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 ރައީސްގެ ބަޔާން 
 وعلى آله وأصحابه أجمعين  ، والمرسلين والصالة والسالم على اشرف االنبياء   ، رب العالمين  الحمدلل 

އަތޮޅު   ހައްދުންމަތީޮގތުެގމަތިން  މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރި ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމާއިބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ  
ައހަރުން  2022ކައުންސިލުން   އަހަރަށް  2026ވަނަ  އޮތް   ފައިވާ ލާއެކުލަވާވަނަ  ތަރައްޤީެގ    އަހަރު  5  ކުރިއަށް  ދުވަހުެގ 

  .ޕްލޭނެވެ
 

އަތޮޅު ޤާނޫނުން  ހިންުގުމެގ  އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  އިދާރީދާއިރާތައް  ޚިދުމަތްތަކާއި    ރާއްޖޭެގ  ދޭންޖެހޭ  ކައުންސިލުން 
ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތުަގއި އާމްދަނީ ިއއެކު  މިއާވާނެެއވެ. އަދި  ލާފައި  މިޕްލޭން ހެދުމުަގއި ބައް އަދާކުރުމަށް  ލިއްޔަތުތަ މަސްއޫ

 ން ހިމަނާއި އަތޮޅު ެގ މުއްސަދިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ވިސްނުން ެގންުގޅެފައިވާނެއެވެ.  ލިބޭފަދަ ކަންކަ
 

މި ޕްލޭންެގ ައސާސް ބިނާވެފައި ވަނީ ހައްދުންމަތި "ލާމަސީލު ލާމު" އަކަށް ހެދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުެގ މަްއޗަށެވެ. މި 
ޮގތުން ުއއްމީދީ އަތޮޅު، ފަހި ދިރިއުޅުން، ބަދަހި ުގޅުން، ފަހެލި ޖުމުތަމަޢު އަދި އީޖާދީ މުއްސަދިކަން މި ފަސް ްގރޫޕަށް 

ބަ ޕްލޭން  ލާމުެގ  ޖުމްލަ  ލާމަސީލު  ުގރޫޕްެގ  ފަސް  މި  ެއއްަގއި    24ހާލެވުނެވެ.  ހިމެނި،    57ދާއިރާ   72ޕޮލިސީ 
ދަށުން   ޕްލޭން   116ސްޓްރެޓެޖީއެްއެގ  މި  ެއްއވާނެްއަގއި  ައމާޒަކީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކުރެވިފައިެވއެެވ.  ލިސްޓް  ޙަރަކާތް 

 ތަންފީޒުކޮށް ހައްދުންމަތި ލާމަސީލު ލާމަކަށް ހެދުމެވެ. 
 

ެގ އާލަމީ ވަބާެގ ވަުގތެވެ. މި ވަުގތު މީހުން އެއްތަންެވ   19- މި ދަނޑިަވޅަކީ ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮިވޑްލަވާލިމިޕްލޭން އެކު
ކުރަންޖެހުނީ  މަސައްކަތް  އެކުލަާވލުމުެގ  ޕްލޭން  އެހެންކަމުން  ހުއްޓުވާފަެއވެ.  އޮތީ  ބޭއްވުން  ބައްދަލުވުންތައް  އުޅުމާިއ، 

ެގން މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްެގންނާއި، ލިޔެކިޔުން ބަދަލު ކޮށްެގންނެވެ. މި ކަމަށްޓަކައި ބޭއްުވނު އޮންލައިން ފޯރަމްތައް ބާްއވައި 
 އޮންލައިން ފޯރަމްތަކުަގއި މިައތޮޅުެގ ެއކިރަށްރަށުެގ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެ ޚިޔާލު ދީފަިއވެެއވެ.  

 
އް މިއޮތީ ކަނޑަެއޅި އެކުލަވާލެވިފަެއވެ. މީއީ އެތަްއ ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ައޅުަގނޑުމެން ދާން ބޭނުންވާ ހިސާބުެގ މިނެ

ބަޔެްއެގ މިންނަތް މަސައްކަތެެވ. މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ މުވަްއޒަފުންނާއި، އަތޮޅު  
އެން ބަިއވެރިވެދެއްިވ  ޮގތުން  ޢަމަލީ  ޙަރަކާތްތަކުަގއި  އެކި  ައދި  މެންބަރުން  ހިތުެގ  ކައުންސިލްެގ  ބޭފުޅުންނަށް  މެހައި 

އިޚުލާޞްތެރި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުަގނޑުެގ ދުޢާައކީ ހައްދުންމައްޗަށް އާރޯކަމާއި ތާޒާކެމެވެ. ސުލްޙަމަސަލަސްކަމާއި 
 . ން. އާމީއެކުވެރިކަމެވެ 

 
 ލީ ޢައިސްމާޢީލް      

  ކައުންސިލްެގ ރައީސް ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު       
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 ތަޢާރަފް 
ދަށުން   2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރ    ،މިޕްލޭނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ ުއޞޫލުން ހިންުގމުެގ ޤާނޫނު

އިޖްތިމާޢީ ައދި   ،ހިނދު ހައްދުންމަތީެގ ރަްއޔިތުންނަށް އިޤްތިޞާދީ  ސިޓީތައް ހިންުގމަށް ލާޒިމްވެފަިއވީ  ،އަތޮޅާއި   ،ރަށާއި
ވާސިލްކުރުމަށްޓަކަިއ  ރައްޔިތުން  އަތޮޅުެގ  އާއުސްމިންތަކަކަށް  ތަރައްޤީެގ  ޤާއިމްކޮށްދީ  މާހައުލެއް  ތަނަވަސް  ޮގތުން  މާލީ 

ޕްލޭންަގއި   ކަނޑައަޅާފައިވާތަރައްޤީެގ  ތެރެއިން    ހިމެނުމަށް  ދިރިއުޅުންސިޔާސަތުތަކުެގ  ފަހި  ައތޮޅު،  ބަދަހި ، އުންމީދީ 
މުޖުތަމަޢުފަުގޅުން،   މުއްސަދިކަން    ހެލި  އީޖާދީ  ޕްލޭން އަދި  މި  އަދި  ޕްލޭނެކެވެ.  އެކުލަވާލެވިފަިއވާ  ހިމެނޭނެހެން 

ރައްޔިތުންެގ    އެކުލަވާލެވިފައި ދަނެަގނެ  މިންވަރު  އޮތް  މިހާރު  ހާލަތު  ހައްދުންމަތީެގ  ދާއިރާތަކުން  މިދެންނެވުނު  ިމވަނީ 
ފަހުގައެވެ. އެހެންކަމުން މިޕްލޭންެގ އެކި ލަނޑުދަނޑިތައް   ރު ހޯދާ ދަނެަގތުމަށްއުންމީދުތަކަށް ވާސިލްވާން ބޭނުންވާ މިންވަ

ބަލައި މި ޕްލޭން މުރާޖާކޮށް   ދާމިންވަރު ދަނެަގނެ އަތޮޅަށާއި ރާއްޖެައށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ހާލަތަށް  ކުރެވެމުން  ހާސިލް
ހޯދިފައާިވ    ލާމަސީލު ލާމަށް ދަތުރުކުރުމަށް ތުންެގ އުންމީދުތައް  ހުރި އެކިެއކި ހަރަކާތްތަކަކީ ހައްދުންމަތީެގ ރައްޔި   ޕްލޭންގައި

  މަުގތަކެކެވެ. 
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 ވިޝަން 

 

 

 

 

 

 

 މިޝަން 
  

ވެއްޓެއް  ދިރިއުޅެވޭނެ  ކަމާއިއެކު  އުފާފާގަތި  ރައްޔިތުންނަށް  ހުރިހައިގޮތަކުންވެސް  ހައްދުންމައްޗަކީ 
ދީނީ   ކުރާ  ލޯބި  އިސްލާމްދީނަށް  ތަޢުލީމީގޮތުން  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ،  މަސައްކަތްކުރާ،  ދެމެހެއްޓުމަށް  އަޤީދާ 

ޤާބިލު، ޞިއްހީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ، ވިޔަފާރިއާއި ތަފާތު އެކިއެކި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  
ކު  ހުޅުވާލެވިފައިވާ، އިޖުތިމާޢީ އަދި އުމްރާނީގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެހެންއަތޮޅުތަކަށް ނަމޫނާ، ފަންނުވެރި ރައްޔިތަ

 ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށްވުން.

 

  އޮންނަ   ގުޅުން   ބަދަހި   މުއްސަނދި   އީޖާދީ   އުޅެވޭ   ފަހިދިރިއުޅުމެއް   މުޖުތަމަޢެއްގައި  ފަހެލި  ހައްދުންމައްޗަކީ
 .ހެދުން  އަތޮޅަކަށް ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ލާމަސީލު އޮތް އުއްމީދު
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 ގޮތް   ންގޮސްފައިވާ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެ ގެ  ޕްލޭން އެކުލަވާލުމު 

ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ބައްދަލުވުން ބާއްވާ   . އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި އަތޮޅުގައި ލ
އޭގެ   އެއްކުރެވުނެވެ.  މަޢޫލޫމާތު  ކަންކަމުގެ  ތަރައްޤީގެ  ބޭނުންވާ  އެދާއިރާތަކުން  އަތޮޅު އެފަރާތްތަކަށް  ތެރެއިން 

އަހަރު ދުވަސްތެރޭގައި   5ކައުންސިލުން ޢަމަލީ ގޮތުންނާއި ފަންނީ ގޮތުން އަދި ދެފަރާތުން ގުޅިގެން ކުރިއަށްއޮތް  
 ކުރަން ގަސްތުކުރާ ކަންކަން ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ.

 ބައްދަލު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި: 

 

 

 

އޮންލައިން ބައްދަލުވުން

.އަތޮޅުގައި ހުރި ސްކޫލް މަދަރުސާތައ1ް.

.އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ކޮލެޖް، ޔުނިވަރސިޓީތައ2ް.

.އަތޮޅުގައި ހުރި ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކާއި ހޮސްޕިޓަލ3ް.

.އްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައްރަށްރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސ4ަ.

:ފޯން ކޮންފަރެންސް

.ސައުތް ސެންޓަރލް ޕޮލިސް ޑިވިޜަނ1ް.

ޑީ އެފް ސެންޓަރަލް އޭރިޔާ.އެން.އެމ2ް.

.ފޮނަދޫ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރ. ލ3.
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކާ ހާސިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ  
 އް ސިޔާސަތުތަ 
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 އުންމީދީ އަތޮޅު 
އަތޮޅުަގއި ލިބެންހުރި ަވސީލަތްތަކުެގ ބޭނުން ހެޔޮ ޮގތުަގއި ހިފައި، އަތޮޅުެގ ރަށު  

 ކައުންސިލްތަކާއި، ރައްޔިތުންެގ ފުދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުން 
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 އުންމީދީ އަތޮޅުެގ ދާއިރާތައް

 

  

ފަތުރުވެރިކަމުން ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކުރުން. 1

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން. 2

ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން. 3 ދަ

ރުންވިޔަފާރި ކުންފުނީގެ ދަށުން އާމްދަނީ ލިބޭނެ މަގުފަހިކު. 4

ފަންނުވެރިކަން ދިރުވާ އާލަކޮށް ބެލެހެއްޓުން. 5

ލެހެއްޓުންއަތޮޅުގެ ބިން މެނޭޖުކޮށް ހަރުދަނާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ބެ. 6

ންޓްތައް ގެނައުންފަޅުރަށްތަކުން ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކޮށް އައު އިންވެސްޓްމަ. 7
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ރިއަށްގެންދިޔުންމަގުޗާޓެއްގެ ދަށުން އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތައް ކު. 1
އަތޮޅުގެ ފަތުރުވެރިކަން މާކެޓްކޮށް އިސްތިހާރުކުރުން.ލ. 2
ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީނުވެފައި ތިބުން. 3
 ބަޔަކު ތިބުންޓްއަރިޒަމް ދާއިރާގައި އަތޮޅު ތަމްސީލުކޮށް ކުރިއަރުވާނެ. 4
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިއުންޓްއަރިޒަމް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުގައި. 5
ނޑު އޮޅިތަކާއި ހާހަލާއި ގިރިތަކުގައި ހުރި ބައްތިތައް. 6 ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުންކަ
ލެހެއްޓުންއަތޮޅުގައި އުޅޭ މަސްވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު ރެކޯޑްކުރެވި ބެ. 7
މަސްކިރޭނެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް އަތޮޅުގައި ޤާއިމްވުން. 8
ރުންޒަމާނީ މަސްވެރިކަމަށް މަސްވެރި އުޅަނދުތައް ބައްޓަން ކު. 9
.މަސްވެރިންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން. 10
ސްޕޯޓްސް ފިޝިންގ ތަޢާރަފްކުރުން. 11
ނޑުވެރިކަމުން ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކުރުން. 12 ދަ
އަތޮޅުގެ އިގްތިޞާދީ ނަފާވެރިކަން އިތުރުކުރުން. 13
އުލޫމާތު ހޯދުންއަތޮޅުގައި ތިބި ފަންނުވެރިންނާއި މަސައްކަތްތެރިންގެ މަ. 14
ކޯޒްވޭއިން ގުޅާލެވެން ހުރި ރަށްރަށް ގުޅާލުން. 15
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 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުްނސިލް                                                                                          2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 

 

 13 ެގ  230 ސަފްހާ 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 

 
 

 ފަހި ދިރިއުޅުން 
އަތޮޅުެގ ރައްޔިތުންެގ ދިރިއުޅުމުެގ ފެންަވރު މަތިކުރުމަށާއި ދިރިއުޅުން ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ކުރާނޭ  

 ކަންތައްތައް 

 

  



 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުްނސިލް                                                                                          2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 

 

 14 ެގ  230 ސަފްހާ 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 ފަހި ދިރިއުޅުމުެގ ދާއިރާތައް

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ހިންގުން. 1

ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރުލިބޭ ރަނގަޅު ފެރީގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން. 2

ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން. 3

ގައި ޤާއިމްކުރުންތަޢުލީމާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކްސް އެޑިއުކޭޝަން އަތޮޅު. 4

ރަށެއްގައި ޤާޢިމްކުރުން       ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ހުރިހާ. 5

ހައުލެއް އުފެއްދުން ފަންނީ ޤާބީލް ފަރާތްތައް އަތޮޅުގައި އުފައްދާ ވާދަވެރި ވަޒީފާގެ މާ. 6
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އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންގެ ސިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުން. ލ. 1

އަގުވަޒަންކުރުމާއި ފާހަގަކުރުން. 2
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 ދިރުާވ އާލާކުރުން 
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1.ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން  

2.ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުން 

އްސަނދިކަން ދެމެހެއްޓުން ތިމާވެއްޓަށްކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކޮށް ޤުދުރަތީ ރީތިކަމާއި މު .3

4.ސަޤާފަތާއި، އާދަކާދަ ދިރުވާ އަލާކޮށް ތަރިކަ ހިމާޔަތްކުރުން 

5.ކުށުގެ ވެށިން ސަލާމަތްވެފައިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން  
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 ެގ ޕޮލިސީތައްފަހެލި މުޖުތަމަޢު 
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ފާހަގަ ފެންަވރުަގއިައތޮޅުއްުދވަސްތަުކރަންޖެހޭފާަހގަގޮުތންޤައުމީގޮތުްނނާއިދީނީ.49

ކުރުން
އާސާރީ ތަންތަން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން. 50
.އަތޮޅުގެ އަމަން އަމާންކަން އިތުރު ކުރުން. 51
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 އީޖާދީ މުއްސަނދިކަން 
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 އީޖާދީ މުއްސަނދިކަމުެގ ދާއިރާތައް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

އަތޮޅު ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުން. 1

ކުރުންބޭނުންފުރިހަމަގޮތުގައިވަސީލަތްތައްޓެކްނޮލޮޖީގެއިންފޮމޭޝަން.2

ތަޢާރަފްކުރުންހަކަތައިއާދަކުރަނިވި.3
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 ޚުލާސާ:  /  ގެ މިހާރުގެ ހާލަތު ސިޔާސަތު 
ދާއިރާއެއްގައި މަސްވެރިކަން ކުރާ އަތޮޅެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މަސްދޯނި ފަހަރު އެހެލާނެ ތަނެއް ލ. އަތޮޅަކީ ފުޅާ 

ނެތް އަތޮޅެކެވެ. އަދި މަސް ކިރާތަނަކަށް އޮންނަނީ ހަމައެކަނި މާންދޫއެވެ. މަސްވެރިކަން ކުރާ ދޯނިފަހަރުތައް ގިނަ 
ހަމައެކަނި   ހުންނަނީވެސް  ލިބެން  އައިސް   ރަށްރަށުގައި އެހެންނަމަވެސް  ބޮޑެތި  ބިން  މިއަތޮޅުގެ  މާންދޫގައެވެ. 

ދަނޑުވެރިކަން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރިނަމަވެސް ބިން ކުދި ރަށްރަށުގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް ދަނޑުވެރިކަމެއް ނުކުރެއެވެ.  
 ނެތް އަތޮޅެކެވެ.  އަދި މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންގެ އަޑު އުފުލާނެ އަދި އުފައްދާ ތަކެތި މާކެޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް

އަތޮޅެކެވެ.  ނެތް  ފަރާތެއް  ކިޔައިދޭނެ  އުކުޅު  ކުރުމުގެ  ކުރުމަށާއި މަސްވެރިކަން  ދަނޑުވެރިކަން  އެކިއެކި  ޒަމާނީ 
މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ދަނޑުވެރިންނާއި މަސްވެރިން އަދި އެކިއެކި ފަންނުވެރިންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލެވިފައެއްނެތެވެ.  

ކަނޑުއޮޅި ގިރިތަކުގައި އަތޮޅުގެ  ހާހަލާއި  ބައެއް  އަދި  ހަލާކުވެފައި  ވަނީ  ބައްތިތައް  ބައެއް  ހުރި  ތަކުގައި 
ދުނިޔެއަށް  މުޅި  އެކަން  ވީނަމަވެސް  އަތޮޅަކަށް  ގިނަ  ވަސީލަތްތައް  ރީތި  ގުދުރަތީ  މިއަތޮޅަކީ  ބައްތިތައްނެތެވެ. 

ށް އިސްތިހާރު ކުރާނެ ޓްއަރިޒަމް ބޯޑެއް ނުވަތަ އިސްތިހާރު އަދި ކުރެވިފައެއްނެތެވެ. އަތޮޅުގައި ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކޮ
ގުޅާލެވޭހާ  ކޯޒްވެއަކުން  ރަށްތަކަކީ  ބައެއް  މިއަތޮޅުގެ  ނެތެވެ.  ޖަމިއްޔާއެއް  ކުރިއަރުވާނެ  ޓްއަރިޒަމް  އަތޮޅުގައި 

އަ މިއަދާހަމައަށްވެސް  ގުޅާނުލެވިއެވެ.  ހުރީ  އެރަށްތައް  އަދިވެސް  ވީނަމަވެސް  ރަށްތަކަށް  ހުރި  ތޮޅުގެ  ކައިރީގައި 
ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރު ކުރެވިފައެއްނެތެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަތޮޅު ހިމެނޭ އިދާރީ ދާއިރާ 

 ކަނޑައަޅާފައި އޮތްނަމަވެސް ދާއިރާތެރޭގައި ހުރި ތަންތަނަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބާރު ނުހިންގެއެވެ. 
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 27 ެގ  230 ސަފްހާ 
 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ފަތުރުވެރިކަމުން ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކުރުން 

 

  



   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް    2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 

 28 ެގ  230 ސަފްހާ 
 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 މަގުޗާޓެއްގެ ދަށުން އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދިޔުން : 1ޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ވޭ. ހެދިފައިނުއަދި މިހާތަނަށް އަތޮޅުގެ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް  .1

 ކުރެވިފައިނުވޭ. އެއްވެސް މަސައްކަތެއްދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް ހެދުމަށް  .2
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 29 ެގ  230 ސަފްހާ 
 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 ކުރިއަށްގެންދިޔުން  ހަރަކާތްތައް: މަގުޗާޓެއްގެ ދަށުން އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ 1ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ތަރައްޤީގެ ކަންކަމަށް ދުރު ރާސްތާ މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލުން. ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅު  2023: 1.1ޓާގެޓް 
 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23
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24

 

20
25
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26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :1.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް އެއްަބސްވާ 
ގޮތްތަކެއްގެ މައްޗަށް އަތޮޅު 

 ތަރައްޤީ ަބއްޓަން ކުރުން 

 :1.1.1ހަރަކާތް  
 އަތޮޅުގެ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން 

 






 
 
 

ލ. އަތޮޅު    
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ލ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ 
ސަރުކާރު އިދާރާތައް،  
ކްލަުބ ޖަމިއްޔާތައް، 

 ވިޔަފާރިވެރިން، އޮޑިވެރިން

  

 



- 2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 
2026                                                                                                            

 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 

 

 30 ެގ  230 ސަފްހާ 
 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 އިސްތިހާރުކުރުން ލ.އަތޮޅުގެ ފަތުރުވެރިކަން މާކެޓްކޮށް  : 2ޕޮލިސީ  

 ލ. އަތޮޅުގައި ޓުވަރިޒަމް މާކެޓް ކު 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ވޭ.ނު  އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައިމިހާތަނަށް އަތޮޅު އިސްތިހާރު ކުރުމަށް އަދި ލ. ޓޫރިޒަމްއަށް  .1

 ގުދުރަތީ ރީތި މުއްސަނދިކަމެއް ލ. އަތޮޅަށް ލިިބފައިވޭ.  .2

 މުން ނުގެންދެވޭ. ހުރި ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ބެލެހެއްޓެ އިއަތޮޅުގަ .3

އަތޮޅުގަ .4 އާންމުން  މީޑިއާގެ  އިަބއެއް  ސޯސަލް  ވަސީލަތްތައް  ރީތި  ގުދުރަތީ  މަންސަތަކުގައިހުރި  އެކިއެކި    
 ރަމުންގެންދޭ.އާއްމުކު
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 31 ެގ  230 ސަފްހާ 
 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 : ލ.އަތޮޅުގެ ފަތުރުވެރިކަން މާކެޓްކޮށް އިސްތިހާރުކުރުނ2ްޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ކުރިން ލ. އަތޮޅުގައި ޓުވަރިޒަމް މާކެޓްކުރާނެ ޕްލޭނެއް އަތޮޅުގައި އެކުލަވާލާ އެއަށް އަމަލުކުރަން ފެށުން. ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2023:  2.1ޓާގެޓް 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ލ. އަތޮޅު މާކެޓްކޮށް އިސްތިޙާރު ކުރުމަށް ވެްބސައިޓެއް ހެދުން.  2022:  2.2ޓާގެޓް 

 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
 :2.1ސްޓްރެޓަޖީ  

އަތޮޅުގައި ހުރި ޓްއަރިޒަމްގެ  
 ފުރުސަތުތައް އިސްތިހާރުކުރުން

 :2.1.1ހަރަކާތް  
 ޓްއަރިޒަމް ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2023

 އެކުލަވާލާ އަތޮޅުގައި ޕްލޭނެއް މާސްޓަރ މާކެޓްކުރާނެ
 . އަމަލުކުރަންފެށުން އެއަށް

 
 
 
 

 
 
 


 

ލ. އަތޮޅު    
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ރަށު ކައުންސިލްތައް، 
އަތޮޅުގައި ހުރި 

ރިސޯޓްތައް، އަތޮޅުގައި 
ހުރި ގެސްޓް ހައުސްތައް، 

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ، 
 ކޮންސަލްޓަންޓް 
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 32 ެގ  230 ސަފްހާ 
 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 :2.1.2ހަރަކާތް  
ޓްއަރިޒަމްގެ ފުރުސަތުތައް މާކެޓްކޮށް އަތޮޅުގައި ހުރި 

 އިސްތިޚާރު ކުރުމަށް ވެްބސައިޓެއް ހެދުން.

 
 
 

 
 
 

ލ. އަތޮޅު    
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ރަށު ކައުންސިލްތައް، 
އަތޮޅުގައި ހުރި 

ރިސޯޓްތައް، އަތޮޅުގައި 
ހުރި ގެސްޓް ހައުސްތައް، 

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ، 
 ކޮންސަލްޓަންޓް 
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 33 ެގ  230 ސަފްހާ 
 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީނުކުރުން : 3ޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިނުވޭ.އަތޮޅުފުރުސަތު  އިގެން ކުރިއަށްދެވޭނެޓްއަރިޒަމް ދާއިރާއިން ކިޔަވަ .1

 ގެ ފަރާތްތައް. ރިސޯޓްތަކުގެ މަތީ މަގާމުތަކުގައި ތިެބނީ އަތޮޅުން ޭބރު ހިނގަމުންދާއަތޮޅުގައި  .2

 ޒުވާނުން މަދު.  އަތޮޅަށް ނިސްަބތްވާ ޓްއަރިޒަމް ދާއިރާއިން ކިޔަވައިގެން ތިިބ .3
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 34 ެގ  230 ސަފްހާ 
 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 : ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީނުކުރުން 3ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

މައުލ3.1ޫޓާގެޓް   ފުރުސަތުތަކުގެ  ހުރި  ތަމްރީނުވުމަށް  ދާއިރާއިން  ޓުއަރިޒަމް  އަމާޒުކޮށްގެން  ދަރިވަރުންނަށް  ނިމޭ  ސްކޫލް  އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މާތު  :  
 ކެރިއަރގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. 

 ޓްއަރިޒަމް ދާއިރާއިން ކިޔަވައިގެން ތިިބ ޒުވާނުންނަށް އަތޮޅުގެ ރިސޯޓްތަކުން ވަޒީފާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2024: 3.2ޓާގެޓް 

ޓްއަރިޒަމް ދާއިރާއިން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އަތޮޅުގެ ރިސޯޓްތަކުން އަމަލީ ތަޖުރިާބ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހި ކުރުމަށް ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން    2024:  3.3ޓާގެޓް  
 .މަސައްކަތް ކުރުން
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :3.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ފަސޭހައިން ތަމްރީނުތަކާ ގުޅޭ 
މައުލޫމާތު ލިޭބނެ ޕްލެޓްފޯމެއް  

 ގާއިމް ކުރުން

 :3.1.1ހަރަކާތް  
ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާއިން ތަމްރީނުވުމަށް ހުރި 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ފުރުސަތުތަކުގެ މައުލޫމާތު 
 ކެރިއަރގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ރަށު ކައުންސިލަތްއް، 
އަތޮޅުގެ 
،އަތޮޅުގެ ސާތައްމަދަރު

ގެސްޓް ހައުސްތައް، 
 އަތޮޅުގަ ހުރި ރިސޯޓްތައް
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 :3.1.2ހަރަކާތް  
  ޭބނުންވާ މަސައްކަތްކުރަން ދާއިރާގައި ޓްއަރިޒަމް
 ރިސޯޓްތަކުގައިހުރި އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް އަތޮޅުގެ

 ޢާންމުކުރުން ދެނެގަނެ ފުރުސަތުތައް

   
 


ލ. އަތޮޅު   
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ރަށު ކައުންސިލަތްއް، 
 އަތޮޅުގެ މަދަރުސާތައް

 :3.1.3ހަރަކާތް  
ދަރިވަރުންނަށް އަތޮޅުގެ ޓްއަރިޒަމް ދާއިރާއިން ކިޔަވާ 

ރިސޯޓްތަކުން އަމަލީ ތަޖުރިާބ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހި 
 ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

 

 
 
 

  
 


ލ. އަތޮޅު   
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ރަށު ކައުންސިލްތައް، 
 އަތޮޅުގެ މަދަރުސާތައް
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ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް  : 4ޕޮލިސީ  
 ކުރާނެ ބަޔަކު އުފެއްދުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 .ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި އަތޮޅު ތަމްސީލުކޮށް ކުރިއަރުވާނެ ަބޔަކު ނެތް .1
 ހިނގާ ނިސްަބތް މަދު.އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތައް  .2
 .މަދު އަދަދެއްގެ ގެސްޓްހައުސް ޓާއިރިސޯ ދެ އެންމެ އަތޮޅުގައި އޮތީޓުއަރިޒަމްގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ަބލާއިރު  .3
 ނުދޭ.ކުރެވެމުންފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މިވަގުތު އަތޮޅު ފެންވަރުގައި އެއްވެސް ކަމެއް  .4
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 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
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 ބަޔަކު އުފެއްދުން : ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ 4ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ރުވުމަށް ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ޯބޑެއް އެކުލަވާލުން. ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޓްއަރިޒަމް ދާއިރާގައި އަތޮޅު ތަމްސީލުކޮށް ކުރިއެ 2023:  4.1ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :4.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ޓްއަރިޒަމް ދާއިރާގައި އަތޮޅު  

ތަމްސީލުކޮށް ކުރިއަރުވާނެ ަބޔަކު 
 ކަނޑައެޅުން.

 :4.1.1ހަރަކާތް  
ލ. އަތޮޅު ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ޯބޑެއް 

 އެކުލަވާލުން. 

  
 
 

ލ. އަތޮޅު    
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ކައުންސިލްތައް، ރަށު 
އަތޮޅުގައި ހުރި 

ރިސޯޓްތައް، އަތޮޅުގައި 
ހުރި ގެސްޓް ހައުސްތައް، 

 ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ،
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އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަށްތަކުގައި  : 5ޕޮލިސީ  
 ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުނު  އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް  .1
ގިނަ ރަށްތަކުގެ މަސައްކަތް ވެސް ހުރީ ހުއްޓިފައި. މިގޮތުން މަސައްކަތް ފެށި ހުއްޓިފައި ހުރި ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ލ. 

 ގަސްގަނޑު ފިނޮޅު، ގަމުގެ އައްސޭރި ޓްއަރިޒަމް  ވަޑިނޮޅު، ަބރެސްދުއާއި މަހަކަންފުށި، ގަމުގެ އޮޅަށްކޮޅާއި ޮބޑުފިނޮޅު އަދި
 .ޕްރޮޖެކްޓް ހިމެނޭ

ފަތުރުވެރިކަމަށް އިޢުލާނު ކުރެވިފައިވާ ަބއެއް ރަށްތަކުގައި ވެސް އެއްވެސް ކަމެއް ނުހިނގާ. މީގެ ތެރޭގައި ކަށިގުރައިދޫ،  .2
 .މުންޏަފުށި، ތުނުބރި ހިމެނޭ

 .އަދި މަދު އަދަދެއްގެ ގެސްޓްހައުސް ރިސޯޓް ދެ އެންމެ އަތޮޅުގައި އޮތީ .3
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 ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަށްތަކުގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން : އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް  5ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

ކަމާެބ  2023:   5.1ޓާގެޓް   އަވަސްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ  ރަށްތަކުގައި މަސައްކަތް  ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ  ތަރައްޤީ  ކުރިން ޓްއަރިޒަމް  ފަރާވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  ތްތަކާއި ހޭ 
 މަޝްވަރާކުރުން.

އި މަޝްވަރާކޮށް ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޓްއަރިޒަމް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުގައި މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް އިންވެސްޓަރުންނާ  2022:   5.2ޓާގެޓް  
 މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ާބރުއެޅުން.

 އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އިންވެސްމެންޓް ފޯރަމްއެއް ޭބއްވުން ކޮންމެ :  5.3ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :5.1ސްޓްރެޓަޖީ  
އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަން 

ތަރައްޤީ ކުރުމަށް 
ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަށްތަކުގައި 

 :5.1.1ހަރަކާތް  
ޓްއަރިޒަމް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުގައި 

މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ 
 ރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރުން.ފަ

 
 

 
 

  
 

 
 

ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ، 
 ރައީސް އޮފީސް، 



   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް    2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 

 40 ެގ  230 ސަފްހާ 
 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ 
 މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

 :5.1.2ހަރަކާތް  
އިންވެސްޓަރުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް މަސައްކަތް  

 އަވަސްކުރުމަށް ާބރުއެޅުން.

 
 

 
 

ލ. އަތޮޅު    
 ކައުންސިލް އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ، ޓްއަރިޒަމް 
ރައީސް އޮފީސް،  
 އިންވެސްޓަރުން

 :5.1.3ހަރަކާތް  
 ޭބއްވުންއިންވެސްމެންޓް ފޯރަމްއެއް 

      ުލ. އަތޮޅ
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ޓްއަރިޒަމް 
އިކޮނިމިކް މިނިސްޓްރީ،

މިނިސްޓްރީ،ލ. ގަމު 
ުބޒްނަސް ކޯޕަރޭޝަން 

 ސެންޓަރ
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 41 ެގ  230 ސަފްހާ 
 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން 

 

 



 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް                                                                        2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 

 

 

 42 ެގ  230 ސަފްހާ 
 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

ބައްތިތައް ދިއްލާ  ކަނޑު އޮޅިތަކާއި ހާހަލާއި ގިރިތަކުގައި ހުރި  : 6ޕޮލިސީ  
 ބެލެހެއްޓުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އެއްވެސް ަބއްތިއެއް ނުދިއްލޭ.   . އެއިގެ ތެރެއިންަބއްތި  6މޭލުގެ    12   އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަރުކޮށްފައިހުރީގެއަތޮޅު .1

 ތް.ޒިންމާވާނެ ވަކި ފަރާތެއް ކަނޑަ އެޅިފައި ނެަބއްތިތައް މަރާމާތުކޮށް ެބލެހެއްޓުމަށް  .2

 ޖަހާފައިނެތް.  ަބއެއް ކަނޑުއޮޅި ތަކާއި ހާހަލާއި ގިރިތަކުގައި ަބއްތިަބއްތިތައް ހުންނަންޖެހޭ  .3
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 43 ެގ  230 ސަފްހާ 
 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 ކަނޑު އޮޅިތަކާއި ހާހަލާއި ގިރިތަކުގައި ހުރި ބައްތިތައް ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން : 6ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރަނގަޅުކުރުން. 2022މޭލު ަބއްތިތައް  12މޭލާއި  6:  ކަނޑު އޮޅިތަކުގައި ހުރި ަބއްތިތަކުން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ 6.1ޓާގެޓް 
 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޖެހުން. 2025ތަކުގައި އިތުރުަބއްތި ޖަހަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ަބއްތި :  ކަނޑު އޮޅ6.2ިޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :6.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ދަތުރުވެރިންގެ މަސްވެރިންނާއި 

ލުއިފަސޭހައަށް ހަރުކޮށްފައިވާ 
ަބއްތިތައް މަރާމާތުކޮށް  

 ބެލެހެއްޓުން. 

 :6.1.1ހަރަކާތް  
މޭލު ަބއްތިތައް   12މޭލާއި  6ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ 

 ރަނގަޅުކުރުން.

 
 

ލ. އަތޮޅު     
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ރަށު ކައުންސިލްތައް، 
އޮޑިވެރިން، ފިޝަރީޒް 

މިނިސްޓްރީ،ޓްރާންސްޕޯޓް 
 މިނިސްޓްރީ

 :6.1.2ހަރަކާތް  
އިތުރުަބއްތި ޖަހަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ަބއްތި ޖެހުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

    
 

ލ. އަތޮޅު  
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ރަށު ކައުންސިލްތައް، 
އޮޑިވެރިން، ފިޝަރީޒް 

މިނިސްޓްރީ، ޓްރާންސްޕޯޓް 
 މިނިސްޓްރީ



 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުްނސިލް                                                                        2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 

 

 

 44 ެގ  230 ސަފްހާ 
 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

އެކުލަވާލައި އަދާހަމަކޮށް  އަތޮޅުގައި އުޅޭ މަސްވެރިންގެ ދަފުތަރެއް  : 7ޕޮލިސީ  
 ބެލެހެއްޓުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 މަސްވެރިންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލެވިފައި ނެތް.  .1

 މަސްވެރިންގެ އަޑުއުފުލާނެ ަބޔަކުނެތް.  .2
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 45 ެގ  230 ސަފްހާ 
 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 : އަތޮޅުގައި އުޅޭ މަސްވެރިންގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލައި އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުން 7ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގައި އުޅޭ މަސްވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން.  2022:  7.1ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :7.1ސްޓްރެޓަޖީ  
މަސްވެރިންގެ  އަތޮޅުގެ 

 ޑޭޓާޭބސްއެއް ބެލެހެއްޓުން 

 :7.1.1ހަރަކާތް  
މަސްވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ދަފްތަރެއް 

 އެކުލަވާލުން 

 
 

ލ. އަތޮޅު     
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ރަށު ކައުންސިލްތައް، 
 އޮޑިވެރިން
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 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 މަސްކިރޭނެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް އަތޮޅުގައި ޤާއިމްވުން : 8ޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 މަސް ކިރެނީ ހަމައެކަނި މާންދޫގައި. .1

 މާންދޫއިން މަސްގަންނަނީ ލިމިޓްކޮށް. .2

 ސަރުކާރު މަސްކުންފުނީގެ ބޯޓްތައް މިއަތޮޅުގައި ނެތް. .3

 މާއެކު މަސް ގަންނާނެ ކުންފުނިތައް ނެތް. އަތޮޅުގައި ވާދަވެރިކަ .4
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 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 : މަސްކިރޭނެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް އަތޮޅުގައި ޤާއިމްވުން 8ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ބޯޓްތައް ޭބއްވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އިތުރު ކުންފުނިތަކުން އަތޮޅުގައި މަސް ކިރާނެ  2023:  8.1ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :8.1ސްޓްރެޓަޖީ  
މަސްކިރޭނެ އިތުރު  

 އިންތިޒާމްތައް ޤާއިމްކުރުން 
 

 :8.1.1ހަރަކާތް  
 އަތޮޅުގައި މެދުވެރިކޮށް ބޯޓްފަހަރު މަސްކިރާ މިފްކޯގެ
  މިފްކޯއާއި ހަމަޖެއްސުމަށް އިންތިޒާމެއް ކިރޭނެ މަސް

 މަޝްވަރާކުރުން

  
 

ލ. އަތޮޅު    
 ކައުންސިލް އިދާރާ

 މިފްކޯ
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 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމަށް މަސްވެރި އުޅަނދުތައް ބައްޓަން ކުރުން : 9ޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ނުހުރޭ.މަސްދޯނިތަކުގައި މަސް ފިނިކުރާ އައިސް ޕްލާންޓެއް  .1

 މަސްދޯނިތަކުގައި ރާޑަރ ސިސްޓަމެއް ނުހުރޭ. .2

 ދޯނިފަހަރުތައް ހުންނަނީ ހަމަ އެކަނި އެއް ާބވަތެއްގެ މަސްވެރިކަން ކުރެވޭ ގޮތައް ފަރުމާ ކުރެވިފައި. .3
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 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 : ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމަށް މަސްވެރި އުޅަނދުތައް ބައްޓަން ކުރުން 9ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

ވެރިންނަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގައި މަސްފިނިކުރާ ނިޒާމާއި ރާޑަރ  ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމަށް ދޯނިތަކުގެ    2022:   9.1ޓާގެޓް  
 މަޢުލޫމާތުދީ 

 މެއް ގާއިމްކުރުން.ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމާގުޅޭ އެކިާބވަތްތަކުގެ މަސްވެރިކަމަށް އަހުލުވެރި ކުރުމަށް މައުލޫމާތު ލިޭބނެ ނިޒާ 2023:  9.2ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :9.1ސްޓްރެޓަޖީ  
މަސްފިނިކުރާ ނިޒާމާއި ރާޑަރ  
މިއަތޮޅުގެ މަސްދޯނިތަކުގައި 

 ހަރުކުރުން.
 

 :9.1.1ހަރަކާތް  
  ރާޑަރ ނިޒާމާއި މަސްފިނިކުރާ މަސްދޯނިތަކުގައި
 ކުރުމުގެ ހޭލުންތެރި މަޢުލޫމާތުދީ ހަރުކުރުމާއިގުޅޭ

 ހަރަކާތްތަކުގެ ދުވަހުގެ މަސްވެރިންގެ ޕްރޮގްރާމެއް
 ހިންގުން  ހިމަނައިގެން ތެރޭގައި

 
 
 

ލ. އަތޮޅު     
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ރަށު ކައުންސިލްތައް، 
 އޮޑިވެރިން
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 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 :9.2ސްޓްރެޓަޖީ  
އެކިާބވަތްތަކުގެ  ޒަމާނީ 

މަސްވެރިކަމަށް އަހުލުވެރި  
 ކުރުވުން.

 :9.2.1ހަރަކާތް  
 މައުލޫމާތު ދާއިރާތަކުގެ މަސްވެރިކަމާގުޅޭ ޒަމާނީ

 ހަރަކާތްތަކުގެ ދުވަހުގެ  މަސްވެރިންގެ ސެސަނެއް
 ހިންގުން  އަތޮޅުގައި ހިމަނައިގެން ތެރޭގައި

  
 

ލ. އަތޮޅު    
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ކައުންސިލްތައް، ރަށު 
 އޮޑިވެރިން، މަސްވެރިން
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 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 މަސްވެރިންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން. : 10ޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައި. 10އަތޮޅު ފެންވަރުގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ނުކުރާތާ  .1

 ނެތް.އަލަށް މަސްވެރިކަމަށް ނިކުންނަ  ޒުވާނުންނަށް މަސްވެރިކަމުގެ އުކުޅުތައް ދަސްކޮށްދޭނެ ގޮތެއް  .2

އެއްރަށު މަސްވެރިންނާއި އެނެއް ރަށުގެ މަސްވެރިންނާއި އޮންނަ ގުޅުން ކުޑަ.  .3
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 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 ންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން.: މަސްވެރިންގެ މެދުގައި އ10ޮޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް މަސްވެރިންގެ ދުވަސް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން. 2022:  10.1ޓާގެޓް 

 ޒުވާނުންނަށް މަސްވެރިކަމާއިެބހޭ ތަމްރީނުދިނުން.:  މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރާއިރު މަސްވެރިކަމަށް އަލަށް ނިކުންނަ 10.2ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
 :10.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ގުޅުން ަބދަހި ކުރެވޭނެ 
 ޕްލެޓްފޯމެއް ޤާއިމްކުރުން

 :10.1.1ހަރަކާތް  
މަސްވެރިންގެ ދުވަސް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި 

 ފާހަގަކުރުން.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ރަށު ކައުންސިލްތައް، 
 މަސްވެރިން، އޮޑިވެރިން

 :10.1.2ހަރަކާތް  
  ހަރަކާތެއްގެގޮތުން، ދުވަހުގެ މަސްވެރިންގެ
  ޒުވާނުންނަށް ނިކުންނަ އަލަށް މަސްވެރިކަމަށް
 މަޢުލޫމާތުދިނުން  މަސްވެރިކަމާއިެބހޭ އަމާޒުކޮށްގެން

 


 


 


 


 


ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ރަށު ކައުންސިލްތައް، 
 މަސްވެރިން، އޮޑިވެރިން
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 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 ސްޕޯޓްސް ފިޝިންގ ތަޢާރަފްކުރުން  : 11ޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 މަދު.ށްސްޕޯޓްސް ފިޝިންގ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތައް ވަރަ .1

 ން ނެތް. ފިޝިންގއަށް ބޭނުންކުރާނެ ވަސީލަތްތަކާއި ތަކެތި އަތޮޅުން ލިެބސްޕޯޓްސް  .2

 ސްޕޯޓްސް ފިޝިންގއަށް ޚާއްސަ ސަރަހައްދުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައެއް ނުވޭ. .3
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 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 : ސްޕޯޓްސް ފިޝިންގ ތަޢާރަފްކުރުން 11ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ސްޕޯޓްސް ފިޝިންގ ތަޢާރަފްކުރުން ސްޕޯޓްސް ފިޝިންއަށް އަތޮޅުތެރޭ ކަނދުފަތިތަކެއް އެޅުން. 2026: 11.1ޓާގެޓް 

 މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތުގެ ގޮތުގައި ސްޕޯޓްސް ފިޝިންގ އިވެންޓް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން.: ކޮންމެ އަހަރެއްގެ 11.2ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :11.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ސްޕޯޓްސް ފިޝިންގއަށް 

ލޮކޭޝަންތަކެއް ކަނޑައަޅާ 
 އިސްތިހާރުކުރުން

 :11.1.1ހަރަކާތް  
  އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ފިޝަރީޒް އޮފް މިނިސްޓްރީ
 ފިޝިންއަށް ސްޕޯޓްސް ތެރޭގައި އަތޮޅު މެދުވެރިކޮށް
 މަސައްކަތްކުރުން އެޅުމަށް ކަނދުފަތި

     
 

ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ކައުންސިލަތައް، ރަށު 
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ، 

 އީ.ޕީ.އޭ 

 :11.1.2ހަރަކާތް  
އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ 
ހަރަކާތުގެ ގޮތުގައި ސްޕޯޓްސް ފިޝިންގ އިވެންޓް  

 ކުރިޔަށް ގެންދިއުން.

 
 

 
 

 
 

 
 

 


ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް އިދާރާ

 ކައުންސިލްތައްރަށު 
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 ކުރިއެރުވުން   ދާއިރާ   ދަނޑުވެރިކަމުގެ 
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 56 ެގ  230 ސަފްހާ 
 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 ދަނޑުވެރިކަމުން ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކުރުން  : 12 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ އެގްރޯ އިން އަތޮޅުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުންދޭ.ސަރުކާރު ހިއްސާވާ  .1

 އެކި ރަށްރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ އުސޫލު ތަފާތު. .2

 ދަނޑުވެރިންގެ ަބސްބުނާނެ ަބޔަކު ނެތް. .3

 ދަނޑުވެރިކަން ކުރަނީ ިބމުގައި އަދި ކެމިކަލް ޭބސް ޭބނުން ކޮށްގެން. .4

 ކައުންސިލްތަކުން ހަދައިފައިވާ ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ އުސޫލަކަށް ދަނޑުވެރިން އަމަލެއް ނުކުރޭ. .5

 ިބންޮބޑެތި ރަށްރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަން އާންމުގޮތެއްގައި ކުރަނީ ިބދޭސީން. .6

 ލ. ގަމުގައި އަތޮޅުން ޭބރު މީސްމީހުން އައިސް ދަނޑުވެރިކަން ކުރޭ. .7

ަބއެއް   .8 މިނިސްޓްރީއިން  އަތޮޅުގެ  އެގްރިކަލްޗަރ  ގޮތައް  ނުވާ  ފައިދާއެއް  އެއްވެސް  ކައުންސިލަށް  އަތޮޅު  ރަށްރަށް 
 ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ކުއްޔައް ދީފައިހުރީ.

 .ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ިބދޭސީން އަތޮޅުގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޮބޑު ހިއްސާއެއް ނަގާ .9
 .ނަ ާބވަތްތަކެއްގެ ތަރުކާރީއާއި މޭވާ އަދި ފަލަމަޑި ހައްދާމި އަތޮޅުގައި ގި .10
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 : ދަނޑުވެރިކަމުން ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކުރުން 12ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.: ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުގެ ކުރިން ޒަމާނި  އެކިއެކި ވައްތަރުގެ ދަނޑުވެރިކަމަށް ދަނޑުވެރިން އަހުލުވެރިކުރުމަށް ޓްރެއިންނގް ޕްރ12.1ަޓާގެޓް 
 ރިން އުފައްދާ ތަކެތި މާރކެޓް ކުރުން.ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ދަނޑުވެރިންގެ ކޯޕަރޭޝަނެއްހަދައި ދަނޑުވެ 2024: 12.2ޓާގެޓް 
 ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒެއް ޭބއްވުން.: ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުގެ ކުރިން 12.3ޓާގެޓް 
 ިބދޭސީން ކަމާެބހޭ އިދާރާއާއި ހަވާލުކުރުން.ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މިއަތޮޅުގައި ިބދޭސީންގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލާ ވާރކް ވިޝާ ނެތް  2023: 12.4ޓާގެޓް 
 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޒަމާނީ އެކިއެކި ވައްތަރުގެ ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން. 2026: 12.5ޓާގެޓް 
 ކުދިން ދަނޑުވެރިކަމަށް އަހުލުވެރިކުރުން.ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ދަނޑުވެރިންގެ ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ސްކޫލު  2024: 12.8ޓާގެޓް 
 އެޅުން. ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ދަނޑުވެރިންގެ ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ހުރިހާރަށެއްގައި ދަނޑު ިބމާއި ެބހޭގޮތުން އެއް އުސޫލެއް ކަނޑަ 2023: 12.9ޓާގެޓް 
ގެ  ކޯޕަރޭޝަން  މެދުވެރިކޮށް  ިބމުގެ  ދަތިކަން  ނެތް  ރަށަރަށުގައި  )ފަޅުރަށްރަށާއި،  މީހުން  ވަނަ  އަހަރު  ނިމުމުގެ  ކުރިން  ދަނޑުވެރިން   2025:   12.10ޓާގެޓް  

 ދިރިއުޅޭ  ރަށްރަށުގައި( ރުއް އަދި މިދިލި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގަރާމެއް ހިންގުން.
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 :12.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ތަފާތު ާބވަތްތަކުގެ  

 ދަނޑުވެރިކަން އާލާކުރުން.

 :12.1.1ހަރަކާތް  
ވާރޓިކަލް ފާރމިންގއަށް ދަނޑުވެރިން 

 އަހުލުވެރިކުރުން.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ކައުންސިލްތައް، ރަށު 
ދަނޑުވެރިން، 

 އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ 
 :12.2ސްޓްރެޓަޖީ  

ދަނޑުވެރިކަން އުފައްދާ ތަކެތި 
މާރކެޓް ކުރެވޭނެ ފުރުޝަތު 

 ހޯދައިދިނުން. 

 :12.2.1ހަރަކާތް  
 ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒެއް ޭބއްވުން 

      ުލ. އަތޮޅ
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ކުދި  ކައުންސިލްތައް،ރަށު 
ތީގެ ންއަދި މެދު ފަ

 ވިޔަފާރި ވެރިން.

 :12.3ސްޓްރެޓަޖީ  
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ކޮންޓްރޯލް 
 ދިވެހިންގެ އަތުގައި އޮތުން 

 :12.3.1ހަރަކާތް  
 ިބދޭސީންގެ މެދުވެރިކޮށް ރަށުކައުންސިލްތައް

 ކަމާެބހޭ ސަރުކާރުގެ  އެކުލަވާލާ ދަފުތަރެއް
 ހިއްސާކުރުން އިދާރާތަކާއި

  
 

ލ. އަތޮޅު    
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ރަށު ކައުންސިލްތައް، 
ދަނޑުވެރިން، އިކޮނޮމިކް 
 މިނިސްޓްރީ،އިމިގްރޭޝަން 

 :12.4ސްޓްރެޓަޖީ  
ދަނޑުވެރިކަމާއި ެބހޭ 

 ކޯރޕަރޭޝަނެއް އުފެއްދުން.

 :12.4.1ހަރަކާތް  
 އަހުލުވެރިކުރުން.ސްކޫލު ކުދިން ދަނޑުވެރިކަމަށް 

   
 

ލ. އަތޮޅު   
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ރަށު ކައުންސިލްތައް، 
މަދަރުސާތައް،  
ދަނޑުވެރިކަމުގެ 
ކޯޕަރޭޝަން،  

 ދަނޑުވެރިން
 :12.5ސްޓްރެޓަޖީ  

ދަނޑުިބމާއި ެބހޭ އުސޫލް 
 ތަންފީޒް ކުރުން.

 :12.5.1ހަރަކާތް  
ހުރިހާރަށެއްގައި ދަނޑު ިބމާއި ެބހޭގޮތުން އެއް 

 އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުން. 

  
 

ލ. އަތޮޅު    
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ރަށު ކައުންސިލްތައް، 
ދަނޑުވެރިކަމުގެ 
ކޯޕަރޭޝަން،  

 ދަނޑުވެރިން
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 :12.6ސްޓްރެޓަޖީ  
ގޮއިފާލައްަބ، ހިންނަ ފަދަ  

 ތަންތަން އާލާކުރުން. 

 :12.6.1ހަރަކާތް  
އާލާކުރުމަށް ރުއް ގޮއިފާލައްަބ، ހިންނަ ފަދަ ތަންތަން 

 އަދި މިދިލި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގަރާމް ހިންގުން.

    
 
 

ލ. އަތޮޅު  
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ރަށު ކައުންސިލްތައް، 
ދަނޑުވެރިކަމުގެ 
ކޯޕަރޭޝަން،  

 ދަނޑުވެރިން
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 މަގުފަހިކުރުން   ލިބޭނެ   އާމްދަނީ   ދަށުން   ކުންފުނީގެ   ވިޔަފާރި 
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 އަތޮޅުގެ  އިގ ތިޞާދ   ނަފާވެރިކަނ   އިތުރުކުރުނ  : 13ޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ވެސް ފައިދާއެއް ނުވޭ.މިނިސްޓްރީ ތަކުން ކުއްޔަށް ދީފައިހުރި ރަށްރަށުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އެއް .1

 އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ނޭނގި އަތޮޅުގެ ަބއެއް ރަށްރަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށްދީފައި. .2

 ފަޅުރަށްތަކާއި ގުދުރަތީ ވަސީލަތްކުގެ ހާލަތު ވަޒަން ކުރެވިފައި ނެތް. .3

 ވަދެވިފައިނުވޭ. ކައުންސިލްތަކުން މާލީ ހާލަތު އިތުރުކުރުމަށް ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް  .4

ތެރެއިން   .5 ފަޅުރަށްރަށުގެ  ދަށުގައިވާ  ެބލުމުގެ  ކައުންސިލް  ބަލަހައްޓަން    21އަތޮޅު  ގޮތުން  ވަގުތީ  އެކިއެކި  ރަށެއް 
 ހަވާލު ކުރެވިފައި.ފަރާތްތަކާއި 

 އަތޮޅުގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް މިހާތަނަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައެއް ނުވޭ. .6
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 އިތުރުކުރުނ   ނަފާވެރިކަނ  އިގ ތިޞާދ  އަތޮޅުގެ: 13ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން ކުންފުނި ވުދޫޖުކުރުން. 2022ކުންފުނިން ފަންޑްކޮށްގެން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ދިރާސާއެއްކޮށް :  ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ 13.1ޓާގެޓް 
 ހާލަތު ވަޒަންކުރުމަށް ދިރާސާކުރުން.ރިން ފަޅުރަށްތަކާއި ގުދުރަތީ ވަސީލަތްކުގެ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކު 2023:  13.2ޓާގެޓް 

 މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރިއަށްގެންދިޔުން.: ކުދި އަދި 13.3ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
 :13.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ކުންފުނި  ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ 
 ވުޖޫދުކުރުން

 :13.1.1ހަރަކާތް  
ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިން ފަންޑްކޮށްގެން 

 ވިޔަފާރިކުރުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުން
 

 
 

ލ. އަތޮޅު     
 ކައުންސިލް އިދާރާ

 ،އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ
 ރުމަންޓްލޯކަލް ގަވަ
 އޮތޯރިޓީ
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 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 :13.2ސްޓްރެޓަޖީ  
އަތޮޅުގައި ހުރި ގުދުރަތީ 

 ވަޞީލަތްތަކުން ނަފާއިތުރުކުރުން 

 :13.2.1ހަރަކާތް  
އަތޮޅުގައި ހުރި ގުދުރަތީ ވަޞީލަތްތަކުން  

ފަޅުރަށްތަކާއި ގުދުރަތީ ނަފާއިތުރުކުރުމަށް 
 ހާލަތު ވަޒަންކުރުމަށް ދިރާސާކުރުން.ވަސީލަތްކުގެ 

 
 
 


 
 
 


ލ. އަތޮޅު    
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ރަށު ކައުންސިލްތައް، 
މިނިސްޓްރީތައް،  

ކަމިޝަންތައް، ރައީސް 
 އޮފީސް

 :13.3ސްޓްރެޓަޖީ  
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި 

 ކުރިއެރުވުން

 :13.3.1ހަރަކާތް  
 ޝައުޤުވެރިކަން ވިޔަފާރިތަކަށް މެދުފަންތީގެ އަދި ކުދި

  ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާނެ  ފަންޑިންއަށް ހުރިފަރާތްތަކަށް
 ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމް ތަމްރީނު ހަދާނެގޮތުގެ

 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

 ިބޒްނަސް ސެންޓަރ
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 ބެލެހެއްޓުން   އާލަކޮށް   ދިރުވާ   ފަންނުވެރިކަން 
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 65 ެގ  230 ސަފްހާ 
 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 މަސައްކަތްތެރިންގެ މައުލޫމާތު ހޯދުން އަތޮޅުގައި ތިބި ފަންނުވެރިންނާއި  : 14ޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އަތޮޅުގައި ތިީބ ކޮންކޮން ދާއިރާއެއްގެ ފަންނުވެރިންކަން އެނގެން ނެތުން.  .1

 އަތޮޅުގެ ފަންނުވެރިންގެ ދަފްތަރެއް ނެތުން.  .2

 އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ފަންނުވެރިންގެ އަގުވަޒަން ނުކުރެވޭ. .3
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 66 ެގ  230 ސަފްހާ 
 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 : އަތޮޅުގައި ތިބި ފަންނުވެރިންނާއި މަސައްކަތްތެރިންގެ މައުލޫމާތު ހޯދުން 14ޕޮލިސީ 

 
 ޓާގެޓްތައް:
 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފަންނުވެރިންނާއި މަސައްކަތްތެރިންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން. 2022:  14.1ޓާގެޓް 
 އަހަރުން އެއް އަހަރު ފަންނުވެރިންނާއި މަސައްކަތްތެރިންގެ މައުރަޒެއް ޭބއްވުން.  3ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ  2022:  14.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :14.1ސްޓްރެޓަޖީ  
އަތޮޅުގައި ތިިބ ފަންނުވެރިންނާއި 
މަސައްކަތްތެރިންގެ ޑޭޓާޭބސްއެއް 

 އެކުލަވާލުން 

 :14.1.1ހަރަކާތް  
 އެކުލަވާލުން ދަފްތަރެއް މަސައްކަތްތެރިންގެ އަތޮޅުގެ

 
 
 

ލ. އަތޮޅު     
 ކައުންސިލް އިދާރާ

 ރަށު ކައުންސިލްތައް

 :14.1.2ހަރަކާތް  
މަސައްކަތްތެރިންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު 
 ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްތެރިންގެ މައުރަޒެއް ޭބއްވުން

 
 

     ުލ. އަތޮޅ
 ކައުންސިލް އިދާރާ

 ރަށު ކައުންސިލްތައް
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 ބެލެހެއްޓުން   ދަށުން   އުޞޫލެއްގެ   ހަރުދަނާ   މެނޭޖުކޮށް   ބިން   އަތޮޅުގެ 
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 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 ހުރި ރަށްރަށް ގުޅާލުން ކޯޒްވޭއިން ގުޅާލެވެން  : 15 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ގުޅާލެވިފައެއް ނެތް.ދަނިބދޫއާއި ކަލައިދޫ ކޯޒް ވޭ އަކުން  .1

ހިތަދޫ މެންދޫ އަދި ކުނަހަންދޫ ކޯޒް ވޭއަކުން ގުޅާލެވިފައެއް ނެތް. .2
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 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 : ކޯޒްވޭއިން ގުޅާލެވެން ހުރި ރަށްރަށް ގުޅާލުން 15ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:
ގުޅައިލެވެންހުރި ރަށްރަށާއި އެއްފަސްކުރެވެން ހުރި ރަށްރަށް އެއްފަސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެއްގަމު މަގުން    2022:   15.1ޓާގެޓް  

 ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރުން.
  ކުރިން ކޯޒްވޭއިން ގުޅާލެވެން ހުރިރަށްތައް ގުޅާލުން. ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ 2026:  15.2ޓާގެޓް 

 ރަކާތް ޙަ  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު  
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :15.1ސްޓްރެޓަޖީ  
އެއްފަސްކުރެވެން ހުރިރަށްރަށް 

 އެއްފަސްވެ ތަރައްޤީވުން

 :15.1.1ހަރަކާތް  
ކަލައިދޫ ދަނިބދޫ ގުޅުވާލާ ކޯޒްވޭގެ މަސައްކަތް  
އަވަސްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކާއި 

މަޝްވަރާކޮށް، މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް މަސައްކަތް  
 ކުރުން.

 
 
 

ލ. އަތޮޅު     
ކައުންސިލް 

 އިދާރާ

ދަނިބދޫ،ކަލައިދޫ،އިސްދޫ،ހިތަ 
ދޫ،ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް،  
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ،  
 އީ.ޕީ.އޭ، ރައީސް އޮފީސް 

 :15.1.2ހަރަކާތް  
ހިތަދޫ މެންދޫ ކުނަހަންދޫ ގުޅުވާލާ ކޯޒްވޭގެ  

މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ 
ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް، މަސައްކަތް 

 އަވަސްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

   
 
 

  
 
 

ލ. އަތޮޅު 
ކައުންސިލް 

 އިދާރާ

ދަނިބދޫ،ކަލައިދޫ،އިސްދޫ،ހިތަ 
 ކައުންސިލް،  ދޫ،ކުނަހަންދޫ

ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ،  
 އީ.ޕީ.އޭ، ރައީސް އޮފީސް 
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 ރަށުގެ ބިމުން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުން : 16ޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ިބންތަކުން ކައުންސިލްތަކަށް ޢާމްދަނީ ލިެބމުން ނުދޭ. މިފަދަ ބިންތަކުގެ  ރަށްރަށުގައި ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ަބއެއް  .1
 ތެރޭގައި ރަށުގެ ކަރަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނި ފެނަކައަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް ހިމެނޭ. 

 ބިންތައް ދޫކުރުމުގައި އަތޮޅުގެ އެކިރަށްރަށުން ޢަމަލު ކުރަނީ އެކިގޮތްގޮތަށް.  .2

 ށް އެކަށީގެންވާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނެއް ހެދިފައި ނެތް. ރަށުގެ ިބން ޭބނުން ކުރުމަ .3

 ކައުންސިލްތައް އުފެދުނުފަހުން ދޫކުރެވޭ ަބއެއް ިބންތަކުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ޢާމްދަނީ ލިބެމުންދާކަން.  .4
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 : ރަށުގެ ބިމުން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުން 16ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކަކުން  2022އުސޫލެއް އެކުލަވާލާ :  ބިންތައް ދޫކުރުމުގައި އަތޮޅުގެ ހުރިހައި ރަށަކުން ވެސް ޢަމަލުކުރާނެ ހަރުދަނާ 16.1ޓާގެޓް 
 އެއަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުން. 

 . ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޢާމްދަނީ ހޯދުން 2024:  މިހާރު ކައުންސިލަށް ޢާމްދަނީއެއް ނުލިޭބ ގޮތަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ިބންތަކުން 16.2ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
 :16.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ބިންތައް ދޫކުރުމުގައި ހަރުދަނާ  
އުސޫލަކަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން  

 ޢަމަލުކުރުން

 16.1.1ހަރަކާތް  
 ދޫކުރެވިފައިވާ ނުލިޭބގޮތައް އާމްދަނީ ކައުންސިލްތަކަށް

 ކުލި އެކުލަވާލާ އުސޫލެއް ނެގޭނެ ކުލި ިބންތަކުން
 ނަގަންފެށުން 

 


ލ. އަތޮޅު     
 ކައުންސިލް

 ރަށުކައުންސިލްތައް
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 ގެނައުން   އިންވެސްޓްމަންޓްތައް   އައު   އިތުރުކޮށް   ނަފާ   ލިބޭ   ފަޅުރަށްތަކުން 
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ޕްވޭއެއް  މަރާމާތުކޮށް  އުޅަނދުފަހަރު : 17 ޕޮލިސީ  އަތޮޅުގައި   އެހެލާބާލާ ހަދާނެ ސްލި
 ޤާއިމްކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ނެތް. ސްލިޕްވޭއެއް އަތޮޅުގައި  .1

 އެއް ހެދިފައެއް ނެތް. ސްލިޕްވޭއެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީޒް .2
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 : އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކޮށް އެހެލާބާލާ ހަދާނެ ސްލިޕްވޭއެއް އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރުން 17ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 އަތޮޅުގެ ކޮންމެވެސް އެއް ރަށެއްގައި ސްލިޕްވޭއެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީޒް ހެދުން.ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން،  2023: 17.1ޓާގެޓް 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގެ ކޮންމެވެސް އެއް ރަށެއްގައި ސްލިޕްވޭއެއް ޤާއިމްކުރުން. 2025: 17.2ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
 :17.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު 
މަރާމާތުކޮށް އެހެލާބާލާ ތަނެއް 

 ހެދުން 

 :17.1.1ހަރަކާތް  
  ފީސިިބލިޓީ ޤާއިމްކުރުމަށް ސްލިޕްވޭއެއް އަތޮޅުގައި
 ހެދުން ސްޓަޑީއެއް

  
 

ލ. އަތޮޅު    
 ކައުންސިލް އިދާރާ

 އީ.ޕީ.އޭ، ކޮންސަލްޓެންޓް 

 :17.1.2ހަރަކާތް  
 ރަށު ފީސިަބލްއޮތް އެޅުމަށް ސްލިޕްވޭ އ

  ސްލިޕްވޭއެއް ރަށެއްގައި އެ ކައުންސިލަކާއިގުޅިގެން
 އެހީތެރިވުން  އިދާރީގޮތުން އަދި މާލީ އެޅުމަށް

    
 

ލ. އަތޮޅު  
 ކައުންސިލް އިދާރާ

 ކޮންސަލްޓެންޓް 
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އެތަން : 18ޕޮލިސީ   ނަންތަކާއި  ގިރިހާތަކުގެ  ފަޅުތަކާއި  ހުރި  ތަނުގެ  އަތޮޅުގައި 
 ލޮކޭޝަން ގޫގަލް ޗާޓްގައި ފާހަގަ ކުރުން. 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އަތޮޅުގައި ހުރި ފަޅުތަކާއި ގިރިހާތަކުގެ ނަންތަކާއި އެތަންތަނުގެ ލޮކޭޝަނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައި ނެތް. .1
 ނެތުން. ކުގެ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިން އެކްސެސް ވެވޭފަދަ މެޕަކުން ފެންނަން ފަޅުތަކާއި ގިރިހާތަ .2
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 ގިރިހާތަކުގެ ނަންތަކާއި އެތަންތަނުގެ ލޮކޭޝަން ގޫގަލް ޗާޓްގައި ފާހަގަ ކުރުން. : އަތޮޅުގައި ހުރި ފަޅުތަކާއި  18ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ން.ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގައި ހުރި ފަޅުތަކާއި ގިރިހާތަކުގެ ނަންތަކާއި އެތަންތަނުގެ ލޮކޭޝަން ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރު 2022:  18.1ޓާގެޓް 
އްޔިތުންނަށް ގޫގުލް  ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގައި ހުރި ފަޅުތަކާއި ގިރިހާތަކުގެ ނަންތަކާއި އެތަންތަނުގެ ލޮކޭޝަން ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ރަ 2024:  18.2ޓާގެޓް 

 މެޕުންނާއި ޗާޓުން ފެންނާނޭހެން ހެދުން. 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ކުރާފަރާތް ތަންފީޒު  

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
 :18.1ސްޓްރެޓަޖީ  

އަތޮޅުގައި ހުރި ފަޅުތަކާއި  
ގިރިހާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  

 އެއްތަނަކުން ފެންނަންހުރުން 

 :18.1.1ހަރަކާތް  
އަތޮޅުގައި ހުރި ފަޅުތަކާއި ގިރިހާތަކުގެ ނަންތަކާއި  

 ލޮކޭޝަނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުންއެތަންތަނުގެ 

 
 

ލ. އަތޮޅު     
 ކައުންސިލް އިދާރާ

 އީޕީއޭ،ރަށު ކައުންސިލްތައް

 :18.1.2ހަރަކާތް  
އަތޮޅުގައި ހުރި ފަޅުތަކާއި ގިރިހާތަކުގެ ނަންތަކާއި  
އެތަންތަނުގެ ލޮކޭޝަނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމު  

މެޕުންނާއި ޗާޓުން ރައްޔިތުންނަށް ގޫގުލް 
 ފެންނާނޭހެން ހެދުން. 

   
 

ލ. އަތޮޅު   
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ރަށު 
ކައުންސިލްތައް،އީޕީއޭ،ކޮން 

 ސަލްޓެންޓް 
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 ަފހި ދިރިުއޅުން 
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 ޚުލާސާ:  /  ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު 
ދާއިރާގެ   އެކިއެކި  އަތޮޅަކީ  ރީޖަނަލް  ލ.  އަތޮޅުގައި  ބަލާއިރު  ނިޒާމަށް  އަތޮޅެކެވެ. ޞިއްހީ  މަދު  ސްޕެސަލިސްޓުން 

ހަދަނީ ސާމްޕަލް   ޓެސްޓްތައްވެސް  ހަދަންޖެހޭ  އާއްމުކޮށް  މަރުކަޒުތަކުން  ރަށްރަށުގެ ޞިއްހީ  ހުރެއެވެ.  ހޮސްޕިޓަލެއް 
ފޮނުވައިގެން  ހޮސްޕިޓަލަށް  ރީޖަނަލް  މެދުވެރިކޮށް  ފެރީ  ކޮށްގެން  ގިނަ  ކަލެކްޓް  ނުލިބި  ވަޒީފާ  އަތޮޅުގައި  ނެވެ. 

ނާރސިންގއާއި ޓީޗިންގ ހަދާފަ ތިބި ކުދިން އެބަތިއްބެއެވެ. ބޯހިޔާވެހިކަމަށް ބަލާއިރު މިއަތޮޅުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ތިބީ  
 އެއް ނެތެވެ. އަމިއްލަ ގޯތީގައި އިމާރާތެއް އަޅާނެ ލުއި ގޮތެއް ނުލިބިފައެވެ. މާވަށާއި މާމެންދޫގައި އިތުރަށް ގޯތި ދޭނެ ޖާގަ
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 ހިންގުން   މަޝްރޫޢު   ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ   ރައްޔިތުންނަށް 
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ވަހިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން : 19ޕޮލިސީ    އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ިބން ޮބޑެތި ރަށްރަށުގެ ގިނަ ގޯތިތައް ހުރީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ފަޅުވެފައި. .1

 ރައްޔިތުންގެ ކިަބއިގައި އަމިއްލަ ގޯތީގައި އަމިއްލައަށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ތަނަވަސްކަން ކުޑަ.ގިނަ  .2

 މާމެންދޫ އަދި މާވަށުގައި ގޯތި ދޭނެ ޖާގައެއް ނެތް. .3

 ަބއެއް ރަށްރަށުގައި ގޯތި ނުދޭތާ ގިނަ ދުވަސްވެފައި. .4
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 ން ފޯރުކޮށް ދިނުން : އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކ19ަޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.  2024:  ިބމުގެ ދަތިކަން ދިމާވެފައިވާ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ިބން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް 19.1ޓާގެޓް 
 ވަނަ އަހަރު ގެދޮރުވެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. 2024ތަޢާރަފްކޮށް :  ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ގެދޮރު ިބނާކުރުމުގެ ސްކީމެއް 19.2ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :19.1ސްޓްރެޓަޖީ  
 ިބމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުން 

 :19.1.1ހަރަކާތް  
  ހިއްކުމަށް ިބން  ރަށްރަށުން ހުރި ދަތިކަން ިބމުގެ

 ކަމާއިެބހޭ ސަރުކާރުގެ މަގުފަހިކުރުމަށް
 އެކަމަށް މަޝްވަރާކޮށް އިދާރާތަކާއިއެކު
 މަސައްކަތްކުރުން

   
 

ލ. އަތޮޅު   
 ކައުންސިލް

 ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ

 :19.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ޯބހިޔާވަހިކަން ލިޭބނެ ނިޒާމެއް 

 ޤާއިމްކުރުން

 :19.2.1ހަރަކާތް  
  ވިޔަފާރީގެ އުފައްދާ  ކުންފުނި އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް

  އަތޮޅު ސްކީމެއް ިބނާކުރުމުގެ ގެދޮރު އުސޫލުން
 ހިންގުން  ފެންވަރުގައި

 
 
 

  
 
 

  
 
 

ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

 ،ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ
 ،އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

،އެސް.ޑީ.އެ އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ
 ފް.ސީ
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 ކުޑަވުން  ޚަރަދު  ދަތުރުތަކުގެ  ކުރަންޖެހޭ  ބޭރަށް  ރާއްޖޭން  މަގުން  ވައިގެ : 20 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓްއެއް ޤާއިމްވެފައި އެަބއޮތް.އަތޮޅުގައި  .1

 ރާއްޖޭން ޭބރަށް ދަތުރު ކުރަމުންގެންދާކަން. ، ރާއްޖޭން ޭބރަށް ދާންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ކައްދޫ އިން މާލެއަށް ދަތުރު ކުރުމަށްފަހު .2

 ޕާސްޕޯޓް ޚިދުމަތް އަތޮޅުން ލިބެން ނެތުން.  .3

 ލެއަށް ދަތުރު ކުރަން ޖެހުން. ޕާސްޕޯޓް ނެގުމަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް މާ .4
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 ދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދު ކުޑަވުން : ވައިގެ މަގުން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރަންޖެހޭ  20ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލ. އަތޮޅުގައި އިމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކުރުން. 2022:  20.1ޓާގެޓް 
 ވަނަ އަހަރު ލާމު އަތޮޅުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓެއްގެ ޚިދުމަތް ލިެބން ފެށުން.  2024:  20.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
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23
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 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :21.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ލާމު އަތޮޅު މުޅިދުނިއާއި 

 ގުޅުވާލެވުން

 :21.1.1ހަރަކާތް  
 އިންތިޒާމް ލިޭބނެ އަތޮޅުން ޚިދުމަތް ޕާސްޕޯޓް

 މަސައްކަތްކުރުން ޤާއިމްކުރުމަށް

 
 



 


 
ލ. އަތޮޅު   

 ކައުންސިލް
 އިމިގްރޭސަން

 :21.1.2ހަރަކާތް  
 އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި އެޅުން އެއާޕޯޓް އިންޓަނޭޝަނަލް
 މަސައްކަތްކުރުން



 


 
 
 


ލ. އަތޮޅު   
 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

 ސިވިލްއޭވިއޭޝަން
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 ފަހިވުން  ފުރުސަތު  ކިޔަވާނެ  ދާއިރާތަކުން  ޕްރޮފެޝަނަލް : 21 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ކެމްޕަސްތައް އަތޮޅުގައި ހުރިނަމަވެސް، ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާތަކުގެ ތަމްރީނުތައް ހިންގާނެ  މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ކޮލެޖުތަކުގެ  .1
ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު ލިޭބނޭ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިނުވޭ
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 : ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާތަކުން ކިޔަވާނެ ފުރުސަތު ފަހިވުން 22ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލ. އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރުން. 2023ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާތަކުގެ ތަމްރީނުތައް ހިންގާނެ މަރުކަޒެއް :  21.1ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :21.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާތަކުން 

 މީހުން ިބނާކުރުން 

 :21.1.1ހަރަކާތް  
ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު ހިންގާނެ  

 މަރުކަޒެއް ގާއިމްކުރުން 

  
 

ލ. އަތޮޅު    
 ކައުންސިލް

 
 ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީ 
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  އަތޮޅުގައި   އެޑިއުކޭޝަން   ސިވިކްސް   ހުނަރާއި،   ދިރިއުޅުމުގެ   ތަޢުލީމާއި، 
 ޤާއިމްކުރުން 
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 ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުން : 22 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ މުޢައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ކުޑަ. .1

 ނެތް.ތަޢުލީމީ ހާލަތާމެދު މަޝްވަރާ ކުރުމެއް  .2

 ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން އަތޮޅު ކުރިއެރުވުމަށް ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުން ނުދޭ. .3

 ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ މުއައްސަސާތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކާ ދެމެދު ގުޅުން ކުޑަ.  .4
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 ކުރުން : ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ގުޅުން ބަދަހި 22ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުން.  2022:  22.1ޓާގެޓް 

 :  ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާ ކޮންމެ ޓާރމަކު އެއްފަހަރު ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވުން. 22.2ޓާގެޓް 

 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސްކޫލްތަކުގެ ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުން.  2022:  22.3ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :22.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ މައްސަލަތައް 

ދެނެގަންނާނެ ނިޒާމެއް  
 ޤާއިމްކުރުން

 :22.1.1ހަރަކާތް  
އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް  

 ކުރުން.





 

ލ. އަތޮޅު     
 ކައުންސިލް

ލ. އަތޮޅު ސްކޫލްތައް، 
 އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

 :22.1.2ހަރަކާތް  
ދާއިރާގެ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ކޮމިޓީއެއް ތަޢުލީމީ 

އެކުލަވާ ކޮންމެ ޓާރމަކު އެއްފަހަރު ަބއްދަލުވުމެއް 
 ޭބއްވުން. 

 


 
 

 
 

 
 

 
 

ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

ލ. އަތޮޅު ސްކޫލްތައް، 
 އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

 :22.2ސްޓްރެޓަޖީ  
އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ 

 ވަސީލާތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުން

 :22.2.1ހަރަކާތް  
ސްކޫލްތަކުގެ ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކޮންމެ 

 އަހަރަކު ވެސް މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުން. 

 


 
 

 
 

 
 

 
 

ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

ލ. އަތޮޅު ސްކޫލްތައް، 
 އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
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ނިންމާފައި ނުކުންނަ ދަރިވަރުން ފާސްވާ ނިސްބަތް  ސެކަންޑަރީ ތައުލީމު  : 23 ޕޮލިސީ 
 އިތުރު ކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް ސާނަވީ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދޭ. .1

މާއްދާއަށްވުރެ ގިނައިން ފާސްވާ ދަރިވަރުންގެ ނިސްަބތް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނީ   5ސާނަވީ ކިޔަވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން  .2
 އިތުރުވަމުން.

 ސާނަވީ ތަޢުލީމު ދިނުމަށް ސްކޫލްތަކުގައި ގިނައިން ޙަރަކާތްތެރިވަނީ ިބދޭސީ ޓީޗަރުން. .3

އަތޮޅުގައި މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ތިިބ ނަމަވެސް، ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ސްކޫލްތަކުގައި މަސައްކަތް  .4
 ކުރަނީ އަތޮޅުގެ މަދު ަބއެއް.
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 : ސެކަންޑަރީ ތަޢުލީމު ނިންމާފައި ނުކުންނަ ދަރިވަރުން ފާސްވާ ނިސްބަތް އިތުރު ކުރުން 23ޕޮލިސީ 

 

 :  ސާނަވީ ތަޢުލީމު ނިންމައި ސްކޫލްތަކުން ނިކުންނަ ކުދީން ފާސްވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން. 23.1ޓާގެޓް 

 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :23.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު 

 މަތިކުރުން

 :23.1.1ހަރަކާތް  
 ފާސްވާ ކިޔަވާކުދިން މަތީސާނަވީގައި އަދި ސާނަވީ
 ެބލެހެއްޓުން  ރެކޯޑް ދެނެގަތުމަށް މިންވަރު

 



 

ލ. އަތޮޅު    
 ކައުންސިލް

 ސްކޫލްތައް
 އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
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 ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރި މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުން : 24 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ާބއްވަމުން ގެންދިޔަ ކުޅިވަރު މުާބރާތްތައް މިހާރު ާބއްވަމުން ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ކުރިން  .1
 ނުގެންދާކަން. 

 އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ކުރިޔަށް ދިއުމުގެ ވާދަވެރިކަމެއް ނެތް. .2
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 : ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރި މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުން. 24ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 އެކި އަހަރުތަކަށް ބަހާލައިގެން، ކޮންމެ އަހަރަކު މުާބރާތެއް ސްކޫލްތަކަށް އާމާޒުކޮށްގެން ޭބއްވުން.  މުާބރާތްތައް:  25.1ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :24.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި 
ގުޅުންަބދަހިވެ ތަޢުލީމީ  

ދާއިރާގައި އަތޮޅުގެ އެވެރެޖު  
 ކުރިއަރައިގެންދިޔުން

 :24.1.1ހަރަކާތް  
 އިންޓަރ ސްކޫލް މުާބރާތްތައް ޭބއްވުން







 







 







 







 







 

ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

ލ. އަތޮޅުގެ ސްކޫލް  
 މަދަރުސާތައް
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 ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން : 25 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ސްކޫލްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް ޚިޔާލު ަބދަލު ކުރެވޭނެ ޕްލެޓްފޯމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިނުވޭ. .1

 ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުންތެރިކަން ކުޑަ. .2
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 : ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުންތެރިކަން އިތުރުކުރުނ25ްޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 :  އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ސްކޫލްތަކުގެ މަހާސިންތާއެއް ޭބއްވުން. 26.1ޓާގެޓް 
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 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :25.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި މަސްވަރާ  

ކުރެވޭނެ ޕްލެޓްފޯމެއް 
 ޤާއިމްކުރުން

 :25.1.1ހަރަކާތް  
 ސްކޫލްތަކުގެ މަހާސިންތާއެއް ޭބއްވުން





 





 





 





 





 

 
ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

 

އަތޮޅު ސްކޫލް  ލ. 
މަދަރުސާތައް، 

 އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
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 ޕްރީސްކޫލްތަކުގައި ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން : 26 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދޭ. ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން  .1

 ޕްރީސްކޫލްތަކުގައި ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރެވިފައިނެތް.  .2
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 ޕްރީސްކޫލްތަކުގައި ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން : 26ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ޕްރީ ސްކޫލްތަކުގެ ހާލަތު މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން. 2022:  26.1ޓާގެޓް 
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 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :26.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ތަކުގެ ހާލަތު ޕްރީސްކޫލް 
 ބެލެހެއްޓުން 

 :26.1.1ހަރަކާތް  
 އަދި ނާސަރީ ހިންގާ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ/ކައުންސިލް

  ބެލެހެއްޓޭނެ ހާލަތު  ކުލާސްތަކުގެ ނާސަރީ ޭބީބ
 ފޯރުކޮށްދިނުން  އެހީތެރިކަން މާލީ ޤާއިމްކޮށް ނިޒާމެއް

      ުލ. އަތޮޅ
 ކައުންސިލް

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ 
ސްކޫލްތައް، ރަށު 

 ކައުންސިލްތައް
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 ރަށްރަށުގެ ބޭސްފިހާރަތަކުން ބޭސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހުން : 27ޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ރަށްރަށުގައި ހުންނަ އެސް.ޓީ.އޯ ޭބސް ފިހާރައިން ޭބސް ސިޓީއަށް އެއްކޮށް ޭބސް ލިެބމުން ނުދޭ.  .1

 ހުންނަނީ އެސް.ޓީ.އޯ ޭބސް ފިހާރަ އެކަނި. ގަން ފޮނަދޫ ނޫން އެހެން ރަށްރަށުގައި .2
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 : ރަށްރަށުގެ ބޭސްފިހާރަތަކުން ބޭސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހުން 27ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން. ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެސްޓީއޯ ނޫން ފަރާތްތަކެއް މެދުވެރިކޮށް އަތޮޅުގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއްގައި ޑޮކްޓަރީ ޭބސް ލިޭބނެ    2022:  27.1ޓާގެޓް  
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 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :27.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ރަށްރަށުގެ ޭބސްފިހާރަތަކުން  

ޭބސް ލިޭބނެ އިންތިޒާމް  
 ހަމަޖެހުން. 

 :27.1.1ހަރަކާތް  
 އަތޮޅުގެ މެދުވެރިކޮށް ފަރާތްތަކެއް ނޫން އެސްޓީއޯ
  ލިޭބނެ ޭބސް ޑޮކްޓަރީ  ސަރަހައްދެއްގައި ހަތަރު

  ޭބސް ޑޮކްޓަރީ ރާއްޖޭގައި ހަމަޖެއްސުމަށް އިންތިޒާމް
 ވާހަކަދައްކައިގެން ފަރާތްތަކާއި ވިއްކާ

 މަސައްކަތްކުރުން

 
 

ލ. އަތޮޅު     
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ރަށު  ،އެސް.ޓީ.އޯ
 ކައުންސިލްތައް
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އާންމުކޮށް ހަދަންޖެހޭ ޓެސްޓްތައް ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުން  : 28ޕޮލިސީ  
 ހެދޭނެގޮތްވުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުން އާއްމުކޮށް ހަދަންޖެހޭ ޓެސްޓްތައް ނުހެދޭ.  .1

 ދަތިކަމާއި، ވަސީލަތް ނެތުން އަދި ތަމްރީނު ލިިބފައިވާ މުވައްޒަފުން މަދު.ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގައި ޖާގައިގެ   .2
 އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް ސިއްހީ މަރުކަޒެއް އެަބހުރި.  .3
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 : އާންމުކޮށް ހަދަންޖެހޭ ޓެސްޓްތައް ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުން ހެދޭނެގޮތްވުން 28ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:
 : އަތޮޅުގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީ އާއި މަސްވަރާ ކުރުން.28.3ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :28.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުން އާންމުކޮށް 

ހަދަންޖެހޭ ޓެސްޓްތައް  
 ހެދޭނެގޮތްވުން 

 :28.1.1ހަރަކާތް  
އަތޮޅުގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތައް  
އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީ އާއި  

 މަސްވަރާ ކުރުން. 

 
 


ލ. އަތޮޅު     
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ގަމު ހޮސްޕިޓަލް، ސިއްހީ 
މަރުކަޒުތައް، ހެލްތް  

 މިނިސްޓްރީ
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ގުހެޔޮ އެކަމޭޑޭޝަން  : 29ޕޮލިސީ   ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ކައިރިން ބަލިމީހުންނަށް އަ
 ލިބުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 .ަބލިމީހުންނަށް ޚާއްޞަ އެކަމަޑޭޝަން އެއް ނެތްހޮސްޕިޓަލް ކައިރީގައި  .1
 .ގަމަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ަބލިމީހުންނަށް އާންމު ތަންތަނުން ލިެބން ހުންނަ އެކޮމަޑޭޝަންގެ އަގު ޮބޑު .2
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 105 ެގ  230 ސަފްހާ 
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 : ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ކައިރިން ހެޔޮ އަގެއްގައި އެކަމޭޑޭޝަން ލިބުން 29ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

ލިޭބނެ އިންތިޒާމެއް  29.1ޓާގެޓް   ަބލި މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އަގުހެޔޮ އެކަމޭޑޭޝަން  ހޮސްޕިޓަލް ކައިރީގައި  ރީޖަނަލް  އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން    2025:  ގަމު  ވަނަ 
 ޤާއިމްކުރުން.

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :29.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ހެޔޮއަގެއްގައި އެކަމަޑޭޝަން  
 ލިޭބނެ އިންތިޒާމް ހަޖެއްސުން 

 :29.1.1ހަރަކާތް  
އެކަމަޑޭޝަން ްބލޮކެއް ހޮސްޕިޓަލް ކައިރީގައި  

 ޤާއިމްކުރުން

    
 

ލ. އަތޮޅު  
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ގަމު ގަމު ކައުންސިލް، 
 ހޮސްޕިޓަލްރީޖަނަލް 
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 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 ހެލްތް ސެންޓަރތަކުގައި ސްޕެޝަލައިޒްޑް ޑޮކްޓަރުންގެ ހިދުމަތް ލިބުން : 30ޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ރުތަކުގައި ތިެބނީ މެޑިކަލް އޮފިސަރުން. ޓަހެލްތް ސެން .1

ހަފްތާއެކު އެއް ދުވަހު ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑޮކުޓަރާއި އަންހެނުންގެ ހާއްސަ ޑޮކުޓަރު  ފޮނަދޫ ހެލްތް ސެންޓަރަށް ކޮންމެ  .2
 ގަމު ހޮސްޕިޓަލުން ފޮނުވާ.
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 : ހެލްތް ސެންޓަރތަކުގައި ސްޕެޝަލައިޒްޑް ޑޮކްޓަރުންގެ ހިދުމަތް ލިބުން 30ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ސްޕެސަލައިޒްޑް    2022ހެލްތް ސެންޓަރުތަކަށް ހަމަހަމަވާގޮތަށް ގަމު ހޮސްޕިޓަލާއި ގުޅިގެން ޝެޑުއުލް ހަދައިގެން  :  އަތޮޅުގެ ހުރިހާ  30.1ޓާގެޓް  
 ޑޮކްޓަރުން ފޮނުވުން. 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :30.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ސްޕެސަލައިޒްޑް ޑޮކްޓަރުން  

ހަމަޖެއްސެން ނެތް ރަށްރަށަށް  
ސްޕެލައިޒްޑް ވިޒިޓިންގ 
ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 :30.1.1ހަރަކާތް  
  ސެންޓަރތަކަށް ހެލްތް ދަށުން އުސޫލެއްގެ ކަނޑައެޅޭ

 ގަމު ފޮނުވުމުގައި ޑޮކްޓަރުން ސްޕެސަލައިޒްޑް
 . އެހީތެރިވެދިނުން ހޮސްޕިޓަލަށް ރީޖަނަލް

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ޞިއްހީ މަރުކަޒުތައް، ގަމު  
 ހޮސްޕިޓަލް
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 ގާއިމްކުރުން ރިހިބިލިޓޭޝަން ޙިދުމަތް އަތޮޅުގައި  : 31ޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އަތޮޅުގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން ގިނަ. .1

 ރިހިިބލިޓޭޝަން ޙިދުމަތް ހޯދަން ދާންޖެހެނީ މާލެ.  .2

ރިހިިބލިޓޭޝަން ފަރުވާ ދިނުމަށް ލ. ކަޅައިދޫގައި ސެންޓަރެއް ޤާއިމް ކުރުމުގެ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވިފައިވޭ. ނަމަވެސް އަދި   .3
 މަސައްކަތް ކުރިޔަކަށް ނުދޭ.ޢަމަލީ 
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 : ރިހިބިލިޓޭޝަން ޚިދުމަތް އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރުން 31ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:
 އަހަރަކު ވެސް ހިންގުން.: މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަާބގައިޖެހޭ ޒުވާނުންގެ ނިސްަބތް މަދުކުރުމަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކޮންމެ 31.1ޓާގެޓް 

މަށް އަތޮޅުގައި ޙަރަކަތްތެރިވާ : މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަާބގައިޖެހޭ ޒުވާނުންގެ ނިސްަބތް މަދުކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް ރިހިިބލިޓޭޝަން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނ31.2ުޓާގެޓް  
 ހީތެރިވެދިނުން އަތޮޅުގެ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް މާލީ ގޮތުންނާއި، ފަންނީ ގޮތުން އެ

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :31.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ރިހިިބލިޓޭޝަން ޚިދުމަތަށް 

ޢާންމުންގެ އިތުާބރު  
 އިތުރުކުރުން.

 :31.1.1ހަރަކާތް  
 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މީހުން  ޚިދުމަތަށް ރިހިިބލިޓޭޝަން
  ކުރުމަށް ހޭލުންތެރި ރައްޔިތުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް

 .މަސައްކަތްކުރުން

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ރަށު ކައުންސިލްތައް، 
ޕޮލިސް، ކޮންސަލްޓަންޓް،  

 ރައްޔިތުން

 :31.1.2ހަރަކާތް  
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަތޮޅުގައި ރިހިިބލިޓޭޝަން 

ޙަރަކަތްތެރިވާ އަތޮޅުގެ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް މާލީ 
 ގޮތުންނާއި، ފަންނީ ގޮތުން އެހީތެރިވެދިނުން 

 


 


 


 


 


ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ރަށު ކައުންސިލްތައް، 
އެން.ޖީ.އޯތައް، ޕޮލިސް، 

ކޮންސަލްޓަންޓް،  
 ރައްޔިތުން
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 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 ޅައުމުރުގައި ބަލިވެ އިންނަ ކުދިންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން : 32ޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިން މަދުން ނަމަވެސް މާަބނޑުވޭ. 18 .1

 ސްކޫލްތަކުގައި މިކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ނުހިންގޭ. .2

 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރަންޖެހޭ.ދީނީ ގޮތުން  .3



   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް     2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 

 

 

 111 ެގ  230 ސަފްހާ 
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 : ޅައުމުރުގައި ބަލިވެ އިންނަ ކުދިންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން 36ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:
 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. ދިނުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާ ދަރިންނަށް ވަކިވިޔަސް  މައިންބަފައިން:  32.1ޓާގެޓް 
 ންގުން. :  މައިންަބފައިންނާއި، ސްކޫލް ކުދިންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް ޕްރޮގްރާމްތައް ހ32.2ިޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :32.1ސްޓްރެޓަޖީ  
މައިބަފައިންގެ ލޯިބ ލިިބ  
މުޖުތަމައަށް ނިކުންނަން 

ތައްޔާރުކޮށްފައި ތިިބ ދަރިން  
 އުޅޭ އަތޮޅަކަށް ހެދުން

 :32.1.1ހަރަކާތް  
ވަކިވިޔަސް ދަރިންނަށް ދޭންވާ  މައިންަބފައިން 

ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް  
 ހިންގުން 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް އިދާރާ

އަތޮޅުގެ މަދަރުސާތައް، 
ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ، 
ރަށު ކައުންސިލަތައް، 

ސްކޫލް ކުދިންގެ 
 ެބލެނިވެރިން 

 :32.1.2ހަރަކާތް  
މައިންަބފައިންނާއި، ސްކޫލް ކުދިންގެ މެދުގައި ދީނީ 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 
 ހިންގުން. 

 
 
 
 

 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް އިދާރާ

އަތޮޅުގެ މަދަރުސާތައް، 
ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ، 
ރަށު ކައުންސިލަތައް، 

ސްކޫލް ކުދިންގެ 
  ެބލެނިވެރިން، ދީނީ

ޢީލްމުވެރިން،  
 އެން.ޖީ.އޯތައް
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 މިންވަރު  ސަމާލުކަންދޭ  ދުޅަހެޔޮކަމަށް  ސިއްހީ  ރައްޔިތުން  އަތޮޅު : 33 ޕޮލިސީ 
 އިތުރުކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވަމުންދޭ.  .1
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 އަތޮޅު ރައްޔިތުން ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ސަމާލުކަންދޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުން: 33ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 :  ރައްތިޔުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހެލްތް އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.33.1ޓާގެޓް 
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 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :33.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ރައްޔިތުންނަށް ސިއްހީ މައުލޫމާތު 

 ފޯކޮށްދިނުން 

 :33.1.1ހަރަކާތް  
  ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ސޯސަލް މީޑިއާ

މެދުވެރިކޮށް ތަފާތު ަބލި ަބއްޔާ ެބހޭ މައުލޫމާތު  
 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 











 





 





 





 

ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

، ރަށު ކައުންސިލްތައް
 ސޯސިއަލް އެކްޓިވިސްޓުން
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 އިތުރުކުރުން އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ސްޕެސަލިސްޓުން  : 34ޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އަތޮޅަށް ނިސްަބތްވާ ޑޮކްޓަރުން މަދު. .1

 އަތޮޅަށް ނިސްަބތްވާ ޕައިލެޓުން މަދު. .2

 އަތޮޅަށް ނިސްަބތްވާ އިންޖިން މެކޭނިކުންނާއި މެރައިން މެކޭނިކުން މަދު. .3

 .ތިއްެބވީ މަދު ޭބފުޅުންމި އަތޮޅަށް ނިސްަބތްވާ ޭބފުޅުންގެ ތެރެއިން ޕީއެޗްޑީ ނަންގަވައިގެން  .4
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 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 : އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ސްޕެސަލިސްޓުން އިތުރުކުރުނ34ްޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ދިނުން. :  ކޮންމެ އަހަރަކު ކޮންމެވެސް އެއް ދާއިރާއަކުން ސްޕެސަލިސްޓުން އިތުރުކުރުމަށް ތަމްރީނުތަކަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ލޯނު 34.1ޓާގެޓް 
އެޅޭއުސޫލެއްގެ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ސްޕެސަލިސްޓުން އިތުރުކުރުމަށް މީހުން މަދު ދާއިރާތައް ަބލާ އެދާއިރާތަކުން މީހުން ިބނާކުރުމަށް ކަނޑަ  2022:   34.2ޓާގެޓް  

 މަތިން ސްކޯލަރޝިޕް ތައާރަފްކުރުން.
 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :34.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ދާއިރާތަކުން އަތޮޅަށް ނިސްަބތްވާ 

 މީހުން ތަމްރީނުކުރުން. 

 :34.1.1ހަރަކާތް  
 މީހުން އެދާއިރާތަކުން ަބލާ ދާއިރާތައް މަދު މީހުން

  އެހީތެރިކަން މަތިން ކަނޑައެޅޭއުސޫލެއްގެ ިބނާކުރުމަށް
 . ފޯރުކޮށްދިނުން

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ރަށު ކައުންސިލްތައް، 
 ކޮންސަލަޓަންޓް 
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  މާހައުލެއް   ވަޒީފާގެ   ވާދަވެރި   އުފައްދާ   އަތޮޅުގައި   ފަރާތްތައް   ޤާބީލް   ފަންނީ 
 އުފެއްދުން 
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 117 ެގ  230 ސަފްހާ 
 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމަށް އާއްމުންގެ މެދުގައި ޝައުގުވެރިކަން އުފެއްދުން   : 35ޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ދިވެހި ޭބސްވެރިކަން ކުރާ ޭބސްވެރިން މަދު. .1

 ލ. މާވަށުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދިވެހި ޭބސް ކުރޭ. .2

 މީހުން.ދިވެހި ޭބސްވެރިކަމުގައި އުޅެނީ ދުވަސްވި  .3

 ދިވެހި ޭބސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެލި ލިުބން ދަތި.  .4
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 118 ެގ  230 ސަފްހާ 
 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 

 : ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމަށް އާއްމުންގެ މެދުގައި ޝައުގުވެރިކަން އުފެއްދުން 35ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:
 ފަރާތްތަކަށް ރަށްރަށުން ދިވެހި ޭބސް ކުރާނެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުވެފައި ހުރުން.:  ދިވެހި ޭބސްވެރިކަން ކުރުމާއި އެމަސައްކަތް ކުރާ 35.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :35.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ދިވެހި ޭބސްވެރިކަމުގެ 

 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން 

 :35.1.1ހަރަކާތް  
ދިވެހި ޭބސްވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެލި  

 ިބތުގެ ކޮންމެވެސް ދެ ރަށެއްގައި ހެއްދުން 2އަތޮޅުގެ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް އިދާރާ

ޭބސްވެރިން، ގަމު 
ހޮސްޕިޓަލް، ރަށު 
ކައުންސިލްތައް، 
 ކޮންސަލްޓަންޓް 
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 119 ެގ  230 ސަފްހާ 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާހައްދުންމަތީ 
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ބަދަހި ގުޅުން 
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 120 ެގ  230 ސަފްހާ 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 ޚުލާސާ:  /  ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު 
ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ރޭވިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި 

ޕްރޮގްރާމްތައްވެސް  ހުރުމުގެ   ކަސްރަތު  އަދި  ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  އެވެއަރނަސް  އަންގައިދިނުމަށް  މުހިންމުކަން 
 ހިންގިފައިނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މަދުން ނަމަވެސް ކަސްރަތު ކުރުމުގައި ރައްޔިތުން ދެމިތިބެއެވެ. 
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 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އިތުރުކުރުން   ދުޅަހެޔޮކަން   ސިއްޙީ   ޒުވާނުންގެ   އަތޮޅުގެ 
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 122 ެގ  230 ސަފްހާ 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 އިސްކަންދިނުން  މުހިއްމުކަމަށް  ހެޔޮކަމުގެ  ދުޅަ  ޖިސްމާނީ : 36 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 .ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ރޭވިފައި ނެތް. އެފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް މީގެ ކުރިން ހިންގިފައިނެތް .1
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 123 ެގ  230 ސަފްހާ 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާހައްދުންމަތީ 
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 ޖިސްމާނީ ދުޅަ ހެޔޮކަމުގެ މުހިއްމުކަމަށް އިސްކަންދިނުން  36ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

  ދުވުމުގެ މުާބރާތެއް ޭބއްވުން.: އަތޮޅު އިސްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ަބއިނަލް އަގްވާމީ ފެންވަރުގެ މުާބރާތްތައް އަތޮޅުގައި ޭބއްވުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކ36.1ުޓާގެޓް 

 .ކުރުން ފާހަގަ ހަފްތާއެއް ދުޅަހެޔޮ ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު އަތޮޅުގެ ކޮންމެވެސް އެއް ރަށެއްގައި ހަށިހެޔޮ: 36.2ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
 :36. 1ސްޓްރެޓަޖީ  

ހަށިހެޔޮ ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް  
 ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތަކަށް ހެދުން

 :36. 1. 1ހަރަކާތް  
 ލ. އަތޮޅު ޮބޑުމަގުގައި ދުވުމުގެ މުާބރާތެއް ޭބއްވުން 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

ރަށުކައުންސިލްތައް،  
 ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް

 :36. 1. 2ހަރަކާތް  
 ހަފްތާއެއް ފާހަގަ ކުރުންހަށިހެޔޮ ދުޅަހެޔޮ 

      ުލ. އަތޮޅ
 ކައުންސިލް

ރަށުކައުންސިލްތައް،  
، ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް
 ސިއްހީ އިދާރާތައް



   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް     2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 

 124 ެގ  230 ސަފްހާ 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާހައްދުންމަތީ 
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 އިތުރުކުރުން  ރޫޙް  އިޖުތިމާއީ  މެދުގައި  ރަށްރަށު : 37ޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރެވެމުން ނުގެންދެވޭ. އިޖުތިމާއި ގުޅުން ަބދަހި ކުރެވޭނެ  .1

 ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ަބލާ މޮނިޓަރ ކުރެވުނު ނަމަވެސް، ގިންތި ކުރެވެމުން ނުދާކަން.  .2

 އޮފީސްތަކުގައި ކުލަުބތައް އޮތްނަމަވެސް، ކުލަުބތަކުގެ މެދުގައި އިޖުތިމާޢީ ރޫޚް އާލާވާ އެއްވެސްކަމެއް ކުރެވެމުން ނުދާކަން. .3

 



   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް    2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 

 125 ެގ  230 ސަފްހާ 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 ރަށްރަށު މެދުގައި އިޖުތިމާއީ ރޫޙް އިތުރުކުރުން  37ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 : ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް މިންކުރުމަށްފަހު، އެންމެ ހިންގުންތެރި ކައުންސިލެއް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ހޮވުން.37.1ޓާގެޓް 

  އެކިއެކި ކުޅިވަރު މާުބރާތްތައް އަހަރުތެރޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔުން.: ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ގުލުންތެރިކަން ރަނަގޅުކުރުމަށްޓަކައ37.2ިޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :37. 1ސްޓްރެޓަޖީ  
ކައުންސިލްތަކުން ކުރާ 

 އަގުވަޒަންކުރުންމަސައްކަތަކުގެ 

 :37. 1.1ހަރަކާތް  
  އަންހެނުންގެ ކައުންސިލް، ހިންގުންތެރި އެންމެ އ

 ކޮންމެ ހޮވާ މަސައްކަތްކުރާކޮމިޓީ ތަރައްޤީއަށް
 .އެވޯޑްދިނުން ކައުންސިލުން އަތޮޅު އަހަރަކުވެސް



 


 


 


 


 
ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

 ރަށުކައުންސިލްތައް

 :37. 2ސްޓްރެޓަޖީ  
 ކުލަުބތައް ހަރަކާތް ތެރިވުން 

 :37. 2. 1ހަރަކާތް  
ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުޅިވަރު 

 މުާބރާތެއް ޭބއްވުން. 





















ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

 ޖަމިއްޔާތައް



   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް    2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 

 126 ެގ  230 ސަފްހާ 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ފާހަގަކުރުން   އަގުވަޒަންކުރުމާއި 

  



 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުްނސިލް                                                                                                    2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 

 127 ެގ  230 ސަފްހާ 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 އަގުވަޒަންކުރުމާއި ކައުންސިލްތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބެލުން : 38ޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ކުރެވެމުންދޭ.ފަހަރު މޮނިޓަރ  2ކޮންމެ އަހަރަކު  .1

އަތޮޅަށް ރީތި ނަން ހޯދައިދޭ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތްތެރީންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތެއް ވަނީ   .2
 އެކުލަވާލެވިފައެވެ.

 ހަފްލާއެއް ވަނީ ޭބއްވިފައެވެ. 3ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އިނާމު ދިނުމުގެ  .3

ކޮންމެ    4 .4 އެހަފްލާ  ކުރުމަށްފަހު،  އިޢުލާނު  ޭބއްވުމަށް  ހަފްލާ  ކައުންސިލުން   1އަހަރަކުން    3ވަނަ  ާބއްވާގޮތަށް  އަހަރު 
 ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ޭބއްވިފައެއް ނުވެއެވެ. 19ވަނަ އަހަރު ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަފްލާ ކޮވިޑް  2020ނިންމުމަށްފަހު، 

 

 

 



   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް    2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 

 128 ެގ  230 ސަފްހާ 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާހައްދުންމަތީ 
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 ބެލުން   ގޮތް  ހިނގާނުހިނގާ ކައުންސިލްތައް އަގުވަޒަންކުރުމާއި 38 ޕޮލިސީ

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުވުން.، ފަހަރު ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރ 2: ކޮންމެ އަހަރަކު 38.1ޓާގެޓް 

 އަހަރު ޭބއްވުން. 1އަހަރަކުން  2ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން ކޮންމެ  2022: އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެވޯޑް ހަފްލާ 38.2ޓާގެޓް 

 : އަތޮޅުގައި ތިިބ ތަފާތު ފަންނުގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް ހަދާ ކޮންމެ އަހަރަކު ޢާންމުކުރުން.38.3ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
 :38. 1ސްޓްރެޓަޖީ  

މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރު ަބލާ  
 ވަޒަންކުރުން

 :38. 1.1ހަރަކާތް  
ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކޮށް 

 ބެލެހެއްޓުން 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

 ކައުންސިލްތައް ރަށު

 :38. 1. 2ހަރަކާތް  
 1 އަހަރުން 2 ހަފްލާ އެވޯޑް ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު އ

 ޭބއްވުން އަހަރު

 
 

  
 

 
 

 
 

ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

 ރަށު ކައުންސިލްތައް

 :38. 1. 3ހަރަކާތް  
މަސައްކަތްތެރިންގެ އަތޮޅުގައި ތިިބ ތަފާތު ފަންނުގެ  

 މަސައްކަތާ ގުޅޭ ޑޮކިއުމެންޓްރީ ހަދައި އާންމު ކުރުން.

      ުލ. އަތޮޅ
 ކައުންސިލް

ރަށު ކައުންސިލްތައް، 
 އެން.ޖީ.އޯތައް
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  ފެންވަރުގައި   ޤައުމީ   ޒުވާނުން   ދާއިރާގައި   މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ   ކުޅިވަރާއި 
 ވާދަކުރުން 
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 130 ެގ  230 ސަފްހާ 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 އިތުރުކުރުން  ކެޕޭސިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ޖަމިއްޔާތަކުގައި : 39ޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އެއްވެސް ޖަމިއްޔާއެއްގައި ނެތްކަން.ޢާމްދަނީއެއް ހޯދައިގެން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޖަމިއްޔާ ހިންގުމުގެ ޤާިބލްކަން  .1

 ޖަމިއްޔާތަކުން ފައިނޭންސަލް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރާކަން. .2

 ޖަމިއްޔާތަކުގައި ފަންނީ ހުނަރު ނެތްކަން.  .3
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 ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުން : ޖަމިއްޔާތަކުގައި ފައިނޭންޝަލް 39ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ވަނަ އަހަރު ހުރިހާ ޖަމިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޭބއްވުން.  2023: ޖަމިއްޔާތަކުން ފަންޑް ހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތުގެ މަސައްކަތު ަބއްދަލުވުމެއް 39.1ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :39. 1ސްޓްރެޓަޖީ  
ޖަމިއްޔާތަކުން ފަންޑު ހޯދާނޭ 

ގޮތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 :39. 1.1ހަރަކާތް  
 ކުރާނެގޮތުގެ ތައްޔާރު ޕްރޮޕޯސަލް ޖަމިއްޔާތަކުން

 . ހިންގުން އަތޮޅުގައި  ސެޝަނެއް ދިނުމުގެ މަޢުލޫމާތު

 

 
 

  
 
 
 

ލ. އަތޮޅު  
 ކައުންސިލް

 ޖަމިއްޔާތައް
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 އިތުރުކުރުވުން  ހަރަކާތްތެރިކަން  ޖަމިއްޔާތަކުގެ : 40ޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ނިސްަބތުން މަދުކަން. ހަރަކާތްތެރި ޖަމިއްޔާތައް ، ޖަމިއްޔާތައް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިހުރިނަމަވެސް .1

 ޖަމިއްޔާތައް ޢާންމުގޮތެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ކުޅިވަރު މުާބރާތްތަކަށް އިޢުލާނުކުރުމުން.  .2

 އަތޮޅަށް ނިސްަބތްވާ ޖަމިއްޔާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އަތޮޅު އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ނެތްކަން.  .3

 ގައި ޭބއްވުނު.2019ޖަމިއްޔާތަކުގެ މަހާސިންތާއެއް  .4
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 ޖަމިއްޔާތަކުގެ ހަރަކާތްތެރިކަން އިތުރުކުރުވުން  40ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 : ޖަމިއްޔާތަކުގެ މަހާސިންތާއެއް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޭބއްވުން 40.3ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 ފަރާތްތައް އެހެނިހެން  

 :40. 1ސްޓްރެޓަޖީ  
ޖަމިއްޔާތަކުގެ ކަންކަން 

 ރެގިއުލޭޓްކުރެވުން

 :40. 1. 1ހަރަކާތް  
 .ޭބއްވުން މަހާސިންތާ ޖަމިއްޔާތަކުގެ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ލ. އަތޮޅު 
ކައުންސިލް، 
 ޖަމިއްޔާތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، 
ސްޕޯޓްސް އެންޑް  

 ކޮމިޔުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް



   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް     2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 

 

 134 ެގ  230 ސަފްހާ 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާހައްދުންމަތީ 
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 އޮތުން  ގާއިމްވެފައި  ކައުންސިލްގައި  އަތޮޅު  އުސޫލެއް  ފަންޑިން  ޕްރޮޖެކްޓް : 41ޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ކައުންސިލްތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކަށް ކައުންސިލްގެ ަބޖެޓް ތަންދޭ މިންވަރަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ.  .1

 ދޫކޮށްގެން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިނުވޭ.ފަންޑު  .2
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 ޕްރޮޖެކްޓް ފަންޑިން އުސޫލެއް އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ގާއިމްވެފައި އޮތުން  41ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 

ކޮންމެވެސް  41.1ޓާގެޓް   ތެރެއިން  ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  ޖަމިއްޔާތަކުން  އަހަރަކުވެސް  ކޮންމެ  ޕްރޮޖެކްޓް    1:  ފަންޑުދީގެން  އަތޮޅުކައުންސިލުން  ޕްރޮޕޯސަލްއަކަށް 
 ޔުން.ކުރިއަށްގެންދި
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
 :41. 1ސްޓްރެޓަޖީ  

ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ފަންޑް ކުރާނެ 
 އެކަށީގެންވާ ަބޖެޓެއް ހަމަޖެހުން 

 :41. 1.1ހަރަކާތް  
 ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިންގާ ޖަމިއްޔާތަކުން ކުލަްބ

 އެހީތެރިކަން  މާލީ ދަށުން އުސޫލުގެ ފަންޑިން
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

 
 ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް
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 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 
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 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުަމުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 ޚުލާސާ: ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު/ 
ޕްރޮގްރާމަކާއި،   ދިނުމުގެ  ދަރުސް  އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދީނީ  ކޮންމެ  އިތުރުކުރުމަށް މިހާރުވެސް  ހޭލުންތެރިކަން  ދީނީ 
ބޭނުމުގައި އަތޮޅު  ކީރިތި ޤުރުޢާން ލޯބިޖައްސާ ރީތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވަންދަންނަ ދަރިންތަކެއް ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ 

އި ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވެއެވެ. ދީނީ ގޮތުންނާއި ޤައުމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތައް  ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަމުގަ
 ރަމްޒީ ގޮތެއްގައި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފާހަގަކުރަމުން ގެންދެއެވެ. 

ނީގެ ގޮތުގައި އުކާލެވޭ  ޕްލާސްޓިކުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާ އާދަތައް މިއަތޮޅުގައިވެސް ގިނައެވެ. ކު
ޕްލާސްޓިކް މެނޭޖު ނުކުރެވި ރަށްރަށުގެ ރީތި ގޮނޑުދޮށްތަކާއި މޫދުގައި ގިނަވެފައި ހުރެއެވެ. ކުނި އެއްކުރެވުނު ނަމަވެސް  

 ތިމާވެއްޓަށްކުރާ އަސަރު ކުޑަވާނޭގޮތަށް ޕްލާސްޓިކް ނައްތާނުލެވެއެވެ. 
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 ހޭލުންތެރިކަން ދީނީ  
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 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުަމުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 އިތުރުކުރުން  ތެރިކަން  ދީނީހޭލުން : 42 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކޮންމެ އަހަރުވެސް ރަމަޟާން މަހު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި  .1
 ކުރިއަށްގެންދެވޭ.

ލޯިބޖެއްސުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު ޤުރުއާން މުާބރާތުގެ ނަމުގައި ރަށްރަށަށް ހުޅުވާލައިގެން ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ  ކީރިތި ޤުރުއާނަށް   .2
 މުާބރާތެއް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ާބއްވަމުން ގެންދެވޭ. 
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 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާހައްދުންމަތީ 
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 ދީނީހޭލުން ތެރިކަން އިތުރުކުރުން  42ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދިޔުން.: ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު 42.1ޓާގެޓް 

ކުލަުބ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް އަދި ޤުރުއާން ކުލާސްތަކަށް އަމާޒްކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ    ،ސްކޫލް މަދަރުސާތަކާއި  ،: ރަށުކައުންސިލްތަކާއ42.2ިޓާގެޓް  
 ތް ޭބއްވުން އަތޮޅު މުާބރާ

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
 :42. 1ސްޓްރެޓަޖީ  

ދީނީ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް  
 ހިންގާ ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

 :42. 1.1ހަރަކާތް  
އިތުރުކުރުމަށް ދަރުސްތައް  ދީނީހޭލުންތެރިކަން 

 ޭބއްވުން 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

ލ. އަތޮޅު 
ކައުންސިލް، 

 ރަށުކައުންސިލްތައް

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ، 
ރަށު ކައުންސިލްތައް، 

 ސްކޫލް، ޔުނިވާސިޓީތައް.
 :42. 1. 2ހަރަކާތް  

 އަތޮޅު ޤުރުއާން މުާބރާތް ޭބއްވުން 


 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

ލ. އަތޮޅު 
ކައުންސިލް، 

 ރަށުކައުންސިލްތައް

ރަށުކައުންސިލްތައް،  
ސްކޫލް މަދަރުސާތައް، 

ކުލަުބ ޖަމިއްޔާ 
ޖަމާއަތްތައް، ޤުރުއާން  

 ކުލާސްތައް
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 141 ެގ  230 ސަފްހާ 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާހައްދުންމަތީ 
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ކުޑަކުރުން   ހިރާސް   ކާރިސީ 
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 142 ެގ  230 ސަފްހާ 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 ކާރިޘާ ތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުން : 43ޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އެކުލަވާލެވިފައިވާ އަތޮޅުގެ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމަންޓް ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައި. .1
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 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާހައްދުންމަތީ 
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 ކާރިޘާ ތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުން  43ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 އަތޮޅުގެ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމަންޓް ޕްލޭން ރިވައިސްކޮށް ޑްރިލްތައް ޭބއްވުން. އަހަރަކުން އެއްފަހަރު  3: ކޮންމެ 43.1ޓާގެޓް 

 އަހަރަކުން ނިޔަލަށް ކާރިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާގުޅޭ ވޯކްޝޮޕްތައް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހިންގުން.  2ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން ކޮންމެ  2023: 43.2ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :43. 1ސްޓްރެޓަޖީ  
ރައްޔިތުން ކާރިޘާތަކަށް 

 ވިލުންވެރި ކުރުވުން

 :43. 1.1ހަރަކާތް  
އަތޮޅު އަދި ރަށްރަށުގެ ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް  

 ޑްރިލްތައް ޭބއްވުންމްނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން މުރާޖަޢާކޮށް  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ލ. އަތޮޅު  
ކައުންސިލް، 

 ރަށުކައުންސިލްތައް

 
 ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމަންޓް

 :43. 1. 2ހަރަކާތް  
 ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ރައްކާތެރިވުމަށް ކާރިޘާތަކުން
 ހިންގުން  ފެންވަރުގައި  ރަށު އަދި އަތޮޅު ވޯކްޝޮޕްތައް

 
 
 
 

     
ލ. އަތޮޅު 

ކައުންސިލް، 
 ރަށުކައުންސިލްތައް

 
 

 ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމަންޓް
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  ރީތިކަމާއި   ޤުދުރަތީ   ކުޑަކޮށް   އަސަރުތައް   ނޭދެވޭ   ތިމާވެއްޓަށްކުރާ 
 ދެމެހެއްޓުން   މުއްސަނދިކަން 
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 145 ެގ  230 ސަފްހާ 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 ކުޑަކުރުން  އަސަރު  ކުރާ  ތިމާވެއްޓަށް  ޕްލާސްޓިކުން : 44ޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ޭބނުންކުރާ މިންވަރު ޮބޑުތަނުން އިތުރުވެފައި. .1

 އުކާލެވޭ ފަނާނުވާ ޒާތުގެ ޕްލާސްޓިކް ކުނިތައް ނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމެއް ނެތް. .2

 އުކާލެވޭ ފަނާނުވާ ޒާތުގެ ޕްލާސްޓިކްތައް ގޮޑުދޮށްތަކާއި މޫދުގައި ހުންނަކަން.  .3

 ޓިކްގެ ސަަބުބން ފަރުތަކާއި ކަނޑުގައި އުޅޭ ދިރުންތަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރަމުންދާކަން.މޫދަށް އުކާލެވޭ ޕްލާސް .4
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 146 ެގ  230 ސަފްހާ 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާހައްދުންމަތީ 
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 ޕްލާސްޓިކުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ އަސަރު ކުޑަކުރުން  44ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

ސާތައް ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ބަނދަރުމަތީގައާއި އެއަރޕޯޓް ސަރަހައްދުގައި ތިމާވެއްޓަށް ލިޭބ ގެއްލުމުގެ ހާދިވަނަ އަހަރުގެ  2023: 44.1ޓާގެޓް 
 ފެންނަ ިބލްޯބޑްތައް ެބހެއްޓުން. 

 .ދިނުން އެވޯޑް ރަށްރަށަށް ނަމޫނާ ށް އަދި % އަށް ދަށްކ70ޮނިޞްަބތް  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލާމު އަތޮޅުގައި ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރާ  2024: 44.2ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :44. 1ސްޓްރެޓަޖީ  
ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް  

 ހުއްޓާލުން ބޭނުންކުރުން 

 :44. 1.1ހަރަކާތް  
 އަސަރުތަކާ ނޭދެވޭ ކުރާ ތިމާވެއްޓަށް ޕްލާސްޓިކުން

  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ެބހޭ
 ފެންނަ ހާދިސާތައް ގެއްލުމުގެ ލިޭބ ތިމާވެއްޓަށް
 މެދުވެރިކޮށް ރަށުކައުންސިލްތައް ހަދާ ިބލްޯބޑްތައް
 . ެބހެއްޓުން

  
 
 

 
 

   
އަތޮޅު ލ. 

ކައުންސިލް، 
 ރަށުކައުންސިލްތައް

 
އެންވަޔަރަންމަންޓް 
މިނިސްޓްރީ، ރަށު 

ކައުންސިލްތައް،ޖަމިއްޔާތަ
 އް

 :44. 1. 2ހަރަކާތް  
 ރައްޓެހި ތިމާވެއްޓާ ަބދަލުގައި ތަކެތީގެ ޕްލާސްޓިކް

 އަތޮޅުގެ ކެމްޕެއިނެއް ކުރުމުގެ ބޭނުން ތަކެތި
 އެވޯޑް ރަށްރަށަށް ނަމޫނާ ހިންގައި ރަށްރަށުގައި

 . ދިނުން

   
 
 

   
ލ. އަތޮޅު 

ކައުންސިލް، 
 ރަށުކައުންސިލްތައް

އެންވަޔަރަންމަންޓް 
މިނިސްޓްރީ، ރަށު 

ކައުންސިލްތައް،ޖަމިއްޔާތަ
 އް
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 ހިމާޔަތްކުރުން   ތަރިކަ   އަލާކޮށް   ދިރުވާ   އާދަކާދަ   ސަޤާފަތާއި، 
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 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 އަތޮޅު  ދުވަސްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ފާހަގަ  ގޮތުން  ޤައުމީ  ގޮތުންނާއި  ދީނީ : 45ޕޮލިސީ  
 ކުރުން  ފާހަގަ  ފެންވަރުގައި 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ދީނީ ގޮތުންނާއި ޤައުމީ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރަމުން ގެންދަނީ ރަމްޒީގޮތެއްގައި އެކަނި. .1

 ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރަމުން ނުގެންދެވޭ.އަތޮޅު ފެންވަރުގައި އެއްވެސް  .2
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 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 ދީނީ ގޮތުންނާއި ޤައުމީ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތައް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރުން  45ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 .ގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުންލަ : އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރާނެ ދުވަސްތަކެއް ކަނޑައަޅާ އެދުވަސްތައް އަތޮޅުގެ ކޮންމެވެސް ރަށެއްގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކ45.1ުޓާގެޓް 
 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
 :45. 1ސްޓްރެޓަޖީ  

ދީނީ އަދި ޤައުމީ ރޫޚް  
 ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އާލާކުރުން

 :45. 1.1ހަރަކާތް  
ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރާނެ ދުވަސްތަކެއް އަތޮޅު 

ކަނޑައަޅާ އެދުވަސްތައް އަތޮޅުގެ ކޮންމެވެސް 
 ރަށެއްގައި ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުން



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

ލ. އަތޮޅު 
ކައުންސިލް، 

 ރަށުކައުންސިލްތައް

ރަށްރަށުގެ ކުލަުބ  
 ޖަމިއްޔާތައް

 



   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް    2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 

 

 150 ެގ   230ސަފްހާ
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 ހެދުން   އަތޮޅަކަށް   ސަލާމަތްވެފައިވާ   ވެށިން   ކުށުގެ 
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 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 އަތޮޅުގެ އަމަން އަމާންކަން އިތުރު ކުރުން : 46ޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ވައްކަމާއި މާރާމާރީގެ މައްސަލަތައް އަަބދުވެސް ހިނގަމުންދާކަން.  .1

 ޤާނޫނުތައް ހަމަހަމަގޮތުގައި ތަންފީޒު ކުރެވެމުން ނުދާކަން. .2

 ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަނާެބހޭ މަޢުލޫމާތު އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ލިިބފައި ނުހުންނަކަން.  .3
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 152 ެގ   230ސަފްހާ

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 : އަތޮޅުގެ އަމަން އަމާންކަން އިތުރު ކުރުން 46ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ރައްޔިތުން ޤާނޫނުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ަބއްދަލުވުންތައް ކޮންމެ ދެއަހަރުން އެއްއަހަރު ރާވާ ހިންގުން.:  46.1ޓާގެޓް 

އް ހައްލު ކުރުމަށް ށް ދިމާވާ ދަތިތަ:  އަތޮޅުގައި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ަބއިވެރިވާ މުޢައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ަބދަހި ކުރުމަށާއި، ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމ46.2ަޓާގެޓް  
 ކޮންމެ ދެ އަހަރުން އެއް އަހަރު ަބއްދަލުވެ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްތަކެއް ރޭވުން.

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
 :46.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ޤާނޫނުތަކާއި ރައްޔިތުންނަށް 
 ޤަވާއިދުތަކަށް ހޭލުންތެރިވުން 

 :46.1.1ހަރަކާތް  
ހަމަހަމަ ގޮތުގައި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން 
މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން 

 ޭބއްވުން 

 


 
 

 
 

 
 

 
 

ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

އަތޮޅުގައިހުރި 
 މުއައްސަސާތައް 

 :46.1.2ހަރަކާތް  
ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަނާެބހޭ މަޢުލޫމާތު އާއްމުންނަށް  

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

އަތޮޅުގައިހުރި 
 މުއައްސަސާތައް 
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 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ީއޖާދީ މުްއަސނދިަކން 
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 154 ެގ  230 ސަފްހާ 
 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު/ ޚުލާސާ: 
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ޒަރީއާއިން ކަރަންޓަށް ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކުރުމަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މިއަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކުން  
އިންވެސްޓެއް ކޮށް އެކަން ހާސިލްކުރުމަށް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައިނުވެއެވެ. ކައުންސިލްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޕަބްލިކް  

އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިނުވެއެވެ. މިއީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދުނިޔެއެއް ނަމަވެސް،  ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް މި
ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ހިފުމަށް ބެލެނިވެރިންނާއި ރައްޔިތުން އަދި މިހާތަނަށް ހޭލުންތެރިކުރެވިފައި  

 ނުވެއެވެ. 
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 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 
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 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 ހަރުދަނާ ކުރުން ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން  : 47ޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އޮފީހުގެ ފްރަންޓް އޭރިޔާ ަބއުވެފައި. .1

 އޮފީސް ޢިމާރާތް ަބއުވެފައި. .2

 މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރެއިނިންގތައް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދެވޭ.  .3

 މުވައްޒަފުން ދަތުރުތަކުގައި ޭބނުންކުރަނީ ރަސްމީ ހެދުން. .4

 ކައުންސިލަށް ގޮސްގެން.ހިދުމަތްތައް ހޯދަންޖެހެނީ އަތޮޅު  .5
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 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުން  47ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ތަރައްޤީކުރުން. ފެންވަރަށް ޒަމާނީ ގޯތިތެރެ ޢިމާރާތާއި، ކައުންސިލްގެ އަހަރަށް ބަހާލައިގެން އަތޮޅު 5: 47.1ޓާގެޓް 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ކެޝުއަލް ޔުނިފޯމް ދިނުން.  2022: 47.2ޓާގެޓް 

 މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ ޤާިބލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.  ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް: 47.3ޓާގެޓް 

 އެޕްލިކޭޝަންއެއް ތަޢާރަފުކުރުން. އޮންލައިން ދިނުމަށް ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޚިދުމަތްތައް 2022: 47.4ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :47. 1ސްޓްރެޓަޖީ  
މަސައްކަތު މާހައުލަށް 

ޢުމްރާނީގޮތުން އެކަށޭނެ  
 ަބދަލުއައުން 

 :47. 1.1ހަރަކާތް  
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތާއި، ގޯތިތެރެ ޒަމާނީ 

 ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުން 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

 
- 

  :47. 1. 2ހަރަކާތް  
 ސްޓާފް ކެޝުއަލް ޔުނިފޯމް ތަޢާރަފްކުރުން



 
ލ. އަތޮޅު     

 ކައުންސިލް
- 

 :47. 2ސްޓްރެޓަޖީ  
މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ ޤާިބލްކަން 

 އިތުރުކުރުން

 :47. 2. 1ހަރަކާތް  
މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓްރެއިނިންގ  

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

ސީ.އެސް.ޓީ.އައި، 
 ޔުނިވާސިޓީތައް، ކޮލެޖްތައް 
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 :47. 3ސްޓްރެޓަޖީ  
ޚިދުމަތްތައް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ  

އެހީގައި އޮންލައިން 
 ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް ަބދަލުކުރުން 

 :  47.3.1ޚަރަކާތް  
ދިނުމުގައި އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަންތައް ޚިދުމަތްތައް 
 ތަޢާރަފްކުރުން 

 
 

ލ. އަތޮޅު     
 ކައުންސިލް

 ރަށު ކައުންސިލްތައް
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ރަށާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު  : 48 ޕޮލިސީ 
 ރަނގަޅުކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ދޫކުރެވެނީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކަނި.ކަނޑު ލައިސަންސް  .1

ކަނޑު ލައިސަންސް ބޭނުންވާ ގަން ފޮނަދޫ ފިޔަވާ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ ފަރާތްތަކުން އެޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް   .2
 ހޭދަކަރަންޖެހުން. 

 މަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ނުދާކަން. ކަނޑު ލައިސަންސް ފޮތާއިއެކު ޓްރާންސްޕޯޓުން ކާޑް ދޫކުރިނަމަވެސް، އެ ޚިދު .3

 އަތޮޅުން އޭޒޯން ލައިސަންސް ލިެބނީ ހަމައެކަނި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން. .4
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 : ރަށާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން 48ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކަނޑުލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ހޯދުން. ވަނަ  2022:  48.1ޓާގެޓް 
 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކަނޑުލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން. 2022:  48.2ޓާގެޓް 
 ހެދުން.  ލިޭބނެގޮތް ލައިސަންސް އޭޒޯން ދެކުނުން އުތުރާއި އަތޮޅުގެ ކުރިން އޭ ޒޯން ލައިސަންސް  ނިމުމުގެވަނަ އަހަރު 2024:  48.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :48.1ސްޓްރެޓަޖީ  
މިނިސްޓްރީތަކުގެ 
މަސައްކަތްތައް 

 ޑީސެންޓްލައިޒް ކުރެވުން

 :48.1.1ހަރަކާތް  
 ރަށު ހުއްދަ  ދޫކުރުމުގެ ކަނޑުލައިސަންސް ކ

 ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ގޮތް ލިޭބނެ ކައުންސިލްތަކަށް
 .މަސައްކަތްކުރުން







 

     
ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

 
ޓްރާސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ، 

 ރަށުކައުންސިލްތައް

 :48.1.2ހަރަކާތް  
ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކޮށް ކަމާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުން  

 ތަމްރީނުކޮށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުން







 







 







 







 







 

ލ. އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

ޓްރާސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ، 
 ރަށުކައުންސިލްތައް

 :48.1.3ހަރަކާތް  
 ރަށުގައި 1 ދެކުނުން އަދި ރަށް 1 އުތުރުން އަތޮޅުގެ
 ކައުންސިލުން ރަށު ހެދުމަށް ލިބޭނެގޮތް ލައިސަން އޭޒޯން
 . އެހީތެރިކަންދިނުން މާލީ މަސައްކަތަށް ކުރާ





އަތޮޅު. ލ 
 ކައުންސިލް

 އޮތޯރިޓީ، ޓްރާސްޕޯޓް
 ރަށުކައުންސިލްތައް
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 ލިބުން   ޙިދުމަތް   ލައިބްރަރީގެ   ޕަބްލިކް : 49 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ޕަްބލިކް ލައިްބރަރީއެއްގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ލިބެން ނެތް.  .1

 ސްކޫލްތަކުގައި އެކަނި.ލައިްބރަރީއެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި ހުރީ  .2

 ސްކޫލް ލައިްބރަރީތަކަށް އާންމުންނަށް އެކްސެސް ނުވެވޭ. .3

 ސްކޫލްތަކުގެ ލައިްބރަރީގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފޮތްނެތް.  .4
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 ލިބުން   ޙިދުމަތް ލައިބްރަރީގެ ޕަބްލިކް 54ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ލައިްބރަރީގެ ޚިދުމަތްތައްވެސް ފޯރުކޮށްދިނުން.-އީވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން އާންމުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭ ލައިްބރަރީއެއް ޤާއިމުކޮށް އެތަނުގައި  2025: 49.1ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :49. 1ސްޓްރެޓަޖީ  
  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް
  ލިޭބނެ ފަސޭހައިން ޚިދުމަތްތައް
 ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމް

 :49. 1.1ހަރަކާތް  
 ޤާއިމްކުރުން ލައިްބރަރީއެއް  ޕަްބލިކް އޮންލައިން

    
 

 
 
 

ލ. އަތޮޅު 
ކައުންސިލް، 

 ރަށުކައުންސިލްތައް

 
ލ. ރަށު ކައުންސިލްތައް، 

  ތައްއަތޮޅުގެ ސްކޫލް
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 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން މޮނިޓަރކުރުން 
ޓާގެޓްތައް   2026އިން    2022 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހިންގުމަށް  ހަރަކާތްތައް  ހިމެނޭ  ޕްލޭންގައި  ތަރައްޤީގެ  ކުރުމަށް  ނިޔަލަށް 

މިގޮތުން އަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ   ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.  ކުރުމާއި އިވެލުއޭޓް  ހާސިލުކުރެވޭ މިންވަރު މޮނިޓަރ 
އާއި ފައިނަލް ރިވިއު ހެދުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މިންގަނޑުތަކާއި   ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މިޑްޓާމް ރިވިއު  ، މާއިދާގޮތް ެބލު  ޕްލޭން ހިނގަމުން

 ޓާގެޓްތައް ހިމެނޭ ފްރޭމް ވޯކް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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 ހާލަތު )ބޭސްލައިން(   މިހާރުގެ ޓާގެޓްތައް 
 ތާރީޚު  މޮނިޓަރކުރާ 

  ޒިންމާވާ
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   : 1ޕޮލިސީ  
 ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދިޔުން މަގުޗާޓެއްގެ ދަށުން އަތޮޅުގެ  

  :1.1ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ކަންކަމަށް  2023

 މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލުން. ދުރު ރާސްތާ

 އަތޮޅުގެ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް ހެދިފައިނެތް. . 1
 ހެދުމަށް ޕްލޭން ކުރެވިފައިނުވޭ.ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް . 2

 

        

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 2ޕޮލިސީ  
 ލ.އަތޮޅުގެ ފަތުރުވެރިކަން މާކެޓްކޮށް އިސްތިހާރުކުރުން 

   :2.1ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ލ. އަތޮޅުގައި ޓުވަރިޒަމް   2023

ޕްލޭނެއް އަތޮޅުގައި އެކުލަވާލާ އެއަށް އަމަލުކުރަން  މާކެޓްކުރާނެ
 ފެށުން. 

އަތޮޅު އިސްތިހާރު ކުރުމަށް އަދި  ޓޫރިޒަމްއަށް. 1
 ނެތް.  އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައެއް

ންމެ އަތޮޅުގެ ހުރި ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް އެ. 2
 ެބލެހެއްޓިފައެއް ނެތް. އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް

  



      

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް
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   :2.2ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ލ. އަތޮޅު މާކެޓްކޮށް  2022

 ވެްބސައިޓެއް ހެދުން. އިސްތިޙާރު ކުރުމަށް

ަބއެއް އާންމުން އަތޮޅުގެ ހުރި ގުދުރަތީ ރީތި . 1
 އާއްމުކުރޭ.  ވަސީލަތްތައް ސޯސަލް މީޑިއާގައި

 

        

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 3ޕޮލިސީ  
 ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީނުކުރުން 

 3.1ޓާގެޓް 
ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން   ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ސްކޫލް ނިމޭ 

ފުރުސަތުތަކުގެ  ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާއިން ތަމްރީނުވުމަށް ހުރި
  މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކެރިއަރގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމް

 ހިންގުން. 

އަތޮޅު ތިެބގެން ޓްއަރިޒަމް ދާއިރާއިން ކިޔަވާނެ  . 1
 ފުރުސަތު ނެތް.

 

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

 3.2ޓާގެޓް 
ޓްއަރިޒަމް ދާއިރާއިން  ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 2024 

ރިސޯޓްތަކުން ވަޒީފާ  ކިޔަވައިގެން ތިިބ ޒުވާނުންނަށް އަތޮޅުގެ
 ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

އަތޮޅުގައި ހުރި ރިސޯޓްތަކުގެ މަތީ މަގާމުތަކުގައި . 1
 ތިެބނީ އަތޮޅުން ޭބރު މީހުން. 

    



    

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

 3.3ޓާގެޓް 
ޓްއަރިޒަމް ދާއިރާއިން  ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 2024 

ރިސޯޓްތަކުން އަމަލީ ތަޖުރިާބ   ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އަތޮޅުގެ
 ކުރުން. ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހި ކުރުމަށް މަސައްކަތް

ޓްއަރިޒަމް ދާއިރާއިން ކިޔަވައިގެން ތިިބ ޒުވާނުން  . 1
 މަދު.

    



    

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް
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 : 4ޕޮލިސީ  
 ކުރާނެ ބަޔަކު އުފެއްދުން   ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް 

   :4.1ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޓްއަރިޒަމް ދާއިރާގައި އަތޮޅު  2023

ކުރިއަރުވުމަށް ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ޯބޑެއް   ތަމްސީލުކޮށް
 އެކުލަވާލުން. 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި އަތޮޅު ތަމްސީލުކޮށް    .1
 ނެތް. ކުރިއަރުވާނެ ަބޔަކު

 .އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުޑަ  .2
އަތޮޅުގައި އޮތީ އެންމެ ދެ ރިސޯޓް އަދި މަދު   .3

 ގެސްޓްހައުސް. އަދަދެއްގެ
މިވަގުތު އަތޮޅު  ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް.  4

 ފެންވަރުގައި އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭ.

  



      

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 5ޕޮލިސީ  
 ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން   ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަށްތަކުގައިއަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް  
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    5.1ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޓްއަރިޒަމް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް  2023

ރަށްތަކުގައި މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ   ދޫކޮށްފައިވާ
 މަޝްވަރާކުރުން. ފަރާތްތަކާއިކަމާެބހޭ 

ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް  އަތޮޅުގައި       .1
ތެރެއިން ޢަމަލީ   ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަށްތަކުގެ

މަސައްކަތް ފެށުނު ގިނަ ރަށްތަކުގެ މަސައްކަތް ވެސް  
ހުއްޓިފައި. މިގޮތުން މަސައްކަތް ފެށި ހުއްޓިފައި   ހުރީ

ވަޑިނޮޅު، ަބރެސްދުއާއި  ރޭގައި ލ.ހުރި ރަށްތަކުގެ ތެ
 މަހަކަންފުށި، ގަމުގެ އޮޅަށްކޮޅާއި ޮބޑުފިނޮޅު އަދި

ގަސްގަނޑު ފިނޮޅު، ގަމުގެ އައްސޭރި ޓްއަރިޒަމް  
 ޕްރޮޖެކްޓް ހިމެނޭ.

  



      

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   5.2ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޓްއަރިޒަމް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް  2022

ރަށްތަކުގައި މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް  ދޫކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް   އިންވެސްޓަރުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް 

 ާބރުއެޅުން.

އިޢުލާނު ކުރެވިފައިވާ ަބއެއް  ފަތުރުވެރިކަމަށް      .1
 ރަށްތަކުގައި ވެސް އެއްވެސް ކަމެއް ނުހިނގާ. މީގެ

 ތެރޭގައި ކަށިގުރައިދޫ، މުންޏަފުށި، ތުނުބރި ހިމެނޭ. 
 

        

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

    5.3ޓާގެޓް 
ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން  

 ފޯރަމްއެއް ޭބއްވުން އިންވެސްމެންޓް

އޮތީ އެންމެ ދެ ރިސޯޓް އަދި މަދު  އަތޮޅުގައި       .1
 އަދަދެއްގެ ގެސްޓްހައުސް.

    



    

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 6ޕޮލިސީ  
 ކަނޑު އޮޅިތަކާއި ހާހަލާއި ގިރިތަކުގައި ހުރި ބައްތިތައް ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން 
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   6.1ޓާގެޓް 
 6ކުރަންޖެހޭ ކަނޑު އޮޅިތަކުގައި ހުރި ަބއްތިތަކުން ރަނގަޅު 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022ަބއްތިތައް  މޭލު 12މޭލާއި 
 ރަނގަޅުކުރުން.

ަބއްތިން،   6މޭލުގެ   12ހުރީ  އަތޮޅުގައި       .1
 އެއްވެސް ަބއްތިއެއް ނުދިއްލޭ.

 

        

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

    6.2ޓާގެޓް 
ޖަހަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ަބއްތި  ކަނޑު އޮޅިތަކުގައި އިތުރުަބއްތި 

 އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޖެހުން.  ވަނަ 2025

 ވަކި ފަރާތެއް ކަނޑަ އެޅިފައި ނެތުން. ޒިންމާވާނެ       .1
ގިރިތަކުގައި  ަބއެއް ކަނޑުއޮޅި ތަކާއި ހާހަލާއި.  2

 ަބއްތިނެތް. 
      



  

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 7ޕޮލިސީ  
 ބެލެހެއްޓުން   މަސްވެރިންގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލައި އަދާހަމަކޮށް އަތޮޅުގައި އުޅޭ  

   7.1ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގައި އުޅޭ   2022

 އެއްކޮށް ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން.  މަސްވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު

 މަސްވެރިންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލެވިފައި ނެތް. . 1
 މަސްވެރިންގެ އަޑުއުފުލާނެ ަބޔަކުނެތް.. 2

 

        

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 8ޕޮލިސީ  
 މަސްކިރޭނެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް އަތޮޅުގައި ޤާއިމްވުން 
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    8.1ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އިތުރު ކުންފުނިތަކުން   2023

ކިރާނެ ބޯޓްތައް ޭބއްވޭނެ އިންތިޒާމެއް   އަތޮޅުގައި މަސް
 ހަމަޖެއްސުން.

 ކިރެނީ ހަމައެކަނި މާންދޫގައި. މަސް. 1
 މާންދޫއިން މަސްގަންނަނީ ލިމިޓްކޮށް. . 2
 ސަރުކާރު މަސްކުންފުނީގެ ބޯޓްތައް މިއަތޮޅުގައި ނެތް.. 3
ތޮޅުގައި ވާދަވެރިކާމާއެކު މަސް ގަންނާނެ އަ. 4

 ކުންފުނިތައް ނެތް. 

  



      

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 9ޕޮލިސީ  
 ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމަށް މަސްވެރި އުޅަނދުތައް ބައްޓަން ކުރުން 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޒަމާނީ  2022  :9.1ޓާގެޓް 
ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ  ވެރިންނަށްމަސްވެރިކަމަށް ދޯނިތަކުގެ 

 މަޢުލޫމާތުދީ ޕްރޮގްރާމް ހިންގައި މަސްފިނިކުރާ ނިޒާމާއި ރާޑަރ

މަސްދޯނިތަކުގައި މަސް ފިނިކުރާ އައިސް  . 1
 ޕްލާންޓެއް ނުހުރޭ. 

 މަސްދޯނިތަކުގައި ރާޑަރ ސިސްޓަމެއް ނުހުރޭ.. 2
 

        

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޒަމާނީ ވަނަ  2023  :9.2ޓާގެޓް 
މަސްވެރިކަމަށް އަހުލުވެރި   މަސްވެރިކަމާގުޅޭ އެކިާބވަތްތަކުގެ

 ކުރުމަށް މައުލޫމާތު ލިޭބނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން.

މަސްދޯނިތަކުގައި މަސް ފިނިކުރާ އައިސް  . 1
 ޕްލާންޓެއް ނުހުރޭ. 

 މަސްދޯނިތަކުގައި ރާޑަރ ސިސްޓަމެއް ނުހުރޭ.. 2
  



      

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

 ޒަމާނީ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 2024  :9.3ޓާގެޓް 

މަސްވެރިކަމާގުޅޭ ވަސީލަތްތައް ގާއިމު ކުރުމަށް ލޯނު ހޯދުމަށް 
 އެހީތެރިވެދިނުން. 

ދޯނިފަހަރުތައް ހުންނަނީ ހަމަ އެކަނި އެއް . 3
 ކުރެވިފައި.ގޮތައް ފަރުމާ  ާބވަތެއްގެ މަސްވެރިކަން ކުރެވޭ

    



    

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 10ޕޮލިސީ  
 މަސްވެރިންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން. 
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    10.1ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް   2022

 އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން. މަސްވެރިންގެ ދުވަސް

ފެންވަރުގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ  އަތޮޅު. 1
 ދުވަސްވެފައި. އަހަރަށްވުރެ ގިނަ 10ނުކުރާތާ 

 

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

    10.2ޓާގެޓް 
މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރާއިރު މަސްވެރިކަމަށް އަލަށް  

 ޒުވާނުންނަށް މަސްވެރިކަމާއިެބހޭ ތަމްރީނުދިނުން.  ނިކުންނަ

ޒުވާނުންނަށް    އަލަށް މަސްވެރިކަމަށް ނިކުންނަ. 1
 މަސްވެރިކަމުގެ އުކުޅުތައް ދަސްކޮށްދޭނެ ގޮތެއް ނެތް. 

އެއްރަށު މަސްވެރިންނާއި އެނެއް ރަށުގެ . 2
 މަސްވެރިންނާއި އޮންނަ ގުޅުން ކުޑަ.

 

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 11ޕޮލިސީ  
 ތަޢާރަފްކުރުން ސްޕޯޓްސް ފިޝިންގ  

   11.1ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ސްޕޯޓްސް ފިޝިންގ  2026

ފިޝިންއަށް އަތޮޅުތެރޭ ކަނދުފަތިތަކެއް   ތަޢާރަފްކުރުން ސްޕޯޓްސް
 އެޅުން.

ސްޕޯޓްސް ފިޝިންގއަށް ޭބނުންކުރާނެ . 1
 ނެތް.  ވަސީލަތްތަކާއި ތަކެތި އަތޮޅުން ލިޭބން

ފިޝިންގއަށް ޚާއްސަ ސަރަހައްދުތަކެއް  ސްޕޯޓްސް . 2
 ކަނޑައެޅިފައެއް ނުވޭ.

        



އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   11.2ޓާގެޓް 
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތުގެ ގޮތުގައި 

 ފިޝިންގ އިވެންޓް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން. ސްޕޯޓްސް

ފަރާތްތައް ސްޕޯޓްސް ފިޝިންގ ވިޔަފާރި ކުރާ . 1
 ވަރައް މަދު.

 

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 12ޕޮލިސީ  
 ދަނޑުވެރިކަމުން ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކުރުން 
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   12.1ޓާގެޓް 
އެކިއެކި ވައްތަރުގެ    ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުގެ ކުރިން ޒަމާނި

ޓްރެއިންނގް   ދަނޑުވެރިކަމަށް ދަނޑުވެރިން އަހުލުވެރިކުރުމަށް
 ޕްރަގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ އެގްރޯ  . 1
 ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުންދޭ. އިން އަތޮޅުގައި

ލ. ގަމުގައި އަތޮޅުން ޭބރު މީސްމީހުން އައިސް  . 2
 ދަނޑުވެރިކަން ކުރޭ.

 

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   12.2ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ދަނޑުވެރިންގެ  2024

 ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެތި މާރކެޓް ކުރުން. ކޯޕަރޭޝަނެއްހަދައި

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ އެގްރޯ  . 1
 ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުންދޭ. އިން އަތޮޅުގައި

 ދަނޑުވެރިންގެ ަބސްބުނާނެ ަބޔަކު ނެތް.. 2

    



    

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   12.3ޓާގެޓް 
ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުގެ ކުރިން ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ 

 މައުރަޒެއް ޭބއްވުން.  ކާބޯތަކެތީގެ

މި އަތޮޅުގައި ގިނަ ާބވަތްތަކެއްގެ ތަރުކާރީއާއި    .1
 މޭވާ އަދި ފަލަމަޑި ހައްދާ.

 

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   12.4ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މިއަތޮޅުގައި ިބދޭސީންގެ  2023

އެކުލަވާލާ ވާރކް ވިޝާ ނެތް ިބދޭސީން ކަމާެބހޭ   ދަފުތަރެއް
 އިދާރާއާއި ހަވާލުކުރުން.

ިބންޮބޑެތި ރަށްރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަން . 1
 އާންމުގޮތެއްގައި ކުރަނީ ިބދޭސީން.

އްގެ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ގިނަ ޢަދަދެ. 2
 ހިއްސާއެއް ނަގާ. ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޮބޑު ިބދޭސީން އަތޮޅުގެ

  



      

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް
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 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޒަމާނީ 2026: 12.5ޓާގެޓް 

 އެކިއެކި ވައްތަރުގެ ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.
ދަނޑުވެރިކަން ކުރަނީ ިބމުގައި އަދި ކެމިކަލް . 1

 ޭބސް ޭބނުން ކޮށްގެން. 
އަތޮޅުގެ ަބއެއް ރަށްރަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް . 2

ގޮތައް އެގްރިކަލްޗަރ   އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނުވާ
  މިނިސްޓްރީއިން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ކުއްޔައް

 ދީފައިހުރީ.
    



    

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2024: 12.6ޓާގެޓް 
ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ސްކޫލު ކުދިން  ދަނޑުވެރިންގެ

 ދަނޑުވެރިކަމަށް އަހުލުވެރިކުރުން.

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ އެގްރޯ  . 1
 ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުންދޭ. އިން އަތޮޅުގައި

    



    

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

ކުރިން ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2023: 12.7ޓާގެޓް 
ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ހުރިހާރަށެއްގައި ދަނޑު  ދަނޑުވެރިންގެ

 އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުން. ިބމާއި ބެހޭގޮތުން އެއް

ރަށްރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ އުސޫލު   އެކި. 1
 ތަފާތު. 

ކައުންސިލްތަކުން ހަދައިފައިވާ ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ  . 2
 އަމަލެއް ނުކުރޭ. ދަނޑުވެރިންއުސޫލަކަށް 

  



  

 

  

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

  ކުރިން  ނިމުމުގެ  އަހަރު  ވަނަ  2025  :12.8ޓާގެޓް 

   ނެތް  ދަތިކަން  ިބމުގެ  މެދުވެރިކޮށް  ކޯޕަރޭޝަން  ދަނޑުވެރިންގެ

 ރަށްރަށުގައި( ރުއް  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ފަޅުރަށްރަށާއި،)  ރަށަރަށުގައި

 މިދިލި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގަރާމެއް ހިންގުން.އަދި 

ާބވަތްތަކެއްގެ ތަރުކާރީއާއި މޭވާ   މި އަތޮޅުގައި ގިނަ  .1
 އަދި ފަލަމަޑި ހައްދާ.

      



  

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް
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   : 13ޕޮލިސީ  
 އަތޮޅުގެ އިގްތިޞާދީ ނަފާވެރިކަން އިތުރުކުރުން 

    13.1ޓާގެޓް 
ކުންފުނިން ފަންޑްކޮށްގެން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ 
ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން ކުންފުނި  2022 ދިރާސާއެއްކޮށް
 ވުދޫޖުކުރުން.

ކައުންސިލްތަކުން މާލީ ހާލަތު އިތުރުކުރުމަށް . 1
 ވަދެވިފައިނުވޭ. ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް

 

        

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

    13.2ޓާގެޓް 
ގުދުރަތީ  ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފަޅުރަށްތަކާއި 2023

 ދިރާސާކުރުން. ހާލަތު ވަޒަންކުރުމަށް  ވަސީލަތްކުގެ

މިނިސްޓްރީ ތަކުން ކުއްޔަށް ދީފައިހުރި ރަށްރަށުން . 1
 ފައިދާއެއް ނުވޭ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އެއްވެސް

އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ނޭނގި އަތޮޅުގެ ަބއެއް ރަށްރަށް . 2
 ކުއްޔަށްދީފައި. ކިއެކި ފަރާތްތަކަށްއެ
ފަޅުރަށްތަކާއި ގުދުރަތީ ވަސީލަތްކުގެ ހާލަތު ވަޒަން  . 3

 ނެތް. ކުރެވިފައި
އަތޮޅު ކައުންސިލް ެބލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަޅުރަށްރަށުގެ . 4

ވަގުތީ ގޮތުން ބަލަހައްޓަން އެކިއެކި  ރަށެއް 21ތެރެއިން 
 ފަރާތްތަކާއި ހަވާލު ކުރެވިފައި.

  



      

އަތޮޅު 
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   13.3ޓާގެޓް 
ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް ތަމްރީނު 

 ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރިއަށްގެންދިޔުން. ޕްރޮގްރާމްތައް

ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް މިހާތަނަށް   އަތޮޅުގެ. 1
 ނުވޭ. އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައެއް

 

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 14ޕޮލިސީ  
 އަތޮޅުގައި ތިބި ފަންނުވެރިންނާއި މަސައްކަތްތެރިންގެ މައުލޫމާތު ހޯދުން 

   14.1ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފަންނުވެރިންނާއި   2022

 ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން.  މަސައްކަތްތެރިންގެ

ދާއިރާއެއްގެ  ތިީބ ކޮންކޮން  އަތޮޅުގައި       .1
 ފަންނުވެރިންކަން އެނގެން ނެތުން.

 އަތޮޅުގެ ފަންނުވެރިންގެ ދަފްތަރެއް ނެތުން.     .2
 

        

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   14.2ޓާގެޓް 
އަހަރުން އެއް އަހަރު   3ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ  2022

 މަސައްކަތްތެރިންގެ މައުރަޒެއް ޭބއްވުން. ފަންނުވެރިންނާއި

ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ފަންނުވެރިންގެ  އަތޮޅު       .1
 އަގުވަޒަން ނުކުރެވޭ.

 

    



  

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 15ޕޮލިސީ  
 ގުޅާލެވެން ހުރި ރަށްރަށް ގުޅާލުން ކޯޒްވޭއިން  

    15.1ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެއްގަމު މަގުން  2022

ރަށްރަށާއި އެއްފަސްކުރެވެން ހުރި ރަށްރަށް  ގުޅައިލެވެންހުރި
އަވަސްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ  އެއްފަސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް

 މަޝްވަރާކުރުން.ފަރާތްތަކާއި 

ދަނިބދޫއާއި ކަލައިދޫ ކޯޒް ވޭ އަކުން . 1
 ގުޅާލެވިފައެއް ނެތް.

ހިތަދޫ މެންދޫ އަދި ކުނަހަންދޫ ކޯޒް ވޭއަކުން  . 2
 ގުޅާލެވިފައެއް ނެތް.

 

        

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް
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    15.2ޓާގެޓް 
 ކުރިން ކޯޒްވޭއިން ގުޅާލެވެން ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ 2026

 ހުރިރަށްތައް ގުޅާލުން.

ދަނިބދޫއާއި ކަލައިދޫ ކޯޒް ވޭ އަކުން . 1
 ގުޅާލެވިފައެއް ނެތް.

ހިތަދޫ މެންދޫ އަދި ކުނަހަންދޫ ކޯޒް ވޭއަކުން  . 2
 ގުޅާލެވިފައެއް ނެތް.

    



    

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 16ޕޮލިސީ  
 ރަށުގެ ބިމުން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުން 

   16.1ޓާގެޓް 
ބިންތައް ދޫކުރުމުގައި އަތޮޅުގެ ހުރިހައި ރަށަކުން ވެސް  

ވަނަ އަހަރުން  2022އުސޫލެއް އެކުލަވާލާ  ޢަމަލުކުރާނެ ހަރުދަނާ
 އެއަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުން.  ފެށިގެން ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކަކުން

ރަށްރަށުގައި ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ަބއެއް ިބންތަކުން  . 1
ލިެބމުން ނުދޭ. މިފަދަ  ނީކައުންސިލްތަކަށް ޢާމްދަ

  ިބންތަކުގެ ތެރޭގައި ރަށުގެ ކަރަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނި

 ފެނަކައަށް ދޫކޮށްފައިވާ ިބންތައް ހިމެނޭ. 
ބިންތައް ދޫކުރުމުގައި އަތޮޅުގެ އެކިރަށްރަށުން ޢަމަލު . 2

 އެކިގޮތްގޮތަށް.  ކުރަނީ
ރަށުގެ ިބން ޭބނުން ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ލޭންޑް . 3

 ނެތް. ޕްލޭނެއް ހެދިފައި ޔޫސް

 

        

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް
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    16.2ޓާގެޓް 
މިހާރު ކައުންސިލަށް ޢާމްދަނީއެއް ނުލިޭބ ގޮތަށް ދޫކުރެވިފައިވާ  

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޢާމްދަނީ ހޯދުން.  2024 ިބންތަކުން

ކައުންސިލްތައް އުފެދުނުފަހުން ދޫކުރެވޭ ަބއެއް . 1
 ޢާމްދަނީ ލިެބމުންދާކަން.   ިބންތަކުން ކުލީގެ ގޮތުގައި

  



      

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 17ޕޮލިސީ  
 ޤާއިމްކުރުން   އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކޮށް އެހެލާބާލާ ހަދާނެ ސްލިޕްވޭއެއް އަތޮޅުގައި 

   17.1ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން، އަތޮޅުގެ ކޮންމެވެސް އެއް   2023

ސްލިޕްވޭއެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީޒް  ރަށެއްގައި
 ހެދުން. 

ޤާއިމްކުރުމަށް ފީސިބިލިޓީ  ސްލިޕްވޭއެއް. 1
 ސްޓަޑީޒްއެއް ހެދިފައެއް ނެތް.

  



      

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   17.2ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގެ ކޮންމެވެސް އެއް   2025

 ސްލިޕްވޭއެއް ޤާއިމްކުރުން. ރަށެއްގައި

 އަތޮޅުގައި ނެތް. ސްލިޕްވޭއެއް       .1

      



  

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 18ޕޮލިސީ  
 ޗާޓްގައި ފާހަގަ ކުރުން. ގޫގަލް    އަތޮޅުގައި ހުރި ފަޅުތަކާއި ގިރިހާތަކުގެ ނަންތަކާއި އެތަންތަނުގެ ލޮކޭޝަން



   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް    2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 

 

 180 ެގ   230ސަފްހާ 
 

 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުަމުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

    18.1ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގައި ހުރި ފަޅުތަކާއި   2022

ނަންތަކާއި އެތަންތަނުގެ ލޮކޭޝަން ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  ގިރިހާތަކުގެ
 އެއްކުރުން.

ފަޅުތަކާއި ގިރިހާތަކުގެ ނަންތަކާއި   އަތޮޅުގައި ހުރި    .1
އެއްކުރެވިފައި  ލޮކޭޝަނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުއެތަންތަނުގެ 

  ނެތް. 

        

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

    18.2ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގައި ހުރި ފަޅުތަކާއި   2024

ނަންތަކާއި އެތަންތަނުގެ ލޮކޭޝަން ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  ގިރިހާތަކުގެ
މެޕުންނާއި ޗާޓުން ފެންނާނޭހެން   ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ގޫގުލް

 ހެދުން. 

ފާހަގަ ވާގޮތަށް ފަޅުތަކާއި  ގޫގަލް މެޕުން    .2
 ގިރިހާތައް އެނގެން ނެތުން. 

    



    

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 19ޕޮލިސީ  
 އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން 

 19.1ޓާގެޓް 
ދިމާވެފައިވާ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ިބން ހިއްކުމުގެ ިބމުގެ ދަތިކަން 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފެށުމަށް މަސައްކަތް  2024 މަސައްކަތް
 ކުރުން.

 މާމެންދޫ އަދި މާވަށުގައި ގޯތި ދޭނެ ޖާގައެއް ނެތް.. 1
 ަބއެއް ރަށްރަށުގައި ގޯތި ނުދޭތާ ގިނަ ދުވަސްވެފައި.. 2

    



    

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް
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    19.2ޓާގެޓް 
ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ގެދޮރު ިބނާކުރުމުގެ ސްކީމެއް ތަޢާރަފްކޮށް  

 އަހަރު ގެދޮރުވެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.  ވަނަ 2024

ޮބޑެތި ރަށްރަށުގެ ގިނަ ގޯތިތައް ހުރީ  ިބން. 1
 ފަޅުވެފައި. އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް

އަމިއްލަ ގޯތީގައި ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ކިަބއިގައި . 2
 ކުރުމުގެ ތަނަވަސްކަން ކުޑަ. އަމިއްލައަށް އިމާރާތް

    



    

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 20ޕޮލިސީ  
 ވައިގެ މަގުން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދު ކުޑަވުން 

    20.1ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލ. އަތޮޅުގައި އިމިގްރޭޝަންގެ  2022
 ޤާއިމްކުރުން. ޚިދުމަތް

 ޕާސްޕޯޓް ޚިދުމަތް އަތޮޅުން ލެިބން ނެތުން. . 1
ޕާސްޕޯޓް ނެގުމަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް މާލެއަށް . 2

 ދަތުރު ކުރަން ޖެހުން.
 

        

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

    20.2ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރު ލާމު އަތޮޅުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް   2024

 ލިެބން ފެށުން.  އެއަރޕޯޓެއްގެ ޚިދުމަތް

އަތޮޅުގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓްއެއް ޤާއިމްވެފައި . 1
 އެަބއޮތް. 

ރާއްޖޭން ޭބރަށް ދާންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ކައްދޫ އިން .. 2
ކުރުމަށްފަހު، ރާއްޖޭން ޭބރަށް ދަތުރު   މާލެއަށް ދަތުރު

 މުންގެންދާކަން. ކުރަ

 

    

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 21ޕޮލިސީ  
 ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާތަކުން ކިޔަވާނެ ފުރުސަތު ފަހިވުން 
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    21.1ޓާގެޓް 
ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާތަކުގެ ތަމްރީނުތައް ހިންގާނެ މަރުކަޒެއް 

 އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލ. އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރުން. ވަނަ 2023

ތަޢުލީމުދޭ ކޮލެޖުތަކުގެ ކެމްޕަސްތައް   މަތީ. 1
ދާއިރާތަކުގެ   އަތޮޅުގައި ހުރިނަމަވެސް، ޕްރޮފެޝަނަލް

ތަމްރީނުތައް ހިންގާނެ ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް 
 މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިނުވޭ ތަމްރީނު ލިޭބނޭ

  



      

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 22ޕޮލިސީ  
 މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުން ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ހުރި  

    22.1ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު   2022

 ދިރާސާއެއް ކުރުން. ދެނެގަތުމަށް

 ތަޢުލީމީ ހާލަތާމެދު މަޝްވަރާ ކުރުމެއް ނެތް.. 1

     
އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

    22.2ޓާގެޓް 
ދާއިރާގެ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާ ކޮންމެ ތަޢުލީމީ 
 އެއްފަހަރު ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވުން.  ޓާރމަކު

އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ މުޢައްސަސާތަކުގެ  . 1
 މެދުގައި ގުޅުން ކުޑަ. 

 

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

    22.3ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސްކޫލްތަކުގެ ވަސީލަތްތައް  2022

 މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުން.  ފުރިހަމަ ކުރުމަށް

ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން އަތޮޅު ކުރިއެރުވުމަށް ހަރުދަނާ . 1
 ކުރެވެމުން ނުދޭ. މަސައްކަތްތަކެއް

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ މުއައްސަސާތަކާއި ރަށު . 2
 ކުޑަ. ގުޅުންކައުންސިލްތަކާ ދެމެދު 

 

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 23ޕޮލިސީ  
 ކުރުން   ސެކަންޑަރީ ތައުލީމު ނިންމާފައި ނުކުންނަ ދަރިވަރުން ފާސްވާ ނިސްބަތް އިތުރު 
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    23.1ޓާގެޓް 
ސާނަވީ ތަޢުލީމު ނިންމައި ސްކޫލްތަކުން ނިކުންނަ ކުދީން ފާސްވާ 

 ެބލެހެއްޓުން. ދެނެގަތުމަށް ރެކޯޑް  މިންވަރު

އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް ސާނަވީ  . 1
 ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދޭ.

މާއްދާއަށްވުރެ  5ސާނަވީ ކިޔަވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން . 2
ދަރިވަރުންގެ ނިސްަބތް ދުވަހެއް  ގިނައިން ފާސްވާ

 ދުވަހަކަށް ދަނީ އިތުރުވަމުން. 
  



      

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 24ޕޮލިސީ  
 ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރި މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުން 

 24.1ޓާގެޓް 
މުާބރާތްތައް އެކި އަހަރުތަކަށް ަބހާލައިގެން، ކޮންމެ އަހަރަކު  

 ސްކޫލްތަކަށް އާމާޒުކޮށްގެން ޭބއްވުން.  މުާބރާތެއް

ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި . 1
ކުޅިވަރު މުާބރާތްތައް މިހާރު  ގެންދިޔަކުރިން ާބއްވަމުން 

 ާބއްވަމުން ނުގެންދާކަން. 
އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ކުރިޔަށް ދިއުމުގެ  . 2

 ވާދަވެރިކަމެއް ނެތް.

 

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 25ޕޮލިސީ  
 ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން 

    25.1ޓާގެޓް 
 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު

 ސްކޫލްތަކުގެ މަހާސިންތާއެއް ޭބއްވުން.

ސްކޫލްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް ޚިޔާލު ަބދަލު  . 1
 ޤާއިމްކުރެވިފައިނުވޭ. ކުރެވޭނެ ޕްލެޓްފޯމެއް

 ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުންތެރިކަން ކުޑަ. . 2
 

ތޮޅު އަ
 ކައުންސިލް
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   : 26ޕޮލިސީ  
 ޕްރީސްކޫލްތަކުގައި ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން 

 27.1ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ޕްރީ ސްކޫލްތަކުގެ ހާލަތު  2022
 ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން. މޮނިޓަރ

ރަސްމީ  ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ސަރުކާރުގެ . 1
 ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދޭ. ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން

 

        

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 27ޕޮލިސީ  
 ރަށްރަށުގެ ބޭސްފިހާރަތަކުން ބޭސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހުން 

   27.1ޓާގެޓް 
މިހާރު ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ އެސް.ޓީ.އޯ ޭބސްފިހާރަތަކުން ޭބސް  

ވަނަ  2022ހުންނާނެގޮތަށް އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް  ލިެބން
އެސް.ޓީ.އޯގެ ވެރިންނާއި މަސްވަރާ   އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން

 ކުރުން.

ރަށްރަށުގައި ހުންނަ އެސް.ޓީ.އޯ ޭބސް ފިހާރައިން . 1
 ލިެބމުން ނުދޭ.  ޭބސް ސިޓީއަށް އެއްކޮށް ޭބސް

 

        

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   27.2ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެސްޓީއޯ ނޫން ފަރާތްތަކެއް  2022

އަތޮޅުގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއްގައި ޑޮކްޓަރީ ޭބސް   މެދުވެރިކޮށް
 ހަމަޖެއްސުން.  ލިޭބނެ އިންތިޒާމް

ފޮނަދޫ ނޫން އެހެން ރަށްރަށުގައި ހުންނަނީ   ގަން. 1
 އެސް.ޓީ.އޯ ޭބސް ފިހާރަ އެކަނި.

 

        

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 28ޕޮލިސީ  
 އާންމުކޮށް ހަދަންޖެހޭ ޓެސްޓްތައް ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުން ހެދޭނެގޮތްވުން 
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 28.1ޓާގެޓް 
ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުން އާންމުކޮށް ހަދަންޖެހޭ ޓެސްޓްތައް  

ވަނަ އަހަރުގައި ހެލްތް މިނިސްޓްރީ  2023 ހެދޭނެގޮތް ހެދުމަށް
 އާއި މަސްވަރާކުރުން. 

ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުން އާއްމުކޮށް ހަދަންޖެހޭ  . 1
 ޓެސްޓްތައް ނުހެދޭ. 

  



      

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   28.2ޓާގެޓް 
ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުން އާންމުކޮށް ހަދަންޖެހޭ ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށް 

ވަނަ އަހަރުގައި ހެލްތް  2022ހޯދުމަށް މެސިނަރީ  ޭބނުންވާ
 މިނިސްޓްރީ އާއި މަސްވަރާކުރުން. 

މަރުކަޒުތަކުގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއި،  ސިއްހީ   .2
ލިިބފައިވާ މުވައްޒަފުން    ވަސީލަތް ނެތުން އަދި ތަމްރީނު

  މަދު.

        

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   28.3ޓާގެޓް 
ސަރަހައްދެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތައް އިތުރަށް  އަތޮޅުގެ ހަތަރު 

 ކުރުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީ އާއި މަސްވަރާ ކުރުން. ތަރައްޤީ

ރަށެއްގައި ވެސް ސިއްހީ   އަތޮޅުގެ ކޮންމެ   .3
 މަރުކަޒެއް އެަބހުރި

 

        

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 33ޕޮލިސީ  
 ލިބުން   ބަލިމީހުންނަށް އަގުހެޔޮ އެކަމޭޑޭޝަންގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ކައިރިން  

   29.1ޓާގެޓް 
ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ކައިރީގައި ަބލި މީހުންނަށް  

އެކަމޭޑޭޝަން ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް  ޚާއްޞަކޮށްގެން އަގުހެޔޮ
 ޤާއިމްކުރުން. ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 2025

ަބލިމީހުންނަށް ޚާއްޞަ ކައިރީގައި  ހޮސްޕިޓަލް      .1
 އެކަމަޑޭޝަން އެއް ނެތް.

  ގަމަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ަބލިމީހުންނަށް އާންމު      .2

 ތަންތަނުން ލިެބން ހުންނަ އެކޮމަޑޭޝަންގެ އަގު ޮބޑު.
      



  

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 30ޕޮލިސީ  
 ލިބުން ހެލްތް ސެންޓަރތަކުގައި ސްޕެޝަލައިޒްޑް ޑޮކްޓަރުންގެ ހިދުމަތް  
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    30.1ޓާގެޓް 
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ހެލްތް ސެންޓަރުތަކަށް ހަމަހަމަވާގޮތަށް ގަމު  

ވަނަ އަހަރު  2022ގުޅިގެން ޝެޑުއުލް ހަދައިގެން  ހޮސްޕިޓަލާއި
 ޑޮކްޓަރުން ފޮނުވުން.   ނިމުމުގެ ކުރިން ސްޕެސަލައިޒްޑް

ސެންޓަރުތަކުގައި ތިެބނީ މެޑިކަލް  ހެލްތް      .1
 އޮފިސަރުން.

ފޮނަދޫ ހެލްތް ސެންޓަރަށް ކޮންމެ ހަފްތާއެކު އެއް    .2
ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑޮކުޓަރާއި އަންހެނުންގެ  ދުވަހު

 ފޮނުވާ.  ހާއްސަ ޑޮކުޓަރު ގަމު ހޮސްޕިޓަލުން
 

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 31ޕޮލިސީ  
 ގާއިމްކުރުން ރިހިބިލިޓޭޝަން ޙިދުމަތް އަތޮޅުގައި  

   31.1ޓާގެޓް 
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަާބގައިޖެހޭ ޒުވާނުންގެ ނިސްަބތް މަދުކުރުމަށް  

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް   މީހުން
 ހިންގުން. 

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން   އަތޮޅުގައި       .1
 ގިނަ.

 

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

 31.2ޓާގެޓް 
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަާބގައިޖެހޭ ޒުވާނުންގެ ނިސްަބތް މަދުކުރުމަށް  

އަހަރެއްގައިވެސް ރިހިިބލިޓޭޝަން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް   ކޮންމެ
ޙަރަކަތްތެރިވާ އަތޮޅުގެ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް މާލީ  އަތޮޅުގައި

 އެހީތެރިވެދިނުން ގޮތުން  ގޮތުންނާއި، ފަންނީ

 ޙިދުމަތް ހޯދަން ދާންޖެހެނީ މާލެ.  ރިހިިބލިޓޭޝަން       .1

 

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް
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   : 32ޕޮލިސީ  
 ޅައުމުރުގައި ބަލިވެ އިންނަ ކުދިންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން 

 :32.1ޓާގެޓް 
މައިންބަފައިން ވަކިވިޔަސް ދަރިންނަށް ދޭންވާ ސަމާލުކަން  

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް   ދިނުމަށް
 ހިންގުން. ޕްރޮގްރާމްތައް

މިކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  ސްކޫލްތަކުގައި       .1
 ހަރަކާތެއް ނުހިންގޭ. 

  ދީނީ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރަންޖެހޭ.    .2

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

  :32.2ޓާގެޓް 
މައިންަބފައިންނާއި، ސްކޫލް ކުދިންގެ މެދުގައި ދީނީ 

ކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް   ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

މިކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  ސްކޫލްތަކުގައި       .1
 ހަރަކާތެއް ނުހިންގޭ. 

  ދީނީ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރަންޖެހޭ.    .2

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 33ޕޮލިސީ  
 އަތޮޅު ރައްޔިތުން ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ސަމާލުކަންދޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުން 

    33.1ޓާގެޓް 
ރައްތިޔުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހެލްތް އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ހިންގުން. 

ހޭލުންތެރިކަން  ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ރައްޔިތުންގެ . 1
 އިތުރުވަމުންދޭ.

 

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 34ޕޮލިސީ  
 އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ސްޕެސަލިސްޓުން އިތުރުކުރުން 
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    34.1ޓާގެޓް 
ކޮންމެ އަހަރަކު ކޮންމެވެސް އެއް ދާއިރާއަކުން ސްޕެސަލިސްޓުން 

 ދިނުން. ތަމްރީނުތަކަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ލޯނު  އިތުރުކުރުމަށް

 އަތޮޅަށް ނިސްަބތްވާ ޑޮކްޓަރުން މަދު.. 1
 އަތޮޅަށް ނިސްަބތްވާ ޕައިލެޓުން މަދު.. 2
އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ އިންޖިން މެކޭނިކުންނާއި . 3

 މަދު. މެރައިން މެކޭނިކުން
  މި އަތޮޅަށް ނިސްަބތްވާ ޭބފުޅުންގެ ތެރެއިން      .4

 ން. ޕީއެޗްޑީ ނަންގަވައިގެން ތިއްެބވީ މަދު ޭބފުޅު

 

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

    34.2ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ސްޕެސަލިސްޓުން   2022

ދާއިރާތައް ަބލާ އެދާއިރާތަކުން މީހުން   އިތުރުކުރުމަށް މީހުން މަދު
ސްކޯލަރޝިޕް  ިބނާކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭއުސޫލެއްގެ މަތިން

 ތައާރަފްކުރުން.

 ނިސްަބތްވާ ޑޮކްޓަރުން މަދު.އަތޮޅަށް . 1
 އަތޮޅަށް ނިސްަބތްވާ ޕައިލެޓުން މަދު.. 2
އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ އިންޖިން މެކޭނިކުންނާއި . 3

 މަދު. މެރައިން މެކޭނިކުން
  މި އަތޮޅަށް ނިސްަބތްވާ ޭބފުޅުންގެ ތެރެއިން      .4

 ޕީއެޗްޑީ ނަންގަވައިގެން ތިއްެބވީ މަދު ޭބފުޅުން. 

 

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 35ޕޮލިސީ  
 ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމަށް އާއްމުންގެ މެދުގައި ޝައުގުވެރިކަން އުފެއްދުން 

    35.1ޓާގެޓް 
ދިވެހި ޭބސްވެރިކަން ކުރުމާއި އެމަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް 

 ދިވެހި ޭބސް ކުރާނެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުވެފައި ހުރުން. ރަށްރަށުން

ޭބސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެލި ދިވެހި . 1
 ލިުބން ދަތި. 

 

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް
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   : 36ޕޮލިސީ  
 ޖިސްމާނީ ދުޅަ ހެޔޮކަމުގެ މުހިއްމުކަމަށް އިސްކަންދިނުން 

   36.1ޓާގެޓް 
އަތޮޅު އިސްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ަބއިނަލް އަގްވާމީ  

އަތޮޅުގައި ޭބއްވުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ  މުާބރާތްތައް  ފެންވަރުގެ
 ޭބއްވުން. އަހަރަކު ދުވުމުގެ މުާބރާތެއް

ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ރައްޔިތުން . 1
ނެތް. އެފަދަ   ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ރޭވިފައި

  ޕްރޮގްރާމެއް މީގެ ކުރިން ހިންގިފައިނެތް. 

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   36.2ޓާގެޓް 
ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު އަތޮޅުގެ ކޮންމެވެސް އެއް ރަށެއްގައި 

 ދުޅަހެޔޮ ހަފްތާއެއް ފާހަގަ ކުރުން. ހަށިހެޔޮ

ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ރައްޔިތުން . 1
ނެތް. އެފަދަ   ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ރޭވިފައި

 ޕްރޮގްރާމެއް މީގެ ކުރިން ހިންގިފައިނެތް. 
 

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 37ޕޮލިސީ  
 ރަށްރަށު މެދުގައި އިޖުތިމާއީ ރޫޙް އިތުރުކުރުން 

   37.1ޓާގެޓް 
ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް މިންކުރުމަށްފަހު، އެންމެ  

 ކައުންސިލެއް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ހޮވުން. ހިންގުންތެރި

މޮނިޓަރ  ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ަބލާ . 1
 ކުރެވެމުން ނުދާކަން.  ކުރެވުނު ނަމަވެސް، ގިންތި

 

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   37.2ޓާގެޓް 
ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ގުލުންތެރިކަން ރަނަގޅުކުރުމަށްޓަކައި 

 ކުޅިވަރު މުާބރާތްތައް އަހަރުތެރޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔުން. އެކިއެކި

ަބދަހި ކުރެވޭނެ ކަންކަން އިޖުތިމާއި ގުޅުން . 1
 އިންތިޒާމް ކުރެވެމުން ނުގެންދެވޭ. 

 

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް
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   : 38ޕޮލިސީ  
 އަގުވަޒަންކުރުމާއި ކައުންސިލްތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބެލުން 

   38.1ޓާގެޓް 
ފަހަރު ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް  2ކޮންމެ އަހަރަކު 

 ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުވުން. މޮނިޓަރ،

 ފަހަރު މޮނިޓަރ ކުރެވެމުންދޭ. 2އަހަރަކު  ކޮންމެ. 1

 

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   38.2ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން  2022އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެވޯޑް ހަފްލާ 

 އަހަރު ޭބއްވުން. 1އަހަރަކުން  2ކޮންމެ 

ރީތި ނަން ހޯދައިދޭ ފަރާތްތަކާއި އަތޮޅަށް . 1
ގޮތުން އިނާމު   ޚިދުމަތްތެރީންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ

  ދިނުމުގެ ސިޔާސަތެއް ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ..
ހަފްލާއެއް  3ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އިނާމު ދިނުމުގެ . 2

 ވަނީ ޭބއްވިފައެވެ. 
ވަނަ ހަފްލާ ޭބއްވުމަށް އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހު،   4. 3

އަހަރު ާބއްވާގޮތަށް   1އަހަރަކުން  3ލާ ކޮންމެ އެހަފް
އަހަރު  ވަނަ 2020ކައުންސިލުން ނިންމުމަށްފަހު، 

ގެ ހާލަތާއި 19ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަފްލާ ކޮވިޑް 
 ޭބއްވިފައެއް ނުވެއެވެ.  ގުޅިގެން
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   38.3ޓާގެޓް 
ފަންނުގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ މަސައްކަތާ އަތޮޅުގައި ތިިބ ތަފާތު 

 ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް ހަދާ ކޮންމެ އަހަރަކު ޢާންމުކުރުން. ގުޅޭ

އަތޮޅަށް ރީތި ނަން ހޯދައިދޭ ފަރާތްތަކާއި . 1
ގޮތުން އިނާމު   ޚިދުމަތްތެރީންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ

  ދިނުމުގެ ސިޔާސަތެއް ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ..
ހަފްލާއެއް  3ށުން އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަ. 2

 ވަނީ ޭބއްވިފައެވެ. 
ވަނަ ހަފްލާ ޭބއްވުމަށް އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހު،   4. 3

އަހަރު ާބއްވާގޮތަށް   1އަހަރަކުން  3އެހަފްލާ ކޮންމެ 
އަހަރު  ވަނަ 2020ކައުންސިލުން ނިންމުމަށްފަހު، 

ގެ ހާލަތާއި 19ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަފްލާ ކޮވިޑް 
 ޭބއްވިފައެއް ނުވެއެވެ.  ޅިގެންގު

 

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 39ޕޮލިސީ  
 ޖަމިއްޔާތަކުގައި ފައިނޭންޝަލް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުން 

  :39.1ޓާގެޓް 
ޖަމިއްޔާތަކުން ފަންޑް ހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތުގެ 

ހުރިހާ ވަނަ އަހަރު  2023ަބއްދަލުވުމެއް  މަސައްކަތު
 ޭބއްވުން. ޖަމިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން

ޢާމްދަނީއެއް ހޯދައިގެން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި . 1
ޤާިބލްކަން އޮތީ އެންމެ  ޖަމިއްޔާ ހިންގުމުގެ

 ޖަމިއްޔާއެއްގައި ކަން. 
ޖަމިއްޔާތަކުން ފައިނޭންސަލް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް  . 2

 ނުކުރާކަން. މަސައްކަތް
 ކުގައި ފަންނީ ހުނަރު ނެތްކަން. ޖަމިއްޔާތަ. 3
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   : 40ޕޮލިސީ  
 ޖަމިއްޔާތަކުގެ ހަރަކާތްތެރިކަން އިތުރުކުރުވުން 

 40.1ޓާގެޓް 
 ޖަމިއްޔާތަކުގެ މަހާސިންތާއެއް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޭބއްވުން

ގައި 2019ޖަމިއްޔާތަކުގެ މަހާސިންތާއެއް . 1
  ޭބއްވުނު. 

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 41ޕޮލިސީ  
 ޕްރޮޖެކްޓް ފަންޑިން އުސޫލެއް އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ގާއިމްވެފައި އޮތުން 

   41.1ޓާގެޓް 
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޖަމިއްޔާތަކުން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ  

ޕްރޮޕޯސަލްއަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން  1ކޮންމެވެސް  ތެރެއިން
 ކުރިއަށްގެންދިޔުން. ފަންޑުދީގެން ޕްރޮޖެކްޓް

އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ކައުންސިލްތަކާއި  މާލީ. 1
ތަންދޭ މިންވަރަކުން   ޖަމިއްޔާތަކަށް ކައުންސިލްގެ ަބޖެޓް

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ. 
ފަންޑު ދޫކޮށްގެން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ފުރުޞަތު  . 2

 ހުޅުވާލެވިފައިނުވޭ. 

 

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 42ޕޮލިސީ  
 ދީނީހޭލުން ތެރިކަން އިތުރުކުރުން 

   42.1ޓާގެޓް 
ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދީނީ 

 ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދިޔުން.  ދަރުސް ދިނުމުގެ

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ދަރުސް  ދީނީ. 1
ރަމަޟާން މަހު  ޕްރޮގްރާމް ކޮންމެ އަހަރުވެސްދިނުމުގެ 

 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކުރިއަށްގެންދެވޭ. 
 

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް
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   42.2ޓާގެޓް 
ރަށުކައުންސިލްތަކާއި، ސްކޫލް މަދަރުސާތަކާއި، ކުލަުބ ޖަމިއްޔާ 

އަމާޒްކޮށްގެން ކޮންމެ  އަދި ޤުރުއާން ކުލާސްތަކަށް  ޖަމާއަތްތައް
 އަތޮޅު މުާބރާތް ޭބއްވުން  އަހަރަކު ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ

ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ލޯިބޖެއްސުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު . 1
ރަށްރަށަށް ހުޅުވާލައިގެން  ޤުރުއާން މުާބރާތުގެ ނަމުގައި

 ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުާބރާތެއް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް

 ާބއްވަމުން ގެންދެވޭ. 
  ްއަތޮޅު ކައުންސިލ 

   : 43ޕޮލިސީ  
 ކާރިޘާ ތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުން 

   43.1ޓާގެޓް 
އަހަރަކުން އެއްފަހަރު އަތޮޅުގެ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމަންޓް  3ކޮންމެ 
 ރިވައިސްކޮށް ޑްރިލްތައް ޭބއްވުން. ޕްލޭން

އެކުލަވާލެވިފައިވާ އަތޮޅުގެ ޑިޒާސްޓަރ  . 1
 ހަމަވެފައި. މެނޭޖުމަންޓް ޕްލޭންގެ މުއްދަތު

 

    



  

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   43.2ޓާގެޓް 
އަހަރަކުން ނިޔަލަށް  2ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން ކޮންމެ  2023

ރައްކާތެރިވުމާގުޅޭ ވޯކްޝޮޕްތައް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ  ކާރިޘާތަކުން
 ރަށެއްގައި ހިންގުން. 

އެކުލަވާލެވިފައިވާ އަތޮޅުގެ ޑިޒާސްޓަރ  . 1
 ހަމަވެފައި. މެނޭޖުމަންޓް ޕްލޭންގެ މުއްދަތު

  



  



  

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 44ޕޮލިސީ  
 ޕްލާސްޓިކުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ އަސަރު ކުޑަކުރުން 
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   44.1ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ  2023
ބަނދަރުމަތީގައާއި އެއަރޕޯޓް ސަރަހައްދުގައި ތިމާވެއްޓަށް  ރަށެއްގެ

 ހާދިސާތައް ފެންނަ ިބލްޯބޑްތައް ެބހެއްޓުން.  ލިޭބ ގެއްލުމުގެ

ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު  . 1
 އިތުރުވެފައި. ޮބޑުތަނުން 

އުކާލެވޭ ފަނާނުވާ ޒާތުގެ ޕްލާސްޓިކް ކުނިތައް . 2
 ނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމެއް ނެތް. 

  



      

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   44.2ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލާމު އަތޮޅުގައި ޕްލާސްޓިކް   2024

އަށް ދަށްކޮށް އަދި ނަމޫނާ ރަށްރަށަށް % 70 ބޭނުންކުރާ ނިޞްަބތް
 އެވޯޑް ދިނުން.

އުކާލެވޭ ފަނާނުވާ ޒާތުގެ ޕްލާސްޓިކްތައް . 1
 ހުންނަކަން.  ގޮޑުދޮށްތަކާއި މޫދުގައި

  މޫދަށް އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކްގެ ސަަބުބން ފަރުތަކާއި. 2
ދިރުންތަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރު   ކަނޑުގައި އުޅޭ
 ކުރަމުންދާކަން.

    



    

 އަތޮޅު ކައުންސިލް 

   : 45ޕޮލިސީ  
 ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރުން   ދީނީ ގޮތުންނާއި ޤައުމީ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތައް އަތޮޅު 

   45.1ޓާގެޓް 
ދުވަސްތަކެއް ކަނޑައަޅާ  އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރާނެ 

އަތޮޅުގެ ކޮންމެވެސް ރަށެއްގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް  އެދުވަސްތައް
 ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުން 

ގޮތުންނާއި ޤައުމީ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ  ދީނީ. 1
ގެންދަނީ ރަމްޒީގޮތެއްގައި  ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރަމުން

 އެކަނި.
 ދުވަހެއް ފާހަގަ އަތޮޅު ފެންވަރުގައި އެއްވެސް. 2

 ކުރަމުން ނުގެންދެވޭ. 

 

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް
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   : 46ޕޮލިސީ  
 އަތޮޅުގެ އަމަން އަމާންކަން އިތުރު ކުރުން 

    46.1ޓާގެޓް 
 ރައްޔިތުން ޤާނޫނުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ަބއްދަލުވުންތައް ކޮންމެ 

 ދެއަހަރުން އެއްއަހަރު ރާވާ ހިންގުން.

ވައްކަމާއި މާރާމާރީގެ މައްސަލަތައް އަަބދުވެސް . 1
 ހިނގަމުންދާކަން. 

ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަނާެބހޭ މަޢުލޫމާތު އާއްމު . 2
 ނުހުންނަކަން.  ރައްޔިތުންނަށް ލިިބފައި

 

  



  



އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

    46.2ޓާގެޓް 
މުޢައްސަސާތަކުގެ އަތޮޅުގައި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ަބއިވެރިވާ 

ގުޅުން ަބދަހި ކުރުމަށާއި، ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމަށް   މެދުގައި
ކުރުމަށް ކޮންމެ ދެ އަހަރުން އެއް އަހަރު  ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލު

 ރޭވުން. ަބއްދަލުވެ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްތަކެއް

ޤާނޫނުތައް ހަމަހަމަގޮތުގައި ތަންފީޒު ކުރެވެމުން . 1
 ނުދާކަން. 

 

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 47ޕޮލިސީ  
 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުން 

   47.1ޓާގެޓް 
އަހަރަށް ބަހާލައިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތާއި،  5

 ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުން. ގޯތިތެރެ ޒަމާނީ

 އޮފީހުގެ ފްރަންޓް އޭރިޔާ ަބއުވެފައި.. 1
 ަބއުވެފައި.އޮފީސް ޢިމާރާތް . 2

 

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް
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   47.2ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ  2022

 ކެޝުއަލް ޔުނިފޯމް ދިނުން.  މުވައްޒަފުންނަށް

މުވައްޒަފުން ދަތުރުތަކުގައި ޭބނުންކުރަނީ ރަސްމީ . 1
 ހެދުން. 

 

        

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   47.3ޓާގެޓް 
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ ޤާިބލްކަން 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. އިތުރުކުރުމަށް

މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރެއިނިންގތައް ފޯރުކޮށްދެމުން  . 1
 ގެންދެވޭ.

 

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   47.4ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލުން  2022

 އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަންއެއް ތަޢާރަފުކުރުން. ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް

ހިދުމަތްތައް ހޯދަންޖެހެނީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް . 1
 ގޮސްގެން.

 

        

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 48ޕޮލިސީ  
 ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން ރަށާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން  

    48.1ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކަނޑުލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ   2022

 ކައުންސިލްތަކަށް ހޯދުން. ހުއްދަ ރަށު

ލައިސަންސް ދޫކުރެވެނީ އަތޮޅު  ކަނޑު. 1
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކަނި.

 

        

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް
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    48.2ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރަށުކައުންސިލްތަކުން   2022

މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން   ކަނޑުލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ
 ތަމްރީނުކުރުން.

ލައިސަންސް ބޭނުންވާ ގަން ފޮނަދޫ ފިޔަވާ  ކަނޑު. 1
ހޯދުމަށް އެޚިދުމަތް  އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ ފަރާތްތަކުން
  ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކަރަންޖެހުން.

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

    48.3ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އޭ ޒޯން ލައިސަންސް   2024

 ދެކުނުން އޭޒޯން ލައިސަންސް ލިބޭނެގޮތް ހެދުން.  އަތޮޅުގެ އުތުރާއި

ހަމައެކަނި  އަތޮޅުން އޭޒޯން ލައިސަންސް ލިެބނީ . 1
 އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން.

    



    

އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

   : 49ޕޮލިސީ  
 ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީގެ ޙިދުމަތް ލިބުން 

   49.1ޓާގެޓް 
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން އާންމުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭ   2025

ލައިްބރަރީގެ -ޤާއިމުކޮށް އެތަނުގައި އީ ލައިްބރަރީއެއް
 ޚިދުމަތްތައްވެސް ފޯރުކޮށްދިނުން. 

ޕަްބލިކް ލައިްބރަރީއެއްގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް  . 1
 ލިެބން ނެތް. 

ގައި  ލައިްބރަރީއެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި ހުރީ ސްކޫލްތަކު. 2
 އެކަނި.

ސްކޫލް ލައިްބރަރީތަކަށް އާންމުންނަށް އެކްސެސް . 3
 ނުވެވޭ.

ސްކޫލްތަކުގެ ލައިްބރަރީގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް  . 4
 ފޮތްނެތް 
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 ގެ ޕްލޭން ހިނގަމުންދާގޮތް ބެލުން އަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީ 
ކައުންސިލުންނާއި ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކާއި ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  
ކަންތައްތައް   ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ  އެއްކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލުން ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ. ތަރައްޤީގެ 

ހާސިލު ނަތީޖާ  މިންވަރާއި  ހުރި ތަންފީޒުކުރެވުނު  ތަންފީޒުކުރުމަށް  ޕްލޭން  ވަޒަންކޮށް،  މިންވަރު  ކުރެވުނު 
ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް ފާހަގަކޮށް، ކުރިއަށް ރަނގަޅުކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނާނެއެވެ. 

ވަޒަން ބަލައި  ނުހިނގާގޮތް  ހިނގާ  ޕްލޭންގައިވާކަންތައް  ތަރައްޤީގެ  އެކުލަވާލުމުގައި  ކުރުމަށް  މިރިޕޯޓް 
 އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފްރޭމްވޯކް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. 

 އަދި ފައިނަލް ރިޕޯޓް  މިޑްޓަރމް ރިވިއު  
 

ރިވިއުއެއް   މިޑްޓާމް  ގޮތުގެ  ތަންފީޒުވަމުންދާ  ކަންތައްތައް  ޕްލޭންގައިވާ  އަހަރުގެ   2023ތަރައްޤީގެ  ވަނަ 
މިންވަރުދެނެގަނެ  ހާސިލުވެފައިވާ  ނަތީޖާ  ޕްލޭންގެ  ތަރައްޤީގެ  އަދި  ހަދާނެއެވެ.  ކައުންސިލުން   ،މެދުތެރޭގައި 

މިގޮތުން    2026 ހަދާނެއެވެ.  ރިވިއު  ފައިނަލް  ޕްލޭންގެ  ތަރައްޤީގެ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  މިޑްޓާމް    ހަދާވަނަ 
ޖާތައް ހާސިލުކުރެވެމުންދާ މިންވަރާއި ހަލުވިކަން ހާމަވެގެންދާނެއެވެ. ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީ   ،ރިވިއުގައި

އެއްވެސް   ގުޅިގެން  ބަދަލުއައުމާއި  ހާލަތަކަށް  އެއްވެސް  މެދުތެރެއިން  މުއްދަތުގެ  ޕްލޭންގެ  ތަރައްޤީގެ  އަދި 
 ހަގަކުރާނެއެވެ. ސިޔާސަތަކަށް ނުވަތަ މަޤުޞަދަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނަމަ މިކަންތައްވެސް ރިވިއުގައި ފާ

ހަމަވުމުގެ ކުރިން ފައިނަލް ރިވިއު އެކުލަވާލައި  ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި   ،ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު 
 ކުރެވުނު ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި އާތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ.

 

 


