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ލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަނީ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަ هللا ގަދަކީރިވަންތަ 

ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށެވެ. މި ދުޢާގައި އެކަލޭގެފާނުންގެ އާލު އަޞްޙާބުންނާއި މިތުރު هللا މިއުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަ

 ޞަޙާބީން ޝާމިލް ކުރަމެވެ. 

ޕްލޭންގެ މައްޗަށް ބައްޓަން  ބަލްޤީގެ ޕްލޭނަކީ މުސްތަޤްތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވުނު ތަރައް 

އަހަރު ދައުރުގެ ތެރޭގައި ލިބިގެންދާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރަމެވެ. މި ޕްލޭނަކީ އަތޮޅުގެ  5އަތޮޅު ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުން މި ޕްލޭންގެ ކުރެވި، 

އިސްކަންދެވިފައިވާ ޕްލޭނެކެވެ. މި ޕްލޭން އެކަށައެޅުމުގައި އަތޮޅު މިހާރުގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތަށް އަތޮޅަށް އެންމެ މުހިއްމު ކަންކަމަށް 
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ތަރައްޤީ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި މާޒީގައި އަދި މިއަދުވެސް ފުންކޮށް ވިސްނާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަކީ 

އަމިއްލަ އަތްތަކުން ޖޯޝާއި ފޯރިއާއެކު އަގުބޮޑު މަސައްކަތްތައް އެ ރައްޔިތުންގެ ސްތަކުގައިވެސް ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މާޒީވެދިޔަ ދަތި ދުވަ

ނުމުގައި ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތެއް ތިބި އަތޮޅެއްކަން އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަ ކުރަނީ ޢިބުރަތްތެރިކަމާއި ހިތްވަރު ލިބިގަތުމާ އެކުގައެވެ. މި ވިސް

ނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު މި އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން އާބާދީގެ ގޮ  ،ތުން ބޮޑު ޤުދުރަތީގޮތުން ވަޞީލަތްތައް ގިނައަޅުގަ

 ކެވެ.އަތޮޅެ ކާބަފައިން ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚީ އަގުބޮޑު ތަރިކަތަކެއް 

ނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ  ތަރައްޤީގެ ތެރެއިން މި އަތޮޅުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ޓުއަރިޒަމް ތިން ރިސޯޓު ޤާއިމް ކުރެވި އަދި ދަ

މަގުތަކެއް  ނަފާތަކެއް ޙާޞިލްވާނެ  އްޔަށް ދެވިފައިވާއިރު މި ރަށްރަށުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތައް ފަޅު ރަށެއް ކު

ނޑު ނުހަނު ހިތާމައާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.   ފަހިކޮށްދީފައި ނުވާކަން އަޅުގަ

ނަށްވެސް އަތޮޅުގައި ތިބެގެން މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލް މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ދުވެލި ކުރިއަރަމުން ދާއިރު މި އަތޮޅުގެ ދަރިން

ނޑުމެން ނުހަނު ކަންބޮޑުވުމާއެކު ފާހަގަ  ކުރަމެވެ. އަދި އަތޮޅުގެ ދަރިންނަށް އަތޮޅުގައި ތިބެގެން ކުރެވޭނެ މަގެއް ފަހިވެފައި ނެތްކަމީ އަޅުގަ

 ސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަންކަމެވެ. ކުރުމަށްޓަކައި ޢަމަލީގޮތުން މަ  މަގުފަހި މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރެވޭނެ

ތާރީޚީ ތަރިކަތައް ހިމާޔަތް ކުރުމާއި، އަތޮޅުގެ ކާބަފައިން ދޫކޮށްފައިވާ  ގެ މިއަދު ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް ފުޅާވެގެންދާއިރު މި އަތޮޅު

ނޑުމެން  ނަމަވެސް މިއަދު އަތޮޅުންބޭރުގައި ރައްކާކުރެވިފައިވާ ތަރިކަތައް މިއަތޮޅަށް ގެނެވި މިކަމުން މި އަތޮޅަށް ނަފާ ޙާޞިލުކުރުމަށް އަޅުގަ

ހާރައިން މިހާރު މިތިބީ އެންމެން އެއް ޢަޒުމެއްގައެވެ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ބުރަމަސައްކަތުން ބިނާކޮށް މާލޭގައި ޤާއިމް ކުރެވުނު އަތޮޅު ފި

ދަންނަވައިގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން މި ގެންދަނީ  މި ބިމުގެ މައްސަލަ ސަރުކާރަށްއެއްވެސް ފައިދާއެއް އަތޮޅަކަށް ނުލިބެއެވެ. އަދި 

އަތޮޅަށް ލިބިދޭ ކޮންމެ ކާމިޔާބީއަކީ އަތޮޅުގެ ގިނަ ދަރިންތަކެއްގެ ބުރަ ދުތަކެއް ކުރަމުންދާތީއެވެ. އަތޮޅުގެ ކުރިމަގަށްޓަކައި ފޮނި އުއްމީ

 ކާމިޔާބުތަކެވެ.ހޯދާ  މަސައްކަތުންމިންނަތް 

ނޑު ބަލަށް ކުރަމުންގެންދާ ނަކީ ސީދާ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މުސްތަޤްގެ މި ޕްލޭމެންއަޅުގަ

މައްޗަށް އެކަށައެޅިފައިވާ ޕްލޭނެއްކަމަށް ވީހިނދު މި ޕްލޭންގައި ލިޔެފައިވާނީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމާއި ޚިޔާލުކަން  އުއްމީދުތަކެއްގެ 

ނޑު ނުހަނު  އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މި ޕްލޭން އެކަށައެޅުމުގައި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން ދެއްވާފައިވާ ފަންނީ އަޅުގަ
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ދި އަތޮޅު އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއަށް އަޅުގަނޑުގެ ނަމުގައި އަދި ކައުންސިލަރުންނާއި، އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި އަ

 ގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ރައްޔިތުންގެ ނަމު

ބަރަކާތް ލައްވާށި. ހއ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ هللا ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތުގައި މާތްޤީގެ ހަލުވި ކުރިއެރުމަށް އްތަރަ

ތުންނަށް ފާގަތި ރައްޔިތުންތަކެއް އުޅޭ މުޖުތަމަޢެއްގެ ގޮތުގައި އަބަދުގެ އަބަދަށް ލައްވާށި. ހއ. އަތޮޅާއި ރައްޔި ޞުލްޙަވެރި، އެކުވެރި

 އާމީން  މިންވަރު ކުރައްވާށި.އަދަށްވުރެ ފެހި މާދަމާއެއް  މުސްތަޤްބަލަކާއި

 

 

  އަޙްމަދު ރިޝްވާން            

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހއ އަތޮޅު             

 

 ތަޢާރަފް  .2
 

ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ( ރގެ ) 8ލާމަރުކަޒީ އުޫޞލުން އަތޮޅުތައް ހިންގުުމގެ ާޤނޫނު ނަމްބަރ ، މި ޕްލޭނަކީ
 ޕްލޭނެެވ.  ރައްޤީގެުދންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ތައެކުަލވާލާފަިއވާ ތިލައަށް  2016ން  2012ގޮތުގެމަތިން 

ހއ. އަޮތޅު ރަްށރަށުގެ ތަރައްީޤ ޕްލޭންތަކަާށއި، އަތޮުޅގެ މިހާރު އެކުަލވައިެލވިފަިއ މިވަނީ  މި ޕްލޭނު
 ވިސްަނއިގެންެނވެ.   ށް ބަލައި ކުރިަމގަށްހާލަތުގެ މައްޗަ

މި ޕްލޭންގެ މައިަގޑު އަާސސަކީ، ހއ. އަތޮުޅގެ ތަަރއްޤީއަށް މަގުފަހިކޮށް ދިނުާމއި، އަތޮޅުަގއިހުިރ 
އިޤްތިޞާދީ ވަސީލަތްތައް ެހޔޮގޮުތގައި ބޭނުންކޮްށގެން ރައްޔިތުންނަށް މިހާރަށްވުރެ ލުއިފަސޭހަ ގޮތެްއގައި ޚިދުމަތް 

 މެވެ. ދެވޭނެގޮތް ހަމަޖެހިގެން ދިއު
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 ފުރަތަމަ ަބއި  
ުޑ ައސާސްަތކާއި ނތަރަްއީގގެ ޕްލޭްނ ބިނާެވެގންާވ ަމއިގަ

މަޤުޞަުދތަކާިއ ެއމަޤުޞަުދތަްއ ާޙޞިލްކުރުމަށް ަކުއންސިލުްނ 
 ާލސާޚުގެންގުޭޅނެ ިސާޔސަތުތަުކގެ 

 ތަޞައްވުރު 
އުޅޭ އް ދިރިތަމަޢެތަހުޒީބީ މުޖު ދީނަްށ ލޯބިކުރާ،އިސްލާމްމާތްވެގެންވާ  ،ހއ. އަތޮޅަކީ

 ކުރެވިފައިވާ އަތޮޅަކަށްވުން.އިމުހިތްފަސޭހަ ވެއްޓެއް، ޤާ
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 ޗާޓް  ގެ އަތޮޅު 
 ގެ ޗާޓް މިތާގައި ހިމެނުއްވިދާނެއެވެ.އަތޮޅު
 

                         ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ޗާޓް 
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ނޑު އަސާސްތައް  މި ޕްލޭން   ބިނާވެގެންވާ މައިގަ
 ްއަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ އެއްޗަކަށް ހެދުނ. 

 ްޤީގެ ޕްލޭންގެ މައްޗަށް އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން އުފެއްދުންތަރައ. 

 ްވެސް އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގައި އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެ ވަޞީލަތަކަށް ހެުދންއަންނަ ފަރާްތތަކަށް ފަހުނ. 

 ެދޭ އެއްޗަކަށް އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިލްމާއި ަފންނީ ޤާިބލްކަން އިތުރުކޮށް ާމލީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަްށ އެހީތެރިވ

 .ހެދުން

 ްރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހޭލުން ތެރިކަން އިތުރުކޮށް އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުނ. 

  ްއިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވައި އެ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުނ. 

  ޭަފރާތްތަކުން ތަރައްޤީގައި ބައިވެިރވުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރު  ހެންއެހެނިތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި ސަރުކާރާއި އެހީތެރިވެދ

 .ކުރުން

 ްނޑަކަށ  .ވުންއަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ދުވެލި ވަޒަންކުރެވޭ މިންގަ

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

 ަނޑުވެރިކަންކުރާނެ އެކ  ށީގެންވާ ބިންލިެބންހުރުން.ދަ
 ާއުމުރުގެ ޒުވާން އާބާދީއެއް ލިބިފައިވުން. މަސައްކަތްކުރ 
 .ްފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލާނެ ރީތި ފަޅުރަށްތަކެއް ލިބިފައިވުނ 
  ްލިބިފަިއވުން. ގިނަރަްށތަކެއް ގުޅާލެވޭނެ ފުރުޞަތުތަކެއްބިންހިއްކައިގެނ 
 ްލިބިފައިވުން. ފަޚުރުވެރި ތާރީޚަކާއި، ޘަޤާފީ ތަރިކައެއ 
 .ްއެއަރޕޯޓާ އެންމެކައިރިން ޚިދުމަތް ލިބެންއޮތް އަތޮޅަކަށްވުނ 
  ެއަތޮޅަށްވުން. އޮތްއިންޑިޔާއާ އެންމެކައިރީގައި ސްރީލަންކާއާއި ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުތަކަށްވުރ 

 ތަރައްޤީއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް  އަތޮޅު 
 ންތަކަކީ:ތަރައްޤީއަށް ހުރި މައިގަނޑު ގޮންޖެހު އަތޮޅުގެ 

 .ްމާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތުނ 
 .ްނޑުވެރިކަން ކުރިއަރުވާނެ ފަންނީ މީހުން މަދުވުނ  ދަ
  .ްނޑުވެރިކަން ކުރިއަރުވާނެ ވަސީލަތްތައް މަދުވުނ  ދަ
 ްދިއުން. މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ ޒުވާނުންެގ މެދުގައި ފެތުރެމުނ 
 .ްނޑައެޅިފައި ނުވުނ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިޙްތިސާސް ކަ
 ްތިމާޢީ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ކުޑަވުން.އިޖ 
 ަދިއުން. ދަށަށް ންސްވެރިކަމ 
  ެެނތުން.  ލިބެން ންއަތޮޅު ތައްފުރުޞަތު މަތީ ތަޢުލީމުގ 
 .ްވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި ދިވެހިންނަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް ހަނިވުނ  
  ްތިުބން އިތުރުވަމުން ދިއުން.ތިބޭ ކޮށްނުއެއްވެސް މަސައްކަތެއްމަސައްކަތްކުރެވޭ ޢުމުރުގެ މީހުނ 
 .ްއެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އަތޮޅުގައި ވަޒީފާތައް އުފެދެމުން ނުދިޔުނ 
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6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 .ްއަތޮޅުގައި ކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަުކން އެދެވޭ ނަފާއެއް އަތޮޅަށް ލިބެމުން ނުދިޔުނ 
 .ްއިޖްތިމާޢީ ފޭރާން ބަލިކަށިވަުމން ދިޔުނ 
  ޭންޓް ޚަރަދު ބޮޑުވެގެން ދިއުން.ދައުލަތުގެ ރިކަރަ އެއްޗަކަށްވުރެލިބ 

 ސިޔާސަތުތައް  ތަރައްގީގެ މަގުސަދުތަކާއި ގެއަތޮޅު 
ތަރައްގީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި އެންމެ އިސްކަމެއްދީފައިވަނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް  އަތޮޅު

ތަކުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދެމެހެއްޓެވި ގޮތަކަށް ކައުންސިލްރަށު ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގައިވާގޮތުގެ މަތިން 
ކަނޑައެޅިފައިވާޖުމްލަ  ހާސިލުކުރުމަށް މިކަންތައްތައްމިގޮތުން ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ބިނާވެފައިވަނީ ދިނުމަށެވެ. 

 ސިޔާސަތުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. 156 ދާއިޤްޞަ މަ 64
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 ހަރުދަނާކުރުން  ން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގު 
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6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 

 ހަރުދަނާކުރުން  ން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގު . 1

 އެއްރަށަށްވުރެ ގިނަ ރަށްރަށަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ދިނުން  1.1

 މަޤުޞަދު 

 ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބެން ހުރުން.ހއ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް  1.1.1
 ނުން.ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށް ދި  1.1.2
 އެއްގަމުގެ ދަތުރުފަތުރާއި، ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން. 1.1.3
 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއި އެކު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތް ހިންގޭނެ މަގު ފަހިވުން. 1.1.4

 ސިޔާސަތު
 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 
 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އަތޮޅާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ިލބޭެނމަގު ފަހިކޮށް ދިނުން. 1.1.1.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލުން.
 
 

 ސިޔާސަތު
 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

މިހާރު ގާއިމް  އައި.ޑީ.ކާޑު ހެއްދުމުގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުގައި އާބާދީގޮތުްނ އެންމެ ބައިގިނަ ފަސްރަށުގެ ެތރެއިން 1.1.2.1
 .އެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުންކުރެވިފައިނުވާ ދެ ރަށުގައި 
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info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ކައުންސިލް  އަތޮޅުލާއި، އަދި ކެލާ، ބާަރށު ކައުންސި  ،ރޭޝަނާއިޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓް

 ގުޅިގެން.
 

 ސިޔާސަތު
 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 
ނޑުގައި ދުއްވާތަކެތި ދުއްވުމުގެ އޭ 1.1.3.1  ދޫކުރުން.އަތޮޅުން ޒޯން ލައިސަންސް  .އެއްގަމާއި، ކަ

 
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަނާއި، އަތޮޅުކައުންސިލް ގުޅިގެން.މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެން -

 

 

 ސިޔާސަތު 
 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 
 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑެސްކެއް ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލްގައި ޤާއިމް ކުރުން. 1.1.4.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަތޮޅުކައުންސިލް ގުޅިގެން. އާއި ރަށުކައުންސިލްތަކާއިބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް -
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6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 ޤައުމީ އިދާރާތަކުން އަތޮޅުގައި ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން  1.2

 މަޤުޞަދު 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ޤައުމީ އިދާރާ ހިންގޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން.  1.2.1

 އި ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް އަވަސްވާނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހުން.ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ހއ. އަތޮޅުގަ  1.2.2

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ޤައުމީ އިދާރާ ހިންގޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން.

މެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޤައުމީ އިދާރާގެ ގޮފި ހިންގުމަށްޓަކައި ޤައުމީ އިދާރާއާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލާދެ 1.2.1.1
 އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޢިމާރާތުން ޖާގަ ހަމަޖައްސައި ދިނުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ގުޅިގެން. ޤައުމީ އިދާރާ އާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް
 

 ސިޔާސަތު
 ންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:ސިލުން ގެމި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ހއ. އަތޮޅުގައި ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް އަވަސްވާނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހުން.

 އީގަވަރމެންޓް މެދުވެރިކޮށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށެއްގައިވެސް ޚިދުމަތްލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން. 1.2.1.2

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ގުޅިގެން. އަތޮޅު ކައުންސިލް  ޤައުމީ ިއދާރާއާއި އަދި ޓެކްނޮލޮޖީއާއި، ނޭޝަނަލް ސެންޓަރފޯ އިންފޮޭމޝަން
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info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 ޤައުމީ އިދާރާތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން  1.3

 މަޤުޞަދު 

 ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ގައުމީ އިދާރާއާދެމެދު އޮންނަގުޅުން ބަދަހިކުރުން. 1.3.1

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:ރުމަށް ކައުންމި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކު

 ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ގައުމީ އިދާރާއާދެމެދު އޮންނަގުޅުން ބަދަހިކުރުން.

ޅަންޖެހޭ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޤައުމީ އިދާރާއާ ބައްދަލުކޮށް ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް އަ 1.3.1.1
 ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޤައުމީ އިދާރާ އާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން.

 

 އަތޮޅުގެ ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން  1.4

 މަޤުޞަދު 

 ފޯރުކޮށް ދިނުން.މަޢުލޫމާތު އަތޮޅުގެ ހިސާބަށް ބޭނުންވާ  ޤައުމީ ތަފާސް  1.4.1

ޢުތައް ރާވާ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިން ލިބޭނެގޮތް މަޝްރޫ  ބެހޭ ޤީއާ ރައް އަތޮޅު ތަ  1.4.2
 ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން.
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 ސިޔާސަތު
 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 ޤައުމީ ތަފާސް ހިސާބަށް ބޭނުންވާ އަތޮޅުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުން.

ނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގައި  އަތޮޅުގެ ތަފާސް 1.4.1.1 ކަމާބެހޭ ހިސާބާބެހޭ މަޢުލޫާމތު ރަށްރަށުން ހޯަދއި އެ މަޢުލޫމާތު ކަ
 ފޯރުކޮށްދިނުން.އިދާރާއަށް 

 ތަފާސްހިސާބު ނަގާ އެއްކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީން ރަށުކައުންސިލް އިދާރާގެ ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުން. 1.4.1.2

  ބެލެހެއްޓުަމށްޓަކައި ސޮފްޓްވެައރއެއްގެ އެހީގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދާނެގޮތް މަގުފަހި ކުރުން. އަތޮޅުގެ ތަފާސް ހިސާބު 1.4.1.3

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
  ގުޅިގެން. އި، ލޯކަލްގަަވރމެންޓް އޮތޯރިޓީއާރަށުކައުންސިލްތަކާ

  އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ާއއި ގުޅިގެން.

 ސިޔާސަތު
 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން މި

އަތޮޅު ތަރައްޤީއާބެހޭ މަޝްރޫޢުތައް ރާވާ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިން ލިބޭނެގޮތް ތަނަވަސްކޮށް 
 ދިނުން.

 
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓްގައި އަތޮޅުގެ ތަފާސްހިސާބާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެގޮަތށް  1.4.2.1

 ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން. އިދާރާއިންއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އަދި ޝާއިޢުކުރުމާއި، 
 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ގުޅިގެން. އިރަށުކައުންސިލްތަކާ
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info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށް ދިނުން  1.5

 މަޤުޞަދު 

 ލަފާދިނުން. ފަންނީ ށުކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ރަ  1.5.1

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކުން އިސްނަގައިގެން ކުރަން  1.5.2
 ޤަސްދުކުރައްވާ ކަންކަމަށް މާލީގޮތުން އެހީތެރިވުން.

 ސިޔާސަތު
 ޔާސަތުތަކަކީ:ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިމި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 ލަފާދިނުން. ފަންނީ ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލީގަލް އޮފިސަރ މެދުވެރިކޮށް ރަށުކައުންސިލަށް ބޭުނންވާ ާޤނޫނީ ލަފާދިުނން. 1.5.1.1
 
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ރަށުކައުންސިލާއި، އަތޮޅުކައުންސިލް ގުޅިގެން.

 

 ސިޔާސަތު
 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:ދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންމި މަޤުޞަ

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކުން އިސްނަގައިގެން ކުރަން ޤަސްދުކުރައްވާ 
 ކަންކަމަށް މާލީގޮތުން އެހީތެރިވުން.

ވާ ކައުންސިލްތަކުން އިސްނަގައިގެން ކުރަން ޤަސްދުކުރައްރަށު ،ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމަށް 1.5.2.1
ނޑައަޅާ ސިޔާސަތެ  އެހީތެރިވުން.ދަށުން  އްގެކަންކަމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަ

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 އިމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާއަދި  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ، ރަށުކައުންސިލާއި، އަތޮޅުކައުންސިލް

 ގުޅިގެން.
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info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 

 ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ލަފާދިނުން  1.6

 މަޤުޞަދު 

 ހެދުން. ގޮތަށް ކަންކަން ނިންމާ ތަންތަނަށް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އެއް  ރަށުކައުންސިލްތަކަކީ  1.6.1

 ލަފާދިނުން.  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް  އް ހިންގުމުގައި ރަށުކައުންސިލްތަ  1.6.2

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން މި

 ރަށުކައުންސިލްތަކަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ކަންކަން ނިންމާ ތަންތަނަށް ހެދުން. 

 
މްރީން ޤާނޫނާއި، ޤަވާއިދުތަަކށް އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ކައުންސިލަރުންނަށާއި، އިދާރީ މުވައްޒަފުްނނަށް ތަ 1.6.1.1

 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.
 ަކންކަން ނިންމުން. ހަަމހަމަ އުޞޫލަކުންށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ރައްޔިތުންނަ ންރަށުކައުންސިލްތަކު 1.6.1.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ގުޅިގެން.ރަށުކައުންސިލްތައް އަދި އަތޮޅުކައުންސިލާއި ރިޓީއާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯ
 

 ސިޔާސަތު
 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 ރަށުކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ލަފާދިނުން.

 
 ވާ ޤަވާޢިދުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްހަމަޖެހިފައި ށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައިރަށުކައުންސިލްތަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލަ 1.6.2.1

 ލަފާދިުނން.  ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން
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info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 ގައިއަތޮޅު ކައުންސިލުން ބަލަންޖެހޭނެަކމަށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުރަށު ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް  1.6.2.2
ކޮށް ގެންނަންޖެހޭކަަމށް ފެންނަ ކަށް ދަތުރު ރަށު ކައުންސިލްތަ ފަހަރު  2މަށްޓަކައި އަހަރަކު ެބލުއް ކަންތައްތަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމާއި، ލަފާޭދންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ލަފާދިނުން
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ގުޅިގެން. ރަށުކައުންސިލާއި، އަތޮޅުކައުންސިލް

 
 ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވުން  1.7

 މަޤުޞަދު 

 ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދިނުން.ކަތް އަތޮޅު ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ މަސައް  1.7.1

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 އަތޮޅު ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދިނުން.

 ވެރިކޮށް މަޢުލޫމާުތ ފޯރުކޮށް ދިނުން.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް މެދު 1.7.1.1

 ސީދާ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުން.ކޮންމެ ހަ މަހަކުން އެއްފަހަރު  1.7.1.2

 ރާއްޖޭގެ ތަފާތު މީޑިޔާގެ ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނާއި މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުން. 1.7.1.3

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 .ށުގެ ކައުންސިލްތަކުންނާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއާއި، ރައްޔިތުން ގުޅިގެންރަށްރަ
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 ތަރައްޤީ އިޤްތިޞާދީ 
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 އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ  .2

 ރަށު ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުނުކޮށް ހުންނަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުން  2.1

 މަޤުޞަދު 

 ހިންގުން.މަޝްރޫޢުތައް  ސަރުކާރުން އަތޮޅުގައި ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް  2.1.1

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 ހިންގުން.މަޝްރޫޢުތައް  އަތޮޅު ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން އަތޮޅުގައި ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ 

 ާމެބހޭ ފަރާތަށް އަންގައިދިނުން.މޮނިޓަރކޮށް ކަހިންގާ، މަޝްރޫޢުތައް  އި ހިންގުމަށް ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރާއަތޮޅުގަ 2.1.1.1
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ރަށުކައުންސިލް އަދި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާ މެދުވެރިވެގެން.

 

 ފަތުރުވެރިކަން  2.2

 މަޤުޞަދު 

i.  ިއަތޮޅުގައި ކުރިއެރުވުން.މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް  ނާޢަތު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސ 
ii.  ްތަމްރީންކުރުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުނ. 
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 ސިޔާސަތު
 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 އަތޮޅުގައި ކުރިއެރުވުން.މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު 

 ތައް ފަތުރުވެރިކަމުގެ މާކެޓުގައި އިޝްތިހާރުކުރުން.އަތޮޅުގައި ހުރި ރީތި ފަޅުރަށް 2.2.1.1
 ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ތަޢާރަފްކުރުން. 2.2.1.2
   އަތޮޅުގައި ހުރި ތާރީޚީ ތަރިކަތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޓްެރވަލް އެޖެންޓުންނާއި ބޭރު ދުނިެޔއަށް އިޝްތިހާރުކުރުން. 2.2.1.3

 
 

 ކުރާނޭގޮތް ތަންފީޒު 
އަތޮޅު ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަދި މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑާއި، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއި، 

 ކައުންސިލް ގުޅިގެން.
 

 ސިޔާސަތު
 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 ން.ތަމްރީންކުރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުން 

 ހޯަދއި އެ ދާއިރާއިން ތަމްރީން ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައި ދިނުން.ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޝައުޤުވެރިވާ ޒުވާނުން  2.2.2.1

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ރިސޯޓުތަކާއި، ހުރިމިހާރު އަތޮޅުގައި  ޕަސްއާއި،މްކުޅުދުއްފުށީ ކެޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހދ.ގެ ދިވެހިރާއްޖޭ

 ގުޅިގެން.ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލް   ޖަމްޢިއްޔާތަކާއިކްލަބު 
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 މަސްވެރިކަން  2.3

 މަޤުޞަދު 

 ކުރިއެރުވުން.މަސްވެރިކަން ޒަމާނާއެއްގޮތަށް  2.3.1

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 ން ކުރިއެރުވުން.ޒަމާނާއެއްގޮތަށް މަސްވެރިކަ 

މަސްވެރިކަމަށް މަސްވެރިން  ލޯންގް ލައިންގެއިތުރުން ރާއްޖޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުންއައި ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގެ  2.3.1.1
 ވެރިކުރުވުން.އަހުލު

 މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހަ ކަމާއެކު އައިސް ލިބޭނެ ނިޡާމެއް ޤާއިމް ކުރުން.  2.3.1.2
 ޒުވާނުން އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.މަސްވެރިކަމަށް  2.3.1.3
 މަސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ނިޔަމި ކަމުގެ ކޯސްތައް ހިންގުން. 2.3.1.4
ތާލުމަށް މަސްވެރިކަމާއި ގުޅިގެން، މަސްވެރިކަމަށާއި އަދި ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވާގޮަތށް ކުރެވޭ ނޭދެވޭ ޢަމަލުތައް ނައް 2.3.1.5

  ރަނގަޅު ނިޒާމެއް އެކަށައަޅައި އެކަންކަމަށް މީހުން ހޭލުްނތެރިކުރުވުން.
  
  

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ލާއި، ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރާއި، އަތޮޅު ކައުންސި -
 މަސްވެރިން ގުޅިގެން
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 ދަނޑުވެރިކަން  2.4

 މަޤުޞަދު 

  މުގެ ޞިނާޢަތު ކުރިއެރުވުން. ވެރިކަ ދަނޑު  2.4.1

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
ނޑުބިން ލިބެންހުރި 2.4.1.1 މަށް ަދނޑުބިން ދޫކުރުބޭނުންވާ ފަާރތްތަކަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަްށރަށުން  ،އަތޮޅުގައި ދަ

 ބާރުއެޅުން. 
ނޑުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލުން.ހުރި ފަޅުރަށްރަށް  އަތޮޅުގައި 2.4.1.2  ފައިދާ ލިބޭގޮަތށް ދަ
 މީހުން ތަްމރީންކުރުން.ބިމުގައި ގަސް ހެއްދުމަށާއި ހައިޑްރޯޕޯނިކްސް ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްހެއްދުމަށް  2.4.1.3
ނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާނެ ތަކެއްޗާއި ގަސްކާނާ ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް 2.4.1.4  ަހމަޖެއްސުން.  ދަ
ނޑުވެރިކަމުން ހައްދާ ބާވަތްތައް މާރކެޓް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން. 2.4.1.5   ދަ

 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ނޑުވެރިންނާއި ، ރަށު  ވިޔަފާރިވެރިންނާއި،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރާއި، - ދަ
 ޅިގެން.ގު އަތޮޅު ކައުންސިލް ކައުންސިލްތަކާއި އަދި
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 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި  2.5

 މަޤުޞަދު 

 ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ އިޤްތިސާދީގޮތުންނާއި، މާލީގޮތުން ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުން. 2.5.1

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
ނޑުވެރިންނަށް ދިގުމު 2.5.1.1  އްދަތުގައި އަދާކުރާގޮތަށް ލުއިޯލން ލިބޭނެމަގު ަތނަވަސްކޮށްދިނުްނ.ދަ
މަސްކައްކާ ހިއްކާ ފަރާތްތަކަށާއި، ޮލނުމަހުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިގުމުއްދަތުގަިއ އަދާކުރާގޮތަށް ލުއިލޯން  2.5.1.2

 ލިބޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށް ިދނުން.
 ލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުޮކށްދިނުން.މާމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ގޭގައި ތިބެގެން އާމްަދނީ ހޯދު 2.5.1.3
 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން. 2.5.1.4

 

 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ންޑަރ އެންޑް ންޓާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެބޭރުގެއެހީ ހޯދައިގެންނާއި،  މިިނސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަ
ރަށު ހިއުމަން ރައިޓްސް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި ބޭންކްތަކާއި 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން. އަދި ކައުންސިލްތަކާއި
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 ންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީ ކުރުން ވަޒީފާއާއި އި  2.6

 މަޤުޞަދު 

 އި ދެވޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން.ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ގިނަބަޔަކަށް ހޯދަ  2.6.1

 ކުރުމުގެގޮތުން އެކިއެކި ކޯސްތައް ހިންގޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން. ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި  2.6.2

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ގިނަބަޔަކަށް ހޯދައިދެވޭނެ މަގު 

ގިނަބަޔަކަށް ވަޒީފާ ލިބޭނެ ދާއިރާއަކީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާކަމަށްވާތީ، އެދާއިރާއިން އަތޮޅުގަިއ ކުރެވިދާނެ އިންވެސްޓްމެންޓާ  2.6.1.1
 ން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީާއއި މަޝްވަރާކުރުން.ބެހޭގޮތު

 ދިވެހިން އުފެއްދުން. ސެކަންޑަރީ އަދި ހަޔަރ ސެކަންޑަރީއަށް ކިޔަވައިދޭނެ 2.6.1.2
 ނަރުހުްނ،ެލބޯޓްރީ ޓެކްނީަޝނުން،ޑޮކްޓަރުންނާއި ޞިއްޙީދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް މީހުން އުފެއްުދން.)  2.6.1.3

 (ފާމަސިސްޓުން
   

 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ޔުނިވަރސިޓީ،  ޤައުމީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު،،އޮފް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ،ޓޫރިޒަމްމިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ގުޅިގެން.ރަށުކައުންސިލް ތަކާއި އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލް 
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 ސިޔާސަތު
 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެގޮތުން އެކިއެކި ކޯސްތައް ހިންގޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން.

  މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.  އި ތިއްބަވާޚިދުމަތުގަ 2.6.2.1
 ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް އެކިއެކި ނިންމުމަށްފަުހ ވަކިކަމެއްނުކޮށް އުޅެމުންދާ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން  ސްކޫލު 2.6.2.2

 ން.ހިންގު
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
އެންޖީއޯސްތަކާއި،އަތޮޅުގައި ހުރި ރިސޯޓް ތަކާއި،  ،ޓިވެޓްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކާއި، ، ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި

  ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން.
 

 ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ  2.7

 މަޤުޞަދު 

 ކުރުން.ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުން  2.7.1

 ލިބޭނެމަގު ފަހިވުން.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ޚިދުމަތް  ހައިސްޕީޑް އިންޓަރނެޓްގެ  2.7.2

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރުން.

 ރމެންޓްގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުގައި ލިބެމުންނުދާ ަރށްރަށަށް އެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން.އީ. ގަވަ 2.7.1.1
 ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން. 2.7.1.2
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 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ލާއި، ރަށުކައުންސިލް ގުޅިގެން.ނޭޝަނަލް ސެންޓަރފޯ އިންފޮޭމޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއި، އަތޮޅު ަކއުންސި

 

 ސިޔާސަތު
 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ލިބޭނެމަގު ފަހިވުން.ހައިސްޕީޑް  

 ކަތްކުރުން.އެޚިދުމަތް ހޯދައިދިނުމަށް ަމސައްހާރު ނުލިބޭ ރަށްަރށަށް އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތް މިހައިސްޕީޑް  2.7.2.1
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ކޮމިޔުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް  ވަތަނިއްޔާ މޯލްޑިވްސް އާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި،

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގުޅިގެން.އަދި  އާއި ރަށުކައުންސިލްތަކާއި މޯލްޑިވްސް

 ވެސްޓްމަންޓް ވިޔަފާރިއާއި އިން  2.8

އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި،  އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ގޮތުން  2.8.1
 ވިޔަފާރިއާއި، އިންވެސްޓްކުރުން.

 .އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު މުއްސަނދި ކުރުމަށް އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން  2.8.2

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:ށް ކައުންމި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަ
 ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ލުއި ލޯނު ދޫކުރުން. 2.8.1.1
އަލަށް ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، މިހާރު ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ފަންނީ މަޢުލޫާމތު  2.8.1.2

 ފޯރުކޮށްދިނުން.
 މަގުފަިހކޮށްދިނުން.  ލިބޭޮގތަށްކަތްތެރިންނަށާިއ، ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ފަސޭހައިްނ ބޭންކު ލޯނު މަސައް 2.8.1.3
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 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަދި  -
 އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން. 

 ގުޅިގެން  ންސިލްތަކާއި ވިޔަފާރިވެރިންބޭންކާއި ކައު -
 

 ސިޔާސަތު
 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު މުއްސަނދި ކުރުމަށް އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން.

 ހިންގުން. ހާރައަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު މުއްސަނދި ކުރުމަށް ބޭސްފި 2.8.2.1
 ކުއްޔަށް ދޫކުރުން. އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށްމާލޭގައި ހުންނަ ހއ. އަތޮޅު ފިާހރަ އިންވެސްޓަރުންނަށް ހުޅުވައިލައިގެން  2.8.2.2
 ހެދުން. ގެސްޓް ހައުސްއެއްއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި  2.8.2.3
 .ފްރީ ޝޮޕެއް ހެދުންހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް، އިންޓަރޭނޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކަށް ވުމުން އެތަނުގައި ޑިއުޓީ  2.8.2.4
 .އޮޑިދޯނިފަހަރު އެހެލުމަށް ސްލިޕްވޭއެއް ހެދުން 2.8.2.5
 ޓޫރިޒަމް ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލަށް ރަށެއް ހޯދުން. 2.8.2.6
ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް ހޯދުން.  2.8.2.7  ދަ
 .އެސް.ޓީ.އޯ އާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން އެސް.ޓީ.އޯ ފިހާރައެއް ހެދުން 2.8.2.8

 

 

 
 ނޭގޮތް ތަންފީޒުކުރާ 

 އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް އުފެއްދުން. -

  .ގުޅިގެން އިންވެސްޓަރުންނާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި  -
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 އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ 
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 ތަރައްޤީ ޖުތިމާއީ އި  .2

 އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން  3.1

  މަޤުޞަދު 

  މްދީން ދެކެ ލޯބިވާ އަދި ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުން.ނަކީ އިސްލާތޮޅު ރައްޔިތުންއަ 3.1.1

 ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު ދިރުވާ އާލާކުރުން. ކީރިތި  3.1.2

 އަތޮޅުގައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން އުފެއްދުން. 3.1.3

 ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ މިސްކިތްތައް ބިނާ ކުރުން. 3.1.4

 ތުރުކުރުން.އަތޮޅުގައި ޖަމާޢަތްތެރިން އި 3.1.5

 
 ސިޔާސަތު

 މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:

 އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ އިސްލާމްދީން ދެކެ ލޯބިވާ އަދި ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުން 

 ންގުން. ނަސޭހަްތދިނުުމގެ ޕްރޮގްރާމް ހިދީނީ ރައްޔިތުންނަށް އަހަރަކު ދެފަހަރު  3.1.1.1
ދީނީ ހޭލުންތެރިަކން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލްތަކުގައި ދީނީގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ  ގެ މެދުގައިސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން 3.1.1.2

 މުހިއްމު ދުވަސްތަކުގައި ތަފާތު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.
 ލްތަކުގައި ފާހަގަ ކުރުން.ދީނީގޮތުން ހޭލުްނތެރި ކުރުމުގެ ދުވަހެއް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ސްކޫ 3.1.1.3
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 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާއި ދީނީ ޖަމާޢަތްތަކާއި ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް  -

 .ގުޅިގެން
 

 ސިޔާސަތު
  މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:

 ކިޔެވުމުގެ ފަންނު ދިރުވާ އާލާކުރުން.ކީރިތި ޤުރުއާން 
 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މަދުވެގެން ޤުރުއާން ކްލާހެއް ހިންގުން. 3.1.2.1
 ކިޔަވާ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުަދސް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން. 3.1.2.2
 ޤުރުއާން ހިތުަދސްކުރުމުގެ ކްލާސްތަކެއް ޤުރުއާން ކްލާހުގައި ހިންގުން. އަާމޒުކޮށްގެން ކީރިތިބޮޑެތި މީހުންނަށް  3.1.2.3
 ބިނާކުރުން.ޤުރުއާން މުދައްރިސުން  3.1.2.4
 އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން. 3.1.2.5
 ރަކަށް ހެދުން.ޤުރުއާން ކިޔަވަން އެނގޭ ދަރިވަކީރިތި ސްކޫލް ނިންމާ ކޮންމެ ދަރިވަރަކީ  3.1.2.6

 
 ކުރާނޭގޮތް ތަންފީޒު 

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒާއި،ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާއާއި ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި  -
 ސްކޫލްތަކާއި ޤުރުއާން ކްލާސްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން. 

 

 ސިޔާސަތު
 ޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ގެންގު

 އަތޮޅުގައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން އުފެއްދުން.
ސްކޫލު ނިންމާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ދީނީ ޢިލްމު ުއނގެނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ދަރިަވރުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން  3.1.3.1

 ފޯރުކޮށްދިނުން.
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ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުޅިގެން ދީނީ އިލްމު އުނގެނުމަށް އްޔާ އަދި ޖަމްޢިދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ިއތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ  3.1.3.2
ސްކޮލަރޝިޕް ހޯދައި ދިނުމަށް ގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންަނށް ރާއްޖެއާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރު

   .މަސައްކަތް ކުރުން
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ދީނީ  އެޑިޔުކޭޝަން އާއި، އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް -
ާކއި އަދި ކައުންސިލްތަރަށު ޖަމާޢަތްތަކާއި،  ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ަމސައްކަތްކުރާ

 ގުޅިގެން. އަތޮޅު ކައުންސިލް
 

 ސިޔާސަތު
 މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:

 ގެ މިސްކިތްތައް ބިނާ ކުރުން.ޒަމާނީ ފެންވަރު 

މިސްކިތް ބިނާކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބޭުނންވާ ރަށްރަށުގައި މިސްކިތް ބިާނކުރުމަށް ފުރުޞަތު  3.1.4.1
 ހޯދައިދިނުން. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް މިސްކިތްތަކުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރަން ޖެހިފައިވާ ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް  3.1.4.2
  ކަށް މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުން. ކައުންސިލްތައިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 
ސައްކަތްތަކަށް ޝައުޤުެވރިވާ މަ ދީނީ ޖަމާޢަތްތަކާއި މިފަދަ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އާއި -

 ރަށު ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން. ފަރާތްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އަދި

 ސިޔާސަތު

 މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:

 އަތޮޅުގައި ޖަމާޢަތްތެރިން އިތުރުކުރުން.
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   އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި މަދުވެގެން ދެ ޖަމާޢަތްތެރިން އުފެއްދުން. 3.1.5.1

 

 ތަޢުލީމު  3.2

 މަޤުޞަދު 

 އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އަދި އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކުރުން. 3.2.1

 ހަމަޖެއްސުން.ތިބެގެން މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލް ކުރެވޭނެގޮތް  ގައި އަތޮޅު  3.2.2

 ސްޓްރީމަށް ކިޔަވައިދޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން. ވޮކޭޝަނަލް  އަތޮޅުގައި  3.2.3

 ޕާރޕަސް ހޯލް ޢިމާރާތްކުރުން.  -ކާތް ހިންގޭނެ މަލްޓި ތަފާތު ޙަރަ  3.2.4

 ތަޢުލީމު ލިބޭނެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން.މަތީ ޘާނަވީ އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަށް މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް  3.2.5

 ސިޔާސަތު
 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އަދި އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކުރުން.އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ 
 ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުންނަށް އެންިރޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.  3.2.1.1
އިން ފެށިގެން މަތީ ެލވެލްގެ މުދައްރިސުންނަށް ލެވެލް ލޮމާމުދައްރިސުންގެ ފެންވަރު ޑިޕް ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ  3.2.1.2

 ބަދަލުކުރުން.
ކިޔަވައިދެއްވާ މުދައްރިސުންނަކީ ޤާބިލް ދިވެިހން ކަމުގައި  ސްކޫލްތަކުގައި ސްކޫލްތަކުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި 3.2.1.3

 ހެދުން.
 
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
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ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާއާއި އާއި، އެޑިއުކޭޝަންމިނިސްޓްރީ އޮފް  -
 އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އަދި ރަށު ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން.ޕްރައިވެޓް ކޮލެޖްތަކާއި 

 
 
 

 ސިޔާސަތު

 މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:

 މު ޙާޞިލް ކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން.އަތޮޅުގައި ތިބެގެން މަތީ ތަޢުލީ 

 ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ކޮލެޖްތަކާ ގުޅިގެން ޑިސްޓެންސް މޯޑްގައި ކޯސްތައް ހިންގުން. 3.2.2.1
 ކިޔަވައިދޭނެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުން.މަތީ ތަޢުލީމަށް  3.2.2.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި، ޕްރައިވެޓް ކޮލެޖްތަކާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއާއި، -

 އަދި ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން. ސްކޫލްތަކާއި

 

 ސިޔާސަތު

 މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:

 އަތޮޅުގައި ވޮކޭޝަނަލް ސްޓްރީމަށް ކިޔަވައިދޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން.

ނޑައެޅޭ ސްކޫލްތަކެއްގައި ވޮކޭޝަނަލް ސްޓްރީމަށް ކިޔަވައި ދެވޭނެގޮތް   3.2.3.1 އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ތެރެއިން ކަ
 ހަމަޖެއްސުން.

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއާއި، ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިްނގ އާއި ޕޮލިޓެކްނިކްއާއި، ސްކޫލްތަކާއި އަދި  -
 ގުޅިގެން. ކައުންސިލްތައް

 

 ސިޔާސަތު

 މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:

 ޕާރޕަސް ހޯލް ޢިމާރާތްކުރުން.-މަލްޓި 

 މަލްޓި ޕާރޕަސް ހޯލް އިމާރާތްކުރުމަށް މަގުފަހި ކޮށްދިނުްނ.އަތޮޅުގެ ބޮޑެތި ސްކޫލްތަކުގައި  3.2.4.1

 
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ފް އެޑިއުކޭޝަންއާއި، ސްކޫލްތަކާއި، ކައުންސިލްަތކާއި، އެން.ޖީ.އޯސްތައް ގުޅިގެން.މިނިސްޓްރީ އޮ -

 
 ސިޔާސަތު

 މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:

 ތަޢުލީމު ލިބޭނެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން. މަތީ ޘާނަވީ އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަށް މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް 

ނޑައެޅޭ ވަކި ރަށެއްގައި ދަރިވަރުންނަށް ދަނާލެއް ޤާިއމް ކުރުން.  3.2.5.1  އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ތެރެއިން ކަ

 
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ގުޅިގެން. އަތޮޅު ކައުންސިލްކައުންސިލްތަކާއި، ރަށު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއާއި، ސްކޫލްތަކާއި،  -
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 ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުން  3.3

 މަޤުޞަދު 

  ކަމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުން.މަސައްކަތްތެރި ކީޒުވާނުންނަ 3.3.1

  .ޒުވާނުންނަށް ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ދިނުން 3.3.2

  ޒުވާނުންނަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވަޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ އަޚުލާޤު ރަނގަޅު ބަޔަކަށްހެދުން. 3.3.3

 
 ސިޔާސަތު

 ލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞި
 ކޯސްތައް ހިންގުން. ދަސްކޮށްދޭ ންނަށް މަސައްކަތުގެ ހުނަރުޒުވާނު 3.3.1.1
 ސްކޫލްތަކުން ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން ަމސައްކަތްތެރި ކަމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުން. 3.3.1.2

 
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
މޯލްިޑވްސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތުއެންޑް ސްޕޯޓްސްއާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކާއި، ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، 

 އެހީ ހޯދައިގެން. ޕޮލިޓެކްނިކްގެ
 

 

 ސިޔާސަތު
 މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:

ދާ ޒުވާނުންނަށް އިތުރު ޒުވާނުންނަށާއި އެއްވެސް ވަޒީފާއެއްނެތި އުޅެމުން  މަދްރަސީ ދައުރު ފުރިހަމަނުކޮށް ވަކިވާ 3.3.2.1
 ބުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުުރކުރުން.ލިތަޢުލީމާއި މަސައްކަތްތެރި ކަމުގެ ހުނަރު 

ްނތެރި ހެލިވުމަށް ހޭލުދުރު ސިފަތަކުންއަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރުކުރުމަށާއި އެކުވެރިންނާއި ރަޙްމަތްތެރިންގެ ނޭދެވޭ  3.3.2.2
 ކުރުވުން.
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 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތުއެންޑް ސްޕޯޓްސްއާއި ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް ގުޅިގެން.

 

 ސިޔާސަތު
 މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:

ލިބެމުންދާ ގެއްލުްނތަކުން އަދި މުޅި މުޖްތަމައަށް  ނަފުސަށާއި ފުރާނަޔަށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުްނކުރުމުން އަމިއްލަ 3.3.3.1
 ދުރުހެލިވެ ރައްކާތެރި ވުމުގެގޮތުން ހޭލުންތެރިކަމުގެ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހިންގުން.

 ން ދީނީ ހޭލުްނތެރިކަން އުފެއްދުން.ޒުވާނުން ޝައުގުވެރިވާގޮތަށް އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައިގެ 3.3.3.2
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުންނާއި މުނިފޫިހ ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން ފޮނުވޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ، މުޖުތަމައުގެ  3.3.3.3

އްޔާރުކޮށް ތަ ންވަރު ވީހާވެސް ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށްރީތި އާދަތައް ދައްކައިދޭ އަދި ޒުވާނުންނަށް ޭނދެވޭ އަސަރުކުރާ މި 
 ފޮނުވޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަށްވުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

  ިމިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތުއެންޑް ސްޕޯޓްސްއާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާއ
 ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް ގުޅިގެން.

 .ްރާއްޖޭގެ މީޑިއާތަކާ ގުޅިގެނ 
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 ކުޅިވަރު  3.4

 ދު މަޤުޞަ 

 ހިންގާ އާލާކުރުން.ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  3.4.1

 ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން.ތަރައްޤީކޮށް އެތަނުގެ  1ޒޯން މަރުކަޒު  ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު  3.4.2

 ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ ގޮތްތައް މަގުފަހި ކޮށްދިނުން.ޒަމާނާއެއްގޮތަށް  3.4.3

 ކުޅިވަރުތައް ދިރުވާ އާލާކުރުން. ފީ ޘަޤާ  3.4.4

 
  ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
ޒުވާނުންނަށް ސަގާފީ އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ހަރަކާްތތައް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ކްލަބް ޖަމާޢަތްތަކަށް ފަްނނީ އަދި މާލީ  3.4.1.1

 އެހީ ދިނުން.
 ރަށު ފެންވަރުގައާއި އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ވާދަކުރެވޭނެ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ރާވައި އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބޭއްވުން. 3.4.1.2
 ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރެއް އެކުލަވާލައި މުޅިއަތޮޅަށް ހާމަކޮށްދިނުން. 3.4.1.3

 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ޑް ސްޕޯޓްސްގެ އެހީއާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކާއި، ކްލަބް އެން ޔޫތު ހިޔުމަން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް

 ގުޅިގެން. މަރުކަޒުޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާބެހޭ  ޖަމްޢިއްޔާތަކާ
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 ސިޔާސަތު
 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 ކަޒުންދޭ ކުޅިވަރުގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅު ތެރެއަށް ފުޅާކުރުން.ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާބެހޭ މަރުކަޒު ހަރުދަނާކޮށް އެ މަރު  3.4.2.1
 ރަށްރަށުގެ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒާދެމެދު ހަރުދަނާ ގުޅުމެއް ޤާއިމްކުރުން. 3.4.2.2
 ވަސްކަން ހޯދައި ދިނުން.ހިންގޭނެ މާލީ ަތނަ ތައްޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާބެހޭ މަރުކަޒް އަޕްގްރޭޑްކޮށް ކުޅިވަރު މުބާރާތް 3.4.2.3

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްއާއި ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ޒުވާނުންނާއި  ހިއުމަން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް

 ކުޅިވަރާބެހޭ މަރުކަޒާއި ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް ގުޅިގެން.
 

 ސިޔާސަތު 
 ސިޔާސަތުތަކަކީ:ސިލުން ގެންގުޅޭނެ މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ ގޮތްތައް މަގުފަހި ކޮށްދިނުން.ޒަމާނާއެއްގޮތަށް 

 ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު އަލާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ވަީސލަތްތައް ހޯދައި ދިނުން. 3.4.3.1
 ން.ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ވާދަކުރެވޭނެ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވު 3.4.3.2
 ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ މަރުކަޒުތަކާއި ކުޅިވަރު ބިންތައް ތަރައްޤީކުރުން. 3.4.3.3

  
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
ބޭރުގެ އެހީދޭ ޖަމާޢަތްތަކާއި އަތޮޅު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްއާއި 

 މަރުކަޒާއި ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް ގުޅިގެން.ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާބެހޭ ކައުންސިލާއި 

 
 ސިޔާސަތު 

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ދިރުވާ އާލާކުރުން.

 ންދިޔުން.އަތޮޅުގައި މިހާރު ކުޅެވެމުންދާ ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެ 3.4.4.1
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 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާބެހޭ މަރުކަޒާއި ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް ގުޅިގެން.
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 ޢާއިލާ ބަދަހި ކުރުން  3.5

 މަޤުޞަދު 

 ންތަކެއް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.އާއިލީގުޅުން ބަދަހި ރައްޔިތު އެކަކު އަނެއްކަކަށް އަޅާލާ،މިއަތޮޅަކީ  3.5.1
  

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 ހިންގުން. ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްއާއިލީ ގުޅުމުގެ މުހިއްމުކަމާ ބެހޭގޮތުން އިސްލާމީ ނަަޒރަކުން  3.5.1.1
 ރުކުރުވާފަދަ އާދަކާދަތަކާއި ގަބޫލުކުރާ ގޮތްތައް ބަދަލުކުރުމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުން.އިލާއަށް ނޭދެވޭ އަސަޢާ 3.5.1.2
 އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވުން. ޒިންމާވެ ދެމަފިރިންއިލާގެ ހުރިހާކަމެއްގައި ޢާ 3.5.1.3
 ޢާއިލީ ހަވީރެއް ސްކޫލްތަކާ ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބޭއްވުން. 3.5.1.4

 
 
 

 ންފީޒުކުރާނޭގޮތް ތަ
ރޒާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ހިއުމަންރައިޓްސް އާއި  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާ

 ންސިލްތަކާއި ސްކޫލްތަކާއި ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްރަށުކައު
 ގުޅިގެން.
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info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 ޓްސް މަޢުލޫމާތާއި ޘަޤާފަތާއި އާރ 3.6

 މަޤުޞަދު 

 މިއަތޮޅަކީ މަޢުލޫމާތާއި ޘަޤާފަތާއި އާރޓްސްގެ ދާއިރާއިން ހޭލުންތެރި އަތޮޅަކަށް ހެދުން. 3.6.1

 ޒަމާންވީ ޘަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން. 3.6.2

 
 ސިޔާސަތު

 ސިޔާސަތުތަކަކީ: ސިލުން ގެންގުޅޭނެމި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 މިއަތޮޅަކީ މަޢުލޫމާތާއި ޘަޤާފަތާއި އާރޓްސްގެ ދާއިރާއިން ހޭލުންތެރި އަތޮޅަކަށް ހެދުން.

 ޘަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ދިރުވައި އާލާކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. 3.6.1.1
 ން އަހުލުވެރި ކުރުވުން.ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުންއައި އަތްތެރި މަސައްކަތަށް ޒުވާނު 3.6.1.2
ރުގައި ލައިބްރަރީއެއްގެ ޚިދުމަތާއި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި މަޢުލޫމާތު ލިބިަގތުމަށް އަތޮޅުފެންވަ  3.6.1.3

 ލިބޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށްިދނުން.
  ހުނަރު ލިބިެދވޭނެ ފުރުޞަތު ފަހިކުރުން.އާރޓްސް ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީން ކުރުމަށާއި އަދި އެފަދަ މަޢުލޫމާތާއި  3.6.1.4

 
 
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
  ްޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއާއި ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްއާއި ހިއުމަްނ ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފ

 ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އަތޮޅުގައި ހިންގާ ރިޒޯޓްތަކާއި ގުޅިގެން.
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 ސިޔާސަތު

 ޞިލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާ

 ޒަމާންވީ ޘަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން.

 ން.ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި އެތަކެތި ެފންނާނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުޒަމާންވީ ބޭނުންކުރި ރާއްޖޭގައި  3.6.2.1

ޘަގާފީ މަރުކަޒެއް ގާއިމުކުރުން. )ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިން ކުރަމުންއައި މަސައްކަތްތައް އެއްތަނަކުން ފެންާނނެގޮތަކަށް  3.6.2.2
 ޓޫރިސްޓުންނާއި ދިވެހިންނަށް އަމާޒުކުރުން ( –އިންތިޒާމްކުރުން 

  ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.މާލެ ގެންދެވިފައިވާ އަތޮޅުގެ އާޘާރީ ތަރިކަ އަނބުރާ އަތޮޅަށް  3.6.2.3

 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ިބޭރުގެ ޖަމާޢަްތތަކާއި  ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކާއި، އަތޮޅުގައިުހންނަ ރިޒޯޓްތަކާއ

 ގުޅިގެން.އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލް 
 
 

 ޢަދުލު އިންޞާފު  3.7

 މަޤުޞަދު 

 ކަށްވުން.އަތޮޅަ  ވެފައިވާ މަންއަމާންކަން ޤާއިމް މިއަތޮޅަކީ އަދުލުއިންސާފާއި އަ  3.7.1

 ޒުވާނުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން.ކުށްކުރުން މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް  3.7.2
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 ސިޔާސަތު
 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 ޤާއިމްވެފައިވާ އަތޮޅަކަށްވުން.މިއަތޮޅަކީ އަދުލުއިންސާފާއި އަމަންއަމާންކަން 

މައްސަލަތައް ތަހްޤީގް ކުރުމަށްފަހު ޝަރީޢަތަށް ފޮނުަވްނޖެހޭ މައްސަލަތައް ލަސްނުކޮށް ދަޢުވާ ކުރުމަށް ފޮނުވުމަށް  3.7.1.1
 ބާރުއެޅުން. 

 ން.ޤާނޫތަކާއި ޤަވާޢިދު ިހންގުމުގައި ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފު ޤާއިމްކުރު 3.7.1.2
 .ގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުންބޮޑެތި ރަށްރަށު އާބާދީ  3.7.1.3
 އެއްާބރުލުން ދިނުން.ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކަށް  3.7.1.4
  ފުލުހުން ޒިންމާދާރު ކަމާ އެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ބާރުއެޅުން. 3.7.1.5

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

އަތޮޅުގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ރިޓީ ކޮމިޝަންއާއި ޕޮލިސް އިންޓަރގްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި 
 ގުޅިގެން. އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްރަށުކައުންސިލްތަކާއި ރައްޔިތުންނާއި ސްޓޭޝަންތަކާއި 

 

 ސިޔާސަތު
 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 ޒުވާނުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން. ކުށްކުރުން މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް 

 އެއްކިބާވެތިބެ މައްސަލަތައް ހަްއލުކުރުން. ނުފޫޒުންޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ތަްނފީޒުކުރުމުގައި ސިޔާސީ  3.7.2.1
  .ހޭލުންތެރިކުރުވުން ޒުވާނުންޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަްށ  3.7.2.2

 
 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން.ޕޮލިސްސްޓޭޝަންތަކާއި، ރަށުކައުންސިލްތަ



 

 

46 
6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުން  3.8

 މަޤުޞަދު 

 ވުން.އަތޮޅަކަށް މިއަތޮޅަކީ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ ޢަމަލުތައް މަދު  3.8.1

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 ޢަމަލުތައް މަދު އަތޮޅަކަށް ވުން.މިއަތޮޅަކީ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ 
 

 ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ ޢަމަލުތައް މަދު ކުރުމަށްޓަކައި ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. 3.8.1.1
  ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ކައުންސިލްތަކުގެ ހިސާބުތަްއ އޮޑިޓް ކުރުމާއި ރިޕޯރޓް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްޞާ ކުރުން. 3.8.1.2

 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ރައްޔިތުންނާއި ސްކޫލްތައް ގުޅިގެން.
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info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 ރައްޔިތުންނާ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާ އޮންނަ ގުޅުން  3.9

 މަޤުޞަދު 

 ވުން. ބަދަހި  ރައްޔިތުންނާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާ ދެމެދު އޮންނަގުޅުން މިހާރަށްވުރެ  3.9.1

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. މާލީކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުްނ ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  3.9.1.1
 ޢިއްޔާތަކުގެ އިސްފަރާތްތަކަށް ހިންގުން.ހިންގުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ކްލަބު ޖަމް 3.9.1.2
 ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރުން. 3.9.1.3
 ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން.  3.9.1.4

 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ސް، ޔޫތު އެންޑް ރިސޯސަ ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން
ރޒް  ގުޅިގެން. އާއި އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްސްޕޯޓްސްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަ
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 ޖެންޑަރ )ދެޖިންސުގެ ކުރިއެރުން( 3.10

 މަޤުޞަދު 

 ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ލިބުން.ކުރިއެރުމުގައި ގެ ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ޖިންސު  3.10.1

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:ރުމަށް ކައުންމި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކު
 ސިޔާސީ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލާނެ އަންހެން ލީޑަރުްނ އުފެއްދުން. 3.10.1.1
 މަްށ ބާރުއެޅުން.މަތީަތޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުޖިންސްގެ ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ދަރިންގެ މެދުގައި  3.10.1.2
 ކުގައި ޖިންސްގެ ތަފާތުކުރުެމއްނެތި ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ކުރިއަށް ދެވޭނެމަގު ފަހިކޮށްދިުނން.އިގްތިސާދީ މަސައްކަތްތަ 3.10.1.3
 ގެވެށި އަނިޔާއާއި ގުޅޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުްނތެރިކުރުވުން.  3.10.1.4

 
 
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
މިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާިއ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ހިއުމަންރައިޓްސް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮ

 ކްލަބް ަޖމްޢިއްޔާތަކާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާއި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ކޮލެޖްތަކާއި
 ގުޅިގެން. ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް
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 ންޓްސްޕޭޝަލް ޑިވެލޮޕްމަ 
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 ސްޕޭޝަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް  .3

 

 ބިން  4.1

 މަޤުޞަދު 

 ބިންތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން. އަތޮޅުގެ  4.1.1

 ރަށްރަށުގެ މޫނުމަތިން ބިންދޫކުރުމުގައި ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ގެންގުޅުން. 4.1.2

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 އަތޮޅުގެ ބިންތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން.

 ހުރިހާ ރަށެއްގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން. އަތޮޅުގެ  4.1.1.1
 ބިން ބޭުނންކުރާނެ ގޮުތގެ ޕްލޭނެއް އޮވެގެން އެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ބިންދޫކުރުން. 4.1.1.2
 ބިމުގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލައި ޤައުމީ ދަފުތަރަށް ބޭުނންާވ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން. 4.1.1.3
 ޅުން ނުވަތަ އެކަމަށް ގޮތްތަކެއް ކަޑައެޅުން.ށް ބާރުއެބިންތައް ޭބނުންކުރުމަދުވަސްވީ ޭބނުންނުކުރާ ރަށްރަށުގައި ހުންނަ  4.1.1.4
 ބިން ސަރުކާރާ ރައްޔިތުންގެ ބޭނުްނތަކަށް ރިޒާވްކުރުން. 10ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް % 4.1.1.5
ސްގަހާގެއްސާއި ފެހިކަން ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ތާރީޚީ، ޘަޤާފީ އަދި ގުދުރަތީ ތަރިކައާއި ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލާއި ގަ 4.1.1.6

 ބެލެހެއްޓުމަށް އިސްކަންދިުނން. 
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
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info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި މިނިސްޓްރި އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 
 ލްތަކާއި، ރައްޔިތުން ގުޅިގެން.ކައުންސި

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:ކުރުމަށް ކައުން މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް

 ރަށްރަށުގެ މޫނުމަތިން ބިންދޫކުރުމުގައި ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ގެންގުޅުން.

ގެމައްޗަށް ވިސްނައި ކޮންމެ ރަށެއްގެވެސް މޫނުމަތީ ސަރަހައްދުން ބިން ދޫުކރާއިރު ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއް 4.1.2.1
 ބިން ޫދކުރުން. ދަށުން  ވަކި ޕްލޭނެއްގެ

 .ށް ބަދަލު ގެަނއުންރަށްރަށުން ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ދޫކުރާ ބިމުގެ އަގައޮތް ބިމުގެ ޑިމާންޑް 4.1.2.2
 ދިގުމުއްދަތަކަށް ބިންޫދކުރާނެ އުޞޫލެއް ޤާއިމްކުރުން. 4.1.2.3

 
 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ރައްޔިތުންނާއި ރަށު ރ އާއިއިންފްރާސްޓްރަކްޗައެންޑް  ސިންގމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައު

 ގުޅިގެން.ކައުންސިލް 
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6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 

 

 

 

 

 

 ތިމާވެށި 
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6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 

 ތިމާވެށި  .4
 

 ތިމާވެށި  5.1

 މަޤުޞަދު 

 ވުން.މިއަތޮޅަކީ ތިމާވެއްޓަށް ލޯބިކުރާ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް  5.1.1

 ވުން.ޅަކަށް ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ އަތޮ  5.1.2

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 މިއަތޮޅަކީ ތިމާވެއްޓަށް ލޯބިކުރާ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށްވުން.

 ކުނިނައްތާލާނެ ނިޒާމް އަތޮޅުތެރޭގައި ގާއިމްކުރުން.ރައްކާތެރިކަމާއެކު  5.1.1.1
 ރަށެއްގައިވެސް ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާޢަތެއް ރަށުފެންވަރުގައި އުފެއްދުން. ކޮންމެ 5.1.1.2
 ތިމާވެއްޓާމެދު ހޭލުންެތރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ރަށުފެންވަރުގައި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. 5.1.1.3
 މަށް ބާރުއެޅުން.ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ހޭޅިފަށުގައި ރުއްގަސް އިންދު 5.1.1.4
 ތިމާވެއްޓަށް ރައްޔިތުްނ ހޭލުންތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ކްލަްބ ޖަމްޢިއްޔާތައް ޒިންމާދާރު ކުރުވުން.  5.1.1.5

 ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުން.  5.1.1.6

 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
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6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

ތަކާއި ބޭރުގެ ކޫލްކައުންސިލް އިދާރާތަކާއި ރައްޔިޔުންނާއި ސްއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރމަންޓާ
 އެހީ ހޯދައިގެން.ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ 

 

 ސިޔާސަތު 
 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ އަތޮޅަކަށްވުން.

 ރަށްރަށުގެ ބަނދަރުގަިއ މިހާރު ޖަހާފައިވާ ބައްތިތައް ސޯލާ އެނަރޖީއަށް ބަދަލުކުރުން. 5.1.2.1
  

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ޔޫޓިލިޓީސްއާއި އެސް.ޓީ.އޯއާއި، ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއާއި 
 ގުޅިގެން. ލްކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިރަށުޖަމާޢަތްތަކާއި 
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 ޑިޒާސްޓާރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް  5.2

 މަޤުޞަދު 

 ވުން. ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ  5.2.1

 ން ދަންނަ ބަޔަކަށްވުން. ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ދިމާވާ ކަންކަމުގައި ދުރާލާ ތައްޔާރުވާ  5.2.2

 
 
 ސަތުސިޔާ

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށްވުން.

ރައްޔިތުން ޅުންފިލުވައިދީ ކާރިޘާތަކާގުޅިގެން ކަންތައްތައް ކުރާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އޮ ދިމާވާގުދުރަތީގޮތުން  5.2.1.1
 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

ރާނަމަ އެކަމަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލްތަކުން ރައްޔުތުންނަްށ ގުދުރަތީ ކާރިޘާއަކާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަސަރުކު  5.2.1.2
 ފޯރުކޮށްދިނުން.

   ތަށް ބަދަުލވާން ދަންނަ ބަޔަކަށް ހެދުން.ގުދުރަތީ ކާރިސާއެއް ދިމާވުމުން ޢާންމު ޙާލަ 5.2.1.3

 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

އަދި ކައުންސިލްތަކާއި ރައްޔިތުން  އި މަޖަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއިނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަްނޓް ސެންޓަރާ
 ގުޅިގެން.
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6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 ސިޔާސަތު
 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 އްލި ހާލަތްތަކުގައި ދިމާވާ ކަންކަމުގައި ދުރާލާ ތައްޔާރުވެފައިވާ ބަޔަކަށްހެދުން.ކު 

 ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތް ދަސްކޮށްދީ ހޭުލންތެރިކުރުވުން. 5.2.2.1
 ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ފުރަތަމަ އެހީދޭނެގޮތް ދަސްކޮށްިދނުން. 5.2.2.2
 ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން.ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި  5.2.2.3
 ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް ކުއްލި ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ދަސްކޮށްދިނުން. 5.2.2.4
ލޫމާތު ރަނގަޅަށް ޯފރުކޮށްދޭނެ، މަދުވެގެން ދެ އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި މަޢު 5.2.2.5

   މީހުން ތަމްރީން ކުރުން.
 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

އަދި މަދަނީ ޖަމްޢިްއޔާތަކާއި ންޓާއި ދިވެިހ ރެޑް ކްރެސެނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްަމންޓް ސެންޓަރާއި 
 ގުޅިގެން.ކައުންސިލްތައް  އިޞިއްޙީމަރުކަޒުތަކާއި ސްކޫލްތަކާއި ރައްޔިތުންނާ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި
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 އަސާސީ ކަންކަމާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް 
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 ކަންކަމާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް އަސާސީ  .5

 ފެނާއި ނަރުދަމާ  6.1

 މަޤުޞަދު 

 ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބޯފެން ލިބޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން. 6.1.1

 ގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން.ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނަރުދަމާ  6.1.2

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބޯފެން ލިބޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން.

ނޑިވަޅުގައި ފެންފޯ 6.1.1.1 ރުކޮށް ދިނުމުގެގޮުތން އަތޮޅުގަިއ ހޫނުމުސުމާ ގުޅިގެން ރަށްރަށުން ވާރޭެފން ުހސްވާ ދަ
 ލިބޭނެމަގު ަތނަވަސްކޮށް ދިުނން. ފެންޕްލާންޓެއް ބަހަްއޓައިގެން ެފން

 
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ގުޅިގެން.ކައުންސިލަތައް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަްނޓް ސެންޓަރާއި ރައްޔިތުންނާއި 

 

 ސިޔާސަތު
 ންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:ސިލުން ގެމި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

 ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން.

 ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރެވޭތޯ ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން.ރަށްރަށުގައި އަތޮޅުގެ  6.1.2.1
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 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ނާއި ރައްޔިތުން  ންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާއި،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިޔުޓިލިޓީޒް ކުންފުންޏާއި 
 ގުޅިގެން.ކައުންސިލްތައް 

 



 

 

60 
6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 ހަކަތަ  6.2

 މަޤުޞަދު 

ދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުން ޔާ އި ބަދަލުގައި  ހަކަތައިގެ  އަންދައިގެން މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ  ޑީސަލް  6.2.1
 ކުރުން.

 
 ސިޔާސަތު

 ލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:ސިމި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބޭނުންކުރާ ހަކަތައަކީ ސޯލާ އެނަރޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ުއފައްދާ ހަކަތައަކަށް ހެދުން. 6.2.1.1
ބޭުނންކޮށްގެން ރަށްރަށުގައި ޑީސަލް އަންދައިގެން މިހާރު އުފައްދާ ކަރަންޓް މުސްތަގުބަލުގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ  6.2.1.2

 އުފައްދާ ކަރަންޓަށް ބަދަލުކުރުން.
 އްދާ ސިސްޓަމް ހިންގޭނެގޮތެއް ފަހިކޮށްިދނުން.އި ފަށާފައިވާ ވައިން ހަކަތަ އުފަހއ އުލިގަމުގަ 6.2.1.3

 

 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

އްކައިގެން އަތޮޅު ސަރުކާރުގެ ކަރަންޓްއުފައްދާ ކުންފުނި ) ސްޓެލްކޯ ( އާއި ވާހަކަ ދަޔުޓިލިޓީޒް ކުންފުންޏާއި 
 ކައުންސިލް އިދާރާ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގުޅިގެން.
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info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 އެހެނިހެން ދާއިރާ  6.3

 މަޤުޞަދު 

 ޕިކްނިކް ދިޔުމަށް ޚާއްޞަ ރަށެއް ކަނޑައެޅުން. 6.3.1

 ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން. އެކިއެކި މުނާސަބަތާގުޅިގެން  6.3.2

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:ޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުންމި މަޤު
 ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުން. އުފާވެރި މާހައުލެއްގައި ބަދަހިކުރުމަށްޓަކައިއާއިލާތަކާއި ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އިޖްތިމާޢީ ގުޅުން  6.3.1.1

 
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ރަށުކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން.،ތޮޅު ކައުންސިލާއި އަމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރާއި، 

 
 

 
 ސިޔާސަތު

 ސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ:މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކައުން

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި، ނުވަތަ އަތޮޅުފެންވަރުގައި، ނުަވަތ ރަށުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމުގައި  6.3.2.1

 ށުކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިވެިދނުން.ރަ

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 އި ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން.އަތޮޅު ކައުންސިލާ
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 ބައި  ދެވަނަ
ިހންުގމަްށ ރާވާ ަހރަކާތްތަކުގެ ާޙޞިލްކުރުަމށް މަޤުޞަުދތަްއ 

 ތަފްސީލު 
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 ން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގު 
 ހަރުދަނާކުރުން 
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info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 

 

 

 ހަރުދަނާކުރުން  ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުން  .1
 

 އެއްރަށަށްވުރެ ގިނަ ރަށްރަށަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ދިނުން  1.1

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުްނ ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި މީެގކުރިން އަތޮޅުއޮފީހުން ދެމުންައއި ބައެއް އިދާރީ 
ހުރިހާ ރަށުކައުންސިލްތަކުން ދެއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހި އެ ޚިދުމަތްތައް ދެއްވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް  ނީދަޚިދުމަތްތައް މިހާރު

 އެއީ އެއްރަށަށްވުރެ ގިނަ ރަށްރަށުން މިހާރުވެސް ލިބެންހުންާނނެއެވެ. އާބާދީގެ ރަށެއްގައި ދެވެންނެތް ދެ ޚިދުމަތެއް 
ނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމެވެ. ގަމާދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދުމާއި، އެއް އި މިދެންނެވި ޚިދުމަތާ އަދިއި، ކަ

 ފެށުމަކީ މިކައުންސިލުން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތެކެވެ. ރަށްރަށުގައި  ތައްއިދާރީގޮތުން އިތުރަށް ބޭުނންވާ އެހެން ޚިދުމަތް

 

 މަޤުޞަދު 

 ކު ލިބެން ހުރުން.ހއ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފަސޭހަކަމާއެ 1.1.1

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން. 1.1.2

ނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން.) ޓްރާންސްޕޯރޓް  1.1.3 އެއްގަމުގެ ދަތުރުފަތުރާއި، ކަ
 އޮތޯރިޓީން ދޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް(
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6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތަތައް 

 ވުރެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ޚިދުމަތްލިބޭ އަތޮޅަކަށްވުން. އެއްރަށަށް  1.1.1.1ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް   1.1.1.1.1
ބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އިދާރާގެ ވެ 

އަތޮޅާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެމަގު ފަހިކޮށް 
 ( 2.5.5.5) ބ.ކ  ދިނުން.

 

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ދުވަހުން   1.1.1.1.1.1
 ދުވަހަށް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

      ްއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ  އަތޮޅު ކައުންސިލ 

އި އާބާދީގޮތުން އަތޮޅުގަ   1.1.1.1.2
އެންމެ ބައިގިނަ ފަސްރަށުގެ ތެރެއިން 
އައި.ޑީ.ކާޑު ހެއްދުމުގެ ޚިދުމަތް މިހާރު 
ގާއިމްކުރެވިފައި ނުވާ ދެ ރަށުގައި އެ 

 2.2.3.4) ބ.ކ  ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުން.
) 

 

ކެލާ، ބާރަށުގައި އައިޑީކާޑު ހެދޭނެ ފޯކަލް   1.1.1.1.2.1
 ޕޮއިންޓް ގާއިމުކުރުން.

 

      ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލ
ރަޖިސްޓްރޭޝަނާއި އަތޮޅު 

ކައުންސިލް އިދާރާއާއި 
 ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

ކެލާ، ބާރަށު ކައުންސިލް 
 އިދާރާ 

ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ކާޑު   1.1.1.1.3
ދުއްވާތަކެތި އެއްގަމުގެ   ދޫކުރުމާއި އަދި 

ދުއްވުމުގެ އޭ. ޒޯން ލައިސަންސް އަތޮޅުން 
 2.3.2.6ބކ.  ން. ދޫކުރު 

ލައިސަންސް ކާޑު ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ   1.1.1.1.3.1
 ޕްރިންޓަރާއި އެއާގުޅޭ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރުން.

      ިޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއާއ
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ 
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 އުމީ އިދާރާތަކުން އަތޮޅުގައި ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން ޤަ  1.2

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

އަތޮޅުގައި ޤައުމީ އިދާރާގެނަމުގައި ވަކި އިދާރާއެއް ނުވަތަ އެނަމުގައި ޚިދުމަތްދޭނެ ވަކި ތަނެްއ މިަވގުތު 
ޅިގެްނ ވަގުތީޮގތުން އަތޮޅު ކައުންސިްލ ނަމަވެސް މީގެކުރިން އެޚިދުމަތް ދެމުންއަިއތަން އުވާލުމާ ގުއުފެދިފައި ނުވެއެވެ. 
 ދެއެވެ. ފޯރުކޮށްދެމުންއިދާރާއިން ޚިދުމަތް 

 

 މަޤުޞަދު 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ޤައުމީ އިދާރާ ހިންގޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން.  1.2.1

 ހަމަޖެހުން.ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ހއ. އަތޮޅުގައި ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް އަވަސްވާނެ ގޮތެއް  1.2.2
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 ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތަތައް މަޤުޞަދު 

 ން ނިންމުމުގައި އެހީތެރިވާ ކައުންސިލަކަށްވުން.ޤައުމީ އިދާރާތަކުން އަތޮޅުގައި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެގޮތުން ކުރައްވަންޖެހޭ ކަންކަ  1.2.1.1ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ޤައުމީ އިދާރާގެ ގޮފި   1.2.1.1.1
އަތޮޅުގައި ހިންގޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައި ދިނުން. 

)ބ.ކ  ) ޤައުމީ އިދާރާ އުފެއްދުން. (
2.3.2.1 ) 

ޤައުމީ ިއދާާރއާިއ، އަޮތޅު ކައުްނސިލާދެެމދު ެވވޭ  1.2.1.1.1.1
ފި ހިންުގމަށްޓަކައި އަޮތޅު އެްއބަްސވުެމްއގެ ދަށުން ޤަުއމީ ިއދާާރެގ ގޮ

 ކައުންސިލް ިއާދރާގެ ޢިާމރާތުން ާޖގަ ަހމަަޖއްަސއި ދިނުން.
 

      ްއަތޮޅުަކއުްނސިލްގެ ިއދާރާ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ އޮފީސ 

ޤައުމީ އިދާރާތަކުން އަތޮޅުގައި  1.2.1.1.2
 2.3.2.1)ބކ.  ދެވޭ ޚިދުމަތް އަވަސްކުރުން.

) 
 

ންޓް ެމދުެވިރކޮށް އަތޮުޅގެ ހުރިާހރަށެއް އީގަވަރމެ 1.2.1.1.1.2
އިާދރީގޮުތން ުގޅާލުން. އަދި އަަވސް ުކރެވެްނހުރި ކަންކަން 

 އަަވސްކުުރމަށް ދެ ިއދާާރއިްނެވސް މަަސއްކަތް ކުރުން.

      ޯނެޝަނަލް ސެންޓަރފ
 އިންފޮޭމޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ 

ޤަުއމީ ިއދާރާ ައދި އަޮތޅު 
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 
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 ޤައުމީ އިދާރާތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން  1.3

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ގެންދަނީ ޤައުމީ އިދާރާ
ލިބެމުން އެދެވޭގޮތަކަށް އެންމެ އެއްބާރުލުން  މި އިދާރައަށްއިދާރާތަކުން ޤައުމީ ނަމަވެސް ބައެއް ކުރަމުންނެވެ. 

ހިންގުމުގެ ދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ޤައުމީ އިދާރާތަކާ އަތޮޅު ނުގެންދަވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން 
 ނެއެވެ.ކައުންސިލާ ދެމެދު ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ އިތުރަށް ގުޅުން ަބދަހިކުރަން ފެ

 

 މަޤުޞަދު 

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ގައުމީ އިދާރާއާދެމެދު އޮންނަގުޅުން  1.3.1
 ބަދަހިކުރުން.
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 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތަތައް 

 

 

 ހއ. އަތޮޅަކީ އަބަދުވެސް ގައުމީ އިދާރާތަކަށް އެއްބާރުލުން ދީގެން އޮފީސް ހިންގާބަޔަކަށްވުން.  1.3.1.1ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  ވިޓީ އެކްޓި  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ޤައުމީ އިދާރާތަކަށް  1.3.1.1.1
 ( 2.3.4.1) ބ.ކ  އެއްބާރުލުން ދިނުން.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޤައުމީ އިދާރާއާ  1.3.1.1.1.1
ހަރުދަނާ ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް އަޅަންޖެހޭ  ބައްދަލުކޮށް ހިންގުން 
 ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. 

 

      ާއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ޤައުމީ އިދާރ
 އިދާރާ 



71 
 

 އަތޮޅުގެ ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން  1.4

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

މިހާރު ބަލަހައްޓަނީ އެކަަމށްޓަކައި ޚާއްސަކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ސޮފްޓްވެއަރއެއް  އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު  ބެހޭއަތޮޅާ
ށްގެްނނެވެ. ކަރުދާސް ފައިލްކޮށް ކަރުދާހަށް ޕްރިންޓްކޮމިހާރު ބަލަހަްއޓަމުްނދަނީ ބޭނުންކޮށްެގން ނޫނެވެ. އެ މަޫޢލޫމާތުތައް 

ޖާގައިެގ ދަތިކަން ބޮޑުކަމުން ވަރަށްބޮެޑިތ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތި އަދި ފަިއލްތައް ގިނަވެ ބަހަްއޓާނެ  ،ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަތިކަމާ
ނޑިވަޅެއްގައި ފަސޭހައިން ފެންނާނެ ގޮތެއްނުވެއެވެ. އަދި  ވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި މަޢުލޫާމތުތައް ބޭުނންވެގެން ހޯަދންޖެހޭ ދަ

ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި އިާދރާއަށް ފޯރުކޮ ކައުންސިލްތަކުން މި މަުޢލޫމާތު އަތޮޅު ކައުންސިލްރަށު   ށް ދިނުމަށް ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ  ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.ފަހަކަށްއައިސް ފޮނުވަމުން ނުގެންދާކަން  މީގެ ސަބަބުން އަތޮޅުގެ ތަފާސްހިސާބު ފޮނުވަން ކަ

 ފޮނުވުން ލަސްވާގޮތް ދިމާވެއެވެ. ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް  މުއްދަތުގައި

 

 މަޤުޞަދު 

 ހިސާބަށް ބޭނުންވާ އަތޮޅާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުން. ޤައުމީ ތަފާސް  1.4.1

އަތޮޅު ތަރައްޤީއާބެހޭ މަޝްރޫޢުތައް ރާވާ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިން ލިބޭނެގޮތް  1.4.2
 ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން.
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 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތަތައް 

 

 މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވޭ އަތޮޅަކަށްވުން.ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ލިބިފައިވާ ބަޔަކުތިބި އަދި  ތަމްރީން ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި  ،ހއ. އަތޮޅަކީ 1.4.1.1ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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 އަތޮޅުގެ ތަފާސް ހިސާބު  1.4.1.1.1
 ( 2.2.5.3) ބ.ކ  ބެލެހެއްޓުން.

އަތޮޅުގެ ތަފާސް ހިާސބާބެހޭ މަޢުޫލމާތު ރަްށރަށުން   1.4.1.1.1.1
ނޑަެއޅޭ ުމއްދަެތއްަގއި ކަާމބެހޭ ިއދާާރއަށް  ހޯދައި އެ މަޢުލޫމާތު ކަ

 ފޯރުކޮށްދިުނން. 

      ާރަށުކައުްނސިލް ިއދާރ 
 
 
 

 އަތޮޅު ކަުއންސިލް ިއދާރާ 
 
 
 

ސްހިސާބު ނަގާ އެްއކުރާނެ ގޮުތގެ ތަްމރީން ތަފާ 1.4.1.1.1.2
 ރަށުކައުްނސިލް ިއދާާރގެ ކަާމގުޅޭ ުމަވްއޒަފުންނަށް ދިުނން.

 

      ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ެނޝަނަލ
 ޕްލޭނިން

 

 އަތޮޅު ކަުއންސިލް ިއދާރާ 

އަތޮޅު ތަރައްޤީއާބެހޭ  1.4.1.1.2
މަޝްރޫޢުތައް ރާވާ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ 

ސޭހައިން ލިބޭނެގޮތް މަޢުލޫމާތު ފަ 
 ( 2.2.5.3) ބ.ކ  ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން.

 
 

އަތޮޅުގެ ތަފާސްިހސާާބ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހަަކމާއެކު   1.4.1.1.2.1
ލިބޭނެގޮަތށް އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ެވްބސައިްޓގައި ާޝއިޢުކުުރމާިއ، އަދި 

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާާރއިން ލިބޭެނޮގތް ހަމަެޖއްސުން.
 

      ާއަތޮޅު ކަުއންސިލް ިއދާރާ  ރަށުކައުްނސިލް ިއދާރ 
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 ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށް ދިނުން  1.5

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ފޯރުކޮށްދެވެމުން  ދިވަޑައިގެންފިނަމަ އެ އެހީހޯދުމަށް މި ކައުްނސިލްގައި އެ އެހީއެއް ފަންނީރަށުކައުންސިލްތަކުން 
އިސްނަގައިގެން ކުރައްވާ ކަންކަމުގައި މާލީގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކުންގެންދެވެއެވެ. 

  އެހީތެރިކަން ދެމުން ގެންދެވެއެެވ.ފުދުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުްނ 

 

 މަޤުޞަދު 

 ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފާދިނުން. ރަށުކައުންސިލްތަކަށް  1.5.1

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކުން އިސްނަގައިގެން ކުރަން  1.5.2
 ޤަސްދުކުރައްވާ ކަންކަމަށް މާލީގޮތުން އެހީތެރިވުން.
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 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތަތައް 

 

 ރިކަން ލިބެނުންދާ ފުދުންތެރި ކައުންސިލްތަކަކަށްވުން.ކަކީ، ފަންނީގޮތުންނާއި، މާލީގޮތުން އެހީތެރަށުކައުންސިލްތަ  1.5.1.1ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ  1.5.1.1.1
 ( 2.2.7.1)  ފަންނީ ލަފާދިނުން.

އަތޮޅު ކައުންސިލް ިއދާާރގެ ލީގަލް އޮިފސަރ   1.5.1.1.1.1
 މެުދވެރިކޮށް ަރށުކައުްނސިލަށް ބޭުނންވާ ޤާނޫނީ ލަފާިދނުން.

 

      ާއަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ  ރަށު ކައުްނސިލްތަކުގެ ިއާދރ 

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޕްލޭން   1.5.1.1.2
ތަންފީޒުކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކުން 

ސްނަގައިގެން ކުރަން ޤަސްދުކުރައްވާ އި
 ކަންކަމަށް މާލީގޮތުން އެހީތެރިވުން.

 ( 2.3.1.2) ބ.ކ  
 
 

 ،ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުަމށް  1.5.1.1.2.1
ރަށުކައުްނސިލްތަކުން ިއސްަނގަިއގެން ުކރަން ަޤސްދުުކރަްއވާ ކަންކަމަށް 

 ްއގެ ދަުށން އެހީެތރިުވން.އަތޮޅު ކަުއންސިލުން ަކނޑަައޅާ ސިާޔސަތެ
 

      ްމިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭްނސް އެންޑ
 ޓްރެޜަރީ 

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާތައް 
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 ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ލަފާދިނުން  1.6

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ކޮށް އްސައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފައަށްއެދި ހުަށހަޅާ ކަންކަމުގައި ލަފާދެވެމުްނ ގެންދެވެއެވެ. ޚާ ރަށު ކައުންސިލްތަކުން
ގައި ބިމާބެހޭ މައްސަލަތަކާއި އަިދ ަބޖެޓާބެހޭ ކަންކަމާއި ެއނޫންވެްސ ރަށުކައުންސިލްތަކުން ިނންމަްނ ދަތިވާ މައްސަލަތަކު

ކައުންސިލްތަކުން ބައެއް މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ނަމަވެސް ބައެއް ރަށު ލަފާދެވެމުން ގެންދެވެއެވެ.
އަދި ކަްނ ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ. ފުށުއަރާގޮތަށް އަދި ހަމަހަމަކަްނ ގެއްލޭގޮތަށް މައްސަލަތަްއ ިނންމަމުން ގެންދަވާ
ށްފަހު މަސްަލހަތު ގެއްލޭގޮތް ވުމުްނ މި މީގެއިތުރުން ބައެއްކަހަލަ މަްއސަލަތައް މިއިދާރާގެ މަޝްވަރާ ނުހޯދާ ނިންމުމަ 

 އިދާރާއަށް ހުށަހެޅޭތަންވެސް އާދެއެވެ. 

 

 މަޤުޞަދު 

 ރަށުކައުންސިލްތަކަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ކަންކަން ނިންމާ ތަންތަނަށް ހެދުން. 1.6.1

ތޮޅު ކައުންސިލުން ރަށުކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް އަ  1.6.2
 ލަފާދިނުން. 
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 .މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތަތައް 

  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާ ހޯދައިގެން ހިންގާ ކައުންސިލްތަކަކަށްވުން. ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކަކީ  1.6.1.1ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ރަށުކައުންސިލްތަކަކީ   1.6.1.1.1
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ހަމަހަމަކަމާ 

އިންސާފާއެކު ކަންކަން ނިންމާ 
 ( 2.2.4.6)ބ.ކ  ތަންތަނަށްހެދުން.

 

ޤާނޫާނއި، ަޤާވއިދުތަކަށް އަހުލުެވރި ކުުރމަށް  1.6.1.1.1.1
މްީރން ޕްޮރގްާރމް ކައުންސިަލރުންނަާށއި، ިއާދރީ މުަވއްޒަުފންނަށް ތަ

 ހިންގުން.
 

 

      ާއަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ  ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރ 

ރަށުކައުންސިލްތައް   1.6.1.1.2
ހިންގުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް 

ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން 
 ( 2.2.7.1) ބ.ކ ލަފާދިނުން. 

 
 

ން އަތޮޅު ކަުއންސިލަށް ހުށަަހޅާ ރަށުކައުްނސިލްތަކު  1.6.1.1.2.1
މަްއސަލަތަކުަގއި ހަަމޖެހިފަިއވާ ަޤވާިޢުދތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހަމަހަމަ 

 އުޞޫލަކުން ލަފާދިުނން.
 

      ާރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރ 
 
 
 

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 
 
  

 ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ަޙރަކާތްތައް ައތޮޅު   1.6.1.1.2.2
ކައުންސިލުން ބަލަންޖެޭހނެކަމަށް ލާަމުރކަޒީ ޤާނޫުނގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ 

ފަހަރު ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް  2ކަންތައްަތއް ބެލުމަށްޓަކައި އަަހރަކު 
ދަތުރުކޮށް ގެންނަްނޖެހޭކަަމށް ފެްނނަ އިޞްލާޙުަތއް ެގނަުއމާިއ، 

 ލަފާދޭންޖެހޭ ކަންަކމުަގއި ލަފާދިނުން.
 

     ޮއަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ  ޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ އަތ 
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 ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވުން  1.7

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ރައްޔިތުންނާ މަުޢލޫާމތު ބޮޑެިތ މަޝްރޫޢުތަކާބެހޭ ވެމުންދާ ތަރައްޤީއަށް ކުރެ ރަށްރަށުގެސަރުކާރުން 
ގެންވާ ގޮތަކަްށ ޙިއްސާކުރަމުން ނުގެންދެވެއެވެ. މިެހންވުމުގެ ސަބަބުްނ ރައްޔިތުން ުކރައްވަމުންދާ ސުވާލުތަކަށް އެންމެއެކަށީ

އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންުމންތައްވެސް  ޖަވާބު ނުިލބި ބައެއްފަހަރު ަމސްލަހަތު ގެއްލޭގޮތް ދިމާވެއެވެ.
 ނަމަވެސް އާއްމުފަރުދުންނާއި ޖަމާޢަތުގެ ފެންވަރުގައި ސާކުރުން އިތުރުކުރަން ޖެހެއެވެ. މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ރައްޔިތުންާނ ޙިއް

 ޖަވާބުދާރީވަމުން ގެންދެވެއެވެ. އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް މައްސަލަތަކަށް ހުށަހަޅާއަތޮޅު ކައުންސިލަށް 

 

 

 މަޤުޞަދު 

 ޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދިނުން.އަތޮޅު ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރައް  1.7.1
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 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތަތައް 

 

 

 ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދާ ކައުންސިލަކަށްވުން.، ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި ކައުންސިލަކީ ކައުންސިލުން އަތޮޅު  1.7.1.1ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް ޙަރަ  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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އަތޮޅު ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ  1.7.1.1.1
މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް 

 ( 2.3.3.1)ބ.ކ  ހާމަކޮށްދިނުން.

 އަތޮޅު ކައުންސިްލގެ ވެްބސައިޓް ެމުދވެރިކޮށް މަޢުޫލމާތު  1.7.1.1.1.1
 ފޯރުކޮށް ދިނުން.

      ާއަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރ 
 

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

ކޮންމެ ހަ މަހަކުން އެއްފަހަރު ީސދާ ަރއްޔިތުްނނާ   1.7.1.1.1.2
 ބަްއދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ިޙްއސާކުރުން.

      ާއަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރ 
 

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

ތަފާތު މީޑިޔާގެ ވަސީލަްތތައް މެުދެވރިކޮށް ރައްިޔތުންނާ  1.7.1.1.1.3
 މަޢުލޫމާތު ހިްއސާކުުރން.

 
 އަތޮޅު ކަުއްްނސިްލގެ ިއދާރާ  އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ      
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 ތަރައްޤީ އިޤްތިޞާދީ 
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 އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ  .2
 

 އުންސިލްތަކާ ޙަވާލުނުކޮށް ހުންނަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުން ރަށު ކަ  2.1

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ޙަވާލުނުކޮށް  ަރށު ކައުންސިލްތަކާރަށު ކައުންސިލްތަކާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިޙްތިސާސް ކަނޑައެޅިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން 
  ހުންނަ މަޝްރޫޢުތަކަކީ ކޮބައިކަްނ އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

 

 މަޤުޞަދު 

 ހިންގުން.މަޝްރޫޢުތައް  އަތޮޅު ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން އަތޮޅުގައި ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ  2.1.1
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6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތަތައް 

 ގައި ކާމިޔާބު ކައުންސިލަކަށްވުން.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ހިންގާ ކޮންމެ މަޝްރޫޢުއެއް ހިންގުމު  2.1.1.1ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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އަތޮޅު ކައުންސިލް   2.1.1.1.1
މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން އަތޮޅުގައި 

ތައް ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ މަޝްރޫޢު 
 ( 2.3.2.6)ބ.ކ  ހިންގުން.

އަތޮޅުގައި ހިންގުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލާ   2.1.1.1.1.1
ޙަވާލުކުރާ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާ، މޮނިޓަރކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް 

 ރިޕޯޓްކުރުން.

      ާއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރ
 އިދާރާ 
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 ފަތުރުވެރިކަން  2.2

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

އިތުރު ރިޒޯޓްހަދާނެ ހިތްގައިމު  ބޭނުންކުރަނީ ތިން ރިޒޯޓެކެވެ. ނަމަވެސްމިހާރު  ންހއ. އަތޮޅު ގައިސިނާއަތުފަތުރުވެރިކަމުގެ 
ކުރަމުން  ވާލުމަކީ ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންރީތި ރަށްރަށް ހއ. އަތޮޅުގައި ހުރުމާއެކު އެރަށްރަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ހުޅު

މިކަން މިގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ ގިނަބަޔަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ލިބި ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ބޮޑު އުއްމީދެކެވެ. އަންނަ ވަރަށް
ލިބިފައިވާ ތަމްރީން  ގުޅޭފަތުރުވެރިކަމުގެ ާދއިރާއާފެންވަރު ރަގަޅުވެ އަތޮޅު ތަރައްޤީއަށް އިތުރު ކާމިޔާބީތައް ިލިބގެންދާނެއެވެ. 

އެދާއިރާއަށް މީހުން ތަމްރީން ކުރެވޭނެގޮތް އަތޮޅުގައި ހަމަޖެހުމަކީ ވަރަށް  ން ފާހަގަކުރެވެެއވެ. އެހެންކަމުންޒުވާނުން މަދުކަ
 ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.

 

 މަޤުޞަދު 

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އަތޮޅުގައި ކުރިއެރުވުން. 2.2.1

 ތަމްރީންކުރުން. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުން  2.2.2
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6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތަތައް 

 

 އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް ގިނަވަޒީފާތަކެއްލިބި މިހާރަށްވުރެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީވުން.ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން  2.2.1.1ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ހަރު ޙަރަކާތް ހިންގާ އަ  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު  2.2.1.1.1
 މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އަތޮޅުގައި ކުރިއެރުވުން.

 ( 4.1.1.1) ބ.ކ 

އަތޮޅުގައި ުހރި ރީތި ފަޅުރަށްަތއް ފަތުުރވެރިަކމުގެ   2.2.1.1.1.1
 އި އިޝްތިާހރުކުުރން.މާކެޓުގަ

      ްމިނިސްްޓރީ އޮފް ޓޫރިަޒމ
މޯލްޑިްވސް ޓޫރިަޒމް، މޯލްިޑވްސް 

 ޓޫރިޒަމް ޕްޮރމޯޝަން ބޯޑް 

މީޏިސްޫޓރިޒަްމ، އަޮތޅު 
 ކައުންސިލް ިއާދރާ 

ޓޫރިޒަމް ިމނިސްޓްރީ އާއި އަތޮޅު       ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ތަޢާރަފްކުރުން.   2.2.1.1.1.2
 ރާ ކައުންސިލް ިއދާ 

 އަތޮޅު ކަުއންސިލް ިއދާރާ 

އަތޮޅުގައި ުހރި ތާރީީޚ ތަރިކަތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު   2.2.1.1.1.3
 ޓްރެވަލް ެއޖެންޓުންާނއި ޭބރު ދުނިެޔއަްށ އިޝްތިހާރުުކރުން.

 

      ،ިއަތޮުޅަގއި ހުރި ރިޒޯޓްތަާކއ
 އަތޮޅުަކއުްނސިލް އިާދރާ 

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

ތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ފަ  2.2.2.1.1
 4.1.2.1)ބ.ކ  ޒުވާނުން ތަމްރީން ކުރުން.

) 
 

ފަތުރުވެރިަކުމގެ ާދއިާރއަށް ޝަުއުޤވެިރވާ ުޒވާނުން   2.2.2.1.1.1
 ހޯދައި އެ ދާިއާރއިން ތަްމރީން ލިބުުމގެ ފުރުޞަތު ހޯަދއި ދިުނން.

 
      .ގަުއމީ ޔުނިަވރސިީޓގެ ހދ

ަޒމް ކުޅުުދއްފުށީ ކެންޕަސް. ޓޫރި
 މިނިސްްޓރީ، ކްލަބް ަޖމްޢިއްޔާަތއް 

 އަތޮޅު ކަުއންސިލް ިއދާރާ 
 ރަށު ކައުްނސިލް އިާދރާ 
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 މަސްވެރިކަން  2.3

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު މީންދުވަހަކު ދަށަށް ނުދާވަރަށް މިހާރުވަނީ ދަށަށްގޮސްފައެވެ. މަސްދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރަމުންދާ ކަޅުބިލަމަހުގެ 
 މުން ދިރިއުޅެމުންދިޔަ އާއިލާތަކަށްވަނީ އެހެން މަސައްކަތްތަާކ ދިމާއަށް އެނބުރެންޖެހިފައެެވ.ސަބަބުން މަސްވެރިކަ ގެމިކަމުއަދި 

ގެންދަނީ ވިއްކަމުންނެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ބޮޑެތި އުޅަނދުފަހަރު  ޔަކުރަމުންދި މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 
ރިކަން މުޅިން ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ނެތެމުންގޮސް ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަށް ދިވެހި މަސްވެ ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުންއައި 

 އަސަރު ވަރަށްބޮޑަށް ކުރަމުން ދެއެވެ. ނޭދެވޭ ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދަށް މަސްވެރިކަން ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ބަދަލުވާންަފށައިފިއެވެ.
 ކަމެކެވެ.ކުރިއަށްގެންދަން މަސައްކަތްކުރަން ވެއްޖެގަތުމަކީ މިހާރުވެސް އެހެންކަމުން ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމެއް ފަށައި

 

 މަޤުޞަދު 

 

 ޒަމާނާއެއްގޮތަށް މަސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުން. 2.3.1

 

 

 

 



 

 

85 
6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 ނުން ޝައުގުވެރިކަން އުފެއްދިފައިވާ އަތޮޅަކަށްވުން.ހއ. އަތޮޅުގެ މަސްވެރިކަމަކީ ޒަމާނާއެއްގޮތަށް މަސްވެރިކަންކުރާ އަތޮޅަކަށްހެދުމާއި، މި ދާއިރާއަށް ގިނަ ޒުވާ  2.3.1.1ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް  2.3.1.1.1
) ބ.ކ މަސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުން. 

4.2.4.2 ) 

ރާއްޖޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުންއައި ދޮށީގެ   2.3.1.1.1.1
މަސްވެރިކަމުގެ އިތުރުން ލޯންގް ލައިން މަސްވެރިކަމަށް މަސްވެރިން 

   އަހުލުވެރިކުރުވުން.

      ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒ
އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ރަށު 
 ކައުންސިލްތައް މަސްވެރިން 

 ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާ 
 

މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހަ ކަމާއެކު އައިސް ލިބޭނެ   2.3.1.1.1.2
  ނިޡާމެއް ޤާއިމް ކުރުން. 

      ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފީޝަރީޒ
 އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ރަށުކައުންސިލް އިދާރާ 

މަސްވެރިކަމަށް ޒުވާނުން އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި    2.3.1.1.1.3
 ގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.ޓްރެއިނިން 

      ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒ
 އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ 
 ރަށުކައުންސިލް އިދާރާ 

މަސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ނިޔަމި ކަމުގެ   2.3.1.1.1.4
 ކޯސްތައް ހިންގުން.

      ީޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރ 
 

އިދާރާ  އުންސިލްގެރަށުކަ
 އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ 

މަސްވެރިކަމާއި ގުޅިގެން، މަސްވެރިކަމަށާއި އަދި   2.3.1.1.1.5
ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ކުރެވޭ ނޭދެވޭ ޢަމަލުތައް ނައްތާލުމަށް 

 ރަނގަޅު ނިޒާމެއް އެކަށައަޅައި އެކަންކަމަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.
     ިއަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ނިސްޓްރީ ތިމާވެއްޓާބެހޭ މ 

 ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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ނޑުވެރިކަން  2.4  ދަ

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ސް ލިބޭކަްށ ށްޖަހާބޭޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރާފަރާތްތައްކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އަތޮޅުން މުޑުވަކާއި ގަސްކާނާއާއި ގަހަދަނ
ނުޑވެރިންނަށް މީގެސަބަބުން ނުހުރެއެވެ.  ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް މިއަތޮޅުގައި  ަދތިތަެކއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.ރަށްބޮޑަށް ވަދަ

ނޑުވެރިކަން އާލާކުރުމުގެގޮތުން ހައިޑްރޯ ފޯނިކް މިވައްތަރުގެ ސް ސިސްޓަމް ތަޢާރަފުކުރުމަކީ މިވަގުތަށް ވަރަށް މުހިއްމުކަމެކެވެ. ދަ
ނޑުވެރިކަން މިއަތޮޅުގައި ކުރަމުންދާ  ނޑުވެރިން ތަމްރީންކުރާނެ  ވަރަށްމަދެވެ.ފަރާތްތައް ދަ ތާވެސް ނުހިންގާޕްރޮގްރާމެއް އަދި ދަ

ނޑުވެރިންނަށް މަޢުލޫާމތު ދިުނމުގެ ޕްރޮގަރާމެއް ހިންގުމަކީވެސް އެހާމެ ޭބނުންތެރި ކަމެކެވެ.  ވަރަށްގިނަ ދުވަސްތަކެއްވުމާއެކު ދަ
ނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެއްޗަށް އެކަށީގެންވާ އަގެއްލިބި ހަމަޖެހިފައި ނެތުމުްނ ރިޒޯޓްތަކަށް އެތަކެތި ސަޕްލައިކުރެވޭގޮތް  ދަ

ނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެ ނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްޭކނެ އެވެ.ދަ ލޯކަލްމާރުކޭޓެއް އަތޮޅުގައި  ދަ
ނޑުވެރިންނަށް ލިބޭ ނަފާ އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ   .ގާއިމްވުމަކީ ދަ

 

 މަޤުޞަދު

ނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ކުރިއެރުވުން. 2.4.1  ދަ
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6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތަތައް 

 އަރާފައިވާ، ދަނޑުވެރިކަމުން އާމްދަނީ ހޯދާ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށްވުން.ދަނޑުވެރިކަން ކުރި ކީ ހއ. އަތޮޅަ  2.4.1.1ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ކާތް ހިންގާ އަހަރު ޙަރަ  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު  2.4.1.1.1
 ( 4.3.3.4) ބ.ކ  ކުރިއެރުވުން.

ނޑުބިން ލިބެންހުރި  2.4.1.1.1.1 މީހުން ދިރިއުޅޭ  ) އަތޮޅުގައި ދަ
ނޑުބިން ދޫކުރުމަށް ( ރަށްރަށުން ބޭނުންވާ ފަރާ  ތްތަކަށް ދަ

 ބާރުއެޅުން. 

      ާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރ 
 
 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 
 

އަތޮޅުގައި ހުރި ފަޅުރަށްރަށް ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް  2.4.1.1.1.2
ނޑުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލުން.  ދަ

      ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒ
 އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު 
 އިދާރާ 

ބިމުގައި ގަސް ހެއްދުމަށާއި ހައިޑްރޯޕޯނިކްސް  2.4.1.1.1.3
  ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްހެއްދުމަށް މީހުން ތަމްރީންކުރުން.

      
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް 

 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާނެ ސާމާނު ފަސޭހައިން  2.4.1.1.1.4 ދަ
  ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.  އަތޮޅުން

  
 
  

     އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އިދާރާ 
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 
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 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި  2.5

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ވެރިން މިއަތޮޅުގައި އެބަތިއްބެވެ. ނަމަވެްސ ހަތަރުސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ ވިޔަފާރިކުދި އަދި މެންދުފަންތީގެ ިވޔަފާރިކުރާ 
 އަގު ބޮޑުވަމުން ދިއުމެވެ. ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރި  މައްސަލައަކީ މުދަލުގެ

 ންނަށް ކުރިން ލިބެމުްނދިޔަ އާމްދަނީ މިހާރު ލިބެމުން ނުދާަކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވެރި

ފަސޭހައިން އަދާކުރެވޭ ލުއިލޯނު ލިބުމަީކ މަގުފަހިކޮށް ދިނުމަްށޓަކައި  ނަށްވިޔަފާިރވެރިންފަންތީގެ ކުދި އަދި މެދު
މަސްވެރިކަން ހީނަރުވުމަކީ މަސްކައްކާ  ފެނެއެވެ.މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ކުދި ވިޔަފާރި އިތުރު ވެގެންދާނެ ަކމެއްކަމަށް 

 ހީނަރުކަމެކެވެ.  ލިބުނު އްކުމުގެމަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށްހި

 

 މަޤުޞަދު 

 ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ އިޤްތިސާދީގޮތުންނާއި، މާީލގޮތުން ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުްނ. 2.5.1
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6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

ގާނެ ހަރަކާތަތައް މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިން 

 ހއ. އަތޮޅަކީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ގިނަބަޔަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށްވުން. 2.5.1.1ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ރަކާތް ހިންގާ އަހަރު ޙަ  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ  2.5.1.1.1
އިގްތިސާދީ ގޮތުންނާއި، މާލީގޮތުން ފުދުންތެރި 

 ( 4.4.3.2)ބ.ކ  ބަޔަކަށްވުން.

ނޑުވެިރންނަށް ިދުގމުްއދަތުގަ   2.5.1.1.1.1 އި ައދާކުާރގޮތަށް ދަ
 ލުއިލޯން ލިބޭނެަމގު ތަަނވަސްކޮްށދިނުން.

      ެއިކޮނޮމިކް ިމނިސްޓްީރ، ޭބރުގ
 އެހީ ހޯަދއިެގން 

 އަތޮޅު ކަުއންސިލް 
 

މަސްކައްކާ ހިއްކާ ފަރާްތތަކަށާއި، ލޮނުމަުހގެ  2.5.1.1.1.2
 މަަސއްކަތްކުރާ ފަރާތްތަަކށް ދިުގުމއްދަުތގައި އަދާުކރާގޮތަށް 

 ން ލިބޭނެަމގު ތަަނވަސްކޮށް ދިުނން. ލުއިލޯ
 

      ްއިކޮނޮމިކް ިމނިސްޓްީރ، ބޭންކ
 އޮފް މޯލްިޑވްސް ެމދުެވރިކޮށް 

 އަތޮޅު ކަުއންސިލް 
 

 ގޭގައި ތިެބގެން ާއމްަދީނ ހޯދުމަށް ަމސައްކަތްުކރާ  2.5.1.1.1.3
 ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީެތރިކަން ފޯރުކޮްށިދނުން.

     ިސްޓްީރ، ޭބރުގެ އިކޮނޮމިކް ިމނ
 އެހީ ހޯަދއިެގން.

 އަތޮޅު ކަުއންސިލް 

 އަތޮޅު ކަުއންސިލް 
 
 

ކުދި އަދި މެދުފަންީތގެ ވިޔަފާރިަތއް ކުިރއެުރވުމަށް  2.5.1.1.1.4
 އެހީތެިރެވދިނުން.

 
  
  

      ުއަތޮޅު ކަުއންސިާލއި ރަށ
 ކައުންސިލްތަކުން.

 އަތޮޅު ކަުއންސިލް 
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 ވަޒީފާއާއި އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީ ކުރުން  2.6

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

މިއަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ނިސްބަުތން ބައިގިަނ އަތޮޅުގައި ތިބެގެން ވަޒީފާ އަާދކުރާނެ ފުރުޞަތު އަދިވެސް ަވރަށްމަދެވެ. 
ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން އުޅެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޔަކު ވަޒީފާނެތި ގިނަބަ އަތޮޅަކަށްވެފައި، ސްކޫލްތަކުްނ ނިމިގެން 

ނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިއަތޮޅުގެ މާފަހި ދިގުމުއްދަތަށް ކުއްަޔށް ދީފައިވީނަމަވެސް އަތޮޅުގެ  ދަ
 ގިަނަބޔަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުއޮތްވެއެވެ. ފާހަގަކުރެމުގެ ފުރުޞަތު ަފހިވެފައި ނުވާކަން ލިބު ރައްޔިތުންނަށް މިރަށުން ވަޒީފާ

ދާއިރާއަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއެވެ. އެ ދާއިރާއިން މިއަތޮޅުގައި އަދި އޮތީ ިތންރިޒޯޓެވެ. ފަުތރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އިތުރަްށ 
ގިނަބަޔަކަށް ވަޒީފާ ިލބޭނެމަުގ  މި އަތޮޅުގައި އޮތުމާއެކު އެ ުފރުޞަތުގެ ބޭުނންކުރައްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ފުރުަޞތު

 ތަރައްޤީ ކުރެވިދާނެކަމެކެވެ. ތަނަވަސް ވުމަކީ ވަޒީފާއާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް މިހާރަށްވުރެ 

 މަޤުޞަދު 

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ގިނަބަޔަކަށް ހޯދައި ދެވޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން. 2.6.1

 އެކި ކޯސްތައް ހިންގޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން.ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެގޮތުން އެކި  2.6.2

 

 

 

 

 

 

 



 

 

91 
6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަތޮޅަކަށްވުން.ހއ. އަތޮޅަކީ ވަޒީފާއާއި އިންސާނީ  2.6.1.1ނަތީޖާ: 

 ނެ ތަން ހަރަކާތް ހިންގާ  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ގިނަބަޔަކަށް  2.6.1.1.1
 ހޯދައިދެވޭނެ  މަގު ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން 

 ( 4.5.1.1)ބ،ކ 

ގިނަބަޔަކަށް ވަޒީފާ ލިބޭނެ ާދއިާރއަކީ ޓޫރިަޒމް   2.6.1.1.1.1
ްޓމެންޓާ ދާިއރާކަމަްށވާތީ، އެާދއިާރއިން ައތޮުޅގަިއ ކުރެވިާދނެ އިްނވެސް

 ބެހޭޮގތުން ޓޫރިަޒމް މިިނސްޓްރީާއއި ަމޝްަވރާކުރުން.

      ްމިނިސްްޓރީ އޮފް ޓޫރިަޒމ 
 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

ސެކަންޑަރީ އަދި ހަަޔރ ސެކަންޑަީރއަށް ކިޔަަވއިޭދނެ  2.6.1.1.1.2
 ދިވެިހން އުެފއްދުން.

     ްަތއް ރަށްރަުށގެ ސްކޫލ 
 ރަށު ކައުްނސިލް އިާދރާ 

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

ޞިއްޙީާދއިާރއަށް ބޭުންނވާ ޓެކްނިކަލް މީހުން އުެފއްދުން.)  2.6.1.1.1.3
 ޑޮކްޓަރުންާނއި ނަރުހުްނ،ލެބޯޓްރީ ޓެކްީނޝަނުން، ފާަމސިސްޓުން(

 
 
 

      ުމިނިސްްޓރީ އޮފް ހެލްތ 
 ރަށު ކައުްނސިލް އިާދރާ 

 ންސިްލގެ ިއދާރާ އަތޮޅު ކައު 

ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި  2.6.1.1.2
ކުރުމުގެގޮތުން އެކިއެކި ކޯސްތައް ހިންގޭނެމަގު 

 ( 4.5.1.4)ބ.ކ  ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން 
 

ޚިދުމަތުަގއި ތިްއބަވާ މުަވއްޒަފުްނގެ ފެްނވަރު   2.6.1.1.2.1
 މަތިކުުރމަށް ތަމްީރން ޕްޮރގްާރމްތައް ިހންގުން.  

      ްރީ އޮފް އެޑިޔުޭކޝަން މިނިސްޓ 
 ރަށްރަުށގެ ސްކޫލްަތއް 

 

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

ސްކޫލު ނިންމުމަށްފަހު ވަކިކަމެްއނުކޮށް އުެޅމުްނދާ   2.6.1.1.2.2
 ޒުވާުނންނަށް ައމާޒުކޮްށގެން އެިކއެކި ތަމްރީން ޕްޮރްގރާމްަތއް  ހިންުގން 

 

      ްމިނިސްްޓރީ އޮފް ހިުއމަނ
އެްނޑް ސްޕޯޓްސް ރިޯސސަސް ޔޫތު 

 / ޓިވެޓް
 

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 



92 
 

 

 ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ  2.7

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ލިބިފައެވެ. ނަމަެވސް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ޓެލްފޯންގެ ޚިދުމަތް މިއަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާރަށަކަށްވެސްވަނީ 
ންމެއެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައެއް ޫނނެވެ. އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބޭ ރަށްރަށުގައިވެސް ޚިދުމަތް މިއަތޮޅުގައި ލިބެނީ އަދިވެސް އެ

ލިބެމުންދަނީ ވަރަްށދަށް ސްޕީޑެއްގައެވެ. މައިގަޑުގޮތެއްގައި އިންޓަރނެޓް ތިރީޖީ ޚިދުމަތް ލިބެނީެވސް ދެރަށަކަށެވެ. އެހެންކަމުން 
 ގައި އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ޖީގެ ހާލަތު އަދި މިއަތޮޅުޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮ

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެްއވާ ޚިދުމަތް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީެގ އެހީގައި ދިނުމަްށޓަކައި އީގަވަރމެންޓް ސިސްޓަމް މިހާރުވަީނ 
  ރަށްއަދި އެބަޮއތެވެ. 13 މިޚިދުމަތް ނުލިބޭއެއްރަށުގައި ގާއިމްކުރެވި ޚިދުމަތްދޭން ފެށިފައެވެ. ނަމަވެސް 

 މަޤުޞަދު 

 ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރުން. 2.7.1

 ހައިސްޕީޑް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ލިބޭނެމަގު ފަހިވުން. 2.7.2
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6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތަތައް 

 

 ބޭނުންކުރާ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށްވުން. ގެ ކްނޮލޮޖީ މިއަތޮޅަކީ ކޮމިޔުނިކޭޝަން ސައިންސާއި ޓެ  2.7.1.1ނަތީޖާ: 

 އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
  

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު 
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ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމްތަ  2.7.1.1.1
ދިނުމުގައި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ 

 ( 2.2.5.3)ބ.ކ  ކުރުން.ބޭނުން 

އީ. ގަވަރމެންޓްގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުގައި ލިބެމުންނުދާ  2.7.1.1.1.1
 ރަށްރަށަށް އެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން.

 

      ނެޝަނަލް ސެންޓަރފޯރ
 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ކުގެ ވެބްސައިޓް ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަ 2.7.1.1.1.2
 ތައްޔާރުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން.

 

      ާއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރ 
 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ހައިސްޕީޑް އިންޓަރނެޓްގެ  2.7.1.1.2
ޚިދުމަތް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ލިބޭނެ 

 ( 4.10.3.1)ބ.ކ  މަގުފަހިވުން.
 

ޕީޑް އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތް މިހާރު ނުލިބޭ ހައިސް 2.7.1.1.2.1
 ރަށްރަށަށް އެޚިދުމަތް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 

      ،ިޓެލެކޮމް އޮތޯރިޓީއާއ
މުވާސަލާތުގެ ޚިދުމަތްދޭ 

 ކުންފުނިތައް، ރަށުކައުންސިލް 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 އިދާދާ 
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 ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް  2.8

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މިއަހަރު ދެކަމެއް ކުރުމަށް ޤަސްދުކުރެވި  ،އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު މުއްސަނދިކޮށް
ލައިސަންސް ކާޑު ކޮށްގެން އަތޮޅު މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުއޭގެތެރެއިން އެއްކަމެއް މިހާރުވަނީ ހާސިލްކޮށް ނިމިފައެވެ. އެއީ 

މާލިއްޔަތުން ކަމަކަށްއޮތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި އަތޮޅު ދެވަނަ  މެޝިނެއް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ. ޕްރިންޓްކުރުމުގެ
 ރައެއް ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން އެބަދެއެވެ.ޚަރަދުކޮށްގެން ބޭސްފިހާ

 މަޤުޞަދު 

، ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ގޮތުން އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރިއާއި  އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ  2.8.1

 އިންވެސްޓްކުރުން.

 އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު މުއްސަނދި ކުރުމަށް އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން. 2.8.2
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6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 ން މިއަތޮޅަކީ ކުރިއަރަމުން އަންނަ އަތޮޅަކަށްވުން.ވިޔަފާރިއާއި، އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ދާއިރާއި  2.8.1.1ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ  2.8.1.1.1
ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެގޮތުން 

ނީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރިއާއި އާމްދަ 
 ( 5.2.3.2)ބ.ކ   އިންވެސްޓްކުރުން 

ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ލުއި  2.8.1.1.1.1
 ލޯނު ދޫކުރުން 

      ީއިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރ 
 އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާ 

އުޤުވެރިވާ އަލަށް ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ޝަ 2.8.1.1.1.2
ފަރާތްތަކަށާއި، މިހާރު ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ފަންނީ 

 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.
 

      ީއިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރ 
 އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާ 

މަސައްކަތްތެރިންނަށާއި، ވިޔަފާރިވެރިންނަށް  2.8.1.1.1.3
 ތަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން. ފަސޭހައިން ބޭންކު ލޯނު ލިބޭގޮ

 

      ީއިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރ 
 އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ 

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ  2.8.1.1.2
މާލިއްޔަތު މުއްސަނދި ކުރުމަށް 
)ބ.ކ  އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތް ހިންގުން 

5.2.3.2 )  
 
 

ނދި ކުރުމަށް އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު މުއްސަ 2.8.1.1.2.1
 ބޭސްފިހާރަ ހިންގުން.

      ްއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ  އަތޮޅު ކައުންސިލ 

މާލޭގައި ހުންނަ ހއ. އަތޮޅު ފިހާރަ  2.8.1.1.2.2
އިންވެސްޓަރުންނަށް ހުޅުވައިލައިގެން އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ކުއްޔަށް 

 ދޫކުރުން.
 

                              ިނިސްޓްރީ ފިނޭންސް މ 
 ހޯމްމިނިސްޓްރީ، އެލް.ޖީ.އޭ 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ 
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6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

         
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ގެސްޓް ހައުސްއެއް  2.8.1.1.2.3

 ހިންގުން.

      ާއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ  އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރ 

ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް، އިންޓަރނޭޝަނަލް  2.8.1.1.2.4
 ރޕޯޓަކަށް ވުމުން އެތަނުގައި ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕެއް ހެދުން.އެއަ

      ާއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރ
 އިދާރާ 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ       އޮޑިދޯނިފަހަރު އެހެލުމަށް ސްލިޕްވޭއެއް ހެދުން. 2.8.1.1.2.5
 އިދާރާ 

ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލަށް  ޓޫރިޒަމް 2.8.1.1.2.6
 ރަށެއް ހޯދުން.

      ީފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރ 
 ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ 

ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް ހޯދުން.  2.8.1.1.2.7 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ       ދަ
 އިދާރާ 

.ޓީ.އޯ އާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން އެސް 2.8.1.1.2.8
 އެސް.ޓީ.އޯ ފިހާރައެއް ހެދުން 

 
 

      ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ
 އޯގަނައިޒޭޝަން 

    އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ 
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 އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ 
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 ތަރައްޤީ  އިޖްތިމާޢީ  .3
 

 އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން  3.1

 ލަތު މިހާރުގެ ޙާ 

ވީދުމަގަށް ކިޔަވައި ދެއްވާ ކްލާސްތައް ށްރަށުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ތަޖުއިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުމުގެގޮުތން އަތޮޅުގެ އެކި ރަ
ހިންގަވަމުން ގެންދެއެވެ. އަދި ސްކޫލްތަކުގައިވެސް ޤްރުއާން ކްލާސްތައް އޮވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ބައެއް ސްކޫލްތަކުގައި މިހާރުވަނީ 

ރާނެ ތަންަތންވެސް ހަދާަފއެވެ. ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުުރކުރުމުގެ ގޮތުން ޖަމްޢިއްޔާތަކުން އިސްނަގައިގެން ދީނީ ދަރުސް ނަމާދުކު
ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތައް ރަށްަރށުގައި ބާއްވައެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ރަމަޟާން މަހުގެ ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ކީރިތި ޤުރުއާން 

 ކުރަްއވައެވެ.  ރުގެ ޤާރީން ގެންނަވައިގެން ނަމާދުބޭ ކޮށްފައިވާ ހިތުދަސް

 ދި ޤުރުޢާން ހިތުދަސް މީހުންކީރިތި ޤްރުއާން ރީތިކޮށް ކިޔަވާ މީހުން އަތޮޅުގައި މަދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަ
 މަދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވަރަށް މިއަތޮޅުގައި 

 މަޤުޞަދު 

  ދެކެ ލޯބިވާ އަދި ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުން.އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ އިސްލާމްދީން   3.1.1

 ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު ދިރުވާ އާލާކުރުން.  3.1.2

 އަތޮޅުގައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން އުފެއްދުން. 3.1.3

 ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ މިސްކިތްތައް ބިނާ ކުރުން. 3.1.4

 ން.އަތޮޅުގައި ޖަމާޢަތްތެރިން އިތުރުކުރު 3.1.5
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 މިއަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ މާތް އަޚުލާގެއްގެ ވެރިބަޔަކަށްވުން.  3.1.1.1ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ރައްޔިތުންނަކީ މިއަތޮޅުގެ  3.1.1.1.1
އިސްލާމްދީންދެކެ ލޯބިވާ އަދި ދީނީގޮތުން 

)ބ.ކ  ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުން 
3.1.3.1 ) 

އަހަރަކު ދެފަހަރު ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ  3.1.1.1.1.1
 ނަސޭހަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. 

 

      ީއިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ސިލްގެ އިދާރާ ރަށު ކައުން

ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ދީނީ  3.1.1.1.1.2
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ދީނީގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ 

 މުހިއްމު ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން 
 

      ްރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތައ 
 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ސްކޫލްތައް  ރަށްރަށުގެ

ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ދުވަހެއް އަހަރަކު  3.1.1.1.1.3
 އެއްފަހަރު ސްކޫލްތަކުގައި ފާހަގަ ކުރުން.

 

      ްރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތައ 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތައް 
 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

މުގެ ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވު  3.1.2.1.1
) ބ.ކ  ފަންނު ދިރުވާ އާލާކުރުން.

3.1.5.3 ) 

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މަދުވެގެން ޤުރުއާން  3.1.2.1.1.1
 ކްލާހެއް ހިންގުން.

 
     ުކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒ 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ 
 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ގެން ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވާ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް 3.1.2.1.1.2
 ހިތުދަސް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

 

     ުކީރިތި ޤްރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒ 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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ބޮޑެތި މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކީރިތި ޤުރުއާން  3.1.2.1.1.3 
 ކްލާހުގައި ހިންގުން.ހިތުދަސްކުރުމުގެ ކްލާސްތަކެއް ޤުރުއާން 

 

     ުކީރިތި ޤްރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒ 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ޤުރުއާން މުދައްރިސުން ބިނާކުރުން. 3.1.2.1.1.4 
 

     ުކީރިތި ޤްރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒ 
 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ 

 އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން.ސްކޫލްތަކުގެ  3.1.1.1.1.5
 

      ްއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނ
 އިދާރާ 

އަތޮޅުގައި ދީނީ ޢިލްމު  3.1.3.1.1
 ( 3.1.13) ބ.ކ  އުފެއްދުން.

ސްކޫލު ނިންމާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ދީނީ  3.1.3.1.1.1
ޝައުޤުވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް މާލީ  ޢިލްމު އުނގެނުމަށް

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 

      ީއިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ 
 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ 

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ  3.1.3.1.1.2
ލްމު އުނގެނުމަށް ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުޅިގެން ދީނީ އި

ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ރާއްޖެއާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ 
ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ސްކޮލަރޝިޕް ހޯދައި ދިނުމަށް މަސައްކަތް 

 ކުރުން.  
 

     .ީއިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ 
ރާބިތަތުލް އާލަމުލް 

 އިސްލާމިއްޔާގެ މާލޭ ގޮފި.
 ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް.

ލްގެ އަތޮޅު ކައުންސި
 އިދާރާ 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތައް.

ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ މިސްކިތް  3.1.4.1.1
 ( 3.1.7.3)ބ.ކ ބިނާކުރުން. 

މިސްކިތް ބިނާކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  3.1.4.1.1.1
ބޭނުންވާ ރަށްރަށުގައި މިސްކިތް ބިނާކުރުމަށް ފުރުޞަތު 

 ހޯދައިދިނުން 
 

      ީއިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ 
 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

     މިސްކިތްތަކުގެ ޙާލަތު ަރނަގޅުކުރަން ެޖހިފަިއވާ  3.1.4.1.1.2 
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info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  އިސްލާމިކް 
 ތްތަކުގެ ހާލަތު ރަގަޅުކޮށްދިނުން.  އެފެއާޒުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މިސްކި

 އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ރަށު ކައުނސިލްގެ އިދާރާ 

އަތޮޅުގައި ޖަމާޢަތްތެރިން  3.1.5.1.1
 ( 3.1.3.1) ބ.ކ  އިތުރުކުރުން.

އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި މަދުވެގެން ދެ  3.1.5.1.1.1
 ތެރިން އުފެއްދުން.  ޖަމާޢަތް

      ީއިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ 
 ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތައް 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
އިދާރާ / ރަށު ކައުންސިލް 

 އިދާރާ 
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 ތަޢުލީމު  3.2

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

އެވެ. މަތީޘާނަވީއަށް ފާސްވާ މިންވަރު ދަށްކަން ފާހަގަ ކުރެވެ ،އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި އަތޮޅުން ބައިވެރިވާ ކުދިންގެ ނިސްބަތުން
ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް މަދުކަްނ ޓީޗަރުންނާއި ކިޔެވުމަށް ފެންވަރު ރަގަޅު  ކުރުމަށްޓަކައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ކިޔަވާކުދިންގެ 
ނެތި  މުޖުތަމަޢުގައި މަސައްކަތެއްއަދި  އިތުރަށް ރަގަޅުކުރަން ޖެހެއެވެ.މަތީޘާނަވީ ނިްނމާ ކުދިންގެ ފެންވަރު  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ލިބޭނެޮގތް ހަމަޖެހުމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ.  ޓްރޭނިންގވޮކޭޝަނަލް  އުޅެމުންދާ ޒުވާނުން ވަޒީފާތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުމަށްޓަކައި
 ފުރުޞަތުވަނީ ހޯދަންެޖހިފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު ކުރިއަްށދާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު މިއަތޮުޅން ޑިޕޮލޮމާފެންވަރަށް ކިޔެވޭނެ

 ސްކޫލްތަކުގައި މަލްޓިޕާރޕަސް ހޯލް ނެތުމަކީ ސްކޫލްތަކުން ބާއްަވން ބޭނުންވާ އިމްތިާހނުތަކާއި އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް 
 ވަރަށްބޮޑަށް ދަތިވެފައިވާ ކަމެކެވެ.

 

 މަޤުޞަދު

 ރަނގަޅު ކުރުން. އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އަދި އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ 3.2.1

 އަތޮޅުގައި ތިބެގެން މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލް ކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން. 3.2.2

 އަތޮޅުގައި ވޮކޭޝަނަލް ސްޓްރީމަށް ކިޔަވައިދޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން.  3.2.3

 ޕާރޕަސް ހޯްލ ޢިމާރާތްކުރުން.  -ތަފާތު ޙަރަކާތް ހިންގޭނެ މަލްޓި  3.2.4

 ނަށް މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް މަތީ ޘާނަވީ ތަޢުލީމު ލިބޭނެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން.އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުން  3.2.5
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 މިއަތޮޅަކީ ތަޢުލީމީ ޤާބިލް ދަރިންތަކެއް އުފެދެމުން އަންނަ އަތޮޅަކަށްވުން. 3.2.1.1ނަތީޖާ: 

 ހިންގާނެ ތަން  ހަރަކާތް  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ސްކޫލްތަކުގެ ޖީސީއީ އޯލެވެލް  3.2.1.1.1
އަދި އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިހާންގެ ނަތީޖާ 

 ( 3.3.10.3) ބ.ކ  ރަގަޅުކުރުން 

ދަރިވަރުްނގެ ފެްނވަރު ރަނަގޅު ކުުރމަށްޓަކައި  3.2.1.1.1.1
 ޕްޮރގްާރމް ހިންުގން.  ދަިރވަުރންނާއި މުަދއްިރސުންނަށް އެންިރޗްމަންޓް

 

      ްމިނިސްްޓރީ އޮފް އެޑިޔުޭކޝަނ 
 ރަށްރަުށގެ ސްކޫލްަތއް 

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 
 

 ރަށްރަުށގެ ސްކޫލްަތއް 
 ރަށުކައުްނސިލްގެ އިާދރާ 

ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވަިއދޭ މުަދއްިރސުްނގެ ފެްނވަރު   3.2.1.1.1.2
ެލވެްލގެ މުަދްއރިސުްނނަށް  ޑިޕްލޮމާ ލެވެލްއިން ފެިށގެން މަތީ

 ބަދަލުކުުރން.

      ްމިނިސްްޓރީ އޮފް އެޑިޔުޭކޝަނ 
 ރަށްރަުށގެ ސްކޫލްަތއް 

މިނިސްްޓރީ އޮފް 
 އެޑިޔުކޭޝަން 

 ރަށްރަުށގެ ސްކޫލްަތއް 
ސްކޫލްތަކުގެ ނަތީޖާ ަރނަގޅު ކުރުމަށްޓަަކއި  3.2.1.1.1.3

ާޤބިލް ިދވެހިން ކަުމގައި ސްކޫލްތަކުަގއި ކިޔަވަިއެދއްވާ މުަދއްިރސުންނަކީ 
 ހެދުން.

 

      ްމިނިސްްޓރީ އޮފް އެޑިޔުޭކޝަނ 
 ރަށްރަުށގެ ސްކޫލްަތއް 

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

 ރަށްރަުށގެ ސްކޫލްަތއް 
 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 އަތޮޅުގައި ތިބެގެން   3.2.2.1.1
  މަތީތަޢުލީމް ހާސިލްކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެހުން 

 ( 3.3.5) ބ.ކ 

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ނުވަތަ ޕްަރިއވެޓް ކޮލެޖްތަކާ   3.2.2.1.1.1
 ގުިޅގެން ިޑސްޓެންސް ޯމޑްަގއި ކޯސްަތްއ ހިންގުން.

 
      ްމިނިސްްޓރީ އޮފް އެޑިޔުޭކޝަނ 

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 
 ރަށްރަުށގެ ސްކޫލްަތއް 

 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 ޔަވަިއދޭނެ ަމރުކަޒެއް ޤާިއމްކުުރން.މަތީ ތަޢުލީމަށް ކި 3.2.2.1.1.2
 

      ްސަރުކާުރގެ ކޮލެޖ 
 ޕްރަިއވެޓް ކޮލެޖްތައް 

 

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 
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އަތޮޅުގައި ވޮކޭޝަނަލް  3.2.3.1.1
 ސްޓްރީމަށް ކިޔަވައިދޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން.

 ( 3.3.9.4) ބ.ކ 

ޅޭ އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަުކގެ ތެރެއިން ަކނޑައެ  3.2.3.1.1.1
ސްކޫލްތަކެްއގައި ވޮކޭޝަނަލް ސްޓްީރަމށް ކިޔަވައި ެދވޭެނގޮތް 

 ހަމަެޖއްުސން.

      ްމިނިސްްޓރީ އޮފް އެޑިޔުޭކޝަނ 
 

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

 -ތަފާތު ޙަރަކާތް ހިންގޭނެ މަލްޓި  3.2.4.1.1
) ބ.ކ  ޕާރޕަސް ހޯލް ޢިމާރާތްކުރުން.

3.3.7.1 ) 

ސްކޫލްަތކުގައި މަލްޓި ޕާރަޕސް ހޯލް  އަތޮޅުގެ ބޮޑެތި 3.2.4.1.1.1
 އިާމރާތްކުުރމަށް ަމގުފަހި ކޮށްދިުނން.

 

      ްއަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ  މިނިސްްޓރީ އޮފް އެޑިޔުޭކޝަނ 

އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަށް  3.2.5.1.1
މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް މަތީ ޘާނަވީ ތަޢުލީމު 

)ބ.ކ  ލިބޭނެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން 
3.3.1.5 ) 

އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަުކގެ ތެރެއިން ަކނޑަެއޅޭ ވަކި  3.2.5.1.1.1
 ރަށެްއގައި ދަިރވަުރންނަށް ަދނާލެއް ާޤިއމް ކުރުން.

      ްއަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ  މިނިސްްޓރީ އޮފް އެޑިޔުޭކޝަނ 
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 ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުން  3.3

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

އަޮތޅުގައި ކުރެވެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން ށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އެކަ
 މަސައްކަތެއްނެތި އުޅެމުންދާ ޒުވާނުން މިހާރަކަށްއައިސްވަނީ ގިނަވެފައެވެ. މިކަން ޙައްލުކުރެވޭނީ ޒުވާނުންނަށް

ޅުތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ޒުވާނުންނަކީ މުޖުތަމައަްށ އަތޮޚާއްޞަކޮށް ވިގެންނެވެ. މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދެ
އް ހިންގުން ކުރިއަށްވުރެ މަދުވެފައިވާކަމަށް ބޭނުންހިފޭ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަަކއި ސަރުކާރުން އަތޮޅުތަކުގައި އިތުރު ޕްރޮގްރާމްތަ

ކުޅިވަުރ މުބާރާތްތައް ނުބޭއްވޭކަްނ ފެނެއެވެ. މިގޮތުން ޒުާވނުންަނށް އަމާޒްކޮށްގެން އަތޮޅުތަކުަގއި ބާއްވަމުންއަންނަ 
 ފާހަގަކުރަމެވެ.

 މަޤުޞަދު 

 ޒުވާނުންނަކީ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުން.  3.3.1

  ޒުވާނުންނަށް ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ދިނުން. 3.3.2

  ޒުވާނުންނަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވަޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ އަޚުލާޤު ރަނގަޅު ބަޔަކަށްހެދުން. 3.3.3
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6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަތޮޅަކަށްވުން. 3.3.3.1ނަތީޖާ: 

 ކާތް ހިންގާނެ ތަން ހަރަ  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ޒުވާނުންނަކީ   3.3.1.1.1
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ 

 ( 3.4.3.3)ބ.ކ  ބަޔަކަށް ހެދުން.

ޒުވާނުންނަށް މަސައްކަތުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ  3.3.1.1.1.1
 ކޯސްތައް ހިންގުން.

      ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަނ
ސޯސަސް ޔޫތު އެންޑް ރި

 ސްޕޯޓްސް
 ޓިވެޓް މޯލްޑިވްސް 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ސްކޫލްތަކުން ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން  3.3.1.1.1.2
 މަސައްކަތްތެރި ކަމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

 

      ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަނ
ސަސް ޔޫތު އެންޑް ރިސޯ

 ސްޕޯޓްސް
 ޓިވެޓް މޯލްޑިވްސް 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތައް.

ޒުވާނުންނަށް ކެރިއަރ  3.3.2.1.1
 ( 3.4.5.2)ބ.ކ  ގައިޑެންސް ދިނުން 

މަދްރަސީ ދައުރު ފުރިހަމަނުކޮށް ވަކިވާ  3.3.2.1.1.1
ވަޒީފާއެއްނެތި އުޅެމުންދާ ޒުވާނުންނަށް  ޒުވާނުންނަށާއި އެއްވެސް

އިތުރު ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތްތެރި ކަމުގެ ހުނަރު ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު 
 އިތުރުކުރުން.

      ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަނ
ރިސޯސަސް ޔޫތު އެންޑް 

 ސްޕޯޓްސް
 ޓިވެޓް މޯލްޑިވްސް 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރުކުރުމަށާއި  3.3.2.1.1.2
އެކުވެރިންނާއި ރަޙްމަތްތެރިންގެ ނޭދެވޭ ސިފަތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް 

 ހޭލުންތެރި ކުރުވުން.
      ާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރ 
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info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

ޒުވާނުންނަކީ ޤާނޫނާއި  3.3.3.1.1
ކޮށްހިތާ ޤަވަޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރި 

  އަޚުލާޤު ރަނގަޅު ބަޔަކަށްހެދުން 
 ( 3.4.1.3)ބ.ކ 

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުން އަމިއްލަ ނަފުސަށާއި  3.3.3.1.1.1
ފުރާނަޔަށް އަދި މުޅި މުޖްތަމައަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުން 
ދުރުހެލިވެ ރައްކާތެރި ވުމުގެގޮތުން ހޭލުންތެރިކަމުގެ ތަފާތު 

 ވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހިންގުން.ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ޒު
 

      ްމަސްތުވާ ތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށ
 މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާ.

 ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތައް.

ޒުވާނުން ޝައުގުވެރިވާގޮތަށް އެކިއެކި  3.3.3.1.1.2
 ހިންގައިގެން ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުން. ޕްރޮގްރާމްތައް

      ީއިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުންނާއި  3.3.3.1.1.3
މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން ފޮނުވޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ، 

ރީތި އާދަތައް ދައްކައިދޭ އަދި ޒުވާނުންނަށް ނޭދެވޭ  މުޖުތަމައުގެ
އަސަރުކުރާ މިންވަރު ވީހާވެސް ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް ތައްޔާރުކޮށް 

 ފޮނުވޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަށްވުން.
 

     ީއެމް. ބީ. ސ 
 މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލް 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއަރޒް

 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ 
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 ޅިވަރު ކު  3.4

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ވަސީލަތްތަްއ  ތަްނތަނާއިކުޅިވަރު ޕްރޮގްރާމްތައް އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގޭލެއް މަދުކަްނ ފާހަގަުކރެވެއެވެ. އަދި ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭވޭނެ 
 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އް ބޭއްވޭލެއް މަދުނެތުމަކީ ކުޅިވަރު ކުޅުމަށްއޮތް ހުރަހަކަށްވެއެވެ. ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަ

އަތޮޅުތަކުގައި ބާއްވަމުންއަންނަ ުފްޓބޯޅަ މުބާރާތް، ވޮލީ ުމބާރާތް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިން މީގެކުރިން 
ޅޭ ކުޅިވަރުގެ ރާއްޖޭގައި އާއްމުކޮށް ކުޅެއުވެއްޖެކަމެއްކަމަށް ފެނެއެވެ. އިތުރުކުރަން ބާސްކެޓް މުބާރާތްފަދަ ކުޅިވަރުތައް ބޭއްވުން 

 އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުޅެވޭލެއް މަދުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

 މަޤުޞަދު 

 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ އާލާކުރުން. 3.4.1

 ރުން.ތަރައްޤީކޮށް އެތަނުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކު 1ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ޒޯން  3.4.2

 ޒަމާނާއެއްގޮތަށް ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ ގޮތްތައް މަގުފަހި ކޮށްދިނުން. 3.4.3

 ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ދިރުވާ އާލާކުރުން. 3.4.4
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info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސް ވެފައިވާ އަތޮޅަކަށްވުން. 3.4.1.1ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު   އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ   3.4.1.1.1
  ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ އާލާކުރުން.

 ( 3.5.1.7)ބ.ކ 

ޒުވާނުންނަށް ަސގާފީ ައދި މުނިފޫހި ފިލުުވުމގެ  3.4.1.1.1.1
ހަރަކާތްތައް ުފޅާކުުރމަށްޓަކައި ކްލަބް ަޖމާޢަތްތަކަށް ފަންނީ ައދި މާލީ 

 އެހީ ދިުނން.

      ްމިނިސްްޓރީ އޮފް ހިުއމަނ
 ރިޯސސަސް ޔޫތު އެްނޑް ސްޕޯޓްސް 

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

ރަށު ފެންވަރުަގާއއި އަޮތޅު ފެންަވރުަގއި ާވދަކުެރވޭނެ  3.4.1.1.1.2
 ތްަތއް ާރވައި އަހަރަކު ެއއްފަހަރު ބޭްއވުން.ކުޅިަވރު މުާބރާ

 

      ްމިނިސްްޓރީ އޮފް ހިުއމަނ
 ރިޯސސަސް ޔޫތު އެްނޑް ސްޕޯޓްސް 

ޒުވާުނންނާއި ުކޅިަވރާބެހޭ 
 ( 1މަރުކަޒު ) ޒޯން 

ކުޅިވަރު ކަލަންޑަެރއް ެއކުލަވާލައި ުމޅިއަޮތޅަށް  3.4.1.1.1.3
 ހާމަކޮށްިދނުން.

 

     ްހިުއމަން  މިނިސްްޓރީ އޮފ
 ރިޯސސަސް ޔޫތު އެްނޑް ސްޕޯޓްސް 

ޒުވާުނންނާއި ުކޅިަވރާބެހޭ 
 ( 1މަރުކަޒު ) ޒޯން 

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު   3.4.2.1.1
ތަރައްޤީކޮށް އެތަނުގެ  1މަރުކަޒު ޒޯން 

 ( 3.5.3.4)ބ.ކ  ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން.
 

ށް އެ ޒުވާނުންނާއި ކުިޅަވރާބެޭހ މަރުކަޒު ހަުރދަނާކޮ 3.4.2.1.1.1
 މަރުކަުޒންދޭ ކުިޅވަުރގެ ިޚުދމަތް އަޮތޅު ތެރެއަށް ުފޅާކުރުން.

      ްމިނިސްްޓރީ އޮފް ހިުއމަނ
 ރިޯސސަސް ޔޫތު އެްނޑް ސްޕޯޓްސް 

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 
ޒުވާުނންނާއި ުކޅިަވރާބެހޭ 

 ( 1މަރުކަޒު ) ޒޯން 

ވާނުްނގެ ރަށްރަށުގެ ކްލަބް ޖަމްިޢއްޔާތަކާއި ޒު  3.4.2.1.1.2 
 މަރުކަާޒދެެމދު ހަުރދަނާ ުގުޅމެއް ާޤިއްމކުރުން.

 

      ުޒުވާުނންނާއި ުކޅިަވރާބެހޭ މަރުކަޒ
 (  1) ޒޯން 

 ކްލަބު ޖަމްިޢއްޔާތައް 
 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 
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ޒުވާނުންނާއި ކުިޅަވރާބެޭހ މަރުކަޒް އަްޕގްޭރޑްކޮށް ކުިޅވަރު  3.4.2.1.1.3
 މާލީ ތަނަަވސްަކން ހޯދައި ދިނުން. މުާބރާތްތައް ހިްނގޭނެ

 

      ްމިނިސްްޓރީ އޮފް ހިުއމަނ
 ރިޯސސަސް ޔޫތު އެްނޑް ސްޕޯޓްސް 

ޒުވާުނންނާއި ުކޅިަވރާބެހޭ 
 ( 1މަރުކަޒު ) ޒޯން 

ޒަމާނާއެއްގޮތަށް ޒުވާނުންނަށް  3.4.3.1.1
ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ ގޮތްތައް މަގުފަހި 

 ( 3.5.3.7) ބ.ކ  ކޮށްދިނުން 

ރަށްރަށުގައި ުކޅިަވރު ައލާކުރުމަށްޓަކައި ޭބނުްނވާ  3.4.3.1.1.1
 ވަސީލަތްަތއް ހޯަދއި ދިުނން.

 

      ްމިނިސްްޓރީ އޮފް ހިުއމަނ
 ރިޯސސަސް ޔޫތު އެްނޑް ސްޕޯޓްސް 

ޒުވާުނންނާިއ، ކުިޅވަާރބެހޭ 
 ( 1މަރުކަޒު ) ޒޯން 

 ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިަވރުްނނަށް ވާދަުކރެޭވނެ ކުިޅވަރު 3.4.3.1.1.2
 މުާބރާތްތައް ބޭްއވުން.

 

      ުޒުވާުނންނާއި ުކޅިަވރާބެހޭ މަރުކަޒ
 ( 1) ޒޯން 

 ރަށްރަުށގެ ސްކޫލްަތއް 
 ރަށު ކައުްނސިލް އިާދރާ 

ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ަމރުކަުޒތަކާއި ކުޅިަވރު ިބންތައް  3.4.3.1.1.3
 ތަރަްއޤީކުުރން.

 

      ްމިނިސްްޓރީ އޮފް ހިުއމަނ
 ޑް ސްޕޯޓްސް ރިޯސސަސް ޔޫތު އެން 

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 
 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ދިރުވާ  3.4.4.1.1
 ( 3.5.1.6) ބ.ކ  އާލާކުރުން.

އަތޮޅުގައި މިހާރު ކުެޅެވމުންދާ ަޘޤާފީ ކުޅިަވރުަތއް  3.4.4.1.1.1
 ދެމެެހއްޓެިނވި ގޮެތއްަގއި ކުިރއަށް ގެްނދިޔުން.

 

     ުކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ  އަތޮޅ 
 ކްލަބު ޖަމްިޢއްޔާތައް 

 ކްލަބު ޖަމްިޢއްޔާތައް 
 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 
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 ޢާއިލާ ބަދަހި ކުރުން  3.5
  މިހާރުގެ ޙާލަތު 

 ބުރޫއަރަމުންދާކަން ފާހަގަ ޢާއިލީގުުޅމަށްސަބަބުްނ އެއްބައިވަްނތަކަށް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ީހނަރުވަމުްނ ދިއުމުގެ  މުޖުތަމަޢުގެ
ކުރެވެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މަދުންނަމަވެސް ޢާއިލާތައް ރޫޅިަފއިވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އަޅުގަޑުމެންގެ ތެރޭގައި ކުރިންއޮތް ރީތި 

ޖެ އާދަކާދަ ގެއްލެމުން އުވެމުންދާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން ޢާއިލާތަކުގެ ގުޅުން ހަރުދަާނ ކުރުމަކީ މިހާރު ކުރަންވެއް
 ކެވެ. ކަމެ

 މަޤުޞަދު 

 މިއަތޮޅަކީ އެކަކު އަނެއްކަކަށް އަޅާލާ،އާއިލީގުޅުން ބަދަހި ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ހެދުން. 3.5.1
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info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 
 
 
 
 

 ޢާއިލީގުޅުން ބަދެހިވެފައިވާ އަތޮޅަކަށްވުން. 3.5.1.1ނަތީޖާ: 
 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް ޙަރަކާ  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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މިއަތޮޅަކީ އެކަކު އަނެއްކަކަށް  3.5.1.1
އަޅާލާ،އާއިލީގުޅުން ބަދަހި 

ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް  
 ( 3.6.1.5)ބ.ކ  ހެދުން.

ސްލާމީ އާއިލީ ގުޅުމުގެ މުހިއްމުކަމާ ބެހޭގޮތުން އި 3.5.1.1.1.1
 ނަޒަރަކުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

 

      މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ
 އެންޑް ހިޔުމަންރައިޓްސް 
 އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ޢާއިލާއަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރުވާފަދަ އާދަކާދަތަކާއި  3.5.1.1.1.2 
 ގަބޫލުކުރާ ގޮތްތައް ބަދަލުކުރުމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުން.

 

      މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ
 އެންޑް ހިޔުމަންރައިޓްސް 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
އެކަކު  ޢާއިލާގެ ހުރިހާކަމެއްގައި ދެމަފިރިން ޒިންމާވެ 3.5.1.1.1.3

 ށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުން.އަނެކަކަށް އެހީތެރިވުމަ
 

      މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ
 އެންޑް ހިޔުމަންރައިޓްސް 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
ޢާއިލީ ހަވީރެއް ސްކޫލްތަކާ ގުޅިގެން ކޮންމެ  3.5.1.1.1.4

 އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބޭއްވުން.
 

      ާއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރ 
 ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތައް 

 ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތައް 
 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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 މަޢުލޫމާތާއި ޘަޤާފަތާއި އާރޓްސް  3.6

  މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ގޮތުގައި މަޢުލޫމާުތ  މަޢުލޫމަތު ހޯދުމުގެ މުހިއްމު ަވސީލަތެއް ކަމުގައިވާ ކުތުބުޚާނާއެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ
މިއަތޮޅަކީ ތާރީޚާއި ލިެބމުންދެއެވެ. ނަމަވެސް އިންޓަރނެޓްގެ ޒަރީޢާއިން މަޢޫލޫމާތު ތިތަކެއް ހުރިކަން ާފަހގަކުރެވެއެވެ. ހޯދުމުގެ ދަ

ެމ ޘަޤާފަތުގެގޮުތން އެހެްނ އަތޮޅުތަަކށް ނުިލބޭފަދަ އަގުބޮޑު ތަރިކައެއް ލިބިފައިވާ އަތޮޅެކެވެ. ނަމަވެސް އެ ތަރިކައިގެ ބޭުނން އެން
ވާ ގޮތަކަށް ހިފަމަކުން ނުދެއެވެ. އަދި މިއަތޮޅަށް ޚާްއޞަކުރެވިފައިވާ ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުަތއްވެސް އެބަހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް އެކަށީގެން

 އެ ކުޅިވަރުތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް އެކަމުން މަންފާއެއް ލިބޭގޮަތކަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނެެތވެ. 

 މަޤުޞަދު 

 ޘަޤާފަތާއި އާރޓްސްގެ ދާއިރާއިން ހޭލުންތެރި އަތޮޅަކަށް ހެދުން. މިއަތޮޅަކީ މަޢުލޫމާތާއި 3.6.1

 ޒަމާންވީ ޘަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން. 3.6.2
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6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 ޅަކަށްވުން.މިއަތޮޅަކީ މަޢޫލޫމާތާއި ޘަޤާފަތާއި އާރޓްސްގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ އަތޮ  3.6.1.1ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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މިއަތޮޅަކީ މަޢުލޫމާތާއި،  3.6.1.1.1
ޘަޤާފަތާއި އާރޓްސްގެ ދާއިރާއިން 

  ހޭލުންތެރި އަތޮޅަކަށް ހެދުން.
 ( 3.7.4.9)ބ.ކ 

. ޘަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ދިރުވައި އާލާކޮށް 3.6.1.1.1.1
 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

 

     ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖ 
 ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތައް 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
މަސައްކަތަށް ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުންއައި އަތްތެރި  3.6.1.1.1.2

 ޒުވާނުން އަހުލުވެރި ކުރުވުން.
 

      ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަނ
ރިސޯސަސް ޔޫތު އެންޑް 

 ސްޕޯޓްސް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމަށް  3.6.1.1.1.3

ދުމަތާއި އިންޓަރނެޓްގެ އަތޮޅުފެންވަރުގައި ލައިބްރަރީއެއްގެ ޚި
 ޚިދުމަތް ލިބޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.

 

      ާޤައުމީ ކުތުބުޚާނ 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ 
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

އާރޓްސް ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީން ކުރުމަށާއި  3.6.1.1.1.4
 ބިދެވޭނެ ފުރުޞަތު ފަހިކުރުން.އަދި އެފަދަ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ލި

      ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަނ
ރިސޯސަސް ޔޫތު އެންޑް 

 ސްޕޯޓްސް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
ޒަމާންވީ ޘަޤާފީ ތަރިކަ  3.6.2.1.1

ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކަށް 
 ( 3.7.4.4)ބކ.  ފޯރުކޮށް ދިނުން.

ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރި ޒަމާންވީ ތަކެތި  3.6.2.1.1.1
ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި އެތަކެތި ފެންނާނެ ގޮތެއް 

 ހަމަޖެއްސުން.
 

     ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖ 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 



 

 

115 
6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 

ޘަގާފީ މަރުކަޒެއް ގާއިމުކުރުން. )ޒަމާނުއްސުރެ  3.6.2.1.1.2 
 ދިވެހިން ކުރަމުންއައި މަސައްކަތްތައް އެއްތަނަކުން 

ޓޫރިސްޓުންނާއި ދިވެހިންނަށް  –ފެންނާނެގޮތަކަށް އިންތިޒާމްކުރުން 
 އަމާޒުކުރުން (

 

      ާއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރ 
 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ.

 ޔާތައް.ކްލަބު ޖަމްޢިއް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތައް 

މާލެ ގެންދެވިފައިވާ އަތޮޅުގެ އާޘާރީ ތަރިކަ  3.6.2.1.1.2
 އަނބުރާ އަތޮޅަށް ގެނައުމަށް ަމސައްކަތް ކުރުން. 

 

     ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖ 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އުންސިލްގެ އިދާރާ ރަށު ކަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ 
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 ޢަދުލު އިންޞާފު  3.7

  މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ކުށްކުރާ  ވެއްޖެއެވެ.މަސަކަތްކުރަން ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް  ގުޅިގެން އްސަސާތަކެއްވައަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގައި ހުރިހާ މު
ސްކުރަން ވެއްޖެކަމަށް ފެނެއެވެ. އަދި ޝަީރޢަތަށް ުހށަހެޅޭ މައްސަލަތަްއ މީހުންނާގުޅޭ މައްސަލަތައް ތަޙުީޤގުގެ މަރުހަލާ އަވަ

  ނިންމުން އަވަސް ކުރަން ވެއްޖެކަމަށް ފެނެއެވެ.

 

 މަޤުޞަދު 

 މިއަތޮޅަކީ އަދުލުއިންސާފާއި އަމަންއަމާންކަން ޤާއިމްވެފައިވާ އަތޮޅަކަށްވުން. 3.7.1

 ވާޢިދަށް ޒުވާނުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން.ކުށްކުރުން މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ޤާނޫނާއި ޤަ  3.7.2
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info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތަތައް 

 

 މިއަތޮޅަކީ އަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގައި ދެމިއޮންނަ އަތޮޅަކަށްވުން. 3.7.1.1ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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މިއަތޮޅަކީ ޢަދުލުއިންސާފާއި  3.7.1.1.1
އަމަން އަމާންކަން ޤާއިމްވެފައިވާ 

 (2.10.4.15)ބ.ކ  އަތޮޅަކަށް ހެދުން.

މައްސަލަތައް ތަހްޤީގް ކުރުމަށްފަހު ޝަރީޢަތަށް  3.7.1.1.1.1
ޢުވާ ކުރުމަށް ފޮނުވުމަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ލަސްނުކޮށް ދަ 

 ބާރުއެޅުން. 
 

      ްރަށްރަށުގެ ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސ
 ސްޓޭޝަން 

ޤާނޫތަކާއި ޤަވާޢިދު ހިންގުމުގައި ހަމަހަމަކަމާއި  3.7.1.1.1.2
 އިންސާފާއެކު މަސައްކަތް ކުރުން.

 

      ާއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރ 
 ރާ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
އާބާދީ ބޮޑެތި ރަށްރަށަށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް  3.7.1.1.1.3

 ފޯރުކޮށް ދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުން 
 

      ްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސ 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 

ސް ސްޓޭޝަންތަކަޢި، ކައުންސިލްތަކާ ދެމެދު ޕޮލި 3.7.1.1.1.4
 އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 

      ާއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރ 
 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ 
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6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 

ފުލުހުން ޒިންމާދާރު ކަމާ އެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް  3.7.1.1.1.5
 ބާރުއެޅުން. 

 

      ާއަތޮޅު ކައުންސިލގެ އިދާރ 
 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ 

ކުށްކުރުން މަދުކުރުމުގެ  3.7.2.1.1
ގޮތުން ޤަނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް ހޭލުންތެރި 

 ( 2.1.9.1)ބ.ކ  ކުރުވުން.

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސިޔާސީ  3.7.2.1.1.1
 ކިބާވެތިބެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން.ނުފޫޒުން އެއް

 

      ާއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރ 
 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ޒުވާނުން  3.7.2.1.1.2

 ހޭލުންތެރިކުރުވަން މަސައްކަތް ކުރުން.
 

     ްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް މޯލްޑިވ 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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 ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުން  3.8

  މިހާރުގެ ޙާލަތު 

އަިދ  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ެއންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަުނން މުޅި ރާއްޖޭގައި ތަފާތު ބައްަދލުުވންތައް ބާއްވާފައިވެއެވެ. ކޮރަޕްޝަން
މީގެއިތުރުން އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ޝަރީޢަތަްށ ފޮނުވަމުންވެސް ގެންދެވެއެވެ. 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ްނތެރިކަން އިތުުރވަމުންދާކަންމިދެންނެވި ކަންކަމުގެ ނަތީޖާެގ ސަބަބުން ކޮރަޕްޝަނާމެދު މީހުންގެ ހޭލު
 މުގެ ގޮތުން އަދިވެސް އިތުރަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަން ފެނެއެވެ.ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލު

 މަޤުޞަދު 

 މިއަތޮޅަކީ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ ޢަމަލުތައް މަދު އަތޮޅަކަށް ވުން. 3.8.1
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6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތަތައް 

 

 

 މިއަތޮޅަކީ ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލެވިފައިވާ އަތޮޅަކަށްވުން. 3.8.1.1ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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މިއަތޮޅަކީ ކޮރަޕްޝަނާއި  3.8.1.1.1
 ފަސާދައިގެ ޢަމަލުތައް މަދު އަތޮޅަކަށް ވުން.

 ( 2.4.3.2 ބ.ކ)
 

އް މަދު ކުުރމަށްޓަކައި ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާަދިއގެ ޢަމަލުތަ 3.8.1.1.1.1
 ހޭލުންތެރި ކުުރވުުމގެ ޕްޮރގްާރމް ހިްނުގން.

 

      ްއެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަނ 
 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެ މަިތން ކައުންސިލްތަުކގެ ހިާސބުތައް  3.8.1.1.1.2
 ންނާިއ ހިއްޞާ ކުރުން. އޮޑިޓް ކުރުާމއި ރިޯޕރޓް ރައްޔިތު 

 

      ްއޯޑިޓް އޮފީސ 
 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 
 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 
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 ރައްޔިތުންނާ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާ އޮންނަ ގުޅުން  3.9

  މިހާރުގެ ޙާލަތު 

އި، ޖަމާޢަތްތަކާމެުދ އޮންނަގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރަން ޖެހިފައިވާކަމަށް ފެނެެއވެ. ރަށްރަށުގައި އުފެދިފައިވާ ރައްޔިތުންނާ
ޖަމްޢިއްޔާތައް މަޤްޞަދާ އެއްގޮތަށް ޙަރަކާތްތެރި ނުވެވެނީ ކިހިނެއްވެގެންކަން ދިރާސާއެއް ކޮށްގެންވެސް ހޯދަންޖެހިއްޖެއެވެ. 

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތަފާުތ ން ޫނނީ އެކަށީގެންވާ ޮގތަކަށް ހަރަާކތްތެރި ނުވެވޭކަްނ ފާހަގަ ކުރެެވއެވެ. ވަރަށް މަދު ޖަމްޢިއްޔާއަކު
 ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް އަތޮޅު ަކއުންސިލުން މާލީގޮތުން އެހީތެރިަވމުން ގެންދެވިފައި ވެއެވެ.

 މަޤުޞަދު 

  ގުޅުން މިހާރަށްވުރެ ބަދަހިވުން.ރައްޔިތުންނާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާ ދެމެދު އޮންނަ  19.3.
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6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތަތައް 

 

 ރައްޔިތުންނާއި، ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާ އޮންނަގުޅުން ރަނގަޅު އަތޮޅަކަށްވުން. 3.9.1.1ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ފަރާތް ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ރައްޔިތުންނާއި ޖަމްޢިއްޔާ  3.9.1.1.1
ޖަމާޢަތްތަކާ ދެމެދު އޮންނަގުޅުން މިހާރަށްވުރެ 

 ( 3.4.4.6) ބ.ކ  ބަދަހިކުރުން.
 

. ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަުކން ހިންގާ ޕްޮރްގރާމްތަކަށް މާލީ 3.9.1.1.1.1
 ކޮށްިދނުން.އެހީތެރިަކން ފޯރު

 

      ްމިނިސްްޓރީ އޮފް ހިޔުމަނ
 ރިޯސސަސް ޔޫތު އެްނޑް ސްޕޯޓްސް 

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

ހިންގުމުގެ ހުަނރު ަދްސކޮށްދިނުުމގެ ތަްމރީން ޕްޮރްގރާމް  3.9.1.1.1.2
 ކްލަބު ޖަމްިޢއްޔާތަކުގެ އިސްަފރާތްތަކަްށ ހިންގުން.

 

      ީޔޫތު މިނިސްޓްރ 
 ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ  އަތޮޅު

 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދަުއރު މިާހރަށްުވރެ  3.9.1.1.1.3
 ހަރުަދނާކުރުން.

      ްމިނިސްްޓރީ އޮފް ހޯމް އެެފައރޒ 
 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 
 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

ބް ޖަމްޢިއްޔާތައް ަޖވާުބދާރީ ކުުރވުން. ) ކްލަ 3.9.1.1.1.4
 ރައްޔިތުްނނާއި ކަާމުގޅޭ ުމވަްއސަސާތަަކށް (

 

       ީހޯމް މިިނސްޓްރ 
 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 
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 ޖެންޑަރ )ދެޖިންސުގެ ކުރިއެރުން(  3.10

  މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ފުރުޞަތުވަނީ ުހޅުވާލެވިފައެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް  ހަމަހަމަ ޖިންސްގެ ތަފާތުކުރުމެއްނެިތ ުމޖުތަމަޢުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ އުެޅވޭނެ
 ބެލެނިވެރިންބެލެނިވެރިންގެ ވިސްނުމުގައި އަންހެން ކުދިން އެމީހުންނާ ދުރުގައި ކިޔެވުމަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ދިޔުމަކީ 

މަޑުމަޑުން ބަދަލުވަމުން މިކަންވެސް މިހާރު  ހިތްހަމަ ޖެހޭކަމަކަށް ނުވާތީ ިއސްކަން ދެވެނީ ފިރިހެން ކުދިންނަށެވެ. ނަމަވެސް
 އަންނަކަމަށް ފެނެއެވެ.

 މަޤުޞަދު 

 ޖިންސުގެ ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ކުރިއެރުމުގައި ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ލިބުން. 3.10.1
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6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތަތައް 

 

 މިއަތޮޅަކީ ޖިންސްގެ ތަފާތުކުރުންނެތް އަތޮޅަކަށްވުން.  3.10.1.1ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

ޖިންސުގެ ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި  3.10.1.1
 މުގައި ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ލިބުން. ކުރިއެރު 
 ( 5.1.2.4) ބ.ކ 

 

ލީޑަުރން  ސިޔާސީ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލާނެ ައންހެން 3.10.1.1.1.1
 އުފެްއދުން.

 

      ްމިނިސްްޓރީ އޮފް ޖެްނޑަރ ެއންޑ
 ހިޔުމަން ަރއިޓްސް 

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 
 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

ދަރިންގެ މެުދަގއި ޖިްނސްގެ ތަފާތުުކރުެމއްނެތި  3.10.1.1.1.2
 މަތީތަޢުލީުމގެ ފުރުޞަތު ޯހދަިއދިުނމަށް ބާުރއެުޅން.

 

     ެންަޑރ މިނިސްްޓރީ ޖ 
 ރަށު ކަންސިްލގެ އިާދރާ 

 މިނިސްްޓރީ އޮފް އެޑިޔުޭކޝަން 

 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 
 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދަޜާ 

އިގްތިސާދީ ަމސައްކަްތތަކުގައި ިޖންްސގެ  3.10.1.1.1.3
ތަފާތުކުރުެމއްނެތި ހަަމހަމަ ުއސޫލަކުން ކުރިއަށް ެދވޭެނަމގު 

 ފަހިކޮށްދިނުން.
 

      ީޖެންަޑރ މިނިސްްޓރ 
 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 
 

ގެވެށި އަނިޔާާއއި ުގޭޅގޮތުން ާއންމުން  3.10.1.1.1.4
 ހޭލުންތެރިކުުރވުން. 

 

      ީޖެންަޑރ މިނިސްްޓރ 
 މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ަސރިވސް 

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 
 ރާ ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއދާ 
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 ންޓްސްޕޭޝަލް ޑިވެލޮޕްމަ 
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6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 ސްޕޭޝަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް  .4
 

 ބިން  4.1
 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ހެދިފައިނުވާ ރަށްރަށް ހުރިކަން ރަށްރަށުގެ ބިން އިސްރާފުނުކޮށް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކަިއ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން 
ދިރިއުޅެން އެތައްއަހަރެއް ވާއިރުވެސް މީހުްނ ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިތަކުގައި ގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި ފާހަ

ޑުކަން ޑުވުމުގެ ސަބަބުން ތަފާތު ބަލިމަނމިކަމުގެ ސަބަބުން ގޯތިތައް ވާވަދެ ގޮ ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ނުފަށާހުރިކަން
ގިނަދުވަސްވެ ދިރިއުޅެން ފަސްއަހަރަށްވުރެ  ތެރެއިން ގޯތިތަކުގެ ވިފައިވާށް ދޫކުރެފެތުރުމަށް މަގުފަހިވެއެވެ. ދިރިއުޅުމަ

ކަްނ ތަންފީުޒ ކުރެވެމުން ނުދާއެ ޤާވަޢިދު  ފައިވިޔަސްޢިދެއް ހެދި ޤަވާ ކާމެދު އަމަުލކުރެވޭނެޯގތިތަނުފަށާހުރި 
  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 

 މަޤުޞަދު 

 ނުންކުރުން. ބިންތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭ ރަށްރަށުގެ 4.1.1

 ރަށްރަށުގެ މޫނުމަތިން ބިންދޫކުރުމުގައި ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ގެންގުޅުން. 4.1.2
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6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތަތައް 

 ހެޔޮގޮތުގައި ބިން ބޭނުންކުރާ އަތޮޅަކަށްވުން. 4.1.1.1ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް ޙަ  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ރަށްރަށުގެ ބިންތައް  4.1.1.1.1
 ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން. 

 ( 4.9.3.6)ބ.ކ 
 

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެްއެގ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން  4.1.1.1.1.1
 ތައްޔާރުުކރުން. 

     ިްނގ މިނިސްްޓރީ އޮފް ހަުއސ
 އެންޑް ިއންފްާރސްޓްރަކްަޗރ
 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 
 

ބިން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުެގ ޕްލޭނެއް އޮެވގެން އެ ޕްލޭނާ  4.1.1.1.1.2
 އެްއގޮތަށް ިބންދޫުކރުން.

 

      ާއަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރ 
 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 ިއާދރާ  ރަށު ކައުްނސިލްގެ

ބިމުގެ ދަފުތަރު އެކުލަާވލައި ޤަުއމީ ދަފުަތރަށް ބޭުނންވާ  4.1.1.1.1.3
 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮްށދިނުން.

 

      ާރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރ 
 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

އް ރަށްރަށުގައި ުހންނަ ބޭުނންނުކުރާ ުދވަްސވީ ިބންތަ 4.1.1.1.1.4
 ބޭނުންުކރުމަށް ާބރުެއޅުން ުނވަތަ އެަކަމށް ގޮތްތަކެއް ކަަޑއެޅުން.

      ީހައުިސންގ ިމނިސްޓްރ 
 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 
 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

ބިން ސަރުކާރާ ރައްޔިުތންގެ  10ކޮންމެ ރަށެއްަގއިެވސް % 4.1.1.1.1.5
 ިރޒާވްުކރުން.ބޭނުންތަކަށް 

 

      ާރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ  އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާތ 
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ތާރީޚީ، ޘަޤާފީ ައދި ގުުދރަތީ ތަރިކަާއއި ިދރޭތަކެީތގެ  4.1.1.1.1.6
ނަޞްލާއި ަގްސގަހާެގްއސާއި ފެހިކަން ރައްކާެތރިކުުރމަށާއި ބެލެހެއްޓުަމށް 

 އިސްކަްނދިނުން. 
 

     ްޓަލް ޕްރޮޓެކްޓް އެްނވަޔަރަްނމަނ
 އެޖެްނސީ 

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

ރަށްރަށުގެ މޫނުމަތިން  4.1.2.1.1
ބިންދޫކުރުމުގައި ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް 

 ( 4.9.4.1)ބ.ކ  ގެންގުޅުން.
 

ކޮންމެ ރަށެއްެގވެސް ޫމނުމަތީ ަސރަހަްއދުން ިބން  4.1.2.1.1.1
ްނނަށް ފަިއދާހުރި ޮގތެއްެގމަްއޗަށް ިވސްނައި ވަކި ދޫކުާރއިރު ަރއްޔިތު

 ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން  ބިން ދޫުކރުން.

      ާއަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރ 
 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 
 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

ދުން ބިމުގެ ޑިމާްނޑްއޮތް ަރްށރަށުން ބަނދަރު ސަަރޙައް  4.1.2.1.1.2
 ދޫކުރާ ިބމުގެ އަގަށް ބަދަލު ގެނަުއން.

 

      ާރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ  ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރ 
 

 ދިގުމުްއދަތަކަށް ބިްނދޫުކރާނެ އުޞޫެލއް ާޤއިމްުކރުން. 4.1.2.1.1.3
 

      ާރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ  ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރ 
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 ތިމާވެށި  .5
 

 ތިމާވެށި  5.1

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

 ތިމާވެށި ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމާމެދު ރަށުފެންވަރުގައި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން މަދުވަމުންާދތީ 
ނޑުދޮްށތަާކއި މޫދު ހަޑިވަމުންދާކަ ތިމާވެށި ރީތިކޮށް ން ފާހަަގކުރެވެއެވެ. ނުވަތަ އެފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ނުިހންގޭތީ ރަށްރަށުގެ ގޮ

ބޭއްވުމުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރަކީ ވަރަށްމުހިއްމު ދައުރަކަށްވާތީ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ތިމާވެއްޓާމެދު ހޭލުންތެރިކަްނ 
ވާ ތިމާވެށީ ކްލަބުގެ ޙަރަކާތްތައް އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ބޭއްވުން މުހިއްމުކަމަށް ފެނެއެވެ. އަދި ސްކޫލްތަކުގައި އުފެދިފައި

 އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސް، ސްކޫލްކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި ތިމާވެްއޓާމެދު ލޯބި އިތުރުކުރުން ފެނެެއވެ. ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ 
ޔަވަޅުތައް އަބަދުވެސް އަޅަމުން ގޮތުން ރަށުފެންވަރުގައި ކުރެވިާދނެ ކަންތައްތަކަކީ ޮކބައިތޯ ކައުްނސިލްތަކުން ބައްލަވާ އެކަމަްށ ފި 

 ދިއުމަކީ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތެކެވެ.

 މަޤުޞަދު 

 މިއަތޮޅަކީ ތިމާވެއްޓަށް ލޯބިކުރާ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށްވުން. 5.1.1

 ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ އަތޮޅަކަށްވުން. 5.1.2
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info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 

 މިއަތޮޅަކީ ތިވެއްޓާމެދު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިވެފައިވާ އަތޮޅަކަށްވުން. 5.1.1.1ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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މިއަތޮޅަކީ ތިމާވެއްޓަށް ލޯބިކުރާ  5.1.1.1.1
  ތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށްވުން. ރައްޔި 

 ( 4.6.10.1) ބ.ކ 

ރައްކާތެރިކަާމއެކު ކުނިަނއްތާލާނެ ނިާޒމް އަޮތޅުތެޭރގައި  5.1.1.1.1.1
 ގާިއމްކުރުން.

      ާރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރ 
 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

ސް ތިމާވެށި ިހމާޔަތްކުުރމަށް ކޮންމެ ރަށެއްަގއިވެ  5.1.1.1.1.2
 މަަސއްކަތްކުރާ ަޖމާޢަތެއް ރަށުފެްނވަުރަގއި އުފެްއދުން.

 

      ާރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރ 
 ކްލަބު ޖަމްިޢއްޔާ 

 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

ތިމާވެއްޓާެމދު ހޭލުންތެިރކަން އިތުރުުކރުމަށް  5.1.1.1.1.3
 ން.ރަށުފެްނވަުރގައި ްޕރޮްގރާމް ހިްނގު

 

      ްއެްނވަޔަރަްނމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަނ
 އެޖެްނސީ 

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 
 

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުުރމަްށޓަކައި ހޭޅިފަށުަގއި ުރްއގަސް  5.1.1.1.1.4
 އިންުދމަށް ާބރުެއޅުން.

 

      ާއަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރ 
 ާދރާ ރަށުކައުްނސިލްގެ އި

 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

ރައްިޔތުްނ ހޭލުންތެރި ކުރުމަށްޓަަކއި ކްލަބް  ތިމާވެއްޓާެމދު 5.1.1.1.1.5
 ޖަމްިޢއްޔާތައް ިޒންާމދާރު ކުުރވުން. 

 

      ާއަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރ 
 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

ެތރި ކުުރމަށް މަަސއްކަތްކުރާ ަފރާތްތަކުގެ ތިމާވެށި ރައްކާ 5.1.1.1.1.6
 އަުގވަަޒންކުރުުމގެ ގޮތުން ހަނދާނީ ފިލާދިނުން. 

 

      ްއެްނވަޔަރަްނމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަނ
 އެޖެްނސީ 

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

 ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 
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 ޑިޒާސްޓާރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް  5.2

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އަތޮޅުރައްޔިތުންނަށް ކާސާތަން އަންނަ ބޮޑެިތ ކާރިގުދުރަތީގޮތު
އަދި މިފަދަ ކާރިޘާތައް  ފާހަގަކުރެެވއެވެ. ންލިބިފައިވާ މިންވަރު އިތުރުކޮްށ މުޖުތަމަޢު ހޭލުްނތެރި ކުރެވިފައިވާލެއް މަދުކަ

ނޑިވަޅުގައި ށް ފެނެއެވެ. މިސަބަބުތަްއ ކުޑަކަމަ މިންވަރުވެސް ފުރަތަމައެހީ ދޭނެގޮތް އެނގިފައިވާ ހިންގައިގެންއުޅޭ ދަ
 މިހެންހުރުމާއެކު މިފަދަ ކާރިޘާތަަކށް މީހުންގެ ހޭލުްނތެރިކުރުވުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންވެފައިވާ ކަމެކެވެ. 

 މަޤުޞަދު 

މަޢުލޫމާތު  އްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެގޮތުގެގުދުރަތީ ކާރިސާތަކާގުޅިގެން ރައަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ  5.2.1
 ލިބިފައިވާ ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށްވުން. 

 ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ދިމާވާ ކަންކަމުގައި ދުރާލާ ތައްޔާރުވާން ދަންނަ ބަޔަކަށްވުން.  5.2.2
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6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 އި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ބަޔަކުއުޅޭ އަތޮޅަކަށްވުން.މިއަތޮޅަކީ ގުދުރަތީ ކާރިޘާތަކާ ގުޅިގެން ދިމާވާ ކަންކަމުގަ  5.2.1.1ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ   5.2.1.1.1
ގުޅިގެން ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކާ 

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެގޮތުގެ 
މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ހޭލުންތެރި 

 ( 5.3.2.3)ބ.ކ ބަޔަކަށްވުން. 
 

ގުދުރަތީގޮތުން ދިމާވާ ކާރިޘާތަކާގުޅިގެން  5.2.1.1.1.1
ކަންތައްތައް ކުރާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވައިދީ ރައްޔިތުން 

 މް ހިންގުން.ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާ
 

      ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ
 މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ
 ދިވެހި ރެޑްކްރޮސެންޓް 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ގުދުރަތީ ކާރިސާއަކާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް  5.2.1.1.1.2
އަސަރުކުރާނަމަ އެކަމަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލްތަކުން 

 އްޔުތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.ރަ

      ާއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރ 
 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ގުދުރަތީ ކާރިސާއެއް ދިމާވުމުން ޢާންމު ޙާލަތަށް  5.2.1.1.1.3
 ބަދަލުވާން ދަންނަ ބަޔަކަށް ހެދުން.  

 

      ާސިލްގެ އިދާރާ ރަށު ކައުން ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރ 

ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި   5.2.1.1.2
ދިމާވާ ކަންކަމުގައި ދުރާލާ ތައްޔާރުވާން 

 ( 5.3.2.1)ބ.ކ ދަންނަ ބަޔަކަށްވުން. 
 

ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތް ދަސްކޮށްދީ  5.2.1.1.1.1
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

 

      ްދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓ 
 ގެ އިދާރާ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ފުރަތަމަ އެހީދޭނެގޮތް  5.2.1.1.1.2
 ދަސްކޮށްދިނުން.

 

      ްދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓ 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 

 

ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް  5.2.1.1.1.3
 ވަހަކަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން.އަ

      ާއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރ 
 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ  5.2.1.1.1.4
ފަރާތްތަކަށް ކުއްލި ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް 

 ދަސްކޮށްދިނުން.

      ްދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓ 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  5.2.1.1.1.5
ޙާލަތުގައި މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ، މަދުވެގެން ދެ 

 މީހުން ތަމްރީން ކުރުން. 
 

      ްދިވެހި ރެޑްކްރޮސެންޓ 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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 އަސާސީ ކަންކަމާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް 
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6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 

 ކަންކަމާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް އަސާސީ  .6
 

 ފެނާއި ނަރުދަމާ  6.1

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ގެއެއްގައިވެސް ވާރޭފެންނަގާ ތާނީގ މިއަތޮޅުގައި އާއްމުކޮށް ބޯންބޭުނންކުރަނީ ވާރޭފެނެވެ. އަތޮޅުގައި މީ
އްޓާަފއި ވެއެވެ. ނަމަވެސް އިރުވައި ކުެގ ނަމުގައި ތާނގީތަކެއް ަބހަިއތުރުން ރައްޔިތުންގެ ތާނގީތަ ފައި ވެއެވެ. އަދި މީގެބެހެއްޓި

ން ފޯރުކޮށްދެްނޖެހޭތަން އާދެއެވެ. އެހެންކަމުްނ މޫސުން ދިގުލައިގެންގޮސް ވާރޭވެހުން ދުރުވެ ބައެއް ރަށްރަށުން ފެނަށްޖެހިގެން ފެ 
ނޑިވަޅުގައި ފެންލިބޭެނ އިންތިޒާމެއް އަތޮޅުން ހަމަޖެހުމުގެ މުހިއްމުކަން ބޮޑުކަމަށް ފެނެެއވެ.   މިފަދަ ދަ

 މިއަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސާދަރަށް އޮތްއިރު ނަރުދަމާނިޒާމް ޤާއިމްވެފައިވަނީ އަދި އެންމެ ރަށެއްގައެވެ. 

 މަޤުޞަދު 

 ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބޯފެން ލިބޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން. 6.1.1

 ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން. 6.1.2
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6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތަތައް 

 

 

 .މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށަކީ ފެނާއި، ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އަތޮޅަކަށްވުން  6.1.1.1ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބޯފެން   6.1.1.1.1
  ލިބޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން.

 ( 4.7.1.2)ބ.ކ 
 

ން ވާރޭފެން ހުސްވާ ހޫނުމުސުމާ ގުޅިގެން ރަށްރަށު 6.1.1.1.1.1
ނޑިވަޅުގައި ފެންފޯރުކޮށް ދިނުމުގެގޮތުން އަތޮޅުގައި  ދަ
ފެންޕްލާންޓެއް ބަހައްޓައިގެން ފެން ލިބޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށް 

 ދިނުން.
 

      ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ
 މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ލްގެ އިދާރާ ރަށު ކައުންސި 
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

ރައްކާތެރިކަމާއެކު   6.1.2.1.1
ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެމަގު 

  ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން.
 ( 4.7.1.1)ބ.ކ 

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރެވޭތޯ  6.1.2.1.1.1.1
 ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން.

 

     ީއޮފް ހައުންސިން  މިނިސްޓްރ
 އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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 ހަކަތަ  6.2

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ނޑު ދަތުރުކުރަނީވެސް ޑިސަލާއި ޕެޓްރޯލް މިއަތޮޅުގައި ކަރަންޓް އުފައްދަނީ ޑީސަލް އަންދައިގެންނެވެ. އަ ދި އެއްގަމު ދަތުރާއި، ކަ
ކަރާސީނު ބޭނުްނކުރާ ނިސްބަތް ވަރަށް ދަަށށް  ރު ކެއްކުމަށް ބޭުންނކުރަނީ ގޭހެވެ.އަންދައިގެންނެވެ. އަތޮޅުގައި އާްއމުކޮށް މިހާ

އްދާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް ހިގައްޖެއެވެ. މިއަތޮޅު އުލިގަމުގައި ވައިންނާއި އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފަ
 އެވެ. ވެއެނިޒާމްގެ ބޭނުމެއް ނުކުރެ

 މަޤުޞަދު 

ޑީސަލް އަންދައިގެން މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ހަކަތައިގެ ބަދަލުގައި އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުން  6.2.1
 ކުރުން.
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6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތަތައް 

 

 މިއަތޮޅަކީ ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ އަތޮޅަކަށްވުން. 6.2.1.1ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ޑީސަލް އަންދައިގެން   6.2.1.1.1
ކުރަމުންދާ ހަކަތައިގެ މިހާރު ބޭނުން 

ބަދަލުގައި އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުން 
 ( 4.8.6.1)ބ.ކ  ކުރުން.
 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބޭނުންކުރާ  6.2.1.1.1.1
ހަކަތައަކީ ސޯލާ އެނަރޖީ ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ ހަކަތައަކަށް 

 ހެދުން.

      ީއެނަރޖީ މިނިސްޓްރ 
 އިދާރާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ 

ރަށްރަށުގައި ޑީސަލް އަންދައިގެން މިހާރު އުފައްދާ  6.2.1.1.1.2
ކަރަންޓް މުސްތަގުބަލުގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން 

 އުފައްދާ ކަރަންޓަށް ބަދަލުކުރުން.

      ީއެނަރޖީ މިނިސްޓްރ 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ންސިލްގެ އިދާރާ ރަށު ކައު

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ހއ އުލިގަމުގައި ފަށާފައިވާ ވައިން ހަކަތަ   6.2.1.1.1.3
 އުފައްދާ ސިސްޓަމް ހިންގޭނެގޮތެއް ފަހިކޮށްދިނުން.

     ޯއެސް.ޓީ.އ 
 އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ 

ގައި މިހާރު ޖަހާފައިވާ ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު   6.2.1.1.1.4
 ބައްތިތައް ސޯލާ އެނަރޖީއަށް ބަދަލުކުރުން.

 

      ާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރ 
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 އެހެނިހެން ދާއިރާ  6.3

 މިހާރުގެ ޙާލަތު 

ނޑުމެންގެ އިޖްތިމާޢީ މައްޗަށެވެ. އަޅުމިހާރުގެ ހާލަތުގެ ޤަސްދުކުރަނީ އިޖްތިމާޢީ ގުޅުމުގެ  ބަލާލަންއެހެނިހެން ދާއިރާގައި  ގަ
ގުޅުން ރަނގަޅެކޭ ބުނެވޭކަށް ނެތެވެ. މިގުޅުން ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހިފައިވާކަން 

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި އެކިއެކި މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުން އަހަރަކު އެއްފަހަރުނަމަވެސް ނުބޭއްވޭކަމީ އިޖްތިމާޢީ ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
 އެހެންކަމުން މިފަދަ ދުވަސްތައް ބޭއްވުންއެއީ ކުރަންވެއްޖެ ކަމެކެވެ. ގުޅުން ހީނަރުވާ ކަމެކެވެ.

 މަޤުޞަދު 

ނޑައެޅުން.އުޕިކްނިކް ދި 6.3.1  މަށް ޚާއްޞަ ރަށެއް ކަ

 އެކިއެކި މުނާސަބަތާގުޅިގެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން. 6.3.2
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6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 މަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތަތައް މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރު 

 

 މިއަތޮޅަކީ އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން އެކުވެރި ރައްޔިތުންތަކެއް އުޅެމުންދާ އަތޮޅަކަށްވުން. 6.3.1.1ނަތީޖާ: 

 ހަރަކާތް ހިންގާނެ ތަން  ޙަރަކާތްތައްހިންގާނެ ފަރާތް  ޙަރަކާތް ހިންގާ އަހަރު  އެކްޓިވިޓީ  ސްޓްރެޓެޖީ 
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ޕިކްނިކް ދިއުމަށް ޚާއްޞަ   6.3.1.1.1
 ( 3.6.5.5)ބ.ކ  ރަށެއް ކަނޑައެޅުން.

 

އާއިލާތަކާއި ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އިޖްތިމާޢީ ގުޅުން  6.3.1.1.1.1
 ބަދަހިކުރުމަށްޓަކައި އުފާވެރި މާހައުލެއް ގާއިމުކުރުން.

 

      ާއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރ 
 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު
 އިދާރާ 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
އެކިއެކި   6.3.2.1.1

މުނާސަބަތާގުޅިގެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ 
  ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން.

 ( 2.2.7.1)ބ.ކ 
 

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި، ނުވަތަ އަތޮޅުފެންވަރުގައި،  6.3.2.1.1.1
 ނުވަތަ ރަށުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތައް

 ފާހަގަކުރުމުގައި ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
 

      ާއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރ 
 ރަސު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 

 

 ބައި ތިންވަނަ
ނޑިތައް ހާސިލްވާ ތަ ރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒްކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަނޑުދަ

 ތާއި އަދި ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބެލުންގޮ މިންވަރު މޮނިޓަރ ކުރާނެ
 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަށުތަރައްގީއަށް އެންމެ  2016-2012ރަށުތަރައްގީގެ ޕްލޭން  ގެ ކަ
މުހިންމު ކަންތައްތަކާއި، ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ފަރާތައްތައް މިޕްލޭނުގެ ކުރީގެ ބާބުތަކުގައި ވަނީ 

ހާސިލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ މިންވަރާއި ޒިންމާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ނަތީޖާތައް 
މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ތަރައްގީގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތައް ހިގަމުންދާގޮތްބެލުމާއި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރާ 

ން އަހަރަށް ތަރައްގީގެ ޕްލޭން މިންވަރު ވަޒަންކުރުމަކީ ކޮންމެހެންކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން އަހަރު
ހިގަމުންދާގޮތްބެލުމާއި، ތަރައްގީގެ ޕްލޭންގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއާއި ފައިނަލް ރިވިއު ހެދުމުގައި ގެންގުޅޭނެ 

 މިންގަޑުތަކާއި ޓާގެޓްތައް ހިމެނޭ ފްރޭމް ވޯކް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 ބޭސްލައިން  ޓާގެޓް  2012 2013 2014 2015 2016
ލްވި ނަތީޖާ ޙާސި 

 މިންވަރު ބަލާނެގޮތް 

ނަތީޖާ ޙާޞިލްވި 
މިންވަރު ދެނެގަންނާނެ 
މިންގަނޑު )ރިޒަލްޓް 

 އިންޑިކޭޓަރ(

 މަޤުޞަދު  ނަތީޖާ 

 ޓާގެޓް  %50 %50 - - -

ވެްބސައިޓަށް ޭބނުްނވާ 
މަޢުލޫމާތު 

 އެއްުކރެވިަފއި.

ކައުންސިލްތަކުްނނާއި 
 ރައްޔިތުްނގެ ފަރާުތން
ލިބޭ ރިޕޯރޓް ތަކުގެ 

 ގެން ނާކޮށް މައްޗަށް ބި

ވެްބސައިުޓގައި މަޢުލޫމާތު 
އަޕްޑޭޓް ކުރާ 
 މިންަވރުން. 

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް  1.1.1.1
އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް 
އަތޮޅާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެމަގު 

 ފަހިކޮށް ދިނުން.

ހއ. އަތޮުޅގެ  1.1.1
ރަށްރަށަށް ބޭނުްނވާ 

މަޢުލޫމާތުަތއް ފަސޭހަކަާމއެކު 
 ރުން.ލިބެން ހު

 ޓާގެޓް  %50 %50 - - -

ދިްއދޫ، ހޯރަުފށި އަދި 
އިހަަވންދޫ ގައި ޤާިއމް 

 ކުރެވިަފއި. 

ރަށުކައުްނސިލުން އެ 
ޚިުދމަތްދޭ މިންަވރަށް 

 ބަލަިއގެން.

ޑީ.އެން.ާއރު ގެ 
އެހީތެރިަކމާއެކު ޚިުދމަތް 
 ޤާިއމްކުެރވޭ މިްނވަުރން. 

އަތޮޅުގައި އާބާދީބޮޑު  1.1.2.1
އައި.ޑީ.ކާޑު  ފަސްރަށުގެ ެތރެއިން

ހެއްދުމުގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ގާއިމް 
ކުރެވިފައިނުވާ ދެ ރަށުގައި ެއ 

 ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުން.

ދިވެހި ަރއްޔިތެއްކަން  1.1.2
އަްނގަިއދޭ ކާޑު ހެދޭެނމަގު 

 ތަނަަވސްކޮށް ދިނުން.

 ޓާގެޓް  %100    

 2012އޮކްޓޯބަރ  9
އިން ފެށިެގން ޚިުދމަތް 

 ޤާިއމްކުެރވިފައި. 

ުދމަތަށް ެއދޭ ޚި
ފަރާތްތަކުން އެ 
ޚިުދމަތް ެދވޭ 

މިންަވރު 
 ދެެނގަނެެގން.  

ޓްރާންސްޯޕރޓް އޮތޯރިޓީ 
އާއި ައތޮޅު 

ކައުންސިްލގުިޅގެން 
ޚިުދމަތް ާޤއިމްކޮށްަފއިވާ 

 މިންަވރުން.

ނޑުގައި  1.1.3.1 އެއްގަމާއި، ކަ
ދުއްވާތަކެތި ދުއްވުމުގެ އޭ. ޒޯން 
 ލައިސަންސް އަތޮޅުން ދޫކުރުން.

 

އެއްގަުމގެ   1.1.3
ދަތުރުފަުތރާިއ، 

ނޑުދަުތރުކުރާ ަފރާތްތަކަށް  ކަ
 ލައިސަްނސް ދޫކުުރން.

 ޓާގެޓް   %50 %50  

ކޮންމެ ރަށަކަްށވެސް 
ދަތުރު  1މަުދވެެގން 
 ކުރަމުްނދޭ 

ޚިުދމަތް ހޯދާ 
ފަރާތްތަކުގެ ފީްޑބެކް 

 ހޯދަިއގެން. 

ބޭންކުން ރަްށރަށަށް 
ދަތުރުުކރާ މިްނވަރަށް 

  ބަލަިއގެން.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ  1.1.4.1
ޑެސްކެއް ކޮންމެ ރަށެއްގެ 

ރަށުކައުންސިލްގައި ޤާއިމް ކުރުން 
ދަތުރު  2ނުވަތަ މަދުވެގެން މަހަކު 

 . ކޮންމެ ރަށަކަށް ުކރުން

އަތޮޅުގެ ރައްިޔތުންނަށް 1.1.4
ފަސޭހަކަާމއި އެކު ފަިއސާގެ 
މުޢާމަލާތް ހިްނގޭނެ ަމގު 

 ފަހިވުން.



 

 

144 
6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 ގެޓް ޓާ  %50 %50  

ޤަުއމީ ިއދާާރގެ 
ގޮތްޕެއް މި އަޮތޅުަގއި 
 ޤާިއމްވެަފއި ނެތުން. 

ޤަުއމީ ިއދާާރގެ ގޮފި 
އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ 
އިާދރާަގއި ާޤއިމް 

 ކުރުން. 

މިނިސްްޓރީ އޮފް ހޯމް 
އެފެއާޒް އާއި އެލް.ޖީ.އޭ 
އަދި ައތޮޅު ކަުއންސިލް 
ގުިޅގެން ޤަުއމީ އިާދާރގެ 
 ގޮތްޕެއް ޤާިއމް ކޮށްގެން. 

ޤައުމީ އިާދާރއާއި،  2.1.1.1

އަތޮޅު ކަުއންސިާލދެެމދު ެވވޭ 
އެްއބަްސވުެމްއގެ ދަށުން ޤަުއމީ 

އިާދރާގެ ގޮފި ހިްނގުމަށްޓަކައި 

އަތޮޅު ކަުއންސިލް ިއދާާރގެ 
ޢިމާރާތުން ޖާގަ ަހމަަޖއްަސއި 

 ދިނުން 

ހއ. އަތޮޅު ކައުްނސިލް 2.1.1

އިާދރާަގއި ަޤއުމީ އިާދރާ 
ށް ހިންގޭެނަމގު ތަނަަވސްކޮ

 ދިނުން 

 ޓާގެޓް  %08 %52 %40  

އަތޮޅު ކަުއންސިލް 
އަދި ިދްއދޫ 

ކައުންސިލް ައދި 
ތަޢުލީމީ މަރުކަުޒަގއި 

 ޤާިއމް ކޮށްފައި. 

ރަށު ކައުްނސިލް 
-ތަކުގައި އީ 

ގަަވރެމންޓް ނިޒާމް 
ޤާިއމް ކުެރވޭ 
 މިންަވރުން. 

ރަށުކައުްނސިލް ތަކުަގއި 
އީ.ަގވަރމެންޓް ނިާޒމް 

 ޤާިއމް ކޮށްގެން. 

އީގަވަރމެންޓް 2.1.2.1 

މެުދވެރިކޮށް އަތޮުޅގެ 
ހުރިހާރަެށްއގަިއެވސް 

 ޚިުދމަތްލިބޭެނގޮތް ަހމަެޖއްސުން 

ޤައުމީ ިއދާާރތަކުން  2.1.2

ހއ. އަޮތުޅގައި ދެވޭ 
ޚިުދމަތްތައް އަަވްސވާނެ ގޮެތއް 

 ހަމަޖެުހން.

      ްޓާގެޓ 

މިހާުރވެސް އަތޮޅު 
ކައުންސިާލއި ަޤއުމީ 

ދު އިާދރާތަކާ ދެމެ 
 ގުުޅން އޮވޭ. 

އަތޮޅު ކަުއންސިލުން 
ޙާޞިލްކުރާ ކާމިާޔބީ 
 ތަކަށް ބަލައިެގން. 

ޤަުއމީ ިއދާރާތަާކއި 
އޮންނަ ުގޅުން ަހރުަދނާ 

 ކޮށްގެން. 

އަތޮޅު ކައުންސިްލގެ 3.1.1.1
ފަރާތުން ަޤއުމީ އިާދރާއާ 

ބަްއދަލުކޮށް ހިންުގން ހަުރދަނާ 

ކުރުމާެމދު މަްޝަވރާކޮށް 
ޅުަތއް ެއޅުން އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަވަ   

ހިންގުުމގެ ާދއިާރގައި  3.1.1
ހުރި މަްއސަލަަތއް ދެެނގަނެ 

ގަުއމީ ިއދާާރއާެދމެދު 

.އޮންަނގުުޅން ބަަދހިކުރުން   

 ޓާގެޓް  %100 %100 %100 %100 %100

މިހާުރވެސް ތަާފސް 
 ހިސާބު ފޮުނވަުމންދޭ 

ތަފާސް ހިާސބު 
ނޑަެއޅިަފއިވާ  ކަ

މުްއދަތަށް 
 ފޮނުަވއިގެން. 

ސް ޤަުއމީ ތަފާ
ހިސާާބބެހޭ މަޢުލޫާމތު 
ޤަުއމީ ިއދާރާތަކަށް 

 ފޯރުކޮށްެދވޭ މިްނވަުރން. 

އަތޮޅުގެ ތަފާސް ހިސާބާބެހޭ  1.4.1.1

މަޢުލޫމާތު ރަށްރަށުން ހޯދައި އެ 
މަޢުލޫމާތު ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގައި 
 ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

 

ޤައުމީ ތަފާސް  1.4.1

 ހިސާބަށް ބޭނުްނވާ އަޮތޅުގެ
 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ިދނުން 
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info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 ޓާގެޓް  %50 %50  

ތަފާސް ހިސާބު 
އެއްކުރުމާ ބެހޭ ބޭސިކް 

ތަމްރީނެއް ބައެއް 
މުވައްޒަފުންނަށް 

 ދެވިފައިވޭ. 

ތަފާސް ހިސާބުގެ 
މައުލޫމާތު އެއްކުރާ 
މުވައްޒަފުންނަށް 

ތަމްރީން ދެވޭ މިންވަރު 
 ދެނެގަނެގެން. 

ކައުންސިލް ތަކުގައި 
ރައްވާ މަސައްކަތް ކު

ފަރާްތތައް ތަމްރީން 
 ކޮށްގެން. 

ތަފާސްހިސާބު ނަގާ 1.4.1.2
އެއްކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީން 

ރަށުކައުންސިލް އިދާރާގެ ކަމާގުޅޭ 
 މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުން 

 ޓާގެޓް   %50 %50  

މިވަގުތު އެއްވެސް 
ސޮފްޓްވެއަރ އެއް 

 ބޭނުންކުރެވެމުން ނުދޭ.

ވަނައަހަރުގެ  2014
ވެއަރ ކުރިން ސޮފްޓް

 ބޭނުން ކުރުން. 

ތަފާސް ހިސާބު 
ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި 
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 

ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގއާއި 
ގުޅިގެން  ސޮފްޓްވެއަރ 
 އެއް ތައްޔާރުކޮށްގެން. 

އަތޮޅުގެ ތަފާސް ހިސާބު 1.4.1.3
ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

ސޮފްޓްވެއަރއެއްގެ އެހީގައި 
މަޢުލޫމާތު ހޯދާނެގޮތް މަގުފަހި 

ން.ކުރު  

 ޓާގެޓް  %10 %40 %50  

އަތޮޅުގެ މަދު 
ކައުންސިލެއްގައި 

ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް 
ހަދުމުގެ މަސައްކަތް 

 ފެށިފައި. 

ތަފާސް ހިސާބުގެ 
މައުލޫމާތު ވެބްސައިޓް 

ތަކުގައި އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭ 
 މިންވަރު ދެނެގަނެގެން.  

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލް 
ތަކުގެ ވެބްސައިޓް ތަކުގައި 
އަތޮޅުގެ އަދި ރަށްރަށުގެ 
ތަފާސް ހިސާބު އަޕްލޯޑް 

 ކޮށްގެން.

އަތޮޅުގެ ތަފާސްހިސާބާ  1.4.2.1
ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހަކަމާއެކު 

ލިބޭނެގޮތަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމާއި، 

އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާއިން ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން.

 

ތަަރއްީޤއާެބހޭ  އަތޮޅު 1.4.2

މަޝްރޫޢުަތއް ާރވާ ހިްނގުމަށް 
ބޭނުްނވާ މަޢުލޫމާތު 

ފަސޭހަިއން ލިބޭެނގޮތް 

 ތަނަަވސްކޮށް ދިނުން 

      ްޓާގެޓ 

ލީގަލް އޮފިސަރުގެ 
 މަޤާމުގައި މީހަކު ނެތް. 

ފަންނީ އަދި ޤާނޫނީ 
އެހީ ފޯރުކޮށްދެވޭ 

 މިންވަރުން. 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލީގަލް 
އަދި  އޮފިސަރާއި

އެނޫންވެސް ފަންނީ 
މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް 
ފަންނީ އަދި ޤާނޫނީ ލަފާ 

 ދިނުން. 
 

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 1.5.1.1
ލީގަލް އޮފިސަރ މެދުވެރިކޮށް 

ރަށުކައުންސިަލށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ 
 ލަފާދިނުން

ރަށުކައުންސިލްތަކަށް  1.5.2

ބޭނުްނވާ ޤާޫނނީ އަދި ފަްނނީ 
 ލަފާދިނުން 
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      ްޓާގެޓ 

މިހާރުވެސް ރަށު 
ރަށުކައުންސިލްތަކުން 

ހިންގާ 
ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެހީ 

 ފޯރުކޮށްދެވޭ. 

ރަށު 
ކައުންސިލްތަކަށް 
މާލީ އެހީތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު 
 ދެނެގަނެގެން. 

އަތޮޅު ކައުންސިލުން 
ރަށުކައުންސިލް ތަކަށް 
އެހީދޭނެ ސިޔާސަތެއް 

ނޑައެޅުން.   ކަ

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 1.5.1.2
 ،ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމަށް
ރަށުކައުންސިލް ަތކުން 
އިސްނަގައިގެން ކުރަން 

ޤަސްދުކުރައްވާ ކަންކަމަށް އަތޮޅު 
ނޑައަޅާ  ކައުންސިލުންކަ

.ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން އެހީތެރިވުން  

ރަށުކައުންސިލްތަުކގެ  1.5.1
ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުަމށް 
ރަށުކައުްނސިލްތަކުން 

ަނަގއިެގން ކުރަން އިސް
ޤަްސދުކުަރއްވާ ކަންަކމަށް 

 މާލީގޮތުން އެހީތެިރވުން 

 

 ޓާގެޓް  %10 %20 %20 %25 %25

މިހާރުވެސް މަދުމަދުން 
 ތަމްރީން ދެވެމުންދޭ. 

ކައުންސިލްތަކުގެ 
މުވައްޒަފުން ތަމްރީން 

ކުރެވޭ މިންވަރަށް 
 ބަލައިގެން. 

ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ 
އި މުވައްޒަފުން ޤާނޫނާ

ޤަވާއިދުތަކަށް ހޭލުންތެރި 
 ކުރުމަށް ތަމްރީން ދިނުން. 

ޤާނޫނާއި، ޤަވާއިދުތަކަށް 1.6.1.1
އަހުލުވެރި ކުރުމަށް 

ކައުންސިލަރުންނަށާއި، އިދާރީ 
މުވައްޒަފުންނަށް 

 ތަމްރީންޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން

ރަށުކައުންސިލްތަކަކީ  1.6.1
ޤާނޫާނއި ަޤވާޢިާދއި ެއއްޮގތަށް 

ންމާ ތަންަތނަށް ކަންކަން ނި

 ހެދުން 

      ްޓާގެޓ 

ރަށުކައުންސިްލތަކުން 
ނިންމާ ނިންމުންތައް 

އެއްއުސޫލަކުން 
 ނިންމުން.

 ރަށުކައުންސިލް
ތަކުންނާއި ރައްޔިތުންެގ 

 މަުޢލޫމާތު  ފަރާތުން ލިބޭ
 ގެމައްޗަށް ބަލައިގެން

ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދަށް 
ކަންކަން ނިންމުމުގެ 
 .މައްޗަށް ބާރުއެޅުން

ރަށުކައުންސިލްތަކުން  1.6.1.2
ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި 

ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން 
 ކަންކަން ނިންމުން 

      ްޓާގެޓ 

މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ 
މިހާރުވެސް މިންވަރަކުން 

ކައުންސިލްތަަކށް 
 ކަންދެމުންއެހީތެރި
 ގެންދެވޭ.

ރަށު ކައުންސިލްަތކުން 
ސަލަތައް ހުށަހަޅާ މައް

ހައްލުކުރުމުގައި 
އެހީތެރިވެވޭ މިންވަރު 

 ދެނެގަތުން.

ރަށު ކައުންސިލްތައް 
ހިންގުމުގައި ދިމާވާ 

މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށް 
ދިނުމުގައި އެހީތެރިވެ 

 ދިނުން.

ރަށުކައުންސިލްތަކުން 1.6.2.1
އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަތަކުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ 
ށް ރިޢާަޔތްޮކށް ހަމަހަމަ ޤަވާޢިދުތަކަ 

 އުޞޫލަކުން ލަފާދިނުން

ރަށުކައުންސިލްަތއް  1.6.2
ހިންުގމުަގއި ިދމާވާ 

މަްއސަލަތައް ަޙއްލުކުުރމަށް 
އަތޮޅު ކަުއންސިލުން 

 ލަފާދިނުން.
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 ޓާގެޓް  %5 %20 %25 %25 %25

ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން 
ހުރިގޮތުން 

ކައުންސިލްތައް 
ހިނގަމުންދާގޮތް 
އްގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެ
 ބެލެމުން ނުދޭ. 

އިދާރާތަަކށް ދަތުރުޮކށް 
އިދާރީ ހިންގުން 

ރޭވިފައިވާގޮތާއި އަދި 
ކަންކަން ކުރާގޮތް 

 ބަލައިގެން.

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި 
އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލާޒިމް 
 ކުރާ ކަންތަްއތައް ބެލުން. 

ރަށު ކައުންސިލްތަކުން  1.6.2.2
ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް އަތޮޅު 

ން ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް ކައުންސިލު
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަްނތައްތައް 
ފަހަރު  2ބެލުމަށްޓަކައި އަހަރަކު 

ދަތުރުޮކށް ގެންނަންޖެހޭނެކަމަށް 
ފެންނަ އިޞްލާޙްތައް ގެނައުމަށް 

 ލަފާދިނުން.   

 ޓާގެޓް  %80 %20   

ވެބްސައިޓް 
ފަރުމާކުރުމުގެ 

 މަސައްކަތް ނިމިފައި. 

ބްސައިޓްގައި ވެ
މަޢުލޫމާތު އަޕްޑޭޓް 
ކުރެވޭ މިންވަރު 
 ވަޒަންކޮށްގެން. 

ވެބްސައިޓް 
އުފެދިފައިވުމާއެކު ބޭނުންވާ 
މަޢުލޫމާތު ޝާޢިުޢކުރުމުގެ 

 މަސައްކަތް ކުރުން. 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 1.7.1.1
ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު 

 ފޯރުޮކށް ދިނުން

އަތޮޅު ތަރަްއޤީއަށް 1.7.1
ރެވޭ ަމސައްކަްތތަކުގެ ކު

މަޢުލޫމާތު ަރއްޔިތުންނަށް 
 ހާމަކޮށްިދނުން 

 

 

 

%100 %100 %100  ޓާގެޓް  %25 %100 

ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން 
ހުރިގޮތުން އަތޮޅުތެރެައށް 

ކުރެވޭ ދަތުުރތައްވަނީ 
 މަދުވެފައި. 

ރައްޔިތުންނާއި 
ބައްދަލުކުރެވޭ މިންވަރު 

 ދެނެގަނެގެން. 

 އަތޮޅުތެރެައށް ކުރާ ދަތުރު
ތަކުގައި ރައްިޔތުންނާއި 

 ބައްދަލުކުރުން. 

ކޮންމެ ހަ މަހަކުން  1.7.1.2
އެއްފަހަރު ސީދާ ރައްޔިތުންނާ 

 ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާުކރުން

      ްޓާގެޓ 

މަޢުލޫމާތު 
ފޯރުޮކށްދެވެމުން 

 ގެންދެވޭ. 

މީޑިޔާ މެދުވެރިކޮށް 
މަޢުލޫމާތު ފޯރުޮކށްދެވޭ 

 މިންވަރުން. 

މެދުވެރިކޮށް  މީޑިޔާ
ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު 

 ފޯރުޮކށްދިނުން. 

ރާއްޖޭގެ ތަފާތު މީޑިޔާގެ  1.7.1.3
ވަޞީލަްތތައް މެދުވެރިކޮށް 

ރައްޔިތުންނާއި މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ 
 ކުރުން 

      ްޓާގެޓ 

މިވަގުތު އަތޮޅު 
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ 

ދަށުން އެއްވެސް 
މަޝްރޫޢުއެއް ހިނގަމުން 

 . ނުދޭ

އަތޮޅުގައި ތަފާތު 
މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާ 

 މިންވަރުން. 

އަތޮޅު ކައުންސިލާއި 
ގުޅިގެން ހިންގާ 

މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި 
 އެއްބާރުލުން ދިނުން. 

އަތޮޅުގައި ހިންގުމަށް 2.1.1.1
ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރާ މަޝްރޫުޢތައް 

ހިންގާ، މޮނިޓަރކޮށް ކަމާބެހޭ 
 ފަރާަތށް އަންގައިދިނުން.

އަތޮޅު ކައުންސިލް 2.1.1

މެދުވެރިކޮށް ސަރުާކރުން 
ނޑައަޅާ  އަތޮޅުގައި ހިންގުމަށް ކަ

.ހިްނގުން މަޝްރޫޢުތައް   
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%35 %25 %25  ޓާގެޓް   %15 

މިވަގުތު 
އިޝްތިހާރުުކރުމުގެ 

 މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ. 

އިޝްތިހާރު ކުރެވޭ 
 މިންވަރު ދެނެގަނެގެން. 

އަތޮޅުގައި ހުރި ރީތި 
ރިޒަމް ފަޅުރަްށތައް  ޓޫ

މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން  
ފަތުރުެވރި ކަމުގެ 

މާރކެޓްގައި 
 އިޝްތިހާރުުކރުން.

އަތޮޅުގައި ހުރި ރީތި  2.2.1.1
ފަޅުރަްށތައް ފަުތރުވެރިކަމުގެ 
 މާކެޓުގައި އިޝްތިހާރުކުރުން 

ފަތުރުވެރިަކމުގެ  2.2.1

ސިނާޢަތު މިާހރަްށވުރެ ޮބޑަށް 
 އަތޮުޅަގއި ކުރިެއރުުވން 

%35 %25 %25  ޓާގެޓް   %15 

މިވަގުތު ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް 
ތަޢާަރފް ކުރެވިފައެއް 

 ނުވޭ. 

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ތަޢާރަފް  ސާރވޭކޮށްގެން.
ކުރުމަށް ަރށްތަކެއް 
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 

މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން 
ނޑައެޅުން.   ކަ

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް  2.2.1.2 
 ތަޢާަރފްކުރުން 

 

%30 %25 %25  %20 

 

 ޓާގެޓް 

ގުތު އިޝްތިހާރު މިވަ
 ކުރެވެމުން ނުދޭ. 

މަސައްކަތް ކުރިއަށް 
ގެންދެވޭ މިންވަރަށް 

 ބަލައިގެން.

އަތޮޅުގައި ހުރި 
ތާރީޚީަތރިަކތަކާއި ބެހޭ 

މައުލޫމާތު ޓޫރިޒަމް 
މިނިސްޓްރީއާއި ޓޫރިޒަމް 

އިންޑަސްޓްރީގައި 
މަސައްކަތް ކުރައްވާ 
ފަރާްތތަކާއި ގުޅިގެން 
 އިޝްތިހާރުުކރުން. 

.އަތޮޅުގައި ހުރި ތާރީޚީ 2.2.1.3
ތަރިަކތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޓްރެވަލް 
އެޖެންޓުންނާއި ބޭރު ދުނިޔެއަށް 

 އިޝްތިހާރުުކރުން.

%30 %25 %25  %20 

 

 ޓާގެޓް 

ރިސޯޓްތަކާއި ޤައުމީ 
ޔުނިވަރސިޓީ ފަދަ 

ތަމްރީން ދޭ 
މަރުކަޒުތަކުން 

މިހާރުވެސް ތަމްރީން 
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގަމުންދޭ.  

ޒީފާތަކަށް ޒުވާނުން ވަ 
އަހުލުވެރިކުރެވޭ 

 މިންވަރު ބަލައިގެން. 

ރާއްޖޭގައި ހުރި މަތީތަޢުލީމް 
އުނގަންނައިދޭ 

މަރުކަޒުތަކާއި އަދި 
ރިސޯޓްތަކާއި ގުޅިގެން 

ވަނަ އަހަރު  2016
  50ނިމުމުގެ ކުރިން %

ޒުވާނުންނަށް ތަމްރީން 
ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ހޯދައިދިނުން.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ  2.2.2.1
ރާއަށް ޝައުޤުވެރިވާ ޒުވާނުން ދާއި

ހޯދައި އެ ދާއިރާއިން ތަމްރީން 
 ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައި ދިނުން.

 

ފަތުރުވެރިކަުމގެ 2.2.2
ދާިއރާިއން ޒުވާުނން 

 ތަމްރީންުކރުން 
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 ޓާގެޓް 

ލޯންގްލައިން 
މަސްވެރިކަން ކުރާ 

 މީހުން އިތުރުވަމުންދޭ.  

ރާއްޖޭގެ ތަފާސް 
ންނާއި ހިސާބަށް ބަލައިގެ
 ސަރވޭކޮށްގެން. 

ވަނަ އަހަރު  2016
ނިމުމުގެ ކުރިން ލޯންގް 
ލައިން މަސްވެރިކަމަށް  

 ޒުވާނުން އަހުލުވެރިކުރުން. 

ރާއްޖޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ  2.3.1.1
ކުރަމުންއައި ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގެ 

އިތުރުން ލޯންގް ލައިންގެ 
މަސްވެރިކަމަށް މަސްވެރިން 

 އަހުލުވެރިކުރުވުން.

ޒަމާނާެއއްގޮަތށް  2.3.1
 މަްސވެރިކަން ުކރިެއރުުވން.

%25 %25 %25  %25 
 

 ޓާގެޓް 

މިހާރުވެސް އައިސް 
ލިބޭނެ މަގުތައް 

 ތަނަވަސްވެފައިވޭ. 

ދޯނިފަހަރަށް އައިސް 
ލިބޭ މިންވަރު 
ދެނެގަތުމަށް 

 ސާރވޭކުރުން. 

މަސްވެރިކަމުގެ 
ޞިނާޢަތުގައި 
މަސައްކަތްކުރާ 

 . ކުންފުނިތަކާއި ގުޅިގެން

މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހަ  2.3.1.2
ކަމާއެކު އައިސް ލިބޭނެ ނިޡާމެއް 

 ޤާއިމް ކުރުން. 

%25 %25 %25  %25 
 

 ޓާގެޓް 

މަސްވެރިކަމަށް ޒުވާނުން 
އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްތައް މަދުމަދުން 
 ހިންގަމުންދޭ. 

މަސްވެރިކަމަށް ޒުވާނުން 
އަހުލުވެރިކުރެވޭ 

 މިންވަރު ބަލައިގެން. 

ވަނަ އަހަރު ނިމުގެ  2016
ޒުވާނުން  45ކުރިން %

މަސްވެރިކަމަށް 
 އަހުލުވެރިކުރުވުން. 

މަސްވެރިކަމަށް ޒުވާނުން  2.3.1.3
އަހުލުވެރިކުރުމަށްަޓކައި ޓްރެއިނިންގ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

%50  %50   
 

 ޓާގެޓް 
ނިޔަމި ކަމުގެ ތަމްރީން 
ޕްރޮގްރާމް  މިހާރުވެސް 

 ހިންގަމުންދޭ. 

ކަމަށް  ނިޔަމި
މަސްވެރިން ތަމްރީން 

ކުރެވޭ މިންވަރު 
 ދެނަގަނެގެން. 

ވަނަ އަހަރު ނިމުގެ  2016
 50ކުރިން %

މަސްވެރިންނަށް ނިޔަމި 
 ކަމުގެ ތަމްރީން ދިނުން. 

މަސްވެރިންނަށް  2.3.1.4
އަމާޒުކޮށްގެން ނިޔަމި ކަމުގެ 

 ކޯސްތައް ހިންގުން.
 

%25 %25 %25  %25 

 

 ޓާގެޓް 

ގޮތެއްގައި  ދާއިމީ
ނޑުވެރިކަން ކުރަނީ  ދަ
 ވަރަށްމަދު ރަށެއްގައި. 

ސާރވޭކޮށްގެންނާއި 
ރަށުކައުންސިލް 

އިދާރާތަކުން ފޮނުވާ 
ނޑުވެރިކަމުގެ  ދަ
 ރިޕޯރޓްތަކުން. 

ނޑުވެރިން އުފެ ދުމާއި  ދަ
ނޑުވެރިކަންކުރާ  ދަ

 އަތޮޅަކަށްވުން. 

ނޑުބިން  2.4.1.1 އަތޮޅުގައި ދަ
 މީހުން ދިރިއުޅޭ ،ލިބެންހުރި

ރަށްަރށުން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަަކށް 
ނޑުބިން ދޫކުރުމަށް ބާރުއެޅުން.   ދަ

ނޑުެވރިކަުމގެ  2.4.1 ދަ
 ޞިނާޢަތު ކުރިެއުރވުން.

%25 %25 %25  %25 

 
 ޓާގެޓް 

އަތޮޅުގައިހުރި ފަޅުރަށްތަކުގެ 
ރަށުގައި  1ތެރެއިން 

މިވަގުތު ފުޅާދާއިރާއެއްގައި 
ނޑުވެރިކަން ކުރަމުން  ދަ

 ގެންދޭ. 

ނޑުވެ ރިކަމުގެ ދަ
ޞިނާޢަތަށް ަރށްަރށް 
ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު 

 ދެނެގަނެގެން. 

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއާއި 
ނޑުވެރިކަމަށް  ގުޅިގެން ދަ
އަތޮޅުގައި ހުރި ރަށްރަށް 

 ހުޅުވާލުން.

އަތޮޅުގައި ހުރި  2.4.1.2
ފަޅުރަްށރަށް ފައިދާ ލިބޭގޮަތށް 

ނޑުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލުން.  ދަ
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%25 %25 %25  %25 

 

 ގެޓް ޓާ

މިހާރުވެސް ބިމުގައި 
ގަސްހައްދަމުންދޭ. 
އެހެންނަމަވެސް 
ހައިޑްރޯޕޮނިކްސް 

ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްހައްދާ 
މިންވަރު ދަށް ކަމަށް 

 ފާހަގަކުރެވޭ.  

ރަށު ކައުންސިލްަތކުން 
ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ 

 މައްޗަށް ބަލައިގެން. 

ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ  2016
ނޑުވެރިކަންކުރާ  ކުރިން ދަ

މީހުން  40ގެ %މީހުން
 ތަމްރީންވުން. 

ބިމުގައި ގަސް  2.4.1.3
ހެއްދުމަށާއި ހައިޑްރޯޕޯނިކްސް 
ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްހެއްދުމަށް 

 މީހުން ތަމްރީންކުރުން.

%25 %25 %25  %25 

 

 ޓާގެޓް 

ގަސްކާނާގެ ބާވަތްތައް 
 އަތޮޅުން ލިބުން ދަތި. 

ގަސްކާނާގެ ބާވަތްތައް 
ލިބެންހުންނަ 

 ފިހާރަތަކުން ލިބޭ
މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް 

 ބަލައިގެން.  

ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ގުޅިގެން 
ގަސްކާނާ ލިބޭނެގޮތް 

 ހަމަޖެއްސުން. 

ނޑުވެރިކަމަށް  2.4.1.4 ދަ
ބޭނުންވާނެ ތަކެއްޗާއި ގަސްކާނާ 
ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް 

 ހަމަޖެއްސުން. 

%25 %25 %25  %25 

 

 ޓާގެޓް 

ދަތުރު ފަުތރުގެ ނިޒާމު 
ނާ ކުރުމަށް ވަރަށް ހަރުދަ

 ބޮޑަށް ބޭނުންވޭ. 

ސާރވޭ ކޮށްގެންނާއި 
ރަށުކައުންސިްލތަކުން 

ނޑުވެރިކަމުގެ  ގެންނަ ދަ
ރިޕޯރޓް ތަކުގެ މައްޗަށް 

 ބަލައިގެން. 

ދަތުރުަފތުރުގެ ނިޒާމު 
ހަރުދަނާ ކުރުމާއި 

ރިސޯޓްތަކާއި ވާހަކަ 
ދައްކައިގެން މާރކެޓް 

 ހޯދުން. 

ނޑުވެރިކަމުން ހައް 2.4.1.5 ދާ ދަ
ބާވަތްތައް މާރކެޓް ުކރެވޭނެ 

 އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

%25 %25 %25  %25 
 

 ޓާގެޓް 

މިވަގުތު ލުއިލޯން 
ދޫކުރުމުގެ ކަންތައްތައް 

 ކުރިއަަކށް ނުދޭ.  

ކަމާބެހޭ ފަރާތްަތކާ 
ގުޅިގެން ލުއި ލޯން 

ހޯދައިދެވޭ މިންވަރަށް 
 ބަލައިގެން. 

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއާއި 
ސްޓްރީއާއި އިކޮނޮމިކް މިނި

ގުޅިގެން ލުއި ލޯން 
 ހޯދައިދިނުން.  

ނޑުވެރިންނަށް  2.5.1.1 ދަ
ލުއިލޯން ލިބޭނެމަގު 
ހއ. އަތޮޅު  2.5.1 ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.

ރައްޔިތުްނނަކީ 
އިޤްިތސާީދގޮތުްނނާިއ، 

މާލީގޮތުން ުފދުންެތރި ބަޔަކަށް 
15% 20% 20% ހެދުން.  %10 

 

 ޓާގެޓް 

މިވަގުތު ލުއިލޯން 
ކަންތައްތައް  ދޫކުރުމުގެ

 ކުރިއަަކށް ނުދޭ.  

ކަމާބެހޭ ފަރާތްަތކާ 
ގުޅިގެން ލުއި ލޯން 

ހޯދައިދެވޭ މިންވަރަށް 
 ބަލައިގެން.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއާއި 
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާއި 
ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން 
 ލުއި ލޯން ހޯދައިދިނުން.  

މަސްކައްކާ ހިއްކާ  2.5.1.2
ހުގެ ފަރާްތތަަކށާއި، ލޮނުމަ

މަސައްކަތްކުރާ ަފރާްތތަަކށް 
ލުއިލޯން ލިބޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށް 

 ދިނުން.
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%20 %20 %15  %10 
 

 ޓާގެޓް 

މިވަގުތު އެހީތެރިކަން 
 ފޯރުޮކށްދެމުން ނުދޭ. 

އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު  ސަރވޭ ކޮށްގެން. 
ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން 
އެފަދަ ފަރާތްަތކަށް މާލީ 

 ދިނުން.  އެހީތެރިކަން ފޯރުޮކށް

ގޭގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ  2.5.1.3
ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަާރތްތަަކށް 

 މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

%20 %15 %15  %10 
 

 ޓާގެޓް 

މިވަގުތު އެހީތެރިކަން 
 ފޯރުޮކށްދެމުން ނުދޭ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި  ސަރވޭ ކޮށްގެން.
ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން 

ރި ކުރާ ަފރާްތތަަކށް ވިޔަފާ
 ލޯން ހޯދައިދިނުން. 

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ  2.5.1.4
ވިޔަފާރިތައް ުކރިއެރުވުމަށް 

 އެހީތެރިވެދިނުން.

%25 %25 %25  ޓާގެޓް  %25 %25 

ރަށެއްގައި  3މިވަގުތު 
ރިސޯޓް ތަރައްޤީ ކުރެވި 

 ހިންގަމުންދޭ. 

އަތޮޅުގައި ހުރި ފަޅު 
ރަށްަރށް ޓޫރިޒަމް 

މަށް ހުޅުވާލެވޭ ކުރިއެރުވު
 މިންވަރަށް ބަލައިގެން. 

ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް 
އަތޮޅުގައި ހުރި ފަޅު 
 ރަށްަރށް ހުޅުވާލުން. 

ގިނަބަޔަކަށް ވަޒީފާ  2.6.1.1
ލިބޭނެ ދާއިރާއަކީ ޓޫރިޒަމް 

ދާއިރާކަމަށްވާީތ، އެދާއިރާއިން 
އަތޮޅުގައި ކުރެވިދާނެ 

އިންވެސްޓްމެންޓާ ބެހޭގޮތުން 
ސްޓްރީއާއި ޓޫރިޒަމް މިނި

 މަޝްވަރާކުރުން.

ވަޒީފާގެ ފުުރޞަތު  2.6.1
ގިނަަބޔަކަށް ހޯަދއި ެދވޭނެަމގު 

10% 15% 20% ތަނަަވސްކޮށް ދިނުން.  %05 

 

 ޓާގެޓް 

މިވަގުތު މާލީ 
އެހީތެރިކަން 

ފޯރުޮކށްނުދިން 
ކަމުގައިވިޔަސް 

އަމިއްލަގޮތުން ތަމްރީން 
 ހޯދަމުންދޭ. 

އެ ދާއިރާއިން ތަމްރީން 
ރު ހޯދާ މިންވަ

 ދެނެގަނެގެން. 

ސްކޫލް ނިންމާ 
ދަރިވަރުންނަށް މާލީ 

އެހީތެރިކަން ފޯރުޮކށްދީ އެ 
ދާއިރާއަށް ޝައުޤުވެރިކަން 

 އުފެއްދުން. 

ސެކަންޑަރީ އަދި ހަޔަރ  2.6.1.2
ސެކަންޑަރީއަށް ކިޔަވައިދޭނެ 

 ދިވެހިން އުފެއްދުން.

%20 %15 %10  %05 

 

 ޓާގެޓް 

މިވަގުތު މާލީ 
އެހީތެރިކަން 

ށްނުދިން ފޯރުކޮ 
ކަމުގައިވިޔަސް 

އަމިއްލަގޮތުން ތަމްރީން 
 ހޯދަމުންދޭ.

އެ ދާއިރާ ތަކުން 
ތަމްރީން ހޯދާ މިންވަރު 

 ދެނެގަނެގެން.

ސްކޫލް ނިންމާ 
ދަރިވަރުންނަށް މާލީ 

އެހީތެރިކަން ފޯރުޮކށްދީ އެ 
ދާއިރާއަށް ޝައުޤުވެރިކަން 

 އުފެއްދުން.

ޞިއްޙީދާއިރާއަށް  2.6.1.3
މީހުން  ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް

ޑޮކްޓަރުންނާއި އުފެއްދުން.) 

ނަރުހުން،ލެބޯޓްރީ ޓެކްނީޝަނުން، 

 ފާމަސިސްޓުން(
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%20 %15 %10  %05 
 

 ޓާގެޓް 

މިހާރުވެސް ތަފާތު 
ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި 

މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށް 
 ތަމްރީން ކުރަމުންދޭ. 

މުވައްޒަފުން ތަމްރީންވާ 
 މިންވަރު ދެނެގަނެގެން. 

ތަމްރީން  ވަޒީފާއާއި ގުޅޭ
ހޯދުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް 
 ފުރުަޞތު ހޯދައިދިނުން. 

ޚިދުމަތުގައި ތިއްބަވާ  2.6.2.1
މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް 
 ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.  

ވަޒީފާއަށް ައހުލުެވރި  2.6.2
ކުރުުމގެގޮުތން އެކިއެކި 
ކޯސްތައް ހިްނގޭެނމަގު 
.ތަނަަވސްކޮށް ދިނުން  

%20 %15 %10  %05 

 

 ޓާގެޓް 

ޒުވާނުން ވަޒީފާއަށް 
އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާލެއް 
މަދު ކަމަށް ފާހަގަ 

 ކުރެވޭ.  

ތަމްރީން ކުރެވޭ 
 މިންވަރު ދެނަގަނެގެން. 

ޒުވާނުން ވަޒީފާއަށް 
އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި 

 ތަމްރީން ކުރުން.

ހު ސްކޫލު ނިންމުމަށްފަ 2.6.2.2

ވަކިކަމެއްނުކޮށް އުޅެމުންދާ ޒުވާނުންނަށް 
އަމާޒުކޮށްގެން އެކިއެކި ތަމްރީން 

 ޕްރޮގްރާމްތައް  ހިންގުން.

 %25 %50  %25 

 

 ޓާގެޓް 

މިހާރު އެ ޚިދުމަތް 
ލިބެމުންދަނީ ދިއްދޫގައި 

ހުރި ސަރުކާގެ 
 މުއައްސަސާތަކުގައި. 

ރަށުކައުންސިްލތަކުންނާއި 
އެން.ސީ.އައި.ޓީން ލިބޭ 

ލޫމާތުގެ މައްޗަށް މަޢު
 ބަލައިގެން. 

ގަވަރމެންޓްގެ ޚިދުމަތް -އީ
މިހާރު ލިބެމުންނުދާ  

ރަށްަރށުގައި އެ ޚިދުމަތް 
އެން.ސީ.އައި.ޓީ އާއި 
 ގުޅިގެން ޤާއިމްކުރުން. 

އީ. ގަވަރމެންޓްގެ  2.7.1.1
ޚިދުމަތް އަތޮޅުގައި ލިބެމުންނުދާ 

ރަށްަރށަށް އެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެމަގު 
 ނުން.ތަނަވަސްކޮށް ދި

ރައްޔިތުންނަށް  2.7.1
ޚިުދމަތް ދިުނމުަގއި ަޒމާނީ 

 ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންުކރުން.

%25 %25 %25  %25 
 

 ޓާގެޓް 

ރަސްމީ ވެބްސައިޓެއް 
އަތޮޅުގެ އެއްވެސް 

ރަށެއްގައި ޤާއިމްކޮށްފައި 
 ނުވޭ. 

ރަށު ކައުންސިލް ތަކާއި 
 މަޝްވަރާ ކޮށްގެން. 

ރަށުކައުންސިލް އިދާރާގެ 
 އިމް ކުރުން. ވެބްސައިޓް ޤާ

ރަށުކައުންސިލް  2.7.1.2
އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް 

 ތައްޔާރުުކރުމަށް ބާރުއެޅުން.

  

%50  %50 

 

 ޓާގެޓް 

މިހާރު އިންޓަރނެޓް ގެ 
ޚިދުމަތް ލިބުނު 

ކަމުގައިވިޔަސް ސްޕީޑް 
 ވަރަށް ދަށް.

ރަށްަރށުން ހޯދާ 
މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް 

 ބަލައިގެން. 

ލާތީ ރާއްޖޭގައި ހުރި މުވާޞަ
ކުންފުނިތަކާ ކަމާބެހޭ 

މިނިސްޓްރީ އާއި 
ވާހަކަދައްކައިގެން 

ހައިސްޕީޑް އިންޓަރނެޓްގެ 
 ޚިދުމަތް ޤާއިމްކުރުން. 

ހައިސްޕީޑް އިންޓަރނެޓް  2.7.2.1
ޚިދުމަތް މިހާރު ނުލިބޭ ރަށްރަށަށް 

އެޚިދުމަތް ހޯދައިދިނުމަށް 
 މަސައްކަތްކުރުން.

ހައިސްޕީޑް  2.7.2
ތް އިންޓަރނެްޓގެ ިޚދުމަ

އަތޮުޅގެ ހުިރހާ ރަށަކަށް 
 ލިބޭނެަމގު ފަހިުވން.

%10 %10 %10  %10 
 

 ޓާގެޓް 

މިވަގުތު ލުއިލޯން 
ދޫކުރުމުގެ ކަންތައްތައް 

 ކުރިއަަކށް ނުދޭ.  

ކަމާބެހޭ ފަރާތްަތކާ 
ގުޅިގެން ލުއި ލޯން 

ހޯދައިދެވޭ މިންވަރަށް 
 ބަލައިގެން.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާއި 
ގެން ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅި

 ލުއި ލޯން ހޯދައިދިނުން.  

ވިޔަފާރި ކުރުަމށް  2.8.1.1
ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާްތތަަކށް ލުއި 

 ލޯނު ދޫކުރުން.

އަތޮޅު ރައްިޔތުްނގެ  2.8.1
ދިިރއުުޅމުގެ ފެްނަވރު 

މަތިކުުރމުގެ ގޮތުން ާއމްަދނީ 
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%50 %30 %20  ޓާގެޓް    

ތަމްރީނެއް  އެއްވެސް
 ހިންގަމުން ނުދޭ. 

އަތޮޅުގައިތިބި  ސާރވޭކޮށްގެން. 
ވިޔަފާރިުކރުމަށް  

ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާްތތަަކށް 
ފަންނީ މައުލޫމާތު 

ފޯރުޮކށްދިނުމުން އާންމު 
ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް 

 ހަރުދަނާވުން.  

އަލަށް ވިޔަފާރި  2.8.1.2
ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ 
ފަރާްތތަަކށާއި، މިހާރު 

ުކރަމުންދާ ފަރާތްަތކަށް ވިޔަފާރި
 ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.

އިތުރުުކރުމަށްޓަަކއި، 
ވިޔަފާިރއާިއ، 

 އިްނވެސްޓްކުުރން.

%25 %25 %25  %25 
 

 ޓާގެޓް 

މިހާރު އެއްވެސް 
މިންވަރަކަށް 

ކުރިއަށްގެންދެވޭ 
 ކަމެއްނޫން. 

އެހީތެރިކަމަށްއެދި 
ހުށަހަޅާ ފަރާތްަތކުގެ 

މައުލޫމަތަށް 
 ބިނާކޮށްގެން.  

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން 
ދަތިވާ ލޯނު ހޯދުމުގައި 

ފަރާްތތަަކށް އެހީތެރިކަން 
 ފޯރުޮކށްދިނުން. 

މަސައްކަތްތެރިންނަށާއި،  2.8.1.3
ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ފަސޭހައިން ބޭންކު 
 ލޯނު ލިބޭގޮތަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން. 

   

%50  ޓާގެޓް  %50 

ބޭސްފިާހރަ 
ޤާިއމްކުުރމުގެ  

މަަސއްކަތް ކުރިއަށް 
 ދޭ. 

ޚިުދމަތް ާޤއިމް 
 ކުރުން.

ގެ ިޚދުމަތް ބޭސް ފިހާަރއި 
 ރައްޔިތުްނނަށް ލިބުން. 

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ  2.8.2.9
މާލިއްޔަތު މުއްސަނދި ކުރުމަށް 

 ބޭސްފިހާރަ ހިންގުން.

އަތޮޅުަރއްޔިތުްނގެ  2.8.2
މާލިއްޔަތު ުމއްަސނދި ކުުރމަށް 

އިޤްިތޞާދީ ޙަރަކާތްަތއް 
 ހިންގުން.

%10  %10 %10 %10  ޓާގެޓް   

ބުރި  2އާދައިގެ 
ޅު އިމާރާތެއް ހއ. އަތޮ
ފިހާރައިގެ ނަމުގައި 

 ހުރޭ. 

އެލް.ޖީ.އޭ އާއި އަތޮޅު 
ކައުންސިލް ގުޅިގެން 

އަތޮޅު ފިހާރަ އަތޮޅަށް 
 ހޯދުން. 

އަތޮޅު ފިހާރައިން 
އަތޮޅަށްލިބޭ އާމްދަނީ 

 އިތުރުުކރުން. 

މާލޭގައި ހުންނަ ހއ.  2.8.2.10
އަތޮޅު ފިހާރަ އިންވެސްޓަރުންނަށް 

ހުޅުވައިލައިގެން އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް 
 ޔަށް ދޫކުރުން.ކުއް

%20 %30 %30 %20 

 
 ޓާގެޓް 

އާއްމުކޮށް ދުވަހު 
ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ ތަނެއް 

މިވަގުތު 
 ހަމަޖެހިފައިނެތް.

އަތޮޅަށް އާމްދަނީ  ޚިދުމަތް ގާއިމު ކުރުން.
އިތުރުކުރުމާއި އަދި 

ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންނަށް 
ފަސޭހަކަމާއެކު އެކޮމަޑޭޝަން 

 ހަމަޖެހުން.

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2.8.2.11
ނަމުގައި ގެސްޓް ހައުސްއެއް 

 ހެދުން.

      ްޓާގެޓ 

އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް 
އެއަރޕޯޓަކަށް 
 ބަދަލެއްނުވޭ.

އެއަރޕޯޓް 
އިންޓަނޭޝަނަލް ކުރޭތޯ 

 ބެލުން.

އަތޮޅަށް އާމްދަނީ 
 އިތުރުުކރުން.

ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް،  2.8.2.12
އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކަށް ވުމުން 

 ޕެއް ހެދުން.އެތަނުގައި ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮ
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      ްޓާގެޓ 

އަތޮޅުން މިޚިދުމަތް އަދި 
ލިބޭނެގޮތެއް 

 ހަމަޖެހިފައިނުވޭ.

ރަށުކައުންސިްލތަކުން 
 މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.

ފަސޭހަކަމާއެކު 
އޮޑިދޯނިފަހަރު އެހެލުމުގެ 
ޚިދުމަތް ދިނުމާއި އަތޮޅަށް 
 ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުން.

އޮޑިދޯނިފަހަރު  2.8.2.13
 ލިޕްވޭއެއް ހެދުން.އެހެލުމަށް ސް

 ޓާގެޓް   %10 %20 %20 %50

އަތޮޅު ކައުންސިލަށް 
އަދި އެއްވެސް ރަށެއް 

 ލިބިފައިނުވޭ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއި 
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ 

 މެދުވެރިވެގެން. 

އަތޮޅަށް އާމްދަނީ 
އިތުރުުކރުމާއި ވަޒީފާގެ 

 ފުރުސަތު ތަނަވަސްުކރުން.

ޓޫރިޒަމް ވިޔަފާރި  2.8.2.14
އަތޮޅުކައުންސިލަށް  ހިންގުމަށް

 ރަށެއް ހޯދުން.

  %50 %50 
 

 ޓާގެޓް 
އަތޮޅު ކައުންސިލަށް 

އަދި އެއްވެސް ރަށެއް 
 ލިބިފައިނުވޭ.

ފިޝަރީޒް 
މިނިސްޓްރީއާއި އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް ގުޅިގެން.

އަތޮޅަށް ލިބޭ އާމްދަނީ 
އިތުރުުކރުމާއި ވަޒީފާގެ 
 ފުރުސަތު ހޯދައި ދިނުން.

ނޑުވެރިކަން  2.8.2.15 ދަ
 ަރށެއް ހޯދުން. ކުރުމަށް 

      ްޓާގެޓ 

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް 
ރަމަޟާންމަހާ ގުޅިގެން 
ދީނީ ނަސޭޙަތް ދިނުމުގެ 
 ޕްރޮގްރާމް ހިނގަމުންދޭ.

އިސްލާމިކް 
މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން 

ޕްރޮގްރާމް ހިންގޭ 
 މިންވަރު ބެލިގެން.

އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ 
އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ 

  ބަޔަކަށް ހެދުން.

އަހަރަކު ދެފަހަރު  3.1.1.1
ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ 

ނަސޭހަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 
 ހިންގުން. 

އަތޮޅު ރައްިޔތުންނަކީ  3.1.1
އިސްލާްމދީން ދެކެ ލޯބިވާ އަދި 

ދީީނގޮތުން ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށް 
 ހެދުން 

      ްޓާގެޓ 

ކޮންމެއަހަރަކުވެސް 
ބައެއް ކްލަމް 

ޖަމްޢިއްޔާތަކުން 
ށުގައި ޕްރޮގްރާމް ރަށްރަ 

 ހިންގަމުންދޭ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ 
އާއި ކައުންސިލްތަކާއި 
ސްކޫލްތަކާ ގުޅިގެން 

ނަސޭހަތްދެވޭ މިންވަރު 
 ބެލިގެން.

ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަކީ 
އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރުމާއި 

ދީނީ އިލްމު އުގެނުމަށް 
ޝައުގުވެރި ބަޔަަކށް 

 ހެދުން.

ސްކޫލްތަކުގެ  3.1.1.2
ރުންގެ މެދުގައި ދީނީ ދަރިވަ

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުުކރުމުގެ ގޮތުން 
ސްކޫލްތަކުގައި ދީނީގޮތުން 

ފާހަގަކުރެވޭ މުހިއްމު ދުވަސްތަކުގައި 
 ތަފާތު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

      ްޓާގެޓ 

މިނަމުގައި 
ސްކޫލްތަކުގައި ދުވަހެއް 

 ފާހަގަ ކުރެވިފައިނުވޭ.

ސްކޫލްތަކާ ގުޅިގެން މި 
ރާމް ހިންގޭ ޕްރޮގް

 މިންވަރު ބެލިގެން.

އިސްލާމްދީނާމެދު ކިޔަވާ 
ކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި ލޯބި 

 އިތުރުުކރުން.

ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި  3.1.1.3
ކުރުމުގެ ދުވަހެއް އަހަރަކު 

އެއްފަހަރު ސްކޫލްތަކުގައި ފާހަގަ 
 ކުރުން.
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 ޓާގެޓް   %50 %50  

އަތޮޅުގެ ބައެއް 
ރަށްަރށުގައި ޤުރުއާން 

 ސްތައް ހިންގަމުންދޭ ކްލާ

ސްކޫލްތަކާިއ، ޤުރުއާން 
ކްލާސްތަކާއި ީކރިތި 
ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒާ 

 ގުޅިގެން.

ކީރިތި ޤުރުއާނަށް 
ލޯބިޖެއްސެމާއި ރީތިކޮށް 
ޤުރުއާން ކިޔަވާކުދިން 

 އުފެއްދުން. 

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ  3.1.2.1
ރަށެއްގައި މަދުވެގެން ޤުރުއާން 

 ކްލާހެއް ހިންގުން.

ޤުރުއާން  ކީރިތ3.1.2ި

ކިޔެވުުމގެ ފަންނު ިދރުވާ 
 އާލާކުރުން 

 ޓާގެޓް   %10 %20 %25 %45

ހިތުދަސްކުރުމުގެ 
ޕްރޮގްރާމެއް މިވަގުތު 

 ނުހިންގޭ.

ރަށު ކައުންސިލްަތކާއި 
އި ޤުރުއާން ކްލާސްތަކާ

ގުޅިގެން  ޖަމްޢިއްޔާތައް
 މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.

ކީރިތި ޤުރުއާން 
ހިތުދަސްކުރާ ކުދިން 

 ން.އުފެއްދު

ކިޔަވާ ކުދިންނަށް  3.1.2.2
އަމާޒުކޮށްގެން ކީރިތި ޤުރުއާން 
ހިތުދަސް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 

 ހިންގުން.

 ޓާގެޓް   %10 %20 %25 %45

ހިތުދަސްކުރުމުގެ 
ޕްރޮގްރާމެއް މިވަގުތު 

 ނުހިންގޭ.

ރަށު ކައުންސިލްަތކާއި 
ޤުރުއާން ކްލާސްތަކާއި 
ޖަމްޢިއްޔާތައް ގުޅިގެން 

 ހޯދައިގެން.މަޢުލޫމާތު 

ކީރިތި ޤުރުއާން ރީިތކޮށް 
ކިޔަވާ މީހުން އިތުރުކުރުމާއި 

ހިތުދަސްކުރާމީހުން 
 އުފެއްދުން.

ބޮޑެތި މީހުންނަށް  3.1.2.3
އަމާޒުކޮށްގެން ކީރިތި ޤުރުއާން 
ހިތުދަސްކުރުމުގެ ކްލާސްަތކެއް 
 ޤުރުއާން ކްލާހުގައި ހިންގުން.

      ްޓާގެޓ 

މިދާއިރާއަށް ވަންނަ 
ންގެ ޢަދަދު ވަރަށް ކުދި

 މަދުކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ.

ރަށުކައުންސިްލތަކާއި 
ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ 

މަރުކަޒާއި 
ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި 

 ސްކޫލްތައް ގުޅިގެން.

ރީތިޮކށް ޤުރުއާން ކިޔަވާ 
ކުދިން އަތޮޅުގައި  

 އުފެއްދުން. 

ޤުރުއާން މުދައްރިސުން  3.1.2.4
 ބިނާކުރުން.

 

      ްޓާގެޓ 

މެ އަހަރަކުވެސް ކޮން
އަތޮޅު މުބާރާތް 

 ހިންގަމުން ގެންދެވޭ.

ސްކޫލްތަކާއި 
ކްލަބްޖަމްޢިއްޔާަތކާއި 
ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ 
 މަރުކަޒާ ގުޅިގެން.

ރީތިޮކށް ޤުރުއާން ކިޔަވާ 
 ކުދިން އުފެއްދުން.

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް  3.1.2.5
 ބޭއްވުން.

 ޓާގެޓް   %20 %30 %50 

ކުން މިހާރުވެސް ސްކޫލްތަ
ނިންމާ ކުދިންގެ 

ތެރެއިން ގިނަކުދިންނަކީ 
ރީތިޮކށް ކިޔަވާ 

 ކުދިންނަށް ނުވުން.

ސްކޫލްތަކާިއ، 
ބެލެނިވެރިން ގުޅިގެން 
 މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.

ސްކޫލްނިމޭ ކޮންމެ ކުއްޖަކީ 
ކީރީތިުޤރުއާން ރީތިޮކށް 
ކިޔަވަން ދަންނަ ކުދިން 

 ކަމަށްވުން.

ސްކޫލް ނިންމާ ކޮންމެ  3.1.2.6
ރިވަރަކީ ކީިރތި ޤުރުއާން ކިޔަވަން ދަ

 އެނގޭ ދަރިވަރަކަށް ހެދުން.
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info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 ޓާގެޓް   %10 %15 %15 %20

މިރޮގުން މީހުން 
ތަމްރީންވަނީ ވަރަށް 

 މަދުން.

މިދާއިރާގައި 
ކިޔަވާކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު 

 ހޯދައިގެން.

ދީނީރޮގުން ތަޢުލީމު 
އުގެނުމަށް ބޭނުންވާ 

ފަރާްތތަަކށް މާލީގޮތުން 
ދީގެން އެހީތެރިވެ

 ޢިލްމުވެރިން އުފެއްދުން.

ސްކޫލު ނިންމާ  3.1.3.1
ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ދީނީ ޢިލްމު 

އުނގެނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ 
ދަރިވަރުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން 

 ފޯރުޮކށްދިނުން.

އަތޮޅުަގއި ދީނީ  3.1.3

 ޢިލްމުެވރިން އުެފއްދުން 

 ޓާގެޓް   %10 %15 %15 %20

 މިރޮގުން އެހީތެރިވެގެން
ތަމްރީން ކުރެވިފައި އަދި 

 ނުވޭ.

މިދާއިރާއަށް 
ޝައުގުވެރިވާ ކުދިންގެ 
 މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްގެން.

ކުއްލިޔަތުއް ދިރާސާުތލް 
އިސްލާމިއްޔާ އާއި 

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ 
މެދުވެރިވެގެން ފުރުޞަތު 

 ހޯދައިދިނުން.

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން  3.1.3.2
އިތުރުުކރުމަށް މަސައްކަތްުކރާ 

ޢިއްޔާ އަދި ޖަމާޢަތްތަކާއި ޖަމް
ގުޅިގެން ދީނީ އިލްމު އުނގެނުމަށް 

ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ރާއްޖެއާއި، 
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ 

ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ސްކޮަލރޝިޕް 
 ހޯދައި ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.  

      ްޓާގެޓ 

އަތޮޅުގައި މިވަގުތު 
ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ 
 ދު.މިސްކިތް ވަރަށް މަ

ތަފާސް ހިސާބުން 
އެއްކޮށްގެންނާއި 

އަތޮޅުން މަޢުލޫމާތު 
 ހޯދައިގެން.

އަތޮޅުގައި ޒަމާނީ 
ފެންވަރުގެ މިސްކިތްތައް 
ގާއިމުކުރުން. ސަރުކާރާ 

އަމިއްލަ ފަރާތްަތކުގެ އެހީ 
 ހޯދައިގެން.

 

މިސްކިތް ބިނާކުރުމަށް  3.1.4.1
ޝައުގުވެރިވާ ފަާރތްަތކުން ބޭނުންވާ 

ކިތް ބިނާކުރުމަށް ރަށްަރށުގައި މިސް
 ފުރުަޞތު ހޯދައިދިނުން. 

ޒަމާނީ ފެންަވރުގެ  3.1.4

 މިސްކިތްަތއް ބިނާ ކުުރން 

 ޓާގެޓް   %20 %25 %25 %30

މިސްކިތްތައް މަރާމާތު 
ކޮންމެވެސްވަރަކަށް 

 ކުރެވެމުންދޭ. 

ރަށު ކައުންސިލްަތކުން 
 މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.

މިސްކިތްަތކުގެ ހާލަތު 
ކާރާއި ރަގަޅުކުރުން. ސަރު

އަމިއްލަ ފަރާތްަތކުގެ އެހީ 
 ހޯދައިގެން.

މިސްކިތްތަކުގެ ޙާލަތު  3.1.4.2

ރަނގަޅުކުރަން ޖެހިފައިވާ ރަށްރަށުގެ 
މިސްކިތްތައް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ 
އެހީތެރިކަމާއެކު ކައުންސިލްތަކަށް މަގު 

 ތަނަވަސް ކޮށްދިނުން.  
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info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 ޓާގެޓް   %25 %25 %50 

މިހާރުވެސް އަތޮޅުގައި 
ޖަމާޢަތްތެރިން އެބަތިބި 
ނަމަވެސް ނިސްބަތުން 
އަންހެން ޖަމާޢަތްތެރިން 

 މަދުކަމަށްފެނޭ 

ރަށުކައުންސިލް 
މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު 

 ހޯދައިގެން.

ޖަމާޢަތްތެރިން އަތޮޅުގައި 
 އުފެއްދުން.

އަތޮޅުގެ ކޮންމެ  3.1.5.1
ދެ  ރަށެއްގައި މަދުވެގެން

 ޖަމާޢަތްތެރިން އުފެއްދުން.  

އަތޮޅުަގއި  3.1.5
 ޖަމާޢަތްެތރިން އިުތރުކުުރން 

      ްޓާގެޓ 

އަތޮޅުގެ ބޮޑެތި 
ސްކޫލްތަކުގައި 

މިހާރުވެސް މިޕްރޮގްރާމް 
 ހިންގަމުން ގެންދޭ.

ސްކޫލްތަކުން ަތފާސް 
 ހިސާބު ހޯދައިގެން.

ސްކޫލްތަކުން ނިމޭ ކުދިންގެ 
ގެ ސެކަންޑްރީ އިމްތިހާނު
 ނަތީޖާ ރަގަޅުކުރުން.

ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު  3.2.1.1
ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި 

ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުންނަށް 
 އެންރިޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. 

އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ  3.2.1
ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ައދި 

އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިާހނުގެ 
 ނަތީޖާ ރަނަގޅު ކުރުން 

 ޓާގެޓް   %15 %25 %35 %25

މިފެންވަރަށް 
ގެންދިއުމަށްޓަކައި 

މަސައްކަތް ކުރެވެމުން 
 ގެންދެވޭ.

ތަފާސްހިސާބު 
 ހޯދައިގެން.

 
 
 
 
 
 

ވަނަ އަހަރު  2016
ނިމުމުގެކުރިން 

ސްކޫލްތަކުގައި ިކޔަވައިދޭ 
ޓީޗަރުންނަކީ ދަށްވެގެން 

ޑިޕްލޮމާފެންވަރުގެ 
 މުދައްރިސުންނަށް ހެދުން.

އި ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލްތަކުގަ 3.2.1.2
މުދައްރިސުންގެ ފެންވަރު ޑިޕްލޮމާ 
ލެވެލްއިން ފެށިގެން މަތީ ލެވެލްގެ 

 މުދައްރިސުންނަށް ބަދަލުކުރުން.

 

 ޓާގެޓް   %50 %25 %25 %50

މިހާރުވެސް މިދާއިރާއިން 
ކިޔަވާކުދިން 
 އިތުރުވަމުންދޭ.

ތަފާސް ހިސާބު 
 ހޯދައިގެން.

ވަނައަހަރު  2016
ރީ ނިމުމުގެކުރިން ސެކެންޑް

ޓީޗަރުންނަކީ ދިވެހިންކަމަށް 
 ހެދުން. 

ސްކޫލްތަކުގެ ނަތީޖާ  3.2.1.3
ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި 

ސްކޫލްތަކުގައި ިކޔަވައިދެއްވާ 
މުދައްރިސުންނަކީ ޤާބިލް ދިވެހިން 

 ކަމުގައި ހެދުން.

 ޓާގެޓް   %15 %15 %20 %50

އަތޮޅުގައި ތިބެގެން 
މަތީތަޢުލީމު ލިބޭނެ 

ފުރުަޞތު އަދި 
 އިނުވޭ.ހޯދިފަ

ތަފާސް ހިސާބު 
 ހޯދައިގެން.

ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ  2016
ކުރިން އަތޮޅުގައި ތިބެގެން 
ތަޢުލީމް ހާސިލުކުރެވޭނެ 
 ފުރުަޞތު ހޯދައިދިނުން.

ޤައުމީ ުޔނިވަރިސޓީ ުނވަތަ  3.2.2.1

ޕްރައިެވޓް ކޮލެޖްަތކާ ގުޅިެގން ޑިސްެޓންސް 

 މޯޑްަގއި ކޯސްތަްއ ިހްނގުން.

ބެގެން މަތީ އަތޮޅުގައި ތި  3.2.2
ތަޢުލީމު ޙާޞިލް ކުރެވޭނެގޮތް 

 ހަމަޖެއްސުން
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 ޓާގެޓް   %50 %50  

އަތޮޅުގައި ތިބެގެން  ތަފާސް ހިސާބުން. މިވަގުތު ނެތް.  
މަތީތަޢުލީމު ހޯދާނެ 

  2014ފުރުަޞތު 
ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 

 ގާއިމުކޮށްދިނުން.

މަތީ ތަޢުލީމަށް  3.2.2.2
ކިޔަވައިދޭނެ މަރުކަޒެއް 

 ޤާއިމްކުރުން.

 ޓާގެޓް   %10 %15 %20 %30

އަތޮޅުގައި މިވަގުތު 
މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް 

 ނުހިންގާ.

ސްކޫލްތަކުން ކިަޔވައިގެން  ތަފާސް ހިސާބުން.
ނިކުންނަ ކުދިންނަށް 

މަސައްކަތްތެިރކަމުގެ ހުނަރު 
 ދަސްކޮށްދިނުން. 

އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ 3.2.3.1
ނޑައެޅޭ  ތެރެއިން ކަ

އްގައި ވޮޭކޝަނަލް ސްކޫލްތަކެ
ސްޓްރީމަށް ކިޔަވައި ދެވޭނެގޮތް 

 ހަމަޖެއްސުން.

އަތޮޅުަގއި ވޮޭކޝަނަލް  3.2.3
ސްޓްރީމަށް ކިަޔވަިއދޭނެ ގޮތް 

 ހަމަެޖއްުސން 

 ޓާގެޓް   %10 %10 %15 %15

މިއަތޮޅުގެ އެއްވެސް 
ރަށެއްގައި މިފަދަ ހޯލެއް 

 ގާއިމްކުރެވިފައި ނުވޭ.

އެޑިކޭޝަން 
މާތު މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫ

 ހޯދައިގެން.

ވަށާޖެހޭ ތަޢުލީމް ފުރިހަމަ 
ނިޒާމެއްގެ ދަށުން 

 ހިންގަމުން ގެންދިއުން. 

އަތޮޅުގެ ބޮޑެތި  3.2.4.1
ސްކޫލްތަކުގައި މަލްޓި ޕާރޕަސް 
ހޯލް އިމާރާތްކުރުމަށް މަގުފަހި 

 ކޮށްދިނުން.

ތަފާތު ޙަރަކާތް  3.2.4

ޕާރޕަސް  -ހިންގޭނެ މަލްޓި

 ހޯލް ޢިމާރާތްކުުރން 

 ޓާގެޓް   %10 %10 %15 %20

މިވަގުތު ދަނާލެއްގެ 
 ޚިދުމަތް ލިބެމުން ނުދޭ.

ތަފާސް ހިސާބު 
 ބޭނުންކޮށްގެން.

އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަށް 
ރަގަޅު ތަޢުލީމެއް ހޯދައިދީ 
ތަޢުލީމީ ދަރިވަރުންަތކެއް 

 އުފެއްދުން.

އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ  3.2.5.1
ނޑައެޅޭ ވަކި ރަށެއްގައި  ތެރެއިން ކަ

ނަށް ދަނާލެއް ޤާއިމް ދަރިވަރުން
 ކުރުން. 

އަތޮޅުގެ  3.2.5
ދަިރވަުރންނަށް މިާހރަްށވުރެ 

ރަނަގޅަށް މަތީ ޘާަނވީ 
ތަޢުލީމު ލިބޭނެ ފުރުޞަތު 

 ހޯދަިއދިނުން 

%20 %15 %10 %10 

 

 ޓާގެޓް 

ޒުވާނުންނަށް 
އަމާޒްކޮށްގެން ކުދި 
ކޯސްތައް ހިންގޭލެއް 

 ވަރަށް މަދު.

ތަފާސް ހިސާބު 
 ހޯދައިގެން.

ންނަކީ މަސައްކަތްތެރި ޒުވާނު
އަދި  އާމްދަނީ ލިބޭ 

 ބަޔަކަށް ހެދުން.

ޒުވާނުންނަށް  3.3.1.1
މަސައްކަތުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ 

 ކޯސްތައް ހިންގުން.

ޒުވާނުންނަކީ  3.3.1

މަަސއްކަތްތެރިަކމުގެ ހުަނރު 
 ލިބިފަިއވާ ބަޔަކަށް ހެުދން 
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 ޓާގެޓް   %10 %15 %20 %30

މިވަގުތު މިފަދަ 
އް ހިގަމުން ޕްރޮގްރާމެ

 ނުދޭ.

ކިޔަވާ ނިމިފައިވާ ކުދިން  މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.
ކުރިއަށްދާނެ ރޮގެއް 

ޚިޔާރުުކރުމުގައި އެހީތެރިވެ 
 ދިނުން.

މަދްރަސީ ދައުރު  3.3.2.1
ފުރިހަމަނުކޮށް ވަކިވާ ޒުވާނުންނަށާއި 
އެއްވެސް ވަޒީފާއެއްނެތި އުޅެމުންދާ 

ޒުވާނުންނަށް އިތުރު ތަޢުލީމާއި 
ތްތެރި ކަމުގެ ހުނަރު މަސައްކަ

 ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އިުތރުކުރުން.

 

ޒުވާނުންނަށް ކެިރައރ  3.3.2

 ގަިއޑެންސް ދިނުން 

 ޓާގެޓް   %15 %15 %20 %50

މިވަގުތު މިފަދަ 
ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަމުން 

 ނުދޭ. 

އަތޮޅު ތެރެއިން ހޯދާ 
 މަޢުލޫމާތުން. 

ރަނގަޅު މުޖުތަމައެއް 
 ބިނާކުރުން.

ނަފްސަށް  އަމިއްލަ 3.3.2.2
އިތުބާރުުކރުމަށާއި އެކުވެރިންނާއި 

ރަޙްމަތްެތރިންގެ ނޭދެވޭ ސިފަތަކުން 
 ދުރުހެލިވުމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުން.

 

 ޓާގެޓް   %10 %20 %25 %30

މަދުންނަމަވެސް މިފަދަ 
ޕްރޮގްރާމްތައް ފުލުހުން 
 މެދުވެރިވެގެން ހިންގޭ.

 

ގާނޫނާއި ގަވާއިދަށް  ތަފާސް ހިސާބުން
ރި ކުރުވުމާއި ހޭލުންތެ

ކުށްުކރުން މަދު މުޖުތަމަޢެއް 
 ބިނާކުރުން. 

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުން  3.3.3.1
ދުރުހެލި ކުރުމުގެ ގޮތުން 

ހޭލުންތެރިކަމުގެ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 
 ހިންގުން. އަމާޒުކޮށްގެން ޒުވާނުންނަށް 

 

ޒުވާނުންނަކީ ޤާނޫނާއި  3.3.3

ށްހިތާ ޤަވަޢިދުތަަކށް ޙުރުމަތްެތރިކޮ 
 އަޚުލާޤު ރަނގަޅު ބަޔަކަށްހެދުން

    

 

 ޓާގެޓް 

ދީނީގޮތުން 
ހޭލުންތެރިކަން 

އިތުރުުކރުމަށް ތަާފތު 
ޕްރޮގްރާމްތައް 

 މިހާރުވެސް ހިންގޭ.

ތަފާސްހިސާބު 
އެއްކޮށްގެން ހޯދާ 

 މަޢުލޫމާތުގެ އެހީގައި.

ޒުވާނުންނަކީ 
އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ 

 ބަޔަކަށްހެދުން. 

ވާނުން ޒު 3.3.3.2
ޝައުގުވެރިވާގޮަތށް އެކިއެކި 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައިގެން ދީނީ 
 ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުން.
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 ޓާގެޓް 

މިހާރުވެސް އިސްލާމިކް 
މިނިސްޓްރީން ދީނީ 

ހޭލުންތެރިކަން 
އިތުރުުކރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

 ހިންގަމުން ގެންދޭ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ 
އާއި ރާއްޖޭގެ 

ފަުތރާ ޚަބަރު
ވަސީލަތްތައް 
 މެދުވެރިކޮށް.

ޒުވާނުންނަކީ މުޖުތަމަޢުގައި 
 ބޭނުންތެރި ބަޔަކަށްހެދުން.

ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު  3.3.3.3
ފަތުރާ ވަސީަލތްތަކުންނާއި މުނިފޫހި 

ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން ފޮނުވޭ 
ޕްރޮގްރާމްތަަކކީ، މުޖުތަމައުގެ ރީތި 

އާދަތައް ދައްކައިދޭ އަދި 
ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާ ޒުވާނުންނަށް 

މިންވަރު ވީހާވެސް ކުޑަވާނެ 
ގޮތަކަށް ތައްޔާރުޮކށް ފޮނުވޭ 

 ޕްރޮގްރާމްތަަކށްވުން.

    

 

 ޓާގެޓް 

ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް 
އާލާކޮށް ކުރިެއރުވުމުގެ 

ފަންނު އެންމެ 
އެކަށީގެންވާ ގޮތަަކށް 

 ހިނގަމުންނުދޭ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއި 
ހެރިޓޭޖް 

ލަބު ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ކް
 ޖަމްޢިއްޔާތައް ގުޅިގެން.

ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރު 
ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި، 

އަދި ދިވެހި ސަގާފީ 
 ކުޅިވަރު އާލާކޮށް ދިރުވުން.

ޒުވާނުންނަށް ސަގާފީ  3.4.1.1
އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ 

ހަރަކާތްތައް ފުާޅކުރުމަށްަޓކައި 
ކްލަބް ޖަމާޢަތްަތކަށް ފަންނީ އަދި 

 ނުން.މާލީ އެހީ ދި 

ކުޅިވަާރއި މުނިފޫހި  3.4.1
ފިލުވުުމގެ ޕްޮރގްާރމްތައް 

 ހިންގާ އާލާުކރުން 

    

 

 ޓާގެޓް 

މިހާރަކަށްއައިސް މިފަދަ 
ކުޅިވަރު ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހިންގަމުންދާލެއް 
 މަދުކަމަށް ފެނޭ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއި  
ކުޅިވަރާއި ޒުވާނުންނާއި 
ބެހޭ މަރުކަޒާއި ކްލަބު 

 އް ގުޅިގެން.ޖަމްޢިއްތާތަ

ޒުވާނުންނަކީ ކުޅިވަރު 
ކުޅުމުގެ ހުނަރުވެރި ބަޔަކަށް 

ހެދުމާއި އެމީހުންގެ 
ހުސްވަގުތު ބޭނުންހުރި 
ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ 

 ބަޔަކަށްހެދުން.

ރަށު ފެންވަރުގައާއި  3.4.1.2
އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ވާދަކުރެވޭނެ 

ކުޅިވަރު މުބާރާްތތައް ރާވައި 
 ވުން.އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބޭއް

      ްޓާގެޓ 
ކުޅިވަރު ކުޅުމާބެހޭގޮތުން 

ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރެއް 
 ރޭވިފައެއްނުވޭ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި 
އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 ގުޅިގެން.

ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރު 
ކުޅެއުޅެވޭނެ މަގު 

 ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން.

ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރެއް  3.4.1.3
އެކުލަވާލައި މުޅިއަތޮޅަށް 
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 މަކޮށްދިނުން.ހާ

    

 

 ޓާގެޓް 

މިހާރަކަށްއައިސް 
ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ 

ހަރަކާތްތައް އެަކށީގެންވާ 
ވަރަށްވުރެ ދަްށކަން 

 ފާހަގަކުރެވޭ 

ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއި 
ކައުންސިލްތަކާއި، ްކލަބު 
 ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން.

ޒުވާނުނާއި ކުޅިވަރާބެހޭ 
އަކީ  1މަރުކަޒް ޒޯން 

އާލާޮކށް  ކުޅިވަރުތައް
މުބާރާތްތައް ހިންގާ 

 ތަނަކަށްހެދުން.

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާބެހޭ  3.4.2.1
މަރުކަޒު ހަރުދަނާކޮށް އެ 

މަރުކަޒުންދޭ ކުޅިވަރުގެ ޚިދުމަތް 
 އަތޮޅު ތެރެއަށް ފުާޅކުރުން.

ޒުވާނުންާނއި ކުިޅވަރު  3.4.2

ތަރައްޤީކޮށް  1މަރުކަޒު ޯޒން 
އެތަުނގެ ހިންުގން 

 ހަރުަދނާކުރުން 

    

 

 ޓާގެޓް 

ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް 
ހަރަކާތްެތރިވުން 

މިހާރަށްވުރެ އިތުރުުކރަން 
 ބޭނުންވޭ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއި 
ކައުންސިލްތަކާއި ކްލަބު 
 ޖަމްޢިއްޔާތައް ގުޅިގެން

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާބެހޭ 
އާއި  1މަރުކަޒު ޒޯން 

ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް 
 ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން.

ރަށްރަށުގެ ކްލަބް  3.4.2.2
ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޒުވާނުންގެ 

މަރުކަޒާދެމެދު ހަރުދަނާ ގުޅުމެއް 
 ޤާއިމްކުރުން.

 

    

 

 ޓާގެޓް 

މިވަގުތު ތަނުގެ ހާލަތާއި 
ކުޅިވަރު 

ކުޅޭވަސީލަްތތައް ވަނީ 
ހަލާކުވެ ވަރަށްބޮޑަށް 
 ރަގަޅުކުރަން ހެޖިފައި.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއި 
ޅިވަރު ޒުވާނުންނާއި ކު
 1މަރުކަޒު ޒޯން 

 ގުޅިގެން.

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާބެހޭ 
ގައި  1މަރުކަޒު ޒޯން 

މިހާރު ކުޅީވަރު ކުޅޭ 
ތަންތަން އިތުރަށް 

 ތަރައްޤީކުރުން.

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާބެހޭ  3.4.2.3
މަރުކަޒް އަޕްގްރޭޑްކޮށް ކުޅިވަރު 

މުބާރާތްތައް ހިންގޭނެ މާލީ 
 ތަނަވަސްކަން ހޯދައި ދިނުން.

    

 
 ޓާގެޓް 

ރަށުފެންވަރުގައި ކުޅިަވރު 
ކުޅެވޭނެ ތަންތަން 

ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވަރަށް 
 މަދުން.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން 
 މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.

ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ ކޯޓްަތކާއި 
 ހޯލްތައް އުފެއްދުން.

ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު  3.4.3.1
އަލާކުރުމަށްަޓކައި ބޭނުންވާ 

 ހޯދައި ދިނުން. ވަސީލަތްތައް

ޒަމާނާެއއްގޮަތށް  3.4.3
ޒުވާުނންނަށް ކުިޅވަރު ކުެޅވޭނެ 

 ގޮތްތައް މަގުފަހި ކޮްށދިނުން 

    

 
 ޓާގެޓް 

ސްކޫލްތަކުގެ 
ދަރިވަރުންނަށް 

އަމާޒްކޮށްގެން ހިންގޭ 
 ކުޅިވަރުތައް ވަަރށްމަދު.

އެޑިޔުކޭޝަން 
މިނިސްޓްރީއާއި 

ސްކޫލްތަކާ ގުޅިގެން 
 .ހޯދާ މަޢުލޫމަތުން

ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިަވރުންނަކީ 
ކުޅިވަރުގެ މައިދާނުގައި 

 ހުނަރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުން.

ސްކޫލްތަކުގެ  3.4.3.2
ދަރިވަރުންނަށް ވާދަކުރެވޭނެ 
 ކުޅިވަރު މުބާރާްތތައް ބޭއްވުން.
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 ޓާގެޓް 

މަދުރަށެއްގައިނޫނީ  
ބޯޅަދަޑާއި ކުޅިވަރު 

 ކޯޓްތައް ހެދިފައެއްނުވޭ.

ސިލް ރަށުކައުން
މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު 

 ހޯދައިގެން.

ރަށުފެންވަރުގައި 
ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރު 

ކުޅެވޭނެމަގު 
 ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.

ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ  3.4.3.3
މަރުކަޒުތަކާއި ކުޅިވަރު ބިންތައް 

 ތަރައްޤީކުރުން.

    

 

 ޓާގެޓް 

ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް 
އާލާކޮށް ކުރިެއރުވުމުގެ 

ންމެ ފަންނު އެ
އެކަށީގެންވާ ގޮތަަކށް 

 ހިނގަމުންނުދޭ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއި 
ހެރިޓޭޖް 

ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ކްލަބު 
 ޖަމްޢިއްޔާތައް ގުޅިގެން.

ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރު 
ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި، 

އަދި ދިވެހި ސަގާފީ 
 ކުޅިވަރު އާލާކޮށް ދިރުވުން.

އަތޮޅުގައި މިހާރު  3.4.4.1
ޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުޅެވެމުންދާ ޘަ

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް 
 ގެންދިޔުން.

ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުަތއް  3.4.4
 ދިުރވާ އާލާކުުރން 

    

 

 ޓާގެޓް 

މިހާރު އާއިލީގުޅުން 
ކުރިއަށްުވރެ 

ހީނަރުވާކަމަށް 
 ފެންނަމުންދޭ.

އާއިލާތަކުގެ ގުޅުން 
ހުރިގޮތުގެ މައްޗަށް 

 ބަލައިގެން.

އާއިލީ ގުޅުމުގެ  3.5.1.1 ރުދަނާކުރުން. އާއިލީގުޅުން ހަ
މުހިއްމުކަމާ ބެހޭގޮތުން އިސްލާމީ 

ނަޒަރަކުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

މިއަތޮޅަކީ އެކަކު  3.5.1
އަނެއްކަކަށް 

އަޅާލާ،ާއއިލީުގޅުން ަބދަހި 
ރައްޔިތުްނތަކެއް ިދރިުއޅޭ 

 އަތޮޅަކަށް ެހދުން.

 

 

 

 

 

 

    

 

 ޓާގެޓް 

ދުންނަމަވެސް މިފަދަ މަ
 ޢާއިލާތައް ފެންނަމުންދޭ.

އާއިލާތަކުގެ ގުޅުންހުރި 
ގޮތުގެ މައްޗަށް 

 ބަލައިގެން.

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން 
އިތުރުޮކށް އިސްލާމީ ރިވެތި 
 އަޚުލާގުގެ ވެރިބަޔަކަށްވުން.

ޢާއިލާއަށް ނޭދެވޭ  3.5.1.2
އަސަރުކުރުވާފަދަ އާދަކާދަަތކާއި 

ލުކުރުމަށް ގަބޫލުކުރާ ގޮްތތައް ބަދަ
 ހޭލުންތެރި ކުރުވުން.

    

 
 ޓާގެޓް 

މިހާރުވެސް އާއިލާތަކުގެ 
ގުޅުން ބަދެހި ކުރުމަށް 
ތަފާތު ޕްރޮގްރާްމތައް 

 ހިންގޭ 

ތަފާސް ހިސާބުގެ 
 މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.

ބަދަހި އާއިލާތަކެއް 
 އުފެއްދުން.

ޢާއިލާގެ ހުރިހާކަމެއްގައި  3.5.1.3
 ދެމަފިރިން ޒިންމާވެ އެކަކު
 އަނެކަކަށް އެހީތެރިވުން.

      ްޓާގެޓ 

މިފަދަ ޕްރޮގްރާމް 
ހިންގުމަކީ ވަރަށް 
 ބޭނުންތެރިކަމެއް.

އާއިލާތަކުގެ ގުޅުން  މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.
 ބަދެހިކުރުން.

ޢާއިލީ ހަވީރެއް  3.5.1.4
ސްކޫލްތަކާ ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު 

 އެއްފަހަރު ބޭއްވުން.
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 ޓާގެޓް 

ގާފީ ކުޅިވަރު އިތުަރށް ޘަ
ތަރައްޤީކުރަން ޖެހޭކަމަށް 

 ފެނޭ.

ތަފާސް ހިސާބުން 
 މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.

ޘަގާފީ ތަިރކަ ދިރުވާ 
 އާލާކުރުން.

ޘަގާފީ ކުޅިވަރުތައް  3.6.1.1
ދިރުވައި އާލާކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި 

 ގޮތަކަށް ުކރިއަށް ގެންދިއުން.

މިއަތޮޅަކީ މަޢުލޫމާތާއި  3.6.1

އި އާރޓްސްގެ ދާއިރާއިން ޘަޤާފަތާ
 ހޭލުންތެރި އަތޮޅަކަށް ހެދުން.

    

 
 ޓާގެޓް 

ދިވެހިންގެ އަތްތެރި 
މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ 

ގޮތަކަށް ުކރިއަށް 
 ނުގެންދެވޭ. 

ތަފާސް ހިސާބު 
 ހޯދައިގެން.

އަތްތެރި މަސައްކަތް ދިރުވާ 
 އާލާކުރުން.

ޒަމާނުއްސުރެ  3.6.1.2
ސައްކަަތށް ކުރަމުންއައި އަތްތެރި މަ

 ޒުވާނުން އަހުލުވެރި ކުރުވުން.
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 ޓާގެޓް 

ލައިބްރަރީއެއް ޢިމާރާތް 
ކުރުމަށް ބިމެއް 

 ހޯދިފައިވޭ.

މަސައްކަތް ހިނގާ 
މިންވަރާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 ދެނެގަނެގެން.

ލައިބްރަރީއެއްގެ ޚިދުމަތް 
އަތޮޅުން ލިބެންހުރުމާއި، 
ފަސޭހަކަމާއެކު މަޢުލޫމާތު 

 ތް ހަމަޖެހުން.ލިބޭނެގޮ

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި  3.6.1.3
މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމަށް 

އަތޮޅުފެންވަރުގައި ލައިބްރަރީއެއްގެ 
ޚިދުމަތާއި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް 

 ލިބޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.
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 ޓާގެޓް 

މިދާއިރާގައި 
މަސައްކަތްކުރާ މީހުން 

އަތޮޅުގައި 
ވަރަށްމަދުކަމަށް 

 ހަގަކުރެވޭ.ފާ

ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކުން 
 މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.

އާރޓްސް ދާއިރާއިން 
ކުރިއަރާފައިވާ މީހުން 

 އުފެއްދުން.

އާރޓްސް ދާއިރާއިން  3.6.1.4
މީހުން ތަމްރީން ކުރުމަށާއި އަދި 

އެފަދަ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު 
 ލިބިދެވޭނެ ފުރުޞަތު ފަހިުކރުން. 

    

 

 ޓާގެޓް 

މެއް އަދި މިފަދަކަ
 ކުރެވިފައެއްނުވޭ.

ކައުންސިލްތަކުން ހޯދޭ 
މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް 

 ބަލައިގެން.

ޘަޤާފީ ތަރިކަ 
ރައްކާެތރިކުރުމާއި އެަތކެތި 

އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކާ 
 ހަމައަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން.

ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރި  3.6.2.1
ޒަމާންވީ ތަކެތި ރައްކާތެިރކަމާއެކު 

ދި އެތަކެތި ބެލެހެއްޓުމާއި އަ
 ފެންނާނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން.

ޒަމާންވީ ޘަގާފީ ަތރިކަ  3.6.2
ރައްކާެތރިކަާމއެކު އަންަނންއޮތް 

 ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން.
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 ޓާގެޓް 

މިފަދަ މަރުކަޒެއް 
 އަތޮޅުގައި އަދި ނެތް.

ކައުންސިލްތަކުން ހޯދޭ 
މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް 

 ބަލައިގެން.

ިރކަ ޘަޤާފީތަ
ރައްކާެތރިކުރުމާއި، ރަގަޅު 

އާމްދަނީއެއް އެތަނުން 
 ހޯދުން. 

ޘަގާފީ މަރުކަޒެއް  3.6.2.2
ގާއިމުކުރުން. )ޒަމާނުއްސުރެ 

ދިވެހިން ކުރަމުންއައި 
މަސައްކަތްތައް އެއްތަނަކުން 
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ފެންނާނެގޮތަކަށް އިންތިޒާމްކުރުން 
ޓޫރިސްޓުންނާއި ދިވެހިންނަށް  –

 އަމާޒުކުރުން (

    

 

 ޓާގެޓް 

މިވަގުތު މިކަމަކަށް 
މަސައްކަތެއް 
 ކުރެވިފައިނުވޭ.

ކަމާބެހޭ ފަރާތުން 
 މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.

އަތޮޅުން ގެންދެވިފައިވާ 
އަގުބޮޑު އާޘާރީ ތަކެތި 

 އަތޮޅުގައި ހުރުން.

މާލެ ގެންދެވިފައިވާ  3.6.2.3
އަތޮޅުގެ އާޘާރީ ތަިރކަ އަނބުރާ 
އަތޮޅަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް 

 ރުން. ކު

      ްޓާގެޓ 

އެހެންއަތޮޅުތަކާ 
އަޅާބަލާއިރު މިއަތޮޅަކީ 
ބޮޑެތި ކުށުގެ ނިސްބަތް 

 މަދު އަތޮޅެއް. 

ތަފާސް ހިސާބު 
ކައުންސިލްތަކުގެ 

 ރިޕޯޓްތަކުން.

ކުށްުކރުން މަދުކުރުމާއި 
އަމާން މާހައުލެއް 

 ގާއިމުކުރުން.

މައްސަލަތައް ތަހްޤީގް  3.7.1.1
ަތށް ކުރުމަށްފަހު ޝަީރޢަ

ފޮނުވަންޖެހޭ މައްސަލަތައް 
ލަސްނުކޮށް ދަޢުވާ ކުރުމަށް 

 ފޮނުވުމަށް ބާރުއެޅުން. 

މިއަތޮޅަކީ  3.7.1

އަދުުލއިންސާާފއި 
އަމަްނއަާމންކަން ާޤއިްމވެަފއިވާ 

 އަތޮޅަކަްށވުން.

      ްޓާގެޓ 

މި އިދާރާގެ މަގުސަދަކީ 
އަބަދުވެސް ގާނޫނީ 

ހަމަހަމަކަމާއެކު ޚިދުމަތް 
 .ދިނުން

ތަފާސް ހިސާބު، 
ކައުންސިލްތަކުގެ 

 ރިޕޯޓްތަކުން.

ޤާނޫނީ ހަމަހަމަކަން ހުރިހާ 
 މީހުންނަށް ހޯދައި ދިނުން.

ޤާނޫތަކާއި ޤަވާޢިދު  3.7.1.2
ހިންގުމުގައި ހަމަހަމަކަމާއި 

 އިންސާފު ޤާއިމްކުރުން.
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 ޓާގެޓް 

މިހާރުވެސް 
ތިންރަށެއްގައި ފުލުހުންގެ 

 ދޭ.ޚިދުމަތް ލިބެމުން

ކައުންސިލްތަކުންނާއި 
ތަފާސްހިސާބު 

 ހޯދައިގެން.

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުގެ 
ގިނަ ރަށްރަށުގައި 

 ގާއިމުކުރުން.

އާބާދީ ބޮޑެތި  3.7.1.3
ރަށްަރށުގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 

 ދިނުން.

 

      ްޓާގެޓ 

މިހާރުވެސް ގުޅުން 
ހަރުދަނާކުރުމަށް 

 މަސަކަތް ކުރެވެމުންދޭ.

ންސިލްތަކުން ކައު
 މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.

ފުލުހުންނާއި ކައުންސިލްތަކާ 
ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން 

 ހަރުދަދަނާކުރުން.

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކަށް  3.7.1.4
ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން 

 ދިނުން.
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ފުލުހުންނަކީ މިހާރުވެސް  
ޒިންމާދާރު ބައެއް. 

ނަމަވެސް 
ކުރަންޖެހޭ ބައެއް އިސްލާހު

 ކަންތައްތައް ހުންނާނެ.

ކަމާބެހޭ ފަރާތްަތކުން 
 މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.

ފުލުހުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް 
 ޒިންމާދާރު ކުރުވުން.

ފުލުހުން ޒިންމާދާރު ކަމާ  3.7.1.5
 އެކު މަސައްކަތްކުރުަމށް ބާރުއެޅުން. 

      ްޓާގެޓ 

މަދުންނަމަވެސް 
ފުލުހުންގެ 

ރިކަމާއެކު ގާނޫނާއި އެހީތެ
ގަވާއިދަށް ހޭލުންތެރި 
ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

 ހިންގޭ.

ތަފާސް ހިސާބު ، 
ކައުންސިލްތަކުގެ 

ރިޕޯޓްތަކުން މަޢުލޫމާތު 
 ހޯދައިގެން.

ޒުވާނުންނަކީ ޤާނޫނުތަކާއި 
ޤަވާއިދުތަކަށް އިހުތިރާމްުކރާ 

 ބަޔަކަށް ހެދުން.

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު  3.7.2.1
ސިޔާސީ  ތަންފީޒުކުރުމުގައި

ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެތިބެ 
 މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން.

ކުށްކުރުން މަދުކުުރމުގެ  3.7.2
ގޮތުން ާޤނޫާނއި ަޤވާޢިދަށް 

 ޒުވާުނން ހޭލުންތެރި ކުުރވުން.

%40 %20 %10 %10 
 

 ޓާގެޓް 

އަތޮޅުތަކުގެ ނިސްބަތުން 
މިއަތޮޅަކީ ޒުވާނުން 
ކުށްުކރާ އަދަދު މަދު 

 އަތޮޅެއް.

ބު، ތަފާސްހިސާ
ކައުންސިލްތަކުގެ 

ރިޕޯޓްތަކުން މަޢުލޫމާތު 
 ހޯދައިގެން.

ޒުވާނުންނަކީ ކުށްކުރުން 
 މަދުބަޔަކަށް ހެދުން.

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް  3.7.2.2
 ޒުވާނުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން. 

%40 %20 %10 %10 

 

 ޓާގެޓް 

ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް 
ނިސްބަތުން މަދު 

އަތޮޅެއްކަން ފާހަގަ 
 .ކުރެވޭ

ތަފާސްހިސާބު 
 ހޯދައިގެން.

ކޮރަޕްޝަން މަދު 
 އަތޮޅަކަށްހެދުން.

ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ  3.8.1.1
ޢަމަލުތައް މަދު ކުރުމަށްޓަކައި 

ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 
 ހިންގުން.

މިއަތޮޅަކީ  3.8.1
ކޮރަޕްޝަާނއި ފަސާަދިއގެ 
ޢަމަލުތައް ަމދު އަޮތޅަކަށް 

 ވުން.

      ެޓް ޓާގ 

ހިސާބުތައް 
އޯޑިޓްކުރުމުގެ 

މަސައްކަތް އަދި 
ކުރިއަށްދަނީ ވަރަށް 

 ލަސްކޮށް.

ކައުންސިލްތަކުން 
 ފޮނުއްވާ ރިޕޯޓްތަކުން.

ކައުންސިލްތަކުގެ ފައިސާގެ 
ހިސާބުތައް ގެންދާގޮތް 

 ބެލެހެއްޓުން.

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ  3.8.1.2
މަތިން ކައުންސިލްތަކުގެ ހިސާބުތައް 

ރިޕޯރޓް އޮޑިޓް ކުރުމާއި 
 ރައްޔިތުންނާއި ހިއްޞާ ކުރުން. 

      ްޓާގެޓ 

މިހާރުވެސް ކޮންމެވެސް 
ވަރަކަށް ފައިސާގެ 

އެހީތެރިކަން 
 ފޯރުޮކށްދެވޭ.

ކައުންސިލްތަކުން ފޮނުވާ 
ރިޕޯޓްތަކުންނާއި 

ރައްޔިތުންގެ ފަާރތުން 
 ލިބޭ މަޢުލޫމާތުން.

ރައްޔިތުންނާއި ކްލަބް 
ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ދެމެދު 

 ނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން.އޮން

ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުން  3.9.1.1
ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މާލީ 
 އެހީތެރިކަން ފޯރުޮކށްދިނުން.

ރައްޔިތުންާނއި  3.9.1
ޖަމްިޢއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާ ދެެމދު 

އޮންަނގުުޅން މިހާަރށްުވރެ 
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 ޓާގެޓް   %10 %10 %10 %10
ކްލަބްަތކުގެ އިދާރީ 

ން އިތުރަށް ހިންގު
 ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ.

ރަށުކައުންސިްލތަކާއި 
ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުން 
 މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.

ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތައް 
ހިންގުން މިހާރަށްވުރެ 
 ބޮޑަށް ހަރުދަނާކުރުން.

ހިްނގުުމގެ ހުނަުރ  3.9.1.2

ދަސްކޮށްިދނުުމގެ ތަމްީރން ޕްޮރގްރާްމ ކްލަުބ 
 ސްަފރާތްަތކަށް ިހންުގން.ޖަމްޢިްއޔާަތކުެގ އި

 ބަދަިހވުން.

      ްޓާގެޓ 

ކޮންމެވެސްވަރަކަށް 
ހަރަކާތްެތރިވާ ކްލަުބތައް 

 އެބަހުރި.

ކައުންސިލްތަކުނާއި 
ކްލަބުަތކުން މަޢުލޫމާތު 

 ހޯދައިގެން.

ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަަކކީ 
މަޤްޞަދާއެއްގޮތަށް 

ހަރަކާތްެތރިވާ ބަޔަަކށް 
 ހެދުން.

ގެ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކު 3.9.1.3
 ދައުރު މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރުން.

      ްޓާގެޓ 
މަދުންނަމަވެސް 

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ 
 ކަލްބުތައް އެބަހުރި.

ކައުންސިލްތަކުންނާއި 
ކްލަބުަތކުން މަޢުލޫމާތު 

 ހޯދައިގެން.

ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަަކކީ 
ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްުކރާ 

 ބަޔަކަށްވުން.

ޖަމްޢިއްޔާތައް  ކްލަބް 3.9.1.4
 ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން. 

      ްޓާގެޓ 

މިހާރުވެސް މިފަދަ 
މަގާމުތަކުގައި އަންހެނުން 

 ހަރަކާތްެތރި ވަމުންދޭ.

ތަފާސް ހިސާބު 
 ހޯދައިގެން.

އަންހެނުންނަކީ ކުރިމަގުގައި 
ޤައުމުގެ ކުރީސަފުގައި 

 މަސައްކަތްކުރާ ބަަޔކަށްވުން.

 ސިޔާސީ މަޤާމްތަކަށް 3.10.1.1
ކުރިމަތިލާނެ އަންހެން ލީޑަރުން 

 އުފެއްދުން.

ޖިންސުގެ ތަފާތު  3.10.1
ކުރުެމއްނެތި ކުިރއެުރމުަގއި 
 ހަމަހަމަ ުފރުޞަތު ލިބުން.

    

 

 ޓާގެޓް 

މަދުންނަމަވެސް 
ކިޔެވުމުގެ ފުރުަޞތު 
ހޯދުމުގައި ފިރިހެން 

ކުދިންނަށް އިސްކަންދެވޭ 
 ގޮތްވޭ.

ތަފާސް ހިސާބާއި 
ން ކައުންސިލްތަކު

 މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.

ގޭތެރޭގެ މާހައުލުގައި 
ޖިންސުގެ ތަފާތުކުރުންތައް 

 ނައްތާލުން.

ދަރިންގެ މެދުގައި  3.10.1.2
ޖިންސްގެ ތަފާތުކުރުމެއްނެތި 

މަތީތަޢުލީމުގެ ފުުރޞަތު 
 ހޯދައިދިނުމަށް ބާރުއެޅުން.

    

 

 ޓާގެޓް 

މަދުންނަމަވެސް 
މަސައްކަތުގެ މާހައުލުން 

ންނަށް ފިރިހެނު
 އިސްކަންދެވޭ ގޮތްވޭ.

ތަފާސްހިސާބާއި 
ކައުންސިލްތަކުން 

 މަޢުލުމާތު ހޯދައިގެން.

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި 
ޖިންސްގެ ތަފާތުކުރުން 

 ނައްތާލުން.

އިގްތިސާދީ  3.10.1.3
މަސައްކަތްަތކުގައި ޖިންސްގެ 
ތަފާުތކުރުމެއްނެތި ހަމަހަމަ 

އުސޫލަކުން ކުރިއަށް ދެވޭނެމަގު 
 ށްދިނުން.ފަހިކޮ

 

%40 %20 %10 %10 
 

 ޓާގެޓް 
މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް 

ހިންގިފައެއް ނުވޭ. މި 
ތަފާސް ހިސާބާއި 
ކައުންސިލްތަކުން 

ގޭތެރޭގައި ކުރެވޭ އަނިޔާތައް 
 ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުން.

 ގެވެށި އަނިޔާއާއި 3.10.1.4
ގުޅޭގޮތުން އާންމުން 
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ޕްރޮގްރާމަކީ ހިންގަން 
 ބޭނުން ޕްރޮގްރާމެއް. 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން.  މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.

%50 %20 %20 %10 
 

 ޓާގެޓް 

މަދުރަށެއް ފިޔަވައި 
އެހެންރަށްރަށުގެ 

ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން 
 ކުރެވިފައެއްނުވޭ.

ކައުންސިލްތަކުންނާއި 
ކަމާބެހޭ އެހެން 

ފަރާްތތަކުން މަޢުލޫމާތު 
 ހޯދައިގެން.

ބިން ވޭސްޓްކުރުން 
އި، ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމަށާ

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ބިން 
 ބޭނުންކުރުން.

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ  4.1.1.1
 ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން. 

އަތޮޅުގެ ބިންަތއް  4.1.1

 ހެޔޮގޮުތގައި ޭބނުންކުުރން.

    

 
 ޓާގެޓް 

ބައެއްރަށުން 
ބިންދޫކުރަނީ ޕްލޭނެއް 
 ނެތިކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ.

ން ކައުންސިލްތަކު
 މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.

ބިން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން 
ކުރުމުގެ އުސޫލު 

 ގާއިމުކުރުން.

ބިން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ  4.1.1.2
ޕްލޭނެއް އޮވެގެން އެ ޕްލޭނާ 

 އެއްގޮތަށް ބިންދޫކުރުން.

%50 %20 %20 %10 
 

 ޓާގެޓް 

މިހާރުވެސް ބިމުގެ 
ދަފުތަރެއް ރަްށރަށުގައި 

 އޮވޭ.

 ތަފާސް ހިސާބާއި
ކައުންސިލްތަކުން 

 މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.

ބިމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 
 އެއްތަނަކުން ލިބެންހުރުން.

ބިމުގެ ދަފުތަރު  4.1.1.3
އެކުލަވާލައި ޤައުމީ ދަފުތަރަށް 

 ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.

    

 

 ޓާގެޓް 

މިކަމަށް އިތުރު ހައްލެއް 
އަންނަކަން ފާހަގައެއް 

ހާރުވެސް ނުކުރެވޭ. މި
މިފަދަ ގޯތިތައްވަނީ 

 އިތުރު.

ކައުންސިލްތަކުން 
 މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.

ރަށްަރށުގައި މީހުންދިރިއުޅޭ 
ސަރައްހައްދުތަކުން 

 ފަޅުގޯތިތައް މަދުކުރުން.

ރަށްރަށުގައި ހުންނަ  4.1.1.4
ބޭނުންނުކުރާ ދުވަސްވީ ބިންތައް 
ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުއެޅުން ނުވަތަ 

 ކެއް ކަޑައެޅުން.އެކަމަށް ގޮތްތަ 

    

 
 ޓާގެޓް 

ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން 
ނުކުރެވޭތީ ބައެއްފަހަރު 
 މިކަމަށް ދަތިވަމުންދޭ.

ކައުންސިލްތަކުން 
 މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.

ސަރުކާރުގެ އެިކކަންކަމަށް 
ބޭނުންވާނެ ބިން 

ރަށުެތރެއިން ލިބޭނެމަގު 
 ތަނަވަސްވުން.

ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް  4.1.1.5
ން ސަރުކާރާ ރައްޔިތުންގެ ބި %10

 ބޭނުންތަކަށް ރިޒާވްކުރުން.

 

    

 

 ޓާގެޓް 

މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް 
ހިންގާފައެއްނުވޭ. މިއީ 
ވަރަށް ހިންގަން ވަރަށް 
 މުހިއްމު ޕްރޮގްރާމެއް. 

ކައުންސިލްތަކުންނާއި 
ތަފާސްހިސާބުގެ 

 އެހީގައި.

ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްުކރުމަށް 
ބާރުއެޅުމާއި އަންނައޮތް 

ޖީލުތަކަށް ރަްއކާެތރިކަމާއެކު 
 ތަރިަކތައް ރައްދުކޮށްދިނުން.

ތާރީޚީ، ޘަޤާފީ އަދި  4.1.1.6
ގުދުރަތީ ތަިރކައާއި ދިރޭތަެކތީގެ 

ނަޞްލާއި ގަސްގަހާގެއްސާއި 
ފެހިކަން ރައްކާތެިރކުރުމަށާއި 
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 ބެލެހެއްޓުމަށް އިސްކަންދިނުން. 

 

    

 

 ޓާގެޓް 

މިހާރު ބިންދޫކުރެވެނީ 
 ކޮށްގެނެއްނޫން. ޕްލޭނެއް

ކައުންސިލްތަކާއި 
ކަމާގުޅޭ މިނިސްޓްރީ 

 މެދުވެރިކޮށް.

ރަށްަރށުގެ މޫނުމަތިން 
ބިންދޫކުރުން މިހާރަށްވުރެ 

 ހަރުދަނާ ކުރުން. 

ކޮންމެ ރަށެއްގެވެސް  4.1.2.1
މޫނުމަތީ ސަރަހައްދުން ބިން 

ދޫކުރާއިރު ރައްިޔތުންނަށް ފައިދާހުރި 
 ގޮތެއްގެމައްޗަށް ވިސްނައި ވަކި

 ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން  ބިން ދޫކުރުން.

ރަށްރަށުގެ ޫމނުމަިތން  4.1.2
ބިންދޫުކރުުމަގއި ހަުރދަނާ 
 އުސޫލުތަެކއް ގެްނގުުޅން 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 ޓާގެޓް 

މިހާރު ބިންދޫކުރަނީ 
 ވަރަށް ކުޑަ އަގެއްގައި.

ކައުންސިލްތަކުން 
 މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.

ބަދަރު ހެދިފައިވާ ރަށްރަށުގެ 
އަގު އެއްގޮތެއްގައި  ބިމުގެ

 ހިފެހެއްޓުން. 

ބިމުގެ ޑިމާންޑްއޮތް  4.1.2.2
ރަށްަރށުން ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން 

ދޫކުރާ ބިމުގެ އަގަށް ބަދަލު 
 ގެނައުން.

    

 

 ޓާގެޓް 

އިންވެސްޓްގެ ބޮޑު ކުޑަ 
މިނަށްބެލުމަށްފަހު  

މިހާރު ބިން ކުއްޔަށް 
ދޫކުރެވޭ މުއްދަތާމެދު 

ށް އިތުރު ވިސްނުމަކަ
 ދާންފެނޭ.

ކައުންސިލްތަކުން 
 މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.

އިންވެސްޓަރުންނަށް 
 ޔަގީންކަން ދިނުން.

ދިގުމުއްދަތަކަށް  4.1.2.3
ބިންދޫކުރާނެ އުޞޫލެއް 

 ޤާއިމްކުރުން.

%50 %20 %20 %10 
 

 ޓާގެޓް 

މިހާރު ކުނިނައްތާ ލެވެނީ 
އެންމެ ރައްކާތެރި 

 ގޮތަކަށްނޫން.

ކައުންސިލްތަކާއި 
ބެހޭ އެހެން ކަމާ

އޮފީސްތަކުން މަޢުލޫމާތު 
 ހޯދައިގެން.

ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހިގޮތަށް 
ކުނި ނައްތާލާ 

 އަތޮޅަކަށްހެދުން.  

ރައްކާތެރިކަމާއެކު  5.1.1.1
ކުނިނައްތާލާނެ ނިޒާމް އަތޮޅުތެރޭގައި 

 ގާއިމްކުރުން.

މިއަތޮޅަކީ ތިާމެވއްޓަށް  5.1.1

ލޯބިކުރާ ަރއްޔިތުންތަެކއް 
ކަްށވުން.ދިިރއުޅޭ އަތޮޅަ  

 
%50 %20 %20 %10 

 
 ޓާގެޓް 

މިހާރުވެސް ކޮންމެ 
ސްކޫލެއްގައި މިފަދަ 

ކްލަބެއްއޮވޭ ނަމަވެސް 

ކައުންސިލްތަކުންނާއި 
ކަލްބު ޖަމްޢިއްޔާތުކުން 
 މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.

ތިމާވެއްޓަށް މަސައްކަތްުކރާ 
 ބަޔަކު އުފެއްދުން.

ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް  5.1.1.2
ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް 
މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާޢަތެއް 
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info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

ހަރަކާތްތިވާ ކަމަކަށް 
 ނުފެނޭ.

  ރަށުފެންވަރުގައި އުފެއްދުން.
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 ޓާގެޓް 

މިހާރުވެސް 
ރަށުފެންވަރުގައި 

ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި 
ބައެއްކަންތައްތައް 

 ކުރެވެމުންދޭ.

ކައުންސިލްތަކާއި 
 ކްލަބުަތކާއި، ކަމާބެހޭ
އެހެން އޮފީސްތަކުން 
 މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.

ރަށުފެންވަރުގައި 
ތިމާވެއްޓަށް 

މަސައްކަތްކުރާނެ ބަޔަކު 
 އުފެއްދުން.

ތިމާވެއްޓާމެދު  5.1.1.3
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުުކރުމަށް 
ރަށުފެންވަރުގައި ޕްރޮގްރާމް 

 ހިންގުން.
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 ޓާގެޓް 

މަދުމަދުންނަމަވެސް 
ރޮގްރާމްތައް މިފަދަ ޕް

 ހިންގަމުން ގެންދޭ.

ކައުންސިލްތަކުން 
 މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.

ތިމާވެއްޓާމެދު 
 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުުކރުން.

ތިމާވެށި  5.1.1.4
ހިމާޔަތްކުރުމަށްަޓކައި ހޭޅިފަށުގައި 
 ރުއްގަސް އިންދުމަށް ބާރުއެޅުން.

 

    

 

 ޓާގެޓް 

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް 
ނަމަވެސް މަސައްކަތްކުރޭ 

ކްލަބުތައް އިތުރަށް 
މިކަމާމެދު ސަމާލުކަން 

 ދޭންފެނޭ. 

ކައުންސިލްތަކުން 
 މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގައި 
ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި 
ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި 

 ކުރުވުން.

ތިމާވެއްޓަށް ރައްޔިތުން  5.1.1.5
ހޭލުންތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ްކލަބް 

 އްޔާތައް ޒިންމާދާރު ކުރުވުން. ޖަމްޢި

 

      ްޓާގެޓ 

މިހާރު އެއްވެސް ގޮތަކަށް 
 އިނާމެއް ނުދެވޭ.

ކައުންސިލްތަކުން 
 މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.

ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމު 
ހޯދައިދީގެން ތިމާވެއްޓާމެދު 

އިތުރަށް ޝައުގުެވރި 
 ކުރުވުން.

ތިމާވެށި ރައްކާތެރި  5.1.1.6
އްކަްތކުރާ ފަާރތްަތކުގެ ކުރުމަށް މަސަ

 އަގުވަޒަންކުރުން. 
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 ޓާގެޓް 

މިވަގުތު އެއްވެސް 
ވަރަކަށް އިރުގެ 

ހަކަތައިން ބޭނުންކުރާ 
 އާލާތެއްނެތް.

ރަށުކައުންސިްލތަކާއި 
ކަމާބެހޭ އެހެން 

އޮފީސްތަކުން މަޢުލޫމާތު 
 ހޯދައިގެން.

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ 
ވުމަށް ބޭނުންކުރާ އަތޮޅަކަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން.

ރަށްރަށުގެ ބަނދަރުގައި  5.1.2.1
މިހާރު ޖަހާފައިވާ ބައްތިތައް ސޯލާ 

 އެނަރޖީއަށް ބަދަލުކުރުން.

 

ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި  5.1.2
ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ 

 އަތޮޅަކަްށވުން.
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 ޓާގެޓް 

މިފަދަ މަޢުލޫމާތު 
ލިބިފައިވާލެއް 
 މަދުކަމަށްފެނޭ.

ހިސާބާއި  ތަފާސް
ކައުންސިލްތަކުން 

 މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ 
ވަގުތުތަކުގައި މީހުންނާއި 
މުދާ ސަލާމަތްކުރަން އެގޭ 

 ބަޔަކަށްވުން.

ގުދުރަތީގޮތުން ދިމާވާ  5.2.1.1
ކާރިާޘތަކާގުޅިގެން ކަންތައްތައް 

ކުރާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު 
އޮޅުންފިލުވައިދީ ރައްޔިތުން 

ތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހޭލުން
 ހިންގުން.

އަތޮޅުގެ  5.2.1

ރައްޔިތުްނނަކީ ުގދުރަތީ 
ކާރިސާތަާކބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ލިބިފަިއވާ ހޭލުންތެރި 
 ބަޔަކަށްުވން.
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 ޓާގެޓް 

މިފަދަ ކާރިސާތަކުގައި 
އަމަލުކުރާނެގޮތް 

މިހާރުވެސް އަންގަމުން 
 ގެންދެވޭ.

ޚަބަރުފަުތރާ 
ތްަތކާއި ކަމާބެހޭ ވަސީލަ

ސަރުކާރުގެ 
 އޮފީސްތަކުން.

ނުރައްކާތެރި ާކރިސާަތކާ 
ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު 

 ލިބެނުންދާ ބަޔަކަށްވުން.

ގުދުރަތީ ކާރިޘާއަކާ  5.2.1.2
ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

އަސަރުކުރާނަމަ އެކަމަކާބެހޭ 
މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލްތަކުން 
 ރައްޔިތުންނަށް ފޯުރކޮށްދިނުން.

    

 

 ޓާގެޓް 

ކާރިސާަތކުން 
ރައްކާެތރިވާނެ ގޮތުގެ 
މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް 

ދިނުން 
 މުހިއްމުކަމަށްފެނޭ.

ކައުންސިލްތަކާއި 
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 
އިދާރާ މެދުވެރިވެގެން 

ހޯދާ މަޢުލޫމާތުގެ 
 އެހީގައި.

ނޑިވަޅުގައި  ނުރައްކާތެރި ދަ
ސަލާމަތާ ރައްކާެތރިކަމަށް 

ންނަ މަސައްކަތްކުރަން ދަ
 ބަޔަކަށްވުން.

ގުދުރަތީ ކާރިސާއެއް  5.2.1.3
ދިމާވުމުން ޢާންމު ޙާލަތަށް 

 ބަދަލުވާން ދަންނަ ބަޔަކަށް ހެދުން.  

     
 ޓާގެޓް 

ކުއްލި ހާލަތުގެ 
ވަގުތުގައި 

ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން 
 މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.

ތްތަކުގައި ކުއްލި ހާލަ
ރައްކާެތރިކަން ހޯދަން 

ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި  5.2.2.1
އަމަލުކުރާނެގޮތް ދަސްކޮށްދީ 

ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި  5.2.2
ދިާމވާ ކަންކަުމގައި ދުރާލާ 
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އަމަލުކުރާނެގޮތް އިތުަރށް 
 އަންގައިދޭންޖެހޭ.

ތައްޔާުރވާން ަދންނަ  ހޭލުންތެރިކުރުވުން. ދަންނަ ބަޔަކަށްވުން.
 ބަޔަކަށްުވން.
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 ޓާގެޓް 

މިފަދަ ކޯހެއް ނުވަތަ 
ޕްރޮގްރާމެއް 

 ހިންގިފައެއްނުވޭ.

ކައުންސިލްތަކުން 
 މައުލޫމާތު ހޯދައިގެން.

ފުރަތަމަ އެހީދޭން 
 ދަންނަބަޔަކަށްވުން.

ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި  5.2.2.2
ފުރަތަމަ އެހީދޭނެގޮތް 

 ދަސްކޮށްދިނުން.

    

 
 ޓާގެޓް 

މިހާރުވެސް ރައްޔިތުންނާ 
ގެ މިފަދަ ކަންކަމު

 މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވޭ.

ކައުންސިލްތަކާ ކަމާބެހޭ 
އެކި ދާއިރާތަކުން 
 މަޢުލޫމާތު ހޯދުން.

ކުއްލި ނުރައްކަލުން 
ލިބިދާނެ ގެއްލުން ވީހާވެސް 

ކުޑަކުރުމަށް 
 މަސައްކަތްކުރުން. 

ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި  5.2.2.3
ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް 

 .މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން
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 ޓާގެޓް 

މިފަދަ ހޭލުންތެރި 
ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހިންގިފައިވާލެއް 
 މަދުކަމަށްފެނޭ.

ކައުންސިލްތަކުންނާއި 
ކަމާބެހޭ އެކި 

ދާއިރާތަކުން މަޢުލޫމާތު 
 ހޯދައިގެން.

ކާރިސާަތކާމެދު 
ސްކޫލްކުދިންނާއި 

ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން 
 އިތުރުުކރުން.

ގެ ސްކޫލްތަކު 5.2.2.4
ދަރިވަރުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ 

ފަރާްތތަަކށް ކުއްލި ޙާލަތުގައި 
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް 

 ދަސްކޮށްދިނުން.
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 ޓާގެޓް 

މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް 
 ހިންގިފައެއްނުވޭ.

ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކުން 
 މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.

ކުއްލި ހާލަތުގައި ކަންތައް 
ޢުލޫމާތު ކުރާނެގޮތުގެ މަ

 އެނގިފައިވާ ބަޔަކު ތިބުން.

އަތޮޅުގެ ކޮންމެ  5.2.2.5
ރަށެއްގައިވެސް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ 
ޙާލަތުގައި މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް 

ފޯރުޮކށްދޭނެ، މަދުވެގެން ދެ މީހުން 
 ތަމްރީން ކުރުން.  

%25 %25 %25 %25 

 

 ޓާގެޓް 

މިހާރުވެސް މިފަދަ 
ނޑިވަޅުގައި ފެން  ދަ

. ނަމަވެސް ފޯރުޮކށްދެވޭ
އެހާއަވަސް 

 މިނެއްގައެއްނޫން.

ކައުންސިލްތަކުންނާއި 
ކަމާގުޅޭ އެހެން 

އޮފީސްތަކުން މަޢުލޫމާތު 
 ހޯދައިގެން.

އަތޮޅުގެ ކޮންމެ 
ރަށަކުންވެސް ބޯފެން 

ހުސްވެފައިވާ ވަގުތެއްގައި 
ފަސޭހައިން ފެން ލިބޭނެމަގު 

 ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން.

ހޫނުމުސުމާ ގުޅިގެން  6.1.1.1
ަރށުން ވާރޭފެން ހުސްވާ ރަށް

ނޑިވަޅުގައި ފެންފޯރުކޮްށ  ދަ
ދިނުމުގެގޮތުން އަތޮޅުގައި 

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބޯފެން 6.1.1

ލިބޭނެަމގު ތަަނވަސްކޮށް 

 ދިނުން.
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info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

ފެންޕްލާންޓެއް ބަހައްޓައިގެން ފެން 
 ލިބޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން.

. 

%10 %10 %10 %10 
 

 ޓާގެޓް 

މިއަތޮޅުގައި މިވަގުތު 
ރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ނަ

ދެވިފައިވަނީ 
 އެންމެރަށަކަށް.

ކައުންސިލްތަކާއި 
ކަމާގުޅޭ ތަފާސްހިސާބު 

 ހޯދައިގެން.

ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ގިނަ 
 ރަށްަރށަށް ދިނުން.

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި  6.1.2.1
ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރެވޭތޯ ސަރުކާރާއި 

 ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން.

އެކު ރައްކާތެރިކަމާ  6.1.2
ނަރުަދާމގެ ޚިުދމަތް ލިބޭެނމަގު 

 ތަނަަވސްކޮށް ދިނުން 

%10 %10 %05 %05 

 

 ޓާގެޓް 

އަދި މިކަމަށް އެއްވެސް 
 މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭ.

ކަމާބެހޭ މަސައްކަތް 
ހިނގާގޮތުގެ މައުލޫމާތު 

 ހޯދައިގެން .

ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި ކަރަންޓް 
 ބޭނުންކުރާ އޮފީހަކަށްވުން.

އުންސިލްގެ އަތޮޅު ކަ 6.2.1.1
އިދާރާގައި ބޭނުންކުރާ ހަކަތައަކީ 
ސޯލާ އެނަރޖީ ބޭނުންކޮށްގެން 

 އުފައްދާ ހަކަތައަކަށް ހެދުން.

ޑީސަލް އަންަދއިެގން  6.2.1
މިހާރު ޭބނުންކުަރމުްނދާ 

ހަކަތައިގެ ބަދަުލގައި އިޔާދަ 
ކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުން 

 ކުރުން.

%10 %10 %05 %05 

 

 ޓާގެޓް 

ސް އަދި މިކަމަށް އެއްވެ
 މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭ.

ކަމާބެހޭ މަސައްކަތް 
ހިނގާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ހޯދައިގެން.

ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި 
ޚަރަދުކުޑަ ކަރަންޓް 

 ބޭނުންކުރާ ބަޔަކަށްވުން.

ރަށްރަށުގައި ޑީސަލް  6.2.1.2
އަންދައިގެން މިހާރު އުފައްދާ 
ކަރަންޓް މުސްތަގުބަލުގައި 
ންކޮށްގެން އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނު

 އުފައްދާ ކަރަންޓަށް ބަދަލުކުރުން.

%20 %35 %25 %20 

 

 ޓާގެޓް 

ސިސްޓަމް ގާއިމްކޮށްފައި 
ހުރިނަމަވެސް މަސައްކަތް 

 ކުރެވެމުންނުދޭ.

ކަމާގުޅޭ 
އޮފީސްތަކުންނާއި ރަށު 

ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު 
 ހޯދައިގެން.

އުލިގަމުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ 
 ވައިން ކަރަންޓް އުފައްދާ

ނިޒާމްގެ ބޭނުން 
އެކަށިގެންވާ ގޮތެއްގައި 

 ކުރުން. 

ހއ އުލިގަމުގައި  6.2.1.3
ފަށާފައިވާ ވައިން ހަކަތަ އުފައްދާ 

ސިސްޓަމް ހިންގޭނެގޮތެއް 
 ފަހިކޮށްދިނުން.

    
 

 ޓާގެޓް 

މިވަގުތު ރަސްމީކޮށް ވަކި 
ރަށެއް މިކަމަށް ޚާއްސަ 

 ކުރެވިފައެއްނުވޭ.

ކައުންސިލްތަކާއި 
އޮފީސްތަކުން  ކަމާގުޅޭ

 މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.

އާއިލާތަކުގެ ފެންވަރުގައި 
ދޭދޭ ރަށުގެ ފެންވަރުގައި 

ގުޅުން ގާއިމުކުރުން. 
 މުނިފޫހި ފިލުވުން.

އާއިލާތަކާއި ޒުވާނުންގެ  6.3.1.1
މެދުގައި އިޖްތިމާޢީ ގުޅުން 

ބަދަހިކުރުމަށްޓަކައި އުފާވެރި 

ޕިކްނިކް ދިޔުމަށް  6.3.1

 ޚާްއޞަ ރަށެއް ަކނޑަެއޅުން.
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 ޑު ލްވާ މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަނޞި ން ތަންފީޒްކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭ 

 

 މާހައުލެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުން.

    

 

 ޓާގެޓް 

މިހާރުވެސް ކޮންމެވެސް 
 ވަރަކަށް ފާހަގަުކރެވޭ.

ކައުންސިލްތަކުންނާއި 
ކަމާގުޅޭ އޮފީސްތަކުން 
 މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.

ފާހަގަކުރަންޖެހޭ 
މުނާސަބަތުތަކާއި 

ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމަށް 
 ޝައުގުވެރި ކުރުވުން.

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި، ނުވަތަ  6.3.2.1

އަތޮޅުފެންވަރުގައި، ނުވަތަ 
ރަށުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރަންޖެހޭ 

ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމުގައި 
 ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން.

އެކިއެކި  6.3.2

މުނާަސބަާތގުިޅގެން 
ފާހަގަކުަރންޖެހޭ ުދަވސްތައް 

 ފާހަގަކުުރން.



 

 

174 
6500063ފެކްސް:  6500068،  6500002ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ފޯން:   

info@halifatoll.gov.mv  : އީމެއިލް

 ޕްލޭން ހިގަމުންދާގޮތް ބެލުން  ޤީގެ އަހަރުން އަހަރަށް ތަރައް 
ރަށު ކައުންސިލުންނާއި ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކާއި ތަރައްގީގެ ހަރަކާތްތަކުގެ 

އެއްކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލުން ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ. ތަރައްގީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މައުލޫމާތު 
ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރެވުނު މިންވަރާއި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވުނު މިންވަރު ވަޒަންކޮށް، ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމަށް 

ރަގަޅުކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް މިރިޕޯޓުގައި ހުރި ގޮންޖެހުނަތަކާއި ހުރަސްތައް ފާހަގަކޮށް، ކުރިއަށް 
ހިމަނާނެއެވެ.މިރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގައި ތަރައްގީގެ ޕްލޭންގައިވާކަންތައް ހިގާ ނުހުގާގޮތްބަލައި ވަޒަންކުރުމަށް 

 އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފްރޭމްވޯކް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. 

 މިޑް ޓާމް ރިވިއުއާއި ފައިނަލް ރިޕޯޓް 
ވަނަ އަހަރުގެ  2013ގައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުވަމުންދާ ގޮތުގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއެއް ތަރައްގީގެ ޕްލޭން 
ކައުންސިލުން ހަދާނެއެވެ. އަދި ތަރައްގީގެ ޕްލޭންގެ ނަތީޖާ ހާސިލުވެފައިވާ   އަތޮޅުމެދުތެރޭގައި 

އު ހަދާނެއެވެ. މިގޮތުން ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަރައްގީގެ ޕްލޭންގެ ފައިނަލް ރިވި 2015މިންވަރުދެނެގަނެ، 
ހެދޭ މިޑްޓާމް ރިވިއުގައި، ތަރައްގީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތައް ހާސިލުކުރެވެމުންދާ މިންވަރާއި ހަލުވިކަން 

ހާލަތަކަށް ބަދަލުއައުމާއި  ހާމަވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ތަރައްގީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ މެދުތެރެއިން އެއްވެސް 
ކަށް ނުވަތަ މަގުސަދަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނަމަ މިކަންތައްވެސް ރިވިއުގައި ގެން އެއްވެސް ސިޔާސަތަގުޅި 

 ފާހަގަކުރާނެއެވެ.

ތަރައްގީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ފައިނަލް ރިވިއު އެކުލަވާލައި، ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 
 ވާލާނެއެވެ.ކުރެވުނު ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި އާތަރައްގީގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަ

 


