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ރައީސްގެ ބަޔާން 
ގެ ކިބަފުޅަށް ޙަމްދުކޮށް އެކަލާނގެ ދެދުނިޔެއަށް ކައުކުރެއްވި މާތްަނބިއްޔާ هللا ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި މާްތ 

މައްޗަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމު ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.އަދި ރަސޫލާ މުޙަންމަދުގެފާނާއި، އިތުރު އާލުޞަޙާބީންގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ 

ނޑައެޅުމުގެ ބާރާއި އިޚް ތިޔާރު ސީދާ ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ބުނާގޮުތްނ އަތޮޅާއި ރަށުގެތަރައްޤީއަށް ަބސްބުނުމާއި ގޮތްކަ

ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ ލިބިދީފައެވެ. އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަުށކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ޕްލޭްނތަކާއި 

މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލައި އަތޮޅާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެ ދޮރު މިއަދުވަނީ ހުޅުވިފައެވެ. ފަސްއަހަރުގެ 

ކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ަތރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަކީ ކައުންސިލުތަކުން އަދާކުރަންެޖހޭ ޒިންމާއެއްކަމަށްވަނީ ރާސްތާއަ

ނޑައަޅާފައެވެ.  ރަށުކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށްޓަކައި  ، ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަތޮޅުކައުންސިލާއިކަ

އެކުލަވާލައި އަތޮޅާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިވާނެ ފަދަ ފަސް އަހަރުގެ ރާސްތާއަކަށް ޕްލޭންތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް 

ނޑިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  2016 -2012އަމާޒުކޮށް  ނޑުދަ އަށް އަތޮޅުގެ ތަޞައްވުރާއި ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަ

ދިއައެވެ.  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް ވުޖޫދަށް ގެެނވިގެން

ޓަކައި ގިނަގުަނ ކައުންސިލުން އަތޮޅުތަރައްޤީއަށްވުނު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި އެކު އިސްވެ ދެންނެ

ކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން ތަޢުީލމާއި ޞިއްޙަތުގެ ދާއިރާ ޙާޞިލް ވަނީތަކެއްކާމިޔާބީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާ އެތަކެއް

ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުުރމާއި، ފަންނީ ޤަިބލްކަން  ކުރިއެރުވުމާއި، ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމާއި، ފަރުދުންގެ

އިތުރުކުރުމާއި، އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްިދނުްނ ހިމެނެއެވެ. މިއީ  ރޭވުންތެރި މަސައްކަތްތަކެއް ގޮތުގައި 

މިކަމުގެ އަލިގަދަ ފާހަގަކުރެއެވެ. ނަމޫނާ ަމސައްކަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި  ބަލައިގަނެސަރުކާރާއި ރާއްޖޭގެ ގިނަކައުންސިލްތަކުން 

ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލި ކައުންސިލްތަކުގެ ރޭންކިންގއިން  މުޅި  2015ކައުންސިލްތަކުގެ ބަލަުދވެރިފަރާތުން ހެއްކަކީ 

ލ ަކލް ގަވަރމެންޓް އޮތ ިރޓީން އަރުވާ "ކަންގަތި އެވ ޑް"  ،ވަނަ ޙާޞިލްކޮށް 1ދިވެހިރާއްޖެ އިން ފަޚުރުވެރި 

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ހާޞިލްކުުރމެވެ.

ވަނަ 2016މި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަކީ އިސްވެ ދެންނެވުނު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު މި ހިނގާ 

ގައި  2010/07ޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާތީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަ

ކުރެވޭ ތަޞައްުވރުތަކާއި، ޙާޞިލުކުރުމަށް  ށް(2021ން 2017ވާގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް )

ނޑިތަކުގެ މައްޗަށް  ނޑުދަ ނޑައަޅާފައިވާ ލަ މުގެ މިތާރީޚީ ވުޖޫދަށް އައު ބިނާކޮށްފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެކެވެ. އަދި މިޕްލޭންކަ

ނޑިވަޅުގެ އުފާ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިވަނީ ލިިބފައެވެ.  ދަ

މިފުރުޞަތުގައި މިޕްލޭންތައްޔާރު ކުރެއްވުމުގައި މިކައުންސިލްގެ ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގް، މޮނިޓަރިންގް އެންޑް 
ކަތް ފާަހގަކޮށް އެދެޔުނިޓްގެ ހީވާގި ރިސަރޗް ޔުނިޓް އަދި ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓުން ުކރައްވާފައިވާ ބުރަމަސައް

މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރުދަްނަނވަމެވެ. އަދި ކައުންސިލްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ަކއުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން 
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 ތަޢާރަފް 
 

މަޝްހޫރު ބޮޑު ތިލަދުންމަިތން ތިްނ ވަނަ އަތޮެޅވެ. މި އަތޮޅަށް  ،މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި ުނވަަތ ށ.އަތޮޅަކީ
 ދަރަޖަ އަދި އުތުރުން 73އެވެ. ޗާޓުގައި އަތޮޅު ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ޕޮޒިޝަނަކީ އިރުން  Cދެވިފައިވާ އިނގިރޭސި އަކުރަކީ 

ރަށުގައެވެ.  14ން މީުހން ިދރިއުޅެނީ ރަށުގެ ތެރެއި 50މޭލެވެ. އަތޮޅުގައިވާ  37ދަރަޖާގައެވެ. މި އަތޮޅުގެ ޮބޑުމިނަކީ   6

ފިރިހެނުންނެވެ.  9035 ،އަންހެނުްނނާއި  8650 ،ެއވެ. އެއީ 17685މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަްށ އަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީ 
މުގެ މޭލެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހިންގު 123މާލެއާ ދެމެދުގައިވާ ދުރުމިނަކީ  ،އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ ރަށް ފުނަދޫއާއި

ނޑު   އަށެވެ.  އެއީ:ދާއިރާ 4ދުސްތޫރީ ނިޒާމަށް ގެނެވުނު ބަަދލާއެކު އިދާރީގޮތުން އަތޮޅުގެ ރަށްތައް ބަހާލެވިފަވަނީ މައިގަ

ނޑިތީމް، ށ.ގޮއިދޫ، ށ.ފޭދޫ، ށ.ނޫމަރާ( .1 ނޑިތީމް ދާއިރާ )ށ.ކަ  ކަ

 މިލަންދޫ ދާއިރާ )ށ.މިލަންޫދ، ށ.ނަރުދޫ، ށ.ފީވައް( .2

 )ށ.ކޮމަންޑޫ، ށ.މަރޮށި، ށ.ފ ކައިދޫ، ށ.ބިލެއްފަިހ(ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ  .3

 ފުނަދޫ ދާއިރާ )ށ.ފުނަޫދ، ށ.ޅައިމަގު، ށ.މާއުނގޫދޫ( .4

ގެ ދަށުން  2010/7ޕްލޭނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞުލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު މި 
އަްށ   2021އިން  2017އިންތިޚާބު ކުރެވުނު މިލަދުން މަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ދެވަނަ ަދއުރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލުން 

ސަސްޓެއިނަބަލް  ޔޫއެންޑީޕީޕްލޭން އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ  މިއެކުލަވާލާފައިވާ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ  ޕްލޭނެކެވެ. 

ޔިތުންނާއި، ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގ ލްތަކަށް އަިދ މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ "ޔަޤީން" މެނިފެސްޓ އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ށ.އަތޮޅުގެ ރައް
ނިވި ގޮތެއްގައި އަތޮޅުގެ ގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާގެ މަތިން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލާބަޔާ މަންފާ ިލބެކުމުޢައްސަސާތަ

ނޑު   43ދާއިރާއިން  13ވަޞީލަތްތައް ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭުނން ހިފުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ. މިޕްލޭން އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ މައިގަ

ނޑި ފަސް އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ހާޞިލްކުރުމަށެވެ. ނޑުދަ  ލަ
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 ތަޞައްވުރު 
 

އުތުރުބުރިއަކީ އިސްލާމް ދީނަށް މިލަދުންމަޑުލު "

ލ ބިކުރާ، ވިޔަވަތިކަމާއިއެކު ފާގަތި ދިރިއުޅުމަކަށް 
ފުރުޞަތު ފަހި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރައްކާތެރި 

 "އަތޮޅަކަށްވުން 
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 އަޮތޅުގެ ޗާޓް 
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ފުރަތަމަ ބައި 
ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް އަތޮޅުގެ
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 ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް  އަޮތޅު 
 ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކަކީ: އަތޮޅުގެ

 އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ އެކަށީގެންވާ މާލިއްޔަތެއް އޮތުމާއި ގިނަވަޞީލަތްތަކެއް ޤާއިމުކުރެވިފައި ހުރުން  .1

 މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުއޮތުން އަތޮޅުގައި އެކަށިގެންވާ އާބާދީއެއް އޮތުމާއި އާބާދީއާއި ތަރައްޤީ އެއްފަސްކުރުމުގެ  .2

 ރިސ ޓެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިއުން 3 ފަތުރުވެރި ކަމަށް .3

ނޑުވެރި ކަމުގެ .4  ރަށް އޮތުން  3ޞިނާޢީ ރަށަކާއި އެކުއަރކަލްޗަރގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  ދަ

ނޑައެޅިފައި އޮތުމާއި  .5  ކޮށްދޭނެ ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ދިއުން އެމަސައްކަތްވައިގެބަނދަރެއް ބިނާކުރުމަށް ކަ

 އަތޮޅުގައި އިޤްތިޞާދީ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިދާނެ ގިނަ ފަޅުރައްތަކެއް އޮތުން  .6

 މަސްވެރިކަމުގެ އައުދާއިރާތަކަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ބޮޑެތިފަޅުތަކެއް އޮތުން  .7

 ސްކޫލެއްގައި މަތީ ޘާނަވީއަށް ކިޔަވައިދެމުން ދިއުން 4އަށް ކިޔެވުމާއި  10ރިހާ ރަށްރަށެއްގައި ގްރޭޑް އަތޮޅުގެ ހު .8

 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްރަށެއްގައި އެކަށީގެންވާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައި ހުރުން  .9

 އަތޮޅަކަށްވުން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްރަށަކީ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލު ކުރެވިފައިވާ  .10

 މަސައްކަތުގެ ބާޒާރަށް ނެރެވިދާނެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ތިބި އަތޮޅަކަށްވުން  .11

 އާސާރީގޮތުން ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ ތާރީޚާއި ގުޅިފައިވާ ތަރިކައެއް ހިމެނޭ ރަށެއް އޮތުން  .12

 

 ތަރައްޤީއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް  އަޮތޅުގެ 
ނޑު ގޮންޖެހުންތަކަކީ: އަތޮޅުގެ  ތަރައްޤީއަށް ހުރި މައިގަ

 އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ފަޅުރަށެއް އަދި މިހާތަނަށް އަތޮޅު ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައި ނެތުން  .1

 ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި އަތޮޅުކައުންސިލަށް ދީފައިވާ ބާރާއި އިޚްތިޔާރާއި ޒިންމާތަކަށް ސަރުކާރުން އިޙްތިރާމް ނުކުރުން .2

 ރެއް ނެތުމާއި، ަދތުރު ފަތުރު ކުރުމަށް އުނދަގޫވުން ވައިގެބަނދަ .3

 ބ ހިޔާވަހިކަން ހ ދުމަށް ރައްޔިތުްނ ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ބޮޑުވުން  .4

 ވަޞީލަތްތައް ޤާިއމުވެފައި ނެތުން އެކަށީގެންވާ ޚާއްޞަބަލިތަކަށް ފަރުވާ ކުރެވޭެނ  .5

 ޤާއިމްކުރެވިފައި ނެތުން ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ޒުވާނުން އުފަްށދާނެ އިންސްޓިޓިއުޝަނެއް އަތޮުޅގައި .6



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

1    
  shaviyani.gov.mvވެްބސައިޓް:،  Secretariat@shaviyani.gov.mv އީެމއިލް:، 6540057.ފެކްސް: ، 6540025ން: ފ 

 ރަށާ ގާތުން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަތޮޅުގެ ގިނަ ޒުވާނުންނަށް ތަަނވަސް ވެފައި ނެތުން .7

 ގިނަވަުމންދިއުން  ގެ ޢަދަދުމަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހެުމންދާ ޒުވާނުން .8

 އަތޮޅުގައި ނެތުން ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުންނަށް ތަމްރީން ހ ދާ ކުރިއަށް ދެވޭެނފުރުޞަތު  .9

 ރަށެއްގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައި ނެތުން ހުރިހާކުނިނައްތާލެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާެމއް އަތޮޅުގެ  .10

 

 ގައި ހުރި މުހިންމު ވަޞީލަތްތައް އަޮތޅު 
ތައްލ ކަލް އިންސްޓިޓިއުޝަން  

 ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް/ ށ.ފުނަދޫ  .1
 ށ.ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން / ށ.ފުނަދޫ  .2
 މ ލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗް/ ށ.ފުނަދޫ ބެންކް އޮފް  .3
 ށ.ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް ސެންޓަރ/ ށ.ފުނަދޫ .4
 މީރާ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރ / ށ.ފުނަދޫ  .5
 ވިލާ ކޮލެޖް ލޭކްސައިޑް ކެމްޕަސް/ ށ.ފުނަދޫ  .6
 ށ.ފުނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކ ޓް/ ށ.ފުނަދޫ  .7
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ޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައްޖަމު  

ފ ނުނަންބަރު ޖަމްއިއްޔާގެ ނަން ކްލަބް/ ރަށް 

ނޑިތީމު  ށ.ކަ

7709351ކޭލި ޖަމްިއއްޔާ 
7944471ކީ ޖަމްިއއްޔާ 

9822240ސެކްޓް
7706872ދިއެކ ސްޓިކްސް 

7613857އެސ ސިޭއޝަންފޮރ ޫނމަރާ ިޑވެލޮޕްަމްނޓްށ.ނޫމަރާ 
9673878އެސ ސިޭއޝަން ފ ރ ޮގިއދޫ ޔޫތު ޑިެވލޮޕްމަންޓްށ.ގޮިއދޫ 

9727270ފޭދޫ އެްނވަޔަަރމަންޓް ޑިވެލޮްޕމަންޓް ެއސ ިސއޭޝަން ށ.ފޭދޫ

ށ.ފީވައް 

ނޑުެވރިްނގެ ޖަްމިއއްޔާ  9820715ފީވަކު ދަ

9901751އެަރއީސް 

9777079ފީވަކު ޔޫތުލިންކް

ށ.ބިތެފަހި 
7909316އެސ ސިޢޭޝަން ފ ރ ބިލެތްފަހީ ޔޫތު ިޑވެލޮޕްމަންޓް 

7904030ޖަމްީޢއްޔާ ބިލެތްފަހީ ޒުާވނުްނގެ 

9999689 ފ ކައިދޫ ރިްކރިޭއޝަން އިިނިސއޭޓިވް ެއންޑް ޔޫތުޑިވެލޮްޕމަންޓް  ށ.ފ ކައިދޫ 

7909585ރެނެިއސަްނސް ށ.ނަރުދޫ 

ށ.މަރޮށި 
7941950ނާދިލްުމއްތަިހދީން 

9722383ޖަްމއިއްޔަުތއް ތަާރބުތު 

ށ.ޅަިއމަގު 
7835161ޅަިއމަގު އެކުެވރިްނގެ ރޫޙް 

9766991އޮަގނައިޭޒޝަން އޮފް ޅަިއމަގު އިނިިސޭއޓިވް

ށ.ކޮމަންޑޫ 

9823546ކޮމަންޑޫ ަމސްެވރިްނގެ ުގޅުން 

9779101އިްސދަިރވަުރންގެ ޖަްމއިއްޔާ 

9838857 އެސ ސިޭއޝަން ފ ރ ކޮމަްނޑޫ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް )އަކީޑު(

ށ.މާއުނޫގދޫ 

9664944މަިއއޭޑް 

7997145ސްަމއިލް

9921119ފޭމްސް 

9138813ސޮޒްބ އީޒް 

7825946ރޫޙް 

ށ.ފުނަދޫ 

7427346އެސ ސިޭއޝަން ފޮރ ޔޫތް ޓްރަސްޓް 

9645686އެސ ސިޭއޝަން ފޮރ ޔޫތް ޫމވްމަންޓް 

9969595އެސ ސިޭއޝަން ފޮރ ައއިލެންޑް ިޑވެޮލޕްމަންޓް 

7926232ފުނަދޫ ުޒވާނުްނގެ ޖަްމިއއްޔާ 

9119321ގަންޑަން ބޭންޑް 

ށ.މިލަންދޫ 
7898930މިލަންދޫ ިޑވެލޮޕްމަންޓް ޮސސައިޓީ 

9936052މިލަންދޫ ޔޫތު ޫމވް މެންޓް 
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 ދެވަނަބައި 
ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާތަކާއި ، ތަރައްޤީގެ މަޤުޞަދުތަކާއި އަތޮޅުގެ

 ތަންފީޛުކުރާނޭގޮތުގެ ކުރު ޚުލާސާ 
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ކާބ ތަކެތީގެ އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި 
 ރައްކާތެރިކަން 

 ތަޞައްވުރު 

 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވިޔަވަތި، އަސާއްދަ ދިރިއުޅުމެއް 
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 އަސާސީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
 

 މަޤުޞަދު 
 .ލުއި ފަސޭހަ ގޮތެއްގައި އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ލ ން ލިޭބެނ މަގު ފަހިވެގެން ދިއުން  .1

 

 ނަތީޖާ ހާސިލުކުރަން ބޭނުންާވ 

ނޑުވެރިކަން ކުރާ  3ވަނަ އަހަރުނިމުމުގެ ކުރިން  2021  1.1 މިލިޔަން ރުފިޔާ އަތޮޅުގެ މަސްވެރިކަމާއި ދަ
 ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ލުއިލ ން ޫދކުރުން.

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ނޑުވެރިކަމަށް ހާއްސަ ލ ން ސްކީމެއް މަދަދު ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ތައާރަފް  1.1.1  ކުރުން.މަސްވެރިކަމާއި ދަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ލ ން ސްކީމް "މަދަދު"ގެ ތެރެއިން ލުއި ލ ން ދޫކުރުމުގެ  1.1.2

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން
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 މަޤުޞަދު 
އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި އުފައްދާ އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކަށް ހަމައަގު ިލބި ފަހިބާޒާރެއްގައި ވިއްކުމުގެ ފުރުޞަތު  .2

 ން ތަނަވަސްވެގެން ދިއު

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްތައް ޝާމިލްވާގޮތަށް ކ ޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް  2018  2.1

 އުފެދުން.

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ކ ޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން 2.1.1

 ހިންގުމަށް ފަންނީ ޤާބިލު ީމހުން ތަމްރީންުކރުންކ ޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ގޮފިތައް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި  2.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

1    
  shaviyani.gov.mvވެްބސައިޓް:،  Secretariat@shaviyani.gov.mv އީެމއިލް:، 6540057.ފެކްސް: ، 6540025ން: ފ 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން 
 ތަރައްޤީކުރުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ތާޒާކަންމަތީ ވިއްކޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެގެން ދިއުން .3

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ސަރަހައްދެއްގައި އައިސް ޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުން 2އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ވަނަ  2021 3.1

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ސަރަހައްދެއްގައި އައިސްޕްލާންޓް ބަހައްޓާ ހިދުމަތްޭދްނ ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތައް ހ ދުން  2އަތޮޅުގެ  3.1.1
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 މަޤުޞަދު 
ނޑުވެރިކަމަށް ޒުވާނުންގެ ހިުތގައި  .4 ނޑުވެރިކަމަށް ހޭލުންތެރި ވެގެން ދިއުންދަ  ޝައުޤުވެރިކަން އުފެދި ޒަމާނީ ދަ

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ނޑުވެރިކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން  2018  4.1 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ޒުވާނުން ޒަމާނީ ދަ

 އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ނޑުވެރިކަމަށް ޒުވާނުންގެ ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހޭލުންތެރިަކން  4.1.1 އަތޮޅުގެ ހަތަރު ދާއިރާގައި ދަ

 އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން

 
ނޑުވެރިކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން  2018 4.2 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ޒުވާނުން ޒަމާނީ ދަ

 މްއެއް ހިންގުންއިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާ

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ނޑުވެރިކަމަށް ޒުވާނުންގެ ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހޭލުންތެރިަކން  4.2.1 އަތޮޅުގެ ހަތަރު ދާއިރާގައި ދަ

 އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން
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ކާބ ތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުން 

މަޤުޞަދު 
އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުންއަތޮޅުގައި އުފައްދާ  .5

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގައި އުފައްދާ ކާބ ތަކެތީގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުމާއި ގެންގުޅެ  2019 5.1

އެކުލަވާލުން. ބެލެހެއްޓުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮުތގެ ގައިޑްލައިން އެއް

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ނޑުވެރިންގެ މަހާސިންތާއެއް  5.1.1 ގައިޑްލައިން އެކުލަވާލުމަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ޞިއްހީމަރުކަޒުތަކާއި ދަ
 ބޭވުން 

އެކުލަވާލެވުނު ގައިޑްލައިން ރަށްރަށުގައި ހިންގަން ފެށުން. 5.1.2
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ތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަ 

 ދިރިއުޅުން ދިރިއުޅުމެއްގައި 
 ތަޞައްވުރު 

 ދިރިއުޅުމެއް އާސަންދައާއި ނުލައި  ދުޅަހެޔޮ 
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 ފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ 
 

 މަޤުޞަދު 
 އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި މަދިރީގެ ސަބަބުން ބަލިެޖހޭ މީހުންގެ އަަދދު އަހަރުން އަހަރަށް މަދުވަމުން ދިއުން .6

 

 ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލުކުރަން 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މަދިރި ނައްތާލުމަށް ޭބނުންކުރާނޭ ވަސީލަތްތައް  2019 6.1

 ޤާއިމް ކުރުން

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފޮގް މެޝިން ހ ދައިދިނުން  6.1.1

 

 ވެކްސިން ލިެބން ހުރުން Dengvaxiaވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ޞިއްޙީމަރުކަޒަކުން  2021 6.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަތޮޅުގެ ހެލްތު ފެސިލިޓީތަކަށް  ބޭނުންވާވަރަށް ވެކްސިން ހ ދުން. 6.2.1
 ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ވެކްސިން އަށް އަހުލުވެރިކުރުން 6.2.2
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 ނާރާ ބަލިތަކަށް ރައްކާތެރިވުން ގައިންގަޔަށް 

 

 މަޤުޞަދު 
ށ.އަތޮޅަކީ ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ާފހަގަކޮށްލެވޭ މިންވަރަށް ދަށްކުރެިވފައިވާ އަތޮޅަކަށް  .7

 ވެގެންދިޔުން.

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ނާރާ ބަލިތަކުގެ ބަލިމީުހންނާއި، ބަީލގެ ބާވަތް ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގައި ތިބި ގައިންގަޔަށް  2017 7.1
 ދެނެގަތުމަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަެށއްގެ ސިއްޙީމަރުކަޒުތައް މެދުވެރިކޮށް ސްކްރީނިންގް ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން 

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ސްކްރީނިންގް ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން 7.1.1

 
 

އަހަރުން ފެށިގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ގައިންގަޔަށް ނާރާ ވަނަ  2018 7.2

 ބަލިތަކާއިމެދު ހޭލުްނތެރިކަން އިުތރުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަތޮޅު ފެންވަރުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކޭމްޕްތަކެއް ހިންގުން 7.2.1

 

ރަކު އެއްފަހަރު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާއިމެދު އަހަރުން ފެށިގެން އަހަ 7.3

 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކުން އެރޮބިކްސް އިންސްޓްރަކްޓަރެއް ތަމްރީނުކުރުން 7.3.1

 އިންސްޓްރަކްޓަރެއް ތަމްރީނުކުރުންއަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކުން ޖިމް  7.3.2
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ޑުރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރެއަށް 
 ޒުވާނުން ވަނުން ހުއްޓުވުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 ދީނީގޮތުން ހޭުލންތެރި އިސްލާމް ދީނަށް ލ ބިކުރާ ޒިންމާދާރު ތަޢުީލމީ ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާވެގެން ދިޔުން .8

 

 ނަތީޖާ ހާސިލުކުރަން ބޭނުންާވ 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދެއަހަރުން އެއް އަހަރު އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނާއި ފުރާވަރުގެ ކުދިންަނށް  2018 8.1

 ވަޒީފާއަށް ހުރި ފަހި ފުރުޞަތުަތއް އަންގައިދިނުމަށް އަތޮޅުގެ ހަަތރު ދާއިރާގައި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ްބ ފެއަރތައް ބޭއްވުން ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖޮ 8.1.1

ސްކޫލް ނިންމާ ދަރިވަރުންގެ ހިތުގައި ވަޒީފާއަށް ޝަޢުގުވެރިކަން އުފައްދުމާއި، ވަޒީފާގެ މުހިންމުކަން  8.1.2
 އަންގައިދިނުމަށް ސެޝަންތަކެއް ކުރިޔަށްގެންދިޔުން

 
 

ތަކެއްޗާއިމެދު ވަނަ އަހަރު ޒުވާނުންނާއި ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަސްތުވާ  2020 8.2

 ހޭލުންތެރިކޮށް ދީނީ ޭހލުން ތެރިަކން އިތުރުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން 

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސުކޫލު ތަކެއްގައި ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް ހިންގުން 8.2.1
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 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން 

 

 މަޤުޞަދު 
ޢާއްމުން ދުންފަތުގެ ނުރައްކާތެިރކަމަށް ހޭލުންތެރިވެ އަތޮޅުގެ ދުްނފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާމީހުންގެ ނިސްބަތް  .9

 ދަށްވެގެން ދިއުން 

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދުންފަތާއި ދެކޮޅަށް ޢާއްމުން ހޭުލންތެރިކުރުމަށް "ޓޮބެކ  ފްރީ އެޓ ލް"ގެ  2018 9.1
 އަހަރު ދުވަހުގެ ކެންޕޭނެއް ހިންގުން  3ނަމުގައި އަތޮޅު ފެންވަރުގެ 

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ނޑައެޅުން 9.1.1  ކެންޕޭން ހިންގާނޭ ގޮތް ކަ

 ކެންޕޭންއަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ހަަމޖައްސައި ކެންޕޭން ހިންގުން 9.1.2
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 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން 

 

 މަޤުޞަދު 
ކުދިންނާއި ޒުވާނުންނާއި ހުރިހާ އުމުރުފުރައަކަށް ކުޅިވަރުކުޅެވޭނޭ މަގު ފަހިވެ ކުޅިވަރު އުނގެނޭނޭ ކުޑަ   .10

 ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްވެގެން ދިއުން 

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ތަފާތު އެކިކުޅިވަރުތައް ކުޅެވޭނޭ  2018 10.1
 ވަޞީލަތްތަކާއިއެކު ސްޕ ރޓްސް އެރީނާއެއް ޤާއިމްކުރުން

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް  10.1.1 ސްޕ ޓްސް އެރީނާގެ މަސައްކަތް ފެށި  ކުރިއަށްދާ ރަށްރަށުގެ މަސައްކަތް ކަ

 ނިންމުން 

ބަޖެޓްަގއި  ސްޕ ޓްސް އެރީނާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް  ނުދާ ރަށްރަށުގައި ސްޕ ޓްސް އެރީނާ ހެދުމަށް 10.1.2
 ހިމެނުން 

 
 

 1ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސުކޫލެއްގެ ސްޕ ޓްސް ސުޕަވައިޒަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް  2019 10.2

 މަސް ދުވަހުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ތަމްރީން ހިންގާނޭ ގޮތް އެކުލަވާުލން 10.2.1

 ނުންވާ ފައިސާ ހ ދުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ބޭ  10.2.2

 ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނޭ ފެސިލިޓޭޓަރެއް  ހަމަޖެްއސުން 10.2.3
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 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 

 ތަޞައްވުރު 

 ތަރައްޤީއަށް ފަހި ތަޢުލީމާއި ހުނަރު އެންމެނަށް 
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 ފ ރުކޮށްދިނުން ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު 
 

 މަޤުޞަދު 
 ޕްރީ ސްކޫލެއްގައި އެއްފެންވަރެއްގައި ކިޔަވާދެވި ފެންވަރު ރަނގަޅު އެދުރުން އިތުރުވެގެން ދިއުންއަތޮޅުގެ ހުރިހާ  .11

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ޕްރީސްކޫލްތަކުންދޭ ތަޢުލީމް އެއްފެންވަރެއްގައި ދިނުމަށް  2017 11.1

 ސިލަބަސް އެއްގޮތްކުރުން

 

 ކުރާނޭގޮތް ތަންފީޒު 

 ސިލަބަސް އެކުލަވާލުން 11.1.1
 ސިލަބަސް އަށް އަމަލުކުރަން ފެށުން 11.1.2
 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކުން ޑިގްރީ ފެންވަރުގެ ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރެއް ތަމްރީން  2021 11.2
 ކުރުން

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ހ ދުންފުރުޞަތު  14އާލީ ޗައިލްޑް ހުޑް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޑިގްރީ ކ ހުން  11.2.1

 ކ ހުގެ ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ާމލީ އެހީތެރިކަން ފ ރުކޮށްދިނުން  11.2.2

 

  



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

    
  shaviyani.gov.mvވެްބސައިޓް:،  Secretariat@shaviyani.gov.mv އީެމއިލް:، 6540057.ފެކްސް: ، 6540025ން: ފ 

 ލިއްބައިދިނުންހުނަރު ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި 
 

 މަޤުޞަދު 
 ސްކޫލްތަކުގައި އެދުރުންގެ މަސައްކަތް ހަލުއިވެ ފަސޭހަވެ، ފެންވަުރ ރަނގަޅު މުދައްރިސުން އިތުރުވެގެން ދިއުން .12

 ނަތީޖާ ހާސިލުކުރަން ބޭނުންާވ 

% އަކީ ޑިގްރީ ފެންވަރުގެ 90ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޘާނަވީ ގްރޭޑްތަކަށް ކިޔަވައިދޭ އެދުރުންގެ  2021 12.1

 ދިވެހިންކަމުގައިވުން 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 މަތީ ތަޢުލީމް ހާޞިލްކުރުމަށް  އެދުރުންނަށް އިންޓަރެސްޓް ފްރީ ލުއި ލ ން ދޫކުރުން 12.1.1

 
 

އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގައި އެދުރުން ބޭނުންކުރާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައް ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2018 12.2

 އަޕްގްރޭޑްކުރުން 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ އެދުރުން ބޭނުންކުރާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް  12.2.1

 އެސް.އެސް.ޑީ ހާޑް ޑިސްކް ޑްރައިވް ހަދިޔާ ކުރުން
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 ށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު މަސައްކަތްތަކަ
 

 މަޤުޞަދު 
 އަތޮޅުގައި ތިބެގެން މަސައްކަތަްށ ބޭނުންވާ ފަްނނީ ހުނަރާއި ޤާިބލްކަން އިތުރުކުރެވޭނޭ މަގު ފަހިވެގެން ދިއުން .13

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ ޤާއިްމކުރުން ރަށެއްގައި ވޮކޭޝަނަލް 2ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ  2020 13.1

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ނޑައެޅުން 13.1.1  ޓްރެއިނިންގް ސެންޓަރތައް ޤާއިްމކުރާނޭ ރަށްތައް ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ރަށްރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް  13.1.2 ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ސެންަޓރތައް ޤާއިމްކުރުމަށް ކަ

 ފާސްކުރުންޕްލޭންގައި އެކަމަށް ބިން ހިމަނަިއ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުމަށް ބަޖެޓް ހ ދުން  13.1.3
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 ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން 
 ތަޞައްވުރު 

 

 ފުރުޞަތު ދެ ޖިންސަށް، ހަމަހަމަކަން އެންމެނަށް 
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 އަންހެނުންނާ މެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން
 

 މަޤުޞަދު 
 ަތފާތުކަށް ޢާއްމުން ހޭުލންތެރިވެ އެތަފާތުކުރުންތައް ެނތިގެން ދިއުން އަންހެނުންނާއި މެދު ގެންގުޅޭ  .14

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަންހެނުންނާއި  މެދި ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި މެދު ޢާއްމުން  2018 14.1

 އެއް ހިންގުންހޭލުންތެރިކުރުމަށް އަތޮޅު ފެންަވރުގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާނޭ ގޮތުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން  14.1.1
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ށ.ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް ސެންޓަރ އަށް މާލީ  14.1.2

 އެހީތެރިކަން ފ ރުކޮށްދިނުން 
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ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ  ންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށްއަ
 އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުން 

 

 މަޤުޞަދު 
އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންަނށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތަކާއި މެދު މުޖުތަމަޢު  .15

 ހޭލުންތެރިވެ އެފަދަ އަނިޔާތަށް ަމދުވެގެން ދިއުން 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންަނށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި  2019 15.1

ނަފްސާނީ އަނިޔާތަކާއި މެދު މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރާމް ހިންގާނޭ ގޮތުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގް 15.1.1

 މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އަޮތޅު ފެންވަރުގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން 15.1.2
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ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން 
 ބާރުވެރިކުރުވުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 މައިދާނަށް ލ ހުުޅވި ހަރަކާތްތެރި ބަޔަކަށް ވެގެންިދއުންއަތޮޅުގެ އަންހެނުން ސިޔާސީ އަދި އިޤްތިޞާދީ  .16

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  2018 16.1

 ކޮމިޓީތައް އުފެއްދުން 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް އިންތިޚާބުކުރުން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި  16.1.1

 
 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އުފެދިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތްކުރާ  2019 16.2
ޕ ސަލް ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ކޮމިޓީތައް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ާބރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ފަންޑް ހ ދުމަށް ޕްރޮ

 ފަންޑް މެނޭޖްކުރަން ދަސްކޮށްދިުނމަށް ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނޭ ގޮތް އެކަށައެޅައި ބަޖެޓް ހަމަޖެއްސުން 16.2.1

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގު 16.2.2  ންޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސައި ކަ
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ރައްކާތެރި ބ ފެނާ، ނަރުދަމާގެ އަސާސީ 

 ފަސޭހަތަކާ، ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް 
 ތަޞައްވުރު 

އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމައަށް ޤާއިމްވެފައިވާ ރަށްވެހި 
 ޚިދުމަތްތައް ފަހި އަތޮޅަކަށްވުން 
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ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ސާފު ބ ފެން 
 ފ ރުކޮށްދިނުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ފެން ރައްކާކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ވެގެން ދިއުން .17

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އިންސައްތަ ފެން  25މަސްދުވަހަށް ބޭނުންވާ ފެނުެގނ  3ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ އާބަދީގެ  2021 17.1
 ރައްކާކުރެވޭނޭ އާންމު ފެންތާނީގގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވުން

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 އިރުވާ މޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހޭ ވަގުތު އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރި ބ ފެން ކަށަވަރުކޮށްދިުނން. 17.1.1

 ފެން ރައްކާކުރާނޭ ސްޓ ރޭޖް ހެދުމަށް ބިން ހ ދުން  17.1.2

 ހެދުމަށް  ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފ ރުކޮށް ދިނުން ސްޓ ރޭޖްގެ އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ  17.1.3
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 ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހ ދައިދިނުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ލިބިގެން ދިއުން  .18

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުންވަނަ  2021 18.1

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރެވިފައި ނުވާ ރަށްރަށުގައި  ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ފަހިކޮށްދިނުން. 18.1.1
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 ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން
 

 މަޤުޞަދު 
 އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ރައްކާތެރި އަދި ދެމެހެއްޓިނިވި ގޮތުގައި ކުިނ ނައްތާލާނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެެގން ދިއުން .19

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުނި  2021 19.1

 ތުގައި ކުނި ނައްތާލަން ދަސްކޮށްދިުނންމެނޭޖުކުރުމަށާއި ރައްކާތެރި ގޮ

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށާއި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލަން ދަސްޮކށްދިނުމަށާއި ތަޖުރިބާ ހ ދުމަށް  ރަށު  19.1.1

 ކައުންސިލްތަކުގެ ޓީމެއް ކޮޅުނަބށް ފޮނުވުން.
 

 

ރަށެއްގައި އުފެދޭ ކުނިތައް ކުނި ކޮށްޓަށް ލުއި ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ  2019 19.2

 އުޅަނދު ޭބއްވުން 1ފަސޭހަކަމާއިއެކު އުފުލުމަށް  ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި 

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ކުނި އުފުލުމަށް ދިގު މުއްދަތުން އަނބުރާ ފައިސާ ދައްކާ ގޮތަށް "ރަށު  19.2.1
 ޕިކަޕެއް" ގަނެދިނުން
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 ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުންމަގު
 

 މަޤުޞަދު 
 އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި މަގުތައް ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޭހދަ ކުޑަވެގެން ދިއުން .20

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހައި ރަށެއްގެ މަގު ބައްތިތައް ލެޑްލައިޓްއަށް  2020 20.1

 ބަދަލުކުރުން 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހައި ރަށެއްގެ މަގު ބައްތި ތައް ލެޑްލައިޓްއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ލަިއޓް ހ ދުން  20.1.1
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1    
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 މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 މަގުތަކެއްކަމުގައި ވެގެން ދިޔުންއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ މަގުތަކަކީ ޒަމާނީ އަދި ރައްކާތެރި  .21

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ރަށުގެ ހުރިހާ މަގެއް ފެން ހިންާދ  5ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު  2021 21.1

 ނިޒާމާއިއެކު ތާރުއަޅައި ރަނގަޅު ފެންވަރަށް ހެދުން 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ބަޖެޓްގައި ހިމެނުން މަގު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދު   21.1.1
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 ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ދިނުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ކުޑަވެ ގާތުން ލިބިެގން ދިއުން .22

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ފަހިވުން ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގައި ތިބެގެން ޕާސްޕ ޓް ހެއްދޭނޭ މަގު  2017 22.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ޕާސްޕ ޓް ކަލެކްޓިންގ ޕޮއިންޓްއެއް ޤާއިމްކުރުން 22.1.1

 
 

 ޒ ން ލައިސަންސް ލިބުން-ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކުން ސީ 2018 22.2

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 މަތް ޤާއިމްކުރެވޭނޭ މަގު ފަހިކޮށްިދނުން ޒ ން ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޚިދު-ރަށު ކައުންސިލްތަކެއްގައި ސީ  22.2.1
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 ކަރަންޓާއި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ 
 ތަޞައްވުރު 

 

 އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނަމޫނާ އަތޮޅަކަށްވުން 

 
 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފްކޮށް 
 ން ބޭނުންކުރު

 

 މަޤުޞަދު 
 ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި ަހކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން އިތުރު އަތޮޅަކަްށ ވެގެން ދިއުން.ށ.އަތޮޅަކީ  .23

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

% ދަށްކުރުމަށް 50ރަށެއްގެ ހަކަތަ އުފެއްދުމަށްކުރާ ހޭދަ  4ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ  2020 23.1
 ހައިބްރިޑް  ނިޒާމްތައް ޤާއިމްވުން

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ނޑައަޅައި އެރަށްތަކާ އެންމެ ގުޅޭނޭ ގޮތަށް ނިޒާމް  23.1.1 ހައިބްރިޑް ނިޒާމްތައް ޤާއިމްކުރާނޭ ރަށްތައް ކަ
 ޤާއިމްކުރެވޭނޭ ގޮތެއް ދެނެގަތުމަްށ ސަރވޭއެއް ހެދުން

 ހައިބްރިޑް ނިޒާމްތައް ޤާއިމްކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން  23.1.2

 
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކެއްގައި ދުވާލުގެ ވަގުތު ތަކުގައި ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2020 23.2

 % ައކީ ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި ހަކަތަަކމުގައިވުނ100ްބޭނުންކުރާ ހަކަތައިގެ 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެއްގައި ސ ލަރ ޕެނެލްތައް ބެހެއްޓުމަށް މަގުފަހިޮކށްދިނުން  23.2.1

 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ގޭގޭގައި ސ ލަރޕެނަލް ބަހައްޓައިގެން ހަކަތަ އުފައްދާނޭ  2020 23.3
 )އެކެއް( މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ލ ން ދޫކުރުން 1ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ތެރެއިން ތައާރަފް ކުރުން.ސ ލަރޕެނަލް ގަތުމަށް ހާއްސަ ލ ން ސްކީމެއް މަދަދު ޕްރޮގްރާމްގެ  23.3.1

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ލ ން ސްކީމް "މަދަދު"ގެ ތެރެއިން  ސ ލަރޕެނަލް ގަތުމަށް  23.3.2

 .ހާއްސަ ލ ން  ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން
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ގެ އިޤްތިޞާދު އަތޮޅު ވަޒީފާ އިތުރުކުރުމާއި 
 ކުރިއެރުވުން 

 ތަޞައްވުރު 

ފުރުޞަތުތައް ފަހި ފ ރާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ށ.އަތޮޅަކީ ވަޒީފާގެ 
 އަތޮޅަކަށް ވުން 
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 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 އަތޮޅުގައި ތިބެގެން އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ހ ދޭނޭ މަގު ަފހިވެގެން ދިއުން  .24

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ރަށުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ  5ރިސ ޓް ހެދުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގައި  2019 24.1

 ޚިދުމަތްދޭން ފެށުން 

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަތޮޅުގައި ހަދަން ފަށައި މަސައްކަތް ނުނިމިވާ ރިސ ޓްތަކުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ބާރުއެޅުން 24.1.1
 މަސައްކަތް ނުނިމިވާ ރިސ ޓްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން  24.1.2

 
 

އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގައި މިހާރު ރިސ ޓްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ވަނަ  2020 24.2

 ރިސ ޓް ހުޅުވުން 2ރަށްތަކުގެ އިތުރަށް 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ނޑައެޅުން 24.2.1  ރިސ ޓްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރާނޭ ރަށްތައް ކަ

 ފަޅުރަށް ދޫކުރުން 3ރިސ ޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް  24.2.2
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 ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުން ރަށުގެ 
 

 މަޤުޞަދު 
އަތޮޅުގައި އިންވެސްޓަރުންނަށް ުހރި ފަހި ފުރުޞަތުތައް އެނގި އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ އިންެވސްޓްމަންޓްތައް  .25

 އިތުރުވެގެން ދިއުން 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ފަޅުރަށެއް  3ކައުންސިލަށް ވަރުވާ ލިބޭގޮތަށް އަތޮޅުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅު 2021 25.1

 އިންވެސްޓްކުރުމަށްޓަކައި ދޫކުރުން
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނުން ައތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިހްތިޞާސްތެރޭގައި  25.1.1

 ރަށް އިންވެސްޓްމަންްޓއަށް ދޫކުރުމަށް ހ ދުން  3ހިމެނޭ 
 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ހުރި ފަހި ފުރުޞަތުތައް އިންވެސްޓަރުންނަށް  2019 25.2

 އަންގައިދިނުން 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

އަތޮޅުގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ހުރި ފަހި ފުރުޞަތުތައް އިންވެސްޓަރުންނަށް އަންގައިދިނުަމށް  25.2.1

 ވުންއިންވެސްޓްމަންޓް ފ ރަމްއެއް ބޭއް 
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 އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ސިނާޢަތްތައް 

 ތަޞައްވުރު 

 ތަމައްދުނު އަތޮޅަކަށް ވުން  އި ތަޙްޒީބާ ށ.އަތޮޅަކީ 
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 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލ ކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުން 
 

 މަޤުޞަދު 
ޓުއަރިޒަމްގެ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާތައް އަތޮޅުގެ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އަތޮޅަށް ލ ކަލް ޓުވަރިޒަމް ތަޢާރަފްވެ، ލ ކަްލ  .26

 ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން ދިުއން 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ލ ކަލް ޓުއަރިޒަމްގެ މަސައްކަތް  2017 26.1

ނޑައަޅައި އަމަލުކުރަންފެށު  ންކުރެވޭނޭ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދެއް ކަ

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ނޑައެޅުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭްއވުން 26.1.1  ޤަވާޢިދު ކަ

 .އެކުލަވާލެވުނު ޤަވާޢިދަށް އަމަލުުކރަންފެށުން 26.1.2
 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ލ ކަލް ޓުއަރިޒަމަށާއި އެދާއިރާއިން ހުރި ފުރުޞަތުތަކަށް  2021 26.2

 ށް ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން ހޭލުންތެރިކުރުމަ

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުްނތަކެއް ބޭއްވުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކުން  26.2.1

 މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ވ ކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން
 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުންއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް   26.2.2

 

އެނދުގެ ގެސްޓް ހައުސް އެއް ގާއިމްކޮށް ޚިދުމަތް  10ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން  2020 26.3
 ދޭންފެށުން 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ނޑައެޅައި އެކަމަށް  26.3.1 ބޭނުންވާ ހުއްދަތައް ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރުކުރާނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް ކައުންސިލުން ކަ
 ހ ދުން 

ނޑައެޅައި ބިން ހަމަޖެއްސުން 26.3.2  ގެސްޓް ހައުސް ޤާއިމްކުރާނޭ ރަށެއް ކަ

 ގެސްޓްހައުސް ބިނާކުރުން 26.3.3
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 ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ދަުތރުފަތުރުކުރެވޭނޭ ނިޒާމްތައް ޤާއިމްވެގެން ދިއުންއަތޮޅުގެ ރަށްޔިތުންނަށް ޖީބަށް ައދި ހަށްޓަށް ލުއި ގޮތެއްގައި  .27

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށުގައި އެއަރޕ ޓްއެއް ޤާއިމްވުން 2018 27.1

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ބާރުއެޅުންއެއަރޕ ޓް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ކައުންސިލުން  27.1.1
 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ށ.އަތޮޅާއި މާލެއާއި ދެމެދު ދަތުރުކުރުމަށް ދެމެހެއްޓިނިވި ގޮތެއްގަިއ ލ ންޗު  2017 27.2
 ފެރީގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ފެށުން 

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ލ ންޗު ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލ ންޗެއް ގަތުން  27.2.1

 ރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ލ ންޗުފެރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުން ކައުންސިލްގެ "ދުވެލި" ޕް 27.2.2

 
 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގައި ސީޕްލޭން ހަބެއް ޤާއިމްވުން 2018 27.3

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ނޑައެޅުން  27.3.1  ސީޕްލޭން ހަބް ޤާއިމްކުރާނޭ ރަށެއް ކަ

 ސީޕްލޭން ހަބް ޤާއިމްކުރުމަށް ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކުރުން 27.3.2
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 މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން ކުދި އަދި 
 

 މަޤުޞަދު 
 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހަމައިސްކޮޅަށް ތެދުވެވޭނޭ މަގު ފަހިވެގެން ދިއުން  .28

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ލުއި ލ ން މިލިއަށް ރުފިޔާގެ  1.5ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް  2019 28.1

 ދޫކުރެވުން

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްސަ ލ ން ސްކީމެއް މަދަދު ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ތައާރަފް  28.1.1
 ކުރުން

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ލ ން ސްކީމް "މަދަދު"ގެ ތެރެއިން ލުއި ލ ން ދޫކުރުމުގެ  28.1.2

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން
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 އަމަންއަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުން 

 ތަޞައްވުރު 

ނަރަވިލެވިކަމަށް ލ ބިކުރާ އިސްލާމްދީނަށާއި، ށ.އަތޮޅަކީ 
 ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށްވުން ނަޒާޙަތްތެރި 
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 އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ލ ބިކުރާ ދިނީގޮުތން ހޭުލންތެރި ބަޔަކަށް ވެގެންދިއުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދީނީ ކަންކަމަށް  .29

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސުކޫލް ލައިބްރަރީ ތަކެއްގައި ދީނީ މަޢުލޫމާތު އުނގެނޭނެ  2020 29.1

 މަގު ފަހިވުން 

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ތަކެއްގައި ދީނީ މަޢުލޫމާތު ފޮތްތައް ބެހެއްުޓން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސްކޫލް ލައިބްރަރީ  29.1.1

 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި މަދުވެގެން އެކަކު ޤްރުއާން ކިޔަވައިދިނުމުގެ  2021 29.2

 ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރަށް ތަމްރީނުވުން

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކިޔަވައިދޭނެ މީހުން ތަމްރީްނ ކުރުންއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޤުރުއާން  29.2.1
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 ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް މަދުކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކީ ކުށްކުރުންމަދު އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމްވެފައިވާ ރަށަކަށް ވެގެންދިއުން  .30

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްވުންވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2020 30.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

އަތޮޅުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ނެތް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގައި ފުލުހުންގެ ޑެސްކް ޤާއިމް  30.1.1

 ކުރުން
 

ގުޅިގެން އަމާންވެއްެޓއް ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ފުލުހުންނާއި ކަުއންސިލްތައް  2018 30.2

 ޤާއިމްކުރުމަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި "ތަރުބަވީ ކޭމްޕް" ހިންގޭނޭ މަގުފަހިވުން.

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ފުލުހުންގެ ހިންގާ ޭހލުންތެރި ކުުރމުގެ ޕްރޮގްރާމް ތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފ ރުކޮށްދިނުން  30.2.1

 

 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހެއް ޤާއިމްވުންވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގައި  2019 30.3

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އޮފީސް ޤާއިމްކުރާނޭ ރަށަކާއި ބިން ހަމަޖެއްސުން 30.3.1
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ކުދިންނަށް ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި އެ 
 ކުރިމަތިވާ އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލުން

 

 މަޤުޞަދު 
 ރައްކާތެރި އުފާވެރި ވެއްޓެއް ބިނާވެފައިވާ ރަށްތަކަކަށް ވެގެްނދިއުންއަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކީ ކުޑަކުދިންނަށް  .31

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި "ކޮމިޔުނިޓީ ސ ޝަލް ގްރޫޕް"ތައް އުފެދުން 2020 31.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކްޝޮޕެއް ބޭއްވުމަށް ފަންޑް ހަމަޖެއްސުންކޮމިއުނިޓީ ސ ޝަލް ގްރޫޕްތައް އުފެއްދުމަށް ވ  31.1.1
 .ކޮމިއުނިޓީ ސ ޝަލް ގްރޫޕްތައް އުފެއްދުމަށް މީހުން ތަމްރީންކުުރން 31.1.2

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކުން ސ ޝަލް ވ ކަރެއް ތަމްރީނުވުން 2020 31.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ސ ޝަލް ވ ކަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ފަންޑް ހ ދުން  31.2.1

 ސ ޝަލް ވ ކަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް  ކ ހުން ޖާގަ ހ ދައި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން  31.2.2

 

އަހަރު  ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުްނކުރުމާއި،  1އަހަރުން  2ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ  2018 31.3

 ޕްރޮގާރާމްއެއް ހިންގުން  އެކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުްނކުރުން ހުއްޓުވުމާއި،ކުދިންަނށް ދެވޭ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް އާންުމން  31.3.1

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 
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 ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު ކުޑަކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
ނަމޫނާ ދެއްކޭނެ މިންވަރަށް ފަާސދައާއި ކޮރަޕްޝަން މަދުކުރެވިފައިވާ އަތޮޅަކަށް ށ.އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން  .32

 ވެގެންދިއުން 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އާންމު ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާއިމެދު އަމަލު ކުރާނެ  2018 32.1

 އުސޫލުތައް އެކުލަވާލެވުން

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަތޮޅު ފ ރަމް އެއް ބޭއްވުން 32.1.1
 

 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ މުވައްސަސާތަކުގެ އިންޓަރނަލް އ ޑިޓް ހެދެން ފެުށން 2018 32.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ބޭއްވުންއިންޓަރނަލް އ ޑިޓްކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ވ ްކޝޮޕެއް  32.2.1

 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ކޮރަޕްޝަނާއި ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލާނެ  2019 32.3

 ގޮތާއިމެދި ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ލީފް ލެޓް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ކޮރަޕްޝަނާއި ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލާނެ ގޮތާއިެމދި  32.3.1

 ބެހުން 
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ފުރުޞަތު ހ ދައިދިނުމާއި، ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން ޒުވާނުންނަށް 
 އިތުރުކުރުން 

 

 މަޤުޞަދު 
ށ.އަތޮޅަކީ ޒުވާނުންނަށް ފަހި ުފރުޞަތުތަކެއް ތަނަވަސްވެފައިވާ އުފެއްދުންތެރި، ޤާިބލް ޒުވާނުން ދިރިއުޅޭ  .33

 އަތޮޅަކަށް ވެގެން ދިޔުން

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޒުވާނުންނަކީ އިސްނަގާ ކެރޭ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް  2018 33.1

 ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިގެން "ޔޫތު ލީޑަރުން" ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހިންގުން

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޑަރުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް މަގު ފަހިކުރުންޔޫތު ލީ 33.1.1
 

ޑައިވިންގް މާސްޓަރުން އުފެއްދުމަށް ދުނިޔޭގެ ފެްނވަރުގައި  20ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުން  2019 33.2
 ޤަބޫލުކުރާ ކ ހެއް ހިންގުން 

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ހަމަޖެއްސުންޑައިވިންގ ކ ސް ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ ފަންޑް  33.2.1

 ޑައިވަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ޑައިވިން ކ ސް ހިންގުން 33.2.2

 

ޒުވާނުންނަށް ލ ން  14ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިން އުފެއްދުމަށް އަތޮޅުގެ  2019 33.3

 ހ ދައިދިނުން.

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ޒުވާނުންނަށް "ގެޓް ސެޓް" ލ ްނ ލިބޭނޭ މަގު ފަހިކޮށްިދނުން  33.3.1
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ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި 

 ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން 
 ތަޞައްވުރު 

 އަތޮޅުގެ ވަޞީލަތްތަކުން ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްޤީ އަތޮޅަށް 
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 އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް 
 

 މަޤުޞަދު 
ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ފ ރުކޮށްދެވޭނޭ އަތޮޅުގެ އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީތަރިކަތައް ހިމާޔަތްކުރެވި އަންނާން އޮްތ ޖީލުތަކަށް  .34

 ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެގެން ދިއުން

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގައި ހުރި އާޘާރީ އަދި ތާރީޚާއި ގުޅުންހުރި ފަތްފުށްތައް  2019 34.1
 އަރުޝީފުކުރެވުން

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ރައްކާކުރާނޭ އޮންލައިން ލައިބްރަރީއެއް އުފެއްދުން އަތޮޅުގައި ހުރި ތާރީޚީ ފަތްފުށްތައް 34.1.1
 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގައި ހުރި ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ތާރީޚީ ތަންތަން ބެލެހެްއޓުމަްށ  2019 34.2
 އެކަށީގެންވާ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަަމޖެހުން 

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ހުރި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކަށް އެތަންަތން  އަތޮޅުގައި ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ތާރީޚީ ތަންތަން 34.2.1

 ބެލެހެއްޓޭނޭ މާލީ ާޤބިލްކަން ހ ަދއިދިނުން 
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 ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތައް 
 

 މަޤުޞަދު 
 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޒަމާނީ އައިސީޓީގެ ވަޞީލަތްތަކުގެ ފައިދާ އެންމެ އެކަށޭނެގޮތުގައި ލިބިެގންިދއުން .35

 

 ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލުކުރަން 

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެހުރިހާ މުވައްސަސާތަކެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލުން 2020 35.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ގަވަރމަންޓްއިން ގުޅާލުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން -އަތޮޅުގެ ހުރިހާ މުވައްސަސާތަކެއް އީ 35.1.1

ހުރިހާ ރަށަކަށް އަވަސްދުވެލީގެ އިންޓަރނެޓް ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ  2021 35.1.2
 ލިބުން 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް އަވަސްދުވެލީގެ އިންޓަރނެޓް  2021 35.2
 ލިބުން 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޖީ އިންޓަރނެޓް ިލބޭޭނ މަގު ފަހިކުރުނ3ްއަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް  35.2.1
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 ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް
 

 މަޤުޞަދު 
އަތޮޅުގައި އުފެދިފައިވާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަކީ ރަށު އަދި އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގައި މުޙިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ  .36

 ޙަރަކާތްތެރި ބަޔަކަށް ވެގެންދިއުން

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އަހަރު އަތޮޅުގައި އުފެދިފައިވާ މަދަނީ  1އަހަރުން  2ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ  2020 36.1
ޖަމިއްޔާޖަމާޢަތްތަކުން ރަށު އަދި އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ިލޭބނޭ މަގު 

 ފަހިވުން 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އެހީތެރިކަން ފ ރުކޮށްދިނުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަަކށް  36.1.1

 ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް ޕްރޮޕ ސަލް ހަދައި މާލީ އެހީހ ދާނެ ގޮތް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ވ ކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން 36.1.2
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 ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުން 

 ތަޞައްވުރު 

ށ.އަތޮޅަކީ ކާރިސީ ހިރާސްއަށް ހޭލުންތެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ 
 ބަދީލީ ރޭވުންތެރިކަން އޮތް އަތޮޅަކަށްވުން ކާރިސީ ހިރާސްތަކަށް 
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 ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުން 
 

 މަޤުޞަދު 
ނޑުދޮށްތަކަކީ ހިތްފަސޭހަ ޤުދުރަތީ ރީތިަކން ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ  .37 ތަންަތނަށް ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ގޮ

 ވެގެންދިއުން 

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ނޑުދޮށްތައް  2020 37.1 ނޑުދޮށްތަކުގެ ހާލަތު ދެނެަގނިވެ ގޮ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ށ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށެއް ގޮ
 ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހިންގިދާނޭ ޙަރަކާތްތައް އެނގުން 

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ނޑުދޮށްތަކުގެ ހާލަތު ދެނެަގތުމަށް ސާރވޭއެއް ހެދުންށ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށެއް  37.1.1  ގޮ

 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  ރަށްގިރުމަށް ދިމަވާ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކާއި އެކަން ކުޑަކުރުމަށް  2019 37.2
 ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮުތން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ހޭލުންެތރިވުން

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

މައިގަނޑު ސަބަބުތަކާއި އެކަން ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭޮގތުން  ރަށްގިރުމަށް ދިމަވާ 37.2.1
 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ގެއަކަށް ލީފްލެޓް ބެުހން 

 

ނޑުދޮށްތަކުންނާއި ފަޅުތަކުން 2020 37.3 ސިނާޢީ  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ގޮ

 % ދަށްވުން 80މަސައްކަތްތަކަށް ވެލިގާ ނަގާ މިންވަރު 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަތްފ ރާ އަގެއްގައި ހިލަޔާއި ހިލަވެލި ލިބޭނޭ މަގުފަހިކޮށްދިނުން  37.3.1
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މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ 
 އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން

 

 މަޤުޞަދު 
އަތޮޅަކީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތަކަށް ހޭލުންތެރި އަދި އެކަންކުޑަކުރުމަށް ފަރުދީ، ރަށު  ށ. .38

 އަދި އަތޮޅު ފެއްވަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ވެގެންދިއުން

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ރަށްތަކަށާއި، ފަރުތަާކއި އަދި ގިރިތަކަށް މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  އަތޮޅުގެ 2019 38.1

ސަބަބުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ދެނެގަނެ  އެކަންކުޑަކުރުމަށް ފަރުދީ، ރަށު އަދި އަތޮޅު ފެއްވަރުގައިކުރެވޭނޭ 
 މަސައްކަތްތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިވުން 

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށާއި، ފަރުތަކާިއ އަދި ގިރިތަކަށް ވަމުންދާ ގެއްލުން   މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން 38.1.1

 ދެނެގަތުމަށް ސަރވޭއެއް ހެދުން 

އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށާއި، ފަރުތަކާިއ އަދި ގިރިތަކަށް މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު   38.1.2
މަސައްކަތްތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެިރ  ކުޑަކުރުމަށް ފަރުދީ، ރަށު އަދި އަތޮޅު ފެއްވަރުގައިކުރެވޭނޭ

 ކުރުމަށް ބިލްބ ޑުތަކެއް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ބެހެއްޓުން 
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 ރާސް ކުޑަކުރުން ކާރިސީ ހި
 

 މަޤުޞަދު 
ށ.އަތޮޅަކީ ކާރިސާތަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަޞީލަތްތަކާއިއެކު ތައްޔާރުވެފައިވާ އެކަމަށް ހޭލުންތެރި ރައްޔިތަކު  .39

 ވެގެންދިއުން 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކާރިސާތަކުގެ ވަޤުތުތަކުގައި އަތޮޅު ފެންވަރުގައި އަމަލުކުރާނޭ އުޞޫލޭއް  2017 39.1

 އެކުލަވާލުން 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަތޮޅުގެ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް އަތޮޅުގެ މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވުން  39.1.1

 

އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް އަމާޒުކޮށް ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރެވޭނޭ ގޮތްތަކަށް  ވަނަ 2019 39.2

 ޢާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމުގެ ވ ކްޝޮޕްތައް އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާއީ ބާރު 39.2.1

 މެދުވެރިކޮށް ހިންގުން 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް  2018 39.3
 ބޭނުންކުރާނޭ ވަޞީަލތްތައް ޤާއިްމކުރުން

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

މަްށ، އަތޮޅުގެ ހުރިހާ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރު 39.3.1

 ރަށަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް އަލިާފްނ ނިއްވާ ފުޅި އަދި ޕައުޑަރ ހ ދުން

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ވާރެވެހުމުންނާއި އުދައެރުމުގެ ސަބަބުން ދިޔަބޮޑުވުމުން ިލބޭ ގެއްުލންތައް  2021 39.4

 ކުޑަކުރަންބޭނުންވާ ވަޞީލަްތތައް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޤާއިމްވުން

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
  އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފެންހިްއކާ ޕަންޕް ހަދިޔާކުރުން  39.4.1
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ނޑުގެ މުއްސަނދިކަން   އެއްގަމާއި ކަ

 ތަޞައްވުރު 

އާރ ކަން ލިބިފައިވާ ށ.އަތޮޅަކީ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ 
 އަތޮޅަކަށްވުން 
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 ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކުރުން
 

 މަޤުޞަދު 
ދިރޭތަކެއްޗަށް އިޚްތިރާމްކުރާ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކީ  .40

 އަތޮޅަކަށް ވެގެންދިއުން 

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

% އާއި 80ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ދިރޭތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު އަތޮޅުގެ އާބާދީގެ  2018 40.1
 ހިއްޞާވުން 

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ސްކޫލްތަކުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ޑިޖިޓަލް ނ ޓިސް ބ ޑު މެދުވެރިކޮށް  ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ދިރޭ  40.1.1

 ތަކެއްޗާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްާޞކުރުން

ރަށެއްގައި ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ދިރޭ ތަކެއްޗާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްޞާކުރުމަްށ ޕ ސްޓަރތައް ހުރިހާ  40.1.2
 ބެހެއްޓުން 
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 ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުން 

 ތަޞައްވުރު 

 ރައްޔިތުންގެ ބަސް، ތަރައްޤީގެ އަމާޒު 
 

 

 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން
 

 މަޤުޞަދު 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަކީ ރާއްޖެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަދަ ނަޫމނާ ކައުންސިލްތަކަކަށް ވެގެންދިޔުން  .41

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކެއް ހަރުދަނާ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލެއްގެ  2017 41.1

 ދަށުން ހިނގުން 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ފެންވަރުގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލު އެއްގޮތްކޮްށ ހަރުދަނާކުރުމަށް އަތޮޅު  41.1.1

 މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވުން 

 އެކުލަވާލެވުނު އުޞޫލުތައް ރަށްަރށުގައި ހިންގަން ފެުށން  41.1.2

 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކެއްގެ އިންޓަރަނލް އ ޑިޓް  2018 41.2

 ހަދަން ފެށުން 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ދަސްކޮށްދިނުމަށް އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ވ ްކޝޮޕެއް ބޭއްވުންއިންޓަރނަލް އ ޑިޓްކުރަން  41.2.1

 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ  ކައުންސިލްތަކަށް އިންވެސްޓްކުރުމަށް ހުރި ފަހި ފުރުޞަތުތަކާއި،  2020 41.3

 އާމްދަނީ އިތުރުކުރާނެ ގޮތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ލިުބން 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ވެސްޓްކުރުމަށް ހުރި ފަހި ފުރުޞަތުތަކާއި، އާމްދަނީ އިތުރުކުާރނެ އަތޮޅުގެ  ކައުންސިލްތަކަށް އިން 41.3.1
 ގޮތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުަމށް ވ ކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން

 

  



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

    
  shaviyani.gov.mvވެްބސައިޓް:،  Secretariat@shaviyani.gov.mv އީެމއިލް:، 6540057.ފެކްސް: ، 6540025ން: ފ 

ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ކަންކަން ނިންމުމުގައި 
 ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން

 

 މަޤުޞަދު 
ރައްޔިތުންގެ އަޑުއަހާ، އިސްވެ ޖަވާބުދާރީވާ، ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ށ.އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަކީ  .42

 ކަންކަން ނިންމާ  ކައުންސިލްތަަކކަށް ވެގެންދިއުން 

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކަކުން ލުއި ފަސޭހަކަމާއިއެކު ރައްޔިތުންނާއި  2019 42.1

 ޢުލޫމާތު ހިއްޞާކުރުމަށް ބޭުންނވާ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން މަ

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކެއްގައި ޑިޖިޓަލް ނ ޓިސް ބ ޑު ބެހެއްޓުން  42.1.1
 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެއްގައި ލައުޑް ސްޕީކަރ ސިސްޓަމް ބެހެއްޓުން  42.1.2

 އިދާރާތަކަށް މަލްޓިމީޑިޔާ ޕްރޮޖެކްޓަރެއް ހ ދައިދިނުން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްގެ 42.1.3
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 މަޤުޞަދު 
ށ.އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަކީ ރަށާއި އަތޮޅު އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި  މުއައްސަސާތަކައި ބަދަހި ގުޅުމެއް  .43

 ކައުންސިލްތަކަކަށް ވެގެން ދިޔުންއުފެދިފައިވާ 

 

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއިއެކު ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން  2017 43.1

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައިހުރި މައިގަޑު ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މަގު  43.1.1
 އަތޮޅުކައުންސިލާއި ކާމާ ގުޅުންހުރި ވުޒާރާތަކާއިއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން 
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 ތިންވަނަ ބައި 
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އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބ ތަކެތީގެ 

 ރައްކާތެރިކަން 
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 އަސާސީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންޓަެރސްޓް ކުޑަ ލުއި ލ ން ފަސޭހައިން ލިބޭނޭ މަގު ތަނަވަސް ވެފައެްއ ނުވެއެވެ. .1

 ކަންހުންނަ ހުރަސްތަކެއް ގިނަ އެކަމަށް މަދުކަމާއި މަގުތައްވެސް ނެރެވޭނެ ބާާޒރަށް ތަކެތި އުފައްދާ ރަށްފުށުގައި .2

 .ކުރެއެވެ ފާހަގަ ވިޔަފާރިވެރިން
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 ލުއި ފަސޭހަ ގޮތެއްގައި އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ލ ން ލިބޭނެ މަގު ފަހިވެގެން ދިއުން   :1 މަޤުޞަދު 
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 މިލިޔަން ރުފިޔާ އަތޮޅުގެ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ލުއިލ ން ދޫކުރުން. 3ވަނަ އަހަރުނިމުމުގެ ކުރިން  2021 :1.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ނޑުވެރިކަމަށް ހާއްސަ ލ ން މަސްވެރިކަމާއި  1.1.1 ދަ

ސްކީމެއް މަދަދު ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން 
 ތައާރަފް ކުރުން.

ކައުންސިލުގެ "މަދަދު" ލުއި ލ ން  1.1.1.1
ޕްރޮގްރާމްގެ އުޞޫލު މުރާޖާކޮށް ކައުންސިލުން 

 ފާސްކުރުން.

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ލ ން  1.1.2
ސްކީމް "މަދަދު"ގެ ތެރެއިން ލުއި ލ ން 

 ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 

ލ ން މެނޭޖުކުރުމަށް ސޮފްޓްވެއަރ  1.1.2.1
 ޑިވެލޮޕްކުރުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ލ ން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު ޢާއްމުކޮށް ލ ނަށް  1.1.2.2
 އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނޑަ އެޅިފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ލ ނު  1.1.2.3 ކަ
 ދޫކުރުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް
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 ކ ޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް އުފެދުން.ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްތައް ޝާމިލްވާގޮތަށް  2018: 2.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ކ ޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން 2.1.1

އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްތައް  2.1.1.1
ޝާމިލް ވާގޮތަށް ކ ޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް 

އުފެއްދުމަށްހުރި ގާނޫނީ ހުރަސްަތއް 
 ދެނެގަތުން 

ރަށު ކައުންސިލްތައް، 
 އަތޮޅު ކައުންސިލް

     

ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް އިސްލާހުރުމަށް  2.1.1.2
 ކަމާއި ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ދެންނެވުން 

      

އަސާސީ ގަވާއިދު ތައްޔާރުކުރުމާއި ބިޒްނަސް  2.1.1.3
ޕްލޭން އެކުލަވާލާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް 

 ހުށަހެޅުން 
 

      

އަތޮޅުގެ ކ ޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ގޮފިތައް  2.1.2
ރަށްރަށުގައި ހިންގުމަށް ފަްނނީ ޤާބިލު މީހުން 

 ތަމްރީންކުރުން

 

ނޑައެޅޭ   2.1.2.1 އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކުން ކަ
ކ ޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ މަންދޫބަށް ހިންގުމާއި 
ފައިސާ ބަލަހައްޓާނޭ ގޮތް ދަސްޮކށް ދިނުމަށް 

 ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން

ރަށު ކައުންސިލްތައް، 
 އަތޮޅު ކައުންސިލް
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ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން 
 ތަރައްޤީކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 މަސްވެރިކަން 

 ވަދާ  ވަރަކަށް ކޮންމެވެސް ރަށްރަށުގައިވެސް އެހެން. ރަށެއްގައެވެ 5 އުޅެނީ ކޮށް މަސްވެރިކަން ގޮތެއްގައި ޢާއްމު އަތޮޅުގައި
 ކުރާ  މަސައްކަތް މަސްވެރިކަމުގެ ހުރިނަމަވެސް އައިސްޕްލާންޓެއް އެއްރަށެއްގައި އަތޮޅުގެ. ހުރެއެވެ ފަހަރު އުޅަނދު އުޅޭ ގޮސް

 ހުރަސްތަކެއް  މަސްވެރިކަމަށް މިޒަމާނުގެ އެކު އެހެންކަމާއި. ނުހުރެެއވެ ލިބޭކަށް އައިސް އެކު ފަސޭހަކަމާއި އެންމެންނަށް ހުރހާ

 މަސައްކަތް  ނަށްމިހާތަ އަދި އޮތްނަމަވެސް  ކުރެވިފައި ރަށެއްތަރައްޤީ ގޮތުގައި އެއްގެ މަސްކާރުޚާނާ. ވެއެވެ ވެފައި ކުރިމަތި
ނޑާ ދާއިރާއެއްގައި އަޮތޅުގައި. ފާހަގަކުރެވެއެވެ ފެށިަފއިނުވާކަން އެންމެއެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ތިން  އާލާކުރާ ދަރިމައިކޮށް ހުއިފިލަ

 . އޮވެއެވެ ރަށް

ނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެތި ތާޒާ  .1 ނޑުވެރިކަން ކުރިނަމަވެސް ދަ ކަންމަތީ ހަމަ އަގުގައި އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ދަ

 ވިއްކޭނޭ ފަހި ބާޒާރެއް ތަނަވަސް ވެފައެއް ނުވެއެވެ.
ނޑުވެރިކަންކުރާ ގިނަ ފަރާތްތަކުގައި އެކަމުގެ ފަންނީ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ނެތްކަން  .2 އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ދަ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ނޑުވެރިކަން ކުރެވޭނޭ ފަޅު ރަށްރަށް ހުރި ނަމަވެ .3 ސް އެރަށްތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި އަތޮޅުގައި ދަ

 ބޭނުންކުރެވެމުންނެއް ނުދެއެވެ.
 އަތޮޅުގެ މަދު ރަށެއްގައި މެނުވީ މަސްވެރިކަންކުރާނޭ ޒަމާނީ އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކުރެވެމުްނނެއް ުނދެއެވެ. .4
ލިބޭކަށް ުނުހރެއެވެ. އަދި އައިސް ބާނާ މަސް ތާޒާ ކަންމަތީ ބެހެްއޓުމަށް ބޭުނންވާ އައިސް މަސްވެރިންނަށް ކައިރިން  .5

 ހ ދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ބޮޑެވެ.
އަތޮޅުގައި މަސްވެރިންނަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތުގައި ހަމައަގުގައި ފަސޭހައިން ތެޔޮ އެޅޭނޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައެއް  .6

 ނުވެއެވެ.

 އިންތިޒާމެއް އަތޮޅުގައި ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ތާޒާ ކަންމަތީ އަވަހަށް ވިއްކޭނެ އެކަށީެގންވާ .7

މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުޑަ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާްތތަކަށް ލުއި ލ ން ލިބޭ މަގު  .8

 ތަނަވަސްވެފައެއް ނެތެވެ.
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ބިދޭސީން ގެންގުޅެން  މިމަސްވެރި ކަމުގައިންނަށް ާޚއްޞަ ޒުވާނުން މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ބީރައްޓެހިވެ، ދިވެހި  .9

 ވަނީ ފަށާފައެވެ.

 

ނޑުވެރިކަން   ދަ

 ރަށްރަށުގައިގިނަ ދިރިއުޅޭ މީުހންފަޅުރަށެއް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދަނޑވެރިކަންކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި  1އަތޮޅުގެ 
ނޑުވެރިކަމުގެ ފެންވަރުގައި އެރަށްރަށުގެ ނޑުވެރިކަމަށް  ބަެއއްރަށްރަށުން. ދެއެވެ ނެރެމުން ބާޒާރަށް މަސައްކަތްކޮށް ދަ  ދަ

ނޑުވެރިކަން ސަބަބުން ބިްނނެތުމުގެ  ވަރަށް އެކަށީގެންވާ  އިރަށުގައެރަށް ފުރުޞަތު ކުރުމުގެ ފުޅާމިނެއްގައި ެއކަށީގެންވާ ދަ

ނޑުވެރިކަމުގައި ހަމައެހެންމެ. ޖެހެއެވެ ދަންނަވަން ނެތްކަމުގައި  ކާނާގެ ޓޫލްސްއާއި ބައެއް އެހެނިހެންެވސް ޭބހާއި ބޭނުންކުރާނެ ދަ
 ގަސްގަހަށްެޖހޭ  ހަމައެހެންމެ.ހުރަހެެކވެ އޮތް މަމަސައްކަތަށް ނެތުމަކީ  ލިބެން  ރަށްރަށުން އަގުހެޔޮކޮށް ފަސޭހަިއން ބާވަތްތައް

ނޑުވެރިކަން މަޢުލޫމާތު ޢާްއމު ދަންޑުވެރިކަމުގެ ބަލިބައްޔާ  ގޮތެއްގައި  އުފެއްދުންތެރި ނޭގުމަކީވެސް  ގިނަބަޔަކަށް ކުރާ ދަ

ނޑުވެރިކަން ނޑުވެރިކަމުގެ .ހުރަހެކެވެ އެޅިފައިވާ ކުރުމަށް ދަ  ކުޑަތަންކޮޅެއްގައި  ބޭނުންކޮށްގެން ގޮތްތައް ޒަމާނީ ދަ
ނޑުވެރިކަން  މިހާރުގެ  ނެތުމަކީ ލިބިފައި މީހުންނަށް ރައްރަށުގެ އެހެންވެސް ރަށްރަށާއި ބިންކުދި ރުވެރިކަންހުނަ ކުރުމުގެ ދަ

ނޑުވެރިކަމުގެ ޒުވާނުން ބެލެވެއެވ ކަމުގައި ސަބަބެއް ކުޑަވެފައިވާ ސަމާލުކަން ދޭ ފަންނަށް ދަ
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)ތަންފީޒުކުރާނޭ އެކްޓިވިޓީ ސްޓެރެޓެޖިކް  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
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 އައިސް ޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުން  ސަރަހައްދެއްގައި  2ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ  2021 :3.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ސަރަހައްދެއްގައި އައިސްޕްލާންޓް  2އަތޮޅުގެ  3.1.1

ބަހައްޓާ ހިދުމަތްޭދން ޝައުގުވެިރވާ 
 ފަރާތްތައް ހ ދުން 

ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  3.1.1.1
 ހިއްސާކުރުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

އައިސް ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމަށް ޭބނުންވާ  3.1.1.2
ރަށްތަކަށް ޕްރޮޕ ޒަލް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ހުޅުވާލުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

 2އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮޕ ސަލްއެއް ހުށައަޅާ  3.1.1.3
ރަށެއްގައި އައިސް ޕްލާންޓް ޤާއިމް ކުރުމަށް 

ޕްރޮޕ ސަލް ކާމިޔާބުކުރި ރަށުކައުންސިލްތަކާ 
ދެމެދު އެގްރީމަންޓްގަިއ ސޮއި ފަރާތްތަކާ 

 ކުރުން

 ،އަތޮޅު ކައުންސިލް
 ރަށުކައުންސިލް،

ޕްރޮޕ ސަލް ކާމިޔާބުކުރި 
 ފަރާތްތައް 
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ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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 ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން  ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ދަނޑުވެރިކަމަށް ޒަމާނީ  އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ޒުވާނުން  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2018: 4.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ނޑުވެރިކަމަށް އަތޮޅުގެ ހަތަރު ދާއިރާގައި  4.1.1 ދަ

ޒުވާނުންގެ ޝައުޤުވެރިކަން އިުތރުކުރުމަށް 
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްއެއް 

 ހިންގުން 

ނޑައެޅުން 4.1.1.1       ، އަތޮޅު ކަުއންސިލް  ޕްރޮގްރާމް ބާއްވާނޭ ރަށްތައް ކަ
      އަތޮޅު ކައުންސިލް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ބަޖެޓް ހ ދުން 4.1.1.2
 އަތޮޅު ކައުންސިލް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ފެސިލިޓޭޓަރުން ހ ދުން  4.1.1.3

މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިޝަީރސް 
 އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ

     

ނޑައެޅިފައިވާ ރަށްތަކުގައި ޕްރޮގްރާމް  4.1.1.4 ކަ
 ހިންގުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލް ރަށު 
 ކައުންސިލްތައް

     

ބޭނުންކުރާ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ފަންނީ މަޢުލޫމާތު  ދަނޑުވެރިކަމަށް  އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2019: 4.2 ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން  ދިނުމުގެ 
ދަނޑުވެރިކަމަށް  އަތޮޅުގެ ހަތަރު ދާއިރާގައި 4.2.1

ބޭނުންކުރާ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކަށް 
ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން 

އަތޮޅު ކަުއންސިލް،  ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ފެސިލިޓޭޓަރުން ހ ދުން  4.2.1.1
މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިޝަީރސް 

 އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ

     

ނޑައެޅުން 4.2.1.2       އަތޮޅު ކައުންސިލް ޕްރޮގްރާމް ބާއްވާނޭ ރަށްތައް ކަ
      އަތޮޅު ކައުންސިލް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ބަޖެޓް ހ ދުން 4.2.1.3
ނޑައެޅިފައިވާ ރަށްތަކުގައި ޕްރޮގްރާމް  4.2.1.4 ކަ

 ހިންގުން 
އަތޮޅު ކައުންސިލް ރަށު 

 ކައުންސިލްތައް
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 ކާބ ތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ތަންތަން މޮނިޓަރޮކށް ބެލޭނޭ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ޤާިއމްކުރެވިފައެއް އަތޮޅުގައި އަމިއްލަ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ  .1

 ނުވެއެވެ.

ގަނީ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށްތ  ހާރަތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތައް ހިނއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ހުރި ހޮޓާ/ރެސްޓ ރެންޓް/ކެފޭ އަދި ފި .2
 ބެލުމުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ކުޑަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ނޑުވެރިކަން އަދި އެކުއަކަލްޗަރ ކުރިނަމަވެސް އެތަންތަނުން އުފައްދާ ތަރުކާރީ  .3  މޭވާއަތޮޅުގެ ބައެއް ފަޅުރަށްތަކުގައި ދަ

ެކއުމަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ތަކެތި ަކމުގައި ކަށަވަރުކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައެއް  އަދި އެހެނިހެން ކާބ ތަކެއްޗަކީ
 ނުވެއެވެ.

ކާތިރުކުރުމާއި ބެޭހ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ހޭލުންތެރިކުުރމުގެ ޕްރޮގްރާމްއެއް ކާބ ތަކެތި ރައް .4

 ހިންގިފައެއް ނުވެއެވެ.
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ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގައި އުފައްދާ ކާބ ތަކެތީގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުމާއި ގެންގުޅެ ބެލެހެއްޓުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ  2019:  5.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ގައިޑްލައިން އެއް އެކުލަވާލުން.

ގައިޑްލައިން އެކުލަވާލުމަށް ރަށު  5.1.1
ޞިއްހީމަރުކަޒުތަކާއި ކައުންސިލްތަކާއި 

ނޑުވެރިންގެ މަހާސިންތާއެއް ބޭވުން  ދަ

      އަތޮޅު ކައުންސިލް މަހާސިންތާގެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުން 5.1.1.1
މަހާސިންތާ ބައްވާނެ ރަށަކާއި ާތރީޚް  5.1.1.2

ނޑައަޅައި ރަށްރަށަށް އެންގުން  ކަ
      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނޑައެޅިފައިވާ  5.1.1.3 ތާރީޚްގައި މަހާސިންތާއެއް ކަ
 ބޭވުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

އެކުލަވާލެވުނު ގައިޑްލައިން ރަށްރަށުގައި  5.1.2
 ހިންގަން ފެށުން.

ނޑުވެރިންނަށް  5.1.2.1 ރަށުކައުންސިލްތަކުން ދަ
ގައިޑްލައިން އާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާުތދީ ހޭލުންތެރި 

 ކުރުވުން

      ރަށު ކައުންސިލް

      ރަށު ކައުންސިލް ގައިޑްލައިން އަށް ރައްޔިތުންގެ ރުހުން ހ ދުން  5.1.2.2
ގައިޑްލައިން އަށް އަމަލުކުރުމަށް  5.1.2.3

ރަށުކައުންސިލްތަކުން ފާސްކޮށް ތަންފީޒްކުރާނެ 
 ގޮތުގެ އިދާރީ އުސޫލު އެކުލަވާލުން

      ރަށު ކައުންސިލް
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ތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގައި ޞިއްޙަ 
 ދިރިއުޅުން 
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 މިހާރުގެ ހާލަތު 
އިން ފެށިގެން ކޮންމެ ައހަރަކުވެސް މުޅި ރާއްޖެއިން ޑެންގީ ޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދު އެންމެ ގިނަ އަތޮޅުތަކުގެ  2011 .1

 ތެރޭގައި ށ.އަތޮޅު ހިމެނެއެވެ.
ނޑޫފާ، ކުޅި ފަދަ ތަންތަން އެ .2  ބަުހއްޓެވެ.އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގިނަރަށްރަށުގައި މަދިރި އުފެދޭ ފަދަ ކަ
އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ކުނި އުކާލައި ނައްތާލެވޭނޭ ނިާޒމެއް  .3

 ޤާއިމްކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
 .އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ކައުންސިލެއްގައި ޕެސްޓް ކޮންޓްރ ލްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްުކރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .4
އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެއްގައި އަދި ޞިއްޙީމަރުކަޒެއްގައި ޕެސްޓް ކޮންޓްރ ލްކުރުމަށް ވަކި  .5

ނޑައެޅި ތަމްރީން ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.  ޚާއްސަ މުވައްޒަފަކު ކަ
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ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
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ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(
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 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މަދިރި ނައްތާލުމަށް ބޭނުންކުރާނޭ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމް ކުރުން  2019 :6.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށަކަށް ފޮގް މެޝިން 6.1.1

 ހ ދައިދިނުން 
ފޮގް މެޝިން އަދި ކެމިކަލް ގަތުމަށް  6.1.1.1

 ބޭނުންވާނެ ފައިސާ ހ ދުން 
      އަތޮޅުކައުންސިލް

އާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން ފޮގްެމޝިން އަދި  6.1.1.2
 ކެމިކަލް ފ ރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހ ދުން 

      އަތޮޅުކައުންސިލް

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  6.1.1.3
 ފޮގްމެޝިން އަދި ކެމިކަްލ ދޫކުރުން ތަކަށް

      އަތޮޅުކައުންސިލް

މުޅި އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަދިރި އުފެދޭ  6.1.1.4
ގޮތާއި، މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކަށް 
އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 

 ހިންގުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް
 ރަށު ކައުންސިލް

     

 ލިބެން ހުރުން ވެކްސިން  Dengvaxia ޞިއްޙީމަރުކަޒަކުން ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ 2021 :6.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ޅުގެ ހެލްތު ފެސިލިޓީތަކަށް  އަތޮ 6.2.1

 ވެކްސިން ހ ދުން.ބޭނުންވާވަރަށް 

 

ވެކްސިން ހެލްތު ފެސިލިޓީތަކަށް   އަތޮޅުގެ  6.2.1.1
 ބޭނުންވާ ޢަދަދު ހ ުދން 

އަތޮޅުކައުންސިލް، ރަށު 
ޞިއްޙީ ، ކައުންސިލްތައް

 މަރުކަޒުތައް

     

ވެކްސިން ހ ދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު  6.2.1.2
މެދުވެރިކޮށް ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާއަށް 

 ޕްރޮޕ ސަލް ހުށައެޅުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް،
 އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް،

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު 
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ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ވެކްސިން  6.2.2
 އަށް އަހުލުވެރިކުރުން 

 ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް  6.2.2.1
ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ ޓީމެްއ ތަމްރީން 

 ކުރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ހެލްތު، އަތޮޅު 

 ހޮސްޕިޓަލް
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 ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ރައްކާތެރިވުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
އަތޮޅުގައި ތިބި ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުގެ މީހުންގެ ޢަދަދާިއ، ަބލީގެ ބާވަތާއި ބަލިޖެހެއް މެދުވެިރވާ ސަބަބު  .1

 ދެނެގަތުމަށް އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ސާރވޭއެއް ހެދިފައެއް ނުވެއެވެ.
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ގިނަ ޢަދަދަކަށް ލޭ މައްޗަށް ދިއުމާއި، ހަކުރުބަލި އަދި ކޮލެސްޓްރ ލް ބަލީގެ މީހުން  .2

 ތިބިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 ބަލިމީހުްނ ގިނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އަތޮޅުގެ ރަށެއް ކަމުގައިވާ ކޮމަންޑޫގައި ކެންސަރުބަލީގެ  .3
އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ކަސްރަތު ކުރުމަށް އެކަށޭނެ އިންތިޒާމްތަކެްއ ހަމަޖެހިފައިނުވުމާއި އެކަމަށް ޭހލުންތެރިކުރުމަށް  .4

 އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހިންގިފައިވާ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް މަދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
  ރަށްރަށުގައި ތަމްރީންވެފައިވާ ފިޓްނަސް ޓްރެއިނަރުން މަދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އަތޮޅުގެ  .5
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 .ށ.އަތޮޅަކީ ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ މިންވަރަށް ދަށްކުރެވިފައިވާ އަތޮޅަކަށް ވެގެންދިޔުން  :7މަޤުޞަދު 

 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

މަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގައި ތިބި ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުގެ ބަލިމީހުންނާއި، ބަލީގެ ބާވަތް ދެނެގަތު  2017 :7.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ސިއްޙީމަރުކަޒުތައް މެދުވެރިކޮށް ސްކްރީނިންގް ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން  ރަށެއްގެ 
ސްކްރީނިންގް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި  7.1.1

 ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން
ސްކްރީނިންގް ކުރިޔަށް ގެންދާނޭ ގޮތް  7.1.1.1

 އެކަށައެޅުން
      އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ކުރިއަށް ގެންދާނޭ ގޮތް  ސްކްރީނިންގް 7.1.1.2
 ސިއްޙީމަރުކަޒުތަކާއި ހިއްޞާކުރުން

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް، 
 އަތޮޅު ކައުންސިލް

     

އެކަށައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ސްކްރީނިންގް ކުރިޔަށް  7.1.1.3
 ގެންދިއުން 

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް، 
 ޞިއްޙީމަރުކަޒުތައް 

     

ރުމަށް ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާއިމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކު  2018 :7.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން 

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ  7.2.1
 ކޭމްޕްތަކެއް ހިންގުން

ދިނުމުގެ ކޭމްޕް ގެންދާނޭ ގޮތް މަޢުލޫމާތު  7.1.1.1
 އެކަށައެޅުން

      އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކޭމްޕް ގެންދާނޭ ގޮތް  7.1.1.2
 ސިއްޙީމަރުކަޒުތަކާއި ހިއްޞާކުރުން

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް، 
 އަތޮޅު ކައުންސިލް

     

އެކަށައެޅިފައިވާ ގޮތަށް  މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ  7.1.1.3
 ކުރިޔަށް ގެންދިއުން  ކޭމްޕް

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް، 
 ޞިއްޙީމަރުކަޒުތައް 
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ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހުރިހާ އުމުރުފުރާއަކަށް އަމާޒުކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ކަސްރަތު  2019: 7.3ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ފަހިކޮށްދިނުން ހިންގޭނޭ މަގު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 

އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކުން އެރޮބިކްސް  7.3.1
 އިންސްޓްރަކްޓަރެއް ތަމްރީނުކުރުން

 

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްއަށް ބޭނުންާވ ފައިސާ  7.3.1.1
 ހަމަޖެއްސުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު 

 އެންޑް ސްޕ ޓްސް 

     

ބައިވެރިވުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި  7.3.1.2
 ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
 ރަށު ކައުންސިލްތައް

     

ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ތަްމރީން  7.3.1.3
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
ފުނަދޫ ޒުވާނުންގެ 

 މަރުކަޒު

     

އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކުން ޖިމް  7.4.1
 ތަމްރީނުކުރުންއިންސްޓްރަކްޓަރެއް 

 

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްއަށް ބޭނުންާވ ފައިސާ  7.4.1.1
 ހަމަޖެއްސުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު 

 އެންޑް ސްޕ ޓްސް 

     

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ  7.4.1.2
 ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
 ރަށު ކައުންސިލްތައް

     

ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ތަްމރީން  7.4.1.3
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
ފުނަދޫ ޒުވާނުންގެ 

 މަރުކަޒު
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ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރެއަށް ޑުރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތި 
 ޒުވާނުން ވަނުން ހުއްޓުވުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
އަތޮޅުގެ ބައެއް ޒުވާނުންނަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ނުވެފައި، މަސައްކަތެއް ނެތި  .1

ވެއެވެ. ޒުވާނުންނަކީ ޚާއްޞަކޮށް ކުޅިވަރަށް ލ ބިކުރާ އަދާކުރާނެ ވަޒީފާއެއްނެތިވެސް ބައެއް ޒުވާނުން އުޅެމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެ 
 ބަޔަކަށް ވެފައި އަތޮޅުގެ ގިނަރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައްވެސް ޤާއިމްކުރެވިފައި ނެތެވެ. އެހެންކަމުން 

 ވިޔަނުދާ ގޮތުގައި މަގުމަތީގައި އުޅުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދެއެވެ.

 ރަށްރަށުން މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް ރިޕ ޓްކޮށްފައިވެއެވެ.އަތޮޅުގެ ގިނަ  .2
 މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ޢާއްމުކޮށް ހައްޔަރުކުރެވެނީ ޒުވާނުންނާއި ފުރާވަރުގެ ކުދިންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. .3
 މަދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތައް  .4
 ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށް އަތޮޅުެފންވަރުގައި ހިންގޭ ދީނީ ހޭލުްނެތރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް މަދެވެ. .5
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 ހޭލުންތެރި އިސްލާމް ދީނަށް ލ ބިކުރާ ޒިންމާދާރު ތަޢުލީމީ ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާވެގެން ދިޔުން ދީނީގޮތުން  :8މަޤުޞަދު 

ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދެއަހަރުން އެއް އަހަރު އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނާއި ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް ވަޒީފާއަށް ހުރި ފަހި ފުރުޞަތުތައް  2018 :8.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 އަންގައިދިނުމަށް އަތޮޅުގެ ހަތަރު ދާއިރާގައި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން 

ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖޮްބ ފެއަރތައް  8.1.1
 ބޭއްވުން 

ޖޮބް ފެއަރ ބާއްވާނެ ރަށަކާއި ާތރީޚް  8.1.1.1
ނޑައެޅުން  ކަ

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ޖޮބް ފެއަރތައް ބޭއްވުމަށް ރިސ ޓްތަކަށާއި  8.1.1.2
 ކުންފުނިތަކަށް ދަޢުަވތު ދިނުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚްގައި ޖޮބް ފެއަރ  8.1.1.3 ކަ
 ކުރިއަށް ގެންދިއުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
 ރަށު ކައުންސިލްތައް

     

ސްކޫލް ނިންމާ ދަރިވަރުންގެ ހިތުގައި  8.1.2
ވަޒީފާއަށް ޝަޢުގުވެރިކަން އުފައްދުމާއި، 

ވަޒީފާގެ މުހިންމުކަން އަންގައިިދނުމަށް 
 ސެޝަންތަކެއް ކުރިޔަށްގެންދިޔުން

ސެޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮންމެ  8.1.2.1
 ރަށަކުން ޓީޗަރަކު ތަމްރީންކުރުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
ރަށުކައުންސިލްތައް، 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 އެޑިއުކޭޝަން

     

ތަމްރީން ކުރެވިފައިވާ ޓީޗަރ މެދުވެރިކޮށް  8.1.2.2
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

      

ވަނަ އަހަރު ޒުވާނުންނާއި ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއިމެދު ހޭލުންތެރިކޮށް ދީނީ ހޭލުން ތެރިކަން  2020 :8.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 އިތުރުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން 

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގައި ދަރުސް  8.2.1
 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން ދިނުމުގެ

 ހިންގުން 

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުށް ބޭނުންވާޭނ ބަޖެޓް  8.2.1.1
 ހަމަޖެއްސުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 އިސްލާމިކް އެފެއަރސް 
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އަތޮޅު ކައުންސިލް،  އެއް ހަމަޖެއްސުންދަރުސް ދޭނޭ ޝެއިޚް  8.2.1.2
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 އެފެއަރސް އިސްލާމިކް 

     

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގައި ދަރުސް  8.2.1.3
 ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
 ސްކޫލްތައް، 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 އިސްލާމިކް އެފެއަރސް 
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 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ދުންފަތުގެ ިއސްތިޢުމާލުކުރާ ޢަދަދު ނިސްބަުތން ގިނަކަން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ފުރާވަރުގެ ކުދިން އަދި ޒުވާނުން  .1

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ގިނަ ފިހާރަ/ކެފޭ/ރެސްޓ ރެންޓްތަކުން ސިނގިރޭޓް ލިބެން ހުްނނަކަން ފާހަގަުކރެވެއެވެ. .2
އް ހިންގަމުން ދާކަން ރަށްރަށުގެ ފެންވަރުގައި ދުންފަާތއި ދެކޮޅަށް ގިނަ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެ .3

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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 ޢާއްމުން ދުންފަތުގެ ނުރައްކާތެރިކަމަށް ހޭލުންތެރިވެ އަތޮޅުގެ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާމީހުންގެ ނިސްބަތް ދަށްވެގެން ދިއުން :9މަޤުޞަދު 

 

ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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 3ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދުންފަތާއި ދެކޮޅަށް ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް "ޓޮބެކ  ފްރީ އެޓ ލް"ގެ ނަމުގައި އަތޮޅު ފެންވަރުގެ  2018 :9.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
  ހިންގުން އަހަރު ދުވަހުގެ ކެންޕޭނެއް 

ނޑައެޅުންކެން 9.1.1 ޞިއްޙީ މާހިރުންގެ ލަފާއާއިއެކު ކެންޕޭން  9.1.1.1 ޕޭން ހިންގާނޭ ގޮތް ކަ
 ހިންގާނޭ ގޮތުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާުލން

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް، 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު 

     

ންއަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ހަަމޖައްސައި ކެންޕޭ 9.1.2
 ކެންޕޭން ހިންގުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލް،  ކެންޕޭންގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލް އެކުލަވާލުން  9.1.2.1
 އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

     

ހިންގުމަށް އެހީ ހ ދުމަްށ ހިލޭ އެހީދޭ ކެންޕޭން  9.1.2.2  
 ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް ޕްރޮޕ ސަލް ހުށައެޅުން

 އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
 އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

     

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ކެންޕޭން ކުރިއަށް  9.1.2.3   ކަ
 ގެންދިއުން 

އަތޮޅުގެ ސަރުކާރުގެ 
 މުވައްސަސާތައް 
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 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އެކަށީގެންވާ ކުޅޭނެ ކުޅިވަރު ގިނަރަށްރަށުގައި އަޮތޅުގެ ވެފައި ބަޔަކަށް ލ ބިކުރާ ކުޅިވަރަށް ޚާއްޞަކޮށް ޒުވާނުންނަކީ .1

 . ނެތެވެ ޤާއިމްކުރެވިފައި ވަސީލަތްތައް
ގެ އެޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ދިޔަ ނަމަވެސް އެއްވެސް އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ސްޕ ޓްސް އެރީނާ .2

 ނެތެވެ. ރަށެއްގައި ސްޕ ޓްސް އެރީނާގެ މަސައްކަތް ނިމިފައެއް
 އެކަށީގެންވާ މިއުޒިކް ކުޅޭނޭ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި  .3
 ތައް މަދެވެ.ރަޖިސްޓްރީކުރެވި ހަރަކާތްތެރިވާ މިއުޒިކް ބޭންޑްރަށްރަށުގައި އަތޮޅުގެ  .4
 ފުޓްބ ޅަ ފިޔަވާ ވާދަވެރިކޮށް އަތޮޅުފެންވަރުގައި ކުޅެވޭ އެހެން ކުޅިވަރެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. .5

 
 

 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

 

  96    

  shaviyani.gov.mvވެްބސައިޓް:،  Secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް: ، 6540057ފެކްސް: .، 6540025ފ ން: 

 

 ކުޑަ ކުދިންނާއި ޒުވާނުންނާއި ހުރިހާ އުމުރުފުރައަކަށް ކުޅިވަރުކުޅެވޭނޭ މަގު ފަހިވެ ކުޅިވަރު އުނގެނޭނޭ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްވެގެން : 10މަޤުޞަދު 
 ދިއުން 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ތަފާތު އެކިކުޅިވަރުތައް ކުޅެވޭނޭ ވަޞީލަތްތަކާއިއެކު ސްޕ ރޓްސް އެރީނާއެއް  2018 :10.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ޤާއިމްކުރުން 

ސްޕ ޓްސް އެރީނާގެ މަސައްކަތް ފެށި   10.1.1
ކުރިއަށްދާ ރަށްރަށުގެ މަސައްކަތް 
ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ނިންމުން  ކަ

ތާރީޚްއަށް ނުނިމޭ/ނުނިންމޭނޭ ަތންތަނުގެ  10.1.1.1
 މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަެއޅުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
 ރަށު ކައުންސިލްތައް

     

ސްޕ ޓްސް އެރީނާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް   10.1.2
ނުދާ ރަށްރަށުގައި ސްޕ ޓްސް އެރީނާ 

 ހެދުމަށް ބަޖެޓްގައި ހިމެުނން 

ކަމާއިބެހޭ  ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނުމަށް 10.1.2.1
ފަރާތްތަކާއި މަޢުލޫމާތު ހިއްޞާޮކށް 

 ހުށައެޅުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
 ރަށުކައުންސިލްތައް

     

މަސް ދުވަހުގެ ތަމްރީން  1ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސުކޫލެއްގެ ސްޕ ޓްސް ސުޕަވައިޒަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް  2019 :10.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން 

 ތަމްރީން ހިންގާނޭ ގޮތް އެކުލަވާުލން 10.2.1

 
ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނޭގޮތް  10.2.1.1

ލަފައާއިއެކު އެކުލަވާލާ ސްކޫލްތަކުގެ 
 ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
 ސްކޫލްތައް

     

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ޭބނުންވާ  10.2.2
 ފައިސާ ހ ދުން

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްހިންގުމަށް ޭބނުންވާ  10.2.2.1
 ންފައިސާ ހިމަނައި ބަޖެޓް ފާސްކުރު

      އަތޮޅު ކައުންސިލް
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ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނޭ  10.2.3
 ފެސިލިޓޭޓަރެއް  ހަމަޖެއްސުން

ފެސިލިޓޭޓަރެއް ހ ދުމަށް ކަމާއި ބެހޭ  10.2.3.1
 ފަރާތްތަކަށް ހުށައެޅުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް
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 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 

  



 ކައުންސިލްމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު    2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

    
  shaviyani.gov.mvވެްބސައިޓް:،  Secretariat@shaviyani.gov.mv އީެމއިލް:، 6540057.ފެކްސް: ، 6540025ން: ފ 

 ރުކޮށްދިނުން ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު ފ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގާނެ ރަނގަޅު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއެއް ޤާއިމްކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. .1

ކިޔަވައިދިނުމަށް އަދި އުނގެނުމަށް ބޭުނންވާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަތޮޅުގެ ގިނަ ޕްރީ ސްކޫލްތަކުގެ ކްލާސް ރޫމްތަކުގައި  .2

 ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

އަތޮޅުގެ ޕްރީ ސްކޫލްތަކުން ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންަންށ އުންގަނައިދިނުމަށް ތަމްރީންކުެރވިފައިވާ ޓީޗަރުން  .3

 ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރެިވފައެއް ނުވެއެވެ.އަދި އެކަމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ެއކަށޭނެ 

 ޕްރީސްކޫލްތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް ނުިލެބއެވެ. .4

 އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ތަމްރީންވެފައިވާ ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުން ނިސްބަތުން މަދެވެ. .5

ވެ.ގޮތް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެއެއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ ސިލަބަސް އެއް .6
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 ފެންވަރު ރަނގަޅު އެދުރުން އިތުރުވެގެން ދިއުން ކޫލެއްގައި އެއްފެންވަރެއްގައި ކިޔަވާދެވި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ޕްރީ ސް : 11މަޤުޞަދު 
ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #

 ގޮތް(
ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ޕްރީސްކޫލްތަކުންދޭ ތަޢުލީމް އެއްފެންވަރެއްގައި ދިނުމަށް ސިލަބަސް އެއްގޮތްކުރުން  2017 :11.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ސިލަބަސް އެކުލަވާލުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް  11.1.1.1 ސިލަބަސް އެކުލަވާލުން 11.1.1

 ހުށައެޅުން
އަތޮޅު ކައުންސިލް، 

 ރަށުކައުންސިލްތައް
     

      މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު  ސިލަބަސް އެކުލަވާލުން 11.1.1.2
ސިލަބަސްއަށް އެދުރުން އަޙުލުވެރިކުރުމަށް  11.1.2.1 ސިލަބަސް އަށް އަމަލުކުރަން ފެށުން 11.1.2

 ވ ކްޝޮޕްއެއް ހިންގުން 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ހެލްތު، އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް

     

      މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު  އަމަލުކުރަން އެންގުންސިލަބަސް އަށް  11.1.2.2
 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކުން ޑިގްރީ ފެންވަރުގެ ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރެއް ތަމްރީން ކުރުން  2021 :11.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އާލީ ޗައިލްޑް ހުޑް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޑިގްރީ  11.2.1
 ފުރުޞަތު ހ ދުން  14ކ ހުން 

ފުރުޞަތު ހ ދުމަށް އާލީ ޗައިލްޑް ހުޑް  11.2.1.1
އެޑިއުކޭޝަން އިން ޑިގްރީ ފެންވަރަށް 

 ކިޔަވައިދޭ ކޮލެޖްތަކަށް ހުށައެޅުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
 ރަށުކައުންސިލްތައް

     

11.2.2 
11.2.3 

ކ ހުގެ ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ާމލީ 
 އެހީތެރިކަން ފ ރުކޮށްދިނުން 

ކ ހުގެ ބައިވެރިވާ ފަރާތްކަަަށް އެހީތެރިކަން  11.2.2.1
ފ ރުކޮށްދޭނޭ އުޞޫލެއް ކައުންސިލުން 

ނޑައޅައި ފާސްކުރުން   ކަ

      އަތޮޅު ކައުންސިލް،

ފާސްކުރެވުނު އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ކ ހުގެ  11.2.2.1
ބައިވެރިންނަށް މާލީ އެހީތެރިަކން 

 ފ ރުކޮށްދިނުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް،
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 ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ލިއްބައިދިނުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ހަމަ . ޢާއްމުކުރެވިފައެވެ ވަނީ ތަޢުލީމު ހަމައަށް އާ  10 ގްރޭޑް ފެށިގެން ތަޢުލީމުން ޕްރީސްކޫލް ރަށެއްގައިވެސް ހުރިހާ އަތޮޅުގެ

 ފެންވަރު ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ،ނަމަވެސް ކުރެވުނު ފާހަގަ ދަރިވަރުން ނިންމާ ސްކޫލް ސެކަންޑަރީ ފެންވަރުގައި ޤައުމީ އެހެންމެ

 ،މަށާއިފެތުރު ތަޢުލީމު އިސްލާމީ. ކުރެވެއެވެ ފާހަގަ ކުރަންޖެިހފައިވާކަން ކަންކަން ގިނަގުނަ އަދިވެސް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި
 މަތީ  ރަށެއްގައި 4 އަތޮޅުގެ. ކުރެވެއެވެ ފާހަގަ ޙައްލުކުރަންޖެހިފައިވާކަން އަވަހަށް ހުރަސްތައް ހުރި ކިޔަވައިދިނުމަށް ޤުރުއާން

 ފުރުޞަތު  ކިޔެވުމުގެ އިތުރަށް ކުއްޖަކަށް އެއްވެސް ނިންމާ ތަޢުލީމު ނިޒާމީ ،ކިޔަވައިދިންނަމަވެސް ފެންވަރުގައި ޘާނަވީ

 ޖެހޭ ވަށާ ސްކޫލަކީ އެއްވެސް އެހެން ފިޔަވާ ސްކޫލެއް ެއންމެ އަތޮޅުގެ އެހެންމެ  ހަމަ. ފާހަގަކުރެެވއެވެ ނެތްކަން އަތޮޅުގައި
 .ފާހަގަކުރަމެވެ ނޫންަކންވެސް ތަންތަން ހުރި ވަޞީލަްތތައް  ދެވޭފަދަ ތަޢުލީމެއް

 މުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވެއެވެ.ފެންވަރު ރަނގަޅު މުދައްރިސުން ލިބު .1

 އަތޮޅުގެ ގިނަ ސްކޫލުތަކުގައި ބިދޭސީ އެދުރުން ނިސްބަތުން ގިނަެއވެ. .2

 ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ގެންވާ ގޮތުގައި ޒަމާީނ އައިސީޓީއަތޮޅުގެ ގިނަ ސްކޫލްތަކުގައި އެންމެ އެކަށީ .3
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 ފެންވަރު ރަނގަޅު މުދައްރިސުން އިތުރުވެގެން ދިއުން  ،ރުންގެ މަސައްކަތް ހަލުއިވެ ފަސޭހަވެ ސްކޫލްތަކުގައި އެދު : 12މަޤުޞަދު 
ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #

 ގޮތް(
ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 % އަކީ ޑިގްރީ ފެންވަރުގެ ދިވެހިންކަމުގައިވުން 90ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޘާނަވީ ގްރޭޑްތަކަށް ކިޔަވައިދޭ އެދުރުންގެ  2021 :12.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 މަތީ ތަޢުލީމް ހާޞިލްކުރުމަށް  12.1.1

އިންޓަރެސްޓް ފްރީ ލުއި ލ ން  އެދުރުންނަށް
 ދޫކުރުން 

ލ ން ދޫކުރާނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލު ެއކުލަވާލާ  12.1.1.1
 ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

އުޞޫލު ޢާއްމުކޮށް ލ ނަށް އެދުުމގެ  12.1.1.2
 ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 

      ކައުންސިލްއަތޮޅު 

ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ލ ން  12.1.13 ކަ
 ދޫކުރުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގައި އެދުރުން ބޭނުންކުރާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައް އަޕްގްރޭޑްކުރުން  2018 :12.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ އެދުރުން ބޭނުންކުރާ  12.2.1

ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައް އަޕްގްރޭޑް 
ކުރުމަށް އެސް.އެސް.ޑީ ހާޑް ޑިސްކް 

 ޑްރައިވް ހަދިޔާ ކުރުން 

އެސް.އެސް.ޑީ ހާޑް ޑިސްކް ޑްރައިވް ހަދިޔާ  12.2.1.1
ކުރާނޭ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލުން 

 ފާސްކުރުން

      ންސިލްއަތޮޅު ކައު

ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް   12.2.1.2 ކަ
އެސް.އެސް.ޑީ ހާޑް ޑިސްކް ޑްރައިވް 

 ސްކޫލްތަކަށް ދޫކުރުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް
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 ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު  މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ގިނަ ކުދިންތަކެއް ސްކޫލް ނިންމާ މުޖުތަމަޢުއަށް ނުކުންނަމުން ދާއިރު އެކުދިންނަށް 

ތިބެގެން ހ ޭދނޭ މަގު ތަނަވަސްވެފައެއް މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެްކނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަްމރީން އަތޮޅުގައި 

އިްނސްޓިޓިއުޓްއެއް ނެތުުމން މިފަދަ  ޭދނޭ އުންގަންނައި ަތމްރީން ވޮކޭަޝނަލް އަދި ނުވެއެވެ.އަދި ކައިރި ހިސާބެއްގަިއ ޓެކްނިކަލް
 ކަންކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ އަދި އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފް ބޮޑެވެ.
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 އަތޮޅުގައި ތިބެގެން މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރެވޭނޭ މަގު ފަހިވެގެން ދިއުން : 13މަޤުޞަދު 
ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #

 ގޮތް(
ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

)ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ ޤާއިމްކުރުން  ރަށެއްގައި  2ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ  2020 :13.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ސެންޓަރތައް ޤާއިްމކުރާނޭ ޓްރެއިނިންގް  13.1.1

ނޑައެޅުން  ރަށްތައް ކަ
ރައު ކައުންސިލްތަކުގެ ޚިޔާލާއި  13.1.1.1

ވޮކޭޝަނަލް  މަޝްވާރާއާއިއެކު 
ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރތައް ޤާއިްމކުރާނޭ 

ނޑައެޅުމަށް ކަމާއި ބެހޭ  ރަށްތއް ކަ
 މިނިސްޓްރީތަކަށް ހުށައެޅުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އެޑިއުކޭޝަން، އަތޮޅު 

ސިލް، ރަށު ކައުން
 ކައުންސިލްތައް

     

ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ސެންަޓރތައް  13.1.2
ނޑައެޅިފައިވާ ރަށްރަށުގެ  ޤާއިމްކުރުމަށް ކަ

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި އެކަމަށް ބިން 
 ހިމަނައި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ފާސްކުރުން

ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ސެންަޓރތައް  13.1.2.1
ނޑައެޅިފައިވާ ރަށްރަށުގެ ޤާއިމްކުރުމަށް  ކަ

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި އެކަމަށް ބިން 
ހިމަނައި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ފާސްކުރުމަށް 

 ހުށައެޅުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
 ރަށު ކައުންސިލްތައް

     

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުމަށް ބަޖެޓް  13.1.3
 ހ ދުން 

ސެންަޓރތައް ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ  13.1.3.1
ޤާއިމްކުރުމަށް ހިނގާނޭ ޚަރަދު އަނދާޒާކޮށް 

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓްއެއް ގޮތުގައި 
 ހުށައެޅުން

ރަށު ކައުންސިލްތައް، 
ލ ކަލް ގަވަރމަންޓް 

 އޮތ ރިޓީ
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 އަންހެނުންނާ މެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ތުން ގިނަ ނަމަެވސް މެނޭޖީރިއަލްއަތޮޅުގައި ތިބި ސިވިލް ސާރވަންޓުންގެ ތެރެއިން އަންހެން މުވަްއޒަފުން ނިސްބަ .1

 ލެވެލް އަދި ސިޔާސީ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އަންހެނުންގެ ޢަަދދު ނިސްބަތުން މަދުކަން ފާހަގަުކރެވެއެވެ. 

  އަންހެނުންނާއި މެދު ގެންގުޅޭ ާތފާތުތަކަށް ޢާއްމުންގެ ޭހލުންތެރިަކން ކުޑަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. .2



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް      2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

1    
  shaviyani.gov.mvވެްބސައިޓް:،  Secretariat@shaviyani.gov.mv އީެމއިލް:، 6540057.ފެކްސް: ، 6540025ން: ފ 

 އަންހެނުންނާއި މެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކަށް ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިވެ އެތަފާތުކުރުންތައް ނެތިގެން ދިއުން : 14މަޤުޞަދު 
 ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #

 ގޮތް(
ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި މެދު ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި  ގެ ނިޔަލަށް އަންހެނުންނާއި  މެދު ވަނަ އަހަރު  2018 :14.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާނޭ  14.1.1
 ގޮތުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރގެ ލަފައާއިއެކު  14.1.1.1
ޕްރޮގްރާމް ހިންގާނޭ ގޮތުގެ ޕްލޭން 

 އެކުލަވާލުން 

ށ.ފެމިލީ އެންޑް 
ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް 

 ސެންޓަރ

     

ޕްރޮގްރާމްގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލް  14.1.1.2
 އެކުލަވާލުން 

ށ.ފެމިލީ އެންޑް 
ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް 

 ސެންޓަރ

     

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް 14.1.2
ށ.ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް 

ސެންޓަރ އަށް މާލީ އެހީތެރިކަްނ 
 ފ ރުކޮށްދިނުން 

މާލީ އެހީތެރިކަން ފ ރުކޮށްދޭނޭ ުއޞޫލު  14.1.2.1
ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި ބަޖެްޓ 

 ފާސްކުރުން

      ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

ގްރާމް ހިންގާ ފަރާތާއިއެކު ޕްރޮ 14.1.2.2
 ހެދުން  މުނާމާއެއްފަހު

      ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް
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އަދި  ޖިސްމާނީކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ، އަންހެނުންނާއި ކުޑަ 
 އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުން ނަފްސާނީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންަނށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާ ދެނެގަތުމަށް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި  .1

 ސާވޭއެއް ހަދާ އަތޮޅުގެ ހާލަތު ދެނެގަނެވިފައިނެުތން.

 ނެތުން. އަތޮޅުގައި ނަފްސާނީ ޑޮކްޓަރުން .2

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންަނށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތަށް ހުއްޓުވުަމށް އާންމުން  .3

 ހެލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަށް ހިންގޭލެއް މަދުކަން ފާހަގަ ުކރެވޭ.
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ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތަކާއި މެދު މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިވެ އެފަދަ އަނިޔާތަށް  އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ،: 15މަޤުޞަދު 
 ދިއުން  މަދުވެގެން 

ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތަކާއި މެދު މުޖުތަމަޢު  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2019 :15.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާނޭ  15.1.1
 ގޮތުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރގެ ލަފައާއިއެކު  15.1.1.1
ޕްރޮގްރާމް ހިންގާނޭ ގޮތުގެ ޕްލޭން 

 އެކުލަވާލުން 

ށ.ފެމިލީ އެންޑް 
ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް 

 ސެންޓަރ

     

ޕްރޮގްރާމްގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލް  15.1.1.2
 އެކުލަވާލުން 

ށ.ފެމިލީ އެންޑް 
ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް 

 ސެންޓަރ

     

މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އަތޮޅު  15.1.2
ފެންވަރުގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން 

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި ޕްރޮގްރާމެއް  15.1.2.1
 ހިމެނުން.

      ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

ގްރާމް ހިންގާ ފަރާތާއިއެކު ޕްރޮ 15.1.2.2
 ގައި ސޮއިކުރުންމުނާމާއެއްފަހު

      ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް
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ގޮތުން އަންހެނުން ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ 
 ބާރުވެރިކުރުވުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަްތކުރާ ކޮމެޓީތަށް އޮތްނަމަވެސް އަތޮޅުގެ ގިނަ  .1

 މެޓީތައް ނެތްކަން ފަހަގަ ކުރެވެއެވެ.ރަށްރަށުގައި އަންހެނުންގެ ތަރަްއޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮ

އިދާރީ   އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަްތކުރާ ކޮމެޓީތައް ހުރިނަމަވެސް ހިންގުމުގައި .2
  ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް ހުރިކަްނ ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ގޮތުންނާއި ،މާލީ އަދި ފަްނނީގޮުތން 

ގްރާމްތަށް ހިންގޭލެއް މަްށ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިސާދީގޮތުން އަންހެުނން ބާރުވެރިކުރު .3

 މަދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 އަތޮޅު ފެންވަރުގައާއި ރަށުފެންވަރުގައި ގޮތްނިންމުގެ މަރުހަލާގައި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ ކުޑަކަން ފާހަގަކުރެއެވެ. .4
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 އަތޮޅުގެ އަންހެނުން ސިޔާސީ އަދި އިޤްތިޞާދީ މައިދާނަށް ލ ހުޅުވި ހަރަކާތްތެރި ބަޔަކަށް ވެގެންދިއުން : 16މަޤުޞަދު 
ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #

 ގޮތް(
ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް އުފެއްދުން  2018 :16.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އަންހެނުންގެ  16.1.1

 ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް
 އިންތިޚާބުކުރުން 

ކޮމިޓީތައް އުފެއްދިފައި ނުވާ ރަްށރަށަށް   16.1.1.1
 ކޮމިޓީތައް އިންތިޚާބުކުރުމަށް އެްނގުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނޑައަޅައި  16.1.1.2 އިންތިޚާބު ބާއްވާނޭ ތާރީޚެއް ކަ
އިޢުލާންކޮށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުުރޞަތު 

 ހުޅުވާލުން

      ރަށުކައުންސިލްތައް

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚްގައި އިންތިޚާބު  16.1.1.3 ކަ
 ބޭއްވުން 

      ރަށުކައުންސިލްތައް

ން ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އުފެދިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް އިޤްތިޞާދީ ގޮތު 2019 :16.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ރާމްއެއް ހިންގުން ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ފަންޑް މެނޭޖްކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮގް  ޕްރޮޕ ސަލް  ހެދުމަށްޓަކައި ފަންޑް ހ ދުމަށް  ބާރުވެރި ބަޔަކަށް 

ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނޭ ގޮތް  16.2.1
 އެކަށައެޅައި ބަޖެޓް ހަމަޖެއްސުން

ޕްރޮގްރާމް ހިންގާނޭ ގޮތުގެ ޕްލޭން  16.2.1.1
 އެކުލަވާލުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
ލ ކަލް ގަވަރމަންޓް 

 އޮތ ރިޓީ

     

ޕްރޮގްރާމްގެ ހިންގުމަށް ފެސިލިޓޭޓަރެއް  16.2.1.2
 ހ ދުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސައި  16.2.2
ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން   ކަ

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލު  16.2.2.1
 އެކުލަވާލުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

      އަތޮޅު ކައުންސިލްޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ބަޖެޓްގައި  16.2.2.2
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 ހިމަނައި ކައުންސިލުން ބަޖެޓް ާފސްކުރުން
ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  16.2.2.3       އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަ
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ރައްކާތެރި ބ ފެނާ، ނަރުދަމާގެ އަސާސީ 
 ފަސޭހަތަކާ، ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް 
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ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ސާފު ބ ފެން 
 ފ ރުކޮށްދިނުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ރައްޔިތުންނަށް ވާރޭފެން ލިބޭޭނގޮތަށް ފެން ވާރޭ ފެނުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވާ ހާލަތްތަކުގައި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުެގ  .1

 ށުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައި ނެތްކަްނ ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ރައްކައުކުރާނޭ ސްޓ ރޭޖްއެއް ރަށްރަ

ވާރޭފެން ރަށްކައުކުރުމަށް ގޭގޭގައި އެކަށީގެންވާ ސްޓ ރޭޖްއެއްނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭ. )އެވްރެޖްކޮށް ކޮންމެ ގެއެއްގައި  .2

 ތާގި ހުރުން.( 01ލިޓަރގެ  2000ރުމަށް ފެންރައްކައު ކު

 މުންގެ ހެލުންތެރިކަން ކުޑަކަން ފާހަގަކުެރވެއެވެ.ރައްކައުތެރިކަމާއިއެކު ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކައުކުރުމަށް އާ .3

 ހުސްވެ ބ ފެން ރަށްރަށުން ބައެއް އަތޮޅުގެ މޫސުމުގައި އިރުވައި އަހަރުގެ ނުވަތަ ޑިސެމްބަރ އަހަރަކުހެން ކޮންމެ .4

 .ކުރެވެއެވެ ފާހަގަ  ޖެހިފައިވާކަންވެސް ފެނަށް
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 އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ފެން ރައްކާކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ވެގެން ދިއުން  :17މަޤުޞަދު 

 

)ތަންފީޒުކުރާނޭ  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

އާންމު ފެން ރައްކާކުރެވޭނޭ  އިންސައްތަ  25ފެނުގެނ މަސްދުވަހަށް ބޭނުންވާ  3އާބަދީގެ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ  2021 :17.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ނިޒާމެއް ޤާއިމްވުން ފެންތާނގީގެ 

އިރުވާ މޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހޭ ވަގުތު  17.1.1
އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރި ބ ފެން 

 ކަށަވަރުކޮށްދިނުން.

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކަޅު ހަން  17.1.1.1
ރައްކާކުރާނޭ ބަހައްޓައިގެން ފެން 

ޚަރަދު  ހިނގާ ސްޓ ރޭޖްތައް ހެދުމަށް
 .ގައި ހިމެނުންބަޖެޓް

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
 ރަށު ކައުންސިލްތައް

     

ކަޅު ހަންތައް ގަތުމަށް އެހީ ހ ުދމަށް ހިލޭ  17.1.1.2
 އެހީދޭ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް ހުށައެޅުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
 ރަށު ކައުންސިލްތައް

     

17.1.2 
 

ފެން ރައްކާކުރާނޭ ސްޓ ރޭޖް ހެދުމަށް ބިން 
 ހ ދުން 

ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާއާއި އެކު  17.1.2.1
ސްޓ ރޭޖްތައް ބަހައްޓާނޭ ަތނެއް 

ނޑައެޅުން   ކައުންސިލުން ކަ

      ރަށު ކައުންސިލްތައް

ސްޓ ރޭޖްގެ އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ ހެދުމަށް   17.1.3
ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ރަށު 

 ފ ރުކޮށް ދިނުން 

މާލީ އެހީތެރިކަން ފ ރުކޮށްދޭނޭ ޮގތުގެ  17.1.3.1
ނޑައަޅައި  އުޞޫލެއް ކައުންސިލުން ކަ

 ފާސްކުރުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް މާލީ  17.1.3.2 ކަ
 އެހީތެރިކަން ފ ރުކޮށް ދިނުން 

      ކައުންސިލްއަތޮޅު 
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 ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހ ދައިދިނުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ނިޒާމް  ގިނަ ރަށްރަށުގައި ނަރުދަމާނަރުދަމާގެ ނިޒާމް އަތޮޅުގެ މަދު ރަށެއްގައި ޤާއިމްކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް  .1

 ޤާއިމްކުރެވިފައި ނެތެވެ.

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ނެތުމުގެ ސަަބބުން ދިމާވާ ދަތި އުނދަގޫތައް ައތޮޅުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ތަހައްމަލް ކުރަންޖެހުމާއިއެކު  .2
 ކަތްތައް ގިނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދައާއި މަސައް

މާއި ރަށުގެ މީރު ނިޒާމް ރަގަޅު ގޮތުގައި މެނޭޖްނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ަމދިރި އުފެދޭ ތަންތައް އިތުރުވެ ނަރުދަމާގެ .3

 ފެންފަށަލަ ަތޣައްޔަރުވެ، ސިއްހީ ގިނަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
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ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން  2021 :18.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރެވިފައި ނުވާ  18.1.1

ގައި  ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ރަށްރަށު
 ފަހިކޮށްދިނުން.

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ ޚަރަދު  18.1.1.1
ހިމެނުމަށް ކަމާއި ެބޭހ ބަޖެޓްގައި 

މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ރަށްޔިތުންގެ 
 މަޖިލިސްއަށް ހުށައެޅުން

ރަށު ކައުންސިލް، 
އަތޮޅު ކައުންސިލް، 

ކަމާއި ގުޅުންހުރި 
 މިނިސްޓްރީތައް.
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 ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ރަށްރަށުގައި ރައްކައުތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމަށް ކުނި އަޅާެނ ޙާއްސަ ރަށެއް ފިޔަވާ އެހެން  5އަތޮޅުގެ  .1

ނޑައަޅާ ކުނި ކޮށިތައް ހެދި  ފައިނެތެވެ.ސަރަހައްދުތަށް ކަ

ނޑައަޅާ ކުނި ކޮށިތައް ހެދުމުގައި ކައުްނސިލްތަކުގެ ކުނި ނައްތާލުމަށް ކުނި އަޅާނެ ޙާއްސަ ސަރަހަ .2 އްދުތަށް ކަ
 ންވާ މިންވަރަށް ިޒންމާނުނަގާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ހަރަކާތްތެރިކަން ކުޑަވުމާއިއެކު އެންމެ އެކަށީގެ

ހުރުން ) މާލީ،  ކުނި ކޮށިތައް ހަދާ ދެމެހެއްޓެނިިވ ރަގަޅު ގޮތެއްގައި ބެހެލެއްޓުމުގައި ބޮޑެތި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް .3

 ފަންނީ، އަދި އެކަށީގެންވާ ވަީސލަތްތަށް ހ ދުމުގެ ަދތިކަން ފާހަަގ ކުރެވޭ(

 މަދިރި ގިނަވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.އެކިޒާތްޒާތުގެ ބަލިތައް އިތުރުވެ  ތިމާވެށި ތަޣަްއޔަރުވެކުނީގެ ސަބަބުން  .4

 ކުޑައެވެ.މެނޭޖް ކުރުމާއިމެދު އާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ހެޔޮގޮތުގައި ކުނި  .5

 ކުންޏާމެދު އާންމުންގެ ހޭލުންތެިރކަން އިތުރުކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް މަދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. .6
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ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށާއި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި  2021: 19.1 ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ނައްތާލަން ދަސްކޮށްދިނުން 

ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށާއި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި  19.1.1
ކުނި ނައްތާލަން ދަސްކޮށްދިނުަމާށއި 

ތަޖުރިބާ ހ ދުމަށް  ރަށު ކައުްނސިލްތަކުގެ 
 ޓީމެއް ކޮޅުނބަށް ފޮނުވުން.

ހެޔޮގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  19.1.1.1
 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

އެލްޖީއޭ އަދި ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ހިޔާލާއި  19.1.1.2
ކުރިޔަށް ގެންދާނޭ  މަޝްވަރާއާއިއެކު ދަތުރު

 ގޮތުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ހެޔޮގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު  19.1.1.3
 ކޮޅުނބުން އެއްކުރުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އުފެދޭ ކުނިތައް ކުނި ކޮށްޓަށް ލުއި ފަސޭހަކަމާއިއެކު އުފުލުމަށް  ތިމާވެއްޓާއި  2019: 19.3ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 އުޅަނދު ބޭއްވުން  1ރަށްޓެހި 
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ކުނި އުފުލުމަށް  19.3.1

މުއްދަތުން އަނބުރާ ފައިސާ ދައްކާ ދިގު 
 ގޮތަށް "ރަށު ޕިކަޕެއް" ގަނެދިނުން

ޕިކަޕް ގަނެދީ ފައިސާ ދައްކާނޭ ގޮތުގެ  19.3.1.1
އުޞޫލު ކައުންސިލުން އެކުލަވާަލއި 

 ފާސްކުރުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި  19.3.1.2
 ސޮއިކުރުން

ކައުންސިލް، އަތޮޅު 
 ރަށު ކައުންސިލް

     

      އަތޮޅު ކައުންސިލް އިޢުލާންކޮށްގެން ޕިކަޕް ގަތުން  19.3.1.3
ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލު އަދި  19.3.1.4       އަތޮޅު ކައުންސިލްކަ
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އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް 
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 މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއްގެ މަގުބައްތިތައް ލެޑްލައިޓްއަށް ބަދަލުކުެރވިފައި ނެތުން. .1

 ކުރަންެޖހޭ ހޭދަ ބޮޑުވުން.މަގު ބައްތިތައް މަރާމާތުކޮށް ބެެލހެއްޓުމާއި ކަރަންޓްފީއަށް  .2

އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި އެކަށިގެންވާ މިންވަރަށް މަގު ބައްިތަތއް ޖެހިފައި ނެތުމާއި ބެލެހެއްޭޓެނ އެކަށިގެންވާ  .3
 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިގައި ނެތުން.
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ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
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އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހައި ރަށެއްގެ މަގު ބައްތި ތައް ލެޑްލައިޓްއަށް ބަދަލުކުރުން  2020 :20.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހައި ރަށެއްގެ  20.1.1

ލެޑްލައިޓްއަށް މަގު ބައްތި ތައް 
 ބަދަލުކުރުމަށް ލައިޓް ހ ުދން 

ރަށްރަށުގެ މަގު ބައްތި ތައް ލެޑްލައިޓްއަށް  20.1.1.1
ބަދަލުކުރުމަށް ބޭުނންވާ ލައިޓްގެ ޢަދަދު 

 ހ ދުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ރަށްރަށުގެ މަގު ބައްތި ތައް ލެޑްލައިޓްއަށް  20.1.1.2
ބަދަލުކުރުމަށް ދާނޭ ޚަރަދު ތަްފޞީލް 
އެކުލަވާލައި އެހީ ހ ދުމަށް ޕްރޮޕ ސަލް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވާރަމަންޓް އެންޑް 
 ހުށައެޅުން އެނަރޖީއަށް 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް
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 މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް މަގުހެދިފައިނެުތމާއިއެކު މިވަގުތު މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  .1

 ވެރިކަން ކުރާރަށުގަކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ.ކުރިއަށްދަނީ ހަމައެކަނި އަތޮޅުގެ 

ވިއްސާރަ ދުވަސްވަރު އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވެ ރައްޔިތުންނަށް ެއކަމުގެ ސަބަބުން  .2
 ގިނަ އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިލާްނޖެހުން.
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 ރައްކާތެރި މަގުތަކެއްކަމުގައި ވެގެން ދިޔުންއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ މަގުތަކަކީ ޒަމާނީ އަދި  :21މަޤުޞަދު 

 

ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

ރަށުގެ ހުރިހާ މަގެއް ފެން ހިންދާ ނިޒާމާއިއެކު ތާރުއަޅައި ރަނގަޅު  5ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު  2021 :21.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ފެންވަރަށް ހެދުން 

މަގު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދު  ބަޖެޓްގައި  21.1.1
 ހިމެނުން 

މަގު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދު  ބަޖެޓްގައި  21.1.1.1
ހިމެނުމަށް ކަމާއި ބެހޭ މިނިސްްޓރީ 

މެދުވެރިކޮށް ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިސްއަށް 
 ހުށައެޅުން

ރަށު ކައުންސިލް، 
އަތޮޅު ކައުންސިލް، 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ހައުސިންގް އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
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 ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ދިނުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށަކުން ޕާސްޕ ޓް ހެދޭނޭ މަގު ފަހިވެފައިނެތުުމން އެޚިދުމަތަށް ކުރަންޖެހޭ ހެދަ ބޮޑުވުން. .1

އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަތޮުޅގެ ވެރިކަން ލައިސަންސް ހެއްދުމާއި ސަރުކާރައް ދައްކަންޖެހޭ ފީތައް ދެއްކޭނޭ  .2

 ކުރާރަށުން އެކަނިކަމަށްވާތީ އެޚިދުމަތްތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ބޮޑުުވމާއިއެކު ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަންޖެހުން.

 އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާރަށުން އެކަނި ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ލިެބންުހރުން. .3
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 ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ކުޑަވެ ގާތުން ލިބިގެން ދިއުން  :22މަޤުޞަދު 

ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
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 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގައި ތިބެގެން ޕާސްޕ ޓް ހެއްދޭނޭ މަގު ފަހިވުން  2017: 22.1ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލް 
22.1.1 

 
އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ޕާސްޕ ޓް 

 ކަލެކްޓިންގ ޕޮއިންޓްއެއް ޤާއިމްކުރުން
ޕާސްޕ ޓް ކަލެކްޓިންގް ޕޮއިންޓް  22.1.1.1

ސަރުކާރުގެ ޤާއިމްކުރުމަށް ކަމާއި ބެހޭ 
 މުވައްސަސާއަށް ހުށައެޅުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ކަލެކްޓިންގް ޕޮއިންޓް ޤާއިމްކުރުމަށް އަތޮޅު  22.1.1.2
 ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 
އިމިގްރޭޝަން އެންޑް 

 އެމިގްރޭޝަން

     

އެެހނިހެން ބޭނުންވާ މެޝިނަރީސް އަދި  22.1.1.3
 އާލާތްތައް ހ ދުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

 ޒ ން ލައިސަންސް ލިބުން -ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކުން ސީ  2018: 22.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ޒ ން -ރަށު ކައުންސިލްތަކެއްގައި ސީ  22.2.1

ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް 
 މަގު ފަހިކޮށްދިުނންޤާއިމްކުރެވޭނޭ 

ޒ ން ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް  22.2.1.1
އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން ފ ރުކޮށް ދިުނމަށް 

 ކަމާއި ބެހޭ މުވައްސަސާތަކަށް ހުށައެޅުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
 ރަށު ކައުންސިލްތައް،

     

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު  22.2.1.2  22.2.2
 ކުރުން

      ޓްރާންސްޕ ޓް އޮތ ރިޓީ
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 ކަރަންޓާއި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ 

  



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

1    
  shaviyani.gov.mvވެްބސައިޓް:،  Secretariat@shaviyani.gov.mv އީެމއިލް:، 6540057.ފެކްސް: ، 6540025ން: ފ 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފްކޮށް 
 ން ބޭނުންކުރު

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި އިޔާދަކުރުވަނި ހަކަތާގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިނެތެވެ. .1

އިޔާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންުކރުމާއިމެދު އާންމު ރައްޔިތުންގެ ހެލުންތެރިކަން ކުޑަކަމާއި އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ  .2

 ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 

 

 

 

 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް  2021 – 2017ޕްލޭން ތަރައްޤީގެ 
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 : ށ.އަތޮޅަކީ ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން އިތުރު އަތޮޅަކަށް ވެގެން ދިއުން.27މަޤުޞަދު 

ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 % ދަށްކުރުމަށް ހައިބްރިޑް  ނިޒާމްތައް ޤާއިމްވުން 50ރަށެއްގެ ހަކަތަ އުފެއްދުމަށްކުރާ ހޭދަ  4ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ  2020: 23.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ހައިބްރިޑް ނިޒާމްތައް ޤާއިމްކުރާނޭ ރަށްތައް  23.1.1

ނޑައަޅައި އެރަށްތަކާ އެންމެ ގުޅޭނޭ  ކަ
ގޮތަށް ނިޒާމް ޤާއިމްކުރެވޭނޭ ގޮެތއް 

 ދެނެގަތުމަށް ސަރވޭއެއް ހެދުން 

ހައިބްރިޑް ނިޒާމްތައް ޤާއިމްކުރާނޭ ރަށްތައް  23.1.1.1
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަރަމަންޓް އެންޑް 

އެނަރޖީގެ މަޝްވަރާއާއިއެކު ކައުންސިލުން 
ނޑައެޅުން  ކަ

އަތޮޅު ކައުންސިލް،  
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ޓް އެންޑް އެންވަރަމަން
 އެނަރޖީ

     

23.1.1.2 
 

ހައިބްރިޑް ނިޒާމްތައް ޤާއިމްކުރަން 
ނޑައެޅުނު ރަށްތަކާ އެންމެ ގުޅޭނޭ ގޮތަށް  ކަ

ނިޒާމް ޤާއިމްކުރެވޭނޭ ގޮތް ދެނެގަތުމަށް 
 ސަރވޭ ހަދައިދިނުމަށް އެދި ހުށައެޅުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ޤާއިމްކުރުމަށް ހައިބްރިޑް ނިޒާމްތައް  23.1.2
 މަގުފަހިކޮށްދިނުން 

ހައިބްރިޑް ނިޒާމްތައް ޤާއިމްކުރުމަށް ބިން  23.1.2.1
 ހަމަޖެއްސުން

      ރަށު ކައުންސިލްތައް

ހައިބްރިޑް ނިޒާމްތައް ޤާއިމްކުރުމަށްދާނޭ  23.1.2.2
 ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް އެކުލަވާލުން 

ރަށު ކައުންސިލްތައް،  
 އަތޮޅު ކައުންސިލް

     

ހައިބްރިޑް ނިޒާމްތައް ޤާއިމްކުރުމަށް  23.1.2.3
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަރަމަންޓް އަދި ހިލޭ 

 އެހީދޭ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް ހުށައެޅުން 
 
 

ރަށު ކައުންސިލްތައް،  
 އަތޮޅު ކައުންސިލް
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% އަކީ 100ހުރިހާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކެއްގައި ދުވާލުގެ ވަގުތު ތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ހަކަތައިގެ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ  2020: 23.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި ހަކަތަކަމުގައިވުން 

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެއްގައި  23.2.1
ސ ލަރ ޕެނެލްތައް ބެހެއްޓުމަށް 

 މަގުފަހިކޮށްދިނުން 

ޕެނެލްތައް ބަހައްޓައިގެްނ ހަކަތަ ސ ލަރ  23.2.1.1
އުފައްދާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ދާނެ 

 ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް އެކުލަވާލުން 

ރަށު ކައުންސިލްތައް، 
 އަތޮޅު ކައުންސިލް،

     

ކައުންސިލްތަކާއި ރަށްރަށުގައި އުފެދިފައިވާ  23.2.1.2
ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް ގުޅިގެން  ސ ލަރ 

ބަހައްޓައިގެން ހަަކތަ އުފައްދާނެ ޕެނެލްތައް 
ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް ހިލޭ އެހީދޭ 
ފަރާތްތަކުންނާއި މިނިސްޓްރީ އޮްފ 

އެންވާރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއިން އެހީ 
 ހ ދުމަށް ހުށައެޅުން 

ރަށު ކައުންސިލްތައް، 
 އަތޮޅު ކައުންސިލް،

ރަށްރަށުގެ ޖަމިއްޔާ 
 ޖަމާޢަތްތައް،

     

 1ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ގޭގޭގައި ސ ލަރޕެނަލް ބަހައްޓައިގެން ހަކަތަ އުފައްދާނޭ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް  2020: 23.3ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލް ކުރަން 
 )އެކެއް( މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ލ ން ދޫކުރުން 

ސ ލަރޕެނަލް ގަތުމަށް ހާއްސަ ލ ން  23.3.1
ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ސްކީމެއް މަދަދު 
 ތައާރަފް ކުރުން.

ކައުންސިލުގެ "މަދަދު" ލުއި ލ ން  23.3.1.1
ޕްރޮގްރާމްގެ އުޞޫލު މުރާޖާކޮށް 

 ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން.

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ  23.3.2
ލ ން ސްކީމް "މަދަދު"ގެ ތެރެއިން  

ގަތުމަށް ހާއްސަ ލ ން  ސ ލަރޕެނަލް 
 ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 

ލ ން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު ޢާއްމުކޮށް ލ ނަށް  23.3.2.1
 އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނޑަ އެޅިފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ލ ނު  23.3.2.2 ކަ
 ދޫކުރުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް
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 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ދާއިރާތަކުން އެހެނިހެްނވެސް އަދި މުދިމުންނަށް އިމާމުންނާއި މިސްކިތްތަކުގެ ،ދާއިރާއަށާއި ތަޢުލީމީ ޒުވާނުން އަތޮޅުގެ .1

 ޒުވާނުން އަތޮޅުގެ ހަނިވުމަކީ ފުރުޞަތުތައް ހުރި އަތޮޅުގައި ނެރުމަށް ބާޒާރަށް މަސައްކަތުގެ ތަމްރީންކޮށް

 .ކަންބޮޑުވާކަމެކެވެ

 އަދި  ރިސ ޓެއްއެއްވެސް  އަތޮޅުގައި ،ޒުވާނުންނަށްވެފައި އަދާކުރާ ވަޒީފާ ތަކުގައި ރިސ ޓް ޒުވާނުންނަކީ ގިނަ އަތޮޅުގެ .2

 ތިބެގެން  ދުރުގައި ޢާއިލާތަކާއި. ކަމެކެވެ ކަންޮބޑުވާ ޒުވާނުން  ގިނަ ެނތުމަކީ ަފށާފައި ހިންގަން ހުޅުވި

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ ކަމެއްކަންވެސް އަސަރުކުރާ ނޭދެވޭ ދިރިއުޅުމަށް ޢާއިލީ ވަޒީފާއަދާކުރުމަކީ

 ޤާއިމްކުރެވިފައެއް ނެތެވެ.އަތޮޅުގައި އެއާޕ ޓެއް  .3

އަތޮޅުގައި ރިސ ޓްތައް ހެދުމަށް ރަށްތައް ދޫކޮށްފައި ހުރިނަމަވެސް އެއްވެސް ރިސ ޓެއް ހުޅުވައި ހިނގަމުން ނުދާކަން  .4

 ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ހިންގުމުގެ  އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކޮލެޖްތަކުގެ ގޮފިތައް ހިނގަމުން ދިަޔނަމަވެސް  މަދު ދާއިރާތަކުން ކ ސްތައް .5

 ސަބަބުން ޒުވާނުންަނށް ވަޒީފާތަްއ ހ ދުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިވެގެން ދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެތި ތާޒާ ކަމާއިއެކު ފަހި ބާޒާރެއްގައި ވިއްކޭނެ މަގުތައް ނެތުމުން ބިުމގެ ޖާގަހުރި  .6 ދަ
ނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ ޝައުގު   ކުޑައެވެ.ރަށްރަށުގައިވެސް ދަ

 އަތޮޅުގެ މަސްވެރި ރަށްރަށުގައި ޒަމާނީފެންވަރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދުފަހަރު މަދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   .7
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 : އަތޮޅުގައި ތިބެގެން އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ހ ދޭނޭ މަގު ފަހިވެގެން ދިއުން 24މަޤުޞަދު 

)ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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 ރަށުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ޚިދުމަތްދޭން ފެށުން  5ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގައި ރިސ ޓް ހެދުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ  2019: 24.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އަތޮޅުގައި ހަދަން ފަށައި މަސައްކަތް  24.1.1

ނުނިމިވާ ރިސ ޓްތަކުގެ މަސައްކަތް 
 އަވަސްކުރުމަށް ބާރުއެޅުން

މަސައްކަތް ނުނިމިވާ ރިސ ޓްތަކުގެ  24.1.1.1
ވެރިންނާއި މަސައްކަތް އަވަސްކޮށްދިނުމަށް 

 ކުރުން އެދި ކައުންސިލުން ބައްދަލު

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ނުނިމި ހުރި  24.1.1.1 ކަ
ރިސ ޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ޓުއަރިސަމްއަށް ހުށައެޅުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

މަސައްކަތް ނުނިމިވާ ރިސ ޓްތަކަށް ފިޔަވަޅު  24.1.2
 އެޅުން

ރިސ ޓްތަކަށް ފިޔަވަޅު މަސައްކަތް ނުނިމިވާ  24.1.1.2
 އަޅައިދެއްވުން އެދި ހުށައެޅުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ރިސ ޓް  2ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގައި މިހާރު ރިސ ޓްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށްތަކުގެ އިތުރަށް  2020: 24.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ހުޅުވުން 
ރިސ ޓްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރާނޭ ރަށްތައް  24.2.1

ނޑައެޅުން  ކަ
ރިސ ޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކުރާނޭ ރަށްތައް  24.2.1.1

ނޑައަޅައިދެއްވުން އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް  ކަ
 ޓުއަރިސްމްއަށް ހުށައެޅުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ފަޅުރަށް  3ރިސ ޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް  24.2.2
 ދޫކުރުން

ރިސ ޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބީލަން އުޞޫލުން  24.2.2.1
 ހުޅުވާލައި އިންވެސްޓަރުންނާއި ޙަވާލުކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ޓުއަރިސްމް
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 އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
އަތޮޅުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަޅުރަށްތައް ހުރިނަމަވެސް އެރަށްރަށް އެއްމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވެމުން  .1

 ނުދާކަން ފަހަގަކުރެވެއެވެ.

 ޅުގެ ތައްޤީއަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް ދެނެގަތުމަށް ސާވޭއެއް ކުރެވިފައިނެތެވެ.އަތޮ .2

އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށްތަކުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަސްރޫޢުތައް ސްޕަވައިޒްކޮށް މޮނީޓަރ ކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް  .3

 ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 ތަކެއްހުރުމާއިއެުކ އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އަތޮޅުގައި ދަތުރު ފަތުރުކުރުމަށް ގިނަ ގޮންޖެހުން .4

އިންވެސްމަންޓްތައް އިސްތިހާރުކުމުގައި ދަތިތައް ހުރުމާއިއެކު އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް އިންވެސްަޓރުން ހ ދުމުގައިވެސް  .5

 ގިނަ ދަތިތައް ހުރިކަން ފާހަގަކުެރވެއެވެ.
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 ން އަތޮޅުގައި އިންވެސްޓަރުންނަށް ހުރި ފަހި ފުރުޞަތުތައް އެނގި އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުވެގެން ދިއު : 25މަޤުޞަދު 

ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ރާތް ޒިންމާވާފަ 
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 ފަޅުރަށެއް އިންވެސްޓްކުރުމަށްޓަކައި ދޫކުރުން  3ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ވަރުވާ ލިބޭގޮތަށް އަތޮޅުގެ  2021  :25.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  25.1.1

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ައތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
ރަށް  3އިހްތިޞާސްތެރޭގައި ހިމެނޭ 

 އިންވެސްޓްމަންޓްއަށް ދޫކުރުމަށް ހ ދުން 

ރަށްތައް ހ ދުމަށްޓަކައި މަޝްވަާރކުރުމަށް  25.1.1.1
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ކަމާއިބެހޭ 

 ވުން ވުޒާރާތަކަށް ފޮނު

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ރަށްތައް ހ ދުމަށްޓަކައި ކަމާއިބެޭހ  25.1.1.2
 އިދާރާތަކަށް ހުށައެޅުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

 އިންވެސްޓަރުންނަށް އަންގައިދިނުން ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ހުރި ފަހި ފުރުޞަތުތައް  2019: 25.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އަތޮޅުގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ހުރި ފަހި  25.2.1

ފުރުޞަތުތައް އިންވެސްޓަރުންަންށ 
އަންގައިދިނުމަށް އިންވެސްޓްމަްނޓް 

 ފ ރަމްއެއް ބޭއްވުން

އިންވެސްޓްމަންޓް ފ ރަމް ބޭއްވުަމށް ބޭނުންވާ  25.2.1.1
ފައިސާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި 

 ހިމަނައިފާސްކުރުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

އިންވެސްޓްމަންޓް ފ ރަމް ބޭއްވުަމށް  25.2.1.2
 ކަމާއިބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެިރކަން ހ ދުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް
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 އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ސިނާޢަތްތައް 
  



                                                                       2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

 

1    
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 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލ ކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ރަށުގައި ހަނި ދާއިރާއެއްގައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 2ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ އަތޮޅުގެ އެންމެ ލ ކަލް  .1

 ލ ކަލް ޓޫރިޒަމް ހިންގުމަށް ދަތުުރ ފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގައި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަށް ހުރިކަން ފާހަގަކުެރވެއެވެ. .2
 ހ ދުމުގައި ދަތިތަްއހުރުމާއިއެކު އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ބޮޑެވެ.ލ ކަލް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމ ޓް ކުރުމާއި ޓޫރިސްޓުން  .3

 އަތޮޅުގައި ހިގަމުންދާ އެއްވެސް ރިސ ޓްއެއް ނެތެވެ. .4

ކުޑަކަމާއިއެކު އެކަމަށް ހޭލުންތެރިވެފައިާވ މިންވަރު ކުޑަކަން  ވެރިކަންލ ކަލް ޓޫރިޒަމާއިމެދު އާންމު ރައްޔިތުންގެ ޝައުގު .5
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ލ ކަލް ޫޓރިސްމްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނޭ ގޮތުެގ އުޞޫލެއް އަިދ ޤަވާއިދެއް އަތޮޅުގެ  .6

އެއްވެސް ކައުންސިލަކުން އެކުލަވާލާފައެއް ނެތެވެ. މިދެންނެވުނު ފަދަ ހަރުދަނާ އުޞޫލު ނުވަތަ ޤަވާޢިދުތަކަކާއި ނުލާ 
ށްދާން ފަށައިފިނަމަ އިްޖތިމާޢީ އެތައް މައްސަލަތަކެއް ނުކުމެގެން ދިއުމަކީ އަތޮޅުގައި ލ ކަލް ޓިއަރިޒްމް ކުރިއަ

 އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.
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ލ ކަލް ޓުއަރިޒަމްގެ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާތައް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން  ،: ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އަތޮޅަށް ލ ކަލް ޓުވަރިޒަމް ތަޢާރަފްވެ 26މަޤުޞަދު 
 ދިއުން 

ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ލ ކަލް ޓުއަރިޒަމްގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނޭ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދެއް  2017: 26.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ކަނޑައަޅައި އަމަލުކުރަންފެށުން 

ނޑައެޅުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ  26.1.1 ޤަވާޢިދު ކަ
 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން 

ބައްދަލުވުން ބައްާވނެ ރަށަކާއި ތާރީޚް  26.1.1.1
ނޑައަޅައި ރަށްރަށަށް އެންގުން  ކަ

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚްގައި ބައްދަލުވުން  26.1.1.2 ކަ
 ބޭއްވުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ގެސްޓްހަުއސްތަކުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުން  26.1.1.3
ވެރިންނަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ކަާމއި ބެހޭ 

 މަޢުލޫމާތުދީ ހޭލުްނތެރި ކުރުވުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

      ރަށު ކައުންސިލްތައް ޤަވާޢިދަށް ރައްޔިތުންގެ ރުހުން ހ ދުން 26.1.2.1 އެކުލަވާލެވުނު ޤަވާޢިދަށް އަމަލުުކރަންފެށުން  26.1.2
ޤަވާޢިދަށް އަމަލުކުރުމަށް  26.1.2.2  

ރަށުކައުންސިލްތަކުން ފާސްކޮށް 
ތަންފީޒްކުރާނެ ގޮތުގެ އިދާރީ އުޞޫލު 

 އެކުލަވާލުން 

      ރަށުކައުންސިލްތައް

ފުރުޞަތުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ލ ކަލް ޓުއަރިޒަމަށާއި އެދާއިރާއިން ހުރި  2021: 26.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލްވ ކްޝޮޕްގެ ޚަރަދު އަންދާޒާކޮށް  26.2.1.1އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މަޢުލޫމާތު  26.2.1
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ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުްނތަކެއް ބޭއްުވމަށް 
ރަށުކައުންސިލްތަކުން މުވައްޒަފުްނ 

 ތަމްރީނުކުރުމަށް ވ ކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން

 ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން

ވ ކްޝޮޕްކުރިއަށް ގެންގޮސްދޭނޭ  26.2.1.2
 ފެސިލިޓޭޓަރުން ހަމަޖެއްސުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ޓުއަރިސްމް

     

26.2.1.3 
 

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ކުރިއަށް  ވ ކްޝޮޕް ކަ
 ގެންދިއުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ރަށްރަށުގައި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް  އަތޮޅުގެ  26.2.2
 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން 

ތަމްރީނުކުރެވުނު މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް  26.2.2
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

      ރަށު ކައުންސިލްތައް

 އެނދުގެ ގެސްޓްހައުސްއެއް ޤާއިމްކޮށް ޚިދުމަތްދޭން ފެށުން  10ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން  2020: 26.3 ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރުކުރާނޭ ގޮތުގެ  26.3.1

ނޑައެޅައި  އުޞޫލެއް ކައުންސިލުން ކަ
 އެކަމަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަތައް ހ ުދން

ޓުއަރިޒަމްގެ ހިޔާލާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް  26.3.1.1
މަޝްވަރާގެ މަތިން ކައުންސިލުްނ 

ގެސްޓްހައުސްގެ ވިޔަފާރި ކުރާނޭ ގޮތުގެ 
ނޑައަޅައި ކައުންސިލުން  އުޞޫލެއް ކަ

 ފާސްކުރުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް،  
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ޓުއަރިޒަމް

     

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ  26.3.1.2
 ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުްނ ހ ދުންހުއްދަތައް 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް،  

ގެސްޓް ހައުސް ޤާއިމްކުރާނޭ ރަށެއް  26.3.2
ނޑައެޅައި ބިން ހަމަޖެއްސުން  ކަ

ގެސްޓްހައުސް ޤާއިމްކުރާނޭ ރަށެއް  26.3.2.1
ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާގެ 

ނޑައެޅުން  މަތިން ކައުންސިލުން ކަ

      އަތޮޅު ކައުންސިލް، 

ގެސްޓްހައުސް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން  26.3.2.2
ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންގައި ހިމަނައި ބިމުގެ 

 ބަޖެޓް ފާސްކުރުން

      ރަށުކައުންސިލް

      އަތޮޅު ކައުންސިލް،  ގެސްޓްހައުސް ބިނާކުރުމަށް ދާނޭ ޚަރަދު  26.3.3.1 ގެސްޓްހައުސް ބިނާކުރުން 26.3.3
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 ހިމަނާ ފާސްކުރުންކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި 
ގެސްޓްހައުސް އެޅުމަށް ބީލަން އުޞޫލުން  26.3.3.2

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިގެން ފަރާތަާކއި 
 ޙަވާލުކުރުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް،  
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 ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަތޮޅުގައި އެއާޕ ޓްއެއް އެޅިފައިނެތުމުން ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަންޖެއެވެ. .1

 ފެރީގެ ޚިދުމަތް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި މާލެއާއި ދެމެދު ދަތުރުކުރުމަށް ލ ންޗް  .2

 އަތޮޅުގައި މިހާރު ކުރަމުންދާ ދ ނި ފެރީގެ ޚިދުމަތް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުރެވެމުން ނުދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. .3

 އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން ތެޔޮ ލިބޭނޭ އިްނތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ނެތެވެ. ހަމައަގުގައި ފަހި .4
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 : އަތޮޅުގެ ރަށްޔިތުންނަށް ޖީބަށް އަދި ހަށްޓަށް ލުއި ގޮތެއްގައި ދަތުރުފަތުރުކުރެވޭނޭ ނިޒާމްތައް ޤާއިމްވެގެން ދިއުން 27މަޤުޞަދު 

ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށުގައި އެއަރޕ ޓްއެއް ޤާއިމްވުން  2018:  27.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެއަރޕ ޓް  27.1.1

 އަވަސްކުރުމަށް ކައުންސިލުން ބާރުއެޅުން
އެއަރޕ ޓް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް  27.1.1.1

އަވަސްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި މަޝްވަރާކުރުމަށް 
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ސަރުކާރުގެ 

 ކަމާއިބެހޭ ވުޒާރަތަކަށް ފޮނުވުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

 ން ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ށ.އަތޮޅާއި މާލެއާއި ދެމެދު ދަތުރުކުރުމަށް ދެމެހެއްޓިނިވި ގޮތެއްގައި ލ ންޗު ފެރީގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ފެށު  2017: 27.2ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލް 
ލ ންޗު ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަތޮޅު  27.2.1

 ކައުންސިލަށް ލ ންޗެއް ގަތުން 
27.2.1.1 

 
ގަތުމުގެ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ ލ ންޗު 

 ބަޖެޓުގައި ހިމަނައި ފާސްކުރުން 
      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ބީލަން އުޞޫލުން ފުރުަޞތު ހުުޅވާލައިގެން  27.2.1.2
 ލ ންޗާއި އިންޖީނު ގަތުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ކައުންސިލްގެ "ދުވެލި" ޕްރޮގްރާމްގެ  27.2.2
 ފެށުން  ތެރެއިން ލ ންޗުފެރީގެ ޚިދުމަތް

ލ ންޗު ފެރީގެ ޚިދުމަތްދޭނެ އުޞޫލާއިއެކު  27.2.2.1
ކައުންސިލްގެ "ދުވެލި" ޕްރޮގްރާމްގެ އިދާރީ 

 ހިންގުމުގެ އުޞޫލު މުރާޖާކޮށް ާފސްކުރުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

އުޞޫލު އާއްމުކޮށް ލ ންޗު ފެރީގެ ޚިދުމަތް  27.2.2.2
ދޭ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންާނއި 

 ހިއްޞާކުރުން 
 
 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް
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 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގައި ސީޕްލޭން ހަބެއް ޤާއިމްވުން  2018: 27.3ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ރަށެއް ސީޕްލޭން ހަބް ޤާއިމްކުރާނޭ  27.3.1

ނޑައެޅުން  ކަ
، ސީޕްލޭން ޤާއިމްކުރާނޭ ރަށެއް ކަނޑައަޅައި 27.3.1.1

 ހުއްދަ އަށް އެދުން
      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ސީޕްލޭން ހަބް ޤާއިމްކުރުމަށް ފަރާތަކާއި  27.3.2
 ޙަވާލުކުރުން

ނޑައެޅުނު ރަށުގައި  ސީޕްލޭން ހަބް  27.3.2.1 ކަ
ޤާއިމްކުރުމަށް ބީލަން އުޞޫލުން 

ހުޅުވާލައިގެން ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮށްދެއްވުން 
 އެދި ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށައެޅުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް
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 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަސާސީ  ކަމުގެ ެއފަރަތްތަކަށް ނަމަވެސް ދިޔަ ލިބެމުން ޚިދުމަތް ފަރާތްތަކެއްގެ ގިނައަދަދެއްގެ ކުދިވިޔަފާރިކުރާ އަތޮޅުގައި

. ކުރެއެވެ ފާހަގަ ވިޔަފާރިވެރިން ކަމުގައި ދައްޗެއް އޮތް ކުރުމަށް ތަރައްޤީ އިތުރަށް ކުދިވިޔަފާރި ނެތުމަކީ  ލިބިފައި މަޢުލޫމާތުވެސް

 ގިނަ  އެކަމަށް މަދުކަމާއި މަގުތައްެވސް ނެރެވޭނެ ބާޒާރަށް ތަެކތި އުފައްދާ ޢާއިލާތަކުން ވަިކވަކީ ރަށްފުށުގައި އެހެންމެ ހަމަ
 ތަކާއި ފުރުޞަތު ހުރި ވިޔަާފރިއަށް މެދުފަންތީގެ އަދި ކުދި .ކުރެއެވެ ފާހަގަ ވިޔަފާރިވެރިން ކަންވެސް ހުންނަ ހުރަސްތަކެއް

 ޓެކްސް  ،ނެތުމާއި ލިބެން ގާތުން މަޢުލޫމާތު އަސާސީ ދެނެގަންނާެނގޮތުގެ އެދާއިރާތައް ،ދާއިރާތަކާއި ކުރެވިދާނެ ޓްއިންވެސް

 މީހުން އެފަދަ ،ނޭގުމަކީ ވެރިންނަށް ރިވިޔާފަ ކުދި ުއސޫލްތައް ހިސާބުތަކާއި ބަލަހައްޓަންެޖހޭ އެކަމަށްޓަކައި ތާރަފްވެ ނިޒާމް
ދުަފންތީެގ މެ އަދި ކުދިިމގޮތުން  .ބެލެވެއެވެ ކަމެއްކަމުގައި މަގުފަހިކޮްށދޭ ވުަމށް ބަގުރޫޓް ހުްއޓި ޚިދުމަްތތައް އަންނަ ދެމުން

ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ޖީ.އެސް.ޓީ، ބީ.ޕީ.ޓީ ފަދަ ޓެކްސްތަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ މިންވަރު ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ޖޫރިމަނާ ފައިސާގެ 

 އަދަދުތަކުން ފަިއސާ ދައްކަންޖެހެއެވެ.ގޮތުގައި ބޮޑެތި 
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 : ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހަމައިސްކޮޅަށް ތެދުވެވޭނޭ މަގު ފަހިވެގެން ދިއުން 28މަޤުޞަދު 

 

 

)ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 މިލިއަށް ރުފިޔާގެ ލުއި ލ ން ދޫކުރެވުން  1.5ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް  2019: 28.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް  28.1.1

ޚާއްސަ ލ ން ސްކީމެއް މަދަދު ޕްރޮގްރާމްގެ 
 ތެރެއިން ތައާރަފް ކުރުން.

ކައުންސިލުގެ "މަދަދު" ލުއި ލ ން  28.1.1.1
ޕްރޮގްރާމްގެ އުޞޫލު މުރާޖާކޮށް 

 ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން.

      ކައުންސިލްއަތޮޅު 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ  28.1.2
ލ ން ސްކީމް "މަދަދު"ގެ ތެރެއިން ލުއި 

 ލ ން ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

ލ ން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު ޢާއްމުކޮށް ލ ނަށް  28.1.2.1
 އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނޑަ 28.1.2.2 އެޅިފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ލ ނު  ކަ
 ދޫކުރުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް
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 އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 މަންހަޖުގައިވާ ޤައުމީ  ،ޤާއިމްކުރެވި ރަށެއްގައިވެސް  ހުރިހާ އަތޮޅުގެ  މިސްކިތްތައް އެކަށީގެންވާ އަދާކުރުމަށް  އަޅުކަން ދީނީ

 ،ނެތުމާއި އިމާމުން ޤާބިލް އެކަށީގެންވާ ގިނަރަށްރަށުގައި ،ނަމަވެސް ދިޔަ ކިޔަވައިދެވެމުން ތަރުބިއްޔަތު އިސްލާމީ މިންވަރަށް

 މުދައްރިސުން ޤުރުއާން ،ނެތުމާއި ޚާއްޞަކުރެވިފައި މީހުން ރަށްރަށުގައި އަތޮޅުގެ ިމންވަރަށްވެސް ފުދޭ ކަންކަމަށް ކަށުކަމާކެމީގެ
އް ދެވޭ ފެންވަރަށް ދީީނ ތޮޅުގައި ދީނީ ދަރުސްތައައަދި  .ކުރެވެއެވެ ފާހަގަ ސްކޫލުތަކުގައި ނިސްބަތުން މަދުކަން އަތޮޅުގެ

އެހެންކަމުން ދީނީ ހޭލުްނތެިރކަން އިތުރުކުރުމަށް ރަށްރަށުގެ  މީުހންެގ އަދަދު މަދުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.ގެނިފައިވާ ނއު މްތަޢުލީ

ފެންވަރުގައި ހިންގޭ ޙަރަކާތްތައް މަދުވެ ޝެއިޚުން ގެނެސްގެން ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާނަމަ އެކަމަށްޓަކައި 
 ކުރަންޖެހޭ ހޭދަބޮޑެވެ.
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ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސުކޫލް ލައިބްރަރީ ތަކެއްގައި ދީނީ މަޢުލޫމާތު އުނގެނޭނެ މަގު ފަހިވުން ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2020: 29.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސްކޫލް ލައިބްރަރީ  29.1.1

ތަކެއްގައި ދީނީ މަޢުލޫމާތު ފޮތްަތއް 
 ބެހެއްޓުން 

ފޮތް ހ ދުމަށާއި ފޮތްަގތުމަށް އެީހ ހ ދުމަށް  29.1.1.1
ބުކްޝޮޕް އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށާއި 

 ހިލޭ އެހީދޭ ފައުންޑޭޝަންތަކަށް ހުށައެޅުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި މަދުވެގެން އެކަކު ޤްރުއާން ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރަށް  2021: 29.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ތަމްރީނުވުން 

29.2.1 
 

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޤުރުއާން 
 ކިޔަވައިދޭނެ މީހުން ތަމްރީން ކުރުން

ޤާރީ ފެންވަރަށް މީހުން ތަމްރީުނކުރުމަށް  29.2.1.1
 ދާނޭ ޚަރަދު  ބަޖެޓްގައި ހިމެނުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ކީރިތި ޤުރުއާން އުނގެނުމަށާއި އުނގަންނައި  29.2.1.2
ދިނުމަށް ޝަޢުޤުވެރިކުރުމަށް އަޮތޅުގެ 

ރަށްރަށުގައި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ ހާްއސަ ފ ރަމް 
 ތަކެއް ބޭއްވުން. 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް
 ޜަށު ކައުންސިލް

 ރަށްރަށުގެ ސްކޫލް

     

ޤްރުއާން އިންސްޓިޓިޝަން ތަކުްނ ހިންގާ  29.2.1.3
 ކ ސްތަކުން ޖާގަ ހ ދުން.

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

      އަތޮޅު ކައުންސިލް،  ކ ހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 29.2.1.4

ޤްރުއާނުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ޝަޢުޤުވެރި  29.2.2
 ކުރުވުމާއި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

ބޭއްވުމަށް ދާެނ ހަރަދު ޤްރުއާން މުބާރާތް  29.2.2.1
 ބަޖެޓްގައި ހިމެނުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް
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އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއް ބައިވެރިވާ ޤްރުއާން  29.2.2.2  
 މުބާރާތެއް ބޭއްވުން 
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 މިހާރުގެ ހާލަތު 
މައްސަލަތައް ގިނަ އަދަދަކަށް ރިޕ ޓްކުރާ އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށަކީ މަސްތުވާ ތަކެޗާއި އެހެނިހެން ކުށްތަކުގެ  .1

 އަތޮޅެއްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ގިނަކަން ނިސްބަތުން  ކުށްތަކާއި މާރާމާރީ އަދި މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގައި ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުން .2
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްަގއި ޒިންމާ ނުނެގުމާއި  ކުށްމަދު އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިްމ ކުރުމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތްތަކުން .3

 ކުށްތައް މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް މަދުން ހިންގޭކަން ފާހަގަކުރެެވއެވެ.

ރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހުރިނަމަވެސް އެރަްށރަށް ޕެޓްރ ލްކޮށް ގާނޫނުތަކާއި ގަވައިދުތަކަށް ހިލާފުވާ  6އަތޮޅުގެ  .4

 ޅު އެޅުމުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގެ ޒިންމާ ކުޑަކަން ފާހަގަކުރެވއެވެ.ފަރާތްތަކާއިމެދު ފިޔަވަ
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ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްވުން  2020: 30.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ސްޓޭޝަން ނެތް އަތޮޅުގެ ޕޮލިސް  30.1.1

ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގައި 
 ފުލުހުންގެ ޑެސްކް ޤާއިމް ކުރުން

ޕޮލިސް ޑެސްކް ޤާއިމްވެފައި ނުވާ  30.1.1.1
ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ޑެސްކު 

ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށް މ ލްޑިވްސް ޕޮލިސް 
 ސަރވިސްއަށް ހުށައެޅުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
 ރަށުކައުންސިލް

     

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ފުލުހުންނާއި ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން އަމާންވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ  2018: 30.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ރަށެއްގައި "ތަރުބަވީ ކޭމްޕް" ހިންގޭނޭ މަގުފަހިވުން 

ކުުރމުގެ ފުލުހުންގެ ހިންގާ ޭހލުންތެރި  30.2.1
ޕްރޮގްރާމް ތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން 

 ފ ރުކޮށްދިނުން 

ތަރުބަވީ ކޭމްޕް އަށް މާލީ އެހީތެރިކަން  30.2.1.1
ފ ރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓުގައި 

 ހިމެނުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް،

ޕޮލިހާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގާ  30.2.1.2
ކައުންސިލްތަކާއި، ރަށްރަށުގެ ކޭމްޕަށް ރަށު 

 ސުކޫލުތަކުގެ އެއްބާރުލުން ހ ދުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް،

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހެއް ޤާއިމްވުން  2019: 30.3ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

30.3.1 
 

އޮފީސް ޤާއިމްކުރާނޭ ރަށަކާއި ބިން 
 ހަމަޖެއްސުން

އޮފީސް ޤާއިމްކޮށްދެއްވުން އަދި ޤާއިމްކުރާނޭ  30.3.1.1
ނޑައަޅައިދެއްވުން އެދި  ރަށެއް ކަ

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 
 ހުށައެޅުން
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ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި އެކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ކުޑަކުދިން 
 އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
މިގޮތުން ރިޕ ޓްކޮށްފައިާވ  ބައިވެރިކުރާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކުޑަކުދިން ކުށްކުރުމުގައި ީމހުން އުމުރުގެ މަތީ ޒުވާނުންނާއި

މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު މާގިނަ ނޫންނަމަވެސް މިފަދަ އެންމެ ަމއްސަލައަކީވެސް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ފަދަ ކަމެކެވެ. އަދި އަތޮޅުގެ 

ންިތހާއަްށ ރަށްރަށުން ރިޕ ޓްކޮށްފައިވާ މިަފދަ މަދު މައްސަލަތަކަކީ ފާއިތުވީތަނުގައި ށ.އަތޮޅުގެ ނަން ރާްއޖޭގައި ކިލަނބުވެ އި
 އަނިޔާވެރިކަން  ކުރިމަތިވާ އެކުދިްނނަށް ބޭނުންކުރުމާއި ގޮތުގައި ނަހަމަ ކުޑަކުދިންކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ފަދަ މައްސަލަތަކެކެވެ.އަދި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހިންގޭލެއް މަދުކަންވެސްމުން ޭހލުންތެިރކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް އާން ނައްތާލުމަށް

 
 

 

 

 

 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

1    
  shaviyani.gov.mvވެްބސައިޓް:،  Secretariat@shaviyani.gov.mv އީެމއިލް:، 6540057.ފެކްސް: ، 6540025ން: ފ 

 : އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރި އުފާވެރި ވެއްޓެއް ބިނާވެފައިވާ ރަށްތަކަކަށް ވެގެންދިއުން 31ޞަދު މަޤު 

ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި "ކޮމިޔުނިޓީ ސ ޝަލް ގްރޫޕް"ތައް އުފެދުން  2020: 31.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކޮމިއުނިޓީ ސ ޝަލް ގްރޫޕްތައް އުފެއްދުމަށް  31.1.1

 ވ ކްޝޮޕެއް ބޭއްވުމަށް ފަންޑް ހަމަޖެއްސުން
ވ ކްޝޮޕްގެ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި  31.1.1.1

 ހިމަނާ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 
      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ކޮމިއުނިޓީ ސ ޝަލް ގްރޫޕްތައް އުފެއްދުމަށް  
 މީހުން ތަމްރީންކުރުން 

ކޮމިއުނިޓީ ސ ޝަލް ގްރޫޕްތައް އުފެއްދުމަށް  31.1.1.1
މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ވ ކްޝޮޕް 

ހިންގަވައިދެއްވުން އެދި މިނިސްްޓރީ އޮފް 
 ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް ހުށައެޅުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ

     

 ތަމްރީނުވުން ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކުން ސ ޝަލް ވ ކަރެއް  2020: 31.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ސ ޝަލް ވ ކަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ފަންޑް  31.2.1

 ހ ދުން 
ފަންޑް ހ ދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  ޖެންޑަރ  31.2.1.1

 އެންޑް ފެމިލީއަށް ހުށައެޅުން 
އަތޮޅު ކައުންސިލް، 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ

     

ކ ހުން ސ ޝަލް ވ ކަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް   31.2.2
 ޖާގަ ހ ދައި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 

ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކ ސްތަކުން ފުރުޞަތު  31.2.2.1
ހ ދައިދިނުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް  

 ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް ހުށައެޅުން
 
 
 
 
 

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ

     



 އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް މިލަދުންމަޑުލު                                                             2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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އެކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ އަނިޔާ  ،ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި އަހަރު  1އަހަރުން  2ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ  2018: 31.3ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ހުއްޓުވުމަށް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގާރާމްއެއް ހިންގުން 

ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުްނކުރުން  31.3.1
ހުއްޓުވުމާއި،ކުދިންަނށް ދެވޭ އަިނޔާތައް 
 ހުއްޓުވުމަށް އާންމުން ހޭުލންތެިރކުރުވުން

ފަންޑް ހ ދުމަށް ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް  31.3.1.1
 މެދުވެރިކޮށް ޔުނިސެފްއަށް ހުށައެޅުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 މިލީޖެންޑަރ އެންޑް ފެ
 އެން.ޖީ.އ . ތައް

     

ފެސިލިޓޭޓަރުން ހ ދައިދިނުަމށް އެދި  31.3.1.2
މިނިސްޓްރީ އޮފް  ޖެންޑަރ އެންޑް 

 ފެމިލީއަށް ހުށައެޅުން 
 

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ

     

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚްތަކުގައި ޕްރޮގްރާމް  31.3.1.3 ކަ
 ހިންގުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ
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 ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު ކުޑަކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 .ނެެތވެ ދެންނެވޭކަށް އަތޮޅެކޭ ގިނަ ޢަމަލުތައް ފަސާދައިގެ އަތޮޅަކީ.ށ .1

 އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ މުވައްސަސާތައް ޤަވާއިދުން އިންޓާނަލް އޮޑިޓްކުރެވެމުން ނުދެއެވެ. .2

 މުވައްސަސާތަކުގައި އޮޓިޑަރުންނާއި ލީގަލް މުވައްޒަފުން ނެތެވެ. .3

ބައެއް ބޭފުޅުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި  އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ބައެއް މުވައްސަސާތަކުގައި ތިއްބަވާ ސީޔާސީ .4

 ގަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ނުަބލައި ބައެއް ފަހަރުތަކުގައި ކަންކަން ކުރައްވަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 މުވައްސަސާތަކުގެ އިދާރީ ފަށަލައާއި ސިޔާސީ ފަށަލަ ގުޅުންބަދަހިޮކށް ރަހުމަތްތެރި މާހައުލެތް އުފެްއދުމަށް ހިންގާ .5
 ހަރަކާތްތައް މަދުކަން ފާހަގަކުރެެވއެވެ.

 
 

 

 

 

 



 އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް މިލަދުންމަޑުލު                                                             2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

1    
  shaviyani.gov.mvވެްބސައިޓް:،  Secretariat@shaviyani.gov.mv އީެމއިލް:، 6540057.ފެކްސް: ، 6540025ން: ފ 
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ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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20
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 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އާންމު ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާއިމެދު އަމަލު ކުރާނެ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލެވުން  2018: 32.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަތޮޅު ފ ރަމް އެއް  32.1.1

 ބޭއްވުން 
އަތޮޅު ކައުންސިލް،  އެކަށައެޅުންފ ރަމް ކުރިއަށް ގެންދާނޭ ގޮތް  32.1.1.1

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން 
 ކޮމިޝަން

     

ފ ރަމް ހިންގުމަށްދާނެ ޚަރަދު ބަެޖޓްގައި  32.1.1.2
 ހިމެނުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް، 

ނަޒާހަތްތެރިކަން ދެމެހެއްޓުަމށް  32.1.1.3
މުވައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި އަމަލުކުރާނޭ 

ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި އެޔަށް 
 އަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
އަތޮޅުގެ 

މުވައްސަސާތައް،  
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން 

 ކޮމިޝަން

     

 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ މުވައްސަސާތަކުގެ އިންޓަރނަލް އ ޑިޓް ހެދެން ފެށުން  2018: 32.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އިންޓަރނަލް އ ޑިޓްކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް  32.2.1

 އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ވ ކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން
ވ ކްޝޮޕް ބޭއްވުމުގެ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ  32.2.1.1

 ބަޖެޓްގައި ހިމަނައި ފާސްކުރުން 
      އަތޮޅު ކައުންސިލް، 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ  ވ ކްޝޮޕްގެ ފެސިލިޓޭޓަރުން ހަމަޖެއްސުން 32.2.1.2
 އޮފީސް

     

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚްގައި ވ ކްޝޮޕްކުރިއަށް  32.2.1.3 ކަ
 ގެންދިއުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
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 އޮފީސް

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ކޮރަޕްޝަނާއި ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލާނެ ގޮތާއިމެދި ހޭލުންތެރިކުރުމަށް  2019: 32.3ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން 

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ކޮރަޕްޝަނާއި  32.3.1
ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލާނެ ގޮތާއިމެިދ 

 ލެޓް ބެުހން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ލީފް

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ އެހީއާއިއެކު  32.3.1.1
 ލީފްލެޓް އެކުލަވާލުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލް،  
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން 

 ކޮމިޝަން

     

ލީފްލެޓް ޕްރިންޓްކުރުމުގެ ޚަރަދު އެކުލަވާލައި  32.3.1.2
ފަންޑް ހ ދުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން 

 ކޮމިޝަންއަށް ހުށައެޅުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް،  

ރަށުކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ލީފްލެޓްތައް  32.3.1.3
 ބެހުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލް،  
 ރަށު ކައުންސިލްތައް
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 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ހުނަރުވެރިކަން  ފަންނީ ،ފުރުޞަތުތަކާއި ވަޒީފާގެ ކުޅިވަރާއި  ،ކުރުމަށްޓަކައި ސަލާމަތް ޒުވާނުން އަތޮޅުގެ މިވަބާއިން. ނުރައްކަލެކެވެ އޮތް ޒުވާނުންނަށް އަތޮޅުގެ ތަކެއްޗަކީ މަސްތުވާ .1

 ،ފުރުަޞތެއްކަމަށްވެފައި ޮއތް ދިއުމަށް ޒުވާނުން މަގުތަުކން  ވިޔާނުދާ އެހެންމެ ހަމަ .ގޮންޖެހުމެކެވެ  ބޮޑު ކުރިމަތިވެފައިވާ އަތޮޅަށް ޤާއިމްކުރުމަކީ ނިާޒމެއް ިލބިދެވޭެނފަދަ ޒުވާނުންނަށް

 .ކަމެކެވެ ނުވެނުދާނެ ވުމަކީ ފ ރާނެކަމަކަށް އަސަރު ނޭދެވޭ އެކަމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމަށްވެސް އަތޮޅުގެ
 ހުރި  އަތޮޅުގައި ނެރުމަށް ބާޒާރަށް މަސައްކަތުގެ ތަމްރީންޮކށް ދާއިރާތަކުން އެެހިނހެންވެސް އަދި މުދިމުންނަށް އިމާމުންނާއި މިސްކިތްތަކުގެ ،ދާިއރާއަށާއި ތަޢުލީމީ ޒުވާނުން އަތޮޅުގެ .2

 .ކަންބޮޑުވާކަމެކެވެ ޒުވާނުން އަތޮޅުގެ  ހަނިވުމަކީ ފުރުޞަތުތައް

 ޒުވާނުންނަށް ހުރި ވަޒީފާގެ ފުުރސަތުތައް އަންގައިދިނުމަށް އަތޮުޅގައި ޖޮބް ފެއާތައް ނުބޭއްވެއެވެ. .3

 ފާހަގަ ލިފައިވާކަންގެއް ފުރުޞަތު ކިޔެވުމުގެ މަތީތަޢުލީމަށް ޒުވާނުން އަދަދެއްގެ ގިނަ ސަބަބުން ނެތުމުގެ ލިބެން އަތޮޅުން ފުރުޞަތު ކިޔެވުމުގެ އިތުރަށް ނިންމާ ސްކޫލްތައް .4

 .ކުރެވެއެވެ

 އަތޮޅުގައި އެއްވެސް ރިސ ޓެއް ހުޅުވައި ހިގަމުން ނުދެއެވެ. .5

 އަތޮޅުގައި ތިބެގެން ޒުވާނުން ތަާފތު ދާއިރާތަކުން ތަޢުލީމް ހާސިްލކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. .6

ނޑުތައް ކުރިއަށް ދިޔަނަމަވެސް  .7 ނޑެއް ހުޅުވި ބޭނުންކުރެވެމުން ނުދެއެވެ.އަތޮޅުގައި ފުޑްސަލް ދަ  އަދި އެއްވެސް ދަ

 ހެދިަފއިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ޒުވާނުންަނށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަްށ ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަންތަން  .8
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 ޤާބިލް ޒުވާނުން ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ވެގެން ދިޔުން  ،ވާ އުފެއްދުންތެރި : ށ.އަތޮޅަކީ ޒުވާނުންނަށް ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް ތަނަވަސްވެފައި 33މަޤުޞަދު 

ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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20
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ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޒުވާނުންނަކީ އިސްނަގާ ކެރޭ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިގެން  2018: 33.1ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލް ކުރަން 
 "ޔޫތު ލީޑަރުން" ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހިންގުން 

ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ޔޫތު ލީޑަރުން  33.1.1
 ހިންގުމަށް މަގު ފަހިކުރުން 

ޔޫތު ލީޑަރުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  33.1.1.1
ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ ފަންޑް ހ ުދމަށް ކަމާއި 

 ބެހޭ މުވައްޞަސާތަކަށް ހުށައެޅުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ކަމާއިބެހޭ މުވައްޞަސާތަކުގެ  33.1.1.2
އެހީތެރިކަމާއިއެކު  ޔޫތު ލީޑަރުން 

 ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

33.1.3          
 ކ ހެއް ހިންގުން  ޑައިވިންގް މާސްޓަރުން އުފެއްދުމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ޤަބޫލުކުރާ  20ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުން  2019:  33.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޑައިވިންގ ކ ސް ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ ފަންޑް  33.2.1
 ހަމަޖެއްސުން

ޑައިވިންގ ކ ސް ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ ޚަރަދު  33.2.1.1
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނަިއ 

 ފާސްކުރުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް
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ޑައިވަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ޑައިވިން ކ ސް  33.2.2
 ހިންގުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް ކ ސް ހިންގައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހ ދުން 33.2.2.1
ކ ހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަުތ  33.2.2.2

 ހުޅުވާލުމާއި ކ ސް ހިންގުން
 އަތޮޅު ކައުންސިލް

 
 

     

 ޒުވާނުންނަށް ލ ން ހ ދައިދިނުން  14އުފެއްދުމަށް އަތޮޅުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިން  2019:  33.3ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ޒުވާނުންނަށް "ގެޓް ސެޓް" ލ ްނ ލިބޭނޭ  33.3.1

 މަގު ފަހިކޮށްދިނުން 
އަތޮޅުގައި ގެޓް ސެޓް ލ ން ބޭުނންވެފައި  33.3.1.1

 ތިބި ޒުވާނުންގެ ޢަދަދު ދެނެަގުތން
 އަތޮޅު ކައުންސިލް

 
     

ހ ދުމަށް އަމަުލކުރަންޖެހޭ ގެޓް ސެޓް ލ ން  33.3.1.2
 ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޒުވާނުންނާއި ިހއްޞާކުރުން

 އަތޮޅު ކައުންސިލް
 

     

ގެޓް ސެޓް ލ ން ބޭނުންެވފައިތިިބ  33.3.1.3
ޒުވާނުންނަށް އެފުރުޞަތު ހ ދަިއދިނުމަށް 

އެފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކަމާއިެބހޭ 
 މިނިސްޓްރީއާއި ހިއްޞާކުރުން

 ކައުންސިލްއަތޮޅު 
 

     

 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަތޮޅުގެ ޒުވާނުން އަތޮޅަށް ކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އެދާއިރާތަކުން ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުން  2017: 33.4ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އެކި ދާއިރާތަކުން އަތޮޅަށް ކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ  33.3.2

ގޮތުން ހާއްސަ އިނާމް އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ 
 ދިނުން 

އަތޮޅުގެ ހާއްސަ އިނާމުގެ ސިޔާސަތު  33.3.2.1
 އެކުލަވާލުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް
 

     

އަތޮޅުގެ ހާއްސަ އިނާމުގެ ހަރަދު ބަޖެޓްގައި  33.3.2.2
 ހިމެނުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް
 

     

އަތޮޅުގެ ހާއްސަ އިނާމު ދިނުމުގެ  33.3.2.3
 ބޭއްވުންރަސްމިއްޔާތު 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް
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ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި 

 ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން 
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 އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް 

 

 ހާލަތު މިހާރުގެ 
 .މިއަތޮޅަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚާއި ގުޅުން ހުރި އަތޮޅެއްކަން ތާރީޚީ ފޮތްތަކުން އެނގި ސާފުވެއެވެ  .1

 އަތޮޅުގައި ހުރި ތާރީޚީ ފަތްފުއްތައް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބެލެހެލެއްޓުމަށްޓަކައި އަރުޝީފްއެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިނެތެވެ. .2

 ވަރު ފަދަ ތަކެތި ހުރިނަމަވެސް އެފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ރައްކާކުރެވިފައެއް ނެތެވެ.ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި، ބަންޖާއި ރައި  .3

 އަތޮޅުގެ ތާރީޚީ ބައެއް ތަންތަން ޙިމާޔަތްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކުރެވެމުން ގޮސްފައެއް ނެތެވެ. .4

 މަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުދެއެވެ.ތާރީޚީ ތަންތަނާއިމެދު މިއަދުގެ ޒުވާނުންގެ ހިތްތަކުގައި ލ ބި އުފެއްދު  .5
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 ފ ރުކޮށްދެވޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެގެން ދިއުން : އަތޮޅުގެ އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީތަރިކަތައް ހިމާޔަތްކުރެވި އަންނާން އޮތް ޖީލުތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު 34މަޤުޞަދު 

 

ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
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 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގައި ހުރި އާޘާރީ އަދި ތާރީޚާއި ގުޅުންހުރި ފަތްފުށްތައް އަރުޝީފުކުރެވުން  2019: 33.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އަތޮޅުގައި ހުރި ތާރީޚީ ފަތްފުށްތައް  34.1.1

ރައްކާކުރާނޭ އޮންލައިން ލައިބްރަރީއެއް 
 އުފެއްދުން

ރ ޑިވެލޮޕްކުރުމުގެ ޚަރަދު ސޮފްޓްވެއަ 34.1.1.1
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނަިއ 

 ފާސްކުރުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ބީލަން އުޞޫލުން ހުޅުވާލައިެގން  34.1.1.2
ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް ފަރާތަކާއި 

 ޙަވާލުކުރުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ފަތްފުށްތައް ހ ދުމަށް އަތޮޅުގައި ހުރި ތާރީޚީ  34.1.1.3
ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން އަދި 
ރަށުކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް 

 މަސައްކަތްކުރުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

 ބެލެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެހުން ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގައި ހުރި ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ތާރީޚީ ތަންތަން  2019: 34.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އަތޮޅުގައި ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ތާރީޚީ  34.2.1

ތަންތަން ހުރި ރަށްރަށުގެ ކައުްނސިލްތަކަށް 
އެތަންތަން ެބލެހެއްޓޭނޭ މާލީ ާޤިބލްކަން 

 ހ ދައިދިނުން 

އަތޮޅުގައި ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ތާރީޚީ  34.2.1.1
ހުރި ރަށްރަށުގެ ކައުްނސިލްތަކަށް ތަންތަން 

އެތަންތަން ސާފުކޮށް މަރާމާތުކޮްށ 
ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހ ދުމަށް 

 ކަމާއިބެހޭ މުވައްސަސާތަކަށް ހުށައެޅުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް
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 ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތައް 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ބްރޮޑްޭބންޑް އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް އެްނމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ލިބެުމން ނުދެއެވެ. .1

 ގޮތެއްގައި ލިބެމުން ުނދެއެވެ.ޖީ ގެ ޚިދުމަތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ 3، އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް މ ބައިލް ނެްޓވ ކް .2

 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސަރުކާރު މުވައްސަސާތަކުކުގައި ޖެމްސް ބޭނުން ކުރެވުމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. .3
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 ން : އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޒަމާނީ އައިސީޓީގެ ވަޞީލަތްތަކުގެ ފައިދާ އެންމެ އެކަށޭނެގޮތުގައި ލިބިގެންދިއު 35މަޤުޞަދު 

ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 މުވައްސަސާތަކެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލުން ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެހުރިހާ  2020: 35.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
-އަތޮޅުގެ ހުރިހާ މުވައްސަސާތަކެއް އީ 35.1.1

ގަވަރމަންޓްއިން ގުޅާލުމަށް 
 މަގުފަހިކޮށްދިނުން 

-އަތޮޅުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން އީ 35.1.1.2
ގަވަރމަންޓްގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭ 

މުވައްސަސާތަކަށް އެޚިދުމަތް ފ ރުކޮށްދެއްވުން 
 އެން.ސީ.އައި.ޓީއަށް ހުށައެޅުންއެދި 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް އަވަސްދުވެލީގެ އިންޓަރނެޓް ލިބުން  2021: 35.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް  35.2.1
 އިންޓަރނެޓް ލިޭބނޭ މަގު ަފހިކުރުންޖީ 3

އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް  35.2.1.1
ޖީ އިންޓަރނެޓް ލިޭބނޭ ގޮތަށް ކަވަރޭޖް 3

ފުޅާކޮށްދެއްވުން އެދި ޓެލެކޮމިއުިނކޭޝަންގެ 
 ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކަށް ހުށައެުޅން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް
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 ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ  .1

 .ހަރަކާތްތެރިވުން ކުޑަކަން ފާހަގަުކރެވއެވެ

 ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮުތގައި ހިގަމުން ނުދެއެވެ. .2

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ހިލޭ ެއހީއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮުތން މާީލ ތަނަވަސްކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރެވޭ  .3

 މިންވަރު ކުޑައެވެ.
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 ބަޔަކަށް އަތޮޅުގައި އުފެދިފައިވާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަކީ ރަށު އަދި އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގައި މުޙިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ޙަރަކާތްތެރި : 36މަޤުޞަދު 
 ވެގެންދިއުން 

ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ކާތްތައް(ޙަރަ 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުށް މަދުކުރުމާ، އަމާން ވެއްޓެއް ގާއިމް ކުރުމާ، ޒުވާނުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކުން ރާވާ  2017: 36.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބިގެން ދިއުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމް 

އަތޮޅުގައި އަމާން ވެއްޓެއް ގާއިމް ކުރުމަށް  36.1.1
އަތޮޅުކައުންސިލުން އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގާ 

ޕްރޮގްރާމްތައް ކްލަބް ޖަމިއްޔާތައް 
 މެދުވެރިކޮށް ހިންގުން 

މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ޭބުނންވާ ފައިސާ  36.1.1.1
 ނައި ބަެޖޓް ފާސްކުރުންބަޖެޓްގައި ހިމަ

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

މާލީ އެހީތެރިކަން ފ ރުކޮށްދޭނޭ ުއޞޫލު  36.1.1.2
 ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ޕްރޮޕ ސަލް ހުށައެޅުމަށް އަތޮޅުގެ ކުލަބް  36.1.1.3
 ޖަމްއިއްޔާތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ޕްރޮގްރާމަށް ހޮވުނު ޖަމްއިއްޔާތަކަށް މާލީ  36.1.1.4
 އެހީތެރިކަން ފ ރުކޮށްދިނުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް ޕްރޮޕ ސަލް ހަދައި  36.1.2
މާލީ އެހީހ ދާނެ ގޮތް ދަސްކޮށްިދނުމަށް 

 ވ ކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން

ހ ުދމަށް ވ ކްޝޮޕް ހިންގުމަށް ފަންޑް  36.1.2.1
 ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީއަށް ހުށައެޅުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ވ ކްޝޮޕް ހިންގައިދޭނޭ ފެސިލިޭޓޓަރުން  36.1.2.2
ޔޫއެންޑީޕީ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ހ މްއެފެއަރސް މެދުވެރިކޮށް ހ ދުމަށް 
 ހުށައެޅުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުން 

  



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

1    
  shaviyani.gov.mvވެްބސައިޓް:،  Secretariat@shaviyani.gov.mv އީެމއިލް:، 6540057.ފެކްސް: ، 6540025ން: ފ 

 ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަތޮޅުގައި ރައްގިރާވަރު ދެނެގަތުމަށް ސާވޭއެއް ހެދިފައިނުވެއެވެ. .1

ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ނުހިންގާކަން ރައްގިރުން ހުޓުވުމާއިމެދު އަތޮޅުފެންވަރުގައި އާންމުން  .2

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ރައްގިރުމަށް މެދުވެރިވާ ކަންތައްތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން ހުއްޓުުވމަށް ކައުންސިލްތަކުން އެކަށީގެްނ މިންވަރަށް  .3

 ޒިންމާނުނަގާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

1    
  shaviyani.gov.mvވެްބސައިޓް:،  Secretariat@shaviyani.gov.mv އީެމއިލް:، 6540057.ފެކްސް: ، 6540025ން: ފ 

 އުން : ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށްތަކަކީ ހިތްފަސޭހަ ޤުދުރަތީ ރީތިކަން ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ ތަންތަނަށް ވެގެންދި 37މަޤުޞަދު 

ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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ހުރިހާރަށެއް ގޮނޑުދޮށްތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަނިވެ ގޮނޑުދޮށްތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހިންގިދާނޭ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ށ.އަތޮޅުގެ  2020: 37.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ޙަރަކާތްތައް އެނގުން 

ނޑުދޮށްތަކުގެ  37.1.1 ށ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށެއް ގޮ
 ހާލަތު ދެނެގަތުަމށް ސާރވޭއެއް ހެދުން 

ނޑުދޮށްތަކުގެ ހާލަތު  37.1.1.1 އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށެއް ގޮ
މަށް ސާރވޭއެއް ހެދުމަްށ ބޭނުންވާ ދެނެގަތު

ފަންޑް ހ ދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އެންވަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއަށް 

 ހުށައެޅުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނޑުދޮށްތަކުގެ ހާލަތު  37.1.1.2 އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށެއް ގޮ
ދެނެގަތުމަށް ސާރވޭއެއް ހެދުމަްށ ބޭނުންވާ 

ފޮނުއްވައިދެއްުވން އެދި ފަންނީ ޓީމްއެއް 
 އީޕީއޭއަށް ހުށައެޅުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް،  
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އެންވަރަމަންޓް އެންޑް 
 އެނަރޖީ

     

ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން  ރަށްގިރުމަށް ދިމަވާ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކާއި އެކަން ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2019: 37.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިވުން 

ރަށްގިރުމަށް ދިމަވާ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކާއި  37.2.1
އެކަން ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ 

ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮުތން އަތޮޅުެގ 
ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އަތޮޅުގެ 

ލީފްލެޓް މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ގެއަކަށް 
 ބެހުން 

ލީފްލެޓްއެކުލަވާލުމަށް ާދނެ ޚަރަދު ބަޖެޓްގައި  37.2.1.1
 ހިމަނައި ފާސްކުރުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް،  

އީޕީއޭގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ލީފްލެޓް  37.2.1.2
 އެކުލަވާލައި ޕްރިންޓްކޮށް ބެހުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
އީޕީއޭ، 

 ރަށުކައުންސިލްތައް

     



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

1 1    
  shaviyani.gov.mvވެްބސައިޓް:،  Secretariat@shaviyani.gov.mv އީެމއިލް:، 6540057.ފެކްސް: ، 6540025ން: ފ 

ނޑުދޮށްތަކުންނާއި ފަޅުތަކުން ސިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ވެލިގާ ނަގާ މިންވަރު  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2020: 37.3ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ގޮ
 % ދަށްވުން 80

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަތްފ ރާ އަގެއްގައި  37.2.3
 މަގުފަިހކޮށްދިނުން ހިލަޔާއި ހިލަވެލި ލިބޭނޭ 

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަތްފ ރާ އަގެއްގައި  37.2.3.1
ހިލަޔާއި ހިލަވެލި ލިބޭނޭ މަގު ަފހިކުރުމަށް 

ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ ވުޒާރާތަކަށް 
 ހުށައެޅުން

      

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ވިޔަފާރިވެރިންނާއި  37.2.3.2
 ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކުރުން
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މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ 
 އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ދެނެގަތުމަށް އަތޮޅުފެންވަރުގައި ސާވޭއެއް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ެއކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް  .1

 ހެދިފައިނެތެވެ.

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ަސބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން މަސައްކަތްކުރެވެމުން  .2

 ނުދެއެވެ.

ތަކުގެ މައުލޫމާތު އާންމު ރައްޔިތުންނަށް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރު .3

 ލިބިފައިނުވުމާއި އާންމުން ޭހލުްނތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ނުހިންގޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ކުރާ އަސަރުތަކަށް ހޭލުންތެރި އަދި އެކަންކުޑަކުރުމަށް ފަރުދީ، ރަށު އަދި އަތޮޅު ފެއްވަރުގައި : ށ. އަތޮޅަކީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން 38މަޤުޞަދު 
 މަސައްކަތްކުރާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ވެގެންދިއުން 

ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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ފަރުތަކާއި އަދި ގިރިތަކަށް މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށާއި، 2019: 38.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ރަށު އަދި އަތޮޅު ފެއްވަރުގައިކުރެވޭނޭ މަސައްކަތްތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިވުން  ،އެކަންކުޑަކުރުމަށް ފަރުދީ ދެނެގަނެ 
މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން  އަތޮޅުގެ  38.1.1

ފަރުތަކާއި އަދި ގިރިތަކަށް  ،ރަށްތަކަށާއި
ވަމުންދާ ގެއްލުން ދެނެގަތުަމށް ސަރވޭއެއް 

 ހެދުން 

ސާރވޭއެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ަފންޑް  38.1.1.1
ހ ދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންަވރަމަންޓް 

 އެންޑް އެނަރޖީއަށް ހުށައެޅުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ސާރވޭއެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ަފންނީ  38.1.1.2
ޓީމްއެއް ފޮނުއްވައިދެއްވުން އެދި އީޕީއޭއަށް 

 ހުށައެޅުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް،  
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އެންވަރަމަންޓް އެންޑް 
 އެނަރޖީ

     

ފަރުތަކާއި އަދި  ،އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށާއި 38.1.2
ގިރިތަކަށް މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން 

 ،ކުޑަކުރުމަށް ފަރުދީ ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު 
ރަށު އަދި އަތޮޅު ފެއްވަރުގައިކުރެވޭނޭ 

މަސައްކަތްތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި 
ކުރުމަށް ބިލްބ ޑުތަކެއް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި 

 ބެހެއްޓުން 

ބިލްބ ޑުތައް ހެދުމުގެ ބަޖެޓް އެކަށައަޅައި  38.1.2.1
 ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

      އަތޮޅު ކައުންސިލް ބިލްބ ޑުތައް ޑިޒައިންކޮށް އެކުލަާވލުން  38.1.2.3
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 ރާސް ކުޑަކުރުން ކާރިސީ ހި

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ،ނުވާތީ ލިބިފައި ބަޔަކަށް އެއްވެސް ރަށެއްގެ އެއްވެސް އަތޮޅުގެ މަޢުލޫމާތެއް އެއްވެސް ގޮތްތަކުގެ  ތައްޔާރުވާނެ އަކަށް ކާރިސާ .1

 . ނެތެވެ ޝައްކެއް ކަމާމެދަކު ބޮޑުވާނެ ގެއްލުން ލިބޭ ކަމަކުން މިފަދަ

 ހިމެނޭ ބައެއްރަށްތައް ޖެހިފައިވާ ފެްނިހއްކަން ފެންބޮޑުވެ ދޭތެރެދޭތެރެއިން މޫސުމުގައި ވިއްސާރަ އަތޮޅަކީ .2

 .ނުަރއްކަލެކެވެ އޮތް އެރަށްރަށަށް ނެތުމަކީ ނިޒާމެއް އެފަދަ އެރަށްރަށުގައިވެސް އަދި އަތޮޅުގައި އަތޮޅެއްކަމުން

 ހުސްވެ ބ ފެން ރަށްރަށުން ބައެއް އަތޮޅުގެ މޫސުމުގައި އިރުވައި އަހަރުގެ ނުވަތަ ޑިސެމްބަރބައެއް އަހަރުތަކުގެ  .3
 .ކުރެވެއެވެ ފާހަގަ  ޖެހިފައިވާކަންވެސް ފެނަށް

ސް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައިވެސް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ދެނެގަންނާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ކާރިސީ ވިރާ .4
 މިހާތަނަށް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

 ރަށް ވެއެވެ. 2މި އަތޮޅުގައިވެސް ދުނިޔެ ސިއްސުވާލި ސުނާމީގެ ހިތި ތަޖުރިބާ ކުރި  .5
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 : ށ.އަތޮޅަކީ ކާރިސާތަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަޞީލަތްތަކާއިއެކު ތައްޔާރުވެފައިވާ އެކަމަށް ހޭލުންތެރި ރައްޔިތަކު ވެގެންދިއުން 39މަޤުޞަދު 

ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކާރިސާތަކުގެ ވަޤުތުތަކުގައި އަތޮޅު ފެންވަރުގައި އަމަލުކުރާނޭ އުޞޫލޭއް އެކުލަވާލުން  2017: 39.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
39.1.1 

 
އަތޮޅުގެ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން 

އެކުލަވާލުމަށް އަތޮޅުގެ މަހާސިންތާއެއް 
 ބޭއްވުން 

މަހާސިންތާ ބޭއްވުމުގެ ޚަރަދު ހ ދުމަށް  39.1.1.1
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވާރަމަންޓް އެންޑް 

 އެނަރޖީއަށް ހުށައެޅުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ކ ޑިނޭޓްކުރުމަށް މިިނސްޓްރީ މަހާސިންތާ  39.1.1.2
އޮފް އެންވާރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ 

 ފަންނީ އެހީ ހ ދުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

އަތޮޅުގެ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން  39.1.1.3
އެކުލަވާލައި ޕްލޭންއަށް އަމަލުކުރުމަށް 

މުވައްސަސާތަކުން އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް 
 ސޮއިކުރުން

ކައުންސިލް، އަތޮޅު 
އަތޮޅުގެ 

 މުވައްސަސާތައް 

     

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް އަމާޒުކޮށް ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރެވޭނޭ ގޮތްތަކަށް ޢާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ  2019: 39.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން 

ކުޑަކުރުމުގެ ވ ކްޝޮޕްތައް ކާރިސީ ހިރާސް  39.2.1
އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ދިފާއީ ބާރު މެދުވެރިކޮށް ހިންގުން 

ވ ކްޝޮޕް ހިންގުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން  39.2.1.1
ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޚަރަދު ބަޖެޓްގައި 

 ހިމަނައި ފާސްކުރުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ހިންގަވައިދެއްވުން އެދި ވ ކްޝޮޕް  39.2.1.2
 އެމްއެންޑީއެފްއަށް ހުށައެޅުން

 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް
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ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާނޭ ވަޞީލަތްތައް  2018: 39.3ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ޤާއިމްކުރުން 

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އަލިފާނުގެ  39.3.1
ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް 

ބޭނުންކުރުމަްށ، އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް 
ބޭނުންވާ ވަރަށް އަލިާފން ނިއްވާ ފުޅި އަދި 

 ޕައުޑަރ ހ ދުން 

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ބޭނުންާވ ވަރަށް  39.3.1.1
ހ ދުމަށް  އަލިފާން ނިއްވާ ފުޅި އަދި ޕައުޑަރ

ބޭނުންވާ ފަންޑް ހ ދުަމށް ސަރުކާރުގެ 
 ކަމާއިބެހޭ މުވައްސަސާތަކަށް ހުށައެޅުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

އަލިފާން ނިއްވާ ފުޅި އަދި ޕައުޑަރ  39.3.1.2
 ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ފ ރުކޮށްދިުނން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ވާރެވެހުމުންނާއި އުދައެރުމުގެ ސަބަބުން ދިޔަބޮޑުވުމުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރަންބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް  2021: 39.4ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޤާއިމްވުން 

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފެންހިްއކާ ޕަންޕް  39.4.1
 ހަދިޔާކުރުން

ރަށަކަށް ޕަންޕް ގަތުމުގެ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ  39.4.1.1
ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނައި 

 ފާސްކުރުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

އާއްމު އިޢުލާންކޮށްގެއް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ  39.4.1.2
 ރަށަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ޕަންޕް ގަތުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

 ޕަންޕްތައް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް 39.4.1.3
 ފ ރުކޮށްދިނުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް
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ނޑުގެ މުއްސަނދިކަން   އެއްގަމާއި ކަ
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 ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކުރުން
 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވެމުން ނުދެއެވެ.އަތޮޅު އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި  .1

 ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އަތޮޅުފެންވަރުގައި އުސޫލެއް އެކުލަވާލެވިފައިނެތެވެ. .2

 ނެވިފައިނެެތވެ.އަތޮޅުގައި ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ދިރޭތަކެތި އެންމެ ގިނައިން އުޅޭ ސަރަހައްދުތައް ދެނެގަ .3

 ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތް ކުރުމާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންެތރިކަން ކުޑަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. .4
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 ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ވެގެންދިއުން : އަތޮޅަކީ ދިރޭތަކެއްޗަށް އިޚްތިރާމްކުރާ 40މަޤުޞަދު 

ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 % އާއި ހިއްޞާވުން 80ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ދިރޭތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު އަތޮޅުގެ އާބާދީގެ  2018: 40.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ސްކޫލްތަކުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ޑިޖިޓަލް  40.1.1

ހިމާޔަތް  ނ ޓިސް ބ ޑު މެދުވެރިކޮށް 
ކުރެވިފައިވާ ދިރޭ ތަކެއްޗާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 ހިއްޞާކުރުން

އީޕީއޭގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު  ހިއްޞާކުރާނޭ   40.1.1.1
 މަޢުލޫމާތު )ފޮޓ /ވީޑިއ ( ތައްޔާުރކުރުން

      

ތައްޔާރުކުރެވުނު މަޢުލޫމާތު ސްކޫލްތަކަށް  40.1.1.2
 ފ ރުކޮށްދިނުން 

      

ދިރޭ ތަކެއްޗާއިބެހޭ  ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ 40.1.2
މަޢުލޫމާތު ހިއްޞާކުރުމަށް ޕ ސްޓަރތައް 

 ހުރިހާ ރަށެއްގައި ބެހެއްޓުން 

އީޕީއޭގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު  ޕ ސްޓަރތައް   40.1.2.1
 ތައްޔާރުކުރުން

      

ޕ ސްޓަރތައް ޕްރިންޓްކުރުމުގެ ޚަރަދު  40.1.2.2
 ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ޕ ސްޓަރތައް ހެދުން 

      

ޕ ސްޓަރތައް ބެހެއްޓުމަށް  40.1.2.3
ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ފ ރުކޮށްދީ ޕ ސްޓަރތައް 

 ބެހެއްޓުން 
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 ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުން 
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 ހަރުދަނާކުރުންކައުންސިލްގެ ހިންގުން 
 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަށް އެއްއުސޫލަކުން ހިންގުމަށްޓަކައި އަތޮޅުފެންވަރުގެ މަހާސިންތާއެއް ބޭވިފައި ނެތެވެ. .1

 ކުރެވެއެވެ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ފެންވަރު ވަރަށްބޮޑަށް ދަށައްގޮސްފައިވާކަން ފާަހގަ  .2

އަތޮޅުގެ ބައެއް ކައުންސިލްތަކުން މާލީ ތަނަވަސްކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ހުރި ފުރުސަތުތައް ދެެނގަނެ  .3
ނޑައެޅިފައިނެތެވެ.  އިންވެސްޓްކުރެވެން ހުރި ދާއިރާތައް ކަ

ސީލަްތތައް އަތޮޅުގެ ބައެއް ކައުންސިލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވަ .4

 ޤާއިމްކޮށްދެވިފައި ނެތެވެ.

ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުަދނާކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްތައް މޮނީޓަރކޮށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަންކަން އިސްލާހުކޮށް  .5

 ހަރުދަނާގޮތެއްގައި އެކަންކަން ުކރެވެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަިހކުރުމަށް މަސައްކަތެއް ކުރެވެމުން ނުދާކަން އެއްކައުންސިލް އަނެއް ކައުންސިލާއި ދެމެ .6
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 ރަށުކައުންސިލްތައް ކޮންމެ އަހަރަކު އިންޓާނަލް އޮޑިޓެއް ކުރެވެމުން ނުދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. .7

ށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކައުންސިލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތައުލީމީ ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުމަ .8
 މުވައްޒަފުންގެ ޝައުގުވެރިން ކުޑަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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 ކައުންސިލްތަކަކަށް ވެގެންދިޔުން.: .އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަކީ ރާއްޖެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަދަ ނަމޫނާ 41މަޤުޞަދު 
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 އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކެއް ހަރުދަނާ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ހިނގުން ވަނަ  2017: 41.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ  41.1.1

ހިންގުމުގެ އުޞޫލު އެއްގޮތްކޮށް 
ހަރުދަނާކުރުމަށް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި 

 މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވުން.

މަހާސިންތާގެ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ  41.1.1.1
 ބަޖެޓްގައި ހިމަނައި ފާސްކުރުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނޑައަޅައި  41.1.1.2 މަހާސިންތާ ބާއްވާނޭ ތާރީޚް ކަ
 ރަށްރަށަށް އެންގުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚްގައި މަހާސިންތާ  41.1.1.3 ކަ
 ބޭއްވުން 

      ކައުންސިލްއަތޮޅު 

އެކުލަވާލެވުނު އުޞޫލުތައް ރަށްަރށުގައި  41.1.2
 ހިންގަން ފެށުން.

އުޞޫލަށް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާިއ  41.1.2.1
 ކައުންސިލަރުން ހޭލުންތެރިކުރުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

އުޞޫލަށް އަމަލުކުރުމަށް  41.1.2.2
 ރަށުކައުންސިލްތަކުން ފާސްކުރުން

      ކައުންސިލްއަތޮޅު 

 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކެއްގެ އިންޓަރނަލް އ ޑިޓް ހަދަން ފެށުން  2018: 41.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އިންޓަރނަލް އ ޑިޓްކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް  41.2.1

 އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ވ ކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން
ވ ކްޝޮޕް ބޭއްވުމުގެ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ  41.2.1.1

 ބަޖެޓްގައި ހިމަނައި ފާސްކުރުން 
      އަތޮޅު ކައުންސިލް، 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ  ވ ކްޝޮޕްގެ ފެސިލިޓޭޓަރުން ހަމަޖެއްސުން 41.2.1.2
 އޮފީސް

     

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚްގައި  41.2.1.3 ކަ
 ވ ކްޝޮޕްކުރިއަށް ގެންދިއުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް، 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
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 އޮފީސް

އާމްދަނީ އިތުރުކުރާނެ ގޮތްތަކުގެ  ،ކައުންސިލްތަކަށް އިންވެސްޓްކުރުމަށް ހުރި ފަހި ފުރުޞަތުތަކާއި ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ  2020: 41.3ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 މަޢުލޫމާތު ލިބުން 

ކައުންސިލްތަކަށް އިންވެސްޓްކުރުމަށް އަތޮޅުގެ   41.3.1
އާމްދަނީ  ،ހުރި ފަހި ފުރުޞަތުތަކާއި

އިތުރުކުރާނެ ގޮތްތަކުގެ މަޢުލޫމާުތ ދިނުމަށް 
 ވ ކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން

ވ ކްޝޮޕްގެ ޚަރަދު ބަޖެޓްގައި ހިމަނައި  41.3.1.1
 ބަޖެޓް ފާސްކުރުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

އެލްޖީއޭ އަދި ވ ކްޝޮޕް ހިންގުމަށް  41.3.1.2
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނ މިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  

 ފެސިލިޓޭޓަރުން ހ ދުމަށް ދެްނނެުވން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި  42.3.1.3 ކަ
 ވ ކްޝޮޕްކުރިއަށް ގެންދިއުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް،  
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އިކޮނ މިކް 
ޑިވެލޮޕްމަންޓް،  

 އެލްޖީއޭ
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ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ކަންކަން ނިންމުމުގައި 
 ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ދެފުއްފެންނަ ހާމަކަން ބޮޑު ގޮެތއްގައި ރައްޔިތުންނާ މަޢުލޫމާތު ިހއްސާކުރަމުން އަތޮޅުގެ ބައެއް ކައުންސިލްތަކުން  .1

 ނުދެއެވެ.

އަތޮޅުގެ ބައެއް ކައުންސިލްތަކުން ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު ކަންކަން ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި  .2
 ފާހަގަކުރެެވއެވެ.މަޝްވަރާ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ހ ދަމުން ނުދާކަން 

ކައުންސިލްތަކުގެ ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހ ދަމުން ނުދާކަން  .3

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ކަންކަން ނިންމާ   ،އިސްވެ ޖަވާބުދާރީވާ ،އުންސިލްތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ އަޑުއަހާ: ށ.އަތޮޅުގެ ކަ 42މަޤުޞަދު 
 ކައުންސިލްތަކަކަށް ވެގެންދިއުން 

ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
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ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކަކުން ލުއި ފަސޭހަކަމާއިއެކު ރައްޔިތުންނާއި މަޢުލޫމާތު ހިއްޞާކުރުމަށް  2019: 42.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ޤާއިމްކުރުން ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް 

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކެއްގައި  42.1.1
 ޑިޖިޓަލް ނ ޓިސް ބ ޑު ބެހެއްޓުން 

ޑިޖިޓަލް ނ ޓިސް ބ ޑު ބެހެއްޓުަމށް މާލީ  42.1.1.1
އެހީތެރިކަން ފ ރުކޮށްދިނުމަށް ޕްޮރގްރާމް 

 ބަޖެޓްގައި ހިމަނައި ބަެޖޓް ފާސްކުރުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

ޑިޖިޓަލް ނ ޓިސް ބ ޑު ބެހެއްޓުަމށް ބޭނުންވާ  42.1.1.2
މެޓީރިއަލްސް ކައުންސިލްތަކަށް 

 ފ ރުކޮށްދިނުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެއްގައި  42.1.2
 ލައުޑް ސްޕީކަރ ސިސްޓަމް ބެހެއްޓުން 

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކެއްގައި ލައުޑް  42.1.2.1
ސްޕީކަރ ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާޭނ ތަކެތި 
ހ ދުމަށް ހިލޭއެހީދޭ ޖަމިއްޔާޖަމާަޢތްތަކަށް 

 ޕްރޮޕ ސަލް ހުށައެޅުން 

      

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކަށް  42.1.3
 މަލްޓިމީޑިޔާ ޕްރޮޖެކްޓަރެއް ހ ދައިދިނުން 

މަލްޓިމީޑިޔާ ޕްރޮޖެކްޓަރ ގަތުމަށް ބޭނުންވާ  42.1.3.1
ފައިސާ ބަޖެޓްގައި ހިމަނައި ބަެޖޓް 

 ފާސްކުރުން

      

ޢާއްމު އިޢުލާންކޮށްގެން ޕްރޮޖެކްަޓރ ގަނެ  42.1.3.2
 ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ފ ރުކޮށްދިުނން
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 އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން ރަށާއި އަތޮޅު 
 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ރަށާއި އަތޮޅު އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް މަހާސިންތާއެއް ބޭވިފައިނުވެއެވެ. .1

 މިނިސްޓްރީތަކުން ކައުންސިލްތަަކށް އިތުބާރުކުރާ މިންވަރު ކުޑަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. .2

 ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިީދފައިވާ ބާރުތައް ހިފެހެއްޓިފައިވާަކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ޤާނޫނުން  .3
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މުއައްސަސާތަކައި ބަދަހި ގުޅުމެއް އުފެދިފައިވާ : ށ.އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަކީ ރަށާއި އަތޮޅު އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި  43މަޤުޞަދު 
 ކައުންސިލްތަކަކަށް ވެގެން ދިޔުން 

 

 

 

 

 

 

 

 

ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ގޮތް(

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
 ޙަރަކާތްތައް(

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއިއެކު ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން. 2017: 43.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައިހުރި މައިގަޑު ބޮޑެތި  43.1.1

މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މަގު 
ފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލާއި ކާމާ 

ގުޅުންހުރި ވުޒާރާތަކާއިއެކު މަޝްވަރާ 
 ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން.

ނޑު ބޮޑެތި  43.1.1.1 ރަށްރަށުގައިހުރި މައިގަ
 މައްސަލަތައް ދެނެގަތުން.

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

      އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިގާނެ ހަރަދުތައް ބަޖެޓްގައި ހިެމނުން. 43.1.1.2
ފޮނުވައިގެން ބައްދަލުވުން ރަސްމީ ސިޓީ  43.1.1.3

ނޑައެޅުން.  ބޭއްވުމުގެ ތާރީޚްތައް ކަ
      އަތޮޅު ކައުންސިލް
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 ހަތަރުވަނަ ބައި 
ނޑިތައް ހާސިލްވާ ކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒު ލަނޑުދަ

 މިންވަރު މޮނިޓަރ ކުރާނެ ގޮތާއި އަދި ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބެލުން
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 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން މޮނިޓަރ ކުރުން 
ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަށު 2021-2017ގެ ޕްލޭން ރަށު ތަރައްޤީ  އަށް އެންމެ ތަރައްޤީ ގެ ކަ

ގެ ކުރީގެ ބާބުތަކުގައި ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ތައް މިޕްލޭން ނަގަންޖެހޭ ފަރާތްމުހިންމު ކަންތައްތަކާއި، ޒިންމާ 
ރު ނަތީޖާތައް ހާސިލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ މިންވަރާއި ޒިންމާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ މިންވަ

އި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރާ މިންވަރު ގަމުންދާގޮތްބެލުމާނގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތައް ހިއިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ތަރައްޤީ 
ގެ ޕްލޭން ތުން އަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީ ވަޒަންކުރުމަކީ ކޮންމެހެންކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. މިގޮ

ގެ ޕްލޭންގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއާއި ފައިނަލް ރިވިއު ހެދުމުގައި ގެންގުޅޭނެ ގަމުންދާގޮތްބެލުމާއި، ތަރައްޤީނހި
 ފްރޭމް ވ ކް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ޑުތަކާއި ޓާގެޓްތައް ހިމެނޭނމިންގަ
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ނޑިތައް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒު  ނޑުދަ ހާސިލްވާ ކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަ
ނޑު   މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަ

 

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ  #
 ނަތީޖާ 

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 
 )ބޭސްލައިން(

 ލަނޑުދަނޑި 
 )ޓާގެޓް(

ނޑު   ވަޒަންކުރާ މިންގަ
 )އިންޑިކޭޓަރ(

 ކަށަވަރު ކުރާނޭ ގޮތް  މޮނިޓަރ ކުރާ ތާރީޚް 
 )މީންސް އޮފް ވެރިފިކޭޝަން(

 ގޮތެއްގައި އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ލ ން ލިބޭނެ މަގު ފަހިވެގެން ދިއުން ލުއި ފަސޭހަ  :1މަޤުޞަދު 
ވަނަ އަހަުރނިުމމުގެ  2021 1.1

މިލިޔަން ރުފިޔާ  3ކުރިން 
އަތޮުޅގެ ަމސްެވރިކަާމއި 

ނުޑެވރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް  ދަ
 ހާއްސަ ލުއިލ ން ދޫކުރުން.

މަްސވެރިަކމާއި 
ނުޑެވރިކަމަށް ާހއްސަ  ދަ

އް ދޫުކެރވިފަެއއް ލުއިލ ނެ
 ނުެވއެވެ.

މަްސވެރިަކމާއި  1.1.1
ނުޑެވރިކަމަށް  ދަ

ހާއްސަ ލ ްނ 
ސްކީެމއް ަމދަުދ 
ޕްރޮްގރާްމގެ ތެެރއިްނ 

 .ތައާރަފް ކުުރން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2022ޖެނުއަރީ  15 އުޞޫލުން 

އަތޮޅު ކައުްނސިލްެގ  1.1.2
ޓްރަސްޓް ފަންޑުެގ 
ލ ން ސްކީމް 
"މަަދދު"ގެ ތެެރއިްނ 
ލުއި ލ ން ދޫކުރުމުެގ 

 ޕްރޮްގރާެމއް ހިްނގުން 

މަަދދު ލުއި ލ ނުގެ އަހަރީ ރިޕ ޓުްނ،  2019ޖެނުއަރީ  15 ލ ން ސްކީމްގެ އަަދދުން 
 އަހަރީ ިރޕ ޓުން 

 ތަނަވަސްވެގެން ދިއުން އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި އުފައްދާ އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކަށް ހަމައަގު ލިބި ފަހިބާޒާރެއްގައި ވިއްކުމުގެ ފުރުޞަތު  :2މަޤުޞަދު 
ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2018 2.1

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ ރަށްަތއް 
 ޝާމިލްާވގޮތަށް ކ ޕަރޭިޓވް

 ސޮަސއިޓީެއއް އުފެުދން.

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ ރަށްތަށް 
ޝާމިލް ާވގޮތަށް 

ކ ޕަރޭޓިވް ޮސސައިީޓއެއް 
 އުފެދިަފއެއް ުނެވއެވެ.

ކ ޕަރޭޓިވް  2.1.1
ސޮަސއިޓީެއއް 

 ރަިޖސްޓްރީ ކުރުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2018ޖެނުއަރީ  10 އުޞޫލުން 

ކ ޕަރޭޓިވް  2.1.2
ސޮަސއިޓީގެ ގޮިފތައް 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2019ޖެނުއަރީ  10 ޕްރޮްގރާމްތަުކން 



 އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްމިލަދުންމަޑުލު   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

1    
  shaviyani.gov.mvވެްބސައިޓް:،  Secretariat@shaviyani.gov.mv އީެމއިލް:، 6540057.ފެކްސް: ، 6540025ން: ފ 

އަތޮުޅގެ ރަްށރަުށގައި 
ހިންުގމަށް ފަންނީ 

ޤާބިލު މީުހން 
 ތަމްރީންުކރުން 

 

 މަސް ތާޒާކަންމަތީ ވިއްކޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެގެން ދިއުން މަސްވެރިން ބާނާ  :3މަޤުޞަދު 
ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2021 3.1

ސަރަަހއްެދްއގައި  2އަތޮުޅގެ 
 އަިއސް ޕްލާންޓް ޤާިއމްކުރުން 

އަިމއްލަ ފަރާތަކަށް 
ސިނާއީ މަަސއްކަތް 

ކުރުމަށް ދޫުކރެވިަފިއވާ 
ށ.ކީކިމިނީަގއި 

ގާިއމްކޮށް އޮަޕރޭޓްކުރާ 
ލާންޓެއް އަިއސް ޕް

ފިޔަވައި އަތޮުޅަގއި 
އަިއސް ޕްލާންޓެއް 
ގާިއމް ކުެރވިފަެއއް 

 ނެތެވެ.

 2އަތޮުޅގެ  3.1.1
ސަރަަހއްެދްއގައި 
އަިއސްޕްލާންޓް 

ބަހައްޓާ ިހދުމަްތދޭން 
ޝަުއގުެވރިވާ 

 ފަރާތްތައް ހ ދުން 

ސަޢުުގވެިރވާ ފަރާތްތަުކގެ 
 އަަދދުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2019ޖެނުއަރީ  10

 ދަނޑުވެރިކަމަށް ޒުވާނުންގެ ހިތުގައި ޝައުޤުވެރިކަން އުފެދި ޒަމާނީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ހޭލުންތެރި ވެގެން ދިއުން  :4މަޤުޞަދު 
ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2018 4.1

އަތޮޅު ފެްނވަުރަގއި ޒުާވނުން 
ޒަމާނީ ަދނުޑވެރިަކމަށް 

ޝަުއގުެވރިކަން އިުތރުކުުރމުގެ 
 ޕްރޮްގރާްމއެއް ިހންގުން 

ުޒވާނުން  އަތޮުޅގެ
ޒަމާނީ ަދނުޑވެރިަކމަށް 

ޝަޢުުޤވެރިުކރުުވމަށް 
ޕްރޮްގރާެމއް ހިްނގިފަެއއް 

 ނުެވއެވެ.

އަތޮުޅގެ ހަތަރު  4.1.1
ދާިއރާަގއި 

ނުޑެވރިކަމަށް  ދަ
ޒުވާުނންގެ 

ޝަުއޤުެވރިކަން 
އިތުރުުކރުމަށް 
ހޭލުންތެރިކަން 
އިތުރުުކރުުމގެ 
ޕްރޮްގރާްމއެއް 

 ހިންގުން 

 ޕްރޮްގރާްމގެ ައދަުދން،
 ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2018ޖެނުއަރީ  10
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ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2019 4.2
އަތޮޅު ފެްނވަުރަގއި 

ނުޑެވރިކަމަށް ޭބނުންކުރާ  ދަ
ޒަމާނީ ަވޞީލަތްތަކަށް 

ހޭލުންތެރިކުުރމާއި ފަްނނީ 
މަޢުލޫމާތު ދިުނުމގެ ޕްރޮްގާރމްެއއް 

 ހިންގުން 

އަތޮޅު ފެްނވަުރަގއި 
ނުޑެވރިކަމަށް  ދަ

ބޭނުންުކރާ ޒަމާނީ 
ވަސީލަތްތަކަށް 

ހޭލުންތެރި ކުުރމާއި 
ފަންނީ މައުޫލމާތު 

ދިނުުމގެ ޕްޮރގްާރމެއް 
 ހިންގިަފއެއް ުނެވއެވެ.

އަތޮުޅގެ ހަތަރު  4.2.1
ދާިއރާަގއި 

ނުޑެވރިކަމަށް  ދަ
ބޭނުންުކރާ ޒަމާނީ 

ވަޞީލަތްތަކަށް 
ހޭލުންތެރިކުުރމާއި 
ފަންނީ މަޢުލޫމާތު 

ގެ ދިނުމު 
ޕްރޮްގރާްމއެއް 

 ހިންގުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2020ޖެނުއަރީ  10 ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 

 އަތޮޅުގައި އުފައްދާ އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން  :5މަޤުޞަދު 
ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2019 5.1

ކާބ ތަކެީތގެ އަތޮުޅަގއި އުފަްއދާ 
ބާވަތްަތއް އުެފއްުދާމއި ގެްނގުޅެ 

ބެލެހެއްޓުުމަގއި އަމަލުުކރާނެ 
ގޮތުގެ ގަިއޑްލައިން އެއް 

 އެކުލަވާލުން.

ކާބ ތަކެތީގެ ބާވަތްަތއް 
އުފެްއދުާމއި ގެްނުގޅެ 

ބެލެހެއްޓުުމަގއި 
އަމަލުކުާރނެގޮުތގެ 
ގަިއޑްލައިން ެއއް 
އެކުލަވާެލވިފަެއއް 

 ނުެވއެވެ.

ލައިން ގަިއޑް 5.1.1
އެކުލަވާލުމަށް ރަށު 

ކައުންސިލްތަާކއި 
ޞިއްީހމަރުކަޒުތަާކއި 

ނުޑެވރިްނގެ  ދަ
 މަހާސިްނތާެއއް ޭބވުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2020ޖެނުއަރީ  10 ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 

 

 

އެކުލަވާެލވުނު  5.1.2
ގަިއޑްލައިން 

ރަށްރަުށަގއި ހިންަގން 
 .ފެށުން

އަހަރީ ިރޕ ޓުން، ކައުްނސިލް  2020ޖެނުއަރީ  10 ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 
 ބަޖެޓުން 

 އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި މަދިރީގެ ސަބަބުން ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އަހަރުން އަހަރަށް މަދުވަމުން ދިއުން  :6މަޤުޞަދު 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2019 6.1
އަތޮުޅގެ ހުިރހާ ރަށެްއަގއި މަިދރި 

ބޭނުންުކރާނޭ ނައްތާލުމަށް 
 ވަސީލަތްަތއް ާޤއިމް ކުުރން 

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ 
ރަށެްއގައި މަިދރި 

ނައްތާލުމަށް 
ބޭނުންުކރާނެ 
އެކަށީެގންވާ 

ވަސީލަތްަތއް ާގއިމް 

އަތޮުޅގެ ހުިރހާރަށަކަށް  6.1.1
ފޮގް މެޝިން 

 ހ ދަިއދިނުން 

ރަށުގެ އަަދދުން، 
 ވަޞީލަތްތަުކގެ ައދަދުން 

 15، 2018ޖެނުއަރީ  10
 2018ޖެނުައރީ 

އަހަރީ ިރޕ ޓުން، ކައުްނސިލް 
 ބަޖެޓުން 
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 ކުރެވިަފއެއް ުނެވއެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 2021 6.2
އަތޮުޅގެ ހުިރހާ 

ޞިްއޙީަމރުކަޒަކުން 
Dengvaxia  ްވެކްސިން ލިބެނ

 ހުރުން 

އަތޮުޅގެ ެއްއވެސް 
ޞިްއޙީ މަރުކަޒަުކން 

Dengvaxia 
ވެކްސިން ލިބޭަކށް 

 ނެތެވެ.

އަތޮުޅގެ ހެލްތު  6.2.1
ފެސިލިޓީތަކަށް  

ބޭނުްނވާަވރަށް 
 .ވެކްސިން ހ ދުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން   2020ޖެނުއަރީ  10 އާާބދީގެ އަަދދުން 

ޞިްއޙީ ދާިއާރގެ  6.2.2
މުަވއްޒަފުން ވެކްސިން 

  އަށް އަހުުލވެރިުކރުން 

މުަވއްޒަފުްނނަށް ެދވޭ 
 ިމންަވރުން ތަމްީރމްގެ 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2021ޖެނުއަރީ  10

 ން.: ށ.އަތޮޅަކީ ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ މިންވަރަށް ދަށްކުރެވިފައިވާ އަތޮޅަކަށް ވެގެންދިޔު 7މަޤުޞަދު 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2017 7.1
އަތޮުޅަގއި ތިބި ަގއިްނގަޔަށް ނާރާ 

ބަލީގެ  ،ބަލިތަކުގެ ބަިލމީހުންާނއި 
ބާވަތް ދެެނގަތުމަށް އަތޮުޅގެ 

ހުރިހާ ރަެށއްގެ 
ސިްއޙީަމރުކަޒުަތއް މެުދެވރިކޮށް 

ސްކްރީނިްނގް ޕްޮރްގރާްމއެއް 
 ހިންގުން 

އަތޮުޅަގއި ތިބި ަގއިން 
ގަޔަށް ނާރާ ބަލި ތަކުގެ 

މީހުންާނއި، ބަީލގެ 
ބާވަތް ދެެނގަތުމަށް 

 އަތޮުޅގެ ހުިރހާ ސިއްހީ
މަރުކަޒު ތަެކއް 

މެުދވެރިކޮށް އެކަށީެގންވާ 
ސްކްރީނިްނގ 

ޕްރޮްގރާެމއް އަޮތޅުަގއި 
 ހިންގިަފއެއް ނެެތވެ.

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ  7.1.1
ރަށެްއގައި 

ސްކްރީނިްނގް 
ޕްރޮްގރާްމއެއް 

 ހިންގުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2017ޖެނުއަރީ  10 ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 

ފެށިގެން ވަނަ އަހަުރން  2018 7.2
އަހަރަކު ެއއްފަަހރު އަޮތޅުގެ 

ހުރިހާ ރަެށއްަގއި ަގއިްނގަޔަށް 
ނާރާ ބަލިތަކާިއެމދު 

ހޭލުންތެރިކަން އިުތރުކުުރމަށް 
 ޕްރޮްގރާްމއެއް ިހންގުން 

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ 
ރަށެްއގައި އަހަުރން 

އަހަރަްށ، ަގއިން ގަޔަށް 
ނާރާ ބަލިތަކާެމދު 

 ހޭލުންތެރި ކުުރމުގެ 

ްނވަުރަގއި އަތޮޅު ފެ 7.2.1
މަޢުލޫމާތު ދިުނުމގެ 
 ކޭމްޕްތަކެއް ހިްނގުން 

އަހަރީ ިރޕ ޓުން، ކައުްނސިލް  2018ޖެނުއަރީ  10 ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 
 ބަޖެޓުން 

ވަނަ އަހަުރން ފެށިގެން  2019 7.3
އަތޮުޅގެ ހުިރހާ ރަށެްއަގއި ހުރިހާ 

އުުމރުފުާރއަކަށް ައމާޒުކޮށް 

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ 
ރަށެްއގައި ދެމެެހއްޓެިނވި 

ގޮތެްއަގއި ކަސްތަރު 

އަތޮުޅގެ ކޮންމެ  7.3.1
ރަށަކުން ެއރޮބިްކސް 
އިންސްްޓރަކްޓަރެއް 

 ކައުންސިލް ަބޖެޓުން  2019ޖެނުއަރީ  15 ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 
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ކަްސރަތު ދެމެެހއްޓެިނވި ގޮތަކަށް 
ޕްރޮްގރާމްތަެކއް ހިްނގޭނޭ ަމގު 

 ފަހިކޮށްދިނުން 

ޕްރޮްގރާމް ެއއް 
 ކުރިއަކަށް ުނގެްނދެެއވެ. 

 ތަމްރީނުުކރުން 

 : ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި އިސްލާމް ދީނަށް ލ ބިކުރާ ޒިންމާދާރު ތަޢުލީމީ ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާވެގެން ދިޔުން 8މަޤުޞަދު 

ވަނަ އަހަުރން ފެށިގެން  2018 8.1
ދެއަަހރުން ެއއް އަަހރު އަޮތުޅގެ 

ޒުވާުނންނާއި ުފރާަވރުގެ 
ަވޒީފާައށް ހުރި ފަހި ކުދިންނަށް 

ފުރުޞަތުަތއް އަްނގަިއދިުނމަށް 
އަތޮުޅގެ ހަތަރު ދާިއރާަގއި 

 ޕްރޮްގރާމްތަެކއް ހިްނގުން 

ޒުވާުނންނާއި ުފރާަވރުގެ 
ކުދިންނަށް ަވޒީފާައށް 

ހުރި ފުރުޞަތުަތއް 
އަްނގަިއދިނުަމށް ހިންގޭ 

ޕްރޮަގރާމްަތއް 
އެކަށިެގންވާ ިމންަވރަށް 

 ވުރެ ަމެދވެ.  

ޒުވާުނންނަށް  8.1.1
އަމާޒުކޮްށގެން ޖޮބް 
 ފެއަރަތއް ޭބއްުވން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2018ޖެނުއަރީ  10 އުޞޫލުން 

ސްކޫލް ނިންމާ  8.1.2
ދަިރވަުރންގެ ހިުތގައި 

ވަޒީާފއަށް 
ޝަޢުުގވެރިކަން 

އުފަްއދުާމއި، ވަޒީފާގެ 
މުހިންމުަކން 

އަްނގަިއދިނުަމށް 
ސެޝަންތަެކއް 

 ކުރިޔަށްެގންދިޔުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2019ޖެނުއަރީ  10 ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 

ވަނަ އަހަރު ުޒވާުނންނާއި  2020 8.2
ފުރާަވރުގެ ުކދިންނަށް 

އަމާޒުކޮްށގެން މަސްުތވާ 
ތަކެއްޗާިއމެދު ހޭލުންެތރިކޮށް ީދނީ 

ހޭލުން ތެރިކަން އިުތރުކުުރމަށް 
 ޕްރޮްގރާްމއެއް ިހންގުން 

ޒުވާުނންނާއި ުފރާަވރުގެ 
ކުދިންނަށް 

އަމާޒުކޮްށގެން މަސްުތވާ 
ތަކެއްޗާއި މެދު 

ހޭލުންތެރިކޮށް ދީނީ 
ހޭލުންތެރިކަން 

އިތުރުުކރުުމގެ  
ޕްރޮްގރާމްަތއް 

 ހިންެގއެވެ. 

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ  8.2.1
ސްކޫލްތަކެްއގައި 
ދަުރސް ދިުނމުގެ 
ޕްރޮްގރާމްތަެކއް 

 ހިންގުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2021ޖެނުއަރީ  10 ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 

 : ޢާއްމުން ދުންފަތުގެ ނުރައްކާތެރިކަމަށް ހޭލުންތެރިވެ އަތޮޅުގެ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާމީހުންގެ ނިސްބަތް ދަށްވެގެން ދިއުން 9މަޤުޞަދު 

     ދުންފަާތއި ދެކޮޅަށް ވަނަ އަހަުރން ފެށިގެން  2018 9.1



 އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްމިލަދުންމަޑުލު   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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ދުންފަާތއި ދެކޮޅަށް ާޢއްމުން 
"ޓޮބެކ  ފްރީ ހޭލުންތެރިކުުރމަށް 

އެޓ ލް"ގެ ނަުމަގއި އަޮތޅު 
އަހަރު ދުަވހުގެ  3ފެންވަުރގެ 

 ކެންޕޭނެއް ހިްނގުން 

އާންުމން 
ހޭލުންތެރިކުުރމަށް އަޮތޅު 

ފެންވަުރަގއި 
މަަސއްކަތްތަކެއް 
 ނުކުރެެވެއވެ.  

ކެންޕޭން ހިންާގނޭ ގޮތް  9.1.1
ނޑަެއޅުން   ކަ

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2019ޖެނުއަރީ  10 އަަދދުން ބަިއވެިރންގެ 

ކެންޕޭންއަށް ޭބނުްނވާ  9.1.2
ބަޖެޓް ހަަމޖަްއސައި 

 ކެންޕޭން ހިންުގން 

 ކައުންސިލް ަބޖެޓުން  2019ޖެނުއަރީ  15 ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 

 މަގު ފަހިވެ ކުޅިވަރު އުނގެނޭނޭ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްވެގެން ދިއުން : ކުޑަ ކުދިންނާއި ޒުވާނުންނާއި ހުރިހާ އުމުރުފުރައަކަށް ކުޅިވަރުކުޅެވޭނޭ 10މަޤުޞަދު 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2018 10.1
އަތޮުޅގެ ހުިރހާ ރަށެްއަގއި ތަފާތު 

އެކިކުިޅވަރުަތއް ކުެޅވޭނޭ 
ވަޞީލަތްތަާކއިއެކު ސްޕ ރޓްސް 

 އެރީާނެއއް ޤާިއމްކުުރން 

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ 
ރަށެްއގައި ތަފާތު 

އި އެކު ވަޞީލަތްތަކާ 
ސްޕ ޓްސް ެއރީާނއެއް 

 ޤާިއމްވެަފެއއްނެެތވެ.

ސްޕ ޓްސް ެއރީާނގެ  10.1.1
މަަސއްކަތް ފެށި  

ކުރިއަްށދާ ރަްށރަށުގެ 
މަަސއްކަތް 

ނޑަެއޅިަފއިވާ  ކަ
 ތާރީޚަށް ިނންމުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2019ޖެނުއަރީ  10 ރަށުގެ އަަދދުން 

ސްޕ ޓްސް ެއރީާނގެ  10.1.2
ކުރިއަށް  މަަސއްކަތް 

ނުދާ ރަްށރަށުަގއި 
ސްޕ ޓްސް ެއރީނާ 

ހެދުމަށް ބަޖެްޓގައި 
 ހިމެނުން 

 ކައުންސިލް ަބޖެޓް  2019ޖެނުއަރީ  15 ފައިާސގެ ައދަދުން 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2019 10.2
އަތޮުޅގެ ހުިރހާ ސުކޫލެްއގެ 
ސްޕ ޓްސް ސުަޕވަިއޒަރުން 

މަސް  1ތަމްރީނުުކރުމަށް 
ޕްޮރްގރާްމއެއް ދުވަުހގެ ތަްމރީން 

 ހިންގުން 

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ 
ސްކޫލެްއގެ ސްޕ ޓްސް 

ސްޕަަވއިަޒރުންނަށް 
އެކަށިެގންވާ ަތމްރީން 

 ދެވިަފއެްއނެތެވެ. 

ތަމްރީން ހިްނގާނޭ ގޮތް  10.2.1
 އެކުލަވާލުން 

 ކައުންސިލް ަބޖެޓް  2019ޖެނުއަރީ  10 ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 

ތަމްރީން ްޕރޮްގރާމް  10.2.2
ހިންުގމަށް ބޭނުްނވާ 

 ފައިސާ ހ ދުން 

 ކައުންސިލް ަބޖެޓުން  2020ޖެނުައރީ  15 ފައިާސގެ ައދަދުން 

ތަމްރީން ްޕރޮްގރާމް  10.2.3
ކުރިއަށް ގެންާދނޭ 
ފެސިލިޓޭޓަރެއް  

 ހަމަެޖއްުސން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2020ޖެނުއަރީ  10 ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 

 ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ޕްރީ ސްކޫލެއްގައި އެއްފެންވަރެއްގައި ކިޔަވާދެވި ފެންވަރު ރަނގަޅު އެދުރުން އިތުރުވެގެން ދިއުން ވަނަ އަހަރުގެ  2017: 11މަޤުޞަދު 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް      2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

1    
  shaviyani.gov.mvވެްބސައިޓް:،  Secretariat@shaviyani.gov.mv އީެމއިލް:، 6540057.ފެކްސް: ، 6540025ން: ފ 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2017 11.1
އަތޮުޅގެ ހުިރހާ 

ޕްރީސްކޫލްތަކުްނދޭ ތަޢުލީމް 
އެއްފެްނަވރެްއގައި ދިުނމަށް 

 ސިލަބަސް އެްއގޮތްުކރުން 

ހުިރހާ  އަތޮުޅގެ
ޕްރީސްކޫލަކުްނދޭ 

ތަޢުލީމް 
އެއްފެްނަވރެްއގައި 

ދިނުމަށް ސިލަަބސް 
އެްއގޮތްކުެރވިަފއެއް 

 ނުެވއެވެ.

 އަހަރީ ިރޕ ޓްން  2017ޖެނުއަރީ  10 އުޞޫލުން  ސިލަބަސް އެކުލަވާލުން  11.1.1

ސިލަބަސް އަށް  11.1.2
 އަމަލުކުަރން ފެށުން 

 ިރޕ ޓުން އަހަރީ  2017ޖެނުއަރީ  10 އުޞޫލުން 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2021 11.2
އަތޮުޅގެ ކޮންމެ ރަށަކުން ޑިްގރީ 
ފެންވަުރގެ ޕްީރސްކޫލް ޓީޗަރެއް 

 ތަމްރީން ުކރުން 

އަތޮުޅގެ ކޮންމެ 
ރަށެްއގައި ިޑްގރީ 

ފެންވަުރގެ ޕްީރސްކޫލް 
ޓީޗަރުން ތަމްީރން 

 ވެފަެއއްނެެތވެ. 

އާލީ ޗައިލްޑް ހުޑް  11.2.1
ްގރީ އެޑިއުޭކޝަްނގެ ޑި

ފުރުޞަތު  14ކ ހުން 
 ހ ދުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2019ޖެނުއަރީ  10 ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 

ކ ހުގެ ަބއިެވރިވާ  11.2.2
ފަރާތްތަކަށް މާލީ 

އެހީތެރިަކން 
 ފ ރުކޮށްދިުނން 

  

، ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 
 ފައިާސގެ ައދަދުން 

 ކައުންސިލް ަބޖެޓް  2019ޖެނުއަރީ  15

 ފެންވަރު ރަނގަޅު މުދައްރިސުން އިތުރުވެގެން ދިއުން  ،ސްކޫލްތަކުގައި އެދުރުންގެ މަސައްކަތް ހަލުއިވެ ފަސޭހަވެ: 12މަޤުޞަދު 
ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2021 12.1

ޘާނަވީ ްގރޭޑްތަކަށް ކިޔަަވިއދޭ 
% އަކީ ޑިގްރީ 90އެުދރުްނގެ 

 ފެންވަުރގެ ިދވެހިންަކުމގަިއވުން 

ޘާނަވީ ްގރޭޑްތަކަށް 
ކިޔަވަިއދޭ ެއދުރުްނގެ 

% އަކީ ޑިގްރީ 90
ފެންވަުރގެ ޭދސީންެނއް 

 ނޫނެވެ. 

މަތީ ތަޢުލީމް  12.1.1
ހާޞިލްކުރުމަށް  

އެުދރުންނަށް 
އިންޓަެރސްޓް ފްރީ ލުއި 

  ލ ން ދޫކުރުން 

، ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 
 ފައިާސގެ ައދަދުން 

 ކައުންސިލް ަބޖެޓް  2020ޖެނުއަރީ  15

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2018 12.2
އަތޮުޅގެ ސްކޫލްތަުކގައި އެުދރުން 

ބޭނުންުކރާ ކޮމްޕިއުަޓރ 
 ސިސްޓަމްަތއް އަްޕްގރޭޑްކުރުން 

އަތޮުޅގެ ސްކޫލްތަުކގައި 
އެުދރުން ބޭުނންކުރާ 

ކޮމްޕިއުޓަރ 
ސިސްޓަމްަތއް 

އަޕްްގރޭޑްކުެރވިަފއެއް 
 ނުެވއެވެ. 

އަތޮުޅގެ ސްކޫލްތަުކގެ  12.2.1
އެުދރުން ބޭުނންކުރާ 

ކޮމްޕިއުޓަރ 
ސިސްޓަމްަތއް 

އަޕްްގރޭޑް ކުުރމަށް 
އެސް.އެސް.ޑީ ހާޑް 

ޑިސްކް ޑްަރއިވް ަހދިޔާ 

 ކައުންސިލް ަބޖެޓުން  2019ޖެނުއަރީ  15 ވަޞީލަތްތަުކގެ ނިްސބަތުން 



 އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްމިލަދުންމަޑުލު   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ކުރުން 

 ންނީ ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރެވޭނޭ މަގު ފަހިވެގެން ދިއުން : އަތޮޅުގައި ތިބެގެން މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފަ 13މަޤުޞަދު 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2020 13.1
ރަށެްއގައި  2އަތޮުޅގެ 

ވޮކޭޝަނަލް ޓްެރއިނިްނގ 
 ސެންޓަރ ާޤިއމްކުރުން 

އަތޮުޅަގއި ވޮކޭޝަނަލް 
ޓްރެއިނިްނގ 
ސެންޓަެރއް 

ޤާިއމްކުެރވިފަެއއް 
 ނެތެވެ.

ޓްރެއިނިްނގް  13.1.1
ސެންޓަރަތއް 

ޤާިއމްކުރާނޭ ރަށްތައް 
ނޑަެއޅުން   ކަ

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2020ޖެނުއަރީ  10 ރަށްތަކުގެ ިނސްބަުތން 

ވޮކޭޝަނަލް  13.1.2
ޓްރެއިނިްނގ 
ސެންޓަރަތއް 
ޤާިއމްކުުރމަށް 

ނޑަެއޅިަފއިވާ  ކަ
ރަށްރަުށގެ ލޭންޑް ޔޫސް 
ޕްލޭންގައި އެކަމަށް ިބން 

ހިމަަނއި ލޭންޑް ޔޫސް 
 ފާސްކުރުން ޕްލޭން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2020ޖެނުއަރީ  15 ރަށްތަކުގެ ލޭންޑް ޕްލޭނުން 

އިންފްާރސްޓްރަކްަޗރ  13.1.3
ޤާިއމްކުުރމަށް ަބޖެޓް 

 ހ ދުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން    2020ޖެނުއަރީ  10 

 އެތަފާތުކުރުންތައް ނެތިގެން ދިއުން : އަންހެނުންނާއި މެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކަށް ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިވެ 14މަޤުޞަދު 
ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2018 14.1

އަންހެުނންނާއި  ެމދު ގެްނުގޅޭ 
ތަފާތުކުރުންތަާކއި މެދު ާޢއްމުން 

ހޭލުންތެރިކުުރމަށް އަޮތޅު 
ފެންވަުރަގއި ހޭލުންތެރިުކރުުމގެ 

 ޕްރޮްގރާްމއެއް ިހންގުން 

އަންހެުނންނާއި މެދު 
ގެްނގުޅޭ 

ތަފާތުކުރުންތަާކއި މެދު 
ހޭލުންތެރިކުުރވުުމގެ 

ޕްރޮަގރާމްަތއް 
 ހިންގިަފއިެވެއވެ.

ހޭލުންތެރިކުުރމުގެ  14.1.1
ޕްރޮްގރާމް ހިްނގާނޭ 

ގޮތުގެ ޕްލޭން 
 އެކުލަވާލުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2018ޖެނުއަރީ  10 އުޞޫލުން 

ހޭލުންތެރިކުުރމުގެ  14.1.2
ޕްރޮްގރާމް ހިްނުގމަށް 

ށ.ފެމިލީ އެންޑް 
ޗިލްޑްރަން ާސރިވސް 
ސެންޓަރ އަށް މާލީ 

 ކައުންސިލް ަބޖެޓުން  2019ޖެނުއަރީ  15 އުޞޫލުން 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް      2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

1    
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އެހީތެރިަކން 
 ފ ރުކޮށްދިުނން 

 އަނިޔާތަކާއި މެދު މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިވެ އެފަދަ އަނިޔާތަށް މަދުވެގެން ދިއުން : އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ 15މަޤުޞަދު 
ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް   2019 15.1

އަންހެުނންނާއި ކުޑަުކދިންނަށް 
ިޖސްާމނީ  ،ކުރިމަިތވާ ޖިްނސީ

އަދި ނަްފސާނީ އަނިާޔތަކާއި ެމދު 
މުޖުަތމަޢު ހޭލުންތެރިުކރުމަށް 

އަތޮޅު ފެްނވަުރަގއި 
ންތެރިކުުރމުގެ ްޕރޮްގރާްމެއއް ހޭލު

 ހިންގުން 

އަންހެުނންނާއި 
ކުޑަކުދިންނަށް 

 ،ކުރިމަިތވާ ޖިްނސީ
ޖިްސމާނީ ައދި 

ނަފްސާނީ ައނިޔާތަކާއި 
މެދު ުމޖުތަމަޢު 

ހޭލުންތެރިކުުރމަށް އަޮތޅު 
ފެންވަުރަގއި 

ހޭލުންތެރިކުުރމުގެ 
ޕްރޮްގރާމްަތއް 

 ހިންގިަފއިެވެއވެ.

ހޭލުންތެރިކުުރމުގެ  15.1.1
ޕްރޮްގރާމް ހިްނގާނޭ 

ގޮތުގެ ޕްލޭން 
 އެކުލަވާލުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2019ޖެނުއަރީ  10 އުޞޫލުން 

މުޖުަތމަޢު  15.1.2
ހޭލުންތެރިކުުރމަށް 

އަތޮޅު ފެްނވަުރަގއި 
ހޭލުންތެރިކުުރމުގެ 

 ޕްރޮްގރާްމއެއް ިހންގުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2020ޖެނުއަރީ  10 ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 

 : އަތޮޅުގެ އަންހެނުން ސިޔާސީ އަދި އިޤްތިޞާދީ މައިދާނަށް ލ ހުޅުވި ހަރަކާތްތެރި ބަޔަކަށް ވެގެންދިއުން 16މަޤުޞަދު 
ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2018 16.1

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ ރަށެްއަގއި 
އަންހެުނންގެ ަތރަްއޤީއަށް 
މަަސއްކަތްކުރާ ކޮމިޓީަތއް 

 އުފެްއދުން 

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ 
ރަށެްއގައި އަންހެުނންގެ 

ތަރަްއޤީައށް 
މަަސއްކަތްކުރާ 

ކޮމިޓީތައް އުެފދިފަެއއް 
 ނެތެވެ. 

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ  16.1.1
ރަށެްއގައި އަންހެުނންގެ 

ތަރަްއޤީައށް 
މަަސއްކަތްކުރާ 

ކޮމިޓީތައް 
 އިންިތޚާބުުކރުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2020ޖެނުއަރީ  10 އުޞޫލުން 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2019 16.2
އަތޮުޅގެ ރަްށރަުށގައި އުެފދިަފއިވާ 

އަންހެުނންގެ ަތރަްއޤީއަށް 
މަަސއްކަތްކުރާ ކޮމިޓީަތއް 

އިޤްިތޞާދީ ގޮތުން ާބރުެވރި 

އަތޮުޅގެ ރަްށރަުށގައި 
އުފެދިަފއިވާ 

އަންހެުނންގެ 
ތަރަްއޤީައށް 

މަަސއްކަތްކުރާ 

ޕްރޮްގރާމް ކުިރއަށް  16.2.1
ގެްނދާނޭ ގޮތް 

އެކަށަެއޅައި ބަޖެޓް 
 ހަމަެޖއްުސން 

 ކައުންސިލް ަބޖެޓުން  2020ޖެނުއަރީ  15 އުޞޫލުން 



 އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްމިލަދުންމަޑުލު   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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ބަޔަކަށް ހެުދމަށްޓަކައި ފަންޑް 
ހ ދުމަށް ްޕރޮޕ ސަލް 

ތައްޔާރުުކރުމަާށއި ފަންޑް 
މެނޭޖްުކރަން ަދސްކޮށްިދނުމަށް 

 އް ިހންގުން ޕްރޮްގރާްމއެ

 ކޮމިޓީތައް ިއޤްތިާޞދީ 
ގޮތުން ާބރުެވރި ބަޔަކަށް 

ހެދުމަށްޓަަކއި ފަންޑް 
ހ ދުމަށް ްޕރޮޕ ސަލް 

ތައްޔާރުުކރުމަާށއި 
ފަންޑް މެނޭޖްުކރަން 
ދަސްކޮްށދިނުަމށް  

ޕްރޮްގރާްމއެއް 
 ަފއެއް ުނެވއެވެ. ހިންގި

ޕްރޮްގރާމް ހިްނުގމުގެ  16.2.2
ޚަަރދު ހަަމޖަްއސައި 

ނޑަެއޅިަފއިވާ ގޮތަށް  ކަ
 ޕްރޮްގރާމް ހިްނގުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2020ޖެނުއަރީ  10 އުޞޫލުން 

 : އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ފެން ރައްކާކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ވެގެން ދިއުން 17މަޤުޞަދު 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2021 17.1
މަްސދުަވހަށް  3އަތޮުޅގެ ާއބަީދގެ 
އިންަސއްތަ  25ބޭނުްނވާ ފެނުގެ 

ފެން ރައްކާކުެރވޭނޭ އާންމު 
 ނީގގެ ނިާޒމެއް ޤާިއމްުވން ފެންތާ

 3އަތޮުޅގެ ާއބަީދގެ 
މަްސދުވަަހށް ބޭނުްނވާ 

އިންަސއްތަ  25ފެނުގެ 
ފެން ރައްކާކުެރވޭނޭ 
އާންމު ފެންާތނީގގެ 

ނިޒާެމއް ާޤއިްމވެފަެއއް 
 ނެތެވެ. 

އިުރވާ މޫުސުމގައި  17.1.1
ފެނަށްޖެހޭ ަވގުތު 

އަތޮުޅގެ ަރއްޔިތުންަނށް 
ރައްކާެތރި ބ ފެން 
 .ކަށަވަރުކޮްށދިނުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2020ޖެނުއަރީ  10 އުޞޫލުން 

ފެން ރައްކާކުާރނޭ  17.1.2
ސްޓ ރޭޖް ެހދުމަށް ބިން 

 ހ ދުން 

ބިުމގެ ައދަދު، ބިުމގެ 
 ބޮޑުިމން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2021ޖެނުއަރީ  10

ސްޓ ރޭްޖގެ ިއންފްރާ  17.1.3
ސްޓްރަކްޗަރ ެހދުމަށް  

ކައުްނސިލްތަކަށް ރަށު 
މާލީ އެހީތެރިަކން 

 ފ ރުކޮށް ދިނުން 

ފައިާސގެ ، ބިުމގެ ބޮުޑމިން 
 އަަދދު 

 ކައުންސިލް ަބޖެޓުން  2021ޖެނުއަރީ  15

 : އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ލިބިގެން ދިއުން 18މަޤުޞަދު 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2021 18.1
މީުހން ދިިރުއޅޭ ހުރިހާ އަތޮުޅގެ 

ރަށެްއގައި ަނުރދަާމގެ ނިޒާމް 
 ޤާިއމްކުރުން 

އަތޮުޅގެ މީުހން ދިިރުއޅޭ 
ހުރިހާ ރަެށއްަގއި 
ނަރުަދާމގެ ނިޒާމް 

 ޤާިއމްވެަފެއއް ނެތެވެ. 

ނަރުަދާމގެ ނިޒާމް  18.1.1
ޤާިއމްކުެރވިފައި ުނވާ 

ރަށްރަުށަގއި  
ނަރުަދާމގެ ނިޒާމް 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2019ޖެނުއަރީ  10 ައދަުދން ރަށްރަުށގެ 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް      2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

1    
  shaviyani.gov.mvވެްބސައިޓް:،  Secretariat@shaviyani.gov.mv އީެމއިލް:، 6540057.ފެކްސް: ، 6540025ން: ފ 

 .ފަހިކޮށްދިނުން 

 : އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ރައްކާތެރި އަދި ދެމެހެއްޓިނިވި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލާނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެގެން ދިއުން 19މަޤުޞަދު 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2021 19.1
އަތޮުޅގެ ރަްށރަުށގެ ކައުްނސިލް 

ނި އިާދރާގެ މުަވއްޒަފުްނނަށް ކު
މެނޭޖުުކރުމަާށއި ަރއްކާތެރި 

ގޮތުަގއި ކުނި ނަްއތާލަން 
 ދަސްކޮްށދިނުން 

އަތޮުޅގެ ރަްށރަުށގެ 
ކައުންސިލް ިއާދރާގެ 

މުަވއްޒަފުްނނަށް ކުނި 
މެނޭޖުުކރުމަާށއި 

ރައްކާެތރި ގޮުތގައި ކުނި 
ނައްތާލަން 

 ދަސްކޮްށދެވިަފެއއްނެެތވެ. 

ކުނި މެނޭޖުުކރުމަާށއި  19.1.1
ގޮުތގައި ކުނި ރައްކާެތރި 
ނައްތާލަން 

ދަސްކޮްށދިނުަމށާއި 
ތަޖުިރބާ ހ ުދމަށް  ރަށު 
ކައުންސިލްތަުކގެ ޓީމެއް 

 .ކޮޅުނބަށް ފޮުނވުން 

 ކައުންސިލް ަބޖެޓުން  2018ޖެނުއަރީ  15 ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 

       

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2019 19.2
އަތޮުޅގެ ހުިރހާ ރަށެްއަގއި އުެފދޭ 

ކުނި ކޮށްޓަށް ލުއި ކުނިތައް 
ފަސޭހަކަާމއިއެކު އުފުުލމަށް  

އުޅަނދު  1ތިމާެވއްޓާއި ަރށްޓެހި 
 ބޭްއވުން 

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ 
ރަށެްއގައި އުފެދޭ 

ކުނިތައް ކުނި ކޮށްޓަށް 
ލުއި ފަސޭހަކަާމއިއެކު 

އުފުލުމަށް  ުއޅަނެދއް 
 ބޭްއވިފަެއއް ުނވެެއވެ. 

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ ރަށަކަށް  19.2.1
މަށް ިދގު ކުނި އުފުލު

މުްއދަތުން ައނުބރާ 
ފައިސާ ަދއްކާ ގޮތަށް 

"ރަށު ޕިކަޕެއް" 
 ގަެނދިނުން 

ޕިކަޕްގެ އަަދދުްނ، އާާބީދގެ 
 އަަދދުން 

 ކައުންސިލް ަބޖެޓުން  2019ޖެނުއަރީ  15

 : އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި މަގުތައް ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ކުޑަވެގެން ދިއުން 20މަޤުޞަދު 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2020 20.1
އަތޮުޅގެ މީުހން ދިިރުއޅޭ ހުރިަހއި 

ރަށެްއގެ ަމގު ަބއްތި ތައް 
 ލެޑްލައިޓްއަށް ަބދަލުކުރުން 

އަތޮުޅގެ މީުހން ދިިރުއޅޭ 
ހުރިހައި ރަށެްއގެ ަމގު 

ބައްތި ަތއް 
ލެޑްލައިޓްއަށް 

ބަދަލުކުެރވިަފއެއް 
 ނެތެވެ.

އަތޮުޅގެ މީުހން ދިިރުއޅޭ  20.1.1
ހުރިހައި ރަށެްއގެ ަމގު 

ބައްތި ަތއް 
ލެޑްލައިޓްއަށް 

ބަދަލުކުުރމަށް ލައިޓް 
 ހ ދުން 

ލައިޓްގެ ައދަުދން، ފަިއސާގެ 
 އަަދދުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2020ޖެނުއަރީ  10

 : އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ މަގުތަކަކީ ޒަމާނީ އަދި ރައްކާތެރި މަގުތަކެއްކަމުގައި ވެގެން ދިޔުން 21މަޤުޞަދު 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2021 21.1
 5އަތޮުޅގެ އެްނމެ ާއބާދީ ބޮޑު 

ރަށުގެ ުހރިހާ ަމގެއް ފެން ހިްނދާ 
ނިޒާާމއިއެކު ާތރުައޅައި ަރނަގޅު 

އަތޮުޅގެ އެްނމެ ާއބާދީ 
ރަށުގެ ުހރިހާ  5ބޮޑު 

މަެގއް ފެން ހިންދާ 
ނިޒާާމއިއެކު ާތރުައޅައި 

މަގު ެހދުމަށް ޭބނުްނވާ  21.1.1
ޚަަރދު  ބަޖެްޓގައި 

  ހިމެނުން 

 ކައުންސިލް ަބޖެޓުން  2019ޖެނުއަރީ  15 ފައިާސގެ ައދަދުން 



 އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްމިލަދުންމަޑުލު   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

    
  shaviyani.gov.mvވެްބސައިޓް:،  Secretariat@shaviyani.gov.mv އީެމއިލް:، 6540057.ފެކްސް: ، 6540025ން: ފ 

ރަނަގޅު ފެްނވަރަށް  ފެންވަަރށް ހެދުން 
 ހެދިފަެއއްނެެތވެ. 

 : ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ކުޑަވެ ގާތުން ލިބިގެން ދިއުން 22މަޤުޞަދު 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2017 22.1
އަތޮުޅަގއި ތިެބގެން ޕާސްޕ ޓް 

 ހެއްޭދނޭ މަގު ފަިހވުން 

އަތޮުޅަގއި ތިެބގެން 
ޕާސްޕ ޓް ހެއްޭދނޭ މަގު 

 ފަހިވެފަެއއްނެެތވެ.

އަތޮޅު ކަުއންސިްލގައި  22.1.1
ޕާސްޕ ޓް ކަލެކްޓިންގ 

ޕޮއިންޓްެއއް 
 ޤާިއމްކުރުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2018ޖެނުއަރީ  10 އުޞޫލުން 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2018 22.2
ޒ ން -އަތޮުޅގެ ހުިރހާ ރަށަކުން ސީ 

 ލައިސަްނސް ލިބުން 

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ ރަށަކުން 
ޒ ން -ސީ 

ލައިސަްނސްެއއް 
 ނުލިބެެއވެ. 

ރަށު  22.2.1
ކައުންސިލްތަެކއްަގއި 

ޒ ން ލަިއސަންސް -ސީ 
ދިނުުމގެ ިޚދުމަތް 

ޤާިއމްކުެރވޭނޭ ަމގު 
 ފަހިކޮށްދިނުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2018ޖެނުއަރީ  10 ން އުޞޫލު

 ށ.އަތޮޅަކީ ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން އިތުރު އަތޮޅަކަށް ވެގެން ދިއުން. :23މަޤުޞަދު 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2020 23.1
ރަށެްއގެ ހަކަތަ  4އަތޮުޅގެ 

% 50އުފެްއދުމަށްުކރާ ހޭދަ 
ދަށްކުުރމަށް ހަިއބްރިޑް  

 ނިޒާމްަތއް ާޤއިްމވުން 

ރަށެްއގެ  4އަތޮުޅގެ 
ހަކަތަ އުފެްއދުމަށްުކރާ 

% ދަށްކުރުަމށް 50ހޭދަ 
ހައިްބރިޑް  ނިާޒމްތައް 

 ޤާިއމްވެަފެއއްނެެތވެ. 

ހައިްބރިޑް ނިާޒމްަތއް  23.1.1
ޤާިއމްކުރާނޭ ރަށްތައް 

ނޑަައަޅއި އެރަްށތަކާ  ކަ
އެންމެ ގުޭޅނޭ ގޮތަށް 
ނިޒާމް ާޤިއމްކުެރވޭނޭ 

ގޮތެއް ދެެނގަތުމަށް 
 ސަރވެެއއް ހެުދން 

ރަށްތަކުގެ އަަދދުން، 
 އުޞޫލުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2019ޖެނުއަރީ  10

ހައިްބރިޑް ނިާޒމްަތއް  23.1.2
ޤާިއމްކުުރމަށް 

 މަގުފަހިކޮްށދިނުން 

ރަށްތަކުގެ އަަދދުން، 
 އުޞޫލުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2020ޖެނުއަރީ  10



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް      2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

    
  shaviyani.gov.mvވެްބސައިޓް:،  Secretariat@shaviyani.gov.mv އީެމއިލް:، 6540057.ފެކްސް: ، 6540025ން: ފ 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2020 23.2
އަތޮުޅގެ ހުިރހާ ކައުްނސިލްގެ 

އިާދރާތަކެްއަގއި ބޭނުންުކރާ 
% އަކީ 100ހަކަތައިގެ 

ތިމާެވއްޓާއި ަރށްޓެހި 
 ހަކަތަކަމުަގިއވުން 

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ 
ކައުންސިްލގެ 

އިާދރާތަކެްއަގއި 
ބޭނުންުކރާ ހަކަތަިއގެ 

% އަކީ 100
ތިމާެވއްޓާއި ަރށްޓެހި 

 ތައެއް ޫނނެވެ. ހަކަ

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ  23.2.1
ކައުންސިްލގެ 

އިާދރާެއްއގައި ސ ަލރ 
ޕެނެލްތައް ބެެހއްޓުމަށް 

 މަގުފަހިކޮްށދިނުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2019ޖެނުއަރީ  10 އުޞޫލުން 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2020 23.3
އަިމއްލަ ފަރުުދންގެ ގޭޭގަގއި 
ސ ލަރޕެނަލް ބަަހއްޓަިއގެން 

އުފަްއދާނޭ ނިާޒމް ހަކަތަ 
)އެކެއް(  1ޤާިއމްކުުރމަށް 

 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ލ ން ދޫކުރުން 

އަިމއްލަ ފަރުުދންގެ 
ގޭޭގަގއި ސ ލަރޕެނަލް 
ބަހައްަޓއިެގން ހަކަތަ 

އުފަްއދާނޭ ނިާޒމް 
ޤާިއމްކުެރވިފަެއއް 

 ނުެވއެވެ. 

ސ ލަރޕެނަލް ގަުތމަށް  23.3.1
ހާއްސަ ލ ން ސްީކމެއް 

މަަދދު ޕްޮރގްާރމްގެ 
ތެރެއިން ަތއާރަފް 

 .ކުރުން 

 ކައުންސިލް ަބޖެޓުން  2021ޖެނުއަރީ  15 އުޞޫލުން 

އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ  23.3.2
ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ލ ން 

ސްކީމް "ަމދަދު"ގެ 
ތެރެއިން  ސ ަލރޕެނަލް 
ގަތުމަށް ާހއްސަ ލ ން  
ދޫކުުރމުގެ ޕްޮރްގރާެމއް 

 ހިންގުން 

 ކައުންސިލް ަބޖެޓުން  2021ޖެނުއަރީ  15 އުޞޫލުން 

 އަތޮޅުގައި ތިބެގެން އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ހ ދޭނޭ މަގު ފަހިވެގެން ދިއުން  :24މަޤުޞަދު 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2019 24.1
އަތޮުޅަގއި ރިސ ޓް ހެުދމަށް 

ރަށުގެ  5ދޫކުެރވިފަިއވާ 
މަަސއްކަތް ނިންމާ ޚިުދމަތްޭދން 

 ފެށުން

އަތޮުޅަގއި ރިސ ޓް 
ހެދުމަށް ދޫކުެރވިފަިއވާ 

ރަށްތަކުގެ މަަސއްކަތައް 
ހުއްޓި ގިން 

ދުަވސްތަކެއް ވަނީ 
 ވެފަެއވެ. 

އަތޮުޅަގއި ހަދަން ފަަށއި  24.1.1
މަަސއްކަތް ނުނިިމވާ 

ރިސ ޓްތަުކގެ 
މަަސއްކަތް 

އަަވސްކުުރމަށް 
 ބާުރއެުޅން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2018ޖެނުއަރީ  10 މަަސއްކަތުގެ ކުެރވޭ ރޭޓުން 



 އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްމިލަދުންމަޑުލު   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

    
  shaviyani.gov.mvވެްބސައިޓް:،  Secretariat@shaviyani.gov.mv އީެމއިލް:، 6540057.ފެކްސް: ، 6540025ން: ފ 

މަަސއްކަތް ނުނިިމވާ  24.1.2
ރިސ ޓްތަކަށް ފިޔަަވޅު 

 އެޅުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2018ޖެނުއަރީ 10 އުޞޫލުން 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2020 24.2
އަތޮުޅަގއި މިހާރު ރިސ ްޓގެ 

ގޮތުަގއި ތަަރްއޤީކުުރމަށް 
ދޫކުެރވިފަިއވާ ރަށްތަުކގެ 

 ރިސ ޓް ުހޅުުވން  2އިތުރަށް 

މިހާރު ދޫުކެރވިފަިއވާ 
ރަށްތަކުގެ 

މަަސއްކަތްތަްއވަނީ 
ހުއްޓި، އިުތރު އެހެން 

ރަށެއް މިަކމަށް 
 ދޫކުެރވިފަެއއްުނވެެއވެ. 

ރިސ ޓްގެ ގޮުތގައި  24.2.1
ތަރަްއޤީކުާރނޭ ރަށްަތއް 

ނޑަެއޅުން   ކަ

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2019ޖެނުއަރީ  10 އުޞޫލުން 

ރިސ ޓް ތަަރއްޤީުކރުމަށް  24.2.2
 ފަޅުރަށް ދޫކުުރން  3

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2019ޖެނުއަރީ  10 އުޞޫލުން 

 ން އަތޮޅުގައި އިންވެސްޓަރުންނަށް ހުރި ފަހި ފުރުޞަތުތައް އެނގި އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުވެގެން ދިއު  :25މަޤުޞަދު 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2021 25.1
ވަުރވާ  އަތޮޅު ކަުއންސިލަށް
ފަޅުރަެށއް  3ލިބޭގޮތަށް އަތޮުޅގެ 

އިްނވެސްޓްކުުރމަށްޓަކައި 
 ދޫކުރުން 

އަތޮޅު ކަުއންސިލަށް 
ވަުރވާ ލިބޭ ގޮަތއް 

އަތޮޫޅގެ ެއްއވެސް ފަޅު 
ރަށެއް 

 ދޫކުެރވިފަެއއްުނވެެއވެ. 

އިާދރީ ާދއިރާަތއް  25.1.1
ލާމަރުކަޒީ ުއޞޫލުން 
ހިންުގމުގެ ޤާނޫނުން 
އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ 

ހްތިާޞސްތެޭރަގއި އި
ރަށް  3ހިމެނޭ 

އިްނވެސްޓްަމންޓްއަށް 
  ދޫކުުރމަށް ހ ދުން 

ރަށްތަކުގެ އަަދދުން، 
 އުޞޫލުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2022ޖެނުއަރީ  10

ވަނަ އަހަރުގެ  2019  25.2
ނިޔަލަށް އަތޮޅުގައި 

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ހުރި 
ފަހި ފުރުޞަތުތައް 
އިންވެސްޓަރުންނަށް 

 އަންގައިދިނުން 

އަތޮުޅަގއި 
އިްނވެސްޓްކުުރމަށް ހުރި 

ފަހި ފުރުޞަތުތައް 
އިްނވެސްޓަުރންނަށް 

އަްނގަިއދެވިަފެއއް 
 ނުެވއެވެ. 

އަތޮުޅަގއި  25.2.1
އިްނވެސްޓްކުުރމަށް ހުރި 

ފަހި ފުރުޞަތުތައް 
އިްނވެސްޓަުރންނަށް 

އަްނގަިއދިނުަމށް 
އިްނވެސްޓްަމންޓް 
 ފ ރަްމއެއް ޭބްއވުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2020ޖެނުއަރީ  10 ދުން އިްނވެސްޓްުރންގެ އަދަ 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް      2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

    
  shaviyani.gov.mvވެްބސައިޓް:،  Secretariat@shaviyani.gov.mv އީެމއިލް:، 6540057.ފެކްސް: ، 6540025ން: ފ 

 ލ ކަލް ޓުއަރިޒަމްގެ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާތައް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން ދިއުން  ،: ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އަތޮޅަށް ލ ކަލް ޓުވަރިޒަމް ތަޢާރަފްވ26ެމަޤުޞަދު 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2017 26.1
އަތޮުޅގެ މީުހން ދިިރުއޅޭ 

ރަށްރަުށަގއި ލ ކަލް ޓުއަރިޒަްމގެ 
މަަސއްކަތް ކުރެޭވނޭ ގޮުތގެ 

ޤަވާިޢދެއް ަކނަޑއަަޅއި 
  އަމަލުކުަރންފެށުން 

އަތޮުޅގެ މީުހން ދިިރުއޅޭ 
ރަށްރަުށަގއި ލ ކަލް 

ޓުއަރިަޒމްގެ މަަސއްކަތް 
ކުރެވޭނޭ ގޮުތގެ 

ޤަވާިޢދެއް ަކނަޑއަަޅއި 
އަމަލުކުެރެވމުން 

 ނުދެެއވެ. 

ނަޑެއޅުމަށް ޤަވާިޢދު ކަ 26.1.1
ރަށުކައުްނސިލްތަކުގެ 
 ބަްއދަލުުވމެއް ބޭްއވުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2018ޖެނުއަރީ  10 އުޞޫލުން 

އެކުލަވާެލވުނު ަޤވާޢިދަށް  26.1.2
 އަމަލުކުަރންފެށުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2018ޖެނުއަރީ  10 އުޞޫލުން 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2021 26.2
ލ ކަލް އަތޮުޅގެ ަރއްޔިތުން 

ޓުއަރިަޒމަށާއި އެާދއިާރއިން ުހރި 
ފުރުޞަތުތަކަށް 

ހޭލުންތެރިކުުރމަށް ޕްޮރގްާރމްެއއް 
 ހިންގުން 

އަތޮުޅގެ ަރއްޔިތުން 
ލ ކަލް ޓުއަރިޒަމަާށއި 

އެާދއިާރއިން ުހރި 
ފުރުޞަތުތަކަށް 

 ހޭލުންތެރިެއއްޫނނެވެ. 

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ  26.2.1
ރަށެްއގައި މަޢުލޫމާތު 

ދިނުުމގެ 
ލުވުްނތަކެއް ބަްއދަ

ބޭްއވުމަށް 
ރަށުކައުްނސިލްތަކުން 

މުަވއްޒަފުން 
ތަމްރީނުުކރުމަށް 

 ވ ކްޝޮެޕއް ބޭްއވުން 

 މަހުގެ ރިޕ ޓުން 6 2019ޖުލައި  10 ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 

އަތޮުޅގެ ރަްށރަުށގައި  26.2.2
މަޢުލޫމާތު ހިްއސާކޮށް  

ހޭލުންތެރިކުުރމުގެ 
ޕްރޮްގރާމްތަެކއް 

 ހިންގުން 

2019ޖުލައި 10 ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން  މަހުގެ ރިޕ ޓުން 6   

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2020 26.3
 10އަތޮޅު ކަުއންސިލުން 

އެނުދގެ ެގސްޓްަހއުްސއެއް 
 ޤާިއމްކޮށް ިޚދުމަްތދޭން ފެށުން 

އަތޮޅު ކަުއންސިލް ިއން 
"ނަފާވެލި" ގެ ަނމްަގއި 
ދުވަހު ުކއްޔަށް ކޮޓަރި 
ދޫކުުރމުގެ ވިޔަފާިރއެއް 

 ކުރިޔަށް ގެްނދެެއވެ. 

ގެސްޓްަހއުސް  26.3.1
ވިޔަފާރުުކރާނޭ ގޮުތގެ 

އުޞޫލެއް ަކއުންސިލުން 
ނޑަެއަޅއި އެކަމަށް  ކަ
ބޭނުްނވާ ހުްއދަތައް 

 ހ ދުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2020ޖެނުއަރީ  10 ޢުޞޫލުން



 އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްމިލަދުންމަޑުލު   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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ގެސްޓް ހަުއސް  26.3.2
ޤާިއމްކުރާނޭ ރަށެއް 
ނޑަެއަޅއި ބިން  ކަ

 ހަމަެޖއްުސން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2020ޖެނުއަރީ  10 ބިުމގެ ައދަދުން 

ގެސްޓްަހއުސް  26.3.3
 ބިނާކުުރން 

 ކައުންސިލް ަބޖެޓުން  2020ޖެނުއަރީ  15 ބިުމގެ ބޮުޑމިނުން 

 ރަށްޔިތުންނަށް ޖީބަށް އަދި ހަށްޓަށް ލުއި ގޮތެއްގައި ދަތުރުފަތުރުކުރެވޭނޭ ނިޒާމްތައް ޤާއިމްވެގެން ދިއުން : އަތޮޅުގެ 27މަޤުޞަދު 

 
ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2018 27.1

އަތޮުޅގެ ެވރިކަންކުރާ ރަށުަގއި 
 އެައރޕ ޓްެއއް ާޤއިްމވުން 

ށ.އަތޮުޅގައި 
އެައރޕ ޓެެއއް 

 ޤާިއމްކުެރވިފަެއއްނެެތވެ. 

އެައރޕ ޓް ޤާިއމްކުުރުމގެ  27.1.1
މަަސއްކަތް 

އަަވސްކުުރމަށް 
 ކައުންސިލުން ބާުރއެުޅން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2018ޖެނުއަރީ  10 އުޞޫލުން 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2017 27.2
ށ.އަތޮާޅއި މާލެާއއި ެދމެދު 

ދަތުރުުކރުމަށް ެދމެެހއްޓިނިވި 
ގޮތެްއަގއި ލ ންޗު ފެރީގެ 

 ޚިުދމަތް ލިބެން ފެށުން 

ށ.އަތޮާޅއި މާލެާއއި 
ދެެމދު ދަުތރުކުރުަމށް 

ދެމެެހއްޓިިނވި ގޮެތއްަގއި 
ލ ންޗު ފެރީގެ ިޚދުަމތް 

 ދެެވމުން ުނދެެއވެ. 

ލ ންޗު ފެރީގެ ިޚދުަމތް  27.2.1
ދިނުމަށް އަތޮޅު 

ކައުންސިލަށް ލ ންެޗއް 
 ގަތުން 

 ކައުންސިލް ަބޖެޓުން  2018ޖެނުއަރީ  15 ފައިާސގެ ައދަދުން 

ކައުންސިްލގެ "ުދވެލި"  27.2.2
ޕްރޮްގރާްމގެ ތެެރއިން 
ލ ންޗުފެރީގެ ޚިުދމަތް 

 ފެށުން

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2018ޖެނުއަރީ  10 އުޞޫލުން 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2018 27.3
އަތޮުޅަގއި ސީޕްލޭން ހަެބއް 

 ޤާިއމްުވން 

އަތޮުޅަގއި ސީޕްލޭން 
ހަބެއް ޤާިއމް 

 ކުރެވިަފއެްއނުެވއެވެ.

ސީޕްލޭން ހަބް  27.3.1
ޤާިއމްކުރާނޭ ރަށެއް 

ނޑަެއޅުން   ކަ

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2019ޖެނުއަރީ  10 އުޞޫލުން 

ސީޕްލޭން ހަބް  27.3.2   
ޤާިއމްކުުރމަށް ފަރާތަާކއި 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2019ޖެނުއަރީ  10 އިްނވެސްޓްުރންގެ އަަދދުން 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް      2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ޙަވާލުުކރުން 

 ވިޔަފާރިތަކަށް ހަމައިސްކޮޅަށް ތެދުވެވޭނޭ މަގު ފަހިވެގެން ދިއުން : ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ 28މަޤުޞަދު 

 
ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2019 28.1

ކުދި އަދި މެދުފަންީތގެ 
މިލިއަށް  1.5ވިޔަފާރިތަކަށް 

 ރުފިޔާގެ ލުއި ލ ން ދޫުކރެުވން 

ކުދި އަދި މެދުފަންީތގެ 
ވިޔަފާރިތަކަށް ލުއި ލ ން 
 ދޫކުެރވިފަެއއް ނުެވެއވެ. 

ކުދި އަދި މެދުފަންީތގެ  28.1.1
ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާްއސަ 
ލ ން ސްކީމެއް މަަދދު 
ޕްރޮްގރާްމގެ ތެެރއިން 

 .ތައާރަފް ކުުރން 

 ކައުންސިލް ަބޖެޓުން  2020ޖެނުއަރީ  15 ފައިާސގެ ައދަދުން 

އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ  28.1.2
ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ލ ން 

ސްކީމް "ަމދަދު"ގެ 
ލ ން ތެރެއިން ުލއި 

ދޫކުުރމުގެ ޕްޮރްގރާެމއް 
 ހިންގުން 

 ކައުންސިްލގެ ަބޖެޓުން  2020ޖެނުއަރީ  15 ފައިާސގެ ައދަދުން 

 : އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދީނީ ކަންކަމަށް ލ ބިކުރާ ދިނީގޮތުން ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށް ވެގެންދިއުން 29މަޤުޞަދު 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2020 29.1
ސުކޫލް އަތޮުޅގެ ހުިރހާ 

ލައިްބރަރީ ތަކެްއަގއި ދީނީ 
މަޢުލޫމާތު އުނގެޭނނެ ަމގު 

 ފަހިވުން 

އަތޮުޅގެ ސްކޫލްތަުކގައި 
ދީނީ ފޮތްތައް 

 ނިސްބަުތން މަެދވެ.

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ ސްކޫލް  29.1.1
ލައިްބރަރީ ތަކެްއަގއި 

ދީނީ މަޢުލޫމާތު ފޮތްަތއް 
 ބެހެއްޓުން 

 ންސިލް ަބޖެޓުން ކައު 2019ޖެނުއަރީ  15 ލައިްބރަީރގެ ައދަދުން 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2021 29.2
އަތޮުޅގެ ކޮންމެ ރަށެްއގައި 
މަުދވެެގން އެކަކު ްޤރުާއން 
ކިޔަވަިއދިުނމުގެ ާދިއރާއިން 

 ޑިޕްލޮމާ ފެންަވރަށް ތަްމރީުނވުން 

އަތޮުޅގެ ކޮންމެ 
ރަށެްއގައި ޤްުރއާން 

ކިޔަވަިއދިުނމުގެ 
ދާިއރާިއން ޑިޕްލޮމާ 
ފެންވަަރށް ތަމްީރން 

 ލިބިފަިއވާ މީހަކުނެެތވެ. 

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ  29.2.1
ރަށެްއގައި ޤުުރއާން 
ކިޔަވަިއދޭނެ މީުހން 

 ތަމްރީން ުކރުން 

 އަހަރީ ބަޖެޓުން  2019ޖެނުއަރީ  10 ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 

ޤްުރއާުނގެ ާދއިާރއިން  29.2.2
މީހުން ޝަުޢޤުެވރި 

ކުރުުވމާއި ީދނީ 

 2018ޖެނުއަރީ  15 ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 
 2021އިން 

ކައުންސިލް ަބޖެޓުން، އަހަރީ 
 ރިޕ ޓުން 



 އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްމިލަދުންމަޑުލު   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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ހޭލުންތެރިކަން 
 އިތުރުުކރުން 

 ޤާއިމްވެފައިވާ ރަށަކަށް ވެގެންދިއުން : އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކީ ކުށްކުރުންމަދު އަމާން ވެއްޓެއް 30މަޤުޞަދު 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2020 30.1
އަތޮުޅގެ ހުިރހާ ރަށެްއަގއި 

 ފުލުހުންގެ ިޚދުމަތް ޤާިއމްުވން 

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ 
ރަށެްއގައި ފުލުހުްނގެ 

ޚިުދމަތް ާޤއިްމވެފަެއއް 
 ނެތެވެ. 

އަތޮުޅގެ ޕޮލިސް  30.1.1
ސްޓޭޝަން ނެތް 

ކައުްނސިލްގެ ރަށްރަުށގެ 
އިާދރާތަކުަގއި ފުލުހުްނގެ 

 ޑެސްކް ާޤއިމް ކުުރން 

 2017ޖެނުއަރީ  10 ރަށުގެ އަަދދުން 
 2020އިން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން 

ވަނަ އަހަުރން ފެށިގެން  2018 30.2
ކޮންމެ އަަހރަކު ފުލުހުންނާއި 

ކައުންސިލްަތއް ުގޅިެގން 
އަމާްނެވއްޓެއް ާޤއިމްުކރުމަށް 

ރަށެްއަގއި އަތޮުޅގެ ހުިރހާ 
"ތަރުަބވީ ކޭމްޕް" ހިްނގޭނޭ 

 މަގުފަިހވުން 

ފަންޑު ނެތުުމގެ 
ސަަބބުން "ތަުރބަވީ 
ކޭމްޕް" ބޭްއވުަމށް 

ފުލުހުންނަށް ދަތިތަާކއި 
 ކުރިމަިތވެެއވެ. 

ފުލުހުންގެ ހިްނގާ  30.2.1
ހޭލުންތެރި ކުުރމުގެ 

ޕްރޮްގރާމް ތަކަށް މާލީ 
އެހީތެރިަކން 
 ފ ރުކޮށްދިުނން 

 ކައުންސިްލގެ ަބޖެޓުން  2019ޖެނުއަރީ  15 ައދަދުން ފައިާސގެ 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2019 30.3
އަތޮުޅަގއި ޕްރޮސެިކއުޓަރ 

 ޖެނެރަްލގެ އޮފީެހއް ާޤއިްމވުން 

އަތޮުޅަގއި 
ޕްރޮސެިކއުޓަރ 

ޖެނެރަްލގެ އޮފީެހއް 
 ޤާިއމްވެަފެއއްނެެތވެ. 

އޮފީސް ާޤިއމްކުރާނޭ  30.3.1
ރަށަކާއި ިބން 

 ހަމަެޖއްުސން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓް 2020ޖެނުއަރީ  10 އުޞޫލުން 

 : އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރި އުފާވެރި ވެއްޓެއް ބިނާވެފައިވާ ރަށްތަކަކަށް ވެގެންދިއުން 31މަޤުޞަދު 
 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2020 31.1
އަތޮުޅގެ ހުިރހާ ރަށެްއަގއި 

"ކޮމިޔުނިޓީ ސ ޝަލް 
 ގްރޫޕް"ަތއް އުެފދުން 

އަތޮުޅގެ ދެ ަރށެްއގައި 
"ކޮމިޔުނިޓީ ސ ޝަލް 

ގްރޫޕް"ަތއް 
 އުފެދިަފއިެވެއވެ.

ކޮމިއުނިޓީ ސ ޝަލް  31.1.1
ގްރޫޕްަތއް އުެފއްުދމަށް 
ވ ކްޝޮެޕއް ބޭްއުވމަށް 

 ފަންޑް ހަމަެޖއްުސން 

 ކައުންސިލް ަބޖެޓުން  2020ޖެުނއަރީ 15 ފައިާސގެ ައދަދުން 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް      2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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ކޮމިއުނިޓީ ސ ޝަލް  31.1.2
ގްރޫޕްަތއް އުެފއްުދމަށް 

 މީހުން ތަްމރީންކުުރން 

 މަހުގެ ރިޕ ޓުން  6 2020ޖުލައި  10 ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2020 31.2
އަތޮުޅގެ ކޮންމެ ރަށަކުން 

 ސ ޝަލް ވ ކަެރއް ތަްމރީުނވުން 

އަތޮުޅގެ ިގނަ 
ރަށްރަުށަގއި ސ ޝަލް 
ވ ކަރުްނވަނީ ަތމްރީން 

 ކުރެވިަފއެވެ. 

ސ ޝަލް ވ ކަުރން  31.2.1
ތަމްރީނުުކރުމަށް ފަްނޑް 

 ހ ދުން 

 ކައުންސިލް ަބޖެޓުން  2020ޖެނުއަރީ  15 ފައިާސގެ ައދަދުން 

ސ ޝަލް ވ ކަުރން  31.2.2
ތަމްރީނުުކރުމަށް  

ކ ހުން ޖާގަ ހ ދައި 
 ހުުޅވާލުން ފުރުޞަތު 

 މަހުގެ ރިޕ ޓުން 6 2020ޖުލައި  10 ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 

ވަނަ އަހަުރން ފެށިގެން  2018 31.3
 އަަހރު  1އަހަރުން  2ކޮންމެ 

ކުޑަކުދިން ނަަހމަ ގޮުތގައި 
އެުކދިންަނށް  ،ބޭނުންުކރުާމއި

ކުރިމަިތވާ އަނިޔާ ުހއްޓުުވމަށް 
އަތޮޅު ފެްނވަުރަގއި 
ހޭލުންތެރިކުުރވުުމގެ 

 ޕްރޮާގރާްމއެއް ިހންގުން 

ކުޑަކުދިން ނަަހމަ 
 ،ގޮތުަގއި ޭބނުންކުުރމާއި 

އެކުދިްނނަށް ކުރިމަިތވާ 
އަނިޔާ ހުއްުޓވުމަށް 
އަތޮޅު ފެްނވަުރަގއި 
ހޭލުންތެރިކުުރވުުމގެ 

އި ޕްރޮާގރާމް ެޖންޑާއާ 
ގުިޅގެން ަމދުން 

 ނަމަެވސް ޭބއްެވއެ. 

ކުޑަކުދިން ނަަހމަ  31.3.1
ގޮތުަގއި ޭބނުންކުުރން 

ހުއްޓުުވމާިއ،ކުދިްނނަށް 
ދެވޭ އަނިޔާަތއް 

ހުއްޓުުވމަށް އާްނމުން 
 ހޭލުންތެރިކުުރވުން 

 މަހުގެ ރިޕ ޓުން 6 2019ޖުލައި  10 ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 

 ނިސްބަތުން ނަމޫނާ ދެއްކޭެނ މިންވަރަށް ފަސާދައާއި ކޮރަޕްޝަން މަދުކުރެވިފައިވާ އަތޮޅަކަށް ވެގެންދިއުން :  ށ.އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގ32ެމަޤުޞަދު 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2018 32.1
އާންމު ރައްޔިުތންނާއި ގުުޅންހުރި 
މަްއސަލަތަކާިއމެދު ައމަލު ކުރާނެ 

 އުސޫލުަތއް އެކުލަވާެލވުން 

އާންމު ރައްޔިުތންނާއި 
ގުުޅންހުރި 

މަްއސަލަތަކާިއމެދު 
އަމަލު ކުރާނެ ަހރުަދނާ 

އުސޫލުަތއް 
އެކުލަވާެލވިފަެއއް 

 ނުެވއެވެ.

ނަޒާހަތްތެރިަކމާއި ގުޅޭ  32.1.1
އަތޮޅު ފ ަރމް ެއއް 

 ބޭްއވުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2019ޖެނުއަރީ  10 ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 



 އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްމިލަދުންމަޑުލު   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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ވަނަ އަހަުރން ފެށިގެން  2018 32.2
 އަތޮުޅގެ ހުިރހާ

މުަވއްަސސާތަުކގެ އިންޓަރނަލް 
 އ ޑިޓް ހެދެން ފެށުން 

އަތޮުޅގެ ހުރިހާ  
މުައއްަސސާތަކެްއގެ 
އިންޓާނަލް އޮޑިެޓއް 
 ކުރެެވމުންުނދެެއވެ. 

އިންޓަރނަލް  32.2.1
އ ޑިޓްކުރަން 

ދަސްކޮްށދިނުަމށް އަޮތޅު 
ފެންވަުރގެ ވ ްކޝޮޕެއް 

 ބޭްއވުން 

 ގެ ރިޕ ޓުން މަހ6ު 2019ޖުލައި  10 ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 

ވަނަ އަހަުރން ފެށިގެން  2019 32.3
ކޮންމެ އަަހރަކު އަޮތޅުގެ 
ރައްޔިތުން ޮކރަޕްޝަާނއި 
ކޮރަޕްޝަން ަނއްތާލާނެ 

ގޮތާިއމެދި ހޭލުްނތެރިކުުރމަށް 
 ޕްރޮްގރާްމއެއް ިހންގުން 

ރައްޔިތުން 
ކޮރަޕްޝަާނއި 

ކޮރަޕްޝަން ަނއްތާލާނެ 
ގޮތާިއމެދި 

ހޭލުންތެރިކުުރމަށް 
ޕްރޮްގރާމްަތއް 

ނިސްބަުތން ަވރަށް 
 މަެދވެ. 

އަތޮުޅގެ ަރއްޔިތުން  32.3.1
ކޮރަޕްޝަާނއި 

ކޮރަޕްޝަން ަނއްތާލާނެ 
ގޮތާިއމެދި 

ހޭލުންތެރިކުުރމަށް ލީފް 
 ލެޓް ބެހުން

ފައިާސގެ ައދަދުްނ، ާއބާީދގެ 
 ަދދުން އަ

 ކައުންސިލް ަބޖެޓުން  2020ޖެނުއަރީ  15

 ޤާބިލް ޒުވާނުން ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ވެގެން ދިޔުން  ،: ށ.އަތޮޅަކީ ޒުވާނުންނަށް ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް ތަނަވަސްވެފައިވާ އުފެއްދުންތެރ33ިމަޤުޞަދު 
 

ވަނަ އަހަުރން ފެށިގެން  2018 33.1
ޒުވާުނންނަކީ ިއސްނަގާ ެކރޭ 

ހެުދމަށްޓަކައި އަޮތުޅގެ  ބަޔަކަށް
ހުރިހާ ރަށަކަށް ފުުރޞަތު 

ހުޅުވާަލިއގެން "ޔޫތު ލީޑަރުން" 
ތަމްރީނުުކރުުމގެ ޕްޮރގްާރމް 
 އަހަރަކު ެއއްފަަހރު ހިްނގުން 

"ޔޫތު ލީޑަރުން" 
ތަމްރީންުކރުމަށް 

ޕްރޮަގރާމްަތއް 
 ނުހިންެގެއވެ. 

ޔޫތު ލީޑަރުން  33.1.1
ތަމްރީންުކރުުމގެ 
މަށް ޕްރޮްގރާމް ހިްނގު 

 މަގު ފަހިކުުރން 

 މަހުގެ ރިޕ ޓުން 6 2019ޖުލައި  10 ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2019 33.2
ޑައިވިްނގް  20އަތޮުޅން 

މާސްޓަުރން އުފެްއދުަމށް 

ކައުންސިލާ ގުިޅގެން 
ޑަިއވް މާސްްޓރުން 

ތަމްރީންުކރުުމގެ 

ޑަިއވިންގ ކ ސް  33.2.1
ހިންުގމަށް ބޭނުްނވާ 
 ފަންޑް ހަމަެޖއްުސން 

 ކައުންސިލް ަބޖެޓުން  2020ޖެނުއަރީ  15 ފައިާސގެ ައދަދުން 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް      2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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ދުނިޭޔގެ ފެންަވރުަގއި ަޤބޫލުކުރާ 
 ކ ހެއް ހިންުގން 

ޕްރޮަގރާމްަތއް ކުިރއަކަށް 
 ނުގެްނދެެވެއވެ. 

ޑަިއވަރުން  33.2.2
ތަމްރީނުުކރުމަށް 

 ޑަިއވިން ކ ސް ހިްނގުން 

 މަހުގެ ރިޕ ޓުން 6 2020ޖުލައި 10 ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2019 33.3
ޒުވާން ވިޔަފާިރވެިރން 
 14އުފެްއދުމަށް އަތޮުޅގެ 

 ޒުވާުނންނަށް ލ ން ހ ަދއިިދނުން 

ވިޔަފާިރވެިރން 
އުފެްއދުމަށް ަކއުންސިލް 

މެުދވެރިކޮށް ލ ނު 
 ދޫކުެރވެމުން ުނެދއެވެ. 

ޒުވާުނންނަށް "ގެޓް  33.3.1
ސެޓް" ލ ން ލިބޭނޭ 

 މަގު ފަހިކޮްށދިނުން 

   ފައިާސގެ ައދަދުން 

ހާސިލް ކުރަން ބޭުނންވާ ނަީތޖާ  33.4
ވަނަ އަހަރުން  2017: 33.4

ފެށިގެން އަޮތުޅގެ ޒުާވނުން 
އަތޮޅަށް ކޮްށދޭ ިޚދުމަުތގެ ައގު 

ވަޒަންކޮށް އެާދއިރާތަުކން 
 ފުރުސަތު ފަހިކޮްށދިނުން 

އަތޮުޅގެ ުޒވާނުން 
އަތޮޅަށް ކޮްށދޭ 
ޚިުދމަތުގެ އަގު 

ވަޒަންކޮށް 
އެާދއިރާތަުކން ފުރުސަތު 

ފަހިކޮށްދެވިަފެއއް 
 ނުެވއެވެ.

އެކި ދާިއރާތަކުން  33.3.2
އަތޮޅަށް ކޮްށދޭ 
ޚިުދމަތުގެ އަގު 

ންުކރުުމގެ ގޮުތން ވަޒަ
 ހާއްސަ އިނާމް ދިނުން 

 2017ޖެނުއަރީ  10 އުޞޫލުން 
 2021އިން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން 

 ޤާއިމްވެގެން ދިއުން : އަތޮޅުގެ އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީތަރިކަތައް ހިމާޔަތްކުރެވި އަންނާން އޮތް ޖީލުތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ފ ރުކޮށްދެވޭނޭ ނިޒާމެއް 34މަޤުޞަދު 
 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2019 34.1
އަތޮުޅަގއި ހުރި އާާޘރީ ައދި 

ތާރީާޚއި ުގޅުންުހރި ފަތްފުށްތައް 
 އަރުޝީފުުކެރވުން 

އަތޮުޅަގއި ހުރި އާާޘރީ 
އަދި ތާީރާޚއި ުގޅުންުހރި 

ފަތްފުށްތައް 
އަރުޝީފުުކެރވިފައި 

 ނުެވއެވެ.

އަތޮުޅަގއި ހުރި ތާީރޚީ  34.1.1
ފަތްފުށްތައް 

ަލއިން ރައްކާކުާރނޭ އޮން
ލައިްބރަީރއެއް 

 އުފެްއދުން 

ފަިއސާގެ ، އުޞޫލުން 
 އަަދދުން 

 ކައުންސިލް ަބޖެޓުން  2019ޖެނުއަރީ  10

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2019 34.2
އަތޮުޅަގއި ހުރި 

ހިމާޔަތްކުެރވިފަިއވާ ތާީރޚީ 
ތަންތަން ބެލެެހއްޓުމަށް 

އެކަށީެގންވާ އިންތިާޒމްތަކެއް 
 ހަމަޖެުހން 

އަތޮުޅަގއި ހުރި 
ހިމާޔަތްކުެރވިފަިއވާ 

ތާރީޚީ ތަންަތން 
ބެލެހެއްޓުަމށް 
އެކަށީެގންވާ 

އިންތިާޒމްތައް 

އަތޮުޅަގއި  34.2.1
ހިމާޔަތްކުެރވިފަިއވާ 

ތާރީޚީ ތަންަތން ހުރި 
ރަށްރަުށގެ 

ކައުންސިލްތަކަށް 
އެތަންތަން ބެލެހެއްޓޭނޭ 

 ކައުންސިލް ަބޖެޓުން  2020ޖެނުއަރީ  15 ފައިާސގެ ައދަދުން 



 އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްމިލަދުންމަޑުލު   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

1    
  shaviyani.gov.mvވެްބސައިޓް:،  Secretariat@shaviyani.gov.mv އީެމއިލް:، 6540057.ފެކްސް: ، 6540025ން: ފ 

މާލީ ޤާބިލްކަން  ހަމަޖެހިަފއެއް ުނެވއެވެ. 
 ދިނުން ހ ދައި 

 : އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޒަމާނީ އައިސީޓީގެ ވަޞީލަތްތަކުގެ ފައިދާ އެންމެ އެކަށޭނެގޮތުގައި ލިބިގެންދިއުން 35މަޤުޞަދު 
 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2020 35.1
އަތޮުޅގެުހރިހާ ުމވަްއސަސާތަެކއް 

 ވިުއަގއަކުން ުގޅާލުން 

ަގވަރމަންޓްިއން އިން -އީ 
ކ ޓް ފިޔަވައި ހުރިހާ 
މުަވއްަސސާެއްއވަނީ 

 ގުޅާެލވިފަެއވެ. 

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ  35.1.1
-މުަވއްަސސާތަކެއް އީ 

ގަަވރަމންޓްއިން 
ގުޅާުލމަށް 

 މަގުފަހިކޮްށދިނުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2020ޖެނުއަރީ  10 މުައއްަސސާތަކުގެ އަަދދުން 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2021 35.2
އަތޮުޅގެ މީުހން ދިިރުއޅޭ ހުރިހާ 

ރަށަކަށް ައވަްސދުވެީލގެ 
 އިންޓަރނެޓް ލިުބން 

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ 
ރަށެްއގައި ފެަނަވރު 

ރަނަގޅު ިއންޓަރނެްޓގެ 
ޙިުދމަތް ލިބޭނެ ަމގު 

 ފަހިވެފަެއއްނެެތވެ. 

އަތޮުޅގެ މީުހން ދިިރުއޅޭ  35.2.1
ޖީ 3ހުރިހާ ރަށަކަށް 

އިންޓަރނެޓް ލިޭބނޭ 
 މަގު ފަހިކުުރން 

ފައިާސގެ ައދަދުްނ، 
 ރަށްތަކުގެ އަަދދުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓް 2019ޖެނުއަރީ  10

 ވެގެންދިއުން ރި ބަޔަކަށް : އަތޮޅުގައި އުފެދިފައިވާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަކީ ރަށު އަދި އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގައި މުޙިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ޙަރަކާތްތެ 36މަޤުޞަދު 

ވަނަ އަހަުރން ފެށިގެން  2017 36.1
ކުށް މަދުކުުރމާ، ައމާން ެވއްޓެއް 

ގާިއމް ކުރުާމ، ޒުާވނުން 
ހޭލުންތެރި ކުުރމަށް ކްލަބް 
ޖަިމއްޔާތަކުން ާރވާ ހިްނގާ 

ޕްރޮްގރާމް ތަކަށް މާލީ 
 އެހީތެރިަކން ލިބިެގން ދިުއން 

ޒުވާނުން ހޭލުންެތރި  
ކުރުމަށް ކްލަބް 

ކުން ާރވާ ޖަިމއްޔާތަ
ހިންގާ ޕްޮރްގރާމް ތަކަށް 

މާލީ އެހީތެރިަކން 
 ފ ރުކޮށްެދމުންެދެއވެ. 

އަތޮުޅަގއި އަާމން  36.1.1
ވެއްެޓއް ާގއިމް ކުުރމަށް 

އަތޮޅުަކއުްނސިލުން 
އަތޮޅުެތޭރގައި ހިްނގާ 
ޕްރޮްގރާމްަތއް ކްލަބް 

ޖަިމއްޔާތައް ެމުދވެރިކޮށް 
 ހިންގުން 

 ކައުންސިލް ަބޖެޓުން  2018ޖެނުއަރީ  15 ފައިާސގެ ައދަދުން 

ޖަިމއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް  36.1.2
ޕްރޮޕ ސަލް ހަަދއި މާލީ 

އެހީހ ދާނެ ގޮތް 
ދަސްކޮްށދިނުަމށް 

 ވ ކްޝޮެޕއް ބޭްއވުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2018ޖެނުއަރީ  10 ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް      2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

1    
  shaviyani.gov.mvވެްބސައިޓް:،  Secretariat@shaviyani.gov.mv އީެމއިލް:، 6540057.ފެކްސް: ، 6540025ން: ފ 

 ޤުދުރަތީ ރީތިކަން ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ ތަންތަނަށް ވެގެންދިއުން : ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށްތަކަކީ ހިތްފަސޭހަ 37މަޤުޞަދު 
 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2020 37.1
ށ.އަތޮުޅގެ ހުރިާހރަެށއް 
ނޑުދޮށްތަުކގެ ހާލަތު  ގޮ

ނޑުދޮށްަތއް  ދެެނގަނިވެ ގޮ
ހިމާޔަތްކުުރމަށް ހިްނގިދާނޭ 

 ޙަރަކާތްަތއް އެނގުން 

ނޑުދޮށްތަުކގެ ހާލަތު  ގޮ
ދެެނގަނިވެ 

ނޑުދޮށްަތއް  ގޮ
ހިމާޔަތްކުުރމަށް 

ހަރަކާތްތައް 
 ނުހިންެގެއވެ. 

ށ.އަތޮުޅގެ ހުރިާހރަެށއް  37.1.1
ނޑުދޮށްތަުކގެ ހާލަތު  ގޮ

ދެެނގަތުމަށް ާސރވޭެއއް 
 ހެދުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2020ޖެނުއަރީ  10 ހާލަތު ދިރާސާުކރުން 

 ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2019 37.2
ރަށްިގރުމަށް ދިަމވާ ަމއިަގނޑު 

ސަަބބުތަކާއި އެކަން ކުޑަކުުރމަށް 
ކުރެިވދާނެ ކަންަތއްތަކާއި 

ބެހޭޮގތުން އަޮތޅުގެ ރައްޔިުތން 
 ހޭލުންތެިރވުން 

ރަށްިގރުމަށް ދިަމވާ 
ނޑު ސަަބބުތަާކއި  މަިއގަ

އެކަން ކުޑަކުުރމަށް 
ކުރެިވދާނެ 

ކަންތައްތަާކއި ބެޭހގޮތުން 
އަތޮުޅގެ ަރއްޔިތުން 
ހޭލުންތެރިކުުރވުަމށް 

ޙަރަކާތްތަެކއް 
 ނުހިންެގެއވެ. 

ރަށްިގރުމަށް ދިަމވާ  37.2.1
ނޑު ސަަބބުތަާކއި  މަިއގަ

އެކަން ކުޑަކުުރމަށް 
ކުރެިވދާނެ 

ތައްތަާކއި ބެޭހގޮތުން ކަން
އަތޮުޅގެ ަރއްޔިތުން 
ހޭލުންތެރިކުުރމަށް 

އަތޮުޅގެ މީުހން ދިިރުއޅޭ 
ހުރިހާ ެގއަކަށް ލީފްލެޓް 

 ބެހުން 

 ކައުންސިލް ަބޖެޓުން  2020ޖެނުއަރީ 15 އާާބދީގެ އަަދދުން 

 ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2020 37.3
އަތޮުޅގެ ރަްށރަުށގެ 

ނޑުދޮށްތަކުްނނާއި  ަފޅުތަކުން ގޮ
ސިނާޢީ މަަސއްކަތްތަކަށް ވެލިގާ 

 % ދަށްވުން 80ނަގާ މިްނަވރު 

އަތޮުޅގެ ރަްށރަުށގެ 
ނޑުދޮށްތަކުްނނާއި  ގޮ
ފަޅުތަކުން ސިނާޢީ 

މަަސއްކަތްތަކަށް ވެިލގާ 
ނަގާ މިްނަވރު ވަަރށް 

 ގިަނއެވެ. 

އަތޮުޅގެ ަރއްޔިތުންަނށް  37.2.3
އަތްފ ރާ ައެގއްަގއި 

ނޭ ހިލަޔާއި ހިލަވެލި ލިބޭ
 މަގުފަހިކޮްށދިނުން 

 2017ޖެނުއަރީ  10 އުޞޫލުން 
 2021އިން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން 

ވަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ : ށ. އަތޮޅަކީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތަކަށް ހޭލުންތެރި އަދި އެކަންކުޑަކުރުމަށް ފަރުދީ، ރަށު އަދި އަތޮޅު ފެއް 38މަޤުޞަދު 
 އަތޮޅަކަށް ވެގެންދިއުން ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ 



 އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްމިލަދުންމަޑުލު   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް   2019 38.1
އަތޮުޅގެ ރަށްތަކަާށއި، ަފރުތަކާއި 

އަދި ގިރިތަކަށް ޫމސުމީ 
ބަދަލުތަުކގެ ސަަބބުން ކުރާ 
ނޭެދވޭ އަަސރު ދެެނގަނެ  

ރަށު  ،އެކަންކުޑަކުުރމަށް ފަުރދީ
އަދި ައތޮޅު ފެްއަވރުަގއިކުެރވޭނޭ 

މަަސއްކަތްތަކަށް ަރއްޔިތުން 
 ހޭލުންތެިރވުން 

އަތޮުޅގެ ރަށްތަކަާށއި،  
ފަރުތަކާއި ައދި 

ގިރިތަކަށް މޫުސމީ 
ބަދަލުތަުކގެ ސަަބބުން 
ކުރާ ނޭެދވޭ އަަސރު 

ދެެނގަނެ  
އެކަންކުޑަކުުރމަށް 

ރަށު ައދި  ،ފަރުދީ 
އަތޮޅު 

ފެއްަވރުަގއިކުެރވޭނޭ 
މަަސއްކަތްތަކަށް 

ރައްޔިތުން 
ހޭލުންތެރިކުުރމަށް 

ޕްރޮްގރާމްތަެކއް 
 ނުހިންެގެއވެ. 

މޫުސމީ ބަދަލުތަުކގެ  38.1.1
ސަަބބުން  އަޮތޅުގެ 

ރަށްތަކަށާިއ، ފަރުތަކާއި 
އަދި ގިރިތަކަށް ވަމުްނދާ 

ގެއްލުން ދެެނގަތުމަށް 
 ސަރވޭެއއް ހެުދން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2019ޖުލައި  10 އުޞޫލުން 

އަތޮުޅގެ ރަށްތަކަާށއި،  38.1.2
ފަރުތަކާއި ައދި 

ގިރިތަކަށް މޫުސމީ 
ބަދަލުތަުކގެ ސަަބބުން 
ކުރާ ނޭެދވޭ އަަސރު  
ކުޑަކުރުމަށް ފަުރދީ، 

ރަށު އަދި އަތޮޅު 
ފެއްަވރުަގއިކުެރވޭނޭ 

މަަސއްކަތްތަކަށް 
ރައްޔިތުން ހޭލުްނތެރި 
ކުރުމަށް ބިްލބ ޑުތަެކއް 
އަތޮުޅގެ ރަްށރަުށގައި 

 އްޓުން ބެހެ

 ކައުންސިލް ަބޖެޓުން  2018ޖެނުއަރީ  15 ފައިާސގެ ައދަދުން 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް      2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 : ށ.އަތޮޅަކީ ކާރިސާތަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަޞީލަތްތަކާއިއެކު ތައްޔާރުވެފައިވާ އެކަމަށް ހޭލުންތެރި ރައްޔިތަކު ވެގެންދިއުން 39މަޤުޞަދު 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2017 39.1
ކާރިސާތަުކގެ ަވޤުތުތަުކގައި 

އަތޮޅު ފެްނވަުރަގއި އަމަލުުކރާނޭ 
 އުޞޫލޭއް އެކުލަވާލުން 

ކާރިސާތަުކގެ 
ވަޤުުތތަކުަގއި އަޮތޅު 

ފެންވަުރަގއި 
އަމަލުކުާރނޭ އުޞޫޭލއް 

އެކުލަވާެލވިފަެއއް 
 ނުެވއެވެ.

އަތޮުޅގެ ޑިާޒސްޓަރ  39.1.1
މެނޭްޖމަންޓް ޕްލޭން 

އެކުލަވާލުމަށް އަތޮުޅގެ 
 މަހާސިްނތާެއއް ޭބއްުވން 

 މަސް ދުވަުހގެ ރިޕ ޓުން  6 2018ޖުލައި  10 ންގެ އަަދދުން ބަިއވެރި 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2019 39.2
އަތޮުޅގެ ހުިރހާ ރަށަކަށް 

އަމާޒުކޮށް ާކރިސީ ހިާރސް 
ކުޑަކުރެޭވނޭ ގޮތްތަކަށް ޢާްއމުން 

ހޭލުންތެރި ކުުރމުގެ 
 ޕްރޮްގރާްމއެއް ިހންގުން 

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ ރަށަކަށް 
އަމާޒުކޮށް ާކރިސީ 

ހިރާސް ކުޑަުކރެވޭނޭ 
ގޮތްތަކަށް ޢާްއމުން 
ހޭލުންތެރި ކުުރމުގެ 

ޕްރޮްގރާމްތަެކއް 
 ނުހިންަގެއވެ. 

ކާރިސީ ހިާރސް  39.2.1
ކުޑަކުރުުމގެ 

ވ ކްޝޮޕްަތއް އަޮތޅުގެ 
ހުރިހާރަެށްއގައި 

ދިވެިހާރއްޭޖގެ ދިާފއީ 
ބާރު ެމުދވެރިކޮށް 

 ހިންގުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2018ޖެނުއަރީ  10 ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2018 39.3
އަތޮުޅގެ ހުިރހާ ރަށެްއަގއި 

އަލިފާނުގެ ާހދިސާތަުކން 
ރައްކާެތރިުވމަށް ބޭުނންކުރާނޭ 

 ވަޞީލަތްަތއް ާޤއިމްުކރުން 

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ 
ރަށެްއގައި އަލިފާުނގެ 

ހާދިސާތަުކން 
ރައްކާެތރިުވމަށް 

ބޭނުންުކރާނޭ 
ވަޞީލަތްަތއް 

ޤާިއމްކުުރވިފަެއއް 
 ނުތެވެ. 

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ  39.3.1
ރަށެްއގައި އަލިފާުނގެ 

ހާދިސާތަުކން 
ރައްކާެތރިުވމަށް 

ބޭނުންުކރުމަށް، އަތޮުޅގެ 
ހުރިހާ ރަށަކަށް 
ބޭނުްނވާ ަވރަށް 

ލިފާން ނިްއވާ ފުޅި އަ
 އަދި ޕަުއޑަރ ހ ދުން 

ވަޞީލަތްތަުކގެ ައދަދުްނ، 
 ފައިާސގެ ައދަދުން 

 ކައުންސިލް ަބޖެޓުން  2018ޖެނުއަރީ  15

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2021 39.4
ވާެރވެުހމުންާނއި ުއދަެއރުުމގެ 
ސަަބބުން ދިަޔބޮުޑވުމުން ިލބޭ 

ގެއްލުންަތއް ކުޑަކުަރންބޭުނންވާ 

ވާެރވެުހމުންާނއި 
އުަދއެުރމުގެ ސަަބބުން 

ދިޔަބޮުޑުވމުން ލިބޭ 
ގެއްލުންަތއް 

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ ރަށަކަށް  39.4.1
ފެންހިއްކާ ޕަންޕް 

 ން ހަދިޔާކުރު

 20018ޖެނުއަރީ  15 ފައިާސގެ ައދަދުން 
 2020އިން 

 ކައުންސިލް ަބޖެޓުން 



 އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްމިލަދުންމަޑުލު   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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އަޮތޅުގެ ުހރިހާ  ވަޞީލަތްަތއް
 ރަށެްއގައި ޤާިއްމވުން 

ކުޑަކުރަންޭބނުްނވާ 
ވަޞީލަތްަތއް އަޮތޅުގެ 

ހުރިހާ ރަެށއްަގއި 
 ޤާިއމްވެަފެއއް ނުެވއެވެ. 

 ގެންދިއުން : އަތޮޅަކީ ދިރޭތަކެއްޗަށް އިޚްތިރާމްކުރާ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ވެ 40މަޤުޞަދު 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2018 40.1
ހިމާޔަތްކުެރވިފަިއވާ ިދރޭތަކެީތގެ 

މަޢުލޫމާތު އަޮތުޅގެ އާާބީދގެ 
 % އާއި ހިއްާޞވުން 80

ހިމާޔަތްކުެރވިފަިއވާ 
ދިރޭތަކެީތގެ މަޢުލޫމާތު 

އަތޮުޅގެ ާއބާީދާއއި 
ޙިްއސާކުުރމަށް 
ޕްރޮަގރާްމއެއް 
 ނުހިންެގެއވެ. 

ސްކޫލްތަކުަގއި  40.1.1
ޤާިއމްކުެރވިފަިއވާ 

ޑިޖިޓަލް ނ ޓިސް ބ ޑު 
މެުދވެރިކޮށް  ހިމާޔަތް 

ކުރެވިަފއިވާ ދިރޭ 
ތަކެއްޗާިއބެހޭ މަޢުޫލމާތު 

 ހިއްޞާުކރުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2019ޖެނުއަރީ  10 ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 

ހިމާޔަތް ކޮށްފަިއވާ ިދރޭ  40.1.2
ތަކެއްޗާިއބެހޭ މަޢުޫލމާތު 

ހިއްޞާުކރުމަށް 
ޕ ސްޓަރަތއް ހުރިހާ 
 ރަށެްއގައި ބެެހއްޓުން 

 ކައުންސިލް ަބޖެޓުން  2019ޖެނުއަރީ  15 ފައިާސގެ ައދަދުން 

 : .އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަކީ ރާއްޖެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަދަ ނަމޫނާ ކައުންސިލްތަކަކަށް ވެގެންދިޔުން.41މަޤުޞަދު 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2017 41.1
އަތޮުޅގެ ހުިރހާ ކައުްނސިލްތަކެއް 

ހިްނގުުމގެ ހަރުަދނާ އިާދރީ 
 އުޞޫލެްއގެ ދަުށން ހިނުގން 

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ 
ކައުންސިލްތަެކއް 
ހަރުަދނާ އިާދރީ 

ހިންުގމަށް 
ދެމެެހއްޓެިނވި 
އުޞުލުތަކެއް 

ނޑަެއޅިަފއެއް ނެެތވެ.   ކަ

ށ.އަތޮޅު  41.1.1
ކައުންސިލްތަުކގެ ިއދާރީ 

ހިންުގމުގެ އުޞޫލު 
އެްއގޮތްކޮށް 

ހަރުަދނާކުރުަމށް އަޮތޅު 
 ފެންވަުރަގއި

މަހާސިްނތާެއއް 
 .ބޭްއވުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2018ޖެނުއަރީ  10 ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް      2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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އެކުލަވާެލވުނު  41.1.2
އުޞޫލުތައް ރަށްރަުށަގއި 

 .ހިންގަން ފެށުން 

 ކައުންސިްލގެ ރިޕ ޓުން  2018ޖެނުއަރީ 10 އުޞޫލުން 

ވަނަ އަހަުރން ފެށިގެން  2018 41.2
އަޮތޅުގެ އަހަރަކު ެއއްފަަހރު 

ހުރިހާ ކައުްނސިލްތަކެްއގެ 
އިންޓަރނަލް އ ޑިޓް ހަދަން 

 ފެށުން

އަހަރަކު ެއއްފަަހރު 
އަތޮުޅގެ ހުިރހާ 

ކައުންސިލްތަެކއްގެ 
އިންޓަރނަލް އ ޑިޓް 

 ހަދަމުްނނެއް ުނދެެއވެ. 

އިންޓަރނަލް  41.2.1
އ ޑިޓްކުރަން 

ދަސްކޮްށދިނުަމށް އަޮތޅު 
ފެންވަުރގެ ވ ްކޝޮޕެއް 

 ބޭްއވުން 

 މަސް ުދވަހުގެ ރިޕ ޓުން 6 2018ޖުލައި  10 ވެިރންގެ އަަދދުން ބައި 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2020 41.3
އަތޮުޅގެ  ކައުްނސިލްތަކަށް 

އިްނވެސްޓްކުުރމަށް ހުރި ފަހި 
ާއމްަދނީ  ،ފުރުޞަތުތަާކއި

އިތުރުުކރާނެ ގޮްތތަކުގެ 
 މަޢުލޫމާތު ލިބުން 

އަތޮުޅގެ  
ކައުންސިލްތަކަށް 

އިްނވެސްޓްކުުރމަށް ހުރި 
 ،ފަހި ފުރުޞަތުތަކާއި 

އާްމދަނީ އިުތރުކުާރނެ 
ގޮތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

އެންމެ އެެދވޭ ގޮެތްއގައި 
ފ ރުކޮށްެދވެުމން 

 ނުދެެއވެ. 

އަތޮުޅގެ   41.3.1
ކައުންސިލްތަކަށް 

އިްނވެސްޓްކުުރމަށް ހުރި 
ފަހި ފުރުޞަތުތަކާިއ، 
އާްމދަނީ އިުތރުކުާރނެ 

ޢުލޫމާތު ގޮތްތަކުގެ މަ
ދިނުމަށް ވ ކްޝޮެޕއް 

 ބޭްއވުން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން  2021ޖެނުއަރީ  10 ބަިއވެިރންގެ އަަދދުން 

 ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ކަންކަން ނިންމާ  ކައުންސިލްތަކަކަށް ވެގެންދިއުން  ،އިސްވެ ޖަވާބުދާރީވާ ،: ށ.އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ އަޑުއަހ42ާމަޤުޞަދު 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2019 42.1
އަތޮުޅގެ ހުިރހާ 

ކައުންސިލްތަކަކުން ލުއި 
ފަސޭހަކަާމއިއެކު ަރއްޔިތުްނނާއި 

މަޢުލޫމާތު ހިްއޞާކުުރމަށް 
ބޭނުްނވާ ވަޞީލަތްަތއް 

 ޤާިއމްކުރުން 

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ 
ކައުންސިލްތަކަކުން ލުއި 

ފަސޭހަކަާމއިއެކު 
ރައްޔިތުްނނާއި 

މަޢުލޫމާތު 
ހިއްޞާުކރުމަށް ޭބނުްނވާ 

ވަޞީލަތްަތއް 
ޤާިއމްކުުރވިފަެއއް 

 ނުެވއެވެ. 

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ  42.1.1
ކައުންސިލްތަެކއްަގއި 

ޑިޖިޓަލް ނ ޓިސް ބ ޑު 
 ބެހެއްޓުން 

ފައިާސގެ ައދަދުްނ، 
 ުކގެ ައދަުދން ކައުންސިލްތަ

 ކައުންސިލް ަބޖެޓުން  2020ޖެނުއަރީ  15

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ  42.1.2
ކައުންސިްލގެ 

އިާދރާެއްއގައި ލަުއޑް 
ސްޕީކަރ ިސސްޓަމް 

 ބެހެއްޓުން 

 ކައުންސިލް ަބޖެޓުން  2020ޖެނުއަރީ  15 ފައިާސގެ ައދަދުން 



 އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްމިލަދުންމަޑުލު   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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އަތޮުޅގެ ހުިރހާ  42.1.3
ކައުންސިްލގެ 
މަލްޓިމީޑިޔާ އިާދރާތަކަށް 

ޕްރޮޖެކްޓަެރއް 
 ހ ދަިއދިނުން 

 ކައުންސިލް ަބޖެޓްން  2020ޖެނުއަރީ  15 ފައިާސގެ ައދަދުން 

 ތަކަކަށް ވެގެން ދިޔުން : ށ.އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަކީ ރަށާއި އަތޮޅު އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި  މުއައްސަސާތަކައި ބަދަހި ގުޅުމެއް އުފެދިފައިވާ ކައުންސިލް 43މަޤުޞަދު 

ވަނަ އަހަުރން ފެށިގެން  2017 43.1
ސަރުކާުރގެ ވުޒާރާތަާކިއއެކު 
ސިލްސިލާ ަބއްދަުލވުންަތއް 

 ބޭްއވުން.

ސަރުކާުރގެ 
ވުާޒރާތަކާިއއެކު 

ސިލްސިލާ 
ބަްއދަލުވުްނތައް 

ބޭްއވުންތަެކއް އެްނމެ 
އެެދވޭ ގޮެތްއގައި 

 ނުބޭްއެވއެވެ. 

އަތޮުޅގެ ރަްށރަުށގައިުހރި  43.1.1
 މަިއގަޑު ޮބޑެތި
މަްއސަލަތައް 

ހައްލުކުުރމަށް މަގު 
ފަހިކުރުުމގެ ގޮތުން 

އަތޮޅުަކއުްނސިލާއި ކާމާ 
ގުުޅންހުރި 

ވުާޒރާތަކާިއއެކު 
މަޝްަވރާ 

ބަްއދަލުވުްނތައް 
 .ބޭްއވުން 

 2017ޖެނުއަރީ  10 ބަްއދަލުުވމުގެ އަަދދުން 
 2021އިން 

 އަހަރީ ިރޕ ޓުން 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް      2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

1    
  shaviyani.gov.mvވެްބސައިޓް:،  Secretariat@shaviyani.gov.mv އީެމއިލް:، 6540057.ފެކްސް: ، 6540025ން: ފ 

 ަގމުންދާގޮތް ބެލުން ނައހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހި 
 

ލޫމާތު އެއްކޮށް ކޮންމެ ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ މަޢުހިންގާ މަްޝރޫއުތަކާއި  ކައުންސިލުންނާއި ކަމާބެހޭ އެހެިނހެން ފަރާތްތަކުން

ގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ތަްނފީޒުކުރެވުނު މިންވަރާއި ނަތީޖާ ޓެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ. ތަރައްޤީއަހަރަކު ކައުންސިލުން ރިޕ 
ކާއި ހުރަސްތައް ފާހަގަކޮށް، ކުރިއަށް ތަހާސިލުކުރެވުނު މިންވަރު ވަޒަންކޮށް، ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުން

ގާ ނގެ ޕްލޭންގައިވާކަންތައް ހިރިޕ ޓް އެކުލަވާލުމުގައި ތަރައްޤީ މި  ގަޅުކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް މިރިޕ ޓުގައި ހިމަނާނެއެވެ.ނރަ

 ަބލައި ވަޒަންކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފްރޭމްވ ކް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.  ގާގޮތްނނުހި

 

 ރިވިއުއާއި ފައިނަލް ރިޕ ޓް ޓާމް މިޑް 
 

ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި  2019ގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުވަމުންދާ ގޮތުގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއެއް ތަރައްޤީ

ތެރޭގައި ވަނަ އަހަރުގެ  2021ގެ ޕްލޭންގެ ނަތީޖާ ާހސިލުވެފައިވާ މިންވަރުދެނެގަނެ، ސިލުން ހަދާނެއެވެ. އަދި ތަރައްޤީކައުން

ގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތައް ދޭ މިޑްޓާމް ރިވިއުގައި، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ފައިނަލް ރިވިއު ހަދާނެއެވެ. މިގޮތުން ހެ ތަރައްޤީ
 ގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ މެދުތެރެއިން އެއްވެސްމަވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ތަރައްޤީހާސިލުކުރެވެމުންދާ މިންވަރާއި ހަލުވިކަން ހާ

ދަކަށް ބަދަލު ެގންނަންޖެހޭނަމަ މިަކންތައްވެސް ވެސް ސިޔާސަތަކަށް ނުވަތަ މަޤުޞަގެން އެއްބަަދލުއައުމާއި ގުޅި ހާލަތަކަށް

 ރިވިއުގައި ފާހަގަކުރާނެއެވެ.

ބާގެ ތަޖުރި  ގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަުތ ހަަމވުމުގެ ކުރިން ފައިނަްލ ރިވިއު އެކުލަވާލައި، ޕްލޭންގެ މުއްަދތުެގ ތެރޭގައި ކުރެވުނުތަރައްޤީ

 ގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ.ތަރައްޤީ އަލީގައި އާ
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