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 ރައީސްގެ ބަޔާން 
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  :حبه أجمعين ، وبعدلى أشرف األنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم ع

 

ލަތު އޮތްގޮތަްށ " އަކީ މިހާރު މާބައިދޫ ގެ ޙ2026ާ– 2022"ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންިސލްގެ އިދާރާ ތަރައްޤީ ޕްލޭން 
އްޗަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ގެނެވިދާނެ ކަންތައްތަކުެގ މަރިޢާޔަތްކޮށް ކުރިޔަށްއޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ކުރިއެރުން 

ރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ހިމެނިފައިާވ ޕްލޭނެކެވެ. މިޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ކުރިޔަށްއޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ތަ 
.  އަދި މިޕްލޭނަކީ އަމިއްަލ ދެވިފައިވާނެެއވެ ތަކަށް އިސްކަންމައިގަނޑު ދާއިރާތަކަށް ބަލައި ަރށަށް ކޮންމެެހން ބޭުނންވާ ކުރިއެރުން

ކަށް މާބައިދޫ ގައި ހިންގިދާނެ ފަރާތްތަކަށާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށާއި ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާ ތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަ
 އެހީވެދޭ ވަޞީލަތެކެވެ.މަޝްރޫޢުތައް އަދި ކުރިއެރުން ގެނެވިދާނެ ކަންތައްތައް ދެނެަގތުަމށް 

ންތީގެ މީހުްނނާއި މަޝްވަރާ ފަމާބައިދޫ ގެ ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރުތައް މިދެލިކަރުދާހުގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި ތަާފތު އެކިއެކި 
ކުރިއެރުން ގެނައުމަށް  ށުގައިކުރެވި ޚިޔާލު ބަދަލު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން މާބައިދޫ ގެ މިހާރުގެ ޙާލަތު ވަޒަންކުރުމާއިއެކު ރަ

ން ގެނެވިދާނެ ކަންތައްތަްއ ހުރި ފުރުޞަތު ތަކަށާއި ދިމާވެަފއިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ބަލައި މާަބއިދޫ ގެ ކުރިމަގު އުޖާލާކޮށް ކުރިއެރު
 މިދެލިކަރުދާހުގައި ހިމެނިފައިވާެނއެވެ.

ޓުތައް ކުރަހައި ކުލަޖެއްސުމަށް ރުން ބައްޓަން ކުރަމުންއައި މަުގޗާރަށްރަށަށް ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީ ގެނައުމަށްޓަކައި މީގެކުރިން ސަުރކާ
ޔިތުންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރަްށ މިއަދު މިވަނީ އެރަށެއްގެ ރައްޔިުތންނާއި ޙަވާލު ކުރެވިފައެވެ. އަދި މިގޮތަށް ރަށްރަށު ޕްލޭންތައް ރައް 

ތަކަށް ރަށުގެ ކުރިމަގު އް ލިބި ރައްޔިތުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތައްޔާރު ކުރެވުމަކީ ރަށްރަށުގެ ޕްލޭންތަކަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެ
ޖޭގައިވެސް މިގޮތަށް ބައްޓަން ކޮށްލަން ލިބިދެވޭ ުފރުޞަތަކަށް ނޫނީ ނުވެނުދާނެެއވެ. މިދެލިކަރުދާހަކީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއް

ން ކުރިޔަށްއޮތް ފަސްއަހަރަކީ ދެލިކަރުދާހުގެ ސަބަބުމިކައުންސިލުން ޤަބޫލުކުރަނީ މި ،ތައްޔާރުކުރެވުނު ފުރަތަމަ ދެލިކަރުދާހަށް ވާތީވެ
 މާބައިދޫ ގެ ކުރިމަގު އިތުރަށް އުޖާލާވެ ރޯޝަނީ މުސްތަޤުބަލަކަްށ މަގުފަހިވާނެ ފަސްއަހަރު ކަމުގައެވެ.

ތް ކުރުމަށްޓަކައި މިޕްލޭނަކީ ކުރިޔަށްއޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް ތައްޔާރު ކުރަންޖެހުނު ކަރުދާހެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިމަސައްކަ
ޤާނޫނީގޮތުްނނާއި ތަާފތު އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއިއެކު ލިުބނު ވަގުުތ ކުޑަކަމާއިއެކު އެންމެ އެދެވޭގޮތަށް ރަށުގެ ޙާލަތު ދިރާސާ 

އި، އެންމެ ކުރެވިފައިނެތުމާއި ރައްޔިތުން މިްޕލޭނަށް އަހުުލވެރިވެފައި ނެތުމާއި އަދި ޝާމިލުވުން ކުޑަވުންަފދަ ަމއްސަލަތައް ދިމާވުމާ
ިއ އެކަށީގެންވާގޮތަށް މަސައްކަތް ުނކުރެވޭކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މިފަދަ ޕްލޭނެއް ހެދުމަށް ޭބނުންވާ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން ލަސްވުމާ
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ލިއަކަށް މިމަސައްކަތަކީ ހުރިހާ ކައުންސިލަކަށް އަދި ރައްޔިތުންނަށްވެސް މުޅިން އަލަށް ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތަކަށް ވުމާއިއެކު ކުއް
އި ތަމްރީންތައް ހިންގުން ދަތިވުމާިއ އެގޮތުން ދިމާވި ގޮންޖެހުންތައް ހުރުމާއިއެކު މިޕްލޭނުގައި ހިމަނަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް ދޫކޮށްލެވިފަ

 ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމުގައި ހަނދާންކޮށްދެމެވެ.

ވި އެންމެހާ ތަފާތު ޚިޔާލާއި ފިކުރު ހިއްސާކޮށްދެއްއަށް އެކުލަވާލުމުގައި  2021އިން  2017މާބައިދޫ  ތަރައްޤީ ޕްލޭން 
ފަރާތްތަކަށް ފައްަފށުން  ފަރާތްތަކަށާއި ޢަމަލީގޮުތން ބަިއވެރިވެ ނުހަނު އިޚްލާސްތެރިކަމާއި އެކު މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި އެންމެހާ

 ،އީސް ފާތުމަތު އަޒުމާސިލްގެ ނައިބު ރަޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. މިމުހިއްުމ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވި ކައުން
ޒަރީރުގެ އިތުރުން  ކައުންސިލް މެންބަރ ޙަސަން ،ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަޖުވަދު ،ކައުންސިލް މެންބަރ އަމީނާ ޫޔސުފް

ރަޝީދާއި އ  ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އިސްމާއިލް ރަޝީދާއި އ ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް އަޙްމަދު
ފަދަ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް  ކައުންސިލް އޮފިޝަރ މަރްޔަމް ރޫޒާގެ ނަން ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. މާބައިދޫ ގެ ރައްިޔތުން އެދޭ

ގެ ހަޟުރަތުގައި ުދޢާ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا މާބައިދޫ އަށް ިލބި އަދަށްވުރެ ެފހި ފަހި މާދަމާއެއް މިންވަރުކޮްށ ދެއްވުމަށްއެދި 
ِ َعلَْيِه تََوكاْلُت َوإِلَْيِه أُنِيبُ ދަންނަވަމެވެ.   الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهوالس. َوَما تَْوفِيِقي إَِّلا بِاَّللا
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 ތަޢާރަފް 
 

ޮގތަށް ިހންގޭނެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދާއި އަދި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް މަންފާ ލިބިދޭމިއީ މާބައިދޫ ގެ އިޚްތިސާސްގެ 
 ކުރުމަށްޓަކައި މާބައިދޫ  ފުރުޞަތުއޮތް މުހިންމު މަޝްރޫއު ތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށްއޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ޙާސިލް

ން އެކުލަވާލެވުމުގެ މަސައްކަްތ ރު ކުރެވިފައިވާ މާބައިދޫ ގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެވެ. މިްޕލޭކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއިއެކު ތައްޔާ
ންނާިއ ގެ ނިޔަލަށެވެ. ޢުމްރާނީ ގޮތު 2021ނޮވެމްބަރ  25އިން ފެށިގެން  2021ނޮވެމްބަރ  15ކޮށް ނިމިފައި މިވަނީ 

ނަށް ދޭންޖެހޭ އަސާސީ ވިދާނެ ކަންތައްތަކަށާއި ަރއްޔިތުންއިޤްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީގޮުތން ރަށުފެންވަރުގައި ކުރިއެރުން ގެނެ
ނެ ގޮތްތަކަްށ މިޕްލޭނުގައި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ަރއްޔިތުންނަށް ދޭންެޖހޭ އެހެނިެހްނ ޚިދުމަތްތައް ވީހާވެސް ގާތުން ދެވޭ

 . ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ

ކާއި ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާއި ތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަމި ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް
ން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ގުޅިގެންނާއި ވަކިވަކިން ނަމަވެްސ ތަރައްޤީކޮށް ހިންގިާދނެ ޙަރަކާތްތަކަށް ބަާލލެވިފައިވާނެއެވެ. އެޮގތު

 31މެނިފައިވާ މައިގަނޑު ދުވަހުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ހިދަށުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ކުރިޔަށްއޮތް ފަސްއަހަރު 
ދީން ދެމެހެއްޓުްނ، ތަޢުލީމް، ބައިތަކުގެ ތެރެއިން މާބައިދޫ ގެ ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން ޭބނުްނވާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން އިްސލާމް

ދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި، ން، މަސްވެރިކަން، ދަނޑުވެރިކަން، ކުދި އަދި މެސިއްޙަތު، ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުން، ކުޅިވަރު، ފަތުރުވެރިކަ
ލޫމާތާއި ޘަާޤފަތާއި ތިމާވެށި، ފެނާއި ނަރުދަމާ، ހަަކތަ، ބިންވެރިކަްނ، މަސްތުވާތަެކތި، ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓް، މަޢު

 އެވެ.އާޓްސް އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް ޙަރަކާތްތައް ރޭވިފައިވާނެ

ކައުންސިލާއި އަމިއްލަ  މާބައިދޫ ގެ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ހިންގިދާނެ މަޝްރޫުޢތައް މިޕްލޭނުގައި ހިމެނިފައިވުމާއިއެކު ސަރުކާރާއި
ންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު އެމަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި އެ 

ޔިތުންނަށް ހިންހަމަެޖހިގެްނ ރެވިއްޖެނަމަ މިޕްލޭނަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ޕްލޭނަކަށް ވުމާއިއެކު މާބައިދޫ އަކީ ތަރައްޤީވެފައިވާ ރައްކު
 ދިރިއުޅެވޭނެ ރަށަކަށް ވާނެކަން ކަށަވަރެވެ.
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 info@maabaidhoo.gov.mvލް: އީމެއި ،www.maabaidhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:  ،6800708ން: ފޯ

 

 ވިޝަން 
 ދޫ ގައި ދިރިއުޅޭ ރަްއޔިތުންނަކީ އެކުލުންތެރިކަމާއެކު އެއް އަޒުމެއްގައި ހިތްވަރާއެކު ކުރިއަށްދާ އަތޮޅުގެ އެންމެހައި ރަްށރަށާއި ލ. މާބައި

ރި ންތެގުޅުންބަދަހިކޮށް މުޖުތަމައުގައި ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަމާއި ސުލްހަވެރިކަމާއި ދީނީ އަދި އިލްމީގޮތުން ކުރިއަރާތިބި އިޤްތިސާދީފުދު
 .ރައްޔިތަކަށް ހެދުން

 

 މިޝަން 
ޢަތްތަކާ ވިޔަފާރިވެރިންނާިއ ލ.މާބައިދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި މާަބއިދޫގައި ޤާއިމްވެފައިވާ ސަރުކާރުގެ މުޢައްޞަސާތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާ

ބިކުރާ ހެޔޮ މުޖުތަމަޢުއެއް ސްލާމްދީނަށް ލޯލ.މާބައިދޫ ކައުންސިލުން ގާތް ގުޅުމެއް އުފައްދާ ރަށުގެ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށް ރަށުގައި އި 
ރުގައި ޤާއިމްކޮށް ބެލެެހއްޓުމަށް ބިނާކުރުން. މި މުޖުތަމަޢަށް ބޭުނންވާނެ ޒަރޫރީ އެންމެހާ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ އާއި ޚިދުމަތްތައް އެކަށޭނެ ފެންވަ

ދުރަތީ މުއްސަނދިކަމުގެ ޤުއި ރަށުގެ އިޙްތިާޞސްތެރޭގައިވާ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާނުލައި ކުުރމާއި މިރަށާ
 ބޭނުންހިފައި ބައިނަލްއަޤވާމީ މުުޖތަމަޢުއަށް ހުޅުވާލައި އިޤްތިޞާީދ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.
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 info@maabaidhoo.gov.mvލް: އީމެއި ،www.maabaidhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:  ،6780034ން: ފޯ

 

 ގޮތް ންގޮސްފައިވާޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެ
 

ގެ ނިޔަލަށެވެ.  2021 ނޮވެމްބަރ 25އިން ފެށިގެން  2021 އޮގަސްޓް 15ނިމިފައި މިވަނީ  މިޕްލޭން އެކުލަވާލެވުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށް
އި ރައްޔިތުްނނަށް ދޭންޖެޭހ ޢުމްރާނީ ގޮތުްނނާއި އިޤްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީގޮތުން ރަށުފެންަވރުގައި ކުރިއެރުން ގެނެވިދާނެ ަކންތައްތަކަށާ

ވޭނެ ގޮތްތަަކށް ިމޕްލޭނުގައި ޔިތުންނަށް ޭދންޖެޭހ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ވީހާެވސް ގާތުން ދެއަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ރައް
 . ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ

ރުކާރާއި ކައުންސިލާއި ސަމި ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި ރަްށވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ޖަމުޢިއްޔާ ަޖމާޢަތްތަކާއި 
ރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުްނ ވަކިވަކިން ނަމަވެސް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގިދާނެ ޙަރަކާތްތަކަށް ބަލާލެިވފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން ސަ ގުޅިގެންނާއި

އިގަނޑު ބަިއތަކުގެ ތެރެއިން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ކުރިޔަށްއޮތް ފަސްއަހަރު ދުވަހުގެ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ހިެމނިފައިވާ މަ
މް، ސިއްޙަތު، ޒުވާނުން ގެ ރައްޔިތުންނަށް ކޮްނމެހެން ބޭނުންާވނެކަމަށް ޤަޫބލުުކރެވިގެން އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން، ތަުޢލީބައިދޫ މާ

ވެށި، ފެނާއި ނަރުދަމާ، ކުރިއެރުވުން، ކުޅިވަރު، ފަތުރުވެރިކަން، މަސްވެރިކަން، ދަނޑުވެރިކަން، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި، ތިމާ
ތުރުފަތުރުގެ މައްޗައް ދަކަތަ، ބިންވެރިކަްނ، މަސްތުވާަތކެތި، ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓް، މަޢުލޫާމތާއި ޘަޤާފަތާއި އާޓްސް އަދި ހަ

 ބިނާކޮށް ޙަރަކާތްތައް ރޭވިފައިވާެނއެވެ.

ކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ނަމަވެސް މިމަސައްކަމުގައި ވީ ކުރަންޖެހުނު ކަރުދާހެއް އަހަރު ދުވަހަށް ތައްޔާރު ފަސްމިޕްލޭނަކީ ކުރިޔަށްއޮތް 
ޙާލަތު ދިރާސާ ކުރެވިފައިނެތުމާއި  ޤާނޫނީގޮތުްނނާއި ތަާފތު އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއިއެކު ލިުބނު ވަގުތު ުކޑަކަމާއިއެކު އެންމެ އެދެވޭގޮތަށް ރަށުގެ

މެ އެކަށީގެންވާގޮތަށް ންއްސަލަތައް ދިމާވުމާއި، އެދަ މަރައްޔިތުން މިޕްލޭނަށް އަހުލުވެރިވެފައި ނެތުމާއި އަދި ޝާމިލުވުން ކުޑަވުންފަ
އި މިމަސައްކަތަކީ ހުރިާހ މަސައްކަތް ނުކުރެވޭކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މިފަދަ ޕްލޭނެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން ލަސްވުމާ

މްރީންތައް ިހންގުން ަދތިވުމާއި ތަކަށް ވުމާއިއެކު ކުއްލިއަކަށް ކައުންސިލަކަށް އަދި ރައްޔިތުންަނށްވެސް މުޅިން އަލަށް ކުރަންޖެުހނު މަސައްކަތަ
ށީގެންވާ ކަމެއްކަމުގައި ވުމަކީ އެކަ އެގޮތުން ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަްއ ހުރުމާއިއެކު މިޕްލޭނުގައި ހިމަނަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް ދޫކޮށްލެވިފައި

ގެ  2024ތުގެ މެދުތެރެއިން  ކަމެއް ފާހަގަވެއްޖެނަމަ ހެދިފައިވާ މުއްދައެހެންނަމަެވސް ޕްލޭނަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ހަނދާންކޮށްދެމެވެ.
 މެދުތެރޭގައި ޕްލޭން ރިވިއު ކުރެވޭނެ އެވެ. 

ސިލާއި އަމިއްލަ ޖަމުޢިއްޔާ ގެ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ހިންގިދާނެ މަޝްރޫޢުތައް މިޕްލޭުނގައި ހިމެނިފައިވުމާއިއެކު ސަރުކާރާއި ކައުންމާބައިދޫ 
ސައްކަތް ކުރެވިއްޖެނަމަ އި ރައްޔިތުންގެ އެހީެތރިކަމާއިއެކު އެމަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި އެންމެން ގުޅިގެން މަޖަމާޢަތްތަކާ

ހިގެްނ ދިރިއުޅެވޭނެ ރަށަކަށް އަީކ ތަރައްޤީވެފައިވާ ރައްޔިތުންނަްށ ހިންހަމަޖެމާބައިދޫ މިޕްލޭނަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ޕްޭލނަކަށް ވުމާއިއެކު 
 ކަން ކަށަވަރެވެ.ވާނެ
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 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކާ ހާސިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތައް 
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 ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށްދިނުން  ،އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުން

ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން

އްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުންދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ ރަ

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން

މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ޓުން  ބަނދަރާއި، ފާލާމާއި ފެރީޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެއް

ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން

ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

މަގު ހެދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން
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 އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަެހޔޮ މުޖްތަމައެއް ިބނާކުުރން

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ދެމެހެއްުޓން  ޙުކޫމަތު ާޤނޫނީ ޤާއިމްުކރުމާއި ވެްއޓެއް އަމާން

 

 

 

 

 

 

 

 

ތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމްކޮށް  އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަ
ބެލެހެއްޓުން

ނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއް ޓުންކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަ

މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

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

ަަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން

.  އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން

ތިން  ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަންކަންއިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަ
އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ގެ   ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް
ލެހެއްޓުންކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެ

އް ހުއްޓުވުންގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތަ

ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން
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 ހުަނރު  ތަޢުީލމާއި ރަނގަޅު ފެްނވަރު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ދިރިއުޅުން  ދުޅަެހޔޮ ރަނގަޅު ސިއްޙަތު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ރަނގަޅު ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން

ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން

ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުން

ރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި،  ގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް ދަ
ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުން

ންދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާއިދިނު 

އްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ އާއި ޞިއްޙީ ރަ( ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ)އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ 
ޚިދުމަތްތައް ދިނުން

ލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ހާ
ރައްކާތެރިކުރުވާ، ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ، އާބާދީ އެއް އުފެއްދުން

ހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުންދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ މީ

 ފެތުރުން މަދުކުރުންޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތައް

މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުން

ބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުންދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫހު އަށަގަނުވާ، އެކި މު
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  އިތުރުކުުރން ވަޒީފާ ކުރިެއުރވުމާއި  އިޤްތިސާދު

 

 

 

 

 

 

 

 

 ރައްކާތެރިކުުރން  ތަރިކަ  ޘަޤާފަާތއި     

 

 

 

 

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން

ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާކުރިއެރުވުން ދަ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން

ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން

ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން

ންތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓު

ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުން
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 ކަަށވަރުކުުރވުން  މުޖުަތމައެއް ވިުލންެވރި     

 

 

 

 

 

 

 

 ހަމަހަމަަކން  މިންތީގެ

 

 

 

 

 

 ބެެލެހއްޓުން  ަކންކަން އިދާރީ ަހރުދަނާކުރުާމއި  ހިންުގން

 

 

 

 

 

 

ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުން
ރުންމޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކު

ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން

ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި، ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން

ނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެ އްޓުންރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ކަ

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުން

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން

އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން

ންނަށް ހަމަހަމަކަން ހޯދާދިނުންސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދިގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނު

 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުންދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން

ންއަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓު

ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުން

ބެލެހެއްޓުންކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރުމާއި

ތައް ބެލެހެއްޓުންރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުން

ރު ރަނގަޅު ކުރުންރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަ
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 އަސާސީ ިޚުދމަްތތަކާއި، ަރށްެވހި ޚިދުމަތް ޯފރުކޮްށިދނުން 
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 : ލާސާ ޚު ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު/ 
 

އެއް ސަރަހައްދު ތަކުން ށަލަ ައށް ގެނއްލުން ލިބިަފއިވާތީ ރަށުގެ ބަވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާއަށް ފަހު ރަށުގެ ފެންފަ 2004
 ބަންދު)  ހުންނަ ވިއްކަން ންފިހާރަތަކު ނާއި ގެންށްރައްކާކޮ ވާރޭފެން ބޭނުންކުރަމުންަދނީ ބޯން ފެންތަޤައްޔަރުވެފައިވާ މިރަށުގެ ރައްޔިތުން

 .ެފެނވެ ނެގޭ ބިމުން ގެރަށު ބޭނުންކުރަުމންދަނީ ބޭުނންތަކަށް އެެހނިހެން ފެންވެރުމަށާއި އަދި. ފެނެވެ( ފެން  މިނަރަލް ހުންނަ ކޮށްފައި

 ބޭނުންކުރަމުންދާ  މިހާރު. ންނެވެދަށު ބެލުމުގެ ފެނައިގެ ފޯރުކޮށްދެމުންދަނީ ޚިދުމަތް  ނަރުދަމާގެބޭނުންވާ ކަރަންޓާއި  އާބާދީއަށް ހާރުގެރަށުގެ މި
 ފާޖަގަ  ބޭރުވަމުންދާ  ނަޖިސް ފަޅުތެރެއަށް ސަބަބުން މިކަމުގެ އަދި ހަލާުކވެފައި ބޮޑަށް ވަރަށް އޮތީ ހޮިޅލައިން އައުޓްފާލް ނިޒާމްގެ ނަރުދަމާ

  މެވެ.ކުރަ

 ކޮންމެ ކުނި އަންދާލެވޭ ށްކޮ ވަކި ބާވަތް ދަނގަޑުގެ ކުންޏާއި އަންދާލެވޭ ކުނިނައްތާލަމުންދަނީ ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމަށް ބަލާިއރު މިހާރު
 ުއކުމުގައި  ކުނި  މުން،ކަ ކޮޅުގައި ެދކުނު ރަށުގެ ކުރެވިފައިވަނީ ޤާއިމް މިހާރު ށި ކުނިކޮ ވަގުތީ. ނައްާތލެެވއެވެ އަންދާ ދުވަހުކުވެސް

  .ފައެވެމުހިންމުވެ ވަރަށް މިވަނީ ގާއިމްކުރުމަށް ނިޒާމެއް އުކޭނެ ފަސޭހައިން ކުނި ހުރުމާއެުކ، ދަތިތައް ރައްޔިތުންނަށް
 އެސަރަހައްދުގެ  ނެތުމުން ތެއްގޮ ފެންޭބރުވާނެ ރަށުން ފެންޖަމާވެ އުތުރުކޮޅަށް ރަށުގެ އަދި ފެންބޮޑުވުމާއި މަގުތަކުގައި  މޫސުމުގައި  ވިއްސާރަ
 ދަތިވަމުްނދެއެވެ. މީހުންނަށް އެއްޗިއްސާއި ދުއްވާ ގުޑަންވެ އަޑި މައިމަގުތައް ދިއެވެ. ރަށުގެ ވަމުން ގެއްލުން އެކިވަރުގެ ފެންވަދެ ގެތަކަށް
 ކުދި  އަދި ބޮޑެތި މުދާއުފުލާ މިރަށަކީ. ބަނދަރެކެވެ ފުޅާ ފޫޓ280ް އަދި ދިގު ފޫޓ700ް ގެންދަނީ ކުރަމުން ބޭނުން ރަށުގައި މިވަގުތު

 ބަރުކޮްށގެން  ސަބަބުން ވުމުގެތިލަ ބަނދަރު އަދި. ކުރިމަތިވެއެވެ ދަތިކަން ޖާގައިގެ ދުވަސްވަރު  ބައެއް ވުމާއެކު ރަށަކަށް ގިނަ އުޅަނދުފަހަރު
 .ފާހަގަކުރަމެވެ ކަންދަތިވާ ނުކުތުމަށް ވަދެ ފަހަރު އުޅަނދު އަންނަ

ކޮށް ވަށާފާރު ވަނީ ޤަބުސްތާން ގޮތުގައި ޭބނުންކުަރމުންދަނީ ކުރިންވެސް ބޭނުންކުަރމުން އައި ސަރަހައްދެވެ. މި ސަރަހައްދު އިންވަކި
 ނެގިފައެވެ. 

 ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ނަމާދުގެއެއްޑަމިސްކިތަކީ އަންހެނުންންގެ މީގެ ތެރެއިން ކު ހެނުންގެ މިސްކިތެއް ހުރިއިރުފިރިރަށުގައި މިވަގުތު 
ޤުރުއާން ކްލާސް ހިންގުމުގެ  ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ މާބައިދޫ ގޮފި ހަދައިގެންކައުންސިލުގެ އަމާޒުހުރީ މި މިސްކިތް އުވާލާ އެތަނުގައި 

 ވިސްނުމެވެ. 

ށުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް މިރަ ގެންދާ  ކުރިޔަށް ކުރެވިގެން ކޮްނޓްރެކްޓް މަސައްކަތް ޓުމުގެއްބެލެހެ ސާފުކޮށް ސަރަޙައްދުކޮށް ޢިޖުތިމާޢި
ދުމުގެ މަަސއްކަތް ވަނަ އަަހރުވެސް ރަށުގެ ބައެއް ސަރަހައްދު ތަކުގައި މަގު ހެ 2021ނަމަވެސް އެއްވެސް މަގެއް ހެދިފައި ނުވެެއވެ. 

 .ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހަދާފައިވެއެވެ
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 info@maabaidhoo.gov.mvލް: އީމެއި ،www.maabaidhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:  ،6800708ން: ފޯ

 

 : ރައްޔިތުްނނަށް ސާފު ބޯފެން ޯފރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާްމ ގާއިމުކުރުން 1ޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
އްކަން ހުންނަ ) ބަންދު ގައި މިވަގުތު ރައްޔިތުން ބޯން ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ވާރޭފެން ރައްކާކޮއްގެން ނާއި ފިހާރަތަކުން ވި ލ. މާބައިދޫ

ގެ ބިުމން ނެގޭ ެފނެވެ. ނެވެ. އަދި ފެންވެރުމަށާއި ެއހެނިހެން ބޭނުންތަަކށް ޭބނުންކުަރމުންދަނީ ރަށުކޮށްފައި ހުންނަ ިމނަރަލް ފެން( ފެ
އެއް ސަރަހައްދު ތަކުން ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާއަށް ފަހު ރަށުގެ ފެންފަށަލަ ައށް ގެނއްލުން ލިބިަފއިވާތީ ރަށުގެ ބަ 2004
 ަގކުރެވެއެވެ. ތަޤައްޔަރުވެފައިވާކަން ފާހަ ފެން
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 info@maabaidhoo.gov.mvލް: އީމެއި ،www.maabaidhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:  ،6780034ން: ފޯ

 

 ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުން  :1ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:
  އަވަސް ކުރުންގާއިމުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އިންތިޒާމް ފޯރުކޮށްދޭނެ ބޯފެން ސާފު ރައްޔިތުންނަށްސަރުކާރާއި ގުޅިގެން : 1.1ޓާގެޓް 
 ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިންމައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ފެށުން. ރިންނިމުމުގެ ކު 2022 :1.2ޓާގެޓް 

 
 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 ސާފު  ރައްޔިތުންނަށް :1.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 އިްނތިޒާމް ފޯރުކޮްށދޭނެ ބޯފެން

 ްޕރޮޖެކްޓަށް  މުގެގާިއމުކުރު 
 

 ން ކަމާއި ބެހޭ ުވޒާރާތަާކއި ބަްއދަލުކުރު  :1.1.1ހަރަކާތް 
 

  ކައުންސިލް      ×

 ުވން ކަމާއި ގުުޅން ހުރި ުވޒާރާތަކަށް ެދންނެ :1.1.2ހަރަކާތް 
 

  ކައުންސިލް      ×

 ނިންމައި  މަސައްކަތް :1.2ސްޓްރެޓަޖީ 
 .ފެށުން ފޯރުކޮްށދޭން ޚިުދމަތް

 

 އިއްޓާނެ މުވައްޒަުފން ހަމަެޖއްސަ ބަލަހަ: 1.2.1ހަރަކާތް 
 ޚިުދމަތްޭދން ރަްސމީކޮށް ފެށުން 

 

 މަރުކަޒީ  ކައުންސިލް    ×  



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ          2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 info@maabaidhoo.gov.mvލް: އީމެއި ،www.maabaidhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:  ،6780034ން: ފޯ

 

 : ނަރުދަމާެގ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުނ2ްޕޮލިސީ 
 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ވަނަ އަހަުރ  2021އްކަތް މާގެ ފޮރުކޮށްދިނުމަށް އަމަލީ މަސައާބާދީއާއި އަދި އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދަށް ފެނާއި ަނރުދަ މިހާރުގެ

 ތެރޭގައި ފެށޭނެ ކަމަށް ކައުންސިލަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެ 

 ނަމަވެސް އަދި މި ވަގުތު މި ހިދުމަތް ރަށުން ލިެބން ނެތްކަްނ ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ވެ.

ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ލޯކަލް ޓްަވރިޒަމަށް ފަހިވާގޮތަށް ނަރުދަާނ އަދި ނަރުދަނާ އެޅިގެންދާއިރު ކައުންސިލުން ކެރެންޑޫގައި ޤާއިމް
 އަދި ފެނުގެ ހިދުމަތް ޤާއިމް ކުރުމަކީ ކައުންސިލުގެ އަމާޒެކެވެ.



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ        2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 info@maabaidhoo.gov.mvލް: އީމެއި ،www.maabaidhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:  ،6780034ން: ފޯ

 

 ހޯދައިދިނުން  ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަތައް އަސާސީ ނަރުދަމާގެ: 2 ޕޮލިސީ
 

 ޓާގެޓްތައް:
 މް ރަށުން ލިބުން ދެމުންދާ ނަރުދަމާ ނިޒާ ނިމުމުގެ ކުރިން މިހާރު ޚިދުމަތް 2022: 2.1ޓާގެޓް 
 ންކަން ހަމަޖެއްސުން.ބޭނުންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ކަހަމަޖެހިަފއިވާ ލޯކަލް ޓްވަރިޒަމްގެ ބިންތަަކށް ނިމުމުގެ ކުރިން އަލަށް ދޫކުރުމަށް  2022: 2.2ޓާގެޓް 

 
 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ ތަ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 ނިޒާމަށް  ނަރުދަމާ : 2.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސް 

  ކުރުން 
 

 މިކަމާއި ުގޅުން ހުރި މުަވއްަސސާތަކާއި :2.1.1ހަރަކާތް 
 މަޝްަވރާކުުރާމއި ކޯޑިނޭޓް ކުރުން 

 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން      ×
ކައުންސިލް /  

 ޒީ ަސރުކާރު މަރުކަ

ނިޒާމް  ނަރުދަމާ  :2.2ސްޓްރެޓަޖީ 
 ފުޅާކުރުން.

 

 ލޯކަލް ހަަމޖެހިފަިއވާ ދޫކުރުމަށް އަލަށް: 2.2.1 ހަރަކާތް 
 ންކަންކަ ނިާޒްމގެ ަނުރދަމާ ބޭުނންވާ ޓްވަރިަޒމްގެ ބިންތަކަށް 

 ރުން.ހަމަެޖއްުސމަށް ކަާމގުޅުން ުހރި ފަރާތްަތކާ ކޯޑިނޭޓް ކު
 

 ކަޒީ ަސރުކާރު މަރު ކައުންސިލް      ×

 

 



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ       2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 info@maabaidhoo.gov.mvލް: އީމެއި ،www.maabaidhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:  ،6780034ން: ފޯ

 

ދެމެހެއްެޓނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ ރައްޔިތުްނނަްށ  :3ޕޮލިސީ 
 ފޯރުކޮށްދިނުން

 
 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ހަގަ ުކރަން ރަމުންދާކަން ފާރަށުގެ ކަރަންޓްގެ ާހލަތު ރަނގަުޅ ކުރުމަށް ފެނަކައިްނ އިސްނަގައިގެން މިހާރުވެސް ބޮޑެތި މަސައްަކތްތަކެއް ކު
ގެން ކުރިއަށް ދާކަން ފާހަކަ އެގޮތުން ފެނަކަ އޮފީސް އިމާރާތް އަދި ފެނަކަ އައު އިންޖީނުގޭގެ އިތުރުން ކޭބަލް ނެޓްވޯކް ބަަދލު ކުރުން ފެށި

 ކުރަމެވެ.

 އިގުިތޞާދީ އަދި މާއީއިޖުތި. ަމގުތަކާއި. ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ވުމާއެކު، ހަމަެޖހިފައި  ދޫކުރުމަށް ގޯތ75ި އަހަރު  ވަނ2022ަ ކައުންސިލުން
ކުރާ ބިންތަކަށް ކަރަންޓް މާއި އަދި ލޯކަލް ޓްވަރިޒަމަށް ދޫހަމަޖެއްސު ގޮތް ލިބޭނެ ޚިދުމަތް ކަރަންޓްގެ ބިންތަކަށް ދޫކުރެވޭ ކަންކަމަށް

 ލިބިގެންދާނެަކން ކައުންސިލުން ކަށަވަރުކޮށް އެހިދުމަތް ލިބިެގން ދިއުން.

 



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ           2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 info@maabaidhoo.gov.mvލް: އީމެއި ،www.maabaidhoo.gov.mv:ވެބްސައިޓް  ،6800708ން: ފޯ

 

 ފޯރުކޮށްދިނުން  ރައްޔިތުންނަށް ހަކަތަ ކަރަންޓާއި ގޮތެއްގައި އިތުބާރުހިފޭ ދިއަ ދެމެހެއްޓެނެވި :3ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ހައްލުކުރުން. 2022 ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް މިހާރު ދެމުންދާ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް: 3.1ޓާގެޓް 
 ދުމަތް ކަށަވަރުކޮށްދިނުން.ޚިޗާއި އަދި އެހެނިހެން ބިންތަކަށް ބޭނުންވާ ކަރަްނުޓގެ ގޯއް 75ވާ އަލަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިަފއިނިމުމުގެ ކުރިން  2022: 3.2ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 ކަރަންޓުގެ :3.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ދިމާވެފައިވާ ޚިދުމަތަށް
 .ހައްލުކުރުން ލަތައްމައްސަ

 

މިހާރު ދެމުންދާ ކަރަންޓުގެ :   :3.1.1ހަރަކާތް 
ޅުން މިކަމާއި ގު ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޚިދުމަތަށް

 ހުރި މުވައްސަސާތަކާއި މަޝްވަރާކުރުން.

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން     ×
 ކައުންސިލް/

 މަރުކަޒީ ސަރުކާރު 

ވާ އި ދިމާޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގަ :3.1.2ހަރަކާތް 
މައްސަލަތައް، ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ހައްލުކުރާ 

 މިންވަރު މޮނިޓަރ ކުރުން.

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން    × 
 ކައުންސިލް/

 މަރުކަޒީ ސަރުކާރު 

ކަރަންޓުގެ  :3.2 ސްޓްރެޓަޖީ 
 ހިދުމަތް ފުޅާކުރުން.

 

 އަލަށް  ކުރިން ގެނިމުމު 2022: 3.2.1 ހަރަކާތް
 ޖެހިފައިވާ ބިންތަކަށް ޓްވަރިޒަމަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަ

ެފނަކަ  ބޭނުންވާ ކަރަްނޓް ފޮރުޮކށްދިނުމަށް
 ކޯޕަރޭޝަނާއި ކޯޑިނޭޓް  ކުރުން.

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން    × ×
 ކައުންސިލް/

 މަރުކަޒީ ސަރުކާރު 

ރެވޭ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކު  :3.2.3ހަރަކާތް 
 ދޫކުރުމަށް އަލަށްމަސައްކަތް ވިލަރެސް ކުރުމާއި 

 ނުންވާބޭ  ބިންތަކަށް އެހެނިހެން  ގޯއްޗާއި ހިފައިވާހަމަޖެ
 ރުން.ކުފޯރުކޮށްދެވޭކަން ކަށަވަރު  ޚިދުމަތް ކަރަންޓުގެ

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން × × × × ×
 ކައުންސިލް/

 މަރުކަޒީ ސަރުކާރު 
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 : އެކަށީގެްނވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ަނއްތާލާނެ ިނޒާމެއް ގާިއމްކުރުން 4ޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
. ނައްތާެލވެއެވެ  އަންދާ ވެސްދުވަހުކު ކޮްނމެ ކުނި އަންދާލެވޭ ކޮށް ވަކި ބާވަތް  ދަނގަޑުގެ ކުންޏާއި އަްނދާލެވޭ ކުނިނައްތާލަމުންަދނީ ހާރުމި

 ންުކރެވޭނެނުބޭ އަލުން ނގަޑުދަ ނުވަތަ ނިޒާމެއް  ނައްތާލެޭވނެ ދަނގަޑު މިވަުގތު. ހުރެއެވެ ބެހެއްޓިފައި އެއްކުރެވި ބާވަތްަތށް ދަނގަޑުގެ އަދި
 ގިރާ ފަރާތު  ހުޅަނގު ންދަނީއުކަމު ަރށުގެ ކުނި އެފަދަ  އުފެދޭ ތެރެއިން ކުރުމުގެ އިމާރާތް އާއި ގާކުނޑި. ނެތެވެ  ކުރެވިފައި ގާއިމް ނިޒާމެއް

 .ސަރަހައްދަށެވެ
 

 ކުނި ހުރުމާއެކު، ދަތިތައް އްޔިތުންނަށްރަ އުކުމުގައި ކުނި ކަމުން، ކޮޅުގައި ދެކުނު ރަށުގެ ކުރެވިފައިވަނީ ޤާއިމް މިހާރު ކުނިކުށި ވަގުތީ
 .މުހިންމުވެފައެވެ ވަރަށް މިވަނީ ގާއިމްކުރުމަށް ނިޒާމެއް އުކޭނެ ފަސޭހައިން
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 ގާއިމްކުރުން  ނިޒާމެއް ނައްތާލާނެ ކުނި ގޮތެއްގައި އެކަށީގެންވާ: 4 ޕޮލިސީ
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ޤާއިމްކުރުން. ކޮށީގެ ހިދުމަތްތައްފެންވަރަށް ކުނިޒަމާނީ ނިމުމުގެ ކުރިން  2022:  4.1ޓާގެޓް 
 ރު މޮނިޓަރކުރުން.ނިމުމުގެ ކުރިން ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާަމށް ބޭނުންވާ އެެހނިހެން ވަސީލަްތތައް ޤާއިމްކުރުމާއި ހިދުމަތުގެ ފެންވަ 2023 : 4.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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މަށް ބައިވެރިވާ ތަންފީޒުކުރު  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 ޒަމާނީ :4.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ކުނިކޮށްޓެއް ފެންވަރުގެ

 .ޤާއިމްކުރުން
 

ރަށް ކުނިކޮށީގެ ފެންވަ ޒަމާނީ :4.1.1ހަރަކާތް 
ދުމަށް ހިދުމަތްތައް ޤާއިމް ކުރުމަށް ބޭުނންވާ ފަންޑު ހޯ

 މަސައްކަތް ކުރުން

 ކައުންސިލް މަރުކަޒީ ސަރުކާރު      ×

 ކުނި :4.2ޓްރެޓަޖީ ސް 
 ޭބނުންވާ ނިޒާމަށް ނައްތާލުމުގެ
 ވަސީލަތްތައް އެހެނިހެން

 .ޤާއިމްކުރުން
 

ޒް ޕިކަޕެއް އަދި ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ :4.2.1 ހަރަކާތް 
 އާއި އެހެނިހެން ސާމާނު ހޯދުން 
 

  ކައުންސިލް     ×

 .ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން :4.2.2ހަރަކާތް 
 

  ކައުންސިލް  ×   ×
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 : މަުގހެދުާމއި މަގުތައް މަރާމާތުޮކށް ބެލެހެއްޓުން 5ޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ޭބރުވާނެ ގޮތެއް ނެތުމުން ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވުން. އަދި ރަށުގެ އުުތރުކޮޅަށް ފެންޖަމާވެ ރަށުން ފެން .1

 ން ދިއުން.އެސަރަހައްދުގެ ގެތަކަށް ފެންވަދެ އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ވަމު
 ރަށުގެ މައިމަގުތައް އަޑި ގުޑަންވެ ދުއްވާ އެއްޗިއްސާއި މީހުންނަްށ ދަތިވުން. .2
 އަލަށް އާބާދު ކުރޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި މަގުތައް ޤާއިމް ކުރެވިފައި ނެތުން.. .3
 ރަށުގެ ވަށައިގެން މަގެއް ހެދިފަިއނެތުން.. .4
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 .ލެހެއްޓުންބެ މަރާމާތުކޮށް މަގުތައް މަގުހެދުމާއި :5 ޕޮލިސީ
 

 ޓާގެޓްތައް:

 އަލަށް އާބާދުކުރެވޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި މަގު ކަނޑައަޅައި ނަންދިނުން.ގެ ނިޔަލަށް  2022 5.1: ޓާގެޓް
 ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުން އަދި އެހެނިހެން މަގުތަކުެގ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން. ރަށުގެގެ ނިޔަލަށް  2024 5.2: ޓާގެޓް
 

 ކާތް ޙަރަ  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

މަގު  5.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ކަނޑައަޅައި ނަންދިނުން.

 
 
 
 
 

 ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ފައިނަލްކޮށް 5.1.1 :ހަރަކާތް 
 އެޕްރޫވްކުރުން.

 

ކައުންސިލް އަދި      ×
ޕްލޭނިންގ 

ރީމިނިސްޓް  

 

ގެ އަލަށް އަބާދުކުރެވޭ ސަރަހައްދު 5.1.2 :ހަރަކާތް 
ން ބޭނުންކުރެވޭ ޙާލަތައް ގެނައު މަގުތައް ސާފްކޮށް

 އަދި މަގުތަކުގައި ނަން ބޯޑް ހަރުކުރުން.
 

  ކައުންސިލް     ×

: ބޮޑެތި  5.2ސްޓްރެޓަޖީ 
މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުން އަދި 

އެހެނިހެން މަގުތަކުގެ ފެންވަރު 
 ރުން.ރަނގަޅުކު

 

 ޒަމާނީ ބޮޑެތި މަގުތައް ރަށުގެ 5.2.1: ހަރަކާތް 
 ނޭޓްޑިކޯ ސަރުކާރާއި މަރުކަޒީހެދުމަށް  ފެންވަރަށް
 .މަޝްވަރާކުރުންކުރުން/ 

 ކައުންސިލް މަރުކަޒީ ސަރުކާރު    ×  



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ          2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

 

 : ަބނދަރާއި ފާލަމާއި ފެރީ ޓާިމަނލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެއްޓުން 6ޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކުރަންފެށިަފއިވަނީ  ުނންބޭ ހަދައި ަބނދަރު މި. ބަނދަރެކެވެ ފުޅާ ފޫޓ280ް އަދި ދިގު  ފޫޓ700ް ގެންދަނީ ކުރަމުން  ބޭުނން ރަށުގައި މިވަގުތު
 އަދި  ބޮޑެތި މުދާއުފުލާ މިރަށަކީ. ނުވެއެވެ ހެދިފައެއް އަދި ފެރީޓާމިނަލްއެއްވެސް އަދި ފާލަމެއް ބަނދަރުގައި މި. ވަނައަހަރުގައެވ2019ެ
 ދުަވސްވަރު ބައެއް ންމިގޮތު. އެބަހުއްޓެވެ ތަކެއް ދަތި ކުރުމުގައި ބޭނުން ބަނދަރުވެސް މި ވުމާއެކު ރަށަކަށް ގިނަ އުޅަނދުފަހަރު ކުދި

 ކަން ވާދަތި  ނުކުތުމަށް ވަދެ ފަހަރު އުޅަނދު އަންނަ ބަރުކޮށްގެން ސަބަބުން ތިލަވުމުގެ ބަނދަރު އަދި. ކުރިމަތިވެއެވެ ދަތިކަން ޖާގައިގެ
 .ފާހަގަކުރަމެވެ
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 ބެލެހެއްޓުން  ހަދައި ތަންތަން ފަދަ ޓާމިނަލް ފެރީ ފާލަމާއި ބަނދަރާއި: 6 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 ގެ ނިޔަލަށް ފެރީ ގިމަތައެއް ޤާއިމްކުރުން. 2022:  6.1ޓާގެޓް 
  މަސް ކަޑައި ސާފްކުރުމަށް ތަނެއް ހެދުން.ނިމުމުގެ ކުރިން މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށް  2022 : 6.2ޓާގެޓް 
 ބަނދަރު ބެލެހެްއޓުން  : 6.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 ފެރީ :6.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 .ޤާއިމްކުރުން ގިމަތައެއް

 
 
 
 
 

 ސާވޭކުރުމާއި ޑިޒައިންކުރުން :6.1.1ހަރަކާތް 
 

  ކައުންސިލް     ×

 މިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ :6.1.2ހަރަކާތް 
 ބަޖެޓްކުރުން.. އަދި ފަންޑް ހޯދުން 

  ކައުންސިލް     ×

ފެރީ ގިމަތައިގެ ޚިދުމަތް  :6.1.3ހަރަކާތް 
 ފޯރުކޮށްދޭން ފެށުން 

  ކައުންސިލް     ×

ކަޑައި  މަސް :6.2ސްޓްރެޓަޖީ 
 ސާފްކުރުމަށް ތަނެއް ހެދުން.

 

އާއްމުކޮށް މަސްވެރިކަން  :6.2.1ހަރަކާތް 
ކުރާފަރާތަކާއި ބައްދަލްކުރުން އަދި ޑިޒައިނެއް 

 .ފައިނަލް ކުރުން

  ކައުންސިލް     ×

 އި ސާފްކުރުމަށް ތަނެއްމަސްކަނޑަ :6.2.2ހަރަކާތް 
 ށްހެދުމުގެ މަސައްކަތް ބިޑުއުސޫލުން ބަޔަކާހަވާލުކޮ

 ކުރުން.

  ކައުންސިލް     ×



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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ބަނދަރު  :6.3ސްޓްރެޓަޖީ 
 ބެލެހެއްޓުން 

 

ފުން ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމަށް މުވައްޒަ :6.3.1ހަރަކާތް 
 ހަމަޖެއްސުން

  ކައުންސިލް     ×

ވަރު މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީކުރާނެ ފެން :6.3.2ހަރަކާތް 
 ރަގަޅު ހަޓެއްހެދުން

 

  ކައުންސިލް    × 

ވާ ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ހެދިފައި :6.3.3ހަރަކާތް 
 އުޞޫލުތައް ތަންފީޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކުރުން

 

  ކައުންސިލް × × × × ×



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ          2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 : ޤަބުރުްސތާން ބެެލހެއްޓުން 7ޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ކޮށް ވަށާފާރު ވަނީ އްދު އިންވަކިޤަބުސްތާން ގޮތުގައި ޭބނުންކުަރމުންދަނީ ކުރިންވެސް ބޭނުންކުަރމުން އައި ސަރަހައްދެވެ. މި ސަރަހަ

 އަދި ޤަބުރުސްތާނުގަިއ ލައިޓްޖެހި ފައި ނުވާކަން ފާހަަގ ކުރަމެވެ.ނެގިފައެވެ. 

 



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ           2026-2022ން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭ
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 ބެލެހެއްޓުން  ޤަބުރުސްތާން: 7 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 ޤަބުރުސްތާން ސާްފކޮށް ބެލެހެއްުޓން : 7.1ޓާގެޓް 
 ނިމުމުގެ ކުރިން ޖެހުން. 2023 ޤަބުރުސްތާނަށް އަިލކުރުމަށް ލައިޓްތަކެއް: 7.2ޓާގެޓް 
 ގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުން. 2025އަދި  2023ވަށާފާރުގެ މަރާމާތުކޮށް ކުލަ އާ ކުރުން : 7.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ޤަބުރުސްތާން  :7.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ސާފްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 

 ބަޔަކާއި އުޞޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް :7.1.1ހަރަކާތް 
 .ސާފްކުރުން ހަވާލުކޮށްގެން

  ކައުންސިލް × × × × ×

 :7.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ޤަބުރުސްތާނަށް އަލިކުރުމަށް 

 ލައިޓްޖެހުން 
 

 ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ބަޔަކާއި :7.2.1 ހަރަކާތް 
 .އިޓް ޖެުހންހަވާލުކޮށްގެން ލަ

 

  ކައުންސިލް    × 

ވަށާފާރުގެ  :7.3ސްޓްރެޓަޖީ 
 މަރާމާތުކޮށް ކުލަ އާ ކުރުން

ޤަބުރުސްތާނުގެ ވަށާފާރު  :7.3.1ހަރަކާތް 
 ށް ބޭނުންވާ ފައިސާމަރާމާތުކޮށް ކުލަ އައުކުރުމަ

ން ގެ މުވައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެބަޖެޓްކުރުމާއި، ރަށު
 އުން ރިއަށް ގެންދިވަށާފާރުގެ ކުލަލުމުގެ ކަންކަން ކު 

 

  ކައުންސިލް ×   × 



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ          2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 : މިސްކިްތތައް ބެލެހެއްޓުން 8ޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
މިސްކިތަކީ ޒަމާނީ ފެްނވަރަށް  ކާއި އަންހެނުންގެ ނަމާދުގެއެކެވެ. ފިިރހެނުންގެމިވަގުތު ރަށުގައި ބޭނުން ކުރަމުްނދަނީ ފިރިހެނުންގެ މިސްކިތަ

 ފައިވާ އަންހެނުންނަން ބޭނުންކުރެޭވ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ އިމާރާތެކެވެ.ވަނަ އަހަރު ޤާއިމްކޮށް 2016

 

 



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ           2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

34 
 

 info@maabaidhoo.gov.mvލް: އީމެއި ،www.maabaidhoo.gov.mv:ވެބްސައިޓް  ،6800708ން: ފޯ

 

 ބެލެހެއްޓުން  މިސްކިތްތައް: 8 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:
 ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުުވން: 8.1ޓާގެޓް 
  ބިނާކުރުން.މިސްކިތެއް އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގައިނިމުމުގެ ކުރިން  2025: 8.2ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22
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26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :8.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުން 

 :8.1.1 ހަރަކާތް 
 މިސްކިއްތަކުގެ މަރާމާތުތައް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް

 ދިއުމަށް މިނިސްތްރީ އައި ކޯޑިނޭޓްކުރިޔަށް ގެން
 ކުރުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް  × × × × ×
އިސްލާމިކް 
 އެފައާރޒް

 

 :8.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަށުގައި ހުރި ވަގުތީ މިސްކިތުގެ 

ބަދަލުގައި މިސްކިތެއް 
 ބިނާކުރުން.

  :8.2.1ހަރަކާތް 
އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މިސްކިތެއް ބިނާކުރުމަށް 

ށްފައިވާތީ އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮ
 މަގުފަހިކޮށްދިނުން 

  ކައުންސިލް     ×

  :8.2.2ހަރަކާތް 
އައު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާގޮތް 

 ވިލަރެސްކުރުން.

  ކައުންސިލް    × ×

  :8.2.3ހަރަކާތް 
 އައު މިސްކިތަށް ބޭނުންވާ މުވަްއޒަފުން ހޯދުމުގެ

 .ގެންދިޔުން ކަންކަން ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް  × ×   
އިސްލާމިކް 
 އެފައާރޒް
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 : ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތަށް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެެހއްޓުނ9ްޕޮލިސީ 

 ން: ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިޔުކޭޝަން އުގަންނައިދިނ27ު ލިސީ
 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ހެްއޓުމުގެ މަސައްކަްތ ކުރެވެމުންދެއެވެ. ރަށުގެ މަގުަތކުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގެ އާއި ރަށުގެ މަގުތައް ާސފުކޮށް ބެލެރަށުތެރެ
 ކޮންޓްރެކްޓް  މަސައްކަތް އްޓުމުގެބެލެހެ ސާފުކޮށް ސަރަޙައްދުކޮށް ޢިޖުތިމާޢިމަތުތައް ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަކީ ގޭގެ ވެރި ފަރާތުންނެވެ. އެނޫން 

 .ގެންދޭ ކުރިޔަށް ކުރެވިގެން
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 ބެލެހެއްޓުން  ސާފުތާހިރުކޮށް  މަގުތަށް ރަށުގެ ރަށުތެރެއާއި: 9 ލިސީޕޮ
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ރަށުގެ ޢިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.: 9.1ޓާގެޓް 
 .ރަށުތެރެއާއި މަގުތަށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭ އުޞޫލެއް ތައްޔާރުކޮށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން: 9.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :9.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަށުގެ ޢިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް 

 ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްުޓން 

  :9.1.1ހަރަކާތް 
 ށްކޮންޓްރެކްޓްކޮ މަސައްކަތް އަހަރަކަށް ކޮންމެ

 ގެންދިޔުން ކުރިޔަށް

  ކައުންސިލް × × × × ×

 :9.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަށުތެރެއާއި މަގުތަށް ސާފުކޮށް 
ބެލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭ އުޞޫލެއް 

 ތައްޔާރުކޮށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

 :9.2.1 ހަރަކާތް 
ރަށުތެރެއާއި މަގުތަށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 

ލެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަވައިދުގެ ދަށުން އުސޫ
 ތައްޔާރުކުރުން.

  ކައުންސިލް     ×

  :9.2.2ހަރަކާތް 
އުސޫލަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިުކރުވައި 

 ޢަމަލުކުރަންފެށުން.

  ކައުންސިލް ×   × 

 



 މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުންމަތީ          2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

 

37 
 

 info@maabaidhoo.gov.mvލް: އީމެއި ،www.maabaidhoo.gov.mv:ވެބްސައިޓް  ،6800708ން: ފޯ

 

 : މަުގ ެހދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެެލހެއްޓުން 10ޕޮލިސީ 

 
 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ތަރައްޤީކޮށް ެބލެހެއްޓެމުން މަގުތަކެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ރަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ މިވަގުތު ރަށުގެ އެއްވެސް މަޤަކީ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް 
އިތުރަށް ަލއިޓް ޖެހުމަށް ބޭނުންާވ ސަރަހައްދުތަްއ ސަރަހައްދެއްގައިހެން މަގުބައްތި ޖެހި އަލި ކުރެވިފައިވާ ކަން ާފހަގަ ކުރަމެވެ. އަދި 

 ހުރިކަންވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
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 ބެލެހެއްޓުން  މަގުދިއްލާ ހެދުމާއި މަގު: 01 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

ން ސަރަހައްދު ތަކުގައި މަގުބައްތި ނިމުމުގެ ކުރިން އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދު ތަކުގައާއި މަގުބައްތި ޖެހުން. އަދި މަގުބައްތި ޖަހަންޖެހޭ އެހެިނހެ 2022: 10.1ޓާގެޓް 
 އިތުރުކުރުން.

 ތުކުރުމާއި މެއިންޓަނަންސް މަގުބައްތި މަރާމަ: 10.2ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

މަގުބައްތި  :2.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 އިތުރު ކުރުން.

 

 :10.1.1ހަރަކާތް 
 ށްފަހުހޮޅިދަނޑި އަދި ލައިޓް ގަތުމަށް އިއުލާން ކުރުމަ

 . އެތަކެތި ގަތުމަށް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކުރުން

  ކައުންސިލް ×  ×  ×

މަގުބައްތި  :2.2ސްޓްރެޓަޖީ 
 މަރާމަތުކުރުމާއި މެއިންޓަނަންސް
 

 :10.2.1 ހަރަކާތް 
މެއިންޓަނަންސް ބެެލހެއްޓުން ބަަޔކާއި 

 ހަވާލުކޮއްގެންކުރުން 

  ކައުންސިލް/ފެނަކަ × × × × ×
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 އިޖްިތމާީޢ ޮގތުްނ ދުޅަެހޔޮ މުްޖތަަމެއއް ިބނާކުރުން 
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 : ލާސާ ޚު ރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު/ ދާއި 
 

 ބޭއްވުންފަދަ ވޯކްޝޮޕް ތަކުން ދާއިރާ ތަފާތު  ތަކާއި ރިޙްލާ ބޭއްވުމާއި ދަރުސް  ދީނީ ގައިމަރުކަޒު އިޖްިތމާޢީ މިވަގުތުހުރި ރަށުގައި މި
 މިތަން. ދޫކުރެވެއެވެ ބަހަށްހިލޭސާ ތަންމި ޕްރޮގުރާމްތަކަށް އެކި އެކި ހިންގާ މޖުވައްސަސާތަކުން އެކި ރަށުގެ. ގެންދެއެވެ ކުރިއަށް ކަންކަން

ވެސް އިކްވިޕްމަންޓްތައް މިތަނުގައި އިންޑޯ ގޭމްސް ކުޅެން އިތުރު އެއް. ގޮތަށެވެ ހޯލެއްގެ ތަށްކުޅެވޭގޮ ގޭމްސްތައް އިންޑޯ ހަދާފައިހުރީ
 ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

، ނެްޓބޯލް ކޯޓް، ފިރިހެްނ ވިފައިވާ ތަންތަނަކީ )ފުޓްސަލް ދަނޑު، ބަށި ކޯޓް ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭވޭގޮތައް ރަސްމީ ކޮށް މިރަށުގައި ޤާއިމް ކުރެ
 .ކުރަންޖެހިފައެވެ ހުރީ މަރާމާުތތަެކއް ގިނައެވެ. މިތަންތަނުގައި އަދި އަންހެން ވޮލީކޯޓް ( 

ތީ ފަރާތުގައިވާ ދެ ރުގެ އިރުމަމީހުން ހިތް ފަސޭހަ ކޮށްލުމަށް ބޭނުންކުރަމުންަދނީ ރަށުގެ ބަނދަމިރަށުގައި ރަސްމީ ޕާކެއް ނޯވެއެވެ. 
ތުގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަްށ ނަމަވެސް މިތާގައި ޖޯލިތައް ހުރީ ހަލާކުވެ މަރާމާތު ކުރަންޖެހިފައެވެ. އަދި މިތަން ޕާކެއްގެ ގޮޕާރކެއްގައެވެ. 

 ވަނީ ނިންމާފައެވެ.ކައުންސިލުންކައުންސިލުންވަނީ ނިންމާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ބަނދަރުމަތީ ސަރަހައްދެއްގައިވެސް ޕާކެއް ހޭދުމަށް 

ގެ ޚިދުމަތް ބްރޯޑްޭބންޑްކޮށް އައުޓުސޯސް ކޮށްގެން ރަށުގެ ކޭަބލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް  ަދނީ ދެވެުމންނެވެ. މިޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް އަދި އިންޓަރނެޓް
 ޅިފައެވެ. ނީ މުޅިރަށަށް އެދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތައްދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. މިގޮތުން ަފއިބަރ އޮޕްޓިކަލް ކޭބަލް ވަ

 ޚާއްސަ ލައިބުރަރީއެއް މިވަގުތު ރަށުގައި ކޮމިއުނިޓީ ަލއިބުރަރީއެއް ނުހުރެއެވެ. ނަމަވެސް ސްކޫލްގެ ބޭނުމަށް ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް
މުންނެވެ. މިރަށު ޕޮލިސް ތުރު ވަސްކޫލްގައި ހުރެއެވެ.ގޭތެރޭގައި ހިންގާ އަނިޔާތައް ގިނަވެ އަހަރުން އަހަރަށް މިފަދަ މައްސަލަތައްދަނީ އި

ކަމުގައި ވަނީ ސްޓޭޝަނެގ ތަފާތު ހިސާބު ތަކަށް ބަލާއިރު މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ އަދި ހައްލު ކުރަންޖެހިފައިވާ މުހިންމު ކަމެއް
 ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. 

ކަޒެއް މިރަށުގައި ޤާއިމް ތެރިވުމަްށ ޚާއްސަ މަރުކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީ
އެހީ ދޫކުރެވެއެެވ. އަދި  ކޮށްފައެއް ނުހުރެއެވެ. ނަމަވެްސ އެކި ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރުެވމުންދާއިރު، ޕްރޮގުރާމްތައް ހިްނގުމަށް ފައިސާ

 ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުންފަދަ ކަންކަން ކުރެވެއެވެ. 

ން ކުރިއަށް ގެންދެވެނީ ކަކަން ކުރުމަށް ޚާއްސަ ތަނެއް މިރަށުގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ. އާއްމުކޮށް މިކަން ކަށުކަމާކެމީގެ ކަން
 މައްޔިތާގެ ގޭގައެވެ. 

ިފޠުރު  ޟްޙާ ޢީދާއި އަދިއައިޖުތިމާޢީ ރޫޙް އާލާކުރުމުގެ ވަރަށްގިނަ ޚަރަކާތް މިރަށުގައި މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހިންގެއެވެ. މިގޮތުން 
ރާްތތައް އިންތިާޒމްކޮށްގެްނ ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމާއި، ފުޓްސަލް މުބާރާތް ހިންގުމާިއ، ވޮލީ މުބާާރތް ހިންގުމާއި އަދިވެސް މިނޫަނސް ތަފާތު މުބާ

 ބޭއްވެއެވެ.     
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: އިޖްިތާމޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަުމގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ަތްނތަން 11ޕޮލިސީ 
 ށް ބެލެހެއްޓުްނ.ޤާއިމްކޮ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ވަނައަހަރު ، ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުން ހައްދަވައި ދެއްވި  2019މަރުކަޒަކީ  ޒުވާނުންގެރަށުގައި މިވަގުތުހުރި މި 

ިމަތނުގައި  ކުން ވަނީ އަންގާފައެވެ. މަރުކަޒެކެވެ. މިތަނުގެ ނަން އިްޖތިމާ މަރުކަޒުގެ ގޮތުގައި ފަހުން ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަ
ދީނީ ދަރުސް ބޭއްވުމާއި ރިޙްލާ ތަކާއި ތަފާތު ދާއިރާ ތަކުްނ ވޯކްޝޮޕް ބޭއްވުންފަދަ ކަންަކން ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. ރަށުެގ އެކި 

ފައިހުރީ އިންޑޯ ގޭމްސްތައް ކުޅެވޭގޮތަށް މޖުވައްސަސާތަކުން ހިންގާ އެކި އެކި ޕްރޮގުރާމްތަކަށް މިތަން ހިޭލސާބަހަށް ދޫކުރެވެއެވެ. މިތަން ަހދާ
 ހޯލެއްގެ ގޮތަށެވެ. އޯޕަން ހޯލެއްގެ ހުރެއެވެ. ނަމަވެސް މިތަނުގައި އެއްވެސް މެޝިނެއް އަދި އެކިއުޕްމެންޓެއްނެތެވެ. ކުޅިވަރު ކުޅޭ

 ކެއްވެސް ނެތެވެ.ސާމާނުތަ
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 ބެލެހެއްޓުން  ޤާއިމްކޮށް ތަންތަން ދޭނެ ޚިދުމަތް ރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖްތިމާޢީ ،މަރުކަޒުތަކާއި އިޖްތިމާޢީ: 11 ލިސީޕޮ

 ޓާގެޓްތައް:

 ސެންޓަރ ހިންގަންފެުށން. ރަސްމީކޮށް ޔޫތު: 11.1ޓާގެޓް 
 ގެ ނިޔަލަށް ހަމަކުރުން..2022ޖުލައި  31ޔޫތު ސެންޓަރ އަށް ބޭނުންވާ އިންޑޯ ކުޅިވަރު ސާމާނުތައް : 11.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 ޔޫތު :11.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ރ މަރާމާތުކުރުމާއި އަދި ޓަސެން

 ރަސްމީކޮށް ޚިދުމަތްދޭންފެށުން 

ސެންޓަރ އިން ދޭ  ޔޫތު :11.1.2ހަރަކާތް 
 ޚިދުމަތްތަކާއި އަދި ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކުގެ

  ޢުޞޫލު ހެދުން..މައްޗަށް
 

  ކައުންސިލް     ×

 ޔޫތު :11.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ސެންޓަރ އަށް ބޭނުންވާ ސާމާުނ 

 ހޯދުން 
 

އިންޑޯ ގޭމްސްއަށް ބޭނުންވާ  :11.2.1 ހަރަކާތް 
 ސާމާނު ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީއަްށ ދެންނެވުން އަދި

 ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓުގައި ހިެމނުން 
 

ފް ޔޫތުމިނިސްޓްރީ އޮ ކައުންސިލް     ×   

ގޭމްސްއަށް ބޭނުންވާ  އިންޑޯ :11.2.2ހަރަކާތް 
 ތަކެތި ހޯދައި އިންސްޓޯލް ކުރުން..

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ކައުންސިލް    × 
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 : ކުޅިވަުރކުޅޭ ޢާއްމު ދަނޑުތަާކއި ބިން ތަކާއި ޕާކްަތއް ބެލެހެއްޓުން 12ޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ފިރިހެން އަދި އަންހެްނ ، ކޮށް މިރަށުގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނަކީ )ަބށި ކޯޓް، ނެޓްބޯލް ކޯޓް ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭވޭގޮތައް ރަސްމީ 

ގެ ޓާފް ވެސް އޮތީ ވަރަށް ވޮލީކޯޓް ( ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ެބންޗުތަކާއި އަދި ވަށައިގެން ޖަހާަފއިވާ ފެންސް ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ. އަދި ދަނޑު
ލާކުވެފައެވެ. ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ޓްގެެވސް ފެންސް ދާ އޮތީ ހަލާކުވެއެވެ. ވޮލީކޯޓްގެ ޓޭޕްތަކާއި އަދި ނެްޓ އޮތީ ހަބޮޑަށް ހަލާކުވެފައެވެ. ބަށިކޯ

 ރޭވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.ދަނޑެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް 

ވެ. އެތަނުގެ ވަށާފާުރ ރައްޤީކޮށް ދީފައެރުކާރުން މިރަށުގައިވަނީ އައުޓް ޑޯ ޖިމެއް ތަ ނަމަވެސް ސަމިރަށުގައި ރަސްމީ ޕާކެއް ނޯވެއެވެ. 
 ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

.ފާހަގަކޮށްލަމެވެ އަޅާކަން މާްސކް ފަރާތްތަކުން ބައެއް ރައްކާތެިރވުމަށް ބަިލތަކުން ފަރާތްތަކުން
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 ބެލެހެއްޓުން  ޕާކްތައް އިތަކާ  ބިން ދަނޑުތަކާއި ޢާއްމު ކުޅިވަރުކުޅޭ: 12 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 ގެ ކުރިން މަރާމާތުކޮށް އައުކުރުނ2023ްކުޅިވަރު ކޯޓްތައް :  12.1ޓާގެޓް 
 ގެ ނިޔަލަށް ކޮމިއުނިޓީ ޕާކެއް ތަރައްޤީކޮށް ނިންމުން.2024 : 12.2ޓާގެޓް 
 ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުން.ގެ ނިޔަލަށް ނިންމައި 2025ރަށުގެ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު މަސައްކަތް : 12.3ޓާގެޓް 
 އްގީ ކޮށް ނިންމުން.ނިމުމުގެ ކުރިން ތަރަ 2024ގޮނޑުދޮށް އަދި ހުޅަނގު އުތުރުފަރާތުގައި ވޮޑެމުންދާ ގޮނޑުދޮށް ރަށުގެ އިރު އުތުރު ފަރާތު : 12.4ޓާގެޓް 

 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 
ރިވާ ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
ކުޅިވަރު  :12.1ސްޓްރެޓަޖީ 

 ކޯޓްތައް މަރާމާތުކުރުން
 
 
 
 
 

އައުޓްޑޯ މަލްޓީ ކުޅިވަރުތައް  :12.1.1ހަރަކާތް 
ކުޅޭގޮތައް ހެދުމަށް ފައިސާ ބަޖެޓްކޮށް އަދި 

 މިމަސައްކަތް ނިންމުން 
 

  ކައުންސިލް    × 

، ޓްގައި މެޓްއަޅައިވޮލީކޯ :12.1.2ހަރަކާތް 
ތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށް މިމަސައްކަ

 ނިންމުން 
 

  ކައުންސިލް    × 

ވާ ކޮމިއުނިޓީ ޕާކްއެޅުމަށް ބޭނުން :12.2.1 ހަރަކާތް 
 ބިން ހަމަޖައްސައި، ޕާކް ޑިޒައިން ކުރުން

  ކައުންސިލް   ×  
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ކޮމިއުނިޓީ  :12.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ޕާކެއްގެ ޤާއިމްކޮށް ޚިދުމަތް 

 ދޭންފެށުން 
 

ން  ބޭނުންވާ ފައިސާ ަބޖެޓްގައި ހިމެނުޕާކް ހެދުމަށް
ންޑު އަދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅައި އެކި ފަރާތްތަކުން ފަ

 ހޯދުން 
 ކޮންޓްރެކްޓް ޢުޞޫލުން ބަޔަކާއި :12.2.2ހަރަކާތް 

 ހަވާލުކޮށް މި މަސައްކަތް ނިންުމން އަދި ޚިދުމަތް
 ދޭން ފެށުން 

 

  ކައުންސިލް   ×  

ރަސްމީ  :12.3ސްޓްރެޓަޖީ 
ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ހުރިހާ 

 މަސައްކަތެއް ނިންމައި ހުޅުވުން
 

ށް ކަމާއި ގުޅުން ހުރި ވުޒާރާތަކަ :12.3.1ހަރަކާތް 
 ދަނޑުގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުންދަންނަވައިގެން 

  ކައުންސިލް  ×   

ރައްޔިތުން  :12.4ސްޓްރެޓަޖީ 
ލަން ޒިޔާރަށް ށްހިތްފަސޭހަ ކޮ
ގޮތުނަގއި ކުރާ ތަނެއްގެ 

ގޮނޑުދޮށް ތަރައްގީ ކޮށް 
 ނިންމުން.

 

 އިރު އުތުރު ފަރާތުހަދާ ފައިވާ :12.4.1ހަރަކާތް 
އިވާ ގޮޑު ދޮށުގައި ހުރި ހަޓުތަކާއި އިށީނުމަށް ހަދާފަ

 ތަންތަން މަރާމާތު ކުރުން.

  ކައުންސިލް     ×

އިރު އުތުރު ބީޗުގައި  :12.4.2ހަރަކާތް 
 ން.ކިކޮށް މަރާމާތުކުރުކް އިންވަގާއިމްކޮއްފައިވާ ޕާ

  ކައުންސިލް     ×

އުތުރު ގައިވާ ގޮނޑު  އިރު :12.4.3ހަރަކާތް 
 ދުން.ދޮށުގައި ހުރި ހަޓުތަކާއި އިށީނުަމށް ތަންތަން ހެ 

  ކައުންސިލް    × 

 ވާހަދާފައި ފަރާތުގައި އުތުރު އިރު :12.4.3ހަރަކާތް 
ގައި ގޮނޑުދޮށު ވޮޑެމުންދާ އުތުރުފަރާތުގައި ގޮނޑުދޮށް

 ން.ސްޓޭންޑެއް ހެދު 6ބާބަކިއު ހެދޭނެ ގޮަތށް ޖުމްލަ 

  ކައުންސިލް   ×  



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ޓުން މާތުކޮށް ބެލެހެއް ރާ ބީޗުތައް މަ  :12.4.4ހަރަކާތް 
 

  ކައުންސިލް × ×   
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 : ުމނިފޫިހ ފިލުވުމާބެޭހ ޚިދުމަްތތައް ފޯރުކޮށްދިނުނ13ްޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ގެ ޚިދުމަތް ބްރޯޑްޭބންޑްކޮށް ޓީީވގެ ޚިދުމަތް  ދަނީ ދެވެމުްނނެވެ. މިޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް އަދި އިންޓަރނެޓްރަށުގެ ކޭބަލް  ކައުންސިލުން
 ށަށް އެޅިފައެވެ. ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތައްދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. މިގޮތުން ަފއިބަރ އޮޕްޓިކަލް ކޭބަލް ވަނީ މުޅިރަ

ގޭމްސްތައް ކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި މިތަން ދެބާވަތުގެ ސެންޓަރގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އިންޑޯ  ޔޫތު
މިވަގުތު އެއްވެސް ކުޅިވަރެއް ކުޅޭ ސާމާނެއް ނެތުމާއިއެކު ޔޫތު ސެންޓަރ ބޭނުންކުރަނީ ޖަލްސާތަކަށް ޒުވާނުންވެސް ބޭނުންކުރެއެވެ. 

  އެކަންޏެވެ.
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 ފޯރުކޮށްދިނުން  ތްތައްޚިދުމަ  ފިލުވުމާބެހޭ މުނިފޫހި: 13 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 ގެ ނިޔަލަށް ފުޅާކޮށް ޚިދުމަތްދޭން ފެށުން 2022އިންޓަރނެޓްގެ ިޚދުމަތް ޤާއިމްކޮށް ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް : 13.1ޓާގެޓް 
 ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުންމްސްގެ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އިންޑޯ ގޭ 2025: 13.2ޓާގެޓް 
 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރަށުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން ޚަރުދަނާކޮށް، ޚަރަކާތްތެރި ކުރުވުން 2024: 13.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ކޭބަލް  :13.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ފުޅާކޮށް  ޓީވީގެ ޚިދުމަތް

އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް 
 ދޭންފެށުން 

 
 
 
 
 

މުއްދަތު ހަމަވުމުން އަލުން  :13.1.1ހަރަކާތް 
 މިޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފުރުޞަތު ުހޅުވާލުން

 

  ކައުންސިލް     ×

ޓް ރައްކާތެރި ގޮތުގައި އިންޓަރނެ :13.1.2ހަރަކާތް 
ބޭނުންކުރުމަށް ރައްޔިތުން އަޙުލުވެރި ކުރުމަށް 

 މެއް ހިންގުންޕްރޮގުރާ
 

  ކައުންސިލް    × 

ތައް މިޚިދުމަތްތައް ދެވެމުންދާ ގޮތް :13.1.3ހަރަކާތް 
 ވިލަރެސް ކުރުން.

 

  ކައުންސިލް × × × × ×

އިންޑޯ  :13.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ގޭމްސްތައް ކުޅުމަށް ޢިމާރާތެއް 

އިސާ މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަ :13.2.1 ހަރަކާތް 
 ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ދެންނެުވން.

 

  ކައުންސިލް   ×  



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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އަޅައި، ވަޞީލަތްތައް 
 ގާއިމްކުރުން.

 

 ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ބަޔަކާއި :13.2.2ހަރަކާތް 
ކޮށް ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިުއން އަދި ރަސްމީ

 ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުން 
 

  ކައުންސިލް  ×   

 ރަށުގެ :13.3ސްޓްރެޓަޖީ 
 ންހިންގު އިދާރީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ

 ޚަރަކާތްތެރި ،ޚަރުދަނާކޮށް
 ކުރުވުން

ދަނާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ހިންގުން ހަރު :13.3.1ހަރަކާތް 
 ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުަމށް އެހީތެރިކަން

 ފޯރުކޮށްދިނުން.
 

  ކައުންސިލް   ×  

ޖަމްއިއްޔާ ތަކުގެ އިދާރީ  :13.3.2ހަރަކާތް 
 .އި ދިނުންތަްނތަން ަހމަޖައްސަ ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ

 

  ކައުންސިލް   ×  

 
 

 

  

 



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ          2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 : ރަށުގެ ލައިބުރަރީ ހިންގުން 14ޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ންނަށް ޚާއްސަ ލައިބުރަރީއެއް މިވަގުތު ރަށުގައި ކޮމިއުނިޓީ ލައިބުރަރީއެއް ނުހުރެއެވެ. ނަމަވެސް ސްކޫލްގެ ބޭނުމަށް ސްކޫލްގެ ދަރިވަރު
 ސްކޫލްގައި ހުރެއެވެ.

 



 އިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުންމަތީ މާބަ          2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ރަށުގައި ލައިބުރަރީ ހިންގުން  :14 ޕޮލިސީ
 

 ޓާގެޓްތައް:
 ގެ ނިޔަލަށް ލައިބްރަރީ ޤާއިމްކުރުން 2022: 14.1ޓާގެޓް 
 ލައިބުރަރީއަށް ބޭމުންވާ ސާމާނާއި އަދި މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުން. 2023: 14.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ރުމަށް ބައިވެރިވާ ތަންފީޒުކު  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ގެ 2022 :14.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ނިޔަލަށް ޢިމާރާތްކޮށް ނިންުމން 

 

ންވާ ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނު ލައިބުރަރީ :14.1.1 ހަރަކާތް 
 ފައިސާ ބަޖެޓްގައި ހިމެނުން 

 

×     
 ކައުންސިލް 

 

މިތަނަށް  :14.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ބޭނުންވާ ސާމާނާއި މުވައްޒަފުން 

 ދުން ހޯ
 

މިތަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ  :14.2.1ހަރަކާތް 
މަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސައި، ބޭުނންވާ ތަކެތި ހޯދު

 ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުން

 ×    

 ކައުންސިލް
 

 ރަސްމީކޮށް ލައިބުރަރީ ހުޅުވައި :14.2.2ހަރަކާތް 
 ޚިދުމަތް ދޭންފެށުން 

 

 ×    

 ކައުންސިލް
 

 

 



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                   2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ހިންގާ އަިނޔާތައް ހުއްޓުވާ، އަނިޔާ ިލޭބ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަްތދީ : ގޭތެރޭަގއ15ިޕޮލިސީ 
 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ސާބު ތަކަށް ބަލާއިރު މިއީ ހިގޭތެރޭގައި ހިންގާ އަނިޔާތައް ގިނަވެ އަހަރުން އަހަރަށް މިފަދަ މައްސަލަތައްދަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ. ތަފާތު 
އްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މަދުްނ ހޭ އަދި ހައްލު ކުރަންޖެހިފައިވާ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. މިފަދަ މަކަންބޮޑުވާންޖެ

 ހިންގަންޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.ނަމަވެސް ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގުރާމްތައް 

 

 



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                   2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ފޯރުކޮށްދިނުން  އެހީތެރިކަން ޙިމާޔަތްދީ ފަރާތްތަކަށް  ލިބޭ  އަނިޔާ ،ހުއްޓުވާ އަނިޔާތައް ހިންގާ ގޭތެރޭގައި: 15 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 ވޭއެއް ކުރުންއަނިޔާތަކާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުންދާ ސަބަބު ދެނެގަތުަމށް ސާ ހިންގާ ގޭތެރޭގައިނިމުމުގެ ކުރިން  2023: 15.1ޓާގެޓް 
ންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މާ ގުލޭ ޭހލުފޯރުކޮށްދިނުން އެހީެތރިކަން ޙިމާޔަތްދީ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ އަނިޔާ ހުއްޓުވާ، އްއަނިޔާތަ ހިންގާ  ގޭތެރޭގައި: 15.2ޓާގެޓް 

 ދެއަހަރުން އެއް އަހަރު ހިންގުން
 ރެސްކުރުން.މިފަދަ މައްސަލަތުގެ ރިކޯޑްސް ބަލަހައްޓައި، ހިންޭގ ޕްރޮގުރާމްތަކުގެ ނަތީޖާތައް ވިލަ: 15.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
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26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 ގޭތެރޭގައި :  :15.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ،ހުއްޓުވާ އަނިޔާތައް ހިންގާ
 ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ އަނިޔާ

 އެހީތެރިކަން ޙިމާޔަތްދީ
ރާތްތައް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަ

 ދެނެގަތުމަށް ސާވޭއެއް ކުރުން
 
 
 
 
 

މުވައްސަސާތަކާއި މަޢުލޫމާތު  :15.1.1ހަރަކާތް 
 ޙިއްސާކުރުން 

 

ކައުންސިލް،      ×
 ޕޮލިސް 

 

ތުން ރައްޔިތުންނަށް މިކަމާއި ގުޅޭގޮ :15.1.2ހަރަކާތް 
މަޢުލޫމާތު ދިނުން. އަދި ޚާއްސަ ކޮމިޓީއެއް 

 އެކުލަވާލުން 
 

ކައުންސިލް،     × 
 ޕޮލިސް 

 

ފޯރމެއް މެދުވެރިކޮށް ޙާލަތު  :15.1.3ހަރަކާތް 
 ދެނެގަތުން 

 

ކައުންސިލް،     × 
 ޕޮލިސް 

 

 ގޭތެރޭގައި :215.ސްޓްރެޓަޖީ 
 ހުއްޓުވާ، އަނިޔާތައް ހިންގާ

ގެ ކަމާއި ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކު :15.2.1 ތް ހަރަކާ 
 އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް މަޝްވަރާ ކުރުން

ކައުންސިލް،      
 ޕޮލިސް 
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 ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ އަނިޔާ
 އެހީތެރިކަން ޙިމާޔަތްދީ

މާ ގުލޭ ފޯރުކޮށްދިނުން
 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުން 

 

މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ  :15.2.2ހަރަކާތް 
 ބަޖެޓުގައި ހިމެނުން 

 

  ކައުންސިލް،  ×  ×  ×

ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ހިންގާ : 15.2.3ހަރަކާތް 
ށް އުލްކޮށްގެން ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮވޯކްޝޮޕްތައް ޝެޑި
 ކުރިއަށް ގެންދިއުން

ކައުންސިލް،  ×  ×  ×
 ޕޮލިސް 

 

ހިންގޭ ޕްރޮގުރާމް ތަކުގެ  :15.2.4ހަރަކާތް 
ސް ޓުމަށް ޑާޓާ ބޭނަތީޖާތައް ވިލެރެސްކޮށް ބެލެހެއް 

 އެއް އެކުލަވާލުން
 

ކައުންސިލް،  × × × × 
 ޕޮލިސް 
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މުުރން ދުވަސްވީ މީހުްނނާއި ޚާްއސަ އެހީއަށް ބޭުނންާވ : ކުޑަކުދިންނާއި އ16ުޕޮލިސީ 
 މީހުްނނަށް އެހީތެރިެވދީ އެމީހުން ަބލަހައްާޓނެ ނިާޒމް ޤާއިމްކުުރން

 

   މިހާރުގެ ހާލަތު 

ގައި ކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންަނށް އެހީތެރިވުމަްށ ޚާއްސަ މަރުކަޒެއް މިރަށު
ޤާއިމް ކޮށްފައެއް ނުހުރެއެވެ. ނަމަވެސް އެކި ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރުވެމުންދާއިރު، ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުމަށް ފައިސާ އެހީ 
ދޫކުރެވެއެވެ. އަދި ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުންފަދަ ކަންކަން ކުރެވެއެވެ. ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކާއި އަިދ 

ސްވީ މީހުންގެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓެއެވެ. އަދި މިގިންތިއަށް ފެތޭމީހުންގެ ފޯރމްތައް ފުރައިދީ، ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކަށް އުމުރުން ދުވަ
 ފޮވުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރެވެއެވެ.
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 ނިޒާމް  ބަލަހައްޓާނެ އެމީހުން ދީއެހީތެރިވެ  މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްސަ މީހުންނާއި ދުވަސްވީ އުމުރުން ކުޑަކުދިންނާއި : 16 ޕޮލިސީ
 ޤާއިމްކުރުން 

 ޓާގެޓްތައް:

 އެކުލަވާލުން.. ކުޑަ ކުދިންނާއި، އުމުރުން ދުވަސްމީހުންނާއި އަދި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުްނގެ ދަފްތަރެއް: 16.1ޓާގެޓް 
ކާއި އަދި ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކުަގއި ބޭނުންވާ މީޙުން ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރާ ދުވަސްތަކުޑަކުދިންނާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި އަދި ޚާއްސައެހީއަށް : 16.2ޓާގެޓް 

 މިފަރާތްތައް ބައިވެރިކުރުވުން..
 ގައި ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުން  2025އަދި  2023ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަަކށް   :16.3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 
ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ންފީޒު ކުރާފަރާތް ތަ

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
ދަފްތަރެއް  :16.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 އެކުލަވާލުން 

 
 
 
 
 

ކުޑަކުދިންނާއި، އުމުރުން  :16.1.1ހަރަކާތް 
ވާ ދުވަސްވީ މީހުންނާއި އަދި ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުން
 .ރުންމީހުންގެ ދަފްތަރަށް ޭބނުންވާ މަުޢލޫމާތު އެއްކު

 

  ކައުންސިލް     ×

 ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ހަމަޖެއްސުން :16.1.2ހަރަކާތް 
 

  ކައުންސިލް ×  ×  ×

ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލައި  :16.1.3ހަރަކާތް 
 ފައިނަލްކުރުން 

 

  ކައުންސިލް ×  ×  ×

 :16.2ސްޓްރެޓަޖީ 
 މިފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން

މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ  :16.2.1 ހަރަކާތް 
 ބެޖެޓުގައި ހިމެނުން 

 

  މަރުކަޒީ ސަރުކާރު  × × × × ×



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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ދިނުމަށް ބޭުނންވާ ފައިސާ 
 ސުންހަމަޖެއް

 
 ޚާއްސަ :16.3ސްޓްރެޓަޖީ 

 ފަރާްތތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީއަށް
 ހިންގުން ޕްރޮގުރާމެއް

 

 މިކަމަށް ބޭނުންވާފައިސާ ބަޖެޓް :16.3.1ހަރަކާތް 
 ކުރުމާއި ސްޕޮންސަރ ހޯދުން..

 

  ކައުންސިލް  ×  × 

މިފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ  :16.3.2ހަރަކާތް 
އި އަދި ބެެލނިވެރިޔާ މިކަމަށް ޓްރީޓްމަންޓާ

 މީހަކު ގެނައުން އަދި އަޙުލުވެރިކުރުމަށް، ޚާއްސަ
 މިކަން ހިނގަމުންދާގޮތް މޮިނޓަރކުރުން

 

  ކައުނސިލް  ×  × 
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 މް ޤާއިމްކުުރން: ކަށުކަާމކެމީގެ ކަންތައް ކުރެޭވނެ ނިޒާ 17ޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ން ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި ނުވާތީ ވެއެވެ، ނަމަވެސް އަދި މިތަން މުޅިކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ކުރުމަށް ޚާއްސަ ތަނެއް މިރަށުގައި ޤާއިމް ކުރެވިފަ
ގައެވެ. އަދި މައްޔިތާ ހިނެވުމާއި ވެނީ މައްޔިތާގެ ގޭއާއްމުކޮށް މިކަން ކަން ކުރިއަށް ގެންދެއެތަން ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

 ވަޅުލުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދަނީ ރަށުގައި ހުންނަ އިސް އިމާމްގެ ބެލުމުގެ ދަށުްނނެވެ. 
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 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން : 17 ޕޮލިސީ
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ށް ގެނައުން ހިނަވާގެ ރަނިން ކަންޑިޝަނަ: 17.1ޓާގެޓް 
 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ކުރުމަށް އަންހެން އަދި ިފރިހެން ދެބޭފުޅޫން ތަމްރީން ކުުރން: 17.2ޓާގެޓް 
 ނުން.ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާިއ، މިކަމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިެވރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސް ދި: 17.3ޓާގެޓް 

 

 ރަކާތް ޙަ  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ހިނަވާގެ  :17.1ސްޓްރެޓަޖީ 
މަސައްކަތް ކޮމްޕްރިތްކޮށް އެތަން 
 ރަނިން ކަނޑިޝަނަށް ގެނައުން 

 
 
 
 
 

މިހާރު ކުރަންޖެހޭފައިވާ  :17.1.1ހަރަކާތް 
 ވާލުކޮށްގެން ނިންމުން މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަ

 

 - ކައުންސިލް     ×

 :17.2ސްޓްރެޓަޖީ 
 ކުރުމަށް ކަންކަން ކަށުކަމާކެމީގެ

މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ  :17.2.1 ހަރަކާތް 
 ބަޖެޓްކުރުން..

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ކައުންސިލް  ×   ×
 އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 info@maabaidhoo.gov.mvލް: އީމެއި ،www.maabaidhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:  ،6800708ން: ފޯ

 

 ފިރިހެން އަދި އަންހެން
 ކުރުން  ތަމްރީން ދެބޭފުޅޫން

މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ  :17.2.2ހަރަކާތް 
 ފަރާތްތަކެއް ހޯދުން އަދި ތަމްރީުނ ކުރުވުން.

  ކައުންސިލް  ×   ×

 :17.3ސްޓްރެޓަޖީ 
 ކަންކަމަށް ށުކަމާކެމީގެކަ

 ހޯދުމާއި، ތަެކތި ބޭނުންވާ
 ޢަމަލީގޮތުން މިކަމުގައި
 ފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިވާ
 .ދިނުން އެލަވަންސް

 

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަމަށް  :17.3.1ހަރަކާތް 
ތުން ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި އަދި މިކަމުގައި ޢަމަލީ ގޮ
ންވާ ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އެެލވެންސަށް ބޭނު

 ފައިސާ ބަޖެޓުކުރުން..

  ކައުންސިލް × × × × ×
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 : އިޖުިތާމޢީ ރޫޙް އާލާކުރުން 18ޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ޟްޙާ ޢީދާއި އަދި ިފޠުރު އަކުރުމުގެ ވަރަށްގިނަ ޚަރަކާތް މިރަށުގައި މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހިންގެއެވެ. މިގޮތުން އިޖުތިމާޢީ ރޫޙް އާލާ
ރާްތތައް އިންތިާޒމްކޮށްގެްނ ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމާއި، ފުޓްސަލް މުބާރާތް ހިންގުމާިއ، ވޮލީ މުބާާރތް ހިންގުމާއި އަދިވެސް މިނޫަނސް ތަފާތު މުބާ

      ބޭއްވެއެވެ.
 



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ           2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 އާލާކުރުން  ރޫޙް  އިޖުތިމާޢީ: 18 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 މުބާރާތުގައި ބަިއވެރިވުން..:  18.1ޓާގެޓް 
 ްއ ފާހަގަކުރުން.ގައުމީ ފެންވަރުގައާއި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ އިޖުތިމާއީ ރޫހު އާލާކޮއްދޭފަދަ މުނާސަބުތަކާއި ދުވަސްތަ : 18.2ޓާގެޓް 

 

 ރަކާތް ޙަ  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

އަތޮޅު  :18.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ވޮލީމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން 

 
 
 
 
 

މުބާރާތައް ބޭނުންވާ ފައިސާ  :18.1.1ހަރަކާތް 
 ބަޖެޓްކުރުން އަދި ސްޕޮންސަރ ހޯދުން 

 

ސިލްކައުން ×  ×  ×  އތމ ކޮމެޓީ 

ޑް ބިމުބާރާތް ރަށުގައި ބޭއްވުމަށް  :18.1.2ހަރަކާތް 
 ކުރުން
 

 އތމ ކޮމެޓީ ކައުންސިލް ×  ×  ×

މުބާރާތަށް ކޯޗުންނާއި  :18.1.3ހަރަކާތް 
ކުޅުންތެރިން އަދި އެހެނިހެން ިއންތިޒާމްތައް 

 ހަމަޖެއްސުން 
 

 އތމ ކޮމެޓީ ކައުންސިލް ×  ×  ×

 އިޖުތިމާއީ :18.2ސްޓްރެޓަޖީ 
 އާލާކޮއްދޭފަދަ ރޫހު

 ން.ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރު :18.2.1ހަރަކާތް 
 

 އތމ ކޮމެޓީ ކައުންސިލް × × × × ×



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

 
 

63 
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 ދުވަސްތައް މުނާސަބުތަކާއި
 .ފާހަގަކުރުން

 

 ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން. :18.2.2ހަރަކާތް 
 

 އތމ ކޮމެޓީ ކައުންސިލް × × × × ×

 އތމ ކޮމެޓީ ކައުންސިލް × × × × × މްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން.ޖު: 18.2.3 ހަރަކާތް 

 އތމ ކޮމެޓީ ކައުންސިލް × × × × × މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުން.: 18.2.3 ހަރަކާތް 

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް : 18.3.3 ހަރަކާތް 
 ފާހަގަކުރުން.

 އތމ ކޮމެޓީ ކައުންސިލް × × × × ×



 އުންސިލްގެ އިދާރާހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކަ       2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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  ވެއްެޓއް ާގއިމުކުުރމާިއ ޤާނޫނީ ޙުކޫމަތު ެދމެެހއްޓުން އަާމން
 



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 info@maabaidhoo.gov.mvލް: އީމެއި ،www.maabaidhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:  ،6800708ން: ފޯ

 

 : ލާސާ ޚު ގެ މިހާރުގެ ހާލަތު/ ދާއިރާ 
 

އިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް މިރަށަކީ ކަނޑުގައިދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ގިނަ ރަށެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަޑު އުޅަނދުފަހަރު ތަކަކީ ޤަވާ
ރޯޑްވާދިނަސް ފުރިހަމަނުވާ  ،އަހަރީފީރަޖިސްޓްރީގެ ކަންކަން ފުރިހަމަޮކށްފައިނުވާ އުޅަނދު ތަކެކެވެ. މިާއއެކު އެއްގަމު އުޅަނދުތަކުގައިވެސް 

 އުޅަނދުތައް ހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ރެއިން ބައެއް ވިޔަފާިރތަކުގެ ތެޔޮފިހާރަ ހިެމނެއެވެ. މިަތންތަނުގެ ތެ 1ފިހާރަ ައދި  8 ،ކެފޭ 4މިހާރު ހިނގަމުންދާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރޭގައި 
ހަގަކުރެވެއެވެ. ރީޓެއިލް ބައެއް ކެފޭތަކުގެ ސާފުތާހިރުަކން ކުޑަކަން ފާ ،ހުންކަމާއިރަޖިސްޓްރީތައް އިމާރާތްތަކުގައި ހަރުކުރެވިފައި ނު

 .ހެއްޓޭކަން ާފހަގަކުރެވެއެވެބައެްއތަކެތީގެ އެކްސްޕެއަރ ރަނގަޅަށް ނުބެލެއް ،ފިހާރަތަކުގައި ހުންނަ މުދަލުގައި އަގުޖަހާފައި ނުހުންކަމާއި

ތަކެތީގެ ބޭނުންކުރާ ފަރާްތތަކުން ލުތައް ރަށުތެރޭގައި ނޯންަކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް މަސްތުވާގޭންގު ކުއްތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޢަމަ
 ވައްކަމާއި މާރާމާރީ ހިންގާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގާ ކުއްތަކުގެ ތެރޭގައި، ންމިރަށަކީވެސް އަތޮޅުގެ ނިސްބަތުން ކުއްކުރާފަރާތްތައް ގިނަ ރަށެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ރަށުގައި ހި
 ހެދިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުްނ، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔާފާރި ކުރުން، މާރާމާރީ ހިންގުން، ވައްކަންކުރުން، ރަށުގައި

 އަދި ގަޥާއިދުތަކާއި ޚިލާފުކަންކަން ކުރާ ފަރާތްތައް ގިނަވަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
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އިްނީޖނުލީ އެއްޗިއްސާއި އިންޖީުނނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ާޤނޫނާ  :19ޕޮލިސީ  
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ އިންތިޒަމްކޮށް ބެލެެހއްޓުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 މީގެތެރޭގައި . ރަށެކެވެ ގެންގުޅޭ އުޅަނދުފަހަރުެވސް އެއްގަމު ހަމަެއގޮތުން. ރަށެކެވެ ގިނަ އުޅަނދުފަހަރު ކަނޑުގައިދުއްވާ މިރަށަކީ

 ހުރިކަން އުޅަނދުތައް އިވާފުރިހަމަކޮށްފަ ކަންކަން ރަޖިސްޓްރީގެ އުަޅނދުތަކާއި ނިމިފައިނުވާ ކަންކަން ރަޖިސްޓްރީ އެއްގޮތަށް ޤަވާއިދުތަކާއި
 މިކަންކަން. ފާހަގަކުރަމެވެ ހުރިކަން އްއުޅަނދުތަ ފުރިހަމަނުވާ ރޯޑްވާދިނަސް ،އަހަރީފީ އުޅަނދުތަކުގައިވެސް އެއްގަމު މިއާއެކު. ފާހަގަކުރަމެވެ
 .ކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ މަސައްކަތްތަކެއް އެކަށީެގންވާ މިހާތަނަށް ހައްލުކުރުމަށް
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 : އިންޖީނުލީ އެއްޗިއްސާއި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒަމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  19ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:
ޖީނުނުލާ އުޅަނދުތަކުގެ ދަްފަތރެއް ވަނަ އަހަރު އޭޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް ރަށުގައި ގެންގުޅޭ އެއްގަމާއިކަނޑުގައިދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުތަކާއި، ިއން 2022:  19.1ޓާގެޓް 

 .އެކުލަވައިލުން 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

އުޅަނދުފަހަރު  :1.19ސްޓްރެޓަޖީ 
ދުއްވުމުގައި ޤާނޫނަށް 

 އަހުލުވެރިކުރުން
 

ދާ ކަނޑު އުޅަނދުފަަހރުގެ ދަްފތަރު ަޤާވއި :1.1.19ހަރަކާތް 
 އެްއގޮތަށް އެކުަލވާލުން 

 

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން /  ކައުންސިލް ިއާދރާ      ×
ޓް މިިނސްޓްރީ ޓްރާންސްޕޯ  

 އިންޖީނުލީ އެްއަގމު އުޅަނދު ދަފްަތރު :2.1.19ހަރަކާތް 
 އެކުލަަވއިލުން.

 

ޓްރާންސްޕޯޓް މިިނސްޓްރީ /  ކައުންސިލް ިއާދރާ      ×
 ޕޮލިސް
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: ފިހާރަަތކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް 20ޕޮލިސީ 
ންކަން ޤާނޫނާިއ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަ

 އިންތިޒާމް ެބލެހެއްުޓން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ބައެއް  ތެރެއިން މިތަންތަނުގެ. ހިމެނެއެވެ ތެޔޮފިހާރަ  2 އަދި ފިހާރަ  8 ،ކެފޭ 2 ތެރޭގައި ވިޔަފާރިތަކުގެ ހިނގަމުންދާ މިހާރު

 ކުޑަކަން ސާފުތާހިރުކަން ކެފޭތަކުގެ ބައެއް ،ނުހުންކަމާއި ވިފައިހަރުކުރެ އިމާރާތްތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީތައް ވިޔަފާރިތަކުގެ
 ރަނގަޅަށް  އެކްސްޕެއަރ ބައެއްތަެކތީގެ ،ނުހުންކަމާއި އަުގޖަހާފައި މުދަލުގައި ހުންނަ ފިހާރަތަކުގައި ޓެއިލްރީ. ފާހަގަކުރެވެއެވެ

.ފާހަގަކުރެވެއެވެ ނުބެލެއްހެއްޓޭަކން



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ           2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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އި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާ: 20 ޕޮލިސީ
 މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 
 ޓާގެޓްތައް:
ގާ ތަންަތންތޯަބލައި ކަށަވަރުކުރުކޮށް ތަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގެކުރިން ރަށުގައި ހުރި ހުރިހާ ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓްތަާކއި ކެފޭ 2022ޖުލައި :  20.1ޓާގެޓް 

 ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން.
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ރަށުގައި ހިްނގާ : 20.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ތަުނގެ ވިޔާފާރިުކރާތަން

އިންސްޕެްކޝަނެްއހަަދއި، ގަާވއިދަށް 
ނުފެތޭތަންތަން ަގަވއިުދގެ 

 ން ތެރެއަށްަފއްަތއި ދަފްތަރު އެކުލަަވއިލު
 
 
 
 
 

 ވިޔަފާރި ވެރިްނނާިއ ބައްދަލުުކރުން  :20.1.1ހަރަކާތް 
 

 އިކޮނޮމިކް ިމނިސްޓްރީ  ކައުންސިލް ިއާދރާ      ×

ންގާތަްނތަން ޤަވާޢިދާއި ޙިލާފަށް ހި: 20.1.2ހަރަކާތް 
 ރަިޖސްޓްރީކުުރމަށް އެްނގުން 

 

 އިކޮނޮމިކް ިމނިސްޓްރީ  ކައުންސިލް ިއާދރާ      ×



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ          2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 : ޭގންުގ ހަރަކާތްތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުން.21ޕޮލިސީ  

 
 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ތަކެތީގެ ބޭނުންކުރާ ފަރާްތތަކުން ނޯންަކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް މަސްތުވާ ގޭންގު ކުއްތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޢަމަލުތައް ރަށުތެރޭގައި
 ވައްކަމާއި މާރާމާރީ ހިންގާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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 info@maabaidhoo.gov.mvލް: އީމެއި ،www.maabaidhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:  ،6800708ން: ފޯ

 

 ގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުން  :21ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

އް އޮތުމާއި އޯގާތެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި ހަރުކަށި ފިކުރުތަކުން މިންޖުވެފައިވާ އަމާން ވެއްޓެ  މާބައިދޫއަކީހަރުގެ ކުރިން ވަނަ އަ 2024:  21.1ޓާގެޓް 
 ރަށަކަށް ހެދުން 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 ތނިހެން ފަރާތްތައް އެހެ

ހެޔޮލަފާ  :1.21ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަނގަޅު މަގުން ކުރިޔަށް 

 ދިއުމަށް ބާރުއެޅުން 
 

ކުއްމަދުކުރުމާއި، ދީނީ  :21.1.1ހަރަކާތް 
 ންހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ހިއްގު

 

 ޕޮލިސް / އ.ތ.މ. ކޮމެޓީ  ކައުންސިލް   ×  

 ވެއްޓަށް ރަށުގައި ކުށުގެ: 21.1.2ހަރަކާތް 
 މަގުފަހިވާގޮތަށް ހުރި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކެމެރާ

 ހަރުކުރުން
 

 ޕޮލިސް / އ.ތ.މ. ކޮމެޓީ  ކައުންސިލް   ×  
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 : ރަށުގެ އަމަން އަާމންކަން ެނގެހެއްޓުން 22ޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ންގާ ކުއްތަކުގެ ތެރޭގައި، ރެވެއެވެ. މިގޮތުން ރަށުގައި ހިމިރަށަކީވެސް އަތޮޅުގެ ނިސްބަތުން ކުއްކުރާފަރާތްތައް ގިނަ ރަށެއްކަން ފާހަގަކު

 ހެދިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުްނ، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔާފާރި ކުރުން، މާރާމާރީ ހިންގުން، ވައްކަންކުރުން، ރަށުގައި
 ހަގަ ކުރެވެއެވެ.އަދި ގަޥާއިދުތަކާއި ޚިލާފުކަންކަން ކުރާ ފަރާތްތައް ގިނަވަމުންދާކަން ފާ
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 info@maabaidhoo.gov.mvލް: އީމެއި ،www.maabaidhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:  ،6800708ން: ފޯ

 

 ރަށުގެ އަމަންއަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން : 22 ޕޮލިސީ
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ސުލްޙަވެރި އަމާން ވެއްޓެއް އޮތްރަށަކަށް ހެދުން  މާބައިދޫއަކީވަނަ އަހަރަށް  2025 :22.1ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ސުލްހަވެރި : 22.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުން

 
 

ކެއް ކުއްމަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ތަ :1.1.22ހަރަކާތް 
 ހިންގުން 

 

   x  ާޕޮލިސް / އ.ތ.މ. ކޮމެޓީ  ކައުންސިލް އިދާރ 
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 ފެންަވރު ރަނގަޅު ތަޢުީލމާިއ ުހަނރު



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 info@maabaidhoo.gov.mvލް: އީމެއި ،www.maabaidhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:  ،6800708ން: ފޯ

 

 : ލާސާ ޚު ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު/ 
 އަދި  ނާސަރީ ބޭބީ .ކައުންސިލުންނާއި ލ. އަތޮޅު މަދަރުސާއިންނެވެ އަންނަނީ ފޯރުކޮއްދެއްމުން ތަޢުލީމް ޕްރީސްކޫލް ރަސްމީ  ށުގައިރަ

 ދިނުމަށް  ކިޔަވައި އިކުލާސްތަކުގަ ނާސަރީ އަދި ނާސަރީ ޭބބީ. ފަރާތުންނެވެ ކައުންސިލްގެ ގެންދަނީ ކިޔަވައިދެމުން ކުދިންނަށް ނާސަރީ
  .ފާހަގަކުރެވެއެވެ މަދުކަން ޓީޗަރުން ރެއިނިންގޓް

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ ދުކަންމަ މިންވަރު ކުރިއަރައިދާ ޒުވާނުން ކަންކަމުގައި ފަންނީ މަދުކަމާއި ނިސްބަތުން ކުދިން  ހާސިލްކުރާ ތަޢުލީމް މަތީ

ގަ ކުރެވުނުނަމަވެސް ފާހަ ނެގެމުންދާކަން ންތަކެއްސެޝަ ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ހުނަރުތައް ދިރިއުޅުމުގެ ވަރުންނަށްދަރި ފަރާތުން ސްކޫލްގެ
ރާ ވަގުތުތައް ގިނަކަން ފާހަގަ މިހާރަކަށް އައިސް ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާޤީ ފެންވަރު ދަށްކަމާއި، ރަށުތެރޭގައި ދަރިވަރުން ބޭކާރުގޮތުަގއި ހޭދަކު

ފައިވޭ، އެކުދިން ދުންފަތުެގ ސްކޫލްކުދިން އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވި ވެއެވެ. ރަށުގައި އުޅޭ މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާއެކު ބައެއް
 އިސްތިއުމާލުކުރާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  

 ފަާރްތތަކަށް  ހެންއެހެނި  ބެެލނިވެރިންނާއި ސެަޝންތައް ގޮތުން މުހިއްމުކަާމެބހޭ ތަޢުލީމްގެ ބިނާކުުރމުގައި ކަންކަން ރިއުޅުމުގެދި
 .ފާހަގަކުރަމެވެ ފެއްނަމުންނުާދކަން ނަތީޖާ މިކަމުގެ އެއްސިފަ ޢަމަލީ ހިންގިފައިވާއިރު
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 info@maabaidhoo.gov.mvލް: އީމެއި ،www.maabaidhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:  ،6800708ން: ފޯ

 

 : ރަނގަުޅ ޕްރީސްކޫލްގެ ޙިދުަމތް ފޯރުކޮށްދިނުނ23ްޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ކުދިންނަށް ނާސަރީ އަދި ނާސަރީ ބޭބީ ލ. އަތޮޅު މަދަރުސާއިންނެވެ. އަންަނނީ  ފޯރުކޮއްދެއްމުން ތަޢުލީމް ޕްރީސްކޫލް ރަސްމީ ރަށުގައި

 ޓީޗަރުން ޓްރެއިނިންގ ދިނުމަށް ކިޔަވައި ކުލާސްތަކުގައި  ނާސަރީ  އަދި ނާސަރީ ބޭބީ. ފަރާތުންނެވެ ކައުންސިލްގެ ގެންދަނީ ކިޔަވައިދެމުން
  .ފާހަގަކުރެވެއެވެ މަދުކަން

  11: ނާސަރީ ބޭބީ
 13: ނާސަރީ
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 ން ރަނގަޅު ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނު :23 ޕޮލިސީ
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ޕްރީސްކޫލް ހިންގައި ހިދުމަތް ދިނުން :  23.1ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ފެންވަރު : 23.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ރަނގަޅު ޕްރީސްކޫލެއް ހިންގުން 

 

 ޕްރީސްކޫލް ހިންގުން  :23.1.1ހަރަކާތް 
 

 ޕްރީސްކޫލް ސްޓާފް  ކައުންސިލް އިދާރާ × × × × ×



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ          2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

 : ބޮޑެތި މީހުންެގ ތަޢުލީމް އަިދ ފަންނީ ފެންވަރު ަމތިކުރުނ24ްޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ ދުކަންމަ ވަރުމިން ކުރިއަރައިދާ ޒުވާނުން ކަންކަމުގައި ފަންނީ މަދުކަމާއި ނިސްބަތުން ކުދިން  ހާސިލްކުރާ ތަޢުލީމް މަތީ

 

 



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ           2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 info@maabaidhoo.gov.mvލް: އީމެއި ،www.maabaidhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:  ،6800708ން: ފޯ

 

 ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމު އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން : 42 ޕޮލިސީ
 

 ޓާގެޓްތައް:

 އަހަރުން އެއް އަހަރު ފްރޮގްރާމްތަށް ހިންގުން. 2ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމު އަދި ފަންނު ކުރިއެރުވުމަށް :  24.1ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ރަނގަޅު : 24.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ތައުލީމެއް ހޯދައިދިނުމުގެ 

 ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން 
 
 

މުގެ ބޮޑެތި މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރު :24.1.1ހަރަކާތް 
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 

 އާއްމު ފަރާތްތަށް   އިދާރާކައުންސިލް ×  ×  ×

 ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސް ހިންގުން: 24.1.2ހަރަކާތް 
 

 އާއްމު ފަރާތްތަށް  ކައުންސިލް އިދާރާ  ×  × 



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ          2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 info@maabaidhoo.gov.mvލް: އީމެއި ،www.maabaidhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:  ،6800708ން: ފޯ

 

 : ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ުހނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުނ25ްޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ގަ ކުރެވުނުނަމަވެސް ފާހަ ނެގެމުންދާކަން ސެޝަންތަކެއް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ އްހުނަރުތަ ދިރިއުޅުމުގެ ދަރުވަރުންނަށް ފަރާތުން ސްކޫލްގެ

ރާ ވަގުތުތައް ގިނަކަން ފާހަގަ މިހާރަކަށް އައިސް ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާޤީ ފެންވަރު ދަށްކަމާއި، ރަށުތެރޭގައި ދަރިވަރުން ބޭކާރުގޮތުަގއި ހޭދަކު
ފައިވޭ، އެކުދިން ދުންފަތުެގ ރާ ފަރާތްތަކާއެކު ބައެއް ސްކޫލްކުދިން އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވިވެއެވެ. ރަށުގައި އުޅޭ މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޭނުންކު

 އިސްތިއުމާލުކުރާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  
 



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ           2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން : 52 ޕޮލިސީ
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުންއަހަރަކު އެއްފަހަރު ދިރިއުޅުމުގެ :  25.1ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

އަމަލީ : 25.1ސްޓްރެޓަޖީ 
މައިދާނަށް ދަރިވަރުން 

 އަހުލުވެރިކުރުވުން

 ގެ ޕްރޮގްރާމްހޭލުންތެރިކުރުމު :25.1.1ހަރަކާތް 
 ހިންގުން 

 

 ސްކޫލް / ޕޮލިސް  ކައުންސިލް އިދާރާ × × × × ×



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ          2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 info@maabaidhoo.gov.mvލް: އީމެއި ،www.maabaidhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:  ،6800708ން: ފޯ

 

: ގައިޑް، ސްކައުޓް،ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެުދވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ 26ޕޮލިސީ 
 މެދުގައި އަޙްލާޤާއި ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ށްދާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.ލ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކުރިއަހުރި ހަރަކާތްތައް  ރަށުފެންވަރުގައި މިކަމާ ގުޅިގެން

 

 



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ           2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 ން ގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑް އަދި ޔުނިފޯމު ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޙްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނު: 62 ޕޮލިސީ
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން.އަހަރުން އެއް އަހަރު ދަރިވަރުންނަށް އަޙްލާޤާއި ސުލޫކާއި ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަށް ސްކޫލާއި ގު 2:  26.1ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 ތްތައް އެހެނިހެން ފަރާ

ކަންކަމުގައި : 26.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އިސްނެގުމާއި ހުނަރުވެރި ކުދިން 

 ބިނާކުރުން 

ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދޭ  :26.1.1ހަރަކާތް 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

 

 ސްކޫލް ކައުންސިލް އިދާރާ  ×  × 



 ލްގެ އިދާރާހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސި          2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 : ދިރިއުޅުމުގެ ުހނަރާއި، ސިވިކް އެޑިޔުކޭޝަން އުަގންނައިދިނުން 27ޕޮލިސީ 
 

  ހާލަތު މިހާރުގެ 
 ފަާރްތތަކަށް  ހެންއެހެނި  ބެެލނިވެރިންނާއި ސެަޝންތައް ގޮތުން މުހިއްމުކަާމެބހޭ ތަޢުލީމްގެ ބިނާކުުރމުގައި ކަންކަން ދިރިއުޅުމުގެ

 .ފާހަގަކުރަމެވެ ފެއްނަމުންނުާދކަން ނަތީޖާ މިކަމުގެ ސިފައެއް ޢަމަލީ ހިންގިފައިވާއިރު
 



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ           2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 info@maabaidhoo.gov.mvލް: އީމެއި ،www.maabaidhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:  ،6800708ން: ފޯ

 

 ކް އެޑިޔުކޭޝަން އުގަންނައިދިނުން ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވި: 27 ޕޮލިސީ
 

 ޓާގެޓްތައް:

 އަހަރު ސިވިކް އެޑިޔުކޭޝަން އުގަންނައިދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން. 1އަހަރުން  2:  27.1ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އް އެހެނިހެން ފަރާތްތަ 

ތަޢުލީމުގެ : 27.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 މުހިއްމުކަން.

ސިވިކް އެޑިޔުކޭޝަން  :27.1.1ހަރަކާތް 
 އުގަންނައިދޭ ޕްރޮގްރާމްތަށް ހިްނގުން

 

 ސްކޫލް ކައުންސިލް އިދާރާ  ×  × 
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 : ލާސާ ޚު ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު/ 
 މީގެތެރޭގައި . ގަކުރަމެވެފާހަ ގެންދާކަން ދެމުން ރައްޔިތުންނަށް މަރުކަޒުން ޞިއްޙީ  ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ރަށުގައި ޙިދުމަތް ފަރުވާގެ ސިއްހީ
 ކުރާމީހުންގެ  ބޭސްފަރުވާ ދަތަށްމުއް ދިގު މީހުންނާއި ހަކުރުބަލީގެ ބެލުމާއި ޒިޔާރަތްކޮށްގެން ގެޔަށް ޙާލަތު ސިއްހީ މީހުންގެ ދުވަސްވީ އުމުރުން
 .ވެފާހަގަކޮްށލަމެ ބެލެމުންދާަކން ކަންކަން
 2ނެްޓބޯޅަ،ަބށި، ދަނޑަކާއި، ފުޓްސަލް ކުޅުމަށް ވަރުތައް. ކުޅިފާހަގަުކރެވިފައެވެ ވަނީ ގިނަކަން ފަރާތްތައް ކަސްރަތުކުރާ އައިސް މިހާރަކަށް

 މޫދު ކަސްރަތާއި އެއްގަމު ށްފަހިކޮ ކަންކަން ދިރިއުޅުމުގެ ހެދިފައިއޮވެއެވެ. ބީޗެއް ކުޑަ އެރިއުޅެވޭނެ މޫދަށް އޮންނަ މިރަށުގައި ކޯޓް ވޮލީ
 އަްނހެން  ހިންގާ ންވަރުގައިފެ އަތޮޅު .ބޭއްވެމުްނދެއެވެ ފުރާތަކަށް އުމުރު އެކިއެކިކައުންސިލަރ މެދުވެރިކޮށް  ޓްސްސްޕޯ ޕްރޮގްރާމް ކަސްރަތު

  ވާދަވެރި  ގޮތަށް މެނޭހި ދެޖިންސު ރަށުފެންވަރުގައިބައިވެރިވަމުންދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން  މުބާރާތުގައި ވޮލީ  ފިރިހެން މުބާރާތާއި، ވޯލީ
 .        ހިންގިފައިވެއެވެ މުބާރާތްތަކެއް

 ަބލިތަކުން  .ުމންނެވެގިނަވަ އަންނަނީ އަަދދު މީހުންގެ ބޭނުންކުރާ އަދި ވިއްކާ ކާނާ ތައްޔާރީ އަދި ޑްރިންކް އެނަރޖީފަހަކަށް އައިސް 
 . ކުރެވިފައިވެއެވެ އްކަތްތަކެއްމަސަ ނައްތާުލމަށް ބަލިތައް ޖެހޭ ސަބަބުން ރީގެ މަނދި ބެލެހެއްޓުމާއި، ސާފްތާހިރުކޮށް މާޙައުލު ރައްކާތެރިވުމަށް

 މުގެ މަސްއްކަތްކުރެވެމުންދެއެވެ.ބެލެހެއްޓުމަށްޓު ސާފުކޮށް ސަރަޙައްދުތައް ޢިޖުތިމާޢީ މިރަށަކީ
 ތެރޭގައި  މިކަމުގެ ދާކަމާއިއިތުރުވަމުން ތްތައް ފަރާ ވިއްކާ މަސްތުވާތަކެތި ފަރާތްތަަކށްވުރެ ބޭުނންކުރާ ސްތުވާތަކެތިމިހާރަކައް އަސިސް މަ

 .ފާހަގަކޮށްލަމެވެ ޮބނޑުކަން ހަރަކާތްތެރިވާލެއް ޖީލު ޒުވާން
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: އަސާީސ ސިއްޙީ ފަރުވާ )ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ( އާއި ޞިއްޙީ 28ޕޮލިސީ 
 ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޙިދުމަތްތައް ދިނުން 

 
 މިހާރުގެ ހާލަތު 

  ފަރުވާގެ ޙިދުމަތް ރަށުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މީގެތެރޭގައި ސިއްހީ
ހުންގެ ކުރާމީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ސިއްހީ ޙާލަތު ގެޔަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެން ބެލުމާއި ހަކުރުބަލީގެ މީހުންނާއި ދިގު މުއްދަތަށް ބޭސްފަރުވާ 

 ކަންކަން ބެލެމުންދާަކން ފާހަގަކޮްށލަމެވެ.
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 އަސާސީ ސިއްހީ ފަރުވާ )ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ( އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޙިދުމަތްތަށް ދިނުން : 28 ޕޮލިސީ
 

 ޓާގެޓްތައް:

ންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ރައްޔިތުން ފެހިދުމަތްތަކުގެ  ގުޅޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޞިއްޙީ  އާއި( ހެލްތްކެއަރ ޕްރައިމަރީ) ފަރުވާ ސިއްހީ ގެ ނަޔަލަށް އަސާސީ 2023: 28.1ޓާގެޓް 
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 އަސާސީ: 28.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ޕްރައިމަރީ) ވާފަރު ސިއްހީ

 ޞިއްޙީ އާއި( ހެލްތްކެއަރ
 ރައްކާތެރިކަން ދިނުން.

 
 

ކަސްރަތާއި ދުޅަހެޔޮކާނާގެ  :28.1.1ހަރަކާތް 
 މުހިއްމުކަމާ ބެހޭގޮތުން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

 

ޕޮލިސް / ކައުންސިލް  ޞިއްހީ މަރުކަޒު ×  ×  ×
 އިދާރާ / ސްކޫލް 

އި އެމަޖެންސީ ޙާލަތްތަކުގަ: 28.1.2ހަރަކާތް 
 ނުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ރައްޔިތުންނަށް އަންގައިދި

 

ޕޮލިސް / ކައުންސިލް  ޞިއްހީ މަރުކަޒު   ×  × 
 އިދާރާ / ސްކޫލް 
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: ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ަސބަބުން ދިމާާވ އެކިއެކި ޞިއްޙީ ހާލަތްތަކުްނ 29ޕޮލިސީ 
 ދީއެއް އުފެއްދުންރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުވާ، ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ، އާބާ

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ޖިމެއް ރަށުގައި ކަސްރަތުކުރުމަށް އައުޓްޑޯ  މިރަށުގައިވަނީ ފާަހގަކުރެވިފައެވެ.  ގިނަކަންމިހާރަކަށް އައިސް ކަސްރަތުކުރާ ފަރާތްތައް 

 ޅެވޭނެ ކުޑަ ބީޗެއް ހެދިފައިއޮވެއެވެ.ެއރިއުވޮލީ ކޯޓް އޮވޭ، މޫަދށް  2ދަނޑަކާއި، ެނޓްބޯޅަ،ަބށި، ފުޓްބޯޅަވަރުތައް ކުޅުމަށް ޅިކު ހުރެއެވެ.
.ބޭއްވެމުންދެއެވެ ފުރާތަކަށް އުމުރު އެކިއެކި  ޕްރޮގްރާމް ކަސްރަތު މޫދު ކަސްރަތާއި އެއްގަމު ފަހިކޮށް ކަންކަން ދިރިއުޅުމުގެ
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ރައްކާތެރިކުރުވާ ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ، އާބާދީއެއް  ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ޞިއްހީ ހާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން: 92 ޕޮލިސީ
 އުފެއްދުން 

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ހުރިހާ އުމުރުފުރާތަކަށް ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްތަށް ހިންގުން:  29.1ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ވާ ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރި  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ރައްކާތެރި : 29.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން 

 

 ން ކަސްރަތުޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގު :29.1.1ހަރަކާތް 
 

ޕޮލިސް / ޞިއްހީ  ކައުންސިލް × × × × ×
 މަރުކަޒު
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  ިނސްބަތް މަދުކުރުން : ދުންފަާތއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ޭބނުންކުރާ ީމހުންގ30ެޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 .ގިނަވަމުްނނެވެ ައންނަނީ އަދަދު މީހުންގެ ބޭނުންކުރާ އަދި ވިއްކާ ކާނާ ތައްޔާރީ އަދި ޑްރިންކް އެނަރޖީފަހަކަށް އައިސް 

 ބައެއް  އަދިމީގެއިތުރުން. ކުރެވިފައިވެއެވެ މަސައްކަތްތަެކއް ނައްތާލުމަށް ބަިލތައް ޖެހޭ ސަބަބުން މަނދިރީގެ ،ބެލެހެއްޓުމާއި ސާފްތާހިރުކޮށް މާޙައުލު ރައްކާތެރިވުމަށް ބަލިތަކުން
.ފާހަގަކޮށްލަމެވެ އަޅާކަން މާްސކް ފަރާތްތަކުން ބައެއް ރައްކާތެިރވުމަށް ބަިލތަކުން ފަރާތްތަކުން
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 ދުކުރުން ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަ: 30 ޕޮލިސީ
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ނިޔަލަށް ދުންފަތާ އެނަރޖީ ޑްރިންކް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކުރުން. 2023:  30.1ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ދުންފަތާއި : 30.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ނަރޖީ ޑްރިންކުން އެ

ރައްކާތެރިވެފައިވާ މުޖުތަމަޢެއް 
 ބިނާކުރުން.

 
 
 
 
 

އި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ދުންފަތާ :30.1.1ހަރަކާތް 
 އެނަރޖީ ޑްރިންކް މަދުކުރުން

 

އިކޮނޮމިކް     × 
 މިނިސްޓްރީ

 ކައުންސިލް އިދާރާ 

ތައްޔާރީ ކާނާ ވިއްކުން : 30.1.2ހަރަކާތް 
 މަނާކުރުން

 

ނޮމިކް އިކޮ    × 
 މިނިސްޓްރީ

 ކައުންސިލް އިދާރާ

ވާން ދުންފަތުން ިލބޭ ގެއްލުމާއި ޒު :30.1.3ހަރަކާތް 
މުގެ ޖީލް ދުންފަތުން ރައްކާތެރިކުރުަމށް ހޭލުންތެރިކަ

 ޕްރޮގްރާމްތަށް ހިންގުން 

ޕޮލިސް / ޞިއްހީ  ×  ×  
 މަރުކަޒު 

ސްކޫލް / ކައުންސިލް 
 އިދާރާ

ތައްޔާރީ : 30.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ގެ ގެއްލުމާމެދު ކާނާ

 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.
 

ށް ތައްޔާރީ ކާނާއަކީ ކުޑަކުދިންނަ: 30.2.1 ހަރަކާތް 
އެކަށީގެންނުވާ އެއްޗެއްކަން އަންގައިދިނުމަށް 

 ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން 
 

ކައުންސިލް އިދާރާ /  ޞިއްހީ މަރުކަޒު  ×  × 
 ސްކޫލް

 



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ          2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

 

 

 ޗިކުންގުންޔާއާއި ައދި އެހެނިހެްނ ބޮޑެތި ބަލިތައް ފެތުރުން : ޑެންގީާއއ31ިޕޮލިސީ 
 މަދުކުރުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ގޮތުން އިޖުތިމާޢީ މިރަށަކީ ޢިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަްށަޓކއި ގިނުގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭރަށެއް. މި

ސުމުގައި މަދިރި އާލާވެ މޫ ފައި ހުންނަ ތަކެިތ މަދުކަން ފާހަގަކުރެވޭ، ނަމަެވސް ވިއްސާރަ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފެން ހަރުލާގޮތައް އުކާލެވި
ޕަބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓުގެ  އެކަމުގެ އުދަގޫފޯރާ، ރަށުގައި މަދިރި އުފެދޭގޮތައް ހުންނަ ތަންަތން ޗެކްކުރުމަށް ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި އޮންނަ

 ަމދިރީގެ ،ބެލެހެއްޓުމާއި ށްސާފްތާހިރުކޮ މާޙައުލު ރައްކާތެރިވުމަށް ން ފާހަގަނުކުރެވޭ، ބަލިަތކުންފަރާތުން އެދެވޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާކަ
 ރައްކާެތރިވުމަށް  ބަިލތަކުން ފަރާތްތަކުން ބައެއް އަދިމީގެއިތުރުން. ކުރެވިފައިވެއެވެ މަސައްކަތްތަކެއް ނައްތާުލމަށް ބަިލތައް ޖެހޭ ސަބަބުން

 .ފާހަގަކޮށްލަމެވެ އަޅާކަން ކްމާސް ފަރާތްތަކުން ބައެއް
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 ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން : 31 ޕޮލިސީ
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ފެންހެދޭަތންތަން ދެނެގަނެ ނައްތާލުމުގެ ކަންަކން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން.: 31.1ޓާގެޓް 
 ހަރަކުވެސް ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.ކޮންމެ އަ: 31.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ނުރައްކާތެރި : 31.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ކާތެރިވުން.ބަލިތަކުން ރައް

 
 

 ފެންހެދޭ ތަްނތަން ނައްތާުލން  :31.1.1ހަރަކާތް 
 

 ކައުންސިލް  ޞިއްހީ މަރުކަޒު × × × × ×

 ރަށުތެރެ ސާފްކުރުން: 31.1.2ހަރަކާތް 
 

 ކައުންސިލް ޞިއްހީ މަރުކަޒު × × × × ×

ބަލިތަކުން : 31.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ރައްކާތެރިވުމަށް ރައްޔިތުން 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

ށް ބަލިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮ :31.2.1ރަކާތް ހަ 
 ރައްކާތެރިވާނެގޮތް ބުނެދިނުަމށް ޕްރޮގްރާމްތައް

 ހިންގުން 

 ކައުންސިލް ޞިއްހީ މަރުކަޒު × × × × ×
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 : މަސްުތވާ ތަކެތީގެ ނުރައްކަުލން ުމޖުތަމަޢު ރައްކާެތރިކުރުނ32ްޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ޖީލު ޒުވާން ރޭގައިތެ މިކަމުގެ އިތުރުވަމުންދާަކމާއި ފަރާތްތައް ިވއްކާ މަސްތުވާތަކެތި ފަރާތްތަކަށްވުރެ ކުރާބޭުނން މަސްތުވާތަކެތި

 .ފާަހގަކޮށްލަމެވެ ބޮނޑުކަން ހަރަކާތްތެރިވާލެއް
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 މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުން : 32 ޕޮލިސީ
 

 ޓާގެޓްތައް:

އަހަރު  1އަހަރުން  2މުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ތުވާތަކެތީ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމަޢު ރައްކާެތރިކުރުމަށް ގާނޫނުތައް ތަންފީޒުުކރުމާއި ޒުވާނުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަސް:  32.1ޓާގެޓް 
 ހިންގުން.

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 ހެން ފަރާތްތައް އެހެނި 

ކުށުގެ : 32.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ވެށިން ޒުވާންޖީލު 

 ސަލާމަތްކުރުން
 
 
 

ން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހު :32.1.1ހަރަކާތް 
 ހައްޔަރުކޮށް ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަަދބުދިނުން 

 

ކައުންސިލް / ޞިއްހީ  ޕޮލިސް  × × × × ×
 މަރުކަޒު

 ކުށުގެ ވެށިން ޒުވާނުން: 32.1.2ހަރަކާތް 
ތަށް ސަލާމަތްކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުުމގެ ޕްރޮގްރާމް

 ހިންގުން.

ކައުންސިލް / ޞިއްހީ  ޕޮލިސް   ×  × 
 މަރުކަޒު
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: ދެޖިްނސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫހު އަަށގަނުވާ، އެކި މުބާރާްތތައް 33ޕޮލިސީ 
 ރާވާ ހިންގުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ޓްބޯޅަ ކޯޓް އޮވޭ، ނެވޮލީކޯޓް ބަށިޯކޓް  2ދަނޑު، ޓްބޯޅަސީލަތްތަކެއް ގާއިމުކުރެވިފައިވޭ، ފުރަށުގައި ކުރިވަރުކުޅޭނެ ގިނަ ވަ 

 ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލުން ކުޅިވަރަށް ހިންގޭ ހަރަކާތްތައް:

 ިބައިވެރިވުން ގައުމީ އަދި އަތޮޅު މުބާރާތްތަކުގައ 
 ިހެން ޮވލީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހިންގާ އަންެހން ވޯލީ މުބާރާތާއި، ފިރ 

 



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                   2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

99 
 

 info@maabaidhoo.gov.mvލް: އީމެއި ،www.maabaidhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:  ،6800708ން: ފޯ

 
 

 ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫޙު އަށަގަނުވާ، އެކި މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުން : 33 ޕޮލިސީ
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ބޭއްވުން . ވެސް މުބާރާތްތައްއަހަރަކު ކޮންމެ ޒުވާނުންނަށް ައމާޒުކޮށް  : 33.1ޓާގެޓް 

 އަހަރުން އެއްއަހަރު ބޭއްވުން. 2ބަލައި އެކުދިނަށް ތަމްރީނުދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް  ކުދިންދިން ހުނަރުވެރި : 33.2ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

އެކިއެކި : 33.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 .ށް ދިރުވުންކުޅިވަރުތައް އާލާކޮ

 
 

އް ފިރިހެނުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތެ :33.1.1ހަރަކާތް 
 ހިންގުން 

ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ،  ކައުންސިލް އިދާރާ × × × × ×
 ޕޮލިސް 

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް .: 33.1.2ހަރަކާތް 
 ގުން.އަންހެނުންނާއި ފިރިެހނުންަނށް ވޮލީމުބާރާތް ހިން

ޓްރީ / ޔޫތް މިނިސް ކައުންސިލް އިދާރާ  ×  × 
 ޕޮލިސް 

އެކިއެކި : 33.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ކުޅިވަރުތަކުން ކުދިން 

 ތަމްރީނުކުރުން

ދެޖިންސްގެ ފަރާތްތަކަށްވެސް  :33.1.3ހަރަކާތް 
އް ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން ކުރިޔަށް ދެވޭނެ ޕްރޮގްރާމްތަ

 ހިންގުން.

ޔޫތް މިނިސްޓްރީ /  ކައުންސިލް ×  ×  
 ޕޮލިސް 
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ިއތުރުކުުރން  ވަޒީފާ  ކުިރެއރުުވމާއި  އިޤްތިސާދު  
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 : ލާސާ ޚު މިހާރުގެ ހާލަތު/  ދާއިރާގެ 
ވާ ކަރަންޓާއި ެފްނ ދޯނި އޮވެއެވެ. މަސްވެރިކަންކުރާ އޮޑިދޯނި ފަހަރުތަކަށް ބޭުނން 4ރަށުގައި އާންމުކޮށް މަސްވެރިކަންކުރާ 

 ގިނަދުވަސް ގެންދިއުމުންލިބޭނެގޮތް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ވަނީ ހަމަޖައްސާދީފައެވެ. ރަށުން އައިސް ނުލިބުމާއި ކަނދުފަތި ކަނޑައި
 މަސް މާރުކޭޓެއް ނެތުން ތަކެއްވަންދެން ކަނދުަފތި ނޭޅީ އޮތުމާއި މަހަށް ހަމަ އަގުނުލިބުާމއި އައިސް ގަންނަންލިބޭ އަގުބޮުޑވުމާއި

 ރަނގަޅު ކުރަން އަދި ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން މަސްވެރިންނަށް ވާރޭފެން ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތުމަކީ މަސްވެރިން ފާހަގާކޮއްފައިވާ
 ނަވާ ކަންކަމެވެ. ބޭން

ސް ފަރާތެ ރަށުގައި ރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިންދޫކުރެވެން ނެތުމުން އާްމދަނީ ހޯދުމަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ އެއްވެ
 އުޅޭކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައި ނެތެވެ.

ކަތްކުރާ މީހުންގެ އަދަދު މަސައްއިރާގައި  އޮޕަރޭޓް ކުރާ އެއް ރިސޯޓް އޮތްއިރު އާބާދީގެ ނިސްބަުތން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއަތޮޅުގައި
 ގަ ކުރެވެއެވެ.ސޯޓް ތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުން އިތުރުވަމުން އަންނަކަްނ ފާހަދުނަމަވެސް، މިހާރަކަށް އައިސް ރިމަ

އަކީ ކުދި ފާރިވިޔަ 5ހުރި  ކީފާރި ތަކެވެ. އަދި ބާފާރިއަކީ މެދުފަންފަންތީގެ ވިޔަވިޔަ 2ހިދުމަތް ދެމުންދާ ވިޔަފާރި ތަކުގެ ތެރެއިން 
މުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ތަކެތި  މި ވިޔަފާރިތަކުން ފޯރުކޮށްދެ ، ވިޔަފާރި ތަކެވެ. ރަށުގެ އާބާދީއަށް ބޭނުވާ ޒަރޫރީ ހިދުމަތްތައި

ރޮގްރާމެއް އަދި ހަރަކާތެއް ޕްމިހާތަނަށް ކަުއންސިލުން އިސްަނގައިގެން ކުދި އަދި މެދުފަްނތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް އެއްވެސް 
  ހިންގިފައި ނުވެއެވެ.

  ކުރަމެވެ.ލުކަން ފާހަގައާމުގޮތެއްގައި އެއްގަމު ދަތުރު ތަކަށް ރަށުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުން ުކރަމުންދަނީ މޮޓޯ ސައިކަ
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 : މަސްެވރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުނ34ްޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ލިބޭނެޮގތް ެފން ބޭނުންވާ ފަހަރުތަކަށް އޮޑިދޯނި މަސްވެރިކަންކުރާ. އޮވެއެވެ ދޯނި 4 ރިކަންކުރާއާންމުކޮށް މަސްވެ ރަށުގައި

 . ހަމަޖައްސާދީފައެވެ ވަނީ އިދާރާއިން ކައުންސިލް

ތި މަސްވެރިންނަށް ހުރި ދަތިތައް:ރަށުން އައިސް ނުލިބުން، ކަނުދަފތި ކަނޑައިގެންދިއުމުން ގިނަދުަވސް ތަކެއްވަންދެން ކަނދުފަ
ނޭޅީ އޮތުން، މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް މަހަށް ހަމަ އަގުނުލިބުްނ، އައިސް ގަންނަންލިބޭ އަގުބޮޑުވުން، މަސް މާރުކޭޓެއް 

   ނެތުން، ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން މަސްވެރިންނަށް ވާރޭފެން ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތުން.
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 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން : 34 ޕޮލިސީ
 

 އް:ޓާގެޓްތަ 

 މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފާހަގަކުރުން:  34.1ޓާގެޓް 

 ގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުން 2026އަދި  2024މަސްވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށް މަސްވެރިކަމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮއްދޭ ޕޮރޮގްރާމެއް :  34.2ޓާގެޓް 

 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 
ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ރާފަރާތް ތަންފީޒު ކު 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
: 34.1ސްޓްރެޓަޖީ 

މަސްވެރިކަމަށް އޮންނަ 
 ޝަޢުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުން.

މަސްވެރިންގެ ދުވަސް  :34.1.1ހަރަކާތް 
 ފާހަގަކުރުން

 

 މަސްވެރިން ކައުންސިލް އިދާރާ × × × × ×

 :34.2ސްޓްރެޓަޖީ 
 ކޮށްހާއްސަ މަސްވެރިންނަށް
 ހުނަރު މަސްވެރިކަމުގެ

 ދަސްކޮއްދިނުން..

 އެކި ހުނަރުތައް މަސްވެރިކަމުގެ: 34.2.1 ހަރަކާތް 
 ދަސްކޮއްދޭ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.
 

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް  ކައުންސިލް އިދާރާ  ×  × 
ޑިފެނސް ފޯސް، 

ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި 
 މިނިސްޓްރީ
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 ކުރިއެރުވުން: ދަނޑުެވރިކަމުގެ ދާއިރާ 35ޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
އޮތަސް  ބިން ދޫކުރެވިފައި ވެރިކަން ކުރުމަށްނޑުދަ މަދުކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތައް ރަށުގައި 

އިސް ގޭގޭގެ ގޯތިތެޭރގައާއި ހާރަކަށް އަމަދު މީހަކު ގޯތިތެރޭގަިއ މިރުސް ކޮޕީފަތް ހައްދާއުޅޭ، މި އެކަން ކުރަނީ ވަރަށް މަދު ބަޔެެކވެ. އަދި
 އިގްތިސާދީ މަސައްކަތްތައް ގޯތީގެ އިންފާރު ކައިރީ މާގަސް ަހއްދާއުޅޭ ދަނދުވަރިކަމާއިގުޅޭ ތަމްރީނު ނެތުމުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އިން

 ކުރިޔަށް ނުގެންދެވެނީކަން ކައުްނސިލަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ.
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 ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން  ދަނޑުވެރިކަމުގެ: 35 ޕޮލިސީ
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ގައި ބޭއްވުން. 2025އަދި  2023ދަނޑުވެރިކަމަށް މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް :  35.1ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

: 35.1ރެޓަޖީ ސްޓް 
ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ މީހުން 

 އިތުރުކުރުން.

 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް :35.1.1ހަރަކާތް 
 ހިންގުން.

 

 އާންމު ފަރަތްތައް  ކައުންސިލް  ×  × 
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 : ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުނ36ްޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
  

ތް ދަތި އުދަގޫކަމުން ޓް، ރަށުގައި ގެސްޓް ހައުސްއެއް ނުހުރޭ، ދަތުރުފަތުުރ ކުރުމުގެ ވަސީލަސޯރި 2ޅުގައި އޮންނީ އޮޕަރޭޓް ކުރާ އަތޮ
ސްޓްހައުސް ވިޔާފާރިއަށް ބިމެއް ރަށުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިގްތިސާދީ ޙަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ނުގެންދަނީ ކަމަށް ބެލެވޭ، މިހާތަަނށް ރަށުން ގެ

 މިާދއިރާގައި  ތުން ނިސްބަ ރަށުގެ ހުރެގެން އެއްވެސް ފަރާަތކުން ކައުންސިލަށް ހުަށހަޅާފައިނުވޭ، ދޫކުރެވިފައިނުވޭ، ޝައުގުވެރިަކން
ރުވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަ ސޯޓް ތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުން އިތުދުނަމަވެސް، މިހާރަކަށް އައިސް ރިމަ އަދަދު މީހުންގެ ތްކުރާމަސައްކަ

 ކުރެވެއެވެ.
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 ރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން ފަތު: 36 ޕޮލިސީ
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ގައި ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން. 2023އަދި  2022ފަތުރުވެރިކަމަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮުތން :  36.1ޓާގެޓް 

 ބިން(  ދޫކުރުން. 2ގައި ބިން )ކޮންމެ ފަހަރަކު  2025އަދި  2022ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރިއަށް :  36.2ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

: 36.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން 

 މީހުން ކުރިއެރުވުން

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް :36.1.1ހަރަކާތް 
 ހިންގުން 

 

 އާންމު ފަރާތްތަށް  ކަންސިލް    × ×

ގެސްޓް : 36.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ހައުސް ވިޔަފާރިއަށް ބިން 

 ދޫކުރުން.

 ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް: 36.2.1ހަރަކާތް 
 ދޫކުރުން. ބިން ގައި 2025 އަދި 2022

 

 އާންމު ފަރާތްތަށް  ކައުންސިލް  ×   ×
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 ވުންކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރު :37ޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ންދާ ވިޔަފާރި ހިދުމަތް ދެމު ތެޔޮފިާހރަ ހިމެނެއެވެ. 2ފިހާރަ އަދި  8ކެފޭ،  2މިހާރު ިހނގަުމންދާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރޭގައި ގައި ލ. މާބައިދޫ

ތަކެވެ. ރަށުގެ އާބާދީއަށް  ޔަފާރިއަކީ ކުދި ވި ޔަފާރިވި 8ފަންތީގެ ވިޔަރފާރި ތަކެވެ. އަދި ބާކީ ހުރި ވިޔަފާރިއަކީ މެދު 2ތަކުގެ ތެރެއިން 
ދީއާއި ވިޔަފާރި ކުރާ މިންވަރަށް ތަކެިތ  މި ވިޔަފާރިތަކުން ފޯރުކޮށްދެުމންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ރަުށގެ އާބާ، ހިދުމަތަކާއިބޭނުވާ ޒަރޫރީ 

ރާތީ ހުްއޓާލާފަިއވާކަން ެގން މަންފާއެއް ނުކުބަލާއިރު ، ވަކިހާއްސަ ވިޔަފާިރ އަކަށް އަމާޒުކޮށް ކުރެވެންފެިށ ގިނަވިޔަފާރިތައް، އެކަށީ
 ފާހަގަކޮއްލެވެއެވެ.

ރާމެއް އަދި ހަރަކާތެއް މިހާތަނަށް ކަުއންސިލުން އިސްަނގައިގެން ކުދި އަދި މެދުަފންތީެގ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް އެއްވެސް ޕްރޮގް
  ހިންގިފައި ނުވެއެވެ.
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 ކުރިއެރުވުން  ރިތައްވިޔަފާ މެދުފަންތީގެ އަދި ކުދި: 37ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:
 .ކުރުންދޫ ބިން  1 މަދުވެގެން ފަހަރަކު ކޮންމެ އެއްއަހަރު، އަހަރުން 2 ޮކންމެ ހިންގުމަށް ވިޔަފާރިތަށް މެދުފަންތީގެ އަދި ކުދި: 37.1ޓާގެޓް 
ހާސް ރުފިޔާގެ( ލޯނު  ނަރަރ )ފަ 15000ގެން ކޮންމެ އަހަރަކު މަދުވެގެން ވަނަ އަހަރުން ފެށި  2025: ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރި އެރުވުމަށް  37.2ޓާގެޓް 
 ދޫކުރުން.

 
 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 އަދި ކުދި: 37.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ށްހިންުގމަ ވިޔަާފރިަތއް މެދުފަންީތގެ
 .ބިންދޫުކރުން

ން ބަނދަރު ަސރަަހއްާދއި ރަުށގެ އެހެނިހެ  :1.1.37ހަރަކާތް 
 ސަރަަހއްދުތަުކން ވިޔަާފރި ބިން ދޫުކުރން.

 

  ކައުންސިލް  ×  ×  ×

ޤާވާިއދު ތަކާއި ުއސޫލު ތަކާއި ައދި  :2.1.37ހަރަކާތް 
އި އެްގރިެމންޓާއި ެއއްޮގތަށް ބިން ޭބނުންުކރަމުްނދޭޯތބަލަ

 ުރން.މޮނިޓަރުކު
 

  ކައުންސިލް  × × × × ×

 އަދި ކުދި: 37.2 ސްޓްރެޓަޖީ 
 ކުރި ވިޔަާފރިަތއް މެދުފަންީތގެ
 .ދޫުކރުން ލޯނު އެުރވުމަށް

 
 

ރި ކުކުދި އަދި މެދުފަްނީތގެ ވިޔަާފރިތައް : 1.2.37ހަރަކާތް 
ކުުރމަށް އެުރވުމަށް ލޯނު ދޫުކރާނެ ުއސޫލެއް އެުކލަވާލައި ލޯން ދޫ

 އިއުލާނުުކރުން.
 

  ކައުންސިލް  × ×   

 ޓުން ލޯނު ދޫކުރުމާއި ޮމނިޓަރކޮށް ބެލެހެއް: 2.2.37ހަރަކާތް 
 

  ކައުންސިލް  × ×   
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 info@maabaidhoo.gov.mvލް: އީމެއި ،www.maabaidhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:  ،6800708ން: ފޯ

 

 : ދެމެހެްއޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާިއމުކުރުން 38ޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 މޮޓޯ ސައިކަލާއި ، ބައިސްކަލެވެ. ރަށުގެ އާބާދީއާއި މުގޮތެއްގައި އެއްގަމު ދަތުރު ތަކަށް ރަށުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުން ކުރަމުންދަނީންއާ

 ރަށުގެ ބޮޑުމިނަށް ބަލާއިރު މިވަގުތު، ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމެއް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާކަމަށް ފެްނނަނީ މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންނަށް 
 ލު ބަހުގެ ހިދުަމތް ފޯރުކޮށްދިނުން.ފަސޭހަކަމާއި އެކު މަދަރުސާއަށް ދެވޭނެ ފަދަ ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިާޒމެއް ނުވަތަ ސުކޫ
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 ގާއިމުކުރުން  ނިޒާމެއް ދަތުރުފަތުރުގެ ދެމެހެއްޓެނިވި: 38 ޕޮލިސީ
 ޓާގެޓްތައް:
 ހިދުމަތް ދިނުން. ސްޕީޑް ފެރީގެވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023:  38.1ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 ބަހުގެ ސްކޫލު :38.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ދިނުން  ހިދުމަތް

 
 
 
 
 

ދޭނެ އުސޫެލއް  ސްޕީޑފެރީގެ ހިުދަމތް :38.1.1ހަރަކާތް 
 އެކުލަވާލުން 

 

  ކައުންސިލް     × 

 ހިދުމަތް ދޭނެ ފަރާެތއް ސްޕީޑް ފެރީގެ: 38.1.2ހަރަކާތް 
އްގެ ލާނުކޮށް ، ިހދުމަތް ދިނުަމށް އެްގރިމެންޓެ ހޯދުމަށް އިއު

 ދަށުން ހަވާލުުކރުން.
 

  ކައުންސިލް     × 

ހިުދމަތުގެ ފެްނވަރު  ސްޕީޑް ފެރީގެ :38.1.3ހަރަކާތް 
 ދެެނގަތުުމގެ ާސވޭ ކުރުާމއި ފެްނވަރު ަމތިކުރުން.

 

  ކައުންސިލް  × × ×  
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 ޘަޤާފަތާިއ ތަރިަކ ރައްކާތެރިުކރުން 
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 : ސާ ލާ ޚު ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު/ 
ށް އުވިގެން ގޮސްފައެވެ. އިހުގައި ކުޅެމުންއައި ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަކަންތައްތަކެްއ ވަނީ އެއްކޮ ލ. މާބައިދޫގައި

ންތަކުގެ ފީ ކުޅިވަރު / ކަ އެގޮތުން ތާރަޖެހުމާއި ދަނޑިޖެުހން އަދި ބަނޑިޔާޖެހުންފަދަ ކުިޅވަރުތަށް ވަނީ އެކީ ނިތިެގން ޮގސްފައެވެ. ސަގާ
ރިޔަށް ގެންދާ ބޮޑުމަސް ކުތެރެއިން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކޮްނމެ އަހަރަކު ކުރިއަށް ގެންދާ އިވެންޓަކީ ބޮޑުއީދުގެ އެންމެ ފަުހ ދުވަހުގެ ރޭ 

 ނެރުމުގެ ހަރަކާތެވެ.

މިތަން ހިމާޔަށް  ގަ ކުރެވެއެވެގައި ފާހަބުންބެރާއި ކޯރާއި ބިސްާތނުގެ ޮގތުގައި އެފަދަ ތަނަަކށް ހުރީ ލ. ާމބައިދޫތާރީހީ ތަންަތނަށް ބަލާއިރު 
އްވެސް މަސައްކަތެއް އެކުރުމަށް އެކިދުވަސް ވަރު މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް މިހާތަނަށް މިތަށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން އަމަލީ 

 ގަ ކޮއްލެވެއެވެ.މުންދާކަން ފާހަކުރެވިފައި ނުވެއެވެ. ބޮޑުވަޅު ހިމާޔަތް ކުރެވިފައި ނުވާތީ މިހާރުވެސް ބޮޑުވަޅަށް ގެއްލުން ވަ

ން ވަނީ ާފހަގަ ކުރެވިފައި، ދިވެހިބަސް ނުވަތަ ރަށުގެ މާދަރީ ބަހަށް ،ިއނގިރޭސި ބަހުގެ ނުފޫޒު ވަދެ އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރަމުން އަންނަކަ
ންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަނުން ކުރަމުން އެގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގައްޔާއި ލިޔުންތަށް ލިޔާއިރު އިހުނައްވުރެ ބޮޑަށް  އިނގިރޭސި ބަސް ބޭ

 މިމައްސަލައަކީ ގައުމީފެންވަރުގައި އިސްލާހުކުރަން ޖެހިފައިވާ ބޮޑު މައްސަލައެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.
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 : ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން 39ޕޮލިސީ  
 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 މީހުންގެ  ނަމަވެސް. ރަށެކެވެ ފާހަގަކޮއްލެވުނު ފެންވަރުގައި އަތޮޅު ކުޅުމުގައި ކުޅިވަރުތަށް ފީސަގާ ތަކުގައި އަހަރު ގ1990ެ ލ. މާބައިދޫއަކީ
 އެއްކޮށް  ވަނީ ންތައްތަކެއްގިނަކަ ވަރަށް ތެރެއިން ކުޅިވަރުތަކުގެ  ސަގާފީ ބަދަލްތަކާއިއެކު އައި އެކިކަންކަމަށް އުޅުމުގެ ދިރި ވިސްނުމާއި
 .ގޮސްފައެވެ ންނިތިގެ އެކީ ވަނީ ކުޅިވަރުތަށް ބަނޑިޔާޖެހުންފަދަ އަދި ދަނޑިޖެހުން ތާރަޖެހުމާއި އެގޮތުން. ގޮސްފައެވެ އުވިގެން

ދުގެ އެންމެ ފަހު ދުަވހުގެ ރޭ ސަގާފީ ކުޅިވަރު / ކަންތަކުގެ ތެރެއިން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރިއަށް ގެންދާ އިވެްނޓަކީ ބޮޑުއީ
 ގެ ހަރަކާތެވެ.ކުރިޔަށް ގެންދާ ބޮޑުމަސް ނެރުމު 
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 ދެމެހެއްޓުން  ދިރުވައި ކަންކަން ޘަޤާފީ: 39ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:
 : ފިތުރު އީދާއި އަލްހާ އީދު ފަދަ މުނާސަބަތުތައް ފާަހގަކުރުމުގައި ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަށް ހިމެނިގެން ފާހަގަކުރުން.39.1ޓާގެޓް 
 މުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.ށުގެ ޒުވާން ޖީލަށް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ޮކންމެ އަހަރަކުވެސް ހޭލުންތެރިކުރު: ނެތިގެން ގޮސްފަިއވާ ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަށް ރ39.2ަޓާގެޓް 

 
 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 އީދާއި ފިތުރު: 1.39ސްޓްރެޓަޖީ 
 ފާަހގަކުުރން  ދުއީ އަލްހާ

 އަލްހާ އީދުަގއި ބޮުޑމަސްެނރުން. :1.1.39ހަރަކާތް 
 

 ޖަްމއިއްޔާަތއް  ކައުންސިލް  × × × × ×

ރުތަށް އީދުގެ ހަރަކާތްތަުކަގއި ސަގާފީ ުކޅިވަ  :2.1.39ހަރަކާތް 
 ހިމެނުން.

 ޖަްމއިއްޔާަތއް  ކައުންސިލް  × × × × ×

 ނެތިގެން: 39.2 ސްޓްރެޓަޖީ 
 ރަުށގެ ުކޅިަވރުތަށް ސަގާފީ ގޮސްަފއިވާ

 އެކަންކަން ދަސްކޮްށދީ ޖީލަށް ޒުވާން
 .އެލުން ާބރު ދެމެެހއްޓުމަށް ދިުރވައި

 

ތާރަޖެހުން ދަސްކޮްށދޭ މަަސއްކަތު : 1.2.39ހަރަކާތް 
 ބަްއދަލުވުން ބޭްއވުން.

 

 ޖަްމއިއްޔާަތއް  ކައުންސިލް      ×

 ަދސްކޮށްދޭ ަމސައްކަތު ލަނގިރި ޖަހަން: 2.2.39ހަރަކާތް 
 .ބަްއދަލުވުން ބޭްއވުން

 ޖަްމއިއްޔާަތއް  ކައުންސިލް     × 

 ަދސްކޮށްދޭ ަމސައްކަތު ބަނޑިޔާ ޖަހަން: 3.2.39ހަރަކާތް 
 .ބަްއދަލުވުން ބޭްއވުން

 ޖަްމއިއްޔާަތއް  ކައުންސިލް    ×  

 ދަސްކޮށްދޭ ަމސައްކަތު ކުރުފަލި ޖަހަން: 4.2.39ހަރަކާތް 
 .ބަްއދަލުވުން ބޭްއވުން

ންސިލް ކައު  ×     ޖަްމއިއްޔާަތއް  

ަދސްޮކށްދޭ މަަސއްކަތު  ދަނޑިޖަހަން: 5.2.39ހަރަކާތް 
 .ބަްއދަލުވުން ބޭްއވުން

 ޖަްމއިއްޔާަތއް  ކައުންސިލް  ×    
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 ތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ުޤދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން  :40ޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
އި ކޯރާއި ބިސްތާނެވެ. ބުންބެރާގައި އެފަދަ ތަނަކަށް ހުރީ "ރަށުގެ އިރުދެކުނު ފަރާތުގައި ހުރި ބައިދޫލ. މާތާރީހީ ތަންތަނަށް ބަލާއިރު 

 ގޮތުން އަމަލީ އެއްވެސް މިތަން ހިމާޔަށް ކުރުމަށް އެކިދުވަސް ވަރު މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް މިހާތަނަށް މިތަށް ހިާމޔަތް ކުރުމުގެ
 ންދާކަން ފާހަގަ ކޮއްލެވެެއވެ.ވެ. ބޮޑުވަޅު ހިމާޔަތް ކުރެވިފައި ނުވާތީ މިހާރުވެސް ބޮޑުވަޅަށް ގެއްލުން ވަމުމަސައްކަތެއް ކުރެވިފައި ނުވެއެ
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 ދެމެހެއްޓުން  ރައްކާތެރިކޮށް ތަރިކަ ޤުދުރަތީ ތަންތަނާއި، ތާރީޚީ: 40 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:
 ފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.ސާމުގެ ކުރިން ސަރަހައްދު އިން ފާހަގަކޮށް ވަށާފާރު ރޭނުމާއި، ސަރަހައްދު އަހަރު ނިމު 2022ހިމާަޔތްކުރުމަށް  ބުންބެރު:  40.1ޓާގެޓް 
 ބެލެހެއްޓުން ސާފުކޮށް ސރަހައްދު ހިމާޔަތްކޮށް ކޯރު:  40.2ޓާގެޓް 

 
 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 ހެން ފަރާތްތައް އެހެނި 

" ބުންބެރު" :40.1ސްޓްރެޓަޖީ 
 ހިމާޔަތްކުރުން 

 
 

 ރުން ވަށާފާރު ރާނައި ަސރަހަްއދު ފާހަގަ ކު  :40.1.1ހަރަކާތް 
 

 ޖަްމއިއްޔާަތއް  ކައުންސިލް      ×

ށް ހިމާޔަތްކޮއްފަިއވާ ސަރަަހއްދު ސާފުކޮ: 40.1.2ހަރަކާތް 
 ބެލެހެއްޓޭނެ ިއންތިާޒމް ހަަމޖެްއސުން.

 

 ޖަްމއިއްޔާަތއް  ކައުންސިލް  × × × × 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

" ކޯރު" :40.2ސްޓްރެޓަޖީ 
 ހިމާޔަތްކުރުން 

 
 

 ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ކޯރު  :40.2.1ހަރަކާތް 
 

 އްޔާަތއް ޖަްމއި ކައުންސިލް      ×

ންފީޒު ތަކޯރު ބަލަހައްޓާނެ ަޤވާިއދުަތއް ހަދާ : 40.2.2ހަރަކާތް 
 ކުރުން 
 

 ޖަްމއިއްޔާަތއް  ކައުންސިލް  × × × × 
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 ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުން :41ޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ގެ މާދަރީ ބަހަށް އޭގެ ނޭދެޭވ  އެކު ދިވެހިބަސް ނުވަތަ ރަށުދަރިން ކިޔަވާ މާއްދާތަށް އަދި ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި

ހުނައްވުރެ ބޮޑަށް  އިނގިރޭސި އަސަރު ކުރަމުން އަންނަކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައި، އެގޮތުން ވާަހކަ ދެއްކުމުގައްޔާއި ލިޔުންތަށް ލިޔާއިރު އި
 ބަސް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަަކން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 
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 އާލާކުރުން  ދިރުވައި ވެހިބަސްދި: 41 ސީޕޮލި

 ޓާގެޓްތައް:
 ކުރިން އެކުލަވާލައި ނެރުން. 2024ރަށުގެ މާދަރީބަހާ ބެހޭ ފޮތެއް :  41.1ޓާގެޓް 
 .ފާހަގަކުރުން ނުވަތަ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ދުވަސް ދިވެހިބަހުގެކޮންމެ އަހަރަކުވެސް :  41.2ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 މާދަީރބަހާ ރަށުގެ :41.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ެނރުން ތަްއޔާރުކޮށް ފޮތެއް ބެހޭ . 

 

 ބަާހއި ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާަލއި ރަުށގެ މާަދރީ :41.1.1ހަރަކާތް 
 ގުޭޅގޮތުން ދިާރސާކުރުން.

 

ސިލް ކައުން     ×  ޖަްމއިއްޔާަތއް  

 ދިރާސާގެ މައްޗަށް ފޮތްއެކުލަވާލުުމގެ: 41.1.2ހަރަކާތް 
 މަސްކަތްކުުރން 

 

 ޖަްމއިއްޔާަތއް  ކައުންސިލް     × 

 ރަށުގެ  އާންމު ރަްއޔިތުންށާއި ސްކޫލް: 41.1.3ހަރަކާތް 
ތަށް، ގޮދަިރވަުރންނަށް ފަސޭހަ ކަާމއި އެކު ފޮްތ ކިޔަން ލިބޭނެ 

ނެ ތަކުންާނއި ، އޮންަލިއން ކޮށް ފޮތް ލިބޭ ފޮތް ލައިބްަރރީ
 ގޮތަށް ާއމުކުރުން. 

 

 ދިވެހި ބަުހގެ އެކަޑަމީ  ކައުންސިލް    ×  

ދިވެހިބަހުގެ : 41.2ސްޓްރެޓަޖީ 
 ދުަވސް ފާހަގަުކރުން 
 

އަތޮޅު ަމދަުރސާ  ލ × × × × × މާދަރީ ބަހުގެ ުދަވސް ފާހަގަކުުރން : 41.2.1ހަރަކާތް   ކައުންސިލް  



 ފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ(މަޑިކޮޅުމަޑުލު )          2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 : ލާސާ ޚު ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު/ 

 ތަނަށްމިހާ ނގާފައިވާރިއުހި ހާދިސާތަށް ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަރައްދުތަކުގައި އެކި  ރަށުގެ ސަބަބުން އެރުމުގެ އުދަ ސަބަބުންނާއި ވިއްސާރައިގެ
އެރުމާއި،  އުދަ ދެފަހަރަކު  އަހަރަކު ގޮތެއްގައިއާމު .ނެތެވެ ގާއިމްވެފައި ނިޒާމެއް  ނުވަތަ ސިސްޓަމެއް ފެންހިންޭދނެ ތަކުގައި ހާލަތް އެފަދަ

 ދެކުނު އެންމެ ރަށުގެ ގައިދުވަސްވަރު އުދައަރާ  އަދި. ކުރެވެއެވެ ފާހަގަ ކުރިމަތިވާކަން ކާރިސާތައް ވިއްސާރާއިގެ ސަބަބުން ފެްނބޮޑުވުމުގެ
 ުއދައިގެ  އަދި. ދެއެވެ މުންވަ ތަކެއް ގެއްުލން ބޮޑެތި ށްގެއްސަ ގަސްގަހާއި އަސަރުކޮށް އުދައިގެ ސަަރހައްދަށް ވެފައިވާ އާބާދު މީހުން ގައި

 ވަނީ ސަމާލުކަމަށް ފަރާތްތަކުގެ ކަމާއިބެހޭ ސަރުކާރުގެ  މިކަން. ެދއެވެ ވަމުން ގެއްލުން ރިވެޓްމެންޓަށް ފަރާތުގެ އިރުމަތީ ސަބަބުން
( ސަރަހައްދު ނުވާ ހިފައިޖެ ިރވެޓްމެންޓް އުތުުރން ދަރުގެބަ)  ފަރާތު ުއތުރު  ހުޅަނގު ލާއިރުބަ ސަރަހައްދުތަކަށް ގިރާ ރަށް. ގެނެވިފައެވެ
  .ކުރެވެއެވެ ފާހަގަ ދާކަން ރައްގިރަމުން

 ކުރިމަތިވި އުދަ އެރުމުގެ ވަނަ އަހަރު  2019ރަށުގައި ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ނަޖިސްބޭރުކުރުމަށް ކަނޑަށް އަޅާފައިވާ ހޮޅި 
ވެޖެއެވެ. މިކަމުގަ ސަބަބުން  ވެ ރަށުގެ ފަރުއްމައްޗަށް ނަޖިސްބޭރުވާގޮތައް ބުރިކޮށްލެވިފައިވާތާ ދުަވސްތަކެއްކާރިސާއެއްގެ ސަބަބުން ހަލާކު

ރު ކޮޅުގައި ހެދިފައިވާ ފަރުގެ ދިރުން ތަކާއި އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތައް ހާއްސަކޮށް މޫދު ކަސްރަތައް އިރުމަތީ ފަރާތު ރަށުގެ އުތު
 ކުރާ ފަރާްތ ތަކަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެ ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މޫދު/ގޮނޑުދޮށް ބޭނުން

އި ގިނަ އަދަދަަކށް ވަނީ ރަށުގެ ހޭޅިފަށުގައި ގަސްޖެހުމުގެ ގޮތުން އެކި ދުވަސްވަރު ހިންގިފައިވާ ހަރަކާތްތަކުން އަލަށް ހިއްކުނު ބިމުގަ
ފަން ކަޑަމުން އަންަނކަމާއި ރު ހެދި ބިޔަވަމުން އެބަދެއެވެ. ބައެއްފަާރތްތަކުން ރޯގަސްޖެހިފައި ، އަދި އޭގެތެރެއިން ގިނަ ގަސްތަކެއް މިހާ

ތިއާއި ަފންތަކައް ގެްއލުންދޭ އެކަމުގެ ސަބަބުން ރުއްގަހައް ެގއްލުން ވަމުންދާކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރުއްގަހުގެ ބޮން
 އްތަކަށް ވަނީ ގެއްލުްނވެފައެވެ. ސޫތްޕެއްގެ ސަބަބުން ރަށުގެ ވަރަށް ގިނަ ރު

ރަށުގައިވެސް ބައެއް މޫސުން ސޫފީގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް އުންދަގޫ ފޯރާ އަދި އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑު އެކައްޗަކީ މަދިރިޔަށް ވީހިނދު ، މި
 ވެއެވެ. ުފރުސަތު ހުޅު ތަކުގައި ހާއްސަކޮށް ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި މަދިރި ގިނަވެ އޭގެ ސަބަބުން ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުމަށް

ކުރެވިފައިވާ ބައެއް ދޫނިތައް އެކި މޫސުންތަކުގައި އެއްގައުމުން އަނެއްގައުމަށް ހިޖުރަކުރާ ދޫނިތަކުގެ ތެރެއިން، ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތް
ނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެެވ. އަދި ކަން ވަމިރަށަށް ވެސް އަންނަކަން ފާހަގަ ކޮއްލަމެވެ. އެގޮތުން އިރުވައިހުދާއި، ރޭރު އަދި ބާޒުފަދަ ދޫނި އަންނަ

 ން ވާނީ ފާހަގަ ކުރެވިފަެއވެ. ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ މިފަދަ ދިރުންތަކަށް ގޯނާކުރުން ރަށުގައި ދިރި އުޅޭ މަދު ބައެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވާކަ
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 : ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުން 42ޕޮލިސީ  
 މިހާރުގެ ހާލަތު 

އްދުން ގިރާ ފަސްތައް ރަށުެގ ގިރަމުން ދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި މިސަރަހަށްރަ ރަށުގެ ވަށައިގެންއިރު ރަށް ގިރާ ސަރަހައްދުތަކަށް ބަލާ
 ވެ.އުތުރު ތުނޑިއަށް ވޮޑެމުންދާކަމާއި ބައެއް ފަސް އުފުރިޔާ ވިލަށް ފައިބަމުންދާކަން ވަނީ ާފހަގަ ކުރެވިފައެއިރު 

މުގެ ކާރިސާތައް ކުރިމަތިވާކަން ން އުދަ އަރައެވެ. އާމުގޮތެއްގައި އަހަރަކު ދެފަހަރަކު އުދަ އެރުއުދަ އަރާ ދުވަސްވަރު ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތު
ދަށް އުދައިގެ އަސަރުކޮށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި އުދައަރާ ދުވަސްވަރުގައި ރަށުގެ އެންމެ ދެކުނު ގައި މީހުން ާއބާދު ވެަފއިވާ ސަރަހައް

ންޓުގެ އެކިސަރަހައްދު ތަކުން ން ތަކެއް ވަމުން ދެއެވެ. އަދި އުދައިގެ ސަބަބުން އިރުމަތީ ފަރާުތ ރިވެޓްމެގަސްގަހާއި ގެއްސަށް ބޮޑެތި ގެއްލު
 ވެ. އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ވަނީ ވެފައެވެ. މިކަން ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ވަނީ ގެނެވިފައެ
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 ހުއްޓުވުން  ގިރުން ރަށް: 42ޕޮލިސީ 
 

 ތައް:ޓާގެޓް 
 : ގިރާސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ސަރަހައްދު ތައް ފާހަގަކޮށް ގާކުނޑި އެޅޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.42.1ޓާގެޓް 
 ރާޅު އެރުން ހުއްޓުވުމަށް މައިސަރުކާރާ ކޯޑިނޭޓް ކުރުން. ،: ރާޅު އަރާ ސަރަހައްދު ތަކުނ42.2ްޓާގެޓް 

 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 ރަަހއްދުަތއް ގިރާ ސަ: 1.42ސްޓްރެޓަޖީ 
 .ހިމާޔަތްކުރުން

 އެ ގިރާސަަރައއްދު ތަުކގައި ބޯޑު ހަރުކޮށް :1.1.42ހަރަކާތް 
 ސަރަަހއްދު ަތއް ފާހަގަުކރުން.

 

  ކައުންސިލް      ×

 ގިރާސަަރައއްދުތަކަްށ ގާކުނޑި ) ގެޮދރު :2.1.42ހަރަކާތް 
ގެ އިާމރާތްކުުރމުގެ ެތރެއިން ބޭން ުނވެެގްނ އުކާލެވޭ ގަލު 
ލައި ބާވަތްަތއް( ެއޅުުމގެ އިންިތޒާމްަތއް ުއސޫލެއް އެކުަލވާ

 ހަމަެޖއްުސން.
 

  ކައުންސިލް  × × × × ×

ދު ހޭޅިފަށުގައި ާހއްަސކޮށް ގިރާ ަސރަހައް  :3.1.42ހަރަކާތް 
 ގައި ގަްސޖެހުން ތަކު
 

 ×  ×    

 އަރާ ރާޅު: 2.42 ސްޓްރެޓަޖީ 
 އެުރން ރާޅު ތަކުްނ، ސަރަަހއްދު
 .ހުއްޓުވުން

 

އުދައެުރމާއި ރަްއިގރު މުގެ މަްއސަލަ : 1.2.42ހަރަކާތް 
ޓު ހައްލުކުުރމަށް އުަދައރާ ސަަރހަްއދު ތަކުގެ ތިވެޓް މެން

ެހން ުކރާ އެއުސްުކރުން ނުަވތަ މަްއސަލަ ހައްލުކުުރމަށް ބޭނުން
 ނިޒާެމއްގެ ެތރެިއން މަްއސަލަ ހައްލުކުުރން.

 

މިނިސްްޓރީ އޮފް      ×
ޕްލޭނިންގ ެއންޑް 

 ޑިވެލޮޕްަމންޓް.

 ކައުންސިލް 
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  އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަުބން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުންށް: މޫުސމަ 43ޕޮލިސީ 
 މިހާރުގެ ހާލަތު 

އްޔިތުންގެ މުދަލަްށ ގައި ރަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާއި ހަމައަށް އުދައިގެ އަސަރުކޮށް ، ރަމޫސުން ގޯސްވެ އުދަރާ ދުވަސްވަރު
ގެ ހާދިސާތައް ކުރިމަތިވެ، ހާއްސަކޮށް ގަސްގަހާއި ގެއްސަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއް ވަނީވެފައެވެ. އަދި ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި ފެންބޮޑުވުމު

ނދިގެން ވެޓުމުގެ ާހދިސާތަށް ބިްއލުންތަކެއް ވަނީ ވެފައެވެ. އަދި ަވއި ގަދަވެ ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި ރުއްގަސް ރައްޔިތުންގެ މުދަލަށް ބޮޑެތި ގެ
 ހިނގަމުންދާކަން ފާހަގަ ކޮއްލެވެެއވެ.

 

 



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ          2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

 

125 
 

 info@maabaidhoo.gov.mvލް: އީމެއި ،www.maabaidhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:  ،6800708ން: ފޯ

 

 ކުޑަކުރުން  އަސަރުތައް ކުރާ ސަބަބުން އެކަމުގެ ބަދަލުތަކާއި އަންނަ މޫސުމަށް: 43ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:
 މުމުގެ ކުރިން  ގާއިމް ކުރުން. ނިވަނަ އަހަރު  2022އްސާރަ މޫސުމުގައްޔާއި އުދައަރާ ދުވަސްވަރު ފެންބޮޑުވާ ސަރަހައްދު ތަކުން ފެްނހިންދޭނެ ނިޒާމެއް : ވ43.1ިޓާގެޓް 
 ޒޯންތައް ފެހިކުރުން.ރުމަށް ގްރީން: ވައިގަދަވެ މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އާންމު ރައްޔިތުންގެ ގެދޮރަށް ކުރާ އަސަރު ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކ43.2ުޓާގެޓް 
ތަ ގިނަދުވަސްވެފައުވާ ރުއްގަސް ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މުސްކުޅިވެފައި ނުވަ 2022: ވައިގަދަވާ ދުވަސްވަރު ރުއްގަހުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާވަމުންދާތީ، 43.3ޓާގެޓް 

 ކެނޑުން.
 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ރާފަރާތް ތަންފީޒު ކު 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 ހިންދާނެފެން: 1.43ސްޓްރެޓަޖީ 
 .ކުުރން ާގއިމް ނިޒާެމއް

ގެ އުދައެުރުމގެ ސަަބުބންނާއި ިވްއސާަރއި :1.1.43ހަރަކާތް 
މަށް ސަަބބުން ރަުށގެ ފެންޮބޑުވާ ސަރަަހއްުދތަކުން ފެންހިންދު 

 ނިޒާެމއް ާގިއމުކުރުން( ކާނުވަޅުުލން.)ފެންހިންޭދނެ
 

 މަރުކަޒީ ަސރުކާރު. ކައުންސިލް      ×

އްޭޓނެ ފެންހިންދާ ނިޒާމް މަރާާމތުކޮށް ބެލެހެ :2.1.43ހަރަކާތް 
 އިންތިާޒމް ހަަމޖެްއސުން.

 

  ކައުންސިލް  × × × × 

ގްރީން ޒޯންތައް : 2.43 ސްޓްރެޓަޖީ 
 ފެހިކުރުން.

 

ަހއްދުތަާކއި މީހުން ދިރި ުއޅޭ ސަރަ: 3.2.43ހަރަކާތް 
ބިޔަކޮށް  އިްނވެގެން ުނވަތަ ކަިއީރގައި ުހރި ގްީރން ޒޯންތަކުަގއި

 ހެދޭ ަގސް ޖެަހއި ހެްއދުން.
 

  ކައުންސިލް  × × × × ×

ރައްޔިތުންގެ : 3.43 ސްޓްރެޓަޖީ 
 ސްުކޅިވެަފއިރައްކާެތރިކަަމއްތަކައި މު 

 ރުްއގަސް ިގނަުދވަްސވެަފއުވާނުވަތަ 
 .ކެންޑުން

ގޯތިގެޮދރަށާއި ަމގުިހނގާ މީުހންނަށް  :4.2.43ހަރަކާތް 
ސް ނުރައްާކާވގޮތަށް ހުރި ދުަވސްވެ މުސްުކޅިވެަފިއވާ ރުްއގަ 
 .ކެނޑުާމއި، ރުުކގެ ބަދަުލަގއި ބިޔަކޮށް ހެދޭ ަގސްޖެުހން

 

  ކައުންސިލް      ×
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 ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން :44ޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
އިވާ " އައިލެން ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއޫ ގެ ފަރާތުން ތަމްރީނު ކުރެވިފައަލިފާން ނިއްވުމަށް މޯލްޑިވްްސ 

ގެ ސަބަބުން ރަށުގެ ވަނަ އަހަރުގައި ވަނީ ތަމްރީނުުކރެވިފައެވެ. ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުންނާއި އުދަ އެރުމު 2016ރެސްޕޯންސް ޓީމްއެއް" 
ދޭނެ ސިސްޓަމެއް ނުވަތަ ސާތަށް ހިނގާފައިވާރިއު މިހާތަނަށް އެފަދަ ހާލަތް ތަުކގައި ފެންހިންއެކި ސަރައްދުތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދި

 ނިޒާމެއް ގާއިމްވެފައި ނެތެވެ.

 ގްރާމްތަށް ވަރަށް މަދުކަންފާހަގަތައްޔާރުވުމަށް ރައްޔިތުންހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުްނ، މުޅިރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގޭ ޕްރޮ ކާރިސާތަކަށް
 ކޮއްލަމެވެ.
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 ތައްޔާރުވުން  ކާރިސާތަކަށް: 44ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:
 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފެންހިންދުަމށް ބޭނުންކުރާނެ ޕަންޕު ސިސްޓަމެއް ހޯދުން.  2022: 44.1ޓާގެޓް 
އްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަށް ތަކުން ރައްކާތެރި ވުމާ ގުޅޭގޮތުން ރަ: ފެންބޮޑު ވުމާއި އެހެނިހެން ކާރިސާތަކުން ލިބޭގެްއލުންތައްކުޑަކުރުމަށް، ކާރިސ44.2ާޓާގެޓް 

 އަހަރުން އެއްއަހަރު ހިންގުން. 2
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 ދުމަށްފެންހިން: 1.44ސްޓްރެޓަޖީ 
 ިސސްޓަމެއް ޕަންޕު ބޭނުންުކރާނެ

 .ހޯދުން

ވިއްސާަރިއގެ ސަަބުބންނާއި ުއަދއިގެ  :1.1.44ހަރަކާތް 
ދުމަށް ސަަބބުން ރަުށގައި ފެްނބޮުޑވާ ހާލަތްތަުކގައި ފެން ހިން 

 ބޭނުންުކރާނެ ޕަންޕުިސސްޓަެމއް ގަތުން.
 

  ކައުންސިލް      ×

ކުރާނެ ބަޔަކު ޕަންޕު ސިސްޓަމް ޭބނުން :2.1.44ހަރަކާތް 
 ތަމްރީނުުކރުން.

 

ރަށުެގ،ަޖމްިއއްޔާތަކާއި  ކައުންސިލް      ×
 ކުންފުނިތައް 

 ޕަންޕު ސިސްޓަމް ޭބނުންކުރާނެ އުސޫލެއް :3.1.44ހަރަކާތް 
 އެކުލަވާލައި ބެލެއްިޓގެން ބޭުނންކުރުން.

 

  ކައުންސިލް  × × × × ×

ކާރިސާތަކުން : 2.44 ސްޓްރެޓަޖީ 
ގޮތުން ރައްކާތެރި ވުމާ ގުޅޭ

 ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން.

ކުުރމަށް ފެންބޯޑުވުުމން ލިބޭ ގެއްލުންަތއް ކުޑަ: 1.2.44ހަރަކާތް 
ން ތައްޔާުރވެިތބުމަށް ކުެރިވދާނެ ކަންތައްަތކާއި ބެޭހގޮތު

 ހޭލުންތެރި ކުުރމުގެ ަމސައްަކތު ބަްއދަުލވުން.
 

ރަށުެގ،ަޖމްިއއްޔާތަކާއި  ކައުންސިލް   ×  × 
 އް ކުންފުނިތަ

ސުނާމީފަދަ ބޮޑެތި ގެއްލުްނދެިނވި : 2.2.44ހަރަކާތް 
ސައްކަތު މަ ކާރިސާތަކަށް ތަްއޔާުރވެ ތިުބމަށް ހޭލުްނތެރި ކުރުުމގެ 

 ބަްއދަލުވުން.

ރަށުެގ،ަޖމްިއއްޔާތަކާއި  ކައުންސިލް    ×  
 ކުންފުނިތައް 
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 ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި، ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން :45ޕޮލިސީ 
 ލަތު މިހާރުގެ ހާ 

ގެ ގޮތުން ނާިއ، އެކި ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން އަދި ރަށުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުން އިސްނަގައިގެން އެކި ދުވަސްތަށް ފާހަގަކުރުމު
މި  ހިންގިފައެވެ. ައދި ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ ތެރެއިން ިހންގުނު ހަރާކާްތތަކުގައި ރަށުގެ ހޭޅިފަށުގައި ގަސްޖެހުމުގެ ހަރަާކތްތަކެއް ވަނީ

ނަ ގަސްތަކެއް މިހާރު ހެދި ގިޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސަބަބުން އަލަށް ހިއްކުނު ބިމުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ވަނީ ގަސްޖެހިފައި ، އަދި އޭގެތެރެއިން 
މަރުވެފައެވެ. އަދި ގަސްތަށް ވަނީ ބިޔަވަމުން އެބަދެއެވެ. ހަމައެޔާއިެއކު އުދަ އެރުމުގެ ސަބަބުުބން މިޮގތަށް ހޭޅިފަށުގައި ެޖހިފައި ހުރި ަބއެއް

ސް ފަންގި ވިނުމުގެ ބޭނުމަށް ބައެއްސަރަހައްދު ތަކުން އެކި ސަބަބު ތަކާހެދި ގަސްތައް މަރުވެފައި ވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މިހާރަކަށް އައި
 ހަގަ ކުރެވިފައެވެ.ފާ ބައެއްފަރާތްތަކުން ރޯފަން ކަޑަުމން އަންނަކަމާއި އެކަމުގެ ސަބަުބން ރުއްގަހައް ގެއްލުން ވަމުންދާކަން ވަނީ
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 ރައްކާތެރިކުރުން  ރުއްގަސް ހޭޅިފަށާއި، ރަށުގެ: 45ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:
 ރޮގްރާމެއް ހިންގުން.: ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މަދުވެގެން އެއްފަހަރު ހޭޅިފަށުގައި ގަސްޖެހުމާއި ހެދިފައިހުރި ގަސްތަށް ކޮށައި ރީތިކުރުމުގެ ޕް 45.1ޓާގެޓް 
 އަހަރު ބޭއްވުން. 1ހަރުން އަ  2ގަހަށް ގެއްލުން ވާފަދަ އަމަލުތަށް ނުކުރުމަށް ބާރުއަޅައި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ، : ރުއ45.2ްޓާގެޓް 

 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 ހޭޅިފަށުގައި: 1.45ސްޓްރެޓަޖީ 
 ގަްސޖެހުން 

ތަށް ހޭޅި ފަށުގައި ަގްސޖެހުުމގެ ޕްޮރގްާރމް :1.1.45ހަރަކާތް 
 ހިންގުން.

 

ރަށުެގ،ަޖމްިއއްޔާތަކާއި  ކައުންސިލް  × × × × ×
 ކުންފުނިތައް 

 ެގއްލުން ރުއްގަހަށް: 2.45 ސްޓްރެޓަޖީ 
 ާބރުައަޅއި ނުކުުރމަށް އަމަލުތަށް ވާފަދަ

 .ކުުރވުން ހޭލުްނތެރި ރައްޔިތުން

ހޭލުންތެރިކަން އިުތރު ކުރުުމގެ : 2.1.45ހަރަކާތް 
 ޕްރޮްގރާމްތަްށ/ މަަސއްކަތު ަބއްދަުލވުްނތަށް ބޭްއވުން.

 

  ކައުންސިލް  ×  ×  ×



 ދާރާހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އި          2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 info@maabaidhoo.gov.mvލް: އީމެއި ،www.maabaidhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:  ،6800708ން: ފޯ

 

 ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ ުމރަކަތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން. :46ޕޮލިސީ 
 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ސަބަބުން ފަރުގެ ދިރުން ތަކާއި ގެ ކުނިކޮށި ގާއިމް ކުރެވި އަދި ރަނގަޅަށް ކުނި މެނޭޖް ނުކުެރވޭތީ ބައެއް ކުނިތައް ކަނޑަށް ޭބރުވުމުގެ ރަށު
ންކުރާ ނުއާންމު ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތައް ހާއްސަކޮށް މޫދު ކަސްރަތައް އިރުމަތީ ފަރާތު ރަށުގެ އުތުރު ކޮޅުގައި ހެދިފައިވާ މޫދު/ގޮނޑުދޮށް ބޭ 
ނެގުމަށާއި ފަރާތް ތަކަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ރަށުގެ ރައްޔިތުން ނަކީ ބައެއް ދުވަސް ވަރުގައި ހުއިފި ލަނަޑާ 

 ަވށަިއގެންވާ ފަރުމަސްވެރިކަމަށް ފަރުމައްޗަށް ފައިބައި އުޅޭ ފަރާތް ތަކެއް ަކމުން އެކަމުގެ ތެރެއިން ވަަރށް މަދުން ނަމަވެސް ރަށުގެ
 މުރަކަތަކާއި ކަނަޑުގެ ދިރުންތަކަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.
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 .ދެމެހެއްޓުން ރައްކާތެރިކޮށް ދިރުން ކަނޑުގެ މުރަކަތަކާއި ވަށައިގެންވާ ރަށުގެ: 46ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:
ވަނައަހަރު ޕްރޮގްރާމްތައް  2026އި ވަނަ އަހަރާ 2023ތަކާއި ބެހޭގޮތުން ޭހލުންތެރިަކން އިތުރުކުރުމަށް  ދިރުން ޑުގެކަނ މުރަކަތަކާއި ވަށައިގެންވާ ށުގެ:  ރ46.1ަޓާގެޓް 

 ހިންގުން.
 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 ވަށަިއގެްނވާ ރަށުގެ: 1.46ސްޓްރެޓަޖީ 
 ތަާކއި ދިރުން ކަނޑުގެ މުރަކަތަާކއި
 .އިތުރުުކރުން ހޭލުންތެރިަކން ބެހޭޮގތުން

 ތަކާއި ދިރުން ކަނޑުގެ  މުރަކަތަކާއި :1.1.46ހަރަކާތް 
އިުރރު ކުރުުމގެ  ހޭލުންތެރިަކން ބެހޭޮގތުން

 މަަސއްކަތުަބއްދަުލވުންަތއް ހިްނގުން.

އްޔާތަކާއި ރަށުެގ،ަޖމްއި  ކައުންސިލް  ×   × 
 ކުންފުނިތައް 
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 ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުން  :47ޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ދޫނިތައް  އެކި މޫސުންތަކުގައި އެއްގައުމުން އަނެއްގައުމަށް ހިޖުރަކުރާ ދޫނިތަކުގެ ތެރެއިން، ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ބައެއް

ހަަގކޮށްލަމެވެ. އެގޮތުން އިރުވައިހުާދއި، ރޭރު އަދި ބާޒުފަދަ ދޫިނ ައންނަކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފަެއވެ. އަދި މިރަށަށް ވެސް އަންނަކަން ފާ 
ިވފައެވެ. ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ މިފަދަ ދިރުންތަކަށް ގޯނާކުރުން ރަުށގައި ިދރި އުޅޭ މަދު ބައެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވާކަން ވާނީ ފާހަގަ ކުރެ

ދަ އް ބާވަތް ތަކުގެ ޫދިނތައް އެކި އާލާތްަތށް ބޭނުންކޮއްެގން ހިފައި އެއިން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި ކޮށީގައި ބަްނދުކޮއްގެން ގެންުގޅުންފައެގޮތުން ބައެ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްއާއި ކަމާއި ގުޅުހުރި ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން އިދާރާތަކާއި ، ކަންކަން ކުރަމުން އަންނަކަން ާފހަގަ ކުރެވުމުން

 ހިމާޔަތް ދިނުމުގެ މަސަކަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ވަނީ ކޮއްފައެވެ. ށްގުޅިގެން ، އެތަކި މިނިވަންކޮ
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 ރައްކާތެރިކުރުން  ނަސްލު ދިރޭތަކެތީގެ: 47ޕޮލިސީ 

 

 ޓާގެޓްތައް:
 .މްތައް ހިންގުންގައި ޕްރޮގްރާ 2026އަދި  2024، 2022އިތުރުކުރުމަށް  ންޭހލުންތެރިކަރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭގޮތުން  ނަސްލު ދިރޭތަކެތީގެ: 47.1ޓާގެޓް 

 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 ދިރޭތަކެތީގެ: 1.47ސްޓްރެޓަޖީ 
 ބެޭހގޮތުން ރައްކާެތރިކުުރމާ ނަސްލު

 .އިުތރުކުުރން ންތެރިކަންހޭލު

 މާރައްކާތެރިުކރު ނަްސލު ދިރޭތަކެތީގެ:  :47.1.1.ހަރަކާތް 
އިުރރު ކުރުުމގެ  ހޭލުންތެރިަކން ބެހޭޮގތުން

 މަަސއްކަތުަބއްދަުލވުންަތއް ހިްނގުން.

ރަށުެގ،ަޖމްިއއްޔާތަކާއި  ކައުންސިލް  ×  ×  ×
 ކުންފުނިތައް 
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 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުުރން :48ޕޮލިސީ 
 

 ހާރުގެ ހާލަތު މި
ރަށުގައިވެސް ބައެއް މޫސުން ސޫފީގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް އުންދަގޫ ފޯރާ އަދި އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑު އެކައްޗަކީ މަދިރިޔަށް ވީހިނދު ، މި

 ވެ. ވެއެތަކުގައި ހާއްސަކޮށް ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި މަދިރި ގިނަވެ އޭގެ ސަބަބުން ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުމަށް ުފރުސަތު ހުޅު

އެވެ. ރުއްގަހައްބަލާއިރު ރުކުގެ ބޮްނިތއާއި ފަންތަކައް ގެއްލުްނދޭ ސޫްތޕެއްގެ ސަބަބުން ރަށުގެ ވަަރށް ގިނަ ރުއްތަކަށް ވަީނ ގެއްލުންެވފަ
 އަސަރު އެގޮތުން ހުޅަނގު ފަރާތު ގިނައަދަދެއްގެ ރުއްތަކެއްގެ ފަންތައް މިސޫފީގެ ސަބަބުން ވަނީ ގެއްލުންވެ ހަލާކުވެފައެވެ. މި ސޫފީގެ
 ނުވަތަ މިސަރަހައްދުގެ ގިނަ ފަޅުރައްތަކުންވެސް ފެންނަމުން ދާަކން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. އަދި މި ސޫފި ނައްތާލުމަށް ބޭނުންވާ ކެމިކަލް 

ތަކެއް ުހރުމާއި ބޭސް ކަމާ ގުޅުން ހުރި މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ ގެނެވިފައެވެ. ަނމަވެސް ރުއްތަކަށް ބޭސްޖެހުމުގައި ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުން 
 އެކު ބޭސްޖެހުމުގެ ކަންކަން އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ނުގެންދެވޭކަން ފާހަގަ ކޮއްލަމެވެ. 
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 ކޮންޓްރޯލްކުރުން  ސްޓް: ޕ48ެޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:
 ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަށް ހިންގުން.އި، ރަޔިތުން ހޭލުންެތރިވަނައަހަރު ގަތުމާ 2022: މަދިރި އާލާވުން މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން މަދިރިއަށް ފޮގުކުރާނެ މެށިނެއް 48.1ޓާގެޓް 
ކާއި ގުޅިގެން ކުރުމާއި ރައްޔިތުން ރުއްގަހާއި ގޯތީގައި ހައްދާ ގަސްތަކަށް ގެއްލުންދޭ އެކި ބާވަތުގެ ސޫފި ނައްތާލުން ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅުންހުރި ވުޒާރާތަ: 48.2ޓާގެޓް 

 މްތައް ހިންގުން.ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާ
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 އާލާުވން މަދިރި: 1.48ސްޓްރެޓަޖީ 
 .މަދުުކރުން

 މަދިރި ދެެނގަތުަމށް ސާވޭކޮށް އެަފދަ:  :1.1.48ހަރަކާތް 
 .ވަތަ ަމދިރި އާާލ ނުވާގޮތް ެހދުންތަންތަން ނައްތާލުން ނު 

 ސިއްީހމަރުަކޒު  ކައުންސިލް  × × × × ×

ރި މީހުން ދިރި ުއޭޅ ގޯތި ތަކުގައި މަދި :  :2.1.48ހަރަކާތް 
ރުުމގެ ކުއާލާވުން މަދު ކުުރމުގެ ގޮތުން ަރއްޔިުތން ހޭލުން ތެރި 

 ޕްރޮްގރާމް ހިްނގުން.

 ސިއްީހމަރުަކޒު  ކައުންސިލް   ×  × 

  ކައުންސިލް      × ން މަދިރިޔަށް ފޮގުުކރާނެ މެށިެނއް ގަތު :  :3.1.48 ހަރަކާތް 

ސިއްހީ މަރުކަުޒެގ ލަފަޔާއި އެކު :  :4.1.48ހަރަކާތް 
 ފޮގުކުރުން ކުިރޔަށް ގެްނދިުއން 

 ސިއްީހމަރުަކޒު  ކައުންސިލް  × × × × ×

 ގޯީތގައި ރުއްގަާހއި: 2.48ސްޓްރެޓަޖީ 
 ކިއެ ގެއްލުްނދޭ ގަސްތަކަށް ހައްދާ

 ގޮތުން ެބހޭ ަނއްތާލުމާ ސޫފި ބާވަުތގެ
 .ކުރުން އިުތރު ހޭލުންތެރިކަން

 ށްަގސްތަކަ ހަްއދާ ގޯީތަގއި އްގަހާއިރު:  :1.2.48ހަރަކާތް 
 ސަރުކާުރގެ ަނއްތާުލން ސޫފި ާބވަުތގެ އެކި ގެއްލުްނދޭ

 ުކރުން. ގުިޅގެން ވުާޒރާތަކާއި ކަމާުގޅުންުހރި

×  ×     

 ށްަގސްތަކަ ހަްއދާ ގޯީތަގއި އްގަހާއިރު:  :2.2.48ހަރަކާތް 
 ބެޭހގޮތުންަނއްތާުލމާ ސޫފި ާބވަުތގެ އެކި ގެއްލުްނދޭ

ތައް އިުތރު ކުުރމުގެ ަމަސއްަކތުބަްއދަލުުވން ހޭލުންތެރިކަން
 ހިންގުން.

ރަށުެގ،ަޖމްިއއްޔާތަކާއި  ކައުންސިލް   ×  × 
 ކުންފުނިތައް 

 



 ފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ(މަޑިކޮޅުމަޑުލު )          2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 މިންީތެގ ހަމަހަަމކަން
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 : ލާސާ ޚު ދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު/ 

ލ. އާއި  މަދަރުސާ އަތޮޅުލ. ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ ވަޒީފާތަކާއި  ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ބަލާއިރު،   ލ. މާބައިދޫ
ތަކާއި ، ސަރުކާރު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މެޯޖރިޓީ މުވައްޒަފުން ނަކީ ައންހެުނންނެވެ. ނަމަވެސް ބާކީ ހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާ މާބައިދޫ

ބްރާންޗުން ދެުމްނގެންދާ  ދޫލ. މާބައިފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންަނށް ބަލާއިރު މެޖޯރިޓީ އަކީ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންނެވެ. އެގޮތުން ފެނަަކ،ކުން
 ން މުވައްޒަުފންނެވެ.ކަރަންޓާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަްތ ދިނުމުގައި މެއިންޓަެނންސް މަސައްކަތުގައި މުޅިންވެސް ހަރަކާތްތެރިވަނީ ފިރިހެ

ވެފައި އޮތުމާއި މިކަމުގައި ފާހަގަކޮއްލެވޭ ކަމަކީ ހަށިގަނޑަށް ބުރަކޮށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ފިރިހެނުގެ ދައުރު ބޮޑު
 ތަޢުލީމީދާއިރާގައާއި ސިއްހީދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކުގައި އަންހެނުންގެ ިހއްސާ ބޮޑުކަމެވެ. 

އާއި އާދަކާދަތައް ހުރި ގޮތުން ރުސަތުތަށް ުހޅުވިފައި ވީނަމަވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިޖުމްލަކޮށް ވަކި ޖިންސަކަށް ތަާފތު ކުރުމެއްނެތި ފު
 ތްކަން ފާހަގަކޮއްލަމެެވ.އިމާރާތްކުރުމާއި، މަސްވެރިކަން ފަދަ ދާއިރާތަކުގައި ވަރަށް ކުޑަމިންވަރަކަށް މެނުވީ އަންހެނުންގެ ދައުރެއް ނެ

ތެވެ. ނަމަވެސް ސިޔާސީޕާޓީ ހައި މަގާމަކަށްވެސް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަންހެުނންނަށް އެބައޮރަށުގެ ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް ބަލާއިރު ހުރި
 ރަށު ކައުންސިލްގެ ވެސް ގައި ވާ( ގޮފިތަކަށް ، ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް އެންމެ އިސްސަފުގައި ތިބީ ފިރިހެނުންނެވެ. އަދިލ. މާބައިދޫތަކުގެ )

 އިވެސް ނުވެއެވެ. ގޮނޑި ފިޔަވައި އެހެން ގޮނޑި/މަޤާމަކަށް އަންހެން ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލާފަ 2އަންހެނުންަނށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ 
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 : އަްނެހނުންނާިއ މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން 49ޕޮލިސީ  
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 މުވައްޒަފުންނަށް ބަާލއިރު، ކުންފުނިތަކުގެ ވަޒީފާަތކާއި  ތިބި ރައްޔިތުންނަށް ހިުދމަތް ދެމުންގެންދާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ލ. މާބައިދޫ

ކީ ހުރި ސަރުކާރުގެ ބާސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މެޖޯރިޓީ މުވައްޒަފުން ނަީކ އަންހެުންނނެވެ. ނަމަވެސް  ލ. ާމބައިދޫ އަތޮޅު މަދަރުސާއާއިލ. 
 ލ. މާބައިދޫނަަކ،އެގޮތުްނ ފެ ރިޓީ އަކީ ފިރިހެްނ މުވައްޒަފުންނެވެ.އިދާރާތަކާއި ، ސަރުކާރު ކުންުފނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންަނށް ަބލާިއރު މެޖޯ

 ހަރަކާތްތެރިވަނީ ފިރިހެން ބްރާންޗުން ދެމުންގެންދާ ކަރަންާޓއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގަިއ މެއިންޓަނެންސް މަސައްކަތުގައި މުޅިންވެސް
ހެނުގެ ދައުރު ބޮޑުވެފައި އޮތުމާއި ނޑަށް ުބރަކޮށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ފިރިމުވައްޒަފުންނެވެ. މިކަމުގައި ފާަހގަކޮއްލެވޭ ކަމަކީ ހަށިގަ

 ތަޢުލީމީދާއިރާގައާއި ސިއްހީދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކުގައި އަންހެނުންގެ ިހއްސާ ބޮޑުކަމެވެ. 

 ކުރުމެއްނެތި ފުރުަސތުތަްށ ޖިންސަކަށް ތަފާތުވަޒީފާތަކާއި އެހެނިހެން ފުރުސަުތތައް ހުޅުވިފައިވާ ދާއިރާ ތަކަށް ބަލާއިރު ޖުމްލަކޮށް ވަކި 
ފަދަ ދާއިރާތަކުގައި ވަރަށް  ހުޅުވިފައި ވީނަމަވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާއި އާދަކާދަތައް ހުރި ގޮތުން އިމާރާތްކުރުމާއި، ަމސްވެރިކަން

 ކުޑަމިންވަރަކަށް މެނުވީ އަންހެުނންގެ ދައުރެއް ނެތްކަން ފާހަގަކޮްއލަމެވެ.
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 ނައްތާލުން  ތަފާތުކުރުންތައް އެކި ކުރާ މެދު އަންހެނުންނާއި: 49ސީ ޕޮލި
 

 ޓާގެޓްތައް:
 އި ހިންގުން.ގަ 2026އަދި  2023: އަންހެނުްނނަށް ަވޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދީ ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 49.1ޓާގެޓް 

 
 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 އަންހެނުންނަށް: 1.49ސްޓްރެޓަޖީ 
 ޯހދަިއދީ ފުރުސަުތތައް ވަޒީާފގެ

 .ބާުރވެރިުކރުުވން

ތަާކއި  އަންހެނުންނަށް ހުިރވަޒީާފގެ ފުރުސަތު :1.1.49ހަރަކާތް 
ަތމަުއގެ ޒީ ައާދކުރުާމއި މުޖުގުޭޅގޮތުން މަޢުޫލމާތު ދިުނާމއި ވާ

އެކި ކަންކަމުަގއި ިއސްސަުފަގއި ހަރަާކތްތެރިުވމަށް 
މް ހިއްަވުރދިނުުމގެ ގޮުތން ހޭލުން ތެރި ުކރުުމގެ ޕްޮރގްރާ 

 ހިންގުން.
 

ރަށުެގ،ަޖމްިއއްޔާތަކާއި  ކައުންސިލް  ×   × 
 ކުންފުނިތައް 
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ންހެުނންާނއި ފިރިހެނުންނަްށ : ސިޔާީސ ގޮތުންނާއި އިޤްތިާޞދިގޮތުން އ50ަޕޮލިސީ 
 ހަމަަހމަކަން ހޯދާދިުނން

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ތެވެ. ނަމަވެސް ސިޔާސީޕާޓީ ރަށުގެ ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް ބަލާއިރު ހުރިހައި މަގާމަކަށްވެސް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަންހެުނންނަށް އެބައޮ

 ރަށު ކައުންސިލްގެ ވެސް ޔަސް އެންމެ އިސްސަފުގައި ތިބީ ފިރިހެނުންނެވެ. އަދިބެލިކަމުގައި ވި، ގައި ވާ( ގޮފިތަކަށް ލ. މާބައިދޫތަކުގެ )
 އިވެސް ނުވެއެވެ. ގޮނޑި ފިޔަވައި އެހެން ގޮނޑި/މަޤާމަކަށް އަންހެން ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލާފަ 2އަންހެނުންަނށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ 

ންހެނުންަނށް ހާްއސަކޮށް ެޖނަމަ ، ޖުމްލަކޮްށ ހުރިހާ ދާއިާރއަކުންވެސް އައެހެން ކަމުން ދެޖިންސައް ހަަމަހމަ ފުރު ސަތެއް ހޯދައި ދޭންވެ
ރުވުމާއި އެކި ދާއިރާތަކަްށ މަގާމުތަށް ނުވަަތ ފުރުސަތުތަށް އުފައްދަން ޖެހިފައިވާކަމަށް ަގބޫުލ ކުރެވެއެވެ. އަދި އަންހެނުން ބާރުވެރި ކު

 ރޮގްރާމްތަށް ހިންގަންވަނީ ޖެހިފައެވެ.ޝައުގުވެރި ކުރުވުމަށް ހޭލުންތެިރކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕް
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 ހޯދާދިނުން  ހަމަހަމަކަން ފިރިހެނުންނަށް  އަންހެނުންނާއި އިޤްތިޞާދިގޮތުން ގޮތުންނާއި ސިޔާސީ: 50ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:
އަ 2024ންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ހޭލު: އަންހެނުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައާއި އިޤްތިޞާދީ އެކި ކަނަކަމުގައި އިސްވެހަރަކާތްތެރިވުމަށް ބ50.1ާޓާގެޓް 
 ގައި ހިންގުން. 2026އަދި 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 ސިޔާސީ  އަންހެނުން: 1.50ސްޓްރެޓަޖީ 
 އެކި އިްޤތިޞާދީ ކަންކަމުަގއާއި
 ކަނަކަމުަގއި

 .އިްސވެހަރަާކތްތެރިުކރުުވން

 ކަންކަމުަގއާއި ސިޔާސީ  އަންހެނުން :1.1.50ހަރަކާތް 
 ިއްސވެަހރަކާތްތެރި ވުމަށް ކަނަކަމުަގއި އެކި އިޤްިތޞާދީ

 .ބާުރއަަޅއި ހޭލުންތެރި ުކރުުމގެ ޕްޮރގްާރމްތައް ހިްނގުން

އި ރަށުެގ،ަޖމްިއއްޔާތަކާ ކައުންސިލް  ×  ×  
ިމިންސްޓީރ ޮއްފ ، ކުންފުނިތައް 

 .ެޖްނޑ  
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 ހިްނގުން ހަުރަދާނކުރުމާިއ އިދާީރ ަކންކަްނ ބެލެހެްއުޓން 
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        : ލާސާޚުދާއިރާގެ މިހާރުގެ ހާލަތު/      

އެންޑް މުނިސިޕަލް   ޔުނިޓަކަށެވެ. އެއީ " އިކޮނމިކް ސޯޝަލް 2ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ބަހާލެވިފައިވަނީ 
ކައުންސިލުން  ފެއަރޒް" އެވެ. " އިކޮނމިކް ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް"އިން ބަލަހައްޓަނީސަރވިސް" އާއި " ކޯޕަރޭޓް އެ

ސިލްގެ ބިއުރޯގެ މަސައްކަތް  ޢާއްމުންނަށްދޭ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތަކެވެ. އަދި ފައިސާއާއި ޕްރޮކިއުމަންޓާއިގުޅުންހުރި މަސައްކަތާއި ކައުން
ހަރުވެސް(  ވަނަ އަ 2020އަދި  2019 ،2018 ،2017އަހަރުވެސް ) 4އިންނެވެ. ވޭތުވެދިޔަ  ބަލަހައްޓަނީ " ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް"

އްޒަފުންގެ އްޒަފުންގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަސްޓަކައި ސިވިލް ސަރވިސް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަޑުތަކުގެ ތެރެއިން މުޢަވަމު
ތިކަމާހެދި އެންމެ އެކަށީގެންވާ އްޒަފުން ހިމެނިފައި ވީނަމަވެސް ބަޖެޓްގެ ދަފެންވަރުބެލިފައިވެއެވެ. ކައުންސިލް އިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައި މުވަ

 އްދަ ނުލިބޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ގޮތުގައި އިދާރީ ކަންކަން ހިންގޭ ވަރަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކުން ހު

ށީގެންވާ މިންވަރަށް އުންސިލްގައި ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުޢައްޒަފުންނަށް އެކަކަ މާބައިދޫމަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް ބަލާއިރު  
ންސް ދޫކުރުންފަދަ ބައެއް ޖާގަނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުރުމުން އައި.ޑީ ކާޑު ހެއްދުމާއި، އެއްގަމު ލައިސަ

ވަރަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމާއި  ރާގައި ތިބި މުޢައްޒަފުން ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ދަތިވެއެވެ. މިވަގުތު އިދާ
 އިންޓަނެޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބެއެވެ.

އްޔާރުކޮށް ނިމުމާއިއެކު ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް "ނިންމުންތައް ޢާއްމުކުރާ ފޯރމް" އިން ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ތަ 
 ލްގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ޢާއްމުކުރެވެއެވެ.ކައުންސި

 ތައްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ.  ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް "ތަންފީޒީ ނޯޓު" ގެ ނަމުގައި ކޮންމެ ނިންމުކަމަށް ނޯޓެއް 
އި ރައީސް ސޮއިކުރުމަށްފަހު ވެ. އަދި ނޯޓުގަމިގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ނޯޓު ޔައުމިއްޔާ އާއިއެކު ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއި ޙަވާލު ކުރެވޭނެއެ

ކުރާ ކަމުގެ ބާވަތުން(  އޭރަކު ހުންނަ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ނޯޓު ޙަވާލުކުރެވޭއެވެ. ނޯޓު ގައިވާ ކަންކަން ތާންފީޒުކުރަން )ތަންފީރު
ރުން މުއައްޒަފުންނާއި ލުމަށް ކައުންސިލަމުޢައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރާނީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ. އަދި މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު ބެ

 ބަރާބަރަށް މުޢާމަލާތު ކުރައްވައެވެ.

މުންގޮސްފައި ނުވެއެވެ. ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ހިދުމަތެއް މިހާތަނަށް އޮންލައިން ކޮށް ދެ
ށް ރައްޔިރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު . ކައުންސިލުން ދޭ ހިދުމަތްތަކާއި ހިންގާ ހަރަކާތްތަ ސަބަބަކީ އެކަމަށް ތަމްރީނުވެފައިވާ މުވައްޒަފުން ނެތުވެ

 ފެންނާނެހެން. ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޕްލެޓް ފޯމް ތަކުގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހިއްސާކުރަމުން ދެއެވެ. 

އުންސިލުން ދޫކުރާ  ކަ، ސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުންރަށުގެ ތަފާ، އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން 
 ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން ފަދަ ކަންކަން މިހާރުވެސް ކުރެވެމުންދެއެވެ. 
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 : ކައުްނސިލްގެ އިދާރީ ހިންުގން ހަރުދަނާކުރުން 51ޕޮލިސީ 
 މިހާރުގެ ހާލަތު 
  މުނިސިޕަލް ންޑްއެ ސޯޝަލް އިކޮނމިކް"  އެއީ. ޔުނިޓަކަށެވެ 2 ބަހާލެވިފައިވަނީ އްކަތްތައްމަސަ ކައުންސިލްގެ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި

 ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަނީ އިން"ސަރވިސް މުނިސިޕަލް އެންޑް ސޯޝަލް އިކޮނމިކް. " އެވެ" އެފެއަރޒް ކޯޕަރޭޓް"  އާއި" ސަރވިސް
  މަސައްކަތް ބިއުރޯގެ ލްގެކައުންސި މަސައްކަތާއި ޕްރޮކިއުމަންޓާއިގުޅުންހުރި އާއިފައިސާ އަދި. ޚިދުމަތްތަކެވެ މުނިސިޕަލް ޢާއްމުންނަށްދޭ
(  ރުވެސް އަހަ ވަނަ 2020 އަދި 2019 ،2018 ،2017) އަހަރުވެސް 4 ވޭތުވެދިޔަ. އިންނެވެ" އެފެއަރޒް ކޯޕަރޭޓް"  ބަލަހައްޓަނީ

 ޒަފުންގެމުޢައް ތެރެއިން މިންގަޑުތަކުގެ ޑައަޅާފައިވާކަނ ސަރވިސް ސިވިލް ވަޒަންކުރުމަސްޓަކައި ފެންވަރު މުޢައްޒަފުންގެ
ތިކަމާހެދި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައި މުވައްޒަފުން ހިމެނިފައި ވީނަމަވެސް ބަޖެޓްގެ ދަ .ފެންވަރުބެލިފައިވެއެވެ

 އްދަ ނުލިބޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ގެ ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކުން ހުގޮތުގައި އިދާރީ ކަންކަން ހިންގޭ ވަރަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ސަރުކާރު
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 ހަރުދަނާކުރުން  ހިންގުން އިދާރީ ކައުންސިލްގެ: 51ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:
 ހިންގުން  ކައުންސިލް ގޮތުން އިދާރީ ކުރުމާއި މަސައްކަތް ނެގުމުގެ މުވައްޒަފުން މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ އެންމެ ތަކަށް  ސެކްޝަން: 51.1ޓާގެޓް 
 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ނިންމުން. 2023: ކައުންސިލްއިދާރާގެ އައުއިމާރާތުގެ މަސައްކަތް 51.2ޓާގެޓް 

 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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20
26

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 ތަކަށް ންސެކްޝަ: 1.51ސްޓްރެޓަޖީ 
)  ިމންަވރަށް އެކަށީެގންވާ އެންމެ
 ހިމެނިަފިއވާ އޮިނގަނުޑަގއި އިާދރީ

 .ނެުގން ުމވަްއޒަފުން( މިންަވރަށް

 އިދާރީ ގޮުތން ކައުްނސިލް ހިންގުން  :1.1.51ހަރަކާތް 
 

ސިވިލް      ×
ސަރވިސްޮކމިޝަްނ، 

އެލް.ޖީ.އޭ ، ފިނޭްނސް 
 މިނިސްްޓރީ 

 ކައުންސިލް 

ވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަާނއި ކަމާއި ސި :2.1.51ހަރަކާތް 
ވާޮގތުގެ ގުުޅންހުރި ިއާދރާ ތަކުގެ ލަފަޔާއި ިއުރޝާދާއި އެްއގޮތް 
 ގުން.ނެ މަތިން އޮިނގަނޑުަގިއވާ ހުރިާހމަާގމަކަްށ މުވަްއޒަފުން 

 

ސިވިލް ސަރިވސްކޮމިަޝން،  ކައުންސިލް     × ×
 އެލް.ޖީ.އޭ.

އޮފިސް މާހާއުލު : 2.51ސްޓްރެޓަޖީ 
 ާމހައުލަކަށް ހެުދން. އެކަށީެގންވާ

ކައުންސިލްއިާދާރގެ އަުއއިާމރާުތގެ  :3.1.51ހަރަކާތް 
ބަޔަާކއި ހަވާލުކޮށް ކުުރުމގެ ކަންކަން ، މަަސއްކަތް 

 އިންތިާޒމްކޮށް ބެލެެހއްޓުން.

 ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮޯތރިޓީ  ކައުންސިލް     × ×
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 ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން : އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންެގ 52ޕޮލިސީ 
 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އެރަށެއްގެ  މާއި،ބެލެހެއްޓު ނަގައި ތަފާސްހިސާބު ރަށުގެ ބެލެހެއްޓުމާއި ރެކޯޑު މަރުވާމީހުންގެ ކުދިންނާއި އުފަންވާ އަލަށް
 ބިދޭސީންގެ ރިއުޅޭދި ރަށުގައި މިހުންނާއި، ިދރިއުޅެމުންގެންދާ ރަށްވެހިނުވެ މީސްމީހުންނާއި، ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަޖިސްޓްރީގައި

ރުފޯމް ސިއްހީމަރުކަޒުން ބެލެހެއްޓުމުގެ ަކންކަން މިހާރުވެސް ކުރިއައްގެންދެއެވެ. އެގޮތުން މަރުވާ ފަރާތްަތކުގެ މަ ލިޔެ ދަފްތަރު
  އެހީތެރިކަން ކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރުމުން މަޢުލޫމާތު ރެކޯޑްކުރެވި ކަށުކަމާއި ކެމީގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެއްދިއުމަށް

ހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމުގެ ފޯރުކޮއްދެމުންދެއެވެ. އަދި އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންގެ އުފަންދުވަުހގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމާއި އުފަންދުވަ
 ހިދުމަތް ކައުންސިލުން ދަނީ ދެުމންނެވެ.

 



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ           2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

 

147 
 

 info@maabaidhoo.gov.mvލް: އީމެއި ،www.maabaidhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:  ،6800708ން: ފޯ

 

 ބެލެހެއްޓުން  ރެކޯޑު މަރުވާމީހުންގެ ކުދިންނާއި އުފަންވާ  އަލަށް: 52ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:
އި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރަމުްނ : އާބާދީއާއި ގުޅުންހުރި ރެކޯޑްތަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ަމސައްކަތް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫްނތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކ52.1ާގެޓް ޓާ

 ގެންދިއުން.
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

ބައިވެރިވާ ތަންފީޒުކުރުމަށް  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 އާބާދީާއއި: 1.52ސްޓްރެޓަޖީ 
 .ބެލެެހއްޓުން ރެޯކޑްތަށް ގުުޅންހުރި

އާބާދި ާއއި ުގޅުންުހރި ހިސާުބތަކާއި  :1.1.52ހަރަކާތް 
 ޓުން.މައުލޫާމތުތައް ުދވަުހން ުދވަހަށް ައދާހަަމކޮށް ބެލެހެއް

 

ްލ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ެނޝަނަ ކައުންސިލް  × × × × ×
 ރަިޖސްޓްރޭޝަން.
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 : ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުން 53ޕޮލިސީ 
 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ށުގެ ވިޔަފާރިަތކާއި، ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ެބލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވެސް ކައުންސިލުން ކުރަމުންދެއެވެ. އެގޮތުން، ރަ
 ޚާއްސަ ތަންތަނުެގ ފަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު،  އޮފީސް/ އިދާރާތަކާއި އާސާރީ ތަންތަނާއި ރަށުގެއަދި އެއްގަމު އުޅަނދު ، އޮޑިދޯނިފަހަރު 

ރިއުޅޭ އާބާދީއާއި ބިާމއި ބެޭހ ދިރަށުގައި ، ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް،  މަޢުލޫމާތު
  ނަގައި ބެލެހެއްޓެއެވެ.ހިސާބުތައް ފަދަ ތަފާސްހިސާބު ަތއް
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 ބެލެހެއްޓުން  ނަގައި ތަފާސްހިސާބު ރަށުގެ: 53ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:
 ވިޔަފާރިތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮންމެ މަަހކު އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުން. ރަށުގެ: 53.1ޓާގެޓް 
 ތު ކޮންމެ މަހަކު  ބެެލހެއްޓުން.އޮޑިދޯނިފަހަރާއި އެއްގަމުއުޅަނދުތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާ ރަށުގެ: 53.2ޓާގެޓް 
 ހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުން.: ރަށުގެ ބަލިމީހުްނނާއި ނުކުޅެދޭ މީހުންގެ މައުލޫމާުތ ދުވަހުން ދުވަހަށް ނަގައި ބެެލެހއްޓުމާއި މައުލޫމާތު ފޮނުވަންޖ53.3ެޓާގެޓް 

 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ ތަން  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 ރަށުގެ: 1.53ސްޓްރެޓަޖީ 
 މަޢުޫލމާތު ބެހޭ ވިޔަފާރިތަާކއި
 .ބެލެހެއްޓުން

 މަޢުލޫމާތު ބެހޭ ވިޔަފާރިތަާކއި  ރަށުގެ :1.1.53ހަރަކާތް 
 މަހުންަމހަށް ައދާހަމަކޮށް ބެލެެހއްޓުން.

 

  ކައުންސިލް  × × × × ×

 ގެރަށު: 2.53ސްޓްރެޓަޖީ 
 ެއއްަގުމއުޅަނދުތަާކއި އޮޑިޯދނިފަހަާރއި

 .ބެލެހެއްޓުން މަޢުލޫމާތު ބެހޭ

 ނދުތަާކއިެއްއގަުމއުޅަ  އޮޑިޯދނިފަަހރާއި ރަށުގެ :1.2.53ހަރަކާތް 
 .މަހުންަމހަށް ައދާހަމަކޮްށ ބެލެހެއްޓުން މަޢުލޫމާތު ބެހޭ
 

  ކައުންސިލް  × × × × ×

ރަށުގެ : 3.53ސްޓްރެޓަޖީ 
 ީމހުންގެ ުކޅެދޭނު ލިމީހުްނނާއިބަ

 .ބެލެެހއްޓުން ނަަގއި މައުލޫާމތު

އަދި ، މީހުން  ނުކުެޅދޭ ލިމީހުްނާނއިބަ ރަށުގެ :1.53.3ހަރަކާތް 
 މަހުންަމަހށް އަދާަހމަކޮށް މަޢުލޫމާތު ބެހޭމުސްުކޅިނާއި 
 ބެލެހެއްޓުން.

 

  ކައުންސިލް  × × × × ×
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 ރީތައް ދޫކުރުމާއި ބެލެހެއްުޓން: ކައުްނސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓ54ްޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ބިމާބެހޭ  އެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެބެެލހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރަމުންދެ ދޫކުރުމާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ހުއްދަތަކާއި  ދޫކުރާ ކައުންސިލުން

 އިމާރާތް ބިމާއި މާއިބިންދޫކުރު ރަށުން ަމތިން، ވާގޮތުގެތަޢާރުޟުނު ޕްލޭނާ ޔޫސް ލޭންޑް ރަށުގެ އަދި ަމތިން އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ޤާނޫނާ
 ގަާވއިދުތަކާ ންމެހައިއެ ހަދާފައިވާ މިނިސްޓްރީތަކުން ސަރުކާރުގެ ޤަވާޢިދުތަާކއި އިމާރާތްކުރުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި

 އެްނމެހައި ބިާމބެހޭ ހިންގާ ތުންިބމާގުޅޭގޮ ރަށުގެ ފަރާތްފަރާތުން ކިއެކިއެ ބަލަހަްއޓައި ކަންކަން އިމާރާތުގެ ރަށުގައި މަތިން އެއްގޮތްވާގޮތުގެ
 ހެއްޓެމުން ދެއެވެ. ާޢއްމުންގެބެލެ  މަތިން ގޮތުގެ ޤާނޫނުތަކުގައިވާ މިޫނންވެސް ޤާޫނނާއި ބިމާބެހޭ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރެކޯޑްތައް މުޢާމަލަތުތަކުގެ

 މިންގަނޑުތަކާ  ކަނޑައަޅާ އިންވުޒާރާ ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްތައް ދޭ ޅަނދުފަހަރުންއު ދުއްވާ ކަނޑުގައި އެއްގަމާއި ފީނަގައިގެްނ، އަތުން
 ބެލެހެއްޓެއެވެ.  އިންތިޒާްމކޮށް މަތިން އެއްގޮތްވާގޮތުގެ
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 ބެލެހެއްޓުން  ދޫކުރުމާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ހުއްދަތަކާއި ދޫކުރާ ކައުންސިލުން: 54ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:
 ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ހިދުމަތް ދިނުމާއި ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން. އިމާރާތް ިބމާއި ދޫކުރުމާއިބިން: 54.1ޓާގެޓް 
 ރުން.އެއްގަމާއި ކަނަޑު އުޅަނދު ފަހަރަށް ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ހުއްދަތަށް ދިނުމާއި ެރކޯޑް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކު: 54.2ޓާގެޓް 
 ވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.ދި: 54.3ޓާގެޓް 
 : އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމުގެ ހިދުމަތް ދިުނންމާއި ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން.54.4ޓާގެޓް 

 
 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 ބިންދޫކުރުާމއި: : 1.54ސްޓްރެޓަޖީ 
 ަރޖިސްްޓރީކުރުާމއި އިާމރާތް ބިާމއި

 .ބެލެހެއްޓުން މައުލޫާމތު

 ަރިޖސްޓްރީކުުރމާއި ިއމާރާތް ބިމާއި :1.1.54ހަރަކާތް 
 ގުުޅންހުރި ެއންމެަހއި ަމސައްކަތްުކރުން.

ލް ކައުންސި × × × × ×   

 ހައިއެްނމެ ބިމާބެހޭ ިހންގާ  ގުޭޅގޮތުންބިމާ :2.1.54ހަރަކާތް 
 ނޫާނއިޤާ ބިމާބެހޭ ިދވެހިާރއްޭޖގެ  ރެކޯޑްަތއް މުޢާމަލަތުތަުކގެ

 .ބެލެހެއްޓުން ަމތިން ޮގތުގެ ޤާނޫނުތަުކގަިއވާ މިނޫްނވެސް
 

  ކައުންސިލް  × × × × ×

 ކަނަޑު އެއްގަާމއި: 2.54ސްޓްރެޓަޖީ 
 ަކއުންސިުލން ށްފަހަރަ އުޅަނދު
 ރެކޯޑް ދިުނމާއި ުހްއދަތަށް ދޭންޖެހޭ

 .ބެލެހެއްޓުން

 އޮޑި ދޯނިފަހަުރގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފެކްޓް :1.2.54ހަރަކާތް 
ސިލް ހެއްުދމަށް ހަަދންޖެހޭ އިންސްޕެްކޝަން ހެދުާމއި، ކަުއން

 ދޭންޖެހޭ ުހްއދަތަްއދިނުން. ައދި ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން.
 

  ކައުންސިލް  × × × × ×

 ދިވެހި :3.54ސްޓްރެޓަޖީ 
 ކާޑު ައންަގއިދޭ ރައްޔިެތއްކަން

 .ކުރުން މަަސއްކަތް ހެއްުދމުގެ

 ކާޑު އަްނގަިއދޭ ދިވެހިަރއްޔިތެއްަކން :1.54.3ހަރަކާތް 
މާތު ހެއްުދމަށް ކައުްނސިލުން ފޮުނވަންެޖހޭ ެއންމެަހއި މަޢުލޫ

 .ބެލެހެއްޓުން ރެކޯޑުކޮށް ފޮނުވުާމއި
 

  ކައުންސިލް  × × × × ×



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 އުފަންދުވަުހގެ: 4.54ސްޓްރެޓަޖީ 
 އުފަްނދުަވހުގެ ާއއި ރަިޖސްޓްރީ
 .ިދނުން ިހދުމަތް ހެއްދުުމގެ ސެޓްފިކެޓް

ގެ އަލަށް އުފަންވާކުިދންގެ އުފަްނުދވަހު  :1.4.54ހަރަކާތް 
ދުވަުހގެ ރަިޖސްޓްރީ، ެހއްުދމުގެ މަަސއްކަތް ކުުރން، އަދި އުފަން 

ާބިދގެ  ރުާމއި ، ރަުށގެ އާސެޓްފިކެޓް ހެއްދުުމގެ ަމސައްަކތް ކު
 ރަިޖސްޓްރީ ައދާ ހަމަކުުރން.

 

  ކައުންސިލް  × × × × ×

މަރުވާ މީުހގެ ަމއުލޫމާތުތަށް ެމއިން  :2.4.54ހަރަކާތް 
ުރގެ ރަިޖސްޓްރީައށް އަދާ ަހމަކުުރމާއި ، ައންގަްނޖެހޭ ަސރުކާ

އިާދރާތަކަށް އެްނގުން އަދި މަޢުޫލމާތުަތއް ފައިލްކޮށް 
 .ބެލެހެއްޓުން

 

  ކައުންސިލް  × × × × ×
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ރަށުގެ ރަސްމީ ލިުޔްނތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިުޔންތަްއ  :55ޕޮލިސީ 
 ބެލެހެއްޓުން 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ޝީފް ކޮށްފައި ބަހައްޓާނެމިހާތަށް ޤަދީމީ އެއްވެސް ލިއުމެއް މިރަށުން ފެނިފައި ނުވެއެވެ. އަދި ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔެކިއުންތަށް އަރު

 ހާއްސަ ލައިބްރަރީއެއް ހެދިފައި ނެތްކަން ފާހަގަ ކޮއްލަމެވެ.
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 info@maabaidhoo.gov.mvލް: އީމެއި ،www.maabaidhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:  ،6800708ން: ފޯ

 

 ބެލެހެއްޓުން  ލިޔެކިޔުންތައް ޤަދީމީ އަރުޝީފުކުރުމާއި ލިޔުންތައް ރަސްމީ  ރަށުގެ: 55ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:
 މް ވެފައި ހުރުން.ނިާޒމެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ގާއި ބެލެހެއްޓޭނެ  ލިޔެކިޔުންތައް ޤަދީމީ އަރުޝީފުކުރުމާއި ލިޔުންތައް ރަސްމީ ރަށުގެ: 55.1ޓާގެޓް 

 
 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 ރަްސމީ ރަށުގެ: 1.55ސްޓްރެޓަޖީ 
 ޤަީދމީ ައރުޝީފުކުުރމާއި ލިޔުންތައް

 .ެހއްޓުންބެލެ ލިޔެކިޔުންތައް

 ާމއިައރުޝީފުުކރު ލިޔުންތައް ރަްސމީ ރަށުގެ :1.55.1ހަރަކާތް 
 .ބެލެެހއްޓުން ލިޔެކިޔުންތައް ޤަީދމީ
 

  ކައުންސިލް  × × × × ×
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: ރައްޔިުތންނަށް ކައުންިސލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު 56ޕޮލިސީ 
 ކުރުން.

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ށް ފޯރުކޮްއދިނުމަށް ނޫނު އަސާސީއާއި، ގާނޫންތަކާއި އަދި ލާަމރުކަޒީގާނޫގެ ދަށުން ކައުންސިްލތަކުން ރައްޔިތުންނަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ

އިވާ ވަސީލަތްަތށް ބޭުނންޮކއްގެން ލާޒިމްކޮއްފައިވާ ހިދުމަތްތައް، މާީލގޮތުންނާއި އިދާރީގޮތުން އަދި އެެހނިހެން ގޮތްގޮުތން ކައުންސިލަށް ލިބިފަ
 ނުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދަނީކުރަމުންނެވެ. ފޯރުކޮށްދި

ންގޮސްފައި ނުވެއެވެ. ސަބަބަކީ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ހިދުމަތެއް މިހާތަނަށް އޮންލައިން ކޮށް ދެމު
ންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ދޭ ހިދުމަތްތަކާއި ހިންގާ ހަރަކާތްތަށް ރައްޔިރު އެކަމަށް ތަމްރީނުވެފައިވާ މުވައްޒަފުން ނެތުވެ. ކައުންސިލުން

 ފެންނާނެެހން. ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޕްލެޓް ފޯމް ތަކުގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހިއްސާކުރަމުން ދެއެވެ.
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 .ކުރުން ރަނގަޅު ފެންވަރު ޚިދުމަތްތަކުގެ ފޯރުކޮށްދޭ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް : 56ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:
 ބެލެހެއްޓުން.  އަޕްޑޭޓްކޮށްޓްވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލުން ފޯރުކޮއްދޭ ހިދުމަތްތަށް ފަސޭހަަކމާއެކު ލިބިގަނެވޭނެ ގޮތައް ވެްބސައި 2023: 56.1ޓާގެޓް 
 ހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެޅުން.ވަނަ އަ 2023ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ޓްރެކް : އެއްގަމު ލައިސެންސް ހައްދައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް އެންމެ އެދެވޭގޮތެއްގައި 56.2ޓާގެޓް 
 ން ، ހިދުމަތް ދޭންފެުށން.ގެ ކުރި 2024: ކަނޑު އުޅަނދުގެ ލައިސެންސް ހެއްދުމުގެ ހިދުމަތް ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުން ނަގަްނޖެހޭ ހުއްދަތައް ނަގައި 56.3ޓާގެޓް 

 
 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 ކައުންސިލުން: 1.56ސްޓްރެޓަޖީ 
 ފަސޭހަަކމާއެކު ހިުދމަތްތަށް ފޯރުކޮްއދޭ

 .ާގއިމްުކރުން ިނޒާެމއް ލިބިގަެނވޭނެ

 ން.ކައުންސިލްގެ ަރްސމީ ވެްބަސއިޓެއް ހެދު  :1.56.1ހަރަކާތް 
 

ސިލް ކައުން       ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮޯތރިޓީ  

ލުން ކައުންސިލްގެ ެވްބސައިޓް ަގއި ކައުްނސި: 2.56.1ހަރަކާތް 
ށް އެދޭ ފޯމް ފޯރުކޮްއދެވޭ ިހދުމަތްތަުކގެ މަޢުލޫާމތާއި ހިދުމަތްތަކަ

 ތައް ލިބޭނެ ިއންތިާޒމް ހަމަެޖހިފައި ހުުރން.
 

  ކައުންސިލް  × × × × 

ތައް ށް ދެެވން ހުރި ހިުދމަތްއޮންލައިން ކޮ: 3.1.56ހަރަކާތް 
 ނުން.ދެެނގަނެ އެަފދަ ހިުދމަތްތަށް އޮންަލއިްނކޮށް ފޯރުކޮއްދި 

  ކައުންސިލް  × × × × 

 ވެބްސައިޓް ައދާ ަހމަކޮށް ބެލެހެއްޓުން : 4.1.56ހަރަކާތް 
 

  ކައުންސިލް  × × × × 

އެއްގަމު : 2.56ސްޓްރެޓަޖީ 
ލައިސެްނސް ހަްއދައި ދިނުމަށް 

 ފެްނވަރު ަރނަގޅުކުުރން.ހިދުމަުތގެ 

ުލން ޓްރެކް ހެދުމުގެ ަމސައްކަތް ިބޑު އުސޫ: 1.2.56ހަރަކާތް 
 ބަޔަކާއި ަހވާލުކޮށް ކުރުން.

 

×   
 
 
 
 
 

  ކައުންސިލް   
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 އުޅަނުދގެ ކަނޑު: 3.56ސްޓްރެޓަޖީ 
 ހިުދމަތް  ހަްއދައި ދިނުުމގެ ލައިސެްނސް

 .ދިނުން

ހަްއަދއި  ސްލައިސެން  އުޅަނުދގެ ނޑުކަ: 1.3.56ހަރަކާތް 
ގުމަށް މަށް ަނގަްނޖެޭހ ހުއްދަތަށް ނެ ިދނުން ހިުދމަތް ދިނުުމގެ

 ހުްއދަ ސަރުކާުރގެ ކަާމއި ުގޅުންުހރި ވުާޒރާތަާކއި ކޯޑިނޭޓްކޮށް
 ހޯދުން.

 ޓްރާންސްޕޯޓް އޮޯތރިޓީ  ކައުންސިލް     × 



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ          2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 މޮނިޓަރިންގ ފްރޭމްވަރކް 
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 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން މޮނިޓަރކުރުން 
ވާ ޓާގެޓްތައް ނިޔަލަްށ ކުރުމަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ހަރަކާތްތައް ހިންގުަމްށ ކަނޑައަޅާފައި 2026އިން  2022

ހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ މިގޮތުން އަ ހާސިލުކުރެވޭ މިންވަރު މޮނިޓަރކުރުމާއި އިވެލުއޭޓްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
ގެންގުޅޭނެ މިންގަނޑުތަކާިއ  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މިޑްޓާމް ިރވިއުއާއި ފައިނަލް ރިވިއު ހެދުމުަގއި ،ތް ބެލުމާއިޕްލޭން ހިނގަމުންދާގޮ 

 ޓާގެޓްތައް ހިމެނޭ ފްރޭމް ވޯކް ިތރީގައި އެވަނީއެވެ.
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްވާ 

 ނޑު މިންވަރު ބަލާނޭ މިންގަ 
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ޒިންމާވާ ސެކްޝަން 
ފަރާތް  /  

 މޮނިޓަރކުރާ ތާރީޚު 
(ބޭސްލައިން )މިހާރުގެ ހާލަތު   ޓާގެޓްތައް  
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  ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެްނ ފޯރުކޮށްދޭނެ ިއންތިާޒމް ގާިއމުކުުރން  :1 ޕޮލިސީ 
 ސާފު ަރްއޔިތުންނަށް ގުިޅގެން ސަރުކާރާއި :1.1ޓާގެޓް  ާގއިމުުކރެވިަފއި ނެތް  މްިއންތިޒާ  ފޯރުކޮްށދޭނެ ބޯފެން ސާފު  ×    މަރުކަޒީ ަސރުކާރު 

 ކްޓްޕްރޮޖެ ގާިއމުުކރުުމގެ އިްނތިޒާމް ފޯރުކޮްށދޭނެ ބޯފެން
 ކުރުން  އަަވސް

 ނިމުމުގެ ކުރިން ޢަމަލީ މަަސއްކަތް 2022 :1.2ޓާގެޓް  ސާޭވއެއް ޮކއްފަިއވޭ. ×     މަރުކަޒީ ަސރުކާރު 
 ުދމަތް ފޯރުކޮްށދޭން ފެށުން.ނިންަމއި ޚި

  ނަރުދަމާގެ އަާސސީ ފަސޭަހތައް ަރއްޔިތުންނަށް ޯހދަިއދިނުން  :2 ޕޮލިސީ 
 ނިމުމުގެ ކުރިން ނަރުަދމާ ނިާޒމުގެ 2022 :2.1ޓާގެޓް  ްނދޭ ނަޖިސް ބޭރުކުރާ ޮހޅި ފަަޅއިެގންޮގސް ފަޅުަމއްޗަށް ނަިޖސް ޭބރުަވމު ×     ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

  ލިުބން ޚިުދމަތް ރަށުން

 ނިމުމުގެ ކުރިން އަލަށް ދޫކުުރމަށް 2022 :2.2ޓާގެޓް  އަދި އެަކމަށް ެއްއވެސް ކަެމއް ކުެރވިަފއެއް ުނވޭ  ×     ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
ންވާ ހަމަޖެހިަފިއވާ ލޯކަލް ޓްވަރިޒަްމގެ ިބންަތކަށް ބޭނު

 ނަރުަދމާ ނިާޒމްގެ ކަންކަން ަހމަެޖއްުސން.
 ދި އިތުާބުރހިފޭ ގޮތެްއގައި ަކރަންޓާއި ހަކަތަ ަރއްިޔތުންނަށް ފޯރުކޮްށދިނުން ދެމެހެއްޓެނެވި އަ :3 ޕޮލިސީ 

 ޚިދުމަަތށް ކަރަންުޓގެ  ދެމުްނދާ މިހާރު :3.1ޓާގެޓް  އެނގުެމއްނެތި ކަރަންޓު ކަނަޑިއގެން ިދއުުމގެ ހާލަތްތަށް ކުރިަމތިވޭ   ×    ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
 .ރުންހައްލުކު 2022 ަމއްސަލަަތއް ދިާމވެފަިއވާ

 ނިމުމުގެ ކުރިން އަލަށް ދޫކުުރމަށް 2022 :3.2ޓާގެޓް  ފެނަކައިން ާސޭވއެއް ކުަރމުްނއެަބދޭ  ×     ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
ށް ގޯއްޗާއި އަދި ެއހެިނހެން ބިންތަކަ 75ހަމަޖެހިަފިއވާ 

 ބޭނުްނވާ ކަރަންުޓގެ ޚިުދމަތް ކަށަަވރުޮކށްދިނުން.
 ިނ ނައްތާލާނެ ނިާޒމެއް ާގިއމްކުރުން އެކަށީގެންވާ ޮގތެްއގައި ކު :4 ޕޮލިސީ 
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 ފެްނވަުރގެ ޒަމާނީ ކުރިން ނިމުމުގެ 2022 :4.1ޓާގެޓް  ކުނިކޮށި ތަރަްއޤީ ކުރުން  ×     ކައުންސިލް 
 .ާޤއިމްކުުރން ކުނިކޮށްޓެއް

 ނައްތާލުުމގެ ކުނި ކުރިން މުމުގެނި 2023 :4.2ޓާގެޓް  ކުނިނައްތާލުަމއް ާހއްސަ ާވސީލަތްތަެކްއ ގާއިމްުކެރވިފައި ނެތް   ×    ކައުންސިލް 
 ާމއިާޤއިމްުކރު ަވސީލަްތތައް އެހެިނހެން ޭބނުްނވާ ނިޒާމަށް
 .ޮމނިޓަރކުުރން ފެްނވަރު ހިދުމަުތގެ
 މަގުހެދުާމއި ަމގުތައް މަާރާމތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  :5 ޕޮލިސީ 

 އާބާދުުކެރވޭ އަލަށް  ނިޔަލަށް ގެ 2022 :5.1ގެޓް ޓާ މަގުތަށް ފާަހގަކުެރވިަފއި، ނަަމެވސް ަނންެދވިފައިނެތް  ×     ކައުންސިލް 
 .ަނންދިނުން ކަނަޑއަަޅއި ަމގު ސަަރޙަްއދުތަުކގައި

 ރަުށގެ ، ހުއްޓިފައިވާ ނިޔަލަށް ގެ 2023 :5.2ޓާގެޓް  އިނސައްތަ ިނމި ގިނަ ތަެކއްޗާއެުކ މަސައްކަތް ުހއްޓިފައި  65  ×    މަރުކަޒީ ަސރުކާރު 
 .މުންނިން  ަމސައްކަތް ހެުދުމގެ ފެންަވރަށް ޒަާމނީ ބޮޑުަމގު

 މަރުކަޒީ ަސރުކާރު 
 ބޮޑެތި ރަށުގެ ނިޔަލަށް ގެ 2026 :5.3ޓާގެޓް  ޒަމާނީފެްނަވރަށް މަުގތަށް ހެދިަފއި ނެތް      ×

 ންަވރުފެ މަގުތަުކގެ ެއހެނިހެން  ައދި ާތރުެއޅުން މަގުތަުކގައި
 .ރަނަގޅުކުުރން

  ފަދަ ތަްނތަން ހަަދއި ބެލެެހްއޓުންފާލާާމއި ފެރީާޓރމިނަލް ،ބަނދަރާއި  :6 ޕޮލިސީ 
 ގިމަަތއެއް ފެރީ ނިޔަލަށް ގެ 2022 :6.1ޓާގެޓް  ގިމަަތއެއް ެނތް  ×     ކައުންސިލް 

 .ޤާިއމްކުރުން

 މަސްެވރިކަން ކުިރން  ނިމުމުގެ  2022 :6.2ޓާގެޓް  .ނެތް ތަނެއް ސާފްކުުރމަށް ކަޑައި މަސް ×     ކައުންސިލް 
 ކަޑައި ަމސް ާޚްއސަކޮށް ފަރާތްތަކަށް ކުރަމުްނދާ

 .ެހދުން ތަނެއް ސާފްކުރުަމށް
 ކައުންސިލް 

 މުވައްޒަުފން ނެގި ބަނަދރު ބެލެެހްއޓޭ 2 × × × × ×
 ބެލެެހއްޓުން  ބަނދަރު :6.3ޓާގެޓް 

 ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން  :7 ޕޮލިސީ 
 ކައުންސިލް 

 ފަހަރު ގަުބރުސްާތނު ާސފުކުރެވޭ  3-2އަހަރަކު  × × × × ×
 ެބލެހެއްޓުން  ސާފްކޮށް ޤަބުުރސްތާން :7.1ޓާގެޓް 
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 އިތުރު އަލިުކރުަމށް ބުުރސްތާނަށްގަ :7.2ޓާގެޓް  އަލިކުރުމަށް އެއް ލައިޓް ެޖހިފައި ެއބަުހރި   ×    ކައުންސިލު 
 .ެޖހުން ކުރިން ނިމުމުގެ 2023 ލައިޓްތަކެއް

 ކުރުން އާ ކުލަ ަމރާާމތުކޮށް ވަށާފާރުގެ :7.3ޓާގެޓް  ގައި  2017އެންމެފަުހން ވަށާާފރު ކުލަ އާކުެރވިފައި ވަނީ     ×  ކައުންސިލް 
 .ގެްނދިއުން ކުރިޔަށް ގައި 2025 އަދި 2023

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްުޓން  :8 ޕޮލިސީ 
މިނިސްްޓރީ އޮފް 
އިސްލާމިކް 
 ވިަފއި ވާރޭ ވެހޭިއރު މިުހރާުބެގއަށް ފެން ފައިާބ މައްސަލަ ވަނީ ފާހަގަުކރެ  ×    އެފެައރޒް 

 މިސްކިުތގެ ހުކުރު ކުރިން ނިމުމުގެ 2023 :8.1ޓް ޓާގެ 
 ަމރާމާތުުކރުން  މިްޙރާުބގެ

މިނިސްްޓރީ އޮފް 
އިސްލާމިކް 
 އާބާުތރަ ފިލުވަން ެޖހިފައި       އެފެައރޒ

 ތުރަާއބާ ިމްސކިތްތަކުގެ އަހަރަުކވެސް ންމެކޮ :8.2ޓާގެޓް 
 ފިލުވުން 

 ތީވަގު ހުރި ރަށުަގއި ކުރިން ނިމުމުގެ 2025 :8.3ޓާގެޓް   މަަސއްކަތް ައމަލީ ގޮތުން ނުފެށި މިސްކިެތއް ބިނާުކރުުމގެ    ×  އޮިޑވެރިްނގެ ުގޅުން 
 .ބިނާުކރުން މިސްކިެތއް ަބދަލުަގއި މިސްކިުތގެ

 ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ ަމގުަތްއ ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެެހއްޓުން  :9 ޕޮލިސީ 
 ކައުންސިލް 

 ސަަރަޙއްދުަތއް ޢިޖުތިމާޢީ ރަށުގެ :9.1ޓާގެޓް  އިޖުިތމާއީ ަސރަަހއްދި ސާފުކުެރވޭ  × × × × ×
 .ބެލެހެއްޓުން ސާފުތާހިރުކޮށް

 ކައުންސިލް 
 ޓުާމއިބެލެހެއް ާސފުކޮށް ަމގުތަށް ރަށުތެރެާއއި :9.2ޓާގެޓް  މަގުަތއް އެްނމެ ެއދެވޭ ގޮުތގައި ސާފުޮކށް ނުބެލެހެއްޓޭ  × × × × ×

 .ފެށުން ޢަމަލުުކރަން  ަތއްޔާރުކޮށް އުޞޫލެއް ގުޅޭ
 މަގު ހެދުމާއި ަމުގދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން  :10 ޕޮލިސީ 

 އާާބދުވާ އަލަށް ކުިރން  ނިމުމުގެ 2022 :10.1ޓާގެޓް  އަލަްއއާާބދުވާ ސަރަަހއްުދަގއި ަމގުަބއްިތ ޖެހިފައިނެތް  ×     ކައުންސިލް 
 އްތިަމގުބަ  އަދި. ޖެުހން ަމގުަބއްތި ތަުކގަާއއި ސަރަަހއްދު
 މަުގަބއްތި ތަކުަގއި ްއދުސަަރހަ އެހެނިެހން ޖަހަންެޖހޭ

 .އިތުރުުކރުން
 ކައުންސިލް 

 މިހަުރވެސް ބަޔަކާއި ަހވާލުކުެރވިެގން ެމއިންތަނެްނސް ބެލެެހއްޓޭ  × × × × ×
 ންސް މެިއންޓަނަ މަާރމަތުކުުރާމއި މަގުބައްތި :10.2ޓާގެޓް 

 ޭދނެ ތަންތަން ާޤއިމްކޮށް ބެލެެހއްޓުން  އިޖްތިމާޢީ ރައްކާެތރިކަުމގެ ިޚދުމަތް ،އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަާކއި :11 ޕޮލިސީ 
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މިނިސްްޓރީ އޮފް 
 ކުަރންހުރި ޢިމާރާުތގައި ސެންޓަރ ޔޫތު :11.1ޓާގެޓް  މަރާާމތުތައް ކުަރންޖެހިަފއި  ×     ޔޫތުއެންޑް ސްޕޯްޓސް 

 މަސައްކަތް މަާރާމތު 80% ތެެރއިން ތަކުގެ މަރާާމތު
 ރންޓަޔޫތުސެ ަރްސމީކޮށް ނިންަމއި ކުިރން ނިމުމުގެ 2022

 .ހިންގަންފެުށން
މިނިސްްޓރީ އޮފް 
 ިއންޑޯ ޭބނުންވާ އަށް ސެންޓަރ ޔޫތު :11.2ޓާގެޓް  ގިނަކުިޅަވރު ސާާމނުތަށް ބޭުނން ނުކުެރވޭަވރަށް ހަލާކުވެަފއި. ×     ޔޫތުއެންޑް ސްޕޯްޓސް 

 ނިޔަލަށް ގ2022ެ ޖުލައި 31 ސާާމނުތައް ކުޅިަވރު
 ..ހަމަކުރުން

މިނިސްްޓރީ އޮފް 
ޑް ސްޕޯްޓސް ޔޫތުއެން  ސާމާނު ބޭނުންވާ ޖިމަށް  ސެންޓަރގެ ތުޔޫ :11.3ޓާގެޓް  ޖިމް ާސމާނު ލިބިަފއިނެތް.  ×    

 ..ޭދންފެށުން ިޚދުމަތް ހަމަކޮށް ކުރިން ގ2023ެ ޖުލައި 31

 ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ަދނުޑތަކާއި ބިންތަާކއި ޕާކުތައް ބެލެެހއްޓުން  :12 ޕޮލިސީ 
މިނިސްްޓރީ އޮފް 

ޕޯްޓސް ޔޫތުއެންޑް ސް  ކޯޓްތައް ކުިޅަވރު ފުޓްސަލްދަނޑާއި :12.1ޓާގެޓް  މަރާާމތު ކުރަން ޖެހިަފއި   ×    
 ައއުކުުރން  މަރާމާތުކޮށް ކުރިން ގ2023ެ

 ޕާކެއް ކޮމިއުނިޓީ ނިޔަލަށް ގ2024ެ :12.2ޓާގެޓް  ކޮމިއުނިޓީ ޕާކެއް ނެތް    ×   ކައުންސިލް 
 .ނިްނމުން ތަރަްއޤީކޮށް

 ަސބްޭބސް، ދަނޑު ފުޓްބޯޅަ ރަްސމީ ރަށުގެ :12.3ޓާގެޓް  ސަްބބޭސް ެހދުުމގެ މަަސއްކަތް ކުރިޔަްށ ދަނީ     ×  މަރުކަޒީ ަސރުކާރު 
 ގ2025ެ މަަސްއކަތް ޓާފްގެ އަދި ވަށާފާރު ފެންސާއި
 .ހުުޅވުން ރަްސމީކޮށް ނިންަމއި ނިޔަލަށް

ފައި ،  ކުރަން ެޖހިއިރު އުތުުރ ފަރާތު ބީުޗގައި ހުރި ަހްއޓް ތައް ަމރާމާތު     ×  ކައުންސިލް 
 ހުޅަނގު އުުތރު ަގއިވާ ީބޗް ތަރަްށގީ ކުރެވިަފއި ނެތް.

 ވާަހދާފައި  ފަާރތުގައި އުުތރު އިރު ރަށުގެ :12.3ޓާގެޓް 
 ވޮެޑމުްނދާ އުުތރުަފރާތުަގއި ހުޅަނގު ައދި ގޮނުޑދޮށް
 ކޮށް ަތަރއްގީ ކުރިން ނިމުމުގެ 2024 ގޮނުޑދޮށް
 .ނިންމުން
 ވުމާބެހޭ ިޚުދަމތްތައް ފޯރުކޮްށދިނުން މުނިފޫހިފިލު :13 ޕޮލިސީ 

 ލްކޭބަ ޤާިއމްކޮށް ިޚދުމަތް އިންޓަރނެޓްގެ :13.1ޓާގެޓް  ގުމަީތަގއި އިންޓަނެޓް ގެ ހިުދމަތް ިދނުމަށް ކޭބަލް އެޅި ިހދުމަތް ިދނުުމގެ މަ  ×     ކައުންސިލް 
 ންޚިދުމަްތދޭ ފުޅާކޮށް ނިޔަލަށް ގ2022ެ ިޚދުަމތް ޓީވީގެ
 ފެށުން
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 އޮފް މިނިސްްޓރީ
 ިއންޑޯ ކުރިން ިނމުުމގެ އަހަރު ވަނަ 2025 :13.2ޓާގެޓް  އިންޑޯ ކުިޅވަުރތައް ކުޅޭ އިާމރާތެއް ނެްތ.    ×  ޔޫތުއެންޑް ސްޕޯްޓސް 

 ަވޞީލަތްތައް ައޅަިއ، ިޢމާރާެތއް ކުޅުމަށް ގޭްމސް
 ޤާިއމްކުރުން 

 ރަށުގެ ނިޔަލަށް އަހަުރގެ ވަނަ 2024 :13.3ޓާގެޓް  ޖަިމއްޔާތަކުގެ ަހރަކާތްތަށް ަވރަށް ަމދު    ×   ކައުންސިލް 
 ކާްތތެރިޚަރަ ަޚރުަދނާކޮށް، ހިންުގން އިާދރީ ޖަމްިޢއްޔާތަކުގެ

 ކުރުވުން 
 ރަށުގެ ލައިބްަރރީ ހިންުގން  :14 ޕޮލިސީ 

 ލައިބްަރރީ ކުިރން  ނިމުމުގެ 2022 :14.1ޓާގެޓް  ބިެމއް ކަނަޑަެއޅިަފއިނެތް  ×     ކައުންސިލް 
 ޖެްއސުން ބިްނހަމަ  ބިނާކުުރމަށް

 ލައިްބރަރީ ެއއް ނެތް     ×  ކައުންސިލް 
 ން ާޤއިމްކުރު  ލައިބްަރރީ ނިޔަލަށް ގެ 2025 :14.2ޓާގެޓް 

 ކައުންސިލް 
 ސާމާާނއި ޭބމުންވާ ލައިބުރަީރއަށް 2026 :14.3ޓާގެޓް  ލައިްބރަީރއެއް ނެތް      ×

 .ަހމަެޖއްސުން ުމަވއްޒަފުން އަދި

 ައނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ިޙމާޔަތްދީ ެއހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްިދނުން  ،ޔާަތއް ހުއްޓުވާ ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނި  :15 ޕޮލިސީ 
ޕޮލިސް / 
 ހިްނގާ ގޭތެޭރގައި ކުިރން  ނިމުމުގެ 2023 :15.1ޓާގެޓް  ސާޭވއެއް ުކރެވިަފއި ނެތް   ×    ކައުންސިލް 

 ސަަބބު ިއތުރުަވމުްނދާ މަްއސަލަތައް ގުުޅންހުރި އަނިޔާތަކާއި
 ކުުރން  ާސޭވއެއް ދެެނގަތުމަށް

ޕޮލިސް / 
 ހުއްުޓވާ، އަނިާޔތައް ހިންގާ ގޭތެރޭަގއި :15.2ޓާގެޓް  ޕްރޮްގރާމްތަށް ިހންގިަފއިނެތް   ×  ×  ކައުންސިލް 

 އެީހތެރިކަން ޙިމާޔަްތދީ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ އަނިޔާ
 ކުރުުމގެ ިއތުރު ހޭލުންެތރިކަން ގުލޭ ފޯރުކޮށްދިުނންމާ

 ިހންގުން  އަހަރު އެއް ެދއަހަުރން ޕްރޮްގރާެމއް
ޕޮލިސް / 
 އި،ބަލަަހއްޓަ ރިޯކޑްސް މައްސަލަުތގެ މިފަދަ :15.3ޓާގެޓް  ފްރޮްގރާމްަތއް ހިްނގިފަިއނެތް    ×  × ކައުންސިލް 

 .ވިަލރެސްކުުރން ނަތީޖާަތއް ޕްޮރުގރާމްތަުކގެ ހިންގޭ

  ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީެތރިެވދީ އެ މީހުން ބަލަަހއްޓާނެ ނިާޒމް ާޤއިމްކުުރން ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުުމރުން ދުަވސްވީ މީހުންނަާށއި ާޚއްޞަ އެހީއަށް  :16 ޕޮލިސީ 
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 ާނއިދުަވސްމީުހން ުއމުުރން ކުދިންނާއި، ކުޑަ :16.1ޓާގެޓް  ދަފްތަެރއް އެކުލަވާެލވިަފއިވޭ  ×     ކައުންސިލް 
 ދަފްތަރެއް ީމހުންގެ  ބޭުނންވާ އެީހއަށް ާޚްއސަ އަދި

 ..އެކުލަވާލުން
ލް/ ކައުންސި

 ދުވަްސވީ ުއމުުރން  ކުޑަކުދިންނާއި، :16.2ޓާގެޓް  ބަިއވެރިުކރުންަތއް ަމދު  × × × × × މުައއްަސސާތައް 
 މީޙުން ބޭނުްނވާ  ާޚއްަސއެހީައށް ައދި މީހުންާނއި

 ހިްނގޭ އަދި ދުަވސްތަކާއި ފާަހގަކުރާ ކައުންސިލުން
 ..ބަިއެވރިކުުރވުން މިަފރާތްަތއް ހަރަކާތްތަކުަގއި

ަކޒް ސިއްީހމަރު
 ފަރާތްތަކަށް ބޭުންނވާ އެީހއަށް ޚާއްސަ :16.3ޓާގެޓް  ޕްރޮްގރާމްތަށް ިހންގިަފއިނެތް   ×  ×  ކައުންސިލް 

 ހިންގުން  ޕްރޮގުާރމެއް ގައި 2025 އަދި 2023

 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ިނޒާމް ޤާިއމުކުރުން  :17 ޕޮލިސީ 
 ދަށުން ގުުޅމުގެ އޮިޑެވރިްނގެ މާބައިޫދގެ :17.1ޓާގެޓް  .ތަނެއްނެތް ޚާްއސަ  މަށްކުރު ކަންކަން ކަށުކަމާކެީމގެ  ×    ކައުންސިލް 

 ރުމަށްކު ކަންކަން ކަށުކަމާކެީމގެ ިމސްކިުތގަިއ، ޤާިއމްކުރާ
 .ހިމެުނން ކޮޓަރިެއއް ޚާްއސަ

 ންންހެއަ  ކުރުމަށް ކަންކަން ކަށުކަމާކެމީގެ :17.2ޓާގެޓް  ފިރިހެނުން ތަްމރީުނވެަފއި.   ×   ކައުންސިލް 
 ކުުރން ަތމްީރން ެދބޭފުޅޫން ފިިރހެން އަދި

 ކައުންސިލް 
 ތިތަކެ ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް  ކަށުކަމާކެމީގެ :17.3ޓާގެޓް  މީގެ ކުިރން ކައުްނސިލުން އެލަަވންެސްއ ދީފައިނެތް  × × × × ×

 ތަކަށްފަރާތް  ަބިއެވރިވާ ޢަމަީލގޮތުން މިަކމުަގއި ހޯދުާމއި،
 .ދިުނން އެލަވަްނސް

 . އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާުކރުން  :18 ސީ ޕޮލި 
 ކައުންސިލް 

 ލީވޮ އަތޮޅު ާބއްވާ ެއްއއަހަރު ދެއަހަރުން :18.1ޓާގެޓް  ބަިއވެިރަވމުންދޭ  ×  ×  ×
 ..ަބއިެވިރވުން މުާބރާތުަގއި

ކައުންސިލް/ 
 ގައިފެްނވަރު  ުދނިޔޭގެ ފެންަވުރގަާއއި ގައުމީ :18.2ޓާގެޓް  ގިނަ ުދވަްސތަކެއް ފާަހގަކުރޭ  × × × × × މުައއްަސސާތައް 

 ތަާކއިމުާނސަބު އާލާކޮްއދޭފަދަ ރޫހު ިއޖުތިާމއީ ފާހަގަކުެރވޭ
 .ފާަހގަކުުރން ދުަވސްތައް

 ބެލެހެއްޓުން  އިންތިޒަމްކޮށް  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ  ކަންކަން  ދުއްވުމުގެ  އެއްޗެތި  އިންޖީނުނުލާ  އެއްޗިއްސާއި  އިންޖީނުލީ :  19 ޕޮލިސީ 
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 ނިޔަލަށް ޭއޕްރީލްގެ އަހަރު ވަނަ 2022:  19.1 ޓާގެޓް  ދަފްތަރު އެކުަލވާލުުމގެ ަމސައްކަތް ކުިރޔަށް ދޭ ×     ކައުންސިލް 
 ނުލާިއންޖީނު  ،ުއޅަނދުަތކާއި އިްނޖީނުލީ ެގންުގޅޭ ރަށުަގއި

 އެކުަލވައިުލން  ދަފްަތރެއް އުޅަނދުތަުކގެ
 ބެލެހެއްޓުން  ޒާމްކޮށް އިންތި  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާއި  ކަންކަން  މާރުކޭޓުތަކުގެ  ޢާންމު  ހައުސްތަކާއި  ގެސްޓް  ކެފޭތަކާއި  ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި  ހޮޓާތަކާއި  ފިހާރަތަކާއި : 20 ޕޮލިސީ 

 ހުރި އިރަށުގަ  ގެކުރިން 2022 ޖުލައި:  20.1 ޓާގެޓް  ންދޭ.ގަާވާދއި ހިލާފަށް ވިޔަފާރި ކުރާަފރާތްތަްށ އުޅެކަުމގެ ޝަުކވާލިބެމު  ×     ކައުންސިލް 
 ކެފޭތަށް ރެސްޯޓރަންޓްަތކާއި ހޮޓާ ފިހާރަތަާކއި ހުރިހާ

 .ކަަށވަރުުކރުން ދަފްތަރު ހިްނގާ ރަިޖސްޓްރީކޮްށގެން
 ހުއްޓުވުން  ހަރަކާތްަތއް ހިތްަވުރދޭ ފިކުރަށް ަހރުކަށި ،ހަރަކާތްތަކާއި  ގޭންގު: 21 ޕޮލިސީ 

 ކަން ނޯން ރަށުތެރޭަގއި މަލުތައްޢަ ފިކުރުގެ  ހަރުކަށި ،ކުއްތަކާއި  ގޭްނގު   ×   ކައުންސިލް 
 ވައްަކާމއި  ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރާ މަްސތުވާތަެކތި ނަަމވެސް. ފާހަގަކުެރެވއެވެ

 .ފާހަަގވެެއވެ ގިނަަކން މާރާާމރީަތއް
 މާަބިއދޫއަކީ ކުރިން އަހަުރގެ ވަނަ 2024:  21.1 ޓާގެޓް 
 ފަިއވާމިންުޖވެ ފިކުރުތަުކން ހަރުކަށި ހަރަކާތްތަާކއި ގޭްނގު
 ޅޭދިރިއު  ަރްއޔިތަކު ޯއގާެތރި އޮުތމާއި ވެއްެޓއް އަމާން
 ހެދުން  ރަށަކަށް
 ނެގެެހއްޓުން  އަމަްނއަމާންކަން ރަށުގެ: 22 ޕޮލިސީ 

 ބޭ ލި  ފަރާތުން ަރއްޔިތުްނގެ ެނގެހެއްުޓމުަގއި އަާމންކަން އަމަން ރަށުގެ    ×  ކައުންސިލް 
 ައމާން  ށްބޮޑަ ުގމަްށވުރެހިން ހަމަުނޖެހުން ރަުށަގއި ފާހަގަކޮށް އެްއބާރުލުން

 ..ަހގަކުަރެމވެފާ މަަސއްކަތްކުރާކަން ުގޅިެގން ރައްޔިުތން ާޤއިމްުކރުމަށް ވެއްެޓއް
 ާމބަިއދޫއަކީ އަހަރަށް ވަނަ 2025: 22.1 ޓާގެޓް 

 ހެދުން  އޮތްަރށަކަށް  ވެއްެޓއް ައމާން ސުލްަޙވެރި

 ފޯރުކޮްށދިނުން  ޙިުދމަތް ސްކޫލްގެ ޕްރީ ރަނގަޅު: 23 ޕޮލިސީ 
 ކައުންސިލް 

 ޮތޅު އަލ.  ައންނަނީ ފޯރުކޮްއދެްއމުން ތަޢުލީމް ްޕރީސްކޫލް ަރސްމީ ރަށުަގއި × × × × ×
 ން ކިޔަަވއިެދމު ުކދިންަނށް ނާސަރީ ައދި  ާނސަރީ ޭބބީ މަަދރުާސއިންެނވެ.

 ިދނުން  ިހދުމަތް ހިންގައި ޕްރީސްކޫލް:  23.1 ޓާގެޓް  ..ފަާރތުންެނވެ ކައުްނސިލްގެ ގެްނދަނީ

 މަތިކުރުން  ފެްނވަރު ފަންނީ އަދި ތަޢުލީމު މީހުންގެ ބޮޑެތި: 24 ޕޮލިސީ 
 ކައުންސިލް 

 ކަުމަގއި ަކން ފަންނީ ަމދުކަާމއި ނިްސބަތުން ކުިދން ާހސިލްކުރާ ތަޢުލީމް މަތީ ×  ×  ×
 ފަްނނު އަދި ތަޢުީލމު މީހުންގެ ބޮޑެތި:  24.1 ޓާގެޓް  .ފާހަގަކުެރވެެއވެ މަދުަކން  މިްނަވރު ކުރިައރަިއދާ ޒުވާުނން

 ށްފްރޮްގރާމްތަ އަހަރު އެއް އަހަރުން 2 ކުރިެއރުުވމަށް
 .ހިންގުން
 ަދސްކޮށްިދނުން  ހުނަރުަތއް ދިިރއުުޅުމގެ ދަރިވަރުންނަށް: 25 ޕޮލިސީ 

 ދިނުުމގެ ަދސްކޮށް  ުހނަރުަތއް ިދިރއުުޅމުގެ ަދރުަވރުްނނަށް ފަާރތުން ސްކޫލްގެ ×     ކައުންސިލް 
 ރުހުނަ ިދރިުއޅުުމގެ އެއްފަަހރު އަހަރަކު:  25.1 ޓާގެޓް  .ފާހަގަކޮްށލަމެވެ ނެެގމުްނދާކަން ސެޝަންތަެކއް

 ހިްނގުން  ޕްޮރގްާރމެއް ދަސްކޮްށދޭ

 ަދސްކޮށްދިުނން  ލީޑަރޝިޕް ،ސުލޫާކއި ،ައޙްލާާޤއި މެުދަގއި ަދރިަވރުްނގެ މެުދވެރިކޮށް ބޮޑީސް ޔުނިފޯމު އަދި ބޭްނޑް  ،ސްކައުޓް  ،ގައިޑް: 26 ޕޮލިސީ 
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ލް ކައުންސި  ދަިރވަުރންނަށް އަަހރު އެއް އަހަރުން 2:  26.1 ޓާގެޓް  ..ެވއެވެނު  ިހންގިަފއެއް ހަރަކާތްތައް ހުރި ުގިޅގެން މިކަމާ ރަށުފެްނވަުރގައި  ×  ×  
 ދަސްޮކށްދިނުުމގެ ލީޑަރޝިޕް ސުލޫާކއި އަޙްާލޤާއި

 .ގެންިދއުން ކުރިަޔށް ުގިޅގެން ސްކޫލާއި ޕްރޮްގރާމްތަށް
 ުއގަންަނއިިދނުން  އެޑިޔުކޭަޝން ިސވިކް ،ހުަނރާއި  ޅުުމގެދިރިއު: 27 ޕޮލިސީ 

 ަޢމަލީ  އިރުހިްނގިަފއިވާ  ފަރާތްތަކަށް ެއހެނިެހން ބެލެިނެވރިންާނއި ސެޝަންަތއް  ×  ×  ކައުންސިލް 
 ސިވިކް އަހަރު 1 އަހަރުން 2:  27.1 ޓާގެޓް  ..ފާހަގަުކރަެމވެ ފެއްަނމުންުނދާކަން ނަީތޖާ މިކަުމގެ ސިފަެއއް

 .ންހިންގު  ްޕރޮްގރާެމއް އުަގންނަިއދިުނމުގެ ކޭޝަންއެޑިޔު

 ދިނުން  ިޙދުމަްތތަށް އަާސސީ ުގޅޭ ރައްކާެތރިކަާމއި ޞިްއޙީ ާއއި( ހެލްތްކެައރ ޕްރަިއމަރީ) ފަުރވާ ސިއްހީ އަސާސީ: 28 ޕޮލިސީ 
 ސިއްީހމަރުަކޒު 

 ން ޒު މަރުކަ ިޞއްޙީ ޤާިއމްކޮށްފަިއވާ ރަުށގައި ިޙދުަމތް ަފރުާވގެ ސިއްހީ  ×   ×
 ިސއްހީ އަސާސީ ނަޔަލަށް ގެ 2023: 28.1 ޓާގެޓް  ..ފާަހަގކުރަެމވެ ެގންދާކަން ެދމުން ރައްޔަތުްނނަށް

 ޞިްއޙީ އާއި( ހެލްތްކެައރ ޕްަރއިަމރީ) ފަރުވާ
 ޅުކޮށްަރނގަ  ފެްނވަރު ހިުދމަތްތަކުގެ ުގޅޭ ރައްކާެތރިކަާމއި

 .ހޭލުްނތެރިުކރުވުން ރައްޔިތުން
 އުެފއްދުން  ާއބާީދެއއް ،ހަށިހެޔޮ  ،ުދޅަހެޔޮ ރައްކާެތރިކުުރވާ ރައްޔިުތން ހާަލތްތަކުން ިޞއްހީ އެކިއެކި ިދމާވާ ސަަބބުން ަވއްޓަފާީޅގެ ދިރިއުޅުުމގެ: 29 ޕޮލިސީ 

 ކައުންސިލް 
 ފުރާތަކަށް  ުއމުރު އެކިއެކި ޕްޮރްގރާމް ކަސްރަތު މޫދު ސްރަާތއިކަ × × × × ×

 ހުރިހާ ހަރަކުެވސްއަ ކޮންމެ:  29.1 ޓާގެޓް  ..ބޭްއވެުމންެދއެވެ
 ހިންގުން  ޕްޮރގްާރމްތަށް  ކަްސރަތު އުުމރުފުރާތަކަށް

 ަމދުކުުރން  ިނސްބަތް ީމހުންގެ ބޭުނންކުރާ ކާނާ ތައްާޔރީ އަދި ޑްިރންކް އެނަރޖީ ދުންފަތާއި: 30 ޕޮލިސީ 
 އިކޮނޮމިކް 

 އަަދދު  ގެމީހުން  ރާބޭނުންކު  ައދި ވިއްކާ ކާނާ ތައްާޔރީ ައދި ޑްރިންކް އެނަރޖީ  × × × × މިނިސްްޓރީ 
 އެނަރޖީ ދުންފަތާ ނިޔަލަށް 2023:  30.1 ޓާގެޓް  .ގިަނވަމުްނނެވެ އަންނަނީ

 .ަމދުކުރުން  ިމންަވރު ބޭުނންކުރާ ޑްރިންކް

 މަދުުކރުން  ފެތުުރން ބަލިތައް ބޮޑެތި އެހެނިެހން ައދި ޗިކުްނގުންޔާ ޑެންގީއާއި: 31 ޕޮލިސީ 
 ސިއްީހމަރުަކޒު.

 މަނދިީރގެ  ،އި ބެލެެހއްޓުމާ ާސފްތާހިރުކޮށް ާމަޙއުލު ރައްކާެތިރވުމަށް ބަލިތަކުން × × × × ×
 ނައްތާލުުމގެ ދެެނަގނެ ފެންހެދޭތަންތަން:  31.1 ޓާގެޓް  ..ެއވެކުެރވިފަިއވެ ަމސައްކަތްތަެކއް ަނއްތާލުމަށް ބަލިތައް ޖެހޭ ސަަބބުން

 .ގެްނދިއުން ކުރިޔަށް އަަހރަކުެވސް ކޮންމެ ކަންކަން
.ސިއްީހމަރުަކޒު  

 ަބލިތަކުން އަހަރަކުެވސް ކޮންމެ: 31.2 ޓާގެޓް  ހޭލުންތެރިކުުރމުގެ ްޕރޮްގރާްމތަށް ަވރަްސ މަދުން ނަަމެވސް ހިންގޭ. × × × × ×
 ހޭލުންެތރިުކރުުމގެ ަރއްޔިތުން ރައްކާެތރިުވމަށް
 .ހިްނގުން ޕްރޮްގރާމްަތއް

 ކުރުން ރައްކާެތރި މުޖުތަމަޢު ުނރައްަކލުން މަސްތުވާތަކެތީގެ: 32 ޕޮލިސީ 
މޯލްޑިްވސް 
ސަރވިސް / 
 ރާތްަތއް ފަ ވިއްކާ ަމސްތުވާތަކެތި ފަރާތްތަކަްށވުރެ ބޭނުންުކރާ މަސްުތވާތަކެތި × × × × × ކައުންސިލް 

 ެލއް ހަރަކާްތތެިރވާ ޖީލު ުޒވާން ެތރޭަގއި މިކަުމގެ އިތުުރވަުމންދާަކމާއި
 .ފާަހގަކޮށްލަެމވެ ބޮނޑުކަން

 މުޖުތަމަޢު ަރްއކަލުންނު މަސްތުވާތަކެތީ:  32.1 ޓާގެޓް 
 ޒުާވނުން ތަންީފޒުުކރުާމއި ގާޫނނުތައް ރައްކާެތރިކުުރމަށް



 ރާ ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާ  2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
 

169 
 

 info@maabaidhoo.gov.mvލް: އީމެއި ،www.maabaidhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:  ،6800708ން: ފޯ

 

 އަހަރު 1 އަހަރުން 2 ޕްޮރްގރާެމއް ހޭލުންތެރިކުުރވުުމގެ
 .ހިންގުން
 ހިްނގުން  ާރވާ ުމބާރާތްަތއް އެކި ،އަށަަގނުވާ  ރޫޙު ކުުޅުމގެ ކުިޅވަރު ެމުދގައި ދެޖިންސުގެ: 33 ޕޮލިސީ 

 ކައުންސިލް 
× × × × × 

 ކުއަހަރަ ކޮންމެ އަާމޒުކޮށް  ޒުވާނުންނަށް:  33.1 ޓާގެޓް  މުާބރާތްތަށް ޭބއްވޭ 
 . ބޭްއވުން ުމބާާރތްތައް ވެސް

 ކައުންސިލް 
ށް ބަލައި އެުކދިނަހުނަރުވެރި ކުދިްނދިން :  33.2 ޓާގެޓް  ތަމްރީނު ްޕރޮްގރާމްަތއް ހިްނގިފަިއވޭ    ×  ×

 ުރން އެްއއަހަރުއަހަ 2ތަމްރީުނދިުނމުގެ ްޕރޮްގރާެމއް 
 ބޭްއވުން.
 ުކރިެއރުުވން  ާދއިރާ މަސްވެރިކަުމގެ: 34 ޕޮލިސީ 

 ކައުންސިލް 
 ސްއަަހރަކުވެ  ކޮންމެ ުދވަސް ސްވެރިންގެމަ:  34.1 ޓާގެޓް  ފާހަގަ ކުެރވޭ. × × × × ×

 ފާހަގަކުުރން 
 ގެމަސްެވރިކަމު  ހާްއަސކޮށް މަސްވެރިންަނށް:  34.2 ޓާގެޓް  .މިފަދަ ޕްޮރގްާރެމއް މިހާތަނަށް ހިްނގާަފއި ނެތް.  ×  ×  ކައުންސިލް 

 ގައި 2026 އަދި 2024 ޕޮޮރގްާރމެއް ަދސްކޮްއދޭ ހުނަރު
 ގެްނދިުއން  ކުރިޔަށް
 ުކރިެއރުުވން  ާދއިރާ ދަނޑުވެރިކަުމގެ: 35 ޕޮލިސީ 

 ހޭލުންތެރި މީހުން  ަމށްދަނޑުވެރިކަ:  35.1 ޓާގެޓް  ..ނެތް ހިްނގާަފއި މިހާތަނަށް ޕްޮރގްާރެމއް މިފަދަ  ×  ×  ކައުންސިލް 
 .ބޭްއވުން ގައި 2025 އަދި 2023 ޕްޮރގްާރމެއް ކުރުުމގެ

 ކުރިެއރުުވން  ދާިއރާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ: 36 ޕޮލިސީ 
 ކައުންސިލް 

 މީުހން  ފަތުރުވެރިކަމަށް:  36.1 ޓާގެޓް  .ޕްރޮްގރާެމއް ހިްނގިފައި ނެތް   ×  ×
 އިގަ 2026 އަދި 2024 ގޮތުން ހޭލުންތެރިކުުރވުުމގެ

 .ހިްނގުން ޕްރޮްގރާެމއް
 ކައުންސިލް 

 އަދި 2022 ވިޔަާފރިއަށް ހައުސް ގެސްޓް:  36.2 ޓާގެޓް  ގެސްޓްަހއުސް ވިޔަފާިރއަށް ބިން ދޫކުެރވިފައި ނެތް  ×   × 
 .ދޫކުރުން(  ބިން 2 ފަަހރަކު ކޮންމެ) ބިން ގައި 2025

  ކުިރއެުރވުން  ިވޔަފާރިތައް ެމދުފަންީތގެ އަދި ކުދި :37 ޕޮލިސީ 
 ކައުންސިލް 

 ވިޔަފާރިތަށް މެދުފަންީތގެ އަދި ކުދި :37.1ޓާގެޓް  މިހާތަނަށް ިބންދޫުކރެވިަފއި ނެތް  ×  ×  ×
 ަރކ  ޮކްނެމ ަފހަ ، ެއއްއަަހރު އަހަުރން 2 ކޮންމެ ހިންުގމަށް
 .ދޫކުުރން ބިން 1 މަުދވެެގން
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 ކައުންސިލް 
 ރިކު ވިޔަފާރިަތއް މެދުފަންީތގެ އަދި ކުދި :37.2ޓާގެޓް  ަފއި ނެތް.ލޯނު ދޫުކރެވި މަށްއެރުވު  ކުރި  ވިޔަފާރިަތއް މެދުފަންީތގެ އަދި ދިކު    × ×

 ކޮންމެ ފެިށގެން އަހަރުން ވަނަ 2025  އެުރވުމަށް
 ހާސް ފަންސާސް) ރ 50،000 ަމުދވެެގން އަހަރަކު
 .ދޫކުުރން ލޯނު( ރުފިޔާގެ
 ުކރުން ާގއިމު ނިޒާެމއް ދަުތރުފަުތުރގެ ދެމެހެއްޓެނިވި :38 ޕޮލިސީ 

 ކައުންސިލް 
 ކުރިން ިނމުުމގެ އަހަރު ވަނަ 2023 :38.1ޓާގެޓް  ސުކޫލް ބަހުގެ ިހދުމަތް ނުިލބޭ.  × × × ×

 .ދިނުން ިހދުމަތް ބަހުގެ ސްކޫލު

 .ދެމެެހއްޓުން ދިރުވައި ކަންކަން ޘަޤާފީ :39 ޕޮލިސީ 
 ކައުންސިލް 

 ފަދަ ީއދު އަލްހާ އީދާއި ފިތުރު :39.1ޓާގެޓް  ސަގާފީ ކުިޅަވރުތަކާއި ކަންކަން ިހމެނޭެލއް މަދު. × × × × ×
 ކުޅިވަރުަތށް ސަގާފީ  ފާހަގަުކރުުމގައި މުނާަސބަތުަތއް

 .ފާހަގަުކރުން ހިމެިނގެން
 ކައުންސިލް 

ށް ަމދުްނ ސަގީފީ ކުިޅވަުރތަށް ދަސްކޮްށދޭ ޕްޮރްގރާމްތަށް ހިްނގިފަިއވަނީ ވަރަ × × × × ×
 ކުިޅވަރުތަށް ަސގާފީ ގޮސްަފއިވާ ނެތިގެން :39.2ޓާގެޓް  އި ނެތް(އަހަރުން ެއއް އަަހރު ވެސް ިހންގިފަ  5)

 ކުެވސްއަަހރަ ކޮންމެ ދަސްކޮްށދިުނމަށް ޖީލަށް ުޒވާން ރަށުގެ
 .ހިްނގުން  ްޕރޮްގރާެމއް ހޭލުންތެރިކުުރމުގެ

 އާލާކޮށް ހުނަރު  ެނގުުމގެ ވެންބުޅަ :39.3ޓާގެޓް  ވެންުބޅަ ަނގަން ިއނގޭ ުޒވާނުން ިންސބަތުން ަމދު.      ކައުންސިލް 
 ޕްރޮްގރާމް ގައި 2025 އާއި 2023 ގޮތުން ދެމެެހއްޓުުމގެ
 .ތައްހިްނގުން

 ދެެމހެއްޓުން  ރައްކާެތރިކޮށް ތަރިކަ ުޤުދަރތީ ތަންތަނާއި، ތާރީޚީ :40 ޕޮލިސީ 
 ކުެރވިަފިއ ބޮޑުަވޅު ހިމާޔަތް ކުުރމަށް އަމަީލގޮތުްނ އެއްެވސްކަެމއް މިހާތަނަށް ×     ކައުންސިލް 

 އަހަރު 2022 ހިމާަޔތްކުރުަމށް" ބޮޑުވަޅު" :40.1ޓާގެޓް  ތް.ނެ
 ވަށާފާރު ފާހަަގކޮށް އިން ސަރަަހއްދު ކުރިން ނިމުުމގެ
 .ބެލެހެްއޓުން ސާފުކޮށް ަސރަަހއްދު ރޭނުާމއި،
 އާާލކުރުން  ިދުރވައި ދިވެހިބަސް :41 ޕޮލިސީ 

ެރވިަފިއ ހާތަަނށް އެކުލަވާެލވި ނެގެ ބަހާއި ބެހޭ ާހއްޞަފޮެތއް މިލ. މާބަިއދޫ   ×   ކައުންސިލް 
 2024 ފޮތެއް ބެހޭ މާަދރީބަހާ ރަށުގެ :41.1ޓާގެޓް  ނެތް.

 .ނެުރން އެކުލަވާަލއި ކުރިން

 ކައުންސިލް 
 ދުަވސް ިދވެހިަބހުގެ އަހަރަކުެވސް ކޮންމެ :41.2ޓާގެޓް  މާަދރީ ބަުހގެ ުދވަސް ފާަހގަކުެރވެުމން ދޭ  × × × × ×

 .ފާހަގަުކުރން ސްދުވަ  ބަހުގެ ާމދަރީ ނުވަތަ
 ހުއްޓުުވން  ގިރުން ރަށް :42 ޕޮލިސީ 
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ހެްނ އެ ގިރާ ަސރަހަްއދު ތައް ފާހަގަުކރމަށް ބޯޑު ޖެހިފަިއނެތުުމން ރަށުގެ       ކައުންސިލް 
 ިހާމޔަތްކުރުމަށް ރާސަރަަހްއދުތައްގި :42.1ޓާގެޓް  ސަރަަހއްދުތަަކށްެވސް ގާކުނޑި އަަޅމުްނދާކަން ފާހަގަުކރެވޭ.

 އިންިތޒާމު ެއޅޭނެ ގާކުނޑި ފާހަގަކޮށް ަތއް ސަރަަހއްދު
 .ހަމަެޖއްުސން

ރާުލ  އިުރމަތީ ފަރާތުގެ ބޮޑު ަސރަަހއްދަކަްށ އުދަ/ާރޅު އަރާ ުދވަސް ަވރު ×     މަރުކަޒީ ަސރުކާރު 
 ންއެރު ރާޅު ަތކުން، ދުަސރަހައް  އަރާ ރާޅު :42.2ޓާގެޓް  މުންދޭ.އަަރމުންޭދ، ައދި މިކަުމގެ ަސބަބުން ާއމުަރއްޔިތުންނަށް ގެއްލުްނވަ 

 .ކުުރން ކޯޑިނޭޓް ަމއިަސރުކާރާ ހުއްޓުުވމަށް

 ކުޑަކުރުން  އަަސރުަތއް  ުކރާ ަސބަބުން އެކަުމގެ ަބދަލުަތކާއި އަންނަ މޫސުމަށް :43 ޕޮލިސީ 
 އުދަައރާ ުމަގއްޔާއި ޫމސު ވިއްސާރަ :43.1ޓާގެޓް  ފެންބޮުޑވާ ުދވަްސވަރު ފެނިހންޭދނެ ިނޒާމެއް ގާިއްމވެފައިނެތް. ×     ކައުންސިލް 

 ފެންހިންދޭނެ ތަުކން ސަރަަހއްދު ފެންޮބޑުވާ ދުަވސްަވރު
 ގާިއމް  ކުރިން ނިުމމުގެ އަހަރު ވަނަ 2022 ނިޒާެމއް
 .ކުރުން

 ކައުންސިލް 
 ަސބަބުން ގޯްސވުުމގެ ސުންމޫ  ވައިގަަދވެ :43.2ޓާގެޓް  ްސތައް ަމދު ގްރީން ޯޒންތަކުަގއި ޯގތިެގދޮރަށް ިނވާ ލިބޭގޮތަށް ެހއްދިަފިއވާ ގަ × × × × ×

 ންެގއްލު ލިބޭ ައަސރު ކުރާ ގެޮދރަށް ރައްޔިުތންގެ އާންމު
 .ފެހިކުރުން ގްރީްނޒޯންަތއް ކުޑަކުރުމަށް

މަެވސް ، ބަެއއް ަސރަަހއްދު ތަުކން ުމސްކުިޅވެފަިއވާ ުރްއގަސް ކެނޑިފަިއވީނަ  ×     ކައުންސިލް 
 ންސަަބބު ރުްއގަުހގެ ުދަވސްަވރު ވައިގަަދވާ :43.3ޓާގެޓް  .އަިދވެސް ކަނަޑންޖެހޭ އެފަދަ ުރްއގަްސ އެބަުހރި

 ކުރިން ނިމުުމގެ ވަނައަހަރު 2022 ނުރައްާކވަުމންދާީތ،
 ރުްއަގސް ގިަނދުަވްސވެފަުއވާ ނުަވތަ މުސްުކޅިވެަފއި

 .ކެނޑުން
 ތައްޔާރުުވން  ކާރިސާތަކަށް :44 ޕޮލިސީ 

ިސސްޓަެމްއ  ންހިްނުދމަށް ބޭނުންުކރާނެ ޕަންޕުފެންބޮުޑވުުމގެ ކާިރސާތަކުަގއި ފެ ×     ކައުންސިލް 
 ކުރިން ިނމުުމގެ އަހަރު ވަނަ 2022 :44.1ޓާގެޓް  ނެތް.

 .ޯހދުން ިސސްޓަމެއް ޕަންޕު ބޭުނންކުރާނެ ފެންހިންުދމަށް

 ކާރިސާތަކުން އެހެނިެހން ވުމާއި ފެންބޮޑު :44.2ޓާގެޓް  ހިްނގޭ.ނުކާރިސާތަކަށް ތަްއޔާރު ުވމާ ބެހޭ ހޭލުްނތެރިކަުމގެ ޕްޮރގްާރމްތަށް   ×  ×  ކައުންސިލް 
 ވުމާ ރިރައްކާތެ  ކާިރސާތަުކން ލިބޭެގއްލުންތައްުކޑަކުުރމަށް،

 މްތަށްޕްޮރްގރާ ކުުރުވމުގެ ހޭލުްނތެރި ރައްޔިތުން ގުޭޅގޮތުން
 .ހިްނގުން ެއއްައހަރު އަހަރުން 2

 ރައްކާެތރިކުުރން  ރުްއަގސް ހޭޅިފަށާއި، ރަށުގެ :45 ޕޮލިސީ 
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ލް ކައުންސި  
ެހިދ  ގަްސޖެހިފައި ުހރި ަނމަެވސް ަބއެްއގަސްަތއް އެކަީށގެްނާވގޮތެްއަގއި × × × × ×

 ރުެއއްފަހަ  ަމދުެވގެން އަހަރަކުެވސް ކޮންމެ :45.1ޓާގެޓް  ބޮޑުަވމުން ުނދޭ.
 އިކޮށަ  ގަސްތަށް ހެދިަފއިހުރި ަގސްެޖހުާމއި ހޭޅިފަުށގައި
 .ހިްނގުން ޕްޮރްގރާެމއް ރީތިކުުރމުގެ

 ކައުންސިލް 
ކަްށ ރުްއގަަހއް ގެއްލުްނވާޮގތަށް ބަެއްއ ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރަމުްނދާ ×  ×  ×

 އަމަލުތަށް ވާަފދަ ެގއްލުން ރުއްގަހަށް :45.2ޓާގެޓް  ފާހަގަކުެރވޭ.
 ގެކުރުުވމު  ހޭލުްނތެރި ަރއްޔިތުން ބާުރއަަޅއި ނުކުރުމަށް

 .ބޭްއވުން އަހަރު  1 އަަހރުން 2 ، ޕްރޮްގރާމްަތއް
 .ދެމެެހއްޓުން ރައްކާެތރިކޮށް ދިރުން ކަނޑުގެ މުރަަކތަކާއި ވަށަިއގެްނވާ ރަށުގެ :46 ޕޮލިސީ 

 ކައުންސިލް 
 ބެޭހގޮުތން  ތަާކއި ދިރުން ަކނޑުގެ ުމރަކަތަކާއި ވަށަިއގެްނވާ ށުގެރަ  ×   ×

 ގެކަނޑު ުމަރކަތަކާއި ވަށަިއގެްނވާ ރަށުގެ :46.1ޓާގެޓް  ިއރުތު ކުުރމުގެ ްޕރޮްގާރމެއް ހިްނގިފައި ެނތް. ހޭލުންތެރިކަން
 ށްއިތުރުކުުރމަ ހޭލުންެތރިކަން  ބެޭހގޮތުން ތަާކއި ދިރުން
 ޕްރޮްގރާްމތައް ވަނައަަހރު 2026 އަހަާރއި ވަނަ 2023
 .ހިންގުން
 ަރްއކާތެރިކުރުން  ނަސްލު ދިރޭތަކެތީގެ :47 ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް/ 
އެްނވަރމެންޓް 
ޕްރޮޓެކްޝަން 

 އެޖެްނސީ.
ތުރުުކރުުމެގ އި ހޭލުްނތެރިކަން ެބހޭގޮތުން ަރއްކާތެރިުކރުމާ ަނސްލު ދިރޭތަކެީތގެ ×  ×  ×

 ަރއްކާތެރިުކރުމާ ނަސްލު ދިރޭތަކެތީގެ :47.1ޓާގެޓް  ޕްރޮްގރާެމއް ހިނގިފައިެނތް.
 2024 ،2022 އިތުރުުކރުމަށް  ހޭލުންތެރިަކން ބެހޭޮގތުން

 .ހިްނުގން ޕްރޮްގރާްމތައް ގައި 2026 އަދި

 ކޮންޓްރޯލްކުރުން ޕެސްޓް :48 ޕޮލިސީ 
ކައުންސިލް/ 
ަތންތަްނ މަިދރިޔަށް ފޮގުކުރާނެ މެށިެނއް ރަުށަގއި ނެތް، އަދި މަިދރި އާލާވާ × × × × × ސިއްީހމަރުަކޒު.

 ގޮތުން މަދުުކުރމުގެ އާލާުވން މަދިރި :48.1ޓާގެޓް  ންުނދޭ.ދެެނގަނެ ނައްތާުލމުގެ މަަސއްކަތް އެކަީށގެްނވާގޮެތްއގައި ކުެރެވމު
 ާމއި،ގަތު ވަަނއަހަރު 2022 މެށިނެއް ޮފގުކުރާނެ އަށްމަިދރި

 .ހިންގުން ޕްޮރްގރާމްަތށް ހޭލުންތެރިުކރުުމގެ ރަޔިތުން
 ކައުންސިލް 

ީފެގ ރަށުަގއި ގްީރން ޒޯން ތަކުގައި ހުިރ ގިނައަަދެދއްގެ ުރއްަގހުަގއި ސޫ × × × × ×
އަދި ިމ  ެލވޭސަަބބުން ޖެހޭ ަބއްެޔއް ެޖހި ެގއްލުްނެވފައި ވާަކން ފާަހގަ ކޮއް

 މަްއސަލައަށް ަހއްލެްއއަންނަަތން ފެންަނން ނެތް. 
 ގަްސތަކަށް ަހްއދާ ގޯީތގައި ރުއްގަާހއި :48.2ޓާގެޓް 

 ސަރުކާުރގެ ަނއްތާުލން ސޫފި ާބވަުތގެ އެކި ގެއްލުްނދޭ
 ތުންރައްޔި  ުކރުާމއި ގުިޅގެން ވުާޒރާތަކާއި ކަމާުގޅުންުހރި
 .ންހިްނގު ގްާރމްތައްޕްރޮ  ކުުރމަށް އިުތރު ހޭލުންތެރިކަން

 ނައްތާލުން  ތަފާތުކުރުންަތއް އެކި ކުރާ  ެމދު އަންހެނުންނާއި :49 ޕޮލިސީ 
ކައުންސިލް/ 

މިނިސްްޓރީ އޮފް 
 ބާުރެވރިކުުރވުަމށް  ހޯދަިއދީ ފުރުސަުތތައް ވަޒީާފގެ އަންހެުނންނަށް  ×   × ޖެންޑާ.

 ފުރުސަތުަތއް ަވޒީފާގެ އަންހެނުންނަށް :49.1 ޓާގެޓް  ހިްނގިަފއި ނެތް. ޕްޮރްގރާމް ހޭލުންތެރިކުުރވުުމގެ
 ރޮްގރާމްޕް  ހޭލުންތެރިުކރުުވމުގެ ާބރުެވރިކުުރވުަމށް ހޯދަިއދީ
 .ހިންގުން ގައި 2026 އަދި 2023
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 .ހޯާދދިނުން ހަމަަހމަކަން ފިިރހެުނންނަށް ައންހެނުްނނާއި އިްޤތިޞާިދގޮތުން ގޮތުންނާއި ސިޔާސީ :50 ޕޮލިސީ 
ކައުންސިލް/ 

ރީ އޮފް މިނިސްޓް 
 ކަނަަކމުަގއި  އެކި އިޤްތިާޞދީ ކަންަކމުަގާއއި  ސިޔާސީ އަންހެުނން   ×  × ޖެންޑާ.

 ގެ ކުުރުވމު  ހޭލުންެތރި ޮގތުން ެއޅުުމގެ ާބރު އިްސވެހަރަާކތްތެިރވުމަށް 
 ހިްނގިފައި ނެތް. ޕްރޮްގރާމްަތއް

 ަކންކަމުަގާއއި ސިޔާސީ އަންހެނުން :50.1ޓާގެޓް 
 ބާރު ށްިއްސވެަހރަކާތްތެިރވުމަ ަގއިކަނަކަމު އެކި އިޤްިތޞާދީ

 އްޕްރޮްގރާމްތަ  ކުރުުވުމގެ ހޭލުންެތރި ގޮތުން އެުޅމުގެ
 .ހިންުގން ގައި 2026 އަދި އ2024ަ
 ހަުރދަނާުކރުން  ހިްނގުން އިާދރީ ކައުންސިލްގެ :51 ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް/ ސިވިލް 
ސަރވިސް 
ިވްސ ކުރުުމގެ މަަސއްކަތިސވިލް ަސރއިާދރީ ޮއނިަގނޑު ުމރާޖާކޮްށ ިއސްލާހު  × ×    ކޮމިޝަން.

ަދދަްށ ކޮމިޝަނުން ދަނީ ކުަރމުން، މިހާރު ޮއތް އިާދރީ އޮިނގަނުޑަގއި ވާ އަ
 މުަވއްޒަފުން ެނގުުމގެ ުހއްދަ ލިބިަފއި ނެތް.

 އެކަށީެގންވާ އެންމެ ތަކަށް ސެކްޝަން :51.1ޓާގެޓް 
 ހިެމނިފަިއވާ އޮިނގަނޑުަގއި އިާދރީ)  މިންަވރަށް
 ޒީމަރުކަ  މަަސއްކަތް ނެުގުމގެ ުމވަްއޒަފުން (މިންަވރަށް
 ކުރިން ނިމުުމގެ ވަނައަހަރު  2023 ުގިޅގެން ސަރުކާާރއި

 .ނިންމުން ކޮށް
ކައުންސިލް/ ލޯކަލް 

ގަަވރެމންޓް 
 ކުެރވި.ކައުންސިލް ިއާދރާގެ ައއު ިއމާރާުތގެ ަމސައްކަތް ބަޔަާކއި ހަވާުލނު × ×    އޮތޯރިޓީ 

 އަުއއިާމރާތުގެ ރާގެކައުންސިލްއިދާ  :51.2ޓާގެޓް 
 .ނިންމުން ކުިރން އަހަރުގެ ވަނަ 2023 މަަސއްކަތް

 ބެލެހެއްޓުން  ރެކޯޑު މަރުާވމީހުްނގެ ކުދިންާނއި  އުފަންވާ އަލަށް :52 ޕޮލިސީ 
 ކައުންސިލް 

 ތަށްެރކޯޑް ުގޅުންުހރި އާބާދީާއއި :52.1ޓާގެޓް  އާާބދީާއއި ުގޅުންުހރި ރެކޯޑުަތއް ބެލެެހްއޓެމުންދޭ. × × × × ×
 އިޤާޫނންތަކާ ިދވެހިާރއްޭޖގެ ަމސައްކަްތ، ބެލެހެއްޓުުމގެ
 ގޮތުެގމަތިން އެްއގޮްތވާ ުއސޫލުތަކާއި ގަާވިއދުތަކާއި

 .ގެންިދއުން ކުރަމުން
 ބެލެހެއްޓުން  ަނަގއި ތަފާސްހިސާބު ރަށުގެ :53 ޕޮލިސީ 

 ކައުންސިލް 
 ންމެކޮ މަޢުލޫމާތު ެބހޭ ވިޔަފާރިތަާކއި ރަށުގެ :53.1ޓާގެޓް   ބެލެހެއްެޓމުންދޭ.ރެޯކޑުތައް ބެހޭ ވިޔަފާރިތަާކއި × × × × ×

 .ބެލެެހއްޓުން އަާދހަމަކޮށް މަހަކު
 ކައުންސިލް 

ޑްަތްއ ރެކޯ މަޢުޫލމާތު ބެހޭ އެްއަގމުުއޅަނދުތަކާއި ޮއޑިދޯނިަފހަާރއި ރަށުގެ × × × × ×
 އޮޑިޯދނިފަހަާރއި ރަށުގެ :53.2ޓާގެޓް  .ބެލެހެއްޓެުމންދޭ

  މަހަކު ޮކންމެ މަޢުލޫމާތު ބެހޭ ތަާކއިއެްއގަުމުއޅަނދު
 .ބެލެހެއްޓުން

 ކައުންސިލް 
 ނަަގއި  ށްުދވަހަ ުދވަހުން  މައުޫލމާތު މީހުްނގެ  ނުުކޅެދޭ ބަލިމީުހންާނއި ށުގެރަ × × × × ×

ަސއްކަްތ ފޮނުުވުމގެ މަ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވަްނޖެހޭ  މައުޫލމާތު ބެލެހެއްޓުާމއި
 ކުރެވޭ.

 މީުހންގެ ުނކުޅެދޭ މީހުްނނާއިބަލި ރަށުގެ :53.3ޓާގެޓް 
 ބެލެހެއްޓުާމއި ަނގައި ުދވަހަށް ދުަވހުން މައުލޫާމތު
 .ފޮނުވުން ިއދާާރތަކަށް ފޮނުވަްނޖެހޭ މައުލޫާމތު
 ބެެލހެއްޓުން  ދޫކުުރމާއި ަރޖިސްްޓރީތައް ހުްއދަތަކާއި ދޫކުރާ ކައުންސިލުން :54 ޕޮލިސީ 
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 ކައުންސިލް 
 ރެކޯޑުަތއް  އިދިުނމާ ހިުދމަތް ރަިޖސްްޓރީކުރުުމގެ އިާމރާތް ބިާމއި ބިންދޫުކރުާމއި × × × × ×

 ިއމާރާތް ިބމާއި ބިންދޫކުރުާމއި :54.1ޓާގެޓް  ަމސައްކަތް ުކރެވޭ. ބެލެހެއްޓުުމގެ
 ެރކޯޑުތައް ދިނުާމއި ިހދުމަތް ރަިޖސްޓްރީކުުރމުގެ

 .ުކރުން ަމސައްކަތް ބެލެހެއްޓުުމގެ
 ކައުންސިލް 

 ދިުނާމއި  ށްހުްއދަތަ ދޭންެޖހޭ ކަުއންސިލުން ފަަހރަށް ުއޅަނދު ކަަނޑު އެްއގަާމއި × × × × ×
 ފަހަރަށް ުއޅަނދު ކަނަޑު އެއްގަާމއި :54.2ޓާގެޓް  މަަސއްކަތް ކުެރވޭ. ބެލެެހއްޓުމުގެ ރެކޯޑް

 ރެކޯޑް ދިުނމާއި ހުްއދަތަށް ދޭންެޖހޭ ކައުންސިލުން
 .ުކރުން ަމސައްކަތް ބެލެހެއްޓުުމގެ

 ކައުންސިލް 
 ކާޑު އަްނގަިއދޭ ދިވެހިަރއްޔިތެއްކަން :54.3ޓާގެޓް  .ކުރެވޭ މަަސއްކަތް ެހއްުދމުގެ ކާޑު އަްނގަިއދޭ ވެިހަރއްޔިތެއްކަންދި × × × × ×

 .ކުރުން މަަސއްކަތް ހެއްުދމުގެ
 ކައުންސިލް 

 ހިދުަމތް  ގެހެއްދުމު  ސެޓްފިކެޓް އުފަންުދވަުހގެ ާއއި ރަިޖސްޓްރީ އުފަންުދވަުހގެ × × × × ×
 ކުެރވޭ. ަމސައްކަތް ުމގެބެލެހެއްޓު ޯކޑުތައްރެ ދިނުްނމާއި

 އާއި ަރޖިސްްޓރީ އުފަންދުވަުހގެ :54.4ޓާގެޓް 
 ާމއިިދނުން ިހދުމަތް ހެްއދުުމގެ ސެޓްފިކެޓް އުފަންުދވަުހގެ

 .ބެލެހެއްޓުން ރެކޯޑުތައް
 ން ބެލެހެއްޓު ލިޔެކިޔުންަތއް ަޤދީމީ އަރުޝީފުުކރުާމއި ލިޔުންަތއް  ރަސްމީ ށުގެރަ :55 ޕޮލިސީ 

 ލެެހއްޓޭނެ ބެ ލިޔެކިޔުންތައް ަޤީދމީ ައރުޝީފުުކުރމާއި ލިޔުންތައް ރަްސމީ ށުގެރަ ×     ކައުންސިލް 
 .ވެފަިއނެތް ާގިއމް ނިޒާމެ

 މާއިއަުރޝީފުކުރު  ލިޔުންތައް ރަްސމީ ށުގެރަ :55.1ޓާގެޓް 
 ގެކައުންސިލް  ނިާޒމެ ބެލެެހއްޓޭނެ ލިޔެކިޔުންތައް ޤަީދމީ

 .ުހރުން އިވެފަ ާގއިމް އިާދރާަގއި
 .ކުރުން ރަނަގޅު ފެްނވަރު ިޚދުަމތްތަކުގެ ފޯރުކޮށްދޭ ކައުންސިުލން ރައްޔިތުންނަށް :56 ޕޮލިސީ 

 ކުރިން ިނމުުމގެ އަހަރު ވަނަ 2023 :56.1ޓާގެޓް  ކައުންސިްލގެ ަރސްމީ ެވްބސައިޓެއް ެހިދފައިނެތް. ×     ކައުންސިލް 
 ކަާމއެކުަފސޭހަ ހިުދމަތްތަށް ޯފރުކޮްއދޭ ކައުންސިލުން
 .ޓުންބެލެހެއް ފަރުާމކޮށް ވެްބސައިެޓއް ގޮތައް ލިބިގަެނވޭނެ

 ދިުނމުގެ ަހއްަދއި ލަިއސެްނސް އެއްގަމު :56.2ޓާގެޓް  ޓެރެކެއް ހެދިަފއި ނެތް  ×     ކައުންސިލް 
 ހޭއަަޅންޖެ ކުުރމަށް ެއދެޭވގޮެތއްަގއި އެްނމެ މަަސއްކަތް

 .ޅުންއެ  ކުރިން ިނމުުމގެ އަހަރު ވަނަ 2023 ޓްރެކް
 ެހއްުދުމގެ ލަިއސެންސް އުޅަނުދގެ ކަނޑު :56.3ޓާގެޓް  ކަނޑު އުަޅނުދގެ ލައިެސން ހެްއދުުމގެ ހިދުމަތް ުނެދވޭ   ×    ކައުންސިލް 

 އްހުްއދަތަ  ނަަގންޖެހޭ ވުޒާާރތަކުން ސަރުާކރުގެ ހިދުމަތް
 .ޭދންފެށުން ހިދުމަތް ، ކުރިން ގެ 2024 ނަަގއި
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  ޕްލޭން ހިނގަމުންދާގޮތް ބެލުން އަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ 
ޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ކޮންމެ ކައުންސިލުންނާއި ކަމާބެހޭ އެހެިނހެން ފަރާތްތަކުން ހިންގާ މަްޝރޫއުތަކާއި ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ މަ
ރެވުނު މިންވަރާއި ނަތީޖާ ކުއަހަރަކު ކައުންސިލުން ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ. ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ތަްނފީޒު

ކުރިއަށް ރަނގަޅުކުރަން  ،ށްޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް ފާަހގަކޮ ،ހާސިލުކުރެވުނު މިންވަރު ވަޒަންކޮށް
އް ހިނގާ ނުހިނގާޮގތް ަބލައި ހުރި ކަންތައްތައް މިރިޕޯޓުގައި ިހމަނާނެއެވެ. މިރިޕޯޓް އެކުލަވާލުުމގައި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ވާކަްނތަ

 ވަޒަންކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފްރޭމްވޯކް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. 

 

 މިޑްޓަރމް ރިވިއު އަދި ފައިނަލް ރިޕޯޓް 
 

ލުން ދުތެރޭގައި ކައުންސިމެވަނަ އަހަރުގެ  2023ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްަތއް ތަންފީޒުވަމުންދާ ގޮތުގެ މިޑްާޓމް ރިވިއުއެއް 
ގައި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭ 2026 ،ހަދާނެއެވެ. އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ނަތީޖާ ހާސިލުވެފައިވާ މިންވަރުދެނެގަނެ

 ސިލުކުރެވެމުންދާ މިންވަރާއި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތަްއ ހާ ،ފައިނަލް ރިވިއު ހަދާނެއެވެ. މިޮގތުން ހަދާ މިޑްޓާމް ރިވިއުގައި
ަދލުއައުމާއި ގުޅިގެން ބަހަލުވިކަން ހާމަވެގެންާދނެއެވެ. އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްަދތުގެ މެދުތެރެއިން އެއްވެސް ާހލަތަކަށް 
 ރާނެއެވެ.އެއްވެސް ސިޔާސަތަކަށް ނުވަތަ މަޤުޞަދަކަށް ބަދަލު ގެްނނަންޖެޭހނަމަ މިކަންތައްވެސް ރިވިއުގައި ފާހަގަކު

ގައި ކުރެވުނު ތަޖުރިބާގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭ ،މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ފައިނަލް ރިވިއު އެކުލަވާލައިތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ 
 އަލީގައި އާތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ.

 


