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 ތަޢާރަފް 
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 ރައްޔިތުންނަށް  ހައްދުންމަތީގެ ލާޒިމްވެފައިވީހިނދު ހިންގުމަށް  ސިޓީތައް ،އަތޮޅާއި ،ރަށާއި ދަށުން 2010/7

 އާއުސްމިންތަކަކަށް  ތަރައްޤީގެ ޤާއިމްކޮށްދީ އްމާހައުލެ ތަނަވަސް ގޮތުން  މާލީ  އަދި  އިޖްތިމާޢީ ،އިޤްތިޞާދީ
 ތަރައްޤީގެ  ދީއިޤްތިޞާ ،ދާއިރާއާއި އިންސާފްގެ އިޖްތިމާޢީ އަތޮޅުގެ ވާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުން އަތޮޅުގެ
 މި  އަދި. ޕްލޭނެކެވެ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ހިމެނޭނެހެން ދާއިރާތައް އެހެނިހެންވެސް އަދި ހެޔޮވެރިކަން ،ދާއިރާ
 ދަނެގަނެ  މިންވަރު  އޮތް މިހާރު ހާލަތު  ހައްދުންމަތީގެ  ދާއިރާތަކުން މިދެންނެވުނު އެކުލަވާލެވިފައިމިވަނީ  ޕްލޭން

 އެހެންކަމުން . ދަނެގަތުމަށްފަހުގައެވެ ހޯދާ މިންވަރު ބޭނުންވާ ވާސިލްވާން އުންމީދުތަކަށް  ރައްޔިތުންގެ
 އަންނަ  ރާއްޖެއަށް އަތޮޅަށާއި  ދަނެގަނެ މިންވަރުހާސިލްކުރެވެމުންދާ ލަނޑުދަނޑިތައް އެކި މިޕްލޭންގެ
 ހައްދުންމަތީގެ  ހަރަކާތްތަކަކީ އެކިއެކި ޕްލޭންގައިހުރި މުރާޖާކޮށް ޕްލޭން މި ހާލަތަށްބަލައި ބަދަލުތަކާއި
 .މަގުތަކެކެވެ ހޯދިފައިވާ ހާސިލްކުރުމަށް އުންމީދުތައް ރައްޔިތުންގެ



 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                                     2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

  8    
 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ  ،އްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާހަ

 www.laamu.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800723ފެކްސް:    6800713ން: ފޯ
 

 ތަޞައްވުރު 
ހައްދުންމައްޗަކީ ހުރިހައިގޮތަކުންވެސް ރައްޔިތުންނަށް އުފާފާގަތި ކަމާއިއެކު ދިރިއުޅެވޭނެ ވެއްޓެއް 

ލޯބި ކުރާ ދީނީ އަޤީދާ ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރާ، ތަޢުލީމީގޮތުން އިސްލާމްދީނަށް ، ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ
ޤާބިލު، ޞިއްހީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ، ވިޔަފާރިއާއި ތަފާތު އެކިއެކި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

ރައްޔިތަކު  ނުވެރިފަން  ،ހުޅުވާލެވިފައިވާ، އިޖުތިމާޢީ އަދި އުމްރާނީގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެހެންއަތޮޅުތަކަށް ނަމޫނާ
 ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށްވުން.
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 ޗާޓް  ގެ އަތޮޅު 
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 ފުރަތަމަ ބައި 
 ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް  އަތޮޅު
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 ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް  އަތޮޅު 
 ގެ ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކަކީ:އަތޮޅު

 އެކަށޭނަ ރަނގަޅު ބިންތަކެއް ލިބިފައިވާ ރައްތަކެއް އަތޮޅުގައިހުރުން  މަށްދަނޑުވެރިކަން ކުރު .1
 ރަކާތްތެރިވާ އެކަށޭނަ އާބާދިއެއް އަތޮޅުގައި އޮތުންމަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަ  .2
 ނާ މަސް ގަންނާެނ ޒަމާނީ ފެކްޓްރީ އެއް އަތޮޅުގައިހުރުންމަސްވެރިން ބާ .3
 ޕޯޓެއް އަތޮޅުގައި އޮތުންޑޮމެސްޓިކް އެއަރ .4
 އަތޮޅުގެ ތިން ޞަރަޙައްދަކުން އޭ. ލެވެލް ފެންވަރަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިވުން  .5
 އަތޮޅުގެ ގިނަރަށް ރަށުގައި އޯ. ލެވެލް ސެންޓަރު ގާއިމުކުރެވިފައިވުން  .6
 އަތޮޅުގައި މަރުކަޒީ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރުން  .7
 ތް ލިބެން އޮތުން އަތޮޅުގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިްނގެ ޚިދުމަ .8
 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ މަސައްކަތް އަތޮޅުގައި ފެށިފައިވުން  .9

 ޓުއަރިސްޓް ރިސޯޓްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރެވޭނެ ފަދަ އެކަށީގެންވާ ރަށް ތަކެއް އަތޮޅުގައިހުރުން .10
 އަތޮޅުގައި އޮތުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އާޘާރީ ތަރިކައާއި އެފަދަ ތާރީޚެއް .11
 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެފަދަ ގިނަގުނަ ގުުދރަތީ ވަޞީލަތްތައް އަތޮޅުގައި ުހރުން .12

 ތަރައްޤީއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް  އަތޮޅު 
 ތަރައްޤީއަށް ހުރި މައިގަނޑު ގޮންޖެހުންތަކަކީ: އަތޮޅު

  އަތޮޅު ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައި ނެތުން އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ފަޅުރަށެއް އަދި މިހާތަނަށް .1
 ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި އަތޮޅުކައުްނސިލަށް ދީފައިވާ ބާރާއި އިޚްތިޔާރާއި ޒިންމާތައް ސަރުކާރުން ތަންީފޒުކުރަމުން ނުދިއުން  .2
 ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދުމަށް ރައްޔިތުްނ ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ބޮޑުވުން  .3
 ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުވެފައި ނެުތންޚާއްޞަބަލިތަކަށް ފަރުވާ ކުރެވޭެނ  .4
 ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ޒުވާނުން އުފައްދާނެ އިންސްޓިޓިއުޝަނެއް އަތޮުޅގައި ޤާއިމްކުރެވިފައި ނެތުން .5
 ރަށާއި ގާތުން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަުތ އަތޮޅުގެ ގިނަ ޒުވާނުންނަށް ަތނަވަސް ވެފައި ނެތުން  .6
 ވަމުންދިއުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހެުމންދާ ޒުވާނުން ގިނަ .7
 ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުންނަށް ތަމްރީން ހޯދާ ކުރިއަށް ދެވޭެނފުރުޞަތު އަތޮޅުގައި ނެތުން  .8
 ކުނިނައްތާލެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާެމއް އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައި ނެތުން  .9

 ާބޒާރަށް ގެންދަން ޖެހިފައިވުން އަތޮޅުގައި އުފެއްދޭ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް ވިއްކުމަށް މާލޭ  .10
 ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު އަތޮޅުން ހެޔޮއަގުގައި ގަންނަންނުިލބުން  .11
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 ދެވަނަބައި 
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 ތަންފީޛުކުރާނޭގޮތުގެ ކުރު ޚުލާސާ 
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އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ 

 ރައްކާތެރިކަން 
 ތަޞައްވުރު 

ލ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދަނޑުވެރިކަާމއި މަސްވެރިކަމުން ަނފާހޯދާ، ސިއްޚަތު 
 ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ، ފުދުންތެރި ބަޔަކަށްވުން. 
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 އަސާސީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
 

 މަޤުޞަދު 
ރަނގަޅުކާނާ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ކުޑަކުރެވިފައިވާ،  ކަށް ބާރޯސާވާވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަޑުއިމްޕޯޓްކުރާ ދަނ .1

 ވުން. ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ކެއް ުއފައްދާ އަތޮޅަކަށް ވުން.ކާބޯތަކެތީގެ ގިނަ ބާަވތްތަ 1.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 .ބާރުއެޅުންދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކާއި އުެފއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ަދނޑުވެރިންނަށް  1.1.1
ވެރިންަންށ ތަމްރީނު އިމްޕޯޓްކުރާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް ައތޮޅުގައި ހެއްދުާމ ގުޅޭގޮތުން ދަނޑު 1.1.2

 .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްތައް
 

 

  ރަނގަޅު މާކެޓެްއ ލިބުން.އަތޮޅުގައި އުފައްދާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކަށް 1.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

މަސްވަރާކޮށްގެން އަތޮޅުގައި އުފައްދާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް ރިސޯޓަށް އަތޮޅުގައި އޮތް ރިސޯޓާ  1.2.1
 ޖެއްސުންވިއްކޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަ
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ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން 
 ތަރައްޤީކުރުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 ދަނޑުވެރިކަމާއި  އަދި ކުރާ މަސްވެރިކަން ދަނޑުވެިރކަމާއި އެހީގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޒަމާނީ ރަށެއްގައި ކޮންމެ އަތޮޅުގެ .2

 ލިބޭ ތަނަވަސްކަން މާލީ މިރޮނގުން ނެރޭ ބާޒާރަށް  ރާއްޖޭގެ ތައްޔާރުކޮށް އުފެއްދުންތައް މަސްވެރިކަމުގެ
 .އަތޮޅަކަށްހެދުން

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 .ރަނގަޅު މާކެޓެްއ ލިބުންމަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތަކަށް  2.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް އެކުލަވާލާ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް މާކެޓް ކޮށްދިނުން. 2.1.1
 .ބެލެހެއްުޓން ދަފްތަރެއް ދަނޑުވެރިންގެ މަސްވެރިންނާއި ތޮޅުގެއަ 2.1.2
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 ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
އަތޮޅުގައި އުފައްދާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކާއި ފިހާރަތަކުން ވިްއކާ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަްތތަކަކީ ސިއްހީގޮތުން  .3

 ރައްކާތެރި ތަކެއްޗަށް ހެދުން.

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ޞިއްހަތަށް ރައްކާތެިރ ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ، ހައްދާ ތަކެއްޗާއި އިމްޕޯޓް ކުރެވޭ ކާނާގެ ބާވަތްތަކަކީ  3.1
 ތަކެތިކަމުގައިވުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޢާންމުން ހޭލުްނތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. 3.1.1
 

 އޯގަނިކް ފާޓިލައިޒަރ ބޭނުންކޮްށގެން ދަނޑުވެރިކަންކުރާ އަތޮޅަކަށް ވުން. 3.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކުރުން.އޯރގަނިކް ދަނޑުވެރިކަމާއި، ކާނާގެ ބާވަތްތައް ތަޢާރަފް 3.2.1
 އޯރގަނިކް ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. 3.2.2

 

  



 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                                     2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

19    
 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ  ،އްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާހަ

 www.laamu.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800723ފެކްސް:    6800713ން: ފޯ

 

 ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުން އިތުރުކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 .ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ހެދުންއުފާފާގަތި ޞިއްޙީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ  .4

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ޞިއްޙީގޮތުން ފައިދާހުރި ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުމަށް ސަމާލުކަންދޭ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ވުން.  4.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ސްކޫލް ކުދިންނާއި ބެލެނެވެރިން އަދި އާމުންނަށް ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުމުގެ މުހިއްމުކަމާއި ބެހޭގޮތުން  4.1.1
 ންސިލުން ބާއްވާތޯ ެބލުން.ށުކައުމަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕޮރޮގްރާމް ތައް ރަ

އެއް ޞިއްޙަތަށް ފައިދާ ހުރި ކާނާ ހިމަނައިގެން ފުޑް ފެއާރ ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް  4.1.2
 .ބޭއްވުން
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ތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަ 

 ދިރިއުޅުމެއްގައި ދިރިއުޅުން 
 ތަޞައްވުރު 

ގެ ވަބާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ޑުރަގުބަލި ެޖހުމުެގ ކުރިްނ ބައްޔަށް ރައްކާތެރިވާ، 
 އަތޮޅުގައި އުފެދޭނެ. ދުޅަހެޔޮ މުޖުަތމަޢުއެއް ވިުލންތެރިނައްތާލެވިފައިވާ 
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 ފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ 
 

 މަޤުޞަދު 
ދަ ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރެވި، ބަިލޖެހުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް އަހުލުވެރިވެ ޑެންގީ އާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަ .5

 .ހެދުން އަތޮޅަކަށް ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތަކުރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލޯހުޅުވިފައިވާ 

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 .ހޭުލންތެރިވުން  މުޖުތަމަޢުޑެންގީ އާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތަކަށް  5.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އެވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާތޯ ބެލުން  5.1.1
 ގިނައިން މީހުން އެއްވެއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި ބިލްބޯޑް ހަރުކޮށް އެވެއަރކުރޭތޯ ބެލުން  5.1.2
 ސޯސަލް މީޑިއާ ބޭނުންކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭތޯ ެބލުން  5.1.3

 
 މަދިރި އާލާވުން މަދުވުން. 5.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭގެ، ފަޅު ގޯތިތައް އަދި ކުނިއަޅާ ސަރަހައްދުތައް ބަލާ މަދިރި އުފެދޭގޮތަށްހުްނަނ  5.2.1
 ތަންތަން ނަްއތާތޯެބލުން 

 މަސައްކަތުގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމަށް ބާރުެއޅުން މަދިރި ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ  5.2.2
 

 މަސައްކަތްކުރާ އަތޮޅަކަށް ވުން.ހޭ ބަލިތަކުްނ ރައްކާތެރިވުމަށް ޒަރީއާއިންޖެމަދިރީގެ  5.3

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާ މަސްވަރާކޮށް ޓަސްކްފޯސްތައް އެކުލަވާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  5.3.1
 ރަށުކައުންސިލުން ކުރަމުންދޭތޯ ެބލުން 
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 ރައްކާތެރިވުން ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް 
 

 މަޤުޞަދު 
 ގައިން ގަޔަންނާރާ ބަލިތަކަށް ވިުލންވެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ހެދުން. .6

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ހަކުރުބަލި، ިހތުގެ މައްސަލަތަކާއި، ލޭމައްޗަށް  ެކންސަރު، ހިމެނޭ ތެރޭގައި ބަލިަތކުގެ ނުރައްކާ ނާރާ ގައިންގަޔަށް 6.1
 އަތޮޅަކަށްވުން.އުފެދި މިފަދަ ބަލިތައް މަދު  ރައްޔިތެއް ހޭުލންތެރި  ބަލިތަކަށް ފަދަދިޔުން 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އްޙީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާތޯ ބެލުން ބަލިތަކާއިގުޅޭ ސި 6.1.1
 ރަށްރަށުގައި ކަސްރަތު ކުރެވޭނެ ފަދަ މާހައުލާއި ވަޞީލަތްތައް ާޤއިމްކުރޭތޯ ބެލުން  6.1.2
މަސައްކަތްކުރާ އަތޮޅުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލް ނުުކރާ މުވައްޒަފުން  6.1.3

 .ތައް ފާހަގަކުރުންމުއައްސަސާ
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ޑުރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރެއަށް 
 ޒުވާނުން ވަނުން ހުއްޓުވުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 ބަޔަކަށް ހެދުން.ޗާއި ބަނގުރާ ބޭނުންނުުކރާ މަސްތުވާތަކެއްލ. އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަކީ  .7

  

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

  .މަސްތުވާތަކެތި ވަބާގައިޖެހޭ ޒުާވނުންގެ ނިސްބަތް މަދުވުން 7.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ސްކޫލް ކުދިންނާއި ޒުވާނުން މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ހޭލުންެތރިކުރުވުން 7.1.1
 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން ދީނީ  7.1.2
 ޤައުމީ ފެންވަރުގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ހިންގޭ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް އަތޮޅުގައި ހިންގުން 7.1.3

 

 

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ހުރި ދޮރުތައް ބަންދުވެ، މަސްތުވާތަކެތި ބޭުނންކުރާ ފަރާތްތައް ފަރުވާލިބި އަނބުރާ  7.2
 .މުޖުތަމައަށް އައުން

 
 ރާނޭގޮތް ތަންފީޒުކު 
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެވުން ހުއްުޓވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން  7.2.1

 މަސައްކަތް ކުރުން
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ބަނަދރަށް ސަފާރީ ވެއްދުމުގައި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް  7.2.2

 ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުއެޅުން 
 ުތ ތަނަވަސްކޮށްދީ، އެކަމަށް ބާރުެއޅުންަނށް ފަރުވާއަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހު މަސްތުވާ 7.2.3
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 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
  .އަތޮޅަކަށް ހެދުންމީހުން ރާއްޖޭގެ ނިޞްބަުތން އެްނމެ މަދު ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ  .8

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 .ންތުގެ ިއސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓުއާއްމު ތަންތާގައި ދުންފަ 8.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުނުކުރާ ުދވަސް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން 8.1.1
ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ އާއްމު ތަންތާގައި ދުންފަތުގެ ިއސްތިއުމާލުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް  8.1.2

 ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން
 ހޭލުންތެިރކުރުވުން ނާއި ސްކޫލް ކުދިންމީހުންދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ  8.1.3

 

   ކުރުން ހުއްޓުންކުޑަކުދިން ކުރިމަތީގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު 8.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހޭލުންތެރިކުރުުވންދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ ފަރާތްތަކާއި އާމުން  8.2.1
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 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 .ގެ ދާއިރާއިން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ވާދަކުރެވޭ ޒުވާނުން ތިބި އަތޮޅަކަށް ެހދުންކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމު .9

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 .މުބާރާތްތަކުން ރަން ވަނަ ހާސިލްކުރެޭވ އަތޮޅަކަށް ވެގެންދިއުންޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ  9.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން  9.1.1
 ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  9.1.2
 ފޯރުކޮށްދިނުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި އަތޮޅުން ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން  9.1.3

 

 

 އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ޔޫތް ސެންޓަރެއް އެޅިގެންދިއުން 9.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ސެންޓަރ ގާއިމްކުރާނެ އިމާރާތެއް ހޯދުން ންސިލްތަކާ މަސްވަރާކޮށްގެން ޔޫތްރަށު ކައު 9.2.1
ސެންޓަރަށް ބޭނުންާވ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޔޫތް  9.2.2

 ކުޅިވަރު ސާމާނު ހޯދުން
 ޔޫތް ސެންޓަރު ހިންގުން  9.2.3
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 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 

 ތަޞައްވުރު 
ތައުީލުމ  ވަަނ އަހަރު ނިމޭއިރު 2021 ލ. އަތޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުްނނަކީ

 ވާފައިތަޢުލީމަށް ލޯހުޅުވި، ފައިވާފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިއަދި ފަހި  ފަސޭހައުނގެނުމުގެ 
   އަތޮޅަކަށް ވާނެއެެވ.ޒުވާނުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ
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 މަޤުޞަދު 
 ފަހިކޮށްދިނުން އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެްކިނކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު ހޯދުމުގެ ފުރުޝަތު  .10
  

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެްކިނކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު ދޭނެ މަރުކަޒެއް އަތޮޅުގައި ގާއިމްވުން 10.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެްކނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީުނ ދޭނެ މަރުކަޒެއް އަތޮޅުގައި މަ  10.1.1
 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރުން ގާއިމްކުރުމަށް 

 
 

 ފެށުންމަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެްކިނކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް  10.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ަތމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކާ މަޝްވަރާކޮށްގެން އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް އަތޮޅުގައި   10.2.1
 ހިންގުން 

  ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ޭބނުންވާނެ ތަނެއް ހަމަޖެއްސުން ތަމްރީން 10.2.2
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 ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން 

 ތަޞައްވުރު 
އަހަރު ނިމޭއިރު، ސިޔާސީގޮތުންނާއި، އިޤްތިޞާދީގޮތުންނާއި،  5ކުރިއަށްއޮތް 

އިޖުތިމާޢީގޮތުން އަިދ އުމްރާނީގޮތުން ައތޮޅުގެ އަންހެުނންަނކީ ފިރިހެނުންނާިއ 
 އެއްހަމައެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބައެއްކަމުގައިވާނެއެވެ.
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 އަންހެނުންނާ މެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން
 

 މަޤުޞަދު 
 އަންެހނުންނަކީ ފިރިހެނުްނނާއި އެއްހަމައެއްގައި ހުރިހާ  ފާތުކުރުންތައް ނައްތާލެިވ،އަންހެނުްނނާ މެދު ގެންގުޅޭ ތަ  .11

 އަތޮޅަކަށް ހެދުން.ދާއިރާއެއްގައިވެސް މަސައްކަތްކުރާ 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް އިންތިހާބުކުރެވުން. 11.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ޓީތައް އުފެދުމަށް ހުރި  ރަށްރަުށގައި ކޮމިއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް ނެތް 11.1.1
 ދެނެގަނެ އެކަން ހައްލުުކރުން ދަތިތައް

ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އަންހެނުންގެ ތަރައްީޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް ނެތް  11.1.2
 ރަށްރަށުގައި ކޮމިޓީތައް އިންތިާހުބކުރުން

 
 

 މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަކީ ހަރަކާތްތެރި ކޮމިޓީތަކަކަށްވުން.އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  11.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ވެފަިއހުރި އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް ހިންގުމުގައި ހުރި ދަތިަތއް ބުއިންތިހާ 11.2.1
 ދެނެގަނެ އެކަންކަން ހައްލުކުރުން 

މިޓީތަކުގެ ހިންގުން ަހރުދަނާކުރުމަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮ 11.2.2
 ހިންގުން.
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ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ  ންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށްއަ
 އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 ހުއްޓުވުްނ. އަނިޔާތައް ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ ޖިންސީ، ކުރިމަތިވާ ކުޑަކުދިންަނށް ންހެނުންނާއިއަ .12

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ޖިްނސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިވެފައިވާ މުޖުތަމައަކަށް  12.1
 ވުން. 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތައް ލިބޭ ފަރާތްތަަކށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮްށދިނުމަށް   12.1.1
 .ޤާއިމުކުރުންއަތޮޅު ފެންވަރުގައި ވަގުތީހިޔާއެއް 

 .އަތޮޅުގައި ސައިކޭޓްރިސްޓުން ތަމްރީނުކުރުން  12.1.2
ވާ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ރައްޔިތުން ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ހެދިފައި  12.1.3

 .ހޭލުންތެރިކުރުވުން
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ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން 
 ބާރުވެރިކުރުވުން 

 

 މަޤުޞަދު 
  ސިޔާސި ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެުނން ބާރުވެރި ކުރުވުން .13

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ތަމްރީނާއި މާލީ ަތނަވަސްކަން އިތުރުވުންގޮތުން އަްނހެނުްނނަްށ އެކަށީގެންވާ އިޤްތިޞާދީ 13.1
  

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 އަންހެނުން ރަށުގައި ިތބެގެން ުއފައްދާ ތަކެއްޗަށް މާކެޓް ހޯދައިދިނުން  13.1.1
 ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުން  މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމުގެރަށުގައި ތިބެެގްނ  ަނށްއަންހެނުން 13.1.2
 މާލީ ފުރުސަތުތަްއ ފަހިކޮށްދިނުން އަންހެނުންަނށް  13.1.3

 
 

 ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް އިތުރުވުން  13.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

  .ހޭލުންތެރިކުރުވުންއަންހެނުން ނުކުތުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް  13.2.1
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ނަރުދަމާގެ އަސާސީ  ރައްކާތެރި ބޯފެނާ،

 ފަސޭހަތަކާ، ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް 
 ތަޞައްވުރު 

އަންަނންވާިއރަށް މިއަތޮޅުގެ ހުިރހާ ރަށެއްގެ ރައްޔިުތންނަކީ ނަރުދަމާގެ  2021
އަސާސީ ފަސޭހަކަށް ލިބެމުންދާ، ބޯފެނުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުވެފައިވާ ރައްޔިތަކު 

 ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށްވާނެއެވެ.
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ން ނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ސާފު ބޯފެން ވާރޭފެ
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ށްޭދނެ ނިޒާމެއްސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮވާރޭފެނުގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަޤީންކުރެވި،  .14

  ންޤާއިމްވު

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އައުންރަށްރަށުގެ ބޯފެނުގެ ހާަލތު  14.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ސާވޭކޮށް ރަށްރަށުގެ ބޯފެނުގެ ާހލަތު ދެނެގަތުން. 14.1.1
ސާވޭގެ އިން އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކަށް  14.1.2

 ހުށަހެޅުން.
 

 

 ރައްކާތެރިކަން ޔަގީންވުން.ނެގޭ ވާރޭފެނުގެ  14.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ވާރޭފެނުގެ ކޮލިޓީ ޓެސްޓްކުރޭތޯ މޮނިޓަރކުރުން 14.2.1
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 ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން 
 

 މަޤުޞަދު 

 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަެށއްގައި ނަރުދަމާ ޤާއިްމކުރުން  .15
 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ޚިދުމަތް ޤާއިމްވުން. 2 ކޮންމެ އަހަރަކު 15.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކަމާއިގުޅޭ ސަރުކާރުގެ ޝޯޓްލިސްޓްކޮށްރަށެއް  2 ތެރެއިން ރަށްރަށުގެ ވާނުޤާއިމްކުރެވިފައި ރުދަމާނަ 15.1.1
 .ފޮނުުވން ފަރާތްތަކަށް
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 ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން
 

 މަޤުޞަދު 
 އިންތިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން. އަތޮޅުގައި މެނޭޖްކުރެވޭނެ ނައްތާ އުފެދޭ ކުނިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި  .16

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރެްއ އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ޤާއިމްވުން. 16.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީއެއް ހެދުން. 16.1.1
 ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރ ޤާއިމްކުރުން. 16.1.2
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 ކަރަންޓާއި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ 

 ތަޞައްވުރު 
ވަނަ  2020ހައްދުންމަތީގެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ކަރަންޓަށް ހޭދަކުރާ މިްނވަރު 

އިްނސައްތައަށް ދަށްކުރެވިފައިވާ، ތެލަށް  50އަހަރު އަންަނންވާިއރަށް 
 ބަރޯސާވާމިންވަރު ކުަޑ އަތޮޅަކަށްވާނެއެވެ.
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ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓު އަތްފޯރާ 
 އަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން

 

 މަޤުޞަދު 
 ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓު އަތްފޯރާ އަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން  .17

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުން.ހެޔޮއަގެއްގައި ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް  17.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކަރަންޓްގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާ މަސްވަރާކުރުން. 17.1.1
 

 

 

 ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ކަރަންޓް ލިބުން.  17.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހާލަތު ދެެނގަނެ ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓުގެ 17.2.1
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ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފްކޮށް 
 ން ބޭނުންކުރު

 

 މަޤުޞަދު  
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަަތއަށް  30ވަނަ އަހަރުގެ ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގައި އުފައްދާ ކަރަންޓްގެ % 2020 .18

 ބަދަލުކުރުން.

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިވުން. 18.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ފެއަރއެއް ޭބއްވުން.  18.1.1
 ރަށްރަށުގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.  18.1.2

 

 

 ވަނަ އަހަރު އަންަނންވާއިރަށް ސޯލާ ކަރަންޓަށް ބަަދލުވުން. 2018ކަރަންޓް  50ކައުންސިލްގެ %އަތޮޅު  18.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ން.ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށް ފަންޑު ހޯދު  18.2.1
 ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުގެދަށުން.  18.2.2

 
 ވުން.ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު އަދި މަގުބަްއތިތައް ސޯލާއަށް ބަދަލު 18.3

 
 ނޭގޮތް ތަންފީޒުކުރާ 

 ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށް ފަންޑު ހޯދުން.  18.3.1
 ކައުންސިލްގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.  18.3.2
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ގެ އިޤްތިޞާދު އަތޮޅު ވަޒީފާ އިތުރުކުރުމާއި 

 ކުރިއެރުވުން 
 ތަޞައްވުރު 

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ އަތޮޅަކަށްވުމާއިއެކު ފުދުންތެރި ޢާމްދަނީއެއް 
 އަތޮޅަކަށް ހައްދުންމަިތވާނެއެވެ. ވާާމހައުެލއް ޤާއިމްކުރެވިފައިލިބޭ ވަޒީފާގެ 

 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުން 
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 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 .ކޮށް އާމްދަނީލިބޭނެ މަގުަފހިވެފައިާވ އަތޮޅަކަށްވުންއަތޮޅުގައި ތިބެގެން ވަޒީފާ އަދާ .19

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ނަށް ވަޒީފާގެ ފުުރސަތުތަކެއް ހުޅުވިގެންދިއުން.އާމްދަނީ ހޯދޭނެ މަގެއް ފަހިވެފަިއނުވާ ޒުވާނުން 19.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ރިސޯޓުން އަތޮޅުގައި މިހާރު ހިންގަމުންދާ ރިސޯޓާއި މަސްވަރާކޮށް ބިދޭސީން މަދުކޮށް އަތޮޅުގެ މީހުނަށް  19.1.1
 ފުރުސަތުދިނުން.ވަޒީފާގެ 

 ބިދޭސީންގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ާދއިރާތަކުން ދިވެހިން ތަމްރީނުކޮށް މަސައްކަތަށް ނެރުން.  19.1.2
 

 

 ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރަންދަްނނަ ޒުވާނުން އުފެދުން. 19.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިން ސެންޓަެރއް އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރުން.  19.2.1
 ސްކޫލް ނިންމާ ދަރިވަރުންނާއި ޒުވާނުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.   19.2.2
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 ގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުން އަތޮޅު
 

 މަޤުޞަދު 
 ތަރައްޤީގެ ގިނަ ހަރުފަތްތަކެއް ިގރާކޮށްފައިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން. .20

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ރިސޯޓްތަކެއް އުފެދިގެންދިއުން.އަތޮޅުގައި ގިނަ  20.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

އަތޮޅުގައި ރިސޯޓް ހެދުމަށް ދޫކޮށްފައިހުރި ރަށްތަކުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ސަރުކާރު އަދި   20.1.1
 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަސްވަރާކުރުން.

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ މަސްވަރާކޮށް އިތުރު ރަށްތަކެއް ރިސޯޓްގެ ގޮތުގައި   20.1.2
  ތަރައްޤީކުރުމަށް ހުޅުވާލުން.

 

 އަތޮޅުގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ފުޅާވުން.  20.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

  އިސްތިހާރުކުރުން. އަތޮޅު  20.2.1
 އަތޮޅުގައި ހުރި ގެސްޓްހައުސްތައް އިސްތިހާރު ކުރުން. 20.2.2
 ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް އަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.  20.2.3
 ވެސްޓަރުން ހޯދުން. އިން 20.2.4
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 އެކުލަވާލުން  އް އި، ޤަވާޢިދުތަތަކާކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތު
 

 މަޤުޞަދު 
 ހެދުން. ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލާ ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ކައުންސިލަކަށް .21

 

 ޭބނުންާވ ނަތީޖާ ހާސިލުކުރަން 

އިންތިޚާބީ ކައުންސިލަރުންނަކީ ަކއުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ދިެވހިރާއްޖޭގެ  21.1
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާަމރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިްނގުމުގެ ޤާނޫނަްށ އަހުުލވެރިވެފައިވާ 

 ކައުންސިލަރުންތަކެއްކަމުގައިވުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.  21.1.1
 

 

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތަކާއި، އުޞޫލްތައް، އެސް.އޯ.ޕީ އަދި ސަރވިސް  21.2
 ޗާރޓަރހަދާ އަމަލުކުރަމުންގެންދިޔުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ށް މުވައްޒަުފން އަހުލުވެރިކުރުން.ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތައްޔާރުކޮ  21.2.1
 ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ސަރވިސްޓާރޓަރ ހަދާ ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރުން.  21.2.2
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 އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 އަތޮޅަކަށް ހެދުން. އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން ރަނގަޅު ޢާމްދަނީއެއް ހޯދާ ފުދުންތެރި ަރއްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ .22

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ އަނބުރުވެރި މަސައްކަތުން ޢާމްދަނީ ހޯދުމަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށްވުން. 22.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަބުރުވެރި މަސައްކަތަށް ރައްޔިތުން ހޭލުްނތެރިކުރުން.  22.1.1
 އަބުރުވެރި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިއްވަރު ދިނުމުގެ އިާނމް ދިނުން.  22.1.2
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 އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ސިނާޢަތްތައް 

 ތަޞައްވުރު 
ހަރުފަތްތަކެއް ިގނަ ތަރައްޤީގެ  ގޮތުން ޢުމްރާނީ ިބންބޮެޑތި ރަށްރަށަކީހައްދުންމަތީގެ 

 މަސައްކަތެްއގެ މައިތަނބުަކމުގައި ވާނެއެވެ. ގިރާކޮށްފައިވާ ސިނާޢީ ހުރިހާ
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 ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
  ތުރުފަތުރު ކުރެވޭ އިންިތޒާމްރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަވާނޭހެްނ ހެޔޮއަގެއްގައި އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަ .23

 ހަމަޖެހިފައިވާ އަތޮޅަކަށްހެދުން.

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރުލިބިފައިވާ ެފރީގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވުން. 23.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހޯދާ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުްނ.އަތޮޅުގައި ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް އަތޮޅު ކައުންސިލުން  23.1.1
ސައިކަލާއި  ،ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދޭނެގޮތުގެ އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައިކައުންސިލްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއިއެކު  ރަށު 23.1.2

 މުދާ އުފުލޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
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 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ހެދުން.ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރާފައިވާ ފުދުންތެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް  .24

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ ނިޞްބަތުން އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ އަތޮޅަށްވުން. 24.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމެއް ބޭއްުވން. 24.1.1
ހޯދާނޭޮގތުގެ  ދާއިރާއަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރިފަރާތްތަކަށް ކުދި އަދި މެދުފަންީތގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަންޑު  24.1.2

 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.
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 އަމަންއަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުން 

 ތަޞައްވުރު 
ެއންމެ ުފރިހަމަގޮތުގައިލިބޭ ހައްދުންމައްޗަކީ މީުހން އާބާދުކުރެވި ތަރައްޤީގެ ފޮނިމޭވާ 

އާމާންކަމާއި ަހމަހަަމކަން ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ރާއްޖޭގެ އެންެމ އާބާދީ ބޮޑު 
 އަތޮޅުކަމުގައި ވާނެއެެވ.

 ާާމްދީން ކުރިއެރުވުން 
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 އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ދީނީ ކަންކަމަށް ލޯބިކުރާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ހެދުން. .25

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށް ލޯބިކުރާ އަދި ރީތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވާ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ވުން. 25.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތް ބޭއްވުން  25.1.1
 ރީތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. 25.1.2

 

 

 ކަންކަމަށް ލޯބިކުރާ ދީނީގޮުތން ހޭލުންތެރިވެފައިވާ މުޖުތަމައަަކށް ވުން.ދީނީ  25.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަހަރު ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ީދނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.  25.2.1
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 ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް މަދުކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
  އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީ އެންމެ މަދު އަތޮޅަށް ހެދުން.ކުއްތަކާއި  .26

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ކުއްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީ ފަދަ ނުރަނގަޅު އަމަލުތަކަށް ހޭލުންތެރިވެފައިވާ މުޖުތަމައަކަށް ވުން. 26.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ އަދި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުއްތަކާއި   26.1.1
 އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ހޯދުން. 

 މައްސަލަ ބޮޑު ރަށްތަކުގައި މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ތަާފތު ހަަރކާތްތައް ހިންގުން.   26.1.2
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ކުދިންނަށް ބޭނުންކުރުމާއި އެ  ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި
 ކުރިމަތިވާ އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލުން

 

 މަޤުޞަދު 
 ރައްކާތެރި އަމާން މުުޖތަމަޢުއެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން. ނަށްޑަކުދިންލ. އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކީ ކު .27

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

އަނިޔާވެރިކަމަށް އަލުހުވެރިވެފައިވާ  ރުމާއި، އެކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުްނކު 27.1
 ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށްވުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރައްޔިތުންނަށް ހޭުލންތެިރކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. ޢާންމު 27.1.1
 ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް އަތޮޅުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން. 27.1.2
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 ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު ކުޑަކުރުން ކޮރަޕްޝަނާއި 
 

 މަޤުޞަދު 
  ނައްތާލެވިފަިއވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން. ގެ ވަބާކޮރަޕްޝަން .28

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އިތުބާރު ބޮޑުވުން.ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކާމެދު  28.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކަންތައްތައް ވީހައިވެސް ހާމަކަންބޮޑު ގޮތަކަށް ކުރުން..އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރާ  28.1.1
 ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮަތށް ހުރޭތޯ ބެލުން.  28.1.2

 
 

   ހޭލުންތެރި މުޖުތަަމއެއް ބިނާވުން. ކޮރަޕްޝަނަށް 28.2
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޮރަޕްޝަނަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.  28.2.1
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ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢޫޞޫލުތައް 
 އެކުލަވާލުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 އެންމެހާ ބަޔާންކޮށްަފއިވާދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި  .29

 އި އުޞޫލުތަކާއި، ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޭބނުންވާ އެނޫންވެސް ޤަވާއިދުތަކާިއ އުޝޫލުތައްޤަވާއިދުތަކާ
 ކައުންސިލްތަކުގައި އެކުލަވާލުން. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށު

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ފޯރުކޮށްދިނުމަްށޓަކައި ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް އޮުތމަކީ ކިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް  29.1
 މުހިއްމުކަމެއްކަން ކައުންސިލްތައް ހިންގަވަންތިއްބަވާ ފަާރތްތަކަށް އެނގުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ކައުންސިލަރުން   29.1.1
 އަހުލުވެރިކުރުވުން

 

  



 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                                     2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

53    
 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ  ،އްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާހަ

 www.laamu.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800723ފެކްސް:    6800713ން: ފޯ

ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި، ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން ޒުވާނުންނަށް 
 އިތުރުކުރުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 ންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް ޒުވާނުންނަށް ގިނަ ފުރުޞަުތތަކެއް ހޯަދއިދިނުން. އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގައި ޒުވާނު  .30

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ންގެ ބައިވެރިވުން އިތުުރވުން. ފުރުސަތުތައް ހުޅުިވ ޒުވާނުންނަށް ޒުވާނު 30.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އެނުއަލް ޔޫތް ކޭމްޕެއް ބޭއްވުން.  30.1.1
 ޖަމާއަތްތަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ިހންުގން. ޖަމުޢިއްޔާއަތޮޅު ކައުންސިލުން ރާވާ އެކިކަހަލަ ހަރަކާތްތައް   30.1.2
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ދެމެހެއްޓެނިވި ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި 

 ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން 
 ތަޞައްވުރު 

އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށްހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި ގުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަނެ 
ތި ރައްިޔތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ އެވަޞީލަތްތަކުން އަޮތޅާއި ރަށަށް ނަފާިލބެުމންދާ އުފާފާގަ

 އަތޮޅަކަށްވާނެއެވެ.
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 އިންސާނީ ވަޞީލަތް
 

 މަޤުޞަދު 
 ތިބި އަތޮޅަކަށް ހެދުން  މަސައްކަތްތެރިްނަތކެއްފަންނީ ގާބިލު  .31

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ފަންނީ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ތަުޢލީމު ހާސިލްކުރާ ނިސްބަތް އިތުރުވުން  31.1
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ސްކޮލަޝިޕް ދިނުން 1ފަންނީ ކޮންމެވެސް ދާއިރާއަކުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބޮންޑަކާއެކު  31.1.1
ފަންނީ މީހުން މަދު ދާއިރާތަކުްނ ހުރި ފުރުސަތުތަކުގެ މައުލޫމާތު ސްކޫލް ކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް  31.1.2

 ދިނުން 
 ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިން ސެންަޓރެއް އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން   31.1.3
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 ބިމާ، ކަނޑާއި ފަޅު
 

 މަޤުޞަދު 
 ކަޑާއި ފަޅުން ޢާމްދަނީ ލިބޭނެ މަގުފަހިވެފައިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.ބިމާއި  .32

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 މުއްސަނދި އަތޮޅަކަށްވުން.ދިރުން ގެ ކަނޑާއި ފަޅުފަޅުގޮވާންކުރާ  32.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ބަޔޮސްފިޔަރ ރިޒަރވެއް އަތޮޅުގައި ކަނޑައެޅުން. 32.1.1
 ހޯޭދނެ ގޮތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮްށދިނުން.ފަޅުގޮވާންކޮށްގެން ޢާމްދަނީ  32.1.2

 

 

 ބިން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭުނންކުރުން. 32.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރަށްރަށުގެ ބިމުގެ ބަޖެޓާއި ލޭންްޑޔޫސް ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރުން. 32.2.1
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 މުއައްސަސާތައް
 

 މަޤުޞަދު 
އަތޮޅުގައި ތިބެގެން ޚިދުމަތްތައް ލިޭބނެ ަމގުފަހިވެފައިވާ އްޔިތުންނަށް ބޭުނންވާ ޚިދުމަތްތައް ލާމަރުކަޒީ ކުރެވި ރަ .33

  އަތޮޅަކަށްހެދުން.

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 މިހާރު އަތޮޅުން ލިބެންެނތް ޚިދުމަތްތައް އަތޮޅުން ލިބުން. 33.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އިމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކުރުން. 33.1.1
 

 

 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަްތތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވުން. އަތޮޅުގެ މުއައްސަސާތަކުން  33.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އޮފީސް ރީލޮކޭޓް ކުރުން.ކަސްޓަމް   33.2.1
 އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އައު ޢިމާރާތެއް ހޯދުން.  33.2.2
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 އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް 
 

 މަޤުޞަދު 
 .ހިމާޔަތްކޮށް އަންނަން އޮތް ޖީލުަތކަށް ފޯރުކޯށްދިނުންއަތޮޅުގައި ހުރި އާޘާރީ ތަންތަން  .34

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

  އަތޮޅުގައި ހުރި އާޘާރީ ތަންތަނަީކ ހިމާޔަތްކުރެވި ބެލެހެއްޓޭ ތަންަތން ކަމުގައިވުން 34.1
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ތަންތަން ހިމެުނން  ޤައުމީ ތަރިކައާއި އާޘާރީ ތަންތަނުގެ ލިސްޓުގައި އަތޮޅުގައި ހުރި އެފަދަ  34.1.1
 ރަށު ކައުންސިލްތަކުން އެފަދަ ތަންތަން ބަލަހައްާޓތޯ މޮނިޓަރުކރުން  34.1.2

 

 

 ޅުގައި ހުރި އާޘާރީ ތަންތަނާެބހޭ އާ މަޢުލޫމާތުތައް ލިުބން އަތޮ 34.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 އަތޮޅުގައި ހުރި އާޘާރީ ތަންތަްނ އިތުރަށް ދިރާސާކުރުން  34.2.1
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 ވަޞީލަތްތައް ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ 
 

 މަޤުޞަދު 
 އައި.ސީ.ޓީ ދާއިރާއިން ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަތޮޅުގައި ފަހިކޮށްދިނުން   .35

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

  އައި.ސީ.ޓީ ދާއިރާގެ ކޯސްތައް އަތޮޅުގައި ފެށިގެންދިއުން 35.1
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އައި.ސީ.ޓީ ކޯސްތައް ފެށުމަށްޓަކައި އަތޮޅުގައި މިހާރު ހުރި އެކި ކޮލެޖްތަކާ މަޝްވަރާކުރުން.  35.1.1
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 ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް
 

 މަޤުޞަދު 
    އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގައި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ދައުރު މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކުރުން .36

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

  ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް ހަރަކާތްތެރިވާ މިންވަރު އިތުރުވުންއަތޮޅުގެ  36.1
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ މަހާސިންތާ ބޭއްވުން   36.1.1
 އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހިންގޭ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް ދިނުން   36.1.2
 ފަންްޑ ރެއިސްކުރެވޭނެ ގޮތްގޮތް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ވޯރކްސޮޕެއް ބޭއްވުން.ތަކަށް ބޭނުންވާ ޖަމުޢިއްޔާ  36.1.3
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 ތަކުން ރައްކާތެރިވުން ކާރިޘާ 

 ތަޞައްވުރު 
ޑިޒާސްޓަރ މެނޭުޖމަްނޓްޕްލޭނެއް އޮވެގެްނ  ވެފައިވާ،ރިކާރިޘާތަކަށް ވިލުްނވެ

މަސަްއކަތްކުރާ ރައްޔިތުްނތަކެއް ދިރިއުޅޭ  ކާރިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް
 އަތޮޅަކަށްވާނެއެވެ.
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 ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 އަތޮޅުގެ ރަށްރަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުން  .37

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

  ރަށްތައް ގިރާ މިންވަރު ކުޑަވުން 37.1
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުން ވެލިެނގުން ހުއްޓުވުމަށް ފުލުުހންނާއި ުގޅިގެން މަސައްކަތްކުރޭތޯ މޮނިޓަރކުރުން  37.1.1
މުއައްސަސާތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް  ރަށްރަށުގެ ގިރާ ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ  37.1.2

 ގިރާ ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
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 ކުޑަކުރުން ހިރާސް ކާރިޘީ 
 

 މަޤުޞަދު 
ރިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކަިއ އަތޮޅު އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޕްލޭންތައް އެކުަލވާލެވި އެ ކާ .38

 ޕްލޭނަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އަުހލުވެރިވެފައިވުން.

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް އޮތުންތޮޅު އަދި ރަށްރަށުގެ އަ 38.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ތޮޅު އަދި ރަށްރަށުގެ ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހެދުން.އަ  38.1.1
 

 

 އަހުލުވެރިވުން  މީހުން ޕްލޭނަށް މްނޭޖްމަންޓް ރިސްކް ޑިޒާސްޓަރ ރަށްރަށުގެ އަދި ތޮޅުއަ 38.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރަށްރަށުގެ ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ޑްރިލް ބޭއްވުންތޮޅު އަދި އަ  38.2.1
 ރިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާގުޅޭ ވޯކްޝޮޕްތައް އަތޮޅު އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގުން ކާ  38.2.2
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 އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ މުއްސަނދިކަން 

 ތަޞައްވުރު 
ލިބިފައިވާ ބިމާއި ކަނޑުެގ މުއްސަނދިކަްނ ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތަށް  އަތޮޅަށް

ދިރިއުޅޭ  ހޯދާ ރައްޔިުތްނތަކެއް އެއްޢާމްދަނީ ބޮުޑ ބޭނުންކުރަންދަްނނަ، އެއިން 
 އަތޮޅަކަށްވާނެއެވެ.

 



 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                                     2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

65    
 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ  ،އްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާހަ

 www.laamu.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800723ފެކްސް:    6800713ން: ފޯ

 ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކުރުން
 

 މަޤުޞަދު 
ޤަވާއިދަށް ުހރުމަތްތެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ދިރޭ ތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްުކރެވިފައިވާ ޤާނޫނާއި  .39

 ހެދުން.

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކުެރވުން. 39.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.  39.1.1
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 ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުން 

 ތަޞައްވުރު 
 ގުޅިގެން ޓަކައި މުއައްސަސާތަކަކީ އަތޮޅުގެ ލާބަޔާ މަންފާައށްއަތޮޅުގެ ހުރިހާ 

ފުރަތަމަ ރަށާއި ައތޮޅު އިސްކުރާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ  ،މަސައްކަތްކުރާ
 އަތޮޅަކަށްވާނެއެވެ.
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 ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން
 

 މަޤުޞަދު 
ައވަސް ޚިދުމަތްތަކެއް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން ޒަމާީނ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންޮކށްގެން  .40

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

  ވުން.ބޯޑަށް ބަދަލުޑިޖިޓަލް  ނޯޓިސްބޯޑް އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ 40.1
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑް ހަރުކުރުން. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގައި  40.1.1

 

 ން.މާތު ދެވޭނެގޮތް ހަމަެޖހުކުއްލިހާލަތެއް ފަދަ ކަމެއް ދިމާވާ ވަގުތު ރަށުގެ އެންމެނަށް އެއްަފހަރާ މަޢުލޫ 40.2
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރަށު ކައުންސިލްތަކުގައި އެނައުންސް ސިސްޓަމް ހަރުކުރުން.  40.2.1
 
 

 ހަރުދަނާކުރުން އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހިންގުން  40.3
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ކޮންޓެންޓް މެނޭޖުމަންޓް ސިސްޓަމަކާިއ އެކު ރީޑިވެލޮޕްކުރުން.  40.3.1
 ން.ފައިލިންގ ރޫމެއް ހެދު  40.3.2
 ކައުންސިލްގެ ސިއްކައާއި ލޯގޯ ފަރުމާކުރުން.  40.3.3
 .ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެސް.އޯ.ޕީ.ތައް އެކުލަވާލުން  40.3.4
 ކައުންސިލް އިދާރާގައި ސައި ކޮޓަރިއެއް ހެދުން.   40.3.5
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 އަތޮޅު އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން
 

 މަޤުޞަދު 
ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި އަތޮޅުގައި ހުރި އެއް ރަށަށްވުރެ ގިނަ ރަށްރަށަށް ޚިދުމަތްދޭ  .41

 އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން.ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކާއިމެދު މުއައްސަސާތަކާއި 

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިވުން. 41.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކުއާޓާރއަކު އެއްފަހަރު ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ވެރިންނާއެކު ބަްއދަލުވުމެއް ބޭއްވުން   41.1.1
 

 

 އަތޮޅުގައި ހުންނަ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިވުން.  41.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަތޮޅު ފެންވަރުގެ މަހާސިންތާއެއް އަހަރަކު އެއްފަހަރު އަތޮޅުގެ ކޮންމެވެސް ރަށެއްގައި ބޭއްވުން.  41.2.1
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 ކައުންސިލްގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން 

 ތަޞައްވުރު 
އަތޮޅުކައުންސިލަކީ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބަރޯސާނުވެ ކައުންސިލުން ަކނޑައަާޅ 
 ސިޔާސަތުތަކާއި ތަރައްޤީގެކަންކަން ކުރެވޭ ާމލީގޮތުންފުދުންތެރި ައތޮޅަކަށް ވާނެއެވެ.
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 ކައުންސިލުން ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 .ހޯދުންގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިން ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް  .42

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އަތޮޅު ކައުންސިލުން ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ފެށުން 42.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މަރާމާތުކޮށް ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތް ހެދުން  2ގެސްޓްހައުސް  42.1.1
 ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމަށް ވަކިން މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުން 42.1.2
ތަޅާލާ، ހޮސްޕިޓަލަށް އަންަނ ބަލިމީހުންަނށް ތިބެޭވނެ ގަމުގައި ބޭސްފިހާރަ ހިންގި އިމާރާތް  42.1.3

 ގެސްޓްހައުސްއެއް ހެދުން
 

 

 

  



 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                                     2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

71    
 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ  ،އްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާހަ

 www.laamu.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800723ފެކްސް:    6800713ން: ފޯ

 ކައުންސިލްގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ތުރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރިން ލިބޭ ަނފާ އިތުރުކުރުންދަ .43

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ދަތުރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާވުން 43.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކައުންސިލްގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރިއަށް އިތުރު ލޯންޗެއް ގަނެ މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުން  43.1.1
 ގަޑިއިރު ލޯންދަތުރު ހިދުމަތް ފެށުން  ސައުވީސް  43.1.2
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 މަޤުޞަދު 
  ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކުރުންަތކުން ކައުންސިލްގެ އިންވެސްޓްމަންޓް .44

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ކައުންސިލްގެ އިންވެސްމަންޓްތަްއ އިތުރުވުން 44.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކުރުމަށް އިންވެސްޓަރުން ހޯދުން އަތޮޅުގައި މެރިކަލްޗަރ ވިޔަފާރި  44.1.1
 ބިން ޯހދުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ރަށްރަށުގައި ހިންގުަމށް ރަށްރަށުން  44.1.2
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 އަސާސީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ފެންވަރުގައި ދަށްވުން.އަސާސީ ފުދުންތެރިކަން އަތޮޅު  .1
 އިމްޕޯޓް ކުރެވޭ ކާނާގެ ބާވަތްތަކަށް ބަރޯސާވެފައި އޮތުން. .2
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 ވުން. އަތޮޅަކަށް  އުފައްދާ  ބާވަތްތަކެއް  ގިނަ  ކާބޯތަކެތީގެ  : 1.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ރަށު  ކައުންސިލް، އަތޮޅު .ބާރުއެޅުން ަދނޑުވެރިންނަށް އިތުރުކުރުމަށް އުެފއްދުންތެރިކަން ބާވަތްތަކާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ 1.1.1

 ކައުންސިލް
     

 ޕްރޮގްރާމްތައް ތަމްރީނު ދަނޑުވެރިންނަށް ގުޅޭގޮތުން ހެއްދުމާ އަތޮޅުގައި ބާވަތްތައް ދަނޑުވެރިކަމުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ 1.1.2
 .ހިންގުން

ރަށު  ކައުންސިލް، އަތޮޅު
 ކައުންސިލް

     

 ލިބުން. މާކެޓެއް  ރަނގަޅު  ބާވަތްތަކަށް  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  އުފައްދާ  އަތޮޅުގައި  : 1.2ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ވިއްކޭނެ ރިސޯޓަށް ބާވަތްތައް ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފައްދާ އަތޮޅުގައި މަސްވަރާކޮށްގެން ރިސޯޓާ އޮތް އަތޮޅުގައި 1.2.1

 ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމެއް
ޅު ކައުންސިލް، ރަށު އަތޮ

 ކައުންސިލް
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ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން 
 ތަރައްޤީކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 .ބިދޭސީން މީހުންނަކީ 30% އުޅޭ ފަހަރުގައި ސްދޯނިމަ .1
 ރަށެއްގައި އާންމުކޮށް ވިއްކަނީ ފިނިކުރިމަސް. 03 .2
 ރ 18/-މަސްދަޅެއް ވިއްކަނީ  .3
 ގެ މަސްވެރިކަމެއް ނުކުރޭ.މަހުފޮނަދޫގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް ކަނޑު .4
 ފޫޓަށްވުރެ ބޮޑެތި ދޯނިތައް. 80ދޯންޏަކީ  %80 .5
 ގަންނަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން. ރަސްމީކޮށް މަސް .6
 މަސް ކައްކާ ހިއްކަނީ ޢާންމުގޮތެއްގައި ގޭގެ ގޯތިތެރޭގައި. .7
 ބޮޑެތި ދޯނިފަހަރުގައި މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭ.  .8
 އައިސް ލިބެން ހުންނަނީ ހަމައެަކނި މާންދޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއިން. .9

 .އެން ހިފަނީ ރޭގަނޑު ދިއްލައިގެން .10
  އެއްބާވަްތތަކެއް.އަތޮޅުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ހުރިހައި ރަށެއްގައިވެސް ހައްދަމުންގެންދަނީ .11
 ތަފާތު އުފެއްދުންތައް ހައްަދނީ މަދުރަށެއްގައި. .12
 ބެކްޔާޑް ފާމިން )ގޯތިތެރޭގައި ގަސް އިންދާ ހެއްދުން( ގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ މަދުރަށެއްގައި. .13
 ގޮވާމާއި ފަލަމަޑީގެ ބާވަތްތައް ެހއްދުމަށް ސަމާލުކަމެއް ނުދޭ. .14
 ބަޔަކުނެތް.މާއަޅާގަސް ހައްދާ ވިއްކާ ހާއްސަ  .15
 ދަނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްކާނެ ހާއްސަ މާރުކޭޓެއް އަތޮޅުގައި ނެތް. .16
 އޮޓޯޕޮޓް ފަދަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަމުން ނުގެންދޭ. ބިމުގެ ދަތިކަންހުރި ރަށްރަށުގައިވެސް ހައިޑްރޯފޯނިކްސް، .17
 ން.ދަނޑުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ބޭސް، އާލާތް އަތޮޅުން ލިބެންނެތު .18
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 .އަތޮޅަކަށްހެދުން  ލިބޭ  ތަނަވަސްކަން  މާލީ  މިރޮނގުން  ނެރޭ  ބާޒާރަށް  ރާއްޖޭގެ  ތައްޔާރުކޮށް 
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 ލިބުން  މާކެޓެއް  ރަނގަޅު  އުފެއްދުންތަކަށް  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ސްވެރިކަމާއި : މަ 2.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު  .ކޮށްދިނުން މާކެޓް ޕްރޮޑަކްޓްތައް ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސްވެރިކަމާއި އެކުލަވާލާ ސޮސައިޓީއެއް ކޯޕަރޭޓިވް 2.1.1

 ކައުންސިލް
     

އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު  ބެލެހެއްުޓން  ދަފްތަރެއް ދަނޑުވެރިންގެ މަސްވެރިންނާއި ތޮޅުގެއަ 2.1.2
 ކައުންސިލް
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 ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ވަރަށްބޮަޑށް އިތުރުވެފައި.ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭހާއި ކެމިކަލް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު  .1
 ބައެއް ފިހާރަތަކުގައި ވިްއކަން ހުރުން.މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ކާނާގެ ބާަވތްތައް  .2
 ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑު ސައިހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަނުގައި އެކަށީެގންވާ ވަރަށްވުރެދަށް.ޢާންމު  .3
 މިންގަނޑަށް ސަމާލުކަން ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން ކާޯބތަކެތީެގ ކޮލިޓީ ދަށްވުން.ކާބޯތަކެތީގެ ފިނިޫހނުމިން ަބހައްަޓންޖެހޭ  .4
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 .ތަކެތިކަމުގައިވުން  ރައްކާތެރި  ޞިއްހަތަށް  ބާވަތްތަކަކީ  ކާނާގެ  ކުރެވޭ  އިމްޕޯޓް  ތަކެއްޗާއި  ހައްދާ  އުފައްދާ، އްޖޭގައި : ރާ 3.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު  .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ންމުންއާ 3.1.1

ކައުންސިލް، ހޮސްޕިޓަލް، 
 ސިއްހީ މަރުކަޒު 

     

 .ވުން  އަތޮޅަކަށް  ދަނޑުވެރިކަންކުރާ  ބޭނުންކޮށްގެން  ފާޓިލައިޒަރ ގަނިކް : އޯ 3.2ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު  .ތަޢާރަފްކުރުން ބާވަތްތައް ކާނާގެ ދަނޑުވެރިކަމާއި، ރގަނިކްއޯ 3.2.1

ކައުންސިލް، މިނިސްޓްރީ 
އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް 

 އެގްރިކަލްޗަރ

     

އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު  .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް ޓްރެއިނިންގ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ރގަނިކްއޯ 3.2.2
މިނިސްޓްރީ  ކައުންސިލް، 

އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް 
 އެގްރިކަލްޗަރ
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 ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުން އިތުރުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކެމިކަލް ބޭނުންކޮށްެގން ރައްކާތެރި ނޫންގޮތުގައި ހައްދާ ތަރުކާރީއާއި މޭވާގެ ބާވާތްތައް ކެއުމުގައި ބޭނުންކުރުން  .1
 ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުން އެނަރޖީ ޑްރިންކަށް ދެވިހިފާފައިވުން. .2
 ކާނާގެ ބަދަލުގައި ޖަންކް ފުޑް ޭބނުންކުރުން.ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ރަނގަޅު  .3
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 .ހެދުން  އަތޮޅަކަށް  ދިރިއުޅޭ  ރައްޔިތަކު  އުފާފާގަތި  ދުޅަހެޔޮ  އްޙީގޮތުން ޞި  :4 މަޤުޞަދު 
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 .ވުން  އަތޮޅަކަށް  ދިރިއުޅޭ  ރައްޔިތަކު  ސަމާލުކަންދޭ  ކެއުމަށް  ކާނާ  ރަނގަޅު  ފައިދާހުރި  އްޙީގޮތުން : ސި 4.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުމުގެ މުހިއްމުކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސްކޫލް ކުދިންނާއި ބެލެނެވެރިން އަދި އާމުންނަށް  4.1.1

 ސިލުން ބާއްވާތޯ ެބލުން ދިނުމުގެ ޕޮރޮގްރާމް ތައް ރަށުކައުން
 އަތޮޅު ކައުންސިލް

     

 އެއް ފެއާރ ފުޑް ހިމަނައިގެން ކާނާ ހުރި ފައިދާ ޞިއްޙަތަށް ފާހަގަކުރުމަށް ދުވަސް ޞިއްޙަތު ނިޔޭގެދު 4.1.2
 ބޭއްވުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު 
ކައުންސިލް، ހޮސްޕިޓަލް، 

 ސިއްހީ މަރުކަޒު 
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ތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގައި ޞިއްޙަ 
 ދިރިއުޅުން 
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 ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
އަހަރުތެރޭގައި ވަރަށްބޮޑަށް  3އަހަރަށް ވޭތުވެދިޔަ  ޑެންގީ ހުން ޖެހޭ / ފެތުރޭ މިންވަރު އެއް އަހަރުން އަނެއް .1

 އިތުރުވެފައިވާކަން.
 އަށް އަރާ ކުޑަ ކުއްޖަކު ނިޔާވެފައި. 35ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ޑެންގީ ޖެހުނު މީހުންެގ އަދަދު  2016 .2

 

 

Source: GRH 
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 ލޯހުޅުވިފައިވާ  ފިޔަވަޅުތަކަށް  ރައްކާތެރިކަމުގެ  އަހުލުވެރިވެ  އެކަމަށް  ކުރިން  ބަލިޖެހުމުގެ  ،މަދުކުރެވި ފެތުރުން  ބަލިތައް  ފަދަ  ޗިކުންގުންޔާ  އާއި  ންގީ ޑެ  :5މަޤުޞަދު 
 .ހެދުން  އަތޮޅަކަށް  ދިރިއުޅޭ  ރައްޔިތަކު 
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 ބަލިތަކަށް މުޖުތަމައު ހޭލުންތެރިވުން. ފަދަ  ޗިކުންގުންޔާ  އާއި  ންގީ : ޑެ 5.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
      ކައުންސިލް ރަށު އެވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާތޯ ބެލުން  5.1.1
      ރަށު ކައުންސިލް ގިނައިން މީހުން އެއްވެއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި ބިލްބޯޑް ހަރުކޮށް އެވެއަރކުރޭތޯ ބެލުން  5.1.2
      ކައުންސިލްރަށު  ސޯސަލް މީޑިއާ ބޭނުންކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭތޯ ެބލުން  5.1.3

 މަދުވުން. އާލާވުން  ދިރި : މަ 5.2ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭގެ، ފަޅު ގޯތިތައް އަދި ކުނިއަޅާ ސަރަހައްދުތައް ބަލާ މަދިރި  5.2.1

 އުފެދޭގޮތަށްހުްނނަ ތަންަތން ނަްއތާތޯބެުލން 
 ރަށު ކައުންސިލް

     

 އިތުރުކުރުމަށް އެއްބާރުލުން ކައުންސިލްތަކުގެ ރަށު މަސައްކަތުގައި ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ދިރިމަ 5.2.2
 ބާރުއެޅުން

 އަތޮޅު ކައުންސިލް
     

 މަސައްކަތްކުރާ އަތޮޅަކަށް ވުން. ރައްކާތެރިވުމަށް  ބަލިތަކުން  ޒަރީއާއިންޖެހޭ  ދިރީގެ މަ : 5.3 ނަތީޖާ  ބޭނުންވާ  ހާސިލުކުރަން 
ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާ މަސްވަރާކޮށް ޓަސްކްފޯސްތައް އެކުލަވާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  5.3.1

 ރަށުކައުންސިލުން ކުރަމުންދޭތޯ ެބލުން 
 ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
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 ބަލިތަކަށް ރައްކާތެރިވުން ގައިންގަޔަށް ނާރާ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަކީ ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަްއ ތަހައްމަލް ކުރަމުންދާ ރައްޔިތުން.އަތޮޅުގެ އާބާދީގެ ބޮޑު އިންސައްތަ .1
 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ކަސްރަތާއި ދުރުހެލިވުން. .2
އިސްތިުޢމާލްކުރުން، އެނަރޖީ ޑްރިންކްސް( ރައްޔިތުންގެ އެކިއެކި ބަލިތަކަށް މަގުފަހި ކުރުވާ އާދަތައް )ދުންފަތުގެ  .3

 މެދުގައި ޢާންމުވެފައިވުން.
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 .ހެދުން  އަތޮޅަކަށް  ދިރިއުޅޭ  ރައްޔިތަކު  ވިލުންވެރި  ބަލިތަކަށް  ނާރާ ގަޔަށް  އިން ގަ  :6 މަޤުޞަދު 
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 ބަލިތަކަށް  ފަދަ  ދިޔުން  ލޭމައްޗަށް  މައްސަލަތަކާއި، ހިތުގެ  ހަކުރުބަލި، ކެންސަރު، ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ބަލިތަކުގެ  ނުރައްކާ  ނާރާ  އިންގަޔަށް : ގަ 6.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 .އަތޮޅަކަށްވުން  މަދު  ބަލިތައް  މިފަދަ  އުފެދި  ރައްޔިތުންތަކެއް  ހޭލުންތެރި 
      އަތޮޅު ކައުންސިލް،  ބަލިތަކާއިގުޅޭ ސިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާތޯ ބެލުން  6.1.1
      އަތޮޅު ކައުންސިލް ރަށްރަށުގައި ކަސްރަތު ކުރެވޭނެ ފަދަ މާހައުލާއި ވަޞީލަތްތައް ާޤއިމްކުރޭތޯ ބެލުން  6.1.2
 މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ނުުކރާ އިސްތިޢުމާލް ދުންފަތުގެ ތެރެއިން މުއައްސަސާތަކުގެ ތޮޅުގެއަ 6.1.3

 ފާހަގަކުރުން މުއައްސަސާތައް
އަތޮޅު ކައުންސިލް، 

 ރަށު ކައުންސިލް
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ޑުރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރެއަށް 
 ޒުވާނުން ވަނުން ހުއްޓުވުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް ކުދިއާބާދީ ތަކުގައި މަދު. .1
 އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވަމުންދާކަން.އެއްފަސްވެފައިވާ ގަމާއި ފޮނަދޫ ސަރަހައްދުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް  .2
 ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށުން މަސްތުވާތަކެތީެގ މައްސަލަތައް ރެކޯޑްކުރެވޭ މިންވަރު އިތުރުކަން. .3
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 ބަޔަކަށް ހެދުން. ބޭނުންނުކުރާ  ބަނގުރާ  މަސްތުވާތަކެއްޗާއި  ޒުވާނުންނަކީ  އަތޮޅުގެ . ލ :7 މަޤުޞަދު 

 
# 
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 މަދުވުން  ނިސްބަތް  ޒުވާނުންގެ  ވަބާގައިޖެހޭ  ސްތުވާތަކެތި : މަ 7.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު ކައުންސިލް،  ހޭލުންެތރިކުރުވުން ދެކޮޅަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާ ޒުވާނުން ކުދިންނާއި ކޫލްސް 7.1.1

 ޕޮލިސް 
     

      އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު ކައުންސިލް އިތުރުކުރުން  ހޭލުންތެރިކަން ނީދީ 7.1.2
އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު ކައުންސިލް،  ހިންގުން އަތޮޅުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ތަފާތު ހިންގޭ ދެކޮޅަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާ ފެންވަރުގައި އުމީޤަ 7.1.3

ސްކޫލް، ހޮސްޕިޓަލް، ހެލްތް 
 ސެންޓަރް، ޕޮލިސް

     

 އައުން  މުޖުތަމައަށް  އަނބުރާ  ފަރުވާލިބި  ފަރާތްތައް  ބޭނުންކުރާ  މަސްތުވާތަކެތި  ބަންދުވެ، ދޮރުތައް  ހުރި  ސްތުވާތަކެއްޗަށް : މަ 7.2ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 މުއައްސަސާތައް ބޮޑަށް މިހާރަށްވުރެ މަސައްކަތަށް ކުރާ ހުއްުޓވުމަށް އެތެރެވުން ސްތުވާތަކެތިމަ 7.2.1

 ކުރުން މަސައްކަތް ގުޅިގެން
އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު ކައުންސިލް، 
ޕޮލިސް، އިސްކަންދަރު އެއަރބޭސް، 

 ކަސްޓަމްސް 
     

 އަމަލުކުރުމަށް އެއްގޮތަށް ޤަވާއިދާ ވެއްދުމުގައި ސަފާރީ ބަނަދރަށް ރަށްރަށުގެ ދިރިއުޅޭ ހުންމީ 7.2.2
 ބާރުއެޅުން  ކައުންސިލްތަކަށް

 ކައުންސިލް، ޕޮލިސްރަށު 
     

ބާރުެއޅުން އެކަމަށް ތަނަވަސްކޮށްދީ، ފުރުސަތު ދިއުމުގެ ފަރުވާއަށް މީުހަނށް ބޭނުންކުރާ ސްތުވާތަކެތިމަ 7.2.3
  

ރަށު ކައުންސިލް، ޕޮލިސް، 
 ރިހިބިލިޓޭަޝން ސެންޓަރ
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 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 މީުހންގެ ނިޞްބަތް ދުަވހުން ދުވަހަްށ އިތުރުވަމުންދާކަން.ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ  .1
އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިންނާއި،  18މީހުން )އަންެހނުންނާއި ފިރިހެނުން،  30% ޑަކަށްގާތްގަނ އަތޮޅުގެ އާބާދީގެ .2

 ސްކޫލްކުދިން( ނަކީ ދުންފަތުގެ އެކިއެކި ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރާ ީމހުން.
 ފަތުެގ ބާވަތްތައް ވިއްކުމުގައި ވަކިއުމުފުރާއެއް ބެލުމެއްނެތި ވިއްކަމުންާދކަން.ފިހާރަތަކުން ދުން ހޮޓާތަކާއި  .3
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 .ހެދުން  ށް އަތޮޅަ  މަދު  އެންމެ  ނިޞްބަތުން  ރާއްޖޭގެ  މީހުން  ކުރާ  އިސްތިއުމާލު  ންފަތުގެ ދު  :8މަޤުޞަދު 
 
# 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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  މަދުވުން  ނިސްބަތް  މީހުންގެ  އިސްތިއުމާލުކުރާ  ންފަތުގެ : ދު 8.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އަތޮޅު ކައުންސިލް،  ފާހަގަކުރުން ފެންވަރުގައި އަތޮޅު ުދވަސް އިސްތިއުމާލުނުކުރާ ންފަތުގެދު 8.1.1

ރަށު ކައުންސިލް، 
ހޮސްޕިޓަލް، ހެލްތް 

 ސެންޓަރ

     

އްމު ތަންތާގައި ދުންފަތުގެ ިއސްތިއުމާލުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަމާބެހޭ އާ 8.1.2
 މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން

ރަށު ކައުންސިލް، 
 ޕޮލިސް 

     

ކައުންސިލް، ރަށު  ންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ މީހުންނާއި ސްކޫލް ކުދިން ހޭލުންތެިރކުރުވުންދު 8.1.3
ހޮސްޕިޓަލް، ސިއްހީ 

 މަރުކަޒު
     

 ޑަކުދިން ކުރިމަތީގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓުން ކު : 8.2ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އަތޮޅު ކައުންސިލް،  ންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ ފަރާތްތަކާއި އާމުން ހޭލުންތެރިކުރުުވންދު 8.2.1

ކައުންސިލް، ރަށު 
ހޮސްޕިޓަލް، ސިއްހީ 

 މަރުކަޒު
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 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ގަމާއި ފޮނަދޫގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައިއެބަހުރި. .1
 ކުޅިވަރުކުޅޭނެ އިންޑޯހޯލެއް އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިނެތުން. .2
 އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި އެކަށީގެންވާ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް ނެތް. .3
 .އެކިއެކި ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވޭ މީހުން 80ޒުވާނުންގެ % .4
  އަތޮޅުގައި ޤާއިމްވެފައިނެތް.މުނިފޫހި ފިލުވާނެ އެކަޭށނެ ތަންަތން .5
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 މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ވާދަކުރެވޭ ޒުވާނުން ތިބި އަތޮޅަކަށް ހެދުން.ޅިވަރާއި ކު  :9މަޤުޞަދު 
 
# 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް 

 
 ޒިންމާވާފަރާތް 
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 ވެގެންދިއުން  އަތޮޅަކަށް  ހާސިލްކުރެވޭ  ވަނަ  ރަން  މުބާރާތްތަކުން  ބާއްވާ  ފެންވަރުގައި  އުމީ : ޤަ 9.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އަތޮޅު ކައުންސިލް،  ބޭއްވުން  މުބާރާތްތައް ކުޅިވަރު ފެންވަރުގެ ތޮޅުއަ 9.1.1

ރަށު ކައުންސިލް، 
 ޔޫތް މިނިސްޓްރީ

     

އަތޮޅު ކައުންސިލް،  ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމްތައް ތަމްރީން އިތުރުކުރުމަށް ނަރުހު 9.1.2
ރަށު ކައުންސިލް، 
 ޔޫތް މިނިސްޓްރީ

     

އަތޮޅު ކައުންސިލް،  ފޯރުކޮށްދިނުން  އެހީތެރިކަން މާލީ ފަރާތްތަކަށް ވާދަކުރާ އަތޮޅުން ފެންވަރުގައި އުމީޤަ 9.1.3
 ރަށު ކައުންސިލް، 

     

  އެޅިގެންދިއުން  ސެންޓަރެއް  ޔޫތް  ރަށެއްގައި  ކޮންމެ  ތޮޅުގެ : އަ 9.2ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އަތޮޅު ކައުންސިލް،  ހޯދުން  އިމާރާތެއް ގާއިމްކުރާނެ ސެންޓަރ ޔޫސް މަސްވަރާކޮށްގެން ކައުންސިލްތަކާ ށުރަ 9.2.1

 ރަށު ކައުންސިލް
     

 ބޭނުންވާ  ސެންޓަރަށް ޔޫތް އެހީތެރިކަމާއެކު ފަރާތްތަކުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި ކަމާބެހޭ ރުކާރުގެސަ 9.2.2
 ހޯދުން ސާމާނު ކުޅިވަރު

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
ރަށު ކައުންސިލް، 
 ޔޫތް މިނިސްޓްރީ

     

ރަށު ކައުންސިލް،   ހިންގުން  ސެންޓަރު ތްޔޫ 9.2.3
 ޔޫތް މިނިސްޓްރީ
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 މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަްމރީނުދޭ މަރުކަޒެއް އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރެވިފައި ނެތް .1
 ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަްމރީން ޕްރޮގްރާމްތައް މަދުންނަމަވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮްށދެމުންދޭ .2
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 ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު ހޯދުމުގެ ފުރުޝަތު އަތޮޅުގައި ފަހިކޮށްދިނުން ސައްކަތްތަކަށް މަ  :10މަޤުޞަދު 
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 ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް 
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 ތަމްރީނު ދޭނެ މަރުކަޒެއް އަތޮޅުގައި ގާއިމްވުން ސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް : މަ 10.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެްކިނކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު ދޭނެ މަރުކަޒެއް އަތޮޅުގައި  10.1.1

 ގާއިމްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރުން 
އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 އެޑިއުކޭޝަން
     

 ސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ފެށުން މަ : 10.2 ނަތީޖާ  ބޭނުންވާ  ހާސިލުކުރަން 
ކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަްމރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކާ މަޝްވަރާކޮށްގެން އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ޓެ 10.2.1

 އަތޮޅުގައި ހިންގުން 
އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އެޑިއުކޭޝަން، ޓިވެޓް 
 އޮތޯރިޓީ

     

އަތޮޅު ކައުންސިލް،  ހަމަޖެއްސުން  ތަނެއް ޭބނުންވާނެ ހިންގުމަށް ޕްރޮގްރާމް މްރީންތަ 10.2.2
 ރަށު ކައުންސިލް
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 އަންހެނުންނާ މެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ނުކުރެވޭނެކަމަށް ޤަޫބލުކުރުން.ބައެއްކަހަލަ މަސައްކަތްތައް އަްނހެނުންނަށް  .1
 ބައެއް ރަށްރަށުގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް އިންތިާހބުކުރެވިފައިނެތް. .2
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 .ހެދުން  އަތޮޅަކަށް 

 

 
# 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް 
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 : އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް އިންތިހާބުކުރެވުން.11.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް ނެތް ރަށްރަުށގައި ކޮމިޓީތައް އުފެދުމަށް ހުރި ދަތިތަށް އަ 11.1.1

 ދެނެގަނެ އެކަން ހައްލުކުރުން 
އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު 

 ކައުންސިލް، އެލް.ޖީ.އޭ
     

ތަރައްީޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް ނެތް މާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އަންހެނުންގެ އަ 11.1.2
 ރަށްރަށުގައި ކޮމިޓީތައް އިންތިާހުބކުރުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު 
 ކައުންސިލް، އެލް.ޖީ.އޭ

     

 ން.: އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަކީ ހަރަކާތްތެރި ކޮމިޓީތަކަކަށްވު 11.2ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ންތިހާބުވެފަިއހުރި އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް ހިންގުމުގައި ހުރި ދަތިަތއް ދެނެގަނެ އި 11.2.1

 އެކަންކަން ހައްލުކުރުން 
އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު 
 ކައުންސިލް، އެލް.ޖީ.އޭ، 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 

 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

     

ންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ ހިންގުން ަހރުދަނާކުރުމަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް އަ 11.2.2
 ހިންގުން.

އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު 
 ކައުންސިލް، އެލް.ޖީ.އޭ
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 އަދި ކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީކުޑަ އަންހެނުންނާއި 
 އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުން ނަފްސާނީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަހަރުން އަހަރަށް  3އަނިޔާތައް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުންދަށުގެ ކުޑަކުދިންނަްށ ކުރެވޭ ޖިންސީ  18 .1

 އިތުރުވެފައިވާކަން.
ތެރޭގައި ބޮޑުތަނެއް އަހަރު 3އަހަރުންދަށުގެ ކުޑަކުދިްނނަށް ކުރެވޭ ޖިސްމާނީ އަިނޔާތައް ވޭތުވެދިޔަ  18 .2

 ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިނުވާކަން. އިތުރުނުވިނަމަވެސް
ޑަކުދިންނަށް ކުރެވޭ ނަފްސާނީ އަނިޔާގެ މިްނވަރު ޖިންސީ އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާތަކާއި އަޅާބަލާއިރު އަހަރުންދަށުގެ ކު 18 .3

 މަދުކަން.
 އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު އިތުރުވެފައިވާކަން. 3ކުޑަކުދިންނަށް އިހުމާލުވުމުގެ މައްސަލަތައް ވޭތުވެދިޔަ  .4
އަހަރުތެރޭގައި  3އިނުން އަދި ހާޟާނާތުގެ މައްސަލަތައް ވޭތުވެިދޔަ ނުލާ ބަލިވެއަހަރުންދަށުގެ ކުޑަކުދިން ކައިވެއްޏަކާއި 18 .5

 އަހަރުން އަހަރަށް ދަށްވެފައިވާކަްނ.
 ން އަހަރަށް އިތުރުވަމުންދިއުން.އަންހެނުންަނށް ކުރެވޭ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް އަހަރު .6
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 އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުން. ނަފްސާނީ  އަދި  ޖިސްމާނީ  ޖިންސީ، ކުރިމަތިވާ  ކުޑަކުދިންނަށް  ންހެނުންނާއި އަ  :12މަޤުޞަދު 
 

# 
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް 
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 .ވުން  މުޖުތަމައަކަށް  ރައްކާތެރިވެފައިވާ  އަނިޔާއިން  ނަފްސާނީ  އަދި  ޖިސްމާނީ  ،ޖިންސީ ކުޑަކުދިން  އަންހެނުންނާއި  : 12.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތައް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިުނމަށް ޖި 12.1.1

 .ޤާއިމުކުރުންއަތޮޅު ފެންވަރުގައި ވަގުތީހިޔާއެއް 
އަތޮޅު ކައުންސިލް، 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ 
 އެންޑް ފެމިލީ 

     

އަތޮޅު ކައުންސިލް،  އަތޮޅުގައި ސައިކޭޓްރިސްޓުންގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ އިްނތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.  12.1.2
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ 

، އެންޑް ފެމިލީ

 ިމންސްޓީރ ޮއްފ ެހްލތް 

     

ރަްއޔިތުން  ންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ހެދިަފއިވާ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށްޖި 12.1.3
 .ހޭލުންތެރިކުރުވުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ 

 އެންޑް ފެމިލީ، ޕޮލިސް
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ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން 
 ބާރުވެރިކުރުވުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ސިޔާސީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަންހެނުން ނިސްބަުތން މަދުުވން. .1
 އަތޮޅުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ވެރިން ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް ވަރަށް ދަށް. .2
 ސިޔާސީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާގައި ދެ ޖިންސަށްވެސް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް ހުރުން. .3
 ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯދޭފަަދ މަސައްކަތްތައް ކުރާ އަންހެނުން މަދުވުން.ގޭގައި  .4
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 ޔާސި ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުން ސި  :13މަޤުޞަދު 
 

# 
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 ގޮތުން އަންހެނުންނަށް އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނާއި މާލީ ތަނަވަސްކަން އިތުރުވުން އިޤްތިޞާދީ :  13.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އަތޮޅު ކައުންސުލް، ރަށު ކައުންސިލް،  އަންހެނުން ރަށުގައި ިތބެގެން ުއފައްދާ ތަކެއްޗަށް މާކެޓް ހޯދައިދިނުން  13.1.1

ށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަ
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

     

އަތޮޅު ކައުންސުލް، ރަށު ކައުންސިލް،  އަންހެނުންަނށް ރަށުގައި ތިބެެގްނ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުން  13.1.2
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 

 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
     

އަތޮޅު ކައުންސުލް، ރަށު ކައުންސިލް،  މާލީ ފުރުސަތުތަްއ ފަހިކޮށްދިނުން އަންހެނުންަނށް  13.1.3
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ، ބިޒްނަސް 
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް ސެންޓަރ

     

 : ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް އިތުރުވުން 13.2ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު ކައުންސިލް،  .ހޭލުންތެރިކުރުވުންސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް އަންހެނުން ނުކުތުމަށް  ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުްނ  13.2.1

 އެލް.ޖީ.އޭ
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ރައްކާތެރި ބޯފެނާ، ނަރުދަމާގެ އަސާސީ 
 ފަސޭހަތަކާ، ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް 
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ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ސާފު ބޯފެން 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރެވޭކަޅުހަން ބަހައްޓާ ގައި އަތޮޅުގެ ގިނަ ގޭގޭ .1
 ބުއިމަށް ބޭުނންކުރާ ވާރޭފެނުގެ ކޮލެޓީ ޓެސްޓް ނުކުރެވޭ  .2
  އާއްމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަ ން ނަގާ ރައްކާކުރުމުގައިވާރޭފެއްކާތެރިގޮތުގައި ރަ .3
 އާއްމުގޮތެއްގައި ބުއިމަށް ބޭނުންުކރަނީ ވާރޭފެން .4
 ރައްކާތެރި ފެނުގެ ނިޒާމެއް އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ޤާއިމްކުރެވިފައެއް ނެތް .5
 ވަރަށްވުރެ ދަށް  ގިނަ ރަށްރަށުގައި ވަޅުފެނުގެ ހާަލތު އެކަށީގެންވާ .6
 ހުރިހާ ރަށަކުންވެސް ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައިހުން އެކި ބާަވތުގެ ެފން ގަންނަން ިލބެންހުރޭ  .7
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 ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އައުން : ރަށްރަށުގެ ބޯފެނުގެ ހާލަތު ސަރުކާރުގެ 14.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު  ސާވޭކޮށް ރަށްރަށުގެ ބޯފެނުގެ ާހލަތު ދެނެގަތުން. 14.1.1

ހޮސްޕިޓަލް، ކައުންސިލް، 
 ހެލްތް ސެންޓަރ

     

އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު  ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހެޅުން.އިން އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ސަރުކާރުގެ ސާވޭ 14.1.2
 ކައުންސިލް

     

 : ނެގޭ ވާރޭފެނުގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަގީންވުން.14.2ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު އަ ވާރޭފެނުގެ ކޮލިޓީ ޓެސްޓްކުރޭތޯ މޮނިޓަރކުރުން 14.2.1

ހޮސްޕިޓަލް، ކައުންސިލް، 
 ހެލްތް ސެންޓަރ
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 ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ބޭނުންކުރެވެމުންދޭ، އަިދ މާމެންދޫގައި އިސްދޫ، ކަލައިދޫ، ގަން، އަދި ޮފނަދޫގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރެވި  .1

 ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދޭ.
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 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ޚިދުމަތް ޤާއިމްވުން. 2: ކޮންމެ އަހަރަކު 15.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ރަށެއް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް  2 ތެރެއިންނަރުދަމާ ޤާއިމްކުރެވިފައިނުވާ ރަށްރަށުގެ  15.1.1
 ފޮނުވުން.

އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު 
 ފެނަކަ، ކައުންސިލް
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 ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ގާއިމްކުރުމަށް ލެކްރެޑް ޕްރޮގްރާމްގެ ފަރާތުން ފަންޑް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމު  .1

 ހަމަޖެހިފައި.
 އެއްވެސް ރަށެއްގައި ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލެވެމުނެއް ުނދޭ. .2
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 .ޤާއިމްކުރުން  އިންތިޒާމެއް  މެނޭޖްކުރެވޭނެ  އަތޮޅުގައި  ކުނިނައްތާ  އުފެދޭ  ރަށްރަށުގައި އަތޮޅުގެ  :16މަޤުޞަދު 
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 : ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރެއް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ޤާއިމްވުން.16.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު ކައުންސިލް،  .ހެދުން ސްޓަޑީއެއް ސިބިލިޓީފީ 16.1.1
ންވަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެ

މިނސްޓްރީ އޮފް ، އެޖެންސީ
 އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

     

      އަތޮޅު ކައުންސިލް ސްޓް މެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރ ޤާއިމްކުރުން.ވޭ 16.1.2
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 ކަރަންޓާއި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ 
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ގޮތެއްގައި ކަރަންޓު އަތްފޯރާ  ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ 
 އަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނަކައިން ކަރަންޓް ފޯރުކޯށްދޭ  .1
 ކަރަންޓްގެ އަގު އެކަށީގެންވާވަރަްށވުރެ ބޮޑު .2
 ގިނަ ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓްގެ ހާަލތު ދަށް  .3
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 ފޯރުކޮށްދިނުން  އަގެއްގައި  އަތްފޯރާ  ކަރަންޓު  ގޮތެއްގައި  އިތުބާރުހިފޭ  އަދި  ދެމެހެއްޓެނިވި  :17މަޤުޞަދު 
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 ހެޔޮއަގެއްގައި ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުން. : 17.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް ވަރާކުރުންމަޝް މުއައްސަސާތަކާ  ކަމާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ ހެޔޮކުރުމަށް އަގު ކަރަންޓްގެ 17.1.1
 ލިބުން  ކަރަންޓް އިތުބާރުހިފޭ އަދި : ދެމެހެއްޓެނިވ17.2ިހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު  ހިއްސާކުރުން މަޢުލޫމާތު މުއައްސަސާތަކާ ކަމާގުޅޭ ދެނެގަނެ ހާލަތު  އިންޖީނުގެތަކުގެ ރަށްރަށުގެ 17.2.1
 ކައުންސިލް، ފެނަކަ 
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ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފްކޮށް 
 ން ބޭނުންކުރު

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އެއްވެސް ތަނެއް އަތޮޅުގައި ނެތް.ންކުރާ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ހަަކތަ ބޭނު 100% .1
 ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ އަތޮުޅގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އޮފީސްތަކުގައި ވަރަށް މަދުން ބޭުނންކުރޭ. .2
 .ޖުތަމައުގެ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތައަށް މު  .3
  ހޭދައެއްކުރަންޖެހޭ.ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތައަށް ަބދަލުކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑު .4
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 ން ބަދަލުކުރު  ހަކަތައަށް  އިއާދަކުރަނިވި  %30 ކަރަންޓްގެ  އުފައްދާ  އަތޮޅުގައި  ކުރިން  ނިމުމުގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2020 :18މަޤުޞަދު 
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 : އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.18.1ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލުކުރަން 
އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު ކައުންސިލް، ފެނަކަ،  ބޭްއވުން ފެއަރއެއް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މީހުން ހަކަތައަށް އިޔާދަކުރަނިވި 18.1.1

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް 
 އެނަރޖީ

     

އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު ކައުންސިލް، ފެނަކަ،  ރަށްރަށުގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. 18.1.2
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް 

 އެނަރޖީ
     

 ބަދަލުވުން  ކަރަންޓަށް  ސޯލާ  އަންނަންވާއިރަށް  އަހަރު  ވަނަ  2018 ކަރަންޓް  %50 ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  : 18.2ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އަތޮޅު ކައުންސިލް، ފެނަކަ، މިިނސްޓްރީ އޮފް  ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަންޑު ހޯދައިގެން. 18.2.1

 އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
     

      އަތޮޅު ކައުންސިލް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުގެދަށުން. 18.2.2
  ބަދަލުކުރުން  ސޯލާއަށް  މަގުބައްތިތައް  އަދި  ބަނދަރު  ރަށްރަށުގެ  : 18.3ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އަތޮޅު ކައުންސިލް، ފެނަކަ، މިިނސްޓްރީ އޮފް  ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަންޑު ހޯދައިގެން. 18.3.1
 އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

     

      އަތޮޅު ކައުންސިލް މަޝްރޫޢުގެދަށުން.ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  18.3.2
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ގެ އިޤްތިޞާދު އަތޮޅު ވަޒީފާ އިތުރުކުރުމާއި 
 ކުރިއެރުވުން 
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 އިތުރުކުރުން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަތޮޅުގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް މަދުވުން. .1
 ވަޒީފާއަށްދާ އުމުރުގެ ގިނަ ބަޔަކު މަސައްކަތެއް ނެތިފައި ނުވަތަ ވަކި ކަހަލަ ވަޒީފާއެއް ނޫނީ އަދާނުކުރަން ތިބުން. .2
 ދިވެހިންނަށް އަދާކުރެވޭފަދަ ގިނަ ވަޒީފާތަކުގައި ބިދޭސިން އުޅެމުންދޭ. .3
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 ތޮޅުގައި ތިބެގެން ވަޒީފާ އަދާކޮށް އާމްދަނީލިބޭނެ މަގުފަހިވެފައިވާ އަތޮޅަކަށްވުން.އަ  :19މަޤުޞަދު 
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 ފަހިވެފައިނުވާ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވިގެންދިއުން.: އާމްދަނީ ހޯދޭނެ މަގެއް 19.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އަތޮޅުގައި މިހާރު ހިންގަމުންދާ ރިސޯޓާއި މަސްވަރާކޮށް ބިދޭސީން މަދުކޮށް އަތޮޅުގެ މީހުނަށް ރިސޯޓުން  19.1.1
 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުދިނުން.

ރިސޯޓް، އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

     

އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު ކައުންސިލް،  ބިދޭސީންގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ާދއިރާތަކުން ދިވެހިން ތަމްރީނުކޮށް މަސައްކަތަށް ނެރުން. 19.1.2
 ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީ 

     

 : ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރަންދަންނަ ޒުވާނުން އުފެދުން.19.2ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އަތޮޅު ކައުންސިލް، ގައުމީ  ސެންަޓރެއް އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރުން. ގންނިވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއި 19.2.1

 ޔުނިވަރސިޓީ
     

އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު ކައުންސިލް،  ސްކޫލް ނިންމާ ދަރިވަރުންނާއި ޒުވާނުން ހޭލުްނތެރިކުރުވުން. 19.2.2
ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީ،  ގައުމީ 

 ޔުނިވަރސިޓީ
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 www.laamu.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800723ފެކްސް:    6800713ން: ފޯ
 

 އިތުރުކުރުން ގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އަތޮޅު
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަތޮޅުގައި މިވަގުތު އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދަނީ އެންމެ ރިސޯޓެއް. .1
 ލޯކަލް ޓްއަރިޒް ގަން ފިޔަވައި އެހެން ރަށެއްގައި ކުރަމުންނުގެންދޭ. .2
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 www.laamu.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800723ފެކްސް:    6800713ން: ފޯ

 ރައްޤީގެ ގިނަ ހަރުފަތްތަކެއް ގިރާކޮށްފައިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.ތަ  :20މަޤުޞަދު 
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 : އަތޮޅުގައި ގިނަ ރިސޯޓްތަކެއް އުފެދިގެންދިއުން.20.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކަމާބެހޭ އަތޮޅުގައި ރިސޯޓް ހެދުމަށް ދޫކޮށްފައިހުރި ރަށްތަކުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ސަރުކާރު އަދި  20.1.1
 ފަރާތްތަކާއެކު މަސްވަރާކުރުން.

އަތޮޅު ކައުންސިލް، މިނިސްޓްރީ 
 އޮފް ޓޫރިޒަމް

     

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ މަސްވަރާކޮށް އިތުރު ރަށްތަކެއް ރިސޯޓްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް  20.1.2
 ހުޅުވާލުން.

އަތޮޅު ކައުންސިލް، މިނިސްޓްރީ 
 އޮފް ޓޫރިޒަމް

     

 : އަތޮޅުގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ފުޅާވުން.20.2ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު  އަތޮޅު އިސްތިހާރުކުރުން. 20.2.1

 ކައުންސިލް
     

އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު  އަތޮޅުގައި ހުރި ގެސްޓްހައުސްތައް އިސްތިހާރު ކުރުން. 20.2.2
 ކައުންސިލް

     

އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު  ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް އަށް މީހުން ހޭުލންތެރިކުރުވުން. 20.2.3
ކައުންސިލް،  މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ޓޫރިޒަމް
     

އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު  އިންވެސްޓަރުން ހޯދުން. 20.2.4
ކައުންސިލް،  މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ޓޫރިޒަމް
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 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ  ،އްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާހަ
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 އެކުލަވާލުން އް އި، ޤަވާޢިދުތަތަކާސިޔާސަތުކައުންސިލްގެ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލެވިފައިނުވޭ  .1
 ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ބޭުނންވާ އެސް.އޯ.ޕީތައް އެކުލަވާލެވިފައިނުވޭ. .2
 ސަރވިސްޗާރޓަރ ހެދިފައިނުވޭ.ކައުންސިލްގެ  .3
 ޤަވާއިދުގެ ގޮތުގައި އެކުލަވާލެވިަފއިވަނީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު އެކަނި. .4
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 އުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލާ ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ކައުންސިލަކަށްހެދުން.ކަ  :21މަޤުޞަދު 
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 ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން : އިންތިޚާބީ ކައުންސިލަރުންނަކީ ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 21.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 އަހުލުވެރިވެފައިވާ ކައުންސިލަރުންތަކެއްކަމުގައިވުން.ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް، އެލް.ޖީ.އޭ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން. 21.1.1
 އެސް.އޯ.ޕީ އަދި ސަރވިސް ޗާރޓަރހަދާ އަމަލުކުރަމުންގެންދިޔުން.: ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތަކާއި، އުޞޫލްތައް، 21.2ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް ތައްޔާރުކޮށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުން. އެސް.އޯ.ޕީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ 21.2.1
      އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރުން.ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ސަރވިސްޓާރޓަރ ހަދާ  21.2.2
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 އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން ޢާމްދަނީ ހޯދާ ރައްޔިތުން ގިނަ. .1
 ދާއިރާއަށް ނިކުންނަ މިންވަރު މަދު.ޒުވާނުން މަސައްކަތު  .2
 ޒަމާންވީ ބައެއް އަބުރުވެރި މަސައްކަތްތައް އުވިދިޔުން. .3
 ނުކުރޭ.ދިވެހިވަންތަ ބައެއް މަސައްކަތްަތއް އަތޮޅުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް  .4
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 AC-018 ބޮކްސް:ޕީ.އޯ  1508ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ  ،އްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާހަ

 www.laamu.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800723ފެކްސް:    6800713ން: ފޯ

 ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން ރަނގަޅު ޢާމްދަނީއެއް ހޯދާ ފުދުންތެރި  :22މަޤުޞަދު 
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 .ބަޔަކަށްވުން  ލޯބިކުރާ  ހޯދުމަށް  ޢާމްދަނީ  މަސައްކަތުން  އަނބުރުވެރި  ރައްޔިތުންނަކީ  ތޮޅުގެ : އަ 22.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު ކައުންސިލް ބުރުވެރި މަސައްކަތަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުން.އަ 22.1.1
      އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު ކައުންސިލް ބުރުވެރި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިއްވަރު ދިނުމުގެ އިނާްމ ދިނުން.އަ 22.1.2
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 އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ސިނާޢަތްތައް 
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 ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ފޯރުކޮށްދޭ.ރޫޓެއްގައި  ދެރީގެ ޚިދުމަތް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ފެ .1
 އަގެއްގައި. ފެރީ ޚިދުމަތުގެ އަގު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކައިރި އަދި ދުރު ހިސާބުތަކަށް އެއް .2
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 އްޔިތުންގެ އިތުބާރުލިބިފައިވާ ފެރީގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވުން.ރަ  :23މަޤުޞަދު 
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 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވުން. : ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރުލިބިފައިވާ ފެރީގެ 23.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ޚިދުމަތް ހޯދާ ކައުންސިލުން އަތޮޅު ފަރާތެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ޚިދުމަތް ފެރީގެ ތޮޅުގައިއަ 23.1.1
 .ފޯރުކޮށްދިނުން

 އަތޮޅު ކައުންސިލް
     

ކައުންސިލްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއިއެކު ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދޭނެގޮތުގެ އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައި  ށުރަ 23.1.2
 ސައިކަލާއި މުދާ އުފުލޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު 
 ކައުންސިލް
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 ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި އަތޮޅުގައި ވަރަށް ގިނަ. .1
 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީ ރަޖިސްޓްރީކުރުން ވަރަށް ދަތި. .2
 އަމިއްލަ އުފެއްދުންތައް މާރކެޓް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް. .3
 ދަށް.ދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީ އާބާދީ ކުދި ރަށްރަށުގައި ކު .4
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 އަތޮޅަކަށް ހެދުން.ދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރާފައިވާ ފުދުންތެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ކު  :24މަޤުޞަދު 
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 .އަތޮޅަށްވުން  ކުރިއަރާފައިވާ  އެންމެ  ނިޞްބަތުން  އަތޮޅުތަކުގެ  ރާއްޖޭގެ  ވިޔަފާރިތައް  މެދުފަންތީގެ  އަދި  ދި : ކު 24.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އަތޮޅު ކައުންސިލް، ބިޒްނަސް  ންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމެއް ބޭއްުވން.އި 24.1.1
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް ސެންޓަރ

     

އިރާއަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރިފަރާތްތަކަށް ކުދި އަދި މެދުފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަކަށް ދާ 24.1.2
 ހޯދާނޭގޮތުގެ ތަމްރީނު ްޕރޮގްރާމް ހިންގުން. ފަންޑު

ކައުންސިލް، ބިޒްނަސް އަތޮޅު 
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް ސެންޓަރ
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 އަމަންއަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުން 
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 އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ދީނީ އިލްމު އުގެނިގެން ތިބި މީުހން އަތޮޅުގައި މަދުކަން. .1
 ދީނީ ކަންކަމަށް މީހުން ހޭުލންެތރިވެފައިވާ މިންވަރު ކުޑަކަން. .2
 ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕެއްގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުން ލިބެން ނެްތ. .3
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 ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.ނީ ކަންކަމަށް ލޯބިކުރާ ރައްޔިތަކު ދީ  :25މަޤުޞަދު 
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 .ވުން  އަތޮޅަކަށް  ދިރިއުޅޭ  ބަޔަކު  ކިޔަވާ  ޤުރުއާން  ރީތިކޮށް  އަދި  ލޯބިކުރާ  ކިޔެވުމަށް  ރުއާން : ޤު 25.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

      ޅު ކައުންސިލް، ރަށު ކައުންސިލްއަތޮ ބޭއްވުން  މުބާރާތް އަތޮޅު ކިޔެވުމުގެ ރުއާންޤު 25.1.1
      އަތޮޅު ކައުންސިލް ތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.ރީ 25.1.2

 ހޭލުންތެރިވެފައިވާ މުޖުތަމައަކަށް ވުން.: ދީނީ ކަންކަމަށް ލޯބިކުރާ ދީނީގޮތުން 25.2ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
      ޅު ކައުންސިލް، ރަށު ކައުންސިލްއަތޮ ހަރު ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ީދީނ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.އަ 25.2.1
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 ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް މަދުކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 މައްސަލަތައް މަދުންނަމަވެސް އިތުރުވަމުންދާކަން.މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބަނގުރަލުގެ  .1
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 އްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީ އެންމެ މަދު އަތޮޅަށް ހެދުން.ކު  :26މަޤުޞަދު 
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 ކުއްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީ ފަދަ ނުރަނގަޅު އަމަލުތަކަށް ހޭލުންތެރިވެފައިވާ މުޖުތަމައަކަށް ވުން.: 26.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

މެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ އަދި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުއްތަކާއި ފެ 26.1.1
 އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ހޯދުން.

 އަތޮޅު ކައުންސިލް
     

އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު ކައުންސިލް،  އްސަލަ ބޮޑު ރަށްތަކުގައި މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ތަާފތު ހަަރކާތްތައް ހިންގުން.މަ 26.1.2
ޕޮލިސް، ހައްދުންމަތީ ފެމިލީ އެްނޑް 

 ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
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ކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި އެ 
 އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކުޑަކުދިންނަށް އިހުމާލުވުމުގެ މައްސަލަތައް އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވަމުންދިޔުން. .1
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 ރައްކާތެރި އަމާން މުޖުތަމަޢުއެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން. ނަށް . އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކީ ކުޑަކުދިން ލ :27މަޤުޞަދު 
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 ރައްކާތެރި އަމާން މުޖުތަމަޢުއެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން. ކުޑަކުދިންނަށް ތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކީ އަ  : ލ.27.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުްނކުރުމާއި، އެކުދިންނަށް ކުރިމަތިާވ  އަނިޔާވެރިކަމަށް ކު 27.1.1
 އަލުހުވެރިވެފައިވާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށްވުން.

ކައުންސިލް، އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު 
ޕޮލިސް، ހައްދުންމަތީ ފެމިލީ އެްނޑް 

 ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
     

އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު ކައުންސިލް،  ޑަކުދިންގެ ދުވަސް އަތޮޅުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން.ކު 27.1.2
ޕޮލިސް، ހައްދުންމަތީ ފެމިލީ އެްނޑް 

 ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
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 ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު ކުޑަކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަތޮޅުގައިހުރި ދަޢުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝަވަތުގެ ޢަމަލުތައް އިންިތހާއަްށ ގިނަ. .1
 ޢާންމުެވފައި.ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް  .2
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 www.laamu.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800723ފެކްސް:    6800713ން: ފޯ

 ރަޕްޝަންގެ ވަބާ ނައްތާލެވިފައިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.ކޮ  :28މަޤުޞަދު 
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 .ބޮޑުވުން  އިތުބާރު  ރައްޔިތުންގެ  ޢާންމު  ކައުންސިލްތަކާމެދު  ރަށު  ކައުންސިލާއި  ތޮޅު : އަ 28.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް ތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރާ ކަންތައްތައް ވީހައިވެސް ހާމަކަންބޮޑު ގޮތަކަށް ކުރުން.އަ 28.1.1
      ކައުންސިލް، ރަށު ކައުންސިލްއަތޮޅު  ށު ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮަތށް ހުރޭތޯ ބެލުން.ރަ 28.1.2

  : ކޮރަޕްޝަނަށް ހޭލުންތެރި މުޖުތަމައެއް ބިނާވުން. 28.2ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު ކައުންސިލް،  .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރުވުމުގެ ހޭލުންތެރި ކޮރަޕްޝަނަށް ރަށެއްގައި ރިހާހު 28.2.1

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންއެންޓި 
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ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢޫޞޫލުތައް 
 އެކުލަވާލުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ހުރީ ހެދިފައި.ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭުނންވާ ޤަވާއިދުތަކާޢި އުޞޫލުތައް  .1

 
 

 

 

 

 



 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                                        2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

140    
 AC-018 ބޮކްސް:ޕީ.އޯ  1508ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ  ،އްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާހަ

 www.laamu.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800723ފެކްސް:    6800713ން: ފޯ

 ރައްޔިތުންނަށް  ،އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި  އެންމެހާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ވެހިރާއްޖޭގެ ދި  :29މަޤުޞަދު 
 .ން އެކުލަވާލު  ރަށުކައުންސިލްތަކުގައި  ހުރިހާ  އަތޮޅުގެ  އުޝޫލުތައް  ޤަވާއިދުތަކާއި  އެނޫންވެސް  ބޭނުންވާ  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް 

 
# 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް 

 
 ޒިންމާވާފަރާތް 
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 ކައުންސިލްތައް  މުހިއްމުކަމެއްކަން  ކިހާ  އޮތުމަކީ  އުޞޫލުތައް  ޤަވާއިދުތަކާއި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ޚިދުމަތްތަކެއް  ހަމަހަމަ  އްޔިތުންނަށް : ރަ 29.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 .އެނގުން  ފަރާތްތަކަށް  ހިންގަވަންތިއްބަވާ 

ވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ކައުންސިލަރުން ދި 29.1.1
 އަހުލުވެރިކުރުވުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު 
 ކައުންސިލް، އެލް.ޖީ.އޭ
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ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި، ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން 
 އިތުރުކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 މަތީ ތަޢުލީމްގެ ފުރުޞަތު އަތޮުޅން ލިބެންހުރި މަދު ދާއިރާއަކުން. .1
 ވަޒީފާތަކެއް އަތޮޅުން ލިބެންެނުތން.ތަޢުލީމީ ޒުވާނުންަނށް ރަނގަޅު  .2
 ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައިވީނަމަވެސް ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްފެވައިނެތުން. .3
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 .ހޯދައިދިނުން  ފުރުޞަތުތަކެއް  ގިނަ  ޒުވާނުންނަށް  އިތުރުކޮށް  ބައިވެރިވުން  ޒުވާނުންގެ  ތަރައްޤީގައި  ތޮޅުގެ އަ  :30މަޤުޞަދު 

 
# 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް 

 
 ޒިންމާވާފަރާތް 

 އަހަރު 
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 .އިތުރުވުން  ބައިވެރިވުން  ޒުވާނުންގެ  ހުޅުވި  ފުރުސަތުތައް  ވާނުންނަށް : ޒު 30.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އަތޮޅު ކައުންސިލް، ސްކޫލް، ހޮސްޕިޓަލް،  .ބޭއްވުން ކޭމްޕެއް ޔޫތް ނުއަލްއެ 30.1.1
ޕޮލިސް، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް، ޔޫތް 

 މިނިސްޓްރީ
     

 ހަވާލުކޮށްގެން ޖަމާއަތްތަކާއި ޖަމުޢިއްޔާ ހަރަކާތްތައް އެކިކަހަލަ ރާވާ ކައުންސިލުން ތޮޅުއަ 30.1.2
 .ހިންގުން

 އަތޮޅު ކައުންސިލް
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ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި 
 ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން 
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 www.laamu.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800723ފެކްސް:    6800713ން: ފޯ

 އިންސާނީ ވަޞީލަތް
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން އަތޮޅުގައި ފަންނީ މީހުންމަދު.  .1
 ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިން އަތޮޅުގެ ނިޞްބަތުން މަދު. .2
 ޢިލްމީ ފެންވަރުގައި އަތޮޅުގައި  .3
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 www.laamu.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800723ފެކްސް:    6800713ން: ފޯ

 ހެދުން  އަތޮޅަކަށް  ތިބި  މަސައްކަތްތެރިންތަކެއް  ގާބިލު  ންނީ ފަ   :31މަޤުޞަދު 

 
# 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް 

 
 ޒިންމާވާފަރާތް 

 އަހަރު 
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 : ފަންނީ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރާ ނިސްބަތް އިތުރުވުން 31.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް ސްކޮލަޝިޕް ދިނުން 1ދާއިރާއަކުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބޮންޑަކާއެކު ންނީ ކޮންމެވެސް ފަ 31.1.1
      އަތޮޅު ކައުންސިލް ދިނުން  ޒުވާނުންނަށް ކުދިންނާއި ސްކޫލް މައުލޫމާތު ފުރުސަތުތަކުގެ ހުރި ދާއިރާތަކުން  މަދު މީހުން ންނީފަ 31.1.2
      އަތޮޅު ކައުންސިލް ސެންޓަެރއް އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންވޮ 31.1.3



 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                                        2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

  146    
 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ  ،އްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާހަ
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 ބިމާ، ކަނޑާއި ފަޅު
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ރަށްރަށުގެ ލޭންޑު ޔޫސް ޕްލޭން ހެދިފައެއް ނުވޭ .1
 ރަށްރަށުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ބަންޑާރަގޯތިތަށް ފަޅުވެފައި ހުރުން  .2
 ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކަނޑާއި ފަޅުން މަސް ހިފަމުންގެންދިޔުން. .3
 އަތޮޅުގައި ބޮޑެތި ފަޅުތައް ހުރިނަމަވެސް އެފަޅުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭގޮތެއްގައި ހިފަމުންނުދޭ. .4
 .އަތޮޅުގައި ބަޔޮސްފިޔަރ ރިޒާވެއް ނެތް .5
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 ޢާމްދަނީ ލިބޭނެ މަގުފަހިވެފައިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން. ން މާއި ކަޑާއި ފަޅު ބި  :32މަޤުޞަދު 
 

# 
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް 
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 އަހަރު 
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 އަތޮޅަކަށްވުން.: ފަޅުގޮވާންކުރާ ކަނޑުގެ މުއްސަނދި 32.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު ކައުންސިލް،  .ކަނޑައެޅުން އަތޮޅުގައި ރިޒަރވެއް  ޔޮސްފިޔަރބަ 32.1.1
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް 

 އެގްރިކަލްޗަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
     

އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު ކައުންސިލް،  .ފޯރުކޮްށދިނުން މަޢުލޫމާތު ގޮތްތަކުގެ ހޯޭދނެ ޢާމްދަނީ ޅުގޮވާންކޮށްގެންފަ 32.1.2
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް 

 އެގްރިކަލްޗަރ
     

 : ބިން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން.32.2ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ރަށު ކައުންސިލް، ކައުންސިލް،އަތޮޅު  .ތައްޔާރުކުރުން ޕްލޭންތައް ލޭންްޑޔޫސް ބަޖެޓާއި ބިމުގެ ށްރަށުގެރަ 32.2.1

 ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ 
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 މުއައްސަސާތައް
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަތޮޅުގައި ހުރި މުއައްސަސާތައް  .1

 އެމް.އެންޑީ އެފް ސެންޓްރަލް އެރިޔާ  -
 ޑިވިޜަންސައުތް ސެންޓްރަލް ޕޮލިސް  -
 ކަސްޓަމް ލ. ގަން -
 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފޮނަދޫ ބްރާންޗް -
 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް -
 ދިރާގް ލ. އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ -
 ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ -
 ޕޯސްޓްއޮފީސް  -
 މީރާ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރ -
 ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރ -
 )ހުރިހާ ރަށެއްގައި( ފެކަނަ -
 ލިކްވަރކްސްޕަބް -
 ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް  -
 )ހުރިހާ ރަށެއްގައި( ކޯޓް -
 ޔޫތް ސެންޓަރ )ގަން އަދި ފޮނަދޫގައި( -
 ސްކޫލް )ހުރިހާ ރަށެއްގައި( -
 ކައުންސިލް އިދާރާ )ހުރިހާ ރަށެއްގައި( -
 ސިއްހީ މަރުކަޒު/ ހެލްތް ފޯސްޓް )ގަން ފިޔަވާ ހުރިހާ ރަށެއްގައި( -
 އެމްއެންޔޫ ލ. ގަން ކެމްޕަސް  -
 ކައުންސިލްއަތޮޅު  -
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 ން.އްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ލާމަރުކަޒީ ކުރެވި އަތޮޅުގައި ތިބެގެން ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ މަގުފަހިވެފައިވާ އަތޮޅަކަށްހެދު ރަ  :33މަޤުޞަދު 

 
# 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް 

 
 ޒިންމާވާފަރާތް 
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 : މިހާރު އަތޮޅުން ލިބެންނެތް ޚިދުމަތްތައް އަތޮޅުން ލިބުން.33.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

      އިމިގްރޭޝަން އަތޮޅު ކައުންސިލް،  މިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކުރުން.އި 33.1.1
 .ރަނގަޅުވުން  ފެންވަރު  ޚިދުމަތްތަކުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ރައްޔިތުންނަށް  މުއައްސަސާތަކުން  ތޮޅުގެ : އަ 33.2ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް، ކަސްޓަމްސް  ކަސްޓަމް އޮފީސް ރީލޮކޭޓް ކުރުން. 33.2.1
      އަތޮޅު ކައުންސިލް .ހޯދުން ޢިމާރާތެއް އައު އިދާރާއަށް ކައުންސިލް ތޮޅުއަ 33.2.2
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 އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ތާރީހީ ގަދީމީ ތަންތަން އަތޮޅުގަިއ ހުރި. .1
 ތާރީހީ ތަންތަން ރަނގަޅަށް ބެލެެހއްޓެމުން ނުދޭ. .2
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 ފޯރުކޯށްދިނުން  ޖީލުތަކަށް  އޮތް  އަންނަން  ހިމާޔަތްކޮށް  ތަންތަން  އާޘާރީ  ހުރި ތޮޅުގައި އަ  :34މަޤުޞަދު 

 
# 
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 : އަތޮޅުގައި ހުރި އާޘާރީ ތަންތަނަކީ ހިމާޔަތްކުރެވި ބެލެހެއްޓޭ ތަންތަން ކަމުގައިވުން 34.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

      ޅު ކައުންސިލް، ރަށު ކައުންސިލްއަތޮ ލިސްޓުގައި އަތޮޅުގައި ހުރި އެފަދަ ތަންތަން ހިެމނުން ޤައުމީ ތަރިކައާއި އާޘާރީ ތަންތަުނގެ  34.1.1
      އަތޮޅު ކައުންސިލް ށު ކައުންސިލްތަކުން އެފަދަ ަތންތަން ބަަލހައްޓާތޯ މޮިނޓަރކުރުންރަ 34.1.2

 ތަންތަނާބެހޭ އާ މަޢުލޫމާތުތައް ލިބުން : އަތޮޅުގައި ހުރި އާޘާރީ 34.2ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު ކައުންސިލް،  ތޮޅުގައި ހުރި އާޘާރީ ތަންތަން އިތުރަށް ދިރާސާކުރުންއަ 34.2.1

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް
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 ވަޞީލަތްތައް ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކުންފުންޏަކުން ފޯރުކޮށްދޭ. 2މުޢާސަލާތީ ޚިދުމަތް  .1
 އަތޮޅުގައި ޒަމާނީ އައިސީޓި ވަޞީލަތްތައް ޭބނުންކުރަމުންދޭ. .2
 ލަތްތައް އަތޮޅުން ގަންނަން ިލބޭ.ޒަމާނީ އައިސީޓީ ވަޞީ .3
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 ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަތޮޅުގައި ފަހިކޮށްދިނުން އި.ސީ.ޓީ ދާއިރާއިން ތައުލީމު އަ  :35މަޤުޞަދު 
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 ޒިންމާވާފަރާތް 

 އަހަރު 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 : އައި.ސީ.ޓީ ދާއިރާގެ ކޯސްތައް އަތޮޅުގައި ފެށިގެންދިއުން 35.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް ފެށުމަށްޓަކައި އަތޮޅުގައި މިހާރު ހުރި އެކި ކޮލެޖްތަކާ މަޝްވަރާކުރުން.އައި.ސީ.ޓީ ކޯސްތައް  35.1.1
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 ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ތައް ހަރަކާތްތެރިވާ މިންވަރު ކުޑަ.ޖަމުޢިއްޔާ .1
 ތައް ނިޞްބަތުްނބަލާއިުރ އަތޮޅުގައި ގިނަ.ޖަމުޢިއްޔާ .2
 ތަކުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލްކުރުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެިރވަމުންދަނީ ކުޅިވަރުގެ ކަންކަމުގައި.ޖަމުޢިއްޔާ .3
 ތުގެ މާލީ ފުދުންތެރިކަްނ ދައްވުން.ޖަމުޢިއްޔާ .4
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  ޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ދައުރު މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކުރުން  ތޮޅުގެ ތަރައްޤީގައި ޖަމު އަ  :36މަޤުޞަދު 
 

# 
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް 
 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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 ޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް ހަރަކާތްތެރިވާ މިންވަރު އިތުރުވުން : އަތޮޅުގެ ޖަމު 36.1ންވާ ނަތީޖާ ހާސިލުކުރަން ބޭނު

      އަތޮޅު ކައުންސިލް ޖަމާއަތްތަކުގެ މަހާސިންތާ ބޭއްވުން ޢިއްޔާ ޖަމު 36.1.1
ޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް ތްތައް ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ޖަމުއަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހިންގޭ އެކިއެކި ހަރަކާ 36.1.2

 ދިނުން 
 އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު ކައުންސިލް

     

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް، އަތޮޅު  .ބޭއްވުން ވޯރކްސޮޕެއް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ގޮތްގޮތް ރެއިސްކުރެވޭނެ ަފންޑް ބޭނުންވާ ތަކަށްޖަމުޢިއްޔާ 36.1.3
 ކައުންސިލް
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 ތަކުން ރައްކާތެރިވުން ކާރިޘާ 
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 ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުން 
 

 ހާލަތު މިހާރުގެ 
 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށްވެސް ރަށްގިރިމުގެ މައްސަލަ ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ.  .1
 ރަށްރަށުގެ ގިރާ ސަރަހައްދުތައް އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް ހިމާޔަތް ކުެރވެމުންނެއް ނުދެއެވެ.  .2
 ިގރުމުގެ މައްސަލަ  އިތުރަށް ކުރިމަތިވަމުންދެއެވެ.  ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ އެކިއެކި މަޝްރޫއުތަކުގެ ސަބަބުން ރަށް .3
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 : ރަށްތައް ގިރާ މިންވަރު ކުޑަވުން 37.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުން ވެލިނެުގން ހުއްޓުވުމަށް ފުލުުހންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރޭތޯ  37.1.1
 މޮނިޓަރކުރުން

 އުންސިލްއަތޮޅު ކަ
     

ހިމާޔަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއި ރަށްރަށުގެ ގިރާ ސަރަހައްދުތައް  37.1.2
 މަޝްވަރާކޮށް ގިރާ ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

 އަތޮޅު ކައުންސިލް
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 ކުޑަކުރުން ހިރާސް ކާރިޘީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
އެކުލަވާލެވިފައެއް ކާރިޘާތަކުގެ ވަގުތުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ހަރުދަނާ ޕްލޭންތައް އަޮތޅު އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި  .1

 ނުވެއެވެ.
 ކާރިޘާތަކުން ލިބިދާނެ ގެއްުލން ުކޑަކުރުމަށް ރަށްރަށުގައި އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިވިފައެއް ނުވެއެވެ.   .2
 މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެަކމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތަކަށް މީހުން ހޭލުންތެރިވެފައެއް ނުވެެއވެ.  .3
 ކުގެ ސަބަބުން ިވއްސާރަވެ ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާތައް ހިނގުންވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.   މޫސުމީ ބަދަލުތަ .4
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 ފަރާތްތަކުން  ހުރިހާ  ޕްލޭނަށް  އެ  އެކުލަވާލެވި  ޕްލޭންތައް  އެކުލަވާލަންޖެހޭ  ފެންވަރުގައި  ރަށު  އަދި  އަތޮޅު  ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި  ރިޘާތަކުން ކާ  :38 ދު މަޤުޞަ 
 .އަހުލުވެރިވެފައިވުން 
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 އޮތުން  ޕްލޭނެއް  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސްކް  ޑިޒާސްޓަރ ރަށްރަށުގެ  އަދި  ތޮޅު : އަ 38.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު ކައުންސިލް، ނެސަނަލް  ތޮޅު އަދި ރަށްރަށުގެ ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހެދުން.އަ 38.1.1
ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ، 

 އެމް.އެން.ޑީ.އެފް
     

 އަހުލުވެރިވުން  މީހުން  ޕްލޭނަށް  މްނޭޖްމަންޓް  ރިސްކް  ޑިޒާސްޓަރ ރަށްރަށުގެ  އަދި  ތޮޅު : އަ 38.2ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ތޮޅު އަދި ރަށްރަށުގެ ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް އަ 38.2.1

 ޑްރިލް ބޭއްވުން
ކައުންސިލް، ނެސަނަލް އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު 

ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ، 
 އެމް.އެން.ޑީ.އެފް، ހޮސްޕިޓަލް، ސްކޫލް

     

އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު ކައުންސިލް، ނެސަނަލް  ރިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާގުޅޭ ވޯކްޝޮޕްތައް އަތޮޅު އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގުން ކާ 38.2.2
މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ، ޑިޒާސްޓަރ 

 އެމް.އެން.ޑީ.އެފް
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 އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ މުއްސަނދިކަން 
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 ހިމާޔަތްކުރުން ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު
 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ގެ ބާަވތްތައް ހިފާ، ކައިބޮއެހެުދން.ހިމާޔާތްކޮށްފައިވާ ދޫނި، މަސްމަާހއިމެހި އަދި ވެލާ ކަހަނބު .1
 ފަރުތަކުގެ ބޮޑުބައެއް މަރުވެ ހަލާކުވަމުންދިޔުން. .2
 ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރޮދިލައިގެން މަސްހިފުން. .3
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 ރޭ ތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.ދި  :39މަޤުޞަދު 
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 : ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކުރެވުން.39.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު ކައުންސިލް،  އްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.ރަ 39.1.1
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 އެންޑް އެނަރޖީ
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 ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުން 
  



 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                                        2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

165    
 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ  ،އްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާހަ

 www.laamu.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800723ފެކްސް:    6800713ން: ފޯ

 ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން
 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އެސް.އޯ.ޕީތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައިނުވޭ.ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ  .1
 ބަދަހިކުރުމަށް ހިންގޭ ކަންކަން މަދު.ގެ ގުޅުން ންމުވައްޒަފު .2
 ކައުންސިލްގެ ސިއްކަ ހެދިފައިނެތް. .3
 ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އަޕްޑޭޓްނުކުރެވޭ. .4
 ފައިލިންގ ރޫމެއް ނެތް. .5
 މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކަށޭނެ ވޯކް ސްޕޭސް އެބައޮތް. .6
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 www.laamu.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800723ފެކްސް:    6800713ން: ފޯ
 

 .ފޯރުކޮށްދިނުން  ރައްޔިތުންނަށް  އަތޮޅުގެ  ޚިދުމަތްތަކެއް  އަވަސް  ބޭނުންކޮށްގެން  ވަޞީލަތްތައް  ޒަމާނީ  އުޞޫލަކުން  މަހަމަ ހަ  :40މަޤުޞަދު 
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 : އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ނޯޓިސްބޯޑް ޑިޖިޓަލް ބޯޑަށް ބަދަލުވުން.40.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑް ހަރުކުރުން. ތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގައިއަ 40.1.1
 .ހަމަޖެހުން  ދެވޭނެގޮތް  މަޢުލޫމާތު  އެއްފަހަރާ  އެންމެނަށް  ރަށުގެ  ވަގުތު  ދިމާވާ  ކަމެއް  ފަދަ  އްލިހާލަތެއް : ކު 40.2ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު  ށު ކައުންސިލްތަކުގައި އެނައުންސް ސިސްޓަމް ހަރުކުރުން.ރަ 40.2.1
 ކައުންސިލް

     

 ތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން އަ : 40.3ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
      އަތޮޅު ކައުންސިލް އުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ކޮންެޓންޓް މެނޭޖުމަންޓް ސިސްޓަމަކާިއ އެކު ރީޑިވެލޮޕްކުރުން.ކަ 40.3.1
      އައޮޅު ކައުންސިލް  އިލިންގ ރޫމެއް ހެދުމުން.ފަ 40.3.2
      އަތޮޅު ކައުންސިލް އުންސިލްގެ ސިއްކައާއި ލޯގޯ ފަރުމާކުރުން.ކަ 40.3.3
      އަތޮޅު ކައުންސިލް .އެކުލަވާލުން ތައް.ޕީ.އޯ.އެސް ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތަކަށް އުންސިލްގެކަ 40.3.4
      އަތޮޅު ކައުންސިލް ކައުންސިލް އިދާރާގައި ސައި ކޮޓަރިއެއް ހެދުން. 40.3.5
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 އަތޮޅު އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން
 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކައުންސިލްތަކާއި އެކު އޮންނަ ގުޅުން ކުޑަ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު  .1
 އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އަތޮޅުގައި ހުންނަ ބައެއް މުއައްސަސާތަކާއި އެކު އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅު. .2
 އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ދައުލަތުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން މަޑުމަޑުން ރަނގަޅުވަމުންދޭ. .3
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 www.laamu.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800723ފެކްސް:    6800713ން: ފޯ
 

 ސަރުކާރުގެ  މުއައްސަސާތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ  ރަށްރަށަށް  ގިނަ  ރަށަށްވުރެ  އެއް  ހުރި އަތޮޅުގައި  އަދި  ކައުންސިލް  އަތޮޅު  ކައުންސިލްތަކާއި  ށު ރަ  :41މަޤުޞަދު 
 .ބަދަހިކުރުން  ގުޅުން  އޮންނަ  މުއައްސަސާތަކާއިމެދު  އެހެނިހެން 

 

 

 
# 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް 
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 : ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިވުން.41.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް ބޭއްވުން  ބައްަދލުވުމެއް ވެރިންނާއެކު ކައުންސިލްތަކުގެ ރަށު އެއްފަހަރު އާޓާރއަކުކު 41.1.1
 .ބަދަހިވުން  ގުޅުން  އޮންނަ  މުއައްސަސާތަކާއި  އެކިއެކި  ހުންނަ  ތޮޅުގައި : އަ 41.2ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް  އަތޮޅުގެ ކޮންމެވެސް ރަށެއްގައި ބޭއްވުން.އަތޮޅު ފެންވަރުގެ މަހާސިންތާއެއް އަހަރަކު އެއްފަހަރު  41.2.1
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 ކައުންސިލްގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން 
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 ން ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިކުރުން ކައުންސިލު
 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކައުންސިލުން ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިއެއް ނުކުރޭ .1
 މަރާމާތުކޮށްގެން ބޭުނންކުރެވިދާެނ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ އިމާރާތެއް އެބަހުރި  .2
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 .ހޯދުން  އާމްދަނީއެއް  ރަނގަޅު  ވިޔަފާރިން  ސްޓްހައުސް ގެ  :42މަޤުޞަދު 
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 ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް 
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 : އަތޮޅު ކައުންސިލުން ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ފެށުން 42.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް މަރާމާތުކޮށް ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތް ހެދުން  2ސްޓްހައުސް ގެ 42.1.1
 

     

      އަތޮޅު ކައުންސިލް ހަމަޖެއްސުން މުވައްޒަފުން ވަކިން ހިންގުމަށް ސްޓްހައުސްގެ 42.1.2
 ތިބެޭވނެ ބަލިމީހުންަނށް އަންނަ  ހޮސްޕިޓަލަށް ،ތަޅާލާ އިމާރާތް ހިންގި ބޭސްފިހާރަ މުގައިގަ 42.1.3

 ހެދުން ގެސްޓްހައުސްއެއް
 އަތޮޅު ކައުންސިލް
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 ގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުން ކައުންސިލް 
 
 

 ހާލަތު މިހާރުގެ 
 ކައުންސިލުން ދަތުރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ލޯންޗް ބޭނުންކުރޭ .1
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 ތުރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރިން ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކުރުން ދަ  :43މަޤުޞަދު 
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 ފުޅާވުން  ވިޔަފާރި  ތުރުފަތުރުގެ : ދަ 43.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް އުންސިލްގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރިއަށް އިތުރު ލޯންޗެއް ގަނެ މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުންކަ 43.1.1
      އަތޮޅު ކައުންސިލް ގަޑިއިރު ލޯންދަތުރު ހިދުމަތް ފެށުން  އުވީސްސަ 43.1.2
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 އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވޭނެ އިތުރު ގޮތްތައް ހޯދުން 
 
 

 ހާލަތު މިހާރުގެ 
 ރަށްރަށުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް  .1
 އިންވެސްޓަރުން ހޯދުމަށް އެކަށީެގންވާ މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭ .2
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 އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކުރުން އުންސިލްގެ ކަ  :44މަޤުޞަދު 
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 : ކައުންސިލްގެ އިންވެސްމަންޓްތައް އިތުރުވުން 44.1ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އަތޮޅު ކައުންސިލް، ބިޒްނަސް  އިންވެސްޓަރުން ހޯދުން ތޮޅުގައި މެރިކަލްޗަރ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އަ 44.1.1
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް ސެންޓަރ

     

ތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ރަށްރަށުގައި ހިންގުަމށް ރަށްރަށުން ބިން އަ 44.1.2
 ހޯދުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު ކައުންސިލް
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 ވަނަ ބައި ހަތަރު
ކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒު

 ބެލުންމިންވަރު މޮނިޓަރ ކުރާނެ ގޮތާއި އަދި ކުރިއަށްދާ ގޮތް 
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 ން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން މޮނިޓަރ ކުރު
އަށް އެންމެ ޤީތަރައް އަތޮޅުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  2021-2017ގެ ޕްލޭން ޤީތަރައް އަތޮޅު

ގެ ކުރީގެ ބާބުތަކުގައި ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ތައް މިޕްލޭން މުހިންމު ކަންތައްތަކާއި، ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ފަރާތް
ރު ނަތީޖާތައް ހާސިލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ މިންވަރާއި ޒިންމާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ މިންވަ

ގަމުންދާގޮތްބެލުމާއި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރާ މިންވަރު ނގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތައް ހިޤީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ތަރައް
ގެ ޕްލޭން ޤީ ތުން އަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްގޮވަޒަންކުރުމަކީ ކޮންމެހެންކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. މި 

ގެ ޕްލޭންގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއާއި ފައިނަލް ރިވިއު ހެދުމުގައި ގެންގުޅޭނެ ޤީގަމުންދާގޮތްބެލުމާއި، ތަރައްނހި
 ޑުތަކާއި ޓާގެޓްތައް ހިމެނޭ ފްރޭމް ވޯކް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ނމިންގަ
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ކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒު 
 މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަނޑު 

 މިހާރުގެ ޙާލަތު  ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  #
 )ބޭސްލައިން(

 ލަނޑުދަނޑި 
 )ޓާގެޓް(

 ވަޒަންކުރާ މިންގަނޑު 
 )އިންޑިކޭޓަރ(

މޮނިޓަރ ކުރާ 
 ތާރީޚް 

 ކަށަވަރު ކުރާނޭ ގޮތް 
)މީންސް އޮފް 
 ވެރިފިކޭޝަން(

 
 

 .އަތޮޅަކަށްވުން  ދިރިއުޅޭ  ރައްޔިތުންތަކެއް  ބޭނުންކުރާ  ރަނގަޅުކާނާ  ކުޑަކުރެވިފައިވާ، ބާރޯސާވާމިންވަރު  ބާވަތްތަކަށް  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  މްޕޯޓްކުރާ އި  :1މަޤުޞަދު 
ބޯތަކެތީގެ ގިނަ ބާަވތްތަކެއް ކާ 1.1

 އުފައްދާ އަތޮޅަކަށް ވުން.
ގެ ގިނަ އަތޮޅު

ރަށްރަށުގައި ކާބޯތަކެތީގެ 
ބާވަތްތައް 

 އުފައްދަމުންދެއެވެ. 

ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން 
 ކާބޯތަކެތީގެ އެންމެ
ގިނަ ބާވަތްތައް 

އަތޮޅަށް  1އުފައްދާ 
 ވުން.

ވަނަ އަހަރު  2018
ރާއްޖޭގެ  ނިމޭއިރު

ނިސްބަތުން 
ކާބޯތަކެތީގެ އެންމެ 

ގިނަ ބާވަތްތައް 
 އުފައްދާ އަތޮޅަށް ވުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  2019ފެބްރުއަރީ 
ގެ އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

 ތަފާސްހިސާބު

ތޮޅުގައި އުފައްދާ އަ 1.2
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކަށް 

 ރަނގަޅު މާކެޓެއް ލިބުން.

އަތޮޅުގައި އުފައްދާ 
ދަނޑުވެރިކަމުގެ 

ބާވަތްތަކަށް އަތޮޅުން 
 .ރަނގަޅު މާކެޓެއް ނެތް

ތް އަތޮޅުގައި އޮ
ހަމައެކަނި ރިސޯޓުން 

 މާކެޓް ހޯދުން.

ވަނަ އަހަރު  2018
ނިމުމުގެ ކުރިން 

ރިސޯޓަށް އަތޮޅުގެ 
އުފެއްދުންތައް ވިއްކަން 

 ފެށުން.

ރިސޯޓްގެ  2019ފެބްރުއަރީ 
 ތަފާސްހިސާބުތަކުން 
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 ތައްޔާރުކޮށް  އުފެއްދުންތައް  މަސްވެރިކަމުގެ  ދަނޑުވެރިކަމާއި  އަދި  ކުރާ  މަސްވެރިކަން  ދަނޑުވެރިކަމާއި  އެހީގައި  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ޒަމާނީ  ރަށެއްގައި  ކޮންމެ  ތޮޅުގެ އަ  :2މަޤުޞަދު 
 .އަތޮޅަކަށްހެދުން  ލިބޭ  ތަނަވަސްކަން  މާލީ  މިރޮނގުން  ނެރޭ  ބާޒާރަށް  ރާއްޖޭގެ 

 ސްވެރިކަމާއިމަ 2.1
 ދަނޑުވެރިކަމުގެ
 ރަނގަޅު އުފެއްދުންތަކަށް

 ލިބުން  މާކެޓެއް

މަސްވެރިކަމާ 
ދަނޑުވެރިކަމުގެ 

އުފެއްދުންތަކަށް މާކެޓް 
 ރަނގަޅުވަމުންދޭ

    

 .ހެދުން  ތަކެއްޗަށް  ރައްކާތެރި  ސިއްހީގޮތުން  ބާވަތްތަކަކީ  ކާބޯތަކެތީގެ  ވިއްކާ  ފިހާރަތަކުން  ބާވަތްތަކާއި  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  އުފައްދާ  ތޮޅުގައި އަ  :3މަޤުޞަދު 
 ހައްދާ އުފައްދާ، އްޖޭގައިރާ 3.1

 ކުރެވޭ އިމްޕޯޓް ތަކެއްޗާއި
 ބާވަތްތަކަކީ ކާނާގެ

 ރައްކާތެރި ޞިއްހަތަށް
 .ތަކެތިކަމުގައިވުން

 އުފައްދާ، އްޖޭގައިރާ
 ތަކެއްޗާއި ހައްދާ

 ކާނާގެ ކުރެވޭ އިމްޕޯޓް
 ޞިއްހަަތށް ބާވަތްތަކަކީ
ތަކެއްޗެއް  ރައްކާތެރި

 ނޫން 

 އުފައްދާ، އްޖޭގައިރާ
 ތަކެއްޗާއި ހައްދާ

 ކާނާގެ ކުރެވޭ އިމްޕޯޓް
 ބާވަތްތަކަކީ
 ރައްކާތެރި ޞިއްހަތަށް

 ހެދުން.ތަކެތިކަމުގައި

ރު ވަނަ އަހަ 2018
 އްޖޭގައިރާ ނިމުމުގެ
 ހައްދާ އުފައްދާ،
 އިމްޕޯޓް ތަކެއްޗާއި

 ކާނާގެ ކުރެވޭ
 ބާވަތްތަކަކީ
 ރައްކާތެރި ޞިއްހަތަށް

 .ތަކެތިކަމުގައިވުން

ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް  2019ފެބްރުއަރީ 
 އޮތޯރިޓީގެ ތަފާސްހިސާބުން.

 ފާޓިލައިޒަރ ގަނިކްއޯ 3.2
 ބޭނުންކޮށްެގން

 އަތޮޅަކަށް ދަނޑުވެރިކަންކުރާ
 .ވުން

 ފާޓިލައިޒަރ ގަނިކްއޯ
 ބޭނުންކޮށްެގން

ކަން ދަނޑުވެރި
 ކުރަމުނެއްނުދޭ

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ 
 ގަނިކްއޯރަށެއްގައި 
 ފާޓިލައިޒަރ

 ބޭނުންކޮށްެގން
 ދަނޑުވެރިކަން ކުރުން

ވަނަ އަހަރު  2018
ނިމުމުގެ ކުރިން 
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ 

 ގަނިކްއޯރަށެއްގައި 
 ފާޓިލައިޒަރ

 ބޭނުންކޮށްެގން
ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން 

 ފެށުން 

ރަށު ކައުންސިލްގެ  2019ފެބްރުއަރީ 
 ތަފާސްހިބުން. 
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 .ހެދުން  އަތޮޅަކަށް  ދިރިއުޅޭ  ރައްޔިތަކު  އުފާފާގަތި  ދުޅަހެޔޮ  އްޙީގޮތުން ޞި  :4މަޤުޞަދު 
 ފައިދާހުރި އްޙީގޮތުންޞި 4.1

 ކެއުމަށް ކާނާ ރަނގަޅު
 ރައްޔިތަކު ސަމާލުކަންދޭ

 .ވުން އަތޮޅަކަށް ދިރިއުޅޭ

 ފައިދާހުރި އްޙީގޮތުންޞި
 ކެއުމަށް ކާނާ ރަނގަޅު

މީހުން  ސަމާލުކަންދޭ
 އިތުރުވަމުންދޭ

 އްޙީގޮތުންޞި
 ރަނގަޅު ފައިދާހުރި

 ކެއުމަށް ކާނާ
 ސަމާލުކަންދޭ
ދިރިއުޅޭ  ރައްޔިތަކު

 އަތޮޅަކަށް ހެދުން.

ހަކުރުބަލި، ލޭމަށްޗަށް 
ދިއުން ފަދަ ބަލިަތށް 

 އިތުރުވާ ނިސްބަތް 

ކައުންސިލްތަކުގެ ރަށު  ފަހަރު 1އަހަރަކު 
 މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓުން 

 ރައްޔިތަކު  ލޯހުޅުވިފައިވާ  ފިޔަވަޅުތަކަށް  ރައްކާތެރިކަމުގެ  އަހުލުވެރިވެ  އެކަމަށް  ކުރިން  ބަލިޖެހުމުގެ  މަދުކުރެވި، ފެތުރުން  ބަލިތައް  ފަދަ  ޗިކުންގުންޔާ  އާއި  ންގީ : ޑެ 5މަޤުޞަދު 
 .ހެދުން  އަތޮޅަކަށް  ދިރިއުޅޭ 

 ފަދަ ޗިކުންގުންޔާ އާއި ންގީޑެ 5.1
މުޖުތަމައު  ބަލިތަކަށް

 ހޭލުންތެރިވުން.

 ޗިކުންގުންޔާ އާއި ންގީޑެ
 ބަލިތަކަށް ފަދަ

މުޖުތަމައު ހޭލުންތެރިއެއް 
 ނޫން 

 އާއި ންގީޑެ
 ފަދަ ޗިކުންގުންޔާ
 ބަލިތަކަށް

ހޭލުންތެރިވެފައިވާ 
މުޖުތަމައުއަކަށް 

 ހެދުން 

ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ 
 އަދަދު 

ރަށުކައުންސިލްގެ  ފަހަރު 1އަހަރަކު 
 މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓުން 

މަދިރި އާލާވިޔަ  މަދިރި އާލާވުން ގިނަ .ންމަދުވު އާލާވުން ދިރިމަ 5.2
 ނުދިނުން 

ރަށުކައުންސިލްގެ  ފަހަރު 1އަހަރަކު  
 މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓުން 

 ޒަރީއާއިންޖެހޭ ދިރީގެމަ 5.3
 ރައްކާތެރިވުމަށް ބަލިތަކުން

 މަސައްކަތްކުރާ އަތޮޅަކަށްވުން.

 ޒަރީއާއިންޖެހޭ ދިރީގެމަ
 ބަލިތަކުން

 ރައްކާތެރިވުމަށް
އެކަށީގެންވާ 

 މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރޭ

 ޒަރީއާއިންޖެހޭ ދިރީގެމަ 
 ނިސްބަތް  ގެބަލިތަކު

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ  ފަހަރު 1އަހަރަކު 
 މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓުން.

 .ހެދުން  އަތޮޅަކަށް  ދިރިއުޅޭ  ރައްޔިތަކު  ވިލުންވެރި  ބަލިތަކަށް  ގަޔަށްނާރާ  އިން ގަ : 6މަޤުޞަދު 
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 ނުރައްކާ ނާރާ އިންގަޔަށްގަ 6.1
 ހިމެނޭ ތެރޭގައި ބަލިތަކުގެ
 ހިތުގެ ހަކުރުބަލި، ކެންސަރު،

 ލޭމައްޗަށް މައްސަލަތަކާއި،
 ބަލިތަކަށް ފަދަ ދިޔުން

 ރައްޔިތުންތަކެއް ހޭލުންތެރި
 މަދު ބަލިތައް މިފަދަ އުފެދި

 .އަތޮޅަކަށްވުން

 ނާރާ އިންގަޔަށްގަ
ބަލިތަކަށް  ނުރައްކާ

ހޭލުންތެރިވެފައިވާ 
 މިންވަރު ކުޑަ.

 ނާރާ އިންގަޔަށްގަ
ބަލިތައް  ނުރައްކާ

އިތުރުވާ މިންވަރު 
 ދަށްކުރުން

 ނާރާ އިންގަޔަށްގަ
ބަލިތައް ޖެހޭ  ނުރައްކާ

 މީހުންގެ އަދަދު

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ  ފަހަރު 1އަހަރަކު 
 މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓުން 

 ލ. އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަކީ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބަނގުރާ ބޭނުންނުކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުން.: 7 މަޤުޞަދު 

 ވަބާގައިޖެހޭ ސްތުވާތަކެތީގެމަ 7.1
 ނިސްބަތް ޒުވާނުންގެ
 .މަދުވުން

 ސްތުވާތަކެތީގެމަ
 ޒުވާނުންގެ ވަބާގައިޖެހޭ

އަދަދު ނިސްބަތުން މަދު 
 އް.އަތޮޅެ

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން 
ނުކުރާ ރައްޔިތަކު 
ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް 

 ހެދުން 

މަސްތުވާތަކެތީގެ 
 މައްސަލަތައް

ޕޮލިސްގެ  ފަހަރު 1އަހަރަކު 
 ތަފާސްހިސާބުތަކުން 

 ހުރި ސްތުވާތަކެއްޗަށްމަ 7.2
 ބަންދުވެ، ދޮރުތައް

 ބޭނުންކުރާ މަސްތުވާތަކެތި
 އަނބުރާ ފަރުވާލިބި ފަރާތްތައް

 .އައުން މުޖުތަމައަށް

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ހުރި 
ދޮރުތަށް ގިނަ އަދި 

ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަަކށް 
 ފުރުވާލިބޭނެ ގޮތެއްެނތް.

މަސްތުވާތަކެތި 
އަތޮޅަށް އެތެރެވުން 

ހުއްޓި އަދި 
ބޭނުންކުރާ 

ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާލިބި 
އެންބުރި 

 މުޖުތަމައުއަށް އައުން.

މަސްތުވާތަކެތީގެ 
މައްސަލަތަކާއި 
 ފަރުވާލިބޭ މީހުން 

ޕޮލިސް އަދި ޑްރަގް  ފަހަރު 1އަހަރަކު 
ރިހިބިލިޓޭަޝން ސެންޓަރގެ 

 ތަފާސްހިސާބުތަކުން 

 ހެދުން. ށް އަތޮޅަ  މަދު  އެންމެ  ނިޞްބަތުން  ރާއްޖޭގެ  މީހުން  ކުރާ  ސްތިއުމާލު އި  ންފަތުގެ ދު : 8 މަޤުޞަދު 
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 އިސްތިއުމާލުކުރާ ންފަތުގެދު 8.1
 .މަދުވުން ނިސްބަތް މީހުންގެ

ދުންފަތުގެ 
އިސްތިއުމާލުކުރާ 

މީހުންގެ ނިސްބަތް 
 ވަރަށް ގިނަ.

ދުންފަތު 
އިސްތިއުމާލުކުރުން 

 ހުއްޓުވުން 

ދުންފަތުގެ 
ކުރާ އިސްތިއުމާލު 

 މީހުންގެ ނިސްބަތް 

 ރަމްޑަމް ސަރވޭ  ފަހަރު 1އަހަރަކު 

ޑަކުދިން ކުރިމަތީގައި ކު 8.2
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން 

 ހުއްޓުން 

ކުޑަކުދިންގެ ކުރިމަތީގައި 
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު 

 ކުރުމަކީ އާއްމުކަމެއް.

ކުޑަކުދިންގެ 
ކުރިމަތީގައި  ދުންފަތު 

އިސްތިއުމާލުކުރުން 
 ހުއްޓުވުން 

ކުޑަކުދިންގެ 
ކުރިމަތީގައި  ދުންފަތު 

އިސްތިއުމާލުކުރާ 
 ނިސްބަތް 

 ރަމްޑަމް ސަރވޭ  ފަހަރު 1އަހަރަކު 

 .ހެދުން  އަތޮޅަކަށް  ތިބި  ޒުވާނުން  ވާދަކުރެވޭ  ފެންވަރުގައި  ޤައުމީ  ދާއިރާއިން  މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ  ޅިވަރާއި ކު : 9 މަޤުޞަދު 
 ބާއްވާ ފެންވަރުގައި އުމީޤަ 9.1

 ވަނަ ރަން މުބާރާތްތަކުން
 އަތޮޅަކަށް ހާސިލްކުރެވޭ
 .ވެގެންދިއުން

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި 
ބާއްވާ މުބާރާތްތަކުގައި 
އަތޮޅަށް ކާމިޔާބީއެއް 

 ހާސިލްކުރެވިފައެއް ނުވޭ.

ގައުމީ ފެންވަރުގެ 
މުބާރާތެއް ކާމިޔާބު 

 ކުރުން

ގައުމީ ފެންވަރުގެ 
މުބާރާތް ކާމިޔާބު 
 ކުރެވިފައިވާ އަދަދު

ކުޅިވަރު އިދާރާތަކުގެ  ފަހަރު 1ހަރަކު އަ
 ތަފާސްހިސާބު

 

 ރަށެއްގައި ކޮންމެ ތޮޅުގެއަ 9.2
 ސެންޓަރެއް ޔޫތް

 އެޅިގެންދިއުން

ގަމާއި ފޮނަދު ފިޔަވާ 
އެހެން ރަށެއްގައި ޔޫތް 

 ސެންޓަރެއް ނުހުރޭ.

ކޮންމެ ރަށެއްގައި ޔޫތު 
 ސެންޓަރެއް ހުރުން

ރަށްރަށުގައި ޔޫތު 
 އަދަދުސެންޓަރ ހުރި 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކަށް  ފަހަރު 1އަހަރަކު 
 މެސެޖު ފޮނުވައިގެން 

 
 މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު ހޯދުމުގެ ފުރުޝަތު އަތޮޅުގައި ފަހިކޮށްދިނުން  :10މަޤުޞަދު 

މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ  10.1
ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް 
ތަމްރީނު ދޭނެ މަރުކަޒެއް 

 އަތޮޅުގައި ގާއިމްވުން

މަސައްކަތްތަކަށް 
ބޭނުންވާ ޓެކްނިަކލް އަދި 

ތަމްރީން  ވޮކޭޝަނަލް
ދޭނެ މަރުކަޒެއް 
 އަތޮޅުގައި ނެތް.

ކްނިކަލް އަދި ޓެ
ތަމްރީން  ވޮކޭޝަނަލް

ދޭނެ މަރުކަޒެއް 
 އަތޮޅުގައި ހެދުން

ނިމުގެ ކުރިން  2019
ކްނިކަލް އަދި ޓެ 1

ތަމްރީން  ވޮކޭޝަނަލް
ދޭނެ މަރުކަޒެއް 
 އަތޮޅުގައިހުރުން

އަތޮޅުގައި ހުރި ތައުމީ  2020ޖެނުއަރީ 
 ސެންޓަރ ތަކުގެ ސަރވޭ 
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 ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތަކަށް 10.2
 ވޮކޭޝަނަލް އަދި ޓެކްނިކަލް
 ފެށުން ޕްރޮގްރާމްތައް ތަމްރީން

 މަސައްކަތްތަކަށް
 އަދި ޓެކްނިަކލް ބޭނުންވާ

 ތަމްރީން ވޮކޭޝަނަލް
ޕްރޮގްރާމްތައް 

ޝެޑިއުލްކޮށް ހިންގަމުން 
 ނުދޭ. 

ކްނިކަލް އަދި ޓެ
ތަމްރީން  ވޮކޭޝަނަލް

ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 
 ފެށުން 

އަތޮޅުގައި ހިންގާ 
ޓެކްނިކަލް އަދި 

ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީން 
 ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އަދަދު 

ތައުލީމީ ސެންޓަރުތަކުން  ފަހަރު 1އަހަރަ 
 ހޯދޭ މައުލޫމާތުން 

 އަތޮޅަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ހުރިހާދާއިރާއެއްގައިވެސް  އެއްހަމައެއްގައި  ފިރިހެނުންނާއި  އަންހެނުންނަކީ  ،ނައްތާލެވި ތަފާތުކުރުންތައް  ގެންގުޅޭ  މެދު  ންހެނުންނާ އަ  :11މަޤުޞަދު 
 ހެދުން.
ތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އަ 11.1

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 
ކޮމިޓީތައް މަސައްކަތްކުރާ 

 އިންތިހާބުކުރެވުން.

އިސްދޫ، ކަލައިދޫ އަދި 
މާވަށް ފިޔަވައި އެހެން 
ރަށްރަށުގައި ކޮމިޓީތައް 

 އިންތިހާބުކުރެވިފައިވޭ 

ންހެނުންގެ އަ
ތަރައްޤީއަށް 

މަސައްކަތްކުރާ 
ނެތް  ކޮމިޓީތައް

ރަށުގައި ކޮމިޓީ ރަށް
 އިންތިހާބުކުރުން.

 ތިހާބުކުރެވިފައިވާއިން
  ދަދުކޮމިޓީތަކުގެ އަ

ކައުންސިލްގެ އަހަރީ  2018ފެބްރުއަރީ 
 ރިޕޯޓް މޮނިޓަރިންގ

ންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް އަ 11.2
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަކީ 

ހަރަކާތްތެރި 
 ކޮމިޓީތަކަކަށްވުން.

 އަންހެނުންގެ
 ތަރައްޤީއަށް

 މަސައްކަތްކުރާ
 ކޮމިޓީތައް

 ވަރަށް ވަނީހަރަކާތްތެރި
 ކުޑަކޮށް

 އަންހެނުންގެ
 ތަރައްޤީއަށް

 މަސައްކަތްކުރާ
ކޮމިޓީތަކުގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތު 
 އަދާކުރުން

ކޮމިޓީން ކުރާ 
 މަސައްކަތްތަކުން

ކައުންސިލްގެ ހަމަހުގެ އަދި  ފަހަރު 1އަހަރަކު 
 ރިޕޯޓް އަހަރީ މޮނިޓަރިންގ

 އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުން. ނަފްސާނީ  އަދި  ޖިސްމާނީ  ޖިންސީ، ކުރިމަތިވާ  ކުޑަކުދިންނަށް  ންހެނުންނާއި އަ  :12މަޤުޞަދު 
 ކުޑަކުދިން ންހެނުންނާއިއަ 12.1

 އަދި ޖިސްމާނީ ،ޖިންސީ
 ންހެނުންނާއިއަ

 ،ޖިންސީ ކުޑަކުދިން
އަންހެނުންނާއި 
ކުޑަކުދިންނަށް 

ރިޕޯޓްކުރެވޭ 
 މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު

ޕޮލިސް އަދި ހައްދުންމަތީ  ފަހަރު 1އަހަރަކު 
ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން 
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 އަނިޔާއިން ނަފްސާނީ
 ރައްކާތެރިވެފައިވާ

 .ވުން މުޖުތަމައަކަށް

 އަދި ޖިސްމާނީ
 އަނިޔާއިން ނަފްސާނީ

 ރައްކާތެރިވެފައިވާ
 މުޖުތަމައުއެއް ނޫން

ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ، 
ޖިސްމާނީ އަދި 

ނަފްސާނީ އަނިޔާތައް 
 ހުއްޓުވުން. 

ގެ ސަރވިސް ސެންޓަރ
 ތަފާސް ހިސާބު

 ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުން ސިޔާސި  :13މަޤުޞަދު 
ގޮތުން އިޤްތިޞާދީ 13.1

އަންހެނުންަނށް އެކަށީގެންވާ 
ތަމްރީނާއި މާލީ ތަނަވަސްކަން 

 އިތުރުވުން

ގޮތުން އިޤްތިޞާދީ
އަންހެނުންަނށް 

އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނާއި 
 ދަށް  މާލީ ތަނަވަސްކަން

އަންހެނުންނަކީ 
ފިރިހެނުންނެކޭ 

އެއްވަރަށް 
ގޮތުން އިޤްތިޞާދީ

ހަރަކާތްތެރިވާ ބަޔަކަށް 
 ހެދުން 

އަތޮޅުގެ އިގްތިސާދުގެ 
މާކެޓް އަންހެނުން 
 ހިއްސާކުރާ މިންވަރު 

ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ފަހަރު 1އަހަރަކު 
ސަރވިސް ސެންޓަރގެ 

 ތަފާސްހިސާބު

ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި  13.2
އަންހެނުންގެ ނިސްަބތް 

 އިތުރުވުން

ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި 
 އަންހެނުންގެ ނިސްަބތް

 ވަރަށް މަދު

ސިޔާސީ 
މަގާމުތަކުގައި 
ހަރަކާތްތެރިވާ 
އަންހެނުން 
 އިތުރުކުރުން

ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި 
ތިބޭ އަންހެުނންގެ 

 އަދަދު

ކައުންސިލްގެ އަހަރި  ފަހަރު 1އަހަރަކު 
 މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓުން 

 : ވާރޭފެނުގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަޤީންކުރެވި، ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ޤާއިމްވުން 14މަޤުޞަދު 
ރަށްރަށުގެ ބޯފެނުގެ ހާަލތު  14.1

ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ 
މުއައްސަސާތަކުގެ 
 ސަމާލުކަމަށް އައުން

ށްރަށުގެ ބޯފެނުގެ ރަ
ސަރުކާރުގެ  ހާލަތަށް

ކަމާގުޅޭ 
އްސަސާތަކުގެ މުއަ

ސަމާލުކަމަށް ލިބެނީ 
 ވަރަށް ކުޑަކޮށް.

އަތޮޅުގެ 
ހުރިހާރަށެއްގައި 

ރައްކާތެރި ބޯފެން 
ލިބޭނެ ނިޒާމެއް 

 ގާއިމްކުރުން

ރަށުގައި ފެނުގެ ނިޒާމު 
 ގާއިމްވުން

ގެ ރަށު ކައުންސިލް ފަހަރު 1އަހަރަކު 
 މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓުން 
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ވާރޭފެނުގެ ނެގޭ  14.2
 ރައްކާތެރިކަން ޔަގީންވުން.

ނެގޭ ވާރޭފެނުގެ 
ރައްކާތެރިކަން 
 ޔަގީނެއްނޫން. 

ވާރޭފެނުގެ 
ރައްކާތެރިކަން 
 ކަށަވަރުކުރުން

ވާރޭފެނުގެ ކޮލިޓީ 
 ޓެސްޓްކުރުން

ހެލްތް ސެންޓަރުގެ  ފަހަރު 1އަހަރަކު 
 ތަފާސްހިސާބުން 

 ޤާއިމްކުރުން  : އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ 15މަޤުޞަދު 
ރަށެއްގައި  2ކޮންމެ އަހަރަކު  15.1

 ނަރުދަމާ ޚިދުމަތް ޤާއިމްވުން.
އިސްދޫ، ކަލައިދޫ، ގަން 

އަދި ފޮނަދޫގައި 
ގާއިމްކުރެވިފައި އަދި 

މާމެންދޫގައި ނަރުދަމާގެ 
އަމަލީ މަސައްކަތް 

 ކުރެވެމުންދޭ

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ 
ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ 
 ހިދުމަތް ޤާއިމްވުން 

ގެ ނިޔަލަށް  2019
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ 

ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ 
 ޤާއިމްކުރެވުން

ރަށު ކައުންސިލްތަކާ  ފަހަރު 1އަހަރަކު 
 މަޢުލޫމާތު ބަދަލުޮކށްގެން 

 .ޤާއިމްކުރުން  އިންތިޒާމެއް  މެނޭޖްކުރެވޭނެ  އަތޮޅުގައި  ކުނިނައްތާ  އުފެދޭ  : އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި 16މަޤުޞަދު 
މެނޭޖުމަންޓް ވޭސްޓް  16.1

ސެންޓަރެއް އަތޮޅު 
 ފެންވަރުގައި ޤާއިމްވުން.

އަތޮޅު ފެންވަރުގެ 
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް 

 ސެންޓަރެއް ނެތް

އަތޮޅުގައި އުފެދޭ ކުނި 
އެއްތަނަކަށް ޖަމާކޮށް 

ރައްކާތެރިގޮތުގައި 
 ނައްތާލުން 

ވަނަ އަހަރުގެ  2018
ނިޔަލަށް އަތޮޅުގައި 
އަތޮޅު ފެންވަރުގެ 

ޤާއިމްކޯށް ކުނިކޮށްޓެއް 
 ބޭނުންކުރަންެފށުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ފަހަރު 1އަހަރަކު 
 ތަފާސްހިސާބުން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން  އަގެއްގައި  އަތްފޯރާ  ކަރަންޓު  ގޮތެއްގައި  އިތުބާރުހިފޭ  އަދި  ދެމެހެއްޓެނިވި  :17މަޤުޞަދު 
ހެޔޮއަގެއްގައި ކަރަންޓްގެ   17.1

ޚިދުމަތް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ 
 ރައްޔިތުންނަށް ލިބުން.

ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތުގެ 
 އަގު ބޮޑު

ކަރަންޓްގެ އަގު 
 ހެޔޮކުރުން

ޔުނިޓަކަށް އަގު ނަގާ 
 ރޭޓް

 ފެނަކައިގެ ތާފާސްހިސާބުން  ފަހަރު 1އަހަރަކު 

 އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި 17.2
 ލިބުން ކަރަންޓް އިތުބާރުހިފޭ

ގިނަ ރަށްރަށުގައި 
 ކަރަންޓްގެ ހާލަތު ދަށް 

ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓް 
 ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުން

ކަރަންޓް ހިދުމަތް 
ލިބުމުގައި 

 ފެނަކައިގެ ތަފާސްހިސާބުން  ފަހަރު 1އަހަރަކު 
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ރައްޔިތުންނަށް ދަތިތަކާ 
 ކުރިމަތިވާ މިންވަރު

 ން ބަދަލުކުރު  ހަކަތައަށް  އިއާދަކުރަނިވި  30% ކަރަންޓްގެ  އުފައްދާ  އަތޮޅުގައި  ކުރިން  ނިމުމުގެ  އަހަރުގެ  ނަ ވަ  2020: 18މަޤުޞަދު 
އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް  18.1

 ޢާންމުން ހޭލުްނތެރިކުރުވުން.
އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް 

އާމުން ހޭލުންތެރިއެއް 
 ނޫން 

ކަރަންޓަށް ކުރާ ހޭދަ 
 ކުޑަކުރުން

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ 
ރަށެއްގައި 

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ 
 ބޭނުންކުރަންެފށުން 

ފެނަކައިގެ  ފަހަރު 1އަހަރަކު 
 ތަފާސްހިސާބުތަކުން 

 %50 ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު 18.2
 ވަނަ 2018 ކަރަންޓް
 އަންނަންވާއިރަށް އަހަރު
 ބަދަލުވުން ކަރަންޓަށް ސޯލާ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި 
އެއްވެސް ވަރަކަށް ސޯލާ 
 ކަރަންޓް ބޭނުމެއް ނުކުރޭ 

ކައުންސިލުން 
ކަރަންޓަށް ކުރާ ހޭދަ 

 ކުޑަކުރުން

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ 
 އުފެއްދޭ މިންވަރު

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ފަހަރު 2އަހަރަކު 
 ކަރަންޓް ބިލުން 

 އަދި  ބަނދަރު ރަށްރަށުގެ 18.3
 ސޯލާއަށް މަގުބައްތިތައް
  ބަދަލުކުރުން 

ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު އަދި 
މަގުބައްތިތައް ސޯލާއެއް 

 ނޫން 

ހުރިހާ ރަށެއްގެ 
ބަނދަރު އަދި 
މަގިބައްތިތައް 

 ސޯލާއަށް ބަދަލުކުރުން 

ނިމޭއިރު  2019
ހުރިހާ ރަށެއްގެ 
މަގުބައްތިތައް 

 ސޯލާއަށް ބަދަލުވުން 

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ  ފަހަރު 1އަހަރަކު 
 މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓުން 

 އަތޮޅަކަށްވުން.ތޮޅުގައި ތިބެގެން ވަޒީފާ އަދާކޮށް އާމްދަނީލިބޭނެ މަގުފަހިވެފައިވާ އަ  :19މަޤުޞަދު 
އާމްދަނީ ހޯދޭނެ މަގެއް  19.1

ފަހިވެފައިނުވާ ޒުވާނުންަނށް 
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކެއް 

 ހުޅުވިގެންދިއުން.

އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންގެ ބޮޑު 
ޕަސެންޓެއް ތިބީ ވަޒީފާ 

 ނެތިފައި 

އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް 
އަތޮޅުން ވަޒީފާގެ 

ފުރުޞަތު 
 ހޯދައިދިނުން 

އަލަށް ވަޒީފާއަށް 
ނުކުންނަ ޒުވާނުންގެ 

 ނިސްބަތް 

ރަށު ފެންވަރުގެ ސަރވޭ  ފަހަރު 1އަހަރަކު 
 އަކުން

ތަފާތު މަސައްކަތްތައް  19.2
ކުރަންދަންނަ ޒުވާނުން 

 އުފެދުން.

ތަފާތު މަސައްކަތްތައް 
ކުރަންދަންނަ ޒުވާޏުން 

 ވަރަށް މަދު

އަތޮޅުގައި ތިބެގެން 
މަސައްކަތާއި ހުނަރު 

ކޯސްތައް ފުރިހަމަކުރާ 
 ކުދިންގެ އަދަދު

ކޯސްތައް ހިންގާ ކޮލެޖްތަކުގެ  ފަހަރު 1އަހަރަކު 
 ތަފާސްހިސާބުން 
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ދަސްކުރުމުގެ 
 ދައިދިނުން ފުރުސަތު ހޯ

 ތަރައްޤީގެ ގިނަ ހަރުފަތްތަކެއް ގިރާކޮށްފައިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން. :20މަޤުޞަދު 
 ރިސޯޓްތަކެއް ގިނަ އަތޮޅުގައި 20.1

 .އުފެދިގެންދިއުން
 1އޮތީ އަތޮޅުގައި 

 ރިސޯޓް
އަތޮޅުގައި ގިނަ 

ރިސޯޓްތަކެއް ހުޅުވި 
ގިނަ ބަޔަކަށް ވަޒީފާ 

 ލިބުން 

ނިމުމުގެ  2019
ކުރިން އަތޮޅުގައި 
އިތުރު ރިސޯޓެއް 
 ހުޅުވިގެންދިއުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ  ފަހަރު 1އަހަރަކު 
 ތަފާސްހިސާބުތަކުން 

 ޓޫރިޒަމް ލޯކަލް އަތޮޅުގައި 20.2
 .ފުޅާވުން

ޓޫރިޒަމް ހިންގަނީ  ލޯކަލް
 ގަމުގައި އެކަނި

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްއިން 
ލިބޭ އާމްދަނީ 
 އިތުރުކުރުން

ގެ ނިޔަލަށް  2018
އަތޮޅުގެ އިތުރު 

ރަށެއްގައި ލޯކަލް 
 ޓޫރިޒަމް ފެށުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ  ފަހަރު 1އަހަރަކު 
 ތަފާސްހިސާބުތަކުން 

 ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލާ ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ކައުންސިލަކަށްހެދުން.ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި  :21މަޤުޞަދު 
 ކައުންސިލަރުންނަކީ އިންތިޚާބީ 21.1

 ސިޔާސަތުތަކާއި ކައުންސިލްގެ
 ޤަވާއިދުތައް

 އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި
 އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް
 ޤާޫނނަށް ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން

 އަހުލުވެރިވެފައިވާ
 ކައުންސިލަރުންތަކެއް

 .ކަމުގައިވުން

 އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް
 ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން
އަހުލުވެރިޫނން  ޤާނޫނަށް

 ކައުންސިލަރުން ގިނަ

ހުރިހާ 
ކައުންސިލަރުންނަކީ 
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް 
އަހުލުވެރި ބަޔަކަށް 

 ހެދުން 

ނިމުމުގެ  2017
ކުރިން 

 ކައުންސިލަރުންނަށް
، މާޒުކޮށްގެން ހިންގާއަ

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް 
އަހުލުވެރިކުރުމުގެ 
ޕްރޮގްރާމް ހުރިހާ 
ކައުންސިލަރުން 
 ފުރިހަމަކުރުން

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2018ޖަނަވަރީ 
 ތަފާސްހިބުން 
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 އިދާރީ ކައުންސިލްގެ 21.2
 ބޭުނންވާ ހިންގުމަށް

 ،އުޞޫލްތައް ،ސިޔާސަތުތަކާއި
 ސަރވިސް އަދި ޕީ.އޯ.އެސް

 އަމަލުކުރަމުން ހަދާ ޗާރޓަރ
 .ގެންދިޔުން

 އިދާރީ ކައުންސިލްގެ
 ބޭުނންވާ ހިންގުމަށް

 ،ސިޔާސަތުތަކާއި
 ޕީ.އޯ.އެސް ،އުޞޫލްތައް

 ސަރވިސް އަދި
ގެ ތެރެއިން ހަދާ ޗާރޓަރ

އަދި ބޭނުންކުރަމުންދަނީ 
 މަދު އެއްޗެއް 

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ 
ހިންގުން ހަރުދަނާވެ 

އަވަސް ޚިދުމަތްތަކެއް 
 ދިނުން 

 އިދާރީ ކައުންސިލްގެ
 ބޭުނންވާ ހިންގުމަށް

 ،ސިޔާސަތުތަކާއި
 ،އުޞޫލްތައް

 އަދި ޕީ.އޯ.އެސް
 ޗާރޓަރ ސަރވިސް

ނިމުމުގެ  2018 ހަދާ
ކުރިން 

 ބޭނުންކުރަންެފށުން 

ރަށު އަދި އަތޮޅު  ފަހަރު 2އަހަރަކު 
ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިން 

 ރިޕޯޓުން

 ރަނގަޅު ޢާމްދަނީއެއް ހޯދާ ފުދުންތެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ހެދުން. އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން  :22މަޤުޞަދު 
 ރައްޔިތުންނަކީ އަތޮޅުގެ 22.1

 މަސައްކަތުން ބުރުވެރިއަ
 ޯލބިކުރާ ހޯދުމަށް ޢާމްދަނީ

 .ބަޔަކަށްވުން

އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން 
އާމްދަނީ ހޯދާ ރައްޔިތުން 

 ގިނަ

އަބުރުވެރި 
މަސައްކަތުން 

އާމްދަނީހޯދާ މީހުން  
 އިތުރުކުރުން

އަބުރުވެރި 
މަސައްކަތުން އާމްދަނީ 

ހޯދާ މީހުންގެ 
ނިސްބަތް އިތުރުވާ 

 މިންވަރު

 ސަރވޭއެއް ކޮށްގެން ފަހަރު 1އަހަރަކު 

 ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރުލިބިފައިވާ ފެރީގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވުން. :23މަޤުޞަދު 
 އިތުބާރުލިބިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ 23.1

 ނިޒާމެއް ފެރީގެ
 .ޤާއިމްކުރެވުން

ފެރީގެ ނިޒާމަށް 
ރައްޔިތުންގެ އޮންނަ 

 އިތުބާރު ކުޑަ

ރައްޔިތުންނަށް 
އިތުބާރުހިފޭ 

ލުއިފަސޭހަ ފެރީގެ 
 ހިދުމަތެއް ފެށުން 

ނިމުމުގެ  2018
ކުރިން އަތޮޅުގައި 
ރަނގަޅު ފެރީގެ 

 ނިޒާމެއް ގާއިމްވުން

ފެބްރުއަރީ  01
2019 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ތަފާސްހިސާބުން 

 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރާފައިވާ ފުދުންތެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ހެދުން. :24މަޤުޞަދު 
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 މެދުފަންތީގެ އަދި ކުދި 24.1
 ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތައް
 ނިޞްބަުތން އަތޮޅުތަކުގެ

 ކުރިއަރާފައިވާ އެންމެ
 .އަތޮޅަށްވުން

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ 
ވިޔަފާރިތައް ގިނަ 
ނަމަވެސް، ގިނަ 

ވިޔަފާރިތަކުން ރަނގަޅު 
 ފައިދާއެއް ނުލިބޭ 

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ 
ވިޔަފާރިތައް 

 ކުރިއަރައިގެން ދިއުން

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ 
 ވިޔަފާރިތައް އިތުރުވުން

 ރަށްރަށުގައި ސަރވޭއެއް ފަހަރު 1އަހަރަކު 
 ކޮށްގެން 

 ދީނީ ކަންކަމަށް ލޯބިކުރާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ހެދުން. :25މަޤުޞަދު 
 ލޯބިކުރާ ކިޔެވުމަށް ޤުރުއާން 25.1

 ކިޔަވާ ޤުރުއާން ރީތިކޮށް އަދި
 އަތޮޅަކަށް ދިރިއުޅޭ ބަޔަކު
 .ވުން

ރީތިކޮށް ޤުރުއާން 
ކިޔެވުމަށް ލޯބިކުރާ 
މީހުން އިތުރުވަމުން 

ދިޔަނަމަވެސް، އެކަމުގެ 
 ހުނަރުވެރިން ވަރަށް މަދު

ރީތިކޮށް ޤުރުއާން 
ކިޔަވަން ދަންނަ 
ގިނަބަޔަކުތިބި 

 އަތޮޅަކަށް ހެދުން 

ކިޔެވުމުގެ ޤުރުއާން 
ޤައުމީ މުބާރާތުން 
އަތޮޅަށް ރަނގަޅު 
 ކާމިޔާބީއެއް ލިބުން 

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ  ފަހަރު 1އަހަރަކު 
 މުބާރާތުގެ ނަތީޖާއިން 

ދީނީ ކަންކަމަށް ލޯބިކުރާ  25.2
ދީނީގޮތުން ހޭުލންތެރިވެފައިވާ 

 މުޖުތަމައަކަށް ވުން.

ދީނީ ކަންކަމަށް ލޯބިކުރާ 
މީހުން ނިސްބަތުން 

 އަތޮޅުގައި މަދު

ދީނީ ކަންކަމަށް 
ހޭލުންތެރިވެފައިވާ 
ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ 

 އަތޮޅަކަށް ހެދުން 

ދީނީ ކަންކަމުގައި 
 ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންގެ

 ނިސްބަތް 

ޤުރުއާން މުބާރާތްތަކާއި  ފަހަރު 1އަހަރަކު 
 ދަރުސްތަކުން

 ކުއްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީ އެންމެ މަދު އަތޮޅަށް ހެދުން. :26މަޤުޞަދު 
 އަނިޔާވެރިކަމާއި ކުއްތަކާއި 26.1

 ނުރަނގަޅު ފަދަ މާރާމާރީ
 ހޭލުްނތެރިވެފައިވާ އަމަލުތަކަށް

 .ވުން މުޖުތަމައަކަށް

 ކުއްތަކާއި
 މާރާމާރީ އަނިޔާވެރިކަމާއި

 ނުރަނގަޅު ފަދަ
 އަމަލުތަށް އިތުރުވަމުންދޭ 

 ކުއްތަކާއި
 އަނިޔާވެރިކަމާއި

 ފަދަ މާރާމާރީ
އަމަލުތައް  ނުރަނގަޅު
 މަދުކުރުން

ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ 
 ކުއްތަކުގެ ނިސްބަތް 

 ޕޮލިހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން  ފަހަރު 1އަހަރަކު 

 ރައްކާތެރި އަމާން މުޖުތަމަޢުއެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން. ނަށް އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކީ ކުޑަކުދިން : ލ. 27މަޤުޞަދު 
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 ރަށަކީ ކޮންމެ އަތޮޅުގެ. ލ 27.1
 ރައްކާތެރި ނަށްކުޑަކުދިން

 މުޖުތަމަޢުއެއް އަމާން
 ރަށަކަށް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ

 .ހެދުން

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ، 
އަދި ޖިސްމާނީ 

ނަފްސާނީ އަނިޔާ 
 ލިބެމުންދޭ 

ކުޑަކުދިންނަށް 
ރައްކާތެރި 

މުޖުތަމައުއް 
 ޤާއިމްކޮށްދިނުން 

ކުޑަކުދިންނަށް 
ކުރިމަތިވާ އަނިޔާތަކުގެ 

 ނިސްބަތް 

ޕޮލިސް އަދި ހައްދުންމަތީ  ފަހަރު 1އަހަރަކު 
ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން 
ސަރވިސް ސެންޓަރގެ 

 ތަފާސްހިސާބުން 

 ކޮރަޕްޝަންގެ ވަބާ ނައްތާލެވިފައިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން. :28މަޤުޞަދު 
 ރަށު ކައުންސިލާއި އަތޮޅު 28.1

 ޢާންމު ކައުންސިލްތަކާމެދު
 އިތުބާރު ރައްޔިތުންގެ

 .ބޮޑުވުން

 ކައުންސިލާއި އަތޮޅު
 ކައުންސިލްތަކާ ރަށު
 ރައްޔިތުންގެ މެދު

 ވަރަށް ކުޑަ އިތުބާރު

ސަރުކާރުގެ 
އޮފީސްތަކާމެދު އޮންނަ 

 އިތުބާރު ބޮޑުކުރުން 

ކޮރަޕްޝަންގެ 
މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ 

 މިންވަރު

އޭ.ސީ.ސީގެ  ފަހަރު 1އަހަރަކު 
 ތަފާސްހިސާބުތަކުން 

 ހޭލުންތެރި ކޮރަޕްޝަނަށް 28.2
 .  ބިނާވުން މުޖުތަމައެއް

ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް 
 ގިނަ

ކޮރަޕްޝަންގެ 
މައްސަލަތައް 

 މަދުކުރުން

އަހަރު  1އަހަރުން  2
ކޮންމެ ރަށެއްގައި 

އެވެއަރނެސް 
ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާތޯ 

 ބެލުން 

 2018ފެބްރުއަރީ 
 2020ފެބްރުއަރީ 
 2022ފެބްރުއަރީ 

އަތޮޅު އަދި ރަށު 
ކައުންސިލްތަކުގެ 
 ތަފާސްހިސާބުން 

 ޚިދުމަތް  ރައްޔިތުންނަށް  ،އުޞޫލުތަކާއި  ޤަވާއިދުތަކާއި  އެންމެހާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ވެހިރާއްޖޭގެ ދި  :29މަޤުޞަދު 
 .ން އެކުލަވާލު ކައުންސިލްތަކުގައި  ރަށު  ހުރިހާ  އަތޮޅުގެ  އުޝޫލުތައް  ޤަވާއިދުތަކާއި  އެނޫންވެސް  ބޭނުންވާ  ދިނުމަށް 
 ހަމަހަމަ ރައްޔިތުންނަށް 29.1

 ޚިދުމަތްތަކެއް
 ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

 އުޞޫލުތައް ޤަވާއިދުތަކާއި
 ކިހާ އޮތުމަކީ

 މުހިއްމުކަމެއްކަން

ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ 
ޚިދުމަތްތަކެއް 

 ފޯރުކޮށްދެވެމުނެއް ނުދޭ 

ހިދުމަތް ދިނުމުގައި 
ވަކިމީހަކު ތަފާތު 

 ނުކުރުން

ޒީ ޤާނޫނަށް ލާމަރުކަ
ކައުންސިލަރުން 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 
ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ހިންގުން 

 2017މާޗް 
 2020މާޗް 

އަތޮޅު އަދި ރަށު 
ކައުންސިލްތަކުގެ 
 ތަފާސްހިސާބުތަކުން 
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 ކައުންސިލްތައް
 ފަރާތްތަކަށް ހިންގަވަންތިްއބަވާ

 .އެނގުން
 .ހޯދައިދިނުން  ފުރުޞަތުތަކެއް  ގިނަ  ޒުވާނުންނަށް  އިތުރުކޮށް  ބައިވެރިވުން  ޒުވާނުންގެ  ތަރައްޤީގައި  ތޮޅުގެ އަ  :30މަޤުޞަދު 

 ފުރުސަތުތައް ޒުވާނުންނަށް 30.1
 ބައިވެރިވުން ޒުވާނުންގެ ހުޅުވި

 .އިތުރުވުން

ޒުވާނުންނަށް ހުރި 
 ފުރުސަތުތައް މަދު

ޒުވާނުންގެ 
ބައިވެރިވުން 
 އިތުރުކުރުން

ޒުވާޏުން 
ބައިވެރިވެގެން ހިންގޭ 
 ހަރަކާތްތަކުގެ އަދަދު

އަތޮޅު އަދި ރަށު  ފަހަރު 1އަހަރަކު 
ކައުންސިލްތަކުގެ 
 ތަފާސްހިސާބުން 

 ހެދުން  އަތޮޅަކަށް  ތިބި  މަސައްކަތްތެރިންތަކެއް  ގާބިލު  ންނީ : ފަ 31މަޤުޞަދު 
 ދާއިރާތަކުން އެކިއެކި ފަންނީ 31.1

 ނިސްބަތް ހާސިލްކުރާ ތަޢުލީމު
 އިތުރުވުން

ފަންނީ އެކިއެކި 
ދާއިރާތަކުން ތަޢުލީމު 
ހާސިލްކުރާ ނިސްބަތް 

 މަދު

ފަންނީ 
މަސައްކަތްތެރިން 

 ގިނަކުރުން

ފަންނީ ކޯސްތަށް 
ފުރިހަމަކުރާ މީހުންގެ 

 ނިސްބަތް 

 ސަރވޭ ކޮށްގެން ފަހަރު 1އަހަރަކު 

 : ބިމާއި ކަޑާއި ފަޅުން ޢާމްދަނީ ލިބޭނެ މަގުފަހިވެފައިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.32މަޤުޞަދު 
 ކަނޑުގެ ފަޅުގޮވާންކުރާ 32.1

 .އަތޮޅަކަށްވުން މުއްސަނދި
ކަލައިދޫ، ދަނބިދޫ އަދި 
ފޮނަދޫގައި ހުއިފިލަނޑާ 

އާލާކުރުމުގެ 
 ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށްދޭ

ކަނޑާއި ފަޅުން ލިބޭ 
 އާމްދަނީ އިތުރުކުރުން

ކަނޑާއި ފަޅުން 
އާމްދަނީ ހޯދުމަށް 

ކުރެވޭ 
 އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން 

އަތޮޅު އަދި ރަށު ކައުންގެ  ފަހަރު 1އަހަރަކު 
ތަފާސްހިސާބު އަދި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް 
 އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

 ހެޔޮގޮތުގައި ބިން 32.2
 .ބޭނުންކުރުން

ރަށްރަށުގައި ރަނގަޅު 
ލޭންޔޫޒް ޕްލޭންތަކެއް 

 ހެދިފައެއް ނެތް 

ޕްލޭން ކުރެވިގެން 
  ބިން ބޭުނންކުރުން

ލެންޑްޔޫސް ޕްލޭނާ 
އެއްގޮތަށް ބިން 

 ބޭނުންކުރޭތޯ ެބލުން 

ކައުންސިލްތަކުގެ ލޭންޑްޔޫސް  ފަހަރު 1އަހަރަކު 
 ޕްލޭނާއި ނިންމުންތަކުން 

 ދުން.: ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ލާމަރުކަޒީ ކުރެވި އަތޮޅުގައި ތިބެގެން ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ މަގުފަހިވެފައިވާ އަތޮޅަކަށްހެ 33މަޤުޞަދު 
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 ލިބެންެނތް އަތޮޅުން މިހާރު 33.1
 .ލިބުން އަތޮޅުން ޚިދުމަތްތައް

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން 
ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް 
 އަތޮޅުން ލިބެމުންދޭ 

ރައްޔިތުންނަށް 
އަސާސީ  ލިބެންޖެހޭ

ޚިދުމަތްތައް އަތޮޅުން 
 ރުކޮށްދިނުން.ފޯ

ނިމުމުގެ  2018
ކުރިން 

އިމިގްރޭޝަންގެ 
ޚިދުމަތް އަތޮޅުގައި 

 ފެށުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދުވަހު  05.02.2019
 ގެންބަލައި ޔައުމިއްޔާ

 މުއައްސަސާތަކުން ތޮޅުގެއަ 33.2
 ފޯރުކޮށްދޭ ރައްޔިތުންނަށް
 ފެންވަރު ޚިދުމަތްތަކުގެ
 .ރަނގަޅުވުން

އަތޮޅުގެ 
މުއައްސަސާތަކުން 

ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ 
ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު 

 ދަށް

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ 
މުއައްސަސާއަކުންވެސް 

ފެންވަރު ރަނގަޅު 
ޚިދުމަތްތަކެއް އަވަސް 
 ދިނުން 

ނިމުމުގެ  2017
ކުރިން ކަސްޓަމްސް 

އޮފީސް 
ރީލޮކޭޓްކުރުމާއި، 

ނިމުމުގެ  2019
ކުރިން އަތޮޅު 
ކައުންސިލަށް 

އިދާރާއަށް އައު 
 އިމާރާތެއް ހޯދުން

31.01.2018 
29.01.2020 

ކަސްޓަމްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 
އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 އަހަރީ ރިޕޯޓް

 ފޯރުކޯށްދިނުން  ޖީލުތަކަށް  އޮތް  އަންނަން  ހިމާޔަތްކޮށް  ތަންތަން  އާޘާރީ  ހުރި  ތޮޅުގައި : އަ 34މަޤުޞަދު 
 އާޘާރީ ހުރި އަތޮޅުގައި 34.1

 ހިމާޔަތްކުރެވި ތަންތަނަކީ
 ަތންތަން ބެލެހެއްޓޭ

 ކަމުގައިވުން

އަތޮޅުގައި ހުރި އާޘާރީ 
ންތަން ހިމާޔަތްކުރެވި ތަ

 މުނެއް ުނދޭ ބެލެހެއްޓެ

އާޘާރީ އަތޮޅުގައި ހުރި 
ތަންތަން 

 ހިމާޔަތްކުރުން

ގެ ނިޔަލަށް  2017
އަތޮޅުގައި ހުރި އަޘާރީ 
ތަންތަން ޤައުމީ އާޘާރީ 

އަދި ތަރިކައިގެ 
ލިސްޓްގައި ހިމެނުން 
އަދި ކައުންސިލުން 
އެފަދަ ތަންތަން 
 ބަލަހައްޓާތޯ ބެލުން 

31.01.2018 
 ފަހަރު 1އަހަރަކު 

ޤައުމީ އާޘާރީ އަދި 
ކޮންމެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓް، 

އަހަރެއް ރަށު 
ކައުންސިލްތަކުގެ އަހަރީ 

 މޮނިޓަރިންގ
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 އާޘާރީ ހުރި އަތޮޅުގައި 34.2
 މަޢުލޫމާުތތައް އާ ތަންތަާނބެހޭ

 ލިބުން 

 އާޘާރީ ހުރި އަތޮޅުގައި
ގިނަ  ތަންތަާނބެހޭ

މަޢުލޫމާތުތައް ލިެބން 
 ނެތް 

އަތޮޅުގައި ހުރި އާޘާރީ 
ތަންތަާނބެހޭ ކުރިން 

ނޭނގޭ 
 މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހޯދުން 

ނިމުމުގެ  2019
ކުރިން އަތޮޅުގައި ހުރި 

އެފަދަ ތަންތަން 
 އިތުރަށް ދިރާސާކުރުން

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ  29.01.2020
 މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް

 އި.ސީ.ޓީ ދާއިރާއިން ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަތޮޅުގައި ފަހިކޮށްދިނުން : އަ 35މަޤުޞަދު 
 ކޯސްތައް ދާއިރާގެ ޓީ.ސީ.އިއަ 35.1

 ފެށިގެންދިއުން  އަތޮޅުގައި
 ދާއިރާގެ ޓީ.ސީ.އިއަ

 އަތޮޅުގައި ކޯސްތައް
 ކުރިއަށް ނުގެންދޭ 

އައި.ސީ.ޓީ ދާއިރާއިން 
ކޯސްތަކެއް އަތޮޅުގައި 

 ފެށުން 

ނިމުމުގެ  2017
ކުރިން އައި.ސީ.ޓީ 
ދާއިރާގެ ކޯސްތައް 
ފެށުމާގުޅޭގޮތުން 

ހުރި އަތޮޅުގައި 
ކޮލެޖްތަކާއި 

 މަޝްވަރާކުރުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދުވަހު  17.01.2018
 ޔަޢުމިއްޔާއިން 

  ތޮޅުގެ ތަރައްޤީގައި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ދައުރު މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކުރުން  : އަ 36މަޤުޞަދު 
 ޖަމްޢިއްޔާ އަތޮޅުގެ 36.1

 ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމާއަތްތައް
 އިތުރުވުން މިންވަރު

އަތޮޅުގައި ގިނަ 
ޖަމްއިއްޔާތަކެއް އޮތްއިރު 
ކުޅިވަރު ފިޔަވާ އެހެން 

ކަމެއްގައި 
ހަރަކާތްތެރިވަނީ ވަރަށް 

 މަދު ޖަމްއިއްޔާއެއް 

ކުގެ ޖަމްއިއްޔާތަ
ސިންތާބާއްވާ، މަހާ

ފަންޑް ރެއިސްކުރުމަށް 
އަތޮޅުގެ  އެހީތެރިވެދީ

ޖަމްޢިއްޔާތަކަކީ  
ޒިންމާދާރު 

 ޖަމްޢިއްޔާތަކަކަށް
 ހެދުން 

ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ 
އަދި ބައިވެރިވާ 
 ހަރަކާތްތަކުން 

 ފަހަރު 1އަހަރަކު 
 

އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި 
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އަހަރީ 

 ރިޕޯޓުން

 ތޮޅުގެ ރަށްރަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުން އަ  :37 ދު މަޤުޞަ 
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 މިންވަރު ގިރާ ރަށްތައް 37.1
 ކުޑަވުން

ގިނަ ރަށްރަށުގައި 
ރުމުގެ މައްސަލަ ރަށްގި
 ބޮޑު

ށް ދިމާވާ ރަށްގިރުމަ
މައްސަލަތަށް ދެނެގަނެ 
 އެކަންކަން ހުއްޓުވުން 

ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމަށް 
 ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކުން 

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އަހަރީ  ފަހަރު 1އަހަރަކު 
 ން.މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓު

 .އަހުލުވެރިވެފައިވުން  ފަރާތްތަކުން  ހުރިހާ  ޕްލޭނަށް  އެ  އެކުލަވާލެވި  ޕްލޭންތައް  އެކުލަވާލަންޖެހޭ  ފެންވަރުގައި  ރަށު  އަދި  އަތޮޅު  ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި  ރިޘާތަކުން ކާ  :38 ދު މަޤުޞަ 
 ރަށްރަށުގެ އަދި އަތޮޅު 38.1

 ރިސްކް ޑިޒާސްޓަރ
 އޮތުން  ޕްލޭނެއް މެނޭޖްމަންޓް

 ރަށްރަށުގެ އަދި އަތޮޅު
 ރިސްކް ޑިޒާސްޓަރ
 ޕްލޭނެއް މެނޭޖްމަންޓް

 ނެތް 

ޘާތަކުން ލިބޭ ކާރި
 ގެއްލުން ކުޑަކުރުން

ނިމުމުގެ  2017
ކުރިން ހުރިހާ ރަށެއްގެ 

ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް 
މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން 

 އެކުލަވާލުން 

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ  17.01.2018
ވަނަ އަހަރުގެ  2017

 މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓުން 

 ރަށްރަށުގެ އަދި އަތޮޅު 38.2
 ރިސްކް ޑިޒާސްޓަރ

 މީުހން ޕްލޭނަށް ނޭޖްމަންޓްމެ
 އަހުލުވެރިވުން

ކާރިޘާގެ ހާލަތްތަކަށް 
މީހުން ހޭލުންތެރިއެއް 

 ނޫން 

ކާރިޘާއެއް 
ކުރިމަތިވުމުން 

ކުރަންވީގޮތް އަމަލު
އެންމެނަށް 

  އެނގިފައިއޮތުން

ޕްލޭނަށް ހޭލުންތެރި 
 2ކުރުމަށް ކޮންމެ 

އަހަރު  1އަހަރަކުން 
ޑްރިލް އެއް ބޭއްވުން 

އަދި ކޮންމެ 
އަހަރަކުވެސް 
ކާރިޘާތަކުން 

ރައްކާތެރިވުމާބެހޭގޮތުން 
 ވޯކްޝޮޕްތައް ބޭއްވުން 

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ދުވަހު  ފަހަރު 1އަހަރަކު 
 ޔަޢުމިއްޔާއިން

 އިދަށް ހުރުމަތްތެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.ދިރޭ ތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނާއި ޤަވާ  :39މަޤުޞަދު 

 ނަޞްލު ދިރޭތަކެތީގެ 39.1
 .ހިމާޔަތްކުރެވުން

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު 
ހިމާޔަތްކުރުމަށް 

 މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭ

ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ 
ދިރޭތަކެތި ނުހިފާ 

ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ 
  އަތޮޅަކަށް ހެދުން

ކުރުމުގެ ހޭލުންތެރި 
ގޮތުން މަޢުލޫމާތު 

ފޯރުކޮށްދެވޭ މީހުންގެ 
 ނިސްބަތް 

 2017ފެބްރުއަރީ 
 2019ފެބްރުއަރީ 
 2021ފެބްރުއަރީ 

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ދުވަހު 
 ޔައުމިއްޔާއިން 



 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                                                    2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 .ފޯރުކޮށްދިނުން  ރައްޔިތުންނަށް  އަތޮޅުގެ  ޚިދުމަތްތަކެއް  އަވަސް  ބޭނުންކޮށްގެން  ވަޞީލަތްތައް  ޒަމާނީ  އުޞޫލަކުން  މަހަމަ : ހަ 40މަޤުޞަދު 
 ރަށު ކައުންސިލާއި އަތޮޅު 40.1

 ނޯޓިސްބޯޑް ކައުންސިލްތަކުގެ
 .ބަދަލުވުން ބޯޑަށް ޑިޖިޓަލް

 ކައުންސިލާއި އަތޮޅު
ކުގައި ރަށުކައުންސިލްތަ

ރަނގަޅު 
 ނޯޓިސްބޯޑްތަކެއް ނެތް 

ކައުންސިލުން ޒަމާނީ 
އަދި ޚަރަދުކުޑަ 
ވަސީލަތްތައް 
ބޭނުންކޮށްެގން 

މަޢުލޫމާތު 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ވަނަ އަހަރު  2017
އަތޮޅު ނިމޭއިރު 

އަތޮޅުގެ ކައުންސިލާއި 
ހުރިހާ ރަށެއްގައި 

ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑު 
 ހަރުކުރުން

ފެބްރުއަރީ  12
2018 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އަހަރީ 
 ރިޕޯޓް

 ކަމެއް ފަދަ ކުއްލިހާލަތެއް 40.2
 ރަށުގެ ވަގުތު ދިމާވާ

 އެއްފަހަރާ އެންމެނަށް
 ދެވޭނެގޮތް މަޢުލޫމާތު
 .ހަމަޖެހުން

 ފަދަ ކުއްލިހާލަތެއް
 ވަގުތު ދިމާވާ ކަމެއް
 އެންމެނަށް ރަށުގެ

 މަޢުލޫމާތު އެއްފަހަރާ
ދެވޭނެ ނިޒާމެއް ގިނަ 

 ރަށްރަށުގައި ނެތް 

ކުއްލި ހާލަތްތަކުގެ 
މަޢުލޫމާތު 

ރައްޔިތުންނަށް 
ފަސޭހަކަމާއެކު 
ހިއްސާކުރެވޭނެ 

 ޤާއިމްކުރުންނިޒާމެއް 

ވަނަ އަހަރު  2019
ނިމޭއިރު އަތޮޅުގެ 
ހުރިހާ ރަށެއްގައި 
އެނައުންސްމަންޓް 

 ސިސްޓަމް ހަރުކުރުން 

އޮކްޓޯބަރ  16
2019 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އަހަރީ 
 ރިޕޯޓް

 އިދާރާގެ ކައުންސިލް އަތޮޅު 40.3
 ހަރުދަނާކުރުން  ހިންގުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް 
އިދާރާއިން ޚިދުމަތް 
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 

މުވައްޒަފުންނަށް ދަތިތަކާ 
 ކުރިމަތިވޭ

ޒަމާނީ 
ވަޞީލަތްތަކާއެކު 

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ 
ހިންގުން 

 ހަރުދަނާކުރުން

ނިމޭއިރު  2017
ލްގެ ކައުންސި

ވެބްސައިޓް 
ރީޑިވެލޮޕްކޮށް، 

ފައިލިން ރޫމެއް ހަދާ، 
ސިއްކައާއި ލޯގޯ 

ފަރުމާކޮށް 
ކައުންސިލްގައި ސައި 

  ހެދުންކޮޓަރިއެއް

ޑިސެމްބަރ  18
2017 

 ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 



 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 www.laamu.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800723ފެކްސް:    6800713ން: ފޯ

 އެހެނިހެން  ސަރުކާރުގެ  މުއައްސަސާތަކާއި  ޚިދުމަތްދޭ  ރަށްރަށަށް  ގިނަ  ރަށަށްވުރެ  އެއް  ހުރި  އަތޮޅުގައި  އަދި  ކައުންސިލް  އަތޮޅު  ކައުންސިލްތަކާއި  ށު : ރަ 41މަޤުޞަދު 
 .ބަދަހިކުރުން  ގުޅުން  އޮންނަ  މުއައްސަސާތަކާއިމެދު 

 އޮންނަ ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު 41.1
 .ބަދަހިވުން ގުޅުން

ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި 
 އޮންނަ ގުޅުން ކުޑަ

ކައުންސިލްތަކާއި 
އޮންނަ ގުޅުން 

ރަނގަޅުވެ 
މަސައްކަތްތައް 

 އަވަސްވެގެންދިއުން

ރަށު 
ކައުންސިލްތަކާއެކު 
 4ކޮންމެ އަހަރަކު 

 ބައްދަލުވުން ބޭއްުވން.

31.12.2017 
31.12.2018 
31.12.2019 
31.12.2020 
31.12.2021 

ކައުންސިލްގެ ދުވަހު 
 ޔައުމިއްޔާ 

 އެކިއެކި ހުންނަ އަތޮޅުގައި 41.2
 އޮންނަ މުއައްސަސާތަކާއި

 .ބަދަހިވުން ގުޅުން

 ހުންނަ އަތޮޅުގައި
 އެކިއެކި

ކުގެތެރެއިން މުއައްސަސާތަ
ރަނގަޅު ގުޅުމެއް 
އޮންނަނީ މަދު 

 މުއައްސަސާއަކާއި އެކު 

އަތޮޅުގެ 
މުއައްސަސާތަކުގެ 

ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށް 
މަސައްކަތް 
 ހަލުވިކުރުން

ފަހަރު  1އަހަރަކު 
އަތޮޅު ފެންވަރުގެ 
މަހާސިންތާއެއް 

 ބޭއްވުން 

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ 
 14ޑިސެމްބަރ 

ކައުންސިލްގެ ދުވަހު 
 ޔައުމިއްޔާ 

 .ހޯދުން  އާމްދަނީއެއް  ރަނގަޅު  ވިޔަފާރިން  ސްޓްހައުސް : ގެ 42މަޤުޞަދު 
 ކައުންސިލުން އަތޮޅު 42.1

 ފެށުން ވިޔަފާރި ގެސްޓްހައުސް
 ކައުންސިލުން ތޮޅުއަ

 ގެސްޓްހައުސް
 އެއް ނުކުރޭ ވިޔަފާރި

އަތޮޅުގައި 
ގެސްޓްހައުސް 

ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް 
ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ 

 އިތުރުކުރުން

ނިމެންވާއިރަށް  2019
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
ގެސްޓްހައުސްތައް 

މަރާމާތުކޮށް 
 ބޭނުންކުރަންެފށުން 

ވަނަ  2019ކައުންސިލްގެ  04.02.2020
 އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުން

 : ދަތުރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރިން ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކުރުން 43މަޤުޞަދު 
 ވިޔަފާރި ދަތުރުފަތުރުގެ 43.1

 ފުޅާވުން
ކައުންސިލުން އޮފީސް 
ދަތުރުތަކަށާއި ކުލީ 

 ދެމެހެއްޓެނިވި
ގޮތެއްގައި 

ވަނަ އަހަރުގެ  2019
ޖުލައިމަހުގެ ނިޔަލަށް 
ކައުންސިލަށް އިތުރު 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  2019 05.03.2020
 ޓް ރިޕޯ
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ދަތުރުތައް ކުރުމަށް 
 ލޯންޗް  1ބޭނުންކުރަނީ 

ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ 
 އިތުރުކުރުން 

 24ލޯންޗެއް ގަނެ، 
ގަޑިއިރު ލޯންޗް 
 ޚިދުމަތް ދިނުން

 : ކައުންސިލްގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކުރުން 44މަޤުޞަދު 
 ކައުންސިލްގެ 44.1

 އިތުރުވުން  އިންވެސްމަންޓްތައް
ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ 
އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވެނީ 

 ވަރަށް މަދު ކަމެއް

މެރިކަލްޗަރ 
ވިޔަފާރިން ރަނގަޅު 
އާމްދަނީއެއް ލިބޭ 

 ހެދުން އަތޮޅަކަށް 

އަތޮޅުގައި މެރިކަލްޗަރ 
 2021ވިޔަފާރި 

ނިމުމުގެ ކުރިން 
 ފެށުން 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  2021 02.01.2022
 ރިޕޯޓުން
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ގަމުންދާގޮތް ނއަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހި 
 ބެލުން 

ލޫމާތު ޢު ކުގެ މަ ރަކާތްތަޙަގެ ޤީ  ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކާއި ތަރައްކައުންސިލުންނާއި ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން
ގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ޤީޓެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ. ތަރައްއެއްކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލުން ރިޕޯ

ތަންފީޒުކުރެވުނު މިންވަރާއި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވުނު މިންވަރު ވަޒަންކޮށް، ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި 
 ގަޅުކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނާނެއެވެ.ނފާހަގަކޮށް، ކުރިއަށް ރަ ތަކާއި ހުރަސްތައް ގޮންޖެހުން 

ބަލައި ވަޒަންކުރުމަށް  ގާގޮތްނގާ ނުހި ނގެ ޕްލޭންގައިވާކަންތައް ހިޤީރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގައި ތަރައްމި
 އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފްރޭމްވޯކް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. 

  ރިޕޯޓް ޓާމް ރިވިއުއާއި ފައިނަލް މިޑް 
ވަނަ އަހަރުގެ  2019ގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުވަމުންދާ ގޮތުގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއެއް ޤީތަރައް

 2021ގެ ޕްލޭންގެ ނަތީޖާ ހާސިލުވެފައިވާ މިންވަރުދެނެގަނެ، ޤީ ސިލުން ހަދާނެއެވެ. އަދި ތަރައްމެދުތެރޭގައި ކައުން
ދޭ މިޑްޓާމް ރިވިއުގައި، ޕްލޭންގެ ފައިނަލް ރިވިއު ހަދާނެއެވެ. މިގޮތުން ހެގެ ޤީވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަރައް

ގެ ޤީ މަވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ތަރައްގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތައް ހާސިލުކުރެވެމުންދާ މިންވަރާއި ހަލުވިކަން ހާޤީތަރައް
ވެސް ސިޔާސަތަކަށް ނުވަތަ ގެން އެއް ހާލަތަކަށް ބަދަލުއައުމާއި ގުޅި ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ މެދުތެރެއިން އެއްވެސް

 ދަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނަމަ މިކަންތައްވެސް ރިވިއުގައި ފާހަގަކުރާނެއެވެ.ޤުޞަމަ

ގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ފައިނަލް ރިވިއު އެކުލަވާލައި، ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޤީތަރައް
 ގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ.ޤީއް ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި އާތަރަކުރެވުނު

 




