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 ަރީއްސގެ ަބާޔން 
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ިއްނާސާނައްށ ެދއްވި   ުފިރަހަމުބއްދި   وتعالى تبارك للاهާއާރްސުތުކުރުމގެ 

ެއްނެމ   ޮގވެިތ  ާއިޚަރުތގެ  ުދިނެޔާއިއ،  ަޙމުްދުކަރެމވެ.  ުފިރަމަހަމ  ައްށ 
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ުމަޙއަްމދު  ަބިއުތްނާނިއ،    ައދި ޮޮ،ملسو هيلع هللا ىلص  ަރޫސާލ  ައުހުލ  ަނިބއާްޔގެ  ާމތް 

 .ައްސާޙުބްނަންށ ަޞަލާވތް ިކަޔަވިއ ަސާލމް ެލއުްވްނެއދި ުދާޢުކަރެމވެ

ުޖމްހޫިރއާްޔގެ   ިއާދރީ  ދިވިެހާރއްޖޭގެ  ދިވިެހާރއްޖޭގެ  ާޤޫނުނައާސީސާއިއ، 

ާލަމުރަކޒީ  ިހްނުގުމގެ    ާދިއާރަތއް  ުވާމިއެއުކ  ުއޫޞުލްނ  ުވޖުޫދ  ާޤޫނުނ 

ާބުރ   ިހްނުގުމގެ  ަރްށަތްށ  ައޮތުޅަތާކިއ،  ަރއިްޔުތްނަންށ  ައޮތުޅަތުކގެ 

ުއޫޞުލްނ    . ިލުބެނވެ ާލަމުރަކޒީ  ާދިއާރަތއް  ިއާދރީ  ދިވިެހާރއްޖޭގެ  ައދި 

ާޤނޫ  ގެެނުވާމިއ    8ައަހުރ    ަވނަ   2019ަންށ  ިހްނުގުމގެ  ިއްސާލޙް  ަވަނ 

ިއޚިްތާޔުރަތއް   ާބުރަތާކިއ،  ިއުތުރ  ާޤޫނނީ  ަކުއްނިސލަްތަކްށ  ުގިޅގްެނ 

ެތެރިއްނ   ިނާޒުމގެ  ާލަމުރަކޒީ  ިމޮގުތްނ  ިލިބގްެނދަިޔެއވެ. 

ާވިޖުބ ައާދުކުރަމްށަޓަކިއ    ާޤޫނނީ  ައޮތުޅަކުއްނިސާލިއ، ަރުށަކުއްނިސލްގެ 

ަތަރއްޤަީއްށ    ޕޭްލްނަތާކއި  ަރުށގެ  ައޮތާޅިއ  ެއުކަލާވަލިއ  ަމޝްޫރުޢަތއް 

ޮކްނެމ   ައާމުޒޮކްށ  ާރްސާތައަކްށ  ައަހުރގެ  ފްަސ  ފަަދ  ަމުގފިަހާވެނ 

ޭބުންނާވ   ާޙިޞލުްކަރްނ  ަތަޞއުްވާރިއ،  ައޮތުޅގެ  ފްަސައަހަރަކްށ 

ުވޖަޫދްށ   ޕޭްލެނއް  ަތަރއްޤީގެ  ިބާނޮކްށ  ަމއަްޗްށ  ަލނޑަުދނޑިަތުކގެ 

 ެއވެ.   ގެެނވިގްެނ ދެ 

ަކުއްނިސުލްނ   ޕޭްލްނަތާކިއެއުކ  ަތަރއްޤީގެ  ެދްނެނުވުނ  ިއްސވެ 

ެއަތކެއް   ުކަރއާްވ  ަމަސއަްކތަްތކެއް  ިގަނުގަނ  ައޮތުޅަތަރއްޤަީއްށަޓަކިއ 

ާކިމާޔީބަތކެއަްވނީ ާޙިޞލުްކަރއާްވފެައވެ. ިމޮގުތްނ ަތުޢލާީމިއ ިޞއަްޙުތާއިއ،  

ުކިޅަވރު  ުކިރއެ   ގެ ުޒާވުންނާނިއ  ފަުރުދްނގެ  ުރުވަމށާ ާދިއާރ  ިއ، 

ިއުތުރުކުރާމިއ،   ަޤިބލަްކްނ  ފަްނނީ  ިއުތުރުކުރާމިއ،  ުފުދްނެތިރަކްނ 

ަހަމަހަމަކްނ   ުފުރަޞުތ ފިަހޮކްށދުިނާމިއ، ިމްނތީގެ  ައާސީސ ިޚުދަމތަްތުކގެ 

ިއުތަރްށ   ުކޑުަކުރުމގެ  ިހާރްސ  ާކިރީސ  ިތާމވެއާްޓިއ،  ާޤިއލުްކުރާމިއ، 

ިއުތުރުކރު  ާމިލއަްޔުތ  ަތަރއްޤޮީކްށ    ،ާމއި ައޮތުޅަރއިްޔުތްނގެ  ަވީޞަލތް 

 ެބެލެހއުްޓްނ ިހެމެނެއވެ. 

 

ަމަސއަްކތްތަ  ުކެރުވުނ  ޭރުވްނެތިރަކާމިއެއުކ  ަސުރާކާރިއ    އް ިމޮގުތްނ 

ަމަސއަްކތަްތކެއްގެ   ަނމޫާނ  ަބަލިއގަެނ  ިގަނަކުއްނިސލަްތުކްނ  ާރއްޖޭގެ 

ައިލގަ  ިމަކުމގެ  ާފަހގަުކަރެމވެ.   ެއުކ  ުއފަާލިއ  ާފަހގަުކިރަކްނ  ަދ  ޮގުތގިައ 

ގަަވރެމްނޓް   ޯލަކލް  ަބަލުދވެިރފާަރތަްކުމގިައާވ  ަކުއްނިސލަްތުކގެ  ެހއަްކކީ 

ަރްނަވަނަތކެއް ޮކްނެމ ފަަހަރުކވްެސ    ގެ ޮއޯތިރޓްީނ ައުރާވ "ަކްނގަިތ ެއޯވޑް"

ިމުފުރަސުތގިައ   ެއެހްނަކުމްނ  ާހިޞލުްކުރެމވެ.  ށ.ައޮތުޅަކުއްނިސުލްނ 

ާކިބޔާ  ަކުއްނިސލް  ައަހުރަތުކގިައ  ިހްނުގުމގިައ  ވޭުތވެދަިޔ  ަކާމިއެއުކ  ުބ 

ައލަ  ައުޅގަނޑިާއ،  ފަާރތަްތަކްށ  ުހިރާހ  ިއްނިތާޚުބ    ށް ާޝިމުލވި 

ުނަހުނ   ަންނުފުޅގިައ  ެމމަްބުރްނގެ  ަކުއްނިސލް  ައޮތުޅ  ވެަވޑިައގްެނެނވި 

 ިއޚާްލްސެތިރ ަކާމިއ ެއުކ ުޝުކުރ ަދްނަނަވެމވެ. 

ޮޕިލީސ   ިމަކުއްނިސލްގެ  ުކެރއުްވުމގިައ  ިމޕޭްލްނަތއާްޔުރ  ިމުފުރަޞުތގިައ 

ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް ައދި ަބޖެޓް ެއްނޑް  ިރަސރޗް ެއްނޑް  ޕޭްލިންނގް،  

ާފަހގަޮކްށ   ުބަރަމަސއަްކތް  ުކަރއާްވފިައާވ  ުޔިނުޓްނ  ފިައޭންންސ 

އަ  ުޝުކުރަދްނަނަވެމވެ.  ުމަވއަްޒުފްނަންށ   ހާީވިގ  ދި  ެއެދުޔިނޓްގެ 

ަކުއްނިސުލގެ ުހިރާހ ެމމަްބުރްނަނާށިއ، ެއެހިނެހްނ ިއާދރީ ުމަވއަްޒުފްނގެ  

ފަާރތަްތަކްށ   ުހިރާހ  ެއ  ާފަހގަޮކްށ  ެއއާްބުރުލްނ  ިލިބފިައާވ  ފަާރުތްނ 

  .ިމުފުރަޞުތގިައ  ުޝުކުރަދްނަނަވެމވެ

  ަތަރއްޤީގެ   ުކަރުމްނގްެނދާ   ަތްނފީޒު   ިމާހރު   ޕޭްލްނައކީ   ަތަރއްޤީގެ   މި 

  ަހަމާވތާީއއި   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ 2021  ިހނގާ   މި   އަްދތު މު   ޕޭްލްނގެ 

  ާޤޫނނު   ިހްނުގުމގެ   ުއޫޞުލން   ާލަމުރަކޒީ   ާދިއާރަތއް   ިއާދރީ   ދިވިެހާރއްޖޭގެ 

  ުދަވަހށް   ރު ައހަ   ފަސް   ޮއތް   ުކިރައށް   ަމިތން   ާވޮގުތގެ   ގައި   2010/07

  ާޙިޞުލުކުރަމށް   ،ަތަޞއުްވުރަތާކއި   ުކެރވޭ (  ށް 2026  ން 2022)

  ަތއާްޔުރުކެރވިފިައާވ    ިބާނޮކށް   ަމއަްޗށް   ަލނޑަުދނޑިަތުކގެ   ަކނޑަައާޅފިައވާ 

 .  ޕޭްލެނކެވެ ަތަރއްޤީގެ ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ 

ުއުތުބރީ   ިމަލުދްނަމޑުުލ  ަސަބުބްނ  ިމޕޭްލްނގެ  ުއއްމަީދކީ  ައުޅގަނޑުގެ 

ުކިރެއުރަމާށިއ ަތަރއްޤަީއްށ   ުމގެ  ިލބި   ފިަހަކާމިއ، ާއޯރަކން ަރއިްޔުތްނގެ 

ެތެރިއްނ   ިމޕޭްލްނގެ  ުއާޖާލުވެމވެ.  ދިިރުއުޅްނ  ަރއިްޔުތްނގެ  ިއުތުރްނ 

ާޙިޞުލވެގްެނ ދުިއުމގެ   ަތަރއްޤަީއްށ ުކެރވިފިައާވ ަތަޞއުްވުރަތއް  ައޮތުޅގެ 

هآمــــــــــينهަތަނަވްސ ުކަރއާްވިށެއވެ. هللا ަމުގަތއް ާމތް 

 

 ުމަޙއަްމުދ ިޝާޔމް، ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ ަރއްީސ



5ޮ  |2026 -   2022ަތަރއްޤީގެ ޕްލޭްނ ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ 

 

 ަތޢާަރފް ައޮތޅުގެ 
 

 ައުކަރކީ   ިއނިގޭރސި   ެދވިފިައވާ   ައޮތޅަށް   މި .  ައޮތޅެވެ  ަވނަ   ިތން   ިތަލުދްނަމިތން   ޮބޑު   ަމޝްހޫރު   ،ައޮތޅަކީ . ށ  ުނަވތަ   ުއުތުރުބރި   ިމަލުދްނަމޑުލު 

C  ެޭމެލވެ  37  ޮބޑިުމަނކީ   ައޮތުޅގެ  މި .  ަދަރާޖގެައވެ   6 ުއުތުރން   ައދި   ަދަރޖަ   73  ިއުރން  ޮޕޒަިޝަނކީ   ާފަހގަުކެރވިފިައވާ   ައޮތޅު  ާޗުޓގައި .  ެއވ  .

  18908  ާއާބދަީއކީ   ައޮތުޅގެ   ިނަޔަލށް   ެސޕެްޓމަްބރ ަމުހގެ   2021.  ަރުށގަެއވެ  14  ދިިރުއޅެނީ   މުީހން   ެތެރިއން   ަރުށގެ   50  ައޮތުޅގިައވާ 

.  ޭމެލވެ   123  ުދުރިމަނކީ   ެދެމުދގިައވާ   ާމެލއާ   ،هުފަނޫދާއއި   ަރށް   ަމުރަކޒީ   ައޮތުޅގެ .  ފިިރެހުންނެނވެ   9660  ،هައްނެހުންނާނއި   9247  ،هެއއީ .  ެއވެ 

  4  ަމިއގަނޑު   ަބާހެލވިފަަވނީ   ަރްށަތއް   ައޮތުޅގެ   ިއާދރޮީގުތން   ަބަދާލެއކު   ގެެނުވނު   ިނާޒަމށް   ުދްސތޫރީ   ިހްނުގުމގެ   ވެިރަކން   ދިވިެހާރއްޖޭގެ 

 :ެއއީ .   ާދިއާރައެށވެ

 (ފަހި ތް ިބލެ . ށ ، ޫނަމރާ . ށ  ،ފޭދޫ . ށ  ،ޮގިއދޫ . ށ  ،هަކނޑިތީމު . ށ)  ާދިއރާ  ަކނޑިތީމު  .1

 ( ފަީވއް . ށ  ،هަނުރދޫ . ށ  ،ިމަލްނދޫ . ށ)  ާދިއރާ  ިމަލްނދޫ  .2

3.  ޫ ޫ . ށ) ާދިއރާ  ޮކަމްނޑ ޮ( ޯފަކިއދޫ . ށ  ،ަމޮރށި . ށ  ،ޮކަމްނޑ

 ( ާމުއނގޫދޫ . ށ  ،هޅަިއަމގު . ށ  ،ުފަނދޫ . ށ ) ާދިއރާ   ުފަނދޫ  .4
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ުތަޞައްުވރުު

ުތަޞައްުވރުުއަދިުއަމާޒުު
ު

ު

ު

ު

ު

ު

ުއަމާޒުު
ު

  

ައޮތޅެއް"  ޒީބު ހު ތަ   ، ދިިރުއުޅެމއް  "ައުބުރވެރި     

 ދިިރުއުޅަމަކށް   ާފަގތި  ،ޯލިބުކރާ   ިއްސާލމްދަީނށް ޮ"

ިބާނުކުރްނ" ުމުޖަތަމުޢެއއް  ިއލްމީ   ަފހި   ުފުރަޞތު   
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 2026 -  2021ަތަރްއީޤގެ ޕްލްޭނ  
 

ފަިއޭންނިޝައލް ޕޭްލްނ ައކީ   ަކިމާޔުބަކާމިއެއކު ަތަރއްޤީ ޕޭްލްނ ައދި  ަމަސއަްކތަްތއް  ުކިރައްށ ގްެނދުިއުމގިައ ުމިޙއުްމ    ާރަވއި   ަކުއްނިސުލގެ 

ައްށ ެއުކަލާވެލުވުނ ަތަރއްޤީގެ ޕޭްލްނ ިއްނ ިގަނ ަލނޑަުދނޑިަތކެއް ާހިޞުލުކެރވި  2021ިއްނ 2017ިމޮގުތްނ  ަދުއެރއް ައާދުކާރ ޕޭްލްނެއކެވެ. 

ައަހުރގެ ެތޭރގިައ ެއިކެއިކ ާދިއާރަތުކްނ ިއްނާސނީ ަވީޞަލތް ަތަރއްޤުީކުރަމްށ ަކުއްނިސުލްނ ަވނީ   5ަޔ ާކިމާޔީބަތއް ިލިބފަިއވެެއވެ. ވޭުތވެދި 

ިއްނ ފިެށގްެނ ެބޗެަލރްސ ޑިގްރާީއިއ ަހަމައްށ ޯކްސަތއް ިހްނިގ، ުފުޓ ޯބޅަ    3ުމިޙއުްމ ަމަސއަްކތަްތކެއް ުކަރއާްވފަެއވެ. ިމޮގުތްނ ެސޓްފިކެްޓ  

ފަ  ަތމްރުީނުކުރްނ  ަކުއްނިސލަްތއް  ޯކުޗްނ  ުކުރަމްށ  ަހުރަދާނ  ިހްނުގްނ  ަކުއްނިސލަްތުކގެ  ައދި  ިހްނިގފިައވެެއވެ.  ޕޮްރގާްރމަްތއް  ަދ 

ިހްނިގފިައވެ  ޕޮްރގާްރމް  ެއހީދުިނުމގެ  ާމލީ  ޕޮްރގާްރމަްތަކްށ  ަތަރއްޤީގެ  ަރްށވެިހ  ަތމްރުީނުކުރާމިއ  ުމަވއަްޒުފްނ  ެއވެ.  ޮމިނަޓރުކުރާމިއ، 

ވެއެްޓއް ާޤިއމުްކުރަމްށ ޮޕިލުހްނާނިއ، ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޖްެނޑަރ ައދި ުޔިނެސފް ފަަދ ޖަިމއާްޔަތާކިއ ުގިޅގްެނ ަތާފުރ  ުކްށަމުދުކުރާމިއ ައާމްނ  

ިއްނ ުސކުޫލަތުކގެ ަތމްރުީނ ައދި ޭހުލްނެތިރުކުރުމގެ ޕޮްރގާްރމަްތއް ާކިމާޔުބަކާމިއެއުކ ުކިރައްށ ގްެނެދވިފިައވެެއވެ. މީގެ ިއުތުރްނ ަތުޢލީމީ ާދިއރާ 

ުސޭމުކ ޯނިޓްސޯބޑު ާގިއުމުކުރިމ ުސކުޫލަތުކްނ ަރްނަވަނަތއް ޯހާދ ަދިރަވުރްނގެ ަމަސއަްކތް ާފަހގަޮކްށ  ުތުރ ަޙަރާކތަްތަކްށ ާމލީ ެއހީދިުނާމިއ،  އި 

 ިއާނުމ ދިުންނފަަދ ޕޮްރގާްރމަްތއް ުކިރައްށ ގްެނދިފަިއވެެއވެ.  

ޕޭްލްނިއްނ ެއައަހެރއްގިައ   ައަހރީ  ަތަރއްޤީގެ  ަމއަްޗްށ ޮކްނެމ ައަހަރުކވެްސ ަކުއްނިސުލގެ  ާހިޞުލުކުރަމްށ ަކނޑެައިޅފަިއާވ ަލނޑަުދނޑިަތުކގެ 

% ައްށ ުވެރ  84ަވަނ ައަހުރގެ ިނަޔަލްށ    2019ަވަނ ައަހުރްނ ފިެށގްެނ    2017ަބޖެޓް ައދި ަމަސއަްކުތ ާތަވުލ ަތއާްޔުކެރވެެއވެ. ިމޮގުތްނ  

ް   2020ުކެރވިފިައވެެއވެ. ައދި  ަމިތްނ ޮކްނެމ ައަހުރުކވްެސ ާހިޞލު  ގެ ަބިލަމޑަުކާމިއ ުގިޅގްެނ ަމަސއަްކތަްތއް ެއަކށީގްެނާވ    19- ަވަނ ައަހުރ ޮކވިޑ

 ޮގުތގިައ ުކިރައްށ ގްެނެދވިފަެއއް ުނވެެއވެ. 

  ިމަލުދން   ުކެރުވނު   ބު ިއްނިތޚާ   ަދުށން   ގެ   2010/7  ާޤޫނނު   ިހްނުގުމގެ   ުއުޞުލން   ާލަމުރަކޒީ   ާދިއާރަތއް   ިއާދރީ   ދިވިެހާރއްޖޭގެ   ޕޭްލަނކީ   މި 

.  ޕޭްލެނކެވެ  ުދަވުހގެ  ައަހރު   ފަސް  ެއުކަލާވާލފަިއވާ   ައށް   2026 ިއން  2022 ަކުއްނިސުލން  ައޮތޅު   ަދުއުރގެ  ަހަތުރަވނަ   ުއުތުރުބރީގެ   ަމޑުލު 

ީ  ެއުކަލާވެލވިފަިއަވނީ  ޕޭްލން  މި  ޓިީޖކް ެއކަްޝްނ ޕޭްލްނ  ރެ ްސޓް  ަސުރާކުރގެ  ިމައުދގެ   ައދި   ޯގލަްތަކށް  ޑިވެޮލޕަްމްނޓް  ަސްސެޓިއަނަބލް   ޫޔެއްނޑީޕ

ައދި    ،ަރއިްޔުތްނާނއި   ައޮތުޅގެ . ށ   ިރާޢަޔތޮްކށް   ށް )ެސޕް(އަ  ޖަާމަޢތަްތއް   ައޮތުޅގެ   ަމިތން   ަމޝްަވާރގެ   ިހާޔާލއި   ުމަޢއަްސާސަތުކގެ ޖަިމއާްޔ 

 .  ަމޤަްޞުދގަެއވެ  ިހުފުމގެ  ޭބުނން  ޮގުތގައި  ެހޔޮ  ަވީޞަލތަްތއް   ައޮތުޅގެ   ޮގެތއްގައި  ެބިނވި ލި   ަމްނފާ  ާލަބޔާ  ަރއިްޔުތްނަނށް 
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 ޮގތް   ުކިރައްށގްެނޮގްސަފިއވާ  ަމަސްއަކތް  ެއުކލަވާލުމުގެ  ޕްލޭން ޮ
 

ަމަސއަްކތް   ެއުކަލާވުލުމގެ  ޕޭްލްނ  ަތަރއްޤީގެ  ަކުއްނިސުލގެ  ައޮތުޅ  ުއުތުރުބރީ  ެމމަްބުރްނގެ    3ގްެނދުިއަމްށ  ުކިރައްށ  ާރަވިއ  ިމަލުދްނަމޑުުލ 

 ؛ޓެީމއް ެއުކަލާވެލުވެނވެ. ިމޓުީމގިައ ިހެމެނނީ 

 ީސިނައރ ަކުއްނިސލް ެއގެްޒކިެޓވް ުމަޙއަްމުދ ަޙމީދު  .1

 ަކުއްނިސލް ެއގެްޒކެިޓވް ުމަޙއަްމުދ ަޙަސން  ެއިސްސެޓްނޓް  .2

 ަކުއްނިސލް ެއގެްޒކެިޓވް ަޙމޫްދްނ ަނީސމް  ެއިސްސެޓްނޓް  .3

  ޯހުދަމށް   ިޚާޔލު   ަރއިްޔުތްނގެ   ަރްށަރުށގެ   ިމޮގުތން .  ޯހދިފަިއާވެނެއވެ   ަމޝަްވރާ   ިޚާޔާލއި   ފަާރތަްތކެއް   ިގނަ   ެއުކަލާވުލުމގައި   ޕޭްލން   ަތަރއްޤީގެ 

ް   ޮއްނަލއި   ަކުއްނިސަލުރްނާނިއެއކު   ަކުއްނިސލަްތުކގެ   ަރށު    ާއއުްމޮކށް   ޮކށް ެމުދވެރި   ަހުއސް   ުކަލބް   ައދި .  ގްެނެދވިފިައވެެއވެ  ުކިރައށް   މީޓްީނގ

  ައދި   ަތުޖިރާބާކރު   ިގނަ   ަމަސއަްކތުްކަރއްވާ   ާދިއާރަތުކގައި   ެއކި   ައޮތުޅގެ   ަބއަްދުލުވުމގެ   މި .  ޭބއްވިފަިއވެެއވެ   ަބއަްދުލުވެމއް   ުހުޅާވަލިއގްެނވެސް 

  ފްެނަވުރގައި   ަކުއްނިސުލގެ   ައޮތޅު   ަމއަްސަލަތާކއި   ުހރި   ާދިއާރގައި   ިޞއްހީ .  ެދއާްވފަިއވެެއވެ   ަމޝަްވރާ   ިޚާޔާލއި   ަބިއވެިރވެަލއްވާ   ޭބުފުޅން   ްނނީ ފަ 

  ާދިއާރގެ   ެހލްތު   ޕަބިްލކް   ވެިރްނާނއި   ުމަވއަްސާސަތުކގެ   ިސއްޙީ   ައޮތުޅގެ   ެދެނގަުތަމށް   ަޙަރާކތަްތއް   ިހްނގޭނެ   ައާމުޒޮކށް   ާދިއާރައށް   ިސއްޙީ 

  ަމަސއަްކތުްކަރއްވާ   ާދިއާރގައި   ަތުޢލީމީ   ިއުތުރން   މީގެ .  ގްެނެދވިފަިއވެެއވެ   ުކިރައށް   މީޓްީނގެްއއް   ޮއްނަލިއން   ަނުރުހްނާނިއެއކު   ައދި   ޭބުފުޅން 

  ިއސް   ަމަސއަްކތުްކަރއްވާ   ާރގައި ާދއި   ަތުޢލީމީ   ، ޕިްރްނިސޕަުލްނާނއި   ުސކުޫލަތުކގެ   ައޮތުޅގެ   ޯހުދަމށް   ަމޝްަވރާ   ިޚާޔާލއި   ފަާރތަްތުކގެ 

  ަބއަްދުލޮކށް   ޮކެމޓަީތާކއި   ަމަސއަްކތުްކރާ   ަތަރއްޤަީއށް   ައްނެހުންނގެ   ައދި .  ޭބއުްވެނވެ   ޮއްނަލިއްނޮކށް   ަބއަްދުލުވެމއް   ުމަވއަްޒުފްނާނިއެއކު 

  ުކިރެއުރުވަމށް   ޮކެމޓަީތއް   ައދި   ުގޅޮޭގުތން   ަކްނަކާމއި   ުކެރވެްނުހރި   ާބުރވެިރުކުރަމށް   ައްނެހުނން   ، ުފުރަޞުތަތާކއި   ުހރި   ައްނެހުންނަނށް 

  ަމޝްަވރާ   ިޚާޔާލއި   ޖަާމަޢތަްތުކގެ   ޖަިމއްޔާ   ުކަލބް   ިހްނގާ   ަރިޖްސަޓރޮކްށގެން   ައޮތުޅގައި .   ޯހުދެނވެ  ަމޝަްވރާ   ޮގުތން   ުގޅޭ   ަކްނަކާމއި   ުކެރވިާދނެ 

  ޖަިމއާްޔަތުކން   ިގނަ   ިންސަބތްވާ   ަރްށަރަށށް   ައޮތުޅގެ   ަބއަްދުލުވުމގައި   މި .  ގްެނެދވިފަިއވެވެ  ުކިރައށް   ަބއަްދުލުވެމއް   ޮއްނަލިއްނޮކށް   ޯހުދަމށް 

 .ާފަހގަުކަރެމވެ  ުޝުކުރވެިރަކާމިއެއކު  ަވާރެދއާްވފަިއާވަކން ަމޝް  ިޚާޔަލއި  ަމުޢލޫާމާތއި  ުމިޙއްމު  ަބިއވެިރވެ 

  ާދިއާރަތުކގައި   ެއކި   ،ުމަވއަްސާސަތާކއި   ެއކި   ަރްށަރުށގެ   ަދުތުރޮކށް   ޓީމު   ަކުއްނިސުލގެ   ައޮތޅު   ަރްށަރށް   ިއުތުރން   ަބއަްދުލުވްނަތުކގެ   ޮއްނަލިއން 

ޫ . ށ ،  ަނުރދޫ . ށ  ިމޮގުތން .  ޯހދިފަިއާވެނެއވެ   ަމޝްަވާރވެސް   ިޚާޔާލއި   ެއފަާރތަްތުކގެ   ަބއަްދުލޮކށް   ފަާރތަްތާކއި   ުކަރއްވާ   ަމަސއަްކތް    ، ޮކަމްނޑ

  ގްެނެދވިފައި   ުކިރައށް   ަދުތުރަތއް   ެއއޮްގަތށް   ެޝޑިުއލާްއއި   ަރަށަކށް   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ .  ަދުތުރުކެރވިފިައވެެއވެ  ޫނަމާރައށް . ށ  ައދި   ަމޮރށި . ށ

 .ުގިޅގްެނެނވެ  ުލާމއި  ޮމިނަޓިރްނގަްއށް  ަރްށަތއް   ަބެއއް  ުގިޅގެން  ަބިލަމޑަުކާމއި  ޮކވިޑުގެ  ުނަވނީ 

  ިމޮގަތށް   ައދި .  ދާިރާސުކެރވިފިައާވެނެއވެ  ެއއުްކެރވި   ިހާސުބަތއް   ަތާފސް   ެއިކެއކި   ަމުޢލޫާމާތއި   ފަާރތަްތުކން   ެއކި   ެއުކަލާވުލަމށް   ޕޭްލން 

  ައާމުޒަތއް   ިސާޔަސުތަތާކއި  ޕޭްލްނގެ   ިރާޢަޔތުްކެރވި  ަމޝްަވާރަތަކށް  ިޚާޔާލއި  ިލުބނު  ަބއަްދުލުވްނަތުކން  ޭބއުްވނު  ، ަމުޢލޫާމާތއި  ެއއުްކެރުވނު 

  . ަކނޑެައިޅފަިއާވެނެއވެ 
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 ަތަރްއީޤގެ ޕްލްޭނަގިއ ިހމޭެނ ާދިއާރަތއް 
 

 ިއޤިްތާޞުދ ެދެމެހއެްޓެނިވ ޮގެތއަްގިއ ަތަރއްޤުީކުރާމިއ ަކުއްނިސލަްތަކްށ ާމލީ ަނާފވިެރަކްނ ޯހަދިއދުިނން   ާދިއާރގެ   ިއާދރީ 

 ިއުތުރުކުރން   ަނާފވެިރަކން  ަކުއްނިސލްގެ  ައޮތޅު  .1

 ިއުތުރޮކްށދިުނން ަރުށ ަކުއްނިސލަްތުކގެ ާމލީ ާޤިބުލަކްނ   .2

 ަމްސވެިރަކުމގެ ާދިއާރ ުކިރެއުރުވން  .3

 ަކުމގެ ާދިއާރ ުކިރެއުރުވން ަދނޑުވެރި  .4

 ފަުތުރވެިރަކުމގެ ާދިއާރ ުކިރެއުރުވން  .5

 ުކދި ައދި ެމުދފަްނތީގެ ވިަޔާފިރަތއް ުކިރެއުރުވން  .6

 ަވޒާީފގެ ުފުރަޞުތަތއް ފަިހޮކްށދީ ިއުތުރުކުރން  .7

 

 ަހުރަދާނުކުރަމްށ ޭބުންނާވ ިއާދރީ ައދި ަފްނނީ ާޤިބުލަކްނ ިއުތުރުކުރން ަކުއްނިސލަްތުކގެ ިހްނުގްނ  

 ިއުތުރުކުރން  ާޤިބުލަކން   ފަްނނީ  ައދި   ިއލްމީ  ުމަވއަްޒުފްނގެ  .8

 ިޚުދަމތް ދިުނަމްށ ަޝުއުޤވެިރ ުމަވއަްޒުފްނ ިބާނުކުރން  .9

 

 ަކުއްނިސލަްތއް ިހނާގުނިހނާގޮގތް ެބުލން ަކުއްނިސލަްތުކްނ ިހްނާގ ަޙަރާކތަްތއް ިވަލެރްސުކުރާމިއ،   .10

 ިއްނޯފޭމަޝްނ ެޓކޮްނޮލޖީގެ ަވީސަލތަްތއް ޭބުންނޮކްށގްެނ ަކުއްނިސލަްތުކގެ ިހްނުގްނ ަހުރަދާނުކުރން  .11

 

 ައާމްނ ވެއެްޓއް ާޤިއމުްކުރާމިއ ިއޖިްތާމޢީ ޮގުތްނ ުދޅަެހޮޔ ުމުޖަތަމުއަތކެއް ިބާނުކުރން 

 ިއ ައިނާޔވެިރަކާމިއ ާމާރާމރަީތއް ަމުދުކުރން ަހއުްދ ފަަހަނައާޅ ދުިއާމިއ، ުކްށަތކާ  .12

 ުކޑުަކދްިނ ަނަހަމ ޮގުތގިައ ޭބުންނުކުރާމިއ ެއުކދިްނަންށ ުކިރަމިތާވ ައިނާޔވެިރަކްނ ަނއާްތުލން  .13

 ުއުމުރްނުދަވްސވީ މުީހްނާނިއ ާހއަްސެއހަީއްށ ޭބުންނާވ މުީހްނަންށ ފިަހ ދިިރުއުޅެމއް ަކަށަވުރޮކްށދިުނން  .14
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 ުތގެ ިމްނަވުރ ުކޑުަކުރން ޮކަރޕަްޝާނިއ ިރޝްވަ  .15

 ިއޖިްތާމޢީ ޫރުޙ ާއާލުކުރން  .16

  ގެވިެށައިނާޔ ުހއުްޓުވން  .17

 ުކަލުބ ޖަިމއާްޔ ޖަާމަޢތަްތއް ުކިރެއުރުވން  .18

 

 ުކިރެއުރުވން   ާދިއރާ   ުމިނފިޫހިފުލުވުމގެ   ުކިޅަވާރއި   ުޒާވުންނާނިއ،  .19

 

 ިހާމަޔތުްކުރން ިތާމވިެށ ަރއާްކެތިރ ުކުރާމިއ ދޭިރަތކެތީގެ ަންސުލ  

 ާކިރީސ ިހާރްސ ުކޑުަކުރން  .20

 ދޭިރަތކެތީގެ ަންޞުލ ިހާމަޔތުްކުރން  .21

 ިތާމވިެށ ަރއާްކެތިރުކުރން  .22

 ިއާޔަދުކަރިނވި ަހަކަތ ޭބުންނުކާރ ިމްނަވުރ ިއުތުރުކުރން  .23

 

 ަހުރަދާނުކުރން   ިހްނުގން   ިއާދރީ   ަކުއްނިސލްގެ   ައޮތޅު  .24

 

 ފްެނަވުރ ަރނަގުޅ ަތުޢލާީމިއ ުހަނރު 

  ޕްރްީސކޫލް ަތުޢލީމު  .25

 ުފިރަހަމ ަތުޢލާީމިއ ުހަނުރ ިލއަްބިއދުިނން  .26

 ަމަސއަްކތަްތަކްށ ޭބުންނާވ ެޓކިްނަކލް ައދި ޮވކޭަޝަނލް ަތމްރީނު  .27

 

 ިސއަްޙުތ ަރނަގުޅ ުދޅަެހޮޔ ދިިރުއުޅން 

 ިސއްޙީ ިޚުދަމތް ުލިއފޭަސަހުކުރން  .28

  ުޒާވުންނ ަވުންނ ުހއުްޓުވާމިއ ފަުރާވދިުނން ޑަުރާގިއ ެއެހިނެހްނ ަމްސުތާވ ަތކެިތ ޭބުންނުކުރުމގެ ެތެރައްށ   .29

 ާއއުްމ ިޞއަްޙަތްށ ޭހުލްނެތިރޮކްށ ަބިލަތއް ފުެތުރްނ ަމުދުކުރން  .30
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 ގިައްނގަަޔްށ ާނާރ ަބިލަތަކްށ ަރއާްކެތިރުވން  .31

 ުދްނފަުތގެ ިއްސިތުޢާމުލ ުކާރ މުީހްނގެ ިންސަބތް ަމުދުކުރން  .32

 

 ދާީނިއ، ަޘާޤަފާތިއ ަތިރަކ ަރއާްކެތިރުކުރން 

 މްދަީންށ ޭހުލްނެތިރަކްނ ިއުތުކުރން ިއްސލާ  .33

 ަޘާޤފަާތިއ ަތިރަކ ަރއާްކެތިރުކުރން  .34

 

 ައްނެހުންނ ާބުރވިެރުކުރާމިއ ިމްނތީގެ ަހަމަހަމަކން 

 ުކިރެއުރުވން  ޮކެމޓަީތއް  ަމަސއަްކތުްކރާ  ަތަރއްޤަީއށް  ްނެހުންނގެ އަ  .35
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 ިއުތުރުކުރން  ަނފެާވިރަކން   ަކުއްނިސލްގެ  ައޮތޅު : 1 ިސާޔަސތު 
 މިހާުރެގ ހާަލުތ 

  ަކުއްނިސލް   ައޮތޅު   ައދި   ،هުމަދާލއި   ،هފަިއާސާއއި   ުހރި   ާމިލއަްޔުތގައި   ައޮތުޅަރއިްޔުތްނގެ   ުއފުެދުނިއރު   ަކުއްނިސލް   ައޮތޅު ަވަނ ައަހުރ    2011

ިމޮގުތްނ ައޮތުޅ ަކުއްނިސުލގެ  .  ެދެއވެ   ިލެބުމން   ާއމަްދނީ   ޮގުތގައި   ފީގެ   ިޚުދަމުތގެ   ެނގޭ   ޭބުންނޮކްށގެން   ަތއް ަވީޞަލތް   ިލިބފަިއވާ   ިހްނުގަމށް 

  ަނުމގައި   ގެ "  ފަްނޑު   ޓަްރްސޓް   ވިަޔަވތި "   ަކުއްނިސުލން   ަވަނައަހރު   2012ޮލކް ގާްރްނޓްގެ ިއުތުރްނ،  ިއާދރީ ިހްނުގަމްށ ަސުރާކުރްނ ެދއާްވ ބް 

  ފަްނޑުން   ޓަްރްސޓް   ވަިޔަވތި .  ޯފުރޮކްށެދވެުމްނެދެއވެ   ިލޭބޮގަތށް   ަނާފވެިރަކން   ިޚުދަމެތއް   4  ަމިއގަނޑު   ަދުށން   ފަްނޑުގެ   މި   ުއފައްދާ   ފަްނޑެއް 

  ން ިމިލއަ   1.5  ާގތްގަޑަަކށް   ައަހަރކު   ޮގުތގައި   ފަިއާދގެ   ިލބި   ަކުއްނިސަލށް   ާއމަްދނެީއއް   ުވެރޮބޑު   ުރފާިޔައށް   ިމިލައށް    2   ާގތްގަޑަަކށް   ައަހަރކު 

  ަކުއްނިސލް   ިއާދާރަތުކން   ަޤުއމީ   ،ދީގްެނާނއި   ިއާމާރތުްކއަްޔށް   ިއުތަރށް   މީގެ   ައދި .  ިލެބުމްނެދވެ   ަކުއްނިސަލށް   ޮގުތގައި   ޑިވިޑްެނޓްގެ   ުރފިޔާ 

 ަދނެީއއް ިލެބުމްނެދެއވެ. ާއމް   ޮކްނެމްސަވެރއްގެ  ުކިލްނވެސް  ފާިހާރގެ  ައޮތޅު .  ށ  ުހްނނަ  ާމޭލގައި  ،ަތުކްނާނއި ިޚުދަމތް  ދޭ  ެމުދވެިރޮކށް 

  ަވީޞާލތަްތއް   ުހރި   ައޮތުޅގައި   ިލެބްނޖެހޭ   ުކުރަމށް   ުމާޢަމާލތް   ަކުއްނިސަލށް   ައޮތޅު   ުގިޅގެން   ިއްސާލހަްތާކއި   ގެެނުވނު   ާޤޫނަނށް   ާލަމުރަކޒީ  

  ަމަސއަްކތަްތށް   ުކެރވެްނުހރި   ުކުރަމށް   ިއރު   ާއމަްދނީ   ަކުއްނިސލްގެ   ުނާވތީ   ިލިބފައި   ައިއިއުރވެސް   ިމާހިހާސަބށް   ( ަތްނަތން   ފަދަ   ފަޅު   ފުަޅަރށް )

  .ވެފިައވެެއވެ  ޮކްނޖުެއަމަކށް  ޮބޑު  ުކުރަމށް 

  ަކުއްނިސލްގެ  ާޤޫނުނން  ާލަމުރަކޒީ  ،ަޚަރުދާތއި   ުކަރްނޖެހޭ  ިހްނުގަމށް  ިއާދރީ   ަކުއްނިސލް  ަމުދަކުމން  ިމްނަވރު  ިލޭބެއހީގެ  ަބޖުެޓން  ަދުއަލުތގެ 

  ިއުތުރުކުރަމށް   ާއމަްދނީ   ފިައާސިއން   މި   ،ުނާވތީ   ުކެރވޭަވރު   ުފިރަހަމައށް   ެއްނމެ   ަކްނަތްށަތއްވެސް   ާލޒިމްވެފިައވާ   ުކުރަމށް   ަމއަްޗށް 

 .   ަދިތވެފެައވެ ުކުރަމްށަވނީ  ަމަސއަްކއަްތއް 

 ިވަޔަވިތ ްޓަރްސޓް 
  ާއއްމު   ަވނަ 69  ަކުއްނިސުލގެ   ގައި 2012  ޖޫން   05  “ ޓަްރްސޓް   ވަިޔަވތި "   ިސާޔަސތު   ިހްނުގުމގެ   ވާިޔާފރި   ަކުއްނިސލްގެ   ައޮތޅު .  ށ •

  ޓަްރްސޓްގެ  ވަިޔަވތި  ެއކު  ައާކއި  ކެޕަިޓލް   ުރފާިޔގެ  ިމިލައން   5  ުހުޅވާ   ެއަކުއްނެޓއް  ަނުމގައި  ޓަްރްސޓްގެ  ައޮތޅު . ށ   ޖަލާްސިއްނ ާފްސޮކށް 

   ފިެށފިައވެެއވެ.  ގައި  2013 ޖުެނައރީ   01 ަރްސމޮީކށް  ވަިޔާފިރަތއް 

 ؛ެއއީ  . ޯފުރޮކްށެދވެުމްނެދެއވެ ުއޫޞުލން   ވަިޔާފރި  ިޚުދަމެތއް  4 ަމިއގަނޑު  ަދުށން  ޓަްރްސޓް ފަްނޑުގެ   "ވަިޔަވތި " •

 ޕޮްރގާްރމްގެ ިޚުދަމތް ުލިއޯލްނ   - ަމަދުދ  -

 ަދުތުރ ފަުތުރގެ ިޚުދަމތް  – ުދވެިލ  -

 ިހާޔވިެހަކުމގެ ިޚުދަމތް  – ަނާފވެިހ  -

 ވަިޔާފރީގެ ިޚުދަމތް   – ުފަނފަިތ  -
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 ިހްއާސައްށ ޮކްށަފިއވާ ިއްނެވްސްޓަމްނޓް 
  ެއއަްލއްކަ   ިތްނިމިލަޔން )  ރ   3,165,800.00  ޯހުދަމްށަވނީ   ާއމަްދނީ   ަކުއްނިސުލން   ައޮތޅު     ިއުތުރން   ފަްނޑުގެ   ޓަްރްސޓް "  ވަިޔަވތި  •

 . ޮކްށފެައވެ   ިއްނވެްސޓް    ިހއާްސގަނެ ( ުރފިޔާ   ައްށަސޭތކަ  ފްަސާހސް  ފްަސޮދޅަސް 

ޮގުތގިައ   • ޑިވިޑްެނޑުގެ  ިމާހަތަންށ  ިއްނވެްސޓަްމްނޓިްއްނ  ެދ  ުނަވދަިހައްށާހްސ  598,789.00ިހއާްސައްށޮކްށފިައާވ  )ފްަސަލއަްކ  ރ 

 ަހތަްސޭތަކ ައްށޑިަހުނަވ ުރފާިޔ( ިލިބފިައވެެއވެ. 
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 ިއުތުރުކުރން  ަނފެާވިރަކން   ަކުއްނިސލްގެ  ައޮތޅު : 1 ިސާޔަސތު 

 ައމާޒުަތްއ:

 ފުެށން  ވަިޔާފރި   ުއފައަްދއި   ުކްނުފްނެޏއް  ޮއޯތިރޓީ   ޯލަކލް   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ  ަވނަ  2022: 1.1ައާމުޒ  •

 ޫދުކުރން  ުކއަްޔށް  ިލޭބޮގަތށް   ަނފާ   ިއާމާރުތން " ކީސާ  ިމަލުއުތރު " ަކުއްނިސުލގެ  ައޮތޅު   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2022: 1.2ައާމުޒ  •

 ޫދުކުރން  ުކއަްޔށް  ފުަޅަރްށަތއް  ައޮތުޅގެ   ޫދުނޮކްށުހރި  ފަާރަތަކށް  ަވކި   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ 2023: 1.3ައާމުޒ  •

 ުހުޅުވން  ާފަމީސަތއް  ިއުތރު  ަދުށން  ޕޮްރގާްރމްގެ  ުފަނފަތި  ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ 2024: 1.4ައާމުޒ  •

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 

 

 ަޙަރާކތް 

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

 

 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

 : 1.1ްސޓެްރަޓޖީ  

  ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ   2022

  ުކްނުފްނެޏއް   ޮއޯތިރޓީ   ޯލަކލް 

 ފުެށން  ވަިޔާފރި   ުއފައަްދއި 

 

  ިހްނގާ   ުކްނުފނީގެ   ޮއޯތިރޓީ   ޯލަކލް  :1.1.1ަހަރާކތް  

 ެއުކަލާވުލން   ަޤާވިއދު 

 ޮއޯތިރޓީ   ގަަވރަމްނޓް  ޯލަކލް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •

  ުކްނުފނި   ޮއޯތިރޓީ   ޯލަކލް :  1.1.2ތް  ަހަރކާ 

 ަރިޖްސޓްރުީކުރން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •

  ފަްނޑުގެ   ޓަްރްސޓް   ުކްނުފްނަޏށް  :1.1.3ަހަރާކތް  

 ފުެށން  ވިަޔާފިރަތއް  ަބަދުލޮކށް  ެއެސޓަްތއް 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •

 
 



17ޮ  |2026 -   2022ަތަރއްޤީގެ ޕްލޭްނ ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ 

 :1.2 ްސޓެްރަޓޖީ 

  ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ   2022

  ިމަލުއުތރު "  ަކުއްނިސުލގެ   ައޮތޅު 

  ިލޭބޮގަތށް   ަނފާ   ިއާމާރުތން "  ކީސާ 

 ޫދުކުރން  ުކއަްޔށް 

  ޕޭްލން   ޮގުތގެ   ުކާރނެ   ަތަރއްޤީ   ިއާމާރތް : 1.2.1ަހަރާކތް  

 ެއުކަލާވުލން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •

  ފިުލަވއި   ާއާބުތރަ   ިއާމާރުތގެ : 1.2.2ަހަރާކތް  

 ަތަރއްޤުީކުރން  ިޢާމަރތް   ޕޭްލްނާއިއެއއޮްގަތށް 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •

  ީބަލަމށް   ޫދުކުރަމށް   ުކއަްޔށް   ިޢާމާރތް : 1.3.1ަހަރާކތް  

 ެއޯވޑުުކުރން   ފަާރަތށް  ާކިމާޔުބުކރާ  ީބަލން  ،هުހުޅާވަލއި 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •

  : 1.3ްސޓެްރަޓޖީ  

ަވަނ ައަހުރގެ ިނަޔަލްށ ަވިކ  2023

ައޮތުޅގެ   ޫދުނޮކްށުހިރ  ފަާރަތަކްށ 

 ފުަޅަރްށަތއް ުކއަްޔްށ ޫދުކުރން 

  ުހއްދަ   ިމިންސޓްރީން   ެބހޭ   ަކާމއި    :1.3.1ަހަރާކތް  

 ޯހުދން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •

  ުއޫސލު   ޫދުކާރނެ   ފުަޅަރްށަތއް : 1.3.2ަހަރާކތް  

 ާފްސުކުރން  ަކުއްނިސުލން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު     • 

  ިއުއާލްނޮކށް ޫދުކުރަމްށ    ފުަޅަރްށަތއް  :   1.3.2ަހަރާކތް  

ެއުކަލާވަލިއ    ިއވެުލޭއޓޮްކށް    ުކއަްޔށް ެއއަްބްސުވްނ 

 ޫދުކުރން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު     • 

  ފާިހރަ   ޭބސް   ަރްށަރުށގައި   ައޮތުޅގެ  :   1.4.1ަހަރާކތް   :   1.4ްސޓެްރަޓޖީ  

  ެއުކަލާވަލއި   ުއޫސލު   ޭބުންނވާ   ާގިއމުްކުރަމށް 

 ާފްސުކުރން  ަކުއްނިސލިްއން 

 -  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު     • 
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ަވަނ ައަހުރގެ ިނަޔަލްށ ަވިކ  2023

ައޮތުޅގެ   ޫދުނޮކްށުހިރ  ފަާރަތަކްށ 

 ފުަޅަރްށަތއް ުކއަްޔްށ ޫދުކުރން 

  ޭބުންނވާ   ުއފައަްދން   ފާިހރަ   ޭބސް  :   1.4.2ަހަރާކތް  

 ފުެށން  ވަިޔާފރި   ޭބުހގެ  ަރްށަރުށގައި 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު     • 
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 ިއުތުރޮކްށިދުނން  ޤާިބލުަކން  މީާލ ަކުއްނިސލަްތުކގެ  ަރށު : 2 ިސާޔަސތު 
 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 
 ،ުނުވާމއި   ޯހދިފައި   ުއފައަްދއި   ފަްނޑެއް   ޓަްރްސޓް   ފަިއސާ   ުހރި   ާމިލއަްޔުތގައި   ަރްށިޔުތްނގެ   ުއފުެދުނިއރު   ަކުއްނިސލަްތއް   ަރްށަރުށގެ  •

  ޮކްނެމެހން   ިއުޖިތާމއޮީގުތން   ަޚަރުދަތއޮްކށް   ިރަކެރްނޓް   ޭބުންނވާ   ިހްނުގަމށް   ަކުއްނިސލަްތއް   ެއހީން   ިލބޭ   ިމާހރު   ަބޖުެޓން   ަދުއަލުތގެ 

  ފަިޔަވއި   ުފަނދޫ   ައދި .  ދާިމވެފަިއވެެއވެ   ަދިތަކން   ާމލީ   ިއްނިތާހައށް   ަރްށަރުށގައި   ިގނަ   ިހްނުގަމްށވެސް   ޕޮްރގާްރެމއް   ްނގަްނޖެހޭ ހި 

 . ުނވެެއވެ  ާގިއމްވެފެައއް  ިމާހރު  ަވީސަލެތއްވެސް  ިލޭބނެ  ާއމަްދނެީއއް  ެދެމެހއެްޓިނވި    ެއަކށީގްެނވާ    ަރެށއްގައި   ެއެހން 

 ،ޭބުންނުކުރުކާމއި   ިއުރުކުރަމށް   ާއމަްދނީ   ަވީޞަލތަްތއް   ިހެމނޭ   ިއހިްތާޞްސގައި   ަރްށަރުށގެ   ައިއިއރު   ިމާހިހާސަބށް   ިނާޒމް   ާލަމުރަކޒީ  •

  ަކްނަކން  ެދެމެހއެްޓިނވި   ިއުތުރުކުރަމށް  ަދނީ ާއމް   ަކުއްނިސލަްތުކން  ެއެހްނަކުމން .  ެނެތވެ ިލިބފައި  ަހިއިޞއަްޔތު  ުމާޢަމާލތުްކުރުމގެ 

  ަކުއްނިސލަްތަކށް   ުގިޅގެން   ިއްސާލުޙަތާކއި   ގެެނުވނު   ާޤޫނަނށް   ާލަމުރަކޒީ   ަނަމވެސް .  ުހަރަހަކްށވެފެައވެ  ޮބޑު   ަވަރށް   ަވނީ   ަމށް ުކރު 

 . ެބެލވެެއވެ  ާޤިއމްވެގްެނާދެނަކަމށް  ޮގތަްތއް  ިއުތުރުކެރވޭނެ   ާއމަްދނީ   ޮއތަްތުނގައި   ުކިރައށް  ެތެރިއން  ާބުރަތުކގެ  ިލުބނު 

  ައޮތުޅގެ ާއާބދީ ޮބޑުުވާމިއ، ައޮތުޅގިައ މުީހްނ ދިިރުއޅޭ ަރްށަތއް ިގަނުވުމގެ ަސަބުބްނ ަރުށ ަކުއްނިސލަްތަކްށ ައޮތުޅ ަކުއްނިސުލން  •

 ާމލެީއހީދިުނުމގަިއ ޮގްނޖުެހްނަތއް ުކިރަމިތވެެއވެ. 
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 ިއުތުރޮކްށިދުނން  ޤާިބލުަކން  މީާލ ަކުއްނިސލަްތުކގެ  ަރށު : 2 ިސާޔަސތު 

 ައމާޒުަތްއ:

 ާގިއމޮްކްށދުިނން  ފާިހރަ  ޭބސް  ަރްށަރުށގައި  ޭބުންނވާ   ެތެރިއން  ފާިހަރިއގެ  ޭބސް  ުފަނފަތި  ަކުއްނިސލްގެ  ައޮތޅު   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2024: 2.1ައާމުޒ  •

 ޫދުކުރން  ޯލނު  ަކްނަކަމށް  ިލބޭ  ާއމަްދނީ  ަކުއްނިސލަްތަކށް  ަރށު  ެތެރިއން  ޕޮްރގާްރމްގެ  ޯލން  ަކުއްނިސުލގެ  ައޮތޅު   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2026: 2.2ައާމުޒ  •

 ޫދުކުރން  ުކއަްޔށް  ިލޭބޮގަތށް  ވެިރަކން ަނފާ   ާމލީ  ަރުށަކުއްނިސލަްތަކށް   ަރްށަރށް   ެތެރިއން  ފުަޅަރްށަތުކގެ  ައޮތުޅގެ   ޫދުނޮކްށުހރި  ފަާރަތަކށް  ަވކި   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ 2026: 2.3ައާމުޒ  •

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 
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 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

 :   2.1ްސޓެްރަޓޖީ  

ިނަޔަލްށ    2024 ައަހުރގެ  ަވަނ 

ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ ުފަނފަިތ ޭބްސ  

ޭބުންނާވ   ެތެރިއްނ  ފާިހަރިއގެ 

ފާިހަރ   ޭބްސ  ަރްށަރުށގަިއ 

 ާގިއމޮްކްށދިުނން 

  ިޚުދަމތް   ަދުށން   ޕޮްރގާްރމްގެ   ުފަނފަތި  :  2.1.1ަހަރާކތް  

 ެއުކަލާވުލން   ުއޫޞލު   ުފާޅުކުރަމށް  ިއުތަރށް 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •

  ޭބުންނވާ   ާޤިއމުްކަރން   ޭބްސފާިހރަ    :  2.1.2ތް  ަހަރކާ 

  ުފުރަޞތު   ުހަށެއުޅަމށް   ޕޮްރޯޕަސލް   ަކުއްނިސލަްތަކށް   ަރށު 

 ުހުޅާވުލން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    • • 

  ިއވެުލޭއޓޮްކށް   ޕޮްރޯޕަސލަްތއް  :  2.1.3ަހަރާކތް  

  ާޤިއމުްކުރަމށް   ޭބްސފާިހރަ   ެއުކަލާވަލއި   ެއއަްބްސުވްނަތއް 

 ިންނުމން   ަމަސއަްކތަްތއް  ުކަރްނޖެހޭ 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު     • 
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 : 2.2 ްސޓެްރަޓޖީ 

ިނަޔަލްށ    2026 ައަހުރގެ  ަވަނ 

ޯލްނ   ަކުއްނިސުލގެ  ައޮތުޅ 

ަރުށ   ެތެރިއްނ  ޕޮްރގާްރމްގެ 

ިލޭބ   ާއމަްދނީ  ަކުއްނިސލަްތަކްށ 

 ން ަކްނަކަމްށ ޯލުނ ޫދުކރު 

  ުއޫޞލު   ިއާދރީ   ޕޮްރގާްރމްގެ   ަމަދދު  :  2.2.1ަހަރާކތް  

 ުކުރން  ުމާރޖަޢާ 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު     • 

  ެއުދަމށް   ޯލަނށް   ަދުށން   ޕޮްރގާްރމްގެ  :  2.2.2  ަހަރާކތް 

 ުހުޅާވުލން   ުފުރަޞތު  ަރުށަކުއްނިސލަްތަކށް 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • •  

  ަކުއްނިސލަްތަކށް   ެއއޮްގަތށް   ުއޫޞާލއި  :  2.2.3  ަހަރާކތް 

 ޫދުކުރން  ޯލން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • •  

 :   2.3ްސޓެްރަޓޖީ  

  ަވކި   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ 2026

  ައޮތުޅގެ   ޫދުނޮކްށުހރި   ފަާރަތަކށް 

  ަރްށަރށް   ެތެރިއން   ފުަޅަރްށަތުކގެ 

  ާމލީ   ަރުށަކުއްނިސލަްތަކށް 

  ުކއަްޔށް   ިލޭބޮގަތށް   ަނާފވެިރަކން 

 ޫދުކުރން 

  ުއޫސލު   ޫދުކާރނެ   ފުަޅަރްށަތއް    :2.3.1ަހަރާކތް  

 ާފްސުކުރން  ަކުއްނިސުލން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

  ުކއަްޔށް   ިއވެުލޭއޓޮްކށް   ިއުއާލްނޮކށް  :2.3.2ަހަރާކތް  

 ޫދުކުރން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • •  
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 ަމްސެވިރަކމުގެ ާދިއާރ ުކިރެއުރުވން : 3 ިސާޔަސތު 
 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 

  ިމިންސޓްރީ .  ަމްސވެިރަކެމވެ  ިހއާްސުކަރނީ   ަބެއއް   ޮބޑު   ާއމަްދނީގެވެސް   ައޮތުޅގެ . ށ  ެއއޮްގަތށް   ައޮތުޅަތކެކޭ   ިގނަ   ެއެހން   ާރއްޖޭގެ  •

 ް ް   ފަިޝރީޒް   ޮއފ   ަޢަދަދަކށް   ިގނަ   ެއްނމެ   ަވަނައށް   3  ިންސަބުތން   ާރއްޖޭގެ   ަދއާްކޮގުތގައި   ިހާސުބަތުކން   ަތާފސް   ެއގިްރަކލަްޗރގެ   ެއްނޑ

  ަވަރްށޮބޑަށް   ެދެމދެ   ައަހާރއި   ަވނަ 2017  ަހުރން އަ   ަވނަ 2014  ަޢަދދު   ަމްސވެިރްނގެ .  ައޮތުޅގަެއވެ . ށ  ިތބީ   ން ަމްސވެރި 

 .   ަދއަްކެއވެ  ިހާސުބަތުކން  ަތާފސް  ިއުތުރވެފަިއާވަކްނވެސް 

  ޮގސް   ަވދާ   ަވަރަކށް   ޮކްނެމވެސް   ަރްށަރުށގަިއވެސް   ެއެހން .  ަރެށއްގެައވެ  5  ުއޅެނީ   ޮކށް   ަމްސވެިރަކން   ޮގެތއްގައި   ާޢއްމު   ައޮތުޅގައި  •

 . ުހެރެއވެ  ފަަހރު  ުއޅަނދު  ުއޅޭ 

  ަޝުކވާ   ުނިލޭބަކުމގެ   ައިއސް   ޭބުންނާވަވަރށް   ަމްސވެިރން   ާޤިއމުްކެރވިފިައވަީނަމވެސް   ައިއްސޕާްލްނެޓއް   ކިީކިމނީގައި .  ށ •

  ިމައދާ   ަނަމވެސް   ަރެށއް   ޫދުކެރވިފިައވާ   ަމަސއަްކތަްތއް   ެއފަދަ   ޕޮްރެސްސޮކށް   ަމސް   ައކީ   ކިީކިމނި   ައދި .  ަމްސވެިރްނުކަރުމްނެދެއވެ 

  ުނާދަކން   ަމްނާފުކަރުމން   ޭއގެ   ަމްސވެިރްނަނށް   ުނދުިއުމން   ިލެބުމން   ިޚުދަމތް   ޮގެތއްގައި   ެއަކށީގްެނވާ   ުހުޅވި   ެއަރށް   ަހަމައްށވެސް 

 . ާފަހގަުކެރވެެއވެ

 . ަކްނެނއެްޏވެ  ަކުޅިބަލަމާހއި  ާބާނފިައަވނީ  ިގަނިއން  ެއްނމެ   ުއޅަނުދފަަހުރން   ުކރާ  ަމްސވެިރަކން  ައޮތުޅގައި . ށ •

 . ާފަހގަުކެރވެެއވެ  ަދްށވެފިައާވަކން   ފިެށގެން  ައަހުރން   ަވނަ  2017  ަޢަދދު   ަމުހގެ  ާބނާ  ަމްސވެިރން  •

 .  ާފަހގަުކެރވެެއވެ ަހަމޖިެހފިައާވަކން   ިއްނިތާޒމް   ިލޭބނެ   ފޭަސަހިއން  ެތޔޮ  ޭބުންނވާ  ަމްސޯދިނަތަކށް  ަރްށަރުށގައި   ިގނަ  ައޮތުޅގެ . ށ •

  ައދި   ަނަލްނދޫ .  ުކަރުމްނެދެއވެ   ަމަސއަްކތް   ާއާލުކުރުމގެ   ަދިރަމިއޮކށް   ުހިއފިަލނޑާ   ަމޮރށީގައި   ައދި   ެއިރަޔދޫ   ،هަނަލްނދޫ   ައޮތުޅގެ  •

  ެއެދަރުށން   ަނަމވެސް   ެދަރށް   ޫދުކެރވިފަިއވާ    ދުިގުމއަްދަތަކށް   ަމަސއަްކތުްކުރަމށް   ެއުކައަކލަްޗރގެ   ާދިއާރެއއްގައި   ުފޅާ   ައކީ   ެއިރަޔދޫ 

 . ާފަހގަުކެރވެެއވެ ުނާދަކން   ފިައާދެއއުްކަރުމން  ަމްސވެިރްނަނށް  ަރއިްޔުތްނަނާށއި  ައޮތުޅގެ 

 .ފާަށފަެއވެ   ަވނީ   ގްެނުގޅެން   ިބޭދީސން   ަކުމގައި   ިމަމްސވެރި   ާޚއްޞަ   ދިވެިހްނަނށް   ، ީބަރއެްޓިހވެ  ާދިއާރައށް   ަމްސވެިރަކުމގެ   ުޒާވުނން  •
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 ުކިރެއުރުވން  ާދިއރާ  ަމްސެވިރަކމުގެ : 3 ިސާޔަސތު 

 ައމާޒުަތްއ:

 ާޤިއމުްކުރން   ޕާްލްނޓް  ައިއސް   ަރެށއްގައި  ދެ  ައޮތުޅގެ   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ   2026: 3.1ައާމުޒ  •

 ާޤިއމުްކުރން  ަމްސފެކަްޓރަީތއް  ގަޭދށު  ަރެށއްގައި  ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2024: 3.2ައާމުޒ  •

 ޫދުކުރން  ފުަޅޮގާވްނުކުރަމށް  ފުަޅަރށް /ފަޅު  2 ައޮތުޅގެ   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2025: 3.3ައާމުޒ  •

 ަތމްރުީނުކުރން  މުީހން  3  ަރަށުކން   ޯހުދަމށް  ާއމަްދނީ   ުއފައްދާ  ަތކެތި  ާބަވތަްތުކގެ  ަތާފތު  ަމުހން  ަކނޑު  ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ 2024: 3.4ައާމުޒ  •
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 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

 :   3.1ްސޓެްރަޓޖީ  

  ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ   2026

  ައިއސް   ަރެށއްގައި   ދެ   ައޮތުޅގެ 

 ާޤިއމުްކުރން   ޕާްލްނޓް 

  ަރްށަތއް   ާޤިއމުްކާރނެ   ައިއްސޕާްލްނޓް  :  3.1.1ަހަރާކތް  

 ަކނޑެައުޅން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

  ިބން   ާޤިއމުްކުރަމށް   ައިއްސޕާްލްނޓް    :  3.1.2ތް  ަހަރކާ 

  ފަުހުމާނމާ   ަރުށަކުއްނިސލަްތާކިއެއކު   ަހަމޖެއަްސއި 

 ެއުކަލާވުލން 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު   • •  
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  ުފުރަޞތު   ުހަށެއުޅަމށް   ޕޮްރޯޕަސލް  :  3.1.3ަހަރާކތް  

  ިއވެުލޭއޓޮްކށް   ޕޮްރޯޕަސލަްތއް   ިލބޭ   ،هުހުޅާވަލއި 

 ެއޯވޑުްކުރން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • •   

 : 3.2 ްސޓެްރަޓޖީ 

  ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ   2024

  ގަޭދށު   ަރެށއްގައި   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ 

 ާޤިއމުްކުރން   ަމްސފެކަްޓރަީތއް 

  ަމްސފެކްޓްރީ   ގަޭދށު   ަސުރާކުރގެ  :  3.2.1ަހަރާކތް  

  ަރުށަކުއްނިސލަްތއް   ިސާޔަސަތއް   ުގޅޭ   ާޤިއމުްކުރާމއި 

 ޭހުލްނެތިރުކުރން   ަރއިްޔުތން  ެމުދވެިރޮކށް 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް،  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ  

 ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 

  ަމްސފެކްޓްރީ   ގަޭދށު   ަސުރާކުރގެ  :  3.2.2  ަހަރާކތް 

  ގަޭދށު   ެތެރިއން   ިސާޔަސަތުކގެ   ުގޅޭ   ާޤިއމުްކުރާމއި 

  ަރށު   ފަާރތަްތަކށް   ޭބުންނވާ   ާޤިއމުްކުރަމށް   ަމްސފެކަްޓރީ 

 ފިަހޮކްށދިުނން  ުފުރަޞތު  ެމުދވެިރޮކށް  ަކުއްނިސލަްތއް 

 ަކުއްނިސލަްތއް، ަރުށ  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ  

 ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 

 :   3.3ްސޓެްރަޓޖީ  

ިނަޔަލްށ    2025 ައަހުރގެ  ަވަނ 

ފުަޅ/ފުަޅަރްށ    2ައޮތުޅގެ  

 ފުަޅޮގާވްނުކުރަމްށ ޫދުކުރން 

  ުގޅޭ   ަކާމއި   ަސުރާކުރގެ    :  3.3.1ަހަރާކތް  

  ފަުޅަރށް /ފަޅު   2  ުހަށައޅިައގެން   ިމިންސޓްރަީތަކށް 

 ޯހުދން  ފުަޅޮގާވްނުކުރަމށް 

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ   ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

 ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 

  ޕޮްރޯޕަސލް   ،هެއުކަލަވާލއި   ުއޫޞލު   :   3.3.2ަހަރާކތް  

 ުހުޅާވުލން  ުފުރަޞތު  ުހަށެއުޅަމށް 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު   • •  
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  ިއވެުލޭއޓޮްކށް   ޕޮްރޯޕަސލަްތއް  :  3.3.3ަހަރާކތް  

 ަޙާވުލުކުރން  ެއުކަލާވަލއި   ެއއަްބްސުވްނަތއް 

   •    

 :   3.4ްސޓެްރަޓޖީ  

  ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ 2024

  ާބަވތަްތުކގެ   ަތާފތު   ަމުހން   ަކނޑު 

  ޯހުދަމށް   ާއމަްދނީ   ުއފައްދާ   ަތކެތި 

 ަތމްރުީނުކުރން   މުީހން   3  ަރަށުކން 

ް   ިމިންސޓްރީ    :   3.4.1ަހަރާކތް     ފަިޝރީޒް   ޮއފ

  ެއުކަލާވަލއި   ޕޮްރގާްރމް   ަތމްރީނު   ެއހާީއިއެއކު 

 ޯހުދން   ފިެސިލޭޓަޓުރން 

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ   ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

 ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 

  ަތމްރީނު   ޮގަތށް   ަކނޑެައިޅފަިއވާ   :  3.4.2ަހަރާކތް  

 ގްެނދުިއން  ުކިރައށް  ޕޮްރގާްރމް 

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ   ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

 ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 
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 ުކރިެއުރުވން  ާދއިރާ  ަދނޑެުވރިަކމުެގ : 4 ސިާޔަސުތ 
 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 
ް   ިމިންސޓްރީ .  ުކަރުމްނެދެއވެ   ަމަސއަްކތް   ަދނޑުވެިރަކުމގެ   ަރްށަރުށގައި   ިގނަ   ައޮތުޅގެ . ށ • ް   ފިަޝރީސް   ޮއފ   ެއގިްރަކލަްޗރގެ   ެއްނޑ

  ފިެށގެން   ައަހުރން   ަވނަ   2013  ަޢަދދު   ަދނޑުވެިރްނގެ   ަރިޖްސަޓރޮކްށފަިއވާ   ައޮތުޅގައި . ށ  ަދއާްކޮގުތގައި   ިހާސުބަތުކން   ަތާފސް 

  ިމޮގުތން .  ަމުދވެފަެއވެ   ަވނީ   ަޢަދދު   ަދނޑުވެިރްނގެ   ފިެށގެން   ައަހުރން   ަވނަ 2019  ައިއަނަމވެސް   ުތުރަވުމން އި   ައަހަރށް   ަވނަ 2016

 . ާފަހގަުކެރވެެއވެ  ިތިބަކން  ަދނޑުވެިރން  909  ަރިޖްސޓްރޮކްށފިައވާ   ައޮތުޅގައި . ށ  ައަހރު  ަވނަ 2019

 .  ުކަރުމްނެދެއވެ  ަދނޑުވެިރަކން  ުފާޅާދިއާރެއއްގައި  ިބްނޫދޮކށް  ުކުރަމށް  ަދނޑުވެިރަކން  ޫނަމާރގައި   ައދި   ަނުރދޫ  ،ފަީވށް  ،ޮގިއދޫ  •

 . ާފަހގަުކެރވެެއވެ  ުނިލޭބަކން   ގަްނަނން  ައުގގައި   ެހޔޮ  ައޮތުޅން   ގްަސާކނާ  ،ާއަލތަްތާކއި   ެއކި  ޭބުންނުކރާ  ަދނޑުވެިރަކަމށް  •

  ިހާސުބަތުކން   ަތާފސް   ިމޮގުތން .  ާމކެަޓެށވެ  ާމލޭ   ިރޯސޓަްތަކާށއި   އަްކނީ ވި   ާއއުްމޮކށް   ަތކެތި   ަހއްދާ   ަދނޑުވެިރަކުމން   ައޮތުޅގައި . ށ •

  ުރފާިޔގެ (  ުނަވދިހަ   ުނަވަސޭތކަ   ާހސް   ަނާވވީސް   ައއަްލއްކަ )  829,990  ައޮތުޅން . ށ  ާމކަެޓށް   ާމލޭ   ައަހރު   ަވނަ 2019  ޮގުތގައި   ަދއްކާ 

 ،هޮދްނކޭާލއި   ވިއާްކފިައަވނީ   ިގަނިއން   ެއްނމެ   ައޮތުޅން   ާމކަެޓށް   ާމލޭ .  ުކެރވެެއވެ  ައްނާދސާ   ވިއާްކފަިއާވަކަމށް   ާމކަެޓށް   ާމލޭ   ަތކެތި 

 .  ަކަރެލވެ  ައދި   ިކުއަކްނަބރ 

.  ށ  ،هެމުދުކނުބުރދޫ .  ށ  ،ެއަކްސދޫ .  ށ   ،ެއއީ .  ެއަބޮއެތވެ  ފުަޅަރށް   6  ޫދޮކްށފަިއވާ   ޭބުނަމށް   ަދނޑުވެިރަކުމގެ   ައޮތުޅގައި . ށ •

 . ަމޑިޫދެއވެ. ށ  ައދި   ަމޑިުކެރއްދޫ . ށ   ،ާމަކނޑޫދޫ  ،ފިުރނަބިއދޫ 

  ުއފެއުްދްނެތރި   ޭނުގަމކީވެސް   ިގަނަބަޔަކށް   ުކރާ   ަދނޑުވެިރަކން   ަމުޢލޫާމތު   ާޢއްމު   ަދްނޑުވެިރަކުމގެ   ަބިލަބއްޔާ   ގްަސގަަހްށޖެހޭ  •

  ުކޑަަތްނޮކޅެއްގައި   ޭބުންނޮކްށގެން   ޮގތަްތއް   ަޒާމނީ   ަދނޑުވެިރަކުމގެ .  ުހަރެހކެވެ  ެއިޅފަިއވާ   ުކުރަމށް   ަދނޑުވެިރަކން   ޮގެތއްގައި 

  ިމާހުރގެ   ެނުތަމކީ   ިލިބފައި   މުީހްނަނށް   ަރްށަރުށގެ   ެއެހްނވެސް   ަރްށަރާށއި   ުކދި   ިބން   ުހަނުރވެިރަކން   ުކުރުމގެ   ަދނޑުވެިރަކން 

 . ެބެލވެެއވެ  ަކުމގައި  ަސަބެބއް  ުކޑަވެފަިއވާ  ަސާމުލަކން   ދޭ  ފަްނަނށް  ަދނޑުވެިރަކުމގެ  ުޒާވުނން 

  ވިއްކޭނޭ   ައުގގައި   ަހމަ   ަކްނަމތީ   ާތޒާ   ަތކެތި   ުއފައްދާ   ަދނޑުވެިރަކުމން   ުކިރަނަމވެސް   ަދނޑުވެިރަކން   ަރްށަރުށގައި   ިގނަ   ައޮތުޅގެ  •

 .ުނވެެއވެ   ވެފެައއް   ަތަނަވސް  ާބާޒެރއް  ފަހި 

 

ه
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 ުކިރެއުރުވން  ާދިއރާ  ަދނޑެުވިރަކމުގެ : 4 ިސާޔަސތު 

 ައމާޒުަތްއ:

ް  ޮކްނޓެްރކްޓް  ެއގޯްރެނޓްގެ   ަދނޑުވެިރްނަނށް   ައަދެދއްގެ  ިގނަ  ވާީހވެސް  ގެ  ައޮތޅު   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ   2023: 4.1ައާމުޒ  •  ަމުގފިަހޮކްށދިުނން  ުކެރވޭނެ  ަދނޑުވެިރަކން  ެމުދވެިރޮކށް   ާފިމްނގ

 ިހްނުގން   ަތމްރުީނަތއް  ަދނޑުވެިރަކާމިއެބހޭ  ަރެށއްގައި  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ  ުގިޅގެން  ެއގޯްރެނާޓއި   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ   2024: 4.2ައާމުޒ  •

 ަމުގފިަހޮކްށދިުނން  ިލޭބނޭ   ޯލން  ުލއި   ެތެރިއން  ޕޮްރގާްރމްގެ  ޯލން  ަކުއްނިސުލގެ  ައޮތޅު  ުކާރފަާރތަްތަކށް  ަދނޑުވެިރަކން  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2025: 4.3ައާމުޒ  •

 

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 
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 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

 :   4.1ްސޓެްރަޓޖީ  

  ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ   2023

  ައަދެދއްގެ   ިގނަ  ވާީހވެސް   ގެ  ައޮތޅު 

  ެއގޯްރެނޓްގެ   ަދނޑުވެިރްނަނށް 

ް   ޮކްނޓެްރކްޓް    ެމުދވެިރޮކށް   ާފިމްނގ

  ުކެރވޭނެ   ަދނޑުވެިރަކން 

 ަމުގފިަހޮކްށދުިނން 

   ުގިޅގެން   ާފިމްނގާްއއި   ޮކްނޓެްރކްޓް  :  4.1.1ަހަރާކތް  

  ަކުއްނިސލަްތއް   ޭހުލްނެތިރުކުރަމށް   ަރއިްޔުތން 

 ިހްނުގން  ޕޮްރގާްރމެްއއް  ަރެށއްގައި  ުހިރހާ  ެމުދވެިރޮކށް 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް،   ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު     • 

 ެއގޯްރެނޓް ޯކޕަޭރަޝން 

  ާފިމްނގްގެ   ޮކްނޓެްރކްޓް   ައޮތުޅގައި    :  4.1.2ތް  ަހަރކާ 

  ިތބި   ޭބުންނވެފައި   ުކަރން   ަދނޑުވެިރަކން   ަދުށން 

  ެއުފުރަޞތު   ެއފަާރތަްތަކށް   ،ެދެނގަނެ   ފަާރތަްތއް 

 ަމަސއަްކތުްކުރން  ޯހަދިއދިުނަމށް 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް،   ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު     • 

 ެއގޯްރެނޓް ޯކޕަޭރަޝން 
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 : 4.2 ްސޓެްރަޓޖީ 

   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ   2024

  ައޮތުޅގެ   ުގިޅގެން   ެއގޯްރެނާޓއި 

  ަރެށއްގައި   ުހިރހާ 

  ަތމްރުީނަތއް   ަދނޑުވެިރަކާމިއެބހޭ 

 ިހްނުގން 

  ފިެސިލޭޓަޓުރން   ެއުކަލާވަލއި   ޕޮްރގާްރމް  :  4.2.1ަހަރާކތް  

 ަހަމޖެއުްސން   ަބޖެޓް  ޯހުދާމއި 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް،   ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

 ެއގޯްރެނޓް ޯކޕަޭރަޝން 

  ުހިރހާ   ެއއޮްގަތށް   ާތަވާލއި   ަކނޑެައޅޭ  :  4.2.2  ަހަރާކތް 

 ގްެނދުިއން  ުކިރައށް  ަތމްރީނު  ަރެށއްގައި 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް،   ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

 ެއގޯްރެނޓް ޯކޕަޭރަޝން 

 :   4.3ްސޓެްރަޓޖީ  

ިނަޔަލްށ    2025 ައަހުރގެ  ަވަނ 

ުކާރފަާރތަްތަކްށ   ަދނޑުވެިރަކްނ 

ޯލްނ   ަކުއްނިސުލގެ  ައޮތުޅ 

ޯލްނ   ުލިއ  ެތެރިއްނ  ޕޮްރގާްރމްގެ 

 ިލޭބޭނ ަމުގފިަހޮކްށދިުނން 

  ުއޫޞލު   ޕޮްރގާްރމްގެ   ަމަދދު  :  4.3.3ަހަރާކތް  

 ަކނޑެައުޅން  ަބޖެޓް   ުމާރޖާަޢޮކށް 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު   •    ުހުޅާވުލން  ުފުރަޞތު  ެއުދަމށް   ޯލަނށް  : 4.3.3ަހަރާކތް 

  ޯލނު   ުގިޅގެން   ަކުއްނިސލަްތާކއި   ަރށު  :  4.3.3ަހަރާކތް  

 ުކުރން  ަމަސއަްކތް  ޫދުކުރުމގެ 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު   •   
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 ުކރިެއުރުވން   ާދއިރާ  ަފުތުރެވރިަކމުެގ :  5 ސިާޔަސުތ 
 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 

 .  ާޤިއމުްކެރވިފިައވެެއވެ  ެއނދު   473  ައދި   ޮކަޓރި  208 ުޖުމލަ  ގައި  ެދިރޯސޓް  ިހނގަުމްނދާ   ތު ގު ިމވަ  ައޮތުޅގައި . ށ •

  ަވޒާީފގެ   ަސަބުބން   ިމަކުމގެ .  ުނވެެއވެ   ުކިރައާރފެައއް   ެއަކށީގްެނާވޮގެތއްގައި   ފަުތުރވެިރަކން   ައޮތުޅގައި   ިންސަބުތން   ުމިޅާރއްޖޭގެ  •

  ުކރާ   ަމަސއަްކތް   ާދިއާރގައި   ޫޓިރަޒމް   ުޒާވުނން   ިގަނައަދެދއްގެ   ަސަބުބން   ެނުތުމގެ   ަހަމޖިެހފައި   ާކިރން   ދިިރުއޅަޭރާށއި   ުފުރަޞރު 

 .  ޖިެހފިައވެެއވެ ާލން  ުކިރަމތި  ަދިތަތާކއި  ިގަނފަާރތަްތަކށް 

  ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ 2020.   ުނވެެއވެ   ަތަރއްޤުީކެރވިފައި   ޮގެތއްގައި   ެއަކށީގްެނވާ   ައޮތުޅގައި   އަްކތްވެސް ަމސަ   ުޓައިރަޒމްގެ   ޯލަކލް  •

  ެއނދު   8  ައދި   ޮކަޓރި   4  ުޖމްލަ   ގްެސަޓަހުއްސގައި   ދެ   މި .  ގްެސޓަްހުއްސެއވެ  ދެ   ުހރީ   ަރޖްީސޓްރޮީކްށފައި   ައޮތުޅގައި . ށ

 .  ވެާޤިއމުްކެރވިފިައވެއެ 

  ުޓައިރަޒމް   ޯލަކލް   ަރްށަރުށގައި   ،ިލިބފަިއުނުވާމއި   ަމުޢލޫާމތު   ުޓައިރަޒާމިއެބހޭ   ޯލަކލް   ަރއިްޔުތްނަނށް   ަރްށަރުށގެ   ިގނަ   ައޮތުޅގެ  •

 .  ުހަރެހކެވެ  ޮއތް   ަތަރއްޤުީކުރަމށް  ުޓައިރަޒމް   ޯލަކލް   ެނުތަމކީ   ަހަމޖައާްސފައި  ިބން  ަތަރއްޤުީކުރަމށް 

ަތަރއްޤުީކުރަމްށ   • ފަުތުރވެިރަކްނ  ިމާހުރ  ުހިރަނަމވެްސ  ފަުޅަރްށަތކެއް  ިގަނ  ޭބުންނުކެރވިާދެނ  ެހުދަމްށ  ިރޯސޓް  ައޮތުޅގިައ 

 ޫދުކެރވިފިައާވ ަރްށަރުށގެ ަމަސއަްކތްވްެސ ެއަކށީގްެނާވ ޮގުތގިައ ިހނގަުމްނުނެދެއވެ. 

ރިީތ ަރްށަތކެއަްކުމްނ ިމަރްށަތުކގިައ ޯހމްްސޭޓ ގްެސޓަްހުއްސ ވަިޔާފިރ  ށ.ައޮތުޅގެ މުީހްނ ދިިރުއޅޭ ިގަނ ަރްށަތަކކީ ުޤުދަރތޮީގުތްނ   •

 ެއަކށީގްެނާވޮގުތގިައ ުކިރެއުރވިާދެނަކަމްށ ެބެލވެެއވެ. 

 .ޮބޑެވެ   ޭހދަ  ުކަރްނޖެހޭ  ެއަކަމށް  ަދިތަތއުްހުރާމިއެއކު  ޯހުދުމގައި   ޫޓިރްސުޓން   ުކުރާމއި  ޕޮްރޯމޓް  ޫޓިރަޒމް  ޯލަކލް  •

  ެއއްވެސް   ައޮތުޅގެ   ަޤާވިއެދއް   ައދި   ުއޫޞެލއް   ޮގުތގެ   ގްެނާދނޭ   ުކިރައށް   ަމަސއަްކތް   ޫޓިރްސމްގެ   ޯލަކލް   ަރްށަރުށގައި   ައޮތުޅގެ  •

  ޯލަކލް   ައޮތުޅގައި   ުނލާ   ަޤާވިޢުދަތަކާކއި   ުނަވތަ   ުއޫޞލު   ަހުރަދނާ   ފަދަ   ިމެދްނެނުވނު .  ެނެތވެ   ެއުކަލާވާލފެައއް   ަކުއްނިސަލުކން 

 ް  .ަކެމކެވެ  ެއަކށީގްެނވާ  ދުިއަމކީ   ުނުކެމގެން  ަމއަްސަލަތކެއް   ެއަތއް  ިއޖިްތާމޢީ  ފަަށިއފިަނމަ  ްށާދން ުކިރއަ  ިޓައިރޒްމ
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 ުކިރެއުރުވން  ާދިއރާ  ަފުތުރެވިރަކމުގެ : 5 ިސާޔަސތު 

 ައމާޒުަތްއ:
 ިހްނުގން  ޕޮްރގާްރމެްއއް  ޭހުލްނެތިރުކުރަމށް   ުފުރަޞުތަތަކށް  ުހރި   ެއާދިއާރިއން   ުޓައިރަޒަމާށއި  ޯލަކލް  ަރއިްޔުތން   ައޮތުޅގެ   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2024:  5.1ައާމުޒ  •

 ަތމްރުީނުކުރން  ާދިއާރައުކން  ޮކްނމެ  ައޮތުޅގެ  ޑިައަވުރން   5 ފްެނަވަރށް  ޯވަޓރ ޯއޕަން   ަދްށވެގެން  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ   2025:  5.2ައާމުޒ  •

 ަތމްރުީނުކުރން  ފަާރެތއް  20  ާދިއާރިއން  ުކިޅަވުރގެ  މޫދު  ަޔަލށް ނި  ައަހުރގެ  ަވނަ  2026: 5.3ައާމުޒ  •

ް   ފަާރަތަކށް  10 ިރޯސޓަްތުކން  ުހރި   ައޮތުޅގައި   ައަހަރކު   ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ައަހުރން  ަވނަ 2022: 4. 5ައާމުޒ  •  ޯހަދިއދިުނން  ުފުރަޞތު  ިއްނާޓްނިޝޕ

 ފުެށން  ިޚުދަމތް   ިރޯސޓްގެ   5 ަމުދވެގެން  ެތެރިއން   ަރްށަތުކގެ  ފަޅު  ޫދޮކްށފައުހރި  ފަުތުރވެިރަކަމށް  ައޮތުޅގައި   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ  ަވނަ 2026: 5. 5ައާމުޒ  •

 

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 
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 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

 :  5.1ްސޓެްރަޓޖީ  

ިނަޔަލްށ    2024 ައަހުރގެ  ަވަނ 

ޯލަކލް   ަރއިްޔުތްނ  ައޮތުޅގެ 

ުހިރ   ެއާދިއާރިއްނ  ުޓައިރަޒަމާށިއ 

  ާއއި   ެއޯސިޝޭއަޝން   ގްެސޓަްހުއސް  :  5.1.1ަހަރާކތް  

 ެއުކަލާވުލން   ޕޮްރގާްރމް  ުގިޅގެން 

ޮއފް   ެއޯސިޝޭއަޝން  ްސޓަްހުއސް ގެ  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

 ޯމލްޑިވްސް 

  ެއޯސިޝޭއަޝްނގެ   ގްެސޓަްހުއސް    :  5.1.2ތް  ަހަރކާ 

 ިހްނުގން   ޕޮްރގާްރމް  ަރެށއްގައި   ުހިރހާ  ެއހެީތިރަކާމިއެއކު 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް،  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  
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ުފުރަޞުތަތަކްށ ޭހުލްނެތިރުކުރަމްށ  

 ޕޮްރގާްރމެްއއް ިހްނުގން 
 ެއޯސިޝޭއަޝން  ްސޓަްހުއސް ގެ 

 : 5.2 ްސޓެްރަޓޖީ 

ިނަޔަލްށ    2025 ައަހުރގެ  ަވަނ 

ޯވަޓރ   ޯއޕަްނ  ަދްށވެގްެނ  

ައޮތުޅގެ    5ފްެނަވަރްށ   ޑިައަވުރްނ 

ާދިއާރައުކްނ   ޮކްނެމ 

 ަތމްރުީނުކުރން 

  ަބޖެޓް   ެއުކަލާވަލއި   ޕޭްލން   ޕޮްރގާްރމް  :  5.2.1ަހަރާކތް  

 ަހަމޖެއުްސން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު   •   

ް  :  5.2.2  ަހަރާކތް    ުގިޅގެން   ެސްނަޓރައާކއި   ޑިައވިްނގ

 ގްެނދުިއން  ޯކްސުކިރައށް  ެއއޮްގަތށް  ާތަވާލއި  ަކނޑެައޅޭ 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު   •   

 :   5.3ްސޓެްރަޓޖީ  

  ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ   2026

  20  ާދިއާރިއން   ުކިޅަވުރގެ   މޫދު 

 ަތމްރުީނުކުރން  ފަާރެތއް 

  ަބޖެޓް   ެއުކަލާވަލއި   ޕޭްލން   ޕޮްރގާްރމް  :  5.3.1ަހަރާކތް  

 ަހަމޖެއުްސން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  •    

  ެސްނަޓރައާކއި   ޯވަޓރްސޯޕޓްސް  :  5.3.2ަހަރާކތް  

  ޯކްސުކިރައށް   ެއއޮްގަތށް   ާތަވާލއި   ަކނޑެައޅޭ   ުގިޅގެން 

 ގްެނދުިއން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  •    

  ުފުރަޞތު   ަމޝަްވާރޮކށް   ިރޯސޓަްތާކއި  :  5.4.1ަހަރާކތް   :   5.4ްސޓެްރަޓޖީ  

 ަމަސއަްކތުްކުރން  ޯހުދަމށް 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •
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ފިެށގްެނ  2022 ައަހުރްނ  ަވަނ 

  10ައަހަރުކ ިރޯސޓަްތުކްނ  ޮކްނެމ  

ފަާރަތަކްށ ިއްނާޓްނިޝޕް ުފުރަޞުތ  

 ޯހަދިއދިުނން 

  ުހަށެއުޅަމށް   ެއދި   ުފުރަޞަތށް  :  5.4.2ަހަރާކތް  

 ެއްނުގން  ފަާރތަްތަކށް  ޮހވޭ   ،هުހުޅާވުލާމއި 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • 

 :  5.5ްސޓެްރަޓޖީ  

  ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ 2026

  ފަުތުރވެިރަކަމށް   ައޮތުޅގައި 

  ަރްށަތުކގެ   ފަޅު   ޫދޮކްށފައުހރި 

  ިރޯސޓްގެ   5  ަމުދވެގެން   ެތެރިއން 

 ފުެށން  ިޚުދަމތް 

ް   ިންސޓްރީ މި  :  5.5.1ަހަރާކތް     ުގިޅގެން   ުޓައިރަޒާމއި   ޮއފ

  ިރޯސޓަްތުކގެ   ަހަދުމްނދާ   ެއއޮްގަތށް   ާތަވާލއި   ަކނޑެައޅޭ 

 ަމަސއަްކތުްކުރން  ައަވްސުކުރަމށް   ަމަސއަްކތް 

ް  ިންސޓްރީ މި  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •  މް ުޓައިރޒަ  ޮއފ

ް   ިމިންސޓްރީ  :  5.5.2ަހަރާކތް     ުގިޅގެން   ުޓައިރަޒާމއި   ޮއފ

  ޮގުތގައި   ިރޯސޓްގެ   ަރްށަތއް   ިއުތރު   ަކނޑެައޅޭ 

 ަމަސއަްކތުްކުރން  ުހުޅާވުލަމށް   ަތަރއްޤުީކުރަމށް 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • •  
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 ުކރިެއުރުވން  ވިަޔފާރިަތއް  މެުދަފްނީތެގ  ައިދ   ުކިދ : 6 ސިާޔަސުތ 
 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 

  ައދި   ައާސސީ   ަކުމގެ   ެއފަާރތަްތަކށް   ަނަމވެސް   ދިޔަ   ިލެބުމން   ިޚުދަމތް   ފަާރތަްތކެއް   ިގަނައަދެދއްގެ   ވަިޔާފިރުކރާ   ުކދި   ައޮތުޅގައި  •

  ަތާފތު   ިމޮގުތން .  ުކެރެއވެ  ާފަހގަ   ަކުމގައި   ުހަރެހއް   ޮއތް   ުކުރަމށް   ަތަރއްޤީ   ިއުތަރށް   ުކދިވަިޔާފރި   ެނުތަމކީ   ިލިބފައި   ަމުޢލޫާމތު   ފަްނނީ 

ް   ޯލން   ައދި   ގާްރްނޓް   ކި އެ    ެނުތުމން   ަމުޢލޫާމތު   ޮގުތގެ   ަތއާްޔުރުކާރނެ   ޑިޮކުއަމްނޓަްތއް   ޕޮްރޯޕަސލަްތާކއި   ުހަށައޅަްނޖެހޭ   ާރމަްތަކށް ޕޮްރގ

 . ުނެދެއވެ  ިހފުެމން   ޭބުނން  ޮގުތގައި  ފިައާދުހރި  ެއްނމެ  ައޮތޅަށް   ަމްނފާ  ޕޮްރގާްރމަްތުކގެ  ެއފަދަ 

  ުހަރްސަތކެއް   ިގނަ   ެއަކަމށް  ަމުދަކާމއި   ަމުގަތއް   ެނެރވޭނެ  ާބާޒަރށް   ަތކެތި   ުއފައްދާ   ފަުރުދން   ވަިޔާފިރަތުކްނާނއި  ުކދި   ަރްށުފުށގައި  •

 .  ުކެރެއވެ ާފަހގަ   ވިަޔާފިރވެިރން  ަކްނވެސް  ުހްނނަ 

  ެދެނގަްނާނެނޮގުތގެ   ެއާދިއާރަތއް   ،ާދިއާރަތާކއި   ުކެރވިާދނެ   ިއްނވްެސޓް   ަތާކއި   ުފުރަޞތު   ުހރި   ވިަޔާފިރައށް   ެމުދފަްނތީގެ   ައދި   ުކދި  •

  ވެިރްނަނށް   ވާިޔފަރި   ުކދި   ުއޫސލަްތއް   ިހާސުބަތާކއި   ަބަލަހއަްޓްނޖެހޭ   ެއަކަމްށަޓަކއި   ާތަރފްވެ   ިނާޒމް   ެޓކްސް   ،ެނުތާމއި   ަމުޢލޫާމތު 

  ިމޮގުތން .  ވެެއވެެބލެ   ަކެމއަްކުމގައި   ަމުގފިަހވާ   ުވަމށް   ަބނުގޫރޓް   ުހއްޓި   ިޚުދަމތަްތއް   ައްނނަ   ެދުމން   ފަާރތަްތުކން   ެއފަދަ   ،ކީ ޭނނުގމަ 

  ަސަބުބން   ުކޑުަވުމގެ   ިމްނަވރު   ައުހުލވެިރވެފަިއވާ   ެޓކްްސަތަކށް   ފަދަ   ޓީ . ޕީ . ބީ   ،ޓީ . ެއސް . ޖީ   ވަިޔާފިރވެިރްނަނށް   ެމުދފަްނތީގެ   ައދި   ުކދި 

 . ަދއަްކްނޖެެހެއވެ  ފިައސާ  ައަދުދަތުކން   ޮބޑެތި  ޮގުތގައި  ފަިއާސގެ  ޖިޫރަމނާ 

 . ާފަހގަުކެރވެެއވެ  ެނތަްކން   ަހަމޖިެހފައި   ިއްނިތާޒމަްތކެއް   ިލޭބނޭ   ޯލނު   ފޭަސަހިއން   ުކިރެއުރުވަމށް   ވިަޔާފިރަތއް   ެމުދފަްނތީގެ   ައދި   ުކދި  •

ެއފަާރަތތަްކްށ   • ިއްސަކްނދީ  ވަިޔާފިރަތަކްށ  ިންސަބތާްވ  ައޮތޅްަށ  ަރަށާށިއ  ިއްސާލުޙަތާކިއެއުކ  ގެެނުވުނ  ާމިލއަްޔަތްށ  ަދުޢަލުތގެ 

 ޕޮްރޖެކްޓަްތއް ިލޭބެނ ަމުގފިަހުވަމކީ ވިަޔާފިރަތއް ުކިރެއުރަމްށ ިއުތަރްށ ިލުބުނ ިހތަްވެރކެވެ. ަދުއަލުތގެ 
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 ުކިރެއުރުވން  ިވަޔފާިރަތއް  މެުދަފްނީތގެ  ައިދ ުކިދ:  6 ިސާޔަސތު 

 ައމާޒުަތްއ:

  ުގިޅގްެނަތއާްޔުރުކަރްނޖެހޭ   ެޓކްްސާއއި   ައދި   ދުިނަމާށއި   ަމުޢލޫާމތު   ެބހޭ   ެޓކްްސާއއި   ވިަޔާފިރވެިރްނަނށް   ެމުދފަްނތީގެ   ައދި   ުކދި   ިތބި   ައޮތުޅގައި   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ   2023:  6.1ައާމުޒ   •

 ިހްނުގން   ަރެށއްގައި   ުހިރހާ   ޕޮްރގާްރެމއް  ަތމްރީނު  ުގޅޮޭގުތން  ަތއާްޔުރުކުރާމއި  ިހާސުބަތއް 

 ާޤިއމުްކުރން  ޮގތްޕެއް  ޯކޕަޭރަޝްނގެ  ިބޒަްނސް  ައޮތުޅގައި   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ   2024: 6.2ައާމުޒ  •

ް   ޮކްނޓެްރކްޓް   ެއގޯްރެނޓްގެ  ައދި   ފެކަްޓރީ   ގަޭދުށަމސް   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ   2022:  6.3ައާމުޒ  •   ޕޮްރގާްރމެްއއް   ާދިއާރގައި  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ   ދުިނަމށް   ަމުޢލޫާމތު  ފުަޅޮގާވްނުކުރާމިއެބހޭ   ައދި  ާފިމްނގ

 ިހްނުގން 

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 

 

 ަޙަރާކތް 

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

 

 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

 :  6.1ްސޓެްރަޓޖީ 

  ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ   2023

  ައދި   ުކދި   ިތބި   ައޮތުޅގައި 

  ވިަޔާފިރވެިރްނަނށް   ެމުދފަްނތީގެ 

 ަމުޢލޫާމތު  ެބހޭ  ެޓކްްސާއއި 

  ވަިޔާފރި   ައޮތުޅގައި   ުގިޅގެން   މާީރާއއި  :  6.1.1ަހަރާކތް  

  ެޓކްްސާއިއެބޭހޮގުތން   ފަާރތަްތަކށް   ުކރާ 

  ަރެށއްގައި   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ   ޕޮްރގާްރމް   ައުހުލވެިރުކުރުވުމގެ 

 ިހްނުގން 

ިއްނޭލްނޑް ެރވެިނުއ  ޯމލްޑިވްްސ   ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު     • 

 ޮއޯތިރޓީ 
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 : 6.2 ްސޓެްރަޓޖީ 

  ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ   2024

  ޯކޕަޭރަޝްނގެ   ިބޒަްނސް   ައޮތުޅގައި 

 ާޤިއމުްކުރން  ޮގތްޕެއް 

ް   ިމިންސޓްރީ  :  6.2.1ަހަރާކތް     ިއޮކޮނިމކް   ޮއފ

  ާޤިއމުްކުރަމށް   ެސްނަޓރ  ުގިޅގެން   ޑިވެޮލޕަްމްނޓާްއއި 

 ޯހުދން  ުފުރަޞތު 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

  ަރެށއް   ާޤިއމުްކާރނެ   ެސްނަޓރ  :  6.2.2  ަހަރާކތް 

 ާޤިއމުްކުރން   ެސްނަޓރ ަކނޑަައޅައި 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

 : 6.3 ްސޓެްރަޓޖީ 

ިނަޔަލްށ    2022 ައަހުރގެ  ަވަނ 

ައދި   ފެކަްޓރީ  ގަޭދުށަމްސ 

ެއގޯްރެނޓްގެ ޮކްނޓެްރކްޓް ާފިމްނގް  

ފުަޅޮގާވްނުކުރާމިއެބޭހ   ައދި 

ަމުޢލޫާމުތ ދިުނަމްށ ައޮތުޅގެ ުހިރާހ  

 ާދިއާރގިައ ޕޮްރގާްރމެްއއް ިހްނުގން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •   ޕޮްރގާްރމް ާރަވިއ ަބޖެޓް ަކނޑެައުޅން  : 6.3.1ަހަރާކތް 

ޕޮްރގާްރމް   :  6.3.2  ަހަރާކތް  ާއިއެއއޮްގަތްށ  ޕޭްލްނ 

 ިހްނުގން 

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް ެއްނޑް   ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •

 ެއގިްރަކލަްޗރ 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް 
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 އިުތުރުކުރން  ަފހިޮކްށީދ   ފުުރަޞުތަތއް  ަވޒީފެާގ  :7 ސިާޔަސުތ 
 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 

  ަރްށަރުށގައި   ވަިޔާފިރވެސް   ަހުއސް   ގްެސޓް   ިއރު   ޮއތް   ިރޯސޓް   2  ިހނގަުމްނދާ   ައޮތުޅގައި . ށ  ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ 2020 •

  ުކިރައާރފައި   ޮގުތގައި   ެއކީގްެނވާ   ފަުތުރވެިރަކން   ައޮތުޅގައި . ށ  ިންސަބުތން   ާރއްޖޭގެ .  ުނވެެއވެ  ުކިރައާރފެައއް   ޮގުތގައި   ެއަކށީގްެނވާ 

 .  ުކޑެައވެ ަވަރށް   ފަިހވެފަިއާވެލއް  ައޮތުޅގައި   ުފުރަޞުތަތއް  ާވޒާީފގެ  ެއާދިއާރިއން   ެނުތުމން 

  ިހްނގަން   ުހުޅވި   ިގަނ ިރޯސޓަްތއް   ައޮތުޅގައި   ، ުޒާވުންނަންށވެފައި   ައާދުކރާ   ަވޒީފާ   ަތުކގައި   ިރޯސޓް   ުޒާވުންނަނކީ   ިގނަ   ައޮތުޅގެ  •

  ޭނެދވޭ   ދިިރުއުޅަމށް  ާޢިއލީ   ަވޒާީފައާދުކުރަމކީ  ިތެބގެން  ުދުރގައި  ާޢިއާލަތާކއި .  ަކެމކެވެ ަކްނޮބޑުވާ   ުޒާވުނން   ިގނަ  ެނުތަމކީ  ފާަށފައި 

 ާފަހގަުކެރވެެއވެ  ަކެމއަްކްނވެސް  ައަސުރުކރާ 

  ިމަރްށަތުކގައި   ަނަމވެސް   ުހރި   ޫދުކެރވިފައި   ފުަޅަރްށަތއް   ަބެއއް   ދުިގުމއަްދަތށް   ަމަސއަްކތުްކުރަމށް   ިސާނޢީ   ައޮތުޅގައި . ށ •

  ަރއިްޔުތްނަނށް   ައޮތުޅގެ   ައދި .  ިބޭދީސްނެނވެ  ިހއާްސުކަރުމްނަދނީ   ިއްނަސއަްތެއއް   ޮބޑު   ުމަވއަްޒުފްނގެ   ަމަސއަްކތުްކަރުމްނދާ 

 . ާފަހގަުކެރވެެއވެ ާދަކން ނު   ަމްނާފުކަރުމން  ިއޤިްތާޞދީ   ުފުރަޞުތފަިހވެ ަވޒާީފގެ  ިމަރްށަތުކން 

  ާދިއާރެއއްގައި   ުފޅާ   ވަިޔާފިރަތަކށް   ައިމއްލަ   ަސަބުބން   ުކޑުަވުމގެ   ާއާބދީ   ަރްށަރުށގެ   ަނަމވެސް   ދިިރުއުޅނު   މުީހން   ަރުށގައި   14  ައޮތޅު  •

  ުކޑަަކން   ުމަސާރަތއް   ެއާދިއާރގެ   ަމުދަކާމއި   ަވޒާީފަތއް   ުއފެދޭ   ެއާދިއާރިއން   ުނެނެރވޭތީ   ަނާފވެިރަކެމއް   ެއަކށީގްެނވާ   ވަިޔާފިރޮކށް 

 . ގަުކެރވެެއވެާފހަ 

  ައޮތުޅގިައ ެއްނެމ ިގަނ ަޢަދަދަކްށ ިބޭދީސްނަމަސއަްކތުްކަރުމްނަދނީ ިސއްޙާީދިއާރ، ަތުޢލީމީ ާދިއާރ ައދި ޮކްންސޓަްރކަްޝްނ ާދިއާރގެ  •

ގެ ަޢަދުދ ިއުތުރަވުމްނ ދަިޔަނަމވްެސ ޑޮކަްޓުރްނ  ައްނަނ ދިވެިހން ަތުޢލީމީ ައދި ިސއްޙާީދިއާރގެ ފަްނނީ ަމާޤުމަތަކްށ  ަވޒާީފަތުކގެައވެ.  

 ިއްނަސއަްތައކީ ިބޭދީސްނެނވެ.  100ފަަދ ަމާޤުމަތުކގިައ ިމަވުޤުތ ައޮތުޅގަިއ ަމަސއަްކތުްކަރުމްނާދ ފަާރތަްތުކގެ 

  ަސަބުބން   ިހްނުގުމގެ   ޯކްސަތއް   ާދިއާރަތުކން   ަމދު    ދަިޔަނަމވެސް   ިހނގަުމން   ޮގފިަތއް   ޮކެލޖަްތުކގެ   ަރްށަރުށގައި   ަބެއއް   ައޮތުޅގެ  •

 .ާފަހގަުކެރވެެއވެ ާދަކން  ަހިނވެގެން  ުފުރަސތު   ޯހުދުމގެ   ަވޒާީފަތއް   ުޒާވުންނަނށް 

  ަރްށަރުށގަިއވެސް   ާޖގުަހރި   ިބުމގެ   ެނުތުމން   ަމުގަތއް   ވިއްކޭނެ   ާބާޒެރއްގައި   ފަހި   ަކާމިއެއކު   ާތޒާ   ަތކެތި   ުއފައްދާ   ަދނޑުވެިރަކުމން  •

 .ުކޑެައވެ ަޝުއގު  ުކުރުމގެ  ން ަދނޑުވެިރކަ 
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 ިއުތުރުކުރން  ަފިހޮކްށީދ  ފުުރަޞުތަތއް  ަވީޒފާގެ : 7 ިސާޔަސތު 

 ައމާޒުަތްއ:
  ުމަވއަްޒުފްނަނކީ % 33  ަމުދވެގެން  ެތެރިއން  ުމަވއަްޒުފްނގެ   ަމަސއަްކތުްކރާ  ަރްށަރުށގައި  ަމަސއަްކތުްކރާ  ިސާނޢީ  ިރޯސޓަްތާކއި  ިހނގަުމްނދާ  ައޮތުޅގައި   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2023:  7.1ައާމުޒ  •

 ެހުދން  ުމަވއަްޒުފްނަނށް  ިންސަބތްވާ   ައޮތޅަށް . ށ

  ދިުނަމށް   ަމުޢލޫާމތު   ުފުރަޞުތަތުކގެ   ަވޒާީފގެ   ުހރި   ަރްށަރުށގައި   ަމަސއަްކތުްކރާ   ިސާނޢީ   ިރޯސޓަްތާކއި   ިހނގަުމްނދާ   ައޮތުޅގައި   ެއއްފަަހރު   ައަހަރކު   ފިެށގެން   ައަހުރން   ަވނަ 2022:  7.2ައާމުޒ   •

 ޭބއުްވން  ާދިއާރެއއްގައި  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ   ޮޖބްފަެއރ 1 ަމުދވެގެން 

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 

 

 ަޙަރާކތް 

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

 

 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

ަވަނ    2023:  7.1ްސޓެްރަޓޖީ  

ައޮތުޅގަިއ   ިނަޔަލްށ  ައަހުރގެ 

ިހނގަުމްނާދ ިރޯސޓަްތާކިއ ިސާނޢީ  

ަރްށަރުށގަިއ   ަމަސއަްކތުްކާރ 

ުމަވއަްޒުފްނގެ   ަމަސއަްކތުްކާރ 

ަމުދވެގްެނ   %  33ެތެރިއްނ 

ށ.ައޮތޅަްށ   ުމަވއަްޒުފްނަނކީ 

  ޓަްތާކއި ިރސޯ   ިހނގަުމްނދާ   ައޮތުޅގައި  :  7.1.1ަހަރާކތް  

  ަމޝްަވާރޮކށް   ފަާރތަްތާކއި   ަމަސއަްކތުްކރާ   ިސާނޢީ 

 ަމަސއަްކތުްކުރން  ޯހަދިއދިުނަމށް  ުފުރަޞތު 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު     • 

  ަމަސއަްކތުްކރާ   ިސާނޢީ   ިރޯސޓަްތާކއި  :  7.1.2ަހަރާކތް  

  ައޮތޅު   މުީހން   ޭބުންނވާ   ަވޒިާފައށް   ފަާރތަްތަކށް 

 ަމަސއަްކތުްކުރން  ޯހަދިއދިުނަމށް 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު     • 
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ުމަވއަްޒުފްނަންށ   ިންސަބތާްވ 

 ެހުދން 

 : 7.2 ްސޓެްރަޓޖީ 

ފިެށގްެނ  2022 ައަހުރްނ  ަވަނ 

ައޮތުޅގަިއ   ެއއްފަަހުރ  ައަހަރުކ 

ިހނގަުމްނާދ ިރޯސޓަްތާކިއ ިސާނޢީ  

ުހިރ   ަރްށަރުށގަިއ  ަމަސއަްކތުްކާރ 

ަމުޢލޫާމުތ   ުފުރަޞުތަތުކގެ  ަވޒާީފގެ 

ަމުދވެގްެނ   ޮޖބްފަެއރ    1ދުިނަމްށ 

ާދިއާރެއއްގަިއ   ުހިރާހ  ައޮތުޅގެ 

 ޭބއުްވން 

ޭބއުްވަމްށ   :  7.2.1ަހަރާކތް     ިރޯސޓަްތާކއި ޮޖބްފަެއ 

 ފަާރތަްތާކިއ ަމޝަްވާރުކުރން  ަމަސއަްކތުްކރާ   ިސާނޢީ 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • 

ެއއޮްގަތްށ   :  7.2.2  ަހަރާކތް  ަތާވަލިއ  ަކނޑެައޅޭ 

 ޭބއުްވން ޮޖބްފަެއރަތއް 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • 
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 އިުތުރުކުރން  ޤާބިލުަކން   ަފްނނީ  ައިދ   އިލްމީ  މުަވްއަޒފުްނެގ  :8 ސިާޔަސުތ 
 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 

ަކުއްނިސލަްތުކގިައ   ިމަވުޤުތ   251ށ.ައޮތުޅގެ  ުމަވއަްޒުފްނ 

ުމަވއަްޒުފްނަނކީ ިސވިލް    200މީގެ ެތެރިއްނ    ަމަސއަްކތުްކަރުމްނެދެއވެ. 

ައދި   ުއޫޞުލްނ    ަސރަވްނުޓްނެނވެ.  ުމަވއަްޒފަުކ   51ޮކްނޓެްރކްޓް 

 ވެ.  ަކުއްނިސލަްތުކގިައ ަމަސއަްކތުްކަރުމްނެދއެ 

% ިންސަބތަްވނީ  57ަކުއްނިސލަްތުކގިައ ަމަސއަްކތުްކާރ ުމަވއަްޒުފްނގެ  

ިގްނިތަތަކެށވެ.   ަސރވިްސގެ  ަސޯޕޓް  36ަސޯޕރޓް  ިންސަބތަްވނީ   %

ައދި   ިގްނިތަތަކެށވެ.  ެމޭނޖަްމްނޓްގެ  7ްސާޓުފްނގެ  ިންސަބތަްވނީ   %

 ިގްނިތަތަކެށވެ.  

 

 ިމޑްލެްމޭނޖަްމްނޓް ީސިނައރ ައދި  

ެމޭނޖަްމްނޓް   • ިމޑްލް  ައދި  ީސިނައރ  ަކުއްނިސލަްތުކގެ  ަރުށ 

ިމޮގުތްނ  ުމަވއަްޒުފްނ ަމަސއަްކތް ުކަރުމްނެދެއވެ.    17ފަްނތީގިައ  

ިމަވުޤުތ   ފަްނިތަތުކގިައ  ެމޭނޖަްމްނޓްގެ  ިމޑްލް  ައދި  ިސިނައރ 

ައާސީސ   ަމާޤުމގެ  ުމަވއަްޒުފްނަނކީ  ުހިރާހ  ަމަސއަްކތުްކާރ 

ިމުމަވއަްޒުފްނގެ  ަޝުރތު  ައދި  ުމަވއަްޒުފްނެނވެ.  ުފިރަހަމާވ  ަތއް 

ފްެނަވެރއްގެ    88% ަމތީ  ެއަޔްށުވެރ  ުނަވަތ  ޑިޕޮްލާމ  ަވނީ 

 ަސަނެދއް ާޙިޞުލޮކްށފެައވެ. 

 

 ް  ަސޯޕޓް ްސާޓފ

ިމަވުޤުތ   • ފަްނިތަތުކގިައ  ްސާޓުފްނގެ  ުމަވއަްޒފެއް    108ަސޯޕޓް 

ިމ  ަކުއްނިސލަްތުކގިައ   ެދެއވެ.    108ަމަސއަްކތުްކަރުމްނ 

ިސވިލް ަސރަވްނުޓްނާނިއ    102ުމަވއަްޒުފްނގެ ެތޭރގިައ ިހެމެނނީ  

ަމަސއަްކތުްކަރުމްނާދ   ުއޫޞުލްނ    ުމަވއަްޒފެކެވެ.   6ޮކްނޓެްރކްޓް 

 

7%

36%

57%

ެމޭނޖަްމްނޓް 

ް ަސޯޕޓް  ްސާޓފ

ަސރިވސް ަސޯޕޓް 

12%

53%

6%

6%

17%

6% ފިކެޓް ެއޑާްވްންސ ެސޓް 

ޑިޕޮްލމާ 

 ް ރީ ެއޯސިސޭއޓް ޑިގ

 ް ރީ ެބޗެަލރްސ ޑިގ

ޓް ޯޕްސޓް ުގޭރުޖއޭ 

ާމްސަޓރސް 

3%3%
9%

10%

12%

12%

45%

6%

ައާސީސ ަތުޢލީމު 

8، 7ުގޭރޑް 

 ް ޯއެލވެލ

 ް ޭއެލވެލ

3ެސިޓިފކެޓް ެލވެލް 

4ެސިޓިފކެޓް ެލވެލް 

 ިޑގްރީ ެއޯސިސޭއޓް /ިޑޕޮްލމާ 

ެބޗަެލރްސ ިޑގްރީ 
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ުމަވއަްޒުފްނގެ   ަމަސއަްކތުްކާރ  ޮގުތގިައ  ްސާޓުފްނގެ  ފެން 52ަސޯޕޓް  ަމތީ  ެއަޔްށުވެރ  ުނަވަތ  ޑިޕޮްލާމ  ައކީ  ަސެނެދއް  %  ަވެރއްގެ 

 ާހިޞުލޮކްށފަިއާވ ުމަވއަްޒުފްނެނވެ.  
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 ިއުތުރުކުރން  ޤާިބލުަކން   ަފްނީނ ައިދ ިއލްމީ  މުަވްއަޒފުްނގެ  : 8 ިސާޔަސތު 

 ައމާޒުަތްއ:
 ެހުދން   ުމަވއަްޒުފްނަކުމގައި  ޮއތް  ެސޓްފިކެޓް   ެއޑާްވްނސް   ައކީ %  75 ުމަވއަްޒުފްނގެ  ިއާދރީ   ަމަސއަްކތުްކރާ  ަދުށގައި  ފިެށގެން  ިއން   MS1  ުކިރން   ައަހުރގެ   ަވނަ 2025: 8.1ައާމުޒ  •

 ެހުދން  ުމަވއަްޒުފްނަކުމގައި  ޮއތް  ޑިގްރީ  ައކުީފަރތަ % 95  ުމަވއަްޒުފްނގެ  ިއާދރީ  ަމަސއަްކތުްކރާ  ަމތީގައި  ފިެށގެން  ިއން   MS1  ުކިރން   ައަހުރގެ  ަވނަ 2026: 8.2ައާމުޒ  •

ް   ަބޖެޓް  ުމަވއަްޒުފން  3 ަމުދވެގެން  ަކުއްނިސލަްތުކން  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ 2025: 8.3ައާމުޒ  •  ަތމްރުީނުކުރން  ާދިއާރިއން  ފިައޭންންސގެ  ެއްނޑ

 ަތމްރުީނުކުރން  ާދިއާރިއން  ެމޭނޖަްމްނޓްގެ  ޕޮްރޖެކްޓް  ައދި  ގެ ޕޭްލިނން  ުމަވއަްޒުފން  3 ަމުދވެގެން  ަކުއްނިސލަްތުކން  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ 2025: 8.4ައާމުޒ  •

 ަތމްރުީނުކުރން   ާދިއާރިއން  ޮއޑިިޓްނގެ   ިއްނަޓރަނލް   ުމަވއަްޒފު  1 ަމުދވެގެން  ަކުއްނިސލަްތުކން  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ 2024: 8.5ައާމުޒ  •

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 

 

 ަޙަރާކތް 

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

 

 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

 : 8.1ްސޓެްރަޓޖީ 

  ެދވޭ   ިއާދާރަތުކން   ައޮތުޅގެ 

  ަމިތުކުރަމށް   ފްެނަވރު   ިޚުދަމުތގެ 

  ިއލްމީ   ުމަވއަްޒުފްނގެ   ިއާދރީ 

 ިއުތުރުކުރން   ާޤިބުލަކން 

  ޑިވެޮލޕަްމްނޓް   ިރޯސސް   ިހުއަމން  :8.1.1ަހަރާކތް  

  ެއޑާްވްނސް   ުގިޅގެން   ޮކެލޖަާކއި   ެތެރިއން   ޕޮްރގާްރމްގެ 

 ިހްނުގން   ޯކެހއް  ެސޓްފިކްޓް 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު   • • • •

  ޯހދާ   ުފުރަޞތު   ައިމއްލަ   ިކެޔުވަމށް  :8.1.2ތް  ަހަރކާ 

  ިލޭބނެ   ެއހީ   ާމލީ   ަދުށން   ެއހީގެ   ިކެޔވެނި   ުމަވއަްޒުފްނަނށް 

 ަހަމޖެއުްސން   ިއްނިތާޒމް 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު   • • • •
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 : 8.2 ްސޓެްރަޓޖީ 

  ެދވޭ   ިއާދާރަތުކން   ައޮތުޅގެ 

  ަމިތުކުރަމށް   ފްެނަވރު   ިޚުދަމުތގެ 

  ިއލްމީ   ުމަވއަްޒުފްނގެ   ިއާދރީ 

 ިއުތުރުކުރން   ާޤިބުލަކން 

  ޑިވެޮލޕަްމްނޓް   ިރޯސސް   ިހުއަމން  :8.2.1ަހަރާކތް  

ެބޗެަލރްސ    ުގިޅގެން   ޮކެލޖަާކއި   ެތެރިއން   ޕޮްރގާްރމްގެ 

 ިހްނުގން  ެހއް ޑިގްރީ ކޯ 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •

  ޯހދާ   ުފުރަޞތު   ައިމއްލަ   ިކެޔުވަމށް  :8.2.2ަހަރާކތް  

  ިލޭބނެ   ެއހީ   ާމލީ   ަދުށން   ެއހީގެ   ިކެޔވެނި   ުމަވއަްޒުފްނަނށް 

 ަހަމޖެއުްސން   ިއްނިތާޒމް 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •

  ަވނަ 2025  : 8.3 ްސޓެްރަޓޖީ 

  ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ 

  3  ަމުދވެގެން   ަކުއްނިސލަްތުކން 

ް   ަބޖެޓް   ުމަވއަްޒުފން    ެއްނޑ

  ާދިއާރިއން   ފިައޭންންސގެ 

 ަތމްރުީނުކުރން 

 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު     •  ަބޖެޓް ަހަމޖައަްސިއ ަތމްރުީނ ޭރުވން  :8.3.1ަހަރާކތް 

ަތމްރުީނ   :8.3.2ަހަރާކތް   ެއއޮްގަތްށ  ާއިއ  ޕޭްލްނ 

 ުކިރައްށ ގްެނދުިއން 

 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު     • 

  ަވނަ 2025:  8.4 ްސޓެްރަޓޖީ 

  ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ 

  3  ަމުދވެގެން   ަކުއްނިސލަްތުކން 

  ައދި   ޕޭްލިންނގެ   ުމަވއަްޒުފން 

  ެމޭނޖަްމްނޓްގެ   ޕޮްރޖެކްޓް 

 ަތމްރުީނުކުރން  ާދިއާރިއން 

 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •   ަބޖެޓް ަހަމޖައަްސިއ ަތމްރުީނ ޭރުވން  :8.4.1ަހަރާކތް 

ަތމްރުީނ   :8.4.2ަހަރާކތް   ެއއޮްގަތްށ  ާއިއ  ޕޭްލްނ 

 ގްެނދުިއން ުކިރައްށ 

 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  
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  ަވނަ 2024:  8.5 ްސޓެްރަޓޖީ 

  ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ 

  1  ަމުދވެގެން   ަކުއްނިސލަްތުކން 

  ޮއޑިިޓްނގެ   ިއްނަޓރަނލް   ުމަވއަްޒފު 

 ަތމްރުީނުކުރން  ާދިއާރިއން 

 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      • ަހަމޖައަްސިއ ަތމްރުީނ ޭރުވން ަބޖެޓް  :8.5.1ަހަރާކތް 

ަތމްރުީނ   :8.5.2ަހަރާކތް   ެއއޮްގަތްށ  ާއިއ  ޕޭްލްނ 

 ުކިރައްށ ގްެނދުިއން 

 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •
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 ިބާނުކުރން   މުަވްއަޒފުން  ަޝުއުޤެވިރ ިދުނަމށް  ިޚުދަމތް : 9 ިސާޔަސތު 
 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 
  ަރުށޮއފްީސަތުކގައި   ިއރު   ުއފުެދނު   ަކުއްނިސލަްތށް   ގްެނަދަވނީ   ުކަރއަްވުމން   ަމަސއަްކތް   ޮގެތއްގައި   ަމިއގަނޑު   ަކުއްނިސލަްތުކގައި  •

  ިމިނާޒމު   ފުެށުމން   ިހްނގަން   ެމުދވެިރޮކށް   ަކުއްނިސލަްތށް   ަރްށަތއް   ެއެހްނަކުމން .  ުމަވއްޒިުފްނެނވެ   ުކަރއަްވުމްނގްެނެދވި   ަމަސއަްކތް 

ަސަބުބން ށް ދަ   ވެިރަކން ލު ައހު   ަދުއަރށް   ުމަވއްޒިުފްނގެ   ިހްނުގުމގައި    ާމަހުއުލގައި   ަމަސއަްކތު   ަޝުއުޤވެިރަކން   ުމަވއްޒިުފްނގެ   ުވުމގެ 

 ާފަހގަުކެރވެެއވެ. ަކަމްށ ަދށް 

  ޮގްސފިައާވިއުރވެސް   ުއުފިލގެން   ައުގަތށް   ިޚުދަމުތގެ   ،ަތކެއާްޗއި   ުގިޅގެން ަތާކިއ  ަބަދލު   ައއި   ިއޤިްތާޞަދށް   ާރއްޖޭގެ   ަތުނގައި   ވޭުތވެދިޔަ  •

  ަސަބެބއަްކުމގައި  ަދަށްށދާ   ަޝުއުޤވެިރަކން   ުމަވއްޒިުފްނގެ  ަމކީވެސް ުނވު  ައިއްސފައި  ަބަދެލއް   ެއަކށީގްެނވާ  ުއޖަޫރައށް   ުފްނގެ ުމަވއްޒަ 

 .  ވެެއވެެބލެ 

  ިމްނުކުރްނަތުކން   ޕޭީއފަދަ   ،ުވާމއި ށް ދަ   ައުހުލވެިރަކން   ިއުދަތަކށް ަޤވާ   ،ައުއާމއި   ައަވްސަބަދުލަތކެއް   ަޤާވިއުދަތަކށް   ،ާޤޫނުނަތަކާށއި  •

  ުމަވއްޒިުފން   ުނދުިއްނވެސް   ިލެބުމން   ިރެއުރެމއް ކު   ެއއްވެސް   ުއޖަޫރައށް   ،ަވޒާީފައާށއ  ިލުބުނަނވެސް   ުކިރެއުރެމއް   ޮބޑު   ިކަތއްމެ 

   ާފަހގަުކެރެއެއވެ.  ަސަބެބއަްކުމގައި  ަދއްވާ  ަޝުއުޤވެިރަކން  ުތގެ ަމަސއްކަ 
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 ިބާނުކުރން  މުަވްއަޒފުން   ަޝުއުޤެވިރ  ިދުނަމށް  ިޚުދަމތް  : 9 ިސާޔަސތު 

 ައމާޒުަތްއ:
 ިހްނުގން   ަރެށއްގައި  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ  ޕޮްރގާްރެމއް  ަތމްރީނު  ައުޙުލވެިރުކުރަމށް   ާޤޫނުނަތަކށް  ަޤާވިއުދަތާކއި   ެއއްފަަހރު   ައަހަރކު   ަމުދވެގެން  ފިެށގެން   ައަހުރން   ަވނަ 2022: 9.1ައާމުޒ  •

ް ްސޓާ   ައާމުޒޮކށް   ުމަވއަްޒުފްނަނށް   ުހިރހާ   ަމަސއަްކތުްކރާ   ަކުއްނިސލަްތުކގައި   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ 2026:  9.2ައާމުޒ   • ް   ޯމިޓވޭަޝން   ފ  ިހްނުގން   ފްެނަވުރގައި   ައޮތޅު   ޕޮްރގާްރެމއް   ޑިވެޮލޕަްމްނޓް   ެއްނޑ

 ާފަހގަުކުރން  ަވަޒްނޮކށް  ފްެނަވުރގައި  ައޮތޅު   ައގު   ުމަވއަްޒުފްނގެ  ިޚުދަމތެްތރި   ަމަސއަްކތުްކރާ  ަކުއްނިސލަްތުކގައި  ަރށު   ޮކްނެމައަހަރކު  ފިެށގެން  ައަހުރން   ަވނަ 2022: 9.3ައާމުޒ  •

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 

 

 ަޙަރާކތް 

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

 

 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

 : 9.1ްސޓެްރަޓޖީ  

  ަކުއްނިސލަްތުކގައި 

  ިއާދރީ   ަސއަްކތުްކަރއްވާ މަ 

  ަޤާވިއުދަތާކއި    ުމަވއަްޒުފްނަނކީ 

  ައުޙުލވެރި   ާޤޫނުނަތަކށް 

  ަތކެއަްކުމގައި   ުމަވއަްޒުފްނުފން 

 ެހުދން 

 

  ައއި . ޓީ . ެއސް . ސީ   ަކުއްނިސލާްއއި   ައޮތޅު  :9.1.1ަހަރާކތް  

  ާރަވއި   ެސަޝްނަތއް   ޮއްނަލިއސް   ުގިޅގެން   އޭ . ޖީ . ެއލް   ައދި 

 ގްެނދުިއން  ުކިރައށް 

 ޮއޯތިރޓީ   ގަަވރަމްނޓް  ޯލަކލް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •

 ީސ.ެއްސ.ޓީ.ައއި 
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 : 9.2 ްސޓެްރަޓޖީ 

ަމަސއަްކަތްށ   ުމަވއަްޒުފްނ 

ްސާޓފް   ަޝުއުޤވެިރުކުރަމްށ  

ޑިވެޮލޕަްމްނޓް   ެއްނޑް  ޯމިޓވޭަޝްނ 

ފްެނަވުރގެ   ައޮތުޅ  ޕޮްރގާްރެމއް 

 ޕޮްރގާްރެމއް ިހްނުގން 

  ެޝޑުުއލާްއއި   ޮގުތގެ   ިހްނާގނެ   ޕޮްރގާްރމް :  9.2.1ަހަރާކތް  

 ެއުކަލާވުލން   ޕޮްރގާްރމް 

 ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •

 

 ީސ.ެއްސ.ޓީ.ައއި 

  ަކނޑެައޅޭ   ައަހަރުކވެސް   ޮކްނމެ  : 9.2.2ަހަރާކތް  

  ަތމްރީނު   ަބިއވެިރޮކްށގެން   ުމަވއަްޒުފން   ަޢަދަދަކށް 

 ޭބއުްވން 

•     

  :9.3ްސޓެްރަޓޖީ  

ަކުއްނިސލަްތުކގިައ   ަރުށ 

ިޚުދަމތެްތިރ   ަމަސއަްކތުްކާރ 

ައޮތުޅ   ައުގ  ުމަވއަްޒުފްނގެ 

ަވަޒްނޮކްށ   ފްެނަވުރގަިއ 

 ާފަހގަުކުރން 

 

  ުއޫޞލު  ިއާނުމގެ   ވަިޔަވތި  :  9.3.1ަހަރާކތް  

 ުމާރޖާަޢުކުރން 

 

  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •

  ދުިނުމގެ  ިއާނމު   ެއުކަލާވަލއި  ަބޖެޓް  :  9.3.2ަހަރާކތް  

 ޭބއުްވން  ަހފްލާ 

 

• • • • • 
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،
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 ިވލަެރްސުކުރން   ަކުއްނިސލަްތއް : 10 ިސާޔަސތު 
 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 
  ައަހަރުކވެސް   ޮކްނމެ   ެއއޮްގަތށް   ުއޫޞާލއި   ެއުކަލާވަލއި   ުއޫޞލު   ުގޅޭ   ުކުރާމއި   ޮމިނަޓރ   ަކުއްނިސލަްތއް   ަރށު   ަކުއްނިސުލން   ައޮތޅު  •

 . ެދވެުމްނެދެއވެ ިއުރާޝދު   ަރނގުަޅުކުރަމށް  ަކްނަކން  ާފަހގަުކެރވޭ  ޮމިނަޓރޮކށް  ަކުއްނިސލަްތއް  ަރށު 

ް   ގެން ުގޅި   ިއްސާލޙަްތާކއި   ގެެނުވނު   ާޤުނަނށް   ިހްނުގުމގެ   ުއޫޞުލން   ާލަމުރަކޒީ   ާދިއާރަތއް   ިއާދރީ   ަޤާވިއާދއި   ާމިލއަްޔތު  •   ޮމިނަޓިރްނގ

ް  ުމާރޖަާޢޮކށް  ޫޓލްްސަތއް   . ާފަހގަުކެރވެެއވެ  ަހުރަދާނުކަރްނޖިެހފަިއާވަކން  ިއުތަރށް   ޮމިނަޓިރްނގ

  ުކަރުމން   ަމަސއަްކތަްތއް   ިރޯޕޓަްތާކއި   ާލޒިމުްކރާ   ޮފުނުވަމށް   ަޤާވިއުދަތުކން   ެއެހިނެހން   ާޤޫނުނަތުކްނާނއި   ަރުށަކުއްނިސލަްތުކން  •

 . ާފަހގަުކެރވެެއވެ ުކަރްނޖިެހފިައާވަކން  ަހުރަދނާ  ިއުތަރށް  ަމަސއަްކތް  ުކުރުމގެ  ޮމިނަޓރ ގްެނޭދތޯ 

ް   ަކުއްނިސލްގެ   ައޮތޅު  •   ަކުމގައި   ުމަވއްޒިުފން   ަތމްރުީނވެފިައވާ   ިމާދިއާރިއން   ުމަވއަްޒުފްނަނކީ   ަޙަރާކތެްތިރވާ   ަމަސއަްކުތގައި   ޮމިނަޓިރްނގ

 .  ޖެެހެއވެ ިއުތުރުކަރން  ަޝުއުޤވެިރަކން  ،ިބުލަކާމއި ޤާ   ފަްނނީ  ަތމްރުީނޮކށް  ިއުތަރށް   ،هުނާވތީ 

 ިމަވުގުތ  ިއްނަޓރަނލް ޮއޑިިޓްނގް ައދި ފަިއޭންނަޝލް ޮއޑިިޓްނގްގެ ާދިއާރިއްނ ަތމްރުީނވެފަިއާވ ުމަވއަްޒުފްނ ައޮތުޅ ަކުއްނިސުލގައި  •

 ެނެތވެ. 

 

ه  



50ޮ  |2026 -   2022ަތަރއްޤީގެ ޕްލޭްނ ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ 

 ިވލަެރްސުކުރން  ަކުއްނިސލަްތއް  : 10 ިސާޔަސތު 

 ައމާޒުަތްއ:
  ގްެނޭދތޯ   ުކަރުމން   ަމަސއަްކތަްތއް   ިރޯޕޓަްތާކއި   ާލޒިމުްކރާ   ޮފުނުވަމށް   ަޤާވިއުދަތުކން   ެއެހިނެހން   ާޤޫނުނަތުކްނާނއި   ަރުށަކުއްނިސލަްތުކން   ަމަހުކެއއްފަަހރު   ޮކްނމެ   ައަހުރން   ަވނަ   2022:  10.1ައާމުޒ   •

 ގްެނދުިއން  ަބަލަހއަްޓުމން  ޮމިނަޓރޮކށް 

 ުކުރން  ޯއޑިޓެްއއް  ޮކމްޕަްލަޔްނސް  ަރުށަކުއްނިސލަްތުކގެ  ެއއްފަަހރު  ައަހަރކު  ފިެށގެން  ައަހުރން   ަވނަ   2022:  10.2ައާމުޒ  •

 ުކުރން  ޯއޑިޓެްއއް   ިއްނަޓރަނލް   ަރުށަކުއްނިސލަްތުކގެ  ެއއްފަަހރު  ައަހަރކު  ފިެށގެން  ައަހުރން   ަވނަ  2022: 10.3ައާމުޒ  •

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 

 

 ަޙަރާކތް 

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

 

 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

 : 10.1ްސޓެްރަޓޖީ  

ަރުށަކުއްނިސލަްތުކްނ  

ެއެހިނެހްނ   ާޤޫނުނަތުކްނާނިއ 

ޮފުނުވަމްށ   ަޤާވިއުދަތުކްނ 

ިރޯޕޓަްތާކިއ   ާލޒިމުްކާރ 

ގްެނޭދޯތ   ުކަރުމްނ  ަމަސއަްކތަްތއް 

ަބަލަހއަްޓުމްނ   ޮމިނަޓރޮކްށ 

 ގްެނދުިއން 

ް  :10.1.1ަހަރާކތް   ް   ައދި   ޮމިނަޓިރްނގ   ެޝޑިުއލް   ިރޯޕިޓްނގ

 ެއުކަލާވުލން 

 - ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލް      •

  ަކުއްނިސލަްތުކން  : 10.1.1ަހަރާކތް  

  ާތރަީޚށް   ަކނޑެައިޅފިައވާ   ަމަސއަްކތަްތއް / ިރޯޕޓް 

 ޮފުނުވން  ިސޓީ   ަހްނާދްނޮކްށދީ   ޮފުނުވަމށް 

 - ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލް  • • • • •

  ާތރީޚަްތަކށް   ަކނޑެައިޅފިައވާ  :10.1.3ަހަރާކތް  

  ަމަސއަްކތް   ަކުއްނިސލަްތުކގެ   ުފިރަހަމުކރާ   ަމަސއަްކތް 

 - ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލް  • • • • •



51ޮ  |2026 -   2022ަތަރއްޤީގެ ޕްލޭްނ ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ 

  ަމއަްސލަ   ަތުކާރުރޮކށް  ،هެނުރާމއި  ޫންސަބާޔން   ާފަހގަޮކށް 

 ަނޭސަޙތްދިުނން  ަކުއްނިސލަްތަކށް  ާފަހގަުކެރވޭ 

 : 10.2 ްސޓެްރަޓޖީ 

  ެއއްފަަހރު   ައަހަރކު 

 ަރުށަކުއްނިސލަްތުކގެ 

 ުކުރން  ޯއޑިޓެްއއް   ޮކމްޕަްލަޔްނސް 

ް   ައަހަރކު   ޮކްނމެ  :10.2.1ަހަރާކތް     ެޝޑިުއލް   ޮމިނަޓިރްނގ

  ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ   ެއއޮްގަތށް   ެޝޑިުއލާްއއި   ެއުކަލާވަލއި 

 ޮމިނަޓރުކުރން  ަކުއްނިސލަްތކެއް 

 - ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލް  • • • • •

 : 10.3 ްސޓެްރަޓޖީ 

  ފިެށގެން   ައަހުރން   ަވނަ   2022

  ެއއްފަަހރު   ައަހަރކު 

 ަރުށަކުއްނިސލަްތުކގެ 

 ުކުރން  ޯއޑިޓެްއއް  ިއްނަޓރަނލް 

  ެއުކަލާވަލއި   ެޝޑިުއލް   ައަހަރކު   ޮކްނމެ  :10.2.1ަހަރާކތް  

  ަކުއްނިސލަްތކެއް   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ   ެއއޮްގަތށް   ެޝޑިުއލާްއއި 

 ޮއޑިޓުްކުރން 

 - ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލް  • • • • •

 

ه  



52ޮ  |2026 -   2022ަތަރއްޤީގެ ޕްލޭްނ ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ 
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53ޮ  |2026 -   2022ަތަރއްޤީގެ ޕްލޭްނ ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ 

  ބޭުންނޮކްށގެން  ަވީސލަތްަތއް  ެޓކްޮނޮލީޖގެ  ިއްނޯފމަޭޝން : 11 ިސާޔަސތު 
 ަހުރަދާނުކުރން  ިހްނގުން  ަކުއްނިސލަްތުކގެ 

 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 
ފަްނނީ   • ެއާދިއާރގެ  ުނާދަކާމިއ،  ަމަސަކތުްކަރުމްނ  ެޓކްނަީޝެނއް  ައިއ.ޓީ  ަކުއްނިސެލއްގިައ  ަރުށ  ުމަވއަްޒުފްނ  ެއއްވްެސ 

 ަމަސއަްކތުްކަރުމްނ ުނާދަކްނ ާފަހގަުކެރވެެއވެ. 

ެތެރިއްނ    14ައޮތުޅ   • ަބަހއަްޓިއ،    10ަކުއްނިސުލްނގެ  ިސްސަޓމް  ެއެޓްނޑްަންސ  ޕިްރްނޓް  ފިްނގަރ    09ަކުއްނިސެލއްގިައ 

ިއެލކްޓޯްރިނކޮްކްށ ެބެލެހއިްޓ ަނަމވެްސ ިސްސަޓަމްށ ައުހުލވެިރ    ިއެލކްޓޯްރިނކޮްކެށވެ. ުމްނަދނީ  ަކުއްނިސެލއްގެ ާޙިޟރީ ަބަލަހއްޓަ 

 ުނުވުމގެ ަސަބުބްނ ަބެއއް ަރްށަރުށގިައ ެއަކށީގްެނާވ ޮގުތގިައ ިރޯކޑަްތއް ެބެލެހއެްޓުމްނ ުނެދެއވެ. 

  ފަދަ   ،هވިޔަ ،هه  2ވުިއގަ   ައދި .  ަމުދަރެށއްގަެއވެ   ޭބުންނުކަރުމްނގްެނަދނީ   ަވީޞަލތަްތށް   ަޒާމނީ   އެީއޑިްމްނފަދަ   ަކުއްނިސލަްތުކގައި  •

 .  ަމެދވެ  ުމަވއްޒިުފން   ައުހވެރި   ިމަވީޞަލތަްތަކށް   ވަިއސް   ަކުމގައި  ގްެނެދުވނު  ޭބުންނުކަރުމން   ަވީޞަލތް 

ޭބުންނުކަރުމްނަދނީ    14ށ.ައޮތުޅގެ   • ެބެހއިްޓ  ެތެރިއްނ ަސރަވރ  ަކުއްނިސލްގެ    9ަރުށަކުއްނިސުލގެ  ައދި  ަރުށ  ިއާދާރގެައވެ. 

ޮގުތގިައ   ެއަކށީގްެނާވ  ެއްނެމ  ޭބުންނ  ަސަބުބްނ ަސރަވރގެ  ުކޑުަވުމގެ  ައުޙުލވެިރަކްނ  ަރްށަރުށގަިއވެްސ  ޭބުންނުކާރ  ަސރަވރ 

 ިހފުެމްނ ުނާދަކްނ ާފަހގަުކެރވެެއވެ. 

ގިައގެ ާޙަލުތ ަވނީ ިގަނ ަކުއްނިސލަްތުކގިައ  ުހިރާހ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރެއއްގިައ ޮކމްޕުިއަޓރ ވިުއގަ ާޤިއމުްކެރވިގަިއ ވަީނަމވްެސ ވިއު  •

 ެއވެ. ަރނގުަޅ ުކަރްނޖިެހފެައވެ. ައދި ވުިއގިައގިައ ަމއަްސަލ ުއުޅުމގެ ަސަބުބްނ ަމަސއަްކަތްށ ަދިތާވ ާޙަލުތ ދާިމާވަކްނވްެސ ާފަހގަުކެރވެ 

ިސްސަޓެމވެ.     PABXިއ ޭބުންނުކަރުމްނަދނީ  ަރުށގަ   12ަރުށގިައ ޯފްނ ެނޓޯްވކް ާގިއމުްކެރވިފަިއވެެއވެ. މީގެ ެތެރިއްނ    14ައޮތުޅގެ   •

 ަރުށގިައ ޭބުންނުކަރުމްނަދނީ ައިއ.ޕީ ޯފްނ ިސްސަޓެމވެ.  04ައދި 

ާޤިއމުްކެރވިފިައވެެއވެ.   • ޮކމްޕުިއަޓރ ިސްސަޓމަްތއް  ަޢަދަދަކްށ  ެއަކޭށެނ  ަމަސއަްކތުްކުރަމްށ  ުމަވއަްޒުފްނ  ަކުއްނިސލަްތުކގިައ  ަރުށ 

ައަވްސ ިމެނއްގިައ ަމަސއަްކތުްކުރަމްށ ަދިތ ިސްސަޓމަްތއް ަކާމިއ   ިސްސަޓމަްތަކކީ ެއަކށީގްެނާވ  ަނަމވެްސ ިގަނ ަރްށަރުށގިައ ުހރި 

 ައުއޓްޑެޭޓޑް ިސްސަޓމަްތއަްކްނ ާފަހގަުކެރވެެއވެ. 

ުމޙި  • ާއއުްމުކަރްނޖޭެހ  ަކުއްނިސުލްނ  ޯފުރޮކްށދުިނަމާށިއ،  ަމުޢލޫާމުތަތއް  ުމިޙއުްމ  ޭބުންނާވ  ަރއިްޔުތްނަންށ  ަސިއަޓކީ  އުްމ  ވެބް 

ަނަމވެްސ   ަވީޞަލެތއް  ާއއުްމުކުރަމްށ ޭބުންނުކެރވޭެނ  ެއެހްނ ަކުއްނިސެލއްގިައ ވެބަްސިއޓް    04ިލެޔިކުޔްނަތއް  ފިަޔަވިއ  ަކުއްނިސލް 

 ާޤިއުމުކެރވިފެައއް ުނވެެއވެ. 
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 ަހުރަދާނުކުރން  ިހްނގުން  ަކުއްނިސލަްތުކގެ   ބޭުންނޮކްށގެން  ަވީސލަތްަތއް  ެޓކްޮނޮލީޖގެ  ިއްނޯފމަޭޝން  :11 ިސާޔަސތު 

 ައމާޒުަތްއ:
 ފުެށން  ޭބުންނުކަރން  ިސްސަޓމް   ެއޑިްމން - އީ   ަކުއްނިސލަްތކެއްގައި  ަރށު  ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2022: 11.1ައާމުޒ  •

 ަތމްރުީނުކުރން   ޭހުލްނެތިރޮކށް   ޭބުންނުކުރަމށް   ވެބޯްޕަޓލަްތއް   ޭބުންނުކަރުމްނދާ   ިމާހރު   ުމަވއަްޒުފްނަނށް   ިއާދރީ   ަކުއްނިސލަްތކެއްގެ   ަރށު   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ   2024:  11.2ައާމުޒ   •

 ަލާފދުިނން   ަހުރަދާނުކުރަމށް  ަވީޞަލތަްތއް  ައިއީސޓީގެ  ަހަދއި  ޯއޑެިޓއް  ޓީ . ައއި  ެއއްފަަހރު   ައަހަރކު  ަމުދވެގެން  ފިެށގެން  ައަހުރން   ަވނަ   2022: 11.3ައާމުޒ  •

 ާޤިއމުްކުރން  ވެބަްސިއޓެްއއް  ަކުއްނިސލަްތކެއްގައި  ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ   ިނަޔަލށް  ައަހރު   ަވނަ 2023ޮ: 11.4ައާމުޒ  •

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 
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 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

 : 11.1ްސޓެްރަޓޖީ  

  ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ   2022

  ަރށު   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ 

  ެއޑިްމން - އީ   ަކުއްނިސލަްތކެއްގައި 

 ފުެށން  ޭބުންނުކަރން  ިސްސަޓމް 

  ުގޅޭ   ެއޑިްމްނާއއި - އީ   ަކުއްނިސލަްތަކށް  :11.1.1ަހަރާކތް  

 ިހއާްސުކުރން   ަމުޢލޫާމތު 

 ެއްނ.ީސ.ައިއ.ޓީ  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •

  ޭބުންނުކުރަމށް   ިސްސަޓމް   ެއޑިްމން - އީ  :11.1.2ަހަރާކތް  

 ަތމްރުީނުކުރން  ުމަވއަްޒުފން  ަކުއްނިސލަްތުކން  ުހިރހާ 

 ެއްނ.ީސ.ައިއ.ޓީ  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •

  ުހިރހާ   ޯހަދއި   ެއކެްސސް   ޫޔަސރ :11.1.3ަހަރާކތް  

 ޭބުންނުކަރްނފުެށން   ިސްސަޓމް   ެއޑިްމން - އީ   ަރެށއްގައި 

 ެއްނ.ީސ.ައިއ.ޓީ  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •
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 : 11.2 ްސޓެްރަޓޖީ 

  ަރށު   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ 

  ަޒާމނީ   ަކުއްނިސލަްތކެއް 

  ެއކު   ަވީޞަލތަްތާކއި   ެޓކޮްނޮލޖީގެ 

 ަމުގފިަހުކުރން  ިހްނގޭނެ 

  ީސެއސް   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ 2022:  11.2.1ަހަރާކތް  

  ަކުއްނިސލަްތުކން   ުހިރހާ   ޭބުންނުކުރަމށް   ވުިއގަ 

  ޕޮްރގާްރެމއް   ަތމްރުީނުކުރަމށް   ުމަވއަްޒުފން   2  ަމުދވެގެން 

 ިހްނުގން 

 ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު     • 

 

 ީސ.ެއްސ.ޓީ.ައއި 

 ެއލް.ޖީ.އޭ 

  ވިޔަ   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ 2022 :11.2.2ަހަރާކތް  

  ުހިރހާ   ޭބުންނުކުރަމށް   ޮމޑިުއލް   ުވނަ   ައދި 

  ުމަވއަްޒުފން   2  ަމުދވެގެން   ަކުއްނިސލަްތުކން 

 ިހްނުގން  ޕޮްރގާްރެމއް  ަތމްރުީނުކުރަމށް 

  •   

  :11.3ްސޓެްރަޓޖީ  

  ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ 

  ިޚުދަމތް   ަކުއްނިސލަްތކެއްގައި 

  ފްެނަވަރަކށް   ެއަކޭށނެ   ދުިނަމށް 

ް ާޤިއމުްކުރން   ަވީޞަލތަްތއް   ަޒާމނީ  ް 

 

 ަވީޞަލތަްތުކގެ  ާޤިއމޮްކްށފިައވާ  :  11.3.1ަހަރާކތް  

 ެއއުްކުރން   ަމުޢލޫާމތު 

 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •

  ަތަރއްޤުީކުރަމށް   ަވީޞަލތަްތއް  : 11.3.2ަހަރާކތް  

  ެއހެީތިރަކން  ފަްނނީ  ައދި   ަލފާ  ޭބުންނވާ 

 ޯފުރޮކްށދުިނން 

• • • • • 

  ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ  :11.4ްސޓެްރަޓޖީ  

  ަމުޢލޫާމތު   ަކުއްނިސލަްތުކން 

  ޭބުންނވާ  ާޤިއމުްކުރަމށް   ވެބަްސިއޓް  :  11.4.1ަހަރާކތް  

 ޯފުރޮކްށދިުނން  ެއހެީތިރަކން   ފަްނނީ 

 

  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު     • •
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  ުފުރަޞތު    ިލޭބނެ   ުލިއފޭަސަހޮކށް 

 ަނާޒަޙތެްތިރުކުރން   ފިަހުކުރާމއި 
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  ައިނާޔެވިރަކމާިއ ުކްށަތކާއި  ،ިދުއމާިއ ަފަހަނައޅާ  ަހްއދު : 12 ިސާޔަސތު 
 ަމުދުކުރން  މާާރމާީރަތއް 

 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 
ައދި ިމާހަތަންށ  ައޮތުޅގެ ަބެއއްފަާރތަްތއް ވޭުތވެދަިޔަތުނގިައ ޭބުރގެ ަހުރަކިށ ޖަާމތަްއތަްތާކިއ ުގިޅ ެއިކ ަޤުއުމަތަކްށ ޮގްސފަިއވެެއވެ.   •

 ައޮތުޅ ފްެނަވުރގިައ ެއަކަމްށ ޭހުލްނެތިރުކުރަމްށ ެއަކށީގްެނާވ ަމަސއަްކތަްތކެއް ުކެރވިފަެއއް ުނވެެއވެ. 

ފިެށގްެނ  2015ިތރީގިައެއަވިނ   • ައަހުރްނ  ަވަނ  ިނަޔަލްށ  2019ަވަނ  ައަހުރގެ    ުހަށެއިޅފިައވާ   ުފުލުހްނަނށް   ައޮތުޅން . ށ  ަވަނ 

 ިހާސުބަތކެވެ.  ަތާފސް  ަމއަްސަލަތުކގެ 
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 ދި ައދި ަވއަްކުމގެ ަމއަްސަލެތކެވެ.  ުފުލުހްނަންށ ުހަށެއިޅފިައަވނީ ަމްސުތާވަތކެިތ އަ ައަހުރ ެއްނެމ ިގަނިއްނ    5ށ.ައޮތުޅްނ ވޭުތވެދަިޔ   •

ައދި   • ުހއުްޓުވަމާށިއ،  ަވުންނ  ެތެރައްށ  ަމްސުތާވަތކެތީގެ  ުޒާވުންނ  ައިއަނަމވެްސ،  ިއުތުރަވުމްނ  ަމއަްސަލ  ަމްސުތާވަތކެތީގެ 

ވެ. ިމަކުމގެ ެއއް ެހއަްކކީ  ަމްސުތާވަތކެއަްޗްށ ޭހުލްނެތިރުކުރަމްށ ާފިއުތވިަތުނގަިއ ެއަކށީގްެނާވ ަމަސއަްކތަްތކެއް ުކެރވިފަެއއް ުނވެއެ 

ފިެށގްެނ  2015 ެދުގަނައްށ  2019ަވަނައަހުރްނ  ަޢަދުދ  ަމއަްސަލަތުކގެ  ަމްސުތާވަތކެތީގެ  ުހަށެއިޅފިައާވ  ިނަޔަލްށ  ަވަނައަހުރގެ 

ާޙަލުތ އޮ  ަމްސުތާވަތކެތީގެ  ިމަވުޤުތ ައޮތުޅގެ  ުހްނޭނެނތީ  ަމއަްސަލެތއް  ެއަތއް  ިރޯޕޓުްނުކެރވޭ  ަކްނޮބޑާުވ  ޮބޑުވެފަިއުވެމވެ. ައދި  ތީ 

 ިހާސުބގެައވެ. 

ައަހުރަތުކގިައ   • ާފިއުތވި  ަމއަްސަލަތއްވްެސ  ގެއުްލްނދިުނުމގެ  ުމަދަލްށ  ަވއަްކާމިއ،  ިއުތުރްނ  ަމއަްސަލަތުކގެ  ަމްސުތަވަތކެތީގެ 

 . ިއުތުރވެފަިއާވަކްނ ާފަހގަުކެރވެެއވެ 

ެތެރިއްނ    14ައޮތުޅގެ   • ްސޭޓަޝްނ،    7ަރުށގެ  ޮފިލްސ  ޑްެސކް    3ަރެށއްގިައ  ޮޕިލްސ  ައދި  ގާ ަރެށއްގިައ    5ިއުމުކެރވިފިައވެެއވެ. 

 ަރެށއްގަިއ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް ިމާހަތަންށ ާގިއުމުކެރވިފެައއް ުނވެެއވެ. 



60ޮ  |2026 -   2022ަތަރއްޤީގެ ޕްލޭްނ ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ 

 ަމުދުކުރން  މާާރމާީރަތއް  ައިނާޔެވިރަކމާިއ  ުކްށަތކާއި  ،ިދުއމާިއ ަފަހަނައޅާ  ަހްއދު  : 12 ިސާޔަސތު 

 ައމާޒުަތްއ:
 ާޤިއމުްކުރން   ިޚުދަމތް   ޮޕިލުހްނގެ  ަރެށއްގައި  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ   2024: 12.1ައާމުޒ  •

 ިހްނުގން  ަރެށއްގައި   ުހިރރާ  ައޮތުޅގެ  ޕޮްރގާްރމެްއއް  ުކުރަމށް  ުކްށަމދު  ެއއްފަަހރު  ައަހަރކު  ފިެށގެން  ައަހުރން  ަވނަ  2022: 12.2ައާމުޒ  •

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 

 

 ަޙަރާކތް 

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

 

 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

 : 12.1ްސޓެްރަޓޖީ  

  ައާމން   ަރެށއްގައި   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ 

  ާޤިއމުްކުރަމށް   ވެއެްޓއް 

 ަމުގފިަހުކުރން 

ަކާމިއ  ުފުލުހން  :12.1.1ަހަރާކތް   ުމަވއަްސާސާއިއ  ގެ 

ުހަށައޅަިއގެން  ުމަވއަްސާސަތަކްށ  ެއެހްނ      ުގުޅްނުހިރ 

  ިޚުދަމތް   ުފުލުހްނގެ   ަރެށއްގައި   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ 

 ަމަސއަްކތުްކުރން   ާޤިއމުްކުރަމށް 

 ޯމލްޑިވެްސ ޮޕިލްސ ަސރވިސް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    • • •

 : 12.2ްސޓެްރަޓޖީ  

  ފިެށގެން   ައަހުރން   ަވނަ 2022

  ުކްށަމދު   ެއއްފަަހރު   ައަހަރކު 

  ައޮތުޅގެ   ޕޮްރގާްރމެްއއް   ުކުރަމށް 

 ިހްނުގން  ަރެށއްގައި  ުހިރރާ 

  ުމަވއަްސާސަތުކގެ   ަކާމިއެބހޭ  :12.2.1ަހަރާކތް  

 ޭރުވން  ޕޮްރގާްރމް  ެއހެީތިރަކާމިއެއކު 

 ޯމލްޑިވެްސ ޮޕިލްސ ަސރވިސް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    • • •

  ެއއޮްގަތށް   ާތަވާލއި   ަކނޑެައޅޭ  :12.2.2ަހަރާކތް  

 ިހްނުގން  ޕޮްރގާްރމަްތއް  ަރްށަރުށގައި 

 ަސރވިސް ޯމލްޑިވެްސ ޮޕިލްސ  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •



61ޮ  |2026 -   2022ަތަރއްޤީގެ ޕްލޭްނ ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ 

  ައާމން   ަރެށއްގައި   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ 

  ާޤިއމުްކުރަމށް   ވެއެްޓއް 

 ަމުގފިަހުކުރން 

ޮ

  



62ޮ  |2026 -   2022ަތަރއްޤީގެ ޕްލޭްނ ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ 

  ެއުކިދްނަނށް  ބޭުންނުކުރމާއި  ޮގުތަގިއ ަނަހމަ  ުކޑުަކިދން : 13 ިސާޔަސތު 
 ަންއތާލުން  ައިނާޔެވިރަކން  ުކިރަމިތވާ 

 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 
  ަމަސއަްކތުްކުރަމށް   ައޮތުޅފްެނަވުރގައި   ުހއުްޓވާ   ައިނާޔަތއް   ،هޭބުންނުކުރާމއި   ަނަހަމޮގުތގައި   ުކޑުަކދިން   ުފަނޫދގައި   ައޮތުޅގެ  •

 .  ާޤިއމޮްކްށފިައވެެއވެ ފަާރުތން  ިމިންސޓްރީގެ  ޖްެނޑަރ  ެސްނަޓެރއް   ެއފީްސެއފީްސގެ 

  ާޤިއމުްކެރވިފެައއް   ިނާޒެމއް   ެއަކށީގްެނވާ   ިރޯޕޓުްކާރނެ   ުހއުްޓވާ   ަމއަްސަލަތށް   ިމފަދަ   ަރުށފްެނަވުރގައި ،  ޮއްނަނިއރު   ަރށް   14  ައޮތުޅގައި  •

 .  ުނވެެއވެ 

  ޮކްނެމްސަވަރަކށް ައިނާޔވެިރަކުމގެ ަމއަްސަލަތއް ަމުދ ަނަމވެްސ،    ުކިރަމިތވާ   ެއުކދިްނަނށް   ޭބުންނުކުރާމއި   ޮގުތގައި   ަނަހމަ   ުކޑުަކދިން  •

  ަރުށފްެނަވުރގައި   ުއެލއް ާމހަ   ެއަކށީގްެނވާ   ެއްނމެ   ދިުނުމގައި   ަރއާްކެތިރަކން   ،ާއއި   ެއުޅުމގައި   ަވޅު ޔަ ފި   ދިާމވެ   ިމފަަދަކްނަކން 

  ާޤިއުމުކެރވިފެައއް ުނވެެއވެ. 

ޮގުތގިައ    ައިނާޔވެިރަކން   ުކިރަމިތވާ   ެއުކދްިނަނށް   ޭބުންނުކުރާމއި   ޮގުތގައި   ަނަހމަ   ުކޑުަކދިން  • ެއަކށީގްެނާވ  ަނއާްތުލަމްށ 

 ޭހުލްނެތިރުކުރުމގެ ޕޮްރގާްރމަްތއް ިހްނގުެމްނ ުނެދެއވެ. 
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 ަންއތާލުން  ައިނާޔެވިރަކން  ުކިރަމިތވާ  ެއުކިދްނަނށް  ބޭުންނުކުރމާިއ ޮގުތަގިއ ަނަހމަ  ުކޑުަކިދން  : 13 ިސާޔަސތު 

 ައމާޒުަތްއ:
  ޭހުލްނެތިރުކުރަމށް   ެބެލެނވެިރން   ޮގުތން   ުގޅޭ   ައިނާޔވެިރަކާމއި  ުކިރަމިތވާ   ެއުކދިްނަނށް  ޭބުންނުކުރާމއި  ޮގުތގައި   ަނަހމަ   ުކޑުަކދިން   ެދައަހުރން   ޮކްނމެ   ފިެށގެން   ައަހުރން  ަވނަ 2024:   13.1ައާމުޒ   •

 ިހްނުގން  ޕޮްރގާްރމެްއއް  ާދިއާރެއއްގައި  ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ 

   ުކދްިނަނށް   ޭބުންނވާ   ެއހެީތިރަކން   ،هޮކށް ިރޯޕޓް   ައިނާޔވެިރަކން   ުކިރަމިތވާ   ެއުކދިްނަނށް   ޭބުންނުކުރާމއި   ޮގުތގައި   ަނަހމަ   ުކޑުަކދިން   ަރްށަރުށގައި   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ   2022:  13.2ައާމުޒ   •

 ާޤިއމުްކުރން   ިނާޒެމއް   ޯފުރޮކްށެދވޭނެ  ަރއާްކެތިރަކން  ިހާޔވެިހަކާމއި  ަވުގތޮީގުތން 

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 
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 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

 : 13.1ްސޓެްރަޓޖީ  

  ުކިރަމިތވާ   ުކދިްނަނށް   ުކޑަ 

  ޮގުތން   ުގޅޭ   ައިނާޔވެިރަކާމއި 

 ޭހުލްނެތިރުކުރން   ެބެލެނވެިރން 

  ުމަވއަްސާސަތުކގެ   ަކާމިއެބހޭ  :13.1.1ަހަރާކތް  

 ޭރުވން  ޕޮްރގާްރމް  ެއހެީތިރަކާމިއެއކު 

 ޯމލްޑިވެްސ ޮޕިލްސ ަސރވިސް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

ެއްނޑް ިޗލްޑަްރްނ  ށ.ފިެމލީ 

 ަސރވިްސ ެސްނަޓރ 

  ެއއޮްގަތށް   ާތަވާލއި   ަކނޑެައޅޭ  :13.1.2ަހަރާކތް  

 ިހްނުގން  ޕޮްރގާްރމަްތއް  ަރްށަރުށގައި 

 ޯމލްޑިވެްސ ޮޕިލްސ ަސރވިސް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  •  •  

ށ.ފިެމލީ ެއްނޑް ިޗލްޑަްރްނ  

 ަސރވިްސ ެސްނަޓރ 
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 : 13.2ްސޓެްރަޓޖީ  

  ުކިރަމިތވާ   ުކދިްނަނށް   ުކޑަ 

 ،ިރޯޕޓޮްކށް   ައިނާޔވެިރަކން 

  ޯފުރޮކްށެދވޭނެ   ަރއާްކެތިރަކން 

 ާޤިއމުްކުރން  ިނާޒެމއް 

ް   ިއަބމަ   ަރެށއްގައި   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ  :13.2.1ަހަރާކތް     ުގޫރޕ

 ާޤިއމުްކުރން 

 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޖްެނޑަރ  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •

 ުޔިނެސފް ޯމލްޑިވްސް 

 ަކުއްނިސލަްތއް ަރުށ 

  ިއަބމަ   ަރެށއްގައި   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ  :13.2.2ަހަރާކތް  

 ް  ދިުނން  ަތމްރީނު  ުގޫރޕ

 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޖްެނޑަރ  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •

 ުޔިނެސފް ޯމލްޑިވްސް 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް 

ް   ަބމަ އި  :13.2.3ަހަރާކތް     ެމުދވެިރޮކށް   ގޫްރޕ

 ަހަމޖެއުްސން  ިއްނިތާޒމް   ޯފުރޮކްށެދވޭނެ  ަރއާްކެތިރަކން 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •

ޮ
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  ބޭުންނވާ  ހާްއަސެއީހައށް  ީމުހްނާނިއ ުއމުުރްނުދަވްސީވ: 14 ިސާޔަސތު 
 ަކަށަވުރޮކްށިދުނން  ިދިރުއޅުމެއް  ަފހި  ީމުހްނަނށް 

 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 
  ުކެރވޭނެ   ަކްސަރތު   ައާމުޒޮކްށގެން   މުީހްނަނށް   މި .  ެދެއވެ  ުމން ދިިރުއޅެ   ުދަވްސވީމުީހން   ުއުމުރން   ިގަނައަދަދަކށް   ަރްށަރުށގައި   ައޮތުޅގެ  •

 . ުނވެެއވެ   ުކެރވިފައި  ާޤިއމް ފިަޔަވިއ   ަރެށއްގައި  ަމދު  ެތެރިއން  ިއްނިތާޒެމއްގެ   ަރޅު ނ ރަ  ިނާޒމު   ފިުލުވުމގެ  ުމިނފޫހި  ،هަވީޞަލތަްތާކއި 

  ުކެރވި   ިއްނިތާޒމު   ިޚުދަމތެްދވޭނެ   ޮގުތން   ިނާޒމީ   ެއއްވެްސަރެށއްގައި   ،ާހަލތު   ަބަދުލަވުމްނދާ   ،هަރއަްކުއެތިރަކަމާށއި   ިއްސަރއްވިެހްނގެ   •

  .ެދވެުމްނުނެދެއވެ ިޚުދަމތް 
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  ަފިހިދިރުއޅުމެއް  ީމުހްނަނށް   ބޭުންނވާ  ހާްއަސެއީހައށް  ީމުހްނާނިއ ުއމުުރްނުދަވްސވީ  :14 ިސާޔަސތު 
 ަވުރޮކްށިދުނން ށަ ކަ 

 ައމާޒުަތްއ:
 ިހްނުގން   ަރެށއްގައި   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ   ްސކްރިީންނގެްއއް   ެދެނގަުތަމށް   ާޙަލތު   ފަާރތަްތުކގެ   ޭބުންނވާ   ެއހަީއށް   ާހއްސަ   ައދި   ފަާރތަްތއް   ުދަވްސވީ   ުއުމުރން   ފިެށގެން   ައަހުރން   ަވނަ 2023:   14.1ައާމުޒ   •

  ޕޮްރގާްރމެްއއް   ަރެށއްގައި   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ   ޭހުލްނެތިރުކުރަމށް   ެބެލެނވެިރން   ަބަލަހއްޓާ   ފަާރތަްތއް   ޭބުންނވާ   ާހއަްސެއހަީއށް   މުީހްނާނއި   ުއުމުރްނުދަވްސވީ   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ   2024:  14.2ައާމުޒ   •

 ިހްނުގނ

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 

 

 ަޙަރާކތް 

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

 

 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

 : 14.1ްސޓެްރަޓޖީ  

  ފަާރތަްތާކއި   ުދަވްސވީ   ުއުމުރން 

  ޭބުންނވާ   ެއހަީއށް   ާހއްސަ 

 ުކުރން   ގަޅު ނ ރަ   ާޙަލތު   ފަާރތަްތުކގެ 

 ޮގުތގެ   ގްެނާދނެ   ުކިރައށް   ޕޮްރގާްރމް  :14.1.1ަހަރާކތް  

 ެއުކަލާވުލން   ެޝޑިުއލް 

 ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު     • 

ށ.ފިެމލީ ެއްނޑް ިޗލްޑަްރްނ  

 ަސރވިްސ ެސްނަޓރ 

 ިސއްޙަީމުރަކުޒަތއް 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް 

 

  ޕޮްރގާްރމް   ެއއޮްގަތށް   ެޝޑިުއލާްއއި  :14.1.2ަހަރާކތް  

  ަބަދުލަތށް   ައްނަނުމްނދާ   ުކިރައްށގްެނޮގސް 

 ދުިއން  ެދެނގަްނަނުމން 

 ިސއްޙަީމުރަކުޒަތއް  • • • • 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް 
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 : 14.2ްސޓެްރަޓޖީ  

  މުީހްނާނއި   ުއުމުރްނުދަވްސވީ 

  ޭބުންނވާ   ާހއަްސެއހަީއށް 

  ެބެލެހއުްޓަމށް   ފަާރތަްތއް 

 ޭހުލްނެތިރުކން   ެބެލެނވެިރން 

  ޮގުތގެ   ގްެނާދނެ   ުކިރައށް   ޕޮްރގާްރމް  :14.2.1ަހަރާކތް  

 ޯހުދން   ފިެސިލޭޓަޓުރން  ެއުކަލާވަލއި   ެޝޑިުއލް 

 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޖްެނޑަރ  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

 

  ޕޮްރގާްރމް   ެއއޮްގަތށް   ެޝޑުިއލާްއއި  :14.2.2ަހަރާކތް  

 ުކަރުމްނދުިއން  ައުހުލވެރި  ިހްނގަިއގެން 

 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޖްެނޑަރ  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް 

ޮ
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 ުކޑުަކުރން  ިމްނަވރު  ިރްޝަވުތގެ  ޮކަރޕްަޝާނިއ: 15 ިސާޔަސތު 
 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 
 ،ުނފުޫޒްނާނއި   ިސާޔސީ   ަނަމވެސް .  ަވަރްށަދެށވެ   ިމްނަވރު   ާފަހގަުކެރވޭ   ަމއަްސަލަތއް   ިރޝްަވުތގެ   ،هޮކަރޕަްޝްނާއއި   ައޮތުޅގައި  •

  ަތްނފީޒީ   ުމާއަމާލތަްތުކގެ   ިހްނގާ   ަކުއްނިސލަްތުކން   ،هައއަްޔުނުކުރުމގާައއި   މުީހން   ަވޒާީފަތަކށް   ުނފުޫޒަތުކން   ެއެހިނެހން 

 .  ޮއތަްކެމކެވެ   ަކްނޮބޑު  ަރއިްޔުތްނގެ  ާއއްމު    ިމއީ  ެދކި  ަވްނަނަކަމށް   ުނފޫޒު  ަމުރަހާލަތުކގައި 

  ުމަވއްޒިުފްނަނށް   ިތއެްބވި   ެދއަްވން   ިޚުދަމތް   ،هްށިޔުތްނަނާށއި ރަ   ަރުށގެ ށް ރަ   ،هައޮތުޅފްެނަވުރގައި   ުކުރަމށް   ޭހުލްނެތރި   ޮކަރޕަްޝްނައށް  •

 .  ުނެދެއވެ   ެތެރިއން  ެއއްގެ  ޕޭްލން   ޭރވިގްެނވާ   ިއުތުރުކުރަމށް   ައުހުލވެިރަކން  ިއުރުރޮކށް  ޭހުލްނެތިރަކން 

ާމިލއަްޔުތ ަޤާވިއަދްށ ގެެނުވުނ ިއްސާލުޙަތާކިއެއުކ ަސުރާކުރގެ   • ަމުޢލޫާމުތ  ަދުޢަލުތގެ  ިއާދަރަތުކްނ ޯހާދިއ ިޚުދަމތަްތާކިއ ުމަދުލގެ 

ެއަމުޢލޫާމުތ   ަޤާވިއުދްނ  ުމަވއަްސާސަތުކްނ  ެއެހިނެހްނ  ަކުއްނިސލަްތާކިއ  ިގަނ  ާއއުްމުކަރްނޖުެހްނަނަމވްެސ  ަމަހުކވްެސ  ޮކްނެމ 

 ާއއުްމުކަރއަްވުމްނ ުނގްެނާދަކްނ ާފަހގަުކެރވެެއވެ. 

ުމަވއަްޒުފްނ މާ  • ަކުއްނިސުލަތުކްނ ިހްނާގ ޕޮްރޖެކްޓަްތާކިއ ުގިޅގްެނ  ަކުއްނިސުލަތުކގެ  ިލއަްޔުތ ަޤާވިއަދްށ ައުޙުލވެިރަކްނ ުކޑުަވަމކީ 

 ޮކަރޕަްޝުނގެ ަމއަްސަލަތއް ާއްނުމްނގެ ފަާރުތްނ ުހަށެއޅޭ ަސަބެބއަްކަމްށ ެބެލވެެއވެ. 

ަރއިްޔުތްނގެ ިޚާޔާލިއ ަމޝަްވާރ ޯހޭދެލއް ުކޑުަވާމއ،  ަކުއްނިސުލަތުކްނ ައަމުލުކަރުމްނާދ ުއޫޞުލަތާކިއ، ަޤާވިއުދަތއް ެއުކަލާވުލުމގިައ   •

  ިމފަަދ ުއޫޞުލަތާކިއ، ަޤާވިއުދަތއް ައދި ަކުއްނިސުލގެ ިންނުމްނަތއް ާއއުްމުކެރުވުމްނ ުނެދުވަމކީވްެސ ަކުއްނިސލަްތަކްށ ަރއިްޔުތްނގެ 

 ިއުތާބުރ ުކޑަަވުމްނާދ ަސަބެބކެވެ. 
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69ޮ  |2026 -   2022ަތަރއްޤީގެ ޕްލޭްނ ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ 

 ުކޑުަކުރން  ިމްނަވރު  ިރްޝަވުތގެ  ޮކަރޕްަޝާނިއ : 15 ިސާޔަސތު 

 ައމާޒުަތްއ:
  ޭހުލްނެތިރުކުރަމށް   ޮގާތިއެމދި   ަނއާްތާލނެ   ޮކަރޕަްޝން   ޮކަރޕަްޝާނއި   ަރއިްޔުތން   ޮގަތށް   ިހެމނޭ   ަރެށއް   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ   ައަހރު   ެއއް   ެދައަހުރން   ޮކްނމެ   ފިެށގެން   ައަހުރން   ަވނަ   2023:   15.1ައާމުޒ   •

 ިހްނުގން   ޕޮްރގާްރމެްއއް 

  ަނއާްތާލނެ   ޮކަރޕަްޝން   ޮކަރޕަްޝާނއި   ުމަވއަްޒުފން   ުމަވއަްސާސަތުކގެ   ަސުރާކރު   ޮގަތށް   ިހެމނޭ   ަރެށއް   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ   ައަހރު   ެއއް   ެދައަހުރން   ޮކްނމެ   ފިެށގެން   ައަހުރން   ަވނަ   2022:  15.2ައާމުޒ   •

 ިހްނުގން  ޕޮްރގާްރމެްއއް  ޭހުލްނެތިރުކުރަމށް  ޮގާތިއެމދި 

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 

 

 ަޙަރާކތް 

20
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 20
26

 

 

 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

 : 15.1ްސޓެްރަޓޖީ  

  ޮކަރޕަްޝާނއި   ަރއިްޔުތން   ައޮތުޅގެ 

  ޮގާތިއެމދި   ަނއާްތާލނެ   ޮކަރޕަްޝން 

 ޭހުލްނެތިރުކުރން 

  ަބޖެޓް   ެއުކަލާވަލއި   ޕޮްރގާްރމް  :15.1.1ަހަރާކތް  

 ަހަމޖެއުްސން 

 ެއްނިޓ ޮކަރޕަްޝްނ ޮކިމަޝން  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު   •  • 

 

  ޭހުލްނެތިރުކުރުމގެ   ފްެނަވުރގައި   ަރށު  :15.1.2ަހަރާކތް  

 ުކުރން  ައުހވެރި   ިހްނާގގެން  ޕޮްރގާްރމް 

 ެއްނިޓ ޮކަރޕަްޝްނ ޮކިމަޝން  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު   •  • 

 

  ަބޖެޓް   ެއުކަލާވަލއި   ޕޮްރގާްރމް  :15.2.1ަހަރާކތް   : 15.2ްސޓެްރަޓޖީ  

 ަހަމޖެއުްސން 

 ެއްނިޓ ޮކަރޕަްޝްނ ޮކިމަޝން  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  •  •  •

 



70ޮ  |2026 -   2022ަތަރއްޤީގެ ޕްލޭްނ ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ 

  ަސުރާކރު   ުހރި   ައޮތުޅގައި 

  ުމަވއަްޒުފން   ުމަވއަްސާސަތުކގެ 

  ޮކަރޕަްޝން   ޮކަރޕަްޝާނއި 

  ޭހުލްނެތރި   ޮގތަްތަކށް   ަނއާްތާލނެ 

 ުކުރން 

  ޭހުލްނެތިރުކުރުމގެ   ފްެނަވުރގައި   ަރށު  :15.2.2ަހަރާކތް  

 ުކުރން  ައުހވެރި   ިހްނާގގެން  ޕޮްރގާްރމް 

 ެއްނިޓ ޮކަރޕަްޝްނ ޮކިމަޝން  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  •  •  •

 

ޮ

  



71ޮ  |2026 -   2022ަތަރއްޤީގެ ޕްލޭްނ ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ 

 އާލުާކުރން  ޫރޙު  ިއޖްިތމީާޢ: 16 ިސާޔަސތު 
 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 
.  ައޮތޅެކެވެ   ދިިރުއޅުެމްނދިޔަ   ަރއިްޔުތްނަތކެއް   ަވުރގަދަ   ޫރޙު   ިއޖިްތާމޢީ   ައދި   ަރނގަޅު   ުގުޅން   ިއޖިްތާމއޮީގުތން   ަރްށަރަށކީ   ިމައޮތުޅގެ  •

  ޮއތް  ޭއރު   ،هެއކު  ަސަބުބަތަކާކއި  ެއެހްނވެސް  ެއފަދަ  ަބަދާލއި  ައއި  ިސާޔަސުތަތަކށް  ެއިކެއކި  ިހްނުގަމާށއި   ަދުއަލތް  ެއެހްނަނަމވެސް 

  ެއފަދަ   ަމުދވެ   ަހަރާކތަްތއްވެސް   ިހްނގޭ   ާއާލުކުރަމށް   ޫރޙް   ިއޖްތާީމޢީ   ައދި .  ފަނޑުވެފަެއވެ   ޮބޑަުތުނން   ަވަރށް   ިމަވނީ   ޫރޙު   ިއޖިްތާމޢީ 

 . ާފަހގަޮކްށެލވެެއވެ  ަމުދަކން   ިމާހރު   ިންސަބުތން   ައަދުދވެސް  މުީހްނގެ   ަބިއވެިރވާ  ަހަރާކތަްތުކގައި 

 ،هުފަނދޫ . ށ  ،هޭއގެެތޭރގައި .  ާފަހގަޮކްށެލވެެއވެ   ާޤިއމުްކެރވިފިައާވަކން   ަމުރަކޒު   ަރެށއްގައި   4  ޮގުތގައި   ަމުރަކުޒގެ   ިއޖިްތާމޢީ   ައޮތުޅގައި  •

  ިމްނަވަރަކށް   ެއެދވޭ   ެއްނމެ   ޭބުނން   ަމުރަކުޒަތުކގައި   ިއޖިްތާމޢީ   ެއެހްނަނަމވެސް .  ިހެމެނެއވެ  ޯފަކިއދޫ . ށ   ައދި   ަމޮރށި . ށ  ،هިމަލްނދޫ . ށ

  ިނާޒެމއް   ަހުރަދނާ   ޭބުންނުކެރވޭނެ   ެއަތްނަތން   ،ެނުތާމއި   ަވީސަލތަްތއް   ެއަކށީގްެނވާ   ަމުރަކުޒަތުކގައި   ަބެއއް   ،ުނާދަކާމއި   ިހފުެމން 

 . ާފަހގަޮކްށެލވެެއވެ ާގިއމުްކަރްނޖިެހފަިއާވަކން 

  ައަދދު   ޖަިމއާްޔަތުކގެ   ަހަރާކތެްތިރވާ   ޭއގެެތެރިއން   ،ަރިޖްސޓްރުީކެރވިފަިއާވިއރު   ޖަިމއްޔާ   36  ުޖމްލަ   ަރްށަރުށގައި   ައޮތުޅގެ   މި  •

 .  ަމެދވެ  ަވަރށް  ާފަހގަޮކްށެލވޭ 

 

ه  



72ޮ  |2026 -   2022ަތަރއްޤީގެ ޕްލޭްނ ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ 

 އާލާުކުރން  ޫރޙު  ިއޖްިތމީާޢ : 16 ިސާޔަސތު 

 ައމާޒުަތްއ:
 ާފަހގަުކުރން  ަރެށއްގައި  ެއއް   ޮކްނެމވެސް  ައޮތުޅގެ   ުކަލގަަދޮކށް  ުމާނަޞަބެތއް  ފްެނަވުރގެ  ަޤުއމީ   ައަހަރުކވެސް   ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ައަހުރން  ަވނަ  2022:  16.1ައާމުޒ  •

 ޯފުރޮކްށދުިނން  ެއހެީތިރަކން   ާމލީ  ޖަިމއާްޔައަކށް  1 ަރަށުކން  ޮކްނމެ  ާފަހގަުކުރަމށް  ަރުށފްެނަވުރގައި  ޢީދު   ޮބޑު   ައަހަރުކވެސް   ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ައަހުރން   ަވނަ   2022: 16.2ައާމުޒ  •

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 

 

 ަޙަރާކތް 
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 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

 : 16.1ްސޓެްރަޓޖީ  

  ަޤުއމީ   ާއާލުކުރަމށް   ޫރޙް   ިއުޖިތާމޢީ 

  ައޮތޅު   ުމާނަޞާބަތށް   ފްެނަވުރގެ 

 ާފަހގަުކުރން  ފްެނަވުރގައި 

 ،ުމާނަޞަބުތަތާކއި   ާފަހގަުކާރނެ  :16.1.1ަހަރާކތް  

 ަކނޑެައުޅން  ައަހުރަތއް   ައދި  ަރްށަތއް 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •

 

  ޮކްނމެ   ަހަމޖައަްސއި   ަބޖެޓް  :16.1.2ަހަރާކތް  

  ުމާނަޞަބތު   ަކނޑެައިޅފަިއވާ   ާފަހގަުކުރަމށް   ައަހަރުކވެސް 

  ޫރޙް   ަޤުއމީ   ާފަހގަޮކްށގެން   ޮގަތށް   ަކނޑެައިޅފަިއވާ 

 ާއާލުކުރން 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •

 

  ުއޫޞލު   ޯފުރޮކްށޭދނެ   ެއހެީތިރަކން   ާމލީ  :16.2.1ަހަރާކތް   : 16.2ްސޓެްރަޓޖީ  

 ާފްސުކުރން  ަކުއްނިސުލން  ެއުކަލާވަލއި 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •

 ުކަލބް ޖަިމއާްޔ ޖަާމަޢތަްތއް 



73ޮ  |2026 -   2022ަތަރއްޤީގެ ޕްލޭްނ ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ 

  ޢީދު   ޮބޑު   ާއާލުކުރަމށް   ޫރޙް   ަޤުއމީ 

 ާފަހގަުކުރން  ަރުށފްެނަވުރގައި 

  ުފުރަޞތު   ެއުދަމށް   ެއހަީއށް   ާމލީ  :16.2.2ަހަރާކތް  

  ެއހީ   ާމލީ   ަކނޑަައޅައި   ޖަިމއާްޔަތއް   ެއހޭީދނެ   ުހުޅާވަލއި 

  ޢީދު   ޮބޑު   ުކަލގަަދޮކށް   ދީގެން   ައޮތުޅަކުއްނިސުލން 

 ާފަހގަުކަރުމްނދުިއން 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •

 ުކަލބް ޖަިމއާްޔ ޖަާމަޢތަްތއް 

ޮ

  



74ޮ  |2026 -   2022ަތަރއްޤީގެ ޕްލޭްނ ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ 

 ުހްއުޓުވން  ގެެވިށައިނޔާ : 17 ިސާޔަސތު 
 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 
ައަހުރަތުކގިައ   • ިރޯޕޓުްކެރވިފެައއުްނވެެއވެ. ައިނޔާ   ގެވެށި ްނ  ައޮތޅު ާފިއުތވި  ުހަށެއިޅ  ަމއަްސަލަތކެއް  ިގަނ    ަމއަްސަލަތށް   ިމފަދަ   ގެ 

ަމއަްސަލަތަކކީ    ަކނޑާަޅފަިއވާ   ިރޯޕޓުްކުރަމށް  ިގަނ  ިމފަަދ  ުފަނޫދގަެއވެ.  ުކާރަރްށ  ވެިރަކްނ  ައޮތުޅގެ  ާގިއުމުކެރވިފަިއަވނީ  ިއާދާރ 

 ަކާމިއެބޭހ ިއާދާރަތަކްށ ިރޯޕޓް ުނުކެރވިާދ ަމއަްސަލަތަކްށުވުމްނ ީސާދ ާޙަލުތ ެދެނގަުތުމގިައ ަދިތަތއް ެއަބުހއެްޓވެ.  

ފަިޔަވުޅ    ުހިރޮގަތަކށް   ިއުތާބރު   ަރުށފްެނަވުރގައި   ިރޯޕޓޮްކށް   އަްނަމވެސް ަކމެ   ޖެހޭ ައޅަން   ފަިޔަވޅު   ައަވސް    ިމފަަދ ަމއަްސަލަތަކކީ   •

 .  ެނެތވެ   ިނާޒެމއް   ގަޅު ނ ރަ   ެއޅޭނެ 

 .  ުކޑެައވެ  ޭހުލްނެތިރަކން   ،هަކާމއި  ައުހުލވެރި   މުީހްނގެ  ޮގތަްތަކށް  ޮއްނނަ   ިމަކުމގައި  ޮގުތން  ާޤޫނނީ   ،هޮކަބިއަކާމއި  ައިނާޔައކީ   ގެވެށި  •

  ަރްށަރުށގަިއ ިމފަަދ ަކްނަކަމްށ ޭހުލްނެތިރުކާރެނ ެއަކށީގްެނާވ ފަްނނީ މުީހްނ ެނުތުމްނ ޭހުލްނެތިރަކުމގެ ޕޮްރގާްރމަްތއް ިހްނގެޭލއް  •

 ަމެދވެ. 

 

 

ه  



75ޮ  |2026 -   2022ަތަރއްޤީގެ ޕްލޭްނ ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ 

 ުހްއުޓުވން  ގެެވިށައިނޔާ  : 17 ިސާޔަސތު 

 ައމާޒުަތްއ:
 ިހްނުގން  ޕޮްރގާްރމެްއއް  ޭހުލްނެތިރުކުރުމގެ   ފްެނަވުރގައި  ައޮތޅު  ޭހުލްނެތިރުކުރަމށް  ުމުޖަތަމޢު   ެމދު  ައިނާޔަތާކއި  ގެވެށި   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2025:  17.1ައާމުޒ  •

 ާގިއމުްކުރން  ިނާޒެމއް   ޯފުރޮކްށޭދނެ  ެއހެީތިރަކން   ަރުށފްެނަވުރގައި   ުގިޅގެން   ައިނާޔާއއި  ގެވެށި   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2024:  17.2ައާމުޒ  •

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 

 

 ަޙަރާކތް 
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 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

 : 17.1ްސޓެްރަޓޖީ  

  ުމުޖަތަމޢު   ެމދު   ައިނާޔަތާކއި   ގެވެށި 

 ޭހުލްނެތިރުކުރން 

  ުމަވއަްސާސަތުކގެ   ަކާމިއެބހޭ  :17.1.1ަހަރާކތް  

 ޭރުވން  ޕޮްރގާްރމް  ެއހެީތިރަކާމިއެއކު 

 ޯމލްޑިވެްސ ޮޕިލްސ ަސރވިސް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު   •   

ށ.ފިެމލީ ެއްނޑް ިޗލްޑަްރްނ  

 ަސރވިްސ ެސްނަޓރ 

  ެއއޮްގަތށް   ާތަވާލއި   ަކނޑެައޅޭ  :17.1.2ަހަރާކތް  

 ިހްނުގން  ޕޮްރގާްރމަްތއް  ަރްށަރުށގައި 

 ޯމލްޑިވެްސ ޮޕިލްސ ަސރވިސް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު   •   

ށ.ފިެމލީ ެއްނޑް ިޗލްޑަްރްނ  

 ަސރވިްސ ެސްނަޓރ 

  ުގިޅގެން   ައިނާޔާއއި   ގެވެށި  :17.2.1ަހަރާކތް   : 17.2ްސޓެްރަޓޖީ  

  ައޮތޅު   ޯފުރޮކްށދުިނަމށް   ެއހެީތިރަކން   ަރުށފްެނަވުރގައި 

 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޖްެނޑަރ  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

 



76ޮ  |2026 -   2022ަތަރއްޤީގެ ޕްލޭްނ ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ 

  ުކިރަމިތވާ   ުކދިްނަނށް   ުކޑަ 

 ،ިރޯޕޓޮްކށް   ައިނާޔވެިރަކން 

  ޯފުރޮކްށެދވޭނެ   ަރއާްކެތިރަކން 

 ާޤިއމުްކުރން  ިނާޒެމއް 

  ެއުކަލާވަލއި   ުއޫޞެލއް   ައަމުލުކާރނެ   ފްެނަވުރގައި 

 ާފްސުކުރން 

  ަރށު   ައދި   ިއަބމަ   ެއއޮްގަތށް   ުއޫޞާލއި  :17.2.2ަހަރާކތް  

  ޯފުރޮކްށެދުމން   ެއހެީތިރަކން   ެމުދވެިރޮކށް   ަތއް ަކުއްނިސލް 

 ގްެނދުިއން 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

ޮ

  



77ޮ  |2026 -   2022ަތަރއްޤީގެ ޕްލޭްނ ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ 

 ުކިރެއުރުވން  ަޖމާަޢތްަތއް  ަޖިމްއޔާ  ުކލަބު : 18 ިސާޔަސތު 
 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 
  ިއޖިްތާމއީ   ިމޮގުތން .  ުކެރވިފިައވެެއވެ  ަރިޖްސޓްރީ   ޖަިމއާްޔެއއް   36  ުޖމްލަ   ަރްށަރުށގައި   ައޮތުޅގެ   މި   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ   2020 •

  ެއއޮްގަތށް   ަމޤަްޞާދއި   ވަީނަމވެސް   ުއފައާްދފައި   އާްޔަތށް ޖަމި   ަރެށއްގައި   ުހިރހާ   ގައި   ަމޤަްޞދު   ދިުނުމގެ   ިޚުދަމތަްތކެއް   ުމިހއްމު   ަވަރށް 

  ަމޝްޫރަތއް   ަތަރއްޤީގެ   ަރުށގެ   ުގިޅގެން   ަކުއްނިސލަްތާކއި   ައދި .  ޖަމިްއއާްޔައުކްނެނވެ  ަވަރްށަމދު   ގްެނަދނީ   ަވުމން   ަހާރތެްތރި 

 .  ުކްނެނވެ ތަ ޖަމިްއއްޔާ  ަމދު  ުކެރވެުމްނަދނީވެސް  ަމޝަްވރާ  ިއްސވެ  ިހްނުގަމށް 

.  ެނެތވެ   ޫނނީ   ޖަމިްއއާްޔެއއް   ަމދު   ަވަރށް   ިހްނގަުމްނގްެނދާ   ިލޭބޮގަތށް   ާއމަްދނެީއއް   ެދެމެހއެްޓިނވި   ޖަމިްއއާްޔަތުކގައި   ުހރި   ައޮތުޅގައި  •

  ައޅިައގެން ުހށަ   ފަާރތަްތށް   ެއހީދޭ   ެއކި   ޯހަދނީ   ަބޖެޓް   100%   ިހްނުގަމށް   ަހަރާކތަްތށް   ިހްނގާ   ަތަރއްޤަީއށް   ޖަިމއާްޔަތުކން   ިގނަ 

 .   ުނވެެއވެ  ެހދިފެައއް   ިއާދާރެއއް  ަވކި  ިހްނުގަމށް   ިއާދރީ  ޫނނީ  ޖަމިްއއާްޔެއއްގައި  ަމދު  ައދި .  ހީގެައވެއެ   ިލބޭ 

ފަްނޑު   • ުހަށައޅަިއ  ޕޮްރޯޕަސލް  ފަާރތަްތަކްށ  ެއިކ  ަމުދުވަމކީ  ަމުޢލޫާމުތ  ފަްނނީ  ފަާރތަްތުކގެ  ަމަސއަްކތުްކަރއާްވ  ޖަިމއާްޔަތުކގިައ 

 ޯހަދިއގްެނ ަޙަރާކތަްތއް ިހްނުގަމްށ ުކިރަމިތވެފަިއާވ ުހަރެހކެވެ. 

ބެ  • ޖަިމއާްޔަތަކްށ  ދާިމާވ  ަޙަރާކތެްތިރުނާވ  ަޙަރާކތެްތިރުކުރުމގިައ  ޖަިމއާްޔަތއް  ދުިޔަމކީވްެސ  ޭނޅުެމްނ  ފިަޔަވުޅ  ެލެނވެިރފަާރުތްނ 

 ޮގްނޖުެހެމކެވެ. 

ه  



78ޮ  |2026 -   2022ަތަރއްޤީގެ ޕްލޭްނ ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ 

 ުކިރެއުރުވން  ަޖމާަޢތްަތއް  ަޖިމްއޔާ  ުކލަބު  : 18 ިސާޔަސތު 

 ައމާޒުަތްއ:
 ެއހީދިުނން   ާމލީ   ޕޮްރގާްރަމަކށް  3  ާރވާ  ިހްނުގަމށް  ަތަރއްޤަީއށް  ަމްނާފާއއި  ޖަާމަޢުތގެ  ޖަާމަޢތަްތުކން   ުކަލބްޖަިމއްޔާ   ފިެށގެން  ައަހަރުކވެސް  ޮކްނމެ  ައަހުރން  ަވނަ  2022:  18.1ައާމުޒ  •

 ޭބއުްވން  ަމާހިސްނާތެއއް  ައާމުޒޮކށް   ޖަިމއާްޔަތަކށް  ަރެށއްގެ  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2026: 18.2ައާމުޒ  •

 ދުިނން   ފަާރަތށް  1 ަމުދވެގެން  ޖަިމއާްޔައުކން  ޮކްނމެ  ައޮތުޅގެ   ަތމްރީނު  ެބހޭ  ޮގތަްތާކއި  ޯހާދނެ  ފަްނޑު  ،ަތއާްޔުރުކުރާމއި  ޕޮްރޯޕަސލް  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ 2025:  18.3ައާމުޒ  •
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 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

 : 18.1ްސޓެްރަޓޖީ  

  ޖަާމަޢތަްތުކން   ުކަލބްޖަިމއްޔާ 

  ަތަރއްޤަީއށް   ަމްނާފާއއި   ޖަާމަޢުތގެ 

 ެއހީދިުނން  ޕޮްރގާްރަމަކށް  ާރވާ 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      • ޯހުދން   ަބޖެޓް   ،ެއުކަލާވުލާމއި  ުއޫޞެލއް  :18.1.1ަހަރާކތް  

  ޯހުދަމށް   ެއހީ   ެއއޮްގަތށް   ުއޫޞާލއި  :18.1.2ަހަރާކތް  

 ުހުޅާވުލން   ަރަށަކށް  ުހިރހާ 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •

  ޮހވޭ   ދުިނަމށް   ެއހީ   ެއއޮްގަތށް   ުއޫސާލއި  :18.1.3ަހަރާކތް  

 ދިުނން  ޯފުރޮކށް   ެއހީ   ާމލީ   ޖަމިްއއާްޔަތަކށް  ުކަލބް 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  •     ޯހުދން   ަބޖެޓް  ،ެއުކަލާވުލާމއި   ޕޭްލން  :18.2.1ަހަރާކތް   : 18.2ްސޓެްރަޓޖީ  
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  ޖަިމއާްޔަތުކގެ   ުކަލބް   ައޮތުޅގެ 

 ުކުރނ ަހުރަދނާ  ިހްނުގން  ިއާދރީ 

 

  ޭބުންނވާ   ައޮތުޅގެ   ާތރީޚްގައި   ަކނޑެައޅޭ  :18.2.2ަހަރާކތް  

  ައޮތޅު   ިހެމޭނޮގަތށް   ޖަމިްއއާްޔަތށް   ުކަލބު   ުހިރހާ 

 ޭބއް  ަމާހިސްނާތެއއް  ފްެނަވުރގެ 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  •    

 : 18.3ްސޓެްރަޓޖީ  

  ޖަިމއާްޔަތުކގެ   ުކަލބް   ައޮތުޅގެ 

 ުކުރނ ަހުރަދނާ  ިހްނުގން  ިއާދރީ 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު   •    ޯހުދން   ަބޖެޓް  ،ެއުކަލާވުލާމއި   ޕޭްލން  :18.3.1ަހަރާކތް  

 

ަތމްރުީނ    ާތރީޚްގައި   ަކނޑެައޅޭ  :18.3.2ަހަރާކތް  

 ޕޮްރގާްރމް ުކިރައްށ ގްެނދުިއން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު   •   

ޮ
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ޮ

  



81ޮ  |2026 -   2022ަތަރއްޤީގެ ޕްލޭްނ ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ 

 

 ުކިރެއުރުވން  ާދިއރާ  މުިނފިޫހިފލުުވމުގެ  ުކިޅަވާރިއ ،هުޒވާުންނާނިއ: 19 ިސާޔަސތު 
 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 
ަމުތަކުޒަތއް ާޤިއުމުކެރވިފިައވަީނަމވެްސ، ެއަމުރަކުޒަތުކގިައ ެއަކށީގްެނާވ ުކިޅަވުރގެ ަވީޞަލތަްތއް    6ައޮތުޅގެ   • ަރެށއްގިައ ިއުޖިތާމޢީ 

ިއުޖިތާމޢީ   ައދި  ުނވެެއވެ.  ފަްނނީ  ާޤިއުމުކެރވިފެައއް  ިއުތުރްނ  ަމުދުވުމގެ  ުމަވއަްޒުފްނ  ުކޑުަވާމިއ،  ަބޖެޓް  ިލޭބ  ަމުރަކުޒަތަކްށ 

 ކެވެ. ުމަވއަްޒުފްނ ަމުދުވަމކީ ަމުރަކުޒަތުކްނ ުޒާވުންނަނާށިއ، ުކިޅަވުރގެ ޕޮްރގާްރމަްތއް ާރަވިއ ިހްނުގަމްށ ުކިރަމިތވެފިައާވ ޮގްނޖުެހމެ 

ްށ ިއްނޑޯ ުކިޅަވުރަތއް ުކޅެވޭެނ ެއަކށީގްެނާވ ިއްނިތާޒުމަތކެއް ަހަމޖިެހ ަވީޞަލތަްތއް  ައޮތުޅގެ ެއއްވްެސ ަރެށއްގިައ ެއަކށީގްެނާވ ަވރަ  •

 ާޤިއުމުކެރވިފެައއް ުނވެެއވެ.  

ިމާހަތަންށ   • ފްެނަވަރްށ ުފުޓޯބޅަ ަދނޑު  ުހިރަނަމވެްސ ެއއްވްެސ ަރެށއްގިައ ަޒާމނީ  ުހިރާހ ަރެށއްގަިއ ުފުޓޯބޅަަދނޑަުތއް  ައޮތުޅގެ 

ަވަނ ައަހުރގެ ިނަޔަލްށ ށ.ިމަލްނޫދ. ށ.ޯފަކިއޫދ ައދި ށ.ުފަނޫދގެ ުފުޓޯބޅަ ަދނޑު ަޒާމނީ    2020 ުނވެެއވެ.  ަތަރއްޤުީކެރވިފެައއް 

 ފްެނަވަރްށ ަތަރއްޤުީކުރުމގެ ަމަސއަްކތް ުކެރވެުމްނެދެއވެ. 

   ވެ. ަރެށއްގަިއ ަޒާމނީ ފްެނަވުރގެ ުފޓަްސލް ަދނޑަުތއް ާޤިއުމުކެރވިފިައވެއެ   11ަރުށގެ ެތެރިއްނ  14ައޮތުޅގެ  •

  ައދި .  ެނެތވެ   ާޤިއމުްކެރވިފެައއް   ެއަކށީގްެނާވޮގަތަކށް   ެއއްވެްސަރެށއްގައި   ަވީޞަލަތށް   ެއެހިނެހން   ަމިއާޒްނަތާކއި   ފިުލުވުމގެ   ުމިނފޫހި  •

 . ަހަރާކތަްތއް ިހްނގުެމްނެދެއވެ ޮކްނެމވްެސަވަރަކށް  ފިުލުވަމށް   ުމިނފޫހި  ުކިޅަވާރއި  ުޒާވުންނަނށް 

އް ުކިރައަރުމްނ ައިއަނަމވްެސ ިމފަަދ ުކިޅަވުރަތއް ުކޅެވޭެނ ިއްނިތާޒަމަތއް ަރްށަރުށގަިއ ަހަމޖިެހފެައއް  ޭހްނޑް ޯބލް ފަަދ ުކިޅަވުރތަ  •

 ުނވެެއވެ. 

ިއްސަނގިައ   • ުޒާވުންނ  ަކްނަކުމގިައ  ިއޖިްތާމޢީ  ަތަރއްޤާީއިއ  ަރުށ  ަމުދަކާމިއ،  ަޢަދުދ  ުޒާވުންނގެ  ުނުކްނަނ  ާދިއާރައްށ  ިސާޔީސ 

 ަޙަރާތތެްތިރާވ ިމްނަވުރ ަދްށަވުމްނާދަކްނ ާފަހގަުކެރވެެއވެ. 

ަރެށއްގަިއ ުކިޅަވުރ ެއަކޑަމަީތއް ާޤިއުމޮކްށ ިހްނގަުމްނާދަކްނ ާފަހގަުކެރވެެއވެ. ަނަމވެްސ ައޮތުޅގިައ ުފޓޯްބާޅ، ުފޓަްސލް.    4ައޮތުޅގެ   •

 ެއވެ.  ޮވލޯީބޅަ ައދި ޭހްނޑު ޯބލް ޯކުޗްނާނިއ ެރފްރްީނ ަމުދަކްނ ާފަހގަުކެރވެ 

 . ުނވެެއވެ ާޤިއމުްކެރވިފެައއް   ަވީޞަލތަްތއް   ުކޅޭނޭ  ިމުއޒިކް  ެއަކށީގްެނވާ   ަރެށއްގައި  ެއއްވެސް   ައޮތުޅގެ  •

 . ަމެދވެ ޭބްނޑަްތއް   ިމުއޒިކް  ަހަރާކތެްތިރވާ   ަރިޖްސޓްރުީކެރވި  ަރްށަރުށގައި  ައޮތުޅގެ  •

 . ާފަހގަުކެރވެެއވެ ެނތަްކން   ުކިޅަވެރއް  ެއެހން   ުކޅެވޭ  ައޮތުޅފްެނަވުރގައި  ާވަދވެިރޮކށް  ފަިޔވާ  ައދި ުފޓަްސލް  ުފޓޯްބޅަ  •

ه  
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 ުކިރެއުރުވން  ާދިއރާ  މުިނފިޫހިފލުުވމުގެ  ުކިޅަވާރިއ ،ުޒވާުންނާނއި  : 19 ިސާޔަސތު 

 ައމާޒުަތްއ:
 ާޤިއމުްކުރން   ަރްށަރުށގައި   ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ   ަތކެތި  ޭބުންނވާ  ުކިޅަވުރުކުޅަމށް  ާޢއްމު  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ ަވަނ    2025:  19.1ައާމުޒ  •

 ިހްނުގން   ޕޮްރގާްރމް  ަތމްރުީނުކުރުމގެ " ލީޑުަރން   ޫޔތު "  ެހުދަމްށަޓަކއި  ަބަޔަކށް  ކެރޭ  ިއްސަނގާ   ުޒާވުންނަނކީ  ަރެށއްގައި   3 ައޮތުޅގެ   ައަހަރކު   ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ައަހުރން   ަވނަ   2022:  19.2ައާމުޒ  •

ް    2 ަމުދވެގެން  ަރަށުކން   ޮކްނމެ  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ   2022: 19.3ައާމުޒ  •  ަތމްރުީނުކުރން  ެރފްރީން  ައދި  ޯކުޗން   ޯބލް  ޭހްނޑ

 ަތމްރުީނުކުރން  ެރފްރީން  ައދި   ޯކުޗން  ުފޓޯްބޅަ   2 ަމުދވެގެން  ަރަށުކން   ޮކްނމެ  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2023: 19.4ައާމުޒ  •

 ަތމްރުީނުކުރން  ެރފްރީން   ައދި   ޯކުޗން  ޮވލީ    2 ަމުދވެގެން  ަރަށުކން   ޮކްނމެ  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ   2023: 19.5ައާމުޒ  •

 ޭބއުްވން  ުމާބާރެތއް  ުފުޓޯބޅަ  ފްެނަވުރގެ  ައޮތޅު  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ   2026: 19.6ައާމުޒ  •

 ޭބއުްވން  ުމާބާރެތއް  ޭހްނޑޯްބލް  ފްެނަވުރގެ  ައޮތޅު  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ   2026: 19.7ައާމުޒ  •
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 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • • ޕޮްރގާްރމް ާރަވިއ ަބޖެޓް ަހަމޖެއުްސން  :19.1.1ަހަރާކތް   : 19.1ްސޓެްރަޓޖީ  

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • • ަތކެިތ ގަެނ ަރްށަރަށްށ ޫދުކުރން  :19.1.2ަހަރާކތް  
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ަތާފުތ   ަރެށއްގިައ  ުހިރާހ  ައޮތުޅގެ 

ަމުގ   ުކޅެވޭެނ  ުކިޅަވުރަތއް 

 ފިަހޮކްށދުިނން 

 : 19.2ްސޓެްރަޓޖީ  

  ފިެށގެން   ައަހުރން   ަވނަ   2022

  3  ައޮތުޅގެ   ައަހަރކު   ޮކްނމެ 

  ިއްސަނގާ   ުޒާވުންނަނކީ  ަރެށއްގައި 

  ޫޔތު "   ެހުދަމްށަޓަކއި   ަބަޔަކށް   ކެރޭ 

  ަތމްރުީނުކުރުމގެ "  ލީޑުަރން 

 ިހްނުގން  ޕޮްރގާްރމް 

  ަބޖެޓް   ،هެއުކަލާވުލާމއި   ޕޭްލން ޕޮްރގާްރމް   :19.2.1ަހަރާކތް  

 ަހަމޖެއުްސން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •

 

ަކނޑެައޅޭ   :19.2.2ަހަރާކތް   ެއއޮްގަތްށ  ާއިއ  ޕޭްލްނ 

 ަރްށަރުށގަިއ ޕޮްރގާްރމް ިހްނުގން 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • 

 ުކަލބް ޖަިމއާްޔ ޖަާމަޢތަްތއް 

 : 19.3ްސޓެްރަޓޖީ  

  ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ   2022

  ަރަށުކން   ޮކްނމެ   ައޮތުޅގެ 

ް    2  ަމުދވެގެން    ޯކުޗން   ޯބލް   ޭހްނޑ

 ަތމްރުީނުކުރން  ެރފްރީން   ައދި 

  ަބޖެޓް   ،هެއުކަލާވުލާމއި   ޕޭްލން ޕޮްރގާްރމް   :19.3.1ަހަރާކތް  

 ަހަމޖެއުްސން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •

 

ޕޮްރގާްރމް    ާތރީޚްގައި   ަކނޑެައޅޭ  :19.3.2ަހަރާކތް  

 ުކިރައްށ ގްެނދުިއން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •

  ަބޖެޓް   ،ެއުކަލާވުލާމއި   ޕޭްލން ޕޮްރގާްރމް   :19.4.1ަހަރާކތް   : 19.4ްސޓެްރަޓޖީ  

 ަހަމޖެއުްސން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު     • 
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  ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ   2023

  ަރަށުކން   ޮކްނމެ   ައޮތުޅގެ 

  ައދި   ޯކުޗން   ުފޓޯްބޅަ    2  ަމުދވެގެން 

 ަތމްރުީނުކުރން  ެރފްރީން 

ޕޮްރގާްރމް    ާތރީޚްގައި   ަކނޑެައޅޭ  :19.4.2ަހަރާކތް  

 ުކިރައްށ ގްެނދުިއން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު     • 

 : 19.5ްސޓެްރަޓޖީ  

  ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ   2023

  ަރަށުކން   ޮކްނމެ   ައޮތުޅގެ 

  ައދި   ޯކުޗން   ޮވލީ    2  ަމުދވެގެން 

 ަތމްރުީނުކުރން  ެރފްރީން 

  ަބޖެޓް   ،ެއުކަލާވުލާމއި   ޕޭްލން ޕޮްރގާްރމް   :19.5.1ަހަރާކތް  

 ަހަމޖެއުްސން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

 

ޕޮްރގާްރމް    ާތރީޚްގައި   ަކނޑެައޅޭ  :19.5.2ަހަރާކތް  

 ުކިރައްށ ގްެނދުިއން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

 : 19.6ްސޓެްރަޓޖީ  

  ުހަނރު   ުކުޅްނެތިރްނގެ   ައޮތުޅގެ 

  ފްެނަވުރގެ   ައޮތޅު   ުކިރެއުރުވަމށް 

 ޭބއުްވން  ުމާބާރެތއް  ުފުޓޯބޅަ 

ުމާބަރަތްށ ާދެނ ަޚަރުދ ައްނާދާސޮކްށ    :19.6.1ަހަރާކތް  

 ްސޮޕްނަސރިޝޕް ޯހަދިއ ަބޖެޓް ަހަމޖެއުްސން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

 

ެއުކަލާވަލިއ   :19.6.2ަހަރާކތް   ަޤާވިއުދ  ުމާބާރުތގެ 

 ާއއުްމުކުރން ާފްސޮކްށ  

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު   • •  

ެއއޮްގަތްށ   :19.6.2ަހަރާކތް   ާތަވާލިއ  ަކނޑެައިޅފިައާވ 

 ުމާބަރތް ުހުޅާވަލިއ ުކިރައްށ ގްެނދުިއން 

   • •   
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 : 19.7ްސޓެްރަޓޖީ  

  ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ   2026

  ޭހްނޑޯްބލް   ފްެނަވުރގެ   ައޮތޅު 

 ޭބއުްވން   ުމާބާރެތއް 

ުމާބަރަތްށ ާދެނ ަޚަރުދ ައްނާދާސޮކްށ    :19.7.1ަހަރާކތް  

 ްސޮޕްނަސރިޝޕް ޯހަދިއ ަބޖެޓް ަހަމޖެއުްސން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

 

ެއުކަލާވަލިއ   :19.7.2ަހަރާކތް   ަޤާވިއުދ  ުމާބާރުތގެ 

 ާފްސޮކްށ ާއއުްމުކުރން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު   • •  

ެއއޮްގަތްށ   :19.7.2ަހަރާކތް   ާތަވާލިއ  ަކނޑެައިޅފިައާވ 

 ުމާބަރތް ުހުޅާވަލިއ ުކިރައްށ ގްެނދުިއން 

   • •   

ޮ
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ه  
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 ުކޑުަކުރން  ިހާރސް  ކާިރީސ:  20 ިސާޔަސތު 
 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 
  ަކްނަކުމން   ފަދަ   ާހދިސާ   ައިލާފުނގެ   ،ުއަދެއުރުމްނާނއި   ،ފްެނޮބޑުުވުމްނާނއި   މުޫސުމގައި   ވިއާްސރަ   ޮގުތން   ުކޑުަކުރުމގެ   ިހާރސް   ާކިރސީ  •

ަނަމވެްސ ިމ    . ޮކްށދީފެައވެ   ާގިއމް   ިސްސަޓެމއް   ޕަްނޕު   ަރެށއްގައި   ޮކްނމެ   ައޮތުޅގެ ަވނީ    ައޮތުޅަކުއްނިސުލން   ގެއުްލްނުކޑުަކުރަމށް   ިލބޭ 

ްނ  ޕަްނޕް ިސްސަޓކީ ިމފަަދ ާޙަލތަްތުކގިައ ަކާމިއެބޭހ ފަާރތަްތުކގެ ެއހީ ަރަށްށ ޯފަރްނެދްނ ޭބުންނުކުރަމްށ ެދވިފިައާވ ިސްސަޓެމއަްކމު 

 ިމފަަދ ާހދާިސަތުކގިައ ޭބުންނުކާރެނ ެއަކށީގްެނާވ ަވީޞަލތަްތއް ަރުށފްެނަވުރގަިއ ާޤިއުމުކަރްނޖެެހެއވެ. 

ފަާރުތްނ    ަރްށާކެތިރުވަމށް   ާސަތުކން ާހދި   ައިލާފުނގެ  •   ަތމްރްީނުކުރުމގެ   ފާަޔފަިއަޓުރން   ަރެށއްގައި   2  ައޮތުޅގެ ެއމް.ެއްނ.ޑީ.ެއފްގެ 

  ައދި   ެއެދަރުށގިައވެސް   މުީހްނޭބުންނޮކްށގެން   ަތމްތްީނުކރި   މި   ަނަމވެސް .  މުީހްނަތމްރްީނުކެރވިފިައވެެއވެ  ިހްނގި   ޕޮްރުގާރމަްތށް 

 .  ުނިހްނގެެއވެ  ަހަރާކތަްތކެއް  ޮގަތަކށް  ެދެމެހއެްޓވި  ޭރވިގެން   ުކުރަމށް ިހާރްސުކޑަ   ިރސީ ކާ  ެއެހްނަރްށަރުށގަިއވެސް 

  ުހްސުވުމން   ޯބފެން   ައދި .  ެދެއވެ   ައަހަރުކވެސް   ޮކްނމެ   ފަެންށޖެެހުމން   ުހްސވެ  ޯބފެން   ަރްށަރުށން   ަބެއއް   ައޮތުޅގެ   މޫުސުމގައި   ިއުރަވއި  •

  ިގަނުދަވްސަތކެއް   ަބެއއްފަަހރު   ފްެނުނިލބި   ެނުތުމން   ާޤިއމުްކެރވިފައި   ިނާޒެމއް   ެއަކށީގްެނވާ   ައޮތުޅފްެނަވުރގެ   ޮކްށެދވޭނެ   ަސޕަްލއި   ފެން 

 .  ެދެއވެ 

 ައޮތުޅ ފްެނަވުރގިައ ޑިާޒްސަޓރ ެމޭނޖަްމްނޓް ޕޭްލްނެއއް ިމާހަތަންށ ެއުކަލާވެލވިފެައއް ުނވެެއވެ.  •

ިޙއުްމ ަނަމވްެސ ިމާހަތަންށ ާއއުްމްނ ިމަކަމްށ ޭހުލްނެތިރުކުރަމްށ ެއަކށީގްެނާވ  ާކިރީސ ިހާރްސުކޑުަކުރުމގަިއ ާޢއުްމްނގެ ަދުއުރ މު  •

  ަރއިްޔުތްނ ޭހުލްނެތިރަކްނ    ަމއަްޗށް   ޮގތަްތުކގެ   ައަމުލުކަރްނވީ   ދާިމވެއްޖަެނމަ   ާކިރާސެއއް   ަތކެއް ިހްނިގފެައއް ުނވެެއވެ. ައދި ޕޮްރގާްރމް 

 . ުކޑެައވެ  ަވަރށް 

 

ه  
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 ުކޑުަކުރން  ިހާރސް  ކާިރީސ:   20 ިސާޔަސތު 

 ައމާޒުަތްއ:
 ާއއުްމުކުރން   ެއުކަލާވަލއި   ޕޭްލން  ެމޭނޖަްމްނޓް  ޑިާޒްސަޓރ ފްެނަވުރގައި  ައޮތޅު  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2023:  20.1ައާމުޒ  •

 ިހްނުގން   ޕޮްރގާްރމެްއއް  ުކުރުމގެ  ޭހުލްނެތރި  ާޢއުްމން   ޮގތަްތަކށް  ުކޑުަކެރވޭނޭ  ިހާރސް   ާކިރސީ  ައާމުޒޮކށް   ަރަށަކށް  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2024:  20.2ައާމުޒ  •

 ަތމްރުީނުކުރން  ޓެީމއް   ޯފުރޮކްށދިުނަމށް  ެއހެީތިރަކން   ާހދާިސަތުކގައި  ަރެށއްގައި  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2026: 20.3ައާމުޒ  •

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 

 

 ަޙަރާކތް 

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

 

 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

 : 20.1ްސޓެްރަޓޖީ  

  ައޮތޅު   ުކޑުަކުރަމށް   ިހާރސް   ާކިރސީ 

  ޑާިޒްސަޓރ   ފްެނަވުރގައި 

  ެއުކަލާވަލއި   ޕޭްލން   ެމޭނޖަްމްނޓް 

 ާއއުްމުކުރން 

ެއހީގިައ   :20.1.1ަހަރާކތް   ަކާމިއުގުޅްނުހިރ ފަާރތަްތުކގެ 

 ުލން ެއުކަލވާ  ޕޭްލން  ެމޭނޖަްމްނޓް  ޑާިޒްސަޓރ 

ޭނަޝަނލް ޑިާޒްސަޓރ ެމޭނޖަްމްނޓް   ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު     • 

 ެސްނަޓރ 

  ޕޭްލްނާއއި   ެމޭނޖަްމްނޓް   ޑާިޒްސަޓރ  :20.1.2ަހަރާކތް  

 ދުިނން  ފަާރތަްތަކށް   ަކާމިއެބހޭ ައޮތުޅގެ   ަމުޢލޫާމތު  ުގޅޭ 

ޭނަޝަނލް ޑިާޒްސަޓރ ެމޭނޖަްމްނޓް   ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު     • 

 ެސްނަޓރ 

  ަބޖެޓް   ާރަވއި   ޕޮްރގާްރމް   ަތމްރީނު  :20.2.1ަހަރާކތް   : 20.2ްސޓެްރަޓޖީ  

 ަހަމޖެއުްސން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  
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  ާކިރސީ   ަރއިްޔުތން   ައޮތުޅގެ 

  ޮގތަްތަކށް   ުކޑުަކެރވޭނޭ   ިހާރސް 

 ުކުރން  ޭހުލްނެތރި 

  ެއއޮްގަތށް   ާތަވާލއި   ަކނޑެައިޅފިައވާ  :20.2.2ަހަރާކތް  

 ގްެނދުިއން  ުކިރައށް  ަޙަރާކތް   ަރްށަރުށގައި 

ޭނަޝަނލް ޑިާޒްސަޓރ ެމޭނޖަްމްނޓް   ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

 ެސްނަޓރ 

 : 20.3ްސޓެްރަޓޖީ  

  ަރެށއްގައި   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ 

  ެއހެީތިރަކން   ާހދާިސަތުކގައި 

  ަތމްރީނު   ޯފުރޮކްށދުިނަމށް 

 ުއފެއުްދން   ޓެީމއް   ުކެރވިފިައވާ 

  ަބޖެޓް   ާރަވއި   ޕޮްރގާްރމް   ަތމްރީނު  :20.3.1ަހަރާކތް  

 ަހަމޖެއުްސން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  •    

 

  ެއއޮްގަތށް   ާތަވާލއި   ަކނޑެައިޅފިައވާ  :20.3.2ަހަރާކތް  

ަރްށަރުށގައި ިހްނގަ   ޕޮްރގާްރމް   ަތމްރީނު    ޓީމަްތށް   ިއ 

 ެއުކަލާވުލން 

ް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  •      ެއމް.ެއްނ.ޑީ.ެއފ

 

ޮ
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 ިހމަާޔތްުކުރން   ަންޞލު  ިދޭރަތެކީތގެ : 21 ިސާޔަސތު 
 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 
  ުނާދަކން   ުކެރވެުމން   ަމަސއަްކތަްތކެއް   ޮގުތގައި   ެއަކށީގްެނވާ   ިހާމަޔތުްކުރަމށް   ަންސލު   ދިޭރަތކެތީގެ   ފްެނަވުރގައި   ަރށު   ައދި   ައޮތޅު  •

 .  ާފަހގަުކެރވެެއވެ

   .  ފަިއެނެތވެެއުކަލާވެލވި  ަޤާވިޢުދަތކެއް  ުނަވތަ   ުއޫސެލއް   ައަމުލުކާރނޭ   ައޮތުޅފްެނަވުރގައި   ުކުރަމށް  ިހާމަޔތް   ަންސލު  ދޭިރަތކެތީގެ  •

 . ެދެނގަެނވިފަިއެނެތވެ  ަސަރަހއުްދަތއް  ުއޅޭ   ިގަނިއން  ެއްނމެ  ޭރަތކެތި ދި  ުކެރވިފިައވާ  ިހާމަޔތް  ައޮތުޅގައި  •

ަމުޢލޫާމުތ    . ާފަހގަުކެރވެެއވެ   ުކޑަަކން   ޭހުލްނެތިރަކން   ަރއިްޔުތްނގެ   ުކުރާމިއެމދު   ިހާމަޔތް   ަންސލު   ދޭިރަތކެތީގެ  • ެއފަަދ  ައދި 

 ާފަހގަުކެރވެެއވެ. ާމިއ، ަރްށަރުށްނ ފޭަސަހިއ ެއފަަދ ަމުޢލޫާމުތ ފްެނަންނ ުނުހްނަނަކްނ  ަރއިްޔުތްނަންށ ޯފުރޮކްށެދވޭ ިމްނަވުރ ަމުދކަ 

ޭނެދވޭ  • ުކަރުމްނާދ  ާފަހގަުކެރވެެއވެ. ިތާމވެއަްޓްށ  ެނިތަދުމްނާދަކްނ  ދުިރްނ  ފަުރަތުކގެ  ަސަބުބްނ  ައަސުރަތުކގެ  ިމަކްނ      ައދި 

 ެއަކށީގްެނާވ ޮގެތއްގިައ ެބިލ ފިަޔަވުޅ ެއޅުެމްނެނއް ުނެދެއވެ.  

 ިހާމަޔތުްކެރވިފަިއާވ ުކެރދި ފަަދ ގަްސ ކެނޑުުމގެ ަމއަްސަލަތއް ަމުދްނަނަމވެްސ ފްެނަމިތަވުމްނެދެއވެ.   •

ަމއަްސަލަތއް   • ިމފަަދ  ަނަމވްެސ  ާފަހގަުކެރވޭ  ގްެނުގޅަޭކަމްށ  ައދި  ވިއަްކިއ  ިހފަިއ،  ޫދިނ  ައްނަނ  ާރއްޖެ  މޫުސަމްށ  ިއުރަވިއ 

 ށީގްެނާވ ފަިޔަވުޅަތއް ެއޅުެމްނ ުނެދެއވެ. ިރޯޕޓުްކެރވޭެލއް ަމުދުވުމގެ ަސަބުބްނ ެއކަ 

 

ه  
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ިހމަާޔތްުކުރން  ަންޞލު  ިދޭރަތެކީތގެ :   21 ިސާޔަސތު   

 ައމާޒުަތްއ:
 ިހްނުގން   ޕޮްރގާްރމެްއއް  ދިުނުމގެ  ަމުޢލޫާމތު  ުގޅޭ  ަތްނަތާނއި  ަތކެއާްޗއި  ދިރޭ  ިހާމަޔތުްކެރވިފިައވާ   ަދިރަވުރްނަނށް   ްސކެޫލއްގެ   3 ައަހަރކު   ޮކްނމެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ   2026: 21.1ައާމުޒ  •

 ދިުނން  ޖަިމއާްޔައށް   1  ަމުދވެގެން  ަރަށުކން  ޮކްނމެ  ަމުޢުލާމތު  ޮގތަްތުކގެ  ާއާލުކެރވޭނެ  ދުިރަވއި  ުމަރކަ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ   2026: 21.2ައާމުޒ  •

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 

 

 ަޙަރާކތް 

20
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 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

  ައޮތުޅގެ :  21.1ްސޓެްރަޓޖީ  

  ަދިރަވުރން   ްސކުޫލަތުކގެ 

  ަތކެއާްޗއި   ދިރޭ   ިހާމަޔތުްކެރވިފަިއވާ 

  ަރއާްކެތިރުކަމށް   ަތްނަތާނއި 

 ިއުތުރުކން  ޭހުލްނެތިރަކން 

  ޮގާތއި   ގްެނާދނެ   ުކިރައށް   ޕޮްރގާްރމް  :21.1.1ަހަރާކތް  

 ަކނޑެައުޅން  ަބޖެޓް 

ޭނަޝަނލް ޑިާޒްސަޓރ ެމޭނޖަްމްނޓް   ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •

 ެސްނަޓރ 

  ެއއޮްގަތށް   ާތަވާލއި   ަކނޑެައިޅފިައވާ   :21.1.2ަހަރާކތް  

  ޭހއުްލްނެތރި   ިހްނގާ   ޕޮްރގާްރމް   ްސކުޫލަތުކގައި   ަކނޑެައޅޭ 

 ުކުރން 

ޭނަޝަނލް ޑިާޒްސަޓރ ެމޭނޖަްމްނޓް   ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •

 ެސްނަޓރ 

  ައޮތުޅގެ :  21.2ްސޓެްރަޓޖީ  

  ުމަރކަ   ިހާމަޔތުްކުރަމށް   ފަުރަތށް 

    ާއާލުކން   ދުިރަވއި 

  ޮގާތއި   ގްެނާދނެ   ުކިރައށް   ޕޮްރގާްރމް  :21.2.1ަހަރާކތް  

 ަކނޑެައުޅން  ަބޖެޓް 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  •    

  ެއއޮްގަތށް   ާތަވާލއި   ަކނޑެައިޅފަިއވާ  :21.2.2ަހަރާކތް  

 ާއާލުކުރން   ުމަރކަ  ޕޮްރގާްރމް  ުގިޅގެން  ޖަމިްއއާްޔަތާކއި 

ޭނަޝަނލް ޑިާޒްސަޓރ ެމޭނޖަްމްނޓް   ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  •    

 ެސްނަޓރ 
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 ަރްއކާެތިރުކުރން  ިތމެާވިށ: 22 ިސާޔަސތު 
 

 ހާަލުތ މިހާުރެގ 
 .  ަވުމްނެދެއވެ ުކިރަމތި  ައަހަރުކެހން   ޮކްނމެ  ާހދާިސަތއް  ފްެނޮބޑުުވްނފަދަ  ،ުއަދެއުރާމއި   ،هަރއިްގުރާމއި ވެްސ ުހިރާހަރަށަކށް   ައޮތުޅގެ  •

  ިމަކްނަވަރށް ަމާނޮކްށ    ެނުގން   ައދި ައިކރި   ގައު   ،ވެލި   ޮގނޑޮުދުށން   ެއުކަލާވަލއި   ިއެދއް ަޤވާ   ުއްނސލަްތުކން އްގެ ކަ ުހިރާހަރށެ   ައޮތުޅގެ  •

ަމާނުކެރވިފަިއާވ  .   ުކެރވެުމްނެދެއވެ   ަތްނފީޒު   ަރުށފްެނަވުރގައި   ަރގަޅަށް  ޭބުންނަތަކްށ  ެއެހިނެހްނ  ިއާމާރތުްކުރާމިއ  ަނަމވެްސ، 

 ަތްނަތުންނ ާޚއަްސޮކްށ ފުަޅަރްށަރުށްނ ވެއާްޔިއ ާގ ައދި ައިކިރ ަނާގަކުމގެ ަޝުކާވ ިލެބުމްނެދެއވެ. 

 .  ާފަހގަުކެރވެެއވެ ފާަށފިައާވަކން  ޭބުންނުކަރން  ަހަކތަ  ަރއެްޓހި   ިތާމވެއާްޓއި  ަރުށގައި   11 ެތެރިއން  ަރުށގެ  14 ައޮތުޅގެ  •

ް   ޮގުތން   ަމުދުކުރުމގެ   ަކްނަކން   ިލބޭ   ގެއުްލން   ިތާމވެއަްޓށް   ަރުށގައި   12  ެތެރިއން   ަރުށގެ   14  ައޮތުޅގެ  • ގެ  ުކުރމު   ުކިނެމޭޏޖ

 . ާފަހގަުކެރވެެއވެ ާދަކން  ަމަސަކތުްކަރުމން 

  ފްެނަވުރގައި   ައޮތޅު   ައދި   ަރށު   ިހާމާޔތުްކުރަމށް   ިތާމވެށި   ައދި .  ުކޑެައވެ   ަރއިްޔުތްނގެ   ަޝުއުޤވެިރަކން   ިހާމަޔތުްކުރުމގެ   ިތާމވެށި  •

 .  ުނެދެއވެ   ިހްނގަުމން  ަހަރާކތަްތއް  ެއެދވޭ  ެއްނމެ  ޕޭްލްނުކެރވިގެން 

ާޤިއުމޮކްށފަިއވަީނަމވްެސ،   • ިނާޒުމަތއް  ެމޭނުޖުކުރުމގެ  ުކިނ  ފްެނަވުރގިައ  ަރުށ  ާޤިއުމޮކްށ  ުކިނޮކިށ  ަރެށގިައެހްނ  ުހިރާހ  ައޮތުޅގެ 

  ފަާނވެ   ައިމއަްލާޒުތގައި ުކިނޮކިށަތަކްށ ޭބުންނާވ ެމިޝަނރީޒާްއިއ ަވީޞަލތަްތއް ިގަނ ަރްށަރުށގިައ ާގިއުމުކެރވިފަެއއް ެނެތވެ ައދި  

 ަހަމޖިެހފެައއް ެނެތވެ.   ެއއްވެްސ ަރެށއްގައި   ުކިނަތއް ަނއާްތެލވޭެނ ެއަކށީގްެނާވ ިއްނިތާޒމަްތކެއް  ުނާދފަދަ 

ަތްނަތްނ    08ައޮތުޅގެ   • ިމފަަދ  ަމުރަވުމްނާދަކާމިއ،  ަކނޑާޫފަތއް  ޭނނިގ  ަވިކަސަބެބއް  ަކނޑާޫފޮއތަްނަމވްެސ  ަރެށއްގިައ 

 ެރވެުމްނ ުނާދަކްނ ާފަހގަުކެރވެެއވެ. ިހާމަޔތުްކުރަމްށ ެއަކށީގްެނާވ ަމަސއަްކތަްތކެއް ކު 

އް  ެއފަަހުރ ޭބުންނޮކްށފަ ުއާކެލވޭ ޕާްލްސިޓކްގެ ާބަވތަްތއް ަރްށަރުށގިައ ިގަނ ަޢަދަދަކްށ ޭބުންނުކެރވެުމްނ ާދަކާމިއ، ިމފަަދ ާބަވތްތަ  •

 . ަމުދުކުރަމްށ ެއަކށީގްެނާވ ފަިޔަވުޅަތކެއް ަރުށފްެނަވުރގިައ ެއޅުެމްނ ުނާދަކްނ ާފަހގަުކެރވެެއވެ

 

ه  
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ަރްއކާެތިރުކުރން  ިތމެާވިށ:   22 ިސާޔަސތު   

 ައމާޒުަތްއ:
  ިއްނިތާޒެމއް   ގްެނެދވޭނެ  ެސްނަޓުރަތަކށް   ެމޭނުޖުކރާ  ުކނި  ުކިނަތއް  ުނާދފަދަ   ފަާނވެ  ައިމއަްލާޒުތގައި   ުހރި   ުއފެދިފައި   ަރްށަރުށގައި  ެއއްފަަހރު   ައަހަރކު   ފިެށގެން  ައަހުރން   ަވނަ 2022: 22.1ައާމުޒ  •

 ަހަމޖެއުްސން 

 ިއްނުދން   ަރެށއްގައި   ުހިރހާ  ޮއތް   ިބން  ދިިރުއޅޭ  މުީހން   ައޮތުޅގެ   ުރށް  1400 ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ 2024: 22.2ައާމުޒ  •

 ފުެށން  ިޚުދަމތް  ެމޭނުޖުކުރުމގެ   ުކނި  ފްެނަވުރގައި  ަރށު  ަރްށަރުށގައި  ުހރި   ުނފެށި  ިޚުދަމތް  ެމޭނުޖުކުރުމގެ  ުކނި  ައޮތުޅގައި   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ 2023: 22.3ައާމުޒ  •

 ިހްނުގން   ޕޮްރގާްރެމއް  ޭހުލްނެތިރުކުރުމގެ  ފްެނަވުރގައި  ައޮތޅު   ަމުދުކުރަމށް   ޕާްލްސިޓކް  ުއާކެލވޭ   ޭބުންނޮކްށފައި  ެއއްފަަހރު  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2025: 22.4ައާމުޒ  •

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 

 

 ަޙަރާކތް 

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

 

 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

 :  22.1ްސޓެްރަޓޖީ  

  ުހރި   ަރްށަރުށގައި   ައޮތުޅގެ 

  ުނާދފަދަ   ފަާނވެ   ައިމއަްލާޒުތގައި 

 ަނއާްތުލން   ުކނި 

  ުކނި   ުގިޅގެން   ިއާދާރަތާކއި   ަކާމިއެބހޭ  :22.1.1ަހަރާކތް  

  ައްނާދާސޮކށް   ަޚަރދު   ެއުކަލާވަލއި   ޕޭްލްނެއއް   ުއުފާލނެ 

 ޯހުދން  ަބޖެޓް 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •

  ުއުފުލުމގެ   ުކނި   ެއއޮްގަތށް   ޕޭްލްނާއއި   :22.1.2ަހަރާކތް  

 ަނއާްތުލން   ގްެނޮގްސގެން  ަމަސއަްކތުްކިރައށް 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •
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  މުީހން   ައޮތުޅގެ :  22.2ްސޓެްރަޓޖީ  

  ުހިރހާ   ޮއތް   ިބން   ދިިރުއޅޭ 

 ިއްނުދން  ުރއް   ަރެށއްގައި 

  ަޚަރދު   ާދނެ   ިހްނުގަމށް   ޕޮްރގާްރމް  :22.2.1ަހަރާކތް  

 ެއަކަށެއުޅން   ަބޖެޓް  ައްނާދާސޮކށް 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

  ިބން   ިއްނާދނެ   ުރށް   ަރްށަރުށން  :22.2.2ަހަރާކތް  

  ޕޮްރގާްރމް   ެމުދވެިރޮކށް   ަކުއްނިސލަްތއް   ަރށު   ަހަމޖައަްސއި 

 ިއްނުދން   ައޮތުޅގައި   ުރއް  1400 ގްެނޮގސް  ުކިރައށް 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

 :  22.3ްސޓެްރަޓޖީ  

  ުހރި   ަރްށަރުށގައި   ައޮތުޅގެ 

  ުނާދފަދަ   ފަާނވެ   ައިމއަްލާޒުތގައި 

 ަނއާްތުލން   ުކނި 

  ުކނި   ުގިޅގެން   ިއާދާރަތާކއި   ަކާމިއެބހޭ  :22.3.1ަހަރާކތް  

  ައްނާދާސޮކށް   ަޚަރދު   ެއުކަލާވަލއި   ޕޭްލްނެއއް   ުއުފާލނެ 

 ޯހުދން  ަބޖެޓް 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •

  ުއުފުލުމގެ   ުކނި   ެއއޮްގަތށް   ޕޭްލްނާއއި   :22.3.2ަހަރާކތް  

 ަނއާްތުލން   ގްެނޮގްސގެން  ަމަސއަްކތުްކިރައށް 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •

 :  22.4ްސޓެްރަޓޖީ  

  ުހރި   ަރްށަރުށގައި   ައޮތުޅގެ 

  ުނާދފަދަ   ފަާނވެ   ައިމއަްލާޒުތގައި 

 ަނއާްތުލން   ުކނި 

  ުކނި   ުގިޅގެން   ިއާދާރަތާކއި   ަކާމިއެބހޭ  :22.4.1ަހަރާކތް  

  ައްނާދާސޮކށް   ަޚަރދު   ެއުކަލާވަލއި   ޕޭްލްނެއއް   ުއުފާލނެ 

 ޯހުދން  ަބޖެޓް 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •

  ުއުފުލުމގެ   ުކނި   ެއއޮްގަތށް   ޕޭްލްނާއއި   :22.4.2ަހަރާކތް  

 ަނއާްތުލން   ގްެނޮގްސގެން  ަމަސއަްކތުްކިރައށް 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •
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 ިއުތުރުކުރން  ިމްނަވރު  ބޭުންނުކރާ  ަހަކތަ  ިއާޔަދުކަރިނިވ: 23 ިސާޔަސތު 
 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 
  ަރުށގެ   14  ައޮތުޅގެ .  ާފަހގަޮކްށެލވެެއވެ  ެބެހއިްޓފިައާވަކން   ަމުގަބއްތި   ޯސލާ   60  ޮގިއޫދގައި . ށ  ެތެރިއން   ަރުށގެ   14  ައޮތުޅގެ . ށ •

  ަރުށގައި   3  ައދި .  ެދެއވެ   ޭބުންނުކަރުމން   ިއާދާރަތުކގައި   ަސުރާކުރގެ   ަރުށގެ   10  ެބެހއްޓި   ޯސާލޕަެނލް   ަރެށއްގައި   11  ެތެރިއން 

 . . ާފަހގަުކެރވެެއވެ  ުނާވަކން  ވިފައި ަހުރުކރެ   ޯސާލޕަެނލް 

 ،ުނދުިއާމެއކު   ޯފުރޮކްށެދުމން   ެއެދވޭޮގެތއްގައި   ެއްނމެ   ަރްށަތަކށް   ަމުއލޫާމތު   ފަިއާދަތުކގެ   ުމިހްނުމަކާމއި   ަހަކަތިއގެ   އާީއަދުކަރިނވި   •

  ަހަކތަ   ިއާޔަދުކަރިނވި .  ާފަހގަުކެރވެެއވެ   ޯހާދެދުމްނުނާދަކން   ުފުރަސުތަތށް   ޮގުތގެ   ޭބުނުކެރވޭނެ   ަރްށަތުކގައި   ަހަކތަ   ިއާޔަދުކަރިނވި 

  ާވޮގެތއްގައި   ެއަކށީގެން   ެއްނމެ   ެއހެީތިރަކން   ފަްނނީ   ާމލެީއހެީތިރަކާމއި   ިއާދާރަތުކން   ަކާމުގޅޭ   ުކުރަމށް ިއުތރު   ިމްނަވރު   ޭބުންނުކރާ 

 . ާފަހގަޮކްށެލވެެއވެ ުނާދަކން   ޯފުރޮކްށެދުމން 
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ިއުތުރުކުރން  ިމްނަވރު  ބޭުންނުކރާ  ަހަކތަ  ިއާޔަދުކަރިނިވ:   23 ިސާޔަސތު   

 ައމާޒުަތްއ:
 ެހުދން  ަބއިްތަތަކަކށް  ދިއްލާ   ަހަކަތިއން   ިއާޔަދުކުރަވިނވި  ަބއިްތަތަކކީ  ަބނަދރު  ަރެށއްގެ  ދިިރުއޅޭ  މުީހން  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ   2026: 23.1ައާމުޒ  •

 ަހަކަތަކުމގިައުވން  ަރްށެޓހި  ިތާމވެއާްޓއި  ައކީ %  100 ަހަކަތިއގެ  ޭބުންނުކރާ  ަތުކގައި  ަވުގތު   ުދާވުލގެ  ިއާދާރަތކެއްގައި   ަކުއްނިސލްގެ  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ   2026: 23.2ައާމުޒ  •

  ޕޮްރގާްރެމއް   ދިުނުމގެ   ަމުޢލޫާމތު   ުގޅޭ   ުފުރަޞުތަތާކއި   ުހރި   ުކުރަމށް   ަމަސއަްކތަްތއް   ެއެހިނެހން   ަދނޑުވެިރަކާމއި   ޭބުންނޮކްށގެން   ަހަކތަ   ިއާއަދުކުރަވނި   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ   2025:  23.3ައާމުޒ   •

 ިހްނުގން  ަރެށއްގައި  ުހިރހާ 

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 
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20
22
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 20
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 20
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 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

 :  23.1ްސޓެްރަޓޖީ  

  ދިިރުއޅޭ   މުީހން   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ 

  ަބއިްތަތަކކީ   ަބނަދރު   ަރެށއްގެ 

  ދިއްލާ   ަހަކަތިއން   ިއާޔަދުކުރަވިނވި 

 ެހުދން  ަބއިްތަތަކަކށް 

  ޕޮްރގާްރމް   ައްނާދާސޮކށް   ަޚަރދު  :23.1.1ަހަރާކތް  

 ަހަމޖެއުްސން   ަބޖެޓް  ޭބުންނވާ  ިހްނުގަމށް 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  •    

  ަރްށަރަށށް   ގަނެ   ަބއިްތަތއް   :23.1.2ަހަރާކތް  

 ދުިނން ޯފުރޮކށް 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  •    

  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ : 23.2ްސޓެްރަޓޖީ  

  ިއާދާރަތކެއްގައި   ަކުއްނިސލްގެ 

  ިއާޔަދުކަރިނވި   ަރުށަކުއްނިސލަްތަކށް  :23.2.1ަހަރާކތް  

 ިހްނުގން  ޕޮްރގާްރެމއް   ދިުނުމގެ  ަމުޢލޫާމތު  ުގޅޭ  ަހަކަތާއއި 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • •   
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  ޭބުންނުކރާ   ަތުކގައި   ަވުގތު   ުދާވުލގެ 

  ައކީ %  100  ަހަކަތިއގެ 

  ަރްށެޓހި   ިތާމވެއާްޓއި 

 ަހަކަތަކުމގިައުވން 

 :  23.3ްސޓެްރަޓޖީ  

  ަހަކތަ   ިއާއަދުކުރަވނި 

  ަދނޑުވެިރަކން   ޭބުންނޮކްށގެން 

  ައޮތުޅގެ   ުފުރަޞތު 

 ފިަހުކުރން  ަދނޑުވެިރްނަނށް 

  ޕޮްރގާްރމް   ައްނާދާސޮކށް   ަޚަރދު  :23.3.1ަހަރާކތް  

 ަހަމޖެއުްސން   ަބޖެޓް  ޭބުންނވާ  ިހްނުގަމށް 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު   • •  

  ެއއޮްގަތށް   ާތަވާލއި   ަކނޑެައިޅފިައވާ   :23.3.2ަހަރާކތް  

 ފިަހުކުރން  ުފުރަޞތު  ިހްނގާ   ަރްށަރުށގައި  ޕޮްރގާްރމް 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު   •   
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 ަހުރަދާނުކުރން  ިހްނގުން  ިއާދީރ  ަކުއްނިސލްގެ  ައޮތޅު : 24 ިސާޔަސތު 
 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 
  ަކުއްނިސުލގެ .  ުކަރއަްވުމްނގްެނަދަވެއވެ   ަމަސއަްކތް   ުމަވއްޒިުފން   39  ިމަވުގތު   ުކުރުމގައި   ެއިކަމަސއަްކތް   ައޮތުޅަކުއްނިސލްގައި  •

  ެއްނމެ   ާދިއާރިއން   ޕޭްލްނިންނގ  ،ޮއޑިިޓްނގ  ،ލީގަލް   ޭބުންނވާ   ދިުނަމށް   ިޚުދަމތަްތށް   ޭދްނޖެހޭ   ،هުގިޅގެން   ަބަދާލއި   ައއި   ެމނޑޭޓަްއށް 

 .  ެނެތވެ   މުީހން  ފަްނނީ  ވާ ެއަކށީގެން 

  ޮގެތއްގައި   ެއަކށީގްެނވާ   ެއްނމެ   ޮކްށގްެނވެސް   ަމާރާމތު   ވެފިައވާ   ިގަނުދަވސް   ައަހަރްށުވރެ   25  މީގެ   ިއާދާރައކީ   ަކުއްނިސލް   ައޮތޅު  •

 .  ިއާމާތެތވެ  ަވުރގެ  ޭބުންނުނުކެރވޭ 

 

ه



100ޮ  |2026 -   2022ަތަރއްޤީގެ ޕްލޭްނ ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ 

ަހުރަދާނުކުރން  ިހްނގުން  ިއާދީރ ަކުއްނިސލްގެ  ައޮތޅު :   24 ިސާޔަސތު   

 ައމާޒުަތްއ:
 ާޤިއމުްކުރން  ާމަހުއެލއް  ފޭަސހަ  ަމަސއަްކތުްކަރން  ުމަވއަްޒުފްނަނށް  ަމާރާމުތޮކށް   ިއާދރާ   ަކުއްނިސލްގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ   2022: 24.1ައާމުޒ  •

ް   ައަހަރުކވެސް   ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ައަހުރން   ަވނަ 2022: 24.2ައާމުޒ  • ް   ޯމިޓވަޭޝން   ްސާޓފ  ިހްނުގން  ޕޮްރގާްރެމއް  ޑިވެޮލޕަްމްނޓް   ްސިކލް  ެއްނޑ

 ެހުދން  ުމަވއަްޒުފްނަނށް  ފްެނަވުރގެ  ޑިޕޮްލމާ  ައކީ %  100 ުމަވއަްޒުފްނގެ  ަމތީ  ފިެށގެން  ްސާޓުފން  ަސޯޕޓް  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ 2026: 24.3ައާމުޒ  •

 ެހުދން   ުމަވއަްޒުފްނަނށް  ފްެނަވުރގެ  ޑިގްރީ  ައކީ % 100 ުމަވއަްޒުފްނގެ  ެއގެްޒކިެޓވް   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ 2026:  24.4ައާމުޒ  •

 ާޤިއމުްކުރން   ިއާދާރެއއް   ައއު  ަކުއްނިސލްގެ  ަވީޞަލތަްތާކިއެއކު  ަޒާމނީ   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ 2026: 24.5ައާމުޒ  •

 ުކުރން  ޯއޑިޓް   ިއްނަޓރަނލް   ިއާދާރގެ  ަކުއްނިސލްގެ  ައަހަރކު   ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ައަހުރން  ަވނަ 2023:  24.6ައާމުޒ  •

•  

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 
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 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

  ަބޖެޓް   ައްނާދާސޮކށް   ަޚަރދު  :24.1.1ަހަރާކތް   :  24.1ްސޓެްރަޓޖީ  

 ަހަމޖެއުްސން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •
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  ަމާރާމުތޮކށް   ިއާދރާ   ަކުއްނިސލްގެ 

  ަމަސއަްކތުްކަރން   ުމަވއަްޒުފްނަނށް 

 ާޤިއމުްކުރން  ާމަހުއެލއް  ފޭަސހަ 

  ޕޮްރގާްރމް   ައްނާދާސޮކށް   ަޚަރދު   :24.1.2ަހަރާކތް  

 ަހަމޖެއުްސން   ަބޖެޓް  ޭބުންނވާ  ިހްނުގަމށް 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •

  ައޮތޅު :  24.2ްސޓެްރަޓޖީ  

ް   ަކުއްނިސލްގެ    ޯމިޓވޭަޝން   ްސާޓފ

 ް   ައށް   ޑިވެޮލޕަްމްނޓް   ްސިކލް   ެއްނޑ

 ިއުތުރުކުރން   ައުހުލވެިރަކން 

  ަބޖެޓް   ައްނާދާސޮކށް   ަޚަރދު  :24.2.1ަހަރާކތް  

 ަހަމޖެއުްސން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •

  ެއއޮްގަތށް   ާތަވާލއި   ަކނޑެައިޅފިައވާ  :24.2.1ަހަރާކތް  

 ިހްނުގން  ޕޮްރގާްރމް 

  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •

 :  24.3ްސޓެްރަޓޖީ  

  ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ 2026

  ަމތީ   ފިެށގެން   ްސާޓުފން   ަސޯޕޓް 

  ޑިޕޮްލމާ   ައކީ %  100  ުމަވއަްޒުފްނގެ 

 ެހުދން   ުމަވއަްޒުފްނަނށް   ފްެނަވުރގެ 

  ޕޮްރގާްރމް   ައްނާދާސޮކށް   ަޚަރދު  :24.3.1ަހަރާކތް  

 ަހަމޖެއުްސން   ަބޖެޓް  ޭބުންނވާ  ިހްނުގަމށް 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • •  

ޮކެލޖަާކިއެއުކ ފުަހުމާނާމ ެއުކަލާވަލިއ    :24.3.2ަހަރާކތް  

 ަކނޑެައިޅފަިއާވ ާތަވާލިއެއއޮްގަތްށ ޕޮްރގާްރމް ިހްނުގން 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • •   

 :  24.4ްސޓެްރަޓޖީ  

  ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ 2026

%  100  ުމަވއަްޒުފްނގެ   ެއގެްޒކިެޓވް 

  ފްެނަވުރގެ   ޑިގްރީ   ައކީ 

 ެހުދން   ުމަވއަްޒުފްނަނށް 

  ޕޮްރގާްރމް   ައްނާދާސޮކށް   ަޚަރދު  :24.4.1ަހަރާކތް  

 ަހަމޖެއުްސން   ަބޖެޓް  ޭބުންނވާ  ިހްނުގަމށް 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • •  

ޮކެލޖަާކިއެއުކ ފުަހުމާނާމ ެއުކަލާވަލިއ    :24.4.2ަހަރާކތް  

 ަކނޑެައިޅފަިއާވ ާތަވާލިއެއއޮްގަތްށ ޕޮްރގާްރމް ިހްނުގން 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • •   
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 :  24.4ްސޓެްރަޓޖީ  

  ެއގެްޒކިެޓވް   ަކުއްނިސލްގެ   ައޮތޅު 

  ާޤިބލަްކން   ިއލްމީ   ުމަވއަްޒުފްނގެ 

 ިއުތުރުކުރން 

  ޕޮްރގާްރމް   ައްނާދާސޮކށް   ަޚަރދު  :24.4.1ަހަރާކތް  

 ަހަމޖެއުްސން   ަބޖެޓް  ޭބުންނވާ  ިހްނުގަމށް 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • •  

ޮކެލޖަާކިއެއުކ ފުަހުމާނާމ ެއުކަލާވަލިއ    :24.4.2ަހަރާކތް  

 ަކނޑެައިޅފަިއާވ ާތަވާލިއެއއޮްގަތްށ ޕޮްރގާްރމް ިހްނުގން 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • •   

 :  24.5ްސޓެްރަޓޖީ  

  ަމަސއަްކުތގެ   ައޮތުޅަކުއްނިސލްގެ 

  ުކުރަމށް   ަތަރޢްޤީ   ާމަހުއލު 

  ިއާދާރެއއް   ައއު   ަކުއްނިސލްގެ 

 ާޤިއމުްކުރން 

ީ . ައއި . ެއސް . ޕީ  :24.5.1ަހަރާކތް     ައޢު   ެތެރިއން   ގެ   ޕ

  ުމަވއާްސާސަތަކށް   ެބހޭ   ަކާމއި   ެއުޅަމށް   ިއާމާރެތއް 

 ަމަސއަްކތުްކުރން  ުހަށައޅައި 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •

 :  24.6ްސޓެްރަޓޖީ  

  ިހްނުގން   ައޮތުޅަކުއްނިސލްގެ 

  ަކުއްނިސލްގެ   ަހުރަދާނުކުރަމށް 

  ޯއޑިޓް   ިއްނަޓރަނލް   ިއާދާރގެ 

 ުކުރން 

  ުގޅޭ   ޮއޑިޓުްކުރާމއި   ިއްނަޓރަނލް  :24.6.1ަހަރާކތް  

 ަތމްރުީނުކުރން  ުމަވއަްޒުފން  ެއުކަލާވަލއި  ުއޫޞލު 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •

  ިއްނަޓރަނލް   ެއއޮްގަތށް   އި ުއޫޞލާ   :24.6.2ަހަރާކތް  

 ގްެނދުިއން  ުކިރައށް  ަމަސއަްކތް  ޮއޑިޓުްކުރުމގެ 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • 

 

ه  
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 ުކިރެއުރުވން   ަތުޢީލމު  ޕްީރްސކޫލް : 25 ިސާޔަސތު 
 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 
ް   ާނަސރީ   ަކއި ަތއާްޔުރުކުރަމްށޓަ   ަވްނަނާވިއަރށް ުސކުޫލަތަކްށ    ަދިރަވުރން   ައޮތުޅގެ  •   ަކުއްނިސލަްތަކށް   ިހްނުގަމކީ   ޕްރްީސކޫލ

  ަރށު   ިޙުދަމތް   ަތުއލުީމގެ   ްސކޫލް   ޕްރީ   ާނަސރީ   ަރުށގައި   8  ެތެރިއން   ަރުށގެ   14  ައޮތުޅގެ   ެއޮގުތން .  ޒިްނާމެއކެވެ   ަމިތޮކްށފިައވާ 

  ިހުދަމތް   ްސކޫލްގެ   ޕްރީ   ާނަސރީ   ިއްސަނގަިއގެން   ެބެލިނވެިރން   ަރެށއްގައި   2  ައދި .  ެދެއވެ  ުރޮކްށެދުމން ފޯ   ފަާރުތން   ަކުއްނިސލްގެ 

  ފަާރުތން   ޮކިމޓީގެ   ަމަސއަްކތުްކރާ   ަތަރއްޤަީއށް   ައްނެހުންނގެ   ެއހެީތިރަކާމިއެއކު   ަކުއްނިސލްގެ   ،ިއުތުރން   ޭއގެ .  ެދެއވެ  ޯފުރޮކްށެދުމން 

 . ަރެށއްގެައވެ 3 ަމޑުޖިެހފިައަވނީ  ުނަވތަ   ުނފެށި  ިހުދަމތް  ޕްރްީސކޫލްގެ  ާނަސރީ  ިމަވުގތު . ިހެމެނެއވެ ަރށް   1  ޯފުރޮކްށދޭ  ިހުދަމތް   އެ 

  ަރްށަރަށށް   ަބެއއް    ަދިތަކން   ާޖގިައގެ   ެނުތާމއި   ަވީސަލތަްތއް   ެއަކށީގްެނވާ   ެއްނމެ   ޯފުރޮކްށދުިނަމށް   ިހުދަމތް   ާނަސރީޕްރްީސކޫލްގެ  •

 .  ާފަހގަުކެރވެެއވެ  ން ުކިރަމިތވެފިައާވކަ 

  ާދިއާރިއން   އެ   ައޮތުޅގައި   . ާފަހގަުކެރވިފަިއވެެއވެ  ަހަމވެފިައުނާވަކން   ޭބުންނާވަވަރށް   ަރަށަކށް   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ   ޓަީޗުރން   ަތމްރްީނވެފަިއވާ  •

  ިގނަ   ،ފިަހުކެރވިއްޖަެނމަ   ުފުރަސތު   ިކެޔުވުމގެ   ާދިއާރިއން   އެ   ައޮތުޅން   ައދި .  ާފަހގަުކެރުވެނވެ   ިތިބަކން   ުކދިން   ޭބުންނވާ   ިކަޔަވން 

 . ަޤބޫުލުކެރވެެއވެ   ަކަމށް  ާދނެ ވެގެން  ަރނގަޅު  ފްެނަވރު   ިހުދަމުތގެ  ްސކޫލްގެ   ޕްރީ  ެދވޭ  ައޮތުޅގައި   ،هަތމްރްީނުކެރވި  ުކދްިނަތކެއް 

  ެއަކަމށް   ައދި   ޓަީޗުރން   ަތމްރްީނުކެރވިފަިއވާ   ުއްނގަަނިއދިުނަމށް   ުކދިްނަނށް   ޭބުންނވާ   ެއހަީއށް   ާހއްސަ   ްސކޫލަްތުކން   ޕްރީ   ައޮތުޅގެ  •

 .ުނވެެއވެ  ާޤިއމުްކެރވިފެައއް  ަވީޞަލތަްތއް   ެއަކޭށނެ  ެއްނމެ  ޭބުންނވާ 

 .ުނިލެބެއވެ   ަބޖެެޓއް  ެއަކށީގްެނވާ  ަސުރާކުރން  ިހްނުގަމށް  ޕްރްީސކޫލަްތއް  •
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ަހުރަދާނުކުރން  ިހްނގުން  ިއާދީރ ަކުއްނިސލްގެ  ައޮތޅު :   25 ިސާޔަސތު   

 ައމާޒުަތްއ:
ް  ަރެށއްގައި  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2026: 25.1ައާމުޒ  •  ާޤިއމުްކުރން  ިޚުދަމތް  ަތުޢލުީމގެ  ޕްރްީސކޫލ

 ެއހީދިުނން   ާމލީ  ާޤިއމުްކުރަމށް  ަވީޞަލތަްތއް  ޕްރްީސކޫލަްތުކގައި  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2024: 25.2ައާމުޒ  •

 ެހުދން  ޓަީޗުރްނަނށް   ފްެނަވުރގެ  ޑިޕޮްލމާ   ަދްށވެގެން  ާދިއާރިއން  ައކީ %  95 ުމަދިރއުްސްނގެ  ިކަޔަވިއދޭ  ޕްރްީސކޫލަްތުކގައި  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ   2026: 25.3ައާމުޒ  •

 

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 
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 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

 :  25.1ްސޓެްރަޓޖީ  

  ާނަސރީ  ަރެށއްގައި   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ 

 ް   ިޚުދަމތް   ަތުޢލުީމގެ   ޕްރްީސކޫލ

 ާޤިއމުްކުރން 

ް  :25.1.1ަހަރާކތް     ިޚުދަމތް   ަތުޢލުީމގެ   ޕްރްީސކޫލ

  ފަްނނީ   ޭބުންނވާ   ަކުއްނިސލަްތަކށް   ާޤިއމުްކުރަމށް 

 ޯފުރޮކްށދިުނން  ެއހެީތިރަކން 

 

 

 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •
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  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ : 25.2ްސޓެްރަޓޖީ 

  ޕްރްީސކޫލަްތުކގައި   ާނަސރީ 

 ާޤިއމުްކުރން  ަވީޞަލތަްތއް 

  ައދި   ެއުކަލާވަލއި   ުއޫޞލު   ެއހޭީދނެ   ާމލީ  :25.2.1ަހަރާކތް  

 ާފްސުކުރން  ެއުކަލާވަލއި   ަބޖެޓް  ޕޮްރގާްރމްގެ 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

  ެއހީ   ާމލީ   ެއއޮްގަތށް   ުއޫޞާލއި  :25.2.1ަހަރާކތް  

 ޯފުރޮކްށދުިނން   ެމުދވެިރޮކށް  ަރުށަކުއްނިސލަްތށް 

  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

 :  25.3ްސޓެްރަޓޖީ  

  ޕްރްީސކޫލަްތުކގައި   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ 

  ިއލްމީ   ުމަދިރއުްސްނގެ   ިކަޔަވިއދޭ 

 ުކުރން  ިއުތރު   ާޤިބލަްކން 

  ައޮތޅު   ުމަދިރއުްސްނަނށް  :25.3.1ަހަރާކތް  

  ާމލީ   ެތެރިއން   ޕޮްރގާްރމްގެ   ެއހީ   ިކެޔވެނި   ަކުއްނިސލްގެ 

 ޫދުކުރން  ެއހީ 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •

 

ه  



107ޮ  |2026 -   2022ަތަރއްޤީގެ ޕްލޭްނ ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ 

 

 ިލްއަބިއިދުނން  ުހަނރު  ަތުޢީލމާިއ ފުިރަހމަ : 26 ިސާޔަސތު 
 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 
ާފަހގަޮކެށެލވޭ   ުދިނޭޔގެ   ާރއްޖާެއއި  •   ްސކުޫލަތުކްނާނއި   ައޮތުޅގެ . ށ  ަދިރަވުރން   ާހިސލޮްކްށފަިއވާ   ަވަނަތއް   ަރން   ފްެނަވުރގިައ 

  ައޮތޅަށް   ާހިސލުްކަރުމްނދާ   ަތުއލީމު   ަމތީ   ިކަޔަވިއގެން   ްސކޫލަްތުކން   ައޮތުޅގެ   ައދި .  ާފަހގަުކެރވެެއވެ  ުއފައާްދފިައާވަކން   ަމަދުރާސަތުކން 

 . ާފަހގަުކެރވެެއވެ  ިތިބަކން  ާރއްޖޭގައި   ަދިރަވުރން  ިގނަ  ަވަރށް   ިންސަބތްވާ 

  3806  ުޖމްލަ   ާހިސލުްކަރުމްނދާ   ަތުއލީމު   ަވަނ ައަހުރގެ ިނަޔަލށް   2020  ގައި   ަމަދުރސާ /ްސކޫލް   14  ާޤިއމުްކެރވިފަިއވާ   ށ.ައޮތުޅގައި  •

  116  ެތެރިއން   ޭއގެ .  ާފަހގަުކެރވެެއވެ  ިތިބަކން   ޓަީޗުރން   484  ަހަރާކތެްތިރވާ   ިކަޔަވިއދުިނުމގައި   ައދި .  ިތއެްބވެ  ެއބަ   ަދިރަވުރން 

 . ާފަހގަުކެރވެެއވެ  ޓަީޗުރްނަކން  ިބޭދސީ   ޓަީޗުރްނަނކީ 

  ެލބް   ަސިއްނސް ުސކެޫލއްގިައ  5،  ާގިއމުްކެރވި   ެލބް  ޮކމްޕުިއަޓރުސކެޫލއްގަިއ   7  ،ެތެރިއން   ަމަދުރާސގެ /ކޫލް ސް   14 ުހރި   ައޮތުޅގައި  •

  ެއަކށީގްެނވާ   ެއއްމެ   ާގިއމުްކެރވިފަިއވަީނަމވެސް   ްސކޫލަްތުކގައި   ަބެއއް   ެލބް   ަސިއްނސް   ެލާބއި   ޮކމްޕުިއަޓރ   ވެެއވެ. ާޤިއމުްކެރވިފައި 

 ާގިއުމުކެރވިފެައއް ުނވެެއވެ.  ަތްނަތުނގައި  އެ   ަވީސަލތަްތއް 

ް   ޯފަކިއދޫ . ށ     ،هެތެރިއން   ަމަދުރާސގެ /ްސކޫލް   14  ުހރި   ައޮތުޅގައި  • ް   ުފަނދޫ . ށ   ،ްސކޫލ ް   ިމަލްނދޫ . ށ   ،ްސކޫލ   ައޮތޅު . ށ   ައދި   ްސކޫލ

 . ިކަޔަވިއެދުމްނެދެއވެ  ފްެނަވަރށް  ޭއެލވެލް   ،هަމުރަކުޒގައި  ަތުއލީމީ 

  ުހަނުރަތއް   ަހަރާކތަްތާކއި   ިއުތރު   ،هވިަޔސް   ަކުމގައި   ްސކޫލަްތއް   ިކަޔަވިއެދވޭ   ފްެނަވަރށް   ޯއެލވެލް   ްސކަޫލކީވެސް   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ  •

ަސަބުބްނ  ްސކުޫލަތކަ   ޕޮްރގާްރމަްތއް   ަދްސޮކްށދިުނުމގެ  ުނދުިއުމގެ  ިލެބުމްނ  ަބޖެޓް  ެއަކށީގްެނާވ  ަޚަރުދުކުރަމްށ  ެއަކަމްށ  ްށ 

 ެއވެ. ުނދެ   ގްެނެދވެުމން  ުކިރައށް  ަވަރށް   ެއަކށީގްެނވާ 

ެނުތާމިއ،   ެއަކށީގްެނާވަވަރށް   ިލއަްބިއދިުނަމށް   ަތުރިބއަްޔތު   ،ަތުއލާީމއި   ގަޅު ނ ރަ  • ާގިއުމވެފަިއ    ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ   ަވީޞަލތަްތއް 

 .  ދާިމވެފިައވެެއވެ  ަދިތަކން  ާޖގިައގެ  ެހން ަކށް ްސކޫލަ 

 ަތުޢލީމީ ާދިއާރ ުކިރެއުރުވަމްށ ައޮތުޅ ފްެނަވުރގަިއ ަމަޝަވާރޮކްށ ަހުރަދާނ ިސާޔަސުތަތާކިއ ޕޭްލްނަތއް ެއުކަލާވަލްނޖެެހެއވެ.   •
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ަހުރަދާނުކުރން  ިހްނގުން  ިއާދީރ ަކުއްނިސލްގެ  ައޮތޅު :   26 ިސާޔަސތު   

 ައމާޒުަތްއ:
 ދިުނން  ިއާނމު   ައުގަވަޒްނުކުރަމށް   ަދިރަވުރްނގެ  ުހިރހާ  ޯހދާ  ަވަނަތއް   ފްެނަވުރގެ  ަޤުއމީ / ައޮތޅު  ައަހަރކު  ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ައަހުރން   2022: 26.1ައާމުޒ  •

 ެއހީދިުނން   ާމލީ  ަހަރާކތަްތަކށް   ިއުތރު   ިހްނގާ  ުސކުޫލަތުކން   ައޮތުޅގެ   ެއއަްއަހރު  ެދައަހުރން  ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ައަހުރން   2022: 26.2ައާމުޒ  •

 ޭބއުްވން  ަމާހިސްނާތެއއް  ިއްސވެިރްނަނށް  ާދިއރާ  ަތުޢލީމީ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2024:  26.3ައާމުޒ  •

 

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 
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 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

 

 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

 :  26.1ްސޓެްރަޓޖީ  

  ަވަނަތއް   ފްެނަވުރގެ   ަޤުއމީ / ައޮތޅު 

  ަދިރަވުރްނގެ   ުހިރހާ   ޯހދާ 

 ދުިނން   ިއާނމު   ައުގަވަޒްނުކުރަމށް 

  ިއާދރީ   ެއަކަށައޅައި   ަބޖެޓް  :26.1.1ަހަރާކތް  

 ަހަމޖެއުްސން  ިއްނިތާޒމަްތއް 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •

  ެއއޮްގަތށް   ުއޫޞާލއި   ަކނޑެައިޅފަިއވާ  :26.1.2ަހަރާކތް  

 ެއހީދިުނން   ާމލީ  ުސކުޫލަތަކށް 

 

 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •
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  ައޮތުޅގެ :  26.2ްސޓެްރަޓޖީ  

  ިއުތރު   ިހްނގާ   ުސކުޫލަތުކން 

 ެއހީދިުނން  ާމލީ  ަހަރާކތަްތަކށް 

  ައދި   ެއުކަލާވަލއި   ުއޫޞލު   ެއހޭީދނެ   ާމލީ  :26.2.1ަހަރާކތް  

 ާފްސުކުރން  ެއުކަލާވަލއި   ަބޖެޓް  ޕޮްރގާްރމްގެ 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  •  •  •

   ެއހީ   ާމލީ   ެއއޮްގަތށް   ުއޫޞާލއި  :26.2.1ަހަރާކތް  

 ޯފުރޮކްށދުިނން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  •  •  •

 :  26.3ްސޓެްރަޓޖީ  

ް   ެދވޭ   ައޮތުޅގައި    ަހުރަދނާ   ަތުޢލީމ

  ާދިއރާ   ަތުޢލީމީ   ުކުރަމށް 

  ަމާހިސްނާތެއއް   ިއްސވެިރްނަނށް 

 ޭބއުްވން 

  ިއާދރީ   ެއަކަށައޅައި   ަބޖެޓް  :26.3.1ަހަރާކތް  

 ަހަމޖެއުްސން  ިއްނިތާޒމަްތއް 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

  ަމާހިސްނތާ   ާތރީޚްގައި   ަކނޑެައޅޭ  :26.3.1ަހަރާކތް  

 ގްެނދުިއން  ުކިރައށް 

 ުސކުޫލަތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

 

ه  



110ޮ  |2026 -   2022ަތަރއްޤީގެ ޕްލޭްނ ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ 

 

  ޮވކަޭޝަނލް  ައިދ ެޓކްިނަކލް   ބޭުންނވާ   ަމަސްއަކތްަތަކށް : 27 ިސާޔަސތު 
 ަތމްީރނު 

 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 
  ެއުކދްިނަނށް   ާދިއރު   ުނުކްނަނުމން   ުމުޖަތަމުޢައށް   ިންނމާ   ްސކޫލް   ުކދިްނަތކެއް   ިގނަ   ައަހަރުކވެސް   ޮކްނމެ   ްސކޫލަްތުކން   ައޮތުޅގެ  •

  ައދި . ުނވެެއވެ   ަތަނަވްސވެފަެއއް   ަމގު   ޯހޭދނޭ   ިތެބގެން   ައޮތުޅގައި   ަތމްރީން   ޮވކަޭޝަނލް   ައދި   ެޓކިްނަކލް   ޭބުންނވާ   ަމަސއަްކތަްތަކށް 

  ަކްނަކަމށް   ިމފަދަ   ެނުތުމން   ިއްންސިޓިޓުއޓެްއއް   ޭދނޭ   ުއްނގަްނަނއި   ަތމްރީން   ޮވކަޭޝަނލް   ައދި   ެޓކިްނަކލް   ިހާސެބއްގައި   ަކިއރި 

ް   ުއުފަލްނޖެހޭ  ައދި   ޭހދަ   ުކަރްނޖެހޭ   . ޮބޑެވެ  ަތުކލީފ

  ަވޒާީފަތަކށް   ެއފަދަ   ،ަމަސއަްކތަްތަކާށއި   ެއފަދަ   ައޮތުޅގައި   ިހްނގަޭނމަ   ަވަރށް   ެއަކށީގްެނވާ   ައޮތުޅގައި   މި   ޕޮްރގާްރމަްތއް   ަތމްރީން   ެއފަދަ  •

  ން ަރއިްޔތު   ައޮތުޅގެ   ާޤިބލް   ަވޒާީފަތަކށް   ެޓކިްނަކލް   ަމަސއަްކތަްތާކއި   ެޓކިްނަކލް   ުކިރައްށދާ   ައޮތުޅގައި   ުއފެދި   ފަާރތަްތއް   ާޤިބލް 

  ަނާފވެިރަކން   ުފުދްނެތިރަކާމއި   ާމލީ   ަރއިްޔުތްނގެ   ައޮތުޅގެ   ،هުކިރައަރއި   ިއޤިްތާސދު   ައޮތުޅގެ   ޮގުތން   ަނތާީޖެއއްގެ .  ިލިބގްެނާދެނެއވެ

 . ަޤބޫުލުކެރވެެއވެ  ަކުމގައި  ްނާދނެ ިއުތުރވެގެ 
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ަތމްީރނު   ޮވކަޭޝަނލް  ައިދ  ެޓކްިނަކލް  ބޭުންނވާ  ަމަސްއަކތްަތަކށް :   27 ިސާޔަސތު   

 ައމާޒުަތްއ:
ް  ޮވކަޭޝަނލް  ައޮތުޅގައި  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2026:  27.1ައާމުޒ  •  ާޤިއމުްކުރން   ަމުރަކެޒއް   ޭދނެ  ޓެްރިއިންނގ

ް  ޮވކަޭޝަނލް  ަރެށއްގައި  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2026:  27.2ައާމުޒ  •  ިހްނުގން  ޕޮްރގާްރެމއް  ޓެްރިއިންނގ

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 
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 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

 :  27.1ްސޓެްރަޓޖީ  

  ުހަނުރަތށް   ޮވކަޭޝަނލް   ައޮތުޅގައި 

  ފިަހުކުރަމށް   ުފުރަޞތު   ިލުބުމގެ 

 ް   ަމުރަކެޒއް   ޭދނެ   ޓެްރިއިންނގ

 ާޤިއމުްކުރން 

ް   ޮވކަޭޝަނލް  :27.1.1ަހަރާކތް     ެސްނަޓެރއް   ޓެްރިއިންނގ

  ުމަވއަްސާސަތަކށް   ުގުޅްނުހރި   ަކާމއި   ާޤިއމުްކުރަމށް 

 ަމަސއަްކތުްކުރން  ުހަށައޅަިއގެން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • •   

  ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ :  27.2ްސޓެްރަޓޖީ  

  ޮވކޭަޝަނލް   ަރެށއްގައި 

 ް   ައުހުލވެރި   މުީހން   ޓެްރިއިންނގ

 ުކުރން 

ް :   :27.2.1ަހަރާކތް     ަބޖެޓް   ާރަވއި   ޓޭްރިންނގ

 ަހަމޖެއުްސން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •

  ެއއޮްގަތށް   ާތަވާލއި   ަކނޑެައޅޭ  :27.2.1ަހަރާކތް  

 ގްެނދުިއން  ުކިރައށް  ަތމްރީނު  ަރްށަރުށގައި 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •
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 ލުިއަފޭސަހުކުރން  ިޚުދަމތް  ިސްއީޙ:  28 ިސާޔަސތު 
 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 
  ަރްށަރަށކީ   ިގނަ   ައޮތޅެއަްކަމްށވެފައި   ެއުކެލވިގްެނވާ   ަރްށަތއް   ުދުރުދުރގައި   ަވަރށް   ައދި   ެއުކެލވިގްެނވާ   ަމއަްޗށް   ަރުށގެ   14  ައޮތޅަކީ . ށ •

  ުށގެ ަރްށރަ   އެ   ޯހުދަމށް   ިޙުދަމތަްތއް   ޮހްސޕަިޓލްގެ   ،هަކަމްށާވތީ   ަރްށަރށް   ުހރި   ުދުރގައި   ަވަރށް   ަރާށއި   ުހރި   ާގިއމުްކެރވިފައި   ޮހްސޕަިޓލް 

 .ުކަރްނޖެެހެއވެ  ަދުތެރއް  ދިގު  ަވަރށް  ން ަރއިްޔތު 

 ިޙުދަމތަްތއް  ިލެބްނުހރި  ިމަވުގތު  ޮހްސޕަިޓުލން  ައޮތޅު . ށ

 އީީސޖެީނުގން  •

 ޭބްސައޅަިއދުިނން   ޖުެހާމއި   ިއްނޖެކަްޝން  •

 ފަުރާވދުިނން  ެއޑިްމޓޮްކށް   ަބިލމުީހން  •

 (  ފަުރވާ  ަދުތގެ )  ިޚުދަމތް  ޑްެނަޓލް  •

 ިޚުދަމތް   ެއްނިބުއާލްނސް  •

 ،هޕޮްރގާްރމް  ވެކިްސން )  ިޚުދަމތަްތއް   ދޭ  ެހލުްތން  ޕަބިްލކް  •

  ގިައްނގަަޔށް  ،ޕޮްރގާްރމް  ަހްނާހރަ 

  ަބިލަތއް   ާނރާ  ައާރަބިލަތާކިއގަިއްނގަަޔށް 

 ( ަމަސއަްކތް  ޮކްނޓޯްރލުްކުރުމގެ 

•  ް  ިހްނުގން  ުކިލިނކް  ފްލޫ  ައދި   ފިެސިލޓީ  ޮކވިޑ

  ޕީ  ައއި   ައދި  ޯއޕީ )   ފަުރާވދިުނން  ަބލާ  ަބިލމުީހން  •

 (  ޕަޭޝްނޓްސް 

 ،هގިައަނޮކޮލިޖްސޓު )  ިޚުދަމތް   ްސޕަެޝިލްސުޓްނގެ  •

 ( ަސރޖަން   ،هޕީޑަިއޓްރަީޝުނން 

  ުކުރާމއި   ޮއޕަޭރަޝްނަތއް   ަބިލަތުކގެ  ާއްނމު  •

 ިޙުދަމތް   ެއަންސެތިޓްސުޓގެ 

 ( ފަުރާވުކުރން  ަބިލަތަކށް  ަކށީގެ ) ޕިޑެިއޓިްރުކސް  ޯއތޯ  •

 (  ުކުރން  ްސކޭން )  ޭރޑޮިއޮލިޖްސޓް  •

 (  ެނުގން   ެއުކްސރޭ )   ޭރޑޯިއގަްރފީ  •

 ިޚުދަމތް   ގެ  ެލޯބެރަޓރީ  •

 

  ެލޯބޓްރީގެ   ެހލުްތެސްނަޓުރގައި   08  ެތެރިއން   ެހލްތެްސްނަޓުރގެ   13  ާގިއމުްކެރވި   ެހލުްތެސްނަޓރަތއް   ުހިރާހަރެށއްގައި   ައޮތުޅގެ  •

 . ާފަހގަޮކްށެލވެެއވެ ޯފުރޮކްށެދުމްނާދަކން  ިހުދަމތް 

  ެނތަްކން   ަވީސަލތަްތއް   ޭބުންނވާ   ިސއްހާީދިއާރައށް   ިމްނަވަރށް   ެއަކށީގްެނވާ   ެއްނމެ   ެއަރަށަކށް   ަބެއއަްރްށަރުށގައި   ައޮތުޅގެ  •

 .  ާފަހގަޮކްށެލވެެއވެ 

  ަޚަރުދަތއް ުކުރަމށް   ުމގެ ިއްނިތާޒުމަތއް ަހަމޖިެހފިައ ެނުތުމގެ ަސަބުބްނ  ަރުދުކރު ޚަ   ިޅ،  ަކނޑައެ   ަބޖެޓް   ަވިކން   ަތަކށް ެހލެްސްނަޓރު  •

ަޚަރުދަތއް   ިހްނުގަމާށިއ،  ަޙަރާކތަްތއް  ިސއްޙަީމުރަކުޒަތުކްނ  ޮއުތުމްނ  ިމަކްނ  ިމެހްނ  ޮހްސޕަިޓަލެށވެ.  ައޮތުޅ  ަބޯރާސާވްނޖެެހނީ 

 ެއވެ. ުކުރުމގިައ ަދިތަތާކިއ ުކިރަމިތވެ ިޚުދަމަތްށވްެސ ޭއގެ ަސަބުބްނ ައަސުރުކާރ ާޙަލތަްތއް ދާިމާވަކްނ ެއފަާރަތތަްތުކްނ ާފަހގަުކަރއްވަ 
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  ުހިރަކން   ަދިތަކން   ިލުބުމގެ   ްސާޓުފން   ަތުޖިރާބާކރު   ަމަސއަްކތުްކާރނެ   ަމުރަކުޒަތުކގައި   ިސއްހީ   ަރްށަރުށގެ   ަބެއއް   ައޮތުޅގެ  •

ެލބެްޓކްނަީޝުންނ    . ާފަހގަޮކްށެލވެެއވެ  ައދި  ަނުރުހްނ  ދިވެިހ  ެނތަްކާމިއ،  ޯވަކުރްނ  ެހުލުތ  ޕަބިްލކް  ަރްށުށގަިއ  ަބެއއް  ިމޮގުތްނ 

 ެރވެެއވެ. ެނތަްކްނ ާފަހގަކު 

  ައޮތުޅގިައ ަމަސއަްކތުްކަރއާްވ ުހިރާހ ޑޮކަްޓުރްނަނކީވްެސ ިބޭދީސްނެނވެ. ައދި ޭރޑިޯއގާްރފަުރްނާނިއ، ެލބް ެޓކްނަީޝުންނގެ ޮގުތގައި  •

ަނ  ަމަސއަްކތުްކަރއާްވ ިގަނ ފަާރތަްތަކކީ ިބޭދީސްނެނވެ. ަނަމވެްސ ާފިއުތވި ައަހުރަތުކގިައ ަތުޢލުީމ ާހިޞުލޮކްށ ަވޒާީފައްށ ުނުކން 

ަވަރްށޮބޑްަށ   ުމަވއަްޒުފްނ  ިބޭދީސ  ަމަސއަްކތުްކާރ  ެއާދިއާރގަިއ  ިއުތުރވެ  ޮބޑްަށ  ަވަރްށ  ަޢަދުދ  ަނުރުހްނގެ  ދިވިެހ 

 ަމުދުކެރވިފިައާވަކްނވްެސ ާފަހގަުކެރވެެއވެ. 

ޑޮކްޓަ  • ާޚއަްސ  ިސއްޙަީމުރަކެޒއްގިައ  ެއެހްނ  ފަިޔަވިއ  ިސއްހަީމުރަކުޒްނ  ށ.ިމަލްނޫދ  ައދި  ޮހްސޕަިޓލް  ިޚުދަމތް  ައޮތުޅ  ުރްނގެ 

 ް ަޓުރގެ  ާޤިއމުްކެރވިފެައއް ުނވެެއވެ. ައދި ިމަލްނޫދ ިސއްޙަީމުރަކުޒގިައ ައްނެހުންނގެ ާޚއަްސ ަބިލަތުކގެ ައދި ުކޑުަކދްިނގެ ަބިލަތުކގެ ޑޮކ

ފިައ ެނުތުމްނ  ިޚުދަމތް ިލެބުމްނ ދަިޔަނަމވްެސ، ޮއޕަޭރަޝްނ ިތޭއަޓރ ައދި ިނޮއޭނަޓލް ކަެއރ ޭބުންނާވ ަވީޞަލތަްތއް ާޤިއުމުކެރވި 

 ެއެދާޚއަްސ ޑޮކަްޓުރްނގެ ިޚުދަމތް ެއްނެމ ެއަކށީގްެނާވ ޮގުތގިައ ިލެބުމްނ ުނެދެއވެ. 

ަރއިްޔުތްނ   • ުދުރ ަރްށަރުށގެ  ަސަބުބްނ ައޮތުޅ ޮހްސޕަިޓާލިއ  ައޮތުޅ ޮބޑުުވުމގެ  ޮގުތްނ ައދި  ޮގުތްނ ުއފެދިފަިއާވ  ުޤުދަރތީ  ައޮތުޅ 

 ޖެެހެއވެ. ިޚުދަމތް ޯހުދަމްށ ޮބޑު ޭހަދެއއް ުކަރން 
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ލުިއަފޭސަހުކުރން  ިޚުދަމތް  ިސްއީޙ:   28 ިސާޔަސތު   

 ައމާޒުަތްއ:
 ާޤިއމުްކުރން   ޮހްސޕަިޓލް   ިމނީ  ަސަރަޙއެްދއްގައި  ދެ  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2026: 28.1ައާމުޒ  •

 ަހުރަދާނުކުރން  ިޚުދަމތް  ޯފުރޮކްށދީގެން  ަވިކޮކށް   ަބޖެޓް  ިސއްޙަީމުރަކުޒަތުކގެ   ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ  ަވނަ 2026: 28.2ައާމުޒ  •

 ެހުދން   ދިވެިހްނަނށް  ައކީ % 90  ަނުރުހްނގެ   ަމަސއަްކތުްކރާ  ިސއްޙަީމުރަކުޒަތުކގައި  ައޮތުޅގެ   ިނަޔަލށް    ައަހުރގެ  ަވނަ  2026:  28.3ައާމުޒ  •

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 

 

 ަޙަރާކތް 
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 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

  ައޮތޅު :  28.1ްސޓެްރަޓޖީ  

  ަރާށއި   ާޤިއމްވެފަިއވާ   ޮހްސޕަިޓލް 

  ުކދްިނާނއި   ުކޑަ   ަރްށަރުށން   ުދރު 

  ފްެނަވުރގެ   ަމތީ   ައްނެހުންނަނށް 

 ފޭަސަހުކުރން  ިލިބގަުތަމށް  ިޚުދަމތް 

  ަކާމއި   ާޤިއމުްކުރަމށް   ޮހްސޕަިޓލް   ިމނީ  :28.1.1ަހަރާކތް  

  ުހަށައޅަިއގެން   ުމަވއަްސާސަތަކށް   ުގުޅްނުހރި 

 ަމަސއަްކތުްކުރން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •

  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ : 28.2ްސޓެްރަޓޖީ  

  ަބޖެޓް   ިސއްޙަީމުރަކުޒަތުކގެ 

  ިޚުދަމތް   ޯފުރޮކްށދީގެން   ަވިކޮކށް 

 ަހުރަދާނުކުރން 

  ަވިކޮކށް   ަބޖެޓް   ިސއްޙަީމުރަކުޒަތުކގެ :   :28.2.1ަހަރާކތް  

  ުގުޅްނުހރި   ާލަމުރަކުޒުކުރަމްށަކާމއި   ިސއްޙާީދިއރާ 

 ަމަސއަްކތުްކުރން  ުހަށައޅިައގެން  ުމަވއަްސާސަތަކށް 

 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތު  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •
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  ޮތުޅގެ އަ :  28.3ްސޓެްރަޓޖީ  

  ިސއްޙަީމުރަކުޒަތުކގައި 

  ަނުރުހްނަނކީ   ަމަސއަްކތުްކރާ 

 ެހުދން  ދިވިެހްނަނށް 

  ަދުށން   ިސާޔަސުތގެ   ެއހީ   ިކެޔވެނި :   :28.3.1ަހަރާކތް  

 ް   ަދިރަވުރްނަނށް   ޭބުންނވާ   ެހުދަމށް   ޯކސް   ާނިސްނގ

 ުހުޅާވުލން  ުފުރަޞތު   ޯފުރޮކްށދިުނަމށް  ާމލެީއހެީތިރަކން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •

 

 

ه  
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  ެތެރައށް  ބޭުންނުކުރމުގެ  ަތެކިތ ަމްސުތވާ  ެއެހިނެހން  ޑަުރގާިއ: 29 ިސާޔަސތު 
 ަފުރވާިދުނން  ުހްއުޓުވމާިއ ަވުނން   ުޒވާުނން 

 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 
  ިމަކުމގެ   ައދި   ިތިބަކްނ ާފަހގަުކެރވެެއވެ.   ުކާރފަާރތަްތއް   ވިަޔާފރި   ވިއްކާ   ،މުީހްނާނއި   ޭބުންނުކރާ   ަމްސުތާވަތކެތީގެ   ިމައޮތުޅގިައވެސް  •

 ،އި ކާ ާއިއާލތަ   ަތުކގެ   ަވްނަނާފާރތް   ެތެރައށް   ިމަކުމގެ   ައދި .  ުކިރަމިތވެެއވެ   ުނަރއަްކާލއި   ،ޮބޑިެތަދިތަތާކއި ަރއިްޔުތްނަންށ    ަސަބުބން 

 .  ފަިއވެެއވެ ވެ ތި ުކިރމަ   ަދިތަތާކއި  ިއްނިތހާ  ދިިރުއުޅުމގެ  ،ިހތަްދިތަކާމއި   ަދިރްނަނށް ައނިބ 

  ަރށު   ައދި   ައޮތުޅފްެނަވުރގިައވެސް   ަވީސަލެތއް   ެނެރވޭނެ   ުމުޖަތަމުޢައށް   ައުލން   ުކާރފަާރތަްތއް   ޭބުނން   ަމްސުތާވަތކެތި  •

  ިމަކުމން   ،هޭބުންނާވފަާރތަްތަކާށއި   ަސާލތަްމތުްވަމށް   ަމްސުތާވަތކެިތން   ައދި .  ުނވެެއވެ  ާޤިއމުްކެރވިފައި   ފްެނަވުރގަިއވެސް 

 ިހްނގުެމްނ ުނެދެއވެ.  ަހަރާކތަްތކެއް  ައުހުލވެިރުކުރަމްށ ައޮތުޅ ފްެނަވުރގިައ ެއަކށީގްެނާވ ޮގުތގައި   ަސާލަމތްވެިތުބަމށް 

  ަމްސުތާވަތކެތީގެ ަމއަްސަލަތކެވެ.   ުހަށެއިޅފަިއަވނީ  ުފުލުހްނަނށް  ިގަނިއން  ެއްނމެ   ައަހރު  5 ވޭުތވެދިޔަ   ައޮތުޅން . ށ •

  ައދި   ، ުހއުްޓުވަމާށއި   ަވުނން   ެތެރައށް   ަމްސުތާވަތކެތީގެ   ުޒާވުނން   ،ައިއަނަމވެސް   ިއުތުރަވުމން   ަމއަްސލަ   ަމްސުތާވަތކެތީގެ  •

  ެހއަްކކީ   ެއއް   ިމަކުމގެ .  ުނވެެއވެ  ުކެރވިފަެއއް   ަމަސއަްކތަްތކެއް   ެއަކށީގްެނވާ   ާފިއުތވިަތުނގައި   ޭހުލްނެތިރުކުރަމށް   ަމްސުތާވަތކެއަްޗށް 

  ެދުގަނައށް   ަޢަދދު   ަމއަްސަލަތުކގެ   ަމްސުތާވަތކެތީގެ   ުހަށެއިޅފިައވާ   ިނަޔަލށް   ަވަނައަހުރގެ 2019  ފިެށގެން   ަހުރން ަވަނއަ 2015

  ަކްނޮބޑުވާ   ޮއތީ   ާޙަލތު   ަމްސުތާވަތކެތީގެ   ައޮތުޅގެ   ިމަވުޤތު   ުހްނޭނެނތީ   ަމއަްސަލެތއް   ެއަތއް   ިރޯޕޓުްނުކެރވޭ   ައދި .  ޮބޑުވެފަިއުވެމވެ

 .ިހާސުބގެައވެ

ه  



118ޮ  |2026 -   2022ަތަރއްޤީގެ ޕްލޭްނ ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ 

ލުިއަފޭސަހުކުރން  ިޚުދަމތް  ިސްއީޙ:   29 ިސާޔަސތު   

 ައމާޒުަތްއ:
ް  ައޮތުޅގައި  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2026:  29.1ައާމުޒ  •  ާޤިއމުްކުރން  ެސްނަޓެރއް  ިރެހިބިލޭޓަޝން  ޑަްރގ

 ިހްނުގން   ޕޮްރގާްރމް  ޭހުލްނެތިރުކުރަމށް   ެބޭހޮގުތން  ަތކެއާްޗއި  ަމްސުތވާ  ޑަްރާގއި   ަރެށއްގައި  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ   ައަހަރކު   ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ައަހުރން  ަވނަ 2022:  29.2ައާމުޒ  •

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 

 

 ަޙަރާކތް 
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 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

  ައޮތުޅގައި :  29.1ްސޓެްރަޓޖީ  

 ް   ެސްނަޓެރއް   ިރެހިބިލޭޓަޝން   ޑަްރގ

 ާޤިއމުްކުރން 

ް  :29.1.1ަހަރާކތް     ެސްނަޓރ   ިރެހިބިލޭޓަޝން   ޑަްރގ

  ުމަވއަްސާސަތަކށް   ުގުޅްނުހރި   ަކާމއި   ާޤިއމުްކުރަމށް 

 ަމަސއަްކތުްކުރން  ުހަށައޅަިއގެން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •

  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ : 29.2ްސޓެްރަޓޖީ  

  ަމްސުތވާ   ޑަްރާގއި   ަރެށއްގައި 

  ެބޭހޮގުތން   ަތކެއާްޗއި 

  ޕޮްރގާްރމް   ޭހުލްނެތިރުކުރަމށް 

 ިހްނުގން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      • ެއަކަށެއުޅން   ަބޖެޓް   ާރަވއި   ޕޮްރގާްރމް :   :29.2.1ަހަރާކތް  

  ެއއޮްގަތށް   ާތަވާލއި   ަކނޑެައިޅފިައވާ :   :29.2.1ަހަރާކތް  

 ގްެނދުިއން   ުކިރައށް  ޕޮްރގާްރމް  ަރްށަރުށގައި 

 ޯމލްޑިވްްސ ޮޕިލްސ ަސރވިސް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •

 

 



119ޮ  |2026 -   2022ަތަރއްޤީގެ ޕްލޭްނ ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ 

 

 ަމުދުކުރން   ފުެތުރން  ަބިލަތއް  ހޭލުްނެތިރޮކށް  ިޞްއަޙަތށް  އާްއމު : 30 ިސާޔަސތު 
 

 ހާަލުތ މިހާުރެގ 
  ިހްނގަުމްނާދަކން   ޕޮްރުގާރމަްތއް   ަނއާްތުލުމގެ   ުކނި   ޮގެތއްގައި   ަރއާްކެތރި   ެދެމެހުޓަމްށަޓަކއި   ާތިހުރަކން ާސފު   ަރްށަރުށގައި   ައޮތުޅގެ  •

 .ާފަހގަުކެރވެެއވެ

ްނ  ޮކްނެމ ައަހަރުކވްެސ ަރުށފްެނަވުރގަިއ ަމދިިރ ަމުދުކުރަމްށ ޕޮްރގާްރަމަތއް ަކުއްނިސލަްތާކިއ ިސއްޙަީމުރަކުޒަތއް ުގިޅގްެނ ިހްނގަމު  •

 ެދެއވެ. 

  ެއަކށީގްެނވާ   ެއްނމެ   ަބއަްދުލުވްނަތއް   ަމުއލޫާމުތދިުނުމގެ   ޮގުތން   ުގޅޭ   ަމުދުކުރމާ   ފުެތުރން   ަބިލަތށް   ޭހުލްނެތިރޮކށް   ިސއަްހަތށް   ާއއްމު  •

ިސއްޙަީމުރަކުޒަތުކގިައ    ުނާދަކން   ޭބއްވެުމން   ަވަރަކށް  ުމަވއަްޒުފްނ  ފަްނނީ  ަމަސއަްކތުްކާރެނ  ެއފަަދ  ިމޮގުތްނ  ާފަހގަުކެރވެެއވެ. 

ާފަހގަުކެރވެެއވެ.  ުނާދަކްނ  ިލެބުމްނ  ަބޖެެޓއް  ެއަކށީގްެނާވ  ިހްނުގަމްށ  ަޙަރާކތަްތއް  ަމުދ  ނަ   ަމުދަކާމިއ،  ިމ  ަމވެްސ 

 . ަވީޞަލތަްތާކިއެއުކވްެސ ިސއްޙާީދިއާރގެ ޭބުފުޅްނ ާފިއުތވިަތުނގިައ ަރނގުަޅ ާފަހގަޮކްށެލވޭފަަދ ަމަސއަްކތަްތކެއް ުކަރއާްވފަިއވެެއވެ 

 

 

 

ޮ

  



120ޮ  |2026 -   2022ަތަރއްޤީގެ ޕްލޭްނ ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ 

ަމުދުކުރން  ފުެތުރން  ަބިލަތއް  ހޭލުްނެތިރޮކށް   ިޞްއަޙަތށް  އާްއމު :   30 ިސާޔަސތު   

 ައމާޒުަތްއ:
 ޯފުރޮކްށދިުނން  ެއހެީތިރަކން  ާމލީ  ިސއްޙަީމުރަކުޒަތަކށް  ިހްނުގަމށް   ޕޮްރގާްރމަްތއް  ަރއާްކެތިރުކުރުމގެ  ިސއަްޙތު  ާއއްމު  ެއއަްއަހރު   ެދައަހުރން  ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ައަހުރން   ަވނަ  2022: 30.1ައާމުޒ  •

 ަތމްރުީނުކުރން  ފްެނަވަރށް  ޑިގްރީ   ެހލުްތޯވަކުރން  2 ަރަށުކން  ޮކްނމެ  ައޮތުޅގެ   ިނަޔަލށް    ައަހުރގެ  ަވނަ  2026: 30.2ައާމުޒ  •

 ަތމްރުީނުކުރން   ަކުއްނެސަލރ  1 ަމުދވެގެން  ަރަށުކން  ޮކްނމެ  ައޮތުޅގެ   ިނަޔަލށް    ައަހުރގެ  ަވނަ  2026: 30.2ައާމުޒ  •

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 

 

 ަޙަރާކތް 

20
22
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23
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24
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25

 20
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 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

  ަވނަ   2022:  30.1ްސޓެްރަޓޖީ  

  ޮކްނމެ   ފިެށގެން   ައަހުރން 

  ާއއްމު   ެއއަްއަހރު   ެދައަހުރން 

  ަރއާްކެތިރުކުރުމގެ   ިސއަްޙތު 

  ިހްނުގަމށް   ޕޮްރގާްރމަްތއް 

  ާމލީ   ިސއްޙަީމުރަކުޒަތަކށް 

 ޯފުރޮކްށދިުނން  ެއހެީތިރަކން 

  ެއުކަލާވަލއި   ުއޫޞލު   ެއހޭީދނެ   ާމލީ  :30.1.1ަހަރާކތް  

 ަހަމޖެއުްސން   ަބޖެޓް  ،ާފްސޮކށް 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •

 ެއހޫީދުކުރން   ާމލީ   ެއއޮްގަތށް   ުއޫޞާލއި  :30.1.2ަހަރާކތް  

 

 

 

 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  •  •  •
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  ަވނަ   2026:  30.2ްސޓެްރަޓޖީ  

  ޮކްނމެ   ައޮތުޅގެ   ިނަޔަލށް    ައަހުރގެ 

  ޑިގްރީ   ެހލުްތޯވަކުރން   2  ަރަށުކން 

 ަތމްރުީނުކުރން  ފްެނަވަރށް 

  ަދުށން   ިސާޔަސުތގެ   ެއހީ   ިކެޔވެނި :   :30.2.1ަހަރާކތް  

  ާމލެީއހެީތިރަކން   ަދިރަވުރްނަނށް   ޭބުންނވާ   ެހުދަމށް   ޯކސް 

 ުހުޅާވުލން   ުފުރަޞތު  ޯފުރޮކްށދުިނަމށް 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •

  ަވނަ   2026:  30.3ްސޓެްރަޓޖީ  

  ޮކްނމެ   ައޮތުޅގެ   ިނަޔަލށް    ައަހުރގެ 

  1  ަމުދވެގެން   ަރަށުކން 

 ަތމްރުީނުކުރން  ަކުއްނެސަލރ 

  ަދުށން   ިސާޔަސުތގެ   ެއހީ   ިކެޔވެނި :   :30.3.1ަހަރާކތް 

  ާމލެީއހެީތިރަކން   ަދިރަވުރްނަނށް   ޭބުންނވާ   ެހުދަމށް   ޯކސް 

 ުހުޅާވުލން   ުފުރަޞތު  ޯފުރޮކްށދުިނަމށް 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •

ޮ
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 ަރްއކާެތިރުވން  ަބިލަތަކށް  ާނރާ  ަގިއްނަގަޔށް : 31 ިސާޔަސތު 
 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 
  ައދި .  ިއުތުރަވުމްނެދެއވެ   ަވަރްށޮބޑަށް   ަބިލަތށް   ަތިއޮރިއޑްފަދަ   ،هަބއާްޔއ  ަހުކރު   ،هދުިއާމއި   ޭލަމއަްޗށް   ،هކެްނަސާރއި   ައޮތުޅގައި  •

 .  ުކެރވެެއވެ  ާފަހގަ  ަދއަްކން  ޭހުލްނެތިރަކްނވެސް   ،ާއަދާކަދަތަކާއއި   ދިިރުއުޅުމގެ  ުވަމށް   ަރއަްކުއެތރި   ިމފަަދަބިލަތުކން 

  ައދި   ،ފްެނަވުރގައި   ައޮތޅު   ަހަރާކތަްތއް   ުކުރުމގެ   ޭހުލްނެތރި   ެދެމެހއެްޓިނވިޮގެތއްގައި   ަރއާްކެތިރުވަމށް   ން ަބިލަތކު   ިމފަދަ  •

 . ުނެދެއވެ  ިހްނގުެމން  ަރުށފްެނަވުރގައި 

  ައޮތުޅގަިއ ގަިއްނގަަޔްށ ާނާރަބިލަތަކްށ ފަުރާވ ޯހާދމުީހްނގެ ެތެރިއްނ ެއްނެމ ިގަނ ަޢަދަދަކްށ ފަުރާވ ޯހަދނީ ޭލަމއަްޗްށ ދުިއާމިއ،   •

،  ަހުކުރ ައދި ަތިއޮރިއޑް ަބއަްޔްށަކްނ ާފަހގަުކެރވެެއވެ. ޭލަމއަްޗްށ ދުިއާމިއ ަހުކުރ ަބިލފަަދ ަބިލަތަކކީ ިސއްޙަީރނގުަޅ ާއަދަތާކއި 

ާނ ައދި ަކްސަރުތޮކްށގްެނ ަސާލަމތްވެވޭފަަދ ަބިލަތއަްކުމްނ ިމފަަދ ަބިލަތއް ިއުތުރަވުމްނ ދުިއމީ ަރއިްޔުތްނ ިމފަަދ ަބިލަތަކްށޭދ  ކަ 

 ަސާމުލަކްނ ުކޑަ ަކުމގެ ެހއްކެކެވެ. 

ާރަވިއ   • ޕޮްރގާްރމަްތއް  ަކްސަރުތ  ޮގެތއްގިައ  ެދެމެހއެްޓިނވި  ައދި  ެއަކށީގްެނާވ  ަރްށަރުށގަިއ  ައދި  ައޮތުޅގެ  ުނެދެއވެ.  ިހްނގުެމްނ 

ާޤިއމުްކެރވިފިައަވިނ   ިޖމް    ަމުދަކން   ޓެްރިއަނުރން   ފިޓަްނސް   ަތމްރްީނވެފަިއވާ   ަރްށަރުށގައި   ައޮތުޅގެ ަރެށއްގެައވެ.    5ައޮތުޅގިައ 

  .ާފަހގަުކެރވެެއވެ

  ައޮތޅު   ެދެނގަުތަމށް   ަސަބބު   ެމުދވެިރވާ   ަބިލޖެެހއް   ާބަވާތއި   ަބލީގެ   ، ަޢަދާދއި   މުީހްނގެ   ަބިލަތުކގެ   ާނރާ   ގިައްނގަަޔށް   ިތބި   ައޮތުޅގައި  •

 .ުނވެެއވެ   ެހދިފަެއއް  ާސރވޭެއއް  ފްެނަވުރގެ 

ޮ

ޮ
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ަރްއކާެތިރުވން  ަބިލަތަކށް   ާނރާ  ަގިއްނަގަޔށް :   31 ިސާޔަސތު   

 ައމާޒުަތްއ:
 ާޤިއމުްކުރން  ިޖމް  ައުއޓްޑޯ  ަރެށއްގައި  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ   2026: 31.1ައާމުޒ  •

 ިހްނުގން  ަރެށއްގައި   ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ   ޕޮްރގާްރެމއް  ޭހުލްނެތިރުކުރުމގެ  ަރއާްކެތިރުވަމށް  ަބިލަތަކށް  ާނރާ   ގިައްނގަަޔށް  ައަހަރކު   ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ައަހުރން  ަވނަ  2022: 31.2ައާމުޒ  •

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 
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 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

  ަވނަ   2022:  31.1ްސޓެްރަޓޖީ  

  ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ   2026

  ައުއޓްޑޯ   ަރެށއްގައި   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ 

 ާޤިއމުްކުރން   ިޖމް 

  ެބހޭ   ަކާމއި   ާޤިއމުްކުރަމށް   ިޖމް   ައުއޓްޑޯ  :31.1.1ަހަރާކތް  

 ޯހުދން  ފަްނޑު  ުހަށައޅިައގެން  ުމަވއަްސާސަތަކށް 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • •   

  ިޖމް   ެއއޮްގަތށް   ާތަވާލއި   ަކނޑެައޅޭ  :31.1.2ަހަރާކތް  

 ގްެނދުިއން   ުކިރައށް  ަމަސއަްކތް  ާޤިއމުްކުރުމގެ 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      

  ަވނަ   2022:  31.2ްސޓެްރަޓޖީ  

  ައަހަރކު   ޮކްނމެ   ފިެށގެން   ައަހުރން 

  ަބިލަތަކށް   ާނރާ   ގިައްނގަަޔށް 

  ޭހުލްނެތިރުކުރުމގެ   ަރއާްކެތިރުވަމށް 

  ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ   ޕޮްރގާްރެމއް 

 ިހްނުގން   ަރެށއްގައި 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • • ޭރުވން   ޕޮްރގާްރމް   ެއަކަށައޅައި   ަބޖެޓް :   :31.2.1ަހަރާކތް  

  ަކުއްނިސލަްތާކއި :   :31.2.1ަހަރާކތް  

  ުކިރައށް   ޕޮްރގާްރމް   ުގިޅގެން   ިސއްޙަީމުރަކުޒަތާކއި 

 ގްެނދުިއން 

 ިސއްޙަީމުރަކުޒަތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •
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 ަމުދުކުރން  ިންސަބތް   ީމުހްނގެ  ުކރާ  ިއްސިތުޢމާލު  ްނަފުތގެ ދު :  32 ިސާޔަސތު 
 

 ހާަލުތ މިހާުރެގ 
ުދްނފަުތގެ    ާޚއަްސޮކށް   ަވިކން   ައދި .  ުއޅެެއވެ   ިގަނައަދަދަކށް   ުކާރފަާރތަްތށް   ިއްސިތުޢާމލް   ުދްނފަުތގެ   ަރެށއްގިައވެސް   ުހިރހާ   ިމައޮތުޅގެ  •

ަޢަދުދ    ުޒާވުންނގެ   ިއްސިތުޢާމުލުކރާ  ުޒާވުންނގެ  ައަލްށފަާށ  ިއްސިޔުޢާމުލުކަރްނ  ުދްނފަުތގެ  ިގަނަކާމިއ  ިގަނެއވެ.  ަޢަދުދ 

  ިމަކުމގެ  ައދި .  ަމެދވެގެ ައަދުދ ައްނެހުނން މުީހްނގެ ެތެރިއްނ    ުކރާ  ިއްސިތުޢާމލު   ުދްނފަުތގެ  ަރެށއްގިައވެސް   ުހިރހާ   ަނަމވެސް ެއެހން 

 .  ުކދިްނެނވެ  ފިިރެހން  ިގަނިއން  ުވރެ  ައެހްނުކދިްނަނށް   ަވްނަނނީވެސް  ައަލށް  ެތެރައށް 

  ފްެނަވުރގަިއވެސް   ައޮތޅު   ައދި   ަރުށފްެނަވުރގިައވެސް   ަހާރތަްތކެއް   ެއަކށީގްެނވާ   ިލުވަމށް ުދުރހެ   ުކުރުމން   ިއްސިތުޢާމލު   ުދްނފަުތގެ  •

  ށީގްެނވާ ކަ އެ   ެދިމިތުބަމށް   ެއޮގުތގައި   ުދުރާވފަާރތަްތަކށް   ަކުމން   މި .  ިހްނގަުމްނުނެދެއވެ   ޮގެތއްގައި   ެދެމެހއެްޓިނވި   ުކެރވިގެނަ   ޕޭްލން 

 . ުނިހްނގެެއވެ  ަރާކތަްތކެއްވްެސ  ހަ 

ައޮތުޅ ޮހްސޕަިޓުލގިައ ުދްނފަުތގެ ިއްސިތުޢާމުލުކުރްނ ުހއާްޓަލްނ ޭބުންނާވ ފަާރތަްތަކްށ ެއހެީތިރަކްނ ޯފުރޮކްށދުިނަމްށ ްސޯމިކްނ   •

ްސޯމިކްނގް  ެސޭޒަޝްނ ުކިލިނކެއް ާޤިއުމުކެރވިފަިއ ވަީނަމވްެސ ެއިޚުދަމުތގެ ޭބުންނުކާރ މުީހްނެހ ަޢަދުދ ަމުދަކާމިއ، ެއެހްނ ަރެށއްގިައ  

 ެސޭޒަޝްނ ުކިލިނކެްނ ާޤިއުމުކެރވިފިައ ުނާވަކްނ ާފަހގަުކެރވެެއވެ. 

ުފއާްޕޭމގެ   • ަޢަދަދަކްށ  ިގަނ  ިމާހުރވްެސ  ެއފަަދ  ައޮތުޅގިައ  ައދި  ެއަބިތއެްބވެ.  ަރއިްޔުތްނ  ަޢަދެދއް  ިގަނ  ޯހާދ  ފަުރާވ  ަބިލަތަކްށ 

 ަވީޞަލތަްތއް ައޮތުޅގިައ ާގިއުމުކެރވިފެައއް ެނެތވެ. ަބިލަތަކްށ ފަުރާވެދވޭެނ ިއްނިތާޒމަްތާކިއ 

ުދްނފަުތގެ ެތެރައްށ ުޒާވުންނ ަވުންނ ުހއުްޓުވަމްށ ުސކުޫލ ުދަވްސަވުރްނ ފިެށގްެނ ެއަކށީގްެނާވ ަމަސއަްކތަްތކެއް ުކަރްނޖެެހެއވެ.   •

 ުކގެ ަޢަދުދވެްސ ަމުދަކްނ ާފަހގަުކެރވެެއވެ. ެއެހްނަނަމވެްސ ުސކުޫލ ުކދިްނަންށ ައާމުޒޮކްށ ިހްނގޭ ޭހުލްނެތިރުކުރުމގެ ޕޮްރގާްރމްތަ 

  ުދްނފަުތގެ ިއްސިތުޢާމުލުކާރ ފަާރަތތަްތއް ިގަނުވުމގެ ަސަބުބްނ ެއފަާރަތތާްކިއ، ެއެހްނ ފަާރތަްތުކގެ ިސއަްޙަތްށ ޭނެދވޭ ައަސުރޮކށް  •

 ިއުޖިތާމޢީ ޮގުތްނާނިއ ިއޤިްތާޞދީ ޮގުތްނ ައދި ިތާމވެއަްޓްށވްެސ ގެއުްލްނަވުމްނ ެދެއވެ. 

ުނުކެރވި،  ހަ  • ަތްނފުީޒ  ެއުކަލާވެލވިފިައ ވަީނަމވެްސ ާޤޫނުނަތއް  ފަިޔަވުޅ ެއޅުެމްނ ުނދުިއަމކީވްެސ ުދްނފަުތގެ  ުރަދާނ ާޤޫނުނަތކެއް 

 ިއްސިތުޢާމުލުކާރ މުީހްނގެ ިންސަބތް ަމުދުކުރަމްށ ޮއތް ުހަރެހކެވެ. 

 .ާފަހގަުކެރވެެއވެ  ުހްނަނަކން  ިލެބން  ިސނިގޭރޓް   ެރްސޯޓެރްނޓަްތުކން /ކެފޭ /ފާިހރަ  ިގނަ  ަރްށަރުށގެ  ައޮތުޅގެ  •
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ަމުދުކުރން  ިންސަބތް   ީމުހްނގެ  ުކރާ  ިއްސިތުޢމާލު  ުދްނަފުތގެ :   32 ިސާޔަސތު   

 ައމާޒުަތްއ:
ް   ިސއްޙަީމުރަކުޒަތކެއްގައި  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ   2024: 32.1ައާމުޒ  •  ާޤިއމުްކުރން   ުކިލިނކް  ެސޭޒަޝން  ްސޯމިކްނގ

 ިހްނުގން  ޕޮްރގާްރެމއް  ައުގަވަޒްނުކުރުމގެ  ފަާރތަްތުކގެ  ުހއާްޓލާ   ޭބުންނުކުރން  ުދްނފަތް  ،هޭހުލްނެތިރުކުރާމއި  ުދުރުވަމށް  ުދްނފަާތއި   ައަހަރުކވެސް   ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ަވަނައަހުރން  2022: 32.2ައާމުޒ  •

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 
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 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

  ުހިރހާ :  32.1ްސޓެްރަޓޖީ  

  ިސއްޙަީމުރަކުޒަތކެއްގައި 

ް ސް    ުކިލިނކް   ެސޭޒަޝން   ޯމިކްނގ

 ާޤިއމުްކުރން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •   ެއަކަށެއުޅން   ަބޖެޓް  ާރަވއި  ޕޮްރގާްރމް  :32.1.1ަހަރާކތް 

  ުމަވއަްޒުފން   ިސއްޙަީމުރަކުޒަތުކން  :32.1.2ަހަރާކތް  

 ފުެށން  ިޚުދަމތް  ުކިލިނކްގެ  ަތމްރުީނޮކށް 

 ިސއްޙަީމުރަކުޒަތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

  ޮކްނމެ :  31.2ްސޓެްރަޓޖީ  

  ުދުރުވަމށް   ުދްނފަާތއި   ައަހަރުކވެސް 

  ުދްނފަތް   ،هޭހުލްނެތިރުކުރާމއި 

  ފަާރތަްތުކގެ   ުހއާްޓލާ   ޭބުންނުކުރން 

 ިސއްޙަީމުރަކުޒަތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • • ޭރުވން   ޕޮްރގާްރމް   ެއަކަށައޅައި   ަބޖެޓް :   :32.2.1ަހަރާކތް  

  ުދްނފަާތއި   ުހިރަރެށއްގައި   ައޮތުޅގެ  :32.2.2ަހަރާކތް  

 ިހްނުގން  ޕޮްރގާްރމް  ޭހުލްނެތިރުކުރަމށް  ުދުރުވަމށް 

 ިސއްޙަީމުރަކުޒަތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •
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  ޕޮްރގާްރެމއް   ައުގަވަޒްނުކުރުމގެ 

 ިހްނުގން 
ުުހުއްޓާލާުުުބޭނުންކުރުންުުދުންފަތް :32.2.3ަހަރާކތް  

ފެންވަރުގައުިުއަގުވަޒަންކުރުުުފަރާތްތަކުގެ ރަށުު ގޮތުންު މުގެު

 ދިނުންުފާހަގަކޮށްުއިނާމުުު

 ިސއްޙަީމުރަކުޒަތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •
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 ިއުތުކުރން  ހޭލުްނެތިރަކން  ިއްސލާމްީދަނށް : 33 ިސާޔަސތު 
 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 
 . ާފަހގަުކެރވެެއވެ  ުހިރަކން   ަދިތަކން  ޖަާމައތެްތިރްނގެ  ައދި  ޓަީޗުރން  ުޤުރާއން  ،ުމދިުމްނާނއި  ،هިއާމުމްނާނއި  ަރްށަރުށގައި  ައޮތުޅގެ  •

 .ުކެރވެެއވެ   ާފަހގަ   ުނާދަކން   ިހްނގަުމން   ޕޮްރުގާރމަްތއް   ޭހުލްނެތިރަކުމގެ   ދީނީ   ިމްނަވަރށް   ެއަކށީގްެނވާ   ެއްނމެ   ަރްށަތުކގައި   ައޮތުޅގެ  •

ައޮތުޅގަިއ ދިިރުއޅޭ ދީނީ ިއލުްމވެިރްނ ަމުދުވުމގެ ަސަބުބްނ ދީނީ ަނޭސަހތްދުިނާމިއ ޭހުލްނެތިރުކުރުމގެ ޕޮްރގާްރަމަތއް ިހްނުގަމްށ  ައދި  

 ޮގްނޖުެހްނަތާކިއ ަކުއްނިސލަްތަކްށ ުކިރަމިތވެފަިއވެެއވެ. 

 ަހގަުކެރވެެއވެ. ދީނީ ަކްނަކަމްށ ޭދ ަސާމުލަކްނ ާފިއުތވި ައަހުރަތުކގިައ ިއުތުރވެފިައާވަކްނ ފާ  •

 ަމެދވެ.  ިހްނގެޭލއް   ޕޮްރގާްރމް  ދިުނުމގެ  ަނޭސަހތް   ދީނީ  ާޚއަްސޮކްށގެން   ަދިރަވުރްނަނށް  ްސކޫލަްތުކގެ  •

 ދީނީ ަމުޢލޫާމާތިއ ޮފތަްތއް ަރްށަރުށްނ ފޭަސަހިއްނ ިލޭބެނ ިއްނިތާޒުމަތކެއް ަހަމޖިެހފަެއއް ުނވެެއވެ.  •
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ިއުތުކުރން  ހޭލުްނެތިރަކން  ިއްސލާމްީދަނށް :   33 ިސާޔަސތު   

 ައމާޒުަތްއ:
 ޭބއުްވން  ުމާބާރެތއް  ުޤުރާއން  ފްެނަވުރގެ  ައޮތޅު   ެއއްފަަހރު   ައަހަރކު   ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ައަހުރން   ަވނަ   2022: 33.1ައާމުޒ  •

 ިހްނުގން   ަރެށއްގައި  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ  ޕޮްރގާްރެމއް   ިއުތުރުކުރުމގެ   ޭހުލްނެތިރަކން  ދީނީ  ައަހަރކު   ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ައަހުރން   ަވނަ   2022: 33.2ައާމުޒ  •

 ަތމްރުީނުކުރން  ެލވެލަްއށް  ެސޓްފިކެޓް  ެއޑާްވްނސް   ޖަާމަޢތެްތިރން  2 ަމުދވެގެން  ަރަށުކން  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ   2024: 33.3ައާމުޒ  •

 ަތމްރުީނުކުރން  ފްެނަވަރށް  ޑިޕޮްލމާ  ުމަދއިްރއުްސން  ުޤުރާއން  2 ަމުދވެގެން  ަރަށުކން  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2026:  33.4ައާމުޒ  •

 ަތމްރުީނުކުރން  ފްެނަވަރށް   ޑިގްރީ    ިއާމމު   1 ަމުދވެގެން  ަރަށުކން  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ   2026: 33.5ައާމުޒ  •

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 
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ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

  ައޮތޅު :  33.1ްސޓެްރަޓޖީ  

  ުމާބާރެތއް   ުޤުރާއން   ފްެނަވުރގެ 

 ޭބއުްވން 

  ަބޖެޓް   ޭބުންނވާ   ުމާބާރަތށް  :33.1.1ަހަރާކތް  

 ިރވިުއުކުރން  ުއޫޞލު  ،ަހަމޖައަްސއި 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •

  ިއާދރީ   ެއއޮްގަތށް   ާތަވާލއި   ަމަސއަްކތު  :33.1.2ަހަރާކތް  

 ޭބއުްވން  ުމާބަރތް  ަހަމޖައަްސއި  ިއްނިތާޒމަްތއް 

 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް. ްސކުޫލަތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •
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  ދީނީ :  33.2ްސޓެްރަޓޖީ  

  ިއުތުރުކުރުމގެ   ޭހުލްނެތިރަކން 

  ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ   ޕޮްރގާްރެމއް 

 ިހްނުގން   ަރެށއްގައި 

  ަޚަރދު   ާދނޭ   ިހްނުގަމށް   ޕޮްރގާްރމް :   :33.2.1ަހަރާކތް  

 ޭރުވން  ޕޮްރގާްރމް  ަހަމޖައަްސއި   ަބޖެޓް  ައްނާދާސޮކށް 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •

  ުދްނފަާތއި   ުހިރަރެށއްގައި   ައޮތުޅގެ  :33.2.2ަހަރާކތް  

 ިހްނުގން  ޕޮްރގާްރމް  ޭހުލްނެތިރުކުރަމށް  ުދުރުވަމށް 

 ަރުށަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •

  ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ :  33.3ްސޓެްރަޓޖީ  

  ޖަާމަޢތެްތިރން   ަރަށުކން 

  ެލވެލަްއށް   ެސޓްފިކެޓް   ެއޑާްވްނސް 

 ަތމްރުީނުކުރން 

  ަޚަރދު   ާދނޭ   ިހްނުގަމށް   ޕޮްރގާްރމް :  :   :33.3.1ަހަރާކތް  

 ޭރުވން  ޕޮްރގާްރމް  ަހަމޖައަްސއި   ަބޖެޓް  ައްނާދާސޮކށް 

 ަރުށަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

  ޕޮްރގާްރމް   ެއއޮްގަތށް   ާތަވާލއި  :33.3.2ަހަރާކތް  

 ިހްނުގން 

 ަރުށަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

  ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ :  33.4ްސޓެްރަޓޖީ  

  ުމަދއިްރއުްސން   ުޤުރާއން   ަރަށުކން 

 ަތމްރުީނުކުރން  ފްެނަވަރށް  ޑިޕޮްލމާ 

  ަދުށން   ިސާޔަސުތގެ   ެއހީ   ިކެޔވެނި :   :33.4.1ަހަރާކތް  

  ާމލެީއހެީތިރަކން   ފަާރތަްތަކށް   ޭބުންނވާ   ެހުދަމށް   ޯކސް 

 ުހުޅާވުލން   ުފުރަޞތު  ޯފުރޮކްށދުިނަމށް 

 ަރުށަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •

  ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ :  33.5ްސޓެްރަޓޖީ  

  ޑިގްރީ     ިއާމމު   ަރަށުކން 

 ަތމްރުީނުކުރން  ފްެނަވަރށް 

  ަދުށން   ިސާޔަސުތގެ   ެއހީ   ިކެޔވެނި :   :33.5.1ަހަރާކތް  

  ާމލެީއހެީތިރަކން   ފަާރތަްތަކށް   ޭބުންނވާ   ެހުދަމށް   ޯކސް 

 ުހުޅާވުލން   ުފުރަޞތު  ޯފުރޮކްށދުިނަމށް 

 ަރުށަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •
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 ަރްއކާެތިރުކުރން  ަތިރކަ   ަޘޤާަފތާިއޮޮ: 34 ިސާޔަސތު 
 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 
  ުނާވަކން   ާގިއމްވެފައި   ިނާޒެމއް   ޮފުރޮކްށެދވޭނެ   ަރއާްކެތިރަކާމިއެއކު   ޖުީލަތަކށް   ިހާމަޔތޮްކށް    ަތިރަކަތށް   ަޡާޤފަާތއި   ައޮތުޅގެ  •

 . ާފަހގަުކެރވެެއވެ

  ގުައަމށް   ާއުމްނާނއި   ެއަތްނަތަނކީ   ައދި .  ާފަހަހޮކްށެލވެެއވެ   ާވަކން   ަތެނއް   21  ާފަހގަޮކްށެލވޭ   ޮގުތަހއި   ަތިރަކިއގެ   ަޡާޤފަާތއި   ައޮތުޅގައި  •

  ްށ ެހދާިދެނ ަތްނަތަނ ަކުމގިައވަިޔސް ަތްނަތނަ   ޭބުންނާވފަދަ   ޒިާޔަރތުްކަރން   ައދި   ގްބޫލް މަ   ެމުދގައި   ފަުތުރވެިރްނގެ   ޒާިޔަރތުްކރާ 

 .  ުނެދެއވެ   ެބެލެހއެްޓުމން  ެއކު   ަކާމއި  ަރއާްކެތރި   ެއަތްނަތން 

  ުކޅެވެުމން   ުކިޅަވުރަތއް   ޮބޑެުބުރޖުެހްނފަދަ   ،ޯކޑިުކުޅން ަސާގފީ    ެތޭރގައި   ުކިޅަވުރަތުކގެ   ަޡާޤފީ   ުކޅޭ   އުީދގައި   ަރްށަތުކގައި   ަބެއއް   ައޮތުޅގެ  •

   ުކޑަަކން   ުފުދްނެތިރަކން   ާމލީ   ައދި   ާޖގަ   ަވީސަލތަްތާކއި   ެއަކށީގްެނވާ   ާރާވިހްނުގަމށް   ަރްށަރުށގައި   ައޮތުޅގެ   ުކިޅަވުރަތއް   ަޡާޤފީ .  ެދެއވެ 

 . ާފަހގަުކެރވެެއވެ
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ިއުތުކުރން  ހޭލުްނެތިރަކން  ިއްސލާމްީދަނށް :   34 ިސާޔަސތު   

 ައމާޒުަތްއ:
 ާޤިއމުްކުރން  ިނާޒެމއް   ެބެލެހއޭްޓނެ  ަރއާްކެތިރޮކށް   ަތްނަތން  ާފަހގަުކެރވިފިައުހރި  ައޮތުޅގައި   ޮގުތގައި  ަތިރަކިއގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ   2023: 34.1ައާމުޒ  •

 ޯފުރޮކްށދިުނން  ެއހެީތިރަކން   ާމލީ   ޖަިމއާްޔައށް  1 ަމަދނީ  ަރަށުކން  ޮކްނމެ  ައޮތުޅގެ  ާފަހގަުކުރަމށް  ޢީދު   ޮބޑު  ައަހަރކު   ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ައަހުރން   ަވނަ   2022: 34.2ައާމުޒ  •

 ާޤިއމުްކުރން  ިނާޒެމއް   ައުރީޝުފުކެރވޭނެ   ިލެޔިކުޔްނަތއް  ުމިޙއްމު  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2024:  3. 34ައާމުޒ  •

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 

 

 ަޙަރާކތް 
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 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

  ަތިރަކިއގެ :  34.1ްސޓެްރަޓޖީ  

  ައޮތުޅގައި   ޮގުތގައި 

  ަތްނަތން   ާފަހގަުކެރވިފިައުހރި 

  ެބެލެހއޭްޓނެ   ަރއާްކެތިރޮކށް 

 ާޤިއމުްކުރން  ިނާޒެމއް 

  ައޮތުޅގައި   ޮގުތގައި   ަތިރަކިއގެ  :34.1.1ަހަރާކތް  

  ަރއާްކެތިރޮކށް   ަތްނަތން   ާފަހގަުކެރވިފިައުހރި 

  ެއުކަލާވަލއި   ުއޫޞެލއް   ޮގުތގެ   ައަމުލުކާރނެ   ެބެލެހއުްޓުމގެ 

 ާފްސުކުރން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު     • •

  ަތިރަކިއގެ   ެއއޮްގަތށް   ުއޫޞާލއި  :34.1.2ަހަރާކތް  

  ަތްނަތން   ާފަހގަުކެރވިފިައުހރި   ައޮތުޅގައި   ޮގުތގައި 

  ަރުށަކުއްނިސލަްތާކއި   ެބެލެހއުްޓަމށް   ަރއާްކެތިރޮކށް 

 ަމަސއަްކތުްކުރން  ުގިޅގެން 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު     • •
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  ޢީދު   ޮބޑު :  34.2ްސޓެްރަޓޖީ  

  ޖަިމއާްޔައށް   ައޮތުޅގެ   ާފަހގަުކުރަމށް 

 ޯފުރޮކްށދިުނން  ެއހެީތިރަކން   ާމލީ 

  ެއހެީތިރަކން   ާމލީ   ައދި   ަބޖެޓް :   :34.2.1ަހަރާކތް  

 ާފްސުކުރން   ެއުކަލާވަލއި  ުއޫޞލު   ޯފުރޮކްށޭދނެ 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • •

 ަރުށަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • • • • ެއހޫީދުކުރން   ާމލި   ެއއޮްގަތށް   ުއޫޞާލއި  :34.2.2ަހަރާކތް  

  ައޮތުޅގެ :  34.3ްސޓެްރަޓޖީ  

  ިލެޔިކުޔްނަތއް   ުމިޙއްމު 

  ިނާޒެމއް   ައުރީޝުފުކެރވޭނެ 

 ާޤިއމުްކުރން 

  ަބޖެޓް   ައްނާދާސޮކށް   ަޚަރދު :   :34.3.1ަހަރާކތް  

 ާފްސުކުރން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

  ަތަރއްޤޮީކށް   ޯޕަޓލެްއއް   ވެބް  :34.3.2ަހަރާކތް  

 ަތމްރުީނުކުރން  ުމަވއަްޒުފން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

  ޯޕަޓލްގައި   ިލެޔިކުޔްނަތއް   ުމިޙއްމު  :34.3.3ަހަރާކތް  

 ގްެނދުިއން  ުކިރައށް  ަމަސއަްކތް  ައުރީޝުފުކުރުމގެ 

 ަރުށަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

ޮ
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  ޮކމެީޓަތއް  ައްނެހުންނގެ ަތަރްއީޤައްށ ަމަސްއަކތްުކރާ ޮޮ: 35 ިސާޔަސތު 
 ުކިރެއުރުވން 

 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 
  ިއުޖިތާމއީ   ަތުކން ޮކެމޓީ   ަމަސއަްކތުްކރާ   ަތަރއްޤަީއށް   ައްނެހުންނގެ   ުހރި   ުއފެދިފައި   ަބެއއަްރްށަރުށގައި   ިއރު   ުއފުެދނު   ަކުއްނިސލަްތއް  •

.  ގްެނދަިޔެއވެ   ުކަރުމން   ިޚުދމަްތަތކެއް   ަވަރްށަރގަޅަށް   ޖަާމައަތށް   ިލޭބޮގަތށް   ާއމަްދނީ   ޮކެމޓަީތަކށް   ،هާސުފުކުރާމއި   ަސަރަޙއުްދަތށް 

ެ   ޮކެމޓަީތުކގައި   ިމެދްނެނވި   ައދި    ުއފުެދާމއި   ަކުއްނިސލަްތށް   ަނަމވެސް .  ވެެއވެ  ުއފައާްދފައި   ފަިއާސވެސް   ،هުމަދާލއި   ޫނުފލޭ   ތި ައުގޮބޑ

  ުހއުްޓަމަކށް   ާގތްގަޑަަކށް   ަހަރާކތަްތއް   ޮކެމޓަީތުކގެ   އތމ  ަދަށްށގެެނވި   ެބުލުމގެ   ަކުއްނިސލަްތުކގެ   ފިައސާ   ުމަދާލއި   ެއުހިރހާ   ަހަމިއން 

 ައެއވެ. 

  ިމައޮތުޅގެ   ިމާހރު   ުކެރވި   ިއްނިތާޚބު   ަތއް ޮކެމޓީ   ަމަސއަްކތުްކރާ   ަތަރއްޤަީއށް   ައްނެހުންނގެ   ަބަދާލެއކު   ގެެނުވނު   ާގޫނަނށް   ާލަމުރަކޒީ  •

  އތމ   ވަީނަމވެސް   ަބާޔްނުކެރވިފައި   ޢޫިލއަްޔުތަތށް ސް މަ   ،هާބުރަތާކއި   ޮކެމޓީގެ   ާޤޫނުނގައި .  ިހގަުމްނެދެއވެ   ޮކެމޓީ   ުހިރާހަރެށއްގަިއވެސް 

  ިމޮގުތން . ވެފެައއުްނވެެއވެ  ވެފަިއވާ  ައުހުލވެރި  ޮކެމޓަީތަކއް  ،ަކުއްނިސލަްތަކާށއި  ިއޚިްތާޔުރަތަކށް   ،هާބުރަތާކއި  ޭދްނޖެހޭ  ޮކެމޓަީތަކށް 

  ަދިތަކން   ެނުތުމގެ   ަވީޞަލތަްތއް   ޭބުންނވާ   ިހްނުގަމށް   ަހަރާކތަްތއް   ،هަދިތަތާކއި   ާމަހުއުލގެ   ިއާދރީ   ަމަސއަްކތުްކާރނެ   ޮކެމޓަީތަކށް 

 .  ވެެއވެ  ުކިރަމިތވެފައި  ިއްނިތާހައށް 
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ުކިރެއުރުވން  ޮކމެީޓަތއް  ަމަސްއަކތްުކރާ  ަތަރްއީޤައށް   ައްނެހުންނގެ :   35 ިސާޔަސތު   

 ައމާޒުަތްއ:
ް   ަތއާްޔުރުކުރާމއި   ޕޮްރޯޕަސލް   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ   2022:  35.1ައާމުޒ   •   2  ަމުދވެގެން   ޮކެމޓީން   ަމަސއަްކތުްކރާ   ަތަރއްޤަީއށް   ައްނެހުންނގެ   ޮކްނމެ   ައޮތުޅގެ   ަތމްރީނު   ުގޅޭ   ެމޭނުޖުކުރާމއި   ފަްނޑ

 ދުިނން   ެމމަްބަރަކށް 

 ޭބއުްވން  ަމާހިސްނާތެއއް  ފްެނަވުރގެ  ައޮތޅު   ުކުރަމށް  ަހުރަދނާ  ިހްނުގން   ޮކެމޓަީތުކގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2023: 35.2ައާމުޒ  •

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 

 

 ަޙަރާކތް 

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

 

 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

  ައހުްންނގެ :  35.1ްސޓެްރަޓޖީ  

  ަމަސއަްކތުްކރާ   ަތަރއްޤަީއށް 

  ާޤިބލަްކން   ފަްނނީ   ޮކެމޓަީތުކގެ 

  ޕޮްރޯޕަސލް   ިއުތުރުކުރަމށް 

ް   ަތއާްޔުރުކުރާމއި    ފަްނޑ

  ަތމްރީނު   ުގޅޭ   ެމޭނުޖުކުރާމއި 

 ިހްނުގން  ޕޮްރގާްރމް 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      • ެއަކަށެއުޅން   ަބޖެޓް  ާރަވއި  ޕޮްރގާްރމް  :35.1.1ަހަރާކތް 

  ެއއޮްގަތށް   ާތަވާލއި   ަކނޑެައިޅފިައވާ  :35.1.2ަހަރާކތް  

 ގްެނދުިއން  ުކިރައށް  ަތމްރީނު 

 

 

 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު      •
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  ޮކެމޓަީތުކގެ :  35.2ްސޓެްރަޓޖީ  

  ައޮތޅު   ުކުރަމށް   ަހުރަދނާ   ިހްނުގން 

  ަމާހިސްނާތެއއް   ފްެނަވުރގެ 

 ޭބއުްވން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު     •  ެއަކަށެއުޅން   ަބޖެޓް   ާރަވއި   ޕޮްރގާްރމް :   :35.2.1ަހަރާކތް  

  ެއއޮްގަތށް   ާތަވާލއި   ަކނޑެައިޅފިައވާ  :35.2.2ަހަރާކތް  

 ގްެނދުިއން  ުކިރައށް  ަމާހިސްނތާ 

 ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ ޯލަކލް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު     • 

ޮ
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 ަންއތާލުން   ަތފުާތުކުރްނަތއް  ެއިކ ުކރާ   މެދު  ައްނެހުންނާނއި : 36 ިސާޔަސތު 
 

 މިހާުރެގ ހާަލުތ 
  ިއުޖިތާމޢީ   ،ަކްނަކުމގާަޔއި   ާއިއލީ   ަނަމވެސް .  ެނެތވެ  ުކެރވިފެައއް   ާފަހގަ   ުކުރްނގްެނުގޅަޭކން   ަތާފތު   ވީތީ   ަކށް ނަ ައްނހެ   ޮތުޅގައި އަ  •

  ެތޭރގައި   ެއިކަހަރާކތަްތުކގެ  ޭބއްވޭ   ޮއްނަނަކަމށް   ގައި ެތރޭ   ައްނެހުންނގެ   ެއިއހާްސސް  ުނަވތަ  ުހްނަނަކަމށް  ަތާފުތަތކެއް   ަކްނަކުމގައި 

  ައޮތޅު   ިނާޒެމއް   ުކެރވޭނެ   ޭހުލްނެތރި  ައދި  ،هެދެނގަެނވޭނެ   ަކްނަކން   ިމފަދަ ާފަހގަުކެރވެެއވެ.    ަތުކން   ާވަހކަ  ަދއަްކވާ   ައްނެހްނޭބުފުޅން 

 .ާފަހގަުކެރވެެއވެ ން ުނާދކަ   ިހްނގުެމން   ިމްނަވަރށް  ެއަކށީގްެނވާ   ފްެނަވުރގަިއވެސް  ަރށު  ައދި   ފްެނަވުރގައި 

ިއްސެނުގްނ   • ަޝުއުޤވެިރަކާމިއ  ފަާރތަްތުކގެ  ެއެހްނ  ުނދުިއަމކީ  ަވަޒްނުކެރުވުމްނ  ައުގ  ިޚުދަމުތގެ  ަކނަބުލްނގެ  ފަަދ  ާފަހގަޮކްށެލވޭ 

 ަދްށާވެނަކެމއަްކަމްށ ެބެލވެެއވެ.  

ވަީނަމވެސް   ަވކި   ުފުރަޞތު   ުކިރައްށދުިއުމގެ   ަދުއރު   ައްނެހުންނގެ   ުމުޖަތަމުޢގައި  • ައދި  ަހިނވެފަިއެނތަްކުމގަިއ  ައްނެހުންނ   

 ފިެރެހުންނވްެސ ިއުތަރްށ ޭހުލްނެތިރާވްނޖޭެހަކްނ ާފަހގަުކެރވެެއވެ. 

  ައދި   ެލވެލް   ެމޭނޖިީރައލް   ަނަމވެސް   ިގނަ   ިންސަބުތން   ުމަވއަްޒުފން   ައްނެހން   ެތެރިއން   ާސރަވްނުޓްނގެ   ިސވިލް   ިތބި   ައޮތުޅގައި  •

  .ާފަހގަުކެރވެެއވެ ަމުދަކން  ިންސަބުތން   ަޢަދދު   ައްނެހުންނގެ  ަޙަރާކތެްތިރވާ  ާދިއާރގައި  ިސާޔސީ 
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ަންއތާލުން  ަތފުާތުކުރްނަތއް   ެއިކ ުކރާ  މެދު  ައްނެހުންނާނއި :   36 ިސާޔަސތު   

 ައމާޒުަތްއ:
  ފްެނަވުރގައި  ައޮތޅު   ޭހުލްނެތިރުކުރަމށް   ުމުޖަތަމޢު  ެމދު  ައިނާޔަތާކއި   ަނފާްސނީ   ައދި  ިޖްސާމނީ  ،هިޖްނސީ   ުކިރަމިތވާ  ުކޑުަކދްިނަނށް  ައްނެހުންނާނއި    ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ   2023: 36.1ައާމުޒ  •

 ިހްނުގން   ޕޮްރގާްރމެްއއް  ޭހުލްނެތިރުކުރުމގެ 

 ފަިހޮކްށދިުނން  ަމގު  ިލޭބނެ  ާއމަްދނީ   ައށް % 20 ައްނެހުންނގެ   ުނިލބޭ   ާއމަްދނީ   ިތބި  ައޮތުޅގައި  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2026:  36.2ައާމުޒ  •

 

 ްސޓެްރަޓޖީ 

 

 ަޙަރާކތް 

20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 

 

 ަތްނފުީޒ ުކާރަފާރތް 

 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ަބިއވިެރާވ  

 ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތއް 

: 36.1ްސޓެްރަޓޖީ  

  ުކެރވޭ   ެމދު   ައްނެހުންނާނއި 

  ުމުޖަތަމޢު    ަތާފުތުކުރްނަތަކށް 

  ައޮތޅު   ޭހުލްނެތިރުކުރަމށް 

 ިހްނުގން   ޕޮްރގާްރމެްއއް    ފްެނަވުރގެ 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު     •  ަހަމޖެއުްސން   ަބޖެޓް  ާރަވއި  ޕޮްރގާްރމް  :36.1.1ަހަރާކތް 

  ެއއޮްގަތށް   ާތަވާލއި   ަކނޑެައިޅފިައވާ  :36.1.2ަހަރާކތް  

 ގްެނދުިއން  ުކިރައށް  ޕޮްރގާްރމް 

 

 

 

ށ.ފިެމލީ ެއްނޑް ިޗލްޑަަރްންސ   ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު     • 

 ާސރވިްސ ެސްނަޓރ 



139ޮ  |2026 -   2022ަތަރއްޤީގެ ޕްލޭްނ ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ 

  ިތބި   ައޮތުޅގައި :  36.2ްސޓެްރަޓޖީ  

  ައްނެހުންނގެ   ުނިލބޭ   ާއމަްދނީ 

  ަމގު   ިލޭބނެ   ާއމަްދނީ 

 ފިަހޮކްށދުިނން 

  ުއޫޞލު   ޕޮްރގާްރމްގެ   ަމަދދު :   :36.2.1ަހަރާކތް  

  ޭބުންނވާ   ޯހުދަމށް   ާއމަްދނީ   ިއްސާލުޙޮކށް 

  ޕޮްރގާްރެމއް   ެއހީގެ   ޯލނު   ާހއްސާ   ައްނެހުންނަނށް 

 ެއުކަލާވުލން 

 - ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު    •  

  ެއުދަމށް   ޯލަނށް   ެއއޮްގަތށް  ުއޫޞާލއި  :36.2.2ަހަރާކތް  

 ޫދުކުރން  ޯލނު  ުހުޅާވަލއި  ުފުރަޞތު 

 ަރުށ ަކުއްނިސލަްތއް  ަކުއްނިސލް  ށ.ައޮތޅު  • • •  
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ަތަރްއީޤގެ ޕްލްޭނ ަތްނފީޒުުކެރވޭ 
މިްނަވުރ ައދި ަލނޑަުދނޑިަތްއ 
 ހާސިލްވާ މިްނަވުރ ަބލޭާނ މިްނަގނޑު 



141ޮ  |2026 -   2022ަތަރއްޤީގެ ޕްލޭްނ ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ 

 ެބލުން  ހިނަގމުްނާދޮގތް  ޕްލޭން  ަތަރްއީޤެގ  ައަހަރށް  ައަހުރން 
  ައަހަރކު   ޮކްނމެ   ެއއޮްކށް   ަމުޢލޫާމތު   ަޙަރާކތަްތުކގެ   ަތަރއްޤީގެ   ަމޝްޫރުއަތާކއި   ިހްނގާ   ފަާރތަްތުކން   ެއެހިނެހން   ަކާމެބހޭ   ަކުއްނިސުލްނާނއި 

  ުކެރުވނު ާހިސލު   ަނތީޖާ   ިމްނަވާރއި   ަތްނފުީޒުކެރުވނު   ަކްނަތއަްތއް   ިހެމނޭ   ޕޭްލްނގައި   ަތަރއްޤީގެ .  ެއުކަލާވާލެނެއވެ  ިރޯޕެޓއް   ަކުއްނިސުލން 

  ަކްނަތއަްތއް   ުހރި   ަރނގުަޅުކަރން   ުކިރައށް   ،هާފަހގަޮކށް   ުހަރްސަތއް   ޮގްނޖުެހްނަތާކއި   ުހރި   ަތްނފުީޒުކުރަމށް   ޕޭްލން   ،ަވަޒްނޮކށް   ިމްނަވރު 

  ެއުކަލާވެލވިފަިއވާ   ުކުރަމށް ަވަޒން   ަބަލއި   ުނިހނާގޮގތް   ިހނގާ   ޕޭްލްނގަިއާވަކްނަތއް   ަތަރއްޤީގެ   ެއުކަލާވުލުމގައި   ިމިރޯޕޓް .  ިހަމާނެނެއވެ   ިމިރޯޕުޓގައި 

  .ޭބުންނުކެރވޭެނެއވެ  ފޭްރމޯްވކް 

 

 ުކުރން  ޮމނިަޓރ ޕްލޭން  ަތަރްއީޤެގ 
  ަނގަްނޖެހޭ   ޒިްނމާ   ،هަކްނަތއަްތާކއި   ުމިހްނމު   ެއްނމެ   ަތަރއްޤަީއށް   ައޮތުޅގެ   ެތޭރގައި   ުމއަްދުތގެ   ަކނޑެައިޅފަިއވާ   ގެ   2021- 2017  ޕޭްލން   ަތަރއްޤީގެ 

  ޖަާވުބާދރާީވްނޖެހޭ   ޒިްނާމަތަކށް   ިމްނަވާރއި   ަމަސއަްކތުްކަރްނޖެހޭ   ާހިސުލުކުރަމށް   ަނތާީޖަތއް .  ާފަހގަުކެރވިފެައވެ  ނީ ވާ ިއ  ިމޕޭްލްނގަ   ފަާރތަްތއް 

  ަވަޒްނުކުރަމކީ   ިމްނަވރު   ާހިސުލުކރާ   ަނތީޖާ   ިހނގަުމްނާދޮގތެްބުލާމއި   ަކްނަތއަްތއް   ޕޭްލްނގަިއވާ   ަތަރއްޤީގެ   ިއުތުރުކުރަމްށަޓަކއި   ިމްނަވރު 

  ިރވިުއާއއި   ިމޑާްޓމް   ޕޭްލްނގެ   ަތަރއްޤީގެ   ،ްނާދޮގތެްބުލާމއި ިހނގަމު   ޕޭްލން   ަތަރއްޤީގެ   ައަހަރށް   ައަހުރން   ިމޮގުތން .  ަކެމކެވެ  ްނޖެހޭ ޮކްނެމެހްނުކރަ 

 ިހެމިނފިައާވެނެއވެ. ިމ ޕޭްލްނގިައ  ޯވކް   ފޭްރމް  ިހެމނޭ  ާޓގެޓަްތއް   ިމްނގަނޑަުތާކއި  ގްެނުގޅޭނެ  ެހުދުމގައި  ިރވިއު  ފިައަނލް 

 

 ރިޯޕޓް  ަފއިަނލް   ރިވިުއއާއި   މިޑްޓާމް 
.  ަހާދެނެއވެ  ަކުއްނިސުލން   ެމުދެތޭރގައި   ައަހުރގެ   ަވނަ   2024  ިރވުިއެއއް   ިމޑާްޓމް   ޮގުތގެ   ަތްނފުީޒަވުމްނދާ   ަކްނަތއަްތއް   ޕޭްލްނގިައވާ   ަތަރއްޤީގެ 

  ިރވިއު   ލް ފިައނަ   ޕޭްލްނގެ   ަތަރއްޤީގެ   ެތޭރގައި   ައަހުރގެ   ަވނަ   2026  ،ިމްނަވުރެދެނގަނެ   ާހިސުލވެފިައވާ   ަނތީޖާ   ޕޭްލްނގެ   ަތަރއްޤީގެ   ައދި 

.  ާހަމވެގްެނާދެނެއވެ   ަހުލވިަކން   ިމްނަވާރއި   ާހިސުލުކެރވެުމްނދާ   ަނތާީޖަތއް   ޕޭްލްނގަިއވާ   ަތަރއްޤީގެ   ،ިރވުިއގައި   ިމޑާްޓމް   ެހދޭ   ިމޮގުތން .  ަހާދެނެއވެ 

  ަމުޤަޞަދަކށް   ުނަވތަ   ިސާޔަސަތަކށް   ެއއްވެސް   ުގިޅގެން   ަބަދުލައުއާމއި   ާހަލަތަކށް   ެއއްވެސް   ެމުދެތެރިއން   ުމއަްދުތގެ   ޕޭްލްނގެ   ަތަރއްޤީގެ   ައދި 

 .ާފަހގަުކާރެނެއވެ  ިރވިުއގައި  ިމަކްނަތއްވެސް  ގްެނަންނޖޭެހަނމަ  ަބަދލު 

  އާ   ައލީގައި   ަތުޖިރާބގެ   ުކެރުވނު   ެތޭރގައި   ުމއަްދުތގެ   ޕޭްލްނގެ   ،هެއުކަލާވަލއި   ިރވިއު   ފިައަނލް   ުކިރން   ަހަމުވުމގެ   ުމއަްދތު   ޕޭްލްނގެ   ަތަރއްޤީގެ 

 . ެއުކަލާވާލެނެއވެ  ޕޭްލެނއް   ަތަރއްޤީގެ 
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 ޮމިނަޓިރްނގް ފޭްރމްޯވކް 

 ފަާރތް  /ޒިްނާމާވ ެސކަްޝްނ 

 ޮމިނަޓރުކާރ ާތރީޚު 

 ާޓގެޓަްތއް  (ޭބްސަލިއން )ިމާހުރގެ ާހަލުތ  

20
26

 20
25

 20
24

 20
23

 20
22

 

 ިއުތުރުކުރން   ަނާފވެިރަކން  ަކުއްނިސލްގެ  ައޮތޅު  :1  ިސާޔަސތު 

ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ ެއްނޑް  

 ިއޮކޯނިމކް ޑިވެޮލޕަްމްނޓް ުޔިނޓް 
ުކްނުފްނެޏއް   •     ޮއޯތިރޓީ  ޯލަކލް 

 ަރިޖްސޓްރުީކެރވިފަެއއުްނވެެއވެ. 

  ޮއޯތިރޓީ   ޯލަކލް   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ   2022  :1.1ައާމުޒ  

 ފުެށން  ވިަޔާފރި  ުއފައަްދއި   ުކްނުފްނެޏއް 

ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ ެއްނޑް  

 ިއޮކޯނިމކް ޑިވެޮލޕަްމްނޓް ުޔިނޓް 
ޯމލްޑިވްެސައްށ   •     ޮއފް  ޭބްނކް  ުހރީ  ިއާމާރތް  ިމާހުރ 

 ުކއަްޔްށ ޫދުކެރވިފެައވެ. 

  ައޮތޅު   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ   2022  :1.2ައާމުޒ  

  ިލޭބޮގަތށް   ަނފާ   ިއާމާރުތން "  ކީސާ   ިމަލުއުތރު "  ަކުއްނިސުލގެ 

 ޫދުކުރން  ުކއަްޔށް 

ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ ެއްނޑް  

 ިއޮކޯނިމކް ޑިވެޮލޕަްމްނޓް ުޔިނޓް 

 

ައޮތުޅގިައ ުހިރފުަޅަރްށަތުކްނ ައޮތުޅގެ ަރއިްޔުތްނަންށ    •   

  ފަާރަތަކށް  ަވކި   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ  ަވނަ 2023 :1.3  ައާމޒު  ާފަހގަުކެރވެެއވެ. ަމްނާފެއއުްކަރުމްނ ުނާދަކްނ 

 ޫދުކުރން  ުކއަްޔށް  ފުަޅަރްށަތއް  ައޮތުޅގެ   ޫދުނޮކްށުހރި 

ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ ެއްނޑް  

 ިއޮކޯނިމކް ޑިވެޮލޕަްމްނޓް ުޔިނޓް 

 

ުފަނފަިތ ޕޮްރުގާރމްގެ ަދުށްނ ިއުތުރ ާފަމީސެއްސ ައދި     •  

  ުފަނފަތި  ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ  ަވނަ 2024: 1.4  ައާމޒު  ުހުޅވިފަެއއުްނވެެއވެ. 

 ުހުޅުވން  ާފަމީސަތއް  ިއުތރު  ަދުށން  ޕޮްރގާްރމްގެ 

 ިއުތުރޮކްށދިުނން   ާޤިބުލަކން   ާމލީ  ަކުއްނިސލަްތުކގެ  ަރށު : 2  ިސާޔަސތު 
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ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ ެއްނޑް  

 ިއޮކޯނިމކް ޑިވެޮލޕަްމްނޓް ުޔިނޓް 
ިއުތުރާފަމީސެއއް      •  ަދުށްނ  ޕޮްރުގާރމްގެ  ުފަނފަިތ 

  ައޮތުޅގަެރްށަރުށގިައ ާގިއމޮްކްށފިައ ުނވެެއވެ. 

  ައޮތޅު   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ   2024  :2.1  ައާމޒު 

  ޭބުންނވާ   ެތެރިއން   ފާިހަރިއގެ   ޭބސް   ުފަނފަތި   ަކުއްނިސލްގެ 

 ާގިއމޮްކްށދުިނން  ފިާހރަ  ޭބސް  ަރްށަރުށގައި 

ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ ެއްނޑް  

 ިއޮކޯނިމކް ޑިވެޮލޕަްމްނޓް ުޔިނޓް 
ަދުށްނ       • ޕޮްރުގާރމްގެ  ޯލްނ  ައޮތުޅަކުއްނިސލްގެ 

ޯލްނ   ިއުތުރުކުރަމްށ  ާއމަްދނީ  ަރުށަކުއްނިސލަްތުކގެ 

 ޫދުކެރުވފެައއުްނވެެއވެ. 

  ައޮތޅު   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ   2023  :2.2ައާމުޒ  

  ަރށު   ެތެރިއން   ޕޮްރގާްރމްގެ   ޯލން   ަކުއްނިސުލގެ 

 ޫދުކުރން  ޯލނު  ަކްނަކަމށް  ިލބޭ  ާއމަްދނީ  ަކުއްނިސލަްތަކށް 

ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ ެއްނޑް  

 ިއޮކޯނިމކް ޑިވެޮލޕަްމްނޓް ުޔިނޓް 
ުނިހފި       • ޭބުންނ  ފުަޅަރްށަތކެއްގެ  ިގަނ  ައޮތުޅގެ 

ިމާހުރ   ޫދޮކްށފިައ  ުހިރަކާމިއ  ުކއަްޔްށ  ފަާރތަްތަކްށ 

ެއއްފްެސ   ަކުއްނިސލަްތަކްށ  ަރްށަރުށްނ  ުހިރ 

 ފިައާދެއއް ުކަރުމްނ ުނެދެއވެ. 

  ފަާރަތަކށް  ަވކި   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ  ަވނަ 2026: 2.3  ައާމޒު 

  ަރްށަރށް   ެތެރިއން  ފުަޅަރްށަތުކގެ  ައޮތުޅގެ   ޫދުނޮކްށުހރި 

  ިލޭބޮގަތށް   ަނާފވެިރަކން   ާމލީ  ަރުށަކުއްނިސލަްތަކށް 

 ޫދުކުރން  ުކއަްޔށް 

 ުކިރެއުރުވން  ާދިއރާ  ަމްސވެިރަކުމގެ : 3  ިސާޔަސތު 

ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ ެއްނޑް  

 ިއޮކޯނިމކް ޑިވެޮލޕަްމްނޓް ުޔިނޓް 
އަ      • ިމާހުރ  ިހުދަމތް  އި ައޮތުޅގިައ  ގެ  ްސޕާްލްނޓް 

 ޯފުރޮކްށެދނީ ެއއް ަރުށގިައެއވެ. 

  ދެ  ައޮތުޅގެ   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2026: 3.1  ައާމޒު 

 ާޤިއމުްކުރން  ޕާްލްނޓް  ައިއސް   ަރެށއްގައި 

ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ ެއްނޑް  

 ިއޮކޯނިމކް ޑިވެޮލޕަްމްނޓް ުޔިނޓް 
ައޮތުޅގެ ެއއްވެްސ ަރެށއްގިައ ގަޭދުށ ަމްސފެކްޓްރެީއއް     •  

 ާގިއމުްކެރވިފަިއުނވެެއވެ. 

  ައޮތުޅގެ   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2024 :3.2  ައާމޒު 

 ާޤިއމުްކުރން  ަމްސފެކަްޓރަީތއް  ގަޭދށު  ަރެށއްގައި  ުހިރހާ 

ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ ެއްނޑް  

 ިއޮކޯނިމކް ޑިވެޮލޕަްމްނޓް ުޔިނޓް 
ޫދުކެރވިފިައަވނީ      •  ޮގާވްނުކުރަމްށ  ފަުޅ    2ވަިވުގުތ 

 ަރެށކެވެ. 

  2 ައޮތުޅގެ   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2025: 3.3  ައާމޒު 

 ޫދުކުރން  ފުަޅޮގާވްނުކުރަމށް  ފުަޅަރށް /ފަޅު 

ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ ެއްނޑް  

 ިއޮކޯނިމކް ޑިވެޮލޕަްމްނޓް ުޔިނޓް 
މުީހްނ     •   ާދިއާރިއްނ  ަމްސވެިރަކުމގެ  ައޮތުޅގިައ 

ަވަރްށ  ން ަތމްރީ  ެއަކިށގްެނާވ  ެއްނެމ  ުކުރަމްށ 

 ިހްނގުެމްނ ުނެދެއވެ. ަތއް  ޕޮްރުގާރމް 

  ަމުހން  ަކނޑު  ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ  ަވނަ 2024: 3.3  ައާމޒު 

  ޯހުދަމށް  ާއމަްދނީ  ުއފައްދާ  ަތކެތި  ާބަވތަްތުކގެ  ަތާފތު 

 ަތމްރުީނުކުރން  މުީހން  3 ަރަށުކން 
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 ުކިރެއުރުވން  ާދިއރާ  ަދނޑުވެިރަކުމގެ  :4  ިސާޔަސތު 

ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ ެއްނޑް  

 ިއޮކޯނިމކް ޑިވެޮލޕަްމްނޓް ުޔިނޓް 
ައޮތުޅގެ    •    ާފިމްނގްގިައ ަބިއވެިރވެފިައަވނީ  ޮކްނޓެްރކްޓް 

 ަވަރްށ ަމުދ ައަދެދއްގެ ަދނޑުވެިރްނެނވެ. 

  ގެ  ައޮތޅު   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ   2023: 4.1  ައާމޒު 

  ެއގޯްރެނޓްގެ   ަދނޑުވެިރްނަނށް   ައަދެދއްގެ  ިގނަ  ވާީހވެސް 

ް  ޮކްނޓެްރކްޓް    ުކެރވޭނެ  ަދނޑުވެިރަކން  ެމުދވެިރޮކށް   ާފިމްނގ

 ަމުގފިަހޮކްށދުިނން 

ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ ެއްނޑް  

 ިއޮކޯނިމކް ޑިވެޮލޕަްމްނޓް ުޔިނޓް 
  ަރެށއްގައި   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ   ުގިޅގެން   ެއގޯްރެނާޓއި    •  

ެއްނެމ ެއަކށީގްެނާވ    ަތމްރުީނަތއް   ަދނޑުވެިރަކާމިއެބހޭ 

 ާފަހގަުކެރވެެއވެ. ޮގެތއްގިައ ިހްނގުެމްނ ުނާދަކްނ 

  ެއގޯްރެނާޓއި   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2024 :4.2  ައާމޒު 

  ަދނޑުވެިރަކާމިއެބހޭ  ަރެށއްގައި  ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ   ުގިޅގެން 

 ިހްނުގން  ަތމްރުީނަތއް 

ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ ެއްނޑް  

 ިއޮކޯނިމކް ޑިވެޮލޕަްމްނޓް ުޔިނޓް 
ޯލްނ    ިމާހަތަނށް     •  ާހއަްސ  ަދނޑުވެިރްނަންށ 

 ޕޮްރުގާރެމއް ިހްނިގފިައ ުނވެެއވެ. 

  ަދނޑުވެިރަކން  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2025 :4.3  ައާމޒު 

  ޕޮްރގާްރމްގެ  ޯލން  ަކުއްނިސުލގެ  ައޮތޅު  ުކާރފަާރތަްތަކށް 

 ަމުގފިަހޮކްށދިުނން  ިލޭބނޭ  ޯލން  ުލއި  ެތެރިއން 

 ުކިރެއުރުވން  ާދިއރާ  ފަުތުރވެިރަކުމގެ  :5  ިސާޔަސތު 

ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ ެއްނޑް  

 ިއޮކޯނިމކް ޑިވެޮލޕަްމްނޓް ުޔިނޓް 
ައޮތުޅގިައ ޯލަކލޫްޓިރަޒމަްއްށ ުހިރ ުފުރަސުތ ަތާކުގޅޭ     •  

ޮގުތްނ ޭހުލްނ ެތިރުކުރުމގެ ޕޮްރުގާރމަްތްށ ިހްނގުެމްނ  

 ުނެދެއވެ. 

  ައޮތުޅގެ   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2024: 5.1  ައާމޒު 

  ުހރި  ެއާދިއާރިއން   ުޓައިރަޒަމާށއި   ޯލަކލް  ަރއިްޔުތން 

 ިހްނުގން  ޕޮްރގާްރމެްއއް  ޭހުލްނެތިރުކުރަމށް  ުފުރަޞުތަތަކށް 

ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ ެއްނޑް  

 ިއޮކޯނިމކް ޑިވެޮލޕަްމްނޓް ުޔިނޓް 
ަރމްރްީނުކުރުމގެ ޕޮްރުގާރމް ެއއް  ައޮތުޅގިައ ޑިައަވުރްނ      • 

 ިހްނިގފިައ ުނވެެއވެ. 

   ަދްށވެގެން  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2025: 5.2  ައާމޒު 

  ޮކްނމެ  ައޮތުޅގެ  ޑިައަވުރން   5 ފްެނަވަރށް  ޯވަޓރ   ޯއޕަން 

 ަތމްރުީނުކުރން  ާދިއާރައުކން 

ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ ެއްނޑް  

 ިއޮކޯނިމކް ޑިވެޮލޕަްމްނޓް ުޔިނޓް 
މުީހްނ       • ާދިއާރިއްނ  މޫުދުކިޅަވުރގެ  ައޮތުޅގިައ 

 ަތމްރްީނުކުރުމގެ ޕޮްރުގާރމަްތްށ ިހްނިގފިައ ުނވެެއވެ. 

  ުކިޅަވުރގެ  މޫދު  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2026: 5.3  ައާމޒު 

 ަތމްރުީނުކުރން  ފަާރެތއް  20 ާދިއާރިއން 
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ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ ެއްނޑް  

 ޑިވެޮލޕަްމްނޓް ުޔިނޓް ިއޮކޯނިމކް 
ިއްނަޓރްނިޝޕް   •     ިރޯސޓަްތުކްނ  ުހިރ  ައޮތުޅގިައ 

 ުފުރަޞުތ ިލެބުމްނ ުނެދެއވެ. 

  ައަހަރކު   ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ައަހުރން   ަވނަ 2022: 5.4  ައާމޒު 

ް  ފަާރަތަކށް   10  ިރޯސޓަްތުކން  ުހރި  ައޮތުޅގައި    ިއްނާޓްނިޝޕ

 ޯހަދިއދިުނން  ުފުރަޞތު 

ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ ެއްނޑް  

 ިއޮކޯނިމކް ޑިވެޮލޕަްމްނޓް ުޔިނޓް 
ުހިރ       • ޫދޮކްށފިައ  ފަުތުރވެިރަކަމްށ  ައޮތުޅގިައ 

ަދނީ   ިހްނގަުމްނ  ިމާހުރ  ެތެރިއްނ    2ފުަޅަރްށަތުކގެ 

 ިރޯސޓެްއވެ. 

  ައޮތުޅގައި   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ 2026 :5.5  ައާމޒު 

  ެތެރިއން  ަރްށަތުކގެ  ފަޅު  ުހރި ޫދޮކްށފައި  ފަުތުރވެިރަކަމށް 

 ފުެށން  ިޚުދަމތް  ިރޯސޓްގެ   5 ަމުދވެގެން 

 ުކިރެއުރުވން  ވަިޔާފިރަތއް  ެމުދފަްނތީގެ   ައދި  ުކދި  :6 ިސާޔަސތު 

ފްެނަވުރގިައ    •     ައޮތުޅ  ޕޮްރގާްރމަްތއް  ަތމްރުީނ  ެއފަަދ 

 ިހްނގުެމްނ ުނެދެއވެ. 

  ިތބި   ައޮތުޅގައި  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ   2023  :6.1ައާމުޒ  

  ެބހޭ   ެޓކްްސާއއި   ވަިޔާފިރވެިރްނަނށް   ެމުދފަްނތީގެ   ައދި   ުކދި 

  ެޓކްްސާއއި   ައދި   ދިުނަމާށއި   ަމުޢލޫާމތު 

  ަތއާްޔުރުކުރާމއި   ިހާސުބަތއް   ުގިޅގްެނަތއާްޔުރުކަރްނޖެހޭ 

 ިހްނުގން  ަރެށއްގައި   ުހިރހާ   ޕޮްރގާްރެމއް  ަތމްރީނު  ުގޅޮޭގުތން 

ިއްނިތާޒުމ     •    ިލޭބެނ  ެއިޚުދަމތަްތއް  ިމަވުޤުތ  ައޮތުޅގިައ 

 ަހަމޖިެހފަެއއް ުނވެެއވެ. 

  ައޮތުޅގައި   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ   2024  :6.2ައާމުޒ  

 ާޤިއމުްކުރން  ޮގތްޕެއް  ޯކޕަޭރަޝްނގެ  ިބޒަްނސް 

ިސާޔަސުތގެ   •      ަމްސފެކަްޓރީގެ  ގްޭސަދުށ  ައޮތުޅގިައ 

ފަާރތަްތއް ަމެދވެ. ައދި ޮކްނޓެްރކްޓް  ަމުޢލޫާމުތ ެއނގޭ  

ަމުދ   ިހފަނީ  ޭބުންނ  ެއނިގ  ަމުޢލޫާމުތ  ާފިމްނގެ 

 ަޢަދެދއްގެ ަދނޑުވެިރްނެނވެ. 

  ގަޭދުށަމސް   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ   2022  :6.3ައާމުޒ  

ް   ޮކްނޓެްރކްޓް   ެއގޯްރެނޓްގެ   ައދި   ފެކަްޓރީ    ައދި   ާފިމްނގ

  ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ   ދުިނަމށް   ަމުޢލޫާމތު   ފުަޅޮގާވްނުކުރާމިއެބހޭ 

 ިހްނުގން   ޕޮްރގާްރމެްއއް  ާދިއާރގައި 

 ިއުތުރުކުރން  ފަިހޮކްށދީ  ުފުރަޞުތަތއް  ަވޒާީފގެ : 7  ިސާޔަސތު 

ިސާނޢީ     •    ައދި  ިރޯސޓް  ިމާހުރ  ޮގުތގިައ  ަލާފުކެރވޭ 

ުކާރ   ަމަސއަްކުތ  ަރްށަރުށގިައ  ަމަސއަްކތުްކާރ 

  ައޮތުޅގައި   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ   2023  :7.1ައާމުޒ  

  ަމަސއަްކތުްކރާ   ިސާނޢީ   ިރޯސޓަްތާކއި   ިހނގަުމްނދާ 
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ުމަވއަްޒުފްނަނކީ    90ުމަވއަްޒުފްނގެ   ިއްނަސއަްތ 

ިންސަބތާްވ   ައޮތުޅަތަކްށ  ެއެހްނ  ުނަވަތ  ިބޭދީސ 

 ފަާރތަްތކެވެ. 

  ެތެރިއން   ުމަވއަްޒުފްނގެ   ަމަސއަްކތުްކރާ   ަރްށަރުށގައި 

  ިންސަބތްވާ   ައޮތޅަށް . ށ  ުމަވއަްޒުފްނަނކީ %  33  ަމުދވެގެން 

 ެހުދން   ުމަވއަްޒުފްނަނށް 

  ައަހަރކު   ފިެށގެން   ައަހުރން   ަވނަ 2022  :7.2ައާމުޒ   ޮޖބް ފަެއރަތއް ިމާހުރ ޭބއްވެުމްނ ުނެދެއވެ.      • 

  ިސާނޢީ   ިރޯސޓަްތާކއި   ިހނގަުމްނދާ   ައޮތުޅގައި   ެއއްފަަހރު 

  ުފުރަޞުތަތުކގެ   ަވޒާީފގެ   ުހރި   ަރްށަރުށގައި   ަމަސއަްކތުްކރާ 

  ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ   ޮޖބްފަެއރ   1  ަމުދވެގެން   ދިުނަމށް   ަމުޢލޫާމތު 

 ޭބއުްވން  ާދިއާރެއއްގައި 

 ިއުތުރުކުރން   ާޤިބުލަކން    ފަްނނީ  ައދި   ިއލްމީ  ުމަވއަްޒުފްނގެ :8  ާޔަސތު ސި 

ޖެެނަރލް ެއޑިްމިންސޓޭްރަޝްނ  

 ުޔިނޓް 
 •     MS1 ްިއާދރީ  ަމަސއަްކތުްކރާ  ަދުށގައި   ފިެށގެން  ިއނ  

  ޮއތް   ެސޓްފިކެޓް   ެއޑާްވްނސް   ައކީ %  75  ުމަވއަްޒުފްނގެ 

ަމަސއަްކތުްކަރުމްނ  ެހުދަމްށ    ުމަވއަްޒުފްނަކުމގައި 

 ގްެނާދަކްނ ާފަހގަުކެރވެެއވެ. 

  ިއން   MS1  ުކިރން   ައަހުރގެ   ަވނަ 2025: 8.1  ައާމޒު • 

  ުމަވއަްޒުފްނގެ  ިއާދރީ   ަމަސއަްކތުްކރާ  ަދުށގައި   ފިެށގެން 

  ުމަވއަްޒުފްނަކުމގައި  ޮއތް  ެސޓްފިކެޓް   ެއޑާްވްނސް  ައކީ  75%

 ެހުދން 

ެއޑިްމިންސޓޭްރަޝްނ  ޖެެނަރލް  

 ުޔިނޓް 
•     MS1  ްިއާދރީ   ަމަސއަްކތުްކރާ   ަމތީގައި   ފިެށގެން   ިއނ  

  ޮއތް   ޑިގްރީ   ައކުީފަރތަ %  95  ުމަވއަްޒުފްނގެ 

ާދަކްނ    ެހުދަމްށ ޯކްސ ިހްނގަުމން   ުމަވއަްޒުފްނަކުމގައި 

 ާފަހގަ ޮކްށެލވެެއވެ. 

  ިއން   MS1  ުކިރން   ައަހުރގެ   ަވނަ 2026 :8.2 ައާމޒު 

  ުމަވއަްޒުފްނގެ  ިއާދރީ   ަމަސއަްކތުްކރާ  ަމތީގައި  ފިެށގެން 

 ެހުދން  ުމަވއަްޒުފްނަކުމގައި  ޮއތް  ޑިގްރީ  ައކުީފަރތަ  95%

 ޖެނެރަލްުއެޑްމިިނސްޓްރޭޝަންުޔުނިޓްު

 

ް   ަބޖެޓް      •   ަތމްރީނު   ާދިއާރިއން   ފިައޭންންސގެ   ެއްނޑ

 ވެފިައާވ ުމަވއަްޒުފްނ ަކުއްނިސލަްތުކގިައ ަމެދވެ. 

  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ 2025 :3. 8 ައާމޒު 

ް   ަބޖެޓް  ުމަވއަްޒުފން  3 ަމުދވެގެން  ަކުއްނިސލަްތުކން    ެއްނޑ

 ަތމްރުީނުކުރން  ާދިއާރިއން  ފިައޭންންސގެ 
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 ޖެނެރަލްުއެޑްމިިނސްޓްރޭޝަންުޔުނިޓްު

 

  ާދިއާރިއން   ެމޭނޖަްމްނޓްގެ   ޕޮްރޖެކްޓް   ައދި   ޕޭްލިންނގެ      •

ަކުއްނިސލަްތުކގިައ    ަތމްރީނު  ުމަވއަްޒުފްނ  ވެފިައާވ 

 ަމެދވެ. 

  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ  ަވނަ 2025 :4. 8 ައާމޒު 

  ައދި   ޕޭްލިންނގެ  ުމަވއަްޒުފން  3 ަމުދވެގެން  ަކުއްނިސލަްތުކން 

 ަތމްރުީނުކުރން  ާދިއާރިއން  ެމޭނޖަްމްނޓްގެ  ޕޮްރޖެކްޓް 

 ޖެނެރަލްުއެޑްމިިނސްޓްރޭޝަންުޔުނިޓްު

 

ވެފިައާވ    ަތމްރީނު   ާދިއާރިއން   ޮއޑިިޓްނގެ   ިއްނަޓރަނލް      •

 ުމަވއަްޒުފްނ ިމަވުގުތ ަކުއްނިސލަްތުކގިައ ެނެތވެ. 

  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ   ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ  ަވނަ 2024 :5. 8 ައާމޒު 

  ިއްނަޓރަނލް   ުމަވއަްޒފު  1 ަމުދވެގެން  ަކުއްނިސލަްތުކން 

 ަތމްރުީނުކުރން  ާދިއާރިއން  ޮއޑިިޓްނގެ 

 ިބާނުކުރން  ުމަވއަްޒުފން  ަޝުއުޤވެރި   ދުިނަމށް   ިޚުދަމތް :  9 ާޔަސތު ސި 

ެއފަަދ ޕޮްރގާްރމަްތއް ިހްނގެޭލއް ިންސަބުތްނ ަމެދވެ.   •     ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލް 

ިގަނ   ާޤޫނުނަތަކާށިއ  ައދި  ިގަނ  ުމަވއަްޒުފްނ 

 ަޤާވިއުދަތަކްށ ީބަރްށެޓެސވެ. 

  ަމުދވެގެން  ފިެށގެން   ައަހުރން  ަވނަ 2022: 9.1  ާމޒު އަ 

  ާޤޫނުނަތަކށް   ަޤާވިއުދަތާކއި   ެއއްފަަހރު  ައަހަރކު 

  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ  ޕޮްރގާްރެމއް  ަތމްރީނު  ައުޙުލވެިރުކުރަމށް 

 ިހްނުގން   ަރެށއްގައި 

  ުހިރހާ   ަމަސއަްކތުްކރާ   ަކުއްނިސލަްތުކގައި      • ަކުއްނިސލް ށ.ައޮތުޅ 

ް   ައާމުޒޮކށް   ުމަވއަްޒުފްނަނށް    ޯމިޓވަޭޝން   ްސާޓފ

 ް   ފްެނަވުރގައި   ައޮތޅު   ޕޮްރގާްރެމއް   ޑިވެޮލޕަްމްނޓް   ެއްނޑ

 ިހްނިގފިައ ުނާވަކްނ ާފަހގަޮކްށެލވެެއވެ. 

  ިނަޔަލށް   ައަހުރގެ   ަވނަ 2026: 9.2  ައާމޒު 

  ުމަވއަްޒުފްނަނށް  ުހިރހާ   ަމަސއަްކތުްކރާ  ަކުއްނިސލަްތުކގައި 

ް  ައާމުޒޮކށް  ް   ޯމިޓވަޭޝން  ްސާޓފ   ޑިވެޮލޕަްމްނޓް   ެއްނޑ

 ިހްނުގން   ފްެނަވުރގައި  ައޮތޅު  ޕޮްރގާްރެމއް 

  ޮކްނެމައަހަރކު  ފިެށގެން  ައަހުރން  ަވނަ 2022 :9.3  ައާމޒު  ެއފަަދ ިއާނެމއް ިމަވުގުތ ެދވެުމްނ ުނެދެއވެ.  •     ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލް 

  ިޚުދަމތެްތރި  ަމަސއަްކތުްކރާ  ަކުއްނިސލަްތުކގައި  ަރށު 

  ަވަޒްނޮކށް  ފްެނަވުރގައި  ައޮތޅު  ައގު  ުމަވއަްޒުފްނގެ 

 ާފަހގަުކުރން 

 ވިަލެރްސުކުރން  ަކުއްނިސލަްތއް : 10 ާޔަސތު ސި 
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ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 
  ަރުށަކުއްނިސލަްތުކން   ަމަހުކެއއްފަަހރު   ޮކްނމެ  • • • • •

  ަޤާވިއުދަތުކން   ެއެހިނެހން   ާޤޫނުނަތުކްނާނއި 

  ަމަސއަްކތަްތއް   ިރޯޕޓަްތާކއި   ާލޒިމުްކރާ   ޮފުނުވަމށް 

  ަބަލަހއަްޓުމން   ޮމިނަޓރޮކށް   ގްެނޭދތޯ   ުކަރުމން 

ަހުރަދާނ   ިއުތަރްށ  ަމަސއަްކތް  ަނަމވެްސ  ގްެނދަިޔ 

 ުކަރްނޖެެހެއވެ. 

  ަމަހުކެއއްފަަހރު  ޮކްނމެ  ައަހުރން  ަވނަ  2022: 10.1  ައާމޒު 

  ެއެހިނެހން  ާޤޫނުނަތުކްނާނއި  ަރުށަކުއްނިސލަްތުކން 

  ިރޯޕޓަްތާކއި  ާލޒިމުްކރާ  ޮފުނުވަމށް  ަޤާވިއުދަތުކން 

  ޮމިނަޓރޮކށް   ގްެނޭދތޯ  ުކަރުމން  ަމަސއަްކތަްތއް 

 ގްެނދުިއން  ަބަލަހއަްޓުމން 

ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  ޮޕިލީސ 

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 
  ޯއޑިޓެްއއް   ޮކމްޕަްލަޔްނސް   ަރުށަކުއްނިސލަްތުކގެ  • • • • •

 ުކެރވެުމްނ ުނާދަކްނ ާފަހގަޮކްށެލވެެއވެ. 

  ައަހަރކު  ފިެށގެން  ައަހުރން  ަވނަ  2022 :10.2  ައާމޒު 

  ޯއޑިޓެްއއް  ޮކމްޕަްލަޔްނސް  ަރުށަކުއްނިސލަްތުކގެ   ެއއްފަަހރު 

 ުކުރން 

ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 
  ޯއޑިޓެްއއް   ިއްނަޓރަނލް   ަރުށަކުއްނިސލަްތުކގެ  • • • • •

 ުކެރވެުމްނ ުނާދަކްނ ާފަހގަޮކްށެލވެެއވެ. 

  ައަހަރކު  ފިެށގެން  ައަހުރން  ަވނަ  2022: 10.3  ައާމޒު 

  ޯއޑިޓެްއއް   ިއްނަޓރަނލް   ަރުށަކުއްނިސލަްތުކގެ   ެއއްފަަހރު 

 ުކުރން 

  ަހުރަދާނުކުރން   ިހްނުގން  ަކުއްނިސލަްތުކގެ  ޭބުންނޮކްށގެން  ަވީސަލތަްތއް  ެޓކޮްނޮލޖީގެ  ިއްނޯފޭމަޝން  :11  ިސާޔަސތު 

ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 
  ެއޑިްމން - އީ ގިައ  ަކުއްނިސލަްތކު   ަރށު   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ   •   

 ެއއް ުނވެެއވެ. ފިެށފަ  ޭބުންނުކަރން  ިސްސަޓމް 

  ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2022: 11.1  ައާމޒު 

  ިސްސަޓމް   ެއޑިްމން - އީ   ަކުއްނިސލަްތކެއްގައި  ަރށު 

 ފުެށން  ޭބުންނުކަރން 

ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ުޔިނޓް ޮމިނަޓިރްނގް 
  ިއާދރީ   ަކުއްނިސލަްތކެއްގެ   ަރށު   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ    •  

  ޭބުންނުކަރުމްނދާ   ިމާހރު   ުމަވއަްޒުފްނަނށް 

  ޭހުލްނެތިރޮކށް   ޭބުންނުކުރަމށް   ވެބޯްޕަޓލަްތއް 

 ެދވޭަކްނ ާފަހގަޮކްށެލވެެއވެ.  ަތމްރުީނ ނު 

  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2024 :11.2  ައާމޒު 

  ުމަވއަްޒުފްނަނށް  ިއާދރީ   ަކުއްނިސލަްތކެއްގެ  ަރށު  ުހިރހާ 

  ޭބުންނުކުރަމށް  ވެބޯްޕަޓލަްތއް  ޭބުންނުކަރުމްނދާ  ިމާހރު 

 ަތމްރުީނުކުރން  ޭހުލްނެތިރޮކށް 
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ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 
  ައިއީސޓީގެ   ަހަދއި   ޯއޑިެޓއް   ޓީ . ައއި   ެއއްފަަހރު   ައަހަރކު  •    

ަލާފެދވެުމްނ ުނާދަކްނ    ަހުރަދާނުކުރަމށް   ަވީޞަލތަްތއް 

 ާފަހގަޮކްށެލވެެއވެ. 

  ަމުދވެގެން  ފިެށގެން  ައަހުރން   ަވނަ  2022 :11.3  ައާމޒު 

  ައިއީސޓީގެ   ަހަދއި  ޯއޑިެޓއް   ޓީ . ައއި   ެއއްފަަހރު  ައަހަރކު 

 ަލާފދުިނން  ަހުރަދާނުކުރަމށް  ަވީޞަލތަްތއް 

ެއްނޑް  ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް 

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 
  ވެބަްސިއޓެްއއް   ަކުއްނިސލަްތކެއްގައި   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ   •   

 ާޤިއމުްކެރވިފިައ ުނާވަކްނ ާފަހގަޮކްސެލވެެއވެ. 

  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ   ިނަޔަލށް   ައަހރު  ަވނަ  2023 :11.4  ައާމޒު 

 ާޤިއމުްކުރން   ވެބަްސިއޓެްއއް   ަކުއްނިސލަްތކެއްގައި 

 ަމުދުކުރން  ާމާރާމރަީތއް  ައިނާޔވެިރަކާމއި  ުކްށަތާކއި  ،ދުިއާމއި  ފަަހަނައޅާ  ަހއްދު : 12 ާޔަސތު ސި 

ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 
  ިޚުދަމތް   ޮޕިލުހްނގެ   ަރެށއްގައި   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ    •  

 ާޤިއމުްކެރވިފިައ ުނާވަކްނ ާފަހގަޮކްށެލވެެއވެ. 

  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2024: 12.1  ައާމޒު 

 ާޤިއމުްކުރން  ިޚުދަމތް  ޮޕިލުހްނގެ  ަރެށއްގައި  ުހިރހާ 

ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 
  ޕޮްރގާްރމެްއއް   ުކުރަމށް   ުކްށަމދު   ެއއްފަަހރު   ައަހަރކު  •    

ުނާދަކްނ  ިހްނގުެމްނ    ަރެށއްގައި   ުހިރރާ   ައޮތުޅގެ 

 ާފަހގަޮކްށެލވެެއވެ. 

  ައަހަރކު  ފިެށގެން  ައަހުރން   ަވނަ  2022 :12.2  ައާމޒު 

  ުހިރރާ   ައޮތުޅގެ   ޕޮްރގާްރމެްއއް  ުކުރަމށް  ުކްށަމދު  ެއއްފަަހރު 

 ިހްނުގން   ަރެށއްގައި 

 ަނއާްތުލން   ައިނާޔވެިރަކން   ުކިރަމިތވާ  ެއުކދިްނަނށް  ޭބުންނުކުރާމއި  ޮގުތގައި  ަނަހމަ  ުކޑުަކދިން :13  ިސާޔަސތު 

ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 
  ޭބުންނުކުރާމއި   ޮގުތގައި   ަނަހމަ   ުކޑުަކދިން    •  

  ޮގުތން   ުގޅޭ   ައިނާޔވެިރަކާމއި   ުކިރަމިތވާ   ެއުކދްިނަނށް 

  ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ   ޭހުލްނެތިރުކުރަމށް   ެބެލެނވެިރން 

ުނާދަކްނ    ޕޮްރގާްރމެްއއް   ާދިއާރެއއްގައި  ިހްނގުެމްނ 

 ާފަހގަޮކްށެލވެެއވެ. 

  ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ައަހުރން  ަވނަ 2024:  13.1  ައާމޒު 

  ޭބުންނުކުރާމއި  ޮގުތގައި  ަނަހމަ  ުކޑުަކދިން  ެދައަހުރން 

  ޮގުތން  ުގޅޭ  ައިނާޔވެިރަކާމއި   ުކިރަމިތވާ  ެއުކދްިނަނށް 

  ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ   ޭހުލްނެތިރުކުރަމށް   ެބެލެނވެިރން 

 ިހްނުގން  ޕޮްރގާްރމެްއއް  ާދިއާރެއއްގައި 

ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 
  ޮގުތގައި   ަނަހމަ   ުކޑުަކދިން   ަރްށަރުށގައި  •    

  ުކިރަމިތވާ   ެއުކދިްނަނށް   ޭބުންނުކުރާމއި 

  ޭބުންނވާ   ެއހެީތިރަކން   ،هިރޯޕޓޮްކށް   ައިނާޔވެިރަކން 

  ިހާޔވިެހަކާމއި   ަވުގތޮީގުތން    ުކދްިނަނށް 

  ަރްށަރުށގައި  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2022 :13.2  ައާމޒު 

  ެއުކދިްނަނށް   ޭބުންނުކުރާމއި  ޮގުތގައި  ަނަހމަ   ުކޑުަކދިން 

  ެއހެީތިރަކން  ،ިރޯޕޓޮްކށް  ައިނާޔވެިރަކން   ުކިރަމިތވާ 
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  ިނާޒެމއް   ޯފުރޮކްށެދވޭނެ   ަރއާްކެތިރަކން 

 ވިފިައ ުނާވަކްނ ާފަހގަޮކްށެލވެެއވެ. ާޤިއމުްކރެ 

  ިހާޔވިެހަކާމއި   ަވުގތޮީގުތން   ުކދްިނަނށް  ޭބުންނވާ 

 ާޤިއމުްކުރން  ިނާޒެމއް   ޯފުރޮކްށެދވޭނެ  ަރއާްކެތިރަކން 

 ަކަށަވުރޮކްށދުިނން  ދިިރުއުޅެމއް  ފަހި  މުީހްނަނށް  ޭބުންނވާ  ާހއަްސެއހަީއށް   މުީހްނާނއި   ުއުމުރްނުދަވްސވީ  :14  ިސާޔަސތު 

ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 
  ެއހަީއށް   ާހއްސަ   ައދި   ފަާރތަްތއް   ުދަވްސވީ   ުއުމުރން   •   

  ެދެނގަުތަމށް   ާޙަލތު   ފަާރތަްތުކގެ   ޭބުންނވާ 

  ަރެށއްގައި   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ   ްސކްރިީންނގެްއއް 

 ުނާދަކްނ ާފަހގަުކެރވެެއވެ. ިހްނގުެމްނ  

  ުއުމުރން  ފިެށގެން  ައަހުރން  ަވނަ 2023 : 14.1  ައާމޒު 

  ޭބުންނވާ  ެއހަީއށް   ާހއްސަ   ައދި   ފަާރތަްތއް  ުދަވްސވީ 

  ައޮތުޅގެ  ްސކްރިީންނގެްއއް   ެދެނގަުތަމށް  ާޙަލތު  ފަާރތަްތުކގެ 

 ިހްނުގން  ަރެށއްގައި  ުހިރހާ 

ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 
  ާހއަްސެއހަީއށް   މުީހްނާނއި   ުއުމުރްނުދަވްސވީ    •  

  ެބެލެނވެިރން   ަބަލަހއްޓާ   ފަާރތަްތއް   ޭބުންނވާ 

  ަރެށއްގައި   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ   ޭހުލްނެތިރުކުރަމށް 

 ިހްނިގފަިއ ުނާވަކްނ ާފަހގަޮކްށެލވެެއވެ.   ޕޮްރގާްރމެްއއް 

  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2024: 14.2  ައާމޒު 

  ޭބުންނވާ  ާހއަްސެއހަީއށް   މުީހްނާނއި  ުއުމުރްނުދަވްސވީ 

  ޭހުލްނެތިރުކުރަމށް  ެބެލެނވެިރން  ަބަލަހއްޓާ  ފަާރތަްތއް 

 ިހްނުގނ ޕޮްރގާްރމެްއއް  ަރެށއްގައި  ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ 

 ުކޑުަކުރން  ިމްނަވރު  ިރޝަްވުތގެ  ޮކަރޕަްޝާނއި  :15  ިސާޔަސތު 

ެއްނޑް  ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް 

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 

 

  ަރއިްޔުތން   ޮގަތށް   ިހެމނޭ   ަރެށއް   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ   •   

  ޮގާތިއެމދި   ަނއާްތާލނެ   ޮކަރޕަްޝން   ޮކަރޕަްޝާނއި 

ިހްނގުެމްނ  ޕޮްރގާްރމް   ޭހުލްނެތިރުކުރަމށް  ަތއް 

 ުނާދަކްނ ާފަހގަޮކްށެލވެެއވެ. 

  ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ައަހުރން  ަވނަ  2023:  15.1  ައާމޒު 

  ިހެމނޭ   ަރެށއް   ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ  ައަހރު  ެއއް  ެދައަހުރން 

  ަނއާްތާލނެ   ޮކަރޕަްޝން   ޮކަރޕަްޝާނއި  ަރއިްޔުތން  ޮގަތށް 

 ިހްނުގން  ޕޮްރގާްރމެްއއް  ޭހުލްނެތިރުކުރަމށް  ޮގާތިއެމދި 

ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 

 

  ަސުރާކރު   ޮގަތށް   ިހެމނޭ   ަރެށއް   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ  •    

  ޮކަރޕަްޝާނއި   ުމަވއަްޒުފން   ުމަވއަްސާސަތުކގެ 

  ޭހުލްނެތިރުކުރަމށް  ޮގާތިއެމދި   ަނއާްތާލނެ  ޮކަރޕަްޝން 

 ިހްނިގފަިއ ުނާވަކްނ ާފަހގަޮކްށެލވެެއވެ.   ޕޮްރގާްރމެްއއް 

  ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ައަހުރން  ަވނަ  2022 :15.2  ައާމޒު 

  ިހެމނޭ   ަރެށއް   ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ  ައަހރު  ެއއް  ެދައަހުރން 

  ުމަވއަްޒުފން  ުމަވއަްސާސަތުކގެ  ަސުރާކރު  ޮގަތށް 

  ޮގާތިއެމދި  ަނއާްތާލނެ  ޮކަރޕަްޝން  ޮކަރޕަްޝާނއި 

 ިހްނުގން   ޕޮްރގާްރމެްއއް  ޭހުލްނެތިރުކުރަމށް 

 ާއާލުކުރން   ޫރޙު  ިއޖިްތާމޢީ  :16  ިސާޔަސތު 
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 ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލް 

 

  ުމާނަޞަބެތއް   ފްެނަވުރގެ   ަޤުއމީ   ައަހަރުކވެސް   ޮކްނމެ  •    

  ަރެށއްގައި   ެއއް   ޮކްނެމވެސް   ައޮތުޅގެ   ުކަލގަަދޮކށް 

 ުނގްެނެދވޭަކްނ ާފަހގަޮކްށެލވެެއވެ.   ާފަހގަުކުރން 

  ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ައަހުރން   ަވނަ  2022:  16.1  ައާމޒު 

  ުކަލގަަދޮކށް  ުމާނަޞަބެތއް  ފްެނަވުރގެ  ަޤުއމީ  ައަހަރުކވެސް 

 ާފަހގަުކުރން  ަރެށއްގައި   ެއއް   ޮކްނެމވެސް  ައޮތުޅގެ 

 ށ.ައޮތުޅ ަކުއްނިސލް 

 

  ަރުށފްެނަވުރގައި   ޢީދު   ޮބޑު   ައަހަރުކވެސް   ޮކްނމެ  •    

  ާމލީ   ޖަިމއާްޔައަކށް   1  ަރަށުކން   ޮކްނމެ   ާފަހގަުކުރަމށް 

ުނާދަކްނ    ެއހެީތިރަކން  ޯފުރޮކްށެދުމްނ 

 ާފަހގަޮކްށެލވެެއވެ. 

  ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ައަހުރން  ަވނަ  2022: 16.2  ައާމޒު 

  ާފަހގަުކުރަމށް  ަރުށފްެނަވުރގައި   ޢީދު   ޮބޑު  ައަހަރުކވެސް 

  ެއހެީތިރަކން   ާމލީ   ޖަިމއާްޔައަކށް  1 ަރަށުކން   ޮކްނމެ 

 ޯފުރޮކްށދުިނން 

 ުހއުްޓުވން  ގެވިެށައިނޔާ  :17  ިސާޔަސތު 

ިރަސރޗް ެއްނޑް  ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 
  ުމުޖަތަމޢު   ެމދު   ައިނާޔަތާކއި   ގެވެށި     • 

  ފްެނަވުރގައި   ައޮތޅު   ޭހުލްނެތިރުކުރަމށް 

 ިހްނގުެމްނ ުނެދެއވެ.   ޕޮްރގާްރމެްއއް   ޭހުލްނެތިރުކުރުމގެ 

 

  ގެވެށި   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2025 : 17.1  ައާމޒު 

  ައޮތޅު   ޭހުލްނެތިރުކުރަމށް   ުމުޖަތަމޢު  ެމދު  ައިނާޔަތާކއި 

 ިހްނުގން   ޕޮްރގާްރމެްއއް  ޭހުލްނެތިރުކުރުމގެ   ފްެނަވުރގައި 

ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 
  ަރުށފްެނަވުރގައި   ުގިޅގެން   ައިނާޔާއއި   ގެވެށި    •  

  ިނާޒެމއް   ޯފުރޮކްށޭދނެ   ެއހެީތިރަކން 

 ާގިއމުްކެރވިފަިއުނވެެއވެ. 

  ގެވެށި   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2024 :17.2  ައާމޒު 

  ެއހެީތިރަކން   ަރުށފްެނަވުރގައި  ުގިޅގެން  ައިނާޔާއއި 

 ާގިއމުްކުރން  ިނާޒެމއް   ޯފުރޮކްށޭދނެ 

 ުކިރެއުރުވން  ޖަާމަޢތަްތއް  ޖަިމއްޔާ  ުކަލބު : 18 ާޔަސތު 

ސް  ުޔިނޓ ް ޑ ް ފަިއޭނނ   ަބޖެޓ ް ެއނ 

 

  ަމްނާފާއއި   ޖަާމަޢުތގެ   ޖަާމަޢތަްތުކން   ުކަލބްޖަިމއްޔާ  •    

  ާމލީ   ޕޮްރގާްރަމަކށް   3  ާރވާ   ިހްނުގަމށް   ަތަރއްޤަީއށް 

 ެއހީ ެދުމްނުނގްެނެދެއވެ. 

  ައަހަރުކވެސް  ޮކްނމެ  ައަހުރން   ަވނަ  2022:  18.1  ައާމޒު 

  ަމްނާފާއއި  ޖަާމަޢުތގެ   ޖަާމަޢތަްތުކން  ުކަލބްޖަިމއްޔާ  ފިެށގެން 

  ާމލީ  ޕޮްރގާްރަމަކށް  3  ާރވާ  ިހްނުގަމށް  ަތަރއްޤަީއށް 

 ެއހީދިުނން 
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ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 

 

  ައާމުޒޮކށް   ޖަިމއާްޔަތަކށް   ަރެށއްގެ   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ      •

 ޭބއްވިފެައއުްނވެެއވެ.  ަމާހިސްނާތެއއް 
  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2026 :18.2  ައާމޒު 

  ަމާހިސްނާތެއއް  ައާމުޒޮކށް  ޖަިމއާްޔަތަކށް   ަރެށއްގެ  ުހިރހާ 

 ޭބއުްވން 

ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 

 

  ޮގތަްތާކއި   ޯހާދނެ   ފަްނޑު   ، ަތއާްޔުރުކުރާމއި   ޕޮްރޯޕަސލް     • 

ާޔަތާކްށ  ޖަިމއް   ޮކްނމެ   ައޮތުޅގެ   ަތމްރީނު   ެބހޭ 

 ެދވިފެައއުްނވެެއވެ. 

  ޕޮްރޯޕަސލް  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ 2025: 18.3  ައާމޒު 

  ަތމްރީނު  ެބހޭ  ޮގތަްތާކއި  ޯހާދނެ  ފަްނޑު  ،هަތއާްޔުރުކުރާމއި 

  ފަާރަތށް  1 ަމުދވެގެން  ޖަިމއާްޔައުކން  ޮކްނމެ  ައޮތުޅގެ 

 ދުިނން 

 ުކިރެއުރުވން  ާދިއރާ  ުމިނފިޫހފިުލުވުމގެ  ުކިޅަވާރއި  ،ުޒާވުންނާނއި  :19  ިސާޔަސތު 

ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 

 

  ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ   ަތކެތި   ޭބުންނވާ   ުކިޅަވުރުކުޅަމށް   ާޢއްމު     • 

 ާޤިއމުްކެރވިފަިއުނވެެއވެ.   ަރްށަރުށގައި 
  ާޢއްމު  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2025: 19.1  ައާމޒު 

  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ   ަތކެތި  ޭބުންނވާ   ުކިޅަވުރުކުޅަމށް 

 ާޤިއމުްކުރން   ަރްށަރުށގައި 

ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 

 

  ކެރޭ   ިއްސަނގާ   ުޒާވުންނަނކީ   ަރެށއްގައި   3  ައޮތުޅގެ  •    

"  ލީޑުަރން   ޫޔތު "   ެހުދަމްށަޓަކއި   ަބަޔަކށް 

 ިގފިައުނވެެއވެ. ިހން   ޕޮްރގާްރމް  ަތމްރުީނުކުރުމގެ 

  ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ައަހުރން  ަވނަ  2022 :19.2  ައާމޒު 

  ކެރޭ  ިއްސަނގާ   ުޒާވުންނަނކީ   ަރެށއްގައި  3 ައޮތުޅގެ  ައަހަރކު 

  ަތމްރުީނުކުރުމގެ " ލީޑުަރން  ޫޔތު "  ެހުދަމްށަޓަކއި   ަބަޔަކށް 

 ިހްނުގން  ޕޮްރގާްރމް 

ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  ޮޕިލީސ 

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 

 

ް    2  ަމުދވެގެން   ަރަށުކން   ޮކްނމެ   ައޮތުޅގެ  •       ޯބލް   ޭހްނޑ

ަތމްރްީނ  ަތމްރުީނުކުރން   ެރފްރީން   ައދި   ޯކުޗން 

 ުކެރވިފިައ ުނވެެއވެ. 

  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2022: 19.3  ައާމޒު 

ް    2 ަމުދވެގެން  ަރަށުކން   ޮކްނމެ    ައދި  ޯކުޗން  ޯބލް  ޭހްނޑ

 ަތމްރުީނުކުރން  ެރފްރީން 
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ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 

 

  ުފޓޯްބޅަ    2  ަމުދވެގެން   ަރަށުކން   ޮކްނމެ   ައޮތުޅގެ   •   

 ަތމްރުީނުކެރވިފިައުނވެެއވެ.  ެރފްރީން  ައދި  ޯކުޗން 
  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ   2023 :19.4  ައާމޒު 

  ައދި  ޯކުޗން  ުފޓޯްބޅަ   2 ަމުދވެގެން  ަރަށުކން   ޮކްނމެ 

 ަތމްރުީނުކުރން  ެރފްރީން 

ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 

 

  ޯކުޗން   ޮވލީ    2  ަމުދވެގެން   ަރަށުކން   ޮކްނމެ   ައޮތުޅގެ   •   

 ަތމްރުީނުކެރވިފިައުނވެެއވެ.  ެރފްރީން   ައދި 
  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2023 :19.5  ައާމޒު 

  ެރފްރީން  ައދި  ޯކުޗން  ޮވލީ    2 ަމުދވެގެން  ަރަށުކން   ޮކްނމެ 

 ަތމްރުީނުކުރން 

ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 

 

ޭބއްވެުމްނ    ުމާބާރތަްތށް   ުފުޓޯބޅަ   ފްެނަވުރގެ   ައޮތޅު      •

  ައޮތޅު  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2026 :19.6  ައާމޒު  ުނެދެއވެ. 

 ޭބއުްވން  ުމާބާރެތއް  ުފުޓޯބޅަ  ފްެނަވުރގެ 

ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 

 

  ޭބއުްވން   ުމާބާރެތއް   ޭހްނޑޯްބލް   ފްެނަވުރގެ   ައޮތޅު      •

  ައޮތޅު  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2026 :19.7  ައާމޒު  ުނެދެއވެ. 

 ޭބއުްވން   ުމާބާރެތއް  ޭހްނޑޯްބލް  ފްެނަވުރގެ 

 ުކޑުަކުރން   ިހާރސް  ާކިރސީ  :20  ިސާޔަސތު 

ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 

 

  ޕޭްލން   ެމޭނޖަްމްނޓް   ޑާިޒްސަޓރ   ފްެނަވުރގައި   ައޮތޅު   •   

 ެއުކަލާވެލވިފިައ ުނވެެއވެ. 
  ައޮތޅު   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2023: 20.1  ައާމޒު • 

  ެއުކަލާވަލއި  ޕޭްލން  ެމޭނޖަްމްނޓް  ޑާިޒްސަޓރ  ފްެނަވުރގައި 

 ާއއުްމުކުރން 
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ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 

 

  ިހާރސް   ާކިރސީ   ައާމުޒޮކށް   ަރަށަކށް   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ    •  

  ުކުރުމގެ   ޭހުލްނެތރި   ާޢއުްމން   ޮގތަްތަކށް   ުކޑުަކެރވޭނޭ 

 ިހްނިގފަެއއުްނވެެއވެ.   ޕޮްރގާްރމެްއއް 

  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2024 :20.2  ައާމޒު 

  ުކޑުަކެރވޭނޭ  ިހާރސް  ާކިރސީ  ައާމުޒޮކށް   ަރަށަކށް  ުހިރހާ 

  ޕޮްރގާްރމެްއއް  ުކުރުމގެ  ޭހުލްނެތރި  ާޢއުްމން  ޮގތަްތަކށް 

 ިހްނުގން 

ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 

 

  ާހދާިސަތުކގައި   ަރެށއްގައި   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ      •

  ޓެީމއް   ޯފުރޮކްށދިުނަމށް   ެއހެީތިރަކން 

 މްރުީނުކެރވިފިައ ުނވެެއވެ. ތަ 

  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2026: 20.3  ައާމޒު 

  ެއހެީތިރަކން   ާހދާިސަތުކގައި  ަރެށއްގައި  ުހިރހާ 

 ަތމްރުީނުކުރން  ޓެީމއް   ޯފުރޮކްށދުިނަމށް 

 ިހާމަޔތުްކުރން  ަންޞލު  ދޭިރަތކެތީގެ  :21  ިސާޔަސތު 

ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 
  ަދިރަވުރްނަނށް   ްސކެޫލއްގެ   3  ައަހަރކު   ޮކްނމެ      •

  ުގޅޭ   ަތްނަތާނއި   ަތކެއާްޗއި   ދިރޭ   ިހާމަޔތުްކެރވިފަިއވާ 

 ިހްނގުެމްނ ުނެދެއވެ  ޕޮްރގާްރމެްއއް   ދުިނުމގެ   ަމުޢލޫާމތު 

  ޮކްނމެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2026: 21.1  ައާމޒު 

  ިހާމަޔތުްކެރވިފަިއވާ  ަދިރަވުރްނަނށް  ްސކެޫލއްގެ  3 ައަހަރކު 

  ދިުނުމގެ  ަމުޢލޫާމތު  ުގޅޭ  ަތްނަތާނއި  ަތކެއާްޗއި  ދިރޭ 

 ިހްނުގން   ޕޮްރގާްރމެްއއް 

ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 
  ަމުޢުލާމތު   ޮގތަްތުކގެ   ާއާލުކެރވޭނެ   ދުިރަވއި   ުމަރކަ      •

  ޖަިމއާްޔައށް   1  ަމުދވެގެން   ަރަށުކން   ޮކްނމެ 

 ެދުމްނުނގްެނެދެއވެ. 

  ުމަރކަ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2026 :21.2  ައާމޒު 

  ަރަށުކން  ޮކްނމެ  ަމުޢުލާމތު  ޮގތަްތުކގެ  ާއާލުކެރވޭނެ   ދުިރަވއި 

 ދިުނން  ޖަިމއާްޔައށް  1 ަމުދވެގެން 

 ަރއާްކެތިރުކުރން   ިތާމވެށި   :22  ިސާޔަސތު 

ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 

 

  ުހރި   ުއފެދިފައި   ަރްށަރުށގައި   ެއއްފަަހރު   ައަހަރކު  •    

  ުކނި   ުކިނަތއް   ުނާދފަދަ   ފަާނވެ  ައިމއަްލާޒުތގައި 

  ިއްނިތާޒެމއް   ގްެނެދވޭނެ   ެސްނަޓުރަތަކށް   ެމޭނުޖުކރާ 

 ަހަމޖެއިްސފިައުނވެެއވެ. 

  ައަހަރކު   ފިެށގެން  ައަހުރން   ަވނަ 2022: 22.1  ައާމޒު 

  ައިމއަްލާޒުތގައި   ުހރި   ުއފެދިފައި  ަރްށަރުށގައި   ެއއްފަަހރު 

  ެސްނަޓުރަތަކށް  ެމޭނުޖުކރާ  ުކނި  ުކިނަތއް  ުނާދފަދަ   ފަާނވެ 

 ަހަމޖެއުްސން   ިއްނިތާޒެމއް  ގްެނެދވޭނެ 
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ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 
  ުހިރހާ   ޮއތް   ިބން   ދިިރުއޅޭ   މުީހން   ައޮތުޅގެ   ުރށް    •  

ޕޮްރުގާރމަްތްށ  ުމގެ  ިއްނުދން   ަރެށއްގައި 

 ިހްނގަުމުނެދެއވެ. 

  ުރށް  1400 ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ 2024 :22.2  ައާމޒު 

  ަރެށއްގައި   ުހިރހާ  ޮއތް  ިބން  ދިިރުއޅޭ  މުީހން  ައޮތުޅގެ 

 ިއްނުދން 

ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 
  ުހރި   ުނފެށި   ިޚުދަމތް   ެމޭނުޖުކުރުމގެ   ުކނި   ައޮތުޅގައި   •   

  ެމޭނުޖުކުރުމގެ   ުކނި   ފްެނަވުރގައި   ަރށު   ަރްށަރުށގައި 

 ފުެށަމްށ ެއހެީތިރަކްނ ޯފުރޮކްށުނެދވެެއވެ.  ިޚުދަމތް 

  ައޮތުޅގައި   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ 2023 :22.3  ައާމޒު 

  ަރށު  ަރްށަރުށގައި   ުހރި  ުނފެށި   ިޚުދަމތް  ެމޭނުޖުކުރުމގެ  ުކނި 

 ފުެށން  ިޚުދަމތް   ެމޭނުޖުކުރުމގެ  ުކނި  ފްެނަވުރގައި 

ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 
  ޕާްލްސިޓކް   ުއާކެލވޭ   ޭބުންނޮކްށފައި   ެއއްފަަހރު     • 

  ޭހުލްނެތިރުކުރުމގެ   ފްެނަވުރގައި   ައޮތޅު   ަމުދުކުރަމށް 

 ާފަހގަުކެރވެެއވެ. ޕޮްރގާްރމަްތްށ ިހްނގުެމްނ ުނާދަކްނ 

  ެއއްފަަހރު  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2025 :22.4  ައާމޒު 

  ައޮތޅު   ަމުދުކުރަމށް  ޕާްލްސިޓކް  ުއާކެލވޭ   ޭބުންނޮކްށފައި 

 ިހްނުގން  ޕޮްރގާްރެމއް  ޭހުލްނެތިރުކުރުމގެ   ފްެނަވުރގައި 

 ިއުތުރުކުރން  ިމްނަވރު  ޭބުންނުކރާ  ަހަކތަ  ިއާޔަދުކަރިނވި  :23  ިސާޔަސތު 

ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 
  ަބނަދރު   ަރެށއްގެ   ދިިރުއޅޭ   މުީހން   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ      •

  ދިއްލާ   ަހަކަތިއން   ިއާޔަދުކުރަވިނވި   ަބއިްތަތަކކީ 

 ެހދިފެައއުްނވެެއވެ.  ަބއިްތަތަކަކށް 

  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2026: 23.1  ައާމޒު • 

 ަބއިްތަތަކކީ  ަބނަދރު  ަރެށއްގެ  ދިިރުއޅޭ  މުީހން  ުހިރހާ 

 ެހުދން  ަބއިްތަތަކަކށް  ދިއްލާ  ަހަކަތިއން  ިއާޔަދުކުރަވިނވި 

ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 
  ުދާވުލގެ   ިއާދާރަތކެއްގައި   ަކުއްނިސލްގެ   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ      •

  ައކީ %  100  ަހަކަތިއގެ   ޭބުންނުކރާ   ަތުކގައި   ަވުގތު 

 ަހަކަތަކުމގިައ ެހދިފަިއުނވެެއވެ.   ަރްށެޓހި  ިތާމވެއާްޓއި 

  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2026 :23.2  ައާމޒު 

  ަތުކގައި  ަވުގތު   ުދާވުލގެ  ިއާދާރަތކެއްގައި   ަކުއްނިސލްގެ  ުހިރހާ 

  ަރްށެޓހި   ިތާމވެއާްޓއި  ައކީ %  100  ަހަކަތިއގެ   ޭބުންނުކރާ 

 ަހަކަތަކުމގިައުވން 

ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 
  ޭބުންނޮކްށގެން   ަހަކތަ   ިއާއަދުކުރަވނި     • 

  ުކުރަމށް   ަމަސއަްކތަްތއް   ެއެހިނެހން   ަދނޑުވެިރަކާމއި 

  ދިުނުމގެ   ަމުޢލޫާމތު   ުގޅޭ   ުފުރަޞުތަތާކއި   ުހރި 

 ިހްނގަުންނ ެނެދެއވެ.  ަރެށއްގައި   ުހިރހާ  ޕޮްރގާްރެމއް 

  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2025: 23.3  ައާމޒު 

  ަދނޑުވެިރަކާމއި   ޭބުންނޮކްށގެން  ަހަކތަ   ިއާއަދުކުރަވނި 

  ުފުރަޞުތަތާކއި  ުހރި  ުކުރަމށް  ަމަސއަްކތަްތއް  ެއެހިނެހން 

  ަރެށއްގައި  ުހިރހާ   ޕޮްރގާްރެމއް  ދިުނުމގެ  ަމުޢލޫާމތު  ުގޅޭ 

 ިހްނުގން 
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 ަހުރަދާނުކުރން   ިހްނުގން  ިއާދރީ  ަކުއްނިސލްގެ  ައޮތޅު  :24  ިސާޔަސތު 

 ޖެެނަރލ ް ެއޑ ިމިނސ ޓ ޭރަޝން 

 ުޔިނޓ ް
  ުމަވއަްޒުފްނަނށް   ަމާރާމުތޮކށް   ިއާދރާ   ަކުއްނިސލްގެ  •    

  ާމަހުއެލއް   ފޭަސހަ   ަމަސއަްކތުްކަރން 

 ާޤިއމުްކެރވިފިައުނވެެއވެ. 

  ަކުއްނިސލްގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2022: 24.1  ައާމޒު 

  ަމަސއަްކތުްކަރން  ުމަވއަްޒުފްނަނށް  ަމާރާމުތޮކށް  ިއާދރާ 

 ާޤިއމުްކުރން  ާމަހުއެލއް  ފޭަސހަ 

 ޖެެނަރލ ް ެއޑ ިމިނސ ޓ ޭރަޝން 

 ުޔިނޓ ް
ް   ައަހަރުކވެސް   ޮކްނމެ  •     ް   ޯމިޓވަޭޝން   ްސާޓފ   ެއްނޑ

ިހްނގުެންނ    ޕޮްރގާްރެމއް   ޑިވެޮލޕަްމްނޓް   ްސިކލް 

 ުނެދެއވެ. 

  ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ައަހުރން  ަވނަ 2022 :24.2  ައާމޒު 

ް  ައަހަރުކވެސް  ް   ޯމިޓވޭަޝން  ްސާޓފ   ްސިކލް  ެއްނޑ

 ިހްނުގން  ޕޮްރގާްރެމއް  ޑިވެޮލޕަްމްނޓް 

 ޖެެނަރލ ް ެއޑ ިމިނސ ޓ ޭރަޝން 

 ުޔިނޓ ް
%  100  ުމަވއަްޒުފްނގެ   ަމތީ   ފިެށގެން   ްސާޓުފން   ަސޯޕޓް      •

ެހުދަމްށ    ުމަވއަްޒުފްނަނށް   ފްެނަވުރގެ   ޑިޕޮްލމާ   ައކީ 

 ޭބުންނާވ ުފުރަސުތަތްށ ފިަހޮކްށެދވިފިައެނެތވެ. 

  ަސޯޕޓް  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ 2026 :24.3  ައާމޒު 

  ޑިޕޮްލމާ  ައކީ % 100 ުމަވއަްޒުފްނގެ  ަމތީ  ފިެށގެން  ްސާޓުފން 

 ެހުދން  ުމަވއަްޒުފްނަނށް  ފްެނަވުރގެ 

 ޖެެނަރލ ް ެއޑ ިމިނސ ޓ ޭރަޝން 

 ުޔިނޓ ް
  ޑިގްރީ   ައކީ %  100  ުމަވއަްޒުފްނގެ   ެއގެްޒކިެޓވް      •

ަމްށ ެއހެީތިރަކްނ  ެހުދން   ުމަވއަްޒުފްނަނށް   ފްެނަވުރގެ 

 ޯފުރޮކްށެދުމްނ ުނެދވެެއވެ. 

  ެއގެްޒކިެޓވް   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ 2026 :24.4  ައާމޒު 

  ފްެނަވުރގެ   ޑިގްރީ   ައކީ %  100 ުމަވއަްޒުފްނގެ 

 ެހުދން   ުމަވއަްޒުފްނަނށް 

ިސލ ް   ައއު   ަކުއްނިސލްގެ   ަވީޞަލތަްތާކިއެއކު   ަޒާމނީ      • ށ.ައޮތޅުް ަކުއނ 

ަމަސއަްކތުްކަރުމްނ    ިއާދާރެއއް  ާޤިއމުްކުރަމްށ 

 ުނެދެއވެ. 

  ަޒާމނީ   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ 2026 :24.5  ައާމޒު 

  ިއާދާރެއއް   ައއު   ަކުއްނިސލްގެ  ަވީޞަލތަްތާކިއެއކު 

 ާޤިއމުްކުރން 

 ޖެެނަރލ ް ެއޑ ިމިނސ ޓ ޭރަޝން 

 ުޔިނޓ ް
  ިއްނަޓރަނލް   ިއާދާރގެ   ަކުއްނިސލްގެ   ައަހަރކު   ޮކްނމެ   •   

 ުކަރުމްނުނެދެއވެ.  ޯއޑިޓް 

  ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ައަހުރން   ަވނަ 2023: 24.6  ައާމޒު 

 ުކުރން  ޯއޑިޓް   ިއްނަޓރަނލް   ިއާދާރގެ   ަކުއްނިސލްގެ  ައަހަރކު 

ް : 25  ިސާޔަސތު   ުކިރެއުރުވން  ަތުޢލީމު  ޕްރްީސކޫލ
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ޮޕިލީސ ޕޭްލުންނގް ިރަސރޗް ެއްނޑް  

 ޮމިނަޓިރްނގް ުޔިނޓް 

 

ް   ަރެށއްގައި   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ      •   ަތުޢލުީމގެ   ޕްރްީސކޫލ

 ާޤިއމުްކެރވިފިައުނވެެއވެ.   ިޚުދަމތް 
  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2026: 25.1  ައާމޒު 

ް  ަރެށއްގައި  ުހިރހާ    ިޚުދަމތް  ަތުޢލުީމގެ  ޕްރްީސކޫލ

 ާޤިއމުްކުރން 

ސް  ުޔިނޓ ް ޑ ް ފަިއޭނނ   ަބޖެޓ ް ެއނ 

 

  ަވީޞަލތަްތއް   ޕްރްީސކޫލަްތުކގައި   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ    •  

 ެއހެީދުމްނުނެދެއވެ.   ާމލީ   ާޤިއމުްކުރަމށް 

  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ   2024 :25.2  ައާމޒު 

  ާމލީ   ާޤިއމުްކުރަމށް   ަވީޞަލތަްތއް   ޕްރްީސކޫލަްތުކގައި  ުހިރހާ 

 ެއހީދިުނން 

ިސލ ް  ށ.ައޮތޅުް ަކުއނ 

 

  ިކަޔަވިއދޭ   ޕްރްީސކޫލަްތުކގައި   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ      •

  ަދްށވެގެން   ާދިއާރިއން   ައކީ %  95  ުމަދިރއުްސްނގެ 

ެއހެީތިރަކްނ    ެހުދން   ޓަީޗުރްނަނށް   ފްެނަވުރގެ   ޑިޕޮްލމާ 

 ޯފުރޮކްށެދުމްނ ުނެދެއވެ. 

  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ   2026 :25.3  ައާމޒު 

%  95  ުމަދިރއުްސްނގެ  ިކަޔަވިއދޭ  ޕްރްީސކޫލަްތުކގައި  ުހިރހާ 

  ފްެނަވުރގެ  ޑިޕޮްލމާ   ަދްށވެގެން  ާދިއާރިއން  ައކީ 

 ެހުދން  ޓަީޗުރްނަނށް 

 ިލއަްބިއދިުނން  ުހަނރު  ަތުޢލާީމއި  ުފިރަހމަ : 26  ިސާޔަސތު 

ސް  ުޔިނޓ ް ޑ ް ފަިއޭނނ    ުހިރހާ   ޯހދާ   ަވަނަތއް   ފްެނަވުރގެ   ަޤުއމީ / ައޮތޅު  •     ަބޖެޓ ް ެއނ 

ެދުމްނ    ިއާނމު   ައުގަވަޒްނުކުރަމށް   ަދިރަވުރްނގެ 

 ުނގްެނެދެއވެ 

  ައަހަރކު  ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ައަހުރން  2022 :26.1  ައާމޒު 

  ަދިރަވުރްނގެ  ުހިރހާ   ޯހދާ   ަވަނަތއް  ފްެނަވުރގެ  ަޤުއމީ / ައޮތޅު 

 ދުިނން   ިއާނމު   ައުގަވަޒްނުކުރަމށް 

ސް  ުޔިނޓ ް ޑ ް ފަިއޭނނ    ަހަރާކތަްތަކށް   ިއުތރު   ިހްނގާ   ުސކުޫލަތުކން   ައޮތުޅގެ  •     ަބޖެޓ ް ެއނ 

 ުނެދެއވެ. ެއހެީދުމްނ   ާމލީ 

  ެދައަހުރން  ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ައަހުރން  2022 :26.2  ައާމޒު 

  ިއުތރު  ިހްނގާ   ުސކުޫލަތުކން   ައޮތުޅގެ   ެއއަްއަހރު 

 ެއހީދިުނން  ާމލީ  ަހަރާކތަްތަކށް 

ޕޮލިސީުޕްލޭނުންްގުރިސަރޗްުއެންޑްުު
 މޮނިޓަރިްންގުޔުނިޓްު

  ަމާހިސްނާތެއއް   ިއްސވެިރްނަނށް   ާދިއރާ   ަތުޢލީމީ    •  

 ޭބއްވިފަެއއުްނވެެއވެ. 

  ަތުޢލީމީ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2024 :26.3  ައާމޒު 

 ޭބއުްވން  ަމާހިސްނާތެއއް  ިއްސވެިރްނަނށް  ާދިއރާ 

 ަތމްރީނު  ޮވކޭަޝަނލް  ައދި  ެޓކިްނަކލް  ޭބުންނވާ   ަމަސއަްކތަްތަކށް  :27  ިސާޔަސތު 
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ޕޮލިސީުޕްލޭނުންްގުރިސަރޗްުއެންޑްުު

 މޮނިޓަރިްންގުޔުނިޓްު

 

ް   ޮވކަޭޝަނލް   ައޮތުޅގައި      •   ަމުރަކެޒއް   ޭދނެ   ޓެްރިއިންނގ

  ައޮތުޅގައި  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2026: 27.1  ައާމޒު  ާޤިއމުްކެރވިފިައުނވެެއވެ. 

ް   ޮވކަޭޝަނލް   ާޤިއމުްކުރން  ަމުރަކެޒއް  ޭދނެ  ޓެްރިއިންނގ

ޕޮލިސީުޕްލޭނުންްގުރިސަރޗްުއެންޑްުު

 މޮނިޓަރިްންގުޔުނިޓްު

 

ޮގުތގިައ       •   ގައި ަރްށަރށު   ައޮތުޅގެ ެއަކށީގްެނާވ 

ް   ޮވކަޭޝަނލް  ިހްނގުެމްނ    ަތއް ޕޮްރގާްރމް   ޓެްރިއިންނގ

 ުނެދެއވެ. 

  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ   2026: 27.2  ައާމޒު 

ް   ޮވކަޭޝަނލް   ަރެށއްގައި  ުހިރހާ    ޕޮްރގާްރެމއް  ޓެްރިއިންނގ

 ިހްނުގން 

 ުލިއފޭަސަހުކުރން   ިޚުދަމތް  ިސއްޙީ : 28  ިސާޔަސތު 

ިސއްޙަީމުރަކުޒ       • ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްް ިމަލްނޫދ  ައދި  ޮހްސޕަިޓލް  ައޮތުޅ 

ފަިޔަވިއ ެއެހްނ ަރެށއްގަިއ ާޚއަްސ ަބިލަތުކގެ ފަުރާވ  

ެއެހްނ   ދުިއަމްށ  ިމަރްށަރަށްށ  ައދި  ިލެބްނެނެތވެ. 

 ުކަރްނޖޭެހ ޭހަދ ޮބޑެވެ. ަރްށަރުށގެ ަރއިްޔުތްނ 

  ދެ  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2026: 28.1  ައާމޒު 

 ާޤިއމުްކުރން   ޮހްސޕަިޓލް   ިމނީ  ަސަރަޙއެްދއްގައި 

ިމާޙުރ       • ބަޖެޓް އެްނޑް ފައިނޭްނސް ޔުނިޓްް ަބޖެޓް  ިސއްޙަީމުރަކުޒަތުކގެ  ައޮތުޅގެ 

ައޮތުޅ   ެއެހްނަކުމްނ  ެމޭނުޖުކަރނީ  ޮހްސޕަިޓުލްނެނވެ. 

ަޚަރުދަތއުްކުރަމްށވްެސ   ުކދުިކދި  ަބެއއް 

 ިސއްޙަީމުރަކުޒަތަކްށ ަދިތަތާކިއ ުކިރަމިތވެެއވެ. 

  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ   ަވނަ 2026 :28.2  ައާމޒު 

  ިޚުދަމތް  ޯފުރޮކްށދީގެން  ަވިކޮކށް  ަބޖެޓް  ިސއްޙަީމުރަކުޒަތުކގެ 

 ަހުރަދާނުކުރން 

ޕްލޭނުންްގުރިސަރޗްުއެންޑްުުޕޮލިސީު

 މޮނިޓަރިްންގުޔުނިޓްު
  ަމަސއަްކތުްކރާ   ިސއްޙަީމުރަކުޒަތުކގައި   ައޮތުޅގެ      •

ެހުދަމްށ    ދިވިެހްނަނށް   ައކީ %  90  ަނުރުހްނގެ 

 ެއހެީތިރަކްނ ޯފުރޮކްށދީފިައ ުނވެެއވެ. 

  ައޮތުޅގެ   ިނަޔަލށް    ައަހުރގެ   ަވނަ   2026 :28.3  ައާމޒު 

%  90  ަނުރުހްނގެ   ަމަސއަްކތުްކރާ  ިސއްޙަީމުރަކުޒަތުކގައި 

 ެހުދން  ދިވިެހްނަނށް  ައކީ 

 ފަުރާވދުިނން  ުހއުްޓުވާމއި   ަވުނން   ުޒާވުނން   ެތެރައށް  ޭބުންނުކުރުމގެ  ަތކެތި  ަމްސުތވާ  ެއެހިނެހން  ޑަުރާގއި : 29  ިސާޔަސތު 
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ޕޮލިސީުޕްލޭނުންްގުރިސަރޗްުއެންޑްުު

 މޮނިޓަރިްންގުޔުނިޓްު

 

ް   ައޮތުޅގައި      •   ެސްނަޓެރއް   ިރެހިބިލޭޓަޝން   ޑަްރގ

  ައޮތުޅގައި   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2026 :29.1  ައާމޒު   ާޤިއމުްކެރވިފިައުނވެެއވެ. 

 ް  ާޤިއމުްކުރން  ެސްނަޓެރއް   ިރެހިބިލޭޓަޝން  ޑަްރގ

ޕޮލިސީުޕްލޭނުންްގުރިސަރޗްުއެންޑްުު

 މޮނިޓަރިްންގުޔުނިޓްު

 

  ަމްސުތވާ   ޑަްރާގއި   ަރެށއްގައި   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ  •    

  ޭހުލްނެތިރުކުރަމށް   ެބޭހޮގުތން   ަތކެއާްޗއި 

 ިހްނގުެމްނ ުނެދެއވެ.   ަތށް ޕޮްރގާްރމް 

  ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ައަހުރން  ަވނަ 2022: 29.2  ައާމޒު 

  ަމްސުތވާ  ޑަްރާގއި  ަރެށއްގައި  ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ  ައަހަރކު 

  ޕޮްރގާްރމް  ޭހުލްނެތިރުކުރަމށް   ެބޭހޮގުތން  ަތކެއާްޗއި 

 ިހްނުގން 

 ަމުދުކުރން  ފުެތުރން  ަބިލަތއް  ޭހުލްނެތިރޮކށް  ިޞއަްޙަތށް  ާއއްމު  :30  ިސާޔަސތު 

ޕޮލިސީުޕްލޭނުންްގުރިސަރޗްުއެންޑްުު

 މޮނިޓަރިްންގުޔުނިޓްު
ަބޖެޓް       • ޮހްސޕަިޓުލގެ  ައޮތުޅ  ިސއްޙަީމުރަކުޒަތާކިއ 

ިމފަަދ ޕޮްރގާްރމަްތއް ެއަކށީގްެނާވ  ުކޑުަވުމގެ ަސަބުބްނ  

ުކިރަމިތ   ަދިތަތއް  ގްެނދުިއަމްށ  ުކިރައްށ  ޮގުތގިައ 

 ވެފިައ ވެެއވެ. 

  ޮކްނމެ   ފިެށގެން   ައަހުރން   ަވނަ   2022:  30.1  ައާމޒު 

  ަރއާްކެތިރުކުރުމގެ   ިސއަްޙތު   ާއއްމު   ެއއަްއަހރު   ެދައަހުރން 

  ާމލީ   ިސއްޙަީމުރަކުޒަތަކށް   ިހްނުގަމށް   ޕޮްރގާްރމަްތއް 

 ޯފުރޮކްށދިުނން  ެއހެީތިރަކން 

ޕޮލިސީުޕްލޭނުންްގުރިސަރޗްުއެންޑްުު

 މޮނިޓަރިްންގުޔުނިޓްު
ެއަކށީގްެނާވ       • ަރްށަރުށގިައ  ައޮތުޅގެ  ޯވަކުރްނ  ެހުލުތ 

ަތުޢލުީމ   ެއާދިއާރިއްނ  ައދި  ެނެތވެ.  ަޢަދަދަކްށ 

 . ާހިޞުލުކާރ ފަާރތަްތއްވްެސ ިންސަބުތްނ ަމެދވެ

  ައޮތުޅގެ   ިނަޔަލށް    ައަހުރގެ   ަވނަ   2026:  30.2  ައާމޒު 

  ފްެނަވަރށް   ޑިގްރީ   ެހލުްތޯވަކުރން   2  ަރަށުކން   ޮކްނމެ 

 ަތމްރުީނުކުރން 

ޕޮލިސީުޕްލޭނުންްގުރިސަރޗްުއެންޑްުު
 މޮނިޓަރިްންގުޔުނިޓްު

ަރެށއްގިައ       • ެއެހްނ  ައޮތުޅގެ  ފަިޔަވިއ  ުފަނޫދ 

ޭދެނ   ަހަމޖިެހފެައއް  ަކުއްނިސިލްނގެ  ިއްނިތާޒެމއް 

ާހިޞުލުކާރ   ަތުޢލުީމ  ެއާދިއާރިއްނ  ައދި  ެނެތވެ. 

 ފަާރތަްތއްވްެސ ިންސަބުތްނ ަމެދވެ. 

  ައޮތުޅގެ   ިނަޔަލށް    ައަހުރގެ   ަވނަ   2026: 30.3  ައާމޒު 

 ަތމްރުީނުކުރން  ަކުއްނެސަލރ 1 ަމުދވެގެން  ަރަށުކން   ޮކްނމެ 

  ަރއާްކެތިރުވން  ަބިލަތަކށް  ާނރާ  ގިައްނގަަޔށް :  31  ިސާޔަސތު 
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ޕޮލިސީުޕްލޭނުންްގުރިސަރޗްުއެންޑްުު

 މޮނިޓަރިްންގުޔުނިޓްު
  ިޖމް   ައުއޓްޑޯ   ަރެށއްގައި   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ      •

 ާޤިއމުްކެރވިފިައ ުނވެެއވެ. 

  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2026: 31.1  ައާމޒު 

 ާޤިއމުްކުރން   ިޖމް  ައުއޓްޑޯ   ަރެށއްގައި  ުހިރހާ 

ޕޮލިސީުޕްލޭނުންްގުރިސަރޗްުއެންޑްުު

 މޮނިޓަރިްންގުޔުނިޓްު
  ަބިލަތަކށް   ާނރާ   ގަިއްނގަަޔށް   ައަހަރކު   ޮކްނމެ  •    

  ޕޮްރގާްރެމއް   ޭހުލްނެތިރުކުރުމގެ   ަރއާްކެތިރުވަމށް 

 ިހްނގުެމްނ ުނެދެއވެ.   ަރެށއްގައި  ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ 

  ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ައަހުރން   ަވނަ  2022 :31.2  ައާމޒު 

  ަރއާްކެތިރުވަމށް  ަބިލަތަކށް  ާނރާ   ގިައްނގަަޔށް  ައަހަރކު 

  ަރެށއްގައި   ުހިރހާ  ައޮތުޅގެ  ޕޮްރގާްރެމއް  ޭހުލްނެތިރުކުރުމގެ 

 ިހްނުގން 

  ަމުދުކުރން   ިންސަބތް  މުީހްނގެ  ުކރާ  ިއްސިތުޢާމލު  ުދްނފަުތގެ  : 32  ިސާޔަސތު 

ޕޮލިސީުޕްލޭނުންްގުރިސަރޗްުއެންޑްުު

 މޮނިޓަރިްންގުޔުނިޓްު
ް   ިސއްޙަީމުރަކުޒަތކެއްގައި   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ    •     ްސޯމިކްނގ

 ާޤިއމުްކެރވިފިައ ުނވެެއވެ.  ުކިލިނކް  ެސޭޒަޝން 

  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2024: 32.1  ައާމޒު 

ް   ިސއްޙަީމުރަކުޒަތކެއްގައި  ުހިރހާ    ެސޭޒަޝން  ްސޯމިކްނގ

 ާޤިއމުްކުރން   ުކިލިނކް 

ޕޮލިސީުޕްލޭނުންްގުރިސަރޗްުއެންޑްުު
 މޮނިޓަރިްންގުޔުނިޓްު

  ުދްނފަތް   ، ޭހުލްނެތިރުކުރާމއި   ުދުރުވަމށް   ުދްނފަާތއި  •    

  ައުގަވަޒްނުކުރުމގެ   ފަާރތަްތުކގެ   ުހއާްޓލާ   ޭބުންނުކުރން 

 ިހްނގުެމްނ ުނެދެއވެ.  ޕޮްރގާްރެމއް 

  ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ަވަނައަހުރން  2022 :32.2  ައާމޒު 

 ،ޭހުލްނެތިރުކުރާމއި  ުދުރުވަމށް   ުދްނފަާތއި  ައަހަރުކވެސް 

 ފަާރތަްތުކގެ  ުހއާްޓލާ   ޭބުންނުކުރން  ުދްނފަތް 

 ިހްނުގން   ޕޮްރގާްރެމއް  ައުގަވަޒްނުކުރުމގެ 

 ިއުތުކުރން  ޭހުލްނެތިރަކން   ިއްސާލމްދަީނށް  :33  ިސާޔަސތު 

ޕޮލިސީުޕްލޭނުންްގުރިސަރޗްުއެންޑްުު
 މޮނިޓަރިްންގުޔުނިޓްު

  ުޤުރާއން   ފްެނަވުރގެ   ައޮތޅު   ެއއްފަަހރު   ައަހަރކު   ޮކްނމެ  •    

 ޭބއްވެުމްނ ުނެދެއވެ.   ުމާބާރެތއް 

  ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ައަހުރން   ަވނަ  2022: 33.1  ައާމޒު 

  ުމާބާރެތއް  ުޤުރާއން  ފްެނަވުރގެ  ައޮތޅު   ެއއްފަަހރު  ައަހަރކު 

 ޭބއުްވން 

ޕްލޭނުންްގުރިސަރޗްުއެންޑްުުޕޮލިސީު
 މޮނިޓަރިްންގުޔުނިޓްު

  ޕޮްރގާްރމަްތއް   ިއުތުރުކުރުމގެ   ޭހުލްނެތިރަކން   ދީނީ  •    

 ިހްނގުެމްނ ުނެދެއވެ.   ަރެށއްގައި  ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ 

  ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ައަހުރން   ަވނަ  2022 :33.2  ައާމޒު 

  ޕޮްރގާްރެމއް  ިއުތުރުކުރުމގެ   ޭހުލްނެތިރަކން   ދީނީ  ައަހަރކު 

 ިހްނުގން   ަރެށއްގައި  ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ 
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ޕޮލިސީުޕްލޭނުންްގުރިސަރޗްުއެންޑްުު

 މޮނިޓަރިްންގުޔުނިޓްު
  ޖަާމަޢތެްތިރން   2  ަމުދވެގެން   ަރަށުކން   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ    •  

ަތމްރުީނުކެރވިފިައ    ެލވެލަްއށް   ެސޓްފިކެޓް   ެއޑާްވްނސް 

 ުނވެެއވެ. 

  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2024 :33.3  ައާމޒު 

  ެއޑާްވްނސް  ޖަާމަޢތެްތިރން   2  ަމުދވެގެން  ަރަށުކން  ުހިރހާ 

 ަތމްރުީނުކުރން  ެލވެލަްއށް  ެސޓްފިކެޓް 

ޕޮލިސީުޕްލޭނުންްގުރިސަރޗްުއެންޑްުު
 މޮނިޓަރިްންގުޔުނިޓްު

  ުޤުރާއން   2  ަމުދވެގެން   ަރަށުކން   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ      •

ަތމްރުީނުކެރވިފަިއ    ފްެނަވަރށް   ޑިޕޮްލމާ   ުމަދއިްރއުްސން 

 ުނވެެއވެ. 

  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ   2026 :33.4  ައާމޒު 

  ުމަދއިްރއުްސން  ުޤުރާއން   2  ަމުދވެގެން  ަރަށުކން  ުހިރހާ 

 ަތމްރުީނުކުރން  ފްެނަވަރށް  ޑިޕޮްލމާ 

ޕޮލިސީުޕްލޭނުންްގުރިސަރޗްުއެންޑްުު

 މޮނިޓަރިްންގުޔުނިޓްު
  ޑިގްރީ   ިއާމމު   1  ަމުދވެގެން   ަރަށުކން   ުހިރހާ   ައޮތުޅގެ      •

 ަތމްރުީނުކެރވިފިައ ުނވެެއވެ.  ފްެނަވަރށް 

  ައޮތުޅގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2026 :33.5  ައާމޒު 

  ފްެނަވަރށް  ޑިގްރީ    ިއާމމު   1  ަމުދވެގެން  ަރަށުކން  ުހިރހާ 

 ަތމްރުީނުކުރން 

 ަރއާްކެތިރުކުރން  ަތިރކަ  ަޘާޤފަާތއި   :34  ިސާޔަސތު 

ޕޮލިސީުޕްލޭނުންްގުރިސަރޗްުއެންޑްުު

 މޮނިޓަރިްންގުޔުނިޓްު
  ާފަހގަުކެރވިފިައުހރި   ައޮތުޅގައި   ޮގުތގައި   ަތިރަކިއގެ   •   

  ިނާޒެމއް   ެބެލެހއޭްޓނެ   ަރއާްކެތިރޮކށް   ަތްނަތން 

 ާޤިއމުްކެރވިފިައުނވެެއވެ. 

  ަތިރަކިއގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2023: 34.1  ައާމޒު 

  ަތްނަތން  ާފަހގަުކެރވިފިައުހރި  ައޮތުޅގައި  ޮގުތގައި 

 ާޤިއމުްކުރން   ިނާޒެމއް   ެބެލެހއޭްޓނެ  ަރއާްކެތިރޮކށް 

  ައޮތުޅގެ   ާފަހގަުކުރަމށް   ޢީދު   ޮބޑު   ައަހަރކު   ޮކްނމެ  •     ބަޖެޓް އެްނޑް ފައިނޭްނސް ޔުނިޓްް

  ާމލީ   ޖަިމއާްޔައށް   1  ަމަދނީ   ަރަށުކން   ޮކްނމެ 

 ޯފުރޮކްށެދުމްނ ުނެދެއވެ.  ެއހެީތިރަކން 

  ޮކްނމެ  ފިެށގެން  ައަހުރން   ަވނަ  2022 :34.2  ައާމޒު 

  ަރަށުކން  ޮކްނމެ  ައޮތުޅގެ   ާފަހގަުކުރަމށް  ޢީދު   ޮބޑު  ައަހަރކު 

 ޯފުރޮކްށދިުނން  ެއހެީތިރަކން  ާމލީ  ޖަިމއާްޔައށް   1 ަމަދނީ 

ޕޮލިސީުޕްލޭނުންްގުރިސަރޗްުއެންޑްުު

 މޮނިޓަރިްންގުޔުނިޓްު
  ިނާޒެމއް   ައުރީޝުފުކެރވޭނެ   ިލެޔިކުޔްނަތއް   ުމިޙއްމު    •  

 ާޤިއމުްކެރވިފިައ ުނވެެއވެ. 

  ުމިޙއްމު  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2024: 34.3  ައާމޒު 

 ާޤިއމުްކުރން  ިނާޒެމއް   ައުރީޝުފުކެރވޭނެ  ިލެޔިކުޔްނަތއް 

 ުކިރެއުރުވން  ޮކެމޓަީތއް  ަމަސއަްކތުްކރާ  ަތަރއްޤަީއށް  ައްނެހުންނގެ   :35  ިސާޔަސތު 
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ޕޮލިސީުޕްލޭނުންްގުރިސަރޗްުއެންޑްުު

 މޮނިޓަރިްންގުޔުނިޓްު
ް   ަތއާްޔުރުކުރާމއި   ޕޮްރޯޕަސލް  •       ުގޅޭ   ެމޭނުޖުކުރާމއި   ފަްނޑ

  ަތަރއްޤަީއށް   ައްނެހުންނގެ   ޮކްނމެ   ައޮތުޅގެ   ަތމްރީނު 

  ެމމަްބަރަކށް   2  ަމުދވެގެން   ޮކެމޓީން   ަމަސއަްކތުްކރާ 

 ދީފިައ ުނވެެއވެ. 

  ޕޮްރޯޕަސލް  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ  2022: 35.1  ައާމޒު 

ް  ަތއާްޔުރުކުރާމއި    ަތމްރީނު  ުގޅޭ  ެމޭނުޖުކުރާމއި  ފަްނޑ

  ަމަސއަްކތުްކރާ  ަތަރއްޤަީއށް  ައްނެހުންނގެ  ޮކްނމެ  ައޮތުޅގެ 

 ދިުނން  ެމމަްބަރަކށް   2 ަމުދވެގެން  ޮކެމޓީން 

ޕޮލިސީުޕްލޭނުންްގުރިސަރޗްުއެންޑްުު

 މޮނިޓަރިްންގުޔުނިޓްު
  ައޮތޅު   ުކުރަމށް   ަހުރަދނާ   ިހްނުގން   ޮކެމޓަީތުކގެ   •   

 ޭބއްވިފަިއ ުނވެެއވެ.  ަމާހިސްނާތެއއް  ފްެނަވުރގެ 

  ޮކެމޓަީތުކގެ  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ   2023 :35.2  ައާމޒު 

  ފްެނަވުރގެ  ައޮތޅު  ުކުރަމށް  ަހުރަދނާ   ިހްނުގން 

 ޭބއުްވން  ަމާހިސްނާތެއއް 

 ަނއާްތުލން   ަތާފުތުކުރްނަތއް  ެއކި  ުކރާ  ެމދު   ައްނެހުންނާނއި : 36  ިސާޔަސތު 

ޕޮލިސީުޕްލޭނުންްގުރިސަރޗްުއެންޑްުު
 މޮނިޓަރިްންގުޔުނިޓްު

  ، ިޖްނސީ   ުކިރަމިތވާ   ުކޑުަކދްިނަނށް   ައްނެހުންނާނއި   •   

  ުމުޖަތަމޢު   ެމދު   ައިނާޔަތާކއި   ަނފާްސނީ   ައދި   ިޖްސާމނީ 

  ފްެނަވުރގައި   ައޮތޅު   ޭހުލްނެތިރުކުރަމށް 

 ިހްނިގފިައުނވެެއވެ.   ޕޮްރގާްރމެްއއް  ޭހުލްނެތިރުކުރުމގެ 

   ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ  ަވނަ  2023 :36.1  ައާމޒު 

 ،ިޖްނސީ   ުކިރަމިތވާ  ުކޑުަކދިްނަނށް  ައްނެހުންނާނއި 

  ުމުޖަތަމޢު  ެމދު  ައިނާޔަތާކއި   ަނފާްސނީ  ައދި   ިޖްސާމނީ 

  ޭހުލްނެތިރުކުރުމގެ  ފްެނަވުރގައި  ައޮތޅު  ޭހުލްނެތިރުކުރަމށް 

 ިހްނުގން   ޕޮްރގާްރމެްއއް 

ޕޮލިސީުޕްލޭނުންްގުރިސަރޗްުއެންޑްުު

 މޮނިޓަރިްންގުޔުނިޓްު
%  20  ައްނެހުންނގެ   ުނިލބޭ   ާއމަްދނީ   ިތބި   ައޮތުޅގައި      •

ފިަހޮކްށދުިނަމްށ    ަމގު   ިލޭބނެ   ާއމަްދނީ   ައށް 

 ެއހެީތިރަކްނ ޯފުރޮކްށދީފިައ ުނވެެއވެ.  

  ައޮތުޅގައި  ިނަޔަލށް  ައަހުރގެ   ަވނަ   2026 :36.2  ައާމޒު 

  ާއމަްދނީ   ައށް %  20 ައްނެހުންނގެ   ުނިލބޭ   ާއމަްދނީ  ިތބި 

 ފިަހޮކްށދިުނން  ަމގު  ިލޭބނެ 
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