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 138 ............................................................................................................ ކުރުން  ވަރުގަދަ ގުޅުން މުއައްސަސާތަކުގެ

 140 ....................................................................................................... ކުރުން  ޙިމާޔަތް ތަރިކަތައް ތާރީޚީ އަދި އާޘާރީ

 142 ................................................................................. އަޙްލުވެރިކުރުން  މުވައްޒަފުން ވަޞީލަތްތަކަށް ޓީ.ސީ.އައި ޒަމާނީ

 144 ........................................................................................................... ކުރުން  ޙަރަކާތްތެރި  ޖަމާޢަތްތައް ޖަމުޢިއްޔާ
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 146 .............................................................................................................................. ރައްކާތެރިވުން  ކާރިސާތަކުން

 146 ..................................................................................................................................... ހުއްޓުވުން  ރަށްގިރުން

 148 ................................................................. ކުޑަކުރުން  އަސަރުތައް ކުރާ ސަބަބުން އެކަމުގެ ބަދަލުތަކާއި އަންނަ ށްމޫސުމަ

 150 .............................................................................................................................. ކުޑަކުރުން  ހިރާސް ކާރިސީ

 152 ..................................................................................................................... މުއްސަނދިކަން  ކަނޑުގެ  އްގަމާއިއެ

 152 ................................................................................................................... ހިމާޔަތްކުރުން  ނަޞްލު  ދިރޭތަކެތީގެ

 154 ............................................................................ އިތުރުކުރުން  މުއްސަނދިކަން ފަޅުތަކުގެ އަދި ފަރު ،ކަނޑާ ،އެއްގަމާ

 156 ................................................... ބޭނުންކުރުން  ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ހިމާޔަތްކޮށް ފަޅުތައް  އަދި ފަރު ،ކަނޑާ ،އެއްގަމާ

 158 ........................................................................................................................... ޙާޞިލްކުރުން  ނަތީޖާ ގުޅިގެން 

 158 ................................................................................................................. ހަރުދަނާކުރުން ހިންގުން ކައުންސިލްގެ

 160 ..................................... އިތުރުކުރުން  ބައިވެރިވުން  ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމުގައި ކަންކަން ހާމަކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް

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

 164 ..............................................................................................................................................ބައި  ހަތަރުވަނަ

 ގޮތް ކުރިއަށްދާ އަދި ގޮތާއި  ކުރާނެ މޮނިޓަރ މިންވަރު ހާސިލްވާ ލަނޑުދަނޑިތައް އަދި މިންވަރު ކުރެވޭތަންފީޒު  ޕްލޭން ތަރައްޤީގެ
 164 .........................................................................................................................................................ބެލުން 

 164 ...................................................................................................................... ން ކުރު  މޮނިޓަރ ޕްލޭން ތަރައްޤީގެ

 165 .................................... މިންގަނޑު  ބަލާނެ މިންވަރު ހާސިލްވާ ލަނޑުދަނޑިތައް އަދި މިންވަރު ކުރެވޭތަންފީޒު  ޕްލޭން ތަރައްޤީގެ

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

 187 ..................................................................................................................... ރިޕޯޓް  ފައިނަލް ރިވިއުއާއި މިޑްޓާމް
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 ރައީސްގެ ބަޔާން
 

ތަބާރަކަ هللا އިންސާނާ އުފައްދަވައި  މިބިން  އާރާސްތުކޮށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލު ކުރެއްވި ޙިކުމަތްވަންތަ 

ވަތަޢާލާއަށް ހަމްދުޮކށް ޝުކުރު ކުރަމެވެ. ތަރައްޤީއާއި ތަހުޛީބުެގ ހަޤީޤީ ކުލަ އަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެމަގަށްދަތުރުކުރުމުގައި 
ލުކުރަންވީ ރީިތގޮތްތައް ޢަމަލީގޮުތން ދައްކަވައި ދެއްވައި ދުނިޔެ އާރާސްތުކުރުމުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވި އިންސާނުން ޢަމަ

 މި އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ  އަށް ޞަލަވަތާ ސަލާމާއި ބަރަކާތް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.
ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނންގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އަތޮޅު 

ކައުންސިލުންބޭނުންވާ ތަރައްޤީެގ އަމާޒުތަކަށް ވާޞިލްވުމަްށޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ފާހަގަޮކްށ ތައްޔާރުކުރެވުނު އަތޮޅު 

މަގަށްޓަކާ ދެމެހެއްޓެނިވި ޚިދުމަތްތަކަކާއި ވަޞީލަތްތަކެއް ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަކީ، ކުރި
ށް ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް އެކުލެވިފައިވާ  2021ން  2017ތައްޔާރުކުރެވުނު ޕްލޭނެކެވެ. މިޕްލޭނަކީ 

 ޕްލޭނެކެވެ. 

އިސްކަން ދީފައިވާނީ ސަރުކާރުގެ އަސާސީ އަމާޒުތަކަށް ވާޞިލްވުމުގައި އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން 
ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް އިސްކަންދިނުމާއެކު، ލިބިހުރި ހުރިހާ ަވޞީލަތް ތަކާއި ހޯދެންހުރި ަވޞީލަތްތައް ހޯދައި،ލިބިފައިާވ 

މަ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. އަދި އަދި ލިބޭމިންވަރަކުން އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ދެވެންހުރި ޚިދުމަތްތައް ހަމަހަ

އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިުޤތިޞާދީ ފުދުްނތެރިކަން އިތުުރ ކުރުމަށާއި އިންސާނީ ވަޞީަލތްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމުެގ 

އް ޖެއްސުމަށް މައްޗަށާއި މީގެއިތުރުން ދީނީ އުޞޫލު ތަކާއި އާދަކާދަ އާއި ޚިލާފު ނުވާގޮތަށް ތަރައްޤީގެ ހުިރހާ ކުލައެ
 ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީފައި ވާނެއެވެ. 

މިފަދަ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގައި ވަރަށް ގިނަ އަތްތަކެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ޝާމިލްވާނެއެވެ. އަދި ގިނަ ވަގުތު ތައް 

ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމުގައި  ހޭދަވެގެން ދާނެއެވެ. އެހެން ކަމުން މި ބުރަ މަސައްކަތް ފޫހި ކަމެއްނެތި ކޮށްދެއްވި، އަދި
 އެހީތެރިވެ ދެއްވި  ހުރިހާފަރާތްަތކަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. 

މި ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ުފރިހަމަވެ އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ތަރައްޤީއެއްލިބި،  

ވެއްޓެއް ޤާއިމްވުމަކީ މިޕްލޭން އެކުލަވާލި ބޭނުން ކަމަށްވާތީ މިޕްލޭންގައިވާ ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނެ ރަގަޅު
މަޤުޞަދުތައް އެންމެފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޙާޞިލް ކުރުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވުންއެދި ދުޢާކުރަމެވެ. އަދި މިޕްލޭންގައިވާ 

އި ޢަމަލީ މައިދާނުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި އެންމެހައި ކަންތައްތައް ޙާޞިލު ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެ އިސްނެންގެވި ފަރާތްތަކަށާ
 ގެޙަޟުރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.هللا ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ ވިސްނުމާއި ހިތްވަރު ދެއްވުން އެދި 

 
 

 މަޙްމޫދު އަޙްމަދު      

 ރައީސް ނާއިބު ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު  ފ.
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 ތަޢާރަފް 
މޭލު ދުރުގައި އަރިއަތޮޅުގެ ދެކުނުން ރާއްޖޭގެ ދެކުނުދުނީގައި  70 މާލެއާއިމިއަތޮޅަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރާރަށް 

އަދި އިރުން ހުޅަގަށް ، މޭލު 16¾އޮންނައަތޮޅެކެވެ. މިއަތޮޅުގެ ބޮޑުމިނަކީ އުތުރުން ދެކުނަށް ގާތްގަނޑަކަށް
 ދެމެދުއެވެ. 20'-03°އާއި 03'-03° މޭލެވެ. އަޮތޅުއޮތީ އުތުރުޢަރުޟުން 14½ގާތްގަނޑަކަށް

، މަޫގދޫ، ބިލެއްދޫ، ރަށުގައެވެ.އެރަށްތަކަކީ ފީއަލީ 5 ރަށެވެ.މީގެތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅެނީ 23 މިއަތޮޅުގައި އޮންނަނީ ޖުމްލަ

 ،ބޫދޫ އަދި ނިލަންދޫއެވެ. މިއަތޮޅުގައިމީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއިނދަރަ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތެވެ. މިއަތޮޅުގައި އޮންނަީނ އެންމެރިސޯޓެކެވެ. އެއީ ، ރުމާއިވަޒީފާއަދާކުދަނޑުވެރިކަމާއި، 

މާފުއްޓަކީ ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައިބޭނުންކުރަމުްނދާ ރަށެކެވެ. މިއަތޮޅުގައި  ފިލިތެޔޮ އައިލެންޑް ރިސޯޓެވެ.މިއަތޮޅު
ސަރުކާރުން  މުގައިވާ ހިމިއްޗަކީ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދިގު މުއްދަތަކަށްކުރިން މީހުން ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ މިހާރުފަޅުރަށެއް ކަ

 ރަށެކެވެ. ކުއްޔަށްދެއްވާފައިވާ

 ތަޞައްވުރު 
 ،އިޤުތިޞާދީގޮތުްނ ފުދުންތެިރ، ުޢމުރާނީގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ، ަތުޢލީމީގޮތުންނާއި ީދނީގޮތުން ހޭލުްނތެރި

 ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަމާން އަތޮޅެއްކަމުގައި ހެދުން.

 ޗާޓް  ގެ އަތޮޅު 
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 ފުރަތަމަ ބައި 
 ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް  އަތޮޅު

 

 ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް  އަތޮޅު 
 ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކަކީ: އަތޮޅު

 ރާއްޖޭގެވެރިރަށްމާލެއާއި މާދުރުނޫން ހިސާބެއްގައި އޮތް އަތޮޅަކަށްވުން .1
 ރައުސުލްމާލު  ޒުވާން އާބާދީ އަކާއި އިންސާނީ މަސައްކަތް ކުރާނެ .2
 ފ. އަތޮޅުގައި ވައިގެ ބަނދަރެއް ހެދުމަށް ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭްނގައި ހިމެނިފައިވުން  .3
 ދަތިކަން ޙައްލު ކުރެވިފައިވާ އަތޮޅަކަށްވުން.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކީ ލަފާފުރުމުގެ  .4
 މަސައްކަތުގެ ބާޒާރަށް ނެރެވިދާނެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ތިބި އަތޮޅަކަށްވުން. .5
 އާސާރީގޮތުން ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ ތާރީޚާއި ގުޅިފައިވާ ތަރިކައެއް ހިމެނޭ ރަށެއް އޮތުން. .6
މާއި އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި މަތީ ޘާނަވީއަށް އަށް ކިޔެވު 10އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ގްރޭޑް  .7

 ކިޔަވައިދެމުން ދިއުން.
 މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ އައުޓް ރީޗް ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކޮށް މަތީ ތަޢުލީމު އުގަންނައިދޭ އަތޮޅެއްކަން.  .8
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 ތަރައްޤީއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް  އަތޮޅު 
 ތަރައްޤީއަށް ހުރި މައިގަނޑު ގޮންޖެހުންތަކަކީ: އަތޮޅު

 ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަްއ ކުރުމަށް އަތޮޅުގައި އެކަށީގެންވާ ފަޅުރަށްތައްނެތުމާ ފަޅުރަށް މަދުކަންއިޤްތިޞާދީ  .1
އަތޮޅުރައްޔިތަކަށް އަތޮޅުރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންާވ ފައިދާއެއްލިބިދާނެ އަތޮޅުގައިއޮްތ ހަމައެކަނި ރަށް "ހިމިތި"  .2

 ފައިދާއެއްނުކުރާގޮތަކަށް ދިގުމުއްަދތަކަށް އަމިއްލަފަރާތަކަށް ކުއްޔަްށދީފައި އޮތުން 

އަތޮޅުގައި އޮންނަނީ އެންމެރިސޯޓެއްކަމަށްވެފައި އެތަނުން އެހެންއަޮތޅުތަކުގައި ހުންނަ ރިސޯޓްތަކުން އެއަތޮޅަކަށް  .3
ކަށްވެސް މިއަތޮޅުގައި އޮންނަ ރިސޯޓުން އެހީތެރިކަން ލިބޭ މަންފާއާއި އެހީތެރިކަމާ ގާްތކުރާމިންވަރަ

 ލިބެމުންނުދިުއން 

 އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް އަތޮޅެއް ހިްނގުމަށް ބޭނުންވާ އާާބދީއެއްނެތުން  .4
 ސިޔާސީ ކުލަވަރުގެ ސަބަބުން ަތރައްޤީއަށް ނޭދެވޭއަސަރުތައް ކުރުން. .5
 .ގިނަވަމުން ދިއުންމަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހެުމންދާ ޒުވާނުން  .6
 .ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ޒުވާނުން އުފައްދާނެ އިންސްޓިޓިއުޝަނެއް އަތޮުޅގައި ގާއިމްވެފައިނެތުން .7

 .ރަށާއި ގާތުން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަުތތައް އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް ތަަނވަސްވެފައިނެތުން .8
 .އަތޮޅުގައި ޤާއިމްވެފައި ނެތުން ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުން ތަމްރީން ހޯދާ ކުރިއަށް ދެވޭނެ ުފރުޞަތު .9

 ކުނި ނައްތާލެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ޤާއިމްކުރެވިފައި ނެތުން. .10
 

 ގައި ހުރި މުހިންމު ވަޞީލަތްތައް އަތޮޅު 
ަތއްލޯކަލް އިްންސޓިޓިއުޝަން  

 ފ.ފީއަލި 
 ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  .1
 ފީއަލީ މަދަރުސާ  .2
 ސިއްޙީ މަރުކަޒު ފީއަލީ  .3
 ފީއަލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  .4
 އިންޖީނުގެ  .5

 
 

 ފ.ބިލެތްދޫ
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 ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  .6
 ބިލެތްދޫ ސުކޫލް  .7
 ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު  .8
 ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮފިހާރަ  .9

 ރަށްވެހިގެ  .10
 ޤަބްރުސްތާނު  .11
 ބަނދަރު  .12
 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ .13
 ލާނިންގެ ސެންޓަރ .14
 ސިއްޙީމަރުކަޒު .15
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  .16
 

 ފ. މަގޫދޫ 
 މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  .17
 މަގޫދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު  .18
 މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  .19
 މަގޫދޫ ސުކޫލް  .20
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން  .21
 އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ .22

 

 ފ. ދަރަނބޫދޫ 
 ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  .23
 ދަރަނބޫދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު  .24
 ދަރަނބޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  .25
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ބްރާންޗް  .26
 ދަރަނބޫދޫ ސްކޫލް  .27

 

 ފ. ނިލަންދޫ   
 ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  .28
 ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  .29
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 ދެވަނަބައި 

 ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާތަކާއި ތަންފީޛުކުރާނޭގޮތުގެ ކުރު ޚުލާސާ ، ރަށު ތަރައްޤީގެ މަޤުޞަދުތަކާއި
 

 
 އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން 

 ތަޞައްވުރު 

 ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ދަމަހައްޓާ ފުދުންތެރި ރައްޔިތެއް 
 

 އަސާސީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
 މަޤުޞަދު 

 ބަޔަކަށްވުން ފަރުދީ ތަނަވަސްކަން އިތުރު ކުރުމާއި ފަހަށް ރައްކާކުރުމުގެ ޘަގާފަތެއް ގެންގުޅޭ  . .1

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ދަނޑުވެރިކަމުން ނަފާހޯދޭނެ އިުތރުގޮތްތަކެއް ހޯދާ ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުން 1.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ފެނުގައި ގަސްއިންދާ ހެއްދޭނެ އާގޮތްތައް ތަޢާރަފްކޮށް ިހންގުމަށް ބާރުއަޅައި އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ  1.1.1

 ތަމްރީންިދނުން ފަރާތްތަކަށް 
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ދަނޑުވެރިކަމުން ހައްދާ ތަކެތި މާކެޓްކުރެވޭނެ އިތުރު ގޮތްތަކެއް ޯހދުމުގެގޮތުން ކައިރި ރިސޯޓްތަކާއި  1.1.2
 ވާހަކަދެއްކުމާއި ރަށްރަށުގައި ކޯޕަރޭޓިވްސް އުފައްދައި އުފެއްދުންތައް ވިއްކޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން

ށް ލިބޭ ގެްއލުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅޭ ޚާއްސަ ދަނޑުތަކަށްޖެހޭ ބަިލތަކުގެ ސަަބބުން ދަނޑުވެރިންނަ 1.1.3
 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން

 

 ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން 1.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރަށްރަުށގެ ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ހިންގޭނެގޮތެއް  1.2.1
 އެކަމާއިގުޅޭ އުޞޫލުތައް ހެދުން

މޫދަށް އެރުމަށާއި ީބޗް ބޭނުންކުރުމަށް ޚާއްސަ އޭރިއާއެއް  ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިން 1.2.2
 ރަށްރަށުން ކަނޑައެޅުން

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން 
 ތަރައްޤީކުރުން 

 މަޤުޞަދު 
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކާއެކު މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުން ރައްޔިތުންގެ  .2

 ރިކަން އިތުރުކޯށް ނަފާވެރިކަން ހޯދުން ފުދުންތެ

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ތަރައްޤީކުރުން މަސްވެރިކަން ދަނޑުެވރިމާއި ގޮތެއްގައި މެހެއްޓެނިވިދެ
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ރަށްރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަންކުރުމަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ  2.1.1
 ބިންތައް ޭބނުންކުރާނެ ޚާއްސަ އުޞޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅައި އެއަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން

ން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރެވެންހުރި ރަށްރަށުގައި ކޯޕަރޭޓިވްސް އުފައްދައި އޭގެ ދަށު 2.1.2
 ބާރުއެޅުން

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންާވ ސާމާނު އަތޮޅުން ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެގޮތް އަތޮޅު ސްޓޯރު މެދުވެރިކޮށް  2.1.3
 ހަމަޖެއްސުން
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 ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުން 
 މަޤުޞަދު 

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ފަރުދުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ކެއިން ބުއިމުގައި ބޭނުންކުރާ  .3
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ އަދި ބޭނުންކުާރ ފަރާތްތަކަކީ އެތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދެމެހެއްޓުމުގެ ހޭލުންތެިރކަންހުރި  3.1
 ބަޔަކަށްވުން 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދަމަހައްޓާނެ މަޢުލޫމާތު ވިޔަފާރިވެިރންނާއި ރައްޔިތުންނަށް ދިނުަމށް ކާބޯތަކެތި  3.1.1
 މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުުވން ބޭއްވުން 

 

 

 ކާބޯތަކެތި ހައްދާ ފަރާތްތަކަކީ ެއތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ހެއްދުމުގެ ހޭލުންތެރިކަންހުރި ބަޔަކަށްުވން 3.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ދަނޑުވެރިކަމުން ހައްދާ ބާވަތްތަްއ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ހެއްދުމާއި ބެހޭގޮތުން ދަނޑުވެރިންަނށް މަޢުޫލމާތު  3.2.1
 ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުްނތައް ބޭއްވުން 

  

 ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުން އިތުރުކުރުން 
 މަޤުޞަދު 

 ބޭނުންކުރުމުގެ ޘަގާފަތެްއ އުފެއްދުންދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ބޭނުންކުރެވޭ ކާނާގެ ތެރޭގައި ފައިދާހުރި ރަނގަޅު ކާނާ  .4

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ މުހިންމުކޮށް ބޭނުންވާ ާކބޯތަކެތީގެ ިޚދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން  4.1
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 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ލިބޭނެމަގު އަތޮޅު ސްޓޯރު އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ މުހިންމުކޮށް ބޭނުންވާ ާކބޯތަކެތި ހެޮޔ އަގެއްގައި  4.1.1

  މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖެއްސުން

 
 ތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގައި ދިރިއުޅުން ޞިއްޙަ 
 ތަޞައްވުރު 

 ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތަކުން އުފާވެރި ރައްޔިތެއް 
 

 ފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ 
 މަޤުޞަދު 

 ފަދަ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުންޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ  .5

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތަކުން ރަްއކާތެރިވެފައިވާ ބަޔަކަށްވުން  އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ 5.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މަދިރި މަދުކުރުމުގެގޮތުން މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނަްއތާލުމުގެ ަމސައްކަތްކުރުން 5.1.1
މަދިރީގެ ސަބަބުންޖެހޭ ނުރައްކާެތރި ބަލިތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުްނ ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް  5.1.2

 މަސައްކަތްކުރުން
ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފެތުރުމަށް މެދުވެރިވާ މަދިރިއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަަޅށް  5.1.3

 ރާމްތަކެއް ހިންގުން ސާފުކޮށްދީ އެބަލިތަކުން ރައްކާެތރިވުމަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގް
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 ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ރައްކާތެރިވުން 
 މަޤުޞަދު 

 އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙީ ރަނގަޅު އާދަތައް އަށަގެންފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުން  .6

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ޭހލުންތެރިބަޔަކަށްވުން އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާއި ބެހޭޮގތުން  6.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ޞިއްޙީ ރަނގަޅު އާދަތައް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައި އަށަގެންނެވުަމްށ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  6.1.1
 ހިންގުން 

ދާ ކެންސަރު، ހިތުގެ ބަިލ، ަހކުރު ބަލި އަދި ކިޑްނީގެ ބަލިތަުކން ޖޭގައި އިންތިހާއަށް އިތުރުވަމުންރާއް 6.1.2
 ރައްކާތެރިވުމަށް މަޢުލޫމާތުދިނުމުެގ ޚާއްސަ ބައްދަލުވުންތަކެއް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ބޭއްވުން 

 ތައްޔާރީ ކާނާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދެމެހެއްޓުމަށް ހޭލުްނތެރިކަން އިުތރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 6.1.3
 

 

 މާޙަުއލަކަށްވުން ދިރިއުޅޭ މާޙައުލަކީ ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާއި ބީރައްޓެހި  6.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ޖައްވުގައި އުފެދޭ ނުރައްކާތެރި ވިހަ ގޭސްތައް މަދުކުރުމުގެގޮތުން ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން  6.2.1
 ރަށްރަށުގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައާއި މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ގަސްއިންދާ ހެއްދުން

ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރެއަށް  ޑުރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތި
 ޒުވާނުން ވަނުން ހުއްޓުވުން 

 މަޤުޞަދު 
 ޑްރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން އަތޮޅު ސަލާމަތްުކރުން .7

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ޑްރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްވެފައިވާ އަތޮޅަކަށްވުން 7.1
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 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ދީނީ ދަރުސްދިނުން 7.1.1
 ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކޮށްދީ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިުނން 7.1.2

 

 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން 
 މަޤުޞަދު 

 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލް ކުރާމީުހންގެ ޢަދަދު ނިސްބަތުން މަދު ައތޮޅަކަށް ހެދުން  .8

 ނަތީޖާ ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ 

 އިސްތިޢުމާލް ކުރާ މީހުންގެ ޢަދަދު މަދުވެފައިވާ އަތޮޅަކަށްވުން.ދުންފަތުގެ  8.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން  8.1.1
 އަތޮޅުން ދުންފަތް ލިެބން ހުންަނ މިންވަރު މަދުކުރުން 8.1.2

 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން 
 މަޤުޞަދު 

 މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއަށް ހޭލުންތެރި ޙަރަކާތްތެރި ރައްޔިތަކު އުޅޭ އަތޮޅަކަށް ހެދުންކުޅިވަރާއި  .9

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއަށް ހޭލުންތެރި ޙަރަކާތްތެރި ރައްޔިތަކު އުޅޭ އަތޮޅަކަށްވުން 9.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުންކަސްރަތާއި ކުޅިވަރަށް  9.1.1
 ކުޅިވަރުގެ އަޚްލާޤް ދެމެހެއްޓުމަށް ބާރުއެޅުމުގެގޮތުން ޒުވާނުންނަްށ އެކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދިނުން 9.1.2
 ކޮންމެ ރަށެއްގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  9.1.3
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 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 

 ތަޞައްވުރު 

 ރަނގަޅު ތަޢުލީމުން ފަހި މުސްތަޤުބަލެއް ފެންވަރު 
 

 ފޯރުކޮށްދިނުން ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު 
 މަޤުޞަދު 

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމް ހުރިހާ ކުދިންނަށްވެސް ޯފރުކޮށްދިނުން  .10

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އަށް ވަންނަ ކުދިންނަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނަށްުވން 1ގްރޭޑް  10.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ޕްރީސުކޫލްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ސްކޫލްތަކާއި ގުޅިގެން   10.1.1
 މަސައްކަތްކުރުން.
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 ލިއްބައިދިނުންހުނަރު ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި 
 މަޤުޞަދު 

 ހުރިހާ ކުދިންނަށްވެސް ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ލިއްބައިިދނުން  .11

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ސްކޫލް ތަޢުލީމު ނިންމާ ދަރިވަރުންނަކީ ހޭލުންތެރި މުޖްތަަމޢު ބަަލއިގަންނަ ކުދިންތަކަކަށްވުން  11.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކިލްސްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތުދިނުން ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް ކެރިއަރ ގައިޑެންސާއި ލައިފްސް 10ގްރޭޑް  11.1.1
ނިންމާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ރަނގަޅު ނަތީޖާ ލިބިފައިނުވާ  10ގްރޭޑް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް  11.1.2

 ޒުވާނުންނަށް އުނގެނުމުގެ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.
 ންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ހޭލު  11.1.3

 

 ޝައުޤުވެރިަކން އުފެއްދުން މަތީ ކާމިޔާބީތައް ހޯދުމަށް ދަރިަވރުންގެ ހިތްތަކުގައި  11.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހޯދާ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުްނ ތަޢުލީމީ އެވޯޑް ދިނުން  11.2.1

 

 ރުމުގެ ފުރުޞަތުދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ދަސްކު 
  މަގުފަހިކޮށްދިނުން 

 މަޤުޞަދު 
 ފުރުޞަތު ކުދިންނަށް ހޯދައިދިުނން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ދަސްކުރުމުގެ  .12

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް މުޖްތަމަޢަށް ބޭނުންތެރި ކުއްޖަކަށްވުން  12.1
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 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުލުުހންނާއި ގުޅިގެން ބްލޫސް ފޮރ ޔޫތްގެ  އަޚްލާޤުދަށް ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން 12.1.1

 ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު
  އިތުރުކުރުން 

 މަޤުޞަދު 
 ދިޔަ ނުދިނުން. ސްކޫލް ތަޢުލީމް ނިމޭއިރު ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ލިބިފައިނުވާ ކުދިްނ ބާކީވެގެން .13

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ޒުވާނުންނަކީ ހުރިހާ ރޮނގެއްގަިއވެސް ހުނަރުވެރި ބަޔަކަށްވުން 13.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށް މަލްޓީީމޑިޔާ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 13.1.1
 މަސައްކަތްކުރުން ޕޮލިޓެކްނިކާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގައި ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރީން އުފެއްދުމަށް 13.1.2
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 ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން 

 ތަޞައްވުރު 

 ހަމަހަމަކަމުން ރަނުގެ ފުރުޞަތުތަކެއް 
 

 އަންހެނުންނާ މެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން
 މަޤުޞަދު 

 އަންހެނުންަނށް ހަމަހަމަ ފުރުަޞތުތަކެއް ހޯދައިދިނުން  .14

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އަންހެނުންަނށް ހަމަހަމަ ފުރުަޞތުތަކެއް ޤާއިމްވެފައިވުން  14.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ނިންމާ މުހިންމު ނިންމުންތަކުގައި އަންެހނުްނގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް  14.1.1
 އަންހެނުންަނށް ފަހި ފުރުޞަުތަތކެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުން 
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ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ  ންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށްއަ
 އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުން 

 މަޤުޞަދު 
 މާޔަތްލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުން.އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަކީ ޙި . .15

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ގުޅޭގޮތުން އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންަނށް ިދމާވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތަކާ  15.1
 ހޭލުންތެރިވެފައިވުން 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ފެމިލީ ޗިލްޑްރެން ސާރވިސް ސެންޓަރުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ިހންގާ، އަންހެުނން ހޭލުންތެރިކުުރމާއި،  15.1.1
ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ވުމުގެ ހުއްޓު ޢާއިލީ މައްސަލަތަކާއި، ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަކާއި އަދި ގެވެށި އަނިޔާ

 ތުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުންގުޅޭގޮ
އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންަނށް ިދމާވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން  15.1.2

 ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 
 

ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން 
 ބާރުވެރިކުރުވުން 

 މަޤުޞަދު 
 ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެުނންނަކީ ކުރިއަރާފައިވާ ބާރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުންސިޔާސީ  .16

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އަންހެނުންނަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ބާރުވެރި އިޤްތިޞާދީގޮތުން ކުރިައރާފައިވާ ބަޔަކަށްވުން 16.1
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 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 އުފެއްދުމަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުންއަންހެނުންގެ ތެރެއިން ސިޔާސީ ލީޑަރުން  16.1.1
ސިޔާސީ އެކިއެކި ފޯރަމްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ިއތުރުކޮށް ސިޔާސީ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން  16.1.2

 އަންހެނުން ހޭުލންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
ުނ ދިނުން ނުވަތަ ލުއިލޯނު ހޯދައިިދނުމަށް އަންހެނުން ޢާމްދަނީ ޯހދުމަށް ަމސައްކަތް ފެށުމުގެގޮތުން ލުއިލޯ 16.1.3

 މަސައްކަތްކުރުން
ގޭގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯދުމަްށ އަންހެނުންަނށް ކުރެވިދާނެ ފަަދ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް  16.1.4

 ހިންގުން 

ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ 
 ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން 

 ދު މަޤުޞަ 
 އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ލީޑަރުން އުފެއްދުން .17

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އަންހެނުންނަކީ ޙަރަކާތްތެރި ބަަޔކަށްވުން. 17.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަންހެނުންަނށް ޚާއްސަކޮށްގެން ލީޑަރޝިޕް ޓްރެއިނިންގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  17.1.1
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ފަސޭހަތަކާ، ރަށްވެހި ރައްކާތެރި ބޯފެނާ، ނަރުދަމާގެ އަސާސީ 

 ޚިދުމަތްތައް 
 ތަޞައްވުރު 

 ފުރާ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކަކުން ހިތްހަމަޖެހޭ ރައްޔިތެއް 
 

ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ސާފު ބޯފެން 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 މަޤުޞަދު 
 ފެނަށް ނުޖެހޭވަރަށް ސާފު ބޯެފްނ ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓުން  .18

 ޭބނުންާވ ނަތީޖާ ހާސިލުކުރަން 

 ރައްޔިތުން ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ެފނަކީ ރައްކާތެރި ފެންކަމުގައިވުން 18.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ރަށްރަށުގައި ރައްކާތެރި ބޯފެން ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި ދޭންވާ ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ބޭުނންވާ  18.1.1
 މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިުނން 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެްނ ރަށްރަށުގައި ފެންޕްލާންޓް ޤާއިްމކޮށް ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި  18.1.2
 ގޭގެއަށް ފެންލިޭބނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުން

mailto:secretariat@faaf.gov.mv


 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

28    

E-mail: secretariat@faaf.gov.mv:ްއީމެއިލ          Tel: 6740017 :ްފޯނ             Fax: 6740019:ްފެކްސ 

 

 

 ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން 
 މަޤުޞަދު 

 ނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ނަރުދަމާގެ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުން .19

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ނަރުދަމާގެ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިުވން  19.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެްނ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށްފައި ނެތް  19.1.1
 ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުންރަށްރަށުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް 

 ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން
 މަޤުޞަދު 

 ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުާމއި ކުނި މެނޭޖްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން  .20

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އިތުރުވެފައިވުން ނި މެނޭޖްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން ކު 20.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން ކުނި މެނޭޖްކުރުމާބެހޭގޮތުން ހޭލު   20.1.1
 ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލީފްލެޓް ތައްޔާރުކޮށް އާްނމުންނަށް ބެުހން   20.1.2
 ކޮށް ރަށްރަށުގައި ހަރުކުރުންކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކެންވާސް ތައްޔާރު  20.1.3
ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކުނި ނައްތާނުލެވުމުގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ނުރައްާކތެރި ބަލިތަކާއި ގުޅޭގޮތުން   20.1.4

 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

 

 ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ރަނގަޅު ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކުރެވިފައިވުން 20.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ޓުން އްކުނި އަޅާނެ ޑަސްބިންތައް ރަށްރަށުގައި ބެހެ  20.2.1

mailto:secretariat@faaf.gov.mv


 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

29    

E-mail: secretariat@faaf.gov.mv:ްއީމެއިލ          Tel: 6740017 :ްފޯނ             Fax: 6740019:ްފެކްސ 

 

 ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން
 މަޤުޞަދު 

 ބަނދަރުގެ ފަސޭހަކަން ރައްޔިތުްނނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  .21

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ބަނދަރުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެްނޖެހޭ ފަސޭހަކަން ލިބިފައިވުން  21.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ެއފަދަ ކުރިއަށްދޭތޯބަލައި އެއްގޮތަށް އުޞޫލްތަކާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭގޮުތން ބަނދަރު  21.1.1
 .                         ދަތުރުކުރުން ރަށްރަށަށް ބާރުއެޅުމުގެގޮތުން  މަށްޢަމަލުކުރު ރައްޔިތުން  އެއްގޮތަށް އުޞޫލުތަކާ

 މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ
 މަޤުޞަދު 

 އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ މަގުތައް ހަޑިވިޔަނުދީ ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެެހއްޓުން   .22

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ރަށްރަށުގެ ރަށުތެރެއާއި މަގުތަކަކީ ސާފުތާހިރު ހިތްފަސޭހަ ތަންތަަނށްވުން  22.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ވަކި  ރަށްރަށުގެ ރަށުތެރެއާއި މަގުތައް ޤަވާއިދުން ސާފުކޮށް ސާފުތާހިރުކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށް   22.1.1
 އުޞޫލެއް ހެދިފައިވޭތޯ ބެުލން 

 އުޞޫލު ހަދާފައިވާ ރަށްރަށުްނ އުޞޫލު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބާރުެއޅުން.   22.1.2

 މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން
 މަޤުޞަދު 

 ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް މަގުތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ފަސޭހަތައް ފޯރުޮކށްދިނުން   .23
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 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް މަގުތައް ޭބނުންކުރުމުގައި ލުއި ފަސޭހަވުން 23.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ށްރަށުގައި ރަމަގު ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ުއޞޫލުގެ ދަށުން މަގުދިއްލާ ބެެލެހއްޓުމުގެ މަސައްކަތް   23.1.1
 ކުރިއަށްދޭތޯ ބެލުން.

 މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 
 މަޤުޞަދު 

ޅުންނަށްވެސް އުމުރެއްގެ ބޭފުންމު ރައްޔިތުންނަށް ބޭުންނކުރެވޭ އަދި ހުރިހާ ށުގައި ހެދިފައިވާ މަގުތަކަކީ ޢާރަށްރަ  .24
 ގާވެ އުޅެވޭ ތަނަކަށް ހެދުން.ފަސޭހައިން ހިނގާބި

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ހުރިހާ ޢުމުރެއްގެ ބޭފުޅުންނަށްެވސް ފަސޭހައިން މަގުތަކުގައި ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު  24.1
 ހޯދައިދިނުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއިމާބަނޑު މީުހންނާއި އަދި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މަގުތައް ހެދިފައިހުރީ ޢުމު  24.1.1
 ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ޭބނުންުކރެވޭ ގޮތަށްތޯ ބެލުން.

 

 ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ އުދަނގޫ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ޖެހުނަ ުނދިނުން  24.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ރަށްރަށުގައިހުރި ފެންބޮޑުވާ މަގުތައް ފަސޭހައިން ފެންހިނޭދނެ ިނޒާމެއް ޤާއިމްކޮށްގެން ބެލެހެއްޓުަމށް   24.2.1
 ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުއެޅުން 

 ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ދިނުން 
 މަޤުޞަދު 

 ދިނުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އަާސސީ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމައަށް ފޯރުކޮށް  .25
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 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ރައްޔިތުންނަށް ބޭުނންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފަސޭހަކަށް ޤާއިމްވެފައިހުރުން. 25.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންެޖހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކައި  25.1.1
 މަސައްކަތްކުރުން

 

 
 ކަރަންޓާއި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ 

 ތަޞައްވުރު 

 ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ހަކައާއެކު ޖީބަށްލުއި ދިރިއުޅުމެއް 
 

ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓު އަތްފޯރާ 
 އަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން

 މަޤުޞަދު 
 ކަރަންޓުގެ ފަސޭހަކަން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިުނން ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރު ިހފޭ ގޮތެއްގައި  .26

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އަތްފޯރާ އަގެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެވުން  26.1
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 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ކަރަންޓުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަގެއްގައި އަތްފޯރާ ކަރަންޓް ގޮތެއްގައި އިތުބާރުހިފޭ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި 26.1.1

 ކުރުން މަސައްކަތްތައް ކުރެވެންހުރި ގުޅިގެން ކައުންސިލްތަކާއި ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފްކޮށް 
 ން ބޭނުންކުރު
 މަޤުޞަދު 

 ޭބނުންކުރާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.ހަކަތަ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި   .27

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ބަޔަކަށްވުން.  27.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރަށު ހޯދުމަށް ގޮތްދެވޭނެ ޚިދުމަތް ކަރަްނޓުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ހަކަތަ އިއާދަކުރަނިވި ރަށްރަށުގައި 27.1.1
 މަސައްކަތްކުރުން ކުރެވެންހުރި ގުޅިގެން ކައުންސިލްތަކާއި

ރަށްރަށުގައި ޕެޓްރޯލާއި ގޭހާއި ޑީސަލް ތެޔޮ ވިއްކާ ތަންތަނުގެ ރައްކާތެރިކަން ހުރިގޮތްބަލައި، ސަާލމަތާއި  27.1.2
 ރައްކާތެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުްނތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން 
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 ކުރިއެރުވުންވަޒީފާ އިތުރުކުރުމާއި ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު 

 ތަޞައްވުރު 

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކުން އިޤްތިޞާދީ ހަލުވި ދުވެލި 
 

 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުން 
 މަޤުޞަދު 

 ވަޒީފާއެއް ނެތި މުޖަތަމަޢުގައި އުޅޭ ކުދިންގެ ޢަދަދު މަދުކުރުން  .28

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 މުޖުތަމަޢަށް ބޭުނންހިޭފ މީހަކަށްވުން މުޖްތަމަޢުގެ ކޮންމެ ފަރުދަކީވެސް ހަރުދަނާ  28.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ވަޒީފާގެ ކުރިއަރުވައި  ދާއިރާއެއްގައި ފުޅާ މަސައްކަތް އަތްތެރި ރަށްރަށުގައި ގެންގުޅި ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު 28.1.1
 ަމސައްކަތްކުރުން އިތުރުކުރުމަށް ފުރުޞަތުތައް

 ހުރި ކުރިއެރުވުމަށް ސިނާޢަތްތައް އެހެނިހެން އަދި ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާއި ފަތުރުވެރިކަމާއި 28.1.2
 މަސައްކަތްކުރުން ކުރިއަރުވަން ފުޅާކޮށް އެދާއިރާތައް ސަރވޭކޮށް ދެނެގަތުމުގެ ފުރުޞަތުތައް

 ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުން 
 މަޤުޞަދު 

 ހެދުން.ގުގައި ކުރިއަރާފައިވާ އަތޮޅަކަށް ނތަރައްޤީގެ ރޮ  .29
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 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ގުގައި ކުރިއަރާފައިވާ އަތޮޅަކަށް ވެފައިވުން.ނތަރައްޤީގެ ރޮ 29.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހުށަހެުޅން ފަރާތްތަކަށް އެކި ތައްޔާރުކޮށް ޕްރޮޕޯސަލް ކަންތައްތަކަށް ކުރެވެންހުރި ތަރައްޤީއަށްޓަކައި  29.1.1
އެކި ފަރާތްތަކަށް އިޝްތިާހރުކުރުމަށް ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯނަގައި ރަށުގައިހުރި ތަރައްޤީގެ ފުރުޞަުތތައް  29.1.2

 އިޝްތިހާރުކުރުން.

ޕްލޭން  އި، ޤަވާޢިދުތަކާއި، ބިނާވެށިތަކާކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތު
 އެކުލަވާލުން 
 މަޤުޞަދު 

 ރައްޔިތުންނަށް ބޭުނންވާ ޚިދުމަތްތައް އެއް އުޞޫލަކުން ފޯރުކޮށްދިނުން. .30

 ނަތީޖާ ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ 

 ރައްޔިތުންނަށް ބޭުނންވާ ޚިދުމަތްތައް އެއްއުޞޫލަކުން ފޯރުކޮށްދެުވން 30.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހެދުން  އުޞޫލުތައް ޤަވާިއދުތަކާއި ހަދަންެޖހޭ ހިންގުމަށްޓަކައި އުޞޫލަކުން އެއް ދާއިރާ އިދާރީ 30.1.1
ދަންެޖހިފައިވާ ގަވާއިދުތައް ހިންގުމަށް ހަރަށްވެހި ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރަށު ކައުންސިލުން ނިންމާފައިާވ  30.1.2

 މުގައި ރަށުކައުްނސިލްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮްށދިނުން އުޞޫލުތައް ހެދު

 އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދުން 
 މަޤުޞަދު 

 ކޮންމެ ރައްޔިތަކުވެސް އާމަދަނީ ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ އަބުރުވެރިކަމާއެކު ކުރެވޭ މަސައްކަތަކަށްވުން.   .31

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އިސްލާމްދީނުގައިވާ އުޞޫލުތަކަށް ަތބާވާ ަބޔަކަށްވުންއަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ  31.1
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 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 އާމްދަނީ ހެޔޮގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށް ތެރެއިން ޙުދޫދުތަކުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ އިސްލާމްދީނުގައި މާތްވެގެންވާ 31.1.1

  ދީނީ ޢިލްމުެވރިން ބާރުއެޅުމާއި ޒުވާނުންނަށް އަތޮޅުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އުޅުމަށްދިރި އަބުރުވެރި ހޯދައި
 ންގުންހި ރަށްރަށުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ނަޞޭޙަތްދިނުމުގެ މެދުވެރިކޮށް

 
 އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ސިނާޢަތްތައް 

 ތަޞައްވުރު 

 ތަރައްޤީއާއި ތަހުޒީބުން ރަންޒަމާނެއް އަތޮޅަށް 

 ރައްިޔތުްނނަްށ ަފސޭހަާވނޭ ގޮަތށް އުމްާރނީ ތަަރއްީޤ ޤާއިމުުކރުން 
 މަޤުޞަދު 

 ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޢުމްާރނީ ތަރައްޤީ ޤާއިމްކުރުން  .32

 ނަތީޖާ ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ 

 ޢުމްރާނީ ގޮތުން އަތޮޅު ތަރައްޤީޮކށް އެފަސޭހަކަން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވުން  32.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ފަރާތާއި ޚިދުމަތްދެއްވާ  ފެރީގެ އަތޮޅުތެރޭގެ ޤާއިމްކުރުމަށް ނިޒާމެއް ދަތުރުފަތުރުގެ ދެމެހެއްޓެނިވި 32.1.1
 ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެގްރީމެންޓްގައި އެއްބަސްވެފައިވާ އެފަރާތާއިދެމެދު ސަރުކާރާއި ވާހަކަދައްކައިގެން،

 މަސައްކަްތކުރުން ހިންގޭތޯ ފުރިހަމައަށް
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 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުން 
 މަޤުޞަދު 

 ަމސައްކަތްކުރުން އި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވައި އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް މަންފާ ހޯދައިިދނުމަށްފުޅާ ދާއިރާއެއްގަ  .33

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ލޯކަލް ޓޫިރޒަމްގެ މަންފާވުން. 33.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެގޮތުން ކުރިއަރުވަން ޓޫރިޒަމް ލޯކަލް ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި 33.1.1
 އަޅަންހުރިފިޔަވަޅުތައް އެކަމަށްރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން  ކޮބައިޯތަބލައި، ކުރަންހުރިކަންތައްތަކަކީ

 އެޅުން

 ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން 
 މަޤުޞަދު 

 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަތުރުަފތުރުގެ ލުއި ފަސޭހަކަން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިުނން  .34

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ރައްޔިތުންނަށް ދަތުރު ފަތުރުގެ ލުއިފަސޭހަކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  34.1
 ޤާއިމްކޮށްދެވުން 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ފަރާތާއި ޚިދުމަތްދެއްވާ ފެރީގެ އަތޮޅުތެރޭގެ ޤާއިމްކުރުމަށް ިނޒާމެއް ދަތުރުފަތުރުގެ ދެމެހެއްޓެނިވި 34.1.1
 ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެގްރީމެންޓްގައި އެއްބަސްވެފައިވާ އެފަރާތާއިދެމެދު ސަރުކާރާއި ވާހަކަދައްކައިގެން،

 މަސައްކަްތކުރުން ހިންގޭތޯ ފުރިހަމައަށް

 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން 
 މަޤުޞަދު 

 ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީތައް ފުޅާކުރުން .35
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 ނަތީޖާ ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ 

 ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީތައް ފުޅާވެގެން ދިއުން 35.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ސާފުޮކށް، މަޢުލޫމާތު ލޯނާބެހޭ ދޫކުރާ ސަރުކާރުން ތަރައްޤީކުރުމަށް ވިޔަފާރި ފަންތީގެ މެދު އަދި ކުދި 35.1.1
 ފޯރުކޮށްިދނުން  އެހީތެރިކަން ހޯދަިއދިނުމަށް ލޯނު ފަރާްތތަކަށް ބޭނުންވާ ލޯނު ތިބި ރަށްރަށުގައި އަތޮޅުގެ

 
 ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީތަކުން އުފައްދާ ތަކެތި މާކެޓްކުެރވޭނެ ގޮތެއް ހޯދައިދިނުން.  35.1.2

 
 އަމަންއަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުން 

 ތަޞައްވުރު 

 ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިންސާފުން އަމާން މުޖްތަމައެއް 
 

 އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން 
 މަޤުޞަދު 

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ދީނީ ތަޢުލީމް ހޯދާ މީހުން އިތުރުކޮށް ދީނަށް ލޯބި  .36
 ޖެއްސުން

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ ދީނީގޮތުްނ ހޭލުންތެރި ދީންދެކެ ލޯބިވާ ބަޔަކަށްވުން  36.1
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 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމްތައް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ދީނީ 36.1.1
 ސްކޫލްަތކާއި، ކަންތައްތަކާމެދު ކުަރންޖެހޭ ލޯބިއުފެއްދުމަށް ކަންކަމަށް ދީނީ  ހިތްތަކުގައި ކުދިންގެ ތުއްތު 36.1.2

 ބެލެނިވެރިން  ޓީޗަރުންނާއި، އަދާކުރުމަށް، އެކިވާޖިބުތައް ދީނީ ވާހަކަދައްކަިއ،ނަާމދާއި ބެލެނިވެރިންނާ
 .މަސައްކަތްކުރުން ހެދުމަށް ބަޔަކަށް ވެރިވެފައިވާ އަހުލު އާދަތަކަށް ރީތި ބަޔަކަށްވެ ނަމޫނާ އެކުދިންނަށް

 

 

 .ދީނީ ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރާ މީހުްނ އިތުރުވުން 36.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ތަމްރީންކުރުން  ޖަމާޢަތްތެރީން 2 ރަށަކުން ކޮންމެ އަތޮޅުގެ 36.2.1

 މާރާމާރީތައް މަދުކުރުން ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި 
 މަޤުޞަދު 

 ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް ހިންގާ ފަރާތްތައް މަދުކުރުން .37

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީ ހިންގާ ފަރާތްތައް މަދުވެގެންިދއުން 37.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މުހިންމު ޤާނޫނުތަަކށް މިހާރަށްުވރެ ބޮޑަށް ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  37.1.1
 ޒުވާނުން ކުށުގެ ވެށިން ދުރުކުރުވުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން   37.1.2

ކުދިންނަށް ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި އެ 
 ރިކަން ނައްތާލުންކުރިމަތިވާ އަނިޔާވެ

 މަޤުޞަދު 
 ކުޑަކުދިންނަކީ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ބަޔަކަށް ހެދުން   .38
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 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ކުޑަކުދިންނަކީ ރައްކާތެރިކަމާއި ޙިމާޔަތްލިބިފައިވާ ބަޔަކަށްވުން  38.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ހޭލުްނތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން   38.1.1

 ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު ކުޑަކުރުން 
 މަޤުޞަދު 

 ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ ޢަމަލުތައް މަދުކުރުން .39

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ރިޝްވަތުން ސަލާމަތްވެފައިވާ ބަޔަކަށްވުންއަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ ކޮރަޕްޝަނާއި  39.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކުރުން މަސައްކަތްތަކެއް ޕޮލިހުންނާއި ގުޅިގެން މިންވަރުކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ރިޝްވަތުގެ ކޮރަޕްޝަނާއި 39.1.1

ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢޫޞޫލުތައް 
 އެކުލަވާލުން 

 މަޤުޞަދު 
 ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްިދނުމުގައި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރުން .40

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ރައްޔިތުންނަށް ބޭުނންވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހަމަހަމަަކން ޤާއިމްވެފައިއޮތުން  40.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ކޮށްދިނުމުގައި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެޭހ ޚިދުމަތްތައް ފޯރު  40.1.1
 ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ހެދުަމށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ބާރުއެުޅން
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 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ތަންފީޒުކުރުން
 މަޤުޞަދު 

 ތަންފީޒުކުރުންކަާމއެކު ހަމައަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް ހަމަ .41

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް ހަމަހަމަކަާމއެކު ތަންފީޒުވެފައިވުން  41.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ބަލައިަގނެވޭނެގޮތަަކށް އެކުލަވާލުން   41.1.1

 

ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި، ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން ޒުވާނުންނަށް 
 އިތުރުކުރުން 

 މަޤުޞަދު 
 ކޮންމެ ޒުވާނަކީވެސް މުޖްތަމަޢުގައި ބޭނުންހިފޭ މީހަކަށް ހެދުން  .42

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ކޮންމެ ޒުވާނަކީވެސް މުޖްތަމަޢުގައި ބޭކާރު މީހަކަށްނުވެ ބޭނުްނހިޭފ މީހަކަށްވުން  42.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ޒުވާނުންނަށް ފުރުަޞތު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން  42.1.1
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ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 

 ބޭނުންކުރުން 
 ތަޞައްވުރު 

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ވަޞީލަތްތަކަކުން ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ 
 

 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރުން  އިންސާނީ ވަޞީލަތް
 މަޤުޞަދު 

 އިންސާނީ ވަޞީލަތް ދެމެހެއްޓެިނވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން  .43

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އިންސާނީ ވަޞީލަތުގެ ބޭުނން  43.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މަސައްކަތްކުރުން ޙާސިލްކުރުމަށް ނަތީޖާ ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި މައްޗަށް ކަންކަމުގެ މައިގަނޑު އިދާރާގެ 43.1.1
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 ނަފާ ހޯދުން  ބިމާ، ކަނޑާއި ފަޅު
 މަޤުޞަދު 

ނެ ބިްނބިާމއި، ކަނޑާއި ފަޅުތަކުގެ ބޭނުންޮކށްގެން ނަފާ އަތޮޅުގައިހުރި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަށް ދޫކުރެވިދާ  .44
 ހޯދުން 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އެބިންތަކުން މަްނފާލިުބން އެބިންތައް ދޫކޮށް ނަފާ ހޯދިދާނެގޮތަަކށް ބިން އަތޮުޅގައި ހުރިނަމަ  44.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ގެްނނަންޖެހޭ ބިނާެވށިޕްލޭނަށް ބަލައި ބިްނތައް ދޫކުރެވިދާނެ ަމސައްކަތްތަކަށް އިޤްތިޞާދީ ރަށްރަށުގައިހުރި 44.1.1
 މަސައްކަތްކުރުން ކަނޑައެޅުމުގެ ރަށުކައުންސިލްަތކާގުޅިގެން ޫދކުރާނެގޮތްތަކެއް އެބިންތައް ބަދަލުތައްގެނައުާމ،

 

 

 އެތަންތަނުން ަމންފާލިުބންއެތަންތަްނ ދޫކޮށް ނަފާ ހޯދިދާނެގޮތަަކށް ކަނޑާއި ފަޅު އަތޮޅުގައި ހުރިނަމަ  44.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އިޤްތިޞާދީ ފަޅުތައް،ކަނޑާއި ބޭނުންކުރެވެދާނެ  މަސައްކަތްތަކަށް އިޤްތިޞާދީ ރަށްރަށާގުޅިފައިހުރި 44.2.1
 ފަރާތްތަކާއި،ރަށުކައުންސިލްތަކާގުޅިގެން ސަރުކާރުގެކަމާބެހޭ ދޫކުރެވޭނެގޮތްަތކެއް މަސައްކަތްތަކަށް

 ހަމަޖެއްސޭތޯބެލުން 

 ކުގެ ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރުންމުއައްސަސާތަ
 މަޤުޞަދު 

 ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުން އަތޮޅުގައިހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި   .45

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އަތޮޅުގައިހުރި އެކި ދާއިރާތަކުގެ މުވައްސަސާތަކަކީ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނަށްުވން  45.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
އެކިއެކި މުވައްސަސާތަކުން ރާވާ ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އެހެން މުވައްސަސާތައްވެސް ބައިވެރިކުރުމަށް   45.1.1

 ބާރުއެޅުން
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 ޚިމާޔާތް ކުރުން  އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް
 މަޤުޞަދު 

 އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް ރައްކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަތްކޮށް ސަޤާފަތް ދިރުވައި ޢާލާ ކުރުން .46

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް  ރައްކާތެރިމާއެކު ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވުން. 46.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމްތައް އެކި ތަފާތު އާލާކުރުމަށް ދިރުވައި އާދަތައް ރިވެތި ކުރީގެ 46.1.1
ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްަތކާ އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަކަމުގައި ބެލެވޭ ތަންަތން  46.1.2

 ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން
 

 ކަށް މުވައްޒަފުން އަޙުލުވެރިކުރުން ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތަ 
 މަޤުޞަދު 

 ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތަަކށް އަހުލުވެރި މުވައްޒަފުން އުޅޭ އަތޮޅަކަށް ހެދުން  .47

 ނަތީޖާ ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ 

 ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތަަކށް އަހުލުވެރި މުވައްޒަފުން އުޅޭ އަތޮޅަކަށްވުން 47.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަހުލުވެރިކުރުވުން މުވައްޒަފުން ކައުންސިލްތަކުގެ ރަށު ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ވިއުގައަށް ސަރވިސް ސިވިލް 47.1.1
 ހޭލުންެތރިކުރުވުން މުވައްޒަފުން ރަށުކައުންސިލްގެ ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ޚިދުމަތަށް ނިޒާމްގެ ގަވަރމަންޓުގެ.އީ 47.1.2

 ޙަރަކާތްތެރި ކުރުން  ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް
 މަޤުޞަދު 

 ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް ޙަރަކާތްތެރި ކުރުވުން .48
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 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ހިްނގުންޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް  48.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ޙަރަކާތްތެރިވެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިުނން   48.1.1

 

 
 ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުން 

 ތަޞައްވުރު 

 ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް ވިލުންވެރި މުޖްތަމަޢެއް 
 

 ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުން 
 މަޤުޞަދު 

 ރަށުގެ ހޭޅިފަށް ޙިމާޔަތްކުރުން .49

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ރަށުގެ ހޭޅިފަށް ހިމާޔަތްވެފައިވުމުން ކާރިސާތަކުން ކުރާ އަސަރު ކުޑަވުން 49.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް ގަސްއިންދުމުގެ ހޭޅިފަށުގައި 49.1.1
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މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ 
 އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން

 މަޤުޞަދު 
 މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ެއކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން  .50

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ެއކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަވެފައިވުން 50.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް ރައްޔިތުންނަށް   50.1.1
 މަޢުލޫމާތުދީ ހޭލުްނތެރިކަން އިތުުރކުރުވުން

 ރާސް ކުޑަކުރުން ރިސީ ހިކާ
 މަޤުޞަދު 

 ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުން  .51

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 .ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރައްޔިތުން އަހުލުެވރިވެފައިވުން  51.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރައްޔިތުން މައްސަލަތަކަށް މޫސުމީ ކުރިމަތިވަމުންދާ ރާއްޖެއަށް ކާރިސާތަކާއި ކުރިމަތިވަމުންދާ ދުނިޔެއަށް 51.1.1
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

 ހެދުމަށް  އިމާރާތްތައް ދަށުން ޕްލޭނެއްގެ ރައްކާތެރިވެވޭނެފަދަ ކާރިސާތަކުން ކުރުމުގައި ޢިމާރާތްތައް 51.1.2
 ފޯރުކޮށްދިނުން  ރައްޔިތުްނނަށް މަޢުލޫމާތު އެފަދަ ގޮުތން ބާރުއެޅުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް
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 އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ މުއްސަނދިކަން 

 ތަޞައްވުރު 

އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ މުއްސަނދިކަމުން ނަފާވެރިކަން 
 ރައްޔިތުންނަށް 

 

 ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކުރުން
 މަޤުޞަދު 

 ދިރޭ ތަކެއްޗަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކޮށް ހިމާޔަތްކުރުން .52

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ދިރޭތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ލިިބަފއިވުން  52.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ާބރުއެޅުން ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ނަޞްލު އެތަެކތީގެ ރައްޔިތުންނަށްދީ މަޢުލޫމާތު ދިރޭތަކެތީގެ ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ 52.1.1
 އެންުގން  ފަރާތްތަކަށް ކަމާބެހޭ ހޯދާ މަޢުލޫމާތު ފަރާތްތަކުގެ ހިފާ ދިރޭތަކެތި ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ 52.1.2
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އެއްގަމާ، ކަނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުތަކުގެ މުއްސަނދިކަން 
 އިތުރުކުރުން 

 މަޤުޞަދު 
 އެއްގަމާއި ،ކަނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުތަކުގެ މުއްސަނދިކަން އިތުރުކުރުން .53

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އެއްގަމާއި ކަނޑާ ފަރު އަދި ފަޅުތަކުގެ މުއްސަނދިކަން އިތުރުވުން 53.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ފަޅުގައިވާ ދިރުންތަކަށް ލިބޭ އެއްގަމާއި މޫދަށް އަޅާ ކުނިތަކުގެ ސަބަބުން އެއްގަމާއި ކަނޑާއި ފަރު އަދި  53.1.1
 ގެއްލުމުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންަނށް ފޯރުކޮށްދީ ކުނިއެޅުން ހުއްޓުަމށް ބާރުއެޅުން

 ކަނޑާއި ފަރު އަދި ފަޅުތަކުން މަރުވަމުންދާ މުރަކަތައް ނަގާ މުރަކަ އިންދާ ދިރުވާ އާލާކުރުން 53.1.2

 

އްޓެނިވި އެއްގަމާ، ކަނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެ
 ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން 

 މަޤުޞަދު 
 އެއްގަމާއި ކަނޑާއި، ފަރު އަދި ފަޅުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް އެތަންތަނުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުން  .54

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 .ހިފުން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން އެތަންތަނުގެ  ޙިމާޔަތްކޮށް ފަޅުތައް އަދި ފަރު ކަނޑާއި، އެއްގަމާއި 54.1
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 އިންދާ ގަސްތައް އެފަދަ ރައްޔިތުންނަށްދީ މަޢުލޫމާތު ގަސްގަހާގެހީގެ ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ނުަވތަ ނެތެމުންދާ 54.1.1

 ބާރުއެޅުން  ހެއްދުމަށް
 ކަނޑާއި ފަޅު އަދި ފަރުތަކުގެ ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯުރކޮށްދިނުން  54.1.2
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 ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުން 

 ތަޞައްވުރު 

 ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނާއި ކައިރިން 
 

 ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން
 މަޤުޞަދު 

 ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަާނކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން  .55

 ޭބނުންާވ ނަތީޖާ ހާސިލުކުރަން 

 ކައުންސިލްގެ ޕާފޯމަންސް އިންޑެކްސް މަތިވުން.  55.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ކުރަނިވި ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތައް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިންުގން   55.1.1

 

 ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތާއި ދޭތެރޭ ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހުން. 55.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ތަމްރީން ފޯރުކޮްށދިނުން.ރައްޔި  55.2.1
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ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ކަންކަން ނިންމުމުގައި 
 ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން

 މަޤުޞަދު 
 ވަރުގަދަކުރުންކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން  .56

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ރައްޔިތުން އިތުބާރުކުރާ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯުރކޮށްދެވުން  56.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މަޝްވަރާހޯދުމަށްބާރުއެޅުން ޚިޔާލާއި ރައްޔިތުންގެ ނިންމުންތަކުގައި މުހިންމު ނިންމާ ކައުންސިލުން  56.1.1
 ހާަމކުރުން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަކުރަންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް  56.1.2
 މަސައްކަތްކުރުން ފޯރުކޮށްދިުނމަށް އަވަހަށް ހަރުދަނާކޮށް ޚިދުމަތްތައް ދެވޭ ރައްޔިތުންނަށް 56.1.3

 ރަށާއި އަތޮޅު އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން 
 މަޤުޞަދު 

 އަތޮޅުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން .57

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަތޮޅުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ އެއްބާރުލުން ލިބުން  57.1

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ބާރުއެޅުން ހިންގުމަށް ގުޅިގެން މުވައްސަސާތައް ހުރިހާ ރަށުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގޭ ފެންވަރުގައި ރަށު  57.1.1
 އެކުގައި މުވައްޒަފުން ކައުންސިލްތަކުގެ ިދނުމުގެގޮތުން ޓްރީޓް މުވައްޒަފުންނަށް ކައުންސިލްތަކުގެ ރަށު  57.1.2

 ދަތުރުދިއުން 
 ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވައި އާލާކުރުން 57.2

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ފާހަގަކުރުން ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރެވޭ ފެންވަރުގައި ޤައުމީ 57.2.1
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 ތިންވަނަ ބައި 
 މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގުމަށް ރާވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު 

 އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން 
 އަސާސީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަތޮޅުގައި ނެތް.ޢާމްދަނީ ހޯދާނެ ގިނަ ފުރުަޞތުަތކެއް  .1
 ޖުމްލަގޮތެއްގައި ފުދުންތެރިކަންުހރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެއް. .2
 އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެްއޓުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ. .3
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 : ފަރުދީ ތަނަވަސްކަން އިތުރު ކުރުމާއި ފަހަށް ރައްކާކުރުމުގެ ޘަގާފަތެއް ގެންގުޅޭ ބަޔަކަށްވުން 1 މަޤުޞަދު 

  

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 ދަނޑުވެރިކަމުން ނަފާހޯދޭނެ އިތުރުގޮތްތަކެއް ހޯދާ ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުން. :1.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  
ފެނުގައި ގަސްއިންދާ ހެއްދޭނެ އާގޮތްތައް ތަޢާރަފްކޮށް ހިންގުމަށް  1.1.1

 ބާރުއަޅައި އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީންދިނުން 
ފެނުގައި ގަސްއިންދައިގެން އާމްދަނީ ހޯދާނެ ގޮތުގެ  1.1.1.1

 މަޢުލޫމާތުދީ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 
      ރަށު ކައުންސިލްތައް 

ދަނޑުވެރިކަމުން ހައްދާ ތަކެތި މާކެޓްކުރެވޭނެ އިތުރު ގޮތްތަކެއް  1.1.2
ރަށްރަށުގައި ހޯދުމުގެގޮތުން ކައިރި ރިސޯޓްތަކާއި ވާހަކަދެއްކުމާއި 

 ކޯޕަރޭޓިވްސް އުފައްދައި އުފެއްދުންތައް ވިއްކޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން

ރަށު ކައުންސިލް/  ރިސޯޓްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން މާކެޓް ހޯދުން  1.1.2.1
 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ 

     

ދަނޑުތަކަށްޖެހޭ ބަލިތަކުގެ ސަބަބުން ދަނޑުވެރިންނަށް ލިބޭ ގެއްލުން  1.1.3
 ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅޭ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން 

 

ދަނޑުވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަމުން ނަފާ  1.1.3.1
ހޯދާނެ ގޮތްތައް ކިޔާދިނުމަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް 

 ހިންގުން 

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 

 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

     

 ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން   :1.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ރައްޔިތުންގެ  ފުޅާކޮށް އިތުރަށް ޓޫރިޒަމް ލޯކަލް  ރަށްރަށުގައި 1.2.1

 އިތުރުކުރުން  ފުދުންތެރިކަން
ލުއި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމުން ނަފާ ރައްޔިތުންނަށް  1.2.1.1

ފަސޭހަކަމާއެކު ހޯދޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އުޞޫލުތައް ހެދުމަށް 
 ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ބާރުއެޅުން 

ރަށު ކައުންސިލްތައް/ 
 އަތޮޅު ކައުންސިލް 

     

 ގެސްޓްހައުސް ރަށްރަށުގައި ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓިނިވި 1.2.2.1
 އެކަމާއިގުޅޭ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ހިންގޭނެގޮތެއް ވިޔަފާރި

 ހެދުން  އުޞޫލުތައް

      ރަށު ކައުންސިލް 

 ފަތުރުވެރިން ގުޅިގެން ރަށުކައުންސިލްތަކާއި 1.2.3.1
 އޭރިޔާއެއް ޚާއްސަ ބޭނުންކުރުމަށް  ބީޗް މޫދަށްއެރުމަށާއި

 ކަނޑައެޅުން ރަށްރަށުން 

      ރަށު ކައުންސިލް 
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ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން 
 ތަރައްޤީކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އެއްވެސް ރަށެއްގައި ނެތް.ދަނޑުވެރިކަމަށް އެކަށޭނެ ބިން ައތޮޅުގެ  .1
 ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ޭބނުންކޮށްެގން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ އެކަށީގެންވާ ތަމްރީން ލިިބފައިވާ މީުހން އަތޮޅުގައި ނެތް. .2
 ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންާވ ވަޞީލަތްތަކާއި ބޭސް އަދި ގަސްކާނާ އަތޮޅުން ލިބެން ނެތްކަން  .3

 
 

 

 

 

mailto:secretariat@faaf.gov.mv


 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

53    

E-mail: secretariat@faaf.gov.mv:ްއީމެއިލ          Tel: 6740017 :ްފޯނ             Fax: 6740019:ްފެކްސ 

 

 ރިކަން ހޯދުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކާއެކު މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުން ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތރިކަން އިތުރުކޯށް ނަފާވެ : 2 މަޤުޞަދު 

  

ޙަރަކާތް  )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް(ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(
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20
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20
20

 

20
21

 

 ތަރައްޤީކުރުން މަސްވެރިކަން ދަނޑުވެރިމާއި ގޮތެއްގައި މެހެއްޓެނިވިދެ  :2.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ވާހަކަދައްކައިގެން ރަށުކައުންސިލްތަކާއި 2.1.1.1 ރަށްރަށުގެ ދަނޑުބިންތައް ހަމަހަަމ އުޞޫލަކުން ބޭނުންޮކށްގެން  2.1.1

 ކުރުމަށް ދަނޑުވެރިކަން ރަށްރަށުގައި
 ބޭނުންކުރާނެ ބިންތައް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ

 ޢަމަލުކުރަށް އެއަށް ހަދައި އުޞޫލުތަކެއް ޚާއްސަ
 ބާރުއެޅުން

ކައުންސިލް / އަތޮޅު 
 ރަށު ކައުންސިލް

     

 ރަށްރަށުގައި ކުރެވެންހުރި ދަނޑުވެރިކަން 2.1.2.1 ކޯޕަރޭޓިވްސް އުފެއްދުން 2.1.2
 ދަށުން އޭގެ އުފައްދައި ކޯޕަރޭޓިވްސް

 ކުރުމަށް މަސައްކަތްތައް ދަނޑުވެރިކަމުގެ
 ބާރުއެޅުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް / 
 ރަށު ކައުންސިލް

     

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންާވ ސާމާނު ފަސޭހަކަމާއެކު  2.1.3
 ލިބޭނޭގޮތް ހަމަޖެއްސުން 

 ބޭނުންވާ ކުރުމަށް ދަނޑުވެރިކަން ރަށްރަށުގައި 2.1.3.1
 ލިބޭނެގޮތެއް އަތޮޅުން ފަސޭހަކަމާއެކު ސާމާނު
 ހަމަޖެއްސުން މެދުވެރިކޮށް ސްޓޯރު އަތޮޅު

އަތޮޅު ކައުންސިލް / 
 ރަށު ކައުންސިލް

     

mailto:secretariat@faaf.gov.mv


 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ      2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

54    

E-mail: secretariat@faaf.gov.mv:ްއީމެއިލ          Tel: 6740017 :ްފޯނ             Fax: 6740019:ްފެކްސ 

 

 ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އެދެވޭގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓިފައެްއ ނުވޭ.ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން އެންެމ  .1
 ވިޔަފާރީކުރާ ފަރާތްތަކުން ގެންަނ ކާބޯތަކެތި އެންމެ ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ބަލަހައްޓަުމން ނުދާކަން  .2
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ޤާއިްމކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ ޤަވާއިދުތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި  .3

 ތަންފީޒްކުރެވެމުން ނުދޭ 
 ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކާބޯތަކެތި ދަމަހައްޓާނެގޮތުގެ މަޢުލޫާމތު ޢާްނމުންނަށް ލިިބފައިވާލެއް މަދުކަން  .4

 
 

 

 

 

mailto:secretariat@faaf.gov.mv


 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

55    

E-mail: secretariat@faaf.gov.mv:ްއީމެއިލ          Tel: 6740017 :ްފޯނ             Fax: 6740019:ްފެކްސ 

 

 ކެއިން ބުއިމުގައި ބޭނުންކުރާ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ފަރުދުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން  ދުވަހުން ދުވަހަށް : 3 މަޤުޞަދު 

  

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ދެމެހެއްޓުން  ރައްކާތެރިކަން ކާބޯތަކެތީގެ  :3.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ދަމަހައްޓާނެ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކާބޯތަކެތި 3.1.1.1 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން  3.1.1

 ރައްޔިތުންނަށް ވިޔަފާރިވެރިންނާއި މަޢުލޫމާތު
 ބައްދަލުވުން މަޢުލޫމާުތދިނުުމގެ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

 ބޭއްވުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލް / 
ރަށުކައުންސިލް / 

 ހޮސްޕިޓަލް

     

mailto:secretariat@faaf.gov.mv


 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ      2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

56    

E-mail: secretariat@faaf.gov.mv:ްއީމެއިލ          Tel: 6740017 :ްފޯނ             Fax: 6740019:ްފެކްސ 

 

 ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުން އިތުރުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ގިނަ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ނޭގުން ކެއުމުގައި ބޭނުންކުރަންވީ އެންެމ ރަނގަޅު ކާނާގެ މަޢުލޫމާތު  .1
 ތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ނޭގުން އާދަ ރީތިންވީ ކެއުމުގައި ގެންގުޅެ .2
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 ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ބޭނުންކުރެވޭ ކާނާގެ ތެރޭގައި ފައިދާހުރި ރަނގަޅު ކާނާ ބޭނުންކުރުމުގެ ޘަގާފަތެއް އުފެއްދުން  :4މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުން އިތުރުކުރުން :4.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
މަޢުލޫމާތާއި  ކާންވީ އެންމެ ރަނގަޅު ތަކެތީގެ 4.1.1.1 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން  4.1.1

ކެއުމުގައި ގެންގުޅެންވީ އާދަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
 އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ ޭހލުންެތރިކުރުވުން

ރަށު 
 ކައުންސިލް/ހޮސްޕިޓަލް
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]]] 

ތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގައި ޞިއްޙަ 
 ދިރިއުޅުން 

 ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތައް ވަރަށްބޮޑަށް އާންމުވެފައިވުން  .1
 އަބަދުވެސް ރޯގާ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރިފައިވުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި  .2
 މަދިރި މަދުކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ރަށްރަށުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިނެތުން  .3
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 ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުން ޑެންގީއާއި  :5މަޤުޞަދު 

  

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 މަދުކުރުން  ފެތުރުން ބަލިތައް ފަދަ ޗިކުންގުންޔާ އާއި ޑެންގީ :5.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ދަމަހައްޓާނެ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކާބޯތަކެތި 3.1.1.1 މަދިރި  މަދުކުރުން 5.1.1

 ރައްޔިތުންނަށް ވިޔަފާރިވެރިންނާއި މަޢުލޫމާތު
 ބައްދަލުވުން މަޢުލޫމާުތދިނުުމގެ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

 ބޭއްވުން 

/ ރަށު ކައުންސިލް 
 ހޮސްޕިޓަލް

     

 ތަންތައް އުފެދޭ މަދިރި މަދުކުރުމުގެގޮތުން މަދިރި 5.1.1.1 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން  5.1.2
 މަސައްކަތްކުރުން  ނައްތާލުމަށް

ރަށު ކައުންސިލް / 
 ހޮސްޕިޓަލް

     

 ބަލިތަކާ ނުރައްކާތެރި ޖެހޭ ސަބަބުން މަދިރީގެ 5.1.2.1
 ހޭުލންތެރިުކރުވައި ޢާންމުން ގުޅޭގޮތުން

 މަޢުލޫމާތުދިނުން 

ރަށު ކައުންސިލް/ 
 ހޮސްޕިޓަލް
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 ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ރައްކާތެރިވުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 މިންވަރަކަށް ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ަބލިތައް އިތުރުވަމުންދާކަން ފަހަކަށް އައިސް ނުރައްކާތެރި  .1
 ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުގެ ަމޢުލޫމާތު މީހުންަނށް ލިބިފައި ނުާވކަން، އަދި އެކަމުގެ ހޭލުންތެރިަކން ކުޑަކަން .2
 ފައިވާަކން.އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ިގނަ ޢަދަެދއްގެ ބަޔަކު ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުގައި ދުނިޔެ ދޫކޮށް .3
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 އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ ހޭލުންތެރި ޞިއްޙީ ރަނގަޅު އާދަތައް އަށްގެންފައިވާ ބަޔަކަށްވުން  :6 މަޤުޞަދު 

  

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(
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17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާއި ބެހޭޮގުތން ހޭލުންތެރިބަޔަކަށްުވން   :6.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ރައްޔިތުންގެ އާދަކާދަތައް ރަނގަޅު ޞިއްޙީ 6.1.1.1 ހޭލުންތެރިކުރުވުން  6.1.1
 ހޭުލްނތެރިކަމުގެ އަށަގެންނެވުމަށް ކިބައިގައި

 ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްތައް

އަތޮޅު ކައުންސިލް / 
 ރަށު ކައުންސިލް

     

ރާއްޖޭގައި އިންތިހާއަށް އިތުރުވަމުންދާ  6.1.1.2  
ކެންސަރު، ހިތުގެބަލި، ހަކުރުބަިލ އަދި ކިޑްނީގެ 

ދިނުމުގެ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް މަޢުޫލމާތު 
 ޚާއްސަ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް / 
 ރަށު ކައުންސިލް

     

ތައްޔާރީ ކާނާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދެމެހެއްޓުމަށް  6.1.1.3  
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ހިންގުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލް / 
 ރަށު ކައުންސިލް

     

 ދިރިއުޅޭ މާޙައުލަކީ ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާއި ބިރައްޓެހި މާޙައުލަކަށްވުން :6.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޖައްވުގައި އުފެދޭ ނުރައްކާތެރި ވިހަ ގޭސްތައް  6.2.1.1 ވިހަ ގޭސްތައް މަދުކުރުމަށް ގަސްއިންދުން  6.2.1
މަދުކުރުމުގެގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި 

ގުޅިގެން ރަށްރަށުގައި ބޮޑެތި މަގުތަކުގައާއި 
މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި 

 ގަސްއިންދާ ހެއްދުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް / 
 ރަށު ކައުންސިލް
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ޑުރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރެއަށް 
 ޒުވާނުން ވަނުން ހުއްޓުވުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ޑްރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރެއަްށ ޒުވާނުން ވަންނަމުންދާ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާކަން  .1
ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ކުދިންތަކެއް މުޖުތަމަޢުގައި ހަރުަދނާ މަސައްކަތެއް  ޑްރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާތަކެތީގައި .2

 ވުން ލާހޫރޭ ބަޔަކަށްވެފައި ނެތި
 ޑްރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރީ ކުރާ ފަރާތްތައް ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެްއ ހުރިކަން .3
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 ޑްރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރެއަށް ވަންނަ ޒުވާނުންގެ ޢަދަދު މަދުކުރުން  :7 މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް 
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20
18
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20
20

 

20
21

 

 ޑްރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްވެަފއިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން :7.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އަތޮޅު ކައުންސިލް /  އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ދީނީ ދަރުސްދިނުން 7.1.1.1 ދީނީ އަޤީދާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ަދރުސް ދިނުން 7.1.1
 ރަށު ކައުންސިލް

     

ޒުވާނުން ކަމެއްނެތި މަގުމަތީގައި އުޅޭނެ ވަގުތު  7.1.2
 ނުދިނުން 

ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ފުރުޞަތުތައް  7.1.2.1
 ތަނަވަސްކޮށްދިނުން 

      ރަށު ކައުންސިލް
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 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އާބާދީގެ ނިސްަބުތން ގިނަކަން ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ މީހުންގެ ޢަދަދު  .1
 އަރަމުން އަންނަ ޒުވާން ކުދިން ދުންފަތުގެ ތެރެއަށް ވަްނނަމުންާދކަން .2
 ފަރުދުންނަށް ިލބޭ އާމްދަނީގެ ބޮުޑބައެއް ދުންފަތަށް ޚަރަދުކުރަމުންާދކަން .3
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  ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލް ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ނިސްބަތުން މަދު އަތޮޅަކަށް ހެދުން  :8މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(
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 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ މީހުންގެ ޢަދަދު މަދުކުރުން  :8.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އަތޮޅުން ދުންފަތުގެ ބާަވތްތައް ިލބެންހުްނނަ  8.1.1
 މިންވަރު މަދުކުރުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް /  އަތޮޅުގެ ވިޔަފާރީވެރިންނާއި މަޝްވަރާކުރުން 8.1.1.1
ރަށު ކައުންސިލް/ 

 ވިޔަފާރިވެރިން

     

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމުން ލިބޭ  8.1.2.1 ހޭލުންތެރިކުރުވުން  8.1.2
ގެއްލުންތައް އަންގައިދިނުމަށް ާޢންމުން 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލް / 
 އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

     

 އަރަމުން އަންނަ ޒުވާން ކުދިން ދުންފަތުގެ ވަބާިއން ސަލާމަްތކުރުން :8.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޢާންމު ތަންތާގައި ދުްނފަތުގެ ިއސްތިޢުމާލްކުރުން  8.2.1
 ހުއްޓުވުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލް /  ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު ތަންފީޒުކުރުން  8.2.1.1
 ރަށު ކައުންސިލް
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 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ހަމަޖެހިފައި ނެުތންއަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ ބިމާއި ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމް  .1
ކުޅިވަރަށް ދެވޭ ޝައުޤުވެރިކަން އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ކުޑަވެ ބޭކާރު ކަންކަމުގައި ޒުވާނުން ހޭދަކުރާ ވަގުތުތައް  .2

 އިތުރުވެފައިވާކަން
 ޘަގާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި އާދަކާދަތައް ނެތެމުން އުވެމުންދާކަން  .3
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 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއަށް ހޭލުންތެރި ޙަރަކާތްތެރި ރައްޔިތަކު އުޅޭ އަތޮޅަކަށް ހެދުން  :9މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(އެކްޓިވިޓީ 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުމުވުގެ ދާއިރާއަށް ހޭލުންތެރި ޙަރަކާތްތެރި ރައްޔިތަކު އުޅޭ އަތޮޅަކަށް ހެދުން  :9.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކަސްރަތާއި ކުޅިވަރަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ  9.1.1.1 ހޭލުންތެރިކުރުވުން  9.1.1
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް / 
ރަށު ކައުންސިލް/ 
 ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

     

ކުޅިވަރުގެ އަޚްލާގް ދެމެހެއްޓުމަށް  9.1.1.2
ބާރުއެޅުމުގެގޮތުން ޒުވާނުންނަށް އެކަމާއި ގުޅޭ 

 މަޢުލޫމާތުދިނުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލް / 
ރަށު ކައުންސިލް/ 
 ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

     

އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ކަސްރަތު  9.1.2.1 ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 9.1.2
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް / 
ރަށު ކައުންސިލް/ 
 ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު
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 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 
 ރުކޮށްދިނުން ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު ފޯ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ގެންވާގޮތެއްގައި ގެންދިޔަ ނަމަވެސް އެންމެ އެކަށީ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމް ފޯރުކޮށްދެމުން  .1

 ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމް ފޯރުކޮށްނުދެވޭކަން
 އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ތަމްރީންވެފައިވާ ޓީޗަރުން މަދުކަން  .2
 އެކަށީގެންވާ ވަޞީލަތްތައް އަތޮުޅގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ނެތްކަން  .3
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 ފެންވަރު ރަނގަޅު ޕްރީސުކޫލް ތަޢުލީމް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށްވެސް ފޯރުކޮށްދިނުން  :10މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އަށް ސުކޫލަށް ވަންނަ ކުދިންނަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނަށްވުން  1ގްރޭޑް   :10.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ޕްރީސުކޫލްތަކުގެ  10.1.1.1 ޕްރީސުކޫލްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން 10.1.1
ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ސްކޫލްތަކާއި ގުޅިގެން 

 މަސައްކަތްކުރުން

ސްކޫލް / ރަށު 
 ކައުންސިލް
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 ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ލިއްބައިދިނުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ގެންވާ ވަޞީލަްތތައް ނެތުން ޅުގެ ގިނަ ސުކޫލްތަކުގައި އެކަށީއަތޮ .1
 ޢިމާރާތުގެ ދަތިކަން  .2
 ބައެއް ސުކޫލުތަކުގެ ނަތީޖާ ދަށްަކން .3
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 ހުރިހާ ކުދިންނަށްވެސް ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ލިއްބައިދިނުން  :11މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ޙަރަކާތްތައް(އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ސްކޫލް ތަޢުލީމް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަކީ ހޭލުންތެރި މުޖްތަަމޢު ބަލައިގަންނަ ކުދިްނތަކަކަށްުވން  :11.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ބެލެނިވެރިން ހޭުލންތެރިކުރުވުމުގެ  ދަރިވަރުންނާއި 11.1.1.1 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން  11.1.1
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ސްކޫލް އަތޮޅު 
ކައުންސިލް ރަށު 

 ކައުންސިލް 

     

ނިންމާ   10ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ގްރޭޑް  11.1.1.2  
ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ރަނގަޅު ނަތީޖ 

ލިބިފައިނުވާ ޒުވާނުްނނަށް އުނެގނުމުގެ ޚާއްސަ 
 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން

ސްކޫލް އަތޮޅު 
ކައުންސިލް ރަށު 

 ކައުންސިލް 

     

ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް ކެރިއަރ  10ގްރޭޑް  11.1.1.3
ގައިޑެންސާއި ލައިފް ސްކިލްސްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 ދިނުން 

ސްކޫލް އަތޮޅު 
ކައުންސިލް ރަށު 

 ކައުންސިލް 

     

 މަތީ ކާމިޔާބީތައް ހޯދުމަށް ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުގައި ޝައުުޤވެރިކަން އުފެއްދުން  :11.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ހޯދާ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ތަުޢލީމީ  11.2.1.1 ހޯދާ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުން 11.2.1
 އެވޯޑްދިނުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް /ރަށު 
 ކައުންސިލް / ސުކޫލް 
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 ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތުމަށް ބޭނުންވާ ދިރިއުޅު
 މަގުފަހިކޮށްދިނުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ހުނަރު އެންމެ ެއކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުދިންގެ ކިބައިގައި ސްކޫލް ތަޢުލީމް ނިމޭއިރު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ  .1

 ނުހުންނަކަން 
  ދަށްވަމުންދިޔުން.ދުވަހަކަށް  ކުދިންގެ އަޚްލާގް ދުވަހެއް .2
 ފައިނުވާކަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯސްތައް ހިންގާހުނަރު  .3
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 ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކުދިންނަށް ހޯދައިދިނުން  :12މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ފަރާތް ޒިންމާވާ  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް މުޖުތަމަޢުއަށް ބޭނުްނތެރި ކުއްޖަކަށްވުން  :12.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން އުޅުން ގޯސް ކުދިންނަށް  12.1.1.1 ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯސްތައް ހިންގުން  12.1.1
އަމާޒުކޮށްގެން ބްލޫސް ފޮރ ޔޫތުގެ ނަމުގައި 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް / 
ރަށު ކައުންސިލް / 

 ޕޮލިސް 
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 އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނުމަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް 
 އިތުރުކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ރަށްރަށުގައި ތިބެގެން ުހނަރު ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތުގައި ފަހިވެަފއި ނެތުން އަތޮޅުގެ  .1
 މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ކޯސްތައް އަތޮޅުގައި ތިބެގެން ހެދުމުގެ ފުުރޞަތު ފަހިވެފައިނެުތން  .2
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  ސްކޫލް ތަޢުލީމް ނިމޭއިރު ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ލިބިފައިނުވާ ކުދިން ބާކީވެގެން ދިޔަ ނުދިނުން  :13މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ޒުވާނުންނަކީ ހުރިހާ ރޮނގެއްގައިވެސް ހުނަރުވެރި ބަޔަކަށްވުން   :13.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން މަްލޓިމީޑިޔާ  13.1.1.1 ކޯސްހިންގުންހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ  13.1.1
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

      ރަށު ކައުންސިލް 

ޕޮލިޓެކްނިކާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގައި ހުނަރުވެރި  13.1.1.2  
 މަސައްކަތްތެރީން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ރަށު ކައުންސިލް އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް
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 ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން 
 އަންހެނުންނާ މެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ވަޒަންނުކުރާކަންއަންހެނުން ހިތްވަރާއެކު ކުރާ ުބރަ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު  .1
 ކުރިއަށްދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ވަކި ހަނިވެފައިނުވާކަން އަންހެނުންގެ ދަުއރު މުޖުތަމަޢުގައި  .2
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E-mail: secretariat@faaf.gov.mv:ްއީމެއިލ          Tel: 6740017 :ްފޯނ             Fax: 6740019:ްފެކްސ 

 

 އަންހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދައިދިނުން  :14މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އަންހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުުރޞަތުތަކެއް ޤާއިމްވެފައިވުން  :14.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އަންހެނުން ކަންކަމުގައި ބައިވެިރވުކުގެ ފުރުޞަތު  14.1.1
 ހޯދައިދިނުން 

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ނިންމާ މުހިންމު  14.1.1.1
ނިންމުންތަކުގައި އަންެހނުންގެ ަބއިވެރިވުން 
އިތުރުކޮށް އަންހެނުްނނަށް ފަހިުފރުޞަތެއް 

 ހޯދައިދިނުން 

ރަށު ކައުންސިލް / 
އަންހެނުންގެ 
ތަރައްޤީއަށް 

 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ
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އަދި  ކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީކުޑަ އަންހެނުންނާއި 
 އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުން ނަފްސާނީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި އާބާދީގެ ނިޞްބަުތން އަންހެނުްނނާިއ ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާ ލިބެމުްނދާކަން .1
ލިބޭ ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރެއް ނެތުމުން އަންހެުނންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކޮންމެ ރަށެއްގައި ފެމެލީ އެންޑް  .2

 އަނިޔާތައް ރިޕޯޓް ކުރުމުގައި ދަތިވާކަން
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 އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަކީ ޙިމާޔަތް ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުން  :15މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް(ސްޓެރެޓެޖިކް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުްނތެރިވެފައިވުން   :15.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް  15.1.1.1 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން  15.1.1
ސެންޓަރުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ހިންގާ، 

ހޭުލންތެރިކުރުމައި ، އާއިލީ އަންހެނުން 
މައްސަލަތަކާއި، ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަކާއި  

އަދި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި 
 ގުޅޭގޮތުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް / 
ފެމިލީ އެންޑް 

ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް 
 ސެންޓަރ
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ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން 
 ބާރުވެރިކުރުވުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
  މަދުކަން.ން ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަންހެނު .1
 އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި އަންހެނުންނަށް ޮގންޖެހުްނތަކެއް ހުރިކަން .2
 ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަންހެުނން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރެވެމުން ނުދާކަން .3
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 ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުންނަކީ ކުރިއަރާފައިވާ ބާރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުން  :16މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ގޮތް(ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އަންހެނުންނަކީ ސިޔާސީގޮތުން ބާރުވެރި އިޤްތިޞާދީގޮތުން ުކރިއަރާފައިވާ ބަޔަކަށްވުން :16.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ސިޔާސީ ލީޑަރުން  16.1.1.1 ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  16.1.1
 އުފެއްދުމަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ / 

 ރަށު ކައުންސިލް 

     

ފޯރަމްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ސިޔާސީ އެކިއެކި  16.1.2.1 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން  16.1.2
ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް ސިޔާސީ ކަންކަމާއި 
ގުޅޭގޮތުން އަންހެނުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ / 

 ރަށު ކައުންސިލް 

     

ގޭގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އަންހެނުންނަށް  16.1.3.1 މަގުފަހިކޮށްދިނުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ  16.1.3
ކުރެވިދާނެ ފަދަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަމްރީން 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ / 

 ރަށު ކައުންސިލް 

     

މަސައްކަތް އަންހެނުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް  16.1.3.2  
ފެށުމުގެގޮތުން ލުއިލޯނު ދިނުން ނުވަތަ ލުއިލޯނު 

 ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ / 

 ރަށު ކައުންސިލް 
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ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ރަށު ފެންވަރުގައި 
 ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 .ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ގިނަ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ދަުއރު ބޮޑުކަން .1
 އްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން. ރަށުފެންވަރުގައި ހިންގޭ ގިނަ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުން ގުޅިެގން އެއް ރޫޙެ .2
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 އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ލީޑަރުން އުފެއްދުން  :17މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އަންހެނުންނަކީ ޙަރަކާތްތްތެރި ބަޔަކަށްވުން  :17.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އަންހެނުންަނށް ޚާއްސަކޮށްގެން ލީޑަރޝިޕް  17.1.1.1 ޓްރެއިނިންގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 17.1.1
 ޓްރެއިނިންގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

އަންހެނުންގެ 
ތަރައްޤީއަށް 

 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ
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] 

ރައްކާތެރި ބޯފެނާ، ނަރުދަމާގެ އަސާސީ 
 ފަސޭހަތަކާ، ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް 

ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ސާފު ބޯފެން 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ކަޅުހަން ބޭނުންކުރަމުްނދާކަން  .1
 ހޫނު މޫސުމުގައިވެސް ފެނަށް ނުޖެހި ބޭނުންކުރެވޭވަރަށް ފެންރަްއކާކުރެވިފައި ހުންނަކަން  .2
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 ފެނަށް ނުޖެހޭވަރަށް ސާފު ބޯފެން ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓުން  :18މަޤުޞަދު 

 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ރައްޔިތުން ބުއިމަށް ބޭނުންުކރާ ފެނަކީ ރައްކާތެރި ފެންކަމުގައިވުން :18.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ރަށްރަށުގައި ރައްކާތެރި ބޯފެން ރައްކާކޮށް  18.1.1.1 ހޭލުންތެރިކުރުވުން  18.1.1
ބެލެހެއްޓުމުގައި ދޭންވާ ސަމާލުަކން ދިނުމަށް 

 ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތުތައް ފޯރުކޮށްިދނުން 

      ރަށު ކައުންސިލް
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 ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަތޮޅުގެ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގައި ލިެބމުން ނުދާކަން  .1
ތު ވަރަށްބޮޑަށް ދަށްެވ ނަޖިސް ބޭރުވުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ޙާލަ .2

 އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރަމުންދާކަން
ގެންވާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ރަށްރަށުގެ ފެންަފށަލަ ހަލާުކވެ އެކަށީ .3

 ވަމުންދާކަންތަޣައްޔަރު
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E-mail: secretariat@faaf.gov.mv:ްއީމެއިލ          Tel: 6740017 :ްފޯނ             Fax: 6740019:ްފެކްސ 

 

 ނަރުދަމާގެ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  :19މަޤުޞަދު 

 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ނަރުދަމާގެ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ލިިބފައިވުން  :19.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  19.1.1.1 ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން 19.1.1
ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ނެތް 

ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް ރަށްރަށުގައި ނަރުދަމާގެ 
 މަސައްކަތްކުރުން

      ރަށު ކައުންސިލް
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 ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ނައްތާާލނެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިނެތުން ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި  .1
 ކުނި ނައްތާެލވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުގެ ސަބަުބން ތަފާތު އެކިއެކި ބަލިތައް ފެތުރެުމން ދިއުން ރައްކާތެރި ގޮތުގައި .2
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 ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމާއި ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން  :20މަޤުޞަދު 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުްނތެރިކަން އިތުރުވެފަިއވުން  :20.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ޭހލުންތެރިކަން  20.1.1.1 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން  20.1.1
 އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

      ކައުންސިލްރަށު 

ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ިހމެނޭ ލީފްލެޓް  20.1.1.2  
 ތައްޔާރުކޮށް އާންމުންނަށް ބެުހން 

      ރަށު ކައުންސިލް

ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ިހމެނޭ ކެންވާސް  20.1.1.3  
 ތައްޔާރުކޮށް ރަށްރަށުގައި ހަރުކުރުން

      ރަށު ކައުންސިލް

ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާުނލެވުމުގެ  20.1.1.4  
ސަބަބުން ޖެހޭ ނުރައްކާތެރި ބަިލތަކާއި 

ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުުރކުރުމުގެ 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

      ރަށު ކައުންސިލް

 ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވުން ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ރަނގަޅު : 20.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކުނި އަޅާނެ ޑަސްޓްބިންތައް ރަށްރަށުގައި  20.2.1.1 ޑަސްޓްބިން ބެހެއްުޓން  20.2.1
 ބެހެއްޓުން 

ރަށު ކައުންސިލް / 
އަންހެނުންގެ 
ތަރައްޤީއަށް 

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ / 
 ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް

     

mailto:secretariat@faaf.gov.mv


 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ      2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

90    
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 ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ގެ ބަނަދރު އޮތީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޙާލަތުގައި ނޫންކަން އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށު .1
ބޮޑެތި  މޫސުމުގައި ވައްދާ ބާނީގެ ސަބަބުން ިގނަ އޮޑިދޯނިފަހަރަށްބައެއް ރަށްރަށުގައި ނެރު ހެދިފަިއވާގޮތުން އުދަ  .2

 ގެއްލުންތަކެއް ވަމުންދާކަން 
 ބައެއް ރަށްރަށުގެ ނެރުގެ ބޮޑުބަެއއް ބެދިފައިވާކަން  .3
ފަހަރަށް ވަދެ ނުކުތުމަށް  މިހާރު ދުއްވާ ބޮެޑތި އޮޑި ދޯނި ބައެއް ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު މާބޮަޑށް ހަނިވުމުން .4

 އުދަނގޫވާކަން 
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 ބަނދަރުގެ ފަސޭހަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  :21މަޤްޞަދު 

 

 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ބަނދަރުން ރައްޔިތުންނަށް ިލބެންޖެހޭ ފަސޭހަތައް ިލބިފައިވުން  :21.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ބަނދަރު ބެލެހެްއޓުމަށް ހެދިފައިާވ އުޞޫލުތަކަށް  21.1.1
 ޢަމަލުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން

ހެދިފައިވާ ބަނދަރު ބެލެހެްއޓުމާއި ބެހޭގޮުތްނ  21.1.1.1
އުޞޫލުތަކާއި އެއްގިތަށް ކުރިއަްށދޭތޯބަލައި 
އެފަދަ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ރައްޔިތުން 

ޢަމަލުކުރުމަށް ބާރުއަޅުމަށް ރަށްރަށަށް 
 ދަތުރުކުރުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް / 
 ރަށު ކައުންސިލް

     

ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  21.1.2.1 ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން  21.1.2
މަރާމާތުކުރަންޖެހޭ ބަނދަރުތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ 

 މަސައްކަތްކުރުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް / 
 ރަށު ކައުންސިލް
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 ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުންރަށުތެރެއާއި 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކަހަުމން ގެންދާކަން  ދުތައް މަގުކުނިކަހާ ފަރާތްތަކުންރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައް .1
 މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޯތިތަކާއި މަގުތައް ޢާންމުގޮތެއްގައި ސާފުކޮށްފައި ހުންނަކަން  .2
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 ރަށްރަށުގެ މަގުތައް ހަޑިވިޔަނުދީ ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން އަތޮޅުގެ  :22މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ރަށްރަށުގެ ރަށުތެރެއާއި މަގުތަކަކީ ސާފުތާހިރު ހިތްފަސޭހަ ތަންތަަނށްވުން   :22.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އުޞޫލު ހަދައި އުޞޫލަށް ޢަމަުލކުރުމަށް  22.1.1
 ބާރުއެޅުން

ގެ ރަށުތެރެއާއި މަގުތައް ޤަވާއިދުން ރަށްރާށު 22.1.1.1
ބެލެހެއްޓުމަށް ވަކި ސާފުކޮށް ސާފުތާހިރުކަމާއެކު 
 އުޞޫލެއް ހެދިފައިވޭތޯ ބެުލން.

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

އުޞޫލު ހަދާފައިވާ ރަށްރަށުން ުއޞޫލު  22.1.1.2  
 ތަންފީޒުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް
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 މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ރަށްރަށުގެ މަގުތައް ދިއްލާ ބެލެެހއްޓުމުގެ ކަންތައް ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާކަން .1
 ޢާންމުގޮތެއްގައި ހުރިހާ މަގެއްވެސް ދިއްލާފައި ހުންނަކަން  .2
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 އާންމު ރައްޔިތުންނަށް މަގުތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ފަސޭހަތައް ފޯރުކޮށްދިނުން  :23މަޤުޞަދު 

 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އާންމު ރައްޔިތުންނަށް މަގުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ލުއިފަޭސހަވުން    :23.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

މަގު ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުމުގެ އުޫޞލުގެ ދަށުން  23.1.1.1 އުޞޫލު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބާރުއެުޅން 23.1.1
މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސަްއކަތް 

 ކުރިއަށްދޭތޯ ބެލުން ރަށްރަށުގައި 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް
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 މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ގެންވާ ގޮތެއްަގއި ކުރިއަށް ނުދާކަންއެކަށީ އެންމެމަގުތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  .1
 މަގުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އަޑިގުޑަންވެ ހަލާކުވެފައި ހުންނަކަން  .2
 ވާރޭ ވެހިއްޖެނަމަ ގިނަ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ހިނގާ ބިގާވެ އުުޅމަށް އުނދަގޫވާކަން  .3
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ބިނގާވެ އުޅެވޭ ރަށްރަށުގައި ހެދިފައިވާ މަގުތަކަކީ ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭ އަދި ހުރިހާ އުމުރެއްގެ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ފަސޭހައިން ހިނގާ  :24މަޤުޞަދު 
 ތަނަކަށްވުން 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ނޭ ޙަރަކާތްތައް(އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާ 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ހުރިހާ ޢުމުރެއްގެ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ފަސޭހައިން މަގުތަކުގައި ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން   :24.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ފަސޭހަކަށް ހުރިހާ އެންމެންނަށްވެސް މަގުމަީތގެ  24.1.1
 ލިބުން 

މަގުތައް ހެދިފައިހުރި ޢުމުރުން ުދވަސްވީ  24.1.1.1
މީހުންނާއި މާބަނޑު މީހުްނނާއި އަދި ޚާއްސަ 

އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީުހންނަށް 
 ބޭނުންކުރެވޭގޮަތށްތޯ ބެުލން 

އަތޮޅު ކައުންސިލް / 
 ރަށު ކައުންސިލް

     

 ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ އުދަނގޫ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ޖެުހނަ ނުދިނުން  :24.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ރަށްރަށުގައި ފެންބޮޑުވާ މަގުތައް ފަސޭހައިން  24.2.1
 ފެންހިންދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން.

ރަށްރަށުގައި ފެންބޮޑުވާ މަގުތައް ފަސޭހައިން  24.2.1.1
ބެލެހެއްޓުމަށް ފެންހިންދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް 
 ރަށު ކައުންސިލްތަށް ބާރުއެޅުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލް / 
 ރަށު ކައުންސިލް
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 ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ދިނުން 
 

 ހާލަތު މިހާރުގެ 
 ޚިދުމަތްދޭނެ ވަޞީލަތްތައް އެންެމ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައި ނެތުން  .1

 

mailto:secretariat@faaf.gov.mv


 އިދާރާ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

99    

E-mail: secretariat@faaf.gov.mv:ްއީމެއިލ          Tel: 6740017 :ްފޯނ             Fax: 6740019:ްފެކްސ 

 

 ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  :25މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ައސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފަސޭހަކަށް ޤާއިމްވެފައިހުރުން :25.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޤާއިމްކޮށްދިނުަމށް ނެތް ޚިދުމަތްތަޢް  25.1.1
 މަސައްކަތްކުރުން

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކާއި  25.1.1.1
 ޙައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް / 
 ރަށު ކައުންސިލް
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 ކަރަންޓާއި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ 
ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓު އަތްފޯރާ 

 އަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ލިބެމުން ނުދާަކން .1
 މަގުތަކުގައި އަޅާފައިވާ ސަޕްލައި އަކީ ކަރަންޓް ދޫކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަޕްލާއަކަށްނުވުން  ބައެއް ރަށްރަށުގައި .2
 ށްރަށުގެ ކަރަންޓް ޚިދުމަތް ފެނަކައާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާކަންގިނަ ރަ .3
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 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރު ހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓުގެ ފަސޭހަކަށް  :26މަޤުޞަދު 

 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އަތްފޯރާ އަގެއްގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން   :26.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި  26.1.1.1 ކަރަންޓް އަތްފޯރާ އަގަކަށް ތިރިކުރުން 26.1.1
ކަރަންޓް އަތްފޯރާ އަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާިއ 
ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރެވެންހުރި 

 މަސައްކަތްކުރުން

ރަށު ކައުންސިލް / 
ކަރަންޓް ޚިދުމަތްދޭ 

 ފަރާތް
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ރައްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފްކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެށްޓާ 
 ން ބޭނުންކުރު

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ހަކަތަ ބޭުނންކުރަމުން ނުދާކަން  .1
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 ތިމާވެއްޓާއި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން  :27މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ބަޔަކަށްވުން    :27.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުުރމަށް  27.1.1
 މަސައްކަތްކުރުން

ރަށްރަށުގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ  27.1.1.1
ބޭނުންކޮށްެގން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެގޮތް 

ހޯދުމަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން 
 ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްކުރުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް / 
 ރަށު ކައުންސިލް
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ވަޒީފާ އިތުރުކުރުމާއި ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު 
 ކުރިއެރުވުން 

 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ސަރުކާރު ވަޒީފާތަކަށްދާ މީހުންގެ އަދަދު ިގނަކަން  .1
 ގިނަ ރިސޯޓްތަކެއް ނެތުމުން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުުރކުރެވޭނެފަދަ މާގިނަ ފުރުޞަތުތަެކއް ނެތްކަން އަތޮޅުގައި  .2
 ސަރުކާރު ވަޒީފާތަކުގައި ނޫޅުއްވާ ބޭފުޅުން މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާކަން .3
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 އުޅޭ ކުދިންގެ ޢަދަދު މަދުކުރުން ވަޒީފާ ނެތި މުޖްތަމަޢުގައި  :28މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 މުޖްތަމަޢުގެ ކޮންމެ ފަރުދަކީވެސް ހަރުދަނާ، މުޖްތަމަޢަށް ޭބނުން ހިފޭ މީހަކަށްވުން   :28.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކުރުން 28.1.1
  

ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން ރަށްރަށުގައި  28.1.1.1
އަތްތެރި މަސައްކަތް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި 

ކުރިއަރުވައި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް 
 އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

      ރަށުކައުންސިލް

ފަތުރުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި  28.1.1.2  
އަދި އެހެނިހެން ސިނާއަތްތައް ުކރިއަރުވުމަށް 

ހުރި ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަތތުމުެގ 
ސާރވޭއެއްކޮށް އެދާއިރާތައް ފުޅާކޮށް 

 ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކުރުން 

      ރަށުކައުންސިލް
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 ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުން 
 

 ހާލަތު މިހާރުގެ 
 ރަށްރަށުގެ ތަރަޢްޤީއަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގެމުންދާކަން  .1
 ބައެއް ރަށްރަށުގައި ވަރަސް ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ފެށިގެން ކުރިއަށްދާކަން  .2
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 ތަރައްޤީގެ ރޮގުގައި ކުރިއަރާފައިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން  :29މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް(ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ތަރައްޤީގެ ރޮގުގައި ކުރިއަރާފައިވާ އަތޮޅަކަށްވެފައިވުން  :29.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅައި އެހީ ހޯދުމަށް  29.1.1
 މަސައްކަތްކުރުން

ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރެވެންހުރި ކަންތައްތަކަށް  29.1.1.1
ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށް އެކި ފަރާތްތަކަށް 

 ހުށަހެޅުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލް / 
 ރަށު ކައުންސިލް

     

ރަށްރަށުގައިހުރި ތަރައްޤީގެ ފުރުޞަތުތައް އެކި  29.1.2.1 އިޝްތިހާރުކުރުން 29.1.2
ފަރާތްތަކަށް އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ފޮޓޯއާއި 

 ވީޑިއޯނަގައި އިޝްތިހާރުކުރުން

      ރަށު ކައުންސިލް
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ޕްލޭން  ބިނާވެށިއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި، ތަކާސިޔާސަތުކައުންސިލްގެ 
 އެކުލަވާލުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ބިނާވެށި ޕްލޭން އެކުލަވާލެވިފައިވާކަން  .1
 ރަށްވެހި ޤަވާއިދުތައް ބައެއް ރަްށރަށުގައި ހެދި ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން  .2
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 ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް އެއް އުޞޫލަކުން ފޯރުކޮށްދިނުން  :30މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ރައްޔިތުންނަށް ބޭުނންވާ ޚިދުމަތްތައް އެއްއުޞޫލަކުން ފޮރުޮކށްދެވުން   :30.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

30.1.1 
 

އިދާރީ ދާއިރާ އެއް އުޞޫލަކުން ހިންގުމަށްޓަކައި  30.1.1.1 ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ހެދުން 
 ހަދަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫުލތައް ހެދުން 

      ކައުންސިލްއަތޮޅު 

ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅެގޮތުން ރަށު  30.1.1.2  
ކައުންސިލްތަކުން ނިންމާފައިވާ ަޤވާއިދުތައް 

ހިންގުމަށް ހަދަންޖެިހފައިވާ އުޞޫލުތައް 
ހެދުމުގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކަްށ އެހީތެރިކަން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް
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 އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ންއާންމުކޮށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީވެސް އަބުރުވެރިގޮތެއްގަިއ މަސައްކަތްކޮށްގެން އާމްދަނީ ހޯދާ ބައެއްކަ .1
 އަރަމުން އަންނަ ޒުވާނުން މަސްތުވާތަކެތި ފަދަ ނޭއްގާނީ ވިޔަފާީރތައް ކުރަމުންދާކަން .2
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 ކޮންމެ ރައްޔިތަކުވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ އަބުރުވެރިކަމާއެކު ކުރެވޭ މަސައްކަތަކަށްވުން  :31މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް(ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(
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20
21

 

 އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ އިސްލާމްދީނުގައިވާ އުޞޫލުތަކަށް ަތާބވާ ބަޔަކަށްވުން  :31.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  31.1.1.1 ދީނި ނަޞޭޙަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  31.1.1
ޙުދޫދުތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކޮށް 

ހެޔޮގޮތުގައި އާމްދަނީ ހޯދައި އަބުރުވެރި 
ދިރިއުޅުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އަތޮޅުގެ 

ދަންަނ ބޭކަލުން ޒުވާނުންނަށް ބާރުއެޅުމާއި 
މެދުވެރިކޮށް ނަޞޭޙަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ރަށްރަށުގައި ހިންގުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލް / 
 ރަށު ކައުންސިލް
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 ސިނާޢަތްތައް އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި 
 ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނޭ ގޮތަށް އުމްރާނީ ތަރައްޤީ ޤާއިމުކުރުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ތަރައްޤީގެ ބައެއް ކަންކަން ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ކުޑަކަން .1
ކަންކަން ދާންޖެހޭ ހަލުވިމިނުގައި ސިޔާސީ އޮއިވަރުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތާފާތުވެ ތަރައްޤީގެ ބައެއް  .2

 ކުރިއަށް ގޮސްފައިނުވާކަން
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 ރައްޔިތުންނަސް ބޭނުންވާ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ ޤާއިމްކުރުން  :32މަޤުޞަދު 

 

 

 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ޢުމްރާނީގޮތުން އަތޮޅު ތަރައްޤީކޮށް އެފަސޭހަތައް ރައްޔިތުނަށް ލިބެމުން ދިއުން   :32.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ދަތުރުފަތުރުގެ ިނޒާމެއް ދެމެހެއްޓެނިވި  32.1.1
 ޤާއިމްކުރުން

ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ިނޒާމެއް  32.1.1.1
ޤާއިމްކުރުމަށް އަތޮޅުތެރޭގެ ފެރީގެ ޚިދުމަތްދެއްވާ 

ފަރާތާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން، ސަރުކާރާއި 
އެފަރާތާއިދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާ 

އެގްރީމެންޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން 
 ހަމައަށް ހިންގޭތޯ މަސައްކަްތކުރުންފުރި

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

mailto:secretariat@faaf.gov.mv
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E-mail: secretariat@faaf.gov.mv:ްއީމެއިލ          Tel: 6740017 :ްފޯނ             Fax: 6740019:ްފެކްސ 

 

 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ފެށިފައިވާކަން ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް  .1
 ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގެ ސަބަބުން އާްނމު ރައްޔިތުންނަށް ނަފާވުމުގެ ުފރުޞަތު އޮތްކަން  .2
 ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިވެފައިނުވުން  .3
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 ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވައި އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް މަންފާ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން  :33މަޤުޞަދު 

 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ލޯކަްލ ޓޫރިޒަމްގެ މަންފާވުން :33.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް  33.1.1.1 ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުން 33.1.1
މަސައްކަތްކުރުމުގެގޮތުން ކުރިއަރުވަން 

ރަށްރަށުގައި ކުރަންހުރި ކަންތައްތަކަކީ 
ކޮބައިތޯބަލައި ރަށު ކައުންސިލްަތކާއި ގުޅިގެން 

 އެކަމަށް އަޅަންހުރި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް / 
 ރަށު ކައުންސިލް
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E-mail: secretariat@faaf.gov.mv:ްއީމެއިލ          Tel: 6740017 :ްފޯނ             Fax: 6740019:ްފެކްސ 

 

 ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ނިޒާމް އެހާ ފައިސޭހައިން ޤާއިމްވެފައި ނެތްކަން  .1
 ފެރީއިން ދަތުރުކުރުމުގައި ދަތިވުންއަތޮޅު ފެރީގެ ޝެޑިއުލް އޮންނަ ގޮތުން އަތޮޅު  .2
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E-mail: secretariat@faaf.gov.mv:ްއީމެއިލ          Tel: 6740017 :ްފޯނ             Fax: 6740019:ްފެކްސ 

 

 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަތުރު ފަތުރުގެ ލުއިފަސޭހަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  :34މަޤުޞަދު 

 

 

 

 

ޙަރަކާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް(ސްޓެރެޓެޖިކް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ދަތުރު ފަތުރުގެ ލުއިފަސޭހަކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށްދެވުން :34.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ިނޒާމެއް  34.1.1
 ޤާއިމްކުރުން

ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ިނޒާމެއް  34.1.1.1
ޚިދުމަތްދެއްވާ  ޤާއިމްކުރުމަށް އަތޮޅުތެރޭގެ ފެރީގެ

ފަރާތާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން، ސަރުކާރާއި 
އެފަރާތާއިދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާ 

އެގްރީމެންޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން 
 ފުރިހަމައަށް ހިންގޭތޯ މަސައްކަްތކުރުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

mailto:secretariat@faaf.gov.mv
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 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އާބާދީއަށްވުރެ ކުދި އަދި މެދުފަްނތީގެ ވިޔަފާރީތައް ގިނަކަން.  .1
 ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީތައް ފައިދާކުރަނިވި ގޮތަކަށް ނުާދކަން .2
 ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރީވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ިލބިފަިއނުވާކަން. .3
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 ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުން  :35މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް(ސްޓެރެޓެޖިކް  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(
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20
18

 

20
19
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20

 

20
21

 

 ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީތައް ފުޅާވެގެންދިއުން  :35.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ވިޔަފާރީތައް ކުރިއެރުވުމަށް ލޯނު ހޯދައިދިނުމަށް  35.1.1
 މަސައްކަތްކުރުން

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީ  35.1.1.1
ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ލޯނާބެހޭ 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް، އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ތިބި 
ލޯނު ބޭނުންވާ ފަާރތްތަކަށް ޯލނު ހޯދައިދިނުމަށް 

 ން ފޯރުކޮށްދިނުން އެހީތެރިކަ

އަތޮޅު ކައުންސިލް / 
 ރަށު ކައުންސިލް

     

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީން އުފައްދާ  35.1.2.1 އުފެއްދުންތައް މާކެޓްކުރެވޭނެގޮތް ހޯދުން  35.1.2
 ތަކެތި މާކެޓް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ޯހދައިދިނުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލް / 
 ރަށު ކައުންސިލް
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 އަމަންއަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުން 
 އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ގިނަ މީހުންނަށް ީދނީ ކަންކަމަްށ އޮޅުންފިލާފައިވާ މިންވަރު ކުޑަކަން  .1
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E-mail: secretariat@faaf.gov.mv:ްއީމެއިލ          Tel: 6740017 :ްފޯނ             Fax: 6740019:ްފެކްސ 

 

 އިތުރުކޮށް ދީނަށް ލޯބި ޖެއްސުން ހުން އިތުރުކޮށް ދީނީ ތަޢުލީމް ހޯދާ މީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން  :36މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ ދީނީގޮތުން ހޭލުްނތެރި ދީންދެކެ ލޯބިާވ ބަޔަކަށްވުން  :36.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުުމގެ  36.1.1.1 ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން  36.1.1
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް / 
 ރަށު ކައުންސިލް

     

ކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި ދީީނ ކަންކަމަށް ތުއްތު  36.1.1.2  
ލޯބި އުފެއްދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަްނތައްތަކާމެދު 

ސްކޫލްތަކާއި ބެލެނިވެރިންނާއި ާވހަކަ 
ދައްކައިގެން، ނަމާދާއި ދީނީ އެިކ ވާޖިބުތައް 

އަދާކުރުމަށް ޓީޗަރުންނާއި ބެލެިނވެރިން 
އެކުދިންނަށް ނަމޫނާ ބަޔަކަށްވެ ރީތި އާދަތަކަށް 

ވެރިވެފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުަމށް އަހުލު
 މަސައްކަތްކުރުން

      ސުކޫލްތައް

 ދީނީ ތަޢުލީމް ޙާސިލްކުރަމުންދާ މީހުން އިތުރުވުން  :36.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޖަމާޢަތްތެރިން  2އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކުން  36.2.1.1 ދީނީ ތަޢުލީމް ކުރިއެރުވުން  36.2.1
 ކުރުންތަމްރީން 

      ރަށު ކައުންސިލް
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 ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް މަދުކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ޢަދަދު އިތުރުވަމުންދާކަން ޒުވާނުން ކުށްތަކަށް އަރައިގަންަނ  .1
 ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުންދާކަން  .2
 މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި އުޅެމުންދާކަން ޓްރެފިކް ޤަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފުވުމާއިޚާއްސަކޮށް ޒުވާނުން  .3
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  ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް ހިންގާ ފަރާތްތައް މަދުކުރުން  :37މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީ ހިންގާ ފަރާތްތައް މަދުވެގެންދިއުން  :37.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

މުހިންމު ޤާނޫނުތަަކށް މިހާރަށްުވރެ ބޮޑަށް  37.1.1.1 ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  37.1.1
އް ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަ

 ހިންގުން 

      ރަށު ކައުންސިލް

ޒުވާނުން ކުށުގެ ވެށިން ދުރުކުރުވުމަށް  37.1.1.2  
 ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

      ރަށު ކައުންސިލް
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ކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި އެ 
 އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ކުޑަކުދިން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުްނކޮށް އެކުދިންގެ ކަރާމާތަށް ނިކަެމތިކަން ލިބޭ ޒާތުގެ ޢަމަުލތައް މިމުޖްތަމަޢުގައިވެސް  .1

 ފެންނަމުންދާަކން މަދުމަދުން 
 މިފަދަ ކަންކަން އެނގިތިބެމެ ހުްއޓުވަން މަސައްކަތްކުރާތަން މުޖްަތމަޢުން ފެންނަ މިންވަރު ކުޑަކަން  .2
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 ކުޑަކުދިންނަކީ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ބަޔަކަށް ހެދުން  :38މަޤުޞަދު 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ކުޑަކުދިންނަކީ ރައްކާތެރިކަމާއި ޙިމާޔަތް ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުން  :38.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް  38.1.1.1 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން  38.1.1
 ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

ފެމިލީ އެންޑް 
ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް 

 ސެންޓަރ
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 ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު ކުޑަކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އެއްކަން.ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ ޢަމަލުތަކަކީ މަދުން ނަމަވެސް މިމުޖްތަމަޢުން ފެންނަމުްނދާ ނުރައްކާތެރި މައްސަލަ .1
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 ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ ޢަމަލުތައް މަދުކުރުން  :39މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުން ސަލާމަތްވެފައިވާ ބަޔަކަށްވުން    :39.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު  39.1.1.1 ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ ޢަމަލު މަދުކުރުން 39.1.1
ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ޕޮލިހުންނާއި ގުޅިގެން 

 މަސައްކަތްކުރުން

ޕޮލިސް / ރަށު 
 ކައުންސިލް
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ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢޫޞޫލުތައް 
 އެކުލަވާލުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ހެދިފައިނުވާކަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޤަވާއިުދތަކާއި އުޞޫލުތައް  .1
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 ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރުން  :40މަޤުޞަދު 

 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
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20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހަމަަހމަކަން ޤާއިމްވެފައި އޮތުން  :40.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް  40.1.1.1 ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ހެދުން  40.1.1
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހަމަހަމަކަން ާޤއިމްކުރުމަށް 

ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ހެދުަމށް ރަށު 
 ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުއެޅުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް
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 ޤަވާޢިދުތައް ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ތަންފީޒުކުރުންޤާނޫނާއި 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އެޤަވާއިދުތައް ތަންފީޒު ކުރަމުން ނުދާކަން ގިނަ ޤަވާއިދުތަކެއް ހެދިފައިވީނަަމވެސް  .1
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 ތަންފީޒުކުރުން އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު  :41މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(
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 ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް ހަމަހަމަކަާމއެކު ތަންފީޒުވެގެން ދިއުން   :41.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް  41.1.1.1 ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުން  41.1.1
 ބަލައިގަނެވޭނެޮގތަކަށް ޤަވާއިދުތަްއ ހެދުން

      ރަށުކައުންސިލް
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ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި، ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން 
 އިތުރުކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ޖީލު މަސްތުވާ ަތކެއްޗާއި ޤާނޫނާއި  ންާވ ގޮތުގައި ފުރުޞަތު ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޒުވާންޒުވާނުންނަށް އެންމެ އެކަށީގެ .1

 މިންގަނޑުން ބޭރުވަމުންދާކަން  ކަންކަމަށް އަރައިގަނެ އަޚްލާޤީ ޚިލާފް ޢަމަލުތަކާއި ޢާންމު އުދަނގޫވާ ޒާތުގެ
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 ކޮންމެ ޒުވާނަކީވެސް މުޖްތަމަޢުގައި ބޭނުންހިފޭ މީހަކަސް ހެދުން  :42މަޤުޞަދު 

 

 

ޙަރަކާތް  )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(
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 ކޮންމެ ޒުވާނަކީވެސް މުޖްތަމަޢުގައި ބޭކާރު މީހަކަށްނުވެ ބޭުނން ހިފޭ މީހަކަށްވުން   :42.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުން  42.1.1.1 ހުނަރު ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުން 42.1.1
ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ޯހދައިިދނުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް / 
 ކައުންސިލްރަށު 
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ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި 
 ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން 

 އިންސާނީ ވަޞީލަތް
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އެކި އެކި ރޮނގުން ހުނަރު ލިބިަފއިވާ މީހުން ތިބި އަތޮޅެއް  .1
 މީހުންގެ ކިބައިގައި ހުރި ހުނަރު ބޭނުންކޮށްެގން ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭުނންކުރެވިދާެނކަން .2
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  އިންސާނީ ވަޞީލަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން  :43މަޤުޞަދު 

 

 

 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(
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 ންދިއުން އިންސާނީ ވަޞީލަތް އޭގެ އެންމެ ބޭނުންތެރި ފުރިހަމަޮގތެްއގައި ތަރައްޤީގައި ހިއްސާކުރުމާއި އެކު އަތޮޅަށް އިތުރު ކުރިއެރުން ލިބިގެ  :43.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އަތޮޅުގައި ތިބި އެކި ރޮނގުގެ ހުނަރުވެރިން  43.1.1.1 ހުނަރުވެރިންގެ ބޭނުން ިހފުން  43.1.1
ފައިދާހުިރ ތަރައްޤީ ބޭނުންކޮށްެގން އަތޮޅަށް 

 ގެނެވޭ ކަހަލަ މަސައްކަތެއް ކުރުން

ރަށު ކައުންސިލް / 
 ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް
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 ން ނަފާ ހޯދުން ބިމާ، ކަނޑާއި ފަޅު
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އެންވެސް މަންފާއެއް ނުލިބި އޮތުން ބިމާއި ކަނޑާއި ފަޅުތަކުން  .1
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 އަތޮޅުގައި ހުރި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަށް ދޫކުރެވިދާނެ ބިންބިމާއި، ކަނޑާއި ފަޅުތަކުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނަފާ ހޯދުން  :44މަޤުޞަދު 

 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް( އެކްޓިވިޓީ 
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 ނަފާ ހޯދިދާނެގޮތަކަށް އަތޮުޅގައި ބިންހުރިނަމަ އެބިްނތަކުން އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް މަންފާ ލިުބން :44.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ރަށްރަށުގައި ހުރި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަށް  44.1.1.1 ބަދަލުގެނަުއން ބިނާވެށި ޕްލޭނަށް  44.1.1
ދޫކުރެވިދާނެ ބިންތައް ަބލައި ބިާނވެށި ޕްލޭނަށް 
ގެންނަންޖެހޭ ަބދަލުތައް ގެނައުާމއި، އެބިންތައް 

ދޫކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި 
 ގުޅިގެން ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން

      ސިލްރަށު ކައުން

 ނަފާ ހޯދިދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަނޑާއި ފަޅު އަތޮޅުގައި ހުރިނަމަ އެތަންތަނުން ަމންފާ ލިުބން :44.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ރަށްރަށާއި ގުޅިފައިހުރި އިޤްތިޞާދީ  44.2.1.1 އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަށް ދޫޮކށްގެން  44.2.1
ބޭނުންކުރެވިދާެނ ކަނޑާއި މަސައްކަތްތަކަށް 

ފަޅުތައް، އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަްތތަކަށް 
ދޫކުރެވޭނެގޮތްތަކެއް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 

ފަރާތްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަާކއި ގުޅިގެން 
 ހަމަޖެއްސޭތޯ ބެލުން 

      ރަށު ކައުންސިލް
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 ކުގެ ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރުންމުއައްސަސާތަ
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އެކިއެކި މުވައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން އެހާ ރަނގަޅު ނޫންކަން .1
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 އަތޮޅުގައި ހުރި މުވައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުން :45މަޤުޞަދު 

 

 

ޙަރަކާތް  )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް(ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ  #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(
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 އަތޮޅުގައި ހުރި އެކި ދާއިރާތަކުގެ މުވައްސަސާތަކަކީ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނަށްވުން   :45.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އެކިއެކި މުވައްސަސާ ތަކުން ރާވާ ހިންގާ  45.1.1.1 ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން 45.1.1
ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އެހެން މުވައްސަސާތަށްވެސް 

 ބައިވެރިކުރުމަށް ބާރުއެޅުން

      މުވައްސަސާތައް 
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 ޙިމާޔަތް ކުރުން  އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
އެތަރިކަތައް އަތޮޅުގައި މުހިންމު އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި  .1

 ބެލެހެއްޓެމުން ނުދާކަން 
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 އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް ރައްކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަތްކޮށް ސަޤާފަތް ދިރުވައި އާލާކުރުން  :46މަޤުޞަދު 

 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް 
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 އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް ރައްކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވުން   :46.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކުރީގެ ރިވެތި އާދަތައް ދިރުވައި އާލާކުރުމަށް  46.1.1.1 ކުރީގެ ރިވެތި އާދަތަޢް ދިރުވުން 46.1.1
 ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

      ރަށު ކައުންސިލް

އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަކަމުގައި ބެލެވޭ  46.1.2.1 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ަމސައްކަތްކުރުން 46.1.2
 ތަންތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކަމާބެހޭ

 ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން

      ރަށު ކައުންސިލް
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 ކަށް މުވައްޒަފުން އަޙްލުވެރިކުރުން ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތަ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިެވފައިނުވާކަން ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތަަކށް ގިނަ  .1
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 ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތަކަށް އަހުލުވެރި މުވައްޒަފުން އުޅޭ އަތޮޅަކަށް ހެދުން  :47މަޤުޞަދު 

 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ޙަރަކާތްތައް(އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތަކަށް އަޙްލުވެރި މުވައްޒަފުން އުޅޭ އަތޮޅަކަށްވުން :47.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ސަރވިސް ވިއުގައަށް އަތޮޅު ސިވިލް  47.1.1.1 އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތަކަށް އަހުުލވެރިކުރުވުން 47.1.1
ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ 

 މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް / 
 ރަށު ކައުންސިލް

     

އީ. ގަވަރމަންޓް ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތަށް އަތޮޅު   47.1.1.2
ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލް / 
 ރަށު ކައުންސިލް
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E-mail: secretariat@faaf.gov.mv:ްއީމެއިލ          Tel: 6740017 :ްފޯނ             Fax: 6740019:ްފެކްސ 

 

 ޙަރަކާތްތެރި ކުރުން  ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދަނީ ވަރަށް މަދު ޖަމްޢިއްޔާއެއްކަންގިނަ ޖަމްޢިއްޔާތަކެއް އަތޮޅުގައި އުފެދިފައިވީނަމަވެސް  .1
 ޖަމްޢިއްޔާތަކުން މާގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ނުގެންދާކަން .2
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 ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް ޙަރަކާތްތެރިކުރުވުން  :48މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުނެ ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ހިންގުން   :48.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ޙަރަކާތްތެރިވާނެ މަގު  48.1.1.1 ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން  48.1.1
 ފަހިކޮށްދީ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިުނން 

އަތޮޅު ކައުންސިލް / 
 ރަށު ކައުންސިލް

     

mailto:secretariat@faaf.gov.mv


 ލްގެ އިދާރާ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސި     2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

146    
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 ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުން 
 ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުން 

 

 ހާލަތު  މިހާރުގެ 
 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ގިރަމުންދާކަން  .1
 ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކޮށްފައިވާކަން .2
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E-mail: secretariat@faaf.gov.mv:ްއީމެއިލ          Tel: 6740017 :ްފޯނ             Fax: 6740019:ްފެކްސ 

 

 ރަށްރަށުގެ ހޭޅިފަށް ހިމާޔަތްކުރުން  :49 ދު މަޤުޞަ 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ރަށުގެ ހޭޅިފަށް ހިމާޔަތްވެފައިވުމުން ކާރިސާތަކުން ކުރާ އަސަރު ކުރަވުން  :49.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

      ރަށު ކައުންސިލް ހޭޅިފަށުގައި ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 49.1.1.1 ގަސް އިންދުން 49.1.1
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މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ 
 އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ަސބަބުން ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަެކއް ވަމުންދާކަން .1
 ރަށްގިރުމާއި ދޫނި ސޫފާ ސޫތްޕަށްވެސް އޭގެ އަސަރު ކުރަމުންދާކަން  .2
ސިއްޙީ ތަފާތު މައްސަލަތަށްވެސް މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއެކު ފެންނަުމންދާކަން  .3
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 ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ ރައްކާވެތިބުން މޫސުމީ  :50 ދު މަޤުޞަ 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅިފައިހުރުން  :50.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ަމޢުލޫމާތު  50.1.1.1 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން  50.1.1
ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ ހޭލުްނތެރިކަން 

 އިތުރުކުރުން

      ރަށު ކައުންސިލް
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             2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ރާސް ކުޑަކުރުން ހިކާރިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުަގއި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިނުުވން  .1
 ވިސްނުން ބެހެއްޓިފައި ެނތުން ޢިމާރާތްތައް ބިނާކުރުމުގައި ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަވާނޭހެން  .2
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 ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުން  :51 ދު މަޤުޞަ 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(
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20
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 ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރައްޔިތުން އަުހލުވެރިވެފައިވުން :51.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކާރިސާތަކާއި  51.1.1.1 ހޭލުންތެރިކުރުވުން  51.1.1
ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ މޫސުމީ 

މައްސަލަތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުްނތެރިކުރުވުމަށް 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

      ރަށު ކައުންސިލް

ޢިމާރާތްތައް ހެދުމުގައި ކާރިސީ ހިރާސް  51.1.2
 ކުޑަކުރުމަށް ޕްލޭންކުރުން

ޢިމާރާތްތައް ކުރުމުގައި ކާރިސާތަކުން  51.1.2.1
ރައްކާތެރިވެވޭނެ ފަދަ ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން 

ޢިމާރާތްތައް ހެދުމަށް ރައްޔިތުްނނަށް 
ބާރުއެޅުމުގެގޮތުން އެފަދަ މަޢުލޫާމތުތައް 

 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 

      ރަށު ކައުންސިލް
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 އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ މުއްސަނދިކަން 
 ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކުރުން

 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރެވެމުން ނުދާކަން .1
 ދޫނި ހިފުން  މޫސުމީ ދޫނިތަކާއި ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ .2
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 ދިރޭތަކެއްޗަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކޮށް ޙިމާޔަތްކުރުން  :52މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ޙަރަކާތްތައް(އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
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 ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރައްޔިތުން އަުހލުވެރިވެފައިވުން :52.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ދިރޭތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ  52.1.1.1 ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތުިދނުން  52.1.1
ރައްޔިތުންނަށްދީ އެތަކެތީގެ ނަްޞލު 

 ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ބާރުއެޅުން

      ރަށު ކައުންސިލް

ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ދިރޭތަކެތި ހިފާ ފަރާތްތަކުގެ  52.1.2.1 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންުގން  52.1.2
 އެންގުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ކަމާބެހޭ ފަރާްތަތކަށް 

      ރަށު ކައުންސިލް
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އެއްގަމާ، ކަނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުތަކުގެ މުއްސަނދިކަން 
 އިތުރުކުރުން 

 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ފަޅުތަކުގެ މުއްސަނދިކަން ގެއްލެމުންދާކަން އެއްގަމާއި ކަނޑާއި ފަރު އަދި  .1
ކަނޑާއި ފަރު އަދި ފަޅުތަކަށް ގެއްލުން ލިބޭ ޒާތުގެ ކުނި މޫދަށް އެޅުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑާއި ފަރު އަދި ފަޅުގެ ދިރުން  .2

 ނެތިދާކަން 
 ދެވިފައިނުވާކަން އެއްގަމާއި ކަނޑާއި ފަރު އަދި ފަޅު ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަށށް ސަމާލުކަން  .3

 
 
 
 

 

mailto:secretariat@faaf.gov.mv


 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

155    

E-mail: secretariat@faaf.gov.mv:ްއީމެއިލ          Tel: 6740017 :ްފޯނ             Fax: 6740019:ްފެކްސ 

 

 އެއްގަމާއި ކަނޑާއި ފަރު އަދި ފަޅުގެ މުއްސަނދިކަން އިތުރުކުރުން  :53މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(
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 ދި ފަޅުގެ މުއްސަނދިކަން އިތުރުވުންއެއްގަމާއި ކަނޑާއި ފަރު އަ  :53.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އެއްގަމާއި މޫދަށް އަޅާ ކުނިތަކުގެ ސަބަބުން  53.1.1.1 ހޭލުންތެރިކުރުވުން  53.1.1
އެއްގަމާއި ކަނޑާއި ފަރު އަދި ފަޅުގައިވާ 
ދިރުންތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ މަުޢލޫމާތު 

ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ ކުނިެއޅުން ހުއްޓުމަށް 
 ބާރުއެޅުން

      ރަށު ކައުންސިލް

ކަނޑާއި ފަރު އަދި ފަޅުތަކުން މަރުވަމުންދާ  53.1.2.1 ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން  53.1.2
 މުރަކަތައް ނަގާ މުރަކަ އިންދާ ދިރުވާ އާލާކުރުން

      ރަށު ކައުންސިލް
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ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި އެއްގަމާ، ކަނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުތައް 
 ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން 

 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އެއްގަމާއި ކަނޑާއި ފަރު އަދި ފަޅުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިނުވާކަން  .1
 މިކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުވެސް މާބޮޑަށް މީހުންނަށް ނޭގޭކަން  .2
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 އެއްގަމާއި ކަނޑާއި، ފަރު އަދި ފަޅުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް އެތަންތަނުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުން  :54މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(އެކްޓިވިޓީ 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އެއްގަމާއި ކަނޑާއި، ފަރު އަދި ފަޅުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް އެތަންތަނުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިުފން  :54.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ނެތެމުންދާ ނުަވތަ ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ  54.1.1.1 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ  54.1.1
ގަސްގަހާގެހީގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް 

ފޯރުކޮށްދީ އެފަދަ ގަސްތައް އިންދާ ހެއްދުމަށް 
 ބާރުއެޅުން

      ރަށު ކައުންސިލް

ކަނޑާއި ފަޅު އަދި ފަރުތަކުގެ  54.1.1.2  
ސަރަޙައްދުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ

 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 

      ރަށު ކައުންސިލް

mailto:secretariat@faaf.gov.mv


 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ      2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

158    

E-mail: secretariat@faaf.gov.mv:ްއީމެއިލ          Tel: 6740017 :ްފޯނ             Fax: 6740019:ްފެކްސ 

 

 

 ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުން 
 ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން

 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުަދނާކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައިވާކަން  .1
 އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ ދެމެދު މާބޮޑޫ ގުޅުމެއް ނޯންނަކަން  .2
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 ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން  :55މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(
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17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ކައުންސިލްގެ ޕާފޯމަންސް އިންޑެކްސް މަތިވުން :55.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ކުރާނޭ ގިނަ  55.1.1.1 ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 55.1.1
 ޕްރޮގްރާމްތައް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިންގުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް

 ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތާއި ދޭތެރޭ ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހުން : 55.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު  55.2.1.1 ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން 55.2.1

އިުތރު ތަމްރީން މަތިކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

      އަތޮޅު ކައުންސިލް
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ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ކަންކަން ނިންމުމުގައި 
 އިތުރުކުރުންރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން 

 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކައުންސިލްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް އެކަށިގެންވާ ގޮތެއްގައި މަޢުޅޫމާތު ހާމަކުރަމުން ނުގެންދާކަން  .1
 ކަންކަން ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުްނގެ ބައިވެރިވުން ހޯދާ ރައްޔިތުންގެ ލަފަޔާއި މަޝަވަރާ ހޯދާ މިންވަރު ކުޑަކަން  .2
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 ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުން  :56މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  ޙަރަކާތްތައް(އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ 
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18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ރައްޔިތުން އިތުބާރުކުރާ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ފަދަ ޚިދުމަތްަތކެއް ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން   :56.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކައުންސިލުން ނިންމާ މުހިންމު ނިންމުންތަކުގައި  56.1.1.1 ހޯދުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ  56.1.1
ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް 

 ބާރުއެޅުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް / 
 ރަށު ކައުންސިލް

     

ަމޢުލުމާތުތައް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރަންޖެހޭ  56.1.2.1 ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮްށދިނުން  56.1.2
 ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލް / 
 ރަށު ކައުންސިލް

     

ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު  56.1.3
 މަތިކުރުން

ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް  56.1.3.1
 އަވަހަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސަްއކަތްކުރުން

ކައުންސިލް / އަތޮޅު 
 ރަށު ކައުންސިލް
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 ރަށާއި އަތޮޅު އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން 
 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ނޯންނަކަން  އެއް ރަށް އަނެއް ރަށާއި މާބޮޑު ގުޅުމެއް .1
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 އަތޮޅުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން  :57މަޤުޞަދު 

 

ޙަރަކާތް  ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ )ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް( #
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް  )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތައް(އެކްޓިވިޓީ 
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21

 

 އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަތޮޅުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ އެއްބާރުލުން ލިބުން   :57.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގޭ ޙަރަކާތްތައް ރަށުގެ  57.1.1.1 މަސައްކަތްކުރުންމުވައްސަސާތައް ގުޅިގެން  57.1.1
ހުރިހާ މުވައްސަސާތައް ގުޅިގެން ހިންގުމަށް 

 ބާރުއެޅުން

      ރަށު ކައުންސިލްތައް

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރީޓް  57.1.2.1 މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރީޓް ދިުނން  57.1.2
ދިނުމުގެގޮތުން ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުން 

 އެކުގައި ދަތުރުދިއުން

      އަތޮޅު ކައުންސިލް
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 ވަނަ ބައި ހަތަރު
އަދި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްވާ ކުރެވޭ މިންވަރު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒު

 މިންވަރު މޮނިޓަރ ކުރާނެ ގޮތާއި އަދި ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބެލުން

 ން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން މޮނިޓަރ ކުރު
އަށް އެންމެ ޤީތަރައް ގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަށު 2021-2017ގެ ޕްލޭން ޤީ ތަރައް ރަށު

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

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

ގެ ޕްލޭންގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއާއި ފައިނަލް ރިވިއު ހެދުމުގައި ގެންގުޅޭނެ ޤީގަމުންދާގޮތްބެލުމާއި، ތަރައްނހި
 ޓާގެޓްތައް ހިމެނޭ ފްރޭމް ވޯކް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ޑުތަކާއިނމިންގަ
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ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްވާ ކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒު 
 މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަނޑު 

  

 މިހާރުގެ ޙާލަތު  ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  #
 )ބޭސްލައިން(

 ލަނޑުދަނޑި 
 )ޓާގެޓް(

 ވަޒަންކުރާ މިންގަނޑު 
 )އިންޑިކޭޓަރ(

މޮނިޓަރ ކުރާ 
 ތާރީޚް 

 ކަށަވަރު ކުރާނޭ ގޮތް 
)މީންސް އޮފް 
 ވެރިފިކޭޝަން(

 ފަރުދީ ތަނަވަސްކަން އިތުރު ކުރުމާއި ފަހަށް ރައްކާކުރުމުގެ ޘަގާފަތެއް ގެންގުޅޭ ބަޔަކަށްވުން   :1މަޤުޞަދު 
ދަނޑުވެރިކަމުން ނަފާހޯދޭނެ  1.1

އިތުރުގޮތްތަކެއް ހޯދާ 
 ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުން 

ޢާމްދަނީ ހޯދާނެ ގިނަ ފުރުޞަތުތަކެއް  .4
 އަތޮޅުގައި ނެތް.

ފުދުންތެރިކަންހުރި ޖުމްލަގޮތެއްގައި  .5
 ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެއް.

އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި  .6
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް 

 މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ.
 

އަސާސީ 
ފުދުންތެރިކަން 

 އިތުރުކުރުން 

ފެނުގައި ގަސް އިންދައިގެން އާމްދަނީ ހޯދާ  .1
 ރުފަރާތްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވާ މިންވަ 

ދަނޑުވެރިކަމުން ހައްދާ ތަކެތި ރަށުން ބޭރުކުރެވޭ  .2
 އަދަދު އިތުރުވާ މިންވަރު 

 ދަނޑުވެރިކަމުން ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވާ މިންވަރު  .3

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް  1.2
ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން 

 އިތުރުކުރުން 

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ރައްޔިތުންނަށް  .1
 ވަންނަ އަދަދު އިތުރުވާ މިންވަރު 

ގެސްޓް ހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވާ  .2
 މިންވަރު 

ޢާންމު ތަންތަނުގައި އުޅޭ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު  .3
 މަދުވާ މިންވަރު 

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 
ހަރަކު އަ

 އެއްފަހަރަކު  

 ރިކަން ހޯދުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކާއެކު މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުން ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކޯށް ނަފާވެ  :2މަޤުޞަދު 
 ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި 2.1

 މަސްވެރިކަން ދަނޑުވެރިމާއި
ދަނޑުވެރިކަމަށް އެކަށޭނެ ބިން  .4

 އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ނެތް.
ދެމެހެއްޓެނިވި 

ގޮތެއްގައި 
  ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްޤީވާ މިންވަރު

ކޮންމެ މީލާދީ 
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ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ޭބނުންކޮށްެގން  .5 ތަރައްޤީކުރުން
ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ އެކަށީގެންވާ 
ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މީހުން އަތޮުޅގައި 

 ނެތް.
ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންާވ  .6

ވަޞީލަތްތަކާއި ބޭސް އަދި ގަސްކާނާ 
 ލިބެން ެނތްކަން އަތޮޅުން 

ދަނޑުވެރިކަމާއި 
މަސްވެރިކަން 
 ތަރައްޤީކުރުން 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ރައްކާތެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ފަރުދުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ކެއިން ބުއިމުގައި ބޭނުންކުރާ ކާބޯތަކެތީގެ  :3މަޤުޞަދު 
ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ އަދި  3.1

ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަކީ 
އެތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު 

ދެމެހެއްޓުމުގެ 
 ހޭލުންތެރިކަންހުރި ބަޔަކަށްުވން 

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން އެންެމ  .5
 ނުވޭ.އެދެވޭގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓިފައެއް 

ވިޔަފާރީކުރާ ފަރާތްތަކުން ގެންަނ  .6
ކާބޯތަކެތި އެންމެ ރައްކާތެރި ގޮުތގައި 

 ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަން 
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން  .7

ޤާއިމްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ 
ޤަވާއިދުތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ 
 ގޮތެއްގައި ތަންފީޒްކުރެވެމުން ުނދޭ

ކާބޯތަކެތި ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި  .8
ދަމަހައްޓާނެގޮތުގެ މަޢުލޫާމތު 

 ޢާންމުންނަށް ިލބިފައިވާލެއް މަދުަކން
 

ކާބޯތަކެތީގެ 
ރައްކާތެރިކަން 

 ޤާއިމުކުރުން 

  އާންމު ބަލިތައް މަދުވަމުންދާ މިްނވަރު
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ބޭނުންކުރެވޭ ކާނާގެ ތެރޭގައި ފަިއދާހުރި ރަނގަޅު ކާނާ ބޭނުންކުރުމުގެ ޘަގާފަތެއް އުފެއްދުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް : 4މަޤުޞަދު 
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އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ  4.1
މުހިންމުކޮށް ބޭުނންވާ 
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

ކެއުމުގައި ބޭނުންކުރަންވީ އެންެމ  .3
ރަނގަޅު ކާނާގެ މަޢުލޫމާތު ގިނަ 

 ރައްޔިތުންނަށް ނޭގުން އާންމު 
 ތި ކެއުމުގައި ގެންގުޅެންވީ ރިވެ .4

އާދަތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް އާންމު 
 ރައްޔިތުންނަށް ނޭގުން 

ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުން 
 އިތުރު ކުރުން 

  އާންމު ބަލިމަޑުކަން ދަށްވަމުންދާ މިންވަރު
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިުވން: 5މަޤުޞަދު 

އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ  5.1
ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ 
ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވެފައިވާ 

 ބަޔަކަށްވުން 

 

މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތައް  .4
 ވަރަށްބޮޑަށް އާންމުވެފައިވުން 

 އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އަބަދުވެސް ރޯގާ .5
 ބަލިމަޑުކަން ފެތުރިފައިވުން 

މަދިރި މަދުކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ  .6
ނިޒާމެއް ރަށްރަށުގައި 
 ޤާއިމްކުރެވިފައިނެތުން 

ޑެންީގއާއި ޗިކުްނގުންޔާ 
ފަދަ ބަލިތައް ފެުތރުން 

 މަދުުކރުން 

  މަދިރީގެ ސަބަބުން ފެތުރޭ ބަިލަތއް މަދުވާ މިންވަރު
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

ކު އަހަރަ
 އެއްފަހަރަކު  

 އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙީ ރަނގަޅު އާދަތައް އަށަގެންފައިވާ ބަޔަކަށް ެހދުން: 6މަޤުޞަދު 

އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ  6.1
ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާއި 

ބެހޭގޮތުން 
 ހޭލުންތެރިބަޔަކަށްުވން 

ފަހަކަށް އައިސް ނުރައްކާތެރި  .4
ގަޔަށް ނާރާ މިންވަރަކަށް ގައިން 

 ބަލިތައް އިތުރުވަމުންދާކަން 
ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުގެ  .5

މަޢުލޫމާތު މީހުންަނށް ލިބިފައި 
ނުވާކަން، އަދި އެކަމުގެ 
 ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަކަން 

ޔަށް ާނރާ ގަިއންގަ
ބަލިތަކަށް 

 ރައްކާެތރިުވން 

ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ޖެޭހ މީހުންގެ އަދަދު 
 މަދުވަމުންދާ މިންވަރު

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

ދިރިއުޅޭ މާޙައުލަކީ  6.2
ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާއި 

 ބީރައްޓެހި މާޙައުލަކަށްވުން 

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  
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އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ިގނަ ޢަދަެދއްގެ  .6
ބަޔަކު ގައިން ގަޔަށް ނާރާ 

 ބަލިތަކުގައި ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައިވާަކން.
 ޑްރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން އަޮތޅު ސަލާމަތްކުރުން: 7މަޤުޞަދު 

ޑްރަގާއި އެހެނިހެން  7.1
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން 

ސަލާމަތްވެފައިވާ 
 އަތޮޅަކަށްވުން

ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ޑްރަގާއި  .4
އެހެނިހެން މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެެރއަށް 

ޒުވާނުން ވަންނަމުންދާ އަދަދު 
 އިތުރުވަމުންދާކަން 

ޑްރަގާއި އެހެނިހެން  .5
މަސްތުވާތަކެތީގައި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން 

ގިނަ ކުދިންތަކެއް މުޖުތަމަޢުގައި 
ހަރުދަނާ މަސައްކަތެއް ނެތި ލާޫހރޭ 

 ބަޔަކަށްވެފައިވުން 
ތަކެތި ޑްރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ .6

ބޭނުންކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރީ ކުރާ 
ފަރާތްތައް ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއް 

 ހުރިކަން

ޑުރަާގއި އެެހނިހެން 
މަސްުތވާ ތަކެތި 

ބޭނުންުކރުުމގެ ތެެރއަށް 
ޒުވާުނން ވަނުން 

 ހުއްޓުވުން 

މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރާ ޒުާވނުންގެ ޢަދަދު  .1
 މަދުވާ މިންވަރު

ވަންނަ ޢަދަދު ޒުވާނުން ކުޅިވަރުގެ ތެރެއަށް  .2
 އިތުރުވާ މިންވަރު

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލް ކުރާމީހުންގެ ޢަދަދު ނިސްަބތުން މަދު އަތޮޅަކަށް ހެދުން : 8މަޤުޞަދު 
ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލް ކުރާ  8.1

މީހުންގެ ޢަދަދު މަދުވެފައިވާ 
 އަތޮޅަކަށްވުން

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ  .4
މީހުންގެ ޢަދަދު އާބާދީގެ ނިސްަބތުން 

 ގިނަކަން 
އަރަމުން އަންނަ ޒުވާން ކުދިން  .5

 ދުންފަތުގެ ތެރެއަށް ވަްނނަމުންާދކަން

ދުންފަުތގެ އިްސތިޢުމާލު 
މީހުްނގެ ނިްސބަތް  ކުރާ

 މަދުުކރުން 

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ މީުހންގެ ޢަދަދު މަދުވާ 
 މިންވަރު

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

  ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު ތަންފީޒު ކުަރމުން އަންނަ އަރަމުން އަންނަ ޒުވާން  8.2
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ކުދިން ދުންފަތުގެ ވަބާިއން 
 ސަލާމަތްކުރުން

ފަރުދުންނަށް ިލބޭ އާމްދަނީގެ  .6
ބޮޑުބައެއް ދުންފަަތށް 
 ޚަރަދުކުރަމުންދާކަން

ކޮންމެ މީލާދީ  މިންވަރު
އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
އަހަރަކު 

 އެއްފަހަރަކު  

 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއަށް ހޭލުންތެރި ޙަރަކާތްތެރި ރައްޔިތަކު އުޅޭ އަތޮޅަކަށް ހެދުން: 9މަޤުޞަދު 
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކުޅިވަރާއި  9.1

ދާއިރާއަށް ހޭލުންތެރި 
ޙަރަކާތްތެރި ރައްޔިތަކު އުޅޭ 

 އަތޮޅަކަށްވުން

އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު  .4
ކުޅެވޭނެ ބިމާއި ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ 

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ނެތުން 
ކުޅިވަރަށް ދެވޭ ޝައުޤުވެރިކަން  .5

އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ކުޑަވެ 
ރު ކަންކަމުގައި ޒުވާނުން ހޭދަކުރާ ބޭކާ

 ވަގުތުތައް އިތުރުވެފައިވާކަން 
ޘަގާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި އާދަކާދަތައް  .6

 ނެތެމުން އުވެމުންދާކަން 
 

ކުޅިަވރާއި ުމނިފޫހި 
ފިލުވުުމގެ ާދއިރާ 

 ކުރިެއރުން 

ކުޅިވަރުގެ ތެރެއަށް ވަންނަ ޒުވާނުންގެ އަދަދު 
 އިތުރުވާ މިންވަރު

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމް ހުރިހާ ކުދިންނަށްވެސް ފޯރުކޮށްދިނުން : 10މަޤުޞަދު 

އަށް ވަންނަ  1ގްރޭޑް  10.1
ކުދިންނަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު 

 ކުދިންނަށްވުން 

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް  .4
ފޯރުކޮށްދެމުން ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމް 

ގެންދިޔަ ނަމަވެސް އެންމެ 
އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ޕްރީސްކޫލް 

 ތަޢުލީމް ފޯރުކޮށްނުދެވޭކަން 
އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި  .5

 ތަމްރީންވެފައިވާ ޓީޗަރުން މަދުކަން
އެކަށީގެންވާ ވަޞީލަތްތައް އަތޮުޅގެ  .6

ޕްރީ ސްކޫލް ތަޢުލީމް 
 ފޯރުކޮށްދިުނން 

ންނަ ކުދިންގެ ފެންވަރު މަތިވާ އަށް ވަ 1ގްރޭޑް 
 މިންވަރު

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  
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 ގިނަ ރަށްރަށުގައި ނެތްކަން 
 ހުރިހާ ކުދިންނަށްވެސް ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ލިއްބައިދިނުން : 11މަޤުޞަދު 

ސްކޫލް ތަޢުލީމު ނިންމާ  11.1
ހޭލުންތެރި ދަރިވަރުންނަކީ 

މުޖްތަމަޢު ބަލައިގަްނނަ 
 ކުދިންތަކަކަށްވުން 

އަތޮޅުގެ ގިނަ ސުކޫލްތަކުގައި  .4
 އެކަށީގެންވާ ވަޞީލަތްތައް ެނތުން 

 ޢިމާރާތުގެ ދަތިކަން  .5
 ބައެއް ސުކޫލުތަކުގެ ނަތީޖާ ދަށްަކން .6

ފުރިހަމަ ތަޢުލީާމއި 
 ހުނަރު ލިްއބައި ިދނުން 

  މުޖްަތމަޢު ޤަބޫލު ކުރާ ުކދިްނގެ އަަދދު އިތުުރވާ މިްނަވރު 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

މަތީ ކާމިޔާބީތައް ހޯދުމަށް  11.2
ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުގައި 
 ޝައުޤުވެރިކަން އުފެއްދުން 

އިުތރުވާ  ދަިރވަުރންގެ ހިތްތަުކގައި މަތީ ކާމިޔާީބަތއް ހޯުދމަށް
 މިންަވރު 

  

 ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކުދިންނަށް ހޯދަިއދިނުން : 12މަޤުޞަދު 

ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް  12.1
މުޖްތަމަޢަށް ބޭުނންތެރި 

 ކުއްޖަކަށްވުން

ސްކޫލް ތަޢުލީމް ނިމޭއިރު  .4
ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރު ެއންމެ 

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުދިންގެ 
 ކިބައިގައި ނުހުންނަކަން 

ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ކުދިންގެ އަޚްލާގް  .5
 ދަށްވަމުންދިޔުން. 

ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯސްތައް  .6
 ހިންގާފައިނުވާކަން 

ދިިރއުުޅމަށް ބޭުނންވާ 
ތަޢުލީމާއި ހުަނރު 

 ދަސްުކރުުމގެ ފުރުޞަތު
 މަގުފަހިކޮްށދިނުން 

ކަމެއްނެތި މަގުމަތީގައި އުޅޭ ޒުވާނުންގެ އަދަދު 
 މަދުވާ މިންވަރު

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ސްކޫލް ތަޢުލީމް ނިމޭއިރު ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ލިބިފައިނުވާ ކުދިން ބާކީވެެގން ދިޔަ ނުދިނުން : 13މަޤުޞަދު 
ޒުވާނުންނަކީ ހުރިހާ  13.1

ރޮނގެއްގައިވެސް ހުނަރުވެރި 
 ބަޔަކަށްވުން 

 

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ތިބެގެން ުހނަރު  .3
ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެންމެ 

 އެކަށީގެންވާގޮތުގައި ފަހިވެފައި ެނތުން 
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ކޯސްތައް  .4

މަަސއްކަތްތަކަށް 
ޓެކްނިކަލް  ބޭނުްނވާ

އަދި ވޮކޭޝަނަލް 
 އިތުރު ކުުރން  ތަމްރީން

ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ަތމްރީން ލިބިފަިއވާ ޒުާވނުން 
 އިތުުރވާ މިްނަވރު 

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  
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އަތޮޅުގައި ތިބެގެން ހެދުމުގެ 
 ފުރުޞަތު ފަހިވެފައިނެުތން 

 އަންހެނުންނަށް ަހމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދައިދިުނން: 14މަޤުޞަދު 

ންހެނުންަނށް ހަމަހަމަ އަ 14.1
ފުރުޞަތުތަކެއް 
 ޤާއިމްވެފައިވުން 

އަންހެނުން ހިތްވަރާއެކު ކުރާ ުބރަ  .3
މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު 

 ވަޒަންނުކުރާކަން
މުޖުތަމަޢުގައި އަންހެނުންގެ ދަުއރު  .4

ކުރިއަށްދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ވަކި 
 ހަނިވެފައިނުވާކަން 

އަންހެުނންނާ ެމދު 
ގެްނގުޅޭ ތަފާތު 

 ކުރުންތައް ަނއްތާލުން 

އަންހެނުން މުޖުތަމަޢުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އަދަދު 
 އިތުރުވާ މިންވަރު

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ހެދުން.ންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަކީ ޙިމާޔަތްލިބިފައިވާ ަބޔަކަށް އަ: 15މަޤުޞަދު 
ންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންަނށް އަ 15.1

ދިމާވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ 
އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތަކާ 

 ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިވެފައިވުން 

 

އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި އާބާދީގެ  .3
ނިޞްބަުތން އަންހެުނންނާއި 

 ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާ ލިބެމުންާދކަން
އެންޑް ކޮންމެ ރަށެއްގައި ފެމެލީ  .4

ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރެއް 
ނެތުމުން އަންެހނުންނާއި 

ކުޑަކުދިންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތައް ިރޕޯޓް 
 ކުރުމުގައި ދަތިވާކަން

 

އަންހެުނންނާއި 
ކުޑަކުދިންނަށް 

ކުރިމަިތވާ ޖިްނސީ، 
ޖިްސމާނީ ައދި 

ނަފުސާނީ ައނިޔާތައް 
 ހުއްޓުވުން 

ޖިންސީ، ިޖސްާމނީ  އަންހެުނންނާއި ކުޑަުކދިންނަށް ުކރިމަިތވާ 
 އަނިޔާތަުކގެ އަަދދު މަުދވާ ިމންަވރު ލިބެުމންދާ އަދި ނަުފސާނީ 

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެުންނނަކީ ކުރިއަރާފައިވާ ބާރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުން : 16މަޤުޞަދު 

އަންހެނުންނަކީ ސިޔާސީ  16.1
ގޮތުން ބާރުވެރި 

އިޤްތިޞާދީގޮތުން 

ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަންހެނުން  .4
 މަދުކަން. 

އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި  .5

ސިޔާސީ ޮގތުންާނއި 
އިޤްިތޞާދީ ގޮތުން 
އަންހެުނން ބާުރެވރި 

 ކުރުވުން 

ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ނުކުންނަ އަންހެނުންގެ އަދަދު 
 އިތުރުވާ މިންވަރު

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 

 
 

އަހަރަކު 
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އަންހެނުންަނށް ގޮންޖެހުްނތަކެއް  ކުރިއަރާފައިވާ ބަޔަކަށްވުން
 ހުރިކަން

ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި  .6
އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަްނހެނުން 

ބާރުވެރިކުރުވުމަށް 
 މަސައްކަތްކުރެވެމުން ނުދާކަން

 އެއްފަހަރަކު   ނިމުމުން

 އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ލީޑަރުން އުފެއްދުން: 17މަޤުޞަދު 

އަންހެނުންނަކީ ޙަރަކާތްތެރި  17.1
 ބަޔަކަށްވުން 

ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ގިނަ  .1
ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު 

 ބޮޑުކަން.
ރަށުފެންވަރުގައި ހިންގޭ ގިނަ  .2

ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުން ގުޅިގެން 
އެއް ރޫޙެއްގައި 

 ތްކުރަމުންދާކަން.މަސައްކަ

ރަށު ފެންަވރުަގއި 
ހިންގާ ަޙރަކާތްތަުކގައި 

އަންހެުނންގެ 
ބަިއވެިރވުން 
 އިތުރުުކރުން 

މިހާރަްށވުރެ ބޮޑަށް ތަށު ފެްނވަުރގައި ިހންގާ ަޙރަކާތްތަކުަގއި 
 އަންހެުނން ދަުއރު އިުތުރވާ މިްނވަރު 

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ފެނަށް ނުޖެހޭވަރަށް ސާފު ބޯފެން ރައްކާކޮށްފައި ެބހެއްޓުން : 18މަޤުޞަދު 

ރައްޔިތުން ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ  18.1
ފެނަކީ ރައްކާތެރި 
 ފެންކަމުގައިވުން 

ކަޅުހަން  ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމަށް .1
 ބޭނުންކުރަމުންދާކަން 

ހޫނު މޫސުމުގައިވެސް ފެނަށް ނުޖެހި  .2
ބޭނުންކުރެވޭވަރަށް 

 ފެންރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަކަން 

ވާރޭފެން ަނގާ 
ރައްކާކުުރމަށް ހިްތވަރު 
ދިނުާމއި ސާފު ބޯެފން 

 ފޯރުކޮށްދިުނން 
 

ރައްޔިތުން ބުިއމަށް ބޭުނންކުރާ ފެުނގެ ރައްކާެތރިކަން ހުރި 
 މިންަވރު 

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ނަރުދަމާގެ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިުނން: 19މަޤުޞަދު 

  ކަމާއިއެކު ފަސޭހަ ޚިދުމަތް ނަރުދަމާގެ ނަރުަދާމގެ އަާސސީ އަތޮޅުގެ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް އެންމެ  .1ނަރުދަމާގެ ފަސޭހަތައް  19.1
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އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގައި ލިބެުމން  ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިުވން 
 ނުދާކަން 

އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި  .2
ނަރުދަމާގެ ޙާލަތު ވަރަށްބޮޑަށް ދަށްވެ 

ނަޖިސް ބޭރުވުމުގެ ސަބަބުން 
ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ 

 އަސަރު ކުރަމުންދާކަން
އެކަށިގެންވާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް  .3

ޤާއިމްކުރެވިފައި ނެތުމުގެ ސަބަުބން 
ރަށްރަށުގެ ފެންފަށަލަ ަހލާކުވެ 

 ތަޣައްޔަރުވަމުންދާކަން

ފަސޭހަތައް 
ރައްޔިތުްނނަށް 

 ން ހޯދަިއދިނު

ކޮންމެ މީލާދީ  ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުްނދާ މިންަވރު
އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
އަހަރަކު 

 އެއްފަހަރަކު  

 ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމާއި ކުނި މެނޭޖްުކރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން: 20މަޤުޞަދު 

މެނޭޖްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުނި  20.1
ހޭލުންތެރިކަން 
 އިތުރުވެފައިވުން

ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާާލނެ  .3
އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް 
 ޤާއިމްކުރެވިފައިނެތުން 

ރައްކާތެރި ގޮތުގައު ކުނި ނައްތާެލވޭނެ  .4
ގޮތެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ތަފާުތ 
 އެކިއެކި ބަލިތައް ފެތުރެމުން ދިުއން

ުތގައި ރައްކާެތރި ގޮ
 ކުނި ނައްތާލުން 

  ރަށު ތެރޭގައި ކުނިތައް މަދުވަމުްނދާ މިންވަރު
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ރަނގަޅު  20.2
ސިސްޓަމެއް 

 ގާއިމްކުރެވިފައިވުން

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ބަނދަރުގެ ފަސޭހަކަން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިުނން: 21މަޤުޞަދު 

ބަނދަރުން ރައްޔިތުންނަށް  21.1
ލިބެންޖެހޭ ފަސޭހަކަން 

އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގެ ބަނަދރު  .5
އޮތީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޙާލަތުގައި 

ހަރުަދނާ ގޮެތއްަގއި 
 ބަނަދރު ބެލެެހއްޓުން 

ލިބޭ ލުއި ފަސޭހަ ބަނދަރުން ރައްޔިތުންނަށް 
 މިންވަރު

 
ކޮންމެ މީލާދީ 
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 ނޫންކަން  ލިބިފައިވުން 
ބައެއް ރަށްރަށުގައި ނެރު  .6

މޫސުމުގައި  ހެދިފައިވާގޮތުން އުދަ
ވައްދާ ބާނީގެ ސަބަބުން ިގނަ 

އޮޑިދޯނިފަހަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންަތކެއް 
 ވަމުންދޭ

ބައެއް ރަށްރަށުގެ ނެރުގެ ބޮޑުބަެއއް  .7
 ބެދިފައިވާކަން 

ބައެއް ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު މާބޮަޑށް  .8
ހަނިވުމުން މިހާރު ދުއްވާ ބޮޑެތި އޮޑި 

ދޯޏި ފަހަރަށް ވަދެ ނުކުތުމަށް 
 އުދަނގޫވާކަން 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ މަގުތައް ހަޑިވިޔަނުދީ ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން : 22މަޤުޞަދު 
ރަށުތެރެއާއި ރަށްރަށުގެ  22.1

މަގުތަކަކީ ސާފުތާހިރު 
 ހިތްފަސޭހަ ތަންަތނަށްވުން 

ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް  .3
މަގުކުނިކަހާ ފަރާތްތަކުނެ ކަހަމުްނ 

 ގެންދާކަން 
މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޯތިތަކާއި މަގުތައް  .4

ޢާންމުގޮތެއްގައި ސާފުކޮށްފައި 
 ހުންނަކަން 

ރަށުތެެރއާއި ރަށުގެ 
ސާފުތާިހރުކޮށް މަގުަތއް 

 ބެލެހެއްޓުން 

  ރަށު ތެރެއާއި މަގުތައް ސާފުވަމުންދާ މިންވަރު
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް މަގުތައް ބޭުނންކުރުމުގެ ފަސޭހަތައް ފޯރުކޮށްދިނުން : 23މަޤުޞަދު 

ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް މަގުތައް  23.1
ބޭނުންކުރުމުގައި ލުއި 

 ފަސޭހަވުން

ރަށްރަށުގެ މަގުތައް ދިއްލާ  .3
ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަްނތައް ކައުންސިލުން 

 ކުރިއަށް ގެންދާކަން

  މިްނވަރު ރައްޔިތުން މަގުަތއް ޭބނުން ކުރުުމަގއި ލުއިފަސޭަހވާ  މަުގދިއްލާ ބެލެެހއްޓުން 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 

 
 

އަހަރަކު 
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ޢާންމުގޮތެއްގައި ހުރިހާ މަގެއްވެސް  .4
 ދިއްލާފައި ހުންނަކަން 

 އެއްފަހަރަކު   ނިމުމުން

 ބިގާވެ އުޅެވޭ ަތނަކަށް ހެދުން.ރަށްރަށުގައި ހެދިފައިވާ މަގުތަކަކީ ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ޭބނުންކުރެވޭ އަދި ހުރިާހ އުމުރެއްގެ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ފަސޭހައިން ހިނގާ: 24މަޤުޞަދު 
ޢުމުރެއްގެ ހުރިހާ  24.1

ބޭފުޅުންނަށްވެސް ފަސޭހައިން 
މަގުތަކުގައި ހިނގާ ބިނގާވެ 

އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު 
 ހޯދައިދިނުން.

މަގުތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  .4
އެންމެ އެކަށިގެންވާ ގޮތެއްގައި 

 ކުރިއަށް ނުދާކަން
މަގުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އަޑިގުޑަންވެ  .5

 ހަލާކުވެފައި ހުންނަކަން 
ނަމަ ގިނަ މަގުތަކުގައި ވާރޭ ވެހިއްޖެ .6

ފެންބޮޑުވެ ހިނގާ ބިގާވެ އުޅުމަްށ 
 އުނދަގޫވާކަން 

މަގުެހދުާމއި ަމގުަތއް 
މަރާާމތުކޮށް 
 ބެލެހެއްޓުން 

ގުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވަމުންދާ މިންވަރުމަ   
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ  24.2
އުދަނގޫ އާންމު 

ރައްޔިތުންނަށް ޖެހުނަ 
 ނުދިނުން 

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުން : 25މަޤުޞަދު 

ރައްޔިތުންނަށް ބޭުނންވާ  25.1
އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ 

 ފަސޭހަކަށް ޤާއިމްވެފައިހުރުން.

ޚިދުމަތްދޭނެ ވަޞީލަތްތައް އެންެމ 
އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައި 

 ނެތުން 

ރަށްވެހިަކުމގެ 
އެހެނިހެން ޚިުދމަތްަތއް 

 ދިނުން 

ރައްޔިތުްނނަށް ބޭުނންވާ ޚިުދމަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ނެތް 
 ޚިުދމަތްތައް ޤާިއމު ކުެރވޭ މިްނވަރު 

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރު ހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓުގެ ފަސޭހަކަން ރައްޔިތުންނަްށ ފޯރުކޮށްދިނުން : 26މަޤުޞަދު 

އަތްފޯރާ އަގެއްގައި  26.1
ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓު 

 ފޯރުކޮށްދެވުން 

އެންމެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް  .4
އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ލިބެމުން 

 ނުދާކަން 
ބައެއް ރަށްރަށުގައި މަގުތަކުގައި  .5

އަޅާފައިވާ ސަޕްލައި އަކީ ކަރަންޓް 

ދެމެެހއްޓެިނވި އަދި 
ހިފޭ ގޮެތްއގައި އިތުާބރު

ކަރަންޓް އަތްފޯރާ 
އަެގްއގައި 

 ފޯރުކޮށްދިުނން 

ކަރަންޓް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވަމުންދާ 
 މިންވަރު

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  
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ދޫކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ 
 ސަޕްލާއަކަށްނުވުން

ގިނަ ރަށށްރަށުގެ ކަރަންޓް ޚިދުމަތް  .6
 ފެނަކައާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާކަން

 ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ހަކަތަ ބޭުނންކުރާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން: 27މަޤުޞަދު 

އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ  27.1
ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި 

 ބަޔަކަށްވުން. 

 

ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ހަކަތަ 
 ބޭނުންކުރަމުން ނުދާަކން 

 

ދެމެެހއްޓެިނވި 
ގޮތެްއަގއި ތިާމވެށްޓާ 

ރައްޓެހި ހަކަތަ 
ތަޢާރަފްކޮށް 
 ން ބޭނުންުކރު

  ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮވަމުންދާ މިންވަރު
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ވަޒީފާއެއް ނެތި މުޖަތަމަޢުގައި އުޅޭ ކުދިންގެ ޢަދަދު މަދުކުރުން: 28މަޤުޞަދު 

މުޖްތަމަޢުގެ ކޮންމެ  28.1
ފަރުދަކީވެސް ހަރުދަނާ 
މުޖުތަމަޢަށް ބޭުނންހިފޭ 

 މީހަކަށްވުން 

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ސަރުކާރު  .4
އަދަދު ވަޒީފާތަކަށްދާ މީހުންގެ 

 ގިނަކަން 
އަތޮޅުގައި ގިނަ ރިސޯޓްތަކެއް  .5

ނެތުމުން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
އިތުރުކުރެވޭނެފަދަ މާގިނަ 
 ފުރުޞަތުތަކެއް ނެތްކަން 

ސަރުކާރު ވަޒީފާތަކުގައި ނޫޅުއްވާ  .6
ބޭފުޅުން މަސްވެރިކަމާއި 

ދަނޑުވެރިކަން ފަދަ މަސައްކަތްތައް 
 ކުރަމުންދާކަން

ވަޒީާފގެ ފުރުސަތު 
 ން އިތުރުުކރު

  ތި އުޅޭ ކުދިންގެ އަދަދު މަދުވާ މިންވަރުވަޒީފާ ނެ
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ތަރައްޤީގެ ރޮނގުގައި ކުރިއަރާފައިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.: 29މަޤުޞަދު 
   ޤީވަމުންދާ މިންވަރުއަތޮޅު ތަރައްރަށުގެ ަތރަްއޤީައށް ރަށްރަށުގެ ތަރަޢްޤީއަށް  .3ތަރައްޤީގެ ރޮނގުގައި  29.1
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ކުރިއަރާފައިވާ އަތޮޅަކަށް 
 ހެދުން.

 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގެމުންދާކަން
ބައެއް ރަށްރަށުގައި ވަރަސް ބޮޑެތި  .4

ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ފެށިގެން 
 ކުރިއަށްދާކަން

ހިންގާ 
އިްނވެސްޓްަމންޓްތައް 

 އިތުރުުކރުން 

ކޮންމެ މީލާދީ 
އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
އަހަރަކު 

 އެއްފަހަރަކު  

 ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް އެއް އުޞޫލަކުން ފޯރުކޮށްދިނުން.: 30މަޤުޞަދު 
ރައްޔިތުންނަށް ބޭުނންވާ  30.1

ޚިދުމަތްތައް އެއްއުޞޫލަކުން 
 ފޯރުކޮށްދެވުން 

ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ބިނާވެށި  .3
 ޕްލޭން އެކުލަވާލެވިފައިވާކަން 

ރަށްވެހި ޤަވާއިދުތައް ބައެއް  .4
 ރަށްރަށުގައި ހެދި ޢަމަލުކުރަމުންާދކަން

 

ކައުންސިްލގެ 
ސިޔާސަތުތަާކއި، 

ޤަާވއިުދތަކާއި، ބިާނވެށި 
 ޕްލޭން އެކުލަވާލުން 

  ދާއިރާތަކުގައި މެދުގައި ހަމަހަމަކަން އޮތް މިންވަރު
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ކޮންމެ ރައްޔިތަކުވެސް އާމަދަނީ ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ އަބުރުވެރިކަމާއެކު ކުރެވޭ މަސައްކަތަކަށްވުން.: 31މަޤުޞަދު 
އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ  31.1

އިސްލާމްދީނުގައިވާ 
އުޞޫލުތަކަށް ތަާބވާ 

 ބަޔަކަށްވުން 

އާންމުކޮށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ  .3
ރައްޔިތުންނަކީވެސް 
އަބުރުވެރިގޮތެއްގައި 

މަސައްކަތްކޮށްގެން އާމްދަނީ ހޯާދ 
 ބައެއްކަން 

އަރަމުން އަންނަ ޒުވާނުން  .4
މަސްތުވާތަކެތި ފަދަ ނޭއްގާނީ 

 ވިޔަފާރީތައް ކުރަމުންދާކަން
 

އަުބރުެވރި ަމސައްކަތުން 
 އާްމދަނީ ހޯުދން 

އިސްލާްމދީުނަގއިވާ އުޞޫލުތަކަށް ތަާބާވ ރައްޔިތުްނގެ ނިްސބަތް 
 މިްނަވރު  އިތުުރވާ

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ ޤާއިްމކުރުން: 32މަޤުޞަދު 

ޢުމްރާނީ ގޮތުން އަތޮޅު  32.1
ތަރައްޤީކޮށް އެފަސޭހަކަން 

ރޭވުމުގައި ތަރައްޤީގެ ބައެއް ކަންކަން  .3
 ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ކުޑަކަން

ރައްޔިތުްނނަށް 
ފަސޭހަާވނޭ ގޮތަށް 
އުްމރާނީ ތަަރއްޤީ 

ރު ފަތުރުގެ ލުއި ފަސޭހަކަށް އާންމުންނަށް ދަތު
 ލިބެމުންދާ މިންވަރު 

 
ކޮންމެ މީލާދީ 
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ސިޔާސީ އޮއިވަރުގެ ތެރެއިން  .4 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވުން 
ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތާފާތުވެ 
ތަރައްޤީގެ ބައެއް ކަންކަން ދާންެޖހޭ 

ހަލުވިމިނުގައި ކުރިއަށް 
 ގޮސްފައިނުވާކަން

އަހަރެއް  ޤާިއމު ކުރުން 
 ނިމުމުން

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވައި އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް މަންފާ ހޯދަިއދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން: 33މަޤުޞަދު 

އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ލޯކަލް  33.1
 ޓޫރިޒަމްގެ މަންފާވުން.

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި  .4
 ފެށިފައިވާކަން 

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގެ ސަބަބުން އާްނމު  .5
ރައްޔިތުންނަށް ނަފާވުމުގެ ފުުރޞަތު 

 އޮތްކަން
ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް ރައްޔިތުން  .6

 ހޭލުންތެރިވެފައިނުުވން 

ދެމެެހއްޓެިނވި 
ގޮތެްއަގއި ލޯކަލް 

 ޓޫރިޒަމް ކުިރއެުރވުން 

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގެ ނަފާ އާންމުްނނަށް ކުރަމުންދާ 
 މިންވަރު

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ލުއި ަފސޭހަކަން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮްށދިނުން : 34މަޤުޞަދު 

ދަތުރު ފަތުރުގެ  34.1
ލުއިފަސޭހަކަން ދެމެހެއްޓެނިވި 

ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް 
ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް 

 ޤާއިމްކޮށްދެވުން 

އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި  .3
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ނިޒާމް އެހާ 
 ފައިސޭހައިން ޤާއިމްވެފައި ނެތްަކން

އަތޮޅު ފެރީގެ ޝެޑިއުލް އޮންނަ  .4
ތޮޅު ފެރީއިން ގޮތުން އަ

 ދަތުރުކުރުމުގައި ދަތިވުން

ދެމެެހއްޓެިނވި 
ދަތުރުފަުތރުގެ ިނޒާެމއް 

 ޤާިއމު ކުރުން 

ދަތުރު ފަތުރުގެ ލުއި ފަސޭހަކަށް އާންމުންނަށް 
 ލިބެމުންދާ މިންވަރު 

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ގޮތެއްގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ލުއި ަފސޭހަކަން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮްށދިނުން ދެމެހެއްޓެނިވި : 35މަޤުޞަދު 
ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ  35.1

 ވިޔަފާރީތައް ފުޅާކުރުން

އާބާދީއަށްވުރެ ކުދި އަދި މެދުފަްނތީގެ  .4
 ވިޔަފާރީތައް ގިނަކަން. 

ކުދި އަދި މެދުފަންީތގެ 
ވިޔަފާރިަތއް 

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީތައް އިތުރުވެގެންދާ 
 މިންވަރު

 
ކޮންމެ މީލާދީ 
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ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީތައް  .5 
 ނުދާކަން ފައިދާކުރަނިވި ގޮތަކަށް 

ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި  .6
ވިޔަފާރީވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު 

 ލިބިފައިނުވާކަން.

އަހަރެއް  ކުރިެއރުވުން 
 ނިމުމުން

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ދީނީ ތަޢުލީމް ހޯދާ ީމހުން އިތުރުކޮށް ދީނަށް ޯލބި ޖެއްސުން: 36މަޤުޞަދު 

އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ  36.1
ދީނީގޮތުން ހޭުލންތެރި 

 ދީންދެކެ ލޯބިވާ ބަޔަކަށްވުން 

ގިނަ މީހުންނަށް ީދނީ ކަންކަމަްށ 
 އޮޅުންފިލާފައިވާ މިންވަރު ކުޑަކަން 

 

އިސްލާްމދީން 
 ކުރިެއރުވުން 

ދީނީ ކަންކަމުގައި މީހުން ޙަރަކާތްތެރިވާ މިންވަރު 
 އިތުރުވުން

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

ދީނީ ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރާ  36.2
 އިތުރުވުން.މީހުން 

 

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް ހިންގާ ފަރާތްތައް މަދުކުރުން : 37މަޤުޞަދު 

ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި  37.1
މާރާމާރީ ހިންގާ ފަރާތްތައް 

 މަދުވެގެންދިއުން 

އަރައިގަންަނ  ޒުވާނުން ކުށްތަކަށް .4
 ޢަދަދު އިތުރުވަމުންދާކަން 

ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީ  .5
 ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުންާދކަން

ޚާއްސަކޮށް ޒުވާނުން ޓްރެފިކް  .6
ޤަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފުވެ 

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި 
 އުޅެމުންދާކަން

ކުށްތަކާއު 
އަނިާޔވެރިކަާމއި 

 ަތއް މަދުުކރުން މަރާާމރީ

  ޖުތަމަޢުގައި ކުށްމަދުވަމުންދާ ިމންވަރުމު
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  
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 ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް ހިންގާ ފަރާތްތައް މަދުކުރުން : 38މަޤުޞަދު 
ކުޑަކުދިންނަކީ ރައްކާތެރިކަން  38.1

 ހެުދން  ލިބިގެންވާ ބަޔަކަށް
ކުޑަކުދިން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުްނކޮށް  .3

އެކުދިންގެ ކަރާމާތަށް ނިކަމެތިކަްނ 
ލިބޭ ޒާތުގެ ޢަމަލުތައް 

މިމުޖްތަމަޢުގައިވެސް މަދުމަދުން 
 ފެންނަމުންދާކަން 

މިފަދަ ކަންކަން އެނގިތިބެމެ  .4
ހުއްޓުވަން މަސައްކަތްކުރާތަން 
މުޖްތަމަޢުން ފެންނަ ިމންވަރު 

 ކުޑަކަން

ން ނަަހމަ ކުޑަކުދި
ގޮތުަގއި ޭބނުންކުުރމާއި 
އެކުދިްނނަށް ކުރިމަިތވާ 

އަނިާޔވެރިކަން 
 ނައްތާލުން 

  ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބޭ މިންވަރު
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ ޢަމަލުތައް މަދުކުރުން : 39މަޤުޞަދު 

އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ  39.1
ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުން 
 ސަލާމަތްވެފައިވާ ބަޔަކަށްވުން 

 

ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ ޢަމަލުތަކަކީ 
މަދުން ނަމަވެސް މިމުޖްތަމަޢުން 

ފެންނަމުންދާ ނުރައްކާތެރި 
 އެއްކަން މައްސަލަ

ކޮރަޕްޝަާނއި 
ރިްޝވަތު މިްނވަރު 

 ކުޑަކުރުން 

  މަދުވަމުންދާ މިންވަރު ގެ މައްސަލަތައްކޮރަޕްޝާން
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހަމަހަަމކަން ޤާއިމްކުރުން: 40މަޤުޞަދު 

ރައްޔިތުންނަށް ބޭުނންވާ  40.1
ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 

 ޤާއިމްވެފައިއޮތުން ހަމަހަމަކަން 

ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޤަވާއިުދތަކާއި އުޞޫލުތައް 
 ހެދިފައިނުވާކަން 

ހަމަހަމަަކން ޤާިއމު 
ކުރުމަށް ޭބނުންވާ 

ޤަވާިޢދުތަާކއި 
އުޞޫލުތައް 
 އެކުލަވާލުން 

ރައްޔިތުންނަށް ބޭުނންވާ ޚިދުމަތްތައް 
 ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހަމަހަމަކަން ާޤއިމު ކުރާ މިންވަރު 

 
މީލާދީ ކޮންމެ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިުދތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަންފީޒުކުރުން: 41މަޤުޞަދު 

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި  41.1
ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް 

ޤަވާއިދުތަކެއް ހެދިފައިވީނަަމވެސް ގިނަ 
 ޤަވާއިދުތަކަށް އަމަލުކުރަމުން ނުާދކަން

ޤާނޫާނއި ަޤވާޢިދުަތއް 
ހަމަހަމަަކމާިއއެކު 

ޤަވާއިދުތަކާއި މެދު ރައްޔިތުން ހިތްހަމަ ޖެހޭ 
 މިންވަރު

 
ކޮންމެ މީލާދީ 
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ހަމަހަމަކަމާއެކު 
 ތަންފީޒުވެފައިވުން 

އަހަރެއް  ތަންފީޒު ކުރުން 
 ނިމުމުން

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ކޮންމެ ޒުވާނަކީވެސް މުޖްތަމަޢުގައި ބޭނުންހިފޭ ީމހަކަށް ހެދުން  :42މަޤުޞަދު 

ކޮންމެ ޒުވާނަކީވެސް  42.1
މުޖްތަމަޢުގައި ބޭކާރު 

މީހަކަށްނުވެ ބޭުނންހިފޭ 
 މީހަކަށްވުން 

ޒުވާނުންނަށް އެންމެ އެކަށިގެންާވ ގޮތުގައި 
ފުރުޞަތު ނެތުމުގެ ސަބަުބން ޒުވާން ޖީލު 

ޤާނޫނާއި ޚިލާފް މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި 
ޢަމަލުތަކާއި ޢާންމު އުދަނގޫވާ ާޒތުގެ 

ކަންކަމަށް އަރައިގަނެ އަޚްލާޤި 
 މިންގަނޑުން ބޭރުވަމުންދާކަން 

ޒުވާުނންނަށް ފުރުަޞތު 
ހޯދަިއދިުނމާިއ، 

ޒުވާުނންގެ ަބިއވެިރވުން 
 އިތުރުުކރުން 

  ޒުވާނުން ވަޒީފާތަކަށް ދާ މިންވަުރ އިތުރުވުން
ކޮންމެ މީލާދީ 

 އަހަރެއް
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 އިންސާނީ ވަޞީލަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޭބުނންކުރުން: 43މަޤުޞަދު 

އެކި އެކި ރޮނގުން ހުނަރު ލިބިަފއިވާ  .3 އިންސާނީ ވަޞީލަތުގެ ބޭުނން  43.1
 ކަން.މީހުން ތިބި އަތޮޅެއް

މީހުންގެ ކިބައިގައި ހުރި ހުނަރު  .4
ތަރައްޤީއަށް ހުރި ބޭނުންކޮށްެގން 

 ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭުނންކުރެވިދާެނކަން

އިންާސނީ ވަޞީލަތްަތއް 
ދެމެެހއްޓެިނވި 

ގޮތެްއަގއި ބޭނުން 
 ކުރުން 

ހުނަރުވެރިންގެ ހުނަރު ފެނިގެންާދ މިންވަރު 
 އިތުރުވުން

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަށް ދޫކުރެވިދާނެ ބިންބިމާިއ، ކަނޑާއި ފަޅުތަކުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނަފާ ހޯދުން  އަތޮޅުގައިހުރި: 44މަޤުޞަދު 
ނަފާ ހޯދިދާނެގޮތަަކށް ބިން  44.1

އަތޮޅުގައި ހުރިނަމަ އެބިންތައް 
ދޫކޮށް އެބިންތަކުން 

 މަންފާލިބުން 

ބިމާއި ކަނޑާއި ފަޅުތަކުން އެންވެސް  .2
 މަންފާއެއް ނުލިބި އޮުތން 

 

ބިމާ، ކަނާޑއި ފަުޅން 
 ނަފާ ހޯދުން 

  ބިންބިުމން ނަފާ ހޯދޭ މިންވަރު 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

ނަފާ ހޯދިދާނެ ފަދަ ގޮތަަކށް  44.2
ކަނޑާއި ފަޅު އަތޮޅުގައި 

ހުރިނަމަ އެތަންތަުނން މަންފާ 

  ކަނޑާއި ފަޅުން ނަފާ ހޯދޭ މިންވަރު
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 

 
 

އަހަރަކު 
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 އެއްފަހަރަކު   ނިމުމުން ލިބުން 

 އަތޮޅުގައިހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުން: 45މަޤުޞަދު 

އަތޮޅުގައިހުރި އެކި  45.1
ދާއިރާތަކުގެ މުވައްސަސާތަކަކީ 

ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ 
 ތަންތަަނށްވުން 

 

މެދުގައި  އެކިއެކި މުވައްސަސާތަކުގެ
 ގުޅުން އެހާ ރަނގަޅު ނޫންކަން

މުައއްަސސާތަކުގެ 
 ގުުޅން ވަުރަގދަ ކުރުން 

މުވައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ރަނގަޅުވަމުންދާ 
 މިންވަރު

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ޙިމާޔަތްކޮށް ސަޤާފަތް ދިރުވައި ޢާލާ ކުރުންއާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް ރައްކާތެރިކޮށް : 46މަޤުޞަދު 

އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަރިކަތައް   46.1
ރައްކާތެރިމާއެކު 

 ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވުން.

 

އަތޮޅުގައި މުހިންމު އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ 
ތަރިކަތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް އެންމެ 
އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އެތަރިކަަތއް 

 ބެލެހެއްޓެމުން ނުދާކަން 
 

އާޘާރީ ައދި ތާީރޚީ 
ތަރިކަތައް ޚިމާޔަތް 

 ކުރުން 

ކުރީގެ އާދަތައް ކުދިންގެ ގައިގައި އަށަގަންނަ 
 މިންވަރު

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތަކަށް އަހުލުވެރި މުަވއްޒަފުން އުޅޭ އަތޮޅަކަށް ހެދުން: 47މަޤުޞަދު 

ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ  47.1
ވަޞީލަތްތަކަށް އަހުލުވެރި 

މުވައްޒަފުން އުޅޭ 
 އަތޮޅަކަށްވުން

ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތަަކށް ގިނަ 
 މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިވެފައިނުާވކަން

 

ޒަމާނީ ައއި.ސީ.ޓީ 
ވަޞީލަތްތަކަށް 
މުަވއްޒަފުން 

 އަޙްުލވެރިުކރުން 

ބޭުންނކުރެވޭ މިންވަރު އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތައް 
 މަތިވުން 

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް ޙަރަކާތްތެރި ކުރުވުން: 48މަޤުޞަދު 

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ގިނަ  48.1
ޙަރަކާތްތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް 

 ހިންގުން 

 

އަތޮޅުގައި ގިނަ ޖަމްޢިއްޔާތަކެއް  .3
އުފެދިފައިވީނަމަވެސް 

ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދަނީ ވަރަށް މަދު 
 ޖަމްޢިއްޔާއެއްކަން

ޖަމުިޢއްޔާ ޖަމާޢަތްަތއް 
 ޙަރަކާތްެތރި ކުރުން 

ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ޢަދަދު 
 އިތުރުވާ މިންވަރު

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  
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ޖަމްޢިއްޔާތަކުން މާގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް  .4
 ކުރިއަށް ނުގެންދާކަން 

 
 ރަށުގެ ހޭޅިފަށް ޙިމާޔަތްކުރުން: 49މަޤުޞަދު 

ށުގެ ހޭޅިފަށް ރަ 49.1
ހިމާޔަތްވެފައިވުމުން 

ކާރިސާތަކުން ކުރާ އަސަރު 
 ކުޑަވުން

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްވެސް ވަރަށް  .1
 ބޮޑަށް ގިރަމުންދާކަން 

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ  .2
 މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކޮށްފައިވާކަން

  ރަށްގިރުން ކުޑަވަމުންދާ މިންވަރު ރަށްގިުތން ހުއްުޓވުން 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ކުޑަކުރުންމޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ުކރާ އަސަރުތައް : 50މަޤުޞަދު 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި  50.1
އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ 
 އަސަރުތައް ކުޑަވެފައިވުން 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ  .1
ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑެތި 

 ގެއްލުންތަކެއް ވަމުންދާކަން 
ރަށްގިރުމާއި ދޫނި ސޫފާ  .2

އަސަރު ސޫތްޕަށްވެސް އޭގެ 
 ކުރަމުންދާކަން

މައްސަލަތަށްވެސް ސިއްޙީ ތަފާތު  .3
މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއެކު 

 ންނަމުންދާކަން ފެ

މޫުސމަށް އަންނަ 
ބަދަލުތަާކއި އެކަުމގެ 

ސަަބބުން ކުރާ 
 އަަސރުތައް ކުޑަުކރުން 

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ިލބޭ ގެއްލުންތައް 
 ކުޑަވާ މިންވަރު

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުން: 51މަޤުޞަދު 

ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމުގެ  51.1
މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރައްޔިތުން 

 އަހުލުވެރިވެފައިވުން.

ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމުގެ  .1
މަޢުލޫމާތު އެންމެ އެކަށީގެންވާ 

ކާރިސީ ހިާރސް 
 ކުޑަކުރުން 

  ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަވަމުންދާ މިންވަރު
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 

 
 

އަހަރަކު 
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ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް 
 ލިބިފައިނުވުން 

ޢިމާރާތްތައް ބިނާކުރުމުގައި ކާރިސީ  .2
ސް ކުޑަވާނޭހެން ވިސްނުން ހިރާ

 ބެހެއްޓިފައި ނެުތން 
 

 އެއްފަހަރަކު   ނިމުމުން

 ދިރޭ ތަކެއްޗަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކޮށް ހިމާޔަތްކުރުން: 52މަޤުޞަދު 

ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ  52.1
ދިރޭތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު 

 ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިުވން 

ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް  .1
އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތުގައި 

 މަސައްކަތްކުރެވެމުން ނުދާކަން
މޫސުމީ ދޫނިތަކާއި  .2

 ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ދޫނި ހިފުން

ދިރޭތަކެީތގެ ނަޞްލު 
 ހިމާޔަތް ކުރުން 

ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ދިރޭތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު 
 ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ މިންވަރު 

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 އެއްގަމާއި ،ކަނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުތަކުގެ މުއްސަނދިކަން އިތުރުކުރުން: 53މަޤުޞަދު 

އެއްގަމާއި ކަނޑާ ފަރު އަދި  53.1
ފަޅުތަކުގެ މުއްސަނދިކަން 

 އިތުރުވުން

އެއްގަމާއި ކަނޑާއި ފަރު އަދި  .1
ފަޅުތަކުގެ މުއްސަނދިކަން 

 ގެއްލެމުންދާކަން 
ކަނޑާއި ފަރު އަދި ފަޅުތަކަށް  .2

ގެއްލުން ލިބޭ ޒާތުގެ ކުނި މޫދަްށ 
އެޅުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑާއި ފަރު އަދި 

 ފަޅުގެ ދިރުން ނެތިދާކަން 
އެއްގަމާއި ކަނޑާއި ފަރު އަދި ފަޅު  .3

އެްއގަާމ، ކަނޑާ، ފަރު 
އަދި ފަުޅތަކުގެ 
މުްއސަދިކަން 
 އިތުރުުކރުން 

  ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރެވޭ މިންވަރު އިތުރުވުން
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  
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ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަށށް 
 ސަމާލުކަން ދެވިފައިނުވާކަން 

 އެއްގަމާއި ކަނޑާއި، ފަރު އަދި ފަޅުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް އެތަންތަނުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުން : 54މަޤުޞަދު 

އެއްގަމާއި ކަނޑާއި، ފަރު  54.1
އަދި ފަޅުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް 

އެތަންތަނުގެ ބޭނުން 
 ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުން.

 

އަދި އެއްގަމާއި ކަނޑާއި ފަރު  .1
ފަޅުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރެވިފައިނުވާކަން
މިކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުވެސް މާބޮޑަށް  .2

 މީހުންނަށް ނޭގޭަކން 
 

އެްއގަާމ، ކަނޑާ، ފަރު 
އަދި ފަުޅތައް 
ހިމާޔަތްކޮށް 

ދެމެެހއްޓެިނވި 
 ގޮތެްއަގއި ބޭނުންުކރުން 

 

ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ 
 ތެރިކަން ދަމަހައްޓާ މިންަވރުރައްކާ

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ރައްޔިތުންނަްށ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން: 55މަޤުޞަދު 

ކައުންސިލްގެ ޕާފޯމަންސް  55.1
 އިންޑެކްސް މަތިވުން. 

ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން  .1
ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް 

 ކުރަންޖެހިފައިވާކަން 
އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ ދެމެދު މާބޮޑޫ  .2

 ގުޅުމެއް ނޯންނަކަން 
 

ކައުންސިްލގެ ހިްނގުން 
 ހަރުަދނާ ކުރުން 

  ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ކުރާ މިންވަރު
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތާއި  55.2
ދޭތެރޭ ރައްޔިތުން 

 ހިތްހަމަޖެހުން.

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ަވރުގަދަކުރުން: 56މަޤުޞަދު 

ރައްޔިތުން އިތުބާރުކުރާ  56.1
ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ފަދަ 

ޚިދުމަތްތަކެއް ކައުންސިލުން 

ކައުންސިލްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް  .1
އެކަށިގެންވާ ގޮތެއްގައި މަޢުޅޫމާތު 

 ހާމަކުރަމުން ނުގެންދާކަން 

ރައްޔިތުްނނަށް 
މަޢުލޫމާތު ހާމަުކރުާމއި 
ކަންކަން ނިންުމމުަގއި 

ރައްޔިތުްނގެ 

  ގުޅުން ބަދަހިވާ މިންވަރު 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  
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ކަންކަން ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުްނގެ  .2 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވުން 
ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދާ 

ލަފަޔާއި މަޝަވަރާ ހޯދާ މިންވަރު 
 ކުޑަކަން

 

ބަިއވެިރވުން 
 އިތުރުުކރުން 

 

 އަތޮޅުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން: 57މަޤުޞަދު 

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހިންގޭ  57.1
ޙަރަކާތްތަކުގައި އަތޮޅުގެ 

މުވައްސަސާތަކުގެ އެއްބާރުލުން 
 ލިބުން 

 

އެއް ރަށް އަނެއް ރަށާއި މާބޮޑު ގުޅުމެއް 
 ނޯންނަކަން 
 

ރަށާއި އަތޮޅު ައދި 
ޤަުއމީ ފެންަވުރގައި 

 ކުރުން  ގުުޅން ބަަދހި

  މުވައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިވާ މިންވަރު 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވައި  57.2
 އާލާކުރުން

 
ކޮންމެ މީލާދީ 

އަހަރެއް 
 ނިމުމުން

 
 

އަހަރަކު 
 އެއްފަހަރަކު  

 

mailto:secretariat@faaf.gov.mv


 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ       2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

187    

E-mail: secretariat@faaf.gov.mv:ްއީމެއިލ          Tel: 6740017 :ްފޯނ             Fax: 6740019:ްފެކްސ 

 

ގަމުންދާގޮތް ނއަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހި 
 ބެލުން 

ލޫމާތު ޢު ރަކާތްތަކުގެ މަޙަގެ ޤީ ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކާއި ތަރައް ކައުންސިލުންނާއި ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން
ގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ޤީޓެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ. ތަރައްޕޯއެއްކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލުން ރި

ތަންފީޒުކުރެވުނު މިންވަރާއި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވުނު މިންވަރު ވަޒަންކޮށް، ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި 
 މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނާނެއެވެ.ގަޅުކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް ނތަކާއި ހުރަސްތައް ފާހަގަކޮށް، ކުރިއަށް ރަގޮންޖެހުން 

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

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

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

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

 ލު ގެންނަންޖެހޭނަމަ މިކަންތައްވެސް ރިވިއުގައި ފާހަގަކުރާނެއެވެ.ދަކަށް ބަދަޤުޞަސިޔާސަތަކަށް ނުވަތަ މަ

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