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ަކާތް
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ޕޮލިސީ
 
ނަންބަ

ތަރައްޤީގެޕްލޭންގެ 
ދާއިރާގެ ނަންބަރ

ރިޕޯރޓުން ޑެއިލީ :1.1 ހަރަކާތް 1 1 1

ރިޕޯރޓުން ޑެއިލީ :1.2 ހަރަކާތް 2 1 1

ރިޕޯރޓުން ޑެއިލީ :2.1 ހަރަކާތް 3 2 1

:2.2 ހަރަކާތް 4 2 1

ރިޕޯރޓުން ޑެއިލީ :3.1 ހަރަކާތް 5 3 1

:3.2 ހަރަކާތް 6 3 1

:4.1 ހަރަކާތް 7 4 1

:4.2 ހަރަކާތް 8 4 1

:5.1 ހަރަކާތް 9 5 1

:5.2 ހަރަކާތް 10 5 1

:5.3 ހަރަކާތް 11 5 1

:6.1 ހަރަކާތް 12 6 1

:6.2 ހަރަކާތް 13 6 1

ރިޕޯރޓުން ޑެއިލީ :6.3 ހަރަކާތް 14 6 1

:7.1 ހަރަކާތް 15 7 1

:7.2 ހަރަކާތް 16 7 1

:7.3 ހަރަކާތް 17 7 1

:8.1 ހަރަކާތް 18 8 1

ޔައުމިއްޔާއިން ދުވަހުގެ :8.2 ހަރަކާތް 19 8 1

:8.3 ހަރަކާތް 20 8 1

ޚާޞިރީން ކޮމެޓީގެ އތމ :9.1 ހަރަކާތް 21 9 1

:9.2 ހަރަކާތް 22 9 1

:10.1 ހަރަކާތް 23 10 1

ޔައުމިއްޔާއިން ދުވަހުގެ :10.2 ހަރަކާތް 24 10 1

:11.1 ހަރަކާތް 25 11 2

:11.2 ހަރަކާތް 26 11 2

:11.3 ހަރަކާތް 27 11 2

:12.1 ހަރަކާތް 28 12 2

:12.2 ހަރަކާތް 29 12 2

:12.3 ހަރަކާތް 30 12 2

:12.4 ހަރަކާތް 31 12 2

ޔައުމިއްޔާއިން ދުވަހުގެ :13.1 ހަރަކާތް 32 13 2

:13.2 ހަރަކާތް 33 13 20% ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އިންޑޯގޭމްސް ކުޅުމަށް އިމާރާތެއް އަޅައި ވަސީލަތް ޤާއިމް ކުރުނ2025ް

25%  ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރަށަށް އިންޓަރނެޓް ދޫކުރުނ2022ްކޭބަލް ޓީވީގެ ތެރެއިން އިންޓަރނެޓް ޤާއިމްކޮށް 

0%  ގެ ކުރިން ހަމަކޮށް ޚިދުމަތް ދޭންފެށުނ2022ް ޖުލައި 31ޔޫތު ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ ޖިމްގެ ސާމާނު ތައް 

25%  ވަނަ އަރުކުރިން ނިންމާ ރަސްމީކޮށް ޔޫތު ސެންޓަރ ހިންގަން ފެއްޓުނ2022ް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް 80%ޔޫތު ސެންޓަރުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުގެ ތެރެއިން 

90% މަގުބައްތި މަރާމާތު ކުރުމާއި ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން

0%  ގެ ކުރިން ހަމަކޮށް ޚިދުމަތް ދޭންފެށުނ2022ް ޖުލައި 31ޔޫތު ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ އިންޑޯ ކުޅިވަރު ސާމާނު ތައް 

3% ނޑުދޮށް   ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ތަރައްޤީކޮށް ނިންމުނ2024ްރަށުގެ އިރު އުތުރު ފަރާތުގައި ހެދިފައިވާ ގޮ

0% ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ކޮމިއުނިޓީ ޕާރކެއް ތަރައްޤީކޮށް ނިންމުނ2024ް

0%  ގެ ކުރިން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުނ2025ް ގެ ނިޔަލަށް ނިންމައ2025ިރަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ފެންސާއި ވަށާފާރު އަދި ޓާފްގެ މަސައްކަތް 

0%  ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން މަރާމާރުކޮށް އައުކުރުނ2023ްކުޅިވަރުކޯޓްތައް 

80% ކޮންމެ އަހަރުކުވެސް މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުން

0%  އަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުނ2025ް -2023ވަށާފާރު މަރާމާތުކޮށް ކުލަ އާކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

2%  ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޖެހުނ2023ްޤަބުރުސްތާނަށް އަލި ކުރުމަށް އިތުރު ލައިޓްތަކެއް 

2% ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މިސްކިތުގެ މުންނާރު މަރާމާތު ކުރުނ2023ް

0%
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ މަގުތަކުގައި ބައްތިޖެހުން އަދި ބައްތި ޖަހަންޖެހޭ އެހެނިހެން ސަރަހައްދު ތަކުގައ2022ި  

މަގުބައްތި ޖަހާ އިތުރު ކުރުން

95% ރަށުގެ އިޖްތިމާއީ ސަރަހައްދުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

0% ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގައި މިސްކިތެއް ބިނާކުރުނ2025ް

0% ރަށުތެރެއާއި މަގުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އުސޫލެއް ތައްޔާރުކޮށް އަމަލު ކުރަންފެށުން

0% ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޞަކޮށް މަސްކަޑާ ސާފުކުރުމަށް ތަނެއް ހެދުނ2022ް

90% ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރަށުގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުން އަދި އެހެނިހެން މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުނ2026ް

1% ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފެރީ ގިމަތައެއް ޤާއިމް ކުރުނ2022ް

2% ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ރަށުން ލިބުނ2022ް

7% ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ކުނިކޮއްޓެއް ޤާއިމް ކުރުނ2022ް

10% ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މޮނީޓަރ ކުރުނ2023ް

 ގޯއްޗާއި އަދި އެހެނިހެން ބިންތަކަށް ބޭނުންވާކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތްތައް ކަށަވަރު ކޮށްދިނުނ75ްވަނަ އަހަރު ކުރިން އަލަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 2022

`
ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަންފީޒު ކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް

5%
ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް

އަވަސް ކުރުން

06/05/2022
ނޯޓިސް ބޯޑަށް ނެރެގެން ވެބް ސައިޓުގައި އާންމުކޮށްގެން އަދި ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން އާންމުކޮށްގެން އާންމުކުރިގޮތް/ ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރިގޮތް 

0% ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަލަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ޓްވަރިޒަމްގެ ބިންތަކަށް ބޭނުންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުނ2022ް

90%  ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ހައްލުކުރުނ2022ްމިހާރު ދެމުންދާ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުއްޓިފައިވާ ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މަހު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްނިންމުނ2023ް

0% ގަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައިވާ 
ނަތީޖާ ހާޞިލްވި 

%މިންވަރު

2026-2022ް އަށް އެކުލަވާލެވުނު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ ޕްލޭނ

 2022 ް މާރޗް، އެޕްރީލ

2%

5% ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަމަލީ މަސައްކަތް ނިންމާ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ފެށުނ2022ް

0% ނޑާ ނަންދިނުނ2022ް ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން އާބާދު ކުރެވޭ ސަރަހައްދުތަކުގެ މަގުކަ

0%

0%

މާބައިދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ. ލ
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:13.3 ހަރަކާތް 34 13 2

:14.1 ހަރަކާތް 35 14 2

:14.2 ހަރަކާތް 36 14 2

:14.3 ހަރަކާތް 37 14 2

:15.1 ހަރަކާތް 38 15 2

:15.2 ހަރަކާތް 39 15 2

:15.3 ހަރަކާތް 40 15 2

:16.1 ހަރަކާތް 41 16 2

:16.2 ހަރަކާތް 42 16 2

:16.3 ހަރަކާތް 43 16 2

:17.1 ހަރަކާތް 44 17 2

:17.2 ހަރަކާތް 45 17 2

:17.3 ހަރަކާތް 46 17 2

:18.1 ހަރަކާތް 47 18 2

ޔައުމިއްޔާއިން ދުވަހުގެ :18.2 ހަރަކާތް 48 18 2

ޔައުމިއްޔާއިން ދުވަހުގެ :19.1 ހަރަކާތް 49 19 3

ޔައުމިއްޔާއިން ދުވަހުގެ :20.1 ހަރަކާތް 50 20 3

 ނިސްބަތަށް ކުށުގެ މަސްދުވަހުގެ
ބަލައިގެން

:21.1 ހަރަކާތް 51 21 3

 ނިސްބަތަށް ކުށުގެ މަސްދުވަހުގެ
ބަލައިގެން

:22.1 ހަރަކާތް 52 22 3

ޔައުމިއްޔާއިން ދުވަހުގެ :23.1 ހަރަކާތް 53 23 4

:24.1 ހަރަކާތް 54 24 4

:25.1 ހަރަކާތް 55 25 4

:26.1 ހަރަކާތް 56 26 4

:27.1 ހަރަކާތް 57 27 4

ރިޕޯރޓުން ހެލްތު ޑެއިލީ :28.1 ހަރަކާތް 58 28 5

ޔައުމިއްޔާއިން ދުވަހުގެ :29.1 ހަރަކާތް 59 29 5

:30.1 ހަރަކާތް 60 30 5

:31.1 ހަރަކާތް 61 31 5

ރިޕޯރޓުން ހެލްތު ޑެއިލީ :31.2 ހަރަކާތް 62 31 5

ރިޕޯރޓުން ހެލްތު ޑެއިލީ :32.1 ހަރަކާތް 63 32 5

ޔައުމިއްޔާއިން ދުވަހުގެ :33.1 ހަރަކާތް 64 33 5

:33.2 ހަރަކާތް 65 33 5

:34.1 ހަރަކާތް 66 34 6

:34.2 ހަރަކާތް 67 34 6

:35.1 ހަރަކާތް 68 35 6

:36.1 ހަރަކާތް 69 36 6

:36.2 ހަރަކާތް 70 36 6

ޔައުމިއްޔާއިން ދުވަހުގެ :37.1 ހަރަކާތް 71 37 6

:37.2 ހަރަކާތް 72 37 6

:38.1 ހަރަކާތް 73 38 6

ެ ނިންމުންތަކުން ކައުންސިލުގ :39.1 ހަރަކާތް 74 39 7

:39.2 ހަރަކާތް 75 39 7

:39.3 ހަރަކާތް 76 39 7

:40.1 ހަރަކާތް 77 40 7

0%  ގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުނ2026ް އަދި 2024މަސްވެރިންނަށް ހާއްޞަކޮށްގެން މަސްވެރިކަމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް 

0% ހުނަރުވެރި ކުދިން ދެނެގަނެ އެކުދިންނަށް ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ދެއަހަރުން އެއް އަހަރު ބޭއްވުން

0% މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފާހަގަ ކުރުން

0%  ގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުނ2025ް އަދި 2023ދަނޑުވެރިންނަށް ހާއްޞަކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް 

75% ް ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުވުނ

85% ކޮންމެ އަހަރުވެސް ހުރިހާ އުމުރު ފުރާއަކަށް ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

0% ދެއަހަރުން އެއް އަހަރު ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުގަންނާ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

65% ގެ ނިޔަލަށް ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއާރ އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުނ2023ް 

0% އަހަރުން އެއްއަހަރު ދަރިވަރުންނަށް އަޙްލާޤާއި ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ސުކޫލާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުނ2ް

12% މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމައުރައްކާތެރިކުރުމަށް ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި ޒުވާނުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

0% ރަށުގައި ފެންއުފެދޭ ތަންތައް ދެނެގަނެ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެތަންތަން ނައްތާލުމުގެ ޚަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

25% ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

0% ގެ ނިޔަލަށް ދުންފަތާއި އެނާރޖީ ޑްރިންކްސް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކުރުނ2023ް

25%
ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ރަށުގައި ހިނގާ ގޭންގް ހަރަކާތްތަކާއި ހަރުކަށި ފިކުރުތަކުން މިންޖުވެފައިވާ އަމާން ވެއްޓެއް އޮތުމާއި އޯގާތެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅ2024ޭ  

ރަށަކަށް ހެދުން

45%  ގެ ނިޔަލަށް އެކުލަވާލުނ2022ްރަށުގައި ގެންގުޅޭ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުތަކާއި އިންޖީނު ނުލާ އުޅަނދު ތަކުގެ ދަފްތަރެއް 

25% ގައުމީ ފެންވަރުގައި އަދި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ އިޖްތިމާއީ ރޫޙް އާލާކޮށްދޭ ފަދަ މުނާސަބަތާއި ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރުން

75% ޖުލައިގެ ކުރިން ރަށުގެ ހުރިހާ ފިހާރަ ތަކާއި ރެސްޓީރަންޓްތަކާއި ކެފޭތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުނ2022ް

0% އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދިރިއުޅުމުގެ ހުންރު ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

100% ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގާ ހިދުމަތް ދިނުން

45% ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މާބައިދޫއަކީ އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުނ2025ް

0%  އަހަރުން އެއް އަހަރު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުނ2ްބޮޑެތި މީހުންގެ ތައުލީމް އަދި ފަންނު ކުރިއެރުވުމަށް 

0%  އަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުނ2025ް-2023ހާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް 

50% ކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި  އަދި ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދަތްފަރެއް އެކުލަވާލުން

%0ގެވެށި އަނިޔާގެ ރެކޯޑްތައް ބަލަހައްޓާ ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކުގެ ނަޖީތާތައް ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

75%
ކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި  އަދި ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ކައުންސިލުން ފާހަގަ ކުރާ ދުވަސްތަކާއި ހިންގޭ ޚަރަކާތްތަކުގައި 

ބައިވެރިކުރުވުން

20% ރަށުގެ ފަރާތުން ޓީމެއް ވޮލީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ކުރުވުން

0%  ބޭފުޅުން ތަމްރީނު ކުރުނ2ްކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އަންހެން އަދި ފިރިހެން 

65%  ގެ ނިޔަލަށް ހަދާ ނިންމުނ2022ްކައުންސިލުން ޤާއިމްކޮށްގައިވާ ހިނަވާގެ ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް 

0% ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާއި މިކަމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސް ދިނުން

2% ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކޮމިއުނިޓީ ލައިބްރަރީއެއް ޤާއިމް ކުރުނ2022ް

0% ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރަށުގެ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން ޚަރުދަނާކޮށް ޚަރަކާތްތެރި ކުރުވުނ2024ް

10%

0% ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލައިބަރަރީއަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމާއި ތަން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ޤާއިމް ކުރުނ2026ް

1%

 އަހަރުން 2ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ކަމާއި ގުޅޭ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 
 އަހަރު ހިންގުނ1ް

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ލައިބްރަރީ އޮންލައިންކުރުނ2025ް

0% ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތަކާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުންދާ ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް ސާރވޭއެއް ހެދުނ2023ް

0%  ގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުނ2026ް އަދި 2024ފަތުރުވެރިކަމަށްހާއްޞަކޮށްގެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް 

5%  ގައި ބިން ދޫކުރުނ2025ް އަދި 2022ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިއަށް 

0%  ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެ ސަރަހައްދު ކޮނެ އަލުން އަށް ކަން ވަޅު ވުޖޫދަށް ގެނައުނ2022ްއަށްކަން ވަޅު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް 

25% ފިތުރު އީދާއި އަލްހާ އީދު ފަދަ މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަ ކުރާއިރު ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން

0% ނެތިގެން ގޮސްފައިވާ ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ރަށުގެ ޒުވާން ޖީލަށް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

0%  އަށް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުނ2025ް އިނ2023ްވެންބުޅަ ނެގުމުގެ ހުނަރު އާލާކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން 

50%  ބިން ދޫކުރުނ1ްކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ކޮންމެ ދެ އަހަރުން އެއްއަހަރަކު މަދުވެގެން 

0%  ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކުރުނ50000ް ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު މަދުވެގެން 2025ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތައް ކުރިއެރުވުމަށް 

0% ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ސަކޫލް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުނ2023ް
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:41.1 ހަރަކާތް 78 41 7

:41.2 ހަރަކާތް 79 41 7

:42.1 ހަރަކާތް 80 42 8

:42.2 ހަރަކާތް 81 42 8

:43.1 ހަރަކާތް 82 43 8

:43.2 ހަރަކާތް 83 43 8

:43.3 ހަރަކާތް 84 43 8

:44.1 ހަރަކާތް 85 44 8

:44.2 ހަރަކާތް 86 44 8

ޔައުމިއްޔާއިން ދުވަހުގެ :45.1 ހަރަކާތް 87 45 8

ޔައުމިއްޔާއިން ދުވަހުގެ :45.2 ހަރަކާތް 88 45 8

:46.1 ހަރަކާތް 89 46 8

:47.1 ހަރަކާތް 90 47 8

:48.1 ހަރަކާތް 91 48 8

:48.2 ހަރަކާތް 92 48 8

:49.1 ހަރަކާތް 93 49 9

:50.1 ހަރަކާތް 94 50 9

އިޢުލާންތަކުން ކުރެވޭ :51.1 ހަރަކާތް 95 51 10

:51.2 ހަރަކާތް 96 51 10

ރެކޯޑްސްއިން ވިހާމަރުވާ :52.1 ހަރަކާތް 97 52 10

ދަފްތަރުން ވިޔަފާރި :53.1 ހަރަކާތް 98 53 10

ދަފްތަރުން ފަހަރުގެ އޮޑިދޯނި :53.2 ހަރަކާތް 99 53 10

 ބޭނުންވާ އެހީއަށް ހާއްސަ
ދަފްތަރުން ފަރާތްތަކުގެ

:53.3 ހަރަކާތް 100 53 10

ރިޕޯޓުން ރަޖިސްޓަރީގެ ދޫކުރެވޭ :54.1 ހަރަކާތް 101 54 10

ދަފްތަރުން ފަހަރުގެ އުލަނދު :54.2 ހަރަކާތް 102 54 10

ކާޑުން ދޫކުރެވޭ :54.3 ހަރަކާތް 103 54 10

ރެކޯޑްސްއިން ވިހާމަރުވާ :54.4 ހަރަކާތް 104 54 10

ލޮގުން ސަރވަރ :55.1 ހަރަކާތް 105 55 10

:56.1 ހަރަކާތް 106 56 10

:56.2 ހަރަކާތް 107 56 10

:56.3 ހަރަކާތް 108 56 10

0%  އެކުލަވާލާ ނެރުނ2024ްރަށުގެ މާދަރީ ބަހާއި ބެހޭގޮތުން  ފޮތެއް 

0% ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން

25% ވައި ގަދަވެ މޫސުމް ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އާންމު ރައްޔިތުންގެ ގެދޮރަށް ކުރާ އަސަރުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ގްރީންޒޯންތައް ފެހިކުރުން

0%  ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ދުވަސްވެފައިވާ ރުއްތައް ނައްތާލުނ2022ްވައިގަދަވާ ދުވަސްވަރު ރުއްގަހުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާވަމުންދާތީ 

45% ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފެން ހިންދުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ޕަންޕް ސިސްޓަމެއް ހޯދުނ2022ް

10% ގިރާ ސަރަހައްދުތައް ފާހަގަ ކޮށް ގިރާ ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި ދެންނެވުން

0%
އުދަބޮޑުވެ ރާޅު އަރާ ސަރަހައްދުތަކުން ރާޅު އެރުން ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކަރުގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި މަސްވަރާކޮށް ކައުންސިލް ލެވެލުގައި ހަރަކާތްތަކެއް 

ހިންގުން

30%  ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޤާއިމް ކުރުނ2022ްވިއްސާރަ މޫސުމުގައްޔާއި އުދައަރާ ދުވަސްވަރު ފެންބޮޑުވާ ސަރަހައްދު ތަކުން ފެންހިންދޭނެ ނިޒާމެއް 

0%
ނޑުގެ ދިރުން ތަކާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް   ވަނަ އަހަރު ޕްރޮގްރާމްތައް 2026 ވަނަ އަހަރާއި 2023ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަ ތަކާއި ކަ

ހިންގުން

0%  ގައި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުނ2026ް އަދި 2024-2022ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރި ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް 

0%  ވަނަ އަހަރު ގަތުމާއި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުނ2022ްމަދިރި އާލާވުން މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން މަދިރިއަށް ފޮގް ކުރާނެ މެޝިނެއް 

0%
ފެންބޮޑުވުމާއި އެހެނިހެން ކާރިޘާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ކާރިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރި ކުރުމުވުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ދެ 

އަހަރުން އެއް އަހަރު ހިންގުން

75% ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މަދުވެގެން އެއްފަހަރު ހޭޅިފަށުގައި ގަސް ޖެހުމާއި ހެދިފައިވާ ގަސްތައް ކޮށާ ރީތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

70% ރުއްގަހަށް ގެއްލުންވާ އަމަލުތައް ނުކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ދެ އަހަރުން އެއް އަހަރު ހިންގުން

 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ކުރިއަށް 2023ސެކްޝަން ތަކުގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމުގެ މަސައްކަތްމަރުކަޒީ ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން 
ގެންދިއުން

5%  ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ފެށުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި މަސްވަރާ ކުރުނ2023ްކައުންސިލް އިދާރާގެ އައު އޮފީސް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް 

75% އާބާދީއާއި ގުޅުންހުރި ރެކޯޑްތައް ބެހެލެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރަމުން ގެންދިއުން

0%
ރުއްގަހާއި ގޯތީގައި ހައްދާ އެކި ކަހަލަ ގަސްތަކަށް ގެއްލުންދޭ އެކި ބާވަތުގެ ސޫފި ނައްތާލުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ގުޅުންހުރި ވުޒާރާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރުމާއި 

ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

0%  ގައި ހިންގުނ2026ް އަދި 2023އަންހެނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދީ ބާރުވެރި ކުރުވުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

0%
 2024އަންހެނުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައާއި އިޤްތިޞާދީ އެކި ކަންކަމުގައި އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ގައި ހިންގުނ2026ްއަދި 

100%

100%

0% ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ލިބިގަނެވޭނެ ގޮތަށް ކައުންސިލުގެ ސައިޓް ބަދަލު ކުރުނ2023ް

0%  ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޤާއިމް ކުރުނ2023ްއެއްގަމު ލައިސަންސް ހައްދާ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރުމަށް އަލަންޖެހޭ ޓްރެކް 

0% ނޑު އުޅަނދުގެ ލައިސަންސް ހެއްދުމުގެ ޚިދުމަތް ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ބެހޭ ވުޒާރާތަކުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ނަގައި   ގެ ކުރިން ޚިދުމަތް ފެށުނ2024ްކަ

100% ބިން ދޫކުރުމާއި ބިމާއި އިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

100% ނޑު އުޅަނދު ފަހަރަށް ކައުންސިލުންދޭންޖެހޭ ހުއްދަތައް ދިނުމާއި ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން އެއްގަމާއި ކަ

65% ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފް ކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔުންތައް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ކައުންސިލް އިދާރާގައި ޤާއިމްވެފައި ހުރުން

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓިފިކެޓް ހެއްދުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން

100% ރަށުގެ ވިޔަފާރި ތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ކޮންމެ މަހަކު އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުން

100% ރަށުގެ އޮޑި ދޯނި ފަހަރާއި އެއްގަމު އުޅަނދުތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ކޮންމެ މަހަކު ބެލެހެއްޓުން

100% ރަށުގެ ބަލިމީހުންނާއި ހާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ދުވަހުން ދުވަހަށް ނަގައި ބެލެހެއްޓުމާއި މައުލޫމާތު  ފޮނުވަންޖެހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުން

65%
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