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ތަޢާރަފް
މިއީ ވ .އަތޮޅުގެ  2017ވަނަ އަހަރުން  2021ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލެނުވު  5އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެވެ .މި ޕްލޭންގައި އަތޮޅުގެ
ތަރައްޤީގެ މައިގަނޑު 13ދާއިރާއިން  57ކަންތަކަށް އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި ހަމަ އެހެންމެ ކޮންމެ ރޮނގަކުން ވަކި ތަޞައްވުރެއް
ކަނޑައަޅައި

އެ

ތަޞައްވުރު ޙަޤީޤަތަކަށް

ހެދުމަށްޓަކައި

ޙާޞިލްކުރާނެ

ލަނޑުދަނޑިތައްވެސް ވާނީ

ކަނޑައެޅިފައެވެ.

މިޕްލޭން

އެކުލަވައިލުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ހަމައެއާއިއެކު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރަށްރަށަށް ކުރި ދަތުރުތަކުގައި ބައްދަލުކުރި އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ލިބިފައިވާ ޚިޔާލްތައް މި ޕްލޭން
އެކުލަވައިލުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ .ބައްދަލުވުމުގައި

އެހެންނަމަވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކަކީ،

ޙާޞިލްކުރެވުމުން އެކަމުގެ ފައިދާ މުޅި އަތޮޅަށް ކުރާނެ ކަންކަން ކަމާމެދު އެއްވެސް ޝައްކެތް ނެތެވެ.
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ތަޞައްވުރު
ގ ރައްޔިތުންނަކީ ،އިސްލާމްދީނަށް ލޯ
"ފެލިދެ އަތޮޅު ެ
ތއް ލިބިފައިވާ ،ތަޢުލީމީ،
ދޅަހެޔޮ ޞިއްޙަ ެ
ހުޅުވިފައިވާު ،
އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ފުދުންތެރި ،ރައްކާތެރި ތިމާވެއްޓެއްގައި
ޞުލްޙަވެރިކަމާއި އަމާންކަންމަތީ ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށްވުން"
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އަތޮޅު ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް
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އަތޮޅު ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް
ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކަކީ:
 .1މަސްވެރިކަމާއި ފަތުރުވެރިކަމަށް ރަނގަޅު އަތޮޅެއްކަމުގައިވުން.
ނފުރުޞަތުތަކެއް ތަނަވަސްވުން.
ގ ަ
 .2އަތޮޅު އޮންނަ ތަނުގެގޮތުން ި
ތކެއް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށްވުން.
 .3ތަރައްޤީއަށް ލޯބިކުރާ ރައްޔިތުން ަ
 .4މާލެއާއި އަތޮޅާއި ޖެހިގެން އޮންނަ އަތޮޅު ކަމުގައިވުން.
 .5ފަޅާއި ފަރުތަކުގެ މުއްސަނދިކަން ލިބިފައިވާ އަތޮޅަކަށްވުން.

އަތޮޅު ތަރައްޤީއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް
އަތޮޅު ތަރައްޤީއަށް ހުރި މައިގަނޑު ގޮންޖެހުންތަކަކީ:
 .1ރަށްރަށް ކުދިވުން.
 .2އާބާދީ މަދުވުން.
ނތުން.
 .3ފުޅާ ދައިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަންކުރާނެ ބިން ެ
ރކުރުން.
 .4އަތޮޅުން ބޭރަށް ގިނަބަޔަކު ހިޖު ަ
 .5ވިޔަފާރީގެ ފުރުޞަތުތައް މަދުވުން.
 .6އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް މަދުވުން.

އަތޮޅުގައި ހުރި މުހިންމު ވަޞީލަތްތައް
ތއް
ސޓިޓިއުޝަން ަ
ނ ް
ލޯކަލް އި ް
 .1އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒު
 .2ވިޔަފާރިތައް
 .3ލައިބްރަރީ
 .4ސްކޫލްތައް
ނ
 .5ގަބުރުސްތާ ު
 .6މިސްކިތްތައް
 .7ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ކ
 .8ބޭން ު
 .9ހޮސްޕިޓަލް
.......................................................................................................................................... .10
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ޖމާޢަތްތައް
ޖަމުޢިއްޔާ ަ
 .1ވ .އަތޮޅުގެ  5ރަށުގެ ތެރެއިން ފުލިދުއާއި ފެލިދުއާއި ކެޔޮދޫ މިއިން ކޮންމެ ރަށެއްގައި ދެ ޖަމިއްޔާ ވަނީ
އ
ދއެވެ .ތިނަދޫގަ ި
ވ  6ޖަމިއްޔާ ޙަރަކާތްތެރިން ވަމުން އައު ެ
ށގައި މި ދެންނެ ި
ތންރަ ު
އުފެދިފައެވެ .އަދި އެ ި
އެއްވެސް ޖަމިއްޔާއެއް ނެތް އިރު ރަކީދުގައި އަދި އުވައިނުލައި ޖަމިއްޔާއެއް އެބަ އޮތެވެ .އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް
ޙރްކާތްތަށް އިތުރުކުރުމަކީ ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް
ނުހިންގައެވެ .ވުމާއެކު ޖަމިއްޔާތައް ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ަ
ކަމަށް ފެނެއެވެ.

ނ
ވރިކަ ް
ރ ެ
ދންގެ ހުނަ ު
ވަކިވަކިފަރު ު
ބލާއިރު ވަ އަތޮޅަކީ ނިސްބަތުން އެފަދަ މީހުން މަދު އަތޮޅެކޭ ނު ދެންނެވޭނެއެވެ،
 .1މަސައްކަތެރި ހުނަރުވަރިންނަށް ަ
މިގޮތުން ތެދުވި ވަޑާންކުރާ މީހުންނާއި

އަތްތެރި މަސައްކަތްތެރިންނާއި

ކުރެހުންތެރިން

ވަނީ އަތޮޅުގައި

މ މީހުންކަމުގައި
ނނަކީ އެރަށެއްގެ ވަރަށް މުހިއް ު
އުފެދިފައެވެ .އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް މި ފަދަ މީހު ް
ނ ދެއެވެ.
ވެއެވެ .އެމީސްމީހުންގެ ޚިދުމަތް އެރަށެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ލިބެމު ް
 .2ވަކި ވަކި ފަރުދުންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި ފަންނުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ.
އެގޮތުން ވ .އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެ ފަރާތްތަކުގެ ފަރުދީ ހުނަރުވެރިކަން އިތުރުކޮށް އުދެއްދުން
ޕލޭންގައިވެސް އިސްކަން ދީފައި ވާނެއެވެ.
ތެރި ފަރުދުންނަށް ހެދުމަށް މި ް
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ދެވަނަބައި
ވ .އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ މަޤުޞަދުތަކާއި ،ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ
ނަތީޖާތަކާއި ތަންފީޛުކުރާނޭގޮތުގެ ކުރު ޚުލާސާ
ވ .އަތޮޅުގެ ރަށްތައް ކުދިވެފައި އާބާދީ މަދުކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ތަރައްޤީއަށް ލޯހުޅުވިފައިވާ ހޭލުންތެރި
ރަށްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެކެވެ .އަތޮޅުގެ ކޮންމެރައްޔިތެއްގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤްޞަދަކަށްވެފައިވަނީ އަތޮޅުގައި ތިބެގެން އަތޮޅުގެ ރަށްތަށް
ތަރައްޤީ ކުރުމެވެ .ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް އަތޮޅުން ގާއިމްކުރުމެވެ .އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް އިތުރުކޮށް ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާޢީ،
އިޤްތިޞާދީ ،ޞިއްޙިގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތަކު އުޅޭ އަތޮޅަކަށް ހެދުމެވެ.
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

އަތޮޅުގެ އިމްރާނީގޮތުން ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ނިސްބަތުން މަދުކަމުގައިވީނަމަވެސް މައިގަޑުގޮތެއްގައި މި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް
ކުރަންޖެހޭ ހޭދައާއި ،މަސައްކަތްތަކަކީ މައިސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމެއް ނުލިބި ،މިފަދަ ކުޑަ އާބާދީއެއް ދިރިއުޅޭ ،މަދު ވަޞީލަތްތަކާއެކު
ކުރެވޭނެ ކަމަކަށްނުވެއެވެ .މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނިސްބަތުން ގިނަބަޔަކު އަތޮޅު ދޫކޮށް ހުޅުމާލެއަށް ހިޖުރަކުރުމުގެ
ވިސްނުމެއް ގެންގުޅެއެވެ .ބިމުގެ ގޮތުން  4ހެކްޓަރުގައި ދިރިއުޅޭ މި އަތޮޅު ރަކީދޫ ރައްޔިތުން އެދިއެދި ތިބީ އާބާދީބޮޑު ވަޞީލަތްތައް
ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް ބަދަވެވޭނެ ދުވަހަކަށެވެ.
އަތޮޅު ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް މިފަދަ ކަންކަން ފޯރުކޮށްދީ ،ތަންފީޒުކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރަނީ އަދި ކުރިމަގުގާ
މަސައްކަތް ކުރާނީ މައިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަމުގައި ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯތެރެއިންނެވެ.
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އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ
ރައްކާތެރިކަން
ތަޞައްވުރު
ދއުން.
ގން ި
ރވެ ެ
ކން ކަށަވަ ު
ތކެތީގެރައްކާތެރި ަ
އވާ ،ކާބޯ ަ
ވފަ ި
ކރެ ި
ތރިކަން ގާއިމް ު
އަސާސީ ފުދުން ެ
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އަސާސީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
މަޤުޞަދު
 .1ފެލިދެއަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ އަސާސީ ފުއްދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ހީވާގި ރައްޔިތަކަށް
ހެދުން.

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
1.1

2021ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފެލިދެ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުގެ ތެރެއިން  %50ރައްޔިތުންނަކީ
ވގި މުރާލި ބަޔަކަށް ހެދުން.
މަސައްކަތްތެރިކަން ދަންނަ ،ހީ ާ
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 1.1.1މަސައްކަތްތެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ކޯސްތަކެއް އަތޮޅުގައި ހިންގުން
 1.1.2ފަޤީރުކަން ނައްތާލުމަށް ޚާއްޞަ ކެޕްމޭނެއް ހިންގުން

ނށް
 1.1.3އަތޮޅުގައިހުރި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް އަތޮޅުގެ ޒުވާނުން ަ
ނ
ބޭއްވު ް

1.2

ވ ގާބިލް
ކ އަމިއްލަފުއްދުންތެރިކަން ލިބިފަ ާ
 2017ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފެލިދެ އަތޮޅު ޒުވާނުންނަ ީ
ބަޔަކަށް ހެދުން.
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ރން.
 1.2.1ކުދި ވިޔާފާރީ ފެށުމާއި ތަރައްޤީކުރުމަށް ލުއިލޯންތަކެއް ތަޢާރަފްކު ު
 1.2.2ކުދިވިޔާފާރި ހިންގާ ބަލަހައްޓަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް އަތޮޅުގައި ކޯހެއް ހިންގުން.
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ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން
ތަރައްޤީކުރުން
މަޤުޞަދު
ވސްވެފައިވާ
 .2އަތޮޅުގެ މަސްވެރިންނަކީ ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމަށް އަހުލުވެރި ،މަސްވެރިކަމުގެ ފުރުޞަތުތައް ތަނަ ަ
ނ
ބަޔަކަށްހެދު ް

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
2.1

 2021ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން ފެލިދެ އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމަށް އަހުލުވެރި
ޒަމާނީމަސްވެރިކަމުން ނަފާހޯދާ ފުއްދުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުން
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ފހިކޮށްދިން.
 2.1.1ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު މަސްވެރިންނަށް ލިބޭނޭ މަގު ަ
ތއްގައި އަތްފޯރާފަށުގައި ލިބޭނެގޮ ތަނަވަސްކޮށްދިން.
 2.1.2ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ފަސޭހަގޮ ެ
ގން ޚަރަދުކުޑަކޮށް މަސްވެރިކަން ކުރަން ދަސްކޮށްދިނުން.
ކށް ެ
 2.1.3ޒަމާނީ ވަސިލަތްތައް ބޭނުން ޮ

2.2

 2021ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފެލިދެއަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޒަމާނީ ތަމްރިން ލިބިފައިވާ ދަނޑު
ވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެތި ބޭނުންކޮށް އެއިން ނަފާހޯދާ ބަޔަކަށް ހެދުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް:
 2.2.1ދަނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެތި މާކެޓް ކުރެވެނެ ގޮތްހަމަޖައްސާދިނުން.
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ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުން
މަޤުޞަދު
ށވަރުވެފައިވާ ،އަމިއްލަ އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކުރާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.
 .3ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަ ަ

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
3.1

ކރާ ކާނާއަކީ ވިހައިގެ މާއްދާތަކުން
 2021ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން ،އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުން ު
ރައްކާތެރި ތަކެއްޗައް ހެދުން.
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ނ
ނންކުރާނޭގޮތުގެ މައުލޫމާތު ދިނު ް
 3.1.1ގަސްއިންދާ ހައްދާ ފަރާތްތަކަށް ގަސްކާނާގެ ބާވަތްތައް ބޭ ު
ނ
ނ ް
ލބޭނޭމަގު ތަނަވަސްކޮށް ދި ު
ގސްކާނާގެ ބާވަތްތައް އަތޮޅުން ި
 3.1.2ވިހައިވެ މާއްދާތައް ނުހިމެނޭ ަ

3.2

އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކާ ފިހާރަތަކުން ލިބެންހުންނަ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތަކަކީ ،ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ ކަނޑައަޅާ
މިންގަޑު ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަކެރިކަމުގައި  2021ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހެދުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 3.2.1އަތޮޅުގައި ހުރި ޞިއްޙީޚިދުމަތްދޭ މުއަށްސަސާތައް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެންދިއުން.
 3.2.2މަހަކު އެއްފަހަރު ފިހާރަތަކާއި ،ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ފިހާރަތައް ޗެކްކުރުން
 3.2.3ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްތްކުން ރިޕޯރޓްކުރުން
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ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުން އިތުރުކުރުން
މަޤުޞަދު
ވން.
ނނާ ބޭނުންކުރާ ބައެއްކަމުގައި ު
 .4އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ކެއުމުގައި ގިނަކުލަތައް ހިމަނައިގެން ކަ ާ

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
4.1

ނންކުރާ
 2017ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން ފެލިދެ އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ކާނާ ބޭ ު
ބަޔަކަށް ހެދުން.
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ވން
ވންތަކެއް ބޭއް ު
ބހޭގޮތުން ބައްދަލު ު
 4.1.1ޞިއްޙަތަށް ފައިދާހުރި ކާނާއާއި ެ
ނ
 4.1.2ކެއްކުމާބެހޭ ކޯހެއް ހިންގު ް
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ޞިއްޙތު ރަނގަޅު ،ދުޅަހެޔޮ
ދިރިއުޅުމެއްގައި ދިރިއުޅުން
ތަޞައްވުރު
އ
މއެ ް
ފވެރި މުޖުތަ ަ
ތރި އު ާ
ކރާ ދުޅަހެޔޮ ހޭލުން ެ
ޞިއްހީއާދަތަކަށް ލޯބި ު
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ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން
މަޤުޞަދު
ދން.
 .5ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައްކަށް ހޭލުންތެރިއަތޮޅަކަށް ހެ ު

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
5.1

 2017ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގައި ހުރި މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން  %85ތަންތަން
ނައްތާލުން.
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ނ
 5.1.1މަދިރި އުފެދޭ އެންމެހާތަންތަން ނައްތާލު ް
 5.1.2މަހަކު 1ފަހަރު ބޯފެންއަޅާ ރައްކާކުރާ ތާންގީތައްބެލުން.

5.2

ސކްފޯހެއް އުފައްދާ ހަރަކާތްތެރިކުރުވުން.
 2017ވަނައަހަރު މިމުމުގެކުރިން ކޮންމެރަށެއްގައި ހެލްތު ޓާ ް

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 5.2.1ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހެލްތު ޓާސްކް ފޯހެއް އުފެއްދުން
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ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ރައްކާތެރިވުން
މަޤުޞަދު
ލންތެރި މުޖުތަމައެއް އޮތުން.
 .6ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ހޭ ު

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
6.1

ހލުންތެރި ޞިއްޙަތު
 2018ނިމުމުގެ ކުރިން ފެލިދު އަތޮޅު ރައްތިރުންނަކީ ،ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ޭ
ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތަކަށް ހެދުން.
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 6.1.1ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.
 6.1.2ކަސްތަރު ކްލާސްތަކެއް ހިންގުން
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ޑުރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރެއަށް
ޒުވާނުން ވަނުން ހުއްޓުވުން
މަޤުޞަދު
ނ
ޓކަށް ހެދު ް
 .7ޑްރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން އަމާން ވެއް ަ

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
7.1

ނރައްކަލުން ސަލާމަތްކުރެވިފައިވާ ބަޔަކަށް،
ޒުވާނުންގެ %90އަކީ ޑްރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ު
 2020ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން ހެދުން.
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ނ ހޭލުންގެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންރުން
 7.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތައް މެދުވެރިކޮށްގެ ް
ނ
 7.1.2ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރު ް
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ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން
މަޤުޞަދު
ފތުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ވިސްނާދީ
ހންގެ އަދަދު މަދުކުރުމާއި ،ދުން ަ
 .8ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ މީ ު
ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
8.1

 2021ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލްކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް  %25އަށް
ތިރިކުރުން.
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 8.1.1ސާވޭއެއް ކުރުން
 8.1.2ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް އަތޮޅުގާ ހިންގުން

8.2

 2021ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފެލިދެ އަތޮޅު ރައްޔިތުން ދުންފަތުގެ ޤަނޫނަށް އަޚްލުވެރިކުރުން.
ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ށ މައުލޫމާދީ ހެލުންތެރިވެ
 8.2.1ކަމާބެހޭ ފަރާތް ތައް މެދުވެރިކޮ ް
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ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން
މަޤުޞަދު
 .9ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ހަރުދަނާ ދުޅަހެޔޮ ޒުވާނުންތަކެއް އަތޮޅުގައި އުފެއްދުން.

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
9.1

މިހާރަށްވުރެ ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ހަރުދަނާ ދުޅަހެޔޮ ޒުވާނުންތަކެއް  2021ވަނަ އަހަރާއި ހަމައާށް
އަތޮޅުގައި އުފެއްދުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
9.1.1

ނ
ޒުވާނުންނަށް ހާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގު ް

9.1.2

ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމަށް އަތޮޅުގައި ކުޅިވަރު ކުޅެޥޭނެ ވަޞީލަތްތައް ގާއިމްކުރުން.

9.1.3

ނ
އަތޮޅު "ކައުންސިލްގެ ޒުވާ ޝިލްޑް" ތަޢާރަފްކޮށް އެ އިނާމް ދިނު ް

9.1.4

އަތޮޅުގައި ސްޕޯޓް އެރީނާއެއް ހެދުން
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ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު
ތަޞައްވުރު
ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކަށް ހޭލުންތެރި ޢިލްމީ ޤަބިލް މުޖުތަމައެއް.
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ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން
މަޤުޞަދު
އ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުން.
ޞލަތްތަ ް
 .10ފަށާތަޢުލީ ދިނުމުގެ ވަ ީ

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
10.1

ވނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މިކަން
ޅަފަތުގެ ތަރުބިއްޔަތު ޔަޤީވެފައިވާ މުޖުތަމައަކަށްހެދުމަށް ަ 2018
ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ނ
 10.1.1ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތް ބަލާ މޮނިޓަކުރު ް
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ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ލިއްބައިދިނުން
މަޤުޞަދު
 .11ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ޔަޤީވެފައިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
11.1

ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ޔަޤީވެފައިވާ މުޖުތަމައަކަށްހެދުމަށް  2018ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މިކަން
ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 11.1.1ތަޢުލީމާއިބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން.
ތޢާރަފްކުރުން
ތތަށް ަ
 11.1.2ތަޢުލީމަށް ހުރި ފުރުޞަ ު
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ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
މަޤުޞަދު
ށދިނުން.
 .12ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ފަންނީ ހުނަރު ފަހިކޮ ް

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
12.1

ނނީ ހުނަރު
 2021ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން އަތޮޅުގައި ،ދިރިއުޅޭ ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ފަ ް
ދަސްކޮށްދިނުމުގެ  03ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ނ
 12.1.1ތައުލީމާއިބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރާމް ހިންގު ް
ކށްދިނުން.
 12.1.2ފުރުޞަތުތަކަށް މަގުފަހި ޮ
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މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު
މަޤުޞަދު
ނކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު ހޯދުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން.
ކ ި
 .13މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެ ް

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
13.1

ދން.
ތބި ބަޔަކަށްހެ ު
 2021ވަނައަހަރު ނިމޭއިރު އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަކީ މަސައްކަތާއި ހުނަރު ލިބިފައި ި

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ރން
 13.1.1މަތީތަޢުލީމްގެ ފަންޑެއް ޤާއިމްކު ު
 13.1.2އަތޮޅުގައި ހުރި ލަބްރަރީތައް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން.
އަތޮޅުގައި ހުރި ލަބްރަރީތައް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން.
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން
ތަޞައްވުރު
ޖިންސުގެ ތަފާތަށް ބެލުމެއްނެތި ހުރިހާދައިރާއެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހި.
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އަންހެނުންނާ މެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން
މަޤުޞަދު
 .14އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް އޮތް ހަމަހަމަކަން ދެމެހެއްޓުން.

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
14.1

ނންނާއި ދެމެދުގައި އޮތް ހަމަހަމަކަން ދެމެހެއްޓުމަށް
 2021ވަނަ އަހަރުނިމޭއިރުވެސް އަންހެނުންނާއި ފިރިހެ ު
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ނ
 14.1.1އަތޮޅުގެ ޖެންޑަ ސެކްޝަނާއި އޮންނަގުޅުން ބަދަހިކުރު ް
 14.1.2ރަށުކައުންސިލްތަކުން ޖެންޑަ ސެކްޝަނާއި އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާރުއެޅުން
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ ،ޖިސްމާނީ
އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުން
މަޤުޞަދު
ނށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ ،ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތަ ނައްތާލުން.
 .15އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ަ

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
15.1

ނށް
ދެ ޖިންސުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގެވެށި އަނިޔާއާއި ،ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާއިބެހޭ ގާނޫ ަ
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  3ޕްރޮގްރާމް އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި 2018ވަނައހަރު ނިމުމުގެކުރިން ހިންގުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ނ
 15.1.1ކަމާބެހޭ މުއައްސާތަކުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުވު ް
ނ
 15.1.2ކަމާބެހޭ މުއައްސާތަކުގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެ އެހީތެރިވު ް

35
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)
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ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން
ބާރުވެރިކުރުވުން
މަޤުޞަދު
ފދަ މާހައުލެއް އޮތުން.
ނން ބާރުވެރިވެވޭ ަ
 .16ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެ ު

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
16.1

ފދަ މާހައުލެއް  2017ވަނައަހަރު
ނން ބާރުވެރިވެވޭ ަ
ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެ ު
ނިމުމުގެކުރިން ގައިމްކުރުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ނ
 16.1.1ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގު ް
ނން.
 16.1.2ފުރުޞަތުތައް ފޯރުކޮށްދި ު
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އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ
ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން
މަޤުޞަދު
 .17އަތޮޅުފެންވަރުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު އިތުރުކޮށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން.

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
17.1

މގެ  3ޕްރޮގްރާމް  2021ވަނަ އަހަރު
ގން އަތޮޅުފެންވަރުގައި ހޭލުންތެރިކުރު ު
ނށްހާއްޞަކޮށް ެ
އަންހެނުން ަ
ނިމުމުގެ ކުރިން ހިންގުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 17.1.1މިހާރުވެސް އޮތް ފުރުޞަރު ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ރައްކާތެރި ބޯފެނާ ،ނަރުދަމާގެ އަސާސީ
ފަސޭހަތަކާ ،ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް
ތަޞައްވުރު
ވ .އަތޮޅަކީ ،ރައްކާތެރި ސާފު ބޯފެނާއި ،ނަރުދަމާ ،އަސާސީ ޚިދުމަތުގެ ހަމަހަމަކަން.
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ސާފު ބޯފެން
ފޯރުކޮށްދިނުން
މަޤުޞަދު
 .18ބޯން ބޭނުންކުރަނީ ރައްކާތެރި ސާފުފެންކަމުގައި ހެދުން.

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
18.1

 2018ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުނަށް ވާރޭ ފެން ނަގާ ރައްކާކުރެވޭނެ މަގު
ތަނަވަސްކޮށްދިން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ނ
ބނޭގޮތް ހަމަޖެއްސު ް
 18.1.1ކަޅުހަންގަތުމަށް ލުއި ލޯނު ލި ޭ
ދނުން.
 18.1.2ރަށާއި ހަމައަށް ތާންގީ ގެނެސްދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށް ި

18.2

 2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސް ނިމުމުގެކުރިން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުނަށް ރައްކާތެރިގޮތުގައި ވާރޭ ފެން
ނަގާ ރައްކާކުރާނެގޮތް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ނ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް
 18.2.1އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެ ް
އަތޮޅުގައި ހިންގުން.
ނ
 18.2.2އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ،ރަށު ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ރައްރަށުގެ ބޯފެންއަޅާ ތާންގިތައް ޗެކްކުރު ް
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ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން
މަޤުޞަދު
ނ
ނ ް
 .19ތިމާވެއްޓާއި ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދި ު

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
19.1

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން  2021ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން ފެލިދެ އަތޮޅުގެ ނަރުދަމާ
ނޭޅިއޮތް  4ރަށުގައި ނަރުދަމާ އެޅުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 19.1.1ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭފަރާތްތަކާއި ،ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން
 19.1.2ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެ މޮނިޓަރ ކުރުން.
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ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން
މަޤުޞަދު
ޅގައި ގާއިމްކުރުމާއި ،ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު
 .20ތިމާވެއްޓާއި ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ކުނިނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމެއް އަތޮ ު
ތޅުހެދުން.
އ ޮ
ބޭނުންނުކުރާ އަތޮޅަކަށް ފެލިދެ ަ

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
20.1

ރވުންތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމާއި،
ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން ރަށްތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި ރޭވުންތެ ޭ
ލއި  2017ނިމުމުގެ ކުރިން އަމަލުކުރަން
ތިމާވެއްޓާއި ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ނައްތާލުމަށް ނިޒާމެއް އެކްލަވާ ާ
ފެށުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
އތޮޅަށް ހެދުން.
 20.1.1ޤާނޫނާއިގުޅޭގޮތުން ޤަވާއިދެއް ަ
ރން.
 20.1.2ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ތަންފީޒުކު ު
ނ
 20.1.3ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިނގު ް
 20.1.4އުކާލެވޭ ތަކެތިން ފައިސާ ހޯދަން ދަސްކޮށްދިނުން.

20.2

 2018ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފެލިދެއަތޮޅަކީ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމުގެގޮތުން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ބޭނުން
ނުކުރާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 20.2.1އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން.
 20.2.2ސާވޭއެއްކުރުން
ނ
 20.2.3ޕްލާސްޓިކްކޮތަޅާއި ބެހޭ ގަވާއިދެއް ހަދާ ތަންފީޒުކުރު ް
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ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން
މަޤުޞަދު
އ ބެލެހެއްޓުން.
 .21ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަނދަރުތަ ް

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
21.1

ގއި ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްރައް ހަރުދަނާކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނޭ
ހޓުމު ަ
އަތޮޅުގެ ބަނދަރުތައް ބެލެ ެ
ނިޒާމެއް އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި  2017ވަނަހަރު ނިމުމުގެކުރިން ގާއިމްކުރުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 21.1.1މޮނިޓަކުރާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން..
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ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
މަޤުޞަދު
ޓން.
 .22ރަށުތެރެއާއި ރަށްރަށުގެ މަތުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއް ު

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
22.1

ބލެހެއްޓުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ބަލާ 2018 ،ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން
ރަށުކައުންސިލްރަކުން ބަގުތައް ެ
މޮނިޓަކުރާގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 22.1.1ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މެދުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން.
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މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން
މަޤުޞަދު
ހއްޓުން.
 .23ރަށްތަކުގެ މަގުތައް ދިއްލާ ބެލެ ެ

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
23.1

ބލާ މޮނިޓަކުރާނެ ގޮތެއް 2017 ،ވަނަ
ރަށުކައުންސިލް ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ މަގުތައް ދިއްލާ ބަލަހައްޓާތޯ ަ
އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ގާއިމްކުރިން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ނ
ލ ް
 23.1.1ބަލަހައްޓާނެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާ ު
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މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
މަޤުޞަދު
ޓން.
މރާމާތުކޮށް ބެލެހެއް ު
 .24ރަށްތަކުގެ މަގުތައް ހެދުމާއިަ ،

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
24.1

މގެކުރިން
ރމަށް 2018 ،ވަނަ އަހަރު ނިމު ު
ހދާ މަރާމާތުކުރޭތޯ ބަލާ މޮނިޓަކު ު
ރަށުކައުންސިލްތަކުން މަގުތައް ަ
ނ
ޕްލޭނެއް މިކައުންސިލްތައި ހެދު ް

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ނ
 24.1.1ޕްލޭން ހަދާ ތަންފިޒުކުރު ް
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ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ދިނުން
މަޤުޞަދު
ތތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .25ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަ ް

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
25.1

ނ
ތތައް  2018ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ތަޢާރަފްކޮށް ޚިދުމަތް ދެންފެށު ް
ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަ ް

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 25.1.1ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޕްރޭން ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވެ މޮނިޓަރުކުރުން.
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ކަރަންޓާއި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ
ތަޞައްވުރު
ހ ާ
ނފާ ޯ
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ހޭލުންތެރިަ ،
ދ މުޖުތަމައެއް
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ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓު އަތްފޯރާ
އަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން
މަޤުޞަދު
 .26ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި އަތްފޯރާފަށުގައި ތަޢާރަފްކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
26.1

ފލިދެއަތޮޅުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓްގެ
 2021ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ެ
 %45އިންސައްތަ ކަރައްންޓަކީ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން އުފައްދާ ކަރަންޓްކަމުގައި ހެދުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
26.1.1

ބނޭ މަގު ފަހިކޮށްދީގެން.
ކައުންސިލްތަކަށް ލޯނުލި ޭ

26.1.2

ނ
ހަރަދު ކުޑަ ގޮތްތައް ތަޢާރަފް ކޮށްދިނު ް

48
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފްކޮށް
ބޭނުންކުރުން
މަޤުޞަދު
ނންކުރެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްވުން.
އޓާއި ރައްޓެހި ހަކަތަ ބޭ ު
 .27ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެ ް

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
27.1

ނންކުރެވޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށްދީ  2021ވަނަ
އޓައި ރައްޓެހި ހަކަތަ ބޭ ު
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެ ް
ދން.
އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގެ  %25އަކީ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ ބަޔަކަށް ހެ ު

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ރން
ވ އާލާތައް ފަސޭހަކޮށް ލިބެންހު ު
 27.1.1އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބޭނުން ާ
ގ ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.
ބނޭ މަ ު
 27.1.2ތަމްރީނާއި މަޢުލޫމާތު ލި ޭ
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ވަޒީފާ އިތުރުކުރުމާއި އަތޮޅު އިޤްތިޞާދު
ކުރިއެރުވުން
ތަޞައްވުރު
ވަޒީފާ އިތުރުކުމާއި އަތޮޅުގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއަރާއިގެން ދިއުން.
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ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުން
މަޤުޞަދު
ދން.
އބައި ި
 .28އަތޮޅުގައި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުރުވެ އަތޮޅުގެ ދަރިން ޚިދުމަތުގައި ތިބުމުގެ ފުތުޞަތު ލި ް

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
28.1

އަތޮޅުގައި ހުރި ފަންނީ ވަޒީފާތަކަށް އަތޮޅުގެ ޒުވާނުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް 2017 ،ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ
ކުރިން ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށް ތަންފީޒުކުރަން ފެށުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 28.1.1އަތޮޅުގައިހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދާ ތަޢާރަފްކުރުން.
ނ
 28.1.2އަތޮޅުގައި ހުރި ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ތަމްރީންކުރު ް
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އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުން
މަޤުޞަދު
ނވެސްޓަރުންނަށް ފަހި އަތޮޅަކަށް ހެދުން.
 .29އިންވެސްޓަރުން ހިތްހަމަޖެހޭ އި ް

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
29.1

ތކެއް ތަޢާރަފްކޮށް  2019ވަނަ އަހަރު
ތ ަ
ނވެސްޓަރުންނަށް ފަހި ފުރުޞަ ު
އިންވެސްޓަރުން ހިތްހަމަޖެހޭ އި ް
ނިމުމުގެ ކުރިން އިންވެސްޓަރުން އަތޮޅަށް ގެނައުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 29.1.1އަތޮޅުގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން އިސްތިހާރުކުރުން.
 29.1.2އިންވެސްޓަރުން ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަތައް ހޯދާ ހައްލުކުރުން
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ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާއި ،ބިނާވެށި ޕްލޭން
އެކުލަވާލުން
މަޤުޞަދު
ނތައް ނިމި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް
 .30ކައުންސިލްތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާއި ،ބިނާވެށި ޕްލޭ ް
ރން
ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އަވަސްކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިކު ު

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
30.1

ނތައް  2017ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން
ކައުންސިލްތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާއި ،ބިނާވެށި ޕްލޭ ް
ވސްކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދޭންފެށުން.
ނިއްމައި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އަ ަ

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ނ
ދ ް
 30.1.1ބިނާވެށި ޕްލޭން ހެ ު
 30.1.2ނުހެދިހުރި ޤަވާއިދުތައް ހެދުން.
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އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދުން
މަޤުޞަދު
 .31އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ މަގު ތަނަވަސްވެފައިވުން.

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
31.1

ށ ހެދުމަށް
އަތޮޅުގެ ރަށްޔިތުންނަކީ އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދާ އުފާވެރި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަ ް
 2021ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ލޯން ސްކީމްތަކެއް ތަޢާރަފްކުރުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
31.1.1

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވް ފެލިދޫ ބްރާޗް އާއި ގުޅިގެން ލުއިލޯނުތަކެއް ތަޢާރަފް ކުރުން.
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އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ސިނާޢަތްތައް
ތަޞައްވުރު
ނނާއި އިޤްތިސާދީގޮތުން ފުދުންތެރި އަތޮޅެއް.
އުމުރާނި ގޮތު ް

55
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނޭ ގޮތަށް އުމްރާނީ ތަރައްޤީ
ޤާއިމުކުރުން
މަޤުޞަދު
ށ އުމުރާނީ ތަރައްޤީ ޤައިމްކުރުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.
 .32ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނޭ ގޮތަ ް

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
32.1

ރައްޔިތުން އެދޭ އުމުރާނީ ތަރައްޤީއަށް މަގު ފަހިކޮށްދީ އުމުރާނީ ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ
ނފީޒުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ހިއްފަސޭހަ ވެއްޓެއް 2018 ،ވަނަ
މުއައްސަސާތަކުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަށް ތަ ް
އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހޯދާދިނުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 32.1.1ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.
ރން.
 32.1.2ޤަނޫނާއި ޤަވާޢިދު ތަންފިޒުކު ު
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ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުން
މަޤުޞަދު
 .33ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް ހުރި ހުރަސްތައްނައްތާލެވި ލޯކަލްޓޫރިޒަމް އަތޮޅުގައި
އިތުރުކުރުން.

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
33.1

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް އަތޮޅުގައި ހުރިހުރަސްތައް ނައްތާލާ ،ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް
އަތޮޅުގައި އިތުރުކުރުމަށް  2017ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 33.1.1އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން
ގތެއް ހަމަޖެއްސުން.
 33.1.2ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް ލޯން ލިބޭނޭ ޮ
33.2

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް އަމާޒުކޮށްގެން އަތޮޅުގައި ދަތުރު ފަތުރު ފަސޭހަކަމާއެކު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް 2017 ،ވަނަ
އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގާއިމުކުރުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 33.2.1އަތޮޅާއި މާލެއާއިދެމެދު ދަތުރުކުރާނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން.
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން
މަޤުޞަދު
ހމަޖައްސާދިނުން.
 .34މިހާރައްވުގެ ފަސޭހަކަމާއެކު އަތްފޯރާފަށުގައި ދަތުރުކުރެވޭނެގޮތް ަ

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
34.1

 2021ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން މިހާރަށްވުރެ ފަސޭހަކަމާއެކު ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތުގައި އަތްފޯރާފަށުގައި
ދަތުރުކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 34.1.1ސްޕީޑް ލޯންޗެއް ހޯދުން.
 34.1.2ވިޔަފާރީ އުސޫލުން މާލެއާއި އަތޮޅާ ދެމެދު ދަތުރު ފެށުން.
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ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން
މަޤުޞަދު
 .35ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް އަތޮޅުގައި އިތުރުކުރުން.

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
35.1

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީތައް އަތޮޅުގައި ފެށުމާއި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ލޯނު ސްކީމެއް  2018ވަނަ
އަހަރު ނިމުމުގެ ތާޢާރަފްކުރުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 35.1.1އަތޮޅު ކައުންސިލް ލޯން ސްކީމްތެރެއިން މިކަމަށް ސްކީމެއް ފެށުން.
ނ
 35.1.2ޤަވާޢިދެއް ހަދާ އިޢުލާންކުރު ް
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އަމަންއަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުން
ތަޞައްވުރު
އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ޝިއާރުދެމެހެއްޓުމުގައި ސުލްޙައާއި ،އަމާންކަމުގައި ،ބަދަހި އާއިލާއެއްގެ
ހިޔަލުގައި ،ޒިންމާދަރު މުޙްތަރަމް ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށްވުން.
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން
މަޤުޞަދު
 .36އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ އަދި ދީނީ ޝިއާރުތައް ފުރިހަމައަށް ޤާއިމްކުރާ ރައްޔިތަކު އުފެއްދުން.

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
36.1

ގން މަސައްކަތްކުރާ މުޖުތަމައަކަށް 2017
ދނީ ވަހްދަތުދެމެހެއްޓުމުގައި ގުޅި ެ
ދީނީ ފަރުޞުތަކަށް ސަމާލުވެީ ،
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން ހެދުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 36.1.1ކޮންމެ ހަމަހަކުން  1ފަހަރު ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އަތޮޅުގައި ހިންގުން.
 36.1.2އަހަރަކު  1ފަހަރު ކީރިތި ޤްރުއާން މުބާރާތެއް އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވުން.
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ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް މަދުކުރުން
މަޤުޞަދު
 .37ކުއްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް މަދުކޮށް އަމާން އަތޮޅަކަށްހެދުން.

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
37.1

 2017ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން ފެލިދެ އަތޮޅަކީ ކުއްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް މަދުކޮށް
ނކަށް ހެދުން.
ރަށްތަކާއި ފަރުދުންގެ މެދުގައި އަމާންކަން ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ތަ ަ

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 37.1.1މިހާރަށްވުގެ ފުލުހުންގެ ދައުރު އިތުރުކުރުން
 37.1.2ކޮމިޔުނިޓީ ޕޮލިސް އުފައްދާއި ޙަރަކާތްތެރިކުރުވުން.
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ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި އެކުދިންނަށް
ކުރިމަތިވާ އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލުން
މަޤުޞަދު
ނކުރުމާއި އެކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލާ އަމާން އަތޮޅަކަށް
 .38ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނު ް
ހެދުން.

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
38.1

ނކުރުމާއި އެކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލާ އަމާން އަތޮޅަކަށް
ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނު ް
 2017ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހެދުދުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
" 38.1.1ކޮންމެ ކުޑަކުއްޖަކީ ހިމާޔަތް ލިބިވައިވާ ކުއްޖެއް" ކަމުގައި ހެދުމަށް އަތޮޅުގައި ކެމްޕޭނެއް ހިންގުން.
ތންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވާ ހުރަސްތައް ނައްތާލުން.
 38.1.2ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ަ
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ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު ކުޑަކުރުން
މަޤުޞަދު
 .39ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު އެންމެ ކުޑަ އަތޮޅު ކަމުގައިހެދުން.

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
39.1

ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރެއް ނެތް އަތޮޅަކަށް  2017އިން  2021ށް ހެދުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ނ
 39.1.1ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އަތޮޅުގައި ހިންގު ް
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ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢޫޞޫލުތައް
އެކުލަވާލުން
މަޤުޞަދު
ފސޭކަން
ނންވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢުޞޫލުތައް އެކުލަވާލާއި ،ރައްޔިތުންނަށް ަ
 .40ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭ ު
ފޯރުކޮށްދިނުން.

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
40.1

ނންވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢުޞޫލުތައް އެކުލަވާލާއި 2018 ،ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ
ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭ ު
ކުރިން ތަންފީޒުކުރަން ފެށުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
40.1.1

ޖހޭ ޤަވާއިދުތައް ހެދުން.
ރަށުކައުންސިލްތަކުން ހަދަން ެ

40.1.2

ނ
ގަވާއިދުތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވު ް
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ތަންފީޒުކުރުން
މަޤުޞަދު
މއެކު ތަންފީޒުކުރެވިފައިވާ ،ދިރިއުޅުމަށް ފަސޭހަ އަމާން ވެއްޓެއް ކަށަވަރުކުރުން.
 .41ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް ހަމަހަމަކަ ާ

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
41.1

އަތޮޅުގައި ހިނގާ ގާނޫނާ ޚިލާފް އެންމެހާކަންތައް ބަލާ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޕޮލިހުންގެ ދައުރު
އިތުރުކޮށް 2019 ،ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ތަންފިޒުކުރުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 41.1.1ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކުއްތަކަށް އަވަސްކަމާއެކު ފިޔަވަޅު އެޅުން.
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ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި ،ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން
އިތުރުކުރުން
މަޤުޞަދު
ދނުމާއި ،ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި ޒުވާނުން އިސްނަގާ ބަޔަކަށްހެދުން.
ހދައި ި
 .42ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ޯ

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
42.1

މށް
ދނުމާއި ،ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި ޒުވާނުން އިސްނަގާ ބަޔަކަށްހެދު ަ
ހދައި ި
ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ޯ
ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  2021ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން ހިންގުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ލވުމެއް އަތޮޅުގައިބޭއްވުން.
 " 42.1.1ޒިންމާދާރު ޒުވާނުން" މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ޒުވާނުންގެ ބައްދަ ު

.

67
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި
ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން
ތަޞައްވުރު
ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ގާބިލް ބަޔަކަށްވުން.
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އިންސާނީ ވަޞީލަތް
މަޤުޞަދު
ކރެވިފައިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން
 .43އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީ ު

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
43.1

ވޞީލަތްތައް އަތޮޅުގައި އިތުރުކޮށް 2021 ،ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން
އަތޮޅަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ަ
އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރަނީ %75އިންސައްތަ އަތޮޅުގެ ދަރިންކަމަށް ހެދުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ނ
 43.1.1އަތޮޅުގައި ހުރި ފުރުޞަތުތައް ތަޢާރަފުކުރު ް
ނން.
 43.1.2ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދި ު
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ބިމާ ،ކަނޑާއި ފަޅު
މަޤުޞަދު
ނނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ހެދުން.
. .44އަތޮޅުގެ ބިމާ ،ކަނޑާއި ،ފަޅު ބޭނުންކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ ޫ

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
44.1

އަތޮޅުގެ ބިމާ ،ކަނޑާއި ،ފަޅު ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 2019 ،ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގެ
ކައުންސިލްތަކުގެ މެދުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 44.1.1އެއްބަސްވުންތަކެއް އެއްވަސްވެ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުން.
 44.1.2އަތޮޅުގެ ތަންތަން ކުއްޔަށްދީ  ،ވަރުވާއަށް ދިނުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާ ކޮށްގެން ކުރިއަށް
ނ
ގެންދިއު ް
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މުއައްސަސާތައް
މަޤުޞަދު
 .45އަތޮޅުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ މުއަށްސަސަތަކުގެ ތެރެއިން ބާވެ ހަލާކުވެގެންދަ މުއައްސަސާތައް މަރާމާތުކޮށް
ވން.
ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތް ު

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
45.1

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ބާވެހަލާކްވެ ،އަދި ޖަގައިގެ ގޮތުން ދަތި އިމާރާތްތައް  2021ވަނައަހަރު ނިމުމުގެކުރިން
މަރާމާތުކުރެވި ،ޖަގަ ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 45.1.1ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން.

45.2

ކެޔޮދޫ ޞިއްޙީމަދުކަޒުގެ އެމްބިއުލޭން ބޭއްވުމަށް ގަރާޖެއް  2017ވަނައަހަރު ނިމުމުގެކުރިން އިމާރާތްކުރުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 45.2.1ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން.
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އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް
މަޤުޞަދު
 .46އާޘާރީ އަދި ތާރިޚީ ތަރިކަޔާމެދު ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުން.

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
46.1

އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކައާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އަތޮޅުގައި  2021ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ
ކުރިން ހިންގުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 46.1.1ތާރީޚާބެހޭ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު
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ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތައް
މަޤުޞަދު
 .47އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަކީ އައި ސީ ޓީ ވަޞީލަތް މިހާރަށްވުރެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ބޭނުންކުރާ އަތޮޅެއް ކަމުގައި
ނ
ހެދު ް

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
47.1

ގން އަވަސް
ބނުންކޮށް ެ
 2018ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ،އަތޮޅު ކައުންސިލް އަކީ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ޭ
ކަމާއެކު ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަށް ހެދުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 47.1.1އައި ޓީ ދާއިރާއިން މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން
ރން
 47.1.2ދުވަސް ވީ ބައު އަދި ބޭނުންކުރަން އުނދަގޫ އާލާތްތައް ބަދަކު ު

ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް
މަޤުޞަދު
 .48ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް އަތޮޅުގެ ތަރައްގީގެ ކަންކަމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިކުރުވުން.

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
48.1

 2018ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގެ ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި ބައްދަލުވުމެއްބާއްވާ އެއްބައިވަންތަކަން
ބަދަހިކުރުން.
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ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ލވުމެއް ބޭއްވުން.
 48.1.1އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކުލަބް ޖަމްއިއްޖާ ޖަމާއަތްތަކުގެ މެދުގައި ބައްދަ ު

48.2

އދަހުރި
ތތެރި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފަ ި
އަތޮޅުގެ ކްލަބް ،ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހަރަކާ ް
ކްލަބެއް ހޮވާ އެވޯޑެއްދިނުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 48.2.1ހޮވާނެ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅުން.
. 48.2.2އަހަރަކު އެއްފަހަރު އިނާމްދިނުން.
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ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުން
ތަޞައްވުރު
ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވެ ،ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދެނިވި ކަންކަމަށް ހޭލުންތެރި މުޖުތަމައެއް.
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ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުން
މަޤުޞަދު
ނހުރި މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރުން.
 .49ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވެ ް

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
49.1

ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމަށް ޖަހަންޖެހޭ ތޮށިތައް ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން  2021ވަނައަހަރު
ނިމުމުގެކުރިން ޖަހާނިއްމުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 49.1.1ސަރުކާރުގެ މުއަށްސަސާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.
އޓާބެހޭ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓެއް ހެދުން.
 49.1.2އަތޮލުގެ ހުރިހަރަށެއްގައި ތިމާވެ ް

49.2

ރަށްތަކުގެ ހޭޅިފަށުގައި ގަސްއިންދުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  2018ވަނައަހަރު ނިމުމުގެކުރިން
ހިންގުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 49.2.1ކޮންމެ ރަށެއްގެ ހޭޅީގައި  100ގަސް އިންދާ ހެއްދުން
ނތިޒާމެއް ގައިމްކުރުން.
 49.2.2މި ގަސްތައް ބެލެހެއްޓޭނޭ އި ް
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މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ
އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން
މަޤުޞަދު
އކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރެވި އަމާން ތަނަކަށް ހެދުން.
 .50މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ެ

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
50.1

ތކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  2021ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ
ތިމާވެށި ނެތި ދިޔުމުގެ ނުރައްކާ ަ
ކުރިން ހިންގުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 50.1.1ގްރީން އެމްބެސެޑަރެއް ތަމްރީނުކޮށް ޚިދުމަތަށް ނެރުން.
 50.1.2ތިމާވެށީގެ މަސައްކަތަށް ދެވޭ ޚާއްޞަ އިނާމެއް ތަޢާރަފްކުރުން.
ނ
 50.1.3ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގު ް

50.2

އަތޮޅު ފެހިކޮށް ރީތިކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތަކެއް 2021 ،ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން އަތޮޅުގައި
ހިންގުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 50.2.1ތިމާވެށީގެ ނަމޫނާ އަތޮޅަކަށް ވ .އަތޮޅު ހެދުން.
ނ
 50.2.2ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގު ް
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ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުން
މަޤުޞަދު
 .51ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށް ނިއްމުން.

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
51.1

ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ޕްލޭނެއްހަދާ  2019ވަނައަހަރު ނިމުމުގެކުރިން ނިއްމުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 51.1.1ރަށުކައުންސިލްތަކާއެކު ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން
 51.1.2ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.
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އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ މުއްސަނދިކަން
ވ .އަތޮޅަކީ އަތޮޅު ތަކުގެތެރެއިން ޤުރުރަތީ ވަޞީލަތްތައް
މުއްސަނދި އެ ވަޞީލަތް ދެމެހެއްޓުމަށް ނަމޫނާ
މަސައްކަތްތަކެއްކުރާ ހޭލުންތެރި ބަޔަކު އުޅޭ އަތޮޅެއް
ކަމުގައިވުން
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ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކުރުން
މަޤުޞަދު
ދތަކެތި އާލާކުރުން.
ކށް ނެތެމުން ާ
 .52ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތް ޮ

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
52.1

ރތާއި
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދިރޭ ތަކެއްޗަށް ވ .އަތޮޅުގެތެރެއިން ފުރިހަމަ ޙިމާޔަތް ހޯދާދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ފަ ާ
ގުޅިގެން  2021ވަނަ އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް މަސައްކަތްކޮށް ހިމާޔަތް ހޯދާދިނުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ނ
ދނު ް
 52.1.1ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފްވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ި

އެއްގަމާ ،ކަނޑާ ،ފަރު އަދި ފަޅުތަކުގެ މުއްސަނދިކަން
އިތުރުކުރުން
މަޤުޞަދު
ނ
ހފަމުން ގެންދިއު ް
 .53އަތޮޅުގެ ބިމާއި ފަރުތައް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބޭނުން ި

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
53.1

އ ފަރުތަކުގެ މަންފާ އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް  2021،ވަނައަހަރު
އަތޮޅުގެ ބިންތަކުންނާއި ފަޅުތަކާ ި
ނިމުމުގެކުރިން ހޯދާދިނުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ނ
ނ ް
ދ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދި ު
 53.1.1ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފްވާ ފަރާތްތަކާމެ ު
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

އެއްގަމާ ،ކަނޑާ ،ފަރު އަދި ފަޅުތައް ހިމާޔަތްކޮށް
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން
މަޤުޞަދު
ނން.
 .54އެއްގަމާއި ،ކަނޑާ ،ފަރު އަދި ފަޅުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ،އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކާހަމައަށް ފޯރުކޮށްދި ު

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
54.1

ލންތެރިކުރުމުގެ
ރމުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް ،ހޭ ު
ބނުންކު ު
ގުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް ޭ
ޕްރޮގްރާމެއް  2019ވަނަ އަހަރުނިމުމުގެ ކުރިން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 54.1.1ޅަފަތުގެ ކުދިންނަށް ތިމާވެށީގެ ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް ހިންގުން
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުން
ތަޞައްވުރު
ފެލިދެއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ތަރައްޤީ ޙާޞިލްކުރުމުގައާއި ތަރައްޤީ ދެމެހެއްޓުމުގައި ގުޅިގެން އެންމެން އެކީގައި
މަސައްކަތްކުރުމުގައި ނަމޫނާ އަތޮޅަކަށްވުން
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ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން
މަޤުޞަދު
ރދަނާވުމަށް ،ކައުންސިލަރުންނާއި ސިވިލްސާވަންޓުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް
 .55ކައުންސިލް ތަކުގެ ހިންގުން ހަ ު
ކުރާނެ މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުން.

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
55.1

 2017ފުރަތަމަ  6މަސް ނިމުމުގެކުރިން ސިވިލް ސާރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަކީ
ފޒުކުރުމަށް ގަބިލް ބަޔަކަށް ހެދުން.
ނ ީ
ކައުންސިލްގެ ނިއްމުންތަން ތަ ް

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 55.1.1މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ،އިސްލާޚްކުރުން.
 55.1.2ކައުންސިލްތަކުގެ ބޭނުމާއި ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނަށް ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުން.
ފރުކޮށްދިނުން.
ނތައް މުވައްޒަފުންނާއި ހަމައަށް ޯ
 55.1.3ކައުންސިލުން ނިއްމާ ނިއްނު ް

55.2

ނންވާ ތަމްރީނާ
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއަށްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަމުގައި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭ ު
ތަޖްރިބާ ހިއްސާކުރެވޭނެ މަގު  2017ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފަހިކޮށްދިނުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
55.2.1

ނން.
ތަޖުރިބާ ދަތުރުތައް މުވައްޒަފުންނަށް ކޮށްދި ު

55.2.2

ތާޒާކުރުމުގެ ކޯސްތަކުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ބައިވެރިވެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ކަންކަން ނިންމުމުގައި
ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން
މަޤުޞަދު
 .56އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ތަސައްވަރަކީ ރައްޔިތުންގެ އެއްޗެއްކަމުގައި ހެދުން.

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
56.1

ހރު
އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާގޮތައް ކުރެވޭ ޕްލޭނެއްކަމުގައި  2017 ،ވަނައަ ަ
ނިމުމުގެކުރިން ހެދުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
 56.1.1ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުން
 56.1.2އަހަރީ ތާވަލް ހެދުމުގެ ކުރިން އަތޮޅު ރައްޔިތުންނާއިބައްދަލުކޮށް ޚިޔާލު ހޯދުން.
 56.1.3އަހަރަކު ތިންފަހަރު އަތޮޅުގެ ރައްރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރުން.
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އަތޮޅާއި ރަށްތައް އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން
މަޤުޞަދު
ނސިލްގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާވެގެން
 .57އަތޮޅާއި ރަށްތައް އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުންބަދަހިވެ ކައު ް
ބަދަހިވެންދިއުން.

ޖ
ވ ނަތީ ާ
ބނުން ާ
ހާސިލުކުރަން ޭ
57.1

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުންރަނގަޅުވެ ކައުންސިލްތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް
ފަސޭހަމާހައުލެއް  2018ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގާއިމްކުރުން.

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ރން.
 57.1.1ސަރުކާރުގެ މުއަށްސަސާތަކާއެކު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން ބަދަހިކު ު
 57.1.2އެލް.ޖީ.އޭ މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގައި ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ފޯކަލް
ޕޮއިންޓެއް ބެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

57.2

ދނާކުރުން .
ކއުންސިލްތައް މޮނިޓަރިން ހަރު ަ
ނންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީަ ،
ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ބޭ ު

ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް
ނ
 57.2.1އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރު ް
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ތިންވަނަ ބައި
މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގުމަށް ރާވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު
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އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ
ރައްކާތެރިކަން
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އަސާސީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .1އަސާސީ ފުއްދުންތެރިބައެއް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެއް.
 .2އަސާސީ ފުއްދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ މަގު ތަނަވަސްވެފައިނެތް.
ނޖެހޭ މަސައްކުގެ އަގު ބޮޑު.
 .3އާބާދީ މަދުވުމުން އަސާސީ ފުއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރަ ް
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މަޤުޞަދު :1
#

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ފެލިދެއަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ އަސާސީ ފުއްދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ހީވާގި ރައްޔިތަކަށް ހެދުން.
ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

ނނަކީ މަސައްކަތްތެރިކަން ދަންނަ ،ހީވާގި މުރާލި
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 2021 :1.1ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފެލިދެ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުގެ ތެރެއިން  %50ރައްޔިތު ް
ބަޔަކަށް ހެދުން.
 1.1.1މަސައްކަތްތެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް
ކޯސްތަކެއް އަތޮޅުގައި ހިންގުން

1.1.1.1

ކޯސްތައް ހިންގާދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުން.

އަތޮޅު ކައުންސިލް

1.1.1.2

ކޯހުގައި ބައިވެރިވާނެ ބައިވެރިން

އަތޮޅު ކައުންސިލް






ނއުން
އަތޮޅުތެރެއިންހޯދާ ފެލިދެއަށް ގެ ަ
 1.1.2ފަޤީރުކަން ނައްތާލުމަށް ޚާއްޞަ ކެޕްމޭނެއް

1.1.1.3

ކޯސް ހިންގުން.

އަތޮޅު ކައުންސިލް

1.1.2.1

ނ
އަތޮޅު ތެރެއަށް ދަތުރެއް ކޮށްގެ ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް



ނ
ހިންގު ް
 1.1.3އަތޮޅުގައިހުރި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަށް

1.1.3.1

އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް އަތޮޅުގެ

އަތޮޅު ތެރޭގައި މިކަންކޮށްދޭނެ ރަށެއް ހޯދާ އެ

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ރަށެއްގައި

ނ
ވ ް
ޒުވާނުންނަށް ބޭއް ު
ވ ގާބިލް ބަޔަކަށް ހެދުން.
ނ ފެލިދެ އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަކީ އަމިއްލަފުއްދުންތެރިކަން ލިބިފަ ާ
ގ ކުރި ް
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  2017 :1.2ވަނަ އަހަރު ނިމުމު ެ
        
އަތޮޅު ކައުންސި ް
ލ
ޅ ކައުންސިލްގެ ލޯން ޕްރޮގްރާމްގެ
 1.2.1.1އަތޮ ު
މއި ތަރައްޤީކުރުމަށް
 1.2.1ކުދި ވިޔާފާރީ ފެށު ާ
ލުއިލޯންތަކެއް ތަޢާރަފްކުރުން.
1.2.2

ތެރެއިން

ނ
ކުދިވިޔާފާރި ހިންގާ ބަލަހައްޓަ ް

1.2.2.1

ށ
އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަ ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ދަސްކޮށްދިނުމަށް އަތޮޅުގައި ކޯހެއް ހިންގުން.

90
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

  

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)
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ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން
ތަރައްޤީކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .1ދަނޑުވެރިކަން ކުރާނެ ބިމެއްނެތް.
 .2ހޯމްގާރޑްނިގް ހައްދާތަކެތި މާކެޓް ކުރެވޭނެ ގޮތެއްނެތް.
ފހިވެފައިނެތް.
އ  ،ބޭސް އަތޮޅުން ލިބޭނެގޮތެއް ަ
 .3ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާކާނާއާ ި
 .4ޒަމާނީ މަސްވެރިކަން ތައާރަފުކުރަން ޖެހޭ.
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ޔކަށް ހެދުން.
މަޤްޞަދު  :2އަތޮޅުގެ މަސްވެރިންނަކީ ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމަށް އަހުލުވެރި ،މަސްވެރިކަމުގެ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްވެފައިވާ ބަ ަ
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  2021 :2.1ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން ފެލިދެ އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމަށް އަހުލުވެރި ޒަމާނީމަސްވެރިކަމުން ނަފާހޯދާ
ނ
ފުއްދުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދު ް
 2.1.1ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު
ކށްދިން.
މަސްވެރިންނަށް ލިބޭނޭ މަގުފަހި ޮ
ތއްގައި
 2.1.2ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ފަސޭހަގޮ ެ

2.1.1.1

ނ
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެ ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

2.1.1.2

އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެން

އަތޮޅު ކައުންސިލް

2.1.1.3

ކަނޑައެޅިފައިވާ އަހަރުގައި

1.1.2.1

ށ
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ވސްކޮށްދިން.
ނގޮ ތަނަ ަ
އަތްފޯރާފަށުގައި ލިބޭ ެ
ގން
ކށް ެ
 2.1.3ޒަމާނީ ވަސިލަތްތައް ބޭނުން ޮ

1.1.3.1

ށ
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

        

        


ޚަރަދުކުޑަކޮށް މަސްވެރިކަން ކުރަން
ދަސްކޮށްދިނުން.
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ :2.2

އން
ބނުންކޮށް އެ ި
އދާ ތަކެތި ޭ
ވރިކަމުން އުފަ ް
އވާ ދަނޑު ެ
ފ ި
މރިން ލިބި ަ
ޒމާނީ ތަ ް
މގެ ަ
ޑވެރިކަ ު
ރއްޔިތުންނަކީ ދަނ ު
ތޅު ަ
ގ ކުރިން ފެލިދެ އަ ޮ
މ ެ
ނމު ު
 2021ވަނަ އަހަރު ި

ހދުން.
ނަފާހޯދާ ބަޔަކަށް ެ

 2.2.1ދަނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެތި މާކެޓް

1.2.1.1

ށ
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ކުރެވެނެ ގޮތްހަމަޖައްސާދިނުން.

92
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

        

(ކައުންސިލްގެ ނަން)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ޢދުން ޗެކްކުރެވޭ.
ވ ި
 .1ކާބޯތަކެތި ވިއްކާފިހާރަތަށް ޤަ ާ
ނ ސަލާމަތްވެ ރައްކަތާތެރި ތަކެތިކަމުގައި ބެލޭގެ
 .2ރަށުގައި ހައްދާތަރުކާރީއާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް ވިހައިގެ މާއްދާތަކު ް
ގޮތެއް ނެތް.
ވޢިދުން އިތުރަށް ޗެކްކުރެވޭނެގޮތް ހަދަން ބޭނންވޭ.
ބތަކެތި ހަދާ ވިއްކާ ތަންތަން ޤަ ާ
 .3ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްފަދަ ކާ ޯ
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މަޤްޞަދު :3
#

(ކައުންސިލްގެ ނަން)

ކރާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުވެފައިވާ ،އަމިއްލަ އުފެއްދުންތައް ބޭނުން ު
ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

ނ ރައްކާތެރި ތަކެއްޗައް ހެދުން.
ނ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން ،އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރާ ކާނާއަކީ ވިހައިގެ މާއްދާތަކު ް
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  2021 :3.1ވަ ަ
        
އަތޮޅު ކައުންސި ް
ލ
ށ
ބހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް
 3.1.1.1ކަމާ ެ
ތކަށް ގަސްކާނާ ެ
ގ
 3.1.1ގަސްއިންދާ ހައްދާ ފަރާތް ަ

3.1.2

އލޫމާތު
ބނުންކުރާނޭގޮތުގެ މަ ު
ބާވަތްތައް ޭ

3.1.1.2

ނ
ދިނު ް

3.1.1.3

ގސްކާނާގެ
ވިހައިވެ މާއްދާތައް ނުހިމެނޭ ަ

3.1.2.1

ށ
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

        

ތނަވަސްކޮށް
ލބޭނޭމަގު ަ
ބާވަތްތައް އަތޮޅުން ި
ނ
ދިނު ް
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ :3.2

ކތީގެ ބާވަތްތަކަކީ ،ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ ކަނޑައަޅާ މިންގަޑު ތެރޭގައި ހިމެނޭ
ބތަ ެ
ނހުންނަ ކާ ޯ
އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކާ ފިހާރަތަކުން ލިބެ ް

ތަކެރިކަމުގައި  2021ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހެދުން.
 3.2.1އަތޮޅުގައި ހުރި ޞިއްޙީޚިދުމަތްދޭ

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ،

3.2.1.1

މުއަށްސަސާތައް މެދުވެރިކޮށް

އަތޮޅު ކައުންސިލާއި

ކުރިއަށްގެންދިއުން.

ގުޅިގެން

 3.2.2މަހަކު އެއްފަހަރު ފިހާރަތަކާއި ،ކާބޯތަކެތި

3.2.2.1

ށ
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް

ވިއްކާ ފިހާރަތައް ޗެކްކުރުން

        

ރަށުކައުންސިލް
ޞިއްޙީ މުއަށްސަސާތައް

 3.2.3ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްތްކުން

3.2.3.1

ހޮސްޕިޓަލް

ރިޕޯރޓްކުރުން
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(ކައުންސިލްގެ ނަން)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުން އިތުރުކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .1ކެއުމުގައި ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުވުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް އަތޮޅުގައި ގިނަކަން ފާހަގަކުރެވޭ
ނ
 .2ކެއުމުގެ އާދަކާދައާއި ވައްޓަފާޅި ރަނގަލުކުރަންފެ ޭ
ނއި ،ޅައުމުރު ފުރާގެ
ނ ާ
އ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް ،ޒުވާނު ް
 .3އެނާރޖީ ޑްރީންކްސްތަކާއި ހަށިގަނޑަށް ގެންލުންދެނިވި މާއްދާތަ ް
ނންކުރޭ.
ކުދިން ގިނަ އަދަދަކަށް ބޭ ު
ތކާއި ފިޒީޑްރިކްންކްސް ތަކަށް އަޅުވެތިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ.
 .4ދަޅުގާ ބަންދުކުރި ކާނާގެ ބާވަތް ަ
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މަޤުޞަދު :4
#

(ކައުންސިލްގެ ނަން)

ރ ބައެއްކަމުގަ ވުން.
ބނުންކު ާ
އ ހިމަނައިގެން ކަނާނާ ޭ
އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ކެއުމުގައި ގިނަކުލަތަ ް
ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

ނ
ވ ް
ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއް ު

4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.2.1

ނ
 4.1.2ކެއްކުމާބެހޭ ކޯހެއް ހިންގު ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް
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2020

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  2017 :4.1ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން ފެލިދެ އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ކާނާ ބޭނުންކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުން.

އަތޮޅު ކައުންސިލް
ށ
 4.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް
ބހޭގޮތުން
ރ ކާނާއާއި ެ
 4.1.1ޞިއްޙަތަށް ފައިދާހު ި

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

(ކައުންސިލްގެ ނަން)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ޞިއްޙތު ރަނގަޅު ،ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގައި
ދިރިއުޅުން
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ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ގކުރެވޭ.
ފތުރޭ ނިސްބަތް އިތުރުކަން ފާހަ ަ
ލ ެ
 .1އަތޮޅުގެ އާބާދީއަށްބަލާއިރު ބަ ި
 .2އަތޮޅުގައި މަދިރި މަދުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް މަދު.
 .3ވަޞީލަތުގެ ދަތިކަން.
ލންތެރި ވެފައިވާ މިންވަރު ކުޑަ
 .4އާންމު ރައްޔިތުން ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާ ފދަ ބަލިތަކަށް ހޭ ު
 .5މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ގިނަ.
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ނތެރިއަތޮޅަކަށް ހެދުން.
ހލު ް
މަޤުޞަދު  :5ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައްކަށް ޭ
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

އތާލުން.
ގ ކުރިން އަތޮޅުގައި ހުރި މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން  %85ތަންތަން ނަ ް
ނ އަހަރު ނިމުމު ެ
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 2017 :5.1:ވަ ަ
        
އަތޮޅު ކައުންސިލް
ށ
 5.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް
ނ
 5.1.1މަދިރި އުފެދޭ އެންމެހާތަންތަން ނައްތާލު ް





5.1.1.2

 5.1.2މަހަކު 1ފަހަރު ބޯފެންއަޅާ ރައްކާކުރާ

5.1.1.3











5.1.2.1





















5.1.3.1

ށ
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ބލުން.
ތާންގީތައް ެ
ސކްފޯހެއް އުފައްދާ ހަރަކާތްތެރިކުރުވުން.
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  2017 :1.2ވަނައަހަރު މިމުމުގެކުރިން ކޮންމެރަށެއްގައި ހެލްތު ޓާ ް
 1.2.3ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހެލްތު ޓާސްކް ފޯހެއް

1.2.3.1

ށ
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

އުފެއްދުން
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(ކައުންސިލްގެ ނަން)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ރައްކާތެރިވުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ޑ
 .1ހޭލުންތެރިކަން ކު ަ
ވ ކާނާއާިި ކަސްރަތ
 .2ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަރތަކަށް ބޭނުން ާ
ނށް އަޅާލާ އޯގާތެރިކަން ދެވޭ މިންވަރު ކުޑަ
ނ ަ
 .3ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ބަލިމީހު ް
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(ކައުންސިލްގެ ނަން)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

މއެއް އޮތުން.
ނތެރި މުޖުތަ ަ
މަޤުޞަދު  :6ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ހޭލު ް
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

ނތެރި ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތަކަށް
ލ ް
ގއިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ހޭ ު
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  2018 :1.1ނިމުމުގެ ކުރިން ފެލިދެ އަތޮޅު ރައްތިރުންނަކީަ ،
ހެދުން.
1.1.1

ނގުން.
މތަކެއް ހި ް
ގރާ ް
ޕރޮ ް
ރމުގެ ް
ހޭލުންތެރިކު ު

1.1.1.1

ށ
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2

ކަސްތަރު ކްލާސްތަކެއް ހިންގުން

1.1.2.1

ށ
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް
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(ކައުންސިލްގެ ނަން)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ޑުރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރެއަށް
ޒުވާނުން ވަނުން ހުއްޓުވުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .1ސާނަވީ ގްރޭޑް ތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަޅާލުން ކުޑަވުން
 .2ތަރުބިއްޔަތުގައި މައިންބަފައިންގެ އިހުމާލު
 .3މުޖުތަމަޢުގެ ދައުރު ކުޑަވުން
ތތަކެއް ހުރުން
ާިްި .4ނޫން ތަންފީޒުކުރުމުގައު ދަ ި
ނ
ގތު ް
 .5މުޖުތަމަޢުން ބަލަިި ނު ަ
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މަޤުޞަދު :7
#

(ކައުންސިލްގެ ނަން)

ޑްރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން އަމާން ވެއްޓަކަށް ހެދުން
ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

ނރައްކަލުން ސަލާމަތްކުރެވިފައިވާ ބަޔަކަށް 2020 ،ވަނަ އަހަރު
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :1.1ޒުވާނުންގެ %90އަކީ ޑްރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ު
ނިމުމުގެކުރިން ހެދުން.
ނ
 1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތައް މެދުވެރިކޮށްގެ ް
ނ
ހޭލުންގެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގު ް

1.1.1.1

ށ
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

1.1.1.2
1.1.1.3
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

(ކައުންސިލްގެ ނަން)

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
..................................... .1
..................................... .2
..................................... .3
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މަޤުޞަދު :8
#

(ކައުންސިލްގެ ނަން)

ފތުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ވިސްނާދީ ހޭލުންތެރިކުރުވުން.
ހންގެ އަދަދު މަދުކުރުމާއި ،ދުން ަ
ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ މީ ު
ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް

1.1.2

1.1.1.2

ސާވޭ ކަންކަމުގައި ކޮމެޓީއެއް ކަނޑައެޅުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް

1.1.1.3

ސާވޭ ކަންކަން ކޮމެޓީގެ ބެލުމުގެދަށުންކުރުން.

ސާރވޭ ކޮމެޓީން
އަތޮޅު ކައުންސިލް

1.1.2.1

ނ
އަތޮޅުގާ ހިންގު ް
1.1.3

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 2021 8.2:ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފެލިދެ އަތޮޅު ރައްޔިތުން ދުންފަތުގެ ޤަނޫނަށް އަޚްލުވެރިކުރުން.
ށ މައުލޫމާދީ
 1.2.1ކަމާބެހޭ ފަރާތް ތައް މެދުވެރިކޮ ް

1.2.1.1

ށ
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ވ
ހެލުންތެރި ެ
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1.1.3.1

2019

ސާވޭއެއްކުރުން



2020

ތ  %25އަށް ތިރިކުރުން.
ގ ކުރިން އަތޮޅުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލްކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަ ް
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 2021 8.1:ވަނަ އަހަރު ނިމުމު ެ
  
ސލް
އަތޮޅުކައުން ި
 1.1.1.1ރަށުކައުން ސިލްތަކާއި ގުޅިގެން
 1.1.1ސާވޭއެއް ކުރުން

2021

ނަންބަރު

އަހަރު









        

(ކައުންސިލްގެ ނަން)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .1ކުޑަކުދިން ކުޅެ އުޅެލާނެ ތަނެއް ނެތް.
 .2ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޯޓްތަކެއް ނެތް.
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މަޤުޞަދު :9
#

(ކައުންސިލްގެ ނަން)

ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ހަރުދަނާ ދުޅަހެޔޮ ޒުވާނުންތަކެއް އަތޮޅުގައި އުފެއްދުން.
ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

އ އުފެއްދުން.
ށ އަތޮޅުގަ ި
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :9.1މިހާރަށްވުރެ ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ހަރުދަނާ ދުޅަހެޔޮ ޒުވާނުންތަކެއް  2021ވަނަ އަހަރާއި ހަމައާ ް
        
އަތޮޅު ކައުންސި ް
ލ
ށ
 9.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް
 9.1.1ޒުވާނުންނަށް ހާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް





ނ
ހިންގު ް
9.1.1.2


9.1.1.3
 9.1.2ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމަށް

9.1.2.1

ށ
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް









        

އަތޮޅުގައި ކުޅިވަރު ކުޅެޥޭނެ ވަޞީލަތްތައް
ގާއިމްކުރުން.
 9.1.3އަތޮޅު "ކައުންސިލްގެ ޒުވާ ޝިލްޑް"
ނ
ތަޢާރަފްކޮށް އެ އިނާމް ދިނު ް

9.1.3.1

އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެވޯޑް ނައިޓެއް

އަތޮޅު ކައުންސިލް











ނ
ބާއްވައިގެ ް

 9.1.4އަތޮޅުގައި ސްޕޯޓް އެރީނާއެއް ހެދުން

ށ
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

107
ފޯން 6700502 :ފެކްސް 6700715 :އީމެއިލް

ބސައިޓްwww.vaav.gov.mv:
 info@vaav.gov.mvވެ ް

        

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

(ކައުންސިލްގެ ނަން)

ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު

108
ފޯން 6700502 :ފެކްސް 6700715 :އީމެއިލް

ބސައިޓްwww.vaav.gov.mv:
 info@vaav.gov.mvވެ ް

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
އ
 .1ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ނެ ް

109
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ނވަރަށް ތަރައްޤީކުރުން.
މަޤުޞަދު  :10ފަށާތަޢުލީ ދިނުމުގެ ވަޞީލަތްތައް ޒަމާނީ ފެ ް
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

ގއިމުކުރުން.
އ ާ
ނ ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެ ް
ގ ތަރުބިއްޔަތު ޔަޤީވެފައިވާ މުޖުތަމައަކަށްހެދުމަށް  2018ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މިކަ ް
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :1.1ޅަފަތު ެ
        
ތަޢުލީމީ މަރުކަ ު
ޒ
ށ
ވރިކޮ ް
 1.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދު ެ
ތ ބަލާ
 1.1.1ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަ ް
ނ
މޮނިޓަކުރު ް

1.1.1.2
1.1.1.3

110
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ލިއްބައިދިނުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .1ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން ގިނަވުން.
ނ
ހން ނެތު ް
 .2ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭނެ ފަންނީމީ ު
ނ
ނ ތަންތަން މަދުވު ް
 .3ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމަށް ފޮނުވާ ެ

111
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

މަޤުޞަދު  :11ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ޔަޤީވެފައިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

ނ މިކަން ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން.
ވ މުޖުތަމައަކަށްހެދުމަށް  2018ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރި ް
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :1.1ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ޔަޤީވެފައި ާ
        
ސލް
އަތޮޅު ކައުން ި
ށ
ކ ް
ބހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރި ޮ
 11.1.1.1ކަމާ ެ
 11.1.1ތަޢުލީމާއިބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން





މަސައްކަތްކުރުން.
11.1.1.2


11.1.1.3
ށ
ތޢާރަފްކުރުން  11.1.2.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް
ތތަށް ަ
 11.1.2ތަޢުލީމަށް ހުރި ފުރުޞަ ު

112
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ









   





(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
މިހާރުގެ ހާލަތު
ނ
 .1ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވު ް
ނ
 .2ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ދަސްކުރާނެ ފުރުޞަތު ހަނިވު ް

113
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

މަޤުޞަދު  :12ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ފަންނީ ހުނަރު ފަހިކޮށްދިނުން.
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

މގެ 03
މއި ފަންނީ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނު ު
ބނުންވާ ތަޢުލީ ާ
ޭ
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  2021 :12.1ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން އަތޮޅުގައި ،ދިރިއުޅޭ ޒުވާނުންނަށް
ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.
 12.1.1ތައުލީމާއިބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރާމް ހިންގުން

ށ
 12.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

12.1.1.2
12.1.1.3

ކށްދިނުން.
 12.1.2ފުރުޞަތުތަކަށް މަގުފަހި ޮ

ށ
 12.1.2.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

114
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

        




   











        

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު
މިހާރުގެ ހާލަތު
ނ
 .1ޓެކްނިކަލް މީހުން މަދުކަ ް
ތން.
ތއް އަތޮލުން ފަހިވެފައި ނެ ު
 .2ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރިނު ދެވޭނެ ގޮ ެ
 .3ފުރުޞަތު މަދު

115
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ކނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު ހޯދުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން.
މަޤުޞަދު  :13މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެ ް
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

13.1.1.2
13.1.1.3
 13.1.2އަތޮޅުގައި ހުރި ލަބްރަރީތައް އަޕްގްރޭޑް

ށ
 13.1.2.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ކުރުން.

116
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

2018

ރައްޔިތުންގެ ހިއްސާއާއެކު

2019

ރން
 13.1.1މަތީތަޢުލީމްގެ ފަންޑެއް ޤާއިމްކު ު

 13.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް އަތޮޅު

އަތޮޅު ކައުންސިލް

2020

ޔކަށްހެދުން.
ތބި ބަ ަ
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  2021 :13.1ވަނައަހަރު ނިމޭއިރު އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަކީ މަސައްކަތާއި ހުނަރު ލިބިފައި ި

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

        




















        

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން

117
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

އަންހެނުންނާ މެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ތވުން
ކތް ތަފާ ު
 .1އަންހެނުންނާމެދު ދެކޭ ޮ
 .2ފުރުޞަތު ކުޑަވުން
 .3ލީޑްކުރަން ފަސްޖެހުން
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

މަޤުޞަދު :14
#

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް އޮތް ހަމަހަމަކަން ދެމެހެއްޓުން.
ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

ލންތެރިކުރުމުގެ
ކން ދެމެހެއްޓުމަށް ހޭ ު
ނންނާއި ދެމެދުގައި އޮތް ހަމަހަމަ ަ
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  2021 :14.1ވަނަ އަހަރުނިމޭއިރުވެސް އަންހެނުންނާއި ފިރިހެ ު
ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.
 14.1.1އަތޮޅުގެ ޖެންޑަ ސެކްޝަނާއި އޮންނަގުޅުން
ނ
ބަދަހިކުރު ް

14.1.1.1

ށ
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

14.1.1.2
1.1.1.3

 14.1.2ރަށުކައުންސިލްތަކުން ޖެންޑަ ސެކްޝަނާއި

ށ
 14.1.2.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާރުއެޅުން
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ ،ޖިސްމާނީ އަދި
ނަފްސާނީ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
އން
 .1އިންސާނިއްޔަތު ކަން ނެތިގެންދި ު
ނ
 .2ޒިންމާ ނަގަން ފަސްޖެހު ް

120
ފޯން 6700502 :ފެކްސް 6700715 :އީމެއިލް

ބސައިޓްwww.vaav.gov.mv:
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

މަޤުޞަދު  :15އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ ،ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތަ ނައްތާލުން.
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

15.1.1.3
 15.1.2ކަމާބެހޭ މުއައްސާތަކުގެ މަސައްކަތުގައި

އވައިގެން
 15.1.2.1މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބަ ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ
ބައިވެރިވެ އެހީތެރިވު ް

121
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :
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2018

ހަރުދަނާކުރުވުން

15.1.1.2

2019

 15.1.1ކަމާބެހޭ މުއައްސާތަކުގެ މަސައްކަތް

އވައިގެން
 15.1.1.1މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބަ ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

2020

ށ
ބހޭ ގާނޫނަ ް
ޔއާއި ،ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާއި ެ
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :15.1ދެ ޖިންސުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގެވެށި އަނި ާ

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

        




















  







(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން
ބާރުވެރިކުރުވުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ނ
 .1އަންހެން ކަންކަމުގައި ފަސްޖެހު ް
ނ
 .2ޒިންމާ ނަގަން ނުކެރު ް
 .3ފުރުޞަރު ހަނިކަން.
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

މަޤުޞަދު  :16ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިވެވޭފަދަ މާހައުލެއް އޮތުން.
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

ބރުވެރިވެވޭފަދަ މާހައުލެއް  2017ވަނައަހަރު ނިމުމުގެކުރިން ގައިމްކުރުން.
ނހެނުން ާ
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :16.1ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަ ް


  
އަތޮޅު ކައުންސިލް
ށ
ނ  1.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް
 16.1.1ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގު ް
16.1.1.2
16.1.1.3
ނން.
 16.1.2ފުރުޞަތުތައް ފޯރުކޮށްދި ު

ށ
 16.1.2.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް
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2021

ނަންބަރު

އަހަރު
































ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ
ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .1އިސްނަގާ އަންހެނުން މަދުވުން.
ނ
 .2ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވު ް
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

މަޤުޞަދު  :17އަތޮޅުފެންވަރުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު އިތުރުކޮށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން.
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

ނ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހިންގުން.
ނތެރިކުރުމުގެ  3ޕްރޮގްރާމް  2021ވަ ަ
އ ހޭލު ް
ކށްގެން އަތޮޅުފެންވަރުގަ ި
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :17.1އަންހެނުންނަށްހާއްޞަ ޮ
        
ސލް
އަތޮޅު ކައުން ި
ށ
އ މެދުވެރިކޮ ް
 17.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަ ް
 17.1.1މިހާރުވެސް އޮތް ފުރުޞަރު ދެމެހެއްޓުމަށް





މަސައްކަތްކުރުން
17.1.1.2


17.1.1.3
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ރައްކާތެރި ބޯފެނާ ،ނަރުދަމާގެ އަސާސީ
ފަސޭހަތަކާ ،ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ސާފު ބޯފެން
ފޯރުކޮށްދިނުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ނ
 3 .1މަސްދުވަހަށް ފެން ރައްކާކުރެވެން ނެތު ް
ނތުން.
ގތެއް ެ
ނންކުރާ ވާރޭ ފެނަކީ ރައްކާތެރި ފެންތޯ ބެލޭނެ ޮ
 .2ބޯން ބޭ ު
ތން.
ނތެރިވެފައިނެ ު
 .3ރައްކާތެރި ފެން ހޯދުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކަށް ހޭލު ް
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މަޤުޞަދު :18
#

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ބޯން ބޭނުންކުރަނީ ރައްކާތެރި ސާފުފެންކަމުގައި ހެދުން.
ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

ނ ނަގާ ރައްކާކުރެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިން.
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  2018 :18.1ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުނަށް ވާރޭ ފެ ް
        
އަތޮޅު ކައުންސިލް
 18.1.1.1އަތޮޅު ކައުންސިލްގ ލޯން ޕްރޮގްރާ ް
މ
ނގޮތް
ލބޭ ޭ
ލއި ލޯނު ި
 18.1.1ކަޅުހަންގަތުމަށް ު
ތެރެއިން

ހަމަޖެއްސުން
18.1.1.2
18.1.1.3
ދނުމަށް
 18.1.2ރަށާއި ހަމައަށް ތާންގީ ގެނެސް ި

 18.1.2.1އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދޯނީގައި

އަތޮޅު ކައުންސިލް





















        

މަގުފަހިކޮށްދިނުން.
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  2021 :18.2ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސް ނިމުމުގެކުރިން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުނަށް ރައްކާތެރިގޮތުގައި ވާރޭ ފެން ނަގާ ރައްކާކުރާނެގޮތް
ދަސްކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.
1.2.1

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ

1.2.1.1

ށ
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

        

ކމުގެ
ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ހޭލުންތެރި ަ
ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އަތޮޅުގައި ހިންގުން.
1.2.2

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ،ރަށު ކައުންސިލްތައް

1.2.2.1

ށ
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ގުޅިގެން ރައްރަށުގެ ބޯފެންއަޅާ ތާންގިތައް
ޗެކްކުރުން
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ގއްޔަރުވުން
 .1ރައްރަށުގެ ފެންފަށަލަ ލޮނުވެ ތަ ަ
ނ
 .2އަތޮޅުގެ  4ރަށުގައި ނަރުދަމާ އެޅިފައިނެތު ް
ނ
 .3ރަށްތައް ވަށައި ފާހާނާ ހޮޅިތައް އޮތު ް
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މަޤުޞަދު :19
#

(ކައުންސިލްގެ ނަން)

ނ
ނ ް
ތިމާވެއްޓާއި ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދި ު
ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :19.1ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން  2021ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން ފެލިދެ އަތޮޅުގެ ނަރުދަމާ ނޭޅިއޮތް  4ރަށުގައި ނަރުދަމާ
އެޅުން.
 19.1.1ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭފަރާތްތަކާއި،

ށ
 19.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް

ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން

19.1.1.2

މަސައްކަތްކުރުން

19.1.1.3

ނފީޒު
 19.1.2ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޕްލޭން ތަ ް

ށ
 19.1.2.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެ މޮނިޓަރ ކުރުން.
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)
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ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ތ ގިނަވެފައި
ކ ި
 .1ރަށްތަކުގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި ނައްތާލަން އުނދަގޫ ތާޒުގެ ތަ ެ
 .2ކުންޏާމެދު ހޭލުންތެރި ކަން ކުޑަކަން.
ލވޭނެ ގޮތެއް ނެތުން.
 .3ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާ ެ
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މަޤުޞަދު  :20ތިމާވެއްޓާއި ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ކުނިނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމެއް އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރުމާއި ،ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ބޭނުންނުކުރާ އަތޮޅަކަށް
ފެލިދެއަތޮޅުހެދުން.
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

ހއްޓުމާއި ،ތިމާވެއްޓާއި ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :20.1ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން ރަށްތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި ރޭވުންތެރޭވުންތެރިކަމާއެކު ބެލެ ެ
އ  2017ނިމުމުގެ ކުރިން އަމަލުކުރަން ފެށުން.
ނައްތާލުމަށް ނިޒާމެއް އެކްލަވާލާ ި
ށ
 20.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް

އތޮޅަށް
 20.1.1ޤާނޫނާއިގުޅޭގޮތުން ޤަވާއިދެއް ަ
ހެދުން.

އަތޮޅު ކައުންސިލް

20.1.1.2
20.1.1.3
ށ
 20.1.2.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް

ނފީޒުކުރުން.
 20.1.2ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ތަ ް
ނ
 20.1.3ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިނގު ް
ނ
އުކާލެވޭ ތަކެތިން ފައިސާ ހޯދަ ް

1.1.3.1

ށ
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް
ށ
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް

        




















  



























ދަސްކޮށްދިނުން.
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ :20.2

 2018ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފެލިދެއަތޮޅަކީ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމުގެގޮތުން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ބޭނުން ނުކުރާ އަތޮޅަކަށް

ހެދުން.
 20.2.1އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން.
20.2.2

ސާވޭއެއްކުރުން

 20.2.3ޕްލާސްޓިކްކޮތަޅާއި ބެހޭ ގަވާއިދެއް ހަދާ

 20.2.1.1ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ށ
 20.2.2.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ށ
 20.2.3.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ
ތަންފީޒުކުރު ް
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)
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ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ނ ނެތުން.
ހ ް
ލހައްޓާނެ މީ ު
. .1ބަނދަރުތައް ބަ ަ
ފއިސާނެތުން
 .2ބަނދަރުތައް ޑިޒައިކޮށް ހެދޭނެ ަ
ތއް ނެތުން.
ތތަށް މަރާމާތު ކުރެވޭނެގޮ ެ
 .3ބަނދަ ު
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

އޓުން.
މަޤްޞަދު  :21ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަނދަރުތައް ބެލެހެ ް
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

އތޮޅު
ކން ކުރާ މަސައްކަތްރައް ހަރުދަނާކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނޭ ނިޒާމެއް ަ
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :21.1އަތޮޅުގެ ބަނދަރުތައް ބެލެހެޓުމުގައި ރަށުކައުންސިލްތަ ު
ކައުންސިލްގައި  2017ވަނަހަރު ނިމުމުގެކުރިން ގާއިމްކުރުން.
 1.1.1މޮނިޓަކުރާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން..

1.1.1.1

ށ
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

1.1.1.2
1.1.1.3
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ނ
ތ ް
ޓނެ ގޮތެއްނެ ު
 .1މަގުތައް ބެލެހެއް ޭ
ނ
ތ ް
 .2މަގުތައް ހެދޭނެ ގޮތެއް ނެ ު
ނ
ތ ް
 .3އިންސަނީ ވަޞީލަތް ނެ ު
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

މަޤުޞަދު  :22ރަށުތެރެއާއި ރަށްރަށުގެ މަތުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

މށް ކުރާ މަސައްކަތް ބަލާ 2018 ،ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މޮނިޓަކުރާގެ ނިޒާމެއް
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :22.1ރަށުކައުންސިލްރަކުން މަގުތައް ބެލެހެއްޓު ަ
ގާއިމްކުރުން.
1.1.1

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މެދުގައި ބައްދަލުވުމެއް
ބޭއްވުން.

1.1.1.1

ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން

އަތޮޅު ކައުންސިލް

1.1.1.2
1.1.1.3
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ނ
 .1މަގުތައް އަނދިރިވު ް
 .2ފައިސާގެ ދަތިކަން
ތން.
 .3ރަނގަށު ގަވާއިދެއް ހެދިފައިނެ ު
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

މަޤުޞަދު :23
#

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ރަށްތަކުގެ މަގުތައް ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން.
ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ :23.1

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

ބލާ މޮނިޓަކުރާނެ ގޮތެއް 2017 ،ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން
ރަށުކައުންސިލް ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ މަގުތައް ދިއްލާ ބަލަހައްޓާތޯ ަ

އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ގާއިމްކުރިން.
ނ
ލ ް
 23.1.1ބަލަހައްޓާނެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާ ު

ނ
 23.1.1.1ބައްދަލު ވުމެއް ބޭއްވު ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

23.1.1.2
1.1.1.3
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ނ
 .1ވިއްސާރަމޫސުމުގައި މަގުތަކުގައި ހިނގާން ދަތިވު ް
ނތުން.
 .2މަގުތައް ހެދޭނެގޮތެއް ެ
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ބސައިޓްwww.vaav.gov.mv:
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ޓން.
މރާމާތުކޮށް ބެލެހެއް ު
މަޤުޞަދު  :24ރަށްތަކުގެ މަގުތައް ހެދުމާއިަ ،
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

އހަރު ނިމުމުގެކުރިން ޕްލޭނެއް މިކައުންސިލްތައި
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :24.1ރަށުކައުންސިލްތަކުން މަގުތައް ހަދާ މަރާމާތުކުރޭތޯ ބަލާ މޮނިޓަކުރުމަށް 2018 ،ވަނަ ަ
ނ
ހެދު ް
ނ
 24.1.1.1ތަންފީޒުކުރު ް

ނ
 24.1.1ޕްލޭން ހަދާ ތަންފިޒުކުރު ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

24.1.1.2
24.1.1.3

140
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
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މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ދިނުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ނ
 .1ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވު ް
 .2ފައިސާގެ ދަތިކަން
 .3އިންސާނީ ވަޞީލަތުގެ ދަތިކަން.
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

މަޤުޞަދު  :25ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017















1.1.1.3
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2018

2019

2020

ނ
ތ ދެންފެށު ް
ށ ޚިދުމަ ް
ގ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް  2018ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ތަޢާރަފްކޮ ް
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :25.1ރަށްވެހިކަމު ެ
   
ޕރޭން ހި ް
ނސިލްތަކުގެ ް
 251.1ރަށުކައު ް
އަތޮޅު ކައުންސި ް
ލ
ނގު ުމ ަގއި އެހީ ެތރި ެވ  25.1.1.1މޮނިޓަރ ކުރުން
ރން.
މޮނިޓަރުކު ު



25.1.1.2




2021

ނަންބަރު

އަހަރު

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ކަރަންޓާއި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓު އަތްފޯރާ
އަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ކން ދަތިވުން.
 .1ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުވެ ބިލްދައް ަ
ނ
 .2އެނަރޖީ ސޭވްކުރާތަކެތި ލިބެން ނެތު ް
ތން.
 .3ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބެން ނެ ު

144
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

މަޤުޞަދު  :26ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި އަތްފޯރާފަށުގައި ތަޢާރަފްކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

އތޮޅުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓްގެ  %45އިންސައްތަ ކަރައްންޓަކީ
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  2021 :26.1ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންފެލިދެ ަ
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން އުފައްދާ ކަރަންޓްކަމުގައި ހެދުން.
ގ
ލބޭނޭ މަ ު
 26.1.1ކައުންސިލްތަކަށް ލޯނު ި
ފަހިކޮށްދީގެން.

 26.1.1.1ބޭކް އޮފް މޯލްޑިވް އާއި މަޝްވަރާކުރުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް

26.1.1.2
26.1.1.3

1.1.2

ނ
ހަރަދު ކުޑަ ގޮތްތައް ތަޢާރަފް ކޮށްދިނު ް

ށ
 26.1.2.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް

145
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

        




















        

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފްކޮށް
ބޭނުންކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ނ
 .1ފަންނީ މީހުން މަދުކަ ް
ތން.
ބން ނެ ު
 .2ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ލި ެ
ނ
 .3އާބާދީ މަދުވު ް
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ފޯން 6700502 :ފެކްސް 6700715 :އީމެއިލް

ބސައިޓްwww.vaav.gov.mv:
 info@vaav.gov.mvވެ ް

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

މަޤުޞަދު  :27ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ހަކަތަ ބޭނުންކުރެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްވުން.
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

ދ  2021ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގެ
ތނަވަސްކޮށް ީ
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :27.1ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެއްޓައި ރައްޓެހި ހަކަތަ ބޭނުންކުރެވޭނެމަގު ަ
ދން.
 %25އަކީ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ ބަޔަކަށް ހެ ު
ވ އާލާތައް
 27.1.1އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބޭނުން ާ

 27.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުން

ނ
ފަސޭހަކޮށް ލިބެންހުރު ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ބޭއްވުން.
27.1.1.2
27.1.1.3

1.1.2

ގ
ބނޭ މަ ު
ތަމްރީނާއި މަޢުލޫމާތު ލި ޭ
ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.

 27.1.2.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ބޭއްވުން.
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ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

        




















        

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ވަޒީފާ އިތުރުކުރުމާއި ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު
ކުރިއެރުވުން

148
ފޯން 6700502 :ފެކްސް 6700715 :އީމެއިލް

ބސައިޓްwww.vaav.gov.mv:
 info@vaav.gov.mvވެ ް

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ނތުން.
 .1ރަށުގައި ތިބެގެން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބެން ެ
ކބައިގާ ނެތުން.
ބލެނިވެރިންގެ ި
 .2ހޭލުންތެރިކަން ެ
 .3ތަނަވަސްކަން ނެތުން.
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ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ދން.
މަޤުޞަދު  :28އަތޮޅުގައި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުރުވެ އަތޮޅުގެ ދަރިން ޚިދުމަތުގައި ތިބުމުގެ ފުތުޞަތު ލިއްބައި ި
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :28.1އަތޮޅުގައި ހުރި ފަންނީ ވަޒީފާތަކަށް އަތޮޅުގެ ޒުވާނުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް 2017 ،ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށް
ތަންފީޒުކުރަން ފެށުން.
 28.1.1އަތޮޅުގައިހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދާ

 28.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުން

ތަޢާރަފްކުރުން.

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ބޭއްވުން.
28.1.1.2
28.1.1.3

 28.1.2އަތޮޅުގައި ހުރި ވަޒީފާތަކަށް މީހުން
ތަމްރީންކުރުން

 28.1.2.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ބޭއްވުން.
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ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

  



























  







ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ނ
 .1ފައިސާ ނެތު ް
ތން.
 .2އިންސާނީ ވަޞީލަތް ނެ ު
 .3މަގުފަހިވެފައިނެތުން.

151
ފޯން 6700502 :ފެކްސް 6700715 :އީމެއިލް

ބސައިޓްwww.vaav.gov.mv:
 info@vaav.gov.mvވެ ް

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

މަޤުޞަދު  :29އިންވެސްޓަރުން ހިތްހަމަޖެހޭ އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަހި އަތޮޅަކަށް ހެދުން.
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

ތކެއް ތަޢާރަފްކޮށް  2019ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އިންވެސްޓަރުން
ތ ަ
ނވެސްޓަރުންނަށް ފަހި ފުރުޞަ ު
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  29.1އިންވެސްޓަރުން ހިތްހަމަޖެހޭ އި ް
އަތޮޅަށް ގެނައުން.
29.1.1

ކރުން.
ހރު ު
އސްތި ާ
ރތީ ރީތިކަން ި
ގދު ަ
ޅގެ ު
އަތޮ ު

 29.1.1.1ކައުންސިލްގެ ސައިޓްގައި އިސްތިހާރުކޮށް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

 29.1.1.2ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް

    













ބޭއްވުން.


29.1.1.3
 29.1.2އިންވެސްޓަރުން ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަތައް
ި
ހޯދާ ހައްލުކުރުން ް

ބއްދަލުވުން
 29.1.2.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ
ބޭއްވު ް
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ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާއި ،ބިނާވެށި ޕްލޭން
އެކުލަވާލުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ނ
 .1ގަވާއިދުތަކަށް އަމަލު ނުކުރު ް
ނ
ނތު ް
 .2ބިނާވެށި ޕްލޭން ހެދިވައި ެ
ނ
 .3ގަވާއިދުތައް ހެދިފައި ނެތު ް

153
ފޯން 6700502 :ފެކްސް 6700715 :އީމެއިލް

ބސައިޓްwww.vaav.gov.mv:
 info@vaav.gov.mvވެ ް

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

މަޤުޞަދު  :30ކައުންސިލްތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާއި ،ބިނާވެށި ޕްލޭންތައް ނިމި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އަވަސްކަމާއެކު
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުން
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

ހރު ނިމުމުގެ ކުރިން ނިއްމައި ކައުންސިލުން
ނވެށި ޕްލޭންތައް  2017ވަނައަ ަ
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :30.1ކައުންސިލްތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާއި ،ބި ާ
ތތައް އަވަސްކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދޭންފެށުން.
ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަ ް
ބއްދަލުވުން
 30.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

ނ
ދ ް
 30.1.1ބިނާވެށި ޕްލޭން ހެ ު

އަތޮޅު ކައުންސިލް

  







ނ
ބޭއްވު ް
30.1.1.2
30.1.1.3
 30.1.2ނުހެދިހުރި ޤަވާއިދުތައް ހެދުން.

ބއްދަލުވުން
 30.1.2.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ
ބޭއްވު ް
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ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ





















  







(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .1ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނޭނގުން
ނ
 .2މާކެޓް ނެތު ް
ނ
ތ ް
 .3ހުނަރު ލިބިފައި ނެ ު
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ފޯން 6700502 :ފެކްސް 6700715 :އީމެއިލް

ބސައިޓްwww.vaav.gov.mv:
 info@vaav.gov.mvވެ ް

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

މަޤުޞަދު  :31އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ މަގު ތަނަވަސްވެފައިވުން.
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

މށް  2021ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ
އަތޮޅުގެ ރަށްޔިތުންނަކީ އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދާ އުފާވެރި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ހެދު ަ

ކުރިން ލޯން ސްކީމްތަކެއް ތަޢާރަފްކުރުން.
31.1.1

2020

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ :31.1

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވް ފެލިދޫ ބްރާޗް އާއި

ބއްދަލުވުން
 31.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

ގުޅިގެން ލުއިލޯނުތަކެއް ތަޢާރަފް ކުރުން.

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ
ބޭއްވު ް

        

31.1.1.2



31.1.1.3
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ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

        

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ









ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ސިނާޢަތްތައް

157
ފޯން 6700502 :ފެކްސް 6700715 :އީމެއިލް

ބސައިޓްwww.vaav.gov.mv:
 info@vaav.gov.mvވެ ް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017
(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނޭ ގޮތަށް އުމްރާނީ ތަރައްޤީ ޤާއިމުކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .1އުމުރަނީ ތަރައްގީގައި ހެދިފައި ހުރި ގަވާއިދުތަކެއް ބެލުމެއް ނެތް.
ނ
 .2ޒަމާނީ ތަރައްގީ އަށް ހޭލުންތެރި މީހުން މަދުވު ް
ރން
 .3ގާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް އަމަލު ނުކު ު

158
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

މަޤުޞަދު  :32ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނޭ ގޮތަށް އުމުރާނީ ތަރައްޤީ ޤައިމްކުރުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :32.1ރައްޔިތުން އެދޭ އުމުރާނީ ތަރައްޤީއަށް މަގު ފަހިކޮށްދީ އުމުރާނީ ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ހެދިފައިވާ
ތންފީޒުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ހިއްފަސޭހަ ވެއްޓެއް 2018 ،ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހޯދާދިނުން.
ޤަވާޢިދުތަށް ަ
 32.1.1ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް

ބއްދަލުވުން
 32.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

ހިންގުން.

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ
ބޭއްވު ް
32.1.1.2
32.1.1.3

ނފިޒުކުރުން.
 32.1.2ޤަނޫނާއި ޤަވާޢިދު ތަ ް

ބއްދަލުވުން
 32.1.2.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ
ބޭއްވު ް
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ފޯން 6700502 :ފެކްސް 6700715 :އީމެއިލް

ބސައިޓްwww.vaav.gov.mv:
 info@vaav.gov.mvވެ ް

   

























   





ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ތން.
. .1ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް ނެ ު
ނ
 .2ދަތުރުފަތުރުގެ އަގު ބޮޑުކަ ް
 .3ޝެޑިއުލް ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ނެތުން.

160
ފޯން 6700502 :ފެކްސް 6700715 :އީމެއިލް

ބސައިޓްwww.vaav.gov.mv:
 info@vaav.gov.mvވެ ް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

މަޤުޞަދު :33
#

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް ހުރި ހުރަސްތައްނައްތާލެވި ލޯކަލްޓޫރިޒަމް އަތޮޅުގައި އިތުރުކުރުން.
ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

ތއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް އަތޮޅުގައި އިތުރުކުރުމަށް
ޓނިވި ގޮ ެ
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :33.1ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް އަތޮޅުގައި ހުރިހުރަސްތައް ނައްތާލާ ،ދެމެހެއް ެ
 2017ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުން.
ނ
 33.1.1އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވު ް

 33.1.1.1ކައުންސިލްތަކާއިއެކު މަޝްވަރާކުރުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް

33.1.1.2
33.1.1.3
1.1.2

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް ލޯން
ލިބޭނޭގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން.

1.1.2.1

ބއްދަލުވުން
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލް

  



























  







ނ
ބޭއްވު ް

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :1.2ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް އަމާޒުކޮށްގެން އަތޮޅުގައި ދަތުރު ފަތުރު ފަސޭހަކަމާއެކު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް 2017 ،ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން
ގާއިމުކުރުން.
 33.2.1އަތޮޅާއި މާލެއާއިދެމެދު ދަތުރުކުރާނެ ގޮތެއް
ހަމަޖެއްސުން.

ބއްދަލުވުން
 33.2.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ
ބޭއްވު ް
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
. .1އަގުހެޔޮ ކޮށް ދަތުރުކުރެވެން ނެތުން.
ނ
 .2ޝެޑިއުލް ދަތުރުތެކެއް ހަމަޖެހިވައި ނެތު ް
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

މަޤުޞަދު  :34މިހާރައްވުގެ ފަސޭހަކަމާއެކު އަތްފޯރާފަށުގައި ދަތުރުކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސާދިނުން.
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

 2021ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން މިހާރަށްވުރެ ފަސޭހަކަމާއެކު ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތުގައި އަތްފޯރާފަށުގައި ދަތުރުކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން.
        
އަތޮޅު ކައުންސިލް
ބއްދަލުވުން
ހ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ
 34.1.1.1ކަމާބެ ޭ
ނ
ބޭއްވު ް
34.1.1.2
34.1.1.3

 34.1.2ވިޔަފާރީ އުސޫލުން މާލެއާއި އަތޮޅާ ދެމެދު
ދަތުރު ފެށުން.

2019

 34.1.1ސްޕީޑް ލޯންޗެއް ހޯދުން.

2020

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ :34.1

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

ބއްދަލުވުން
 34.1.2.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ
ބޭއްވު ް
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ނ
 .1އާބާދީ މަދުކަ ް
 .2ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތުން
 .3ފައިސާގެ ދަތިކަން
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

މަޤުޞަދު  :35ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް އަތޮޅުގައި އިތުރުކުރުން.
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

ށ ގެންދިއުމަށް ލޯނު ސްކީމެއް  2018ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ތާޢާރަފްކުރުން.
ދ މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީތައް އަތޮޅުގައި ފެށުމާއި ކުރިއަ ް
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :35.1ކުދި އަ ި


   
ސލް
އަތޮޅު ކައުން ި
 35.1.1.1ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރު ް
ނ
 35.1.1އަތޮޅު ކައުންސިލް ލޯން ސްކީމްތެރެއި ް
ނ





މިކަމަށް ސްކީމެއް ފެށުން.
35.1.1.2


35.1.1.3
ނ
 35.1.2ޤަވާޢިދެއް ހަދާ އިޢުލާންކުރު ް

ބއްދަލުވުން
 35.1.2.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ
ބޭއްވު ް

165
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ









   





ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

އަމަންއަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުން
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ނ
 .1ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވު ް
 .2އަތޮޅުގައި އިލްމްވެރިން މަދުވުން
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

މަޤުޞަދު :36
#

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ އަދި ދީނީ ޝިއާރުތައް ފުރިހަމައަށް ޤާއިމްކުރާ ރައްޔިތަކު އުފެއްދުން.
ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ :36.1

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

މގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ މުޖުތަމައަކަށް  2017ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން
މހެއްޓު ު
ދީނީ ފަރުޞުތަކަށް ސަމާލުވެ ،ދީނީ ވަހްދަތުދެ ެ

ހެދުން.
ނ ނަސޭހަތް
 36.1.1ކޮންމެ ހަމަހަކުން  1ފަހަރު ދީ ީ

 36.1.1.1އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއެކު

ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އަތޮޅުގައި ހިންގުން.

އަތޮޅު ކައުންސިލް

މަޝްވަރާކުރުން
36.1.1.2
36.1.1.3

 36.1.2އަހަރަކު  1ފަހަރު ކީރިތި ޤްރުއާން

 36.1.2.1އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކާއި މަޝަވަރާކޮށްގެން

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ ބޭއްވުން.
މުބާރާތެއް އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެ ް
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް މަދުކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .1ކުއްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރަމާރީ މަދު
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 info@vaav.gov.mvވެ ް

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

މަޤުޞަދު  :37ކުއްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް މަދުކޮށް އަމާން އަތޮޅަކަށްހެދުން.
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ37.1:

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

 2017ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން ފެލިދެ އަތޮޅަކީ ކުއްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް މަދުކޮށް ރަށްތަކާއި ފަރުދުންގެ

މެދުގައި އަމާންކަން ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް ހެދުން.
 37.1.1މިހާރަށްވުގެ ފުލުހުންގެ ދައުރު އިތުރުކުރުން

ބއްދަލުވުން
 37.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ
ބޭއްވު ް
37.1.1.2
37.1.1.3
 37.1.2ކޮމިޔުނިޓީ ޕޮލިސް އުފައްދާއި
ޙަރަކާތްތެރިކުރުވުން.

ބއްދަލުވުން
 37.1.2.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ
ބޭއްވު ް

170
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

  



























  







ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި އެކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ
އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .1ކުދިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައި އިޚްމާލު ވެވޭ

171
ފޯން 6700502 :ފެކްސް 6700715 :އީމެއިލް

ބސައިޓްwww.vaav.gov.mv:
 info@vaav.gov.mvވެ ް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

މަޤުޞަދު :38
#

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ނންކުރުމާއި އެކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލާ އަމާން އަތޮޅަކަށް ހެދުން.
ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭ ު
ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

ށ ކުރިމަތިވާ އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލާ އަމާން އަތޮޅަކަށް  2017ވަނަ އަހަރު
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :38.1ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި އެކުދިންނަ ް
ނިމުމުގެ ކުރިން ހެދުދުން.
38.1.1

"ކޮންމެ ކުޑަކުއްޖަކީ ހިމާޔަތް ލިބިވައިވާ

ބއްދަލުވުން
 38.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

ކުއްޖެއް" ކަމުގައި ހެދުމަށް އަތޮޅުގައި
ކެމްޕޭނެއް ހިންގުން.

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ
ބޭއްވު ް
38.1.1.2
38.1.1.3

ކރުމުގައި
ތންފީޒު ު
 38.1.2ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ަ
ދިމާވާ ހުރަސްތައް ނައްތާލުން.

ބއްދަލުވުން
 38.1.2.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ
ބޭއްވު ް

172
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

  



























  







(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު ކުޑަކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .1ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ވަކި ޚާއްޞަ ސާވޭއެއް ކުރެވިފައި ނެތްނަމަވެސް ފާއިތުވެ
ފއިވަނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ނެތް ކަމަށެވެ.
ދިޔަތަކުގައި އެންޓި ކޮރަންޕްޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މަދު ކަމެއް ނިމި ަ

173
ފޯން 6700502 :ފެކްސް 6700715 :އީމެއިލް

ބސައިޓްwww.vaav.gov.mv:
 info@vaav.gov.mvވެ ް

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

މަޤުޞަދު  :39ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު އެންމެ ކުޑަ އަތޮޅު ކަމުގައިހެދުން.
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

ނ
ހިންގު ް
39.1.1.2
30.1.1.3

174
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

2018

ނ
ބޭއްވު ް

2019

 39.1.1ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އަތޮޅުގައި

ބއްދަލުވުން
 39.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލް

2020

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :39.1ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރެއް ނެތް އަތޮޅަކަށް  2017އިން  2021ށް ހެދުން.

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

        




















ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢޫޞޫލުތައް
އެކުލަވާލުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .1ހަމަހަމަކަން ގާއިމްކުރެވިފައި

175
ފޯން 6700502 :ފެކްސް 6700715 :އީމެއިލް

ބސައިޓްwww.vaav.gov.mv:
 info@vaav.gov.mvވެ ް

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ދނުން.
ތކާއި ޢުޞޫލުތައް އެކުލަވާލާއި ،ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭކަން ފޯރުކޮށް ި
ދ ަ
މަޤުޞަދު  :40ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢި ު
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

ނފީޒުކުރަން ފެށުން.
ރ ނިމުމުގެ ކުރިން ތަ ް
ޢޞޫލުތައް އެކުލަވާލާއި 2018 ،ވަނައަހަ ު
ދތަކާއި ު
ވ ޤަވާޢި ު
ށ ބޭނުން ާ
ނ ޤާއިމުކުރުމަ ް
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :40.1ހަމަހަމަކަ ް


   
އަތޮޅު ކައުންސި ް
ލ
ގ ކައުންސިލްތަކާއި މަޝަވަރާކުރުން
އ  40.1.1.1އަތޮޅު ެ
ކން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތަ ް
 40.1.1ރަށުކައުންސިލްތަ ު





ހެދުން.
40.1.1.2





40.1.1.3
ތރިކުރުވުން
 40.1.2ގަވާއިދުތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުން ެ

ބއްދަލުވުން
 40.1.2.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ
ބޭއްވު ް

176
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

   





ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ތަންފީޒުކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .1ތަންފިޒު ކުރެވޭ
ހ
 .2އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރަންޖެ ޭ

177
ފޯން 6700502 :ފެކްސް 6700715 :އީމެއިލް

ބސައިޓްwww.vaav.gov.mv:
 info@vaav.gov.mvވެ ް

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

މއެކު ތަންފީޒުކުރެވިފައިވާ ،ދިރިއުޅުމަށް ފަސޭހަ އަމާން ވެއްޓެއް ކަށަވަރުކުރުން.
މަޤުޞަދު  :41ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް ހަމަހަމަކަ ާ
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

އޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޕޮލިހުންގެ ދައުރު އިތުރުކޮށް 2019 ،ވަނަ އަހަރު
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :41.1އަތޮޅުގައި ހިނގާ ގާނޫނާ ޚިލާފް އެންމެހާކަންތައް ބަލާ ަ
ނިމުމުގެ ކުރިން ތަންފިޒުކުރުން.
 41.1.1ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކުއްތަކަށް

ބއްދަލުވުން
 41.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

އަވަސްކަމާއެކު ފިޔަވަޅު އެޅުން.

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ
ބޭއްވު ް
41.1.1.2
41.1.1.3
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ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި ،ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން
އިތުރުކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
މދު
ފތުޞަތު ަ
 .1ޒުވާނުން ނަށް ލިބޭ ު
 .2ޒުވާނުން ބައިވެރިވުން ކުޑަ
 .3ޒުވާނުން ބޭކާރު ވަތުރު ހޭދަކުރުން އިތުރު
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ފޯން 6700502 :ފެކްސް 6700715 :އީމެއިލް

ބސައިޓްwww.vaav.gov.mv:
 info@vaav.gov.mvވެ ް

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ނ.
ދނުމާއި ،ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި ޒުވާނުން އިސްނަގާ ބަޔަކަށްހެދު ް
ހދައި ި
މަޤުޞަދު  :42ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ޯ
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 42.1:

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

މށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  2021ވަނަ
ދނުމާއި ،ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި ޒުވާނުން އިސްނަގާ ބަޔަކަށްހެދު ަ
ހދައި ި
ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ޯ

އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން ހިންގުން.
 42.1.1ޒިންމާދާރު ޒުވާނުން" މި ޝިއާރުގެ ދަށުން

ބއްދަލުވުން
 42.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

ގއިބޭއްވުން.
ޒުވާނުންގެ ބައްދަލުވުމެއް އަތޮޅު ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ
ބޭއްވު ް
42.1.1.2
42.1.1.3

180
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

        




















(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)
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ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި
ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން

181
ފޯން 6700502 :ފެކްސް 6700715 :އީމެއިލް

ބސައިޓްwww.vaav.gov.mv:
 info@vaav.gov.mvވެ ް
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އިންސާނީ ވަޞީލަތް
މިހާރުގެ ހާލަތު
ދ
 .1ފަންނީ މީހުން މަ ު
ނންވާއިރު އަތޮޅުގައި ކިޔެވޭކަށް ނެތް.
 .2ތަމްރިން ވާން ބޭ ު

182
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ކރެވިފައިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން
މަޤުޞަދު  :43އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީ ު
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

ނމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރަނީ
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :43.1އަތޮޅަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް އަތޮޅުގައި އިތުރުކޮށް 2021 ،ވަނަ އަހަރު ި
%75އިންސައްތަ އަތޮޅުގެ ދަރިންކަމަށް ހެދުން.
ބއްދަލުވުން
 43.1.1އަތޮޅުގައި ހުރި ފުރުޞަތުތައް ތަޢާރަފުކުރުން  43.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ި
ބޭއްވުން ް
43.1.1.2
43.1.1.3
ދނުން.
 43.1.2ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށް ި

43.1.2.1

އަތޮޅު ކައުންސިލް

183
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

        




















        

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ބިމާ ،ކަނޑާއި ފަޅު
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .1ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރެއް ކައުންސިލަކަށް ނެތް

184
ފޯން 6700502 :ފެކްސް 6700715 :އީމެއިލް

ބސައިޓްwww.vaav.gov.mv:
 info@vaav.gov.mvވެ ް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

މަޤުޞަދު :44
#

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ދ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ހެދުން.
ނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢި ާ
އަތޮޅުގެ ބިމާ ،ކަނޑާއި ،ފަޅު ބޭނުންކުރަ ީ
ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ :44.1

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

މގެ ކުރިން އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ މެދުގައި
ރމަށް 2019 ،ވަނަ އަހަރު ނިމު ު
އަތޮޅުގެ ބިމާ ،ކަނޑާއި ،ފަޅު ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކު ު

ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުން.
 44.1.1އެއްބަސްވުންތަކެއް އެއްވަސްވެ ސަރުކާރުގެ

ބއްދަލުވުން
 44.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

ހށަހެޅުން.
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ު

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ
ބޭއްވު ް
44.1.1.2
44.1.1.3

 44.1.2އަތޮޅުގެ ތަންތަން ކުއްޔަށްދީ  ،ވަރުވާއަށް
ދިނުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާ

ބއްދަލުވުން
 44.1.2.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ
ބޭއްވު ް

ނ
ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއު ް

185
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

މުއައްސަސާތައް
މިހާރުގެ ހާލަތު
ކރަން ޖެހިފައި.
 .1ބައެން މުއަށްސަސާތަށް މަރާމާތު ު

186
ފޯން 6700502 :ފެކްސް 6700715 :އީމެއިލް

ބސައިޓްwww.vaav.gov.mv:
 info@vaav.gov.mvވެ ް

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ވނެގޮތް ވުން.
މަޤުޞަދު  :45އަތޮޅުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ މުއަށްސަސަތަކުގެ ތެރެއިން ބާވެ ހަލާކުވެގެންދަ މުއައްސަސާތައް މަރާމާތުކޮށް ބޭނުންކުރެ ޭ
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  45.1އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ބާވެހަލާކްވެ ،އަދި ޖަގައިގެ ގޮތުން ދަތި އިމާރާތްތައް  2021ވަނައަހަރު ނިމުމުގެކުރިން މަރާމާތުކުރެވި ،ޖަގަ
ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.
 45.1.1ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަގުޅިގެން

ބއްދަލުވުން
 45.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

މަސައްކަތްކުރުން.

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ
ބޭއްވު ް
45.1.1.2
45.1.1.3
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .1އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކައަށް ހެލުން ތެރިކަން ކުޑަ
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މަޤުޞަދު :46
#

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

އާޘާރީ އަދި ތާރިޚީ ތަރިކަޔާމެދު ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުން.
ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :46.1އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކައާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އަތޮޅުގައި  2021ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހިންގުން.
 46.1.1ތާރީޚާބެހޭ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ

ބއްދަލުވުން
 46.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

އެހީތެރިކަމާއެކު

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ
ބޭއްވު ް
46.1.1.2
46.1.1.3
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ފޯން6700502 :
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ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

        




















(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތައް
މިހާރުގެ ހާލަތު
ބނުންޖެހިފައި.
 .1ޒަމާނީ ވަޞީލަތް ތަކުގެ ޚިދުމަތަށް ނުހަނު ޭ
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

މަޤުޞަދު  :47އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަކީ އައި ސީ ޓީ ވަޞީލަތް މިހާރަށްވުރެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ބޭނުންކުރާ އަތޮޅެއް ކަމުގައި ހެދުން
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

ނކޮށްގެން އަވަސް ކަމާއެކު ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަށް
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  2018 :47.1ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ،އަތޮޅު ކައުންސިލް އަކީ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނު ް
ހެދުން.
 47.1.1އައި ޓީ ދާއިރާއިން މުވައްޒަފުން

ބއްދަލުވުން
 47.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

ތަމްރީންކުރުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ
ބޭއްވު ް
47.1.1.2
47.1.1.3

 47.1.2ދުވަސް ވީ ބައު އަދި ބޭނުންކުރަން އުނދަގޫ

ނ
 47.1.2.1އަހަރީ ބަޖެޓުގައި ހިމެނު ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ
އާލާތްތައް ބަދަކުރު ް
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)
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ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .1ޖަމުޢިއްޔާ ތަކުގެ ދައުރު ހަރުދަނާކުރަންޖެހިފައި.
ވފައި
ނން ެ
ހތެރިކަން ބޭ ު
ފންނީގޮތުން އެ ީ
 .2ޖަމުއިއްޔަތަކަށް މާލީގޮތުންނާއި ަ
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ށ އަތޮޅުގެ ތަރައްގީގެ ކަންކަމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިކުރުވުން.
މަޤުޞަދު  :48ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮ ް
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

ދހިކުރުން.
ވމެއްބާއްވާ އެއްބައިވަންތަކަން ބަ ަ
ގ މެދުގައި ބައްދަލު ު
ނ އަތޮޅުގެ ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކު ެ
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  2018 :48.1ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރި ް

   
އަތޮޅު ކައުންސިލް
ވން
ބއްދަލު ު
ހ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ
 1.1.1.1ކަމާބެ ޭ
ބ ޖަމްއިއްޖާ
ރހާ ކުލަ ް
 1.1.1އަތޮޅުގެ ހު ި
ވމެއް
ޖަމާއަތްތަކުގެ މެދުގައި ބައްދަލު ު
ބޭއްވުން.

ނ
ބޭއްވު ް
1.1.1.2
1.1.1.3

2021

ނަންބަރު

އަހަރު























އ ހޮވާ އެވޯޑެއްދިނުން.
މ ފައިދަހުރި ކްލަބެ ް
ށ އެން ެ
ރ ރައްޔިތުންނަ ް
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :48.2އަތޮޅުގެ ކްލަބް ،ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހަރަކާތްތެ ި
  
އަތޮޅު ކައުންސި ް
ލ
ބއްދަލުވު ް
ނ
 1.2.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ
އޅުން.
 1.2.1ހޮވާނެ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑަ ެ
ނ
ބޭއްވު ް
 1.2.2އަހަރަކު އެއްފަހަރު އިނާމްދިނުން.

1.2.2.1

އެވޯޑް ނައިޓެއް ބޭއްވުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް
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އީ ެ
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުން
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)
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ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .1ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ވަރައްބޮޑު
 .2ކައުންސިލްތަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތް
ތ
ތކެތީގެ ތަނަވަސްކަން ނެ ް
 .3މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތުމާއިަ ،
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)
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މަޤުޞަދު  :49ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރުން.
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  49.1:ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމަށް ޖަހަންޖެހޭ ތޮށިތައް ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން  2021ވަނައަހަރު ނިމުމުގެކުރިން
ޖަހާނިއްމުން.
 49.1.1ސަރުކާރުގެ މުއަށްސަސާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް

ބއްދަލުވުން
 49.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

ގެނައުން.

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ
ބޭއްވު ް
49.1.1.2
49.1.1.3

އޓާބެހޭ
 49.1.2އަތޮލުގެ ހުރިހަރަށެއްގައި ތިމާވެ ް
އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓެއް ހެދުން.

ބއްދަލުވުން
 49.1.2.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލް

        




















        

ނ
ބޭއްވު ް

ނ ހިންގުން.
ގ ހޭޅިފަށުގައި ގަސްއިންދުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  2018ވަނައަހަރު ނިމުމުގެކުރި ް
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :49ރަށްތަކު ެ
        
އަތޮޅު ކައުންސި ް
ލ
 49.2.1.1އަތޮލުގެ ކައުންސިލްތަކާއެކު
 49.2.1ކޮންމެ ރަށެއްގެ ހޭޅީގައި  100ގަ ް
ސ
ނ
އިންދާ ހެއްދު ް
ތޒާމެއް
 49.2.2މި ގަސްތައް ބެލެހެއްޓޭނޭ އިން ި
ގައިމްކުރުން.

 49.2.2.1އަތޮޅުގެ ކައުންސިލް ތަކާއެކު

އަތޮޅު ކައުންސިލް

މަޝްވަރާކުރުން

196
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

        

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ
އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .1ޕްލޭން ތައް ހެދިފައިވަނީ
 .2ތިރި ރައްތަކެއް
ޑ
 .3ތިމާވެށީގެ ނާޒުކުކަން ބޮ ު

197
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ބން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރެވި އަމާން ތަނަކަށް ހެދުން.
މަޤުޞަދު  :50މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަ ު
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

އ  2021ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހިންގުން.
ށ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެ ް
ށ ނެތި ދިޔުމުގެ ނުރައްކާތަކަ ް
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :50.1ތިމާވެ ި
        
އަތޮޅު ކައުންސިލް
ބއްދަލުވު ް
ނ
ބހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ
 50.1.1.1ކަމާ ެ
 50.1.1ގްރީން އެމްބެސެޑަރެއް ތަމްރީނުކޮ ް
ށ
ނ
ބޭއްވު ް

ޚިދުމަތަށް ނެރުން.
50.1.1.2
50.1.1.3
 50.1.2ތިމާވެށީގެ މަސައްކަތަށް ދެވޭ ޚާއްޞަ
އިނާމެއް ތަޢާރަފްކުރުން.

ބއްދަލުވުން
 50.1.2.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ
ބޭއްވު ް

ނ
 50.1.3ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގު ް

ބއްދަލުވުން
 50.1.3.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލް





















        
        

ނ
ބޭއްވު ް
އ ހިންގުން.
ރ ނިމުމުގެކުރިން އަތޮޅުގަ ި
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :1.2އަތޮޅު ފެހިކޮށް ރީތިކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތަކެއް 2021 ،ވަނަ އަހަ ު
        
އަތޮޅު ކައުންސި ް
ލ
ވން
ބއްދަލު ު
މޝްވަރާ ަ
 50.2.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ަ
ޅކަށް ވ .އަތޮޅު
 50.2.1ތިމާވެށީގެ ނަމޫނާ އަތޮ ަ
ނ
ބޭއްވު ް

ހެދުން.
ނ
 50.2.2ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގު ް

ބއްދަލުވުން
 50.2.2.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ
ބޭއްވު ް

198
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
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އީ ެ

        

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ކާރިސީ ވިރާސް ކުޑަކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ނ
 .1ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރު ް

199
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
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 .58މަޤުޞަދު :51
#

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށް ނިއްމުން.

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

51.1.1.2
51.1.1.3
 1.1.2ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ
ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.

ބއްދަލުވުން
 51.1.2.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ
ބޭއްވު ް

200
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
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2019

ނ
ބޭއްވު ް




2020

ނ ނިއްމުން.
ޅ ފެންވަރުގައި ޕްލޭނެއްހަދާ  2019ވަނައަހަރު ނިމުމުގެކުރި ް
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  51.1:ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް އަތޮ ު
  
އަތޮޅު ކައުންސި ް
ލ
ބއްދަލުވުން
ބހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ
ކ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން  51.1.1.1ކަމާ ެ
 1.1.1ރަށުކައުންސިލްތަކާއެ ު



2021

ނަންބަރު

އަހަރު







  







  

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ މުއްސަނދިކަން

201
ފޯން 6700502 :ފެކްސް 6700715 :އީމެއިލް

ބސައިޓްwww.vaav.gov.mv:
 info@vaav.gov.mvވެ ް

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .1ދިރޭ ތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމަޔަތްކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ވަރައްގިނަ
ގނަ
 .2މިޔަރާއި  ،ކަހަބު ވެލާ ފަދަ ތަކެތި ރަހްމެއްނެތި މަރާލާ މީހުން ި
ގންގުޅޭ
ބވަތްތައް ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް ގެން ެ
ށފަވާ ދޫނީގެ ާ
 .3ޤާނޫނުން މަނާކޮ ް

202
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ތކެތި އާލާކުރުން.
މންދާ ަ
މަޤުޞަދު  :52ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކޮށް ނެތެ ު
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދިރޭ ތަކެއްޗަށް ވ .އަތޮޅުގެތެރެއިން ފުރިހަމަ ޙިމާޔަތް ހޯދާދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތާއި ގުޅިގެން  2021ވަނަ އަހަރު

ނިމެންވާއިރަށް މަސައްކަތްކޮށް ހިމާޔަތް ހޯދާދިނުން.
ދ ފިޔަވަޅު
 52.1.1ގަވާޢިދާއި ޚިލާފްވާ ފަރާތްތަކާމެ ު

ބއްދަލުވުން
 52.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

އެޅުމުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެއްބާރުލުން
ނ
ދިނު ް

2020

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ :52.1

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ
ބޭއްވު ް

        

52.1.1.2



52.1.1.3

203
ފޯން 6700502 :ފެކްސް 6700715 :އީމެއިލް

        

ބސައިޓްwww.vaav.gov.mv:
 info@vaav.gov.mvވެ ް









ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

އެއްގަމާ ،ކަނޑާ ،ފަރު އަދި ފަޅުތަކުގެ މުއްސަނދިކަން
އިތުރުކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .1ކުރަން ހުރިމަސައްކަތް ވަރައް ގިނަ
މން މަސަކަތް ނުކުރެވިފައި
 .2ވަޞީލަތްތައް ނެތު ު
 .3ހޭލުންތެރިކަން ވަރައްކުޑަ

204
ފޯން 6700502 :ފެކްސް 6700715 :އީމެއިލް

ބސައިޓްwww.vaav.gov.mv:
 info@vaav.gov.mvވެ ް

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ދއުން
މން ގެން ި
މަޤުޞަދު  :53އަތޮޅުގެ ބިމާއި ފަރުތައް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބޭނުން ހިފަ ު
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

އަތޮޅުގެ ބިންތަކުންނާއި ފަޅުތަކާއި ފަރުތަކުގެ މަންފާ އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް  2021،ވަނައަހަރު ނިމުމުގެކުރިން ހޯދާދިނުން.
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ :53.1
        
އަތޮޅު ކައުންސިލް
ބއްދަލުވުން
ރ ަ
 53.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަ ާ
ދ ފިޔަވަޅު
 53.1.1ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފްވާ ފަރާތްތަކާމެ ު
އެޅުމުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެއްބާރުލުން
ނ
ދިނު ް

ނ
ބޭއްވު ް
53.1.1.2
53.1.1.3
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ބސައިޓްwww.vaav.gov.mv:
 info@vaav.gov.mvވެ ް





















(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

އެއްގަމާ ،ކަނޑާ ،ފަރު އަދި ފަޅުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި
ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ނންކުރެވެނީ
ނން ބޭ ު
 .1ދެމެހެއްޓަނިވި ގޮތެއްގަ ޫ
ތ
ނ ް
 .2ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާބިލްކަމެއް ކައުންސިލަކަށްލިބިފައެއް ެ
ތ
ނ ް
 .3ވަޞީލަތްތައް ެ
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ފޯން 6700502 :ފެކްސް 6700715 :އީމެއިލް

ބސައިޓްwww.vaav.gov.mv:
 info@vaav.gov.mvވެ ް

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ހމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
ނން އޮތް ޖީލުތަކާ ަ
މަޤުޞަދު  :54އެއްގަމާއި ،ކަނޑާ ،ފަރު އަދި ފަޅުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ،އަން ަ
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

ނތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް  2019ވަނަ
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :54.1ގުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް ،ހޭލު ް
އަހަރުނިމުމުގެ ކުރިން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.
ޕރޮގްރާމް
 54.1.1ޅަފަތުގެ ކުދިންނަށް ތިމާވެށީގެ ް

ބއްދަލުވުން
 54.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

ނ
ތަކެއް ހިންގު ް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ
ބޭއްވު ް
54.1.1.2
54.1.1.3

207
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުން

208
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ނ
ނތުމުގެ ދަތިކަ ް
 .1ފަންނީ މީހުން ެ
ނ
 .2ފައިސާއާއި ،ތަކެތީގެ ދަތިކަ ް
.3

މުވައްޒަފުންމަދުކަން

209
ފޯން6700502 :

ފެކްސް6700715 :

ސއިޓްwww.vaav.gov.mv.:
ވބް ަ
މއިލްެ ،info@vaav.gov.mv :
އީ ެ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

މަޤުޞަދު :55

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ކައުންސިލް ތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާވުމަށް ،ކައުންސިލަރުންނާއި ސިވިލްސާވަންޓުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ މާހައުލެއް

ގާއިމްކުރުން.
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

2020

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ :55.1

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

 2017ފުރަތަމަ  6މަސް ނިމުމުގެކުރިން ސިވިލް ސާރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަކީ ކައުންސިލްގެ ނިއްމުންތަން

ތަންފީޒުކުރުމަށް ގަބިލް ބަޔަކަށް ހެދުން.
ބއްދަލުވުން
 55.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

 55.1.1މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާންތައް،
އިސްލާޚްކުރުން.

އަތޮޅު ކައުންސިލް

  







ނ
ބޭއްވު ް
55.1.1.2
55.1.1.3

ނސިލްގެ
 55.1.2ކައުންސިލްތަކުގެ ބޭނުމާއި ކައު ް
ޤާނޫނަށް ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުން

ބއްދަލުވުން
 55.1.2.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލް





















  







ނ
ބޭއްވު ް

އަހުލުވެރިކުރުން.
ތއް
 55.1.3ކައުންސިލުން ނިއްމާ ނިއްނުން ަ

  

ވން
 55.1.3.1މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއް ު







ށދިނުން.
މުވައްޒަފުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮ ް
ނ
ނންވާ ތަމްރީނާ ތަޖްރިބާ ހިއްސާކުރެވޭ ެ
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއަށްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަމުގައި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭ ު

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ :55.2

މަގު  2017ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފަހިކޮށްދިނުން.
ނނަށް
 55.2.1ތަޖުރިބާ ދަތުރުތައް މުވައްޒަފު ް
ކޮށްދިނުން.

ބއްދަލުވުން
 55.2.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ
ބޭއްވު ް

 55.2.2ތާޒާކުރުމުގެ ކޯސްތަކުގައި މުވައްޒަފުންނަށް
ށދިނުން.
ބައިވެރިވެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮ ް

ބއްދަލުވުން
 55.2.2.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ
ބޭއްވު ް
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)
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ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ކަންކަން ނިންމުމުގައި
ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
 .1ތަރަޤީ އަށްވުރެ ރައްޔިތުން ޒާތީ ވެފައިވާކަން
ނ
ނ އާ ގޮތްތަކެއް ބޭނުންވެފައިވަ ީ
 .2ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދާ ެ
 .3ރައްޔިތުން ބައިވެރިކުރުން އިތުކުރަންޖެހިފައި

211
ފޯން 6700502 :ފެކްސް 6700715 :އީމެއިލް

ބސައިޓްwww.vaav.gov.mv:
 info@vaav.gov.mvވެ ް

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

މަޤުޞަދު  :56އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ތަސައްވަރަކީ ރައްޔިތުންގެ އެއްޗެއްކަމުގައި ހެދުން.
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

ނ
ބޭއްވު ް

ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުން
56.1.1.2
56.1.1.3
 56.1.2އަހަރީ ތާވަލް ހެދުމުގެ ކުރިން އަތޮޅު

 56.1.2.1އަތޮޅު ތެރެއަށް ދަތުރުކުރުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ރައްޔިތުންނާއިބައްދަލުކޮށް ޚިޔާލު ހޯދުން.
56.1.3

އަހަރަކު ތިންފަހަރު އަތޮޅުގެ ރައްރަށަށް
ޒިޔާރަތްކުރުން.
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 56.1.3.1ދަތުރުކުރުން

2020

ނ ހެދުން.
ތއް ކުރެވޭ ޕްލޭނެއްކަމުގައި  2017 ،ވަނައަހަރު ނިމުމުގެކުރި ް
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :56.1އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާގޮ ަ

  
ތޅު ކައުންސިލް
އަ ޮ
ބއްދަލުވުން
 56.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ
ރން ރައްޔިތުންގެ
މގެ ކު ި
 56.1.1ޕްލޭން އެކުލަވާލު ު

2021

ނަންބަރު

އަހަރު









(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ރަށާއި އަތޮޅު އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު
ބ
ލ ޭ
 .1ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާއަކުން ފޯނަކަށް ޖަވާބެއްނު ި
 .2މިނިސްޓްރީތަކުގެ ގުޅުން ކުޑަ
ތ
 .3ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށް ދަ ި
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ދއުން.
ވން ި
މަޤުޞަދު  :57އަތޮޅާއި ރަށްތައް އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުންބަދަހިވެ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާވެގެން ބަދަހި ެ
#

ޙަރަކާތް

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް

ޒިންމާވާފަރާތް
2017

2018

2019

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުންރަނގަޅުވެ ކައުންސިލްތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ފަސޭހަމާހައުލެއް  2018ވަނައަހަރު

ނިމުމުގެ ކުރިން ގާއިމްކުރުން.
 57.1.1ސަރުކާރުގެ މުއަށްސަސާތަކާއެކު

ބއްދަލުވުން
 57.1.1.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ

ރން.
އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން ބަދަހިކު ު

ނ
ބޭއްވު ް
57.1.1.2
57.1.1.3

 57.1.2އެލް.ޖީ.އޭ މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ
އިދާރާތަކުގައި ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅުން

ބއްދަލުވުން
 57.1.2.1ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ






























ނ
ބޭއްވު ް

މަސައްކަތްކުރުން.
ނ ހަރުދަނާކުރުން .
ވ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ،ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރި ް
ށ ބޭނުން ާ
ގ ކައުންސިލްތަކަ ް
ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :57.2ރަށްރަށު ެ

ބއްދަލުވުން
ބހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަ
 57.2.1.1ކަމާ ެ
ރށް
ގ މޮނިޓަރިން އިތު ަ
 57.2.1އަތޮޅު ކައުންސިލް ެ
ނ
ބޭއްވު ް
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ބަދަހިކުރުމަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ބެހެއްޓުމަށް

ހަރުދަނާކުރުން

2020

ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ :57.1

2021

ނަންބަރު

އަހަރު

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ހަތަރުވަނަ ބައި
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްވާ
މިންވަރު މޮނިޓަރ ކުރާނެ ގޮތާއި އަދި ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބެލުން
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން މޮނިޓަރ ކުރުން
އަތޮޅު

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން  2021-2017ގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަށު ތަރައްޤީއަށް އެންމެ

މުހިންމު ކަންތައްތަކާއި ،ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ފަރާތްތައް މިޕްލޭންގެ ކުރީގެ ބާބުތަކުގައި ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
ނަތީޖާތައް

ހާސިލުކުރުމަށް

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ

މިންވަރާއި

ޒިންމާތަކަށް

ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ

މިންވަރު

އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާގޮތްބެލުމާއި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރާ މިންވަރު
ވަޒަންކުރުމަކީ

ކޮންމެހެންކުރަންޖެހޭ

ކަމެކެވެ.

މިގޮތުން

އަހަރުން

އަހަރަށް

ތަރައްޤީގެ

ޕްލޭން

ހިނގަމުންދާގޮތްބެލުމާއި ،ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއާއި ފައިނަލް ރިވިއު ހެދުމުގައި ގެންގުޅޭނެ
މިންގަ ނޑުތަކާއި ޓާގެޓްތައް ހިމެނޭ ފްރޭމް ވޯކް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްވާ
މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަނޑު
ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

#
 .1މަޤުޞަދު:

މިހާރުގެ ޙާލަތު

ލަނޑުދަނޑި

ވަޒަންކުރާ މިންގަނޑު

މޮނިޓަރ ކުރާ

ކަށަވަރު ކުރާނޭ ގޮތް

(ބޭސްލައިން)

(ޓާގެޓް)

(އިންޑިކޭޓަރ)

ތާރީޚް

(މީންސް އޮފް ވެރިފިކޭޝަން)

ފެލިދެއަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ އަސާސީ ފުއްދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ހީވާގި ރައްޔިތަކަށް ހެދުން.
ފެލިދެ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުގެ

އަސާސީ

2021ވަނަ އަހަރު

ރައްޔިތުންނަކީ މަސައްކަތްތެރިކަން

ފުއްދުންތެރިބައެއް

ނިމުމުގެ ކުރިން ފެލިދެ

ދަންނަ ،ހީވާގި މުރާލި ބަޔަކަށް

ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެއް.

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުގެ

ހެދުން.

މީހުންގެ އަދަދު

ކޮންމެ  6މަހަކުން

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

 1ފަހަރު

ތެރެއިން %50
ރައްޔިތުންނަކީ
މަސައްކަތްތެރިކަން
ދަންނަ ،ހީވާގި މުރާލި
ބަޔަކަށް ހެދުން.

ފެލިދެ އަތޮޅު ޒުވާނުންނަކީ

އަސާސީ

 2017ވަނަ އަހަރު

ހަރަކާތްތެރިވާ

ކޮންމެ  6މަހަކުން

އަމިއްލަފުއްދުންތެރިކަން ލިބިފަވާ

ފުއްދުންތެރިކަން

ނިމުމުގެ ކުރިން ފެލިދެ

ޒުވާނުންގެ އަދަދުން

 1ފަހަރު

ގާބިލް ބަޔަކަށް ހެދުން.

އިތުރު ކުރުމުގެ

އަތޮޅު ޒުވާނުންނަކީ

މަގު

އަމިއްލަފުއްދުންތެރިކަން

ތަނަވަސްވެފައިނެތް .ލިބިފަވާ ގާބިލް ބަޔަކަށް
ހެދުން.
 .2މަޤުޞަދު:

އަތޮޅުގެ މަސްވެރިންނަކީ ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމަށް އަހުލުވެރި ،މަސްވެރިކަމުގެ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްވެފައިވާ ބަޔަކަށްހެދުން
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 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017
ފެލިދެ އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ

އާބާދީ މަދުވުމުން

 2017ވަނަ އަހަރު

ލިބޭ އާމްދަނީ އަށް

ކޮންމެ  6މަހަކުން

ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމަށް އަހުލުވެރި

އަސާސީ

ނިމުމުގެ ކުރިން ފެލިދެ

ބަލާ އުނި އިތުރު

 1ފަހަރު

ޒަމާނީމަސްވެރިކަމުން ނަފާހޯދާ

ފުއްދުންތެރިކަން

އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަކީ

ފުއްދުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުން

އިތުރުކުރުމަށް

އަމިއްލަފުއްދުންތެރިކަން

ކުރަންޖެހޭ

ލިބިފަވާ ގާބިލް ބަޔަކަށް

މަސައްކުގެ އަގު

ހެދުން.

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

ބޮޑު.
ފެލިދެއަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ

 2021ވަނަ އަހަރު

އަތޮޅުގެ

ކޮންމެ  6މަހަކުން

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޒަމާނީ ތަމްރިން

ނިމުމުގެ ކުރިން

އުފެންދުންތެރިކަމަށް

 1ފަހަރު

ލިބިފައިވާ ދަނޑު ވެރިކަމުން

ފެލިދެއަތޮޅު

ބަލާ

އުފައްދާ ތަކެތި ބޭނުންކޮށް އެއިން

ރައްޔިތުންނަކީ

ނަފާހޯދާ ބަޔަކަށް ހެދުން.

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޒަމާނީ

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

ތަމްރިން ލިބިފައިވާ
ދަނޑު ވެރިކަމުން
އުފައްދާ ތަކެތި
ބޭނުންކޮށް އެއިން
ނަފާހޯދާ ބަޔަކަށް ހެދުން.
 .3މަޤުޞަދު

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުވެފައިވާ ،އަމިއްލަ އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކުރާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.
އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރާ

ކާބޯތަކެތި

 2021ވަނަ އަހަރު

ދަނޑުވެރިން

ކޮންމެ  6މަހަކުން

ކާނާއަކީ ވިހައިގެ މާއްދާތަކުން

ވިއްކާފިހާރަތަށް

ނިމުމުގެކުރިން ،އަތޮޅުގެ

ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކަށް

 1ފަހަރު

ރައްކާތެރި ތަކެއްޗައް ހެދުން.

ޤަވާޢިދުން

ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރާ

ބަލާ

ޗެކްކުރެވޭ.

ކާނާއަކީ ވިހައިގެ

ރަށުގައި

މާއްދާތަކުން ރައްކާތެރި

ހައްދާތަރުކާރީއާއި

ތަކެއްޗައް ހެދުން.

މޭވާގެ ބާވަތްތައް
ވިހައިގެ މާއްދާތަކުން
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 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017
ސަލާމަތްވެ
ރައްކަތާތެރި
ތަކެތިކަމުގައި ބެލޭގެ
ގޮތެއް ނެތް.

ހޮސްޕިޓަލްގެ ރިޕޯޓުން

އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކާ ފިހާރަތަކުން

ހޮޓާ ކެފޭ

އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކާ

ލިބެންހުންނަ ކާބޯތަކެތީގެ

ރެސްޓޯރެންޓްފަދަ

ފިހާރަތަކުން ލިބެންހުންނަ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުތެ

ބާވަތްތަކަކީ ،ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް

ކާބޯތަކެތި ހަދާ

ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތަކަކީ،

އޮތޯރިޓީ ކަނޑައަޅާ މިންގަޑު

ވިއްކާ ތަންތަން

ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަކެތިކަމުގައި

ޤަވާޢިދުން އިތުރަށް

އޮތޯރިޓީ ކަނޑައަޅާ

ހެދުން.

ޗެކްކުރެވޭނެގޮތް

މިންގަޑު ތެރޭގައި ހިމެނޭ

ހަދަން ބޭނންވޭ.

ތަކެރިކަމުގައި 2021

ކޮންމެ  6މަހަކުން

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

 1ފަހަރު

ރިޕޯޓުން

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ
ކުރިން ހެދުން.
 .4މަޤުޞަދު:

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ކެއުމުގައި ގިނަކުލަތައް ހިމަނައިގެން ކަނާނާ ބޭނުންކުރާ ބައެއްކަމުގައި ވުން.
 2017ވަނަ އަހަރު

ފެލިދެ އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ

ކެއުމުގައި

ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ކާނާ

ތަރުކާރީއާއި މޭވާ

ނިމުމުގެކުރިން ފެލިދެ

ބޭނުންކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުން.

ބޭނުންކުރާ މިންވަރު

އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ

މަދުވުމުން ދިމާވާ

ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި

މައްސަލަތައް

ކާނާ ބޭނުންކުރާ ބަޔަކަށް

އަތޮޅުގައި ގިނަކަން

ހެދުން.

ހޮސްޕިޓަލްގެ ރިޕޯޓުން

ކޮންމެ  6މަހަކުން

ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުތެ

 1ފަހަރު

ރިޕޯޓުން

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

ފާހަގަކުރެވޭ
ކެއުމުގެ އާދަކާދައާއި

ކޮންމެ  6މަހަކުން

ވައްޓަފާޅި

 1ފަހަރު

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

ރަނގަލުކުރަންފެނޭ
އެނާރޖީ

ކޮންމެ  6މަހަކުން

ޑްރީންކްސްތަކާއި

 1ފަހަރު
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 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ކޮންމެ  6މަހަކުން

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

 1ފަހަރު
 .5މަޤުޞަދު:

ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައްކަށް ހޭލުންތެރިއަތޮޅަކަށް ހެދުން.
އަތޮޅުގައި ހުރި މަދިރި އުފެދޭ
ތަންތަނުގެ ތެރެއިން %85
ތަންތަން ނައްތާލުން.

ބަލިފެތުރޭ
ރ
ނިސްބަތް އިތު ު
މަދިރި މަދުކުރުމަށް

ހަރަކާތްތެރިކުރުވުން.

އަތޮޅުގައި ހުރި މަދިރި

ރިޕޯޓުން

ތެރެއިން %85

މަދު.

ޓާސްކްފޯހެއް އުފައްދާ

ނިމުމުގެ ކުރިން

ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުތެ

 1ފަހަރު

އުފެދޭ ތަންތަނުގެ

ކުރެވޭ މަސައްކަތް

ކޮންމެރަށެއްގައި ހެލްތު

 2017ވަނަ އަހަރު

ހޮސްޕިޓަލްގެ ރިޕޯޓުން

ކޮންމެ  6މަހަކުން

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

ތަންތަން ނައްތާލުން.

ޑެންގީ އާއި ޗިކަން
ގުންޔާ ފދަ
ބަލިތަކަށް

 2017ވަނައަހަރު

ހޮސްޕިޓަލްގެ ރިޕޯޓުން

ކޮންމެ  6މަހަކުން

މިމުމުގެކުރިން

ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުތެ

 1ފަހަރު

ކޮންމެރަށެއްގައި ހެލްތު

ރިޕޯޓުން

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

ޓާސްކްފޯހެއް އުފައްދާ

ހޭލުންތެރި ވެފައިވާ

ހަރަކާތްތެރިކުރުވުން.

މިންވަރު ކުޑަ.
މަދިރި އުފެދޭ
ތަންތަން ގިނަ.
 .6މަޤުޞަދު

ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ހޭލުންތެރި މުޖުތަމައެއް އޮތުން.
ފެލިދެ އަތޮޅު ރައްތިރުންނަކީ،
ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް
ހޭލުންތެރި ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު
ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތަކަށް

ޑ
ހޭލުންތެރިކަން ކު ަ
ދުވަސްވީ
މީހުންނާއި
ނށް
ބަލިމީހުން ަ
އަޅާލާ އޯގާތެރިކަން
ދެވޭ މިންވަރު ކުޑަ

 2018ނިމުމުގެ ކުރިން

ހޮސްޕިޓަލްގެ ރިޕޯޓުން

ކޮންމެ  6މަހަކުން

ފެލިދެ އަތޮޅު

ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުތެ

 1ފަހަރު

ރައްތިރުންނަކީ،

ރިޕޯޓުން

ގައިންގަޔަށް ނާރާ
ބަލިތަކަށް ހޭލުންތެރި
ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު
ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތަކަށް
ހެދުން.
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017
 .7މަޤުޞަދު:

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ޑްރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން އަމާން ވެއްޓަކަށް ހެދުން
ޒުވާނުން އަކީ ޑްރަގާއި

ޒުވާނުންގެ %90އަކީ

އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތީގެ

ޑްރަގާއި އެހެނިހެން

ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްކުރެވިފައިވާ

މަސްތުވާ ތަކެތީގެ

ބަޔަކަށ

ނުރައްކަލުން

ޕޮލިސްރިޕޯޓުން

ކޮންމެ  6މަހަކުން

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

 1ފަހަރު

ސަލާމަތްކުރެވިފައިވާ
ބަޔަކަށް 2020 ،ވަނަ
އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން
ހެދުން.
 .8މަޤުޞަދު:

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމާއި ،ދުންފަތުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ވިސްނާދީ ހޭލުންތެރިކުރުވުން.
އަތޮޅުގައި ދުންފަތުގެ
އިސްތިޢުމާލްކުރާ މީހުންގެ
ނިސްބަތް  %25އަށް
ތިރިކުރުން.

ސާނަވީ ގްރޭޑް
ތަކުގެ
ދަރިވަރުންނަށް
އަޅާލުން ކުޑަވުން
ތަރުބިއްޔަތުގައި
މައިންބަފައިންގެ

 2021ވަނަ އަހަރު

ހޮސްޕިޓަލްގެ ރިޕޯޓުން

ކޮންމެ  6މަހަކުން

ނިމުމުގެ ކުރިން

ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުތެ

 1ފަހަރު

އަތޮޅުގައި ދުންފަތުގެ

ރިޕޯޓުން

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

އިސްތިޢުމާލްކުރާ
މީހުންގެ ނިސްބަތް
 %25އަށް ތިރިކުރުން.

އިހުމާލު
ފެލިދެ އަތޮޅު ރައްޔިތުން

 2021ވަނައަހަރު

ހޮސްޕިޓަލްގެ ރިޕޯޓުން

ކޮންމެ  6މަހަކުން

ދުންފަތުގެ ޤަނޫނަށް

ނިމުމުގެ ކުރިން ފެލިދެ

ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުތެ

 1ފަހަރު

އަޚްލުވެރިކުރުން.

އަތޮޅު ރައްޔިތުން

ރިޕޯޓުން

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

ދުންފަތުގެ ޤަނޫނަށް
އަޚްލުވެރިކުރުން.
 .9މަޤުޞަދު:

ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ހަރުދަނާ ދުޅަހެޔޮ ޒުވާނުންތަކެއް އަތޮޅުގައި އުފެއްދުން.
މިހާރަށްވުރެ ޤައުމަށް ފައިދާހުރި

ފެންވަރު ރަނގަޅު

މިހާރަށްވުރެ ޤައުމަށް

ހަރަކާތްތެރިވާ

ކޮންމެ  6މަހަކުން

ހަރުދަނާ ދުޅަހެޔޮ ޒުވާނުންތަކެއް

ކޯޓްތަކެއް ނެތް.

ފައިދާހުރި ހަރުދަނާ

ޒުވަނުންގެ ޢަދަދުން

 1ފަހަރު

ދުޅަހެޔޮ ޒުވާނުންތަކެއް

އުފެއްދުން.
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 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017
 2021ވަނަ އަހަރާއި
ހަމައާށް އަތޮޅުގައި
އުފެއްދުން.
 .10މަޤުޞަދު:

ފަށާތަޢުލީ ދިނުމުގެ ވަޞީލަތްތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުން.
ޅަފަތުގެ ތަރުބިއްޔަތު ޔަޤީވެފައިވާ
މުޖުތަމައަކަށްހެދުމަށް ނިޒާމެއް
ގާއިމުކުރުން.

ޒަމާނީ
އ
ވަޞީލަތްތައް ނެ ް

ޅަފަތުގެ ތަރުބިއްޔަތު

ތަޢުލީމީ އިދާރާތަކުގެ

ކޮންމެ  6މަހަކުން

ޔަޤީވެފައިވާ

ރިޕޯޓުން

 1ފަހަރު

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

މުޖުތަމައަކަށްހެދުމަށް
 2018ވަނައަހަރު
ނިމުމުގެ ކުރިން މިކަން
ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް
ގާއިމުކުރުން.

 .11މަޤުޞަދު

ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ޔަޤީވެފައިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.
ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު
ޔަޤީވެފައިވާ މުޖުތަމައަކަށްހެދުމަށް
ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން.

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި
މަސައްކަތްކުރާ
ނ
ބިދޭސީން ގިނަވު ް
ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭނެ
ފަންނީމީހުން ނެތުން

 .12މަޤުޞަދު:

ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި

ތަޢުލީމީ އިދާރާތަކުގެ

ކޮންމެ  6މަހަކުން

ހުނަރު ޔަޤީވެފައިވާ

ރިޕޯޓުން

 1ފަހަރު

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

މުޖުތަމައަކަށްހެދުމަށް
 2018ވަނައަހަރު
ނިމުމުގެ ކުރިން މިކަން
ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް
ގާއިމުކުރުން.

ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ފަންނީ ހުނަރު ފަހިކޮށްދިނުން.
ހޭލުންތެރިކަން

 2021ވަނަ އަހަރު

ބައިވެރިވާ މީހުންގެ

ކޮންމެ  6މަހަކުން

އަތޮޅުގައި ،ދިރިއުޅޭ
ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ

ކުޑަވުން

ނިމުމުގެކުރިން

އަދަދުން

 1ފަހަރު

ތަޢުލީމާއި ފަންނީ ހުނަރު

ތަޢުލީމާއި ހުނަރު

އަތޮޅުގައި ،ދިރިއުޅޭ
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 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017
ދަސްކޮށްދިނުމުގެ  03ޕްރޮގްރާމް
ހިންގުން.

ޒުވާނުންނަށް

ދަސްކުރާނެ

ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި

ނ
ފުރުޞަތު ހަނިވު ް

ފަންނީ ހުނަރު
ދަސްކޮށްދިނުމުގެ 03
ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

 .13މަޤުޞަދު:

މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު ހޯދުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން.
އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަކީ
މަސައްކަތާއި ހުނަރު ލިބިފައިތިބި
ބަޔަކަށްހެދުން.

ޓެކްނިކަލް މީހުން
މަދުކަން
ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރިނު
ދެވޭނެ ގޮތެއް
އަތޮލުން ފަހިވެފައި
ނެތުން.

 .14މަޤުޞަދު

 2021ވަނައަހަރު

ހަރަކާތްތެރިވާމީހުންގެ

ކޮންމެ  6މަހަކުން

ނިމޭއިރު އަތޮޅުގެ

ޢަދަދު

 1ފަހަރު

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

ޒުވާނުންނަކީ
މަސައްކަތާއި ހުނަރު
ލިބިފައިތިބި
ބަޔަކަށްހެދުން.

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް އޮތް ހަމަހަމަކަން ދެމެހެއްޓުން.
އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާއި

އަންހެނުންނާމެދު

 2021ވަނަ

ދެމެދުގައި އޮތް ހަމަހަމަކަން

ދެކޭކޮތް ތަފާތުވުން

އަހަރުނިމޭއިރުވެސް

ދެމެހެއްޓުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ
ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.

ސާރވޭ ކޮށްގެން

ކޮންމެ  6މަހަކުން

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

 1ފަހަރު

އަންހެނުންނާއި
ލީޑްކުރަން

ފިރިހެނުންނާއި ދެމެދުގައި

ފަސްޖެހުން

އޮތް ހަމަހަމަކަން
ދެމެހެއްޓުމަށް
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ
ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން

 .15މަޤުޞަދު:

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ ،ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތަ ނައްތާލުން.
ދެ ޖިންސުގެ ރައްޔިތުންނަށް
އަމާޒުކޮށްގެން ގެވެށި އަނިޔާއާއި،
ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާއިބެހޭ

ޒިންމާ ނަގަން
ފަސްޖެހުން

ގާނޫނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

ދެ ޖިންސުގެ

ޕޮލިސް އާއި ޖެންޑަ

ކޮންމެ  6މަހަކުން

ރައްޔިތުންނަށް

ރިޕޯޓުން

 1ފަހަރު

އަމާޒުކޮށްގެން ގެވެށި
އަނިޔާއާއި ،ކުޑަކުދިންގެ
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 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ހައްގުތަކާއިބެހޭ ގާނޫނަށް

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 3
ޕްރޮގްރާމް އަތޮޅުގެ
ރަށްތަކުގައި
2018ވަނައހަރު
ނިމުމުގެކުރިން ހިންގުން.
 .16މަޤުޞަދު:

ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިވެވޭފަދަ މާހައުލެއް އޮތުން.
ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ

އަންހެން ކަންކަމުގައި

ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި

ހަރަކާތްތެރިވާ

ކޮންމެ  6މަހަކުން

ގޮތުން އަންހެނުން

ފަސްޖެހުން

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން

އަންހެނުންގެ ޢަދަދުން

 1ފަހަރު

ބާރުވެރިވެވޭފަދަ މާހައުލެއް
ގާއިމްކުރުން.

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

އަންހެނުން
ޒިންމާ ނަގަން

ބާރުވެރިވެވޭފަދަ

ނުކެރުން

މާހައުލެއް 2017
ވަނައަހަރު

ފުރުޞަރު ހަނިކަން.

ނިމުމުގެކުރިން
ގައިމްކުރުން.

 .17މަޤުޞަދު

އަތޮޅުފެންވަރުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު އިތުރުކޮށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން.
އަންހެނުންނަށްހާއްޞަކޮށްގެން
އަތޮޅުފެންވަރުގައި
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
ހިންގުން.

އިސްނަގާ
އަންހެނުން
މަދުވުން.
ހޭލުންތެރިކަން
ކުޑަވުން

އަންހެނުންނަށްހާއްޞަކޮށް

ހަރަކާތްތެރިވާ

ކޮންމެ  6މަހަކުން

ގެން އަތޮޅުފެންވަރުގައި

އަންހެނުންގެ ޢަދަދުން

 1ފަހަރު

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 3
ޕްރޮގްރާމް  2021ވަނަ
އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން
ހިންގުން.
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 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017
 .18މަޤުޞަދު:

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ބޯން ބޭނުންކުރަނީ ރައްކާތެރި ސާފުފެންކަމުގައި ހެދުން.
އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުނަށް ވާރޭ ފެން

 3މަސްދުވަހަށް ފެން  2018ވަނަ އަހަރު

ނަގާ ރައްކާކުރެވޭނެ މަގު

ރައްކާކުރެވެން

ނިމުމުގެކުރިން އަތޮޅުގެ

ތަނަވަސްކޮށްދިން.

ނެތުން

ރައްޔިތުނަށް ވާރޭ ފެން

ވާރޭ ފެނަކީ

ނަގާ ރައްކާކުރެވޭނެ މަގު

ރައްކާތެރި ފެންތޯ

ގޭގެއަށް ކުރާ ވިޒިޓުން

ކޮންމެ  6މަހަކުން

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

 1ފަހަރު

ތަނަވަސްކޮށްދިން.

ބެލޭނެ ގޮތެއް
ނެތުން.
 .19މަޤުޞަދު:

ތިމާވެއްޓާއި ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން
ފެލިދެ އަތޮޅުގެ ނަރުދަމާ ނޭޅިއޮތް

އަތޮޅުގެ  4ރަށުގައި

ކަމާބެހޭފަރާތްތަކާއި

ކައުންސިލްތަކުގެ

ކޮންމެ  6މަހަކުން

 4ރަށުގައި ނަރުދަމާ އެޅުން.

ނަރުދަމާ

ގުޅިގެން  2021ވަނަ

ރިޕޯޓުން

 1ފަހަރު

އެޅިފައިނެތުން

އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

ފެލިދެ އަތޮޅުގެ ނަރުދަމާ
ރަށްތައް ވަށައި

ނޭޅިއޮތް  4ރަށުގައި

ފާހާނާ ހޮޅިތައް

ނަރުދަމާ އެޅުން.

އޮތުން

 .20މަޤުޞަދު

ތިމާވެއްޓާއި ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ކުނިނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމެއް އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރުމާއި ،ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ބޭނުންނުކުރާ އަތޮޅަކަށް ފެލިދެއަތޮޅުހެދުން.
ރަށްތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި

ރަށްތަކުގައި

ރަށްތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި

ރަށްތަކުގެ

ކޮންމެ  6މަހަކުން

ރޭވުންތެރޭވުންތެރިކަމާއެކު

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި

ރޭވުންތެރިކަމާއެކު

ސާފުތާހިރުކަން

 1ފަހަރު

ބެލެހެއްޓުމާއި ،ތިމާވެއްޓާއި

ނައްތާލަން އުނދަގޫ

ބެލެހެއްޓުމާއި،

ބަލައިގެން

ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ނައްތާލުމަށް

ތާޒުގެ ތަކެތި

ތިމާވެއްޓާއި ރައްކާތެރި

ނިޒާމެއް އެކުލަވައިލުން

ގިނަވެފައި

ގޮތެއްގައި ނައްތާލުމަށް

ކުންޏާމެދު

ނިޒާމެއް އެކްލަވާލާއި

ހޭލުންތެރި ކަން

 2017ނިމުމުގެ ކުރިން
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 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017
އަމަލުކުރަން ފެށުން.

ކުޑަކަން.
 .21މަޤުޞަދު:

ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަނދަރުތައް ބެލެހެއްޓުން.
އަތޮޅުގެ ބަނދަރުތައް

ބަނދަރުތައް

އަތޮޅުގެ ބަނދަރުތައް

ބެލެހެޓުމުގައި

ބަލަހައްޓާނެ މީހުން

ބެލެހެޓުމުގައި

ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކުރާ

ނެތުން

ރަށުކައުންސިލްތަކުން

މަސައްކަތްރައް ހަރުދަނާކަމާއެކު
ބެލެހެއްޓޭނޭ ނިޒާމެއް
ގާއިމްކުރުން.

ރިޕޯޓުން

ކޮންމެ  6މަހަކުން

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

 1ފަހަރު

ކުރާ މަސައްކަތްތައް

ބަނދަތުތަށް މަރާމާތު

ހަރުދަނާކަމާއެކު

ކުރެވޭނެގޮތެއް

ބެލެހެއްޓޭނޭ ނިޒާމެއް

ނެތުން.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި
 2017ވަނަހަރު
ނިމުމުގެކުރިން
ގާއިމްކުރުން.
ހަރުދަނާކަމާއެކު
ބެލެހެއްޓޭނޭ ނިޒާމެއް
އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި
 2017ވަނަހަރު
ނިމުމުގެކުރިން
ގާއިމްކުރުން.

 .22މަޤުޞަދު:

ރަށުތެރެއާއި ރަށްރަށުގެ މަތުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
ރަށުކައުންސިލްރަކުން މަގުތައް

މަގުތައް ހެދޭނެ

ރަށުކައުންސިލްރަކުން

ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް

ނ
ގޮތެއް ނެތު ް

ބަގުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް

ބަލާ 2018 ،ވަނަ އަހަރު
ނިމުމުގެ ކުރިން މޮނިޓަކުރާގެ
ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން.

މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓުން

ކޮންމެ  6މަހަކުން
 1ފަހަރު

ކުރާ މަސައްކަތް ބަލާ،

މަގުތައް

 2018ވަނަ އަހަރު
ނިމުމުގެ ކުރިން
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 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

 .23މަޤުޞަދު:

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ބެލެހެއްޓޭނެ

މޮނިޓަކުރާގެ ނިޒާމެއް

ނ
ގޮތެއްނެތު ް

ގާއިމްކުރުން.

ރަށްތަކުގެ މަގުތައް ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން.
ރަށުކައުންސިލް ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ

މަގުތައް އަނދިރިވުން

ރަށުކައުންސިލް

މަގުތައް ދިއްލާ ބަލަހައްޓާތޯ ބަލާ

ފައިސާގެ ދަތިކަން

ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ

މޮނިޓަކުރާނެ ގޮތެއް،

މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓުން

ކޮންމެ  6މަހަކުން

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

 1ފަހަރު

މަގުތައް ދިއްލާ

އަތޮޅުކައުންސިލްގައި

ރަނގަށު ގަވާއިދެއް

ބަލަހައްޓާތޯ ބަލާ

ގާއިމްކުރިން.

ހެދިފައިނެތުން.

މޮނިޓަކުރާނެ ގޮތެއް،
 2017ވަނަ އަހަރު
ނިމުމުގެ ކުރިން
އަތޮޅުކައުންސިލްގައި
ގާއިމްކުރިން.

 .24މަޤުޞަދު

ރަށްތަކުގެ މަގުތައް ހެދުމާއި ،މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
ރަށުކައުންސިލްތަކުން މަގުތައް

ވިއްސާރަމޫސުމުގައި

ރަށުކައުންސިލްތަކުން

ހަދާ މަރާމާތުކުރޭތޯ ބަލާ

މަގުތަކުގައި ހިނގާން

މަގުތައް ހަދާ

މޮނިޓަކުރުމަށް 2018 ،ވަނަ

ދަތިވުން

މަރާމާތުކުރޭތޯ ބަލާ

އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން ޕްލޭނެއް
މިކައުންސިލްތައި ހެދުން

މަގުތައް
ހެދޭނެގޮތެއްނެތުން.

މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓުން

ކޮންމެ  6މަހަކުން

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

 1ފަހަރު

މޮނިޓަކުރުމަށް2018 ،
ވަނަ އަހަރު
ނިމުމުގެކުރިން ޕްލޭނެއް
މިކައުންސިލްތައި ހެދުން

 .25މަޤުޞަދު:

ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.
ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން

ހޭލުންތެރިކަން

ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން

މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓުން

ކޮންމެ  6މަހަކުން
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 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017
ޚިދުމަތްތައް  2018ވަނަ އަހަރު

ކުޑަވުން

ނިމުމުގެ ކުރިން ތަޢާރަފްކޮށް
ޚިދުމަތް ދެންފެށުން

 1ފަހަރު

ޚިދުމަތްތައް  2018ވަނަ
އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން

ފައިސާގެ ދަތިކަން

ތަޢާރަފްކޮށް ޚިދުމަތް
ދެންފެށުން

 .26މަޤުޞަދު:

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި އަތްފޯރާފަށުގައި ތަޢާރަފްކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
 2021ވަނަ އަހަރުން

ފެލިދެއަތޮޅުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ
މުއައްސަސާތަކުގައި ބޭނުންކުރާ

ކަރަންޓުގެ އަގު

ފެށިގެންފެލިދެއަތޮޅުގައިހު

ކަރަންޓްގެ  %45އިންސައްތަ

ބޮޑުވެ ބިލްދައްކަން

ރި ސަރުކާރުގެ

ކަރައްންޓަކީ އިއާދަކުރަނިވި

ދަތިވުން.

މުއައްސަސާތަކުގައި

ހަކަތައިން އުފައްދާ
ކަރަންޓްކަމުގައި ހެދުން.

ކަރަންޓް ބިލްތަކުން

ކޮންމެ  6މަހަކުން

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

 1ފަހަރު

ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓްގެ

އެނަރޖީ
ސޭވްކުރާތަކެތި
ނ
ތ ް
ލިބެން ނެ ު
ކަމުގެ މައުލޫމާތު

 %45އިންސައްތަ
ކަރައްންޓަކީ
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން
އުފައްދާ ކަރަންޓްކަމުގައި
ހެދުން.

ތން.
ލިބެން ނެ ު
 .27މަޤުޞަދު

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ހަކަތަ ބޭނުންކުރެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްވުން.
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި

ފަންނީ މީހުން

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި

ތިމާވެއްޓައި ރައްޓެހި ހަކަތަ

މަދުކަން

ތިމާވެއްޓައި ރައްޓެހި

ބޭނުންކުރެވޭނެމަގު

ބިލްތަކުން

ކޮންމެ  6މަހަކުން
 1ފަހަރު

ހަކަތަ ބޭނުންކުރެވޭނެމަގު

ތަނަވަސްކޮށްދީ ތިމާވެއްޓާއި

ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް

ތަނަވަސްކޮށްދީ 2021

ރައްޓެހި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ

ލިބެން ނެތުން.

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ
ކުރިން އަތޮޅުގެ %25

ބަޔަކަށް ހެދުން.

ނ
އާބާދީ މަދުވު ް

އަކީ ތިމާވެއްޓާއި
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 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017
ރައްޓެހި ހަކަތަ
ބޭނުންކުރާ ބަޔަކަށް
ހެދުން.
 .28މަޤުޞަދު:

އަތޮޅުގައި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުރުވެ އަތޮޅުގެ ދަރިން ޚިދުމަތުގައި ތިބުމުގެ ފުތުޞަތު ލިއްބައިދިން.
އަތޮޅުގައި ހުރި ފަންނީ

ރަށުގައި ތިބެގެން

އަތޮޅުގައި ހުރި ފަންނީ

ފަންނީ މަޤާމްތަކަށް

ކޮންމެ  6މަހަކުން

ވަޒީފާތަކަށް އަތޮޅުގެ ޒުވާނުން

ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު

ވަޒީފާތަކަށް އަތޮޅުގެ

ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ

 1ފަހަރު

އަހުލުވެރިކުރުމަށް ޕްލޭނެއް

ލިބެން ނެތުން.

ޒުވާނުން

އަދަދުން

ތައްޔާރުކޮށް ތަންފީޒުކުރަން
ފެށުން.

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

އަހުލުވެރިކުރުމަށް،
ހޭލުންތެރިކަން

 2017ވަނައަހަރު

ބެލެނިވެރިންގެ

ނިމުމުގެ ކުރިން ޕްލޭނެއް

ކިބައިގާ ނެތުން.

ތައްޔާރުކޮށް
ތަންފީޒުކުރަން ފެށުން.

 .29މަޤުޞަދު:

އިންވެސްޓަރުން ހިތްހަމަޖެހޭ އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަހި އަތޮޅަކަށް ހެދުން.
އިންވެސްޓަރުން ހިތްހަމަޖެހޭ

ފައިސާ ނެތުން

އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަހި
ފުރުޞަތުތަކެއް ތަޢާރަފްކޮށް
އިންވެސްޓަރުން އަތޮޅަށް
ގެނައުން.

އިންސާނީ
ތން.
ވަޞީލަތް ނެ ު
ގުދުރަތީ ރީތިކަން
ނ
ނެތު ް

 .30މަޤުޞަދު

އިންވެސްޓަރުން

ގެސްޓް ހައުސްތަކުގެ

ކޮންމެ  6މަހަކުން

ހިތްހަމަޖެހޭ

އަދަދުން

 1ފަހަރު

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަހި
ފުރުޞަތުތަކެއް
ތަޢާރަފްކޮށް  2019ވަނަ
އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން
އިންވެސްޓަރުން އަތޮޅަށް
ގެނައުން.

ކައުންސިލްތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާއި ،ބިނާވެށި ޕްލޭންތައް ނިމި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އަވަސްކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
މަގުފަހިކުރުން
ކައުންސިލްތަކުގެ

ޤަވާއިރުތަކަށް ޢަމަލު

ކައުންސިލްތަކުގެ

މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓުން

ކޮންމެ  6މަހަކުން
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 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017
ސިޔާސަތުތަކާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާއި،

ނުކުރުން.

ސިޔާސަތުތަކާއި،

ބިނާވެށި ޕްލޭންތައް ނިއްމައި

ބިނާވެށި ޕްލޭން

ޤަވާޢިދުތަކާއި ،ބިނާވެށި

ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް

ހެދިފަ ނެތުން.

ޕްލޭންތައް 2017

ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް

ގަވާއިދުތައް

ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ

އަވަސްކަމާއެކު

ހެދިފަނެތުން

ކުރިން ނިއްމައި

ފޯރުކޮށްދޭންފެށުން.

 1ފަހަރު

ކައުންސިލުން
ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ
ޚިދުމަތްތައް
އަވަސްކަމާއެކު
ފޯރުކޮށްދޭންފެށުން.

 .31މަޤުޞަދު:

އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ މަގު ތަނަވަސްވެފައިވުން.
އަތޮޅުގެ ރަށްޔިތުންނަކީ
އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން އާމްދަނީ
ހޯދާ އުފާވެރި ދިރިއުޅޭ
ރައްޔިތުންނަށް ހެދުމަށް ލޯން
ސްކީމްތަކެއް ތަޢާރަފްކުރުން.

ތއް
ސއްކަ ެ
ކުރާނެ މަ ަ
ނ
ނޭންގު ް
މާކެޓް ނެތުން.
ހުނަރު ލިބިފަ ނެތުން.

އަތޮޅުގެ ރަށްޔިތުންނަކީ

މާލީ ހާލަތުން

އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން

ކޮންމެ  6މަހަކުން

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

 1ފަހަރު

އާމްދަނީ ހޯދާ އުފާވެރި
ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް
ހެދުމަށް  2021ވަނަ
އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން
ލޯން ސްކީމްތަކެއް
ތަޢާރަފްކުރުން.

 .32މަޤުޞަދު:

ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނޭ ގޮތަށް އުމުރާނީ ތަރައްޤީ ޤައިމްކުރުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.
ރައްޔިތުން އެދޭ އުމުރާނީ

ޒަމާނީ ތަރައްޤީއަށް

ރައްޔިތުން އެދޭ އުމުރާނީ

ކައުންސިލްގެ ދުވަހު

ކޮންމެ  6މަހަކުން

ތަރައްޤީއަށް މަގު ފަހިކޮށްދީ

ހޭލުންތެރި މީހުން

ތަރައްޤީއަށް މަގު

މަސައްކަތުގެ ރިކޯޑުން

 1ފަހަރު

އުމުރާނީ ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި

މަދު

ފަހިކޮށްދީ އުމުރާނީ

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ
މުއައްސަސާތަކުން ހެދިފައިވާ

ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި
ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދަށް

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ
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 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017
ޤަވާޢިދުތަށް ތަންފީޒުކޮށް

ޢަމަލު ނުކުރުން.

މުއައްސަސާތަކުން

ރައްޔިތުންނަށް ހިއްފަސޭހަ

ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަށް

ވެއްޓެއް 2018 ،ވަނަ އަހަރު

ތަންފީޒުކޮށް

ނިމުމުގެ ކުރިން ހޯދާދިނުން.

ރައްޔިތުންނަށް
ހިއްފަސޭހަ ވެއްޓެއް،
 2018ވަނަ އަހަރު
ނިމުމުގެ ކުރިން
ހޯދާދިނުން.

 .33މަޤުޞަދު:

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް ހުރި ހުރަސްތައްނައްތާލެވި ލޯކަލްޓޫރިޒަމް އަތޮޅުގައި އިތުރުކުރުން.
ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް

ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް

އިންވެސްޓް ކުރާ

ކޮންމެ  6މަހަކުން

އަތޮޅުގައި ހުރިހުރަސްތައް

ނެތުން

ކުރިއެރުވުމަށް އަތޮޅުގައި

މީހުންގެ ޢަދަދުން

 1ފަހަރު

ނައްތާލާ ،ދެމެހެއްޓެނިވި

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

ހުރިހުރަސްތައް ނައްތާލާ،

ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް

ދަތުރު ފަތުރުގެ އަގު

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި

އަތޮޅުގައި އިތުރުކުރުމަށް

ބޮޑުކަން.

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް
އަތޮޅުގައި އިތުރުކުރުމަށް

ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުން.
ޝެޑިއުލް ދަތުރު

 2017ވަނަ އަހަރު

ނިޒާމެއް ނެތުން

ނިމުމުގެ ކުރިން
ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުން.

 .34މަޤުޞަދު

މިހާރައްވުގެ ފަސޭހަކަމާއެކު އަތްފޯރާފަށުގައި ދަތުރުކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސާދިނުން.
މިހާރަށްވުރެ ފަސޭހަކަމާއެކު

ދަތުރުގެ އަގު

 2021ވަނަ އަހަރު

ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތުގައި

ބޮޑުވުން

ނިމުމުގެކުރިން

އަތްފޯރާފަށުގައި

މިހާރަށްވުރެ

ދަތުރުކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން.

ފަސޭހަކަމާއެކު

ފެރީ ޓިކެޓުން

ކޮންމެ  6މަހަކުން
 1ފަހަރު

ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތުގައި
އަތްފޯރާފަށުގައި
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 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017
ދަތުރުކުރެވޭނެގޮތް
ހަމަޖެއްސުން.
 .35މަޤުޞަދު:

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް އަތޮޅުގައި އިތުރުކުރުން.
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ

އާބާދީ މަދުކަން.

ވިޔަފާރީތައް އަތޮޅުގައި ފެށުމާއި
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ލޯނު

ފައިސާގެ ދަތިކަން

ސްކީމެއް ތާޢާރަފްކުރުން.

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ

ލޯނަށް އެދޭ މީހުންގެ

ކޮންމެ  6މަހަކުން

ވިޔަފާރީތައް އަތޮޅުގައި

ނިސްބަތުން

 1ފަހަރު

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

ފެށުމާއި ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް ލޯނު
ސްކީމެއް  2018ވަނަ
އަހަރު ނިމުމުގެ
ތާޢާރަފްކުރުން.

 .36މަޤުޞަދު:

އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ އަދި ދީނީ ޝިއާރުތައް ފުރިހަމައަށް ޤާއިމްކުރާ ރައްޔިތަކު އުފެއްދުން.
ދީނީ ފަރުޞުތަކަށް ސަމާލުވެ،

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން

ދީނީ ފަރުޞުތަކަށް

ދީނީ ދަރުސްތަކަށް

ކޮންމެ  6މަހަކުން

ދީނީ ވަހްދަތުދެމެހެއްޓުމުގައި

ކުޑަވުން.

ސަމާލުވެ ،ދީނީ

ހާޞިރުވާ މީހުންގެ

 1ފަހަރު

ވަހްދަތުދެމެހެއްޓުމުގައި

އަދަދުން

ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ
މުޖުތަމައަކަށް ހެދުން.

ޢިލްމު ވެރިން

ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ

އަތޮޅުގައި މަދުވުން.

މުޖުތަމައަކަށް 2017

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

ވަނަ އަހަރު
ނިމުމުގެކުރިން ހެދުން.
 .37މަޤުޞަދު

ކުއްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް މަދުކޮށް އަމާން އަތޮޅަކަށްހެދުން.
ފެލިދެ އަތޮޅަކީ ކުއްތަކާއި

ކުއްތަކާއި

 2017ވަނަ އަހަރު

އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް

އަނިޔާވެރިކަމާއި

ނިމުމުގެކުރިން ފެލިދެ

މަދުކޮށް ރަށްތަކާއި ފަރުދުންގެ

މާރާމާރީ މަދު.

އަތޮޅަކީ ކުއްތަކާއި

މެދުގައި އަމާންކަން

އަނިޔާވެރިކަމާއި

ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް

މާރާމާރީތައް މަދުކޮށް

ހެދުން.

ރަށްތަކާއި ފަރުދުންގެ

ޕޮލިސް ރިޕޯޓުން

ކޮންމެ  6މަހަކުން
 1ފަހަރު
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017
މެދުގައި އަމާންކަން
ގާއިމްކުރެވިފައިވާ
ތަނަކަށް ހެދުން.
 .38މަޤުޞަދު:

ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި އެކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލާ އަމާން އަތޮޅަކަށް ހެދުން.
ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި

ކުދިން

ކުޑަކުދިން ނަހަމަ

ޖެންޑަ ސެކްޝަންގެ

ކޮންމެ  6މަހަކުން

ބޭނުންކުރުމާއި އެކުދިންނަށް

ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައި

ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި

ރިޕޯޓުން

 1ފަހަރު

ކުރިމަތިވާ އަނިޔާވެރިކަން

އިޚްމާލުވޭ.

އެކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ

ނައްތާލާ އަމާން އަތޮޅަކަށް

އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލާ

ހެދުދުން.

އަމާން އަތޮޅަކަށް 2017

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ
ކުރިން ހެދުދުން.
 .39މަޤުޞަދު:

ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު އެންމެ ކުޑަ އަތޮޅު ކަމުގައިހެދުން.
ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ

ވަރަށް ކުޑަ

ކޮރަޕްޝަނާއި

މިންވަރެއް ނެތް އަތޮޅަކަށް

ރިޝްވަތުގެ މިންވަރެއް

ހެދުން.

ނެތް އަތޮޅަކަށް 2017

ރިޕޯޓުން

ކޮންމެ  6މަހަކުން

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

 1ފަހަރު

އިން  2021ށް ހެދުން.
 .40މަޤުޞަދު

ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢުޞޫލުތައް އެކުލަވާލާއި ،ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް

ހަމަ ހަމަ ކަން

ހަމަހަމަކަން

ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި

ގާއިމްކުރެވިފައި.

ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ

ޢުޞޫލުތައް އެކުލަވާލާއި،

ޤަވާޢިދުތަކާއި

ތަންފީޒުކުރަން ފެށުން.

ޢުޞޫލުތައް އެކުލަވާލާއި،

މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓުން

ކޮންމެ  6މަހަކުން
 1ފަހަރު

 2018ވަނައަހަރު
ނިމުމުގެ ކުރިން
ތަންފީޒުކުރަން ފެށުން.
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 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017
 .41މަޤުޞަދު:

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަންފީޒުކުރެވިފައިވާ ،ދިރިއުޅުމަށް ފަސޭހަ އަމާން ވެއްޓެއް ކަށަވަރުކުރުން.
އަތޮޅުގައި ހިނގާ ގާނޫނާ ޚިލާފް

އިތުރަށް ހަރުދަނާ

އަތޮޅުގައި ހިނގާ ގާނޫނާ

އެންމެހާކަންތައް ބަލާ އަޅަންޖެހޭ

ކުރަންވެފައި.

ޚިލާފް އެންމެހާކަންތައް

ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޕޮލިހުންގެ

ބަލާ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު

ދައުރު އިތުރުކޮށް،

އެޅުމުގައި ޕޮލިހުންގެ

ތަންފިޒުކުރުން.

ދައުރު އިތުރުކޮށް،

ޕޮލިސް ރިޕޯޓުން

ކޮންމެ  6މަހަކުން

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

 1ފަހަރު

 2019ވަނަ އަހަރު
ނިމުމުގެ ކުރިން
ތަންފިޒުކުރުން.
 .42މަޤުޞަދު:

ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި ،ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި ޒުވާނުން އިސްނަގާ ބަޔަކަށްހެދުން.
ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު

ޒުވާނުންނަށް ލިބޭ

ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު

ހަރަކާތްތެރިވާ

ކޮންމެ  6މަހަކުން

ހޯދައިދިނުމާއި ،ތަރައްޤީގެ

ފުރުޞަތު މަދު.

ހޯދައިދިނުމާއި،

މިންވަރުން

 1ފަހަރު

ކަންކަމުގައި ޒުވާނުން އިސްނަގާ

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި

ބަޔަކަށްހެދުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް

ޒުވާނުން ބައިވެރި

ޒުވާނުން އިސްނަގާ

ހިންގުން.

ވުން މަދު.

ބަޔަކަށްހެދުމަށް
ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 2021

 .43މަޤުޞަދު:

ބޭކާރު ވަގުތު

ވަނަ އަހަރު

ހޭދަކުރުން ގިނަ.

ނިމުމުގެކުރިން ހިންގުނ.

އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީ ކުރެވިފައިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން
އަތޮޅަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ

ފަންނީ މީހުން މަދު.

ވަޞީލަތްތައް އަތޮޅުގައި

އަތޮޅަށް ބޭނުންވާ

ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ

ކޮންމެ  6މަހަކުން

އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް

މީހުންގެ ނިސްބަތުން

 1ފަހަރު

އިތުރުކޮށް 2021 ،ވަނަ އަހަރު

އަތޮޅުގައި ކިޔެވޭކަން

އަތޮޅުގައި އިތުރުކޮށް،

ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގައި

ނެތް.

 2021ވަނަ އަހަރު
ނިމުމުގެ ކުރިން

މަސައްކަތްކުރަނީ
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 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017
%75އިންސައްތަ އަތޮޅުގެ

އަތޮޅުގައި

ދަރިންކަމަށް ހެދުން.

މަސައްކަތްކުރަނީ
%75އިންސައްތަ
އަތޮޅުގެ ދަރިންކަމަށް
ހެދުން.
ކޮންމެ  6މަހަކުން

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

 1ފަހަރު
 .44މަޤުޞަދު

.އަތޮޅުގެ ބިމާ ،ކަނޑާއި ،ފަޅު ބޭނުންކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ހެދުން.
އަތޮޅުގެ ބިމާ ،ކަނޑާއި،

އަތޮޅުގެ ބިމާ ،ކަނޑާއި ،ފަޅު
ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް،

ހެޔޮގޮތުގައި

ފަޅު ހެޔޮގޮތުގައި

 2019ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ

ބޭނުންކުރުމުގެ

ބޭނުންކުރުމަށް2019 ،

ކުރިން އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ

އިޚްތިޔާރެއް

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ

މެދުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ

ކައުންސިލަކަށް ނެތް

ކުރިން އަތޮޅުގެ

ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުން.

އަހަރީ ވޯރކް ޕްލޭނުން

ކޮންމެ  6މަހަކުން

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

 1ފަހަރު

ކައުންސިލްތަކުގެ
މެދުގައި ބައްދަލުވުމެއް
ބާއްވާ ގޮތްތަކެއް
ކަނޑައެޅުން.

 .45މަޤުޞަދު:

އަތޮޅުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ މުއަށްސަސަތަކުގެ ތެރެއިން ބާވެ ހަލާކުވެގެންދަ މުއައްސަސާތައް މަރާމާތުކޮށް ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތް ވުން.
އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ބާވެހަލާކްވެ،
އަދި ޖަގައިގެ ގޮތުން ދަތި
އިމާރާތްތައް  2021ވަނައަހަރު
ނިމުމުގެކުރިން މަރާމާތުކުރެވި،
ޖަގަ ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.

ބައެން
މުއަށްސަސާތަށް
މަރާމާތުކުރަން
ޖެހިފައި.

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ
ބާވެހަލާކްވެ ،އަދި

އިމާރާތުން

ކޮންމެ  6މަހަކުން
 1ފަހަރު

ޖަގައިގެ ގޮތުން ދަތި
އިމާރާތްތައް 2021
ވަނައަހަރު
ނިމުމުގެކުރިން
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017
މަރާމާތުކުރެވި ،ޖަގަ
ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.
 .46މަޤުޞަދު:

އާޘާރީ އަދި ތާރިޚީ ތަރިކަޔާމެދު ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުން.
އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކައާމެދު

އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ

އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ

ބައިވެރިވާ މީހުންގެ

ކޮންމެ  6މަހަކުން

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް

ތަރިކައަށް ހެލުން

ތަރިކައާމެދު

އަދަދު

 1ފަހަރު

އަތޮޅުގައި  2021ވަނަ އަހަރު

ތެރިކަން ކުޑަ

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

ނިމުމުގެ ކުރިން ހިންގުން.

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

ޕްރޮގްރާމެއް އަތޮޅުގައި
 2021ވަނަ އަހަރު
ނިމުމުގެ ކުރިން
ހިންގުން.

 .47މަޤުޞަދު

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަކީ އައި ސީ ޓީ ވަޞީލަތް މިހާރަށްވުރެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ބޭނުންކުރާ އަތޮޅެއް ކަމުގައި ހެދުން
އަތޮޅު ކައުންސިލް އަކީ ޒަމާނީ
ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން
އަވަސް ކަމާއެކު ޚިދުމަތްދޭ
ތަނަކަށް ހެދުން.

ޒަމާނީ ވަޞީލަތް
ތަކުގެ ޚިދުމަތަށް
ނުހަނު
ބޭނުންޖެހިފައި.

 2018ވަނަ އަހަރު

ބޭނުންކުރާ އާލާތް

ކޮންމެ  6މަހަކުން

ނިމުމުގެ ކުރިން ،އަތޮޅު

ތަކުން

 1ފަހަރު

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

ކައުންސިލް އަކީ ޒަމާނީ
ވަޞީލަތްތައް
ބޭނުންކޮށްގެން އަވަސް
ކަމާއެކު ޚިދުމަތްދޭ
ތަނަކަށް ހެދުން.

 .48މަޤުޞަދު:

ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް އަތޮޅުގެ ތަރައްގީގެ ކަންކަމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިކުރުވުން.
އަތޮޅުގެ ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ

ޖަމުޢިއްޔާ ތަކުގެ

 2018ވަނައަހަރު

މެދުގައި ބައްދަލުވުމެއްބާއްވާ

ދައުރު

ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގެ

އެއްބައިވަންތަކަން ބަދަހިކުރުން.

ހަރުދަނާކުރަންޖެހިފަ

ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ

އި.

މެދުގައި

އަހަރީ ވާކް ޕްލެނުން

ކޮންމެ  6މަހަކުން
 1ފަހަރު
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ޖަމުއިއްޔަތަކަށް
މާލީގޮތުންނާއި
ފަންނީގޮތުން

ބައްދަލުވުމެއްބާއްވާ
އެއްބައިވަންތަކަން
ބަދަހިކުރުން.

އެހީތެރިކަން
އ
ބޭނުންވެފަ ި
 .49މަޤުޞަދު:

ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރުން.
ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމަށް

ރަށް ގިރުމުގެ

ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމަށް

ޖަހަންޖެހޭ ތޮށިތައް ،ސަރުކާރުގެ

މައްސަލަ ވަރައްބޮޑު

ޖަހަންޖެހޭ ތޮށިތައް،

ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި
ގުޅިގެން  2021ވަނައަހަރު
ނިމުމުގެކުރިން ޖަހާނިއްމުން.

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން

ކޮންމެ  6މަހަކުން

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

 1ފަހަރު

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ

ކައުންސިލްތަކަށް
ކުރެވޭނެ ކަމެއް
ތ
ނެ ް
މާލީ ތަނަވަސްކަން

މުއައްސަސާތަކާއި
ގުޅިގެން 2021
ވަނައަހަރު
ނިމުމުގެކުރިން
ޖަހާނިއްމުން.

ނެތުމާއި ،ތަކެތީގެ
ތަނަވަސްކަން ނެތް
 .50މަޤުޞަދު

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރެވި އަމާން ތަނަކަށް ހެދުން.
ތިމާވެށި ނެތި ދިޔުމުގެ

ޕްލޭން ތައް

ތިމާވެށި ނެތި ދިޔުމުގެ

ބައިވެރިވާ މީހުންގެ

ކޮންމެ  6މަހަކުން

ނުރައްކާތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

ހެދިފައިވަނީ

ނުރައްކާތަކަށް

އަދަދުން

 1ފަހަރު

ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  2021ވަނަ
އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހިންގުން.

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

ތިމާވެށީގެ
ނާޒުކުކަން ބޮޑު

ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 2021
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ
ކުރިން ހިންގުން.

ތިރި ރައްތަކެއް
 .51މަޤުޞަދު:

ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށް ނިއްމުން.
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 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017
ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް

ކާރިސީ ހިރާސް

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ޕްލޭނެއްހަދާ

ކުޑަކުރުމަށް އަތޮޅު

ނިއްމުން.

ފެންވަރުގައި ޕްލޭނެއްހަދާ

އަހަރީ ވާކް ޕްލޭނުން

ކޮންމެ  6މަހަކުން

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

 1ފަހަރު

 2019ވަނައަހަރު
ނިމުމުގެކުރިން ނިއްމުން.
 .52މަޤުޞަދު:

ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށް ނިއްމުން.
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދިރޭ ތަކެއްޗަށް

ދިރޭ ތަކެތީގެ

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދިރޭ

ވ .އަތޮޅުގެތެރެއިން ފުރިހަމަ

ނަސްލު

ތަކެއްޗަށް ވ.

ޙިމާޔަތް ހޯދާދިނުމަށް ކަމާބެހޭ

ހިމަޔަތްކުރުމަށް ހުރި

އަތޮޅުގެތެރެއިން ފުރިހަމަ

ފަރާތާއި ގުޅިގެން  2021ވަނަ

ގޮންޖެހުންތައް

ޙިމާޔަތް ހޯދާދިނުމަށް

އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް

ވަރައްގިނަ

ކަމާބެހޭ ފަރާތާއި

މަސައްކަތްކޮށް ހިމާޔަތް
ހޯދާދިނުން.

އަހަރީ ވަކްޕްލޭން

ކޮންމެ  6މަހަކުން
 1ފަހަރު

ގުޅިގެން  2021ވަނަ

މިޔަރާއި  ،ކަހަބު
ވެލާ ފަދަ ތަކެތި
ރަހްމެއްނެތި މަރާލާ

އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް
މަސައްކަތްކޮށް ހިމާޔަތް
ހޯދާދިނުން.

ނ
މީހުން ގި ަ
ޤާނޫނުން
މަނާކޮށްފަވާ ދޫނީގެ
ބާވަތްތައް ހިފާ
ހައްޔަރުކޮށް
ގެންގެންގުޅޭ

 .53މަޤުޞަދު:

އަތޮޅުގެ ބިމާއި ފަރުތައް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބޭނުން ހިފަމުން ގެންދިއުން
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(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017
އަތޮޅުގެ ބިންތަކުންނާއި ފަޅުތަކާއި

އަތޮޅުގެ ބިންތަކުންނާއި

ފަރުތަކުގެ މަންފާ އަތޮޅު

ފަޅުތަކާއި ފަރުތަކުގެ

ރައްޔިތުންނަށހޯދާދިނުން.

މަންފާ އަތޮޅު

ވަސްވެރިންގެ ބަހުން

ކޮންމެ  6މަހަކުން

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

 1ފަހަރު

ރައްޔިތުންނަށް 2021،
ވަނައަހަރު
ނިމުމުގެކުރިން
ހޯދާދިނުން.
 .54މަޤުޞަދު:

އެއްގަމާއި ،ކަނޑާ ،ފަރު އަދި ފަޅުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ،އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކާހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
ގުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް
ބޭނުންކުރުމުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި
ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް،
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް
ހިންގުން.

ދެމެހެއްޓަނިވި
ގޮތެއްގަނޫން
ނ
ބޭނުންކުރެވެ ީ
ހިމާޔަތްކުރުމުގެ
ޤާބިލްކަމެއް
ކައުންސިލަކަށްލިބިފަ
އެއްނެތް

 .55މަޤުޞަދު:

ގުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް

މަސްވެރިން ޢަމަލުކުރާ

ކޮންމެ  6މަހަކުން

ބޭނުންކުރުމުގައި

ގޮތް

 1ފަހަރު

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި
ބޭނުންކުރުމަށް،
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ
ޕްރޮގްރާމެއް 2019
ވަނަ އަހަރުނިމުމުގެ
ކުރިން ޕްރޮގްރާމެއް
ހިންގުން.

ކައުންސިލް ތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާވުމަށް ،ކައުންސިލަރުންނާއި ސިވިލްސާވަންޓުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުން.
ސިވިލް ސާރވިސްގައި
މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ
މުވައްޒަފުންނަކީ ކައުންސިލްގެ
ނިއްމުންތަން ތަންފީޒުކުރުމަށް
ގަބިލް ބަޔަކަށް ހެދުން.

ފަންނީ މީހުން
ނ
ނެތުމުގެ ދަތިކަ ް
މުވައްޒަފުންމަދުކަން

 2017ފުރަތަމަ 6
މަސް ނިމުމުގެކުރިން

ޕާރފޯމް އިންޑިކޭޓަރ

ކޮންމެ  6މަހަކުން
 1ފަހަރު

ސިވިލް ސާރވިސްގައި
މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ
މުވައްޒަފުންނަކީ
ކައުންސިލްގެ
ނިއްމުންތަން
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 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

ތަންފީޒުކުރުމަށް ގަބިލް
ބަޔަކަށް ހެދުން.
 .56މަޤުޞަދު:

އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ތަސައްވަރަކީ ރައްޔިތުންގެ އެއްޗެއްކަމުގައި ހެދުން.
އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަކީ

ރައްޔިތުންގެ

އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާގޮތައް ކުރެވޭ

ބައިވެރިވުން ހޯދާނެ

އަކީ ރައްޔިތުން

ޕްލޭނެއްކަމުގައި ،ހެދުން.

އާ ގޮތްތަކެއް

ބޭނުންވާގޮތައް ކުރެވޭ

ބޭނުންވެފައިވަނީ

ޕްލޭނެއްކަމުގައި ،

ރައްޔިތުން

 2017ވަނައަހަރު

ބައިވެރިކުރުން

ނިމުމުގެކުރިން ހެދުން.

ބައިވެރިންގެ އަދަދު

ކޮންމެ  6މަހަކުން

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

 1ފަހަރު

އިތުކުރަންޖެހިފައި
 .57މަޤުޞަދު:

އަތޮޅާއި ރަށްތައް އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުންބަދަހިވެ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާވެގެން ބަދަހިވެންދިއުން.
ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ
މެދުގައި ގުޅުންރަނގަޅުވެ
ކައުންސިލްތަކަށް
މަސައްކަތްކުރުމަށް
ފަސޭހަމާހައުލެއް ގާއިމްކުރުން.

ސަރުކާރުގެ
މުއައްސަސާއަކުން
ފޯނަކަށް
ބ
ޖަވާބެއްނުލި ޭ
މިނިސްޓްރީތަކުގެ
ގުޅުން ކުޑަ

ސަރުކާރުގެ
މުއައްސަސާތަކުގެ

މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑުން

ކޮންމެ  6މަހަކުން
 1ފަހަރު

މެދުގައި ގުޅުންރަނގަޅުވެ
ކައުންސިލްތަކަށް
މަސައްކަތްކުރުމަށް
ފަސޭހަމާހައުލެއް 2018
ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ
ކުރިން ގާއިމްކުރުން.
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 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން

(ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2021 – 2017

އަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހިނގަމުންދާގޮތް
ބެލުން
ކައުންސިލުންނާއި ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކާއި ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
އެއްކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލުން ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ .ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް
ތަންފީޒުކުރެވުނު މިންވަރާއި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވުނު މިންވަރު ވަޒަންކޮށް ،ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި
ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް ފާހަގަކޮށް ،ކުރިއަށް ރަނގަޅުކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނާނެއެވެ.
މިރިޕޯޓް

އެކުލަވާލުމުގައި

ތަރައްޤީގެ

ޕްލޭންގައިވާކަންތައް

ހިނގާ

ނުހިނގާގޮތް
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ވަޒަންކުރުމަށް

އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފްރޭމްވޯކް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

މިޑްޓާމް ރިވިއުއާއި ފައިނަލް ރިޕޯޓް
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުވަމުންދާ ގޮތުގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއެއް  2019ވަނަ އަހަރުގެ
މެދުތެރޭގައި ކައުންސިލުން ހަދާނެއެވެ .އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ނަތީޖާ ހާސިލުވެފައިވާ މިންވަރުދެނެގަނެ،
 2021ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ފައިނަލް ރިވިއު ހަދާނެއެވެ .މިގޮތުން ހެދޭ މިޑްޓާމް
ރިވިއުގައި ،ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތައް ހާސިލުކުރެވެމުންދާ މިންވަރާއި ހަލުވިކަން ހާމަވެގެންދާނެއެވެ.
އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ މެދުތެރެއިން އެއްވެސް ހާލަތަކަށް ބަދަލުއައުމާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް
ސިޔާސަތަކަށް ނުވަތަ މަޤުޞަދަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނަމަ މިކަންތައްވެސް ރިވިއުގައި ފާހަގަކުރާނެއެވެ.
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ފައިނަލް ރިވިއު އެކުލަވާލައި ،ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ކުރެވުނު ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި އާތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ.
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