
  ހައްުދންމަތީ ހިަތދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

` 
 

 ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
 ދިވެހިރާއްޖެ

 

 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

  



  ހައްުދންމަތީ ހިަތދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

1 
 

: ފޯ  info@hithadhoo.gov.mv:އީމެއިލް                                                                  6800802ން
 

 ފިހުރިސްތުު
 3 .............................................................................................................................................................. ބަޔާން  ރައީސްގެ

 4 ........................................................................................................................................................................ ތަޢާރަފް 

 5 .................................................................................................................................................................... ޗާޓް  ރަށުގެ 

 6 ........................................................................................................................................................................ ވިޝަން 

 6 ........................................................................................................................................................................ މިޝަން 

 7 ........................................................................................................ ގޮތް  ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ މަސައްކަތް އެކުލަވާލުމުގެ ޕްލޭން

 9 ................................................................................ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާ ހާސިލުކުރުމަށް ދާއިރާތަކާ ހިމެނޭ ޕްލޭންގައި ތަރައްޤީގެ

 11 ........................................................................................................... ފޯރުކޮށްދިނުން  ޚިދުމަތް ރަށްވެހި ،ިޚދުމަތްތަކާއި އަސާސީ

 13 .................................................................................. ގާއިމުކުރުން  އިންތިޒާމް ފޯރުކޮށްދޭނެ  ބޯފެން ސާފު ރައްޔިތުންނަށް: 1 ޕޮލިސީ

 15 .................................................................................ހޯދައިދިނުން  ރައްޔިތުންނަށް  ފަސޭހަތައް އަސާސީ ކަމާއި ބޯހިޔާވިަހ: 2 ޕޮލިސީ

 18 .................................................. ފޯރުކޮށްދިނުން  ރައްޔިތުންނަށް  ހަކަތަ  ކަރަންޓާއި އިގޮތެއްގަ ހިފޭއިތުބާރު އަދި ދެމެހެއްޓެނެވި: 3 ޕޮލިސީ

 23 ...................................................................................... ގާއިމްކުރުން ނިޒާމެއް ނައްތާލާނެ ކުނި ގޮތެއްގައި އެކަށީގެންވާ : 4 ޕޮލިސީ

 26 ......................................................................................................... ހެއްޓުން ބެލެ މަރާމާތުޮކށް މަގުތައް މަގުހެދުމާއި: 5 ޕޮލިސީ

 28 ............................................................................ ބެލެހެއްޓުން  ހަދައި ތަންތަން ފަދަ ފެރީޓާރމިނަލް ފާލާމާއި ،ބަނދަރާއި: 6 ޕޮލިސީ

 31 .................................................................................................................................. ބެލެހެއްޓުން ބުރުސްތާނުޤަ: 7 ޕޮލިސީ

 33 ............................................................................... އާލާކުރުން   އިތުރުކޮށް ހޭލުންތެރިކަން ދީނީ ބަލަހައްޓާ މިސްކިތްތަށް : 8 ޕޮލިސީ

 36 .............................................................................................ބެލެހެއްޓުން  ސާފުތާހިރުކޮށް  މަގުތައް ރަށުގެ  ރަށުތެރެއާއި: 9 ޕޮލިސީ

 38 ............................................................................................................................. ބެލެހެއްޓުން ދިއްލާ މަގުތަށް : 10 ޕޮލިސީ

ޢީ މާ ތި ޖު ން އި ތު ޔޮ ގޮ ހެ ޅަ އް ދު އެ މަ ތަ ޖު ން މު ރު ކު ނާ  40 ..................................................................................................... ބި

 41 ..................................... ބެލެހެއްޓުން  ޤާއިމްކޮށް ތަންތަން  ދޭނެ ޚިދުމަތް ރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖްތިމާޢީ ،މަރުކަޒުތަކާއި އިޖްތިމާޢީ : 11 ޕޮލިސީ

 43 ................................................................................. ބެލެހެއްޓުން ޕާކުތައް ބިންތަކާއި ދަނޑުތަކާއި ޢާންމު ކުޅިވަރުކުޅޭ : 12 ޕޮލިސީ

 47 ................................................................................................... ބޭއްވުން  ހަރަކާތްތަށް އެކިއެކި މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ: 13 ޕޮލިސީ

 49 ............................................................................................................................... ހިންގުން  ލައިބްރަރީ ރަށުގެ: 14 ޕޮލިސީ

 51 .................................... ފޯރުކޮށްދިނުން  އެހީތެރިކަން ޙިމާޔަތްދީ ލިބޭފަރާތްތަކަށް އަނިޔާ ،ހުއްޓުވާ އަނިޔާތައް ހިނގާ ގޭތެރޭގައި: 15 ޕޮލިސީ



  ހައްުދންމަތީ ހިަތދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

2 
 

: ފޯ  info@hithadhoo.gov.mv:އީމެއިލް                                                                  6800802ން
 

 ނިޒާމް ބަލަހައްޓާނެ  މީހުން އެ އެހީތެރިވެދީ މީހުންނަށް  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް ޚާއްޞަ މީހުންނަށާއި ދުވަސްވީ  ޢުމުރުން ކުދިންނާއި ކުޑަ: 16 ޕޮލިސީ
 53 ................................................................................................................................................................. ޤާއިމްކުރުން 

 55 .............................................................................. ހިންގުން  ކުންފުނި  އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް ތަރައްޤީކުރުމާއި ޓޫރިޒަމް ލޯކަލް: 17 ޕޮލިސީ

 59 ................................................................................................................... ހުނަރު  ތަޢުލީމާއި ރަގަނޅު  ފެންވަރު: 18 ޕޮލިސީ

 62 ......................................................................... ތަރައްޤީކުރުން  ކަންމަސްވެރި ދަނޑުވެރިކަމާއި ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި: 19 ޕޮލިސީ

 64 .......................................................................................... ދިރިއުޅުން  ދިރިއުޅުމެއްގައި ދުޅަހެޔޮ ،ރަނގަޅު ޞިއްޙަތު: 20 ޕޮލިސީ

 68 ............................................................................................................................ ކުރުވުން  ބާރުވެރި އަންހެނުން: 21 ޕޮލިސީ

 71 ................................................................................................................................................. ފްރޭމްވަރކް  މޮނިޓަރިންގ

 72 ........................................................................................................................................ މޮނިޓަރކުރުން  ޕްލޭން ތަރައްޤީގެ

 73 .................................................... މިންގަނޑު  ބަލާނޭ މިންވަރު ހާސިލްވާ ލަނޑުދަނޑިތައް އަދި މިންވަރު ތަންފީޒުކުރެވޭ ޕްލޭން ތަރައްޤެީގ

 82 ....................................................................................................... ބެލުން  ހިނގަމުންދާގޮތް ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ  އަހަރަށް އަހަރުން

 82 ................................................................................................................................. ރިޕޯޓް ފައިނަލް އަދި ރިވިއު މިޑްޓަރމް

  

  



  ހައްުދންމަތީ ހިަތދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

3 
 

: ފޯ  info@hithadhoo.gov.mv:އީމެއިލް                                                                  6800802ން
 

 ރައީސްގެ ބަޔާން

ވަަނ  23ނަ ބާބުެގ ވަ 04ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫނުެގ  7/2010ޕްލޭނަކީ މި

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްަފއިވާ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކާއި ބާރުތަކުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ  24މާއްދާ އާއި ޙަވާލާދީ އެޤާނޫނުގެ 

. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުމާއެ ކީގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޕްލޭނެކެވެ

މައްޗަށް މިޕްލޭނުގައި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްޭދން ޖެހޭނެކަމަށް ކައުންސިލްގެ 

ފޯރުކޮށްިދނުަމށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ޚިދުމަތަކީ ޮކބައިތޯ  އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެހެން 05ލާޒިމްކުރާ ޚިދުމަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކުރިއަށް އޮތް 

ވަނަ އަހަރުގެ ިނޔަލަށް ކައުންސިލްގެ ލަނޑުދަނޑިތަކަށް  2026އިން  2022ބަލާ އިސްކަންދޭ ތަރުީތބުން ތަުރތީބު ކުރެވި  އަންަނ 

ކުރިމަތިވެފަިއވާ ހުރަސްތަކާއި ބޭނުންވާ ވަސީަލތްތައް ވަނަ އަހަރު ފަށައިގެން ކުިރއަށް ގެންދިޔުމުގައި  2021ވާސިލްވުމުގެ މަސައްކަތްތައް 

 .  ފާހަގަކޮށްފައި ވާނެއެވެ

ރައްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅުވައިގެން ކުރިއަށްއޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިރަށަށް އިޤުތިސާދީ ކުރިއެރުމާއި އުމްރާނީ، 

. ދާއިރާއެއް ފާހަގަކޮ 20ދުޅަހެޔޮކަން ޒަމާނީ ކުރުމަށްޓަކައި   ށް އެދާއިރާތަކުގެ މައްޗަށް ވަކިވަކިން ބަލައިލެވިފައި ވާނެއެވެ

ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ކުރިއެރުން ހޯދައި ދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި އެކުލަވާލެވުނު މިޕްލޭން ތަންފީޒްވެގެްނ 

ށް ވާހިނދު ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވޭނީ ކަމާއި ގުޅުންހުރި ދާނީ އާބާދީ ކުޑަ ރައްތަށްވެސް ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވިގެން ކަމަ

.  ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކާއި އެފަދަ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ ފުރިހަމަ އެހީެތރިކަން ލިބިގެން ކަމަށް ފެނެއެވެ

ސިލްކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަސްވަރާގެ މަތިން އެކުލަވާލެވުނު މިޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާ މަގުސަދު ހާ 

. މިރަށުގެ ތަރައްޤީއާއި ކުރިމަގަށް އަދައްވުރެ ފަހި މާދަމާއެއް މާތް هللا މިކުރާ މަސައްކަތުގައި މާތް  މިންވަރުފުޅު هللا ބަރަކާތް ލައްވާން ދޭވެ

. އާމީން!  ކުރައްވާށިއެވެ

 1442 އްޖާޙިލްޛު 05

 2021  ޖުލައި 15

 

 އިބްޜާހިމް ޝަމްޢީން                     

)   ކައުންސިލްގެ ރައީސް (                                                                     

  

ްްްމްްްް ަޝަަަަަަަމްްްްްްްްޢންްްްްްްްް       ާާާާާޜާހ އބް
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           ތަޢާރަފް

" މިރަށަށް ލިބިފަިއވާ  އަކުރަކީ " މި " ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫއެވެ  "404'' އެވެ. ރަށުގެ ނަންބަރަކީ ''  0-11ރަށަށް ކިޔައިއުޅެނީ

. މި ރަށް އޮންނަނީ ހައްދުންމަތީ ދެކުނު . ރަށުގެ އިރުމަތީ މައިތޮށީގެ ކޮޅުން އަތޮޅަށް ވަދެ،  މިއެވެ ބިތުގެ މެދު މައި ތޮށްޓާއި ގުޅިގެންނެއެވެ

 . . މި ކަނޑުއޮޅިއަށް ޢާށްމުކޮއް ކިޔައި އުޅެނީ ހިތަދޫ ކަނޑެއެވެ  ނިކުމެ ހެދުމަށް ކަނޑުއޮޅިއެއް އޮވެއެވެ

. ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ހެކްޓަރގެ ބޮޑު ބިމެއް އެކުލެވިފައި 116މިރަށަކީ        މީހުން  1245ވާ އަތޮޅުގެ ނިސްބަތުން ބޮޑުރަށެކެއެވެ

. މީހުން ދިރިއުޅޭ  16ދިރިއުޅެމުންދަނީ  ގޯތި   315ގެ ހުރިއިރު  ދިރިއުޅުމަށް  މިއަދާއި ހަމައަށް  ޖުމުލަ  209ހެކްޓަރެގ ބިމުގައެވެ

 . އަހަރުގެ  ތެރޭ އަތޮޅުގެ  އަތޮޅުވެރިކަން  ކޮއްަފއިވާކަމުގެ   32އިވާ އާއި  ދެމެދުން  ވޭތު ވެފަ 1991އިން  1959ދޫކުރެވިފައި  ވެއެވެ

. މިރަުށގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ  . ރަށުގެ ދެކުނުފަރާތުގައި ވަރަށް ރީތި ކުޅިއެއް އޮވެއެވެ އިްނސައްަތ  30ޝަރަފުވެސް މިރަށަށް ިލބިފައި ެވއެވެ

އިްނސައްތަ މީހުން  ޙަކާތްތެރި ވަުމން ދާއިުރ   13ދަނޑުވެރިކަން  ކުރުމުގައި   މީހުން ކުރަމުން ގެންާދ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެއެވެ.

5  . އިންސަްއތަމީހުން ރަށުގަިއ ވަޒީފާ އަދާުކރަމުން  08އިންސައްތަ މީހުްނ ވިޔާފާރިކުރުމުގައި އަވަދިނެތި މަސައްކަތް  ކުރަމުންދެއެވެ

. ރަށުގައި މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ޒަމާނާއި އެކަށީގެންާވ އިންސައްތަ މީހުން ރަށުންބޭރުގައި ވަޒީފާ 03ގެންދާއިރު  އަދާ ކުރަމުން ގެންދެއެވެ

ޑިންގީގައި އެކިބާވަތުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުްނ  13ފެރީދޯނި،  01ސްޕީޓް ލޯންޗް، 6ވަދުދޯންޏާއި،  3މަސްދޯނި ދުއްވަމުން ދާއިރު  07

 .  ގެންދެއެވެ

ގެ ފެންވަރަށް  ތަޢުލީމުޭދ  10ަވނަ ދަރަޖައިގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަކާއި، ގުރޭޑް ތިންޙީ ޚިދުމަތް ދޭނެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ނަށް ޞިއް       

ގަޑިއިރު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް  24ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ހުކުރު މިސްކިތެއް ހުންނައިރު ރަގަނޅު ފެންވަރުގެ ބަނދަރަކާއި، ސުކޫލަކާއި، 

މަގުތައް ރަގަނޅު ފެންވަރަކަށް ހެދިފައި ނުވާީތ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައި ނުވުމާއި،  ލިބެމުންދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ރަުށ ގައި

. ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދެ  އެވެ
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 ރަށުގެ ޗާޓް
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 ވިޝަން

  

ތަްށ ާވޖިބު ދީނީ ،މިސްކިތް ހުރި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއި ެއކު ނަމާދު ކުރެވޭނެ ޒަމާީނ ފެްނވަރުގެލ.ިހތަދުއަީކ  އަންނައިރު 2026

ރަގަނޅު ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ޚިދުމަތް ، މުގެ ފުރުސަތު ލިބެންހުރިމަތީ ތަޢުލީ، ރަށަކަށްވެ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރާ

ަދ ކުރަނިވި ހަކަތައިން އަލިކުރެވިަފއިވާ، އާއި ރަނގަޅު ެފންވަރަށް މަގުހެދި މަުގތަށްލިބޭ، ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާުމ ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ، 

ަވގުުތ  މަޖާކޮށް ހިންނާއެކުރައްޓެއާއިާލއާ ބިރެއްނެތި ، އަކާއިސްޕޯޓުސް އެރީނާއުފާވެރިކަމާއި އެުކ ކުޅިވަރު ކުޅެލެވޭނެ  ޒުވާނުންނަށް

ރިޒަމްގެ ލޯކަލް ޓޫ ަތން ޤާއިމްުކރެވިފައިވާ ރަށަކަށްވެ، ތަން މޫދައް އެރި ކަސްރަތުކޮށް ފަތާލެވޭނެ، ކް ޕޮއިންްޓތަކާއި ޕިކްނި ހޭދަކޮށްލެވޭނެ 

ކުނަހަންޫދ ކޯޒްވޭއިން  –މެންދޫ  –ހިތަޫދ އަދި ، ވުމާއި ރަށަކަށްުދންތެރި ރައްޔިތަކު ދިިރއުޅޭ ފުރައްޔިތުންަނށް ލިބޭ  ހަމަ ފައިދާފުރި

 .ރަށަކަށް ވުން ގުޅާލެވި މިރަށަކީ އިޤުތިސާދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ކުރިައރާފައިވާ

 

 މިޝަން

 

 ބާރުތަކާއި  ކައުްނސިލްތަކަށްލިބިދޭ ޤާނޫނުން  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ އިދާރީދާއިރާތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2010/07 

 ޕްޭލންގައި  ރައްޤީގެތަ ހިތަދޫ ަހއްދުންމަތީ ތެރެއިން ޚިދުމަތްތަކުގެ ިލެބންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް މަތިން އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި

 2026 އަހަރުން ވަނަ 2022 ފަހިވެެގންދިއުމާއި ލިބޭނެމަގު ވަޞީލަތް ވާސިލުވުމާށްބޭނުްނވާ ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ދާއިރާގެ 20 ބަލާލެވިފައިވާ

 ޚިދުމަތް ތުންނަށް ރައްޔި މުޅިންނިމި މަސައްކަތްތައް  ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ވަކިވަކިން ކޮންމެއަހަރަކަށް ހިނގާ  ދެމެދުން އަހަރާއި ވަނަ

 .ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދިއުމެވެ
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 ގޮތް ންގޮސްފައިވާޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެ

މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް  7 މުވައްޒަފުންގެތެރެއިން އިދާރާގެ ކައުްނސިލްގެ ) ހެދުމަށްޓަކައ2026ި-2022ލ.ހިތަދޫ ތަރައްޤީ ޕްލޭން (

. މިކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރެއްގެ ގޮތުގަ 2021ޖޫން  30ލެވި، މަސައްކަތް ފެށިފައިވަީނ އް އެކުލަވާޚާއްޞަ ކޮމެޓީއެއެކުލެވޭ  އި ގައެވެ

 ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ސ.ކައުންސިލް އޮފިސަރ އިދުރިސް ޢަލީއެވެ.

 ކޮމެޓީ:

ހައިސިއްޔަތު ނަން  #
 މުޤައްރިރު ސ.ކައުންސިލް އޮފިސަރ އިދުރީސް ޢަލީ 1
 މެމްބަރު އީސް  ޙުސައިން އިންސާދުކައުންސިލްގެ ނައިބު ރަ 2
 މެމްބަރު ކައުންސިލް މެމްބަރ  ޚަދީޖާ ޙުސައިން 3
 މެމްބަރު ކައުންސިލް މެމްބަރ  މަރްޔަމް ނާހިދާ  4
 މެމްބަރު ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މަރްޔަމް ރުޚުޝާނާ 5
 މެމްބަރު އ.ކައުންސިލް އޮފިސަރ ޢަލީ މުޙައްމަދު 6
 މެމްބަރު މަދު މުޙައްމަދު އ.ކައުންސިލް އޮފިސަރ އަޙް 7

 

ޒުވާނުންނާިއ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ރަށުގައި ހިމެޭނ ހުރިާހ މުޢައްސަސާތަކާއި  ލަވާލުމަށްޓަކައި ޚިޔާލާއިޕްލޭން އެކު

ރެވިފައެވެ. ވިޔަފާރިވެރިންނާއި،ދަނޑުވެރިންާނއި، މަސްވެރިންނާއި،އ.ތ.މ ކޮެމޓީއާއި އަދި ރަށުގެ ކަމުވޮށިވެގެްނވާ މީހުންނާއިވަނީ ބައްަދލުކު

  އަދި މީގެ އިތުރުން ގޫގަލް ފޯމް މެދުވެރިކޮށްވެސްވަނީ ޢާއްމުންގެ ޙިޔާލު ހޯދިފައެވެ.

:  ބައްދަލު ކުރެވުނު ފަރާތްތައް

މީހުންގެ އަދަދު ތާރިޚް ބައްދަލުކުރެވުނު ފަރާތް  #
 4 2021ޖުލައި  04 ލ.ހިތަދޫ ސްކޫލް 1
 4 2021ޖުލައި  04 ލ.ހިތަދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު 2
 2 2021ޖުލައި  04 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން / ލ.ހިތަދޫ ބްރާންޗް 3
 8 2021ޖުލައި  05 1ގުރޫޕް  –ޒުވާނުން  4
 6 2021ޖުލައި  05 2ގުރޫޕް  –ޒުވާނުން  5
 7 2021ޖުލައި  05 3ގުރޫޕް  –ޒުވާނުން  6
 10 2021ޖުލައި  05 4ގުރޫޕް  –ޒުވާނުން  7
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 6 2021ޖުލައި  05 5ގުރޫޕް  –ޒުވާނުން  8
 8 2021ޖުލައި  05 6ގުރޫޕް  –ޒުވާނުން  9
 10 2021ޖުލައި  05 7ގުރޫޕް  –ޒުވާނުން 10
 10 2021ޖުލައި  06 ވިޔަފާރިވެރިން/ދަނޑުވެރިނ11ް
 6 2021ޖުލައި  06 އޮޑިވެރިން /މަސްވެރިން 12
 5 2021ޖުލައި  07 އ.ތ.މ ކޮމެޓ13ީ
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ކާ ހާސިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ދާއިރާ ތަ

 އްސިޔާސަތުތަ

 

 ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށްދިނުން  ،އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ރުންރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކު

ނުންބޯހިޔާވަހި ކަމާއި އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދި

 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުންދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ

ންއެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރު

މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

އްޓުން  ބަނދަރާއި، ފާލާމާއި ފެރީޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެ

ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން

ކުރުންންމިސްކިތްތަށް ބަލަހައްޓާ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް އާލާ

ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

މަގުތަށް ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން
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 އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަެހޔޮ މުޖްތަމައެއް ިބނާކުުރން

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމްކޮށް  އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަ
ބެލެހެއްޓުން

ނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއް ޓުންކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަ
މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަށް ބޭއްވުން

ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުން
 ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން  ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ، އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް

ފޯރުކޮށްދިނުން
ވެދީ  އަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީ

އެ މީހުން  ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

ންގުންލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކުރުމާއި ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި ހި
ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު

ނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން ތަރަ އްޤީކުރުންދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަ
ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގައި ދިރިއުޅުން

ބާރުވެރިކުރުވުންއަންހެނުން
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 ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ،އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި
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 : ލާސާ ޚު ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު/  

. ންޖެހޭ  އަސާސީ ގިނަ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ލިބެންނެތްކަން ފާހަ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެ  ގަކުރެވެއެވެ

. އަދި މީގެ އިތުރުން ރަށުގެ މަގުތަކުގައި ވަޅުހެދި މަގުތައްވަނީ  ޚާއްޞަކޮށް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

. ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެ ރެއިން ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކައުންސިލް ިއދާރާ މެދުވެރިކޮށް ލިބެމުން ވަރަބޮޑަށް ހަލާކުފެފައެވެ

ދިޔަނަމަވެސް، ބައެއް ޚިދުމަތްތައް އެންމެ އަވަހަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމްވެފައިނެތުމުން، އެކަމުގެ ދަތި އުނދަގޫ 

 ތަހައްމަލް ކުރަންޖެހެއެވެ.
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 ރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުންރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯ :1ޕޮލިސީ  

  

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ގާއިމުކުރުން' މިޕޮލިސީގެ މިހާރުގެ ހާލަތު އޮތްގޮތް) އިންތިޒާމް  ފޯރުކޮށްދޭނެ  ބޯފެން  ސާފު  (މިބައިގަ ހިމަނާނީ 'ރައްޔިތުންނަށް 

ބިމުންނަގާ ަރށުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގައި ސަބަބުން ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ފާޚާނާ ތަކެއްގެ ފެން ބިމަށް ހިްނދަމުން ގެންދިއުމުގެ  ގައިރަށު .1

 ވަރަށް ތަޤައްޔަރުވެފައެވެ.މިން ފެން ވަނީ އިންސާނުން ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންކުރަން ކަމުނުދާ 

،  ހަމާއިކަޅު 9 ލީޓަރުގެ 5000 ބޯފެްނއަޅާ ސަރަހެއްދައި ހަތަރު ރަށުގެ ދިނުމަްށޓަކާ ބޯފެން ފޯރުކޮށް ސާފު ރައްޔިތުންނަށް ޢާއްމު.  2

 ނިސްބަުތން އާބާދީގެ ރަށުގެ މިއަދަދަކީ. ޤާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ އިންިތޒާމް ފެންލިޭބނެ އެއިން ކަޅުހަންބަހައްޓާ 15 ލީޓަރގެ 25000

 .ެފނެއެވެ ބޭނުންވާ ރައްޔިތުންނަށް ދުވަހު 22 އެއީ. ފެނެެއވެ ލީޓަރ 66.318 ބޮލަކަށް

 އޮތް ދޯނި 7 ފުރާ މަހަށް ރަށުގައި ވެފައި ކަމަށް މަސްވެރިކަން މަސައްކަތަކީ ކުރާ ޅުމަށްދިރިއު ގިނަބަޔަކު ރައްޔިތުންގެ ރަށުގެ.  3

 .ހަމަޖެހިފައެއްނުެވއެވެ އިންތިޒާމް ވާރޭފެންިލބޭނެ ބަނދަރުމަތިން ފަސޭހަކަމާއެކު ނަށް މަސްވެރިން އިރު

 

 



  ހައްުދންމަތީ ހިަތދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 ރުން ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކު 1ޕޮލިސީ 

  

 ޓާގެޓްތައް:

 ބަނދަރުން ވާރޭެފން ލިބޭނެ އިްނތިޒާމް ޤާއިމުވެފައިވާ ރަށަކަށް ވުން:  1.1ޓާގެޓް 

 

  ޙަރަކާތް   ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް  

 :11.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ބަނދަރުން ވާރޭފެން ިލބޭނެ
އިންތިޒާމް ޤާއިމުވެފައިވާ 

 ރަށަކަށް ވުން 

  :11.1.1ހަރަކާތް 
 ނދަރަށް ފެްނހޮޅި އެޅުންބަ

 އޮޑިވެރިން / މަސްވެރިން  ކައުންސިލް     

  :11.1.2ހަރަކާތް 
 ބަނދަރުގައިފެންއިސްކުރު ބެހެއްުޓން

 އޮޑިވެރިން / މަސްވެރިން  ކައުންސިލް     

  :11.1.3ހަރަކާތް 
 ލެއްހެދުން ފެންދޫކުރުމުގެ އުޞޫ

 އޮޑިވެރިން / މަސްވެރިން  ކައުންސިލް     

  :11.1.4ހަރަކާތް 
 ފެންތާނގިތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެްއޓުން 

 އޮޑިވެރިން / މަސްވެރިން  ކައުންސިލް     

 

 

 

 



  ހައްުދންމަތީ ހިަތދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަތައް އަސާސީބޯހިޔާވަހި ކަމާއި  :2 ޕޮލިސީ

  ހޯދައިދިނުން

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ޒާމެއް ޤާއިމްވެފައިނެތް ނަރުދަމާގެ ނި .1
 ފެންހިންދަނީ ރަށުގެ ބިމަށް ގެ ފާހާނާ  ރަށުގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ .2

 ށުގެ ބިމަށް ފާހާނާ ެފން ހިންުދމުގެ ސަބބުން ރަށުގެ ފެންަފށަަލ ދަނީ ތަގައްޔަރުވަމުންރަ .3

 ކާރިސާތަށް ދިމާވުމުން ބޭންކުރޭެވނެ ވަސީލަތްތަށް ނެުތން  .4
 ލިބެން ނެުތން ބެންކްގެ އެއްވެސް ހިދުމަތެއް  .5

 ދިރިއުޅުމަށް ގޯތި ދޫނުކުރާތާ އެތަށް ދުވަހެއް ވެފައިވުން  .6

 

 

 



  ހައްުދންމަތީ ހިަތދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 ހޯދައިދިނުން  ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަތައް އަސާސީ ނަރުދަމާގެ: 2 ލިސީޕޮ

  

 ޓާގެޓްތައް:

 ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެފައިވާ ރަށަކަށްވުން :  2.1ޓާގެޓް 

 ވުމުން ބޭންކުރޭވެނެ ވަސީލަތްަތށް ިލބެންހުރި ރަށަކަށް ވުން ކާރިސާތަށް ދިމާ: 2.2ޓާގެޓް 

 : އޭޓީއެމް ހިދުމަތް ލިބިގެން ދިޔުން 2.3ޓާގެޓް 

 : ދިރިއުޅުމަށް ގޯތި ލިބުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާ އެންމެަނށް ގޯތި ލިބިގެން ދިޔުން 2.4ޓާގެޓް 

 ވުން : ފައިބަރ ނެޓްވޯކް މެދުވެރިކޮށް އިންޓަނެޓް ިލބޭ ރަަށކަށ2.5ްޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް  

ޒަމާނީ   :22.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ފެންވަރުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް  

 ޤާއިމުވެފައިވާ ރަށަކަށްވުން 
 

  :22.1.1ހަރަކާތް 
ތިތައް ކަމާބެހޭ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ނެތުމުން ދިމާާވ ދަ
 ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނަުއން

      
 

 ކައުންސިލް

 ރައްޔިތުން

  :22.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ކާރިސާތަށް ދިމާވުމުން 

ބޭންކުރޭވެނެ ވަސީލަތްަތށް 
 ޤާއިމްކުރުން

ފަޔަރ ފައިޓިން ސިސްޓަމް  ::22.22.1ހަރަކާތް 
 ޤާއިމްކުރުން

  ކައުންސިލް     



  ހައްުދންމަތީ ހިަތދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

17 
 

: ފޯ  info@hithadhoo.gov.mv:އީމެއިލް                                                                  6800802ން
 

  ::22.3ސްޓްރެޓަޖީ  
  ދުމަތް ދިނުން އޭޓީއެމް ހި

ރަށުގައި އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް   ::1..33..22ހަރަކާތް  
 ޤާއިމްކުރުމަށް ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން 

 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ކައުންސިލް     

  ::22.4ސްޓްރެޓަޖީ  
ދިރިއުޅުމަށް ގޯތި ލިބުމުގެ 

ޝަރުތު ހަމަވާ އެންމެނަށް ގޯތި 
  ދޫކުރުން

  ކައުންސިލް       ކުރުންގޯތި ދޫ  ::1..44..22ހަރަކާތް  

  ::22.5ސްޓްރެޓަޖީ  
ފައިބަރ ނެޓްވޯކް މެދުވެރިކޮށް 
 އިންޓަނެޓް ިލބޭ ރަށަކަށް ހެދުން 

އި ރަށުގައި ފައިބާރ ނެޓްވޯކް އަޅަ  ::1..55..22ހަރަކާތް  
  އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ދޭނެފަާރެތއް ހޯދުން

  ކައުންސިލް     

 

 



  ހައްުދންމަތީ ހިަތދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 ހަކަތަ ކަރަންޓާއި ގޮތެއްގައި ހިފޭއިތުބާރު އަދި ދެމެހެއްޓެނެވި: 3 ޕޮލިސީ

 ފޯރުކޮށްދިނުން ރައްޔިތުންނަށް

  

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ކިލޯވޮޓްގެ  250ޖަނަރޭަޓރާއި   1ކިލޯވޮޓްގެ  350ރަށުގައި ކަރަންޓް ޚިދުމަތް ފޯކޮށް ދިނުމަށްޓަކާ ޭބނުންކުަރނީ  މިހާރު .1
. މީގެ ތެރެއިން  .  ކިލޯވޮޓުގެ ޖަނަރޭޓަރު ހުރީ 250ޖަނަރޭޓަރެކެވެ ކިލޯވޮޓްގެ ހާލަތު  350ކިރިޔާ ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތުގައެވެ

ވޮޓް ކަރަންޓް ލޯޑް ހިފާތީ  އެއްޖަނަރޭޓަރު ހިންގައި  290 – 280ނަމަވެސް މިހާރުވެސް ޕީކު ލޯޑް ގަޑިތަކުގައި   ވެ.ރަނގަޅެ

އަދި މީގެ  ންކުރެވިދާނެ ކަމަށް ނުފެނެއެވެ.ތީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރެއްހާ ދުވަހުވެސް މިދެޖަނަރޭޓަރު ބޭނުގެން ކަރަންޓް ނުހިފަހަްއޓާ
އިތުރުން މިހާރުއަޅާ ފައިވާ ނެޓްވޯކް ދައްކަމުން އެކިމައްސަލަތައް ދިމާވެ ކަރަންޓް ކެނޑެއް ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ 

 ގެއްލުން ލިޭބކަމުގެ ޝަކުވާ ތަކުރާކޮށް ލިބެމުންދެއެވެ.އަގުބޮޑު ތަކެއްޗަށް 

 ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ ސަބަބުން ކަރަންޓްގެ އަގު މަތިވުން ޑީސަލް އަންދައިގެން .2
  މުން ިދއުންތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ިލބެ .3

އިންޖީނުގެ މިހާރު ހުރީ ރަށުގެ ަބނދަރުމަތީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާ ކައިރީގައި ކަމަށް ވުމުން އިންޖީނުންއަރާ ދުމުގެ  .4

ގި ، ކައިރީގައި ުހންނަ ރުއްގަހަށް ގެންލުވެ މީގެ ިއތުރުން ދުމުގެ ސަބަބުން ސަބަބުން ކައިރީ ގެތަކުގެ ފުރާޅުން ފެން ނުނެ
.  މީހުންގެ ޞިއްޙަތައްވެސް ގެއްލުން ލިބެމުން ދެއެވެ

 

 

 ޓާގެޓްތައް:

ރު ތަކަކީ ރަށަށް ބޭނުްނވާ ވަރަށް ވުރެ ބޭނުންކުާރ ޖަނަރޭޓަ ދިނުމަށްޓަކާ ފޯކޮށް ޚިދުމަތް ކަރަންޓްގެ ރަށުގައި ރުމިހާ :3.1ޓާގެޓް 

ކުދި ޖަނަރޭޓަރު ތަކަށް ވާތީ ރަަށށް ބޭނުން ސައިޒްގެ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓެއް ބަަހއްޓާ އަދި މިހާރު ޭބނުންކުރާ ނެޓްވޯކް ދައްކަމުން 

 އިމްވެފައިއޮތުން ދާތީ ރަނގަޅު ނެޓްވޯކެއް ގާއެކިމައްސަލަތައް ދިމާވަމުން

ވާތީ ޑީސަލް  ހުރި ނިޒާމަކަށް ޑީސަލް އަންދައިގެން ކަރަންޓް އުފެއްދުމަކީ ޚަރަދު ބޮޑު އަދި ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން: 23.ޓާގެޓް 

އިމު ވެފައިއޮތުންއެންދުން މަދުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ިއއާދަކުރަނިވި ހަކަ އުފެއްދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާ  
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އިންޖީނުގެ މިހާރު ހުރީ ރަށުގެ ބަނދަރުމަތީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާ ކައިރީގައި ކަމަށް ވުމުން އިންޖީނުންއަރާ ުދމުގެ : 33.ޓާގެޓް 

ސަބަބުން ކައިރީ ގެތަކުގެ ފުރާޅުން ފެން ނުނެގި ، ކައިރީގައި ުހންނަ ރުއްގަހަށް ގެންލުވެ މީގެ ިއތުރުން ދުމުގެ ސަބަބުން މީހުންެގ 

ޙަތައްވެސް ގެއްލުންތައް ލިބެމުންދާތީ އިންީޖނުގެ އެޅުމަށްޓަާކ މީހުންދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާ ދުރުން މިހާރު އިންޖީނުގެ އެޅުމަށް ޞިއް

ނުތައް ބަދަލުވެެގން ދިއުންކަނޑަ އަޅާ ފައިވާ ބިމުގައި އަޅާ އެތަނަށް އިންޖީ  
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ފީޒު ކުރާފަރާތް  ތަން  ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް  

  3.1ސްޓްރެޓަޖީ 

 ކަރަންޓްގެ ރަށުގައި މިހާރު

 ދިނުމަށްޓަކާ ފޯކޮށް ޚިދުމަތް

 ތަކަކީ ޖަނަރޭޓަރު ބޭނުންކުރާ

 ވުރެ ވަރަށް ބޭނުންވާ ރަށަށް

 ވާތީ ތަކަށް ޖަނަރޭޓަރު ކުދި

 ސައިޒްގެ ބޭނުން ރަށަށް

 އަދި  ބަހައްޓާ ސެޓެއް ޖަނަރޭޓަރު

 ނެޓްވޯކް ބޭނުންކުރާ މިހާރު

 އެކިމައްސަލަތައް ދައްކަމުން

 ރަނގަޅު މުންދާތީދިމާވަ

ގާއިމްވެފައިއޮތުން  ނެޓްވޯކެއް  

 

ރަށަށް ބޭނުންާވ މިންވަރަށް  :1.13.ހަރަކާތް 

ކަރަންޓް އުފައްދާނެ ސައިޒެއްގެ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓެއް 

ރުއެޅުންހޯދުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަަކށް ބާ   

 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް     

 ލ.ހިތަދޫ ބްރާންޗް 

ރަށުގެ ކަރަންޓް ނެޓްވޯކް އަޕްގުރޭޑު  ::13...22ހަރަކާތް 
  ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ާބރުއެޅުން

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް     
 ލ.ހިތަދޫ ބްރާންޗް 
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33..22  ސްޓްރެޓަޖީ     
އިންޖީނުގެ މިހާރު ހުރީ ރަށުގެ 
ބަނދަރުމަތީ މީހުން ދިރިއުޅޭ 
ސަރަހައްދާ ކައިރީގައި ކަމަށް 
ވުމުން އިންޖީނުންއަރާ ދުމުގެ 

ސަބަބުން ކައިރީ ގެތަކުގެ 
ފުރާޅުން ފެން ނުނެގި ، 

ކައިރީގައި ހުްނނަ ރުއްގަހަށް 
ގެންލުވެ މީގެ އިތުރުން ދުމުގެ 

ސަބަބުން މީހުންގެ 
ޞިއްޙަތައްވެސް ގެއްލުންތައް 

ީޖނުގެ ލިބެމުންދާތީ އިން
އެޅުމަށްޓަކާ މީހުންދިރިއުޅޭ 
ސަރަހައްދާ ދުރުން މިހާރު 

އިންޖީނުގެ އެޅުމަށް ކަނޑަ އަޅާ 
ފައިވާ ބިމުގައި އަޅާ އެތަނަށް 

 އިންޖީނުތައް ބަދަލުވެެގން ދިއުން 

 ޓްޑިސަލް އަންދައިގެން ކަރަން  ::11..22..33  ހަރަކާތް  
ކާ ރަށަްށ އެކަށީގެން ވާ ޓައުފެއްދުން މަދުކުރުމަށް

އިމުކުރުމަށް ހަކަތައިގެ ނިޒާމެއް ޤާ ރަނިވި ދަކުއިއާ
    ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބާރުއެޅުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކައުންސިލް     
އެންވައަރމެންޓް އެންޑް
 އެނާރޖީ (އަރައިސް)

3..3  ސްޓްރެޓަޖީ    
އިންޖީނުގެ މިހާރު ހުރީ ރަށުގެ 
ބަނދަރުމަތީ މީހުން ދިރިއުޅޭ 
ސަރަހައްދާ ކައިރީގައި ކަމަށް 

މުން އިންޖީނުންއަރާ ދުމުގެ ވު
ސަބަބުން ކައިރީ ގެތަކުގެ 
ފުރާޅުން ފެން ނުނެގި ، 

ޑީސަލް އެންދުމުން އަރާ ދުމުން   :1..3..3  ހަރަކާތް 
ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުަޑކުރުމަށްޓަކާ މީހުން 

 ނުގެ ބަދަލުކުރުމަށްއިންޖީ ސަރަހައްދާ ދުރަށްދިރިއުޅޭ 
   ފަރާތްތަކަށް ބާރުއެޅުން ކަމާބެހޭ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް     
 ލިމިޓެޑް
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ކައިރީގައި ހުންނަ ރުއްގަހަށް 
ގެންލުވެ މީގެ އިތުރުން ދުމުގެ 

ސަބަބުން މީހުންގެ 
ޞިއްޙަތައްވެސް ގެއްލުންތައް 

ލިބެމުންދާތީ އިންީޖނުގެ 
އެޅުމަށްޓަކާ މީހުންދިރިއުޅޭ 
 ސަރަހައްދާ ދުރުން މިހާރު

އިންޖީނުގެ އެޅުމަށް ކަނޑަ އަޅާ 
ފައިވާ ބިމުގައި އަޅާ އެތަނަށް 

 އިންޖީނުތައް ބަދަލުވެެގން ދިއުން 
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 ގާއިމްކުރުން ނިޒާމެއް ނައްތާލާނެ ކުނި ގޮތެއްގައި އެކަށީގެންވާ :4 ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު   

 ރަށުގައި ވޭސްޓްމެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި .1
.ގޭގެއިން ކުނި ނެގުމުގެ ޚިދުމަ .2  ތް ކައުންސިލުން ދެމުން ގެންދެއެވެ

 ތަށް ޭބނުން ކުރަމުން ދެއެވެ.ކުނިކޮށްޓަށް ކަރަންްޓލެވި ބައެއް މެޝިނަރީ .3

 މަސައްކަތު މީހުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދެއެވެ. 05ސްޕަވައިޒަރާއި ޑްރައިވަރަކާއި  01ކުނިކޮށި ހިންގުމަށް  .4
.ކުނިކޮށީގެ ފެންސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައެ .5  ވެ

 ކުނިކޮށީގެ މަސައްކަތަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މުވައްޒަފުން ނެތުން  .6

. އަދި އިތުރު ޕިކަޕަކާއި ބެކްހޯ ލޯޑަރެއް ކުނި ނެގުމަށް ބޭުނންކުރަން އޮީތ އެންމެ ޕިކަޕަކަށް ވުމުން  .7  ބޭނުން ވެއެވެ

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ޑަވެގެން ދިޔުމާއި ސާފްތާހިރު ރަށަކަށް ވެގެން ދިޔުންއަސަރު ކު ިތމާވެއްޓަށް ކުރާ ނޭދެވޭކުނީގެ ސަބަބުން  :4.1ޓާގެޓް 

ދުވަހުން ދުވަހަށް އުފެދޭ ކުނި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއގައި މެނޭޖުކޮށް އަިދ ނައްތާލެވޭ ކުނިކޮށްޓެން ޤާއިމްވެފައިވާ ރަށަަކށް : 24.ޓާގެޓް 

 ވުން

ކުންޏަކީ އާންމުދަނީ ހޯދޭނެ ވަސީލަތަކަށް ވެގެންދިުޔން: 34.ޓާގެޓް   
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް  

  4.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ކުނީގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްަޓށް 
ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަވެގެން 
ދިޔުމާއި ސާފްތާހިރު ރަށަކަށް 

 ވެގެން ދިޔުން

 

 

ލުންތެރިކުރުވުމަށް ޕްރޮގުރާމްތަށް ހޭ :1.14.ހަރަކާތް 

 ހިންގުން 

 

 

 ގުޅުންހުރި މުވައްސަސާތައް  ކައުންސިލް     

ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް އެކުލެވިފައިވާ  :14..2ހަރަކާތް 

  ޤަވާއިދާއި އުސޫލުތަށް ހަރުދަނާޮކށް ތަންފީޒުކުރުން 

 ރައްޔިތުން ކައުންސިލް     

4..2  ސްޓްރެޓަޖީ    
ކުނި  ދުވަހުން ދުވަހަށް އުފެދޭ

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 
މެނޭޖުކޮށް އަދި ނައްތާލެވޭ 
ކުނިކޮށްޓެން ޤާއިމްވެފައިވާ 

 ރަށަކަށް ވުން 

ކުނިކޮށްޓަށް މުވައްޒަފުން އިތުރު  ::1..2..4  ހަރަކާތް 
  ކުރުން 

  ކައުންސިލް     

ކުނިކޮށްޓަށް ޭބނުންވާ އިތުރު  ::2..2..4  ހަރަކާތް 
 ވެހިކަލްތަށް ހޯދުން 

ލްކައުންސި        

  ކައުންސިލް       ކުނިކޮށި މަރާމާތުކުރުން ::3..2..4  ހަރަކާތް 
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44..33  ސްޓްރެޓަޖީ     
ކުންޏަކީ އާންމުދަނީ ހޯދޭނެ 
 ވަސީލަތަކަށް ވެގެންދިޔުން 

  ކައުންސިލް       ކާދު ހަދައިގެން ވިއްކުން    ::1..33..44  ހަރަކާތް  

ބިއްލޫރި މުގުރައިގެން ކުނޑި   ::22..33..44  ހަރަކާތް    
  ވިއްކުން

ންސިލްކައު        

ދަޅު ފިއްތައި މައުދަނުގެ އެންމެހައި   ::33..33..44  ހަރަކާތް    
  ތަކެތި ވިއްކުން 

  ކައުންސިލް     

ވެހިކަލްތަށް ޭބނުންކޮށްގެން އެކި   ::44..33..44  ހަރަކާތް    
  މަސައްކަތް ކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދުން

  ކައުންސިލް     

 

  

 

 

 



  ހައްުދންމަތީ ހިަތދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 ހެއްޓުންބެލެ މަރާމާތުކޮށް މަގުތައް މަގުހެދުމާއި :5 ޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު  

 މަގުތަކުގައި ވަރަށްބޮޑަށް ވަޅުހެދިފައި ވުމުން ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށާއި ހިނގާބިގާ އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ދަތިވުން  .1
 ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމުން މަގުތަުކން ފެން ބޭރުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ނެތުމުން މަގުތަށް ޗަކަވެ ޭބނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް ވުން .2

 ސަރަހައްދުތަކުގެ މަގުތަކުގައި ހުރި ރުއްގަސް ކަނޑައި މަގު ހެދިފައި ނުވުން ބައެއް  ދީފައިވާ އަލަށް ގޯތި .3

 

ގެޓްތައް:ޓާ   

 މަގުތަކަކީ ހިނގާބިނގާ އުޅޭ މީހުންނައި ދުއްވާ އެއްޗެއްސަށް ފަސޭކަމާއި އެކު ބޭނުން ކުރެވޭ ތަނަކަށް ވެގެންދިޔުން   :5.1ޓާގެޓް 

ުވމުން މަގުތަކުން ފެން ފަސޭކަމާއި އެކު ބޭރުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤައިމްވެގެން ދިޔުންވާރޭވެހި ފެންބޮޑު: 25.ޓާގެޓް   

އަލަށް ގޯތި ދީފައިާވ ސަރަހައްދުތަކުގެ މަގުތަކުގައި ހުރި ރުއްގަސް ކަނޑައި މަގު ހެދިގެން ދިޔުން: 35.ޓާގެޓް   
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް  

  5.1ސްޓްރެޓަޖީ 

މަގުތަކަކީ ހިނގާބިނގާ އުޅޭ 

މީހުންނައި ދުއްވާ އެއްޗެއްސަށް 

ފަސޭކަމާއި އެކު ބޭނުން ކުރެވޭ 

 ތަނަކަށް ހެދުން 

 

މަގުތަކަށް ވެލިއަލައި އެއްވަރުކުރުން :1.15.ހަރަކާތް   

 

 

ޝަން ރޯޑް ކޯޕަރޭ ކައުންސިލް       

ކުނަހަންދޫ  -މެންދޫ -ހިތަދޫ ::15...22ހަރަކާތް 
ގުޅުވައިދޭ ކޯޒްވޭ ހެދުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތް ތަކަށް 

  ބާރުއެޅުން

 ރައްޔިތުން ކައުންސިލް     

5..2  ސްޓްރެޓަޖީ    
ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމުން 

މަގުތަކުން ފެން ފަސޭކަމާއި އެކު 
ބޭރުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް 

 ޤައިމްކުރުން

މަގުތަކުން ފެންބޭލޭނެ ގޮތަށް  ::1..2..5  ހަރަކާތް 
 ހޮޅިއެޅުން  

އޮޑިވެރިން /  ކައުންސިލް     
 ވިޔަފާރިވެރިން

މަގުތަކުގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމެއް  ::2..2..5  ހަރަކާތް 
 ޤާއިމްކުރުން

އޮޑިވެރިން /  ކައުންސިލް     
 ވިޔަފާރިވެރިން

5..3  ސްޓްރެޓަޖީ    
 ދީފައިވާ ގޯތި އަލަށް

 ކުގައިމަގުތަ ސަރަހައްދުތަކުގެ
 މަގު ކަނޑައި ރުއްގަސް ހުރި

 ހެދުން 

ރުއްގަހަށް ބަދަލްދީ ނަގައި    :1..3..5  ހަރަކާތް 
   ސާފުކުން

އޮޑިވެރިން /  ކައުންސިލް     
 ވިޔަފާރިވެރިން



  ހައްުދންމަތީ ހިަތދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

ލް ފާލާމާއި ،ބަނދަރާއި :6 ޕޮލިސީ   ހަދައި ތަންތަން ފަދަ ފެރީޓާރމިނަ

 ބެލެހެއްޓުން

  

 މިހާރުގެ ހާލަތު  

 ނދަރެއް ހެދިފައިވޭ އެކަށީގެންވާ ބަ .1
 ބަނދަރު ތޮށީގެ ޕޭމަންޓުގެ ބައެއް ތަންތަން ހަލާކުވެފައިވޭ  .2

 ފެރީޓަރމިނަލެއް ނެތް  .3

 މަސްމާރުކޭޓެއް ހެދިފައިނެތް .4
5.  

ގެޓްތައް:ޓާ   

 ބަނދަރު މަރާމާުތކޮށް ސާފްތާހިރުކޮށް ބަނދަރު ެބލެހެއްޓެމުންދާ ރަށަކަށް ވެގެން ިދޔުން  :6.1ޓާގެޓް 

ހިތްފަޭސހަ ތަނަކަށް ވެގެން ދިޔުން  ބަނދަރަކީ: 26.ޓާގެޓް   

ބަނދަރު ސަރަހައްދަކީ އާންމުދަނީ ލިބޭ ތަނަަކށް ވުން  :3.6ޓާގެޓް   
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް  

  6.1ސްޓްރެޓަޖީ 

 ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް
ސާފްތާހިރުކޮށް ބަނދަރު 

ޓެމުްނދާ ރަށަކަށް ހެދުން ބެލެހެއް

 

 

ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން :1.16.ހަރަކާތް   

 

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ކައުންސިލް     

 ޕްލޭނިންގް 

ބަނދަރު ސާފްކޮށް ބެލެހެއްުޓން  :16..2ހަރަކާތް    ކައުންސިލް      

ޓުން ބަނދަރުމަތީގައި ފާޚާނާ ބެހެއް ::16...33ހަރަކާތް    ކައުންސިލް       

6..2  ސްޓްރެޓަޖީ    
ތްފަސޭހަ ތަނަަކށް ބަނދަރަކީ ހި

 ހެދުން 

ބަނދަރުމަތީގައި ރަށުގެ ނަންބޯޑް  ::1..2..6  ހަރަކާތް 
 ބެހެއްޓުން 

 އެންޖީއޯސް ކައުންސިލް     

ބަނދަރުމަތީގައި ފިނި މައިޒާނާއި  ::2..2..6  ހަރަކާތް 
 ހަޓު ހެދުން 

 އެންޖީއޯސް ކައުންސިލް     

ބަނދަރު ބޭނުންކުރުމަށް ހެދިފައިވާ   :66.22.33 ކާތް  ހަރަ 
 ޤަވާއިދާއި އުސޫލު ހަރުދަނާކުރުން

 އެންޖީއޯސް ކައުންސިލް     
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ބަނދަރު ފެހިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް   ::44..22..66  ހަރަކާތް  
  ހިންގުން 

 އެންޖީއޯސް ކައުންސިލް     

66.3ސްޓްރެޓަޖީ     
ބަނދަރު ސަރަހައްދަކީ 

ދުން އާންމުދަނީ ލިބޭ ަތނަކަށް ހެ  

ބަނދަރު ސަރަހައްދުން   ::11..33..66  ހަރަކާތް  
  ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުން

  ކައުންސިލް     

ބަނދަރު ސަރަހައްދުން އެކިއެކި  ::2..3..6  ހަރަކާތް 
 ބޭނުންތަަކށް ބިން ދޫކުރުން 

  ކައުންސިލް     

ބަނދަރު އެކި ސަރަހައްދުން  ::3..3..6  ހަރަކާތް 
 ފެން ލިބޭނެގޮތް ހެދުން ފަސޭހަކަމާއި އެކު ކަރަންޓާއި 

 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް     

ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި މުދާ  ::4..3..6  ހަރަކާތް  
 ބެހެއްޓޭ ފަދަ ހިޔަލެއް ހެދުން 

 ވިޔަފާރިވެރިން ކައުންސިލް     

  ފެރީ ޓާމިނަލް އެޅުން ::5..3..6  ހަރަކާތް  
 

 އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  ކައުންސިލް     



  ހައްުދންމަތީ ހިަތދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 ބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުންޤަ :7 ޕޮލިސީ 

  

 މިހާރުގެ ހާލަތު  

 ޤަބުރުސްތާނުގެ ވަށާފާރު މަރާމާުތކުރަން ޖެހިފައި .1
 ޤަބުރުސްތާނުގައި ލައިޓް ޖަހައިަފއި ނެތުން  .2

 ޤަބުރުސްތާނު ސާފްކޮށް ބެލެހެްއެޓމުން ގެންދެވޭ  .3

 މީހުން ވަޅުލުމުގައި ތަރުތީބެއް ެނތުން  .4
 

ގެޓްތައް:ޓާ   

 ްސތާނަކީ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ތަނަަކށް ވެގެން ދިޔުންލ.ހިތަދޫ ޤަބުރު :7.1ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް  

  7.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ލ.ހިތަދޫ ޤަބުރުސްތާނަކީ ޒަމާނީ 
 ންވަރުގެ ތަނަކަށް ހެދުން ފެ

 

 

ޤަބުރުސްތާނު ވަށާފާރު ރޭނުން  :1.17ހަރަކާތް   

 

 

  ކައުންސިލް     

ޤަބުރުސްތާނުގައި  ލައިޓް ޖެހުން :17..2ހަރަކާތް    ކައުންސިލް      

ވަޅުލާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް  ::17...33ހަރަކާތް 
  އެކުލަވާލުން 

  ކައުންސިލް     

މީހުން ވަޅުލުމަށް ތަރުތީބުން  ::17...44ހަރަކާތް 
ހަގަޖެހުން ވަޅުތަށް ފާ  

  ކައުންސިލް     
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 މިސްކިތްތަށް ބަލަހައްޓާ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް  :8 ޕޮލިސީ 

 އާލާކުރުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު  

 މިސްކިތުގައި  01މިސްކިތް ހުރިއިރު ހުކުރު ކުރަނީ  02ރަށުގައި  .1
 މަސްޖިދުއްޢިއްޒު ވަނީ އޭސީ ކުރެވިފައި .2

ވިފައެއް ނުވޭ، އަދި މީގެ އިތުރުން އެމިސްކިތު ފާރުތަކުން ވެލި ފެއިުބމައި ފާރު ކަނޑައިގެންގޮސް މަސްޖިދުއް ނޫރު އޭސީ ކުރެ .3

 މިސްކިތް ވަނީ ވަރަށް ބާވެފައި
 ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުން .4

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ދިޔުން އިޙްތިރާމް ލިބިގެްނވާގޮތަށް މިސްކިތްތަށް ެބލެހެއްޓެުމން :8.1ޓާގެޓް 

 ބަނދަރު ސަރަހައްދު ހިއްކި ބިމުގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތް ކުރެވިގެން ދިޔުން :8.2ޓާގެޓް 

 ދީނީގޮތުން ހޭުލންެތރި އަދި ދީނީ ފަރުޟު އަދާކުރާ ބަޔަކު އުޅޭ ރަށަކަށް ވެގެން ދިޔުން: 8.3ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް  

  1.8ސްޓްރެޓަޖީ 

އިޙްތިރާމް ލިބިގެންވާގޮތަށް 
 ސްކިތްތަށް ބެލެހެއްުޓން މި

 

 

މިސްކިތްތަށް މަރާމާތުކޮށް  :1.1.8ހަރަކާތް 

 ބެލެހެއްޓުން 

 

 

 އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް     

އާއި ފެން މިސްކިތަކުގެ ފާޚާނާ  :18..2ހަރަކާތް 

އިސްކުރު ބަރި އަދި ފެންޕަންޕް މަރާމާތުކޮށް 

  ބެލެހެއްޓުން 

 އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް     

މިސްކިތްތަކުގައި ކުލަލުން ::18...33ހަރަކާތް   އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް       

މިސްކިތްތަކުގެ ހަރިންމަތެރޭގައި  ::18...44ހަރަކާތް 
ކޮށް ބެލެެހއްޓުން ގަސްއިންދާ ޒީނަތްތެރި  

  ކައުންސިލް     

88.2ސްޓްރެޓަޖީ   
ބަނދަރު ސަރަހައްދު ހިއްކި 
ބިމުގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތް 

 ކުރުން

ހިއްކި ބިމުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ   :11.22.88ހަރަކާތް 
  މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުން

 އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް     
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88.3ސްޓްރެޓަޖީ     
ުލންތެރި އަދި ދީީނ ދީނީގޮތުން ހޭ

ފަރުޟު އަދާކުރާ ބަޔަކު އުޅޭ 
  ރަށަކަށް ހެދުން 

ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަށް   ::88..33..11ހަރަކާތް  
  ހިންގުން 

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ /  ކައުންސިލް     
 އެންޖީއޯސް

ރަމަޟާން މަހު ހިފްޡުކޮށް   ::88..33..22ހަރަކާތް    
  ތަރާވީސް ނަމާދު ކުރުމަށް ހާފިޒުން ގެނައުން 

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ /  ކައުންސިލް     
 އެންޖީއޯސް



  ހައްުދންމަތީ ހިަތދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

ގެ ރަށުތެރެއާއި :9 ޕޮލިސީ    ސާފުތާހިރުކޮށް މަގުތައް ރަށު

 ބެލެހެއްޓުން

  

 މިހާރުގެ ހާލަތު  

އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަންތަން ދަނީ ޮކންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ސާފުކޮށް އަދި މޮނިޓަރކޮށް  .1
.ބެލެހެއް  ޓެމުްނނެވެ

  ނިފައިނުވުންހިމެތަންތަްނ އިޖްތިމާޢީ ޞަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ސަފުކުރަންޖެހޭ އިތުރު  .2

 

 ޓާގެޓްތައް:

 މިރަށަކީ ސާފްތާހިރު ރީތި ހިތްފަހޭސަ ރަށެއްކަމުގައި ވުން :9.1ޓާގެޓް 
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ށް ބައިވެރިވާ ތަންފީޒުކުރުމަ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

  އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  9.1ސްޓްރެޓަޖީ 

މިރަށަކީ ސާފްތާހިރު ރީތި 
ހެދުން ހިތްފަހޭސަ ރަށެއްކަމުގައި 

 

 

ތިމާޢީ ޞަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި އިޖް :1.1.9ހަރަކާތް 

ސާފުކުރަމުން  ތަންތަންފުކުރަންޖެހޭ އިތުރު ސާ

 ގެންދިޔުން

 

  ކައުންސިލް     

ރުވެސް އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު މިހާ :2.1.9ހަރަކާތް 

ސާފުކުރަމުން ގެންދާ  އުސޫލުން (ބިޑު އުސޫލުން 

) ކުރިއަށް ެގންދިޔުން  ގޮޅިތަށް ބަހައިގެން

  

  ކައުންސިލް     

 

 



  ހައްުދންމަތީ ހިަތދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 

 މަގުތަށް ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން :10 ޕޮލިސީ  
  

 މިހާރުގެ ހާލަތު  

 މަގުތަށް އަލިކުރެވިފައި ވޭ ލެޑްލައިޓް ޖެހި 68މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގެ މަގުތަކުގައި  .1
 މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދު ތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ސަރަހައްދު ތަކުގައި މަގުބައްތި ޖެހިފައި ނެުތން .2

ދަކުރަނިވި ހަކަތަިއން ބޭނުންކުރާ ބަްއތިތަކަކަށް ނުާވތީ ދިއްލުމަށް ކުރާ ޚަރަދު އާމަގުތަކުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަުމން ދަނީ އި .3

  ބޮޑުވުން

 

 ޓާގެޓްތައް:

 އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްެގން މުޅިރަށް އެއްކޮށް އަލިކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ވެގެން ދިޔުން :10.1ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް  

  110.ސްޓްރެޓަޖީ 

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ 
ބޭނުންކޮށްެގން މުޅިރަށް އެއްކޮށް 

ވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން އަލިކުރެ

 

 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދު  ::1.1..10  ހަރަކާތް 

ތަކުގެ ތެރެއިން މަގުބައްތި ޖެހިަފއި ނުވާ 

 ސަރަހައްދުތަކުގައި ބައްތި ޖެހުން 

 

 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް     

ރާންޗް ލ.ހިތަދޫ ބް  

ހުރިހާ މަގުބައްތިތަށް އިއާދަ  ::2..1..10  ހަރަކާތް 

 ކުރަނިވި ހަކަތައިން ދިއްލޭ ބައްިތތަކަކަށް ބަދަލްކުރުން 
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް     

 ލ.ހިތަދޫ ބްރާންޗް 

  

 

 



  ހައްުދންމަތީ ހިަތދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 

 

 އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން

 

 



  ހައްުދންމަތީ ހިަތދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 

 : ލާސާ ޚު ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު/  
ގެ ޞީއްޙީ މަރުކަޒެއް ހުރެއެވެ. ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް މިވަގުތު ރަށުގައި އޮތީ  3އަށް ކިޔަވައިދޭ ސުކޫލަކާއި ލެވެލް  10ރަށުގައި ގުރޭޑް 

. ަރށުގައި  . އެހެން ކުޅިވަރުތައް ކުޅެވޭނެ ތަނެއް ހެދިފައެއްނެތެވެ މީހުން  އަށް ވުރެ ގިނަ 1200ހަމައެކަނި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް އެކަންޏެވެ

މައްސަލަތައް  ުފުލުހްނެގ ިޚުދަމްތ ިލެބްނެނުތުމްނ ަމްސުތާވަތެކީތެގ ަމްއަސަލަތާކިއ ެއިކެއިކ ިއްޖިތާމޢީ ، ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްވާއިރު 

.ހައްލުކުރުމަށް ވަރަށް  ކޮށްުލމަށް  ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުން  ބޭރަށް ނިކުމެ ހިތްފަސޭހަ ބޮޑެތި ގޮްނޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ

 އަދި ދީނީ ހޭލުންތެިރކަން އިތުރުކުރަން ޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޕާކް ފަދަ އެއްވެސް ތަނެއް ރަށުގައި ނެތެވެ.

 

 އިޖްތިމާޢީ ،މަރުކަޒުތަކާއި އިޖްތިމާޢީ :11 ސީޕޮލި

 ޤާއިމްކޮށް ތަންތަން ދޭނެ ޚިދުމަތް ރައްކާތެރިކަމުގެ

  ބެލެހެއްޓުން

 ހާލަތު  މިހާރުގެ 

 ވެސް މަރުކަޒެއް ރަށުގައި ޤާއިމްކޮށްފައެއް ނުވޭއިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ އެއް .1

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކާއި ރަގަނޅު ފެންވަރުގެ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެއް ހުރިރަށަކަށް ވެގެން ދިޔުން :11.1ޓާގެޓް 

 



  ހައްުދންމަތީ ހިަތދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް  

  111.ސްޓްރެޓަޖީ 

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކާއި ރަގަނޅު 

ފެންވަރުގެ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެއް 

 ހުރިރަށަކަށް ހެދުން 

 

ރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް  :111.11.1  ހަރަކާތް 
ރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަަކށް ހުށަހަޅައި ޤާއިމްކު

 މަސައްކަތް ކުރުން

 

 

 ރައްޔިތުން ކައުންސިލް     

އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެއް ރަށުގައި  ::2..1..11  ހަރަކާތް  

  ޤާއިމްކުރުން
 ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް     

  

 

 

 



  ހައްުދންމަތީ ހިަތދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 

 ބިންތަކާއި ދަނޑުތަކާއި ޢާންމު ކުޅިވަރުކުޅޭ :12 ޕޮލިސީ

  އްޓުންބެލެހެ ޕާކުތައް

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އެކި އެކި ކުޅިވަރުތަށް ކުޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ދަނޑުތަށް ހެދިފައެްއ ނުވޭ .1

އަލަށް ހެދިފައިވާ ފްޓްބޯޅަ ދަނުޑގައި ވަށައި ފާރު ރޭނިފައި ނެތުމާއި، ފެން ޖެހޭނެ ނިޒާމެއް ނެތުާމއި، ބޯޅަގެއެއް ހެދިފައި  .2
 ނެތުން 

 އެއްވެސް ޕާކެއް ހެދިފައެއް ނެތް  .3

 

 

ގެޓްތައް:ޓާ   

 ފަސޭހަކަމާއި އެކު ގިނަ ކުޅިވަރުތަށް ކުޅެވޭނެ ސްޕޯޓުސް އެރީނާއެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށްވުން  :12.1ޓާގެޓް 

 ރަގަނޅު ފެންވަރުގެ ޕާކެއް ހެދިފައިވާ ރަށަކަށް ވުން :12.2ޓާގެޓް 
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ފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ ތަން   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

  އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  12.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ފަސޭހަކަމާއި އެކު ގިނަ 
ކުޅިވަރުތަށް ކުޅެވޭނެ ސްޕޯޓުސް 
އެރީނާއެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ 

 ރަށަކަށް ހެދުން 

 

 

 ހޭންޑް ބޯލް ކޯޓެއް އެޅުން ::1.1..12  ހަރަކާތް 

 

 

 ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް     

ފްޓްސަލް ދަނޑު އަޅައި ނިންމުން :2.1.12 ހަރަކާތް   ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް      

ވޮލީ ކޯޓެއް އެޅުން ::12..1..3  ހަރަކާތް   ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް       

ނެޓްބޯޅަ ކޯޓެއް އެޅުން ::12..1..4  ހަރަކާތް   ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް       

ޅުންބެޑްމިންޓަން ކޯޓެއް އެ ::12..1..5  ހަރަކާތް   ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް       
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ދުވާ ޓްރެކެއް ހެދުން  ::112..11..66  ހަރަކާތް      ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް       

ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާރާއި   ::112..11..77  ހަރަކާތް  
  ފެންސު ޖެހުން

 ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް     

ފުޓްބޯޅަ ދަނޑަށް ފެންޖެހޭނެ   ::112..11..88  ހަރަކާތް  
ޤާއިމްކުރުން ނިޒާމެއް   

 ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް     

ބޯޅަގެއެއް އެޅުން  ::112..11..99  ހަރަކާތް    ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް       
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް  

  12.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ޅު ފެންވަރުގެ ޕާކެއް ރަގަނ
 ހެދިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން 

 

 

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ވަށާ ފާރު  :112.2. ހަރަކާތް 

 ރޭނުން

 

އެންޖީއޯސް / ޔޫތް ކައުންސިލް     

 މިނިސްޓްރީ

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކަށް ބޭނުންވާ  :2.12.2 ހަރަކާތް 

 ތަކެތި އިންސްޓޯލްކުރުން 

  

އެންޖީއޯސް / ޔޫތް ކައުންސިލް     
ނިސްޓްރީމި  

ސްޕޯޓްސް އެރީނާއާއި، ޕާކުތަތަށް  :2.12.2 ހަރަކާތް 

 ބެލެހެއްޓުން 

  

  ކައުންސިލް     

  

 

 



  ހައްުދންމަތީ ހިަތދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 

  ބޭއްވުން ހަރަކާތްތަށް އެކިއެކި މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ :13 ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ރަށުފެންވަރުގައި އެކި އެކި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަށް ުނބޭއްވޭތާ ދުަވސްތަކެއް ވެފައިވުން .1
 ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ފިނި މާއިޒާންތަކާއި ޕިކްނިކް ޕޮއިންޓްތަށް ތަރައްޤީކުރެވިފައި ެނުތން .2

 މޫދައް އެރޭނެ ތަންތަން ތަރައްީޤކުރެވިފައި ނެތުން  .3

 

 ޓާގެޓްތައް:

 އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމާއި އެކު ދިރިއުޅެވޭނެ ރަށަކަށް ވުން  :13.1ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް  

  131.ސްޓްރެޓަޖީ 

އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމާއި 

އެކު ދިރިއުޅެވޭނެ ރަށަކަށް 

 ހެދުން 

 

އެކި އެކި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަށް  :133.11.1  ހަރަކާތް 

 ބޭއްވުން 

 

 

އުންސިލްކަ       އެންޖީއޯސް 

ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި  ::2..1..13  ހަރަކާތް 
ފިނި މާއިޒާންތަކާއި ޕިކްނިކް ޕޮއިންޓްތަށް 

  ތަރައްޤީކުރުން

/ އ.ތ.މ  ޒުވާނުން ކައުންސިލް     
 ކޮމެޓީ

މޫދައް އެރޭނެ ތަންތަން  ::3..1..13  ހަރަކާތް  
 ތަރައްޤީކުރުން

 

ތ.މ / އ.ޒުވާނުން  ކައުންސިލް     
 ކޮމެޓީ



  ހައްުދންމަތީ ހިަތދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 

  ހިންގުން ލައިބްރަރީ ރަށުގެ :14 ޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ރަށުގައި ލައިބުރަރީއެއް ޤާއިމްކުރެވިފައެއް ނެތް .1

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ލިބެން ހުރި ރަށަކަށް ވުންއެކު ރަށާބެހޭ މަޢުލުާމތު ފަސޭހަކަމާއި  :14.1ޓާގެޓް 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ހައްުދންމަތީ ހިަތދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ންފީޒު ކުރާފަރާތް  ތަ ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް  

  141.ސްޓްރެޓަޖީ 

ރަށާބެހޭ މަޢުލުމާތު 

ލިބެން ހުރި  އެކުފަސޭހަކަމާއި

 ރަށަކަށް ހެދުން 

 

ރަށާބެހޭ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް  :144.11.1  ހަރަކާތް 

 މަޢުލުމާތު ފަސޭހަކަމާއި އެކު ލިޭބނެ ގޮތް ހެދުން 

 

 

 ގުޅުންހުރި މުވައްސަސާތައް  ކައުންސިލް     

 

 

 

 



  ހައްުދންމަތީ ހިަތދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 

 އަނިޔާ ،ހުއްޓުވާ އަނިޔާތައް ހިނގާ ގޭތެރޭގައި :15 ޕޮލިސީ

  ފޯރުކޮށްދިނުން އެހީތެރިކަން ޙިމާޔަތްދީ ލިބޭފަރާތްތަކަށް

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ޙިމާޔަތްދީ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ދި އަިނޔާހުއްޓުވުމާއި އަ އަނިޔާތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަށް ހިނގާ ގޭތެރޭގައި .1

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަުއންސިލް ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭ އެހީތެރިކަން

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ރަށަކަށް ވުން  ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވިފައިވާ :15.1ޓާގެޓް 
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ކުރުމަށް ބައިވެރިވާ ތަންފީޒު   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

  އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

  151.ސްޓްރެޓަޖީ 

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވިފައިވާ 

 ރަށަކަށް ހެދުން 

 

ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި  :155.11.1  ހަރަކާތް 

ގުޅިގެން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕުރޮގްރާމް ހިންގުމާއި 

އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އިންާސފް ހޯދައިދިނުމަށް 
 ތް ކުރުންމަސައްކަ

 

 

ކައުންސިލް /     

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ /

 ޕޮލިސް 
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 މީހުންނަށާއި ދުވަސްވީ ޢުމުރުން ކުދިންނާއި ކުޑަ :16 ޕޮލިސީ

 އެ އެހީތެރިވެދީ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްޞަ

  ޤާއިމްކުރުން ނިޒާމް ބަލަހައްޓާނެ  މީހުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ކުދިންނެވެ. 427ާބދިއަކީ ން ދަށުގެ އާއަހަރު 18ރަށުގެ  .1

. 59ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާބާދީއަކީ  .2  މީހުންނެވެ

 މީހުންނެވެ. 14ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުްނގެ އަދަދަކީ  .3
 ތް ލިބޭރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީުހންނާއި އުމުރުްނ ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އިޖުތިމާީޢ ރަށްކާތެރިކަމުގެ އިނާޔަ .4

 

 ޓާގެޓްތައް:

  މީހުން އެ އެހީތެރިވެދީ މީހުްނނަށް ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްޞަ މީހުންނަށާއި ދުވަސްވީ ޢުމުރުން ކުދިންނާއި ކުޑަ :16.1ޓާގެޓް 

 ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ވުން ބަލަހައްޓާނެ
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ކުރާފަރާތް  ތަންފީޒު  ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް  

 ކުޑަ 116.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ދުވަސްވީ ޢުމުރުން ކުދިންނާއި
 އެހީއަށް ޚާއްޞަ މީހުންނަށާއި
 އެހީތެރިވެދީ  މީހުްނނަށް ބޭނުންވާ

 ބަލަހައްޓާނެ  މީހުން އެ
ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ 

 ރަށަކަށް ހެދުން 

  

 

 

ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި  ::1.1..16  ހަރަކާތް 

 ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން

 

 

  ކައުންސިލް     

އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް  :2.1.16 ހަރަކާތް 

  ފަންޑެއް ޤާއިމްކުރުން

  ކައުންސިލް     
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ތަރައްޤީކުރުމާއި ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ  ޓޫރިޒަމް ލޯކަލް :17 ޕޮލިސީ

 ކުންފުނި ހިންގުން

  

 ގެ ހާލަތު މިހާރު 

 ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ރަށުގައި ތާޢާރަފްކޮށް އަދި ތަރައްޤީކުރެވިފައި ނެތުން .1
 ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ހުުރންޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ  .2

 މަޝްހޫރު ރާޅު ޕޮއިންޓްތަކާއި ޑައިވް ސައިޓްތަށް ހުރުން .3

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ށް ލިބިގެން ދިޔުން ޓޫރިޒަމުގެ މަންފާ ރައްޔިތުންނަ :17.1ޓާގެޓް 

 ލ.ހިތަދޫ ކުޅިއަކީ ީރތި ހިތްގަިއމު ތަނަކަށް ެވގެން ިދޔުން  :17.2ޓާގެޓް 

 ލޯކަލް އުތޯރިޓީ ކުންފުންޏެއް ހުޅުވިގެން ދިޔުން :17.3ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

ހެން ފަރާތްތައް އެހެނި     

ޓޫރިޒަމުގެ  17.1ސްޓްރެޓަޖީ 

 މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ލިިބދިނުން 

  

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ހިތަދޫގައި  ::1.1..17  ހަރަކާތް 

ތަރައްޤީ ކުރުމައްޓަކާ ރަށުގައި ހުރި ގުދުރަތީ 
މަސީލަތްތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ެދނެގަނެ ޕްލޭނެއް 

 ވާލުކުން ލުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓްއެްއ ހޯދާ ހައެކުލަވާ

  ކައުންސިލް     

ގެސްޓް ހައުސް ހަދަން ބިން  ::2..1..17  ހަރަކާތް 
 ދޫކުރުން

 

 

 

  ކައުންސިލް     

ރަށުގެ ކުޅި ސަރަހައްދުގައި ކެނޯ  :3.1.17 ހަރަކާތް 

  ޕޮއިންޓެއް ހެދުން 

 ޒުވާނުން ކައުންސިލް     
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ތިޞާސް ތެރޭގައި ހްއި ގެރަށު  ::117..11..44  ހަރަކާތް    
ންޓްތަކާއި ޑައިވް ސައިޓްތަކުން ކުލި ހިމެނޭ ރާޅު ޕޮއި

  ނެގުން 

  ކައުންސިލް     

ސްޕޯޓްސް ސެންޓަރެއް ވޯޓަރ   ::117..11..55  ހަރަކާތް    
  ޤާއިމްކުރުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

  ކައުންސިލް     

އާސާރީ ތަންތަނާއި ތަރިކަ   ::117..11..66  ހަރަކާތް  
  ހިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްުޓން 

މިނިސްޓްރީ  ހެރިޓޭޖް ކައުންސިލް       

ރަށުގެ ކުޅި ސަރަހައްދުގައި   ::117..11..77  ހަރަކާތް  
  ރެސްޓޯރެންޓް އެޅުން

  ކައުންސިލް     

ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރެއް އެޅުން  ::117..11..88  ހަރަކާތް     ކައުންސިލް       
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58 
 

: ފޯ  info@hithadhoo.gov.mv:އީމެއިލް                                                                  6800802ން
 

117.2ސްޓްރެޓަޖީ     
ލ.ހިތަދޫ ކުޅިއަކީ ރީތި 

 ހިތްގައިމު ތަނަކަށް ހެުދން 

އްޓާއި ކުޑަރަށާ ދޭތެރޭ ކުޅީ ތަލީފު  ::117.2..11  ހަރަކާތް  
  ބުރިޖުއެޅުން

  ކައުންސިލް     

ލ،ހިތަދޫ ކުޅި އެކޯޕާކެއްގެ   ::117.2..22  ހަރަކާތް  
  ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރުން

  ކައުންސިލް     

ކުޅިއަށް ދާމަގާއި ކުޅިވަށައިގެން   ::117.2..33  ހަރަކާތް    
  މަގުހެދުން 

  ކައުންސިލް     

ނަގޮތަށް ރަށުގެ ނަން އިން  ::117.2..44  ހަރަކާތް    
  ރަނޑޫގަސް ހެއްދުން

 ރައްޔިތުން ކައުންސިލް     

117.3ސްޓްރެޓަޖީ     
ލޯކަލް އުތޯރިޓީ ކުންފުންޏެއް 

  ހުޅުވުން

ލޯކަލް އުތޯރިޓީ ކުންފުންޏެއް   ::117.3..11  ހަރަކާތް  
  ހުޅުވުން

  ކައުންސިލް     
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  ފެންވަރު ރަގަނޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު :18 ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އި ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބެއް ނެތް ސްކޫލުގަ .1

 ސްކޫލުގައި ލައިބްރަރީއެއް ނެތް .2

 ސްކޫލުގައި ސައިންސް ލެބެއް ނެތް .3
 ކަށް ކިޔަވައިދޭ  10ގުރޭޑް  .4

 ސައިންސް ސްޓްރީމް ނޯވޭ  .5

 އެންމެ ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމު ނުިލބޭ  .6
 ޓީޗަރުންގެ ދަތިކަން ފާހަގަކުރެވޭ  .7

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ވުން  ރަށަަކށް ލިބިގެންވާ ފުރުޞަތު ޙާޞިލްކުރުމުގެ މްތަޢުލީ މަތީ އެކިދާއިރާއިން :18.1ޓާގެޓް 

 އެންމެ ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދެވޭ ރަށަކަށްވުން  :18.2 ޓާގެޓް
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް  

 18.1ސްޓްރެޓަޖީ 

 ތަޢުލީމް މަތީ ދާއިރާއިންއެކި

 ފުރުޞަތު ޙާޞިލްކުރުމުގެ

ހެުދން  ރަށަކަށް ލިބިގެންވާ  

 

ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބެއް ސްކޫލްގައި  ::1.1..18  ހަރަކާތް 

 ހެދުން 

 

 

 

 ޕީ.ޓީ.އޭ ކައުންސިލް     

ލައިބްރަރީއެއް  ސްކޫލުގައި  :2.1.18 ހަރަކާތް 

  ތަރައްޤީކުރުން

 ޕީ.ޓީ.އޭ ކައުންސިލް     

ސައިންސް ލެބެއް ސްކޫލްގައި  ::18..1..3  ހަރަކާތް 
  ތަރައްޤީކުރުން

 ޕީ.ޓީ.އޭ ކައުންސިލް     
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އެކި އެކި ކޯސްތަށް ހިންގުން   ::118..11..44  ހަރަކާތް    ކޮލެޖް / ޔުނިވާރސިޓީ  ކައުންސިލް       

އެކި ކޮލެޖްތަކާއި އެކި   ::118..11..55  ހަރަކާތް  
ށް ރަށަށް ގެނައުމަްށ މަސައްކަތްކުރުންޔުނިވާސިޓީތަ   

 ކޮލެޖް / ޔުނިވާރސިޓީ  ކައުންސިލް     

މާއި ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާ  ::118..11..55  ހަރަކާތް  
ހިންގުން  އަރ ގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމްކެރި   

 ގުޅުންހުރި މުވައްސަސާތައް  ކައުންސިލް     

އަންހެނުންަނށް ޚާއްސަކޮށް ގެން  :118..11..66  ހަރަކާތް    
  އެކިއެކި ކޯސްތަށް ހިންގުން

މެޓީއ.ތ.މ ކޮ       ކައުންސިލް 

118.2ސްޓްރެޓަޖީ     
އެންމެ ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމު 

 ފޯރުކޮށްދެވޭ ރަށަކަށް ހެދުން 

ނުނިމި  ރާތުގައިޕްރީސްކޫލް އިމާ  ::8811..22..11  ހަރަކާތް  
ނިންމުން  ތައްހުރި މަސައްކަތް   

 ކައުންސިލް އ.ތ.މ ކޮމެޓީ      
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 ދަނޑުވެރިކަމާއި ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި :19 ޕޮލިސީ

 ތަރައްޤީކުރުން ކަންމަސްވެރި

  

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 މިހާރު ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތައް މަދުވުން  .1
 ގަސްކާނާ އާއި ބޭސް ލިބުން ދަިތވުން .2

 ދަނޑުބިން ދޫކުރުމަށް ބިމާއި ުއސޫލެއް ކަނޑައެޅިފައި ނެތުން .3

 މޫސުމީ ބަދަލްތަކުގެ ސަބަބުން ަބއެއް ބާވަތްތަށް ހައްދަން ަދތިވުން  .4
 ށް ބަލިޖެހުމުގެ ސަބަބުން އަނބު އެޅުން މަދުވުާމއި ރުއްތަށް މަރުވަމުން ދިޔުންއަނބުގަހާއި ރުކަ .5

 ވާލުގެ އުނދަގޫ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޮޑުވުން .6

 މަސްވެރިކަން ކުރާ ބައެއް  ކަނދުފަތިތަށް ކަނޑައިގެން ގޮސަފަިއވުން .7
ކައިރީގައި ކަންނެިލ ބޭނުނުމުގެ ސަބަުބން  ކަންނެލި މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުން ދިރޭއެން ޖަހައިގެން ަކނދުފަތިތަކުގެ .8

 މަސްވެރިކަން ދަށްވުން

 ރަށުން އައިސް ލިބެން ނެތުން  .9

 ރަށުން ތެޔޮ ލިބެން ެނތުން  .10

 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ތަރައްޤީކުރެވިގެން ދިޔުން މަސްވެރިކަން ދަނޑުވެރިކަމާއި ޮގތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި :19.1ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް  

 191.ސްޓްރެޓަޖީ 

 ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި

 މަސްވެރިކަން ދަނޑުވެރިކަމާއި

 ތަރައްޤީކުރުން

 

އައިސް ޕްލާންޓް އަޅައި  :199.11.1  ހަރަކާތް 

 ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން 

 

 

ސިލްކައުން        

ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ތެޔޮ  :2.1.19 ހަރަކާތް 

އަޅައި ހިނގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުންފިހާރައެއް     

  

  ކައުންސިލް     

ދަނޑުބިން ދޫކުރުމަށް ސަރަހައްދު  :3.1.91 ހަރަކާތް 

  ކަނޑައަޅައި ދަނޑުބިން ދޫކުރުން

  ކައުންސިލް     

ންކޮށްގެން އޯގޭނިކު ކާނާ ބޭނު ::19..1..4  ހަރަކާތް  
  ދަނޑުހެއްދުމަށް ދަނޑުވެރިން ޭހލުންތެރިކުރުވުން 

 އެގްރިކަލްޗާރ ކައުންސިލް     

ފަޅުގޮވާންކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުން   ::19..1..5  ހަރަކާތް          



  ހައްުދންމަތީ ހިަތދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 ދިރިއުޅުމެއްގައި ދުޅަހެޔޮ ،ރަނގަޅު ޞިއްޙަތު :20 ޕޮލިސީ

  ދިރިއުޅުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

  ނެތުން  މިރީޖަންގައި ހޮސްޕިޓަލެއް .1
 ގެ ޞިއްހީމަރުކަޒެއް ހުރުން 3 ލެވެލް .2

 މަރުކަޒުގައި ޚާއްސަ ބަލިތަކުގެ ޑޮކްޓަރުން ނެތުން  .3

 ސްކޭން ކުރުމާއި އެކްސްރޭ ހިދުމަތް ފަދަ ވަސީލަތް ޞިއްޙީމަރުކަޒުގައި ނެތުން  .4
 ރަށުގައި ހުންނަ އެސްޓީއޯ ބޭސް ފިހާރައިން ބޭސް ގިނަ ބޭސްތަށް ނުލިބުން  .5

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ވެގެން ދިޔުންލ. ހިތަދޫ ހެލްްތ ސެންޓަރ އަޕްގުޜޭޑް  :20.1ޓް ޓާގެ

 ހެދުން  ރަަށކަށް މަދު އެންމެ ފެތުުރން ބަލިތަށް ނާރާ ގަޔަށް ގައިން ބަލިތަކާއި ފަދަ ޗިކުންގުންޔާ އާއި ޑެންގޫ: 20.2ޓާގެޓް 

 ކަށް ވުން: އެމަރޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ބަލިމީހުން އުުފލޭނެ ިނޒާމެއް އޮތް ރަށ20.3ަޓާގެޓް 

 ރަށަށް ހިދުމަތް ދެވޭނެ ަފދަ ހޮސްޕިޓަލެއް ޤާއިމްވެގެން ދިޔުން 4: ލ.ދެކުނު ބިތުގަިއވާ 20.4ޓާގެޓް 

 : އިތުރު ފާމަސީތަކަށް ރަށަށް ގެނައުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުނ20.5ްޓާގެޓް 
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ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ ތަ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

  އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ލ. ހިތަދޫ  120.ސްޓްރެޓަޖީ 

ހެލްތް ސެންޓަރ އަޕްގުޜޭޑް 

 ކުރުން

 

 ސްކޭން މެސިނެއް ގަތުން  ::1.1..20  ހަރަކާތް 

 

 

 ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތައް ކައުންސިލް     

އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރާކާއި  :2.1.20 ހަރަކާތް 

ހޯދުން ސަ ޑޮކްޓަރެއް ކުޑަކުދިންގެ ޚާއް  

  

 ހެލްތް މިނިސްޓްރީ  ކައުންސިލް     

ލ. ހިތަދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ  :20..1..3  ހަރަކާތް  
  ވޯޑުގެ ސެޕަރޭޝަން ކާޓެއިން ޖެހުން 

  ކައުންސިލް     

ހެލްތް ސެންޓަރ ވޯޑު އޭސީ  :20..1..4  ހަރަކާތް  
  ކުރުން

  ކައުންސިލް     

ޓެޑް އޭއީޑީއެސް (އޮޓޯމޭ :20..1..5  ހަރަކާތް  
  އެކްސްޓާނަލް ޑީފިބުރިލޭޓަރ) ޯހދުން
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އައިސްސެޓު މެޝިން ކާޓްރިޖް  :220..11..66  ހަރަކާތް    
  ރީއެޖެންޑާއި އެކު ގަތުން

       

220.2ސްޓްރެޓަޖީ    

ޑެންގޫ އާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ 
ބަލިތަކާއި ގައިން ގަޔަށް ނާރާ 
ބަލިތަށް ެފތުރުން އެންމެ މަދު 

 ރަށަކަށް ހެދުން 

މަދިރި ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ  ::20.2..1  ހަރަކާތް 
  ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުން

ކައުންސިލް /     
 ހެލްތް ސެންޓާރ

 މުވައްސަސާތައް 

 އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުން  ::2..20.2  ހަރަކާތް 

  

ކައުންސިލް /     
 ހެލްތް ސެންޓާރ

 މުވައްސަސާތައް 

ޕަބްލިކް ހެލްތު އަވަރނެސް  ::2..20.2  ހަރަކާތް  

 ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް
ކައުންސިލް /     

 ހެލްތް ސެންޓާރ
 މުވައްސަސާތައް 

220.3ސްޓްރެޓަޖީ   
އެމަރޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި 
ބަލިމީހުން އުފުޭލނެ ނިޒާމެއް 

 އޮތް ރަށަކަށް ހެދުން 

އެމަރޖެންސީ   މެޑިކަލް  ::20.3..1  ހަރަކާތް 
ދަތުރު ކުރުމުގެ ޙަރަދު ހަމަޖައްސައި ހާލަތްތަކުގައި 

  ދިނުން 

އުންސިލްކަ        
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220.4ސްޓްރެޓަޖީ     
ރަށަށް  4ލ.ދެކުނު ބިތުގައިވާ 

ހިދުމަތް ދެވޭނެ ފަދަ 

 ހޮސްޕިޓަލެއް ޤާއިމްކުރުން

  

ރަށަށް  4ލ.ދެކުނު ބިތުގައިވާ   ::11..220.3  ހަރަކާތް  

ހިދުމަތް ދެވޭނެ ފަދަ ހޮސްޕިޓަެލއް ޤާއިމްކުރުމަށް 

 ސަރުކާރަށް ދަންނަވައިގެން މަސައްކަތް ކުރުން

  

 ރަށުގެ 4     
ކައުންސިލާއި 

 ހެލްތް ސެންޓާރ

 ރައްޔިތުން

220.4ސްޓްރެޓަޖީ     
އިތުރު ފާމަސީތަކަށް ރަށަށް 
  ގެނައުމަށް ފުރުސަތު ދިނުން 

އިތުރު ފާމަސީތަކަށް ހިންގުމަށް  ::11..220.4  ހަރަކާތް  

  ބިން ދޫކުރުން 
  ކައުންސިލް     

 



  ހައްުދންމަތީ ހިަތދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 

  އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުން :21 ޕޮލިސީ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އި އ.މ.ތ ކޮމެޓީ އިންތިާހބު ކޮށްފައިވުން ރަށުގަ .1
 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރެވެމުން ނުދިޔުން .2

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ނަށް ާފގަތި ދިރިއުޅުމެއް ލިބިގެން ދިޔުންއަންހެނުން  :21.1ޓާގެޓް 

 

 

 



  ހައްުދންމަތީ ހިަތދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

  ޙަރަކާތް    ސްޓްރެޓަޖީ  
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މަށް ބައިވެރިވާ ތަންފީޒުކުރު   ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

  އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 221.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އަންހެނުންަނށް ފާގަތި 
 ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދިނުން

 

 

 އަންހެނުންގެ ހޮޓަލެއް އެޅުން ::1.1..21  ހަރަކާތް 

 

 

 ކައުންސިލް އ.ތ.މ ކޮމެޓީ     

ގެސްޓް ހައުސް ހެދުން  :2.1.21 ހަރަކާތް     

  

 ކައުންސިލް އ.ތ.މ ކޮމެޓީ     

ޓިއުޝަން ކުލާސް ހިންގުން  :3.1.21 ހަރަކާތް   ކައުންސިލް އ.ތ.މ ކޮމެޓީ      

ފިހާރައެއް ހެދުން ::21..1..3  ހަރަކާތް    ކައުންސިލް އ.ތ.މ ކޮމެޓީ       
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އަންހެނުން ގޭގައި ތިބެ ހިންގާ   ::221..11..44  ހަރަކާތް    
  ކުދި ވިޔަފާރި މާކެޓްކުރުން

 ކައުންސިލް އ.ތ.މ ކޮމެޓީ     

ކަސްރަތު ކުލާސް ބޭއްވުން    ::221..11..55  ހަރަކާތް      ކައުންސިލް އ.ތ.މ ކޮމެޓީ       
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 މޮނިޓަރިންގ ފްރޭމްވަރކް 

 

 

 

 



  ހައްުދންމަތީ ހިަތދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން މޮނިޓަރކުރުންް
ކުރެވޭ ނިޔަލަށް ކުރުމަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓްތައް ހާސިލު  2025އިން  2021

މިގޮތުން އަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހިނގަމުންދާގޮްތ  މިންވަރު މޮނިޓަރކުރުމާއި އިވެލުއޭޓްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

އް ހިމެނޭ ފްރޭްމ ވޯކް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭްނގެ ިމޑްޓާމް ރިވިއުއާއި ފައިނަލް ރިވިުއ ހެދުމުގައި ގެންގުޅޭެނ މިންގަނޑުތަކާއި ޓާގެޓްތަ ،ބެލުމާއި

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 



  ހައްުދންމަތީ ހިަތދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 
 

 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްވާ މިންވަރުު

 ބަލާނޭ މިންގަނޑު
 

 

 

 

 



  ހައްުދންމަތީ ހިަތދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 
 

/  ޒިންމާވާ ސެކްޝަން  
 ފަރާތް  

 މޮނިޓަރކުރާ ތާރީޚު 
)ބޭސްލައިން (މިހާރުގެ ހާލަތު   ޓާގެޓްތައް   

20
26

  

20
25

  

20
24

  

20
23

  

20
22

  

  ގާއިމުކުރުން  އިންތިޒާމް ފޯރުކޮށްދޭނެ  ބޯފެން ސާފު ރައްޔިތުންނަށް ::1  ޕޮލިސީ 

ބަނދަރުން ވާރޭފެން ލިބޭނެ  :1.1ޓާގެޓް  ނެތް       އީ.އެސް.އެމް.އެސް 
  އިންތިޒާމް ޤާއިމުވެފައިވާ ރަށަކަްށ ވުން

  އިދިނުން ހޯދަ  ރައްޔިތުންނަށް  ފަސޭހަތައް އަސާސީ ކަމާއި ބޯހިޔާވަހި  ::2  ޕޮލިސީ 
ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ނަރުދަމާ  :2.1ޓާގެޓް  ނެތް       އީ.އެސް.އެމް.އެސް 

  ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެފައިވާ ރަށަކަށްވުން

ކާރިސާތަށް ދިމާވުމުން ބޭންކުރޭވެނެ  :2.2ޓާގެޓް  ނެތް       ސީ.އޭ
 ވަސީލަތްތަށް ލިެބންހުރި ރަށަކަްށ ވުން

 އޭޓީއެމް ހިދުމަތް ލިބިގެން ދިޔުން :2.3ޓާގެޓް  ނެތް       އީ.އެސް.އެމް.އެސް 

: ދިރިއުޅުމަށް ގޯތި ލިބުމުގެ 2.4ޓާގެޓް  ގޯތި ލިބުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާ ެއންމެނަށް ލިިބފައެއް ނެތް       އީ.އެސް.އެމް.އެސް 

ޝަރުތު ހަމަވާ އެންމެނަށް ގޯތި ލިބިގެން 
 ދިޔުން

ށް : ފައިބަރ ނެޓްވޯކް މެދުވެރިކ2.5ޮޓާގެޓް  ނެތް       ސީ.އޭ
 އިންޓަނެޓް ިލބޭ ރަށަކަށް ވުން 

 ފޯރުކޮށްިދނުން  ރައްޔިތުންނަށް ހަކަތަ ކަރަންޓާއި  ގޮތެއްގައި އިތުބާރުހިފޭ އަދި ދެމެހެއްޓެނެވި ::3  ޕޮލިސީ 
 ދިނުމަށްޓަކާ ފޯކޮށް ޚިދުމަތް ކަރަންޓްގެ ރަށުގައި މިހާރު      އީ.އެސް.އެމް.އެސް 

ންވާ ވަރަށް ވުރެ ބޭނުންކުރާ ޖަނަރޭޓަރު ތަކަކީ ަރށަށް ބޭނު 
 ކަރަންޓްގެ ރަށުގައި މިހާރު :3.1ޓާގެޓް 
ޭބުނންކުރާ  ދިނުމަށްޓަކާ ފޯކޮށް ޚިދުމަތް
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ކުދި ޖަނަރޭޓަރު ތަކަށް ވާތީ ރަަށށް ބޭނުން ސައިޒްގެ 
ޖަނަރޭޓަރު ސެޓެއް ނެތުމާއި އަދި މިހާރު ބޭނުންކުރާ 

 ނެޓްވޯކް ދައްކަމުން އެކިމައްސަލަތައް ދިމާވަމުންދިޔުން 

ރޭޓަރު ތަކަކީ ރަށަށް ބޭނުްނވާ ވަރަށް ވުރެ ޖަނަ
ކުދި ޖަނަރޭޓަރު ތަކަށް ވާތީ ރަަށށް ބޭނުން 
ސައިޒްގެ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓެއް ބަހައްޓާ އަދި 

މިހާރު ބޭނުންކުރާ ނެޓްވޯކް ދައްަކމުން 
އެކިމައްސަލަތައް ދިމާވަމުންދާތީ ރަނގަޅު 

 ނެޓްވޯކެއް ގާއިމްވެފައިއޮތުން 
  

ނިވި ހަކަ އުފެއްދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ވެފައިނުވޭއިއާދަކުރަ      ސީ.އޭ ޑީސަލް އަންދައިގެން ކަރަންޓް : 3.2ޓާގެޓް  
އުފެއްދުމަކީ ޚަރަދު ބޮޑު އަދި ތިމާވެއްޓަށް 

ގެއްލުން ހުރި ގޮތަކަށް ވާތީ ޑީސަލް އެންދުން 
މަދުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަ 

 ން އުފެއްދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ވެފައިއޮތު

އިންޖީނުގެ މިހާރު ހުރީ ރަށުގެ ަބނދަރުމަތީ މީހުން ދިރިއުޅޭ       އީ.އެސް.އެމް.އެސް 
ސަރަހައްދާ ކައިރީގައި ކަމަށް ވުމުން އިންޖީނުންއަރާ ދުމުގެ 

ސަބަބުން ކައިރީ ގެތަކުގެ ފުރާޅުން ފެން ނުނެގި ، 
ކައިރީގައި ހުންނަ ރުއްގަހަށް ގެންލުވެ މީގެ އިތުރުން ދުމުގެ 

ން މީހުންގެ ޞިއްޙަތައްެވސް ގެއްލުންތައް ސަބަބު
 ލިބެމުންދިޔުން 

އިންޖީނުގެ މިހާރު ހުރީ ރަށުގެ : 33.ޓާގެޓް 
ބަނދަރުމަތީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާ 

ކައިރީގައި ކަމަށް ވުމުން އިންޖީނުންއަރާ ދުމުގެ 
ސަބަބުން ކައިރީ ގެތަކުގެ ފުރާޅުން ފެން 

ށް ނުނެގި ، ކައިރީގައި ހުްނނަ ރުއްގަހަ
ގެންލުވެ މީގެ އިތުރުން ދުމުގެ ސަބަބުން 
މީހުންގެ ޞިއްޙަތައްވެސް ގެއްލުންތައް 
ލިބެމުންދާތީ އިންީޖނުގެ އެޅުމަްށޓަކާ 

މީހުންދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާ ދުރުން މިހާރު 
އިންޖީނުގެ އެޅުމަށް ކަނޑަ އަޅާ ފައިވާ 

ބިމުގައި އަޅާ އެތަނަށް އިންޖީނުަތއް 
 ބަދަލުވެގެން ދިއުން 
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 ގާއިމްކުރުން ނިޒާމެއް ނައްތާލާނެ ކުނި ގޮތެއްގައި އެކަށީގެންވާ  ::44  ސީ  ޕޮލި  
ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ގޭގެއިން ކުނި ނެގުމާއި ކުނިކޮށީގެ       ސީ.އޭ

 މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދޭ
ކުނީގެ ސަބަބުން ިތމާވެއްޓަށް  :4.1ޓާގެޓް 

ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަވެގެން ދިޔުމާއި 
 ށް ވެގެން ދިޔުންސާފްތާހިރު ރަށަކަ

  

ދުވަހުން ދުވަހަށް އުފެދޭ ކުނި ޮކންމެވެސް ވަރަކަށް       ސީ.އޭ
 ނައްތާލެވޭ 

ދުވަހުން ދުވަހަށް އުފެދޭ ކުނި : 24.ޓާގެޓް 
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މެނޭޖުޮކށް އަދި 

ނައްތާލެވޭ ކުނިކޮށްެޓން ޤާއިމްވެަފއިވާ ރަށަކަށް 
 ވުން
 

ކުންޏަކީ އާންމުދަނީ ހޯދޭނެ : 4.3ޓާގެޓް  ނެތް       ސީ.އޭ
 ވަސީލަތަކަށް ވެގެންދިޔުން 

 ބެލެހެއްޓުން  މަރާމާތުކޮށް މަގުތައް މަގުހެދުމާއި  ::55  ޕޮލިސީ  
މަގުތަކަކީ ހިނގާބިނގާ އުޅޭ   :5.1ޓާގެޓް  މަގުތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވަޅުހެދިފައި      އީ.އެސް.އެމް.އެސް 

މާއި މީހުންނައި ދުއްވާ އެއްޗެއްސަށް ފަސޭކަ
 އެކު ބޭނުން ކުރެވޭ ތަނަކަށް ވެެގންދިޔުން

  

ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުުވމުން : 25.ޓާގެޓް  ނެތް       އީ.އެސް.އެމް.އެސް 
މަގުތަކުން ފެން ފަސޭކަމާއި އެކު ބޭރުކުރެވޭނެ 

 ނިޒާމެއް ޤައިމްވެގެން ދިޔުން
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ގޯތި ދީފައިާވ  އަލަށް: 35.ޓާގެޓް  ބޮޑުބައި ރުއްގަސް ކެނޑިފައި      އީ.އެސް.އެމް.އެސް 
ސަރަހައްދުތަކުގެ މަގުތަކުގައި ހުރި ރުއްގަސް 

 ކަނޑައި މަގު ހެދިގެން ދިޔުން
 

 ބެލެހެއްޓުން  ަހދައި ތަްނތަން ފަދަ ފެރީޓާރމިނަލް ފާލާމާއި ،ބަނދަރާއި  ::66  ޕޮލިސީ  
އިޖްތިމާއީ ސަރަހައްދުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ބަނދަރު       އީ.އެސް.އެމް.އެސް 

ކުރެވެމުންދޭ ސަރަހައްދު ސާފު  
 ސާފްތާހިރުކޮށް  މަރާމާތުކޮށް  ބަނދަރު :  66.1  ޓާގެޓް  

 ދިޔުން  ވެގެން  ރަށަކަށް  ބެލެހެއްޓެމުންދާ  ބަނދަރު 

 ވެގެން  ތަނަކަށް  ހިތްފަސޭހަ  ބަނދަރަކީ : 6.2  ޓާގެޓް  އެފަދަ ވަސީލަތަތަކެއް އަދި ޤާއިމް ކުރެވިފައެއް ނެތް      އީ.އެސް.އެމް.އެސް 
 ދިޔުން 

އެސް އީ.އެސް.އެމް.  ލިބޭ  އާންމުދަނީ  ސަރަހައްދަކީ  ބަނދަރު : 6.3  ޓާގެޓް  އެފަދަ ކަމެއް ކުރެވިފައި އަދި ނެތް      
 ވުން  ތަނަކަށް 

 ބެލެެހއްޓުން  ޤަބުރުސްތާނު ::7  ޕޮލިސީ 
ލ.ހިތަދޫ ޤަބުރުްސތާނަކީ ޒަމާނީ  :7.1ޓާގެޓް  ވަށާފާރުގެ ބޮޑުބައި ވެއްޓިފައި       އީ.އެސް.އެމް.އެސް 

  ނަކަށް ވެގެން ދިުޔންފެންވަރުގެ ތަ

 އާލާކުރުން ިއތުރުކޮށް ހޭލުންތެރިކަން ދީނީ ބަލަހައްޓާ މިސްކިތްތަށް ::8  ޕޮލިސީ 
އިޙްތިރާމް ލިބިގެްނވާގޮތަށް  :8.1ޓާގެޓް  ބެލެހެއްޓެމުން ދޭ       އީ.އެސް.އެމް.އެސް 

  މިސްކިތްތަށް ބެލެހެއްޓެުމން ދިޔުން

ބަނދަރު ސަރަހައްދު ހިއްކި  :8.2ޓާގެޓް  އަދި ނެތް      އީ.އެސް.އެމް.އެސް 
ބިމުގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތް ކުރެވިގެން ދިޔުން
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ދީނީގޮތުން ހޭުލންެތރި އަދި ދީނީ : 8.3ޓާގެޓް  ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަބައެއް       އީ.އެސް.އެމް.އެސް 

ފަރުޟު އަދާކުރާ ބަޔަކު އުޅޭ ރަށަކަށް ވެގެން 

 ދިޔުން

 

 ބެލެހެްއޓުން  ސާފުތާހިރުކޮށް މަގުތައް ށުގެރަ ރަށުތެރެއާއި  ::99  ޕޮލިސީ  
މިރަށަކީ ސާފްތާހިރު ރީތި  :9.1ޓާގެޓް  ސާފުކުރަން ޖެހޭ ސާފުނުކުރެވި ހުރި ސަރަހައްދުތަށް އެބަހުރި      އީ.އެސް.އެމް.އެސް 

  ހިތްފަހޭސަ ރަށެއްކަމުގައި ވުން

 ބެލެހެއްޓުން  ދިއްލާ މަގުތަށް  ::110  ޕޮލިސީ  
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ  :10.1ގެޓް ޓާ އަދި ނެތް      ސީ.އޭ

ބޭނުންކޮށްެގން މުޅިރަށް އެއްކޮށް 
 އަލިކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ވެގެން ދިޔުން

  

  ބެލެހެއްުޓން  ޤާއިްމކޮށް ތަންތަން ދޭނެ ޚިދުމަތް ރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖްތިމާޢީ ،މަރުކަޒުތަކާއި އިޖްތިމާޢީ  ::111  ޕޮލިސީ  
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކާއި  :11.1ޓް ޓާގެ ނެތް       އީ.އެސް.އެމް.އެސް 

ރަގަނޅު ފެންވަރުގެ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެއް 
  ހުރިރަށަކަށް ވެގެން ދިޔުން

 ބެލެހެއްޓުން  ޕާކުތައް ބިންތަކާއި ދަނޑުތަކާއި ޢާންމު ކުޅިވަރުކުޅޭ  ::112  ޕޮލިސީ  
ފަސޭހަކަމާއި އެކު ގިނަ  :12.1ޓާގެޓް  ނެތް       އީ.އެސް.އެމް.އެސް 

ވޭނެ ސްޕޯޓުސް އެރީނާއެއް ކުޅިވަރުތަށް ކުޅެ
 ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށްވުން

  

ރަގަނޅު ފެންވަރުގެ ޕާކެއް  :12.2ޓާގެޓް  ނެތް       އީ.އެސް.އެމް.އެސް 
 ހެދިފައިވާ ރަށަކަށް ވުން 
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 ބޭއްވުން  ހަރަކާތްތަށް އެކިއެކި މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ   ::113  ޕޮލިސީ  
ުނބޭއްވޭ ހަރަކާތްތަށް އެކިއެކި ލުވުާމބެހޭމުނިފޫހިފި      އީ.އެސް.އެމް.އެސް/ސީއޭ  އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމާއި  :13.1ޓާގެޓް  

 އެކު ދިރިއުޅެވޭނެ ރަށަކަށް ވުން
  

 ހިންގުން  ލައިބްރަރީ ރަށުގެ  ::114  ޕޮލިސީ  
ރަށާބެހޭ މަޢުލުާމތު  :14.1ޓާގެޓް  ނެތް       ސީ.އޭ

  ފަސޭހަކަމާއި އެކު ލިބެން ހުރި ރަށަކަށް ވުން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން  އެހީތެރިކަން ޙިމާޔަތްދީ ލިބޭފަރާތްތަކަށް އަނިޔާ ،ހުއްޓުވާ އަނިޔާތައް ހިނގާ ގޭތެރޭގައި  ::115  ލިސީ  ޕޮ  
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވިފައިވާ  :15.1ޓާގެޓް  ކައުންސިލް ފެންވަރުގައި ކުރެވޭ      ސީއޭ

 ރަށަކަށް ވުން 
  

 ޤާއިމްކުރުން  ނިޒާމް ބަަލހައްޓާނެ  މީހުން އެ އެހީތެރިވެދީ މީުހންަނށް ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްޞަ ހުންނަށާއިމީ ދުވަސްވީ ޢުމުރުން ކުދިންނާއި ކުޑަ  ::116  ޕޮލިސީ  
 ދުވަްސވީ ޢުމުރުން  ކުދިންނާއި ކުޑަ:  116.1  ޓާގެޓް   ނެތް       ސީއޭ

 މީހުންނަށް ޭބނުްނވާ  ެއހީއަށް ާޚއްޞަ މީހުންނަާށއި
 ޤާިއމް ޒާމެއްނި  ބަލަހައްޓާނެ  މީުހން އެ އެހީތެިރެވދީ
  ވުން  ރަށަކަށް ކުރެވިަފއިވާ

 ހިންގުން  ކުންފުނި އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް ތަރައްޤީކުރުމާއި ޓޫރިޒަމް ލޯކަލް  ::117  ޕޮލިސީ  
ޓޫރިޒަމުގެ މަންފާ  :17.1ޓާގެޓް  އަދި ނުލިބޭ       ސީއޭ

 ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން ދިޔުން 
  

ލ.ހިތަދޫ ކުޅިއަކީ ރީތި  :17.2ގެޓް ޓާ ރައްކާތެރި ގޮތުގައި އަދި ނުބެލެެހއްޓޭ      ސީއޭ
 ހިތްގައިމު ތަނަކަށް ވެގެން ދިޔުން 
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ލޯކަލް އުތޯރިޓީ ކުންފުންޏެއް  :17.3ޓާގެޓް  އަދި ނެތް      ސީއޭ
 ހުޅުވިގެން ދިޔުން

 

 ހުނަރު  ތަޢުލީމާއި ރަގަނޅު ފެންވަރު  ::118  ޕޮލިސީ  
 ތަޢުލީމް މަތީ އެކިދާއިރާއިން :18.1ޓާގެޓް  ނެތް       އީ.އެސް.އެމް.އެސް 

 ރަށަކަށް ލިބިެގންވާ ފުރުޞަތު ޙާޞިލްކުރުމުގެ
 ވުން
  

އެންމެ ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމު  :18.2 ޓާގެޓް ނެތް       ސީއޭ

 ފޯރުކޮށްދެވޭ ރަށަކަށްވުން 

 

 ތަރައްޤީކުރުން މަސްވެރިކަން ދަނޑުވެރިކަމާއި ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި: 19 ޕޮލިސީ

ރިކަން ކުރެވޭ، ނަމަވެސް ދަނޑުވެރިކަން އެންމެ މަސްވެ      އީ.އެސް.އެމް.އެސް 
 ރަނގަޅު ގޮތުގައި ނުވޭ

 ޮގތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި :19.1ޓާގެޓް 
 މަސްވެރިކަން ދަނޑުވެރިކަމާއި

 ތަރައްޤީކުރެވިގެން ދިޔުން

 ކުރުވުން ބާރުވެރި އަންހެނުން: 21 ޕޮލިސީ

 އަންހެނުން ބަނޑުރަށުގައި މާ :20.1ޓާގެޓް  ނެތް       އީ.އެސް.އެމް.އެސް 
 ވެގެން ދިޔުން ކުރެވޭނެގޮތް ސްކޭން

ދޭދެރެ ދޭތެރެއިން މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް       ސީއޭ
 ކުރެވޭ

ޑެންގޫ އާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ : 20.2ޓާގެޓް 

 ބަލިތައް ފެތުރުން އެންމެ މަދު ަރށަކަށް ވުން 



  ހައްުދންމަތީ ހިަތދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2026-2022ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

81 
 

: ފޯ  info@hithadhoo.gov.mv:އީމެއިލް                                                                  6800802ން
 

ތްތަކުގައި : އެމަރޖެންސީ ހާލ20.3ަޓާގެޓް  ނެތް       ސީއޭ

ބަލިމީހުން އުފުޭލނެ ނިޒާމެއް އޮްތ ރަށަކަށް 

 ވުން

ރަށަށް  4: ލ.ދެކުނު ބިތުގަިއވާ 20.4ޓާގެޓް  ނެތް       ސީއޭ

ހިދުމަތް ދެވޭނެ ފަދަ ހޮސްޕިޓަެލއް ޤާއިމްވެގެން 
 ދިޔުން

: އިތުރު ފާމަސީތަކަށް ރަށަށް 20.5ޓާގެޓް  ނެތް       އީ.އެސް.އެމް.އެސް 

 ސަތު ހުޅުވާލުން ގެނައުމަށް ފުރު

 އަންހެނުްނނަށް ާފގަތި ދިރިއުޅުމެއް ލިބިގެން ދިޔުން :21.1ޓާގެޓް 

 ާފގަތި އަންހެނުްނނަށް: 21.1 ޓާގެޓް ނެތް       އ،ތ،މ ކޮމެޓީ 

 ދިޔުން ލިބިގެން ދިރިއުޅުމެއް
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 އަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހިނގަމުންދާގޮތް ބެލުންް

އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކާއި ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް  ކައުންސިލުންނާއި ކަމާބެހޭ

ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލުން ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ. ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރެވުނު 

ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް  ،ކޮށްމިންވަރާއި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވުނު މިންވަރު ވަޒަން

. މިރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގައި ތަރައްޤީގެ  ،ފާހަގަކޮށް ކުރިއަށް ރަނގަޅުކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނާނެއެވެ

 އިވާ ފްރޭމްވޯކް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. ވާކަންތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބަލައި ވަޒަންކުރުމަށް އެކުލަވާލެވަިފ ޕްލޭންގައި

 

 މިޑްޓަރމް ރިވިއު އަދި ފައިނަލް ރިޕޯޓް 
 

ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި  2023ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުވަމުންދާ ގޮތުގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއެއް 

. އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ނަތީޖާ ހާސިލުވެ  ވަނަ އަހަރުގެ  2026 ،ފައިވާ މިންވަރުދެނެގަނެކައުންސިލުން ހަދާނެއެވެ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ  ،މިޑްޓާމް ރިވިއުގައި ހަދާތެރޭގައި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ފައިނަލް ރިވިއު ހަދާނެއެވެ. މިގޮތުން 

. އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ  ނަތީޖާތައް ހާސިލުކުރެވެމުންދާ މިންވަރާއި ހަލުވިކަން ހާމަވެގެންދާނެއެވެ

މެދުތެރެއިން އެއްވެސް ހާލަތަކަށް ބަދަލުއައުމާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ސިޔާސަތަކަށް ނުވަތަ މަޤުޞަދަކަށް ބަދަލު 

 ގެންނަންޖެހޭނަމަ މިކަންތައްވެސް ރިވިއުގައި ފާހަގަކުރާނެއެވެ.

ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު  ،ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ފައިނަލް ރިވިއު އެކުލަވާލައި

 ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި އާަތރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ.

 


