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 ރައީސްގެ ބަޔާން
ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދުކުރަމެވެ. ދެޢާލަމަށް ކައުކުރެއްވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު هللا ގަދަކީރިތިވަންތަ 

މި ދުޢާގައި އެކަލޭގެ ފާނުގެ އާލުންނާއި މިތުރު އަދި ޢަލަހިވަސައްލަމައަށް ޞަލާވާތާއިސަލާމު ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. هللا ޞައްލަ
 މިލްކުރަމެވެ.ޞަހާބީން ޝާ

 5ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރިއަށްއޮތް 
ގެ ރީގެ އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަކީ އަތޮޅުގެ މިހާރުއަށް ( އެކުލަވާލެވުނު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބު 2021ން  2017އަހަރު ދުވަހަށް ) 

އެކުލަވާލެވުނު  ވިސްނުމަށްފަހުހާލަތު ހުރިގޮތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މުސްތަޤުބަލުގައި އަތޮޅުގެ ކަންކަން ގެންދާނެ ގޮތުގެމައްޗަށް 
ނޑު މާނަކުރާގޮތުގައި މި ޕްލޭނަކީ ޕްލޭނެކެވެ.  ހުގެ އަހަރު ދުވަ 5ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަކަށްވުރެ އަތޮޅު ހިންގުމަށް އެކުލަވާލެވުނު އަޅުގަ

 ސްޓެޓެޖިކް ޕްލޭނެކެވެ. 

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ތަރައްޤީ މާނަކުރަނީ ބިނާކުރެވޭ ބޮޑެތި ޢިމާރާތްތަކާއި ކޮނެވޭ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން އަޅުގަ
އެހެންނަމަވެސް  ބަނދަރުތަކާއި ތާރުއެޅޭ މަގުތަކާއި އަދި އެހެންވެސް ކުރެވޭ އިންވެސްޓް މަންޓްތަކަށެވެ. އެއީ ޢުމުރާނީ ތަރައްޤީއެވެ.

 އިންސާނީ ތަރައްޤީއަކީ ކޮބައިކަން ގިނަފަހަރަށް އޮންނަނީ އޮޅުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ޝައްކެއްވެސް ނެތްގޮތުގައި އިންސާނާއަށް ބޭނުންވާ
އަމަންއަމާންކަމާއި ތަރައްޤީއަކީ ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތާއި އެބައެއްގެ ތެރޭގައި އޮންނަ އާދަކާދައާއި ސަގާފަތާއި ދުޅަހެޔޮކަމާއި 

އެގޮތުން މި ޕްލޭންގެ މައިގަނޑު  މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގެ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅެވޭނެ މާހައުލެއް ޤާއިމުކޮށް ދިނުމެވެ.އެކު 
 އަސާސަކީ މިދެންނެވި ބައިތައް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމެވެ.

ނޑު މިގޮތުން މި ޕްލޭން  ފައި މަޤްޞަދު ޙާސިލްކުރުމަށް ތަސައްވުރުތަކެއް އެކުލަވާލެވި 57ދާއިރާއަކުން  13ގައި މައިގަ
ނޑުގޮތެއް ނޑު ވާނެއެވެ. މައިގަ ގައި ޕްލޭންގައިވާ މަޤްޞަދުތައް ޙާސިލްކުރުމަށް ހިންގަންޖެހޭ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަކީ ކައުންސިލްގެ މައިގަ

ތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުގެ އެހީ ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް އަހަރު ދުވަހަށް ބަހާލެވިފައިވާ މިދެންނެވި ޙަރަކާތް 5މަސައްކަތެވެ. 
އެހީ ހޯދުމަށް އެކިއެކި ބޭބޭފުޅުންގެ  ރަ އެހާމެ ބޮޑުކަމެކެވެ. އަބަދުލިބިގެންނޫނީ މިފަދަ ޕްލޭންގައިވާ ކަންކަން ޙާސިލްކުރުމަކީ ވަރަށްބު

 ލަދުވެތިކަމެކެވެ.ތަރައްޤީގެ ބާރުދުވެއްޔަށް ބަލާއިރު  ކުރިއަރަމުންދާ ރާއްޖެއަރިހަށްގޮސް އާދޭސްކުރުމަކީ 

އަތޮޅަށް ފައިސާލިބޭނެ ވަސީލަތެއް ނެތެވެ. މާޒީގައި، ޔަޤީންކަމާއެކު އަތޮޅަށް އާމްދަނީ ލިބެމުންއައި މާލޭގައި ހުރި އަތޮޅު 
ކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަތޮޅުގައި ހުރި ރިއެއްވެސް މިހާރު ނުލިބެއެވެ. އަދި ނުވިތާކަށް އަތޮޅުގެ ކަން އަތޮޅަށް ލޯ ލާ ފިހާރައިން

ނޑުމެން މަސައްކަތް މިކުރަނީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ފަޅުރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށެއްވެސް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.  އެހެނަސް އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ ފެންވަރުގައި ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކޮށްދެވޭތޯ އެނިޔަތުގައެވެ.   އަޅުގަ

ހިތްވާރާއެކު މަސައްކަތް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންކަން ޙާސިލްކުރެވޭތޯ ނުހަނު  ރަށް އެކުލަވާލެވުނުއަހަ 5ވޭތުވެދިޔަ 
ކުރެއްވި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހީވާގި ކައުންސިލަރުންނާއި، މުވައްޒަފުންނަށް މިފުރުޞަތުގައި ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު 

ކުރެވޭތޯ ހިތްވަރާއެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ޕްލޭންގައިވާ ކަންކަން ޙާސިލް މި ރަށް އެކުލަވާލެވުނު އަހަ  5ކުރިއަށްއޮތް ދަންނަވަމެވެ. 
 އަލަށް އިންތިޚާބުކުރެވިގެން ވަޑައިގަންނަވާ ކައުންސިލަރުންގެ ކިބައިން ދަންނަވަމުން ނިންމާލަމެވެ.
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 ރަޝީދު މުހައްމަދު 
 ރައީސް ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ



 އިދާރާ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

9    
  www.halifatoll.gov.mvވެްބސައިޓް: info@halifatoll.gov.mv:އީެމއިލް 6500063ފެކްސް:  6500068ން: ފޯ

 ތަޢާރަފް 
 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  2 ގެ 2010/7ޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު މި ޕްލޭނަކީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަ
ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ދިމިގްރާތީ އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިވި އުސޫލުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ނިންމުމަށް 

ދިރިއުޅޭ މާޢީ ގޮތުްނނާއި، އިޤްތިސާދީ ގޮތުންނާއި، ސަގާފީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އިޖުތިމަގުފަހިކޮށް، 
ރައްޔިތުންނާ އެންމެާގތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ، ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް، ރައްޔިތުން ބާުރވެރިކޮށް

ކުރެވިދާެނ ރަށްރަށުގައި އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއުމިކޮށް ިދނުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ހިދިވެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ މަގު ަފހިކޮށްދީ 
 މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޕްލޭނެކެވެ.ކަންކަމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ  8އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ،މި ޕްލޭންގައި 
ހަށް އަތޮޅުގައި ހިންޭގނެ އަހަރުދުވަ  5ކުރިއަށްއޮތް ގައިވާ ގޮތުގެަމިތން ވަނަ މާއްދާ 92އާިއ، އަދި )ރ( )ށ( ، 

އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެކަށޭނަ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޙަރަކާތްތަކާއި އަދި 
 ތަންފީޒު ކުރެވިދާނެކަމަށް ފެންނަ ކަންތަްއަތކެކެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން

ނ އަތޮޅުގެ ތަރައްީޤއަށް މަގުފަހިކޮށް ިދނުމާއި، އަޮތޅުގައި ހުރި އިޤްތިޞާީދ ޑު އަސާސަކަށްވާނީ ހއ. މި ޕްލޭންގެ މައިގަ
ރައްޔިތުންގެ މެދުގަިއ ދީނީގޮތުންނާިއ، ތަޢުލީމީޮގތުްނނާއި، ސިއްޙީގޮތުންނާއި،  ވަސީލަތްތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭުނންކޮށްގެން

ލުންތެރި މުޖުތަމައެއް އުފެއްދުމާއި އަމަން އިޖްތިމާޢީގޮތުންނާިއ، ސަގާފީގޮތުންނާއި އަދި ތިމާވެށީގެ ާދއިރާއިން ހޭ
 ބެލުމެވެ. ޤާއިމުކޮށްދެވޭތޯއަމާންކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނެ މާހައުލެއް 
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 ތަޞައްވުރު 
 

ހއ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ޯލބިކުރާ ތަހުޒީބީ މުޖުތަމައެއް ިދރިއުޅޭ ސުލްހަވެރި އަމާން 
 ދާނެއެވެ.އަތޮޅަކަށްވެގެން 
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 ޗާޓް  އަތޮޅުގެ 
 

 ހއ. އަތޮޅު 
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 ފުރަތަމަ ބައި 
 ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް  އަތޮޅު
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 ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް  އަތޮޅު 
 ގެ ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކަކީ:އަތޮޅު

 .މަސައްކަތްކުރާ ޢުމުރުގެ ޒުވާން އާބާދީއެއް އޮތުން .1
ނޑުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ބިން ލިެބން ހުރުްނ. .2  ދަ
 ފަޅުރަށްތައް ލިބެން ހުރުން.ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރެވޭނެ ރީތި ފަޅުތަކާއި  .3
 ބިންހިއްކައިގެން ގުޅާލެވިދާނެ އެއްފަޅެއްގައި ގިނަ ރަށްތަކެއް ލިބިފައިވުން. .4
 އެކަށީގެންވާ އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެފައިވުން.ޒަމާނާ މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ  .5
 އް ލިބިފައިވުން.ފަޚުރުވެރި ތާރީޚަކާއި ޒަމާންވީ ސަގާފީ ތަރިކައެ .6
 ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާ އެންމެ ކައިރީގައިވާ އަތޮޅަކަށްވުން. .7
 އިންޑިޔާ ސްރީލަންކާ އަދި މަލިކާ އެންމެ ކައިރީގައި އޮންނަ އަތޮޅަކަށްވުން. .8

 
 

 ތަރައްޤީއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް  އަތޮޅު 
ނޑު ގޮންޖެހުންތަކަކީ: އަތޮޅު  ތަރައްޤީއަށް ހުރި މައިގަ

 އަތޮޅަށްލިބޭ އާމްދަނީ މަދުވުމާއެުކ މާލީގޮތުން ތަނަވަސްކަން ނެުތްނ. .1
 އަތޮޅުގައި އޮންނަ ފަޅުރަށްރަށުން އެއްވެސް އާމްދަނީއެއް އަތޮޅަށް ނުލިބުން. .2
 ފަޅުރަށްރަށް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ނުލިބުން. .3
 ފިހާރައިްނ މީގެކުރިން ލިބެމުންއައި ނަފާ ައތޮޅަށް ނުލިބުން.މާލޭގައި ހުންނަ އަތޮޅު  .4
 ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިންގ ދޭނެ ޮކލެޖްގެ ގޮތްޕެއް އަތޮޅުގައި ނެތުން. .5
 ރަށްރަށް ތަރައްޤީނުވުން.އިތުރު ޓޫރިޒަމަށް އެކަށޭނަ ފަޅުރަށްރަށް ހުރިނަމަވެސް ޓޫރިޒަމަށް  .6
 ގެ ފުރުސަތުތައް އަތޮޅުގައި އިތުރު ނުވުން.އަތޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީއަށް ބަލާއިރު ވަޒީފާ .7
 އިޖުމާޢީ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ނުލިުބން. .8
ނުޑވެރިކަން ކުރިއަށް ނުދިއުން. .9  ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަ
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 ގައި ހުރި މުހިންމު ވަޞީލަތްތައް އަތޮޅު 
ަތއްލޯކަލް އިްންސޓިޓިއުޝަން  

 އިދާރާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  .1
 އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް .2
 އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު .3
 އަތޮޅު މަދްރަސާ  .4
 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ދިއްދޫ ބްރާންޗް .5
 ޕޮލިސްސްޓޭޝަން .6
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އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ 

 ރައްކާތެރިކަން 
 ތަޞައްވުރު 

އި ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާ
ސަމާލުކަންދޭ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ  ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް 
 އަތޮޅަކަށް ވެގެން ދިއުން.
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 އަސާސީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
 

 މަޤުޞަދު 
 އިތުރުވެފައިވާ ބަޔަކަށް ވެގެން ދިއުން.ފުދުންތެރިކަން އަސާސީ  ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ .1

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ އަސާސީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ވެގެން ދިއުން.  1.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ތު ފޯރުކޮށް ދިނުން.އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ަމޢުލޫމާ 1.1.1
 ރަށުން ލިބެންުހންނަ ކާޯބތަކެތި ަތއްޔާރުކޮށްގެން ވިއްކުމަށް ބާރުއެޅުން. 1.1.2
 ވަރަށްވުރެ ޚަރަދު ބޮޑުނުކުރުމަށް ވިސްނައި ދިނުން.ލިބޭ މިން 1.1.3

 

 

 ކޮންމެ މީހަކީ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ދިރިއުޅުން ކުރިއަށްގެންދާ ބަޔަކަށް ވެގެންދިއުން. 1.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 .ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަށް ުނކުތުމަށް ހިތްވަރު ދިނުންނެތި ރަށުގައި ތިބޭ ޒުވާުނން ވަޒީފާ  1.2.1
 ކުދި ވިޔަފާރިތައް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ލުއިލޯން ހޯދައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބާރުއެޅުން. 1.2.2
 ބިދޭސީންލައްވާ އަގު ީދގެން ނުކުރުމުގެ މައްޗަށް ބާރުއެޅުން.އަމިއްލައަށް ކުރެވިދާނެ ކުދިކުދި ކަންކަން  1.2.3
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ނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން  ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަ
 ތަރައްޤީކުރުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 މަސްވެރިކަން ކުރިއަރާފައިވާ އަތޮޅަކަށްވުން. .2

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ބަޔަކު އުފެއްދިގެން ދިއުން. ތްކުރާކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަން މަސްވެރިކަ 2.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މަސްވެރިކަމަށް ގެއްލުންލިބޭ ކަްނކަން ނުކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ ހޭލުްނތެރިކުރުވުން.  2.1.1
 އިތުރުކުރުން.މަސްވެރިކަމަށް ނުކުންނަ ޒުވާނުންގެ ޢަދަދު  2.1.2
 ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުން. 2.1.3

 

 

ނޑުވެރިކަން 2.2  ބަޔަކު އުފެދިގެން ދިއުން. ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ދަ

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ނޑުވެރިން އުފެއްދުމަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. 2.2.1  ދަ
ނޑުވެރިކަމަށް ދޫކުރާ ބިން ފަސޭހައިން ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްިދނުން. 2.2.2  ދަ
ނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ވަސީަލތް ފަސޭހައިން ލިބޭނެ މަގު  2.2.3  ފަިހކޮށްދިނުން.ދަ
ނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެތި ފަސޭހައިން ވިއްކޭނެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން. 2.2.4  ދަ
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 ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 އްކާތެރިކަމާއި ސާފުތާހިރުކަން ޤާއިމުކުރުން.ކާބޯތަކެތީގެ ރަ .3

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އާދަތައް ހަރުލާފައިވާ ބަޔަކަށް ވެގެން ދިއުން.ސިއްޙީ ރަނގަޅު  3.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ތަރުކާރީ ކައްކައިގެން ބޭނުން ކުރުމަށް ބާރުއެޅުން. 3.1.1
 އާދަކުރުން. ކާބޯތަކެތި ގޭގައި ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކުރިން ސާފުތާހިރުވުމަށް 3.1.2
 ކެއުމަށް އާދަކުރުން.ކާބޯތަކެތި ތާޒާކަމާއެކު  3.1.3

 

 

 ބަންދުކޮށްފައިވާ ތައްޔާރީ ކާނާއާ ދުރުހެލި ބަޔަކަށް ވެގެން ދިއުން.ޕެކެޓާއި ފުޅީގައި  3.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކުޑަކުދިންނަށް ތައްޔާރީ ކާނާ ދިނުން މަދުކުރުން. 3.2.1
 ދުރަށް ދިއުން.ޒުވާނުން ސިއްޙީގޮތުން އެކަށީގެންނުވާ ބާރުގަދަ ބުއިންތަކާ  3.2.2
 އުން ކެއުމަްށ އާދަކުރުން.ރާއްޖޭގައި މީގެކުރިންވެސް ކާން ބޭނުންކުރާ ދިވެހި ކެ 3.2.3
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 ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުން އިތުރުކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ސިއްޙީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމައެއް ބިނާވުން. .4

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ގަޅު ކާނާ ކެއުމަށް ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުވެގެން ދިއުން.ރަނ 4.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މޭވާގެ ބާވަތްތައް ބޭުނންކުރުން އިތުރުކުރުން.ކެއުމުގައި ތަރުކާރީއާއި  4.1.1
 ދިއުން.ރަނގަޅުނޫން ކާނާއާ ދުރަށްސިއްޙީގޮތުން  4.1.2
 އާދަކުރުން.ކާން ދިނުމުގައި ދިވެހި އުފެއްދުން ދެވޭތޯ  ކުޑަކުދިންނަށް 4.1.3

 

 

 އިތުރުވެގެން ދިއުން. މިހާރަށްވުރެ ކެއުމަށް ބޭނުންވާ ތަރުކާރީއާއި ަފލަމަޑީގެ ބާވަތްތައް 4.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހެއްދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުން.ބާވަތްތައް  ގޯތިތެރޭގައި ތަރުކާރީ އާއި ފަލަމަޑީގެގެއާއި  4.2.1
ނޑުވެރިކަން ކުރާނެގޮތުގެ ތަމްރީން ހޯދައި ދިނުން. 4.2.2  ފެނުގައި ގަސް އިންދައިގެން ދަ
ނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލްސް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ަމޢުލޫމާތު  4.2.3  ފޯރުކޮށްދިނުން.ދަ
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ތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަ 

 ދިރިއުޅުމެއްގައި ދިރިއުޅުން 
 ތަޞައްވުރު 

ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ ޞިއްޙީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ 
 ދިރިއުޅުމެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށްވާނެއެވެ.
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 ފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ 
 

 މަޤުޞަދު 
 ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވެފައިވާ މުޖުތަމައެއް ބިނާުކރުން. .5

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ދިއުްނ. ވެގެންމަދު  އި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައްޑެންގީއާމަދިރީގެ ޒަރީޢާއިން ޖެހޭ ބައްޔެއްކަމަށްވާ  5.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްާތުލންމަދި 5.1.1
 މަދިރީގެ ޒަރީޢާއިންޖެހޭ ބަލިތަކާެމދު ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުން. 5.1.2

 

 

 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގޭނެމަގު ފަހިވެގެން ދިއުން. 5.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ފޯހެއް އުފެއްދުން.ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި މަދިރީގެ ޒަރީޢާއިން ޖެހޭ ބަލިތައް އިތުރުވާީތ އެކަމަށް ޓާސްކް 5.2.1
ފަޅުގޯތިތަކާއި ސިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގައި މަދިރި އުފެުދނަ ނުދިނުމަށް އެަތންތަނުގެ ވެިރންނަށް  5.2.2

 އަންގާ ޢާންމު ބަލިތައް ކޮްނޓްރޯްލ ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޮސއިކުރުވުން.
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 ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ރައްކާތެރިވުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ބިނާކުރުން.ސިއްޙީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމަޢެއް  .6

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުން ަރއްކާތެރި މުޖުތަމައެއް ބިނާވެގެން ދިއުން. 6.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާމެދު ޭހލުންތެރިކުރުވުން. 6.1.1
 ބުއިންތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހޭުލންތެރި ކުރުވުން.ސިއްޙީ ނުރަގަޅު ކެއުންތަކާއި  6.1.2

 

 

 އި ކަސްރަތާއި ހެލިފެލިވެ އުޅުމުގެ މުހިންމުކަްނ އެނގިގެން ދިއުން.ދިރިއުޅުމުގެ ތެރޭގަ 6.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކަސްރަތުގެ މުހިންމުކަމާއި ސިއްޙީގޮތުން ހުރި ފައިދާތާއް އަންގައި ދިނުން. 6.2.1
 ފައިމަގުގައި ހިނގާ އުޅުމުގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުން.އަހަރަކު އެއްފަހަރު  6.2.2
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ޑުރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރެއަށް 
 ޒުވާނުން ވަނުން ހުއްޓުވުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 މަތްވެފައިާވ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން.މަސްތުވާތަކެތިން ސަލާ .7

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ބޭނުންކުރާ ޒުވާުނން މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މުޖުތަމައަކަށް ވެގެން ދިއުން. މަސްތުވާތަކެތި 7.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ނުރައްކާތެރިކަން ހުރިމިންވަރާމެދު ޒުވާނުން ޭހލުންތެރި ކުރުވުން. 7.1.1
 ބޭނުންކުރާ ފަރާްތތަކަށް ކައުންސިލިންގ ދިނުން.މަސްތުވާތަކެތި  7.1.2
 ދަރިންނާެމދު ސަމާލުކަން ދޭމިންވަރު މިހާރަށްވުރެ އިތުރުކުރުން. މައިންބަފައިން 7.1.3

 

 

 ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިގެން ދިއުން.މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާމެދު  7.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ނޑު ދަންވަރު ބޭރުގައި އުޅޭ ޒުވާނުންނާ  7.2.1  ފުލުހުން ސުވާލުކުރުން.ގްރޫޕް ހަދައިގެން ރޭގަ
 މަސްތުވާ ތަކެތީގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމޭނެ މެކޭނިޒަމެއް ޤާއިވެފައި އޮތުން. 7.2.2
 ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ހޯދުން. 7.2.3
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 މަޤުޞަދު 
 މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން.ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ނުކުރާ  .8

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ދުންފަތާ ދުރަށް ދިއުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ވެގެން ދިއުން.  8.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޖެހޭ ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކާެބހޭ ގޮތުން ހޭލުްނތެރިކުރުވުން.މުން ކުރު ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު 8.1.1
 ކުރުން ހުއްޓާލާ ފަރާތްތަކަށް ިހތްވަރުދިުނމުގެ އިނާމު ދިނުން.އިސްތިއުމާލް ދުންފަތުގެ  8.1.2

 

 

 ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ހަރުދަނާ ކުރެވިގެން ދިއުން.ކުރުން މަދުކުރުމަށްޓަކައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު  8.2
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 އިތުރުކުރުން.ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ނުކުރެޭވ ތަންތަން  8.2.1
 ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދުްނފަތުގެ ނުރައްކަލާ ބެހޭގޮުތން ސެމިނާރ ވޯކްޝޮޕް ބޭއްވުން. 8.2.2
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 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރާފައިވުން. .9

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކު އުފެދިގެން ދިއުން.ކުޅިވަރާއި  9.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ ބިންތަކާއި ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުން. 9.1.1
 ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ އެކި މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން. 9.1.2
 މެދުގައި އާލާކުރުން.ސަގާފީ ކުޅިވަރު ޒުވާނުންގެ  9.1.3

 

 

 ވަރުގައި ގާއިމުވެގެން ދިއުން.މަރުކަޒުތައް ރަށު ފެންޒުވާނުންގެ  9.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙު އާލާކުރުން. 9.2.1
 އިންޑޯ ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން. 9.2.2
 މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރުން.ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމުގައި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު  9.2.3
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 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 

 ތަޞައްވުރު 

ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ޢިލްމީގޮތުން ޤާބިލް ހުނަރުވެރި މުރާލި ކުއްޖަކަށް 
 ވާނެއެވެ. 
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 ފޯރުކޮށްދިނުން ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު 
 

 މަޤުޞަދު 
 އަތޮޅަކަށްވުން. ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދޭސްކޫލް އެއްވެސް ކުއްޖަކު ބާކީނުކޮށް ޕްރީ  .10

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ލިޭބނެ މަގު ފަހިވެގެން ދިއުން. މުކޮންމެ ރަށަކުންވެސް ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީ 10.1
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 އެކަށިގެންވާ ޓީޗަރުން ތަމްރީންުކރުން. 10.1.1
 ޕްރީސްކޫލް ހިންގާނެ އެކަށީގެންވާ ޢިމާރާތެއް ހުރުން. 10.1.2
 ޕްރީސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތް ފޯރުކޮށްދިނުން. 10.1.3

 

 

 މު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި އެންމެންގެ ބައިވެރިވުްނ ލިބިގެން ދިއުން.ތަޢުލީ ޕްރީސްކޫލް 10.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަން ލިބުން. 10.2.1
 ބެލެނިވެރިންގެ ދައުރު ފުޅާކުރުން.ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު ދިނުމުގައި  10.2.2
 ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން. 10.2.3
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 ލިއްބައިދިނުންހުނަރު ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި 
 

 މަޤުޞަދު 
 ޯފރުކޮށް ދިނުން.އެއްވެސް ކުއްޖަކު ބާކީނުކޮށް ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު  .11

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

މަތީ ާޘނަވީ ތަޢުލީމު ލިޭބނެ މަގު ފަހިެވގެން ޘާނަވީ ތަޢުލީމާއި  ،ރަސީ ތަުޢލީމާއިމެދުމަދު ،ފަށާތަޢުލީމާއި 11.1
 ދިއުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އުފެއްދުން.ޓީޗަރުން ޑިގްރީ ފެންަވރުގެ  ލިބިފައިވާ ތަމުރީން 11.1.1
 އެކަށީގެންވާ ޢިމާރާތާއި ވަސީލަްތތައް ލިބިފައިވުން. 11.1.2
 ގުުޅން ހަރުދަނާކުރުން.ޓީޗަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ  11.1.3

 

 

 އަމިއްލަ ރަށުގައި ތިބެގެން މަތީާޘނަވީ ތަޢުލީމު ލިޭބނެ މަގުފަހިވެެގން ދިއުން. 11.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އުފައްދައި ދިނުން. 12 ، 11ގްރޭޑް  11.2.1
 ޯހދައި ދިނުން.ޓީޗަރުންނަށް އިތުރު ތަމުރީން  11.2.2
 ކޮށް ދިނުން.ވަޞިލަތްތައް ޤާއިމު އެކަށީގެންވާ  11.2.3
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 ރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ދަސްކު 
 

 މަޤުޞަދު 
  ދަސްވެފަިއވުން.ހުނަރު ތަޢުލީމާއި ދާއިރާތަުކން  ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ .12

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

  ލިބޭނެ މަގު ފަހިވެެގން ދިއުން. ހުނަރުދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި  12.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ހިންގުން. 12.1.1
 ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ޒުވާނުންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އެލަވަންސެއް ހޯދައި ދިނުން. 12.1.2

 

 

 އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމާއި ހުނަރުވެރިން އުފެދިގެން ދިއުން. 12.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އިމާމުވެ ހުކުރުކުރަން ދަސްކޮށް ދިނުމުގެ ކޯސް ހިންގުން. 12.2.1
 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްހިންގުން. 12.2.2
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 މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު 
 

 މަޤުޞަދު 
 ޓެކްނިކަލް ދާއިރާއިން މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަމްީރން ލިބިފައިުވން. .13

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަްމރީން އަތޮޅުން ލިބޭނެ މަގުފަހިވެެގން ދިއުން. 13.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަްމރީން ހޯދުމަށް ޒުވާނުން ޝައުގުެވރިކުރުވުން. 13.1.1
 ޒުވާނުންަންށ އެލަވަންސެއް ދިނުން.ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ޓްޭރނިންގައި ބައިވެރިވާ  13.1.2
 ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ޓިވެޓާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން. 13.1.3

 
 

 

 ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުން ތަމްރީްނ ހޯދުމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު ފުޅާވެގެން ދިއުން. 13.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އިންޖިނޭރުކަން ޒުވާނުންނަށް ަދސްކޮށްދިނުން.ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކާ ގުޅިގެން  13.2.1
 އަމިއްލަ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތް ދަސްކޮށް ދިނުން. 13.2.2
 ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތައް މެދުވެރިވެގެން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. 13.2.3

  



 އިދާރާ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

34    
  www.halifatoll.gov.mvވެްބސައިޓް: info@halifatoll.gov.mv:އީެމއިލް 6500063ފެކްސް:  6500068ން: ފޯ

 

 

 
 ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން 

 ތަޞައްވުރު 

ފިރިހެނުން، ހަމަހަމަކަމާއެކު މުޖުތަމަޢަކީ، އަންހެނުންނާއި ދިވެހި 
ސިޔާސީ، އިޖްތިމާޢި، އިޤްތިސާދީ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 

 މުޖުތަމައަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ.
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 އަންހެނުންނާ މެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން
 

 މަޤުޞަދު 
 މެދު ތަފާތުކުރުންތަްއ ނެތް މުޖުތަމަޢެއް ޤާއިމުކުރުން.ނާއަންހެނުން .14

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ދިވެހި އަންހެނުްނނަކީ ސިޔާސީ، އިޖުތިމާޢީ، އިޤްތިސާދީ، މައިދާުނގައި މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ޙަރަކާތްތެރިވާ  14.1
 ބަޔަކަށް ވެގެން ދިއުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ތަފާތު ދާއިރާތަކުން އަންެހނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް ސެމިނާރ ނުވަތަ ވޯކްޝޮޕް ހިންގުން. 14.1.1
 އަންހެނުންނާ މެދު ގެންގުޅޭ ތަާފތުކުރުންތައް ދެނެގަތުމުގެ ސަރވޭއެއް ހިންގުން. 14.1.2
 އަންހެނުން ސިޔާސީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ މުހިންމުކަމާމެދު ހޭުލންތެރިކުރުވުން. 14.1.3

 

 

 މަދުވެގެން ދިއުން.ގެްނގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތައް ލިިބދިނުމުގައި އަންހެނުްނނާމެދު  މްރީނާއި ވަޒީފާތަޢުލީމާއި ތަ 14.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ހޯދައި ދިނުމުގައި ފިރިހެން ކުދިންނެކޭ އެއްގޮތަށް އަންހެން ކުދިްނނަށްެވސް މަތީ  14.2.1
 މަތީ ތަޢުލީމް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައި ދިނުމަށް ބާރުއެޅުން.

 ފުރުސަތުއޮތުން.އަންހެނުން ޭބނުންވާ ދާއިރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ  14.2.2
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ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ  ންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށްއަ
 އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުން 

 

 މަޤުޞަދު 
ވެރިކަމުން ސަލާމަތްވެފައިވާ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންަނށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ، އަދި ނަފުސާނީ އަނިޔާ .15

 މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން.

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންަނށް ިލބެމުންދާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ، ައދި ނަފުސާނީ އަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް  15.1
 މަސައްކަތްކުރާ މުޖުތަމައެއް ބިނާވެގެން ދިއުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 .ޭހލުންެތރިކަން އިތުރުކުރުން މައިްނބަަފއިންނާއި ބެލެނިވެރިންގެދަރިން ބެލެހެއްޓުމުގައި  15.1.1
 އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަށް ޯމބައިލް ފޯން ހޯދައި ނުދިުނން. 18 15.1.2
 މައިންބަފައިންގެ އަޅާލުން ނުިލބި މުޖުތަމަޢުގައި އުޅެމުންދާ ކުޑަކުދިންނާމެދު އިތުރަށް ސަމާލުވުން. 15.1.3

 

 

 ލިބިގެން ދިއުން. ގޭތެރެއިން ލިބެމުންދާ ޖިންސީ ައދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާތަކުން ރައްކާތެރިކަން 15.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ގޭތެރޭގައި ކުރާ އަނިޔާތައް ސިއްރުނުކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ިރޕޯރޓްކުރުމަށް ބާރުއެޅުން. 15.2.1
 ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސެންޓަރުގެ ދައުރު ހަރުދަނާކުރުން. 15.2.2
އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ޖިންސީ އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ލިބުން މަދުކުރުމުގައި މުޖުތަމަޢުެގ  15.2.3

 ހޯދުން.
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ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން 
 ބާރުވެރިކުރުވުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 ސިޔާސީގޮތުންނާއި އިޤްތިސާދީގޮތުން އަންހެނުްނނަކީ ބާރުވެރިބަޔަކަށްވުން. .16

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އަންހެނުންގެ ބާރުވެރިކަން އިތުރުވެގެން ދިއުން.ސިޔާސީގޮތުންނާއި އިޤްތިސާދީގޮތުން  16.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަންހެނުން އިްނތިޚާބު ކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުން.ސީގޮތުން ބަސްކިޔޭ މަޤާމުތަކަށްސިޔާ 16.1.1
ރަކަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަ ،ކައުންސިލްތަކުގެ ބައްދަލުވުންތަުކގައި 16.1.2

 ބެހޭ ޤާނޫަނށް އިސްލާޙުގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.ލޯކަލް ކައުްނސިލްތަކާބައިވެރިވެވޭގޮތަށް 
 

 

 ދައުރު ފުޅާވެގެން ދިއުން.އަންހެނުންގެ  އިގްތިސާދީ ކަންކަމުގައި 16.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަންހެނުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުން.ކައުންސިލްތަކުން ރާވައިގެން ހިްނގާ އިޤްތިސާދީ މަސައްކަތްތަކުގައި  16.2.1
 ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގައި އަންެހނުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުން. 16.2.2
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ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ 
 ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 ލިބުން.އަންހެނުންގެ ބައިވެރިުވން ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި  .17

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ރަށުފެންވަރުގައި ކުރެވޭ އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިެވރިވުން އިތުރުވެގެން ދިއުން. 17.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަންހެނުންގެ ދައުރު މިހާރަށްވުެރ ހަރުދަނާކުރުމަށް ހޭލުންތެރި ުކރުވުން. 17.1.1
 ރަށުފެންވަރުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރެއް ހިެމނުން. 17.1.2

 

 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ ދައުރު މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާވެގެން ދިއުން. 17.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކުރުމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުން.އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބު  17.2.1
 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގޭނެ މަގުފަހިކޮށް ދިުނން. 17.2.2
 އަންހެނުންަނށް އާމްދަނީ ލިޭބފަަދ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމް ރަށުފެންވަރުގައި ހިންގުން. 17.2.3
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ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ، އި ރައްކާތެރި ބޯފެނާ 

 ފަސޭހަތަކާ، ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް 
 ތަޞައްވުރު 

ރައްކާތެރި ސާފު ބޯފެނާއި، ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތާއި ރަށްވެހިކަމުގެ 
 އަސާސީ ފަސޭހަތައް ލިބިފައި ހުންނާނެއެވެ.
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ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ސާފު ބޯފެން 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 ފެނަކީ ރައްކާތެރި ސާފު ފެންކަމުގައި ހެދުން.ބޯން ބޭުނންކުރާ  .18

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެން ދިއުން.ރަްއކާ އެކު ބޯފެން ނެގުމާއި ފެންރައްކާތެރިކަމާވާރޭވެހޭ މޫސުމުގައި  18.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހަމަޖެއްސުން. ގޭނެ އިންތިާޒމްރައްޔިތުންގެ ފެންތާގީތަކަށް ރައްާކތެރިކަމާއެކު ފެންނެ 18.1.1
 ފެން ނެގުމުގެ ކުރިން ފުރާޅާއި ދިޔަދޮވި އަދި ހަން ސާފުކުރުން. 18.1.2
 ފަރުދީ ފެންވަރުގައި ފެންނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން. 18.1.3

 

 

 ހޫނު މޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހުން ަމދުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިެގން ދިއުން. 18.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ބޭނުންކުރުމުގައި އިސްރާފު ކުޑަކުރުން.ފެން  18.2.1
 އާބާދީގޮތުން ބައިިގނަ ރަށްރަށުގަިއ ޕްލާންޓް ބަހައްޓައި ދިނުްނ. 18.2.2
 ރަށުގެ އާބާދީއާ އެކަށޭނަ މިންވަަރކަށް ފެން ރައްކާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން. 18.2.3
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 މަޤުޞަދު 
 ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމުވެފައިވުން.އަތޮޅު ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް  .19

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ބާރަށް، ފިއްލަޫދ، އުތީމު، މާރަްނދޫ، މުރައިދޫގައި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން. 19.1
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަކަން  19.1.1

 

 

 ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމާބެހޭ މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރަށް ދެވޭ އެއްބާރުލުން އިތުރުވެގެން ދިުއން. 19.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ނޑައެޅުން. 19.2.1  ޕަންޕު ސްޓޭޝަންތައް ބަހައްޓާެނ ބިން ކަ
 ކުރާއިރު ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ދިނުން.ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް  19.2.2
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 ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން
 

 މަޤުޞަދު 
 ) ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއް (  ކަމާއެކު ކުނި ނައްތާލުން. ރައްކާތެރި .20

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ިނޒާމު ގާއިމުވެގެން ދިއުން.ރައްކާެތރިކަމާއެކު ކުނި ނައްތާލެވޭނެ ދެމެހެއްޓނިވި ގޮތެއްގައި  20.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ނޑައެޅުން. 20.1.1  ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުމަށް ބިން ކަ
 ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން. 20.1.2
 ދެބާވަތުގެ ކުނި އަޅާނެތަން ާފހަަގ ކުރެވިފައި ހުރުން. 20.1.3

 

 

 ގާއިމުވެގެން ދިއުން.ކުނި އުކުމުގައި ހަރުދުދަނާ އުޞޫލުތަކެއް  20.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ގޭގެއިން ކުނި އުކުމާބެހޭ އުސޫލެއް އެކުލަވައިލުން. 20.2.1
 ކުނި އުކުމާބެހޭ އުސޫލު ރައްޔިތުންނަށް އަންގައި ދިނުން. 20.2.2
ނޑައެޅުން.  20.2.3  ކުނިކޮށި ބަލަހައްޓާ ެމނޭޖް ކުރެވޭނެގޮތެއް ކަ
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 މަޤުޞަދު 
 ) ރަށު ކައުންސިލްަތކުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއް (  ދެމެހެއްޓިވި ގޮތެއްގައި ބަނަދަރު ބެލެހެއްޓުން .21

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ބަނދަރު ބެލެހެްއޓުން ހަރުދަނާެވގެން ދިއުން. 21.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ނދަރު ބެލެހެްއޓުމާބެހޭ ޤަާވޢިެދއް އޮތުން.ބަ 21.1.1
 ޤަާވޢިަދށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން.ބަނދަރު ބެލެހެްއޓުމާބެހޭ  21.1.2
 ބަނދަރު ބެލެހެްއޓުމާބެހޭ ޤަާވޢިުދ ތަންފީޒުކުރުން. 21.1.3

 

 

 ބަނދަރުން ޚިދުމަތް ލިޭބނެ އިްނތިޒާމު ހަމަޖެހިގެން ދިއުން. 21.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އުޅަނދުފަހަރަށް ބަނދަރުން ެފްނ ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުން. 21.2.1
 ރަންޓް ލިޭބެނގޮތް ހަމަޖައްސައި ދިނުން.އުޅަނދުފަހަރަށް ކަ 21.2.2
ނޑައެޅުން.މުދާ ބޭލުމާއި މަސްވެރިންނާއި ދަތުރުވެރިން ބޭނުންކުރުމަށް  21.2.3  ސަރަަހއްދު ކަ
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 މަޤުޞަދު 
 ) ރަުށ ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއް ( ސާފުތާހިރު ރަށަކަށްވުން. .22

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ރަށުތެރެއާއި، ބަނދަރުމަތި ސާުފތާހިރުކޮށް ބެލެހެްއޓިގެން ދިއުން. 22.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދުގެ މަގުތަކާއި ގޯޅިތައް ކުނިކެހުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްުލން. 22.1.1
 ހަރުދަނާކުރުން.މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކުރުން  22.1.2
 ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާ ުއސޫލު ޢާންމުކުރުން.މަގުމަތި  22.1.3

 

 

 ދިއުން. ހަރުދަާނ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިގެން މަގުމަތި ބޭނުންކުރުމުގެ 22.2
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 އުސޫލެއް އެކުލަވާލުން. ތަކެތި ބެހެއްޓުމާއި މަގު ކޮނުމާބެހޭމަގުމަތީގައި  22.2.1
 އުސޫލު އާންމުކުރުން.މަގުމަތި ބެލެހެއްޓުާމބެހޭ  22.2.2
 މަގުމަތި ބެލެހެއްޓުާމބެހޭ އުސޫލު ތަންފީޒުކުރުން. 22.2.3
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 މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން
 

 މަޤުޞަދު 
ނޑު ހިތްފަސޭހަކަމާއެކު މަގުމަތީގައި  1.1 ) ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ޤާނޫނީ  ހިންގާ ބިނގާވެ އުޅެވުން.ރޭގަ

 ޒިންމާއެއް (

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ދިއްލާ ބެލެހެއްޭޓނެ އިްނތިޒާމު ހަމަޖެހިގެން ދިއުން.މަގުމަތި  1.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މަގުމަގު ދިއްލުމަށް ބޭނުންވާ ބަެޖޓް ލިބުން. 1.2.1
 މަގުމަތި ދިއްލުމަށް ބޭުނންވާ ސާމާނު ހޯދުން  1.2.2

 

 

 މަގުތައް ދިއްލާ ބެލެހެއްުޓން ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރެވިގެން ދިއުން. 1.3

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އެކުލަވާލުން. އެއްބަސްވުމެއް ބެލެހެއްޓުަމށް މަގުތައް ދިއްލާ 1.3.1
 ބައްތިތަކަށް ދިމާވާ ކަރަންޓުގެ ަމއްސަލަ އިންޖީނުގެއާ ގުޅިގެން ހައްލުކުރުން. 1.3.2
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 މަޤުޞަދު 
 ދެމެހެއްޓިނިވި ގޮތެއްގައި މަގުތަްއ ބެލެހެއްޓުން ) ރަށު ކައުންސިްލތަކުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއް (  .2

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 
 ދުއްވާ ތަކެއްޗަށާއި ހިނގާމީހުންަނށް ދަތިނުވާނެ ގޮތެއްގެަމތިން މަުގތައް ބެލެހެއްޓިެގން ދިއުން. 2.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހައްދުގެ މަގުތައް ހެދުން.އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަ 2.1.1
 މަގުމަގުގައި ހުންނަ ރުއްގަހަށް ަބދަލުދީ މަގު ސާފުކުރުން. 2.1.2

 

 

 މަގުތައް މަރާމާތުކުރެވޭނެ އިންިތޒާމް ހަމަޖެހިގެން ދިއުން. 2.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ދުއްވާ ތަކެތީގެ ސަބަބުން ހަލާކުެވފައިވާ މަގުތައް މަރާމާތު ކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ އެހީ ހޯދުން. 2.2.1
 ރަށު ފެންވަރުގައި ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތް ކޮށްގެން މަގުތައް މަރާމާތުކުރުން. 2.2.2
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 މަޤުޞަދު 
 ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން. .3

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ރައްޔިތުންނަްށ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް އެހެންެވސް މިފަދަ  މައިޒާންތަކާއިމިސްކިތްތަކާއި ޤަބުރުސްތާނާއި  3.1
 ލިބިގެން ދިއުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށް ބެލެހެްއުޓން 3.1.1
 ވަށާފާރު ރޭނުން.ޤަބުރުސްތާނުގެ  3.1.2
 މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވަިއދިނުން. 3.1.3

 

 

 ލިބެންޖެހޭ އެހެނިެގން ފަސޭހަަތށް ލިބިގެން ދިއުން.ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން  3.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ނޑައެޅުން. 3.2.1  ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކު ހެދުމަށް ބިން ކަ
 ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކު ހަދާ ހިންގުން. 3.2.2
 ބޮޑެތިމީހުން ހިްތހަމަޖައްސާލާނެ މައިޒާންތައް ހަދާ ހިންގުން. 3.2.3
 ތަންަތން ހަދާ ބެެލހެއްޓުްނ.ދަތުރުވެރިން މަޑުކޮށްލާނެ މައިޒާންފަދަ  3.2.4
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 ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ  ،ކަރަންޓާއި 

 ތަޞައްވުރު 

ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި ގޮތެއްގައި ހިފޭ ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރު 
  ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެއެވެ.
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ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓު އަތްފޯރާ 
 އަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން

 

 މަޤުޞަދު 
 ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބުން. .4

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ގެން ދިއުން.ންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަޑިއިރުގެ ކަރަ 24އަތްފޯރާ އަގެއްގައި އިތުބާރާއެކު  4.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ދިނުން.ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ރު ގަޑިއި 24ޮގެތއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ދަތި ނުވާނެ  4.1.1
 ލިބެންވާ ވޯލްޓޭޖް ހަމަައށް ފޯރުކޮށްދިނުން.ގޭގެއަށް  4.1.2

 

 އިންޖީނުގެތަކުގެ ސަބަުބން ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ދަިތތައް ހައްލުެވގެން ދިއުން. 4.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ބަދަލުކުރުން.އެހެން ސަރަޙައްދުތަކަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އިންޖީނުގެތައް  4.2.1
 ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން. 4.2.2
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ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފްކޮށް 
 ން ބޭނުންކުރު

 

 މަޤުޞަދު 
 ބޭުނންކުރުން.ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި ހަކަތަ  .5

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ޑީސަލް އެންދުމުގެ ސަބަބުން ތިާމވެއްޓަށް ކުރަމުންދާ އަސަރު ކުޑަކުރުން. 5.1

 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ސޯލާ އެނަރޖީ ތަޢާރަފުކޮށް ބޭުނންކުރަން ފެށުން. 5.1.1
 ތަޢާރަފުުކރުން.ވައިން އުފައްދާ ހަކަތަ  5.1.2

 

 

 ތެލަްށ ކުރަމުންދާ ޚަރަދު ކުޑަވެގެން ދިއުން.ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށްޓަކައި  5.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އަބާދީ ކުދި ރަށްރަށުގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރަން ެފުށން. 5.2.1
 ގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓް ސޯލާ އެނަރޖީއަށް ބަދަލުކުރުން. 2020 5.2.2
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އިޤްތިޞާދު ވަޒީފާ އިތުރުކުރުމާއި ރަށުގެ 

 ކުރިއެރުވުން 
 ތަޞައްވުރު 

އަދާކުރާނެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކުރެވޭފަދަ  ހއ. އަތޮޅަކީ،
 މުސްތަޤުބަލެއް އޮތް އަތޮޅަކަށް ވެގެން ދާނެއެވެ.
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 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކާއި ދިރިއުޅުމަށް ކުރާނެ މަސައްކަތް އިތުރުވުން. .6

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ވަޒީފާއެއްނެތި ނުވަތަ ކުރާނެ ަމސައްކަތެއް ނެތި އުޅެމުންދާ ޒުވާނުން މަދުވެގެން ދިއުން. 6.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރަށުފެންވަރުގައި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުން. 6.1.1
 އަތޮޅުގައި ރިޒޯޓްތައް އިތުރުކުރުން. 6.1.2
 ކޯސްތަކުގަިއ ބައިވެރިވެ ކޯސް ފުރިހަމަކުރުން.ކޮލެޖުތަކުން ހިންގާ  6.1.3

 

 

 ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި ދިވެހިންގެ ަބއިވެރިވުން އިތުރުވެގެން ދިއުން. 6.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ކިޔަވައިގެންތިިބ ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް އިސްކަން ދިނުން. 6.2.1
 އިތުރު ތަމުރީނާިއ ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުްނ.ވަޒީފާގައި ދެމިތިބުމުގެ ހުނަރު ަދސްކޮށްދިނުމަށް  6.2.2
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 ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުން
 

 މަޤުޞަދު 
 ގެ ޢުމުރާނީ ކުރިއެރުމާއި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުރުވުން.އަތޮޅު .7

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އިޤްތިޞާދީގޮތުން ރަަށށް ކުރިއެރުން ލިބިގެން ދިއުން.ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުރުވުމާއި  7.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އިންވެސްޓްމަންޓުތައް ހިންގުން.އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުން  7.1.1
 ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިތަކަށް ރަށުން ބިންދޫކުރުން. 7.1.2
 ނައްތާލުން.ވިޔަފާރި ބިން ދޫކުރުމުގައި ސަރުކާރުން ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތައް  7.1.3

 

 

 އިންވެސްޓްމަޓުތައް އިތުރުކުރެވިގެން ދިއުން. ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން އަމިއްލަ 7.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ އެކު ބައްދަލުކުރުން.ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް  7.2.1
 ރަށުގައި ކުރެވިދާނެ އިންވެސްޓްމަންޓާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން.ސަރުކާރުގެ ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާ ބައްދަލުކޮށް   7.2.2

 

 

  



 އިދާރާ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

54    
  www.halifatoll.gov.mvވެްބސައިޓް: info@halifatoll.gov.mv:އީެމއިލް 6500063ފެކްސް:  6500068ން: ފޯ

ޕްލޭން  އި، ޤަވާޢިދުތަކާއި، ބިނާވެށިތަކާކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތު
 އެކުލަވާލުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 ކައުންސިލް ހިންގުން ހަރުދަނާކޮްށ ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވުން. .8

 

 ނަތީޖާ  ހާސިލުކުރަން ޭބނުންވާ 

ނޑައެޅިގެން ދިއުން. 8.1  ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ ސިޔާސަތުތަކާއި ބިން ބޭނުންކުާރނެގޮތުގެ ތަސައްވުރު ކަ

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދެުމންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ޤަާވޢިުދތައް އެކުލަވާލުން. 8.1.1
 ސިޔާސަތު އެކުލަވާލާ ޢާންމުކުރުން. ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ ޚިދުމަްތތަކާ ގުޅޭ 8.1.2
 އިތުރު ޚިދުމަތް ތަޢާރަފުކުރުން. ދެވޭ ރައްޔިތުންނަށް 8.1.3

 

 

 ބޭުނންކުރެވިގެން ދިއުން.ދުރު މުސްތަގުބަލަކަށް ރަށުގެ ބިން ހެޔޮގޮތުގައި  8.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރަށުގެ ބިން ބޭުނންކުރާނެ ގޮތުެގ ބިނާވެށީގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވައިުލން. 8.2.1
 ޢާންމުކުރުން. ބިނާވެށީގެ ޕްލޭން 8.2.2
 ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ހިފެހެއްުޓން.ބިން ދޫކުރުމުގައި  8.2.3
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 އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 އަބުރުވެރިކަމާއެކު އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުން. .9

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 މުޖުތަމަޢެއް ބިނާވެފައި އޮތުން.އެއްކިބާ ވެފައިާވ،  ލިބިގަތުން އާމްދަނީ ކޮރަޕްޝަނާއި ނުފޫޒުން 9.1
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ އިތުރުާވނެ އިތުރުގޮތްތައް ތަޢާރަފުކުރުން. 9.1.1
 ޤާނޫނުތަކާ ޤަވާޢިުދން ބޭރުން ަފއިސާ ލިބޭނެ ފުރުސަތު ނުދިނުން. 9.1.2
 އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައެއް ދިނުން.ކުރާ މަސައްކަތަށް  9.1.3

 
 

 

 ވެގެން ދިއުން.ދިރިއުޅެވޭނެ މާހައުލެއް ޤާއިމުއަބުރުވެރިކަމާއެކު  9.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ނޑައެޅުން. 9.2.1  ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި މުސާރައާއި އެހެން ޢިނާޔަތްތައް ކަ
 އާމްދަނީއަށްވުރެ ދިރިއުޅުމަްށކުރާ ހޭދަ ކުޑަކުރުން.ލިބޭ  9.2.2
 އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮްތތައް ފަހިނުޮކށްދީ އެކިއެކި ނަންނަމުގައި ޓެްކސް ނުނެގުން. 9.2.3
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 އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ސިނާޢަތްތައް 

 ތަޞައްވުރު 

އާއި ސިނާޢަތު ކުރިއަރާފައިވާ ރައްޤީ ހއ. އަތޮޅަކީ ޢުމުރާނީ ތަ 
 އަތޮޅަކަށް ވާނެއެވެ. 
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ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނޭ ގޮތަށް އުމްރާނީ ތަރައްޤީ 
 ޤާއިމުކުރުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 ޤާއިުމކުރެވިފައިވުން.ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތެްއގެމަތިން ޢުމުރާނީ ތަރައްޤީ  .10

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ފަސޭހަވާނެ ގޮތެއްގައި ލިޭބނެމަގު ފަހިވެގެން ދިއުން. ލިބެންވާ ޚިދުމަްތތައްރައްޔިތުންނަށް  10.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ތަންތަން ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ގޮސްއައިސް ވާނެ ސަރަހައްދެއްގައި ސްކޫލް މަދްރަސާފަދަ  10.1.1
 ޤާއިމުކުރުން.

ނޑައަޅާއިރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙާއްދާ މަރުކަޒުފަދަ ތަންތަން ިޢމާރާތް ކުރުމަށް ބިން ސިއްޚީ  10.1.2 ކަ
ނޑައެޅުން.  ކައިރިން ބިން ކަ

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަާރްތތަކަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަކަށް ޢިާމރާތް ފަރުމާކުރުން. 10.1.3
 

 

ނޑައެޅުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން  ބޭުނންވާ ރައްޔިތުންނަށް 10.2 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ކަ
 އިތުރުވެގެން ދިއުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންނާ މަޝްވާރާކުރުން.ޕާރކުތަކާއި  10.2.1  މައިޒާންތަކަށް ބިން ކަ
ނޑައެޅުމުގައި ރައްޔިތުންގެ  10.2.2  ޚިޔާލުހޯދުން.ކުނި އުކާނެ ސަރަހައްދު ކަ
 ބަނދަރު ހެދުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންނަށް ަބނދަރާބެހޭ މަޢުލޫާމތު ިދނުން. 10.2.3
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 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީވުން. .11

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 މަސައްކަތް ކުރެވިގެން ދިއުން.ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް  11.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ގެސްޓްހައުސް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ފަސޭހައިން ލިޭބނެގޮތް ހަަމޖެހުން. 11.1.1
 ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދުން.ގެސްޓްހައުސް އެޅުމަށް  11.1.2
 މަސައްކަތްކުރުން. ރަށްރަށުގެ ތިމާވެށި ސާފުތާހިރުޮކށް ބޭއްވުމަށް 11.1.3

 

 

 ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެމަގު ފަހިވެގެން ދިއުން.ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް  11.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ގެސްޓްހަުއސްތަކަށް ދަތުރުކުރާ ޓޫރިސްޓުންގެ ޓިކެޓް އަގުހެޔޮކުރުން. 11.2.1
 .ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ދިވެހިންނަށް ފުުރސަތު ހޯދައި ދިނުން 11.2.2
 އެްއހަމައެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ހިއްސާވާނެ ފުރުސަތު ހޯދައި ދިނުން.ފަތުރުވެރިކަމުން ލިބޭ މަންފާ  11.2.3
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 މަޤުޞަދު 
 ފަސޭހަކަމާއެކު ލުއި އަގެއްގައި އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރުކުުރން. .12

 

 ނަތީޖާ ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ 

 ދިުއން. ހަމަޖެހިގެން ން އަނެއްރަށަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ދަތުރުކުރެވޭނެގޮތްފެރީނިޒާމްގެ ތެރެއިން އެއްރަށު 12.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އިތުބާރާއި ޔަގީންކަމާއެކު ދަތުރު ކުރެވޭނެ ފެރީގެ ނިޒާމު ހަމަޖެހުން. 12.1.1
 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވައިލަިއގެން ފެރީ އޮޕަރޭޓްކުރުން. 12.1.2

 

 

 ފެރީގެ ދަތުރުފަތުރު ހަރުދަނާގޮެތއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން ިދއުން. 12.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ފެރީގެ ދަތުރުފަތުރު ހަމަޖެހިފައިާވގޮތް ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެޮގެތއް ހަމަޖެއްސުން. 12.2.1
 ލިބުން.ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން ފަދަ ކަންކަމަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަީށގެންވާ ވަގުތު  12.2.2
ނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެތި އުފުލުމުގައި ލުއި އަގެއް  12.2.3  ހަމަޖެއްސުން.ދަ
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 މަޤުޞަދު 
 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް އިތުރުވުން. .13

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ޝައުޤުވެރިވާ މީހުން އުފެދިެގން ދިއުން.ރިއަށް ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާ 13.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ލޯން ލިބޭގޮތް ހަމަޖެހިގެން ދިއުން. ލުއި ފަސޭހަކަމާއެކުއަތޮޅުތެރެއަށް ޚާއްސަކޮށްގެން  13.1.1
 މަޢުލޫާމތު ފޯރުކޮްށ ދިނުން. ކުދި ވިޔަފާރިތައް ހިންގާ ފަރާތްަތކަށް ލޯނާބެހޭ 13.1.2

 

 

 ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތައް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިގެން ދިއުން.ފެށުމަށް  ވިޔަފާރިތައްކުދި  13.2
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ހަދައިގެން ވިއްކަން ބޭނުންވާ ފަރާްތތަކަށް ލުއި ލޯން ދޫކުރުން.ހެދިކާ ގޭތެރޭގައި  13.2.1
 ފެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިލޯން ިލބޭނެ މަގު ފަިހވުން. 13.2.2
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 އަމަންއަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުން 

 ތަޞައްވުރު 

ޢަދުލުއިންސާފާއި، އަމަންއަމާންކަމާއި، ހަމަހަމަކަން 
ޤާއިމުވެފައިވާ ކުށްކުރުންމަދު އެކަކުއަނެކަކަށް އިޙުތިރާމްކުރާ 

 މުޖުތަމައަކަށް ވާނެއެވެ.
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 އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 އިސްލާމްދީނަށް ލޯިބކުރާ މުޖުތަމަޢެއް އޮތުން.މާތްވެގެންވާ  .14

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ޖީލެއް ބިނާވެެގން ދިއުން. 14.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ފެންވަރު ރަނގަޅު އިސްލާމް ޓީޗަރުން އުފެއްދުން. 14.1.1
 ހިންގުން.ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  14.1.2
 ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވޭނެ ކްލާސްތައް ހިންގުން. 14.1.3

 

 

 ދީނީ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވެގެން ދިއުން. 14.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދީީނ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. 14.2.1
 ފަސޭހައިން ލިބޭނެ މަގުފަހިކުުރން.ދީނީ މަޖައްލާތަކާއި ދީނީ ފޮތްތަްއ  14.2.2
 ދީނުގެ އަޑުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ވަކި ޗެނަލަކުން ފޮނުވުން. 14.2.3
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 ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް މަދުކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ކުށްކުރުމާއި އަނިޔާވެރިކަން ނެތް އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވެ އިހްތިރާމްކުރާ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން. .15

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި ވައްކަމާއި މާރާމާރީ މަދު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މަގުފަހިވެގެން ދިއުން. 15.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ިނންމުން އަވަސްކުރުން. ތަކެއްޗާއި މާރާމާރީގެ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތައްމަސްތުވާ  15.1.1
 ހޯދުން.ރިޕޯރޓްކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަން ވައްކަމާއި މާރާމާރީގެ މައްސަލަތައް  15.1.2
 ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި މައިންބަފައިންގެ ދައުރު ހަރުދަނާުކރުން. 15.1.3

 

 

 ފުލުހުންގެ ދައުރު ހަރުދަނާކުރެިވގެން ދިއުން. 15.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ށްރަށުގައި ފުލުހުންގެ ިޚދުމަތް ދިނުން.އޮންނަ ރަތަފާތު މައްސަލަތަކުގެ ރެކޯޑް  15.2.1
 ކަމާއި މާރާމާރީގެ ރެކޯޑް އޮންނަ ފަރާތްތައް މުޖުތަމަޢަށް ޫދނުކޮށް ގެންގުޅުން.ވައް 15.2.2
 ފުލުހުންގެ ދައުރު އިތުރަްށ ހަރުދަނާކުރުން. ކުށްމަދުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި 15.2.3
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ކުދިންނަށް އެ  ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި
 ކުރިމަތިވާ އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލުން

 

 މަޤުޞަދު 
 ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ އަނިޔާތައް ނައްތާލެވިފައިވުން. .16

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އޯގާތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާވެގެން ދިއުްނ. ކުޑަކުދިންނަށް، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ލޯިބކުރާ 16.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މައިްނބަަފއިންނާއި، ބެެލނިވެރިން ހޭލުްނެތރިކުރުވުން.ދަރިން ބެލެހެއްޓުމުގައި  16.1.1
 މުޖުތަމަޢުގައި ބެލޭނެ ގޮތެއް ަހމަޖެއްސުން.އަޅާލާނެ މީހަކުނެތިފައި ތިބޭކުިދްނ  16.1.2

 

 ނޭދެވޭ އަސަރުތައް މަދުވެގެން ދިއުން. ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ 16.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މަސައްކަތް ނުކުރުވުން. އުމުރާ ނުގުޅޭކުޑަކުދިންލައްވާ  16.2.1
 ޑަކުދިންގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުންދޭ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުން.ކު 16.2.2
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 ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު ކުޑަކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 އް ނެތް މުޖުތަމަޢެއް އުެފދިގެން ދިއުން.ރިޝްވަތުގެ މައްސަލަތަކޮރަޕްޝަނާއި  .17

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 މަސައްކަތް ކުރެވިގެން ދިއުން.މަދުކުރުމަށް ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މައްސަލަތައް  17.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ރިޕޯރޓްކުރުން ހަރުދަނާކުރުން. 17.1.1
 ތަޙްޤީގުކުރުން ލަސްނުކުރުން.ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް  17.1.2
 ރައްޔިތުންގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ބާރުއެޅުން. 17.1.3

 

 

 މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިގެން ދިއުން.ކޮރަޕްޝަނަކީ ކޮބައިކަމާ އެކަން  17.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މައްސަލަތައް މަދުކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްުދން.ކޮރަޕްޝަނުގެ  17.2.1
 ނިންމުން އަވަސްކުރުން.ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް  17.2.2
 ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުން ކުރަމުންދާ މަޝްރޫޢުތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން. 17.2.3
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ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢޫޞޫލުތައް 
 އެކުލަވާލުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 ހެދިފައިވުން.ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ ޤަވާޢިދުތައް  .18

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާވެ އަމުރު މަޢުރޫފު ހިންގޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން. 18.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޖެހޭ ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލާ އާްނމުކުރުން.ހަދަން  ކައުންސިލްތައް ހިންގުމަށް 18.1.1
 ދު އެކުލަވާލާ އާންމުކުރުން.ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާެބހޭ ޤަވާޢި ރައްޔިތުންނަށް 18.1.2

 

 

 ސިލް ހިންގުން ހަރުދަނާކުުރމަށް ހަދަންޖެހޭ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލެވިގެން ދިއުން. ކައުން 18.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 އާންމުކުރުން. އެކުލަވާލާ އުސޫލުތައް ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ހަދަންޖެހޭ  18.2.1
 ލިބިގަތުމާބެޭހ އުސޫލު އެކުލަވާލާ އާންމުކުރުން.ރައްޔިތުން ޚިދުމަތް  18.2.2
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 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ތަންފީޒުކުރުން
 

 މަޤުޞަދު 
 ރައިގަންނަ މިންވަުރ މަދުވެގެން ދިއުން.ކުށްކުށަށް އަ .19

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ހަމަހަމަކަމާއެުކ ތަންފީޒުވެގެން ދިއުން. 19.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހަމަހަމަކަން ގެންގުޅުން.ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ތަްނފީޒުކުރުމުގައި  19.1.1
 ތަންފީޒުކުރުމުގައި ފަސްނުޖެހުން. ޤާޫނނާއި ޤަވާޢިދުނުފޫޒު ހުރިމީހަކަށްވާތީ  19.1.2

 

 

 ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވައި ލެވިގެން ދިއުން. 19.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޤަވާޢިދުތައް ގެޒެޓްކޮށް ޢާންމުކުުރން. 19.2.1
 ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުޭރތޯ ކައުންސިލުން ބެލުން. 19.2.2
 ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން. 19.2.3
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ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި، ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން ޒުވާނުންނަށް 
 އިތުރުކުރުން 

 

 މަޤުޞަދު 
 ފުރުސަތު ލިިބފައިވުން. ބައިވެރިވުން އިތުރުުވމާއި ޒުވާނުންނަށްޒުވާނުންގެ  .20

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ރަށުގެ ކަންކަމުގައި ޒުވާނުންގެ ަބއިވެރިވުން އިތުރުވެގެން ދިއުން. 20.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޤައުމީ ކަންކަމުގައި ޒުވާނުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން. 20.1.1
 ޒުވާނުންގެ އެއްބާރުލުން ހޯުދން. ކަންކަމުގައިރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ  20.1.2

 

 

 ދިއުން.ހުނަރުވެރި ޒުވާނުން އުފެދިގެން ދިއުން ކުޅިވަރުގެ މައިދާނުގައި  20.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޒުވާނުންނަށް ކޯޗިން ކޭންޕް ހިްނގައި ދިނުން. 20.2.1
 ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން.ކުޅިވަރު  20.2.2
 ފުޅާކުރުން.ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ކްލަބު  20.2.3
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ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި 

 ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން 
 ތަޞައްވުރު 

ހެޔޮގޮތުގައި، ދިގުމުއްދަތަކަށް ބޭނުން ލިބިފައިވާ ވަޞީލަތްތައް 
 ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅާ ހިންގޭނެއެވެ.
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 އިންސާނީ ވަޞީލަތް
 

 މަޤުޞަދު 
  އަހުލުވެރި ބަޔަކަްށވުން. ބޭނުންކުރާ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޓެކްނޮލޮޖީޒަމާނީ  .21

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ތަމްރީނާއި ތަޢުލީމް ލިިބފައިވާ ަބޔަކަށް ވެގެންދިއުން. މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ 21.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ވާ ފުިރހަމަ ަތޢުލީމާއި ތަމްރީން ދިނުން.ވަޒީފާތަކަށް ބޭނުން 21.1.1
 އާލާކުރުން.ދިރާސާ ކުރުމުގެ ފަންނު ންކަމުގެ ކަ 21.1.2
 މަޢުލޫމާތު ލިޭބނެ ކުދި ސެންޓަރުތައް ހުރުން.މެދުވެރިކޮށް ކްނޮލޮޖީގެ ޒަމާނީ ޓެ 21.1.3

 

 

 ވަސީލަތްތައް ލިބިގެން ދިއުން.ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ  21.2

 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޚިދުމަތްދޭ އޮފީހަކަށްހެދުން.ލޮޖީގެ އެހީގައި ޓެކްނޮޒަމާނީ  21.2.1
 ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.ފެންވަރު ރަނގަޅު ދެވޭ ޚިދުމަތް އަވަސްވެ 21.2.2
 ޮފތް ކިޔޭނެ އީ ލައިބުރަރީއެއް ޤާއިމުވުން.ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ މެދުވެރިކޮށް  21.2.3
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ނޑާއި ފަޅު  ބިމާ، ކަ
 

 މަޤުޞަދު 
ނޑާއި، ފަޅު  .22  ބޭނުންކުރުން.ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބިމާއި، ކަ

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ހެޔޮގޮތުަގއި ބޭނުންކުރަން ދަންނަ ބަޔަކަްށ ވެގެން ދިއުން. 22.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ތައްޔާރުކުރުން.ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު  ބޭުނންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭެނއްބިން  22.1.1
 ކަންކަމުގައި ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ބިން ޫދކުރުން.ގެދޮރު އެޅުމާއި ތަރައްޤީގެ  22.1.2
ނޑުން. 22.1.3  ރަށްރަށުގެ ހޭޅިފަށް ހިމާޔަތްކުރެވި ރުއްގަސް ނުކެ
ނޑުން. 22.1.4  ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށާއި ގެޮދރު އެޅުމަށް ބޮޑެތި ގަސްތައް ނުކެ

 

 

ނޑުގެ ދިރުންތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންުކރާ ބަޔަކަށް  22.2  ވެގެން ދިއުން.ރާއްޖޭގެ ރީތި ފަޅުތަކާއި ކަ
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ފަޅުތަކާއި ފަރުތަކަށް ގެއްލުންވާ ކަންތައްތައް ނުކުރުމަށް ބާރުއެުޅން. 22.2.1
ނޑުތަކަށް ކުނި ނޭޅުން. 22.2.2  ފަޅުތެރެއަށާއި ކަ
 އްކަތް ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަށް ގެންދިުއން.ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސަ 22.2.3
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 މުއައްސަސާތައް
 

 މަޤުޞަދު 
 ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް ބެލެހެއްުޓން.ރައްކާެތރިކަމާއެކު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  .23

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަކީ މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓޭ ތަނަކަށް ވެެގން ދިއުން. 23.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހޯދުން. މުއައްސަސާތައް މަރާމާތުކުރަން ބޭނުންވާ ބަެޖޓް 23.1.1
 ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަން ލިބުން.  މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި މުއައްސަސާތައް 23.1.2
 ވެރިްނގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބުން. އެތަންތަނުގެބެލެހެއްޓުމުގައި މަރާމާތުކޮށް އްސަސާތައް މުއަ 23.1.3

 

 ހަރުދަނާވެގެން ދިއުން.ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތްތައް ބެލެހެްއޓުމުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު  23.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތްތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްުޓން. 23.2.1
 ޢިމާރާތްތަކަށް އާމްަދނީ ލިބޭނެ މަގުތައް ހޯުދން.ރައްޔިތުންގެ  23.2.2
 ރައްޔިތުންގެ ތަންތަން މަރާމާތުުކރުމަށް ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން. 23.2.3
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 ތަރިކަތައް އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ 
 

 މަޤުޞަދު 
 ތާރީޚީ އަދި އާޘާރީ ތަރިކަތައް ރައްކާތެރިކުރުން. .24

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ޖީލުތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާެއކު ފޯރުކޮށް ދިނުން. ތާރީޚީ އަދި އާޘާރީ ތަރިކަ އަންނަންއޮތް 24.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 މަސައްކަތްކުުރން.ރައްކާތެރިކަމާެއކު ބެލެހެއްޓުމަށް އާޘާރީ ތަންތަން  24.1.1
 އާޘާރީ ތަންތަން މަރާމާތުކޮށް ބެެލހެއްޓުމަށް ބަޖެޓް ހޯުދން.  24.1.2
 ގެންވާ ވަސީލަތާއި މުވައްޒަފުން ލިބުން.ތަންތަން ެބލެހެއްޓުމަށް ެއކަށީ އާޘާރީ 24.1.3

 

 

 ކަންކަން ދިރުވައި އަލާކުރެވިގެން ދިއުން.ތާރީޚީ އަދި އާޘާރީ  24.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ދެމެހެއްޓުން.  އާލާކޮށް ފާހަގަކުރެވޭ ކުޅިވަރުތަކާއި ކަންކަން ރަށުފެންވަރުގައިތާރީޚީގޮތުން  24.2.1
 ފޯރުކޮށް ދިނުން.މިހާރުގެ ޖީލުތަކަށް އާދަކާދަތައް ދިވެހިންގެ  ކުރީޒަމާނުގެ 24.2.2
 ކުރީޒަމާނުގައި ދިވެހިން ބޭނުންުކރި ސާމާނު ފެންނާނެ ދާރުލްއާސާރެއް ބިނާކުރުން. 24.2.3
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 ވަޞީލަތްތައް ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ 
 

 މަޤުޞަދު 
 .ޓީގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޚިދުމަތްިދނުން.ސީ.ޒަމާނީ އައި .25

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އަހުލުވެރި ބަޔަކަށް ވެގެންދިއުން.ތަކަށް ޒަމާނީ އައިސީޓީ ވަސީލަތް 25.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ފެތުރުން.ސީޓީ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ޒަމާނީ އައި 25.1.1
 ސްކޮށްދިނުން.ތްތައް ބޭނުނުުކރަން ދައައިސީޓީ ވަސީލަ 25.1.2
 މަޢުލޫމާތު ރައްކާ ކުރުމުގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން ިހފަމުން ގެންިދއުން. 25.1.3
 

 

 ޒަމާނީ އައިސީޓީ ވަސީލަތްތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓިެގން ދިއުން. 25.2

 

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަމުރީން ިދުނން.އައިސީޓީގެ ވަސީލަތްތައް މަރާމާތުކޮށް  25.2.1
 ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތަްއ މަރާމާތުކުރުމަށް ބަޖެޓް ލިބުން. ޒަމާނީ  25.2.2
 ދެމެހެއްޓިނިވި ގޮތުގައި ވަސީލަްތ ބޭނުންކުރުން. 25.2.3
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 ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް
 

 މަޤުޞަދު 
 އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމުގައި ކްލަބު ަޖމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބޭނުންިހުފން. .26

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ދިއުން. އިތުރުވެގެން ކައުންސިލްގެ ދައުރު ޖަމާޢަތްތައް ޙަރަކާތެރިކުރުވުމުގައި ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާ 26.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ދައުރު ހަރުދަނާކުރުމަށް ހޭލުންތެިރކުރުވުން. ރަށުގެ ތަރައްޤީގައި ޒުވާނުންގެ 26.1.1
 ހަރުދަނާކުރުމަށް ފޯރަމް ބޭއްވުން.ތަކުގެ ހިންގުން ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާ 26.1.2
 ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ދައުލަތުން ޢިނާޔަތެއް ިލބޭޯތ ބެލުން. 26.1.3

 

 

 ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތައް އުފެއްދި މަޤްސަދާ އެއްގޮތަށް ހިނގާތޯ ބެޭލނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމުވެގެން ދިއުން. 26.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޖަމްޢިއްޔާތައް އުވާލުން. ޙަރަކާތެރިނުވާ ކްލަބު 26.2.1
 ކޮށްދިނުމުގައި ރަށުގެ އާބާދީއަްށ ނިސްބަތްކުރުން.ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓްރި  26.2.2
 ޙަރަކާތްތެރި ނުވާ ކްލަބުތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ހަރުދަނާ އުސޫލެއް އެކުލަވާލުން. 26.2.3
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 ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުން 

 ތަޞައްވުރު 

ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢެއް ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވާން ދަންނަ 
 އޮންނާނެއެވެ.
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 ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 އްލުވެގެން ދިއުން.ޙަރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ  .27

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އެޅިގެން ދިއުން. ތައްރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު 27.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ނޑުދޮށްތަކުން ވެިލ ނެގުން މަނާކުރުން. 27.1.1  ރަށްރަށުގެ ގޮ
 ރަށްރަށުގެ ހޭޅިފަށުގައި ރުއްގަސް އިންދުމަށް ބާރުއެޅުން. 27.1.2
 ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކާމެދު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން. 27.1.3

 

 

 ރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން.ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށް ގިރަމުންދާގޮތް ދެނެގަނެ ސާރވޭ ކު 27.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ދެ ސެންޓަރު ޤާއިމުކޮށް ރަށްގިރާގޮތް މޮނިޓަރ ކުރުން. 27.2.1
ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން. 27.2.2  ރަށްގިރުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުްނނާއި މުދަލަށް ގެއްލުންވާ ރަށްރަުށގެ ގޮ
 ބިްނހިއްކުންފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންުގން މަދުކުރުން. ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު ހެދުން 27.2.3
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މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ 
 އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން

 

 މަޤުޞަދު 
 ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަވެގެން ދިއުން.ބަދަލުތަކާ ގުިޅގެން މޫސުމަށް އަންނަ  .28

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އަންނަ ބަދަލުތައް ދެެނގަނެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅިގެން ދިއުން.މޫސުމަށް 
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 އުދަ އަރާ ދުވަސްވަރު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައި ދިނުން. 28.1.1
 އުދައަރާ ދުވަސްވަރު ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްިދނުން. 28.1.2
 ކައުންސިލްތަކުން ތައްޔާރުވެ އެކަމަށް ސާމާނު ހޯދުން. ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް 28.1.3

 

 

 ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި ފެންބޮޑުވެ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ރައްކާތެރިުވމަށް ފިޔަވަޅު އެޅިގެން ދިއުން. 28.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.ވާރޭވެހޭ ދުވަސްވަރު ފެންބޮޑުވެދާނެކަމަށް ރައްޔިތުބޯކޮށް  28.2.1
 ފެންބޮޑުވާ ރަށްރަށުގައި ފެން ހިްއކޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން. 28.2.2
 ފެންބޮޑުވެދާނެކަމަށް ދުރާލާ ތައްާޔރުވެ ވެލިގޯނި ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން. 28.2.3
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 ކާރިސީ ވިރާސް ކުޑަކުރުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ކާރިސީ ވިރާސްތައް ކުޑަކުރެވިގެން ދިއުން. .29

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ކާރިސީ ވިރާސް ކުޑަކުރުމަށް ހޭލުންތެރި ބަޔަކު އުފެދިގެން ދިއުން. 29.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ަދސްކޮށްދިނުން. އެންމެ ފުރަތަމަ ކާރިސާއެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ 29.1.1
 ނުން.ކާރިސާއާބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދި  29.1.2
 ކާރިސާތަކުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރާނެ ދާއިމީ ޓީމެއް އެކުލަވާލުން. 29.1.3

 

 

 ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅިގެން ދިއުން. 29.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ޢަމަލުކުރާނެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން. 29.2.1
 ދިމާވާނަމަ އެންމެން ޖަމާވާނެ ތަނެއް ަކނޑައެޅުން.ސުނާމީފަދަ ކާރިސާއެއް  29.2.2
 އަލިފާން ނިއްވުމާބެހޭ ތަމްރީން ިހންގުން. 29.2.3
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ނޑުގެ މުއްސަނދިކަން   އެއްގަމާއި ކަ

 ތަޞައްވުރު 

ރާއްޖޭގައި ކުރާ މުހިންމު އިޤްތިސާދީ ދެ މަސައްކަތް ކަމަށްވާ 
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 
 ކުރިއަރުވާ ރައްޔިތުންނަށް މަންފާ ލިބޭނެ މަގުފަހިވާނެއެވެ.
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 ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކުރުން
 

 މަޤުޞަދު 
 އާލާވެ އިތުރުވެގެން ދިއުން.ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު  .30

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 ދިއުން.ތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކަށް ވެގެން ދިރޭ 30.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދިރޭ ތަކެއްޗަކީ ކޮބައިކަން ރައްޔިތުންނަށް އަްނގައި ދިނުން. 30.1.1
 ހޭުލްނތެރިކުރުން. ހިާފ ގެންގުޅުމާބެހޭ ޤަވާޢިދަށް ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދިރޭތަކެތި 30.1.2
 ނޑައެޅުން.އާލާކުރެވޭނެ އުސޫލުތަކެއް ކަ ތިދާނެކަމަށް ހީވާ ަގސްގަހާގެހިނެ ރާއްޖެއިން 30.1.3

 

 

 ރައްކާތެރި ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރާ ަބޔަކަށް ހެދުން.ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު  30.2
 

 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 
 ކޮންމެ އަހަރަކު އިރުވައި މޫސުމުގައި ރާއްޖެއަންނަ ދޫނި ހިފާ ފަރާތްތަކަށް އަދަބު ދިުނން. 30.2.1
 ކުޑަކުރުމަށް ބާރުއެޅުން.މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ އެން ހިފުމުގައި އިސްރާފު  30.2.2
ނޑުގައި ދިރިއުޅޭ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ބާވަތްތައް ހިފާ ފަރާްތތަކަްށ އަދަބު ދިނުން. 30.2.3  ކަ
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ނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުތަކުގެ މުއްސަނދިކަން  އެއްގަމާ، ކަ
 އިތުރުކުރުން 

 

 މަޤުޞަދު 
ނޑާއި، ފަރު އަދި ފަޅުތަކުގެ މުއްސަނދިކަން އިތުރުވެގެން  .31  ދިއުން.އެއްގަމާއި، ކަ

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

 އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ވެގެންދިއުން.ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްެޓނިވި  31.1

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ނޑާއި ފަޅުތަކާއި ފަރުތައް ރީތިކޮށް ބޭއްވުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ިވސްނައި ދިނުން. 31.1.1  ކަ
 ފަޅާއި ފަރުތަކަކީ ކޮބައިކަން އޮޅުން ފިލުވައި ދިނުން. ،ގަސްގަހާއިޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ  31.1.2
ނޑުދޮށާއި ފަ 31.1.3  ފިޔަވަޅު އެޅުން. ޅުތަކަށް ކުނިއަޅާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަބަލާގޮ

 

 ތިމާވެށި ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތައް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވިގެން ދިއުން. 31.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ނޑުދޮށްތަކާއި ފަ 31.2.1  .ޅުެތރެ ސާފުކުރުމުގެ ދުވަހެއް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ފާހަގަކުރުންރަށްރަށުގެ ގޮ
ނޑުދޮށްތަކާއި ފަޅުތެރެ 31.2.2  ިދނުން.ސްކޫލްތަުކގެ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ބޭއްވުމާ ބެހޭގޮުތން  ގޮ
ކޮބައިތޯބަަލއި އެތަކެތި އާލާކުރުމަށް ތަކެއްޗަކީ ރު ހީވެފައިވާ ބިނެތިދާނެކަމުގެ ރާއްޖެއިން  311213

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

 

 މަޤުޞަދު 
ނޑާއި، ފަރު އަދި ފަޅުތައް  .32  ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރެވިގެން ދިއުން.އެއްގަމާއި، ކަ

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ނޑާއި، ފަރު އަދި ފަޅުތައް  32.1 ިނވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް ަމސައްކަތް ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓެއެއްގަމާއި، ކަ
 ދިއުން. ކުރެވިގެން

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ބޮޑެތި ގަްސތައް ހިމާޔަތްކޮށް އެތަންތަުނން ޯގތި ދޫނުކުރުން. 32.1.1
ނޑައަޅާ، ކުއްޔަށް ދޫކުރުން. އާމްދަނީ ލިބޭނެ އުސޫލެއްބޮޑެތި ފަޅުތަކުން ދިގުމުއްތަކަށް  32.1.2  ކަ
 ޕްލާސްޓިކާއި، ދަނގަޑުގެ ބާވަތްަތއް ތިވެއްޓާ ރަށްޓެހި ގޮތެއްގައި ނައްތާލުން. 32.1.3

 

 

އަދާކުރާ ތަންތަނާއި ތަކެތި ޤުދުރަތީގޮތުން ރަށްރަށުގައި އުފެދިފައި ހުންނަ ތިމާވެށިގެންގޮތުން މުހިންމު ދައުރެއް  32.2
 ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވިގެން ދިއުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

ނޑޫފާ. ކުޅިފަދަ ތަންތަން އިްނވެސްޓްކޮށް އެތަންތަނުގެ ބޭނުންިހފުން. 32.2.1  ކަ
 މޫދުވިނަ ފަދަ އީކޯސިސްޓަމްތައް އާލާކޮށް ޙިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުްނ. 32.2.2
 ޑާގެ މަސްވެރިކަމަށް ބައެއް ސަރަހައްދުން ފަޅު ދޫކުރުން.ހުއިފިލަނ 32.2.3
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 ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުން 

 ތަޞައްވުރު 

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިސްނެގުމާއެކު 
ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކުގެ ބައިވެރިވުން ހޯދައިގެން 

ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު 
 ކުރާނެއެވެ.
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 ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން
 

 މަޤުޞަދު 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް ހިންގުން. .33

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ނޑަެއޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި 33.1 ތަްއ އަދާކުރުމާއި ކައުންސިލުން ކައުންިސލްގެ ވާޖިބު ކަ
 ދިނުމަށް ލާޒިމުކުރާ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގެން ދިއުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާތަކާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުން. 33.1.1
 ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކުރުން.ޤާނޫނާ އެއްގޮަތށް ކައުންސިލް ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު  33.1.2
 ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާ ހޯދުން.ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި  33.1.3

 

 

 ކައުންސިލް ހިންގުން ހަރުދަނާ ުކރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި، ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ދެމެދު 33.2
 ގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރެވިގެން ދިއުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުްނ.ކައުންސިލް ހިންގުން ހަރުދަނާ ުކރުމަށް  33.2.1
 އަގުވަޒަންކުރުން. ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ 33.2.2
 ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްުކރުން. ކައުންސިލް ހިންގުން ހަރުދަނާ ުކރުމަށް 33.2.3
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ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ކަންކަން ނިންމުމުގައި 
 ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން

 

 މަޤުޞަދު 
 މަޢުލޫމާތު ިލބިގެން ދިއުން.ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް  .34

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

މަޢުޫލމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ލިބޭނެ  ހަރަކާތްތަކުގެކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުްނަތކާއި ހިންގާ  34.1
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެން ދިއުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ފެތުރުން.މަޢުލޫމާތު ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ މެދުވެރިކޮށް  34.1.1
 ބިލްބޯޑް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން. 34.1.2
 ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަިތން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުޮކށް މަޢުލޫމާތު ިދނުން. 34.1.3

 

 

 ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ރައްޔިތުންނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާވެގެން ދިއުން. 34.2

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ބައިވެރިވުން ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރުން.ޔިތުންގެ ރައް 34.2.1
 ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ކައުންސިލާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުުރން. 34.2.2
 ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ހަރުދަނާ މީހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ަމސައްކަތްކުރުން. 34.2.3
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 ބަދަހިކުރުން ރަށާއި އަތޮޅު އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުން 
 

 މަޤުޞަދު 
 ރަނގަޅުވެގެން ދިއުން.ދެމެދު އޮންނަގުޅުން  ޤައުމީ އިދާރާތަކާ ލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާއިރަށުކައުންސި .35

 

 ހާސިލުކުރަން ޭބނުންާވ ނަތީޖާ 

ތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ޤައުމީ އިދާރާތަކާ ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން ބަދަހިުކރުމަށް ރަށުކައުންސިލް 35.1
 މަސައްކަތް ކުރެވިގެން ދިއުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުން. 35.1.1
 ރަށުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ އެހެްނ މުވައްސަސާތަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުން. 35.1.2

 

 

ނޑި ލިބިގެން ޤައުމީ އިދާރާތަކާ ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން  35.2 ބަދަހިވެ ރައްޔިތުްނނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް މެދުނުކެ
 ދިއުން.

 
 ތަންފީޒުކުރާނޭގޮތް 

 ޤައުމީ އިދާރާތަކާ ކައުންސިލާ އޮންނަގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރުން. 35.2.1
 ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުަގއި މަސްއޫލުވާ ޤައުމީ އިދާރާތަކާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުން. 35.2.2
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 ބައި ތިންވަނަ 
 މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ހިންގުމަށް ރާވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު 
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އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ 
 ރައްކާތެރިކަން 
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 އަސާސީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ުކރުވުން.އަގުދީގެން ބޭރުމީހުންލައްވާ  އަމިއްލައަށް ކުރެވޭފަދަ މަސައްކަތް .1
 ތިުބން.ނުކޮށް  ދިރިއުޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭ ޢުމުރުގެ މީހުން ދަރިންނަށް ބަޯރސާވެގެން މަސައްކަތް .2
 ރޭވުންތެރިކަން ނެތުން.ދު ކުރުމުގައި ޚަރަ .3
 ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ކުރިއަރަމުން ދިއުން. .4
 ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް އިތުރުވުން.ބޯހިޔާވަހިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުަމށް  .5
 ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ގެދޮރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިއުން. .6
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 އަސާސީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން. :1 މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ހިންގާނޭ ތަންފީޒުކުރުމަށް އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

  އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ އަސާސީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ވެގެން ދިއުން.  :1.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކުރެވިދާނެ ގޭގައި އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް  1.1.1
މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް 

 ދިނުން.
 

ރަށު ފެންވަރުގައި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް  1.1.1.1
  މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުން. 

/ އިކޮނޮމިކް  ކައުންސިލް
 - - - -  މިނިސްޓްރީ 

ލީފްލެޓް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު  1.1.1.2
 ފޯރުކޮށްދިނުން.

ކައުންސިލް / އިކޮނޮމިކް 
 - - - -  މިނިސްޓްރީ 

ރަށުން ލިބެންހުންނަ ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށްގެން  1.1.2
 ވިއްކުމަށް ބާރުއެޅުން.

ރައްޔިތު އަންހެނުންނާ ބައްދަލުކޮށް ކަމާގުޅޭ  1.1.2.1
 މަޢުލޫމާތު ދިނުން. 

ލް / އިކޮނޮމިކް ކައުންސި
 - - - -  މިނިސްޓްރީ 

ލިބޭ މިންވަރަށްވުރެ ޚަރަދު ބޮޑުނުކުރުމަށް  1.1.3
 ވިސްނައި ދިނުން.

ޚަރަދުކުރުމުގައި އިސްރާފު ކުޑަކުރުމަށް ރައްޔިތުން  1.1.3.1
 ހޭލުންތެރި ކުރުވުން.

އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލް / 
 - - - -  މިނިސްޓްރީ 

 މަސައްކަތުން ދިރިއުޅުން ކުރިއަށްގެންދާ މީހަކަށް ވެގެން ދިއުން.ކޮންމެ މީހަކީ އަމިއްލަ   :1.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ވަޒީފާ ނެތި ރަށުގައި ތިބޭ ޒުވާނުން  1.2.1
ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަށް ނުކުތުމަށް ހިތްވަރު 

 ދިނުން.

ވަޒިފާނެތި އުޅޭ ޒުވާނުން މަސްވެރިކަމަށް  1.2.1.1
 ނުކުތުމަށް ބާރުއަޅާ ވާހަކަ ދެއްކުން.

ފިޝަރީޒް ކައުންސިލް / 
 - - - -  މިނިސްޓްރީ 

ކުދި ވިޔަފާރިތައް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރާ  1.2.2
ލުއިލޯން ހޯދައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް 

 ބާރުއެޅުން.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ފަށާފައިވާ ގެޓްސެޓް  1.2.2.1
 ވިޔަފާރިކުރާޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުދި 

 ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް ހިތްވަރު ދިނުން.
ކައުންސިލް / އިކޮނޮމިކް 

 - - - -  މިނިސްޓްރީ 

އަމިއްލައަށް ކުރެވިދާނެ ކުދިކުދި ކަންކަން  1.2.3
 ނުކުރުން.ންލައްވާ އަގު ދީގެން ބިދޭސީ

އަމިއްލައަށް ކުރެވިދާނެ ކުދިކުދި ކަންކަން  1.2.3.1
ބޭރުމީހުންލައްވާ ނުކުރުމަށް ރައްޔިތުންނަށް 

ލް / އިކޮނޮމިކް ކައުންސި
 - - - -  މިނިސްޓްރީ 
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 ވިސްނައިދީ ވާހަކަ ދެއްކުން. 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

ނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން  ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަ
 ތަރައްޤީކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އެކަށިގެންވާ އަގު ނުލިުބން.މަހަށް ސުމުގައި މަސްވެރިކަން ހުންނަ މޫ .1
 މަސްބޭނުން.ކައިރީގައި ދިއްލައިގެން ކަނދުފަތި  .2
ނުޑވެރިކަންދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  .3  ކުރާނެގޮތުގެ ތަމުރީން ނުލިބުން. ދަ
ނޑުވެރިންނަށް ބޭުނންވާ ބޭހާިއ ގަސްކާނާ އަތޮޅުން ނުލިބުން. .4  ދަ
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 ކުރިއަރާފައިވާ އަތޮޅަކަށްވުން. މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން  :2މަޤްޞަދު 
ތަންފީޒުކުރާނޭ )އެކްޓިވިޓީ ސްޓެރެޓެޖިކް  #

 (ގޮތް
ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 މަސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކު އުފެއްދިގެން ދިއުން.  :2.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

މަސްވެރިކަމަށް ގެއްލުންލިބޭ ކަންކަން  2.1.1
 ނުކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ ހޭލުންތެރިކުރުވުން. 

ނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަހާސިންތާ މަސްވެރިން 2.1.1.1
 ބޭއްވުން.

ލް / ފިޝަރީޒް ކައުންސި
 - - - -  މިނިސްޓްރީ 

ކަނދުފަތިތައް އޮންނަ ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓޭނެ  2.1.1.2
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

/ ފިޝަރީޒް  ކައުންސިލް
 - - - -  މިނިސްޓްރީ 

ދިއްލައިގެން މަސްބާނާ ފަރާތްތައް ރިޕޯރޓް  2.1.1.3
 ޤާއިމުކުރުން.ކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް 

ކައުންސިލް / ފިޝަރީޒް 
 - - - -  މިނިސްޓްރީ 

މަސްވެރިކަމަށް ނުކުންނަ ޒުވާނުންގެ ޢަދަދު  2.1.2
 އިތުރުކުރުން.

 

ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމަށް ޒުވާނުން އަހުލުވެރި  2.1.2.1
ކައުންސިލް / ފިޝަރީޒް  ކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

 - - - -  މިނިސްޓްރީ 

 މަސްވެރިކަމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުން. ޒަމާނީ 2.1.3
 

ކުރާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު މަސްވެރިކަން ޒަމާނީ  2.1.3.1
 މަސްވެރިންނަށް ދިނުން.

ކައުންސިލް / ފިޝަރީޒް 
 - - - -  މިނިސްޓްރީ 

 ދިއުން.ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކު އުފެދިގެން   :2.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ނޑުވެރިން އުފެއްދުމަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް  2.2.1 ދަ
 ހިންގުން.

 

ނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. 2.2.1.1  ދަ
ކައުންސިލް / ފިޝަރީޒް 

 - - - -  މިނިސްޓްރީ 
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ނޑުވެރިކަމަށް ދޫކުރާ ބިން ފަސޭހައިން  2.2.2 ދަ
 ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން.

ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކުން  2.2.2.1 ދަ
ނޑައަޅާ އެ އުސޫލާ  ބިންދޫކުރާނެ އުސޫލެއް ކަ

 އެއްގޮތަށް ބިންދޫކުރުން.
ކައުންސިލް / ފިޝަރީޒް 

 - - - -  މިނިސްޓްރީ 

ނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތް  2.2.3 ދަ
 ފަސޭހައިން ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން.

އަތޮޅުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ކާނާއާއި ބޭސް ގަސް 2.2.3.1
 ހަމަޖައްސައި ދިނުން.

 

ކައުންސިލް / ފިޝަރީޒް 
 މިނިސްޓްރީ 

 - - - - 

ނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެތި ފަސޭހައިން  2.2.4 ދަ
 ވިއްކޭނެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން.

 

ނޑުވެރިންގެ ތަކެތި ފެރީގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން  2.2.3.2 ދަ
 ހަމަޖައްސައި ދިނުން.ވިއްކޭނެ ލުއިގޮތެއް 

ކައުންސިލް / ފިޝަރީޒް 
 - - - -  މިނިސްޓްރީ 
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 ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކާބޯތަކެތި ތާޒާކަމާއެކު ކެއުމަށް މަސައްކަތްކުރާކަން ފާހަގަކުރެވޭ. .1
 ހޮޓާތަކުން ސާފުތާހިރުކަމުގެ މައްޗަށް ސަމާލުކަން ދޭލެއް ކުޑަވުން.ކާނާ ތައްޔާކުރުމުގައި  .2
 ރު ދަށަށް ދިއުން.ގޮތުން މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރި ކުރުމުގައި ޕަބްލިކް ހެލްތުގެ ދައު ސިއްޙީ .3
 ސިއްޙީ ނުރަގަޅު އާދަތަކާ ޚިލާފު ބާރުގަދަ ބުއިންތައް އިސްތިހާރު ކުރެވޭލެއް އިތުރުވުން. .4
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 އްކާތެރިކަމާއި ސާފުތާހިރުކަން ގާއިމުކުރުން.ކާބޯތަކެތީގެ ރަ  :3މަޤްޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ވެގެން ދިއުން.ސިއްޙީ ރަނގަޅު އާދަތައް ހަރުލާފައިވާ ބަޔަކަށް   :3.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ތަރުކާރީ ކައްކައިގެން ބޭނުން ކުރުމަށް  3.1.1
 ބާރުއެޅުން.

ތަރުކާރިއަކީ ކެމިކަލް ޖަހައިގެން ހައްދާ  3.1.1.1
އެއްޗަކަށްވާތީ ތަރުކާރީ ކެއުމުގެކުރިން ހޫނުފެނުން 
ދޮވުން ނުވަތަ ކައްކައިގެން ކެއުމަށް އިރުޝާދު 

 ދިނުން.

ކައުންސިލް / ޕަބްލިކް 
 - - - -  ހެލްތު 

ސިއްޙީ ރަނގަޅު އާދަތަކާބެހޭ ލީފްލެޓް  3.1.1.2
 ތައްޔާރުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް މަޢޫލޫމާތު ދިނުން. 

ކައުންސިލް / ޕަބްލިކް 
 - - - -  ހެލްތު 

ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކުރިން ކާބޯތަކެތި ގޭގައި  3.1.2
 ސާފުތާހިރުވުމަށް އާދަކުރުން.

 

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ސިއްޙީގޮތުން ފައިދާހުރި  3.1.2.1
 ލީފްލެޓް ތައްޔާރުކޮށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން 

ކައުންސިލް / ޕަބްލިކް 
 - - - -  ހެލްތު 

 ތާޒާކަމާއެކު ކެއުމަށް އާދަކުރުން.ކާބޯތަކެތި  3.1.3
 

ކާބޯތަކެތި ތާޒާކަމާއެކު ބޭނުންކުރުމުގެ  3.1.3.1
މުހިންމުކަން ރޭޑިޔޯ ނުވަތަ ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް 

  އަންގައި ދިނުން.

ކައުންސިލް / ޕަބްލިކް 
 - - - -  ހެލްތު 

 ބަޔަކަށް ވެގެން ދިއުން. ވާ ޕެކެޓާއި ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ތައްޔާރީ ކާނާއާ ދުރުހެލި  :3.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކުޑަކުދިންނަށް ތައްޔާރީ ކާނާ ދިނުން  3.2.1
 މަދުކުރުން.

 

މައިން ބަފައިން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ކުދިންގެ  3.2.1.1
ގޮތުން ރޭޑިޔޯ ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު 

 ހިއްސާކުރުން.

ކައުންސިލް / ޕަބްލިކް 
 - - - -  ހެލްތު 
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ސިއްޙީގޮތުން އެކަށީގެންނުވާ ބާރުގަދަ  3.2.2
 ބުއިންތަކާ ޒުވާނުން ދުރަށް ދިއުން.

 

ބުއިންތައް ބާރުގަދަ ދަޅުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ  3.2.2.2
ބޭނުން ކުރުމުން ދިމާވާ ސިއްޙި މައްސަލަތަކާމެދު 

ޒުވާނުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 
 ހިންގުން.

ހެލްތު ޕްރޮޓަކްސަން 
 އެޖެންސީ

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
 - - - - 

ސިއްޙަތަށް ގެއްލުން ލިބޭފަދަ ބުއިންތައް  3.2.3
 ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަދުކުރުން.

 

ސިއްޙަތަށް ނުރަގަޅު އަސަރުކުރާ ބާރުގަދަ  3.2.3.3
 ބުއިންތައް އިސްތިހާރުކުރުން ހުއްޓާލުން

ހެލްތު ޕްރޮޓަކްސަން 
 އެޖެންސީ

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
 - - - - 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުން އިތުރުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ސިއްޙީގޮތުން ރަނގަޅުކާނާ ކެއުމުގެމައްޗަށް ސަމާލުކަންދެވޭ މިންވަރު އިތުރުވަމުންދޭ. .1
 އެންމެ ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ރޯޭމވާއާއި ތަރުކާރީ ލިބެން ނެތުން. .2
 ބާވަތްތައް އަގު ބޮޑުވުން.ތަރުކާރީއާއި މޭވާގެ  .3
 ގަޅު ކާނާއަކީ ކޮބައިކަން އިތުރަށް އޮޅުން ފިލުަވއިދިނުން.ރަނސިއްޙީގޮތުން  .4
 ހެލްތުގެ ދައުރު ދަށަށް ދިއުން. ޕަބްލިކްމުޖުތަމާޢު ހޭލުންތެރި ކުރުމުގައި  .5
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 ސިއްޙީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމައެއް ބިނާވުން. :4މަޤުޞަދު 
ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #

 (ގޮތް
ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ވެގެން ދިއުން.ގަޅު ކާނާ ކެއުމަށް ޝައުގުވެރިކަން އިތުރު ރަނ  :4.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކެއުމުގައި ތަރުކާރީއާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް  4.1.1
 ބޭނުންކުރުން އިތުރުކުރުން.

 

ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ކެއުމުގެ މައްޗަށް ޓީވީއާއި  4.1.1.1
 ދިނުންރޭޑިޔޯ މެދުވެރިކޮށް އިރުޝާދު 

/  އިދާރާ ކައުންސިލް
 - - - -  ޕަބްލިކް ހެލްތު 

ސިއްޙީގޮތުން ފައިދާހުރި، ރާޢްޖޭގައި ހައްދާ ތަކެތި  4.1.1.2
 ހެއްދުމަށް އިރުޝާދު ދިނުން. 

/  އިދާރާ ކައުންސިލް
 - - - -  ޕަބްލިކް ހެލްތު 

ތަފާތު ބަލިބަލިން ދިފާޢުވުމަށް ރަނގަޅު ކާނާހެ  4.1.1.3
 މުހިންމުކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން.

/  އިދާރާ ކައުންސިލް
 - - - -  ޕަބްލިކް ހެލްތު 

ސިއްޙީގޮތުން ރަނގަޅުނޫން ކާނާއާ  4.1.2
 ދުރަށްދިއުން.

 

ސިއްޙީގޮތުން ރަނގަޅުނޫން ކާނާ ބޭނުންކުރުމުގެ  4.1.2.1
ސަބަބުން މެދުވެރިވާ މައްސަލަތައް އޮޅުން ފިލުވައި 

 ދިނުން.

/ އިދާރާކައުންސިލް 
 - - - -  ޕަބްލިކް ހެލްތު 

ކުޑަކުދިންނަށް ކާން ދިނުމުގައި ދިވެހި  4.1.3
 އުފެއްދުން ދެވޭތޯ އާދަކުރުން.

 

ކުޑަކުދިންނަށް ކާންދިނުމުގައި ބޭރުގެ  4.1.2.2
އުފެއްދުމަށްވުރެ ދިވެހި ކާނާ ކާން ދިނުމުގެ 

 މައްޗަށް އިރުޝާދު ދިނުން.

/  އިދާރާ ކައުންސިލް
 - - - -  ޕަބްލިކް ހެލްތު 

 ކެއުމަށް ބޭނުންވާ ތަރުކާރީއާއި ފަލަމަޑީގެ ބާވަތްތައް މިހާރަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ދިއުން.  :4.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ގެއާއި ގޯތިތެރޭގައި ތަރުކާރީ އާއި ފަލަމަޑީގެ  4.2.1
 ބާވަތްތައް ހެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 

ނޑުވެރިކަން ކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީން ދިނުން. 4.2.1.1  ދަ
/  އިދާރާ ކައުންސިލް
 - - - -   މިނިސްޓްރީ ފިޝަރީޒް 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ    2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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ގެން ތަރުކާރީގެ ފެނުގައި ގަސް އިންދައި 4.2.2
 ބާވަތްތައް ހެއްދުން.

ނޑުވެރިކަން ކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީން ދިނުން. 4.2.2.2  ދަ

/  އިދާރާ ކައުންސިލް
 - - - -  މިނިސްޓަރީ ފިޝަރީޒް 

 އަމިއްލައަށް އުފައްދާ ގަސްކާނާ ބޭނުންކުރުން. 4.2.3
 

/  އިދާރާ ކައުންސިލް ގަސްކާނާ އުފައްދާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން. 4.2.3.3
 - - - -  މިނިސްޓްރީ ފިޝަރީޒް 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 

 

 

 

 

 

ޞިއްޙތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގައި 
 ދިރިއުޅުން 
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 ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ލެިވފައި ނުވުން.ރަށްރަށުގައި ހުރި މަދިރިއުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާ  .1
 މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްާތުލމުގައި ފަރުދީ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާނުކުރުން.  .2
 ބަލި ފެތުރޭ ގޮތާމެދު ރައްޔިތުންެގ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ުކރެވޭ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުން. .3
 މުން މަދިރި އުފެދުން.ގިނަދުވަސްވުސާފުނުކޮށް ފަޅުވެފައިވާ ގޯތިތަކުގައި ގަސްތައްހެދި  .4
 ކުރުމުގެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރަންވީ ކޮންތަނަކުންކަމެއް ނޭގުން.މަދިރި މަދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  .5
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 ރައްކާތެރިވެފައިވާ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން.ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކުން  :5މަޤުޞަދު 

 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 މަދިރީގެ ޒަރީޢާއިން ޖެހޭ ބައްޔެއްކަމަށްވާ ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައް މަދު ވެގެން ދިއުން.  :5.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތައް  5.1.1.1 ރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުން މަދި 5.1.1
 މަދިރިމަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.ގުޅިގެން 

/  އިދާރާ ކައުންސިލް
      ސިއްޙީމަރުކަޒު

ޖަމްޢިއްޔާގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާއެކު މަދިރި  ކްލަބު 5.1.1.2
 މަދުކުރުމުގެ ކެމްޕޭން ހިންގުން.

/ އިދާރާކައުންސިލް 
      ސިއްޙީމަރުކަޒު

ސްކޫލްކުދިންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައިގެން މަދިރި  5.1.1.3
 މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

/  އިދާރާ ކައުންސިލް
      ސިއްޙީމަރުކަޒު

މަދިރީގެ ޒަރީޢާއިންޖެހޭ ބަލިތަކާމެދު  5.1.2
 ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުން.

 

ބަލިތަކާއި ބަލީގެ ނުރައްކާތެރިކަމާއި މަދިރީންޖެހޭ  5.1.2.1
ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުން  ބަލި ޖެހުމަށް މެދުވެރިވާގޮތް
 ފިލުވައިދީ ހޭލުންތެރިކުރުން.

ސިއްޙީމަރުކަޒު / 
      އިދާރާ  ކައުންސިލް

 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގޭނެމަގު ފަހިވެގެން ދިއުން.  :5.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި މަދިރީގެ ޒަރީޢާއިން ޖެހޭ  5.2.1
ޓާސްކްފޯހެއް ބަލިތައް އިތުރުވާތީ އެކަމަށް 

 އުފެއްދުން.
 

މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުމުގައި  5.2.1.1
ކައުންސިލާއެކު އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރާނެ 

 ޓާސްކްފޯހެއް އެކުލަވާލުން.
/  އިދާރާ ކައުންސިލް

      ސިއްޙީމަރުކަޒު



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ރައްކާތެރިވުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ރަްއކާތެރި ވެވޭލެއް މަދުކަން. .1
 އެނގިފައި ނުވުން.ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ޖެހެްނ މެދުވެރިވާ ސަބަބު ރަނގަޅަށް  .2
 ނާރާ ބަލިތަކަށް ހޭުލންތެރި ކުރެވޭލެއް މަދުވުން.ންގަޔަށް ގައި .3
 ރުމުގެ ދައުރު ކުޑަވުން.ޕަބްލިކްހެލްތުގެ ފަރާތުން މަުޢލޫާމތު ފެތު .4

 

 
 

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ތުން ދުޅަހެޔޮ ބަޔަކަށްވުން.ސިއްޙީގޮ  :6 މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރި މުޖުތަމައެއް ބިނާވެގެން ދިއުން.  :6.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާމެދު  6.1.1
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

 

ގައިންގަޔަށް ނާރާބައްޔަކީ ކޮބައިކަމާއި ބަލި ޖެހެން  6.1.1.1
 ދިމާވާގޮތް އަންގައި ދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

ޕަބްލިކްހެލްތު / 
 - - - -  ސިއްޙީމަރުކަޒު

ލީފްލެޓްފަދަ ތަކެތީގެ އެހީގައި ރައްޔިތުންނަށް  6.1.1.2
 މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން.

ޕަބްލިކްހެލްތު / 
 - - - -  ސިއްހީމަރުކަޒު 

ޓިވީ އާއި ރޭޑިޔޯގެ ޒަރީއާއިން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް  6.1.1.3
 ދިނުން.

ޕަބްލިކްހެލްތު / 
 - - - -  ސިއްހީމަރުކަޒު 

ސިއްޙީ ނުރަގަޅު ކެއުންތަކާއި ބުއިންތަކުން  6.1.2
 ރައްކާތެރިވުމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުން.

 

ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ފެތުރުމުގައި ކާނާގެ  6.1.2.1
ބާވަތްތަކުން ކުރާއަސަރުތައް އަންގައިދިނުމަށް ޓީވީ 

 އަދި ރޭޑިޔޯ މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

ޕަބްލިކްހެލްތު / 
 - - - -  ސިއްހީމަރުކަޒު 

 ދިއުން.އި ކަސްރަތާއި ހެލިފެލިވެ އުޅުމުގެ މުހިންމުކަން އެނގިގެން ދިރިއުޅުމުގެ ތެރޭގަ   :6.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކަސްރަތުގެ މުހިންމުކަމާއި ސިއްޙީގޮތުން ހުރި  6.2.1
 ފައިދާތާއް އަންގައި ދިނުން.

 

ތުގެ ފުރިހަމަ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ކަސްރަ 6.2.1.1
 މުހިންމުކަން އަންގައިދިނުމަށް ލީފްލެޓް ބެހުން.

ބްލިކްހެލްތު / ޕަ
 - - - -  ސިއްޙީމަރުކަޒު

އަހަރަކު އެއްފަހަރު ފައިމަގުގައި ހިނގާ  6.2.2
 އުޅުމުގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުން.

 

ނޑައަޅާ އެދުވަހެއްގައި  6.2.2.1 ކައުންސިލުން ދުވަހެއް ކަ
 މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

 - - - -  ކައުންސިލް އިދާރާ 
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ޑުރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރެއަށް 
 ޒުވާނުން ވަނުން ހުއްޓުވުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ރަނގަޅަށް ނުބެލުން.މައިންބަފަިއން ދަރިން އުޅޭނޫޅޭގޮތް  .1
 ކޮންކަހަލަ އަޚުލާގެއްގެ ބައެއްކަން ނުބެލުން. ތިމާގެ ދަރިންގެ އެކުވެރިންނަކީ .2
ނޑުގެ ގިނަވަގުތު ބޭރުގައި އުޅެން  .3  ދޫކޮށްލެވުން.ދަރިން ރޭގަ
 މަދުންނަަމވެސް ބައެއް ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭކަން.މައްސަލާގައި ޝައްކުކުރެވޭ މީހުން  މަސްތުވާ ތަކެތީގެ .4
 ރަށަށް ެއކަން ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރުއޮުތން.މަސްތުވާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނެތް ރަށް .5
 ޒުވާން ޢުމުރުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލް ކުރުމާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކަށް ދެވިހިފުން. .6
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 ސަލާމަތްވެފައިވާ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން.މަސްތުވާތަކެތިން  :7 މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ޒުވާނުން މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މުޖުތަމައަކަށް ވެގެން ދިއުން.  :7.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކަން ނުރައްކާތެރި މަސްތުވާ ތަކެތީގެ  7.1.1
 ހުރިމިންވަރު ޒުވާނުންނަށް އަންގައިދިނުން

ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް  7.1.1.1
 ޒުވާނުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން. 

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 
 - - - -  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް  7.1.2
 ކައުންސިލިންގ ދިނުން.

 

ތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތު މަސްތުވާ  7.1.2.1
ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކައުންސިލިން ކުރެވޭ 
 ދިނުން.

ޑްރަގު އެންފޯސްމަންޓް 
 ޔުނިޓް 

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
 - - - - 

މައިންބަފައިން ދަރިންނާމެދު ސަމާލުކަން  7.1.3
 ދޭމިންވަރު މިހާރަށްވުރެ އިތުރުކުރުން.

 

މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް  7.1.3.1
ބެލެހެއްޓުމުގެ މައްޗަށް  ޚާއްސަކޮށްގެން ދަރިން

 ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުން.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ 
 - - - -  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިގެން ދިއުން.  :7.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ނޑު ދަންވަރު ބޭރުގައި  7.2.1 ގްރޫޕް ހަދައިގެން ރޭގަ
 އުޅޭ ޒުވާނުންނާ ފުލުހުން ސުވާލުކުރުން.

 

 .ޕޮލިހުންގެ ދައުރު ހަރުދަނާކުރުން 7.2.1.1
މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރާކަމަށް ބެލެވޭ 
 ރަށްރަށުގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުން.

 ހޯމް މިނިސްޓްރީ 
 - - - -  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

މަސްތުވާ ތަކެތީގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް  7.2.2
 ނިންމޭނެ މެކޭނިޒަމެއް ޤާއިވެފައި އޮތުން.

 

ވާ ތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙްގީގު މަސްތު 7.2.2.1
ވަސްކުރުމާއި ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން އަ

 އަވަސްކުރުން.
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

 ސަރވިސް 
 ޕީ.ޖީ އޮފީސް

 - - - - 

އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ރައްޔިތުންގެ  7.2.3
 ހޯދުން.

ބޯޓުފަހަރުން ން އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރުކުރާ މާލެ 7.2.3.1
ޑްރަގަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހުންނާ މެދު 

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
 - - - -  ޕޮލިސް ސަރވިސް 
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އެހީތެރިކަން  ނެވިންގެ ސަމާލުވުމަށް ބޯޓުތަކުގެ 
 ހޯދުން 

ބޭނުންކުރާ މީހުން އުޅޭނަމަ ތަކެތި މަސްތުވާ  7.2.3.2  
އެމީހުންނަށް ސަމާލުކަން ދިނުމާއި ފުލުހުންނަށް 

 މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

 ސްޓޭޝަން ޕޮލިސް 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 - - - - 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ މީުހންގެ ޢަދަދު އިތުރުވުން. .1
 ދެވޭލެއް ކުަޑވުން.ދުންފަތުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ޒުާވނުންނަށް އަންގައި  .2
 ހުންގެ ތެރެއަށް ދަރިން ދޫކޮށްލެވުން.ދަރިން އުޅޭގޮތް ނުބެލުމާއި ދުންަފތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ މީ .3
 މަޖަލަކަށް ހަދައިގެން ދުންަފތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން. .4
 ކުޑަކުދިން ތިބޭ ތަންަތނުގައި ބޮެޑތިމީހުން ދުންަފތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން. .5
 ދަށަށް ދިއުން.ކުރިއަށްވުރެ ޕަބްލިކްހެލްތުގެ ދައުރު  .6

 
 

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ         2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

111    
  www.halifatoll.gov.mvވެްބސައިޓް: info@halifatoll.gov.mv:އީެމއިލް 6500063ފެކްސް:  6500068ން: ފޯ

 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ނުކުރާ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން. :8މަޤުޞަދު 

 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

  ދުންފަތާ ދުރަށް ދިއުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ވެގެން ދިއުން.  :8.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމުންޖެހޭ  8.1.1
ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކާބެހޭ ގޮތުން 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން.
 

ދުނިޔޭގެ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ނުކުރާދުވަހާ  8.1.1.1
 ދިމާކޮށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ޕޮރޮގްރާމް ހިންގުން 

 އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 
 - - - -  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ދުންފަތުގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކާބެހޭ   8.1.1.2
 ޑޮކިއުމެންޓްރީ އެއް ދެއްކުން. 

 ހެލްތު މިނިސްޓްރީ 
 - - - -  އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 

 ކުރުން ހުއްޓާލުމަށްދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް  8.1.2
 ދިނުން.ހިތްވަރު

 

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެކަން  8.1.2.1
ހުއްޓާލުމުން ރަށު ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށް އިނާމު 

 ހުށަހެޅުން.

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
 - - - -  މިނިސްޓްރީ ހެލްތު 

 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުން މަދުކުރުމަށްޓަކައި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ހަރުދަނާ ކުރެވިގެން ދިއުން.  :8.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ސްކޫލްތަކުގެ މަތީ ގްރޭޑްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް  8.2.1

 ދިނުން.ދުންފަތުގެ ނުރައްކާތެރިކަން އަންގައި 
ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދުންފަތުގެ  8.2.1.1

 ސަބަބުންޖެހޭ ބަލިތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން.
 އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 
 - - - -  ކައުންސިލް އިދާރާ 

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރެވޭ ތަންތަން  8.2.2
 އިތުރުކުރުން.

ތަންތަނުގައި އާންމުން އެއްވެއުޅޭ ފިނިމައިޒާންފަދަ  8.2.2.1
އަދި މަގުމަތީގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުން 

 މަނާކުރުން.
 ހެލްތު މިނިސްޓްރީ 
 - - - -  ކައުންސިލްއިދާރާ 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ކުރިއެރުވުން ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ނުިލބުން. .1
 ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް ރަށުފެންވަރުގައި އިސްވެ މަސައްކަތްކުރާނެ ބަޔަކު ނެތުން. .2
 ކުޅިވަރުގެ މުބާރާތްތައް ބޭއްވޭލެއް މަދުވުން. .3
 ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ހަރުދަނާކުރުން. .4
 ވޮލީ ފިޔަވައި އިތުރު ކުޅިވަރުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވުން.ފުޓްބޯޅަ،  .5
 ކައުންސިލްތަކުން ކުޅިވަރަށް ދޭ ސަމާލުކަން ކުޑަވުން. .6
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 ފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރާފައިވުން.ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި  :9މަޤުޞަދު 

 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކު އުފެދިގެން ދިއުން.ކުޅިވަރާއި   :9.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ ބިންތަކާއި ވަސީލަތްތައް  9.1.1
 މަދުވުން.

 - - - -  ޔޫތު މިނިސްޓްރީ  ވަރު ކުޅޭނެ ބިންތަކާއި ވަސީލަތް ގާއިމުކުރުން ކުޅި 9.1.1.1
 - - - -  ޔޫތު މިނިސްޓްރީ  ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދައި ދިނުން.ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް   9.1.1.2

ގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ޒުވާނުން  9.1.2
 ހިންގިފައި ނުވުން.

 

ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ޒުވާނުންނަށް ހިންގައި  9.1.2.1
 ކައުންސިލް އިދާރާ  ދިނުން.

 - - - -  ޖަމްޢިއްޔާތައް

 ކުޅުން އިތުރުކުރުން.ފީ ކުޅިވަރުތައް ސަގާ 9.1.3
 

ސަގާފީ ކުޅިވަރު އާލަކުރުމަށް ޒުވާނުން  9.1.3.1
 އަހުލުވެރިކުރުވުން.

 - - - -  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް ރަށު ފެންވަރުގައި ގާއިމުވެގެން ދިއުން.  :9.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ފަހިކޮށްދިނުން.އިންޑޯ ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ މަގު  9.2.1
 

ޓޭބަލް ޓެނިސް / ބިލިޔާރޑް ކުޅެވޭނެ ގޮތް  9.2.1.1
 - - - -  ޔޫތު މިނިސްޓްރީ  ހަމަޖައްސައި ދިނުން.

ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމުގައި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު  9.2.2
 މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރުން.

 

ހިންގައި ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރު ޕްރޮގްރާމްތައް  9.2.2.1
 ޢިއްޔާތަކުގެ އެއްބާރުލުން ހޯދުން.ދިނުމުގައި ޖަމް

 ޔޫތު މިނިސްޓްރީ 
 - - - -  ކައުންސިލް އިދާރާ 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 

 

 

 

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 
  



 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާތާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ    2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ރުކޮށްދިނުން ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު ފޯ
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފައިސާ ނުލިބުން. .1
 ނެތުން.ޓްރޭނިންގ ލިބިފައިވާ ޓީޗަރުން  .2
 އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތް ނެތުން. .3
 އެކަށީގެންވާ ޢިމާރާތް ނެތުން. .4

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 މު އުނގަންނައިދިނުން.އެއްވެސް ކުއްޖަކު ބާކީނުކޮށް ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީ  :10މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު ލިބޭނެ މަގު ފަހިވެގެން ދިއުން.  :10.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 އުފެއްދުން.އެކަށިގެންވާ ޓީޗަރުން  10.1.1

 
 - - - -  ޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އެ ޓީޗަރުންނަށް އިތުރު ތަމުރީންދިނުން.މިހާރުތިބި  10.1.1.1
ޓީޗަރުކަން ކިޔެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ  ޕްރީސްކޫލް 10.1.1.2

  ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން.
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

 - - - -  އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ 

ޕްރީސްކޫލް ހިންގާނެ އެކަށީގެންވާ ޢިމާރާތެއް  10.1.2
 ހުރުން.

 

ޢިމާރާތް  ބޭނުންވާޕްރީސްކޫލް ހިންގުމަށް  10.1.2.1
ބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަމާ

 ރުން.މަސައްކަތްކު

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
 - - - -  އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ 

 ވަސީލަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.ޕްރީސްކޫލަށް ބޭނުންވާ  10.1.3
 

ބޭނުންވާ ވަސީލަތް ރީސްކޫލް ހިންގުމަށް ޕް 10.1.3.1
 އެހީތެރިކަމާއެކު ހޯދުން އެކިފަރާތްތަކުގެ

 ކައުންސިލް އިދާ 
  - - - - 

 ދިއުން.ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި އެންމެންގެ ބައިވެރިވުން ލިބިގެން   :10.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި  10.2.1
 ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަން ލިބުން.

 

ތަޢުލީމު އުނގަންނައި ދިނުމުގައި  ޕްރީސްކޫލް 10.2.1.1
ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން.

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
 - - - -  އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ 

ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު ދިނުމުގައި ބެލެނިވެރިންގެ  10.2.2
 ދައުރު ފުޅާކުރުން.

 

ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމުގައި ދިމާވާ ކަންކަން  10.2.2.1
އެހީތެރިކަން ހޯދަން  ކުރުމަށް ބެލެނިވެރިންގެޙައްލު

 - - - -  ސިލް އިދާރާ ކައުން މަސައްކަތްކުރުން.

 ހޯދުން.ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އެހީތެރިކަން  10.2.3
 

ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމުގައި  10.2.3.1
 - - - -  ލް އިދާރާ ކައުންސި އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ހުނަރު ލިއްބައިދިނުންފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ލިބެްނނެތުން. .1
 ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބްގެ ޚިދުމަތް ފުރިހަމަނުވުން. .2
 އާއި އިންޓަރނެޓް ލިބެން ނެތުން.ލައިބްރަރީ ބައެއް ސްކޫލްތަކުގައި  .3
 ޑިގްރީ ފެންވަރުގެ ޓީޗަރުން މަދުވުން. .4
 ޙަރަކާތްތައް ހިންގޭލެއް މަދުވުން.ކިޔެވުމާ ގުޅުންހުރި އިތުރު  .5

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 އެއްވެސް ކުއްޖަކު ބާކީނުކޮށް ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު ފޯރުކޮށް ދިނުން. :11މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ޘާނަވީ ތަޢުލީމު ލިބޭނެ މަގު ފަހިވެގެން ދިއުން. ،މެދުމަދުރަސީ ތަޢުލީމާއި ،ފަށާތަޢުލީމާއި  :11.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޓީޗަރުން ތަމުރީން ލިބިފައިވާ ޑިގްރީ ފެންވަރުގެ  11.1.1
 އުފެއްދުން.

 - - - -  އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ  ތަމްރީންކުރުން.ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ޓީޗަރުން  11.1.1.1
ގޮތުން ޓީޗަރުން އަޕްގްރޭޑް ވުމަށް އަމިއްލަ 11.1.1.2

 ބާރުއެޅުން.
 - - - -  އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ 

އެކަށީގެންވާ ޢިމާރާތާއި ވަސީލަތްތައް  11.1.2
 ލިބިފައިވުން.

 

ލައިބުރަރީއާއީ ކޮންޕިއުޓަރ ލެބްފަދަ ވަސީލަތް  11.1.2.1
 ގާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 ޢިމާރާތް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް އެހީ ހޯދުން.

 ސްކޫލްތައް 
 - - - -  އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ 

ޓީޗަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ ގުޅުން  11.1.3
 ހަރުދަނާކުރުން.

 

ނުމުގައި ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ދިމާވާ ކިޔަވައި ދި 11.1.3.1
ކަންކަން ބެލެނިވެރިންނާ ހިއްސާކޮށް ދެފަރާތުގެ 

 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން.
 - - - -  ސްކޫލުތަކުން 

 އަމިއްލަ ރަށުގައި ތިބެގެން މަތީޘާނަވީ ތަޢުލީމު ލިބޭނެ މަގުފަހިވެގެން ދިއުން.  :11.2ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލް 

 އުފައްދައި ދިނުން. 12 ، 11ގްރޭޑް  11.2.1
 

ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް މަތީޘާނަވީ  10ގްރޭޑް  12.2.1.1
 ތަޢުލީމް ހޯދައި ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

 ތައް ސްކޫލް
 - - - -  އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ 

 ޓީޗަރުންނަށް އިތުރު ތަމުރީން ހޯދައި ދިނުން. 11.2.2
 

އިތުރަށް ގްރޭޑް މިހާރު ތިއްބެވި ޓީޗަރުންގެ  11.2.2.1
 ތަމްރީންކުރުން.ކިޔަވައިދޭނެ ޓީޗަރުން  11،12

 - - - -  އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ 

 ޤާއިމުކޮށް ދިނުން.އެކަށީގެންވާ ވަޞިލަތްތައް  11.2.3
 

މަތީޘާނަވީ ކްލާސްތަކަށް ބޭނުންވާ ލައިބްރަރީއާއި  11.2.3.1
 - - - -  އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ  ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މަށް ބޭނުންވާ ދިރިއުޅު
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ނުލިބުން.ތިބެގެން މިފަދަ ހުނަރު ދަސްކުރުމުގެ ފުރުސަތު  ރަށުގައި .1
ނޑުވެރިކަން  .2  ކުރުންފަދަ ހުނަރު ދަސްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރުން.ފެހުމާއި ކޭކު އެޅުމާއި ދަ
 ބޭރަށް ގޮސްގެން މިފަދަ ހުނަރު ހޯދަން ދަތިވުން. ރަށުންދިރިއުޅުން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން  .3
 ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކުންނާއި ކައުްނސިލުންވެސް މިފަދަ ޕްރޮގްރާމް ހިންގަން މަސައްކަތް ނުކުރުން. .4
 މިފަދަ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރާނެ ބަޔަކު ނެތުން. .5

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ލިބިފައިވުން.ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން ތަޢުލީމާއި ހުނަރު  :12މަޤުޞަދު 
ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #

 (ގޮތް
ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

  ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ލިބޭނެ މަގު ފަހިވެގެން ދިއުން.  :12.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރުމުއްދަތުގެ  12.1.1
 ކޯސްތައް ހިންގުން.

 

 - - -  - ންސިލް އިދާރާ ކައު  ކޭކުއަޅަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ހިންގުން 12.1.1.1
 - - -   ކައުންސިލް އިދާރާ  ހިންގުން. ޕޭސްޓްރީ ކޯސް 12.1.1.2
 - - -  - ކައުންސިލް އިދާރާ  ސް ހިންގުން.ފަހާކޯ 12.1.1.3

ޒުވާނުންނަށް ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ  12.1.2
ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އެލަވަންސެއް ހޯދައި 

 ދިނުން.
 

ސިލް އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް މިފަދަ ކޯސްތައް ކައުން 12.1.2.1
 ކައުންސިލް އިދާރާ  ހިންގައި ދިނުން.

 
 އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ 

-  - - - 

 އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމާއި ހުނަރުވެރިން އުފެދިގެން ދިއުން.  :12.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އިމާމުވެ ހުކުރުކުރަން ދަސްކޮށް ދިނުމުގެ ކޯސް  12.2.1
 ހިންގުން.

 

 އަތޮޅު ފެންވަރުގައި މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. 12.2.1.1
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

 އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ 
-  - - - 

ކަންތައްތައް ދަސްކޮށްދޭ  ކަށުކަމާކެމީގެ 12.2.2
  ކޯސްހިންގުން.

 

 އަތޮޅު ފެންވަރުގައި މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. 12.2.2.1

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
 - - -  - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭ
 

 މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނުދޭ ސެންޓަެރއް އަތޮޅުގައި ނެތުން. .1
 ހިންގިފައި ނުވުން.ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަުމރީން ޕްރޮގްރާމްތައް އަތޮޅުގައި  .2
 ނުން އެބަތިބި.ޒުވާޝައުގުވެރިވާ މިފަދަ ތަމުރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް  .3
 ރަށުން ބޭރުގައި ހިންގާ މިފަދަ ަތމުރީންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގައި މާލީގޮތުން ދަތިތަކެއް ހުރުން. .4
 މަސައްކަތެއް ދަސްނުކޮށް އުޅޭމުންދާ ޒުވާނުންގެ އަދަދު ގިނަވެަފއިވުން. .5

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ޓެކްނިކަލް ދާއިރާއިން މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ލިބިފައިވުން. :13މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ހިންގާނޭ ތަންފީޒުކުރުމަށް އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީން އަތޮޅުން ލިބޭނެ މަގުފަހިވެގެން ދިއުން.  :13.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ހޯދުމަށް  ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީން 13.1.1
 ހިތްވަރު ދިނުން.ޒުވާނުންނަށް 

 

 - - -  - ކައުންސިލް އިދާރާ  ޒުވާނުންނާ ބައްދަލުކޮށް ވިސްނައި ދިނުން. 13.1.1.1
ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތު ހޯދައި ދިނުމުގައި  13.1.1.2

އެމީހުންގެ މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް 
 ވިސްނައިދިނުން.

 - - -  - ކައުންސިލް އިދާރާ 

ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިންގައި  13.1.2
 ބައިވެރިވާ ޒުވާނުންނަށް އެލަވަންސެއް ދިނުން.

ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ  13.1.2.1
 ސްޕޮންސަރ ހޯދުން.

 - - -  - ކައުންސިލް އިދާރާ 

ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ޓިވެޓާ  13.1.3
 މަސައްކަތްކުރުން.ގުޅިގެން 

 

ލުން އިސްނަގައިގެން ކޯސްތައް ކައުންސި 13.1.3.1
 - - -   ކައުންސިލް އިދާރާ  ހިންގުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން 

 ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުން ތަމްރީން ހޯދުމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު ފުޅާވެގެން ދިއުން.  :13.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކާ ގުޅިގެން އިންޖިނޭރުކަން  13.2.1
 ޒުވާނުންނަށް ދަސްކޮށްދިނުން.

 

ކައުންސިލްތަކުން ސްޕޮންސަރ ހޯދުމަށް  13.2.1.1
ހޯދައިގެން ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން.
 - - -  - ކައުންސިލް އިދާރާ 

މެދުވެރިކޮށް ތަމުރީން އަމިއްލަ ފަރާތްތައް  13.2.2
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

ލިޔެ ލާ ޖެހުމުގެ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން  13.2.2.1
 ކޯހެއް ހިންގުން 

 - - -  - ކައުންސިލް އިދާރާ 



 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާތާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ    2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

123    
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 ހަމަހަމަކަން ދެ ޖިންސުގެ 
  



 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާތާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ    2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

124    
  www.halifatoll.gov.mvވެްބސައިޓް: info@halifatoll.gov.mv:އީެމއިލް 6500063ފެކްސް:  6500068ން: ފޯ

 އަންހެނުންނާ މެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އަންހެނުންނާމެދު ތަފާތުކުރުން ޮއންނަކަމަކަށް ފާހަގަކުރެވިފައެއްުނވޭ. .1
 އަންހެނުން ޭބނުންވާ ރޮނގަކުން ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭ. .2
 ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް ވަންނަން ެއދޭމީހުން ނެތްކަން ާފހަގަކުރެވޭ.އަންހެނުންގެ  .3
 ކުރެވިފައެއްނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ. ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް އަންހެނުން އަހުލުވެރުކުރުވުމަށް ހޭލުންތެރި .4
 ން ފާހަގަކުރެވޭ.މަގުގައި އަންހެނުންގެ ދަުއރު ނެތްކައަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން ތަރައްޤީގެ  .5

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ                                                        2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

125    
  www.halifatoll.gov.mvވެްބސައިޓް: info@halifatoll.gov.mv:އީެމއިލް 6500063ފެކްސް:  6500068ން: ފޯ

 ޤާއިމުކުރުން.އަންހެނުންނާމެދު ތަފާތުކުރުންތައް ނެތް މުޖުތަމަޢެއް  :14މަޤުޞަދު  

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އިޖުތިމާޢީ، އިޤްތިސާދީ، މައިދާނުގައި މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ޙަރަކާތްތެރިވާ ބަޔަކަށް ވެގެން ދިއުން.ދިވެހި އަންހެނުންނަކީ ސިޔާސީ،   :14.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ތަފާތު ދާއިރާތަކުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް  14.1.1
 ސެމިނާރ ނުވަތަ ވޯކްޝޮޕް ހިންގުން.

 

އަތޮޅު ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން  14.1.1.1
 ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ  ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން.ވަރުގައި ފެން

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
-  - - - 

އަންހެނުންނާ މެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތައް  14.1.2
 ދެނެގަތުމުގެ ސަރވޭއެއް ހިންގުން.

 

ސަރވޭ ފޯމް ތައްޔާރުކޮށްގެން ރަށްރަށުގައި މި  14.1.2.1
 - - -  - ކައުންސިލް އިދާރާ  ސަރވޭ ފުރިހަމަކުރުން.

އަންހެނުން ސިޔާސީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ  14.1.3
 މުހިންމުކަމާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

 

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރިއާ ގުޅިގެން ބައްދަލުވުން  14.1.3.1
 ކައުންސިލް އިދާރާ  ބޭއްވުން.

 ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ 
-  - - - 

 ތަމްރީން ލިބިދިނުމުގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތައް މަދުވެގެން ދިއުން.ތަޢުލީމާއި   :14.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ހޯދައި ދިނުމުގައި  14.2.1
ފިރިހެން ކުދިންނެކޭ އެއްގޮތަށް އަންހެން 

ކުދިންނަށްވެސް މަތީ ތަޢުލީމް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު 
 ހޯދައި ދިނުމަށް ބާރުއެޅުން.

 

އިންނާއި ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރި މައިންބަފަ 14.2.1.1
 ކުރަން ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން.

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
 ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ 

-  - - - 
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އަންހެނުން ބޭނުންވާ ދާއިރާއެއްގައި ވަޒީފާ  14.2.2
 އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތުއޮތުން.

ވަޒީފާ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި އަންހެންކުދިން  14.2.2.1
އަދާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މައިން ބަފައިން 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން.
 ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ 
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

-  - - - 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

އަދި  ކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީކުޑަ އަންހެނުންނާއި 
 އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުން ނަފްސާނީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ޖިންސީ އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާތައް މަދުންނަމަވެސް ހިނގާކަން.ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ  .1
 ޖިސްމާނީ އަނިޔާތަށް މަދުވެފައިވާކަން. ޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ ޖިންސީ އަދިކު .2
 މިފަދަ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމުގައި ބެލެނިވެރިންގެ ސަމާލުކަން އިތުުރކުރުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވުން. .3
 ގޭތެޭރގެ އަނިޔާތަކުގެ މަޢުލޫމަތު ލިބޭެލއް މަދުކަން.އަންހެނުންަނށް ކުރިމަތިވާ  .4
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 ސަލާމަތްވެފައިވާ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން. އަދި ނަފުސާނީ އަނިޔާތަކުން ، އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ :15މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މުޖުތަމައެއް  ނީ، އަދި ނަފުސާނީ އަނިޔާތައް އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ލިބެމުންދާ ޖިންސީ، ޖިސްމާ   :15.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ބިނާވެގެން ދިއުން.

ދަރިން ބެލެހެއްޓުމުގައި މައިންބަފައިންނާއި  15.1.1
 ބެލެނިވެރިންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.

 

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތު  15.1.1.1
 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން.

 ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ 
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

-  - - - 

މޯބައިލް ފޯން އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަށް  18 15.1.2
ހޯދައި ނުދިނުމާއި ސޯޝަލް މީޑީއާތަކަށް 

 ނުވަދެވޭގޮތް ހެދުން.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން ބައްދަލުވުން   15.1.2.1
 ހިންގުން.

 

 ޖެންޑަރ މިނިސްތްރީ 
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

-  - - - 

މައިންބަފައިންގެ އަޅާލުން ނުލިބި މުޖުތަމަޢުގައި  15.1.3
އުޅެމުންދާ ކުޑަކުދިންނާމެދު އިތުރަށް 

 ސަމާލުވުން.
 

މައިބަފައިން ނިޔާވެ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް  15.1.3.1
ހީތެރިކަން ސަބަބަކާހުރެ މައިންބަފައިންގެ އެ

ނުލިބޭ ކުދިން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތައް 
 ހޭލުންތެރިކުރުން.

 މިނިސްޓްރީ  ޖެންޑަރ
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

-  - - - 

 ގޭތެރެއިން ލިބެމުންދާ ޖިންސީ އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާތަކުން ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެން ދިއުން.  :15.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ގޭތެރޭގައި ކުރާ އަނިޔާތައް ސިއްރުނުކޮށް  15.2.1
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯރޓްކުރުމަށް 

 ބާރުއެޅުން.
 

އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރި  15.2.1.1
 ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ  ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
-  - - - 
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ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސެންޓަރުގެ ދައުރު  15.2.2
 ހަރުދަނާކުރުން.

 

މި ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމަށް  15.2.2.1
އަހަރަކު އެއްފަހަރު ނަމަވެސް ބައްދަލުވުމެއް 

 ބޭއްވުން.
 ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ 
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

-  - - - 

ޖިންސީ އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ލިބުން  15.2.3
މަދުކުރުމުގައި މުޖުތަމަޢުގެ އެހީތެރިކަމާއި 

 އެއްބާރުލުން ހޯދުން.
 

މިފަދަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާ ރަށްރަށުގެ  15.2.3.1
ވަކިވަކި ފަރުދުންނާ ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު 

 އެއްކުރުން. 
 ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ 
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

-  - - - 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން ސިޔާސީ 
 ބާރުވެރިކުރުވުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ރު ފުޅާކުރުމަށް ހޭލުންތެރި ކުރެވިފައި ނުވާކަން.ސިޔާސީގޮތުން އަންހެނުންގެ ދައު .1
 އިޤްތިސާދީގޮތުން އަންހެުނންނަށް ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްނަމަވެސް އެފުރުސަތު ބޭނުން ުނކުރާކަން. .2
 އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަަކށް ކުރިމަތިލާނެ އަންހެުނން ނުވާސަބަބު ެދނެގަނެވިފައި ނުވާކަން. .3
 ކައުންސިލްތަކަށް އަންހެނުން ކުިރމަތިނުލާ ސަބަބު ހޯދުަމށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ނުވާކަން. .4
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 ބާރުވެރިބަޔަކަށްވުން.ސިޔާސީގޮތުންނާއި އިޤްތިސާދީގޮތުން އަންހެނުންނަކީ  :16މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އިޤްތިސާދީގޮތުން އަންހެނުންގެ ބާރުވެރިކަން އިތުރުވެގެން ދިއުން.ސިޔާސީގޮތުންނާއި   :16.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ސިޔާސީގޮތުން ބަސްކިޔޭ މަޤާމުތަކަށްއަންހެނުން  16.1.1
 އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުން.

 

ޑަރ މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ބައްދަލުވުމެއް ޖެން 16.1.1.1
 ބޭއްވުން.

 - - -  - ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ 

ސްކޫލް ނިންމާ އަންހެން ދަރިވަރުންނަށް   16.1.1.1
އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

 ހިންގުން.

 ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ 
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

-  - - - 

 ،ކައުންސިލްތަކުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި  16.1.2
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކުރާ ކޮމިޓީގެ 

މެމްބަރަކަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ލޯކަލް 
ކައުންސިލްތަކާބެހޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙުގެނައުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން.

އެލް.ޖީއޭއާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ލާމަރުކަޒީ  16.1.2.1
 ޤާނޫނަށް އިސްލާހުގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 އެލް.ޖީ.އޭ
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

-  - - - 

 އިގްތިސާދީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުޅާވެގެން ދިއުން  :16.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކައުންސިލްތަކުން ރާވައިގެން ހިންގާ އިޤްތިސާދީ  16.2.1
މަސައްކަތްތަކުގައި ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ 

 އަންހެނުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުން.

ދައުރު ހަރުދަނާކޮށް ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ  16.2.1.1
 - - -  - ކައުންސިލް އިދާރާ  ކޮމިޓީ ޙަރަކާތްތެރި ކުރުވުން.

ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގައި  16.2.2
 އަންހެނުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުން.

ޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ޤަވާޢިދުތަކާއި ރައް 16.2.2.1
އެކުލަވާލުމުގައި އަންހެނުންގެ ޚިޔާލު އުސޫލުތައް 

 - - -  - ކައުންސިލް އިދާރާ  ހޯދުމަށް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން.



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ 
 ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން 

 

 ހާލަތު މިހާރުގެ 
 ރަށުފެންވަރުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުްނ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭކަން. .1
 އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއަށް ކުރިމަިތލާނެ މެމްބަރުން ނެތިެގން، ގިނަ ރަށްރަށުގައިކޮމިޓީ ހޮވާފައި ނުވާަކން. .2
 ދައުރު އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭލެއް މަދުވުން.ރަށު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންވެސް އަންހެނުންގެ  .3
 ސްކޫލްތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަުކގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ލިބޭލެއް ރަނގަޅުކަން. .4
 ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުްނ ކުރިން ލިބެމުންއައި ގޮތަށް ނުިލބުން. .5
 ފިކުރެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރި ނުވުން.އަނެއް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ރަކަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔަކު ސިޔާސީ ވަކިފިކު .6
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 ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ލިބުން. :17މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ރަށުފެންވަރުގައި ކުރެވޭ އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވެގެން ދިއުން.  :17.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އަންހެނުންގެ ދައުރު މިހާރަށްވުރެ  17.1.1
 ހަރުދަނާކުރުމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުން.

 

ކައުންސިލުން އަންހެނުންނާ ބައްދަލުކޮށް  17.1.1.1
 ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުން.

 - - -  - އިދާރާ  ކައުންސިލް

މުނާސަބަތަކާ ގުޅިގެން އަންހެނުންނަށް  17.1.1.2
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން.އަމާޒުކޮށްގެން 

 - - -  - ކައުންސިލް އިދާރާ 

ރަށުފެންވަރުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި  17.1.2
 އަންހެނުންގެ ދައުރެއް ހިމެނުން.

 

ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި  17.1.2.1
އަންހެނުން ބައިވެރި ކުރުމަށް ރައްޔިތު 

 އަންހެނުންނާ ބައްދަލުކުރުން.
 - - -  - ކައުންސިލް އިދާރާ 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ ދައުރު މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާވެގެން ދިއުން.  :17.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  17.2.1
 ކުރުވުން.އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ހޭލުންތެރި 

 

ރައްޔިތު އަންހެނުންނާ ބައްދަލުކޮށް ވެގެންއުޅޭ  17.2.1.1
 - - -  - ކައުންސިލް އިދާރާ  ގޮތެއް އޮޅުން ފިލުވުން.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  17.2.2
ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގޭނެ މަގުފަހިކޮށް 

 ދިނުން.
 

ކައުންސިލުން  ނުވަތަކައުންސިލުން ޖާގަ ދިނުން.  17.2.2.1
 ތަނެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުން.

 - - -  - ކައުންސިލް އިދާރާ 

އަންހެނުންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭފަދަ އެކިއެކި  17.2.3
 ޕްރޮގްރާމް ރަށުފެންވަރުގައި ހިންގުން.

 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  17.2.3.1
ކައުންސިލުން މި ޕްރޮގްރާމް  ނުވަތަކޮމިޓީގެ 
 ހިންގުން.

 - - -  - ކައުންސިލް އިދާރާ 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 

 

 

 

ރައްކާތެރި ބޯފެނާ، ނަރުދަމާގެ އަސާސީ 
 ފަސޭހަތަކާ، ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް 

  



                                                      2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 

135    
  www.halifatoll.gov.mvވެްބސައިޓް: info@halifatoll.gov.mv:އީެމއިލް 6500063ފެކްސް:  6500068ން: ފޯ

ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ސާފު ބޯފެން ވާރޭފެން ނަގާ 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އާންމުކޮށް ބުއިމަށް ގިަނބަޔަކު މިހާރު ބޭނުންކުރަނީ ވާރޭފެން. .1
 ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމުގައި ފަރުދީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ކުރެވެމެންދޭ. .2
  ކުރެވެމުން ނުދާކަން. ެފންނަގާ ރައްކާ ރައްޔިތުންގެ ތާނގީތަކަށްމަދު ރަށަކުންނޫނީ  .3
 ބޭުނން ުކރަނީ އޮޑި ދޯނިފަހަރާއި ހޮޓާތަކަްށ.ބައެއް ރަށްރަށުން ކަށް ނެގޭެފން ތާނގީތަރައްޔިތުންގެ  .4
 އިރުވައި މޫސުން ދިގުލައި، ވާރޭފެން ހުސްވުމުން ސަރުކާރުން ޑީސަލްނޭޓްކުރި ބޯފެން ފޯރުކޮށް ޭދންޖެހިފައިވޭ. .5
 ތައް މަރާމާުތކޮށް ފެންނެގޭ ހާލަތަަކށް ގެންަނންޖެހިފައިވޭ.ރައްޔިތުންގެ ތާނގީ .6
 ތުރާކުނާއި އިހަވަންދޫގައި ޕްލާްނޓް ބެހެއްޓި ސާފުބޯެފން ލިެބންުހރޭ. .7
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 ބޯން ބޭނުންކުރާ ފެނަކީ ރައްކާތެރި ސާފު ފެންކަމުގައި ހެދުން. :18މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ހަމަޖެހިގެން ދިއުން.ވާރޭވެހޭ މޫސުމުގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބޯފެން ނެގުމާއި ފެން ރައްކާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް   :18.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ރައްޔިތުންގެ ފެންތާގީތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު  18.1.1
 ފެންނެގޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

 

ރަށު ކައުންސިލްތަކުން މިމަސައްކަތް  18.1.1.1
 ރާވާފައިވާގޮތް ބެލުން.

 - - -  - ކައުންސިލް އިދާރާ 

މަރާމާތުކުރުމަށް ތާނގީތައް ރައްޔިތުންގެ   18.1.1.2
 ބާރުއެޅުން.

 - - -  - ކައުންސިލް އިދާރާ 

ފެން ނެގުމުގެ ކުރިން ފުރާޅާއި ދިޔަދޮވި އަދި  18.1.2
 ހަން ސާފުކުރުން.

ކައުންސިލް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބޯފެން ނެގުމަށް  18.1.2.1
 ލީފްލެޓް ބެހުން.ރައްޔިތުންނަށް މެދުވެރިކޮށް 

 ސިއްޙީމަރުކަޒު
 އިދާރާ ކައުންސިލް 

-  - - - 

ހޫނު މޫސުމުގައި ބޯފެނަށްޖެހޭ މިންވަރު  18.1.3
 މަދުކުރުން.

ފަރުދީ ފެންވަރުގައި ފެންނަގާ ރައްކާކުރުމަށް  18.1.3.1
 ހިތްވަރު ދިނުން.

 - - -  - ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ހޫނު މޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހުން މަދުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެން ދިއުން.  :18.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ފެން ބޭނުންކުރުމުގައި އިސްރާފު ކުޑަކުރުން. 18.2.1
 

ރާފު ނުކުރުމަށް ވާރޭފެން އިސްހޫނު މޫސުމުގައި  18.2.1.1
 - - -  - ސިލް އިދާރާ ކައުން ވިސްނައި ދިނުމަށް ލީފްލެޓް ބެހުން.

އާބާދީގޮތުން ބައިގިނަ ރަށްރަށުގައި ޕްލާންޓް  18.2.2
 ބަހައްޓައި ދިނުން.

 

ކާރުން ހިންގަވާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ސަރު 18.2.2.1
 ޕްލާންޓް ބަހައްޓައި ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން. 

އެންވަޔަރަންމަންޓް 
 މިނިސްޓްރީ 

-  - - - 

ރަށުގެ އާބާދީއާ އެކަށޭނަ މިންވަރަކަށް ފެން  18.2.3
 ރައްކާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

 

ޔިތުންގެ ތާނގީ އިތުރަށް ބޭނުންވާ ރައް 18.2.3.1
ރަށްރަށުން ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން ތާނގީ 

 ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
 - - -  - ކައުންސިލް އިދާރާ 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ގާއިމުކުރެވިފައިވޭ. 2ސަރުކާރުން ހިންގެވި މަޝްރޫއުގެދަށުން މިއަތޮޅު  .1
 މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދޭ.ރަށެއްގައި ނަރުދަމާގެ  2ސަރުކާރުން މިހާރު ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  .2
 )އެކެއް( ރަށެއްގައި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ލިބެމުންދޭ. 1އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ އެހީގައި  .3
 އަދި ފެށިފައެއް ނުވޭ.ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް  9ބާކީ  .4
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 އަތޮޅު ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމުވެފައިވުން. :19މަޤުޞަދު 

 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ޤާއިމުކުރެވިގެން ދިއުން.ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގެ ކުރިން އަތޮޅުގައި  2020 :19.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ބާރަށް، އުތީމު، މާރަންދޫ،  19.1.1

 ފިއްލަދޫ، މުރައިދޫ އަށް ޚިދުމަތް ލިބުން.
 

ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ނުލިބިވާ ރަށްރަށުން  19.1.1.1
 ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ސަރުކާރުގައި ދެންނެވުން.

އެންވަޔަރަންމަންޓް 
 މިނިސްޓްރީ 

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
     

 ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމާބެހޭ މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރަށް ދެވޭ އެއްބާރުލުން އިތުރުވެގެން ދިއުން.  :19.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޕަންޕު ސްޓޭޝަންތައް ބަހައްޓާނެ ބިން  19.2.1
ނޑައެޅުން.  ކަ

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއާ ގުޅުއްވައިގެން  19.2.1.1
 ލުން ބިން ކަނޑައެޅުން.ކައުންސި

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
      ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ 

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ ޢަމަލީ  19.2.2
މަސައްކަތް ކުރާއިރު ދިމާވާ މައްސަލަތައް 

 ހައްލުކޮށް ދިނުން.
 

ކައުންސިލުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން  19.2.2.1
އަވަސްކަމާއެކު ނިންމައި މަސައްކަތަށް 

      ކައުންސިލް އިދާރާ  އެއްބާރުލުން ދިނުން. 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުނުކުރާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ނެތުން. .1
 ކުނި އަންދައިގެން. މިހާރު ކުނި ނައްތާލަނީ ގިނަ ރަށްރަށުގައި  .2
 ކުނިކޮށި ހެދިފައިނުވާ ބައެއް ރަްށރަށުން ކުނި އުކަނީ ވަލުތެރޭގެ އެކި ތަންތަނަށް. .3
 ފުރިގެން ދާއިރު ކުނިތައް އެހެން ދިމާލަކަށް ގެންދެވޭނެޮގތެއް ނެތުން.ނައްތާ ނުލެވޭ ކުނި ގިނަވެ ކުިނކޮށި  .4
 ވަކިނުކޮށް ހުްނަނ މައްސަލަ ކުރިމަތިވޭ. ނަްއތާ ނުލެވޭ ކުނިކުނިކޮށްޓަށް ކުނި އުކުމުގައި  .5
 އާބާދީ ގޮތުން ބައިގިނަ ރަށްަރށުަގއި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ފެނަކައިން ކުރަމުން ގެންދެވޭ. .6
 ކޮށި ބެލެހެއްޓުަމށް ވަކިބަޔަކު ނެތުމުން ކުނި އުކުމުގައި އެއްވެސް ހަމައެއްނެތުން. ކުނި .7

 



 )ކައުންސިލްގެ ނަން(  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ކުނި ނައްތާލުން. :20މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ދެމެހެއްޓނިވި ގޮތެއްގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކުނި ނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމު ގާއިމުވެގެން ދިއުން.  :20.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ނޑައެޅުން. 20.1.1  ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުމަށް ބިން ކަ
 

ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން ކައުންސިލުން  20.1.1.1
 ބިމުގެ މައްސަލަ ހަމަޖެއްސުން.

 ންސިލް އިދާރާ ކައު
 ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ 

-  - - - 

މީހުންނަށް އުނދަގޫ ނުވާ ސަރަހައްދަކުން ބިން  20.1.1.2
ނޑައެޅުން.  ކަ

 - - -  - ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން. 20.1.2
 

އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަން  20.1.2.1
 ހޯދުން. 

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
 

-  - - - 

ދެބާވަތުގެ ކުނި އަޅާނެތަން ފާހަގަ ކުރެވިފައި  20.1.3
 ހުރުން.

 

ކުނިކޮށި ޑިޒައިން ކުރާއިރު މިކަމަށް ވިސްނުން  20.1.3.1
  ބެހެއްޓުން.

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 މިނިސްޓްރީ 
-  - - - 

 ކުނި އުކުމުގައި ހަރުދުދަނާ އުޞޫލުތަކެއް ގާއިމުވެގެން ދިއުން.  :20.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 - - -  - އިދާރާ  ލްކައުންސި ކުނި އުކުމާބެހޭ އުސޫލު އެކުލަވާލާ ގެޒެޓް ކުރުން  20.2.1.1 މާބެހޭ އުސޫލެއް އޮތުން.ގޭގެއިން ކުނި އުކު 20.2.1
ކުނި އުކުމާބެހޭ އުސޫލު ރައްޔިތުންނަށް އަންގައި  20.2.2

 ދިނުން.
20.1.1.1 

 
ކުނި އުކުމާބެހޭ އުސޫލުގެ ކޮޕީއެއް ކޮންމެ 

 ގޭބިސީއަކަށް ފޮނުވުން.
 - - -  - އިދާރާ  ކައުންސިލް

ކުނިކޮށި ބަލަހައްޓާ މެނޭޖް ކުރެވޭނެގޮތެއް  20.2.3
ނޑައެޅުން.   ކަ

 

ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނާ  20.2.3.1
 ވާހަކަދައްކައިގެން ކޮންމެވެސް ފީއެއްނެގުން.

 މުވައްޒަފަކު ހޯދުން. 2އަދި 

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
 ރައްޔިތުން.

-  - - - 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ބެލެހެއްޓުންހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަނދަރު 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ބަނދަރު ބެލެހެްއޓުމަށް ޤަވާޢިދެްއ އޮތްނަމަވެސް ޤަވާޢިދަށް ޢަމަުލ ނުކުރުން. .1
 ބަނދަރު ބެލެހެްއޓުމާބެހޭ ޤަާވޢިަދށް ރައްޔިތުން އަހުލުވެރި ނުކުރުން. .2
 ޚިޔާލު ހޯދިފައި ނުވުން.ބެެލހެއްޓޭނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ބެލެމަްށ ރައްޔިތުންގެ ދަރު ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަނ .3
 ބަނދަރު ބޭުނންކުރުމާބެހޭ ޤަވާިޢދަށް ޢަމަލު ނުކުރުމުގެ ސަބަބުްނ ހިތައްއެރި ގޮތަކަށް ބަނދަރު ޭބނުންކުރުން. .4
 އުޅަނދުފަހަރަށް މުދާއަރުވާ ފަރާތްތަކާއި މުދާ ބާލާ ފަރާތްތަކުން ަސމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ެއނގެން ނެތުން. .5
 އެޅޭގޮތް ނުވުން.ށް ބަނދަރު ޭބނުްނކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަ .6

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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     ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން. :21މަޤްޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ބަނދަރު ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެން ދިއުން.  :21.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ނދަރު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ޤަވާޢިދެއް އޮތުން.ބަ 21.1.1
 

 - - -  - ކައުންސިލް އިދާރާ  ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލުން.ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ  21.1.1.1
ޤަވާޢިދު އެކުލަވައި ލުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު  21.1.1.2

 ހޯދުން.
 - - -  - ކައުންސިލް އިދާރާ 

ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ޤަވާޢިދަށް ރައްޔިތުން  21.1.2
 ހޭލުންތެރި ކުރުވުން.

 

ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެހެން ޤަވާޢިދު  21.1.2.1
 - - -  - ކައުންސިލް އިދާރާ  އާންމުކުރުން.

ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު  21.1.3
 ތަންފީޒުކުރުން.

 

 ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން. 21.1.3.1
 - - -  - ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ބަނދަރުން ޚިދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެން ދިއުން.  :21.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އުޅަނދުފަހަރަށް ބަނދަރުން ފެން ލިބޭނެ ގޮތެއް  21.2.1
 ހަމަޖައްސައި ދިނުން.

ބަނދަރުގެ އެކިސަރަހައްދުގައި ފެންއިސްކުރު  21.2.1
 ބަހައްޓައިގެން ޚިދުމަތް ދިނުން.

 - - -  - ލް އިދާރާ ކައުންސި

އުޅަނދުފަހަރަށް ކަރަންޓް ލިބޭނެގޮތް  21.2.2
 ހަމަޖައްސައި ދިނުން.

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ވާހަކަ ދެއްކުން.  21.2.2.1

 - - -  - ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ތެޔޮއަޅާމުދާ ބޭލުމާއި މަސްވެރިންނާއި  21.2.3
  ސަރަޙައްދު ވަކިކުރުން.

 .ބަނދަރުގައި އާންމުކޮށް ބޯޑުތައް ބެހެއްޓުން 21.2.3.1
 - - -  - ކައުންސިލް އިދާރާ 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ސާފުތާހިރުކޮށް ބަލަހަްއޓަނީ ކޮންޓްެރކްޓް އުސޫލުން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން. ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު .1
 ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް.އެ ސަރަޙައްދެއްގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރަނީ  .2
 އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ިލބޭފަިއސާ މަދުވުން. .3



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ސާފުތާހިރު ރަށަކަށްވުން. :22ދު މަޤުޞަ 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ބަނދަރުމަތި ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓިގެން ދިއުން.ރަށުތެރެއާއި،   :22.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކުނިކަހައި ސާފުކޮށް  އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު 22.1.1
 އޮތުން.ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް 

 

އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހާ ބެލެހެއްޓުމުގެ  22.1.1.1
 އުޞޫލު އެކުލަވާލުން.

 - - -  - އިދާރާ  ކައުންސިލް

އުސޫލު ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ  22.1.1.2
 ޚިޔާލުހޯދުން 

 - - -  - ކައުންސިލް އިދާރާ 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދު ކުނިކަހާ  22.1.2
 ސާފުކުރުން ހަރުދަނާކުރުން.

ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާއާއެކު އުޞޫލު  22.1.2.1
 އެކުލަވާލުން.

 - - -  - ކައުންސިލް އިދާރާ 

މަގުމަތި ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާ އުސޫލު  22.1.3
 ޢާންމުކުރުން.

 ލީފްލެޓް މެދުވެރިކޮށް ޢާންމުކުރުން.  22.1.3.1
 - - -  - ކައުންސިލް އިދާރާ 

 މަގުމަތި ބޭނުންކުރުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިގެން ދިއުން.  :22.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާއި މަގު ކޮނުމާބެހޭ  22.2.1

 އުސޫލެއް އޮތުން.
 

މަގު ކޮނުމާއި މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާބެހޭ  22.2.1.1
 - - -  - ލް އިދާރާ ކައުންސި ކުލަވާލުން.އުސޫލު އެ

މަގު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ އުޞޫލު ލީފްލެޓް  22.2.2.1 މަގުމަތި ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ އުސޫލު އާންމުކުރުން. 22.2.2
 ގޭބިސީތަކަށް ބެހުން.

 - - -  - ކައުންސިލް އިދާރާ 

 މަގުމަތި ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ އުސޫލު ތަންފީޒުކުރުން. 22.2.3
 

ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް މަގު ބޭނުންކުރާ މީހުންނާމެދު  22.2.3.1
 ފިޔަވަޅު އެޅުން.

 - - -  - ކައުންސިލް އިދާރާ 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 މަގު ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންަތއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން. .1
 ަބޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ.ބައެއް ރަށްރަށުގައި އަގުދީގެން  .2
 މަގުމަތީ ބައްތިތައް މަރާމާތުކުރުަމށް ލިބޭ ފައިސާ މަދުކަމުން އެްނމެ ފުރިހަމައަށް ޚިދުމަތް ނުދެވޭ. .3
 ފައިސާ ނެތިގެން ބައްތި ޖެިހފައިނުވޭ.އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި  .4

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 މަގުމަތީގައި ރޭގަނޑު ހިންގާ ބިނގާވެ އުޅެވުން.ހިތްފަސޭހަކަމާއެކު  :23މަޤުޞަދު 

 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 މަގުމަތި ދިއްލާ ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެން ދިއުން.  :23.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 މަގުމަތި ދިއްލުން. 23.1.1
 

 - -  - - ސިލް އިދާރާ ކައުން ބަޖެޓް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. 23.1.1.1
 - -  - - ކައުންސިލް އިދާރާ  ނުދިއްލޭ ބައްތި ހުރޭތޯ ޗެކްކުރުން. 23.1.1.2

ބައްތިތަކަށް ޖެހޭ މައްސަލަތައް މަގުމަތި  23.1.2
 ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 

 ބައްތިތައް މަރާމާތަށް ބޭމުންވާ ތަކެތި ހޯދުން. 23.1.2.1
 - -  - - 

 މަގުތައް ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރެވިގެން ދިއުން.  :23.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ބެލެހެއްޓުމަށް އެއްބަސްވުމެއް މަގުތައް ދިއްލާ  23.2.1
 އެކުލަވާލުން.

 

މަގު ބައްތިތައް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓައި ދޭނެ  23.2.1.1
 - -  - - ކައުންސިލް އިދާރާ  ފަރާތެއް ހޯދުން.

ބައްތިތަކަށް ދިމާވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ  23.2.2
 އިންޖީނުގެއާ ގުޅިގެން ހައްލުކުރުން.

 

ބައްތިތަކަށް ދިމާވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ  23.2.2.1
 ހައްލުކުރުމަށް އިންޖީނުގޭގެ އެހީ ހޯދުމަށް 

 - -  - - ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ބެލެހެއްޓުން މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 މުން މަގުތައް މަރާމާތު ުނކުރެވުން.ސީލަތެއް ކައުންސިލްގައި ނެތުމަގުމަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ެއއްވެސް ވަ .1
 އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގައި ހަދަންޖެހޭ މަގުތަކުގައި ހުންނަ ރުްއގަހަށް ބަދަލުިދނުމަށް ބޭުނންވާ ަފއިސާ ނުލިބުން. .2
 ރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދުވަސްވަރު އެމްޓީސީސީގެ ވެހިކަލް ބޭނުންކޮށްގެން ބައެއްފަހަރު މަގުތަކަށް ވެލިއަޅާ. .3
 މަގަށް އަރާ ރުއްގަހަށް ބަދަލު ިދނުމަށް ބަޖެޓް ިލބޭ މިންވަރެއްގެަމތިން މަގު ސާފުކޮށް ރުއްގަސް ނަގަމުން ގެންދެވޭ. .4

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ގޮތެއްގައި މަގުތައް ބެލެހެއްޓުން ދެމެހެއްޓިނިވި  :24މަޤުޞަދު 

 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ތަކެއްޗަށާއި ހިނގާމީހުންނަށް ދަތިނުވާނެ ގޮތެއްގެމަތިން މަގުތައް ބެލެހެއްޓިގެން ދިއުން.ދުއްވާ   :24.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގެ މަގުތައް ހެދުން. 24.1.1
 

 - -  - - ސިލް އިދާރާ ކައުން މަގުތަކަށް އަރާ ރުއްގަހުގެ ހިސާބު ނެގުން. 24.1.1.1
ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ރުއްގަހަށް ބަދަލު  24.1.1.2

 ސަރުކާރުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
 - -  - - ކައުންސިލް އިދާރާ 

މަގުމަގުގައި ހުންނަ ރުއްގަހަށް ބަދަލުދީ މަގު  24.1.2
 ސާފުކުރުން.

 

 ރުއްގަސް ނެގޭނެ ގޮތެއް އިންތިޒާމްކުކުރުން.  24.1.2.1
 - -  - - ކައުންސިލް އިދާރާ  ވެހިކަލް ގެންގުޅޭ ދުވަސްވަރަކާ ދިމާކުރުން.

 މަގުތައް މަރާމާތުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެން ދިއުން.  :24.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ދުއްވާ ތަކެތީގެ ސަބަބުން ހަލާކުވެފައިވާ މަގުތައް  24.2.1
އެކި މަރާމާތު ކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ 

 ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ހޯދުން.
 

މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ވެލިއެޅުން. އެމްޓީސީސީގެ  24.2.1.1
ވެހިކަލް ގެންގުޅޭނަމަ އެމްޓީސީސީގެ އެހީތެރިކަން 

 - -  - - ކައުންސިލް އިދާރާ  ހޯދުން.

ރަށު ފެންވަރުގައި ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތް  24.2.2
 ކޮށްގެން މަގުތައް މަރާމާތުކުރުން.

 

އެޅުމުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ފެންހެދޭ މަގުމަގަށް ވެލި  24.2.2.1
ތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަން 

 - -  - - ކައުންސިލް އިދާރާ  ހޯދުން.



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ދިނުން 
 

 ހާލަތު  މިހާރުގެ 
 ރާނާފައިވޭ.ޤަބުރުސްތާނު ވަށާފާރު  ފަސްރަށެއްގައި .1
 ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ކުރެވެމުންދޭ. .2
  ޤަބުރުސްތާނު ވަށާފާރު ލެވިފައި ނެތުން. .3
ނޑުގެ ވަށާފާރު ނެތުން. .4  ބައެއް ރަށްރަށުގައި ބޯޅަދަ

 
 

 



               ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ                                                                                2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން. :25މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 މިސްކިތްތަކާއި ޤަބުރުސްތާނާއި މައިޒާންތަކާއި މިފަދަ އެހެންވެސް ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން ދިއުން.  :25.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  25.1.1

 
 - -  - - ކައުންސިލް އިދާރާ  ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުމަށް ޚަރަދު ހޯދުން. 25.1.1.1
 - -  - - ކައުންސިލް އިދާރާ  ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުން. 25.1.1.2

 ޤަބުރުސްތާނުގެ ވަށާފާރު ރޭނުން. 25.1.2
 

 ކައުންސިލް އިދާރާ  ސަރުކާރުގެ އެހީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. 25.1.2.1
 ހޯމް މިނިސްޓްރީ 

- -  - - 

 މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވައިދިނުން. 25.1.3
 

 އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން. 25.1.3.1
 - -  - - ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން ލިބެންޖެހޭ އެހެނިގެން ފަސޭހަތަށް ލިބިގެން ދިއުން.  :25.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޕާރކު ހެދުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުމާއި ކުޑަކުދިންގެ  25.2.1
 ޕާރކު ހެދުން.

ސިންގ މިނިސްޓްރީގައި ދަންނަވައިގެން ބިން ހައު 25.2.1.1
ނޑައެޅުމާއި ޕާރކު ހެދުމަށް ފަންޑު ހޯދުމަށް  ކަ

 މަސައްކަތްކުރުން.
 - -  - - ކައުންސިލް އިދާރާ 

މައިޒާންތައް ބޮޑެތިމީހުން ހިތްހަމަޖައްސާލާނެ  25.2.2
 ހަދާ ހިންގުން.

 

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމާއެކު  25.2.2.1
މައިޒާން ހެދުމަށް ފަންޑު ހޯދުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން.
 

 - -  - - ކައުންސިލް އިދާރާ 

ދަތުރުވެރިން މަޑުކޮށްލާނެ މައިޒާންފަދަ ތަންތަން  25.2.3
 ހަދާ ބެލެހެއްޓުން.

 

މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ހައުސިންގ  25.2.3.1
ބަނދަރުގައި ދަތުރުވެރިންނަށްޓަކައި ގިމަތަ 

 ހެދުން.
 - -  - - ކައުންސިލް އިދާރާ 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 

 

 

 

 ކަރަންޓާއި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ 
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އަތްފޯރާ ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓު 
 އަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ގަޑިއިރު ލިބެމުންދޭ. 24ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް  .1
 ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް މިހާރުލިބޭ އަގު ބޮޑުކަން. .2
 ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ބޮޑުނުވަނީސް ތެލުގެ ސަރޗާޖު ކަރަންޓް ބިލްގައި ހިމެނިފައިުވން. .3

  

 
 

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބުން. :26މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ގަޑިއިރުގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެން ދިއުން. 24އަތްފޯރާ އަގެއްގައި އިތުބާރާއެކު   :26.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 24ރައްޔިތުންނަށް ދަތި ނުވާނެ ގޮތެއްގައި  26.1.1
 ލިބުން.ގަޑިއިރު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް 

 

ފޯރުކޮށް ކަރަންޓް ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް  26.1.1.1
ދިނުމަށްޓަކައި ފެނަކަ ޚޯޕަރޭޝަނުން އެދޭ 

 ކަންތައްތަކުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުން.
 - -  - - ކައުންސިލް އިދާރާ 

ގޭގެއަށް ލިބެންވާ ވޯލްޓޭޖް ހަމައަށް  26.1.2
 ފޯރުކޮށްދިނުން.

 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ އެއްބާރުލުން ހޯދުން. 26.1.2.1
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

 
- -  - - 

 އިންޖީނުގެތަކުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުވެގެން ދިއުން.  :26.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ހުރި  26.2.1
އިންޖީނުގެތައް އެހެން ސަރަޙައްދުތަކަށް 

 ބަދަލުކުރުން.
 

ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ އިންޖީނުގެތައް ހުންނަ  26.2.1.1
 ދާރާ ކައުންސިލް އި  މީހުންގެ ޝަކުވާ ސަރުކާރަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
- -  - - 

 ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން. 26.2.2
 

ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ކުރެވޭ  26.2.2.1
މަސައްކަތުގައި ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންގެ 

 ދިނުން.އެއްބާރުލުން 
 ކައުންސިލް އިދާރާ 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

- -  - - 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފްކޮށް 
 ން ބޭނުންކުރު

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ޤާއިުމކުރެވިފައި ނުވުން.ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި ހަކަތަ  .1
 ވެފައި ުނވުން.ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި ހަކަތަ ބޭުނންކުރުމަށް ހޭލުންތެރި  .2
 އުލިގަމުގައި މޯލްޑިވް ގޭހުން ކުރިމަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވުން.ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި ހަކަތަ އުެފއްދުމަށް  .3
 ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި ހަކަތަ ަތާޢރަފުކުރެވިފައި ނުވުން. .4
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 ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުން. :27މަޤުޞަދު 
ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #

 (ގޮތް
ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ޑީސަލް އެންދުމުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރަމުންދާ އަސަރު ކުޑަކުރުން.  :27.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން  27.1.1.1 ސޯލާ އެނަރޖީ ތަޢާރަފުކުރުން. 27.1.1
 މަސައްކަތްކުރުން.

 - -  - - ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

ތަކެތި އެތެރެކުރާ ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން  27.1.1.2
 މަސައްކަތް ކުރުން.

 - -  - - ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

 އުފައްދާ ހަކަތަ ތަޢާރަފުކުރުން.ވައިން  27.1.2
 

އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން  27.1.2.1
 މަސައްކަތް ކުރުން.

 - -  - - ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

 ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށްޓަކައި ތެލަށް ކުރަމުންދާ ޚަރަދު ކުޑަވެގެން ދިއުން.  :27.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކުދި ރަށްރަށުގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބާދީ އާ 27.2.1
 ބޭނުންކުރަން ފެށުން.

 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި އެންވަޔަރަންމަންޓް  27.2.1.1
 - -  - - ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން  މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން. 

އައުމުގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި  2020 27.2.2
ރަށްޓެހި  ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓް ތިމާވެއްޓާއި

 ހަކަތައަށް ބަދަލުކުރުން.
 

އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަން  27.2.2.1
އެންވަޔަރަންމަންޓް  ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 މިނިސްޓްރީ 
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

- -  - - 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 

 

 

 

ވަޒީފާ އިތުރުކުރުމާއި ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު 
 ކުރިއެރުވުން 

  



                                           2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުވާފަދަ އިގްތިސާދީ މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރެވެއެވެ. .1
 ރިޒޯޓްގެ ތެރެއިން އެއް ރިޒޯޓް ހުއްޓި ގިނަ ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވުން. 3ހުޅުވުން  އަތޮޅުގައި .2
 ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ނެތުން. .3
 ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކުން ޒުވާުނންނަށް ވަޒީފާ ލިބޭަފދަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އަތޮޅުގައި ކުރެވެމުން ނުދިއުން. .4
 ފުރުސަތު ނެތުާމއެކު ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުނުވުން.ލޯކަލް ޓޫރިމްގެ  .5
 ދިވެހިންނަށްވުރެ ކުޑައަގެއް ދީގެން ބިދޭސީން ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުން. .6

 
 

 

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކާއި ދިރިއުޅުމަށް ކުރާނެ މަސައްކަތް އިތުރުވުން. :28މަޤުޞަދު 

 ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ވަޒީފާއެއްނެތި ނުވަތަ ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނެތި އުޅެމުންދާ ޒުވާނުން މަދުވެގެން ދިއުން.  :28.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ރަށުފެންވަރުގައި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި  28.1.1
 ތަރައްޤީކުރުން.

 

ނޑައެޅުން. 28.1.1.1  - -  - - ކައުންސިލް އިދާރާ  ގެސްޓްހައުސް އެޅުމަށް ބިން ކަ
ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ބިން  28.1.1.2

 ހަމަޖެއްސުން.
 - -  - - ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ރިޒޯޓްތައް އިތުރުކުރުން.އަތޮޅުގައި  28.1.2
 

 ކައުންސިލް އިދާރާ  ސަރުކާރުގައި ދެންނެވުން. 28.1.2.1
 ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ 

- -  - - 

ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވެ  ވަޒީފާއާ އެކަށީގެންވާ 28.1.3
 ކޯސް ފުރިހަމަކުރުން.

 

ޒުވާނުންގެ ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް  28.1.3.1
 - -  - - ކައުންސިލް އިދާރާ  މަސައްކަތްކުރުން.

 ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި ދިވެހިންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވެގެން ދިއުން.  :28.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ކިޔަވައިގެންތިބި ދިވެހި  28.2.1
 ޒުވާނުންނަށް އިސްކަން ދިނުން.

 

ވަޒީފާތަކުގައި ދިވެހިންނަށް އަދާކުރެވޭ  28.2.1.1
ބިދޭންސީން ނުގެންގުޅުމަށް ބާރުއަޅާ 
 ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވާހަކަ ދެއްކުން.

 ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ 
 ޔޫތު މިނިސްޓްރީ 

- -  - - 

ވަޒީފާގައި ދެމިތިބުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމަށް  28.2.2
އިތުރު ތަމުރީނާއި ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ހިންގުން.
 

ވަޒީފާތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް ތަމްރީން  28.2.2.1
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

 ޔޫތު މިނިސްތްރީ 
 

- -  - - 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުން ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ރަށްރަށުގެ ބިން ޭބނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކައުންސިލްތަކަށް ނެުތން. .1
 ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ފުދުންތެިރކަން ނެތުން. .2
 ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ފަޅުރަށްރަށް ސަރުކާރުން ދޫނުކުރުން. .3
 މާލޭގައި ހުންނަ އަތޮޅު ފިހާރައިްނލިބޭ އާމްދަނީ އަތޮޅަށް ދޫނުކުރުްނ. .4
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 ރަށުގެ ޢުމުރާނީ ކުރިއެރުމާއި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުރުވުން. :29މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުރުވުމާއި އިޤްތިޞާދީގޮތުން ރަށަށް ކުރިއެރުން ލިބިގެން ދިއުން.  :29.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުން  29.1.1
 އިންވެސްޓްމަންޓުތައް ހިންގުން.

 

އަމިއްލަފަރާތްތަކުން ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްގައި  29.1.1.1
 - -  - - ކައުންސިލް އިދާރާ  ކައުންސިލުން ބައިވެރިވުން.

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިތަކަށް ރަށުން  29.1.2
 ބިންދޫކުރުން.

 

 .މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުންހައުސިންގ  29.1.2.1
  ބިންދޫކުރުމަށް އިޢުލާންކުރުން.

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
 ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ 

- -  - - 

ވިޔަފާރި ބިން ދޫކުރުމުގައި ސަރުކާރުން  29.1.3
 ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތައް ނައްތާލުން.

 

ހައުންސިންގ މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކޮށް  29.1.3.1
ކައުންސިލްގެ ވެރިންގެ ފެންވަރުގައި 

 މަޝްވަރާކުރުން.

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
 ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ 

- -  - - 

 އިންވެސްޓްމަޓުތައް އިތުރުކުރެވިގެން ދިއުން. ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން  އަމިއްލަ   29.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް  29.2.1
ފަރާތްތަކާ އެކު ގުޅޭގޮތުން އަމިއްލަ 

 ބައްދަލުކުރުން.

ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކާ ބައްދަލުކޮށް ރަށުން  29.2.1.1
ލިބެންހުރި ފުރުސަތުތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު 

 ދިނުން. 
 - -  - - ލް އިދާރާ ކައުންސި

ސަރުކާރުގެ ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާ ބައްދަލުކޮށް  29.2.2
އިންވެސްޓްމަންޓާބެހޭ ރަށުގައި ކުރެވިދާނެ 
 މަޢުލޫމާތު ދިނުން.

 

ކަމާބެހޭ ކުންފުނިތަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް  29.2.2.1
 ންސިލުގެ ވަފުދެއް މާލެދިއުން.ކައު

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
 

- -  - - 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

ޕްލޭން  ބިނާވެށިއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި، ތަކާސިޔާސަތުކައުންސިލްގެ 
 އެކުލަވާލުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ބިން ބޭުނންކުރާނެ ގޮތުގެ ލޭންްޑޔޫސް ޕްލޭން ހެދިފައިވޭ. .1
 ގެޒެޓްކުރެވިފައިވޭ.އެކުލަވާ  ތައްޤަވާޢިދުއާންމު ކައުންސިލްތަކުން އެކުލަވާލަންޖެޭހ  .2
 ނިމިފައިނުވުން.އެކުލަވާލަންޖެހޭ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ދެއްވާ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުން  .3
ނޑައަޅާފައިވޭ. ކައުންސިލުން ދެއްވާ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް .4  ކަ
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 ފެންވަރު ރަނގަޅުވުން.ކައުންސިލް ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ  :30މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތަކާއި ބިން ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ތަސައްވުރު ކަނޑައެޅިގެން ދިއުން.ކައުންސިލް ހިންގުމަށް   :30.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ  30.1.1
 ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލުން.

 

ކައުންސިލުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާޢިދުތައް ހަދާ  30.1.1.1
 - -  - - އިދާރާ ކައުންސިލް  ގެޒެޓް ކުރުން.

ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ  30.1.2
 އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުން.

ކައުންސިލުން ހަދަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ނިންމާ  30.1.2.1
 ޢާންމުކުރުން. 

 - -  - - ކައުންސިލް އިދާރާ 

ކައުންސިލްގެ ފެންވަރުގައި ރައްޔިތުންނަށް  30.1.3
ޚިދުމަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލާ ދެވޭނެ އިތުރު 

ނޑައެޅުން.  ސިޔާސަތު ކަ

ރަށުގައި ތިބެގެން އައިޑީކާޑު ހެދުމުގެ ޚިދުމަތް  30.1.3.1
 ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން.

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
ނޭޝަނަލް 

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން 
- -  - - 

 ހެޔޮގޮތުގައި ދުރު މުސްތަގުބަލަކަށް ބޭނުންކުރެވިގެން ދިއުން.ރަށުގެ ބިން   :30.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ރަށުގެ ބިން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ބިނާވެށީގެ  30.2.1
 އޮތުން.ޕްލޭނެއް 

ރަށުގެ ބިން އިސްރާފު ނުވާނެ ގޮތުގެމަތިން  30.2.1.1
 ބިމާބެހޭ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން.

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
 ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ 

- -  - - 

ބިނާވެށީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި ރައްޔިތުންގެ  30.2.2
 ޚިޔާލު ހޯދުން.

ރައްޔިތުންނާ ނުވަތަ ރަށުގެ ކަމުވޮށިގެންވާ  30.2.2.1
ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރުން މަޢޫލޫމާތު 

 - -  - - ކައުންސިލް އިދާރާ  ހިއްސާކުރުން.

ބިން ދޫކުރުމުގައި ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް  30.2.3
 ހިފެހެއްޓުން.

 

ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް  30.2.3.1
 - -  - - ކައުންސިލް އިދާރާ  އުސޫލުތައް ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން.



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 އާމްދަނީ ހޯދުން އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 މުސާރައިގެ ހަމަހަމަކަން ނެތުން. ދައުލަތުގެ ބައެއް މުވައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި .1
 ޖޫރައެއް ނުލިބުން.ކުރާ މަސައްކަތާ އެއްވަރުގެ އު .2
 ލިބޭ އެލަވަްނސް ސިވިލްސަރވަންޓުންނަށް ުނލިބުން.ދައުލަތުގެ ބައެއް މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް  .3
ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ އިތުރުާވނެ ގޮތްތައް ތަޢާރަފު ނުކޮށް އެިކ ނަންނަމުގައި ދައުލަތަށް ދައްަކންޖެހޭ ފައިސާ  .4

 އިތުރުވެގެން ދިއުން.
 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ަތންފީޒުުކނުކޮށް އަމިއްލަ މަސްލަހަތު އިސްކުރުން. .5
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 މަސައްކަތުން ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުން.އަބުރުވެރިކަމާއެކު އަމިއްލަ  :31މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ކުރާ މަސައްކަތާ އެއްވަރުގެ އުޖޫރައެއް ލިބިގެން ދިއުން.  :31.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ލިބޭނެ އިތުރު މަގުތައް ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ  31.1.1

 ފަހިކުރުން.
 ހުޅުވުން. ރިޒޯޓްތައް  އިތުރު 31.1.1.1

 - -  - - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ 

ޤާނޫނުތަކާ ޤަވާޢިދުން ބޭރުން ފައިސާ ލިބޭނެ  31.1.2
 ނުދިނުން.ފުރުސަތު 

 ޤާނޫނުތަކާހަމަޖެހިފައިވާ ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުން  31.1.2.1
 ތަންފީޒުކުރުން. އެއްގޮތަށް ކަންކަން 

 - -  - - ތަންފީޒީ އިދާރާތައް 

ކުރާ މަސައްކަތަށް އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައެއް  31.1.3
 ދިނުން.

މަސްވެރިކަން ހުންނަ މޫސުމުގައި މަހަށް  31.1.3.1
 ދިނުން. އެކަށީގެންވާ އަގު

 - -  - - ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ 

 އަބުރުވެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނެ މާހައުލެއް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން.  :31.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުމެއް  31.2.1
ނެތި މުސާރައާއި އެހެން ޢިނާޔަތްތައް 

ނޑައެޅުން.  ކަ
 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ސަރުކާރުން މިކަން  31.2.1.1
 ކައުންސިލް އިދާރާ  ހުށަހެޅުން.

 ހޯމް މިނިސްޓްރީ 
 ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ 

- -  - - 

ށް ކުރަންޖެހޭ ލިބޭ އާމްދަނީއަށްވުރެ ދިރިއުޅުމަ 31.2.2
  ހޭދަ ބޮޑު ނުކުރުން.

އިންވެސްޓްތައް  އާމްދަނީ ލިބޭނެ އިތުރު 31.2.2.1
 ކައުންސިލް އިދާރާ  ތަޢާރަފުކުރުން.

ސަރުކާރުގެ 
 މުވައްސަސާތައް

- -  - - 

ގޮތްތައް ފަހިނުކޮށްދީ އިތުރު އާމްދަނީ ލިބޭނެ  31.2.3
 އެކިއެކި ނަންނަމުގައި ޓެކްސް ނުނެގުން.

 

މިހާރުކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން އާމްދަނީ  .31.2.3.1
ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި  ބާރުއެޅުން.ލިބޭނެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

 މުވައްސަސާތައް
- -  - - 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 

 

 

 

 

 އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ސިނާޢަތްތައް 
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 ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނޭ ގޮތަށް އުމްރާނީ ތަރައްޤީ ޤާއިމުކުރުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
  ބަނދަރު ހެދިފައިވާ ގޮތުން ރައްިޔތުންނަށް ަދތިވުން. .1
 ބަނދަރު ސިޑީގައި ޗެންޗޭނު ޖަހާފައިނެތުން. .2
 ދާންޖެހުން.ރަށުތެރެއިން ބިން ިލބެން ހުރިަނމަވެސް ބައެއް ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަވަށާ ދުރަށް  .3
 މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދު ތެރޭގައި އިންޖީނުގެ ހިންގުން. .4
ނޑައެޅުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ނުހޯދުން. .5  ބިން ކަ
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ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަވާނެ ގޮތެއްގައި ލިބޭނެމަގު ފަހިވެގެން ދިއުން.ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންވާ   :32.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ސްކޫލް މަދްރަސާފަދަ ތަންތަން ރައްޔިތުންނަށް  32.1.1
ފަސޭހައިން ގޮސްއައިސް ވާނެ ސަރަހައްދެއްގައި 

 ޤާއިމުކުރުން.

މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުން ބިން  32.1.1.1
ލިބެންއޮތްނަމަ އެ ސަރަހައްދުން ބިން 

ނޑައެޅުން.  ކަ

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
 ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ 

- -  - - 

ސިއްޚީ މަރުކަޒުފަދަ ތަންތަން ޢިމާރާތް ކުރުމަށް  32.1.2
ނޑައަޅާއިރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙާއްދާ  ބިން ކަ

ނޑައެޅުން.  ކައިރިން ބިން ކަ
 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުން ބިން ލިބެން  32.2.2.1
 ކައުންސިލް އިދާރާ  ސަރަހައްދުން ބިން ކަނޑައެޅުން.އޮތްނަމަ އެ 

 ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ 
- -  - - 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް  32.1.3
 ފަސޭހަވާނެ ގޮތަކަށް ޢިމާރާތް ފަރުމާކުރުން.

ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލްތަކުން  32.1.3.1
 އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުން.

ސަރުކާރުގެ 
 މުވައްސަސާތަކުން.

- -  - - 

 ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވެގެން ދިއުން.   :32.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޕާރކުތަކާއި މައިޒާންތަކަށް ބިން ކަނޑައެޅުމުގެ  32.2.1
 ރައްޔިތުންނާ މަޝްވާރާކުރުން.ކުރިން 

ނަށް ފަސޭހަ ދިމާއަކުން ބިން ރައްޔިތުން 32.2.1.1
 - -  - - ކައުންސިލް އިދާރާ  ހަމަޖެއްސުން.

32.2.2 
 

ނޑައެޅުމުގައި  ކުނި އުކާނެ ސަރަހައްދު ކަ
 ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުހޯދުން.

 

ޚިޔާލު ހޯދުމަށްފަހު ބިން ރައްޔިތުންގެ  32.2.2.1
ނޑައެޅުން.  ކަ

 - -  - - ކައުންސިލް އިދާރާ 

ބަނދަރު ހެދުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންނަށް  32.2.3
 ބަނދަރާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން.

ހަދާތަނަކާއި ބަނދަރު ނިމުމުން  ބަނދަރު 32.2.3.1
 އޮންނާނެގޮތް ހާމަކުރުން.

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
 ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ 

- -  - - 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތައް މަދުކަން. .1
 މަސައްކަތް ފެށިފައިވޭ.ރަށެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގެ  2އަތޮޅު  .2
 ސަރުކާރުން ބިން ލިބުމުގެ ދަތިަކން ހުރުމާއެކު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ހިންގުމަށް ހުރަސްއެޅިފައިވުން. .3
 ރަށަކުން ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތަކަށް ދަޢުވަތު ދެވިފައިވޭ. 2އިތުރު  .4
 ތައް ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަކޮށް އޮތުމުން މި ދާއިރާ ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ.ބިން ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކަންތައް .5
 ލޯކަލް ޓޫރިމް ހިންގުމަށް އެކަށީެގންވާ ރަށްރަށް ހުރުން. .6
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 ތަރައްޤީވުން.ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް  :33މަޤުޞަދު 

 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިގެން ދިއުން.ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި   :33.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ގެސްޓްހައުސް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން  33.1.1
 ފަސޭހައިން ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެހުން.

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިއަށް ބިން ދޫކުރާނެ  33.1.1.1
ނޑައެޅުން.  ސަރަހައްދު ކަ

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
 ހައުންސިންގ މިނިސްޓްރީ 

- -  - - 

ގެސްޓްހައުސް އެޅުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް  33.1.2
 ހޯދުން.

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިއަށް ޝައުގުވެރިވާ  33.1.2.1
 ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުން.

 - -  - - ކައުންސިލް އިދާރާ 

ކޮށް ބޭއްވުމަށް  ތިމާވެށި ސާފު 33.1.3
 މަސައްކަތްކުރުން.

 އެއްބާރުލުން ހޯދުން.ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން  33.1.3.1
 - -  - - ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެމަގު ފަހިވެގެން ދިއުން.  :33.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް  33.2.1
 އަގުހެޔޮކުރުން.ދަތުރުކުރާ ޓޫރިސްޓުންގެ ޓިކެޓް 

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް  33.2.1.1
 ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
 ހޯމް މިނިސްޓްރީ 

- -  - - 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް  33.2.2
 ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތު ހޯދައި ދިނުން.

 

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ރަށްރަށުގައި   33.2.2.1
ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން.
 ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ 
 ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ 
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

- -  - - 

ފަތުރުވެރިކަމުން ލިބޭ މަންފާ އެއްހަމައެއްގައި  33.2.3
ހޯދައި ރައްޔިތުންނަށް ހިއްސާވާނެ ފުރުސަތު 

 ދިނުން.

ވިޔަފާރި އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގުމުގެ ގެސްޓްހައުސް  33.2.3.1
 ފުރުސަތު ހޯދައި ދިނުން.

 އިދާރާ  ކައުންސިލް
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 

 އިދާރާތައް 
- -  - - 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ސަރުކާރުން ފެރީގެނިޒާމު ޤާއިމުކޮށްފައިވޭ. .1
 ގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުގެ ދުވެލި މަޑުވުން.ފެރީނިޒާމު .2
 ބޭނުންކުާރ އުޅަނދަށް އަރާފޭބުމުގައި މުސްކުޅިންނަށް ދަތިވުން.މިހާރު ފެރީގެ ގޮތުގައި  .3
 ޚިދުމަތްދޭ އުޅަނދު އިތުރަށް ތަރައްޤީ ނުވުން.ފެރީގެ  .4
ނޑިގެން ދިއުމުން އެހެން އުޅަނދެއްގައި އެ ދަތުރު ކުރެވޭގޮތް ނުވުން.ބައެއްފަހަރު ފެރީ .5  ގެ ދަތުރު މެދުކެ
 ރާތްތަކުގެ އުޅަނދު ބައިވެރި ނުވުން.ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އަމިއްލަ ފަ .6
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ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ފެރީނިޒާމްގެ ތެރެއިން އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ދަތުރުކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެހިގެން ދިއުން.  :34.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ފެރީގެ އިތުބާރާއި ޔަގީންކަމާއެކު ދަތުރު ކުރެވޭނެ  34.1.1
 ނިޒާމު ހަމަޖެހުން.

ފެރީ ދަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތް  34.1.1.1
 ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން.

 -  - - - ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ 

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވައިލައިގެން ފެރީ  34.1.2
 އޮޕަރޭޓްކުރުން.

ފަރާތްތަކަށް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަމިއްލަ  34.1.2.1
 ހުޅުވާލުން.

 -  - -  ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ 

ފެރީ ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދަކީ  34.1.3
 ޒަމާނާ އެކަށީގެންވާ އުޅަނދަކަށްވުން.

ފެރީ ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދަކީ ދުވެލި  34.1.3.1
 ނދަކަށް ހެދުން.ރަނގަޅު އުޅަ

 -  - - - ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ 

 ފެރީގެ ދަތުރުފަތުރު ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން ދިއުން.  :34.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ފެރީގެ ދަތުރުފަތުރު ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް  34.2.1
 ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން.

ސެޑިއުލް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ފެރީގެ  34.2.1.1
 ފެންނަގޮތް ހެދުން.

 -  - - - ކައުންސިލް އިދާރާ 

ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން ފަދަ ކަންކަމަށް ދަތުރުކުރާ  34.2.2
 ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ލިބުން.

 

އެކަށިގެންވާ ވަގުތު ލިބޭނެގޮތަށް ގަޑިތައް  34.2.2.1
 ހަމަޖެއްސުން.

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
 އޮތޯރިޓީ ޓްރާންސްޕޯރޓް 

- - -  - 

ނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެތި އުފުލުމުގައި  34.2.3 ދަ
 ލުއި އަގެއް ހަމަޖެއްސުން.

ފެރީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާ ވާހަކަދައްކައިގެން  34.2.3.1
 ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުން.

 -  - - - ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ 



 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ތިލަދުންމަތީ  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ލޯން ދޫުކރުމުގެ ކުރިން  .1

 ނުލިބުން.ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 
 އޮޅުން ނުފިލުން.މަޢުލޫމާތު  ދެވޭ ރޭޑިޔޯ ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް .2
 އަތޮޅުތަކަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ލުއި ލޯން ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ނެތުން. .3
 ބޭްއވުން. ބައްދަލުވުން ހަަމއެކަނި މާލޭގައި ދިނުމަށްލޯނާބެހޭ މަޢުލޫާމތު  .4

 

 

 



                                                               ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

173    
  www.halifatoll.gov.mvވެްބސައިޓް: info@halifatoll.gov.mv:އީެމއިލް 6500063ފެކްސް:  6500068ން: ފޯ

 ންތީގެ ވިޔަފާރިތައް އިތުރުވެގެން ދިއުން.ކުދި އަދި މެދުފަ :35މަޤުޞަދު 

 

 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ރިއަށް ޝައުޤުވެރިވާ މީހުން އުފެދިގެން ދިއުން.ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާ   :35.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ފަސޭހަކަމާއެކު އަތޮޅު ތެރެއަށް ޚާއްސަކޮށްގެން  35.1.1
 ލުއި ލޯން ލިބޭގޮތް ހަމަޖެހިގެން ދިއުން.

 

 އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގައި ދެންނެވުން. 35.1.1.1
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

 އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ 
- - -  - 

ކުދި ވިޔަފާރިތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ލޯނާބެހޭ  35.1.2
 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުން.

 

ލޯނަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢޫލޫމާތު  35.1.2.1
 -  - - - އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ  ދިނުމަށް ރަށްރަށަށް ދިއުން.

 ކުދި ވިޔަފާރިތައް ފެށުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތައް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިގެން ދިއުން.  :35.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ގޭތެރޭގައި ހެދިކާ ހަދައިގެން ވިއްކަން ބޭނުންވާ  35.2.1

 ފަރާތްތަކަށް ލުއި ލޯން ދޫކުރުން.
 

ލޯނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ލޯނަށް އެދި  35.2.1.1
 އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ  ހުށަހެޅުމަށް ޝައުގުވެރިކުރުވުން.

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
- - -  - 

ލުއިލޯން  ފެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް 35.2.2
 ލިބޭނެ މަގު ފަހިވެގެން ދިއުން.

 

ދިނުމާއި ލޯނަށް ޝައުގުވެރި ލޯނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  35.2.2.1
 ކުރުވުން.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ 
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

- - -  - 
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 ކުރިއެރުވުން އިސްލާމްދީން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ދީނީ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭލެއް އިތުރުވެފައިވުން. .1
 ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށް ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުވުން. .2
 ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ ނަސޭހަތް ިދނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގޭލެއް މަދުވުން. .3
 ހިންގޭލެއް މަދުވުން.ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ދީނީ ނަސޭހަތް ދިުނމުގެ ޕްރޮގްރާމް  .4
 ދައްރިސުން އުފެއްދުން މަދުވުން.އިސްލާމް މު .5
 ރަށު ފެންވަރުގައި ވާދަކުރެވޭ ޤުރުއާން މުބާރާތް އިތުރުކުރުން. .6
 ދީނީ ފޮތް ނުވަތަ މަޖައްލާ ިލބުްނ މަދުވުން. .7
 އަޑުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް އަތޮޅުތެރެއަށް ނުލިބުން.ދީނުގެ  .8
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 އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ މުޖުތަމަޢެއް އޮތުން.މާތްވެގެންވާ  :36މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ޖީލެއް ބިނާވެގެން ދިއުން.  :36.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ފެންވަރު ރަނގަޅު އިސްލާމް ޓީޗަރުން  36.1.1
 އުފެއްދުން.

 

ޓީޗަރުން ތަމްރީން ކުރާ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް  36.1.1.1
 ހިތްވަރި ދިނުން.

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
 އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ 

- - -  - 

ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  36.1.2
 ހިންގުން.

 

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ދަންނަވައިގެން  36.2.2.1
 ޝައިޚުން ހޯދުން. 

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
 އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ 

- - -  - 

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވޭނެ ކްލާސްތައް  36.1.3
 ހިންގުން.

މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ޤުރުއާން  36.2.3.1
 ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދޭ ކްލާހެއް ހުޅުވުން. 

 ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު 
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

- - -  - 

 ދީނީ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވެގެން ދިއުން.  :36.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ދަރިވަރުންނަށް ދީނީ ނަސޭހަތް ސްކޫލްތަކުގެ  36.2.1
 ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގައި  36.2.1.1
 ދަންނަވައިގެން މަސައްކަތް ކުރުން.

 އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ 
 އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ 

- - -  - 

ދީނީ މަޖައްލާތަކާއި ދީނީ ފޮތްތައް ފަސޭހައިން  36.2.2
 މަގުފަހިކުރުން.ލިބޭނެ 

 

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް  36.3.2.1
 ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އެހީގައި ފޮތް ހޯދުން.

 
 އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ 

 
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

- - -  - 

ދީނުގެ އަޑުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ވަކި ޗެނަލަކުން  36.2.3
 ފޮނުވުން.

 

އަތޮޅުތެރެއަށް ދީނުގެ އަޑުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  36.2.3.1
 އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރީ  ފޯރުކޮށް ދިނުން.

 ޕީ.އެސް.އެމް 
- - -  - 
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 މާރާމާރީތައް މަދުކުރުން ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކުށް މަދުކުރުމުގެ ކެމްޕޭން ހިންގޭލެއް މަދުވުން. .1
 ކުށްކުރުމަށް ހިތްވަރު ލިބޭގޮަތށް ސިޔާސީ ވިސްނުމެއްގައި ވާހަކަ ފެތުރުން. .2
 ކުށްކުރުމުން އެކުށަކަށް ލިބެންެޖޭހ އަދަބު ނުލިބި ގިނަދުވަސް ވެެގންދިއުން. .3
 ފަރާތައްތައް މުޖުތަމަޢު ތެރޭގައި ދޫވެގެން އުޅުން.ކުށުގެ ރެކޯޑު އޮންނަ  .4
 ތުވާ ތަކެތިަކމަށްވާއިރު އެކަންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ނުނިމި ލަސްވުން.ކުށުގެ ފެށުމަކީ މަސް .5
 މައިން ބަފައިން ދަރިން ބެެލހެއްުޓމުގައި އިހުމާލުވުން. .6
 ވުން.އެންމެން އެއްތަނެއްގައި ތޮއްޖެހިެގން ދިރިއުޅުން ބިނާވެފައި .7
 އިސްލާމް ދީނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ކުށަށް ހައްގު އަދަބު ނުދިުނން. .8
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 މުޖުތަމައެއް ބިނާވެގެން ދިއުން.ކުށްކުރުމާއި އަނިޔާވެރިކަން ނެތް  :37މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި ވައްކަމާއި މާރާމާރީ މަދު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މަގުފަހިވެގެން ދިއުން.  :37.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
މާރާމާރީގެ މައްސަލަތަކުގެ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި  37.1.1

 ޝަރީޢަތްތައް ނިންމުން އަވަސްކުރުން.
 ޕީ.ޖީ އޮފީސް ތައް އަވަސްކުރުން.ލަ ކޯޓްތަކުން މައްސަ 37.1.1.1

 
 ޕޮލިސް ސަރވިސް 

- - -  - 

ވައްކަމާއި މާރާމާރީގެ މައްސަލަތައް  37.1.2
ރިޕޯރޓްކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަން 

 ހޯދުން.

މިފަދަ މައްސަލަތައް އުޅޭކަމަށް ޝައްކުވާނަމަ  37.1.1.1
ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން 

 މަޢުލޫމާތު ހޯދުން.

 ޕްލިސް ސްޓޭޝަންތައް 
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

- - -  - 

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި މައިންބަފައިންގެ  37.1.3
 ދައުރު ހަރުދަނާކުރުން.

ބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް މައިން  37.1.3.1
 ފުލުހުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން.

 -  - - - ޕޮލިސްސްޓޭޝަންތައް

 ފުލުހުންގެ ދައުރު ހަރުދަނާކުރެވިގެން ދިއުން.  :37.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ތަފާތު މައްސަލަތަކުގެ ރެކޯޑް އޮންނަ  37.2.1
 ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުން. ރަށްރަށުގައި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްސަރވިސްގައި ދަންނަވައިގެން  32.2.2.1
 މަސައްކަތް ކުރުން.

 -  - - - އިދާރާ  ކައުންސިލް

ވައްކަމާއި މާރާމާރީގެ ރެކޯޑް އޮންނަ ފަރާތްތައް  37.2.2
 މުޖުތަމަޢަށް ދޫނުކޮށް ގެންގުޅުން.

 

 ގެނައުން.ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް  37.2.2.1

 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް 
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

- - -  - 

ކުށްމަދުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި  37.2.3
 ފުލުހުންގެ ދައުރު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން.

 

ށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުށްމަދުކުރުމުގެ ޒުވާނުންނަ  32.2.3.1
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ކެމެޕޭން ހިންގުން.

 ސަރވިސް 
- - -  - 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

ކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި އެ 
 އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 މައްސަލަތައް މަދުކަން ފާހަގަކުރެވޭ.ކުޑަކުދިންނަށް ކުރަމުންދާ އަނިޔާއާ ގުޅޭ  .1
 ކުޑަކުދިން ބެލެމުގައި މައިންބަފަިއންނާއި ބެލެނިވެިރންނަށް އަމާޒުޮކށްގެން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމް މަދުވުން. .2
 ކުޑަކުދިން ލައްވާ ނަހަމަގޮތުން ަމސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުގެންދޭ. .3
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 އަނިޔާތައް ނައްތާލެވިފައިވުން.ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ  :38މަޤުޞަދު  .36

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 އޯގާތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާވެގެން ދިއުން. ކުޑަކުދިންނަށް ، އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާމާތްވެގެންވާ   :38.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އިންބަފައިންނާއި، ދަރިން ބެލެހެއްޓުމުގައި މަ 38.1.1
 ބެލެނިވެރިންންގެ ޒިންމާ އަދާކުރުން.

 

މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ބައްދަލުވުން  38.1.1.1
 ބޭއްވުން.

 ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ 
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

- - -  - 

 އަޅާލާނެ މީހަކުނެތި މުޖުތަމައަށް ދޫކޮށްލެވިފައި 38.1.2
 ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން.ތިބޭކުދިން 

 

އަޅާލާނެ މީހަކުނެތި މުޖުތަމަޢުގައި ދިރިއުޅޭ  38.1.2.1
 ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ 
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

- - -  - 

 ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް މަދުވެގެން ދިއުން.  :38.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

މަސައްކަތް  އުމުރާ ނުގުޅޭކުޑަކުދިންލައްވާ  38.2.1
 ނުކުރުވުން.

 

ގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި މަޢުލާތު ބެލެނި ވެރިން  38.2.1.1
 ޑަރ މިނިސްޓްރީ ޖެން ދިނުން.

 ސްކޫލް / މަދްރަސާތައް 
- - -  - 

ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުންދޭ ކަންކަން  38.2.2
ހުއްޓުވުމަށް އެންމެން އެކުގައި 

 މަސައްކަތްކުރުން.
 

ސްކޫލްތަކުގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުން ތަކުގައި  38.2.2.1
 މިކަންކަމަށް އިޝާރާތްކޮށް ވިސްނައި ދިނުން.

 ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ 
 ކައުންސިލްތައް 

- - -  - 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު ކުޑަކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ފެންވަރުގައި އެހާ ބޮޑުކަމަކަށް ނުފެނޭ. ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު އަތޮޅު .1
 ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މައްސަލަތައް މަދުކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަކަން. .2
 ހާމަ ނުކުރުން.މަޢުލޫމާތު  ރުވާ މަސައްކަތްތަކުގައި ފެދަރާތުންވެވޭ އެއްބަސްވުސަރުކާރުން ކު .3
 ލަސްވުން.ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ނިމޭލެއް  .4
 ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށް ަމސައްކަތް ކުރެވޭލެއް މަދުވުން. .5
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ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 މަސައްކަތް ކުރެވިގެން ދިއުން. މަދުކުރުމަށް ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މައްސަލަތައް   :39.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ރިޕޯރޓްކުރުން  39.1.1
 ހަރުދަނާކުރުން.

 

 ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން. 39.1.1.1
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން 

 ކޮމިޝަން 
- - -  - 

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީގުކުރުން  39.1.2
 ލަސްނުކުރުން.

 ވަކި ފަރާތެއް ނުބަލައި ހަމަހަމަ ކަމާއެކު މިފަދަ  39.1.2.1
 މައްސަލަތައް ތަޙުޤީގު ކުރެވިގެން ދިއުން.

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން 
 ކޮމިޝަން 

- - -  - 

ރައްޔިތުންގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް  39.1.3
 ބާރުއެޅުން.

ސަރުކާރުން ކުރުވާ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު  39.1.3.1
 ލިބިގަތުމަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުން.

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން 
 ކޮމިޝަން 

- - -  - 

 ކޮރަޕްޝަނަކީ ކޮބައިކަމާ އެކަން މަދުކުރުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރެވިގެން ދިއުން.  :39.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް މަދުކުރުމަށް  39.2.1
 ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުން.

ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފެންވަރުގައި އަތޮޅު  39.2.1.1
 ދިނުން 

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން 
 ކޮމިޝަން 

- - -  - 

ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ނިންމުން  39.2.2
 އަވަސްކުރުން.

 

ފޮނުވުން އަދި ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަތައް  39.2.2.1
 މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމަށް ބާރުއެޅުން.

 ޕީ.ޖީ.އޮފީސް
 

- - -  - 

ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުން ކުރަމުންދާ  39.2.3
 މަޝްރޫޢުތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން.

 

ސަރުކާރުން ކުރުވާ މަސައްކަތުގައި ދެފަރާތުން  39.2.3.1
ދައުލަތުގެ  ވެވޭ އެއްބަސްވުންތައް އާންމުކުރުން.

 މުވައްސަސާތައް
- - -  - 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢޫޞޫލުތައް 
 އެކުލަވާލުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކައުންސިލްތައް ހިންގުމަށް ޭބނުްނވާ ޤަވާޢިދު އެކުލަވާ ލެވިފައިވާކަން. .1
 ގެޒެޓްކުރެވިފައިވާކަން.ގިނަ ކައުންސިލްތަކުން ޤަވާޢިދުަތއް  .2
 ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ހަދަންެޖހޭ އުސޫލުތައް އަދިވެސް ނިމިފައި ނުވާކަން.  .3
 އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުމަށް ކައުންސިލްތަކަށް އެންގިފައިވާކަން. .4
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 ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތައް ހެދިފައިވުން. :40މަޤުޞަދު 

 

ތަންފީޒުކުރާނޭ އެކްޓިވިޓީ )ސްޓެރެޓެޖިކް  #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 މަޢުރޫފު ހިންގޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން.ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާވެ އަމުރު   :40.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކައުންސިލްތައް ހިންގުމަށް ހަދަންޖެހޭ  40.1.1
 ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލާ އާންމުކުރުން.

 

ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދު  40.1.1.1
 އެކުލަވާލުން.

 -  - - - ކައުންސިލް އިދާރާ 

 -  - - - ކައުންސިލް އިދާރާ  އާންމުކުރުން.ޤަވާޢިދު  40.1.1.2
ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ޤަވާޢިދު  40.1.2

 އެކުލަވާލާ އާންމުކުރުން.
 

 މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤަވާޢިދު އާންމުކުރުން. 40.1.2.1
 -  - - - ކައުންސިލް އިދާރާ 

  ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ހަދަންޖެހޭ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލެވިގެން ދިއުން. ކައުންސިލް   :40.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ހަދަންޖެހޭ އުސޫލުތައް  40.2.1
 އެކުލަވާލާ އާންމުކުރުން.

 

އުސޫލު  25ނުންވާ ހިންގުމަށް ބޭ ތައްކައުންސިލް 40.2.1.1
 -  - - - ކައުންސިލް އިދާރާ  އެކުލަވާލާ ނިންމުން.

ރައްޔިތުން ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމާބެހޭ އުސޫލު  40.2.2
 އެކުލަވާލާ އާންމުކުރުން.

 

ކައުންސިލުން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތައް  40.2.2.1
 އާންމުކުރުން.

 -  - - - ކައުންސިލް އިދާރާ 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ތަންފީޒުކުރުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ފަސްޖެހޭގޮތްވުން.ކައުންސިލްތަކުން ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ތަްނފީޒު ކުރުމުގައި  .1
 ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުން. .2
 ފިޔަވަޅު އެޅޭގޮތް ނުވުން.ނުފޫޒުގަދަ ފަރާތްތަކާމެދު  .3
 ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ފިއްތުން ކުރިމަތިވުން. .4
 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަަކށް އަހުލުވެިރ ނުވުން. .5
 ޤަވާޢިދުތައް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަޮކށް ނުދެވުން. .6
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ތަންފީޒުކުރާނޭ އެކްޓިވިޓީ )ސްޓެރެޓެޖިކް  #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަންފީޒުވެގެން ދިއުން.  :41.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ތަންފީޒުކުރުމުގައި  41.1.1
 ހަމަހަމަކަން ގެންގުޅުން.

 

ކިފަރާތެއް ނިންމުމުގައި ވަ މައްސަލަތައް  41.1.1.1
 -  - - - ކައުންސިލް އިދާރާ  އިސްތިސްނާ ނުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

ނުފޫޒު ހުރިމީހަކަށްވާތީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު  41.1.2
 ފަސްނުޖެހުން.ތަންފީޒުކުރުމުގައި 

 

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ތަންފީޒުކުރުމުގައި  41.1.2.1
ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ އިޚްތިޔާރުގެ 

 ބޭނުންކުރުން.
 -  - - - ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވައި ލެވިގެން ދިއުން.  :41.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ޢާންމުކުރުން. ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތައް 41.2.1
 

 މެދުވެރިކޮށް އާންމުކުރުން.ގެޒެޓް  41.2.1.1
 -  - - - ލް އިދާރާ ކައުންސި

ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ  41.2.2
 ކައުންސިލުން ބެލުން.

 

 ކައުންސިލުން ޗެކްކުރަމުން ގެންދިއުން. 41.2.2.1

 -  - - - ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން. 41.2.3
 

 ރައްޔިތުންނަށް އެންގުން.ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަން  41.2.3.1
 -  - - - ކައުންސިލް އިދާރާ 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި، ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން 
 އިތުރުކުރުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކުޅިވަރުގެ މައިދާނުގައި ހުނަރުވެރި ޒުވާނުން މަދުވުން. .1
 ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ިހްނގޭ ހަރަކާތްތައް ވަރަށްބޮޑަށް މަުދވުން. .2
 ންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ނެުތން.ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ޒުވާނުްނނަށް ހި .3
 ޒުވާނުންގެ ދުވަސް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ނުވަތަ ރަށު ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ނުކުރެވުން. .4
 މާލީގޮތުން ކައުންސިލްތަކުގެ ތަނަވަސްކަން ނެތުން.ޒުވާނުންނަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުަމށް  .5
 ޒުވާނުންނަށް އޮތް ވަޒީފާގެ ފުުރސަތު މަދުވުން. .6
 ހުނަރުވެރި ބަޔަކަށް ެހދުމުގައި މައިންބަފައިންގެ ދައުރު ހަރުދަނާ ނުވުން.ޒުވާނުން  .7
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ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ރަށުގެ ކަންކަމުގައި ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވެގެން ދިއުން.  :42.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޤައުމީ ކަންކަމުގައި ޒުވާނުންގެ އެހީތެރިކަން  42.1.1
 ހޯދުން.

 

ޒުވާނުންނާ ބައްދަލުކޮށް ޒުވާނުންގެ އެހީއަށް  42.1.1.1
 އެދުން.

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
 ޔޫތު މިނިސްޓްރީ 

- - -  - 

ޒުވާނުންގެ  އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމުގައި ރަށުތެރެ 42.1.2
 އެއްބާރުލުން ހޯދުން.

 

ޒުވާނުންނާ ބައްދަލުކޮށް އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް  42.1.2.1
 މަސައްކަތްކުރުން.

 
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

- - -  - 

 ކުޅިވަރުގެ މައިދާނުގައި ޒުވާނުންގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގެން ދިއުން.  :42.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ޒުވާނުންނަށް ކޯޗިން ކޭންޕް ހިންގައި ދިނުން. 42.2.1
 

ނަށް ކުޅިވަރުގެ މައިދާނުގައި ކުރިއަށް ޒުވާނުން 42.2.1.1
 ހޯދައި ދިނުން. ދިއުމުގެ ތަމްރީން

 ޔޫތު މިނިސްޓްރީ 
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

- - -  - 

 ކުޅިވަރު ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން. 42.2.2
 

ކްލަބްތަކުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް  42.2.2.1
  ބާއްވައި ހިންގައި ދިނުން.

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
 ޔޫތު މިނިސްޓްރީ 

- - -  - 

 ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުން.ކްލަބު  42.2.3
 

މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ޒުވާނުންގެ  42.2.3.1
 -  - - - ޔޫތު މިނިސްޓްރީ  ހިންގުމަށް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެހީދިނުން.
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ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި 
 ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން 
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 އިންސާނީ ވަޞީލަތް
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ލިބިަގންނާނެ އީ ސެންަޓރު ނެތުން. .1
 އީ ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ނުލިބުްނ. .2
 މަޖައްލާ ނުވަަތ ފޮތްތައް ލިބެން ނެތުން.އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ދިވެިހބަހުން ލިއެފައިވާ  .3
 ދިވެހިބަހުގެ ކޯސްތައް އިންޓަރެނޓް މެދުވެރިކޮށް ނުހިންގުން. .4
 އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ކައުްނސިލްތަކުން މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުުރން މަދުކަން. .5
 ތަމްރީން ނުހޯދާ ޒުވާުނން ގިނަވުން. ޢުލީމާއި ތަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަން ބޭނުންވާ  .6
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ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
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20
20

 

20
21

 

 މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ ތަމްރީނާއި ތަޢުލީމް ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ވެގެންދިއުން.  :43.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ވަޒީފާތަކަށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި  43.1.1
 ތަމްރީން ދިނުން.

ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި  43.1.1.1
 ކޯސްތައް ހިންގުން.

 -  - - - ޔޫތު މިނިސްޓްރީ 

ކަންކަމުގެ ދިރާސާ ކުރުމުގެ ފަންނު  43.1.2
 ކުރިއެރުވުން.

 

ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ދަރިވަރުން މެދުވެރިކޮށް  43.1.2.1
 ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހަރަކާތް ހިންގުން.

 އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ 
 ޔޫތު މިނިސްޓްރީ 

 
- - -  - 

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު  43.1.3
 ލިބޭނެ ކުދި ސެންޓަރުތައް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން.

 

ރަށު ފެންވަރުގައި މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އައި.ސީ.ޓީ  43.1.3.1
 ތަރައްޤީ ކުރުން.

 ޓީ.އެން.ސީ.އައި
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

- - -  - 

 މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ލިބިގެން ދިއުން.  :43.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ޚިދުމަތްދޭ  43.2.1
 އޮފީހަކަށްހެދުން.

ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ސިލްތަކުން ޚިދުމަތް ކައުން 43.2.1.1
 މިޒަމާނުގެ އައި.ސީ.ޓީ ވަސީލަތް ހޯދުން.

 -  - - - ލް އިދާރާ ކައުންސި

ޚިދުމަތް  ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ދެވޭ 43.2.2
ކުރުމަށް އަވަސްވެ ފެންވަރު ރަނގަޅު 

 މަސައްކަތްކުރުން.

 މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން. 43.2.2.1
  އައި.ސީ.ޓީގެ ސާމާނު ހޯދުން.

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
 

- - -  - 

ނެ އީ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ މެދުވެރިކޮށް ފޮތް ކިޔޭ 43.2.3
 ލައިބުރަރީއެއް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން.

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުވައްސަސާގައި  42.2.3.1
 ދަންނަވައިގެން މަސައްކަތް ކުރުން.

 ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ 
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

- - -  - 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

ނޑާއި ފަޅު  ބިމާ، ކަ
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ބިން ބޭުނންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭާނ ޚިލާފަށް ބިން ދޫކުރުން. .1
 ބިނާވެށި ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ބިމުެގ ބޭނުން ނުހިުފން.  .2
ނޑުގެ ސާފުތާހިރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ފަރުދީ ފެންވަރުގައި ޒިންާމ ނޫފުލުން. .3  ކަ
 ފަޅުތެރެއަށް ކުނި އެޅުން. .4
ނޑާ ކައްކާ މީހުންގެ ސަބަބުން ފަޅުގެ މާހައުލަށް ގެއްުލްނލިބުން. .5  ހުއިފިލަ
ނޑުދޮށާއި ފަޅުތެރެ ސާފުކޮށް ބޭއްވުމުގައި ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާނުކުރެވުން. .6  ގޮ
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ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިގެން ދިއުން.ތްތައް ޤުދުރަތީ ވަސީލަ  :44.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ބިން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ރައްޔިތުންގެ  44.1.1
 ބައިވެރިވުމާއެކު ތައްޔާރުކުރުން.

ޕްލޭން ތައްޔާރު ނުކުރާނަމަ ޕްލޭން  44.1.1.1
 ތައްޔާރުކުރުން.

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
 ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ 

- - -  - 

ގެދޮރު އެޅުމާއި ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި ޕްލޭނާ  44.1.2
 އެއްގޮތަށް ބިން ދޫކުރުން.

 

 ބިން ދޫކުރުމުގައި ޕްލޭނަށް ރިއާޔަތްކުރުން. 44.1.2.1
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ 
- - -  - 

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށާއި ގެދޮރު އެޅުމަށް  44.1.3
ނޑުން.ބޮޑެތި ގަސްތައް   ނުކެ

 

އްދުން ބިން ޙަބޮޑެތި ގަސްތައް ހުންނަ ސަރަ 44.1.3.1
 -  - - - ކައުންސިލް އިދާރާ  ދޫނުކުރުން. 

 ރާއްޖޭގެ ރީތި ފަޅުތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ބަޔަކަށް ވެގެން ދިއުން.  :44.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ފަރުތަކަށް ގެއްލުންވާ ކަންތައްތައް ފަޅުތަކާއި  44.2.1

 ނުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން.
 ނަސޭހަތްތެރިވުން.މަސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް  44.2.1.1

 -  - - - ލް އިދާރާ ކައުންސި

 ފަޅުތެރެއަށާއި ކަނޑުތަކަށް ކުނި ނޭޅުން. 44.2.2
 

ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް  44.2.2.1
 ދެމެހެއްޓުމަށް ބާރުއަޅާ ވާހަކަދެއްކުން.

 -  - - - ކައުންސިލް އިދާރާ 

ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާ ތިމާވެށި  44.2.3
  ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި ރައްޔިތުންނާއި  44.2.3.1
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން.ކްލަބުތަކުގެ މެދުގައި 

 އިދާރާ ކައުންސިލް 
އެންވަޔަރަމަންޓް 

 މިނިސްޓްރީ 
- - -  - 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 މުއައްސަސާތައް
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކައުންސިލްހިންގާ ޢިމާރާތްތަކުގެ ޖާގަ ކުޑަވުން. .1
 މުވައްސަސާތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ބަޖެޓް ިލބުން ދަތިުވން. .2
 ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތްތައް މަރާމާތުނުކުރެވި ވީރާނެވެގެން ދިއުން. .3
 ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ބައެއް ކައުންސިލުން މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދިނުން. .4
 ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތްތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް ފައިސާ ނެތުން. .5

 
 
 

 

 
 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

195    
  www.halifatoll.gov.mvވެްބސައިޓް: info@halifatoll.gov.mv:އީެމއިލް 6500063ފެކްސް:  6500068ން: ފޯ

 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު މުއައްސަސާތައް ބެލެހެއްޓުން. :45މަޤުޞަދު 

 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަކީ މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓޭ ތަނަކަށް ވެގެން ދިއުން.  :45.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

މުއައްސަސާތައް މަރާމާތުކުރަން ބޭނުންވާ ބަޖެޓް  45.1.1
 ހޯދުން.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ބަޖެޓް  45.1.1.1
 ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ 
      ކައުންސިލް އިދާރާ 

މުއައްސަސާތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ސަރުކާރުގެ  45.1.2
 އެހީތެރިކަން ލިބުން. 

ސަރުކާރުގެ ގުޅުންހުރި އިދާރާގެ އެހީތެރިކަން  45.1.2.1
 ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. 

      ކައުންސިލް އިދާރާ 

މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި މުއައްސަސާތައް  45.1.3
އެތަންތަނުގެ ވެރިންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން 

 ލިބުން.

ކައުންސިލަރުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއެކު  45.1.3.1
      ކައުންސިލް އިދާރާ  ޢިމާރާތްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.

 ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ހަރުދަނާވެގެން ދިއުން.  :45.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތްތައް މަރާމާތުކޮށް  45.2.1
 ބެލެހެއްޓުން.

ޢިމާރާތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ  45.2.1.1
 ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

      ކައުންސިލް އިދާރާ 

ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތްތަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ  45.2.2
 މަގުތައް ހޯދުން.

ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް ދީގެން  45.2.2.1
 އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

      ކައުންސިލް އިދާރާ 

ރައްޔިތުންގެ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުމަށް  45.2.3
 އެހީތެރިކަން ހޯދުން.ސަރުކާރުގެ 

ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތްތައް ވީރާނާވުމަށް ދޫނުކޮށްލާ  45.2.3.1
 ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ އެހީ ލިބޭތޯބެލުން.

 ހޯމް މިނިސްޓްރީ 
      ކައުންސިލް އިދާރާ 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ތަރިކަތައް އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ރަށެއްގައި. 5ތަރިކަ މިއަތޮޅުގައި ހުންނަނީ  ގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭއާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ .1
ނޑުަވރު، ބާރަށު ކަޅުއޮށްފުންމި ބަންަމގުގައި ހުރި ތާރީޚީ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން މިާހރު ހުރިތަންތަން  .2 ވަޅު،  2އުތީމު ގަ

 ޒިޔާރަްތ، ކެލާ ޢީދުމިސްކިތް، އިހަވަންޫދ އާޘާރީ މިސްކިތް.ންދޫ ޢަލިތަކުރުފާނުގެ ތަކަ
 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖުން ބައެްއތަންތަން ބަލަހައްޓަުމން ގެންދަވާ.ތާރީޚީ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން  .3
 ތާރީޚީގޮތުން ރައްކާތެރިކުރަންޖެހޭ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްުޓމަށް ފައިސާ ލިބުން ދަތިވުން. .4
 ލްތަކުން ބަޖެޓްގައި މިަފދަ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމަށް ފަިއސާ ނެތުން.ކައުންސި .5
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 ރީ ތަރިކަތައް ރައްކާތެރިކުރެވިގެން ދިއުން.ތާރީޚީ އަދި އާޘާ  :46މަޤުޞަދު 

 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ހިންގާނޭ ތަންފީޒުކުރުމަށް އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ތާރީޚީ އަދި އާޘާރީ ތަރިކަ އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފޯރުކޮށް ދިނުން.  :46.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

46.1.1 
 

ބެލެހެއްޓުމަށް އާޘާރީ ތަންތަން ރައްކާތެރިކަމާއެކު 
 މަސައްކަތްކުރުން.

މިފަދަ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުން ވަކި ސެކްޝަނަކާ  46.1.1.1
 ޙަވާލުކުރުން.

 ހެރިޓޭޖް ޑިޕާރޓްމަންޓް 
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

- - - -  

އާޘާރީ ތަންތަން މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް  46.1.2
 ބަޖެޓް ހޯދުން. 

މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ކަމާބެހޭ މުވައްސަސާ  46.1.2.1
 ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
 ހެރިޓޭޖް 

- - - -  

އާޘާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ  46.1.3
 ވަސީލަތާއި މުވައްޒަފުން ލިބުން.

ކަމާބެހޭ މުވައްސަސާއަށް ހުށަހަޅައިގެން  46.1.3.1
 ހަމަޖެހޭތޯ ބެލުން.

  - - - - ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ތާރީޚީ އަދި އާޘާރީ ކަންކަން ދިރުވައި އަލާކުރެވިގެން ދިއުން.  :46.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ތާރީޚީގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކުޅިވަރުތަކާއި ކަންކަން  46.2.1
 ރަށުފެންވަރުގައި އާލާކޮށް ދެމެހެއްޓުން. 

 ހޯދުން.ލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ކް 46.2.1.1
  - - - - ކައުންސިލް އިދާރާ 

ކުރީޒަމާނުގެ ދިވެހިންގެ އާދަކާދަތައް މިހާރުގެ  46.2.2
 ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން.

 

ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި މިފަދަ ކަންކަން  46.2.2.1
 ހަރުލެއްވުމަށް ކައުންސިލުން ހިތްވަރު ދިނުން. 

  - - - - ކައުންސިލް އިދާރާ 

ކުރީޒަމާނުގައި ދިވެހިން ބޭނުންކުރި ސާމާނު  46.2.3
 ފެންނާނެ ދާރުލްއާސާރެއް ބިނާކުރުން.

 

ކުރީޒަމާނުގައި ބޭނުންކުރި ތަކެތި އެއްތަނަކަށް  46.2.3.1
 ކައުންސިލް އިދާރާ  އާންމުންނަށް ފެންނާނެހެން ބެހެއްޓުން.ގެނެސް 

 ހެރިޓޭޖް ޑިޕާރޓްމަންޓް 
- - - -  



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތައް 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަސީލަތްތައް މިހާރު ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވުން. .1
 އައި.ސީ.ޓީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންުކރުމަށް އަހުލުވެރި ވެފައިވުން. .2
 އަޕްގްރޭޑްކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ނެތުން.އައި.ސީ.ޓީ ވަސީލަތްތައް  .3
 އެންޓި ވައިރަސްފަދަ އަލަށް ނުކުންނަ ސޮފްޓްވެއަރތައް ލިބެން ުނހުރުން. .4
 އިންޓަރނަލް ނެޓްވޯރކް މެދުވެިރކޮށް އައި.ސީ.ޓީ ބޭނުންކުރެވޭލެްއ މަދުވުން. .5
 ކުުރން މަދުވުން.މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން .6
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 ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޚިދުމަތްދިނުން.  :47މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ޒަމާނީ އައިސީޓީ ވަސީލަތްތަކަށް އަހުލުވެރި ބަޔަކަށް ވެގެންދިއުން.  :47.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޒަމާނީ އައިސީޓީ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް  47.1.1
 މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން.

ކައުންސިލްތަކުން ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު  47.1.1.1
 ހާމަކުރުމުގައި ޓެކްނޮލިޖީ ބޭނުންކުރުން.

  - - - - ކައުންސިލް އިދާރާ 

އައިސީޓީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުނުކުރަން  47.1.2
 ދަސްކޮށްދިނުން.

 

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރުމަށް މީހުން  47.1.2.1
  - - - - ކައުންސިލް އިދާރާ  ތަމުރީން ކުރުން. 

ކުރުމުގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަޢުލޫމާތު ރައްކާ  47.1.3
 ބޭނުން ހިފަމުން ގެންދިއުން.

 

ދުވަސްވީ މަޢުލޫމާތާއި ފަރުދީ މަޢޫލޫމާތު ފަހަށް  47.1.3.1
  - - - - ކައުންސިލް އިދާރާ  ރައްކާކުރުމަށް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން ހިފުން.

 މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓިގެން ދިއުން.ޒަމާނީ އައިސީޓީ ވަސީލަތްތައް   :47.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

އައިސީޓީގެ ވަސީލަތްތައް މަރާމާތުކޮށް  47.2.1
 ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަމުރީން ދިނުން.

މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް  47.2.1.1
 އިތުރު ތަމްރީން ދިނުން.

  - - - - ކައުންސިލް އިދާރާ 

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް  47.2.2
 މަރާމާތުކުރުމަށް ބަޖެޓް ލިބުން. 

 

މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދުމަށް  47.2.2.1
 ބަޖެޓް ހޯދުން.

  - - - - ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ދެމެހެއްޓިނިވި ގޮތުގައި ވަސީލަތް ބޭނުންކުރުން. 47.2.3
 

ހެޔޮގޮތުގައި އައި.ސީ.ޓީގެ ވަސީލަތްތައް  47.2.3.1
 ބޭނުންކުރުން.

  - - - - ކައުންސިލް އިދާރާ 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އެނގެން ނެުތން. ޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކަކީ ކޮބައިކަންރަޖިސް .1
 ޖަމްޢިއްޔާތައް ގިނަވުން.ޙަރަކާތްތެރި ނުވާ  .2
 ޖަމްޢިއްޔާތައް އުފެއްދި މަޤްސަދާ އެއްގޮތަށް ޙަރަކާތްތެރިނުވުން. .3
 ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަށް އުވާނުލުން. .4
 ޖަމްޢިއްޔާތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމުގައި ރަށުގެ އާބާދީގެ ނިސްަބތަށް ނުބެުލން. .5
 ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އެހީ ނުލިބުން.އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމުގައި ގިނަ  .6
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 އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމުގައި ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބޭނުންހިފުން. :48މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް ޙަރަކާތެރިކުރުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ދައުރު އިތުރުވެގެން ދިއުން.  :48.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ރަށުގެ ތަރައްޤީގައި ޒުވާނުންގެ ދައުރު  48.1.1
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން.ހަރުދަނާކުރުމަށް 

 

 ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ބައްދަލުކުރުން. 48.1.1.1
  - - - - ކައުންސިލް އިދާރާ 

ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ހިންގުން  48.1.2
 ހަރުދަނާކުރުމަށް ފޯރަމް ބޭއްވުން.

 

 ކްލަބުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން. 48.1.2.1
  - - - - ކައުންސިލް އިދާރާ 

ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ދައުލަތުން  48.1.3
 ޢިނާޔަތެއް ލިބޭތޯ ބެލުން.

 ކައުންސިލް އިދާރާ  ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އެހީ ހޯދުން. 48.1.3.1
 ޔޫތު މިނިސްޓްރީ 

- - - -  

 އެއްގޮތަށް ހިނގާތޯ ބެލޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމުވެގެން ދިއުން.ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތައް އުފެއްދި މަޤްސަދާ   :48.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ޙަރަކާތެރިނުވާ ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތައް އުވާލުން. 48.2.1
 

ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެންގުމަށްފަހު  ކްލަބު 48.2.1.1
  - - - - ހޯމް މިނިސްޓްރީ  ޢަމަލުކުރުން.

ކޮށްދިނުމުގައި ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓްރި  48.2.2
 ރަށުގެ އާބާދީއަށް ނިސްބަތްކުރުން.

 

އާބާދީއާ އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަކަށް ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާ  48.2.2.1
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުމަށް 

  ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީގައި ދެންނެވުން.
 

 ހޯމް މިނިސްޓްރީ 
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

- - - -  

ޙަރަކާތްތެރި ނުވާ ކްލަބުތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ  48.2.3
 ހަރުދަނާ އުސޫލެއް އެކުލަވާލުން.

 

 ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް މިކަން ކުރުން. 48.2.3.1
 ހޯމް މިނިސްޓްރީ 
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

- - - -  
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 ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުން 
  



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

203    
  www.halifatoll.gov.mvވެްބސައިޓް: info@halifatoll.gov.mv:އީެމއިލް 6500063ފެކްސް:  6500068ން: ފޯ

 ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ހުރިހާ ރަށަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވުން. .1
 ރަށު ފެންވަރުގައި ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވޭނެ މާބޮޑު މަސައްކަތެއް ނެތުން. .2
 ސަބަބުން ރަްށގިރުން އިތުރުވުން.ބަނދަރު ހެދުން ިބންހިއްކުންފަަދ މަޝްރޫޢުތަކުގެ  .3
ނޑުދޮށުން ވެލި ނެގުން މަދުންނަމަވެސް ކުރަމުން ދިއުން. .4  ބައެއް ރަށްރަށުގެ ގޮ
 ރަށްރަށުގެ ހޭޅިފަށް ގިރައިގެން ދިއުން. .5
 މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަުބން ދިޔަވަރު ބޮޑުވެ އުދަޖެހުން. .6
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 ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުވެގެން ދިއުން. :49 ދު މަޤުޞަ 
ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #

 (ގޮތް
ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ހިންގާނޭ ތަންފީޒުކުރުމަށް އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިގެން ދިއުން.  :49.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ނޑުދޮށްތަކުން ވެލި ނެގުން  49.1.1 ރަށްރަށުގެ ގޮ
 މަނާކުރުން.

 

ނޑުދޮށުން ވެލިނަގާފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނީ  49.1.1.1 ގޮ
 ފިޔަވަޅު އެޅުން.

      ކައުންސިލް އިދާރާ 

ނޑުދޮށުން ވެލި ނުނެގުމަށް ރައްޔިތުންނަށް  49.1.1.2 ގޮ
 އިލްތިމާސްކުރުން.

      ކައުންސިލް އިދާރާ 

ރަށްރަށުގެ ހޭޅިފަށުގައި ރުއްގަސް އިންދުމަށް  49.1.2
 ބާރުއެޅުން.

ތިމާވެށިގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގަސް  49.1.2.1
 އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

      ކައުންސިލް އިދާރާ 

ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކާމެދު ރައްޔިތުން  49.1.3
 ހޭލުންތެރި ކުރުވުން.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް  49.1.3.1
 ފާހަގަކުރުމަށް ހަރަކާތެއް ހިންގުން.

      ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށް ގިރަމުންދާގޮތް ދެނެގަނެ ސާރވޭ ކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން.  :49.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ދެ ސެންޓަރު  49.2.1
 ރަށްގިރާގޮތް މޮނިޓަރ ކުރުން.ޤާއިމުކޮށް 

ރަށްރަށް ގިރަން މެދުވެރިވާ ސަބަބު ދެނެގަނެ  49.2.1.1
 މަޢުލޫމާތު އެއްކުރާނެ އުސޫލުތަކެއް ޤާއިމުކުރުން.

އެންވަޔަރަންމަންޓް 
      މިނިސްޓްރީ 

ރަށްގިރުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނާއި މުދަލަށް  49.2.2
ނޑުދޮށް   ހިމާޔަތްކުރުން.ގެއްލުންވާ ރަށްރަށުގެ ގޮ

ގިރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވާ ރަށްރަށް ރަށް 49.2.2.1
 ސަރުކާރުން ހިމާޔަތްކޮށްދިނުން.

އެންވަޔަރަންމަންޓް 
 މިނިސްޓްރީ 
 

 ކައުންސިލް އިދާރާ 

     

ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު ހެދުން ބިންހިއްކުންފަދަ  49.2.3
 ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުން މަދުކުރުން.

 

ޤުދުރަތީ ނިޒާމަށް ގެއްލުން ނުވާގޮތަށް  49.2.3.1
 ބަނދަރުތައް ފަރުމާކުރުން.

 ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ 
އެންވަޔަރަމަންޓް 

 މިނިސްޓްރީ 
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މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ 
 އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ބާނިބޮޑު ދުވަސްވަރު އާންމުކޮށް އުދަ އަރާ ރަށްރަށުން ސަމާލުކަން ދޭލެއް ކުޑަވުން. ހުޅަނގުމުސުމުގެ .1
 ފޫޓަށްވުރެ ކައިރިން ދިރިއުޅުމަށް ބިން ދޫކޮށްަފއިވުން. 300އަތިރިމައްޗާ  .2
 ކައުންސިލްތަކުން ތައްޔާރުވެފައި ނެތުން. .3
ނޑައަޅާ ރައްޔިތުންގެ ފެންވަރުގައި ނިންމާފައި ނުވުން. .4  ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކެއް ކަ
 ވިއްސާރަވެހި ފެންބޮޑުވާ ދުވަސްވަރު ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވުން. .5
 ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިުތރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވުން. .6
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 މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަވެގެން ދިއުން. :50 ދު މަޤުޞަ 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅިގެން ދިއުން.  :50.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ފިޔަވަޅު އުދަ އަރާ ދުވަސްވަރު ރައްކާތެރިކަމުގެ  50.1.1

 އެޅުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައި ދިނުން.
 

އުދައަރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުމާއެކު ރައްޔިތުން  50.1.1.1
      ކައުންސިލް އިދާރާ  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް އަންގައި ދިނުން.

އުދައަރާ ދުވަސްވަރު ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ  50.1.2
 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.

 

ކައުންސިލް އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް  50.1.2.1
      ކައުންސިލް އިދާރާ  ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކައުންސިލްތަކުން  50.1.3
 ތައްޔާރުވެ އެކަމަށް ސާމާނު ހޯދުން.

ލުން ދުރާލާ ތައްޔާރުވެ ހުސްގޯނި  ކައުންސި 50.1.3.1
      ކައުންސިލް އިދާރާ  .ފަކީރާ ފަދަ ސާމާނު ހޯދުން

 ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި ފެންބޮޑުވެ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅިގެން ދިއުން.  :50.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭ ދުވަސްވަރު ފެންބޮޑުވެދާނެކަމަށް  50.2.1
 ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.

ވާރޭ ވެހޭނަމަ ސަމާލުކަން ދޭނެ ބޯކޮށް  50.2.1.1
 ކަންތައްތައް ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.

      ކައުންސިލް އިދާރާ 

ފެންބޮޑުވާ ރަށްރަށުގައި ފެން ހިއްކޭނެ ނިޒާމެއް  50.2.2
 ޤާއިމުކުރުން.

 

ބޭނުންވާ ޕަންޕާއި ހޮޅި ފަދަ ފެންހިއްކުމަށް  50.2.2.1
 ތަކެތި ހޯދާ ތައްޔާރުކުރުން.

 ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ އެހީ ހޯދުން.
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

 
 ޑިޒާސްޓަރ ސެންޓަރ

     

ފެންބޮޑުވެދާނެކަމަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވެ ވެލިގޯނި  50.2.3
 ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން.

 

 ސްޓޮކެއް ބެހެއްޓުން.ކައުންސިލްގައި  50.2.3.1
      ކައުންސިލް އިދާރާ 
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 ކާރިސީ ވިރާސް ކުޑަކުރުން 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކާރިސާއެއް ދިމާވުމުން ފުރަތަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ނެުތން. .1
 ރައްތުންގެ ފެންވަރުގައި ތަމްރީން ިހންގިފައި ނުވުން.ކާރިސީ ވިރާސް ކުޑަކުރުމަށް  .2
 ކާރިސާތަކާ ގުޅިގެން ދިމާވާ އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި ފުރަތަމަ އެހީދޭނެ ގޮތް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުން ނުފިލުން. .3
 ކާރިސީ ވިރާސް ކުޑަކުރުމަށް ފަރުދީ ފެންވަރުގައި އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް އެނގިފައި ނުވުން. .4
 ކުޑަކުރުމަށް ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ޕްރޮގްރާމް ހިންގިފައި ނުވުން.ކާރިސީ ވިރާސް  .5
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 ކާރިސީ ވިރާސްތައް ކުޑަކުރެވިގެން ދިއުން. :51 ދު މަޤުޞަ 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ބަޔަކު އުފެއްދުން.ކާރިސީ ވިރާސް ކުޑަކުރުމަށް ހޭލުންތެރި   :51.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކާރިސާއެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ  51.1.1
 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ދަސްކޮށްދިނުން.

 

ރައްޔިތުން ބައިވެރިކޮށްގެން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް  51.1.1.1
 ހިންގުން.

 ޑިޒާސްޓަރ ސެންޓަރ
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

- - - -  

ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ   51.1.1.2
 ހޯދުން.އެޙިތެރިކަން 

  - - - - ކައުންސިލް އިދާރާ 

ކާރިސާއާބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު  51.1.2
 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން.

ކައުންސިލްގެ އަޑުގަދަކުރާ ބޭނުންކޮށްގެން  51.1.2.1
 ރައްޔިތުންނާ މަޢުލާމާތު ހިއްސާކުރުން.

  - - - - ކައުންސިލް އިދާރާ 

އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކާރިސާތަކުގައި  51.2.3
 ދާއިމީ ޓީމެއް އެކުލަވާލުން.

ނޑައަޅައި  51.2.3.1 ރައްޔިތުންގެ ފެންވަރުގައި ގޮތްތަކެއް ކަ
 ޓާސްކްފޯހެއް އެކުލަވާލުން.

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
 ޑިޒާސްޓަރ ސެންޓަރ

- - - -  

 ފިޔަވަޅު އެޅިގެން ދިއުން.ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ   :52.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް  52.2.1
 ޢަމަލުކުރާނެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން.

 

ފެންވަރުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޕްލޭނެއް ރަށު 52.2.1.1
 ކައުންސިލް އިދާރާ  ތައްޔާރުކުރުން.

 ޑިޒާސްޓަރ ސެންޓަރ
- - - -  

ދިމާވާނަމަ އެންމެން ސުނާމީފަދަ ކާރިސާއެއް  52.2.2
ނޑައެޅުން.  ޖަމާވާނެ ތަނެއް ކަ

 

ރައްޔިތުންނާ ވާހަކަ ދައްކައިން ތަނެއް  52.2.2.1
ނޑައެޅުން.  ކަ

  - - - - ކައުންސިލް އިދާރާ 

 އަލިފާން ނިއްވުމާބެހޭ ތަމްރީން ހިންގުން. 52.2.3
 

 .އެން.ޑީ.އެފްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން.އެމް 52.2.3.1
  - - - - ކައުންސިލް އިދާރާ 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 

 

 

 

ނޑުގެ މުއްސަނދިކަން   އެއްގަމާއި ކަ
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 ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކުރުން
 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ފެންނަން ނެުތން. ފަސޭހައިން ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ދޫނިސޫފާ ސޫފީގެ މަޢުލޫމާތު .1
 އަހަރަކު އިރުވައި މޫސުމުގައި ރާއްޖެއަށް އަންނަ ދޫނި ހިާފ ގެންގުޅުން.ކޮންމެ  .2
ނޑުގައި ދިރިއުޅޭ ބާއްވަތްތައް މަދުންނަމަެވސް ހިފަމުން ދިއުން. .3  ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ކަ
 ރާއްޖެއިން ނެތިދާނެކަމަށް ހީވެަފއިވާ ގަސްގަހަކީ ކޮބައިކަން ރަސްމީ ގޮތެއްގައި އެނގިފައި ނުވުން. .4
 އަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ދޫނި ހިފާގެންގުޅޭކަން އެނގިހުރެ އަޅާނުލުން.  ރާއްޖެ .5

 
 
 
 

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު އާލާވެ އިތުރުވެގެން ދިއުން. :52މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
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20
20
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21

 

 ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކަށް ވެގެން ދިއުން.  :52.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ތަކެއްޗަކީ ކޮބައިކަން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދިރޭ  52.1.1
 ރައްޔިތުންނަށް އަންގައި ދިނުން.

 

ޓީވީ ކޮންމެ އަހަރަކު އިރުވާ މޫސުން ފެށުމާއެކު  52.1.1.1
 ރައްޔިތުންނަށް ހަނދާންކޮށް ދިނުން.މެދުވެރިކޮށް 

 އީ.ޕީ.އޭ 
 

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
     

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދިރޭތަކެތި ހިފާ ގެންގުޅުމާބެހޭ  52.1.2
 ޤަވާޢިދަށް ހޭލުންތެރިކުރުން.

 

ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު މި ޕްރޮގްރާމް  52.1.2.1
 އީ.ޕީ.އޭ  ހިންގުން.

      ކައުންސިލް އިދާރާ 

ރާއްޖެއިން ނެތިދާނެކަމަށް ހީވާ ގަސްގަހާގެހި  52.1.3
ނޑައެޅުން.  އާލާކުރެވޭނެ އުސޫލުތަކެއް ކަ

މިކަމަށް ޓްރީން ފިޝަރީޒް މިނިސް 52.1.3.1
 އިސްނަންގަވައިގެން މަސައްކަތް ފެށުން.

އެންވަޔަރަމަންޓް 
      މިނިސްޓްރީ 

 ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރި ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުން.  :52.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ކޮންމެ އަހަރަކު އިރުވައި މޫސުމުގައި  52.2.1

ރާއްޖެއަންނަ ދޫނި ހިފާ ފަރާތްތަކަށް އަދަބު 
 ދިނުން.

މިފަދަ މައްސަލަތައް ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް  52.2.1.1
 ބެއްލެވުމަށް އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުން.

 އީ.ޕީ.އޭ 
 ޕޮލިސް ސަރވިސް 
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

     

މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ އެން ހިފުމުގައި  52.2.2
 ކުޑަކުރުމަށް ބާރުއެޅުން.އިސްރާފު 

 

ށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ވިސްނައި މަސްވެރިންނަ 52.2.2.1
 ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ  ދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
 އީ.ޕީ.އޭ 

     

ނޑުގައި ދިރިއުޅޭ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ބާވަތްތައް  52.2.3 ކަ
 ހިފާ ފަރާތްތަކަށް އަދަބު ދިނުން.

 

މިފަދަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތް ސިއްރުކޮށް  52.2.3.1
 އީ.ޕީ.އޭ  އެފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމު ދިނުން.

      ކައުންސިލް އިދާރާ 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

ފަރު އަދި ފަޅުތަކުގެ މުއްސަނދިކަން އެއްގަމާ، ކަނޑާ، 
 އިތުރުކުރުން 

 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ނޑާއި، ފަރު އަދި ފަޅުތަކުގެ މުއްސަނދިކަން އިތުރުކުރުމަށް ވަކި މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭކަން. .1  އެއްގަމާއި، ކަ
ނޑާ ކޮންމެ ރުއްގަހަކަށް އޭގެބަދަލުގައި ރުއްގަސް އި .2  ންދަމުން ނުދާކަން.ގެދޮރު އެޅުމާއި އެކި ބޭނުންތަކުގައި ކަ
ނޑު މަސްވެރިކަން ކުރުން. .3  ކަނދުފަތި ކައިރިން ދިއްލައިގެން ރޭގަ
 ދިއްލައިގެން އެން ހިފުމުގައި އިސްރާފު ވާވަރަށް އެން ހިފުން. .4
 ގިނަ ރަށްރަށުގެ ފަރުތައް މަރުވެގެން ދިއުން. .5
ނޑުދޮށަށް ނެޕީއާއި ޕްލާސްޓިކް ފުޅި، ދަޅުފަދަ ތަކެތި އެޅުމުން ފަޅުތައް .6  ހަޑިވެ މަސްމަހާމެހި ނެތިގެން ދިއުން. ގޮ

 
 
 
 

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 އެއްގަމާއި، ކަނޑާއި، ފަރު އަދި ފަޅުތަކުގެ މުއްސަނދިކަން އިތުރުވެގެން ދިއުން. :53މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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17
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20
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20

 

20
21

 

 އި ފަރުތައް ރީތިކޮށް ބޭއްވުން.ކަނޑާއި ފަޅުތަކާ   :53.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ނޑާއި ފަޅުތަކާއި  53.1.1 ފަރުތައް ރީތިކޮށް ބޭއްވުމަށް ކަ

 ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައި ދިނުން.
ނޑުދޮށްތަކަށް ކުނި ނޭޅުމަށާއި ފަރުތަކަށް  53.1.1.1 ގޮ

ގެއްލުންވާ ޒާތުގެ ތަކެތި މޫދަށް ނޭޅުމަށް 
 ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައި ދިނުން.

އެންވަޔަރަމަންޓް 
 މިނިސްޓްރީ 

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
- - - -  

ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ގަސްގަހާއި، ފަޅާއި  53.1.2
 ފަރުތަކަކީ ކޮބައިކަން އޮޅުން ފިލުވައި ދިނުން.

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް  53.1.2.1
 މަޢުލޫމާތު ލިބޭތޯ މަސައްކަތްކުރުން.

 އީ.ޕީ.އޭ 
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

- - - -  

ނޑުދޮށާއި ފަޅުތަކަށް ކުނިއަޅާ  53.1.3 ފަރާތްތަކުގެ ގޮ
 މައްސަލަބަލާ ފިޔަވަޅު އެޅުން.

ނޑުދޮށަށް ކުނި އެޅުމަކީ މަނާކަމެއްކަން ދުރާލާ  53.1.3.1 ގޮ
 އަންގައި ފިޔަވަޅު އެޅުން.

އެންވަޔަރަމަންޓް 
 މިނިސްޓްރީ 

- - - -  

 އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވިގެން ދިއުން.ތިމާވެށި ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތައް   :53.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ނޑުދޮށްތަކާއި ފަޅުތެރެ  53.2.1 ރަށްރަށުގެ ގޮ
ސާފުކުރުމުގެ ދުވަހެއް އަހަރަކު އެއްފަހަރު 

 ފާހަގަކުރުން.

ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން މިފަދަ  53.2.1.1
 ހަރަކާތެއް ޒުވާނުންނާ ގުޅިގެން ހިންގުން.

 ލް އިދާރާ ކައުންސި
 

- - - -  

ނޑުދޮށްތަކާއި ފަޅުތެރެ ސާފުކޮށް ބޭއްވުމާ  53.2.2 ގޮ
ބެހޭގޮތުން ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް 

 މަޢުލޫމާތު ދިނުން.

ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ކަމާބެހޭ  53.2.2.1
ތަޖުރިބާކާރެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައިގެން މިފަދަ 

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.
އެންވަޔަރަމަންޓް 

 މިނިސްޓްރީ 
 ކައުންސިލް އިދާރާ 

- - - -  

ރާްއޖެއިން ެނތިދާނެަކމުގެ ބިރު ީހވެފަިއވާ ތަކެއްޗަކީ  53.2.3
ކޮބައިޯތބަލައި ެއތަކެތި އާލާކުުރމަށް ރަުށފެންވަުރަގއި 

 މަަސއްކަތްކުރުން.

 

ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތައް މެދުވެރިކޮށް މިފަދަ  53.2.3.1
 އީޕީ.އޭ  މަޢުލޫމާތު ހޯދާ އާންމުކުރުން.

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
- - - -  



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

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

 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ނޑާއި، ފަރު އަދި ފަޅުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުުމގައި ފަރުދީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ނުކުރުން.އެއްގަމާއި،  .1  ކަ
 މިފަދަ ތަންތަން ޙިމާޔަތް ކުރުމަްށ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށްވެސް ކުރެވޭނެ މާބޮޑު ކަމެއް ނެތުން. .2
 ަގއި ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުން.ރަށްރަށާއި ގުޅިފައިވާ ''ކުޅި'' ތަކުގެ ބޭނުން ދެމެހެއްެޓނިވި ގޮތެއް .3
ނޑު ފަޅުތެރެއަށް އެޅުމުގެ ސަބަބުން ދިރުމަށް ގެއްލުންވުން. .4 ނޑާ ނަގާފަރާތްތަކުން ަލނޑާ ކައްކާ ދިޔަގަ  ހުއިފިލަ
 ޙިމާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ފަރުތަކާއި ފަޅުތައް މަދުވުން. .5
 ރިޒޯޓްތައް ހިމެނޭ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތް ނުކުރެވުން. .6

 
 
 
 

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 އެއްގަމާއި، ކަނޑާއި، ފަރު އަދި ފަޅުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރެވިގެން ދިއުން. :54މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 ކުރެވިގެން ދިއުން.އެއްގަމާއި، ކަނޑާއި، ފަރު އަދި ފަޅުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް މަސައްކަތް   :54.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ބޮޑެތި ގަސްތައް  54.1.1

 ހިމާޔަތްކޮށް އެތަންތަނުން ގޯތި ދޫނުކުރުން.
 

ގޯތި ދޫކުރުމުގައި ކައުންސިލުން މިފަދަ  54.1.1.1
 ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުން.

 ކައުންސިލް އިދާރާ 
އެންވަޔަރަމަންޓް 

 މިނިސްޓްރީ 
- - - -  

ފަޅުތަކުން ދިގުމުއްތަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ބޮޑެތި  54.1.2
ނޑައަޅާ، ކުއްޔަށް ދޫކުރުން.  އުސޫލެއް ކަ

 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން މިކަންކަމަށް  54.1.2.1
 ވިސްނައި ވަޑައިގަތުން.

 ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ 
 ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރީ 

 
- - - -  

ސަބަބުން ދަނގަޑާއި ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކުގެ  54.1.3
 ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރުން.

 ތިމާވެއްޓާޕްލާސްޓިކާއި، ދަނގަޑުގެ ބާވަތްތައް  54.1.3.1
 ރަށްޓެހި ގޮތެއްގައި ނައްތާލުން.

 

އެންވަޔަރަމަންޓް 
 މިނިސްޓްރީ 

- - - -  

 ހުންނަ ތިމާވެށިގެންގޮތުން މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ތަންތަނާއި ތަކެތި ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވިގެން ޤުދުރަތީގޮތުން ރަށްރަށުގައި އުފެދިފައި   :54.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ދިއުން.

ނޑޫފާ. ކުޅިފަދަ ތަންތަން އިންވެސްޓްކޮށް  54.2.1 ކަ
 އެތަންތަނުގެ ބޭނުންހިފުން.

ދޫކުރާނެ ޑޫފާ ކުޅިފަދަ ތަންތަން ކުއްޔަށް ކަނ 54.2.1.1
ނޑައަޅާ ކުއްޔަށް ދޫކުރުން.  އުސޫލެއް ކަ

އެންވަޔަރަމަންޓް 
 މިނިސްޓްރީ 

- - - -  

މޫދުވިނަ ފަދަ އީކޯސިސްޓަމްތައް އާލާކޮށް  54.2.2
 ޙިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުން.

 

ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެހީގައި މިފަދަ ތަކެތީގެ  54.2.2.1
ހިފުމަށް ބޭނުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 

 މަސައްކަތް ކުރުން.
އެންވަޔަރަމަންޓް 

 މިނިސްޓްރީ 
- - - -  

ނޑާގެ  54.2.3  މަސްވެރިކަން އާލާކުރުން. ހުއިފިލަ
 

ނޑާގެ މަސްވެރިކަމަށް ހުއި 54.2.3.1 ދިގުމުއްތަކަށް ފަޅު  ފިލަ
 ދޫކުރުން.

އެންވަޔަރަމަންޓް 
 މިނިސްޓްރީ 

- - - -  



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން
 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރި ނުވުން. .1
 ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫާނ އެއްގޮތަށް ނުގެންދިއުން.ބައެއްކަންކަން  .2
 ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ހޯދުމަށް މަަސއްކަތް ނުކުރެވުން. .3
 ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އެހެން ދާއިރާތަކާ މަޝްވަރާނުކުރުން. .4
 ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލަރުން ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ދޭންވާ ސަމާލުކަން ނުދިނުން. .5
 ޔާތަކާ ގުޅުން ކުޑަވުން.ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ޖަމްޢިއް .6
 ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތަށްވުރެ ސިޔާސީ ވިސްނުމުގައި ތިބެގެން ކައުންސިލް ހިންގުން. .7
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 ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް ހިންގުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  :55މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޝަން ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 

20
17

 

20
18

 

20
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20
20

 

20
21

 

މަތްތައް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމާއި ކައުންސިލުން ދިނުމަށް ލާޒިމުކުރާ ޚިދު   :55.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ލިބިގެން ދިއުން.

 
ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ސަރުކާރުގެ އެހެން  55.1.1

 އިދާރާތަކާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުން.
 

ދިމަވާ  ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި 55.1.1.1
ކަންކަމުގައި ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާތަކާ 

 ދެމެދު މަޝްވަރާކުރުން.
      ކައުންސިލް އިދާރާ 

ކައުންސިލް ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު  55.1.2
 ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކުރުން.

 

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަހަރަކު  55.1.2.1
ދެފަހަރު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު 

 ދިނުން. 
      ކައުންސިލް އިދާރާ 

ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި  55.1.3
 ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާ ހޯދުން.

 

ރައްޔިތުންނާ ގުޅުހުންހުރި ޤަވާޢިދުތަކާއި  55.1.3.1
އުސޫލުތައް ނިންމުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ 

 ޚިޔާލު ހޯދުން.
      ކައުންސިލް އިދާރާ 

ގެން ކައުންސިލް ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި، ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ދެމެދު ގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރެވި   :55.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
 ދިއުން.

ކައުންސިލް ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް  55.2.1
ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ 

 ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން.

 ފަހަރު ސްޓާރފް މީޓިންގ ބޭއްވުން. 3އަހަރަކު  55.2.1.1
      ކައުންސިލް އިދާރާ 
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ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ  55.2.2
 އަގުވަޒަންކުރުން.

ފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އަހަރަކު އެއްފަހަރު މުވައްޒަ 55.2.2.1
ރޑް ދިނުން.  އެވޯ

      ކައުންސިލް އިދާރާ 

ކައުންސިލް ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކްލަބު  55.2.3
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން.

ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ކައުންސިލާ ދެމެދު އޮންނަ ކްލަބު  55.2.3.1
      ކައުންސިލް އިދާރާ  ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
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ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ކަންކަން 
 ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން

 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 އޮތް ގުޅުން ކުޑަވެގެން ދިއުން.ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލާ ދެމެދުސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުފެދުމާއެކު  .1
 ސިޔާސީ މަސްލަހަތު އިސްކުރުމާއެކު ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބުން. .2
 ހާމާކޮްށދެވޭ މިންވަރު ދަށަށް ދިއުން. ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު .3
 ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާ ހޯދަންޭބނުންވާ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ނުލިުބން. .4
 މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި ރައްޔިތުންެގ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާނުކުރެވުން. .5
 ވުން.ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތް ނުކުރެ .6
 ކައުންސިލުން ނިންމާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެަމިތން ރައްޔިތުންނަށް ނުދެވުން. .7
 ގިނަ ކައުންސލްތަކުން ސޯޝަލް މިޑީއާ މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ނުފެތުރުން. .8
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 ފޯރުކޮށްދިނުން.ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު  :56މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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 ދިއުން.ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެން   :56.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

މަޢުލޫމާތު ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ މެދުވެރިކޮށް  56.1.1
 ފެތުރުން.

 

ވެބްސައިޓް، ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް  56.1.1.1
      ކައުންސިލް އިދާރާ  މަޢުލޫމަތު ފެތުރުން.

 ބިލްބޯޑް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން. 56.1.2
 

 ގާއިމުކުރުން.ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑް  56.1.2.1
      ކައުންސިލް އިދާރާ 

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންނާ  56.1.2
 ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން.

 

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަހަރަކު  56.1.2.1
      ކައުންސިލް އިދާރާ  ދެފަހަރު މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން.

 ހޯދުމާއި ރައްޔިތުންނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާވެގެން ދިއުން.ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން   :56.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމަށް  56.2.1
 ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރުން.

 

ގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވޭތޯ އެކި ރައްޔިތުން 56.2.1.1
      ކައުންސިލް އިދާރާ  ގޮތްގޮތުން މަސައްކަތް ކުރުން. 

ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ކައުންސިލާ ދެމެދު އޮންނަ  56.2.3
 ގުޅުން ބަދަހިކުރުން.

 

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަސްއޫލުވެރިންނާ ކައުންސިލް  56.2.3.1
 އިދާރާގެ އިސްވެރިން ބައްދަލުވެ ވާހަކަ ދެއްކުން.

      ކައުންސިލް އިދާރާ 

ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ހަރުދަނާ މީހުންގެ  56.2.3
 އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 

ދުވަސްވީމީހުންނާއި ރަށުގެ ހަރުދަނާ މީހުންނާ  56.2.3.1
      ކައުންސިލް އިދާރާ  ބައްދަލުކުރުން.



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ގައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން ރަށާއި އަތޮޅު އަދި 
 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ބައެއް ރަށުކައުންސިލްތަކުން އަޮތޅު ކައުންސިލާ މެދު ދެކޭގޮތް ބަދަލުވުން. .1
ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ބައެއްފަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް މެދުވެރިނުކޮށް މުއާމަލާތު ހިންގުމަށްފަހު ރަށު ަކއުންސިލްތަކުން  .2

 ުމން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މައްސަލަތައް ފޮނުވުން. ޖަވާބު ނުލިބު
ގައުމީ އިދާރާތަކުން ސީދާ ރަށު ކައުންސިލާ މުއާމަލާތް ކުރެވޭގޮތް ވުމުން އަތޮޅު ކައުންސިލާ މެދު ރަށު  .3

 ކައުންސިލްތަކުން ދެކޭގޮތް ބަދަުލވެގެން ދިއުން.
އެންމެ އިސްފަރާތަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްކަމަށް  ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި، ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ .4

 އޮތްނަމަވެސް ބައެއް ކައުންސިލްތަކަށް އެކަން ނޭގުން.
 ރެވުން.ކަށިގެންވާ މަސައްކަތް ނުކުރަށު ކައުންސިލްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އެ .5
 ގައުމީ އިދާރާތަކާ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުކަން. .6

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

 ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ޤައުމީ އިދާރާތަކާ ދެމެދު އޮންނަގުޅުން ރަނގަޅުވެގެން ދިއުން. :57މަޤުޞަދު 

ތަންފީޒުކުރާނޭ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ ) #
 (ގޮތް

ޙަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނޭ އެކްޓިވިޓީ )
 (ޙަރަކާތްތައް 

 އަހަރު  ޒިންމާވާފަރާތް 
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 ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިގެން ދިއުން.ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ޤައުމީ އިދާރާތަކާ ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން   :57.1ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާ ދެމެދު  57.1.1

 ގުޅުން ބަދަހިކުރުން.
 

ކައުންސިލްތަކުގެ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް  57.1.1.1
 ކައުންސިލްތަކަށް ދަތުރުކުރުން.

      ކައުންސިލް އިދާރާ 

ކައުންސިލްތަކުގެ އިސްވެރިންގެ މެދުގައި  57.1.1.2
 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން.

      ކައުންސިލް އިދާރާ 

ރަށުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ އެހެން  57.1.2
މުވައްސަސާތަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން 

 ހަރުދަނާކުރުން.
 

މުވައްސަސާތަކުގެ ވެރިންގެ ލެވެލްގައި ޙަފުލާއެއް  57.1.2.1
 ބޭއްވުން.

      ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ޤައުމީ އިދާރާތަކާ ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން ބަދަހިވެ ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ލިބިގެން ދިއުން.  :57.2ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ޤައުމީ އިދާރާތަކާ ކައުންސިލާ އޮންނަގުޅުން  57.2.1
 ހަރުދަނާ ކުރުން.

 

ކައުންސިލްގެ ވެރިން މާލެ ވަޑައިގެން ގުޅުންހުރި  57.2.1.1
      ކައުންސިލް އިދާރާ  ބައްދަލުކުރުން.މުވައްސަސާތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް 

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މަސްއޫލުވާ  57.2.2
 ޤައުމީ އިދާރާތަކާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުން.

 

މުވައްސަސާތަކުގެ  ކައުންސިލްތަކާ ގުޅުންހުރި  57.2.2.1
ވެރިންނާ ކައުންސިލްގެ ވެރިން ބައްދަލުވެ ގުޅުން 

      ކައުންސިލް އިދާރާ  ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
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 ވަނަ ބައި ހަތަރު
ނޑިތައް ހާސިލްވާ ޕްލޭން ތަންފީޒުތަރައްޤީގެ  ކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަނޑުދަ

 މިންވަރު މޮނިޓަރ ކުރާނެ ގޮތާއި އަދި ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބެލުން
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 ން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން މޮނިޓަރ ކުރު
ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަށު 2021-2017ގެ ޕްލޭން ޤީ ތަރައް ރަށު އަށް އެންމެ ޤީތަރައް ގެ ކަ

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

ގަމުންދާގޮތްބެލުމާއި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރާ މިންވަރު ނންތައްތައް ހިގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަ ޤީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ތަރައް
ގެ ޕްލޭން ޤީ ތުން އަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްވަޒަންކުރުމަކީ ކޮންމެހެންކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. މިގޮ

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

 

 މިހާރުގެ ޙާލަތު  ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  #
 )ބޭސްލައިން(

 ލަނޑުދަނޑި 
 )ޓާގެޓް(

ނޑު   ވަޒަންކުރާ މިންގަ
 )އިންޑިކޭޓަރ(

 ކަށަވަރު ކުރާނޭ ގޮތް  މޮނިޓަރ ކުރާ ތާރީޚް 
 )މީންސް އޮފް ވެރިފިކޭޝަން(

 އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ އަސާސީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުވެފައިވާ ބަޔަކަށް ވެގެްނ ދިއުން.ހއ.  :1މަޤުޞަދު 
އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ އަސާސީ  

ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް 
މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ވެގެން 

 ދިއުން. 

 

ބޯހިޔާވަހިކަން 
އިތުރުކުރުމަށް 
މަސައްކަތް 

 ކުރެވިގެން ދިއުން.

 އަހަރު  2020
ނިމެންވާއިރަށް ކޮންމެ 

އާއިލާއަކަށް 
ދިރިއުޅެވޭނެ 

އެކަށީގެންވާ ޢިމާރާތެއް 
 ލިބިގެން ދިއުން.

%60 2017 
ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ 
މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ގެދޮރު 

 ވެރިކުރުން.

 މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއަރާފައިވާ އަތޮޅަކަށްވުން. :2މަޤުޞަދު 
ނޑުވެރިކަންމަސްވެރިކަމާއި    ދަ

ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ 
 ބަޔަކު އުފެއްދިގެން ދިއުން.

މަްސވެރިކަން ުހންނަ 
މޫުސމުަގއި މަހަށް 
އެކަށިެގންވާ އަގު 

 ނުލިބުން 
 

ވަނައަހަރު  2018
ނިމުމުގެ ކުރިން 

 2017 25% ޙައްލުވެގެން ދިއުން.
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުވައްސަސާ 

 ކުރުން.މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތް 

 ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ސާފުތާހިރުކަން ގާއިމުކުރުން. :3މަޤުޞަދު 
ސިއްޙީ ރަނގަޅު އާދަތައް  

ހަރުލާފައިވާ ބަޔަކަށް ވެގެން 
 ދިއުން.

ސިއްޙީ ނުރަގަޅު 
އާދަތަކާ ޚިލާފު 

ބާރުގަދަ ބުއިންތައް 

ވަނައަހަރު  2017
ނިމެންވާއިރަށް 

ކޭންބުއިމުގައި ރަނގަޅު 
%45 2017 

ހެލްތު ޕްރޮޓަކްސަން އެޖެންސީ 
 މެދުވެރިކޮށްގެން.
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ބޭނުންކުރާ ޒުވާނުން 
 ގިނަވުން.

އާދަތައް ހަރުލާފާއިވާ 
ބަޔަކަށް ޒުވާނުން 

 ވެގެން ދިއުން.

 ސިއްޙީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމައެއް ބިނާވުން. :4ޞަދު މަޤް
ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުމަށް  

ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުވެގެން 
 ދިއުން.

 ބޭނުންވާ މިންވަރަށް
ރޯމޭވާއާއި  ރަށުން

ތަރުކާރީ ލިބެން 
 ނެތުން.

 

ވަނައަހަރު  2017
ތަރުކާރީއާއި މޭވާގެ 
ބާވަތްތައް އެތެކުރާ 

މިންވަރު އިތުރުވެގެން 
 ދިއުން.

%20 2017 
އަތޮޅުތެރޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ 
 ފަރާތްތަކުން ޔަގީންކުރުން.

 ރައްކާތެރިވެފައިވާ މުުޖތަމައެއް ބިނާކުރުން.ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކުން  :5މަޤްޞަދު 
މަދިރީގެ ޒަރީޢާއިން ޖެހޭ  

ބައްޔެއްކަމަށްވާ ޑެންގީއާއި 
ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައް މަދު 

 ވެގެން ދިއުން.

ރަށްރަށުގައި ހުރި 
މަދިރިއުފެދޭ ތަންތަން 

ނައްތާ ލެވިފައި 
 ނުވުން.

 

ވަނައަހަރު  2017
ނިމުމުގެ ކުރިން މިފަދަ 
ތަންތަން ނައްތާލުމަށް 

 މަސައްކަތް ކުރުން 
%50 2017 

ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި ރަށު ސިއްޙީ 
 ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކުރުން.

 ސިއްޙީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ބަޔަކަށްވުން. :6މަޤްޞަދު 
ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުން  

ރައްކާތެރި މުޖުތަމައެއް 
 ބިނާވެގެން ދިއުން.

ގައިންގަޔަށް ނާރާ 
ބަލިތައް ޖެހެން 

މެދުވެރިވާ ސަބަބު 
އަންގައި ރަނގަޅަށް 

 ނުވުން. ދެވިފައި

ވަނައަހަރު  2017
ނިމުމުގެކުރިން 
ރައްޔިތުންނަށް 

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ 
ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމް 

 ހިންގުން.

%45 2017 
އާއި ހެލްތު ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ޕްރޮޓެކްސަން އެޖެންސީގެ ތަފާސް 
 ހިސާބު ބޭނުންކުރުން.

 މަސްތުވާތަކެތިން ސަލާމަތްވެފައިވާ މުޖުތަމައެއް ިބނާކުރުން.:  7މަޤްސަދު 
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ  

ޒުވާނުން މަދުކުރުމަށް 
މަސައްކަތްކުރާ މުޖުތަމައަކަށް 

ޒުވާން ޢުމުރުގައި 
ދުންފަތުގެ 

އިސްތިޢުމާލް 

ވަނައަހަރު  2017
ނިމުމުގެކުރިން 

ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަ 
 ރަށުފެންވަރުގައި ސަރވޭކުރުން. 2017 %30
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ކުރުމާއި އެނަރޖީ  ވެގެން ދިއުން.
ޑްރިންކަށް 
 ދެވިހިފުން.

 

މަހާސިންތާއެއް 
ބާއްވައިގެން 

ވިސްނަވައިދެވޭތޯ 
 ބެލުން.

 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ނުކުރާ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން.: 8މަޤްޞަދު 
ދިއުމަށް ދުންފަތާ ދުރަށް  

މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ 
 އަތޮޅަކަށް ވެގެން ދިއުން.

 ދަރިން އުޅޭގޮތް
ނުބެލުމާއި ދުންފަތުގެ 

އިސްތިޢުމާލުކުރާ 
މީހުންގެ ތެރެއަށް 
 ދަރިން ދޫކޮށްލެވުން.

ވަނައަހަރު  2017
ނިމުމުގެ ކުރިން މައިން 

ބަފައިންނަށް 
ވިސްނައިދިނުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

%46 2017 
މަޢުލޫމާތު ރަށުފެންވަރުގައި 

 އެއްކުރުން.

 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރާފައިވުން.: 9މަޤްޞަދު 
ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ  

ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް 
މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކު އުފެދިގެން 

 ދިއުން.

ކުޅިވަރު 
ކުރިއެރުވުމަށް 

ރަށުފެންވަރުގައި 
 އިސްވެ

މަސައްކަތްކުރާނެ 
 ބަޔަކު ނެތުން.

ވަނައަހަރު  2017
ނިމުމުގެ ކުރިން ޔޫތު 
މިނިސްޓްރީއާ ވާހަކަ 
ދައްކައިގެން މިކަމަށް 

ގޮތްތަކެއް 
ނޑައެޅިގެން ދިއުން.  ކަ

%50 2017 
މަޢުލޫމާތު ރަށު ކައުންސިލްތަކުން 

 ހޯދުން.

 ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދިނުން.އެއްވެސް ކުއްޖަކު ބާކީނުކޮށް ޕްރީސްކޫލް : 10މަޤްޞަދު 
ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް ޕްރީސްކޫލް  

ތަޢުލީމު ލިބޭނެ މަގު ފަހިވެގެން 
 ދިއުން.

ވާ އެކަށީގެން 
 ވަސީލަތާއި ފައިސާ

 ނެތުން.
 

ވަނައަހަރު  2017
ނިމުމުގެ ކުރިން 

ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމާ 
ސަރުކާރުން 

 ހަވާލުވެގެން ދިއުން.

 މަޢުލޫމާތު ހޯދުން.ކައުންސިލްތަކުން  2017 %100

 އެއްވެސް ކުއްޖަކު ބާކީނުކޮށް ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު ފޯރުކޮށް ދިނުން.: 11މަޤްޞަދު 
މެދުމަދުރަސީ  ،ފަށާތަޢުލީމާއި 

ޘާނަވީ ތަޢުލީމު  ،ތަޢުލީމާއި
ފުރިހަމަ ތަޢުލީމު 

ބޭނުންވާ ދިނުމަށް 
ވަނައަހަރު  2017

ނިމުމުގެ ކުރިން 
 ސްކޫލްތަކުން މަޢުލުމާތު އެއްކުރުން  2017 %75
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ވަސީލަތް ފުރިހަމަ  ލިބޭނެ މަގު ފަހިވެގެން ދިއުން.
 ނުވުން.

ވަސީލަތްތައް 
 ފުރިހަމަވެގެން ދިއުން.

 ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން ތަޢުލީމާއި ހުަނރު ލިބިފައިވުން.: 12މަޤްޞަދު 
ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި  

ފަހިވެގެން ހުނަރު ލިބޭނެ މަގު 
 ދިއުން.

ރަށުގައި ތިބެގެން 
މިފަދަ ހުނަރު 
 ދަސްކުރުމުގެ

 ފުރުޞަތު ނުލިބުން.

ވަނައަހަރު  2018
ނިމުމުގެ ކުރިން 

މިދާއިރާއިން މީހުން 
ތަމުރީން ކުރެވިގެން 

 ދިއުން 

%45 2018 
ށު ކައުންސިލްތަކުން މަޢުލޫމާތު ރަ

 ހޯދުން.

 މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަމްީރން ލިބިފައިވުން.ޓެކްނިކަލް ދާއިރާއިން : 13މަޤްޞަދު 
ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް  

ތަމްރީން އަތޮޅުން ލިބޭނެ 
 މަގުފަހިވެގެން ދިއުން.

ވޮކޭޝަނަލް 
ތަމްރީނުދޭ 
ސެންޓަރެއް 

 އަތޮޅުގައި ނެތުން.
 

ވަނައަހަރު  2018
ނިމުމުގެ ކުރިން 

ސެންޓަރެއް 
 ޤާއިމުކުރެވޭތޯ ބެލުން 

%15 2018 
އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްްޓރީ 

 މެުދވެރިކޮްށގެން ަމަސއްކަތްކުރުން.

 އަންހެނުންނާމެދު ތަފާތުކުރުންތައް ެނތް މުޖުތަމަޢެްއ ޤާއިމުކުރުން.: 14މަޤްޞަދު 
ދިވެހި އަންހެނުންނަކީ ސިޔާސީ،  

އިޖުތިމާޢީ، އިޤްތިސާދީ، 
މައިދާނުގައި މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް 

ވެގެން ޙަރަކާތްތެރިވާ ބަޔަކަށް 
 ދިއުން.

ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް 
އަންހެނުން 

އަހުލުވެރުކުރުވުމަށް 
ކުރެވިފައި  ހޭލުންތެރި
 .ނުވާކަން 

ވަނައަހަރު  2018
ނިމުމުގެ ކުރިން 

ންގެ އަންހެނު
ހޭލުންތެރިކަން 
 އިތުރުކުރުން.

 ތަފާސްހިާސބު ެއއްކުރުން. 2018 %35

 ސަލާމަތްވެފައިވާ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން. އަދި ނަފުސާނީ އަނިޔާތަކުން، ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީއަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް : 15މަޤްޞަދު 
އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް  

ލިބެމުންދާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ، 
އަދި ނަފުސާނީ އަނިޔާތައް 
ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ 

 މުޖުތަމައެއް ބިނާވެގެން ދިއުން.

އަނިޔާތައް މިފަދަ 
ހުއްޓުވުމުގައި 
ބެލެނިވެރިންގެ 
ސަމާލުކަން 

އިތުރުކުރުމަށް 

ވަނައަަހރު  2018
ނިމުުމގެ ކުރިން މިަފދަ 
އަނިޔާަތއް ހުއްޓުުވމަށް 
ބެލެނިެވރިން ހޭލުންެތރި 

 ކުރުވުން.

 ޖެންަޑރ މިނިސްްޓރީގެ އެހީޯހދުން  2018 %50
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މަސައްކަތް 
 ނުކުރެވުން.

 

 ސިޔާސީގޮތުންނާއި އިޤްތިސާދީގޮތުން އަންހެުނންނަީކ ބާރުވެރިބަޔަކަށްވުން. :16 މަޤްޞަދު 

ސިޔާސީގޮތުންނާއި  
އިޤްތިސާދީގޮތުން އަންހެނުންގެ 

ބާރުވެރިކަން އިތުރުވެގެން 
 ދިއުން.

ސިޔާސީގޮތުން 
އަންހެނުންގެ ދައުރު 

ފުޅާކުރުމަށް 
ހޭލުންތެރި ކުރެވިފައި 

 ނުވާކަން.

ވަނަ އަހަރު  2018
ނިމެންވާއިރަށް 

އަންހެނުން 
ހޭލުންތެރިކުރުމަށް 
ވިގެން މަސައްކަތް ކުރެ 

 ދިއުން 

%40 2018 
ޖެންަޑރ މިނިސްްޓީޜގެ އެހީެތރިކަން 

 ހޯދުން 

 ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެުނންގެ ބައިވެރިވުން ލިުބން.: 17މަޤްޞަދު 
ރަށުފެންވަރުގައި ކުރެވޭ  

ކަންކަމުގައި އިޖުތިމާޢީ 
އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން 

 އިތުރުވެގެން ދިއުން.

ރަށު ކައުންސިލްގެ 
ފަރާތުންވެސް 

އަންހެނުންގެ ދައުރު 
އިތުރުކުރުމަށް 
މަސައްކަތް 

 ކުރެވޭލެއް މަދުވުން.

ވަނައަހަރު  2018
ނިންމެންވާއިރަށް 

އަންހެނުންގެ 
ބައިވެރިވުން 

އިތުރުކުރުމަށް 
ޕްރޮގްރާމް ހިންގިގެން 

 ދިއުން.

%50 2018 
 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮޯތރިޓީ

 ކައުންސިލްތަުކގެ އެހީެތރިކަން ޯހދުން.

 ބޯން ބޭނުންކުރާ ފެނަކީ ރައްކާތެރި ސާފު ފެންކަމުގައި ހެދުން.: 18މަޤްޞަދު 
ވާރޭވެހޭ މޫސުމުގައި  

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބޯފެން 
ނެގުމާއި ފެން ރައްކާކުރެވޭނެ 

 ހަމަޖެހިގެން ދިއުން.އިންތިޒާމް 

މަދު ރަށަކުންނޫނީ 
ރައްޔިތުންގެ 

ތާނގީތަކަށް ފެންނަގާ 
ރައްކާ ކުރެވެމުން 

 ނުދާކަން. 
 

ވަނައަހަރު  2018
ނިމުމުގެ ކުރިން 

ރައްޔިތުންގެ ތާނގީތައް 
މަރާމާތުކޮށް 

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފެން 
ނެގޭނެ އިންތިޒާމު 
 ހަމަޖެހިގެން ދިއުން 

 ކައުންސިލްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯުދން. 2018 %50
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 ދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމުވެފައިވުން.ނަރު ހުރިހާ ރަށެއްގައި: 19މަޤްޞަދު 
އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރި އުޅޭ  

ނަރުދަމާގެ ހުރިހާ ރަށުގައި 
 ނިޒާމް ޤާއިމުކުރެވިގެން ދިއުން.

ރައްކާތެރި ނަރުދަމާގެ 
ނިޒާމު ޤާއިމު 

 9ކުރެވިފައި ނުވާ 
 އޮތުން.ރަށް 

ގެ ކުރިން  2020
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު 
 ޤާއިމުވެގެން ދިއުން.

%35 2017،2018،2019،2020 
އެްނވަޔަަރމަންޓް މިިނސްޓްރީން 

 މަޢުލޫމާތު ހޯުދން.

 ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ކުނި ނައްތާލުން.: 20މަޤްޞަދު 
ނިވި ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓި 

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކުނި 
ނިޒާމު ގާއިމުވެގެން ނައްތާލެވޭނެ 

 ދިއުން.

ނައްތާ ނުލެވޭ ކުނި 
ގިނަވެ ކުނިކޮށި 
ފުރިގެން ދާއިރު 
ކުނިތައް އެހެން 

ދިމާލަކަށް 
ގެންދެވޭނެގޮތެއް 

 ނެތުން.

ކުނިކޮށީގައި ޖަމާވާ 
 2018ކުނިތައް 

ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ 
ކުރިން އެހެން 

ދިމާލަކަށް ކުނިތައް 
ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމު 

 އުން.ހަމަޖެހިގެން ދި

%50 2018 
އެްނވަޔަރަްނމަންޓް މިިނސްޓްރީން 

 މަޢުލޫމާތު ހޯުދން.

   ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބަނދަރު ބެލެހެއްުޓން.  : 21މަޤްޞަދު 
ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ބަނދަރު  

ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު 
 ހަމަޖެހިގެން ދިއުން.

ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް 
ބަނދަރު ބޭނުންކުރާ 

ފަރާތްތަކާމެދު 
ފިޔަވަޅު އެޅޭގޮތް 

 ނުވުން.

ބަނދަރު 
ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ 

 2018ޤަވާޢިދަށް 
ވަނައަހަރުން ފެށިގެން 

ޢަމަލުކުރުމަށް 
ރައްޔިތުންނަށް 

 އެންގުން.

 ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ެއއްކުުރން. 2018 %50

 ސާފުތާހިރު ރަށަކަށްވުން.: 22މަޤްޞަދު 
ރަށުތެރެއާއި، ބަނދަރުމަތި  

ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓިގެން 
 ދިއުން.

އިޖުތިމާޢީ 
އިތުރުވެ ސަރަހައްދު 

ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް 
ބެލެހެއްޓުމަށް 

ވަނައަހަރު  2019
ފެށެންވާއިރަށް ކުނިކަހާ 
ސަރަހައްދާ އެކަށީގެންވާ 

މިންވަރަށް ފައިސާ 

%50 2018 
މަޢުލޫމަތު  ރަށު ކައުްނސިލް އިާދރާިއން

 ހޯދުން.
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 ލިބިގެން ދިއުން. ލިބޭފައިސާ މަދުވުން.

ނޑު ހިންގާ ބިނގާވެ އުޅެވުން.: 23މަޤްޞަދު   ހިތްފަސޭހަކަމާއެކު މަގުމަތީގައި ރޭގަ
މަގުމަތި ދިއްލާ ރޭގަޑަށް  

ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު 
 ހަމަޖެހިގެން ދިއުން.

މަގުމަތީ ބައްތިތައް 
މަރާމާތުކުރުމަށް ލިބޭ 
ފައިސާ މަދުކަމުން 

މެ ފުރިހަމައަށް އެން
 ޚިދުމަތް ނުދެވުން.

އަހަރު ނިމުމުގެ  2019
ކުރިން ރަށްރަށުގެ 
މަގުތައް ދިއްލުމަށް 

ބޭނުންވާ ފައިސާ އިތުރު 
 ކޮށްދިނުން.

%45 2019 
ރަށު ކައުްނސިލް އިާދރާިއން މަޢުލޫމާތު 

 ހޯދުން.

 ދެމެހެއްޓިނިވި ގޮތެއްގައި މަގުތައް ބެލެހެއްޓުން : 24މަޤްޞަދު 
ދުއްވާ ތަކެއްޗަށާއި  

ހިނގާމީހުންނަށް ދަތިނުވާނެ 
ގޮތެއްގެމަތިން މަގުތައް 
 ބެލެހެއްޓިގެން ދިއުން.

 
 

މަގު މަރާމާތު 
ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

އެއްވެސް ވަސީލަތެއް 
ކައުންސިލްގައި 

ނެތުމުން މަގުތައް 
 މަރާމާތު ނުކުރެވުން.

މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް 
ބެލެހެއްޓޭނެ ވަސީލަތް 

ކައުންސިލްތަކަށް 
ހޯދައިދިނުމަށް 

 މަސައްކަތް ކުރުން.

%0 2017،2018،2019،2020 
ސަރުކާުރން / ކައުްނސިލްތަކުން 

 މަޢުލޫމާތު ހޯުދން.

 ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ިދނުން.: 25މަޤްޞަދު 
މިސްކިތްތަކާއި ޤަބުރުސްތާނާއި  

މައިޒާންތަކާއި މިފަދަ އެހެންވެސް 
ޚިދުމަތް ރަށްވެހިކަމުގެ 

 ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން ދިއުން.

ޤަބުރުސްތާނު 
ވަށާފާރު ލެވިފައި 

 ނެތުން. 
 

ވަނައަހަރު  2019
 9ނިމުމުގެ ކުރިން 

ރަށުގައި ޤަބުރުސްތާނު 
 ފާރު ރޭނިފައިވުން.

 ރަށު ކައުްނސިލް އިާދރާ / އެލް.ޖީ.އޭ  2019 %30

 ގޮތެއްގައި ކަރަންުޓގެ ޚިދުމަތް ލިބުން.ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ : 26މަޤްޞަދު 
އަތްފޯރާ އަގެއްގައި އިތުބާރާއެކު  

ގަޑިއިރުގެ ކަރަންޓުގެ  24
 ޚިދުމަތް ލިބިގެން ދިއުން.

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި 
ތެލުގެ އަގު 

ބޮޑުނުވަނީސް ތެލުގެ 
ސަރޗާޖު ކަރަންޓް 

ބިލްގައި 
 ހިމެނިފައިވުން.

އަހަރު ނިމުމުގެ  2019
ކަރަންޓްގެ އަގު ކުރިން 

އަތްފޯރާފަށަށް 
 ތިރިވެގެން ދިއުން.

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން / ސަރުާކރު  2019 %0
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 ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުން. :27މަޤްޞަދު 
ޑީސަލް އެންދުމުގެ ސަބަބުން  

ތިމާވެއްޓަށް ކުރަމުންދާ އަސަރު 
 ކުޑަކުރުން.

ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި 
ހަކަތަ 

ޤާއިމުކުރެވިފައި 
 ނުވުން.

 

ވަނައަހަރު  2019
ނިމުމުގެ ކުރިން 

އިރުގެއަލިން ހަކަތަ 
އުފައްދައިދޭ ނިޒާމު 
 ޤާއިމުވެގެން ދިއުން.

%10 2019 
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން / އެްނވަަޔރަމަންޓް 

 މިނިސްްޓރީ 

 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކާއި ދިރިއުޅުމަށް ކުރާނެ މަސައްކަތް އިތުރުވުން.: 28މަޤްސަދު 
ވަޒީފާއެއްނެތި ނުވަތަ ކުރާނެ  

މަސައްކަތެއް ނެތި އުޅެމުންދާ 
 ޒުވާނުން މަދުވެގެން ދިއުން.

ލޯކަލް ޓޫރިމްގެ 
ފުރުސަތު ނެތުމާއެކު 
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު 

 އިތުރުނުވުން.
 

ވަނައަހަރު  2019
ނިމެންވާއިރަށް ލޯކަލް 

ޓޫރިޒަމް ފުޅާކޮށް 
 ތަރައްޤީކުރުން.

 ިމނިސްޓްރީ މެުދވެރިުކރުން.ޓޫރިޒަމް  2019 %30

 ރަށުގެ ޢުމުރާނީ ކުރިއެރުމާއި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުރުވުން.: 29މަޤްޞަދު 
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުރުވުމާއި  

އިޤްތިޞާދީގޮތުން ރަށަށް 
 ކުރިއެރުން ލިބިގެން ދިއުން.

ރަށްރަށުގެ ބިން 
ބޭނުންކޮށްގެން 

ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ 
ފުރުސަތު 

ކައުންސިލްތަކަށް 
 ނެތުން.

 

ވަނަ އަހަރު  2019
ނިމުމުގެ ކުރިން 

އިންވެސްޓަރުންނަށް 
 2019 0% ބިން ދޫކުރުން.

 ހައުްނސިންގ މިނިސްްޓރީ ެމދުެވރިކޮށް 
 މަޢުލޫމާތު ހޯުދން.

 ކައުންސިލް ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވުން.: 30މަޤްޞަދު 
ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ  

ސިޔާސަތުތަކާއި ބިން 
ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ތަސައްވުރު 

ނޑައެޅިގެން ދިއުން.  ކަ

ކައުންސިލުން ދެއްވާ 
ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން 

އެކުލަވާލަންޖެހޭ 
އުސޫލުތައް 
 އެކުލަވާލުމުގެ 

ވަނައަހަރު  2019
ނިމުމުގެ ކުރިން 

ލުން ކައުންސި
އެކުލަވާލަންޖެހޭ 
 އުސޫލުތައް އެކުލަ 

%75 2019 
ކައުންސިލް ިއާދރާތަކުން މަޢުލޫމާތު 

 ހޯދުން.
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މަސައްކަތް 
 ނިމިފައިނުވުން.

 އަބުރުވެރިކަމާއެކު އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުން.: 31މަޤްޞަދު 
ކުރާ މަސައްކަތާ އެއްވަރުގެ  

 އުޖޫރައެއް ލިބިގެން ދިއުން.
 ދައުލަތުގެ ބައެއް

މުވައްސަސާތަކުގެ 
މެދުގައި މުސާރައިގެ 
 ހަމަހަމަކަން ނެތުން.

ވަނައަހަރު  2019
ހުސްވުމުގެ ކުރިން 

މުސާރައިގެ ހަމަހަމަކަން 
 ޤާއިމުވެގެން ދިއުން.

 ސަރުކާުރން ހަަމޖަްއސައި ދެްއވުން. 2019 %0

 މުކުރެވިފައިވުން.ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތެއްގެމަތިން ޢުމުރާީނ ތަރައްޤީ ޤާއި :32މަޤްޞަދު 
ލިބެންވާ ރައްޔިތުންނަށް  

 ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު
 ލިބޭނެމަގު ފަހިވެގެން ދިއުން.

ރައްޔިތުންނަށް 
އެއްތަނަކުން ޚިދުމަތް 

ލިބޭނެ މަގު 
 ފަހިވެފައި ނެތުން.

 

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް 
ދިނުމަށް ބިނާކުރެވޭ 

ތަންތަން ބިނާކުރުމުގައި 
ޚިދުމަތް އެއްސަރަދަކުން 

ދެވޭގޮތަކަށް 
 އިންތިޒާމުކުރުން 

 ސަރުކާުރގެ ކަާމބެހޭ ުމވަްއަސސާތަކުން. 2019 %0

 ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީވުން.: 33މަޤްޞަދު 
ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި  

ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް 
 ކުރެވިގެން ދިއުން.

ސަރުކާރުން ބިން 
ލިބުމުގެ ދަތިކަން 
ހުރުމާއެކު ފުޅާ 

ދާއިރާއެއްގައި ލޯކަލް 
ޓޫރިޒަމް ހިންގުމަށް 
 ހުރަސްއެޅިފައިވުން.

ވަނައަހަރު  2019
ނިމުމުގެ ކުރިން ލޯކަލް 

ޓޫރިޒަމް ހިންގުމަށް 
ފަސޭހަގޮތެއްގައި ބިން 
ލިބޭނެމަގު ފަހިވެގެން 

 ދިއުން.

 ހައުްނސިންގ މިނިސްްޓރީ  2019 %0

 ށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރުކުރެވުން.ފަސޭހަކަމާއެކު ލުއި އަގެއްގައި އެއްރަ: 34މަޤްޞަދު 
ފެރީނިޒާމްގެ ތެރެއިން އެއްރަށުން  

އަނެއްރަށަށް ފަސޭހަކަމާއެކު 
ދަތުރުކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެހިގެން 

 ދިއުން.

ގެ ބައެއްފަހަރު ފެރީ
ދަތުރު 

ނޑިގެން  މެދުކެ
ދިއުމުން އެ 

ފެރީގެ ދަތުރުތައް 
ނުވުމުން ކުރެވޭގޮތް 

އެހެން އުޅަނދެއްގައި 
ދަތުރުތައް ކުރެވޭގޮތް 

 ޓްރާންސްޯޕރޓް އޮތޯރިޓީ  2020 %0
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ދަތުރުތައް ކުރެވޭގޮތް 
 ނުވުން.

 

 ވެގެން ދިއުން.

 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް އިތުރުވެގެން ދިއުން.: 35މަޤްޞަދު 
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ  

ވިޔަފާރިއަށް ޝައުޤުވެރިވާ 
 މީހުން އުފެދިގެން ދިއުން.

ކުދި އަދި 
މެދުފަންތީގެ 

ވިޔަފާރިތައް ހިންގާ 
ފަރާތްތަކަށް ލޯން 
ދޫކުރުމުގެ ކުރިން 

އަތޮޅުތަކުގައި 
ދިރިއުޅޭ 

ރައްޔިތުންނަށް 
ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

 ނުލިބުން.

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ 
ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯން 
ދޫކުރުމުގެ ކުރިން 

އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ 
ރައްޔިތުންނަށް 

 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް
ދެއްވުމަށް އަތޮޅުތަކަށް 

 ޓީމު ފޮނުއްވުން.

%20 2021 
އިކޮނޮމިކް ިމނިސްޓްީރން މަޢުލޫމާތު 

 ހޯދުން.

 މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ މުޖުތަމަޢެއް އޮތުން.: 36މަޤްޞަދު 
އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މައްޗަށް  

ބިނާވެފައިވާ ޖީލެއް ބިނާވެގެން 
 ދިއުން.

ދީނީ ރައްޔިތުންނަށް 
ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމް ހިންގޭލެއް 
 މަދުވުން.

 

ވަނަ އަހަރުގެ  2020
ކުރިން ދީނީ 

ދަރުސްތައް ދިނުމާއި 
ދީނުގެ ފޮތްތައް 

ލިބޭނެމަގު ފަހިވެގެން 
 ދިއުން.

%25 2020 
އިސްލާމިކް މިނިސްްޓރީން މަޢުލޫމާތު 

 ހޯދުން.

 މުޖުތަމައެއް ބިނާެވގެން ދިއުން.ކުށްކުރުމާއި އަނިޔާވެރިކަން ނެތް : 37މަޤްޞަދު 
މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި ވައްކަމާއި  

މާރާމާރީ މަދު ކުރުމަށް 
މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ 
 މަގުފަހިވެގެން ދިއުން.

ކުށްކުރުމުން 
އެކުށަކަށް ލިބެންޖެހޭ 

އަދަބު ނުލިބި 
ގިނަދުވަސް 

މައްސަލަތައް ނިންމުން 
އަވަސްކުރުމާއި 
ގޮތުގައި ކުށްވެރިންގެ 

ފާހަގަކުރެވޭ މީހުން 

%0 2020 
ސަރުކާުރގެ ކަާމބެހޭ ފަޜާތްތަުކން 

 މިކަމަށް ަސމާލުކަން ެދއްުވން.
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މުޖުތަމަޢަށް  ވެގެންދިއުން.
 ދޫނުކޮށްލުން.

 ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ އަނިޔާތައް ނައްތާލެވިފަިއވުން.: 38މަޤްޞަދު 
މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް  

އޯގާތެރި  ކުޑަކުދިންނަށް، ލޯބިކުރާ
 މުޖުތަމަޢެއް ބިނާވެގެން ދިއުން.

ކުޑަކުދިން ބެލެމުގައި 
މައިންބަފައިންނާއި 
ބެލެނިވެރިންނަށް 

އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގޭ 
 ޕްރޮގްރާމް މަދުވުން.

ބެލެނިވެރިންނާއި މައިން 
ބަފައިންގެ 

ހޭލުންތެރިކަން 
އިތުރުކުރެވިގެން 

 ދިއުން.

 ެމުދވެރިކޮށް ޖެންަޑރ އެންޑް ފެމެލީ  2020 %0

 ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މައްސަލަތައް ނެތް ުމޖުތަމަޢެއް އުފެދިގެން ދިއުން.: 39މަޤްޞަދު 
ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ  

މައްސަލަތައް މަދުކުރުމަށް 
 މަސައްކަތް ކުރެވިގެން ދިއުން.

ކޮރަޕްޝަނާއި 
ރިޝްވަތުގެ 
މައްސަލަތައް 
މަދުކުރުމުގައި 
ރައްޔިތުންގެ 

ހޭލުންތެރިކަން 
 ކުޑަކަން.

ވަނައަަހރު  2020
ނިމުުމގެ ކުރިން 
ކޮރަޕްޝަނާ ުގޅޭ 

މަްއސަލަތައް ނިްނމުާމއި 
ރައްޔިތުން ހޭލުްނތެރިކަން 
އިތުރުުކރުމަށް ަމަސއްކަތް 

 ކުރުން.

%25 2020 
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަން 

 މެުދވެރިުކރުން.

 ޤަވާިޢދުތައް ހެދިަފއިވުން.ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ : 40މަޤްޞަދު 
ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު  

މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާވެ އަމުރު 
މަޢުރޫފު ހިންގޭނެ ނިޒާމެއް 

 ޤާއިމުވެގެން ދިއުން.

ކައުންސިލް 
ހިންގުމަށް ހަދަންޖެހޭ 

ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން 
 އެކުލަވާލަންޖެހޭ

އް އަދިވެސް އުސޫލުތަ
 ނިމިފައި ނުވުން.

ވަނައަހަރު  2020
ނިމުމުގެކުރިން 

ހަދަންޖެހޭ 
އުސޫލުތައްހަދާ 

ޢަމަލުކުރަން ފެށިގެން 
 ދިއުނ

 ކައުންސިލްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯުދން  2020 %60

 ކުށްކުށަށް އަރައިގަންނަ މިންވަރު މަދުވެގެން ދިއުން.: 41މަޤްޞަދު 
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު  

ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަންފީޒުވެގެން 
 ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް

ޢަމަލުކުރާ 
ޤަވައިދާ ޚިލާފުވާ 

ފަޜާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު 
 ކައުންސިލްތަކުން ަޢމަލުކުރުން. 2020 %0
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ފަރާތްތަކާމެދު  ދިއުން.
 ފިޔަވަޅު ނޭޅުން.

 

އެޅުމާއެކު ޤާނޫނައި 
ޤަވާޢިދު ތަންފީޒު 
 ކުރެވިގެން ދިއުން.

 ލިބިގެންދިއުން.ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވުމާއި ޒުވާނުންނަްށ ފުރުސަތު : 42މަޤްޞަދު 
ރަށުގެ ކަންކަމުގައި ޒުވާނުންގެ  

ބައިވެރިވުން އިތުރުވެގެން 
 ދިއުން.

 

ޒުވާނުންނަށް 
އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގޭ 

ހަރަކާތްތައް 
ވަރަށްބޮޑަށް 

 މަދުވުން.
 

ވަނަ އަހަރު  2020
ނިމުމުގެ ކުރިން 

ރަށްރަށުގެ ޒުވާނުންނަށް 
ހިންގޭ ހަރަކާތްތައް 
އިތުރުކުރެވިގެން 

 ދިއުން.

 ޔޫތު މިނިސްޓްރީ / ަރށު ކައުްނސިލް 2020 %50

 ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ބޭނުންކުރާ ބަޔަކަށްވެގެން ދިއުން.: 43މަޤްޞަދު 
މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ  

ތަމްރީނާއި ތަޢުލީމް ލިބިފައިވާ 
 ބަޔަކަށް ވެގެންދިއުން.

އިންޓަރނެޓް 
މެދުވެރިކޮށް 

ކައުންސިލްތަކުން 
މަޢުލޫމާތު 

ޢާންމުކުރުން 
 މަދުކަން.

ވަނަ އަހަރު  2020
ނިމުމުގެ ކުރިން 

އައި.ސީ.ޓީ މެދުވެރިކޮށް 
ކައުންސިލްތަކުގެ 

މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށް 
 މަސައްކަތް ކުރުން 

 ކައުންސިލްތަކުން މަަސއްކަތް ކުރުން. 2020 %75

ނޑާއި، ފަޅު ބޭނުންކުރުން.ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި : 44މަޤްޞަދު   ބިމާއި، ކަ
ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް  

ބޭނުން ކުރުމަށް ހެޔޮގޮތުގައި 
 މަސައްކަތް ކުރެވިގެން ދިއުން 

ބިނާވެށި ޕްލޭނާ 
އެއްގޮތަށް ބިމުގެ 
 ބޭނުން ނުހިފުން.

ބިނާވެށި ޕްލޭނާ 
އެއްގޮތަށް ރަށްރަށުގެ 
ބިން ބޭނުންކުރުމަށް 
ކައުންސިލްތަކުން 
 މަސައްކަތްކުރުން.

 ކައުންސިލްތަކުން މަަސއްކަތް ކުރުން  2020 %0

 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު މުއައްސަސާތައް ބެލެހެއްޓުން.: 45މަޤްޞަދު 
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަކީ  

މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓޭ ތަނަކަށް 
މުވައްސަސާތައް 

މަރާމާތުކޮށް 
މުވައްސަސާތައް 
ބެލެހެއްޓުމަށް 

%0 2020 
ކައުންސިލްތަކުން ފިޭނންސް 
 މިނިސްްޓރީގެ އެހީ ހޯދުން.
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ބެލެހެއްޓޭނެ ބަޖެޓް  ވެގެން ދިއުން.
 ލިބުން ދަތިވުން.

 

އެކށީގެންވާ ބަޖެޓް 
ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށް 

 ދިނުން.

 ތާރީޚީ އަދި އާޘާރީ ތަރިކަތައް ރައްކާތެރިކުރެވިގެން ދިއުން.: 46މަޤްޞަދު 
ތާރީޚީ އަދި އާޘާރީ ތަރިކަ  

އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކަށް 
ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފޯރުކޮށް 

 ދިނުން.

ތާރީޚީގޮތުން 
ރައްކާތެރިކުރަންޖެހޭ 
ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް 

ބެލެހެއްޓުމަށް 
ފައިސާ ލިބުން 

 ދަތިވުން.

ތާރީޚީ ތަރިކަ 
ރައްކާތެރިކުރުމަށް 

ކައުންސިލްތަކަށް ބަޖެޓް 
 ލިބިގެން ދިއުން.

%0 2020 
 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ެހރިޓޭޖުން 

 ކައުންސިލް ިއާދރާތަކަށް ބަޖެޓް ިދނުން.

 ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްެގން ޚިދުމަތްދިނުން.: 47މަޤްޞަދު 
މާނީ އައިސީޓީ ވަސީލަތްތަކަށް ޒަ 

 އަހުލުވެރި ބަޔަކަށް ވެގެންދިއުން.
މަޢުލޫމާތު 

ފެތުރުމުގައި ޒަމާނީ 
އައި.ސީ.ޓީ 

ވަސީލަތްތައް 
ބޭނުންކުރުން 

 މަދުވުން.

ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ 
ވަސީލަތްތައް 

ބޭނުންކޮށްގެން 
މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން 
 އިތުރުވެގެން ދިއުން.

%75 2020 
ކައުންސިލް ިއާދރާއިން ސަމާލުކަން 

 ދިނުން.

  ބޭނުންހިުފން.އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމުގައި ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްަތކުގެ : 48މަޤްޞަދު 
ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް  

ޙަރަކާތެރިކުރުވުމުގައި 
ކައުންސިލްގެ ދައުރު 
 އިތުރުވެގެން ދިއުން.

ޖަމްޢިއްޔާތައް 
އުފެއްދި މަޤްސަދާ 

އެއްގޮތަށް 
 ޙަރަކާތްތެރިނުވުން.

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބޭނުން 
ހިފައިގެން އިޖުތިމާޢީ 

ކަންކަމުގައި 
ޖަމްޢިއްޔާތައް 

 ހަރަކާތްތެރިކުރުވުން.

 ކައުންސިލް ިއާދރާ  2020 %0

 ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުވެގެން ދިއުން.: 49މަޤްޞަދު 
ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ  

ހައްލުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ 
 ބަނދަރު ހެދުމާއި
ބިންހިއްކުންފަދަ 

ނދަރު ހެދުމާއި ބިން ބަ
ހިއްކުމަށްވުރެ 

%0 2020 
ހައުްނސިން މިިނސްޓްރީން ގޮތެއް 

 ނިންމުން 
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މަޝްރޫޢުތަކުގެ  ފިޔަވަޅުތައް އެޅިގެން ދިއުން.
ގިރުން ސަބަބުން ރަށް 

 އިތުރުވެގެން ދިއުން.

ތިމާވެއްޓަށް އިސްކަން 
 ދިނުން.

 މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަވެގެން ދިއުން.: 50މަޤްޞަދު 
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް  

ދެނެގަނެ ރައްކާތެރިކަމުގެ 
 ފިޔަވަޅު އެޅިގެން ދިއުން.

ރައްޔިތުންގެ 
ހޭލުންތެރިކަން 
އިތުރުކުރުމަށް 
މަސައްކަތް 
 ނުކުރެވުން.

 

ވަނައަހަރު  2020
ނިމުމުގެ ކުރިން 

ރައްޔިތުންގެ 
ހޭލުންތެރިކަން 
އުފެއްދުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން.

 ނެޝަނަލް ޑިޒާސްަޓރ ސެންަޓރ 2020 %0

 ކާރިސީ ވިރާސްތައް ކުޑަކުރެވިގެން ދިއުން.: 51މަޤްޞަދު 
ކާރިސީ ވިރާސް ކުޑަކުރުމަށް  

 ހޭލުންތެރި ބަޔަކު އުފެއްދުން.
ކާރިސާއެއް 

ދިމާވުމުން ފުރަތަމަ 
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 

 ޕްލޭނެއް ނެތުން.

ކާރިސާއެއް ދިމާވުމުން 
ޢަމަލުކުރާނެ ޕްލޭނެއް 

ރަށު ފެންވަރުގައި 
 އެކުލަވާލުން.

 ކައުންސިލް ިއާދރާ  2020 %0

 ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު އާލާވެ އިތުރުވެގެން ދިއުން.: 52މަޤްޞަދު 
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު  

ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ 
 .ބަޔަކަށް ވެގެން ދިއުން 

ކޮންމެ އަހަރަކު 
އިރުވައި މޫސުމުގައި 
ރާއްޖެއަށް އަންނަ 

ދޫނި ހިފާ 
 ގެންގުޅުން.

 

އިރުވާ މޫސުމުގައި 
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ 
ދޫނިހިފާ ފަރާތްތަކާމެދު 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން.
 އީޕީއޭ / ކަުއންސިލް/ ފުލުހުން  2021 %0

 އެއްގަމާއި، ކަނޑާއި، ފަރު އަދި ފަޅުތަކުގެ މުއްސަނދިކަން އިތުރުވެގެން ދިއުން.: 53މަޤްޞަދު 
ނޑާއި ފަޅުތަކާއި ފަރުތައް   ކަ

 ރީތިކޮށް ބޭއްވުން.
ނޑުދޮށަށް  ނެޕީއާއި ގޮ

ޕްލާސްޓިކް ފުޅި، 
ދަޅުފަދަ ތަކެތި 

ފަރުދީ ޒިންމާ 
އަދާކުރުމުގައި 

އިހުމާލުވާ 
%0 2021 

އެްނވަޔަަރމަންޓް މިިނސްޓްރީ / 
 ާދރާ ކައުންސިލް އި 
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އެޅުމުން ފަޅުތައް 
ހަޑިވެ މަސްމަހާމެހި 

 ނެތިގެން ދިއުން.

ފަރާތްތަކާމެދު 
 ފިޔަވަޅުއެޅުން.

ދަޅާއި ފުޅި ނައްތާލާނެ 
 މެޝިން ހޯދުން.

 އެއްގަމާއި، ކަނޑާއި، ފަރު އަދި ފަޅުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރެވިގެން ދިއުން.: 54މަޤްޞަދު 
ނޑާއި، ފަރު އަދި   އެއްގަމާއި، ކަ

ފަޅުތައް ހިމާޔަތްކޮށް 
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 
ބޭނުންކުރުމަށް މަސައްކަތް 

 ކުރެވިގެން ދިއުން.

އެއްގަމާއި، 
ނޑާއި، ފަރު  އަދި ކަ

ފަޅުތައް ހިމާޔަތްކޮށް 
ބެލެހެއްޓުމުގައި 

ފަރުދީ ފެންވަރުގައި 
 މަސައްކަތް ނުކުރުން.

ފަރުދީ ފެންވަރުގައި 
މަސައްކަތް ކުރުމަށް 
ބާރުއަޅާ ޤަވާޢިދު 

 އެކުލަވާލުން.
%0 2021 

އެްނވަޔަަރމަންޓް މިިނސްޓްރީ / 
 ކައުންސިލްަތއް 

 ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް ހިންގުން.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ : 55މަޤްޞަދު 
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި  

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ކަ
ކައުންސިލްގެ ވާޖިބުތައް 

އަދާކުރުމާއި ކައުންސިލުން 
ދިނުމަށް ލާޒިމުކުރާ ޚިދުމަތްތައް 

 ލިބިގެން ދިއުން.

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް 
 ނުވުން.އަހުލުވެރި 

 

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް 
 އަހުލުވެރިކުރުވުން.
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާ 

އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް 
 ހިންގުން.

 ކައުންސިލް ިއާދރާ / އެލް.ޖީ.އޭ  2021 %0

 ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ހަރުދަނާ ގޮތެއްަގއި ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯުރކޮށްދިނުން.: 56މަޤްޞަދު 
ކައުންސިލުން ނިންމާ  

ނިންމުންތަކާއި ހިންގާ 
ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން 
ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެން 

 ދިއުން.

ސިޔާސީ މަސްލަހަތު 
އިސްކުރުމާއެކު 
ރައްޔިތުންގެ 
އެއްބާރުލުން 

 ނުލިބުން.

ރައްޔިތުންނަށް 
މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް 
ދިނުން ހަރުދަނާ 

ކުރުމާއި ރައްޔިތުންގެ 
ބައިވެރިވުން ހޯދުމަށް 
އިތުރަށް މަސައްކަތް 

 ކުރުން  

 ކައުންސިލް ިއާދރާ  2021 %0



                                               ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ                                                                  2021 – 2017ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

241    
  www.halifatoll.gov.mvވެްބސައިޓް: info@halifatoll.gov.mv:އީެމއިލް 6500063ފެކްސް:  6500068ން: ފޯ

 ދިއުން. ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ޤައުމީ އިދާރާތަކާ ދެމެދު އޮންނަގުޅުން ރަނގަޅުވެގެން: 57މަޤްޞަދު 
ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު  

ކައުންސިލާއި ޤައުމީ އިދާރާތަކާ 
ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން 
ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތް 

 ކުރެވިގެން ދިއުން.

ރަށު ކައުންސިލްތަކާ 
ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް 

އެކަށިގެންވާ 
މަސައްކަތް 
 ނުކުރެވުން.

 

ރަށުކައުްނސިލްތަކާއި 
ިއދާރާތަކާ ެދމެދު ޤަުއމީ 

އޮންނަްނޖެހޭ ުގޅުން 
އިތުރަށް ަހރުަދނާ 

ކުރުމަށް ަމސައްކަތް 
 ކުރުން.

 ކައުންސިލް ިއާދރާތައް  2021 %0
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ގަމުންދާގޮތް ނއަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހި 
 ބެލުން 

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

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

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

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

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

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

 ދަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނަމަ މިކަންތައްވެސް ރިވިއުގައި ފާހަގަކުރާނެއެވެ.ޤުޞަސިޔާސަތަކަށް ނުވަތަ މަ

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

 


