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 201 ................................................................................................................. މުއްސަނދިކަން  ކަނޑުގެ  އްގަމާއި އެ

 202 ................................................................................................................... ހިމާޔަތްކުރުން  ނަޞްލު  ތީގެދިރޭތަކެ

ނޑާ ،އެއްގަމާ  204 ........................................................................... އިތުރުކުރުން  ންމުއްސަނދިކަ  ފަޅުތަކުގެ އަދި ފަރު  ،ކަ

ނޑާ ،އެއްގަމާ  206 ...................................................ބޭނުންކުރުން  ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި  ހިމާޔަތްކޮށް  ފަޅުތައް އަދި ފަރު  ،ކަ

 208 ....................................................................................................................... ޙާޞިލްކުރުން  ނަތީޖާ  ގުޅިގެން 

 209 ................................................................................................................. ހަރުދަނާކުރުން ހިންގުން ކައުންސިލްގެ

 211 ..................................... އިތުރުކުރުން  ބައިވެރިވުން  ރައްޔިތުންގެ ގައިނިންމުމު ކަންކަން ހާމަކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް

 213 ....................................................................................... ބަދަހިކުރުން  ގުޅުން ފެންވަރުގައި ގައުމީ އަދި އަތޮޅު ރަށާއި

 215 ........................................................................................................................................ ބައި  ހަތަރުވަނަ 

 215ބެލުން  ގޮތް  ކުރިއަށްދާ  އަދި  ގޮތާއި  ކުރާނެ  މޮނިޓަރ މިންވަރު  ހާސިލްވާ  ލަނޑުދަނޑިތައް  އަދި  މިންވަރު  ކުރެވޭ ތަންފީޒު  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ 

 216 .................................................................................................................. ން ކުރު  މޮނިޓަރ ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ 

 217 .................................. މިންގަނޑު  ބަލާނެ  މިންވަރު  ހާސިލްވާ  ލަނޑުދަނޑިތައް  އަދި  މިންވަރު  ކުރެވޭ ތަންފީޒު  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ 

 241 .................................................................................... ބެލުން  ނގަމުންދާގޮތް ހި  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ  އަހަރަށް  އަހަރުން 
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 241 ................................................................................................................. ރިޕޯޓް  ފައިނަލް  ރިވިއުއާއި  މިޑްޓާމް 
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 ރައީސްގެ ބަޔާން 
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 ތަޢާރަފް 
 

އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެވެ. މި ޕްލޭންގައި އަތޮޅުގެ  5ލަވާލެނުވު ވަނަ އަހަރަށް އެކު  2021ވަނަ އަހަރުން  2017މިއީ ވ. އަތޮޅުގެ 

ނޑުތަރައްޤީގެ  އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ކޮންމެ ރޮނގަކުން ވަކި ތަޞައްވުރެއް  ކަންތަކަށް 57ދާއިރާއިން  13މައިގަ

ނޑައެޅިފައެވެ. މިޕްލޭން  ނޑިތައްވެސް ވާނީ ކަ ނޑުދަ ނޑައަޅައި އެ ތަޞައްވުރު ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ޙާޞިލްކުރާނެ ލަ ކަ

ތް ކުރުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެކުލަވައިލުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލް ހޯދުމުގެ މަސައްކަ 

ތައް މި ޕްލޭން ހަމައެއާއިއެކު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރަށްރަށަށް ކުރި ދަތުރުތަކުގައި ބައްދަލުކުރި އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ލިބިފައިވާ ޚިޔާލް

ނޑިތަކަކީ، އެކުލަވައިލުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަ  ނޑުދަ ނޑައެޅިފައިވާ ލަ ންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ. ބައްދަލުވުމުގައި  އެހެންނަމަވެސް ކަ

 ޙާޞިލްކުރެވުމުން އެކަމުގެ ފައިދާ މުޅި އަތޮޅަށް ކުރާނެ ކަންކަން ކަމާމެދު އެއްވެސް ޝައްކެތް ނެތެވެ. 
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 ތަޞައްވުރު 
އަތޮޅުެގ ރައްޔިތުންނަކީ، އިސްލާމްދީނަށް ލޯ  ފެލިދެ"

ހުޅުވިފައިވާ، ުދޅަހެޔޮ ޞިއްޙަެތއް ލިބިފައިވާ، ތަޢުލީމީ، 
އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ފުދުންތެރި، ރައްކާތެރި ތިމާވެއްޓެއްގައި 

 ޞުލްޙަވެރިކަމާއި އަމާންކަންމަތީ ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށްވުން"
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 ޗާޓް  އަތޮޅުގެ 
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 ފުރަތަމަ ބައި 
 ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް  އަތޮޅު
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 ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް  އަތޮޅު 
 ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކަކީ:

 ފަތުރުވެރިކަމަށް ރަނގަޅު އަތޮޅެއްކަމުގައިވުން.މަސްވެރިކަމާއި  .1
 ތަނަވަސްވުން.އަތޮޅު އޮންނަ ތަނުގެގޮތުން ިގަނފުރުޞަތުތަކެއް  .2
 ތަރައްޤީއަށް ލޯބިކުރާ ރައްޔިތުންަތކެއް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށްވުން. .3
 މާލެއާއި އަތޮޅާއި ޖެހިގެން އޮންނަ އަތޮޅު ކަމުގައިވުން. .4
 ފަޅާއި ފަރުތަކުގެ މުއްސަނދިކަން ލިބިފައިވާ އަތޮޅަކަށްވުން. .5

 ތަރައްޤީއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް  އަތޮޅު 
ނޑު ގޮންޖެހުންތަކަކީ: އަތޮޅު  ތަރައްޤީއަށް ހުރި މައިގަ

 ރަށްރަށް ކުދިވުން. .1
 .އާބާދީ މަދުވުން .2
ނޑުވެރިކަންކުރާނެ ބިންެނތުން. .3  ފުޅާ ދައިރާއެއްގައި ދަ
 އަތޮޅުން ބޭރަށް ގިނަބަޔަކު ހިޖުަރކުރުން. .4
 ވިޔަފާރީގެ ފުރުޞަތުތައް މަދުވުން. .5
 އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް މަދުވުްނ. .6

 ހުރި މުހިންމު ވަޞީލަތްތައް ގައި އަތޮޅު 
ަތއްލޯކަލް އިްންސޓިޓިއުޝަން  

 އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒު  .1
 ވިޔަފާރިތައް .2
 ލައިބްރަރީ .3
 ސްކޫލްތައް .4
 ގަބުރުސްތާނު  .5
 މިސްކިތްތައް .6
 ޞިއްޙީ މަރުކަޒު  .7
 ބޭންކު  .8
 ހޮސްޕިޓަލް .9

10. .......................................................................................................................................... 
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ޢިއްޔާ ަޖމާޢަތްތައްޖަމު  

ރަށުގެ ތެރެއިން ފުލިދުއާއި ފެލިދުއާއި ކެޔޮދޫ މިއިން ކޮންމެ ރަށެއްގައި ދެ ޖަމިއްޔާ ވަނީ  5ވ. އަތޮޅުގެ  .1

ޖަމިއްޔާ ޙަރަކާތްތެރިން ވަމުން އައުެދއެވެ. ތިނަދޫގަިއ  6އުފެދިފައެވެ. އަދި އެ ިތންރަުށގައި މި ދެންނެިވ 

އިނުލައި ޖަމިއްޔާއެއް އެބަ އޮތެވެ. އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް އެއްވެސް ޖަމިއްޔާއެއް ނެތް އިރު ރަކީދުގައި އަދި އުވަ

ނުހިންގައެވެ. ވުމާއެކު ޖަމިއްޔާތައް ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ަޙރްކާތްތަށް އިތުރުކުރުމަކީ ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް 

 ކަމަށް ފެނެއެވެ. 
 ވަކިވަކިފަރުުދންގެ ހުނަުރެވރިކަން 

މަސައްކަތެރި ހުނަރުވަރިންނަށް ަބލާއިރު ވަ އަތޮޅަކީ ނިސްބަތުން އެފަދަ މީހުން މަދު އަތޮޅެކޭ ނު ދެންނެވޭނެއެވެ،  .1

މިގޮތުން ތެދުވި ވަޑާންކުރާ މީހުންނާއި އަތްތެރި މަސައްކަތްތެރިންނާއި ކުރެހުންތެރިން ވަނީ އަތޮޅުގައި 

ފަދަ މީހުްނނަކީ އެރަށެއްގެ ވަރަށް މުހިއްުމ މީހުންކަމުގައި އުފެދިފައެވެ. އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް މި 

 ވެއެވެ. އެމީސްމީހުންގެ ޚިދުމަތް އެރަށެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ލިބެމުްނ ދެއެވެ. 

ވަކި ވަކި ފަރުދުންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި ފަންނުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ.  .2

ޅުގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެ ފަރާތްތަކުގެ ފަރުދީ ހުނަރުވެރިކަން އިތުރުކޮށް އުދެއްދުން އެގޮތުން ވ. އަތޮ

 ތެރި ފަރުދުންނަށް ހެދުމަށް މި ްޕލޭންގައިވެސް އިސްކަން ދީފައި ވާނެއެވެ. 
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 ދެވަނަބައި 
ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ، ތަރައްޤީގެ މަޤުޞަދުތަކާއި ވ. އަތޮޅު

 ތަންފީޛުކުރާނޭގޮތުގެ ކުރު ޚުލާސާ ނަތީޖާތަކާއި 
އަތޮޅުގެ ރަށްތައް ކުދިވެފައި އާބާދީ މަދުކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ތަރައްޤީއަށް ލޯހުޅުވިފައިވާ ހޭލުންތެރި ވ. 

ށްތަށް ރަށްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެކެވެ. އަތޮޅުގެ ކޮންމެރައްޔިތެއްގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤްޞަދަކަށްވެފައިވަނީ އަތޮޅުގައި ތިބެގެން އަތޮޅުގެ ރަ 
އިތުރުކޮށް ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާޢީ، ތަރައްޤީ ކުރުމެވެ. ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް އަތޮޅުން ގާއިމްކުރުމެވެ. އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް 

 އިޤްތިޞާދީ، ޞިއްޙިގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތަކު އުޅޭ އަތޮޅަކަށް ހެދުމެވެ. 
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މަދުކަމުގައިވީނަމަވެސް މައިގަޑުގޮތެއްގައި މި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް  އަތޮޅުގެ އިމްރާނީގޮތުން ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ނިސްބަތުން 
މިފަދަ ކުޑަ އާބާދީއެއް ދިރިއުޅޭ، މަދު ވަޞީލަތްތަކާއެކު މައިސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމެއް ނުލިބި، މަސައްކަތްތަކަކީ ހޭދައާއި، ކުރަންޖެހޭ 

ޅު ރައްޔިތުންގެ ނިސްބަތުން ގިނަބަޔަކު އަތޮޅު ދޫކޮށް ހުޅުމާލެއަށް ހިޖުރަކުރުމުގެ ކުރެވޭނެ ކަމަކަށްނުވެއެވެ. މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން އަތޮ
ހެކްޓަރުގައި ދިރިއުޅޭ މި އަތޮޅު ރަކީދޫ ރައްޔިތުން އެދިއެދި ތިބީ އާބާދީބޮޑު ވަޞީލަތްތައް  4ވިސްނުމެއް ގެންގުޅެއެވެ. ބިމުގެ ގޮތުން 

 ށެވެ. ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް ބަދަވެވޭނެ ދުވަހަކަ

ކަންކަން ފޯރުކޮށްދީ، ތަންފީޒުކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރަނީ އަދި ކުރިމަގުގާ އަތޮޅު ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް މިފަދަ 
 މަސައްކަތް ކުރާނީ މައިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަމުގައި ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯތެރެއިންނެވެ. 
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އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ 

 ރައްކާތެރިކަން 
 ތަޞައްވުރު 
 ބޯަތކެތީގެރައްކާތެރިަކން ކަށަވަުރވެެގންިދއުން. ކާ ފަިއާވ،ކަން ގާއިމްުކރެވި ރިއަސާސީ ފުދުންތެ 
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 އަސާސީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
 

 މަޤުޞަދު 
ފުއްދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ހީވާގި ރައްޔިތަކަށް އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ އަސާސީ ފެލިދެ .1

 ހެދުން.

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ންނަކީ % ރައްޔިތ50ުއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުގެ ތެރެއިން  ފެލިދެރިން ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކ2021ު 1.1
 މުރާލި ބަޔަކަށް ހެދުން.މަސައްކަތްތެރިކަން ދަންނަ، ހީާވގި 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ކޯސްތަކެއް އަތޮޅުގައި ހިންގުންމަސައްކަތްތެރި 1.1.1
 ފަޤީރުކަން ނައްތާލުމަށް ޚާއްޞަ ކެޕްމޭނެއް ހިންގުން  1.1.2
އަތޮޅުގައިހުރި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންަނށް  1.1.3

 ބޭއްވުން 
 

 

އަމިއްލަފުއްދުންތެރިކަން ލިބިފަާވ ގާބިލް އަތޮޅު ޒުވާނުންނަީކ  ފެލިދެވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2017 1.2
 ބަޔަކަށް ހެދުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކުދި ވިޔާފާރީ ފެށުމާއި ތަރައްޤީކުރުމަށް ލުއިލޯންތަކެއް ތަޢާރަފްކުުރން. 1.2.1
 ދިނުމަށް އަތޮޅުގައި ކޯހެއް ހިންގުން.ފާރި ހިންގާ ބަލަހައްޓަން ދަސްކޮށްކުދިވިޔާ 1.2.2
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ނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން  ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަ
 ތަރައްޤީކުރުން 

 

 މަޤުޞަދު 
ތަނަަވސްވެފައިވާ  އަތޮޅުގެ މަސްވެރިންނަކީ ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމަށް އަހުލުވެރި، މަސްވެރިކަމުގެ ފުރުޞަތުތައް .2

 ބަޔަކަށްހެދުން 
 

 

 ޭބނުންާވ ނަތީޖާ ހާސިލުކުރަން 

އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމަށް އަހުލުވެރި  ފެލިދެވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން  2021 2.1
 ޒަމާނީމަސްވެރިކަމުން ނަފާހޯދާ ފުއްދުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުން 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މަގުަފހިކޮށްދިން.ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު މަސްވެރިންނަށް ލިބޭނޭ  2.1.1
 ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ފަސޭހަގޮެތއްގައި އަތްފޯރާފަށުގައި ލިބޭނެގޮ ތަނަވަސްކޮށްދިން. 2.1.2
 ޒަމާނީ ވަސިލަތްތައް ބޭނުންޮކށްެގން ޚަރަދުކުޑަކޮށް މަސްވެރިކަން ކުރަން ދަސްކޮށްދިނުން. 2.1.3

 
ނޑު ފެލިދެވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2021 2.2 އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޒަމާނީ ތަމްރިން ލިބިފައިވާ ދަ

 ބަޔަކަށް ހެދުން. ވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެތި ބޭނުންކޮށް އެއިން ނަފާހޯދާ 

 
 ތް:ތަންފީޒުކުރާނޭގޮ 

ނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެތި  2.2.1  މާކެޓް ކުރެވެނެ ގޮތްހަމަޖައްސާދިނުން.ދަ
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  ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުންކާބޯތަކެތީގެ 
 

 މަޤުޞަދު 
 އަމިއްލަ އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކުރާ އަތޮޅަކަށް ހެދުްނ. ،ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން  ކަަށވަރުވެފައިވާ .3

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

މާއްދާތަކުން ގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންުކރާ ކާނާއަކީ ވިހައިގެ އަތޮޅުވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން،  2021 3.1
 ރައްކާތެރި ތަކެއްޗައް ހެދުން.

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ގަސްއިންދާ ހައްދާ ފަރާތްތަކަށް ގަސްކާނާގެ ބާވަތްތައް ބޭުނންކުރާނޭގޮތުގެ މައުލޫމާތު ދިނުން  3.1.1
 ވިހައިވެ މާއްދާތައް ނުހިމެނޭ ަގސްކާނާގެ ބާވަތްތައް އަތޮޅުން ިލބޭނޭމަގު ތަނަވަސްކޮށް ދިުނން  3.1.2
 

ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ ކަނޑައަޅާ  ،ބާވަތްތަކަކީއިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކާ ފިހާރަތަކުން ލިބެންހުންނަ ކާބޯތަކެތީގެ  3.2
 ހެދުން.ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2021ކަމުގައި މިންގަޑު ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަކެރި

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ތައް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެންދިއުން.އަތޮޅުގައި ހުރި ޞިއްޙީޚިދުމަތްދޭ މުއަށްސަސާ 3.2.1
 ޗެކްކުރުންމަހަކު އެއްފަހަރު ފިހާރަތަކާއި، ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ފިހާރަތައް  3.2.2
 ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްތްކުން ރިޕޯރޓްކުރުން 3.2.3
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 ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުން އިތުރުކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ުވން. އިގިނަކުލަތައް ހިމަނައިގެން ކަާނނާ ބޭނުންކުރާ ބައެއްކަމުގައަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ކެއުމުގައި  .4

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ނޑަށް ފައިދާހުރި ކާނާ ބޭުނންކުރާ  ފެލިދެވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން  2017 4.1 އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ ހަށިގަ
 ބަޔަކަށް ހެދުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކާނާއާއިެބހޭގޮތުން ބައްދަލުުވންތަކެއް ބޭއްުވންޞިއްޙަތަށް ފައިދާހުރި  4.1.1
 ކެއްކުމާބެހޭ ކޯހެއް ހިންގުން  4.1.2
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ޞިއްޙތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ 
 ދިރިއުޅުމެއްގައި ދިރިއުޅުން 

 ތަޞައްވުރު 
 ހޭލުންެތރި އުާފވެރި މުޖުތަަމއެއް ދުޅަހެޔޮ ޞިއްހީއާދަތަކަށް ލޯބިުކރާ 
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 ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން ފަދަ ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ 
 

 މަޤުޞަދު 
 .ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައްކަށް ހޭލުންތެރިއަތޮޅަކަށް ހެުދން .5

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

% ތަންތަން 85ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގައި ހުރި މަދިރި އުފެދޭ  2017 5.1
  ނައްތާލުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މަދިރި އުފެދޭ އެންމެހާތަންތަން ނައްތާލުން  5.1.1
 ފަހަރު ބޯފެންއަޅާ ރައްކާކުރާ ތާންގީތައްބެލުން.1މަހަކު  5.1.2

 
 

 ކޮންމެރަށެއްގައި ހެލްތު ޓާްސކްފޯހެއް އުފައްދާ ހަރަކާތްތެރިކުރުވުން.ވަނައަހަރު މިމުމުގެކުރިން   2017 5.2

 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހެލްތު ޓާސްކް ފޯހެއް އުފެއްދުން ކޮންމެ ރަށެއްގައި 5.2.1
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 ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ރައްކާތެރިވުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ހޭުލންތެރި މުޖުތަމައެއް އޮތުން.ގައިން .6

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ބަލިތަކަށް ޭހލުންތެރި ޞިއްޙަތު އްތިރުންނަކީ، ގައިންގަޔަށް ނާރާ ރަނިމުމުގެ ކުރިން ފެލިދު އަތޮޅު  2018 6.1
 ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތަކަށް ހެދުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން. 6.1.1
 ކަސްތަރު ކްލާސްތަކެއް ހިންގުން 6.1.2
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ޑުރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރެއަށް 
 ހުއްޓުވުން ޒުވާނުން ވަނުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 ން އަމާން ވެއްަޓކަށް ހެދުން ތީގެ ނުރައްކަލުހެން މަސްތުވާ ތަކެޑްރަގާއި އެހެނި .7

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ކުރެވިފައިވާ ބަޔަކަށް، ޑްރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ުނރައްކަލުން ސަލާމަތް % އަކ90ީޒުވާނުންގެ 7.1
 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން ހެދުން. 2020

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކަމާބެހޭ ފަރާތައް މެދުވެރިކޮށްގެްނ ހޭލުންގެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންރުން 7.1.1
 ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުން  7.1.2

 

 

 

  



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން
 

26    
 www.vaav.gov.mvެވބްަސއިޓް:.،  info@vaav.gov.mv:އީެމއިލް    6700715ފެކްސް:     6700502ން: ފޯ

 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
އިސްތިޢުމާލުކުރާ މީުހންގެ އަދަދު މަދުކުރުމާއި، ދުންަފތުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ވިސްނާދީ ދުންފަތުގެ  .8

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

% އަށް 25ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލްކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް  2021 8.1
 ތިރިކުރުން. 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ސާވޭއެއް ކުރުން  8.1.1
 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް އަތޮޅުގާ ހިންގުން 8.1.2

 
 

 ކުރުން.އަތޮޅު ރައްޔިތުން ދުންފަތުގެ ޤަނޫނަށް އަޚްލުވެރި ފެލިދެވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2021 8.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކަމާބެހޭ ފަރާތް ތައް މެދުވެރިކޮްށ މައުލޫމާދީ ހެލުންތެރިވެ  8.2.1
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 މަޤުޞަދު 
 އް އަތޮޅުގައި އުފެއްދުން. ރި ހަރުދަނާ ދުޅަހެޔޮ ޒުވާނުންތަކެޤައުމަށް ފައިދާހު .9

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ވަނަ އަހަރާއި ހަމައާށް  2021މިހާރަށްވުރެ ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ހަރުދަނާ ދުޅަހެޔޮ ޒުވާނުންތަކެއް   9.1
 އަތޮޅުގައި އުފެއްދުން. 

 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޒުވާނުންނަށް ހާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން     9.1.1
 ކުޅެޥޭނެ ވަޞީލަތްތައް ގާއިމްކުރުން.ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމަށް އަތޮޅުގައި ކުޅިވަރު     9.1.2
 " ތަޢާރަފްކޮށް އެ އިނާމް ދިނުން ކައުންސިލްގެ ޒުވާ ޝިލްޑް"އަތޮޅު     9.1.3
 އަތޮޅުގައި ސްޕޯޓް އެރީނާއެއް ހެދުން    9.1.4
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 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 

 ތަޞައްވުރު 
 .މުޖުތަމައެއްޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކަށް ހޭލުންތެރި ޢިލްމީ ޤަބިލް 
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 މަޤުޞަދު 
 ފަށާތަޢުލީ ދިނުމުގެ ވަީޞލަތްތަްއ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުން. .10

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

މިކަން ަވނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2018ޅަފަތުގެ ތަރުބިއްޔަތު ޔަޤީވެފައިވާ މުޖުތަމައަކަށްހެދުމަށް  10.1
 ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން.

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތް ބަލާ މޮނިޓަކުރުން   10.1.1
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 މަޤުޞަދު 
 ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު  ޔަޤީވެފައިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން. .11

 

 ނަތީޖާ ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ 

ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މިކަން  2018ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ޔަޤީވެފައިވާ މުޖުތަމައަކަށްހެދުމަށް  11.1
 ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މަސައްކަތްކުރުން.ސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ތަޢުލީމާއިބެހޭ މުއައް  11.1.1
 ަތޢާރަފްކުރުންތަޢުލީމަށް ހުރި ފުރުޞަުތތަށް  11.1.2
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 މަޤުޞަދު 
 ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ފަންނީ ހުނަރު ފަހިކޮްށދިނުން. .12

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ފަްނނީ ހުނަރު  ޅޭ ޒުވާނުންނަށް ދިރިއުވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން އަތޮޅުގައި،  2021 12.1
 ގުން. ޕްރޮގްރާމް ހިން 03ދަސްކޮށްދިނުމުގެ 

 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މް ހިންގުން ތައުލީމާއިބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރާ 12.1.1
 ފުރުޞަތުތަކަށް މަގުފަހިޮކށްދިނުްނ. 12.1.2
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 މަޤުޞަދު 
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 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ވަނައަހަރު ނިމޭއިރު އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަކީ މަސައްކަތާއި ހުނަރު ލިބިފައިިތބި ބަޔަކަށްހެުދްނ. 2021 13.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މަތީތަޢުލީމްގެ ފަންޑެއް ޤާއިމްކުުރން 13.1.1
 ޅުގައި ހުރި ލަބްރަރީތައް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން.އަތޮ 13.1.2

 އަތޮޅުގައި ހުރި ލަބްރަރީތައް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން.
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 ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން 

 ތަޞައްވުރު 
 ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހި.ޖިންސުގެ ތަފާތަށް ބެލުމެއްނެތި ހުރިހާދައިރާއެއްގައި 
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 އަންހެނުންނާ މެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން
 

 މަޤުޞަދު 
 ނާއި ފިރިހެނުންނަށް އޮތް ހަމަހަމަކަން ދެމެހެއްޓުން.އަންހެނުން .14

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ދެމެދުގައި އޮތް ހަމަހަމަކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ވަނަ އަހަރުނިމޭއިރުވެސް އަންހެނުންނާއި ފިރިހެުނންނާއި  2021 14.1
 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަތޮޅުގެ ޖެންޑަ ސެކްޝަނާއި އޮންނަގުޅުން ބަދަހިކުރުން  14.1.1
 ރަށުކައުންސިލްތަކުން ޖެންޑަ ސެކްޝަނާއި އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާރުއެޅުން 14.1.2
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ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ  ންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށްއަ
 އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 ނައްތާލުން.ސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތަ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންަނށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ، ޖި .15

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ގެވެށި އަނިޔާއާއި، ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާއިބެހޭ ގާނޫަނށް ދެ ޖިންސުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން  15.1
 ހިންގުން.ވަނައހަރު ނިމުމުގެކުރިން 2018ޕްރޮގްރާމް އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި  3ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހަރުދަނާކުރުވުން ކަމާބެހޭ މުއައްސާތަކުގެ މަސައްކަތް  15.1.1
 ކަމާބެހޭ މުއައްސާތަކުގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެ އެހީތެރިވުން  15.1.2
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ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން 
 ބާރުވެރިކުރުވުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެުނން ބާރުވެރިވެވޭަފދަ މާހައުލެއް އޮތުން. .16

 

 ޭބނުންާވ ނަތީޖާ  ހާސިލުކުރަން

ވަނައަހަރު  2017ޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެުނން ބާރުވެރިވެވޭަފދަ މާހައުލެއް ސި 16.1
 ނިމުމުގެކުރިން ގައިމްކުރުން.  

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން  16.1.1
 ފުރުޞަތުތައް ފޯރުކޮށްދިުނން. 16.1.2
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ފެންވަރުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ  އަތޮޅު
 ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން 

 

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

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ވަނަ އަހަރު  2021ޕްރޮގްރާމް  3ން އަތޮޅުފެންވަރުގައި ހޭލުންތެރިކުރުުމގެ އަންހެނުންަނށްހާއްޞަކޮށްގެ  17.1
 ނިމުމުގެ ކުރިން ހިންގުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މިހާރުވެސް އޮތް ފުރުޞަރު ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން 17.1.1
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ރައްކާތެރި ބޯފެނާ، ނަރުދަމާގެ އަސާސީ 

 ފަސޭހަތަކާ، ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް 
 ތަޞައްވުރު 

 ކަން.ހަމަހަމަ ތެރި ސާފު ބޯފެނާއި، ނަރުދަމާ، އަސާސީ ޚިދުމަތުގެރައްކާވ. އަތޮޅަކީ، 
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ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ސާފު ބޯފެން 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 ބޯން ބޭނުންކުރަނީ ރައްކާތެރި ސާފުފެންކަމުގައި ހެދުން. .18

 

 ނަތީޖާ  ހާސިލުކުރަން ޭބނުންވާ 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުނަށް ވާރޭ ފެން ނަގާ ރައްކާކުރެވޭނެ މަގު  2018  18.1
 ތަނަވަސްކޮށްދިން.

 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކަޅުހަންގަތުމަށް ލުއި ލޯނު ލިޭބނޭގޮތް ހަމަޖެއްސުން   18.1.1
 ިދނުން.ގީ ގެނެސްދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްރަށާއި ހަމައަށް ތާން  18.1.2

 

 

ށް ރައްކާތެރިގޮތުގައި ވާރޭ ފެން މަސް ނިމުމުގެކުރިން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުނަ 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2021  18.2
 ނަގާ ރައްކާކުރާނެގޮތް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެްނ ހޭލުންތެރި  18.2.1
 އަތޮޅުގައި ހިންގުން.

 އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި، ރަށު ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ރައްރަށުގެ ބޯފެންއަޅާ ތާންގިތައް ޗެކްކުރުން   18.2.2
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 ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ޚިދުމަތް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިުނން ތިމާވެއްޓާއި ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ނަރުދަމާގެ  .19

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

އަތޮޅުގެ ނަރުދަމާ  ފެލިދެވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން  2021ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން  19.1
 ރަށުގައި ނަރުދަމާ އެޅުން. 4އޮތް ނޭޅި

  
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ސިލްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުންތަކާއި، ރަށުކައުންކަމާބެހޭފަރާތްސަރުކާރުގެ  19.1.1
 ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެ މޮނިޓަރ ކުރުން.  19.1.2
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 ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން
 

 މަޤުޞަދު 
ނިޒާމެއް އަތޮުޅގައި ގާއިމްކުރުމާއި، ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ލެވޭނެ ތިމާވެއްޓާއި ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ކުނިނައްތާ .20

 ހެދުން.ައޮތޅުފެލިދެބޭނުންނުކުރާ އަތޮޅަކަށް 

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ރަށްތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި ރޭވުންތެޭރވުންތެރިކަމާއެކު  ބެލެހެއްޓުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން  20.1
ނިމުމުގެ ކުރިން އަމަލުކުރަން  2017ނިޒާމެއް އެކްލަވާާލއި ގައި  ނައްތާލުމަށް ރައްކާތެރިގޮތެއްތިމާވެއްޓާއި 

 ފެށުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޤާނޫނާއިގުޅޭގޮތުން ޤަވާއިދެއް ައތޮޅަށް ހެދުން.  20.1.1
 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ތަންފީޒުކުުރން.  20.1.2
 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިނގުން   20.1.3
 އުކާލެވޭ ތަކެތިން ފައިސާ ހޯދަން ދަސްކޮށްދިނުން.  20.1.4

 
 

 

އަތޮޅަކީ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމުގެގޮތުން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ބޭނުން ފެލިދެ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018 20.2
 ނުކުރާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން.  20.2.1
 ސާވޭއެއްކުރުން   20.2.2
 ޕްލާސްޓިކްކޮތަޅާއި ބެހޭ ގަވާއިދެއް ހަދާ ތަންފީޒުކުރުން   20.2.3
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 ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން
 

 މަޤުޞަދު 
 ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަނދަރުތަްއ ބެލެހެއްޓުން.  .21

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްރައް ހަރުދަނާކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނޭ އަތޮޅުގެ ބަނދަރުތައް ބެލެެހޓުމުަގއި  21.1
 ވަނަހަރު ނިމުމުގެކުރިން ގާއިމްކުރުން. 2017ނިޒާމެއް އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މޮނިޓަކުރާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން.. 21.1.1
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 މަޤުޞަދު 
 ރަށުތެރެއާއި ރަށްރަށުގެ މަތުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްުޓން. .22

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2018ރަށުކައުންސިލްރަކުން ބަގުތައް ެބލެހެއްޓުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ބަާލ،  22.1
 މޮނިޓަކުރާގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މެދުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން. 22.1.1
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 މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން
 

 މަޤުޞަދު 
 ރަށްތަކުގެ މަގުތައް ދިއްލާ ބެލެެހއްޓުން. .23

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ވަނަ  2017ރަށުކައުންސިލް ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ މަގުތައް ދިއްލާ ބަލަހައްޓާތޯ ަބލާ މޮނިޓަކުރާނެ ގޮތެއް،  23.1
 އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ގާއިމްކުރިން.އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ބަލަހައްޓާނެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާުލން  23.1.1
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 މަޤުޞަދު 
 ބެލެހެއްުޓން.ަމރާމާތުކޮށް  ހެދުމާއި، ރަށްތަކުގެ މަގުތައް .24

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ވަނަ އަހަރު ނިމުުމގެކުރިން  2018ރަށުކައުންސިލްތަކުން މަގުތައް ަހދާ މަރާމާތުކުރޭތޯ ބަލާ މޮނިޓަކުުރމަށް،  24.1
 ޕްލޭނެއް މިކައުންސިލްތައި ހެދުްނ 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޕްލޭން ހަދާ ތަންފިޒުކުރުން  24.1.1
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 މަޤުޞަދު 
 ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަްތތައް ފޯރުކޮށްދިނުން. .25

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ތަޢާރަފްކޮށް ޚިދުމަތް ދެންފެށުން ވަނަ  2018ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަްތތައް  25.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 .ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޕްރޭން ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވެ މޮނިޓަރުކުރުން 25.1.1
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 ކަރަންޓާއި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ 

 ތަޞައްވުރު 
 މުޖުތަމައެއް ަނފޯާހދާ ، ތައަށް ހޭލުންތެރިއިއާދަކުރަނިވި ހަކަ 
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ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓު އަތްފޯރާ 
 އަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން

 

 މަޤުޞަދު 
 ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި އަތްފޯރާފަށުގައި ތަޢާރަފްކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުން. .26

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ކަރަންޓްގެ  އަތޮޅުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ބޭނުންކުރާެފލިދެފެށިގެން ވަނަ އަހަރުން 2021 26.1
 .  % އިންސައްތަ ކަރައްންޓަކީ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން އުފައްދާ ކަރަންޓްކަމުގައި ހެދުނ45ް

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކައުންސިލްތަކަށް ލޯނުލިޭބނޭ މަގު ފަހިކޮށްދީގެން.    26.1.1
 ކުޑަ ގޮތްތައް ތަޢާރަފް ކޮށްދިނުން ހަރަދު    26.1.2
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 ން ބޭނުންކުރު

 

 މަޤުޞަދު 
 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެްއޓާއި ރައްޓެހި ހަކަތަ ބޭުނންކުރެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްވުން. .27

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ވަނަ  2021ގޮތެއްގައި ތިމާވެްއޓައި ރައްޓެހި ހަކަތަ ބޭުނންކުރެވޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށްދީ ދެމެހެއްޓެނިވި  27.1
 % އަކީ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ ބަޔަކަށް ހެުދން.25އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގެ 

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 އާލާތައް ފަސޭހަކޮށް ލިބެންހުުރންއިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބޭނުންާވ  27.1.1
 ތަމްރީނާއި މަޢުލޫމާތު ލިޭބނޭ މަުގ ތަނަވަސްކޮށްދިނުން. 27.1.2
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އިޤްތިޞާދު  އަތޮޅު ވަޒީފާ އިތުރުކުރުމާއި 

 ކުރިއެރުވުން 
 ތަޞައްވުރު 

 ވަޒީފާ އިތުރުކުމާއި އަތޮޅުގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއަރާއިގެން ދިއުން.
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 އިތުރުކުރުން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު 
 

 މަޤުޞަދު 
 އަތޮޅުގައި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުރުވެ އަތޮޅުގެ ދަރިން ޚިދުމަތުގައި ތިބުމުގެ ފުތުޞަތު ލިްއބައިިދން. .28

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ   2017،  އަތޮޅުގައި ހުރި ފަންނީ ވަޒީފާތަކަށް އަތޮޅުގެ ޒުވާނުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް 28.1
 ކުރިން ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށް ތަންފީޒުކުރަން ފެށުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަތޮޅުގައިހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދާ ތަޢާރަފްކުރުން.  28.1.1
 އަތޮޅުގައި ހުރި ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ތަމްރީންކުރުން   28.1.2
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 ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުން  އަތޮޅުގެ
 

 މަޤުޞަދު 
 ޓަރުންނަށް ފަހި އަތޮޅަކަށް ހެދުން.އިންވެސްޓަރުން ހިތްހަމަޖެހޭ އިްނވެސް .29

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ވަނަ އަހަރު  2019އިންވެސްޓަރުން ހިތްހަމަޖެހޭ އިްނވެސްޓަރުންނަށް ފަހި ފުރުޞަުތަތކެއް ތަޢާރަފްކޮށް  29.1
 ނިމުމުގެ ކުރިން އިންވެސްޓަރުން އަތޮޅަށް ގެނައުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަތޮޅުގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން އިސްތިހާރުކުރުން. 29.1.1
 އިންވެސްޓަރުން ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަތައް ހޯދާ ހައްލުކުރުން 29.1.2
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ޕްލޭން  އި، ޤަވާޢިދުތަކާއި، ބިނާވެށިތަކާކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތު
 އެކުލަވާލުން 

 

 މަޤުޞަދު 
ތައް ނިމި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ޤަވާޢިދުތަކާއި، ބިނާވެށި ޕްލޭން ކައުންސިލްތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި،  .30

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިކުުރން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އަވަސްކަމާއެކު

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ނިމުމުގެ ކުރިން ވަނައަހަރު  2017ކައުންސިލްތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި، ބިނާވެށި ޕްލޭްނތައް  30.1
 ނިއްމައި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އަަވސްކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދޭންފެށުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ބިނާވެށި ޕްލޭން ހެުދން  30.1.1
 ނުހެދިހުރި ޤަވާއިދުތައް ހެދުން. 30.1.2
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 އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ މަގު ތަނަވަސްވެފައިވުން.އަބުރުވެރި  .31

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

އަތޮޅުގެ ރަށްޔިތުންނަކީ އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދާ އުފާވެރި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަްށ ހެދުމަށް  31.1
 ލޯން ސްކީމްތަކެއް ތަޢާރަފްކުރުން.ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2021

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވް ފެލިދޫ ބްރާޗް އާއި ގުޅިގެން ލުއިލޯނުތަކެއް ތަޢާރަފް ކުރުން.   31.1.1
 

 

 

 

 

  



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން
 

55    
 www.vaav.gov.mvެވބްަސއިޓް:.،  info@vaav.gov.mv:އީެމއިލް    6700715ފެކްސް:     6700502ން: ފޯ

 

 

 

 
 އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ސިނާޢަތްތައް 

 ތަޞައްވުރު 
 ތެރި އަތޮޅެއް.އުމުރާނި ގޮތުްނނާއި އިޤްތިސާދީގޮތުން ފުދުން
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ގޮތަށް އުމްރާނީ ތަރައްޤީ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނޭ 
 ޤާއިމުކުރުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 އިމްކުރުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނޭ ގޮތަްށ އުމުރާނީ ތަރައްޤީ ޤަ .32

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ފަހިކޮށްދީ އުމުރާނީ ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މަގު  ޔިތުން އެދޭ އުމުރާނީ ތަރައްޤީއަށްއްރަ 32.1
ވަނަ  2018މުއައްސަސާތަކުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަށް ތަްނފީޒުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ހިއްފަސޭހަ ވެއްޓެއް، 

 އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހޯދާދިނުން. 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހިންގުން.ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް   32.1.1
 ޤަނޫނާއި ޤަވާޢިދު ތަންފިޒުކުުރން.  32.1.2
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 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުން 
 

 މަޤުޞަދު 
ގައި އަތޮޅުއި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް ހުރި ހުރަސްތައްނައްތާލެވި ލޯކަލްޓޫރިޒަމް އްޓެނިވި ގޮތެއްގަދެމެހެ .33

 އިތުރުކުރުން.

 

 

 ޭބނުންާވ ނަތީޖާ ހާސިލުކުރަން 

 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް، ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް އަތޮޅުގައި ހުރިހުރަސްތައް ނައްތާލާ 33.1

ނޑައެޅުން. 2017އަތޮޅުގައި އިތުރުކުރުމަށް   ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގޮތްތަކެއް ކަ

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން  33.1.1
  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް ލޯން ލިބޭނޭޮގތެއް ހަމަޖެއްސުން.  33.1.2
 

ވަނަ  2017ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް އަމާޒުކޮށްގެން އަތޮޅުގައި ދަތުރު ފަތުރު ފަސޭހަކަމާއެކު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް،  33.2
 އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގާއިމުކުރުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަތޮޅާއި މާލެއާއިދެމެދު ދަތުރުކުރާނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން.  33.2.1
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 މަޤުޞަދު 
 ދަތުރުކުރެވޭނެގޮތް ަހމަޖައްސާދިނުން. މިހާރައްވުގެ ފަސޭހަކަމާއެކު އަތްފޯރާފަށުގައި .34

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

މިހާރަށްވުރެ ފަސޭހަކަމާއެކު ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތުގައި އަތްފޯރާފަށުގައި ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން  2021 34.1
 ދަތުރުކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ސްޕީޑް ލޯންޗެއް ހޯދުން.  34.1.1
 ވިޔަފާރީ އުސޫލުން މާލެއާއި އަތޮޅާ ދެމެދު ދަތުރު ފެށުން.  34.1.2

 
 

 

  



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން
 

59    
 www.vaav.gov.mvެވބްަސއިޓް:.،  info@vaav.gov.mv:އީެމއިލް    6700715ފެކްސް:     6700502ން: ފޯ

 މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން ކުދި އަދި 
 

 މަޤުޞަދު 
 އަތޮޅުގައި އިތުރުކުރުން. ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް .35

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ވަނަ  2018އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީތައް އަތޮޅުގައި ފެށުމާއި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ލޯނު ސްކީމެއް ކުދި  35.1
 މުމުގެ ތާޢާރަފްކުރުން. އަހަރު ނި

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް ލޯން ސްކީމްތެރެއިން މިކަމަށް ސްކީމެއް ފެށުން. 35.1.1
 ޤަވާޢިދެއް ހަދާ އިޢުލާންކުރުން   35.1.2
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 އަމަންއަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުން 

 ތަޞައްވުރު 
ބަދަހި އާއިލާއެއްގެ  ،އަމާންކަމުގައި ،ސުލްޙައާއިއިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ޝިއާރުދެމެހެއްޓުމުގައި 

 ހިޔަލުގައި، ޒިންމާދަރު މުޙްތަރަމް ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށްވުން.
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 އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ށް ޤާއިމްކުރާ ރައްޔިތަކު އުފެއްދުން.އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ އަދި ދީނީ ޝިއާރުތައް ފުރިހަމައަ .36

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 2017ދީނީ ފަރުޞުތަކަށް ސަމާލުވެ، ީދނީ ވަހްދަތުދެމެހެއްޓުމުގައި ގުޅިެގން މަސައްކަތްކުރާ މުޖުތަމައަކަށް  36.1
 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން ހެދުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަތޮޅުގައި ހިންގުން.ފަހަރު ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް  1ކޮންމެ ހަމަހަކުން   36.1.1
 ކީރިތި ޤްރުއާން މުބާރާތެއް އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވުން. ފަހަރު 1ރަކު އަހަ  36.1.2
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 ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް މަދުކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 މަދުކޮށް އަމާން އަތޮޅަކަށްހެދުން. ކުއްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް .37

 ޭބނުންާވ ނަތީޖާ ހާސިލުކުރަން 

ކުއްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް މަދުކޮށް އަތޮޅަކީ  ފެލިދެވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން  2017 37.1
 މެދުގައި އަމާންކަން ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ތަަނކަށް ހެދުން. ރަށްތަކާއި ފަރުދުންގެ

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މިހާރަށްވުގެ ފުލުހުންގެ ދައުރު އިތުރުކުރުން  37.1.1
 ކޮމިޔުނިޓީ ޕޮލިސް އުފައްދާއި ޙަރަކާތްތެރިކުރުވުން.  37.1.2
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ކުދިންނަށް ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި އެ 
 ކުރިމަތިވާ އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލުން

 

 މަޤުޞަދު 
އަތޮޅަކަށް ނައްތާލާ އަމާން ދިންނަށް ކުރިމަތިވާ އަނިޔާވެރިކަން ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުްނކުރުމާއި އެކު .38

 ހެދުން.

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުްނކުރުމާއި އެކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލާ އަމާން އަތޮޅަކަށް  38.1
 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހެދުދުން. 2017

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 "ކޮންމެ ކުޑަކުއްޖަކީ ހިމާޔަތް ލިބިވައިވާ ކުއްޖެއް" ކަމުގައި ހެދުމަށް އަތޮޅުގައި ކެމްޕޭނެއް ހިންގުން.  38.1.1
 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ަތންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވާ ހުރަސްތައް ނައްތާލުން.  38.1.2
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 ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު ކުޑަކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ންމެ ކުޑަ އަތޮޅު ކަމުގައިހެދުން.މިންވަރު އެ  ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ .39

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ށް ހެދުން. 2021އިން  2017ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރެއް ނެތް އަތޮޅަކަށް  39.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އަތޮޅުގައި ހިންގުން   39.1.1
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ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢޫޞޫލުތައް ހަމަހަމަކަން 
 އެކުލަވާލުން 

 

 މަޤުޞަދު 
ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭުނންވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢުޞޫލުތައް އެކުލަވާލާއި، ރައްޔިތުންނަށް ަފސޭކަން  .40

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ  2018ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭުނންވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢުޞޫލުތައް އެކުލަވާލާއި،  40.1
 ކުރިން ތަންފީޒުކުރަން ފެށުން.

 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރަށުކައުންސިލްތަކުން ހަދަންެޖހޭ ޤަވާއިދުތައް ހެދުން.   40.1.1
 ގަވާއިދުތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން    40.1.2
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 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ތަންފީޒުކުރުން
 

 މަޤުޞަދު 
 ވެއްޓެއް ކަށަވަރުކުރުން. ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް ހަމަހަމަކަާމއެކު ތަންފީޒުކުރެވިފައިވާ، ދިރިއުޅުމަށް ފަސޭހަ އަމާން .41

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

އެންމެހާކަންތައް ބަލާ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޕޮލިހުންގެ ދައުރު އަތޮޅުގައި ހިނގާ ގާނޫނާ ޚިލާފް  41.1
 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ތަންފިޒުކުރުން. 2019އިތުރުކޮށް، 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކުއްތަކަށް އަވަސްކަމާއެކު ފިޔަވަޅު އެޅުން.  41.1.1
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ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން  ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި،ޒުވާނުންނަށް 
 އިތުރުކުރުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 ޒުވާނުން އިސްނަގާ ބަޔަކަށްހެދުްނ. ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ޯހދައިިދނުމާއި، ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި .42

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ނުން އިސްނަގާ ބަޔަކަށްހެދުަމށް ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ޯހދައިިދނުމާއި، ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި ޒުވާ 42.1
 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން ހިންގުން. 2021ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 " ޒިންމާދާރު ޒުވާނުން" މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ޒުވާނުންގެ ބައްދަުލވުމެއް އަތޮޅުގައިބޭއްވުން. 42.1.1
 

 

. 
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ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި 

 ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން 
 ތަޞައްވުރު 

 ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ގާބިލް ބަޔަކަށްވުން.

 

 

 

 

 



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން
 

69    
 www.vaav.gov.mvެވބްަސއިޓް:.،  info@vaav.gov.mv:އީެމއިލް    6700715ފެކްސް:     6700502ން: ފޯ

 

 އިންސާނީ ވަޞީލަތް
 

 މަޤުޞަދު 
 ންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީ ުކރެވިފައިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުންއި .43

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2021ބޭނުންވާ އިންސާނީ ަވޞީލަތްތައް އަތޮޅުގައި އިތުރުކޮްށ، އަތޮޅަށް  43.1
 އަތޮޅުގެ ދަރިންކަމަށް ހެދުން.%އިންސައްތަ 75އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރަނީ 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަތޮޅުގައި ހުރި ފުރުޞަތުތައް ތަޢާރަފުކުރުން   43.1.1
 ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިުނން.  43.1.2
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ނޑާއި ފަޅު  ބިމާ، ކަ
 

 މަޤުޞަދު 
ނޑާއި، ފަޅު ބޭނުންކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ހެދުން.. .44  އަތޮޅުގެ ބިމާ، ކަ

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ނޑާއި، ފަޅު ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް،  އަތޮޅުގެ 44.1 އަތޮޅުގެ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2019ބިމާ، ކަ
ނޑައެޅުން.  ކައުންސިލްތަކުގެ މެދުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ ގޮތްތަކެއް ކަ

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އެއްބަސްވުންތަކެއް އެއްވަސްވެ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުން.  44.1.1
އަތޮޅުގެ ތަންތަން ކުއްޔަށްދީ ، ވަރުވާއަށް ދިނުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާ ކޮށްގެން ކުރިއަށް   44.1.2

 ގެންދިއުން 
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 މުއައްސަސާތައް
 

 މަޤުޞަދު 
އަތޮޅުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ މުއަށްސަސަތަކުގެ ތެރެއިން ބާވެ ހަލާކުވެގެންދަ މުއައްސަސާތައް މަރާމާތުކޮށް  .45

 ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތް ުވން.

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ވަނައަހަރު ނިމުމުގެކުރިން  2021އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ބާވެހަލާކްވެ، އަދި ޖަގައިގެ ގޮތުން ދަތި އިމާރާތްތައް  45.1
 މަރާމާތުކުރެވި، ޖަގަ ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން.ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަގު  45.1.1
 

 
 

 ވަނައަހަރު ނިމުމުގެކުރިން އިމާރާތްކުރުން. 2017ކެޔޮދޫ ޞިއްޙީމަދުކަޒުގެ އެމްބިއުލޭން ބޭއްވުމަށް ގަރާޖެއް  45.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން. 45.2.1
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 އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް 
 

 މަޤުޞަދު 
 އާޘާރީ އަދި ތާރިޚީ ތަރިކަޔާމެދު ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުން. .46

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2021އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކައާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އަތޮޅުގައި  46.1
 ކުރިން ހިންގުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ތާރީޚާބެހޭ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު  46.1.1
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 ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތައް 
 

 މަޤުޞަދު 
އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަކީ އައި ސީ ޓީ ވަޞީލަތް މިހާރަށްވުރެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ބޭނުންކުރާ އަތޮޅެއް ކަމުގައި  .47

 ހެދުން 

 

 ނަތީޖާ ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ 

އަވަސް  ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ޭބނުންކޮށްެގންނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން، އަތޮޅު ކައުންސިލް އަކީ ވަ 2018 47.1
 ކަމާއެކު ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަށް ހެދުން. 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ދާއިރާއިން މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުންޓީ އައި   47.1.1
 ދުވަސް ވީ ބައު އަދި ބޭނުންކުރަން އުނދަގޫ އާލާތްތައް ބަދަކުުރން  47.1.2

 

 

 ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް
 

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

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ގެ މެދުގައި ބައްދަލުވުމެއްބާއްވާ އެއްބައިވަންތަކަން ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގެ ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކު  2018 48.1
 ބަދަހިކުރުން.
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 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކުލަބް ޖަމްއިއްޖާ ޖަމާއަތްތަކުގެ މެދުގައި ބައްދަުލވުމެއް ބޭއްވުން. 48.1.1

 
 

ތެރި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފަިއދަހުރި ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހަރަކާތް އަތޮޅުގެ ކްލަބް،  48.2
 ކްލަބެއް ހޮވާ އެވޯޑެއްދިނުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ނޑައެޅުން.  48.2.1  ހޮވާނެ އުސޫލުތަކެއް ކަ
 އަހަރަކު އެއްފަހަރު އިނާމްދިނުން.. 48.2.2
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 ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުން 

 ތަޞައްވުރު 
 ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވެ، ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދެނިވި ކަންކަމަށް ހޭލުންތެރި މުޖުތަމައެއް.
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 ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 އްޓުވުމަށް ކުރެވެްނހުރި މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރުން.ރަށްގިރުން ހު .49

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ވަނައަހަރު  2021ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމަށް ޖަހަންޖެހޭ ތޮށިތައް، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން  49.1
 ނިމުމުގެކުރިން ޖަހާނިއްމުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 .ސަރުކާރުގެ މުއަށްސަސާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން 49.1.1
 .ހުރިހަރަށެއްގައި ތިމާވެްއޓާބެހޭ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓެއް ހެދުންއަތޮލުގެ  49.1.2

 

 

ވަނައަހަރު ނިމުމުގެކުރިން  2018ރަށްތަކުގެ ހޭޅިފަށުގައި ގަސްއިންދުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް   49.2
 ހިންގުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ގަސް އިންދާ ހެއްދުން 100ކޮންމެ ރަށެއްގެ ހޭޅީގައި   49.2.1
 ބެލެހެއްޓޭނޭ އިްނތިޒާމެއް ގައިމްކުރުން.މި ގަސްތައް   49.2.2
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މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ 
 އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން

 

 މަޤުޞަދު 
 މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ެއކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރެވި އަމާން ތަނަކަށް ހެދުން. .50

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2021ތިމާވެށި ނެތި ދިޔުމުގެ ނުރައްކާަތކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  50.1
 ކުރިން ހިންގުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ގްރީން އެމްބެސެޑަރެއް ތަމްރީނުކޮށް ޚިދުމަތަށް ނެރުން.  50.1.1
 ތިމާވެށީގެ މަސައްކަތަށް ދެވޭ ޚާއްޞަ އިނާމެއް ތަޢާރަފްކުރުން.  50.1.2
 ލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން ހޭ  50.1.3

 

 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން އަތޮޅުގައި  2021 ،އަތޮޅު ފެހިކޮށް ރީތިކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތަކެއް 50.2
 ހިންގުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ތިމާވެށީގެ ނަމޫނާ އަތޮޅަކަށް ވ. އަތޮޅު ހެދުން.  50.2.1
 ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން   50.2.2
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 ރާސް ކުޑަކުރުން ހިކާރިސީ 
 

 މަޤުޞަދު 
 ރާސް ކުޑަކުރުމަށް ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށް ނިއްމުން.ކާރިސީ ހި  .51

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ވަނައަހަރު ނިމުމުގެކުރިން ނިއްމުން. 2019ރާސް ކުޑަކުރުމަށް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ޕްލޭނެއްހަދާ ކާރިސީ ހި 51.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރަށުކައުންސިލްތަކާއެކު ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން  51.1.1
  ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.  51.1.2
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ނޑުގެ މުއްސަނދިކަން   އެއްގަމާއި ކަ

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 
 ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްޮކށް ނެތެމުންާދތަކެތި އާލާކުރުން.  .52

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ރެއިން ފުރިހަމަ ޙިމާޔަތް ހޯދާދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ފަާރތާއި ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދިރޭ ތަކެއްޗަށް ވ. އަތޮޅުގެތެ 52.1
 ވަނަ އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް މަސައްކަތްކޮށް ހިމާޔަތް ހޯދާދިނުން. 2021ގުޅިގެން 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފްވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ިދނުން   52.1.1

ނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުތަކުގެ މުއްސަނދިކަން  އެއްގަމާ، ކަ
 އިތުރުކުރުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 އަތޮޅުގެ ބިމާއި ފަރުތައް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބޭނުން ިހފަމުން ގެންދިއުން   .53

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ވަނައަހަރު  2021އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ، އަތޮޅުގެ ބިންތަކުންނާއި ފަޅުތަކާިއ ފަރުތަކުގެ މަންފާ 53.1
 ހޯދާދިނުން.ނިމުމުގެކުރިން 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
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 ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފްވާ ފަރާތްތަކާމެުދ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިުނން  53.1.1
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ނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުތައް ހިމާޔަތްކޮށް  އެއްގަމާ، ކަ
 ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުންދެމެހެއްޓެނިވި 

 

 މަޤުޞަދު 
ނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުތައް ހިމާޔަތްކޮށް، އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކާހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިުނން.  .54  އެއްގަމާއި، ކަ

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ހޭުލންތެރިކުރުމުގެ  ،ގުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް ޭބނުންކުުރމުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް 54.1
 ވަނަ އަހަރުނިމުމުގެ ކުރިން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން. 2019ޕްރޮގްރާމެއް 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޅަފަތުގެ ކުދިންނަށް ތިމާވެށީގެ ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް ހިންގުން  54.1.1
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 ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުން 

 ތަޞައްވުރު 
އެކީގައި  ގުޅިގެން އެންމެން  ތަރައްޤީ ޙާޞިލްކުރުމުގައާއި ތަރައްޤީ ދެމެހެއްޓުމުގައިފެލިދެއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ 

 މަސައްކަތްކުރުމުގައި ނަމޫނާ އަތޮޅަކަށްވުން
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 ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން
 

 މަޤުޞަދު 
ސިވިލްސާވަންޓުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކައުންސިލް ތަކުގެ ހިންގުން ހަުރދަނާވުމަށް، ކައުންސިލަރުންނާއި  .55

 ކުރާނެ މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުން.

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

މަސް ނިމުމުގެކުރިން ސިވިލް ސާރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަކީ  6ފުރަތަމަ  2017 55.1
 ހެދުން.ކައުންސިލްގެ ނިއްމުންތަން ތަްނީފޒުކުރުމަށް ގަބިލް ބަޔަކަށް 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

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

 

 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއަށްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަމުގައި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭުނންވާ ތަމްރީނާ  55.2
 ނިމުމުގެ ކުރިން ފަހިކޮށްދިނުން. ވަނަ އަހަރު 2017ތަޖްރިބާ ހިއްސާކުރެވޭނެ މަގު 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ތަޖުރިބާ ދަތުރުތައް މުވައްޒަފުންނަށް ކޮށްދިުނން.   55.2.1
 ކުރުމުގެ ކޯސްތަކުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ބައިވެރިވެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.ތާޒާ   55.2.2
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ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ކަންކަން ނިންމުމުގައި 
 ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން

 

 މަޤުޞަދު 
 ހެދުން.އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ތަސައްވަރަކީ ރައްޔިތުންގެ އެއްޗެއްކަމުގައި  .56

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ވަނައަަހރު  2017 ކުރެވޭ ޕްލޭނެއްކަމުގައި ،ރައްޔިތުން ބޭނުންވާގޮތައް  އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަކީ 56.1
 ނިމުމުގެކުރިން ހެދުން. 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުން  56.1.1
 އަހަރީ ތާވަލް ހެދުމުގެ ކުރިން އަތޮޅު ރައްޔިތުންނާއިބައްދަލުކޮށް ޚިޔާލު ހޯދުން.  56.1.2
 އަހަރަކު ތިންފަހަރު އަތޮޅުގެ ރައްރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރުން.  56.1.3

 

 

 

 

  



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން
 

86    
 www.vaav.gov.mvެވބްަސއިޓް:.،  info@vaav.gov.mv:އީެމއިލް    6700715ފެކްސް:     6700502ން: ފޯ

 އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން ރަށްތައް  އަތޮޅާއި
 

 މަޤުޞަދު 
އަތޮޅާއި ރަށްތައް އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުންބަދަހިވެ ކައުްނސިލްގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާވެގެން   .57

 ބަދަހިވެންދިއުން.

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ށް ގުޅުންރަނގަޅުވެ ކައުންސިލްތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމަސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި  57.1
 ގާއިމްކުރުން.ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2018 ފަސޭހަމާހައުލެއް

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ސަރުކާރުގެ މުއަށްސަސާތަކާއެކު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން ބަދަހިކުުރން.  57.1.1
އެލް.ޖީ.އޭ މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގައި ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ފޯކަލް   57.1.2

 އްކަތްކުރުން.ޕޮއިންޓެއް ބެހެއްޓުމަށް މަސަ
 

 

 . ހަރުަދނާކުރުންރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ބޭުނންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، ަކއުންސިލްތައް މޮނިޓަރިން  57.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މޮނިޓަރިން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ   57.2.1
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 އަސާސީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަސާސީ ފުއްދުންތެރިބައެއް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެއް. .1
 ތަނަވަސްވެފައިނެތް.އަސާސީ ފުއްދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ މަގު  .2
 އާބާދީ މަދުވުމުން އަސާސީ ފުއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކުގެ އަގު ބޮޑު. .3
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ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 މުރާލި ހީވާގި ދަންނަ، މަސައްކަތްތެރިކަން ރައްޔިތުްނނަކީ% 50 ތެރެއިން ރައްޔިތުގެ އަތޮޅުގެ ފެލިދެ ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނ2021ަ :1.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 .ހެދުން ބަޔަކަށް
 ދަސްކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްތެރިކަން 1.1.1

 ހިންގުން އަތޮޅުގައި ކޯސްތަކެއް
      އަތޮޅު ކައުންސިލް ކޯސްތައް ހިންގާދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުން. 1.1.1.1

ކޯހުގައި ބައިވެރިވާނެ ބައިވެރިން  1.1.1.2
 އަށް ގެަނއުންފެލިދެއަތޮޅުތެރެއިންހޯދާ 

     އަތޮޅު ކައުންސިލް

      އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިންގުން. ކޯސް 1.1.1.3
 ކެޕްމޭނެއް ޚާއްޞަ ނައްތާލުމަށް ފަޤީރުކަން 1.1.2

 ހިންގުން 
 އަތޮޅު ތެރެއަށް ދަތުރެއް ކޮށްގެން  1.1.2.1

 
      އަތޮޅު ކައުންސިލް

 މަސައްކަތްތަކަށް އިޤްތިޞާދީ އަތޮޅުގައިހުރި 1.1.3
 އަތޮޅުގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރުމުގެ އަހުލުވެރި

 ބޭއްުވން  ޒުވާނުންނަށް

އަތޮޅު ތެރޭގައި މިކަންކޮށްދޭނެ ރަށެއް ހޯދާ އެ  1.1.3.1
 ރަށެއްގައި 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

 .ހެދުން ބަޔަކަށް ގާބިލް ލިބިފަވާ އަމިއްލަފުއްދުންތެރިކަން ޒުވާނުންނަކީ ގެއަތޮޅު ފެލިދެ ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2017 :1.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ތަރައްޤީކުރުމަށް ފެށުމާއި ވިޔާފާރީ ކުދި 1.2.1

 .ތަޢާރަފްކުރުން ލުއިލޯންތަކެއް
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލޯން ޕްރޮގްރާމްގެ  1.2.1.1

 ތެރެއިން
 އަތޮޅު ކައުންސިލް

 ބަލަހައްޓަން  ހިންގާ ކުދިވިޔާފާރި  1.2.2
 .ހިންގުން ކޯހެއް އަތޮޅުގައި ދަސްކޮށްދިނުމަށް

    އަތޮޅު ކައުންސިލް އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް  1.2.2.1
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ނޑުވެރިކަމާއި  މަސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަ
 ތަރައްޤީކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ނޑުވެރިކަން ކުރާނެ ބިމެއްނެތް. .1  ދަ
ރޑްނިގް ހައްދާތަކެތި މާކެޓް ކުރެވޭނެ ގޮތެއްނެތް. .2  ހޯމްގާ
ނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާކާނާއާިއ ، ބޭސް އަތޮޅުން ލިބޭނެގޮތެއްަފހިވެފައިނެތް. .3  ދަ
 ޒަމާނީ މަސްވެރިކަން ތައާރަފުކުރަން ޖެހޭ. .4
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ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް 
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 ނަފާހޯދާ ޒަމާނީމަސްވެރިކަމުން އަހުލުވެރި މަސްވެރިކަމަށް ޒަމާނީ ރައްޔިތުންނަކީ އަތޮޅު ފެލިދެ ނިމުމުގެކުރިން އަހަރު ވަނަ 2021 :2.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ހެދުން  ބަޔަކަށް ފުއްދުންތެރި

 މައުލޫމާތު މަސްވެރިކަމާބެހޭ ޒަމާނީ 2.1.1
 .މަގުފަހިޮކށްދިން ލިބޭނޭ މަސްވެރިންނަށް

 އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން  2.1.1.1

      އަތޮޅު ކައުންސިލް އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެން 2.1.1.2
ނޑައެޅިފައިވާ  2.1.1.3        އަހަރުގައި ކަ

 ފަސޭހަގޮެތއްގައި ވަޞީލަތްތައް ޒަމާނީ 2.1.2
 .ތަނަަވސްކޮށްދިން ލިބޭެނގޮ އަތްފޯރާފަށުގައި

 އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  1.1.2.1

 ބޭނުންޮކށްެގން ވަސިލަތްތައް ޒަމާނީ 2.1.3
 ކުރަން މަސްވެރިކަން ޚަރަދުކުޑަކޮށް

 .ދަސްކޮށްދިނުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  1.1.3.1

ޭބނުންކޮށް އެިއން އަޮތޅު ަރއްޔިތުންނަކީ ަދނުޑވެރިކަުމގެ ަޒމާނީ ތަްމރިން ލިބިަފިއވާ ަދނޑު ެވރިކަމުން އުފަްއދާ ތަކެތި ފެލިދެވަނަ އަހަރު ިނމުުމެގ ކުރިން  2021  :2.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ނަފާހޯދާ ބަޔަކަށް ެހދުން.

ނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެތި މާކެޓް  2.2.1 ދަ
 ކުރެވެނެ ގޮތްހަމަޖައްސާދިނުން.

 އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  1.2.1.1
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 ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކާބޯތަކެތި ވިއްކާފިހާރަތަށް ޤަާވިޢދުން ޗެކްކުރެވޭ. .1
ތަކެތިކަމުގައި ބެލޭގެ  ރަށުގައި ހައްދާތަރުކާރީއާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް ވިހައިގެ މާއްދާތަކުްނ ސަލާމަތްވެ ރައްކަތާތެރި .2

 ގޮތެއް ނެތް.
 ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްފަދަ ކާޯބތަކެތި ހަދާ ވިއްކާ ތަންތަން ޤަާވޢިދުން އިތުރަށް ޗެކްކުރެވޭނެގޮތް ހަދަން ބޭނންވޭ. .3
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ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 .ހެދުން ތަކެއްޗައް ރައްކާތެރި މާއްދާތަކުން ވިހައިގެ ކާނާއަކީ ބޭނުންކުރާ ރައްޔިތުން އަތޮޅުގެ ނިމުމުގެކުރިން، އަހަރު ވަނަ 2021  :3.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ގަސްއިންދާ ހައްދާ ފަރާތްތަކަށް ގަސްކާނާގެ  3.1.1

ބާވަތްތައް ޭބނުންކުރާނޭގޮތުގެ މަުއލޫމާތު 
 ދިނުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  3.1.1.1

3.1.1.2        
3.1.1.3        

 ަގސްކާނާގެ ނުހިމެނޭ މާއްދާތައް ވިހައިވެ  3.1.2
 ަތނަވަސްކޮށް ިލބޭނޭމަގު އަތޮޅުން ބާވަތްތައް
 ދިނުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  3.1.2.1

ނޑައަޅާ އޮތޯރިޓީ ޑްރަގް އެންޑް ފުޑް ބާވަތްތަކަީކ، ކާޯބތަެކތީގެ ލިބެްނހުންނަ ފިހާރަތަކުން ވިއްކާ މުދާ އިމްޕޯޓް   :3.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ   ހިމެނޭ ތެރޭގައި މިންގަޑު ކަ
   .ހެދުން ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2021 ތަކެރިކަމުގައި

 ޞިއްޙީޚިދުމަތްދޭ  ހުރި އަތޮޅުގައި 3.2.1
 މެދުވެރިކޮށް މުއަށްސަސާތައް

 .ކުރިއަށްގެންދިއުން

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ،   3.2.1.1
އަތޮޅު ކައުންސިލާއި 

 ގުޅިގެން



މަހަކު އެއްފަހަރު ފިހާރަތަކާއި، ކާބޯތަކެތި  3.2.2
 ވިއްކާ ފިހާރަތައް ޗެކްކުރުން

 ރަށުކައުންސިލް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  3.2.2.1
 ޞިއްޙީ މުއަށްސަސާތައް 

     

ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްތްކުން  3.2.3
 ރިޕޯރޓްކުރުން

 ހޮސްޕިޓަލް  3.2.3.1
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 ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުން އިތުރުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކެއުމުގައި ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުވުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް އަތޮޅުގައި ގިނަކަން ފާހަގަކުރެވޭ .1
 ކެއުމުގެ އާދަކާދައާއި ވައްޓަފާޅި ރަނގަލުކުރަންފެނޭ  .2
ނޑަށް  .3 ގެންލުންދެނިވި މާއްދާތަްއ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް، ޒުވާނުްނާނއި، ޅައުމުރު ފުރާގެ އެނާރޖީ ޑްރީންކްސްތަކާއި ހަށިގަ

 ކުދިން ގިނަ އަދަދަކަށް ބޭުނންކުރޭ.
 ދަޅުގާ ބަންދުކުރި ކާނާގެ ބާވަތްަތކާއި ފިޒީޑްރިކްންކްސް ތަކަށް އަޅުވެތިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ. .4
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ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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ނޑަށް ރައްޔިތުންނަކީ އަތޮޅު ފެލިދެ ނިމުމުގެކުރިން އަހަރު ވަނަ 2017  :4.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ   .ހެދުން ބަޔަކަށް ބޭނުންކުރާ ކާނާ ފައިދާހުރި ހަށިގަ
ޞިއްޙަތަށް ފައިދާހުރި ކާނާއާއިެބހޭގޮތުން  4.1.1

 ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްުވން 
      އަތޮޅު ކައުންސިލް ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ކަމާބެހޭ  4.1.1.1
4.1.1.2        
4.1.1.3        

      އަތޮޅު ކައުންސިލް  4.1.2.1 ހިންގުން  ކޯހެއް ކެއްކުމާބެހޭ 4.1.2
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ޞިއްޙތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގައި 
 ދިރިއުޅުން 
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 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ބަލާއިރު ބަިލެފތުރޭ ނިސްބަތް އިތުރުކަން ފާހަަގކުރެވޭ.އަތޮޅުގެ އާބާދީއަށް .1
 މަދުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް މަދު.އަތޮޅުގައި މަދިރި  .2
 ވަޞީލަތުގެ ދަތިކަން. .3
 އާންމު ރައްޔިތުން ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާ ފދަ ބަލިތަކަށް ހޭުލންތެރި ވެފައިވާ މިންވަރު ކުޑަ .4
 މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ގިނަ. .5
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ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 .ނަްއތާލުން ތަންތަން% 85 ތެރެއިން ތަންތަނުގެ އުފެދޭ މަދިރި ހުރި އަތޮޅުގައި ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2017 :5.1:ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  5.1.1.1 މަދިރި އުފެދޭ އެންމެހާތަންތަން ނައްތާލުން  5.1.1

5.1.1.2   

5.1.1.3   

  5.1.2.1   

ފަހަރު ބޯފެންއަޅާ ރައްކާކުރާ 1މަހަކު  5.1.2
 ތާންގީތައްެބލުން.

 އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  5.1.3.1

 .ހަރަކާތްތެރިކުރުވުން އުފައްދާ ޓާްސކްފޯހެއް ހެލްތު ކޮންމެރަށެއްގައި މިމުމުގެކުރިން ވަނައަހަރު  2017 :1.2ސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާ 
 ފޯހެއް ޓާސްކް ހެލްތު ރަށެއްގައި ކޮންމެ 1.2.3

 އުފެއްދުން
 އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  1.2.3.1
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 ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ރައްކާތެރިވުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަ  .1
 ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަރތަކަށް ބޭނުންާވ ކާނާއާިި ކަސްރަތ .2
 ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ބަލިމީހުްނަނށް އަޅާލާ އޯގާތެރިކަން ދެވޭ މިންވަރު ކުޑަ  .3

 

 
 

 



 )ކައުންސިލްގެ ނަން(  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

  101    
 www.vaav.gov.mvވެްބސައިޓް:  info@vaav.gov.mv އީމެއިލް  6700715ފެކްސް:  6700502ން: ފޯ

 

 ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ހޭލުްނތެރި މުޖުތަަމއެއް އޮތުން. :6 މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ރައްޔިތަކަށް ދުޅަހެޔޮ  ރަނގަޅު ޞިއްޙަތު ހޭުލްނތެރި ބަލިތަކަށް ނާރާ ަގއިންގަޔަށް ރައްތިރުންނަކީ، އަތޮޅު ފެލިދެ ކުރިން ނިމުމުގެ 2018  :1.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 .ހެދުން
 އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  1.1.1.1 .ހިްނގުން ްޕރޮްގރާްމތަކެއް ހޭލުންތެރިކުުރމުގެ 1.1.1

1.1.1.2   

1.1.1.3   

 އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  1.1.2.1 ހިންގުން ކްލާސްތަކެއް ކަސްތަރު  1.1.2
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ޑުރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރެއަށް 
 ޒުވާނުން ވަނުން ހުއްޓުވުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަޅާލުން ކުޑަވުންސާނަވީ ގްރޭޑް  .1
 ތަރުބިއްޔަތުގައި މައިންބަފައިންގެ އިހުމާލު .2
 މުޖުތަމަޢުގެ ދައުރު ކުޑަވުން .3
 ިްިާނޫން ތަންފީޒުކުރުމުގައު ދަިތތަކެއް ހުރުން .4
 މުޖުތަމަޢުން ބަލަިި ނުަގތުން  .5
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 ހެދުން  ވެއްޓަކަށް އަމާން ނުރައްކަލުން ތަކެތީގެ މަސްތުވާ އެހެނިހެން ޑްރަގާއި   :7 މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 އަހަރު ވަނަ 2020 ބަޔަކަށް، ސަލާމަތްކުރެވިފައިވާ ުނރައްކަލުން ތަކެތީގެ މަސްތުވާ އެހެނިހެން ޑްރަގާއި އަކީ% 90ޒުވާނުންގެ :1.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 .ހެދުން ނިމުމުގެކުރިން

ކަމާބެހޭ ފަރާތައް މެދުވެރިކޮށްގެްނ  1.1.1
 ހޭލުންގެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ކަމާބެހޭ  1.1.1.1

1.1.1.2   

1.1.1.3   
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 ނިސްބަތް މަދުކުރުން ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ މީހުންގެ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
1. ..................................... 
2. ..................................... 
3. ..................................... 
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 .ހޭލުންތެރިކުރުވުން ވިސްނާދީ ނުރައްކާތެރިކަން ދުންަފތުގެ މަދުކުރުމާއި، އަދަދު މީުހންގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ ދުންފަތުގެ  :8މަޤުޞަދު 
ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #

 ނަންބަރު 
 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 .ތިރިކުރުން އަށް% 25 ނިސްބަތް މީހުންގެ އިސްތިޢުމާލްކުރާ ދުންފަތުގެ އަތޮޅުގައި ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2021 8.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ:
ރަށުކައުން ސިލްތަކާއި ގުޅިގެން  1.1.1.1 ސާވޭއެއް ކުރުން  1.1.1

 ސާވޭއެއްކުރުން
 އަތޮޅުކައުންސިލް

 އަތޮޅު ކައުންސިލް ސާވޭ ކަންކަމުގައި ކޮމެޓީއެއް ކަނޑައެޅުން 1.1.1.2

 ސާރވޭ ކޮމެޓީން ސާވޭ ކަންކަން ކޮމެޓީގެ ބެލުމުގެދަށުންކުރުން. 1.1.1.3

 ތަކެއް ޕްރޮގްރާމް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  1.1.2
 ހިންގުން  އަތޮޅުގާ

 އަތޮޅު ކައުންސިލް  1.1.2.1

1.1.3  1.1.3.1   

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

 ހެލުންތެރިވެ 
 އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  1.2.1.1
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 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކުޑަކުދިން ކުޅެ އުޅެލާނެ ތަނެއް ނެތް. .1
 ވަރު ރަނގަޅު ކޯޓްތަކެއް ނެްތ.ފެން .2
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 .އުފެއްދުން އަތޮޅުގައި ޒުވާނުންތަކެއް ދުޅަހެޔޮ ހަރުދަނާ  ފައިދާހުރި ޤައުމަށް :9މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައާށް އަތޮޅުގައި އުފެއްދުން. 2021މިހާރަށްވުރެ ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ހަރުދަނާ ދުޅަހެޔޮ ޒުވާނުންތަކެއް    :9.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހާއްޞަ ޒުވާނުންނަށް 9.1.1

 ހިންގުން 
 އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  9.1.1.1

9.1.1.2   

9.1.1.3   

ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމަށް  9.1.2
އަތޮޅުގައި ކުޅިވަރު ކުޅެޥޭނެ ވަޞީލަތްތައް 

 ގާއިމްކުރުން.

 އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  9.1.2.1

" ޝިލްޑް ޒުވާ ކައުންސިލްގެ" އަތޮޅު 9.1.3
 ދިނުން  އިނާމް އެ ތަޢާރަފްކޮށް

އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެވޯޑް ނައިޓެއް  9.1.3.1
 ބާއްވައިގެން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް

 އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް   އަތޮޅުގައި ސްޕޯޓް އެރީނާއެއް ހެދުން 9.1.4



 )ކައުންސިލްގެ ނަން(  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 
  



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)     2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ނެއް  .1

 

 



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)     2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 .ާގއިމުކުރުން ނިޒާމެއް ބެލެހެއްޓޭނެ މިކަން ކުރިން ނިމުމުގެ ވަނައަހަރު 2018 މުޖުތަމައަކަށްހެދުމަށް ޔަޤީވެފައިވާ ތަރުބިއްޔަތު ޅަފަތުގެ  :1.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ބަލާ މަސައްކަތް މުއައްސަސާތަކުގެ ތަޢުލީމީ 1.1.1

 މޮނިޓަކުރުން 
 މަރުކަޒުތަޢުލީމީ  ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  1.1.1.1

1.1.1.2        
1.1.1.3        



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)     2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

111    
 www.vaav.gov.mvެވބްަސއިޓް:.،  info@vaav.gov.mv:އީެމއިލް    6700715ފެކްސް:     6700502ން: ފޯ

 ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ލިއްބައިދިނުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން ގިނަވުން. .1
 ދަސްކޮށްދޭނެ ފަންނީމީުހން ނެތުން ހުނަރު  .2
 ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމަށް ފޮނުވާެނ ތަންތަން މަދުވުން  .3

 



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)     2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 .ހެދުން އަތޮޅަކަށް ޔަޤީވެފައިވާ  ހުނަރު ތަޢުލީމާއި ފުރިހަމަ  :11މަޤުޞަދު 
ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #

 ނަންބަރު 
 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 .ގާއިމުކުރުން ނިޒާމެއް ބެލެހެއްޓޭނެ މިކަން ކުރިން ނިމުމުގެ ވަނައަހަރު 2018 މުޖުތަމައަކަށްހެދުމަށް ޔަޤީވެފައިވާ ހުނަރު ތަޢުލީމާއި ފުރިހަމަ  :1.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ތަޢުލީމާއިބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން  11.1.1

 މަސައްކަތްކުރުން.
 އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  11.1.1.1

11.1.1.2   

11.1.1.3   

  ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  11.1.2.1 ަތޢާރަފްކުރުން ފުރުޞަުތތަށް ހުރި ތަޢުލީމަށް 11.1.2



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)     2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުން  .1
 ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ދަސްކުރާނެ ފުރުޞަތު ހަނިވުން  .2

 



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)     2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 .ފަހިކޮށްދިނުން ހުނަރު ފަންނީ ތަޢުލީމާއި ބޭނުންވާ ދިރިއުޅުމަށް  :12މަޤުޞަދު 
ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #

 ނަންބަރު 
 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް 
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 03 ދަސްކޮށްދިނުުމގެ ހުނަރު ފަންނީ ތަޢުލީާމއި ޭބނުންވާ  ޒުވާނުންނަށް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅުގައި، ނިމުމުގެކުރިން އަހަރު ވަނަ 2021 :12.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް
ތައުލީމާއިބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން  12.1.1

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރާމް ހިންގުން
 އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  12.1.1.1

12.1.1.2   

12.1.1.3   

 އަތޮޅު ކައުންސިލް ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ކަމާބެހޭ  12.1.2.1 ފުރުޞަތުތަކަށް މަގުފަހިޮކށްދިނުްނ. 12.1.2



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)     2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

115    
 www.vaav.gov.mvެވބްަސއިޓް:.،  info@vaav.gov.mv:އީެމއިލް    6700715ފެކްސް:     6700502ން: ފޯ

 މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ޓެކްނިކަލް މީހުން މަދުކަން  .1
 ދެވޭނެ ގޮެތއް އަތޮލުން ފަހިވެފައި ނެުތން.ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރިނު  .2
 ފުރުޞަތު މަދު .3

 



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)     2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #

 ނަންބަރު 
 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 .ބަަޔކަށްހެދުން ލިބިފައިިތބި ހުނަރު މަސައްކަތާއި ޒުވާނުންނަކީ އަތޮޅުގެ ނިމޭއިރު ވަނައަހަރު 2021  :13.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް އަތޮޅު  13.1.1.1 މަތީތަޢުލީމްގެ ފަންޑެއް ޤާއިމްކުުރން 13.1.1

 ރައްޔިތުންގެ ހިއްސާއާއެކު 
 އަތޮޅު ކައުންސިލް

13.1.1.2   

13.1.1.3   

އަތޮޅުގައި ހުރި ލަބްރަރީތައް އަޕްގްރޭޑް  13.1.2
 ކުރުން.

 އަތޮޅު ކައުންސިލް ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ކަމާބެހޭ  13.1.2.1
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 ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން 
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 އަންހެނުންނާ މެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ތަފާުތވުންއަންހެނުންނާމެދު ދެކޭޮކތް  .1
 ފުރުޞަތު ކުޑަވުން .2
 ލީޑްކުރަން ފަސްޖެހުން .3
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 .ދެމެހެއްޓުން ހަމަހަމަކަން އޮތް ފިރިހެނުންނަށް އަންހެނުންނާއި   :14މަޤުޞަދު 
ޙަރަކާތް  ގޮތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ  #

 ނަންބަރު 
 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ހޭުލންތެރިކުރުމުގެ ދެމެހެއްޓުމަށް ހަމަހަމަަކން އޮތް ދެމެދުގައި ފިރިހެުނންނާއި އަންހެނުންނާއި އަހަރުނިމޭއިރުވެސް ވަނަ 2021 :14.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް

 އޮންނަގުޅުން ސެކްޝަނާއި ޖެންޑަ އަތޮޅުގެ 14.1.1
 ބަދަހިކުރުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް   14.1.1.1

14.1.1.2   

1.1.1.3   

ސެކްޝަނާއި ރަށުކައުންސިލްތަކުން ޖެންޑަ  14.1.2
 އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާރުއެޅުން

 އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  14.1.2.1



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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އަދި  ކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީކުޑަ އަންހެނުންނާއި 
 އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުން ނަފްސާނީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އިންސާނިއްޔަތު ކަން ނެތިގެންދިުއން .1
 ޒިންމާ ނަގަން ފަސްޖެހުން  .2
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 .ނައްތާލުން އަނިޔާތަ ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ ޖިންސީ، ކުރިމަތިވާ ކުޑަކުދިންނަށް އަންހެނުންނާއި  :15މަޤުޞަދު 
ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #

 ނަންބަރު 
 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ދެ ޖިންސުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގެވެށި އަނިާޔއާއި، ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާއިެބހޭ ގާނޫނަށް  :15.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކަމާބެހޭ މުއައްސާތަކުގެ މަސައްކަތް  15.1.1

 ހަރުދަނާކުރުވުން
 އަތޮޅު ކައުންސިލް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބަްއވައިގެން 15.1.1.1

15.1.1.2   

15.1.1.3   

 މަސައްކަތުގައި މުއައްސާތަކުގެ ކަމާބެހޭ 15.1.2
 އެހީތެރިވުން  ބައިވެރިވެ

 އަތޮޅު ކައުންސިލް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބަްއވައިގެން 15.1.2.1



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި 
 ބާރުވެރިކުރުވުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަންހެން ކަންކަމުގައި ފަސްޖެހުން  .1
 ޒިންމާ ނަގަން ނުކެރުން  .2
 ފުރުޞަރު ހަނިކަން. .3
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 .އޮތުން މާހައުލެއް ބާރުވެރިވެވޭފަދަ އަންހެނުން ގޮތުން އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި ސިޔާސީ  :16މަޤުޞަދު 
ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #

 ނަންބަރު 
 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ވަނައަހަރު ނިމުމުގެކުރިން ގައިމްކުރުން.   2017ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަްނހެނުން ާބރުވެރިވެވޭފަދަ މާހައުލެއް   :16.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  1.1.1.1 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން  16.1.1

16.1.1.2   

16.1.1.3   

 އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  16.1.2.1 ފުރުޞަތުތައް ފޯރުކޮށްދިުނން. 16.1.2



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ 
 ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އިސްނަގާ އަންހެނުން މަދުވުން. .1
 ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުން  .2
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 .ފަހިކޮށްދިނުން ފުރުޞަތު ބައިވެރިވުމުގެ އިތުރުކޮށް ދައުރު އަންހެނުންގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ހިންގާ އަތޮޅުފެންވަރުގައި  :17މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ގޮތް ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހިންގުން. 2021ޕްރޮގްރާމް  3އަންހެނުންނަށްހާއްޞަޮކށްގެން އަތޮޅުފެންވަރުގައި ހޭލުްނތެރިކުރުމުގެ   :17.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
މިހާރުވެސް އޮތް ފުރުޞަރު ދެމެހެއްޓުމަށް  17.1.1

  މަސައްކަތްކުރުން
 އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  17.1.1.1

17.1.1.2   

17.1.1.3   



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)     2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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ރައްކާތެރި ބޯފެނާ، ނަރުދަމާގެ އަސާސީ 
 ފަސޭހަތަކާ، ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް 
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ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ސާފު ބޯފެން 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 މަސްދުވަހަށް ފެން ރައްކާކުރެވެން ނެތުން  3 .1
 ބޯން ބޭުނންކުރާ ވާރޭ ފެނަކީ ރައްކާތެރި ފެންތޯ ބެލޭނެ ޮގތެއް ެނތުން. .2
 ރައްކާތެރި ފެން ހޯދުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކަށް ހޭލުްނތެރިވެފައިނެުތން. .3
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ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ރައްޔިތުނަށް ވާރޭ ފެން ނަގާ ރައްކާކުރެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިން.ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން އަތޮޅުގެ  2018 :18.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކަޅުހަންގަތުމަށް ލުއި ލޯނު ިލބޭޭނގޮތް  18.1.1

 ހަމަޖެއްސުން
އަތޮޅު ކައުންސިލްގ ލޯން ޕްރޮގްރާމް  18.1.1.1

 ތެރެއިން
 އަތޮޅު ކައުންސިލް

18.1.1.2   

18.1.1.3   

ރަށާއި ހަމައަށް ތާންގީ ގެނެސްިދނުމަށް  18.1.2
 މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

 އަތޮޅު ކައުންސިލް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދޯނީގައި 18.1.2.1

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

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  1.2.1
ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިަކމުގެ 
 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އަތޮޅުގައި ހިންގުން.

 ކައުންސިލްއަތޮޅު  ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  1.2.1.1

 ކައުންސިލްތައް ރަށު ހޮސްޕިޓަލާއި، އަތޮޅު  1.2.2
 ތާންގިތައް ބޯފެންއަޅާ ރައްރަށުގެ ގުޅިގެން

 ޗެކްކުރުން

 އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  1.2.2.1
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 ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ރައްރަށުގެ ފެންފަށަލަ ލޮނުވެ ތަަގއްޔަރުވުން .1
 ރަށުގައި ނަރުދަމާ އެޅިފައިނެތުން  4އަތޮޅުގެ  .2
 ރަށްތައް ވަށައި ފާހާނާ ހޮޅިތައް އޮތުން  .3
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ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ނަރުދަމާ ރަށުގައި 4 ނޭޅިއޮތް ނަރުދަމާ އަތޮޅުގެ ފެލިދެ ނިމުމުގެކުރިން އަހަރު ވަނަ 2021 ގުޅިގެން ކަމާބެހޭފަރާތްތަކާއި ސަރުކާރުގެ  :19.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 .އެޅުން

 ކަމާބެހޭފަރާތްތަކާއި، ސަރުކާރުގެ 19.1.1
 ގުޅިގެން ރަށުކައުންސިލްތަކާއި

 މަސައްކަތްކުރުން

 އަތޮޅު ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް  19.1.1.1

19.1.1.2   

19.1.1.3   

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޕްލޭން ތަްނފީޒު  19.1.2
 ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެ މޮނިޓަރ ކުރުން.

 އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  19.1.2.1
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 ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ރަށްތަކުގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި ނައްތާލަން އުނދަގޫ ތާޒުގެ ތަެކިތ ގިނަވެފައި .1
 ކުންޏާމެދު ހޭލުންތެރި ކަން ކުޑަކަން. .2
 ގޮތެއް ނެތުން.ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާެލވޭނެ  .3
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 .ފެލިދެއަތޮޅުހެދުން

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ޙަރަކާތްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
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  ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ތިމާވެއްޓާއި ބެލެެހއްޓުމާއި،  ރޭވުންތެރޭވުންތެރިކަމާއެކު ކުނި އުފެދޭ ރަށްތަކުގައި ގުޅިގެން ރަށުކައުންސިލްތަކާއި  :20.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 .ފެށުން އަމަލުކުރަން ކުރިން ނިމުމުގެ 2017 އެކްލަވާލާއި  ނިޒާމެއް ނައްތާލުމަށް
ޤާނޫނާއިގުޅޭގޮތުން ޤަވާއިދެއް ައތޮޅަށް  20.1.1

 ހެދުން.
 އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  20.1.1.1

20.1.1.2   

20.1.1.3   

  ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  20.1.2.1 ތަްނފީޒުކުރުން.ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު  20.1.2

  ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  1.1.3.1 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިނގުން  20.1.3

 ހޯދަން  ފައިސާ ތަކެތިން އުކާލެވޭ 
 .ދަސްކޮށްދިނުން

  ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  

 އަތޮޅަކަށް ނުކުރާ ބޭނުން ކޮތަޅު ޕްލާސްޓިކް ރައްކާތެރިކުރުމުގެގޮތުން ތިމާވެށި ފެލިދެއަތޮޅަކީ ފެށިގެން އަހަރުން ވަނަ 2018 :20.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 .ހެދުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން 20.2.1.1 އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން. 20.2.1
 އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  20.2.2.1 ސާވޭއެއްކުރުން 20.2.2

ޕްލާސްޓިކްކޮތަޅާއި ބެހޭ ގަވާއިދެއް ހަދާ  20.2.3
 ތަންފީޒުކުރުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  20.2.3.1
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 ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ބަނދަރުތައް ބަަލހައްޓާނެ މީުހްނ ނެތުން.. .1
 ބަނދަރުތައް ޑިޒައިކޮށް ހެދޭނެ ަފއިސާނެތުން .2
 ބަނދަުތތަށް މަރާމާތު ކުރެވޭނެގޮެތއް ނެތުން. .3
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 ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަނދަރުތައް ބެލެހެްއޓުން. :21މަޤްޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ައތޮޅު ނިޒާމެއް ބެލެހެއްޓޭނޭ ހަރުދަނާކަމާއެކު މަސައްކަތްރައް ކުރާ ރަށުކައުންސިލްތަުކން ބެލެހެޓުމުގައި ބަނދަރުތައް އަތޮޅުގެ  :21.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 .ގާއިމްކުރުން ނިމުމުގެކުރިން ވަނަހަރު 2017 ކައުންސިލްގައި

 އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  1.1.1.1 މޮނިޓަކުރާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން.. 1.1.1

1.1.1.2   

1.1.1.3   



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 މަގުތައް ބެލެހެއްޭޓނެ ގޮތެއްނެުތން  .1
 ގޮތެއް ނެުތން މަގުތައް ހެދޭނެ  .2
 އިންސަނީ ވަޞީލަތް ނެުތން  .3
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 .ބެލެހެއްޓުން ސާފުތާހިރުކޮށް މަތުތައް ރަށްރަށުގެ ރަށުތެރެއާއި :22މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މޮނިޓަކުރާގެ ނިޒާމެއް  2018ރަށުކައުންސިލްރަކުން މަގުތައް ބެލެހެއްޓުަމށް ކުރާ މަސައްކަތް ބަލާ،   :22.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ގާއިމްކުރުން.

 ބައްދަލުވުމެއް މެދުގައި ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ  1.1.1
 .ބޭއްވުން

 އަތޮޅު ކައުންސިލް ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން 1.1.1.1

1.1.1.2   

1.1.1.3   
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 މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 މަގުތައް އަނދިރިވުން  .1
 ފައިސާގެ ދަތިކަން .2
 ގަވާއިދެއް ހެދިފައިނެުތން.ރަނގަށު  .3
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 .ބެލެހެއްޓުން ދިއްލާ މަގުތައް ރަށްތަކުގެ   :23މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2017 ގޮތެއް، މޮނިޓަކުރާނެ ަބލާ ބަލަހައްޓާތޯ ދިއްލާ މަގުތައް ހިމެނޭ ޕްލޭނުގައި ރަށުކައުންސިލް   :23.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 .ގާއިމްކުރިން އަތޮޅުކައުންސިލްގައި

 
 ކައުންސިލްއަތޮޅު  ބައްދަލު ވުމެއް ބޭއްވުން  23.1.1.1 އެކުލަވާުލން  ޕްލޭނެއް ބަލަހައްޓާނެ 23.1.1

23.1.1.2   

1.1.1.3   



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ވިއްސާރަމޫސުމުގައި މަގުތަކުގައި ހިނގާން ދަތިވުން  .1
 ހެދޭނެގޮތެއްެނތުން.މަގުތައް  .2
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 .ބެލެހެއްުޓން ަމރާމާތުކޮށް ހެދުމާއި، މަގުތައް ރަށްތަކުގެ  :24މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 މިކައުންސިލްތައި ޕްލޭނެއް ނިމުމުގެކުރިން ައހަރު ވަނަ 2018 މޮނިޓަކުރުމަށް، ބަލާ މަރާމާތުކުރޭތޯ ހަދާ މަގުތައް ރަށުކައުންސިލްތަކުން   :24.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ހެދުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް ތަންފީޒުކުރުން  24.1.1.1 ޕްލޭން ހަދާ ތަންފިޒުކުރުން  24.1.1

24.1.1.2   

24.1.1.3   



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ދިނުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުން  .1
 ފައިސާގެ ދަތިކަން .2
 އިންސާނީ ވަޞީލަތުގެ ދަތިކަން. .3
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 .ފޯރުކޮށްދިނުން ޚިދުމަތްތައް އެހެނިހެން ރަށްވެހިކަމުގެ  :25މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ތަޢާރަފްކޮްށ ޚިދުމަތް ދެންފެށުން  2018ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް   :25.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 އެހީެތރިވެ ހިްނގުުމަގއި ްޕރޭން ރަށުކައުްނސިލްތަކުގެ 251.1

 .މޮނިޓަރުކުުރން
 އަތޮޅު ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުން 25.1.1.1

25.1.1.2   

1.1.1.3   



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ކަރަންޓާއި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ 
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ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓު އަތްފޯރާ 
 އަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ބިލްދައްަކން ދަތިވުން.ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުވެ  .1
 އެނަރޖީ ސޭވްކުރާތަކެތި ލިބެން ނެތުން  .2
 ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބެން ނެުތން. .3
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ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ކަރައްންޓަކީ އިންސައްތަ% 45 ކަރަންޓްގެ ބޭނުންކުރާ މުއައްސަސާތަކުގައި ސަރުކާރުގެ ފެށިގެންފެލިދެައތޮޅުގައިހުރި އަހަރުން ވަނަ 2021  :26.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
   .ހެދުން ކަރަންޓްކަމުގައި އުފައްދާ ހަކަތައިން އިއާދަކުރަނިވި

ކައުންސިލްތަކަށް ލޯނުިލބޭނޭ މަުގ  26.1.1
 ފަހިކޮށްދީގެން.

 އަތޮޅު ކައުންސިލް ބޭކް އޮފް މޯލްޑިވް އާއި މަޝްވަރާކުރުން 26.1.1.1

26.1.1.2   

26.1.1.3   

  ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  26.1.2.1 ހަރަދު ކުޑަ ގޮތްތައް ތަޢާރަފް ކޮށްދިނުން  1.1.2
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ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފްކޮށް 
 ން ބޭނުންކުރު

 

 ހާލަތު މިހާރުގެ 
 ފަންނީ މީހުން މަދުކަން  .1
 ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ލިެބން ނެުތން. .2
 އާބާދީ މަދުވުން  .3
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ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް 
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ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގެ  2021ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެއްޓައި ރައްޓެހި ހަކަތަ ބޭނުންކުރެވޭނެމަގު ަތނަވަސްކޮށްީދ   :27.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 % އަކީ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ ބަޔަކަށް ހެުދން.25

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބޭނުންާވ އާލާތައް  27.1.1
 ފަސޭހަކޮށް ލިބެންހުރުން 

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުން  27.1.1.1
 ބޭއްވުން.

 އަތޮޅު ކައުންސިލް

27.1.1.2   

27.1.1.3   

ތަމްރީނާއި މަޢުލޫމާތު ލިޭބނޭ މަުގ  1.1.2
 ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.

މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް  27.1.2.1
 ބޭއްވުން.

 އަތޮޅު ކައުންސިލް
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ވަޒީފާ އިތުރުކުރުމާއި ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު 
 ކުރިއެރުވުން 
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 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބެން ެނތުން. ރަށުގައި ތިބެގެން .1
 ހޭލުންތެރިކަން ެބލެނިވެރިންގެ ިކބައިގާ ނެތުން. .2
 ތަނަވަސްކަން ނެތުން. .3
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ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ތައްޔާރުކޮށް ޕްލޭނެއް ކުރިން ނިމުމުގެ ވަނައަހަރު  2017  އަހުލުވެރިކުރުމަށް، ޒުވާނުން އަތޮޅުގެ ވަޒީފާތަކަށް ފަންނީ ހުރި އަތޮޅުގައި  :28.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 .ފެށުން ތަންފީޒުކުރަން

އަތޮޅުގައިހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދާ  28.1.1
 ތަޢާރަފްކުރުން.

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުން  28.1.1.1
 ބޭއްވުން.

 އަތޮޅު ކައުންސިލް

28.1.1.2   

28.1.1.3   

ހުރި ވަޒީފާތަކަށް މީހުން  އަތޮޅުގައި 28.1.2
 ތަމްރީންކުރުން

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުން  28.1.2.1
 ބޭއްވުން.

 އަތޮޅު ކައުންސިލް
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 ގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުން އަތޮޅު
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ފައިސާ ނެތުން  .1
 އިންސާނީ ވަޞީލަތް ނެުތން. .2
 މަގުފަހިވެފައިނެތުން. .3
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ޙަރަކާތް  ގޮތް ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 އިންވެސްޓަރުން ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2019 ތަޢާރަފްކޮށް ފުރުޞަުތަތކެއް ފަހި އިްނވެސްޓަރުންނަށް ހިތްހަމަޖެހޭ އިންވެސްޓަރުން 29.1ސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާ 
 .ގެނައުން އަތޮޅަށް
 އަތޮޅު ކައުންސިލް ކައުންސިލްގެ ސައިޓްގައި އިސްތިހާރުކޮށް 29.1.1.1 .ިއސްތިާހރުުކރުން ރީތިކަން ުގދުަރތީ އަތޮުޅގެ 29.1.1

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުން  29.1.1.2
 ބޭއްވުން.

 އަތޮޅު ކައުންސިލް

29.1.1.3   

 މައްސަލަތައް ކަންބޮޑުވާ އިންވެސްޓަރުން 29.1.2
ިް  ހޯދާ  ހައްލުކުރުން

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  29.1.2.1
 ބޭއްވުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް
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ޕްލޭން  ބިނާވެށިއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި، ތަކާސިޔާސަތުކައުންސިލްގެ 
 އެކުލަވާލުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ގަވާއިދުތަކަށް އަމަލު ނުކުރުން  .1
 ބިނާވެށި ޕްލޭން ހެދިވައިެނތުން  .2
 ގަވާއިދުތައް ހެދިފައި ނެތުން  .3
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 މަގުފަހިކުރުން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ކައުންސިލުން ނިއްމައި ކުރިން ނިމުމުގެ ވަނައަަހރު 2017 ޕްލޭންތައް ބިާނވެށި ޤަވާޢިދުތަކާއި، ސިޔާސަތުތަކާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ  :30.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 .ފޯރުކޮށްދޭންފެށުން އަވަސްކަމާއެކު ޚިދުމަްތތައް ދޭންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް

 
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  30.1.1.1 ހެުދން  ޕްލޭން ބިނާވެށި 30.1.1

 ބޭއްވުން 
 އަތޮޅު ކައުންސިލް

30.1.1.2   

30.1.1.3   

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  30.1.2.1 ނުހެދިހުރި ޤަވާއިދުތައް ހެދުން. 30.1.2
 ބޭއްވުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް
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 އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނޭނގުން .1
 މާކެޓް ނެތުން  .2
 ހުނަރު ލިބިފައި ނެުތން  .3
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ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2021އަތޮޅުގެ ރަށްޔިތުންނަކީ އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދާ އުފާވެރި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ހެދުަމށް   :31.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ކުރިން ލޯން ސްކީމްތަކެއް ތަޢާރަފްކުރުން.

 އާއި ބްރާޗް ފެލިދޫ މޯލްޑިވް އޮފް ބޭންކް   31.1.1
 .ކުރުން ތަޢާރަފް ލުއިލޯނުތަކެއް ގުޅިގެން

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  31.1.1.1
 ބޭއްވުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް

31.1.1.2   

31.1.1.3   
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 އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ސިނާޢަތްތައް 
  



                                                                2021 – 2017ލޭން ތަރައްޤީގެ ޕް
 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް )             
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 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އުމުރަނީ ތަރައްގީގައި ހެދިފައި ހުރި ގަވާއިދުތަކެއް ބެލުމެއް ނެތް. .1
 ޒަމާނީ ތަރައްގީ އަށް ހޭލުންތެރި މީހުން މަދުވުން  .2
 ގާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް އަމަލު ނުކުުރން .3
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 .ތަނަވަސްކޮށްދިނުން މަގު ޤައިމްކުރުމުގެ ތަރައްޤީ އުމުރާނީ ގޮތަށް ފަސޭހަވާނޭ ރައްޔިތުންނަށް  :32މަޤުޞަދު 

 

 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

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

 .ހިންގުން
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  32.1.1.1

 ބޭއްވުން 
 އަތޮޅު ކައުންސިލް

32.1.1.2   

32.1.1.3   

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  32.1.2.1 ތަްނފިޒުކުރުން.ޤަނޫނާއި ޤަވާޢިދު  32.1.2
 ބޭއްވުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް
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 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ފުރުޞަތުތަކެއް ނެުތން.ފަހި . .1
 ދަތުރުފަތުރުގެ އަގު ބޮޑުކަން  .2
 ޝެޑިއުލް ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ނެތުން. .3
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ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #

 ނަންބަރު 
 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 އިތުރުކުރުމަށް އަތޮޅުގައި  ޓޫރިޒަމް ލޯކަލް ގޮެތއްގައި ދެމެހެއްެޓނިވި ނައްތާލާ، ހުރިހުރަސްތައް އަތޮޅުގައި ކުރިއެރުވުމަށް ޓޫރިޒަމް ލޯކަލް  :33.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ނޑައެޅުން ގޮތްތަކެއް ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2017  .ކަ

 ކައުންސިލްއަތޮޅު  ކައުންސިލްތަކާއިއެކު މަޝްވަރާކުރުން 33.1.1.1 އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން  33.1.1

33.1.1.2   

33.1.1.3   

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް ލޯން  1.1.2
 ލިބޭނޭގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން.

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  1.1.2.1
 ބޭއްވުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް

 ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2017 ނިޒާމެއް، ކުރެވޭނެ ފަސޭހަކަމާއެކު ފަތުރު ދަތުރު އަތޮޅުގައި އަމާޒުކޮށްގެން ޓޫރިޒަމަށް ލޯކަލް  :1.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 .ގާއިމުކުރުން

އަތޮޅާއި މާލެއާއިދެމެދު ދަތުރުކުރާނެ ގޮތެއް  33.2.1
 ހަމަޖެއްސުން.

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  33.2.1.1
 ބޭއްވުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް
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 ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަގުހެޔޮ ކޮށް ދަތުރުކުރެވެން ނެތުން.. .1
 ޝެޑިއުލް ދަތުރުތެކެއް ހަމަޖެހިވައި ނެތުން  .2
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 .ހަމަޖައްސާދިނުން ދަތުރުކުރެވޭނެގޮތް އަތްފޯރާފަށުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު މިހާރައްވުގެ  :34މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 .ހަމަޖެއްސުން  ދަތުރުކުރެވޭނެގޮތް  އަތްފޯރާފަށުގައި  ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތުގައި  ފަސޭހަކަމާއެކު  މިހާރަށްވުރެ  ނިމުމުގެކުރިން  އަހަރު  ވަނަ  2021   :34.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  34.1.1.1 ސްޕީޑް ލޯންޗެއް ހޯދުން. 34.1.1

 ބޭއްވުން 
 އަތޮޅު ކައުންސިލް

34.1.1.2   

34.1.1.3   

 ދެމެދު އަތޮޅާ މާލެއާއި އުސޫލުން ވިޔަފާރީ 34.1.2
 .ފެށުން ދަތުރު

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  34.1.2.1
 ބޭއްވުން 

 ކައުންސިލްއަތޮޅު 
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 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އާބާދީ މަދުކަން  .1
 ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތުން .2
 ފައިސާގެ ދަތިކަން .3
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ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 .ތާޢާރަފްކުރުން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2018 ސްކީމެއް ލޯނު ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް ފެށުމާއި އަތޮޅުގައި ވިޔަފާރީތައް މެދުފަންތީގެ އަދި ކުދި  :35.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ސްކީމްތެރެއިން ލޯން ކައުންސިލް އަތޮޅު 35.1.1

 .ފެށުން ސްކީމެއް މިކަމަށް
 އަތޮޅު ކައުންސިލް ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރުން 35.1.1.1

35.1.1.2   

35.1.1.3   

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  35.1.2.1 ޤަވާޢިދެއް ހަދާ އިޢުލާންކުރުން  35.1.2
 ބޭއްވުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް
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 އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުން  .1
 އަތޮޅުގައި އިލްމްވެރިން މަދުވުން .2
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ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން  2017ދީނީ ފަރުޞުތަކަށް ސަމާލުވެ، ދީނީ ވަހްދަތުދެެމހެއްޓުުމގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ މުޖުތަމައަކަށް   :36.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ހެދުން.
 ނަސޭހަތް ދީނީ  ފަހަރު 1 ހަމަހަކުން ކޮންމެ 36.1.1

 .ހިންގުން އަތޮޅުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ދިނުމުގެ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއެކު  36.1.1.1

 މަޝްވަރާކުރުން
 އަތޮޅު ކައުންސިލް

36.1.1.2   

36.1.1.3   

 ޤްރުއާން ކީރިތި ފަހަރު 1 އަހަރަކު 36.1.2
 .ބޭއްވުން އަމާޒުކޮށްގެން  އަތޮޅަށް މުބާރާތެއް

 އަތޮޅު ކައުންސިލް އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކާއި މަޝަވަރާކޮށްގެން 36.1.2.1



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

  169    
 www.vaav.gov.mvވެްބސައިޓް:  info@vaav.gov.mv އީމެއިލް  6700715ފެކްސް:  6700502ން: ފޯ

 

 މަދުކުރުން ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކުއްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރަމާރީ މަދު .1
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ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ފަރުދުންގެ ރަށްތަކާއި މަދުކޮށް މާރާމާރީތައް އަނިޔާވެރިކަމާއި ކުއްތަކާއި އަތޮޅަކީ ފެލިދެ ނިމުމުގެކުރިން އަހަރު ވަނަ 2017  37.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ:
 .ހެދުން ތަނަކަށް ގާއިމްކުރެވިފައިވާ އަމާންކަން މެދުގައި
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  37.1.1.1 މިހާރަށްވުގެ ފުލުހުންގެ ދައުރު އިތުރުކުރުން 37.1.1

 ބޭއްވުން 
 އަތޮޅު ކައުންސިލް

37.1.1.2   

37.1.1.3   

ކޮމިޔުނިޓީ ޕޮލިސް އުފައްދާއި  37.1.2
 ޙަރަކާތްތެރިކުރުވުން.

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  37.1.2.1
 ބޭއްވުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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ކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި އެ 
 އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލުން

 

 ހާލަތު މިހާރުގެ 
 ކުދިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައި އިޚްމާލު ވެވޭ  .1

  
 

 

 

 

 



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 .ހެދުން އަތޮޅަކަށް އަމާން ނައްތާލާ އަނިޔާވެރިކަން ކުރިމަތިވާ އެކުދިންނަށް ބޭުނންކުރުމާއި ގޮތުގައި ނަހަމަ ކުޑަކުދިން  :38މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް 
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 އަހަރު ވަނަ 2017 އަތޮޅަކަށް އަމާން ނައްތާލާ އަނިޔާވެރިކަން ކުރިމަތިވާ އެކުދިންނަށް  ބޭނުންކުރުމާއި ގޮތުގައި ނަހަމަ ކުޑަކުދިން: 38.1 ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
  .ހެދުދުން ކުރިން ނިމުމުގެ
"ކޮންމެ ކުޑަކުއްޖަކީ ހިމާޔަތް ލިބިވައިވާ  38.1.1

ކުއްޖެއް" ކަމުގައި ހެދުމަށް އަތޮޅުގައި 
 ކެމްޕޭނެއް ހިންގުން.

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  38.1.1.1
 ބޭއްވުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް

38.1.1.2   

38.1.1.3   

 ަތންފީޒުުކރުމުގައި ޤަވާޢިދުތައް ޤާނޫނާއި 38.1.2
 .ނައްތާލުން ހުރަސްތައް ދިމާވާ

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  38.1.2.1
 ބޭއްވުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ކުޑަކުރުން ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ތުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ވަކި ޚާއްޞަ ސާވޭއެއް ކުރެވިފައި ނެތްނަމަވެސް ފާއިތުވެ ރިޝްވަޕްޝަނާއި ކޮރަ .1

 ޕްޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މަދު ކަމެއް ނިމިަފއިވަނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ދިޔަތަކުގައި އެންޓި ކޮރަން

 
 

 

 

 

 



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

174    
 www.vaav.gov.mvެވބްަސއިޓް:.،  info@vaav.gov.mv:އީެމއިލް    6700715ފެކްސް:     6700502ން: ފޯ

 .ކަމުގައިހެދުން އަތޮޅު ކުޑަ އެންމެ މިންވަރު  ރިޝްވަތުގެ ކޮރަޕްޝަނާއި : 39މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ށް ހެދުން. 2021އިން  2017ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރެއް ނެތް އަތޮޅަކަށް   :39.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އަތޮޅުގައި  39.1.1

 ހިންގުން 
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  39.1.1.1

 ބޭއްވުން 
 ކައުންސިލް އަތޮޅު

39.1.1.2   

30.1.1.3   



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢޫޞޫލުތައް 
 އެކުލަވާލުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ހަމަހަމަކަން ގާއިމްކުރެވިފައި .1

 
 

 

 

 

 



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017ޕްލޭން ތަރައްޤީގެ 
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 ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢިުދަތކާއި ޢުޞޫލުތައް އެކުލަވާލާއި، ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭކަން ފޯރުކޮށްިދނުން. :40މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ތަްނފީޒުކުރަން ފެށުން. 2018ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢިުދތަކާއި ުޢޞޫލުތައް އެކުލަވާލާއި،    :40.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ޤަވާއިދުތައް ހަދަންޖެހޭ ރަށުކައުންސިލްތަކުން 40.1.1

 .ހެދުން
 އަތޮޅު ކައުންސިލް އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކާއި މަޝަވަރާކުރުން 40.1.1.1

40.1.1.2   

40.1.1.3   

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  40.1.2.1 ގަވާއިދުތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންެތރިކުރުވުން 40.1.2
 ބޭއްވުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ތަންފީޒުކުރުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ތަންފިޒު ކުރެވޭ  .1
 އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ  .2
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ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

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

 އަވަސްކަމާއެކު ފިޔަވަޅު އެޅުން.
މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ  41.1.1.1

 ބޭއްވުން 
 އަތޮޅު ކައުންސިލް

41.1.1.2   

41.1.1.3   
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ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި، ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން 
 އިތުރުކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ޒުވާނުން ނަށް ލިބޭ ުފތުޞަތު ަމދު .1
 ޒުވާނުން ބައިވެރިވުން ކުޑަ .2
 ޒުވާނުން ބޭކާރު ވަތުރު ހޭދަކުރުން އިތުރު .3
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 .ބަޔަކަށްހެދުން  އިސްނަގާ ޒުވާނުން ކަންކަމުގައި ތަރައްޤީގެ ޯހދައިިދނުމާއި، ފުރުޞަތު ޒުވާނުންނަށް  :42މަޤުޞަދު 

 

 ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ވަނަ 2021 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ބަޔަކަށްހެދުަމށް އިސްނަގާ ޒުވާނުން ކަންކަމުގައި ތަރައްޤީގެ ޯހދައިިދނުމާއި، ފުރުޞަތު ޒުވާނުންނަށް 42.1:ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 .ހިންގުން ނިމުމުގެކުރިން އަހަރު

 ދަށުން ޝިއާރުގެ މި" ޒުވާނުން ޒިންމާދާރު 42.1.1
 .އަތޮޅުަގއިބޭއްވުން ބައްދަލުވުމެއް ޒުވާނުންގެ

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  42.1.1.1
 ބޭއްވުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް

42.1.1.2   

42.1.1.3   
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ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި 
 ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން 
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 އިންސާނީ ވަޞީލަތް
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ފަންނީ މީހުން މަދު  .1
 ނެތް. ތަމްރިން ވާން ބޭުނންވާއިރު އަތޮޅުގައި ކިޔެވޭކަށް .2

 

 
 
 

 

 
 



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ހެދުން އަތޮޅަކަށް ުކރެވިފައިވާ ތަރައްޤީ ވަޞީލަތް އިންސާނީ  :43މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 މަސައްކަތްކުރަނީ އަތޮޅުގައި ކުރިން ިނމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2021 އިތުރުކޮށް، އަތޮޅުގައި ވަޞީލަތްތައް އިންސާނީ ބޭނުންވާ އަތޮޅަށް  :43.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 .ހެދުން ދަރިންކަމަށް އަތޮޅުގެ އިންސައްތ75%ަ

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  43.1.1.1 އަތޮޅުގައި ހުރި ފުރުޞަތުތައް ތަޢާރަފުކުރުން 43.1.1
 ްި  ބޭއްވުން

 އަތޮޅު ކައުންސިލް

43.1.1.2   

43.1.1.3   

 އަތޮޅު ކައުންސިލް  43.1.2.1 ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްިދނުން. 43.1.2



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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ނޑާއި ފަޅު  ބިމާ، ކަ
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރެއް ކައުންސިލަކަށް ނެތް .1
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ނޑާއި، ބިމާ، އަތޮޅުގެ  :44މަޤުޞަދު   .ހެދުން ކަމަށް އެއްގޮތަށް ޤަވާޢިދާ  ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭނުންކުރަނީ  ފަޅު ކަ
ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #

 ނަންބަރު 
 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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ނޑާއި، ފަޅު ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުުރމަށް،  އަތޮޅުގެ    :44.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  ވަނަ އަހަރު ނިމުުމގެ ކުރިން އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ މެދުގައި  2019ބިމާ، ކަ
ނޑައެޅުން.  ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ ގޮތްތަކެއް ކަ

 ސަރުކާރުގެ އެއްވަސްވެ އެއްބަސްވުންތަކެއް 44.1.1
 .ުހށަހެޅުން ފަރާތްތަކަށް ކަމާބެހޭ

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  44.1.1.1
 ބޭއްވުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް

44.1.1.2   

44.1.1.3   

އަތޮޅުގެ ތަންތަން ކުއްޔަށްދީ ، ވަރުވާއަށް  44.1.2
ދިނުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާ 

 ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން ކަމާބެހޭ  44.1.2.1
 ބޭއްވުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 މުއައްސަސާތައް
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ބައެން މުއަށްސަސާތަށް މަރާމާތުުކރަން ޖެހިފައި. .1
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 .ވުން ބޭނުންކުރެޭވނެގޮތް މަރާމާތުކޮށް މުއައްސަސާތައް ހަލާކުވެގެންދަ ބާވެ ތެރެއިން މުއަށްސަސަތަކުގެ ސަރުކާރުގެ އަތޮޅުގައިހުރި :45މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ޖަގަ މަރާމާތުކުރެވި، ނިމުމުގެކުރިން ވަނައަހަރު 2021 އިމާރާތްތައް ދަތި ގޮތުން ޖަގައިގެ އަދި ބާވެހަލާކްވެ، ހޮސްޕިޓަލުގެ އަތޮޅު 45.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 .ތަނަވަސްކޮށްދިނުން

 މުއައްސަސާތަކަގުޅިގެން ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ 45.1.1
 .މަސައްކަތްކުރުން

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  45.1.1.1
 ބޭއްވުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް

45.1.1.2   

45.1.1.3   
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 އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ތާރީޚީ ތަރިކައަށް ހެލުން ތެރިކަން ކުޑައާޘާރީ އަދި  .1
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 .ހެދުން ބަޔަކަށް ހޭލުންތެރި ތަރިކަޔާމެދު ތާރިޚީ އަދި އާޘާރީ   :46މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 .ހިންގުން ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ  2021 އަތޮޅުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ތަރިކައާމެދު ތާރީޚީ އަދި އާޘާރީ  :46.1 ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 

ތާރީޚާބެހޭ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ  46.1.1
 އެހީތެރިކަމާއެކު

މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ  46.1.1.1
 ބޭއްވުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް

46.1.1.2   

46.1.1.3   
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 ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތައް 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ނުންޖެހިފައި.ބޭ ނުހަނު  ޒަމާނީ ވަޞީލަތް ތަކުގެ ޚިދުމަތަށް .1
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ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ތަނަކަށް ޚިދުމަތްދޭ ކަމާއެކު އަވަސް ބޭނުްނކޮށްގެން ވަޞީލަތްތައް ޒަމާނީ އަކީ ކައުންސިލް އަތޮޅު ކުރިން، ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2018 :47.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 .ހެދުން

 މުވައްޒަފުން ދާއިރާއިން ޓީ އައި 47.1.1
 ތަމްރީންކުރުން

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  47.1.1.1
 ބޭއްވުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް

47.1.1.2   

47.1.1.3   

 އުނދަގޫ ބޭނުންކުރަން އަދި ބައު ވީ ދުވަސް 47.1.2
 ބަދަކުރުން  އާލާތްތައް

 ކައުންސިލްއަތޮޅު  އަހަރީ ބަޖެޓުގައި ހިމެނުން  47.1.2.1
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 ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ޖަމުޢިއްޔާ ތަކުގެ ދައުރު ހަރުދަނާކުރަންޖެހިފައި. .1
 ޖަމުއިއްޔަތަކަށް މާލީގޮތުންނާއި ަފންނީގޮތުން އެީހތެރިކަން ބޭުނންެވފައި  .2
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 .ހަރަކާތްތެރިކުރުވުން އިސްކޮށް ކަންކަމުގައި ތަރައްގީގެ އަތޮޅުގެ އިތުރުކޮށް  ބައިވެރިވުން ޖަމާޢަތްތައް ޖަމުޢިއްޔާ :48މަޤުޞަދު 
ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #

 ނަންބަރު 
 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 .ބަަދހިކުރުން އެއްބައިވަންތަކަން ބައްދަލުުވމެއްބާއްވާ މެދުގައި ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޖަމުޢިއްޔާ އަތޮޅުގެ ކުރިން ނިމުމުގެ ވަނައަހަރު 2018  :48.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކުލަބް ޖަމްއިއްޖާ  1.1.1

ބައްދަލުުވމެއް ޖަމާއަތްތަކުގެ މެދުގައި 
 ބޭއްވުން.

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  1.1.1.1
 ބޭއްވުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް

1.1.1.2   

1.1.1.3   

 .އެވޯޑެއްދިނުން ހޮވާ ކްލަބެއް ފައިދަހުރި އެންމެ ރައްޔިތުންނަށް  ހަރަކާތްތެރި އެންމެ ތެރެއިން ޖަމާއަތްތަކުގެ ޖަމްއިއްޔާ ކްލަބް، އަތޮޅުގެ :  48.2 ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ނޑައެޅުން އުސޫލުތަކެއް ހޮވާނެ 1.2.1 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  1.2.1.1 .ކަ

 ބޭއްވުން 
    އަތޮޅު ކައުންސިލް

 އަތޮޅު ކައުންސިލް ބޭއްވުންއެވޯޑް ނައިޓެއް  1.2.2.1 .އިނާމްދިނުން އެއްފަހަރު އަހަރަކު 1.2.2
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 ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުން 
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 ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ވަރައްބޮޑު .1
 ކައުންސިލްތަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތް .2
 ތަނަވަސްކަން ނެތުމާއި، ަތކެތީގެ ތަނަވަސްކަން ނެތް މާލީ  .3
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 މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރުން.ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  :49 ދު މަޤުޞަ 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ނިމުމުގެކުރިން ވަނައަހަރު 2021 ގުޅިގެން މުއައްސަސާތަކާއި ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ތޮށިތަްއ، ޖަހަންޖެހޭ ހުއްޓުވުމަށް ރަށްގިރުން  49.1:ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 .ޖަހާނިއްމުން

 ސަމާލުކަމަށް މުއަށްސަސާތަކުގެ ސަރުކާރުގެ 49.1.1
 .ގެނައުން

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  49.1.1.1
 ބޭއްވުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް

49.1.1.2   

49.1.1.3   

އަތޮލުގެ ހުރިހަރަށެއްގައި ތިމާވެްއޓާބެހޭ  49.1.2
 އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓެއް ހެދުން.

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  49.1.2.1
 ބޭއްވުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް

 ވަނައަހަރު ނިމުމުގެކުރިން ހިންގުން. 2018ރަށްތަކުގެ ހޭޅިފަށުގައި ގަސްއިންދުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް    :49ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ގަސް  100ކޮންމެ ރަށެއްގެ ހޭޅީގައި  49.2.1

 އިންދާ ހެއްދުން 
 އަތޮޅު ކައުންސިލް އަތޮލުގެ ކައުންސިލްތަކާއެކު  49.2.1.1

 އިންިތޒާމެއް ބެލެހެއްޓޭނޭ ގަސްތައް މި 49.2.2
 .ގައިމްކުރުން

އަތޮޅުގެ ކައުންސިލް ތަކާއެކު  49.2.2.1
 މަޝްވަރާކުރުން

 އަތޮޅު ކައުންސިލް



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ 
 ކުޑަކުރުންއަސަރުތައް 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ޕްލޭން ތައް ހެދިފައިވަނީ  .1
 ތިރި ރައްތަކެއް .2
 ތިމާވެށީގެ ނާޒުކުކަން ބޮޑު  .3



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ތަނަކަށް ހެދުން.މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަުބން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރެވި އަމާން  :50 ދު މަޤުޞަ 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 .ހިންގުން ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2021 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ނުރައްކާތަކަށް ދިޔުމުގެ ނެތި ތިމާވެށި  :50.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ގްރީން އެމްބެސެޑަރެއް ތަމްރީނުކޮށް  50.1.1

 ޚިދުމަތަށް ނެރުން.
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  50.1.1.1

 ބޭއްވުން 
 އަތޮޅު ކައުންސިލް

50.1.1.2   

50.1.1.3   

ތިމާވެށީގެ މަސައްކަތަށް ދެވޭ ޚާއްޞަ  50.1.2
 އިނާމެއް ތަޢާރަފްކުރުން.

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  50.1.2.1
 ބޭއްވުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  50.1.3.1 ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން  50.1.3
 ބޭއްވުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން އަތޮޅުގައި ހިންގުން. 2021 ،އަތޮޅު ފެހިކޮށް ރީތިކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތަކެއް  :1.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ތިމާވެށީގެ ނަމޫނާ އަތޮޅަކަށް ވ. އަތޮޅު  50.2.1

 ހެދުން.
ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން ކަމާބެހޭ  50.2.1.1

 ބޭއްވުން 
 އަތޮޅު ކައުންސިލް

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  50.2.2.1 ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން  50.2.2
 ބޭއްވުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ކާރިސީ ވިރާސް ކުޑަކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން  .1



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށް ނިއްމުން. :51 ދު މަޤުޞަ  .58

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 .ނިއްމުން ނިމުމުގެކުރިން ވަނައަހަރު 2019 ޕްލޭނެއްހަދާ ފެންވަރުގައި އަތޮޅު ކުޑަކުރުމަށް ހިރާސް  ކާރިސީ  51.1:ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  51.1.1.1 ތައްޔާރުކުރުން  ޕްލޭން ރަށުކައުންސިލްތަކާއެކު 1.1.1

 ބޭއްވުން 
 އަތޮޅު ކައުންސިލް

51.1.1.2   

51.1.1.3   

ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  1.1.2
 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.

ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  ކަމާބެހޭ 51.1.2.1
 ބޭއްވުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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ނޑުގެ މުއްސަނދިކަން   އެއްގަމާއި ކަ
  



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކުރުން
 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ހިމަޔަތްކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ވަރައްގިނަތީގެ ނަސްލު ދިރޭ ތަކެ .1
 މިޔަރާއި ، ކަހަބު ވެލާ ފަދަ ތަކެތި ރަހްމެއްނެތި މަރާލާ މީހުން ިގނަ .2
 ޤާނޫނުން މަނާކޮްށފަވާ ދޫނީގެ ާބވަތްތައް ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް ގެންެގންގުޅޭ .3

 
 
 
 

 



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކޮށް ނެތެުމންދާަތކެތި އާލާކުރުން. :52މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އަހަރު  ވަނަ  2021 ގުޅިގެން  ފަރާތާއި  ކަމާބެހޭ  ހޯދާދިނުމަށް  ޙިމާޔަތް  ފުރިހަމަ  އަތޮޅުގެތެރެއިން . ވ ތަކެއްޗަށް  ދިރޭ  ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ    :52.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 .ހޯދާދިނުން  ހިމާޔަތް  މަސައްކަތްކޮށް  ނިމެންވާއިރަށް 

 ފިޔަވަޅު ފަރާތްތަކާމެދު  ޚިލާފްވާ ވާޢިދާއިގަ 52.1.1
 އެއްބާރުލުން ފަރާތްތަކަށް ކަމާބެހޭ އެޅުމުގައި
 ދިނުން 

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  52.1.1.1
 ބޭއްވުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް

52.1.1.2   

52.1.1.3   



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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ނޑާ، ފަރު  އަދި ފަޅުތަކުގެ މުއްސަނދިކަން އެއްގަމާ، ކަ
 އިތުރުކުރުން 

 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކުރަން ހުރިމަސައްކަތް ވަރައް ގިނަ .1
 ވަޞީލަތްތައް ނެތުުމން މަސަކަތް ނުކުރެވިފައި .2
 ހޭލުންތެރިކަން ވަރައްކުޑަ .3
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 ބިމާއި ފަރުތައް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބޭނުން ހިފަުމން ގެންިދއުންއަތޮޅުގެ  :53މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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20
21

 

 .ހޯދާދިނުން  ނިމުމުގެކުރިން  ވަނައަހަރު  2021، ރައްޔިތުންނަށް  އަތޮޅު  މަންފާ  ފަރުތަކުގެ  ފަޅުތަކާއި  ބިންތަކުންނާއި  އަތޮޅުގެ     :53.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ފިޔަވަޅު ފަރާތްތަކާމެދު  ޚިލާފްވާ ޤަވާޢިދާއި 53.1.1

 އެއްބާރުލުން ފަރާތްތަކަށް ކަމާބެހޭ އެޅުމުގައި
 ދިނުން 

ަބއްދަލުވުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ  53.1.1.1
 ބޭއްވުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް

53.1.1.2   

53.1.1.3   



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

  206    
 www.vaav.gov.mvވެްބސައިޓް:  info@vaav.gov.mv އީމެއިލް  6700715ފެކްސް:  6700502ން: ފޯ

 

ނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި  އެއްގަމާ، ކަ
 ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން 

 
 

 ހާލަތު މިހާރުގެ 
 ދެމެހެއްޓަނިވި ގޮތެއްގަޫނން ބޭުނންކުރެވެނީ .1
 ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާބިލްކަމެއް ކައުންސިލަކަށްލިބިފައެއްެނތް  .2
 ވަޞީލަތްތައްެނތް  .3
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 އަންަނން އޮތް ޖީލުތަކާަހމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. އެއްގަމާއި، ކަނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުތައް ހިމާޔަތްކޮށް، :54މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ވަނަ 2019 ޕްރޮގްރާމެއް ހޭލުްނތެރިކުރުމުގެ ބޭނުންކުރުމަްށ، ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ބޭނުންކުރުމުގައި ވަޞީލަތްތައް ގުދުރަތީ  :54.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިން އަހަރުނިމުމުގެ

ޅަފަތުގެ ކުދިންނަށް ތިމާވެށީގެ ްޕރޮގްރާމް  54.1.1
 ތަކެއް ހިންގުން 

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  54.1.1.1
 ބޭއްވުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް

54.1.1.2   

54.1.1.3   



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުން 
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 ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން
 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ފަންނީ މީހުން ެނތުމުގެ ދަތިކަން  .1
 ފައިސާއާއި، ތަކެތީގެ ދަތިކަން  .2
 މުވައްޒަފުންމަދުކަން  .3
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 .ގާއިމްކުރުން

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ނިއްމުންތަން ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ހުރިހާ  މަސައްކަތްކުރާ ސާރވިސްގައި ސިވިލް ނިމުމުގެކުރިން މަސް 6 ފުރަތަމަ 2017   :55.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 .ހެދުން ބަޔަކަށް ގަބިލް ތަންފީޒުކުރުމަށް

މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާންތައް،  55.1.1
 އިސްލާޚްކުރުން.

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  55.1.1.1
 ބޭއްވުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް

55.1.1.2   

55.1.1.3   

ކައުންސިލްތަކުގެ ބޭނުމާއި ކައުްނސިލްގެ  55.1.2
ޤާނޫނަށް ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުން 

 އަހުލުވެރިކުރުން.

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  55.1.2.1
 ބޭއްވުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް

 ނިއްނުންަތއް ނިއްމާ ކައުންސިލުން 55.1.3
 .ފޯރުކޮްށދިނުން ހަމައަށް މުވައްޒަފުންނާއި

  މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްުވން 55.1.3.1

 ހިއްސާކުރެވޭނެ  ތަޖްރިބާ ތަމްރީނާ ބޭުނންވާ މުވައްޒަފުންނަށް ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމުގައި މުއަށްސަސާތަކުގެ ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ    :55.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 .ފަހިކޮށްދިނުން ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2017 މަގު

ތަޖުރިބާ ދަތުރުތައް މުވައްޒަފުްނނަށް  55.2.1
 ކޮށްދިނުން.

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  55.2.1.1
 ބޭއްވުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

 މުވައްޒަފުންނަށް ކޯސްތަކުގައި ތާޒާކުރުމުގެ 55.2.2
 .ތަނަވަސްކޮްށދިނުން މަގު ބައިވެރިވެވޭނެ

 

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  55.2.2.1
 ބޭއްވުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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ނިންމުމުގައި  ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ކަންކަން 
 ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން

 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ތަރަޤީ އަށްވުރެ ރައްޔިތުން ޒާތީ ވެފައިވާކަން .1
 ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދާެނ އާ ގޮތްތަކެއް ބޭނުންވެފައިވަނީ  .2
 ރައްޔިތުން ބައިވެރިކުރުން އިތުކުރަންޖެހިފައި .3

 



 (ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް)  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 .ހެދުން އެއްޗެއްކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ތަސައްވަރަކީ ތަރައްޤީގެ އަތޮޅު  :56މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ވަނައަހަރު ނިމުމުގެކުރިން ހެދުން. 2017އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާގޮަތއް ކުރެވޭ ޕްލޭނެއްކަމުގައި ،   :56.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ރައްޔިތުންގެ ކުރިން އެކުލަވާލުމުގެ ޕްލޭން 56.1.1

 ހޯދުން މަޝްވަރާ ޚިޔާލާއި
ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން ކަމާބެހޭ  56.1.1.1

 ބޭއްވުން 
 އަތޮޅު ކައުންސިލް

56.1.1.2   

56.1.1.3   

 އަތޮޅު ކުރިން ހެދުމުގެ ތާވަލް އަހަރީ 56.1.2
 .ހޯދުން ޚިޔާލު ރައްޔިތުންނާއިބައްދަލުކޮށް

 އަތޮޅު ކައުންސިލް އަތޮޅު ތެރެއަށް ދަތުރުކުރުން 56.1.2.1

 ރައްރަށަށް އަތޮޅުގެ ތިންފަހަރު އަހަރަކު  56.1.3
 .ޒިޔާރަތްކުރުން

  ދަތުރުކުރުން 56.1.3.1
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 ރަށާއި އަތޮޅު އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން 
 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 މުއައްސަސާއަކުން ފޯނަކަށް ޖަވާބެއްނުިލބޭ ސަރުކާރުގެ  .1
 މިނިސްޓްރީތަކުގެ ގުޅުން ކުޑަ .2
 ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށް ދަތި  .3
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 .ބަދަހިެވންިދއުން ހަރުދަނާވެގެން މަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ ގުޅުންބަދަހިވެ ފެންވަރުގައި ގައުމީ އަދި ރަށްތައް އަތޮޅާއި :57މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް 
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 ވަނައަހަރު 2018 ފަސޭހަމާހައުލެއް މަސައްކަތްކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކަށް ގުޅުންރަނގަޅުވެ މެދުގައި މުއައްސަސާތަކުގެ ސަރުކާރުގެ   :57.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 .ގާއިމްކުރުން ކުރިން ނިމުމުގެ
ސަރުކާރުގެ މުއަށްސަސާތަކާއެކު  57.1.1

 އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން ބަދަހިކުުރން.
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  57.1.1.1

 ބޭއްވުން 
 

57.1.1.2   

57.1.1.3   

އެލް.ޖީ.އޭ މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ  57.1.2
އިދާރާތަކުގައި ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅުން 

ބަދަހިކުރުމަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ބެހެއްޓުމަށް 
 މަސައްކަތްކުރުން.

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  57.1.2.1
 ބޭއްވުން 

 

 . ހަރުދަނާކުރުން މޮނިޓަރިން  ކައުންސިލްތައް ފޯރުކޮށްދީ، އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކައުންސިލްތަކަށް ރަށްރަށުގެ  :57.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިން އިތުރަށް  57.2.1

 ހަރުދަނާކުރުން
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން  57.2.1.1

 ބޭއްވުން 
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 ވަނަ ބައި ހަތަރު
ނޑިތައް ހާސިލްވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަނޑުދަ

 މިންވަރު މޮނިޓަރ ކުރާނެ ގޮތާއި އަދި ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބެލުން
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 ން މޮނިޓަރ ކުރުތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަށު 2021-2017ގެ ޕްލޭން ޤީތަރައް އަތޮޅު  އަށް އެންމެ ޤީތަރައް ގެ ކަ

ގެ ކުރީގެ ބާބުތަކުގައި ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ތައް މިޕްލޭން މުހިންމު ކަންތައްތަކާއި، ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ފަރާތް
ރު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ މިންވަރާއި ޒިންމާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ މިންވަނަތީޖާތައް ހާސިލުކުރުމަށް 

ގަމުންދާގޮތްބެލުމާއި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރާ މިންވަރު ނގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތައް ހިޤީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ތަރައް
ގެ ޕްލޭން ޤީ ރައްތުން އަހަރުން އަހަރަށް ތަވަޒަންކުރުމަކީ ކޮންމެހެންކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. މިގޮ

ގެ ޕްލޭންގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއާއި ފައިނަލް ރިވިއު ހެދުމުގައި ގެންގުޅޭނެ ޤީގަމުންދާގޮތްބެލުމާއި، ތަރައްނހި
 ޑުތަކާއި ޓާގެޓްތައް ހިމެނޭ ފްރޭމް ވޯކް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ނމިންގަ
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ނޑިތައް ހާސިލްވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒު  ނޑުދަ ކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަ
ނޑު   މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަ

 

 މިހާރުގެ ޙާލަތު  ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  #
 )ބޭސްލައިން(

 ލަނޑުދަނޑި 
 )ޓާގެޓް(

 ވަޒަންކުރާ މިންގަނޑު 
 )އިންޑިކޭޓަރ(

މޮނިޓަރ ކުރާ 
 ތާރީޚް 

 ކަށަވަރު ކުރާނޭ ގޮތް 
 )މީންސް އޮފް ވެރިފިކޭޝަން(

 ފެލިދެއަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ އަސާސީ ފުއްދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ހީވާގި ރައްޔިތަކަށް ހެދުން. މަޤުޞަދު: .1

 ރައްޔިތުގެ އަތޮޅުގެ  ފެލިދެ 
 މަސައްކަތްތެރިކަން  ރައްޔިތުންނަކީ

 ބަޔަކަށް މުރާލި  ހީވާގި ދަންނަ،
 .ހެދުން

އަސާސީ 
ފުއްދުންތެރިބައެއް 
 ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެއް.

 އަހަރު ވަނ2021ަ
 ފެލިދެ ކުރިން ނިމުމުގެ
 ރައްޔިތުގެ އަތޮޅުގެ
% 50 ތެރެއިން

 ރައްޔިތުންނަކީ
 މަސައްކަތްތެރިކަން

 މުރާލި  ހީވާގި ދަންނަ،
 .ހެދުން  ބަޔަކަށް

މަހަކުން  6ކޮންމެ  މީހުންގެ އަދަދު 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 ޒުވާނުންނަކީ އަތޮޅު ފެލިދެ 
 ލިބިފަވާ އަމިއްލަފުއްދުންތެރިކަން

 .ހެދުން ބަޔަކަށް  ގާބިލް

އަސާސީ 
ފުއްދުންތެރިކަން 
އިތުރު ކުރުމުގެ 

މަގު 
 ތަނަވަސްވެފައިނެތް.

 އަހަރު  ވަނަ 2017
 ފެލިދެ ކުރިން ނިމުމުގެ
 ޒުވާނުންނަކީ އަތޮޅު

 އަމިއްލަފުއްދުންތެރިކަން
 ބަޔަކަށް ގާބިލް ލިބިފަވާ
 .ހެދުން

ހަރަކާތްތެރިވާ 
 ޒުވާނުންގެ އަދަދުން 

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

       
 ތަނަވަސްވެފައިވާ ބަޔަކަށްހެދުން އަތޮޅުގެ މަސްވެރިންނަކީ ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމަށް އަހުލުވެރި، މަސްވެރިކަމުގެ ފުރުޞަތުތައް  މަޤުޞަދު: .2
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 ރައްޔިތުންނަކީ  އަތޮޅު ފެލިދެ 
 އަހުލުވެރި މަސްވެރިކަމަށް  ޒަމާނީ

 ނަފާހޯދާ ޒަމާނީމަސްވެރިކަމުން
 ހެދުން  ބަޔަކަށް ފުއްދުންތެރި

އާބާދީ މަދުވުމުން 
އަސާސީ 

ފުއްދުންތެރިކަން 
އިތުރުކުރުމަށް 

ކުރަންޖެހޭ 
މަސައްކުގެ އަގު 

 ބޮޑު.

 ހަރު އަ ވަނަ 2017
 ފެލިދެ ކުރިން ނިމުމުގެ
 ޒުވާނުންނަކީ އަތޮޅުގެ

 އަމިއްލަފުއްދުންތެރިކަން
 ބަޔަކަށް ގާބިލް ލިބިފަވާ
 .ހެދުން

ލިބޭ އާމްދަނީ އަށް 
 ބަލާ އުނި އިތުރު 

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

ފެލިދެއަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ  
ނޑުވެރިކަމުގެ ޒަމާނީ  ތަމްރިން ދަ

ނޑު ވެރިކަމުން  ލިބިފައިވާ ދަ
އުފައްދާ ތަކެތި ބޭނުންކޮށް އެއިން 

 ނަފާހޯދާ ބަޔަކަށް ހެދުން.

ވަނަ އަހަރު  2021 
ނިމުމުގެ ކުރިން 

ފެލިދެއަތޮޅު 
ރައްޔިތުންނަކީ 

ނޑުވެރިކަމުގެ ޒަމާނީ  ދަ
ތަމްރިން ލިބިފައިވާ 
ނޑު ވެރިކަމުން  ދަ
އުފައްދާ ތަކެތި 

ބޭނުންކޮށް އެއިން 
 ހޯދާ ބަޔަކަށް ހެދުން.ނަފާ

އަތޮޅުގެ 
އުފެންދުންތެރިކަމަށް 

 ބަލާ

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 އަމިއްލަ އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކުރާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން. ،ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން  ކަށަވަރުވެފައިވާ މަޤުޞަދު  .3

 ބޭނުންކުރާ ރައްޔިތުން އަތޮޅުގެ 
 މާއްދާތަކުން ވިހައިގެ ކާނާއަކީ

 .ހެދުން ތަކެއްޗައް ރައްކާތެރި 

 ކާބޯތަކެތި
 ވިއްކާފިހާރަތަށް

 ޤަވާޢިދުން
 .ޗެކްކުރެވޭ
 ރަށުގައި

 ހައްދާތަރުކާރީއާއި
 ބާވަތްތައް މޭވާގެ

 މާއްދާތަކުން ވިހައިގެ 

 އަހަރު  ވަނަ 2021
 އަތޮޅުގެ ނިމުމުގެކުރިން،

 ބޭނުންކުރާ  ރައްޔިތުން
 ވިހައިގެ ކާނާއަކީ

 ރައްކާތެރި މާއްދާތަކުން
 .ހެދުން ތަކެއްޗައް

ނޑުވެރިން  ދަ
ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކަށް 

 ބަލާ

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6
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 ސަލާމަތްވެ
 ރައްކަތާތެރި
 ބެލޭގެ ތަކެތިކަމުގައި

 .ނެތް  ގޮތެއް
 ފިހާރަތަކުން ވިއްކާ މުދާ އިމްޕޯޓް 

 ކާބޯތަކެތީގެ ލިބެންހުންނަ 
 ޑްރަގް އެންޑް ފުޑް ބާވަތްތަކަކީ،

ނޑައަޅާ އޮތޯރިޓީ  މިންގަޑު  ކަ
ހިމެނޭ ތަކެތިކަމުގައި  ތެރޭގައި
 ހެދުން.

ހޮޓާ ކެފޭ 
ރެސްޓޯރެންޓްފަދަ 
ކާބޯތަކެތި ހަދާ 
ވިއްކާ ތަންތަން 

ޤަވާޢިދުން އިތުރަށް 
ޗެކްކުރެވޭނެގޮތް 
 ހަދަން ބޭނންވޭ.

 ވިއްކާ މުދާ އިމްޕޯޓް
 ލިބެންހުންނަ ފިހާރަތަކުން
 ބާވަތްތަކަކީ، ކާބޯތަކެތީގެ 

 ޑްރަގް އެންޑް ފުޑް
ނޑައަޅާ އޮތޯރިޓީ  ކަ
 ހިމެނޭ  ތެރޭގައި މިންގަޑު

 2021 ތަކެރިކަމުގައި
 ނިމުމުގެ އަހަރު  ވަނަ

   .ހެދުން ކުރިން

 ހޮސްޕިޓަލްގެ ރިޕޯޓުން 
ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުތެ 

 ރިޕޯޓުން 

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ކެއުމުގައި ގިނަކުލަތައް ހިމަނައިގެން ކަނާނާ ބޭނުންކުރާ ބައެއްކަމުގައި ވުން. މަޤުޞަދު: .4
 ރައްޔިތުންނަކީ  އަތޮޅު ފެލިދެ 

ނޑަށް  ކާނާ  ފައިދާހުރި  ހަށިގަ
 .ހެދުން ބަޔަކަށް ބޭނުންކުރާ 

ކެއުމުގައި 
ތަރުކާރީއާއި މޭވާ 

ބޭނުންކުރާ މިންވަރު 
މަދުވުމުން ދިމާވާ 

މައްސަލަތައް 
އަތޮޅުގައި ގިނަކަން 

 ފާހަގަކުރެވޭ 

 އަހަރު ވަނަ 2017  
 ފެލިދެ  ނިމުމުގެކުރިން

 ރައްޔިތުންނަކީ އަތޮޅު
ނޑަށް  ފައިދާހުރި  ހަށިގަ

 ބަޔަކަށް ބޭނުންކުރާ  ކާނާ
 .ހެދުން

 ހޮސްޕިޓަލްގެ ރިޕޯޓުން 
ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުތެ 

 ރިޕޯޓުން 

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 އާދަކާދައާއި ކެއުމުގެ  
 ވައްޓަފާޅި

 ރަނގަލުކުރަންފެނޭ 

މަހަކުން  6ކޮންމެ   
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

އެނާރޖީ   
 ޑްރީންކްސްތަކާއި 

މަހަކުން  6ކޮންމެ   
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6
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މަހަކުން  6ކޮންމެ      
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައްކަށް ހޭލުންތެރިއަތޮޅަކަށް ހެދުން. މަޤުޞަދު: .5

 
 އުފެދޭ މަދިރި ހުރި އަތޮޅުގައި 

% 85 ތެރެއިން ތަންތަނުގެ
 .ނައްތާލުން ތަންތަން

ބަލިފެތުރޭ 
 ނިސްބަތް އިތުރު 

 މަދުކުރުމަށް  މަދިރި
 މަސައްކަތް ކުރެވޭ
 .މަދު

 އަހަރު  ވަނަ 2017
 ކުރިން ނިމުމުގެ
 މަދިރި ހުރި އަތޮޅުގައި

 ތަންތަނުގެ އުފެދޭ
% 85 ތެރެއިން
 .ނައްތާލުން ތަންތަން

 ހޮސްޕިޓަލްގެ ރިޕޯޓުން 
ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުތެ 

 ރިޕޯޓުން 

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 ހެލްތު ކޮންމެރަށެއްގައި 
 އުފައްދާ ޓާސްކްފޯހެއް

 .ހަރަކާތްތެރިކުރުވުން

ޑެންގީ އާއި ޗިކަން 
ގުންޔާ ފދަ 
ބަލިތަކަށް 

ހޭލުންތެރި ވެފައިވާ 
 މިންވަރު ކުޑަ.

 އުފެދޭ މަދިރި
 .ގިނަ ތަންތަން

 ވަނައަހަރު   2017
 މިމުމުގެކުރިން

 ހެލްތު ކޮންމެރަށެއްގައި
 އުފައްދާ ޓާސްކްފޯހެއް

 .ހަރަކާތްތެރިކުރުވުން

 ހޮސްޕިޓަލްގެ ރިޕޯޓުން 
ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުތެ 

 ރިޕޯޓުން 

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 .އޮތުން މުޖުތަމައެއް ހޭލުންތެރި ބަލިތަކަށް  ނާރާ ގައިންގަޔަށް މަޤުޞަދު  .6
 ރައްތިރުންނަކީ، އަތޮޅު ފެލިދެ 

 ބަލިތަކަށް  ނާރާ ގައިންގަޔަށް
 ރަނގަޅު ޞިއްޙަތު ހޭލުންތެރި
 ރައްޔިތަކަށް  ދުޅަހެޔޮ

 ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަ 
ދުވަސްވީ 
މީހުންނާއި 

ބަލިމީހުންަނށް 
އަޅާލާ އޯގާތެރިކަން 
 ދެވޭ މިންވަރު ކުޑަ 

 ކުރިން ނިމުމުގެ  2018
 އަތޮޅު ފެލިދެ

 ރައްތިރުންނަކީ،
 ނާރާ ގައިންގަޔަށް
 ހޭލުންތެރި  ބަލިތަކަށް
 ރަނގަޅު ޞިއްޙަތު
 ރައްޔިތަކަށް ދުޅަހެޔޮ
 .ހެދުން

 ހޮސްޕިޓަލްގެ ރިޕޯޓުން 
ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުތެ 

 ރިޕޯޓުން 

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6
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 ހެދުން  ވެއްޓަކަށް  އަމާން ނުރައްކަލުން  ތަކެތީގެ މަސްތުވާ އެހެނިހެން ޑްރަގާއި މަޤުޞަދު: .7
 ޑްރަގާއި އަކީ ޒުވާނުން 

 ތަކެތީގެ މަސްތުވާ އެހެނިހެން
 ސަލާމަތްކުރެވިފައިވާ ނުރައްކަލުން

 ބަޔަކަށ

 އަކީ% 90ޒުވާނުންގެ 
 އެހެނިހެން ޑްރަގާއި
 ތަކެތީގެ މަސްތުވާ

 ނުރައްކަލުން
 ސަލާމަތްކުރެވިފައިވާ

 ވަނަ 2020 ބަޔަކަށް،
 ނިމުމުގެކުރިން އަހަރު
 .ހެދުން

މަހަކުން  6ކޮންމެ  ޕޮލިސްރިޕޯޓުން 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 .ހޭލުންތެރިކުރުވުން ވިސްނާދީ ނުރައްކާތެރިކަން ދުންފަތުގެ މަދުކުރުމާއި، އަދަދު  މީހުންގެ  އިސްތިޢުމާލުކުރާ ދުންފަތުގެ މަޤުޞަދު: .8
 ދުންފަތުގެ އަތޮޅުގައި 

 މީހުންގެ އިސްތިޢުމާލްކުރާ
 އަށް% 25 ނިސްބަތް
 .ތިރިކުރުން

ސާނަވީ ގްރޭޑް 
ތަކުގެ 

ދަރިވަރުންނަށް 
 ކުޑަވުންއަޅާލުން 

 ތަރުބިއްޔަތުގައި
 މައިންބަފައިންގެ

 އިހުމާލު

 އަހަރު  ވަނަ 2021
 ކުރިން ނިމުމުގެ
 ދުންފަތުގެ އަތޮޅުގައި

 އިސްތިޢުމާލްކުރާ
 ނިސްބަތް މީހުންގެ

 .ތިރިކުރުން އަށް% 25

 ހޮސްޕިޓަލްގެ ރިޕޯޓުން 
ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުތެ 

 ރިޕޯޓުން 

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 ރައްޔިތުން އަތޮޅު ފެލިދެ 
 ޤަނޫނަށް ދުންފަތުގެ

 .އަޚްލުވެރިކުރުން

 ވަނައަހަރު 2021 
 ފެލިދެ ކުރިން ނިމުމުގެ
 ރައްޔިތުން އަތޮޅު

 ޤަނޫނަށް ދުންފަތުގެ
 .އަޚްލުވެރިކުރުން

 ހޮސްޕިޓަލްގެ ރިޕޯޓުން 
ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުތެ 

 ރިޕޯޓުން 

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ހަރުދަނާ ދުޅަހެޔޮ ޒުވާނުންތަކެއް އަތޮޅުގައި އުފެއްދުން. މަޤުޞަދު: .9
މިހާރަށްވުރެ ޤައުމަށް ފައިދާހުރި  

ހަރުދަނާ ދުޅަހެޔޮ ޒުވާނުންތަކެއް 
 އުފެއްދުން. 

 ރަނގަޅު ފެންވަރު
 .ނެތް ކޯޓްތަކެއް

މިހާރަށްވުރެ ޤައުމަށް 
ފައިދާހުރި ހަރުދަނާ 

ދުޅަހެޔޮ ޒުވާނުންތަކެއް 

ހަރަކާތްތެރިވާ 
 ޒުވަނުންގެ ޢަދަދުން 

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6
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ވަނަ އަހަރާއި  2021 
ހަމައާށް އަތޮޅުގައި 

 އުފެއްދުން. 

 ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުން.ފަށާތަޢުލީ ދިނުމުގެ ވަޞީލަތްތައް ޒަމާނީ  މަޤުޞަދު: .10

 
ޅަފަތުގެ ތަރުބިއްޔަތު ޔަޤީވެފައިވާ  

މުޖުތަމައަކަށްހެދުމަށް ނިޒާމެއް 
 ގާއިމުކުރުން.

ޒަމާނީ 
 ވަޞީލަތްތައް ނެއް 

ޅަފަތުގެ ތަރުބިއްޔަތު 
ޔަޤީވެފައިވާ 

މުޖުތަމައަކަށްހެދުމަށް 
ވަނައަހަރު  2018

ނިމުމުގެ ކުރިން މިކަން 
ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް 

 ގާއިމުކުރުން.

 

ތަޢުލީމީ އިދާރާތަކުގެ 
 ރިޕޯޓުން 

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު  ޔަޤީވެފައިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން. މަޤުޞަދު  .11

 
ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު  

ޔަޤީވެފައިވާ މުޖުތަމައަކަށްހެދުމަށް  
 ގާއިމުކުރުން.ނިޒާމެއް 

 

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި 
މަސައްކަތްކުރާ 

 ބިދޭސީން ގިނަވުން 
 

 ދަސްކޮށްދޭނެ  ހުނަރު
 ނެތުން  ފަންނީމީހުން

ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި 
ހުނަރު ޔަޤީވެފައިވާ 
މުޖުތަމައަކަށްހެދުމަށް 

ވަނައަހަރު  2018
ނިމުމުގެ ކުރިން މިކަން 
ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް 

 ގާއިމުކުރުން.

އިދާރާތަކުގެ ތަޢުލީމީ 
 ރިޕޯޓުން 

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ފަންނީ ހުނަރު ފަހިކޮށްދިނުން. މަޤުޞަދު: .12

ދިރިއުޅޭ އަތޮޅުގައި،   
ޒުވާނުންނަށް  ބޭނުންވާ 
ތަޢުލީމާއި ފަންނީ ހުނަރު 

 ހޭލުންތެރިކަން 
 ކުޑަވުން 

ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 

ވަނަ އަހަރު  2021
ނިމުމުގެކުރިން 

ދިރިއުޅޭ އަތޮޅުގައި، 

ބައިވެރިވާ މީހުންގެ 
 އަދަދުން 

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6
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ޕްރޮގްރާމް  03ދަސްކޮށްދިނުމުގެ 
 ހިންގުން. 

 

ދަސްކުރާނެ 
 ފުރުޞަތު ހަނިވުން 

ޒުވާނުންނަށް  
ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި 

ފަންނީ ހުނަރު 
 03ދަސްކޮށްދިނުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. 

 .ފަހިކޮށްދިނުން މަގު ހޯދުމުގެ  ތަމްރީނު  ވޮކޭޝަނަލް އަދި ޓެކްނިކަލް  ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތަކަށް  މަޤުޞަދު: .13
އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަކީ  

މަސައްކަތާއި ހުނަރު ލިބިފައިތިބި 
 ބަޔަކަށްހެދުން.

ޓެކްނިކަލް މީހުން 
 މަދުކަން

 ތަމްރިނު ވޮކޭޝަނަލް
 ގޮތެއް ދެވޭނެ

 ފަހިވެފައި އަތޮލުން
 .ނެތުން

ވަނައަހަރު  2021
ނިމޭއިރު އަތޮޅުގެ 

ޒުވާނުންނަކީ 
މަސައްކަތާއި ހުނަރު 

ލިބިފައިތިބި 
 ބަޔަކަށްހެދުން.

ހަރަކާތްތެރިވާމީހުންގެ 
 ޢަދަދު 

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 .ދެމެހެއްޓުން ހަމަހަމަކަން އޮތް ފިރިހެނުންނަށް އަންހެނުންނާއި މަޤުޞަދު  .14
އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާއި  

ދެމެދުގައި އޮތް ހަމަހަމަކަން 
ދެމެހެއްޓުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.

 

 އަންހެނުންނާމެދު 
 ތަފާތުވުން  ދެކޭކޮތް

 
 ލީޑްކުރަން
 ފަސްޖެހުން 

ވަނަ  2021
އަހަރުނިމޭއިރުވެސް 

އަންހެނުންނާއި 
ފިރިހެނުންނާއި ދެމެދުގައި 

އޮތް ހަމަހަމަކަން 
ދެމެހެއްޓުމަށް 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 
 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން 

މަހަކުން  6ކޮންމެ  ސާރވޭ ކޮށްގެން 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

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

ދެ ޖިންސުގެ ރައްޔިތުންނަށް  
އަމާޒުކޮށްގެން ގެވެށި އަނިޔާއާއި، 

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާއިބެހޭ 
ގާނޫނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

ޒިންމާ ނަގަން 
 ފަސްޖެހުން

ދެ ޖިންސުގެ 
ރައްޔިތުންނަށް 

އަމާޒުކޮށްގެން ގެވެށި 
އަނިޔާއާއި، ކުޑަކުދިންގެ 

ޕޮލިސް އާއި ޖެންޑަ 
 ރިޕޯޓުން 

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ރު ފަހަ 1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6



 ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް()  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

224    
 www.vaav.gov.mvެވބްަސއިޓް:.،  info@vaav.gov.mv:އީެމއިލް    6700715ފެކްސް:     6700502ން: ފޯ

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

 
ހައްގުތަކާއިބެހޭ ގާނޫނަށް 

 3ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 
ޕްރޮގްރާމް އަތޮޅުގެ 

ރަށްތަކުގައި 
ވަނައހަރު 2018

 ނިމުމުގެކުރިން ހިންގުން.

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

ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ  
ގޮތުން އަންހެނުން 

ބާރުވެރިވެވޭފަދަ މާހައުލެއް 
 ގާއިމްކުރުން.  

 

 ކަންކަމުގައި އަންހެން
 ފަސްޖެހުން 

 
 ނަގަން ޒިންމާ

 ނުކެރުން 
 

 .ހަނިކަން ފުރުޞަރު

ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި 
އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން 

އަންހެނުން 
ބާރުވެރިވެވޭފަދަ 

 2017މާހައުލެއް 
ވަނައަހަރު 

ނިމުމުގެކުރިން 
 ގައިމްކުރުން.  

ހަރަކާތްތެރިވާ 
 އަންހެނުންގެ ޢަދަދުން 

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

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

އަންހެނުންނަށްހާއްޞަކޮށްގެން  
އަތޮޅުފެންވަރުގައި 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 
 ހިންގުން.

 

އިސްނަގާ 
އަންހެނުން 
 މަދުވުން.

 
ހޭލުންތެރިކަން 

 ކުޑަވުން

އަންހެނުންނަށްހާއްޞަކޮށް 
ގެން އަތޮޅުފެންވަރުގައި 

 3ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 
ވަނަ  2021ޕްރޮގްރާމް 

އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 
 ހިންގުން.

 

ހަރަކާތްތެރިވާ 
 އަންހެނުންގެ ޢަދަދުން 

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

       
       



 ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް()  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

225    
 www.vaav.gov.mvެވބްަސއިޓް:.،  info@vaav.gov.mv:އީެމއިލް    6700715ފެކްސް:     6700502ން: ފޯ

 ބޯން ބޭނުންކުރަނީ ރައްކާތެރި ސާފުފެންކަމުގައި ހެދުން. މަޤުޞަދު: .18

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުނަށް ވާރޭ ފެން  
ނަގާ ރައްކާކުރެވޭނެ މަގު 

 ތަނަވަސްކޮށްދިން.

 ފެން މަސްދުވަހަށް 3
 ރައްކާކުރެވެން 

 ނެތުން 
ވާރޭ ފެނަކީ 

ރައްކާތެރި ފެންތޯ 
ބެލޭނެ ގޮތެއް 

 ނެތުން.

ވަނަ އަހަރު  2018
ނިމުމުގެކުރިން އަތޮޅުގެ 
ރައްޔިތުނަށް ވާރޭ ފެން 

ނަގާ ރައްކާކުރެވޭނެ މަގު 
 ތަނަވަސްކޮށްދިން.

މަހަކުން  6ކޮންމެ  ގޭގެއަށް ކުރާ ވިޒިޓުން 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 ފޯރުކޮށްދިނުން ތިމާވެއްޓާއި ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް  މަޤުޞަދު: .19

ފެލިދެ އަތޮޅުގެ ނަރުދަމާ ނޭޅިއޮތް  
 ރަށުގައި ނަރުދަމާ އެޅުން. 4

 ރަށުގައި 4 އަތޮޅުގެ
 ނަރުދަމާ

 އެޅިފައިނެތުން
 

 ވަށައި ރަށްތައް
 ހޮޅިތައް ފާހާނާ
 އޮތުން

ކަމާބެހޭފަރާތްތަކާއި 
ވަނަ  2021ގުޅިގެން 

އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން 
ފެލިދެ އަތޮޅުގެ ނަރުދަމާ 

ރަށުގައި  4ނޭޅިއޮތް 
 ނަރުދަމާ އެޅުން.

ކައުންސިލްތަކުގެ 
 ރިޕޯޓުން 

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

       
       

 ބޭނުންނުކުރާ އަތޮޅަކަށް ފެލިދެއަތޮޅުހެދުން.ތިމާވެއްޓާއި ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ކުނިނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމެއް އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރުމާއި، ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު  މަޤުޞަދު  .20

ރަށްތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި  
ރޭވުންތެރޭވުންތެރިކަމާއެކު  
ބެލެހެއްޓުމާއި، ތިމާވެއްޓާއި 

ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި  ނައްތާލުމަށް 
 ނިޒާމެއް އެކުލަވައިލުން 

 ރަށްތަކުގައި
 ކޮތަޅާއި ޕްލާސްޓިކް
 އުނދަގޫ  ނައްތާލަން

 ތަކެތި  ތާޒުގެ
 ގިނަވެފައި 

ކުންޏާމެދު 
ހޭލުންތެރި ކަން 

ރަށްތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި 
ރޭވުންތެރިކަމާއެކު  

ބެލެހެއްޓުމާއި، 
ތިމާވެއްޓާއި ރައްކާތެރި 
ގޮތެއްގައި  ނައްތާލުމަށް 

ނިޒާމެއް އެކްލަވާލާއި 
ނިމުމުގެ ކުރިން  2017

ރަށްތަކުގެ 
ސާފުތާހިރުކަން 

 ން ބަލައިގެ

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6
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 އަމަލުކުރަން ފެށުން. ކުޑަކަން.
 ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަނދަރުތައް ބެލެހެއްޓުން. މަޤުޞަދު: .21

އަތޮޅުގެ ބަނދަރުތައް  
ބެލެހެޓުމުގައި 

ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކުރާ 
މަސައްކަތްރައް ހަރުދަނާކަމާއެކު 

ބެލެހެއްޓޭނޭ ނިޒާމެއް 
 ގާއިމްކުރުން.

 

 ބަނދަރުތައް
 މީހުން ބަލަހައްޓާނެ

 ނެތުން 
 

 މަރާމާތު ބަނދަތުތަށް
 ކުރެވޭނެގޮތެއް

 .ނެތުން

އަތޮޅުގެ ބަނދަރުތައް 
ބެލެހެޓުމުގައި 

ރަށުކައުންސިލްތަކުން 
ކުރާ މަސައްކަތްތައް 

ހަރުދަނާކަމާއެކު 
ބެލެހެއްޓޭނޭ ނިޒާމެއް 
އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި 

ވަނަހަރު  2017
ނިމުމުގެކުރިން 
 ގާއިމްކުރުން.

ހަރުދަނާކަމާއެކު 
ބެލެހެއްޓޭނޭ ނިޒާމެއް 
އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި 

ވަނަހަރު  2017
ނިމުމުގެކުރިން 
 ގާއިމްކުރުން.

 

މަހަކުން  6ކޮންމެ  ރިޕޯޓުން 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 ރަށުތެރެއާއި ރަށްރަށުގެ މަތުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން. މަޤުޞަދު: .22

ގުތައް މަރަށުކައުންސިލްރަކުން  
ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް 

ވަނަ އަހަރު  2018ބަލާ، 
ނިމުމުގެ ކުރިން މޮނިޓަކުރާގެ 

 ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން.

މަގުތައް ހެދޭނެ 
 ގޮތެއް ނެތުން 

 
މަގުތައް 

ރަށުކައުންސިލްރަކުން 
ބަގުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް 
ކުރާ މަސައްކަތް ބަލާ، 

ވަނަ އަހަރު  2018
ނިމުމުގެ ކުރިން 

މަހަކުން  6ކޮންމެ  މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓުން 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6
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ބެލެހެއްޓޭނެ  
 ގޮތެއްނެތުން 

މޮނިޓަކުރާގެ ނިޒާމެއް 
 ގާއިމްކުރުން.

 
 ބެލެހެއްޓުން.ރަށްތަކުގެ މަގުތައް ދިއްލާ  މަޤުޞަދު: .23

ރަށުކައުންސިލް ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ  
މަގުތައް ދިއްލާ ބަލަހައްޓާތޯ ބަލާ 

މޮނިޓަކުރާނެ ގޮތެއް، 
އަތޮޅުކައުންސިލްގައި 

 ގާއިމްކުރިން.

 

 އަނދިރިވުން  މަގުތައް
 އިސާގެ ދަތިކަންފަ
 

ރަނގަށު ގަވާއިދެއް 
 ހެދިފައިނެތުން.

ރަށުކައުންސިލް 
ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ 

ދިއްލާ  މަގުތައް
ބަލަހައްޓާތޯ ބަލާ 

މޮނިޓަކުރާނެ ގޮތެއް، 
ވަނަ އަހަރު  2017

ނިމުމުގެ ކުރިން 
އަތޮޅުކައުންސިލްގައި 

 ގާއިމްކުރިން.

 

މަހަކުން  6ކޮންމެ  މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓުން 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 ރަށްތަކުގެ މަގުތައް ހެދުމާއި، މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން. މަޤުޞަދު  .24

ރަށުކައުންސިލްތަކުން މަގުތައް  
ހަދާ މަރާމާތުކުރޭތޯ ބަލާ 

ވަނަ  2018މޮނިޓަކުރުމަށް، 
އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން ޕްލޭނެއް 

 މިކައުންސިލްތައި ހެދުން 

 

 ވިއްސާރަމޫސުމުގައި
 ހިނގާން  މަގުތަކުގައި

 ދަތިވުން 
 

 މަގުތައް
 .ހެދޭނެގޮތެއްނެތުން

ރަށުކައުންސިލްތަކުން 
މަގުތައް ހަދާ 

މަރާމާތުކުރޭތޯ ބަލާ 
 2018މޮނިޓަކުރުމަށް، 

ވަނަ އަހަރު 
ނިމުމުގެކުރިން ޕްލޭނެއް 
 މިކައުންސިލްތައި ހެދުން 

 

މަހަކުން  6ކޮންމެ  މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓުން 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 .ފޯރުކޮށްދިނުން ޚިދުމަތްތައް އެހެނިހެން ރަށްވެހިކަމުގެ މަޤުޞަދު: .25
 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6މަހަކުން  6ކޮންމެ  މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓުން ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން  ހޭލުންތެރިކަން ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން  
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ވަނަ އަހަރު  2018ޚިދުމަތްތައް 
ނިމުމުގެ ކުރިން ތަޢާރަފްކޮށް 

 ޚިދުމަތް ދެންފެށުން 

 

 ކުޑަވުން 
 

 ދަތިކަން  ފައިސާގެ

ވަނަ  2018ޚިދުމަތްތައް 
އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 
ތަޢާރަފްކޮށް ޚިދުމަތް 

 ދެންފެށުން 

 

 ފަހަރު  1

 ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި އަތްފޯރާފަށުގައި ތަޢާރަފްކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުން. މަޤުޞަދު: .26

ފެލިދެއަތޮޅުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ  
މުއައްސަސާތަކުގައި ބޭނުންކުރާ 

% އިންސައްތަ 45ކަރަންޓްގެ 
ކަރައްންޓަކީ އިއާދަކުރަނިވި 

ހަކަތައިން އުފައްދާ 
 ކަރަންޓްކަމުގައި ހެދުން.  

 

 
 އަގު ކަރަންޓުގެ

 ބިލްދައްކަން ބޮޑުވެ
 .ދަތިވުން

 
އެނަރޖީ 

ސޭވްކުރާތަކެތި 
 ލިބެން ނެުތން 

 
މައުލޫމާތު  ކަމުގެ

 ލިބެން ނެުތން.

ވަނަ އަހަރުން  2021
ފެށިގެންފެލިދެއަތޮޅުގައިހު 

ރި ސަރުކާރުގެ 
މުއައްސަސާތަކުގައި 

ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓްގެ 
% އިންސައްތަ 45

ކަރައްންޓަކީ 
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން 
އުފައްދާ ކަރަންޓްކަމުގައި 

 ހެދުން.  

 

މަހަކުން  6ކޮންމެ  ކަރަންޓް ބިލްތަކުން 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

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

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  
ތިމާވެއްޓައި ރައްޓެހި ހަކަތަ 

ބޭނުންކުރެވޭނެމަގު 
ތަނަވަސްކޮށްދީ ތިމާވެއްޓާއި 

ބޭނުންކުރާ ރައްޓެހި ހަކަތަ 
 ބަޔަކަށް ހެދުން.

 

 މީހުން  ފަންނީ
 މަދުކަން 

 
 ވަޞީލަތްތައް ޒަމާނީ
 .ނެތުން ލިބެން
 

 އާބާދީ މަދުވުން 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 
ތިމާވެއްޓައި ރައްޓެހި 

ހަކަތަ ބޭނުންކުރެވޭނެމަގު 
 2021ތަނަވަސްކޮށްދީ 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ 
% 25ކުރިން އަތޮޅުގެ 
އަކީ ތިމާވެއްޓާއި 

މަހަކުން  6ކޮންމެ  ބިލްތަކުން 
 ފަހަރު  1

 ން މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓު 6
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ރައްޓެހި ހަކަތަ 
ބޭނުންކުރާ ބަޔަކަށް 

 ހެދުން.

 
 އަތޮޅުގައި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުރުވެ އަތޮޅުގެ ދަރިން ޚިދުމަތުގައި ތިބުމުގެ ފުތުޞަތު ލިއްބައިދިން. މަޤުޞަދު: .28

އަތޮޅުގައި ހުރި ފަންނީ  
ވަޒީފާތަކަށް އަތޮޅުގެ ޒުވާނުން 

ޕްލޭނެއް އަހުލުވެރިކުރުމަށް 
ތައްޔާރުކޮށް ތަންފީޒުކުރަން 

 ފެށުން.
 

 ތިބެގެން  ރަށުގައި
 ފުރުޞަތު ކިޔެވުމުގެ

 .ނެތުން ލިބެން
 

 ހޭލުންތެރިކަން 
 ބެލެނިވެރިންގެ

 .ނެތުން ކިބައިގާ

އަތޮޅުގައި ހުރި ފަންނީ 
ވަޒީފާތަކަށް އަތޮޅުގެ 

ޒުވާނުން 
،  އަހުލުވެރިކުރުމަށް

ވަނައަހަރު   2017
ނިމުމުގެ ކުރިން ޕްލޭނެއް 

ތައްޔާރުކޮށް 
 ތަންފީޒުކުރަން ފެށުން.

ފަންނީ މަޤާމްތަކަށް 
ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ 

 އަދަދުން 

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 އިންވެސްޓަރުން ހިތްހަމަޖެހޭ އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަހި އަތޮޅަކަށް ހެދުން. މަޤުޞަދު: .29

އިންވެސްޓަރުން ހިތްހަމަޖެހޭ  
އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަހި 

ފުރުޞަތުތަކެއް ތަޢާރަފްކޮށް  
އިންވެސްޓަރުން އަތޮޅަށް 

 ގެނައުން.

 

 ނެތުން  ފައިސާ
 

އިންސާނީ 
 ވަޞީލަތް ނެުތން.

 
ގުދުރަތީ ރީތިކަން 

 ނެތުން 

އިންވެސްޓަރުން 
ހިތްހަމަޖެހޭ 

އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަހި 
ފުރުޞަތުތަކެއް 

ވަނަ  2019ތަޢާރަފްކޮށް 
އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 
އިންވެސްޓަރުން އަތޮޅަށް 

 ގެނައުން.

 

ހައުސްތަކުގެ  ގެސްޓް
 އަދަދުން 

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

ވަސްކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލްތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި، ބިނާވެށި ޕްލޭންތައް ނިމި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އަ  މަޤުޞަދު  .30
 މަގުފަހިކުރުން 

 ރިޕޯޓުން  މަސްދުވަހުގެ  6މަހަކުން  6ކޮންމެ  މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓުން އުންސިލްތަކުގެ ކަޤަވާއިރުތަކަށް ޢަމަލު ކައުންސިލްތަކުގެ  
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ސިޔާސަތުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި، 
ބިނާވެށި ޕްލޭންތައް ނިއްމައި 
ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް 

ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް 
އަވަސްކަމާއެކު 

 ފޯރުކޮށްދޭންފެށުން.

 

 ނުކުރުން.
ބިނާވެށި ޕްލޭން 
 ހެދިފަ ނެތުން.
ގަވާއިދުތައް 
 ހެދިފަނެތުން 

ސިޔާސަތުތަކާއި، 
ޤަވާޢިދުތަކާއި، ބިނާވެށި 

 2017ޕްލޭންތައް 
ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ 

ކުރިން ނިއްމައި 
ކައުންސިލުން 

ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ 
ޚިދުމަތްތައް 

އަވަސްކަމާއެކު 
 ފޯރުކޮށްދޭންފެށުން.

 

 ފަހަރު  1

 އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ މަގު ތަނަވަސްވެފައިވުން. މަޤުޞަދު: .31

އަތޮޅުގެ ރަށްޔިތުންނަކީ  
އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން އާމްދަނީ 

ހޯދާ އުފާވެރި ދިރިއުޅޭ 
ރައްޔިތުންނަށް ހެދުމަށް  ލޯން 

 ސްކީމްތަކެއް ތަޢާރަފްކުރުން.

 

ކުރާނެ މަަސއްކަެތއް 
 ނޭންގުން 

 
 މާކެޓް ނެތުން.

 
 ހުނަރު ލިބިފަ ނެތުން.

އަތޮޅުގެ ރަށްޔިތުންނަކީ 
އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން 
އާމްދަނީ ހޯދާ އުފާވެރި 
ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް 

ވަނަ  2021ހެދުމަށް 
އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 

ލޯން ސްކީމްތަކެއް 
 ތަޢާރަފްކުރުން.

މަހަކުން  6ކޮންމެ  މާލީ ހާލަތުން 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

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

ރައްޔިތުން އެދޭ އުމުރާނީ  
ތަރައްޤީއަށް މަގު ފަހިކޮށްދީ 
އުމުރާނީ ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 
މުއައްސަސާތަކުން ހެދިފައިވާ 

ށް ޒަމާނީ ތަރައްޤީއަ
މީހުން  ހޭލުންތެރި
 މަދު   

 
ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދަށް 

ރައްޔިތުން އެދޭ އުމުރާނީ 
ތަރައްޤީއަށް މަގު 

ފަހިކޮށްދީ އުމުރާނީ 
ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި 
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 

ކައުންސިލްގެ ދުވަހު 
 މަސައްކަތުގެ ރިކޯޑުން 

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6
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ޤަވާޢިދުތަށް ތަންފީޒުކޮށް 
ރައްޔިތުންނަށް ހިއްފަސޭހަ 

ވަނަ އަހަރު  2018ވެއްޓެއް، 
 ނިމުމުގެ ކުރިން ހޯދާދިނުން. 

 

މުއައްސަސާތަކުން  ޢަމަލު ނުކުރުން.
ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަށް 

ތަންފީޒުކޮށް 
ރައްޔިތުންނަށް 

އް، ހިއްފަސޭހަ ވެއްޓެ
ވަނަ އަހަރު  2018

ނިމުމުގެ ކުރިން 
 ހޯދާދިނުން. 

 އަތޮޅުގައި އިތުރުކުރުން.ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް ހުރި ހުރަސްތައްނައްތާލެވި ލޯކަލްޓޫރިޒަމް  މަޤުޞަދު: .33

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް  
އަތޮޅުގައި ހުރިހުރަސްތައް 

ދެމެހެއްޓެނިވި ، ނައްތާލާ
 ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް

އަތޮޅުގައި އިތުރުކުރުމަށް 
 ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުން.

 

ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް 
 ނެތުން 
 

ދަތުރު ފަތުރުގެ އަގު 
 ބޮޑުކަން.

 
ދަތުރު ޝެޑިއުލް 

 ނިޒާމެއް ނެތުން 

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް 
ކުރިއެރުވުމަށް އަތޮޅުގައި 
، ހުރިހުރަސްތައް ނައްތާލާ

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 
 ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް

އަތޮޅުގައި އިތުރުކުރުމަށް 
ވަނަ އަހަރު  2017

ނިމުމުގެ ކުރިން 
 ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުން.

 

އިންވެސްޓް ކުރާ 
 މީހުންގެ ޢަދަދުން 

މަހަކުން  6 ކޮންމެ
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 މިހާރައްވުގެ ފަސޭހަކަމާއެކު އަތްފޯރާފަށުގައި ދަތުރުކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސާދިނުން. މަޤުޞަދު  .34

މިހާރަށްވުރެ ފަސޭހަކަމާއެކު  
ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތުގައި 

އަތްފޯރާފަށުގައި 
 ދަތުރުކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން.

 

ދަތުރުގެ އަގު 
 ބޮޑުވުން 

 
 

ވަނަ އަހަރު  2021
ނިމުމުގެކުރިން 
މިހާރަށްވުރެ 

ފަސޭހަކަމާއެކު 
ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތުގައި 

އަތްފޯރާފަށުގައި 

މަހަކުން  6ކޮންމެ  ފެރީ ޓިކެޓުން 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6
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ދަތުރުކުރެވޭނެގޮތް 
 ހަމަޖެއްސުން.

 އަތޮޅުގައި އިތުރުކުރުން.ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް  މަޤުޞަދު: .35

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ  
ވިޔަފާރީތައް އަތޮޅުގައި ފެށުމާއި 

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ލޯނު 
 ސްކީމެއް ތާޢާރަފްކުރުން. 

 

 އާބާދީ މަދުކަން.
 

 ފައިސާގެ ދަތިކަން 

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ 
ވިޔަފާރީތައް އަތޮޅުގައި 

ފެށުމާއި ކުރިއަށް 
ގެންދިއުމަށް ލޯނު 

ވަނަ  2018ސްކީމެއް 
އަހަރު ނިމުމުގެ 
 ތާޢާރަފްކުރުން. 

ލޯނަށް އެދޭ މީހުންގެ 
 ނިސްބަތުން 

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

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

ދީނީ ފަރުޞުތަކަށް ސަމާލުވެ،  
ދީނީ ވަހްދަތުދެމެހެއްޓުމުގައި 

ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ 
 މުޖުތަމައަކަށް ހެދުން.

 

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން 
 ކުޑަވުން.

 
ޢިލްމު ވެރިން 

 އަތޮޅުގައި މަދުވުން.

ފަރުޞުތަކަށް ދީނީ 
ސަމާލުވެ، ދީނީ 

ވަހްދަތުދެމެހެއްޓުމުގައި 
ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ 

 2017މުޖުތަމައަކަށް 
ވަނަ އަހަރު 

 ނިމުމުގެކުރިން ހެދުން.

 

ދީނީ ދަރުސްތަކަށް 
ހާޞިރުވާ މީހުންގެ 

 އަދަދުން 

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް މަދުކޮށް އަމާން އަތޮޅަކަށްހެދުން.ކުއްތަކާއި  މަޤުޞަދު  .37

ފެލިދެ އަތޮޅަކީ ކުއްތަކާއި  
އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް 
މަދުކޮށް ރަށްތަކާއި ފަރުދުންގެ 

މެދުގައި އަމާންކަން 
ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް 

 ހެދުން.

ކުއްތަކާއި 
އަނިޔާވެރިކަމާއި 
 މާރާމާރީ މަދު.

ވަނަ އަހަރު  2017
ނިމުމުގެކުރިން ފެލިދެ 
އަތޮޅަކީ ކުއްތަކާއި 
އަނިޔާވެރިކަމާއި 

މާރާމާރީތައް މަދުކޮށް 
ރަށްތަކާއި ފަރުދުންގެ 

މަހަކުން  6ކޮންމެ  ޕޮލިސް ރިޕޯޓުން 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6
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މެދުގައި އަމާންކަން 
ގާއިމްކުރެވިފައިވާ 
 ތަނަކަށް ހެދުން.

 ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި އެކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލާ އަމާން އަތޮޅަކަށް ހެދުން. މަޤުޞަދު: .38

ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި  
ބޭނުންކުރުމާއި އެކުދިންނަށް 
ކުރިމަތިވާ އަނިޔާވެރިކަން 
 ނައްތާލާ އަމާން އަތޮޅަކަށް 

 ހެދުދުން.

 

ކުދިން 
ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައި 

 އިޚްމާލުވޭ.

ކުޑަކުދިން ނަހަމަ 
ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި 
އެކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ 
އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލާ 

 2017އަމާން އަތޮޅަކަށް 
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ 

 ކުރިން ހެދުދުން.

 

ޖެންޑަ ސެކްޝަންގެ 
 ރިޕޯޓުން 

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 ރިޕޯޓުން މަސްދުވަހުގެ  6

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

ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ  
މިންވަރެއް ނެތް އަތޮޅަކަށް 

 ހެދުން.

 

ކޮރަޕްޝަނާއި  ވަރަށް ކުޑަ 
ރިޝްވަތުގެ މިންވަރެއް 

 2017ނެތް އަތޮޅަކަށް 
 ށް ހެދުން. 2021އިން 

 

މަހަކުން  6 ކޮންމެ ރިޕޯޓުން 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢުޞޫލުތައް އެކުލަވާލާއި، ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. މަޤުޞަދު  .40

ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް  
ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި 

ޢުޞޫލުތައް އެކުލަވާލާއި، 
 ތަންފީޒުކުރަން ފެށުން.

ހަމަ ހަމަ ކަން 
 ގާއިމްކުރެވިފައި.

ހަމަހަމަކަން 
ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ޤަވާޢިދުތަކާއި 
ޢުޞޫލުތައް އެކުލަވާލާއި، 

ވަނައަހަރު  2018
ނިމުމުގެ ކުރިން 

 ތަންފީޒުކުރަން ފެށުން.

މަހަކުން  6ކޮންމެ  މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓުން 
 ފަހަރު  1

 ން މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓު 6
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 ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަންފީޒުކުރެވިފައިވާ، ދިރިއުޅުމަށް ފަސޭހަ އަމާން ވެއްޓެއް ކަށަވަރުކުރުން. މަޤުޞަދު: .41

އަތޮޅުގައި ހިނގާ ގާނޫނާ ޚިލާފް  
އެންމެހާކަންތައް ބަލާ އަޅަންޖެހޭ 
ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޕޮލިހުންގެ 

ދައުރު އިތުރުކޮށް، 
 ތަންފިޒުކުރުން.

 

އިތުރަށް ހަރުދަނާ 
 ކުރަންވެފައި.

އަތޮޅުގައި ހިނގާ ގާނޫނާ 
ޚިލާފް އެންމެހާކަންތައް 
ބަލާ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު 

އެޅުމުގައި ޕޮލިހުންގެ 
ދައުރު އިތުރުކޮށް، 

ވަނަ އަހަރު  2019
ނިމުމުގެ ކުރިން 
 ތަންފިޒުކުރުން.

 

މަހަކުން  6ކޮންމެ  ޕޮލިސް ރިޕޯޓުން 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 .ބަޔަކަށްހެދުން އިސްނަގާ ޒުވާނުން  ކަންކަމުގައި ތަރައްޤީގެ ހޯދައިދިނުމާއި، ފުރުޞަތު ޒުވާނުންނަށް މަޤުޞަދު: .42
ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު  

ހޯދައިދިނުމާއި، ތަރައްޤީގެ 
ކަންކަމުގައި ޒުވާނުން އިސްނަގާ 
ބަޔަކަށްހެދުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 

 ހިންގުން.

 

ޒުވާނުންނަށް ލިބޭ 
 ފުރުޞަތު މަދު.

 
ޒުވާނުން ބައިވެރި 

 ވުން މަދު.
 

ބޭކާރު ވަގުތު 
 ހޭދަކުރުން ގިނަ.

ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު 
ހޯދައިދިނުމާއި، 

ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި 
ޒުވާނުން އިސްނަގާ 

ބަޔަކަށްހެދުމަށް 
 2021ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 

ވަނަ އަހަރު 
 ނިމުމުގެކުރިން ހިންގުނ.

 

ކާތްތެރިވާ ހަރަ
 މިންވަރުން 

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 ހެދުން  އަތޮޅަކަށް ކުރެވިފައިވާ ތަރައްޤީ ވަޞީލަތް  އިންސާނީ މަޤުޞަދު: .43
އަތޮޅަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ  

ވަޞީލަތްތައް އަތޮޅުގައި 
ވަނަ އަހަރު  2021އިތުރުކޮށް، 

ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގައި 
މަސައްކަތްކުރަނީ 

 ފަންނީ މީހުން މަދު.
 

އަތޮޅުގައި ކިޔެވޭކަން 
 ނެތް.

އަތޮޅަށް ބޭނުންވާ 
 އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް
އަތޮޅުގައި އިތުރުކޮށް، 

ވަނަ އަހަރު  2021
ނިމުމުގެ ކުރިން 

ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ 
 މީހުންގެ ނިސްބަތުން 

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6
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%އިންސައްތަ އަތޮޅުގެ 75
 ދަރިންކަމަށް ހެދުން.

 

އަތޮޅުގައި 
މަސައްކަތްކުރަނީ 

%އިންސައްތަ 75
އަތޮޅުގެ ދަރިންކަމަށް 

 ހެދުން.

 
މަހަކުން  6ކޮންމެ      

 ފަހަރު  1
 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

ނޑާއި، ބިމާ، އަތޮޅުގެ. މަޤުޞަދު  .44  .ހެދުން ކަމަށް އެއްގޮތަށް ޤަވާޢިދާ ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭނުންކުރަނީ  ފަޅު ކަ
ނޑާއި، ފަޅު  އަތޮޅުގެ  ބިމާ، ކަ

ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް، 
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2019

ކުރިން އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ 
މެދުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ 

 ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުން.

 

 
 ހެޔޮގޮތުގައި

 ބޭނުންކުރުމުގެ
 އިޚްތިޔާރެއް

 ނެތް  ކައުންސިލަކަށް

ނޑާއި،  އަތޮޅުގެ ބިމާ، ކަ
ފަޅު ހެޔޮގޮތުގައި 
 2019ބޭނުންކުރުމަށް، 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ 
ކުރިން އަތޮޅުގެ 
ކައުންސިލްތަކުގެ 

މެދުގައި ބައްދަލުވުމެއް 
ބާއްވާ ގޮތްތަކެއް 

ނޑައެޅުން.  ކަ

 

މަހަކުން  6ކޮންމެ  އަހަރީ ވޯރކް ޕްލޭނުން 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 .ވުން ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތް މަރާމާތުކޮށް  މުއައްސަސާތައް ހަލާކުވެގެންދަ ބާވެ ތެރެއިން މުއަށްސަސަތަކުގެ  ސަރުކާރުގެ އަތޮޅުގައިހުރި މަޤުޞަދު: .45
އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ބާވެހަލާކްވެ،  

އަދި ޖަގައިގެ ގޮތުން ދަތި 
ވަނައަހަރު  2021އިމާރާތްތައް 

ނިމުމުގެކުރިން މަރާމާތުކުރެވި، 
 ވަސްކޮށްދިނުން.ޖަގަ ތަނަ 

 

ބައެން 
މުއަށްސަސާތަށް 
މަރާމާތުކުރަން 

 ޖެހިފައި.

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ 
ބާވެހަލާކްވެ، އަދި 

ޖަގައިގެ ގޮތުން ދަތި 
 2021އިމާރާތްތައް 
ވަނައަހަރު 

ނިމުމުގެކުރިން 

މަހަކުން  6ކޮންމެ  އިމާރާތުން
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6
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މަރާމާތުކުރެވި، ޖަގަ 
 ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.

 
 .ހެދުން ބަޔަކަށް ހޭލުންތެރި ތަރިކަޔާމެދު ތާރިޚީ އަދި އާޘާރީ މަޤުޞަދު: .46

އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކައާމެދު  
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 

ވަނަ އަހަރު  2021އަތޮޅުގައި 
 ނިމުމުގެ ކުރިން ހިންގުން.

 

 ތާރީޚީ އަދި އާޘާރީ
 ހެލުން  ތަރިކައަށް
 ކުޑަ  ތެރިކަން 

އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ 
ތަރިކައާމެދު 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 
ޕްރޮގްރާމެއް އަތޮޅުގައި 

ވަނަ އަހަރު  2021
ނިމުމުގެ ކުރިން 

 ހިންގުން.

 

ބައިވެރިވާ މީހުންގެ 
 އަދަދު 

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 ހެދުން  ކަމުގައި އަތޮޅެއް ބޭނުންކުރާ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މިހާރަށްވުރެ ވަޞީލަތް ޓީ ސީ އައި އިދާރާއަކީ އަތޮޅުކައުންސިލް މަޤުޞަދު  .47
އަތޮޅު ކައުންސިލް އަކީ ޒަމާނީ  

ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން 
އަވަސް ކަމާއެކު ޚިދުމަތްދޭ 

 ތަނަކަށް ހެދުން. 

 

ޒަމާނީ ވަޞީލަތް 
ތަކުގެ ޚިދުމަތަށް 

ނުހަނު 
 ބޭނުންޖެހިފައި.

ވަނަ އަހަރު  2018
ނިމުމުގެ ކުރިން، އަތޮޅު 
ކައުންސިލް އަކީ ޒަމާނީ 

ވަޞީލަތްތައް 
ބޭނުންކޮށްގެން އަވަސް 

ކަމާއެކު ޚިދުމަތްދޭ 
 ތަނަކަށް ހެދުން. 

 

ބޭނުންކުރާ އާލާތް 
 ތަކުން 

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

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

މެދުގައި ބައްދަލުވުމެއްބާއްވާ 
 އެއްބައިވަންތަކަން ބަދަހިކުރުން.

 

 ތަކުގެ ޖަމުޢިއްޔާ
 ދައުރު

ހަރުދަނާކުރަންޖެހިފަ 
 .އި

ވަނައަހަރު  2018
ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގެ 
ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ 

މެދުގައި 

މަހަކުން  6ކޮންމެ  އަހަރީ ވާކް ޕްލެނުން 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6
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ޖަމުއިއްޔަތަކަށް 
މާލީގޮތުންނާއި 
ފަންނީގޮތުން 
އެހީތެރިކަން 
 ބޭނުންވެފައި 

ބައްދަލުވުމެއްބާއްވާ 
އެއްބައިވަންތަކަން 

 ބަދަހިކުރުން.

 

 .ކުރުން ގުޅިގެން މުއައްސަސާތަކާއި ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެންހުރި  ހުއްޓުވުމަށް  ރަށްގިރުން މަޤުޞަދު: .49
ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމަށް  

ޖަހަންޖެހޭ ތޮށިތައް، ސަރުކާރުގެ 
ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި 

ވަނައަހަރު  2021ގުޅިގެން 
 ނިމުމުގެކުރިން ޖަހާނިއްމުން.

 

 ގިރުމުގެ ރަށް
 ވަރައްބޮޑު  މައްސަލަ

 
ކައުންސިލްތަކަށް 
ކުރެވޭނެ ކަމެއް 

 ނެތް 
 
 ތަނަވަސްކަން  މާލީ

 ތަކެތީގެ ނެތުމާއި،
 ނެތް  ތަނަވަސްކަން

ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމަށް 
ޖަހަންޖެހޭ ތޮށިތައް، 
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 
މުއައްސަސާތަކާއި 

 2021ގުޅިގެން 
ވަނައަހަރު 

ނިމުމުގެކުރިން 
 ޖަހާނިއްމުން.

 

މަހަކުން  6ކޮންމެ  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 .ހެދުން ތަނަކަށް އަމާން ކުޑަކުރެވި އަސަރުތައް ކުރާ ސަބަބުން އެކަމުގެ ބަދަލުތަކާއި އަންނަ މޫސުމަށް މަޤުޞަދު  .50
ތިމާވެށި ނެތި ދިޔުމުގެ  

ނުރައްކާތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 
ވަނަ  2021ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 

 އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހިންގުން.

 

 ތައް ޕްލޭން
 ހެދިފައިވަނީ 

 
ތިމާވެށީގެ 

 ނާޒުކުކަން ބޮޑު
 

 ތިރި ރައްތަކެއް

ތިމާވެށި ނެތި ދިޔުމުގެ 
ނުރައްކާތަކަށް 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 
 2021ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ 
 ކުރިން ހިންގުން.

 

ބައިވެރިވާ މީހުންގެ 
 އަދަދުން 

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 .ނިއްމުން ކޮށް މަސައްކަތްތައް ހުރި ކުރަން  ކުޑަކުރުމަށް  ހިރާސް ކާރިސީ މަޤުޞަދު: .51
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ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް  
އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ޕްލޭނެއްހަދާ 

 ނިއްމުން.

 

ކާރިސީ ހިރާސް  
ކުޑަކުރުމަށް އަތޮޅު 

ފެންވަރުގައި ޕްލޭނެއްހަދާ 
ވަނައަހަރު  2019

 ނިމުމުގެކުރިން ނިއްމުން.

 

މަހަކުން  6ކޮންމެ  އަހަރީ ވާކް ޕްލޭނުން 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 .ނިއްމުން ކޮށް މަސައްކަތްތައް ހުރި ކުރަން  ކުޑަކުރުމަށް  ހިރާސް ކާރިސީ މަޤުޞަދު: .52
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދިރޭ ތަކެއްޗަށް  

ވ. އަތޮޅުގެތެރެއިން ފުރިހަމަ 
ޙިމާޔަތް ހޯދާދިނުމަށް ކަމާބެހޭ 

ވަނަ  2021ފަރާތާއި ގުޅިގެން 
އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް 

މަސައްކަތްކޮށް ހިމާޔަތް 
 ހޯދާދިނުން.

 

 ތަކެތީގެ ދިރޭ
 ނަސްލު

 ހުރި  ހިމަޔަތްކުރުމަށް 
 ގޮންޖެހުންތައް

 ވަރައްގިނަ 
 
ރާއި ، ކަހަބު މިޔަ

ވެލާ ފަދަ ތަކެތި 
ރަހްމެއްނެތި މަރާލާ 

 މީހުން ގިނަ 
 

 ޤާނޫނުން
 ދޫނީގެ މަނާކޮށްފަވާ
 ހިފާ ބާވަތްތައް

 ހައްޔަރުކޮށް 
 ގެންގެންގުޅޭ 

 
 

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދިރޭ 
ތަކެއްޗަށް ވ. 

އަތޮޅުގެތެރެއިން ފުރިހަމަ 
ޙިމާޔަތް ހޯދާދިނުމަށް 

ކަމާބެހޭ ފަރާތާއި 
ވަނަ  2021ގުޅިގެން 

އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް 
މަސައްކަތްކޮށް ހިމާޔަތް 

 ހޯދާދިނުން.

 

މަހަކުން  6ކޮންމެ  އަހަރީ ވަކްޕްލޭން 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 އަތޮޅުގެ ބިމާއި ފަރުތައް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބޭނުން ހިފަމުން ގެންދިއުން  މަޤުޞަދު: .53
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ފަޅުތަކާއި އަތޮޅުގެ ބިންތަކުންނާއި  
ފަރުތަކުގެ މަންފާ އަތޮޅު 
 ރައްޔިތުންނަށހޯދާދިނުން.

 

އަތޮޅުގެ ބިންތަކުންނާއި  
ފަޅުތަކާއި ފަރުތަކުގެ 

މަންފާ އަތޮޅު 
 2021ރައްޔިތުންނަށް ،

ވަނައަހަރު 
ނިމުމުގެކުރިން 

 ހޯދާދިނުން.

 

މަހަކުން  6ކޮންމެ  ވަސްވެރިންގެ ބަހުން 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

ނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުތައް ހިމާޔަތްކޮށް، އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކާހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. ޤުޞަދު:މަ  .54  އެއްގަމާއި، ކަ
ގުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް  

ބޭނުންކުރުމުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި 
 ،ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 
 ހިންގުން.

 

ދެމެހެއްޓަނިވި 
ގޮތެއްގަނޫން 
 ބޭނުންކުރެވެނީ 

 
 ހިމާޔަތްކުރުމުގެ

 ޤާބިލްކަމެއް
ކައުންސިލަކަށްލިބިފަ 

 އެއްނެތް

ގުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް 
ބޭނުންކުރުމުގައި 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 
 ،ބޭނުންކުރުމަށް

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 
 2019ޕްރޮގްރާމެއް 

ވަނަ އަހަރުނިމުމުގެ 
ކުރިން ޕްރޮގްރާމެއް 

 ހިންގުން.

މަސްވެރިން ޢަމަލުކުރާ 
 ގޮތް 

މަހަކުން  6ކޮންމެ 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 މްކުރުން.ކައުންސިލް ތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާވުމަށް، ކައުންސިލަރުންނާއި ސިވިލްސާވަންޓުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ މާހައުލެއް ގާއި މަޤުޞަދު: .55

ސިވިލް ސާރވިސްގައި  
މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ 

މުވައްޒަފުންނަކީ ކައުންސިލްގެ 
ނިއްމުންތަން ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ގަބިލް ބަޔަކަށް ހެދުން.

 މީހުން ފަންނީ
 ދަތިކަން  ނެތުމުގެ

 
 މުވައްޒަފުންމަދުކަން 

 6ފުރަތަމަ  2017
މަސް ނިމުމުގެކުރިން 
ސިވިލް ސާރވިސްގައި 
މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ 

މުވައްޒަފުންނަކީ 
ކައުންސިލްގެ 
ނިއްމުންތަން 

މަހަކުން  6ކޮންމެ  ޕާރފޯމް އިންޑިކޭޓަރ
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ގަބިލް 
 ބަޔަކަށް ހެދުން.

 
 ތަރައްޤީގެ ތަސައްވަރަކީ ރައްޔިތުންގެ އެއްޗެއްކަމުގައި ހެދުން.އަތޮޅު  މަޤުޞަދު: .56

އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަކީ  
ރައްޔިތުން ބޭނުންވާގޮތައް ކުރެވޭ 

 ޕްލޭނެއްކަމުގައި، ހެދުން. 

 

 ރައްޔިތުންގެ 
 ހޯދާނެ ބައިވެރިވުން

 ގޮތްތަކެއް އާ
 ބޭނުންވެފައިވަނީ 

 ރައްޔިތުން
 ބައިވެރިކުރުން

 އިތުކުރަންޖެހިފައި
 

އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
އަކީ ރައްޔިތުން 

ބޭނުންވާގޮތައް ކުރެވޭ 
ޕްލޭނެއްކަމުގައި ، 

ވަނައަހަރު  2017
 ނިމުމުގެކުރިން ހެދުން. 

 

މަހަކުން  6ކޮންމެ  ބައިވެރިންގެ އަދަދު 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6

 އަތޮޅާއި ރަށްތައް އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުންބަދަހިވެ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާވެގެން ބަދަހިވެންދިއުން.  މަޤުޞަދު: .57

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ  
މެދުގައި ގުޅުންރަނގަޅުވެ 

ކައުންސިލްތަކަށް 
މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 ފަސޭހަމާހައުލެއް ގާއިމްކުރުން.

 

ސަރުކާރުގެ 
މުއައްސަސާއަކުން 

ފޯނަކަށް 
 ޖަވާބެއްނުލިބޭ 

 
 މިނިސްޓްރީތަކުގެ

 ކުޑަ  ގުޅުން

ސަރުކާރުގެ 
މުއައްސަސާތަކުގެ 

މެދުގައި ގުޅުންރަނގަޅުވެ 
ކައުންސިލްތަކަށް 

މަސައްކަތްކުރުމަށް 
 2018ފަސޭހަމާހައުލެއް 

ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ 
 ކުރިން ގާއިމްކުރުން.

މަހަކުން  6ކޮންމެ  މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑުން 
 ފަހަރު  1

 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުން  6
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ގަމުންދާގޮތް ނއަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހި 
 ބެލުން 

ލޫމާތު ޢު ރަކާތްތަކުގެ މަ ޙަގެ ޤީ ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކާއި ތަރައް އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލުންނާއި ކަމާބެހޭ
ގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ޤީޓެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ. ތަރައްއެއްކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލުން ރިޕޯ

ކޮށް، ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި ތަންފީޒުކުރެވުނު މިންވަރާއި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވުނު މިންވަރު ވަޒަން
 ގަޅުކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނާނެއެވެ.ނތަކާއި ހުރަސްތައް ފާހަގަކޮށް، ކުރިއަށް ރަ ގޮންޖެހުން 

ބަލައި ވަޒަންކުރުމަށް  ގާގޮތްނގާ ނުހި ނގެ ޕްލޭންގައިވާކަންތައް ހިޤީރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގައި ތަރައްމި
 އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފްރޭމްވޯކް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. 

 ޓާމް ރިވިއުއާއި ފައިނަލް ރިޕޯޓް މިޑް 
ވަނަ އަހަރުގެ  2019ގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުވަމުންދާ ގޮތުގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއެއް ޤީތަރައް

ގެ ޕްލޭންގެ ނަތީޖާ ހާސިލުވެފައިވާ މިންވަރުދެނެގަނެ، ޤީ ތަރައްސިލުން ހަދާނެއެވެ. އަދި މެދުތެރޭގައި ކައުން
ދޭ މިޑްޓާމް ގެ ޕްލޭންގެ ފައިނަލް ރިވިއު ހަދާނެއެވެ. މިގޮތުން ހެޤީވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަރައް 2021

މަވެގެންދާނެއެވެ. ގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތައް ހާސިލުކުރެވެމުންދާ މިންވަރާއި ހަލުވިކަން ހާޤީރިވިއުގައި، ތަރައް
ވެސް ގެން އެއްހާލަތަކަށް ބަދަލުއައުމާއި ގުޅި  ގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ މެދުތެރެއިން އެއްވެސްޤީއަދި ތަރައް

 ދަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނަމަ މިކަންތައްވެސް ރިވިއުގައި ފާހަގަކުރާނެއެވެ.ޤުޞަސިޔާސަތަކަށް ނުވަތަ މަ

މުގެ ކުރިން ފައިނަލް ރިވިއު އެކުލަވާލައި، ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުޤީތަރައް
 ގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ.ޤީތަޖުރިބާގެ އަލީގައި އާތަރައް ކުރެވުނު
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