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 ރައީސްގެ ބަޔާން 
މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރި ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސ ލުން ހިންގުމާއިބެހޭ ޤާނ ނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

ރުދުވަުހެގ އަހަ 5ކައުންސިލްތަކުގެ ތެރެއިން ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ  އިންތިޚާބުކުރެވުނުފުރަތަމަ 
ވަނަ ދައުރުގައި  2ސް ކުރުމަށްފަހު، މިހާރު ހިނގަމުންމިދާ ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ރިވައި

 ޑް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެވެ. ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރިވައިސް ފާސްކޮށްފައިވާ

ރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސ ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނ ނުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ 
ޚިދުމަތްތަކާއި މަސްއުލިއްޔަތުތަކުގެ މައްޗަށް މިޕްލޭން ހެދުމުގައި ބެލިފައިވާނެއެވެ. އަދި އެއާއިއެކު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި 

 ދަ ކަންކަމަށް ބަލާ އެފަދަ ކަންކަންވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.އާމްދަނީ ލިބޭފަ

މިޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރިކަން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. ސަބަބަކަށްވީ ލާމަރުކަޒީ 
އި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ އަތޮޅުގަ މިނިޒާމާއިމެދު މީހުންގެ، އެބަހީ ނިޒާމަކީ އަލަށް ތަޢާރަފްކުރެވިގެން އައިނިޒާމަކަށްވެފައި

ކައުންސިލްތަކުގެ ވިސްނުންހުރިގޮތެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރާ ޕްލޭންގައި މުޅިއަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް އެކުލަވާލެވޭ 
ކަން މަޝްރ ޢުތައް ހިމަނާއިރު ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ޕްލޭންތަކުގެ މައްޗަށްބަލާ އެއަށް ރިޢާއަތްކޮށް ކަން

ހިމަނަން ޖެހޭނަމަވެސް ވަގުތުގެ ގޮތުން އެކަން އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން ގޮސްފައިނުވާކަން 
 ފާހަގަކުރަމެވެ.

ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާފައި އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ބޭނުމަކީ އެއާއިއެއްގޮތަށް ކަންކަން 
ނޑައެޅިފައި  ވާ މުއްދަތުގައި ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައް ކާމިޔާބުކޮށް ތަރައްޤީގެ އަރުތަތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސް ކަ

ހާސިލްކުރުމެވެ. މިކަން އެދެވޭގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ކަމުގައި ޝާމިލްވާ ހުރިހައި ފަރާތްތަކެއްގެ އެއްބާރުުލން 
ނޑުގެ އުންމީދަކީ މީގައި  ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތަކުގައި އެއްބާރުލުން ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިބިގެންނެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބުމެވެ. އަދި އެއާއިއެކު ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި ލިބިގެންދާނޭ 
 ކަމަށްވެސް އުންމީދުކުރަމެވެ. 

ވިއްޖަނަމަ އަތޮޅަށް ހެޔޮބަދަލުތަކެއް އައިސް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތައް ހާސިލްކުރެ
ރޮނގުން އިތުރުހަރުފަތެއް ގިރާކުރެވޭނެކަމާއިމެދަކު ސައްކެއް ނުކުރަމެވެ. މިޕްލޭންގައިވާ ކަންކަން އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި 

 ކުރިއަށްގެންދެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤްދެއްވާށި. އާމިން.

 

 

         ޔ ސުފު އާމިރު                                                        

 ސް އީ ރައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަ                                       
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 ތަޢާރަފް 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނ ނު، ޤާނ ނު މިޕްލޭނަކީ 

ރަށާއި، އަތޮޅާއި، ސިޓީތައް ހިންގުމަށް ލާޒިމްވެފައިވީހިނދު ހައްދުންމަތީގެ ދަށުން  2202/7ނަންބަރ 
މާހައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދީ ތަރައްޤީގެ ތަނަވަސް ރައްޔިތުންނަށް އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި މާލީ ގޮތުން 

ސާފްގެ ދާއިރާއާއި، އާއުސްމިންތަކަކަށް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ވާސިލްކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅުގެ އިޖްތިމާޢީ އިން 
އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ ދާއިރާ، ހެޔޮވެރިކަން އަދި އެހެނިހެންވެސް ދާއިރާތައް ހިމެނޭނެހެން އެކުލަވާލެވިފައިާވ 
ޕްލޭނެކެވެ. އަދި މި ޕްލޭން އެކުލަވާލެވިފައިމިވަނީ މިދެންނެވުނު ދާއިރާތަކުން ހައްދުންމަތީގެ ހާލަތު މިހާރު އޮތް 

ޔިތުންގެ އުންމީދުތަކަށް ވާސިލްވާން ބޭނުންވާ މިންވަރު ހ ދާ ދަނެގަތުމަށްފަހުގައެވެ. މިންވަރު ދަނެގަނެ ރައް
ނޑިތައް ހާސިލްކުރެވެމުންދާމިންވަރު ދަނެގަނެ އަތޮޅަށާއި ރާއްޖެއަށް އަންނަ  ނޑުދަ އެހެންކަމުން މިޕްލޭންގެ އެކި ލަ

އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކަކީ ހައްދުންމަތީގެ ރައްޔިތުންގެ ޕްލޭންގައިހުރި  މުރާޖާކޮށްބަދަލުތަކާއި ހާލަތަށްބަލައި މި ޕްލޭން 
 ވާ މަގުތަކެކެވެ. އުންމީދުތައް ހާސިލްކުރުމަށް ހ ދިފައި 
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 ފުރަތަމަ ބައި 
 އަސާސްތަކާއި ޑުނމައިގަ ބިނާވެގެންވާ  ޕްލޭން ތަރައްގީގެ

 ކައުންސިލުން ޙާޞިލްކުރުމަށް އެމަޤުޞަދުތައް މަޤުޞަދުތަކާއި
 ލާސާ ޚު ސިޔާސަތުތަކުގެ ގެންގުޅޭނެ

 ތަޞައްވުރު 
 އުފާފާގަތި ކަމާއިއެކު ދިރިއުެޅޭވނެ ހައްުދންމަްއަޗކީ ހުރިހަިއޮގތަކުންެވސް ރައްޔިުތންނަްށ 

އިްސލާމްދީނަށް ލ ބި ކުރާ ދީނީ އަޤީދާ ދެެމެހއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރާ، ، ވެއްޓެްއ ޤާިއމުކުރެވިފައިވާ 
ތަޢުލީމީގޮތުްނ ޤާބިލު، ޞިއްީހގޮތުްނ ދުޅަހެޔޮ، ވިޔަފާރިއާއި ތަފާތު އެކިއެކި އިޤްތިޞާދީ މަސަްއަކްތ 

 ،ުހޅުވާެލވިފަިއވާ، އިުޖތިމާޢީ އަދި އުމްރާނީގޮުތްނ ރާއްޖޭގެ ެއހެންއަތޮޅުތަަކށް ނަމ ނާކުރުމުގެ ފުުރޞަތު 
 ަރްއޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަޮތޅަކަށްވުން.ފަންނުވެރި

 

 
 

  



 

 

 2ސަފްހާ:  info@laamu.gov.mvއީމެއިލް:، 2100016ފެކްސް: ، 2100026ން: ފ  ،ފޮނަދ ލ. ، ހައްުދްނމަތީ އަޮތޅު ކަުއންސިލް

 

 ޗާޓް  ގެ އަތޮޅު 
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ނޑު  ގެ ތަރައްޤީ  ޕްލޭން ބިނާވެގެންވާ މައިގަ
 އަސާސްތައް 

  ޭއެއްޗަކަށް ހެދުންއަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިކޮށްދ 

  ްތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މައްޗަށް އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން އުފެއްދުނ 

  ްފަހުންވެސް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގައި އެހީތެރިކަން ހ ދިދާނެ ވަޞީލަތަކަށް ހެދުނ 

 ުރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗަކަށް އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިލްމާއި ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކޮށް މާލީ ފުދުންތެރިކަން އިތ

 ހެދުން

 ްރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހޭލުން ތެރިކަން އިތުރުކޮށް އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުނ 

 ްއިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވައި އެ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުނ 

 ެހީތެރިވެދޭ އެހެންވެސް ފަރާތްތަކުން ތަރައްޤީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އިުތރު ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި ސަރުކާރާއި އ

 ކުރުން 

  ްނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުނ 
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 ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް  އަތޮޅުގެ 
 ގެ ތަަރއްޤީއަށް ުހރި ުފރުަޞުތތަކަކީ:އަތޮޅު 

 ުނުޑވެރިަކން ުކރ  ބިފައިވާ ރަްއަތކެއް ައތޮޅުގަިއހުުރން މަްށއެކަޭށނަ ަރނގަުޅ ިބންތަކެްއ ލިދަ
  ްމަސްެވރިކަމުގެ ސިނާައތުަގއި ަޚަރކާތްތެރިވާ އެކަޭށނަ އާބާިދއެްއ ައޮތޅުގަިއ ޮއތުނ 
  ްމަސްެވރިްނ ބަާނ މަސް ގަްނނާެނ ަޒމާީނ ފެކްޓްރީ ެއއް އަތޮޅުގަިއހުުރނ 
  ްޑޮމެސްޓިކް ެއއަރ ޕ ެޓއް އަތޮުޅަގިއ އޮުތނ 
 ްއޭ. ލެވެލް ެފްނވަރަްށ ކިޔެވުުމގެ ުފރުޞަތު ލިިބފައިވުްނ  އަތޮުޅގެ ތިްނ ަޞރަޙައްދަކުނ 
  އަތޮޅުގެ ިގނަރަްށ ރަށުގަިއ އ . ެލވެލް ެސންޓަުރ ާގއިމުކުރެވިފަިއުވްނ 
  ްއަތޮޅުގަިއ ަމރުކަޒީ ހޮްސޕިޓަލެްއގެ ޚިދުަމތް ލިެބން ުހރުނ 
  ްއަތޮޅުގަިއ ފުލުުހންާނއި ސިަފއިްނގެ ޚިދުަމތް ލިެބްނ އޮުތނ 
  ފަތުުރވެރިކަމުގެ ސިނާައތުެގ މަަސއްކަތް އަތޮުޅަގއި ފެށިފައިވުްނ 
  ްޓުއަރިސްްޓ ރިސ ޓްގެ ގޮުތަގއި ަތަރއްޤީ ކުރެވޭެނ ަފދަ އެކަށީގެްނވާ ރަށް ތަކެްއ އަޮތޅުގަިއހުރުނ 
  ްފަތުުރވެރިކަމުގެ ވިޔަާފރީަގއި ޭބުނން ކުެރވިދާެނ ާއޘާރީ ަތރިކަާއއި ެއފަދަ ތާރީެޚއް އަޮތޅުގަިއ ޮއތުނ 
  ްފަތުުރވެރިކަމުގެ ވިޔަާފރީަގއި ޭބުނން ކުެރިވދާނެަފަދ ިގނަުގނަ ގުދުަރތީ ވަޞީަލތްތަްއ އަތޮޅުގަިއ ުހރުނ 

 

 ތަރައްޤީއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް  ގެ އަތޮޅު 
ނޑު ޮގންެޖހުންތަަކކީ: އަތޮޅުގެ  ތަަރއްޤީއަށް ުހރި މައިގަ

  ުކައުންސިާލ ޙަވާުލކޮށްފައި ނެުތން އަތޮޅުގެ އެއްވެްސ ފަޅުަރށެްއ ައދި މިހާަތނަްށ ައތޮޅ 

  ްލާމަރުކަޒީ ާޤނ ނުގަިއ ައތޮޅުކަުއްނސިލަށް ދީފަިއާވ ބާރާއި އިޚްިތޔާާރއި ިޒންާމތަްއ ަސރުކާރުްނ ަތންފީުޒކުރަމުްނ ނުދިުއނ 

  ްބ ހިާޔވަހިކަްނ ހ ދުމަށް ރަްއޔިުތން ކުރަންޖެހޭ ޭހަދ ޮބޑުވުނ 

 ްޤާިއމުވެަފއި ނެުތން  ޚާއްޞަބަިލތަކަށް ފަރުާވ ކުރެޭވެނ ވަޞީަލތްަތއ 

 ަޒީފާގެ ާބޒާރަްށ ޒުވާުނން އުަފއްާދނެ އިންސްޓިިޓުއޝަެނއް އަތޮޅުގަިއ ޤާއިމްކުރެވިަފއި ނެުތން ވ 

  ްރަށާިއ ާގތުްނ ަވޒީފާގެ ފުރުަޞތު އަތޮޅުގެ ިގނަ ުޒާވނުްނނަްށ ަތނަަވސް ވެަފއި ނެުތނ 

  ްމަސްުތވާތަކެީތެގ ވަބާަގއި ޖެެހމުްނދާ ޒުވާުންނ ިގނަވަުމންިދއުނ 

  ްކުޅިވަުރގެ ދާިއާރއިްނ ޒުާވނުްނނަށް ތަްމރީްނ ހ ދާ ުކރިއަްށ ެދޭވނެފުުރޞަތު އަޮތޅުަގއި ނެުތނ 
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  ްކުނިނަްއތާލެވޭެނ ރަނގަޅު ނިޒާެމްއ އަޮތޅުެގ ެއްއެވސް ރަެށއްގަިއ ޤާއިމް ުކރެވިަފއި ނެުތނ 

  ްނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައ  ގެންދަން ޖެހިފައިވުން ވިއްކުމަށް މާލޭ ބާޒާރަށް އަތޮޅުގައި އުފެއްދޭ ދަ
  ްޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު އަތޮޅުން ހެޔޮއަގުގައި ގަންނަންނުލިބުނ 

 ސިޔާސަތުތައް  ދުތަކާއި އްޤީގެ މަޤުޞަ ތަރަ ގެ އަތޮޅު 
އިާދީރ  ލުންނީ ާލމަރުކަޒީ ުއޞ ުމގައި ެއންމެ އިސްކަމެްއދީފައިވާ ގެ ޕްޭލްނ އެކުލަވާލުއަތޮޅު ަތރަްއޤީ

ން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދެމެހެއްެޓިވ ެގ މަތިން އަތޮޅު ކައުންސިލު ނ ނުަގިއވާގޮތު ދާއިރާތައް ިހންގުމުގެ ޤާ 
ިޔުތްނ މައިަގނުޑ އަސާސްއަީކ ރައް ގެ ޕްޭލްނ ބިާނވެފައިވާ ތަަރްއޤީގޮތަކަށް ިދުނމަށެވެ. ިމގޮތުން 

ފުދުންތެރިަކްނ ރަްއޔިތުންގެ  އިުތރުކޮށް ބަިއެވރިވުންކަންކަމަށް ހޭލުންެތރިކުރުވާ ރައްޔިުތންެގ 
ރައްޔިުތންާނިއގާތުން ޚިދުމަތްދެޭވެނ ވެއްެޓއް އިތުރުކުރުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމާިއއެކު 

  މައްޗަށެވެ.ޤާއިމުކުރުމުގެ 
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 ހަރުދަނާކުރުން  ން ލާމަރުކަޒީ އުސ ލުން ހިންގު 
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 ހަރުދަނާކުރުން  ން ލާމަރުކަޒީ އުސ ލުން ހިންގު. 2

 
 އެއްރަށަށްވުރެ ގިނަ ރަށްރަށަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ދިނުން  2.2

 މަޤުޞަދު 

ޚިދުމަތް ލިބެންޖެޭހ ރައްޔިތުނަްށ ހަމަހަމަކަމާިއ އެކު އެއް ުއޞ ލަކުން ޚިދުމަތް ފ ރުކޮށްދެވޭނެ  2.2.2
 އިންތިޒާމެއް ގާއިމުކޮށް ޚިުދމަތް ފ ރުކޮށް ދިުނން 

 

 ސިޔާސަތު
 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:ކައުންމި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް 

 
 ީލާމަރުކަޒީ  ،ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުބާރު އުފައްދާ ،އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރާކަންކަން ގާތުން ހާމަކޮށްދ

 ނިޒާމަށް އަޙުލުވެރިވުން.
 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ކައުންސިލްގެ ސައިޓަށް އަޕްޑޭޓް ކުރުމާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލް ނިންމާ ނިންމުމާއި، ކުރެވޭ މަސައްތައް 
ރަށްރަށް ދަތުރުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދާރީވުމާއި ސްކ ލުތައް ނިންމާ ދަރިވަރުން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ 

 މަޢުލ މާތު ދީގެން
 
 
 
 
 
 

 ޤައުމީ އިދާރާތަކުން އަތޮޅުގައި ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން  2.1
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 މަޤުޞަދު 

ރައްޔިތުްނަނށް ލިބިދޭންެޖހޭ އަާސސީ ޚިދުމަތްތައް އަތޮުޅގައި ތިެބގެން  ޤައުމީ އިދާރާތަކުން  2.1.2
 ލިބޭނެގޮތް ަހމަޖައްސައިިދނުން 

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 

  ުރަށުކައުންސިލަތަކާއި، އަތޮޅުކައުންސިލް އަދި ޤައުމީ އިދާރާތަކާއި ދެމެދު، މަޢުލ މާތު ހ ދާ، މަޢުލ މާތ
ޤާއިމްކޮށް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފ ރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އިންފޮމޭޝަން ޑާޓާބޭސް އެއް އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި 

 ޚިދުމަތްތައް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ދެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން  ރައްޔިތުންނަށް ފ ރުކޮށްދޭނެ ޚިދުމަތްތައް ފާހަގަކޮށް އެ
 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ޤާނ ނީގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މަޢުލ މާތާއި، ޤައުމީ އިދާރާތަކަށް ފ ރުކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢުލ މާތު ދެނެގަނެ، 
ނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގައި ރަށުކައުންސިލްތަކުން އަތޮޅު މަޢުލ މާތު އެއްކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ފ މެޓެއްގެ  އަލީގައި ކަ

ޑާޓާ ބޭސްގައި ބަލަހައްޓައި ޤައުމީ އިދާރާތަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ދެމެދު ވެޭވ  ކައުންސިލަށް މަޢުލ މާތު ގެނެސް
 އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 
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 އަތޮޅުގެ ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން  2.6

 މަޤުޞަދު 

 ންލިބެ އެކުއި ކަމާން ފަސޭހަނަކު ތަރައްޤީއަށް ރޭވުމުގައި ޭބނުްނާވނެ އެކިއެކި މަޢުލ މާތު އެއްތަ 2.6.2
 ހުރުން 

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 

  ،ުމަޢުލ މާތު ހ ދާ، މަޢުލ މާތު ރަށުކައުންސިލަތަކާއި، އަތޮޅުކައުންސިލް އަދި ޤައުމީ އިދާރާތަކާއި ދެމެދ
 ފ ރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އިންފޮމޭޝަން ޑާޓާބޭސް އެއް އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ޤާއިމްކުރުން 

 
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ޤާނ ނީގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މަޢުލ މާތާއި، ޤައުމީ އިދާރާތަކަށް ފ ރުކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢުލ މާތު ދެނެގަނެ، 
ނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގައި ރަށުކައުންސިލްތަކުން އަތޮޅު  މަޢުލ މާތު އެއްކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ފ މެޓެއްގެ އަލީގައި ކަ

 ކައުންސިލަށް މަޢުލ މާތު ގެނެސް ޑާޓާ ބޭސްގައި ބަލަހައްޓައިގެން 

 

 

 

 

 
 ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީ ފ ރުކޮށް ދިނުން  2.2
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 މަޤުޞަދު 

ރައްޔިތުްނނަށް ފ ރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެްނަވރު ރަނގަޅުޮކށްދީ، ކައުްނސިލު ތަކުގެ ގާބިލުކަން  2.2.2
 އިތުރުކުރުން 

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 

  ާދާއިރާތައް ފާހަގަކޮށް އެދާއިރާތަކުން ކައުންސިލްތަކަށް ކައުންސިލުތަކާއި ގުޅިގެން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވ
 އެހީތެރިވުން 

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ކައުންސިލްތަކުގައި ހުރި ފުދުންތެރިކަމާއި ވަސީލަތްތައް ދެނެގަނެ އިތުރަށް ބޭ ނުންވާ ދާއިރާތަކުގެ 
 ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފ ރުކޮށް ދިނުން 
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 ކައުންސިލްތަކަށް ލަފާދިނުން ރަށު  2.5

 މަޤުޞަދު 

ޤާނ ނާއި ަޤާވއިުދ ތަކާއި އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތީން ކައުންިސލްތަށް ހިްނާގ ރައްޔިުތްނަނށް ޚިދުމަތް  2.5.2
 އިރުޝާދު ދިުނން ފ ރުކޮށް ދިުނމުގައި ކަުއްނސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ލަފަާއއި 

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 

  ްމޮނިޓާރިން ރިޕ ޓުގައި ލާމަރުކަޒީ ޤާނ ނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކޮށ
 ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަންތައް ތަކާއި ބެހޭގޮތުން އިރުޝާދު ދިނުން

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ގައި ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ކައުންސިލްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބަލާ ރިޕ ޓް ކުއަރޓަރ  2އަހަރަކު 
ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަންތައް ތަކާއި މެދު ކައުންސިލްތަކާއިއެކު ވާހަކަ ދައްކާ 

 އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރާނެގޮތުގެ ލަފައާއި އިރުޝާދު ދިނުން
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 ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވުން  2.2

 މަޤުޞަދު 

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ޒިންމާ ކުރެވިފައިވާ ލާމަރުކަޒީ ޤާނ ނުގައި  2.2.2 ކަ
 މަސްޢ ލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާ ކުރެވެމުންދާ ގޮތް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށް ދިނުން 

 
 ސިޔާސަތު
 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންމި މަޤުޞަދު 

 
  ެކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕ ޓްތަކާއި ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައް ޤަވާއިދުން ބާއްވާ އެކަންކަމުގ

 މަޢުލ މާތު ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކޮށްގެން 
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕ ޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ރަށްރަށުގަޔާއި ވެބުސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމާއި، 

 ޢާއްމުކޮށްގެން 
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 ތަރައްޤީ އިޤްތިޞާދީ 
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 ތަރައްޤީ  އިޤްތިޞާދީ. 1
 ރަށު ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުނުކޮށް ހުންނަ މަޝްރ ޢުތައް ހިންގުން  1.2

 މަޤުޞަދު 

ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ވަކި އުޞ ލެއްގެމަތިން ފ ރުކޮށްދީ ރަށްރަށުގައި  1.2.2
 ހިންގަންޖެހޭ ސްޕެޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނޭހެން ހިންގުން 

 
 ސިޔާސަތު

 ސިޔާސަތުތަކަކީ:ސިލުން ގެންގުޅޭނެ މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 

  ެޤައުމީ އިދާރާތަކުން އަތޮޅުގެ ވަކިރަށްރަށުގައި ހިންފގުމަށް ނިންމަވާ ކަންކަން އެއިދާރާއަކުން ނިންމަވާގޮތެއްގ
 ތަންފީޒުކޮށްދިނުން.މަތިން 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ޢުތައް ހިންގުމަށް އެކަށައަޅާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރ ޤައުމީ އިދާރާތަކުން އަތޮޅުގެ ވަކިރަށްރަށުގައި 
ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއި އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން 

 ހ ދައިގެން މަސައްކަތް ކުރުން.
 

 ފަތުރުވެރިކަން  1.1

 މަޤުޞަދު 

ރިޒ ޓަށް ިމިސާނަޢުތަގިއ ުއަފްއާދ ަތެކިތ ، ފަންނުވެރިން އުފައްދާފަތުރުވެރިކަމުގެ ާދއިރާިއން  1.1.2
 މާރކެޓްކޮށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ިގނަ ފަތުރުެވިރކަމުގެ ފަހި ކުރިމަގެއް އޮްތ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.
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 ސިޔާސަތު
 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 
  ިޓ ރިސްޓުންނަށް ޚާއްޞަ ވިޔަފާީރެގ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ރިޒ ޓްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި، ރަށްރަށުގައ

 ނަފާވެރިކަމާއި، ލ ކަލް ޓ ރިޒަމަށް މަގުފަހިކުރުން 
 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

މުޖުތަމައަށް އަލަށް ނުކުންނަ ޒުވާނުންނަށް ފަތުރުވެރި ކަމުގެ ދާއިރާގައި ހުރި ފުރުޞަތުތަކުން ކުރިއަށް ދިއުމަށް 
 ތްކުރުވާ، ލ ކަލް ޓ ރިޒަމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވައިގެން މަގުފަހިކޮށްދީ، ރަށްރަށަށް ޓ ރިސްޓުން ޒިޔާރަ 
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 މަސްވެރިކަން  1.6

 މަޤުޞަދު 

އަތޮޅުގައި މަސްވެރިކަމަށް ޒުވާނުން އަހުލުވެރި ކުރުމާއި ބާޒާރުން މަހުގެ އިތުރު ބާވަތްތައް ނެރުމާއި  1.6.2
 މަސްވެރިކަން އަތޮޅުގައި ދެމެހެއްޓުން.

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 
  ެމަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ތަރައްޤީކޮށް، މަހުގެ އައު އުފެއްދުންތައް ބާޒާރަށް ތަޢާރަފްކޮށް، ޒުވާނުން މަސްވެރިކަމުގ

 ދާއިރާއަށް ޝަޢުޤުވެރިކުރުވުން 
 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ނުކުންނަ ޒުވާނުންނަށް މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލ މާތު ފ ރުކޮށްދީ، މަސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުއްތައް ޒަމާނީ ށް އަލަށް މުޖުތަމައަ
 ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި އުފައްދާ، މަސްވެރިކަމުގެ އައު އުފެއްދުންތަކަށް އަތޮޅު ހުޅުވާލައިގެން
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ނޑުވެރިކަން  1.2  ދަ

 މަޤުޞަދު 

ނޑުެވރިކަްނ ކުރާ އަދި އަތޮޅުގެ ކޮންެމ ރަށެއްަގިއ  1.2.2 ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީެގ އެީހގައި ދަ
ނޑުެވރިކަމުގެ އުފެްއދުްނތައް ތަްއޔާުރކޮށް ރާއްޖޭެގ ބާޒާރަށް ެނރޭ މިރޮނުގްނ މާލީ  ތަަނަވސްކަން ލިޭބ ދަ

 އަތޮޅަކަށްެހުދން 

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 
  ީނޑުވެރިކަންކޮށް އެކަމުން ހ ދާ ނަފާ ވެރިކަން އިތުރު ކުރުން ޒަމާނ  އައު ގޮތްތަކަށް ދަ

 
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ނޑުވެރިކަމުގެ މަޢުލ މާތު ދީ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި  ،އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ،ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ޒަމާނީ ދަ
ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީ ހ ދުމުގެ މަގު  ނޑައަޅާ، ދަ ނޑުވެރިކަމަށް ޙާއްޞަ ބިންތައް ކަ ދަ

 ޤާއިމްކޮށްދީގެން ތަނަވަސްކޮށްދީ އުފައްދާ ތަކެތީގެ މާކެޓް ދެމެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް 
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 ވަޒީފާއާއި އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީ ކުރުން  1.5

 މަޤުޞަދު 

ހ ދުންތެރި ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމަޢަކަށް މިސްރާބުވާނޭހެން އަތޮޅުގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރު ބައްޓަން ކުރުމަށް  1.5.2
ނޑައެޅޭ އުޞ ލެއްގެ މަތިން މަސައްކަތް ކުރުމާއިއެކު  ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އިންސާނީ ވަޞީލަތް ކަ

 މަސައްކަތްކުރުން.

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 

  ީއަތޮޅުގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި އިންސާނީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ޙާލަތު ހުރިގޮތް ދެނެގަނެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރު ފުޅާކޮށް ތަރައްޤ
 ން ބިނާކުރުން.ބޭނުންވާނެ މީހުވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ކުރުމާއެކު 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ކައުންސިލްތަކުގެ ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންތައް ބަލާ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ބޭނުންވާ ދާއިރާތައްފާހަގަކޮށް 
 އެދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.
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 ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ  1.2
 

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ މުވާޞަލާތީ ގޮތުން ބޭނުންކުރާ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރާ ބަޔަކަށް ވުމާއި  1.2.2
 ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން ކުރިއަރާފައިވާ ބަޔަކަށްހެދުން.

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 

  ްދެނެގަނެ، ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތް ޤާއިމްކުރުން.ޒަމާނީ އާގޮތްތައ 
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަތޮޅުގައި މުވާޞަލާތީ ގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ ވަޞީލަތް ޤާއިމްކޮށް އެކަންކަމަށް ރައްޔިތުން އަޙުލުވެރިކުރުން.
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 އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ 
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 ތަރައްޤީ  ޖުތިމާއީ އި . 6
 އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން  6.2

 މަޤުޞަދު 

ދިވެިހރާއްޖެއަކީ ަސއްތަިއން ަސްއތަ މުސްލިމް ޤައުމަކަށް ުވމާއެކު އެކަްނ ދެމެހެއްޓުަމށްޓަކައި  6.2.2
 އިސްލާމްދީނަްށ ލ ބިކުރާ އެކަން ގަބ ލުކުާރ ރައްޔިތުން އުޅޭ ައތޮޅަކަްށ ހެދުން 

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 

 .ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނ ނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިސްލާމްދީނަށް ހޭލުންތެރިކުރުނ 
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ދީނީ އިލްމު ވެރިއެއް ފަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން ހުއްދަ އޮންނަ  2ކޮންމެ އަހަރަކު 

 ނާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލ މާތުދިނުން.ރަށެއްގައި އިސްލާމްދީ ގެނެސް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ
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 ތަޢުލީމު  6.1

 މަޤުޞަދު 

އަތޮޅުގައި ްޕރީ ުސކ ލް ތަޢުލީމާއި، ދަށު ޘާަނީވ އާއި މަތީާޘނަވީ އަދި ަމތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު  6.1.2
 އެފުރުޞަތު ހ ދައިިދނުން.ތަނަަވސްކޮށްީދ 

 

 ސިޔާސަތު
 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:ކައުން މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް

 
 .ްޕްރީސުކ ލް ތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަނެ ޕްރީ ސުކ ލް ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުނ 
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ރަނގަޅު އަތޮޅުގައި މިހާރު ހުރި ޕްރީސުކ ލްތަކުގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތާއި އިމާރާތާއި ވަޞީލަތުގެ ހާލަތު ދެނެގަނެ 

 ދާއިރާތަކުން އެޕްރީސުކ ލަކަށް އެހީތެރިވެދީގެން.ކުރަންޖެހޭ 
 

 .ްއަތޮޅުގައި ތިބެގެން މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެމަގު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުނ 
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
އެފުޞަތު ހ ާދ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީއާއި ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްތަކާއި އެކުވާހަކަ ދައްކާ 

 ޤާއިމްކޮށް ޚިދުމަތް ލިބޭނެމަގު ތަނަވަސްކުރުން.އި މަތީތަޢުލީމް ދެވޭނެފަަދ ކެމްޕަހެއް އަތޮޅުގަ
 

  ްޘާނަވީ ތަޢުލީމާއި މަތީޘާނަވީ ނިންމާ ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ ބަލާ އެދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރުމަށ
 މަސައްކަތްކުރުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
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ޘާނަވީ އާއި މަތީޘާނަވީ ނިންމާ ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ދެނެގަނެ އެކުދިންގެ ފައިނަލް ނަތީޖާ 
ނޑައެޅޭ  ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ސުކ ލްތަކުގެ ސުކ ލްބ ާޑއި ސުކ ލްތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓާއިއެކު މަޝްވަރާކޮށް ކަ

 ގޮތެއްގެމަތިން އެކަންކުރުން.
 

  ީދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.ޘާނަވީ ތަޢުލީމާއި މަތީޘާނަވ 
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ޘާނަވީ އާއި މަތީޘާނަވީގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ހ ދާ ކާމީޔާބީތައް ފާހަގަކޮށް އިތުރުކާމިޔާބީ ހ ދުމަށް ހިތްވަރު 

 ދިނުމުގެ ގޮތުން އެވ ޑްދިނުން  
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 ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުން  6.6

 މަޤުޞަދު 

 ޒުވާނުންނަކީ އަތޮުޅގެ ތަރަްއޤީައށާއި ލާބަޔާއި މަންފާއަށް ަމސައްކަތް ކުާރބަޔަކަށް ހެދުން. 6.6.2

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 

  ްޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ހ ދުމުގެ ފުރުޞަތު ހ ދާދިނުމާއި، ހުނަރުވެރިކުރެވުމަށ 
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ޒުވާނުން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ދެނެގަނެ އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާގެން.
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 ކުޅިވަރު  6.2

 މަޤުޞަދު 

އެއްބައެްއވަްނަތ އަތޮޅުގެ ރަްއޔިތުންނަކީ ިސްއޙީ ގޮތުން ދުޅަެހޔޮ އިްޖތިމާޢީ ގުޅުްނ ބަދަހި،  6.2.2
ރައްޔިތަކަށް ހެދުމުގެގޮުތްނ ތަފާތު ކުޅިވަރުތައްކުޅެ އެފަދަ ކުިޅަވރު މުބާރާތްތަކުގައި ބަިއވެރިވެ ވާދަކުެރވޭެނ 

 އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.

 
 

 ސިޔާސަތު
 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 
  ާކުޅިވަރުބިންތައް އެކުޅީވަރުތަކަށް މީހުން އަހުލުވެރިކުރުވާ އަތޮޅުގައި ތަފާތު ކުޅިވަރުތަކަށް ޝައުޤުވެރިކަން އުފައްދ

  ތަރައްޤީކުރުން.
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ތަމްރީނު ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާ ތަމްރީނު ތަފާތު ކުޅިވަރުކުޅުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ 

ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި އެކުޅިވަރުތަކުގައި ވާދަކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ގޮތްތަކެއް ދިނުމާއެކު 
ތަފާތު ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގާ އަތޮޅުގައިހުރި ކުޅިވަރު ބިންތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ 

 .ހ ދާ މަސައްކަތްކުރުންއެހީތެރިކަން 

 



 

 

 60: ސަފްހާ info@laamu.gov.mv އީމެއިލް:، 2100016ފެކްސް: ، 2100026ން: ފ  ،ލ. ފޮނަދ ، ހައްުދްނމަތީ އަޮތޅު ކަުއންސިލް

 

 މަޢުލ މާތާއި ޘަޤާފަތާއި އާރޓްސް  6.5

 މަޤުޞަދު 

ފަންުނެވރިކަން ކުރިއަރުވާ އާލާކުުރމާއިއެކު އަތޮޅާއިބެހޭ ތަާފތު އަތޮޅުގެ ަޘޤާފަާތއި އާދަކާދަާއއި  6.5.2
 މަޢުލ މާތު އެއްތަނަކުން ފަސޭހަކަމާިއއެކު ލިބޭނެ ިއްނތިޒާމެއް ހަަމޖެއްސުން.

 
 ސިޔާސަތު
 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންމި މަޤުޞަދު 

 
  ްއަތޮޅުގެ ތާރީޚީ މައުލ މާތު ފަސޭހަކަމާއިއެކު ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާ އަތޮޅުގައި ހުރި ޘަޤާފީ ކަންކަނ

 ފާހަގަކޮށް އެކަންކަން ދިރުވާއާލާކުރުން.
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ހަގަކޮށް އެތަންތަނުގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭހެން ބޭނުންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް އަތޮޅުގައިހުރި ތާރީޚީ ތަންތަން ފާ

 ހަމަޖައްސާ ފަންނުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން. 
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 ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުން  6.2

 މަޤުޞަދު 

 އަތޮޅަކަށް ެހދުން.އަތޮޅުގެ ރަްއޔިުތްނނަކީ ކޮރަްޕޝަނުން އެްއކިބާވެ، ކޮރަޕްޝަން ެނތް  6.2.2

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 

 .ްކޮރަޕްޝަނާއި ބެހޭގޮތުން މައުލ މާތު ދިނުނ 
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 އެކަށީގެންވާ އަދަބު ދީގެން.ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލު ކުރާ މީހުންނަށް ޤާނ ނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 
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 ރައްޔިތުންނާ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާ އޮންނަ ގުޅުން  6.0

 މަޤުޞަދު 

އަތޮޅުގައި ހުރި ކުަލބް ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ރައްޔިުތންނާިއ އޮންނަ ުގުޅން ދަމަަހއްޓާ އެުގޅުން  6.0.2
 ބަދަހިކުރުމަށްޓަކައި ރަށުކައުްނސިލްތަކާިއ ޖަމްއިއްޔާ ަޖމާއަތްތަކާއިެއކު މަސައްކަތްކުރުން.

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 

  ްއަތޮޅުގައި ހުރި ކުލަބް ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް ދެނެގަނެ އެފަރާތްތަކާއި ރައްޔިތުންނާއި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުންތެރިކަނ
 ފާހަގަކުރުމާއިއެކު، އެގުޅުންތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ދެނެގަނެ އެކުލަބް ޖަމްއިއްޔާ ރަށްރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިހުރި ކުލަބް ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް 
އެރަށްރަށުގެ ކުލަބް ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއިއެކު ޖަމާޢަތްތަކާއިއެކު ވާހަކަ ދައްކައިގެން 

ކަންކަމުގައި ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ދައުރާއި ބައިވެރިވުން ބޭއްވިދާނެގުޅުން ތެރިކަން ފާހަގަކޮށް ރައްޔިތުންގެ 
 ރައްޔިތުންނާއި ކުލަބް ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއިއެކު ދެއްކުން.އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން 
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 ންޓް ސްޕޭޝަލް ޑިވެލޮޕްމަ 
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 ސްޕޭޝަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް . 2

 

 ބިން  2.2

 މަޤުޞަދު 

 ހެޮޔޮގތުގައި ޭބނުްނ ކުރެވޭނެ ުފރިހަމަ އިންިތޒާމެއް ހަމަަޖއްސާ ބެލެެހްއޓުން.އަތޮޅުގެ ރަށްރަުށެގ ބިން  2.2.2

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 

  ިއެއްގޮތްވާގޮތުގެ ރަށްރަށުގެ ބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލާ ލޭންދްޔ ްސ ޕްލޭނާއި ބިމުގެ ބަޖެޓް ހަދައި ޤާނ ނާއި ޤަވާއިދާއ
 .މަތީން ބިމާބެހޭ ކަންކަން ހިންގުން

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ލޭންޑް ޔ ސް ޕްލޭން ނުހެދިހުރި ރަށްރަށުގެ ލޭންޑްޔ ްސ ޕްލޭންހަދާ ިބމުގެ ބަޖެޓް ހަދާ 
ނޑުބިބިންދ ކުރާނެގޮތުގެ ޤަވާއިދުތައް ޤާނ ނާއި ތައާރަޒް ނުވާނޭހެން  ން ދ ކުރާނެ އުޞ ލުތަކެއް ހެދުމާއެކު، ދަ

އެކުލަވާލާ ކަންހިނގާގޮތް ބެލެހެއްޓުމާއިއެކު ބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލާ ދަފްތަރު ބަލަަހއްޓާނެ މީހުން 
 ތަމްރީނުކޮށް ބިމުގެ ދަފްތަރުބެލެހެއްޓުން.
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 ތިމާވެށި 
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 ތިމާވެށި. 5

 

 ތިމާވެށި  5.2

 މަޤުޞަދު 

 ގޮުތން ުހރިކަންކަން ާފހަގަކޮށް އެަކންކަން ަރނގަޅުކުރުމަށް ަމސައްކަތްކުރުްނ.އަތޮޅުގައި ތިމާވެީށގެ  5.2.2

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 

  ްދެނެގަނެ އެކަން އަތޮޅުގައި ހުރި ތިމާވެށީގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރުމާއިއެކު އެމައްސަލަތައް ދިމާވާ ސަބަބުތައ
ހައްލުކުރުމަށް ނުވަތަ އެކަން ދިމާވާ ސަބަބު ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު 

 ރަށުކައުންސިލްތަކާއިއެކު ރަށްރަށުގައި ކުރުން.
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ކަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާ އެފަރާތްތަކުގެ އަތޮޅުގެ ހުރި ތިމާވެށީގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ އެކަން

 އެހީތެރިކަމާއިއެކު އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރުން.
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 ޑިޒާސްޓާރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް  5.1

 މަޤުޞަދު 

އަތޮޅުގެ ަރއްޔިތުން ހޭުލންތެރިކުުރާވ ކާރިޘާތަކާއި ޚާިދޘާތަކުން ލިޭބގެއްލުން ކުަޑކުރުމަށްޓަކައި  5.1.2
މަޢުލ މާތު ފ ރުކޮށް ދިނުމާއިއެކު އެފަދަ ހާލަތެއްަގއި ކަންކުރާނެގޮތުގެ ަމޢުލ މާތު ރައްޔިުތްނަންށ 

 ފ ރުކޮށްދިނުްނ.

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 

  ްޝާމިލްވާނޭހެން ކާރިޘާތަކުގައާއި ޚާދިޘާތަކުގެ ވަގުތުގައި ކަންކުރާނެގޮތް އުނގަންނައިދީ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުނ
 އޮޅުން ފިލުވައިދިނުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ކާރިޘާތަކާއި ހާދިޘާތަކުގެ ވަގުތުގައި ކަންކުރާނެ ގޮތާއި ބެހޭ މަޢުލ މާތު ރައްޔިތުންނަށް ފ ރުކޮށްދިނުމުގެ 
ރައްޔިތުން އެކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ، އެފަދަ ގޮތުން މަޢުލ މާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ 

 އާއިބެހޭ މަޢުލ މާތު ހިއްސާކުރުން.ވަގުތުތަކުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކަށައަޅާ އެ
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 ދެވަނަ ބައި 

ހިންގުމަށް ރާވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ޙާޞިލްކުރުމަށް މަޤުޞަދުތައް 
 ތަފްސީލު 
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 ން ލާމަރުކަޒީ އުސ ލުން ހިންގު 
 ހަރުދަނާކުރުން 
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 ހަރުދަނާކުރުން  ން ލާމަރުކަޒީ އުސ ލުން ހިންގު. 2

 

 .އެއްރަށަށްވުރެ ގިނަ ރަށްރަށަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ދިނުން  1.1

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ޕޮއިންޓް. 1އަތޮޅުގައި ހުރީ އައި.ޑީ.ކާޑް ކަލެކްޓިންގ 
 އަތޮޅުން "އޭ" ޒ ން ލައިސަންސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައެއް ނެތް.

 

 

 މަޤުޞަދު 

ހަމަހަމަކަމާިއ އެކު އެއް ުއޞ ލަކުން ޚިދުމަތް ފ ރުކޮށްދެވޭނެ ޚިދުމަތް ލިބެންޖެޭހ ރައްޔިތުނަްށ  2.2.2
 އިންތިޒާމެއް ގާއިމުކޮށް ޚިުދމަތް ފ ރުކޮށް ދިުނން 
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  މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތްތައް 
 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް އައި.ޑީ.ކާޑްގެ ޚިދުމަތްދިނުން  2.2.2.2ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި  2.2.2.2.2
 ޤާއިމްކުރުން. ކަލެކްޓިންގ ޕޮއިންޓް

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އައި.ޑީ.ކާޑްގެ ޚިދުމަތް  2.2.2.2.2.2
 ދޭނެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން.

އަތޮޅުކައުންސިލް،   ✔ ✔  
 ރަށުކައުންސިލްތައް

 ފޮނަދ 
 

ރަށުކައުންސިލްގައި އައި.ޑީ.ކާޑް  9އަތޮޅުގެ  2.2.2.2.2.1
ޤާއިމްކުރަންބޭނުންވާ ތަކެތި ހ ދައި ކަލެކްޓިންގ ޕޮއިންޓް 

 ސެޓަޕްހެދުން.

އަތޮޅުކައުންސިލް،   ✔ ✔  
 ރަށުކައުންސިލްތައް

 ރަށް  9އަތޮޅުގެ 

ނޑުގެ ލައިސަންސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން   2.2.2.1ނަތީޖާ:   އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެއްގަމާއި ކަ

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  އަހަރު ޙަރަކާތް ހިންގާ  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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އަޮތޅުގެ ރަްއޔިުތންަނށް  2.2.2.1.2
އެއްގަުމ ޭއ ޒ ްނެގ ލައިަސންސް 

 އަތޮޅުކަުއންސިްލ އިދާާރއިން ލިުބން.

ލައިސަންސް ޚިދުމަތްދިނުމަށް މުވައްޒަފުން  2.2.2.1.2.2
 ތަމްރީނުކުރުން 

 ޓްރާންސްޕ ޓް އޮތ ރިޓީ  އަތޮޅުކައުންސިލް   ✔  

 - އަތޮޅުކައުންސިލް   ✔   ލައިސަންސް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހ ދުން 2.2.2.1.2.1
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 ޤައުމީ އިދާރާތަކުން އަތޮޅުގައި ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން  1.2

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ދޭންޖެހޭ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ފ ރުކޮށް ނުދެވޭ.ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ދޭ / 

 

 މަޤުޞަދު 

ރައްޔިތުްނަނށް ލިބިދޭންެޖހޭ އަާސސީ ޚިދުމަތްތައް އަތޮުޅގައި ތިެބގެން  ޤައުމީ އިދާރާތަކުން  2.1.2
 ލިބޭނެގޮތް ަހމަޖައްސައިިދނުން 

 

 

 

 

 



 

 

 26: ސަފްހާ info@laamu.gov.mv އީމެއިލް:، 2100016ފެކްސް: ، 2100026ން: ފ  ،ލ. ފޮނަދ ، ހައްުދްނމަތީ އަޮތޅު ކަުއންސިލް

 

 ހަރަކާތްތައް މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ 
 އި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުން.ޤައުމީ އިދާރާތަކާ  2.1.2.2ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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އިދާރާތަކުން ޤައުމީ  2.1.2.2.2
ނޑައަޅާ  އަތޮޅުގައި ދިނުމަށް ކަ
ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް 

 ފ ރުކޮށްދިނުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ   2.1.2.2.2.2
ވަނަ މާއްދާގެ "ށ"ގެ  02އުސ ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނ ނުގެ 

( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެއްބަސްވުމެއް ހަދާ އަތޮޅުން 1)
 ޚިދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

ޤައުމީ އިދާރާ،   ✔ ✔  
 އަތޮޅުކައުންސިލް.

 

 GST, BPTމީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ  2.1.2.2.2.1
ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ބަލައިގަނެވޭނެ އިންތިޒާމެއް 

 ހަމަޖެއްސުން

ޤައުމީ އިދާރާ،   ✔ ✔  
 އަތޮޅުކައުންސިލް.
 ރަށުކައުންސިލް 

 

ޕާސްޕ ޓް ހެދުމަށް ބޭނުންވާތަކެތި ބަލައިގަނެ  2.1.2.2.2.6
 މާލެ ފޮނުވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

 

ޤައުމީ އިދާރާ،    ✔  
 އަތޮޅުކައުންސިލް.

 

ޓްރާންސްޕ ޓް އޮތ ރިޓީންދޭ  2.1.2.2.2.2
ނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރު  ޚިދުމަތްތަކުގެތެރެއިން، އެއްގަމާއި ކަ

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ޚިދުމަތް ދިނުން 

ޤައުމީ އިދާރާ،    ✔  
 އަތޮޅުކައުންސިލް.

 

އެއްގަމު އުޅަނދު ފަހަރުގެ ރ ޑްވާދިނަސް  2.1.2.2.2.5
 ސުޓީކާ ރަށުކައުންސިލްތަކުން ދ ކުރުން 

 
 

ޤައުމީ އިދާރާ،    ✔  
 އަތޮޅުކައުންސިލް.
 ރަށުކައުންސިލް 

 



 

 

 22ސަފްހާ:  info@laamu.gov.mvއީމެއިލް:، 2100016ފެކްސް: ، 2100026ން: ފ  ،ފޮނަދ ލ. ، ހައްުދްނމަތީ އަޮތޅު ކަުއންސިލް

 

 ޚިދުމަތުގެ އަގު ލިބޭނެ އުސ ލެއް ހަމަޖެއްސުން.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ފ ރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް،  2.1.2.1ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ކައުންސިލުން ކޮށްދޭ  2.1.2.1.2
މަސައްކަތްތަކަށް ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ 

 ލިބުން.ގޮތުގައި ފައިސާ 

ޤައުމީ އިދާރާތަކާއިއެކު ވާހަކަދައްކާ  2.1.2.1.2.2
 އެއްބަސްވުންތައް އެކުލަވާލުން.

ޤައުމީއިދާރާ،   ✔ ✔  
 އަތޮޅުކައުންސިލް.

 



 

 

 25: ސަފްހާ info@laamu.gov.mv އީމެއިލް:، 2100016ފެކްސް: ، 2100026ން: ފ  ،ލ. ފޮނަދ ، ހައްުދްނމަތީ އަޮތޅު ކަުއންސިލް

 

 އަތޮޅުގެ ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން  2.6

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 .ފ މުން އެކަނިތަފާސްހިސާބު ބެލެހެއްޓެމުންދަނީ ރަށާބެހޭ މަޢުލ މަތު 
 ފ މްތައް ޤަވާއިދުން ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުން ފޮނުވަމުން ނުގެންދޭ.

 ސްޓްރަކްޗަރއެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިނެތުން.އެކަށޭނެ ތަފާސްހިސާބު ބެލެހެއްޓޭނެ 

 

 މަޤުޞަދު 

ން ފަސޭހަކަމާިއއެކު ލިބެއްތަނަުކން ތަރައްޤީއަށް ރޭވުމުގައި ޭބނުްނާވނެ އެކިއެކި މަޢުލ މާތު އެ 2.6.2
 ހުރުން 

 

 



 

 

 22: ސަފްހާ info@laamu.gov.mv އީމެއިލް:، 2100016ފެކްސް: ، 2100026ން: ފ  ،ލ. ފޮނަދ ، ހައްުދްނމަތީ އަޮތޅު ކަުއންސިލް

 

 

 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތްތައް 
 ބެލެހެއްޓިފައިވުން. ޤަވާއިދުން  އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކ ޑް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި  2.6.2.2ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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އެކަށީގެންވާ    2.6.2.2.2
ފުރިހަމަގޮތެއްގައި ރަށްރަށުން 
ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕ ޓްތައް ލިބޭނެ 
 އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައިވުން.

މަޢުލ މާތު ތައްޔާރުކުރާ މީހުންގެ ރިފްރެޝަރ  2.6.2.2.2.2
 ޓްރެއިނިންގއެއް ބޭއްވުން.

އަތޮޅުކައުންސިލް.   ✔ ✔  
 ރަށުކައުންސިލްތައް

 ފޮނަދ 

 ތަފާސްހިސާބުގެ ބޭނުމަށް ރިޕ ޓިންގ ސްޓަރކްޗަރއެއް އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރުން. 2.6.2.1ނަތީޖާ: 

 ހިންގާނެ ތަން ހަރަކާތް  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ރިޕ ޓިންގ   2.6.2.1.2
ސްޓަރކްޗަރއެއް ޤާއިމްކޮށް އަތޮޅުގެ 

ހުރިހައި ކައުންސިލަކުން އެއަށް 
 އެއްބަސްވުން.

ކައުންސިލްތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް  2.6.2.1.2.2
 ރިޕ ޓިންގ ސްޓަރަކްޗަރގެ ދެލިކޮޕީއެއް އެކުލަވާލުން.

އަތޮޅުކައުންސިލް،    ✔  
 ރަށުކައުންސިލްތައް

 އަތޮޅުކައުންސިލް

ކައުންސިލްތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް   2.6.2.1.2.1
 ރިޕ ޓިންގ ސްޓަރަކްޗަރގެ ދެލިކޮޕީ ފައިނަލްކުރުން.

އަތޮޅުކައުންސިލް،    ✔  
 ރަށުކައުންސިލްތައް

 އަތޮޅުކައުންސިލް



 

 

 20: ސަފްހާ info@laamu.gov.mv އީމެއިލް:، 2100016ފެކްސް: ، 2100026ން: ފ  ،ލ. ފޮނަދ ، ހައްުދްނމަތީ އަޮތޅު ކަުއންސިލް

 

 ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީ ފ ރުކޮށް ދިނުން ރަށު  2.2

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އެއްވެސް ރަށުކައުންސިލަކަށް ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން ފ ރުކޮށްދެވެމުން ނުދޭ.

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފަންނީ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިނުވޭ.

  

 މަޤުޞަދު 

ރައްިޔތުްނނަށް ފ ރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެްނަވރު ރަނގަޅުޮކށްދީ، ކައުްނސިލު ތަކުގެ ގާބިލުކަން  2.2.2
 އިތުރުކުރުން 

 

 

 

 

 

 



 

 

 21: ސަފްހާ info@laamu.gov.mv އީމެއިލް:، 2100016ފެކްސް: ، 2100026ން: ފ  ،ލ. ފޮނަދ ، ހައްުދްނމަތީ އަޮތޅު ކަުއންސިލް

 

 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތްތައް 

 ާޤބިލްކަން އިުތރުކުރުން.ފަްނނީ  ގައި ތިިބ މުވަްއޒަފުންގެރަށްރަށުގެ ރަށުކައުްނިސލްތަކު  2.2.2.2ނަތީޖާ: 
 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ރަށްރަށުގެ   2.2.2.2.2
ރަށުކައުންސިލްތަކަކީ ފަންނީ އަދި 

މަސައްކަތަށް ޤާބިލް މުވައްޒަފުންތަކެއް 
 ކައުންސިލްތަކަކަށް ހެދުން.ތިބި 

އިދާރީ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން މީހުން  2.2.2.2.2.2
 ތަމްރީނުކުރުން.

އަތޮޅުކައުންސިލް،   ✔ ✔  
 ރަށުކައުންސިލް 

 ފޮނަދ 

ފައިނޭންޝަލް ދާިއރާއިން މީހުން  2.2.2.2.2.1
 ތަމްރީނުކުރުން.

އަތޮޅުކައުންސިލް،   ✔ ✔  
 ރަށުކައުންސިލް 

 ފޮނަދ 
 

އަތޮޅުކައުންސިލް،   ✔ ✔   ޕްލޭނިންގ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީނުކުރުން. 2.2.2.2.2.6
 ރަށުކައުންސިލް 

 ފޮނަދ 
 

 އަތޮޅުކައުންސިްލގެ މާީލ ތަނަަވްސަވން އިތުރުކުރުން.  2.2.2.1ނަތީޖާ: 
 ހިންގާނެ ތަން  ހަރަކާތް  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ކައުންސިލަށް ޢާމްދަނީ   2.2.2.1.2
ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށް، ޢާމްދަނީ 

 އިތުރުކުރުން.

އަތޮޅުކައުންސިލުން އެކަށީގެންވާ  2.2.2.1.2.2
 ގެސްޓަހައުސްއެއް ހަދާ ހިންގުން.

އަތޮޅުކައުންސިލް،  ✔ ✔ ✔  
 ރަށުކައުންސިލް 

 ފޮނަދ 
 

ކައުންސިލުން ދ ކުރާ ފ މްތައް ވިއްކާފ މްތަކުގެ  2.2.2.1.2.1
 ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުން.

އަތޮޅުކައުންސިލް،  ✔ ✔ ✔  
 ރަށުކައުންސިލް 

 
 



 

 

 29ސަފްހާ:  info@laamu.gov.mvއީމެއިލް:، 2100016ފެކްސް: ، 2100026ން: ފ  ،ފޮނަދ ލ. ، ހައްުދްނމަތީ އަޮތޅު ކަުއންސިލް

 

ރަށްރަށުގައި ފާމަސީތައްހަދާ ބޭސް  2.2.2.1.2.6 
 ވިއްކައިގެން ކައުންސިލްތަކުގެ ނަފާވެރިކަން އިތުރުކުރުން 

 

އަތޮޅުކައުންސިލް،   ✔ ✔  
 ރަށުކައުންސިލް 

 

 ތެލުގެވިޔަފާރިކުރުން ކައުންސިލުން 2.2.2.1.2.2
 

  ✔ ✔    

        



 

 

 50: ސަފްހާ info@laamu.gov.mv އީމެއިލް:، 2100016ފެކްސް: ، 2100026ން: ފ  ،ލ. ފޮނަދ ، ހައްުދްނމަތީ އަޮތޅު ކަުއންސިލް

 

 ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ލަފާދިނުން 2.5

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކުރަމުންގެންދާ ކަންކަން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އަތޮޅުކައުންސިލާއި ހިއްސާނުކުރެވޭ.
 ކައުންސިލްތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތަކާއި ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕ ޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ޤަވާއިދުން ލިބެމުންނުދޭ.

 

 މަޤުޞަދު 

ޤާނ ާނއި ޤަާވއިދު ަތކާއި އެްއގޮތްާވ ގޮތުގެ މަތީން ކައުންސިްލތަށް ހިންގާ ރައްޔިުތންނަްށ ޚިދުމަތް  2.5.2
 ވާ ލަފަާއއި އިރުޝާދު ދިުނން ފ ރުކޮށް ދިުނމުގައި ކަުއްނސިލްތަކަށް ބޭނުން 

 

 

 

 

 

 



 

 

 52: ސަފްހާ info@laamu.gov.mv އީމެއިލް:، 2100016ފެކްސް: ، 2100026ން: ފ  ،ލ. ފޮނަދ ، ހައްުދްނމަތީ އަޮތޅު ކަުއންސިލް

 

 

 

 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތްތައް 

 ކައުންސިލްތަކުގެ މަަސއްކަތްތައް ައވަސްވެ، ކަުއންސިލްގެ ހިްނގުން ހަުރދަާނވުން.  2.5.2.2ނަތީޖާ: 
 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ތަކުގެ ކައުންސިލް  2.5.2.2.2
މަސައްކަތްތައް ކޮރަޕްޝަނަށް 
ވީހާވެސް މަގުަފހި ނުވާނޭހެން 

ނިންމުމަށް އަވަސްކަމާއިއެކު 
މަގުފަހިކޮށްދީ ރައްޔިތުންނަށްދޭ 

 ރަނގަޅުކުރުން.ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު 

ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ  2.5.2.2.2.2
 މަޢުލ މާތު ޤަވާއިދުން ހިއްސާކުރުން.

އަތޮޅުކައުންސިލް،  ✔ ✔ ✔  
 ރަށުކައުންސިލްތައް.

 

މޮނިޓަރިންގ ރިޕ ޓާއި އެއްގޮތަށް  2.5.2.2.2.1
 ކައުންސިލްތަކުގެ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުން.

އަތޮޅުކައުންސިލް،  ✔ ✔ ✔  
 ރަށުކައުންސިލްތައް.

 



 

 

 51: ސަފްހާ info@laamu.gov.mv އީމެއިލް:، 2100016ފެކްސް: ، 2100026ން: ފ  ،ލ. ފޮނަދ ، ހައްުދްނމަތީ އަޮތޅު ކަުއންސިލް

 

 ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވުން  2.2

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކުރަމުންގެންދާ ކަންކަން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ރަށުރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާނުކުރެވުން.
 ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕ ޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ޤަވާއިދުން ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާނުކުރެވުން ކައުންސިލްތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތަކާއި 

 

 މަޤުޞަދު 

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ޒިންމާ ކުރެވިފައިވާ  2.2.2 ލާމަރުކަޒީ ޤާނ ނުގައި ކަ
 ށް ހާމަކޮށް ދިނުންމަސްޢ ލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާ ކުރެވެމުންދާ ގޮތް ރައްޔިތުންނަ 

 

 

 

 

 



 

 

 56: ސަފްހާ info@laamu.gov.mv އީމެއިލް:، 2100016ފެކްސް: ، 2100026ން: ފ  ،ލ. ފޮނަދ ، ހައްުދްނމަތީ އަޮތޅު ކަުއންސިލް

 

 

 

 

 
 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތްތައް 

 ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރ ކުރެވި މަސައްކަތް އަވަސްކުރުން. 2.2.2.2ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ކައުންސިލްގެ  2.2.2.2.2
ނިންމުންތަކާއި، ކައުންސިލްގެ 
މަސައްކަތް ރައްޔިތުންނާއި 

 ހިއްސާކުރުން.

ކައުންސލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް  2.2.2.2.2.2
 މޮނިޓަރކުރުން.

އަތޮޅުކައުންސިލް،  ✔ ✔ ✔  
 ރަށުކައުންސިލްތައް.

 

މޮނިޓަރިންގ ރިޕ ޓާއި އެއްގޮތަށް   2.2.2.2.2.1
 ކައުންސިލްތަކުގެ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުން.

އަތޮޅުކައުންސިލް،  ✔ ✔ ✔  
 ރަށުކައުންސިލްތައް.

 

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕ ޓްތައް  2.2.2.2.2.6
 ވެބްސައިޓުގައި ޢާއްމުކުރުން 

އަތޮޅުކައުންސިލް،  ✔ ✔ ✔  
 ރަށުކައުންސިލްތައް.
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 ތަރައްޤީ އިޤްތިޞާދީ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 55ސަފްހާ:  info@laamu.gov.mvއީމެއިލް:، 2100016ފެކްސް: ، 2100026ން: ފ  ،ފޮނަދ ލ. ، ހައްުދްނމަތީ އަޮތޅު ކަުއންސިލް

 

 ތަރައްޤީ  އިޤްތިޞާދީ. 1
 

 ރަށު ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުނުކޮށް ހުންނަ މަޝްރ ޢުތައް ހިންގުން  1.2

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

އެއްވެސް މަޝްރ ޢުއެއް ރަށުކައުްނިސލްތަކާއި ހަާވލުނުކޮށް، އަޮތުޅކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެދަށުްނ މިވަގުތު 
 ހިންގަމުން ުނގެްނދެޭވ.

 މަޤުޞަދު 

ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ވަކި އުޞ ލެއްގެމަތިން ފ ރުކޮށްދީ ރަށްރަށުގަިއ  1.2.2
 ހިންގަންޖެހޭ ސްޕެޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނޭހެން ހިންގުން 
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 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތްތައް 
 އަތޮޅުތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ދާއިރާތައް ދެނެގަނެ އެދާއިރާތަކުން އެހީ ހ ދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. 1.2.2.2ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ތަރައްޤީގެ ގިނަ  1.2.2.2.2
ހަރުފަތްތަކެއް ހާސިލްކުރެވިފައިވާ 

 އަތޮޅަކަށް ހެދުން 

ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ  1.2.2.2.2.2
ފައިސާ ހ ދުމަށް ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕ ސަލް އެކުލަާވލާ ކަމާބެހޭ 

 ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާ އެހީ ހ ދުަމށް މަސައްކަތްކުރުން.

  އަތޮޅުކައުންސިލް ✔ ✔ ✔  



 

 

 50: ސަފްހާ info@laamu.gov.mv އީމެއިލް:، 2100016ފެކްސް: ، 2100026ން: ފ  ،ލ. ފޮނަދ ، ހައްުދްނމަތީ އަޮތޅު ކަުއންސިލް

 

 ފަތުރުވެރިކަން  1.1

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

  ެރިސ ޓް  2އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރި ކަމުގ 
 .ްފަތުރުވެރިކަމަށް ޢާއްމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުނ 
  ްވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް އަތޮޅުގައި މަދުވުންފަތުރުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށ 
  ިއަތޮޅުގެ ގިނަ ބަޔަކު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެހެން އަތޮޅުތަކަށް ދިޔުން، އެތަނުގައ

 ވަޒަންވެރިވުން 
 

 މަޤުޞަދު 

ތަކެތި ރިޒ ޓަށް ިމިސާނަޢުތަގިއ ުއަފްއާދ ، ފަންނުވެރިން އުފައްދާފަތުރުވެރިކަމުގެ ާދއިރާިއން  1.1.2
ރިމަގެއް އޮްތ އަތޮޅަކަށް ެހދުން މާރކެޓްކޮށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ިގނަ ފަތުރުެވިރކަމުގެ ފަހި ކު
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 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތްތައް 

 ލ ހުުޅވި ެއކަމަށް ހޭލުްނތެރިވެފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުން.އަތޮޅުގެ ރައްޔިުތންނަކީ ފަތުރުވެރިަކމުގެ ދާއިާރައށް   1.1.2.2ނަތީޖާ: 
 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ފަތުރުވެރިކަމުގެ   1.1.2.2.2
ޢުލ މާތުތައް އަތޮޅުގެ ދާއިރާއިން މަ

 ރައްޔިތުންނަށް ލިބުން.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިއާއިގުޅޭ   1.1.2.2.2.2
މަޢުލ މާތުތައް ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް ބައްދަލުވުންތަކެއް 

 ބޭއްވުން.

އަތޮޅުކައުންސިލް،    ✔  
 ރަށުކައުންސިލްތައް

 އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ލިބެންހުރި  1.1.2.2.2.1
 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލ މާތު ދިނުން.

އަތޮޅުކައުންސިލް،    ✔  
 ރަށުކައުންސިލްތައް

 އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި

 ފަތުރުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް އަތޮޅުގައި ހުރި ތަންތަން ތަރައްޤީކޮށް ފަތުރުވެރިންނަށް ހުޅުވާލުން.  1.1.2.1ނަތީޖާ: 
 ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ފަތުރުވެރިކަމުގެ   1.1.2.2.1
ވިޔަފާރިއަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ 

ތަންތަނަކީ ކޮބައިތ ބަލައި އެތަންތަން 
ތަރައްޤީކޮށް އެތަންތަނުން 

ނަފާހ ދުމަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ 
 މަސައްކަތް ކުރުން.

  އަތޮޅުކައުންސިލް ✔  ✔   މެރިންޕާކެއް ތަރައްޤީކުރުން.  1.1.2.2.1.2

އަތޮޅުގެޘަޤާފަތް ދައްކުވައިދޭ ޘަޤާފީ މަރުކަޒެއް  1.1.2.2.1.1
 ޤާއިމްކުރުން.

  އަތޮޅުކައުންސިލް ✔ ✔ ✔  

އަތޮޅުގައި ހުރި ތާރީޚީ ތަންތަން  1.1.2.2.1.6
 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގައި ބޭނުންކުރެވޭނޭހެން ހެދުން.

  އަތޮޅުކައުންސިލް ✔ ✔ ✔  



 

 

 59ސަފްހާ:  info@laamu.gov.mvއީމެއިލް:، 2100016ފެކްސް: ، 2100026ން: ފ  ،ފޮނަދ ލ. ، ހައްުދްނމަތީ އަޮތޅު ކަުއންސިލް

 

    ✔ ✔   ކަނުހުރާގައި ޔޮޓްމެރީނާއެއް ތަރައްޤީކުރުން  1.1.2.2.1.2 

ސުވެނިއަރގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި  1.1.2.2.1.5
އުފައްދަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްއެއް 

 ހިންގުން

  ✔ ✔    

އަތޮޅުގައި ހުރި ރިސ ޓްތަކާއި  1.1.2.2.1.2
 އަތޮޅުކައުންސިލާއި އޮންނަގުޅުން ބަދަހި ކުރުން 

  ✔ ✔    

އަތޮޅުގައި ހަދަންފަށާފައިހުރި ރިސ ޓްތައް   1.1.2.2.1.0
 ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން 

  ✔ ✔    
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 މަސްވެރިކަން  1.6

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

 % ޭމީހުންނަކީ ބިދޭސީން. 60މަސްދ ނި ފަހަރުގައި އުޅ 
 ްމަސްކިލ އަކަށ 

 ލިބޭ  ރުފިޔާ 65ރ މަސް  -
 ލިބޭ ރުފިޔާ 210ހިކިމަސް  -
 06 .ްރަށެއްގައި އާންމުކޮށް ވިއްކަނީ ފިނިކުރިމަސ 
  ީރ 21/-މަސްދަޅެއް ވިއްކަނ 
 ުނޑ  މަސްެވރިކަމެއް ނުކުރޭ.ގެ މަހުފޮނަދ ގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް ކަ
 %10  ީފ ޓަށްވުރެ ބޮޑެތި ދ ނިތައް. 10ދ ންޏަކ 
 .ްރަސްމީކޮށް މަސްގަންނަނީ އެންމެ ފަރާތަކުނ 
 .ިމަސް ކައްކާ ހިއްކަނީ ޢާންމުގޮތެއްގައި ގޭގެ ގ ތިތެރޭގައ 
  .ޭބޮޑެތި ދ ނިފަހަރުގައި މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ނުލިބ 
 ްލިބެން ހުންނަނީ ހަމައެކަނި މާންދ  ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއިން. އައިސ 
 ްނޑު ދިއްލައިގެނ  އެން ހިފަނީ ރޭގަ

 

 މަޤުޞަދު 

އަތޮޅުގައި މަސްވެރިކަމަށް ޒުވާނުން އަހުލުވެރި ކުރުމާއި ބާޒާރުން މަހުގެ އިތުރު ބާވަތްތައް ނެރުމާއި  1.6.2
 މަސްވެރިކަން އަތޮޅުގައި ދެމެހެއްޓުން.
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 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތްތައް 
 ގެ ޒުވާނުން މަސްވެރިކަމަށް ޝައުޤުވެރިކުރުވުން.ޅު އަތޮ  1.6.2.2ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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އަތޮޅުގެ ޒުވާނުން  1.6.2.2.2
 މަސްވެރިކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުން

ސުކ ލް ނިންމާ މުޖުތަމައަށް ނިކުންނަ   1.6.2.2.2.2
ކުދިންނަށް މަސްވެރިކަމުގެ ތަޖުރިބާ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ހ ދައިދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

ސްކ ލްތައް،  ✔ ✔ ✔  
ރަށުކައުންސިލްތައް، 
 އަތޮޅުކައުންސިލް

 ރަށްރަށުގެ ސްކ ލްތައް

 ތަކެތި އަތޮޅުގެ ނިސްބަތުން އިތުރުކުރުން.މަސްވެރިކަމުން އުފައްދާ  1.6.2.1ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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މަސްވެރިކަމުން   1.6.2.1.2
އުފައްދާ ހުރިހާ ތަކެއްޗަކީ ކޮލިޓީ 

ރަނގަޅު، މާކެޓްގައި ވާދަވެރިކަމާއެކު 
 ވިއްކޭނެ ތަކެތި ކަމުގައި ހެދުން 

މަހުން އުފައްދާ ތަފާތު ބާވަތުގެ ތަކެތި  1.6.2.1.2.2
އަގުހެޔޮކޮށް ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި އުފައްދަން ދަސްކޮށްދޭ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުންތަމްރީން 

ރަށުކައުންސިލްތައް،    ✔  
 އަތޮޅުކައުންސިލް

- 



 

 

 21: ސަފްހާ info@laamu.gov.mv އީމެއިލް:، 2100016ފެކްސް: ، 2100026ން: ފ  ،ލ. ފޮނަދ ، ހައްުދްނމަތީ އަޮތޅު ކަުއންސިލް

 

ނޑުވެރިކަން  1.2  ދަ

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ނޑުވެރިކަން ކުރާ ހުރިހައި ރަށެއްގައިވެސް ހައްދަމުންގެންދަނީ އެއްބާވަތްތަކެއް. .2  އަތޮޅުގައި ދަ
 ކަރާ، ބަރަބ ، މިރުސް، ފަޅ ، ބަށި، ފަތްކެޔޮ. -

 އުފެއްދުންތައް ހައްދަނީ މަދުރަށެއްގައި. ތަފާތު .1
 ބެކްޔާޑް ފާމިން )ގ ތިތެރޭގައި ގަސް އިންދާ ހެއްދުން( ގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ މަދުރަށެއްގައި. .6
 ގޮވާމާއި ފަލަމަީޑގެ ބާވަތްތައް ހެއްދުމަށް ސަމާލުކަމެއް ނުދޭ. .2
 މާއަޅާގަސް ހައްދާ ވިއްކާ ހާއްސަ ބަޔަކުނެތް. .5
ނޑުވެރިކަމުން އުފައް .2  ދާ ތަކެތި ވިއްކާނެ ހާއްސަ މާރުކޭޓެއް އަތޮޅުގައި ނެތް.ދަ
 ބިމުގެ ދަތިކަންހުރި ރަށްރަށުގައިވެސް ހައިޑްރ ފ ނިކްސް،އޮޓ ޕޮޓް ފަދަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަމުން ނުގެންދޭ. .0
ނޑުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ބޭސް، އާލާތް އަތޮޅުން ލިބެންނެތު .1  ން.ދަ
 

 މަޤުޞަދު 

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮީޖގެ ެއހީަގއި ަދނޑުވެރިކަން ކުރާ އަދި ަދނުޑވެރިކަުމެގ އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ަރށެއްަގއި  1.2.2
 ތަނަަވސްކަްނ ލިބޭ އަތޮޅަަކށްހެދުން އުފެއްދުންތަްއ ތައްޔާރުކޮށް ރާއްޖޭގެ ބާާޒރަށް ނެރޭ ިމރޮނގުން މާީލ 
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 ހަރަކާތްތައް މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ 
ނޑުވެރިކަމުގެ މާކެޓް އަތޮޅުގައި މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކޮށް 1.2.2.2ނަތީޖާ:   ގޮތެއްގައި ނަފާލިބޭ އަތޮޅަކަށްވުން.ދެމެހެއްޓެނިވި  ،ދަ

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ނޑުވެރިންނަށް މާކެޓް  1.2.2.2.2 ދަ
 ހ ދައިދެވިފައިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.

ނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެތި   1.2.2.2.2.2 އަތޮޅުގެ ދަ
 އަތޮޅު ކ ޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއިން ގަނެ މާކެޓަށް ވިއްކުން 

 އަތޮޅުކައުންސިލް،  ✔ ✔  
 ރަށުކައުންސިލްތައް

 

ނޑުވެރިންނަކީ އެދާއިރާއިން ފަންނީ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުން. 1.2.2.1ނަތީޖާ:   ދަ

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ނޑުވެރިންނަށް އިތުރު  1.2.2.1.2 ދަ
 މަޢުލ މާތުލިބުން.ތަމްރީނާއި 

ނޑުވެރިކަ  1.2.2.1.2.2 މުގެ ތަފާތު ބާވަތްތައް ދަ
އްދުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ލިބޭނެ ފުރުޞަތުތައް އުފެ

 ހ ދައިދިނުން.

 އަތޮޅުކައުންސިލް،   ✔  
 ރަށުކައުންސިލްތައް
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 ވަޒީފާއާއި އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީ ކުރުން  1.5

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

 ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށްބަލާއިރު ކިޔަވައިގެން ނިކުންނަ ކުދިން ބޭނުންވާ ވަރަށް އަތޮޅުގައި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ނެތުން.

 ބައެއް ވަޒީފާތަކަށް އެކަށޭނެ ފެންވަރަށް މީހުން ތަމްރީނުވެފައިނެތުން.

 މަޤުޞަދު 

ވަޒީފާގެ ބާޒާރު ބައްޓަން ކުރުމަށް  ހ ދުންތެރި ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމަޢަކަށް މިސްރާބުވާނޭހެން އަތޮޅުގެ  1.5.2
ނޑައެޅޭ އުޞ ލެއްގެ މަތިން އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް  މަސައްކަތް ކުރުމާއިއެކު ކަ

 މަސައްކަތްކުރުން.
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 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތްތައް 
 ބަޔަކަށްހެދުން. މަސައްކަތަށް ޤާބިލް ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ މީހުންނަކީ  1.5.2.2ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ރައްޔިތުންނަކީ އަތޮޅުގެ  1.5.2.2.2
ފަންނީގޮތުންނާއި، އިންސާނީ 

ވަސީލަތުގެ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ 
 އަތޮޅަކަށްހެދުން.

ފަންނީ މީހުން ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީ  1.5.2.2.2.2
ހ ދުމަށްޓަކައި ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕ ސަލް ތައްޔާރުކޮށް އެކި އެކި 

ހީއާއިއެކު ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައި އެހީ ހ ާދ އެފަރާތްތަކުގެ އެ
 މީހުން ތަމްރީނުކުރުން.

  އަތޮޅުކައުންސިލް   ✔  
 
 

އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކާއިއެކު ސްޓާފް  1.5.2.2.2.1
 އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

  އަތޮޅުކައުންސިލް   ✔  

ރާއްޖޭގެ ބައެއް އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާއިއެކު  1.5.2.2.2.6
 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.ސްޓާފް އެކްސްޗޭންޖް 

  އަތޮޅުކައުންސިލް   ✔  
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 ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ  1.2

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ލެޓަރ މެނޭޖުމަންޓް ސިސްޓަމް އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވަނީ ފޮނަދ ގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި، -ގަވަރމަންޓް އީ 
 މާވަށުގައި އެކަނި.

 މަޤުޞަދު 

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ މުވާޞަލާތީ ގޮތުން ބޭނުންކުރާ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރާ ބަޔަކަށް ވުމާއި  1.2.2
 ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން ކުރިއަރާފައިވާ ބަޔަކަށްހެދުން.
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 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތްތައް 
 ހިންގުމުގައި ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.އޮފީސް  1.2.2.2ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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އެއް ނެޓްވަރކަކުން  1.2.2.2.2
 އަތޮޅުގެ އޮފީސްތައް ގުޅުވާލުން.

ލެޓަރ މެނޭޖުމަންޓް -ގަވަރމަންޓް އީ   1.2.2.2.2.2
 ތަޢާރަފްކުރުން. ރަށަކަށް ހުރިހައިސިސްޓަމް އަތޮޅުގެ 

އެން.ސީ.އައި.ޓީ،    ✔  
އަތޮޅުކައުންސިލް، 
 ރަށުކައުންސިލްތައް.

 

ގަވަރމަންޓް  އި ރަށެއްގައިއަތޮޅުގެ ހުރިހަ  1.2.2.2.2.1
އަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް  ލެޓަރ މެނޭޖުމަންޓް ސިސްޓަމް-އީ

 ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން 

އަތޮޅުކައުންސިލް،   ✔ ✔  
 ރަށުކައުންސިލްތައް.
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 އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ 
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 ތަރައްޤީ  އިޖުތިމާއީ . 6
 

 އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން  6.2

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާއެއް ހަރަކާތްތެރިވަމުންދޭ އަތޮޅުގައި ދީނީ  .2
ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމާއި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ޕަރޮގްރާމްތައް ރަމަޟާން މަހުގައި ނ ނީ މަދުފަހަރަކު  .1

 ހިންގެނީ
 ރަށްރަށުގެ ކޭބަލްޓީވީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުންދޭ  ދީނުގައި މަނާކުރާ އަމަލުތައް ދައްކުވައިދޭ ޗެނަލްތައް .6

 

 މަޤުޞަދު 

ދިވެހިރާއްެޖއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުްސލިމް ޤައުމަަކށް ވުމާއެުކ އެކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ  6.2.2
 އިސްލާމްދީނަްށ ލ ބިކުރާ އެކަން ގަބ ލުކުާރ ރައްޔިތުން އުޅޭ ައތޮޅަކަްށ ހެދުން 
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 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިްނގާނެ ަހރަކާތްތައް 
 ކުރުންމުޖްތަމަޢުގައި އިސްލާމީ އަޤީދާ ވަރުގަދަ 6.2.2.2ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ދީނީ މަޢުލ މާތުތައް  6.2.2.2.2
 ރައްޔިތުންނަށް ފ ރުކޮށްދިނުން.

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ދީނީ ނަޞޭހަތް  6.2.2.2.2.2
 ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

އަތޮޅުކައުންސިލް،  ✔ ✔ ✔  
 ރަށުކައުންސިލްތައް

    
 

އަތޮޅުކައުންސިލް،  ✔ ✔ ✔   ޤްރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތް ބޭއްވުން. 6.2.2.2.2.1
 ރަށުކައުންސިލްތައް

 

އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރާތް ހާޞިލްކުރާ  6.2.2.2.2.6
ކުދިންނަށް މާލެ ދިއުމުގެ ކުރިން ޤާރީއަކު ގެނެސްގެން އިތުރު 

 ކުލާސްތަކެއް ހިންގުން 

  އަތޮޅުކައުންސިލް  ✔   

 ޖަމާއަތްތެރިން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 6.2.2.2.2.2
 ހިންގުން

އަތޮޅުކައުންސިލް،   ✔ ✔  
 ރަށުކައުންސިލްތައް

 

  އަތޮޅުކައުންސިލް  ✔ ✔   ދީނީ މަޒުމ ނުލިޔުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން  6.2.2.2.2.5
ކީރިތި ޤްރުއާނާ ބެހޭ ގޮތްޕެއް އަތޮޅުގައި  6.2.2.2.2.2
 ޤާއިމްކުރުން 

  އަތޮޅުކައުންސިލް   ✔  

  އަތޮޅުކައުންސިލް  ✔ ✔   މުބާރާތެއް ބޭއްވުން މަދަހަ  6.2.2.2.2.0
މިހާރު އުފެދިފައި ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ  6.2.2.2.2.1

 ހުރި ގޮފިތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން 

އަތޮޅުކައުންސިލް،   ✔ ✔  
 ރަށުކައުންސިލްތައް
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 ތަޢުލީމު  6.1

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

 ވޭ ރަށެއްގައި އޭލެވެލްއަށް ކިޔަވައިދެ 2 އަތޮޅުގެ .2
 ފޮނަދ  ) ސައިންސް، ކޮމާރސް ( -
 ގަން -
 އިސްދ  ) ކޮމާރސް ( -
 މާވަށް ) ކޮމާރސް ( -

 ލެވެލް ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދެވޭއ ގާދ  ފިޔަވައި ހުރިހައި ރަށެއްގައި އަތޮޅުގައި  .1
 ހަމަޖެހިފައެއް ނެތް  ހާސިލް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުއޭލެވެލް ނިންމާ ކުދިންނަށް އަތޮޅުގައި ތިބެގެން މަތީ ތަޢުލީމް  .6
 ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ އެއްވެސް ކެމްޕަސްއެއް އަތޮޅުގައި އަދި ނެތް  .2
 ފަންނީ މަސައްކަތްތަކުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް ސެންޓަރެއް އަތޮޅުގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައެއް ނުވޭ .5
ލް ތަޢުލީްމ ދެވުނު ނަމަވެސް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އެކަން ނުކުރެވޭކަން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޕްރީސްކ  .2

 ފާހަގަ ކުރެވޭ.
އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ލިބޭނެގޮތަށް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ލައިބްރަރީއެއްގެ  .0

 ޚިދުމަތް ލިބޭކަށްނެތް.
 ދީނީ ތަޢުލީމް އުނގެނިގެންތިބި މީހުން މަދުވުން.އަތޮޅުގެ ނިސްބަތުންބަލާއިރު  .1

 އަތޮޅުގެ ނިސްބަތުންބަލާއިރު މަތީ ތަޢުލީމް ހާސިލްކޮށްގެންތިބި މީހުންގެ އަދަދުމަދުވުން.. 9

 މަޤުޞަދު 

އަތޮޅުގައި ްޕރީ ުސކ ލް ތަޢުލީމާއި، ދަށު ޘާަނީވ އާއި މަތީާޘނަވީ އަދި ަމތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު  6.1.2
 ތަނަަވސްކޮށްީދ އެފުރުޞަތު ހ ދައިިދނުން.
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 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތްތައް 
 ކުދިންނަށްވުން.ޢުލީމް ނިންމާ އި ކުދިންނަކީވެސް ޕްރީސްކ ލް ތަ އަތޮޅުގެ ހުރިހަ  6.1.2.2ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި   6.1.2.2.2
ޕްރީ ސްކ ލް ތަޢުލީމް 

 ފ ރުކޮށްދެމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ޕްރީސްކ ލް ތަޢުލީމް  6.1.2.2.2.2
ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށްރަށުގައި ފ ރުކޮށްދެވެމުންދާކަން 

 ޕްރީސްކ ލް ދެވެމުންދާގޮތް ބަލާ މޮނިޓަރކުރުން.

އަތޮޅުކައުންސިލް،   ✔ ✔  
 ރަށުކައުންސިލްތައް.

 އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި

ޘާނަވީ ތަޢުލީމާއި މަތީޘާނަވީ ދަރިވަރުންގެ  6.1.2.2.2.1 
 ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން 

 ރަށްރަށު ސްކ ލްތަކުގައި  އަތޮޅުކައުންސިލް،  ✔ ✔ ✔  
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 ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުން  6.6

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

 އަކީ ޒުވާނުން  6/1އާބާދީގެ  .2
 މީހުން. 25ވަޒީފާތަކުގައި އުޅެނީ ޒުވާނުންގެ % .1
 މީހުން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރޭ 6ޒުވާނުންގެ % .6
 އިންސައްތަ އުޅެނީ އަތޮޅުން ބޭރުގައި  50އުޅޭ މީހުންގެ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާތަކުގައި  .2

 

 މަޤުޞަދު 

 ޒުާވނުންނަކީ އަތޮުޅގެ ތަރަްއޤީައށާއި ލާބަޔާއި މަންފާއަށް ަމސައްކަތް ކުާރބަޔަކަށް ހެދުން. 6.6.2
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 ތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތްމަޤުޞަދު 

 

 ފަންނުވެރި ޤާބިލް ބަޔަކަށް ހެދުން.ޒުވާނުންނަކީ  6.6.2.2ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ޒުވާނުންގެ  6.6.2.2.2
 ފަންނުވެރިކަން ކުރިއެރުވުން.

އަތޮޅުކައުންސިލް،    ✔   ޔ ތް ކޭމްޕެއް ބޭއްވުން. 6.6.2.2.2.2
ރަށުކައުންސިލްތައް، 

ރަށްރަށުގެ ކުލަބް ޖަމިއްޔާ 
 ޖަމާއަތްތައް.
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 ކުޅިވަރު  6.2

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ނޑުއެބައޮތް ) ފުޓްބ ޅަ ( .2  އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް ދަ
 ޒުވާނުން ކުޅިވަރުގައި އުޅޭ 20އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ % .1
 ހުރިހައި ތަނެއްގައި އިންޑ ހ ލް ) ކުޅިވަރު އެކުވެނި ( ނެތުން ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް  .6
ނޑުތަކުގެ ހާލަތު އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ދަށް .2  .ފުޓްބ ޅަ ދަ
 އަތޮޅުގައި ޒުވާނުންގެ މަޒުކަޒެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި އެބަހުރި. .5

 

 މަޤުޞަދު 

ގުުޅން ބަދަހި، އެއްބައެްއވަންތަ އަތޮުޅގެ ރަްއޔިުތންނަކީ ސިއްޙީ ގޮތުން ދުަޅެހޔޮ އިޖްތިމާޢީ  6.2.2
ރައްޔިތަކަށް ހެދުމުގެގޮުތްނ ތަފާތު ކުޅިަވރުތައްކުޅެ ެއފަދަ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުަގއި ބައިވެރިވެ ވާދަކުެރވޭނެ 

 އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.
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 އުފެއްދުން.އަތޮޅަށް ރީތިނަން ހ ދައިދޭ ކުޅުންތެރިންތަކެއް އަތޮޅުގައި  6.2.2.2ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ   6.2.2.2.2
 ރ ޙެއް އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރުން 

އަންހެން ފިރިހެން ދެޑިވިޜަނަށް  6.2.2.2.2.2
 ހުޅުވާލައިގެން އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތް ބޭއްވުން.

އަތޮޅުކައުންސިލް،  ✔ ✔ ✔  
ރަށުކައުންސިލްތައް، 

ރަށްރަށުގެ ކުލަބް ޖަމިއްޔާ 
 ޖަމާއަތްތައް.

 

އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ފުޓްބ ޅަ މުބާރާތެއް  6.2.2.2.2.1
 ބޭއްވުން 

  ✔ ✔    

އަތޮޅުގެ ހުރިހައި ރަށަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން  6.2.2.2.2.6
 ފުޓްބ ޅަ ކ ޗިންގ ކޭންޕެއް ހިންގުން

  ✔     

އަތޮޅުގައި ހުރި ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަންތަން  6.2.2.2.2.2
 ތަރައްޤީކުރުން 

  ✔ ✔    

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ ކުޅިވަރު  6.2.2.2.2.5
 ސާމާނު ހ ދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން 

  ✔     

އަތޮޅު ރަށްރަށަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބަށި  6.2.2.2.2.2 
 މުބާރާތެއް ބޭއްވުން 

   ✔ ✔   
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 މަޢުލ މާތާއި ޘަޤާފަތާއި އާރޓްސް  6.5

  މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ރައްޔިތުންނަށް ފ ރުކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢުލ މާތުތައް ފ ރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ރަށްރަށުގައި ރަށްރަށުގެ އާންމު  .2
 ޤާއިމްކުރެވިފައިނެތުން.

 އަތޮޅުގައި ޘަގާފީގޮތުން ކުޅެވެންހުރި ކުޅިވަރުތައް ދިރުވާއާލާކުރަމުންގެންދާބަޔަކު ނެތްކަން. .1
 އިކަން.ޘަޤާފީކުޅިވަރުތައް މަދުންނަމަވެސް ފެށިގެންދަނީ އީދުތަކުގަ .6
 އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ މަރުކަޒެއް އަތޮޅުގައި ޤާއިމްވެފައި ނެތުން. .2
 ޘަޤާފަތް ދިރުވާއާލާކުރުމަށް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން އަދި ވިސްނިފައިނެތުން. .5

 

 މަޤުޞަދު 

ކުރިއަރުވާ އާލާކުރުމާއިެއކު އަތޮޅާއިބެޭހ ތަފާތު އަތޮުޅގެ ޘަޤާފަާތއި އާދަކާދައާއި ފަންނުވެރިަކްނ  6.5.2
 މަޢުލ މާތު އެއްތަނަކުން ފަސޭހަކަމާިއއެކު ލިބޭނެ ިއްނތިޒާމެއް ހަަމޖެއްސުން.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 01ސަފްހާ:  info@laamu.gov.mvއީމެއިލް:، 2100016ފެކްސް: ، 2100026ން: ފ  ،ފޮނަދ ލ. ، ހައްުދްނމަތީ އަޮތޅު ކަުއންސިލް

 

 ތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތްމަޤުޞަދު 

 

 ޘަޤާފަތް ދިރުވާ އާލާކުރާ ރައްޔިތުންތަކަކަށް ހެދުން. 6.5.2.2ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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އަތޮޅުގެ ޘަގާފަތާއި   6.5.2.2.2
ފަންނުވެރިކަން ފެންނާނެ އިންތިޒާމް 

 ހަމަޖެއްސުން.
 
 

ދައްކުވައިދޭ އަތޮޅުގެ ޘަގާފަތާއި އާރޓްސް  1.5.0.0.0.0
 މަރުކަޒެއް އަތޮޅުގެ ދެކޮޅުގައި ހެދުން

އަތޮޅުކައުންސިލް،    ✔  
ރަށުކައުންސިލްތައް، 

ރަށްރަށުގެ ކުލަބް ޖަމިއްޔާ 
 ޖަމާޢަތްތައް.

 

އަތޮޅުގެ ޘަގާފަތް ދައްކުވައިދޭ  1.5.0.0.0.2
 ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް ހެދުން

އަތޮޅުކައުންސިލް،    ✔  
 ރަށުކައުންސިލްތައް.

 

 ދިވެހިބަސް ދިރުވާ އާލާކުރުން  6.5.2.1ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ    ސްޓްރެޓެޖީ 
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 09ސަފްހާ:  info@laamu.gov.mvއީމެއިލް:، 2100016ފެކްސް: ، 2100026ން: ފ  ،ފޮނަދ ލ. ، ހައްުދްނމަތީ އަޮތޅު ކަުއންސިލް

 

 

ސްކ ލް ނިންމާ   6.5.2.1.2
ދިވެހި ބަހަށް ފަރިތަ އަދި ކުދިންނަކީ 

އާކުރަން  ބަސް ދިރުވާދިވެހި
 މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުން.

 

އަތޮޅުގެ ސްކ ލްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން  1.5.0.2.2.2
 ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން

އަތޮޅުކައުންސިލް،   ✔ ✔  
ރަށުކައުންސިލްތައް، 

ރަށްރަށުގެ ކުލަބް ޖަމިއްޔާ 
 ޖަމާޢަތްތައް.

 

 ގައި ފާހގަ ކުރެވޭފަދަ އަތޮޅަކަށް ހެދުން އަތޮޅަކީ ބޮޑުބެރު  6.5.2.6ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި  6.5.2.6.2

 ބޮޑުބެރު ގްރ ޕްތަކެއް އުފެއްދުން. 
ބޮޑުބެރު ޖެހުމުގެ ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ  6.5.2.6.2.2

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން. 

އަތޮޅުކައުންސިލް،   ✔ ✔  
ރަށުކައުންސިލްތައް، 

ރަށްރަށުގެ ކުލަބް ޖަމިއްޔާ 
 ޖަމާއަތްތައް.

 
 
 



 

 

 10: ސަފްހާ info@laamu.gov.mv އީމެއިލް:، 2100016ފެކްސް: ، 2100026ން: ފ  ،ލ. ފޮނަދ ، ހައްުދްނމަތީ އަޮތޅު ކަުއންސިލް

 

 ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުން  6.2

  މިހާރުގެ ޙާލަތު 

 ވިޔަފާރިތައް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކުރަމުންދޭސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައާއި، އަމިއްލަ  .2

 މަޤުޞަދު 

 އަތޮުޅގެ ރަްއޔިުތްނނަކީ ކޮރަްޕޝަނުން އެްއކިބާވެ، ކޮރަޕްޝަން ެނތް އަތޮޅަކަށް ެހދުން. 6.2.2

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 12ސަފްހާ:  info@laamu.gov.mvއީމެއިލް:، 2100016ފެކްސް: ، 2100026ން: ފ  ،ފޮނަދ ލ. ، ހައްުދްނމަތީ އަޮތޅު ކަުއންސިލް

 

 ތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތްމަޤުޞަދު 

 

 

 ކޮރަޕްޝަން އެންމެ ކުޑަ އަތޮޅަކަށް ހެދުން ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން  6.2.2.2ނަތީޖާ:

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ރައްޔިތުން އަތޮޅުގެ  1.1.0.0.0
 ކޮރަޕްޝަނަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުން

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކެންޕޭނެއް އަތޮޅުގައި  1.1.0.0.0.0
 ހިންގުން

އަތޮޅުކައުންސިލް،  ✔ ✔ ✔  
ރަށުކައުންސިލްތައ، ކުލަބް 

 ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް.

 



 

 

 11: ސަފްހާ info@laamu.gov.mv އީމެއިލް:، 2100016ފެކްސް: ، 2100026ން: ފ  ،ލ. ފޮނަދ ، ހައްުދްނމަތީ އަޮތޅު ކަުއންސިލް

 

 

 ރައްޔިތުންނާ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާ އޮންނަ ގުޅުން  6.0

  މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް ހުރިނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ޖަމިއްޔާތައް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވަރަށްގިނަ އަދަދެއްގެ ކުލަބު  .2
 ހަރަކާތްތެރިވަނީ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި.

 ޖަމިއްޔާތަކުން ސީދާގުޅުން އޮންނަނީ ޒުވާނުންނާ. .1
 ގިނަޖަމިއްޔާތަކެއް ހުރިނަމަވެސް އެންމެއެދެވޭގޮތެއްގައި ހަރަކާތްތެރިނުވޭ. .6

 މަޤުޞަދު 

ހުރި ކުަލބް ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ރައްޔިުތންނާިއ އޮންނަ ުގުޅން ދަމަަހއްޓާ އެުގޅުން  އަތޮުޅގައި 6.0.2
 ބަދަހިކުރުމަށްޓަކައި ރަށުކައުްނސިލްތަކާިއ ޖަމްއިއްޔާ ަޖމާއަތްތަކާއިެއކު މަސައްކަތްކުރުން.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 16ސަފްހާ:  info@laamu.gov.mvއީމެއިލް:، 2100016ފެކްސް: ، 2100026ން: ފ  ،ފޮނަދ ލ. ، ހައްުދްނމަތީ އަޮތޅު ކަުއންސިލް

 

 ތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތްމަޤުޞަދު 

 

 ރަށްރަށުގެ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންނާއި ޖަމިއްޔާތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން. 6.0.2.2ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ރައްޔިތުންނާއި ޖަމިއްޔާ   6.0.2.2.2
ޖަމާއަތްތަކަކީ ގުޅުންބަހި ބަޔަކަށް 

 ހެދުން.

ރައްޔިތުންނާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި  1.7.0.0.0.0
 ންމާއި ބެހޭގޮތުން މައުލ މާތު ދިނު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅު

އަތޮޅުކައުންސިލް،  ✔ ✔ ✔  
 ރަށުކައުންސިލްތައް.

 

    ✔ ✔   ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން  1.7.0.0.0.2 



 

 

 12ސަފްހާ:  info@laamu.gov.mvއީމެއިލް:، 2100016ފެކްސް: ، 2100026ން: ފ  ،ފޮނަދ ލ. ، ހައްުދްނމަތީ އަޮތޅު ކަުއންސިލް

 

 

 

 ންޓް ސްޕޭޝަލް ޑިވެލޮޕްމަ 
 

 

 

 

 

  



 

 

 15ސަފްހާ:  info@laamu.gov.mvއީމެއިލް:، 2100016ފެކްސް: ، 2100026ން: ފ  ،ފޮނަދ ލ. ، ހައްުދްނމަތީ އަޮތޅު ކަުއންސިލް

 

 ސްޕޭޝަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް . 2

 
 ބިން  2.2

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 
 އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ބިމުގެ ދަތިކަން ބޮޑު. .2
ނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާވަރަށް ބިން ގިނަ ރަށްރަށުން ލިބެން  .1 ވިޔަފާރިއާއި މަސްވެރިކަމާއި ދަ

 ނެތުން.
 ރަށްރަށުގެ ލޭންޑް ޔ ސް ޕްލޭން ހެދިފައިނެތުން. .6
 އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުން ދިރިއުޅުމަށް ގ ތިދ ކުރެވޭވަރަށް ބިން ލިބެން ނެތުން. .2
 ބިން ލިބޭފަރާތްތަކުން އެކަށިގެންވާ ގޮތެއްގައި ބިމުގެ ބޭނުންނުކުރުން. .5

 

 މަޤުޞަދު 
ޭބނުްނ ކުރެވޭނެ ުފރިހަމަ އިންިތޒާމެއް ހަމަޖައްސާ އަތޮުޅގެ ރަށްރަުށެގ ބިން ހެޮޔޮގތުގައި  2.2.2

 ބެލެހެއްޓުްނ.



 

 

 12ސަފްހާ:  info@laamu.gov.mvއީމެއިލް:، 2100016ފެކްސް: ، 2100026ން: ފ  ،ފޮނަދ ލ. ، ހައްުދްނމަތީ އަޮތޅު ކަުއންސިލް

 

 ތައް މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތް

 އަތޮޅަކަށް ހެދުން.ނުންކުރާ ބިމަކީ ވަކި ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ބަޖެޓްކުރެވި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބިމުގެ ފައިދާ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބޭގޮތަށް ބިމުގެ ބޭ   2.2.2.2ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ރަށުގެ ރަށްއަތޮޅުގެ   2.2.2.2.2
ބިމުގެ ބަޖެޓް  ދަފްތަރު އެކުލަވާލާ
 ހެދުން.
 
 

އަތޮޅުގެ ބިމުގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި   2.2.2.2.2.2
 ކުރަންޖެހޭ ސާރވޭކޮށް މަޢުލ މާތު އެއްކުރުން 

އަތޮޅުކައުންސިލް،  ✔ ✔ ✔  
 ރަށުކައުންސިލްތައް

 

ނެ ޑޭޓާބޭސް އެއް މުގެ ދަފުތަރު ބަލަހައްޓާބި 2.0.0.0.0.2
 ތައްޔާރުކުރުން 

އަތޮޅުކައުންސިލް،  ✔ ✔ ✔  
 ރަށުކައުންސިލްތައް

 

އަތޮޅުކައުންސިލް،  ✔ ✔ ✔   ރަށްރަށުގެ ލޭންޑް ޔ ސް ޕްލޭން ހެދުން. 2.0.0.0.0.1
 ރަށުކައުންސިލްތައް

 

ލޭންޑް ޔ ސް ޕްލޭން ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ  2.0.0.0.0.2
ވަސީލަތްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމެއް 

 ހިންގުން. 

އަތޮޅުކައުންސިލް،    ✔  
 ރަށުކައުންސިލްތައް

 

އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލްތައް  2.0.0.0.0.5
ބިންބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ 

ނޑައެޅުން  އުޞ ލެއް ކަ

އަތޮޅުކައުންސިލް،    ✔  
 ރަށުކައުންސިލްތައް
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ނޑުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ދ ކުރެވިފައިވާ  2.0.0.0.0.1  ދަ
ބިންތަކުގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލާ އެފަދަބިންތައް ރަޖިސްޓަރީ 

 ކުރުން 

އަތޮޅުކައުންސިލް،    ✔  
 ރަށުކައުންސިލްތައް
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 ތިމާވެށި 
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 ތިމާވެށި. 5

 
 ތިމާވެށި  5.2

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

 ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމެއް އެއްވެސް ރަށެއްގައި ޤާއިމްކުރެވިފައެއްނުވޭ. .2
 ކުނިއަޅަމުންދަނީ ރަށްރަށުގެ ހޭޅި މައްޗަށާއި މ ދަށް. .1
 ރަށަކަށްވަނީ ދިމާވެފައި. ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ހުރިހާ .6

 

 މަޤުޞަދު 

 އަތޮުޅގައި ތިާމވެށީގެ ގޮުތން ުހރިކަންކަން ާފހަގަކޮށް އެަކންކަން ަރނގަޅުކުރުމަށް ަމސައްކަތްކުރުްނ. 5.2.2
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 މަޤްޞަދު ޙާޟިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތްތައް 
 ލެވެލްގައި ކުނި ނައްތާލާ ބަޔަކަށްހެދުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ފަރުދީ  5.2.2.2ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި  5.2.2.2.2
 ކުނި މެނޭޖުކުރުން.

 
 
 

ތިމާވެއްޓަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ   5.2.2.2.2.2
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

  އަތޮޅުކައުންސިލް ✔ ✔ ✔  

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ކުނީގެ   5.2.2.2.2.1
 މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމަށް ސާވޭއެއް ކުރުން. 

  އަތޮޅުކައުންސިލް   ✔  



 

 

 92: ސަފްހާ info@laamu.gov.mv އީމެއިލް:، 2100016ފެކްސް: ، 2100026ން: ފ  ،ލ. ފޮނަދ ، ހައްުދްނމަތީ އަޮތޅު ކަުއންސިލް

 

 ޑިޒާސްޓާރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް  5.1

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

 ރަށުކައުންސިލްތަކުގައި މުވާސަލާތު ކުރެވެންހުރީ ހަމައެކަނި ޓެލެފ ނުގެ ޒަރީއާއިން  .2
 .އިމަޖެންސީ ހާލަތެއްގައި ބޭނުންކުރާނެ އެއްވެސް އާލާތެއް، ވަސީލަތެއް އެއްވެސް ރަށެއްގައި ނެތް  .1
 .ދި އަތޮޅު ފެންވަރުގައިވެސް ނެތުން އިމަޖެންސީ ހާލަތުގައި އަމަލު ކުރާނެ ޕްލޭނެއް ރަށްރަށުގެ ފެންވަރު އަ .6

 

 މަޤުޞަދު 

ކާރިާޘތަކާއި ޚާދިޘާަތކުން ލިބޭގެްއލުން ކުޑަކުުރމަށްޓަކައި އަތޮޅުގެ ރައްިޔތުން ހޭލުންެތރިކުރުވާ  5.1.2
މަޢުލ މާތު ފ ރުކޮށް ދިނުމާއިއެކު އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ަކންކުރާނެގޮުތެގ މަޢުލ މާތު ރައްޔިުތންނަްށ 

 ފ ރުކޮށްދިނުްނ.
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 މަޤްޞަދު ޙާޟިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތްތައް 
 ކާރިޘާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ޕުލޭނެއްހެދުން  5.2.1.1ނަތީޖާ: 

 ތަން ހަރަކާތް ހިންގާނެ  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ  5.1.2.2.2
ރަށްރަށުގައި ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް 

 ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން
 

އަތޮޅުގެ ޑިޒާސްޓަރ މޭނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން  5.2.0.0.0.0
 ތައްޔާރުކުރުން 

އަތޮޅުކައުންސިލް،    ✔  
ރަށުކައުންސިލްތައް، 

ކުލަބް ޖަމިއްޔާ ރަށްރަށުގެ 
 ޖަމާޢަތްތައް.

 

ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނަށް އަތޮޅުގެ  5.2.0.0.0.2
 ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

އަތޮޅުކައުންސިލް،    ✔  
 ރަށުކައުންސިލްތައް.

 

 މުޖުތަމައެއް އުފެއްދުން މ ދަށް އަހުލުވެރި ފަތަންދަންނަ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ  5.1.2.1ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު   އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ  
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އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ   5.1.2.1.2
ރައްޔިތުންނަކީ ފަތަންދަންނަ ބަޔަކަށް 

 ހެދުން 
 

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް   5.2.0.2.0.0
 ފަތަންދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 

އަތޮޅުކައުންސިލް،   ✔ ✔  
ރަށުކައުންސިލްތައް، 

ރަށްރަށުގެ ކުލަބް ޖަމިއްޔާ 
 ޖަމާޢަތްތައް.
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 ތިންވަނަ ބައި 
ނޑުަދނޑިތައް ހާސިްލވާ ރައްީޤެގ ޕްލޭން ތަންފީޒްކުރެވޭ މިންވަރު އަިދ ތަ ލަ

 ތާއި އަިދ ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބެލުން މިންވަރު މޮނިޓަރ ކުރާނެ ގޮ
 

ނަޑއެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި ރަށުތަަރއްީގއަށް އެްނެމ  1022-1021ރަށުތަރަްއގީެގ ޕްލޭން  ގެ ކަ
މުހިންމު ކަންތައްތަާކއި، ޒިންމާ ނަގަންެޖހޭ ފަރާތައްތަްއ މިޕްލޭުނެގ ކުރީގެ ބާބުތަކުގައި ަވީނ 

ވާންެޖޭހ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ނަތީޖާަތއް ހާސިލުކުުރމަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ މިންަވރާއި ިޒންމާތަކަށް ޖަވާބުދާރީ 
މިންަވރު އިުތރުކުރުމަށްޓަކައި ތަރަްއީގެގ ޕްލޭންގަިއާވ ކަންތައްަތްއ ހިގަމުންާދޮގތްބެލުމާއި ަނތީޖާ ހާސިލުުކރާ 
މިންަވރު ަވޒަންކުރުމަކީ ކޮންމެހެންކުރަންޖެހޭ ކަމެެކވެ. މިގޮުތްނ އަހަރުން އަހަރަށް ަތަރއްގީގެ ްޕލޭްނ 

ންެގ މިޑްޓާްމ ރިިވއުާއިއ ފައިނަްލ ރިވިުއ ހެދުމުގަިއ ެގންގުޅޭނެ ހިގަުމންދާގޮްތބެލުމާއި، ަތރައްގީގެ ޕްލޭ 
           މިންަގޑުތަކާިއ ޓާގެޓްތަްއ ހިމެނޭ ްފރޭމް ވ ކް ތިރީގައި ެއަވނީއެވެ.
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ނޑިތައް ހާސިލްވާ މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަނ ނޑުދަ  ޑު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒްކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަ

 
 

 ނަތީޖާ 
 

1022 2015 2014 2013 2012  
 ބޭސްލައިން 

 
ނަތީޖާ ޙާސިލްވި 
 މިންވަރު ބަލާނެގޮތް 

ނަތީޖާ ޙާޞިލްވި މިންވަރު 
ނޑު  ދެނެގަންނާނެ މިންގަ
 )ރިޒަލްޓް އިންޑިކޭޓަރ(

 
 ނަތީޖާ 

 
 މަޤުޞަދު 

  01 
ކަލެކްޓި
ންގ 
 ޕޮއިންޓް 

ގަމު ކައުންސިލް   
އިދާރާ، 

އަތޮޅުކައުންސިލް 
އިދާރާގައި 
ކަލެކްޓިންގ 
ޕޮއިންޓް 

 ޤާއިމްކުރެވިފައިވޭ

ވަނަ އަހަރުގެ  1022
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
 އަހަރީ ރިޕ ޓުން.

ވަނަ އަހަރު  1022
ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގެ 

ރަށުގައި ކަލެކްޓިންގ  01
 ޕޮއިންޓް ޤާއިމްކުރުން.

2.2.2.2 
އެކަށީގެންވާ 

ގޮތެއްގައި އަތޮޅުގެ 
ރަށްރަށަށް 

އައި.ޑީ.ކާޑްގެ 
 ޚިދުމަތްދިނުން 

ޚިދުމަތް  2.2
ލިބެންޖެހޭ ރައްޔިތުނަށް 

ހަމަހަމަކަމާއި އެކު 
އެއް އުޞ ލަކުން 

ޚިދުމަތް ފ ރުކޮށްދެވޭނެ 
އިންތިޒާމެއް ގާއިމުކޮށް 

ޚިދުމަތް ފ ރުކޮށް 
"ބީ" ޒ ން    02   ދިނުން 

 ލައިސަންސް ލިބޭ
ވަނަ އަހަރުގެ  1022

 އަހރީ ރިޕ ޓުން 
ވަނަ އަހަރު  1022

ނިމުމުގެ ކުރިން "އޭ" 
ޒ ނުގެ ލައިސަންސް 
އަތޮޅުކައުންސިލުން 
ޕްރިންޓް ކުރެވޭނެ 

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

އަތޮޅުގެ  2.2.2.1
ރައްޔިތުންނަށް 

ނޑުގެ  އެއްގަމާއި ކަ
ލައިސަންސް ލިބޭނެ 

އިންތިޒާމް 
 ހަމަޖެއްސުން
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ވަނަ އަހަރުގެ  1022 ނެތް    ✔ ✔ 
 އަހަރީ ރިޕ ޓުން 

ވަނަ އަހަރު  1022
ޤައުމީ ނިމުމުގެ ކުރިން 

ން ފ ރުކޮށްދޭ އިދާރާތަކު
ހުރިހައި ޚިދުމަތްތަކެއް 
އަތޮޅު ކައުންސިލުން 

ފ ރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް 
 ހަމަޖެއްސުން.

ޤައުމީ  2.1.2.2
އިދާރާތަކާއި އަތޮޅު 

ކައުންސިލާއި އޮންނަ 
ގުޅުން 

 ހަރުދަނާކުރުން.

ޤައުމީ   2.1
އިދާރާތަކުން 

ރައްޔިތުންނަށް 
ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ 
ޚިދުމަތްތައް އަތޮޅުގައި 
ތިބެގެން ލިބޭނެގޮތް 
 ހަމަޖައްސައިދިނުން

 
 
 
 
 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ނެތް    ✔ ✔
 އަހަރީ ރިޕ ޓުން.

ވަނަ އަހަރުގެ  1022
ނިޔަލަށް ޤައުމީ 

އިދާރާތަކާއި ވާހަކަދައްކާ 
ދޭ ތަނަކުން  6މަދުވެގެން 

ޚިދުމަތްތަކަށް އަގުނެގުމަށް 
 މަސައްކަތްކުރުން.

2.1.2.1 
އަތޮޅުކައުންސިލް 

އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް 
ޤައުމީ އިދާރާތަކުން 

ފ ރުކޮށްދޭ 
ޚިދުމަތްތަކަށް، 
ޚިދުމަތުގެ އަގު 
ލިބޭނެ އުސ ލެއް 

 ހަމަޖެއްސުން.
 
 
 
 

 21 
ކައުން 
 ސިލަށް

ވަނަ އަހަރުގެ  1022 ނެތް   
 އަހަރީ ރިޕ ޓުން 

ވަނަ އަހަރު  1022
ނިމުމުގެކުރިން އަތޮޅުގެ 

ކައުންސިލްގެ  22
ތެރެއިން ކޮންމެ 

ކައުންސިލަކަށް މަދުވެގެން 
 ތަމްރީނުދިނުން 2

އުފަންވާ  2.6.2.2
ކުދިންނާއި މަރުވާ 
މީހުންގެ ރެކ ޑް 

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި 
ޤަވާއިދުން 

 ބެލެހެއްޓިފައިވުން.

ތަރައްޤީއަށް   2.6
ރޭވުމުގައި ބޭނުންވާނެ 

ކިއެކި މަޢުލ މާތު އެ
އެއްތަނަކުން 

ފަސޭހަކަމާއިއެކު ލިބެން 
 ހުރުން
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 26 
 މީހުން

   
 

 

 ނެތް 

ވަނަ އަހަރުގެ  1022
 އަހަރީ ރިޕ ޓް 

ވަނަ އަހަރު  1022
 ނިމުމުގެ ކުރިން 

ރިޕ ޓިންގ 
 ސްޓަރކްޗަރއެއް 

ޤާއިމްކޮށް ކޮންމެ ރަށަކުން 
 މީހަކު ތަމްރީނުކުރުން.

2.6.2.1 
ތަފާސްހިސާބުގެ 

ބޭނުމަށް ރިޕ ޓިންގ 
ސްޓަރކްޗަރއެއް 

އަތޮޅުގައި 
 ޤާއިމްކުރުން.

ކޮންމެ 
ރަށަކުން 

2 

ކޮންމެ 
ރަށަކުން 

2 

ކޮންމެ 
ރަށަކު 
 2ން 

ކައުންސިލްގެ   
ރެކ ޑް 
 ފައިލްތަކުން

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
 އަހަރީ ރިޕ ޓް 

ވަނަ އަހަރު  1022
ނިމުމުގެކުރިން އަތޮޅުގެ 
ކޮންމެ ކައުންސިލަކުން 

މީހުން  6 މަދުވެގެން
 ތަމްރީނުކުރުން.

ރަށްރަށުގެ  2.2.2.2
ރަށުކައުންސިލްތަކުގަ

އި ތިބި 
މުވައްޒަފުންގެ 

ފަންނީ ޤާބިލްކަން 
 އިތުރުކުރުން.

 

ރައްޔިތުންނަށް   2.2
ފ ރުކޮށްދޭ 

ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު 
ރަނގަޅުކޮށްދީ، 

ކައުންސިލު ތަކުގެ 
 ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުން 

 
%20 
 

 
%60 

 
%10 

 
%20 

 
%5 

މާލީބަޔާން،  ނެތް 
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

އަހަރީ ރިޕ ޓް، 
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

 އޮޑިޓް ރިޕ ޓް 

ވަނަ އަހަރު  1022
ނިމުމުގެކުރިން 

އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލިބޭ 
ޢާމްދަނީގެ ނިސްބަތް 

 އަށް އިތުރުކުރުން  %20

2.2.2.1  
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
މާލީ ތަނަވަސްވަން 

 އިތުރުކުރުން.

1 
ބައްދަލު
 ވުން

1 
ބައްދަލު
 ވުން

1 
ބައްދަލު
 ވުން

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ނެތް   
 އަހަރީ ރިޕ ޓުން 

ވަނަ އަހަރުގެ  1022 
 1ނިޔަލަށް އަހަރަކު 

ފަހަރު ކައުންސިލްތަކުގެ 
މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން 

 ބޭއްވުން 

2.5.2.2  
ކައުންސިލްތަކުގެ 
މަސައްކަތްތައް 

އަވަސްވެ، 
ކައުންސިލްގެ 

ޤާނ ނާއި    2.5
ޤަވާއިދު ތަކާއި 
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 

މަތީން ކައުންސިލްތަށް 
ހިންގާ ރައްޔިތުންނަށް 
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ހިންގުން 
 ހަރުދަނާވުން.

ޚިދުމަތް ފ ރުކޮށް 
ދިނުމުގައި 

ކައުންސިލްތަކަށް 
ބޭނުންވާ ލަފައާއި 
 އިރުޝާދު ދިނުން

2 
 ފަހަރު

 2 ފަހަރު 2
 ފަހަރު

 2އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ނެތް   
ރިޕ ޓް، މަސްދުވަހުގެ 
 އަހަރީ ރިޕ ޓް 

ފަހަރު  2ކޮންމެ އަހަރަކު 
ރަށުކައުންސިލްތައް ހިނގާ 

ނުހިނގާގޮތް ބަލާ 
މޮނިޓަރކޮށް ރިޕ ޓް 

 އެކުލަވާލުން.

2.2.2.2 
ކައުންސިލްތަކުގެ 
މަސައްކަތްތައް 
މޮނިޓަރ ކުރެވި 

މަސައްކަތް 
 އަވަސްކުރުން.

ލާމަރުކަޒީ   2.2
ޤާނ ނުގައި 

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ  ކަ
މަތީން އަތޮޅު 

ކައުންސިލާއި ޒިންމާ 
ކުރެވިފައިވާ 

މަސްޢ ލިއްޔަތާއި 
ވާޖިބުތައް އަދާ 

ކުރެވެމުންދާ ގޮތް 
ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށް 

 ދިނުން 
އަތޮޅުކައުންސިލް  ނެތް    2 2 2

 އަހަރީ ރިޕ ޓުން.
ވަނަ އަހަރު  1022

ނިމުމުގެ ކުރިން 
   21 މަދުވެގެން

ޕްރޮޕ ސަލް ލިެޔ އެހީ 
 ހ ދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

1.2.2.2 
އަތޮޅުތަރައްޤީއަށް 
ބޭނުންވާ ތަފާތު 

ދާއިރާތައް ދެނެގަނެ 
އެދާއިރާތަކުން އެހީ 

ހ ދުމަށް 
 މަސައްކަތްކުރުން.

ރަށްރަށުގެ   1.2
ރައްޔިތުންނަށް 

ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް 
ވަކި އުޞ ލެއްގެމަތިން 
ފ ރުކޮށްދީ ރަށްރަށުގައި 

ހިންގަންޖެހޭ 
ސްޕެޝަލް 
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ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
ޕްރޮޖެކްޓްތައް 
ރައްޔިތުންނަށް 

 ފައިދާވާނޭހެން ހިންގުން
އާބާދީގެ  

%60 
އާބާދީގެ 

%25 
އަތޮޅުކައުންސިލް  ނެތް   

އިދާރާގެ އަހަރީ 
 ރިޕ ޓުން.

ވަނައަހަރު  1025
ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގެ 

މީހުން  60އާބާދީގެ %
ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ދާއިރާއިން ވިޔަފާރީގެ 
ފުރުޞަތުތަކާއިބެހޭ 
 މަޢުލ މާތުދިނުން.

އަތޮޅުގެ   1.1.2.2
ރައްޔިތުންނަކީ 
ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ދާއިރާއަށް ލ ހުޅުވި 
އެކަމަށް 

ހޭލުންތެރިވެފައިވާ 
 ދުން.ބަޔަކަށް ހެ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ   1.1
ދާއިރާއިން 

، ފަންނުވެރިން އުފައްދާ

މިސިނާޢަތުގައި 
އުފައްދާ ތަކެތި 

ރިޒ ޓަށް މާރކެޓްކޮށް 
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް 
ގިނަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ 
ފަހި ކުރިމަގެއް އޮތް 

 އަތޮޅަކަށް ހެދުން 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ނެތް   2 1 6 
އިދާރާގެ އަހަރީ 

 ރިޕ ޓުން.

ވަނަ އަހަރު  1025
ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގައި 

ހުރި ހާއްސަތަންތަނުގެ 
ތަނެއް  6ތެރެއިން 

ތަރައްޤީކޮށް ފަތުރުވެރިން 
ޒިޔާރަތްކުރާ ތަންތަނުގައި 

 ހެދުން.

1.1.2.1 
ފަތުރުވެރިކަމަށް 

ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް 
އަތޮޅުގައި ހުރި 

ތަންތަން 
ތަރައްޤީކޮށް 

ފަތުރުވެރިންނަށް 
 ހުޅުވާލުން.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ނެތް    20% 20% 
 އަހަރީ ރިޕ ޓް.

ވަނައަހަރުގެ  1025
ނިޔަލަށް އަތޮޅުގައި ގްރޭޑް 

ނިންމާ ކުދިންގެ  20
ތެރެއިން މަދުވެގެން 

އަތޮޅުގެ  1.6.2.2
ޒުވާނުން 

މަސްވެރިކަމަށް 
 ޝައުޤުވެރިކުރުވުން.

އަތޮޅުގައި   1.6
މަސްވެރިކަމަށް 

ޒުވާނުން އަހުލުވެރި 
ކުރުމާއި ބާޒާރުން 
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ދަރިވަރުންނަށް  %20
މަސްވެރިކަމާއިބެހޭ 
 މަޢުލ މާތު ދިނުން.

މަހުގެ އިތުރު 
ބާވަތްތައް ނެރުމާއި 

މަސްވެރިކަން 
 60   އަތޮޅުގައި ދެމެހެއްޓުން.

 މީހުން 
10 

 މީހުން 
20 

 މީހުން
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ނެތް 

 އަހަރީ ރިޕ ޓް.
ވަނަ އަހަރު  1025

ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގެ 
މީހަކަށް މަހުގެ  60

އުފެއްދުންތަކާއިބެހޭ 
 ތަމްރީނުދިނުން.

1.6.2.1 
މަސްވެރިކަމުން 
އުފައްދާ ތަކެތި 

އަތޮޅުގެ ނިސްބަތުން 
 އިތުރުކުރުން.

 6 
ޗެނަލްއި 

 ން 

1 
ޗެނަލްއި 

 ން 

 ޓީވީ ޕްރޮގްރަމްތަކުން، ނެތް   
 އަހަރީ ރިޕ ޓުން 

ވަނަ އަހަރު  1022
ނިމުމުގެ ކުރިން ލ. 

ނޑުވެރިކަން އަތޮޅުގެ  ދަ
ޓީވީ  6މަދުވެގެން 
ޗެނެލަކުން 

 އިޝްތިހާރުކުރަންފެށުން.

1.2.2.2 
ނޑުވެރިކަމުގެ   ދަ

މާކެޓް އަތޮޅުގައި 
މިހާރަށްވުރެ 

 ،ފުޅާކޮށް
ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއް 

ގައި ނަފާލިބޭ 
 އަތޮޅަކަށްވުން.

އަތޮޅުގެ ކޮންމެ   1.2
ރަށެއްގައި ޒަމާނީ 

ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި 
ނޑުވެރިކަން ކުރާ  ދަ
ނޑުވެރިކަމުގެ  އަދި ދަ

އުފެއްދުންތައް 
ތައްޔާރުކޮށް ރާއްޖޭގެ 

ބާޒާރަށް ނެރޭ 
މިރޮނގުން މާލީ 

ތަނަވަސްކަން ލިބޭ 
 އަތޮޅަކަށްހެދުން 

  20 
 މީހުން 

20 
 މީހުން 

20 
 މީހުން

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ނެތް 
 އަހަރީ ރިޕ ޓުން.

ވަނަ އަހަރު  1025
ނިމުމުގެ ކުރިން 
ނޑުވެރިކަމުގެ  ދަ

މީހުން  60ދާއިރާއިން 
 ތަމްރީނުކުރުން.

1.2.2.1 
ނޑުވެރިންނަކީ  ދަ

އެދާއިރާއިން ފަންނީ 
ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ 

 ބަޔަކަށް ހެދުން.
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އަތޮޅުކަ  
އުންސި
 2ލުން 
މުވައްޒަ 

 ފު

އަތޮޅުކަ
އުންސި
 1ލުން 
މުވައްޒަ 
 ފު

އަތޮޅުކަ
އުންސި
 2ލުން 
މުވައްޒަ 
 ފު

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ނެތް 
 އަހަރީ ރިޕ ޓުން.

ވަނަ އަހަރު  1025
ނިމުމުގެ ކުރިންއަތޮޅުގެ 
ކޮންމެ ކައުންސިލަކުން 

މީހުނަށް  5މަދުވެގެން 
 ތަމްރީނުދިނުން.

 ވަޒީފާގެ  1.5.2.2
 މާހައުލުގައި
 ކުރާ  މަސައްކަތް

 މީހުންނަކީ  ގިނަ
 ޤާބިލް މަސައްކަތަށް
 .ބަޔަކަށްހެދުން

ހ ދުންތެރި   1.5
ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމަޢަކަށް 

މިސްރާބުވާނޭހެން 
އަތޮޅުގެ ވަޒީފާގެ 
ބާޒާރު ބައްޓަން 

ކުރުމަށް މަސައްކަތް 
ނޑައެޅޭ  ކުރުމާއިއެކު ކަ

އުޞ ލެއްގެ މަތިން 
އިންސާނީ ވަޞީލަތް 
ތަރައްޤީ ކުރުމަށް 
 މަސައްކަތްކުރުން.

ފޮނަދ ، މާވަށް    12  
ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ގުޅާލެވިފައި 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
 އަހަރީ ރިޕ ޓުން 

ވަނަ އަހަރު  1022
ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގެ 
ހުރިހައި ކައުންސިލްތަކެއް 
އެއްވިއުގައަކުން "ޖެމްސް" 
ގުޅާލާ ޒަމާނީ ޚިދުމަތްތައް 

 ފ ރުކުރުން.

އޮފީސް  1.2.2.2
ހިންގުމުގައި ޒަމާނީ 

ވަޞީލަތްތައް 
ބޭނުންކުރާ 

 އަތޮޅަކަށް ހެދުން.

ގެ އަތޮޅު 1.2
ރައްޔިތުންނަކީ 

މުވާޞަލާތީ ގޮތުން 
ބޭނުންކުރާ 

ވަޞީލަތްތައް 
ބޭނުންކުރާ ބަޔަކަށް 
ވުމާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ 

ރޮނގުން ކުރިއަރާފައިވާ 
 ބަޔަކަށްހެދުން
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 21 
 ރަށުގައި 

21 
 ރަށުގައި 

ވަނަ އަހަރުގެ  1025 އަހަރީ ރިޕ ޓުން  ނެތް   
ނިޔަލަށް ކޮންމެ އަހަރަކު 

ފަހަރު ދީނީ  2މަދުވެގެން 
ނަޞޭހަތް ދިނުމުގެ 
 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

6.2.2.2 
މުޖްތަމަޢުގައި 

އިސްލާމީ އަޤީދާ 
 ވަރުގަދަކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ   6.2
ސައްތައިން ސައްތަ 
މުސްލިމް ޤައުމަކަށް 

ވުމާއެކު އެކަން 
 ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި
އިސްލާމްދީނަށް 
ލ ބިކުރާ އެކަން 

ގަބ ލުކުރާ  ރައްޔިތުން 
 އުޅޭ އަތޮޅަކަށް ހެދުން

  21 
 ރަށް 

 

  
 

 

 

 
 ނެތް 

މަސްދުވަހުގެ  2
ރިޕ ޓް، މޮނިޓަރިންގ 

 ރިޕ ޓް 

ވަނަ އަހަރު  1022
ނިމުމުގެކުރިން އަތޮޅުގެ 
ހުރިހައިރަށެއްގައި ދެވޭ 
ޕްރީސްކ ލް ތަޢުލީމުގެ 
ފެންވަރު މޮނިޓަރކޮށް 

 ޗެކްކުރުން.

އަތޮޅުގެ  6.1.2.2
ހުރިހައި 

ކުދިންނަކީވެސް 
ޕްރީސްކ ލް ތަޢުލީމް 

ނިންމާ 
 ކުދިންނަށްވުން 

އަތޮޅުގައި ޕްރީ   6.1
ސުކ ލް ތަޢުލީމާއި، 
ދަށު ޘާނަވީ އާއި 

މަތީޘާނަވީ އަދި މަތީ 
ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު 

ތަނަވަސްކޮށްދީ 
އެފުރުޞަތު 
 ހ ދައިދިނުން

  2 
 ކޭމްޕް

ވަނަ އަހަރު  1022 އަހަރީ ރިޕ ޓުން  ނެތް   
ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގެ 

 2ކޮންމެ ރަށަކުން 
ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު 
ލިބޭނެހެން ޔ ތް ކޭމްޕެއް 

6.6.2.2 
ޒުވާނުންނަކީ 

ފަންނުވެރި ޤާބިލް 
 ބަޔަކަށް ހެދުން.

ޒުވާނުންނަކީ   6.6
އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށާއި 
ލާބަޔާއި މަންފާއަށް 

މަސައްކަތް ކުރާބަޔަކަށް 
 ހެދުން.
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 ބޭވުން.
 2މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ،  މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ    2 2 2

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕ ޓް
ވަނަ އަހަރުގެ  1022

އަހަރަކު  ނިޔަލަށް ކޮންމެ
އަތޮޅު ވޮލީލީގް އާއި 

ފުޓްބ ޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވާ 
އެކަށީގެންވާ 

ކުޅުންތެރިންތަކެއް 
 އުފެއްދުން  

އަތޮޅަށް  6.2.2.2
ރީތިނަން ހ ދައިދޭ 
ކުޅުންތެރިންތަކެއް 

އަތޮޅުގައި 
 އުފެއްދުން.

އަތޮޅުގެ  6.2
ރައްޔިތުންނަކީ ސިއްޙީ 

ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ 
އިޖްތިމާޢީ ގުޅުން 

އެއްބައެއްވަންތަ  ބަދަހި،
ރައްޔިތަކަށް 

ހެދުމުގެގޮތުން ތަފާތު 
ކުޅިވަރުތައްކުޅެ އެފަދަ 

ކުޅިވަރު 
މުބާރާތްތަކުގައި 

ބައިވެރިވެ ވާދަކުރެވޭނެ 
އިންތިޒާމެއް 
 ހަމަޖެއްސުން.

ވަނަ އަހަރު  1025 އަހަރީ ރިޕ ޓުން  ނެތް     2 
ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގައި 

ޘަޤާފީ މަރުކަޒެއް 
މްކުރުމާއިއެކު އަތޮޅުގެ ޤާއި

ޘަޤާފަތް ދައްކުވައިދޭ 
 ޑޮކިޔުމެންޓްރީއެއްހެދުން

ޘަޤާފަތް  6.5.2.2
ދިރުވާ އާލާކުރާ 

ރައްޔިތުންތަކަކަށް 
 ހެދުން.

އަތޮޅުގެ   6.5
ޘަޤާފަތާއި އާދަކާދައާއި 

ފަންނުވެރިކަން 
ކުރިއަރުވާ 

އާލާކުރުމާއިއެކު 
އަތޮޅާއިބެހޭ ތަފާތު 

 މަޢުލ މާތު އެއްތަނަކުން
ފަސޭހަކަމާއިއެކު ލިބޭނެ 

އިންތިޒާމެއް 
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 ހަމަޖެއްސުން.

ވަނަ އަހަރު  1025 އަހަރީރިޕ ޓް  ނެތް     2 
ނިމުމުގެކުރީން އަތޮޅުގެ 

ސްކ ލްތަކަށް 
ހުޅުވައިލައިގެން 

ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތެއް 
 ބޭއްވުން 

6.5.2.1 
ދިވެހިބަސް 

 ދިރުވާއާލާކުރުން 

  

ވަނަ އަހަރު  1025 އަހަރީ ރިޕ ޓް  ނެތް     2 
ނިމުމުގެކުރިން އަތޮޅުގައި 

ބޮޑުބެރުޖެހުމުގެ 
ފަނަނުވެރިކަމުގެ ތަމްރީނު 

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 

އަތޮޅުގައި  6.5.2.6
ބޮޑުބެރުގެ 
ފަންނުވެރި 
ދަރިންތަކެއް 
 އުފެއްދުން 

 

 600 
 މީހުން 

ވަނަ އަހަރުގެ  1025 އަހަރީ ރިޕ ޓުން  ނެތް    
 ނިމުމުގެކުރިން 

މީހުނަށް  600މަދުވެގެން 
ކޮރަޕްޝަނާއި ބެހޭ 
 މަޢުލ މަތު ދިނުން.

ރާއްޖޭގެ  6.2.2.2
ނިސްބަތުން 

ކޮރަޕްޝަން އެންމެ 
ކުޑަ އަތޮޅަކަށް 

 ހެދުން

އަތޮޅުގެ   6.2
ރައްޔިތުންނަކީ 
ކޮރަޕްޝަނުން 

އެއްކިބާވެ، ކޮރަޕްޝަން 
 ނެތް އަތޮޅަކަށް ހެދުން.
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1 
މަންދ ބު

 ން

1 
މަންދ ބު

 ން

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ނެތް    
 އަހަރީ ރިޕ ޓުން 

ވަނަ އަހަރުގެ  1025
ނިޔަލަށް ކޮންމެ ކުލަބް 

ޖަމިއްޔާއަކުން މަދުވެގެން 
މަންދ ބުން  1

ހިމެނޭނެހެން ކޮންމެ 
އަހަރަކު މަހާސިންތާއެއް 

 ބޭއްވުން.

ރަށްރަށުގެ  6.0.2.2
ކަންކަމުގައި 

ރައްޔިތުންނާއި 
ޖަމިއްޔާތަކުގެ 
ބައިވެރިވުން 
 .އިތުރުކުރުން

އަތޮޅުގައި ހުރި  6.0
ކުލަބް ޖަމްއިއްޔާ 
ޖަމާޢަތްތަކާއި 

ރައްޔިތުންނާއި އޮންނަ 
ގުޅުން ދަމަހައްޓާ 

އެގުޅުން 
ބަދަހިކުރުމަށްޓަކައި 
ރަށުކައުންސިލްތަކާއި 

ޖަމްއިއްޔާ 
ޖަމާއަތްތަކާއިއެކު 
 މަސައްކަތްކުރުން.

 2  ރަށް  2 
 ރަށް 

ގަމުގެ ލޭންޑް   
ޔ ސް ޕްލޭން 

 ހެދިފައި 

އަތޮޅުކައުންސިލް، 
ރަށުކައުންސިލްގެ 
 އަހަރީ ރިޕ ޓުން 

ވަނަ އަހަރު  1025
ނިމުމުގެ ކުރިން 

ލޭންޑްޔ ސް ޕްޭލން 
ހެދުމަށް ބޭނުންވާ 

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް 
އަތޮޅުގެ ހުރިހައި ހިންގާ، 

ރަށެއްގެ ލޭންޑްޔ ސްޕްލޭން  
ރަށުގެ ބިމުގެ  21ހަދާ 

 ދަފްތަރު އެކުލަވާލުން

ބިމަކީ   2.0.0.0
ވަކި ޕްލޭނެއްގެ 

ދަށުން ބަޖެޓްކުރެވި 
އަތޮޅުގެ 

ރައްޔިތުންނަށް 
ބިމުގެ ފައިދާ އެންމެ 

ފުރިހަމަގޮތުގައި 
ލިބޭގޮތަށް ބިމުގެ 

ބޭނުންކުރާ 
 އަތޮޅަކަށް ހެދުން.

އަތޮޅުގެ   2.2
ރަށްރަށުގެ ބިން 

ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން 
ކުރެވޭނެ ފުރިހަމަ 

އިންތިޒާމެއް 
ހަމަޖައްސާ 
 ބެލެހެއްޓުން
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އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ނެތް      
 އަހަރީ ރިޕ ޓުން 

ވަނަ އަހަރު  1025
ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގެ 

މީހުނަށް  90އާބާދީގެ %
ރައްކާތެރިގޮތުހައި ކުނި 

ނައްތާލުމާއިބެހޭ މަޢުލ މާތު 
 ދިނުން.

އަތޮޅުގެ  5.0.0.0
ރައްޔިތުންނަކީ 

ފަރުދީ ލެވެލްގައި 
ކުނި ނައްތާލާ 
 ބަޔަކަށްހެދުން

އަތޮޅުގައި   5.0
ތިމާވެށީގެ ގޮތުން 

ހުރިކަންކަން ފާހަގަކޮށް 
އެކަންކަން 

ރަނގަޅުކުރުމަށް 
 މަސައްކަތްކުރުން.

 2 
ބައްދަުލވު 

 ން 

2 
ބައްދަލު 
 ވުން 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ނެތް   
 އަހަރީ ރިޕ ޓުން 

ވަނަ އަހަރު  1025
ނިމުމުގެކުރިން އަތޮޅުގެ 

ރަށުގައި ޑިޒާސްޓަރ  21
ޕްލޭނެއް ހަދާ އަތޮޅު 

ޕްލޭން އެކުލާވާ 
 އަމަލުކުރަންފެށުން.

5.2.0.0 
ކާރިޘާތަކުން 

ސަލަމަތްވުމަށްޓަކައި 
އެކަށީގެންވާ ޕްލޭނެއް 

 ހެދުން.

ކާރިޘާތަކާއި   5.2
ޚާދިޘާތަކުން 
ލިބޭގެއްލުން 

ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި 
އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން 
ހޭލުންތެރިކުރުވާ 

ތު ފ ރުކޮށް މަޢުލ މާ
ދިނުމާއިއެކު އެފަދަ 

ހާލަތެއްގައި 
ކަންކުރާނެގޮތުގެ 

މަޢުލ މާތު 
ރައްޔިތުންނަށް 
 ފ ރުކޮށްދިނުން 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ނެތް      
 އަހަރީ ރިޕ ޓުން 

ވަނަ އަހަރު  1025
ނިމުމުގެކުރިން އަތޮޅުގެ 

ރަށުގައި  21
ފަތަންދަސްކޮށްދޭ 

މ ދަށް  5.2.0.2
އަހުލުވެރި 

ފަތަންދަންނަ 
ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ 
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މުޖުތަމަޢެއް  ޕްރޮގްރާމްހިންގުން 
 އުފެއްދުން
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 ޕްލޭން ހިގަމުންދާގޮތް ބެލުން  ޤީގެއަހަރުން އަހަރަށް ތަރައް 
ތަރައްގީގެ ހަރަކާތްަތކުގެ ރަށު ކައުްނސިލުްނނާއި ކަމާބެހޭ އެެހނިހެން ފަރާްތތަކުން ހިްނާގ މަޝްރ އުަތކާއި 

މައުލ މާތު ެއއްކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލުން ރިޕ ޓެއް އެކުލަވާާލނެއެވެ. ތަރައްގީގެ ޕްލޭްނގައި ިހމެޭނ 
ކަންތައްަތއް ތަންފީޒުކުެރވުނު މިންވަާރިއ ނަތީޖާ ާހިސލުކުރެވުނު ިމންަވރު ަވަޒްނކޮށް، ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމަށް 

ކާއި ުހރަސްތައް ފާހަގަކޮށް، ކުރިއަށް ރަގަޅުކުރަން ުހރި ކަންތަްއތައް މިރިޕ ޓުަގިއ ހުރި ޮގންޖެހުނަތަ
ާގގޮތްބަލަިއ ވަަޒންކުރުަމްށ ޕްޭލންަގއިވާކަންަތއް ހިގާ ނުހިނ ހިމަނާނެެއވެ.ިމރިޕ ޓް އެކުލަވާލުމުަގއި ަތރައްގީގެ
 އެކުލަވާލެވިަފއިވާ ފްރޭްމވ ކް ބޭނުންކުެރވޭެނެއވެ. 

 ރިވިއުއާއި ފައިނަލް ރިޕ ޓް މިޑް ޓާމް 
ވަނަ ައހަުރެގ  1026ތަރައްގީގެ ްޕލޭްނގައިވާ ކަންތައްަތއް ތަންފީުޒވަމުންާދ ގޮތުގެ މިްޑޓާމް ރިވިއުެއއް 

މެދުތެރޭަގިއ ރަށު ަކއުްނސިލުްނ ހަާދނެއެވެ. އަދި ަތރައްގީގެ ްޕލޭންގެ ަނީތޖާ ހާސިުލެވފައިވާ  
ރޭގައި ަތރައްގީގެ ޕްޭލންގެ ފައިނަްލ ރިވިއު ހަދާނެެއވެ. މިގޮުތްނ ހަުރެގ ތެވަނަ އަ  1025މިންަވރުދެެނަގނެ، 

މިގޮތުްނ ހެޭދ މިޑްޓާމް ރިވިއުގައި، ތަރައްގީގެ ްޕލޭްނގައިވާ ނަތީޖާތައް ާހސިލުކުރެވެމުންދާ ިމންަވރާިއ 
ލަތަކަްށ ހަލުވިކަން ާހމަވެެގންދާނެެއވެ. ައދި ަތރައްގީގެ ޕްޭލންގެ ުމއްދަތުގެ މެދުތެރެއިން ެއއްެވްސ ހާ

ބަދަލުއައުމާިއ ގުީޅގެން ެއއްެވސް ސިާޔސަތަކަށް ނުަވތަ މަގުސަދަަކށް ބަދަލު ގެންނަންެޖހޭނަަމ މިކަންތައްެވްސ 
 ރިވިއުގައި ފާހަގަކުާރނެއެވެ.

ތަރައްގީގެ ްޕލޭންގެ މުއްަދތު ހަމަވުުމެގ ކުރިން ފައިނަލް ިރވިއު އެކުލަވާަލއި، ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ ތެޭރަގިއ 
 ތަުޖރިބާގެ އަީލަގއި އާތަަރއްގީގެ ޕްޭލނެއް އެކުލަވާާލނެއެވެ. ކުރެވުނު

 


