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 ރައީސްގެ ބަޔާން 
 

g 

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫ އަސާސީގެ ދުއިސައްތަ ިތރީސްވަނަ މާއްދާއިން ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް 
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދިން ހިނދު އުފައްދަވާފައިވާ މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދެވުމުގެ ބާރު 

އިން ލާޒިމްކޮށް ( ބ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ސަތޭކަ ނުވަވަނަ މާއްދާގެ 
 . ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރުދުވަހުގެ  މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެވެ ކައުންސިލުން ފަރުމާކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ

އަތޮޅެއް ތަރައްޤީ . އަތޮޅު ރައްޔިތެއްގެ ދުޅަހެޔޮކަން ބިނާވާނީ އެއަތޮޅެއްގެ ތަރައްޤީއާއި ަތހުޒީބު ވުމުގެ މައްޗަށެވެ
ކޮށް ހިތަިއ އެއަތޮޅެއްގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރާއި އިސްލާމްދީނަށް ޙުރުމަތްތެރި  ގެ ވާގިފުޅާއެކު މާތްވެގެންވާ هللاކުރެވޭނީ 

ނޑާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާ ޙަވާލު ކުރައްވާފައިވާ މި . މަދަދު ގާރުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބިގެންނެވެ  ރައްޔިތުން އަޅުގަ
ގެ ތަޤުދީރާއެކު ކުރިއަށް ދިއުމުގެ މަތިވެރި هللاތައް މިކުރަނީ އްމު މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ޒިންމާ އުފުލުމުގައި އަޅުގަނޑު މިކަމުގެ ތަދުބީރުޙިމު

 .ޢަޒުމުގައި، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އިދާރާ ތަކުގެ ވާގިލިބިހުރިޙާލުގައެވެ

ންނާއި ގުޅުނީ ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި އަތޮޅުގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުމި މަސައްކަތުގައި މިކައުންސިލްގެ ވިސްނުން ގެން 
 .ރަށްރަށުގެ މަޞްލަހަތު ރައްކާތެިރ ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ

ނޑިތައް ޙާޞިލް ކުރުމަްށ ުކރަންޖެހޭ މަ ނޑުދަ ނޑު މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލުމަށްވުރެ އޭގެ ލަ  ސައްކަތް ބުރަކަމުގައި އަޅުގަ
ނޑާއި ކައުންސިލްގެ ޤާބިލްކަންހުރި މިންވަރު. ޤަބޫލުކުރަމެވެ ން، ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލްތަކާއި އަދި، ސަރުކާރާ އެހެންކަމުން އަޅުގަ

މިއަތޮޅުގެ ކުރިއެރުމާއި ތަހުޒީބަށްޓަކައި  ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ، ރަތުން އެހީތެރިކަމާއި މަދަދުވެރިކަމަްށ އެދި ތިބެޟުގެ ޙަهللاގުޅިގެން 
 ކަތް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ތެދުވެރިކަމާއި އިޙުލާޞްތެރިކަމާއެކުމިދެންނެވި ޗާޓުގައި އެންމެރީތި ރަންކުލައިން ކުލަޖެއްސުމުގެ ބުރަ މަސައް

 . ނަމެވެކުރާ

! މިއަތޮޅުގެ ކުރިމަުގ އުޖާލާ ކުރައްވާށި! ގައި ބަރަކާތް ލައްވާށިމަސައްކަތުއަޅަމެންގެ މި އިޚްލާސްތެރި هللا ކީރިތި
 !ރައްޔިތުންނަށް ހާއުފާވެރިކަން ދެއްވާށި

 އާމީން 
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 ތަޢާރަފް 
  އަތޮޅުެގ ަތއާރަފް 

  އިރުމަތީވަރަކަށް މޭލު ދުރުގައި، ރާއްޖޭެގ  70 ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވެރިރަށް މާލޭގެ ދެކުނުްނ ގާތްގަނޑަކަށް   
 71 ރަށާއި، 08 އަތޮޅަކީ، މީުހން ދިރިއުޅޭ . ބިތުގައި، ފެލިދެ އަތޮޅާއި ޮކޅުމަުޑލާއި ދެމެދުގަިއ އޮންަނ ުމލަކަތޮޅު ނުވަަތ މ

އަދި މި އަތޮޅަީކ ރާއްޖޭެގ . ރަށް ހިމެޭނ ރާްއޖޭގެ ނިސްބަތުްނ ކުޑަ އަތޮޅެކެވެ 34 ޖުމްލަ  އެކު ރިސޯރޓާ 7އަދި ފަޅުރަށާއި 
 .ކެވެކޮށްލެވޭފަދަ ބޮޑު ދެފަރު އެކުލެވިފައިވާ އަތޮޅެފާހަގަ  ނިސްބަތުންވެސް

. މީހުންނަީކ ފިރިހެނުންނެވެ 2201މީހުްނ ހިމެނޭއިުރ އޭގެެތރެއިން  2781އަތޮޅުގެ ޖުމްަލ އާބާދީގައި     
އަހަާރ  21އަހަރާއި  08އަީކ އުމުރުްނ  1220ކަމުގައިވާ  21.21%އަދި އާބާދީގެ . މީހުންނަީކ އަންހެނުްނނެވެ 2122
 .ދުގެ ޒުވާނުންނެވެދެމެ
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 ތަޞައްވުރު 
 .ވެއްޓަކަށް ވުންދުންތެރި، ދުޅަހެޔޮ، ޢިލްމީ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަމާން މުލަކަތޮޅަކީ ފު
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 ޗާޓް  އަތޮޅުގެ 
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 ފުރަތަމަ ބައި 
 ަތރަްއީޤއަށް ހުރި ފުުރޞަތުތަކާއި ގޮންެޖހުންތައް އަތޮޅު
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 ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް  އަތޮޅު 
 :ތަަރއްީޤއަށް ހުިރ ފުރުަޞތުތަަކކީއަތޮޅު

 . ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ރަނަގޅު ބިންބިމާއި، ފަޅުރަށްތައް އެބަހުރި .1

 . މަސައްކަތް ކުރާނެ ޒުވާން އާބާދީ އެއް އޮތުން .1

 . ރަނގަޅު ފަޅުތަކެއް ހުރުން( އަކުއަ ކަލްޗަރ)ޒަމާނީ މަސްވެރިަކމުގެ އައުފުރުޞަތުތަކަށް  .2
 . ވައިގެ ބަނދަރާއި، މަގަތު ފާލަން ހަދަން އެކަށީގެންވާ ރަށްރަށާއި ފަޅުފަޅު އޮތުން .1
 .  ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރާނެ ރަށްރަށާއި ފަޅުފަޅު ހުރުން .1
 . އެކިއެކި ކޯސްތަކާއި، ތަޢުލީމީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގިދާނެ ޢުމްރާނީ ަވޞީލަތް ހުރުން .1

 . ބޭނުންވާ ބިމުގެ ތަނަވަސްކަން ލިބިގެންވާ ރަށްރަށާއި ތިލަފަޅު އެބަހުރި ކުދި އާބާދީތައް އެއްފަސް ކުރުމަށް .1

ބޮޑުތަކުރުފާރު ރާއްޖެ އިސްލާްމ / ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ސާރިފންގ ޕޮއިންޓް)ފަތުރުވެރިން ޝައުޤުވެރިވާފަދަ،  .8
" ތަކުރުފާުނ މިސްކިތް"އްވި ެގ ވަކަރުްނ ބިނާކުރެ( ކަޅުއޮށްފުންމި)ކުރެއްވި ޖިހާދުެގ ދަތުރު ކުރެއްވި އުޅަނުދ 

ޓޫރިސްޓުން ޝައުޤްވެރިވާފަދަ / ޖިއޮގްރަީފ ގޮތުން ރާްއޖޭެގ މެދުގައި އޮްނނަރަށް މިއަޮތޅުގައި އޮތުން/ ހުރުން
 . ތަންތަން ހުރުން( ޑައިވިން ޕޮއިންޓް ފަދަ

ނޑުއޮޅިގިނަ، މިއަތޮޅު އެތެރެވަރި އަކީ ރާއްޖޭެގ އެހެނިހެްނ ސަރަޙައްދުތަކާ ޚިލާފަށް، ހާހަލާއި ގިރި .9 ގިރިއާއި ކަ
ނާޑ، މުިށމަސް ގިަނ އަތޮޅެއްަކމުގައި ަމސްވެރިން ފާހަގަކުރާ އަތޮޅެއް  . ފާނައިގެ މަސްވެރިކަމާއި، ހުއިފިލަ

 

 

 ތަރައްޤީއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް  އަތޮޅު 
 :ތަރަްއޤީއަްށ ުހރި ަމިއގަނުޑ ގޮންެޖުހންތަަކކީ އަތޮޅު

ނޑު   :ގޮންޖެހުންތަކަކީއަތޮޅު ތަރައްޤީއަށް ހުިރ މައިގަ

 . ރަށްރަށުގެ ކައުންސިްލތަކާއި ޙަވާލުނުވެ ހުރުން ،އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށްތައް އަތޮޅު ކައުންސިލާއި .1

 . މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޒުވާނުން ޖެހެުމން ދިއުން .1

 . ންމަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކޮށްގެންތިބި އަތޮޅުގެ ދަރިންގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅަށް އެކަށީގެންވާވަރަށް ނުލިބު .2
 . އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ، ފަންނީ ޤާބިލް މީހުން މަދުކަން .1
 . އާމްދަނީ ލިބޭނެ ަމސައްކަތް ކުރާ ޒުވާުނން މަދުކަން .2

 . ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތުގެ ތަމްރީްނ ލިބޭނެ ވަޞީލަތްތައް ނެތުން .1

 . ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ަބޖެޓް ނުލިބުން .1

 . ސިޔާސީ ގޮތުން ޢާއްމުންެގ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުން .1

 . އަތޮޅުގެ އާބާދީ ކުޑަކަން .1
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 . ބިދޭސީ ލޭބަރުން ރަށްރަށުގައި ގިނަވުން .13

 . މަސްތުވާ ތަކެތި އެތެރެކުރާމިންވަރު އިތުރުވުން .11

 . މަތީތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރާ ޒުވާނުން މަދުވުން .11

 .އުގުވެރިކަން ނެުތންޒުވާނުން ާއމްދަނީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަން ޝަ .12

 .ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން އިތުރުވުން .12

 

 ގައި ހުރި މުހިންމު ވަޞީލަތްތައް އަތޮޅު 
ތައްލޯކަލް އިންސްޓިޓިއުޝަން   

ލެވެލްއާ ހަމަޔަްށ .ސްކޫލުގަިއ އޯ 2 ،ާއހަމައަށް  2ސްކޫލުގައި ގްޭރޑް  2ރަށެއްގައި ވެސް ސުކޫލު ހުރުްނ،  8 .0
 .ލެވެލްއާ ހަމަޔަށް ކިޔަވަިއދޭ.ސްކޫލުގައި އޭ 7ކިޔަވައި ދޭއިރު އަނެއް 

 .ރަށުގައި ހޮްސޕިޓަލެއްހުރޭ 0ސިއްހީ މަރުަކޒުހުރޭ، އަދި ރަށުދައި  2އަތޮޅުގެ  .7
 .ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްްސ ގެ ބްރާންޗެއްހުރޭ .2
 .ފިހާރަހުރޭރަށުގައި އެސްޓީއޯ ބޭސް  8އަތޮޅުގެ  .1
 .ރަށެއްގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހުރެ 1 .1
 .އެފް ގެ ޔުނިޓެއް ހުރޭ.ޑީ.އެން.ރަށުގައި އެމް 0 .2
 ހުރިހާރަށެއްގައިވެސް ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާތައް ހުރުމާއެކު އަތޮުޅކައުންސިލްގެ އިދާރާއެއްހުރުން .2
 .ހުރިހާރަށެއްގައިވެސް މިސްކިތްތައް ބިނާކުރެވިފައި ހުރުން .8

 

ޔާ ޖަމާޢަތްތައް ޢިއްޖަމު   
 .ރަތްމަންދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ .0
 ވޭވަށު އެކުވެރިންގެ ގުޅުން  .7
 މުލަކު އެކުވެރި ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ  .2
 މުލަކު އެކުވެރި ކުލަބު  .1
 މުލީޒުވާނުންެގ ަޖމްޢިއްޔާ .1
 މުލީ އެކުވެރިންގެ ދިރުން  .2
 ނާލާފުށީ ޒުވާނުންގެ ަޖމްޢިއްޔާ .2
 ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަން  .8
 ކޮޅުފުށީ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ .9

 ކޮޅުފުށީ ޔޫތު ސޮސައިޓީ .01
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 ކޮޅުފުށީ އެކުވެރި ކުލަބު .00
 ކޮޅުފުށީ ޒުވާނުންގެ ހިޔާ  .07
 ދިއްގަރު ޒުވާނުންގެޖަމްޢިއްޔާ  .02
 އެމް ފުޓްބޯޅަ ކުލަބު .އެފް.ޓީ .01
 މަޑުއްވަރީ ޒުވާންޖީލު  .01
 މަޑުއްވަރީ ހުންގާނު  .02

 

 ވަކިވަކިފަރުދުންގެ ހުނަރުވެރިކަން 
 ންދިވެހި ބޭސްވެރިކަ .0
 ފަންގިވިނުމާއި ރޯނުވެށުން  .7
 ކިއްސަރު ވަޑާމާިއ ތެދުވި ވަޑާމް  .2
 ޒަމާނީ މަސްވެރިކަން  .1
 ރާ އެރުން .1
 ލަވަކިޔުމާއި ފަރިހި ބަނދި ރައިވަރު .2
 ޤުރުއާން ކިޔެވުން .2
 އެއަރކޮންޑިޝަން އެންޑް ރެފްރިޖަރޭޝަން  .8
 އިލެކްޓްރިކް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކްސް  .9

 މެރިން އިްނޖިނިއަރިންގ .01
 ގްލާސިންގ މަސައްކަތްފައިބަރ  .00
 ރިހާކުރު .07
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 ދެވަނަބައި 
ޙާިޞލްކުރަން ބޭނުްނވާ ނަތީޖާތަާކއި ، ަތރަްއޤީގެ މަުޤޞަދުތަާކއި އަތޮޅު

 ތަންފީޛުކުާރނޭގޮުތގެ ކުރު ޚުާލސާ 
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އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ 

 ރައްކާތެރިކަން 
 ތަޞައްވުރު 

ދަނޑުވެރިކަމާ މަސްވެރިކަމުން މުލަކަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ 
ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ހޯދައިގެން ދިރިއުޅޭ ހޭލުންތެރި 

 .މުޖުތަމަޢުއެއްކަމުގައިވުން 
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 އަސާސީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
 

 މަޤުޞަދު 
 .ވުންޒުވާނުން ިޒންމާދާރު  .1

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 
 .ވެގެންދިއުން އްޓެއް ޤާއިމްވެތަރުބިއްޔަތު ކުރާނެ ރަނގަޅު  .1.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 .ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ޢާއިލާގެ ދައުރު ފުޅާކުރުން .0.0.0
 .ސްކޫލުތަކުގައި ކޯކަރިކިއުލާ އެކްޓިވިޓީތައް އިތުރުކުރުން .0.0.7

 
 

 .އަތޮޅުގައި ޢާމްދަނީހޯދޭނެ ވަޞީލަތްތައް އިތުރުވެގެން ދިއުން .1.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

  .ތައް އުފެއްދުންސޮސައިޓީއަތޮޅުގައި ކޯޕަރޭޓިވް  .0.0.2



 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  7170 – 7102ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

11 
  www.meem.gov.mv:ވެބްސައިޓް ، secreteriate@meem.gov.mv:އީމެއިލް  2271102: ފެކްސް 2271211: ންފޯ

ނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން  ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަ
 ތަރައްޤީކުރުން 

 

 މަޤުޞަދު 
ނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމަށްޒުވާނުން  .1  .ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުމާއެކު ފަންޑުހޯދޭނެ ގޮތްތައް އިތުރުވެގެންދިއުން ދަ

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ނޑުވެރިންގެ މައުލޫމާތު ކައުްނސިލްތަކަށް އެނިގގެންދިއުންމަސްވެރިންނާއި  .1.1  .ދަ

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ނޑުވެރިންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވައިލާ ބެލެހެއްޓުން .7.0.0  .މަސްވެރިންނާއި ދަ
 

 

 .ަދނޑުވެރިކަމުެގ ސިނާއަތް ޒަމާނީފެންވަރަށް ތަރައްޤީވެގެން ދިއުންމަސްވެރިކަމާއި  .1.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 .ސް ދަނޑެއް އަތޮޅުގަިއ ހެއްދުންހައިޑްރޯފޯނިކް .7.7.0
 .ޔު އެެޑޑު އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރުންމަސްވެރިކަމާއި ަދނޑުވެރިކަމުެގ ވެލި .7.7.7

 

 .ފުރުޞަތުތައް އިތުރު ވެގެން ދިއުންމާކެޓްކުރެވޭނެ  .7.2

 ތަންފީޒުކުރާނެގޮތް 

 .ބާވަތްތައް ރިޒޯޓުތަކަށް މާކެޓް ކުރަންފެށުންއަތޮޅުގައި އުފައްދާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ  .7.2.0
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 ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުން
 

 މަޤުޞަދު 
 ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަންބަލާ މޮނިޓަރ ކުރެވިގެން ދިއުން، .2

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ބަދަހިވެގެން ދިއުން،ޕަބްލިކްހެލްތު ޔުނިޓުތަކާއި، ކައުންސިލްތަކާމެދު އޮންނަ ގުޅުްނ  .2.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކައުންސިލްތަކާ ޕަބްލިކްހެލްތު ޔުނިޓުތަކާ ދެމެދު މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ނިާޒމެއް ޤާއިމުކުރުން، .2.0.0
 

 ރައްޔަތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވެގެން ދިއުން، .2.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހޭލުންތެރިކުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން،ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާމެދު ރައްޔިތުން  .2.7.0
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 ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުން އިތުރުކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ސިއްޙީގޮތުން ފައިދާހުރި ރަނގަޅުކާނާ ކެއުން އިތުރުވެގެންދިއުން، .2

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ރަނގަޅުކާނާ ކެއުމަށް ރައްޔިތުން ހޭުލންތެރިވެގެން ދިއުން، .2.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހޭލުްނތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުން ސިއްޙީގޮތުން ފައިދާހުރި ރަނގަޅުކާނާ ކެއުން އިތުރުކުރުމަށް  .1.0.0
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ޞިއްޙތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ 
 ދިރިއުޅުމެއްގައި ދިރިއުޅުން 

 ތަޞައްވުރު 

ކުޅިވަރަށް މުލަކަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ސާފުތާހިރުދިރިއުޅުމަށާއި 
 .ލޯބިކުރާ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގެ ވެރިބަޔަކަށް ވުން 
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 ފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ 
 

 މަޤުޞަދު 
 ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައްފެތުރުން މަދުކުރުމަށް ޢާއްމު ސާފުތާހިރުކަން އިތުރުވެގެން ދިއުން، .2

 

 ނަތީޖާ ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ 

 ކުނި މެޭނޖުކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ިނޒާމެްއ ޤާއިމުވެގެން ދިއުން، .2.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކުނިމެނޭޖުކުުރމަށް ހަދަންޖެހޭ ޤަވާޢިދުތައްހަދައި ތަންފީޒުކުރުން، .1.0.0
 

 

ޙަރަކާތްތެރިވަމުން ޑެންގީ އާއި ޗިކަންގުންާޔ ފެތުރުން ކުޑަކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތައް ރަނގަޅަށް  .2.1
 ދިއުން،

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ޮކމިޓީތަކުން ހިންގާނެ ޙަަރކާތްތައް ހިމެނުން، .1.7.0
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 ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ރައްކާތެރިވުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ލިތައް ފެތުރޭމިންވަރު ކުޑަކުރުން،ގައިންގަޔަށް ނާރާބަ .1

 

 ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލުކުރަން 

 ސިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވެގެންދިއުން، .1.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން،ރައްޔިތުންނަށް ގައިންގަޔަށް ނާރާބަލިތަކާމެދު  .2.0.0
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ޑުރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރެއަށް 
 ހުއްޓުވުން ޒުވާނުން ވަނުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 ފެތުރޭމިންވަރު ަމދުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިގެންދިއުން އަތޮޅުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ޙަލަތު ދެނެގަތުމާއި،  .1

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ޑްރަގާއި މަސްތުވާތަކެތި ފެތުރިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަނެވިގެން ދިުއން، .1.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްަސލައޮތް މިންވަުރ ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއްކުރެވި، ޑާޓާބޭސްއެއް ހަދައި ޑްރަގާއި  .2.0.0
 ބެލެހެއްޓުން،

 
 

 ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަްނ އިތުރުވެގެން ދިއުން  .1.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ިނޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން،ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މުޢާަމލާތްކުރެވޭނެ ފުރިހަމަ  .2.7.0
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 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ސްކޫލުދައުރުގައި ކުދިން ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރަންފެށުން މަދުވެގެން ދިއުން، .1

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 .މައިން ބަފައިންނަށް ކިޔަމަންވާ ބަޔަކަށް ވުން ދަރިންނަކީ 8.0
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މުޖުތަމަޢު ޒިންމާދާރުކުރުން، .8.0.0
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 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ޕްރޮފެޝަނަލް ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމުގެ ފުރުޞަތާއި ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން، .1

 

 ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  ހާސިލުކުރަން

 އަތޮޅުގައި އުފެދިފައިވާ ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތައް ޙަރަކާތްތެރިވެގެން ދިއުން، .1.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިންގުމުގައި ޤާބިލްމީުހން އުފެއްދުން،  .9.0.0
 ކައުންސިލްތަކާއި ކްލަބު ަޖމްޢިއްޔާތަށް ގުޅިގެން ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން، .9.0.7
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 ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ފެންވަރު 

 ތަޞައްވުރު 

މުލަކަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ އަމިއްލަމަސައްކަތުން އާމްދަނީހޯދޭނެ 
 .ތައުލީމާ ހުނަރު ލިބިގެންވާ ބަޔަކަށްވުން 
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 ލިއްބައިދިނުން ހުނަރު ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި 
 

 މަޤުޞަދު 
 ހުނަރުލިބިގެްނ ދިއުން،ލުއިފަސޭހަގޮތެއްގައި އަތޮޅުން ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި  .13

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ކޯސްތަކަށް ލިބޭ ތަރުޙީބު އިތުރުވުން،ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ  .13.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިންގެ ބޭނުންތެރިކަން އަންގައިދިނުން، .01.0.0
 

 ދަތުރުފަތުރާއި ތިބުމުގެ ލުއިފަސޭހަގޮތެއް ހަމަޖެހިގެްނ ދިއުން، .13.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަތޮޅުތެރޭގައި ފުރިހަމަ ފެރީގެނިޒާމަކާއި ތިބުމުގެ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން، .01.7.0

 

 ފައިސާދެއްކޭނެ ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެހިގެްނ ދިއުން، .01.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރުން، .01.2.0
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 ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން 

 ތަޞައްވުރު 

މުލަކަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ޖިންސީ ތަފާތުކުރުންތަކުން 
 .އެއްކިބައިވެފައިވާ އުފާވެރި މުޖުތަމައެއް ކަމުގައިވުން 
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ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ  ންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށްއަ

 އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުން
 

 މަޤުޞަދު 
ކުރެވޭމަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެިއން އަންހެނުންނާިއ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ މުވައްސަސާތަކާ ރައްޔިތުން ގުޅިގެްނ  .11

 ޖިންސީ، ޖިްސމާނީ އަދި ނަފްސާީނ އަނިޔާތައް މަދުވެގެން ދިއުން،

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 މުވައްސަސާތައް ިޒންމާދާރުވެގެން ދިއުން  .11.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މުވައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި މުޢާަމލާތްކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެްއ ޤާއިމުކުރުން،  .00.0.0
 

 

 މުވައްސަސާތަކަށްކުރާ އިތުބާރު އިތުރުވެގެން ދިއުން، ގެ މެދުގައިރައްޔިތުން .11.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންބަދަހިކުރުމަށް ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން، .00.7.0
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އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި 
 ބާރުވެރިކުރުވުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 އިޤްތިޞާދީގޮތުން ބާރުވެރިވުމަށް ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތައް އިތުރުވެގެން ދިއުން،  .11

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 އިޤްތިޞާދީގޮތުން ހުރި ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުންހިފަން އެނގިގެން ދިއުން، .11.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އިޤްތިޞާދީގޮތުންހުރި ފުރުޞަތުތަކާގުޅޭ ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ޕްޮރގްރާމުތައް ހިންގުން، .07.0.0
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ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ 
 ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 އިޖުތިމާޢީ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވެގެންދިއުން،  .12

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް ހަރުދަނާކަމާެއކު ހިނގަމުްނ ދިއުން، .12.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ކައުންސިލް ތަކުގައި އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮިމޓީ ހިންގާނެ ވަޞީލަތްތައް  .02.0.0
 ،ޤާއިމުކުރުން
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ރައްކާތެރި ބޯފެނާ، ނަރުދަމާގެ އަސާސީ 

 ފަސޭހަތަކާ، ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް 
 ތަޞައްވުރު 

މުލަކަތޮޅަކީ ރައްވެހިކަމުގެ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް 
 .ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެއް ކަމުގައިވުން 
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 ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ސާފު ބޯފެން
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 ވާރޭފެންނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި، ސާފުބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން،  .12

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ފެންނަގާ ރައްކާކުރުމާއި ސާފުބޯފެން ބޭނުންކުރުމަށްދޭ ސަމާލުަކން އިތުރުވެގެން ދިއުން، .12.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މޮނިޓަރ ކުުރމުގެ ރަނގަުޅ ނިާޒމެއް ޤާއިމުކުރުްނ،ކައުންސިލްތަކުން  .01.0.0
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 މެނޭޖުކުރުން ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި 
 

 މަޤުޞަދު 
 ކުނިމެޭނޖުކުރާނެ ރަނގަުޅނިޒާމެްއ ޤާއިމުވެގެން ދިއުން،  .12

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ކައުންސިލްތަކުން ނަގަންޖެޭހ ޒިްނމާ އުފުލަުމން ދިއުން، .12.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކުނިމެނޭޖުކުރާެނ ގޮތްތަކާއި، ފަންޑުހޯދާނެ ގޮތްތައް އަންގައިދިނުން، .01.0.0
 

 

 ކުނިމެނޭޖުކުުރމުގެ ުމހިއްމުކަާމ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭުލންތެރިވެގެން ދިއުން، .12.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން، .01.7.0
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 ރައްޓެހި ހަކަތަ  ކަރަންޓާއި ތިމާވެށްޓާ 

 ތަޞައްވުރު 

މުލަކަތޮޅަކީ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ލޯބިކުރާ ރައްޔިތެއް 
 .ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެއް ކަމުގައިވުން 
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ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފްކޮށް 
 ން ބޭނުންކުރު

 

 މަޤުޞަދު 
 ކުންފުނިތަކާއި މާލީއެހީތެރިކަން ހޯދޭނެގޮތްތައް އެނގިގެންދިއުން،ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފްކޮށްދޭ  .11

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ އުފައްދާ ކުންފުނިތަކަށް އަތޮޅު ތަޢާރަފުވެގެން ދިއުން، .11.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަތޮޅުގައިހުރި ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަނެވި ކުންފުނިތަކަށް ޕްރޮފޯސްކުރުން،  .02.0.0
 

 

 މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެންދިއުން، .11.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކައުންސިލްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން .02.7.0
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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 
 ލިބެންހުރި ދާއިރާތައް އެނގިގެންދިއުން،ރިސޯޓުތަކުގައި ވަޟީފާއަދާކުރާ ބިދޭސީން މަދުވެގެންދިއުމާއި، ަވޟީފާ  .11

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ،ދިވެހިން ރިސޯޓުތަކުގައި ވަޟީފާއަދާކުރަން ބޭނުންވުން .11.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރަނގަޅު ުމސާރައަކާއި، ސާިވސްޗާޖާއި އަދި އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް ޤަވާޢިދުންލިބުން، .02.0.0
 

 

 ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންަގމުން ެގންދިއުން،ކެރިޔަރ ގައިޑެންސް  .11.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ވަޟީފާދޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ފެއަރތަކެއް ިއންތިޒާމުކުރުން، .02.7.0
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 ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 އިތުރުވެގެންދިއުން،އިންވެސްޓްކުރާނެ ފަރާތްތައް  .11

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ރަށްރަށުގައިހުރި ފުރުޞަތުތައް އިންވެސްޓަރުންނަށް އެނގިގެންދިއުން، .11.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރަށްރަށުގައިހުރި ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަނެވި އެމަޢުލޫމާތުތައް އިންވެސްޓަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން، .08.0.0
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ޕްލޭން  އި، ޤަވާޢިދުތަކާއި، ބިނާވެށި ތަކާކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތު
 އެކުލަވާލުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 ލުމުގެ ުމހިއްމުކަްނ ވަޒަންކުރެވުމާއެކު،ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި އަދި ބިނާވެށިޕްލޭން އެކުލަވާ .11

 ގެންދިއުން،ސިޔާސަތުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި އަދި ބިނާވެށިޕްލޭން އެކުލަވާލެވި

 

 ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލު

ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި އަދި ބިނާވެށިޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ ުމހިއްމުކަްނ  .11.1
 އެނގިގެންދިއުން،

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށެއްގެ ވެރިންގެމެދުގައި ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ބައްދަލްވުންތަކެއް ބާއްވަމުންދިއުން، .09.0.0
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 އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ސިނާޢަތްތައް 

 ތަޞައްވުރު 

މުލަކަތޮޅަކީ ދަތުރުފަތުރުން ގުޅައިލެވިފައިވާ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގެ 
ތަކެއް ނީގޮތުން ތަރައްޤީ ވެފައިވާ ރަށް ފުރުޞަތުބޮޑު އުމްރާ 

 .ހިމެނޭ އަތޮޅެއްކަމުގައިވުން 
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ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނޭ ގޮތަށް އުމްރާނީ ތަރައްޤީ 
 ޤާއިމުކުރުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދޭނެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުވެގެން ދިއުން،  .13

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ފަންޑުލިބޭނެ ގޮތްތައް ތަނަވަސްވެގެްނ ދިއުން، .13.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ފަންޑު ދޫކުރާނެ ބަޖެޓެއް އެކަށައެޅުން، .71.0.0

 ޢިމާރާތްކުރާ ތަކެތި ފަސޭހަކަމާއެކު އަތޮޅުން ލިބިގެން ދިއުްނ،ގެދޮރު  .13.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ޢިމާރާތްކުރާ ތަކެތި އަތޮޅުންލިބޭނެ ވަޞީލަތެއް ޤާއިމުކުރުން، .71.7.0
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 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ނަފާލިގެންދިއުމާއި، ގެސްޓުަހއުސް ވިޔަފާރި އަތޮޅުގައި ފުޅާވެގެންދިއުން،ްނ ގިނަރައްޔިތުންނަށް ލޯކަލްޓޫރިޒަމު  .11

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ލޯކަލްޓޫރިޒަމުގައި ނާފާލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތައް ޢާއްމުންނަށް އެނގިގެންދިއުން، .11.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޕްރޮްގރާމުތަކެއް ހިންގުން،ނާފާލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތައް ޢާއްމުންނަށް އަންގައިދިނުމުގެ  .70.0.0
 

 

 .ގެސްޓްހައުސް ވިޔާފާރި ފުޅާކުރުމަށް ބިންހޯދުމަށް ފަސޭހަވެގެން ިދއުން .11.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށެއްގެ ބިނާވެށި ޕްލޭން ހެދުން، .70.7.0
 ،ބިންހޯދުމަށް ނަގަންޖެޭހ ހުއްދަތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެގޮތްތައް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން  .70.7.7
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 ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިގެން ދިއުން،ދަތުރުފަތުރުގެ އެކަށީގެންވާ އަތޮޅުގައި  .11

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ދަތުރުކުރަމުން ދިއުން،ދައުލަތުން އަތޮޅުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފެރީ ކޮންމެދުވަހަކު ހުރިހާރަށަކަށް  .11.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އުޅަނދު ހަަމޖެއްސުމަްށ މަސައްކަތް ކުރުްނ، 7ފެރީކުރާނެ  .77.0.0
 

 

 އަތޮޅުފެރީއާ ގުޅިގެން ކުރާޝަކުވާތައް ބަލައިގަނެ ފިޔަވަޅުއަޅަމުން ގެންދެވުން، .11.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

އިކޮނޮމިކް ިމިނސްޓްރީއާ އޮންނަގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ފެރީގެ ޚިދުމަތްދޭފަރާތާއި އަތޮޅުކައުންސިލާއި އަދި  .77.7.0
 މަސައްކަތްކުރުން

 

 ވައިގެމަގުްނ ދަތުރުކުރެވޭނެ ނިޒާމެްއ ޤާއިމުެވގެން ދިއުން،އަތޮޅާއި މާލެއާދެމެދު  .77.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން، އަތޮޅުގައި އެއާރޕޯޓެއް .77.2.0
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 ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުން އަމަންއަމާންކަމާއި 

 ތަޞައްވުރު 

ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުމަށް އިސްކަންދޭ ދީނަށް ލޯބިކުރާ 
 .ނަޒާހަތްތެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެއްކަމުގައިވުން 
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 އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 އިސްލާމްދީންދެކެ ލޯބިވާ، ދީނީހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއަކަށް ވެގެންިދއުން  .12

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 އަތޮޅުގައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން އިތުރުވެގެން ދިއުން، .12.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ދީނީޢިލްމު އުނގެނުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާކުދިން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން، .72.0.0
 

 

 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ދަންަނމީހުން އިތުރުވެގެްނ ދިއުން، .12.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މީހުންބިނާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން، .72.7.0
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 ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު ކުޑަކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ނަޒާޙަތްތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ޤާއިމުވެެގންދިއުން  .12

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 މުވައްޟަފުންގެ ނަޒާޙަތްތެރިކަން އިތުރުވެގެންދިއުން، .71.0

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 

 ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްފަތުގެ ޢަމަލުތައް ކުޑަކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން، .71.0.0
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ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި، ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން ޒުވާނުންނަށް 
 އިތުރުކުރުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 ބައިވެރިވުން އިތުރުވެގެން ދިއުން،ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގައި ޒުވާނުންގެ  .12

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 އަތޮޅުގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތަކެއް ޤާއިމުވެގެްނ ދިއުން، .12.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޤައުމީއިދާރާތަކާގުޅިގެން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މާލީއެހީތެރިކަމާއެުކ ަމރުކަޒުތައް ޤާއިމުކުރުން، .71.0.0
 

 

 ދާއިރާގައި ޒުވާުނން ބައިވެރިކުރާ މިންވަުރ އިތުރުވެގެން ދިއުން،ހިންގުމުގެ  .12.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާޙަރަކާތް ތަކުގައި ޒުވާނުންެގ ބައިވެރިވުން ހޯދުން، .71.7.0
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ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި 

 ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން 
 ތަޞައްވުރު 

އަތޮޅުގައި ހުރި ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން  ،މުލަކަތޮޅަކީ 
 ،ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފަމުންދާ ބަވަނަވެތި ދުނިޔެއަށް ލޯހުޅުވިފައިވާ 

 ކަށް ވުން ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަ 
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 އިންސާނީ ވަޞީލަތް 
 

 މަޤުޞަދު 
 ހުނަރުވެރި، ޤާބިލް ުމޖުތަމަޢުއެއް ބިނާވެގެންދިއުން،  .11

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީނުލިބިފައިވާ ީމހުން އިތުރުވުން، .11.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހިންގުމުެގ ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގޭތަމްރީުނ ޕްރޮގްރާމުތައް ިއތުރުކުރުން   .72.0.0
 

 ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިޚާބުވުން މަދުވެގެންދިއުން،ނާޤާބިލްމީހުން  .11.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުްނ،ރައްޔިތުން  .72.7.0
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ނޑާއި ފަޅު   ބިމާ، ކަ
 

 މަޤުޞަދު 
 ކައުންސިލްތަކަށް ފައިދާކުރަނިވިގޮތެއްގައި ބިމާ، ކަނޑާއި އަދި ފަުޅތަކުގެބޭނުން ހިފެމުންދިއުން،  .11

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ނޑާއި އަދި ފަޅުތައް ބޭނުން ކައުންސިލްތަކުގެ އިޙްތިޞާޞްހިނގާ ސަރަޙައްދުގެ  .11.1 ތެރޭގައިވާ ބިންބިމާއި، ކަ
 ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެގެން ދިއުން،

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ބިންބިމާއި، ކަނޑާިއ އަދި ފަޅުތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް ކަމާގުޅުްނހުރި ފަރާތްތަކާގުޅިގެން  .72.0.0
 މަސައްކަތްކުރުން،
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 ތަރިކަތައް  އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ
 

 މަޤުޞަދު 
 އަތޮޅުގައިހުރި އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް ރައްކާތެރިކަންމަތީ އަންނަންއޮތްޖީލަށް ފޯރުކޮށްދެވިގެން ދިއުން، .11

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 އަތޮޅުގައިހުރި އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަންތަން ދެނެގަނެވިފައިވުން، .11.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަތޮޅުގައިހުރި އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ެއއްކުރުން، .78.0.0
 

 

 އެއްތަނަުކން ލިބިގެންދިއުން އަތޮޅުގައިހުރި އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު .11.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ތާރީޚާއި ޘަޤާފަތް ދައްކުވައިދޭ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުން، .78.7.0
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 ޓީ ވަޞީލަތްތައް .ސީ.އައިޒަމާނީ 
 

 މަޤުޞަދު 
 ޓީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ޝަޢުޤުވެރިކަން އިތުރުވެގެންދިއުން،.ސީ.މުއައްސަސާތަކުގައި ޒަމާީނ އައި  .11

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ޓީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ފަސޭހަކަން ފުރިހަމައަށް ދެނެގަނެވިފައިވުން،.ސީ.ޒަމާނީ އައި .11.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޓީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ފަސޭހަކަން އަންގައިދިނުމަށް ްޕރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން،.ސީ.ޒަމާނީ އައި .79.0.0
 އަތޮޅުގެ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހަިއން ލިބޭނެ ޕޯޓަލްއެއް ނުވަތަ އެޕްލިޭކޝަނެއް ޤާއިމުކުރުން،  .79.0.7
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 ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުން 

 ތަޞައްވުރު 

ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހޭލުންތެރިވެފައިވާ މުލަކަތޮޅަކީ 
 .ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެއްކަމުގައިވުން 
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 ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ގިރާ ސަރަޙައްދުތައް ޙިމާޔަތް ކުރެވިގެންދިއުން، .23

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 މަގުފަހިވެގެންދިއުން،ފަސޭހަކަމާއެކު ފަންޑުލިބުމުެގ  .23.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަތޮޅުކައުންސިލުންދޭ މާލީ ެއހީތެރިކަން އިތުރުކުރުން، .21.0.0
 

 

 ރަށްގިރުމުގެ ޙާލަތު ދެނެގަނެވިފައިވުން، .23.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން، ރިޕޯޓުކުރާނެ .21.7.0
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މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ 
 އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 މޫސުީމ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަވެެގންދިއުން، .21

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ދިއުން، އަވަސްިފޔަވަޅުތަކެއް އެޅިގެންފެންބޮޑުވުމާއި އުދައެރުންފަދަ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް  .21.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އިންތިާޒމެްއ ހަމަޖެްއސުން،ޙާލަތުދެނެގަތުމާއި، އަވަހަށް މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރެވޭނެ  .20.0.0
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 ކާރިސީ ވިރާސް ކުޑަކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ކާރިސާއެއް ދިމާވާހިނދު ލިބިދާނެ ގެއްލުންތައް ުކޑަވެގެން ދިއުން   .21

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 އަތޮޅުފެންވަރުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޕްޭލނެއް އެކުލަވާލެވިފައިވުން،ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެއްޖެަނމަ  .21.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

އެފާއި، ުފލުހުންނާ ގުޅިގެްނ ޕްލޭނެއް . ޑީ. އެން. ޑިޒާސްޓަރ ެމނޭުޖމަންޓް ސެންޓަރާއި، ެއމް .27.0.0
 އެކުލަވާލުން،
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 އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ މުއްސަނދިކަން 

 ތަޞައްވުރު 

ދިރުންތަކަށް ލޯބިކުރާ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ގުދުރަތީ 
މިތަކެތިން ނަފާހޯދަންދަންނަ މުޖުތަމައެއްދިރިއުޅޭ 

 .އަތޮޅެއްކަމުގައިވުން 
 



 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  7170 – 7102ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

21 
  www.meem.gov.mv:ވެބްސައިޓް ، secreteriate@meem.gov.mv:އީމެއިލް  2271102: ފެކްސް 2271211: ންފޯ

 

 ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކުރުން
 

 މަޤުޞަދު 
 ރައްކާތެރިކުރެވިގެން ދިއުން،އަތޮޅުގައި ނެތެމުންދާ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ޙިމާޔަތްކޮށް  .22

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 އަތޮޅުގައި ނެތެމުންދާ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ޙިމާޔަތްކުރާނެ ޤަވާޢިދުތައް ހެދިފައިވުން، .22.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ދެނެގަތުމާއި ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލާ ޢާއްމުކުރުން އަތޮޅުގައި ނެތެމުންދާ ދިރޭ .22.0.0
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ނޑާ، ފަރު  ،އް ޙިމާޔަތްކޮށްއަދި ފަޅުތަ އެއްގަމާ، ކަ
 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން

 

 މަޤުޞަދު 
 އެއްގަމާ ަކނޑާއި، ފަރު އަދި ފަޅުތަކުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އިޤްތިޞާދީނަފާ ލިބެމުންދިއުން،  .22

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ކުރެވެމުންދިއުން،ފަރުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް  .22.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ފަރުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ނުރައްކާދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއްހެދުން، .21.0.0
 އާލާކުުރމާއި މުރަކަ އާލާކުރުން  ހުއިފިލަނޑާ  .21.0.7
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 ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުން 

 ތަޞައްވުރު 

 މުލަކަތޮޅަކީ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އިހްތިރާމްކުރާ އެކުވެރި 
 .މުޖުތަމައެއް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެއްކަމުގައިވުން 
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 ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން
 

 

 މަޤުޞަދު 
 ކައުންސިލްތަކުންދޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ފެންވަރުރަނގަޅު، އަވަސް، ލުިއފަސޭހަ ޚިދުމަތްތަކަކަށްވުން، .22

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޕީ ތަކާއި ސާރވިސްޗާޓަރުތައް ރަނގަޅުފެންވަރެއްގައި .އޯ.ޕްލޭން އަދި އެސްތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝިއަލް  .22.1
 ތައްޔާރުކުރެވުން،

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކައުންސިލްތަކުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން ރަނަގޅުފެންވަރެއްގައިހެދުން، .21.0.0
 ޕީ ތަކާއި ސާރވިސްޗާޓަރުތައް ހަދައި ޢަމަލުކުރުން،.އޯ.އެސް  .21.0.7

 
 

 ކައުންސިލްތައް ޒިންމާދާރުކުރެވުން  .22.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރަނގަޅަށް މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެްއ ޤާއިމުކުރުން، .21.7.0
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ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ކަންކަން ނިންމުމުގައި 
 ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން

 

 މަޤުޞަދު 
ރައްޔިތުންެގ ނިންާމނިންމުންތަކަކީ  ހިންގާ ޙަރާކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރެވެުމްނ ދިއުމާއި، ކައުންސިލުްނ   .21

 ބައިވެރިވުމާއެކު ނިންމާނިްނމުންތަކެއް ކަމުގައިުވން،

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 މުން ދިއުން،ޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެވެކައުންސިލްތަކުން ޤަވާޢިދުން ރައް .21.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކައުންސިލްތަކުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރާ މިންވަރުބަލާ ޮމނިޓަރ ކުރުން، .22.0.0
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 ރަށާއި އަތޮޅު އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ކުރާއިތުބާރު ބޮޑުވެގެންދިއުން، .21

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 އަތޮޅުކައުންސިލާ ޙިއްޞާކުރެވުމުން ދިއުން، ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ޙަރާކާތްތައް .21.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޤައުމީ އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކުރުން، .22.0.0
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 ތިންވަނަ ބައި 
 މަޤުަޞދުަތއް ޙާޞިލްކުުރމަށް ހިްނގުމަްށ ރާވާ ަޙރަކާތްތަކުގެ ތަްފސީލު
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އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ 
 ރައްކާތެރިކަން 
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 އަސާސީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ރ އަށްވުރެ ަމދުން އާމްދަނީލިބޭ މީހުން  5000/- މަހަކު މީހުންނަކީ  %21 .0
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 .ޒުވާނުން ޒިްނމާދާރު ވުން:0 މަޤުޞަދު

 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް  ތަންފީޒުކުރުމަށް 

71
02

 71
08

 71
09

 71
71

 71
70

 

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

 .ދައުރު ފުޅާކުރުން
 ޕޮލިސް އަދި ސްކޫލުތަކާ ުގޅިގެންޖެންޑަ،  0.0.0.0

މައުލޫމާތު ދިނުމުެގ  ބެލެނިވެރިންނަށް
 .ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުން

 
     

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި އަދި  0.0.0.7
ދީނީމައުލޫމާތު ފަތުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެްނ 
 .ދީނީނަސޭހަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުން

 
     

ސްކޫލުތަކުގައި ކޯކަރިކިއުލާ އެކްޓިވިޓީތައް  0.0.7
 .އިތުރުކުރުން

ލީޑަރުން ތަމްރީނުކުުރމުގެ  ސްކައުޓު 0.0.7.0
މާިއ ޔުނީފޯމް ހަރަކާތްތައް ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގު

 ސްކޫލްތަކަށް ތަޢާރަފްކުރުން 

 
     

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

 .އުފެއްދުން
އަތޮޅު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ރަޖިސްޓްރީކޮށް  0.7.0.0

 .ހިންގަން ފެށުން
 

 
    

ރައްރަށުގައި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ތައް  0.7.0.7
 .ބާރުއެޅުންއުފެއްދުމަށް 
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ނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން  ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަ
 ތަރައްޤީކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ނޑުވެރިންގެ  .0  .ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނޭންގޭމަސްވެރިންނާއި ދަ
 ނުދޭ  ނީވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަމުންޒަމާ މަސްވެރިކަމާއި ަދނޑުވެރިކަން ކުުރމުގައި .7
 .ރިސޯޓުތަކަށް މާކެޓް ކުރާނެ ފުރުަޞތު ުކޑަވުން  ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް .2

 
 

 

 

 



 (ކައުންސިލްގެ ނަން)  7170 – 7102ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

13 
 www.meem.gov.mv:.ވެބްސައިޓް secretariate@meem.gov.mv:.އީމެއިލް، 2271102: ފެކްސް، 2271211: ންފޯ

 

 .ޒުވާނުން ދަނޑުވެރިކަމާިއ މަސްވެރިަކމަށް ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުމާއެކު ފަންޑުހޯދޭނެ ގޮތްތައް އިތުރުވެގެންދިއުން:7މަޤްޞަދު 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 

71
02

 71
08

 71
09

 71
71

 71
70

 

 .މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންގެ މައުޫލމާތު ކައުންސިލްތަކަށް އެނގިގެންދިއުން :7.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ނޑުވެރިންގެ ދަފްތަރެއް  7.0.0 މަސްވެރިންނާއި ދަ

 .އެކުލަވައިލާ ބެލެހެއްޓުން
ނޑުވެރިން ަރޖިސްޓްރީ މަސްވެރިންނާއި  7.0.0.0 ދަ

 .ކުރުމާބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުން
 

  
   

ނޑުވެރިންގެ ދަފްތަރެއް  7.0.0.7 މަސްވެރިންނާއި ދަ
 .އެކުލަވައިލުން

 
  

   

 .މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިަކމުގެ ސިނާއަތް ޒަމާނީފެންވަރަށް ތަރައްޤީވެގެން ދިއުން :7.7ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ހައިޑްރޯފޯނިކްސް ދަނޑެއް އަތޮޅުގަިއ  7.7.0

 .ހެއްދުން
 މައުލޫމާތު ހޭބެއާހައިޑްރޯފޯނިކުސް  7.7.0.0

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ 
 .ދަނޑުވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ކޮމިޓީތަކާއި

 
  

   

       ދަނޑުހެއްދުން 7.7.0.7

ަދނޑުވެރިކަމުެގ ވެލިޔު މަސްވެރިކަމާއި  7.7.7
 .އެޑެޑު އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރުން

       .މައުލޫމާތު ދިނުމުެގ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންުގން 7.7.7.0

       މީހުން ބިނާކުރުން  7.7.7.7
       ޕެކިންސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުން 7.7.7.2

 .މާކެޓްކުރެވޭނެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރު ވެގެން ދިއުން :7.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އަތޮޅުގައި އުފައްދާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ  7.2.0
 .ބާވަތްތައް ރިޒޯޓުތަކަށް މާކެޓް ކުރަންފެށުން 

   މާކެޓުކުރުން 7.2.0.0
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 ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ގުޅުން ކުޑަކަން  ޕަބްލިކްހެލްތު ޔުނިޓުތަކާއި، ކައުންސިލްތަކާމެދު އޮންނަ .0
 ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަ  ރައްޔަތުންގެ .7
 ފަހަށް ރައްކާކުރުމުގެ ވިސްނުން ނެތުން  .2
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 ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަންބަލާ މޮނިޓަރ ކުރެވިގެން ދިއުން،:2މަޤްޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ޕަބްލިކްހެލްތު ޔުނިޓުތަކާއި، ކައުންސިލްތަކާމެދު އޮންަނ ގުޅުން ބަދަހިވެގެން ދިއުން، :2.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކައުންސިލްތަކާ ޕަބްލިކްހެލްތު ޔުނިޓުތަކާ  2.0.0
ދެމެދު މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ނިާޒމެއް 

 ޤާއިމުކުރުން،
2.0.0.0 

އަތޮޅުކައުންސިލާ މުީލ ރީޖަނަްލހޮސްޕިޓަލްގެ 
ބައްދަލްވުންތަކެއް  އެކުޕަބްލިކްހެލްތު ޔުނިޓާ

 ބޭއްވުން

 
     

2.0.0.7 
ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓްތަކާ، ރައްރަށުގެ 

 ރަށުކައުންސިލްތަކާއެކު އަތޮޅުކައުންސިލުން
 ބައްދަލްވުންތަކެއް ބޭއްވުން 

 
     

 ރައްޔަތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވެގެން ދިއުން، :2.7ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާމެދު ރައްޔިތުން  2.7.0
 ހޭލުންތެރިކުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން،

2.7.0.0 
ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ 

 ބައްދަލްވުންތަކެއް ބޭއްވުން 
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 ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުން އިތުރުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ވުން ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަ ރަނގަޅުކާނާ ކެއުާމ މެދު .0
 ބާވަތްތައް އުފެއްދިފައި ނެތުން ކާނާގެ ސިއްހަތައް ފައިދާކުރަނިވި  .7
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 ސިއްޙީގޮތުން ފައިދާހުރި ރަނގަޅުކާނާ ކެއުން އިތުރުވެގެންދިއުން، :4މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ރަނގަޅުކާނާ ކެއުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިވެގެން ދިއުން، :1.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ސިއްޙީގޮތުން ފައިދާހުރި ރަނގަޅުކާނާ ކެއުން  1.0.0
ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް އިތުރުކުރުމަށް 

 ހިންގުން
1.0.0.0 

ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ 
 ބައްދަލްވުންތަކެއް ބޭއްވުން 
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ތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގައި ޞިއްޙަ 
 ދިރިއުޅުން 
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 ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކުނި ގޮނޑުތައް ރަނަގޅަށް ނުބެލެހެއްޓުން  .0
 ފެތުރުން ރައްރަށުގައި ޑެންީގ އާއި ޗިކަންގުންޔާކޮންމެ އަހަރަކުވެްސ  .7
 ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ލިބެންނެުތން .2

 
 

 

 
 

 



 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މުލަކަތޮޅު  7170 – 7102ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައްފެތުރުން މަދުކުރުމަށް ޢާއްމު ސާފުތާހިރުކަން އިތުރުވެގެން ދިއުން، :1މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 

71
02

 71
08

 71
09

 71
71

 71
70

 

 ކުނި މެނޭޖުކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިާޒމެއް ޤާއިމުވެގެްނ ދިއުން، :1.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކުނިމެނޭޖުކުުރމަށް ހަދަންޖެހޭ  1.0.0
 ޤަވާޢިދުތައްހަދައި ތަންފީޒުކުރުން،

ހެދައި ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ރައްރަށުގައި  1.0.0.0
 .ތަންފީޒްކުރަން ފެށުން

 
 

    

އަތޮޅުގައި ކުނިމެޭނޖުކުރެވޭގޮތް ބަލައި ކަމާބެހޭ  1.0.0.7
 .މުއައްސަސާތަކާހިއްސާކުރުން

 
     

 ޑެންގީ އާއި ޗިކަންގުންޔާ ފެތުރުން ކުޑަކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތައް ރަނގަޅަށް ޙަަރކާތްތެރިވަމުން ދިއުން، :1.7ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި  1.7.0
 ކޮމިޓީތަކުން ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް ހިމެނުން،

، ހިންގާނެ ހަރަކާތްތަކެއް ކަނޑައަޅައި 1.7.0.0

 ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން
 .ރައްރަށަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

 
     



 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  7170 – 7102ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

11 
 www.meem.gov.mv:.ވެބްސައިޓް secretariate@meem.gov.mv:.އީމެއިލް، 2271102: ފެކްސް، 2271211: ންފޯ

 

 ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ރައްކާތެރިވުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ..ގައިންގަޔަށް ނާރާބަލިތައް ގިނަބަޔަކަށް ޖެހުން .0
 އެފަދަ ބަލިތަކަކީ ކޮބައިކަން ގިނަ މީހުނަށް ނޭންގުން  .7
 މުޖުތަމައުގެ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުން  .2

 

 
 



 ކައުންސިލްގެ އިދާރާމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު   7170 – 7102ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

13 
 www.meem.gov.mv:.ވެބްސައިޓް secretariate@meem.gov.mv:.އީމެއިލް، 2271102: ފެކްސް، 2271211: ންފޯ

 

 .ންންވަރު ކުޑަކުރުއިތުވާ މިގައިންގަޔަށް ނާރާބަލިތައް  :2މަޤުޞަދު

 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 

71
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 71
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 71
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 71
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 71
70

 

 ސިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވެގެންދިއުން، :2.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ރައްޔިތުންނަށް ގައިންގަޔަށް ނާރާބަލިތަކާމެދު  2.0.0
 ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން،

2.0.0.0 
  ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން،

     



 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމުލަކަތޮޅު   7170 – 7102ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

11 
 www.meem.gov.mv:.ވެބްސައިޓް secretariate@meem.gov.mv:.އީމެއިލް، 2271102: ފެކްސް، 2271211: ންފޯ

 

ޑުރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރެއަށް 
 ޒުވާނުން ވަނުން ހުއްޓުވުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 .ޑްރަގާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްަސލައޮތް މިންވަުރ ދެނެގަނެވިފައިނެތުން .0
 .ކުޑަކަންކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުްނ  .7
 ޑްރަގުގެ ވަބާގެ ޖެޭހ ޒުވާނުްނ އިތުރުވުން  .2
 މިފަދަ ބާވަތްތައް އަތޮޅަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އެތެރެކުރުން .1
 ކައުންސިލްތަކާއި ޢާއްމުރައްޔިތުން ޒިންމާނަާގ ިމންވަރު ކުޑަވުން  .1
 ފަރުދީ ޒިންމާ ނަގާ މިނަވަރު ުކޑަވުން  .2

 

 
 

 

 

 

 

 



 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 7170 – 7102ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

11 
 www.meem.gov.mv:.ވެބްސައިޓް secretariate@meem.gov.mv:.އީމެއިލް، 2271102: ފެކްސް، 2271211: ންފޯ

 

 .ންއަތޮޅުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ޙަލަތު ދެނެގަތުމާއި، ފެތުރޭމިންވަރު މަދުކުރު:2މަޤުޞަދު

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ޑްރަގާއި މަސްތުވާތަކެތި ފެތުރިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަނެވިގެން ދިއުން، :2.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ޑްރަގާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްަސލައޮތް  2.0.0

މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއްކުރެވި، 
 ޑާޓާބޭސްއެއް ހަދައި ބެލެހެއްޓުން،

ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކު 2.0.0.0
 .ދިރާސާއެއްކުރުން

 
     

       ޑާޓާބެސް އެކުލަވައިލުން  2.0.0.7
       ޑާޓާބޭސް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިާޒމެއް ޤާއިމްކުރުން  2.0.0.2

 ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަން އިތުރުވެގެން ދިއުން  :2.7ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި  2.7.0
މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ ފުރިހަމަ ިނޒާމެްއ 

 ޤާއިމުކުރުން،

މަސްތުވާ ތަކެތި ފެތުރޭ މިންވަރު މަދުކުރަން  2.7.0.0
މަސައްކަރްކުރާ ކޮމިޓީތަކެއް ރަށުފެންވަރުގައާއި 

 .އަތޮޅުފެންވަރުގައި އުފެއްދުން

 
 

    



 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމުލަކަތޮޅު   7170 – 7102ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

12 
 www.meem.gov.mv:.ވެބްސައިޓް secretariate@meem.gov.mv:.އީމެއިލް، 2271102: ފެކްސް، 2271211: ންފޯ

 

 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 .ދަރިން މައިންބަފައިންނަށް ކިޔަމަންވާވަރު ކުޑަކަން .0
 ކުޑަކުދިންނަށް މިފަދަ ބާވަތްތައް ވިއްކަމުން ދިއުންފިހާރަތަކުން  .7
 ހެދިފައި ހުންނަ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފްވުން  .2
 ދަރިންގެ ކުރިމަތީގައި މައިންބަފައިން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުަރމުން ދިއުން  .1

 
 

 



 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  7170 – 7102ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 www.meem.gov.mv:.ވެބްސައިޓް secretariate@meem.gov.mv:.އީމެއިލް، 2271102: ފެކްސް، 2271211: ންފޯ

 

 ކުރަންފެށުން މަދުވެގެން ދިއުން،ސްކޫލުދައުރުގައި ކުދިން ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު :8މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 .މައިން ބަފައިންނަށް ކިޔަމަންވާ ބަޔަކަށް ވުން ދަރިންނަކީ :8.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ދީނީހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމްތަކެއް  8.0.0.0 މުޖުތަމަޢު ޒިންމާދާރުކުރުން، 8.0.0

 .ހިންގުން
 

     

ދުންފަތާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކަށް  8.0.0.7
ވިޔާފާރިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ 

 .ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން

 
     

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓުވުމަށް  8.0.0.2
 .އެހީތެރިވެދޭނެ ގޮތްތަކެއް ތައާރަފްކުރުން
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 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 .ތަކުގެ ހަރަކާތްތެރިކަން ކުޑަކަންޖަމްޢިއްޔާ .0
 މުނިފޫހިފިލުވާނެ އެކަށީގެންވާ ތަންތަން ނެތުން  .7
 ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ަވސީލަތްތައް ލިބެން ނެތުން  .2
 ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ އައުޓްޑޯރ ސްޓޭޑިައމް ނެތުން  .1
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 ޕްރޮފެޝަނަލް ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމުގެ ފުރުޞަތާއި ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން، :9މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ދިއުން،ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްވެގެން މްޢިއްޔާތަކުގެ ޙަރަކާތްތެރިކަންއިތުރުވެ، ކުލަބު ޖަ :9.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިންގުމުގައި ޤާބިލްމީުހން  9.0.0

 އުފެއްދުން، 
ށް މަޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރު 9.0.0.0

 ހޯމުމިިނސްޓްރީއާ ގުޅިގެން
 .މަސައްކަތުބައްދަލްވުންތަކެއް ބޭއްވުން

 
     

ކައުންސިލްތަކާއި ކްލަބު ަޖމްޢިއްޔާތަށް  9.0.7
 ގުޅިގެން ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން،

  .ކުޅިވަރު ކޭންޕްތަކެއް ހިންގުން 9.0.7.0
     

ކުޅިވަރާ ގުޅުންހުރި ުއމްރާނީ ަވސީލަތްތައް  9.0.2
 .ޤާއިމްކުރުން

  އަތޮޅުގައި ކުޅިވަރުސްޓޭޑިއަމެްއ ޤާއިމްކުރުން  9.0.2.0
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 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 
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 ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ލިއްބައިދިނުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 .ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު މަދުވުންކޯސްތަކުގައި  .0
 .ހުންޖެކޯސްހިންގާ ރަށަށް ދަތުރު ކުރަން ބޮޑުހޭދައެއް ކުރަން .7
 .ތަންތަން ނުލިބުން ކޯސްހިންގާ ރަށުގައި ތިބޭނެ .2
 .ކަށް ފަންޑު ހޯދޭނެ ގޮތްތައް މަދުވުންތަސްކޯ .1
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 ލުއިފަސޭހަގޮތެއްގައި އަތޮޅުން ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރުލިބިގެން ދިއުން،  :01މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ކޯސްތަކަށް ލިބޭ ތަރުޙީބު އިތުރުވުން، :01.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިންގެ ބޭނުންތެރިކަން  01.0.0
 އަންގައިދިނުން،

 މައުލޫމާތު ދިނުމުެގ ޕްރޮގުރާމުތަކެއް 01.0.0.0
 .ހިންގުން

 
     

 ދަތުރުފަތުރާއި ތިބުމުގެ ލުއިފަސޭހަގޮތެއް ހަމަޖެހިގެްނ ދިއުން، :01.7ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އަތޮޅުތެރޭގައި ފުރިހަމަ ފެރީގެނިޒާމަކާއި  01.7.0
 ތިބުމުގެ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން،

ފެރީގެ ޚިދުމަތްދޭފަރާތާއެކު ހަދާފައިވާ  01.7.0.0
 .އެއްބަސްވުން ތަންފީޒްކުރުން

 
 

    

މ ކޮމިޓީއާ .ތ.ރަށުކައުންސިލާ އ 01.7.0.7
 .މަސްވަރާކޮށް ގޮތެއް ހޯދުން

 
  

   

 ފައިސާދެއްކޭނެ ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެހިގެްނ ދިއުން، :01.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތުތައް  01.2.0
 އިތުރުކުރުން،

އަތޮޅުކައުންސިލުން ދޫކުރާ ފާންތަރި  01.2.0.0
މާއި ސްކޮލަޝިޕް ފަންޑު އިތުރުކުރު
 ޑް އިތުރުކުރުން އެހެނިހެން ހިލޭ އެހީެގ ފަން
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 ހަމަހަމަކަން ދެ ޖިންސުގެ 
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11 
  www.meem.gov.mv:ވެބްސައިޓް ، secreteriate@meem.gov.mv:އީމެއިލް  2271102: ފެކްސް 2271211: ންފޯ

 އަންހެނުންނާ މެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 މުއައްސަސާ ތަކުްނ ފުރިހަމަ ޒިްއމާ ުނނެގުން  .0
 .އްޔިތުން މުއައްސަސާތަކަށް ކުރާ އިތުބާރު ކުޑަވުމުްނ މިފަދަ މަްއސަލަތައް ރިޕޯޓު ނުކުރުންރަ .7
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އަނިޔާތައް އަދި ނަފްސާނީ މުވައްސަސާތަކާ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރެވޭމަސަްއކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ޖިްނސީ، ިޖސްމާީނ :00މަޤުޞަދު 
 މަދުވެގެން ދިއުން،

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 މުވައްސަސާތައް ޒިންމާދާރުވެގެން ދިއުން :00.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

މުވައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި  00.0.0
މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ ރަނގަުޅ ނިާޒމެއް 

 ޤާއިމުކުރުން،

 ،ޖެންޑާ، ޕޮލިސް، ޮހސްޕިޓަލް 00.0.0.0
ސިއްހީމަރުކަޒުތައް އަދި ކައުންސިލްތަކާ އެުކ 

 .މަޝްވަރާ ބައްދަލްވުންތަކެއް ބޭއްވުން

 
     

 މުަވއްސަސާތަކަށްކުރާ އިތުބާރު އިތުރުވެގެން ދިއުން، މެދުގައިގެ ރައްޔިތުން :00.7ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންބަދަހިކުރުމަށް  00.7.0

 ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން،
މުއައްސަސާތަކާ ރައްޔިތުންނާ ގުުޅން  00.7.0.0

 .ބަދަހިކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން
 

     



 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  7170 – 7102ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން 
 ބާރުވެރިކުރުވުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 .ޭނންގުންރަށުން ލިބެން ހުރި ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ފުރިހަމައަްށ ހިފަން  .0
 އަދިވެސް އަންހެނުން ސިާޔސީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މިންވަރު ކުޑަވުން .7
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 www.meem.gov.mv:.ވެބްސައިޓް secretariate@meem.gov.mv:.އީމެއިލް، 2271102: ފެކްސް، 2271211: ންފޯ

 

 އިޤްތިޞާދީގޮތުން ބާރުވެރިވުމަށް ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތައް އިތުރުވެގެން ދިއުން،އަންހެނުން :07މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 އިޤްތިޞާދީގޮތުން ހުރި ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުންހިފަން އެނގިގެން ދިއުން، :07.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 
އިޤްތިޞާދީގޮތުންހުރި ފުރުޞަތުތަކާގުޅޭ  07.0.0

ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމުތައް 
 ހިންގުން،

މ ކޮމިޓީތަކާ .ތ.ކައުންސިލްތަކާއި، އ 07.0.0.0
 .ގުޅިގެން ޕްރޮގުރާމުތައް ހިންގުން
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ފެންވަރުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ  އަތޮޅު
 ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 .އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަށް ހަރަކާތްތެރިވަމުން ނުދިއުން .0
 އަންހެނުންނާ އަާމޒްކޮށްގެން ހިންޭގ ހަރަކާތްތައް މަދުވުން .7
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 އިޖުތިމާޢީ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވެގެންދިއުން، :02މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް ހަރުދަނާކަމާއެުކ ހިނގަމުްނ ދިއުން، :02.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކައުންސިލް ތަކުގައި އަންހެނުންެގ  02.0.0
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ހިންގާނެ 

 ،ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން

މ .ތ.އ ރަށުކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް 02.0.0.0
 .މޮނީޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން ކޮމިޓީތައް

 
     

މ ކޮމިޓީގެ .ތ.އ ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނާއި 02.0.0.7
 .ކުރުންޤާނޫނު ތަންފީޒް

 
     

މ ކޮމިޓީގެ .ތ.ރަށުކައުންސިލްތަކުގައި އ 02.0.0.2  
އިދާރީމަސައްކަތްރުކެވޭނެ ޖާގަޔަކާއި 
 .ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރަން ބާރުއެޅުން
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ރައްކާތެރި ބޯފެނާ، ނަރުދަމާގެ އަސާސީ 
 ފަސޭހަތަކާ، ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް 
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11 
 www.meem.gov.mv:.ވެބްސައިޓް secretariate@meem.gov.mv:.އީމެއިލް، 2271102: ފެކްސް، 2271211: ންފޯ

 

ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ސާފު ބޯފެން 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 .ފެންނަގާ ރައްކާކުރެވޭ މިންވަރު ދެނެގަނެވޭެނ ގޮތެއް ނެތުން .0
 ޢާއްމުތަންތާގައި ބެހެއްޓިފައިހުންނަ ތާންގީތައް ބެލެހެއްޓިފައި ނެތުން .7
 ފަހަށް ރައްކާކުރުމުގެ ވިސްނުން ނެތުން  .2
 ރައްކާތެރިގޮތުގައި ފެންނަގާނެ ގޮތްތަކެއް ހެދިފައިނެތުން .1

 



 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  7170 – 7102ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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  www.meem.gov.mv:ވެބްސައިޓް ، secreteriate@meem.gov.mv:އީމެއިލް  2271102: ފެކްސް 2271211: ންފޯ

 ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި، ާސފުބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން، ވާރޭފެންނަގާ:01މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ސާފުބޯފެން ބޭނުންކުރުމަށްދޭ ސަމާލުކަން އިތުރުވެގެން ދިއުން،ންނަގާ ރައްކާކުރުމާއި ފެ:01.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކައުންސިލްތަކުން މޮނިޓަރ ކުުރމުގެ  01.0.0

 ރަނގަޅު ނިާޒމެއް ޤާއިމުކުރުން،
ޑިޒާސްޓާ މެނޭްޖމަންޓް ސެންޓަރާއި  01.0.0.0

ރަށުކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް 
 މައުލޫމާތު ދިނުމުެގ ބައްދަލްވުންތަކެއް

 .ބޭއްވުން

 

  

   

ފެންނެގޭ މިންވަރާއި ފެންވަރު ދެނެގަނެވޭެނ  01.0.0.7
 .ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

 
  

   



 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  7170 – 7102ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 .ކަން ކުޑަުވންުރމަށް ކައުންސިލްތަކުންދޭ ަސމާލުކުނިމެނޭޖުކު .0
 .އެއްވެސް އިންތިޒާމެއްނެތި ުކނި އުކާލަުމން ދިއުން .7
 ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުން  .2
 ކުނިކޮށިތައް އަޅާނެ ބަޖެޓްނެތުން .1
 ހިލޭ އެހީދޭފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ނެތުން  .1

 



 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  7170 – 7102ޕްލޭން ތަރައްޤީގެ 
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  www.meem.gov.mv:ވެބްސައިޓް ، secreteriate@meem.gov.mv:އީމެއިލް  2271102: ފެކްސް 2271211: ންފޯ

 ކުނިމެނޭޖުކުރާނެ ރަނގަޅުނިާޒމެއް ޤާއިމުވެގެްނ ދިއުން،:01މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ކައުންސިލްތަކުން ނަގަންޖެހޭ ޒިްނމާ އުފުލަމުްނ ދިއުން، :01.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކުނިމެނޭޖުކުރާެނ ގޮތްތަކާއި، ފަންޑުހޯދާނެ  01.0.0
 ގޮތްތައް އަންގައިދިނުން،

ފަންނީ މީހުން ބޭނުންކޮއްެގން  01.0.0.0
 .ރަށުކައުންސިލްތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުން

 
  

   

 ކުނިމެނޭޖުކުރުމުގެ މުހިްއމުކަމާ ުގޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިވެގެން ދިއުން، :01.7ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް  01.7.0.0 ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން، 01.7.0
 .ޕްރޮގުރާމުތަކެއް ހިންގުން
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 ކަރަންޓާއި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ 
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ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފްކޮށް 
 ން ބޭނުންކުރު

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 .ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިހަކަތަ ބޭނުންކުރަމުން ނުދިއުން .0
 އެގިފައި ނެތުންތިމާވެއްޓާރައްޓެހިހަކަތަ  އުފެއްދުމަށް މާލީއެހީތެރިކަންދޭ ފަރާތްތައް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް  .7
 މިކަމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުން  .2
 އަތޮޅު ލެެވލްގައި ަމސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި ނެތުންމި ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް  .1

 

 
 

 

 

 

 



 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 7170 – 7102ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

132 
 www.meem.gov.mv:.ވެބްސައިޓް secretariate@meem.gov.mv:.އީމެއިލް، 2271102: ފެކްސް، 2271211: ންފޯ

 

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

ޙަރަކާތް  ގޮތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ އުފައްދާ ކުންފުނިތަކަށް އަތޮޅު ތަޢާރަފުވެގެން ދިއުން، :02.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަނެވި  އަތޮޅުގައިހުރި 02.0.0
 ކުންފުނިތަކަށް ޕްރޮފޯސްކުރުން،

ކުންފުނިތަކާ ރަށުކައުންސިލްތަކާއެކު  02.0.0.0
 .މަސްވަރާ ބައްދަލްވުންތަކެއް ބޭއްވުން

 
  

   

މަގުބައްތިތައް ސޯލާ ބައްތިތަކަށް  02.0.0.7
 .ބަދަލުކުރުން

  
    

ކަރަންޓް ތައާރަފް އާއްމުގެތަކަށް ސޯލާއިން  02.0.0.2
 .ކުރުން

 
     

 .ކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެންދިއުން މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާ :72.7ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
މާލީއެހީދޭ ފަރާތްތަކާ ރަށުކައުންސިލްތަކާ  02.0.0.2 ކައުންސިލްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން 02.7.0

 .މަސްވަރާ ބައްދަލްވުމެްއ ބޭއްވުންއެކު 
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ވަޒީފާ އިތުރުކުރުމާއި ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު 
 ކުރިއެރުވުން 
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 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް ޤަވާޢިދުންލިބެމުން ނުދާތީވެ،ރިސޯޓުތަކުގައި  ރަނގަޅު ުމސާރައަކާއި، ސާިވސްޗާޖާއި އަދި .0

 .ވަޟީފާއަދާކުރާ ދިވެހިން މަދުވުން
 ކެރިޔަރ ގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންަގމުން ނުދިއުން .7
 ޒުވާނުންނާ ުގޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން އަތޮޅުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވަޒީފާ ނެތުން .2
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  www.meem.gov.mv:ވެބްސައިޓް ، secreteriate@meem.gov.mv:އީމެއިލް  2271102: ފެކްސް 2271211: ންފޯ

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

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 

71
02

 71
08

 71
09

 71
71

 71
70

 

 .ނިސްބަތް މަތިވުން ރާދިވެހިން ރިސޯޓުތަކުގައި ވަޟީފާއަދާކު :02.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ރަނގަޅު ުމސާރައަކާއި، ސާިވސްޗާޖާއި އަދި  02.0.0

 އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް ޤަވާޢިދުންލިބުން،
އަތޮޅުގައި ހުރި ރިސޯޓްތަކުގައި  02.0.0.0

ދަތިތައް މަސައްކަތްކުރާ މުވަްއޒަފުންނަށްހުރި 
 .ދެނެގަތުމަށް ސާވޭއެއް ކުރުން

 
    

 

އްކަތްކުރާ ޓޫރިޒަމް އިންަޑސްޓްރީގައި މަސަ 02.0.0.7
 .އްދަލްކުރުންއިސްވެރިންނާ ބަ

 
    

 

ރިސޯޓްތަކުގައި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަށް  02.0.0.2
 .ޢަމަލުކުރާމިންވަރު ދެނެގަތުން

 
     

 ކެރިޔަރ ގައިޑެންސް ޕްޮރގްރާމުތަކެއް ހިންގަމުްނ ގެންދިއުން، :02.7ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ވަޟީފާދޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު  02.7.0

 ދިނުމުގެ ފެއަރތަކެއް އިންތިޒާމުކުރުން،
  .ންޖޮބްފެއާރއެއް ބޭއްވު 02.7.0.0
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 ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަންގައިދެވިފައި ނެތުން، / އިންވެސްޓަރުންނަށް އެނގިފައިރަށްރަށުގައި އިންވެސްޓުކުރުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް  .0
 އިންވެސްޓް ކުރެވިދާނެ ދާއިރާތައް ކައުންސިލްތަކަށް ނޭންގުން .7
 އިންވެސްޓަރުން ހޯދުމަށްކުރާ މަސައްކަތް ުކޑަވުން  .2

 
 

 

 



 ކައުންސިލްގެ އިދާރާމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު   7170 – 7102ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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  www.meem.gov.mv:ވެބްސައިޓް ، secreteriate@meem.gov.mv:އީމެއިލް  2271102: ފެކްސް 2271211: ންފޯ

 އިންވެސްޓްކުރާނެ ފަރާތްތައް އިތުރުވެގެންދިއުން، :08މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ގޮތް ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 

71
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 71
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 71
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 71
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 71
70

 

 ރަށްރަށުގައިހުރި ފުރުޞަތުތައް އިންވެސްޓަރުންނަށް އެނގިގެންދިއުން، :08.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ދެނެގަނެވި ރަށްރަށުގައިހުރި ފުރުޞަތުތައް  08.0.0
އެމަޢުލޫމާތުތައް އިންވެސްޓަރުންނަށް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން،

ރަށްރަށުގައިހުރި ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަންނާނެ  08.0.0.0
 ދިރާސާއެއް ހެދުން

 
     

       އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމެއް ބޭއްވުން  08.0.0.7
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ޕްލޭން  ބިނާވެށި އި، ޤަވާޢިދުތަކާއި، ތަކާސިޔާސަތުކައުންސިލްގެ 
 އެކުލަވާލުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ސިޔާސަތުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި އަދި ބިނާވެށިޕްލޭންތައް ކައުންސިލްތަކުގައި ހެދިފައިނެތުން، .0
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، ޤަވާޢިދުތަކާއި އަދި ބިނާވެށިޕްލޭން ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި އަދި ބިނާވެށިޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މުހިްއމުކަން ަވޒަންކުރެވުމާއެކު، ސިޔާސަތުތަކާއި :09މަޤުޞަދު 
 އެކުލަވާލެވިގެންދިއުން،

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ޙަރަކާތްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 

71
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 71
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 71
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 71
71

 71
70

 

 ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި އަދި ބިނާވެށިޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މުހިއްމުކަްނ އެނގިގެންދިއުން، :09.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ވެރިންގެމެދުގައި އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށެއްގެ  09.0.0
ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ބައްދަލްވުންތަކެއް 

 ބާއްވަމުންދިއުން،

ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާ ޒިންމާދާރު  09.0.0.0
 .ވެރިންނާއެކު ބައްދަލްވުންތަކެއް ބޭއްވުން

 
     

މަސައްކަތާގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުންނާ  09.0.0.7
ަމސައްކަތު ކައުންސިލްތަކުގެ ވެރިންނާއެކު 

 .ބައްދަލްވުންތަކެއް ބޭއްވުން
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 އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ސިނާޢަތްތައް 
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 ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނޭ ގޮތަށް އުމްރާނީ ތަރައްޤީ ޤާއިމުކުރުން 
 

 ހާލަތު މިހާރުގެ 
 .ނަގާ ގޯތިތަށް އިމާރާތްނުކުރެވުންށްގޮތްތަކެއް ތަނަވަސްވެފައި ނެތުމުން އަލަފަސޭހަ  ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ފަންޑްލިބޭނެ ލުއި  .0
 ތަކެތި އަތޮޅުން ލިބެންނެތުން ނެގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރާ .7
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 ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދޭނެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުވެގެން ދިއުން، :71މަޤުޞަދު 

 

 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ފަންުޑލިބޭނެ ގޮތްތައް ތަނަވަސްވެގެން ދިއުން، :71.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ފަންޑު ދޫކުރާނެ ބަޖެޓެއް  71.0.0
 އެކަށައެޅުން،

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ލޯނުދޫކުރާނެ ފަންޑެއް  71.0.0.0
 .ހޯދުން

 
     

ބޯހިޔާކަމަށް ލޯނުދޫކުރާނެ ސްކީމެއް  71.0.0.7
 .އެކަށައެޅުން

 
     

 ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރާ ތަކެތި ފަސޭހަކަމާއެކު އަތޮޅުްނ ލިބިގެން ދިއުން، :71.7ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޢިމާރާތްކުރާ ތަކެތި އަތޮޅުންލިބޭނެ  71.7.0
 ވަޞީލަތެއް ޤާއިމުކުރުން،

71.7.0.0 
އޯ ގެ އައުޓުލެޓެއް އަތޮޅުގައި .ޓީ.އެސް

 .ޤާއިމްކުރުން
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 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ލޯކަލްޓޫރިޒަމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް އަތޮޅުގައި މަދުކަން، .0
 އަތޮޅުން ބިންނުލިބުްނ،ގެސްޓްހައުސް ވިޔާފާރި ކުރުމަށް  .7
 ކައުންސިލްތަކަށް ބިންހޯދައިގެން އިންވެސްޓްކުރާނެ ލުއިފަސޭހަ މަެގއް ހޯދިފައި ނެތުން .2
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 ގެންދިއުމާއި، ގެސްޓުހައުްސ ވިޔަފާރި އަތޮޅުގައި ފުޅާވެގެންދިއުން،ބިލޯކަލްޓޫރިޒަމުން ގިނަރައްޔިތުންނަށް ނަފާލި:70މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ލޯކަލްޓޫރިޒަމުގައި ނާފާލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތައް ޢާއްމުންނަށް އެނގިގެންދިއުން، :70.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ނާފާލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތައް ޢާއްމުންނަށް  70.0.0
 އަންގައިދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން،

ދިވެހިންގެ އަތްތެރިމަސައްކަތް ދަސްކޮށްދޭ  70.0.0.0
 .ކޯސްތަކެއް ހިންގުން

 
     

       .ދިވެހި އުފެއްދުންތަކަށް މާކެޓް ހޯދައިދިނުން 70.0.0.7
 .ގެސްޓްހައުސް ވިޔާފާރި ފުޅާކުރުމަށް ބިންހޯދުމަށް ފަސޭހަވެގެން ދިއުން :70.7ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށެއްގެ ބިނާވެށި ޕްލޭން  70.7.0
 ހެދުން،

  .ބިނާވެށިޕްލޭން ހެދުންހުރިހާ ރަށެއްގައި  70.7.0.0
     

ބިންހޯދުމަށް ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް  70.7.7
ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެގޮތްތައް ހެދުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން،

ހައުސިންމިނިސްޓްރީއާއި ރައީުސލް އޮފީހާއެކު  70.7.7.0
 .މަޝްވަރާ ތައްކޮށް ގޮތެއް ހޯދުން
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 ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކޮންމެދުވަހަކު ހުރިހާރަށަކަށް ނުދެވުން، ފެރީއޮތީމައި 0ދަތުރުކުރަން  .0
 ނުވުްނ،އަތޮޅުފެރީއާ ގުޅިގެން ކުރާޝަކުވާތަކަށް ހައްލެއް އައިސްފައި  .7
 އަތޮޅާއި މާލެއާދެމެދު ވައިގެމަގުްނ ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތެއްނެތުން، .2
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 .އަތޮޅުގައި އެކަށީގެންވާ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިގެން ދިއުން :77މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ގޮތް ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 

71
02

 71
08

 71
09

 71
71

 71
70

 

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

އުޅަނދު ހަަމޖެއްސުމަްށ  7ފެރީކުރާނެ  77.0.0
 މަސައްކަތް ކުރުން،

އިކޮނަމިކް ިމނިސްޓްރީއާ، ވާިމލިއަނާއެކު  77.0.0.0
 .މަސްވަރާކުރުން

 
     

 އަތޮޅުފެރީއާ ގުޅިގެން ކުރާޝަކުވާތައް ބަލައިގަނެ ފިޔަވަޅުއަޅަމުން ގެންދެވުން، :77.7ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޚިދުމަތްދޭފަރާތާއި އަތޮޅުކައުންސިލާއި  ފެރީގެ 77.7.0
އަދި އިކޮނޮމިކް މިިނސްޓްރީއާ އޮންނަގުޅުްނ 

 ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
77.7.0.0 

އިކޮނަމިކް ިމނިސްޓްރީއާ، ވާިމލިއަނާ އެދި 
ސިލާއެކު މަޝްވަރާކޮށް އަތޮޅުކައުން
ގެން ކުރާ ޝަކުވާތައްބަލައިގަނެ ފެރީއާގުޅި

 .މެްއ ޤާއިމްކުރުންޖަވާބުދާރީވާނެ ނިޒާ

 

     

 އަތޮޅާއި މާލެއާދެމެދު ވައިގެމަގުން ދަތުރުކުރެވޭނެ ނިާޒމެއް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން، : 77.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ނުވަތަ ސީޕްލޭން  އަތޮޅުގައި އެއާރޕޯޓެއް 77.7.2

 ރުްނ،ހަބެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކު
       .މުއަްއސަސާތަކާ މަޝްވަރާކުރުންގުޅުންހުރި  77.7.2.0
      ޕެޓިޝަނެއްތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުން 77.7.2.7
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 އަމަންއަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުން 
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 އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަތޮޅުގައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން މަދުވުން .0
 ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަްއ މަދުވުން  .7
 ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ނަމާދުކުރުމަށާއި ޤްރުއާންނަށް ދޭ އަހައްިމއްޔަތު ކުޑަވުން .2
 ސަމާލުކަން ކުޑަވުން ބޮޑެތި މީހުން ދީނީ ައޅުކަންތައްތަކަށްދޭ  .1

 
 

 

 

 

 



 ކައުންސިލްގެ އިދާރާމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު   7170 – 7102ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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  www.meem.gov.mv:ވެބްސައިޓް ، secreteriate@meem.gov.mv:އީމެއިލް  2271102: ފެކްސް 2271211: ންފޯ

 އިސްލާމްދީންދެކެ ލޯބިވާ، ދީނީހޭލުންތެރި ުމޖުތަމަޢުއަކަށް ވެގެންދިއުން :23މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ގޮތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 

71
02

 71
08

 71
09

 71
71

 71
70

 

 އަތޮޅުގައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން އިތުރުވެގެން ދިއުން، :72.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ދީނީޢިލްމު އުނގެނުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާކުދިން  72.0.0
 އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން،

       .ސްކޮލަޝިޕްގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުން 72.0.0.0

ސައުދީ އަދި ޕާކިސްތާނު އެންބަސީއާ  72.0.0.7
 .މަސްވަރާކުރުން

 
     

        
 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ަދންނަމީހުން އިތުރުވެގެްނ ދިއުން، :72.7ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

މީހުންބިނާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް  72.7.0
 ހިންގުން،

  .ކޯސްތަކެއް ހިންގުން 72.7.0.0
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 ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު ކުޑަކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އެކަށީގެން މުސާރަ މުއައްޒަފުންނަށް ނުލިބުން  .0
 މުއައްޒަފުންނާއި ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުުޅމުގެ ފެންވަރު މަތިުވން .7
 ޕްރޮގްރާމްތައް ުނހިންގުން އޮފީސްތަކުގެ މާހައުލުގައި ކަމާުގޅުންހުރި  .2
 ޢައްމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުން  .1
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 ނަޒާޙަތްތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ޤާއިމުވެގެންދިއުން :71މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ޙަރަކާތްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 

71
02

 71
08

 71
09

 71
71

 71
70

 

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

 ކުޑަކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން،
ޝަނާ ގުޅިގެން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމި 71.0.0.0

 .މަސައްކަތު ބައްދަލްވުމެއް ބޭއްވުން
 

     

ޓްޜާންސްޕޭރެންސީ މޯްލޑިވްސްއާ ުގޅިގެން  71.0.0.0
 .މަސައްކަތު ބައްދަލްވުންތަކެއްބޭއްވުން
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ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި، ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން 
 އިތުރުކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ޒުވާނުން ބޭނުންާވ ފުރުޞަތު ތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެފައި ނެތުން .0
 ޒުވާނުންނާ ބައްދަލުކުރާ މިންވަުރ މަދުވުން  .7
 ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް މާލީ ުހރަސްތައް ހުރުންޓެލެންޓް ހުރި ޒުވާނުން ތިބި ަނމަވެްސ  .2
 މަސައްކަތްތަކުގައި ޒުވާނުން ިއސްނަގާ މިންވަރު ކުޑަުވން  .1
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 ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގައި ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވެގެން ދިއުން، :71މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 އަތޮޅުގައި ޒުވާނުންގެ ަމރުކަޒުތަކެއް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން، :71.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޤައުމީއިދާރާތަކާގުޅިގެން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  71.0.0
މާލީއެހީތެރިކަމާއެކު މަރުަކޒުތައް 

 ޤާއިމުކުރުން،
 

ރައްރަށުގެ ޒުވާނުންގެ އާބާދީ ދެނެގަތުމާއި  71.0.0.0
 .ކުޅިވަރުކުޅެންހުރިފުރުޞަތުތައް ދެނެގަތުން 

 
     

ޔޫތުމިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން ޒުވާނުންގެ  71.0.0.7
 މަރުކަޒުތައް ޤާއިމުކުރުން،

 
     

 ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ޒުވާނުން ބައިވެރިކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެގެްނ ދިއުން، :71.7ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާޙަރަކާތް ތަކުގައި  71.7.0
 ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުން،

  .ވާނުންގެ ފޯރަމެއް ބޭއްވުންޒު 71.7.0.0
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ދެމެހެއްޓެނިވި ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި 
 ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން 
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 އިންސާނީ ވަޞީލަތް 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ތައުލީމީ ޤާބިލް މީހުްނ އަތޮޅުގައި މަދުވުން  .0
 އެކަށިގެންވާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް އަތޮޅުން ލިބެން ނެތުން .7
 ހިފަމުން ނުދިއުން އިންސާނީ ވަސީލަތް އިތުރުކުރުމަށް ހުިރ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން ފުރިހަމައަށް  .2
 މާލީ ތަނަވަސްކަްނ ކުޑަވުން  .1
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 ހުނަރުވެރި، ޤާބިލް މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާވެގެންދިއުން،:72މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީނުލިބިފައިވާ މީހުން އިތުރުވުން، :72.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ހިންގުމުގެ ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށް ިހންގޭ 72.0.0
 .ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް އިތުރުކުރުން

       .ތާޒާކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމުތަކެއް ހިންގުން 72.0.0.0

ކައުންސިލްތަކުގެ ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަކީ  72.0.0.7
ގެ  2ދައްވެގެން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 

 .ފެންވަރުގެ ބަޔަކަށް ހެދުން

 
     

 ނާޤާބިލްމީހުން ކައުންސިްލތަކަށް އިންތިޚާބުވުން މަދުވެގެންދިއުން، :72.7ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ  72.7.0
 ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން،

މައުލޫމާތު ދިނުމުެގ ބައްދަލްވުންތަކެއް  72.7.0.0
 .ހިންގުން
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ނޑާއި ފަޅު   ބިމާ، ކަ
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އެބައޮތް، އެހެްނނަމަވެްސ ބޭނުްނހިފާނެ ގޮތެއް ނޭންގޭ ބިން،ކަނޑު ފަޅުެގ މުއްސަދިކަން  .0
ނޑާއި ފަޅުގައި އިންެވސްޓްކުރުމަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއް ނެތުން .7  ބިމާއި، ކަ
 އިންވެސްޓްކުރަން ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ލުއިފަސޭހަގޮތްތަކެއް ހޯދައިދެވިފައި ނެތުން .2
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 ކައުންސިލްތަކަށް ފައިދާކުރަނިވިގޮތެއްގައި ބިމާ، ކަނޑާއި އަދި ފަޅުތަކުގެބޭނުން ހިފެމުންދިއުން،  :72މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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ކައުންސިލްތަކުގެ އިޙްތިޞާޞްހިނގާ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައިވާ ބިންބިމާއި، ކަނޑާއި އަދި ފަޅުތައް ބޭނުން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  :72.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ތަނަވަސްވެގެން ދިއުން،

ބިންބިމާއި، ކަނޑާިއ އަދި ފަޅުތައް  72.0.0
ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް 
ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާގުޅިގެން 

 މަސައްކަތްކުރުން،

މިރީޖަންގެ އަތޮޅުކައުްނސިލްތަކާއެކު  72.0.0.0
 .ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ މަސްވަރާކުރުން
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 ތަރިކަތައް އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަޘާރީ ތަރިކަތަށް ދެނެގެނެފައި މިހާތަނަށް ނެތުން .0
 ތާރީޚްތައް ރައްކާކުރާނެ ޒަމާނީ ިނޒާމެއް ނެތުން .7
 މިފަދަ ކަންކަން ދައްކުވައިދޭނެ ވަސީލަތެއް ނެތުން .2
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 އަތޮޅުގައިހުރި އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް ރައްކާތެރިކަންމަތީ އަންނަންއޮތްޖީލަށް ފޯރުކޮށްދެވިގެން ދިއުން، :78މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 އަތޮޅުގައިހުރި އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަންތަން ދެނެގަނެވިފައިވުން، :78.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

78.0.0 
 

އަތޮޅުގައިހުރި އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ 
 ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި އެއްކުރުން،

ހެރިޓޭޖު ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ގުޅިގެްނ  78.0.0.0
 .މައުލޫމާތުއެއްކުރުންސާވޭއެއްކޮށް 

 
     

 އަތޮޅުގައިހުރި އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްތަނަކުން ލިބިގެންދިއުން  :78.7ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ތާރީޚާއި ޘަޤާފަތް ދައްކުވައިދޭ މަރުކަޒެއް  78.7.0
 ޤާއިމުކުރުން،

ފޮޓޯތައް އަތޮޅުގެ ދުވަސްވީ ވީޑިއޯތަކާ  78.7.0.0
 .ޑިޖިޓަލައިސް ކުރުން

 
     

އާޝާރީ ތަކެތި އެއްތާކުން ފެންނާނެ  78.7.0.7
 .ތަނެއްޤާއިމްކުރުން
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 ޓީ ވަޞީލަތްތައް .ސީ.ޒަމާނީ އައި
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ބިނާކުރެވިފައި ނެތުން މީހުން  .0
 ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހުރިާހ ރަށަކަށް ލިބެމުން ނުދޭ  .7
 އަތޮޅުގެ މައުލޫމާތުތައް އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށުން ލިބޭނެ ިނޒާމެްއ ގާިއމްވެފައި ނެތުން .2
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 ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ޝަޢުޤުވެރިކަން އިތުރުވެގެންދިއުން،ޓީ .ސީ.މުއައްސަސާތަކުގައި ޒަމާނީ އައި:79މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ޓީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ފަސޭހަކަން ފުރިހަމައަށް ދެނެގަނެވިފައިވުން،.ސީ.ޒަމާނީ އައި :79.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޓީ ވަޞީލަތްތަކުގެ .ސީ.ޒަމާނީ އައި 79.0.0
ފަސޭހަކަން އަންގައިދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމުތަކެއް 

 ހިންގުން،

މުވައްޒަފުން ތަމްރީުނ ކުރުމަށް  79.0.0.0
 .ޕްރޮގުރާމުތަކެއް ހިންގުން

 
     

އަތޮޅުގެ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިްނ ލިބޭނެ  79.0.7
ޕޯޓަލްއެއް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަނެއް 

 ޤާއިމުކުރުން،

އަތޮޅުގެ މައުލޫމާތު ލިބޭނެ އެޕްލިކޭޝަނެއް  79.0.7.0
 .އި ލޯންޗްކުރުންހެދަ
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 ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުން 
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 ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ރަށްގިރަމުންދާ މިންވަރު އަންގައިދޭ މަުއލޫމާތުތައް ބެލެހެއްޓިފައި ނެތުން .0
 ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ އަމަލުތައް ހުންަނ ގޮތުން ރަށްގިރުމަށް ދިމާވާ މައްސަލަ  .7
 މަޝްރޫއުތަކުން ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސްއަށް އަންަނ ބަދަލުތަރައްގީގެ  .2
 ގޮނޑުދޮށުން ވެލިނެގުމާިއ ހޭޅިފަށުން ގަސްެކޑުން  .1
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 އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ގިރާ ސަރަޙައްދުތައް ޙިމާޔަތް ކުރެވިގެންދިއުން، :21 ދުމަޤުޞަ 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ފަސޭހަކަމާއެކު ފަންޑުލިބުމުގެ މަގުފަހިވެގެންދިއުން، :21.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އަތޮޅުކައުންސިލުންދޭ މާލީ ެއހީތެރިކަން  21.0.0
 އިތުރުކުރުން،

       އެންމެ ބޮޑަށް ގިރާފައި ރަށްތައް ދެނެގަތުން 21.0.0.0
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހަދާ ހުށައަޅާނެ މައުލޫމާުތ  21.0.0.7

 ދިނުމާއި ފަންޑް ހޯދައި ދިނުން 
 

     

ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލް  21.0.0.2
 ހިއްސާވާގޮތައް ފަންޑްތައް ކަނޑަެއޅުން 

 
     

 ރަށްގިރުމުގެ ޙާލަތު ދެނެގަނެވިފައިވުން، :21.7ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އެކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ރަށުކައުންސިލްތަކުން  21.7.0.0 ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން، ރިޕޯޓުކުރާނެ 21.7.0
 ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުން 
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މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ 
 އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް އަތޮޅު ކައުންސިާލ ހިއްާސ ނުވެދިޔުންޢާއްމު  .0
 ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ރަށްރަށުގެ ބިޔަ ބޮޑެތި ގަސްތަށް ވެއްޓި ނެތިދިޔުން  .7
 އަތޮޅުގެ ރީތި ފަރުތައް ހަލާކުވެފައިވުން .2
 ކުރިން އަންނަ ދޫނިސޫފާސޫފި ިމހާރު ފެންނަމުްނ ނުދިޔުން .1
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 މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަވެގެންދިއުން،:20 ދުމަޤުޞަ 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ފެންބޮޑުވުމާއި އުދައެރުންފަދަ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަވަސްފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިގެން ިދއުން، :20.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ޙާލަތުދެނެގަތުމާއި، އަވަހަށް މަޢުލޫމާތު  20.0.0

 ޙިއްސާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެްއސުން،
 

       .ރުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުންމިހާ 20.0.0.0
ރުގެ ހާލަތު ަކމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ މިހާ 20.0.0.7

 .ހިއްސާކުރުން
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 ކާރިސީ ވިރާސް ކުޑަކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 މީހުން ހޭލުންތެރިކަްނ ކުޑަވުން  .0
 މިފަދަ ކަންކަމަށް ކުރިޔާލާ ވާންެޖހޭ ތައްޔާރީތަކަށް ރައްޔިތުން ލޯހުޅުވެފައި ނެތުން .7
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  www.meem.gov.mv:ވެބްސައިޓް ، secreteriate@meem.gov.mv:އީމެއިލް  2271102: ފެކްސް 2271211: ންފޯ

 ކުޑަވެގެން ދިއުން ކާރިސާއެއް ދިމާވާހިނދު ލިބިދާނެ ގެއްލުންތައް :27 ދުމަޤުޞަ 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ އަތޮޅުފެންވަރުގައި ޢަމަލުކުރާެނ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލެވިފައިވުން، :27.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

. ޑިޒާސްޓަރ ެމނޭުޖމަންޓް ސެންޓަރާއި، ެއމް 27.0.0
އެފާއި، ފުލުހުންނާ ގުޅިގެްނ . ޑީ. އެން

 ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން،

. ޑިޒާސްޓަރ މެޭނޖުމަންޓް ސެންޓަރާއި، އެމް 27.0.0.0
އެފާއި، ފުލުހުންނާ އެުކ . ޑީ. އެން

 .މަޝްވަރާ ކުރުން

 
     

       .ފަންޑުހޯދުން 27.0.0.7
       .ޕްލޭން އެކުލަވައިލުން 7.0.0.23
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 އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ މުއްސަނދިކަން 
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  www.meem.gov.mv:ވެބްސައިޓް ، secreteriate@meem.gov.mv:އީމެއިލް  2271102: ފެކްސް 2271211: ންފޯ

 ނަޞްލު ހިމާޔަތްކުރުންދިރޭތަކެތީގެ 
 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ދިރޭތަކެތީގެ މައުލޫމާތުތައް ޢާއްމުންނަށް ފުރިހަމައަށް އެގިފައި ނެތުން .0
 މިކަންކަމަށް ހެދިފައިހުރި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް އަތޮޅުގައި ތަންފީޒް ކުރެވެމުން ނުދިޔުން  .7
 ބާވަތްތައް ގެންގުޅެމުްނ ދިޔުންޢައްމުންގެ ގޭގޭގައި މިފަދަ  .2
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 އަތޮޅުގައި ނެތެމުންދާ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ޙިާމޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރެވިގެން ދިއުން، :22މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 އަތޮޅުގައި ނެތެމުންދާ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ޙިމާޔަތްކުރާނެ ޤަވާޢިދުތައް ހެދިފައިވުން، :22.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އަތޮޅުގައި ނެތެމުންދާ ދިރޭތަކެތީގެ  22.0.0
ނެ އެތަކެތީގެ ނަސްުލ މަޢުލޫމާތު ދެނެގަ

 .ހިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތްކުރުން

       .ދިރާސާކުރުން 22.0.0.0
ނެތެމުންދާ ނަސްލުތައް ިހމާޔަތްކުރަން  22.0.0.7

 .އަތޮޅުފެންވަރުގައި ޤަވާއިދުތައް ހެދުން 
 

     

އެފަދަތަކެއްޗާއި އެތަކެތި ދިރިއުޅޭ ތަންތަން  22.0.0.2
ހިމާޔަތް ކުރުމާއެކު އެތަންތަނުން ނަފާލިބޭނެ 

 .ގޮތެއް ހޯދުން
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ނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި  އެއްގަމާ، ކަ
 ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން 

 
 

 ހާލަތު މިހާރުގެ 
 އަތޮޅުގެ ފަރުތަކުގެ ބޮޑުބައެއް ހަލާކުވެ ނެތެމުން ދާކަން  .0
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 އެއްގަމާ ކަނޑާއި، ފަރު އަދި ފަޅުތަކުން ދެމެހެްއޓެނިވި ގޮތެއްގައި އިޤްތިޞާދީނަފާ ލިބެމުންދިއުން،:34މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ފަރުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެެވމުންދިއުން، :21.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ނުރައްކާދެނެގަތުމަށް ފަރުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ  21.0.0
 ދިރާސާއެއްހެދުން،

       .ދިރާސާކުރުން 21.0.0.0

އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުނުގެ މަޝްރޫއެއް  21.0.7
 .ހިންގުން

       މުރަކަ އާލާކުރުން، ،ހުއިފިލަނޑާއާއި  21.0.0.7
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 ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުން 
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 ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން
 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 މުއައްޒަފުންގެ ޒިްނމާތައް ފުރިހަމައަށް ނަަގމުން ނުދިޔުން  .0
 އޮފީސް މާހައުލުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހިތްނުވުން  .7
 އަށަގަނެވިފައި ނެުތން ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ރޫހް މުއައްޒަފުންގެ ކިބައިގައި .2
 ވެރިންނާއި މުއައްޒަފުންާނ ދެމެދު އޮންނަންެޖހޭ ގުޅުްނ ފުރިހަމައަްށ ޤައިމްވެފައި ނެތުން .1
 މުއައްޒަފުން ހިންަހމަ ުނޖެހުން  .1
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 ކައުންސިލްތަކުންދޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ފެންވަރުރަނގަޅު، އަވަސް، ލުއިފަސޭހަ ޚިދުމަތްތަކަކަށްވުން، :21މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ޕީ ތަކާއި ސާރވިސްޗާޓަރުތައް ރަނގަޅުފެންވަރެއްގައި ތައްޔާރުކުރެވުން،.އޯ.ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން އަދި އެސް :21.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކައުންސިލްތަކުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި  21.0.0
ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން 

 ރަނގަޅުފެންވަރެއްގައިހެދުން،

ފައިނޭންސިއަލް ޕްލޭން ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި  21.0.0.0
 ހަދައި ކޮންމެއަހަރަކުވެސް ރިވިއު ކުރުން 

 
     

ޕީ ތަކާއި ސާރވިސްޗާޓަރުތައް .އޯ.އެސް 21.0.7
 ހަދައި ޢަމަލުކުރުން،

ޕީ ތަކާއި ސާރވިސްޗާޓަރުތައް .އޯ.އެސް 21.0.0.7
 .ހަދައި ޢަމަލުކުރަމުންދިޔުން

 
     

 ކައުންސިލްތައް ޒިންމާދާރުކުރެވުން :21.7ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 
ރަނގަޅަށް މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެްއ  21.7.0

 ޤާއިމުކުރުން،
ރަށުކައުންސިލްތައް އަހަރުންއަހަރަށް  21.7.0.0

 މޮނީޓަރ ކުރުން 
 

     

މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓުގައި އިސްލާހު ކުރަްނ  21.7.0.7
ކުރަމުންދާ ބުނެފައި ހުރި ކަންކަން އިސްލާުހ 

 .މިންވަރު ބަލްމުންދިއުން

 
     



 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  7170 – 7102ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

123 
 www.meem.gov.mv:.ވެބްސައިޓް secretariate@meem.gov.mv:.އީމެއިލް، 2271102: ފެކްސް، 2271211: ންފޯ

 

ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ކަންކަން ނިންމުމުގައި 
 ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން

 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ލެވެލްގައި އަތޮޅު ކައުްނސިލުން ކޮްނމެ އަހަރަުކ މަދުވެގެން އެއްފަހަރު ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރާކަން އަތޮޅު .0
 ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގައި ބައެއްރަށްރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބެުމން ނުދާކަން  .7
ގިަނ މައުޫލމާތުތައް އެންމެ ރަގަނުޅ ގޮތުގައި ޢާއްމުންނަށް އޮތޮޅު ލެވެލްގައި ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ބޭނުންވާ  .2

 ހާމަކުރެވެމުން ނުދާކަން
 ޢައްމު ރައްޔިތުން މައުލޫމާތު ހޯދައި ސާފްކުރުމުގެ ވިސްުނން ނެތްަކން .1
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ންމާނިްނމުންތަކެްއ ކައުންސިލުން ހިންގާ ޙަރާކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރެވެމުން ދިއުމާއި،  ިނންމާ ނިްނމުންތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ނި :22މަޤުޞަދު 
 ކަމުގައިވުން،

 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 ހަރު އަ  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 

71
02

 71
08

 71
09

 71
71

 71
70

 

 ކައުންސިލްތަކުން ޤަވާޢިދުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެވެމުން ދިއުން، :22.0ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކައުންސިލްތަކުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރާ  22.0.0
 މިންވަރުބަލާ މޮނިޓަރ ކުރުްނ،

ކުރާގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް އްޔިތުންނާ ބައްދަލް ރަ 22.0.0.0
 .ގެނައުން
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 ރަށާއި އަތޮޅު އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން 
 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ބައިވެރިވާކަންޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި  .0
 އަތޮޅު ލެވެލްގައި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާކަން  .7
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 އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ކުރާއިތުބާރު ބޮޑުވެގެންދިއުން، :22މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 

71
02

 71
08

 71
09

 71
71

 71
70

 

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

ރަށުކައުންސިލްގައި ހުރި މަްއސަލަތަކާއެކު  22.0.0.0 އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކުރުން،ޤައުމީ  22.0.0
 .ގައުމީއިދާރާތަކާ މަޝްވަރާރުރުން

 
     



 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  7170 – 7102ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

122 
 www.meem.gov.mv:.ވެބްސައިޓް secretariate@meem.gov.mv:.އީމެއިލް، 2271102: ފެކްސް، 2271211: ންފޯ

 

 ވަނަ ބައި ހަތަރު 
ނޑުަދނޑިަތއް ހާސިްލވާ ކުެރވޭ ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން ތަންީފޒު މިްނަވރު އަދި ލަ

 މިންަވރު މޮނިަޓރ ކުރާނެ ގޮާތއި ައދި ކުރިއަްށދާ ގޮތް ބެލުން 
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 ން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން މޮނިޓަރ ކުރު 
އަށް އެްނެމ ޤީ ތަަރއްއަތޮޅު ގެ ަކނަޑއެޅިަފއިވާ މުއްަދތުގެ ތެރޭަގއި  7170-7102ގެ ޕްލޭން ޤީ ތަަރއްއަތޮޅު 

. ެގ ކުީރެގ ބާބުަތކުަގިއ ަވީނ ާފހަަގކުރެިވފަެއވެތަްއ ިމޕްލޭންަކންތަްއތަާކއި، ޒިްނމާ ަނގަްނޖެޭހ ފަރާތް މުިހންމު 
ުރ ނަތީޖާަތްއ ހާސިލުކުރުމަްށ މަަސއްަކތްކުަރންެޖހޭ ިމންވަާރިއ ިޒންމާަތކަްށ ަޖވާބުދާީރާވންޖެޭހ މިްނވަ

ގަުމންާދގޮތްބެލުާމއި ނަތީާޖ ހާސިލުުކރާ ިމންަވުރ ނހި ގެ ޕްޭލންަގިއވާ ަކންަތއްަތއްޤީ އިތުރުކުުރމަށްަޓކަިއ ތަަރއް
ގެ ޕްޭލްނ ޤީ ުތން އަހަުރން އަހަަރށް ތަަރއްިމގޮ. ވަޒަްނކުރުަމކީ ޮކންެމެހންކުަރންެޖހޭ ަކމެެކވެ

ގެ ޕްޭލްނގެ މިޑްޓާްމ ރިިވުއއާިއ ަފއިނަްލ ިރވިުއ ެހދުުމގަިއ ގެްނގުޅޭެނ ޤީ ގަުމންާދގޮތްބެލުާމއި، ތަަރއްނހި
 .ތަާކއި ޓާެގޓްަތއް ހިެމނޭ ފްޭރމް ވޯްކ ތިީރގަިއ އެަވީނއެވެޑު ނމިްނގަ
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ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްވާ ކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒު 
ނޑު   މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަ

 

 މިހާރުގެ ޙާލަތު  ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  #
 (ބޭސްލައިން )

 ލަނޑުދަނޑި 
 (ޓާގެޓް )

 ވަޒަންކުރާ މިންގަނޑު 
 (އިންޑިކޭޓަރ)

މޮނިޓަރ ކުރާ 
 ތާރީޚް 

 ކަށަވަރު ކުރާނޭ ގޮތް 
 (މީންސް އޮފް ވެރިފިކޭޝަން )

 .ޒުވާނުން ޒިންމާދާރު ވުން :0މަޤުޞަދު 
ތަރުބިއްޔަތު ކުރާނެ ރަނގަޅު  0.0

 .ވެއްޓެއް ޤާއިމް ވެގެންދިއުން
ސުކޫލު ނިންމާ 

ކުދިންގެތެރެއިން ބައެއް ކުދިން 
 .މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ތިބުން

ނަވައަހަރާހަމަށް  7170
ކަމެއްނެތި ތިބޭ ކުދިންންގެ 

އަށް  7%ނިސްބަތް 
 .ދައްކުރުން 

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  (އިންސައްތަ% )
ޖެނުއަރީމަހުގެ 

 ހަފްތާ  7ފުރަތަމަ 

ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު 
 .ރިޕޯޓް

 އެކަށީގެންވާ އަތޮޅުން 0.7
ޢާމްދަނީހޯދޭނެ ވަޞީލަތްތައް 

 .އިތުރުވެގެން ދިއުން

 1111/-މީހުންނަކީ  %11
ރ އަށްވުރެ މަދުން 
 .އާމްދަނީލިބޭ މީހުން

ވަނަ އަހަރުގެ  7170
ރ އަށް 1111/-ނިޔަލަށް 

ވުރެ މަތިން އާމްދަނީ ލިބޭ 
 21%މީހުންގެ ނިސްބަތް 
 .އަށް އިތުރުކުރުން 

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  (އިންސައްތަ% )
ޖެނުއަރީމަހުގެ 

 ހަފްތާ  7ފުރަތަމަ 

 .އިވަލުއޭޝަން ފޯމުން

 .ޒުވާނުން ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމަށް ޝައުޤުެވރިކަން އިތުރުކުރުމާއެކު ފަންޑުހޯދޭނެ ގޮތްތައް އިތުރުވެގެންދިއުން :7މަޤުޞަދު 
މަސްވެރިންނާއި  7.0

ދަނޑުވެރިންގެ މައުޫލމާތު 
ކައުންސިލްތަކަށް 
 .އެނގިގެންދިއުން

ނިޔަލަށް  7108 ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނޭންގޭ 
މަސްރިންނާއި ދަނޑުވެރިންގެ 

 .ދަފްތަރު އެކުލަވައިލުން 

 .ދަފްތަރު ފެންނަން އޮތުން  މަހުން  2ތިންމަހުން  (އިންސައްތަ% )

މަސްވެރިކަމާއި  7.7
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ިސނާއަތް 

ޒަމާނީވަސީލަތްތައް 
 ބޭނުންކުރަމަކުން ނުދޭ 

 7109  ަވަނ
ލަށް އަހަރުގެ ނިޔަ 

 .މަސައްކަތްތައް ފެށިގެން ދިއުން  (އިންސައްތަ% ) (އިންސައްތަ% )
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ޒަމާނީފެންވަރަށް 
 .ތަރައްޤީވެގެން ދިއުން

ހައިޑްރޯފޯނިކުސް 
ނޑެއް   ދަ
 .ހެއްދުން

 7170  ަވަނ
އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 

މަސްވެރިކަމާ 
ނޑުވެރިކަމުގެ  ދަ
ވެލިއު އެޑެޑު 
އުފެއްދުންތައް 
ތައްޔާރުކުރަން 

 .ފެށުން
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް  

މާކެޓްކުރެވޭނެ ފުރުޞަތުތައް 
 .އިތުރު ވެގެން ދިއުން

ރިސޯޓުތަކަށް މާކެޓް ކުރާނެ 
 .ފުރުޞަތު ކުޑަވުން 

އަތޮޅުގައި އުފައްދާ  
ނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް  ދަ

ވަނަ އަހަރުގެ  7109
ނިޔަލަށް، އަތޮޅުގައި ހުރި 

ރިސޯޓުތަކަށް މާކެޓް ކުރެވޭނެ 
 .މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން 

 އިވަލުއޭޝަން ރިޕޯޓު  ފަހަރު  7އަހަރަކު  (އިންސައްތަ% )

 ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަންބަލާ މޮނިޓަރ ކުރެވިގެން ދިއުން، :2މަޤުޞަދު 

ޕަބްލިކްހެލްތު ޔުނިޓުތަކާއި،  2.0
ކައުންސިލްތަކާމެދު އޮންނަ 
 ގުޅުން ބަދަހިވެގެން ދިއުން،

ބައްދަލްވުން  2މަހުން  2 ގުޅުން ކުޑަ 
 .ވޭއްވުން 

ކޮންމެ ޑިސެމްބަރ  ބައްދަލްވުމުގެ ޢަދަދު 
 މަހަކު 

 

 ބައްދަލްވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ 

ރައްޔަތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން  2.7
 އިތުރުވެގެން ދިއުން،

މަސައްކަތު  2މަހުން  2 ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަ 
 ބައްދަލްވުން ވޭއްވުން 

ކޮންމެ ޑިސެމްބަރ  ބައްދަލްވުމުގެ ޢަދަދު 
 މަހަކު 

 

 ބައްދަލްވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ 

 ސިއްޙީގޮތުން ފައިދާހުރި ރަނގަޅުކާނާ ކެއުން އިތުުރވެގެންދިއުން، :1މަޤުޞަދު 

ރަނގަޅުކާނާ ކެއުމަށް  1.0
ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިވެގެން 

މަސައްކަތު  7އަހަރަކު  ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަ 
 ބައްދަލްވުން ވޭއްވުން 

ކޮންމެ ޑިސެމްބަރ  ބައްދަލްވުމުގެ ޢަދަދު 
 މަހަކު 

 

 ބައްދަލްވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ 
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 ދިއުން،

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

ކުނި މެޭނޖުކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ  1.0
 ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެެގން ދިއުން،

ކުނިމެނޭޖުކުުރމަށް 
ހަދަންޖެހޭ 

ޤަވާޢިދުތައްހަދައި 
 ތަންފީޒުކުރަމުން ނުދިއުން

 

ގެ ނިޔަލަށް  7102
ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް 

ކުނިމެނޭޖުކުުރމަށް 
ހަދަންޖެހޭ 

ޤަވާޢިދުތައްހަދައި 
 ތަންފީޒުކުރުން،

 

ހެދުނު ރަށުގެ ގަވާއިދު 
 ޢަދަދު 

 2މަހުން  2
 މަހުން 

 ޤަވާއިދު 

ޑެންގީ އާއި ޗިކަންގުންާޔ  1.7
ފެތުރުން ކުޑަކުރުމަށް 

އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތައް 
ރަނގަޅަށް ޙަރަކާތްތެރިވަމުން 

 ދިއުން،

ޑެންގީ އާއި ޗިކަންގުންާޔ 
ފެތުރުން ކުޑަކުރުމަށް 

އެކުލަވާލެވިފައިވާ 
ކޮމިޓީތައް 

 .ޙަރަކާތްތެރިވުން ކުޑަކަން

ވަނައަހަރުން  7102
ފެށިގެން ކޮންމެ 

އަހަރެއްގައިވެސްޑެންގީ 
އާއި ޗިކަންގުންޔާ 

ފެތުރުން ކުޑަކުރުމަށް 
އެކުލަވާލެވިފައިވާ 

ކޮމިޓީތަކުން ހިންގާނެ 
ހަރަކާތްތައް 

ކައުންސިލްގެ ަމސައްކަތު 
 .ތާވަލްގައި ހިމެނުން

މަސައްކަތު ތާވަލްގައި 
ހަރަކާތްތައް ހިމަނަފައިވާ 

 ރަށުގެ ޢަދަދު 

ކޮންމެ 
ޖެނުވަރީމަހެއްގެ 

 ހަފްތާ 7ފުރަތަމަ 

 .މަސައްކަތު ތާވަލްތައް

 ގައިންގަޔަށް ނާރާބަލިތައް ފެތުރޭމިންވަރު ކުޑަކުރުން،:2މަޤުޞަދު 

ސިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން  2.0
 އިތުރުވެގެންދިއުން،

ގައިންގަޔަށް ނާރާބަލިތައް 
 .ޖެހުންގިނަބަޔަކަށް 

ކޮންމެ އަހަރަކުވެްސ 
 1ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 
 .ޕްރޮގުރާމު ހިންގުން

ކޮންމެ  ޕްރޮގުރާމުގެ ޢަދަދު 
ޖެނުވަރީމަހެއްގެ 

 ހަފްތާ 7ފުރަތަމަ 

ބައްދަލްވުންތައް ބޭއްވިގޮތުގެ 
 ރިޕޯޓް 
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 އަތޮޅުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ޙަލަތު ދެނެގަތުމާއި، ފެތުރޭމިންވަރު މަދުކުރުމަށް ަމސައްކަތް ކުރެވިގެންދިއުން  :2މަޤުޞަދު 

ޑްރަގާއި މަސްތުވާތަކެތި  2.0
ފެތުރިފައިވާ މިންވަރު 
 ދެނެގަނެވިގެން ދިއުން،

ޑްރަގާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ 
ސަލައޮތް މިންވަުރ މައް

 .ދެނެގަނެވިފައިނެތުން

ގެ ނިޔަލަށް  7109
ޑްރަގާއި 

މަސްތުވާތަކެތީގެ 
މައްސަލައޮތް މިންވަުރ 

ދެނެގަތުމަށް 
ދިރާސާއެއްކުރެވި، 

ޑާޓާބޭސްއެއް ހަދައި 
 .ބަލަހައްޓަން ފެށުން

 2މަހުްނ  2 މައުލޫމާތު ލިބެން ހުރުން 
 މަހުން 

މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާގޮތުގެ 
 .ރިޕޯޓު

ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ  2.7
އިތުރުވެގެން ސަމާލުކަން 

 ދިއުން

ކަމާގުޅުންހުރި 
ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި 

 .ޅުން ކުޑަކަންގު

ގެ ނިޔަލަށް  7102
ކަމާގުޅުންހުރި 

ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި 
މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ 
ފުރިހަމަ ނިާޒމެއް 

 ޤާއިމުކުރުން،

ކަމާގުޅުންހުރި 
ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި 

 .މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރެވުން

 ރިޕޯޓު  ފަހަރު  0މަހަކު 

 ސްކޫލުދައުރުގައި ކުދިން ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރަންފެށުން މަދުވެގެން ދިއުން،: 8މަޤުޞަދު 

މައިން  ދަރިންނަކީ 8.0
ބަފައިންނަށް ކިޔަމަންވާ 

 .ބަޔަކަށް ވުން

ދަރިން މައިންބަފައިންނަށް 
 .ކިޔަމަންވާވަރު ކުޑަކަން

ފަހަރު  7އަހަރަކު 
ހޭލުންތެރި މުޖުތަޢު 

ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމުތަކެއް 
 .ހިންގުން

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  ޕްރޮގުރާމު ތަކުގެ ޢަދަދު 
ޖެނުއަރީ މަހުެގ 

 .ހަފުތާ 7ފުރަތަމަ 

ޕްރޮގުރާމު ހިންގި ގޮތުގެ 
 .ރިޕޯޓު

 ޕްރޮފެޝަނަލް ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމުގެ ފުރުޞަތާއި ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން،:9މަޤުޞަދު 

އަތޮޅުގައި އުފެދިފައިވާ ކުލަބު  9.0
ޖަމްޢިއްޔާތައް 

ޖަމްޢިއްޔަތަކުގެ 
 .ހަރަކާތްތެރިކަން ކުޑަކަން

  ކޮންމެ އަހަރަކުވެްސ
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ހިންގާ 

މަސައްކަތު 
 .ބައްބަލްވުންތަކުގެ ޢަދަދު

ކޮންމެ 
ޖެނުވަރީމަހެއްގެ 

ބައްދަލްވުންތައް މަސައްކަތު 
 .ކުރިޔަށް ދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓް



 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  7170 – 7102ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

113 
 www.meem.gov.mv:.ވެބްސައިޓް secretariate@meem.gov.mv:.އީމެއިލް، 2271102: ފެކްސް، 2271211: ންފޯ

 

ކުޅިވަރުކުޅޭނެ ،ޙަރަކާތްތެރިވެ
ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްވެގެން 

 .ދިއުން

ކޮމިޓީތަކުގެ 
މެންބަރުންނަށް 

އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުްނ 
ހަރުދަނާކުރުމުގެ 

މަސައްކަތު 
ބައްދަލްވުންތަކެއް 

 .ބޭއްވުން
  ު0ކޮންމެ އަހަރަކ 

ކުޅިވަރުކޭމްޕެއް ފަހަރު 
 .ބޭއްވުން

 7170  ްގެ ނިޔަލަށ
ކުޅިވަރު ސްޓޭޑިއަމެްއ 

 .ޤާއިމްކުރުން

 .ހަފްތާ 7ފުރަތަމަ 

 ލުއިފަސޭހަގޮތެއްގައި އަތޮޅުން ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ުހނަރުލިބިގެން ދިއުން، :01މަޤުޞަދު 

ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ  01.0
ކޯސްތަކަށް ލިބޭ ތަރުޙީބު 

 އިތުރުވުން،

ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ 
ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު 

 .މަދުވުން

ކޮންމެ އަހަރަކުވެްސ 
 71މަދުވެގެން 

ދަރިވަރުންނާއެކު 
ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިން 

 .ހިންގުންކޯހެއް 

ދަރިވަރުންގެ އަދި ކޯހުގެ 
 ޢަދަދު 

ކޮންމެ 
ޖެނުއަރީމަހެއްގެ 

 .ހަފްތާ 7ފުރަތަމަ 

 ކޯސް ހިންގިގޮތުގެ ރިޕޯޓް 

ދަތުރުފަތުރާއި ތިބުމުގެ  01.7
ލުއިފަސޭހަގޮތެއް ހަމަޖެހިގެްނ 

 ދިއުން،

  ްކޯސްހިންގާ ރަށަށ
ދަތުރު ކުރަން 
ބޮޑުހޭދައެއް 
 .ކުރަންހުން

 7102  ެވަނަ އަހަރުގ
ނިޔަލަށް އަތޮޅުގައި 

ފުރިހަ ފެރީގެ ނިޒާއް 
 .ޤާއިމް ކުރުން

ކޮންމެ ޖެނުއަރީ  (އިންސައްތަ ) %
މަހެއްގެ ފުރަތަމަ 

 .ހަފްތާ  7

 (އިންސައްތަ % )
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  ިކޯސްހިންގާ ރަށުގައ
ތިނެ ތަންތަން 

 .ނުލިބުން

 7108  ެވަނަ އަހަރުގ
ނިޔަލަށް ދަރިވަރުންނަށް 
ކުޑައަގެއްގައި ތިބެވޭނެ 

 .ހަމަޖެއްސުންގޮތްތަކެއް 
01.2 

ފައިސާދެއްކޭނެ ލުއިފަސޭހަ 
ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެހިގެން 

 ދިއުން،

ކޯތަކަށް ފަންޑު ހޯދޭނެ 
 .ގޮތްތައް މަދުވުން

ގެނިޔަލަށް  7108
 ފާންތަރި ސްކޮލަޝިޕް

ރ 0111111/-އައިޓަމް 
 .އަށް އިތުރުރުކުރުން

ކޮންމެ ެޖނުއަރީ  ރުފިޔާގެ ޢަދަދު 
މަހެއްގެ ފުރަތަމަ 

 .ހަފްތާ 7

ދޫކުރި ގޮތުގެ  ސްކޮލަޝިޕް
 .ތަފްޞީލް 

ކުރިމަތިވާ ޖިންީސ، ޖިްސމާނީ އަދި ނަފްާސނީ އަނިޔާތައް މުވައްސަސާތަކާ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރެޭވމަސައްަކތްތަކުގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް :00މަޤުޞަދު 
 މަދުވެގެން ދިއުން،

މުވައްސަސާތައް  00.0
 ޒިންމާދާރުވެގެން ދިއުން 

މުއައްސަސާ ތަކުްނ 
 ފުރިހަމަ ޒިއްާމ ނުނެގުން 

ގެ ނިޔަލަށް  7102
މުވައްސަސާތަކުގެ 

މެދުގައި 
 މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ

ރަނގަޅު ނިާޒމެއް 
 ޤާއިމުކުރުން،

ފޮނުވޭ ރިޕޯޓުގެ، ބޭއްވޭ 
 .ބައްދަލްވުނުގެ ޢަދަދު 

ކޮންމެ ެޖނުއަރީ 
މަހެއްގެ ފުރަތަމަ 

 .ހަފްތާ 7

ރިޕޯޓުތައް، ބައްދަލްވުމުގެ 
 .ޔައުމިއްޔާ

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި  00.7
މުވައްސަސާތަކަށްކުރާ އިތުބާރު 

 އިތުރުވެގެން ދިއުން،

 

ރައްޔިތުން 
މުއައްސަސާތަކަށް ކުރާ 

ކުޑަވުމުން އިތުބާރު 
މިފަދަ މައްސަލަތައް 

 .ރިޕޯޓު ނުކުރުން

ކޮންމެއަހަރަކުވެސް 
ރައްޔިތުންނާ 

މުއައްސަސާ ތަކާމެދު 
އޮންނަ ގުޅުްނ 
ބަދަހިކުރުމަށް 

ކޮންމެއަހަރަކުވެސް 
 .ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން

ކޮންމެ ެޖނުއަރީ  ހަރަކާތްތަކުގެ ޢަދަދު 
މަހެއްގެ ފުރަތަމަ 

 .ހަފްތާ 7

 އަހަރީ ރިޕޯޓް

 އިޤްތިޞާދީގޮތުން ބާރުވެރިވުމަށް ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތައް އިތުރުވެގެން ދިއުން،އަންހެނުން :07މަޤުޞަދު 
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އިޤްތިޞާދީގޮތުން ހުރި  07.0
ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުންހިފަން 

 އެނގިގެން ދިއުން،

ރަށުން ލިބެން ހުރި 
ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން 
ފުރިހަމައަށް ހިފަން 

 .ނޭންގުން

އަހަރަކުވެްސ ކޮންމެ 
އަންހެނުންނަށް 

އަމާޒުކޮށްގެން ކެރިއަރ 
ގައިޑެންސް ޕްރޮގުރާމެްއ 

 .ހިންގުން

ކޮންމެ ެޖނުއަރީ  .ޕްރޮގުރާމުތަކުގެ ޢަދަދު 
މަހެއްގެ ފުރަތަމަ 

 .ހަފްތާ 7

ޕްރޮގުރާމު ހިންގުނުގޮތުގެ 
 .ރިޕޯޓް

 އިޖުތިމާޢީ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވެގެންދިއުން،  :02މަޤުޞަދު 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  02.0
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް 

ހަރުދަނާކަމާއެކު ހިނގަމުްނ 
 ދިއުން،

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަށް 

ހަރަކާތްތެރިވަމުން 
 .ނުދިއުން

ގެ ނިޔަލަށް  7108
ހުރިހާ 

ރަށުކައުންސިލެއްގައިވެސް 
އަންހެނުންތަރައްޤީއަށް 

މަސައްކަތްކުރާ 
ކޮމިޓީތައް ހިންގާނެ 

ވަސީލަތްތައް 
 .ޤާއިމްކުރުން

ވަސީލަތްތައް ޤާއިމް 
 .ކުރެވޭ ޢަދަދު 

ޖެނުއަރީ  7108
 ހަފްތާ 7ފުރަތަމަ 

 .އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް

 ވާރޭފެންނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި، ސާފުބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން، :01މަޤުޞަދު 
ފެންނަގާ ރައްކާކުރުމާއި  01.0

ސާފުބޯފެން ބޭނުންކުރުމަށްދޭ 
ސަމާލުކަން އިތުރުވެގެން 

 ދިއުން،

ފެންނަގާ ރައްކާކުރެވޭ 
މިންވަރު ދެނެގަނެވޭނެ 

 .ގޮތެއް ނެތުން

ގެ ނިޔަލަށް  7108
ކޮންމެ 

ރަށުކައުންސިލެއްގައިވެސް 
ވާރޭ ފެންނެގޭ މިންވަުރ 

ބެލޭނެ ނިޒާމެްއ 
 .ޤާއިމްކުރުން

ޖެނުއަރީ  7108 (އިންސައްތަ% )
 ހަފްތާ 7ފުރަތަމަ 

ރަށުކައުންސިލްތަކުން ލިބޭ 
 .ރިޕޯޓު

 ކުނިމެނޭޖުކުރާނެ ރަނގަޅުިނޒާމެއް ޤާިއމުވެގެން ިދއުން، :01މަޤުޞަދު 
ބައްދަލްވުން ކުރިޔަށްދިޔަގޮތުގެ ޖެނުއަރީ  7108މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ ގެ ނިޔަލަށް  7108ކުނިމެނޭޖުކުުރމަށް ކައުންސިލްތަކުން ނަގަންޖެޭހ  01.0
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ކައުންސިލްތަކުންދޭ  ޒިންމާ އުފުަލމުން ދިއުން،
 .ސަމާލިކަން ުކޑަވުން

ކުނިމެނޭޖުކުރާެނ 
ގޮތްތަކާއި، ފަންޑުހޯދާނެ 
ގޮތްތައް އަންގައިދިނުމުގެ 
މަސައްކަތު ބައްދަލްވުމެއް 

 .ބޭއްވުން

 .ރިޕޯޓް ހަފްތާ 7ފުރަތަމަ  .ޢަދަދު 

ކުނިމެނޭޖުކުުރމުގެ ުމހިއްމުކަާމ  01.7
ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން 

 ހޭލުންތެރިވެގެން ދިއުން،

އެއްވެސް 
އިންތިޒާމެއްނެތި ކުނި 

 . އުކާލަމުން ދިއުން

 އަހަރަކުވެސް ކޮންމެ 
ހުރިހާ ރަށެއްގައި 
ކުނިމެނޭޖުކުރާެނ 
ގޮތްތަކާއި މެދު 

ރައްޔިތުން 
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

 .ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުން

ޖެނުއަރީ ފުރަތަމަ  .ޕްރޮގުރާމުތަކުގެ ޢަދަދު 
 ހަފްތާ 7

ބައްދަލްވުން ކުރިޔަށްދިޔަގޮތުގެ 
 .ރިޕޯޓް

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

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ  02.0
އުފައްދާ ކުންފުނިތަކަށް އަތޮޅު 

 ތަޢާރަފުވެގެން ދިއުން،

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިހަކަތަ 
 .ބޭނުންކުރަމުން ނުދިއުން

ވަނަ އަހަރުގެ  7170
އާއްމުގެތަކުގައި ނިޔަލަށް 

ސޯލާ ކަރަންޓް 
 .ބޭނުންކުރަންފެށުން

ޕްރޮޕޯސްކުރެވުނު 
 .ކުންފުނިތަކުގެ ޢަދަދު

7108،7102 
ޖެނުއަރީ ފުރަތަމަ 

 ހަފްތާ 7

 ޕްރޮޕޯސެލް

މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ  02.7
ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ލިބިގެންދިއުން،

ފަންޑުހޯދުމުގައި ދަތިތައް 
 .ކުރިމަތިވުން

ގެ ނިޔަލަށް  7108
ތިމާވެއްޓާރައްޓެހިހަކަތަ  

އުފެއްދުމަށް 
މާލީއެހީތެރިކަންދޭ 

ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު 
ދިނުމާއި، އެހީހޯދަން 
ހުށަހަޅަނެ ގޮތްތައް 

މަސައްކަތު ބައަދަލްވުމުގެ 
 .ޢަދަދު 

ޖެނުއަރީ  7108
 ހަފްތާ 7ފުރަތަމަ 

މަސައްކަތު ބައްދަލްވުން ބޭއްވި 
 .ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
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އަނގައިދިނުމަށް 
މަސައްކަތު ބައްދަލްވުމެއް 

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

ދިވެހިން ރިސޯޓުތަކުގައި  02.0
ނިސްބަތް ވަޟީފާއަދާކު

 .މަތިވުން

ރަނގަޅު ުމސާރައަކާއި، 
ސާވިސްޗާޖާއި އަދި 
އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް 
ޤަވާޢިދުންލިބެމުން 

ނުދާތީވެ،ރިސޯޓުތަކުގައި 
ވަޟީފާއަދާކުރާ ދިވެހިން 

 .މަދުވުން

ވަނަ އަހަރުގެ  7170
ނިޔަލަށް މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާ 
ރިސޯޓެއްގައިވެސް ދިވެހިން 
ވަޟީފާއަދާކުރާ ނިސްބަތް 

 .އަށް އިތުރުކުރުން %21

އަހަރެއްގެ ކޮންމެ  (އިންސައްތަ % )
ޖެނުއަރީ މަހެއްގެ 

 ނިޔަލަށް،

 .އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް 

ކެރިޔަރ ގައިޑެންސް  02.7
ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގަމުން 

 ގެންދިއުން،

ކެރިޔަރ ގައިޑެންސް 
ޕްރޮގްރާމުތަކެއް 

ހިންގަމުން ިހންގަމުްނ 
 ނުދިއުން

ކޮންމެ އަހަރަކުވެްސ 
ވަޟީފާދޭ ފަރާތްތަކާ 
ގުޅިގެން މަޢުޫލމާތު 

ދިނުމުގެ ފެއަރތަކެއް 
 .ބޭއްވުން

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  ބާއްވާ ފެއަރތަކުގެ ޢަދަދު 
ޖެނުއަރީ ގެ 

 ފުރަތަމަ ގެހަފްތާ 

 ފެއަރ ބޭއްވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް 

 އިންވެސްޓްކުރާނެ ފަރާތްތައް އިތުރުވެގެންދިއުން، :08މަޤުޞަދު 

ފުރުޞަތުތައް ރަށްރަށުގައިހުރި  08.0
އިންވެސްޓަރުންނަށް 

 އެނގިގެންދިއުން،

ރަށްރަށުގައި 
އިންވެސްޓުކުރުމަށް ހުރި 

ފުރުޞަތުތައް 
އިންވެސްޓަރުންނަށް 

އަންގައިދެވިފައި /އެނގިފައި
 ނެތުން،

ގެ ނިޔަލަށް  7108
ރަށްރަށުގައިހުރި 

ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަނެވި 
އެމަޢުލޫމާތުތައް 

އިންވެސްޓަރުންނަށް 
 ނުން،ފޯރުކޮށްދި

  ެކުރެވޭސާރވޭގ
 ޢަދަދު 

  ުއިންވެސްޓަރުންނާއެކ
ބޭއްވޭ 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
 ޢަދަދު 

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ 
ޖެނުއަރީ ގެ 

 ފުރަތަމަ ގެހަފްތާ 

 ްސާރވޭ ރިޕޯޓުނ 
  ުއަހަރީރިޕޯޓ 
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މުހިއްމުަކން ވަޒަންކުރެުވމާއެކު، ިސޔާސަތުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި އަދި ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި އަދި ބިނާވެށިޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ  :09މަޤުޞަދު 
 ބިނާވެށިޕްލޭން އެކުލަވާލެވިގެންދިއުން،

ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި،  09.0
ޤަވާޢިދުތަކާއި އަދި 

ބިނާވެށިޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ 
 މުހިއްމުކަްނ އެނގިގެންދިއުން،

ސިޔާސަތުތަކާއި، 
ޤަވާޢިދުތަކާއި އަދި 
ބިނާވެށިޕްލޭންތައް 
ކައުންސިލްތަކުގައި 

 ހެދިފައިނެތުން،

ވަނަ އަހަރުގެ  7109
ކައުންސިލްގެ ނިޔަލަށް 

ސިޔާސަތުތަކާއި، 
ޤަވާޢިދުތަކާއި އަދި 

ބިނާވެށިޕްލޭން 
 .އެކުލަވާލުން

ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުން ތަކުގެ 
 ޢަދަދު 

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ 
ގެ  ޖެނުއަރީ

 ފުރަތަމަ ގެހަފްތާ 

 ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ 

 ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދޭނެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުވެގެން ދިއުން، :71މަޤުޞަދު 
ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު  71.0

ފަންޑުލިބޭނެ ގޮތްތައް 
 ތަނަވަސްވެގެން ދިއުން،

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް 
ފަސޭހަ  ފަންޑްލިބޭނެ ލުއި 

ތަނަވަސްވެފައި ގޮތްތަކެއް 
 ނެތުން،

ވަނަ އަހަރުގެ  7108
ނިޔަލަށް ބޯހިޔާވަހިކަން 

ހޯދައިދިނުމަށް 
 7ލޯނުދޫކުރުމަށްޓަކައި 
މިލިޔަން ރުފިޔާގެ 

 ފަންޑެއް ހަަމޖެއްސުން،

އް ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބަޖެޓެ
 ހަމަޖެހިގެްނ ދިއުން،

ވަނަ  7109
އަހަރުގެ 

ޖެނުއަރީމަހުގެ 
 ހަފްތާ 7ފުރަތަމަ 

 ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުން 7109

ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރާ ތަކެތި  71.7
ފަސޭހަކަމާއެކު އަތޮޅުން 

 ލިބިގެން ދިއުން،

ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރާ 
ތަކެތި އަތޮޅުން 

 ލިބެންނެތުން

ވަނަ އަހަރުގެ  7102
ނިޔަލަށް ގެދޮރު 

ޢިމާރާތްކުރާ ތަކެތި 
ވިއްކާ ފިހާރައެއް 

 އަތޮޅުގައި ޤާއިމުކުރުން

ގެ  7108 ޢަދަދު ފިހާރައިގެ 
ޖެނުއަރީ ގެ 

 ހަފްތާ 7ފުރަތަމަ 

ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ  7108
 ރިޕޯޓުން

 ލޯކަލްޓޫރިޒަމުން ގިނަރައްޔިތުންނަށް ނަފާލިގެންދިއުމާއި، ގެސްޓުހައުްސ ވިޔަފާރި އަތޮޅުގައި ފުޅާވެގެންދިއުން، :70މަޤުޞަދު 

ލޯކަލްޓޫރިޒަމުގައި  70.0
އް ނާފާލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތަ

 .ޢާއްމުންނަށް އެނގިގެންދިއުން

ލޯކަލްޓޫރިޒަމުގެ 
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް 

 އަތޮޅުގައި މަދުކަން،

ލޯކަލްޓޫރިޒަމުން 
ނަފާލިބޭނެގޮތްތަކާއި، 

ވިޔަފާރީގެ ފުރުޞަތުތައް 

ތަކުގެ ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމު
 ޢަދަދު 

ޖެނުއަރީ ގެ 
 ހަފްތާ 7ފުރަތަމަ 

 އަހަރީ ރިޕޯޓު
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ޢާއްމުންނަށް 
 މަށް އަހަރަކު އަންގައިދިނު
ހިންގުމާއެކު  ޕްރޮގްރާމެއް

ގެ ނިޔަލަށް  7108
އް ދިވެހިއުފެންދުންތަ

ފަސޭހަކަމާއެކު މާކެޓު 
ކުރެވޭނެ ގޮތެއް 

 .ހަމަޖެއްސުން

 

ގެސްޓްހައުސް ވިޔާފާރި  70.7
ފުޅާކުރުމަށް ބިންހޯދުމަށް 

 .ފަސޭހަވެގެން ދިއުން

ގެސްޓްހައުސް ވިޔާފާރި 
ކުރުމަށް އަތޮޅުން 

 ބިންނުލިބުން،

 7108  ްގެ ނިޔަލަށ
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ 
ރަށެއްގެ ބިނާވެށި 

 ޕްލޭން ހެދުން،
 7109  ެވަނަހަރުގ

ނިޔަލަށް  
ބިންހޯދުމަށް 
ނަގަންޖެހޭ 
ހުއްދަތައް 

ފަސޭހަކަމާއެކު 
ލިބޭނެގޮތްތައް 

ހެދުމަށް ރައީސް 
އޮފީހާއި، 

ހައުސިންގ 
މިނިސްޓްރީ އާއެކު 

  ެޕްލޭންހަދާ ރަށްތަކުގ
 ޢަދަދު 
 

  ،ިރައީސް އޮފީހާއ
ހައުސިންގ 

މިނިސްޓްރީއާއެކު 
ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ 
ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ޢަދަދު،

 7109  ެގ
ޖެނުއަރީ 
 7ފުރަތަމަ 

 ހަފްތާ 
 7171  ެގ

ޖެނުއަރީ 
 7ފުރަތަމަ 

 ހަފްތާ 
 

 7108،7102 
ރަށުކައުންސިލް ތަކުގެ ގެ

 އަހަރީ ރިޕޯޓު
 ުއަހަރީ ރިޕޯޓ 
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މަޝްވަރާކޮށްގެން 
 ގޮތެއް ހޯދުން،

 އަތޮޅުގައި އެކަށީގެންވާ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިގެން ދިއުން،: 77މަޤުޞަދު 

ދައުލަތުން އަތޮޅުގައި  77.0
ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފެރީ 

ކޮންމެދުވަހަކު ހުރިހާރަށަކަށް 
 ދަތުރުކުރަމުން ދިއުން،

 0ދަތުރުކުރަން 
 ފެރީއޮތީމައި

ކޮންމެދުވަހަކު 
 ހުރިހާރަށަކަށް ނުދެވުން،

 7102  ްގެ ނިޔަލަށ
މުލިންފެށިގެން 

އަތޮޅުގެ ދެކޮޅަށް 
 7ދަތުރުކުރާނެ 

 ފެރީ ހަމަޖެއްސުްނ،

ގެ  7108  ފެރީގެ ޢަދަދު 
ފުރަތަމަ  ނުއަރީޖެ
 ހަފްތާ 7
 

 ފެރީގެ ދަތުރު ރިޕޯޓުން 

އަތޮޅުފެރީއާ ގުޅިގެން  77.7
ކުރާޝަކުވާތައް ބަލައިގަނެ 
 ފިޔަވަޅުއަޅަމުން ގެންދެވުން،

ގުޅިގެން އަތޮޅުފެރީއާ 
ކުރާޝަކުވާތަކަށް ހައްލެއް 

 އައިސްފައި ނުވުން،

ގެ ނިޔަލަށް  7102
އިކޮނޮމިކް ިމސްޓްރީއާއި 

މަޝްވަރާކޮށް 
އަތޮޅުފެރީއާ ގުޅިގެން 

ކުރާޝަކުވާތަކަށް 
ހައްލުގެނެވޭނެ ނިާޒމެއް 

 ޤާއިމުކުރުން،

ގެ  7108 މަޝްވަރާތަކުގެ ޢަދަދު 
ފުރަތަމަ  ނުއަރީޖެ
 ހަފްތާ 7

 ރިޕޯޓު ގެ އަހަރީ 7102
 

އަތޮޅާއި މާލެއާދެމެދު  77.2
ވައިގެމަގުން ދަތުރުކުރެވޭނެ 
 ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެެގން ދިއުން،

އަތޮޅާއި މާލެއާދެމެދު 
ވައިގެމަގުން 

ދަތުރުކުރެވޭނެ 
 ގޮތެއްނެތުން،

ގެ ނިޔަލަށް  7102
އަތޮޅުގައި އެއާޕޯޓެއްގެ 

ޚިދުމަތް ލިބިގެން 
 ދިއުން،

 ގެ 7108 އެއާޕޯޓު އޮތުން،
ފުރަތަމަ  ނުއަރީޖެ
 ހަފްތާ 7

 ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުން  7102

 އިސްލާމްދީންދެކެ ލޯބިވާ، ދީނީހޭލުންތެރި މުޖުތަމަުޢއަކަށް ވެގެންދިއުން: 72މަޤުޞަދު 

އަތޮޅުގައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން  72.0
 އިތުރުވެގެން ދިއުން،

އަތޮޅުގައި ދީނީ 
 ޢިލްމުވެރިން މަދުވުން 

ގެ ނިޔަލަށް  7170
ދަރިވަރަކަށް  1އަތޮޅުގެ 

ދީނީ ތަޢުލީމު 
އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު 

ކޮންމެ އަހަރެއްެގ   ކުދިންގެ ޢަދަދު 
ފުރަތަމަ  ނުއަރީޖެ
 ހަފްތާ 7

 އަހަރީ ރިޕޯޓުން
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 ހޯދައިދިނުން 
ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން  72.7

ދަންނަމީހުން އިތުރުވެގެން 
 ދިއުން،

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން 
ކުރާ އަންހެނުން 
 .އަތޮޅުގައި މަދުކަން

ގެ ނިޔަލަށް  7108
ކޮންމެރަށަކުންވެސް 

 7މަދުވެގެން 
 އަންހެނުންނަށް

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން 
 ކުރަން ދަސްކޮށްދިނުން

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  މީހުންގެ ޢަދަދު
ފުރަތަމަ  ނުއަރީޖެ
 ހަފްތާ 7

 އަހަރީ ރިޕޯޓުން 7102،7108

 ނަޒާޙަތްތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ޤާއިމުވެގެންދިއުން :71މަޤުޞަދު 
މުވައްޟަފުންގެ  71.0

ނަޒާޙަތްތެރިކަން 
 އިތުރުވެގެންދިއުން،

ރިސްވަތު ދިނުމާއި 
ރިސްވަތު ހިފުން 
 .އިތުރުވަމުންދިއުން

ކޮންމެ އަހަރަކުވެްސ 
ދީނީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ 
 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 

އަހަރެއްގެ ކޮންމެ  ޕްރޮގްރާމުގެ ޢަދަދު 
ފުރަތަމަ  ނުއަރީޖެ
 ހަފްތާ 7

 އަހަރީ ރިޕޯޓުން

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

އަތޮޅުގައި ޒުވާނުންގެ  71.0
މަރުކަޒުތަކެއް ޤާއިމުވެގެން 

 ދިއުން،

ރަށުގެ  8އަތޮޅުގެ 
ރަށުގައި  2ތެރެއިން 

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު 
 .ޤާއިމް ކުރެވިފައި ނެތުން

 1ގެ ނިޔަލަށް  7109
ރަށެއްގައި ޒުވާނުންގެ 
 މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރުން،

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  މަރުކަޒުގެ ޢަދަދު
ފުރަތަމަ  ނުއަރީޖެ
 ،ހަފްތާ 7

 އަހަރީ ރިޕޯޓުން

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ޒުވާުނން  71.7
ބައިވެރިކުރާ މިންވަރު 
 އިތުރުވެގެން ދިއުން،

ކަމެއްނެތި މަުގމަތީގައި 
އުޅޭ ޒުވާނުންެގ ޢަދަދު 

 .އިތުރު ވަމުން ދިއުން

ގެ ނިޔަލަށް  7170
 21%ޒުވާންއާބާދީގެ 
އަކީ ހިންގުމުގެ 

ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ 
 .ބައެއްކަމުގައި ހެދުން

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  ޕަސެންޓޭޖް
ފުރަތަމަ  ނުއަރީޖެ
 ،ހަފްތާ 7

 އަހަރީ ރިޕޯޓުން

 ހުނަރުވެރި، ޤާބިލް މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާވެގެންދިއުން، :72މަޤުޞަދު 
 އަހަރީ ރިޕޯޓުގެ ކޮންމެ އަހަރެއްމުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު، ކައުންސިލްތަކުގައި 7109އަތޮޅުތަކާއި ރައްތަކުގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން  72.0
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ތަމްރީނުލިބިފައިވާ މީހުން 
 އިތުރުވުން،

ހިންގުމަށް ގެނައި 
ބަދަލުތަކަށް މުވައްޒަފުން 

ތަމްރީނު ކުރެވިފައި 
 ނެތުން

މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ 
މުވައްޒަފުންނަކީ 

ދައްވެގެން ސެޓްފިކެޓް 
ގެ ފެންވަރު  2ލެވެލް 

ހުރި ބަޔަކަށް ހެދުމާއެކު 
ކޮންމެ އަހަރަކުވެްސ 

ތާޒާކުރުމުގެ 
ޕްރޮގުރާމުތަކެއް 

 . ހިންގުން

ފުރަތަމަ  ނުއަރީޖެ ޕްރޮގުރާމުގެ ޢަދަދު 
 ،ހަފްތާ 7

ނާޤާބިލްމީހުން  72.7
ކައުންސިލްތަކަށް 
އިންތިޚާބުވުން 

 މަދުވެގެންދިއުން،

ވޯޓުވިނުމުގައި ޤާބިލް 
މީހާއަށްނުބަލައި 

 .ވޯޓުދިނުން

ކޮންމެ އަހަރަކުވެްސ 
ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ 
ޕްރޮގުރާމު ތަކެއް 

 .ހިންގުން

ފުރަތަމަ  ނުއަރީޖެ ޕްރޮގުރާމުގެ ޢަދަދު 
 ،ހަފްތާ 7

 އަހަރީ ރިޕޯޓު

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

ކައުންސިލްތަކުގެ  72.0
އިޙްތިޞާޞްހިނގާ 

ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައިވާ 
ބިންބިމާއި، ކަނޑާިއ އަދި 

ކުރުމުގެ ފަޅުތައް ބޭނުން 
ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެގެން 

 ދިއުން،

ކައުންސިލްތަކުގެ 
އިޙްތިޞާޞްހިނގާ 

ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައިވާ 
ބިންބިމާއި، ކަނޑާިއ އަދި 
ފަޅުތައް މައިސަރުކާރުން 

 .ކޮންޓްރޯލްކުރުން

ރީޖަންގެ 
އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާ 

ގުޅިގެން ކަމާުގޅިންފުރި 
ފަރާތްތަކާ މަސްވަރާކޮށް 

ރުގެ ވަނަ އަހަ 7170
 . ނިޔަލަށް ހައްލެއްހޯދުން

ފުރަތަމަ  ނުއަރީޖެ ބައްދަލްވުންތަކުގެ ޢަދަދު، 
 ،ހަފްތާ 7

 އަހަރީ ރިޕޯޓު

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

އަތޮޅުގައިހުރި އާޘާރީ އަދި  78.0
ތާރީޚީ ތަންތަން 

އަތޮޅުގައި ހުރި އާޘާރީ 
ތަންންތަނުގެ މައުލޫމާތު 

ގެ ނިޔަލަށް 7170
އަތޮޅުގައި ހުރި އާސާރީ 

ޖެނުއަރީ ފުރަތަމަ  ދު ސާވޭގެ ޢަދަ
 ،ހަފްތާ 7

 .ސާވޭ ރިޕޯޓު
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ދެނެ ގަތުމްށް އެއްވެސް  ދެނެގަނެވިފައިވުން،
ދިރާސާއެއް ކުރެވިފައި 

 .ނެތުން

ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ 
 .މައުލޫމާތު އެއްކުރުން

އަތޮޅުގައިހުރި އާޘާރީ އަދި  78.0
ތާރީޚީ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު 
 އެއްތަނަކުން ލިބިގެންދިއުން

ޅުގައި ހުރި އާޘާރީ އަތޮ
ތަންންތަނާއި ތަކެތިން 

އެއްވެސް މާީލ ފައިދާއެއް 
 .ނުލިބުން

ގެ ނިޔަލަށް  7109
އަތޮޅުގައި ހުރި އާޘާރީ 

ތަންތަނާ ތަކެތި 
އެއްތާކުން ފެންނާނެ 

ފަދައިންތިޒާމެއް 
 .ހަމަޖެއްސުން

ތަކެތި އެއްކުރެވޭ 
 މިންވަރު 

ޖެނުއަރީ  7171
 ފުރަތަމަ ދެހަފްތާ 

 އަހަރީ ރިޕޯޓް

 ޓީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ޝަޢުޤުވެރިކަން އިތުރުވެގެންދިއުން،.ސީ.މުއައްސަސާތަކުގައި ޒަމާީނ އައި :79މަޤުޞަދު 
ޓީ .ސީ.ޒަމާނީ އައި 79.0

ވަޞީލަތްތަކުގެ ފަސޭހަކަން 
ފުރިހަމައަށް 

 ދެނެގަނެވިފައިވުން،

ކައުންސިލްތައް 
ހިންގުމުގައި ަޒމާީނ 

ޓީ .ސީ.އައި
ވަޞީލަތްތަކުގެ ބެނުން 

 .ހިފަމުން ނުދިއުން

ކޮންމެ އަހަރަކުވެްސ 
މުވައްޒަފުންނަށް 

ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމު 
މާއެކު ތަކެއް ހިންގު

ނިޔަލަށް ގެ  7170
އަތޮޅުގެ މައުލޫމާތު 

ލިބޭނެ އެޕްލިކޭޝަނެއް 
ނުވަތަ ޕޯޓަލްއެއް ހަދައި 

 .ލޯންޗު ކުރުން

ފުރަތަމަ  ނުއަރީޖެ ޕްރޮގުރާމުގެ ޢަދަދު 
 ،ހަފްތާ 7

 އަހަރީ ރިޕޯޓު 

 އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ގިރާ ސަރަޙައްދުތައް ޙިމާޔަތް ކުރެވިގެންދިއުން، :21މަޤުޞަދު 

ފަންޑުލިބުމުެގ ފަސޭހަކަމާއެކު  21.0
 މަގުފަހިވެގެންދިއުން،

ގިރާސަރަހައްދުތައް 
ހިމާޔަތް ކުރުނަށް ފަންޑު 

 .ނުލިބުން
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ރަށްގިރުމުގެ ޙާލަތު  21.7
 ދެނެގަނެވިފައިވުން،

ރައްތައް ގިރާ މިންވަރު 
 .އެނގެން ނެތުން

    

 ކުޑަވެގެންދިއުން،މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ނޭދެވޭ އަަސރުތައް  :20މަޤުޞަދު 

ފެންބޮޑުވުމާއި އުދައެރުންފަދަ  20.0
ކަންކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް 

އަވަސްފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިގެން 
 ދިއުން،

ހާލަތު ދެނެ 
 .ގަނެވިފައިނެތުން

ގެ ނިޔަލށް  7102
އުދައަރާ، އަދި 

ފެންބޮޑުވާ ރައްރަށުގެ 
މައުލޫމަތު ދެނެގަނެވި 

ރައްކާތެރިކަމުގެ 
ފިޔަވަޅުތައް 
 .އަޅަންފެށުން

ޖެނުއަރީ  7108 ރަށުގެ ޢަދަށުގެ ޢަދަދު 
 ހަފްތާ 7ފުރަތަމް 

 އަހަރީ ރިޕޯޓު

 ކާރިސާއެއް ދިމާވާހިނދު ލިބިދާނެ ގެއްލުންތައް ކުޑަވެގެން ދިއުން  :27މަޤުޞަދު 
ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެއްޖެަނމަ  27.0

އަތޮޅުފެންވަރުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 
 އެކުލަވާލެވިފައިވުން،ޕްލޭނެއް 

ކާރިސާއެއްދިމާވެއްޖެ ަނމަ 
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

 ރައްޔިތުންނަށް ނޭއިގުން

ވަނަ އަހަރުގެ  7171
ނިޔަލށް ކާރިސާއެއް 
ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ 
އަތޮޅުފެންވަރުގައި 

ޢަމަލުކުރާނެ ޕްލޭނެއް 
 .އެކުލަވައިލުން

ޖެނުއަރީ  7170 ޕްލޭން
 ހަފްތާ 7ފުރަތަމް 

 އަހަރީ ރިޕޯޓު

 އަތޮޅުގައި ނެތެމުންދާ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރެވިގެން ދިއުން،  :22މަޤުޞަދު 

އަތޮޅުގައި ނެތެމުންދާ  22.0
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު 

ޙިމާޔަތްކުރާނެ ޤަވާޢިދުތައް 
 ހެދިފައިވުން،

  ެނެތެމުންދާތަކެތީގ
 .ލިސްޓެއް ނެތުން

  ިޤަވާއިދުތައް ހެދިފައ
 ނެތުން

  ްއެފަދަ ބާވަތްތަކުނ
ނަފާ ލިބޭނެ ގޮތެއް 

ވަނަ އަހަރުގެ  7170
ށް ނަސްލުނެތެމުްނ ނިލަ

 0ދާތަކެތި ދިރިއުޅޭ 
ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކޮށް  

އެތަނުން އާމްދަނީއެއް 
ލިބޭނެ ގޮތެއް 

ހިމާޔަތް ކުރެވޭ ތަނުގެ 
 ޢަދަދު 

ޖެނުއަރީ  7177
 ހަފްތާ 7ފުރަތަމް 

 ރިޕޯޓުއަހަރީ 
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 .ހަމަޖެއްސުން .ނެތުން
 

 އެއްގަމާ ކަނޑާއި، ފަރު އަދި ފަޅުތަކުން ދެމެހެްއޓެނިވި ގޮތެއްގައި އިޤްތިޞާދީނަފާ ލިބެމުންދިއުން، :21މަޤުޞަދު 
ފަރުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް  21.0

 މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދިއުން،
  ްފަރުތައް މަރުވަމުނ

 .ދިއުން
  ްފަރުތައ

ބޭނުންކުރުމުގައި 
އެތަންތަނަށް ގެއްލުން 

 .ދިނުން

ގެ ނިޔަލަށް  7109
މުރަކަ، )އެކުއަކަލްޗަރ 

( ހުއިފިލަނޑާ އާލާ
ކުރުމުގެ ަމސްރޫޢެއް 

 .ފެށުން

ޖެނުއަރީ  7171 މަސްރޫއުތަކުގެޢަދަދު 
 ހަފްތާ 7ފުރަތަމް 

 އަހަރީ ރިޕޯޓު

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

ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި  21.0
ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން އަދި 

ޕީ ތަކާއި .އޯ.އެސް
ސާރވިސްޗާޓަރުތައް 

ރަނގަޅުފެންވަރެއްގައި 
 ތައްޔާރުކުރެވުން،

  ޭޚިދުމަތްތައްދ
މިންގަޑު 

އެއްހަމައެއްގައި 
 .ނުފިފެހެއްޓުން

  ްއޮފީސްތައ
ހިންގުމުގައި 

 .ވަކިއަމާޒެއް ނެތުން

ގެނިޔަލަށް  7102
ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި 

ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން 
ޕީ ތަކާއި .އޯ.އަދި އެސް

ސާރވިސްޗާޓަރުތައް 
ރަނގަޅުފެންވަރެއްގައި 

 ތައްޔާރުކުރެވުން،

ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި 
ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން 

ޕީ ތަކާއި .އޯ.ދި އެސްއަ
ސާރވިސްޗާޓަރ ތަކުގެ 

 .ޢަދަދު 

ޖެނުއަރީ  7108
 ހަފްތާ 7ފުރަތަމް 

 އަހަރީ ރިޕޯޓު

ކައުންސިލްތައް  21.7
 ޒިންމާދާރުކުރެވުން

މޮނީޓަރ ކޮށް އިސްލާހު 
ކުރަން އަންގާ ކަންކަްނ 
އިސްލާހު ކުރާ މިންވަރު 

 .ނުބެލެން

ކޮންމެ އަހަރަކުވެްސ 
ރަށުކައުންސިލްތަސް 

މޮނީޓަރކޮށް 
އިސްލާހުޔުރަން 
އނަގާކަންކަން 

އިސްލާހުކުރަމުންދމިންވަ 

ޖެނުއަރީ ފުރަތަމް  ރިޕޯޓުގެ ޢަދަދު 
 ހަފްތާ 7

 އަހަރީ ރިޕޯޓު
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 .ރު ބެލުން
 

 ބައިވެރިވުމާއެކު ނިްނމާނިންުމންތަކެއް ކަމުގައިވުން،ކައުންސިލުން ހިންގާ ޙަރާކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާަމކުރެވެމުން ދިއުމާއި،  ނިްނމާ ނިްނމުންތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ :22މަޤުޞަދު 

ކައުންސިލްތަކުން ޤަވާޢިދުން  22.0
ރައްޔިތުންނާ 

 ބައްދަލުކުރެވެމުން ދިއުން،

ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ 
ހަރަކާތްތައް 

 .ރައްޔިތުންނަށް ނެއިގުން

ކޮންމެ އަހަރަކުވެްސ 
ކައުންސިލްތަކުން 

ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލްކުރާ 
ގޮތުގެ ރިޕޯތެއް ހައި 

 .ބެލެހެއްޓުން

ޖެނުއަރީ ފުރަތަމް  ރިޕޯޓުގެ ޢަދަދު 
 ހަފްތާ 7

ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލްކުރާ 
 ގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ކުރާއިތުބާރު ބޮޑުވެގެންދިއުން، :22މަޤުޞަދު 

ޤައުމީ އިދާރާތަކުން  22.0
ރަށްރަށުގައި ހިންގާ 

ޙަރާކާތްތައްއަތޮޅުކައުންސިލާ 
 ޙިއްޞާކުރެވުމުން ދިއުން،

 

އަތޮޅުގައި ހިންނާ ހުރިާހ 
މަސްރޫއު ތަކުގެ 

މައުލޫމާތު 
އަތޮޅުކައުންސިލަށް 

 .ނުލިބުން

ޤައުމީއިދާރާތަކާމަސްވަރާ
ގެ ނިޔަލަށް  7108ކޮށް 

 .ހައްލު ހޯދުން
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ގަމުންދާގޮތް ނއަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހި 
 ބެލުން 

ލޫމާތު އެއްކޮށް ކޮންެމ ޢުރަކާތްތަކުގެ މަޙަގެ ޤީހިންގާ މަްޝރޫއުތަކާއި ތަރައް އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުންކައުންސިލުންނާއި ކަމާބެޭހ 
ގެ ޕްޭލންގައި ހިެމނޭ ަކންތައްތައް ތަންފީޒުކުރެވުނު މިންވަރާއި ނަތީާޖ ޤީތަރައް. ޓެއް އެކުލަވާލާނެއެވެއަހަރަކު ކައުންސިލުްނ ރިޕޯ

ތަކާިއ ހުރަސްތައް ފާހަގަކޮށް، ކުރިއަްށ ށް، ޕްލޭން ތަންފީޒުކުުރމަށް ހުިރ ގޮންޖެހުންހާސިލުކުރެވުނު މިންވަުރ ވަޒަންކޮ
ގާ ނގެ ޕްލޭންގައިވާކަންތައް ހިޤީރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގައި ތަރައްމި.ގަޅުކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނާނެއެވެނރަ

 . ފްރޭމްވޯްކ ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ ގާގޮތްބަލައި ވަޒަންކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާނނުހި

 ޓާމް ރިވިއުއާއި ފައިނަލް ރިޕޯޓް މިޑް 
ަވނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގަިއ  7109ގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުވަމުންދާ ގޮތުގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއެއް ޤީތަރައް
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަިއ 7170މިންވަރުދެނެގަނެ، ގެ ޕްލޭންގެ ނަތީޖާ ހާސިލުވެފައިވާ ޤީއަދި ތަރައް. ސިލުން ހަދާނެއެވެކައުން
ގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތަްއ ޤީދޭ މިޑްޓާމް ރިވިއުގައި، ތަރައްމިގޮތުން ހެ . ގެ ޕްލޭންގެ ފައިނަލް ރިވިއު ހަދާނެއެވެޤީތަރައް

 ގެ މެދުތެރެއިން އެއްވެސް ގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތުޤީއަދި ތަރައް. މަވެގެންދާނެއެވެހާސިލުކުރެވެމުންދާ ިމންވަރާއި ހަލުވިކަްނ ހާ
ދަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނަމަ މިކަންތައްެވްސ ޤުޞަވެސް ސިޔާސަތަކަށް ނުވަތަ މަގެން އެއްހާލަތަކަށް ބަދަލުއައުމާއި ގުޅި

 .ރިވިއުގައި ފާހަގަކުރާނެއެވެ

ތަޖުރިބާެގ  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު ގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ފައިނަލް ރިވިއު އެކުލަވާލައި، ޕްލޭންގެޤީތަރައް
 .ގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާނެއެވެޤީއަލީގައި އާތަރައް


