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ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ ސުބަހާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ .ސަލަވާ ާ
ދުޢާ ކުރަނީ މި އުއްމަތުގެ ކައުނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ސައްލައްﷲ އަލަހި ވަސައްލަމް އަށެވެ .މި ދުޢާގައި
އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުންނާއި މިތުރު ޞަހާބީން ޝާމިލް ކުރަމެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ()7/2010
ވުޖޫދުވެ ،އެޤާނޫނުގެ ދަށުން  04ވަނަ ދަޢުރަށް ކައުންސިލެއް އުފަންވެފައިވާއިރ ު ،ރައްޔިތުން ބޭނުންތަކަކީ
ކޮބައިތޯ ބަލައި އެކަންތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކައުންސިލްގެ މައިގަނޑު އަމާޒުކަމުގައި
ދެކެމެވެ .މިގޮތުން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކާއި ،ފުވައްމުލަކުގެ ތަރައްޤީގެ މިސްރާބު ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި މިސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކަށައަޅާފައިވާއިރު
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މިޕްލޭން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނ ީ ސަރުކާރުން އެކަށައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްކީލިކޮ ށްެ ،
ތަރައްގީގެ ލަނޑުދަނޑިތައ ް (އެސް.ޑީ.ޖީ) ޙާޞިލް ކުރުމަށް މަގުފަހިވާނޭ ގޮތަށެވެ.
މިޕްލޭންގައި މައިގަނޑު ފަސް ކަމެއް ހާސިލް ކުރުމަށް ރޭވިފައިވެއެވެ .އެއީ ދެމެހެއްޓެނ ިވި
އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމާއި ފުދުންތެރިކަން ހޯދައިދިނުމާއި ،އިޖްތިމާއީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ރައްކާތެރިކަން
ހޯދައިދިނުމާއި ،ޕްލޭންކުރެވިފައިވާ ،ދިރިއުޅެން ހިތްގައިމު ސިޓީ އަކަށާއި ފެހި ،ސާފު އަދި ރީތި ސިޓީއަކަށް
ފުވައްމުލައް ހެދުމާއި އަދި ޒިންމާދާރު ،ހިންގުންތެރި ކައުންސިލަކަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ހެދުން
ހިމެނެއެވެ.
މިފަދަ ޕްލޭނެއް އެކަށައެޅުމަށްޓަކައި މިސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން މުއައްސަސާތަކާއި
ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި އަދި މިސިޓީގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ލިބިފައިވާކަމީ މިޕްލޭން
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އެކުލަވާލުމުގައި ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިވާކަމީ ،ރައްޔިތުންގެ
ކުރިއެރުމާއި މިސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް ހިން ގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ،ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިންވެސް
އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ .މީގެ އިތުރަށް ،ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި
ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޝައްކެއް
ނުކުރަމެވެ .

އަދި ހަމައެހެންމެ ،މި ޕްލޭން ތަންފީޛު ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ބޭރުގެ އެކިއެކި
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ކައުންސިލުން

ތ
ވ ި
ރައްޔިތުންނާއ ި ގުޅިގެން މިޕްލޭން ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ތިޔަ ލޮބު ެ
ރައްޔިތުންނަށް އަރުވަމެވެ .އަދި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ގުޅިގެން މިކަން ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ތިޔަ
ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން އިން ތިހާއަށް ބޭނުންވާ ވާހަކަ މިފުރުސަ ތުގައި ދަންނަވަމެވ ެ.
މާތްﷲ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ މިކުރާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި މިސިޓީއާއި މިސިޓީގެ
ރައްޔިތުންނަށ ް ފާގަތި މުސްތަޤުބަލެއް މިންވަރު ކުރައްވާށި! އާމީން
 30ނޮވެމްބަރ 2021

އިސްމާޢީލް ރަފީޤު
މޭޔަރ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަ ާއ ަރ ފ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު ސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  41ވަ ނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
މަތިން މުޅި ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމާއި ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫ އުތައް ތަންފީޒުކުރުމަކީ ސިޓީ ކައުން ސިލްގެ މަ ސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
މިއީ މިމަ ސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ހާ ސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަ ނޑުދަނޑިތަކާއި
ހަރަކާތްތައް އެކުލެވޭގޮތަށް  2022ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް  5އަހަރަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޕްލޭނެކެވެ .މި
ޕްލޭން އެކުލަވާލައިފައިވަނީ ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި ،ސަރުކާރުގެ މުއައް ސަ ސާތަކާއި ،ފުވައްމުލަ ކުގެ އެކި ދާއިރާތަކުގަ ިއ
މަ ސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ،ޖައްމިއްޔާތަކާއި އަދި ފަންނީ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ.
މި ޕްލޭން ހެދުމުގައި ތިރީގައިވާ މަ ސައްކަތްތައް ފާހަނގަ ކޮށްލެވެއެވެ.
 )1ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެގޮތުން ބޭއްވުނު އޮންލައިން ފޯރަމްތައް
 ) 2ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ހެދުމުގައި ކައުން ސިލަރުންގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް
 )3ތަރައްގީގެ ޕްލޭން މުރާޖައާކޮށް ނިންމުމަށް ބޭއްވުނު ވޯކްޝޮޕްތައް

 30ސެޕްޓެންބަރު  2021ގެ ނިޔަލަށް ފުވައްމުލަކުގެ އާބާދީ
އަ ންހެނ ް

6541

ފި ރިހެނ ް

6779

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ސ ަތ އް
ސ ް
ަތ ަރ ްއ ގީގ ައ ާ


ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުން



ސިއްހީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ އާބާދީއެއް ބިނާކުރުން



އަމާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުން



ގުދުރަތީ ވަ ސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުން



ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކޮށް ރަށުގެ ފެހިކަން ދެމެހެއްޓުން



އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އަޅާލާ ،ގުޅުން ބަދަހި މުޖުތަމައުއެއް ބިނާކުރުން



ހަމަހަމަކަން ގާއިމު ކުރުން



ގެދޮރުވެރިކަމާއި އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުން



އި ސްލާމްދީނުގެ އަގީދާ ވަރުގަދަކޮށް ރަށުގެ އާދަކާދަތަކާއި ޘަގާފަތް ކުރިއެރުވުން



ކަންކަން ނިންމުމުގައި އާންމުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން



ޒިންމާދާރު ،ޚިދުމަތްތެރި ކައުން ސިލެއް އުފެއްދުން

ލ ނ ޑ ު ަދ ނ ޑި ަތ އް
ް
ސ ްޓ ރ ޓ ޖި ކ ް ަ
 . 1ދެމެހެއްޓެނިވި އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމާއި ފުދުންތެރިކަން ގެނެ ސްދިނުން
 . 2އިޖްތިމާއީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުން
 . 3ޕްލޭންކުރެވިފައިވާ ،ދިރިއުޅެން ހިތްގައިމު ސިޓީއަކަށް ހެދުން
 . 4ފެހި ،ސާފު ،ރީތި ސިޓީ އަކަށް ހެދުން
 . 5ޒިންމާދާރު ،ހިންގުންތެރި މުއައް ސަ ސާއަކަށް ކައުން ސިލް ހެދުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ނ
ކ ް
ކ ރިއ ުރ މާ އި ފު ުދ ް
 - 1ދ މ ހ ްއ ޓ ނި ވި އި ޤް ތ ާ
ނ ތ ރި ަ
ިޞ ދީ ު
1.1

މަސްވެރިކަން

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.1.1.2މަ ސްވެރިކަން އިތުރަށް ތަރައްޤީ
ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ތައާރަފް ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.1.1.3ކުޑަ އުޅަނދުތަކަށް ހަ މޭލް ކައިރީ
ކަނދުފަތިތައް އަޅާ ދިނުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.1.1.4ސްޕޯޓްސް ފިޝިންގއަށް ޚާއްސަ

2022

ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ހަމަޖެއްސުން

⚫

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :1.1.2މަ ހަށ ް
ހަ މަ އަގ ު ހޯ ދައ ި ވި އްކޭނ ެ

މަ ސްވެރިޔާއަށް ހޯދައި ދިނުމަށް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.1.1.5އައިސް ޕްލާންޓްގެ ޚިދުމަތް
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.1.2.1ބޮޑުކަންނެލީގެ ހަމަ އަގު

އެ ހެ ނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ކައުންސިލް

ކަނދުފަތި އެޅުން
ހަރުދަނާކޮށް މޮނިޓާރކުރުން

2023

ވަ ސީލަތ ްތ ައ ް ފު ރިހ ަމަ ކު ރުނ ް

ބޭނުންކޮށްގެން މަ ސްވެރިކަން ކުރެވޭނެ މަގު

2024

ރަ ގަ ޅު ކު ރުމަށ ް ބޭ ނުންވ ާ

ކަނދުފަތިތަކުން ވަދު އަޅައިގެން އަދި ދިރޭ އިން

2025

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :1.1.1މަ ސްވެރިކ ަނ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.1.1.1މަ ސްވެރިންނަށް ރަށުގެ ކައިރީގެ

⚫

2026

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ

ޙަ ރަ ކާތ ް

ތަ ންފ ީޒ ު ކު ރާ ފަރާތ ް

ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބަ އިވެރ ިވާ

⚫

މިފްކޯ ،ފުވައްމުލައް

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ

ސިޓީ ކައުންސިލް
⚫

މިފްކޯ ،ފުވައްމުލައް
ސިޓީ ކައުންސިލް

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

އި ންތ ިޒާމްތ ައ ް ހަ ރު ދަނ ާ ކު ރުނ ް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ގުޅިގެން މަ ސައްކަތް ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.1.2.2ބޮޑުކަންނެލީގެ ކޮލިޓީ ހިފެއްޓުމަށް

⚫

ކައުންސިލް

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.1.2.3މަސް ރައްކާކުރެވޭނެ ސްޓޯރޭޖް
ފެސިލިޓީ އެއް ރަށުގައި ޤާއިމު ކުރުން

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.1.2.4މަހުގެ ތާޒާކަން ނުގެއްލޭގޮތަށް

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.1.2.5މަ ސްވެރިންގެ ކޯޕަރޭޓިވް

ޑަ އި ވާރސިފައ ި ކު ރުނ ް

ކިޅީގައި އެކުއަ ކަލްޗަރ ފީސިބިލިޓީ ބެލުން

⚫
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.1.3.4އަޖުމަ ބެލުމުގެ ގޮތުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ފުވައްމުލައް ސިޓީ

⚫

ކައުންސިލް
⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ކުރުމަށް އެކަމަށް ބޭނުންވާ އާލާތް ފިޝަރީޒް
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.1.3.5ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓްރީގެ މަ ސައްކަތް
ފެށުން

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ތުތިބޯވަދިލަމަހުގެ އަދި އެފަދަ އެހެނިހެން މަސްވެރިކަން
މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު ހޯދުން.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލް

ޕެކޭޖްތަކުގައި މަ ސްވެރިކަމުގެ ތަޖްރިބާ ދަތުރުތައް
ހިމެނުން

މިފްކޯ ،ފުވައްމުލައް

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.1.3.2ބިގްގޭމް ފިޝިންގ ކުރިއެރުވުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.1.3.3ރަށަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ

މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލް

ކައުންސިލް

ސޮ ސައިޓީއެއް އުފެއްދުމަށް އެހީތެރިވުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :1.1.3މަ ސްވެރިކ ަނ ް

މިފްކޯ ،ފިޝަރީ ޒް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ސިޓީ ކައުންސިލް

ބާނާމަސް ބެހެއްޓޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.1.3.1ބަންޑާރަ ކިޅި އަދި ދަޑިމަގު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :1.1.4މަ ސްވެރިކ ަނ ް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.1.4.1ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިކަމުގެ

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ކު ރަނ ް އަ ދި މަ ހު ގެ ވެ ލި ޔު އެ ޑަ ޑް ޝައުގުވެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް މެރިން ކޭމްޕްތައް
ޕް ރޮ ޑަކްޓްތައ ް އުފެއްދުމަށ ް

ބޭއްވުން

މީ ހުނ ް ބި ނާ ކު ރުނ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.1.4.2މަ ސްވެރިކަމާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ސްކޫލްކުދިންނަށް ދިނުން

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.1.4.3ގޭގައި ތައްޔާރު ކުރެވޭ

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

މަ ސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކޮށް މާކެޓް
ކުރުމަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :1.1.5ތި މާވެއްޓާއ ި

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.1.5.1މަ ސްވެރިކަން ހެޔޮގޮތުގައި ކުރުމަށް

ރަ އް ޓެހ ި މަ ސްވެރިކ ަނ ް

ސިއްހަތު ރަގަޅު ފަރުތައް ދެމެހެއްޓުމުގެ މުހިއްމުކަމުގެ

ކު ރިއެރުވުނ ް

ހޭލުންތެރިކަން މަ ސްވެރިންގެ ތެރޭގައި އަދި އާއްމުންގެ
ތެރޭގައި އިތުރު ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.1.5.2މަ ސްވެރިކަން ކުރުމުގައި ފަރަށް
ގެއްލުން ނުވާނޭގޮތަށް އެކަންކުރުމަށް ބާރު އެޅުން

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :1.1.6މަ ސްވެރިކ ަނ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.1.6.1އެންހިފަން ފީނުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ

ކު ރު މުގައ ި ސަ ލާމަތާއ ި

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއިމެދު މަސްވެރިން

ރަ އްކާތެރިކަނ ް ކަ ށަވަރ ު ކު ރުނ ް

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.1.6.2އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ސަލާމަތީ
ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ގަވާއިދުން ޗެކް ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.1.6.3އެކަނި މަހަށް ނިކުތުމާއި ރޭގަނޑު
ބައްތި ނުދިއްލާ މަ ސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތައް
ހުއްޓުވުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫
⚫

ފިޝަރީ ޒް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ދިވެހި ފުލުހުންގެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހިދުމަތް

ކައުންސިލް ،ފިޝަރީޒް
މިނިސްޓްރީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.1.6.4ނިޔަމި ކޯސް ހިންގުން

⚫
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.1.6.5ދިރާގު/އޫރިދޫ އިން ސެޓްލައިޓް ފޯނު
ލިބޭނެ އިންތި ޒާމެއް ގާއިމްކުރުން

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.1.6.6ކޯސްޓްގާޑާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ
ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާކުރުން

⚫

⚫

⚫

ފިޝަރީ ޒް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލް

ފިޝަރީ ޒް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލް

ފިޝަރީ ޒް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

1.2

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ފަތުރުވެރިކަން
2022

ގޮ ތު ގައ ި ފު ވައްމުލ ައ ް ތަ ރަ އްޤ ީ

ކޮށް ފުޅާކުރުން

ކު ރުނ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.1.3ކަލްޗަރަލް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮޑަކްޓް

2023

ތަ ޖްރިބ ާތައ ް ލި ބި ދޭ މަ ންޒިލެއްގ ެ

2024

⚫

އެ ހެ ނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފަ ންތީގ ެ ފަ ތު ރުވެރ ިންނަށ ް ތަ ފާތ ު ޕްރޮޑަކްޓް ތަރައްޤީކޮށް ޕްރޮމޯޓް ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.1.2ހޯމް ސްޓޭ ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ

2025

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :1.2.1އެކ ި

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.1.1ފުވައްމުލަކު އީކޯ ޓޫރިޒަމް

2026

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ

ޙަ ރަ ކާތ ް

ތަ ންފ ީޒ ު ކު ރާ ފަރާތ ް

⚫

ޓޫރި ޒަމް މިނިސްޓްރީ

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :1.2.2ފަ ތުރުވެރ ި

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.2.1ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ފެއަރ

މަ ން ޒިލެއްގޮތުގައ ި ފު ވައްމުލައ ް

ތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ މަގުފަހި ކުރުން

ޕް ރޮ މޯޓްކޮށ ް އި ޝްތިހާރ ު ކު ރުނ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.2.2ފުވައްމުލަކު ފަތުރުވެރިކަން

⚫

ޓޫރި ޒަމް މިނިސްޓްރީ

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ކޮށް ކަމަށް އެކަށޭނެ މުވައްޒިފުންނާއި ވަސީލަތްތައް
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.2.3ފުވައްމުލައް ޓޫރިޒަމް ޕޮރޮމޯޝަން
ބޯޑެއް އެކުލަވާލުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.2.4ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލްގައި ވަކި ޔުނިޓެއް ޤާއިމު
ޤާއިމުކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ތައާރަފްކޮށް މި ކަމަށް ބޭނު ންވާ ވަސީލަތްތައް
ތަރައްޤީ ކުރުން

ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބަ އިވެރ ިވާ

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.2.5ރާއްޖޭގެ ސްކޫލް ބަންދާއި ދިމާކޮށް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލަކުގައި ހާއްސަ އިވެންޓް  /ޕެކޭޖް
ތައާރަފްކޮށް ޕްރޮމޯޓް ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.2.6ރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން ބޭނުންވާ

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް
ވެބް ސައިޓެއް ހެދުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.2.7ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް މަންޒިލެއްގެ
ގޮތުގައު ފުވައްމުލައް އިޝްތިހާރު ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.2.8ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ދިމާކޮށް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :1.2.3ފަތުވެރ ިކަމުގ ެ ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.3.1ރަށުގެ ގެސްޓްހައުސްތައް
ފެ ންވަރ ު ހި ފެހެއްޓުނ ް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ރެގިއުލޭޓްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް
ގާއިމްކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.3.2ފަތުރުވެރިންނަށް ލިބޭ
ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރުބަލާ މޮނިޓަރ ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.3.3ސްޕޯޓްސް ފިޝިންގއަށް

⚫

⚫

⚫

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :1.2.4ފުވައްމުލަކުގ ެ ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.4.1ފުވައްމުލަކުގެ ކެރީން ކެޕޭސިޓީ
ފަ ތު ރުވ ެރިކަމަކ ީ ދެ މެ ހެއްޓ ެނިވ ި

ބަލާ އެއާއެއްގޮތަށް އިންޑަސްޓްރީ ކަންތައްތައް

ގޮ ތު ގައ ި ކު ރެވޭނ ެ ކަ މަކަށ ް

ކުރިއަށް ގެންދިއުން

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ގެންގުޅޭނެ މިންގަނޑުތަކެއް
ކަނޑައަޅާ ތަންފީޒުކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

އީދު ،ކުޅިވަރު އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް
ރާވާ އިޝްތިހާރުކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ހެ ދުނ ް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.4.2ޑައިވް ކުރުމުގެ އުސޫލެއް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ގާއިމްކޮށް ތަންފީޒު ކުރުން

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.4.3ފުވައްމުލަކުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކަކީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި
ހަރަކާތްތަކަކަށް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ އުސޫލުތައް
ކަނޑައެޅުމާއި ތަންފީޒު ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.4.4ޓުރިޒަމް ޕުލޭން ހެދުން

⚫

ސް ޓެ ރެޓެޖ ީ :1.2.5

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.5.1އިތުރު ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތައް

⚫

ފަ ތު ރުވ ެރިކަމަށ ް ބޭ ނުންވ ާ

ގާއިމް ކުރުމަށް ހުޅުވާލުން

ވަ ސީލަތްތައ ް ގާ އި މު ކު ރުނ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.5.2އިކޯ ޓޫރިޒަމް ފުޅާކޮށް
ތަރައްޤީކުރުން

ކައުންސިލް

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.5.4ފުޑް ކޯޓެއް ހެދުން

⚫

މަ ން ޒިލެއްގ ެ ގޮ ތުގައ ި ތަ ރަ އްގ ީ

ގެންދިއުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.5.5އެމިއުޒްމެންޓް ޕާކެއް ހެދުން

އެ ޑް ވެންޗ ަރ ޓޫ ރި ޒަމ ް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.5.3ޓޫރިސްޓް ބީޗްތައް ތަރައްޤީ ކުރުން

ގޮތުގައި ފުވައްމުލައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުން ކުރިއަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :1.2.6ފުވައްމުލަކަކ ީ ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.6.1ޝާކް ޑައިވިން މަންޒިލެއްގެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ކު ރުނ ް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.6.2ނޭޗާޕާކް ސަރަހައްދުގައި

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ޒިޕްލައިން ،ކެނޮޕީ ވޯކް އަދި ބަންޖީ ޖަމްޕިން ފަދަ
ކުޅިވަރި ކުޅެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމު ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.6.3ކުޅީގެ ކަނޑައެޅޭ ސަރަހައްދެއް
ނޮން -މޮޓޮރައިޒްޑް ވޯޓާ ސްޕޯޓް ސްއަށް ހުޅުވާލުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ :1.2.7

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.7.1ފަތުރުވެރި ކަމުގެ ދާއިރާއަށް

ފަ ތު ރުވ ެރިކަމ ާއ ި ގު ޅުންހުރ ި

ބޭނުންވާ ހުނަރު ތައް ބަލާ އެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދޭ

މަ ސައްކަތްތަކ ަށ ް މީ ހު ން ބި ނާ

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :1.2.8ރަ ށަށ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.8.1ފަތުރުވެރިން ބަލަން

ޒި ޔާ ރަތްކުރ ާ ފަ ރާތްތަކ ަށ ް

ޝައުގުވެރިވާނޭ ތަންތަން ހިމެނޭގޮތަށް ރަށުގެ ޗާޓު

ރަ ށު ތެރ ެ ބަ ލައ ި ރަ ށާއ ިބެހ ޭ

އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައު ހަރުކުރުން

މަ އު ލޫމާތ ު ލި ބޭނ ޭ އި ންތިޒ ާމް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.8.2ރަށުގެ ފްރޮންޓް އޮފީސް ގާއިމު

ހަ މަ ޖެއ ްސުނ ް

ކުރުން

ކު ރުނ ް

⚫

ކައުންސިލް
⚫

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :1.2.9ފުވައްމުލަކަކ ީ ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.9.1ރަށަށް ފަސޭހައިން އަގުހެޔޮކޮށް
ޒި ޔާ ރަތްކުރ ަނ ް ފަ ސޭހ ަ ރަ ށަކަށ ް

ދަތުރުފަތުރު ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި

ހެ ދުނ ް

ވާހަކަ ދައްކައިގެން ހަމަޖެއްސުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.9.2ރަށަށް ދަތުރުކުރާ ފްލައިޓްތައް
ޝެޑިއުލްއާ އެއްގޮތަށް ދަތުރުކުރެވޭތޯ ބަލަން

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.8.3ފަތުރުވެރިނަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ
ޗާޓް ހިމެނޭ ގައިޑްފޮތެއް ތައްޔާރުކުރުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

މޯލްޑިވިއަންއާ ވާހަކަދެއްކުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.9.3ފުވައްމުލަކަށް ދަތުރުކުރާ
އެއާލައިންތައް އިތުރުކުރަން މަ ސައްކަތް ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.9.4ގަމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ފްލައިޓް
ގެނައުމަށް ސަރުކާރަށް ބާރު އެޅުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.2.9.5އިންޓަނޭޝަނަލް ފުލައިޓްތަކާއި
ފެރީ ދަތުރުތަށް ޝެޑިއުލް ކުރެވި ދަތުރު ކުރުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

1.3

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ދަނޑުވެރިކަން

ހޯދައިދޭން އެހީތެރިވުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.3.1.3ދަނޑުބިންތައް ސާވޭކޮށް ދަފްތަރެއް
ބެލެހެއްޓުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.3.1.4ބޭނުން ނުކުރާ އޮޅުތައް ބަލާ

2022

ބި ން ހަ މަ ޖެއ ްސުނ ް

ކުރަން ބޭނުންވާފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންޑު

2023

އި ތުރުކޮށ ް އެ ކަ މަށ ް ބޭނުންވ ާ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.3.1.2ވިޔަފާރިއުސޫލުން ދަނޑުވެރިކަން

2024

ދަނ ޑުވެރ ިކ ަނ ް ކު ރާ ފަ ރާ ތްތައ ް

އަންގައިދޭން ސްކޫލްތަކުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

⚫

2025

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ :1.3.1

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.3.1.1ދަނޑުވެރިކަމުގެ މުހިންމުކަން

⚫

2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ހަމަޖެއްސުން

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.3.1.5ޗަސް ބިން ސަރަހައްދުގައި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ދަނޑުވެރިކަން ކުރާނެ ގޮތްތައްބާލާ އެކަމަށް ފުރު ސަތު
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.3.1.6ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން

އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ކައުންސިލް

އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް

ހުޅުވާލުން

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ތައްޔާރުކުރާއިރު ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ވަކި ބިމެއް
 /ބިންތަކެއް ކަނޑައެޅުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ :1.3.2

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.3.2.1ހައިޑްރޯޕޯނިކްސް ،އޮޓޯ ޕޮޓް އަދި

ޒަ މާ ނީދ ަނޑުވެރ ިކަނ ް އާ ލާ ކުރުނ ް ވާޓިކަލް ފާރމިންގ ތައާރަފްކޮށް އެކަމާބެހޭ ތަމްރީނު

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޕްރޮގްރާމްތައް ބޭއްވުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.3.2.2ހޯމްގާޑެނިންގ (ޒަމާނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ގޯތި ތެރޭގައި ތަރުކާރީ  /މޭވާ
 /މާ  /ހާބްސް އިންދުމަށް އާބަން ގާރޑްނިންގް
މޮޑެލްތަކާ އެއްގޮތަށް) ބާރުއެޅުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :1.3.3ތި މާވެއްޓާއ ި

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.3.3.1މިހާރު ހުރި ދަނޑުބިންތަކަށް

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ރަ އް ޓެހ ި ސި އްޚީގ ޮތުނ ް ރައްކާތެރ ި ފަސޭހައިން ފެންދެވޭނެ ،ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ފެނުގެ
ދަނ ޑުވެރ ިކަނ ް ކު ރުނ ް

ނިޒާމްއެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް މަ ސައްކަތް ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.3.3.2ވެމްކޯއަށް ގެންނަ އޯގަނިކް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ކުނިތަކުން ކާދު އުފައްދާ ދަނޑުވެރިންނަށް ލިބޭނެ
މަގު ފަހުކޮށްދިނުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.3.3.3އޯގަނިކް ފާމިންގ އާއި ގުޅޭ

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން އަދި ގަހަށް ޖެހޭ
ބަލިތަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ފަނިފަކުސާ އާލާކުރުމާއި
އިތުރު ޤުދުރަތީ ގޮތްތައް ބޭނުން ކުރުމަށް ބާރު
އެޅުމާއި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ
ކެމިކަލްތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ސެޝަންތައް ބޭއްވުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.3.3.4އިންސާނުންގެ ސިއްހަތާއި ބިމާއި
ފެންފަށަލަ އަށް އަދި ދިރޭ ތަކެތީގެ ނަސްލު
ރައްކާތެރިކުރުމާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި އޮތް ގުޅުމުގެ
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުން

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ :1.3.4

ދަނ ޑުވެރ ިކ ަމުގ ެ އު ފެ އްދުންތައ ް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.3.4.1ފާރމާރސް މާރކެޓްތައް ބޭއްވުން

މާ ކެ ޓްކ ޮށ ް ލި ބޭ މަ ންފ ާ އި ތު ރު

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.3.4.2ލޯކަލް މާރުކޭޓް އާ ކޮންސެޕްޓަކަށް

ކު ރުނ ް

ބަދަލު ކުރުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.3.4.3ފުވައްމުލަކުގެ އަނބު ބްރޭންޑްކޮށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

މާކެޓް ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދާ ތަންފީޒު ކުރުން

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.3.4.4އެގްރޯނެޓް މެދުވެރިކޮށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ދަނޑުވެރިންގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކޭނެ އިންތިޒާމް
ގާއިމްކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.3.4.5އެފް.ޑީ.ސީ.އެސް އަލުން ފެއްޓުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

 /ދަނޑުވެރިންގެ އިތުރު ކޯޕޮރޭޓިވްސް އުފައްދަން
އެހީތެރިވުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ :1.3.5

ދަނ ޑުވެރ ިކަމާއ ި ބެ ހޭ ހު ނަ ރު
އި ތުރުކުރުމާއ ި ދަނ ޑުވެރިކަމަށ ް
ހު ރި ހު ރަސްތައ ް ނަ އް ތާލ ުނ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.3.5.1ފުވައްމުލަކު އެގްރިކަލްޗްރ

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ސެންޓަރ އުފައްދާ އެތަނަށް ބޭނުންވާ
މުއައްޒަ ފުންނާއި ވަސީލަތަށް ޤާއިމުކޮށް އެތަނުގެ
ދަށުން ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅުން ހުރި ޕްރޮގްރާމްތައް
ހިންގަން ފެށުން

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.3.5.2ގަ ސްގަހާ ގެއް ސައް ޖެހޭ ބަލިތަކަށް
ހައްލުހޯދުމަށް މަ ސައްކަތްކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.3.5.3ވާލާއި ކާޅު މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
ހިންގުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.3.5.4ފުވައްމުލަކުގައި ނެތިގެންދާ
ގަސްތައް އާލާކޮށް ދިރުވުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.3.5.5ނާސަރީ އެއް ގާއިމު ކުރުން

⚫

ކައުންސިލް
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.3.5.6ރާއްޖޭގެ މުޑުވަތް ބޭނުންކުރުމަށް
ހޭލުންތެރިކުރުވުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.3.5.7ލަކުޑީގެ ބާވަތްތައް އިތުރު ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް
⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

(އެގްރޯ ފޮރެސްޓްރީ)

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.3.5.8ދެމެހެއްޓެނިވި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ދަނޑުވެރިކަން ފުވައްމުލަކުގައި ކުރުމަށް ކްލައިމެޓް
ޗޭންޖް ފަންޑުތަކުން އެހީ ހޯދުމަށް މަ ސައްކަތް ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.3.5.9ހުވަނި ފަދަ ދިރޭތަކެތިން

⚫

⚫

ކައުންސިލް

ދަނޑުވެރިކަމާއި ދިރިއުޅުމަށް ވާ އުދަގޫ ނައްތާލުން

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.3.5.10ދަނޑުބިންތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :1.3.6ފު ޑް
ސި ކިއުރިޓ ީ ( ކާބ ޯތަކެތީގ ެ

ސިކުއިރީޓީއަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުން

⚫

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.3.6.2ރަށުގައި ހެއްދޭ ސިއްހަތަށް ފައިދާ
ހުރި ބާވަތްތައް މުޑުވަށްކޮށް ހެއްދުމަށް ބާރު އެޅުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.3.6.3ރަށުގައި ހެއްދޭ ސިއްހަތަށް ފައިދާ
ހުރި ބާވަތްތަށް ކެއުމުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ބާރު
އެޅުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ޔަ ޤީ ންކ ަނ ް) ކަ ށަވަރ ުކުރުމަށ ް
މަ ސައްކަތ ް ކު ރުނ ް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.3.6.1ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އަދި ފުޑް

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.3.6.4ކާބޯތަކެތި ގިނަދުވަހަށް ދެމިހުންނަ
ގޮތްތައް ދިރާސާކޮށް މަޢުލޫމާތު އާއްމު ކުރުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

1.4

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ޑިޖިޓަލް އިކޮނޮމީ
2022

2023

2024

އި ންފްރާސްޓްރަކްޗ ަރ ގާ އިމުކޮށ ް

ސްޕޭސް ހިމެނޭ ގޮތަށް އައިޓީހަބް ގާއިމް ކުރުމަށް

އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންވަޔަރމެންޓް

އެ ދާ އިރާއިނ ް ވަ ޒީފ ާ އި ތުރުކުރުނ ް ސަރުކާރަށް ބާރު އެޅުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.4.1.2އެންސީއައިޓީގެ ޑޭޓާ ސެންޓަރެއް

2025

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :1.4.1ޑި ޖި ޓަލ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.4.1.1އިންކިއުބޭޓަރ އަދި ކޯ -ވާކިން

⚫

⚫

2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމު ކުރުމަށް މަ ސައްކަތްކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންވަޔަރމެންޓް
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.4.1.3ފުވައްމުލައް އެންސީއައިޓީގައި
އިތުރު ވަޒީފާ އުފައްދަން މަ ސައްކަތްކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.4.1.4ފުވައްމުލައް އެޗްޑީސީ އޮފީހުގައި

ޓެކްނޮލޮޖީ

⚫
⚫

އިތުރު ވަޒީފާ އުފައްދަން މަ ސައްކަތްކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.4.1.5އޯޕެން އެކްސެސް ނެޓްވާކެއް
އެޅުމުގެ ޓެކްނިކަލް ދިރާސާ ކުރުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ކައުންސިލް

ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ކައުންސިލް

ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް

ކައުންސިލް

އެންވަޔަރމެންޓް
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް
ޓެކްނޮލޮޖީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.4.1.6ރަށުގެ ކޮންމެގެއަކަށްވެސް

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނެޓްވޯކް
ގާއިމުކޮށްފައިވާކަން ޔަގީންކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންވަޔަރމެންޓް
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް
ޓެކްނޮލޮޖީ

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.4.1.7އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިގެންސް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ޓްރޭނިންގ ފެސިލިޓީ ގާއިމް ކުރުމައް ބާރު އެޅުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންވަޔަރމެންޓް
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.4.1.8ސެޓްމް އެޑިއުކޭޝަން އަށް

⚫

⚫

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.4.1.9ޑިޖިޓަލް އައި ޑެންޓިޓީއެއް ތައާރަފްކޮށް
ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުން

⚫

މުއައްސަސާތަކާއި އާއްމު ތަންތާގައި ގާއިމްކުރުން

ފަ ރާތްތައ ް ހި ތްހ ަމަޖ ެހ ޭ
މަ ން ޒިލ ަކަށ ް ފު ވަ އްމުލައ ް ހެ ދުނ ް

ގެންނަން މަ ސައްކަތް ކުރުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.4.2.3ގައުމީ އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނިތަކުގެ ގޮފިތައް ފުވައްމުލަކުގައި
ހެދުމަށް މަ ސައްކަތް ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.4.2.4ކޯޑް ކޭމްޕްތައް ބޭއްވުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.4.2.1ކޯ -ވާކިން ސްޕޭ ސް ޕޮރޮމޯޓް ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް ' :1.4.2.2ޑިޖިޓަލް ނޯމެޑްސް' ފުވައްމުލަކަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.4.1.10ހަރވައިފައި ޒޯންތަކެއް ސަރުކާރުގެ

އަ އި ޓީދާއިރާގައ ި މަ ސައްކަތ ް ކު ރާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

އަންހެނުން އިތުރުކުރުމަށް މަ ސައްކަތް ކުރުން

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ :1.4.2

ޓެކްނޮލޮޖީ

⚫

⚫

މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންވަޔަރމެންޓް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.4.2.5ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާގެ ތަފާތު
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.4.2.6ސްމާޓް ސިޓީ ކޮންފަރެން ސެއް

⚫

⚫

⚫

އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންވަޔަރމެންޓް

ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވުން

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ :1.4.3

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.4.3.1އާންމުން ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަހުލުވެރި

ފު ވަ އްމުލަކުގ ައ ި ދި ރި އުޅ ޭ

ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ރަ އް ޔިތުނ ްނަކ ީ ޓެ ކްނޮލޮޖީއ ާ
ރަ އް ޓެހ ި ބަ ޔަކަށ ް ހެ ދުނ ް

⚫

⚫

⚫

އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންވަޔަރމެންޓް
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް
ޓެކްނޮލޮޖީ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

1.5

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު
2022

2023

2024

ފު ރުސަތ ު ފަ ހިކުރުނ ް

ދެނެގަނެ އެކަމަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

2025

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :1.5.1ވަ ޒީ ފާގ ެ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.5.1.1ވަޒީފާތަކަށް ބޭނުންވާ ހުނަރު

2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

އެކުލަވާލުން

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.5.1.3ކައުންސިލް އެޕްރެންޓިސް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.5.1.4ޖޮބްފެއަރ ބޭއްވުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :1.5.2ބި ދޭސ ީ
މަ ސަތްކެރިނ ްނ ާ ބެ ހޭ ކަ ންކަނ ް

ބިދޭސީންނާއިބެހޭ އު ސޫލެއް ހެދުން

ބެ ލެހެއްޓުނ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.5.2.2ގައުމީ އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ

އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ކައުންސިލް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.5.1.2ވަޒީފާ ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.5.2.1ފުވައްމުލަކުގައި އުޅޭ

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ

⚫

އިކޮނޮމިކް
މިނިސްޓްރީ

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް
⚫

އިކޮނޮމިކް
މިނިސްޓްރީ

ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ހިއުމެން ޓްރެފިކިން ހުއްޓުވަން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

މަ ސައްކަތް ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.5.2.3ބިދޭސީންނަށް މަ ސައްކަތްތެރިންގެ
ހައްގުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުން

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

އިކޮނޮމިކް
މިނިސްޓްރީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.5.2.4ފުވައްމުލައް ސިޓީ ބިދޭސީންގެ
ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލައި ބެލެހެއްޓުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.5.2.5ގަވާއިދާއި ހިލާފަތް އުޅޭ ބިދޭސީން
އަނބުރާ ފޮނުވާލުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

އިކޮނޮމިކް
މިނިސްޓްރީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

1.6

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް

ވެބް ސައިޓްގައި ހިމެނުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.6.1.3ފުވައްމުލަކުގެ އުފެއްދުންތައް

2022

ހަ ރުދަނ ާ ކު ރުނ ް

ވިޔަފާރިތަކާއި އުފެއްދުންތަކުގެ މައުލޫމާތު ކައުންސިލް

2023

އު ފެ އްދުނ ްތައ ް ވި އް ކުމުގ ެ ނި ޒާ މް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.6.1.2ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ

2024

މެ ދު ފަ ންތީގ ެ ވި ޔަ ފާރިތަކުގ ެ

ތަޢާރަފްކޮށް ހިންގުން

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.6.1.4ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.6.1.5ފުވައްމުލަކު އުފެއްދުންތަކުގެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލަ ކު އުފެއްދުންތައް ތައާރަފްކޮށް މާކެޓް
ކުރުމަށް މަ ސައްކަތް ކުރުން

އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ކައުންސިލް

އެހެން ރަށްރަށަށް ފަސޭހައިން ވިކޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް
ކުރުން

2025

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :1.6.1ކު ދި އަ ދި

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.6.1.1ކުދި ވިޔަފާރީތަކުގެ ނައިޓް މާކެޓް

⚫

2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް އުފައްދާ ތަކެތީގެ ފެންވަރު
ހިފެހެއްޓުމަށް 'މޭޑް އިން ފުވައްމުލައް " ލޭބަލް
ތައާރަފްކޮށް ބޭނުން ކުރަން ފެށުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.6.1.6ރަށުގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކާނެ
ޝޯރޫމެއް ހެދުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.6.1.7ރަށުގެ އުފެއްދުންތައް ރިސޯޓްތަކަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ވިއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.6.1.8އޮންލައިންކޮށް މާކެޓް ކުރުމަށާއި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

އީ -ކޮމާ ސްއަށް އަ ހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ހިންގުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :1.6.2ކު ދި

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.6.2.1މައިކްރޯ ފައިނޭންސް ސްކީމެއް

އަ ދި މެދ ުފަންތީގ ެ ވި ޔަފާރ ި ތަ ކަ ށް

ތައާރަފްކޮށް ހިންގަން ފެށުން

ފަ އިނޭންސ ިނ ްގ ފު ރުސަތުތައ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.6.2.2ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބެންހުރި

ފަ ހި ކޮ ށް ދި ނުނ ް

ލޯނުތަކުގެ މައުލޫމާތު ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ދިނުން

⚫
⚫
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.6.2.3ލޯނު ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރު ކުރުމަށް
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :1.6.3ކު ދި އަ ދި
މެ ދު ފަ ންތީގ ެ ވި ޔަ ފާރ ި ފު ޅާކޮށ ް

ތަމްރީނުތައް ބޭއްވުން

ހު ނަރ ު އި ތު ރު ކު ރުނ ް
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.6.3.2ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި

⚫

ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ބޭއްވުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.6.3.4ސޭލްސް ،މާކެޓިންގ އާއި
ބްރޭންޑިންގ ތަމްރީނު ޕްރޮގަރާމްތައް ހިންގުން

އިކޮނޮމިކް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

މިނިސްޓްރީ
⚫

⚫

ހިންގުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށް ދިނުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.6.3.3ޓެކް ސްގެ ނިޒާމަށް އަހުލުވެރު

މިނިސްޓްރީ

އިކޮނޮމިކް

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ކައުންސިލް

އެހީތެރިކަން ހޯދައިދިނުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.6.3.1ބިޒްނަސް ޕްލޭން ހެދުމުގެ

އިކޮނޮމިކް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

އިކޮނޮމިކް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ

މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލް

އިކޮނޮމިކް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލް

އިކޮނޮމިކް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.6.3.5މެންޓަރިންގ ،ކޯޗިންގ
ފުރުސަތުތަށް ފަހި ކޮށް ދިނުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.6.3.6އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް އަދި

⚫

ގޭގައި ތިބެގެން ކުރެވިދާނެ މަ ސައްކަތްތައް ބަލާ

⚫
⚫

އިކޮނޮމިކް
⚫

މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލް

އިކޮނޮމިކް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

މިނިސްޓްރީ

އެކަންތައްތެކު މައުލޫމާތުދީ މީހުން ބިނާ ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.6.3.7ރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް
ވިއްކާނެ ސުވެނިއަރ އައިޓަމްތައް ރަށުގައި އުފައްދަން
މަ ސައްކަތް ކުރުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

1.7

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

އާންމު އިގްތިސާދާއި ވިޔަފާރި
2022

ގާ އި މު ކު ރުނ ް

ބައްދަލްވުންތައް ބޭއްވުން

2023

ވި ޔަ ފާރިއަށ ް ފަ ހި މާ ހަ އުލެއ ް

ހުރަސްތައް ދެނެގަންނަށް ވިޔަފާރިވެރިންނާއި

2024

ހު ރި ހު ރަސްތައ ް ނަ އް ތާލ ާ

އިންވެސްޓްމެންޓްތަކަށް ހުރި އުނދަގޫތަކާއި

2025

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :1.7.1ވިޔަފާރ ިތަކަށ ް ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.7.1.1ވިޔަފާރިތަކާއި

2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

⚫

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ
އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.7.1.2ރަށުގެ ވިޔަފާރިތައް ގައުމީ އަދި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ބައިނަލް އަގްވާމީ މާކެޓަށް ފުޅާކުރަން މަ ސައްކަތް
ކުރުން

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.7.1.3ވިޔަފާރިވެރިންނާއި އޮންނަ ގުޅުން
ބަދަހި ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.7.1.4ބަނދަރުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް
ހޯދުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :1.7.2ފުވައްމުލަކަށ ް ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.7.2.1ފުވައްމުލަކުގައި ހުރި
އާ ވި ޔަ ފާރިތ ަކާއ ި

އިންވެސްޓްމެންޓް ފުރުސަތުތަކުގެ މައުލޫމާތު

އި ންވެސްޓްމެންޓްތައ ް ގެ ނައުމަށ ް

ފަސޭހައިން ލިބޭނޭގޮތް ހެދުން

މަ ސައްކަތ ް ކު ރުނ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.7.2.2އިންވެސްޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް
ބޭނުންވާނެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގާއިމު ކުރުން

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ޕްލޭނިންގ
މިނިސްޓްރީ

⚫

އިކޮނޮމިކް
މިނިސްޓްރީ
⚫

ޕްލޭނިންގ
މިނިސްޓްރީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.7.2.3ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓުގައި ފްލައިން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ސްކޫލާއި އެއަރ ސްޕޯޓްސް ގާއިމުކުރުމުގެ ފީޒިބިލިޓީ
ހެދުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.7.2.4އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމްތަކުގައި

ކައުންސިލް
⚫

ބައިވެރިވުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :1.7.3އި ގްތިސާދ ީ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.7.3.1އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން މިނެކިރޭނެ

ހާ ލަ ތު ދެ ނެގަތުނ ް

މިންގަނޑުތަކެއް އެކުލަވާލުން

⚫

⚫

⚫

⚫

ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.7.3.2އިގްތިސާދާއި ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭ
ތަފާސްހިސާބު ހޯދާ ،އެއްކޮށް އާންމުކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.7.3.3ގޭބިސީތަކުގެ އިންކަމް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

އެކްސްޕެންޑީޗަރ ސާވޭކޮށް ރަށުން ބޭރުވާ ފައިސާ

ކައުންސިލް

މަދުކުރުމަށް މަ ސައްކަތް ކުރުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ :1.7.4

ކަ އުންސިލާއިއ ެކ ު ވި ޔަ ފާރ ި
ކު ރަނ ް ފަ ސޭހ ަ ކު ރުނ ް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.7.4.1ކައުން ސިލާއި އެކު ވިޔަފާރި

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ކުރުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން
ނައްތާލުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.7.4.2ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާ
އޮންނަ މުއްދަތުތެރޭ ލަސްނުކޮށް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް
ހަމަޖެއްސުން

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަ ކާތ ް  :1.7.4.3ކައު ސިލައް އެއްޗެހި ވިއްކާ
ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ
ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލާ އެފަރާތްތަކާއި ގުޅުން ބޭއްވުން

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ނ
ކ ް
ކ މާ އި ަރ ްއ ކާ ތ ރި ަ
 - 2އި ޖް ތި މާ އީ ުދ ަޅ ހ ޮޔ ަ
 2.1އިސްލާމީ އަޤީދާ
2022

2023

ދިރުވައި އާލާކުރުން

އަދި އެހެނިހެން ކުށްތަކަށް އަރައިގަތުން ހުއްޓުވުމަށް

2024

ދީނުގެ މަތިވެރި އުސޫލްތައް

މަރާމާރީ ހިންގުމާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ  /އަނިޔާ

2025

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :2.1.1އިސްލާމް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.1.1.1މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުމާއި

2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ
އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

އިސްލާމް ދީނުގައިވާ އަސާސްތަކާއި އާދަތަކަށް ލޯބި
އިތުރުކުރުމަށް މަ ސައްކަތް ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.1.1.2ޤުރުއާން ކިޔެވުން ،މަދަހަ ކިޔުން،
އިސްލާމީ ކްއިޒް މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.1.1.3އިހްތިރާމް ކުރުމާއި ޓޮލަރެންސް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

އިތުރުކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ހިންގުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.1.1.4ދައުލަތުގެ ބެލުމުގައިވާ ކުދިން /

ކައުންސިލް
⚫

ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށް ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.1.1.5އާއްމު ތަންތަނުގައި ދީނީ ޝިއާރު
 /މެސެޖް ބެހެއްޓުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް
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ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.1.1.6ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ކޮންމެ

⚫

⚫

ރައްޔިތަކީ  5ވަގުތު ނަމާދުކުރާ ރައްޔިތަކަށް ހެދުމަށް
މަ ސައްކަތްކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.1.1.7މިސްކިތްތައް އާބާދުކުރުމަށް
މަ ސައްކަތްކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.1.1.8ޓީޗަރުންނާއި ދަރިވަރުން އަދި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

ބެލެނިވެރިންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.1.1.9ހާފިޒުން އިތުރުކުރުމުގެ
ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.1.1.10ދީނީ ތަރުބިއްޔަތު ދިނުމަށް ބާރު
އެޅުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :2.1.2ޖަމާއަތުގައި

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.1.2.1މިސްކިތް ތަކުގައި ދީނީ ނަސޭހަތް

ހިންގޭ ހަރަކާތްތަށް ރަގަޅު

ދިނުމާއި ،ސުވާލާ ޖަވާބު ސެޝަންތައް ބޭއްވުމާއި

ކުރުން

ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި ކިޔަވައި ދިނުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.1.2.2ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީގައި ދީނީ
ފޮތްތައް އިތުރު ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.1.2.3މިސްކިތްތަކަކީ އިޖްތިމައީ ގުޅުން
ބަދަހިކުރެވޭ ތަންތަނަށް ހެދުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.1.2.4ކޮމިޔުނިޓީ އެންގޭޖްމަންޓަށް (
ރައްޔިތުންނާއެކު ކަންކަމުގައި ޝާމިލުވެ އުޅުމަށް)

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫
⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
⚫

⚫

⚫

⚫

ކައުންސިލް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫
⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
⚫

⚫

⚫

⚫

ކައުންސިލް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް
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އިމާމުން ތަމްރީނު ކުރުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :2.1.3މިސްކިތްތައް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.1.3.1މިސްކިތްތައް ރަގަޅު ފެންވަރެއްގައި

ތަރައްޤީ ކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި

ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

ޤަބުރުސްތާނުތަކުގެ ފެންވަރު

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.1.3.2އަންހެން އަދި ފިރިހެން

ރަގަޅު ކުރުން

ޖަމާއަތްތެރިން ތަމްރީނު ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.1.3.3އެކަށީގެންވާ ގަބުރުސްތާނުތައް
ކަނޑައަޅައި ތަރައްޤީ ކޮށް ބެލެހެއްޓުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.1.3.4މިސްކިތް ފަންޑެއް ހުޅުވުން

⚫
⚫
⚫
⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
⚫

⚫

⚫

⚫

ކައުންސިލް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް
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 2.2ޞިއްހަތު
2022

2023

ރަނގަޅ ު ކު ރުނ ް

އެމް.އާރު.އައި އަދި ސީޓީ ސުކޭން ފަދަ ވަސީލަތްތައް

2024

ޙި ދް މަތ ް ތަ ކުގ ެ ފެ ންވަރ ު

ޓާރޝިއަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ

2025

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :2.2.1ޞި އް ހީ

ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.1.1ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލް

2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

⚫

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ
އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް

ހޮސްޕިޓަލްގައި ޤާއިމު ކުރުމަށް ސަރުކާރާ ގުޅިގެން
މަ ސައްކަތް ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.1.2ބަލި ރަގަޅަށް ދެނެގަނެވޭނެ

⚫

ވަސީލަތްތައް ގާއިމް ކުރުމަށް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް

މަ ސައްކަތް ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.1.3ސިއްހީ ދާއިރާގެ ހިދުމަތްތައް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.1.4އުމުރުން ދުވަ ސްވީ މީހުންނާއި

ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް
⚫

⚫

ހާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ނާސިންގ

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް

ކެއާރ ދިނުމާ ގުޅޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.1.5އުމުރުން ދުވަ ސްވީ މީހުންނާއި

⚫

ހާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަވަސް

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް

ޚިދްމަތް ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.1.6މެންޓަލް ހެލްތް މައްސަލަތަކަށް
ފަރުވާ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރުން

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

⚫

ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.1.7ޕެރަމެޑިކް ސާރވިސް ތައާރަފް
ކޮށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތާއި ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މީހުން

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް

ފުވައްމުލަކުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން
މަ ސައްކަތް ކުރުން
⚫

ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.1.8ފުވައްމުލަކުގައި ޕުރައިވެޓް
ހޮސްޕިޓަލް/ކުލިނިކް އިތުރުކުރަން މަ ސައްކަތް ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.1.9ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް ގައި

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ނުތިބޭ ސުޕެޝަލިޓީތަކުގެ ޑޮކްޓަރުން ކަޑަ އެޅޭ ވަކި

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް

ދުވަސްތަކުގައ ފުވައްމުލަކަށް ޒިޔާރަށްކޮށް ހިދުމަތް
ދެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން
⚫

ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.1.10ދިވެހި ބޭ ސްވެރިކަމުގެ ހިދުމަތް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުޅާކުރަން މަ ސައްކަތް ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.1.11ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމް

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ގަވާއިދުން ތަމްރީންކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.1.12ސައިކޯ ،ސޯޝަލް ސަޕޯޓް

⚫

ސަރވިސް ޔުނިޓެއް ހޮސްޕޮޓަލުގައި ގާއިމްކުރުން
⚫

ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.1.13ވެލްވިމަން ކްލިނިކް ،އެންސީޑީ
ކްލިނިކް ހޮސްޕިޓަލުގައި ގާއިމްކުރުން
ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :2.2.2އާ އް މު

ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.2.1ސްކޫލް ދަރިވަރުން އަދި

ޞި އް ހަތ ު ރަ ގަޅ ު ކު ރު މާއ ި

ބެލެނިވެރިންނަށް އާއްމު ސިއްހަތާއި ގުޅޭ އެވެއާނެސް

ދު ޅަ ހެޔ ޮ ދި ރިއުޅުނ ް ޕް ރޮ މޯޓ ް

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ކު ރުނ ް

ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.2.2މާބަޑުމީހުންނާއި ތުއްތު ކުދިންގެ

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ހޮސްޕިޓަލް

ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުމަށް ހާއްސަ ޕޮރުގުރާމްތަކެއް

ކައުންސިލް

ހިންގުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.2.3ފުވައްމުލައް ޕަބްލިކް ހެލްތު

⚫

ޔުނިޓްގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.2.4ކުޑަކުދިންނަށް ދެވޭ ވެކްސިން

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ހުރިހާ ކުދިންނަށް ދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.2.5ހެލްތް ސްކްރީނިންގް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.2.6ދަރިމައިވުމުގެ ޞިއްހަތާ ގުޅުން

⚫

ހުރި މައުލޫމާތު އާއްމުކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް

ޕްރިންޓް މީޑިޔާ އަދި ޑިޖިޓަލް މީޑިޔާ މެދުވެރިވެ
ހަމަޖެއްސުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.2.7ދުޅަހެޔޮ ޞިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް

⚫

ކެއިންބުއިން ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް

ސްކޫލްތަކާއި ،ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކާއި އަމިއްލަ
ޖަމިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން އެކި އުމުރު ފުރައިގެ
މީހުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.2.8ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމާއި
އެނާރޖީ ޑްރިންކުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާ މެދު

⚫

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް
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ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.2.9ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން

⚫

މަނާ ސަރަހައްދުތަކުގައި އެކަން ތަންފީޒު ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.2.10ލައިފް ސްޓައިލް ޑިޒީޒަސްއާއި

⚫

ގުޅޭ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.2.11ގޯތިގެދޮރު ސާފު ތާހިރުކޮށް

⚫

ބެހެއްޓުމަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.2.12މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުން

⚫

ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.2.13ބިދޭސީ މަ ސައްކަތު މީހުން

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ ސިއްހީ

ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް

މިންގަނޑުތައް އެކުލަވާލާ ތަންފީޒު ކުރުން އަދި އެފަދަ
ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރުން
⚫

ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.2.14ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމާއި
ތިމާވެއްޓާއި އޮތް ގުޅުމުގެ މުހިއްމުކަމުގެ މައްޗަށް

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް

ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.2.15ކޮމިއުނިޓީ ވޮލެންޓިއާރސްތަކެއް ⚫

⚫

ތަމްރީން ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.2.16ރަށުގެ ސިއްހީ ހާލަތު

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ދެނެގަތުމަށް ސާރވޭތައް ހިންގުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.2.17ޕަބްލިކް ހެލްތް ދާއިރާގައި

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

މަ ސައްކަތްކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުން އިތުރުކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.2.18އިން ސާވިސް ޓްރެއިނިންގ

⚫

⚫

ވޯކްޝޮޕްތައް މުވައްޒިފުންނަށް ހިންގުން
⚫

ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.2.19ކްރޮސް އެކްސްޕޯރޝަރ
ޓްރެއިނިންގ އެނޑް އެކްސްޗޭންޖިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް

ހިންގުން
ސް ޓް ރެޓަޖ ީ :2.2.3

ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.3.1އެމެޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ޕުލޭން

ކާ ރިސާތަކާއ ި މެ ޑިކަލ ް

އެއް ތައްޔާރުކުރުން

އި މަ ޖަނ ްސ ީ ތަ ކު ގައ ި އަ މަ ލު

ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.3.2ކާރިސާ ތަކާއި މެޑިކަލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ކު ރާނ ެ ޤާ ބިލުކަނ ް އި ތު ރު ކު ރުނ ް އިމަޖަންސީ ތަކުގައި އަމަލު ކުރާނެ ،އެކި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް

މުއައްސަސާތައް އަދި އާއްމު ރައްޔިތުން ހިމެނޭ ރެޕިޑް
ރެސްޕޮންސް ޓީމެއް އެކުލަވާލާ ތަމްރީނު ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.3.3ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމަށް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ކަމާއިގުޅުން ހުރި އިދާރާތައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

މެދުވެރިވެގެން ހޯދުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.3.4ކާރިސާތަކުން އަރައިގަންނަން
މޯލްޑިވްސް ރެޑްކްރެސެންޓް އަދި ވޮލަންޓިއަރުންގެ
ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުން

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :2.2.4ކޮ ވި ޑް 19-

ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.4.1ވެކްސިންޖެހޭ އާބާދީގެ އެންމެނަށް ⚫

ފަ ދަ ބަ ލި މަޑ ުކަމުނ ް

ވެކްސިން ޖެހޭކަން ޔަގީން ކުރުން

( އެ ޕިޑެމ ިކ ް/ޕެންޑަމިކ ް)

ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.4.2ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް

ރަ އްކާތެރިވުނ ް

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި މެދު އާންމުން

⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.2.4.3ކަރަންޓީނު/އައިސޮލޭޝަން ނިޒާމު ⚫

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހަރުދަނާ ކުރުން

ހޮސްޕިޓަލް

ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

 2.3ތަޢުލީމާއި ހުނަރުވެރިކަން

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.3.1.2ޓިވެޓް ސެންޓަރ ގާއިމްކޮށް
ކޯސްތައް ފެށުން އަވަސް ކުރުވަން މަ ސައްކަތް ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.3.1.3މޯލްޑިވްސް ޕޮލީޓެކްނިކް ޤާއިމުކޮށް
ކޯސްތައް ފެށުން އަވަސް ކުރުން

2022

މަ ރު ކަޒުތައ ް ގާ އިމ ު ކު ރުނ ް

ކުރުން

2023

ވޮ ކޭޝަނަލ ް ޓް ރެ އިނިނ ް ދެ ވޭ

ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަ ސައްކަތް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން

ތަ ންތަނ ް ތަ ރަ އްޤ ީ ކޮ ށް ފެ ންވަރ ު

ހަކަތައަށް ބަދަލުކުރުމަށް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން

މަ ތި ކުރ ުނ ް

މަ ސައްކަތް ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.3.2.2ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ފެންވަރު
ރަގަޅުކުރުމަށް މޮނިޓަރިންގ ޓީމެއް އެކުލަވާލުން އަދި
މޮނިޓަރިންގ ޓީމުން ފާހަގަ ކުރާކަންކަން ރަގަޅު

ކައުންސިލް

⚫

ކައުންސިލް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ

⚫

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

އެމް.އެން.ޔޫ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ކުރުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :2.3.2ތަ އުލީމ ުދޭ

އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.3.1.4މެރިންރިސާޗް ސެންޓަރެއް ގާއިމު

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.3.2.1ހުރިހާ ސްކޫލްތައް އިޔާދަ ކުރަނިވި

2024

ތަ އު ލީމާއ ި ޓެ ކްނިކަލ ް އަ ދި

ޔުނިވާރސިޓީގެ އައިޓީ ފެކަލްޓީ ފުވައްމުލަކުގައި

2025

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :2.3.1މަ ތީ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.3.1.1މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް

2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

ކައުންސިލް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ކުރުމަށް މަ ސައްކަތް ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.3.2.3ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގައި
ސްޓެމްލެބް ގާއިމު ކުރުމަށް ބާރު އެޅުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.3.2.4ފުވައްމުލައް ސްކޫލްތަކުގައި ޒަމާނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

⚫
⚫

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

⚫

ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދޭން ބޭނުންވާ ވަސީލައްތައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލް

އިތުރުކުރުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.3.2.5ސްކޫލްތަކުގެ ކޯކަރިކިއުލާ،

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

އެކްސްޓްރާ އެކްޓިވިޓީސް އެކްޓިވްކޮށް ވަރުގަދަކުރުމަށް

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލް

ފުރުސަތުހޯދާދިނުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.3.2.6ސްކޫލް ޑްރޮޕްއައުޓްވާ އަދަދު
މަދުކުރުމަށް މަ ސައްކަތްކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.3.2.7ސްކޫލްތަކުގެ ރީސޯސް ޝެއަރިންގ
ޕްލެޓްފޯމެއް ގާއިމްކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.3.2.8ސްކޫލްތަކުގައި މެންޓަލް ހެލްތް

⚫

⚫

⚫

⚫

ކައުންސިލް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ

⚫
⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

ކައުންސިލް
⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ޔުނިޓެއް ގާއިމްކުރުން

ކައުންސިލް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.3.2.9ކިޔަވާދިނުމާއި ގުޅޭ އެކްސްޕަޓީސް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

އިތުރުކުރުމަށް ޓީޗަރުންނަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް

ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

⚫

⚫

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލް

ހިންގުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :2.3.3ޕް ރީސްކޫލ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.3.3.1ޕްރީ ސްކޫލްތަކުގެ އުމްރަނީ

ޚި ދް މަތްތ ަކުގ ެ ފެ ންވަރ ު ރަ ގަ ޅު

ފެންވަރާއި ،ކިޔަވައިދޭ ވަޞީލަތްތައް ހުރިގޮތް އަދި

ކު ރުނ ް

ޓީޗަރުންގެ އަދަދާއި ފެންވަރު ދިރާސާ ކޮށް އިތުރަށް

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ރަގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން  /އެހީތެރި ވުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.3.3.2ޕްރީ ސްކޫލް ޚިދްމަތްތައް މޮނިޓަރ

⚫

ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.3.3.3ޕްރީ ސްކޫލް އުމުރުގެ ހުރިހާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

⚫

⚫

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

ކުދިންގެ އެންރޯލްމަންޓް ކަށަވަރު ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.3.3.4ހާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ތުއްތު

ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

ކައުންސިލް
⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ކުދިންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލާ އެ ކުދިންނަށް

ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

ކައުންސިލް

ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމް ލި ބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :2.3.4ދެ ވޭ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.3.4.1ކިޔަވާދޭ މާއްދާތަކުން

ތަ ޢު ލީމުގ ެ ފެ ންވަރ ު މަ ތި ކު ރުނ ް

ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭ ނަތީޖާތައް ދިރާސާކޮށް ނަތީޖާ

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

ކައުންސިލް

ދަށް މާއްދާ ތަކުގެ ނަތީޖާ ރަގަޅު ކުރުމަށް
ސްކޫލްތަކާއި ގުޅިގެން މަ ސައްކަތް ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.3.4.2ޓީޗަރުންގެ މައުލޫމާތާއި ހުނަރު
އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް މޮނިޓަރ ކޮށް

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

ކައުންސިލް

ސްކޫލްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  10 :2.3.4.3ޕްލަސް ޕްލޭން އިތުރަށް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ހަރުދަނާ ކުރުން – ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ދިނުމާއި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

ކައުންސިލް

ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތް ނިންމުމަށް
އެހީތެރިވެދިނުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ :2.3.5

ދަ ރި ވަރުނ ްނާއ ި އާ އް މު
ރަ އް ޔިތުނ ްނަކ ީ ދު ނި ޔޭގ ަ އަ ދި

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.3.5.1ދަރިވަރުންނާއި އާއްމު
ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށް ސިވިކް އެޑިޔުކޭޝަން
ޕްރޮގްރާމްތައް ސްކޫލްތަކާއި  /ތައުލީމު ދޭ މަރުކަޒު

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

މު ޖު ތަމައުގ ަ ހިނގ ާ ކަ ންކަމަށ ް
އަ ހަ ލުވެރ ި ބަ ޔަކަށ ް ހެ ދުނ ް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.3.5.2ކިޔާކުދިންގެ އަޚްލާގީ ފެންވަރު

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ރަނގަޅު ކުރުމަށް ސްކޫލްތަކާއި ގުޅިގެން މަ ސައްކަތް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

ކައުންސިލް

ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.3.5.3ނަތީޖާއާއި އެކު ކުދިންގެ ވެލިއު

⚫

⚫

އަދި ސްކިލް އިތުރުކުރުމަށް މަ ސައްކަތްކުރުން

ކައުންސިލް
⚫

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :2.3.6އ ެކި ފަންނުގ ެ ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.3.6.1ފުވައްމުލަކުގައި ހުރި ސްކިލް
ހު ނަރުވެރިނ ް އި ތުރ ު ކު ރު މަށ ް

ޝޯޓޭޖް ތައް ބެލުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުން

ޕް ރޮ ގްރާމްތައ ް ހި ންގުނ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.3.6.2ސްކޫލް ނިންމާ ދަރިވަރުން ޓްރެކް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

މެދުވެރިވެ ކޮމިޔުނިޓީ ބޭސްޑް ސްކިލްސް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން ފެށުން
⚫

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް މަގުފަހި ކޮށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް އެކްރެޑިޓް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް
ހަމަޖެއްސުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.3.6.5ކޮމިޔުނިޓީ ބޭސްޑް ސްކިލްސް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގަރާމް ގެ ތެރެއިން ރަށުން ލިބެން
ހުރި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވޮކޭޝަނަލް

ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

ކައުންސިލް

ގުޅުން ހުރި ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ކައުންސިލް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.3.6.4ކޮމިޔުނިޓީ ބޭސްޑް ސްކިލްސް

ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

ކައުންސިލް

ކުރާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.3.6.3ސްކިލް ގެޕް ރަގަޅު ކުރުމަށް

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޓްރޭނިންގ އާއި އެކި ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ
ސޮފްޓް ސްކިލްސް އަދި އެމްޕްލޮޔަބިލިޓީ ސްކިލްސް
ފޯރުކޮށް ދިނުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.3.6.6ކޮމިޔުނިޓީ ބޭސްޑް ސްކިލްސް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ބޭރުން ކިޔަވަން ބޭނުންވާ
ފަރާތަތަކަށް ޓިވެޓް ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލީޓެކްނިކް ފަދަ
ތަންތަނުން ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ
މަގުފަހި ކޮށް ދިނުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

 2.4ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީ

2022

2023

2024

2025

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :2.4.1ޕަ ބްލިކ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.4.1.1ލައިބްރަރީ ބޮޑުކުރުން

2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

⚫

އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ލަ އިބްރަރީގ ެ ފެ ންވަރ ު
ރަނގަޅުކޮށ ް ޚި ދުމަތ ް ފު ޅާކުރުނ ް

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ

ކައުންސިލް
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.4.1.2ލައިބްރަރީއަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތަކާއި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ވަސީލަތްތައް ހޯދުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.4.1.3އީ -ލައިބްރަރީ ޤާއިމުކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.4.1.4ފޮތް ކިޔުމުގެ އާދަ އަށަގަތުވުމަށް

⚫

⚫

ހަރާކަތްތަކެއް ހިންގުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.4.1.5އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ  /ޝައުގުވެރިވާ
ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ބުކްރީޑިންގ  /ޕޮއެޓްރީ
ރި ސައިޓަލް ފަދަ ކޮމިޔުނިޓީ އިވެންޓްތައް ބޭއްވުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

 2.5ކުށްމަދު ކުރުމާއި އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމު ކުރުން
2022

2023

މު ވަ އްސ ަސާތަށ ް އަ ދި އާ އް މު

ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށް ތަންފީޒު ކުރުން

2024

ސި ޓީ އެ އް ޤާ އި މުކުރުމުގައ ި އެ ކި

ޤާއިމުކުރުމަށް ގުޅުން ހުރި މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން

2025

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :2.5.1އަ މާ ން

ޙަ ރަކާތ ް  :2.5.1.1ކުށް މަދުކުރުމާއި އަމާން ވެއްޓެއް

⚫

2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ
އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ކައުންސިލް

ރަ އް ޔިތުނ ް ގު ޅިގެނ ް މަ ސައްކަތ ް
ކު ރުނ ް

ޙަ ރަކާތ ް  :2.5.1.2ކުށް މަދު ކުރުމުގައި އާއްމު

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނޭ ގޮތަށް ކޮމިޔުނިޓީ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ކައުންސިލް

ޕޮލިސިންގ  /ނެއިބަރހުޑް ޕޮލިސް ގެ ދައުރު އިތުރު
ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.5.1.3ކޮމިޔުނިޓީ ޕޮލިސް /

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ނެއިބަރހުޑް ޕޮލިސް ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ކައުންސިލް

ސާރވިސަސްއާއި ގުޅިގެން ތަމްރީނު ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.5.1.4ރަށުން އަރާ ފުރާ އުޅަނދުތައް

⚫

މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.5.1.5ފުލުހުންގެ މޭން ޕަވަރ
އިތުރުކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ކައުންސިލް
⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަކާތ ް 2.5.1.6ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

މަ ސައްކަތްކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.5.1.7ގޭންގް ކުށްތައް ހުއްޓުވުމަށް

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

މަ ސައްކަތްކުރުން
ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :2.5.2ކު ށު ގެ

ޙަ ރަކާތ ް  :2.5.2.1ކުށްކުރެވިދާނެ ފަދަ ފަރާތްތައް /

މާ ހަ އުލަށ ް ކު ދިނ ް  /ޒު ވާނުނ ް

ގްރޫޕްތައް ދުރާލާ ދެނެގަނެ ކަމާގުޅުން ހުރި

ވަ ނު މުގ ެ ފު ރުޞަތުތައ ް ކު ޑަ

މުވައްސަސާތަކުން އަވަސް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ނިޒާމެއް

ކު ރުނ ް

ޤާއިމު ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.5.2.2ކުށުގެ އަމަލުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ކައުންސިލް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ވެފައިވާ ކުދިން  /ޒުވާނުން ކޮމިޔުނިޓީ ބޭސްޑް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ކައުންސިލް

ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރި
ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.5.2.3ދިރިއުޅުން ބިނާ ކުރުމުގައި

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

އިސްލާމިކް ވެލިޔުސް ހިފެހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ކައުންސިލް

ކުދިންނަށް އަދި ބެލެނިވެރިންނަށް އަންގައި ދިނުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.5.2.4ދަރިވަރު ން ،ޒުވާނުން،

⚫

⚫

⚫

ފެމިލީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ބެލެނިވެރިން އަދި އޮފީސް /ކުންފުނި ތަކުގެ

ޗިލްޑްރެންސް

ކައުންސިލް

މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޗައިލްޑް އެބިޔުސް،

ސާރވިސް

ސެކްޝުއަލް ހެރެސްމެންޓް އަދި ޑޮމެސްޓިކް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ވަޔޮލަންސް ،ސައިބަރ ސޭފްޓީ ފަދަ މައުލޫތަކަށް
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.5.2.5މަގުމަތީގައި ހިންގާ

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

އެކްސިޑަންޓްތަކާއި އެހެނިހެން ކުށްތައް މަދުކުރުމަށް

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ކައުންސިލް

ހޮޓްސްޕޮޓް ޕޮލިސިންގް އިތުރު ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.5.2.6ލޭންޑް އަދި މެރިން ވެހިކަލްތައް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ރައްކާތެރި ކަމާއި އެކު ދުއްވުމުގެ ހޭލުންތެރިކަން

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ކައުންސިލް

އިތުރު ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.5.2.7ޕޭރެންޓިންގ ގައިޑެންސް

⚫

⚫

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.5.2.8ވަލްނަރަބުލް ފެމެލީސް ބަލާ

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ކައުންސިލް
⚫

ފެމިލީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

އެމީހުން މޮނިޓަރކޮށް ސަޕޯޓުދިނޭނެ ނިޒާމެއް

ޗިލްޑްރެންސް

ކައުންސިލް

ގާއިމްކުރުން

ސާރވިސް

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :2.5.3އަ މާ ން

ޙަ ރަކާތ ް  :2.5.3.1މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

ސި ޓީ އެ އް ޤާ އި މު ކު ރު މަށ ް

ސާރވިސަސްއާއި ގުޅިގެން ސިޓީގައި ސެކިއުރިޓީ

ބޭ ނުނ ްވ ާ އު މްރާނ ީ ،އިނ ްސާނ ީ

ކެމެރާތައް ހަރު ކުރުން

އަ ދި ޓެ ކްނޮލޮޖީގ ެ ވަ ސީ ލަތްތ ައ ް

ޙަ ރަކާތ ް  :2.5.3.2ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ކެއަރ

ރަ ގަ ޅު ކު ރުނ ް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ކައުންސިލް
⚫

ފެމިލީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ސެންޓާރގައި ރަގަޅު ކުރަން ހުރި ކަންކަން ދިރާސާ

ޗިލްޑްރެންސް

ކައުންސިލް

ކޮށް އެކަންކަން ރަގަޅު ކުރުމަށް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން

ސާރވިސް

މަ ސައްކަތް ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.5.3.3ފުވައްމުލަކުގައި މެރިން ޕޮލިސް
ތައާރަފް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ސާރވިސަސްއާއި ގުޅިގެން މަ ސައްކަތް ކުރުން
⚫

ޙަ ރަކާތ ް  :2.5.3.4ފުވައްމުލަކުގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ގޮތްޕެއް ގާއިމު ކުރުން
ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :2.5.4ބި ދޭސ ީ

ޙަ ރަކާތ ް  :2.5.4.1ބިދޭސީ މަ ސައްކަތްތެރިން

މަ ސައްކަތްތެރ ިންގ ެ އި ންސާނ ީ

ރެގިޔުލަރައިޒް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ސަރުކާރާ

ހަ އް ޤުތައ ް ކަ ށަވަރ ު ކޮ ށްދިނުނ ް

ގުޅިގެން ހިންގުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.5.4.2މައިގްރަންޓް ވާރކާރ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާއި ރަޖިސްޓްރީ އަށް ބަދަލު

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލް

އަންނަ ނަމަ ،އަމަލު ކުރާނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ
އާއްމު ކޮށް ތަންފީޒު ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.5.4.3މިނިސްޓްރީއިން ކަޑައަޅައި

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

އާންމުކޮށްފައިވާ ބިދޭސީ މަ ސައްކަތްތެރިން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލް

ދިރިއުޅޭތަންތަން ހުންނަން ޖެހޭނެ މިންގަޑުތަކާއި
އެއްގޮތައް އެފަދަ ތަންތަން ހުރިތޯ ބަލައި ،އެތަންތަން
އިންސްޕްކެޓްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.5.4.4ބިދޭސީ މަ ސައްކަތްތެރިންނަށް
ކޮމިޔުނިޓީ އިންޓަގްރޭޝަން ހަރަކާތްތައް ހިންގުން

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަކާތ ް  :2.5.4.5ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ހިލާފަށް

⚫

ބިދޭސީ މަ ސައްކަތްތެރިން ގެންގުޅުން ހުއްޓުވުން

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލް/ދިވެހި
ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ޙަ ރަކާތ ް  :2.5.4.6ހިޔުމަން ޓްރެފިކިންގ އަދި
އެކްސްޕޮލޮއިޓޭޝަން ރިޕޯޓް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް އަދި މޯލްޑިވްސް ރެޑް
ކްރެސަންޓާއި ގުޅިގެން ޤާއިމު ކުރުން

⚫

ދިވެހި ފުލުހުންގެ
ހިދުމަތް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

 2.6މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓުވުން އަދި ފަރުވާ
2022

2023

2024

2025

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :2.6.1މަ ސް ތުވ ާ

2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

ޙަ ރަކާތ ް  :2.6.1.1މަސްތުވާ ތަކެތި ސިޓީއަށް ވައްދާ ⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ތެ ކެތީގ ެ ސަ ޕް ލައ ި މަ ދު ކު ރުނ ް  /ގޮތާއި ވިއްކާގޮތް ދެނެގަނެ ،އެ މަގުތައް ހުއްޓުވުމަށް
ހު އް ޓުވ ުނ ް

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ
އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ކައުންސިލް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސަސްއާއި ގުޅިގެން
މަ ސައްކަތް ކުރުން.

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :2.6.2މަ ސް ތުވ ާ

ޙަ ރަކާތ ް  :2.6.2.1އެކި އުމުރު ފުރައިގެ ކުދިންނަށް

ތަ ކެއ ްޗަށ ް އޮ ންނ ަ ޑި މާންޑ ް

ޓާގެޓަޑް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް

ކު ޑަކުރުނ ް

ސްކޫލްތަކާއި ތަޢުލީމު ދޭ މަރު ކަޒުތަކާ ގުޅިގެން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ކައުންސިލް

ހިންގުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.6.2.2މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރާ

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއްކޮށް ދިރާސާގެ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ކައުންސިލް

ހޯދުންތައް އާއްމުކޮށް ކޮމިޔުނިޓީ ފެންވަރުގައި އެޅޭނެ
ފިޔަވަޅުތައް ކަމާއި ގުޅުން ހުރި މުވައްސަސާތާކާއި
ގުޅިގެން އެޅުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.6.2.3ހައި ރިސްކް ޒުވާނުން ދެނެގަނެ،
އެފަދަ ޒުވާނުންނަށް އިތުރަށް ކިޔެވުމާއި ތަމްރީނާއި
ހުނަރު ހޯދުމުގެ ހުނަރު ކޮމިޔުނިޓީ ބޭސްޑް ސްކިލްސް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ފަހި ކޮށްދިނުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

⚫

ޙަ ރަކާތ ް  :2.6.2.4ހައި ރިސްކް ޒުވާނުން ދެނެގަނެ،
އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ސްޕޯޓްސް ކޯޗިންގ ކޭމްޕަތައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ކައުންސިލް

ބޭއްވުން
ސް ޓް ރެޓަޖ ީ :2.6.3

ޙަ ރަކާތ ް  :2.6.3.1ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރުގެ

މަ ސްތުވާތަކެތީގ ެ ޝި ކާރައަކަށ ް

ޚިދްމަތްތައް ދިރާސާކޮށް ރަގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން

ވެ ފަ އިވ ާ ފަ ރާތްތަކުގ ެ ފަ ރުވ ާ

ރަގަޅު ކުރުމަށް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަ ސައްކަތް

ހަ ރުދަނ ާ ކު ރުނ ް

ކުރުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރ

ކައުންސިލް

⚫

ޙަ ރަކާތ ް  :2.6.3.2ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރ މޮނިޓަރ
ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރ

ކައުންސިލް
⚫

ޙަ ރަކާތ ް  :2.6.3.3ފުވައްމުލައް
ޑިޓޮކްސްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރ ގެ ބަދަލުގައި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރ

ކައުންސިލް

ފުވައްމުލަކުގައި ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ އެއް
ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމްކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.6.3.4މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ޝިކާރައަކަށް
ވެފައިވާ ގޭބިސީތަކުގެ ފެމިލީ މެމްބަރުން ،އެ
މެމްބަރުން ބޭނުންނަމަ ކައުންސެލިން ލިބޭނެ
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަކާތ ް  :2.6.3.5މަސްތުވާތަކެތީގެ ޝިކާރައަކަށް

⚫

ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރ

ކައުންސިލް

މުޅިމުޖްތަމައުގެ ދައުރާއި މެދު އާންމުން
ހޭލުންތެރިކުރުވުން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.6.3.6މަސްތުވާތަކެތީގެ ޝިކާރައަކަށް

⚫

ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ދީނީ ކަންކ ަން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރ

ކައުންސިލް

އިތުރަށް ހިމެނުން  /އިސްލާމިކް ރިހެބިލިޓޭޝަން
ޙަ ރަކާތ ް  :2.6.3.7އާފްޓަރ ކެއަރ ޕްރޮގްރާމްތައް
އެން.ޑީ.އޭ އާއި ގުޅިގެން ހިންގުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

 2.7ދޮށީ އުމުރުގެ އާބާދީ

2022

ޤާ އި މުކ ޮށ ް ހަ އްގުތައ ް ކަ ށަވަރ ު

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.7.1.2އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ހުރިހާ

ކު ރުނ ް

މަޝްރޫޢުއެއްގައި އެކްސެސިބިލިޓީ ޑިޒައިން ކަށަވަރު

2023

ޚި ދް މަތްތައ ް ލި ބޭނ ެ ނި ޒާމެއ ް

އަދި އެފޯޑަބިލިޓީ ފަސޭހަ ކުރުން

2024

އާ ބާ ދީ އަ ށް ފަ ސޭހައިނ ް

2025

⚫

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :2.7.1ދޮ ށީ އު މުރުގ ެ ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.7.1.1ޚިދްމަތްދޭ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ދޮށީ
އުމުރުގެ އާބާދީ އަށް ހާއްޞަކޮށް އެކްސެސިބިލިޓީ

2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ
އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.7.1.3އުމުރުން ދުވަ ސްވީ މީހުންނަށް

⚫

⚫

⚫

ނާސިންގ ކެއާރ ދިނުމާއި ގުޅޭ ތަމްރީނު

ފުވައްމުލައް
ހޮސްޕިޓަލް

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.7.1.4އުމުރުން ދުވަ ސްވީ ފަރާތްތަކުގެ

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

އާއްމު ދިރިއުޅުން ފަސޭހަ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އާލާތާއި
ސާމާނު ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.7.1.5ދޮށީ އުމުރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ކައުންސިލް

އެލެވެންސް އެފަރާތްތަކަށް ލިބޭކަން ކަށަވަރުކުރުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :2.7.2މުޖުތަމައުގައ ި ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.7.2.1ކޮމިޔުނިޓީ އިވެންޓް ތަކުގައި ދޮށީ
ހިނގ ާ ހަ ރަކާތްތަކުގައ ި ދޮ ށީ

އުމުރުގެ އާބާދީ ބައިވެރި ކުރުމަށް ހާއްސަ

އު މު ރުގ ެ ޢާ ބާދ ީ ގެ ބަ އިވެރިވުނ ް

ސަމާލުކަމެއް ދީ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިވެވޭނެ

އި ތު ރު ކު ރުނ ް

އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.7.2.2ދޮށީ އުމުރުގެ އާބާދީ ގެ

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ތަޖްރުބާތައް ޒުވާން ޖީލުތަކެއް ފޯރުކޮށް ދެވޭނެ
އިވެންޓްތައް ރާވާ ހިންގުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.7.2.3ދޮށީ އުމުރުގެ އާބާދީގެ ތަޖްރިބާތައް ⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ރަށުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒިފުންނަށް ހިއްސާ
ކުރެވޭނެ އިވެންޓްތައް ބޭއްވުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.7.2.4ފުވައްމުލަކުގެ ތަރައްޤީއަށް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލާއިރު ،ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ
ހިޔާލު ހޯދުން އަދި ހިމެނުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.7.2.5ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ އިޖްތިމާއީ

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ހަވީރުތަކާއި ދުވަސްތައް
އިންތިޒާމްކޮށް ބޭއްވުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.7.2.6ދޮށީ އުމުރުގެ ފަރާތްތަކަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

އެކްޓިވްކޮށް ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ދާނެ ތަނެއް ނުވަތަ
މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދިނުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :2.7.3އު މުރުނ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.7.3.1އުމުރުން ދުވަ ސްވީ މީހުންނަށް

ދު ވަ ސްވ ީ މީ ހުންގ ެ އާ އް މު

އަމާޒުކޮށް ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ޞި އް ހަތ ު އަ ދި ފި ޓް ނަސ ް ރަ ގަޅ ު

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.7.3.2އުމުރުން ދުވަ ސްވީ މީހުންގެ

ކު ރުނ ް

ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.7.3.3އުމުރުން ދުވަ ސްވީ މީހުން ދުޅަހެޔޮ ⚫
ސިއްހަތެއްގައި ތިބުމަށް ކެއިން ބުއިން ބަހައްޓަން
ޖެހޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އެމީހުންނަށާއި އާއިލާ ތަކަށް

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ފޯރުކޮށްދިނުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.7.3.4ނާސިންގ ހޯމް އެއް ގާއިމްކުރުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

 2.8އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން

2022

މަ ސައްކަތ ް ކު ރުނ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.8.1.2އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ

2023

މު އަ އްސ ަސާތައ ް އެ ކުގައ ި

މަ ސައްކަތް ކުރެވޭނެ ވަޞީލަތްތައް ފޯރުކޮށް ދިނުން

2024

ދު ޅަ ހެޔ ޮކަނ ް ކަ ށަވަރ ު ކު ރު މަށ ް

އުފެއްދުމާއި ތަމްރީނު ދިނުމާއި ސޯޝަލް ގްރޫޕް

2025

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :2.8.1އި ޖްތިމާއ ީ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.8.1.1ކޮމިޔުނިޓީ ސޯޝަލް ގްރޫޕް

2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

⚫

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ
އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ގޭބިސީތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުން ފާހަގަކޮށް ކަނޑައެޅޭ

ފެމިލީ ޗިލް ޑްރެންސް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ސާރވިސް

ކައުންސިލް

އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ސޯޝަލް ގްރޫޕް ތަކުން
އެފަރާތްތަކުގެ ހާލަތު ބެލުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.8.1.3ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި

⚫

ފަރުވާ ކުޑަކުރުން ހުއްޓުވުމަށް މަ ސައްކަތް ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.8.1.4ސޯޝަލް ސަޕޯޓު ސަރވިސް

⚫

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :2.8.2އި ޖްތިމާއ ީ
ރަ އްކާތެރިކަމަށ ް ސަ ރުކާރ ުނ ް

ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި ކައުންސިލުން

އެ ކު ލަވާލ ާފައިވ ާ ސް ކީމްތަކުގައ ި

އަވަސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން

އެ ފަ ދަ ފާ ރާތްތަކ ުނ ް ފަ ސޭހައިނ ް
ބަ އިވެރިވެވޭނ ެ ގޮ ތް ހެ ދު ން

ސާރވިސް

ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ޑެސްކެއް ކައުންސިލުގައި ގާއިމްކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.8.2.1ސްކީމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް

⚫

⚫

⚫

⚫

ފެމިލީ ޗިލް ޑްރެންސް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.8.2.2ސްކީމްތައް މެދުވެރިކޮށް ލިބެން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ހުރި އެހީތަކުގެ މައުލޫމާތު އާންމުންނަށް
ފޯރުކޮށްދިނުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :2.8.3ތަ ރައްޤީގ ެ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.8.3.1ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ހިންގާ

އި ން ޓަވ ެންޝަންތަކ ުގައ ި

ހުރިހާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި އިޖްތިމާއީ

އި ޖް ތިމާއ ީ ރަ އްކާތެރިކ ަނ ް

ރައްކާތެރިކަން ދޭންޖެހޭ ގްރޫޕްތަކަށް ހާއްސަ ސަމާލު

ބޭ ނުންވ ާ ފަ ރާތްތައ ް ބަ އިވެރ ި

ކަމެއްދީ ބައިވެރި ކުރުން

ކު ރުނ ް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

 2.9ހާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް

2022

ނި ޒާ މެއ ް ޤާ އި މުކ ުރުނ ް

މޮނިޓަރ ކުރުން

2023

ފަ ސޭހައިނ ް ޚި ދްމަތްތައ ް ލި ބޭނ ެ

ފަރާތްތަކުގެ ހާލަތު ކޮމިޔުނިޓީ ސޯޝަލް ގްރޫޕުން

2024

އެ ހީއަށ ް ބޭ ނުންވ ާ ފަ ރާތްތަކަސ ް

ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ މެއިންޓެއިންކޮށް އެފަދަ

2025

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :2.9.1ހާ އްސ ަ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.9.1.1ހާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ

⚫

2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

⚫

⚫

⚫

⚫

އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.9.1.2ޚިދްމަތްދޭ ހުރިހާ ތަނެއްގައި

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ހާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް
އެކްސެސިބިލިޓީ އަދި އެފޯޑަބިލިޓީ ފަސޭހަ ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.9.1.3އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ހުރިހާ

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

މަޝްރޫޢުއެއްގައި ހާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފަރާތްތަކަށް އެކްސެސިބިލިޓީ ޑިޒައިން ކަށަވަރު
ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.9.1.4ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ

⚫

⚫

⚫

ފާރާތްތަކުގެ ނާސިންގ ކެއާރ ދިނުމާއި ގުޅޭ ތަމްރީނު
ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.9.1.5ހާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ތެރަޕީ ކޭމްޕްތައް ބޭއްވުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.9.1.6ހާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ
ފަރާތްތަކަށް ތައުލީމު ދިނުމުގައި ބޭނުންވާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ވަސީލަތްތައް ސްކޫލްތަކުގައި ޤާއިމު ކުރުމަށް
އެހީތެރިވެދިނުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.9.1.7ހާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފަރާތްތަކަށް ސްކޫލް -ބޭ ސްޑް ތެރަޕިސްޓުންގެ ޚިދްމަތް
ހޯދުމަށް ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަ ސައްކަތް ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.9.1.8ހާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފަރާތްތަކުގެ އާއްމު ދިރިއުޅުން ފަސޭހަ ކުރުމަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ބޭނުންވާ އާލާތާއި ސާމާނު ފަސޭހައިން ލިބޭނެ
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.9.1.9ހާއް ސައެހީއަށް ބޭނުންވާ

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލާ ބެލެހެއްޓުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :2.9.2މުޖުތަމައުގައ ި ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.9.2.1ކޮމިޔުނިޓީ އިވެ ންޓް ތަކުގައި
ހިނގ ާ ހަ ރަކާތްތަކުގައ ި ހާ އްޞ ަ

ހާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ބައިވެރި

އެ ހީއަށ ް ބޭ ނުންވ ާ ފަ ރާތްތައ ް

ކުރުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް

ބަ އިވެރިކުރުނ ް އި ތުރ ު ކު ރުނ ް

ބައިވެރިވެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.9.2.2ފުވައްމުލަކުގެ ތަރައްޤީއަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލަ އިރު ،ހާއްޞައެހީއަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދާ
ހިމެނުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.9.2.3ހާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ
ފަރާތްތަކުގެ އިޖްތިމާއީ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް
ހަވީރުތަކާއި ދުވަސްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ބޭއްވުން

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ :2.9.3

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ހާ ޢް ޞައ ެހީއަށ ް ބޭ ނުންވ ާ

ފަރާތްތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނޭ އާމްދަނީ ހޯދަން

ފަ ރާތްތަކުނ ް އާ މްދަނ ީ ހޯ ދު މުގ ެ

މަ ސައްކަތް ކުރެވޭނެ ފަދަ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ

ފު ރު ޞަތުތައ ް ފަ ހި ކޮ ށް ދި ނުނ ް

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.9.3.1ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

މުވައްސަސާ ތަކުން އަދި އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ތަކުން
ވަޒިފާގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައި ދިނުމަށް މަ ސައްކަތް
ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.9.3.2ހާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގޭގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ
ހޯދަން މަ ސައްކަތް ކުރެވޭނެ ފަރާތްތަކަށް އެމަސައްކަތް
ފަށައިގަތުމުގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

 2.10ޒުވާނުން
2022

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.10.1.2ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި ލަފާދޭ

2023

ބަ އިވެރިވުނ ް އި ތު ރު ކު ރުނ ް

ހިމެނުން

2024

ކަ ންކަމުގައ ި ޒު ވާނުންގ ެ

އެކުލަވާލުމުގައި ޒުވާނުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދާ

2025

 : 2.10.1ސި ޓީގ ެ ތަ ރަ އްޤީގ ެ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.10.1.1ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް

2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ
އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ކޮމެޓީތަކުގައި ޒުވާނުންގެ މަންދޫބުން ހިމެނުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.10.1.3ޒުވާނުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ⚫

⚫

⚫

މެދު މަޝްވަރާކޮށް ހައްލުތައް ހޯދުމަށް ޒުވާނުންގެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ޖައްމިއްޔާތައް

ކައުންސިލް

ފޯރަމްތައް ބޭއްވުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.10.1.4ޒުވާނުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ

⚫

⚫

⚫

⚫

ހޯދުމަށް ހިންގާ ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކުގައި މިންތީގެ

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ހަމަހަމަކަން ކަށަވަރު ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.10.1.5ޔޫތު ވޮލަންޓިއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކޮށް

⚫

⚫

ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި ވޮލަންޓިއަރ ކުރެވޭނެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ޖައްމިއްޔާތައް

ކައުންސިލް

ޕްލެޓްފޯމްތައް އެ ފަރާތްތަކަށް ފަހިކޮށް ދިނުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  : 2.10.2ޒުވާނުންގ ެ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.10.2.1ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށް

ލީ ޑަރޝިޕ ް ސް ކިލްސ ް އި ތުރ ު

ލީޑަރޝިޕް ޓްރޭނިންގ  /ޔޫތް ކޭމްޕް ހިންގުން

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ސްކޫލްތައް  /ތައުލީމު ދޭ

ކައުންސިލް

އެހެނިހެން މަރުކަޒުތައް
އަދި ޖައްމިއްޔާތައް

ކު ރުނ ް
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.10.2.2އިސްލާމިކް ލީޑަރޝިޕް ވެލިޔުސް
އަށް ކުދިން އަހުލުވެރި ކުރުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.10.2.3ސްކޫލްތަކާއި ތައުލީމުދޭ

⚫

⚫

⚫

މަރުކަޒުތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން،

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ހާއްސަކޮށް މަތީ ގްރޭޑް ތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި ސްކޫލް
ނިންމާ ކުދިންނަށް އަދި އާއްމުކޮށް ހުރިހާ
ޒުވާނުންނަށް ސިވިކް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް
ހިންގުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ : 2.10.3

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.10.3.1ސިޓީގައި ހުރި މަތީ ތައުލީމު ދޭ

ޒު ވާނުންނަށ ް މަ ތީ ތަ އު ލީމުގ ެ

މަރުކަޒުތަކާއި ގުޅިގެން ޒުވާނުންނަށް ހުރި ތައުލީމީ

ފު ރު ޞަތުތ ަކާއ ި ހު ނަރުވެރިކ ަނ ް
އި ތު ރު ކު ރުމުގ ެ މަ ގު ފަ ހިކޮށ ް
ދި ނުނ ް

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުރުޞަތުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.10.3.2ސިޓީގައި ހުރި މަތީ ތައުލީމު ދޭ

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

މަރުކަޒުތަކުން މިހާރު ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ އިތުރުން،
ފުވައްމުލަކައް އަދި ރާއްޖެއަށް މުހިންމު އެހެން
ދާއިރާތަކުން ކޯސްތައް ފެށުމަށް މަ ސައްކަތް ކުރުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.10.3.3ފުވައްމުލަކުގައި ކޮމިޔުނިޓީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ބޭސްޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމެއް
އެކްރެޑިޓްކޮށް ހިންގަން ފެށުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.10.3.4ފުވައްމުލަކު ގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް
ބޭނުންވާ އެކި ދާއިރާ (ޓުއަރ ގައިޑް،
ހައުސްކީޕިންގ ،އެފް އެންޑް ބީ ،ޑައިވިންގ،
ކަލްޗަރަލް ޓޫރިޒަމް ،ހޯމްސްޓޭ އަދި މި ނޫންވެސް
އިތުރު ދާއިރާ) ތަކުން ކޮމިޔުނިޓީ ބޭސްޑް ސްކިލްސް
ޑިވެލޮޕްމަނޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ޒުވާނުންނަށް

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުން ސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވާލުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.10.3.5މަ ސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

އަދި މަހާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވެލިޔު އެޑަޑް
ޕްރޮޑަކްޓްތައް އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާ އިން ތަމްރީނުވުން
ކޮމިޔުނިޓީ ބޭސްޑް ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް
ތެރެއިން ޒުވާނުންނަށް ފަހި ކުރުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.10.3.6ވަޑާން ކުރުން ،އިލެކްޓްރިކަލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

މަ ސައްކަތް ،ޕްލަމްބިން ،ރޭ ނުން ފަދަ ފަންނުތައް
ކޮމިޔުނިޓީ ބޭސްޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ޒުވާނުންނަށް ފަހި ކޮށް ދިނުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.10.3.7ކޮމިޔުނިޓީ ބޭސްޑް ސްކިލްސް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ޒުވާނުންގެ
އެމްޕްލޮޔަބިލިޓީ ސްކިލްސް ރަގަޅު ކުރުމުގެ ބައިތައް
ހިމެނުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.10.3.8ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ޕްލޭން ކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ހުނަރު ބިޒްނަސް
ސެންޓަރ މެދުވެރިވެ ޒުވާނުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.10.3.9ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާ އަދި
އަމިއްލަ ކުންފުނި  /ވިޔަފާރި ތަކުގައި ޒުވާނުންނަށް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ތައުލީމު ދޭ އެހެނިހެން

ކައުންސިލް

މަރުކަޒުތައް އަދި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

އިންޓާރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތަށް ހުޅުވާލުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.10.3.10ޒުވާނުންނަށް މަތީ ތައުލީމުގެ

ޖައްމިއްޔާތައް
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުރުޞަތުތަކާއި ހުނަރުވެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ހުރިހާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ހަރަކާތްތަކުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ހިފެހެއްޓުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  : 2.10.4ޒުވާނުނ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.10.4.1ރަށުގައި ހިންގާ ވިޔަފާރި /

އާ މް ދަނ ީ ހޯ ދު މަށ ް މަ ސައްކ ަތ ް

އިގްތިޞާދީ މަ ސައްކަތްތަކުގައި ރަށުގެ ޒުވާނުންނަށް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ކު ރު މުގ ެ ފު ރުޞަތުތައ ް ފަ ހި ކޮ ށް ވަޒީފާ ދިނުމަށް ބާރު އެޅުން
ދި ނުނ ް
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.10.4.2އެކި ވިޔަފާރިތަކުން ވަޒީފާދޭ

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ނިސްބަތުން ވަކި  %އެއް ރަށުގެ ޒުވާނުންނަށް
ކަނޑައަޅާ އެކަން މޮނިޓަރ ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.10.4.3ކޮމިޔުނިޓީ ބޭސްޑް ސްކިލްސް

⚫

⚫

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކުން މަތީ ވަނަތައް ހާޞިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ސްކޫލްތައް  /ތައުލީމު ދޭ

ކައުންސިލް

އެހެނިހެން މަރުކަޒުތައް
އަދި ޖައްމިއްޔާތައް

ކުރާ ކުދިންގެ ތެރެއިން ކުދި ވިޔަފާރި ފަށަން
ޤަސްތުކުރާ ކުދިންނަށް ހާއްޞަކޮށް މައިކްރޯކްރެޑިޓް
 /ސީޑް ކެޕިޓަލް ނޫނީ އާލާތާއި ސާމާނު ލިބޭނެ
އިންތިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.10.4.4ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ކޭމްޕްތައް
އަދި ޖޮބްފެއަރ ބޭއްވުން

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ސްކޫލްތައް  /ތައުލީމު ދޭ

ކައުންސިލް

އެހެނިހެން މަރުކަޒުތައް
އަދި ޖައްމިއްޔާތައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.10.4.5ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހައި

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ރިސްކް ފަރާތްތައް ފާހަގަކޮށް އެފާރާތްތަކަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ތައުލީމު ދޭ އެހެނިހެން

ކައުންސިލް

މަރުކަޒުތައް އަދި
ޖައްމިއްޔާތައް

ތަމްރީނާއި ކައުންސެލިންގ އަދި އާމްދަނީގެ
ފުރުޞަތުތައް ހޯދައި ދިނުމަށް މަ ސައްކަތް ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.10.4.6ޒުވާނުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

މަ ސައް ކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ތައުލީމު ދޭ އެހެނިހެން

ކައުންސިލް

މަރުކަޒުތައް އަދި

ދިނުމުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ހިފެހެއްޓުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  : 2.10.5ޒުވާނުންގ ެ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.10.5.1ޖިސްމަނީ އަދި ނަފްސާނީ

ނަ ފްސާނ ީ ދު ޅަހެޔޮކަނ ް ރަ ގަޅ ު

ދުޅަހެޔޮކަން ހޯދުމަށް އިސްލާމް ދީނުގެ ރީތި

ކު ރުނ ް

އުސޫލުތައް ޒުވާނުންނަށް އަންގައި އޮޅުންފިލުވައި

ޖައްމިއްޔާތައް
⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ތައުލީމު ދޭ އެހެނިހެން

ކައުންސިލް

މަރުކަޒުތައް އަދި
ޖައްމިއްޔާތައް

ދިނުމަށް ސެޝަންތައް ބޭއްވުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.10.5.2ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި ނަފްސާނީ

⚫

⚫

⚫

މައްސަލަތައް ހުރި މިންވަރު ބެލުމަށް ސާވޭ ކުރުމާއި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ތައުލީމު ދޭ އެހެނިހެން

ކައުންސިލް

މަރުކަޒުތައް އަދި
ޖައްމިއްޔާތައް

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ޖަމާޢަތުގެ ފެންވަރުގައި
ކުރެވޭނެ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.10.5.3ޒުވާނުން ނަށް ކައުންސެލިންގ
ޚިދްމަތްތައް މަގުފަހި ކުރުން

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ތައުލީމު ދޭ އެހެނިހެން

ކައުންސިލް

މަރުކަޒުތައް އަދި
ޖައްމިއްޔާތައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

 2.11ކުޅިވަރު
2022

2023

ގާ އި މު ކު ރުނ ް

ގުޅިގެން ތަންފީޒުކުރުމަށް މަ ސައްކަތް ކުރުން

2024

ކު ޅެނ ް ބޭ ނުންވ ާ ވަ ސީލަތްތައ ް

ދަނޑުތަކުގެ ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިންކޮށް ސަރުކާރާއި

2025

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :2.11.1ކު ޅިވަރ ު

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.11.1.1ކުޅިވަރު ކުޅޭ ސަރަހައްދުތަކާއި

⚫

2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ
އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.11.1.2ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ހިންގުން
ހަރުދަނާކޮށް ބޭނުންވާ އިތުރު މުއައްޒަފުންނާއި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ވަސީލަތްތައް ޤާއިމު ކުރުމަށް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން
މަ ސައްކަތް ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.11.1.3ފުވައްމުލައް ސްޓޭޑިއަމް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ތަރައްޤީކޮށް ސްޓޭޑިއަމް ހިންގައި ބެލެހެއްޓޭނެ
ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.11.1.4ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި

⚫

ސިންތެޓީކް ޓްރެކް އެޅުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.11.1.5އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް

ކައުންސިލް
⚫

އެޅުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.11.1.6ސްވިމިންޕޫލް އެޅުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.11.1.7އައުޓްޑޯ ޖިމްތައް އިތުރުކުރުން

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.11.1.8ކުޅިވަރު ކުޅޭ ދަޑުތައް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  : 2.11.2ކުޅިވަރުގ ެ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.11.2.1ޔޫތް ޑިވެލޮޕްމެންޓް

ހު ނަރ ު ކު ރިއަރުވ ާ ،ކު ޅި ވަރުގ ެ

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ކުޅިވަރު

ރޫ ހު އި ތު ރު ކު ރުނ ް

އެސޯ ސިއޭޝަންތަކާއި ގުޅިގެން މަ ސައްކަތް ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.11.2.2ކުޅިވަރު އެސޯ ސިއޭޝަންތަކާއި

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ކުޅިވަރު އެސޯ ސިއޭޝަން

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

ގުޅިގެން ކޯޗުންނާއި ރެފްރީން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ކުޅިވަރު އެސޯ ސިއޭޝަން

ކައުންސިލް

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.11.2.3ކުޅިވަރާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

މަޝްވަރާކޮށް ހިޔާލު ހޯދުމަށް ހުރިހާ ކުޅިވަރުތަކަށް
ނިސްބަތްވާ މީހު ން ހިމެނޭގޮތަށް ކުޅިވަރު ކޮމެޓީއެއް
އެކުލަވާލުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.11.2.4ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލްތައް ބޭއްވުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.11.2.5ފުވައްމުލައް މެރެތަން ބޭއްވުން

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.11.2.6ކުޅިވަރު ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ގޮތުން ރަށު ފެންވަރުގައި އެކިއެކި މުބާރާތްތައް ރާވައި
ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ޖައްމިއްޔާތައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.11.2.7ސަރަހައްދީ ،ގައުމީ އަދި

⚫

⚫

ބައިނަން އަގުވާމީ ކުޅިވަރު މުބާރަތްތައް ބޭއްވުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  : 2.11.3އީ -

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.13.1.1ސަރަހައްދީ ،ގައުމީ އަދި

ސް ޕޯޓްސ ް ކު ރި އެރުވ ުނ ް

ބައިނަލް އަގުވާމީ ފެންވަރުގެ އީ -ސްޕޯޓްސް
މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

 2.12މަދަނީ ޖަމްއި އްޔާތައް
2022

2023

ތަ ކުގ ެ ދަ އު ރު އި ތު ރު ކު ރުނ ް

ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން

2024

ތަ ރަ އްޤީގައ ި މަ ދަ ނީ ޖަ މް އިއްޔ ާ

ފުޅާކޮށް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން

2025

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  : 2.12.1ސިޓީގ ެ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.12.1.1މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ދައުރު

2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ
އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ޖައްމިއްޔާތައް

ކައުންސިލް

ފޯރުކޮށްދިނުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.12.1.2ޖަމްއިއްޔާތަކުން އިސްނަގައިގެން

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ޖައްމިއްޔާތައް

ކައުންސިލް

ދިނުން

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.12.1.3ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

އެކުލަވާލުމުގައި ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ޖައްމިއްޔާތައް

ކައުންސިލް

ހޯދާ ހިމެނުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.12.1.4ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި ލަފާދޭ
ކޮމެޓީތަކުގައި ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ މަންދޫބުން ހިމެނުން

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ޖައްމިއްޔާތައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.12.1.5ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ހިމެނިފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމުގައި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ޖައްމިއްޔާތައް

ކައުންސިލް

ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން އަދި
ޖަމްއިއްޔާތަކުން ހިންގޭނެ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް
ގުޅިގެން މަ ސައްކަތް ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.12.1.6ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން

⚫

⚫

⚫

ސެކަންޑަރީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރާ ދަރިވަރުންނަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ޖައްމިއްޔާތައް

ކައުންސިލް

މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ވޮލެންޓިއަރިޒަމް އާއި ގުޅޭ
މައުލޫމާތު ދިނުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.12.1.7އަހަރަކު އެއްފަހަރު

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ޖަމްއިއްޔާތަކުން ކުރެވިފައިވާ މަ ސައްކަތް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ޖައްމިއްޔާތައް

ކައުންސިލް

އިވެލުއޭޓްކޮށް ރިކޮގްނައިޒްކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.12.1.8ރަޖިސްޓްރީ ނުވާ ކުދި ގްރޫޕްތައް

⚫

⚫

⚫

ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ބާރުއެޅުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  : 2.12.2ރަށުގ ެ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.12.2.1ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ

މު ވަ އްސ ަސާތައ ް ޖަ ވާބުދާރ ީ

ޚިދްމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ސޯޝަލް އޯޑިޓް

ކު ރު މުގައ ި ޖަ މް އިއްޔ ާ ތަ ކުގ ެ

ހިންގުމުގައި ޖަމްއިއްޔާ ތަ ކަށް ފުރުޞަތު ދިނުން

ދަ އު ރު ފު ޅާކުރުނ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.12.2.2ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހިނގާ
ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމުގައި ޖަމްއިއްޔާތަކަށް ފުރުޞަތު
ދިނުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ޖައްމިއްޔާތައް

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ޖައްމިއްޔާތައް

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ޖައްމިއްޔާތައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.12.2.3ކޮމިޔުނިޓީ މީޓިންގތައް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފެސިލިޓޭޓް ކުރުމުގައި ޖަމްއިއްޔާތަކަށް އިސް ދައުރެއް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ޖައްމިއްޔާތައް

ކައުންސިލް

ދިނުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  : 2.12.3ޖަ މިއްޔާތައ ް ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.12.3.1ޖަމްއިއްޔާ މަ ސައްކަތްތައް ކުރަން
ހި ންގުމަށ ް އެ ކަށޭނ ެ މާ ހަ އުލެއ ް

އޮފީސް ސްޕޭސް ދަތިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޝެއާރޑް

ބި ނާ ކު ރުނ ް

ވޯކް ސްޕޭސް ޤާއިމު ކޮށްދިނުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.12.3.2ޖަމްއިއްޔާތަކުން އިސްނަގައިގެން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ޖައްމިއްޔާތައް

ކައުންސިލް
⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކައުންސިލް ބެލުމުގައިވާ

ޖައްމިއްޔާތައް

ކައުންސިލް

ޓްރޭނިންގ ހޯލް ހިލޭ ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.12.3.3ޖަމްއިއްޔާތަކުން ހިންގާ

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ހަރަކާތްތަކުގައި ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ޖައްމިއްޔާތައް

ކައުންސިލް

ހާލަތްތަކުގައި ލިބެން ހުރި މިންވަރަކުން އެހީތެރިކަން
ފޯރު ކޮށް ދިނުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.12.3.4ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ފެއަރ އަހަރަކު
އެއްފަހަރު ބޭއްވުން

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ޖަމްއިއްޔާތައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

 2.13ސަޤާފަތާއި ތަރިކަ އަދި އާޓްސް
2022

2023

މީހުން ބިނާކުރުން

ޕްރޮގްރާމްތައް ބޭއްވުން

2024

ތަރިކަ އަދި އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން

އާޓް ސްއަށް ހާއްޞަ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

2025

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  : 2.13.1ސަޤާފަތާއި

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.13.1.1ސަޤާފަތާއި ތަރިކަ އަދި

⚫

2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

⚫

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ
އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ރަށުގެ އެކި ދާއިރާތަކުގެ ޚިދުމަތްތެރިންގެ އަގު ވަޒަން
ކުރުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.13.1.2ރާއްޖޭގައި އަދި އެހެން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ޤައުމުތަކުގެ ކަމާއި ގުޅުން ހުރި ތަމްރީނު /
ސެމިނާރ ،ސްޓަޑީ ޓުއަރ ތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ
ފުރުޞަތު ފަހި ކޮށްދިނުން

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.13.1.3މުޖުތަމައުގައި ހުރި

⚫

⚫

މައްސަލަތަކަށް އަމާޒުކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

އޮފީސްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ޑްރާމާ މުބާރާތް ބޭއްވުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  : 2.13.2ދާއިރާގެ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.13.2.1އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ

އުމްރާނީ ހާލަތު ރަގަޅު ކުރުން

ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކުރުން (އާޓްގެލަރީ ،މިޔުޒިޔަމް،
މަލްޓައި މީޑިޔާ ލައިބްރަރީ ،އެގްޒިބިޝަން ހޯލް
ހިމެނޭ ގޮތަށް)

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.13.2.2ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ޑިޖިޓަލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

އިންފްރާސްޓަރްކަޗަރ ޤާއިމު ކުރުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  : 2.13.3ތާރީހާއ ި

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.13.3.1ތާރީޚާއި ސަޤާފަތާއި ތަރިކަ

ސަ ޤާފ ަތ ް ( ކަނ ްކަނ ް  /ތަ ންތަނ ް

ދިރާސާ ކުރުމާއި ޑޮކިޔުމެންޓް ކުރުން (ރާއްޖޭގެ އަދި

 /އާ ލާ ތްތައ ް) ހި މާ ޔަތ ް ކު ރުމާއ ި

ރާއްޖޭއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން)

ރަ އްކާތެރ ި ކޮ ށް ބެ ލެ ހެއްޓ ުނ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.13.3.2ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީގައި

ކައުންސިލް
⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލަކުގެ ތާރީހާއި ގުޅޭ ސެކްޝަންއެއް
ގާއިމްކުރުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.13.3.3ފުވައްމުލައް ބަހާއި ގުޅޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ދިރާސާއެއް ހަދައި ޕަބްލިޝް ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.13.3.4މީޑިޔާ ގައި އަދި

ކައުންސިލް
⚫

ލިޔުންތެރިކަމުގައި ފުވައްމުލަކު ބަސް ބޭނުން ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.13.3.5މިހާރު ހުރި އާސާރުތައް އޭގެ

ކައުންސިލް
⚫

އަސްލުއާއި އެއްގޮތަށް ހިމާޔަތް ކޮށް ބެލެހެއްޓުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.13.3.6މިހާރު ހުރި އާސާރީ ތަންތަނަށް

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތައް އެތަންތަނުގެ އަސްލުއާއި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

އެއްގޮތައް ބަދަލުކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.13.3.7އާސާރީތަންތަނުގައި އެތަނުގެ
މައުލޫމާތު ބޯޑު ބެހެއްޓުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.13.3.8މާލޭގައި ހުރި ދާރުލްއާސާރަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ގެންދެވިފައިވާ ފުވައްމުލަކުގެ އާސާރުތައް އަނބުރާ
ހޯދުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.13.3.9ފުވައްމުލަކުގައި ޤާއިމުކުރާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

މިޔުޒިޔަމަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ތަކެތި ހަދިޔާ
ކުރުމަށް ބާރުއެޅުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.13.3.10ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންގެ ތެރެއަށް

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ސަޤާފީ  /ތަރިކަ ސައިޓްތައް ހިމެނުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.13.3.11މުސްކުޅި އިމާރާތްތައް އައު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ކުރުމުގައި އަދި އަލަށް ބިނާކުރެވޭ އިމާރާތްތަކުގެ
ޑިޒައިންގައި ކުރީގެ ސިފަތަށް އެކުލެވުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.13.3.12ޖަލްސާ ތަކާއި ބައްދަލުވުން

⚫

⚫

⚫

⚫

ތަކުގައި ކުރީގެ އާދަތަށް އާލާ ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.13.3.13ސަގާފީ ފެސްޓިވަލެއް ބޭއްވުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

ކައުންސިލް
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.13.3.14ފުވައްމުލަކު ބަހުގެ ގަވާއިދު
އެކުލަވާލުން

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.13.3.15ފުވައްމުލައް ބަހުގެ ބަސް
ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ : 2.13.4

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.13.4.1ސްކޫލްތަކުގައި ކަލްޗަރ ކްލަބް

ދަ ރި ވަރުންގ ެ މެ ދުގައ ި ސަޤާފަތާއ ި ހިންގުން
ތަ ރިކ ަ އާ ޓް ސްއަށ ް ލޯ ބި އި ތު ރު
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.13.4.2ސްކޫލްގައި ފުވައްމުލަކު ބަސް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހުރިހާ ސްކޫލްތައް،

ކައުންސިލް

ޖައްމިއްޔާތައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

ކައުންސިލް
⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

ކައުންސިލް
⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ކު ރުނ ް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ކައުންސިލް

ބޭނުން ކުރުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.13.4.3އެކި އުމުރުފުރައިގެ ކުދިންނަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

އެކަށޭނެ ލިޔުން  /ޅެން ފުވައްމުލަކު ބަހުން އުފައްދާ،

ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

ކައުންސިލް

ކުދިންނަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.13.4.4އާޓް ސްގެ ދާއިރާ އިން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

(ޕާރފޯރމިންގ ،ވިޝުއަލް އަދި ލިޓެރަރީ) ކުދިންގެ

ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

ކައުންސިލް

ހުނަރު ދައްކުވައިދެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއް ސުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.13.4.5ފުވައްމުލަކު ބަހުން

⚫

ވާހަކަދެއްކުމާއި ބަހުސް މުބާރާތް ބޭއްވުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  : 2.13.5ދާ އިރާގައ ި

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.13.5.1އެސް.ޑީ.އެފް .ސީ މެދުވެރިވެ

އު ޅޭ ފަ ރާތްތަކަށ ް ފަ އިސާގ ެ

އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ފައި ސާގެ އެހީ /ލޯނު

އެ ހީތެރިކަނ ް ފޯ ރުކޮށ ް ދި ނުނ ް

ހޯދައިދިނުމަށް މަ ސައްކަތް ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.13.5.2ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ސެންޓަރ އާއި ގުޅިގެން އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ހިންގުމުގެ ހުނަރު  /ވިޔަފާރި ހުނަރު އިތުރު ކުރުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  : 2.13.6ސަޤާފ ީ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.13.6.1ފުވައްމުލަކުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ތަ ންތަނުނ ް އި ޤްތ ިޞާދ ީ މަ ންފ ާ

ތެރޭގައި ކަލްޗަރަލް ޓޫރިސްޓް ޕްރޮޑަކަޓް ހިމެނުމަށް

ލި ބޭނ ެ ގޮ ތް ތައ ް ރޭ ވުނ ް

ރޭވުމާއި ތަންފީޒު ކުރުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ހުރިހާ ސްކޫލްތައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

 2.14ގުޅުންބަދަހި އަޅާލާ މުޖުތަމައު

2022

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.14.1.2ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރަށު

2023

ބަދަހި މުޖުތަމައެއް ބިނާ ކުރުން

ކުރުން

2024

އަނެއްބަޔަކަށް އަޅާލާ ގުޅުން

ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރަން މަ ސައްކަތް

2025

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :2.14.1އެއްބަޔަކު

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.14.1.1އިޖްތިމާއީ ހަރާކަތްތަކުގައި

2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ
އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ލެވެލްގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރާ ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފާހަގަކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.14.1.3އަވައްޓެރިންގެ މެދުގައި

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ގުޅުންބަދަހި ކުރެވޭނެފަދަ ހަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.14.1.4އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތްތައް

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

މިސްކިތްތަކުގައި ހިންގުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.14.1.5އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އަޅާލާ
ގުޅުން ބަދަހި މުޖުތަމައެއް ބިނާ ކުރުމުގެ
މުހިންމުކަމާއިމެދު އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަ ކާތ ް  :2.14.1.6ސިޓީ ލެވެލްގައި އެކިއެކި
އީދުތަކާއި ހަރަކާތްތައް ހިންގުން

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ނ ހި ތް ަގ އި މު ސި ޓީ
ކ ރ ވި ަފ އި ވާ ،ދި ރި ުއ ޅ ް
 . 3ޕްލ ް
ނ ު
 3.1އާބަން ޕްލޭނިން
2022

2023

2024

މާ ސް ޓަރ ޕް ލޭނ ް ހެ ދު ން

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އާބަން މާސްޓަރ ޕްލޭން ،ލޭންޑް

⚫

⚫

2025

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :3.1.1އާ ބަނ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.1.1.1ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ އެހީގައި

2026

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ

ޙަ ރަ ކާތ ް

ތަ ންފ ީޒ ު ކު ރާ ފަރާތ ް

އެ ހެ ނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ޔޫސް ޕްލޭން ،ޕްލޭނިންގ ގައިޑްލައިންސް ،ބިލްޑިންގ
ކޯޑްސް އަދި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.1.1.2އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކަށް
ބޭނުންވާ އިމާރަތް ކުރަން ވަކިވަކި ބިން ދިނުމުގެ
ބަދަލުގައި އިމާރަތްތައްކޮށް އެތަނުން ބޭނުންވާ ޖާގަ
ދިނުމުގެ އުސޫލް ގެންގުޅުން

⚫

ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބަ އިވެރ ިވާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

 3.2ބޯހިޔާވަހިކަން
2022

ހަ އް ލު ހޯ ދައިދ ިނުނ ް

2023

މަ އްސަލައަށ ް

ކައުންސިލް
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.2.1.2ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ހާލަތު ދިރާސާކޮށް
ހައްލުކުރަން ޖެހޭ މައްސަލަތައް ފާހަގަ ކުރުން

⚫

ފައިނޭންސިންގ ހޯދުމަށް މަ ސައްކަތް ކުރުން

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.2.1.5ގޯއްޗެއް އޮވެ ގޯތީގައި އިމާރާތް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.2.1.3ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ

ބޯހިޔަވާހިކަން ތަރައްޤީ ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުން

އެ ހެ ނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ބިނާވެށި ޕްލޭންގައި ކަނޑައެޅުން

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.2.1.4ބޭނުން ނުކޮށް ހުރި ގޯތިތަކުގައި

2024

ދަ ތިކަމާއ ި ބޯހިޔ ާވަހިކ ަމުގ ެ

2025

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :3.2.1ގޯ ތިގެދޮރ ުގެ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.2.1.1ހައުސިން އަށް ބޭނުންވާ ބިން

⚫

2026

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ

ޙަ ރަ ކާތ ް

ތަ ންފ ީޒ ު ކު ރާ ފަރާތ ް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫
⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
⚫

ކުރާނެ ތަނަވަސްކަން ނެތިފައިވާ އާއިލާތައް ދެނެގަނެ

ކައުންސިލް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

އެ ފަރާތްތަކަށް ލުއި ފަސޭހަކޮށް ގެ އިމާރާތް ކުރެވޭނެ
މަގު ތަނަވަސްކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.2.1.6ބޯހިޔާވަހިކަން ތަރައްޤީ ކުރާއިރު

⚫

އެކި ފަންތީގެ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަރައްޤީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.2.1.7ބޯހިޔާވަހިކަން ތަރައްޤީ ކުރާއިރު
ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި އެކަނިވެރި
މައިންނާއި ،ފުވައްމުލަކައް ހިޖުރަ ކުރަން ބޭނުންވާ
މީހުންނަށްވެސް ފުރުސަތު ލިބޭނެ އުސޫލެއް

⚫

ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބަ އިވެރ ިވާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ގެންގުޅުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.2.1.8ޕްރީފެބް ހައުސިންގެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފީސިބިލިޓީބަލާ ފީސި ބްލް ނަމަ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ
އާ ގުޅިގެން ޕްރީފެބް ހައުސިން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.2.1.9ކައުންސިލް ބައިވެރިވާގޮތަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ހައުސިން ފަންޑެއް ގާއިމުކޮށް ހައުސިން ޕްރޮގްމެއް
ހިންގުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.2.1.10ފްލެޓް ނުވަތަ ކޮންޑޯ ކޮންސެޕްޓް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސްޓްރެޓެޖީގެ ތެރޭގައި ހިމެނުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.2.1.11ސަރުކާރުގެ ހައު ސިން

ކައުންސިލް
⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އަޅާ ހައު ސިން ޔުނިޓްތަކުން
ބައެއް ފުވައްމުލަކުގައި އެޅުމަށް ސަރުކާރަށް
ބާރުއެޅުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  500 :3.2.1.12ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :3.2.2ވަ ލްނަރ ަބަލ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.2.2.1އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ދޭންޖެހޭ

ގް ރޫ ޕްސ ް ތަ ކަށ ް ބޯ ހިޔާވަހ ިކަނ ް

ޙާއްޞަ ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔަވާހިކަން ހަމަޖައް ސައި

ކަ ށަވަރުކުރުނ ް

ދިނުން

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ :3.2.3

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.2.3.1ފުރިހަމަ ހައުސިންގ ޕޮލިސީ

ބޯ ހިޔާވަހިކަމަށ ް ފަ އިނޭނ ްސިނ ްގ

އެކުލަވާލުން

އި ތު ރު ކު ރުނ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.2.3.2ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ފައިސާ ފަހަށް
ރައްކާކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.2.3.3ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ލިބެންހުރި

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ލޯނު ތަކުގެ މައުލޫމާތު އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.2.3.4ފައިނޭސް އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކާއި ⚫

ކައުންސިލް
⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ގުޅިގެން ލޯ އިންޓްރެސްޓް ފައިނޭންސް ހައުސިންގ
އަށް ތައާރަފްކުރަން މަ ސައްކަތްކުރުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :3.2.4ރަ ށުގައ ި

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.2.4.1ބިލްޑިން ކޯޑު އެކުލަވާލާ ތަންފީޒު

އި މާ ރާތ ް ކު ރެވ ޭ ގެ ދޮ ރަކ ީ

ކުރުން

ދި ރި އުޅ ެނ ް އެ ކަ ށީގ ެންވ ާ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.2.4.2ބިލްޑިން ކޯޑާއި އެއްގޮތަށް އިމާރާތް

ރަ އްކާތެރ ި ތަ ންތަނ ް ކަ މު ގައ ި

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

ޔަ ގީ ން ކު ރުނ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.2.4.3ރަށުގައި ކުރެވޭ ކޮންމެ އިމާރާތަކީ
ކުރެހުން ފާސްކޮށްގެން ކުރާ އިމާތެއްކަމުގައި ޔަގީން
ކުރުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

 3.3ދަތުރުފަތުރު
2022

2023

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.1.2ފުވައްމުލަކާއި ،އައްޑޫ އަދި ހުވަދޫ

2024

ނި ޒާ މް ފު ޅާކުރ ުނ ް

ގާއިމްކުރުން

2025

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :3.3.1ދަތުރުފަތުރުގ ެ ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.1.1ސެންޓްރަލް ފެރީ ޓާރމިނަލެއް

⚫

2026

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ

ޙަ ރަ ކާތ ް

ތަ ންފ ީޒ ު ކު ރާ ފަރާތ ް

ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބަ އިވެރ ިވާ
އެ ހެ ނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

އާއި ދެމެދު ރަނގަޅު ފެރީގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

ކައުންސިލް

މަ ސައްކަތް ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.1.3ފުވައްމުލަކާއި ،އައްޑޫ އަދި ހުވަދޫ

⚫

އާއި ދެމެދު ރަނގަޅު ކާގޯ ފެރީގެ ނިޒާމެއް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

ކައުންސިލް

ގާއިމްކުރުމަށް މަ ސައްކަތް ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.1.4ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވައިގެ މަގުން ⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ދަތުރު ފަތުރު ގެ ނިޒާމަކުން ހިދުމަތް ކުރިއަށް

ކައުންސިލް

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

ގެންދިއުމަށް މަ ސައްކަތް ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.1.5ފެރީގެ ދަތުރުތައް ދުރާލާ ޝެޑިއުލް ⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ކުރެވިގެން ކުރުން

ކައުންސިލް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.1.6ރާއްޖޭގެ އެހެން ހިސާބުތަކާއި
ފުވައްމުލަކާއި ދެމެދު ދުރާލާ ޝެޑިއުލް ކުރެވޭ ދަތުރު
ފަތުރުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމަށް
މަ ސައްކަތް ކުރުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :3.3.2ބަނދަރުގ ެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.2.1ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ،ބަނދަރުގެ

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ޖާ ގަ އާއ ި ވަ ސީލަތްތައ ް ފުޅާކުރުނ ް ދަތިކަމަށް ހޯދެން އޮތް ހައްލަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާ އެހައްލު
ހޯދައިދިނުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.2.2ފުވައްމުލަކުގެ އިތުރު

⚫

ސަރަހައްދެއްގައި ބަނދަރެއް ހެދުމަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

މަ ސައްކަތްކުރުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.2.3ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ބަނދަރުކުރާނެ

⚫

ޖާގަ ހެދުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.2.4ބަނދަރު ސަރަހައްދުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ބަނދަރެއްގައި ބޭނުންވާނެ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް
ލިބޭނެ މަގުފަހިކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.2.5ސްލިޕްވޭގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުން

⚫

⚫

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :3.3.3މަ ގާއިބެހ ޭ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.3.1މަގު ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭ އުސޫލެއް

⚫

⚫

ރެ ގި އުލޭޓަރ ީ ފް ރޭ މްވ ޯކ ް

ގާއިމްކޮށް ތަންފީޒުކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް
⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ވަ ރު ގަދަކުރ ުނ ް
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.3.2ބިލްޑިންގް ކޯޑު ރިވައިޒްކުރާއިރު
ބިލްޑިންގ ތެރޭގައި ޕާކިންގް ޖާގަ ހިމެނުން

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.3.3ވެހިކަލް ކޮންޓްރޯލް މެކޭނިޒަމެއް

⚫

ގާއިމްކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.3.4ފުވައްމުލަކުގައި ހުރި އެކިއެކި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

⚫

ހިދުމަތް ދޭ މުއައްސަސާތަކައި ވިޔަފާރި ތަކުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ހިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ މީހުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ
ޕާކިންގ ހަމަޖައްސަން ޖެހޭ އު ސޫލެއް ހަދައި
ތަންފީޒުކުރުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.3.5ވެހިކަލް އެމިޝަން ސްޓޭންޑަޑް

⚫

ތައް މުރާޖާ ކޮށް އިސްލާހު ކޮށް ތަންފީޒު ކުރުން

ކައުންސިލް
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.3.6ވެހިކަލް އުމުރާ ގުޅޭ ޤަވާއިދު
މުރާޖާކޮށް އިސްލާހުކޮށް ތަންފީޒު ކުރުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :3.3.4ޕަ ބްލިކ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.4.1ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓު ޕްލޭނެއް

ޓް ރާންސްޕ ޯޓު ތަ އާރަފްކުރ ުނ ް

އެކުލަވާލުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.4.2ސުކޫލް ބަސް ޚިދުމަތް ތައާރަފް

ޓްރާންސްޕޯޓް ވެހިކަލްތައް ތަޢާރަފްކޮށް ބޭނުންކުރަން
އިންސެންޓިވް ދިނުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.4.3ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ރަށާއި ގުޅޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ކައުންސިލް
⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.4.4ބައިކްޝެއަރ ސާވިސް ހިދުމަތާއި

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ގުޅޭ ދިރާސާކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.4.5ޓެކްސީ އެޕެއް ތައާރަފް ކުރުން

ކައުންސިލް
⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.4.6ޓެކްސީ ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށް

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހިންގުން

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :3.3.5މަ ގުތައ ް ހަ ދާ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.5.1ރަށުގެ މަގުތައް ރަނގަޅު

މަ ގު ބޭ ނުނ ްކުރ ާ ފަ ރާ ތްތ ަކަށ ް

ފެންވަރަކަށް ހެދުން

ރަ އްކާތެރ ި މާ ހަ އުލެއ ް
ގާ އި މްކުރ ުނ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.5.2ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓުގެ

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ހިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރާ ކުޑަކުދިން ،ހާއްޞައެހީއަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ބޭނުންވާ މީހުން ،ދުވަ ސްވީ މީހުން ،މާބަޑު
މީހުންނަށް ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ދަތުރު ކުރެވޭނެ
ގޮތަތައް ހެދުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.5.3ހިނގާ މީހުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ،

⚫

⚫

⚫

ރައްކާތެރި މަގުތައް ތަރައްޤީ ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.5.4ރޯޑް ސޭފްޓީ މެޝާޒް ( މަގުމަތީގެ
ރައްކާތެރިކަން) ވަރުގަދަކުރުން

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.5.5މަގުގެ ރައިޓްއޮފް ވޭ ކަނޑައެޅުން

⚫

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.5.6ރަށުގެ ހުރިހާ އިންޑަސްޓްރިއަލް

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފެސިލިޓީތައް އެއްސަރަހައްދަކަށް ބަދަލު ކުރުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :3.3.6މަ ގުމަތީގ ެ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.6.1ދަރިވަރުންނަށް މަގުމަތީގެ

ސަ ލާ މަތ ާއ ި ރަ އް ކާތެރ ިކަމާއ ި

ސަލާމަތާއި ފަސްޓް އެއިޑް ސެޝަންތައް ހިންގުން

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ގު ޅޭ ގޮތ ުނ ް ހޭ ލުންތެރިކ ަނ ް އި ތު ރު
ކު ރުނ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.6.2އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވާ ފަރާތަތަކަށް

⚫

⚫

އަމާޒުކޮށް މަގުމަތީގެ ގަވާއިދުތަކާއި ސަލާމަތާއި

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފަސްޓް އެއިޑް ސެޝަންތައް ހިންގުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.3.6.3ރޯޑްސޭފްޓީ އެވެއާރނެސް ބޯޑްތައް
މަގުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަރުކުރުން

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

 3.4ރައްކާތެރި ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ
2022

⚫

2023

2024

ކު ރު މަށ ް ބޯފެނަށ ް ނު ޖެ ހޭ

ނަތީޖާ އާންމުކުރުން

2025

ސާ ފުބޯފ ެނ ް ލި ބޭނެގޮތ ް މަ ގު ފަހ ި

ސްޓޭންޑަރޑް ކަނޑައަޅާ ގަވާއިދުން ފެން ޓެސްޓުކޮށް

2026

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :3.4.1ރަ އްކާތެރ ި

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.4.1.1ރައްކާތެރި ސާފު ބޯފެނުގެ ކޮލިޓީ

⚫

⚫

⚫

⚫

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ

ޙަ ރަ ކާތ ް

ތަ ންފ ީޒ ު ކު ރާ ފަރާތ ް

ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބަ އިވެރ ިވާ
އެ ހެ ނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް

ފެ ނަ ކަ

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ
ކަ އުންސިލ ް

ރަ ށެއްކަނ ް ކަ ށަވަރުކުރ ުނ ް
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.4.1.2ސިވޭޖް އަދި ވޭސްޓްވޯޓަރ

ފެ ނަ ކަ

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ
ކަ އުންސިލ ް

(ނަޖިސް އަދި ނަޖިސް ފެން) ރައްކާތެރިކަމާއި
ނައްތާލެވޭނެ ސްޓޭންޑަޑްތައް ކަނޑައަޅާ ތަންފީޒު
ކުރުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.4.1.3އިމާރާތް ކުރުމާއި ބިން ބޭނުން

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ

އެ ން ވަޔަރ ުމެނ ްޓ ް މިނިސ ްޓްރ ީ

ކަ އުންސިލ ް

ކުރެވޭ އިރު ،ބިމުގެ ފެންފަށަލަ އިޔާދަ ވާނޭ ގޮތަތައް
ބަލާ ،އެކަމަށް ޤަވާއިދު އެކުލަވާލާ ތަންފީޒު ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.4.1.4ބޯފެނަށް ކުރަންޖެހޭ ހަރަދާއި
އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފް ކުޑަކޮށް ޕުލާސްޓިކް ފުޅި
މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ފެން ކުންފުނިތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ
ފެނަކީ ބޯން އެކަށީގެންވާ ފެނަށް ހެދުމަށް މަ ސައްކަތް
ކުރުން

⚫

⚫

ފެ ނަ ކަ

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ
ކަ އުންސިލ ް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.4.1.5ސަޕްލައިފެން ބޭނުންކޮށްގެން ސާފު

⚫

⚫

ފެ ނަ ކަ

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ
ކަ އުންސިލ ް

ބޯފެން ބޭނުން ކުރާމިންވަރު އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން
ވޯޓަރ ޕިއުރިފަޔަރ ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭ
ޕޮރުގުރާމްތައް ހިންގުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :3.4.2ފެ ނާއ ި

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.4.2.1ފެނާއި ނަރުދަމާ ޚިދްމަތުގެ

ނަ ރު ދަމ ާ ނި ޒާމުގ ެ އޮ ޕަ ރޭޝަނ ް

އޮޕަރޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްތައް ކަނޑައެޅުން

⚫

⚫

⚫

ފެ ނަ ކަ

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ
ކަ އުންސިލ ް

އެ ން ޑް މެ އިންޓަނަނ ްސ ް ( ހިންގ ާ
ބެ ލެހެއްޓުނ ް) ރަ ގަ ޅު ކު ރުނ ް

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.4.2.2ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ހިންގާ،

⚫

ފެ ނަ ކަ

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ
ކަ އުންސިލ ް

ބަލަހައްޓާ ،މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ފަރުމާކޮށް
ތަންފީޒު ކުރުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.4.2.3ޤައުމީ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް

⚫

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ

އެ ން ވަޔަރ ުމެނ ްޓ ް މިނިސ ްޓްރ ީ

ކަ އުންސިލ ް

ރީޖަނަލް ވޯޓަރ ކޮލިޓީ ޓެސްޓިން ލެބޯރެޓަރީ ޤާއިމު
ކުރުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.4.2.4ޔުޓިލިޓީ ޚިދްމަތްތައް ދިނުމަށް

ފެ ނަ ކަ

ކަ އުންސިލ ް

ފެނަކާ އާއި އެކު އެއްބަ ސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.4.2.5ވޯޓަރ ސަޕްލައި ފެން ޓެސްޓްކޮށް

ފެ ނަ ކަ

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :3.4.3މޫ ސުމަށ ް
އަ ންނ ަ ބަ ދަ ލުތ ަކަށ ް ފެ ތޭ

ގެ ޑިޒައިން މުރާޖާ ކޮށް ރަގަޅުކުރުމަށް ގެންނަންޖެހޭ

( ކްލައިމެޓ ް ރެ ސިލިއަންޓ ް) ،

ބަދަލުތައް ގެނައުން

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ
ކަ އުންސިލ ް

ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.4.3.1މިހާރުގެ ފެނާ ނަރުދަމާ ސިސްޓަމް

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ

⚫

⚫

ފެ ނަ ކަ

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ
ކަ އުންސިލ ް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ކޯ ސްޓ ް އި ފެ ކްޓިވ ް ފެ ނާ
ނަ ރު ދަމާގ ެ ނި ޒާމެއ ް ޤާ އި މު
ކު ރުނ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.4.3.2ސިވޭޖް ޓްރީޓްމަންޓް ތިމާވެއްޓާއި

⚫

⚫

⚫

ފެ ނަ ކަ

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ
ކަ އުންސިލ ް

ރައްޓެހި އަދި ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް
ހޯދުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.4.3.3ސިވޭޖް ޓްރީޓްމަންޓުން އުފެދޭ

⚫

⚫

⚫

ފެ ނަ ކަ

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ
ކަ އުންސިލ ް

ސްލަޖް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ނައްތާލެވޭނެ ގޮތްތައް
ހޯދުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.4.3.4ސިވަރޭޖް ސިސްޓަމް ޑިސްޗާޖް

ފެ ނަ ކަ

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ
ކަ އުންސިލ ް

ވޯޓަރ ޓްރީޓް ކޮށް އަލުން ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް
ހޯދުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :3.4.4ވި ޔަފާރ ި

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.4.4.1ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާއަކާއި ގުޅިގެން

އު ސޫލުނ ް (ލ ޯ-ކޯސްޓ ް) ބޯ ފެނ ް

ވޯޓަރ ބޮޓްލިންގ ޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރުން

⚫

⚫

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ

އެ ން ވަޔަރ ުމެނ ްޓ ް މިނިސ ްޓްރ ީ

ކަ އުންސިލ ް

އު ފެ އްދުނ ް
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :3.4.5ފެ ނުގ ެ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.4.5.1ކަމާއި ގުޅޭ މީޑިޔާ ކެމްޕެއިން

މު ހި އްމުކަމާއ ި ނަ ރުދަމާގ ެ

ހިންގުން

⚫

⚫

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ

އެ ން ވަޔަރ ުމެނ ްޓ ް މިނިސ ްޓްރ ީ

ކަ އުންސިލ ް

ނި ޒާ މާއ ި ގު ޅޭ ހޭ ލުންތެރިކަނ ް
އި ތު ރު ކު ރުނ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.4.5.2ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ފެން
ގަތުމުގެ ބަދަލުގައި ސަޕްލައިފެން ބޭނުންކުރުމަށް ބާރު
އެޅުން

⚫

⚫

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ
ކަ އުންސިލ ް

އެ ން ވަޔަރ ުމެނ ްޓ ް މިނިސ ްޓްރ ީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :3.4.6ރަ ށުގ ެ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.4.6.1ވާރޭފެން ،ފެންފަށަލަ (ވަޅުފެން)،

ޤު ދު ރަތ ީ ފެ ންފަށަލ ަ ހި މާ ޔަތ ް

ކުޅި އަދި ޗަސްބިމުގެ ބޭ ސްލައިން އެސެސްމެންޓެއް

ކު ރުނ ް

ހެދުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.4.6.2ފެނުގެ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި

⚫

ކަ އުންސިލ ް

⚫

ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރާއި މިންވަރު ކަނޑައެޅުން

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ

އެ ން ވަޔަރ ުމެނ ްޓ ް މިނިސ ްޓްރ ީ

ކަ އުންސިލ ް

ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ޕެލޭނެއް އެކުލަވާލުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.4.6.3ފެނުގެ ވަސީލަތްތަކުގައި

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ

އެ ން ވަޔަރ ުމެނ ްޓ ް މިނިސ ްޓްރ ީ

⚫

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ
ކަ އުންސިލ ް

އެ ން ވަޔަރ ުމެނ ްޓ ް މިނިސ ްޓްރ ީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

 3.5ރީޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭން
2022

2023

2024

ސަ ރަހައްދ ު ތަ ރަ އްގ ީ ކު ރުނ ް

ބަނދަރުގެ މޫނުމަތި ތަރައްގީ ކުރުމަށް ޕްލޭނެއް

2025

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :3.5.1ބަނދަރުގ ެ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.5.1.1ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ އެހީގައި

⚫

2026

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ

ޙަ ރަ ކާތ ް

ތަ ންފ ީޒ ު ކު ރާ ފަރާތ ް

އެ ހެ ނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ
ކަ އުންސިލ ް

ތައްޔާރުކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :3.5.2ސި ޓީ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.5.2.1ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ އެހީގައި ސިޓީ

ސެ ންޓ ަރ ތަ ރަ އްޤ ީ ކު ރުނ ް

ސެންޓަރ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.5.2.2ސިޓީ ސެންޓަރ ތަރައްގީ

⚫

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ
ކަ އުންސިލ ް

⚫

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ
ކަ އުންސިލ ް

ކުރުމުގައި އޮފީސް އިމާރާތް ،ވިޔަފާރި އަދި އިޖްތިމާއީ
ހަރަކާތްތަކަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޑިޒައިން ކުރުމަށް
އިސްކަން ދިނުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.5.2.3ސިޓީ ސުކެއަރ ތަރައްޤީކުރުން

⚫

 : 3.5.3ޗަ ސްބ ިނ ްސަރ ަހައްދ ު

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.5.3.1ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ އެހީގައި

⚫

ތަ ރަ އްގ ީ ކު ރުނ ް

ދަޑިމަގު ކިޅި އަދި ބަންޑާރަ ކިޅި ތަރައްގީ ކުރުމަށް

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ
ކަ އުންސިލ ް
ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ
ކަ އުންސިލ ް

ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުން
 : 3.5.4ތޫނޑ ު ސަ ރަހައްދ ު

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.5.4.1ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ އެހީގައި ތުނޑީ ⚫

ތަ ރަ އްގ ީ ކު ރުނ ް

ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުން

ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބަ އިވެރ ިވާ

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ
ކަ އުންސިލ ް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.5.4.2ތުނޑީ ސަރަހައްދުން ފުޑް

⚫

ކަ އުންސިލ ް

ޓްރަކްސް ފަދަ ކަންކަމަށް ޒޯންތައް ކަނޑައެޅުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.5.4.3ފޮޓޯ ނެގުމަށް ހާއްސަ

⚫

ގާއިމްކޮށް ލައިފްގާރޑުން ތަމްރީންކުރުން

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ
ކަ އުންސިލ ް

ލޮކޭޝަންތަކާއި "ލައިޓްހައުސްއެއް" ބިނާ ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.5.4.4ލައިފްގާރޑްސް ޕޯސްޓްތައް

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ

⚫

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ
ކަ އުންސިލ ް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

 3.6ވިލުންވެރި މުޖުތަމައު
2022

2023

2024

ރި ކަވަރ ީ ނި ޒާ މު ހަ ރުދަނާކުރ ުނ ް

ހެދުން

2025

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :3.6.1ޑި ޒާސްޓ ަރ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.6.1.1ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭނެއް

2026

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ

ޙަ ރަ ކާތ ް

⚫

ތަ ންފ ީޒ ު ކު ރާ ފަރާތ ް

ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބަ އިވެރ ިވާ
އެ ހެ ނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ

އެމް.އެން .ޑީ.އެފް /

ކަ އުންސިލ ް

ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް /
ޕަބްލިކް ހެލްތް /

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ

އެ ން ވަޔަރ ުމެނ ްޓ ް މިނިސ ްޓްރ ީ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.6.1.2އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން

⚫

ސެންޓަރެއް ގާއިމު ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.6.1.3ކާރިސާއެއްގައި ބޯހިޔާވަހިކަން

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ

އެމް.އެން .ޑީ.އެފް /

ކަ އުންސިލ ް

ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް /
ޕަބްލިކް ހެލްތް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ

އެމް.އެން .ޑީ.އެފް

ކަ އުންސިލ ް

ހޯދައިދޭން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ އިންތިޒާމް
ހަމަޖެހޭނެގޮތެއް ހޯދައިދިނުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.6.1.4ކާރިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ކަ އުންސިލ ް

ފޯރުކޮށްދޭން ވޮލަންޓިއަރުން ތަމްރީނު ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.6.1.5ކާރިސާތަކުގައި އަންހެނުން،
ކުޑަކުދިން ،އުމުރުން ދުވަ ސްވީ މީހުން،
ޚާއް ސައެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ މީހުން އަދި
ބިދޭސީންނަށް އެހޭތެރިކަން ފޯރިކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް
ހަމަޖެއްސުން

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ
ކަ އުންސިލ ް

އެމް.އެން .ޑީ.އެފް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.6.1.6އަލިފާން ނިއްވާ ނިޒާމް މުޅި

⚫

⚫

⚫

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ
ކަ އުންސިލ ް

ރަށުގައި ގާއިމު ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.6.1.7ވޯޓާ ކްރައިސިސްއެއް ދިމާވެއްޖެ

އެމް.އެން .ޑީ.އެފް

⚫

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ

އެމް.އެން .ޑީ.އެފް

ކަ އުންސިލ ް

ހާލަތެއްގައި ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތުގެ އެ ސްއޯޕީއެއް
ހެދުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :3.6.2އު ދައެރުމާއ ި

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.6.2.1މިހާރު ހުރި ކާނުތަކުގައި ހުރި

ފެ ންބޮޑުވުމުންފަދ ަ ކާ ރިސާތ ަކުނ ް

މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން

⚫

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ
ކަ އުންސިލ ް

ރަ އްކާތެރިވުނ ް
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.6.2.2ކާނުތަކަށް ފެން ދައުރުވާންހުރި

⚫

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ
ކަ އުންސިލ ް

ހުރަސްތައް ނައްތާލުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.6.2.3ފެންބޮޑުވާ ހާލަތްތަކުގައި ފެން

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ކަ އުންސިލ ް

ބޭރުކުރެވޭނޭ ނިޒާމު ފުޅާކުރުން
ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ  :3.6.3ފު ވައްމުލަކ ު

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.6.3.1ކާރިސާތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ

ކޮ ންމ ެ ރަ އް ޔިތަކ ީ ފަ ތަނ ް އެ ގޭ

ގޮތްތައް ރާވާ އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުނަށް

މީ ހަކަށ ް ހެ ދު ން

ފޯރުކޮށްދިނުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.6.3.2ސޯޝަލްމީޑިއާ އަދި އެހެން މީޑީއާ

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ

އެމް.އެން .ޑީ.އެފް

ކަ އުންސިލ ް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ
ކަ އުންސިލ ް

ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މައުލޫމާތު ދިނުމާއި
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.6.3.3ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމާއި ވޯޓާ
ސޭފްޓީ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ
ކަ އުންސިލ ް

އެމް.އެން .ޑީ.އެފް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.6.3.4ފުވައްމުލަކު ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ކަ އުންސިލ ް

ފަތަން އެގޭ މީހަކަށް ހެދުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.6.3.5ފަސްޓް އެއިޑް ކޯސްތައް

⚫

⚫

⚫

އާންމުންނަށް ހިންގުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.6.3.6އަސާސީ ކާބޯތަކެތި އަދި ތެޔޮރައްކާ ⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

އަރައިގަތުމަށް އިންޝޫރެންސް ނެގުމަށް
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުން

ކަ އުންސިލ ް

ޕަބްލިކް ހެލްތް

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ
ކަ އުންސިލ ް

ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.6.3.8ކާރިސާތަކުގައި ލިބޭ ގެއްލުމުން

⚫

⚫

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ

ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް /

ކަ އުންސިލ ް

ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :3.6.3.7ފެނުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ

އެން .ޑީ.އެފް

⚫

⚫

⚫

ފު ވަ އްމުލައ ް ސިޓ ީ
ކަ އުންސިލ ް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ސ ފު ައ ދި ރީ ތި ސި ޓީ
 . 4ފ ހިާ ،
 4.1ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރި ކުރުން

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.1.1.3ތިމާވެށި މެނޭޖް ކުރުމާ ،ބަޔޯ
ށ ެގ ަމ ްއ ަ
ސ ަލ
ޑައިވާސިޓީ ހިމާޔަތްކުރުމާއިި ،ތ ާމ ެވ ީ

2022

އި ތު ރަށ ް ހަ ރުދަނ ާކުރުނ ް

އެންވަޔަރުމެންޓަލް އޮފިސަރުން ހޯދުން

2023

ވަ ސީލަތްތައ ް ފު ރިހަމަކޮށ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.1.1.2އީޕީއޭ ގަބޫލްކުރާ ފެންވަރުގެ

2024

ހި މާ ޔަތ ް ކު ރުމަށ ް ހު ރި

ގަވާއިދުތައް މުރާޖައާ ކުރުން

2025

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :4.1.1ތި މާ ވެށ ި

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.1.1.1ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ އުސޫލްތަކާއި

⚫

2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ
އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ

⚫

އީޕީއޭ

ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

އީޕީއޭ

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

އީޕީއޭ

ކައުންސިލް

ހައްލުކުރުމާއި ބެހޭ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ އަދު
ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.1.1.4ދުވަ ސްވީ ގަސްތަކުގެ މައުލޫމާތު
އެއްކޮށް އެގަސްތައް ހިމާޔަތް ކުރަން މަ ސައްކަތް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.1.1.5ބޮޓަނިކަލް ގާޑަންއެއް ހެދުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

އީޕީއޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.1.1.6ނާސަރީއެއް ހެދުން

⚫

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :4.1.2ހި މާ ޔަތ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.1.2.1ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތައް

⚫

ކޮ ށްފައިވ ާ ސަ ރަހައްދުތައ ް

ބެލެހެއްޓޭނެ އަދި އެސަރަހައްދުތަކުންވެސް މަންފާ

ބެ ލެހެއްޓޭނ ެ ފު ރިހަމ ަ ނި ޒާ މެއ ް

ހޯދޭނެގޮތަށް މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ

އީޕީއޭ

ކައުންސިލް

ގާ އި މުކުރ ުނ ް
ސް ޓް ރެޓަޖ ީ :4.1.3

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.1.3.1ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް އަންނަ

ކަނޑުގެދިރުނ ް ހި މާ ޔަތ ް ކު ރުނ ް

ބަދަލު ދެނެގަތުމަށް ސާވޭތައް ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.1.3.2ކަނޑުގެ ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއް

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ބައެއް މޫސުންތަކުގައި ޑައިވިން އާ ސްނޯކެލިންއަށް
ބަންދުކުރުން
ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :4.1.4ރަ ށަ ށް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.1.4.1ނޮން -ނޭޓިވް އިންވޭސިވް

ނި ސްބަތްވ ާ (ނޭޓިވ ް) ގަ ސްތައ ް

ގަ ސްގަހާގެހި ދެނެގަނެ އެގަ ސްގަސް ނައްތާލަން

ދި ރު ވާ އާ ލާ ކު ރުނ ް

މަ ސައްކަތް ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.1.4.2ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭނުންކުރާ

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ގަ ސްގަހާގެހި އާލާކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.1.4.3ރަށަށް ނިސްބަތްވާ ނެތެމުންދާ

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

ގަސްތައް އާލާކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.1.4.4ދިވެހި ރުށް އާލާ ކުރުމުގެ
ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

⚫ ⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

އީޕީއޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.1.4.5ރަށުން ގަސް ކެޑުމާއި ބޭރުކުރާނެ

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހަރުދަނާ އު ސޫލެއް އެކުލަވާލުން
ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :4.1.5ރަށްގިރުމުގ ެ ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.1.5.1ގިރާސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް
މަ އް ސަލައ ަށ ް ހަ އް ލު ހޯ ދުނ ް

ކައުންސިލް
⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހިންގާ ތޮށިލުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އަވަސްކުރަން މަސައްކަތް

އީޕީއޭ

ކައުންސިލް

ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.1.5.2ހޭޅިފަށުގައި ގަ ސްއިންދުމުގެ

⚫

⚫

⚫

⚫

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.1.5.3ގޮޑުދޮށުން ދޮންވެލި ،ވެލި ،އަކިރި

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

އަދި ހަތާ ފަދަ އެއްޗެހި ނެގުން މަނާކޮށް އެކަން

އީޕީއޭ

ކައުންސިލް

ތަންފީޒު ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.1.5.4ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުގެ އެއްވެސް
ސަރަހައްދެއް ގިރާ ނަމަ އެކަމަށް އަވަސް ހައްލު
ހޯދަން މަ ސައްކަތް ކުރުން

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

އީޕީއޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

 4.2އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ
2022

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.2.1.2ކައުން ސިލް އިމާރަތްތަކާއި

2023

މި ން ވަރ ު އި ތުރުކުރ ުނ ް

މައުލޫމާތު އާންމުކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުން

2024

ކު ރަނިވ ި ހަ ކަތ ަ އު ފަ އްދ ާ

ސޯލާ ނިޒާމު ބެހެއްޓުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކުގެ

2025

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :4.2.1އި އާ ދަ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.2.1.1ފިހަރާތަކާއި އޮފީސް އަދި ގޭގައި

⚫

2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

⚫

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ
އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

މިސްކިތްތައް އަދި ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތައް އެއްކޮށް
ސޯލާ ކަރަންޓަށް ބަދަލު ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.2.1.3އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

އިތުރުކުރުމަށް ބޭރުގެ ގްރާންޓް އެހީތައް ހޯދުމަށް
މަ ސައްކަތް ކުރުން
ސް ޓް ރެޓަޖ ީ :4.2.2

⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.2.2.1ސޯލާހަކަތައިން ނުވަތަ ބެޓްރި އިން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

އި އާ ދަކުރ ަނިވ ި ހަ ކަތ ަ ބޭ ނުނ ްކުރ ާ ދުއްވާ އުޅަނދު ގެނައުމަށް ބާރު އެޅެން
އު ޅަނދުތަކަށ ް އި ސްކ ަންދިނުނ ް
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.2.2.2ސޯލާ ޗާޖިން ސްޓޭޝަންތައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ގާއިމު ކުރުން
ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :4.2.3ހަ ކަތ ަ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.2.3.1އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ފައިދާ

ބޭ ނުނ ް ކު ރާ ފަ ރާތްތައ ް

އަންގާދިނުމަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ

ހޭ ލުންތެރިކ ްނ އި ތު ރުކ ުރުނ ް

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފެނަކަ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.2.3.2ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދު
ކުރުމަށް ބާރު އަޅާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފެނަކަ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

 4.3ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުން
2022

2023

ހަ ރުދަނާކުރުނ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.3.1.2ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުނިއުކާ

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

އެކުލަވާލާ އެކަން ތަންފީޒު ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.3.1.4ވޭސްޓް އޯޑިޓެއް ކުރުން

އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ކައުންސިލް

ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.3.1.3ގޭގައި ކުނި ވަކި ކުރާނެ އުސޫލެއް

2024

ކު ނިނައްތާލުމ ާބެހ ޭ އު ސޫލްތައ ް

އެކުލަވާލުން

2025

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ :4.3.1

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.3.1.1ރި ސައިކްލިން ސްޓްރެޓެޖީއެއް

⚫

2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.3.1.5ކުނިއުކާލުމަށް ގާއިމްކުރެވޭ ޚިދުމަތް
ހޯދަން ޖެހޭގޮތަށް ގަވާއިދު ބަދަލު ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.3.1.6ބޮޑެތި ކުނި އުކާލަން އަގުހެޔޮ

ކައުންސިލް
⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން

ކައުންސިލް
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.3.1.7އިންޑަސްޓްރިއަލް ކޮމްޕޯސްޓިން
މެޝިން ބޭނުންކޮށްގެން ކާދު ހެދުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.3.1.8ކުންޏަކީ އާމްދަނީ ލިބޭނެ
ވަސީލަތަކަށް ހެދުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :4.3.2އެ އް ފަހ ަރ ު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.3.2.1ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ބޭނުންކުރުން

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ބޭ ނުނ ްކޮށްފައ ި އު ކާ ލާ ޕް ލާސްޓިކ ް ހުއްޓާލުން
މަ ދު ކު ރުނ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.3.2.2ބޯން ސަޕްލައިފެން ބޭނުންކުރުމަށް

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ބާރު އެޅުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.3.2.3ގިނަފަހަރު ބޭނުން ކުރެވޭ ކޮތަޅު

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ

އަދި ފުޅި ފޯރުކޮށްދިނުން
ސް ޓް ރެޓަޖ ީ :4.3.3

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.3.3.1ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު ކުނި

ރަ އްކާތެރިކާއިއ ެކ ު ކު ނި

ނައްތާލުމުގެ މުހިންމުކާމާއި މެދު އާންމުންނާއި

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ނަ އްތާލ ުމާ ދޭ ތެރ ޭ ހޭ ލުންތެރިކ ަނ ް ކިވަޔާކުދިންގެތެރޭ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
އި ތުރުކުރުނ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.3.3.2ކުނި ވަކިކުރުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.3.3.3ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކުނި
ނައްތާލުމާއި ބެހޭ ލުއިފޮތެއް ޓީޗަރުންނަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ތައްޔާރުކޮށްދިނުން
⚫

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :4.3.4ތި މާވެށްޓާއ ި ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.3.4.1ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަތަކެތި
ރަ އް ޓެހ ި ދި ރިއުޅުމުގ ެ އާ ދަ ތަކަށ ް

މަރާމާތުކޮށްގެން ވިއްކޭނެ ނުވަތަ ހަދިޔާކުރެވޭނެ

ހި އް ވަރުދ ީ ބާ ރު އެ ޅުނ ް

ނިޒާމެއް ތައާރަފް ކުރުން

ކައުންސިލް
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.3.4.2ގިނަފަހަރު ބޭނުންކުރެވޭ ޑައިޕަރ
ބޭނުންކުރުމަށް ބާރު އެޅުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.3.4.3ރަށުގެ އުފެއްދުންތައް
ބަންދުކުރުމަށް ޕްލާސްޓިކް ނޫން ތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް
ބާރު އެޅުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.3.4.4ގޭގައި ކާދު ހަދަން

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

މަގުފަހިކޮށްދިނުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.3.4.5ކުނިއުފެއްދުން ހުއްޓާލުން ނުވަތަ

ކައުންސިލް
⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

މަދުކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.3.4.6ޑަސްޓްބިން ސެޓް ރައްޔިތުންނަށް
ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށްދިނުން

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

 4.4ލޭންޑްސްކޭޕިން އަދި ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިން
2022

ކު ރުނ ް

ބަލާ ލޭންޑްސްކޭޕް ކުރާނެ ގޮތްތައް ކޮންސަލްޓެންޓްގެ

2023

ލޭ ންޑްސްކޭޕްކޮށެގ ެނ ް ރީ ތި

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.4.1.2ލޭންޑްސްކޭޕް ކުރަންޖެހޭ ތަންތަން

2024

އާ ން މުތ ަންތަނ ް

ހޯދުން

2025

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ :4.4.1

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.4.1.1ލޭންޑްސްކޭޕް ކޮންސަލްޓެންޓެއް

⚫

2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ
އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ލަފާގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުން
ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :4.4.2މަ ގު ތަކ ަކ ީ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.4.2.1ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިން ކޮންސަލްޓަކު

ރީ ތި ހި ތްގައިމ ު ތަ ނަކަށ ް ހެ ދުނ ް

ހޯދުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.4.2.2ކޮންސަލްޓެންޓްގެ ލަފާއާއި އެކު

⚫

ކައުންސިލް
⚫

ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިން މަ ސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.4.2.3ގޭގެ މަގުފާރު ހަދާނެ ގޮތްތަކުގެ

ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

މިންގަނޑުތަ ކެއް އެކުލަވާލުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.4.2.4މަގުމަތީ ގަ ސްއިންދާނެ ގޮތުގެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

 4.5ޕާކްތަކާއި އާންމު ތަންތަން

2022

2023

2024

އި ޖް ތިމާއ ި ބި ންތަކ ަށ ް ޖާ ގަ

ފަހަތަށް ޖައްސައިގެން ޖާގަ ހޭދޭނެ ތަންތަން ބެލުން

2025

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :4.5.1ޕާ ކުތަކާއ ި

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.5.1.1މަގުތައް ކައިރި ހުންނަގެތަށް

⚫

2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ
އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ހެ ދުނ ް
ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.5.1.2މަގުތައް ކައިރިން ބައެއް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުސްޖާގަ ހެދުމަށް ބައެއް ގޯތި
އެހެން ތަންތަނަށް ބަދަލް ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ބެލުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.5.1.3ރަށުތެރޭގައި ހުސްތަންތަން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ބޭއްވުމަށް ޖާގަ ހޯދުން
ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :4.5.2ޕާ ކް ތައ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.5.2.1ޕާކްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ބަލާ

ތަ ރަ އްޤ ީ ކޮ ށް ރަ އްކާތެރިކަނ ް

މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ޔަ ގީ ން ކު ރުނ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.5.2.2ތަފާތު ކޮންސެޕްޓް ތަކުގެ ޕާކްތައް

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

ކައުންސިލް
⚫

ތަރައްޤީ ކުރުން
ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :4.5.3ޕާ ކްތަކަކ ީ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.5.3.1ޕާކްތަކުގެ ޑިޒައިންހުރީ އިޖްތިމާއީ

އި ޖް ތިމާއ ީ ގު ޅުނ ް ބަ ދަހިކުރެވޭނ ެ

ގުޅުން ބަދަހި ކުރަން ފަހި ގޮތަކަށްތޯ ބަލާ އެގޮތަށް

ފަ ދަ ތަ ންތަނަށ ް ހެ ދުނ ް

ޑިޒައިން ބަދަލު ކުރުން

⚫

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.5.3.2އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތްތައް ޕާކްތަކުގައި
ބޭއްވުން

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

 4.6އާބަން ފޮރެސްޓް އަދި ފެހިކަން

2022

2023

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.6.1.2ގޯތިތެރޭ ވަކި ވަރެއްގެ ބިން ގަސް

2024

ފެ ހިކަނ ް އި ތުރ ު ކު ރުނ ް

ސްކޭޕިންގައި ވީހާވެސް ގިނައިން ގަސް ބޭނުން ކުރުނ ް

2025

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :4.6.1ރަ ށު ގެ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.6.1.1ލޭންޑްސްކޭޕް ކުރުމާއި ސްޓްރީޓް

⚫

⚫

⚫

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފެންން ސަރަހައްދުތައް ބެލުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.6.1.4ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

ހިންގުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.6.1.5ރަށުގެ ފެހިކަން އިތުރުކުރުމުގެ
މުހިންމުކަމާއި މެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުން

އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ

އިންދުމަށް ޚާއްސަކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.6.1.3ފޮރެސްޓް ޕެޗް ގޮތަށް ބާއްވަން

2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ

⚫

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

 4.7ސާފު ފުވައްމުލައް
2022

2023

2024

⚫

2025

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :4.7.1ރަ ށު ގެ

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.7.1.1ރަށް ސާފުކޮށް ބޭއްވުމުގެ

⚫

2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

⚫

ސާ ފުތާހިރ ު ކަ މާއ ި މެ ދު އާންމުނ ް މުހިންމުކަމާއި މެދު އާންމުން ހޭލުންތެރިކަން
ހޭ ލުންތެރިކ ަނ ް އި ތު ރުކ ޮށ ް ކަ މާ އި

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ
އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

އިތުރުކުރުން

ގު ޅޭ ގާ ނޫނުތ ަކާއ ި ގަ ވާ އިދުތައ ް
ތަ ންފީޒ ު ކު ރުނ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.7.1.2އިޖްތިމާއި ސަރަހައްދު ތަކުގައި

⚫

⚫

⚫

ސާފު ފުވައްމުލައް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ބޯޑުތައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ޖެހުން

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.7.1.3ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒު

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ކުރުމުގައި ޕޮލިހުންނާއި ކައުންސިލް މުއައްޒަފުންގެ
ދައުރު ފުޅާކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.7.1.4ސާފު ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް

⚫

⚫

⚫

⚫ ⚫

ހިންގުމުގައި އާންމުންގެ ބައިވެރިވުމާއި ޖަމްއިއްޔާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ޖަމާއައްތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުން
ސް ޓް ރެޓަޖ ީ :4.7.2

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.7.2.1ޑަސްޓްބިން ބަހައްޓަން ޖެހޭ

އާ ން މުތ ަންތަނ ް ސާފުކޮށ ް

ތަންތަން ބަލާ ޑަސްޓްބިން ބެހެއްޓުން

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ބެ ލެހެއްޓުނ ް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.7.2.2އާންމު ތަންތާ ހުންނަ ޑަސްޓްބިން

⚫

⚫

⚫

⚫

ހުސްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން.
ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.7.2.3އާންމުތަންތަނަށް ކުނި އުކާލުމުގެ

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

⚫

⚫

ބަދަލުގައި އެކަމަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނަށް

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ކުނި އެޅުމުގެ ސަގާފަތެއް އަށަގަންނަވަން މަ ސައްކަތް
ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.7.2.4އާންމު ތަންތަނުގައި ބެހެއްޓޭ
ޑަސްބިންތައް ކުނި ވަކިކުރެވޭނެ ގޮތަށް ބެހެއްޓުން

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

 4.8ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވް އަދި ނޭޗާޕާކް

2022

2023

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.8.1.2ހިމާޔަށް ކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު

2024

ތަ ރަ އްގ ީ ކު ރުނ ް

ހެދުން

2025

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :4.8.1ނޭ ޗާ ޕާކ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.8.1.1ނޭޗާޕާކް ބަލާލުމަށް ވޯކްވޭތައް

⚫

2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ
އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ވަށައިގެން ބޯޑް ވޯކް ހަދާ ،އަދި ބޯޑްވޯކްގެ އެކި
ސަރަހައްދުތަކުގައި އިށީންނާނެ ތަންތަނާއި ފޮޓޯ
ނަގާނެ ޕޮއިންޓްތައް ހެދުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.8.1.3ރެ ކްރިއޭޝަނަލް ބޭނުމަށް ކުޅިން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ކެޗް އެންޑް ރިލީސް އުސޫލުން މަސްބާނަން
ޕޮއިންޓްތަކެއް ތަރައްގީ ކުރުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.8.1.4ނޭޗަރ ޕާކް އަށް ޒިޔާރަތްކުރާ

⚫

ފަރާތްތަކަށް ފެންނަ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ބޯޑުތައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ބެހެއްޓުން
ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.8.1.5ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވް ގައި ހިމެނޭ
ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް
ރަގަޅު ފެންވަރުގެ މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭނެއް ހަދައި
އަމަލީ މަ ސައްކަތް ފެށުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :4.8.2ނޭ ޗާ ޕާކްގ ެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.8.2.1ނޭޗާޕާކްގެ މެނޭޖްޕްލޭން ހެދުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ބަ ޔޯ ޑައިވ ާސ ިޓީ ހި މާޔަތ ް ކު ރުނ ް
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.8.2.2ނޭޗާޕާކް ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ދިރުންތައް ދެނެގަންނަން ސާވޭތައް ކުރުން
⚫

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.8.2.3ނޭޗާޕާކްއަކީ ތިމާވެށި ހިމާޔަތް
ކުރުމާއި އެއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

މަރުކަޒަކަށް ހެދުން
ސް ޓް ރެޓަޖ ީ :4.8.3

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.8.3.1ރަށް އިޝްތިހާރު ކުރުމުގައި

ބަ ޔޯސްފިއާރިޒާވްގ ެ ލަ ގަބ ު

ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވް ލޯގޯ ބޭނުން ކުރުން

ފު ރިހ ަމަގ ޮތުގައ ި ބޭ ނުނ ް ކު ރުނ ް

ޙަ ރަ ކާތ ް  :4.8.3.2ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވްގައި ހިމެނޭ
ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ތަންތަން ބަލަހައްޓާ ތަރައްގީ
ކުރުމަށް ފަންޑު ހޯދުމަށް މަ ސައްކަތް ކުރުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް
⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

.5

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނ ސި ލ ް
ކ ުއ ް
ނ ުގ ް
ދ ުރ  ،ހި ް
ނ މާ ާ
ޒި ް
ނ ތ ރި ަ

 5.1މާލީ ފުދުންތެރިކަން
2022

2023

2024

ކަ އުންސިލަށ ް ބޭނުންވ ާ މާ ލީ

ފީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ގޮތުގައި ހިސާބު ކުރެވޭކަން

2025

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ :5.1.1

ޙަ ރަކާތ ް  :5.1.1.1މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތަކުން ނެގޭ

⚫

⚫

⚫

⚫

2026

ސް ޓްރ ެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ
އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ވަ ސީލަތްތައ ް އެ ކަށީގެންވ ާ ވަރ ަށް ކަށަވަރު ކުރުން
ހޯ ދުނ ް

ޙަ ރަކާތ ް  :5.1.1.2އަތޮޅު ފިހާރަތަކާއި ކައުންސިލް

⚫

⚫

⚫

ނަމުގައިވާ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުން އެންމެ

⚫

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

އެކަށީގެންވާ މަންފާ ހޯދައިދިނުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.1.1.3ކައުންސިލްގެ އެސެޓް
މެނޭޖްމެންޓް ސްޓްރެޓެޖީއެއް އެކުލަވާލުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

⚫

ކައުންސިލް

ޙަ ރަކާތ ް  :5.1.1.4ކައުންސިލުން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް

⚫

ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުން
⚫

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

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ހަރަކާތްތައް ހިންގުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.1.1.6ތަރައްގީ ފަންޑް އަދި މިސްކިތް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފަންޑު ގާއިމުކޮށް ހުޅުވާލުން

ކައުންސިލް

ޙަ ރަކާތ ް  :5.1.1.7ކައުންސިލުން ނަގާ ފީތައް އަލުން ⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

މުރާޖައާ ކުރުން

ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަކާތ ް  :5.1.1.8ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތަކުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފީ ނެގުން ކަހަލަ އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް
ބެލުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.1.1.9އެކި ކަންކަމަށް ފަންޑު ހޯދާނެ

⚫

⚫

ގޮތްތައް ބެލުން .މީގެ ތެރޭ ސަރުކާރުން ދޭ ފަންޑިން،

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ބޭންކު ލޯނު ،ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް ،ޕްރައިވެޓް
ސެކްޓަރ ޕާޓްނާޝިޕް ،ސްޕޮންސަރޝިޕް އަދި ހިލޭ
އެހީ ހިމެނޭ
⚫

ޙަ ރަކާތ ް  :5.1.1.10އެކިދާއިރާތަކަށް ލިބެންހުންނަ
ގްރާންޓް އެހީގެ މައުލޫމާތު ހޯދާ އެފަދަ ގްރާންޓްތައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ހޯދުމަށް މަ ސައްކަތް ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.1.1.11ދައުލަތުންދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް

⚫

ފޯމިއުލާ ބަދަލުކޮށް ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ލިބޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

މިންވަރު އިތުރު ކުރުމަށް ސަރުކާރު ،ރައްޔިތުންގެ
މަޖްލިސް އަދި އެލްޖީއޭއާއި އެކު މަ ސައްކަތް ކުރުން
ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :5.1.2މާ ލީ

ޙަ ރަކާތ ް  :5.1.2.1ބަޖެޓް ޕްރޮސެސް މުރާޖައާކޮށް

ކަ ންކަނ ް ބެ ލެހެއްޓުމާއ ި ރި ޕޯ ޓު

އިންޓަނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް އާއި އެއްގޮތް

ހެ ދުނ ް ބެ ސްޓ ްތ

ކުރުން

ޕް ރެ ކްޓިސ ްތަކާއ ި އެ އް ގޮތ ަށ ް

ޙަ ރަކާތ ް  :5.1.2.2ކައުންސިލްގެ އިންކަމް

ގެ ން ދިއ ުނ ް

ސްޓޭޓްމަންޓް އަދި ބެލެންސްޝީޓް ތައްޔާރުކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.1.2.3މާލީ ރިޕޯޓްތައް ކައުންސިލާއި
ގަވާއިދުން ހިއްސާކުރުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަކާތ ް  :5.1.2.4ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދާ

⚫

ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.1.2.5ކައުންސިލްގެ ސްޓޮކް
ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

 5.2ދެފުށްފެންނަ ،ޒިންމާދާރު ކައުންސިލް
2022

2023

ކަ ންކަނ ް ނި ންމުމުގައ ި މަ ދަނ ީ

ކައުން ސިލާއި ގުޅިގެން މަ ސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި

ޖަ މް އިއްޔާތަކުގ ެ ދަ އު ރު ފު ޅާކޮށ ް

ދާއިރާތައް ދެނެގަތުން

2024

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :5.2.1ތަރައްގީއާއ ި ޙަ ރަކާތ ް  :5.2.1.1މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި

⚫

⚫

2025

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

2026

ޙަ ރަކާތ ް

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ
އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ހަ ރުދަނ ާ ކު ރުނ ް
ޙަ ރަކާތ ް  :5.2.1.2ކޮމިއުނިޓީ ސޯޝަލް ގްރޫޕަކީ

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

މުޖްތަމައުއާއެކު އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމަށް
މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުން
ސް ޓް ރެޓަޖ ީ :5.2.2

ޙަ ރަކާތ ް  :5.2.2.1ފަންޑު ބޭނުން ކުރުމާއި

ސި ޓީކައުނ ްސިލ ް ޒި ން މާދާރ ު

ކައުންސިލްގެ ދަރަނިއާއި މުދާ އޯޑިޓްކޮށް މޮނިޓަރ

ކު ރު މަށ ް ހަ ރުދަނ ާ ނި ޒާމެއ ް

ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ގާ އި މްކުރ ުނ ް
ޙަ ރަކާތ ް  :5.2.2.2ކައުންސިލްގެ މެނޭޖްމެންޓް އަދި

⚫

⚫

⚫

⚫

އިދާރީ އޯޑިޓް ހެދުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.2.2.3ކައުންސިލްގެ ޕާފޯމެންސް

ކައުންސިލް
⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

އިންޑެކްސް އެކުލަވާލުން
ސް ޓް ރެޓަޖ ީ :5.2.3

ޙަ ރަކާތ ް  :5.2.3.1ކައުސިލްގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ

ކަ އުންސިލްގ ެ މާ ލީ ކަ ންކަނ ް

ތަފްސީލް ގަވާއިދުން އާންމު ކުރުން

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ދެ ފު ށް ފެ ންނ ަ ގޮ ތަކަށ ް ކު ރިއަށ ް

ޙަ ރަކާތ ް  :5.2.3.2ޕްރޮކިއުމްނެޓް ނިޒާމް

ގެ ން ދިއ ުނ ް

މުރާޖައާކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.2.3.3އީ -ޕްރޮކިއުމެންޓް ނިޒާމް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

ގާއިމްކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.2.3.4ކައުންސިލްގެ ބީލަންތަކާއި ބީލަން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ނިމުނުގޮތުގެ މައުލޫމަތު ކައުންސިލްގެ ވެބް ސައިޓްގައި

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

އަދާހަމަ ކުރުން
ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :5.2.4އެ ން ޓި

ޙަ ރަކާތ ް  :5.2.4.1ކަމާއި ގުޅޭ ހޭލުންތެރިކަން

ކޮ ރަ ޕްޝަނާއ ި ގު ޑް ގަ ވަނެންސ ް

އިތުރު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ގަވާއިދުން ހިންގުން

އާ އި މެ ދު މު އަ އްޒަފ ުނ ް

ޙަ ރަކާތ ް  :5.2.4.2މުއައްޒަފުންގެ ކޯޑް އޮފް

ހޭ ލުންތެރިކ ަނ ް އި ތު ރު ކު ރުނ ް

ކޮންޑަކްޓް އެކުލަވާލުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.2.4.3އާންމު ރައްޔިތުންނާއި
މަދަނީޖަމްއިއްޔާތަކުން ކައުންސިލްގެ މުއައްޒަފުން ކުރާ
ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް ކޮށްގެން
ނުވާނެ އަމަލްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަށް ޝަކުވާ
ހުށަހެޅޭން ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

 5.3ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން
2022

2023

ނި ންމުމުގައ ި ރަ އް ޔިތުންގ ެ

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

2024

ކަ އުންސިލްގ ެ ނި ންމުނ ަތައ ް

ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް

2025

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ :5.3.1

ޙަ ރަކާތ ް  :5.3.1.1ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް

2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ
އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ބަ އިވެރިވުނ ް އި ތު ރު ކު ރުނ ް
ޙަ ރަކާތ ް  :5.3.1.2ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަކުގައި

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުމާއި ރައްޔިތުންނާއި އޮންނަ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމާބެހޭގޮތުން
ކައުންސިލަރުންނާއި ކައުންސިލްގެ މުއައްޒަފުންނަށް
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ހިންގުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.3.1.3ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ޕްރޮގްރާމަތައް ހިންގުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.3.1.4ކޮންމެ ދެ މަހަކުން ރައްޔިތުންގެ

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ބައްދަލްވުން ބޭއްވުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.3.1.5ތަރައްޤީގެ މުހިންމު
ޕޮރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމުގައިރައްޔިތުންގެ ހިޔަލާއި

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

މަޝްވަރާ ހޯދުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.3.1.6ސިޓިޒަން އެންގޭޖްމެންޓް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ޕްލެޓްފޯމްއެއް ގާއިމު ކުރުން
ސް ޓް ރެޓަޖ ީ :5.3.2

ޙަ ރަކާތ ް  :5.3.2.1ކައުންސިލްގެ މަ ސައްކަތާއި ގުޅޭ

ކަ އުންސިލްގ ެ މަ ސައްކަތާއ ި ގު ޅޭ

މައުލޫމާތާއި ޚަބަރު ކައުންސިލް ވެބް ސައިޓްގައި

މަ އު ލޫމާތ ު އާ ންމުކުރުނ ް

ގަވާއިދުން ގެނެސްދިނުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.3.2.2ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ހޯދަން

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

⚫

⚫

ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ފަސޭހައިން ކުރެވޭނެ

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާދިނުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.3.2.3ކޮންމެ ދެ ހަފްތާއަކުން

⚫

⚫

⚫

⚫

ކައުންސިލް ނޫސް ބުރީފިން ބޭއްވުން
ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :5.3.3ކަ އުންސިގ ެ

ޙަ ރަކާތ ް  :5.3.3.1ކައުންސިލްގެ ބައްދަލްވުންތަކުގައި

ނި ންމުންތ ަކުގައ ި ރަ އް ޔިތުނ ްނަށ ް

ރައްޔިތުންނަށް ބައިވެރިވެވޭނެ އިންތިޒާމް

ބަ އިވެރިވެވޭނ ެ ގޮ ތްތައ ް މަ ގު ފަހ ި

ހަމަޖެއްސުން .މީގެތެރޭ އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިވެވޭނެ

ކޮ ށްދިނުނ ް

ގޮތް ހަމަޖެއްސުންވެސް ހިމެނޭ
ޙަ ރަކާތ ް  :5.3.3.2ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ
ކަރުދާސްތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅޭނެ
ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުން

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަކާތ ް  :5.3.3.3ސިޓިޒެން އެންގޭޖްމެންޓް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ޕޯޓަލްއެއް ތައާރަފް ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.3.3.4ކައުންސިލަރުންނާ ދާއިރާގެ

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ރައްޔިތުންނަށް ގިނަގިނައިން ބައްދަލް ކުރެވޭނެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.3.3.5ރައްޔިތުންނާއި ގުޅޭ މުހިންމު

⚫

⚫

⚫

⚫

ކަންކަން ނިނިންމުމުގައި އާންމު ބަހުސަށް ހުޅުވާލުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.3.3.6އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ސާވޭ

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ކުރުމާއި ،ބައްދަލްވުންތައް ބޭއްވުން ،އަދި ސޯޝަލް

⚫

⚫

⚫

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

މީޑިއާ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކޮށްގެން އެކަން ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.3.3.7ވޮލަންޓަރީ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުތައް
އުފެއްދުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

5.4

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ކަސްޓަމަރ ސާވިސް
2022

2023

2024

ދި ނުނ ް ފު ރި ހަމ ަ ކު ރުމަށ ް

ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ޕޯޓަލް އެއް ގާއިމު ކުރުން

2025

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :5.4.1ޚި ދު މަތ ް

ޙަ ރަކާތ ް  :5.4.1.1ކައުންސިލުން ފޯރޮކޮށްދޭ

⚫

⚫

2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ
އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ޓެ ކްނޮލ ޮޖީ ބޭނުނ ް ކު ރުނ ް
ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :5.4.2ކަ ސްޓަމ ަރ

ޙަ ރަކާތ ް  :5.4.2.1ކަސްޓަމަރުން ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރު

ސާ ވިސ ް ރަނގަޅ ު ކު ރުނ ް

ބެލުމަށް ސާވޭ ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.4.2.2ޚިދުމަތްދޭ ކައުންޓަރުތަކުން

⚫

⚫

⚫

⚫

ކައުންސިލް
⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދޭނެ ނިޒާމެއް
ގާއިމު ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.4.2.3ޚިދުމަތްދޭގޮތުގެ ފެންވަރު

ކައުންސިލް
⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ކަނޑައަޅާ މިނެކިރޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.4.2.4ކަސްޓަމަރ ސާވިސް ޓްރެއިނިން

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

⚫

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.4.2.5ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާއި ފޮނުވާ

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ހުޅުވުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.4.2.7ކޯލްސެންޓަރ ގާއިމު ކުރުން

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ސިޓީތަކަށް އަވަހަށް ޖަވާބު ދިނުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.4.2.6ކަސްޓަމަރ ފްރޮންޓް އޮފީސް

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

5.5

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

މުއައްޒަފުން
2022

2023

ހަ ރުދާނ ާ ކު ރުނ ް

ޙަ ރަކާތ ް  :5.5.1.2ކައުންސިލްގެ ހުނަރާއި ކެޕޭސިޓީ

2024

ކަ އުންސިލްގ ެ އި ދާ ރީ އޮ ނިގ ަނޑ ު

މުރާޖައާ ކުރުން

2025

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ :5.5.1

ޙަ ރަކާތ ް  :5.5.1.1ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު

⚫

2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ
އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

އިތުރު ކުރުން .މިގޮތުން ގާނޫނީ ލަފާ ،އަރބަން
ޕްލޭނިން ،އާކިޓެކްޗަރ ،ސިވިލް އިންޖިނިއަރިން އަދި
ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމެންޓް ހިމެނޭ
ސް ޓް ރެޓަޖ ީ :5.5.2

ޙަ ރަކާތ ް  :5.5.2.1މަ ސައްކަތް ކުރުމަގައި

މު އަ އްޒަފުންގ ެ ހު ނަރ ު

މުއައްޒަފުންނަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް

އި ތުރުކުރުނ ް

ދެނެގަތުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.5.2.2ބޭނުންވާ ހުނަރު ހޯދައިދިނުމަށް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

⚫

⚫

ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.5.2.3މުއައްޒަފުންގެ ތެރެއިން

ކައުންސިލް
⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ޓްރެއިނަރުން އުފެއްދުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.5.2.4ސީނިއަރ މެނޭޖްމެންޓަށް

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

⚫

ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.5.2.5އޮންލައިން ޓްރެއިނިން
ސް ޓް ރެޓަޖ ީ :5.5.3
ހި ތްހަމަޖެހިގެނ ް ޖޯ ށު ގައ ި

ދެނެގަންނަށް ސާވޭ ކުރުން

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

⚫

⚫

ވަސީލަތްތައް ގާއިމު ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.5.3.1މުއައްޒަފުން ހިތްހަމަޖެހޭވަރު

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

މަ ސައްކަތ ް ކު ރާ

ޙަ ރަކާތ ް  :5.5.3.2މުއައްޒަފުންގެ ތެރޭ ޖޯށުގައި

މު އަ އްޒަފުނ ްތަކެއ ް އު ފެ އްދ ުނ ް

މަ ސައްކަތްކުރާ ސަގާފަތެއް އަށަގެންނެވުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.5.3.3މުއައްޒަފުން މަ ސައްކަތް ކުރަން

⚫

⚫

⚫

⚫

ކައުންސިލް
⚫

⚫

⚫

⚫

ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ވަސީލަތްތަށް ހޯދައިދިނުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.5.3.4މުއައްޒަފުންނަށް މޯޓިވޭޝަން

⚫

⚫

⚫

⚫

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :5.5.4ފެ ންވަރ ު
ރަނގަޅ ު ޚި ދު މަތ ް

ހެލްޕް ޑެސްކެއް ގާއިމު ކުރުން

ފޯ ރުކޮށްދިނުމަށ ް ބޭ ނުންވ ާ

ޙަ ރަކާތ ް  :5.5.4.2އޮފީސް 365އަކީ މަ ސައްކަތުގެ

ވަ ސީލަތްތައ ް ހޯ ދަ އިދިނ ުނ ް

މާހައުލުގައި ބޭނުން ކުރަން މުހިންމު ވަސީލަތެއްގެ

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

ކްލަބްގެ ދައުރު ފުޅާކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.5.4.1ކައުންސިލް އެތެރޭގެ އައިޓީ

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.5.3.5މުއައްޒަފުންގެ ރިކްރިއޭޝަން

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ

⚫

⚫

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ގޮތުގައި ހުރިހާ މުއައްޒަފުންވެސް ބޭނުން ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.5.4.3ކުރީގެ ކޮމްޕިއުޓަރތައް ބަދަލު

⚫

⚫

ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.5.4.4މަ ސައްކަތް އަވަސް ކޮށް އިތުރަށް

ކައުންސިލް
⚫

ފުރިހަމަކުރަން ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއާތައް ދެނެގަތުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.5.4.5އެޗްއާރް ސޮފްޓްވެއަރ އަޕްގެރޭޑް

މުއައްޒަފުން އަދި ވެހިކަލްތަކާއި އެހެނިހެން ސާމާނު
ހޯދުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.5.4.6ރޯޑް ޔުނިޓަށް ބޭނުންވާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ޙަ ރަކާތ ް  :5.5.4.7މުނިސިޕަލް ސާވިސް ދިނުމަށް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ބޭނުންވާ މުއައްޒަފުން އަދި ވެހިކަލްތަކާއި އެހެނިހެން
ސާމާނު ހޯދުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.5.4.8ކައުންސިލްގެ އެހެންނިހެން

⚫

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ސެކްޝަން/ޑިޕާޓްމެންޓް އަށް ބޭނުންވާ
މުވައްޒަފުންނާއި ވަ ސީލައް ގާއިމްކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.5.4.9ކައުންސިލްގެ އެތޭރެ މަ ސައްކަތް

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

މޮނިޓަރ ކޮށް ޕާފޯމެންސް ބެލޭނެ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް
ތަޢާރަފް ކުރުން (ކޭސް މެނޭޖްމެންޓް)
ޙަ ރަކާތ ް  :5.5.4.10ކައުން ސިލައް ހުށަހެޅޭ

⚫

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ކަންތައްތައް ބެލޭނެ ރިފަރެންސް ސިސްޓަމެއް
ގާއިމްކުރުން
ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :5.5.5ޒަ މާ ނީ،

ޙަ ރަކާތ ް  :5.5.5.1ޒަމާނީ ،ރައްކާތެރި އަދި

ޕް ރޮ ފެޝަނަލ ް އަ ދި ރަ އްކާތެރ ި

ޕްރޮފެޝަނަލް މަ ސައްކަތުގެ މާހައުލާއި ގުޅޭ

މަ ސައްކަތުގ ެ މާ ހަ އުލެއ ް ގާ އި މު

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމާއި ޓްރެއިނިން

ކު ރުނ ް

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.5.5.2މަ ސައްކަތުގެ މާހައުލުގެ
ރައްކާތެރިކަން ހުރިމިންވަރު ދެނެގަނެ އެކަމަށް ހައްލު
ހޯދުން

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

5.6

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ޕާޓްނާޝިޕް
2022

2023

2024

ސަ ރުކާއާއ ި ،މަ ޖްލިސ ް އަ ދި

މިނިސްޓްރީތަކާއި ދައުލަގެ މުއައްސަސާތަކާއި އޮންނަ

2025

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ :5.6.1

ޙަ ރަކާތ ް  :5.6.1.1ރައީސް އޮފީހާއި،

⚫

⚫

⚫

⚫

2026

ސް ޓް ރެޓަޖ ީ

ޙަ ރަކާތ ް

ތަ ންފީޒ ު ކު ރާ ފަރ ާތ ް ތަ ންފީޒުކުރުމަށ ް ބައިވެރިވ ާ
އެ ހެނިހެނ ް ފަ ރާތްތައ ް

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

މު އަ އްސ ަސާތަކާއ ި އޮ ންނ ަ ގު ޅުނ ް ގުޅުން ބަދަހި ކުރުން
ބަ ދަހިކުރުނ ް
ޙަ ރަކާތ ް  :5.6.1.2ފުވައްމުލަކުގެ މަޖްލިސް

⚫

⚫

⚫

⚫

މެންބަރުން އަދި މަޖްލި ސްގެ ރައީ ސާއި ގަވާއިދުން

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ބައްދަލްވުންތައް ބޭއްވުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.6.1.3ބައިނަލް އަގްވާމީ ޖަމްއިއްޔާ

⚫

⚫

⚫

⚫

ޖަމާއަތްތަކާއި ބޭރުގެ ހައި ކޮމިޝަންތަކާއި އޮންނަ

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ގުޅުން ބަދަހި ކުރުން
ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :5.6.2އެ ހެނ ް

ޙަ ރަކާތ ް  :5.6.2.1ވަސީލަތްތަށް ބޭނުން ކުރުމާއި

ކަ އުންސިލްތ ަކާއ ި ގު ޅުނ ް ބަ ދަ ހި

އެކުގައި މަ ސައްކަތް ކުރުމަށް އެހެން ކައުންސިލްތަކާއި

ކު ރުނ ް

ގުޅުން ބަދަހި ކުރުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.6.2.2ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެހި

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ގަތުމުގައި އެހެން ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން އެކަން
ކުރުމުން ފައިދާއެއްވޭތޮ ބެލުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.6.2.3ދެކުނު މަހާސިންތާ ބޭއްވުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022 - 2026

ކައުންސިލް
ޙަ ރަކާތ ް  :5.6.2.4އެހެން ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން ⚫

⚫

⚫

⚫

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މަ ސައްކަތް

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

ކުރުން
ސް ޓް ރެޓަޖ ީ  :5.6.3މަ ދަ ނީ

ޙަ ރަކާތ ް  :5.6.3.1ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް

ޖަ މް އިއްޔާތަކާއ ި ގު ޅުނ ް ބަ ދަހ ި

ނިންމުމުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތައް

ކު ރުނ ް

ދެނެގަތުން
ޙަ ރަކާތ ް  :5.6.3.2ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި
ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ބައްދަލްވުންތަށް މަދަނީ
ޖަމްއިއްޔާތަކާއި އެކު ބޭއްވުން

⚫

ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިލް

