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 ރައީސްގެ ބަޔާން  .1

` 

 

އެކަލާނގެ ދެދުނިޔެއަށް ކައުކުރެއްވި މާތްނަބިއްޔާ ގެ ކިބަފުޅަށް ޙަމްދުކޮށް هللا ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި މާތް 
އަދި ރަސޫލާ މުޙަންމަދުގެފާނާއި، އިތުރު އާލުޞަޙާބީންގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމު ލެއްވުން އެދި 

 ދުޢާކުރަމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހެޔޮބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ އުއްމީދުތަކަކީ މިސާސްކަފުގައި ދިވެހިން ކުރަންފެށި 
އުއްމީދެކެވެ. މިއުއްމީދުތަކުގެ ނާރެހަކަށް ވެފައިވަނީ ދިމިޤްރާޠީ އިޞްލާޙީ ބަދަލުތަކެއް ދިވެހި ޤައުމަށް ފޮނި

ގެނައުމެވެ. މިގޮތުން ދައުލަތުގެ ބާރުތައް ވަކިކުރެވި، ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކޮށް ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރުތައް 
ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ދުސްތޫރީ ނިޒާމުބިނާ ކުރުމަށް  ރައްޔިތުންގެ އަތްމަތީގައި ދެމިއޮތުމުގެ މައްޗަށް 

 7ދިވެހިންކުރި އުއްމީދުތައް މިއަދުވަނީ ޙަޤީޤތަކަށް ވެފައެވެ. މިބަދަލުތަކުގައި ކުލަޖައްސައި ދީފައިވަނީ 
ގައި ދިވެހިން ބަލައިގަތް އައުޤާނޫނު އަސާސީގެ ޒަރީޢާއިންނެވެ. މިގޮތުން ބަލާއިރު  2008އޯގަސްޓް 

ސީގެ އަށްވަނަ ބާބުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތައް ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުން މިޤާނޫނުއަސާ
ބާރުވެރިކޮށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ އަސާސްތައްވަނީ ކަނޑައަޅައި ދީފައެވެ. އަދި 

އިދާރީ  ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކަން ލިބިދީފައިވާ އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނެއް އެކަށައެޅި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އަތޮޅުތަކާއި 

 އިންފެށިގެން ވަނީ ހިންގަން ފެށިފައެވެ. 2011ފެބްރުއަރީ  26ރަށްތައް 

އް ލާމަރުކަޒީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަ
ނޑައެޅުމުގެ ބާރާއި  އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން އަތޮޅާއި ރަށުގެތަރައްޤީއަށް ބަސްބުނުމާއި ގޮތްކަ
އިޚްތިޔާރު ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ ލިބިދީފައެވެ. އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ 

މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލައި އަތޮޅާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހި  ހައިސިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ޕްލޭންތަކާއި
ކުރުމުގެ ދޮރު މިއަދުވަނީ ހުޅުވިފައެވެ. ފަސްއަހަރުގެ ރާސްތާއަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް 

މާގެ އަލީގައި އެކުލަވާލުމަކީ ކައުންސިލުތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއްކަމަށްވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. މިޒިން 
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، އަށް ކުރެވޭ ތަޞައްވުރުތަކާއި 2016އިން  2012މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން 

ނޑިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ވުޖޫދަށް  ނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަ ޙާޞިލުކުރުމަށް ކަ
ނޑިވަޅުގެ އުފާ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެ    ންނަށް މިވަނީ ލިބިފައެވެ.އައުމުގެ މިތާރީޚީ ދަ

މިފުރުޞަތުގައި މިޕްލޭންތައްޔާރު ކުރެއްވުމުގައި މިކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙަންމަދު 
ސިލްގައި ޢާރިފް ކުރައްވާފައިވާ ބުރަމަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އެމަނިކުފާނަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. އަދި ކައުން 

ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ އަދި ބަޖެޓް އެންޑް އިދާރާގެ  ކައުންސިލަރުންނާއިހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 
ން ލިބިފައިވާ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް ނުހަނު މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތު ފައިނޭންސް ޔުނިޓްގެ 

ޑުލު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ މިޕްލޭންގެ ސަބަބުން މިލަދުންމައިޚްލާޞްތެރި ކަމާއި އެކު 
އުތުބުރީގެ ތަރައްޤީއަށް އާރޯކަންލިބި އަރުތައިގެ ކުރިބޯށިތައް އުހަށްއުފުލިގެން ދިއުމުގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ 
ދިރިއުޅުން އުޖާލާވުމެވެ. މިޕްލޭންގެ ތެރެއިން އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވިފައިވާ ތަޞައްވުރުތައް ޙާޞިލުވެގެން 

 ކުރައްވާށިއެވެ. ތަނަވަސްهللا ދިއުމުގެ މަގުތައް މާތް 

 1433 ޝައްވާލް 10

  2012ގަސްޓް އޮ  28

 

 މޫސާ ފަތުހީ އާދަމް 

 ސްއީރަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ށ. 
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 ތަޢާރަފް

މެއި  17) 2010/7ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު އުޞޫޕްލޭނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  މި
ގެ ދަށުން އިންތިޚާބު ކުރެވުނު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ފުރަތަމަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  (2010

ނޑު ބައިތަކަކީ  5އެކުލަވާލާފައިވާ  އަހަރު ދުވަހުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެކެވެ. މިޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ މައިގަ
ނޑުވެރިކަން، ، ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވުން، ތަފާސް ހިސާބު އެއްކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން  މަސްވެރިކަން، ދަ

ފަތުރުވެރިކަން، ތަޢުލީމު، ސިއްޙަތު، ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުން، އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން، ދީނާއި 
ޘަޤާފަތް، އިމާރާތްކުރުމާއި ބިން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން، ދަތުރުފަތުރު، ތިމާވެއްޓާއި ޔުޓިލިޓީސް އެވެ. އަދި 

ނޑު ބައިތަކުގެ މަޤްޞަދުތަކާއި، އެމަޤްޞަދުތައް ޙާސިލްކުރުމަށް ކައުންސިލުން މަތީގައި ދެންނެވި  ފައިވާ މައިގަ
ނޑިތައް  ނޑުދަ ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުގެ ޚުލާސާއާއި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަ

 އެވެ.ހާސިލްވާ މިންވަރު މޮނިޓަރ ކުރާނެ ގޮތާއި އަދި ކުރިއަށް ދާނެގޮތް ބެލުމުގެ ބަ
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 ފުރަތަމަ ަބއި  
ުޑ ައސާސްަތކާއި ނތަރަްއީގގެ ޕްލޭްނ ބިނާެވެގންާވ ަމއިގަ

މަޤުޞަުދތަކާިއ ެއމަޤުޞަުދތަްއ ާޙޞިލްކުރުމަށް ަކުއންސިލުްނ 
 ާލސާޚުގެންގުޭޅނެ ިސާޔސަތުތަުކގެ 

 ތަޞައްވުރު 
އުތުރުބުރިއަކީ ދިރިއުޅެން އުފާވެރި، ތަރައްޤީއާއި ތަހުޒީބުގެ ރޮނގުން އަރާހުރި، އިސްލާމީ މިލަދުންމަޑުލު 
 މުޖުތަމަޢަކަށްވުން.
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 ޗާޓް  ގެ އަތޮޅު 

  

 iruburutua uluDwm cnudwlim
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ނޑު އަސާސްތައް ގެތަރައްޤީ   ޕްލޭން ބިނާވެގެންވާ މައިގަ
  ްއަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ އެއްޗަކަށް ހެދުނ 

  ެޕްލޭންގެ މައްޗަށް އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން އުފެއްދުން ތަރައްޤީގ 

  ްފަހުންވެސް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގައި އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެ ވަޞީލަތަކަށް ހެުދނ 

 ްޗަކަށް އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިލްމާއި ަފންނީ ޤާިބލްކަން އިތުރުކޮށް ާމލީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަްށ އެހީތެރިވެދޭ އެއ

 ހެދުން 

 ްކުރުންއްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުތެިރކަން އިތުރުކޮށް އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގައި ރަރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހޭލުނ 

  ްއިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވައި އެ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުނ 

 ަކުން ތަރައްޤީގައި ބައިެވރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރު ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި ސަރުކާރާއި އެހީތެރިވެދޭ އެހެންވެސް ފަރާތްތ

 ކުރުން

 ްނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުނ 
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 ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް  އަތޮޅުގެ 
 ގެ ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކަކީ:އަތޮޅު

  ިހުރުންއަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ އެކަށީގެންވާ މާލިއްޔަތެއް އޮތުމާއި ގިނަވަޞީލަތްތަކެއް ޤާއިމުކުރެވިފައ 

  ްއަތޮޅުގައި އެކަށިގެންވާ އާބާދީއެއް އޮތުމާއި އާބާދީއާއި ތަރައްޤީ އެއްފަސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުއޮތުނ 

 ްމަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢީ ކާރުޚާނާއެއް ކައިރި ކުރިމަގެއްގައި ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވުނ 

  ްކުރިމަގެއްގައި ހުޅުވިގެންދިއުމާއި އިތުރު ރަށެއް މިކަމަށް  ރިސޯޓެއްގެ މަސައްކަތްނިމި ކައިރި  3ފަތުރުވެރި ކަމަށ

 ކުއްޔަށްދީފައިވުން

  ާނޑާ ދިރުވ ނޑުވެރި ކަމުގެ ޞިނާޢީ ރަށަކާއި  ހުއިފިލަ  ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުންދާ ދެރަށް އޮތުން  އާލާކޮށްދަ

  ިހިމެނިފައިވުން ށ. އަތޮޅުގައި ވައިގެބަނދަރެއް ިބނާކުރުމަށް ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައ 

  ްއަތޮޅުގައި އިޤްތިޞާދީ ބޮޑެތި ަމސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިދާނެ ގިނަ ފަޅުރަށްތަކެއް އޮތުނ 

 ްސްކޫލެއްގައި މަތީ ޘާނަވީއަށް ކިޔަވައިދެމުން ދިއުން 2އަށް ކިޔެވުމާއި  10 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްރަށެއްގައި ގްރޭޑ 

  ާޞިއްޙީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައި ހުރުންއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްރަށެއްގައި އެކަށީގެންވ 

 ްއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްރަށަކީ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލު ކުރެވިފައިވާ އަތޮޅަކަށްވުނ 

 ްމަސައްކަތުގެ ބާޒާރަށް ނެރެވިދާނެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ތިބި އަތޮޅަކަށްވުނ 

  ާތަރިކައެއް ހިމެނޭ ރަށެއް އޮތުން އާސާރީގޮތުން ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ ތާރީޚާއި ގުޅިފައިވ 
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 ތަރައްޤީއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް  ގެ އަތޮޅު 
 ތަރައްޤީއަށް ހުރި މައިގަނޑު ގޮންޖެހުންތަކަކީ: އަތޮޅުގެ

  ްއަތޮޅުގެ އެއްވެސް ފަޅުރަށެއް އަދި މިހާތަނަށް އަތޮޅު ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައި ނެތުނ 

  ިބާރާއި އިޚްތިޔާރާއި ޒިންމާތައް ސަރުކާރުން ތަންފީޒުކުރަމުން  އަތޮޅުކައުންސިލަށް ދީފައިވާލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައ

 ނުދިއުން 

  ،ިަދތުރު ފަތުރު ކުރުމަށް އުނދަގޫވުން ވައިގެބަނދަރެއް ނެތުމާއ 

  ްބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދުމަށް ރައްޔިތުްނ ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ބޮޑުވުނ 

 ަތްތައް ޤާއިމުވެފައި ނެުތންޚާއްޞަބަލިތަކަށް ފަރުވާ ކުރެވޭެނ ވަޞީލ 

 ަދާނެ އިންސްޓިޓިއުޝަނެއް އަތޮުޅގައި ޤާއިމްކުރެވިފައި ނެތުންޒީފާގެ ބާޒާރަށް ޒުވާނުން އުފައްވ 

 ާގާތުން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަުތ އަތޮޅުގެ ގިނަ ޒުވާނުންނަށް ަތނަވަސް ވެފައި ނެތުން  އިރަށ 

  ިގިނަވަމުންދިއުން ޖެހެުމންދާ ޒުވާނުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައ 

  ްކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުންނަށް ތަމްރީން ހޯދާ ކުރިއަށް ދެވޭެނފުރުޞަތު އަތޮޅުގައި ނެތުނ 

 ާވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާެމއް އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައި ނެތުން ލެކުނިނައްތ 

 ސިޔާސަތުތައް  ދުތަކާއި ތަރައްޤީގެ މަޤުޞަ ގެ އަތޮޅު 
ލުން އިދާރީ ނީ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި އެންމެ އިސްކަމެއްދީފައިވާ ތަރައްޤީއަތޮޅުގެ 

ވި ނި ނޫނުގައިވާގޮތުގެ މަތިން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދެމެހެއްޓެޤާ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ 
ނޑު އަސާސްއަކީ ރައްޔިތުން ކަންކަމަށް ގެ ޕްލޭން ބިނާވެފައިވާ ތަރައްޤީގޮތަކަށް ދިނުމަށެވެ. މިގޮތުން  މައިގަ

  މައްޗަށެވެ.މުގެ ހޭލުންތެރިކަމާއި ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރު 
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 ހަރުދަނާކުރުން ން ލުން ހިންގު ޞޫލާމަރުކަޒީ އު
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 ހަރުދަނާކުރުން  ން ލުން ހިންގު ޞޫ ލާމަރުކަޒީ އު . 1

 
 ގިނަ ރަށްރަށަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ދިނުން އެއްރަށަށްވުރެ  1.1

 މަޤުޞަދު 

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ ފަސޭހަ ފެރީގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް  1.1.1
 ނުރައްކާތެރި ކުނީގެ ބާވަތްތައް ނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމެއް އަތޮޅުގައި އޮތުން.

 

 ސިޔާސަތު
 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:ކުރުމަށް ކައުންމި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް 

 
  ،ްއަތޮޅުގެ އެއްރަށުން އެނެއްރަށަށް އަދި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު ދަތުރުކުރެވޭނެ ފެރީގެ ޚިދުމަތެއް ޤާއިމްކޮށ

 ނިޒާމެއް ހިންގުން. ރަށްރަށުގައި ނައްތާލަން އުނދަޫގ ކުނީގެ ބާވަތްތައް ތިލަފުްއޓަށް ގެންދެވޭނެ ދެމެހެއްޓެނިވި
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
އުޅަނދު ެނރެ، ކޮންމެ ދުވަހަކު އަތޮޅުެގ  2ވަރާކޮށްގެން ފެރީގެ ޚިދުމަތަށް އިތުރު މަޝް އިމިހާރުވެސް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދޭފަރާތާ

، ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ގޮތާއި، ހަފްތާއަކު އެއްަފހަރު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރު

 ގުޅިގެން ތިލަފުއްޓަށް ކުނި ގެންދެވޭނެ ވަީޞލަތް ޤާއިމް ކޮށްގެން. ކައުންސިލާއި، އި، އެހީދޭ ޖަމާޢަތްތަކާއިސަރުކާރާ
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 ޤައުމީ އިދާރާތަކުން އަތޮޅުގައި ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން  1.2

 މަޤުޞަދު 

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއިއެކު އަތޮޅުގެ ޤައުމީ އިދާރާތަކުން  1.2.1
 ރައްޔިތުންނަށް ލިބުން.

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 

 ްއިމީހުންގެ ރަްށރަށުން ލިބިދެވޭނެ ެޖހޭ އެންމެާހ ޚިދުމަތްތައް އެބަޤައުމީ އިދާރާތަކުން ސީދާ ފަރުދުންނަށް ފޯރުކޯށްދޭނ
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ދެމެދު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ އަދި އަތޮ އިޤައުމީ އިދާރާތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާ
މުއައްޒަފުން ތަްމރީން ކޮށްގެންނާއި، ބޭުނންވާ ަވޞީލަތްތައް ރަށްރަށުގައި އަިދ އެމް އޯ ޔޫ ގައި ސޮއިކޮށް، ކަމަށް ބޭުނންވާ 

 ށްގެން.ސިލްގެ އިދާރާގައި ޤާއިމް ކޮންކައު އަތޮޅު
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 ޤައުމީ އިދާރާތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން  1.3

 މަޤުޞަދު 

ކައުންސިލާދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ޤައުމީ އިދާރާތަކަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދީ ޤައުމީ އިދާރާތަކާއި  1.3.1
 ހަރުދަނާކޮށް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުން ޤައުމީ އިދާރާތަކަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަން ލިބުން.

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 

  ްއަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގަން ޭބނުންާވ ކަންކަން ކުރިއަށް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ޤައުމީ އިދާރާތަކުނ
ގެންދިއުމަށްޓަކައި، ޤައުމީ އިދާރާތަކާއި ކައުންސިލާއެކު އެމް އޯ ޔޫ ގައި ސޮއިކޮށް، ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ސީދާ 

 ށްދިނުން.ކޮމަތްތައް ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު ފޯރުރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދު
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ރުކޮށްމުގެ ތެެރއިން ރައްޔިތުންނަށް ފޯސީދާ ޤައުމީ އިދާރާތަކުން އަޮތޅު ތެރޭގައި ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަްތތައް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާ

އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ، މެދު އެއްބަސްވުންތައް އެކުލަވާލައިއި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ދެދިނުމަށްޓަކައި ޤައުމީ އިދާރާތަކާ
 ކޮށް ބޭުންނވާ ވަޞީލަތްތައް އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ރަށު ކައުންސިލް ތަކުގައި ޤާއިމް ކޮށްގެން.ތަމްރީން މުއައްޒަފުން
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 އަތޮޅުގެ ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން  1.4

 މަޤުޞަދު 

އަށާއި ޤައުމީ ތަރައްޤީއަށް ރޭވުމުގައި ބޭނުންވާނެ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކޮށް އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީ 1.4.1
 އިލެކްޓޯނިކްކޮށް ފަސޭކަމާއި އެކު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށް ދެވުން.

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 

 ެދިނުމަށްޓަކަިއ ރުކޮށް ހާ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ަބލަހައްޓާ ފޯ އަތޮޅާއި ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށް ޭރވުމުގައި ބޭނުންހިޭފނެ އެންމ
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި އިންފޮމޭޝަން ޑާޓާ ބޭސްގެ އިލެކްޓޯނިްކ ނިޒާމެއް އުފެއްދާ ހިންގުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ޤައުމީ އިދާރާ ތަކުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ޤައުމީ ތަރައްޤީއަށް ރޭވުމުގައި އަތޮޅުން ކޮންމެހެން ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތުދައް 
ެއބައިތައް ހިަމނައިެގން، ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު ރަށްަރށުންވެސް ޑާޓާ ޓްރާންސްފަރ ކުރެވޭފަދަ ފަސޭހަ ވެބްބޭސްޑް ދެނެގަނެ، 

 އިންފޮމޭޝަން ޑާޓާ ބޭސްއެއް ޭބނުންކޮށްގެން.
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 ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށް ދިނުން  1.5

 މަޤުޞަދު 

ކައުންސިލްތަކަކީ ފަންނީގޮތުން ޤާބިލް މުއައްސަސާތަކަކަށްވެ، މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބޭ ރަށު  1.5.1
 ކައުންސިލްތަކަކަށް ވުން.

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 

 ީނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކުރަންޖެޭހ  ،ށާއިލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަމުއައްޒަފުން  ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރ
އެހީ އަތޮޅުފެންވަރުގައި ޯފރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ކައުންސިލްތަކަށް ބޭުނންާވ މާލީ ކަންކަމަށް އަހުލުވެރި ބަޔަކަށް ހަދާ،

 ޤާއިމްކޮށް ހިންގުން.
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ކޮމިޝަނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ރަށު ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ރަށު ސް މަންޓް އޮތޯރިޓީ ާއއި ސިވިލްސަރވިލޯކަލްގަވަރން

ކައުންސިލްތަކުގެ ފަންނީ އަދި ޢިލްމީ ޤާބިލްކަން އިތުރު ކުރުަމށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި ގެންނާއި، ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް 
ނީ ރެިއްނ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އާމްދަކޮށް، އެފަންޑުގެ ތެށް ދިނުމަށް ޓްރަސްޓް ފަންޑެްއ ޤާއިމްނުންވާ މާީލ އެހީތެރިކަން ފޯުރކޮބޭ

އިތުރުކުރެވޭނެ ކަންކަން ހިންާގ، ލިބޭ ފައިސާ އިން ކައުންިސލްތަކަށް މާލީ އެީހތެރިކަން ފޯުރކޮށްދީގެންނާއި، ބޭރުގެ އެހީދޭ 
 ޖަމާޢަތްތަކުން މާލީ އެހީ ހޯދައިީދގެން.
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 ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ލަފާދިނުން  1.6

 މަޤުޞަދު 

 ރަށު ކައުންސިލްތައް ޒިންމާދާރުވެ، ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބުން. 1.6.1

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 

  ާކައުންސިލްތަކެއްކަްނ ކަށަވަރުކޮށް، ރަށު ރަށު ކައުންސިލްތަކަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ހިނގަމުންދ
ކުރާ ނިޒާމަކަށް ޒީ ނިޒާމަކީ ރައްޔިތުން އިުތބާރުއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްީދ، ލާަމރުކަ އި ކައުންސިލްތަކަށްބޭުނންވާ ލަފަޔާ

 ހެދުން.
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ވަރާގެ މަތިން ރަށު ކައުންސިލްތައް މަޝްގެ އިދާރީ ހުރިހާ ބައެއްގެ ކައުންސިލްތައް ވިލަރެސްކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލް

ވިލަރެސް ކުރާފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށް، ފޯމް ފުރާނެ އުޫޞލުތައް ަކނޑައަޅައި، މަދުވެގެން އަހަރަކު ދެފަހަރު ރަށު ކައުންސިލްަތށް 
ގެ މަޢުލޫމާުތ ވިލަރެސް ކުރުމަށްޓަކައި ދަތުރުކޮށް ލަފަޔާ އިރުޝާދުދީ، އެަދތުރުތަކުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރާ ކަންކަމު

 ރަށުގެ ވީހާ ގިނަ ބަޔަކަށް ފޯރުކޮށްދީ، ރައްޔިތުންގެ އިތުބާުރ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ހޯދައިގެން.އެރަށް
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 ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވުން  1.7

 މަޤުޞަދު 

ރައްޔިތުންނަށް  ،ރައްޔިތުން ބޭނުންވާފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭ ،ރައްޔިތުންގެ އަޑު ގާތުން އަހާ 1.7.1
 އިސްވެ ޖަވާބުދާރީވާ ކައުންސިލަކަށް ވުން 

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 

 ީލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް  ،ރައްޔިުތންގެ މެދުގައި އިތުބާރު އުފައްދާ ،އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރާކަންކަން ގާތުން ހާމަކޮށްދ
 އަހުލުވެރިވުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ދަތުރުކޮށް ރަށްރަށަށް ޅު ކައުންސިލް ނިންމާ ނިންމުމާއި، ކުރެވޭ މަސައްތައް ކައުންސިލްގެ ސައިޓަށް އަޕްޑޭޓް ކުރުމާއި، ތޮއަ
 ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ މަޢުލޫމާތު ދީގެން ރައްޔިތުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާުބ ދާރީވުމާއި ސްކޫލުތައް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް 
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 އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ  .2

 ރަށު ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުނުކޮށް ހުންނަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުން  2.1

 މަޤުޞަދު 

 ލިބުން.ފުނަދުއަށް ހިޖުރަކުރި ނޫމަރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އެބައި މީހުންގެ ޙައްޤުތައް  2.1.1

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 

  ީނޫމަރާއިން ފުނަދުއަށް ހިޖުރަކުރި ޢާއިލާތަކުގެ ރުއްގަހަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ބަދަލު ފައިސާ ދިވެހި ދައުލަތުން ހޯދައިދ
 އެޢާއިލާތަކަށް ރަށްދުކޮށް ދިުނން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ށް މިހާތަނަށް ބަދަލުކުރެވިފައިހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަލީގައި ނޫމަރާއިން ފުނަދުއަށް ބަދަލުވި ޢާއިލާތަކުގެ ރުއްގަހުގެ ބަދަލަ
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި އްކަން ދެނެގަެނ، އެފައިސާ ދިވެިހ ދައުލަތުން ޯހދައި ދިނުމަްށ ައތޮޅު ބޭނުންވާ ފައިސާއަކީ ކިހާވަރެ

 ހޯދައި ދީގެން. އެފައިސާ، ހިމަނާ
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 ފަތުރުވެރިކަން  2.2

 މަޤުޞަދު 

މު ކުރެވިފައިވާ، މިރޮނގުން ނަފާލިބޭ އްބާކިޔާ މިދާއިރާގެ ވިޔަފާރި ޢާއަތޮޅަކީ ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުޙަ  2.2.1
 އަތޮޅަކަށްވުން 

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 

  ެއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ރިޒޯޓްތަުކގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި، ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓުންނަްށ ޚާއްޞަ ވިޔަފާރީގ
 ނަފާވެރިކަމާއި، ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަްށ މަގުފަހިކުރުން

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ފުރުޞަތުތަކުން ުކރިއަށް ދިއުމަށް މަގުފަހިކޮްށދީ،ކަމުގެ ދާިއރާގައި ހުރި ކުްނނަ ުޒވާނުންނަްށ ފަތުރުވެރިށް އަލަްށ ނުމުޖުތަމަޢަ
 .ރަށްރަށަށް ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތްކުރުވާ، ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވައިގެން

 

 

 



 

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 

www.shaviyani.gov.mv :ވެބްސައިޓް   

22 

 

 މަސްވެރިކަން  2.3

 މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތްތެރިވެ މަސްވެރިކަމުގެ އައު މަސްވެރިކަމުގެ ކާރުޚާނާތައް އުފެދި، ޒުވާނުން މަސްވެރިކަމުގައި  2.3.1
 ދާއިރާތަކަށް މަގުފަހިވެފައިވާ އަތޮޅަކަށްވުން 

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 

  ްމަސްވެރިކަމުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ތަރައްޤީކޮށް، މަހުގެ އައު އުފެއްދުންަތއް ބާޒާރަށް ތަޢާރަފްކޮށް، ޒުާވނުނ
 ދާއިރާއަށް ޝަޢުޤުވެރިކުރުވުން

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ށް އަލަށް ނުކުްނނަ ޒުވާނުންނަށް މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، މަސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުއްތައް ޒަމާނީ މުޖުތަމަޢަ
 .އަތޮޅު ހުޅުވާލައިގެންޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި އުފައްދާ، މަސްވެރިކަމުގެ އައު އުފެއްދުންތަކަށް 
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 ދަނޑުވެރިކަން  2.4

 މަޤުޞަދު 

ނޑުވެރިކަން ކުރާ އަދި 2.4.1 ނޑުވެރިކަމުގެ  އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކީ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ދަ ދަ
 ގުން މާލީ ތަނަވަސްކަން ލިބޭ އަތޮޅަކަށްވުން ނއުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރޭ މިރޮ

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 

 ުނޑ  ވެރިަކން އިތުރު ކުރުންވެރިކަންކޮށް އެކަމުން ހޯދާ ނަފާޒަމާނީ އައު ގޮތްތަކަށް ދަ
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ނޑުވެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދީ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި  ،އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ،ށު ކައުންސިލްތަކާއިރަ  ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ޒަމާނީ ދަ

ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީ ހޯދުމުގެ މަގު  ނޑައަޅާ، ދަ ނޑުވެރިކަމަށް ޙާއްޞަ ބިންތައް ކަ ދަ
 ޤާއިމްކޮށްދީގެން ތަނަވަސްކޮށްދީ އުފައްދާ ތަކެތީެގ މާކެޓް ދެމެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް 
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 އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ 
 

 

  



 

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 

www.shaviyani.gov.mv :ވެބްސައިޓް   

25 

 

 ތަރައްޤީ  ޢީ ޖުތިމާ އި  .3

 އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން  3.1

 މަޤުޞަދު 

 ވުން ބިލްމީހުން ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށްދީނީ ކޮންމެ ކަމަކަށް ޤާ ، ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި 3.1.1

 
 ސިޔާސަތު

 ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:ސިލުން މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 

 ަތޮޅުގައި ދީނީގޮތުން މީހުން ހޭުލންތެރިކަން އިތުރުކުރުން އ 
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ަކށުކަމާކެމީގެ ދާއިރާއިން މީހުން  ،ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން އިމާމުންނާއި ،ރުކާރާއި، ރަށްރަށުގެ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއިސަ

 .ބިނާކޮށްގެން
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 ތަޢުލީމު  3.2

 މަޤުޞަދު 

އަތޮޅަކީ ޢިލްމީ ގޮތުން ޤާބިލް، އިސްލާމްދީނާއި ޤައުމު ދެކެލޯބިވާ، ހުނަރުވެރި ޒުވާނުން ޤައުމީ  3.2.1
 ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއަށް އުފައްދާ އަތޮޅަކަށްވުން 

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 

 ަޕްރީސްކޫލް ނިޒާމެއް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޤާއިމްކޮށް، މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު ައތޮޅުގައި ފަހިކޮށްދީ، ނގަޅު ރ
 .ތަޢުލީމީގޮތުން ާޤބިލް ރައްޔިތަކު ބިނާކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ހިތްވަރު ިދނުން

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ަތޢުލީުމ ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި، އަތޮޅުގެ ސްކޫލުތަކުން ކިޔަވާ މަތީ ، ސްކޫލުގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކޮށްތޮޅުގެ ޕްރީއަ
 .ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ވަނަތައް ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާްމދީގެން
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 ކުޅިވަރު  3.4

 މަޤުޞަދު 

ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެ، ޤައުމީ ތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ގިނަކުޅިވަރުތައް އަ  3.4.1
 ފެންވަރެއްގައި ވާދަކުރެވޭނެ ކުޅުންތެރިން އުފެދޭ އަތޮޅަކަށްވުން 

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 

 ަރެފްރީން ތަމްރީނުވެ، މޮުޅ ތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކުޅިވަރުބިންތައް ޤާއިމްކޮށް، ގިނަ ކުޅިވަރުތަކުން އ
 .ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފެދެމުން ިދއުން

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ތޮޅުގައި ކުޅިވަރުކުޅޭނެ ބިންތައް ނެތް ރަށްރަށް ފާހަގަކޮށް އެރަށްރަށުން ކުޅިވަރު ބިންތައް ތަރައްޤީކޮށް، އެކި ކުޅިވަރުތަކުން އަ
ރަށުކައުންސިލްތަކާއި، ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، ސަރުކާރާއި، އެހީދޭ ޖަމާޢަތްތަކާއެކު ރެފްރީން ތަމްރީނު ކުރުމަށްޓަކައި 

 .މަސައްކަތްކޮށްގެން
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 މަޢުލޫމާތާއި ޘަޤާފަތާއި އާރޓްސް  3.6

 މަޤުޞަދު 

 ޤާބިލްމީހުން ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ވުން  ޘަޤާފަތަށް ލޯބިކުރާ، 3.6.1

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:ކުރުމަށް ކައުންމި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް 
 

 ްއަތޮޅުގައި ޘަގާފީ ކުޅިވަރުތައް އާލާކޮށް، މީހުން ހޭުލންތެރިކަން ިއތުރުކުރުނ 
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ޤާބިލް މީުހން  ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް އާލާކޮށް، ،ރުކާރާއި، ރަށްރަށުގެ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއިސަ

 ތަމްރީނުކުރުން
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 ންޓްސްޕޭޝަލް ޑިވެލޮޕްމަ 
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 ސްޕޭޝަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް  .4
 

 ބިން  4.1

 މަޤުޞަދު 

 ތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ބިންތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ބިންތަކަށްވުން އަ  4.1.1

 
 ސިޔާސަތު

 ސިޔާސަތުތަކަކީ:ސިލުން ގެންގުޅޭނެ މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 

 ީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކީ ލޭންޑް ޔޫސްޑް ޕްލޭން ހެދިފައިވާ ރަށްރަށް ކަމުގައި ހެދުންމ 
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ރުކާރާއި ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން ރަށްރަށުގެ ބޭސް ލައިްނ ސާވޭކޮށް އާއްމު ދިރިއުޅުމަށާއި، ސަރުކާރަށާއި، ކުޅިވަރު ސަ

ރަށުގެ ރަށްވެހިކަމަށް ބޭނުންވާ ިބންތައް ފާަހގަ ވާގޮތަށް ރަށްރަށުގެ ލޭންޑް  ،ސިނާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމަށާއިކުޅުމަށާއި، 
 ޔޫސްޑް ޕްލޭން އެކުލަވާލައި، ލޭްނޑް އެންޑް ސާވޭ އޮތޯރިޓީން ފާސްކޮށްގެން 
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 ތިމާވެށި 
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 ތިމާވެށި  .5
 

  ތިމާވެށި  5.1

 މަޤުޞަދު 

 ރަށްތައް ގިރުން ކުޑަކޮށް، ރަށްރަށުގެ ވެށި ފެހި އަދި ފިނި ރަށްތަކަކަށް ހެދުން ތޮޅުގެ އަ  5.1.1

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 

  ،ާއިންދުން ގައި ހިޔާ ލިބޭފަދަ ގަސް ރަށްރަުށގެ މައިމަގުތަކުއަތޮޅުގެ ރަށްތައް ގިރުން ކުޑަކުރުމަށް ތޮށިޖަހ 
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ނޑައަޅާ، މަގުތައް  ރަށުކައުންސިލާއި، ސަރުކާރާއި، ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް ގުޅިގެން އެކިދާއިރާތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް، ސަރަޙައްދު ކަ

ބް ޖަމްޢިއްޔާތައް ފެހިކުރުމުގެ ގޮތުން މަގުތަކުގައި ގަސް އިންދުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގައި، ރަށުކައުންސިލާއި، ސަރުކާރާއި، ކްލަ
 .އަދި އެހީ ދޭ ޖަމާއަތްތަކުން އެހީ ހޯދައިގެން ރަށްރަށުގެ ގިރަމުންދާ ސަރަޙައްދަ ހިމާޔަތްކުރުމަށް ތޮށި ލައިގެން
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 އަސާސީ ކަންކަމާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް 
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 ކަންކަމާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް އަސާސީ  .6
 

 ފެނާއި ނަރުދަމާ  6.1

 މަޤުޞަދު 

 ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ލިބޭ އަތޮޅަކަށްވުން  6.1.1

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 

 ެނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް އެދެވޭ ލުއިފަސޭހަގޮތެއްގައި ލިބިދެވޭ އަތޮޅަކަށް ހެދުން  ،ނާއިފ 
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަދި ހިލޭ އެހީ ދޭ ޖަާމޢަތްތަކާއި ގުޅިގެން ރަށްރަށުގެ ، ނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް އާއިފެ

 .ޚިދުމަތް ހަރުދަނާކޮށް ރަގަޅު ކޮށްގެންގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ
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 ބައި  ދެވަނަ
ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންުގމަްށ ރާވާ ާޙޞިލްކުރުަމށް މަޤުޞަުދތަްއ 

 ލު ޞީތަފް

 

 

 ން ލުން ހިންގު ޞޫލާމަރުކަޒީ އު
 ހަރުދަނާކުރުން 
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  ހަރުދަނާކުރުން  ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުން  .1
 

 އެއްރަށަށްވުރެ ގިނަ ރަށްރަށަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ދިނުން  1.1

 ލަތު ޙާ މިހާރުގެ 

ނެއްރަށަްށ ދަތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ދައުަލުތން ފެރީގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ޮކށްފައި ވެއެވެ. އަތޮޅުގައި އަތޮޅުގެ އެއްރަށުން އަ
ދުވަހުންނެވެ. އަތޮޅުގެ އެންމެ އުތުރު ބިތުގެ މީހުން އަތޮޅު ވެރިކަން  3އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ބުރެއް ފުރިހަމަ ކުރެވެނީ 

އްގައި ރޭކޮއްފަ ނޫނީ އާދެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ރޭވިފައެއް ނުވެއެވެ. ހަމަ ކުރާ ރަށަށް އަންނަން ބޭުނންެވއްޖެނަމަ، ރަށެ
ރަށަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި އޮންނަނީ އެންމެ އުޅަނދެކެވެ. މިވަރުންވެސް ކުޅުދުއްފުށީފަދަ ކައިރި  14އެހެންމެ އަތޮޅުގެ 

ސަރަޙައްދަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް މިނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ރޭވިފައި ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިޚިދުމަތަކީ އިތުރަށް 
ވަނައަހަރު މިޚިދުމަތް ވިލަރެސް ކުރުމަށްޓަކައި  2012ޚިދުމަތެއްކަން ފާހަގަކޮށް  ތަރައްޤީ ކޮށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހިފައިވާ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓާއި މިކައުންސިލާ ދެމެދު އެމް އޯ ޔޫ އެއްގައި ސޮއި ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

އަތޮޅު ޝާމިލްވާގޮތަށް ރޭވިފައިާވ މުޅިަވތްތަްއ ނައްތާލުމަްށޓަކައި މީގެ އިތުރުން ރަށްރަށުގައި ނަްއތާލުމަށް ދަިތ ކުނީގެ ބާ
ކުނިނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމެއްވެސް އަތޮޅަށް ހަމަކޮންމެހެންވެސް މުހިއްމުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މިފަދަ އެއްވެސް ނިޒާމެއް 

ނޑުގެ އަތޮޅުގައި އަދި ޤާއިމް ކުރެވި ފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރަކު އެއްފަހަރުހެން ކުނީގެ ގޮތުގައި ހުންނަ ދަ ގަ
 ބާވަތްތައް ގަތުަމށް ބަޔަކު އަތޮޅަށް އައިސް އުޅެއެވެ.

 މަޤުޞަދު 

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ ފަސޭހަ ފެރީގެ ނިޒާމެއް  1.1.1
 ޤާއިމްކޮށް ނުރައްކާތެރި ކުނީގެ ބާވަތްތައް ނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމެއް އަތޮޅުގައި އޮތުން.
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 ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު އަތޮޅުގެ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރު ކުރެވުން   1.1.1.1ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތްތައް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ޚިދުމަތް  އަތޮޅުގެ ފެރީ  1.1.1.1.1
 ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުން 

އަތޮޅަކީ ބޮޑު އަތޮޅަކަށް ވުމާއިއެކު ކޮންެމ   1.1.1.1.1.1
ޒޯނަކަށް  3ދުވަހަކުވެސް ފުނަދުއަށް އާދެވޭގޮތަށް އަތޮޅު 

 ބަހާލާ ޚިދުމަތް ދޭންފެުށން 

     ްފެރީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތ  

ޖާހާއިރަށް ފުނަދުއަްށ  10ލަސްވެގެން   1.1.1.1.1.2
 ދޯނި ފެރީގެ ޚިދުމަތަށް ހޯދުން  3ފޯރާވަރުގެ ސްޕީޑް ހުންނަ 

     ްފެރީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތ  

 ދުވަހު ހޮނިހިރު ހަފްާތއެއްގެވެސް ކޮންމެ  1.1.1.1.1.3
 ފަރުކޮޅު ފެށުމަށް ދަުތރުތައް ފެރީގެ ޅުދުއްފުއްޓަށްކު

 ެފށުން  ބޭނުންކުރަން މަރާމާތުކޮށް

     ްފެރީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތ  

 ނުރައްކާތެރިކުނިން ރަށްރަށުގެ މާޙައުލު ސަލާމަތްވުން   1.1.1.2ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތްތައް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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 ކުނިން  ނުރައްކާތެރި  1.1.1.2.1
 ސަލާމަތްކުރުން މާޙައުލު ރަށްރަށުގެ

ދެމެހެއްެޓނިވި ގޮތެއްގައި ތިލަފުއްަޓށް ކުިނ   1.1.1.2.1.1
 ގެންދެވޭ ތޯއާއި، އެންމެ ޚަރަދު ގޮތް ބެލުމަށް ދިރާސާ ކުރުން

      /ްއަތޮޅު ކައުންސިލ
 ރަށުކައުންސިލް
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ތިލަފުއްޓަްށ ކުނި ގެންދާ އުޅަނދެއްގެ   1.1.1.2.1.2
ގޮތުގައި ފަރުކޮޅު ބަދަލުކޮށް ޚިދުމަތުގައި ބޭނުން ކުރަން 

 ފެށުން 

     ްއަތޮޅު ކައުންސިލ  
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 ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން ޤައުމީ އިދާރާތަކުން އަތޮޅުގައި  1.2

 ލަތު ޙާ މިހާރުގެ 

ޤައުމީ އިދާރާތަކުން އަތޮޅުގެ އެކިއެކި ރަށްރަށުގައި ދޭންޖެހޭ ތަފާތު ޚިދުމަތްތައް އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިހާރުވެސް އަންނަނީ 
މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި، ދެމުންނެވެ. މިކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ 

ނޑުގެ ލައިސަންސް ނެގުމަށް ޭބނުންވާ ތިއަރީ އަދި ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސް ދިނުމާއި، ޖީ އެސް ޓީ އާއި ޓީ ީޖ  އެއްގަމާއި ކަ
 އެސްޓީގެ އިތުރުން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެކި ކަހަލަ ފީތައް ބަލައިގަތުމަކީވެސް މިހާރުވެސް ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތެކެވެ.

މުްނ ގެންދަީނ އަތޮޅު ކައުންސިލުންނެވެ. ްނނަ ފަޅުރަށްތަްއވެސް ބަލަހައްޓަލިޔެނުދީ ހު ދި ވަކި ފަރާތަކަށް ވަރުވާއަށް އަ
ރޒް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް ފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް ޤަ އުމީ ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަ

 އެމް އޯ ޔޫ އެއްގައި ސޮއި ކުރެވި ފައެއް ނުވެއެވެ.ސިލާ ދެމެދު އިދާރާއަކާއި އަތޮޅު ކައުން

 މަޤުޞަދު 

ޤައުމީ އިދާރާތަކުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއިއެކު އަތޮޅުގެ  1.2.1
 ރައްޔިތުންނަށް ލިބުން.
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 ކަލެކްޓިންގ ޕޮއިންޓް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޤާއިމްވުން އައި ޑީ ކާޑު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ޑޭޓާ  1.2.1.1ނަތީޖާ: 

 އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓަޖީ 

 ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު 
 ޙަރަކާތްތައް 

 ހިންގާނެ ފަރާތް 
 ރަކާތްތައް ޙަ 

2 ތަން ހިންގާނެ 
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އައި ޑީ ކާޑު ހެދުމަށް ބޭުނންވާ ޑޭާޓ  1.2.1.1.1
ޕޮއިންޓްތައް ައތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގަިއ ކަލެކްޓިންގ 
 ޤާއިމްކުރުން.

އަތޮޅުގައި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  1.2.1.1.1.1
ހެދުމަށް ޭބނުންވާ މަުޢލޫމާތު ކަެލކްޓް ކުރުމަށް ބޭުނންވާ ވަޞީަލްތ 

 ހޯދައިދީ އިންސްޓޯލްކުރުން.

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް

 

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު އަތޮޅުގައި  1.2.1.1.1.2
ހެދުމަށް ޭބނުންވާ ަމޢުލޫމާުތ ކަލެކްޓް ކުރާނެ ޮގތާއި ައދި 

ޞީލަްތ ށް ފޮުނވާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީން މިވައެމަޢުލޫމާތު ޑީ އެން އާރަ
 ޤާއިމްކުރާ ރަށްރަށުގެ އިދާރީ މުއައްޒަފަކަށް ދިނުން.

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް

 

 ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާވުން. ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަޅުރަށްތައް  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  1.2.1.2ނަތީޖާ: 

 އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓަޖީ 
 ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު 

 ޙަރަކާތްތައް 
 ހިންގާނެ ފަރާތް 

 ރަކާތްތައް ޙަ 
2 ތަން ހިންގާނެ 
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އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ  1.2.1.2.1
ދަށުގައިހުރި ފަޅުރަށްތައް ބެެލހެއްޓުން ހަރުދަާނ 

 ކުރުން.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި  1.2.1.2.1.1
ފަޅުރަށްތައް ބެލެހެއްޓުން ޙަާވލުކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމުަގއި 

 ޢަމާލުކުރާނެ އުޞޫލުތައް އެކުލަާވލާ އެގްރިކަލްޗަރީން ފާސްކުރުން.

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް

 

 ދަށުގައިހުރި ބެލުމުގެ ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު 1.2.1.2.1.2
 ޙާވާލުކުރުމުގައި ވަކިފަރާތަކާ ބެލެހެއްޓުން  ފަޅުރަށްތައް

ނޑައަޅާ ަޢަމުލުކަރނ  ،  ރަށްަތއް  އެއްގޮތަށް އުޞޫލުތަކާ ކަ
 ޙަވާލުކުރުން ފަރާތްތަކެއްހޯދާ ޙަވާލުކުރާނެ

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް
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އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުެގ ދަށުްނ ބެލެހެްއުޓން  1.2.1.2.1.3
ވަކި ފަރާތަކާ ޙާވާލުކުރެވިފައިވާ ފަޅުރަށްތަކަށް އަހަރަކު 
އެއްފަހަރުގޮސް، އެރަށްތައް ެބލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާޮގތް 

 ބެލުން.

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް

 

 ލައިސަންސް ނެގުމަށް ބޭނުންވާ ޓެސްޓްތައް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ތިބެގެން ހެދޭނެގޮތް ވުން.އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ  1.2.1.3ނަތީޖާ: 

 އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓަޖީ 
 ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު 

 ޙަރަކާތްތައް 
 ހިންގާނެ ފަރާތް 

 ރަކާތްތައް ޙަ 
2 ތަން ހިންގާނެ 
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ލައިސަންސް އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ  1.2.1.3.1
އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ތިބެގެން ލިބޭނެމަުގ 

 ހަމަޖެއްސުން.

ނޑުގައި  1.2.1.3.1.1 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއް ގައި އެއްގަމާއި ކަ
ދުއްވާ ތަކެތި ދުއްވުމުގެ ލައިސަން ނެގުމަށް ބޭނުންވާ ތިައރީ 

 ޓޭސްޓާއި ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓް ބޭއްވުން.

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް

 

 ޕްރިންޓްކުރެވުން  އަތޮޅުން  ރަޖިސްޓްރީ  އުޅަނދުފަހަރުގެ  ވިޔަފާރިއާއި  ލައިސަންސްއާއި  ކަނޑުގެ  އެއްގަމާއި  1.2.1.4ނަތީޖާ: 

 އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓަޖީ 

 ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު 
 ޙަރަކާތްތައް 

 ހިންގާނެ ފަރާތް 

 ރަކާތްތައް ޙަ 
 ތަން ހިންގާނެ 
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ނޑުގެ އެއްގަމާއި 1.2.1.4.1  ލައިސަންސްއާއި ކަ
 ޕްރިންޓް ރަޖިސްޓްރީ އުޅަނދުފަހަރުގެ ވިޔަފާރިއާއި

 ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމް ކުރެވޭނެ

 ކާޑް ލައިސަންސް އިދާރާއިން ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު 1.2.1.4.1.1
 ވިޔަފާރިރަޖިސްޓްރީއާއި  ޚިދުމަތާއި ދިނުމުގެ ކޮށް ޕްރިންޓް

 އިންިތޒާމް  ކުރެވޭނެ ޕްރިންޓް ރަޖިސްޓްރީ އުޅަނދުފަހަރުގެ
 .ހަމަޖެއްސުން

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް
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 ޤައުމީ އިދާރާތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން  1.3

 ލަތު ޙާ މިހާރުގެ 

ދުަވހަށް އަދި އެހެންވެސް މުއްދަތު ތަކުގައި ފޮނުވަންޖެހޭ ަމޢުލޫމާތާިއ ރިޕޯރޓްތައް ޤަވާޢިދުން ޤައުމީ އިދާރާތަކަށް ދުވަހުން 
ނޑުވެރިކަމުގެ އިތުރުން އަތޮޅުގައި ހިންގަވާ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި  މިހާރުވެސް އަންނަނީ ފޮނުވަމުންނެވެ. މަސްރިޕޯރޓާއި، ދަ

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚްތަކުގައި އަންނަނީ ފޮނުވަމުްނނެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ޤައުމީ  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ރިޕޯރޓްތައްވެސް ކަ
ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރުމަށް އަންގަވާ މުނާސަބާތައްވެސް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި ބާއްވަމުން ގެންދެވެއެވެ. އެހެންކަމުން 

ގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މިއެއްވެސް ރިޕޯރޓެއް ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ބޭނުންވާ ިމންވަރަށް އެއްބާރުލުން ދެވެމުން އަންނަ ކަމު
އިލެކްޓޯނިކްކޮށް ފޮނުވޭނެ ޮގތެއް އަދި އެއްވެސް ޤައުމީ އިދާރާއަކުން ޤާއިމް ކޮށްދީފައެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް އަތޮޅުގައި ހުރި 

ގައި މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ފަޅުރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އަތޮޅުކައުންސިލާއި ޙަވާލުކުރަށްވާފައިހުރި ފަޅުރަށްތައް ބެލެހެއްޓުމު
 އެގްރިކަލްޗަރ އާއެކު އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

 މަޤުޞަދު 

ޤައުމީ އިދާރާތަކަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދީ ޤައުމީ އިދާރާތަކާއި ކައުންސިލާދެމެދު އޮންނަ  1.3.1
 ރުކަޒީ ނިޒާމުން ޤައުމީ އިދާރާތަކަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަން ލިބުން.ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް ލާމަ

 

 

 

 

 

 



               

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 

www.shaviyani.gov.mv :ވެބްސައިޓް   

43 

 

 ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ފަސޭހަކަން ރައްޔިތުންނަށް ލިބުން  1.3.1.1ނަތީޖާ: 

 ނަމްބަރސްޓްރެޓަޖީ ރިފަރެންސް 
 ޙަރަކާތުގެ ރިފަރެންސް ނަމްބަރ ސްޓްރެޓަޖީ 

 ޙަރަކާތް 

 ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު 
 ޙަރަކާތްތައް 

 ހިންގާނެ ފަރާތް 
 ރަކާތްތައް ޙަ 
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އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ޤައުމީ އިދާރާތަކާ  1.3.1.1.1
 ދެމެދު އިތުބާރު އުފައްދާ ދެމެހެއްޓުން. 

ޤައުމީ އިދާރާތަކުން އަތޮޅުގައި ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްަތއް  1.3.1.1.1.1
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުފެންވަރުގައި ދިނުމަށްޓަކައި ޤަުއމީ 
އިދާރާތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާދެމެދު އެއްބަސްވުންތައް އެކުލަވާާލ 

 ސޮއިކުރުން.

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް

 

ފެންަވރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަސްތަކާއި ޤައުމީ  1.3.1.1.1.2
މުނާސަބާތަކުގެ ތެރެއިން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރުމަށް 

 އަންގަވާ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބާތައް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުން.

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް
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 ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން އަތޮޅުގެ  1.4

 ލަތު ޙާ މިހާރުގެ 

އަތޮޅުގެ އެކި ދާއިރާތަކުން ކޮންމެހެން ބަލަހަްއޓަންޖެހޭ ވަރަށްިގނަ މަޢުލޫމާތު މިހާރުވެސް ބަަލހައްޓަމުން ގެންދެވެއެވެ. 
އެތަށް މަޢުލޫމާތެއް ދަނީ އަތޮޅުގެ އާބާދީ، ބިންބިމާއި ގޯިތ ގެދޮރު، އޮޑި ދޯނި ފަހަރާއި ބިދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތުފަދަ މުހިއްމު 

ގައިެވސް ޒަމާނީ ގޮތްތައް ޭބނުންކުަރންޖެހޭ ކަމަށް ަދންނަވަން ވެސް ިމ ހިސާބުތައް ެބލެހެއްޓުމުބަލަހައްޓަމުްނނެވެ. ނަމަ
 ޖެހެއެވެ. އެއީ އަދި މިހާތަނަށް މިއެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އިލެކްޓޯނިކްކޮށް ރަށްރަށުން ގެނެވޭނެ ނިޒާމެއް ތަރައްޤީ ކުރެވި 

 ފައެއް ނުވެއެވެ.

 މަޤުޞަދު 

އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީ އަށާއި ޤައުމީ ތަރައްޤީއަށް ރޭވުމުގައި ބޭނުންވާނެ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް  1.4.1
 އެއްކޮށް އިލެކްޓޯނިކްކޮށް ފަސޭކަމާއި އެކު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށް ދެވުން.
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 ދައުލަތަށާއި އެހެންވެސް ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު މަޢުލޫމާތު ލިބުން  1.4.1.1ނަތީޖާ: 

 ސްޓްރެޓަޖީ 
 އެކްޓިވިޓީ  

 ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު 
 ޙަރަކާތްތައް 

 ހިންގާނެ ފަރާތް 
 ރަކާތްތައް ޙަ 
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 އިންފޮމޭޝަން ޑޭޓާޭބސް ޤާއިމްކުރުން 1.4.1.1.1

ތަފާުތ ދާއިރާތަކުން ޭބުނންވަނީ  1.4.1.1.1.1
ކޮންމަޢުލޫމާތުތަކެއްތޯ ދެނެަގނެ، އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތު ތަކަށް 
ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށް، ރަށުކައުންސިލް އިދާރާ މެދުވެރިވެ 

 މަޢުލޫމާތު ގެނައުން.

      ުއަތޮޅ
ކައުންސިލް/ރަށުކަ

 ސިލްއުން

 

އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ޤައުމީ އިދާރާތަކަށް ބޭުންނވާ  1.4.1.1.1.2
 މަޢުލޫމާތު ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޭޓެނ ޑޭޓާބޭސްއެއް އުފެއްދުން.

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް
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 ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށް ދިނުން ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ  1.5

 ލަތު ޙާ މިހާރުގެ 

ވަނައަހަރު  2011ނުންވާ ފަންނީ ލަފާދީ، އެކައުންސިލްތަްއ ވިލަރެސް ކުރުމުގެ ގޮތުން ފާއިތުވި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ބޭ
ން އިތުރު ފަންނީ ާޤބިލްކަ ކޮންމެ ކައުންސިލަކަށް ދެފަހަުރ ޒިޔާރަތް ކުރެވިފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްތަކުގެ 

ވަރެއްކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ޝޮޕެއް އަތޮޅުގައި ހިންގިފައެވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކިރިޔާ ފުދޭ މިންވާރކް 2ކުރުމުގެ ގޮތުން 
. އުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ މާީލ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭ ނިޒާމެއް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހިންގަން ފެށިފައެއް ނުވެއެވެކަ

ނަމަވެސް މިމަޤްޞަދުގައި ޓްރަސްޓެއް އެކުލަވާލާ މިހާރުވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދައަށްއެދި ހުށައަޅާފައެވެ. 
މިޓްރަސްޓްގެ ތެރެއިން ލުއިލޯނާިއ ދަތުރުފަތުރާއި ވިޔަފާރި އާއި ހިޔާވަހި ކަމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރު ކޮށްދީ ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ 

ނެ ގޮތްތައް ރޭވިފަިއ ވާނެއެވެ. މިދެންނެވި ަކންކަުމގެ އިތުރުން ވަރުވާ އަށް ކޮށް ދިނުަމށް ފައިސާ ހޯދާން ފޯރުއެހީތެރިކަ
ލިޔެނުދީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ފަޅުރަށްތައް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ވަޞީލަތްތަކަކަށް 

ައޮތޅު ފިހާރަ ތަކުން ލިބޭކުލި ިލބޭެނ ގޮތް ވުމަކީވެސް ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން  ނަބަދަލުކޮށް، ާމލޭގައި ހުން
 ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ފަހިވެގެންދާ ަމގެކެވެ.

 މަޤުޞަދު 

ރަށު ކައުންސިލްތަކަކީ ފަންނީގޮތުން ޤާބިލް މުއައްސަސާތަކަކަށްވެ، މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބޭ  1.5.1
 ވުން.ކައުންސިލްތަކަކަށް 
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 ރަށު ކައުންސިލް ތަކުގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުވުން  1.5.1.1ނަތީޖާ: 

 ސްޓްރެޓަޖީ ރިފަރެންސް ނަމްބަރ
 ޙަރަކާތުގެ ރިފަރެންސް ނަމްބަރ ސްޓްރެޓަޖީ 

 ޙަރަކާތް 

 ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު 
 ޙަރަކާތްތައް 

 ހިންގާނެ ފަރާތް 
 ރަކާތްތައް ޙަ 
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ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ފަންނީ އެހީ  1.5.1.1.1
 ފޯރުކޮށް ދިނުން 

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިުތރު  1.5.1.1.1.1
ކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންާވ ދާއިރާ ދެނެގަތުމަށް ސަރވޭ ެއއް 

 ހިންގުން. 

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް

 

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިުތރު  1.5.1.1.1.2
ދާއިރާއިން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭުނންާވ 

 ހިންގުން.

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް

 

 ކައުންސިލް ތަކަށާއި ރައްޔިތުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބުން  1.5.1.2ނަތީޖާ: 

 ސްޓްރެޓަޖީ 
 އެކްޓިވިޓީ  

 ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު 
 ޙަރަކާތްތައް 

 ހިންގާނެ ފަރާތް 
 ރަކާތްތައް ޙަ 
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ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ އެހީ  1.5.1.2.1
 ފޯރުކޮށް ދިނުން 

އަތޮޅުކައުންސިލުން ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ނަމުަގއި  1.5.1.2.1.1
ފަންޑެއް އުފައްދާ އެފަންޑުގެ ތެރެއިން ރަށު ކައުންސިލްތަކަށާއި 

އެހީތެރިކަށް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަދި ވަކިފަރުދުންނަށް މާލީ 
 ފޯރުކޮށްދެވޭފަދަ ލޯން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް

 

 ރޮނގުން ތަމްރީނުވެފައިވާ މީހުން ތިބުން  ފާމަސިސްޓްގެ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް  1.5.1.3ނަތީޖާ: 

 ތަމްރީނު ކުރުން ފާމަސިސްޓުން 1.5.1.3.1
ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން ފާމަސިސްޓުން  1.5.1.3.1.1

 ތަމްރީނުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުން 

      ުއަތޮޅ
ކައުންސިލް/ 
 ރަށުކައުންސިލް
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 ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ލަފާދިނުން  1.6

 ލަތު ޙާ މިހާރުގެ 

ްނވެސް ގޮތްގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ލަފާދީ އެހީތެރިކަން ނިހެހެރެސްކޮށް އިދާރީގޮތުން އަދި އެރަށު ކައުންސިލްތައް ވިލަ
ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ފާއިތުވި އަހަރު ކޮންމެ ރަށަކަށް ދެފަހަރު ދަތުރު ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިދަތުރު ތަކުގައި ކޮންމެ ރަށު 

އަދި ދަމަހައްޓަންެޖހޭ  ރު ބަލާ އިސްލާޙު ކުރަންެޖހޭކައުންސިލެއްގެ ރަށު އޮފީހުގެ ިއދާރީ މަސައްކަތް ހުންނަ ގޮތާިއ ފެންވަ
ކަށް ހިތްވަރު ދެވެމުން ދެއެވެ. މިދަތުރު ތަކުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް ކައުންސިލްތަ

ލްތަކަށްދީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރަމުންގެންދާ ކަންކަމާމެދު ހޭުލންތެރިކަްނ އިތުރު ކުރެވިފައިވެއެވެ. މަޢުލޫމާތު އެކައުންސި

 އަދި މިއީ ހަމަ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރުން މުހިއްމު ދަތުރު ތަކެއް ކަމުގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ފާހަގަ ކޮށްފައި ވެއެވެ.

 މަޤުޞަދު 

 ޒިންމާދާރުވެ، ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބުން.ރަށު ކައުންސިލްތައް  1.6.1
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 ރަށު ކައުންސިލް ތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާވުން  1.6.1.1ނަތީޖާ: 

 ސްޓްރެޓަޖީ 
 އެކްޓިވިޓީ  

 ހިންގާ އަހަރު ޙަރަކާތް 
 ޙަރަކާތްތައް 

 ހިންގާނެ ފަރާތް 
 ރަކާތްތައް ޙަ 
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ރަށު ކައުންސިލްތަްށ ހިނގާ ނުހިނާގ  1.6.1.1.1
 ގޮތް ބެލުން.

ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް މޮިނޓަިރން  1.6.1.1.1.1
 އެކުލަވާލުން.ޓޫލްއެއް އެލްޖީ އޭގެ ލަފައާއިއެކު 

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް

 

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮްށ  1.6.1.1.1.2
ރަގަޅުކުރަންބޭނުންވާ ކަންކަްނ ދެނެގަނެ އެކަންކަން ރަނގަޅު 
ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމުގެ ލަފާ ދިނުމަށްޓަކައި، ރަށު 

 ކުރުން.ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ދަތުރު 

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް
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 ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވުން  1.7

 ލަތު ޙާ މިހާރުގެ 

ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.  ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމަްށޓަކައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އަދި މިހާތަނަށް މަސައްކަތް
ކައުންސިލުން ކުރެވޭ މަސައްކަތް ހާމަކޮށްދީ ޖަާވބުދާރީވުމުގެ ޮގތުން ރަށްރަަށށް ދަތުރުކޮްށ ރަުށކައުންސިލްތަކަށް އަތޮޅު 
ކައުންސިލުންކުރާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތުދީ އެފަރާތްތަުކންކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދާރީވުމުެގ އިތުރުން ވެބްސައިޓްގައި 

ވާ ވަރަށްގިނަ މަޢުލޫމާތު ުހންނާނީ އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައެވެ. މިފަދައިން ކަން ކުރެވިފައި އްމުރައްޔިތުންނަށް އެނގެން ޭބނުންޢާ
ހުރި ނަމަވެސް އިންޓަރނެޓް ޭބނުންކުރާ މީހުންނަކީ މަދުބަޔަކަްށވާތީ، އެމަޢުލޫމާތު ޢާއްމުން ިކޔާ އަދި ބަލާމިންވަރާމެދު 

 .ހިތްހަމައެއް ނުޖެހެއެވެ

 މަޤުޞަދު 

ރައްޔިތުންގެ އަޑު ގާތުން އަހާ، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭ، ރައްޔިތުންނަށް  1.7.1
 އިސްވެ ޖަވާބުދާރީވާ ކައުންސިލްކަށް ވުން 
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 ކައުންސިލާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުބާރު އުފެދުން އަތޮޅު  1.7.1.1ނަތީޖާ: 

 ސްޓްރެޓަޖީ 
 އެކްޓިވިޓީ  

 ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު 
 ޙަރަކާތްތައް 

 ހިންގާނެ ފަރާތް 
 ރަކާތްތައް ޙަ 

2 ތަން ހިންގާނެ 
1

0
2

 

2
1

0
2

 

2
1

0
2

 

2
1

0
2

 

2
1

0
2

 

ކައުންސިލުްނކުރާ ކަންކަން  1.7.1.1.1
 ބެހެްއުޓންއާއްމުންނަށް ފެންާނހެން 

ކައުންސިލްގެ ނިންމާ ކަންކަން އާއްމުކުރުމަށްޓަކައި  1.7.1.1.1.1
 އެކަށީގެންވާ ނޯޓިސް ބޯޑެއް ހެދުން 

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް

 

ކައުންސިލުން  ނިންމާ މުހިއްމު ކަންކަން ރަށްރަށުގެ  1.7.1.1.1.2
ކައުންސިލްގެ ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރުމުގެގޮތުން ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް 

 ވެބްސައިޓް ޑިޒައިންކުރުން 

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް

 

މަހުން ތައްޔާރުކުރާ ކައުންސިލް  6މަހަކުން  6ކޮންމެ  1.7.1.1.1.3
ހިނގާދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓް ޕްރިންޓްކޮށް ރަށްރަށުގެ ކްލަބް ޖަމްއިއްޔާތަކަށާއި، 

 ބެހުން ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް 

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް

 

 ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ ކަންކަމާމެދު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިވުން އަތޮޅު  1.7.1.2ނަތީޖާ: 

 ސްޓްރެޓަޖީ 
 އެކްޓިވިޓީ  

 ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު 
 ޙަރަކާތްތައް 

 ހިންގާނެ ފަރާތް 
 ރަކާތްތައް ޙަ 

2 ތަން ހިންގާނެ 
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2

 

ރައްޔިތުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާުބ  1.7.1.2.1
ދާރީވުމަށާއި ރަށުކައުންސިލްަތކުގެ މަސައްކަތް 
މޮނިޓަރ ކުރުމާއި، އެހެންާދއިރާތަކުގެ ޙާލަތު 

 ދެނެގަތުން 

 ދާރީވުމަށާއި  ޖަވާބު ސުވާލުތަކަށް ރައްޔިތުންގެ 1.7.1.2.1.1
 ކުރުމާއި، މޮނިޓަރ މަސައްކަތް ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ
 ދެނެގަުތން ޙާލަތު އެހެންދާއިރާތަކުގެ

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް

 

ރަށްރަށަށް ދަތުރުކޮށް ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ  1.7.1.2.1.2
މަސައްކަތްތައްބަލާ ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތަފްޞީލު 

 އެފަރާތްތަކަށް ދިނުން 

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް
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ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާ ކުރާމާލަމެއް އަތޮޅު  1.7.1.2.1.3
 ޢިމާރާތްކުރުން 

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް

 

ސިއްޙީ އަދި ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާއި، ކްލަބް  1.7.1.2.1.4
ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ބައްދަލުކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަނެ، އަޮތޅު 

 ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތަކާއިބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިުނން 

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް

 

 ކަންކަމާމެދު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިވުން ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ އަތޮޅު  1.7.1.3ނަތީޖާ: 

 ސްޓްރެޓަޖީ 
 

 ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ 
 ޙަރަކާތްތައް 

 ހިންގާނެ ފަރާތް 
 ރަކާތްތައް ޙަ 

2 ތަން ހިންގާނެ 
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ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް އާންމު ރައްޔިތުން  1.7.1.3.1
 އަހުލުވެރިކުރުވުން

ސްކޫލް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  1.7.1.3.1.1
 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން ދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު ހިންގުމާއި ބެހޭގޮތުން 

      ުއަތޮޅ
ކައުންސިލް/ރަށުކަ
އުންސިލްތައް/ސް

 ކޫލް

 

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާއި  ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް 1.7.1.3.1.2
 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން ދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު ބެހޭގޮތުން 

      ުއަތޮޅ
ރަށު ، ކައުންސިލް

 ކައުންސިލްތައް
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 ތަރައްޤީ އިޤްތިޞާދީ 
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 އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ  .2
 

 އުންސިލްތަކާ ޙަވާލުނުކޮށް ހުންނަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުން ރަށު ކަ  2.1

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ގޭގެ މަސްރޫޢުގައި ފުނަދުއަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާނީ މާއުނގޫދޫ،  66ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ފުނަދޫގައި ހިންގުނު 
ކޮމަންޑޫ، އަދި ނޫމަރާގެ ބައެއް ޢާއިލާތަކެވެ. އެބައި މީހުން ފުނަދުއަށް ބަދަލުވެ ކުރިން އެބައިމީހުން އުޅެމުންއައި 

ދިރިއުޅުމެއް ފުނަދޫގައި ތަޖުރިބާ ކުރަމުްނ ދާކަމުގައި ބެލެވެއެވެ. އެހެންކަުމން މިއީ ދައުލަތުން ިހންގެިވ  ދިރިއުޅުމަށްވުރެ އުފާވެރި
ނެ އެޢާިއލާތަކަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާކާމިޔާބު މަޝްރޫއެއްކަމުގައި ދަންނަވަންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް ނޫމަާރއިން ބަދަލުވި ޢާއިާލތަކަށް 

ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދީފައި ނުވާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ މިހާރުވެސް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ. އަދި އެކަން  ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ބައެއް
 ޙައްލު ކޮށް ދެއްވުމަކީ އެބައި މީހުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.

 މަޤުޞަދު 

 ލިބުން. ފުނަދުއަށް ހިޖުރަކުރި ނޫމަރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އެބައި މީހުންގެ ޙައްޤުތައް 2.1.1
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 ލިބުން  ބަދަލު  ރުއްގަހުގެ  މީހުންގެ   ހިޖުރަކުރި  ގެއަށް  66 އިމާރާތްކުރި  އެހީގައި  ސަރުކާރުގެ  ޗައިނާ  2.1.1.1ނަތީޖާ: 

 ސްޓްރެޓަޖީ 
 އެކްޓިވިޓީ  

 ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު 
 ޙަރަކާތްތައް 

 ހިންގާނެ ފަރާތް 
 ރަކާތްތައް ޙަ 
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 ޢާއިލާތަކަށް  ހިޖުަރކުރި ފުނަދުއަށް 2.1.1.1.1
 .ދިނުން ހޯަދއި ބަަދލު ރުއްގަހުގެ ލިބެންޖެހޭ

 އަލީގައި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ބަދަލުކުރެވިފައިހުރި 2.1.1.1.1.1
 ބޭނުންވާ  ބަދަލަށް ރުއްގަހުގެ ޢާއިލާތަކުގެ  ބަދަލުވި ފުނަދުއަށް
 .ހިމެނުން ގޮތުގައި ޕްރޮގްރާމެއްގެ ވަކި ބަޖެޓްގެ ހޯދުމަށް ފައިސާ

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް
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 ފަތުރުވެރިކަން  2.2

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

އަތޮޅުގައި އަދި މިހާތަނަށް ހުޅުވި ހިންގަން ފަށާފައިވަނީ ވަގަރު ރިސޯޓު އެކަންޏެވެ. ރިސޯޓް ހެދުމަށްޓަކައި ދޮޅިޔަދޫ، ގާކޮށިނބި 
އަދި ކަނބާލިފަރު އަތޮޅުން ިމހާތަނަށް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފަިއ ވެއެވެ. އަދި ރިސޯޓް ހެދުމަށް އެކަށީގެންވާ އިތުރު ރަށް 

ގެ ގިނަ ުޒވާނުންނަކީ ރިސޯޓް ދާއިރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުން ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މިކަމުގެ އެބަހުއްޓެވެ. އަތޮޅު
ސަބަބުން ގިނަ ޢާއިާލތަކަކަށް އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް މިދާއިރާއިން ލިބެއެވެ. ނަމަވެސް ރިސޯޓް ހެދުމަށް ދޫކޮށްފައިާވ 

މިދާއިރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ގިނަމީހުން ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހިފައިވަނީ ޢާއިލާއާއި  ގިނަރަށްތަކެއް އަދިވެސް ހުޅުވިފައިނުވާތީ
 ވަކިން އަތޮޅުން ބޭރުގައެވެ.

 މަޤުޞަދު 

އްމު ކުރެވިފައިވާ، މިރޮނގުން ނަފާލިބޭ ޢާއަތޮޅަކީ ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުޙަބާކިޔާ މިދާއިރާގެ ވިޔަފާރި  2.2.1
 އަތޮޅަކަށްވުން 
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 ތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތް މަޤުޞަދު 

 ފަތުރުވެރިން ދާއިރާއިން ވިޔަފާރި ފުޅާވެގެން ދިއުން  2.2.1.1ނަތީޖާ: 

 ސްޓްރެޓަޖީ 
 

 އެކްޓިވިޓީ 

 ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު 
 ޙަރަކާތްތައް 

 ހިންގާނެ ފަރާތް 
 ރަކާތްތައް ޙަ 

2 ތަން ހިންގާނެ 
1

0
2

 

2
1

0
2

 

2
1

0
2

 

2
1

0
2

 

2
1

0
2

 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ިވޔަފާރިއަށް އަތޮޅުގެ  2.2.1.1.1
 މީހުން ޝަޢުޤުވެރިކުރުވުން 

 ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރިންޓިންގ އަދި ވުޑްކާވިންގ 2.2.1.1.1.1
 ހިންގާ ފުރުޞަތުދީެގން ދެބައިވެރިންނަށް ރަށަކުން ކޮންމެ ކޯހެއް
 ކުރުން  ތަމްރީނު މީހުން

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް

 

ރިސޯޓްތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި  2.2.1.1.1.2
ގުޅިގެން ރިސޯޓްތަކަށް އަންނަ ގެސްޓުން ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާނެ 

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް

 

 ލިބުން  ފުރުޞަތު  ޒުވާނުންނަށް  އަތޮޅުގެ  ރިސޯޓްތަކުން  އަތޮޅުގެ  2.2.1.2ނަތީޖާ: 

 ސްޓްރެޓަޖީ 
 އެކްޓިވިޓީ  

 ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު 
 ޙަރަކާތްތައް 

 ހިންގާނެ ފަރާތް 
 ރަކާތްތައް ޙަ 
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ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން  2.2.1.2.1
 ތަމްރީނުވެފައިވާ ޒުވާނުން އަތޮުޅގައި އިތުރުކުރުން

އަތޮޅުގައި ހުޅުވެން ތައްޔާރުވަމުންދާ ރިސޯޓްތަުކގެ  2.2.1.2.1.1
މެނޭޖްމަންޓާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް 

 ހިންގުން 

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް
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 މަސްވެރިކަން  2.3

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ނޑިތީމު، ގޮއިދޫ، ފޭޫދ، ފޯކައިދޫ، ކޮމަންޑޫ، މާއުނގޫދޫ އަިދ އަތޮޅުގައި  ޢާއްމު ގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން ކޮށްއުޅެނީ ކަ
ނޑިތީމުގައި  ފުނަދޫގައެވެ. އެހެން ރަށްރަށުަގއިވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވަދާ ގޮސް އުޅޭ އުޅަނދު ފަހަރު ހުރެއެވެ. ކަ

ގެ މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ަފސޭހަކަމާއިއެކު އައިސް ލިބޭކަށް އައިސްޕްލާންޓެއް ހުރިނަމަވެސް މަސްވެރިކަމު
ނުހުރެއެވެ. އެހެންކަމާއި އެކު މިޒަމާނުގެ މަސްވެރިކަމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތި ވެފައި ވެއެވެ. މަސްކާރުޚާނާއެއްގެ ގޮތުގައި 

ކަތް ފެށިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަތޮޅުގައި ފުޅާ ކީކިމިނި ތަރައްޤީ ކުރެވިފައި އޮތްނަމަވެސް އަދި މިހާތަނަށް މަސައް
ނޑާ ދަރިމައިކޮށް އާލާކުރާ ރަށްތަކަކީ ނަލަންދޫއާއި އެރިޔަދޫއެވެ. ނަމަވެސް މިދެރަށުން އަތޮުޅ  ދާއިރާއެއްގައި ހުއިފިލަ

ނޑާގެ މަސްވެރިކަންވެސް ރައްޔިތުންނަށްވާ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނެތެވެ. ކޮމަންޑޫއަކީ އިހީގެ މަސްވެރިކަމާއި ފާނަ  އާއި ހުއިފިލަ
 އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށަށްވުރެ ުފޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޮށްއުޅޭ ރަށެކެވެ.

 މަޤުޞަދު 

މަސްވެރިކަމުގެ ކާރުޚާނާތައް އުފެދި، ޒުވާނުން މަސްވެރިކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ މަސްވެރިކަމުގެ އައު  2.3.1
 އަތޮޅަކަށްވުން ދާއިރާތަކަށް މަގުފަހިވެފައިވާ 
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 ތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތް މަޤުޞަދު 

 ޒުވާނުން މަސްވެރިކަމުގައި ބައިވެރިވުން  2.3.1.1ނަތީޖާ: 

 ސްޓްރެޓަޖީ 
 އެކްޓިވިޓީ  

 ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު 
 ޙަރަކާތްތައް 

 ހިންގާނެ ފަރާތް 
 ރަކާތްތައް ޙަ 

2 ތަން ހިންގާނެ 
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ސްކޫލް ނިންމާ ޒުވާނުްނ  2.3.1.1.1
 މަސްވެރިކަމަށް ޝައުޤުވެރިކުރުވުން

ސްކޫލްތަކާއި ގުޅިގެން ދަރިވަރުންނަށް  2.3.1.1.1.1
 މަސްވެރިކަންކުރާގޮތް ދައްކާލުމަށްޓަކައި މަހަށް ގެންދިއުން 

      ުއަތޮޅ
ކައުންސިލް/ 
ސްކޫލްތައް، 
 ރަށުކައުންސިލް

 

މަސްވެރިކަމުގެ އައު ވައްތަރުތަކުގެ މަޢުޫލމާތު  2.3.1.1.1.2
 ޒުވާނުންނާއި އޮޑިވެރިންނަށް ދިުނން

      ުއަތޮޅ
ކައުންސިލް/ 
 ރަށުކައުންސިލް

 

 މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް އިންވެސްޓަރުން އިންވެސްޓުކުރުން 2.3.1.2ނަތީޖާ: 

 ސްޓްރެޓަޖީ 
 އެކްޓިވިޓީ  

 ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު 
 ޙަރަކާތްތައް 

 ހިންގާނެ ފަރާތް 
 ރަކާތްތައް ޙަ 

 ތަން ހިންގާނެ 
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މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އަތޮޅުގައި  2.3.1.2.1
 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކުރުން

އަތޮޅު މަސްވެރިކަމުގެ އައު ދާއިރާތަކަށް  2.3.1.2.1.1
 ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން ދެ ފަޅުރަށް އިންވެސްޓަރުންނަށް ހުޅުވާލުން 

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް

 

އަތޮޅުގައި ލޯކަލް އިންވެސްޓްތަކަށް  2.3.1.2.1.2
އިންވެސްޓްކުރަން ބޭނުންވާ ަފރާތްތަކަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން 

 ގެންދިއުން ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމެއް ތަޢާރަފްކޮށް ލޯން ދޫކުރަމުން 

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް
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ނޑުވެރިކަން  2.4  ދަ

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ނޑުވެރިކަންކުރުމަށް މަޑިދޫއާއި މެދުކުނބުރުދޫ ކުރެއްދޫ ދަޢުލަތުން ވަނީ އަދި މަޑި އަތޮޅުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދަ
ނޑުވެރިމުެގ ދޫކުރައްވާފައެވެ. މިރަށްތަކުގެ  ތެރެއިން މެދުކުނބުރުދޫ ފިޔަާވ އެހެން ރަށްތަކުގައި އެކަށީެގންވާ ގޮތެއްގައި ދަ

ނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކޮށް ބާޒާރަށް  މަސައްކަތް ނުކުރެވެއެވެ. މީހުން ދިރިއުޅޭ ގިނަރަށްރަށުގައި އެރަށްރަށުގެ ފެންވަރުގައި ދަ
ނޑިތީމު، ގޮއިދޫ، ފީވައް، ނެރެމުން ދެއެވެ. މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ  ނޑުވެރިކަން ކަ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ދަ

ނޑުވެރިކަމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ބިންނެތުމުގެ ސަަބބުްނ  ފޯކައިދޫ، ނަރުދޫ، މިލަންދޫގަިއ ކުރެއެވެ. ބައެއްރަށްރަށުން ދަ
ނޑުވެރިކަން އެކަށީގެންވާ ފުާޅމިނެއްގައި ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެރަށް ރަށުގައި ނެތްކަމުގައި ދަްނނަވަން ޖެހެއެވެ. ހަމަެއހެންެމ ދަ

ނޑުވެރިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިއާއި ޚިލާފަށް ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުްނ ދަ

 މަޤުޞަދު 

ނޑުވެރިކަމުގެ އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކީ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި  2.4.1 ނޑުވެރިކަން ކުރާ އަދި ދަ ދަ
 އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރޭ މިރޮނގުން މާލީ ތަނަވަސްކަން ލިބޭ އަތޮޅަކަށްވުން 
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 ތައް ކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތް މަޤުޞަދު ޙާޞިލް 

ނޑުވެރިކަމުން ފައިސާ ލިބޭ މަގު ތަނަވަސްވުން 2.4.1.1ނަތީޖާ:   ދަ

 ސްޓްރެޓަޖީ 
 އެކްޓިވިޓީ  

 ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު 
 ޙަރަކާތްތައް 

 ހިންގާނެ ފަރާތް 
 ރަކާތްތައް ޙަ 

2 ތަން ހިންގާނެ 
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ނޑުވެރިކަމުން  2.4.1.1.1 އަންހެނުންނަްށ ދަ
 ލިބޭނެ މަުގތަނަވަސްކޮށް ދިނުން އާންމުދަނީ 

އަތޮޅު ކައުްނސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްތަާކއި  2.4.1.1.1.1
ނޑުވެރިަކން ކުރުމަށް ިބންދޫކުރާނެ ަތނާއި  ގުޅިގެން ރަށްރަށުން ދަ

ނޑައަޅާ ބިން ދޫކުރުން  އުޞޫލް ކަ

      /ްއަތޮޅުކައުންސިލ
 ރަށު ކައުންސިލް

 

ނޑުތަކަށް ފެން  2.4.1.1.1.2 ދިނުމަށްޓަކައި ުހރިހާ ދަ
ނޑުވެރިންނަށް ބޭުނންކުރެވޭނެ ފެނުގެ ވިއުގައެއް ޤާއިމްކުރުން  ދަ

      /ްއަތޮޅުކައުންސިލ
 ރަށު ކައުންސިލް

 

ނޑުވެރިކަން ކުރަމުްނ ދިއުން 2.4.1.2ނަތީޖާ:   ފަހުގެ އައު ގޮތްތަކަށް ދަ

 ސްޓްރެޓަޖީ 
 އެކްޓިވިޓީ  

 ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު 
 ޙަރަކާތްތައް 

 ހިންގާނެ ފަރާތް 
 ރަކާތްތައް ޙަ 
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ނޑުވެރިކަމުގެ އައު ގޮތްތަށް  2.4.1.2.1 ދަ
ނޑުވެރިންނަށް ތަޢާރަފްކޮށްިދުނން  ދަ

ނޑުވެރިކަމުގެ އައު ވައްތަރުތަކާއި،  2.4.1.2.1.1 ދަ
ނޑުތަކަށްޖެހޭ ބަިލތަކާއި، ފަރުވާ ދަސްކޮށް  ދިނުމަށްޓަަކއި ދަ

ނޑުވެރިކަންކުރާ ރަށްރަށުގައި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  ދަ

      /ްއަތޮޅުކައުންސިލ
 ރަށު ކައުންސިލް

 

ނޑުވެރިކަމުގައި އާއްމުކޮށް ބޭުނންުކރާ  2.4.1.2.1.2 ދަ
 ބޭސްތަކާއި ވަޞީލަތްތައް ރަށްަރށުގައި ލިބޭނެ މަގުަތނަވަސް ކުރުން

      /ްއަތޮޅުކައުންސިލ
 ރަށު ކައުންސިލް
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ނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްކުމަށްުހރި  2.4.1.2.1.3 ދަ
މާކެޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ިލޭބނެ 

 މަގުފަހިކޮށްދިނުން 

      ުއަތޮޅ
ކައުންސިލް/ ރަށު 

 ކައުންސިލް
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 އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ 
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 ތަރައްޤީ  އިޖްތިމާޢީ  .3
 

 އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން  3.1

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ހުރިހާރަށެއްގައިވެސް ޤާއިމްކުރެވި، ޤައުމީ ދީނީ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މިސްކިތްތައް އަތޮޅުގެ ފީވައް ފިޔަވާ އެހެން 
 މަންހަޖުގައިވާ މިންވަރަށް އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު ކިޔަވައިދެވެމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، ގިނަރަށްރަށުގައި އެކަށީގެންވާ ޤާބިލް އިމާމުން

ޞަކުރެވިފައި ނެތުމާއި، ޤުރުއާން ނެތުމާއި، ކަށުކަމާކެމީެގ ކަންކަަމށް ފުދޭ ިމންވަރަށްވެސް އަތޮުޅގެ ރަށްރަށުގައި މީހުްނ ޚާއް
މުދައްރިސުން އަތޮޅުގެ ނޫމަރާ، ގޮއިދޫ، ފޭދޫ، ފީވައް، ފޯކައިދޫ، ކޮމަންޑޫ އަދި މާއުނގޫދޫ ސްކޫލްގައި ނެތްކަން ފާހަގަ 

 ކުރެވެއެވެ.

 މަޤުޞަދު 

 ދީނީ ކޮންމެ ކަމަކަށް ޤާބިލްމީހުން ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ވުން  ، ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި 3.1.1
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 ތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތް މަޤުޞަދު 

 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް އިމާމުންނާއި، ޖަމާއަތްތެރިކަމުގެ ރޮނގުން ތަމްރީނުވެފައިވާ މީހުން ތިބުން  3.1.1.1ނަތީޖާ: 

 ސްޓްރެޓަޖީ 
 އެކްޓިވިޓީ  

 ހިންގާ އަހަރު ޙަރަކާތް 
 ޙަރަކާތްތައް 

 ހިންގާނެ ފަރާތް 
 ރަކާތްތައް ޙަ 

2 ތަން ހިންގާނެ 
1

0
2

 

2
1

0
2

 

2
1

0
2

 

2
1

0
2

 

2
1

0
2

 

އިމާމުންނާއި ޖަމާއަތްތެރިކަމުގެ  3.1.1.1.1
 ރޮނގުން މީހުން ތަމްރީނު ކުރުން 

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ރަށުކައުންސިލްތަކާއި  3.1.1.1.1.1
 ޖަމާއަތްތެރިކަމުގެ ބޭސިކް ކޯހެއް އަތޮޅުގައި ހިންގުންގުޅިގެން 

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް

 

ކުއްލިއްޔާއާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން  3.1.1.1.1.2
 އިމާމުން ތަމްރީނުކުރުން 

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް
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 ތަޢުލީމު  3.2

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

އާ ހަމައަށް ތަޢުލީމު ވަނީ ޢާއްމުކުރެވިފައެވެ.  10އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމުން ފެށިގެން ގްރޭޑް 
ނޫމަރާ، ނަރުދޫ އަދި ޅައިމަގުގައި ޕްރީސްކޫލް ޢިމާރާތެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް 

ފާހަގަ ކުރެވުނު ނަމަވެސް، ނިޒާމީ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި އަދިވެސް ގިނަގުނަ ކަންކަން ނިންމާ ދަރިވަރުން 
ކުރަންޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުެރވެއެވެ. އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ފެުތރުމަށާއި، ޤުރުއާން ކިޔަވައިދިނުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް އަވަހަށް 

ނޑިތީމާއި ކޮމަންޑޫގައި މަތީޘާނަވީ ފެްނވަރުގައި ކިޔަވައިދިންނަމަވެސް، ޙައްލުކުރަންޖެހިފައިވާކަން ފާހަ ގަ ކުރެވެއެވެ. އަތޮޅުގެ ކަ
ނިޒާމީ ތަޢުލީމު ނިންމާ އެއްވެސް ކުއްޖަކަށް އިތުރަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު އަތޮޅުގައި ނެތްކަން ާފހަގަކުރެވެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ 

ސް ސްކޫލަކީ ވަށާ ޖެހޭ ތަޢުލީމެއް ދެވޭފަދަ ވަޞީލަތްތަްއ ހުރި ތަންތަން ނޫންކަންވެްސ މިލަންދޫ، މަރޮށީ ސްކޫލް ފިޔަވާ އެއްވެ
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 މަޤުޞަދު 

އަތޮޅަކީ ޢިލްމީ ގޮތުން ޤާބިލް، އިސްލާމްދީނާއި ޤައުމު ދެކެލޯބިވާ، ހުނަރުވެރި ޒުވާނުން ޤައުމީ  3.2.1
 ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއަށް އުފައްދާ އަތޮޅަކަށްވުން 
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 ތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތް މަޤުޞަދު 

 ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު އަތޮޅުގައި އެއްފެންވަރެއްގައި ދެވުން  3.2.1.1ނަތީޖާ: ނަތީޖާ: 

 ސްޓްރެޓަޖީ 
 އެކްޓިވިޓީ  

 ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު 
 ޙަރަކާތްތައް 

 ފަރާތް ހިންގާނެ 
 ރަކާތްތައް ޙަ 

 ތަން ހިންގާނެ 
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ރަގަޅު ޕްރީ ސްކޫލް ނިޒާމެއް  3.2.1.1.1
 ޤާއިމްކުރުން

ކަމާ ގުޅޭ ދާއިރާތައް ގުޅިގެން ރަގަޅު ޕްރީސްކޫލު  3.2.1.1.1.1
 ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްިދނުން 

     ުއަތޮޅ 
 ކައުންސިލް

 

ޕްރީސްކޫލް ނެތް ރަށްރަށުގައި ކަމާއިގުޅޭ  3.2.1.1.1.2
ދާއިރާތަކާއި ގުޅިގެން ޕްރީސްކޫލެއް އެޅުމުގެ އިންތިޒާމް 

 ހަމަޖައްސައި ދިނުން
      ުއަތޮޅ

 ކައުންސިލް

 

ޕްރީސްކޫލުގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން  3.2.1.1.2
 އިތުރުކުރުން

 ޕްރީސްކޫލުގެ ގުޅިގެން ދާއިރާތައް ތައުލީމީ 3.2.1.1.2.1
 ބައްދަލުވުން އިތުރުކުރުމަށް ޤާބިްލކަން ފަންނީ މުދައްރިއްސުންގެ

 ބޭއްވުން 

      ުއަތޮޅ

  ކައުންސިލް

 ޕްރީސްކޫލުތަކުންދޭ ގުޅިގެން ދާއިރާތައް ތަޢުލީމީ 3.2.1.1.2.2
 ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް ރަގަޅުކޮށް ފެންވަރު ތަޢުލީމުގެ

 ރަގަޅަށް ފުރައިގެކުދިން އެޢުމުރު  ބެލެނިވެރިންނަްށ، ސްކޫލުތަކުގެ
 ބައްދަލުވުންަތއް  ހޭުލންތެރިކުރުވުމުގެ ބެލެހެއްޓުމަށް ގެންގުޅެ
 ބޭއްވުން 

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް

 

 މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު އަތޮޅުގައި އިތުރުވުން  3.2.1.2ނަތީޖާ: 



 

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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 ސްޓްރެޓަޖީ 
 

 އެކްޓިވިޓީ 

 އަހަރު ޙަރަކާތް ހިންގާ 

 ޙަރަކާތްތައް 
 ހިންގާނެ ފަރާތް 

 ރަކާތްތައް ޙަ 
 ތަން ހިންގާނެ 
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މަތީ ޘާނަވީއަށް އަޮތޅުގައި ކިޔަވާ  3.2.1.2.1
 ކުދިންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުން

ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް މަތީ ޘާނަވީގެ  10ގްރޭޑް  3.2.1.2.1.1
ފުރުޞަތުތަކާއިބެހޭގޮތުން އެ ސްކޫލުަތއް މުހިއްމުކަމާއި ހުރި 

 މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

      ުއަތޮޅ

  ކައުންސިލް

ދަޢުލަތުގެ ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް  3.2.1.2.1.2
އަތޮޅުގެ ދެ ސްކޫލެއްގައި މަތީ ޘާނަވީއަށް ކިޔެވުމުގެ އިންތިާޒމް 

 ހަމަޖެއްސުން
      ުއަތޮޅ

  ކައުންސިލް

އަތޮޅުން މަތީ ތަޢުލީމު ލިބިދެޭވ  3.2.1.2.2
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

ރާއްޖޭގެ ކޮލެޖް ހިންގާ ފަރާތްތަަކށް ހުޅުވާލައިެގން  3.2.1.2.1.3
 އަތޮޅުގައި ކޮލެޖް ކެމްޕަސްއެއް ޤާއިމްކުރުން

      ުއަތޮޅ
  ކައުންސިލް

 އޯ.ލެވެލްގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުވުން އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގައި  3.2.1.3ނަތީޖާ: 

 ސްޓްރެޓަޖީ ރިފަރެންސް ނަމްބަރ
 ޙަރަކާތުގެ ރިފަރެންސް ނަމްބަރ ސްޓްރެޓަޖީ 

 ޙަރަކާތް 

 ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު 
 ޙަރަކާތްތައް 

 ހިންގާނެ ފަރާތް 
 ރަކާތްތައް ޙަ 

 ތަން ހިންގާނެ 
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ދެވޭ އަތޮޅުގެ ސްކޫލުތަކުގައި  3.2.1.3.1

 ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުން

އަތޮޅުގެ ސްކޫލުތަކުން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  3.2.1.3.1.1
ޤައުމީ ފެންވަރުގައާއި، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ 
ފެންވަރުގެ ނަތީޖާ ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް ހިތްވަރުދީ ދަރިވަރުންކުރި 

ނޑައެޅުންމަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް   އިނާމްދޭނެ އުޞޫލެއް ކަ

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް

 



 

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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އަހަރަކު އެއްފަހަރު އަތޮޅުގެ ސްކޫލުތައް ނިންމާ  3.2.1.3.1.2
ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އަތޮޅަާށއި ޤައުމަށް ރީތިަނން ހޯދަިއދޭ 
ދަރިވަރުންނަށް އިނާމް ދިނުަމށްޓަކައި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް 

 ބޭއްވުން 

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް
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 ކުޅިވަރު  3.3

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ށް އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ޤާއިމްވެފައިވަނީ ފުނަދޫގައެވެ. މިމަރުކަޒުން ވޭތުވެދިޔަ ދެތިން އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅަ
ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މިހާރު އެމަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތްވަނީ މުޅިން ހުއްޓި، އަތޮަޅްށ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް 

ނޑިތީމުގައި ނޫނީ   ހުޅުވާލައިގެން އެއްވެސް ކުޅިވަރު މުބާރާތެއް ުނބޭއްވޭކަން ފާހަގަުކރެވެއެވެ. ފުނަދޫ، މިަލންދޫ، ފޯަކއިދޫ އަދި ކަ
ނޑެއް އަތޮޅުގައި ހެދިފައެއް ނެތެވެ. އަދި ފުނަދޫގައި ނޫނީ ބާސްކެޓް ކޯޓެއް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ފެ ންވަރުގެ ދަ

ތައްޔާރުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގައިވެސް ކުޅިވަރަށްދޭ ސަމާލުކަން ވަރަށްކުޑަކަން 
ވޮލީކުޅެންމޮޅު،  ހުނަރުވެރި ގިނަކުޅުންތެރިންތަކެއް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފޭދޫ، ކޮމަންޑޫ، މާއުނގޫދޫ އަދި ފުނަދޫގައި 

 އުފެދިފައިވެއެވެ.

 މަޤުޞަދު 

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ގިނަކުޅިވަރުތައް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެ، ޤައުމީ  3.4.1
 ފެންވަރެއްގައި ވާދަކުރެވޭނެ ކުޅުންތެރިން އުފެދޭ އަތޮޅަކަށްވުން 
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 ތައް ތް ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާ މަޤުޞަދު 

 އެއްތާކުން ގިނަ ކުޅިވަރުކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހުން  3.4.1.1ނަތީޖާ: 

 ސްޓްރެޓަޖީ 

 އެކްޓިވިޓީ 

 ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު 
 ޙަރަކާތްތައް 

 ހިންގާނެ ފަރާތް 
 ރަކާތްތައް ޙަ 

2 ތަން ހިންގާނެ 
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އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި  3.4.1.1.1
 ގިނަކުޅިވަރުތައް ކުޅެވޭނެ ބިމެއް ތަރައްޤީކުރުން

 ގިނަކުޅިވަރުތައް ގުޅިގެން ދާއިރާތަކާއި ސަރުކާރުގެ  3.4.1.1.1.1
ނޑައެޅުން ރަށްރަށުގައި ކުޅެވޭނެބިން  ކަ

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް

 

 ގުޅިގެން ޖަމާޢަތްތަކާއި، އެހީދޭ ސަރުކާރާއި 3.4.1.1.1.2
ނޑައެޅުނު ރަށްރަށުން ކުޅުމަށް ގިނަކުޅިވަރުތައް  ބިންަތއް ކަ

 ހޯދުން  ވަޞީލަތް ތަރައްޤީކޮށް
      ުއަތޮޅ

 ކައުންސިލް
 

ބިންތައް ަތރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި އެހީދޭ  3.4.1.1.1.3
މަޝްވަރާކޮށްގެްނ އެފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ތަރައްޤީ ޖަމާއަތްތަކާއި 

 ކުރުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކުރުން

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް

 

 ގިނަ ކުޅިވަރުތަކަކުން ރެފްރީން ތަމްރީނުވުން  3.4.1.2ނަތީޖާ: 

 ސްޓްރެޓަޖީ 
 އެކްޓިވިޓީ  

 ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު 
 ޙަރަކާތްތައް 

 ހިންގާނެ ފަރާތް 
 ރަކާތްތައް ޙަ 

 ތަން ހިންގާނެ 
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ގިނަކުޅިވަރުތަކަކުން ރެފްރީްނ  3.4.1.2.1
 ތަމްރީނުކުރުން

 ރެފްރީން  ގުޅިގެން އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި ކުޅިވަރު 3.4.1.2.1.1
 ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމެއް ތަމްރީނުކުރުމުގެ

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް
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 މަޢުލޫމާތާއި ޘަޤާފަތާއި އާރޓްސް  3.4

  މިހާރުގެ ޙާލަތު 

 މިއަތޮޅަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚާއި ގުޅުން ހުރި އަތޮޅެއްކަން ތާރީޚީ ފޮތްތަކުން އެނގި ސާފުވެއެވެ. ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި، ބަންޖާ
ތާރީޚީ ބައެއް ތަންތަްނ ރައިވަރު ފަދަ ތަކެތި ހުރިނަމަެވސް އެފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ރައްކާކުރެވިފައެއް ނެތެހެވެ. އަޮތޅުގެ 

 ރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކުރެވެމުން ގޮސްފައެއް ނެތެވެ.ކުޙިމާޔަތް

 މަޤުޞަދު 

 ޤާބިލްމީހުން ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ވުން  ޘަޤާފަތަށް ލޯބިކުރާ، 3.6.1
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 ތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތް މަޤުޞަދު 

 އުފެދުން  ހުނަރުވެރިން  ޘަޤާފީކަންކަމުގެ  ހޭލުންތެރިވެ، ޘަޤާފަތާއިމެދު  ދިވެހި  3.6.1.1ނަތީޖާ: 

 ސްޓްރެޓަޖީ 
 އެކްޓިވިޓީ  

 ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު 
 ޙަރަކާތްތައް 

 ހިންގާނެ ފަރާތް 
 ރަކާތްތައް ޙަ 
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 އަޮތޅުގައި އާލާކުރުންދިވެހި ޘަޤާފަތް  3.6.1.1.1

ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ދިރުވާ އާލާކުރުމަށް ބޭނުންވާ  3.6.1.1.1.1
ބައިވެރިްނ ކަމާއިގުޅޭ ދާއިރާތަކާއި ގުޅިގެން  2ކޮންމެ ރަށަކުން 

 ތަމްރީނުކުރުން

       

އަތޮޅުގެ ސްކޫލުތަކުގެ މެދުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމާއި،  3.6.1.1.1.2
 މުބާރާތެއް ބޭއްުވންބަހުސްކުރުމަށް 
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 ސްޕޭޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
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 ސްޕޭޝަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް  .4
 

 ބިން  4.1
 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ނޑިތީމު،  14އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ  ރަށް އޮންނައިރު ޭލންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދި ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ކަ
މީހުން ދިރި އުޅުމަށާިއ އަދި އެހެނިހެްނ ބޭުނންތަކަށްެވސް އަދި މިހާތަނަްށ ބިލެތްފަިހ، ުފނަދޫ އަދި މިަލްނދޫގައެވެ. 

އަމިއްލައަށް ހަދަިއގެން ގެންގުޅެމުން އަންަނ ކުރެުހންތަކެއްގެ މައްޗަށް  ބިންތައް ދޫކުރަމުން ގޮސްފައިވާީނ އެބައިމީހުން
ބަލައިގެންނެވެ. މިހެންވުުމން ޢުްމރާނީ ކުރިއެރުންއޮތް ވެއްޓެއްގެ ސިފަ ފެނިގެންނެއް ނުދެއެވެ. ުހރިހާ ރަށެއްގައިވެސް 

ރަށެއްގެ ވެސް ބޭސްލައިން ސާރވޭ މިހާރުވަނީ ބިމުގެ ދަފްތަރު ބަލަހަްއޓަމުން ައއިސްފައި އެބަހުއްޓެވެ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ
 ހަދާ ނިމިފައެވެ 

 މަޤުޞަދު 
 އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ބިންތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ބިންތަކަށްވުން  4.1.1
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 ތައް ތް ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާ  މަޤުޞަދު 

 އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ބިން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވުން  4.1.1.1ނަތީޖާ: ނަތީޖާ: 

 ސްޓްރެޓަޖީ 
 އެކްޓިވިޓީ  

 ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު 
 ޙަރަކާތްތައް 

 ހިންގާނެ ފަރާތް 
 ރަކާތްތައް ޙަ 
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އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ބިން ހެޔޮގޮތުގައި  4.1.1.1.1
 ބޭނުން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަަމޖެއްސުން

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްރަށެއްގެ ލޭންޑް ޔޫސްޑް ޕްލޭން  4.1.1.1.1.1
ކައުންސިލްތަކުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަމާއިގުޅޭ މިނިސްޓްީރގެ 

 ފާސްކުރުން އެހީގައި ތައްޔާރުކޮށް 

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް

 

ރަށްރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސްޑް ޕްލޭން ހެދުމަށް ބޭނުންވާ  4.1.1.1.1.2
 ވަޞީލަތްތައް ހޯދުން 

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް
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 ތިމާވެށި 
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 ތިމާވެށި  .5
 

 ތިމާވެށި  5.1

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ރައްިގރުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑުކަން ފާހަަގ ކުރެވެއެވެ. ރަށްރަށުން ގޯިތ ޫދކުރުމަށާއި އެހެނިހެން ބޭނުމަްށ 
ނޑުމުގެ ސަބަބުން ރަށްތަކުގައި ހޫުނގަދައެވެ. ރަށްތަކުގެ ބަނދަުރ ސަރަޙައްދު ތަކުގައި ގަސް  ބިން ދޫކޮށް ގަސް ކެ

 އިންދިފައިވަނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ.

 މަޤުޞަދު 

 އަތޮޅުގެ ރަށްތައް ގިރުން ކުޑަކޮށް، ރަށްރަށުގެ ވެށި ފެހި އަދި ފިނި ރަށްތަކަކަށް ހެދުން  5.1.1
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 ތައް ތް ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާ މަޤުޞަދު 

 ހިތްފަސޭހަ މާހައުލަކަށްވުން  5.1.1.1ނަތީޖާ: 

 ސްޓްރެޓަޖީ 
 އެކްޓިވިޓީ  

 ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު 
 ޙަރަކާތްތައް 

 ހިންގާނެ ފަރާތް 
 ރަކާތްތައް ޙަ 
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 ރަށްރަށުގެ ވެށި ފެިހ ކުރުން 5.1.1.1.1

ރަށްރަށުގެ ބަނދަރުތަކާއި، އިޖްިތމާޢީ  5.1.1.1.1.1
ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޖަމާއަތްތަކާއި، ސްކޫލުތަކާއި ގުޅިގެން ހިޔާހެދޭ 

 ގަސް އިންދާ ހެއްދުން

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް

 

ގޯތިތެރޭގައި ހިޔާބޮޑުގަސް އިންދާ ހެއްދުމަށް  5.1.1.1.1.2
ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހޭލުްނތެރިކުރުމާއެކު ހިޔާ ލިބޭަގސް 

 އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން 
      ުއަތޮޅ

 ކައުންސިލް
 

 ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮއްތައް ހިމާޔަތްވުން  5.1.1.2ނަތީޖާ: 

 ރެޓަޖީ ސްޓް 
 އެކްޓިވިޓީ  

 ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު 
 ޙަރަކާތްތައް 

 ހިންގާނެ ފަރާތް 
 ރަކާތްތައް ޙަ 

 ތަން ހިންގާނެ 
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ނޑުދޮއްތައް ގިރުން  5.1.1.2.1 ރަށްރަށުގެ ގޮ
 ހުއްޓުވުން 

ނޑުދޮުށން  5.1.1.2.1.1 ރަށްރަށުގެ ހޭޅިަފށުގައި ގަސްއިންދާ، ގޮ
 ވެލިނެގުން ކޮންޓްރޯލްކުރުން 

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް

 

ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ރަށްރަށުގެ ގިރާ  5.1.1.2.1.2
ބޭނުންވާ މާލީއެހީ ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކުންނާއި، އެހީ ދޭ 

ނޑުދޮއްތަްއ ހިމާޔަތްކުރުން  ޖަމާއަތްތަކުން ހޯދާ ގޮ

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް
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 ޚިދުމަތްތައް އަސާސީ ކަންކަމާއި އެހެނިހެން 
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 ކަންކަމާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް އަސާސީ  .6
 

 ފެނާއި ނަރުދަމާ  6.1

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ފުނަދޫ ފިޔަވާއެހެން އެއްވެސް ރަށެއްގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި ނުވެއެވެ. ނަމަެވސް އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށަށް 
ކޮމަންޑޫ ، މިވަގުތަށްވެސްވަނީ ބޭނުން ވެފައެެވ. ޑީޝަނަލޭޝަން ޕްލާންޓް ބެެހއްޓިފައިވަނީ މަރޮށިނަރުދަމާގެ ނިޒާމް މިވަގުތުން 

އަދި ފުނަދޫގައި ކަމުގައިވީނަމަވެސް ކޮމަންޑޫ ނޫން ދެރަށުގައި ޑީޝަނަލޭޝަން ޕްލާންޓުގެ ޭބނުން އެކަށިގެންވާ ގޮތެއްގަިއ 
 ބައެއް ރަށްރަށަށް ބޯފެނުގެ ދަތިަކން ފޯރައެވެ. ނުކުރެވެއެވެ. ވާރޭ ނުވެހޭ މޫސުމްތަކުގައި އަތޮޅުގެ

 މަޤުޞަދު 

 ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ އާއްމު ޚިދުމަތްތައް ލިބޭ އަތޮޅަކަށްވުން  6.1.1
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 ތައް ތް ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާ މަޤުޞަދު 

 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އުފާ ފާގަތިކަން އައުން  6.1.1.1ނަތީޖާ: 

 ސްޓްރެޓަޖީ 
 އެކްޓިވިޓީ  

 ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު 
 ޙަރަކާތްތައް 

 ހިންގާނެ ފަރާތް 
 ރަކާތްތައް ޙަ 

2 ތަން ހިންގާނެ 
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ދެމެހެއްޓެނިވި، ރައްކާތެރި ނަރުދަމާެގ  6.1.1.1.1
 ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ  6.1.1.1.1.1
 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް ސާރވޭކުރުން 

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް

 

އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކުން ރަށްރަށުގައި ސަރުކާރާއި ހިލޭ  6.1.1.1.1.2
 ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ހޯދުން 

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް

 

މާލީ އެހީ ލިެބމުންދާ މިންވަރަކުން ރަށްރަށުަގއި  6.1.1.1.1.3
 ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރަމުން ގެންދިއުން 

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް

 

ދެމެހެއްޓެނިވި، ރައްކާތެރި ފެްނ  6.1.1.1.2
 ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން  6.1.1.1.2.1
 ރަށްރަށުގައި ފެންރައްކާކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

      ުއަތޮޅ
 ކައުންސިލް
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 ބައި ތިންވަނަ
ނޑިތައް ތަ ލްވާ ޙާޞިރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒްކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަނޑުދަ

 މިންވަރު މޮނިޓަރ ކުރާނެ ގޮތާއި އަދި ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބެލުން
 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަށުތަރައް 2016-2012ގެ ޕްލޭން ޤީރަށުތަރައް އަށް އެންމެ ޤީގެ ކަ
މުހިންމު ކަންތައްތަކާއި، ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ފަރާތައްތައް މިޕްލޭނުގެ ކުރީގެ ބާބުތަކުގައި ވަނީ 

ވާންޖެހޭ ލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ މިންވަރާއި ޒިންމާތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ޙާޞިފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ނަތީޖާތައް 
ލުކުރާ ޙާޞި ގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތައް ހިގަމުންދާގޮތްބެލުމާއި ނަތީޖާ ޤީމިންވަރު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ތަރައް

ގެ ޕްލޭން ޤީމިންވަރު ވަޒަންކުރުމަކީ ކޮންމެހެންކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން އަހަރުން އަހަރަށް ތަރައް
ޕްލޭންގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއާއި ފައިނަލް ރިވިއު ހެދުމުގައި ގެންގުޅޭނެ ގެ ޤީހިގަމުންދާގޮތްބެލުމާއި، ތަރައް

މިންގަޑުތަކާއި ޓާގެޓްތައް ހިމެނޭ ފްރޭމް ވޯކް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.



 

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 

www.shaviyani.gov.mv :ވެބްސައިޓް   

84 

 

 ޑު ލްވާ މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަނޙާޞި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒްކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަނޑުދަނޑިތައް 

 ނަތީޖާ  މަޤްޞަދު

ނަތީޖާ 
ލުވިމިންވަރު ޙާޞި

ދެނެގަންނާނެ 
ނޑު  މިންގަ
 )އިންޑިކޭޓަރ(

ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި 
 މިންވަރު ބަލާނެ ގޮތް 

 ބޭސް ލައިން
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އަތޮޅުގެ ަރއްޔިތުްނނަްށ  1.1.1
އެްއރަށުން އަެނއްރަށަށް ދަުތުރ 
ކުރެވޭނެ ފަސޭހަ ފެީރގެ ނިޒާެމްއ 
ޤާިއމްކޮށް ުނރައްކާެތރި ކުީނެގ 
ބާވަތްަތއް ަނއްތާެލވޭނެ ިނޒާެމްއ 

 އަތޮުޅަގއި އޮތުން.

ފަސޭހަ ކަމާިއއެުކ  1.1.1.1
އަތޮުޅގެ ެއްއރަށުްނ 

 އަނެްއރަށަށް ަދތުރު ކުެރވުން 

ަހުރ ވަނައަ 2014
ނިމުުމގެ ކުރިން އަތޮުޅަގިއ 

ފެރީ ޚިދުމަުތަގިއ  3
 ބޭްއވުން 

ފެރީގެ ރިޯޕރޓަށް 
 ބަލަިއގެން 

2011 
 1ވަަނއަހަރު 

 ފެރީ 

   011% 21%  ނަތީޖާ 

ނުރައްކާތެރިުކނިްނ  1.1.1.2
ރަށްރަުށގެ މާަޙއުުލ 

 ސަލާމަްތވުން 

ވަނަ އަހަރު  2016
ނިމުުމގެ ކުރިން އަިމއްލަ 
ޒާތުަގއި ނެތިެގން ދާކުނި 

އަތޮުޅގެ 
ހުރިހާރަށަުކންެވސް 

ނައްތާލެޭވނެ 
ނިޒާެމއްޭރވި، 

އެހެްނބާވަތްތަުކގެ ކުނި 
ނައްތާލުމަށް ތިލަުފއްޓަށް 
ގެްނދެވޭނެ އިންތިާޒމް 

 ހަމަެޖއްުސން.

ރަށްރަުށަގއި 
ކުނިތައްތާެލވޭ 

މިންަވރަާށއި ރަށްަރށުގެ 
ވެށީގެ ސާފުތާހިރުަކމަށް 

ބަލަިއގެންާނއި 
ތިލަފުއްޓަށް 

ކުނިގެްނދިުއމަށް ކުެރވޭ 
 ދަތުރު ތަކަށް ބަަލއިެގން.

 
 

ވަނަ  2011
އަހަރު 

ނިމުުނއިރު ުމޅި 
 3އަތޮުޅަގއި 
 ކުނިކޮށި

22%  ނަތީޖާ   %21 %52  %011  

ޤައުމީ އިާދރާތަކުން އަޮތުޅެގ  1.2.1
ރައްޔިތުްނނަށް ދޭްނޖެހޭ ޚިުދމަތްަތްއ 
ފަސޭހަކަާމއިއެކު އަޮތުޅެގ 

އައި ޑީ ކާުޑ  1.2.1.1
ހެދުމަށް ޭބނުންވާ ޑޭާޓ 
ކަލެކްޓިންގ ޕޮއިންޓް އަތޮުޅެގ 

ވަނަ އަހަރު  2012
ގެ ނިމުގެ ުކރިން އަޮތޅު

ހުރިހާ ރަށަކުން އައި ޑީ 

ރަށްރަުށން އަިއޑީ ކާޑު 
ހަދަިއދީ ަޙވާލުކުެރވޭ 
 ރިޕޯޓްތަކަށް ބަލަިއގެން.

 
2011 

ވަަނއަހަރު 

     011% ނަތީޖާ 
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 ރައްޔިތުްނނަށް ލިބުން.
 

ކާޑު ހެދުމަށް ޭބނުްނވާ  ހުރިހާ ރަެށއްަގއި ާޤއިްމވުން 
މީހުންނަށް ސީދާ 

އެރަުށގައި ުހެރގެން ކާޑު 
ހެދުުމގެ ފުރުަޞތު 

 ހޯދަިއދިނުން.

 4ނިމުނު ިއރު 
ރަށެްއގައި 

 ޤާިއމްކުެރވިފައި 

އަތޮޅުކަުއންސިްލގެ   1.2.1.2
ބެލުުމގެ ދަުށގަިއވާ ފަުޅރަށްތަށް 

 ބެލެހެއްޓުން ަހރުދަާނވުން.

ކައުންސިްލގެ ބެލުުމެގ 
ދަށުަގިއވާ ފަުޅރަށްަތއްކަްށ 
އަހަރަކު ެއއްފަަހުރ 

ޒިޔާރަތްކޮށް 
އެްއބަްސވުާމއި ެއްއގޮތަްށ 
ރަށްތައް ބަލަަހއްޓާޯތ 

 ކުރުން ބަލުމަށް ދަުތރު 

އެކުލަވާ ލެފިފައިާވ 
 ރިޕޯރޓްތަކަށް ބަަލއިެގން 

2011 
ވަަނއަހަރު 

ކަކައިެއރިޔަދޫ، 
ނޫޑދޫ،  މާކަ
ފިރުނަބއިދޫ 

އަދި 
އެކަްސދޫއަށް 

ދަތުރު ކޮްށ 
ރިޕޯޓް 

 ހެދިފަިއވޭ 

 011% 011% 011% 011% 011% ނަތީޖާ 

އެއްަގާމއި   1.2.1.3
ނޑުގެ ަލއިސަްނސް ެނގުމަށް  ކަ

އަތޮުޅގެ  ބޭނުްނވާ ޓެސްޓްތައް
ރަށްރަުށަގއި ތިެބގެން 

 ހެދޭެނގޮތް ވުން.

ނުޑަގިއ  އެްއގަާމއި ކަ
ދުްއވާ ތަކެީތެގ 
ލައިސަްނސް ނެުގމަްށ 
ބޭނުްނވާ ޓެސްޓް އަޮތުޅެގ 
ކޮންމެ ރަެށްއގަިއ އަަހރަުކ 

 އެއްފަަހރު ޭބއްުވން 

ކޮންމެ އަހަރަުކ 
އެކިރަްށރަށުން 

ލައިސަްނސް ދޫުކރެޭވ 
މީހުްނގެ ރަޖިސްްޓރީއަްށ 

 ބަލަިއގެން 

2011 
ވަަނއަހަރު 

ކޮންމެ 
ރަށެްއގަިއެވސް 

އެއްފަަހރު 
 ބޭްއވިފަިއވޭ 

21%  ނަތީޖާ   %011   

ނުޑގެ  އެއްގަާމއި 1.2.1.4  ކަ
 ވިޔަާފރިާއއި  ލައިސަްނސްާއއި
 ރަިޖސްޓްރީ  އުޅަނދުފަަހރުގެ

 ޕްރިންޓްކުެރވުން  އަތޮުޅން

ވަނަ އަހަުރ  2013
ނިމުުމގެ ކުރިން ޤަުއީމ 
އިާދރާތަކުން އަތޮުޅަގިއ 
ދޭން ބޭނުްނާވ 
ލައިސަްނސް ކާޑް ހަދަިއދ 
ދިނުާމއި ވިޔަާފިރ 

 011% 52% 21% 22%  ނަތީޖާ  ނެތް 
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ރަިޖސްޓްރީ ހެުދމަްށ 
 ތަކެތި ހޯދަިއގެން 

ޤައުމީ އިާދރާތަކަްށ  1.3.1
ފުރިހަަމއަށް އެްއބާރުލުްނދީ ޤަުއީމ 
އިާދރާތަކާއި ކަުއންސިާލދެެމުދ 
އޮންނަ ުގޅުން ހަރުަދނާކޮްށ 
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާުމން ޤަުއީމ 
އިާދރާތަކަށާއި ަރއްޔިތުްނނަްށ 

 ފަސޭހަކަން ލިބުން.

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ  1.3.1.1
ފަސޭހަކަން ަރއްޔިތުންނަށް 

 ލިބުން 

ވަނަ އަހަުރ  2013
ނިމުުމގެ ކުރިން ޤަުއީމ 
އިާދރާތަކުން އަތޮުޅަގިއ 
ދޭން ބޭނުްނވާ ޢާްއުމ 

ޚިުދމަތްތައް 
ކައުންސިލްަތއް 

މެުދވެރިކޮށް ދިނުމަށްޓަަކިއ 
ކަމާބެހޭ 

އެްއބަްސވުންތަުކަގއި 
ސޮއިކޮށް ލާމަރުަކީޒ 

 އުޞޫލުން ެއޚިުދމަތްަތއް 

އެްއބަްސވުުމގެ ދަށުްނ 
އަތޮުޅގެ ރަްށރަުށގަިއ 

ވޭ ޚިުދމަތްަތއްތަކާިއ ދޭ
ބެހޭޮގތުން އެކުލާ 
ރިޕޯރޓް ތަކަށް 

 ބަލަިއގެން 

2011 
ވަަނއަހަރު 
އެްއވެސް 

އެއބަްސވުެމއް 
އެކުލަވާެލވި 
 ފައެއް ުނވޭ 

21% ނަތީޖާ   011    

އަތޮޅުގެ ތަަރއްޤީ އަާށިއ  1.4.1
ޤަުއމީ ތަރަްއޤީައށް ރޭވުުމަގިއ 
ބޭނުްނވާނެ މުިހއްމު މަޢުލޫމާތުަތްއ 
އެއްކޮށް އިލެކްޓޯނިކްކޮށް ފަސޭކަާމިއ 
އެކު ބޭނުްނވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮްށ 

 ދެުވން.

ދައުލަތަށާިއ  1.4.1.1
އެހެްނވެސް ަފރާތްތަކަްށ 
ފަސޭހަކަާމއިއެކު މަޢުޫލމާުތ 

 ލިބުން 

ވަނައަަހުރ  2014
އަޮތުޅެގ ނިމުުމގެ ކުިރން 

ތަރަްއޤީ އަާށއި ޤަުއީމ 
ތަރަްއޤީައށް ރޭވުުމަގިއ 
ބޭނުްނވާނެ ުމހިްއުމ 
މަޢުލޫމާތުަތއް ެއއްކޮްށ 

އިލެކްޓޯނިކްކޮށް 
ބެލެހެއްޓޭނެ ޑާާޓ 

 ބޭްސއެއް ަތއްޔާރުުކރުން 

އިާދރާތަކަށް ފޮނުޭވ 
 ރިޕޯރޓްތަކަށް ބަަލއިެގން 

2011 
ވަަނއަހަރު 
ނިމުުނއިރު 

މިފަދަ ެއްއވެސް 
ވަޞިލަެތއް 

 ނެތް

      ނަތީޖާ 

ރަށު ކައުންސިލްތަކަީކ  1.5.1
ފަންނީގޮުތން ާޤބިްލ 
މުައއްަސސާތަކަކަށްެވ، މާީލ 
އެހީތެރިަކން ލިބޭ ކައުްނސިލްތަކަކަްށ 

 ވުން.

ރަށު ކައުންސިްލ  1.5.1.1
ތަކުގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަްނ 

 އިތުުރވުން 

ރަށު ކައުްނސިލްތަކުގެ 
ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރު 

ކުރުމަށް އަަހރަކު 
އެްއވާރްކޝޮޕް 
ޚާްއޞަކުެރވޭ 

ހިންގޭ ތަްމރީން 
ޕްރޮްގރާމްތަުކން ތަމްީރން 

ކުރޭވޭ މީުހންގެ 
 ން ރަިޖސްޓްރީައށް ބަލަިއގެ

އެްއވާރްކޝޮޕް 
 ހިންގިަފއިވޭ 

 

011% ނަތީޖާ   %011  %011  %011  %011  
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ވަކިާދއިާރއަކުން ާބްއވާ  
ކޮންމެ ކައުްނސިލަލަކުން 

މަުދވެެގން އެކަކު 
 ތަމްރީން ުކރުން.

ކައުންސިލް ތަކަށާިއ  1.5.1.2
ރައްޔިތުްނނަށް މާީލ 

 އެހީތެރިަކން ލިބުން 

ވަނައަަހރު  2012
ނިމުުމގެ ކުރިން 

ފަސްމިލިޔަން ރުފިާޔގެ 
ފަންޑެއް އަޮތުޅގެ 
ރައްޔިތުްނނަށާއި 

ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ 
ފޯރުކޮށް  އެހީތެރިަކން

 ދިނުމަށް އުފެްއދުން 

ފަންޑު އުފެްއެދވި ސްޓޭޓް 
 މަންޓަށް ބަލަިއގެން.

 
ދެވޭ މާލީ އެހީގެ ރެކޯޑް 

 ތަކަށް ބަލައިެގން 

2011 
ވަަނއަހަރު 
ނިމުުނއިރު 

އެފަދަ ފަންެޑއް 
 ނެތް

011% ނަތީޖާ       

އަތޮޅުގެ ުހރިާހ  1.5.1.3
ރަށެްއގަިއެވސް ފާމަސިސްްޓެގ 

ތަްމރީުނވެފަިއާވ ރޮނުގން 
 މީހުން ތިުބން 

ނިމުމުގެުކރިން  2013
ކޮންމެ ރަށަކުން ެއއް 

ފާމަިސސްޓުން 
 ތަމްރީނުުކރުން 

ތަމްރީުނވާ މީުހނަށް 
 ބަލަިއގެން 

2011 
ވަަނއަހަރު 
 9ނިމުުމއިރު 
ރަށުަގއި 

ފާމަިސސްޓުން 
 ނެތް

011% ނަތީޖާ       

ރަށު ކައުންސިލްަތްއ  1.6.1
ޒިންާމދާުރވެ، ލާަމރުކަޒީ ނިާޒމަްށ 

 ރައްޔިތުްނގެ ިއތުާބރު ލިބުން.

ރަށު ކައުންސިްލ  1.6.1.1
 ތަކުގެ ހިްނގުން ހަުރދަާނވުން 

އަހަރަކު ެއއްފަަހރު ރަށު 
ކައުންސިލްތަކަށް 

ޒިޔާރަތްކޮށް 
ކައުންސިލްތަުކގެ 

މަަސއްކަތް ވިލަެރސްކޮށް 
ލަފާޔާ އެކައުްނސިލްތަކަށް 

 އިރުާޝުދދިނުން 

ރަށު ކައުްނސިލްތަކުގެ 
 މޮނިޓާރިން ފޯްމތަކުން 

2011 
ވަަނއަހަރު 

ކޮންމެ ރަށު 
ކައުންސިލަކަށް 

ދެ ދަތުރު 
 ކުރެވިަފއިވޭ 

011% ނަތީޖާ   %011  %011  %011  %011  

ރައްޔިތުންގެ އަޑު ގާުތްނ  1.7.1
ަރއްޔިތުން ބޭނުްނވާަފަދ  ،އަހާ

އަތޮޅު  1.7.1.1
ކައުންސިާލއިެމދު ަރއްޔިތުްނެގ 

ވަނަ އަހަރު  2013
ނިމުުމގެ ކުރިން އަތޮޅު 

ޢާއްމުން ނޯިޓސް ބޯޑު 
 ބަލާ މިްނވަރު ބަަލއިެގން 

    011%  ނަތީޖާ  ނެތް
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 ،ޚިުދމަތްތަކެއް ފޯރުޮކށްދޭ 
ރައްޔިތުްނނަށް ިއސްވެ ޖަާވބުާދީރާވ 

 ކައުންސިލަކަށް ވުން 

ކައުންސިްލގެ ޢާްއމު  މެުދގައި އިތުާބރު އުެފދުން 
 ނޯޓިސް ބޯެޑއް ހުރުން 

އަތޮޅުކައުްނސިލުްނ  1.7.1.2
ކުރަމުްނދާ ކަންކަމާެމުދ 

 ރައްޔިތުން ހޭލުްނތެިރވުން 

އަރަކު ެއއްފަަހރު 
ރަށްރަށަށް ޒިާޔރަތްކޮށް 
އަތޮޅު ކަުއންސިލުން 
ކުރަމުްނދާ ކަންކަުމގެ 

މަޢުލޫމާތު ރަށު 
ކައުންސިލްތަކަްށދީ 
ކައުންސިލްތަުކގެ 

ސުވާލުތަކަށް ަޖާވބު 
 ދާީރވުން 

ރަށު ކައުްނސިލްތަކަށް 
ކުރާ ދަތުރު ތަުކގެ 

 ރިޕޯރޓްތަކަށް ބަަލއިެގން 

ވަނަ  2011
އަހަރު ކޮްނމެ 

 2ރަށަކަށް 
 ދަތުރު 

 011% 011% 011% 011% 011% ނަތީޖާ 

އަތޮޅުކައުްނސިލުްނ  1.7.1.3
ކުރަމުްނދާ ކަންކަމާެމުދ 

 ރައްޔިތުން ހޭލުްނތެިރވުން 

އަރަކު ެއއްފަަހރު 
ޒިާޔރަތްކޮށް  ރަށްރަށަށް

އަތޮޅު ކަުއންސިލުން 
ކުރަމުްނދާ ކަންކަުމގެ 

މަޢުލޫމާތު ރަށު 
ކައުންސިލްތަކަްށދީ 
ކައުންސިލްތަުކގެ 

ސުވާލުތަކަށް ަޖާވބު 
 ދާީރވުން 

ރަށު ކައުްނސިލްތަކަށް 
ކުރާ ދަތުރު ތަުކގެ 

 ރިޕޯރޓްތަކަށް ބަަލއިެގން 

 011% 011% 011% 011% 011% ނަތީޖާ  ނެތް

ފުނަދުއަށް ހިޖުރަުކިރ  2.1.1
ނޫމަާރގެ ަރއްޔިތުންނަށް ލިިބދޭންެޖޭހ 

 އެަބއި މީހުްނގެ ަޙްއޤުތައް ލިުބން.

ނޫމަރާއިްނ  2.1.1.1
ފުނަދުައށް ަބދަލުވި މީހުްނެގ 

 ރުްއގަުހގެ ބަދަލު ލިުބން 

ވަނަ އަހަރު  2013
ނިމުުމގެ ކުރިން 

ނޫމަަރއިން ފުަނދުއަށް 
ބަދަުލވި މީހުްނގެ 

ބަދަލުަފއިދީ ރުްއގަުހގެ 
 ޚަލާޞް ކުރުން 

ފައިސާ ަޙވާލުކުެރވޭ 
 މީހުްނގެ ރެކޯޑްތަކަށް

 ބަލިއގެން 

2011 
ވަަނއަހަރު 
ނިމުުނއިރު 
އެފަިއސދާ 

ދޫކުެރވި ފަެއއް 
 ނުވޭ 

    011%  ނަތީޖާ 

 21% 21% 21% 01% 2% ނަތީޖާ  ނެތް ރިސޯޓްތަކުން މަޢުލޫމާުތ ވަނަ އަހަުރ  2015ފަތުރުވެރިްނ  2.2.1.1އަތޮޅަކީ ފަތުުރވެރިްނނަްށ  2.2.1
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މަުރޙަބާކިޔާ މިާދިއރާގެ ވިޔަާފިރ 
އާްއމު ކުެރވިފަިއވާ، މިޮރނުގްނ 

 ނަފާލިބޭ އަޮތޅަކަށްުވން 

ދާިއރާިއން ވިޔަާފރި ފުާޅެވގެްނ 
 ދިއުން 

ނިމުުމގެ ކުިރން ިރސޯްޓ 
ތަކާއި ކައި ިރ 
ރަށްރަުށަގއި ގެސްޓުްނނަްށ 
ޚާްއޞަ ވިޔަާފރި ަތްއ 

 ފެށުން

 އެއްކޮްށގެން 

އަތޮޅުެގ  2.2.1.2
ރިސޯޓްތަުކގައި އަތޮުޅެގ 
 ޒުވާުނންނަށް ފުރުަޞތު ލިބުން 

ވަނައަަހުރ  2016
ނިމުުމގެ ކުިރްނ 

 40ރިސޯޓްތަުކގެ %
މުައއްޒަފުްނނަކީ އަތޮުޅެގ 

 މީހުންކަުމަގއި ހެދުން 

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ފެށުުނ 
ރަށްރަުށގެ ައދަދަްށ 

 ބަލަިއގެން 

 011% 25% 22%   ނަތީޖާ  ނެތް 

މަސްެވރިކަުމގެ ކާުރޚާނާަތްއ  2.3.1
އުފެދި، ޒުާވނުން ަމސްެވރިކަުމަގިއ 
ޙަރަކާތްެތރިވެ ަމސްެވރިކަުމގެ ައުއ 
ދާިއރާތަކަށް ަމގުފަހިވެަފިއާވ 

 އަތޮޅަކަްށވުން 

ޒުވާނުްނ  2.3.1.1
 މަްސވެރިަކމުަގއި ަބއިެވިރވުން 

 10އަތޮުޅން ގްޭރޑް 
 50ނިންމާ ަމދުެވގެން %
ކޮްނެމ ދަިރވަުރންނަށް 

އަހަރަކު ެއއްފަަހުރ 
މަްސވެރިކަން ަތޖުިރާބ 

 ކުރުުމގެ ދަތުރު ދިުއން 

ދަިރވަުރންގެ ީފޑް ބެކަްށ 
ބަލަިއގެން / އަލަްށ 
މަހަށް ިދއުމަށް ފަާށ 
ޒުވާުނންގެ މަޢުލޫމާުތ 

 އެއްކޮްށގެން 

 011% 011% 011% 011% 011% ނަތީޖާ  ނެތް 

މަސްވެރިަކމުގެ  2.3.1.2
އިްނވެސްަޓރުން ސިނާއަަތށް 

 އިްނވެސްޓުކުުރން 
 

މިލިޔަން ރުފިޔާެގ  3.6
ލުއިލޯން ޕްރޮްގރާެމްއ 

 ފެށުން

 

މަްސވެރިކަން ުކރުމަްށ 
ލޯނު ދޫކުރެވުުނ 

 އިެގން މިންަވރަށް ބަލަ 

    011%  ނަތީޖާ  ނެތް 

އަތޮޅުގެ ކޮްނމެ ރަށަީކ  2.4.1
ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮީޖގެ އެީހަގިއ 
ނުޑެވރިކަން ކުރާ ައިދ  ދަ
ނުޑެވރިކަުމގެ އުފެްއދުންަތްއ  ދަ
ތައްޔާރުކޮށް ާރއްޭޖގެ ބާޒާަރށް ނެޭރ 
މިރޮނގުން މާލީ ތަނަަވސްކަން ލިޭބ 

 އަތޮޅަކަްށވުން 

ނޑުވެރިަކމުްނ  2.4.1.1 ދަ
ފައިސާ ިލބޭ ަމުގ 

 ތަނަަވސްުވން 

ހަުރެގ ވަނައަ 2016
ކުރިން ރަށްރަުށަގިއ 
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮަސއިީޓ 

 އުފެްއދުން 

ކޯޕަރޭޓިވް ޮސަސއިޓީ 
އިން ދަްނޑުެވރިކަމުްނ 
އުފަްއދާ ތަކެތި ގަންަނ 

 މިންަވރަށް ބަަލއިެގން 

ވަނަ  2012
 3އަހަރު 

ރަށެްއގައި ކޯށް 
 ހިންގިަފއިވޭ 

 011% 52% 21% 22%  ނަތީޖާ 

ގިނަ  2.4.1.2
ރެްފރީްނ ކުޅިަވރުތަކަކުން 

 ތަމްރީުނވުން 

ވަނައަަހުރ  2015
ނިމުުމގެ ކުިރްނ 
ނުޑެވރިކަުމގެ ައުއ  ދަ

ކޯސް ހިންގުުނ 
ރަށްތަކުަގއި 

ނުޑެވރިކަން ކުާރ  ދަ

ވަނަ  2012
 3އަހަރު 

ރަށެްއގައި ކޯށް 

 011% 52% 21% 22%  ނަތީޖާ 
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ގޮތައް ަދސްކުުރމަްށ 
ދަސްުކރުމަށް ބޭނުްނާވ 
ރަށްރަުށަގއި އެކަުމެގ 

 އަާސސީ ކޯށް ހިންގުން 

 ހިންގިަފއިވޭ  މިންަވރަށް ބަަލއިެގން 

 ، ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި  3.1.1
ދީނީ ކޮންމެ ކަމަކަށް ޤާބިލްމީުހްނ 

 ދިިރއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ވުން 

އަތޮޅުގެ ުހރިާހ  3.1.1.1
ރަށެްއގަިއެވސް އިމާުމންާނއި، 
ޖަާމއަތްތެރިަކމުގެ ރޮނގުްނ 
 ތަމްރީުނވެަފއިވާ ީމހުން ތިުބން 

ވަނައަަހުރ  2016
ނިމުުމގެ ކުރިން ަރށަކުްނ 

މީހުން  2މަުދވެެގން 
 ތަމްރީން ުކރުން 

ތަމްރީްނވާ މިްނވަރަްށ 
 ބަލަިއގެން 

 011% 52% 21% 22%  ނަތީޖާ  ނޭގޭ

އަތޮޅަކީ ޢިލްމީ ގޮުތްނ  3.2.1
ޤާބިލް، ިއސްލާްމދީާނއި ޤަުއުމ 
ދެކެލޯިބވާ، ހުަނުރވެރި ުޒވާުންނ 
ޤަުއމީ ޚިުދމަުތގެ ދާިއާރއަްށ 

 އުފަްއދާ އަޮތޅަކަށްުވން 

ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު  3.2.1.1
އަތޮުޅަގއި ެއއްފެްނވަެރއްަގިއ 

 ދެުވން 

ވަނައަަހުރ  2016
ނިމުުމގެ ކުިރން އަޮތުޅެގ 

ްއގައި ްޕީރ ހުރިހާ ރަށެ 
 ސްކޫލް ބިނާ ކުެރވުން 

ޕްރީ ސްކޫލްތައް ހިްނގާ 
 ރަށްރަށަށް ބަލަިއގެން 

2011 
ވަަނއަހަރު 

ނިމުނު އިުރ 
ރަށެއްގަިއ  11

ސްކޫލް ބިާނ 
 ކުރެވިަފއި 

 011% 25% 22%   ނަތީޖާ 

މަތީ ތަޢުލީމުެގ  3.2.1.2
ފުރުޞަތު އަޮތޅުަގިއ 

 އިތުުރވުން 

ވަނަ އަހަުރ  2016
އަޮތުޅެގ ނިމުުމގެ ކުިރން 

ސްކޫލެއްގައި މަީތ  4
ޘާނަވީައށް ކިޔަވިއ 

 ދިނުން 

އަލަށްފެށޭ ސްކޫލްތަކަށް 
 ބަލަިއގެން 

2011 
ވަަނއަހަރު 

 2ނިމުނު އިރު 
 ސްކޫލް

 011%  21%   ނަތީޖާ 

އަތޮޅުެގ  3.2.1.3
ސްކޫލްތަކުަގއި އޯ.ލެވެްލެގ 

 ނަތީޖާ ރަނަގޅުުވން 

ހޯދާ  10ނެޝަނަލް ޓޮޕް 
 އަތޮުޅގެ ަދިރވަރުްނނަށާ 

ސްކޫލްތަލް ތަކުގެ ެބސްްޓ 
އޯލްަރއުންޑް ސްޓޫެޑއްޓަްށ 

 އިނާުމދިނުން 

މިނިސްްޓރީ އޮފް 
އެޑިޔުކޭޝަުނން 

ޢާއްމުުކރާ ނަތީއާއަްށ 
ބަލަިއގެާނއި ސްކޫލްތަކުެގ 

 ނަތީޖާ އަށް ބަލިއގެން 

 011% 011% 011% 011% 011% ނަތީޖާ  ނެތް

އަތޮޅުގެ ހުިރާހ  3.4.1
ރަށެްއގަިއެވސް ގިނަުކޅިަވރުަތްއ 
ކުޅުުމގެ ފުރުޞަތު ތަަނަވސްެވ، 

އެއްތާކުން ގިަނ  3.4.1.1
ކުޅިަވރުކުެޅވޭނެ އިންތިާޒްމ 

 ހަމަޖެުހން 

ވަނައަހަރު ނިުމެގ  2016
ކުރިން އަޮތޅުގެ ުހރިާހ 
ރަށެްއގައި ުކިޅވަރު ކުޭޅެނ 

ހެދޭ ބިންތަކަްށ 
 ބަލަިއގެން 

ވަނަ  2011
އަހަރު ިނމުމު 
އިރު ައތޮުޅގެ 

  011%  21%  ނަތީޖާ 
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ޤަުއމީ ފެްނވަެރއްަގއި ވާދަުކރެޭވެނ 
 ކުޅުންތެިރން އުފެދޭ އަތޮޅަކަްށވުން 

ރަށެއްަގއި  12 ބިންަތއް ހެދުން 
 ބިން ހެދިަފއި 

ގިނަ  3.4.1.2
ކުޅިަވރުތަކަކުން ރެްފރީްނ 

 ތަމްރީުނވުން 

ވަނަ އަހަރު  2016
ނިމުުމގެ ކުރިން ާޢއްމުކޮށް 

ކުޅޭ ކުޅިަވރު ތަކުގެ 
އެޯސސިޭއޝަންތަކާއި 

ގިިޅގެން އެުކިޅވަރުތަކުން 
ކޮންމެ ރަށަކުން 
މަުދވެެގން އެކަކު 
 ތަމްރީން ުކރުން 

ތަމްރީން ުކރެވޭ ަޢދަދަްށ 
 ބަލަިއގެން 

 011% 25% 22%   ނަތީޖާ  ނޭގޭ 

ޘަޤާފަތަށް ލޯބިކުރާ،  3.6.1
ޤާބިްލމީހުން ދިިރއުޅޭ އަޮތޅަކަްށ 

 ވުން 

 ޘަޤާފަތާއިެމދު  ދިވެހި 3.6.1.1
 ަޘޤާފީކަންކަުމގެ  ހޭލުންތެިރވެ،
 އުފެުދން  ހުނަުރވެރިން

ވަނަ އަހަުރ  2016
ނިމުގެ ުކރިން ުމިޅ 
އަތޮުޅަގއި ޘަޤާީފ 

  280ކުޅިަވރުތަކަށް
 މީހުން ތަްމރީން ކުރުން 

މިްނވަރަްށ ތަމްރީންުކރޭވޭ 
 ބަލަިއގެން 

 ނޭގޭ 
 

 011% 52% 21% 22%  ނަތީޖާ 

އަތޮޅުގެ ރަްށރަުށގެ ބިންަތްއ  4.1.1
ހެޔޮގޮުތގައި ބޭުނންކުެރޭވ 

 ބިންތަކަްށވުން 

އަތޮޅުެގ  4.1.1.1
ރަށްތަކުގެ ބިން ހެޮޔގޮތުަގިއ 

 ބޭނުން ކުެރވުން 

ވަނައަަހުރ  2014
ނިމުުމގެ ކުިރން އަޮތުޅެގ 
ހުރިހާރަެށްއގެ ލޭންްޑ 

 ޔޫސް ޕްލޭން ފާސްވުން 

ޭޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން 
ފާސްވާ ައދަދަްށ 

 ބަލަިއގެން 

2012 
ވަނއަަހރު 

 4ނިމުނު އިރު 
 ރަށް ފާްސވެފައި 

   011% 21%  ނަތީޖާ 

އަތޮޅުގެ ރަށްތައް ގިުރްނ  5.1.1
ކުޑަކޮށް، ރަށްރަުށގެ ވެށި ފެހި ައިދ 

 ފިނި ރަށްތަކަކަށް ހެދުން 

5.1.1.1 
 މާަހއުލަކަށްުވން ހިތްފަސޭހަ 

ވަނަ އަހަުރ  2016
 7000ނިމޭިއރު ހިޔާެހދޭ 

 ގަސް ިއންުދން 

 2011 
 1ވަަނއަހަރު 

 ފެރީ 

 011% 52% 21% 22%  ނަތީޖާ 

ރަށްރަށުެގ  5.1.1.2
ނޑުޮދއްތައް ިހމާޔަްތވުން   ގޮ

ވަނައަަހުރ  2016
ނިމޭިއރު އާާބދުވެަފިއާވ 
ސަަރޙާްއދަށް ެގއްލުްނާވ 
 މިންަވރަށް ގިރާ ރަށްަތއް 

 ޙިމާޔަތް ކުުރން 

ރަށު ކައުންސިލްތަކުްނ 
ނެގޭ ރިޕޯޓްތަކަްށ 

 ބަލަިއގެން 

 011%     ނަތީޖާ  ނޭގޭ



 

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 

www.shaviyani.gov.mv :ވެބްސައިޓް   

92 

 

ރަށްރަށަށް ބޭނުްނވާ ފެާނިއ  6.1.1
ނަރުަދާމގެ ިޚދުމަތް ިލޭބ 

 އަތޮޅަކަްށވުން 

އަތޮޅުެގ  6.1.1.1
ރައްޔިތުްނގެ ދިިރުއޅުމަށް އުާފ 

 ފާގަތިކަން ައއުން 

ވަނައަަހރު  2016
ކުރިން އަތޮުޅގެ ނިމުުމގެ 

ހުރިހާ ރަެށއް ފެނާއި 
ނަރުާދާމގެ ޚިުދމަތް 

ޤާިއމްކުުރމަށް ާސރވޭ 
 4ކުރެވި، މަުދެވގެން 
ރަށެްއގައި ފެާނއި 
ރަށުަދމާގެ ޚިުދމަތް 

 ޤާިއމްކުރުން 

ސާރވޭ ރިޕޯރޓް ތަކަާށއި 
ޚިުދމަތް ާޤއިމް ކުެރވޭ 
 ރަށްރަށަށް ބަލިއގެން 

2011 
ވަަނއަހަރު 
ނިމުުމއިރު 
އެްއރަށް 

ވޭކުެރވި ސަރ
އެްއރަށުަގިއވަނީ 

ފެނާއި 
ނަރުަދާމގެ 

ނިޒާމް ާޤިއމް 
 ކުރެވިަފއި 

 100% 75% 50% 25%  ނަތީޖާ 



 

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 

www.shaviyani.gov.mv :ވެބްސައިޓް   
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 ޕްލޭން ހިގަމުންދާގޮތް ބެލުން  ޤީގެ އަހަރުން އަހަރަށް ތަރައް 
ރަކާތްތަކުގެ ޙަގެ ޤީތަކާއި ތަރައްޢުއެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫ ރަށު ކައުންސިލުންނާއި ކަމާބެހޭ 

ގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ޤީލޫމާތު އެއްކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލުން ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ. ތަރައްޢު މަ
ތަންފީޒުކުރުމަށް ށް، ޕްލޭން ލުކުރެވުނު މިންވަރު ވަޒަންކޮ ޙާޞި ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރެވުނު މިންވަރާއި ނަތީޖާ 

ގަޅުކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް މިރިޕޯޓުގައި ނތަކާއި ހުރަސްތައް ފާހަގަކޮށް، ކުރިއަށް ރަހުރި ގޮންޖެހުން
ގާގޮތްބަލައި ނުހިނގާ ނގެ ޕްލޭންގައިވާކަންތައް ހިޤީމިރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގައި ތަރައް ހިމަނާނެއެވެ.

 ފްރޭމްވޯކް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.  ވަޒަންކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ

 މިޑް ޓާމް ރިވިއުއާއި ފައިނަލް ރިޕޯޓް 
ވަނަ އަހަރުގެ  2013ގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުވަމުންދާ ގޮތުގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއެއް ޤީތަރައް

އިވާ  ލުވެފަޙާޞި ގެ ޕްލޭންގެ ނަތީޖާ ޤީމެދުތެރޭގައި ރަށު ކައުންސިލުން ހަދާނެއެވެ. އަދި ތަރައް
ގެ ޕްލޭންގެ ފައިނަލް ރިވިއު ހަދާނެއެވެ. މިގޮތުން ޤީވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަރައް 2015މިންވަރުދެނެގަނެ، 

ލުކުރެވެމުންދާ މިންވަރާއި ޙާޞިގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތައް ޤީ މިގޮތުން ހެދޭ މިޑްޓާމް ރިވިއުގައި، ތަރައް
ލަތަކަށް ޙާޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ މެދުތެރެއިން އެއްވެސް ގެ ޤީ ހަލުވިކަން ހާމަވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ތަރައް

ދަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނަމަ މިކަންތައްވެސް ޤްޞަގެން އެއްވެސް ސިޔާސަތަކަށް ނުވަތަ މަބަދަލުއައުމާއި ގުޅި
 ރިވިއުގައި ފާހަގަކުރާނެއެވެ.

 ވާލައި، ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ފައިނަލް ރިވިއު އެކުލަޤީތަރައް
 ގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ.ޤީތަރައްކުރެވުނު ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި އައު 

 


