
 ލް ސިމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުން   2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 

 

0 

 

 www.meem.gov.mvވެބްސައިޓް:، info@meem.gov.mv:އީމެއިލް، 6720600ން: ފޯ
 

` 
 

 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް 
 ދިވެހިރާއްޖެ

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  
 



 ލް ސިމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުން   2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 

 

1 

 

 www.meem.gov.mvވެބްސައިޓް:، info@meem.gov.mv:އީމެއިލް، 6720600ން: ފޯ
 

 ފިހުރިސްތު 

  .............................................................................................................................................................. ބަޔާން  ރައީސްގެ

  ......................................................................................................................................................................... ތަޢާރަފް 

  ................................................................................................................................................................ ޗާޓް  އަތޮޅުގެ

  ....................................................................................................................................................................... ވިޝަން 

  .......................................................................................................................................................................މިޝަން 

  ...................................................................................................... ގޮތް   ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ މަސައްކަތް އެކުލަވާލުމުގެ ްޕލޭން

  .............................................................................. ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާ  ހާސިލުކުރުމަށް ދާއިރާތަކާ  ހިމެނޭ ްޕލޭންގައި ތަރައްޤީގެ

  ................................................................................................................................................................... : 1 ޮޕލިސީ

  ................................................................................................. ތަރައްޤީކުރުން   ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނެވި  އިޤްތިޞާދު އަތޮޅުގެ. މ

  ................................................................................ ހޯދައިދިނުން  ނަފާވެރިކަން  މާލީ ކައުންސިލްތަކަށް  ރަށު އަތޮޅުގެ. މ: 2 ޮޕލިސީ

 ................................................................................................................................................................................  

  ..................... އިތުރުކުރުން  ޤާބިލުކަން  ފަންނީ  އަދި އިދާރީ  ބޭނުންވާ  ހަރުދަނާކުރުމަށް ހިންގުން  ކައުންސިލްތަކުގެ  ރަށު އަތޮޅުގެ. މ: 3 ޮޕލިސީ

  ........................ ބެލުން  ނުހިނގާގޮތް ހިނގާ އުންސިލަތައްކަ ،ވިލަރެސްކުރުމާއި  ޙަރަކާތްތައް ހިންގާ   ކައުންސިލްތަކުން  އަތޮޅުގެ. މ: 4 ޮޕލިސީ

  ................... ހަރުދަނާކުރުން   ހިންގުން ކުގެ ކައުންސިލްތަ   ރަށު އަތޮޅުގެ. މ ބޭނުންކޮށްގެން  ވަސީލަތްތައް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިންފޯމޭޝަން : 5 ޮޕލިސީ

  ........................... އިތުރުކުރުން  ބައިވެރިވުން ޢާންމުންގެ ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްތައް  ރަށު  އަތޮޅުގެ. މ ،ކައުންސިލާއި   އަތޮޅު. މ: 6 ޮޕލިސީ

  ............................................................. ބިނާކުރުން  މުޖުތަމަޢުތަކެއް ވިލުންވެރި ގޮތުން  އިޖްތިމާޢީ ރަށްރަށުގައި އަތޮޅުގެ. މ: 7 ޮޕލިސީ

  ................................................................... ހިމާޔަތްކުރުން  ނަސްލު ދިރޭތަކެތީގެ  ކުރުމާއި  ރައްކާތެރި  ތިމާވެށި އަތޮޅުގެ. މ: 8 ޮޕލިސީ

  ............................................................................................. ހަރުދަނާކުރުން  ހިންގުން  އިދާރީ ކައުންސިލްގެ   އަތޮޅު. މ: 9 ޮޕލިސީ

  .................................................................................. ތަރައްޤީކުރުން  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނެވި އިޤްތިޞާދު  އަތޮޅުގެ. މ: 1 ޮޕލިސީ

  ............................. ދަށްކުރުން  އަށް 1.5%  ޢަދަދު ޒުވާނުންގެ ވަޒީފާނެތް އަތޮޅުގައި. މ ކުރިން ނިމުމުގެ  އަހަރު ވަނަ  2026:  1.1 ޮޕލިސީ

  އަކީ 40%   ފަރާތްތަކުގެ  މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާގައި  ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަތޮޅުގައި. މ ކުރިން ނިމުމުގެ  އަހަރު ވަނަ  2026:  1.2 ޮޕލިސީ
  ............................................................................................................................................ ހެދުން  ދަރިންނަށް  އަތޮޅުގެ.މ

  އަތޮޅުގެ. މ އަކީ 60%  ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާ ރިޒޯޓްތަކުގައި ހުޅުވާފައިވާ  އަތޮޅުގައި. މ ކުރިން ނިމުމުގެ  އަހަރު ވަނަ  2026:  1.3 ޮޕލިސީ
  .......................................................................................................................................................... ހެދުން  ދަރިންނަށް
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  ދާއިރާތަކުން  ކަތްތެރިކަމުގެމަސައް ހުނަރުވެރި  ބޭނުންވާ  އަތޮޅަށް. މ އަހަރަކު ކޮންމެ  ނިޔަލަށް ގެ  2026 ފެށިގެން  އިން  2022:  1.4 ޮޕލިސީ
  ................................................................................................................................ ތަމްރީންކުރުން  ފަރާތެއް 30 މަދުވެގެން

  .......................................... އިތުރުކުރުން  50%  މިހާރަށްވުރެ ބާވަތްތައް އުފައްދާ މަހުން އަތޮޅުގައި. މ  ނިޔަލަށް  ގެ  2026:  1.5 ޮޕލިސީ

  ... އިތުރުކުރުން  100%  މިހާރަށްވުރެ  ބާވަތްތައް މުގެދަނޑުވެރިކަ  ހައްދާ އަތޮޅުގައި . މ ނިޔަލަށް ގެ  2026 ފެށިގެން  އިން  2022:  1.6 ޮޕލިސީ

 މަދުވެގެން ރަށެއްގައި ކޮންމެ ތަޢާރަފުކޮށް ދަނޑުވެރިކަން  ޯޕނިކްސް ހައިޑްރޯ ރަށަކަން ހުރިހާ   އަތޮޅުގެ. މ ކުރިން  ނިމުމުގެ  2024:  1.7 ޮޕލިސީ
  ................................................................................................................................... ހެއްދުން  ދަނޑު  05  ޯޕނިކް ހައިޑްރޯ

 10 މަދުވެގެން ދާއިރާއިން  އެ ރަށެއްގައި ކޮންމެ ތަޢާރަފްކޮށް  ކަލްޗަރ އެކުއާ ރަށަކަށް ހުރިހާ   އަތޮޅުގެ. މ ންކުރި   ނިމުމުގެ  2025:  1.8 ޮޕލިސީ
  ........................................................................................................................................................... އުފެއްދުން  ވަޒީފާ

  އަތޮޅުގެ ޤާއިމްކޮށް  ފަންޑެއް  ދޫކުރާނެ  ލޯން  އުޞޫލުން އިސްލާމީ ރަނގަޅުކުރުމަށް  ޙާލަތު އިޤްތިޞާދީ ރައްޔިތުންގެ  އަތޮޅުގެ. މ: 1.9 ޮޕލިސީ
  ................................................................................................................................................. ދޫކުރުން   ލޯން ދަރިންނަށް

 ،ވަތްތަކާއިބާ  މަހުގެ ،ލުއިކާނާއާއި ،ފެނާއި އަތޮޅުގައި. މ ގުޅިގެން އިންވެސްޓަރުންނާ  އިދާރާތަކާ ކަމާގުޅުންހުރި ސަރުކާރުގެ : 1.10 ޮޕލިސީ
  ............................................................................................... ޤާއިމްކުރުން  ފެކްޓަރީ  ތިން  އުފައްދާ ސާމާނު ބޭނުންކުރާ ރީތިވުމަށް 

  ............................................................ ގާއިމްކުރުން   ފާމެއް ޯޕލްޓްރީ އަތޮޅުގައި. މ ނިމުމުގެކުރިން އަހަރު  ވަނަ  2024: 1.11 ޮޕލިސީ

  ................................................................................ ން ހޯދައިދިނު ނަފާވެރިކަން  މާލީ ކައުންސިލްތަކަށް  ރަށު އަތޮޅުގެ. މ: 2 ޮޕލިސީ

  .......................................... އެޅުން ބާރު އުފެއްދުމަށް ކުންފުނިތައް އޮތޯރިޓީ  ލޯކަލް  ކައުއްސިލަކުން ރަށު  ކޮންމެ  އަތޮޅުގެ. މ: 2.1 ޮޕލިސީ

  ... އެހީތެރިވެދިނު  ހުށަހެޅުމަށް ފަރާތްތަކަށް  ކަމާބެހޭ  ފަރުމާކޮށް ްޕރޮޖެޓްތައް  ލިބޭނެ  މަންފާ މާލީ ކައުންސިލްތަކުން   ރަށު  އަތޮޅުގެ. މ: 2.2 ޮޕލިސީ

  ހުރިހާ  އަތޮޅުގެ ވަޞީލަތްތައް  އުފައްދާ ތަ އަވިންހަކަ ކުޑަކުރުމަށް  ޚަރަދު ދެއްކުމަށްކުރާ  ކަރަންޓްބިލް  ރަށުކައުންސިލްތަކުން  އަތޮޅުގެ. މ: 2.3 ޮޕލިސީ
  .................................................................................................................................................... ޤާއިމްކުރުން   ރަށެއްގައި

އެހީތެރިވެދިނުން  ބާރުއަޅާ ކުރުމަށް  މާކެޓް އުފައްދާ  ކުންފުނިން  އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް  ކައުންސިލްގެ  ޚާއްޞަބާވަތްތައް ރަށްރަށަށް  އަތޮޅުގެ. މ: 2.4 ޮޕލިސީ
 ................................................................................................................................................................................  

އެހީތެރިވެދިނުން ބިނާކުރުމަށް ހައުސްއެއް ގެސްޓް ހިންގާ  ކުންފުނިން  އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ  ރަށެއްގައިމެ  ކޮންމެ  އަތޮޅުގެ. މ: 2.5 ޮޕލިސީ
 ................................................................................................................................................................................  

  ........................... އިތުރުކުރުން  ޤާބިލުކަން  ފަންނީ އަދި އިދާރީ ބޭނުންވާ ހަރުދަނާކުރުމަށް  ހިންގުން ކައުންސިލްތަކުގެ  އަތޮޅުގެ. މ: 3 ޮޕލިސީ

  ............................................ އެހީތެރިވުން  ދިނުމުގައި  ފޯރުކޮށް ދެނެގަނެ  ވަޞީލަތްތައް  އިންސާނީ ބޭނުންވާ ކައުންސިލްތަކަށް:  3.1 ޮޕލިސީ

  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދެނެގަނެ ވަޞީލަތްތައް  ކޮމިއުނިކޭޝަން  އަދި އިންފޮމާޝަން ބޭނުންވާ ކައުންސިލްތަކަށް  ރަށު  އަތޮޅުގެ. މ: 3.2 ޮޕލިސީ
  .................................................................................................................................................................. އެހީތެރިވުން 

  .........................................ހިންގުން   ްޕރޮގްރާމްތައް ތަމްރީން ޤަވާޢިދުން  މުވައްޒަފުންނަށް  ކައުންސިލްތަކުގެ  ރަށު  އަތޮޅުގެ. މ: 3.3 ޮޕލިސީ

  ............................................. ފޯރުކޮށްދިނުން  އެހީތެރިކަން އިދާރީ އަދި  ފައްނީ  ބޭނުންވާ ކައުންސިލްތަކަށް  ރަށު  އަތޮޅުގެ. މ: 3.4 ޮޕލިސީ
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  ........................ ބެލުން  ހިނގާނުހިނގާގޮތް  ކައުންސިލްތައް ،ވިލަރެސްކުރުމާއި ޙަރަކާތްތައް ހިންގާ ކައުންސިލްތަކުން  އަތޮޅުގެ. މ:  4 ޮޕލިސީ

  ...................................................... އޮޑިޓްކުރުން  ކައުންސިލްތައް ރަށު   އަތޮޅުގެ. މ ފަހަރު 01  އަހަރަކު ކޮންމެ މަދުވެގެން : 4.1 ޮޕލިސީ

  ................. ކުރުން  އޮޑިޓްތައް ރިސޯސް  ހިއުމަން އަދި މެނޭޖްމަންޓް އިތުރަށް ކަންކަމުގެ  މާލީ  ކައުންސިލްތަކުގެ  ރަށު  އަތޮޅުގެ. މ: 4.2 ޮޕލިސީ

  .................................. ގާތުންބެލުން  ޙަރަކާތްތައް ކައުންސިލްތަކުގެ ޒިޔާރަތްކޮށް ޤަވާޢިދުން  ކައުންސިލްތަކަށް  ރަށު  އަތޮޅުގެ. މ: 4.3 ޮޕލިސީ

  ވަކި އެޅޭ ކަނޑަ ކައުންސިލްތަކުގައި  ރަށު އަތޮޅުގެ. މ ޚާއްޞަމުވައްޒަފުން ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު. މ ޙާލަތްތަކުގައި  ޚާއްޞަ: 4.4 ޮޕލިސީ
  ...................................................................................................................... ހަމަޖެއްސުން  ކުރާގޮތަށް  މަސައްކަތް މުއްދަތަކަށް 

 ކަމާގުޅޭ   ސަރުކާރުގެ އަދިވެސް ،އޮތޯރިޓީއާ ގަވަރންމަންޓް   ލޯކަލް ކައުންސިލާއި  އަތޮޅު. މ ކައުންސިލްތަކުން   ރަށު  އަތޮޅުގެ. މ :4.5 ޮޕލިސީ
  ......................................................................... ކަށަވަރުކުރުން   ފޮނުވާތޯ ޤަވާޢިދުން  ލިޔުންތައް ،ރިޯޕޓްތަކާއި ފޮނުވަންޖެހޭ  އިދާރާތަކަށް

  .................................................................................... އޮޑިޓްކުރުން  ވަރޗުއަލްކޮށް ކައުންސިލްތައް  ރަށު  އަތޮޅުގެ. މ: 4.6 ޮޕލިސީ

  ........................ ހަރުދަނާކުރުން  ހިންގުން ކައުންސިލްތަކުގެ   އަތޮޅުގެ. މ ބޭނުންކޮށްގެން  ވަސީލަތްތައް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިންފޯމޭޝަން : 5 ޮޕލިސީ

  ........................................... އެހީތެރިވުން ( ޑިޖިޓަލައިޒް) ސްމޭކްކުރުމަށް  ޚިދުމަތްތައް ދޭ  ކައުންސިލްތަކުން   ރަށު  އަތޮޅުގެ. މ: 5.1 ޮޕލިސީ

  .................................. ގުޅާލުން  ރަށުކައުންސިލްތަކެއް  ހުރިހާ އަތޮޅުގެ.  މ ކައުންސިލާ އަތޮޅު. މ ޒަރިއްޔާއިން އިންޓްރާނެޓްގެ: 5.2 ޮޕލިސީ

  ......................... ގުޅާލުން   އިންޓަކަމުން ބަހައްޓާ އައިީޕފޯންތައް ކައުންސިލްތަކުގައި  ރަށު އަތޮޅުގެ. މ ،ކައުންސިލާއި އަތޮޅު. މ: 5.3 ޮޕލިސީ

  .......... މުޢާމަލާތްކުރުންއިތުރުކުރުން  ޒަރިއްޔާއިން  އީމެއިލްގެ އޮފިސަލް ފެކްސްއަށްވުރެ ސިޓީއާ ކައުންސިލްތަކުން   ރަށު  އަތޮޅުގެ. މ: 5.4 ޮޕލިސީ

  .......................................... ބޭނުންކުރުން  ގާއިމްކޮށް ނިޒާމެއް  އާކައިވްގެ ޑިޖިޓަލް ތަކެއްގައި ކައުންސިލް  ހުރީހާ   އަތޮޅުގެ. މ: 5.5 ޮޕލިސީ

  ގާއިމްކުރުމަށް   ސޮފްޓްވެއަރތައް ބެލެއްޓޭނެ އިންވެންޓަރީ  ،ސްޓޮކާއި ،ކަންކަމާއި  މުވައްޒަފުންގެ ކައުންސިލްތަކުގެ  އަތޮޅުގެ. މ: 5.6 ޮޕލިސީ
  .................................................................................................................................................................. އެހީތެރިވުން 

  ............................ ބެލެހެއްޓުން  ރަށުކައުންސިލްތައް އަތޮޅުގެ. މ ،ކައުންސިލާއި  އަތޮޅު. މ އެއްވިއުގައިން  ކެމެރާގެ ސެކިއުރިޓީ: 5.7 ޮޕލިސީ

  .................................................................. އިތުރުކުރުން  ބައިވެރިވުން ޢާންމުންގެ ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްތައް  އަތޮޅުގެ. މ: 6 ޮޕލިސީ

  ...................................... ވިސްނައިދިނުން  ރައްޔިތުންނަށް  މުހިންމުކަން ބައިވެރިވުމުގެ ރައްޔިތުން ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްތައް:  6.1 ޮޕލިސީ

  ................................................................................................................ ބައްދަލުކުރުން  ގިނައިން  ރައްޔިތުންނާ :  6.2 ޮޕލިސީ

  ........................................... ގާއިމްކުރުން  ނިޒާމެއް ފަސޭހަ  ހުށަހެޅޭނެ  ޚިޔާލު ބޭނުންވާ  ހުށަހަޅަން ކައުންސިލަށް  ރައްޔިތުން:  6.3 ޮޕލިސީ

  ............................................................................. ގާއިމްކުރުން  ލައިބްރަރިއެއް  ޢާއްމު ރަށެއްގައި  ކޮންމެ  އަތޮޅުގެ. މ: 6.4 ޮޕލިސީ

  ................. ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރުވުމަށް  އަހުލުވެރި ޓެކްނޮލޮޖީއަށް  އިންފޮމޭޝަން ފަރާތްތަށް ޢުމުރުގެ މެދު އަތޮޅުގެ. މ: 6.5 ޮޕލިސީ

  .............................................. ބިނާކުރުން  މުޖުތަމައުތަކެއް ވިލުންވެރި  ގޮތުން  އިޖްތިމާޢީ ރަށްރަށުގައި  ހިމެނޭ  ގައި  އަތޮޅު. މ: 7 ޮޕލިސީ

  ............... ޤާއިމްކުރުން   ވަޞީލަތްތައް  ކަސްރަތުކުރެވޭނެ  ،ކުޅިވަރާއި  ޚާއްޞަ ޢުމުރުފުރާއަށް ދޮށީ  ރަށެށްގައި  ކޮންމެ  އަތޮޅުގެ. މ: 7.1 ޮޕލިސީ

  ........................................................ އެހީތެރިވެދިނުން  ހަރުދަނާކުރުމަށް ހިންގުން  ޖަމާޢަތްތައް/ޖަމްޢިޔާ/ކްލަބް   އަތޮޅުގެ. މ: 7.2 ޮޕލިސީ
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  ........................... އެހީތެރިވެދިނުން  ހާރަކާތަކަށް އިޖްތިމާޢީ ހިންގާ  ރަށުފެންވަރުގައި   ޖަމާޢަތްތަކުން/ޖަމްޢިޔާ/ކްލަބް   އަތޮޅުގެ. މ: 7.3 ޮޕލިސީ

  ..................................................................................................... އާލާކުރުން  ދިރުވައި  ޘަޤާފީތަރިކަ  އަތޮޅުގެ. މ: 7.4 ޮޕލިސީ

  ................................................. މަސައްކަތްކުރުން  ހުއްޓުވުމަށް ގެވެށިއަނިޔާ  ހަރުދަނާކޮށް  ގުޅުންތައް އާޢިލީ  އަތޮޅުގައި. މ: 7.5 ޮޕލިސީ

  .................................................................... މަސައްކަތްކުރުން   ރައްކައުތެރިކުމަށް އަތޮޅު. މ ވަބާއިން  މަސްތުވާތަކެތީގެ: 7.6 ޮޕލިސީ

  ........................................................... މަސައްކަތްކުރުން  ޚާއްޞަ އާލާކުރުމަށް ދިރުވައި ސިޔާރުތައް  ދީނީ  އަތޮޅުގައި. މ: 7.7 ޮޕލިސީ

  ................................................................. ހިމާޔަތްކުރުން  ނަސްލު ދިރޭތަކެތީގެ  ކުރުމާއި  ރައްކާތެރި  ތިމާވެށި އަތޮޅުގެ. މ: 8 ޮޕލިސީ

  ........................................................................................................... އެކުލަވާލުން  މެޕެއް ހެބިޓެޓް   އަތޮޅުގެ. މ: 8.1 ޮޕލިސީ

  .................................................................................... ގާއިމްކުރުން  ޒޯންތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ހިމާޔަތް އަތޮޅުގައި. މ: 8.2 ޮޕލިސީ

  ...................................................................................... ގާއިމްކުރުން  ާޕކެއް ނޭޗަރ ރަށެއްގައި  ކޮންމެ  އަތޮޅުގެ. މ: 8.3 ޮޕލިސީ

  ........................................................އެކުލަވާލުން  އުޞޫލެއް ހަރުދަނާ މަދުކުރުމަށް  ކުރުން ބޭރު ގަސް  ރުއް އަތޮޅުން. މ: 8.4 ޮޕލިސީ

  ....................................... ހިންގުން  ްޕރޮގްރާމްތަކެއް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ތިމާވެއްޓަށް  ދަރިވަރުން ތަކުގެ  ސުކޫލް  އަތޮޅުގެ. މ: 8.5 ޮޕލިސީ

  ޚާއްޞަ( އުފެއްދުމަށް އަލުން ، ބޭނުންކޮށް އަލުން  ،މަދުކޮށް ކުނި)   ސްޓްރެޓަޖީ 3R ރަށެއްގައިމެ ކޮންމެ  މަދުކުރުމަށް ކުނި :  8.6 ޮޕލިސީ
  ................................................................................................................................................ ހިންގުން  ްޕރޮގްރާމްތަކެއް

ގާއިމްކުރުން  ނިޒާމެއް ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއްގައި ދާއިމީ  ސާފުކޮށް ތަންތަން   ފަދަ  ކަނޑޫފާ ،ކުޅި ،ގޮނޑުދޮށްތަކާއި  ރަށްރަށުގެ  އަތޮޅުގެ. މ: 8.7 ޮޕލިސީ
 ..............................................................................................................................................................................  

  ........................................................................................... ހަރުދަނާކުރުން  ހިންގުން  އިދާރީ ކައުންސިލްގެ   އަތޮޅު. މ: 9 ޮޕލިސީ

 ޑިްޕލޮމާ  ދައްވެގެން  މުވައްޒަފުންނަކީ ހުރިހާ  މަތީގެ ފެށިގެން އޮފިސަރުން  ކައުންސިލް  އެސިސްޓެންޓް އިދާރާގެ ކައުންސިލް އަތޮޅު. މ: 9.1 ޮޕލިސީ
  ................................................................................................................ ހެދުން   މުވައްޒަފުންނަށް ތިބި ކިޔަވައިގެން  ފެންވަރަށް

  03 ލެވެލް ސެޓްފިކްޓް ދައްވެގެން ދާއިރާތަކުން   ގުޅުންހުރި މަސައްކަތާ  އެސިސްޓެންޓުން ކައުންސިލް   އިދާރާގެ ކައުންސިލް އަތޮޅު. މ: 9.2 ޮޕލިސީ
  ............................................................................................................................................... ތަމްރީންކުރުން  ފެންވަރަށް

  ........................................................................ ކުރުން ( ޑިޖިޓަލައިޒް)  ސްމޭކް ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލުންދޭ  އަތޮޅު. މ: 9.3 ޮޕލިސީ

  ... ހިފުން   ދާއިރާއެއްގައި ފުޅާ އެންމެ  ހިފެންއޮތް ބޭނުން ވަޞީލަތްތަކުގެ ޓީގެ .ސީ.އައި ޒަމާނީ ހިންގުމުގައި ކައުންސިލް އަތޮޅު. މ: 9.4 ޮޕލިސީ

  ............................................................. ޤާއިމްކުރުން  ނިޒާމެއް އޮޑިޓް  އިންޓަރނަލް  ހަރުދަނާ ކައުންސިލްގައި އަތޮޅު. މ: 9.5 ޮޕލިސީ

  .................. ޤާއިމްކޮށްދިނުން  މާހައުލެއް މަސައްކަތުގެ ޢަމާން އަދި  ރައްކައުތެރި ،ހިތްފަސޭހަ މުވައްޒަފުންނަށް  ކައުންސިލްގެ. މ: 9.6 ޮޕލިސީ

  .......................................................................................................................................މޮނިޓަރކުރުން   ޕްލޭން   ތަރައްޤީގެ 

  ..................................................................................................... ބެލުން   ހިނގަމުންދާގޮތް   ޕްލޭން   ތަރައްޤީގެ   އަހަރަށް   އަހަރުން 

  ............................................................................................................................... ރިޕޯޓް   ފައިނަލް   އަދި   ރިވިއު   މިޑްޓަރމް 
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 ތަޢާރަފް 

ވަރަކަށް މޭލު ދުރުގައި، ރާއްޖޭގެ އިރުމަތީ ބިތުގައި، ފެލިދެ    70ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލޭގެ ދެކުނުން ގާތްގަނޑަކަށް  

 02ފަޅުރަށާއި    10މީހުން ދިރިނޫޅޭ  ،  ރަށާއި  08ދެމެދުގައި އޮންނަ މުލަކަތޮޅު ނުވަތަ މ. އަތޮޅަކީ، މީހުން ދިރިއުޅޭ  އަތޮޅާއި ކޮޅުމަޑުލާއި  

 35ރަށާ އެކު ޖުމްލަ    03އިންޑަސްޓްރިއަލް  ،  ފަޅުރަށާއި 12ރިޒޯޓުގެ އިތުރުން އަލަށް ރިޒޯޓްގެގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  

ޅެކެވެ. އަދި މި އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ ނިސްަބތުންވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވޭފަދަ ޮބޑު ދެފަރު އެކުލެވިފައިވާ އަތޮޅެއްވެސް މެއެވެ. ރަށް ހިމެނޭ  އަތޮ

 ރަށަކީ:   8މިހާރު މިއަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ 

 

 1410  ( 363) ވޭވަށް   -2    1409  ( 362) ރަތްމަންދޫ  -1

 

 

 

 1412  ( 365)   މުލި  -4    1411  ( 364)  މުލައް -3

  

 

 

  1414  ( 367) ކޮޅުފުށި  -6     1413  ( 366)   ނާލާފުށި -5

 

 

 

 

   1416(         369މަޑުއްަވރި   ) -8    1415       (368)   ދިއްގަރު -7
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. އެވެ 3737 ޖުމްލައަކީ އަންހެނުންގެ.  ފިރިހެނުންނެވެ މީހުންނަކީ 3830 ތެރެއިން އޭގެ. މީހުންނެވެ 7567 އާާބދީއަކީ ޖުމްލަ މިއަތޮޅުގެ

 މިއަތޮޅުގެ .  އެވެ  2371  ޢަދަދަކީ  މީހުންގެ  ދެމެދުގެ  އަހަރާއި  35  އަހަރާއި  18  އަދި.  އެވެ  439  ޢަދަދަކީ  މީހުންގެ  މަތީ  އަހަރުން  65

 އަކީ  633  އަދި.  ކުދިންނެވެ  ފިރިހެން  އަކީ  647  އޭގެތެރެއިން.  އެވެ  1280  އާާބދީއަކީ  ޖުމްލަ  ކިޔަވާކުދިން  ސްކޫލްތަކުގައި

 ،ފަރާތްތަކާއި  މަސައްކަތްކުރާ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ،ދަނޑުވެރިކަމާއި  ،ފަތުރުވެރިކަމާއި   ،މަސްވެރިކަމާއި  މިއަތޮޅަކީ.  އަންހެންކުދިންނެވެ

 އޮންނަ އާާބދީއެއް މަސައްކަތްކުރާ އެކިއެކި ތަފާތު މިނޫނަސް ،ވިޔަފާރިއާއި އެކިއެކި ފަންތީގެ މެދު އަދި ކުދި ،މަސައްކަތްކުރުމާއި ފައިަބރ

 ދަނޑުވެރިކަންކުރާ   އަދި  ،މީހުން  564  މަސްވެރިކަންކުރާ  ،އުޅޭއިރު  މީހުން  140  ވިޔަފާރިކުރާ  ފަންތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  އެގޮތުން.  އަތޮޅެކެވެ

.  އުޅެއެވެ  މީހުން   122  މަސައްކަތްކުރާ   ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ،މީހުންނާއި  43  މަސައްކަތްކުރާ   ފައިަބރ  އިތުރުން  މީގެ .  ޅެއެވެއު  މީހުން  143

 ،ރަށްރަށާއި  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  މިއަތޮޅުގެ  ިބދޭސީން  ޢަދަދެއްގެ  ގިނަ  ދާއިރާތަކުގައި   މަސައްކަތުގެ  ، ޭބނުންތަކާއި  އެކިއެކި  ތަފާތު

 ކްލަބް   35  ހިންގާ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން  މިއަތޮޅުގައި.  ކުރެވެއެވެ  ފާހަގަ  ދިރިއުޅެމުންދާކަން  ރަށްރަށުގައި  ވެމުންދާކުރެ  ސިނާޢީމަސައްކަތް

 .އޮވެއެވެ ޖަމްއިއްޔާ

. ރަށްރަށެވެ ހުސްބިންއޮތް އެކަށީގެންވާ އަދި ިބންޮބޑު ނިސްބަތުން އާާބދީގެ ދިރިއުޅޭ  ރަށުގައި  ރަށްރަށަކީ ގިނަ ދިރިއުޅޭ  މީހުން އަތޮޅުގެ މި

 ފާހަގަ  ތިންރަށްކަމުގައި   ޖާގަކުޑަ  ،ިބންދަތި  އަޅާަބލާއިރު  ރަށްރަށާ  އެހެން  ނާލާފުއްޓަކީއަތޮޅުގެ   އަދި  މަޑުއްވަރި  ދިއްގަރާއި  މިއަތޮޅު  ނަމަވެސް

  އާާބދީއަށް  ރަށުގެ  ،ވިޔަސް  ކަމުގައި  ތިންރަށް  ކުރެވިފައިވާ  ޮބޑު  ިބން  މިންވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ިބންހިއްކައިގެން  ތިންރަށަކީވެސް  މި.  ކުރަމެވެ

 ސައިޒަށްަބލާއިރު   ފަޅުގެ  ތިންރަށުގެ  މި  އަދި.  ތިންރަށެވެ  ލިިބފައިނުވާ  އެކަށީގެންވާިބން   ވަޞީލަތްތަކަށް  އެހެނިހެން   ދިރިއުޅުމާއި  ޭބނުންވާ

 އިތުރުން  ރަށްރަށުގެ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  މިއަތޮޅުގެ .  ކުރަމެވެ  ފާހަގަ  ވެސް  ފުރުޞަތުއޮތްކަން  ޮބޑުކުރުމުގެ  އިތުރަށް   ރަށް  ހިއްކައިގެން  ިބން

  މިއަތޮޅުގައި   ިބން  ބޭނުންކުރާނެ  އިކަންކަމުގަ  އިޤުތިޞާދީ  ދިރިއުޅުމަށާއި  ،ހުރުމާއެކު  ރަށްރަށް  ިބންޮބޑެތި  ގޮތުގައިވެސް   ރަށްރަށުގެ  ފަޅު

 މިއަތޮޅަށް   ޙައްލުކުރުމަށް  ދަތިކަން  ިބމުގެ  ،ފަރަކީ  ދެ  މާސިންގާ  ިބތުގައިވާ  އިރުމަތީ  އަތޮޅުގެ   އަދި.  ކުރެވެއެވެ  ފާހަގަ  އޮތްކަން  ތަނަވަސްވެފައި

 ،ވިޔަފާރިއާއި  ،ދަނޑުވެރިކަމާއި،މަސްވެރިކަމާއި  އްގައިގޮތެ  މައިގަނޑު  ބިނާވެފައިވަނީ  އިޤުތިޞާދު  އަތޮޅުގެ.  ވަޞީލަތެކެވެ  މުހިއްމު  ލިިބފައިވާ

 ޢަދަދެއްގެ   ވަރަށްގިނަ  ކޮޅުފުށީގެ  އަދި  ނާލާފުށި  ،މުލައް  ،ވޭވަށް  ،މަޑުއްވަރި  ،ދިއްގަރު  އަތޮޅު  މި.  މައްޗަށެވެ  ޓޫރިޒަމްގެ  އަދާކުރުމާއި  ވަޒީފާ

  ނާލާފުށި   ،ދިއްގަރު ،މަޑުއްވަރި ،މުލައް ޚާއްޞަކޮށް ވަކިން އަދި. ށެވެމައްޗަ އާމްދަނީގެ ލިޭބ މަސްވެރިކަމުން ަބރޯސާވެފައިވަނީ ރައްޔިތުން

 ވަކިން  އަދި.  ރަށްރަށެވެ  ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާ  މަސްވެރިކަމުގައި  ޭބނުންކޮށްގެން  އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ  ޒަމާނީ  ނިސްަބތުން  އަތޮޅުގެ  ވޭވަށަކީ  އަދި

 އަތޮޅަކީ .  މ.  ރަށްތަކެކެވެ  ކުރަމުންދާ  ވިޔަފާރި  ވިއްކުމުގެ  ބަނދެ  ފަހަރު  ދޯނި  ފައިަބރު  އަކީ،    މަޑުއްވަރި  އަދި  ވޭވަށް  މުލައް  ޚާއްޞަކޮށް
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 ދެރިސޯރޓު   އޮތް  އަތޮޅުގައި.  އަތޮޅެކެވެ  ކޮށްލެވޭ  ފާހަގަ  ރާއްޖެއިންވެސް  މުޅި  އުފެއްދުމަށް  ރިހާކުރު  ކަމުގައިވާ  ާބވަތެއް  މަހުންއުފައްދާ

  .ގެންދެއެވެ  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ޒުވާނުން  ޢަދަދެއްގެ  ގިނަ  އަތޮޅުގެ  ގައި(  މޯލްޑިވްސް  ހަކުރާހުރާ  ސިނަމަން  ،ރިސޯރޓާއި  އައިލެންޑް  މެދުފުށި)
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 ޗާޓް   އަތޮޅުގެ 
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 ވިޝަން 

 

"މުލަކަތޮޅަކީ އިސްލާމީ ރިވެތި އުޞޫލުތަކުެގ މަތީަގއި ދެިމތިބެ، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީެގ ެއހީަގއި ރޭިވެގންހިންޭގ، ދެމެހެއްޓެނިިވ  

ރަށްޓެ ރައްޔިތުންނާ  މަސަްއކަތްކުރާ،  ހީާވިގކަމާެއކު  ވިސްނުންތަކާ  އައު  ތަރައްޤީކުރުމަށް  އަތޮޅު  ޤައުިމްއޔަތާިއ  ޮގތެްއަގއި  ހި، 

 އެކުވެރިކަމާ ެއއްބަިއވަންތަކަަމށް އިސްކަންދޭ، އަތޮޅުވަންތަ ހީވާިގ ހުނަރުވެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ނަމޫނާ އަތޮޅަކަށް ުވން" 

 

 މިޝަން 

 

ފެންވަރުަގިއ   އެންމެމަތީ  ޚިދުމަތްތައް  ދެމުންެގންދާ  ރައްޔިތުންނަށް  ސަރުކާރުން  ޤާއިމްކޮށް،  މަސްލަޙަތު  ޞުލްޙަ  "އަތޮޅުަގއި 

ބޭނުން  ،ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންެގ  ހަރުދަނާކޮށް،  ނިޒާމް  ހިންުގމުެގ  ކައުންސިލް  އަތޮޅު  ތައް ރަށުކައުންސިލްތަކާއި 

 ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ފުއްދައިދިނުމަށް އެހީތެރިވެ، އެންމެމަތީ ފެންވަރުަގއި ރާވާ ހިންޭގނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ދެމެހެއްޓުން"  
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 ގޮތް   ންގޮސްފައިވާ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެ 

ޖުރިާބކާރު އަދި ތައަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަކީ އަތޮޅުގެ ޢާއްމުރައްޔިތުންނާއި، އަދި އަތޮޅުގައި ތިއްެބވި އެކިއެކި ދާއިރާތަކުގެ ފައްނީ  

ކައުންސިލުން ވާނުންނާއި، ހަރު މީހުންވެސް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ަބއިވެރިވުން އޮވެގެން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ޕްލޭނެއްކަން މި  ފަރާތްތަކާއި، ޒު

ފައިވާނެއެވެ. ޢާއްމު ގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ަބއިވެރިވުން ވަގުތާ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތަށް ހޯދުމަށް ޚާއްޞަ ސާމާލުކަމެއް ދީމަތީޤަޫބލުކުރަމެވެ. ވުމާއެކު  

ތަރައްޤީގެ   މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމުގެ އިތުރުންޢާއްމުންގެ ޚިޔާލު ގޫގުލް ފޯމެއް  ދާއިރާއަށް    09ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ މައިގަނޑު  

ތަރައް  ޕްލޭންގައިވާ ހޯދާފައިވާނެއެވެ.  ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  ޚިޔާލް  މާހިރުންގެ  ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުގެ  ކުރިއަށްގެންދެވުނުގޮތް  ޕްލޭން  ޤީގެ 

 ޓައިމްލައިންއިން ހާމަވާނެއެވެ. 

 ޚިޔާލު ރައްޔިތުންގެ ޕްލޭނަށް ފައިނޭންޝަލް ،ޕްލޭނާއި ތަރައްޤީގެ ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު. މ އެކުލަވާލަންޖެހޭ އަށް 2026-2022 .1

 (އަށް 11 އިން 04 ޖުލައި 2021) ހުޅުވާލުން ހޯދުމަށް

 ( އަށް 31 އިން 12 ޖުލައި 2021) އެކުލަވާލުން  ޑްރާފްޓް ފުރަތަމަ ލިބުމުން ޚިޔާލުތައް ރައްޔިތުންގެ .2

 މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުން ،މެންަބރުންނާއި ކައުންސިލްގެ ަބދަލުތަކާެބހޭގޮތުން  ގެންނަންޖެހޭ ޑްރާފްޓަށް ފުރަތަމަ ޕްލޭންގެ ތަރައްޤީގެ .3

 2021) އެކުލަވާލުން ޑްރާފްޓް ފައިނަލް މަޝްވަރާކޮށް ހިމެނޭގޮތަށް ޭބފޫޅުން ދާއިރާތަކުގެ ގުޅުންހުރި ކަމާ ،މެންަބރުންނާއި ދެ އަތޮޅުގެ.މ

 (އަށް 03 އިން 01 އޮގަސްޓް

 04 އޮގަސްޓް 2021) ) އެކުލަވާލުން ޑްރާފްޓް ޕްލޭންގެ ފައިނޭންޝަލް ބިނާކޮށް ޕްލޭންއަށް ތަރައްޤީގެ ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު. މ .4

 (އަށް 10 އިން

 ދެ އަތޮޅުގެ.މ މަޖިލީހުގެ ،މެންަބރުންނާއި ކައުންސިލްގެ ަބދަލުތަކާެބހޭގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ ޑްރާފްޓަށް ޕްލޭންގެ ފައިނޭންޝަލް .5

 11 އޮގަސްޓް 2021) އެކުލަވާލުން ޑްރާފްޓް ފައިނަލް މަޝްވަރާކޮށް ހިމެނޭގޮތަށް  ޭބފޫޅުން ދާއިރާތަކުގެ ގުޅުންހުރި ކަމާ ،މެންަބރުންނާއި

 (އަށް 12 އިން

 ކައުންސިލުން ޕްލޭން ފައިނޭންޝަލް ،ޕްލޭނާއި ތަރައްޤީގެ އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާއިން ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު. މ އަށް 2026-2022 .6

 (އަށް 15 އިން 13 އޮގަސްޓް 2021) ފާސްކުރުން

  ގަވަރންމަންޓް   ލޯކަލް  ޕްލޭން  ފައިނޭންޝަލް  ،ޕްލޭނާއި  ތަރައްޤީގެ   އެކުލަވާލާފައިވާ  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު.  މ   އަށް  2026-2022 .7

 (16 އޮގަސްޓް  2021) ހުށަހެޅުން އޮތޯރިޓީއަށް
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކާ ހާސިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ  

 އް ސިޔާސަތުތަ 
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މ. އަތޮޅުގެ އިޤްތިޞާދު ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި  :  1ޕޮލިސީ  

 ތަރައްޤީކުރުން 

 

 

 

 

 

 

 

އަށް ދަށްކުރުނ1.5ް%އަތޮޅުގައި ވަޒީފާނެތް ޒުވާނުންގެ ޢަދަދު . ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މ2026

އަކީ އަތޮޅުގެ ދަރިންނަށް ހެދުނ40ް% ތްތަކުގެ އަތޮޅުގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާ. ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މ2026

އަކީ އަތޮޅުގެ ދަރިންނަށް ހެދުނ60ް%ކުގެ އަތޮޅުގައި ހުޅުވާފައިވާ ރިޒޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަ. ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މ2026

ފަރާތެއް  30އިރާތަކުން މަދުވެގެން އަތޮޅަށް ބޭނުންވާ ހުނަވެރި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާ. ގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ އަހަރަކު މ2026އިން ފެށިގެން 2022
ތަމްރީންކުރުން

އިތުރުކުރުން  50%އަތޮޅުގައި މަހުން އުފައްދާ ބާވަތްތައް މިހާރަށްވުރެ . ގެ ނިޔަލަށް މ2026

ނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް މިހާރަށްވުރެ . ގެ ނިޔަލަށް މ2026އިން ފެށިގެން 2022 އިތުރުކުރުން  100%އަތޮޅުގައި ހައްދާ ދަ

ނޑުވެރިކަން ތަޢާރަފުކޮށް ކޮ. ނިމުމުގެ ކުރިން މ2024 ނޑު  05ންމެ ރަށެއްގައި މަދުވެގެން ހައިޑްރޯ ޕޯނިކް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަން ހައިޑްރޯ ޕޯނިކްސް ދަ ދަ
ހެއްދުން  

ވަޒީފާ އުފެއްދުނ10ްދާއިރާއިން މަދުވެގެން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް އެކުއާ ކަލްޗަރ ތަޢާރަފްކޮށް ކޮންމެ ރަށެއްގައި އެ. ނިމުމުގެ ކުރިން މ2025

ދޫކުރުންލޯންދަރިންނަށްއަތޮޅުގެޤާއިމްކޮށްޑެއްފަންދޫކުރާނެލޯންއުޞޫލުންއިސްލާމީރަނގަޅުކުރުމަށްޙާލަތުއިޤްތިޞާދީރައްޔިތުންގެއަތޮޅުގެ.މ

ނޑިން އުފައްދާ ބާވަތްތަކާއި،  އަތޮޅުގައި ފެނާއި، ލުއިކާނާއާ. ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާ އިންވެސްޓަރުންނާ ގުޅިގެން މ އި، ކާއްޓާއި ބަނބިކު
ރީތިވުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު އުފައްދާ ތިން ފެކްޓަރީ ޤާއިމްކުރުން

އަތޮޅުގައި  ޕޯލްޓްރީ ފާމެއް ޤާއިމްކުރުން. ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މ2024
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މ. އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ ނަފާވެރިކަން  :  2ޕޮލިސީ  

 ހޯދައިދިނުން 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށު ކައުއްސިލަކުން ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިތައް އުފެއްދުމަށް ބާރު އެޅުން. މ

ހުށަހެޅުމަށް އެހީތެރިވެދިނުއަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުން މާލީ މަންފާ ލިބޭނެ ޕްރޮޖެޓްތައް ފަރުމާކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް. މ

ޤާއިމްކުރުން ރަށެއްގައި ތްތައް އަތޮޅުގެ ހުރިހާއަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ކަރަންޓްބިލް ދެއްކުމަށްކުރާ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް އަވިންހަކަތަ އުފައްދާ ވަޞީލަ. މ

ރުމަށް ބާރުއަޅާ އެހީތެރިވެދިނުންއަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ޚާއްޞަ ބާވަތްތައް ކައުންސިލްގެ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިން އުފައްދާ މާކެޓް ކު. މ

ނާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން  އަތޮޅުގެކޮންމެ ރަށެއްގައިމެ ކައުންސިލްގެ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިން ހިންގާ ގެސްޓް ހައުސްއެއް ބި. މ



 ލް ސިމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުން   2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 

 

16 

 

 www.meem.gov.mvވެބްސައިޓް:، info@meem.gov.mv:އީމެއިލް، 6720600ން: ފޯ
 

ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް    ރަށު   މ. އަތޮޅުގެ :  3ޕޮލިސީ  

 ބޭނުންވާ އިދާރީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ހީތެރިވުންއަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަނެ ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި އެ. މ

ނެ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވުންއަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ އިންފޮމާޝަން އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަން ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަ. މ

އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޤަވާޢިދުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. މ

އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައްނީ އަދި އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. މ
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މ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް  :  4ޕޮލިސީ  

 އުންސިލަތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުން ކަ   ، ވިލަރެސްކުރުމާއި 

 

 

 

 

 

 

އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތައް އޮޑިޓްކުރުން. ފަހަރު މ01މަދުވެގެން ކޮންމެ އަހަރަކު

ޓް އަދި ހިއުމަން ރިސޯސް އޮޑިޓްތައް އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ކަންކަމުގެ އިތުރަށް މެނޭޖްމަން. މ
ކުރުން

ތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ގާތުންބެލުން އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ޤަވާޢިދުން ޒިޔާރަތްކޮށް ކައުންސިލް. މ

ނޑަ އެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް  އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުން. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޚާއްޞަމުވައްޒަފުން މ. ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި މ ސިލްތަކުގައި ކަ
މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން

ދިވެސް ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް  އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީއާ، އަ. މ
ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތަކާއި، ލިޔުންތައް ޤަވާޢިދުން ފޮނުވާތޯ ކަށަވަރުކުރުން

އަތޮޅުގެ ރަށުކައިންސިލްތައް ވަރޗުއަލްކޮށް އޮޑިޓްކުރުން. މ

އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތައް އޮޑިޓްކުރުން. ފަހަރު މ01މަދުވެގެން ކޮންމެ އަހަރަކު 

ޑިޓްތައް ކުރުންއަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ކަންކަމުގެ އިތުރަށް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ހިއުމަން ރިސޯސް އޮ. މ

ލުންއަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ޤަވާޢިދުން ޒިޔާރަތްކޮށް ކައުންސިލްތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ގާތުންބެ. މ

ނޑަ އެޅޭ ވަކިއަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކު. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޚާއްޞަމުވައްޒަފުން މ. ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި މ ށް  މުއްދަތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާގޮތަގައި ކަ
ހަމަޖެއްސުން

ނުވަންޖެހޭ  ރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ފޮއަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީއާ، އަދިވެސް ސަ. މ
ރިޕޯޓްތަކާއި، ލިޔުންތައް ޤަވާޢިދުން ފޮނުވާތޯ ކަށަވަރުކުރުން

އަތޮޅުގެ ރަށުކައިންސިލްތައް ވަރޗުއަލްކޮށް އޮޑިޓްކުރުން. މ
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އިންފޯމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މ.  :  5ޕޮލިސީ  

 ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން   ރަށު އަތޮޅުގެ  

 

 

 

 

 

 

އެހީތެރިވުން( ޑިޖިޓަލައިޒް)އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސްމޭކްކުރުމަށް . މ

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށު ކައުންސިލްތަކެއް ގުޅާލުން. އަތޮޅުކައުންސިލާ މ. އިންޓްރާނެޓްގެ ޒަރިއްޔާއިން މ

ޅާލުންއަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގައި އައިޕީފޯންތައް ބަހައްޓާ އިންޓަކަމުން ގު. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، މ. މ

ތްކުރުންއިތުރުކުރުންއަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލތަކުން ސިޓީއާ ފެކްސްއަށްވުރެ އޮފިސަލް އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން މުޢާމަލާ. މ

އަތޮޅުގެ ހުރީހާ ރަށު ކައުންސިލް ތަކެއްގައި ޑިޖިޓަލް އާކައިވްގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށް ބޭނުންކުރުން. މ

އިމްކުރުމަށް  ފްޓްވެއަރތައް ކައުންސިލްތަކުގައި ގާއަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަމާއި، ސްޓޮކާއި، އިންވެންޓަރީ ބެލެއްޓޭނެ ސޮ. މ
އެހީތެރިވުން

ޓުންއަތޮޅުގެ ރަށުކައިންސިލްތައް ބެލެހެއް. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، މ. ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާގެ އެއްވިއުގައިން މ
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ކައުންސިލްތައް    ކައުންސިލާއި، މ. އަތޮޅުގެ ރަށު   މ. އަތޮޅު :  6ޕޮލިސީ  

 ހިންގުމުގައި ޢާންމުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ންމުކަން ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައިދިނުންއަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުމުގެ މުހި. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، މ. މ

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާ ގިނައިން ބައްދަލުކުރުން. މ

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅޭނެ ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން. މ

އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ޢާއްމު ލައިބްރަރިއެއް ގާއިމްކުރުން. މ

ތަކެއް ހިންގުންއަތޮޅުގެ މެދު ޢުމުރުގެ ފަރާތްތަށް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް ޕްރޮގްރާމް. މ
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އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ވިލުންވެރި  ގެ ރަށްރަށުގައި  މ. އަތޮޅު :  7ޕޮލިސީ  

 ތަކެއް ބިނާކުރުން ޢު މުޖުތަމަ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

އް ޤާއިމްކުރުންއަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެށްކައި ދޮށީ ޢުމުރުފުރާއަށް ޚާއްޞަ ކުޅިވަރާއި، ކަސްރަތުކުރެވޭނެ ވަޞީލަތްތަ. މ

ޖަމާޢަތްތައް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން/ޖަމްޢިޔާ/އަތޮޅުގެ ކްލަބް. މ

ވެދިނުން  ޖަމާޢަތްތަކުން ރަށުފެންވަރުގައި ހިންގާ އިޖްތިމާޢީ ހާރަކާތަކަށް އެހީތެރި/ޖަމްޢިޔާ/އަތޮޅުގެ ކްލަބް. މ

އަތޮޅުގެ ޘަޤާފީތަރިކަ ދިރުވައި އާލާކުރުން. މ

އަތޮޅުގައި އާޢިލީ ގުޅުންތައް ހަރުދަނާކޮށް ގެވެށިއަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. މ

އަތޮޅު ރައްކައުތެރިކުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން މ

އަތޮޅުގައި ދީނީ ސިޔާރުތައް ދިރުވައި އާލާކުރުމަށް ޚާއްޞަ  މަސައްކަތްކުރުން. މ

އަތޮޅުގައި ޤައުމީ އިޖްތިމާޢީ، އަދަބީ، ރޫޙް އާލާކުރުން. މ

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ޞިއްޙީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތަކަށް ހެދުން. މ
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މ. އަތޮޅުގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުމާއި ދިރޭތަކެތީގެ  :  8ޕޮލިސީ  

 ހިމާޔަތްކުރުން ނަސްލު  

 

 

 

 

 

 

 

އަތޮޅުގެ ހެބިޓެޓް މެޕެއް އެކުލަވާލުން. މ

އަތޮޅުގައި ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ޒޯންތަކެއް ގާއިމްކުރުން. މ

އަތޮޅުގެ  ކޮންމެ ރަށެއްގައި ނޭޗަރ ޕާކެއް ގާއިމްކުރުން. މ

އަތޮޅުން ރުއް ގަސް ބޭރުކުރުން މަދުކުރުމަށް ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުން. މ

އަތޮޅުގެ ސުކޫލް ތަކުގެ ދަރިވަރުން ތިމާވެއްޓަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން. މ

ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  ( ށްކުނި މަދުކޮށް، އަލުން ބޭނުންކޮށް، އަލުން އުފެއްދުމަ) ސްޓްރެޓަޖީ 3Rއަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައިމެ . ކުނި މަދުކުރުމަށް މ.މ
ހިންގުން

ނޑޫފާ ފަދަ ތަންތަން ސާފުކޮށް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ބެ. މ ނޑުދޮށްތަކާއި، ކުޅި، ކަ ލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުންއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ގޮ
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 މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން :  9ޕޮލިސީ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ޒަފުންނަށް ހެދުން ފެންވަރަށް ކިޔަވައިގެންތިބި މުވައްއެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރުން ފެށިގެން މަތީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަކީ ދައްވެގެން ޑިޕްލޮމާ

ފެންވަރަށް ތަމްރީންކުރުނ03ްކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓުން މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން ދައްވެގެން ސެޓްފިކްޓް ލެވެލް 

ކުރުން( ޑިޖިޓަލައިޒް)ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ސްމޭކް 

އްގައި ހިފުންޓީގެ ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފެންއޮތް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެ.ސީ.ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ޒަމާނީ އައި

ކައުންސިލްގައި ހަރުދަނާ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

ކޮށްދިނުންރައްކައުތެރި އަދި ޢަމާން މަސައްކަތުގެ މާހައުލެއް ޤާއިމް. ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިތްފަސޭހަ
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އަތޮޅުގެ އިޤްތިޞާދު ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި  . މ : 1ޕޮލިސީ  

 ތަރައްޤީކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ޒުވާނުންނެއް   އެތަން  ވަޒީފާއެއްނެތި  އަތޮޅުގައި  ކަނޑައަޅަން މ.  ސިޔާސަތުތަކެއް  އަތޮޅުފެންވަރުގައި  މައްސަލައަށް   އެ  ތިިބކަމަކީ 

އެކަށޭނަ ޖެހިފައިވާކަމުގެ ހެއްކެކެވެ. މ. އަތޮޅުގައި މި ވަގުތު ހިނގަމުން ދާ ދެ ރިޒޯޓްއޮތް ނަމަވެސް އެ ރިޒޯޓްތަކުން އަތޮޅުގެ ދަރިންނަށް  

އަކީ   90އެހެންމެ އަތޮޅުގައި ކޮންސްޓަރަކްޝަންދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ %  މިންވަރަށް ވަޒިފާ ނުލިޭބ ކަމީ ޙަޤީގަތެކެވެ. ހަމަ

އަދި   ިބދޭސީންނެވެ. ހަމަ އެހެންމެ އަތޮޅުގައި އެކި އެކި ދާއިރާތަކުން ފަންނީ މީހުން މަދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ގޮތުން އިލެކްޓްރިކް

މަދުކަމާ ހުނަރުވެރިން  ދާއިރާގެ  މަދުކަންވެސް  އިލެކްޓްރޯނިކް  ހުނަރުވެރިން  ދާއިރާގެ  ކޮނޑިޝަނިން  އެއަރ  އެންޑް  ރެފްރިޖަރޭޝަން  އި، 

ރާތަކުން ފާހަގަކުރަމެވެ. ހަމައެހެންމެ ދިވެހިންގެ އަތްތެރި މަސައްކަތްތައް ކަމުގައިވާ ލިޔެލާޖެހުމާއި، ވަޑާންކުރުމާއި، ޕޭސްޓްރީ ފަދަ ދާއި

ފާހަގަކުރެ މުހިއްމުކަން  ިބނާކުރުމުގެ  އަތޮޅުގައި  މީހުން  އުފެއްދުންތައް  ދާއިރާގެ  މަސްވެރިކަމުގެ  އެހެންމެ ދަނޑުވެރިކަމާއި،  ހަމަ  ވެއެވެ. 

ދެމެހެއްޓެނި އަދި  ޕޯނިކްސް  ހައިޑްރޯ  ކަމުގައިވާ  ގޮތްތައް  ދަނޑުވެރިކަންކުރާ  އެހީގައި  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ޒަމާނީ  މަދުކަމާއި،  ވި ނިސްބަތުން 

އިގްތިޞާ ފައިދާ  ފަޅުގެ  ކަނޑު  ގާއިމްވެފައިނެތްކަން ގޮތެއްގައި  އަތޮޅުގައި  ވަޞީލަތްތައް  ކަލްޗަރގެ  އެކްއަރ  ކުރެވޭ  ކުރަގޮތަށް  ދަށް 

ޓްތަކުން ފާހަގަކުވެއެވެ. ވުމާއެކު އަތޮޅުގައި ވަޒީފާނެތް ޒުވާނުންގެ ޢަދަދު މިހާރަށްވުރެ މަދުކޮށް، އަތޮޅުގެ ދަރިންނަށް އަތޮޅުގައިވާ ރިޒޯ

ޮބޑަށް ފަހިކޮށް، ފަންނީ ހުނަރުވެރިން ތަމްރީންކޮށް، މަސްވެރިކަމާ، ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް މިހާރަށްވުރެ  

ިއުތުރުކުރމީ  ،  އިތުރުކޮށް ަމަސްއަކްތުކާރ މުީހްނ  ާދިއާރަތުކަގިއ  ެއ  ަކްލަޗރ ަތާޢަރުފޮކްށ  ެއްކައރ  ައިދ  ަހިއްޑޯރ ޕިޯންކ  ައޮތަޅްށ 

ިއްޤިތާޞުދ   ަކުއްނިސުލްނ ައޮތުޅެގ  ިމ  ަކުމަގިއ  ިސާޔަޞުތަތެކްއ  ޭބުންނ  ޮކްނެމެހްނ  ަތަރްއީޤުކުރަމްށ  ެދެމެހްއެޓިނިވޮގެތްއަގިއ 

 .ެދެކެމވެ 
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  ވަޒީފާނެތް   އަތޮޅުގައި މ.    ކުރިން   ނިމުމުގެ   އަހަރު   ވަނަ   2026:  1.1  ޕޮލިސީ 

 ދަށްކުރުން   އަށް   1.5%   ޢަދަދު   ޒުވާނުންގެ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ޒުވާނުންނަކީ މަސްތުވާ ތަކެއްޗަށް ދެވިހިފައިވާ ޒުވާނުންނަށްވުމުން   ަބއެއްއިން  އި، އޭގެ ތެރެއަތޮޅުގައި ވަޒީފާނެތް އެތައް ޒުވާނުންނެއް ތިުބމާ

ފަހިކޮށްދިނުމީ ފުރުޞަތުތައް  ވަޒީފާގެ  ގެންދިއުމަށް  އެފަރާތްތަކަށް  ކުރިޔަށް  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  އިޤްތިޞާދު  ކޮންމެހެން    އަތޮޅުގެ 

 ކަމެކެވެ.ކުރަންޖެހޭ
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 ދަށްކުރުން  އަށް  1.5%  ނިސްބަތް  ޒުވާނުންގެ ވަޒީފާނެތް  އަތޮޅުގައިމ.    ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު  ވަނަ  2026 1.1 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 ކުރުން ށްއަށް ދަ 3ސްަބތް %ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގައި ތިިބ ވަޒީފާނެތް ފަރާތްތަކުގެ ނި  2023:  1.1.1ޓާގެޓް 

 ކުރުން ށްއަށް ދަ 2%ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގައި ތިިބ ވަޒީފާނެތް ފަރާތްތަކުގެ ނިސްަބތް  2024: 1.1.2ޓާގެޓް 

 ކުރުން ށްއަށް ދަ 1.5%ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގައި ތިިބ ވަޒީފާނެތް ފަރާތްތަކުގެ ނިސްަބތް  2026: 1.1.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ތިިބ އަތޮޅުގައި  :1.1ސްޓްރެޓަޖީ  
 ޒުވާނުން މަދުކުރުން  ވަޒީފާނެތް

 
 

އަތޮޅުގައި ތިިބ ވަޒީފާނެތް  މ.  :1.1.1ހަރަކާތް  
 ދެނެގަތުމަށް ސާވޭކުރުން ޒުވާނުން 

✓       

ވަޒީފާނެތް މ. އަތޮޅުގެ  :1.1.2ހަރަކާތް  
ޒުވާނުންނަށް ޢަމާޒުކޮށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް  

 ހިންގުން 

  ✓ ✓ ✓   

ނިންމާ  10ގްރޭޑް  އަތޮޅުގެ މ. : 1.1. 3ހަރަކާތް  
ދެނެގަތުމަށް  ދަރިވަރުން  ޔަވާމަތީ ތަޢުލީމަށް ނުކި

 ސާވޭކުރުން

✓       

 މަތީ ނިންމާ 10 ގްރޭޑް: 1. 1. 4ހަރަކާތް  
ނަށް މަސައްކަތްތެރި ދަރިވަރުން ޔަވާނުކި ތަޢުލީމަށް

ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  ކަމުގެ ދާއިރާތަކުން ތަމްރީން
 ހިންގުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓   
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  ދާއިރާގައި   ކޮންސްޓްރަކްޝަން   އަތޮޅުގައި މ.    ކުރިން   ނިމުމުގެ   އަހަރު   ވަނަ   2026:  1.2  ޕޮލިސީ 

 ހެދުން   ދަރިންނަށް   އަތޮޅުގެ މ.   އަކީ   40%    ފަރާތްތަކުގެ   މަސައްކަތްކުރާ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ނަ ވަރައް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ މީހުންނަކީ ިބދޭސީންނެވެ. މިހެން ކަމުން މިދާއިރާއިން އަތޮޅުގެ އިގްތިޞާދަށްވަންމި ވަގުތު އަތޮޅުގައި 

  ކަންކަމެވެ.ގިނަފައިސާ ޭބރުވެގެން ދިއުމާއި، އަތޮޅުގެ ދަރިންނަށް މިދާއިރާގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ހަނިވުމީ ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ޖެހިފައިވާ
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މ.   އަކީ 40%   ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާ  ދާއިރާގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަތޮޅުގައިމ.    ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު  ވަނަ  2026 .21ޕޮލިސީ 
 ހެދުން  ދަރިންނަށް އަތޮޅުގެ

 ޓާގެޓްތައް:

 އަކީ ދިވެހިންނަށް ހެދުން  20ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާފަރާތްތަކުގެ %އަތޮޅުގައި މ. ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023:  1.2.1ޓާގެޓް 

  ދިވެހިންނަށް ހެދުން އަކީ 35ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާފަރާތްތަކުގެ %އަތޮޅުގައި މ. ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2025 :1.2.3ޓާގެޓް 

 އަކީ ދިވެހިންނަށް ހެދުން  40ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާފަރާތްތަކުގެ %އަތޮޅުގައި މ. ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2026: 1.2.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :1.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ދާއިރާއިން 

 ޒުވާނުން ތަމްރީންކުރުން 

 

އަތޮޅުގައި ތިިބ ވަޒީފާނެތް  މ.  :2.1. 1ހަރަކާތް  
ނަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ދާއިރާތަކުން ޒުވާނުން 

 ތަމްރީންފޯރުކޮށްދިނުން 

✓       

މ.  ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއިން   :1. 2. 2ހަރަކާތް  
ވަޒީފާ  އަތޮޅުގައި   ދެނެގަނެ  ވަޒީފާތައް  ހުރި 

 ހޯދައިދިނުމަށް ޖޮްބފެއަރއެއް ޭބއްވުން

 

 ✓ ✓ ✓    

  10 ގްރޭޑް މ. އަތޮޅުގައި ތިިބ: 1. 2. 3ހަރަކާތް  
ނަށް  ދަރިވަރުން ޔަވާނުކި ތަޢުލީމަށް މަތީ ނިންމާ

މަސައްކަތްތެރި ކަމުގެ ދާއިރާތަކުން ތަމްރީން 
 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން

 ✓ ✓ ✓ ✓   
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  ރިޒޯޓްތަކުގައި   ހުޅުވާފައިވާ   އަތޮޅުގައި މ.    ކުރިން   ނިމުމުގެ   އަހަރު   ވަނަ   2026:  1.3  ޕޮލިސީ  

 ހެދުން   ދަރިންނަށް   އަތޮޅުގެ މ.    އަކީ   60%   ފަރާތްތަކުގެ   މަސައްކަތްކުރާ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ނުންކަމަށްވުން މިވަގުތު ހިނގަމުންދަނީ އެންމެ ދެ ރިޒޯޓްކަމެއްވެފައި އެ ދެ ރިޒޯޓްގައިވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ ނިސްަބތުން އަތޮޅުގެ ވަރަށްމަދު ޒުވާއަތޮޅުގައި 
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  އަތޮޅުގެމ.   އަކީ 60%  ފަރާތްތަކުގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ރިޒޯޓްތަކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އަތޮޅުގައިމ.    ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު  ވަނަ  2026 1.3ޕޮލިސީ 
 ހެދުން  ދަރިންނަށް

 ޓާގެޓްތައް:

 އަތޮޅުގެ ދަރިންނަށް ހެދުން މ. އަކީ  30%ގެ ރިޒޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅު 2023:  1.3.1ޓާގެޓް 

 އަތޮޅުގެ ދަރިންނަށް ހެދުން މ. އަކީ  40%ގެ ރިޒޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅު 2024: 1.3.2ޓާގެޓް 

 އަތޮޅުގެ ދަރިންނަށް ހެދުން މ. އަކީ  60%ގެ ރިޒޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ  ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުވަނަ އަހަރު 2026: 1.3.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :. 1.3ސްޓްރެޓަޖީ  
ވަނަ އަހަރު  2026

ގެ ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅު
ރިޒޯޓްތަކުގައި 
މަސައްކަތްކުރާ  
 60%މުވައްޒަފުންގެ 

އަކީ އަތޮޅުގެ ދަރިންނަށް 
 ހެދުން 

އަތޮޅުގެ ރިޒޯޓްތަކުގައި ހުރި ވަޒީފާގެ މ.  :1. 3. 1ހަރަކާތް  
 ފުރުޞަތުތައް ދަނެގަތުން 

✓       

ގެ ރިޒޯޓްތަކުގައި ހުރި ވަޒީފާ އަތޮޅުމ.  :1. 3. 2ހަރަކާތް  
އަތޮޅު ކައުންސިލާ، އަތޮޅުގައި މ. ތަކާގުޅޭ ދާއިރާތަކުން 

ހިންގާ ރިޒޯޓްތަކާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުވަރިޒަމާ ގުޅިގެން  
 ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން

 ✓ ✓ ✓ ✓   

ގެ ރިޒޯޓްތަކުގައި ހުރި ވަޒީފާ އަތޮޅުމ.  :1. 3. 3ހަރަކާތް  
އަތޮޅުގަދަރިން ނެގުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލާ، މ. ތަކަށް 

އަތޮޅުގައި ހިންގާ ރިޒޯޓްތަކާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުވަރިޒަމާ 
 ގުޅިގެން ޖޮްބފެއާއެއް ޭބއްވުން 

  ✓ ✓ ✓   
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  ބޭނުންވާ   އަތޮޅަށް މ.    އަހަރަކު   ކޮންމެ   ނިޔަލަށް   ގެ   2026  ފެށިގެން   އިން   2022:  1.4  ޕޮލިސީ  

 ތަމްރީންކުރުން   ފަރާތެއް   30  މަދުވެގެން   ދާއިރާތަކުން   މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ހުނަރުވެރި  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ޕްރޮގްރާމްތަކާއި   ޓްރެއިނިންގ  ވޮކޭޝަނަލް  އަތޮޅުގައި.  މވުމާއެކު  ށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެކި ދާއިރާތަކުން ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރިން އަތޮޅުގައި މަދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އަތޮޅަ

ޓާއި، ޕޮލިޓެކްނިކާ ގުޅިގެން އަތޮޅަށް ޭބނުންވާ ހުނަރުވެރިން ތަމްރީންކުރުމަކީ އަތޮޅުގެ ޑިވެލޮޕްމަން  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގޮތުން  ެބހޭ  ޭބއްވުމާއި  އެއް  ފެއަރ  ޖޮްބ  އަދި

 އިޤްތިޞާދު ހަރުދަނާކުރުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭކަމެކެވެ.
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  30 މަދުވެގެން ދާއިރާތަކުން  މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ  ބޭނުންވާ އަތޮޅަށްމ.  އަހަރަކު ކޮންމެ ނިޔަލަށް  ގެ  2026  ފެށިގެން  އިން 2022 1.4ޕޮލިސީ 
 ތަމްރީންކުރުން  ފަރާތެއް

 ޓާގެޓްތައް:

 މަސައްކަތްތެރިން ހޮވާލެވޭ ދާއިރާތަކުން ތަމްރީންކުރުން  30މަދުގެން ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023:  1.4.1ޓާގެޓް 

 މަސައްކަތްތެރިން ހޮވާލެވޭ ދާއިރާތަކުން ތަމްރީންކުރުން  60މަދުގެން ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2024: 1.4.2ޓާގެޓް 

 މަސައްކަތްތެރިން ހޮވާލެވޭ ދާއިރާތަކުން ތަމްރީންކުރުން  120މަދުގެން ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2026: 1.4.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 
ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ޅަށް  އަތޮ :1. 4ސްޓްރެޓަޖީ  
ޭބނުންވާ ހުނަރުވެރި  

 މަސައްކަތްތެރިން އުފެއްދުން

 

ރެފްރިޖަރޭޝަން އެންޑް އެއަރ   :1. 4. 1 :ހަރަކާތް 
ކޮނޑިޝަނިންގެ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީންކުރުމަށް 

   ހިންގުންކޯހެއް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ލިޔެލާޖެހުމާއި، ލާފެންކުރުމުގެ  :1. 4. 2  :ހަރަކާތް 
  ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީންކުރުމަށް ކޯހެއް ހިންގުން

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ލަކުޑީގައި ބިންވަޅު ކަނޑާނެގުމާއި،  :1.4.3ހަރަކާތް  
ސްވެނިއަރ ހަދަން ދަސްކޮށް ދިނުމަށް ކޯހެއް 

   ހިންގުން

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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ޕޭސްޓްރީ އަދި ކޭކުކު އެޅުމާއި،   :1.4.5ހަރަކާތް  
ޭބކިންގެ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީންކުރުމަށް ކޯހެއް 

   ހިންގުން

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ފެހުމާއި، ޑިޒައިންކުރުމުގެ  :1.4.6ހަރަކާތް  
   ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީންކުރުމަށް ކޯހެއް ހިންގުން

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ކަރަންޓް ވައިރުކުރުމާއި، ގޭތެރޭގައި  :1.4.7ހަރަކާތް  
ހިފާ ގެންގުޅޭ އިލެކްޓްރިކް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކް 

ތަކެތި މަރާމާތު ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން މީހުން 
   ތަމްރީންކުރުމަށް ކޯހެއް ހިންގުން

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓަރުން  :1.4.8ހަރަކާތް   
   ތަމްރީންކުރުން

މ. އަތޮޅު  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މޯލްޑިވްސް ޕްލިސް  
 ސަރވިސް 
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  50%   މިހާރަށްވުރެ   ބާވަތްތައް   އުފައްދާ   މަހުން   އަތޮޅުގައި މ.    ނިޔަލަށް   ގެ   2026:  1.5  ޕޮލިސީ  

 އިތުރުކުރުން 
 

 ހާލަތު   މިހާރުގެ 
ސިލާ، ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަތޮޅަކަށްވެފައި މަހުން އުފައްދާ ާބވަތްތައް އިތުރު ކުރެވިދާނެ އަތޮޅެއްކަމުގައި ވީހިނދު އެ ފުރުޞަތު އަތޮޅުކައުންމ. އަތޮޅަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން  

  ޤަޫބލުކުރަމެވެ. ރަށުކައުންސިލްތަކާ، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިމުމަށް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމުގައި މި ކައުންސިލުން
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 އިތުރުކުރުން  50%  މިހާރަށްވުރެ   ބާވަތްތައް އުފައްދާ މަހުން  އަތޮޅުގައިމ.  ނިޔަލަށް  ގެ  2026  ފެށިގެން  އިން 2022 51.ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 އިތުރުކުރުން 30% މިހާރަށްވުރެ ާބވަތްތައް އުފައްދާ މަހުން އަތޮޅުގައިމ.  ނިޔަލަށް ވަނަ އަހަރުގެ 2023:  1.5.1ޓާގެޓް 

 އިތުރުކުރުން 40% މިހާރަށްވުރެ ާބވަތްތައް އުފައްދާ މަހުން އަތޮޅުގައިމ.  ނިޔަލަށް ވަނަ އަހަރުގެ 2024: 1.5.2ޓާގެޓް 

 އިތުރުކުރުން 50% މިހާރަށްވުރެ ާބވަތްތައް އުފައްދާ މަހުން އަތޮޅުގައިމ.  ނިޔަލަށް ވަނަ އަހަރުގެ 2026: 1.5.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22
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24
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26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

އަތޮޅުގައި   :1.5ސްޓްރެޓަޖީ  
މަހުން އުފައްދާ ާބވަތްތައް  

 އިތުރުކުރުން

 

މަހުން އުފައްދާ އަތޮޅުގައި  މ.  :5.1. 1ހަރަކާތް  
ޕްރޮގްރާމެއް  ާބވަތްތައް އުފެއްދުމާެބހޭ ތަމްރީން 

 ހިންގުން 

✓ ✓      

އަތޮޅުގެ   :1.5.2ހަރަކާތް   އުފައްދާ  މ.  މަހުން 
ާބވަތްތައް އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް އިސްލާމިކް އުޞޫލުން 

 ލޯން ދޫކުރުން

 ✓ ✓ ✓ ✓   

އަތޮޅުގައި މަހުން އުފައްދާ މ.  :1.5.3ހަރަކާތް  
ާބވަތްތަކަށް ރާއްޖެއާ ރާއްޖެއިން ޭބރުން މާކެޓް 

 ހޯދައިދިނުންމަށް މަސައްކަތްކުރުން 

  ✓ ✓ ✓   
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  ދަނޑުވެރިކަމުގެ   ހައްދާ   އަތޮޅުގައި މ.    ނިޔަލަށް   ގެ   2026  ފެށިގެން   އިން   2022:  1.6  ޕޮލިސީ  

 އިތުރުކުރުން   100%   މިހާރަށްވުރެ   ބާވަތްތައް 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ޒަމާނުއްސުރެ ދަނޑުވެރިކަމަށް ނަންހިނގާރަށްރަށް ނަމަވެސް އަތޮޅުގެ ިބން ޮބޑެތި އެހެން ރަށްރަށުގައިވެސް ދަނޑުވެރިކަމުން މ. އަތޮޅު ކޮޅުފުއްޓާއި، މުލައް ފަދަ ރައްރަށަކީ  

 ނަފާ ހޯދޭނެ ފުރުޞަތު އޮތްނަމަވެސް އަތޮޅުގައި ދަނޑުވެރިކަމުން ހައްދާ ާބވަތްތައް ނިސްަބތުން މަދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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 އިތުރުކުރުން  100%  މިހާރަށްވުރެ ބާވަތްތައް ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ހައްދާ އަތޮޅުގައިމ.  ނިޔަލަށް  ގެ  2026  ފެށިގެން  އިން 2022 1.6ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

  އިތުރުކުރުން 30% މިހާރަށްވުރެ ާބވަތްތައް ދަނޑުވެރިކަމުގެ ހައްދާ އަތޮޅުގައިމ.  ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 2023:  1.6.1ޓާގެޓް 

  އިތުރުކުރުން 70% މިހާރަށްވުރެ ާބވަތްތައް ދަނޑުވެރިކަމުގެ ހައްދާ އަތޮޅުގައިމ.  ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 2024: 1.6.2ޓާގެޓް 

 އިތުރުކުރުން 100% ހައްދާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ާބވަތްތައް މިހާރަށްވުރެއަތޮޅުގައި މ. ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2026: 1.6.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

އަތޮޅުގައި މ.   :1. 6ސްޓްރެޓަޖީ  
ހައްދާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ 
 ާބވަތްތައް އިތުރުކުރުން 

 

ޢާއްމުން ދަނޑުވެރިކަމަށް  :6.1. 1ހަރަކާތް  
 ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން

✓ ✓      

ދަނޑުވެރިން އަތޮޅުގައި  :1. 6. 2ހަރަކާތް  
 ތަމްރީންކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓   

: ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް 1. 6. 3ހަރަކާތް  
 އިސްލާމިކް އުޞޫލުން ލޯންދިނުން 

  ✓ ✓ ✓   

: ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތައް 1. 6. 4ހަރަކާތް  
ހައްދާ ާބވަތްތަކަށް މާކެޓް ހޯދައިދިނުމަށް  

 މަސައްކަތްކުރުން

  ✓ ✓ ✓   
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  ޕޯނިކްސް   ހައިޑްރޯ   ރަށަކަން   ހުރިހާ   އަތޮޅުގެ މ.    ކުރިން   ނިމުމުގެ   2024:  1.7  ޕޮލިސީ  

 ހެއްދުން   ދަނޑު   05  ޕޯނިކް   ހައިޑްރޯ   މަދުވެގެން   ރަށެއްގައި   ކޮންމެ   ތަޢާރަފުކޮށް   ދަނޑުވެރިކަން 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ދަނޑުިބން ދޫކުރާނެ ިބން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް ހައިޑްރޯ ޕޯނިކްސް ފަދަ ވަޞީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ދަނޑުވެރިކަން އަތޮޅުގެ ަބއެއް ރަށްރަށަކީ ިބންކުޑަ ރަށްރަށަށްވެފައި  

 ފުޅާކުރުމަކީ ިބން ކުޑަ ރަށްރަށުގައިވެސް ކުރެވިދާނެކަމެކެވެ. 
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  މަދުވެގެން ރަށެއްގައި ކޮންމެ ތަޢާރަފުކޮށް  ދަނޑުވެރިކަން ޕޯނިކްސް ހައިޑްރޯ ރަށަކަން ހުރިހާ އަތޮޅުގެމ.   ކުރިން ނިމުމުގެ  2024 1.7ޕޮލިސީ 
 ހެއްދުން   ދަނޑު  05 ޕޯނިކް ހައިޑްރޯ

 ޓާގެޓްތައް:

 ރަށަކަށް ހައިޑްރޯ ޕޯނިކްސް ދަނޑުވެރިކަން ތަޢާރަފުކުރުން 02 ގެއަތޮޅުމ.  އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިންވަނަ  2023:  1.7.1ޓާގެޓް 

 ރަށަކަށް ހައިޑްރޯ ޕޯނިކްސް ދަނޑުވެރިކަން ތަޢާރަފުކުރުން 04 އަތޮޅުގެމ.  ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 2024: 1.7.2ޓާގެޓް 

 ރަށަކަށް ހައިޑްރޯ ޕޯނިކްސް ދަނޑުވެރިކަން ތަޢާރަފުކުރުން ހުރިހާ އަތޮޅުގެމ. ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2026: 1.7.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 
ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ވަނަ   2026 :1. 7ސްޓްރެޓަޖީ  
މ.    އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން

ގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހައިޑްރޯ އަތޮޅު
ޕޯނިކްސް ދަނޑުވެރިކަން  

 ތަޢާރަފުކުރުން 
 

 

ހައިޑްރޯ ޕޯނިކްސް ދަނޑުވެރިކަން   :7.1. 1ހަރަކާތް  
 ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން ދަސްކޮށް ދިނުމަށް 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ކޮންމެ އަހަރަކު މަދުވެގެން ދެ  :1. 7. 2ހަރަކާތް  
ރަށަކަށް ހައިޑްރޯ ޕޯނިކްސް ދަނޑުވެރިކަން 

 ތަޢާރަފުކުރުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓   

: ހައިޑްރޯ ޕޯނިކްސް ދަނޑުވެރިކަން  1. 7. 3ހަރަކާތް  
 އުޞޫލުން ލޯންދިނުން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިސްލާމިކް 

  ✓ ✓ ✓   

: ހައިޑްރޯ ޕޯނިކްސް ދަނޑުވެރިކަން  1. 7. 4ހަރަކާތް  
ކުރާ ފަރާތްތައް ހައްދާ ާބވަތްތަކަށް މާކެޓް 

 ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން 

  ✓ ✓ ✓   
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  ތަޢާރަފްކޮށް   ކަލްޗަރ   އެކުއާ   ރަށަކަށް   ހުރިހާ   އަތޮޅުގެ މ.    ކުރިން   ނިމުމުގެ   2025:  1.8  ޕޮލިސީ  

 އުފެއްދުން   ވަޒީފާ   10  މަދުވެގެން   ދާއިރާއިން   އެ   ރަށެއްގައި   ކޮންމެ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

އޮތްއިރުވެސް ކަތް ކުރެވިދާނެ އެތައް ފަޅެއް  ރާއްޖޭގެ ަބއެއް ރަށްރަށަށް އެކުރާ ކަލްޗަރ ތަޢާރަފުކޮށް އެކަމުން ޮބޑު ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް ދިޔަނަމަވެސް މ. އަތޮޅުގައި މި މަސައް 

 ޅު ޢާއްމުދނީއެއް ހޯދިދާނެއެވެ.މި ފަދަ މަސައްކަތެއް ތަޢާރަފު ވެފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ފާނަ، ހުއިފިލަނޑާ، އަދި ޑިނގާ ފަދަ ާބވަތްތައް އާލާކޮށްގެން ރަނގަ
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  10 މަދުވެގެން  ދާއިރާއިން އެ ރަށެއްގައި ކޮންމެ ތަޢާރަފްކޮށް ކަލްޗަރ އެކުއާ ރަށަކަށް ހުރިހާ އަތޮޅުގެމ.   ކުރިން ނިމުމުގެ  2025 81.ޕޮލިސީ 
 އުފެއްދުން  ވަޒީފާ

 ޓާގެޓްތައް:

 ތަޢާރަފުކުރުން އެކުއަރ ކަލްޗަރ ރަށަކަށް 02 އަތޮޅުގެމ.  ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2023:  1.8.1ޓާގެޓް 

 ތަޢާރަފުކުރުން އެކުއަރ ކަލްޗަރ ރަށަކަށް 04 އަތޮޅުގެމ.  ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2024: 1.8.2ޓާގެޓް 

 ތަޢާރަފުކުރުން އެކުއަރ ކަލްޗަރ ރަށަކަށްހުރިހާ  އަތޮޅުގެމ.  ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2026: 1.8.3ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 
ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ވަނަ   2026 :1. 8ސްޓްރެޓަޖީ  
ގެ އަތޮޅުއަހަރު ނިމުމުގެކުރިން 

ހުރިހާ ރަށަކަށް ހައިޑްރޯ 
ޕޯނިކްސް ދަނޑުވެރިކަން  

 ތަޢާރަފުކުރުން 
 

 

ދަސްކޮށް   އެކުއަރ ކަލްޗަރ :8.1. 1ހަރަކާތް  
 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން ދިނުމަށް ތަމްރީން 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ކޮންމެ އަހަރަކު މަދުވެގެން ދެ  :1. 8. 2ހަރަކާތް  
 ތަޢާރަފުކުރުން ރަށަކަށް އެކުއަރ ކަލްޗަރ

 ✓ ✓ ✓ ✓   

  : އެކުއަރ ކަލްޗަރގެ މަސައްކަތްކުރ1ާ. 8. 3ހަރަކާތް  
 ފަރާތްތަކަށް އިސްލާމިކް އުޞޫލުން ލޯންދިނުން 

  ✓ ✓ ✓   

: އެކުއަރ ކަލްޗަރގެ ޒަރިއްޔާއިން  1. 8. 4ހަރަކާތް  
އާލާކުރާ ާބވަތްތަކަށް މާކެޓް ހޯދައިދިނުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން

 
✓ ✓ ✓ ✓   
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  އުޞޫލުން   އިސްލާމީ   ރަނގަޅުކުރުމަށް   ޙާލަތު   އިޤްތިޞާދީ   ރައްޔިތުންގެ   އަތޮޅުގެ މ.  :  1.9  ޕޮލިސީ  

 ދޫކުރުން   ލޯން   ދަރިންނަށް   އަތޮޅުގެ   ޤާއިމްކޮށް   ފަންޑެއް   ދޫކުރާނެ   ލޯން 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

އިންޓް ޮބޑު  އެހާމެ  އަދި  ލޯންތަކެއްކަމުގައިވެފައި  ކޮންވެންޝަނަލް  ޢާއްމުކޮށް  ލޯންތަކަކީ  ދޫކުރާ  ވަގުތު  މި  ތަކުން  ޭބންކް  މުއްދަތުގެ ރާއްޖޭގެ  ކުރު  ދައްކަންޖެހޭ  ރެސްޓެއް 

 ށް އެފަދަ ލޯންތަކުން މާޮބޑު މަންފާޢެއް ކުރާތަނެއް ނުފެނެއެވެ.ލޯންތަކަކަށްވުމުން މި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަ
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  އަތޮޅުގެ ޤާއިމްކޮށް ފަންޑެއް ދޫކުރާނެ ލޯން އުޞޫލުން އިސްލާމީ ރަނގަޅުކުރުމަށް ޙާލަތު  އިޤްތިޞާދީ ރައްޔިތުންގެ  އަތޮޅުގެމ.  1.9ޕޮލިސީ 
 ދޫކުރުން   ލޯން ދަރިންނަށް

 ޓާގެޓްތައް:

  ދޫކުރަން ޭބނުންވާ ފަންޑު އުފައްދާ، ލޯންދޭނު ދޫކުރާނެ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލައި، ޢާއްމުކުރުން ލޯން އުޞޫލުން އިސްލާމީ 2023:  1.9.1ޓާގެޓް 

  މަދުވެގެން އެއް މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ލޯން ދޫކުރުން ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2024: 1.9.2ޓާގެޓް 

 ގައި ހިފެހެއްޓުން  90ލޯންތަކުގެ ރިކަވަރީ އަަބދުވެސް ދައްވެގެން %: 1.9.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ވަނަ   2023 :1. 9ސްޓްރެޓަޖީ  
 އަތޮޅުގެމ. ން ފެށިގެން އަހަރު

 ޙާލަތު އިޤްތިޞާދީ ރައްޔިތުންގެ
  އިސްލާމީ ރަނގަޅުކުރުމަށް

  ރަން ފެށުންދޫކު ލޯން އުޞޫލުން

ރަން  ދޫކު ލޯން އުޞޫލުން އިސްލާމީ :9.1. 1ހަރަކާތް  
ބޭނުންވާ ފަންޑު އުފައްދާ، ލޯންދޭނު ދޫކުރާނެ 

 އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލައި، ޢާއްމުކުރުން 

✓       

ކޮންމެ އަހަރަކު މަދުވެގެން  :1. 9. 2ހަރަކާތް  
 ފަސްލައްކަ ރުފިޔާގެ ލޯން ދޫކުރުން

 ✓ ✓ ✓ ✓   

 90: ލޯންގެ ރިކަވަރީ ދައްވެގެން %1. 9. 3ހަރަކާތް  
 ހިފެހެއްޓުން ގައި 

 

 ✓ ✓ ✓ ✓   
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  އަތޮޅުގައި މ.    ގުޅިގެން   އިންވެސްޓަރުންނާ   އިދާރާތަކާ   ކަމާގުޅުންހުރި   ސަރުކާރުގެ :  1.10  ޕޮލިސީ  

  ފެކްޓަރީ   ތިން   އުފައްދާ   ސާމާނު   ބޭނުންކުރާ   ރީތިވުމަށް   ، ބާވަތްތަކާއި   މަހުގެ   ، ލުއިކާނާއާއި   ، ފެނާއި 

 ޤާއިމްކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ރުން ، ރިޒޯޓްވަޒީފާތަކާ، ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަތޮޅުގެ އިގްތިޞާދު މިވަގުތު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ަބރޯސާވެފައިވަނީ، މަސްވެރިކަމާ ދަނޑުވެރިކަމާ، ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ ތަކުގެ އިތު

 ކުރުން.މަސައްކަތް ކަމަށްވުމުން އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ އެހެނިހެން ދާއިރާތަކަށް އިޤްތިޞާދު ސިންދަފާތު
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  އުފައްދާ ބޮނބިކުނޑިން ކާށްޓާއި،ލުއިކާނާއާއި ،ފެނާއި އަތޮޅުގައިމ.   ގުޅިގެން އިންވެސްޓަރުންނާ އިދާރާތަކާ ކަމާގުޅުންހުރި  ސަރުކާރުގެ  1.10ޕޮލިސީ 
 ޤާއިމްކުރުން  ފެކްޓަރީ ތިން އުފައްދާ ސާމާނު ބޭނުންކުރާ ރީތިވުމަށް ،ބާވަތްތަކާއި

 ޓާގެޓްތައް:

 ފެކްޓަރީ ގާއިމްކުރުން  01އަތޮޅުގައި މ. ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2024:  1.10.1ޓާގެޓް 

 ފެކްޓަރީ ގާއިމްކުރުން 02އަތޮޅުގައި މ. ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2024: 1.10.2ޓާގެޓް 

 ގާއިމްކުރުންފެކްޓަރީ  03އަތޮޅުގައި މ. ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2024: 1.10.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  ސަރުކާރުގެ :1. 10ސްޓްރެޓަޖީ  
 އިދާރާތަކާ ކަމާގުޅުންހުރި

މ.  ގުޅިގެން އިންވެސްޓަރުންނާ
 ،ފެނާއި އަތޮޅުގައި

ކާށްޓާއި ،ލުއިކާނާއާއި
ޮބނިބކުނޑިން އުފައްދާ  

 ރީތިވުމަށް ާބވަތްތަކާއި،
 އުފައްދާ ސާމާނު ބޭނުންކުރާ

 ޤާއިމްކުރުން  ފެކްޓަރީ ތިން

އަތޮޅުގެ އިޤްތިސާދު މ.  :10.1. 1ހަރަކާތް  
ސިންދަފާތުކުރުމަށް އެންމެ އަވަހަށް ޤާއިމް ކުރެވޭނެ 

ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާކޮށް ފެކްޓަރީތަކަކީ ކޮަބއިކަން 
ކަމާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ އެހީގައި 

   ޕްރޮޕޯޒަލެއް އެކުލަވާލުން

 

✓ ✓      

 ނިޔަލަށް އަހަރުގެ  ވަނަ 2026 :1. 10. 2ހަރަކާތް  
 މަދުވެގެން އަތޮޅުގައި. މ އަހަރަކު ކޮންމެ

 ހުޅުވުން ފެކްޓަރީއެއް

 
 

✓ ✓ ✓   
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 އިމްކުރުން ގާ   އަތޮޅުގައި ޕޯލްޓްރީ ފާމެއް މ.  ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން    2024:  1.11  ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ފަޅުރައްތަކުގެ ކެއްޗަށްވުމުން އަތޮޅުގައި ހުރި  ކުކުޅުމަހާ ކުކުޅުިބސް ގިނަ ޢަދަދަކަށް ރާއްޖެއިން ޭބރުން އެތެރެކުރަމުން ގެންދާއިރު މި ތަކެއްޗަކީ ރާއްޖޭގައިވެސް އުފެއްދިދާނެ ތަ

 ކައުންސިލުން ޤަޫބލުކުރަމެވެ. ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ހިފުމަށާއި، އަތޮޅުގެ އިޤްތިޞާދު ސިންދަފާތުކުރުމަށް މިކަމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި މި
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 އިމްކުރުން ގާއަތޮޅުގައި  ޕޯލްޓްރީ ފާމެއް މ. ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން    4202  1.11ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ޕޯލްޓްރީ ފާމް ގާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޕޯޒަލް ތައްޔާރުކުރުން ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022:  1.11.1ޓާގެޓް 

 އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފެއްދުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލޯކަލް ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022: 1.11.2ޓާގެޓް 

 އަތޮޅުކައުންސިލާއި، އިތުރު އިންވެސްޓަރަކު ަބއިވެރިވެގެން  ޕޯލްޓްރީ ފާމު ގާއިމްކޮށް ނިންމުން ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2024: 1.11.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

އަތޮޅު  މ.   :1. 11ސްޓްރެޓަޖީ  
ކައުންސިލްގެ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ 
ކުންފުންޏާއި، އިންވެސްޓަރަކު 

ވަނަ އަހަރު  2024ގުޅިގެން 
ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގައި 
 ޕޯލްޓްރީ ފާމެއް ޤާއިމްކުރުން

ފާމް  ޕޯލްޓްރީމ. އަތޮޅުގައި  :11.1. 1ހަރަކާތް  
ގާއިމްކުރުމަށް ޭބނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އަވަށްޓެރި 

 ޤައުމަކަށް ތަޖުރިާބ ދަތުރެއްކުރުން 

✓ ✓      

މުލަކަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލޯކަލް  :1. 11. 2ހަރަކާތް  
 އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

✓       

ފާމް ގާއިމް ކުރާނެ  ޕޯލްޓްރީ  :1. 11. 3ހަރަކާތް  
 ފަޅުރަށެއް ހޯދުން

✓       

ޕޯލްޓްރީ ފާމް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ   :1. 11. 4ހަރަކާތް  
 ޕްރޮޕޯޒަލް ތައްޔާރުކޮށް އިންވެސްޓަރަކު ހޯދުން

✓       

ޕޯލްޓްރީ ފާމް ގާއިމްކުރުމުގެ   :1. 11. 5ހަރަކާތް  
 ކުރުންޢަމަލީ މަސައްކަތް

 ✓ ✓ ✓    
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 އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ ނަފާވެރިކަން ހޯދައިދިނުން . މ : 2ޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

އެހީއަށެވެ. ހިލޭ  ފޯރުކޮށްދޭ  ސަރުކާރުން  ަބރޯސާވާނެޖެހިފައިވަނީ  މުޅިންހެން  ވަގުތު  މި  ހަމަޖެއްސުމަށް  ޚަރަދުތައް  ގޮތެއްގައި   ކައުންސިލްތަކުގެ  ދެމެހެއްޓެނިވި  ނަމަވެސް 

ތުރުކުރެވި، ކައުންސިލްތައް ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީއަށް ަބރޯސާވާ މިންވަރު  ކައުންސިލްތަކަށް ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނީ ކައުންސިލްތަކުގެ އަމިއްލަ ފުދުންތެރިކަން އި

ކައުންސިލްތަކުގެ ޢާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކުޑަކުރެވިގެންނެވެ. ވުމާއެކު ރޭވުންތެރި ގޮތެއްގައި ކުރު، މެދު އަދި ދުރު ރާސްތާ ޕްލޭންތަކެއް އެކުލަވާލައި  

 އޮތޯރިޓީ  ލޯކަލް  މެކައުއްސިލަކުން  ރަށު  ކޮންމެލްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނީ އެކަންކަން ކުރުމަށް  ކަމެކެވެ. ކައުންސި

 ފަރުމާކޮށް  ޕްރޮޖެޓްތައް  ލިޭބނެ  މަންފާ  މާލީ  އުންސިލްތަކުންތައް އުފއްދައި ކަދައިގެން ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޤަޫބލުކުރަމެވެ. ވުމާއެކު ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިއުފެއް  ކުންފުނިތައް

އަހަރު އެނެމެ އިސްކަންދޭނެ އެއް ކަންތަކެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ކައުންސިލްތަކުން ކަރައްޓަށް   05ދިނުމީ މި ކައުންސިލުން ކުރިއަށް  އެހީތެރިވެ  ހުށަހެޅުމަށް   ފަރާތްތަކަށް  ކަމާެބހޭ

ކުޑަކުރުމަށް  ޚާއްޞަކޮށް އިޖް   ހުރިހާ   އަތޮޅުގެ  ވަޞީލަތްތައް  އުފައްދާ  އަވިންހަކަތަތިމާޢީ ސަރަހައްދުތައްކަމުގައިވާ މަގުތަކާއި، ބަނދަރުފަދަ ތަންތަން ދިއްލުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 

މީ އެހީތެރިވެދިނު  ާބރުއަޅައި  ހެދުމަށް  ހަކަތައަށް  ސޯލާ  ހަކަތައަކީ  ބޭނުންކުރާ  ސަރަހައްދުތަކުގައި   ،ބިނާތަކާ  އިޖްތިމާޢީ  އާޢްމު  ތަކާ  މަގުަބއްތި  ރަށްރަށުގެ  ޤާއިމްކުރުން  ރަށެއްގައި

މެދުވެރިކޮށް    ކުންފުނިތައް  އޮތޯރިޓީ  ލޯކަލް  ހަމައެހެންމެ  ކަމެކެވެ.  އިސްކަންދޭނެ  ކައުންސިލުން    ާބރުއަޅާ   ކުރުމަށް   މާކެޓް  އުފައްދާ  ޚާއްޞަާބވަތްތައް  ރަށްރަށަށްމި 

 ރުމީ މި ކައުންސިލުން ކުރާ ވަރަށް ޮބޑު އުއްމީދެކެވެ.ިބނާކު ހައުސްއެއް ގެސްޓް  ހިންގާ ކުންފުނިން އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ރަށެއްގައިމެ ކޮންމެ  މާއި،ރިވެދިނުއެހީތެ
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  ބާރު   އުފެއްދުމަށް   ކުންފުނިތައް   އޮތޯރިޓީ   ލޯކަލް   ކައުއްސިލަކުން   ރަށު   ކޮންމެ މ. އަތޮޅުގެ  :  2.1  ޕޮލިސީ 

 އެޅުން 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށް ޤާނޫން ލާޒިމްކުރާއިރު ޚިދުމަތްތަކަކާއި، ޔުޓިލިޓީ  އެތައް މުނިސިޕަލް  ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރަށުކައުންސިލްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް   މިފަދަ 

 މަށްވީހިނދު މިދެންނެވި ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމައަށް ދިނުމަށް ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިތައް އުފެއްދިފައި ނެތުމުން އެކަމުގެ ގެއްލުން ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ހަރުދަނާ ވަޔަފާރި މޮޑެލަކުން ކަ

 ކައުންސިލްތަކުންދަނީ ތަހައްމަލްކުރަމުންނެވެ.
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 އެޅުން  ބާރު އުފެއްދުމަށް  ކުންފުނިތައް އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް ކައުއްސިލަކުން ރަށު ކޮންމެމ. އަތޮޅުގެ  12. ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 އުފެއްދާތޯ ކަށަވަރުކުން ކުންފުނިތައް އޮތޯރިޓީ ލޯކަލްގެ ހުރިހާ ރަށެއްކައުންސިލްތަކަކުން އަތޮޅުމ.ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022:  2.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ކުރާފަރާތް ތަންފީޒު  
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ވަނަ   2022 :1. 2ސްޓްރެޓަޖީ  
އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 

ގެ ހުރިހާ އަތޮޅުމ.
 ލޯކަލްރަށެއްކައުންސިލްތަކަކުން 

އުފެއްދާތޯ   ކުންފުނިތައް އޮތޯރިޓީ
 ކަށަވަރުކުން

 

ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި  :2.1.1ހަރަކާތް  
އުފެއްދުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ 

 އަދި އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

✓       

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު  2022: 2.1.2ހަރަކާތް  
ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފައްދާފައިނުވާ މ. 

އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކުންފުނި އުފެއްދުމަށް  
 ކުރެވެން ހުރި ކޮންމެ މަސައްކަތެއްކުރުން

 ✓      
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  ކަމާބެހޭ   ފަރުމާކޮށް   ޕްރޮޖެޓްތައް   ލިބޭނެ   މަންފާ   މާލީ   ކައުންސިލްތަކުން   ރަށު މ. އަތޮޅުގެ  :  2.2  ޕޮލިސީ 

 އެހީތެރިވެދިނު   ހުށަހެޅުމަށް   ފަރާތްތަކަށް 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ންވަނީ ވަޞީލަތްތައް މަދުކަމާއި، އެފަދަ ވަޞީލަތްތައްހޯދައި ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކަށޭނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަރަށުކައުންސިލްތަކުން ޢާއްމުދަނީ ލިޭބނެ 

 ޖެހިފައެވެ.
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 އެހީތެރިވެދިނު  ހުށަހެޅުމަށް ފަރާތްތަކަށް ކަމާބެހޭ ފަރުމާކޮށް  ޕްރޮޖެޓްތައް ލިބޭނެ  މަންފާ  މާލީ ކައުންސިލްތަކުން ރަށުމ. އަތޮޅުގެ   2.2ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

ކޮންމެ ކައުންސިލެއްގައިވެސް އެކި އެކި  ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހަދަން އެނގޭ ދެ މ. އަތޮޅުގެ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023:  2.2ޓާގެޓް 

 ފަރާތެއް ތަމްރީންކުރުން 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
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20
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26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  ވަނަ 2023 :2. 2ސްޓްރެޓަޖީ  
މ.  ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު

 ކޮންމެ އަތޮޅުގެ
  އެކި އެކި ކައުންސިލެއްގައިވެސް

 ހޯދުމަށް ފައިސާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް
  ދެ އެނގޭ ހަދަން ޕްރޮޕޯސަލް
 ތަމްރީންކުރުން  ފަރާތެއް

ކޮންމެ ކައުންސިލެއްގައިވެސް އެކި   :2.2.1ހަރަކާތް  
އެކި  ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް  

 ހަދަން އެނގޭ ދެ ފަރާތެއް ތަމްރީންކުރުން

✓ ✓      

ކައުންސިލްތަކުން ޕްރޮޖެކްޓް : 2.2.2ހަރަކާތް  
ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށް ކާމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް 

ހުށަހަޅައިގެން ފަންޑު ހޯދުމަށް ހިއްވަރުދީ އެކަމަށް 
 ާބރުއެޅުން

 ✓ ✓     

ކޮންމެ ރަށު ކައުންސިލަކުން  :2.2.3ހަރަކާތް  
މަދުވެގެން އަހަރަކު ކައުންސިލްތަކުން ޕްރޮޖެކްޓް 

އިދާރާތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށް ކާމާގުޅޭ  
 ހުށަހަޅައިގެން ފަންޑު ހޯދައިދިނުން

  ✓ ✓ ✓   
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  ކުޑަކުރުމަށް   ޚަރަދު   ކުރާ ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކަރަންޓްބިލް ދެއްކުމަށް މ. އަތޮޅުގެ  :  2.3  ޕޮލިސީ  

 ޤާއިމްކުރުން   ރަށެއްގައި   ހުރިހާ   އަތޮޅުގެ   ވަޞީލަތްތައް   އުފައްދާ   އަވިންހަކަތަ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

އްދުތަކުގެ ކަރަންޓް ިބލްތައް ދެއްކުމަށެވެ. މި ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ަބޖެޓްގެ ވަރަށް ޮބޑުަބއެއް މިހާރު ޚަރަދުކުރަމުން ގެންދަނީ މަގުތަކާއި، ބަނދަރުމަތި ފަދަ އިޖްތިމާޢީ ސަރަހަ

ގައި ޭބނުންކުރާ ދިއްލުންތަކަކީ ސޯލާހަކަތައިން މަސައްކަތްކުރާ ދިއްލުންތަކެއް ކަމުގައި ދެންނެވި ސަރަހައްދުތަކުގެ ކަރަންޓްިބލަށް ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކުރުމަށް އެފަދަ ސަރަހައްދުތަކު

 ހެދުމަކީ ނުހަނު ޭބނުންތެރިކަމެކެވެ.
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 ހުރިހާ އަތޮޅުގެ ވަޞީލަތްތައް އުފައްދާ  އަވިންހަކަތަ ކުޑަކުރުމަށް ޚަރަދު  ދެއްކުމަށްކުރާ  ކަރަންޓްބިލް ރަށުކައުންސިލްތަކުންމ. އަތޮޅުގެ   2.3ޕޮލިސީ 
 ޤާއިމްކުރުން  ރަށެއްގައި

 ޓާގެޓްތައް:

 ކުޑަކުރުން 30%ރަށްރަށުގެ ޢާއްމު އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދުތަކުގެ ކަރަންޓަށް ކުރާ ހޭދަ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023:  2.3.1ޓާގެޓް 

 ކުޑަކުރުން 50ރަށްރަށުގެ ޢާއްމު އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދުތަކުގެ ކަރަންޓަށް ކުރާ ހޭދަ %ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2024: 2.3.2 ޓާގެޓް

 ކުޑަކުރުން 70ރަށްރަށުގެ ޢާއްމު އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދުތަކުގެ ކަރަންޓަށް ކުރާ ހޭދަ %ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2026: 2.3.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ވަނަ   2026 :2. 3ސްޓްރެޓަޖީ  
މ. އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 

ރަށްރަށުގެ ޢާއްމު އަތޮޅުގެ 
އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދުތަކުގެ 

 70ކަރަންޓަށް ކުރާ ހޭދަ %
 ކުޑަކުރުން

ރަށްރަށުގެ މަގު ަބއްތިތައް   :2.3.1ހަރަކާތް  
ސޯލާއިން ދިއްލާ ަބއްތިތަކަކަށް ހެދުމަށް 

 އެހީތެރިވެދިނުން 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ރަށްރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ : 2.3.2ހަރަކާތް  
ސަރަހައްދުތައްކަމުގައިވާ ަބނދަރުތަކާއި، ޕާކުތަކާއި، 

ހަކަތައިން ކަރަންޓް  ޖިމްތަކާއި، މައިޒާންތަކަށް ސޯލާ 
 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ކަށް ބޭނުންވާ  ކައުންސިލްތަ: 2.3.3ހަރަކާތް  
ސޯލާ ހަކަތައިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް   70ކަރަންޓްގެ %
 އެހީތެރިވެދިނުން 

 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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  ކުންފުނިން   އޮތޯރިޓީ   ލޯކަލް   ކައުންސިލްގެ   ޚާއްޞަބާވަތްތައް   ރަށްރަށަށް މ. އަތޮޅުގެ  :  2.4  ޕޮލިސީ  

 އެހީތެރިވެދިނުން   ބާރުއަޅާ   ކުރުމަށް   މާކެޓް   އުފައްދާ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ކަމުގައިވާ   ާބވަތްތައް  ލިިބފައިވާ  ވަނައެއް  ޚާއްޞަ  އަތޮޅަށް  މ.  މަދުވެފައި  ވަޞީލަތްތައް  ލިޭބނެ  ޢާމްދަނީ  ާބވަތްތައް  ކައުންސިލްތަކަށް  ތަފާތު  ވެސް  އަދި  ރިހާކުރުފަދަ 

 . ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފައްދައިގެން ޢާމްދަނީ ހޯދުމަށް ލިިބފައިވާ ފުރުޞަތުގެބޭނުން ހިފުމަށްވަނީ ޖެހިފައެވެ
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 އެހީތެރިވެދިނުން  ބާރުއަޅާ  ކުރުމަށް މާކެޓް  އުފައްދާ ކުންފުނިން އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ޚާއްޞަބާވަތްތައް  ރަށްރަށަށްމ. އަތޮޅުގެ   2.4ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ރަށެއްގައި ޚާއްޞަ ާބވަތްތައް އުފައްދަން ފެށުން  2 ގެވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅު 2023:  2.4.1ޓާގެޓް 

 ރަށެއްގައި ޚާއްޞަ ާބވަތްތައް އުފައްދަން ފެށުން  4 ގެއަތޮޅުވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2024 :2.4.2ޓާގެޓް 

 ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޚާއްޞަ ާބވަތްތައް އުފައްދަން ފެށުން  ގެއަތޮޅުވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2026: 2.4.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

މ. އަތޮޅުގެ    :2. 4ސްޓްރެޓަޖީ  
  އެ  ރަށު ކައުންސިލްތަކުން

ކައުންސިލެއްގެ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ 
ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް އެރަށަކަށް  
ޚާއްޞަ ާބވަތްތައް އުފެއްދުމަށް  

ވަނަ އަހަރު  2026އެހީތެރިވެދީ 
ނިމުގެ ކުރިން ހުރިހާ ރަށެއްގައި 
އެރަށަކަށް ޚާއްޞަ ާބވަތްތައް 

 އުފައްދަންފެށުން 

 

އެ ކައުންސިލެއްގެ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ  :2.4.1ހަރަކާތް  
ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް އެރަށަކަށް ޚާއްޞަ ާބވަތްތައް 
 އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ފައްނީ މީހުން ތަމްރީންކުރުން 

 

 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

އެ ކައުންސިލެއްގެ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ : 2.4.2ހަރަކާތް  
ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް އެރަށަކަށް ޚާއްޞަ ާބވަތްތައް 

 އުފެއްދުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން 

 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ރަށްރަށުން އުފައްދާ ާބވަތްތަކަށް   :2.4.3ހަރަކާތް  
 މާކެޓް ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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  ހިންގާ   ކުންފުނިން   އޮތޯރިޓީ   ލޯކަލް   ކައުންސިލްގެ   ރަށެއްގައިމެ   ކޮންމެ މ. އަތޮޅުގެ  :  2.5  ޕޮލިސީ  

 އެހީތެރިވެދިނުން   ބިނާކުރުމަށް   ހައުސްއެއް   ގެސްޓް 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

މ.   ކައިރިވެ،  ދުރުމިން  އޮތް  އަތޮޅުތަކާމެދު  އެހެން  އަތޮޅާ  މ.  ފެށިފައިވުމާއެކު،  މަސައްކަތް  އެއަރޕޯޓްގެ  ވަރައްޮބޑަށް މީމު  ފުރުޞަތު  ފުޅާކުރުމުގެ  ޓުރިޒަމް  އަތޮޅުގެ 

 ފަހިވެގެންދާނެކަމީ ޝައްކެއްވެސް އޮތްކަމެއްނޫނެވެ. މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ކައުންސިލްތަކުން ހިފުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެކެވެ.
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 ގެސްޓް  ހިންގާ ކުންފުނިން އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ރަށެއްގައިމެ  ކޮންމެ މ. އަތޮޅުގެ  ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2026 2.5ޕޮލިސީ 
 އެހީތެރިވެދިނުން  ބިނާކުރުމަށް ހައުސްއެއް

 ޓާގެޓްތައް:

 ލޯކަލް ގެސްޓް ހައުސް ހުޅުވުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން ރަށެއްގައި  2 ގެވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅު 2023:  2.5.1ޓާގެޓް 

 ރަށެއްގައި ލޯކަލް ގެސްޓް ހައުސް ހުޅުވުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން  4 ގެވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅު 2024 :2.5.2ޓާގެޓް 

 ރަށެއްގައި ލޯކަލް ގެސްޓް ހައުސް ހުޅުވުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން ހުރިހާ  ގެވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ އަތޮޅު 2026: 2.5.3ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 
ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  ވަނަ 2026 :2. 5ސްޓްރެޓަޖީ  
މ.  ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު

 ރަށެއްގައިމެ ކޮންމެ އަތޮޅުގެ
 އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ
  ގެސްޓް ހިންގާ ކުންފުނިން
 ިބނާކުރުމަށް ހައުސްއެއް

 އެހީތެރިވެދިނުން 

 ކައުންސިލްގެ ރަށެއްގައިމެ ކޮންމެ :2.5.1ހަރަކާތް  
 ގެސްޓް ހިންގާ ކުންފުނިން އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް

 ޭބނުންވާ ިބން ކަނޑައެޅުން ިބނާކުރުމަށް ހައުސްއެއް

 

✓ ✓      

 ކައުންސިލްގެ ރަށެއްގައިމެ ކޮންމެ: 2.5.2ހަރަކާތް  
 ގެސްޓް ހިންގާ ކުންފުނިން އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް

 އެހީތެރިވެދިނުން  ިބނާކުރުމަށް ހައުސްއެއް

 

 ✓ ✓ ✓ ✓   
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އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އަދި  . މ : 3ޕޮލިސީ  

 ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ންކަމީ ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތެކެވެ. ވުމާއެކު ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާވެގެން މެނުވީ ކައުންސިލްތަކާ ޤާނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ ވާޖިުބ އެކަށޭނަގޮތެއްގައި އަދާނުކުރެވޭ

  ވަޞީލަތްތައް  ކޮމިއުނިކޭޝަން  އަދި  ޝަންއިންފޮމޭ  ޭބނުންވާ  ކައުންސިލްތަކަށްމާއި،  އެހީތެރިވު  ދިނުމުގައި  ފޯރުކޮށް  ،  ދެނެގަނެ  ވަޞީލަތްތައް  އިންސާނީ  ޭބނުންވާ  ކައުންސިލްތަކަށް

  ޕްރޮގްރާމްތައް  ންތަމްރީ   ޤަވާޢިދުން  ކީ ޤާިބލް ހުނަރުވެރި، ޒަމާނަށް ލޯ ހުޅުވިފައިތިިބ ަބޔަކަށް ހެދުމަށް  މުވައްޒަފުންނަ  ކައުންސިލްތަކުގެމާއި،އެހީތެރިވު  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ދެނެގަނެ

އަހަރު މި ފޯރުކޮށްދި  އެހީތެރިކަން   އިދާރީ  ޭބނުންވާ  ކައުންސިލްތަކަށްމާއެކު  ހިންގު ކުރިއަށްއޮތް ފަސް  ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް  ނުމަކީ މ. އަތޮޅުގެ ރަށު 

 ކައުންސިލުން ތަންފީޒުކުރާނެ މައިގަނޑު ޞިޔާޞަތެވެ.
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  ދިނުމުގައި   ފޯރުކޮށް   ދެނެގަނެ   ވަޞީލަތްތައް   އިންސާނީ   ބޭނުންވާ   ކައުންސިލްތަކަށް :  3.1  ޕޮލިސީ 

 އެހީތެރިވުން 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ކައުންސިލް ރައްޔިތުންނަށް  ނުދިޔުމާއެކު  ތަމްރީންކުރެވެމުން  ގޮތެއްގައި  އެކަށޭނަ  ވަޞީލަތްތައް  އިންސާނީ  ބޭނުންވާ  ޚިދުމަތްތައް ތަކުން  ކައުންސިލްތަކަށް  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ 

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެތައް ގޮންޖެހުން ތަކަކާ ކުރިމަތިވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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 އެހީތެރިވުން  ދިނުމުގައި  ފޯރުކޮށް  ދެނެގަނެ ވަޞީލަތްތައް އިންސާނީ ބޭނުންވާ ކައުންސިލްތަކަށްމ. އަތޮޅުގެ ރަށު  13. ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 މުވައްޒަފުންނަށް ޭބނުންވާ އަސާސީ ތަމްރީން ފޯރުކޮށްދިނުން 30ކައުންސިލްތަކުގެ %  ރަށު އަތޮޅުގެ. މ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 2023:  3.1.1ޓާގެޓް 

 ތަމްރީން ފޯރުކޮށްދިނުންމުވައްޒަފުންނަށް ޭބނުންވާ އަސާސީ  50ކައުންސިލްތަކުގެ %  ރަށު އަތޮޅުގެ. މ ނިމުމުގެ ކުރިންވަނަ އަހަރު  2024 :3.1.2ޓާގެޓް 

 މުވައްޒަފުންނަށް ޭބނުންވާ އަސާސީ ތަމްރީން ފޯރުކޮށްދިނުން 80ކައުންސިލްތަކުގެ %  ރަށު އަތޮޅުގެ. މ ނިމުމުގެ ކުރިންވަނަ އަހަރު  2026: 3.1.3ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ވަނަ   2026 :3. 1ސްޓްރެޓަޖީ  
މ.  އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން

ކައުންސިލްތަކުގެ އަތޮޅުގެ ރަށު 
މުވައްޒަފުންނަށް ޭބނުންވާ  %80

 އަސާސީ ތަމްރީން ފޯރުކޮށްދިނުން

ޒަފުންނަށް  ×ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައް :3.1.1ހަރަކާތް  
 ބޭނުންވާ ތަމްރީންތައް ދެނެގަތުމަށް ސާވޭކުރުން

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް  : :3.1.2ހަރަކާތް  
 ބޭނުންވާ ތަމްރީންތައް ފޯރުކޮށްދިނުން 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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  ކޮމިއުނިކޭޝަން   އަދި   އިންފޮމާޝަން   ބޭނުންވާ   ކައުންސިލްތަކަށް މ. އަތޮޅުގެ ރަށު  :  3.2  ޕޮލިސީ 

 އެހީތެރިވުން   ފޯރުކޮށްދިނުމަށް   ދެނެގަނެ   ވަޞީލަތްތައް 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ޒުވާނުމ.   ދެވިހިފައިވާ  ތަކެއްޗަށް  މަސްތުވާ  ޒުވާނުންނަކީ  ަބއެއް  ތެރެއިން  އޭގެ  ތިުބމާއި،  ޒުވާނުންނެއް  އެތައް  ވަޒީފާނެތް  ވަޒީފާގެ އަތޮޅުގައި  އެފަރާތްތަކަށް  ންނަށްވުމުން 

 . ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމީ އަތޮޅުގެ އިޤްތިޞާދު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭކަމެކެވެ
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 އެހީތެރިވުން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދެނެގަނެ ވަޞީލަތްތައް ކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި އިންފޮމާޝަން ބޭނުންވާ  ކައުންސިލްތަކަށްމ. އަތޮޅުގެ  3.2ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

  50ކުގެ  %ވަޞީލަތްތަ ކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި އިންފޮމާޝަންކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ  ރަށު އަތޮޅުގެ. މ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 2023:  3.2.1ޓާގެޓް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 80ކުގެ  %ވަޞީލަތްތަ ކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި އިންފޮމާޝަންކައުންސިލްތަކަށް ޭބނުންވާ   ރަށު އަތޮޅުގެ. މވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2024 :3.2.1ޓާގެޓް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 100ކުގެ  %ވަޞީލަތްތަ ކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި އިންފޮމާޝަންކައުންސިލްތަކަށް ޭބނުންވާ   ރަށު އަތޮޅުގެ. މ ކުރިންވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2026: 3.2.1ޓާގެޓް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ވަނަ   2026 :3. 2ސްޓްރެޓަޖީ  
 ނިމުމުގެ ކުރިންއަހަރު 

ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ  
  އަދި އިންފޮމާޝަން

ކުގެ  ވަޞީލަތްތަ ކޮމިއުނިކޭޝަން
 ފޯރުކޮށްދިނުން  100%

 

ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ   :3.2.1ހަރަކާތް  
ދެނެގަތުމަށް   ކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި އިންފޮމާޝަން
 ސާވޭކުރުން

✓ ✓      

ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ   : :3.2.2ހަރަކާތް  
ވަޞީލަތްތައް   ކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި އިންފޮމާޝަން
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓   
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  ތަމްރީން   ޤަވާޢިދުން   މުވައްޒަފުންނަށް   ކައުންސިލްތަކުގެ މ. އަތޮޅުގެ ރަށު  :  3.3  ޕޮލިސީ  

 ހިންގުން   ޕްރޮގްރާމްތައް 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ޒަފުންނަށް ޤަވާޢިދުން ތަމްރީން ދެވެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ×ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުން މަދުކަމާއި، މަސައްކަތް ގިނަކަމުން އެދެވޭ ގޮތެއްގައި މުވައް
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 ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމްތައް ތަމްރީން ޤަވާޢިދުން މުވައްޒަފުންނަށް ކައުންސިލްތަކުގެމ. އަތޮޅުގެ ރަށު  3.3ޕޮލިސީ 

 ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ޙާއްޞަކުރެވޭ ވަކި ދާއިރާއަކުން ހިންގުން  01ކޮންމެ އަހަރަކު މަދުވެގެން : 3.3.1ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
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20
23
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :3. 3ސްޓްރެޓަޖީ  
 ކައުންސިލްތަކުގެ
  ޤަވާޢިދުން މުވައްޒަފުންނަށް

 ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްތައް ތަމްރީން

މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް  :3.3.1ހަރަކާތް  
 ބޭނުންވާ ތަމްރީންތައް ދެނެގަތުމަށް ސާވޭކުރުން

✓ ✓      

 01ކޮންމެ އަހަރަކު މަދުވެގެން : 3.3.2ހަރަކާތް  
ޙާއްޞަކުރެވޭ ވަކި ދާއިރާއަކުން  ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް 

 ހިންގުން 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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  އެހީތެރިކަން   އަދި އިދާރީ   ފައްނީ   ބޭނުންވާ   ކައުންސިލްތަކަށް މ. އަތޮޅުގެ ރަށު  :  3.4  ޕޮލިސީ  

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ގޮންޖެހުންތައް ހުރިކަން އަދި  ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުން މަދުކަމާއި، އަދި ފައްނީ ދާއިރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންވެސް ނެތުމުން ގިނަ ފަންނީ  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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 ފޯރުކޮށްދިނުން  އެހީތެރިކަން އިދާރީ އަދި ފައްނީ  ބޭނުންވާ ކައުންސިލްތަކަށްމ. އަތޮޅުގެ ރަށު  3.4ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ކައުންސިލްތަކަށް ފައްނީ އަދި އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުން   ރަށު އަތޮޅުގެ. މ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 2022:  3.4.1ޓާގެޓް 

ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އަދި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޭބނުންވާ ވަޞީލަތްތައް   އަތޮޅުގެ. މ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 2023 :3.4.2ޓާގެޓް 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ގާއިމްކުރުން 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ވަނަ   2023 :3. 4ސްޓްރެޓަޖީ  
ރަށު އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 

ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ  
އިދާރީ އަދި ފަންނީ އެހީތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޭބނުންވާ  
ވަޞީލަތްތައް އަތޮޅު  

 ކައުންސިލްގައި ގާއިމްކުރުން 

ކައުންސިލްތަކަށް ފައްނީ އަދި  :3.4.1ހަރަކާތް  
އިދާރީ އެހީތެރިކަން ޭބނުންވާނެ ދާއިރާތައް ދެނެގަނެ 

ނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ
 އެކުލަވާލުން 

✓ ✓      

ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ޭބނުންވާ  : 3.4.2ހަރަކާތް  
އިދާރީ އަދި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  

ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި 
 ގާއިމްކުރުން 

✓ ✓      

 ފައްނީ ޭބނުންވާ ކައުންސިލްތަކަށް :3.4.3ހަރަކާތް  
 ފޯރުކޮށްދިނުން  އެހީތެރިކަން އިދާރީ އަދި

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި،  . މ :  4ޕޮލިސީ  

 ކައުންސިލްތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ދަށުން މިކައުންސިލާ މަތިކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ވީ ހިނދު އެކަން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރުމަށް ގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތައް ހިނގާ ނުހިގާގޮތްެބލުމަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެމ. އަތޮޅު

 އިތުރަށް   ކަންކަމުގެ  މާލީ  ކައުންސިލްތަކުގެ  މާއި، އޮޑިޓްކުރު  ކައުންސިލްތައް  ފަހަރު  01  އަހަރަކު  ކޮންމެ  މަދުވެގެންގައި  ހަރުދަނާ ޞިޔާޞަތުތަކެއް އެކުލަވާލަންޖެހެއެވެ. މި ގޮތުން  

ލުމުގެ  ގާތުންެބ  ޙަރަކާތްތައް  ކައުންސިލްތަކުގެ  ޒިޔާރަތްކޮށް  ޤަވާޢިދުން  ކައުންސިލްތަކަށް  ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމާއި،އޮޑިޓްތައް  ރިސޯސް  ހިއުމަން  އަދި  މެނޭޖްމަންޓް

 ކައުންސިލްތަކުން   މާއި،ހަމަޖެއްސު  ކުރާގޮތަށް  މަސައްކަތް  މުއްދަތަކަށް  ވަކި   އެޅޭ  ކަނޑަ  ކައުންސިލްތަކުގައި  ންޚާއްޞަމުވައްޒަފު  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  ޙާލަތްތަކުގައި  ޚާއްޞަ  އިތުރުން

 މާއި،ކަށަވަރުކުރު  ފޮނުވާތޯ  ޤަވާޢިދުން  ލިޔުންތައް  ،ރިޕޯޓްތަކާއި  ފޮނުވަންޖެހޭ  އިދާރާތަކަށް  ކަމާގުޅޭ  ސަރުކާރުގެ  އަދިވެސް  ،އޮތޯރިޓީއާ  ގަވަރންމަންޓް  ލޯކަލް  ކައުންސިލާއި  އަތޮޅު

ބެލުމަށް މި ކައުންސިލުން ޢަމަލުކުރާނެ   ހިނގާނުހިނގާގޮތް  ކައުންސިލްތައް  ،ވިލަރެސްކުރުމާއި  ޙަރަކާތްތައް  ހިންގާ  ކައުންސިލްތަކުންއޮޑިޓްކުރުމީ    ވަރޗުއަލްކޮށް  ރަށުކައިންސިލްތައް

 މައިގަނޑު ޞިޔާޞަތުތަކެވެ.
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 އޮޑިޓްކުރުން   ކައުންސިލްތައް   ރަށު   އަތޮޅުގެ .  މ   ފަހަރު   01  އަހަރަކު   ކޮންމެ   މަދުވެގެން :  4.1  ޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ކައުންސިލްތަކާއި، އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާއި،   ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ މިހާރުވެސް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތެކެވެ. ނަމަވެސް މިހާރަށްވުރެ ރޭވުންތެރިކޮށް ރަށު

 ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން ކައުންސިލްތައް ޤަވާޢިދުން އޮޑިޓްކުރުމީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެކެވެ.
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 އޮޑިޓްކުރުން  ކައުންސިލްތައް  ރަށު އަތޮޅުގެ. މ  ފަހަރު  01 އަހަރަކު ކޮންމެ މަދުވެގެން 14. ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 އޮޑިޓްކުރުން ކައުންސިލްތައް ފަހަރު 01 އަހަރަކު ކޮންމެ މަދުވެގެން:  4.1.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  މަދުވެގެން :4. 1ސްޓްރެޓަޖީ  
.  މ ފަހަރު 01 އަހަރަކު ކޮންމެ
 ކައުންސިލްތައް ރަށު އަތޮޅުގެ

 އޮޑިޓްކުރުން

ކައުންސިލްތައް އޮޑިޓްކުރުމުގައި   :4.1.1ހަރަކާތް  
 ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުން

 

 

 

✓ ✓      

ޤަވާޢިދުން ކޮންމެ އަހަރަކު  : 4.1.2ހަރަކާތް  
ފަހަރު ހުރިހާ ރަށުކައުންސިލެއް  01މަދުވެގެން 
 އޮޑިޓްކުރުން

 

 

 ✓ ✓ ✓ ✓   
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  ހިއުމަން   އަދި   މެނޭޖްމަންޓް   އިތުރަށް   ކަންކަމުގެ   މާލީ   ކައުންސިލްތަކުގެ   ރަށު   އަތޮޅުގެ .  މ :  4.2  ޕޮލިސީ 

 ކުރުން   އޮޑިޓްތައް   ރިސޯސް 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

އަހަރު ނަމަވެސް    01އަހަރުން    02އޮޑިޓްކުރާއިރު ބޮޑަށް އޮޑިޓް ޢަމާޒުކުރެވެނީ މާލީ ކަންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކައުންސިލްތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓެއް މަދުވެގެން  ކައުންސިލްތައް  

 ކުރުމީ މުހިއްމުކަމެކެވެ. 
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 ކުރުން  އޮޑިޓްތައް ރިސޯސް  ހިއުމަން އަދި މެނޭޖްމަންޓް އިތުރަށް ކަންކަމުގެ  މާލީ ކައުންސިލްތަކުގެ ރަށު  އަތޮޅުގެ. މ 4.2ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 އަހަރު ނަމަވެސް ކުރުން 01އަހަރުން  02ކައުންސިލްތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓެއް މަދުވެގެން :  4.2.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  އަތޮޅުގެ . މ :4. 2ސްޓްރެޓަޖީ  
ކައުންސިލްތަކުގެ   ރަށު 

މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓެއް މަދުވެގެން 
އަހަރު  01އަހަރުން  02

 ނަމަވެސް ކުރުން

ކައުންސިލްތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓް   :4.2.1ހަރަކާތް  
 އޮޑިޓެއްކުރުން

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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  ކައުންސިލްތަކުގެ   ޒިޔާރަތްކޮށް   ޤަވާޢިދުން   ކައުންސިލްތަކަށް ރަށު    އަތޮޅުގެ .  މ :  4.3  ޕޮލިސީ  

 ގާތުންބެލުން   ޙަރަކާތްތައް 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އެކަން ކުކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ކައުންސިލްތަކުގެ ހާލަތު ގާތުންެބލުމަށް ކައުންސިލްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމީ ކުރަންޖެހޭކަމެއް ނަމަވެސް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަށް 
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 ގާތުންބެލުން   ޙަރަކާތްތައް ކައުންސިލްތަކުގެ  ޒިޔާރަތްކޮށް ޤަވާޢިދުން ކައުންސިލްތަކަށް ރަށު  އަތޮޅުގެ. މ 4.3 ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ފަހަރު ހުރިހާ ރަށުކައުންސިލަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުން 01އަހަރަކު ކުރުމަށް މަދުވެގެން ކައުންސިލްތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަނެ ކައުންސިލްތަކާ ގާތުން މަޝްވަރާ:  4.3.1ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  އަތޮޅުގެ. މ :4. 3ސްޓްރެޓަޖީ  
 ކައުންސިލްގެ ހާލަތު  ރަށު

ދެނެގަނެ ގާތުން ަބއްދަލުވެ  
 މަޝްވަރާކުރުން

ދުވެގެން ކޮންމެ އަހަރަކު މަ :4.3.1ހަރަކާތް  
ހުރިހާ ރަށު  އަތޮޅުގެ. މއެއްފަހަރު ހުރިހާ 

ކައުންސިލްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ކައުންސިލްތަކާ 
 ގާތުންަބއްދަލުވެ މަޝްވަރާކުރުން  

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

 

 

 

 

 

 



 )ކައުންސިލްެގ ނަން(   2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 

 

74 

 

 www.meem.gov.mvވެބްސައިޓް:، info@meem.gov.mv:އީމެއިލް، 6720600ން: ފޯ
 

  އަތޮޅުގެ .  މ   ޚާއްޞަމުވައްޒަފުން   ކައުންސިލްގެ   އަތޮޅު މ.    ޙާލަތްތަކުގައި   ޚާއްޞަ :  4.4  ޕޮލިސީ  

 ހަމަޖެއްސުން   ކުރާގޮތަށް   މަސައްކަތް   މުއްދަތަކަށް   ވަކި   އެޅޭ   ކަނޑަ   ކައުންސިލްތަކުގައި   ރަށު 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގޮންޖެހުންތައް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ފައްނީ މުވައްޒަފުން މަދުވުމުން ަބއެއްކަހަލަ ފައްނީ 
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 ވަކި  އެޅޭ ކަނޑަ ކައުންސިލްތަކުގައި  ރަށު އަތޮޅުގެ. މ  ޚާއްޞަމުވައްޒަފުން  ކައުންސިލްގެ އަތޮޅުމ.   ޙާލަތްތަކުގައި  ޚާއްޞަ 4.4ޕޮލިސީ 
 ހަމަޖެއްސުން  ކުރާގޮތަށް މަސައްކަތް މުއްދަތަކަށް

 ޓާގެޓްތައް:

 ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައްނީ އެހީދެވޭނެ ނިޒާމެއް އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ގާއިމްކުރުންވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023:  1.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 ފަރާތްތައް އެހެނިހެން  

ވަނަ   2023 :4. 4ސްޓްރެޓަޖީ  
. މރަށު އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 

ކައުންސިލްތަކަށް  ރަށު އަތޮޅުގެ
ބޭނުންވާ ފައްނީ އެހީދެވޭނެ  

ނިޒާމެއް އަތޮޅުކައުންސިލްގައި  
 ގާއިމްކުރުން

 

ކައުންސިލްތަކަށް   ރަށު އަތޮޅުގެ. މ :4.4.1ހަރަކާތް  
ޙާލަތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ 

މުވައްޒަފުން އެ ކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވައިގެން 
 އެހީތެރިވެދޭނެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުން 

✓ ✓      

ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ޭބނުންވާ  : 4.4.2ހަރަކާތް  
ޚާއްޞަ ޙާލަތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން 

އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލާއެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުން އެ 
 ކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވައިގެން އެހީތެރިވެދިނުން  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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  ލޯކަލް   ކައުންސިލާއި   އަތޮޅު މ.    ކައުންސިލްތަކުން     ރަށު   އަތޮޅުގެ .  މ   : 4.5  ޕޮލިސީ  

 ، ރިޕޯޓްތަކާއި   ފޮނުވަންޖެހޭ   އިދާރާތަކަށް   ކަމާގުޅޭ   ސަރުކާރުގެ   އަދިވެސް   ، އޮތޯރިޓީއާ   ގަވަރންމަންޓް 

 ކަށަވަރުކުރުން   ފޮނުވާތޯ   ޤަވާޢިދުން   ލިޔުންތައް 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

އް ޤަވާޢިދުން ނުފޮނުވާ ރިޕޯޓްތަ ފޮނުވަންޖެހޭ އިދާރާތަކަށް ކަމާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ އަދިވެސް ،އޮތޯރިޓީއާ ގަވަރންމަންޓް  ލޯކަލް ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުން ރަށު

 މައްސަލަ ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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 ކަމާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ އަދިވެސް  ،އޮތޯރިޓީއާ ގަވަރންމަންޓް  ލޯކަލް ކައުންސިލާއި އަތޮޅުމ.   ކައުންސިލްތަކުން ރަށު  އަތޮޅުގެ. މ 4.5ޕޮލިސީ 
 ކަށަވަރުކުރުން   ފޮނުވާތޯ  ޤަވާޢިދުން ލިޔުންތައް ،ރިޕޯޓްތަކާއި ފޮނުވަންޖެހޭ  އިދާރާތަކަށް

 ޓާގެޓްތައް:

 ސަރުކާރުގެ  އަދިވެސް ،އޮތޯރިޓީއާ  ގަވަރންމަންޓް ލޯކަލް ކައުންސިލާއި އަތޮޅުހުރިހާ ރަށުކައުންސިލްތަކުންވެސް ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023:  2.4.1ޓާގެޓް 

 އް ލަސްނުވެ ފޮނުވާނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެއްސުންރިޕޯޓްތަ ފޮނުވަންޖެހޭ  އިދާރާތަކަށް ކަމާގުޅޭ

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ވަނަ   2023 :4. 5ސްޓްރެޓަޖީ  
. މ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން

 ހުރިހާ ރަށު އަތޮޅުގެ
 ތޮޅުއަ މ.ކައުންސިލްތަކުން 

 ލޯކަލް ކައުންސިލާއި
 ،އޮތޯރިޓީއާ ގަވަރންމަންޓް

  ކަމާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ  އަދިވެސް
  ފޮނުވަންޖެހޭ އިދާރާތަކަށް

އް ލަސްނުވެ ފޮނުވާނެ ރިޕޯޓްތަ
 އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެއްސުން

 

 ތޮޅުއަ ރަށުކައުންސިލްތަކުން  :4.5.1ހަރަކާތް  
 ،އޮތޯރިޓީއާ ގަވަރންމަންޓް ލޯކަލް ކައުންސިލާއި

 އިދާރާތަކަށް ކަމާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ  އަދިވެސް
އް ފޮނުވުން ލަސްވާ ސަަބުބ ރިޕޯޓްތަ ފޮނުވަންޖެހޭ
 ދެނެގަތުން 

 

 

✓ ✓      

  ކައުންސިލްތަކުން  ރަށު އަތޮޅުގެ. މ: 4.5.2ހަރަކާތް  
  ގަވަރންމަންޓް ލޯކަލް ކައުންސިލާއި ތޮޅުއަ

  ކަމާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ  އަދިވެސް ،އޮތޯރިޓީއާ
އް ފޮނުވުން ލަސްވާ ރިޕޯޓްތަ  ފޮނުވަންޖެހޭ އިދާރާތަކަށް

 ސަަބުބ ހައްލުކޮށްދިނުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓   
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 އޮޑިޓްކުރުން   ވަރޗުއަލްކޮށް   ންސިލްތައް އު ކަ   ރަށު   އަތޮޅުގެ .  މ :  4.6  ޕޮލިސީ  

 ހާލަތު މިހާރުގެ 

މަޑުކަމުގެ   ަބލި  ވެފައިވާފަދަ  ކުރިމަތި  މިހާރު  ޚާއްޞަކޮށް  ދިމާވެއެވެ.  މައްސަލަ  ދަތިވާ  އޮޑިޓްކުރުމަށް  ގޮސް  ރަށަށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް  އަނެއް  އެއްރަށުން  ދުވަސްވަރު 

 ދަތުރުކުރުމަށް ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެއެވެ.
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 އޮޑިޓްކުރުން  ވަރޗުއަލްކޮށް ރަށުކައިންސިލްތައް 4.6ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ކައުންސިލްތައް ވަރޗުއަލްކޮށް އޮޑިޓްކުރާނެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި އޮޑިޓްކުރަން ފެށުން  ރަށު އަތޮޅުގެ . މވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023:  1.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ވަނަ   2023 :2. 2ސްޓްރެޓަޖީ  
. މރަށު އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 

ކައުންސިލްތައް  ރަށު އަތޮޅުގެ
ވަރޗުއަލްކޮށް އޮޑިޓްކުރާނެ 

އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި 
 އޮޑިޓްކުރަން ފެށުން 

ކައުންސިލްތައް  ރަށު އަތޮޅުގެ. މ :4.6.1ހަރަކާތް  
 ވަރޗުއަލްކޮށް އޮޑިޓްކުރާނެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުން 

 

✓ ✓      

ކައުންސިލްތައް  ރަށު އަތޮޅުގެ. މ: 4.6.1ހަރަކާތް  
 ވަރޗުއަލްކޮށް އޮޑިޓްކުރުން

 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

 

 

 

 

 



 )ކައުންސިލްެގ ނަން(   2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 

 

80 

 

 www.meem.gov.mvވެބްސައިޓް:، info@meem.gov.mv:އީމެއިލް، 6720600ން: ފޯ
 

އަތޮޅުގެ   . އިންފޯމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މ : 5ޕޮލިސީ  

 ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

މަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މި ކައުންސިލުން ހަރުދަނާކުރު  ހިންގުން  ކައުންސިލްތަކުގެ   ރަށްރަށުގެ  އަތޮޅުގެ.  މ  ބޭނުންކޮށްގެން  ވަސީލަތްތައް  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  އިންފޯމޭޝަން

 އަތޮޅު.  މ ޒަރިއްޔާއިން  އިންޓްރާނެޓްގެމާއި،  އެހީތެރިވު(  ޑިޖިޓަލައިޒް)  ސްމޭކްކުރުމަށް  ޚިދުމަތްތައް  ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ  ކައުންސިލްތަކުން ކަމެއްކަމުގައިވީހިނދުކުރަންޖެހޭ  

 ސިޓީއާމާއި،  ގުޅާލު  އިންޓަކަމުން  ބަހައްޓައި،  އައިޕީފޯންތައް  ރަށުކައުންސިލްތަކުގައި  ،ކައުންސިލާއި  އަތޮޅު.  މމާއި،  ގުޅާލު  ރަށުކައުންސިލްތަކެއް ހުރިހާ  އަތޮޅުގެ.  މ  ކައުންސިލާ

 ހުރީހާއިތުރުކުރުމީ މި ކައުންސިލުން ތަންފީޒުކުރާނެ ަބއެއް ޞިޔާޞަތުތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން    މުޢާމަލާތްކުރުންއިތުރުކުރުން  ޒަރިއްޔާއިން  އީމެއިލްގެ  ލްޝައޮފި  ފެކްސްއަށްވުރެ

 މަށްގާއިމްކުރު  ކައުންސިލްތަކުގައި  ސޮފްޓްވެއަރތައް  ެބލެއްޓޭނެ  އިންވެންޓަރީ  ،ސްޓޮކާއި  ،ކަންކަމާއި  މުވައްޒަފުންގެމާއި،  ބޭނުންކުރު  އާކައިވް  ޑިޖިޓަލް  ތަކެއްގައި  ކައުންސިލް

  ޭބނުންކޮށްގެން   ވަސީލަތްތައް  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  އިންފޯމޭޝަންމީވެސް  ބެލެހެއްޓު  ރަށުކައިންސިލްތައް  ،ކައުންސިލާއި  އަތޮޅު .  މ  ވިއުގައިން  އެއް   ކެމެރާގެ  ސެކިއުރިޓީމާއި،  އެހީތެރިވު

 މަށް ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް އަހަރު މި ކައުންސިލުން ތަންފީޒުކުރާނެ ޞިޔާޞަތުތަކެވެ. ހަރުދަނާކުރު  ހިންގުން ކައުންސިލްތަކުގެ  ރަށްރަށުގެ އަތޮޅުގެ. މ

 

 



 )ކައުންސިލްެގ ނަން(   2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 

 

81 

 

 www.meem.gov.mvވެބްސައިޓް:، info@meem.gov.mv:އީމެއިލް، 6720600ން: ފޯ
 

(  ޑިޖިޓަލައިޒް )   ސްމޭކްކުރުމަށް   ޚިދުމަތްތައް   ދޭ   ކައުންސިލްތަކުން   ރަށު   އަތޮޅުގެ .  މ :  5.1  ޕޮލިސީ 

 އެހީތެރިވުން 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ވަސީލަތްތައް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިންފޯމޭޝަންމި ކައުންސިލާއި، މި އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުންވެސް 
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 އެހީތެރިވުން ( ޑިޖިޓަލައިޒް)   ސްމޭކްކުރުމަށް ޚިދުމަތްތައް  ދޭ ކައުންސިލްތަކުން ރަށު  އަތޮޅުގެ. މ 5.1 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 ސްމޭކް )ޑިޖިޓަލައިޒް( ކުރުން 20ކައުންސިލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ %  ރަށު އަތޮޅުގެ. މ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 2023:  5.1.1ޓާގެޓް 

 ސްމޭކް )ޑިޖިޓަލައިޒް( ކުރުން 50ކައުންސިލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ %  ރަށު އަތޮޅުގެ. މ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 2024 :5.1.2ޓާގެޓް 

 ސްމޭކް )ޑިޖިޓަލައިޒް( ކުރުން 70ކައުންސިލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ %  ރަށު އަތޮޅުގެ. މކުރިން  ނިމުމުގެވަނަ އަހަރު  2026: 5.1.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  ވަނަ 2026 :5. 1ސްޓްރެޓަޖީ  
  އަތޮޅުގެ. މ ނިމުމުގެ އަހަރު
 ދޭ ކައުންސިލްތަކުން ރަށު

 ސްމޭކް 70% ޚިދުމަތްތަކުގެ
 ކުރުން( ޑިޖިޓަލައިޒް)

ކައުންސިލްތަކުން   ރަށު އަތޮޅުގެ. މ :5.1.1ހަރަކާތް  
ސްމޭކް )ޑިޖިޓަލައިޒް(  ކުގެ ތެރެއިންދޭ ޚިދުމަތްތަ

 ކޮށްމަޝްވަރާ ކުރެވޭނެ ޚިދުމަތްތައް ދެނެގަނެ އެކަމާ
ގޮތްތަކެއް ނިންމުމަށް ކަމުގެ ފައްނީ މާހިރުންނާއެކު 

 ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވުން 

✓       

ކައުންސިލްތަކުން  ރަށު އަތޮޅުގެ. މ: 5.1.2ހަރަކާތް  
ސްމޭކް )ޑިޖިޓަލައިޒް( ކުރުމާެބހޭ  ދޭ ޚިދުމަތްތައް

ގޮތުން ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯސަލްއެއް އެކުލަވާލާ ކަމާެބހޭ 
އިދާރާތަކަށް ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް  

 ހުށަހެޅުން 

✓ ✓      

    ރަށު އަތޮޅުގެ. މ :5.1.3ހަރަކާތް  
ކައުންސިލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސްމޭކް  

 )ޑިޖިޓަލައިޒް( ކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުން  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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  ހުރިހާ   އަތޮޅުގެ .  މ   ކައުންސިލާ   އަތޮޅު .  މ   ޒަރިއްޔާއިން   އިންޓްރާނެޓްގެ :  5.2  ޕޮލިސީ 

 ގުޅާލުން   ރަށުކައުންސިލްތަކެއް 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ޓް ސްލޯވުމާ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުމާ، ލިޔެކިޔުން ަބދަލުކުރެވޭނެ ޕްލެޓްފޯމެއް މި ވަގުތު ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި ަބއެއްކަހަލަ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުމަށް އިންޓަރނެޖިޓަލްކޮށް  ޑި

 ޚަރަދު ޮބޑުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 

 

 

 

 

 



 )ކައުންސިލްެގ ނަން(   2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 

 

84 

 

 www.meem.gov.mvވެބްސައިޓް:، info@meem.gov.mv:އީމެއިލް، 6720600ން: ފޯ
 

 ގުޅާލުން  ރަށުކައުންސިލްތަކެއް ހުރިހާ އަތޮޅުގެ. މ  ކައުންސިލާ އަތޮޅު. މ ޒަރިއްޔާއިން ންޓްރާނެޓްގެ އި 5.2ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ކައުންސިލްތައް އިންޓްރާނެޓް ވިޔުގައިން ގުޅާލުމާެބހޭ މަސައްކަތް ފެށުން  ގެވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅު 2022:  5.2.1ޓާގެޓް 

 ކައުންސިލްތައް އިންޓްރާނެޓް ވިޔުގައިން ގުޅާލުން ގެއަތޮޅުވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023 :5.2.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  ވަނަ 2023 :5. 2ސްޓްރެޓަޖީ  
 އަތޮޅުމ. ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު

 އަތޮޅުގެ ކައުންސިލާއި، މ.
 ކައުންސިލްތައްހުރިހާ ރަށު 
 ގުޅާލުން  ވިޔުގައިން އިންޓްރާނެޓް

ކައުންސިލްތައް  ގެއަތޮޅުމ.  :5.2.1ހަރަކާތް  
އިންޓްރާނެޓް ވިޔުގައިން ގުޅާލުމާެބހޭ މަސައްކަތް 

 ފެށުން 

 

✓ ✓      

ކައުންސިލްތައް  ގެއަތޮޅުމ.  : 5.2.2ހަރަކާތް  
 އިންޓްރާނެޓް ވިޔުގައިން ގުޅާލުން 

 ✓ ✓     
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  އައިޕީފޯންތައް   ކައުންސިލްތަކުގައި   ރަށު   އަތޮޅުގެ .  މ   ، ކައުންސިލާއި   އަތޮޅު .  މ :  5.3  ޕޮލިސީ  

 ގުޅާލުން   އިންޓަކަމުން   ބަހައްޓާ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ފޯންލައިނެއް ހުރުމުން ނަންަބރު ިބޒީވުމާއި، ގުޅަން އުނދަގޫވުމާއި، އިންޓަކަމުން ގުޅޭނެގޮތެއް ނެދުން ކޮންމެ ރަށު ކައުންސިލެއްގައި އެންމެ 
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 ގުޅާލުން  އިންޓަކަމުން  ބަހައްޓާ  އައިޕީފޯންތައް ކައުންސިލްތަކުގައި ރަށު  އަތޮޅުގެ. މ ،ކައުންސިލާއި އަތޮޅު . މ 5.3ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ގުޅާލުން  އިންޓަކަމުން ަބހައްޓާ އައިޕީފޯންތައް ރަށުކައުންސިލްތަކުގައި ،ކައުންސިލާއި އަތޮޅު. މވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022:  5.3.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  އަތޮޅު. މ :5. 3ސްޓްރެޓަޖީ  
 ރަށު  އަތޮޅުގެ. މ ،ކައުންސިލާއި

 އައިޕީފޯންތައް ކައުންސިލްތަކުގައި
 ގުޅާލުން  އިންޓަކަމުން ަބހައްޓާ

. މ ،ކައުންސިލާއި އަތޮޅު. މ :5.3.1ހަރަކާތް  
 އައިޕީފޯންތައް ކައުންސިލްތަކުގައި ރަށު އަތޮޅުގެ
މަސައްކަތްކޮށް ގުޅާލުމުގެ  އިންޓަކަމުން ަބހައްޓާ
 ނިންމުން 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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  އީމެއިލްގެ   އޮފިސަލް   ފެކްސްއަށްވުރެ   ސިޓީއާ ކައުންސިލްތަކުން    ރަށު   އަތޮޅުގެ .  މ :  5.4  ޕޮލިސީ  

 މުޢާމަލާތްކުރުންއިތުރުކުރުން   ޒަރިއްޔާއިން 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ފެކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިން މުޢާމަލާތްކޮށްގެން ކުރަމުންދަތީ އެތައް ޚަރަދަކާއި، ވަގުތެއް އިތުރަށް ޚަރަދުވާކަން  އީމެއިލްއެއް ފޮނުވައިގެން ކުރެވެން އޮންނަ ކަންކަންވެސް ސިޓީ އާ  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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 މުޢާމަލާތްކުރުންއިތުރުކުރުން  ޒަރިއްޔާއިން އީމެއިލްގެ އޮފިސަލް  ފެކްސްއަށްވުރެ ސިޓީއާމ. އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުން  5.4ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 އިތުރުކުރުން 30% އީމެއިލުން ކުރާ މުޢާމަލާތްތައް މިހާރަށްވުރެ ކައުންސިލްތަކުން ރަށު އަތޮޅުގެ. މވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023:  5.4.1ޓާގެޓް 

 އިތުރުކުރުން 50% އީމެއިލުން ކުރާ މުޢާމަލާތްތައް މިހާރަށްވުރެ ކައުންސިލްތަކުން ރަށު އަތޮޅުގެ. މ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 2024: 5.4.2ޓާގެޓް 

 އިތުރުކުރުން 80% އީމެއިލުން ކުރާ މުޢާމަލާތްތައް މިހާރަށްވުރެ ކައުންސިލްތަކުން ރަށު އަތޮޅުގެ. މ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 2026 :5.4.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ވަނަ   2026 :5.4ސްޓްރެޓަޖީ  
މ.   އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން

  އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކުން
 މުޢާމަލާތްތައް ކުރާ އީމެއިލުން

 އިތުރުކުރުން 80% މިހާރަށްވުރެ

މ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ  :5.4.1ހަރަކާތް  
ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އޮފިޝަލް އީމެއިލް 

 އެކައުންޓް ހަދައިދިނުން  

✓       

 ކައުންސިލްތަކުން  ރަށު  އަތޮޅުގެ .  މ :5.4.1ހަރަކާތް  
އީމެއިލްއިން މުޢާމަލާތްކުރުމާެބހޭ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލާ 

 ތަންފީޒުކުރުން 

 

 ✓ ✓ ✓ ✓   
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  ގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށް އާކައިވް   ޑިޖިޓަލް   ތަކެއްގައި   ކައުންސިލް   ހުރީހާ މ. އަތޮޅުގެ  :  5.5  ޕޮލިސީ  

 ބޭނުންކުރުން 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

އަދިވެސް އަލި ފާނުގެ ހާދިސާތައްފަދަ މީ ހާދިސާއާ  ކައުންސިލްތަކުގެ މުހިންމު ލިޔުންތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ރައްކައުތެރިކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް މިހާރު ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ސުނާ

 ހާދިސާގައި ސަރުކާރުގެ ވަރަށް މުހިންމު ލިޔުންތައް ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

 

 



 މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް   2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 
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 ބޭނުންކުރުން  ގާއިމްކޮށް ނިޒާމެއް   އާކައިވްގެ ޑިޖިޓަލް  ތަކެއްގައި ކައުންސިލް ހުރީހާ އަތޮޅުގެ. މ 5.5ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ބޭނުންކުރުން ގާއިމްކޮށް ނިޒާމެއް އާކައިވްގެ ޑިޖިޓަލް ތަކެއްގައި ކައުންސިލް ހުރީހާވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023:  5.5.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22
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20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  ވަނަ 2023 :5. 5ސްޓްރެޓަޖީ  
މ.  ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު

 ކައުންސިލް ހުރީހާ އަތޮޅުގެ
 އާކައިވްގެ ޑިޖިޓަލް ތަކެއްގައި
 ބޭނުންކުރުން  ގާއިމްކޮށް ނިޒާމެއް

މ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ  :5.5.1ހަރަކާތް  
ކައުންސިލްތަކުގައި ޑިޖިޓަލް އާކައިވް ގާއިމްކުރުމަށް 

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވުން ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް 

✓ ✓      

މ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ  :5.5.2ހަރަކާތް  
ކައުންސިލްތަކުގައި ޑިޖިޓަލް އާކައިވް ގެ 

 މަސައްކަތްކުރާނެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން

✓ ✓      

މ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ  :5.5.3ހަރަކާތް  
ގާއިމްކުރުމުގެ  ކައުންސިލްތަކުގައި ޑިޖިޓަލް އާކައިވް 

 މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުން

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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  އިންވެންޓަރީ   ، ސްޓޮކާއި   ، ކަންކަމާއި   މުވައްޒަފުންގެ މ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ  :  5.6  ޕޮލިސީ  

 އެހީތެރިވުން   ގާއިމްކުރުމަށް   ސޮފްޓްވެއަރތައް   ބެލެއްޓޭނެ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 މަސައްކަތެއް ކުރަނީ މެނުއަލްކޮށް ކަމަށް ވުމުން އެކަން ކުރުމަށް އެތައް ވަގުތުތަކެއް ހޭދަވެގެންދެއެވެ.މިހާރު މި ހުރިހާ 
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  ގާއިމްކުރުމަށް ސޮފްޓްވެއަރތައް ބެލެއްޓޭނެ  އިންވެންޓަރީ ،ސްޓޮކާއި ،ކަންކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ އަތޮޅުގެ. މ 5.6ޕޮލިސީ 
 އެހީތެރިވުން 

 ޓާގެޓްތައް:

 ސޮފްޓްވެއަރތައް ެބލެއްޓޭނެ އިންވެންޓަރީ ،ސްޓޮކާއި ،ކަންކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ ކައުންސިލްތަކުގެ އަތޮޅުގެ. މވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2024:  2.4.1ޓާގެޓް 

 ންގާއިމްކުރު ކައުންސިލްތަކުގައި

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  ވަނަ 2024 :5. 6ސްޓްރެޓަޖީ  
. މ ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު

 ކައުންސިލްތަކުގެ އަތޮޅުގެ
 ،ކަންކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ

 އިންވެންޓަރީ ،ސްޓޮކާއި
  ސޮފްޓްވެއަރތައް ެބލެއްޓޭނެ

 ގާއިމްކުރުން

މ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ  :5.6.1ހަރަކާތް  
 ،ކަންކަމާއި މުވައްޒަފުންގެކައުންސިލްތަކުގައި 

 ސޮފްޓްވެއަރތައް ެބލެއްޓޭނެ އިންވެންޓަރީ ،ސްޓޮކާއި
ގާއިމްކުރުމަށް ޭބނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  

 އެހީތެރިވުން 

✓ ✓      

މ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ  :5.6.2ހަރަކާތް  
 ،ކަންކަމާއި މުވައްޒަފުންގެކައުންސިލްތަކުގައި 

ސޮފްޓްވެއަރތަކުގެ  ެބލެއްޓޭނެ އިންވެންޓަރީ ،ސްޓޮކާއި
 މަސައްކަތްކުރާނެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން

✓ ✓ ✓     

 ކައުންސިލްތަކުގެ އަތޮޅުގެ. މ :5.6.3ހަރަކާތް  
 އިންވެންޓަރީ ،ސްޓޮކާއި ،ކަންކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ
 ގާއިމްކޮށް ނިންމުން  ސޮފްޓްވެއަރތައް ެބލެއްޓޭނެ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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މ. އަތޮޅުގެ    ، ކައުންސިލާއި   އަތޮޅު .  މ   އެއްވިއުގައިން   ކެމެރާގެ   ސެކިއުރިޓީ :  5.7  ޕޮލިސީ  

 ބެލެހެއްޓުން   ންސިލްތައް އު ރަށުކަ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

މަވެސް އެކެމެރާތައް ބެލެހެއްޓުން މިހާރު ހިގަމުންދަނީ އެހާ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައެއްނޫނެވެ. ަބއެއް ކައުންސިލްތަކުން ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައިވި ނަކައުންސިލްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ  

ގުޅާލައި، އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން މޮނިޓަރ ކުރެވޭގޮތް   މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް މ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލެއް ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާގެ އެއް ވިޔުގައަކުން

 ހެދެއްޖެނަމަ ވަރަށް ޚަރަދު ކުޑަކޮށް މިހާރަށވުރެ މާ ފުރިހަމައަށް މި މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެކަމަށް ދެކެމެވެ.
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 ބެލެހެއްޓުން ރަށުކައުންސިލްތައް އަތޮޅުގެ. މ ،ކައުންސިލާއި އަތޮޅު. މ  އެއްވިއުގައިން ކެމެރާގެ ސެކިއުރިޓީ .75ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ތަކުގެ ސެކިއުރިޓީރަށުކައުންސިލް  އަތޮޅުގެ. މ ،ކައުންސިލާއި އަތޮޅު. މ އެއްވިއުގައިން ކެމެރާގެ ސެކިއުރިޓީ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023:  5.6.1ޓާގެޓް 

 ބެލެހެއްޓުން 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ވަނަ   2023 :5. 7ސްޓްރެޓަޖީ  
އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 

  ކެމެރާގެ ސެކިއުރިޓީ
  އަތޮޅު. މ އެއްވިއުގައިން
  އަތޮޅުގެ. މ ،ކައުންސިލާއި

 ތަކުގެ ސެކިއުރިޓީރަށުކައުންސިލް
 ބެލެހެއްޓުން 

 

  އެއްވިއުގައިން ކެމެރާގެ ސެކިއުރިޓީ :5.7.1ހަރަކާތް  
 އަތޮޅުގެ. މ ،ކައުންސިލާއި އަތޮޅު. މ

ގާއިމްކުރުމަށް  ނިޒާމެއް ެބލެއްޓޭނެ ތަރަށުކައުންސިލް
 ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވުން 

✓ ✓      

  އެއްވިއުގައިން ކެމެރާގެ ސެކިއުރިޓީ :5.6.2ހަރަކާތް  
 އަތޮޅުގެ. މ ،ކައުންސިލާއި އަތޮޅު. މ

ގާއިމްކުރުމަށް  ނިޒާމެއް ެބލެއްޓޭނެ ތަރަށުކައުންސިލް
ބޭނުންވާ މަސައްކަތްކުރާނެ މުވައްޒަފުން 

 ތަމްރީންކުރުން

✓ ✓ ✓     

  އެއްވިއުގައިން ކެމެރާގެ ސެކިއުރިޓީ :5.6.3ހަރަކާތް  
 އަތޮޅުގެ. މ ،ކައުންސިލާއި އަތޮޅު. މ

 ބެލެހެއްޓުން  ތަކުގެ ސެކިއުރިޓީރަށުކައުންސިލް

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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 www.meem.gov.mvވެބްސައިޓް:، info@meem.gov.mv:އީމެއިލް، 6720600ން: ފޯ
 

 

   އިތުރުކުރުން   ބައިވެރިވުން   ޢާންމުންގެ   ހިންގުމުގައި   ކައުންސިލްތައް   އަތޮޅުގެ .  މ :  6ޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ހެދުމަށްޓަކައި   ކައުންސިލްތައް  ަބލައިގަންނަތަނަކަށް  ރައްޔިތުންގެ  ޮބޑުކޮށް  އިތުާބރު  ކުރާ  ރައްޔިތުން    ަބއިވެރިވުން   ޢާންމުންގެ  ހިންގުމުގައި  ކައުންސިލްތައްކައުންސިލްތަކަށް 

އަހަރު މި ކައުންސިލުން ގެންގުޅޭނެ މައިގަނޑު ޞިޔާޞަތުތަކަކީ،    05މީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ. މި ދެންނެވި ލަނޑުދަނޑި ޚާޞިލްކުރުމަށް ކުރިއަށްއޮތް  އިތުރުކުރު

އުންސިލް ހިންގާ ހަރަކާތަތައް އަންގައިދީ ރައްޔިތުންގެ ކިޔާލު ހޯދުމަށް މާއި، ކަވިސްނައިދިނު   ރައްޔިތުންނަށް  މުހިންމުކަން  ަބއިވެރިވުމުގެ  ރައްޔިތުން  ހިންގުމުގައި  ކައުންސިލްތައް

 މެދު  ރުމާއި،ގާއިމްކު  ލައިްބރަރިއެއް  ޢާއްމު  ރަށެއްގައި  ކޮންމެ  މުގެ އިތުރުންގާއިމްކުރު  ނިޒާމެއް  ފަސޭހަ  ހުށަހެޅޭނެ  ޚިޔާލު  ރައްޔިތުންނަށްމާއި،  ަބއްދަލުކުރު  ގިނައިން  ރައްޔިތުންނާ

 މެވެ.ހިންގު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރުވުމަށް އަހުލުވެރި ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އިންފޮމޭޝަން  ތްތަށްފަރާ ޢުމުރުގެ
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  ރައްޔިތުންނަށް   މުހިންމުކަން   ބައިވެރިވުމުގެ   ރައްޔިތުން   ހިންގުމުގައި   ކައުންސިލްތައް :  6.1  ޕޮލިސީ 

 ވިސްނައިދިނުން 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ރެވެއެވެ.ރައްޔިތުންގެ ަބއްދަލުވުންތަކަށް ދައުވަތުދިންނަމަވެސް އެކަމަށް އެކަށޭނަ އިޖާަބއެއްދެނީ ނިޞްަބތުން މަދު ރައްޔިތުންކަން ފާހަގަކުކައުންސިލްތަކުން 
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 ވިސްނައިދިނުން  ރައްޔިތުންނަށް މުހިންމުކަން  ބައިވެރިވުމުގެ ރައްޔިތުން ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްތައް  16. ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

މަށް މ. އަތޮޅުގެ ވިސްނައިދިނު ރައްޔިތުންނަށް މުހިންމުކަން ަބއިވެރިވުމުގެ ރައްޔިތުން ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްތައް ،ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 2022:  6.1.1ޓާގެޓް 

 ހުރިހާ ރަށެއްގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ވަނަ   2022 :6. 1ސްޓްރެޓަޖީ  
 ،އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން

 ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްތައް
 ަބއިވެރިވުމުގެ ރައްޔިތުން

  ރައްޔިތުންނަށް މުހިންމުކަން
މަށް މ. އަތޮޅުގެ ވިސްނައިދިނު

ހުރިހާ ރަށެއްގައި އަތޮޅު 
ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން 
ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ހިންގުން 
 
 
 
 
 

 ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްތައް  :6.1.1ހަރަކާތް  
  ރައްޔިތުންނަށް މުހިންމުކަން ަބއިވެރިވުމުގެ ރައްޔިތުން

މަށް މ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވިސްނައިދިނު
އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ހޭލުންތެރިކަމުގެ  

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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 ބައްދަލުކުރުން   ގިނައިން   ރައްޔިތުންނާ :  6.2  ޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ަބއްދަލުކުރެވޭ މިންވަރު މަދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ 
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 ބައްދަލުކުރުން  ގިނައިން  ރައްޔިތުންނާ 6.2ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ރައްޔިތުންނާ ަބއްދަލުކުރުންފަހަރު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަރަށަށް ދަތުރުކޮށް  02މ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން މަދުވެގެން އަހަރަކު : 6.2.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

މ. އަތޮޅު   :6. 2ސްޓްރެޓަޖީ  
ކައުންސިލުން ގިނަ ގަނއިން  

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާ 
 ަބއްދަލުކުރުން 

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން މަދުވެގެން   :6.2.1ހަރަކާތް  
ފަހަރު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަރަށަށް  02އަހަރަކު 

 ދަތުރުކޮށް ރައްޔިތުންނާ ަބއްދަލުކުރުން

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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  ނިޒާމެއް   ފަސޭހަ   ހުށަހެޅޭނެ   ޚިޔާލު   ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ   ރައްޔިތުން :  6.3  ޕޮލިސީ  

 ގާއިމްކުރުން 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ވެ. ރައްޔިތުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް ާބރުއަޅައި އެކަމަށް އެހާ ޮބޑަށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރަމެ
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 ގާއިމްކުރުން  ނިޒާމެއް ފަސޭހަ   ހުށަހެޅޭނެ ޚިޔާލު ބޭނުންވާ ހުށަހަޅަން ކައުންސިލަށް ރައްޔިތުން 6.3ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 އޮންލައިންކޮށް ރައްޔިތުންނަށް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުންވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022:  6.3.1ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  ވަނަ 2022 :6. 3ސްޓްރެޓަޖީ  
 ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު

  ރައްޔިތުންނަށް އޮންލައިންކޮށް
  ޚިޔާލު ކައުންސިލަށް އަތޮޅު. މ

 ގާއިމްކުރުން ނިޒާމެއް ހުށަހެޅޭނެ

. މ ރައްޔިތުންނަށް އޮންލައިންކޮށް :6.3.1ހަރަކާތް  
 ނިޒާމެއް ހުށަހެޅޭނެ ޚިޔާލު ކައުންސިލަށް އަތޮޅު

 ގާއިމްކުރުން

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ރައްޔިތުން  ކައުންސިލަށް އަތޮޅު. މ :6.3.2ހަރަކާތް  
ތަކަށް އިޖާަބދޭގޮތް ރައްޔިތުންނަށް   ޚިޔާލު ހުށަހަޅާ

 އަންގަމުން ގެންދިއުން 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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 ގާއިމްކުރުން   ލައިބްރަރިއެއް   ޢާއްމު   ރަށެއްގައި   ކޮންމެ މ. އަތޮޅުގެ  :  6.4  ޕޮލިސީ  

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ގޮތުގައި ކައުންސިލްތަކަށް ހޯދުމީ މުސްތަޙީލްކަމެކެވެ.ރައްޔިތުންގެ ޢާއްމު ހޭލުންތެރިކަން މިހާރަށްވުރެ އިތުރުވެގެން މެނުވީ ރައްޔިތުންގެ ަބއިވެރިވުން އެންމެ ފުރިހަމަ 
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 ގާއިމްކުރުން  ލައިބްރަރިއެއް ޢާއްމު ރަށެއްގައި ކޮންމެ އަތޮޅުގެ. މ 6.4ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ގާއިމްކުރުންރަށެއްގައި ޢާއްމު ޑިޖިޓަލް ލައިްބރަރީ އެއް  2 ގެއަތޮޅުމ. ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023:  6.4.1ޓާގެޓް 

 ރަށެއްގައި ޢާއްމު ޑިޖިޓަލް ލައިްބރަރީ އެއް ގާއިމްކުރުން 4 ގެއަތޮޅުމ. ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2026:  6.4.2ޓާގެޓް 

 ގާއިމްކުރުންހުރިހާ ރަށެއްގައި ޢާއްމު ޑިޖިޓަލް ލައިްބރަރީ ތައް  ގެއަތޮޅުމ. ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2026:  6.4.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ވަނަ   2026 :6. 4ސްޓްރެޓަޖީ  
މ. އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 

ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޢާއްމު  ގެއަތޮޅު
ޑިޖިޓަލް ލައިްބރަރީ ތައް 

 ގާއިމްކުރުން

 

މ. އަތޮޅުގެ ރަށް ރަށުގައި ޑިޖިޓަލް  :6.4.1ހަރަކާތް  
ލައިްބރަރީ ގާއިމްކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް 

 ހުށަހަޅާނެ ޕްރަޕޯޒަލްހެދުން

✓ ✓      

ރަށް ރަށުގައި ޑިޖިޓަލް  : :6.4.2ހަރަކާތް  
ލައިްބރަރީ ގާއިމްކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް 

ޕްރަޕޯޒަލް ހުށަހަޅައި ފަންޑް ހޯދުމަށް 
 މަސައްކަތްކުރުން

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

މ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ޢާއްމު  :6.4.3ހަރަކާތް  
 ޑިޖިޓަލް ލައިްބރަރީ ތައް ގާއިމްކުރުން

 ✓ ✓ ✓ ✓   
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  އަހުލުވެރި   ޓެކްނޮލޮޖީއަށް   އިންފޮމޭޝަން   ފަރާތްތަށް   ޢުމުރުގެ   މެދު މ. އަތޮޅުގެ  :  6.5  ޕޮލިސީ  

 ހިންގުން   ޕްރޮގްރާމްތަކެއް   ކުރުވުމަށް 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ސިލްތަކަށް ހޯދުމީ މުސްތަޙީލްކަމެކެވެ. ވުމާއެކު  ރައްޔިތުންގެ ޢާއްމު ހޭލުންތެރިކަން މިހާރަށްވުރެ އިތުރުވެގެން މެނުވީ ރައްޔިތުންގެ ަބއިވެރިވުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކައުން

 ށްވުރެ ޮބޑަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހެއެވެ.މިހާރަ
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 ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރުވުމަށް އަހުލުވެރި  ޓެކްނޮލޮޖީއަށް  އިންފޮމޭޝަން ފަރާތްތަށް  ޢުމުރުގެ  މެދު  އަތޮޅުގެ. މ 6.5ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް   ކުރުވުމަށް  އަހުލުވެރި  ޓެކްނޮލޮޖީއަށް  އިންފޮމޭޝަން  ފަރާތްތަށް ޢުމުރުގެ  މެދުރަށެއްގައި    2  ގެއަތޮޅު މ.  ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން    2023:   6.5.1ޓާގެޓް  

   ހިންގުން

 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް   ކުރުވުމަށް  އަހުލުވެރި  ޓެކްނޮލޮޖީއަށް  އިންފޮމޭޝަން  ފަރާތްތަށް ޢުމުރުގެ  މެދުރަށެއްގައި    4  ގެއަތޮޅު މ.  ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން    2026:   6.5.2ޓާގެޓް  

   ހިންގުން

 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  ކުރުވުމަށް  އަހުލުވެރި  ޓެކްނޮލޮޖީއަށް  އިންފޮމޭޝަން  ފަރާތްތަށް  ޢުމުރުގެ  މެދުހުރިހާ ރަށެއްގައި    ގެ އަތޮޅުމ.  ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން    2026:   6.5.3ޓާގެޓް  

 ހިންގުން 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 2026 :6. 5ސްޓްރެޓަޖީ  
 ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ

 ހުރިހާ އަތޮޅުގެ. މ ކުރިން
 ޢުމުރުގެ މެދު ރަށެއްގައި
  އިންފޮމޭޝަން ފަރާތްތަށް

  އަހުލުވެރި ޓެކްނޮލޮޖީއަށް
  ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރުވުމަށް
 ހިންގުން 

 މެދު ރަށެއްގައި ހުރިހާ އަތޮޅުގެ. މ :6.4.1ހަރަކާތް  
  އަހުލުވެރި ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އިންފޮމޭޝަން  ފަރާތްތަށް ޢުމުރުގެ

 ޕްރަޕޯޒަލްހެދުންކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅާނެ  ކުރުވުމަށް

✓ ✓      

 މެދު ރަށެއްގައި ހުރިހާ އަތޮޅުގެ . މ : :6.4.2ހަރަކާތް  
  އަހުލުވެރި ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އިންފޮމޭޝަން  ފަރާތްތަށް ޢުމުރުގެ

ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ޕްރަޕޯޒަލް ހުށަހަޅައި    ކުރުވުމަށް
 ފަންޑް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

 ✓ ✓     

 މެދު ރަށެއްގައި ހުރިހާ އަތޮޅުގެ. މ :6.4.3ހަރަކާތް  
  އަހުލުވެރި ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އިންފޮމޭޝަން  ފަރާތްތަށް ޢުމުރުގެ

 ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރުވުމަށް

  ✓ ✓ ✓   
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އަތޮޅު ގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގައި އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ވިލުންވެރި މުޖުތަމައުތަކެއް  . މ : 7ޕޮލިސީ  

 ބިނާކުރުން  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

އަތޮޅުގެ   މ.  ވުމާއެކު  މުސްތަޙީލްކަމެކެވެ.  ޚާޞިލްކުރުމީ  ތަރައްޤީ  ދެމިއޮވެގެންމެނުވި  ހަމަޖެހުން  ޢާމާންކަމާ  އަމަން   ވިލުންވެރި  ގޮތުން   އިޖްތިމާޢީ  ރަށްރަށުގައިމުޖުތަމުޢުގެ 

ތި ވަާބތައްކަމުގައިވާ މަށް މި ކައުންސިލުން ކުރިއަށްއޮތް ފަސް އަހަރު ގެންގުޅޭނެ މައިގަނޑު ޞިޔާޞަތުތަކަކީ މިހާރު މުޖުތަމަޢުގައި ހުރި އިޖްތިމާޢި، ޮބޑެިބނާކުރު  މުޖުތަމަޢުތަކެއް

ޔުން ހުއްޓުވޭނެފަދަ ހަރުދަނާ ޞިޔާޞަތުތަކެއް ތަންފީޒުކުރުމެވެ. މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފުމާއި، އާއިލީ ގުޅުންތަށް ހީނަރުވުމާއި، މުޖުތަމަޢުގެ އެއްަބއިވަންތަކަން ނެތުމުން ދާދި

 ހަރުދަނާކުރުމަށް  ހިންގުން  ޖަމާޢަތްތައް/ޖަމްޢިޔާ/ކްލަްބ  އަތޮޅުގެމާއި،  ޤާއިމްކުރު  ވަޞީލަތްތައް  ކަސްރަތުކުރެވޭނެ  ، ކުޅިވަރާއި  ޚާއްޞަ  ޢުމުރުފުރާއަށް  ދޮށީ  ރަށެށްކައި  ންކޮންމެމިގޮތުން  

  ގުޅުންތައް   އާޢިލީ  މާއި،އާލާކުރު  ދިރުވައި  ޘަޤާފީތަރިކަ  އަތޮޅުގެ   ފަރާތްތަކުގެ ަބއިވެރިވުމާއިއެކު މުޖުތަމަޢުތައް ަބދަހި ކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި،އެހީތެރިވެދީ އެ

 އާލާކުރުމަށް  ދިރުވައި  ސިޔާރުތައް  ދީނީ  މާއި،މަސައްކަތްކުރު  ރައްކައުތެރިކުމަށް  އަތޮޅު  ވަާބއިން  މަސްތުވާތަކެތީގެ  ރުމާއި،މަސައްކަތްކު  ހުއްޓުވުމަށް  ގެވެށިއަނިޔާ  ،ހަރުދަނާކޮށް

 ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމެވެ.  
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 ، ކުޅިވަރާއި   ޚާއްޞަ   ޢުމުރުފުރާއަށް   ދޮށީ   އި ގަ ރަށެށް   ކޮންމެ މ. އަތޮޅުގެ  :  7.1  ޕޮލިސީ 

 ޤާއިމްކުރުން   ވަޞީލަތްތައް   ކަސްރަތުކުރެވޭނެ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ކުރެވެއެވެ.ދޮށީ ޢުމުރުގެ ޭބފުޅުން އެއްތަންވެ ކުޅިވަރާއި، ކަސްރަތު ކުރެވޭނެ ފަދަ ވަޞީލަތްތައް މި ވަގުތު އަތޮޅުގައި ވަރަށް މަދުކަން ފާހަގަ
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 ޤާއިމްކުރުން  ވަޞީލަތްތައް  ކަސްރަތުކުރެވޭނެ ،ކުޅިވަރާއި ޚާއްޞަ ޢުމުރުފުރާއަށް  ދޮށީ ރަށެށްގައި ކޮންމެ އަތޮޅުގެ. މ 17. ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 ޤާއިމްކުރުން ވަޞީލަތްތައް ކަސްރަތުކުރެވޭނެ  ،ކުޅިވަރާއި ޚާއްޞަ ޢުމުރުފުރާއަށް ދޮށީރަށެއްގައި  2 ގެއަތޮޅުމ. ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023:  7.1.1ޓާގެޓް 

 ޤާއިމްކުރުން  ވަޞީލަތްތައް ކަސްރަތުކުރެވޭނެ  ،ކުޅިވަރާއި ޚާއްޞަ ޢުމުރުފުރާއަށް ދޮށީރަށެއްގައި  4 ގެވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅު 2024 :7.1.2ޓާގެޓް 

 ޤާއިމްކުރުން  ވަޞީލަތްތައް ކަސްރަތުކުރެވޭނެ ،ކުޅިވަރާއި ޚާއްޞަ ޢުމުރުފުރާއަށް ދޮށީހުރިހާ ރަށެއްގައި  ގެވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ އަތޮޅު 2026: 7.1.3ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  ވަނަ 2026 :7. 1ސްޓްރެޓަޖީ  
 ހުރިހާ އަތޮޅުގެ ނިމުމުގެ އަހަރު

 ޢުމުރުފުރާއަށް ދޮށީ ރަށެއްގައި
 ،ކުޅިވަރާއި ޚާއްޞަ

 ވަޞީލަތްތައް ކަސްރަތުކުރެވޭނެ
 ޤާއިމްކުރުން

ކޮންމެ ރަށެއްގައި ދޮށީ ޢުމުރުގެ  :7.1.1ހަރަކާތް  
ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ކަސްތަރު ކުރެވޭނެ ޖިމްތައް އެ 

 ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ގާއިމްކުރުން

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ކޮންމެ ރަށެއްގައި ދޮށީ ޢުމުރުގެ : 7.1.2ހަރަކާތް  
ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ތަންތަން އެ  

 ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ގާއިމްކުރުން

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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 އެހީތެރިވެދިނުން   ހަރުދަނާކުރުމަށް   ހިންގުން   ޖަމާޢަތްތައް / ޖަމްޢިޔާ / ކްލަބް   އަތޮޅުގެ މ.  :  7.2  ޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ނިސްބަތުން    ޖަމާޢަތްތައް/ޖަމްޢިޔާ/ކްލަްބރަޖިސްޓްރީކުރެވި ހިނގަމުންދާއިރު މުޅި މުޖުތަމަޢުއަށް ފައިދާހުރި ކަންކަން ކުރާ    ޖަމާޢަތްތައް/ޖަމްޢިޔާ/ކްލަްބ  36މ. އަތޮޅުގައި މިވަގުތު  

 ވަރަށް މަދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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 އެހީތެރިވެދިނުން  ހަރުދަނާކުރުމަށް ހިންގުން ޖަމާޢަތްތައް/ޖަމްޢިޔާ /ކްލަބް  އަތޮޅުގެ. މ 7.2ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ޭބއްވުން  ތައްހަރުދަނާ ކުރުމަށް ފޯރަމް ހިންގުން ޖަމާޢަތްތައް/ޖަމްޢިޔާ/ކްލަްބ ހުރިހާ ގެއަތޮޅުމ. ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023:  7.2.1ޓާގެޓް 

 އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުކުރންކުން ހިންގާ ހަރަކާތަތަކަށް ޖަމާޢަތްތަ/ޖަމްޢިޔާ/ކްލަްބ ގެއަތޮޅުމ.  :7.2.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  އަތޮޅުގެ. މ :7. 2ސްޓްރެޓަޖީ  
 ޖަމާޢަތްތައް/ޖަމްޢިޔާ/ކްލަްބ

ޕްރޮޕޯޒަލް ކޮށް ހަރުދަނާ ހިންގުން
 ތައްޔާރުކުރަން ދަސްކޮށްދިނުން

 ހުރިހާ އަތޮޅުގެ. މ :7.2.1ހަރަކާތް  
 ހަރުދަނާ ހިންގުން ޖަމާޢަތްތައް/ޖަމްޢިޔާ/ކްލަްބ

 ޭބއްވުން ފޯރަމްއެއް ކުރުމަށް

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

  ގެއަތޮޅުމ. : 7.2.2ހަރަކާތް  
ކުން ހިންގާ ހަރަކާތަތަކަށް ޖަމާޢަތްތަ/ޖަމްޢިޔާ/ކްލަްބ

ފަންޑުހޯދުމަށް ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލް ހަދަން 
 ދަސްކޮށްދިނުން 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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  އިޖްތިމާޢީ   ހިންގާ   ރަށުފެންވަރުގައި   ޖަމާޢަތްތަކުން / ޖަމްޢިޔާ / ކްލަބް   އަތޮޅުގެ މ.  :  7.3  ޕޮލިސީ  

 އެހީތެރިވެދިނުން   ހާރަކާތަކަށް 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ނިސްބަތުން    ޖަމާޢަތްތައް/ޖަމްޢިޔާ/ކްލަްބރަޖިސްޓްރީކުރެވި ހިނގަމުންދާއިރު މުޅި މުޖުތަމަޢުއަށް ފައިދާހުރި ކަންކަން ކުރާ    ޖަމާޢަތްތައް/ޖަމްޢިޔާ/ކްލަްބ  36މ. އަތޮޅުގައި މިވަގުތު  

 ވަރަށް މަދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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 އެހީތެރިވެދިނުން  ހާރަކާތަކަށް އިޖްތިމާޢީ ހިންގާ ރަށުފެންވަރުގައި ޖަމާޢަތްތަކުން /ޖަމްޢިޔާ /ކްލަބް   އަތޮޅުގެ. މ  7.3ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ދިނުން  ހާރަކާތަކަށް އިޖްތިމާޢީ ހިންގާ ރަށުފެންވަރުގައި ޖަމާޢަތްތަކުން/ޖަމްޢިޔާ/ކްލަްބ އަތޮޅުގެ. މ:  7.3.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  އަތޮޅުގެ. މ :7. 3ސްޓްރެޓަޖީ  
  ޖަމާޢަތްތަކުން/ޖަމްޢިޔާ/ކްލަްބ

  ހިންގާ ރަށުފެންވަރުގައި
ހާރަކާތަށް އިތުރުކޮށް   އިޖްތިމާޢީ

މ. އަތަޅުގެ ތަރައްޤީގައި 
  ޖަމާޢަތްތަކުން/ޖަމްޢިޔާ/ކްލަްބ

އަދާކުރާ ދައުރު އިތުރަށް  
 ހަރުދަނާކުރުން

 އަތޮޅުގެ މ. .  :7.3.1ހަރަކާތް  
 ހިންގާ ރަށުފެންވަރުގައި ޖަމާޢަތްތަކުން/ޖަމްޢިޔާ/ކްލަްބ

 ހާރަކާތަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  އިޖްތިމާޢީ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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 އާލާކުރުން   ދިރުވައި   ޘަޤާފީތަރިކަ   އަތޮޅުގެ މ.  :  7.4  ޕޮލިސީ   

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

މައުނަވީ ޘަޤާފީ ތަރިކަ މިހާރު ނެތެމުންދާކަން    މ. އަތޮޅަކީ ގުޅަމަތި ހިފުމާއި، މަންގަލަންދަނޑި އަދި ތާރަ ފަދަ ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކަށް މަޝްހޫރު އަތޮޅެކެވެ. ނަމަވެސް މި ދެންނެވި

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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 އާލާކުރުން  ދިރުވައި ޘަޤާފީތަރިކަ  އަތޮޅުގެ. މ 7.4ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ގެ މަޢުނަވީ ޘަޤާފީ ތަރިކަ ދެނެގަނެ ކަމާެބހޭ ފޮތެއް އެކުލަވާލުންރަށެއް ގެ ހުރިހާއަތޮޅުމ. ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2026:  7.4.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ވަނަ   2026 :7. 4ސްޓްރެޓަޖީ  
މ. އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 

ގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ އަތޮޅު
މަޢުނަވީ ޘަޤާފީ ތަރިކަ ދެނެގަނެ  

 ކަމާެބހޭ ފޮތެއް އެކުލަވާލުން 

 

ގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ އަތޮޅުމ.  :7.4.1ހަރަކާތް  
ތަރިކަ ދެނެގަނެ ގަތުމަށް ސާވޭއެއް މަޢުނަވީ ޘަޤާފީ 

 ކޮށް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން

 

 

✓ ✓      

ގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ އަތޮޅުކ މ. : 7.4.2ހަރަކާތް  
މަޢުނަވީ ޘަޤާފީ ތަރިކަ ދެނެގަނެ މ. އަތޮޅުގެ   
 މަޢުނަވީ ޘަޤާފީ ތަރިކައާެބހޭ  ފޮތެއް އެކުލަވާލުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓   
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  ހުއްޓުވުމަށް   ގެވެށިއަނިޔާ   ހަރުދަނާކޮށް   ގުޅުންތައް   އާޢިލީ މ. އަތޮޅުގައި  :  7.5  ޕޮލިސީ  

 މަސައްކަތްކުރުން 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

އަނިޔާގެ ގެވެށި  މައްސަލަތަކާއި،  އިހުމާލުވުމުގެ  މައިންަބފައިންނަށް  ދަރިންނާއި،  ފިރިން،  އަނބިންނާއި،  ކުޑަވުމާ،  ގުޅުންތައް  މ.  އާޢިލީ  މައްސަލަތައް  އަތޮޅުގައިވެސް   

 އިތުރުވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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 މަސައްކަތްކުރުން   ހުއްޓުވުމަށް ގެވެށިއަނިޔާ  ހަރުދަނާކޮށް ގުޅުންތައް އާޢިލީމ. އަތޮޅުގައި :  7.5ޕޮލިސީ  

 ޓާގެޓްތައް:

 މަދުކުރުން 30އިހުމާލާއި، ގެވެށިއަނިޔާގެ މައްސަލަތައް މިހާރަށްވުރެ %ރަށްރަށުން ހުށަހަޅާ  ގެއަތޮޅުމ. ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023:  7.5.1ޓާގެޓް 

 މަދުކުރުން 50ރަށްރަށުން ހުށަހަޅާ އިހުމާލާއި، ގެވެށިއަނިޔާގެ މައްސަލަތައް މިހާރަށްވުރެ % ގެއަތޮޅުމ. ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2024 :7.5.2ޓާގެޓް 

 މަދުކުރުން 80ރަށްރަށުން ހުށަހަޅާ އިހުމާލާއި، ގެވެށިއަނިޔާގެ މައްސަލަތައް މިހާރަށްވުރެ % ގެއަތޮޅުމ. ރިން ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކު 2026: 7.5.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23
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24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  ގެއަތޮޅުމ.  :2. 2ސްޓްރެޓަޖީ  
ރަށްރަށުން ހުށަހަޅާ އިހުމާލާއި،  

ގެވެށިއަނިޔާގެ މައްސަލަތައް 
 މަދުކުރުން 80މިހާރަށްވުރެ %

ގެވެށިގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މ.  :7.5.1ހަރަކާތް  
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހޭލުންތެރިކަމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ދޮށީ ޢުމުރުގެ ފަރާތްތަކަށް  : 7.5.2ހަރަކާތް  
ޢާއިލީ  މ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޢަމާޒުކޮށް 

 ހަވީރުތައްޭބއްވުން 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

މ. ކުޑަކުދިންނަށް ޢަމާޒުކޮށް : 7.5.3ހަރަކާތް  
ކުޑަކުދިންގެ  އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި 

 ހަވީރުތައްޭބއްވުން 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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 މަސައްކަތްކުރުން   ރައްކައުތެރިކުމަށް   އަތޮޅު މ.    ވަބާއިން   މަސްތުވާތަކެތީގެ :  7.6  ޕޮލިސީ  

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ތައް  ންނަށްވުމުން އެފަރާތްއަތޮޅުގައި ވަޒީފާނެތް އެތައް ޒުވާނުންނެއް ތިުބމާއި، އޭގެ ތެރެއިން ަބއެއް ޒުވާނުންނަކީ މަސްތުވާ ތަކެއްޗަށް ދެވިހިފައިވާ ޒުވާނު

 ކަމެކެވެ.ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމީ އަތޮޅުގެ އިޤްތިޞާދު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ދުރުކޮށް،

 

 



 )ކައުންސިލްެގ ނަން(   2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 

 

121 

 

 މަސައްކަތްކުރުން   ރައްކައުތެރިކުމަށް އަތޮޅު. މ ވަބާއިން  މަސްތުވާތަކެތީގެ 7.6 ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 މަދުކުރުން 30% މިހާރަށްވުރެ މައްސަލަތައް މަސްތުވާތެކެތީގެ ހުށަހަޅާ ރަށްރަށުން އަތޮޅުގެ. މ ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2023:  7.6.1ޓާގެޓް 

 މަދުކުރުން 60% މިހާރަށްވުރެ މައްސަލަތައް މަސްތުވާތެކެތީގެ ހުށަހަޅާ ރަށްރަށުން އަތޮޅުގެ. މ ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ  2024 :7.6.2ޓާގެޓް 

 މަދުކުރުން 80% މިހާރަށްވުރެ މައްސަލަތައް މަސްތުވާތެކެތީގެ ހުށަހަޅާ ރަށްރަށުން އަތޮޅުގެ. މ ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2026: 7.6.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 އަތޮޅުގައި  މ.  :7. 6ސްޓްރެޓަޖީ  
 ޙަލަތު މަސްތުވާތަކެތީގެ

  ފެތުރޭމިންވަރު ،ދެނެގަތުމާއި
 ންރުކު މަސައްކަތް މަދުކުރުމަށް

  ޑްރަގާއިމ. އަތޮޅުގައި   :7.6.1ހަރަކާތް  
  ދެނެގަތުމަށް މިންވަރު މައްސަލައޮތް މަސްތުވާތަކެތީގެ
 ދިރާސާއެއްކުރުން 

✓ ✓      

 ޭބނުންކުރާ މަސްތުވާތަކެތި ޑްރަގާއި: 7.6.2ހަރަކާތް  
  ހަދައި ޑާޓާޭބސްއެއް ހިމެނޭ މައުލޫމާތު މީހުންގެ

 ބެލެހެއްޓުން 

 ✓ ✓     

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ  :7.6.3ހަރަކާތް  
ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއް މ. އަތޮޅުގައި 

ގާއިމްކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން 
 މަސައްކަތްކުރުން

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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 މަސައްކަތްކުރުން   ޚާއްޞަ   އާލާކުރުމަށް   ދިރުވައި   ސިޔާރުތައް   ދީނީ މ. އަތޮޅުގައި  :  7.7  ޕޮލިސީ  

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ދީނުގެ ސިޔާރުތައް ދިރުވައި އާލާކޮށް ދީނީ ސައްހަ ޢަޤީދާ މ. އަތޮޅުކީ ނިސްބަތުން ދީނީ ޢިލްމުވެރިން މަދު އަތޮޅަކަށް ވުމުން ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އިސްލާމް  

 ރައްޔިތުންނަށް އަންގައިދޭން ޖެއެވެ.
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 މަސައްކަތްކުރުން  ޚާއްޞަ  އާލާކުރުމަށް  ދިރުވައި  ސިޔާރުތައް ދީނީ އަތޮޅުގައި . މ 7.7ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ރަށެއްގައި ޚާއްޞަ ާބވަތްތައް އުފައްދަން ފެށުން  2 ގެވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅު 2023:  7.7.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

އިސްލާމް   :7. 7ސްޓްރެޓަޖީ  
އަންގައިދީ ދީނުގެ ސައްހަ ޢަޤީދާ 

، ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި  
 ދީނީލޯިބ އާލާކުރުން 

 އަދި މިނިސްޓްރީއާއި އިސްލާމިކް :7.7.1ހަރަކާތް  
 ދީނީ ގުޅިގެން ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ފަތުރާ މަޢުލޫމާތު ދީނީ

 ހިންގުން  މްތައްޕްރޮގްރާ  ދިނުމުގެ ނަސޭޙަތް

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ށުގައި ކީރިތި އަތޮޅުގެ ރަށްރަމ.  : 7.7.2ހަރަކާތް  
ޤްރުއާން ތަޖުވީދު މަގަށް ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދޭ 

 ކްލާސްތަކެއް ހިންގުން 

މ. އަތޮޅު  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 ކައުންސިލް

މ. އަތޮޅުގެ ރަށު 
ކައުންސިލްތައް އަދި 

ކީރިތި ޤްރުއާނާެބހޭ ޤައުމީ  
 މަރުކަޒު

މ. އަތޮޅުގައި ކީރިތި  :7.7.3ހަރަކާތް  
ޙާފިޡުން އުފެއްދުމަށް ހިތުދަސް ޤްރުއާން

 މަސައްކަތްކުރުން

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

މ. އަތޮޅުގައި އިމާމުވެ ނަމާދުކޮށް،   :7.7.4ހަރަކާތް  
ހުކުރުކުކޮށް، ކަށުކަމާ ކެމީގެ ކަންކަން ކުރާނެ 

 ފަރާތްތައް ތަމްރީންކުރުން 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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 އަދަބީ ރޫހު އާލާކުރުން ޤައުމީ، އިޖްތިމާޢީ، ތަޢުލީމީ އަދި  އަތޮޅުގައި . މ 7.8ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 އަށް އިތުރުކުރުން 50ކަންކަމުގައި ަބއިވެރިފާ ފަރާތްތަކުގެ ޢަދަދު % އަދީަބ އަދި ،އިޖްތިމާޢީ ،ޤައުމީމިހާރަށްވުރެ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2025:  7.8.1ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

މ. އަތޮޅުގެ   :7. 8ސްޓްރެޓަޖީ  
ދަރިންނަކީ ޤައުމީ، އިޖްތިމާޢީ،  

އަދަީބ ކަންކަމަށް ލޯިބކުރާ  އަދި 
 ދަރިންތަކަކަށް ހެދުން 

އަތަޅުގެ ދަރިން ޤައުމީ، އިޖްތިމާޢީ،   :7.8.1ހަރަކާތް  
އަދަީބ ރޫޙް އާލާކުރުމަށް ފާންތަރި އެވޯޑްގެ ނަމުގައި  

މިހާރުވެސް ދެމުންގެންދާ އެވޯޑް ދިނުން ކުރިޔަށް 
 ގެންދިއުން 

✓  ✓  ✓   

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ މ.  : 7.8.2ހަރަކާތް  
ސްކޫލްތަކުގައި ހިންގާ އަދަީބ ޙަރާކާތްތަކަށް 

 އެހީތެރިވެދިނުން 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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 ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތަކަށް ހެދުން ޞިއްޙީގޮތުން ގެ ރައްޔިތުންނަކީ އަތޮޅު . މ 7.9ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ދަށްކުރުން  50ގަޔަށް ނާރާ ަބލިތަކުގެ ނިސްަބސް މިހާރަށްވުރެ %ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގައިން  2026:  7.9.1ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  ވަނަ 2026 :7. 9ސްޓްރެޓަޖީ  
މ.  ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު

 ނާރާ ގަޔަށް ގައިން އަތޮޅުގައި
  ނިސްަބސް ބަލިތަކުގެ

 ދަށްކުރުން  50% މިހާރަށްވުރެ

މ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް   :7.9.1ހަރަކާތް  
ޢަމާޒުކޮށްގެން ފައިދާ ހުރިކާނާ ކެއުމާއި، ކަސްރަތުގެ 
މުހިންމުކަމާއި، ޞިއްޙީ ގޮތުން ނުރަނގަޅު އާދަތަކާ 

ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ދުރުހެލިވުމަށް ހޭލުންތެރިކަމުގެ 
 ހިންގުން 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި،  މ.  : 7.9.2ހަރަކާތް  
މީދަލާއި، މެއްސާއި، މަދިރުފަދަ ަބލިފަތުރާ ާބވަތްތައް  

 މަދުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި މ.  : 7.9.3ހަރަކާތް  
ޑަކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމަށް ސްޕެޝަލިސްޓް 

 ކޭމްޕްތަކެއްހިންގުން 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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 މ. އަތޮޅުގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުމާއި ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތްކުރުން :  8ޕޮލިސީ  

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ހިނދަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ. އެ ހެނީ ޒަމާނުންސެރި މ. އަތޮޅަކީ މަކީ މި  މ. އަތޮޅުގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުމާއި ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތްކުރު

ކުރާ އެތަކެއް ފަތްޕިލާވެއްޔާއި، ދިވެހި ވެލާ، ކަހަނާބއި، މިޔަރާ، ފެހުރިއްސާއި، އިއްސާ، ފާނު އަދި ކޯމަހާއި، ލަނޑާފަދަ ކަނޑުގެ އެތަކެއް ދިރުމަކާއި، ޭބސްވެރިމަށް ބޭނުން

. މި ދެންނެވި ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ދެނެގަނިވި އަންނަންއޮތް  ިހުޖަރުކާރ ޫދިނ ޫސފާ ޫސިފްނ ުމްއަސނިދ ިތާމެވްއެޓްއ ޮއްތ ައޮތެޅެކވެ ،   އި އުޅޭ ދޫނި ސޫފާ ސޫތްޕާރާއްޖޭގަ

އަތޮޅުގައި    މާއި، އަތޮޅުގެ ހެބިޓެޓް މެޕެއް އެކުލަވާލު  މ.  ތަކަކީއަޅާ ޞިޔާޞަތުޖީލުތަކަށް އެ ދިރުންތައް ވާޞިލްކޮށްދިނުމަށް މި ކައުންސިލުން ކުރިއަށްއޮތް ފަސް އަހަރަށް ކަނޑަ

ޭބސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެލީގެ ާބވަތްތަކާއި، ނެތެމުންދާ ފަތްޕިލާވެލީގެ   މާއި،ކޮންމެ ރަށެއްގައި ނޭޗަރ ޕާކެއް ގާއިމްކުރު  މާއި،ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ޒޯންތަކެއް ގާއިމްކުރު

ސުކޫލް ތަކުގެ ދަރިވަރުން ތިމާވެއްޓަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް   މާއި،ތޮޅުން ރުއް ގަސް ޭބރު ކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުއަ   މާއި، އާލާކުރުާބވަތްތައް ދިރުވާ

 މާއި،އަލުން ޭބނުންކޮށް، އަލުން އުފެއްދުމަށް( ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުސްޓްރެޓަޖީ ) ކުނި މަދުކޮށް،    3Rމަދުކުރުމަށް ކޮންމެ ރަށެއްގައިމެ     މުގެ އިތުރުން ކުނިހިންގު

 ރުމެވެ. ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށްތަކާއި، ކުޅި، ކަނޑޫފާ ފަދަ ތަންތަން ސާފުކޮށް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރަށް
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 އެކުލަވާލުން   މެޕެއް   ހެބިޓެޓް   އަތޮޅުގެ މ.  :  8.1  ޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

އަތޮޅަކަށްވުމާއެ ޮބޑު  ގިނަ  ދިރުންތައް  ކަނޑުގެ  އެއްގަމާއި،  އަތޮޅަކީ  ހިމެނޭމ.  ާބވަތްތައް  އެކި  އެކި  ޙިމާޔަތްކޮށް   ކު،  އެތަކެތި  އޮތުމީ  ވަކިވެފައި  ޚާއްޞަ ސަރަހައްދުތައް 

 ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

 

 



 )ކައުންސިލްެގ ނަން(   2026-2022ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން 

 

 

 އެކުލަވާލުން  މެޕެއް ހެބިޓެޓް އަތޮޅުގެ. މ 8.1 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 މުއްސަނދި އަތޮޅެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުން މ. އަތޮޅަކީ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ދިރުންތައް އާލާކުރާ، ތިމާވެށީގެ ގޮތުން :  8.1.1ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

މ. އަތޮޅަކީ   :8. 1ސްޓްރެޓަޖީ  
އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ދިރުންތައް 
އާލާކުރާ، ތިމާވެށީގެ ގޮތުން  

މުއްސަނދި އަތޮޅެއްގެ ގޮތުގައި 
 ދެމެހެއްޓުން 

 

މ. އަތޮޅުގެ ހެބިޓެޓްމެޕެއް  :8.1.1ހަރަކާތް  
 އެކުލަވާލުން 

✓ ✓      
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 ގާއިމްކުރުން   ޒޯންތަކެއް   ކުރެވިފައިވާ   ހިމާޔަތް   އަތޮޅުގައި މ.  :  8.2  ޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

އްދުތައް ދިރުންތައް ގިނަ ޮބޑު އަތޮޅަކަށްވުމާއެކު، އެކިއެކި ދިރުންތަކަށް ޚާއްޞަ ސަރަހައްދުތައް ފާހަގަކޮށް އަންނައޮތް ޖީލުތަކަށް އެސަރަހަމ. އަތޮޅަކީ އެއްގަމާއި، ކަނޑުގެ  

 ހިމާޔަތްކުރަން ޖެހެއެވެ.
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 ގާއިމްކުރުން  ޒޯންތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ހިމާޔަތް  އަތޮޅުގައި. މ 8.2ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ސަރައްހައްދު ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުން 5 ގެވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅު 2026:  8.2.1ޓާގެޓް 

 ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކެއް ކަނޑައެޅުންއަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގެ އިހްތިޞާގައިވެސް ތިމާވެށި ރައްކައުތެރިކުރުމަށް ޙިމާޔަތް  :8.2.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

އެކިއެކި   :8. 2ސްޓްރެޓަޖީ  
ދިރުންތަކަށް ޚާއްޞަ 

ސަރަހައްދުތައް ފާހަގަކޮށް 
ޖީލުތަކަށް  އަންނައޮތް 

އެސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތްކުރަން 
 ޖެހެއެވެ.

 

އެކިއެކި ދިރުންތަކަށް ޚާއްޞަ  :8.2.1ހަރަކާތް  
ސަރަހައްދުތައް ފާހަގަކޮށް އަންނައޮތް ޖީލުތަކަށް  

 އެސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތްކުރުން

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގެ : 8.2.2ހަރަކާތް  
އިހްތިޞާގައިވެސް ތިމާވެށި ރައްކައުތެރިކުރުމަށް 

 ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކެއް ކަނޑައެޅުން

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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 ގާއިމްކުރުން   ޕާކެއް   ނޭޗަރ   ރަށެއްގައި   ކޮންމެ މ. އަތޮޅުގެ  :  8.3  ޕޮލިސީ  

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ކެނޑުން ޢާއްމުވެފައިވާއިރު، ރައްރަށުގެ ފެހިކަން ދަމަހައްޓައި، ގަސްގަހާގެހި އާލާކުރުމަށް ނޭޗާޕާކޮތަކެއް ނުހަނު ބޭނުމެވެ.ރަށްރަށުގެ އާބާދީތައް އިތުރުވެ ގަސްގަހާ ގެހި 
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 ގާއިމްކުރުން  ޕާކެއް ނޭޗަރ ރަށެއްގައި ކޮންމެ އަތޮޅުގެ. މ 8.3ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ރަށެއްގައި ނޭޗާޕާކެއް ގާއިމްކުރުން 02އަތޮޅުގެ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023 :8.2.1ޓާގެޓް 

 ރަށެއްގައި ނޭޗާޕާކެއް ގާއިމްކުރުން 06ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގެ  2025 :8.2.2ޓާގެޓް 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ނޭޗާޕާކެއް ގާއިމްކުރުން 2026 :8.2.3ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 
ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ދިވެހި   :8. 3ސްޓްރެޓަޖީ  
ރާއްޖޭގައި ހެދޭ ގަސްގަހާގެހި  

އައްނަށް އޮތް ޖީލުތަކަށް  
ފޯރުކޮށްދީ، ރައްރަށުގެ 
ވައިސާފުކޮށް ތިމާވެށި 

 ޙިމާޔަތްކުރުން
 

މ. އަތޮޅުގެ ރަށް ރަށުގައި ނޭޗާޕާކް   :8.3.1ހަރަކާތް  
 ގާއިމްކުރުން

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

މ. އަތޮޅުގެ ރަށް ރަށުގައި  :8.3.2ހަރަކާތް  
ގާއިމްކުރާ ނޭޗާޕާކް ތަކުގައި ރާއްޖޭގައި ހެދޭ ހުރިހާ 

ާބވަތެއްގެ ގަސްގަހާގެއްސާއި، މާމެލާމެއްޔާއި، 
 ފަތްޕިލާވެލިން މުއްސަނދިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

މ. އަތޮޅުގެ ރަށް ރަށުގައި  :8.3.3ހަރަކާތް   
ގާއިމްކުރާ ނޭޗާޕާކް ތަކުގައި ރާއްޖޭގައި 

ޭބސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެލި އާލާކޮށް 
 ދިރުވުން

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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 އެކުލަވާލުން   އުޞޫލެއް   ހަރުދަނާ   ކުރުން މަދުކުރުމަށް   ބޭރު   ގަސް   ރުއް   އަތޮޅުން މ.  :  8.4  ޕޮލިސީ  

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އިވާ ކަމެކެވެ.ގެ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ަބއެއްފަހަރު ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރުއްގަސް އަތޮޅުން ޭބރުކުރެވެމުން ދެއެވެ. މިއީ ހުއްޓުވަން ޖެހިފައަތޮޅު
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 އެކުލަވާލުން  އުޞޫލެއް  ހަރުދަނާ މަދުކުރުމަށް ކުރުން ބޭރު ގަސް ރުއް  އަތޮޅުން. މ .48ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 މަދުކުރުން 30ން ރުއްގަސް ޭބރުކުރެވޭ މިންވަރު މިހާރަށްވުރެ %އަތޮޅުމ. ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023 :8.4.1ޓާގެޓް 

 މަދުކުރުން 60އަތޮޅުން ރުއްގަސް ޭބރުކުރެވޭ މިންވަރު މިހާރަށްވުރެ %ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މ.  2025 :8.4.2ޓާގެޓް 

 މަދުކުރުން 80ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މ. އަތޮޅުން ރުއްގަސް ޭބރުކުރެވޭ މިންވަރު މިހާރަށްވުރެ % 2026 :8.4.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ކުރާފަރާތް ތަންފީޒު  
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  ވަނަ 2026 :8. 4ސްޓްރެޓަޖީ  
. މ ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު

  ޭބރުކުރެވޭ ރުއްގަސް އަތޮޅުން
 80% މިހާރަށްވުރެ މިންވަރު

 މަދުކުރުން

. އަތޮޅުގެ ރަށް ރަށުން ރުއްގަސް މ :8.4.1ހަރަކާތް  
ގެންދިޔުން މަދުކުރުމަށް ާބރު އަޅައި  އަތޮޅުން ޭބރަށް 

 އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުން 

✓ ✓      

މ. އަތޮޅުގެ ރަށް ރަށުން ރުއްގަސް  :8.4.2ހަރަކާތް  
އަތޮޅުން ޭބރަށް ގެންދިޔުން މަދުކުރުމަށް ާބރު އަޅައި  

 ހަދާފައިވާ އުޞޫލު ތަންފީޒުކުރުން 

 

 ✓ ✓ ✓ ✓   
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  ހޭލުންތެރިކުރުމަށް   ތިމާވެއްޓަށް   ދަރިވަރުން   ތަކުގެ   ސުކޫލް މ. އަތޮޅުގެ  :  8.5  ޕޮލިސީ  

 ހިންގުން   ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ސުކޫލްތަކަކަށް ރުވެސް ޕްލާސްޓިކް ފުޅިއެއްކޮށް ޭބރު ކުރުން ފަދަ ޕްރޮގްރާމް ހިންގަމުން ގެންދެއެވެ. މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް މ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ  މިހާ  މ. އަތޮޅުގެ ަބއެއް ސުކޫލްތަކުން

 ފުޅާކުރަންޖެހެއެވެ.
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 ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް  ތިމާވެއްޓަށް ދަރިވަރުން ތަކުގެ ސުކޫލް  އަތޮޅުގެ. މ .58ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހިންގާ ސްކޫލްތަކަކަށް  މ. އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ސުކޫލަކީ ތިމާވެށި ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2026 :8.5.1ޓާގެޓް 

 ހެދުން 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

މ. އަތޮޅުގެ   :8. 5ސްޓްރެޓަޖީ  
ސުކޫލަކީ ތިމާވެށި ކޮންމެ 

ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް  
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހިންގާ  
ސްކޫލްތަކަކަށް ހެދުމާއި، ސްކޫލް 

ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުގައި 
 ތިމާވެށްޓަށް ލޯިބޖެއްސުން 

 

 ނަމުގައި އެވޯޑްގެ މްމީ ސާފު :8.5.1ހަރަކާތް  
 ހިންގުން  ޙަރަކާތެއް އަމާޒުކޮށްގެން ސްކޫލުތަކަށް

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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  އަލުން   ، މަދުކޮށް   ކުނި )    ސްޓްރެޓަޖީ   3R  ރަށެއްގައިމެ   ކޮންމެ   މަދުކުރުމަށް   ކުނި :  8.6  ޕޮލިސީ  

 ހިންގުން   ޕްރޮގްރާމްތަކެއް   ޚާއްޞަ (  އުފެއްދުމަށް   އަލުން   ، ބޭނުންކޮށް 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ތިމާވެށްޓަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ޮބޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ ކުނީގެ މައްސަލައެވެ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށެއްގެ 
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  ޚާއްޞަ(  އުފެއްދުމަށް އަލުން ،ބޭނުންކޮށް  އަލުން ،މަދުކޮށް ކުނި)  ސްޓްރެޓަޖީ 3R ރަށެއްގައިމެ ކޮންމެ މަދުކުރުމަށް  ކުނި .68ޕޮލިސީ 
 ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމްތަކެއް

 ޓާގެޓްތައް:

 މަދުކުރުން 20ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މ. އަތޮޅުގައި އުފެދޭ ކުނީގެ މިންވަރު މިހާރަށްވުރެ % 2023 :8.4.1ޓާގެޓް 

 މަދުކުރުން 40ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މ. އަތޮޅުގައި އުފެދޭ ކުނީގެ މިންވަރު މިހާރަށްވުރެ % 2025 :8.4.2ޓާގެޓް 

 މަދުކުރުން 60ކުރިން މ. އަތޮޅުގައި އުފެދޭ ކުނީގެ މިންވަރު މިހާރަށްވުރެ % ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ 2026 :8.4.3ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ވަނަ   2026 :8. 6ސްޓްރެޓަޖީ  
އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މ. 

އަތޮޅުގައި އުފެދޭ ކުނީގެ 
 60މިންވަރު މިހާރަށްވުރެ %

 މަދުކުރުން

 ކުނި ގެ ދަށުން ސްޓްރެޓަޖީ  3R :8.6.1ހަރަކާތް  
މ.  އުފެއްދުމަށް އަލުން ،ބޭނުންކޮށް އަލުން ،މަދުކޮށް

އަތޮޅު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  
 ހިންގުން 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއި،  :8.6.2ހަރަކާތް  
NGO    ެތަކުގެ އެހީގައި ކުނި ރިސައިކަލްކުރުމުގ

 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

އުކާލާ ކާނާގެ ާބވަތްތަކުން   :8.6.3ހަރަކާތް  
 ކޮމްޕޯސްޓް )ގަސްކާނާ( އުފައްދަން އެހީތެރިވުން  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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  ސާފުކޮށް   ތަންތަން   ފަދަ   ކަނޑޫފާ   ، ކުޅި   ، ގޮނޑުދޮށްތަކާއި   ރަށްރަށުގެ މ. އަތޮޅުގެ  :  8.7  ޕޮލިސީ  

 ގާއިމްކުރުން   ނިޒާމެއް   ބެލެހެއްޓޭނެ   ގޮތެއްގައި   ދާއިމީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 މ. އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށްތަކާއި، ކުޅި އަދި ކަނޑޫފާތައް ވަނީ ކުނި ުބނިން ތަޣައްޔަރުވެފައެވެ.
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 ގާއިމްކުރުން   ނިޒާމެއް  ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއްގައި   ދާއިމީ ސާފުކޮށް  ތަންތަން   ފަދަ  ކަނޑޫފާ ،ކުޅި ،ގޮނޑުދޮށްތަކާއި  ރަށްރަށުގެ  އަތޮޅުގެ. މ .78ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

ނަކީ ހިއްފަސޭހަ، ސާފު  ތަންތަ ފަދަ ކަނޑޫފާ ،ކުޅި ،ގޮނޑުދޮށްތަކާއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށްރަށުގެ އަތޮޅުގެ މ.ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2026 :8.7.1ޓާގެޓް 

 ތަންތަނަށް ހެދުން 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ވަނަ   2026 :8. 7ސްޓްރެޓަޖީ  
އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 

މ.އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ  
 ހުރިހާ ރަށްރަށުގެ 

 ކަނޑޫފާ ،ކުޅި ،ގޮނޑުދޮށްތަކާއި
ނަކީ ހިއްފަސޭހަ، ތަންތަ ފަދަ

 ސާފު ތަންތަނަށް ހެދުން 

 

މ.އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ  :8.7.1ހަރަކާތް  
  ފަދަ ކަނޑޫފާ ،ކުޅި ،ގޮނޑުދޮށްތަކާއި ރަށްރަށުގެ 

 ން ސާފުކޮށް ެބލެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވުންތަންތަ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

މ.އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ  :8.7.2ހަރަކާތް  
  ފަދަ ކަނޑޫފާ ،ކުޅި ،ގޮނޑުދޮށްތަކާއި ރަށްރަށުގެ 

ންތަނަކީ ހިތްފަސޭހަ މައިޒާން ތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތަންތަ
އަދި އެތަންތަނުން ޢާމްދަނީ ލިޭބފަދަ ތަންތަނަށް  

 ހެދުމަށް އެހީތެރިވުން  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން . މ : 9ޕޮލިސީ  

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ކަން ކުރުމަށް ކުރިޔަށް  ކަމުގައި ވީހިނދު އެހަރުދަނާކުރުން  ހިންގުން  އިދާރީ  ކައުންސިލްގެ  ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތަކީ މި މަތީގައިވާ ޞިޔާޞަތުތައް  

  ޑިޕްލޮމާ  ދައްވެގެން  މުވައްޒަފުންނަކީ  ހުރިހާ  މަތީގެ  ފެށިގެން  އޮފިސަރުން  ކައުންސިލް  އެސިސްޓެންޓް  އޮތް ފަސް އަހަރު މި ކައުންސިލުން ތަންފީޒުކުރާނެ ޞިޔާޞަތުތަކަކީ،

 ފެންވަރަށް  03  ލެވެލް  ސެޓްފިކްޓް  ދައްވެގެން  ދާއިރާތަކުން  ގުޅުންހުރި  މަސައްކަތާ  ނަށްއެސިސްޓެންޓުން  ކައުންސިލް   މާއި،ހެދު  މުވައްޒަފުންނަށް  ކިޔަވައިގެންތިިބ  ފެންވަރަށް

  ފުޅާ   އެންމެ  ހިފެންއޮތް  ބޭނުން  ވަޞީލަތްތަކުގެ  ޓީގެ.ސީ. އައި  ޒަމާނީ  ހިންގުމުގައި  ކައުންސިލް   މާއި،ކުރު(  ޑިޖިޓަލައިޒް)  ސްމޭކް  ޚިދުމަތްތައް  ކައުންސިލުންދޭމާއި،  ތަމްރީންކުރު

  ޢަމާން  އަދި  ރައްކައުތެރި  ،ހިތްފަސޭހަ  މުވައްޒަފުންނަށް  ކައުންސިލްގެ  މާއި،ޤާއިމްކުރު  ނިޒާމެއް  އޮޑިޓް  އިންޓަރނަލް  ހަރުދަނާ  ކައުންސިލްގައި  މުގެ އިތުރުންހިފު  ދާއިރާއެއްގައި

 މެވެ. ޤާއިމްކޮށްދިނު މާހައުލެއް މަސައްކަތުގެ
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  މަތީގެ   ފެށިގެން   އޮފިސަރުން   ކައުންސިލް   އެސިސްޓެންޓް   ކައުންސިލް އިދާރާގެ   މ. އަތޮޅު :  9.1  ޕޮލިސީ 

 ހެދުން   މުވައްޒަފުންނަށް   ކިޔަވައިގެންތިބި   ފެންވަރަށް   ޑިޕްލޮމާ   ދައްވެގެން   މުވައްޒަފުންނަކީ   ހުރިހާ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ރުމަށް އިތުރު ސާނަވީ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިގެން ތިިބ މުވައްޒަފުންކަމުން އެމުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމާއި، މަސައްކަތުގެ ހުނަރު އިތުރުކުމިވަގުތު ތިިބ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަކީ  

 ލީމާ ދަމްރީން ޭބނުންވެއެވެ. ތަޢު
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  ޑިޕްލޮމާ ދައްވެގެން  މުވައްޒަފުންނަކީ ހުރިހާ މަތީގެ  ފެށިގެން އޮފިސަރުން  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް ގެއިދާރާ ކައުންސިލް އަތޮޅު . މ 19. ޕޮލިސީ
 ހެދުން  މުވައްޒަފުންނަށް  ކިޔަވައިގެންތިބި ފެންވަރަށް

 ޓާގެޓްތައް:

  ޑިޕްލޮމާ ދައްވެގެން މުވައްޒަފުންނަކީ ހުރިހާ  މަތީގެ ފެށިގެން އޮފިސަރުން ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު. މވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2026 :9.1.1ޓާގެޓް 

 ހެދުން  މުވައްޒަފުންނަށް ކިޔަވައިގެންތިިބ ފެންވަރަށް

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ކުރާފަރާތް ތަންފީޒު  
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  އަތޮޅު. މ :9. 1ސްޓްރެޓަޖީ  
  ގެއިދާރާ ކައުންސިލް

 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
  މަތީގެ ފެށިގެން އޮފިސަރުން

 މުވައްޒަފުންނަކީ ހުރިހާ
 ފެންވަރަށް ޑިޕްލޮމާ ދައްވެގެން

  މުވައްޒަފުންނަށް ކިޔަވައިގެންތިިބ
 ހެދުން 

އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމީ  :9.1.1ހަރަކާތް  
 ދާއިރާތައް ދެނެގަތުން 

 

 

 

✓ ✓      

ފާހަގަ ކުރެވޭ ދާއިރާތަކުން ޑިޕްލޮމާ : 9.1.2ހަރަކާތް  
 04ފެންވަރަށް ކިޔެވުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު މަދުވެގެން 

 މުވައްޒަފަކަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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  ގުޅުންހުރި   މަސައްކަތާ   އެސިސްޓެންޓުން ކައުންސިލް    އިދާރާގެ   ކައުންސިލް މ. އަތޮޅު  :  9.2  ޕޮލިސީ 

 ތަމްރީންކުރުން   ފެންވަރަށް   03  ލެވެލް   ސެޓްފިކްޓް   ދައްވެގެން   ދާއިރާތަކުން 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އެސިސްޓެންޓުނަށް އެމީހުން ކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދައިރައަކުން ތަމްރީން ބޭނުންވެއެވެ. މަސައްކަތް ކުރާ ކައުންސިލް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި 
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  03 ލެވެލް   ސެޓްފިކްޓް ދައްވެގެން  ދާއިރާތަކުން ގުޅުންހުރި މަސައްކަތާ އެސިސްޓެންޓުން އިދާރާގެ ކައުންސިލް ކައުންސިލް އަތޮޅު. މ  9.2ޕޮލިސީ 
 ތަމްރީންކުރުން   ފެންވަރަށް

 ޓާގެޓްތައް:

  ލެވެލް ސެޓްފިކްޓް ދައްވެގެން ދާއިރާތަކުން ގުޅުންހުރި މަސައްކަތާ އެސިސްޓެންޓުން ކައުންސިލް ކައުންސިލްއިދާރާގެ އަތޮޅު. މވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2026 :9.2.1ޓާގެޓް 

 ތަމްރީންކުރުން  ފެންވަރަށް 03

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  އަތޮޅު. މ :9. 1ސްޓްރެޓަޖީ  
  ގެއިދާރާ ކައުންސިލް

 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
  މަތީގެ ފެށިގެން އޮފިސަރުން

 މުވައްޒަފުންނަކީ ހުރިހާ
 ފެންވަރަށް ޑިޕްލޮމާ ދައްވެގެން

  މުވައްޒަފުންނަށް ކިޔަވައިގެންތިިބ
 ހެދުން 

ގެ އެސިސްޓެންޓުން ކައުންސިލް :9.2.1ހަރަކާތް  
މަސައްކަތާ ގުޅުން ހުރި ތަމްރީންގެ ދާއިރާތައް 

   ދެނެގަތުން

 

 

✓ ✓      

ގެ އެސިސްޓެންޓުން ކައުންސިލް: 9.2.2ހަރަކާތް  
 ދާއިރާތަކުންމަސައްކަތާ ގުޅުން ހުރި ތަމްރީންގެ 

 02ކިޔެވުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު މަދުވެގެން  
 މުވައްޒަފަކަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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 ކުރުން (  ޖިޓަލައިޒް ޑި )   ސްމޭކް   ޚިދުމަތްތައް   ކައުންސިލުންދޭ މ. އަތޮޅު  :  9.3  ޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހަޒިރުވާންޖެހުމުން ރައްޔިތުން އެތައް ތަކުލީފެއް އުފުލަން ޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ކިތަންމެ ކުޑަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށްވެސް 
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 ކުރުން ( ޑިޖިޓަލައިޒް) ސްމޭކް ޚިދުމަތްތައް  ކައުންސިލުންދޭ އަތޮޅު . މ 9.3ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ސްމޭކް )ޑިޖިޓަލައިޒް( ކުރުން 20ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ % އަތޮޅު. މ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 2023:  9.3.1ޓާގެޓް 

 ސްމޭކް )ޑިޖިޓަލައިޒް( ކުރުން 50ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ % އަތޮޅު. މ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 2024 :9.3.2ޓާގެޓް 

 ސްމޭކް )ޑިޖިޓަލައިޒް( ކުރުން 70 ޚިދުމަތްތަކުގެ %ކައުންސިލުން ދޭ އަތޮޅު. މކުރިން  ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ 2026: 9.3.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  ވަނަ 2026 :9. 3ސްޓްރެޓަޖީ  
  އަތޮޅުގެ. މ ނިމުމުގެ އަހަރު
 ދޭ ކައުންސިލްތަކުން ރަށު

 ސްމޭކް 70% ޚިދުމަތްތަކުގެ
 ކުރުން( ޑިޖިޓަލައިޒް)

ކައުންސިލުން ދޭ  އަތޮޅު. މ :9.3.1ހަރަކާތް  
ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސްމޭކް )ޑިޖިޓަލައިޒް( 

ކުރެވޭނެ ޚިދުމަތްތައް ދެނެގަނެ އެކަމާ މަޝްވަރާކޮށް 
މާހިރުންނާއެކު ގޮތްތަކެއް ނިންމުމަށް ކަމުގެ ފައްނީ 

 ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވުން 

✓       

ދޭ ކައުންސިލުން  އަތޮޅު . މ: 9.3.2ހަރަކާތް  
ޚިދުމަތްތައް ސްމޭކް )ޑިޖިޓަލައިޒް( ކުރުމާެބހޭ ގޮތުން  

ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯސަލްއެއް އެކުލަވާލާ ކަމާެބހޭ 
އިދާރާތަކަށް ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް  

 ހުށަހެޅުން 

✓ ✓      

ދޭ  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު. މ :9.3.3ހަރަކާތް  
ޚިދުމަތްތައް ސްމޭކް )ޑިޖިޓަލައިޒް( ކުރުމުގެ ޢަމަލީ 

 މަސައްކަތް ކުރުން  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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  ބޭނުން   ވަޞީލަތްތަކުގެ   ޓީގެ . ސީ . އައި   ޒަމާނީ   ހިންގުމުގައި   ކައުންސިލް މ. އަތޮޅު  :  9.4  ޕޮލިސީ  

 ހިފުން   ދާއިރާއެއްގައި   ފުޅާ   އެންމެ   ހިފެންއޮތް 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ކުގައި އެންމެ އެދެވޭ މިންވަރަށް ޒަމާނީ ޒަމާނީ އައިސީޓީގެ ވަޞީލަތްތައް ތަޢާރަފުވެ މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް ޑިޖިޓަލައިޒްވަމުން އައި ނަމަވެސް މިކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަ

 ވަޞީލަތްތަކުގެ ޭބނުން ނުހިފޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އައިސީޓީގެ 
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 ހިފުން  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ އެންމެ ހިފެންއޮތް ބޭނުން ވަޞީލަތްތަކުގެ  ޓީގެ.ސީ.އައި ޒަމާނީ ހިންގުމުގައި ކައުންސިލް އަތޮޅު. މ  9.4ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ހިފުން ދާއިރާއެއްގައި ފުޅާ އެންމެ ހިފެންއޮތް  ޭބނުން ވަޞީލަތްތަކުގެ ޓީގެ.ސީ.އައި ޒަމާނީ ހިންގުމުގައި ކައުންސިލް އަތޮޅު. މ:  9.4.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  އަތޮޅު. މ :9. 4ސްޓްރެޓަޖީ  
 ޒަމާނީ ހިންގުމުގައި ކައުންސިލް

 ވަޞީލަތްތަކުގެ ޓީގެ.ސީ.އައި
 ފުޅާ އެންމެ ހިފެންއޮތް ބޭނުން

 ހިފުން ދާއިރާއެއްގައި

ކައުންސިލުން ދޭ  އަތޮޅު. މ :9.4.1ހަރަކާތް  
ޚިދުމަތްތައް ހަލުއިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް 

 ޓީގެ.ސީ.އައިކުރެވޭނެ ބޭނުން ލުއިފަސޭހަކުރުމަށް 
އް ދެނެގަތުމަށް ކަމުގެ މާހިރުންނާ ވަޞީލަތްތަ

 މަޝްވަރާކުރުން

✓       

ކައުންސިލުން ދޭ  އަތޮޅު. މ: 9.4.2ހަރަކާތް  
ޚިދުމަތްތައް ހަލުއިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް 
 ޓީގެ.ސީ.އައިލުއިފަސޭހަކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ 

 އް ހޯދުން ވަޞީލަތްތަ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ކުގެ  ވަޞީލަތްތަ ޓީގެ.ސީ .އިޒަމާނީ އަ :9.4.3ހަރަކާތް  
ކަލުއި ކަމާއެކު، ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް   އެހީގައި 

 ލުއިފަސޭހަގޮތަކަށް ޚިދުމަތްދިނުން 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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 ޤާއިމްކުރުން   ނިޒާމެއް   އޮޑިޓް   އިންޓަރނަލް   ހަރުދަނާ   ކައުންސިލްގައި މ. އަތޮޅު  :  9.5  ޕޮލިސީ  

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ން ފާހަގަރެވެއެވެ.އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވީނަމަވެސް ކައުންސިލް ޤަވާޢިދުން އޮޑިޓް ކުރެވެމުން ނުދާކަކައުންސިލް އޮޑިޓް ކުރާނެ 
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 ޤާއިމްކުރުން  ނިޒާމެއް އޮޑިޓް އިންޓަރނަލް ހަރުދަނާ ކައުންސިލްގައި އަތޮޅު . މ 9.5ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ން ފެށިގެން މ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޤަވާޢިދުން ކުރަމުން ގެންދިއުން ވަނަ އަހަރު 2022:  9.5.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

.  މ :9. 5ސްޓްރެޓަޖީ  
 އިންޓަރނަލް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

 ކުރަމުން ޤަވާޢިދުން އޮޑިޓް
 ގެންދިއުން 

 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު. މ :9.5.1ހަރަކާތް  
އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލް 

 އެކުލަވާލުން 

✓ ✓      

ކައުންސިލް ގެ  އަތޮޅު. މ: 9.3.2ހަރަކާތް  
 ކުރިއަށް ގެންދިއުންއިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޤަވާޢިދުން  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ކައުންސިލުން  ދޭ  އަތޮޅު. މ :9.3.3ހަރަކާތް  
ޚިދުމަތްތައް ސްމޭކް )ޑިޖިޓަލައިޒް( ކުރުމުގެ ޢަމަލީ 

 މަސައްކަތް ކުރުން  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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  ޢަމާން   އަދި   ރައްކައުތެރި   ، ހިތްފަސޭހަ   މުވައްޒަފުންނަށް   ކައުންސިލްގެ މ.  :  9.6  ޕޮލިސީ  

 ޤާއިމްކޮށްދިނުން   މާހައުލެއް   މަސައްކަތުގެ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ކުރެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާ، މުވައްޒަފުންނަށް ޭބނުންވާ ަބއެއް ވާޞީލަތްތައްވެސް އެންމެ އެކަށޭނަ ގޮތެއްގައި ގާއިމް
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 ޤާއިމްކޮށްދިނުން  މާހައުލެއް  މަސައްކަތުގެ  ޢަމާން އަދި ރައްކައުތެރި ،ހިތްފަސޭހަ މުވައްޒަފުންނަށް  ކައުންސިލްގެ. މ  9.6ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

ކައުންސިލަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް ޭބނުންވާ އަމާން އަދި ރައްކައުތެރި  އަތޮޅު. މ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 2022:  9.6.1ޓާގެޓް 

 މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމަށް ޭބނުންވާ ވަޞީލަތްތައް މިހާރަށްވުރެ ފުރިހަމައަށް ގާއިމްކޮށްދިނުން 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  އަތޮޅު. މ :9. 6ސްޓްރެޓަޖީ  
ކައުންސިލަށް ދިމާވެފައިވާ 

ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުކޮށް 
މުވައްޒަފުންނަށް ޭބނުންވާ އަމާން 

އަދި ރައްކައުތެރި މާހައުލެއް  
ގާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ  

ވަޞީލަތްތައް މިހާރަށްވުރެ  
 ފުރިހަމައަށް ގާއިމްކޮށްދިނުން 

 

ކައުންސިލަށް  އަތޮޅު. މ :9.6.1ހަރަކާތް  
 ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުން 

✓       

ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު . މ: 9.6.2ހަރަކާތް  
މުވައްޒަފުންނަށް ޭބނުންވާ އަމާން އަދި ރައްކައުތެރި  
މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމަށް ޭބނުންވާ ވަޞީލަތްތައް  

 ގާއިމްކޮށްދިނުން މިހާރަށްވުރެ ފުރިހަމައަށް 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  :9.6.3ހަރަކާތް  
ރިކްރިއޭޝަން ކުލަުބ މިހާރަށް ވުރެ ޙަރަކާތްތެރިކޮށް، 

މުވައްޒަފުންގެ ދަޖުރިާބ އިތުރުކޮށް، އެކުވެރިކަން 
 02ބަދަހިކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކުމެ މަދުވެގެން 

  ދަތުރު ދިޔުން

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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 މޮނިޓަރިންގ ފްރޭމްވަރކް 
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 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން މޮނިޓަރކުރުން 

ޓާގެޓްތައް   2026އިން    2022 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހިންގުމަށް  ހަރަކާތްތައް  ހިމެނޭ  ޕްލޭންގައި  ތަރައްޤީގެ  ކުރުމަށް  ނިޔަލަށް 

މިގޮތުން އަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ   ހާސިލުކުރެވޭ މިންވަރު މޮނިޓަރކުރުމާއި އިވެލުއޭޓްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއާއި ފައިނަލް ރިވިއު ހެދުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މިންގަނޑުތަކާއި    ، ޕްލޭން ހިނގަމުންދާގޮތް ެބލުމާއި

 ޓާގެޓްތައް ހިމެނޭ ފްރޭމް ވޯކް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްވާ މިންވަރު 

 ބަލާނޭ މިންގަނޑު 
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ޒިންމާވާ  
 /ސެކްޝަން  
 ފަރާތް 

 މޮނިޓަރކުރާ ތާރީޚު 
 ޓާގެޓްތައް  (ބޭސްލައިން )މިހާރުގެ ހާލަތު  

20
26

 

20
25

 

20
24

 

20
23

 

20
22

 

  ތަރައްޤީކުރުން  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނެވި އިޤްތިޞާދު  އަތޮޅުގެ. މ :1 ޕޮލިސީ 

      
މ.   ކުރިން  ނިމުމުެގ  އަހަރު  ަވނަ  2026 :1.1ޓާގެޓް   5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

 1.5%  ނިސްބަތް  ފަރާތްތަކުގެ   ަވޒީފާނެތް  ތިބި  އަތޮޅުަގއި
 ދަށްކުރުން  އަށް

      
. މ  ކުރިން  ނިމުމުެގ  އަހަރު  ަވނަ  2026 :1.2ޓާގެޓް   5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  ަވޒީފާ   ދާއިރާަގއި  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އަތޮޅުަގއި
 ހެދުން  ދިެވހިންނަށް އަކީ 40% އަދާކުރާފަރާތްތަކުެގ

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  :1.3ޓާގެޓް  

      
  :1. 4ޓާގެޓް   5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

      
  :1. 5ޓާގެޓް   5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

      
  :1. 6ޓާގެޓް   5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

      
  :1. 7ޓާގެޓް   5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 
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 : 1. 8ޓާގެޓް   5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

      
 : 1. 9ޓާގެޓް   5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

      
 : 1. 10ޓާގެޓް   5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

      
 : 1. 11ޓާގެޓް   5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  ހޯދައިދިނުން  ނަފާވެރިކަން މާލީ ކައުންސިލްތަކަށް  ރަށު އަތޮޅުގެ.  : 2 ޕޮލިސީ 

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  : 2.1ޓާގެޓް  

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  : 2.2ޓާގެޓް  

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  : 2.3ޓާގެޓް  

      
  : 2.4ޓާގެޓް   5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

      
  : 2.5ޓާގެޓް   5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

      
  : 2.6ޓާގެޓް   5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 
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 އިތުރުކުރުން  ޤާބިލުކަން  ފަންނީ އަދި އިދާރީ ބޭނުންވާ ހަރުދަނާކުރުމަށް  ހިންގުން ކައުންސިލްތަކުގެ އަތޮޅުގެ. މ  : 3 ޕޮލިސީ 

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  : 3.1ޓާގެޓް  

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  : 3.2ޓާގެޓް  

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  : 3.3ޓާގެޓް  

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  : 3.4ޓާގެޓް  

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  : 3.5ޓާގެޓް  

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  : 3.6ޓާގެޓް  

 ބެލުން  ހިނގާނުހިނގާގޮތް ކައުންސިލްތައް ،ވިލަރެސްކުރުމާއި  ޙަރަކާތްތައް ހިންގާ ކައުންސިލްތަކުން  އަތޮޅުގެ.   : 4 ޕޮލިސީ 

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  : 4.1ޓާގެޓް  

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  : 4.2ޓާގެޓް  

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  : 4.3ޓާގެޓް  
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 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

 : 4.4ޓާގެޓް  

      
  : 4.5ޓާގެޓް   5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

      
  : 4.6ޓާގެޓް   5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

 ހަރުދަނާކުރުން  ހިންގުން   ކައުންސިލްތަކުގެ  އަތޮޅުގެ. މ ބޭނުންކޮށްގެން ވަސީލަތްތައް  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  އިންފޯމޭޝަން މ  : 5 ޕޮލިސީ 

      
 5%މިހާރު ހުރީ  ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  : 5.1ޓާގެޓް  

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  : 5.2ޓާގެޓް  

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  : 5.3ޓާގެޓް  

      
  : 5.4ޓާގެޓް   5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

      
  : 5.5ޓާގެޓް   5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

      
  : 5.6ޓާގެޓް   5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

 އިތުރުކުރުން  ބައިވެރިވުން ޢާންމުންގެ ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްތައް އަތޮޅުގެ. މ  : 6 ޕޮލިސީ 
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 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  : 6.1ޓާގެޓް  

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  : 6.2ޓާގެޓް  

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  : 6.3ޓާގެޓް  

      
  : 6.4ޓާގެޓް   5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

      
  : 6.5ޓާގެޓް   5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

      
  : 6.6ޓާގެޓް   5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

 ިބނާކުރުން މުޖުތަމައުތަކެއް ވިލުންވެރި ގޮތުން  އިޖްތިމާޢީ ރަށްރަށުގައި ހިމެނޭ ގައި  އަތޮޅު. މ  : 7 ޕޮލިސީ 

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  : 7.1ޓާގެޓް  

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  : 7.2ޓާގެޓް  

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  : 7.3ޓާގެޓް  

      
  : 7.4ޓާގެޓް   5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 
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  : 7.5ޓާގެޓް   5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

 : 7.3ޓާގެޓް  

 ހިމާޔަތްކުރުން ނަސްލު  ދިރޭތަކެތީގެ ކުރުމާއި ރައްކާތެރި  ތިމާވެށި އަތޮޅުގެ. މ  : 8 ޕޮލިސީ 

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  : 8.1ޓާގެޓް  

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  : 8.2ޓާގެޓް  

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  : 8.3ޓާގެޓް  

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  : 8.4ޓާގެޓް  

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  : 8.5ޓާގެޓް  

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  : 8.6ޓާގެޓް  

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

 : 8.7ޓާގެޓް  

 ހަރުދަނާކުރުން ހިންގުން އިދާރީ ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު. މ  : 9 ޕޮލިސީ 
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 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  : 9.1ޓާގެޓް  

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  : 9.2ޓާގެޓް  

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

  : 9.3ޓާގެޓް  

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

 : 9.4ޓާގެޓް  

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

 : 9.5ޓާގެޓް  

      
 5މިހާރު ހުރީ % ނިސްބަތް ފަރާތްތަކުެގ ަވޒީފާނެތް ތިބި އަތޮޅުަގއިމ. 

 : 9.6ޓާގެޓް  
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 އަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހިނގަމުންދާގޮތް ބެލުން 

ކައުންސިލުންނާއި ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކާއި ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  

ކަންތައްތައް  އެއްކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލުން ރިޕޯޓެއް   ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ  އެކުލަވާލާނެއެވެ. ތަރައްޤީގެ 

ވަޒަންކޮށް މިންވަރު  ހާސިލުކުރެވުނު  ނަތީޖާ  މިންވަރާއި  ހުރި    ،ތަންފީޒުކުރެވުނު  ތަންފީޒުކުރުމަށް  ޕްލޭން 

ކުރިއަށް ރަނގަޅުކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނާނެއެވެ.    ،ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް ފާހަގަކޮށް

ޕްލޭންގައި ތަރައްޤީގެ  އެކުލަވާލުމުގައި  ވަޒަންކުރުމަށް    މިރިޕޯޓް  ބަލައި  ނުހިނގާގޮތް  ހިނގާ  ވާކަންތައް 

 ފްރޭމްވޯކް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. އެކުލަވާލެވިފައިވާ  

 

 މިޑްޓަރމް ރިވިއު އަދި ފައިނަލް ރިޕޯޓް  
 

ރިވިއުއެއް   މިޑްޓާމް  ގޮތުގެ  ތަންފީޒުވަމުންދާ  ކަންތައްތައް  ޕްލޭންގައިވާ  އަހަރުގެ   2023ތަރައްޤީގެ  ވަނަ 

ހާސިލުވެފައިވާ  ނަތީޖާ  ޕްލޭންގެ  ތަރައްޤީގެ  އަދި  ހަދާނެއެވެ.  ކައުންސިލުން  މިންވަރުދެނެގަނެމެދުތެރޭގައި    ، 

މިގޮތުން    2026 ހަދާނެއެވެ.  ރިވިއު  ފައިނަލް  ޕްލޭންގެ  ތަރައްޤީގެ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  މިޑްޓާމް    ހަދާވަނަ 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތައް ހާސިލުކުރެވެމުންދާ މިންވަރާއި ހަލުވިކަން ހާމަވެގެންދާނެއެވެ.   ،ރިވިއުގައި

އެއްވެސް   ގުޅިގެން  ބަދަލުއައުމާއި  ހާލަތަކަށް  އެއްވެސް  މެދުތެރެއިން  މުއްދަތުގެ  ޕްލޭންގެ  ތަރައްޤީގެ  އަދި 

 މިކަންތައްވެސް ރިވިއުގައި ފާހަގަކުރާނެއެވެ. ސިޔާސަތަކަށް ނުވަތަ މަޤުޞަދަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނަމަ 

އެކުލަވާލައި ކުރިން ފައިނަލް ރިވިއު  ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު  ތެރޭގައި   ،ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ  މުއްދަތުގެ  ޕްލޭންގެ 

 ކުރެވުނު ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި އާތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ.

 


