން.ޑީ.އެފް

 މީޑީއާ އެހެން އަދި ސޯޝަލްމީޑިއާ: 3.6.3.2ޙަރަކާތް 
 ދިނުމާއި މައުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްގެން ވަސީލަތްތައް

 ންގުންހި ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރުކުރުމުގެ ހޭލުންތެރިކަން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް 

 

ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމާއި ވޯޓާ : 3.6.3.3ޙަރަކާތް 
 ސޭފްޓީ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް 

 އެމް.އެން.ޑީ.އެފް
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 ފުވައްމުލަކު ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ: 3.6.3.4ޙަރަކާތް 
 ފަތަން އެގޭ މީހަކަށް ހެދުން 

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް 

 އެން.ޑީ.އެފް

ފަސްޓް އެއިޑް ކޯސްތައް : 3.6.3.5ޙަރަކާތް 
 އާންމުންނަށް ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް 

ހޮސްޕިޓަލް / ފުވައްމުލައް 
 ޕަބްލިކް ހެލްތް

 ކާތެޔޮރައް އަދި ކާބޯތަކެތި އަސާސީ: 3.6.3.6ޙަރަކާތް 
 ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމް ކުރެވޭނެ

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް 

 

 ކަށަވަރު ރައްކާތެރިކަން ފެނުގެ: 3.6.3.7ޙަރަކާތް 
 ކުރުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް 

 

 ކާރިސާތަކުގައި ލިބޭ ގެއްލުމުން: 3.6.3.8ޙަރަކާތް 
އަރައިގަތުމަށް އިންޝޫރެންސް ނެގުމަށް 

 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް 
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ރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ   ޙަ
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 ް ފަރާތ ރާ ންފީޒު ކު ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަ ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

ރެޓަޖީ  ވެށި : 4.1.1 ސްޓް ތިމާ
ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ހުރި 

ރިހަމަކޮށް ވަ ސީލަތްތައް ފު
ރަށް  ތު  ހަރުދަނާކުރުން  އި

 

 އުސޫލްތަކާއި ބެހޭއިތިމާވެއްޓާ: 4.1.1.1ޙަރަކާތް 
 ކުރުން މުރާޖައާ ގަވާއިދުތައް

⚫ 
⚫ 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    
 ކައުންސިލް

  އީޕީއޭ

 ފެންވަރުގެ ގަބޫލްކުރާ އީޕީއޭ: 4.1.1.2ޙަރަކާތް 
 ހޯދުން އޮފިސަރުން މެންޓަލްޔަރުއެންވަ
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

  އީޕީއޭ

ތިމާވެށި މެނޭޖް ކުރުމާ، ބަޔޯ : 4.1.1.3ޙަރަކާތް 
 ލަ ިތާމެވީށެގ ަމްއސަ ، އިޑައިވާސިޓީ ހިމާޔަތްކުރުމާ

 އަދު ގެހައްލުކުރުމާއި ބެހޭ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމު
 ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް

  އީޕީއޭ

 މައުލޫމާތު ގަސްތަކުގެ ދުވަސްވީ: 4.1.1.4ޙަރަކާތް 
 މަސައްކަތް ކުރަން ހިމާޔަތް އެގަސްތައް އެއްކޮށް
 ކުރުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫ ⚫ 
 ކައުންސިލް

  އީޕީއޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫ ހެދުން ގާޑަންއެއް ބޮޓަނިކަލް: 4.1.1.5ޙަރަކާތް 
 ކައުންސިލް
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ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫ ނާސަރީއެއް ހެދުން: 4.1.1.6ޙަރަކާތް 
 ކައުންސިލް

 

ހިމާޔަތް : 4.1.2 ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަހައްދުތައް  ށްފައިވާ ސަ ކޮ

ރިހަމަ ނިޒާމެއް  ލެހެއްޓޭނެ ފު ބެ
 ް އިމުކުރުނ  ގާ

 އްސަރަހައްދުތަ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ: 4.1.2.1ޙަރަކާތް 
 މަންފާ އެސަރަހައްދުތަކުންވެސް އަދި ބެލެހެއްޓޭނެ
 އެކުލަވާލުން ޕްލޭން މެނޭޖްމެންޓް  ހޯދޭނެގޮތަށް

 

ސިޓީ ފުވައްމުލައް      ⚫
 ކައުންސިލް

  އީޕީއޭ

: 4.1.3 ސްޓްރެޓަޖީ 
ރުން  ނޑުގެދިރުން ހިމާޔަތް ކު  ކަ

 އަންނަ ދިރުންތަކަށް ކަނޑުގެ: 4.1.3.1ޙަރަކާތް 
 މަށް ސާވޭތައް ކުރުންދެނެގަތު ބަދަލު
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

  އީޕީއޭ

ކަނޑުގެ ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއް : 4.1.3.2ޙަރަކާތް 
ށް މޫސުންތަކުގައި ޑައިވިން އާ ސްނޯކެލިންއަ ބައެއް

 ބަންދުކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ށް : 4.1.4 ސްޓްރެޓަޖީ  ށަ ރަ
ސްތައް  )ނޭޓިވް( ގަ ސްބަތްވާ  ނި

ރުން  ރުވާ އާލާ ކު  ދި

 އިންވޭސިވް ނޭޓިވް-ނޮން: 4.1.4.1ޙަރަކާތް 
 ނައްތާލަންގަސްގަހާގެހި ދެނެގަނެ އެގަސްގަސް 

  ކުރުންމަސައްކަތް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ބޭނުންކުރާ ބޭސްފަރުވާއަށް: 4.1.4.2ޙަރަކާތް 
 އާލާކުރުން ގަސްގަހާގެހި

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަށަށް ނިސްބަތްވާ ނެތެމުންދާ : 4.1.4.3ޙަރަކާތް 
 ގަސްތައް އާލާކުރުން

ސިޓީ ފުވައްމުލައް  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް

 

ދިވެހި ރުށް އާލާ ކުރުމުގެ : 4.1.4.4ޙަރަކާތް 
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް
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 ކެޑުމާއި ބޭރުކުރާނެގަސް ރަށުން : 4.1.4.5ޙަރަކާތް 
 އެކުލަވާލުންހަރުދަނާ އުސޫލެއް 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

: ރަށްގިރުމުގެ 4.1.5 ސްޓްރެޓަޖީ 
އްލު ހޯދުން  ސަލައަށް ހަ އް  މަ

ށް ގިރާސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަ: 4.1.5.1ޙަރަކާތް 
ތް އްކަހިންގާ ތޮށިލުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އަވަސްކުރަން މަސަ

 ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

  އީޕީއޭ

މުގެ ހޭޅިފަށުގައި ގަސްއިންދު: 4.1.5.2ޙަރަކާތް 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރި ގޮޑުދޮށުން ދޮންވެލި، ވެލި، އަކި: 4.1.5.3ޙަރަކާތް 
 އަދި ހަތާ ފަދަ އެއްޗެހި ނެގުން މަނާކޮށް އެކަން

 ތަންފީޒު ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

  އީޕީއޭ

ގޮނޑުދޮށުގެ އެއްވެސް ރަށުގެ : 4.1.5.4ޙަރަކާތް 
ސަރަހައްދެއް ގިރާ ނަމަ އެކަމަށް އަވަސް ހައްލު 

 ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

  އީޕީއޭ
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ރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ   ޙަ
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 ް ފަރާތ ރާ ންފީޒު ކު ންފީޒުކުރުމަށް  ތަ ބައިވެރިވާ ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

ރެޓަޖީ  އާދަ : 4.2.1 ސްޓް އި
ފައްދާ  ކަތަ އު ރަނިވި ހަ ކު

 ް ތުރުކުރުނ ވަރު އި ން  މި

 އަދި ގޭގައި އޮފީސް ފިހަރާތަކާއި: 4.2.1.1ޙަރަކާތް 
ސޯލާ ނިޒާމު ބެހެއްޓުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކުގެ 

 މައުލޫމާތު އާންމުކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   ⚫  ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ސިލް އިމާރަތްތަކާއި ކައުން: 4.2.1.2ޙަރަކާތް 
 ށްއެއްކޮ އަދި ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތައް އްމިސްކިތްތަ

 ސޯލާ ކަރަންޓަށް ބަދަލު ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ން އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދު: 4.2.1.3ޙަރަކާތް 
ށް އިތުރުކުރުމަށް ބޭރުގެ ގްރާންޓް އެހީތައް ހޯދުމަ

 މަސައްކަތް ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

: 4.2.2 ސްޓްރެޓަޖީ 
ނުންކުރާ  ކަތަ ބޭ އާދަކުރަނިވި ހަ އި
ސްކަންދިނުން  ޅަނދުތަކަށް އި  އު

 ންއި ބެޓްރި ނުވަތަ ސޯލާހަކަތައިން: 4.2.2.1ޙަރަކާތް 
 އެޅެން ބާރު ގެނައުމަށް އުޅަނދު ދުއްވާ
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ސޯލާ ޗާޖިން ސްޓޭޝަންތައް : 4.2.2.2ޙަރަކާތް 
 ގާއިމު ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫  
 ކައުންސިލް

 

ކަތަ : 4.2.3 ސްޓްރެޓަޖީ  ހަ
ރާތްތައް  ނުން ކުރާ ފަ ބޭ

ރުކުރުން  ތު ލުންތެރިކްނ އި  ހޭ

 ފައިދާ ހަކަތައިގެ އިއާދަކުރަނިވި: 4.2.3.1ޙަރަކާތް 
 އިތުރުކުރުމުގެ ހޭލުންތެރިކަން އަންގާދިނުމަށް
 ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްތައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް

 ފެނަކަ
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ދު  މިންވަރު މަކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ: 4.2.3.2ޙަރަކާތް 
 ޅާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުންކުރުމަށް ބާރު އަ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް

 ފެނަކަ
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 ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުން 4.3
ރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ   ޙަ

20
22

 

20
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20
24

 

20
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20
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 ް ފަރާތ ރާ ންފީޒު ކު ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަ ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

ރެޓަޖީ  : 4.3.1 ސްޓް
ސޫލްތައް  ނިނައްތާލުމާބެހޭ އު ކު

 ހަރުދަނާކުރުން 

 ސްޓްރެޓެޖީއެއް ރިސައިކްލިން: 4.3.1.1ޙަރަކާތް 
 އެކުލަވާލުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުނިއުކާ : 4.3.1.2ޙަރަކާތް 
 ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

 އުސޫލެއް ކުރާނެ ވަކި ކުނި ގޭގައި: 4.3.1.3ޙަރަކާތް 
 ކުރުން ތަންފީޒު އެކަން އެކުލަވާލާ

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫ ވޭސްޓް އޯޑިޓެއް ކުރުން: 4.3.1.4ޙަރަކާތް 
 ކައުންސިލް

 

 މަތްޚިދު ގާއިމްކުރެވޭކުނިއުކާލުމަށް : 4.3.1.5ޙަރަކާތް 
 ޖެހޭގޮތަށް ގަވާއިދު ބަދަލު ކުރުން ހޯދަން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

 އަގުހެޔޮ އުކާލަން ކުނި ބޮޑެތި: 4.3.1.6ޙަރަކާތް 
 ހަމަޖެއްސުން ނިޒާމެއް ފަސޭހަ

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

އިންޑަސްޓްރިއަލް ކޮމްޕޯސްޓިން : 4.3.1.7ޙަރަކާތް 
 ބޭނުންކޮށްގެން ކާދު ހެދުންމެޝިން 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ކުންޏަކީ އާމްދަނީ ލިބޭނެ : 4.3.1.8ޙަރަކާތް 
 ވަސީލަތަކަށް ހެދުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް
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ފަހަރު : 4.3.2 ސްޓްރެޓަޖީ  އް އެ
ކާލާ ޕްލާސްޓިކް  ނުންކޮށްފައި އު ބޭ

ރުން   މަދު ކު

 ބޭނުންކުރުން ކޮތަޅު ޕްލާސްޓިކް: 4.3.2.1ޙަރަކާތް 
 ހުއްޓާލުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ށް ބޯން ސަޕްލައިފެން ބޭނުންކުރުމަ: 4.3.2.2ޙަރަކާތް 
 ބާރު އެޅުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ގިނަފަހަރު ބޭނުން ކުރެވޭ ކޮތަޅު: 4.3.2.3ޙަރަކާތް 
 ފުޅި ފޯރުކޮށްދިނުންއަދި 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

: 4.3.3 ސްޓްރެޓަޖީ 
ނި  އްކާތެރިކާއިއެކު ކު ރަ

ލުންތެރިކަން  ތެރޭ ހޭ އްތާލުމާ ދޭ ނަ
ތުރުކުރުން   އި

 ކުނި އެކު ރައްކާތެރިކަމާއި: 4.3.3.1ޙަރަކާތް 
 އާންމުންނާއި މެދު މުހިންމުކާމާއި ނައްތާލުމުގެ

 އިތުރުކުރުން ހޭލުންތެރިކަން ކިވަޔާކުދިންގެތެރޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް

 

ތު ކުނި ވަކިކުރުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާ: 4.3.3.2ޙަރަކާތް 
 އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކުނި : 4.3.3.3ޙަރަކާތް 
ނައްތާލުމާއި ބެހޭ ލުއިފޮތެއް ޓީޗަރުންނަށް 

 ތައްޔާރުކޮށްދިނުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ތިމާވެށްޓާއި : 4.3.4 ސްޓްރެޓަޖީ 
ތަކަށް  ރިއުޅުމުގެ އާދަ އްޓެހި ދި ރަ

ޅުން  ވަރުދީ ބާރު އެ އް  ހި

 ހުންނަތަކެތި ބޭނުންކޮށްފައި: 4.3.4.1ޙަރަކާތް 
 ހަދިޔާކުރެވޭނެ ނުވަތަ ވިއްކޭނެ މަރާމާތުކޮށްގެން

 ކުރުން ތައާރަފް ނިޒާމެއް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

 ޑައިޕަރ ބޭނުންކުރެވޭ ގިނަފަހަރު: 4.3.4.2ޙަރަކާތް 
 ބާރު އެޅުން ށްބޭނުންކުރުމަ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

 ފެއްދުންތައްއު ރަށުގެ: 4.3.4.3ޙަރަކާތް 
 މަށްބޭނުންކުރު ތަކެތި ނޫން ޕްލާސްޓިކް ބަންދުކުރުމަށް

 އެޅުން ބާރު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް
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 ހަދަން ކާދު ގޭގައި: 4.3.4.4ޙަރަކާތް 
 މަގުފަހިކޮށްދިނުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ނުވަތަ ހުއްޓާލުން ފެއްދުންކުނިއު: 4.3.4.5ޙަރަކާތް 
 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުންމަށް މަދުކުރު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ޑަސްޓްބިން ސެޓް ރައްޔިތުންނަށް: 4.3.4.6ޙަރަކާތް 
 ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށްދިނުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް
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 ކޭޕިން އަދި ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންސްލޭންޑް 4.4
ރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ   ޙަ

20
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 ް ފަރާތ ރާ ންފީޒު ކު ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަ ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

ރެޓަޖީ  : 4.4.1 ސްޓް
ންމުތަންތަން  އާ

ތި  ންޑްސްކޭޕްކޮށެގެން ރީ ލޭ
ރުން   ކު

 ކޮންސަލްޓެންޓެއް ލޭންޑްސްކޭޕް: 4.4.1.1ޙަރަކާތް 
 ހޯދުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ތަންތަން ޖެހޭލޭންޑްސްކޭޕް ކުރަން: 4.4.1.2ޙަރަކާތް 
 ޓްގެކޮންސަލްޓެން ތައްބަލާ ލޭންޑްސްކޭޕް ކުރާނެ ގޮތް

 ލަފާގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ތަކަ : 4.4.2 ސްޓްރެޓަޖީ  ގު ީ މަ  ކ
ނަކަށް ހެދުން  ތްގައިމު ތަ ތި ހި  ރީ

 ކޮންސަލްޓަކު ސްކޭޕިން ސްޓްރީޓް: 4.4.2.1ޙަރަކާތް 
 ހޯދުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

 އެކު ލަފާއާއި ކޮންސަލްޓެންޓްގެ: 4.4.2.2ޙަރަކާތް 
 ގެންދިއުން ކުރިއަށް މަސައްކަތް ސްކޭޕިން ސްޓްރީޓް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ގޮތްތަކުގެ ހަދާނެ މަގުފާރު ގޭގެ: 4.4.2.3ޙަރަކާތް 
 ކެއް އެކުލަވާލުންމިންގަނޑުތަ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

މަގުމަތީ ގަސްއިންދާނެ ގޮތުގެ : 4.4.2.4ޙަރަކާތް 
 ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް
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 ޕާކްތަކާއި އާންމު ތަންތަން 4.5
 

ރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ   ޙަ

20
22

 

20
23

 

20
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20
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20
26

 

 ް ފަރާތ ރާ ންފީޒު ކު ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަ ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

ރެޓަޖީ  ކުތަކާއި 4.5.1 ސްޓް : ޕާ
ންތަކަށް ޖާގަ  ތިމާއި ބި އިޖް

 ހެދުން 

 ހުންނަގެތަށް ކައިރި މަގުތައް: 4.5.1.1ޙަރަކާތް 
 ންން ބެލުތަންތަ ހޭދޭނެ ޖާގަ ޖައްސައިގެން ފަހަތަށް

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ކައިރިން ބައެއް  މަގުތައް: 4.5.1.2ޙަރަކާތް 
 ގޯތި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުސްޖާގަ ހެދުމަށް ބައެއް

 ންގޮތްތައް ބެލު ކުރެވޭނެ އެހެން ތަންތަނަށް ބަދަލް
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ހުސްތަންތަން ގައި ރޭރަށުތެ: 4.5.1.3ޙަރަކާތް 
 ބޭއްވުމަށް ޖާގަ ހޯދުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ތަ: 4.5.2 ސްޓްރެޓަޖީ  ކް  އް ޕާ
ށް ރައްޤީ ކޮ އްކާތެރިކަން  ތަ ރަ
ރުން  ން ކު ގީ  ޔަ

ކަން ބަލާ ރައްކާތެރި ޕާކްތަކުގެ: 4.5.2.1ޙަރަކާތް 
 މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

އް ތަފާތު ކޮންސެޕްޓް ތަކުގެ ޕާކްތަ: 4.5.2.2ޙަރަކާތް 
 ތަރައްޤީ ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫  
 ކައުންސިލް

 

ކްތަކަކީ : 4.5.3 ސްޓްރެޓަޖީ  ޕާ
ޅުން ބަދަހިކުރެވޭނެ  ތިމާއީ ގު އިޖް

ންތަނަށް ހެދުން   ފަދަ ތަ

 އީއިޖްތިމާ ޑިޒައިންހުރީ ޕާކްތަކުގެ: 4.5.3.1ޙަރަކާތް 
 ށްއެގޮތަ ބަލާ ގޮތަކަށްތޯ ފަހި ކުރަން ބަދަހި ގުޅުން

 ކުރުން ބަދަލު ޑިޒައިން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫  
 ކައުންސިލް
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ކުގައި އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތްތައް ޕާކްތަ: 4.5.3.2ޙަރަކާތް 
 ބޭއްވުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް
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 އާބަން ފޮރެސްޓް އަދި ފެހިކަން 4.6
 

ރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ   ޙަ

20
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 ް ފަރާތ ރާ ންފީޒު ކު ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަ ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

ރެޓަޖީ  ށުގެ : 4.6.1 ސްޓް ރަ
ރުން  ތުރު ކު ހިކަން އި  ފެ

 ސްޓްރީޓް ކުރުމާއި ލޭންޑްސްކޭޕް: 4.6.1.1ޙަރަކާތް 
 ން ކުރު ބޭނުން ގަސް ގިނައިން ވީހާވެސް ސްކޭޕިންގައި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ސް ގޯތިތެރޭ ވަކި ވަރެއްގެ ބިން ގަ: 4.6.1.2ޙަރަކާތް 
  އިންދުމަށް ޚާއްސަކުރުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ބާއްވަން ގޮތަށް ޕެޗް ފޮރެސްޓް: 4.6.1.3ޙަރަކާތް 
 ބެލުން ސަރަހައްދުތައް ފެންން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ޕްރޮގްރާމްތައް އިންދުމުގެ ގަސް: 4.6.1.4ޙަރަކާތް 
 ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ރަށުގެ ފެހިކަން އިތުރުކުރުމުގެ: 4.6.1.5ޙަރަކާތް 
 ންމުހިންމުކަމާއި މެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް
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 ސާފު ފުވައްމުލައް 4.7
ރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ   ޙަ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

 ް ފަރާތ ރާ ންފީޒު ކު ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަ ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

ރެޓަޖީ  ށުގެ : 4.7.1 ސްޓް ރަ
ފުތާހިރު ކަމާއި މެދު އާންމުން  ސާ
ރުކޮށް ކަމާއި  ތު ލުންތެރިކަން އި ހޭ

ޅޭ  އިދުތައް ގު ވާ ނޫނުތަކާއި ގަ ގާ
ރުން  ންފީޒު ކު  ތަ

 ބޭއްވުމުގެ ސާފުކޮށް ރަށް: 4.7.1.1ޙަރަކާތް 
 ހޭލުންތެރިކަން އާންމުން މެދު މުހިންމުކަމާއި
 އިތުރުކުރުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް

 

ތަކުގައި  އިޖްތިމާއި ސަރަހައްދު: 4.7.1.2ޙަރަކާތް 
 ސާފު ފުވައްމުލައް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ބޯޑުތައް

 ޖެހުން 
 
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫  ⚫  ⚫
 ކައުންސިލް

 

 ޒުތަންފީ ގަވާއިދުތައް ގާނޫނުތަކާއި: 4.7.1.3ޙަރަކާތް 
 ގެމުއައްޒަފުން ކައުންސިލް ޕޮލިހުންނާއި ކުރުމުގައި

 ފުޅާކުރުން ދައުރު
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ސާފު ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް : 4.7.1.4ޙަރަކާތް 
 ޔާހިންގުމުގައި އާންމުންގެ ބައިވެރިވުމާއި ޖަމްއިއް

 ޖަމާއައްތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

: 4.7.2 ސްޓްރެޓަޖީ 
ންމުތަންތަން ސާފުކޮށް  އާ

 ޖެހޭ ބަހައްޓަން ޑަސްޓްބިން: 4.7.2.1ޙަރަކާތް 
 ތަން ބަލާ ޑަސްޓްބިން ބެހެއްޓުންތަން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 



 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް  2022 - 2026ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 
 

ލެހެއްޓުން   އާންމު ތަންތާ ހުންނަ ޑަސްޓްބިން: 4.7.2.2ޙަރަކާތް  ބެ
 ވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން.ހުސްކުރެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

 އުކާލުމުގެ ކުނި އާންމުތަންތަނަށް: 4.7.2.3ޙަރަކާތް 
ނަށް ފައިވާ ތަންތަކުރެވި ބަދަލުގައި އެކަމަށް ހާއްސަ

 ކަތްސަގާފަތެއް އަށަގަންނަވަން މަސައްކުނި އެޅުމުގެ 
 ކުރުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

އާންމު ތަންތަނުގައި ބެހެއްޓޭ : 4.7.2.4ޙަރަކާތް 
 ންވަކިކުރެވޭނެ ގޮތަށް ބެހެއްޓުޑަސްބިންތައް ކުނި 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް
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 ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވް އަދި ނޭޗާޕާކް 4.8
 

ރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ   ޙަ
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 ް ފަރާތ ރާ ންފީޒު ކު ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަ ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

ރެޓަޖީ  ނޭޗާޕާކް : 4.8.1 ސްޓް
ރުން  އްގީ ކު ރަ  ތަ

 ވޯކްވޭތައް ބަލާލުމަށް ނޭޗާޕާކް: 4.8.1.1ޙަރަކާތް 
 ހެދުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަށް: 4.8.1.2ޙަރަކާތް 
 އަދި ބޯޑްވޯކްގެ އެކި ދާ،ހަ ކްވަށައިގެން ބޯޑް ވޯ

ސަރަހައްދުތަކުގައި އިށީންނާނެ ތަންތަނާއި ފޮޓޯ 
 ނަގާނެ ޕޮއިންޓްތައް ހެދުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ން ޅިކުކްރިއޭޝަނަލް ބޭނުމަށް ރެ: 4.8.1.3ޙަރަކާތް 
މަސްބާނަން ކެޗް އެންޑް ރިލީސް އުސޫލުން 

 ތަރައްގީ ކުރުންޕޮއިންޓްތަކެއް 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ނޭޗަރ ޕާކް އަށް ޒިޔާރަތްކުރާ : 4.8.1.4ޙަރަކާތް 
 ފަރާތްތަކަށް ފެންނަ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ބޯޑުތައް

 ބެހެއްޓުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

 ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވް ގައި ހިމެނޭ: 4.8.1.5ޙަރަކާތް 
 މަށްސަރަހައްދުތައް ބެލެހެއްޓުހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ 

 ރަގަޅު ފެންވަރުގެ މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭނެއް ހަދައި
 އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް
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ނޭޗާޕާކްގެ : 4.8.2 ސްޓްރެޓަޖީ 
ރުން   ބަޔޯޑައިވާސިޓީ ހިމާޔަތް ކު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫ ހެދުން މެނޭޖްޕްލޭން ނޭޗާޕާކްގެ: 4.8.2.1ޙަރަކާތް 
 ކައުންސިލް

 

އުޅޭ  ނޭޗާޕާކް ސަރަހައްދުގައި: 4.8.2.2ޙަރަކާތް 
 ދިރުންތައް ދެނެގަންނަން ސާވޭތައް ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

 ނޭޗާޕާކްއަކީ ތިމާވެށި ހިމާޔަތް: 4.8.2.3ޙަރަކާތް 
 ކުރުމާއި އެއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

 މަރުކަޒަކަށް ހެދުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫  
 ކައުންސިލް

 

: 4.8.3 ސްޓްރެޓަޖީ 
ގަބު  ބަޔޯސްފިއާރިޒާވްގެ ލަ

ރުން  ނުން ކު ރިހަމަގޮތުގައި ބޭ  ފު

 ކުރުމުގައި އިޝްތިހާރު ރަށް: 4.8.3.1ޙަރަކާތް 
 ކުރުން ބޭނުން ލޯގޯ ރިޒާވް ބަޔޯސްފިއަރ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވްގައި ހިމެނޭ : 4.8.3.2ޙަރަކާތް 
 އްގީހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ތަންތަން ބަލަހައްޓާ ތަރަ
 ކުރުމަށް ފަންޑު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫ ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް  2022 - 2026ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 
 

ލް 5 ިސ ްނ ުއ ަކ ރި  ތ  ްނ ުގ ްނ ިހ  ، ުރ ާދ ާ މ ްނ ިޒ   . 
 މާލީ ފުދުންތެރިކަން 5.1
 ސްޓްރެޓަޖީ  

 
ރަކާތް   ޙަ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

 ް ފަރާތ ރާ ންފީޒު ކު ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަ ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

: 5.1.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އުންސިލަށް ބޭނުންވާ މާލީ  ކަ

ކަށީގެންވާ ވަރަށް  ސީލަތްތައް އެ ވަ
 ހޯދުން 
 

ރަކާތް  ގޭ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތަކުން ނެ: 5.1.1.1ޙަ
ން ކަކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ގޮތުގައި ހިސާބު ކުރެވޭ ފީ

 ކަށަވަރު ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ލް އަތޮޅު ފިހާރަތަކާއި ކައުންސި: 5.1.1.2ޙަ
ނަމުގައިވާ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުން އެންމެ 

 އެކަށީގެންވާ މަންފާ ހޯދައިދިނުން

ސިޓީ  ފުވައްމުލައް ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ކައުންސިލްގެ އެސެޓް : 5.1.1.3ޙަ
 ⚫ މެނޭޖްމެންޓް ސްޓްރެޓެޖީއެއް އެކުލަވާލުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ށް ކައުންސިލުން ވިޔަފާރި ކުރުމަ: 5.1.1.4ޙަ
 ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުން

  
⚫ 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ   
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ޕާޓްނަރޝިޕް، ޖޮއިންޓް : 5.1.1.5ޙަ
ވެންޗަރ، ކޯޕަރޭޓިވް އުފައްދާ އާމްދަނީ ހޯދަން 

 ހަރަކާތްތައް ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް   ތަރައްގީ ފަންޑް އަދި މިސްކިތް: 5.1.1.6ޙަ
 ފަންޑު ގާއިމުކޮށް ހުޅުވާލުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ން ކައުންސިލުން ނަގާ ފީތައް އަލު: 5.1.1.7ޙަ
 މުރާޖައާ ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް
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ރަކާތް  ން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތަކު: 5.1.1.8ޙަ
 އްފީ ނެގުން ކަހަލަ އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތަ

 ބެލުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް   އެކި ކަންކަމަށް ފަންޑު ހޯދާނެ: 5.1.1.9ޙަ
، ންގޮތްތައް ބެލުން. މީގެ ތެރޭ ސަރުކާރުން ދޭ ފަންޑި
 ޓްބޭންކު ލޯނު، ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް، ޕްރައިވެ

ސެކްޓަރ ޕާޓްނާޝިޕް، ސްޕޮންސަރޝިޕް އަދި ހިލޭ 
 އެހީ ހިމެނޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ނަ އެކިދާއިރާތަކަށް ލިބެންހުން: 5.1.1.10ޙަ
އް ތަގްރާންޓް އެހީގެ މައުލޫމާތު ހޯދާ އެފަދަ ގްރާންޓް

 ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ 
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް   ދައުލަތުންދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް: 5.1.1.11ޙަ
 ފޯމިއުލާ ބަދަލުކޮށް ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ލިބޭ

 މިންވަރު އިތުރު ކުރުމަށް ސަރުކާރު، ރައްޔިތުންގެ
 ންމަޖްލިސް އަދި އެލްޖީއޭއާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

: މާލީ 5.1.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ލެހެއްޓުމާއި ރިޕޯޓު  ންކަން ބެ ކަ

ހެދުން ބެސްޓްތ 
ގޮތަށް  އް ކްޓިސްތަކާއި އެ ރެ ޕް

 ް ންދިއުނ  ގެ

ރަކާތް   ބަޖެޓް ޕްރޮސެސް މުރާޖައާކޮށް: 5.1.2.1ޙަ
 އިންޓަނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް އާއި އެއްގޮތް

 ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ކައުންސިލްގެ އިންކަމް : 5.1.2.2ޙަ
 ސްޓޭޓްމަންޓް އަދި ބެލެންސްޝީޓް ތައްޔާރުކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް   މާލީ ރިޕޯޓްތައް ކައުންސިލާއި: 5.1.2.3ޙަ
 ގަވާއިދުން ހިއްސާކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް
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ރަކާތް  ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދާ : 5.1.2.4ޙަ
 ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ސްޓޮކް ކައުންސިލްގެ : 5.1.2.5ޙަ
 ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް
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 ދެފުށްފެންނަ، ޒިންމާދާރު ކައުންސިލް  5.2
ރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ   ޙަ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

 ް ފަރާތ ރާ ންފީޒު ކު ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަ ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

: ތަރައްގީއާއި 5.2.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ންމުމުގައި މަދަނީ  ންކަން ނި ކަ

ޅާކޮށް  އުރު ފު އިއްޔާތަކުގެ ދަ ޖަމް
ރުން   ހަރުދަނާ ކު

ރަކާތް  މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި : 5.2.1.1ޙަ
އި ތަކާކައުންސިލާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތް

 ދާއިރާތައް ދެނެގަތުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ކޮމިއުނިޓީ ސޯޝަލް ގްރޫޕަކީ : 5.2.1.2ޙަ
 މުޖްތަމައުއާއެކު އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމަށް

 މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

: 5.2.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ންމާދާރު  ސިޓީކައުންސިލް ޒި
ރުމަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް  ކު

 ް އިމްކުރުނ  ގާ

ރަކާތް  ފަންޑު ބޭނުން ކުރުމާއި : 5.2.2.1ޙަ
ރ ކައުންސިލްގެ ދަރަނިއާއި މުދާ އޯޑިޓްކޮށް މޮނިޓަ

 ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ދި ކައުންސިލްގެ މެނޭޖްމެންޓް އަ: 5.2.2.2ޙަ
 އިދާރީ އޯޑިޓް ހެދުން 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ކައުންސިލްގެ ޕާފޯމެންސް : 5.2.2.3ޙަ
 އިންޑެކްސް އެކުލަވާލުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 
 
 

: 5.2.3ސްޓްރެޓަޖީ 
ންކަން  އުންސިލްގެ މާލީ ކަ ކަ

ރަކާތް  ދުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަކައުސިލްގެ : 5.2.3.1ޙަ
 ތަފްސީލް ގަވާއިދުން އާންމު ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް
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ރިއަށް  ތަކަށް ކު ންނަ ގޮ ށް ފެ ފު ދެ
 ް ންދިއުނ  ގެ

ރަކާތް  ޕްރޮކިއުމްނެޓް ނިޒާމް : 5.2.3.2ޙަ
 މުރާޖައާކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ޓް ނިޒާމް ޕްރޮކިއުމެން-އީ: 5.2.3.3ޙަ
 ގާއިމްކުރުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ލަން ކައުންސިލްގެ ބީލަންތަކާއި ބީ: 5.2.3.4ޙަ
އި ގަނިމުނުގޮތުގެ މައުލޫމަތު ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް

 އަދާހަމަ ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ންޓި 5.2.4ސްޓްރެޓަޖީ  : އެ
ވަނެންސް  ރަޕްޝަނާއި ގުޑް ގަ ކޮ

އްޒަފުން އާއި މެދު  އަ މު
ރުން  ތުރު ކު ލުންތެރިކަން އި  ހޭ

ރަކާތް  ކަމާއި ގުޅޭ ހޭލުންތެރިކަން : 5.2.4.1ޙަ
 ގުންއިތުރު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ގަވާއިދުން ހިން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  މުއައްޒަފުންގެ ކޯޑް އޮފް : 5.2.4.2ޙަ
 ކޮންޑަކްޓް އެކުލަވާލުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  އާންމު ރައްޔިތުންނާއި : 5.2.4.3ޙަ
ރާ ކުން މަދަނީޖަމްއިއްޔާތަކުން ކައުންސިލްގެ މުއައްޒަފު

ން ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް ކޮށްގެ
 ކުވާނުވާނެ އަމަލްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަށް ޝަ

 ގާއިމް ކުރުންހުށަހެޅޭން ފަސޭހަ ނިޒާމެއް 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް
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 ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން  5.3
ރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ   ޙަ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

 ް ފަރާތ ރާ ންފީޒު ކު ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަ ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

: 5.3.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ންމުނަތައް  އުންސިލްގެ ނި ކަ

ންމުމުގައި  އްޔިތުންގެ ނި ރަ
ރުން  ތުރު ކު އިވެރިވުން އި  ބަ

ރަކާތް  ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް : 5.3.1.1ޙަ
 މަށްރުނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކު
 ގުންންހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހި

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް   ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަކުގައި: 5.3.1.2ޙަ
 ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުމާއި ރައްޔިތުންނާއި އޮންނަ
 ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމާބެހޭގޮތުން

ށް ކައުންސިލަރުންނާއި ކައުންސިލްގެ މުއައްޒަފުންނަ
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ހިންގުން
 

ސިޓީ ފުވައްމުލައް  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން : 5.3.1.3ޙަ
 ޕްރޮގްރާމަތައް ހިންގުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ގެ ކޮންމެ ދެ މަހަކުން ރައްޔިތުން: 5.3.1.4ޙަ
 ބައްދަލްވުން ބޭއްވުން 

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ތަރައްޤީގެ މުހިންމު : 5.3.1.5ޙަ
ޕޮރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމުގައިރައްޔިތުންގެ ހިޔަލާއި 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް
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 މަޝްވަރާ ހޯދުން 
 

ރަކާތް  ސިޓިޒަން އެންގޭޖްމެންޓް : 5.3.1.6ޙަ
 ޕްލެޓްފޯމްއެއް ގާއިމު ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 
 
 

: 5.3.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ޅޭ  ސައްކަތާއި ގު އުންސިލްގެ މަ ކަ

ންމުކުރުން  އުލޫމާތު އާ  މަ

ރަކާތް  ޅޭ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތާއި ގު: 5.3.2.1ޙަ
މައުލޫމާތާއި ޚަބަރު ކައުންސިލް ވެބްސައިޓްގައި 

 ގަވާއިދުން ގެނެސްދިނުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ން ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ހޯދަ: 5.3.2.2ޙަ
ނެ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ފަސޭހައިން ކުރެވޭ

 އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާދިނުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ކޮންމެ ދެ ހަފްތާއަކުން : 5.3.2.3ޙަ
 ކައުންސިލް ނޫސް ބުރީފިން ބޭއްވުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

އުންސިގެ 5.3.3ސްޓްރެޓަޖީ  : ކަ
އްޔިތުންނަށް  ންމުންތަކުގައި ރަ ނި
ފަހި  ގު ތްތައް މަ އިވެރިވެވޭނެ ގޮ ބަ

ށްދިނުން   ކޮ

ރަކާތް  ގައި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލްވުންތަކު: 5.3.3.1ޙަ
ރައްޔިތުންނަށް ބައިވެރިވެވޭނެ އިންތިޒާމް 
ނެ ވޭބައިވެރިވެހަމަޖެއްސުން. މީގެތެރޭ އޮންލައިންކޮށް 

 ގޮތް ހަމަޖެއްސުންވެސް ހިމެނޭ
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ : 5.3.3.2ޙަ
 ކަރުދާސްތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅޭނެ

 ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް
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ރަކާތް  ސިޓިޒެން އެންގޭޖްމެންޓް : 5.3.3.3ޙަ
 ޕޯޓަލްއެއް ތައާރަފް ކުރުން

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ކައުންސިލަރުންނާ ދާއިރާގެ : 5.3.3.4ޙަ
ރައްޔިތުންނަށް ގިނަގިނައިން ބައްދަލް ކުރެވޭނެ 

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް   ރައްޔިތުންނާއި ގުޅޭ މުހިންމު: 5.3.3.5ޙަ
 ލުންކަންކަން ނިނިންމުމުގައި އާންމު ބަހުސަށް ހުޅުވާ

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ވޭ އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ސާ: 5.3.3.6ޙަ
ލް ކުރުމާއި، ބައްދަލްވުންތައް ބޭއްވުން، އަދި ސޯޝަ

 ންވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކޮށްގެން އެކަން ކުރުމީޑިއާ 
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ތައް ވޮލަންޓަރީ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު: 5.3.3.7ޙަ
 އުފެއްދުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް
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 ކަސްޓަމަރ ސާވިސް  5.4
ރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ   ޙަ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

 ް ފަރާތ ރާ ންފީޒު ކު ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަ ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

: ޚިދުމަތް 5.4.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ހަމަ ކުރުމަށް  ރި ނުން ފު ދި
ރުން  ކްނޮލޮޖީ ބޭނުން ކު  ޓެ

ރަކާތް  ކައުންސިލުން ފޯރޮކޮށްދޭ : 5.4.1.1ޙަ
 ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ޕޯޓަލް އެއް ގާއިމު ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

: ކަސްޓަމަރ 5.4.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ރުން  ނގަޅު ކު  ސާވިސް ރަ

ރަކާތް  ރު ކަސްޓަމަރުން ހިތްހަމަޖެހޭ ވަ: 5.4.2.1ޙަ
 ބެލުމަށް ސާވޭ ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ޚިދުމަތްދޭ ކައުންޓަރުތަކުން : 5.4.2.2ޙަ
އް  ހޯދޭނެ ނިޒާމެފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލުޚިދުމަތް ހޯދާ 
 ގާއިމު ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ޚިދުމަތްދޭގޮތުގެ ފެންވަރު : 5.4.2.3ޙަ
 ކަނޑައަޅާ މިނެކިރޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ޓްރެއިނިން ކަސްޓަމަރ ސާވިސް : 5.4.2.4ޙަ
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް   ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާއި ފޮނުވާ: 5.4.2.5ޙަ
 ސިޓީތަކަށް އަވަހަށް ޖަވާބު ދިނުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ޓަމަރ ފްރޮންޓް އޮފީސް ކަސް: 5.4.2.6ޙަ
 ހުޅުވުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް   ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ކޯލްސެންޓަރ ގާއިމު ކުރުން: 5.4.2.7ޙަ
  ކައުންސިލް 
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 މުއައްޒަފުން 5.5
ރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ   ޙަ

20
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 ް ފަރާތ ރާ ންފީޒު ކު ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަ ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

: 5.5.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ނިގަނޑު  އުންސިލްގެ އިދާރީ އޮ ކަ

ރުން   ހަރުދާނާ ކު

ރަކާތް   ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު: 5.5.1.1ޙަ
 މުރާޖައާ ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ޓީ ކައުންސިލްގެ ހުނަރާއި ކެޕޭސި: 5.5.1.2ޙަ
އަރބަން އިތުރު ކުރުން. މިގޮތުން ގާނޫނީ ލަފާ، 

 ދިޕްލޭނިން، އާކިޓެކްޗަރ، ސިވިލް އިންޖިނިއަރިން އަ
 ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމެންޓް ހިމެނޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

: 5.5.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ނަރު  އްޒަފުންގެ ހު އަ މު

ތުރުކުރުން   އި

ރަކާތް  މަސައްކަތް ކުރުމަގައި : 5.5.2.1ޙަ
ހުނަރުތައް  މުއައްޒަފުންނަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ

 ދެނެގަތުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ށް ބޭނުންވާ ހުނަރު ހޯދައިދިނުމަ: 5.5.2.2ޙަ
 ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  މުއައްޒަފުންގެ ތެރެއިން : 5.5.2.3ޙަ
 ޓްރެއިނަރުން އުފެއްދުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ސީނިއަރ މެނޭޖްމެންޓަށް : 5.5.2.4ޙަ
 ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  އޮންލައިން ޓްރެއިނިން : 5.5.2.5ޙަ
 ވަސީލަތްތައް ގާއިމު ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

: 5.5.3ސްޓްރެޓަޖީ 
ގައި  ށު ތްހަމަޖެހިގެން ޖޯ ހި

ރަކާތް   މުއައްޒަފުން ހިތްހަމަޖެހޭވަރު: 5.5.3.1ޙަ
 ދެނެގަންނަށް ސާވޭ ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 



 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް  2022 - 2026ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 
 

ރާ  ސައްކަތް ކު މަ
 ް އްދުނ ފެ އްޒަފުންތަކެއް އު އަ  މު

ރަކާތް  ޖޯށުގައި މުއައްޒަފުންގެ ތެރޭ : 5.5.3.2ޙަ
 މަސައްކަތްކުރާ ސަގާފަތެއް އަށަގެންނެވުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ން މުއައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަ: 5.5.3.3ޙަ
 ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ވަސީލަތްތަށް ހޯދައިދިނުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  މުއައްޒަފުންނަށް މޯޓިވޭޝަން : 5.5.3.4ޙަ
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  މުއައްޒަފުންގެ ރިކްރިއޭޝަން : 5.5.3.5ޙަ
 ކްލަބްގެ ދައުރު ފުޅާކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ންވަރު 5.5.4ސްޓްރެޓަޖީ  : ފެ
ނގަޅު ޚިދުމަތް  ރަ

ނުންވާ  ރުކޮށްދިނުމަށް ބޭ ފޯ
 ް އިދިނުނ ސީލަތްތައް ހޯދަ  ވަ

ރަކާތް  ކައުންސިލް އެތެރޭގެ އައިޓީ : 5.5.4.1ޙަ
 ހެލްޕް ޑެސްކެއް ގާއިމު ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  އަކީ މަސައްކަތުގެ  365އޮފީސް: 5.5.4.2ޙަ
 ވަސީލަތެއްގެމާހައުލުގައި ބޭނުން ކުރަން މުހިންމު 

 ގޮތުގައި ހުރިހާ މުއައްޒަފުންވެސް ބޭނުން ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް   ކުރީގެ ކޮމްޕިއުޓަރތައް ބަދަލު: 5.5.4.3ޙަ
 ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ށް އިތުރަ މަސައްކަތް އަވަސް ކޮށް: 5.5.4.4ޙަ
 ންފުރިހަމަކުރަން ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއާތައް ދެނެގަތު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ޑް އެޗްއާރް ސޮފްޓްވެއަރ އަޕްގެރޭ: 5.5.4.5ޙަ
 ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ރޯޑް ޔުނިޓަށް ބޭނުންވާ : 5.5.4.6ޙަ
 މާނުވެހިކަލްތަކާއި އެހެނިހެން ސާމުއައްޒަފުން އަދި 

 ހޯދުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް
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ރަކާތް  މުނިސިޕަލް ސާވިސް ދިނުމަށް : 5.5.4.7ޙަ
ން ނިހެބޭނުންވާ މުއައްޒަފުން އަދި ވެހިކަލްތަކާއި އެހެ

 ސާމާނު ހޯދުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ކައުންސިލްގެ އެހެންނިހެން : 5.5.4.8ޙަ
ސެކްޝަން/ޑިޕާޓްމެންޓް އަށް ބޭނުންވާ 
 މުވައްޒަފުންނާއި ވަސީލައް ގާއިމްކުރުން 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ތް ކައުންސިލްގެ އެތޭރެ މަސައްކަ: 5.5.4.9ޙަ
 މޮނިޓަރ ކޮށް ޕާފޯމެންސް ބެލޭނެ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް

 ތަޢާރަފް ކުރުން )ކޭސް މެނޭޖްމެންޓް( 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ކައުންސިލައް ހުށަހެޅޭ : 5.5.4.10ޙަ
ކަންތައްތައް ބެލޭނެ ރިފަރެންސް ސިސްޓަމެއް 

 ގާއިމްކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ     ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ނ5.5.5ީސްޓްރެޓަޖީ  ، : ޒަމާ

އްކާތެރި  ރޮފެޝަނަލް އަދި ރަ ޕް
އިމު  އުލެއް ގާ ހަ ސައްކަތުގެ މާ މަ

ރުން   ކު

ރަކާތް  ޒަމާނީ، ރައްކާތެރި އަދި : 5.5.5.1ޙަ
ޕްރޮފެޝަނަލް މަސައްކަތުގެ މާހައުލާއި ގުޅޭ 
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމާއި ޓްރެއިނިން 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގެ : 5.5.5.2ޙަ
ލު އްހަރައްކާތެރިކަން ހުރިމިންވަރު ދެނެގަނެ އެކަމަށް 

 ހޯދުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް
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 ޕާޓްނާޝިޕް 5.6
ރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ   ޙަ

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

 ް ފަރާތ ރާ ންފީޒު ކު ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަ ތަ
ރާތްތައް  ހެނިހެން ފަ  އެ

: 5.6.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ރުކާއާއި، މަޖްލިސް އަދި  ސަ

ޅުން  ންނަ ގު އައްސަސާތަކާއި އޮ މު
 ބަދަހިކުރުން 

ރަކާތް  ރައީސް އޮފީހާއި، : 5.6.1.1ޙަ
 ނަމިނިސްޓްރީތަކާއި ދައުލަގެ މުއައްސަސާތަކާއި އޮން

 ގުޅުން ބަދަހި ކުރުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ފުވައްމުލަކުގެ މަޖްލިސް : 5.6.1.2ޙަ
 މެންބަރުން އަދި މަޖްލިސްގެ ރައީސާއި ގަވާއިދުން

 ބައްދަލްވުންތައް ބޭއްވުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް   އަގްވާމީ ޖަމްއިއްޔާބައިނަލް : 5.6.1.3ޙަ
ނަ ޖަމާއަތްތަކާއި ބޭރުގެ ހައި ކޮމިޝަންތަކާއި އޮން

 ގުޅުން ބަދަހި ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ހެން 5.6.2ސްޓްރެޓަޖީ  : އެ
ހި  ޅުން ބަދަ އުންސިލްތަކާއި ގު ކަ

ރުން   ކު

ރަކާތް   ވަސީލަތްތަށް ބޭނުން ކުރުމާއި: 5.6.2.1ޙަ
އި ތަކާމަސައްކަތް ކުރުމަށް އެހެން ކައުންސިލްއެކުގައި 

 ގުޅުން ބަދަހި ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ހި ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެ: 5.6.2.2ޙަ
 ކަންގަތުމުގައި އެހެން ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން އެ

 ކުރުމުން ފައިދާއެއްވޭތޮ ބެލުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް   ފުވައްމުލައް ސިޓީ    ⚫   ދެކުނު މަހާސިންތާ ބޭއްވުން: 5.6.2.3ޙަ
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 ކައުންސިލް 

ރަކާތް  ގެން އެހެން ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅި: 5.6.2.4ޙަ
 ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް

 ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

ނީ 5.6.3ސްޓްރެޓަޖީ  : މަދަ
ޅުން ބަދަހި  އިއްޔާތަކާއި ގު ޖަމް

ރުން   ކު

ރަކާތް  ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް : 5.6.3.1ޙަ
 އްނިންމުމުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަ

 ދެނެގަތުން
 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ      ⚫
 ކައުންސިލް

 

ރަކާތް  ސިޔާސަތުތަކާއި ކައުންސިލްގެ : 5.6.3.2ޙަ
ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ބައްދަލްވުންތަށް މަދަނީ 

 ޖަމްއިއްޔާތަކާއި އެކު ބޭއްވުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
 ކައުންސިލް

 

 

 


