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ރައީސްގެ ބަޔާން
g
ތރީސްވަނަ މާއްދާއިން ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް
މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫ އަސާސީގެ ދުއިސައްތަ ި
އުފެއްދެވުމުގެ ބާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދިން ހިނދު އުފައްދަވާފައިވާ މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް
އ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ސަތޭކަ ނުވަވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އިން ލާޒިމްކޮށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަ ް
ކައުންސިލުން ފަރުމާކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރުދުވަހުގެ މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެވެ.
ތހުޒީބު ވުމުގެ މައްޗަށެވެ .އަތޮޅެއް ތަރައްޤީ
އަތޮޅު ރައްޔިތެއްގެ ދުޅަހެޔޮކަން ބިނާވާނީ އެއަތޮޅެއްގެ ތަރައްޤީއާއި ަ
ކުރެވޭނީ ﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު މާތްވެގެންވާ

އ އެއަތޮޅެއްގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރާއި
ރ ކޮށް ހިތަ ި
އިސްލާމްދީނަށް ޙުރުމަތްތެ ި

މަދަދު ގާރުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބިގެންނެވެ .ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާ ޙަވާލު ކުރައްވާފައިވާ މި
މުޙި އްމު މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ޒިންމާ އުފުލުމުގައި އަޅުގަނޑު މިކަމުގެ ތަދުބީރުތައް މިކުރަނީ ﷲގެ ތަޤުދީރާއެކު ކުރިއަށް ދިއުމުގެ މަތިވެރި
ޢަޒުމުގައި ،އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އިދާރާ ތަކުގެ ވާގިލިބިހުރިޙާލުގައެވެ.
މި މަސައްކަތުގައި މިކައުންސިލްގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުނީ ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި އަތޮޅުގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނާއި
ރ ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.
ރަށްރަށުގެ މަޞްލަހަތު ރައްކާތެ ި
ކރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ބުރަކަމުގައި އަޅުގަނޑު
ށ ު
މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލުމަށްވުރެ އޭގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލް ކުރުމަ ް
ޤަބޫލުކުރަމެވެ .އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑާއި ކައުންސިލްގެ ޤާބިލްކަންހުރި މިންވަރު ން ،ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލްތަކާއި އަދި ،ސަރުކާރާ
ށ އެދި ތިބެ ،ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި މިއަތޮޅުގެ ކުރިއެރުމާއި ތަހުޒީބަށްޓަކައި
ގުޅިގެން ﷲގެ ޙަޟުރަތުން އެހީތެރިކަމާއި މަދަދުވެރިކަމަ ް
މިދެންނެވި ޗާޓުގައި އެންމެރީތި ރަންކުލައިން ކުލަޖެއްސުމުގެ ބުރަ މަސައް ކަތް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ތެދުވެރިކަމާއި އިޙުލާޞްތެރިކަމާއެކު
ކުރާނަމެވެ.
ގ އުޖާލާ ކުރައްވާށި!
ކީރިތިﷲ އަޅަމެންގެ މި އިޚްލާސްތެރި މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވާށި! މިއަތޮޅުގެ ކުރިމަ ު
ރައްޔިތުންނަށް ހާއުފާވެރިކަން ދެއްވާށި!
އާމީން

ޙަސަން ޢަބްދުއްރަޙްމާން
މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
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ތަޢާރަފް
ފ
ތއާރަ ް
ގ ަ
އަތޮޅު ެ
ގ އިރުމަތީ
ނ ގާތްގަނޑަކަށް  70ވަރަކަށް މޭލު ދުރުގައި ،ރާއްޖޭ ެ
ގ ވެރިރަށް މާލޭގެ ދެކުނު ް
ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ޅ  08ރަށާއި71 ،
ހން ދިރިއު ޭ
ތ މ  .އަތޮޅަކީ ،މީ ު
މލަކަތޮޅު ނުވަ ަ
ނ ު
އ އޮން ަ
ޑލާއި ދެމެދުގަ ި
ކޅުމަ ު
ބިތުގައި ،ފެލިދެ އަތޮޅާއި ޮ
ގ
ކ ރާއްޖޭ ެ
ނ ކުޑަ އަތޮޅެކެވެ .އަދި މި އަތޮޅަ ީ
އޖޭގެ ނިސްބަތު ް
ނ ރާ ް
ލ  34ރަށް ހިމެ ޭ
ފަޅުރަށާއި އަދި  7ރިސޯރޓާ އެކު ޖުމް ަ
ނިސްބަތުންވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވޭފަދަ ބޮޑު ދެފަރު އެކުލެވިފައިވާ އަތޮޅެކެވެ.
ކ ފިރިހެނުންނެވެ.
ތރެއިން  2201މީހުންނަ ީ
ރ އޭގެ ެ
ނ ހިމެނޭއި ު
ލ އާބާދީގައި  2781މީހު ް
އަތޮޅުގެ ޖުމް ަ
ރ
ނ  08އަހަރާއި  21އަހަ ާ
ކ އުމުރު ް
ނނެވެ .އަދި އާބާދީގެ  21.21%ކަމުގައިވާ  1220އަ ީ
ކ އަންހެނު ް
 2122މީހުންނަ ީ
ދެމެދުގެ ޒުވާނުންނެވެ.
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ތަޞައްވުރު
މުލަކަތޮޅަކީ ފުދުންތެރި ،ދުޅަހެޔޮ ،ޢިލްމީ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަމާން ވެއްޓަކަށް ވުން.

1
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަތޮޅުގެ ޗާޓް
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

ފުރަތަމަ ބައި
އ
ޖހުންތަ ް
ރޞަތުތަކާއި ގޮން ެ
ޤއަށް ހުރި ފު ު
އ ީ
ތރަ ް
އަތޮޅު ަ
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އަތޮޅު ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް
ކކީ:
ޞތުތަ ަ
ރ ފުރު ަ
ޤއަށް ހު ި
ރއް ީ
އަތޮޅުތަ ަ
ގޅު ބިންބިމާއި ،ފަޅުރަށްތައް އެބަހުރި.
 .1ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ރަނ ަ
 .1މަސައްކަތް ކުރާނެ ޒުވާން އާބާދީ އެއް އޮތުން.
ކމުގެ އައުފުރުޞަތުތަކަށް (އަކުއަ ކަލްޗަރ) ރަނގަޅު ފަޅުތަކެއް ހުރުން.
 .2ޒަމާނީ މަސްވެރި ަ
 .1ވައިގެ ބަނދަރާއި ،މަގަތު ފާލަން ހަދަން އެކަށީގެންވާ ރަށްރަށާއި ފަޅުފަޅު އޮތުން.
 .1ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރާނެ ރަށްރަށާއި ފަޅުފަޅު ހުރުން.
ވޞީލަތް ހުރުން.
 .1އެކިއެކި ކޯސްތަކާއި ،ތަޢުލީމީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގިދާނެ ޢުމްރާނީ ަ
 .1ކުދި އާބާދީތައް އެއްފަސް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިމުގެ ތަނަވަސްކަން ލިބިގެންވާ ރަށްރަށާއި ތިލަފަޅު އެބަހުރި.
މ
ފންގ ޕޮއިންޓް /ބޮޑުތަކުރުފާރު ރާއްޖެ އިސްލާ ް
 .8ފަތުރުވެރިން ޝައުޤުވެރިވާފަދަ( ،ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ސާރ ި
ނ މިސްކިތް "
ނ ބިނާކުރެއްވި "ތަކުރުފާ ު
ގ ވަކަރު ް
ދ (ކަޅުއޮށްފުންމި) ެ
ގ ދަތުރު ކުރެއްވި އުޅަނ ު
ކުރެއްވި ޖިހާދު ެ
ތޅުގައި އޮތުން /ޓޫރިސްޓުން ޝައުޤްވެރިވާފަދަ
ނނަރަށް މިއަ ޮ
ގ މެދުގައި އޮ ް
އޖޭ ެ
ފ ގޮތުން ރާ ް
ހުރުން /ޖިއޮގްރަ ީ
ޑައިވިން ޕޮއިންޓް ފަދަ) ތަންތަން ހުރުން.
ނ ސަރަޙައްދުތަކާ ޚިލާފަށް ،ހާހަލާއި ގިރިގިރިއާއި ކަނޑުއޮޅިގިނަ،
ގ އެހެނިހެ ް
 .9މިއަތޮޅު އެތެރެވަރި އަކީ ރާއްޖޭ ެ
މސްވެރިން ފާހަގަކުރާ އަތޮޅެއް.
ކމުގައި ަ
ނ އަތޮޅެއް ަ
ށމަސް ގި ަ
ފާނައިގެ މަސްވެރިކަމާއި ،ހުއިފިލަނޑާ ،މު ި

އަތޮޅު ތަރައްޤީއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް
ކކީ:
ހންތަ ަ
ޖ ު
ޑ ގޮން ެ
އގަނ ު
މ ި
ހރި ަ
ށ ު
އޤީއަ ް
އަތޮޅު ތަރަ ް
ރ މައިގަނޑު ގޮންޖެހުންތަކަކީ:
އަތޮޅު ތަރައްޤީއަށް ހު ި

ލތަކާއި ޙަވާލުނުވެ ހުރުން.
 .1އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށްތައް އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ،ރަށްރަށުގެ ކައުންސި ް
މން ދިއުން.
 .1މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޒުވާނުން ޖެހެ ު
 .2މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކޮށްގެންތިބި އަތޮޅުގެ ދަރިންގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅަށް އެކަށީގެންވާވަރަށް ނުލިބުން.
 .1އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ،ފަންނީ ޤާބިލް މީހުން މަދުކަން.
ނން މަދުކަން.
މސައްކަތް ކުރާ ޒުވާ ު
 .2އާމްދަނީ ލިބޭނެ ަ
ނ ލިބޭނެ ވަޞީލަތްތައް ނެތުން.
 .1ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތުގެ ތަމްރީ ް
ބޖެޓް ނުލިބުން.
 .1ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ަ
ގ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުން.
 .1ސިޔާސީ ގޮތުން ޢާއްމުން ެ
 .1އަތޮޅުގެ އާބާދީ ކުޑަކަން.
11
ފޯން 2271211 :ފެކްސް 2271102 :އީމެއިލް ،secreteriate@meem.gov.mv:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv :

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 .13ބިދޭސީ ލޭބަރުން ރަށްރަށުގައި ގިނަވުން.
 .11މަސްތުވާ ތަކެތި އެތެރެކުރާމިންވަރު އިތުރުވުން.
 .11މަތީތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރާ ޒުވާނުން މަދުވުން.
ތން.
އމްދަނީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަން ޝައުގުވެރިކަން ނެ ު
 .12ޒުވާނުން ާ
 .12ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން އިތުރުވުން .

އަތޮޅުގައި ހުރި މުހިންމު ވަޞީލަތްތައް
ލޯކަލް އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް
ށ
އ އޯ.ލެވެލްއާ ހަމަޔަ ް
އހަމައަށް  2 ،ސްކޫލުގަ ި
ރޑް ާ 2
 8 .0ރަށެއްގައި ވެސް ސުކޫލު ހުރުން 2 ،ސްކޫލުގައި ގް ޭ
އދޭ.
ކިޔަވައި ދޭއިރު އަނެއް  7ސްކޫލުގައި އޭ.ލެވެލްއާ ހަމަޔަށް ކިޔަވަ ި
ސޕިޓަލެއްހުރޭ.
ކޒުހުރޭ ،އަދި  0ރަށުގައި ހޮ ް
 .7އަތޮޅުގެ  2ރަށުދައި ސިއްހީ މަރު ަ
ސ ގެ ބްރާންޗެއްހުރޭ.
 .2ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވް ް
 .1އަތޮޅުގެ  8ރަށުގައި އެސްޓީއޯ ބޭސް ފިހާރަހުރޭ.
 1 .1ރަށެއްގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހުރެ.
 0 .2ރަށުގައި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގެ ޔުނިޓެއް ހުރޭ.
ޅކައުންސިލްގެ އިދާރާއެއްހުރުން
 .2ހުރިހާރަށެއްގައިވެސް ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާތައް ހުރުމާއެކު އަތޮ ު
 .8ހުރިހާރަށެއްގައިވެސް މިސްކިތްތައް ބިނާކުރެވިފައި ހުރުން.

ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް
 .0ރަތްމަންދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ.
ނ
 .7ވޭވަށު އެކުވެރިންގެ ގުޅު ް
ޔ
 .2މުލަކު އެކުވެރި ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއް ާ
ބ
 .1މުލަކު އެކުވެރި ކުލަ ު
ޖމްޢިއްޔާ
ގ ަ
 .1މުލީޒުވާނުން ެ
ނ
 .2މުލީ އެކުވެރިންގެ ދިރު ް
ޖމްޢިއްޔާ
 .2ނާލާފުށީ ޒުވާނުންގެ ަ
ނ
 .8ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަ ް
 .9ކޮޅުފުށީ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ
 .01ކޮޅުފުށީ ޔޫތު ސޮސައިޓީ
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 .00ކޮޅުފުށީ އެކުވެރި ކުލަބު
ޔ
 .07ކޮޅުފުށީ ޒުވާނުންގެ ހި ާ
ޔ
 .02ދިއްގަރު ޒުވާނުންގެޖަމްޢިއް ާ
 .01ޓީ.އެފް.އެމް ފުޓްބޯޅަ ކުލަބު
 .01މަޑުއްވަރީ ޒުވާންޖީލު
 .02މަޑުއްވަރީ ހުންގާނު

ވަކިވަކިފަރުދުންގެ ހުނަރުވެރިކަން
 .0ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން
ނ
 .7ފަންގިވިނުމާއި ރޯނުވެށު ް
މ
އ ތެދުވި ވަޑާ ް
 .2ކިއްސަރު ވަޑާމާ ި
ނ
 .1ޒަމާނީ މަސްވެރިކަ ް
 .1ރާ އެރުން
 .2ލަވަކިޔުމާއި ފަރިހި ބަނދި ރައިވަރު
 .2ޤުރުއާން ކިޔެވުން
ނ
 .8އެއަރކޮންޑިޝަން އެންޑް ރެފްރިޖަރޭޝަ ް
ސ
 .9އިލެކްޓްރިކް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކް ް
ނޖިނިއަރިންގ
 .01މެރިން އި ް
 .00ފައިބަރ ގްލާސިންގ މަސައްކަތް
 .07ރިހާކުރު
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ދެވަނަބައި
ކއި
ނވާ ނަތީޖާތަ ާ
ޞލްކުރަން ބޭނު ް
ކއި ،ޙާ ި
ޤޞަދުތަ ާ
އޤީގެ މަ ު
ތރަ ް
އަތޮޅު ަ
ސ
ލ ާ
ތގެ ކުރު ޚު ާ
ރނޭގޮ ު
ތަންފީޛުކު ާ
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ
ރައްކާތެރިކަން
ތަޞައްވުރު
މުލަކަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދަނޑުވެރިކަމާ މަސްވެރިކަމުން
ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ހޯދައިގެން ދިރިއުޅޭ ހޭލުންތެރި
މުޖުތަމަޢުއެއްކަމުގައިވުން.
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އަސާސީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
މަޤުޞަދު
ޒންމާދާރު ވުން.
 .1ޒުވާނުން ި

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
 .1.1ތަރުބިއްޔަތު ކުރާނެ ރަނގަޅު ވެއްޓެއް ޤާއިމް ވެގެންދިއުން.
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 .0.0.0ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ޢާއިލާގެ ދައުރު ފުޅާކުރުން.
 .0.0.7ސްކޫލުތަކުގައި ކޯކަރިކިއުލާ އެކްޓިވިޓީތައް އިތުރުކުރުން.

 .1.1އަތޮޅުގައި ޢާމްދަނީހޯދޭނެ ވަޞީލަތްތައް އިތުރުވެގެން ދިއުން.
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 .0.0.2އަތޮޅުގައި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް އުފެއްދުން.
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ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން
ތަރައްޤީކުރުން
މަޤުޞަދު
 .1ޒުވާނުން ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުމާއެކު ފަންޑުހޯދޭނެ ގޮތްތައް އިތުރުވެގެންދިއުން.

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
ގގެންދިއުން.
ނސިލްތަކަށް އެނ ި
 .1.1މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންގެ މައުލޫމާތު ކައު ް
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 .7.0.0މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވައިލާ ބެލެހެއްޓުން.

ގ ސިނާއަތް ޒަމާނީފެންވަރަށް ތަރައްޤީވެގެން ދިއުން.
 .1.1މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމު ެ
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
އ ހެއްދުން.
 .7.7.0ހައިޑްރޯފޯނިކްސް ދަނޑެއް އަތޮޅުގަ ި
ޑޑު އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރުން.
ގ ވެލިޔު އެ ެ
 .7.7.7މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމު ެ

 .7.2މާކެޓްކުރެވޭނެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރު ވެގެން ދިއުން.
ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް
 .7.2.0އަތޮޅުގައި އުފައްދާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް ރިޒޯޓުތަކަށް މާކެޓް ކުރަންފެށުން.
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ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުން
މަޤުޞަދު
 .2ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަންބަލާ މޮނިޓަރ ކުރެވިގެން ދިއުން،

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
ނ ބަދަހިވެގެން ދިއުން،
 .2.1ޕަބްލިކްހެލްތު ޔުނިޓުތަކާއި ،ކައުންސިލްތަކާމެދު އޮންނަ ގުޅު ް
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ޒމެއް ޤާއިމުކުރުން،
 .2.0.0ކައުންސިލްތަކާ ޕަބްލިކްހެލްތު ޔުނިޓުތަކާ ދެމެދު މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ނި ާ
 .2.1ރައްޔަތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވެގެން ދިއުން،
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 .2.7.0ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާމެދު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން،
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މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުން އިތުރުކުރުން
މަޤުޞަދު
 .2ސިއްޙީގޮތުން ފައިދާހުރި ރަނގަޅުކާނާ ކެއުން އިތުރުވެގެންދިއުން،

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
ލންތެރިވެގެން ދިއުން،
 .2.1ރަނގަޅުކާނާ ކެއުމަށް ރައްޔިތުން ހޭ ު
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ނ
ނތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގު ް
 .1.0.0ސިއްޙީގޮތުން ފައިދާހުރި ރަނގަޅުކާނާ ކެއުން އިތުރުކުރުމަށް ހޭލު ް

11
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ޞިއްޙތު ރަނގަޅު ،ދުޅަހެޔޮ
ދިރިއުޅުމެއްގައި ދިރިއުޅުން
ތަޞައްވުރު
މުލަކަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ސާފުތާހިރުދިރިއުޅުމަށާއި ކުޅިވަރަށް
ލޯބިކުރާ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގެ ވެރިބަޔަކަށް ވުން.

13
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ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން
މަޤުޞަދު
 .2ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައްފެތުރުން މަދުކުރުމަށް ޢާއްމު ސާފުތާހިރުކަން އިތުރުވެގެން ދިއުން،

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
އ ޤާއިމުވެގެން ދިއުން،
ނޒާމެ ް
ނޖުކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ި
 .2.1ކުނި މެ ޭ
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ރމަށް ހަދަންޖެހޭ ޤަވާޢިދުތައްހަދައި ތަންފީޒުކުރުން،
 .1.0.0ކުނިމެނޭޖުކު ު

ޔ ފެތުރުން ކުޑަކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތައް ރަނގަޅަށް ޙަރަކާތްތެރިވަމުން
 .2.1ޑެންގީ އާއި ޗިކަންގުން ާ
ދިއުން،
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ރކާތްތައް ހިމެނުން،
ކމިޓީތަކުން ހިންގާނެ ޙަ ަ
 .1.7.0ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ޮ
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ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ރައްކާތެރިވުން
މަޤުޞަދު
 .1ގައިންގަޔަށް ނާރާބަލިތައް ފެތުރޭމިންވަރު ކުޑަކުރުން،

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
 .1.1ސިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވެގެންދިއުން،
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 .2.0.0ގައިންގަޔަށް ނާރާބަލިތަކާމެދު ރައްޔިތުންނަށް ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން،
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ޑުރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރެއަށް
ޒުވާނުން ވަނުން ހުއްޓުވުން
މަޤުޞަދު
މދުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިގެންދިއުން
 .1އަތޮޅުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ޙަލަތު ދެނެގަތުމާއި ،ފެތުރޭމިންވަރު ަ

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
އން،
 .1.1ޑްރަގާއި މަސްތުވާތަކެތި ފެތުރިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަނެވިގެން ދި ު
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ރ ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއްކުރެވި ،ޑާޓާބޭސްއެއް ހަދައި
ސލައޮތް މިންވަ ު
 .2.0.0ޑްރަގާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައް ަ
ބެލެހެއްޓުން،

ނ
ނ އިތުރުވެގެން ދިއު ް
 .1.1ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަ ް
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ނޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން،
މލާތްކުރެވޭނެ ފުރިހަމަ ި
 .2.7.0ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މުޢާ ަ
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ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން
މަޤުޞަދު
 .1ސްކޫލުދައުރުގައި ކުދިން ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރަންފެށުން މަދުވެގެން ދިއުން،

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
 8.0ދަރިންނަކީ މައިން ބަފައިންނަށް ކިޔަމަންވާ ބަޔަކަށް ވުން.
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 .8.0.0މުޖުތަމަޢު ޒިންމާދާރުކުރުން،
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ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން
މަޤުޞަދު
 .1ޕްރޮފެޝަނަލް ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމުގެ ފުރުޞަތާއި ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން،

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
 .1.1އަތޮޅުގައި އުފެދިފައިވާ ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތައް ޙަރަކާތްތެރިވެގެން ދިއުން،
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ހން އުފެއްދުން،
 .9.0.0ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިންގުމުގައި ޤާބިލްމީ ު
ޖމްޢިއްޔާތަށް ގުޅިގެން ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން،
 .9.0.7ކައުންސިލްތަކާއި ކްލަބު ަ
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ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު
ތަޞައްވުރު
މުލަކަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ އަމިއްލަމަސައްކަތުން އާމްދަނީހޯދޭނެ
ތައުލީމާ ހުނަރު ލިބިގެންވާ ބަޔަކަށްވުން.
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ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ލިއްބައިދިނުން
މަޤުޞަދު
ނ ދިއުން،
 .13ލުއިފަސޭހަގޮތެއްގައި އަތޮޅުން ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރުލިބިގެ ް

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
 .13.1ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ކޯސްތަކަށް ލިބޭ ތަރުޙީބު އިތުރުވުން،
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 .01.0.0ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިންގެ ބޭނުންތެރިކަން އަންގައިދިނުން،
ނ ދިއުން،
 .13.1ދަތުރުފަތުރާއި ތިބުމުގެ ލުއިފަސޭހަގޮތެއް ހަމަޖެހިގެ ް
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 .01.7.0އަތޮޅުތެރޭގައި ފުރިހަމަ ފެރީގެނިޒާމަކާއި ތިބުމުގެ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން،

ނ ދިއުން،
 .01.2ފައިސާދެއްކޭނެ ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެހިގެ ް
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
.01.2.0

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރުން،

11
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ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން
ތަޞައްވުރު
މުލަކަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ޖިންސީ ތަފާތުކުރުންތަކުން
އެއްކިބައިވެފައިވާ އުފާވެރި މުޖުތަމައެއް ކަމުގައިވުން.

11
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މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ ،ޖިސްމާނީ
އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުން
މަޤުޞަދު
އ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ
އން އަންހެނުންނާ ި
ނ ކުރެވޭމަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެ ި
 .11މުވައްސަސާތަކާ ރައްޔިތުން ގުޅިގެ ް
ނ އަނިޔާތައް މަދުވެގެން ދިއުން،
ސމާނީ އަދި ނަފްސާ ީ
ޖިންސީ ،ޖި ް

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
ނ
ޒންމާދާރުވެގެން ދިއު ް
 .11.1މުވައްސަސާތައް ި
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
އ ޤާއިމުކުރުން،
މލާތްކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެ ް
 .00.0.0މުވައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި މުޢާ ަ

 .11.1ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި މުވައްސަސާތަކަށްކުރާ އިތުބާރު އިތުރުވެގެން ދިއުން،
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 .00.7.0ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންބަދަހިކުރުމަށް ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން،

11
ފޯން 2271211 :ފެކްސް 2271102 :އީމެއިލް ،secreteriate@meem.gov.mv:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv :

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން
ބާރުވެރިކުރުވުން
މަޤުޞަދު
 .11އިޤްތިޞާދީގޮތުން ބާރުވެރިވުމަށް ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތައް އިތުރުވެގެން ދިއުން،

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
 .11.1އިޤްތިޞާދީގޮތުން ހުރި ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުންހިފަން އެނގިގެން ދިއުން،
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ރގްރާމުތައް ހިންގުން،
 .07.0.0އިޤްތިޞާދީގޮތުންހުރި ފުރުޞަތުތަކާގުޅޭ ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ޕް ޮ

23
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ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ
ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން
މަޤުޞަދު
 .12އިޖުތިމާޢީ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވެގެންދިއުން،

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
ނ ދިއުން،
އކު ހިނގަމު ް
 .12.1އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް ހަރުދަނާކަމާ ެ
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
މޓީ ހިންގާނެ ވަޞީލަތްތައް
ގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮ ި
 .02.0.0ކައުންސިލް ތަކުގައި އަންހެނުން ެ
ޤާއިމުކުރުން،

21
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

ރައްކާތެރި ބޯފެނާ ،ނަރުދަމާގެ އަސާސީ
ފަސޭހަތަކާ ،ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް
ތަޞައްވުރު
މުލަކަތޮޅަކީ

ރައްވެހިކަމުގެ

ފުރިހަމަ

ޚިދުމަތްތަކެއް

ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެއް ކަމުގައިވުން.

21
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ސާފު ބޯފެން
ފޯރުކޮށްދިނުން
މަޤުޞަދު
 .12ވާރޭފެންނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި ،ސާފުބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން،

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
.12.1

ކން އިތުރުވެގެން ދިއުން،
ފެންނަގާ ރައްކާކުރުމާއި ސާފުބޯފެން ބޭނުންކުރުމަށްދޭ ސަމާލު ަ

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ޒމެއް ޤާއިމުކުރުން،
ޅ ނި ާ
ރމުގެ ރަނގަ ު
 .01.0.0ކައުންސިލްތަކުން މޮނިޓަރ ކު ު

22
ފޯން 2271211 :ފެކްސް 2271102 :އީމެއިލް ،secreteriate@meem.gov.mv:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv :

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުން
މަޤުޞަދު
އ ޤާއިމުވެގެން ދިއުން،
ޅނިޒާމެ ް
ނޖުކުރާނެ ރަނގަ ު
 .12ކުނިމެ ޭ

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
މން ދިއުން،
ނމާ އުފުލަ ު
ހ ޒި ް
 .12.1ކައުންސިލްތަކުން ނަގަންޖެ ޭ
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ނ ގޮތްތަކާއި ،ފަންޑުހޯދާނެ ގޮތްތައް އަންގައިދިނުން،
 .01.0.0ކުނިމެނޭޖުކުރާ ެ

ލންތެރިވެގެން ދިއުން،
މ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭ ު
މހިއްމުކަ ާ
ރމުގެ ު
 .12.1ކުނިމެނޭޖުކު ު
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 .01.7.0ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން،

22
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ކަރަންޓާއި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ
ތަޞައްވުރު
މުލަކަތޮޅަކީ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ލޯބިކުރާ ރައްޔިތެއް
ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެއް ކަމުގައިވުން.

22
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފްކޮށް
ބޭނުންކުރުން
މަޤުޞަދު
 .11ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފްކޮށްދޭ ކުންފުނިތަކާއި މާލީއެހީތެރިކަން ހޯދޭނެގޮތްތައް އެނގިގެންދިއުން،

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
 .11.1ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ އުފައްދާ ކުންފުނިތަކަށް އަތޮޅު ތަޢާރަފުވެގެން ދިއުން،
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 .02.0.0އަތޮޅުގައިހުރި ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަނެވި ކުންފުނިތަކަށް ޕްރޮފޯސްކުރުން،

 .11.1މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެންދިއުން،
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 .02.7.0ކައުންސިލްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން
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ވަޒީފާ އިތުރުކުރުމާއި ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު
ކުރިއެރުވުން
ތަޞައްވުރު
މުލަކަތޮޅަކީ

ދުރު

މުސްތަޤްބަލަށް

ރާވާ

ސިނާއީގޮތުން

ކުރިއަރާފައިވާ ހީވާގި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެއްކަމުގައިވުން.
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ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުން
މަޤުޞަދު
ވޟީފާ ލިބެންހުރި ދާއިރާތައް އެނގިގެންދިއުން،
 .11ރިސޯޓުތަކުގައި ވަޟީފާއަދާކުރާ ބިދޭސީން މަދުވެގެންދިއުމާއިަ ،

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
 .11.1ދިވެހިން ރިސޯޓުތަކުގައި ވަޟީފާއަދާކުރަން ބޭނުންވުން،
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ވސްޗާޖާއި އަދި އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް ޤަވާޢިދުންލިބުން،
މސާރައަކާއި ،ސާ ި
 .02.0.0ރަނގަޅު ު

ގންދިއުން،
ގމުން ެ
 .11.1ކެރިޔަރ ގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިން ަ
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
އންތިޒާމުކުރުން،
 .02.7.0ވަޟީފާދޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ފެއަރތަކެއް ި
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ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުން
މަޤުޞަދު
 .11އިންވެސްޓްކުރާނެ ފަރާތްތައް އިތުރުވެގެންދިއުން،

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
 .11.1ރަށްރަށުގައިހުރި ފުރުޞަތުތައް އިންވެސްޓަރުންނަށް އެނގިގެންދިއުން،
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 .08.0.0ރަށްރަށުގައިހުރި ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަނެވި އެމަޢުލޫމާތުތައް އިންވެސްޓަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން،
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ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާއި ،ބިނާވެށި ޕްލޭން
އެކުލަވާލުން
މަޤުޞަދު
ނ ވަޒަންކުރެވުމާއެކު،
މހިއްމުކަ ް
 .11ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާއި އަދި ބިނާވެށިޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ ު
ސިޔާސަތުތަކާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާއި އަދި ބިނާވެށިޕްލޭން އެކުލަވާލެވިގެންދިއުން،

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
ނ
މހިއްމުކަ ް
 .11.1ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާއި އަދި ބިނާވެށިޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ ު
އެނގިގެންދިއުން،
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 .09.0.0އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށެއްގެ ވެރިންގެމެދުގައި ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ބައްދަލްވުންތަކެއް ބާއްވަމުންދިއުން،
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އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ސިނާޢަތްތައް
ތަޞައްވުރު
މުލަކަތޮޅަކީ ދަތުރުފަތުރުން ގުޅައިލެވިފައިވާ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގެ
ފުރުޞަތުބޮޑު އުމްރާނީގޮތުން ތަރައްޤީ ވެފައިވާ ރަށްތަކެއް
ހިމެނޭ އަތޮޅެއްކަމުގައިވުން.
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ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނޭ ގޮތަށް އުމްރާނީ ތަރައްޤީ
ޤާއިމުކުރުން
މަޤުޞަދު
 .13ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދޭނެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުވެގެން ދިއުން،

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
ނ ދިއުން،
 .13.1ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ފަންޑުލިބޭނެ ގޮތްތައް ތަނަވަސްވެގެ ް
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 .71.0.0ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ފަންޑު ދޫކުރާނެ ބަޖެޓެއް އެކަށައެޅުން،
 .13.1ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރާ ތަކެތި ފަސޭހަކަމާއެކު އަތޮޅުން ލިބިގެން ދިއުން،
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 .71.7.0ޢިމާރާތްކުރާ ތަކެތި އަތޮޅުންލިބޭނެ ވަޞީލަތެއް ޤާއިމުކުރުން،
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ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުން
މަޤުޞަދު
ހއުސް ވިޔަފާރި އަތޮޅުގައި ފުޅާވެގެންދިއުން،
ނ ގިނަރައްޔިތުންނަށް ނަފާލިގެންދިއުމާއި ،ގެސްޓު ަ
 .11ލޯކަލްޓޫރިޒަމު ް

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
 .11.1ލޯކަލްޓޫރިޒަމުގައި ނާފާލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތައް ޢާއްމުންނަށް އެނގިގެންދިއުން،
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ގރާމުތަކެއް ހިންގުން،
 .70.0.0ނާފާލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތައް ޢާއްމުންނަށް އަންގައިދިނުމުގެ ޕްރޮ ް

ދއުން.
 .11.1ގެސްޓްހައުސް ވިޔާފާރި ފުޅާކުރުމަށް ބިންހޯދުމަށް ފަސޭހަވެގެން ި
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 .70.7.0އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށެއްގެ ބިނާވެށި ޕްލޭން ހެދުން،
ހ ހުއްދަތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެގޮތްތައް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން،
 .70.7.7ބިންހޯދުމަށް ނަގަންޖެ ޭ
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ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން
މަޤުޞަދު
 .11އަތޮޅުގައި އެކަށީގެންވާ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިގެން ދިއުން،

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
 .11.1ދައުލަތުން އަތޮޅުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފެރީ ކޮންމެދުވަހަކު ހުރިހާރަށަކަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިއުން،
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ށ މަސައްކަތް ކުރުން،
މޖެއްސުމަ ް
 .77.0.0ފެރީކުރާނެ  7އުޅަނދު ހަ ަ

 .11.1އަތޮޅުފެރީއާ ގުޅިގެން ކުރާޝަކުވާތައް ބަލައިގަނެ ފިޔަވަޅުއަޅަމުން ގެންދެވުން،
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ނސްޓްރީއާ އޮންނަގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް
މ ި
 .77.7.0ފެރީގެ ޚިދުމަތްދޭފަރާތާއި އަތޮޅުކައުންސިލާއި އަދި އިކޮނޮމިކް ި
މަސައްކަތްކުރުން

ވގެން ދިއުން،
އ ޤާއިމު ެ
ނ ދަތުރުކުރެވޭނެ ނިޒާމެ ް
 .77.2އަތޮޅާއި މާލެއާދެމެދު ވައިގެމަގު ް
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 .77.2.0އަތޮޅުގައި އެއާރޕޯޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން،
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އަމަންއަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުން
ތަޞައްވުރު
ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުމަށް އިސްކަންދޭ ދީނަށް ލޯބިކުރާ
ނަޒާހަތްތެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެއްކަމުގައިވުން.
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އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން
މަޤުޞަދު
ދއުން
 .12އިސްލާމްދީންދެކެ ލޯބިވާ ،ދީނީހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއަކަށް ވެގެން ި

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
 .12.1އަތޮޅުގައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން އިތުރުވެގެން ދިއުން،
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 .72.0.0ދީނީޢިލްމު އުނގެނުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާކުދިން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން،

ނ ދިއުން،
ނމީހުން އިތުރުވެގެ ް
 .12.1ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ދަން ަ
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 .72.7.0މީހުންބިނާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން،
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ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު ކުޑަކުރުން
މަޤުޞަދު
ގންދިއުން
 .12ނަޒާޙަތްތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ޤާއިމުވެ ެ

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
 .71.0މުވައްޟަފުންގެ ނަޒާޙަތްތެރިކަން އިތުރުވެގެންދިއުން،

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 .71.0.0ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްފަތުގެ ޢަމަލުތައް ކުޑަކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން،
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ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި ،ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން
އިތުރުކުރުން
މަޤުޞަދު
 .12ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގައި ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވެގެން ދިއުން،

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
ނ ދިއުން،
 .12.1އަތޮޅުގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތަކެއް ޤާއިމުވެގެ ް
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
މރުކަޒުތައް ޤާއިމުކުރުން،
ކ ަ
 .71.0.0ޤައުމީއިދާރާތަކާގުޅިގެން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މާލީއެހީތެރިކަމާއެ ު

ރ އިތުރުވެގެން ދިއުން،
ނން ބައިވެރިކުރާ މިންވަ ު
 .12.1ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ޒުވާ ު
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ގ ބައިވެރިވުން ހޯދުން،
 .71.7.0ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާޙަރަކާތް ތަކުގައި ޒުވާނުން ެ
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި
ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން
ތަޞައްވުރު
މުލަކަތޮޅަކީ،

އަތޮޅުގައި

ހުރި

ވަސީލަތްތަކުގެ

ބޭނުން

ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފަމުންދާ ބަވަނަވެތި ދުނިޔެއަށް ލޯހުޅުވިފައިވާ،
ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ވުން
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އިންސާނީ ވަޞީލަތް
މަޤުޞަދު
މޖުތަމަޢުއެއް ބިނާވެގެންދިއުން،
 .11ހުނަރުވެރި ،ޤާބިލް ު

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
މހުން އިތުރުވުން،
 .11.1ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީނުލިބިފައިވާ ީ
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
އތުރުކުރުން
ނ ޕްރޮގްރާމުތައް ި
ގ ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގޭތަމްރީ ު
 .72.0.0ހިންގުމު ެ
 .11.1ނާޤާބިލްމީހުން ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިޚާބުވުން މަދުވެގެންދިއުން،
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 .72.7.0ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން،

23
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބިމާ ،ކަނޑާއި ފަޅު
މަޤުޞަދު
ޅތަކުގެބޭނުން ހިފެމުންދިއުން،
 .11ކައުންސިލްތަކަށް ފައިދާކުރަނިވިގޮތެއްގައި ބިމާ ،ކަނޑާއި އަދި ފަ ު

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
 .11.1ކައުންސިލްތަކުގެ އިޙްތިޞާޞްހިނގާ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައިވާ ބިންބިމާއި ،ކަނޑާއި އަދި ފަޅުތައް ބޭނުން
ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެގެން ދިއުން،
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ނހުރި ފަރާތްތަކާގުޅިގެން
އ އަދި ފަޅުތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް ކަމާގުޅު ް
 .72.0.0ބިންބިމާއި ،ކަނޑާ ި
މަސައްކަތްކުރުން،
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އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް
މަޤުޞަދު
 .11އަތޮޅުގައިހުރި އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް ރައްކާތެރިކަންމަތީ އަންނަންއޮތްޖީލަށް ފޯރުކޮށްދެވިގެން ދިއުން،

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
 .11.1އަތޮޅުގައިހުރި އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަންތަން ދެނެގަނެވިފައިވުން،
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
އއްކުރުން،
 .78.0.0އަތޮޅުގައިހުރި އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ެ

ކން ލިބިގެންދިއުން
 .11.1އަތޮޅުގައިހުރި އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްތަނަ ު
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 .78.7.0ތާރީޚާއި ޘަޤާފަތް ދައްކުވައިދޭ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުން،
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ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތައް
މަޤުޞަދު
ނ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ޝަޢުޤުވެރިކަން އިތުރުވެގެންދިއުން،
 .11މުއައްސަސާތަކުގައި ޒަމާ ީ

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
 .11.1ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ފަސޭހަކަން ފުރިހަމައަށް ދެނެގަނެވިފައިވުން،
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 .79.0.0ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ފަސޭހަކަން އަންގައިދިނުމަށް ްޕރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން،
ކޝަނެއް ޤާއިމުކުރުން،
އން ލިބޭނެ ޕޯޓަލްއެއް ނުވަތަ އެޕްލި ޭ
 .79.0.7އަތޮޅުގެ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހަ ި
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ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުން
ތަޞައްވުރު
މުލަކަތޮޅަކީ ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހޭލުންތެރިވެފައިވާ
ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެއްކަމުގައިވުން.
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ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުން
މަޤުޞަދު
 .23އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ގިރާ ސަރަޙައްދުތައް ޙިމާޔަތް ކުރެވިގެންދިއުން،

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
ގ މަގުފަހިވެގެންދިއުން،
 .23.1ފަސޭހަކަމާއެކު ފަންޑުލިބުމު ެ
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
އހީތެރިކަން އިތުރުކުރުން،
 .21.0.0އަތޮޅުކައުންސިލުންދޭ މާލީ ެ

 .23.1ރަށްގިރުމުގެ ޙާލަތު ދެނެގަނެވިފައިވުން،
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 .21.7.0ރިޕޯޓުކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން،
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މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ
އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން
މަޤުޞަދު
ގންދިއުން،
މ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަވެ ެ
 .21މޫސު ީ

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
ފޔަވަޅުތަކެއް އެޅިގެން ދިއުން،
 .21.1ފެންބޮޑުވުމާއި އުދައެރުންފަދަ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަވަސް ި
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
އސުން،
އ ހަމަޖެ ް
ޒމެ ް
 .20.0.0ޙާލަތުދެނެގަތުމާއި ،އަވަހަށް މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރެވޭނެ އިންތި ާ
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ކާރިސީ ވިރާސް ކުޑަކުރުން
މަޤުޞަދު
ނ
ކޑަވެގެން ދިއު ް
 .21ކާރިސާއެއް ދިމާވާހިނދު ލިބިދާނެ ގެއްލުންތައް ު

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
ލނެއް އެކުލަވާލެވިފައިވުން،
ނމަ އަތޮޅުފެންވަރުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޕް ޭ
 .21.1ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ަ
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ނ ޕްލޭނެއް
ފލުހުންނާ ގުޅިގެ ް
އމް .އެން .ޑީ .އެފާއިު ،
ޖމަންޓް ސެންޓަރާއިެ ،
މނޭ ު
 .27.0.0ޑިޒާސްޓަރ ެ
އެކުލަވާލުން،
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ މުއްސަނދިކަން
ތަޞައްވުރު
ގުދުރަތީ ދިރުންތަކަށް ލޯބިކުރާ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި
މިތަކެތިން

ނަފާހޯދަންދަންނަ

މުޖުތަމައެއްދިރިއުޅޭ

އަތޮޅެއްކަމުގައިވުން.
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ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކުރުން
މަޤުޞަދު
 .22އަތޮޅުގައި ނެތެމުންދާ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރެވިގެން ދިއުން،

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
 .22.1އަތޮޅުގައި ނެތެމުންދާ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ޙިމާޔަތްކުރާނެ ޤަވާޢިދުތައް ހެދިފައިވުން،
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ނ
 .22.0.0އަތޮޅުގައި ނެތެމުންދާ ދިރޭތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ދެނެގަތުމާއި ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލާ ޢާއްމުކުރު ް
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އެއްގަމާ ،ކަނޑާ ،ފަރު އަދި ފަޅުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް،
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން
މަޤުޞަދު
 .22އެއްގަމާ ކަނޑާއި ،ފަރު އަދި ފަޅުތަކުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އިޤްތިޞާދީނަފާ ލިބެމުންދިއުން،

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
 .22.1ފަރުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދިއުން،
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 .21.0.0ފަރުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ނުރައްކާދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއްހެދުން،
ނ
ރމާއި މުރަކަ އާލާކުރު ް
 .21.0.7ހުއިފިލަނޑާ އާލާކު ު
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ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުން
ތަޞައްވުރު
މުލަކަތޮޅަކީ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އިހްތިރާމްކުރާ އެކުވެރި
މުޖުތަމައެއް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެއްކަމުގައިވުން.
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން
މަޤުޞަދު
އފަސޭހަ ޚިދުމަތްތަކަކަށްވުން،
 .22ކައުންސިލްތަކުންދޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ފެންވަރުރަނގަޅު ،އަވަސް ،ލު ި

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
 .22.1ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން އަދި އެސް.އޯ.ޕީ ތަކާއި ސާރވިސްޗާޓަރުތައް ރަނގަޅުފެންވަރެއްގައި
ތައްޔާރުކުރެވުން،
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ގޅުފެންވަރެއްގައިހެދުން،
 .21.0.0ކައުންސިލްތަކުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން ރަނ ަ
 .21.0.7އެސް.އޯ.ޕީ ތަކާއި ސާރވިސްޗާޓަރުތައް ހަދައި ޢަމަލުކުރުން،

ނ
 .22.1ކައުންސިލްތައް ޒިންމާދާރުކުރެވު ް
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
އ ޤާއިމުކުރުން،
 .21.7.0ރަނގަޅަށް މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެ ް
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ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ކަންކަން ނިންމުމުގައި
ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން
މަޤުޞަދު
ނ ދިއުމާއި،
މ ް
ނ ހިންގާ ޙަރާކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރެވެ ު
 .21ކައުންސިލު ް

ގ
މނިންމުންތަކަކީ ރައްޔިތުން ެ
ނިން ާ

ވން،
ނމުންތަކެއް ކަމުގައި ު
ބައިވެރިވުމާއެކު ނިންމާނި ް

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
 .21.1ކައުންސިލްތަކުން ޤަވާޢިދުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެވެމުން ދިއުން،
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
މނިޓަރ ކުރުން،
 .22.0.0ކައުންސިލްތަކުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރާ މިންވަރުބަލާ ޮ
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ފޯން 2271211 :ފެކްސް 2271102 :އީމެއިލް ،secreteriate@meem.gov.mv:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv :

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރަށާއި އަތޮޅު އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން
މަޤުޞަދު
 .21އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ކުރާއިތުބާރު ބޮޑުވެގެންދިއުން،

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
 .21.1ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ޙަރާކާތްތައް އަތޮޅުކައުންސިލާ ޙިއްޞާކުރެވުމުން ދިއުން،
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 .22.0.0ޤައުމީ އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކުރުން،
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މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

ތިންވަނަ ބައި
ފސީލު
ޙރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
ށ ރާވާ ަ
ނގުމަ ް
ރމަށް ހި ް
ތއް ޙާޞިލްކު ު
ޞދު ަ
މަޤު ަ

12
ފޯން 2271211 :ފެކްސް 2271102 :އީމެއިލް ،secreteriate@meem.gov.mv:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv :

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ
ރައްކާތެރިކަން
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ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަސާސީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
މދުން އާމްދަނީލިބޭ މީހުން
 21% .0މީހުންނަކީ މަހަކު  5000/-ރ އަށްވުރެ ަ
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ފޯން 2271211 :ފެކްސް 2271102 :އީމެއިލް ،secreteriate@meem.gov.mv:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv :

(ކައުންސިލްގެ ނަން)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

ނމާދާރު ވުން.
މަޤުޞަދު :0ޒުވާނުން ޒި ް
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

7109

7171

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :0.0ތަރުބިއްޔަތު ކުރާނެ ރަނގަޅު ވެއްޓެއް ޤާއިމް ވެގެންދިއުން.
 0.0.0ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ޢާއިލާގެ

0.0.0.0

ދައުރު ފުޅާކުރުން.

ގޅިގެން
ޖެންޑަ ،ޕޮލިސް އަދި ސްކޫލުތަކާ ު
ގ
ބެލެނިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމު ެ











ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުން.
0.0.0.7

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި އަދި
ނ
ދީނީމައުލޫމާތު ފަތުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެ ް







ދީނީނަސޭހަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުން.
 0.0.7ސްކޫލުތަކުގައި ކޯކަރިކިއުލާ އެކްޓިވިޓީތައް

0.0.7.0

އިތުރުކުރުން.

ރމުގެ
ސްކައުޓު ލީޑަރުން ތަމްރީނުކު ު
އ ޔުނީފޯމް ހަރަކާތްތައް
ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުމާ ި





ސްކޫލްތަކަށް ތަޢާރަފްކުރުން
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :0.7އަތޮޅުގައި ޢާމްދަނީހޯދޭނެ ވަޞީލަތްތައް އިތުރުވެގެން ދިއުން.
 0.7.0އަތޮޅުގައި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް

0.7.0.0

އުފެއްދުން.

އަތޮޅު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ރަޖިސްޓްރީކޮށް
ހިންގަން ފެށުން.

0.7.0.7

ރައްރަށުގައި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ތައް
އުފެއްދުމަށް ބާރުއެޅުން.
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން
ތަރައްޤީކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .0މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނޭންގޭ.
ރމުގައި ޒަމާނީވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަމުން ނުދޭ
 .7މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ކު ު
ކޑަވުން.
ޞތު ު
 .2ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް ރިސޯޓުތަކަށް މާކެޓް ކުރާނެ ފުރު ަ
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(ކައުންސިލްގެ ނަން)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

ކމަށް ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުމާއެކު ފަންޑުހޯދޭނެ ގޮތްތައް އިތުރުވެގެންދިއުން.
އ މަސްވެރި ަ
މަޤްޞަދު :7ޒުވާނުން ދަނޑުވެރިކަމާ ި
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

7109

7171

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ލމާތު ކައުންސިލްތަކަށް އެނގިގެންދިއުން.
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :7.0މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންގެ މައު ޫ
7.0.0

މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންގެ ދަފްތަރެއް

ރޖިސްޓްރީ
 7.0.0.0މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިން ަ



 7.0.0.7މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންގެ ދަފްތަރެއް



ކުރުމާބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުން.

އެކުލަވައިލާ ބެލެހެއްޓުން.

އެކުލަވައިލުން.



ކމުގެ ސިނާއަތް ޒަމާނީފެންވަރަށް ތަރައްޤީވެގެން ދިއުން.
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :7.7މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރި ަ
7.7.0

އ
ހައިޑްރޯފޯނިކްސް ދަނޑެއް އަތޮޅުގަ ި

7.7.0.0

ހެއްދުން.

ތ
ހައިޑްރޯފޯނިކުސް އާބެހޭމައުލޫމާ ު
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ



ކޮމިޓީތަކާއި ދަނޑުވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
ގ ވެލިޔު
 7.7.7މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމު ެ
އެޑެޑު އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރުން.

7.7.0.7

ދަނޑުހެއްދުން

7.7.7.0

ގން.
ގ ޕްރޮގުރާމެއް ހިން ު
މައުލޫމާތު ދިނުމު ެ

ނ
 7.7.7.7މީހުން ބިނާކުރު ް
7.7.7.2





ޕެކިންސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުން



ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :7.2މާކެޓްކުރެވޭނެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރު ވެގެން ދިއުން.
 7.2.0އަތޮޅުގައި އުފައްދާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ

7.2.0.0

މާކެޓުކުރުން

ބާވަތްތައް ރިޒޯޓުތަކަށް މާކެޓް ކުރަންފެށުން.
13
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:







މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

11
ފޯން 2271211 :ފެކްސް 2271102 :އީމެއިލް ،secreteriate@meem.gov.mv:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv :

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .0ޕަބްލިކްހެލްތު ޔުނިޓުތަކާއި ،ކައުންސިލްތަކާމެދު އޮންނަ ގުޅުން ކުޑަކަން
 .7ރައްޔަތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަ

ނ
 .2ފަހަށް ރައްކާކުރުމުގެ ވިސްނުން ނެތު ް

11
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މަޤްޞަދު :2ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަންބަލާ މޮނިޓަރ ކުރެވިގެން ދިއުން،
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

7109

7171

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ނ ގުޅުން ބަދަހިވެގެން ދިއުން،
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :2.0ޕަބްލިކްހެލްތު ޔުނިޓުތަކާއި ،ކައުންސިލްތަކާމެދު އޮން ަ
 2.0.0ކައުންސިލްތަކާ ޕަބްލިކްހެލްތު ޔުނިޓުތަކާ
ޒމެއް
ދެމެދު މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ނި ާ

ލހޮސްޕިޓަލްގެ
ލ ރީޖަނަ ް
އަތޮޅުކައުންސިލާ މު ީ
 2.0.0.0ޕަބްލިކްހެލްތު ޔުނިޓާއެކު ބައްދަލްވުންތަކެއް

ޤާއިމުކުރުން،











ބޭއްވުން
ރައްރަށުގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓްތަކާ،
 2.0.0.7ރަށުކައުންސިލްތަކާއެކު އަތޮޅުކައުންސިލުން











ބައްދަލްވުންތަކެއް ބޭއްވުން
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :2.7ރައްޔަތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވެގެން ދިއުން،
 2.7.0ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާމެދު ރައްޔިތުން
ހޭލުންތެރިކުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން،

2.7.0.0

ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ
ބައްދަލްވުންތަކެއް ބޭއްވުން

12
ފޯން 2271211 :ފެކްސް 2271102 :އީމެއިލް ،secreteriate@meem.gov.mv:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv :











ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުން އިތުރުކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
މ މެދު ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުން
 .0ރަނގަޅުކާނާ ކެއު ާ
 .7ސިއްހަތައް ފައިދާކުރަނިވި ކާނާގެބާވަތްތައް އުފެއްދިފައި ނެތުން

12
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މަޤުޞަދު :4ސިއްޙީގޮތުން ފައިދާހުރި ރަނގަޅުކާނާ ކެއުން އިތުރުވެގެންދިއުން،
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

7109

7171

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :1.0ރަނގަޅުކާނާ ކެއުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިވެގެން ދިއުން،
 1.0.0ސިއްޙީގޮތުން ފައިދާހުރި ރަނގަޅުކާނާ ކެއުން
އިތުރުކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް

ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ
 1.0.0.0ބައްދަލްވުންތަކެއް ބޭއްވުން

ހިންގުން

12
ފޯން 2271211 :ފެކްސް 2271102 :އީމެއިލް ،secreteriate@meem.gov.mv:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv :











މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު ،ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގައި
ދިރިއުޅުން

11
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ނ
ގޅަށް ނުބެލެހެއްޓު ް
 .0ކުނި ގޮނޑުތައް ރަނ ަ
ގ އާއި ޗިކަންގުންޔާ ރައްރަށުގައި ފެތުރުން
ސ ޑެން ީ
 .7ކޮންމެ އަހަރަކުވެ ް
ތން
 .2ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ލިބެންނެ ު

11
ފޯން 2271211 :ފެކްސް 2271102 :އީމެއިލް ،secreteriate@meem.gov.mv:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv :

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މަޤުޞަދު  :1ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައްފެތުރުން މަދުކުރުމަށް ޢާއްމު ސާފުތާހިރުކަން އިތުރުވެގެން ދިއުން،
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

7109

7171

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ނ ދިއުން،
ޒމެއް ޤާއިމުވެގެ ް
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :1.0ކުނި މެނޭޖުކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ނި ާ
ރމަށް ހަދަންޖެހޭ
 1.0.0ކުނިމެނޭޖުކު ު

1.0.0.0

ޤަވާޢިދުތައްހަދައި ތަންފީޒުކުރުން،

ރައްރަށުގައި ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ހެދައި



ނޖުކުރެވޭގޮތް ބަލައި ކަމާބެހޭ
އަތޮޅުގައި ކުނިމެ ޭ



ތަންފީޒްކުރަން ފެށުން.
1.0.0.7

މުއައްސަސާތަކާހިއްސާކުރުން.









ރކާތްތެރިވަމުން ދިއުން،
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :1.7ޑެންގީ އާއި ޗިކަންގުންޔާ ފެތުރުން ކުޑަކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތައް ރަނގަޅަށް ޙަ ަ
 1.7.0ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި
ކޮމިޓީތަކުން ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް ހިމެނުން،

1.7.0.0

ހިންގާނެ ހަރަކާތްތަކެއް ކަނޑައަޅައި،
ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން
ރައްރަށަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

11
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:











ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ރައްކާތެރިވުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .0ގައިންގަޔަށް ނާރާބަލިތައް ގިނަބަޔަކަށް ޖެހުން..
ނ
 .7އެފަދަ ބަލިތަކަކީ ކޮބައިކަން ގިނަ މީހުނަށް ނޭންގު ް
ނ
 .2މުޖުތަމައުގެ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވު ް

11
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މަޤުޞަދު :2ގައިންގަޔަށް ނާރާބަލިތައް އިތުވާ މިންވަރު ކުޑަކުރުން.
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

7109

7171

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :2.0ސިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވެގެންދިއުން،
 2.0.0ގައިންގަޔަށް ނާރާބަލިތަކާމެދު ރައްޔިތުންނަށް
ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން،

2.0.0.0

ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން،

13
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:











ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޑުރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރެއަށް
ޒުވާނުން ވަނުން ހުއްޓުވުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ރ ދެނެގަނެވިފައިނެތުން.
ސލައޮތް މިންވަ ު
 .0ޑްރަގާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައް ަ
ނ ކުޑަކަން.
 .7ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުޅު ް
ނ
ނ އިތުރުވު ް
ހ ޒުވާނު ް
 .2ޑްރަގުގެ ވަބާގެ ޖެ ޭ
 .1މިފަދަ ބާވަތްތައް އަތޮޅަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އެތެރެކުރުން
ނ
މންވަރު ކުޑަވު ް
ގ ި
 .1ކައުންސިލްތަކާއި ޢާއްމުރައްޔިތުން ޒިންމާނަ ާ
ނ
ކޑަވު ް
 .2ފަރުދީ ޒިންމާ ނަގާ މިނަވަރު ު

11
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މަޤުޞަދު:2އަތޮޅުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ޙަލަތު ދެނެގަތުމާއި ،ފެތުރޭމިންވަރު މަދުކުރުން.
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

7109

7171

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :2.0ޑްރަގާއި މަސްތުވާތަކެތި ފެތުރިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަނެވިގެން ދިއުން،
ސލައޮތް
 2.0.0ޑްރަގާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައް ަ

2.0.0.0

މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއްކުރެވި،
ޑާޓާބޭސްއެއް ހަދައި ބެލެހެއްޓުން،

ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު
ދިރާސާއެއްކުރުން.



2.0.0.7

ނ
ޑާޓާބެސް އެކުލަވައިލު ް



2.0.0.2

ނ
ޒމެއް ޤާއިމްކުރު ް
ޑާޓާބޭސް ބެލެހެއްޓޭނެ ނި ާ



ނ
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :2.7ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަން އިތުރުވެގެން ދިއު ް
 2.7.0ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި



2.7.0.0

މަސްތުވާ ތަކެތި ފެތުރޭ މިންވަރު މަދުކުރަން

އ
ނޒާމެ ް
މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ ފުރިހަމަ ި

މަސައްކަރްކުރާ ކޮމިޓީތަކެއް ރަށުފެންވަރުގައާއި

ޤާއިމުކުރުން،

އަތޮޅުފެންވަރުގައި އުފެއްދުން.

11
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:







ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .0ދަރިން މައިންބަފައިންނަށް ކިޔަމަންވާވަރު ކުޑަކަން .
 .7ފިހާރަތަކުން ކުޑަކުދިންނަށް މިފަދަ ބާވަތްތައް ވިއްކަމުން ދިއުން
 .2ހެދިފައި ހުންނަ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފްވުން
ނ
ރމުން ދިއު ް
 .1ދަރިންގެ ކުރިމަތީގައި މައިންބަފައިން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކު ަ

12
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މަޤުޞަދު :8ސްކޫލުދައުރުގައި ކުދިން ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރަންފެށުން މަދުވެގެން ދިއުން،
ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

7109

7171

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :8.0ދަރިންނަކީ މައިން ބަފައިންނަށް ކިޔަމަންވާ ބަޔަކަށް ވުން.
 8.0.0މުޖުތަމަޢު ޒިންމާދާރުކުރުން،

8.0.0.0

ދީނީހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމްތަކެއް
ހިންގުން.

8.0.0.7





ދުންފަތާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކަށް
ވިޔާފާރިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ





ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން.
8.0.0.2







ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓުވުމަށް
އެހީތެރިވެދޭނެ ގޮތްތަކެއް ތައާރަފްކުރުން.
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ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:









ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .0ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ހަރަކާތްތެރިކަން ކުޑަކަން.
ނ
 .7މުނިފޫހިފިލުވާނެ އެކަށީގެންވާ ތަންތަން ނެތު ް
ނ
ވސީލަތްތައް ލިބެން ނެތު ް
 .2ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ަ
ނ
އމް ނެތު ް
 .1ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ އައުޓްޑޯރ ސްޓޭޑި ަ

12
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މަޤުޞަދު  :9ޕްރޮފެޝަނަލް ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމުގެ ފުރުޞަތާއި ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން،
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

7109

7171

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :9.0ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޙަރަކާތްތެރިކަންއިތުރުވެ ،ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްވެގެންދިއުން،
ހން
 9.0.0ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިންގުމުގައި ޤާބިލްމީ ު

 9.0.0.0ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް
ނސްޓްރީއާ ގުޅިގެން
ހޯމުމި ި

އުފެއްދުން،











މަސައްކަތުބައްދަލްވުންތަކެއް ބޭއްވުން.
ޖމްޢިއްޔާތަށް
 9.0.7ކައުންސިލްތަކާއި ކްލަބު ަ

9.0.7.0

ކުޅިވަރު ކޭންޕްތަކެއް ހިންގުން.

ގުޅިގެން ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން،
ވސީލަތްތައް
އމްރާނީ ަ
 9.0.2ކުޅިވަރާ ގުޅުންހުރި ު

9.0.2.0

ނ
އ ޤާއިމްކުރު ް
އަތޮޅުގައި ކުޅިވަރުސްޓޭޑިއަމެ ް

ޤާއިމްކުރުން.

11
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:




















ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު

11
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ލިއްބައިދިނުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .0ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު މަދުވުން.
 .7ކޯސްހިންގާ ރަށަށް ދަތުރު ކުރަން ބޮޑުހޭދައެއް ކުރަންޖެހުން .
 .2ކޯސްހިންގާ ރަށުގައި ތިބޭނެ ތަންތަން ނުލިބުން.
 .1ކޯސްތަކަށް ފަންޑު ހޯދޭނެ ގޮތްތައް މަދުވުން.

11
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މަޤުޞަދު  :01ލުއިފަސޭހަގޮތެއްގައި އަތޮޅުން ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރުލިބިގެން ދިއުން،
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

7109

7171

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :01.0ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ކޯސްތަކަށް ލިބޭ ތަރުޙީބު އިތުރުވުން،
 01.0.0ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިންގެ ބޭނުންތެރިކަން
އަންގައިދިނުން،

ގ ޕްރޮގުރާމުތަކެއް
 01.0.0.0މައުލޫމާތު ދިނުމު ެ
ހިންގުން.











ނ ދިއުން،
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :01.7ދަތުރުފަތުރާއި ތިބުމުގެ ލުއިފަސޭހަގޮތެއް ހަމަޖެހިގެ ް
 01.7.0އަތޮޅުތެރޭގައި ފުރިހަމަ ފެރީގެނިޒާމަކާއި
ތިބުމުގެ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން،

 01.7.0.0ފެރީގެ ޚިދުމަތްދޭފަރާތާއެކު ހަދާފައިވާ



 01.7.0.7ރަށުކައުންސިލާ އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ



އެއްބަސްވުން ތަންފީޒްކުރުން.
މަސްވަރާކޮށް ގޮތެއް ހޯދުން.



ނ ދިއުން،
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :01.2ފައިސާދެއްކޭނެ ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެހިގެ ް
 01.2.0ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތުތައް
އިތުރުކުރުން،

 01.2.0.0އަތޮޅުކައުންސިލުން ދޫކުރާ ފާންތަރި
ސްކޮލަޝިޕް ފަންޑު އިތުރުކުރުމާއި
ނ
ގ ފަންޑް އިތުރުކުރު ް
އެހެނިހެން ހިލޭ އެހީ ެ

11
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:











ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން

13
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަންހެނުންނާ މެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ނ
ނނެގު ް
އމާ ު
ނ ފުރިހަމަ ޒި ް
 .0މުއައްސަސާ ތަކު ް
އސަލަތައް ރިޕޯޓު ނުކުރުން.
ނ މިފަދަ މަ ް
 .7ރައްޔިތުން މުއައްސަސާތަކަށް ކުރާ އިތުބާރު ކުޑަވުމު ް

11
ފޯން 2271211 :ފެކްސް 2271102 :އީމެއިލް ،secreteriate@meem.gov.mv:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv :

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

ނ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތައް
ޖސްމާ ީ
ނސީި ،
އކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ޖި ް
މަޤުޞަދު :00މުވައްސަސާތަކާ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރެވޭމަސަ ް
މަދުވެގެން ދިއުން،
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

7109

7171

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :00.0މުވައްސަސާތައް ޒިންމާދާރުވެގެން ދިއުން
ހސްޕިޓަލް،
 00.0.0.0ޖެންޑާ ،ޕޮލިސްޮ ،

 00.0.0މުވައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި
ޒމެއް
ޅ ނި ާ
މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ ރަނގަ ު

ކ
ސިއްހީމަރުކަޒުތައް އަދި ކައުންސިލްތަކާ އެ ު

ޤާއިމުކުރުން،

މަޝްވަރާ ބައްދަލްވުންތަކެއް ބޭއްވުން.











ވއްސަސާތަކަށްކުރާ އިތުބާރު އިތުރުވެގެން ދިއުން،
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :00.7ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި މު ަ
 00.7.0ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންބަދަހިކުރުމަށް
ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން،

ޅން
 00.7.0.0މުއައްސަސާތަކާ ރައްޔިތުންނާ ގު ު
ބަދަހިކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން.

11
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:











ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން
ބާރުވެރިކުރުވުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ނންގުން.
ށ ހިފަން ޭ
 .0ރަށުން ލިބެން ހުރި ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ފުރިހަމައަ ް
ޔސީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މިންވަރު ކުޑަވުން
 .7އަދިވެސް އަންހެނުން ސި ާ

12
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މަޤުޞަދު :07އަންހެނުން އިޤްތިޞާދީގޮތުން ބާރުވެރިވުމަށް ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތައް އިތުރުވެގެން ދިއުން،
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

7109

7171

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :07.0އިޤްތިޞާދީގޮތުން ހުރި ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުންހިފަން އެނގިގެން ދިއުން،
 07.0.0އިޤްތިޞާދީގޮތުންހުރި ފުރުޞަތުތަކާގުޅޭ
ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމުތައް

 07.0.0.0ކައުންސިލްތަކާއި ،އ.ތ.މ ކޮމިޓީތަކާ
ގުޅިގެން ޕްރޮގުރާމުތައް ހިންގުން .

ހިންގުން،

12
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:











ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ
ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .0އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަށް ހަރަކާތްތެރިވަމުން ނުދިއުން.
ގ ހަރަކާތްތައް މަދުވުން
މޒްކޮށްގެން ހިން ޭ
 .7އަންހެނުންނާ އަ ާ

12
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މަޤުޞަދު :02އިޖުތިމާޢީ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވެގެންދިއުން،
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

7109

7171

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ނ ދިއުން،
ކ ހިނގަމު ް
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :02.0އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް ހަރުދަނާކަމާއެ ު
ގ
 02.0.0ކައުންސިލް ތަކުގައި އަންހެނުން ެ
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ހިންގާނެ
ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން،

 02.0.0.0ރަށުކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް އ.ތ.މ











 02.0.0.7ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ











ކޮމިޓީތައް މޮނީޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
ޤާނޫނު ތަންފީޒްކުރުން.
 02.0.0.2ރަށުކައުންސިލްތަކުގައި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ
އިދާރީމަސައްކަތްރުކެވޭނެ ޖާގަޔަކާއި
ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރަން ބާރުއެޅުން.

11
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:











ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރައްކާތެރި ބޯފެނާ ،ނަރުދަމާގެ އަސާސީ
ފަސޭހަތަކާ ،ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް

11
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ސާފު ބޯފެން
ފޯރުކޮށްދިނުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ނ ގޮތެއް ނެތުން.
 .0ފެންނަގާ ރައްކާކުރެވޭ މިންވަރު ދެނެގަނެވޭ ެ
 .7ޢާއްމުތަންތާގައި ބެހެއްޓިފައިހުންނަ ތާންގީތައް ބެލެހެއްޓިފައި ނެތުން
ނ
 .2ފަހަށް ރައްކާކުރުމުގެ ވިސްނުން ނެތު ް
 .1ރައްކާތެރިގޮތުގައި ފެންނަގާނެ ގޮތްތަކެއް ހެދިފައިނެތުން

11
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

ސފުބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން،
މަޤުޞަދު :01ވާރޭފެންނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއިާ ،
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

ޒމެއް ޤާއިމުކުރުން،
ރަނގަޅު ނި ާ

ރަށުކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް
ގ ބައްދަލްވުންތަކެއް
މައުލޫމާތު ދިނުމު ެ





ބޭއްވުން.
ނ
 01.0.0.7ފެންނެގޭ މިންވަރާއި ފެންވަރު ދެނެގަނެވޭ ެ
ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .

11
ފޯން 2271211 :ފެކްސް 2271102 :އީމެއިލް ،secreteriate@meem.gov.mv:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv :





7109

ރމުގެ
 01.0.0ކައުންސިލްތަކުން މޮނިޓަރ ކު ު

ޖމަންޓް ސެންޓަރާއި
 01.0.0.0ޑިޒާސްޓާ މެނޭ ް

7171

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ :01.0ފެންނަގާ ރައްކާކުރުމާއި ސާފުބޯފެން ބޭނުންކުރުމަށްދޭ ސަމާލުކަން އިތުރުވެގެން ދިއުން،

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ވން.
ސމާލުކަން ކުޑަ ު
ރމަށް ކައުންސިލްތަކުންދޭ ަ
 .0ކުނިމެނޭޖުކު ު
މން ދިއުން.
ކނި އުކާލަ ު
 .7އެއްވެސް އިންތިޒާމެއްނެތި ު
ނ
 .2ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވު ް
 .1ކުނިކޮށިތައް އަޅާނެ ބަޖެޓްނެތުން
ނ
 .1ހިލޭ އެހީދޭފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ނެތު ް

133
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

ނ ދިއުން،
ޒމެއް ޤާއިމުވެގެ ް
މަޤުޞަދު :01ކުނިމެނޭޖުކުރާނެ ރަނގަޅުނި ާ
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

7109

7171

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ނ ދިއުން،
ނމާ އުފުލަމު ް
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :01.0ކައުންސިލްތަކުން ނަގަންޖެހޭ ޒި ް
ނ ގޮތްތަކާއި ،ފަންޑުހޯދާނެ
 01.0.0ކުނިމެނޭޖުކުރާ ެ
ގޮތްތައް އަންގައިދިނުން،

ގން
 01.0.0.0ފަންނީ މީހުން ބޭނުންކޮއް ެ
ރަށުކައުންސިލްތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުން.





ގޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިވެގެން ދިއުން،
އމުކަމާ ު
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :01.7ކުނިމެނޭޖުކުރުމުގެ މުހި ް
 01.7.0ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން،

 01.7.0.0ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް
ޕްރޮގުރާމުތަކެއް ހިންގުން.

131
ފޯން 2271211 :ފެކްސް 2271102 :އީމެއިލް ،secreteriate@meem.gov.mv:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv :











ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކަރަންޓާއި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ

131
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފްކޮށް
ބޭނުންކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .0ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިހަކަތަ ބޭނުންކުރަމުން ނުދިއުން.
 .7ތިމާވެއްޓާރައްޓެހިހަކަތަ އުފެއްދުމަށް މާލީއެހީތެރިކަންދޭ ފަރާތްތައް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެގިފައި ނެތުން
ނ
 .2މިކަމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވު ް
މސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި ނެތުން
ވލްގައި ަ
 .1މި ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް އަތޮޅު ލެ ެ

132
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މަޤުޞަދު  :02ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފްކޮށްދޭ ކުންފުނިތަކާއި މާލީއެހީތެރިކަން ހޯދޭނެގޮތްތައް އެނގިގެންދިއުން،
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

7109

7171

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :02.0ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ އުފައްދާ ކުންފުނިތަކަށް އަތޮޅު ތަޢާރަފުވެގެން ދިއުން،
 02.0.0އަތޮޅުގައިހުރި ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަނެވި
ކުންފުނިތަކަށް ޕްރޮފޯސްކުރުން،

 02.0.0.0ކުންފުނިތަކާ ރަށުކައުންސިލްތަކާއެކު
މަސްވަރާ ބައްދަލްވުންތަކެއް ބޭއްވުން.



 02.0.0.7މަގުބައްތިތައް ސޯލާ ބައްތިތަކަށް
ބަދަލުކުރުން.
 02.0.0.2އާއްމުގެތަކަށް ސޯލާއިން ކަރަންޓް ތައާރަފް
ކުރުން.




















ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :72.7މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާ ކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެންދިއުން.
 02.7.0ކައުންސިލްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

 02.0.0.2މާލީއެހީދޭ ފަރާތްތަކާ ރަށުކައުންސިލްތަކާ
އ ބޭއްވުން.
އެކު މަސްވަރާ ބައްދަލްވުމެ ް

132
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:





މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

ވަޒީފާ އިތުރުކުރުމާއި ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު
ކުރިއެރުވުން

132
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ވސްޗާޖާއި އަދި އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް ޤަވާޢިދުންލިބެމުން ނުދާތީވެ،ރިސޯޓުތަކުގައި
މސާރައަކާއި ،ސާ ި
 .0ރަނގަޅު ު
ވަޟީފާއަދާކުރާ ދިވެހިން މަދުވުން.
ގމުން ނުދިއުން
 .7ކެރިޔަރ ގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިން ަ
ގޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން އަތޮޅުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވަޒީފާ ނެތުން
 .2ޒުވާނުންނާ ު

131
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މަޤުޞަދު  :02ރިސޯޓުތަކުގައި ވަޟީފާއަދާކުރާ ބިދޭސީން މަދުވެގެންދިއުމާއި ،ވަޟީފާ ލިބެންހުރި ދާއިރާތައް އެނގިގެންދިއުން،
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

7109

7171

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :02.0ދިވެހިން ރިސޯޓުތަކުގައި ވަޟީފާއަދާކުރާ ނިސްބަތް މަތިވުން.
ވސްޗާޖާއި އަދި
މސާރައަކާއި ،ސާ ި
 02.0.0ރަނގަޅު ު
އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް ޤަވާޢިދުންލިބުން،

 02.0.0.0އަތޮޅުގައި

ހުރި

ރިސޯޓްތަކުގައި

އޒަފުންނަށްހުރި ދަތިތައް
މަސައްކަތްކުރާ މުވަ ް





ދެނެގަތުމަށް ސާވޭއެއް ކުރުން.
ޑސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރާ
 02.0.0.7ޓޫރިޒަމް އިން ަ
އިސްވެރިންނާ ބައްދަލްކުރުން.
 02.0.0.2ރިސޯޓްތަކުގައި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަށް
ޢަމަލުކުރާމިންވަރު ދެނެގަތުން.















ނ ގެންދިއުން،
ރގްރާމުތަކެއް ހިންގަމު ް
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :02.7ކެރިޔަރ ގައިޑެންސް ޕް ޮ
 02.7.0ވަޟީފާދޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު

 02.7.0.0ޖޮބްފެއާރއެއް ބޭއްވުން.

ދިނުމުގެ ފެއަރތަކެއް އިންތިޒާމުކުރުން،

131
ފޯން 2271211 :ފެކްސް 2271102 :އީމެއިލް ،secreteriate@meem.gov.mv:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv :











ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .0ރަށްރަށުގައި އިންވެސްޓުކުރުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް އިންވެސްޓަރުންނަށް އެނގިފައި  /އަންގައިދެވިފައި ނެތުން،
 .7އިންވެސްޓް ކުރެވިދާނެ ދާއިރާތައް ކައުންސިލްތަކަށް ނޭންގުން
ނ
ކޑަވު ް
 .2އިންވެސްޓަރުން ހޯދުމަށްކުރާ މަސައްކަތް ު

131
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މަޤުޞަދު  :08އިންވެސްޓްކުރާނެ ފަރާތްތައް އިތުރުވެގެންދިއުން،
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

އެމަޢުލޫމާތުތައް އިންވެސްޓަރުންނަށް
ފޯރުކޮށްދިނުން،

ނ
 08.0.0.7އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމެއް ބޭއްވު ް



ދިރާސާއެއް ހެދުން

131
ފޯން 2271211 :ފެކްސް 2271102 :އީމެއިލް ،secreteriate@meem.gov.mv:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv :



7109

 08.0.0ރަށްރަށުގައިހުރި ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަނެވި

 08.0.0.0ރަށްރަށުގައިހުރި ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަންނާނެ



7171

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :08.0ރަށްރަށުގައިހުރި ފުރުޞަތުތައް އިންވެސްޓަރުންނަށް އެނގިގެންދިއުން،

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާއި ،ބިނާވެށި ޕްލޭން
އެކުލަވާލުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .0ސިޔާސަތުތަކާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާއި އަދި ބިނާވެށިޕްލޭންތައް ކައުންސިލްތަކުގައި ހެދިފައިނެތުން،

113
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

ވޒަންކުރެވުމާއެކު ،ސިޔާސަތުތަކާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާއި އަދި ބިނާވެށިޕްލޭން
އމުކަން ަ
މަޤުޞަދު  :09ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާއި އަދި ބިނާވެށިޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މުހި ް
އެކުލަވާލެވިގެންދިއުން،
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

7109

7171

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ނ އެނގިގެންދިއުން،
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :09.0ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާއި އަދި ބިނާވެށިޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މުހިއްމުކަ ް
 09.0.0އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށެއްގެ ވެރިންގެމެދުގައި
ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ބައްދަލްވުންތަކެއް
ބާއްވަމުންދިއުން،

 09.0.0.0ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާ ޒިންމާދާރު
ވެރިންނާއެކު ބައްދަލްވުންތަކެއް ބޭއްވުން.











 09.0.0.7މަސައްކަތާގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުންނާ
މސައްކަތު
ކައުންސިލްތަކުގެ ވެރިންނާއެކު ަ
ބައްދަލްވުންތަކެއް ބޭއްވުން.

111
ފޯން 2271211 :ފެކްސް 2271102 :އީމެއިލް ،secreteriate@meem.gov.mv:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv :











ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ސިނާޢަތްތައް

111
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނޭ ގޮތަށް އުމްރާނީ ތަރައްޤީ ޤާއިމުކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
އ ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ތަނަވަސްވެފައި ނެތުމުން އަލަށްނަގާ ގޯތިތަށް އިމާރާތްނުކުރެވުން.
 .0ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ފަންޑްލިބޭނެ ލު ި
 .7ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރާނެ ތަކެތި އަތޮޅުން ލިބެންނެތުން

112
ފޯން 2271211 :ފެކްސް 2271102 :އީމެއިލް ،secreteriate@meem.gov.mv:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv :

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މަޤުޞަދު  :71ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދޭނެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުވެގެން ދިއުން،
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

ހޯދުން.

އެކަށައެޅުން،

 71.0.0.7ބޯހިޔާކަމަށް ލޯނުދޫކުރާނެ ސްކީމެއް



އެކަށައެޅުން.
ނ ލިބިގެން ދިއުން،
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :71.7ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރާ ތަކެތި ފަސޭހަކަމާއެކު އަތޮޅު ް
 71.7.0ޢިމާރާތްކުރާ ތަކެތި އަތޮޅުންލިބޭނެ
ވަޞީލަތެއް ޤާއިމުކުރުން،

71.7.0.0

އެސް.ޓީ.އޯ ގެ އައުޓުލެޓެއް އަތޮޅުގައި
ޤާއިމްކުރުން.

112
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:



7109

 71.0.0ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ފަންޑު ދޫކުރާނެ ބަޖެޓެއް

 71.0.0.0ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ލޯނުދޫކުރާނެ ފަންޑެއް





7171

ޑލިބޭނެ ގޮތްތައް ތަނަވަސްވެގެން ދިއުން،
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :71.0ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ފަން ު

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .0ލޯކަލްޓޫރިޒަމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް އަތޮޅުގައި މަދުކަން،
 .7ގެސްޓްހައުސް ވިޔާފާރި ކުރުމަށް އަތޮޅުން ބިންނުލިބުން،
ގއް ހޯދިފައި ނެތުން
 .2ކައުންސިލްތަކަށް ބިންހޯދައިގެން އިންވެސްޓްކުރާނެ ލުއިފަސޭހަ މަ ެ

112
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

ސ ވިޔަފާރި އަތޮޅުގައި ފުޅާވެގެންދިއުން،
މަޤުޞަދު :70ލޯކަލްޓޫރިޒަމުން ގިނަރައްޔިތުންނަށް ނަފާލިބިގެންދިއުމާއި ،ގެސްޓުހައު ް
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

7109

7171

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :70.0ލޯކަލްޓޫރިޒަމުގައި ނާފާލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތައް ޢާއްމުންނަށް އެނގިގެންދިއުން،
 70.0.0ނާފާލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތައް ޢާއްމުންނަށް

70.0.0.0

އަންގައިދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން،

ދިވެހިންގެ އަތްތެރިމަސައްކަތް ދަސްކޮށްދޭ





ދިވެހި އުފެއްދުންތަކަށް މާކެޓް ހޯދައިދިނުން.





ކޯސްތަކެއް ހިންގުން.
70.0.0.7



ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :70.7ގެސްޓްހައުސް ވިޔާފާރި ފުޅާކުރުމަށް ބިންހޯދުމަށް ފަސޭހަވެގެން ދިއުން.
 70.7.0އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށެއްގެ ބިނާވެށި ޕްލޭން

70.7.0.0

ހުރިހާ ރަށެއްގައި ބިނާވެށިޕްލޭން ހެދުން.

ހެދުން،
 70.7.7ބިންހޯދުމަށް ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް
ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެގޮތްތައް ހެދުމަށް

70.7.7.0





ސލް އޮފީހާއެކު
ހައުސިންމިނިސްޓްރީއާއި ރައީ ު
މަޝްވަރާ ތައްކޮށް ގޮތެއް ހޯދުން.

މަސައްކަތްކުރުން،

111
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:











ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .0ދަތުރުކުރަން  0ފެރީއޮތީމައި ކޮންމެދުވަހަކު ހުރިހާރަށަކަށް ނުދެވުން،
 .7އަތޮޅުފެރީއާ ގުޅިގެން ކުރާޝަކުވާތަކަށް ހައްލެއް އައިސްފައި ނުވުން،
ނ ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތެއްނެތުން،
 .2އަތޮޅާއި މާލެއާދެމެދު ވައިގެމަގު ް

111
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މަޤުޞަދު  :77އަތޮޅުގައި އެކަށީގެންވާ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިގެން ދިއުން.
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

މަސައްކަތް ކުރުން،

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :77.7އަތޮޅުފެރީއާ ގުޅިގެން ކުރާޝަކުވާތައް ބަލައިގަނެ ފިޔަވަޅުއަޅަމުން ގެންދެވުން،
 77.7.0ފެރީގެ ޚިދުމަތްދޭފަރާތާއި އަތޮޅުކައުންސިލާއި
ނ
ނސްޓްރީއާ އޮންނަގުޅު ް
އަދި އިކޮނޮމިކް މި ި
ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

މލިއަނާ އެދި
މނިސްޓްރީއާ ،ވާ ި
އިކޮނަމިކް ި
77.7.0.0

އަތޮޅުކައުންސިލާއެކު މަޝްވަރާކޮށް
ފެރީއާގުޅިގެން ކުރާ ޝަކުވާތައްބަލައިގަނެ



އ ޤާއިމްކުރުން.
ޖަވާބުދާރީވާނެ ނިޒާމެ ް
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ :77.2
77.7.2

ޒމެއް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން،
އަތޮޅާއި މާލެއާދެމެދު ވައިގެމަގުން ދަތުރުކުރެވޭނެ ނި ާ

އަތޮޅުގައި އެއާރޕޯޓެއް ނުވަތަ ސީޕްލޭން

އސަސާތަކާ މަޝްވަރާކުރުން.
 77.7.2.0ގުޅުންހުރި މުއަ ް



ހަބެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން،

 77.7.2.7ޕެޓިޝަނެއްތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުން



111
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

7108

މަސްވަރާކުރުން.

7109

ށ
މޖެއްސުމަ ް
 77.0.0ފެރީކުރާނެ  7އުޅަނދު ހަ ަ

މލިއަނާއެކު
މނިސްޓްރީއާ ،ވާ ި
 77.0.0.0އިކޮނަމިކް ި



7171

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :77.0ދައުލަތުން އަތޮޅުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފެރީ ކޮންމެދުވަހަކު ހުރިހާރަށަކަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިއުން،

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަމަންއަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުން

111
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .0އަތޮޅުގައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން މަދުވުން
ނ
އ މަދުވު ް
 .7ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަ ް
މއްޔަތު ކުޑަވުން
 .2ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ނަމާދުކުރުމަށާއި ޤްރުއާންނަށް ދޭ އަހައް ި
ނ
އޅުކަންތައްތަކަށްދޭ ސަމާލުކަން ކުޑަވު ް
 .1ބޮޑެތި މީހުން ދީނީ ަ

113
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މޖުތަމަޢުއަކަށް ވެގެންދިއުން
މަޤުޞަދު  :23އިސްލާމްދީންދެކެ ލޯބިވާ ،ދީނީހޭލުންތެރި ު
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

7109

7171

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :72.0އަތޮޅުގައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން އިތުރުވެގެން ދިއުން،
 72.0.0ދީނީޢިލްމު އުނގެނުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާކުދިން
އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން،

 72.0.0.0ސްކޮލަޝިޕްގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުން.











 72.0.0.7ސައުދީ އަދި ޕާކިސްތާނު އެންބަސީއާ











މަސްވަރާކުރުން.
ނ ދިއުން،
ދންނަމީހުން އިތުރުވެގެ ް
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :72.7ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ަ
 72.7.0މީހުންބިނާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް

 72.7.0.0ކޯސްތަކެއް ހިންގުން.

ހިންގުން،

111
ފޯން 2271211 :ފެކްސް 2271102 :އީމެއިލް ،secreteriate@meem.gov.mv:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv :





ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު ކުޑަކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ނ
 .0އެކަށީގެން މުސާރަ މުއައްޒަފުންނަށް ނުލިބު ް
ވން
ޅމުގެ ފެންވަރު މަތި ު
 .7މުއައްޒަފުންނާއި ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ދިރިއު ު
ނ
ނހިންގު ް
ގޅުންހުރި ޕްރޮގްރާމްތައް ު
 .2އޮފީސްތަކުގެ މާހައުލުގައި ކަމާ ު
ނ
 .1ޢައްމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވު ް

111
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މަޤުޞަދު  :71ނަޒާޙަތްތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ޤާއިމުވެގެންދިއުން
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

7109

7171

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :71.0މުވައްޟަފުންގެ ނަޒާޙަތްތެރިކަން އިތުރުވެގެންދިއުން،
 71.0.0ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްފަތުގެ ޢަމަލުތައް
ކުޑަކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން،

 71.0.0.0އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން











ގޅިގެން
ލޑިވްސްއާ ު
 71.0.0.0ޓްޜާންސްޕޭރެންސީ މޯ ް











މަސައްކަތު ބައްދަލްވުމެއް ބޭއްވުން.
މަސައްކަތު ބައްދަލްވުންތަކެއްބޭއްވުން.

112
ފޯން 2271211 :ފެކްސް 2271102 :އީމެއިލް ،secreteriate@meem.gov.mv:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv :

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި ،ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން
އިތުރުކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ވ ފުރުޞަތު ތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެފައި ނެތުން
 .0ޒުވާނުން ބޭނުން ާ
ނ
ރ މަދުވު ް
 .7ޒުވާނުންނާ ބައްދަލުކުރާ މިންވަ ު
ހރަސްތައް ހުރުން
ސ ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް މާލީ ު
ނމަވެ ް
 .2ޓެލެންޓް ހުރި ޒުވާނުން ތިބި ަ
ނ
ވ ް
އސްނަގާ މިންވަރު ކުޑަ ު
 .1މަސައްކަތްތަކުގައި ޒުވާނުން ި

112
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މަޤުޞަދު  :71ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގައި ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވެގެން ދިއުން،
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

7109

7171

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

މރުކަޒުތަކެއް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން،
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :71.0އަތޮޅުގައި ޒުވާނުންގެ ަ
 71.0.0ޤައުމީއިދާރާތަކާގުޅިގެން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
ކޒުތައް
މާލީއެހީތެރިކަމާއެކު މަރު ަ
ޤާއިމުކުރުން،

 71.0.0.0ރައްރަށުގެ ޒުވާނުންގެ އާބާދީ ދެނެގަތުމާއި
ކުޅިވަރުކުޅެންހުރިފުރުޞަތުތައް ދެނެގަތުން.
 71.0.0.7ޔޫތުމިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން ޒުވާނުންގެ
މަރުކަޒުތައް ޤާއިމުކުރުން،








ނ ދިއުން،
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :71.7ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ޒުވާނުން ބައިވެރިކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެގެ ް
 71.7.0ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާޙަރަކާތް ތަކުގައި

 71.7.0.0ޒުވާނުންގެ ފޯރަމެއް ބޭއްވުން .

ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުން،

112
ފޯން 2271211 :ފެކްސް 2271102 :އީމެއިލް ،secreteriate@meem.gov.mv:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv :











ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި
ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން

111
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިންސާނީ ވަޞީލަތް
މިހާރުގެ ހާލަތު
ނ
ނ އަތޮޅުގައި މަދުވު ް
 .0ތައުލީމީ ޤާބިލް މީހު ް
 .7އެކަށިގެންވާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް އަތޮޅުން ލިބެން ނެތުން
ނ
ރ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން ފުރިހަމައަށް ހިފަމުން ނުދިއު ް
 .2އިންސާނީ ވަސީލަތް އިތުރުކުރުމަށް ހު ި
ނ
ނ ކުޑަވު ް
 .1މާލީ ތަނަވަސްކަ ް

111
ފޯން 2271211 :ފެކްސް 2271102 :އީމެއިލް ،secreteriate@meem.gov.mv:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv :

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މަޤުޞަދު :72ހުނަރުވެރި ،ޤާބިލް މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާވެގެންދިއުން،
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް އިތުރުކުރުން.

7109

ހންގޭ
 72.0.0ހިންގުމުގެ ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށް ި

 72.0.0.0ތާޒާކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމުތަކެއް ހިންގުން .







7171

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :72.0ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީނުލިބިފައިވާ މީހުން އިތުރުވުން،



7170

ނަންބަރު

އަހަރު



 72.0.0.7ކައުންސިލްތަކުގެ ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަކީ
ދައްވެގެން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް  2ގެ







ފެންވަރުގެ ބަޔަކަށް ހެދުން.
ލތަކަށް އިންތިޚާބުވުން މަދުވެގެންދިއުން،
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :72.7ނާޤާބިލްމީހުން ކައުންސި ް
 72.7.0ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ
ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން،

ގ ބައްދަލްވުންތަކެއް
 72.7.0.0މައުލޫމާތު ދިނުމު ެ
ހިންގުން.

111
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:











ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބިމާ ،ކަނޑާއި ފަޅު
މިހާރުގެ ހާލަތު
ގ
ނހިފާނެ ގޮތެއް ނޭން ޭ
ސ ބޭނު ް
ނނަމަވެ ް
ގ މުއްސަދިކަން އެބައޮތް ،އެހެ ް
 .0ބިން،ކަނޑު ފަޅު ެ
ވސްޓްކުރުމަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއް ނެތުން
 .7ބިމާއި ،ކަނޑާއި ފަޅުގައި އިން ެ
 .2އިންވެސްޓްކުރަން ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ލުއިފަސޭހަގޮތްތަކެއް ހޯދައިދެވިފައި ނެތުން

111
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މަޤުޞަދު  :72ކައުންސިލްތަކަށް ފައިދާކުރަނިވިގޮތެއްގައި ބިމާ ،ކަނޑާއި އަދި ފަޅުތަކުގެބޭނުން ހިފެމުންދިއުން،
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

7109

7171

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :72.0ކައުންސިލްތަކުގެ އިޙްތިޞާޞްހިނގާ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައިވާ ބިންބިމާއި ،ކަނޑާއި އަދި ފަޅުތައް ބޭނުން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
ތަނަވަސްވެގެން ދިއުން،
އ އަދި ފަޅުތައް
 72.0.0ބިންބިމާއި ،ކަނޑާ ި
ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް

ނސިލްތަކާއެކު
 72.0.0.0މިރީޖަންގެ އަތޮޅުކައު ް
ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ މަސްވަރާކުރުން.

ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާގުޅިގެން
މަސައްކަތްކުރުން،

123
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:











ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .0އަޘާރީ ތަރިކަތަށް ދެނެގެނެފައި މިހާތަނަށް ނެތުން
ނޒާމެއް ނެތުން
 .7ތާރީޚްތައް ރައްކާކުރާނެ ޒަމާނީ ި
 .2މިފަދަ ކަންކަން ދައްކުވައިދޭނެ ވަސީލަތެއް ނެތުން

121
ފޯން 2271211 :ފެކްސް 2271102 :އީމެއިލް ،secreteriate@meem.gov.mv:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv :

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މަޤުޞަދު  :78އަތޮޅުގައިހުރި އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް ރައްކާތެރިކަންމަތީ އަންނަންއޮތްޖީލަށް ފޯރުކޮށްދެވިގެން ދިއުން،
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

7109

7171

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :78.0އަތޮޅުގައިހުރި އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަންތަން ދެނެގަނެވިފައިވުން،
 78.0.0އަތޮޅުގައިހުރި އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ
ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި އެއްކުރުން،

ނ
 78.0.0.0ހެރިޓޭޖު ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ގުޅިގެ ް
ސާވޭއެއްކޮށް މައުލޫމާތުއެއްކުރުން.







ނ
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :78.7އަތޮޅުގައިހުރި އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްތަނަކުން ލިބިގެންދިއު ް
 78.7.0ތާރީޚާއި ޘަޤާފަތް ދައްކުވައިދޭ މަރުކަޒެއް
ޤާއިމުކުރުން،

 78.7.0.0އަތޮޅުގެ ދުވަސްވީ ވީޑިއޯތަކާ ފޮޓޯތައް



 78.7.0.7އާޝާރީ ތަކެތި އެއްތާކުން ފެންނާނެ



ޑިޖިޓަލައިސް ކުރުން .
ތަނެއްޤާއިމްކުރުން.

121
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:









ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތައް
މިހާރުގެ ހާލަތު
ނ
 .0މީހުން ބިނާކުރެވިފައި ނެތު ް
ދ
ހ ރަށަކަށް ލިބެމުން ނު ޭ
 .7ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހުރި ާ
އމްވެފައި ނެތުން
އ ގާ ި
ނޒާމެ ް
 .2އަތޮޅުގެ މައުލޫމާތުތައް އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށުން ލިބޭނެ ި

122
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މަޤުޞަދު :79މުއައްސަސާތަކުގައި ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ޝަޢުޤުވެރިކަން އިތުރުވެގެންދިއުން،
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

7109

7171

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :79.0ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ފަސޭހަކަން ފުރިހަމައަށް ދެނެގަނެވިފައިވުން،
 79.0.0ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތަކުގެ
ފަސޭހަކަން އަންގައިދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމުތަކެއް

ނ ކުރުމަށް
 79.0.0.0މުވައްޒަފުން ތަމްރީ ު
ޕްރޮގުރާމުތަކެއް ހިންގުން.











ހިންގުން،
ނ ލިބޭނެ
 79.0.7އަތޮޅުގެ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައި ް
ޕޯޓަލްއެއް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަނެއް

 79.0.7.0އަތޮޅުގެ މައުލޫމާތު ލިބޭނެ އެޕްލިކޭޝަނެއް
ހެދައި ލޯންޗްކުރުން.

ޤާއިމުކުރުން،

122
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:











ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުން

122
ފޯން 2271211 :ފެކްސް 2271102 :އީމެއިލް ،secreteriate@meem.gov.mv:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv :

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
އލޫމާތުތައް ބެލެހެއްޓިފައި ނެތުން
 .0ރަށްގިރަމުންދާ މިންވަރު އަންގައިދޭ މަ ު
ލ
ނ ގޮތުން ރަށްގިރުމަށް ދިމާވާ މައްސަ ަ
 .7ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ އަމަލުތައް ހުން ަ
ނ ބަދަލު
 .2ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުން ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސްއަށް އަން ަ
ނ
ކޑު ް
އ ހޭޅިފަށުން ގަސް ެ
 .1ގޮނޑުދޮށުން ވެލިނެގުމާ ި

121
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މަޤުޞަދު  :21އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ގިރާ ސަރަޙައްދުތައް ޙިމާޔަތް ކުރެވިގެންދިއުން،
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

ނ
ދިނުމާއި ފަންޑް ހޯދައި ދިނު ް
 21.0.0.2ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލް
ނ
އޅު ް
ހިއްސާވާގޮތައް ފަންޑްތައް ކަނޑަ ެ
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :21.7ރަށްގިރުމުގެ ޙާލަތު ދެނެގަނެވިފައިވުން،
 21.7.0ރިޕޯޓުކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން،

 21.7.0.0ރަށުކައުންސިލްތަކުން އެކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު
ނ
ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅު ް

121
ފޯން 2271211 :ފެކްސް 2271102 :އީމެއިލް ،secreteriate@meem.gov.mv:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv :



7108

އިތުރުކުރުން،

ތ
 21.0.0.7ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހަދާ ހުށައަޅާނެ މައުލޫމާ ު

7109

އހީތެރިކަން
 21.0.0އަތޮޅުކައުންސިލުންދޭ މާލީ ެ

 21.0.0.0އެންމެ ބޮޑަށް ގިރާފައި ރަށްތައް ދެނެގަތުން



7171

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :21.0ފަސޭހަކަމާއެކު ފަންޑުލިބުމުގެ މަގުފަހިވެގެންދިއުން،

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ
އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ސ ނުވެދިޔުން
ލ ހިއް ާ
 .0ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް އަތޮޅު ކައުންސި ާ
 .7ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ރަށްރަށުގެ ބިޔަ ބޮޑެތި ގަސްތަށް ވެއްޓި ނެތިދިޔުން
 .2އަތޮޅުގެ ރީތި ފަރުތައް ހަލާކުވެފައިވުން
ނ ނުދިޔުން
މހާރު ފެންނަމު ް
 .1ކުރިން އަންނަ ދޫނިސޫފާސޫފި ި

121
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މަޤުޞަދު :20މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަވެގެންދިއުން،
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

7109

7171

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ދއުން،
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :20.0ފެންބޮޑުވުމާއި އުދައެރުންފަދަ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަވަސްފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިގެން ި
 20.0.0ޙާލަތުދެނެގަތުމާއި ،އަވަހަށް މަޢުލޫމާތު
އސުން،
ޙިއްސާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެ ް

 20.0.0.0މިހާރުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުން.



ކމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ
 20.0.0.7މިހާރުގެ ހާލަތު ަ



ހިއްސާކުރުން.

121
ފޯން 2271211 :ފެކްސް 2271102 :އީމެއިލް ،secreteriate@meem.gov.mv:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv :









ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކާރިސީ ވިރާސް ކުޑަކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ނ
ނ ކުޑަވު ް
 .0މީހުން ހޭލުންތެރިކަ ް
ޖހޭ ތައްޔާރީތަކަށް ރައްޔިތުން ލޯހުޅުވެފައި ނެތުން
 .7މިފަދަ ކަންކަމަށް ކުރިޔާލާ ވާން ެ

123
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

ނ
މަޤުޞަދު :27ކާރިސާއެއް ދިމާވާހިނދު ލިބިދާނެ ގެއްލުންތައް ކުޑަވެގެން ދިއު ް
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

7109

7171

ނ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލެވިފައިވުން،
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :27.0ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ އަތޮޅުފެންވަރުގައި ޢަމަލުކުރާ ެ
ނޖުމަންޓް ސެންޓަރާއި ،އެމް .
އމް 27.0.0.0 .ޑިޒާސްޓަރ މެ ޭ
ޖމަންޓް ސެންޓަރާއިެ ،
މނޭ ު
 27.0.0ޑިޒާސްޓަރ ެ
ޑީ.

އެފާއި،

ނ
އެން .ޑީ .އެފާއި ،ފުލުހުންނާ ގުޅިގެ ް

އެން.

ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން،

މަޝްވަރާ ކުރުން.

ފުލުހުންނާ

އެ ުކ

 27.0.0.7ފަންޑުހޯދުން.
 37.0.0.2ޕްލޭން އެކުލަވައިލުން.

121
ފޯން 2271211 :ފެކްސް 2271102 :އީމެއިލް ،secreteriate@meem.gov.mv:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv :









7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ މުއްސަނދިކަން

121
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .0ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ދިރޭތަކެތީގެ މައުލޫމާތުތައް ޢާއްމުންނަށް ފުރިހަމައަށް އެގިފައި ނެތުން
ނ
 .7މިކަންކަމަށް ހެދިފައިހުރި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް އަތޮޅުގައި ތަންފީޒް ކުރެވެމުން ނުދިޔު ް
ނ ދިޔުން
 .2ޢައްމުންގެ ގޭގޭގައި މިފަދަ ބާވަތްތައް ގެންގުޅެމު ް

122
ފޯން 2271211 :ފެކްސް 2271102 :އީމެއިލް ،secreteriate@meem.gov.mv:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv :

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރެވިގެން ދިއުން،
މަޤުޞަދު  :22އަތޮޅުގައި ނެތެމުންދާ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ޙި ާ
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

7109

7171

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :22.0އަތޮޅުގައި ނެތެމުންދާ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ޙިމާޔަތްކުރާނެ ޤަވާޢިދުތައް ހެދިފައިވުން،
 22.0.0އަތޮޅުގައި ނެތެމުންދާ ދިރޭތަކެތީގެ
ލ
މަޢުލޫމާތު ދެނެގަނެ އެތަކެތީގެ ނަސް ު
ހިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތްކުރުން.

 22.0.0.0ދިރާސާކުރުން.



ހމާޔަތްކުރަން
 22.0.0.7ނެތެމުންދާ ނަސްލުތައް ި



އަތޮޅުފެންވަރުގައި ޤަވާއިދުތައް ހެދުން.



 22.0.0.2އެފަދަތަކެއްޗާއި އެތަކެތި ދިރިއުޅޭ ތަންތަން
ހިމާޔަތް ކުރުމާއެކު އެތަންތަނުން ނަފާލިބޭނެ
ގޮތެއް ހޯދުން.

122
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:









ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެއްގަމާ ،ކަނޑާ ،ފަރު އަދި ފަޅުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި
ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ނ
 .0އަތޮޅުގެ ފަރުތަކުގެ ބޮޑުބައެއް ހަލާކުވެ ނެތެމުން ދާކަ ް

122
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

އޓެނިވި ގޮތެއްގައި އިޤްތިޞާދީނަފާ ލިބެމުންދިއުން،
މަޤުޞަދު :34އެއްގަމާ ކަނޑާއި ،ފަރު އަދި ފަޅުތަކުން ދެމެހެ ް
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް

ހިންގުން.

121
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

7102

 21.0.7އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުނުގެ މަޝްރޫއެއް

 21.0.0.7ހުއިފިލަނޑާއާއި  ،މުރަކަ އާލާކުރުން،

7108

ދިރާސާއެއްހެދުން،

7109

 21.0.0ފަރުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ނުރައްކާދެނެގަތުމަށް

 21.0.0.0ދިރާސާކުރުން.






7171

ވމުންދިއުން،
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :21.0ފަރުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެ ެ

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުން

121
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ނ
ގމުން ނުދިޔު ް
ނމާތައް ފުރިހަމައަށް ނަ ަ
 .0މުއައްޒަފުންގެ ޒި ް
ނ
 .7އޮފީސް މާހައުލުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހިތްނުވު ް
ތން
 .2ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ރޫހް މުއައްޒަފުންގެ ކިބައިގައި އަށަގަނެވިފައި ނެ ު
ށ ޤައިމްވެފައި ނެތުން
ނ ފުރިހަމައަ ް
ޖހޭ ގުޅު ް
ނ ދެމެދު އޮންނަން ެ
 .1ވެރިންނާއި މުއައްޒަފުން ާ
ނ
ނޖެހު ް
ހމަ ު
 .1މުއައްޒަފުން ހިން ަ

121
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މަޤުޞަދު  :21ކައުންސިލްތަކުންދޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ފެންވަރުރަނގަޅު ،އަވަސް ،ލުއިފަސޭހަ ޚިދުމަތްތަކަކަށްވުން،
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

7109

7171

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :21.0ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން އަދި އެސް.އޯ.ޕީ ތަކާއި ސާރވިސްޗާޓަރުތައް ރަނގަޅުފެންވަރެއްގައި ތައްޔާރުކުރެވުން،
 21.0.0ކައުންސިލްތަކުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި
ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން

 21.0.0.0ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންސިއަލް ޕްލޭން
ނ
ހަދައި ކޮންމެއަހަރަކުވެސް ރިވިއު ކުރު ް











ރަނގަޅުފެންވަރެއްގައިހެދުން،
 21.0.7އެސް.އޯ.ޕީ ތަކާއި ސާރވިސްޗާޓަރުތައް
ހަދައި ޢަމަލުކުރުން،

 21.0.0.7އެސް.އޯ.ޕީ ތަކާއި ސާރވިސްޗާޓަރުތައް
ހަދައި ޢަމަލުކުރަމުންދިޔުން.











ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :21.7ކައުންސިލްތައް ޒިންމާދާރުކުރެވުން
އ
 21.7.0ރަނގަޅަށް މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެ ް
ޤާއިމުކުރުން،

 21.7.0.0ރަށުކައުންސިލްތައް އަހަރުންއަހަރަށް
ނ
މޮނީޓަރ ކުރު ް











ނ
 21.7.0.7މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓުގައި އިސްލާހު ކުރަ ް
ހ ކުރަމުންދާ
ބުނެފައި ހުރި ކަންކަން އިސްލާ ު
މިންވަރު ބަލްމުންދިއުން .

121
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:











ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ކަންކަން ނިންމުމުގައި
ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ކ މަދުވެގެން އެއްފަހަރު ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރާކަން
ނމެ އަހަރަ ު
ނސިލުން ކޮ ް
 .0އަތޮޅު ލެވެލްގައި އަތޮޅު ކައު ް
ނ
މން ނުދާކަ ް
 .7ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގައި ބައެއްރަށްރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބެ ު
ޅ ގޮތުގައި ޢާއްމުންނަށް
ލމާތުތައް އެންމެ ރަގަނ ު
ނ މައު ޫ
 .2އޮތޮޅު ލެވެލްގައި ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ބޭނުންވާ ގި ަ
ހާމަކުރެވެމުން ނުދާކަން
ކން
ނން ނެތް ަ
 .1ޢައްމު ރައްޔިތުން މައުލޫމާތު ހޯދައި ސާފްކުރުމުގެ ވިސް ު

123
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މަޤުޞަދު  :22ކައުންސިލުން ހިންގާ ޙަރާކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރެވެމުން ދިއުމާއި،

އ
ނމުންތަކެ ް
ނމުންތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ނިންމާނި ް
ނންމާ ނި ް
ި

ކަމުގައިވުން،

#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

7109

7171

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :22.0ކައުންސިލްތަކުން ޤަވާޢިދުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެވެމުން ދިއުން،
 22.0.0ކައުންސިލްތަކުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރާ
މިންވަރުބަލާ މޮނިޓަރ ކުރުން،

 22.0.0.0ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލް ކުރާގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް
ގެނައުން.
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ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:











ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރަށާއި އަތޮޅު އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .0ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާކަން
ނ
 .7އަތޮޅު ލެވެލްގައި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާކަ ް

121
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މަޤުޞަދު  :22އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ކުރާއިތުބާރު ބޮޑުވެގެންދިއުން،
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައ ް

ޒިންމާވާފަރާތ ް
7102

7108

7109

7171

7170

ނަންބަރު

އަހަރު

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :22.0ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ޙަރާކާތްތައްއަތޮޅުކައުންސިލާ ޙިއްޞާކުރެވުމުން ދިއުން،
 22.0.0ޤައުމީ އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކުރުން،

އސަލަތަކާއެކު
 22.0.0.0ރަށުކައުންސިލްގައި ހުރި މަ ް
ގައުމީއިދާރާތަކާ މަޝްވަރާރުރުން.

122
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:











މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

ހަތަރުވަނަ ބައި
ލވާ
ތއް ހާސި ް
ވރު އަދި ލަނޑުދަނޑި ަ
ނ ަ
ރވޭ މި ް
ފޒުކު ެ
އޤީގެ ޕްލޭން ތަން ީ
ތަރަ ް
ނ
ށދާ ގޮތް ބެލު ް
އދި ކުރިއަ ް
ތއި ަ
ވރު މޮނިޓަރ ކުރާނެ ގޮ ާ
މިން ަ

122
ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން މޮނިޓަރ ކުރުން
މ
ނ ެ
ޤއަށް އެ ް
ރއް ީ
ގއި އަތޮޅު ތަ ަ
ދތުގެ ތެރޭ ަ
ފއިވާ މުއް ަ
ޑއެޅި ަ
ޤގެ ޕްލޭން  7170-7102ގެ ކަނ ަ
ރއް ީ
އަތޮޅު ތަ ަ
އވެ.
ވފަ ެ
ގކުރެ ި
ފހަ ަ
ނ ާ
ވ ީ
އ ަ
ގ ި
ތކު ަ
ގ ބާބު ަ
ރ ެ
ގ ކު ީ
މޕްލޭން ެ
އ ި
ތތަ ް
ހ ފަރާ ް
ނޖެ ޭ
ނގަ ް
ނމާ ަ
ކއި ،ޒި ް
އތަ ާ
ކންތަ ް
ހންމު ަ
މު ި
އ
ތ ް
ނަތީޖާ ަ

ށ
ހާސިލުކުރުމަ ް

ޖހޭ
ރން ެ
ކތްކު ަ
ސއް ަ
މަ ަ

އ
ރ ި
މންވަ ާ
ި

ށ
ތކަ ް
ޒންމާ ަ
ި

ހ
ވންޖެ ޭ
ރ ާ
ޖވާބުދާ ީ
ަ

ރ
ނވަ ު
މި ް

ރ
ވ ު
މން ަ
ކރާ ި
ޖ ހާސިލު ު
މއި ނަތީ ާ
ދގޮތްބެލު ާ
މން ާ
ތއް ހިނގަ ު
ތއް ަ
ކން ަ
އވާ ަ
ގ ި
ލން ަ
ޤގެ ޕް ޭ
ރއް ީ
އ ތަ ަ
ޓކަ ި
ރމަށް ަ
އިތުރުކު ު
މކީ
ނކުރު ަ
ވަޒަ ް

ޖހޭ
ރން ެ
ހންކު ަ
މ ެ
ކން ެ
ޮ

ކވެ.
ކމެ ެ
ަ

ތން
މގޮ ު
ި

ރން
އަހަ ު

ރށް
އަހަ ަ

ޤގެ
ރއް ީ
ތަ ަ

ނ
ލ ް
ޕް ޭ

ނ
ނގުޅޭ ެ
އ ގެ ް
މގަ ި
ހދު ު
އ ެ
ރވި ު
ލ ި
ފއިނަ ް
އ ަ
އއާ ި
ވ ު
މ ރި ި
ނގެ މިޑްޓާ ް
ލ ް
ޤގެ ޕް ޭ
ރއް ީ
މއި ،ތަ ަ
ދގޮތްބެލު ާ
މން ާ
ހިނގަ ު
ނއެވެ.
ވ ީ
އ އެ ަ
ރގަ ި
ކ ތި ީ
ރމް ވޯ ް
މނޭ ފް ޭ
ތއް ހި ެ
ގޓް ަ
ކއި ޓާ ެ
ޑތަ ާ
ނގަ ނ ު
މި ް

122
ފޯން 2271211 :ފެކްސް 2271102 :އީމެއިލް ،secreteriate@meem.gov.mv:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv :

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްވާ
މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަނޑު
#

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

މިހާރުގެ ޙާލަތު

ލަނޑުދަނޑި

ވަޒަންކުރާ މިންގަނޑު

މޮނިޓަރ ކުރާ

ކަށަވަރު ކުރާނޭ ގޮތް

(ބޭސްލައިން)

(ޓާގެޓް)

(އިންޑިކޭޓަރ)

ތާރީޚ ް

(މީންސް އޮފް ވެރިފިކޭޝަން)

މަޤުޞަދު  :0ޒުވާނުން ޒިންމާދާރު ވުން.
0.0

ތަރުބިއްޔަތު ކުރާނެ ރަނގަޅު
ވެއްޓެއް ޤާއިމް ވެގެންދިއުން.

( %އިންސައްތަ)

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ

ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު

ސުކޫލު ނިންމާ

 7170ނަވައަހަރާހަމަށް

ރިޕޯޓް.

ކުދިންގެތެރެއިން ބައެއް ކުދިން

ކަމެއްނެތި ތިބޭ ކުދިންންގެ

ޖެނުއަރީމަހުގެ

މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ތިބުން.

ނިސްބަތް  7%އަށް

ފުރަތަމަ  7ހަފްތާ

ދައްކުރުން.
0.7

އަތޮޅުން އެކަށީގެންވާ
ޢާމްދަނީހޯދޭނެ ވަޞީލަތްތައް
އިތުރުވެގެން ދިއުން.

( %އިންސައްތަ)

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ

 11%މީހުންނަކީ 1111/-

 7170ވަނަ އަހަރުގެ

ރ އަށްވުރެ މަދުން

ނިޔަލަށް 1111/-ރ އަށް

ޖެނުއަރީމަހުގެ

އާމްދަނީލިބޭ މީހުން.

ވުރެ މަތިން އާމްދަނީ ލިބޭ

ފުރަތަމަ  7ހަފްތާ

އިވަލުއޭޝަން ފޯމުން.

މީހުންގެ ނިސްބަތް 21%
އަށް އިތުރުކުރުން.

ވރިކަން އިތުރުކުރުމާއެކު ފަންޑުހޯދޭނެ ގޮތްތައް އިތުރުވެގެންދިއުން.
މަޤުޞަދު  :7ޒުވާނުން ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމަށް ޝައުޤު ެ
7.0

މަސްވެރިންނާއި

ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނޭންގޭ

 7108ނިޔަލަށް

( %އިންސައްތަ)

ތިންމަހުން  2މަހުން

ދަފްތަރު ފެންނަން އޮތުން.

މަސްރިންނާއި ދަނޑުވެރިންގެ

ލމާތު
ދަނޑުވެރިންގެ މައު ޫ

ދަފްތަރު އެކުލަވައިލުން.

ކައުންސިލްތަކަށް
އެނގިގެންދިއުން.
7.7

މަސްވެރިކަމާއި
ސނާއަތް
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ި

ޒަމާނީވަސީލަތްތައް
ބޭނުންކުރަމަކުން ނުދޭ



 7109ވަނަ

( %އިންސައްތަ)

( %އިންސައްތަ)

އަހަރުގެ ނިޔަލަށް
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ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

މަސައްކަތްތައް ފެށިގެން ދިއުން.

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102
ހައިޑްރޯފޯނިކުސް

ޒަމާނީފެންވަރަށް

ދަނޑެއް

ތަރައްޤީވެގެން ދިއުން.

ހެއްދުން.


 7170ވަނަ
އަހަރުގެ ނިޔަލަށް
މަސްވެރިކަމާ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ
ވެލިއު އެޑެޑު
އުފެއްދުންތައް
ތައްޔާރުކުރަން
ފެށުން.

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް
މާކެޓްކުރެވޭނެ ފުރުޞަތުތައް

ރިސޯޓުތަކަށް މާކެޓް ކުރާނެ

އަތޮޅުގައި އުފައްދާ

ފުރުޞަތު ކުޑަވުން.

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް

( %އިންސައްތަ)

އަހަރަކު  7ފަހަރު

އިވަލުއޭޝަން ރިޕޯޓު

 7109ވަނަ އަހަރުގެ

އިތުރު ވެގެން ދިއުން.

ނިޔަލަށް ،އަތޮޅުގައި ހުރި
ރިސޯޓުތަކަށް މާކެޓް ކުރެވޭނެ
މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.

މަޤުޞަދު  :2ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަންބަލާ މޮނިޓަރ ކުރެވިގެން ދިއުން،
2.0

ގުޅުން ކުޑަ

ޕަބްލިކްހެލްތު ޔުނިޓުތަކާއި،

 2މަހުން  2ބައްދަލްވުން

ބައްދަލްވުމުގެ ޢަދަދު

ވޭއްވުން.

ކައުންސިލްތަކާމެދު އޮންނަ

ކޮންމެ ޑިސެމްބަރ

ބައްދަލްވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ

މަހަކު

ގުޅުން ބަދަހިވެގެން ދިއުން،
2.7

ރައްޔަތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން

ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަ

 2މަހުން  2މަސައްކަތު

ބައްދަލްވުމުގެ ޢަދަދު

ބައްދަލްވުން ވޭއްވުން

އިތުރުވެގެން ދިއުން،

ކޮންމެ ޑިސެމްބަރ

ބައްދަލްވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ

މަހަކު

ރވެގެންދިއުން،
މަޤުޞަދު  :1ސިއްޙީގޮތުން ފައިދާހުރި ރަނގަޅުކާނާ ކެއުން އިތު ު
1.0

ރަނގަޅުކާނާ ކެއުމަށް
ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިވެގެން

ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަ

އަހަރަކު  7މަސައްކަތު
ބައްދަލްވުން ވޭއްވުން

ބައްދަލްވުމުގެ ޢަދަދު

ކޮންމެ ޑިސެމްބަރ
މަހަކު
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ފޯން 2271211 :ފެކްސް 2271102 :އީމެއިލް ،secreteriate@meem.gov.mv:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv :

ބައްދަލްވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

ދިއުން،
މަޤުޞަދު  :1ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައްފެތުރުން މަދުކުރުމަށް ޢާއްމު ސާފުތާހިރުކަން އިތުރުވެގެން ދިއުން،
1.0

ނޖުކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ
ކުނި މެ ޭ

ރމަށް
ކުނިމެނޭޖުކު ު

 7102ގެ ނިޔަލަށް

ގަވާއިދު ހެދުނު ރަށުގެ

 2މަހުން 2

ގން ދިއުން،
ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެ ެ

ހަދަންޖެހޭ

ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް

ޢަދަދ ު

މަހުން

ޤަވާޢިދުތައްހަދައި

ރމަށް
ކުނިމެނޭޖުކު ު

ޤަވާއިދ ު

ތަންފީޒުކުރަމުން ނުދިއުން ހަދަންޖެހޭ
ޤަވާޢިދުތައްހަދައި
ތަންފީޒުކުރުން،
1.7

ޔ
ޑެންގީ އާއި ޗިކަންގުން ާ

ޔ
ޑެންގީ އާއި ޗިކަންގުން ާ

 7102ވަނައަހަރުން

މަސައްކަތު ތާވަލްގައި

ކޮންމެ

ފެތުރުން ކުޑަކުރުމަށް

ފެތުރުން ކުޑަކުރުމަށް

ފެށިގެން ކޮންމެ

ހަރަކާތްތައް ހިމަނަފައިވާ

ޖެނުވަރީމަހެއްގެ

އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތައް

އެކުލަވާލެވިފައިވާ

އަހަރެއްގައިވެސްޑެންގީ

ރަށުގެ ޢަދަދު

ފުރަތަމަ  7ހަފްތާ

ރަނގަޅަށް ޙަރަކާތްތެރިވަމުން

ކޮމިޓީތައް

އާއި ޗިކަންގުންޔާ

ދިއުން،

ޙަރަކާތްތެރިވުން ކުޑަކަން .ފެތުރުން ކުޑަކުރުމަށް

މަސައްކަތު ތާވަލްތައް.

އެކުލަވާލެވިފައިވާ
ކޮމިޓީތަކުން ހިންގާނެ
ހަރަކާތްތައް
މސައްކަތު
ކައުންސިލްގެ ަ
ތާވަލްގައި ހިމެނުން.
މަޤުޞަދު :2ގައިންގަޔަށް ނާރާބަލިތައް ފެތުރޭމިންވަރު ކުޑަކުރުން،
2.0

ޕްރޮގުރާމުގެ ޢަދަދު

ކޮންމެ

ބައްދަލްވުންތައް ބޭއްވިގޮތުގެ

ސިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން

ގައިންގަޔަށް ނާރާބަލިތައް

ސ
ކޮންމެ އަހަރަކުވެ ް

ރިޕޯޓް

އިތުރުވެގެންދިއުން،

ގިނަބަޔަކަށް ޖެހުން.

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 1

ޖެނުވަރީމަހެއްގެ

ޕްރޮގުރާމު ހިންގުން.

ފުރަތަމަ  7ހަފްތާ
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މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މސައްކަތް ކުރެވިގެންދިއުން
މަޤުޞަދު  :2އަތޮޅުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ޙަލަތު ދެނެގަތުމާއި ،ފެތުރޭމިންވަރު މަދުކުރުމަށް ަ
2.0

ޑްރަގާއި މަސްތުވާތަކެތި

ޑްރަގާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ

 7109ގެ ނިޔަލަށް

ފެތުރިފައިވާ މިންވަރު

ރ
މައްސަލައޮތް މިންވަ ު

ޑްރަގާއި

ދެނެގަނެވިގެން ދިއުން،

ދެނެގަނެވިފައިނެތުން.

މަސްތުވާތަކެތީގެ

ނ
މައުލޫމާތު ލިބެން ހުރު ް

ނ 2
 2މަހު ް

މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާގޮތުގެ

ނ
މަހު ް

ރިޕޯޓު.

ރ
މައްސަލައޮތް މިންވަ ު
ދެނެގަތުމަށް
ދިރާސާއެއްކުރެވި،
ޑާޓާބޭސްއެއް ހަދައި
ބަލަހައްޓަން ފެށުން.
2.7

ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ

ކަމާގުޅުންހުރި

 7102ގެ ނިޔަލަށް

ކަމާގުޅުންހުރި

ސަމާލުކަން އިތުރުވެގެން

ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި

ކަމާގުޅުންހުރި

ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި

ދިއުން

ގުޅުން ކުޑަކަން .

ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި

މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރެވުން.

ރ
މަހަކު  0ފަހަ ު

ރިޕޯޓު

މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ
ޒމެއް
ފުރިހަމަ ނި ާ
ޤާއިމުކުރުން،
މަޤުޞަދު  :8ސްކޫލުދައުރުގައި ކުދިން ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރަންފެށުން މަދުވެގެން ދިއުން،
8.0

ދަރިންނަކީ މައިން

ދަރިން މައިންބަފައިންނަށް އަހަރަކު  7ފަހަރު
ކިޔަމަންވާވަރު ކުޑަކަން.

ބަފައިންނަށް ކިޔަމަންވާ
ބަޔަކަށް ވުން.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ

ޕްރޮގުރާމު ހިންގި ގޮތުގެ

ޕްރޮގުރާމު ތަކުގެ ޢަދަދު

މުޖުތަޢު ހޭލުންތެރި

ގ
ޖެނުއަރީ މަހު ެ

ރިޕޯޓު.

ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމުތަކެއް

ފުރަތަމަ  7ހަފުތާ.

ހިންގުން.
މަޤުޞަދު :9ޕްރޮފެޝަނަލް ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމުގެ ފުރުޞަތާއި ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން،
9.0

ސ
 ކޮންމެ އަހަރަކުވެ ް

އަތޮޅުގައި އުފެދިފައިވާ ކުލަބު

ޖަމްޢިއްޔަތަކުގެ

ޖަމްޢިއްޔާތައް

ހަރަކާތްތެރިކަން ކުޑަކަން .ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ހިންގާ

މަސައްކަތު

ކޮންމެ

މަސައްކަތު ބައްދަލްވުންތައް

ބައްބަލްވުންތަކުގެ ޢަދަދު.

ޖެނުވަރީމަހެއްގެ

ކުރިޔަށް ދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓް.
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މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

ޙަރަކާތްތެރިވެ،ކުޅިވަރުކުޅޭނެ

ކޮމިޓީތަކުގެ

ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްވެގެން

މެންބަރުންނަށް

ދިއުން.

ނ
އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގު ް

ފުރަތަމަ  7ހަފްތާ.

ހަރުދަނާކުރުމުގެ
މަސައްކަތު
ބައްދަލްވުންތަކެއް
ބޭއްވުން.
 ކޮންމެ އަހަރަކު 0
ފަހަރު ކުޅިވަރުކޭމްޕެއް
ބޭއްވުން.
 7170 ގެ ނިޔަލަށް
އ
ކުޅިވަރު ސްޓޭޑިއަމެ ް
ޤާއިމްކުރުން.
ހނަރުލިބިގެން ދިއުން،
މަޤުޞަދު :01ލުއިފަސޭހަގޮތެއްގައި އަތޮޅުން ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ު
ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ

ސ
ކޮންމެ އަހަރަކުވެ ް

ދަރިވަރުންގެ އަދި ކޯހުގެ

ކޮންމެ

 01.0ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ
ކޯސްތަކަށް ލިބޭ ތަރުޙީބު

ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު

މަދުވެގެން 71

ޢަދަދު

ޖެނުއަރީމަހެއްގެ

އިތުރުވުން،

މަދުވުން.

ދަރިވަރުންނާއެކު

ކޯސް ހިންގިގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ފުރަތަމަ  7ހަފްތާ.

ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިން
ކޯހެއް ހިންގުން.
 ކޯސްހިންގާ ރަށަށް

 01.7ދަތުރުފަތުރާއި ތިބުމުގެ

 7102 ވަނަ އަހަރުގެ

( %އިންސައްތަ)

ކޮންމެ ޖެނުއަރީ

ނ
ލުއިފަސޭހަގޮތެއް ހަމަޖެހިގެ ް

ދަތުރު ކުރަން

ނިޔަލަށް އަތޮޅުގައި

މަހެއްގެ ފުރަތަމަ

ދިއުން،

ބޮޑުހޭދައެއް

ފުރިހަ ފެރީގެ ނިޒާއް

 7ހަފްތ ާ.

ކުރަންހުން.

ޤާއިމް ކުރުން.
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( %އިންސައްތަ)

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

 ކޯސްހިންގާ ރަށުގައި

 7108 ވަނަ އަހަރުގެ

ތިނެ ތަންތަން

ނިޔަލަށް ދަރިވަރުންނަށް

ނުލިބުން.

ކުޑައަގެއްގައި ތިބެވޭނެ
ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުން .

01.2

ފައިސާދެއްކޭނެ ލުއިފަސޭހަ
ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެހިގެން

ކޯތަކަށް ފަންޑު ހޯދޭނެ

 7108ގެނިޔަލަށް

ގޮތްތައް މަދުވުން.

ފާންތަރި ސްކޮލަޝިޕް

މަހެއްގެ ފުރަތަމަ

އައިޓަމް 0111111/-ރ

 7ހަފްތާ.

ދިއުން،

ރުފިޔާގެ ޢަދަދު

ޖނުއަރީ
ކޮންމެ ެ

ސްކޮލަޝިޕް ދޫކުރި ގޮތުގެ
ތަފްޞީލް.

އަށް އިތުރުރުކުރުން.

ސނީ އަނިޔާތައް
ސމާނީ އަދި ނަފް ާ
ކތްތަކުގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ ،ޖި ް
ވމަސައް ަ
މަޤުޞަދު :00މުވައްސަސާތަކާ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރެ ޭ
މަދުވެގެން ދިއުން،
 00.0މުވައްސަސާތައް
ނ
ޒިންމާދާރުވެގެން ދިއު ް

ނ
މުއައްސަސާ ތަކު ް

 7102ގެ ނިޔަލަށް

ފޮނުވޭ ރިޕޯޓުގެ ،ބޭއްވޭ

ޖނުއަރީ
ކޮންމެ ެ

ރިޕޯޓުތައް ،ބައްދަލްވުމުގެ

ނ
މ ނުނެގު ް
ފުރިހަމަ ޒިއް ާ

މުވައްސަސާތަކުގެ

ބައްދަލްވުނުގެ ޢަދަދު.

މަހެއްގެ ފުރަތަމަ

ޔައުމިއްޔާ.

 7ހަފްތާ.

މެދުގައި
މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ
ޒމެއް
ރަނގަޅު ނި ާ
ޤާއިމުކުރުން،
 00.7ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި

ހަރަކާތްތަކުގެ ޢަދަދު

ޖނުއަރީ
ކޮންމެ ެ

ރައްޔިތުން

ކޮންމެއަހަރަކުވެސް

މުވައްސަސާތަކަށްކުރާ އިތުބާރު

މުއައްސަސާތަކަށް ކުރާ

ރައްޔިތުންނާ

މަހެއްގެ ފުރަތަމަ

އިތުރުވެގެން ދިއުން،

އިތުބާރު ކުޑަވުމުން

މުއައްސަސާ ތަކާމެދު

 7ހަފްތާ.

މިފަދަ މައްސަލަތައް

ނ
އޮންނަ ގުޅު ް

ރިޕޯޓު ނުކުރުން.

ބަދަހިކުރުމަށް
ކޮންމެއަހަރަކުވެސް
ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން.

މަޤުޞަދު :07އަންހެނުން އިޤްތިޞާދީގޮތުން ބާރުވެރިވުމަށް ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތައް އިތުރުވެގެން ދިއުން،
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އަހަރީ ރިޕޯޓް

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

 07.0އިޤްތިޞާދީގޮތުން ހުރި

ޕްރޮގުރާމުތަކުގެ ޢަދަދު.

ޖނުއަރީ
ކޮންމެ ެ

ޕްރޮގުރާމު ހިންގުނުގޮތުގެ

ރަށުން ލިބެން ހުރި

ސ
ކޮންމެ އަހަރަކުވެ ް

ރިޕޯޓް.

ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުންހިފަން

ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން

އަންހެނުންނަށް

މަހެއްގެ ފުރަތަމަ

އެނގިގެން ދިއުން،

ފުރިހަމައަށް ހިފަން

އަމާޒުކޮށްގެން ކެރިއަރ

 7ހަފްތާ.

ނޭންގުން.

އ
ގައިޑެންސް ޕްރޮގުރާމެ ް
ހިންގުން.

މަޤުޞަދު  :02އިޖުތިމާޢީ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވެގެންދިއުން،
 02.0އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް

 7108ގެ ނިޔަލަށް

ވަސީލަތްތައް ޤާއިމް

 7108ޖެނުއަރީ

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަށް

ހުރިހާ

ކުރެވޭ ޢަދަދު.

ފުރަތަމަ  7ހަފްތާ

ނ
ހަރުދަނާކަމާއެކު ހިނގަމު ް

ހަރަކާތްތެރިވަމުން

ރަށުކައުންސިލެއްގައިވެސް

ދިއުން،

ނުދިއުން.

އަންހެނުންތަރައްޤީއަށް

އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް.

މަސައްކަތްކުރާ
ކޮމިޓީތައް ހިންގާނެ
ވަސީލަތްތައް
ޤާއިމްކުރުން.
މަޤުޞަދު  :01ވާރޭފެންނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި ،ސާފުބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން،
ފެންނަގާ ރައްކާކުރެވޭ

 7108ގެ ނިޔަލަށް

 01.0ފެންނަގާ ރައްކާކުރުމާއި
ސާފުބޯފެން ބޭނުންކުރުމަށްދޭ

މިންވަރު ދެނެގަނެވޭނެ

ކޮންމެ

ސަމާލުކަން އިތުރުވެގެން

ގޮތެއް ނެތުން.

ރަށުކައުންސިލެއްގައިވެސް

ދިއުން،

( %އިންސައްތަ)

 7108ޖެނުއަރީ

ރަށުކައުންސިލްތަކުން ލިބޭ

ފުރަތަމަ  7ހަފްތާ

ރިޕޯޓު.

ރ
ވާރޭ ފެންނެގޭ މިންވަ ު
އ
ބެލޭނެ ނިޒާމެ ް
ޤާއިމްކުރުން.

ދއުން،
އމުވެގެން ި
ނޒާމެއް ޤާ ި
މަޤުޞަދު  :01ކުނިމެނޭޖުކުރާނެ ރަނގަޅު ި
ހ
 01.0ކައުންސިލްތަކުން ނަގަންޖެ ޭ

ރމަށް
ކުނިމެނޭޖުކު ު

 7108ގެ ނިޔަލަށް

މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ

 7108ޖެނުއަރީ
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ފޯން ،2271211 :ފެކްސް ،2271102 :އީމެއިލް secretariate@meem.gov.mv.:ވެބްސައިޓްwww.meem.gov.mv.:

ބައްދަލްވުން ކުރިޔަށްދިޔަގޮތުގެ

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

ލމުން ދިއުން،
ޒިންމާ އުފު ަ

ކައުންސިލްތަކުންދޭ

ނ
ކުނިމެނޭޖުކުރާ ެ

ކޑަވުން.
ސަމާލިކަން ު

ގޮތްތަކާއި ،ފަންޑުހޯދާނެ

ޢަދަދު.

ފުރަތަމަ  7ހަފްތާ

ރިޕޯޓް.

ގޮތްތައް އަންގައިދިނުމުގެ
މަސައްކަތު ބައްދަލްވުމެއް
ބޭއްވުން.
އެއްވެސް

ސ
ކޮންމެ އަހަރަކުވެ ް

މ
މހިއްމުކަ ާ
ރމުގެ ު
 01.7ކުނިމެނޭޖުކު ު
ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން

އިންތިޒާމެއްނެތި ކުނި

ހުރިހާ ރަށެއްގައި

ހޭލުންތެރިވެގެން ދިއުން،

އުކާލަމުން ދިއުން.

ނ
ކުނިމެނޭޖުކުރާ ެ

ޕްރޮގުރާމުތަކުގެ ޢަދަދު.

ޖެނުއަރީ ފުރަތަމަ

ބައްދަލްވުން ކުރިޔަށްދިޔަގޮތުގެ

 7ހަފްތާ

ރިޕޯޓް.

ގޮތްތަކާއި މެދު
ރައްޔިތުން
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ
ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުން.
މަޤުޞަދު  :02ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފްކޮށްދޭ ކުންފުނިތަކާއި މާލީއެހީތެރިކަން ހޯދޭނެގޮތްތައް އެނގިގެންދިއުން،
 02.0ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ
އުފައްދާ ކުންފުނިތަކަށް އަތޮޅު

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިހަކަތަ

 7170ވަނަ އަހަރުގެ

ޕްރޮޕޯސްކުރެވުނު

7102،7108

ބޭނުންކުރަމުން ނުދިއުން.

ނިޔަލަށް އާއްމުގެތަކުގައި

ކުންފުނިތަކުގެ ޢަދަދު.

ޖެނުއަރީ ފުރަތަމަ

ސޯލާ ކަރަންޓް

ތަޢާރަފުވެގެން ދިއުން،

ޕްރޮޕޯސެލް

 7ހަފްތާ

ބޭނުންކުރަންފެށުން.
 02.7މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ
ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
ލިބިގެންދިއުން،

ފަންޑުހޯދުމުގައި ދަތިތައް

 7108ގެ ނިޔަލަށް

މަސައްކަތު ބައަދަލްވުމުގެ

 7108ޖެނުއަރީ

މަސައްކަތު ބައްދަލްވުން ބޭއްވި

ކުރިމަތިވުން.

ތިމާވެއްޓާރައްޓެހިހަކަތަ

ޢަދަދު.

ފުރަތަމަ  7ހަފްތާ

ގޮތުގެ ރިޕޯޓް.

އުފެއްދުމަށް
މާލީއެހީތެރިކަންދޭ
ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު
ދިނުމާއި ،އެހީހޯދަން
ހުށަހަޅަނެ ގޮތްތައް
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މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

އަނގައިދިނުމަށް
މަސައްކަތު ބައްދަލްވުމެއް
ބޭއްވުން.
މަޤުޞަދު  :02ރިސޯޓުތަކުގައި ވަޟީފާއަދާކުރާ ބިދޭސީން މަދުވެގެންދިއުމާއި ،ވަޟީފާ ލިބެންހުރި ދާއިރާތައް އެނގިގެންދިއުން،
މސާރައަކާއި،
ރަނގަޅު ު

 02.0ދިވެހިން ރިސޯޓުތަކުގައި
ވަޟީފާއަދާކުނިސްބަތް

ސާވިސްޗާޖާއި އަދި

މަތިވުން.

އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް
ޤަވާޢިދުންލިބެމުން
ނުދާތީވެ،ރިސޯޓުތަކުގައި

 7170ވަނަ އަހަރުގެ
ނިޔަލަށް މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާ

( %އިންސައްތަ)

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ

އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް.

ޖެނުއަރީ މަހެއްގެ

ރިސޯޓެއްގައިވެސް ދިވެހިން

ނިޔަލަށް،

ވަޟީފާއަދާކުރާ ނިސްބަތް
 21%އަށް އިތުރުކުރުން.

ވަޟީފާއަދާކުރާ ދިވެހިން
މަދުވުން.
 02.7ކެރިޔަރ ގައިޑެންސް

ބާއްވާ ފެއަރތަކުގެ ޢަދަދު

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ

ކެރިޔަރ ގައިޑެންސް

ސ
ކޮންމެ އަހަރަކުވެ ް

ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގަމުން

ޕްރޮގްރާމުތަކެއް

ވަޟީފާދޭ ފަރާތްތަކާ

ޖެނުއަރީ ގެ

ގެންދިއުން،

ނ
ހންގަމު ް
ހިންގަމުން ި

ލމާތު
ގުޅިގެން މަޢު ޫ

ފުރަތަމަ ގެހަފްތާ

ނުދިއުން

ދިނުމުގެ ފެއަރތަކެއް

ފެއަރ ބޭއްވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ބޭއްވުން.
މަޤުޞަދު  :08އިންވެސްޓްކުރާނެ ފަރާތްތައް އިތުރުވެގެންދިއުން،
ރަށްރަށުގައި

 7108ގެ ނިޔަލަށް

 08.0ރަށްރަށުގައިހުރި ފުރުޞަތުތައް
އިންވެސްޓަރުންނަށް

އިންވެސްޓުކުރުމަށް ހުރި

ރަށްރަށުގައިހުރި

އެނގިގެންދިއުން،

ފުރުޞަތުތައް

ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަނެވި

އިންވެސްޓަރުންނަށް

އެމަޢުލޫމާތުތައް

އެނގިފައި/އަންގައިދެވިފައި އިންވެސްޓަރުންނަށް
ނެތުން،

ފޯރުކޮށްދިނުން،




ކުރެވޭސާރވޭގެ

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ



ސާރވޭ ރިޕޯޓުން

ޢަދަދު

ޖެނުއަރީ ގެ



އަހަރީރިޕޯޓު

އިންވެސްޓަރުންނާއެކު ފުރަތަމަ ގެހަފްތާ
ބޭއްވޭ
ބައްދަލުވުންތަކުގެ
ޢަދަދު
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މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

ސޔާސަތުތަކާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާއި އަދި
ވމާއެކުި ،
ކން ވަޒަންކުރެ ު
މަޤުޞަދު  :09ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާއި އަދި ބިނާވެށިޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މުހިއްމު ަ
ބިނާވެށިޕްލޭން އެކުލަވާލެވިގެންދިއުން،
 7109ވަނަ އަހަރުގެ

ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުން ތަކުގެ

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ

 09.0ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ސިޔާސަތުތަކާއި،
ޤަވާޢިދުތަކާއި އަދި

ޤަވާޢިދުތަކާއި އަދި

ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ

ޢަދަދު

ޖެނުއަރީ ގެ

ބިނާވެށިޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ

ބިނާވެށިޕްލޭންތައް

ސިޔާސަތުތަކާއި،

ނ އެނގިގެންދިއުން،
މުހިއްމުކަ ް

ކައުންސިލްތަކުގައި

ޤަވާޢިދުތަކާއި އަދި

ހެދިފައިނެތުން،

ބިނާވެށިޕްލޭން

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ

ފުރަތަމަ ގެހަފްތާ

އެކުލަވާލުން.
މަޤުޞަދު  :71ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދޭނެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުވެގެން ދިއުން،
ބޯހިޔާވަހިކަމަށް

 7108ވަނަ އަހަރުގެ

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބަޖެޓެއް

 7109ވަނަ

 71.0ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު
ފަންޑުލިބޭނެ ގޮތްތައް

އ ފަސޭހަ
ފަންޑްލިބޭނެ ލު ި

ނިޔަލަށް ބޯހިޔާވަހިކަން

ނ ދިއުން،
ހަމަޖެހިގެ ް

އަހަރުގެ

ތަނަވަސްވެގެން ދިއުން،

ގޮތްތަކެއް ތަނަވަސްވެފައި

ހޯދައިދިނުމަށް

ޖެނުއަރީމަހުގެ

ނެތުން،

ލޯނުދޫކުރުމަށްޓަކައި 7

ފުރަތަމަ  7ހަފްތާ

ބޖެޓުން
 7109ވަނަ އަހަރުގެ ަ

މިލިޔަން ރުފިޔާގެ
މޖެއްސުން،
ފަންޑެއް ހަ ަ
 71.7ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރާ ތަކެތި

ފިހާރައިގެ ޢަދަދު

 7108ގެ

 7108ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ

ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރާ

 7102ވަނަ އަހަރުގެ

ރިޕޯޓުން

ފަސޭހަކަމާއެކު އަތޮޅުން

ތަކެތި އަތޮޅުން

ނިޔަލަށް ގެދޮރު

ޖެނުއަރީ ގެ

ލިބިގެން ދިއުން،

ލިބެންނެތުން

ޢިމާރާތްކުރާ ތަކެތި

ފުރަތަމަ  7ހަފްތާ

ވިއްކާ ފިހާރައެއް
އަތޮޅުގައި ޤާއިމުކުރުން
ސ ވިޔަފާރި އަތޮޅުގައި ފުޅާވެގެންދިއުން،
މަޤުޞަދު  :70ލޯކަލްޓޫރިޒަމުން ގިނަރައްޔިތުންނަށް ނަފާލިގެންދިއުމާއި ،ގެސްޓުހައު ް
ލޯކަލްޓޫރިޒަމުގެ

ލޯކަލްޓޫރިޒަމުން

ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ

ޖެނުއަރީ ގެ

 70.0ލޯކަލްޓޫރިޒަމުގައި
ނާފާލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތައް

ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް

ނަފާލިބޭނެގޮތްތަކާއި،

ޢަދަދު

ފުރަތަމަ  7ހަފްތާ

ޢާއްމުންނަށް އެނގިގެންދިއުން.

އަތޮޅުގައި މަދުކަން،

ވިޔަފާރީގެ ފުރުޞަތުތައް

112
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އަހަރީ ރިޕޯޓު

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

ޢާއްމުންނަށް
އަންގައިދިނުމަށް އަހަރަކު
ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމާއެކު
 7108ގެ ނިޔަލަށް
ދިވެހިއުފެންދުންތައް
ފަސޭހަކަމާއެކު މާކެޓު
ކުރެވޭނެ ގޮތެއް
ހަމަޖެއްސުން .
 70.7ގެސްޓްހައުސް ވިޔާފާރި

ގެސްޓްހައުސް ވިޔާފާރި



 7108ގެ ނިޔަލަށް 

ފުޅާކުރުމަށް ބިންހޯދުމަށް

ކުރުމަށް އަތޮޅުން

އަތޮޅުގެ

ހުރިހާ

ފަސޭހަވެގެން ދިއުން.

ބިންނުލިބުން،

ރަށެއްގެ

ބިނާވެށި

ޕްލޭން ހެދުން،


ޕްލޭންހަދާ ރަށްތަކުގެ



ޢަދަދު


ރައީސް އޮފީހާއި،

 7109ގެ
ޖެނުއަރީ

ގެރަށުކައުންސިލް ތަކުގެ

ފުރަތަމަ 7

އަހަރީ ރިޕޯޓު

ހަފްތާ




7102،7108

 7171ގެ

 7109ވަނަހަރުގެ

ހައުސިންގ

ނިޔަލަށް

މިނިސްޓްރީއާއެކު

ޖެނުއަރީ

ބިންހޯދުމަށް

ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ

ފުރަތަމަ 7

ނަގަންޖެހޭ

ބައްދަލުވުންތަކުގެ

ހަފްތާ

ހުއްދަތައް

ޢަދަދު،

ފަސޭހަކަމާއެކު
ލިބޭނެގޮތްތައް
ހެދުމަށް ރައީސް
އޮފީހާއި،
ހައުސިންގ
މިނިސްޓްރީ އާއެކު
111
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އަހަރީ ރިޕޯޓު

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

މަޝްވަރާކޮށްގެން
ގޮތެއް ހޯދުން،
މަޤުޞަދު  :77އަތޮޅުގައި އެކަށީގެންވާ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިގެން ދިއުން،
ދަތުރުކުރަން 0

 77.0ދައުލަތުން އަތޮޅުގައި



 7102ގެ ނިޔަލަށް ފެރީގެ ޢަދަދު

 7108ގެ

ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފެރީ

ފެރީއޮތީމައި

މުލިންފެށިގެން

ޖެނުއަރީ ފުރަތަމަ

ކޮންމެދުވަހަކު ހުރިހާރަށަކަށް

ކޮންމެދުވަހަކު

އަތޮޅުގެ ދެކޮޅަށް

 7ހަފްތާ

ދަތުރުކުރަމުން ދިއުން،

ހުރިހާރަށަކަށް ނުދެވުން،

ދަތުރުކުރާނެ 7

ފެރީގެ ދަތުރު ރިޕޯޓުން

ފެރީ ހަމަޖެއްސުން،
އަތޮޅުފެރީއާ ގުޅިގެން

 77.7އަތޮޅުފެރީއާ ގުޅިގެން
ކުރާޝަކުވާތައް ބަލައިގަނެ

 7102ގެ ނިޔަލަށް

މަޝްވަރާތަކުގެ ޢަދަދު

މސްޓްރީއާއި
ކުރާޝަކުވާތަކަށް ހައްލެއް އިކޮނޮމިކް ި

ފިޔަވަޅުއަޅަމުން ގެންދެވުން،

އައިސްފައި ނުވުން،

 7108ގެ

 7102ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

ޖެނުއަރީ ފުރަތަމަ
 7ހަފްތާ

މަޝްވަރާކޮށް
އަތޮޅުފެރީއާ ގުޅިގެން
ކުރާޝަކުވާތަކަށް
ޒމެއް
ހައްލުގެނެވޭނެ ނި ާ
ޤާއިމުކުރުން،

 77.2އަތޮޅާއި މާލެއާދެމެދު

އެއާޕޯޓު އޮތުން،

 7108ގެ

އަތޮޅާއި މާލެއާދެމެދު

 7102ގެ ނިޔަލަށް

ވައިގެމަގުން ދަތުރުކުރެވޭނެ

ވައިގެމަގުން

އަތޮޅުގައި އެއާޕޯޓެއްގެ

ޖެނުއަރީ ފުރަތަމަ

ގން ދިއުން،
ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެ ެ

ދަތުރުކުރެވޭނެ

ޚިދުމަތް ލިބިގެން

 7ހަފްތާ

ގޮތެއްނެތުން،

ދިއުން،

ނ
 7102ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ް

ޢއަކަށް ވެގެންދިއުން
މަޤުޞަދު  :72އިސްލާމްދީންދެކެ ލޯބިވާ ،ދީނީހޭލުންތެރި މުޖުތަމަ ު
 72.0އަތޮޅުގައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން
އިތުރުވެގެން ދިއުން،

ކުދިންގެ ޢަދަދު

ގ
ކޮންމެ އަހަރެއް ެ

އަތޮޅުގައި ދީނީ

 7170ގެ ނިޔަލަށް

ނ
ޢިލްމުވެރިން މަދުވު ް

އަތޮޅުގެ  1ދަރިވަރަކަށް

ޖެނުއަރީ ފުރަތަމަ

ދީނީ ތަޢުލީމު

 7ހަފްތާ

އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު
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އަހަރީ ރިޕޯޓުން

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

ހޯދައިދިނުން
 72.7ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން

މީހުންގެ ޢަދަދު

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން

 7108ގެ ނިޔަލަށް

ދަންނަމީހުން އިތުރުވެގެން

ކުރާ އަންހެނުން

ކޮންމެރަށަކުންވެސް

ޖެނުއަރީ ފުރަތަމަ

ދިއުން،

އަތޮޅުގައި މަދުކަން.

މަދުވެގެން 7

 7ހަފްތާ

 7108،7102އަހަރީ ރިޕޯޓުން

އަންހެނުންނަށް
ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން
ކުރަން ދަސްކޮށްދިނުން
މަޤުޞަދު  :71ނަޒާޙަތްތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ޤާއިމުވެގެންދިއުން
 71.0މުވައްޟަފުންގެ

ޕްރޮގްރާމުގެ ޢަދަދު

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ

ރިސްވަތު ދިނުމާއި

ސ
ކޮންމެ އަހަރަކުވެ ް

ނަޒާޙަތްތެރިކަން

ރިސްވަތު ހިފުން

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ

ޖެނުއަރީ ފުރަތަމަ

އިތުރުވެގެންދިއުން،

އިތުރުވަމުންދިއުން.

ނ
ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގު ް

 7ހަފްތާ

އަހަރީ ރިޕޯޓުން

މަޤުޞަދު  :71ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގައި ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވެގެން ދިއުން،
 71.0އަތޮޅުގައި ޒުވާނުންގެ

މަރުކަޒުގެ ޢަދަދު

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ

އަތޮޅުގެ  8ރަށުގެ

 7109ގެ ނިޔަލަށް 1

މަރުކަޒުތަކެއް ޤާއިމުވެގެން

ތެރެއިން  2ރަށުގައި

ރަށެއްގައި ޒުވާނުންގެ

ޖެނުއަރީ ފުރަތަމަ

ދިއުން،

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރުން،

 7ހަފްތާ،

އަހަރީ ރިޕޯޓުން

ޤާއިމް ކުރެވިފައި ނެތުން.
ޕަސެންޓޭޖް

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ

ނން
 71.7ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ޒުވާ ު

ގމަތީގައި
ކަމެއްނެތި މަ ު

 7170ގެ ނިޔަލަށް

ބައިވެރިކުރާ މިންވަރު

ގ ޢަދަދު
އުޅޭ ޒުވާނުން ެ

ޒުވާންއާބާދީގެ 21%

ޖެނުއަރީ ފުރަތަމަ

އިތުރުވެގެން ދިއުން،

އިތުރު ވަމުން ދިއުން.

އަކީ ހިންގުމުގެ

 7ހަފްތާ،

އަހަރީ ރިޕޯޓުން

ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ
ބައެއްކަމުގައި ހެދުން.
މަޤުޞަދު  :72ހުނަރުވެރި ،ޤާބިލް މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާވެގެންދިއުން،
 72.0ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން

އަތޮޅުތަކާއި ރައްތަކުގެ

7109ކައުންސިލްތަކުގައި

މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު،

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ
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އަހަރީ ރިޕޯޓު

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

ތަމްރީނުލިބިފައިވާ މީހުން

ހިންގުމަށް ގެނައި

މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ

އިތުރުވުން،

ބަދަލުތަކަށް މުވައްޒަފުން

މުވައްޒަފުންނަކީ

ތަމްރީނު ކުރެވިފައި

ދައްވެގެން ސެޓްފިކެޓް

ނެތުން

ލެވެލް  2ގެ ފެންވަރު

ޕްރޮގުރާމުގެ ޢަދަދު

ޖެނުއަރީ ފުރަތަމަ
 7ހަފްތާ،

ހުރި ބަޔަކަށް ހެދުމާއެކު
ސ
ކޮންމެ އަހަރަކުވެ ް
ތާޒާކުރުމުގެ
ޕްރޮގުރާމުތަކެއް
ހިންގުން.
ވޯޓުވިނުމުގައި ޤާބިލް

ސ
ކޮންމެ އަހަރަކުވެ ް

 72.7ނާޤާބިލްމީހުން
ކައުންސިލްތަކަށް

މީހާއަށްނުބަލައި

ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ

އިންތިޚާބުވުން

ވޯޓުދިނުން.

ޕްރޮގުރާމު ތަކެއް

މަދުވެގެންދިއުން،

ޕްރޮގުރާމުގެ ޢަދަދު

ޖެނުއަރީ ފުރަތަމަ

އަހަރީ ރިޕޯޓު

 7ހަފްތާ،

ހިންގުން.

މަޤުޞަދު  :72ކައުންސިލްތަކަށް ފައިދާކުރަނިވިގޮތެއްގައި ބިމާ ،ކަނޑާއި އަދި ފަޅުތަކުގެބޭނުން ހިފެމުންދިއުން،
ކައުންސިލްތަކުގެ

ރީޖަންގެ

 72.0ކައުންސިލްތަކުގެ
އިޙްތިޞާޞްހިނގާ

އިޙްތިޞާޞްހިނގާ

އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާ

ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައިވާ

ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައިވާ

ގޅިންފުރި
ގުޅިގެން ކަމާ ު

އ އަދި
ބިންބިމާއި ،ކަނޑާ ި

އ އަދި ފަރާތްތަކާ މަސްވަރާކޮށް
ބިންބިމާއި ،ކަނޑާ ި

ފަޅުތައް ބޭނުން ކުރުމުގެ

ފަޅުތައް މައިސަރުކާރުން

 7170ވަނަ އަހަރުގެ

ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެގެން

ކޮންޓްރޯލްކުރުން.

ނިޔަލަށް ހައްލެއްހޯދުން.

ބައްދަލްވުންތަކުގެ ޢަދަދު،

ޖެނުއަރީ ފުރަތަމަ

އަހަރީ ރިޕޯޓު

 7ހަފްތާ،

ދިއުން،
މަޤުޞަދު  :78އަތޮޅުގައިހުރި އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް ރައްކާތެރިކަންމަތީ އަންނަންއޮތްޖީލަށް ފޯރުކޮށްދެވިގެން ދިއުން،
 78.0އަތޮޅުގައިހުރި އާޘާރީ އަދި

އަތޮޅުގައި ހުރި އާޘާރީ

7170ގެ ނިޔަލަށް

ތާރީޚީ ތަންތަން

ތަންންތަނުގެ މައުލޫމާތު

އަތޮޅުގައި ހުރި އާސާރީ

ސާވޭގެ ޢަދަދު

ޖެނުއަރީ ފުރަތަމަ
 7ހަފްތާ،
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ސާވޭ ރިޕޯޓު.

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 7170 – 7102

ދެނެގަނެވިފައިވުން،

ދެނެ ގަތުމްށް އެއްވެސް

ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ

ދިރާސާއެއް ކުރެވިފައި

މައުލޫމާތު އެއްކުރުން.

ނެތުން.
އަތޮޅުގައި ހުރި އާޘާރީ

 7109ގެ ނިޔަލަށް

ތަކެތި އެއްކުރެވޭ

 7171ޖެނުއަރީ

 78.0އަތޮޅުގައިހުރި އާޘާރީ އަދި
ތާރީޚީ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު

ތަންންތަނާއި ތަކެތިން

އަތޮޅުގައި ހުރި އާޘާރީ

ރ
މިންވަ ު

ފުރަތަމަ ދެހަފްތާ

އެއްތަނަކުން ލިބިގެންދިއުން

ލ ފައިދާއެއް
އެއްވެސް މާ ީ

ތަންތަނާ ތަކެތި

ނުލިބުން.

އެއްތާކުން ފެންނާނެ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

ފަދައިންތިޒާމެއް
ހަމަޖެއްސުން .
ނ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ޝަޢުޤުވެރިކަން އިތުރުވެގެންދިއުން،
މަޤުޞަދު  :79މުއައްސަސާތަކުގައި ޒަމާ ީ
ކައުންސިލްތައް

ސ
ކޮންމެ އަހަރަކުވެ ް

 79.0ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ
ވަޞީލަތްތަކުގެ ފަސޭހަކަން

ނ
ޒމާ ީ
ހިންގުމުގައި ަ

މުވައްޒަފުންނަށް

ފުރިހަމައަށް

އައި.ސީ.ޓީ

ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމު

ދެނެގަނެވިފައިވުން،

ވަޞީލަތްތަކުގެ ބެނުން

ތަކެއް ހިންގުމާއެކު

ހިފަމުން ނުދިއުން.

 7170ގެ ނިޔަލަށް

ޕްރޮގުރާމުގެ ޢަދަދު

ޖެނުއަރީ ފުރަތަމަ
 7ހަފްތާ،

އަތޮޅުގެ މައުލޫމާތު
ލިބޭނެ އެޕްލިކޭޝަނެއް
ނުވަތަ ޕޯޓަލްއެއް ހަދައި
ލޯންޗު ކުރުން.
މަޤުޞަދު  :21އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ގިރާ ސަރަޙައްދުތައް ޙިމާޔަތް ކުރެވިގެންދިއުން،
ގ
 21.0ފަސޭހަކަމާއެކު ފަންޑުލިބުމު ެ
މަގުފަހިވެގެންދިއުން،

ގިރާސަރަހައްދުތައް
ހިމާޔަތް ކުރުނަށް ފަންޑު
ނުލިބުން.
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ރައްތައް ގިރާ މިންވަރު

 21.7ރަށްގިރުމުގެ ޙާލަތު

އެނގެން ނެތުން.

ދެނެގަނެވިފައިވުން،

ސރުތައް ކުޑަވެގެންދިއުން،
މަޤުޞަދު  :20މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ނޭދެވޭ އަ ަ
 20.0ފެންބޮޑުވުމާއި އުދައެރުންފަދަ
ކަންކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް

ހާލަތު ދެނެ

 7102ގެ ނިޔަލށް

ގަނެވިފައިނެތުން.

އުދައަރާ ،އަދި

އަވަސްފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިގެން

ފެންބޮޑުވާ ރައްރަށުގެ

ދިއުން،

މައުލޫމަތު ދެނެގަނެވި

ރަށުގެ ޢަދަށުގެ ޢަދަދު

 7108ޖެނުއަރީ

އަހަރީ ރިޕޯޓު

ފުރަތަމް  7ހަފްތާ

ރައްކާތެރިކަމުގެ
ފިޔަވަޅުތައް
އަޅަންފެށުން.
ނ
މަޤުޞަދު  :27ކާރިސާއެއް ދިމާވާހިނދު ލިބިދާނެ ގެއްލުންތައް ކުޑަވެގެން ދިއު ް
ނމަ
 27.0ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ަ

ނމަ  7171ވަނަ އަހަރުގެ
ކާރިސާއެއްދިމާވެއްޖެ ަ

އަތޮޅުފެންވަރުގައި ޢަމަލުކުރާނެ

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

ނިޔަލށް ކާރިސާއެއް

ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލެވިފައިވުން،

ރައްޔިތުންނަށް ނޭއިގުން

ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ

ޕްލޭން

 7170ޖެނުއަރީ

އަހަރީ ރިޕޯޓު

ފުރަތަމް  7ހަފްތާ

އަތޮޅުފެންވަރުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ ޕްލޭނެއް
އެކުލަވައިލުން.
މަޤުޞަދު  :22އަތޮޅުގައި ނެތެމުންދާ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރެވިގެން ދިއުން،
 22.0އަތޮޅުގައި ނެތެމުންދާ

 ނެތެމުންދާތަކެތީގެ

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު

ލިސްޓެއް ނެތުން.

ޙިމާޔަތްކުރާނެ ޤަވާޢިދުތައް
ހެދިފައިވުން،

 ޤަވާއިދުތައް ހެދިފައި
ނެތުން
 އެފަދަ ބާވަތްތަކުން
ނަފާ ލިބޭނެ ގޮތެއް

 7170ވަނަ އަހަރުގެ

ހިމާޔަތް ކުރެވޭ ތަނުގެ

 7177ޖެނުއަރީ

ނ
ނިލަށް ނަސްލުނެތެމު ް

ޢަދަދު

ފުރަތަމް  7ހަފްތާ

ދާތަކެތި ދިރިއުޅޭ 0
ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކޮށް
އެތަނުން އާމްދަނީއެއް
ލިބޭނެ ގޮތެއް
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ނެތުން.

ހަމަޖެއްސުން .

އޓެނިވި ގޮތެއްގައި އިޤްތިޞާދީނަފާ ލިބެމުންދިއުން،
މަޤުޞަދު  :21އެއްގަމާ ކަނޑާއި ،ފަރު އަދި ފަޅުތަކުން ދެމެހެ ް
 ފަރުތައް މަރުވަމުން

 21.0ފަރުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް
މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދިއުން،

ދިއުން.
 ފަރުތައް

 7109ގެ ނިޔަލަށް

މަސްރޫއުތަކުގެޢަދަދު

އެކުއަކަލްޗަރ (މުރަކަ،

 7171ޖެނުއަރީ

އަހަރީ ރިޕޯޓު

ފުރަތަމް  7ހަފްތާ

ހުއިފިލަނޑާ އާލާ)

ބޭނުންކުރުމުގައި

މސްރޫޢެއް
ކުރުމުގެ ަ

އެތަންތަނަށް ގެއްލުން

ފެށުން.

ދިނުން.
މަޤުޞަދު  :21ކައުންސިލްތަކުންދޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ފެންވަރުރަނގަޅު ،އަވަސް ،ލުއިފަސޭހަ ޚިދުމަތްތަކަކަށްވުން،
 ޚިދުމަތްތައްދޭ

 7102ގެނިޔަލަށް

ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި

 7108ޖެނުއަރީ

 21.0ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި
ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން އަދި

މިންގަޑު

ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި

ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން

ފުރަތަމް  7ހަފްތާ

އެސް.އޯ.ޕީ ތަކާއި

އެއްހަމައެއްގައި

ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން

އަދި އެސް.އޯ.ޕީ ތަކާއި

ސާރވިސްޗާޓަރުތައް

ނުފިފެހެއްޓުން.

އަދި އެސް.އޯ.ޕީ ތަކާއި

ސާރވިސްޗާޓަރ ތަކުގެ

ސާރވިސްޗާޓަރުތައް

ޢަދަދު.

ރަނގަޅުފެންވަރެއްގައި
ތައްޔާރުކުރެވުން،
 21.7ކައުންސިލްތައް
ޒިންމާދާރުކުރެވުން

 އޮފީސްތައް
ހިންގުމުގައި

ރަނގަޅުފެންވަރެއްގައި

ވަކިއަމާޒެއް ނެތުން.

ތައްޔާރުކުރެވުން،

މޮނީޓަރ ކޮށް އިސްލާހު

ސ
ކޮންމެ އަހަރަކުވެ ް

ނ
ކުރަން އަންގާ ކަންކަ ް

ރަށުކައުންސިލްތަސް

އިސްލާހު ކުރާ މިންވަރު

މޮނީޓަރކޮށް

ނުބެލެން.

އިސްލާހުޔުރަން

ރިޕޯޓުގެ ޢަދަދު

ޖެނުއަރީ ފުރަތަމް
 7ހަފްތާ

އނަގާކަންކަން
ވ
އިސްލާހުކުރަމުންދމިން ަ
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ރު ބެލުން.
މންތަކެއް ކަމުގައިވުން،
ނމާނިން ު
ނމުންތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ނި ް
ނމާ ނި ް
މކުރެވެމުން ދިއުމާއި ،ނި ް
މަޤުޞަދު :22ކައުންސިލުން ހިންގާ ޙަރާކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާ ަ
ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ

ސ
ކޮންމެ އަހަރަކުވެ ް

 22.0ކައުންސިލްތަކުން ޤަވާޢިދުން
ރައްޔިތުންނާ

ހަރަކާތްތައް

ކައުންސިލްތަކުން

ބައްދަލުކުރެވެމުން ދިއުން،

ރައްޔިތުންނަށް ނެއިގުން.

ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލްކުރާ

ރިޕޯޓުގެ ޢަދަދު

ޖެނުއަރީ ފުރަތަމް

ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލްކުރާ

 7ހަފްތާ

ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ގޮތުގެ ރިޕޯތެއް ހައި
ބެލެހެއްޓުން.
މަޤުޞަދު  :22އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ކުރާއިތުބާރު ބޮޑުވެގެންދިއުން،
ހ
އަތޮޅުގައި ހިންނާ ހުރި ާ

ޤައުމީއިދާރާތަކާމަސްވަރާ

 22.0ޤައުމީ އިދާރާތަކުން
ރަށްރަށުގައި ހިންގާ

މަސްރޫއު ތަކުގެ

ކޮށް  7108ގެ ނިޔަލަށް

ޙަރާކާތްތައްއަތޮޅުކައުންސިލާ

މައުލޫމާތު

ހައްލު ހޯދުން.

ޙިއްޞާކުރެވުމުން ދިއުން،

އަތޮޅުކައުންސިލަށް

މަސްވަރާތަކުގެ ޢަދަދު

ރ
 7109ޖެނުއަ ީ
ފުރަތަމް  7ހަފްތާ

ނުލިބުން.
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(ކައުންސިލްގެ ނަން)

އަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހިނގަމުންދާގޮތް
ބެލުން
މ
ޝރޫއުތަކާއި ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ކޮން ެ
ހ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހިންގާ މަ ް
ކައުންސިލުންނާއި ކަމާބެ ޭ
ޖ
ކންތައްތައް ތަންފީޒުކުރެވުނު މިންވަރާއި ނަތީ ާ
މނޭ ަ
ލންގައި ހި ެ
ނ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ  .ތަރައްޤީ ގެ ޕް ޭ
އަހަރަކު ކައުންސިލު ް
ށ
އ ހުރަސްތައް ފާހަގަކޮށް ،ކުރިއަ ް
ރ ގޮންޖެހުންތަކާ ި
ރމަށް ހު ި
ރ ވަޒަންކޮށް ،ޕްލޭން ތަންފީޒުކު ު
ހާސިލުކުރެވުނު މިންވަ ު
ރަނގަޅުކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނާނެއެވެ.މިރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގައި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާކަންތައް ހިނގާ
ކ ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.
ނުހިނގާގޮތްބަލައި ވަޒަންކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފްރޭމްވޯ ް

މިޑްޓާމް ރިވިއުއާއި ފައިނަލް ރިޕޯޓް
އ
ވނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގަ ި
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުވަމުންދާ ގޮތުގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއެއް ަ 7109
އ
ކައުންސިލުން ހަދާނެއެވެ .އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ނަތީޖާ ހާސިލުވެފައިވާ މިންވަރުދެނެގަނެ7170 ،ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަ ި
އ
ހދޭ މިޑްޓާމް ރިވިއުގައި ،ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތަ ް
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ފައިނަލް ރިވިއު ހަދާނެއެވެ .މިގޮތުން ެ
ސ
ނ ހާމަވެގެންދާނެއެވެ .އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ މެދުތެރެއިން އެއްވެ ް
މންވަރާއި ހަލުވިކަ ް
ހާސިލުކުރެވެމުންދާ ި
ސ
ވ ް
ހާލަތަކަށް ބަދަލުއައުމާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ސިޔާސަތަކަށް ނުވަތަ މަޤުޞަދަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނަމަ މިކަންތައް ެ
ރިވިއުގައި ފާހަގަކުރާނެއެވެ.
ގ
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ފައިނަލް ރިވިއު އެކުލަވާލައި ،ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު ތަޖުރިބާ ެ
އަލީގައި އާތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ.
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