
ފެބްއަރީ/ ޖެނުއަރީ  2022

15/03/2022  ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރި ތާރީޚް

ހާސިލްވި މިންވަރު ް މީންސް އޮފް ވެރިފިކޭޝަނ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ދާއިރާ ނަންބަރު

%ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާ ހާޞިލްވިމިންވަރު 
ނަތީޖާ ހާޞިލްވިކަން ކަށަވަރު ކުރާނޭ ގޮތް 

*
*#  ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާގެ 

100% 1.1.1 1.1
25% 1.1.2
0% 1.1.3
10% 1.1.4

100% 2.1.1 2.1

0% 2.2.1 2.2

0% 2.3.1 2.3

15% 2.4.1 2.4

15% 2.5.1 2.5

15% 3.1.1 3.1

10% 3.1.2

`
ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހިތަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ.ލ

2022- 2026ް  އަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާގޮތ

ް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެނ ޢާންމުކުރިގޮތް/ ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރިގޮތް 

ގޯތި ދޫކުރުން

ރަށުގައި ފައިބާރ ނެޓްވޯކް އަޅައި އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ދޭނެފަރާތެއް ހޯދުން

ނަރުދަމާ ނިޒާމް ނެތުމުން ދިމާވާ ދަތިތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން

ފަޔަރ ފައިޓިން ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުން

«ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް 

ބަނދަރަށް ފެންހޮޅި އެޅުން
ބަނދަރުގައި ފެންއިސްކުރު ބެހެއްޓުން

ފެންދޫކުރުމުގެ އުޞޫލެއްހެދުން

ރަށުގައި އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ޤާއިމްކުރުމަށް ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން

ރަށުގެ ކަރަންޓް ނެޓްވޯކް އަޕްގުރޭޑު ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބާރުއެޅުން

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު 2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތައް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި 
ތާވަލުގައިހިމަނާފައިވާ ހަރަކާތްތައް

ފެންތާނގިތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

 ރަށަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކަރަންޓް އުފައްދާނެ ސައިޒެއްގެ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓެއް 
ހޯދުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބާރުއެޅުން



50% 3.2.1 3.2

100% 3.3.1

0% 4.1.1 4.1

80% 4.1.2

50% 4.2.1 4.2
30% 4.2.2
0% 4.2.3
50% 4.3.1 4.3
85% 4.3.2
85% 4.3.3
50% 4.3.4
0% 5.1.1 5.1

50% 5.1.2

0% 5.2.1 5.2
0% 5.2.2
0% 5.3.1 5.3
0% 6.1.1 6.1
80% 6.1.2
0% 6.1.3
0% 6.2.1 6.2
0% 6.2.2
25% 6.2.3
0% 6.2.4
15% 6.3.1 6.3

ވެހިކަލްތަށް ބޭނުންކޮށްގެން އެކި މަސައްކަތް ކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދުން

ބަނދަރުމަތީގައި ރަށުގެ ނަންބޯޑް ބެހެއްޓުން
ބަނދަރުމަތީގައި ފިނި މައިޒާނާއި ހަޓު ހެދުން

ބަނދަރު ބޭނުންކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދާއި އުސޫލު ހަރުދަނާކުރުން
ބަނދަރު ފެހިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 މަގުތަކަށް ވެލިއަލައި އެއްވަރުކުރުން
ކުނަހަންދޫ ގުޅުވައިދޭ ކޯޒްވޭ ހެދުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތް ތަކަށް - މެންދޫ- ހިތަދޫ

ބާރުއެޅުން

މަގުތަކުން ފެންބޭލޭނެ ގޮތަށް ހޮޅިއެޅުން
މަގުތަކުގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

ރުއްގަހަށް ބަދަލްދީ ނަގައި  ސާފުކުން
ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން

ބަނދަރު ސާފްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 ބަނދަރުމަތީގައި ފާޚާނާ ބެހެއްޓުން

ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުން

ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް އެކުލެވިފައިވާ ޤަވާއިދާއި އުސޫލުތަށް ހަރުދަނާކޮށް ތަންފީޒުކުރުން

ކުނިކޮށްޓަށް މުވައްޒަފުން އިތުރު ކުރުން
ކުނިކޮށްޓަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ވެހިކަލްތަށް ހޯދުން

ކުނިކޮށި މަރާމާތުކުރުން
ކާދު ހަދައިގެން ވިއްކުން

ނޑި ވިއްކުން ބިއްލޫރި މުގުރައިގެން ކު
ދަޅު ފިއްތައި މައުދަނުގެ އެންމެހައި ތަކެތި ވިއްކުން

ޑިސަލް އަންދައިގެން ކަރަންޓް އުފެއްދުން މަދުކުރުމަށްޓަކާ ރަށަށް އެކަށީގެން ވާ 
އިއާދަކުރަނިވި  ހަކަތައިގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބާރުއެޅުން

ޑީސަލް އެންދުމުން އަރާ ދުމުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކާ މީހުން 
ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާ ދުރަށް އިންޖީނުގެ ބަދަލުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބާރުއެޅުން

ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޕްރޮގުރާމްތަށް ހިންގުން



15% 6.3.2
80% 6.3.3
0% 6.3.4
0% 6.3.5
25% 7.1.1 7.1
95% 7.1.2
0% 7.1.3

100% 7.1.4
25% 8.1.1 8.1

0% 8.1.2

0% 8.1.3
0% 8.1.4
0% 8.2.1 8.2
0% 8.3.1 8.3
50% 8.3.2

85% 9.1.1 9.1

100% 9.1.2

70% 10.1.1 10.1

15% 10.1.2

90% 11.1.1 11.1

0% 11.1.2
0% 12.1.1 12.1

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ރަށުގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައި މަސައްކަތް ކުރުން

އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެއް ރަށުގައި ޤާއިމްކުރުން 
 ހޭންޑް ބޯލް ކޯޓެއް އެޅުން

ހުރިހާ މަގުބައްތިތަށް އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައިން ދިއްލޭ ބައްތިތަކަކަށް ބަދަލްކުރުން

މިސްކިތްތަށް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
މިސްކިތަކުގެ ފާޚާނާ އާއި ފެން އިސްކުރު ބަރި އަދި ފެންޕަންޕް މަރާމާތުކޮށް 

ބެލެހެއްޓުން

މިސްކިތްތަކުގައި ކުލަލުން
މިސްކިތްތަކުގެ ހަރިންމަތެރޭގައި ގަސްއިންދާ ޒީނަތްތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ހިއްކި ބިމުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުން
 ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަށް ހިންގުން

 ރަމަޟާން މަހު ހިފްޡުކޮށް ތަރާވީސް ނަމާދު ކުރުމަށް ހާފިޒުން ގެނައުން

އިޖްތިމާޢީ ޞަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ސާފުކުރަންޖެހޭ އިތުރު ތަންތަން ސާފުކުރަމުން 
ގެންދިޔުން

ބިޑު އުސޫލުން )މިހާރުވެސް އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ސާފުކުރަމުން ގެންދާ  އުސޫލުން 
ކުރިއަށް ގެންދިޔުން (ގޮޅިތަށް ބަހައިގެން

މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދު ތަކުގެ ތެރެއިން މަގުބައްތި ޖެހިފައި ނުވާ 
ސަރަހައްދުތަކުގައި ބައްތި ޖެހުން

ބަނދަރު ސަރަހައްދުން އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުން
ބަނދަރު އެކި ސަރަހައްދުން ފަސޭހަކަމާއި އެކު ކަރަންޓާއި ފެން ލިބޭނެގޮތް ހެދުން

ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި މުދާ ބެހެއްޓޭ ފަދަ ހިޔަލެއް ހެދުން
ފެރީ ޓާމިނަލް އެޅުން

ޤަބުރުސްތާނު ވަށާފާރު ރޭނުން
ޤަބުރުސްތާނުގައި  ލައިޓް ޖެހުން

ވަޅުލާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލުން
މީހުން ވަޅުލުމަށް ތަރުތީބުން ވަޅުތަށް ފާހަގަޖެހުން



99% 12.1.2
100% 12.1.3
0% 12.1.4
0% 12.1.5
0% 12.1.6
0% 12.1.7
15% 12.1.8
10% 12.1.9
20% 12.1.10
0% 12.1.11
15% 12.2.1 12.2
20% 12.2.2
0% 12.2.3
10% 13.1.1 13.1
0% 13.1.2
30% 13.1.3
0% 14.1.1 41.1
10% 15.1.1 15.1
100% 16.1.1 16.1
0% 6.1.2

50% 17.1.1 17.1

15% 17.1.2
15% 17.1.3

25% 17.1.4

15% 17.1.5
10% 17.1.6
15% 17.1.7
0% 17.1.8

ގެސްޓް ހައުސް ހަދަން ބިން ދޫކުރުން
ރަށުގެ ކުޅި ސަރަހައްދުގައި ކެނޯ ޕޮއިންޓެއް ހެދުން

ރަށުގެ އިހްތިޞާސް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރާޅު ޕޮއިންޓްތަކާއި ޑައިވް ސައިޓްތަކުން ކުލި 
ނެގުން

ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރެއް އެޅުން

 ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން
އާސާރީ ތަންތަނާއި ތަރިކަ ހިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
ރަށުގެ ކުޅި ސަރަހައްދުގައި ރެސްޓޯރެންޓް އެޅުން

ނޑަށް ފެންޖެހޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން ފުޓްބޯޅަ ދަ

އެކި އެކި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަށް ބޭއްވުން

 ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ހިތަދޫގައި ތަރައްޤީ ކުރުމައްޓަކާ ރަށުގައި ހުރި ގުދުރަތީ 
މަސީލަތްތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓްއެއް 

ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ފިނި މާއިޒާންތަކާއި ޕިކްނިކް ޕޮއިންޓްތަށް 
(ސްވިމިންގ ޓްރެކް )މޫދައް އެރޭނެ ތަންތަން ތަރައްޤީކުރުން

ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ރަށާބެހޭ މަޢުލުމާތު ފަސޭހަކަމާއި އެކު ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުން
ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕުރޮގްރާމް ހިންގުމާއި އަނިޔާ 

ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން
އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ފަންޑެއް ޤާއިމްކުރުން

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ވަށާ ފާރު ރޭނުން
ކުޑަކުދިންގެ ޕާކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އިންސްޓޯލްކުރުން

ސްޕޯޓްސް އެރީނާއާއި، ޕާކުތަތަށް ބެލެހެއްޓުން

ބޯޅަގެއެއް އެޅުން
ނޑުގެ ޕިޗް ރަނގަޅުކުރުން ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ދަ

ނޑު ހެދުން ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީ ދަ

ނޑު އަޅައި ނިންމުން ފްޓްސަލް ދަ
ވޮލީ ކޯޓެއް އެޅުން

ނެޓްބޯޅަ ކޯޓެއް އެޅުން
ބެޑްމިންޓަން ކޯޓެއް އެޅުން

 ދުވާ ޓްރެކެއް ހެދުން
ނޑުގެ ވަށާފާރާއި ފެންސު ޖެހުން ފުޓްބޯޅަ ދަ



0% 17.2.1 17.2
20% 17.2.2
15% 17.2.3
0% 17.2.4
0% 17.3.1
0% 18.1.1 18.1
0% 18.1.2
0% 18.1.3
0% 18.1.4
0% 18.1.5
0% 18.1.6
0% 18.1.7
30% 8.2.1 8.2
10% 19.1.1 19.1
10% 19.1.2
10% 19.1.3
10% 19.1.4
0% 19.1.5
90% 20.1.1 20.1
75% 20.1.2
0% 20.1.3
0% 20.1.4
0% 20.1.5
0% 20.1.6
0% 20.2.1 20.2
0% 20.2.2
0% 20.2.3

100% 20.3.1 20.3

ހޯދުން (އޮޓޯމޭޓެޑް އެކްސްޓާނަލް ޑީފިބުރިލޭޓަރ)އޭއީޑީއެސް 
އައިސްސެޓު މެޝިން ކާޓްރިޖް ރީއެޖެންޑާއި އެކު ގަތުން

މަދިރި ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުން
އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުން

 ޕަބްލިކް ހެލްތު އަވަރނެސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

މެޑިކަލް އެމަރޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ދަތުރު ކުރުމުގެ ޙަރަދު ހަމަޖައްސައި ދިނުން

އައިސް ޕްލާންޓް އަޅައި ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ތެޔޮ ފިހާރައެއް އަޅައި ހިނގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ނޑުބިން ދޫކުރުން ނޑައަޅައި ދަ ނޑުބިން ދޫކުރުމަށް ސަރަހައްދު ކަ  ދަ
ނޑުވެރިން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން ނޑުހެއްދުމަށް ދަ އޯގޭނިކު ކާނާ ބޭނުންކޮށްގެން ދަ

ފަޅުގޮވާންކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުން
ސްކޭން މެސިނެއް ގަތުން

އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރެއް ހޯދުން
ހިތަދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ ވޯޑުގެ ސެޕަރޭޝަން ކާޓެއިން ޖެހުން. ލ

 ހެލްތް ސެންޓަރ ވޯޑު އޭސީ ކުރުން

 ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުންޏެއް ހުޅުވުން
 ސްކޫލްގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބެއް ހެދުން

 އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ގެން އެކިއެކި ކޯސްތަށް ހިންގުން

ސްކޫލުގައި ލައިބްރަރީއެއް ތަރައްޤީކުރުން
 ސްކޫލްގައި ސައިންސް ލެބެއް ތަރައްޤީކުރުން

އެކި އެކި ކޯސްތަށް ހިންގުން
އެކި އެކި ކޮލެޖްތަކާއި ޔުނިވާސިޓީތަށް ރަށަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއި ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 ޕްރީސްކޫލް އިމާރާތުގައި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުން

ރަށުގެ ނަން އިންނަގޮތަށް ރަނޑޫގަސް ހެއްދުން

ކުޅީ ތަލީފުއްޓާއި ކުޑަރަށާ ދޭތެރޭ ބުރިޖުއެޅުން
ލ،ހިތަދޫ ކުޅި އެކޯޕާކެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރުން

ކުޅިއަށް ދާމަގާއި ކުޅިވަށައިގެން މަގުހެދުން



100% 20.4.1 20.4

10% 20.5.1 20.5
10% 21.1.1 21.1
10% 21.1.2
0% 21.1.3
0% 21.1.4
0% 21.1.5
15% 21.1.6

އިބްރާހީމް ޝަމްޢޫން
ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ގެސްޓް ހައުސް ހެދުން
ޓިއުޝަން ކުލާސް ހިންގުން

 ފިހާރައެއް ހެދުން
އަންހެނުން ގޭގައި ތިބެ ހިންގާ ކުދި ވިޔަފާރި މާކެޓްކުރުން

 ކަސްރަތު ކުލާސް ބޭއްވުން

 ރަށަށް ހިދުމަތް ދެވޭނެ ފަދަ ހޮސްޕިޓަލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް 4ދެކުނު ބިތުގައިވާ .ލ
ސަރުކާރަށް ދަންނަވައިގެން މަސައްކަތް ކުރުން
އިތުރު ފާމަސީތަކަށް ހިންގުމަށް ބިން ދޫކުރުން

އަންހެނުންގެ ހޮޓަލެއް އެޅުން

ނޑު"ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ *   ނޑިތައް ހާސިލްވާ މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަ ނޑުދަ .މިބައިން ނަގަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު" ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަ
.ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ހިމެނޭ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެއަހަރަކު ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތްތަކުގެ ގޮތުގައި އެއަހަރެއްގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަން« 


