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 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ 
g 

ނޑުމެން އުޅެންވީގޮތުގެ  وتعالى سبحانه هللاނިޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ  އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަ
އަށް ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް  وسلّم عليه هللا صلّى محّمدޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ  ،ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން

 ގައި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި، މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. މި ޞަލަވާތާއި، ސަލާމު 
 108( ގެ 7/2010މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރ 

އްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލުން ހިންގި ހަސްދުވަހު މަ 06ހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަ 2022ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 
 ޚަރަކާތްތަކުގެ ތަފުޞީލް ރިޕޯޓެކެވެ. 

މަސްދުވަހު ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ދަތިތަކެއް ހުރިކަން  06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2022
ހުއްޓުމެއްނެތި  މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. މިދަތިތައް ހުރުމާއެކުވެސް ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ ސެކްޝަން ތަކުން ދޭންޖެހޭ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް

 ނަށް ދެވިފައިވާކަން އަޅުގަނޑު މިފުރުޞަތުގައި އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. ރައްޔިތުން
ނޑައަޅާފައިވާ ޚަރަކާތްތަށް  06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2022           މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގަން ކަ

ފައިވާ ބުރަ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރަން. އަދި ކައުންސިލުން ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ކޮށަ 05ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްގެ 
ނަށް ހަރަކާތްތަކުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި މި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުނަށާއި، ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށާއި، ލ.އިސްދޫގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ހިންގި 

ންގުމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި މި ރަށުގައިހުރި ދައުލަތުގެ އެހެން އަދި މި ހަރަކާތްތައް ހި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ވާ އެއްބާރުލުން މުވައްސަސާތަކާއި، މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީޏް ދެއް

މި ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ، ހިންގުމުގައި   ވަމެވެ.އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަފާހަގަކޮށް ނުހަނު 
ނޑުގެ އުންމީދަކީ، މިއަހަރުގެ ކުރިޔަށްއޮތް ދުވަ ، ސްތަކުގައިޝާމިލުވާ ހުރިހައި ފަރާތްތަކެއްގެ އެއްބާރުލުން ލިބިގެންނެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

ށް ހިންގުމުގައި އެއްބާރުލުންލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބިގެން ދިއުމެވެ. އަދި ހަމަ ކައުންސިލްގެ ޕްލޭނާއި، އެއްގޮތަ
 އެއާއެކު ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން އެންމެ އެދެވޭޖޮތުގައި ލިބިގެންދާނޭކަމަށްވެސް އުންމީދުކުރަމެވެ.

މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޤައުމަށް هللا އަޅުގަންޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތް
އިދާރީ  މަޞްލަޙަތުހުރި، ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި

 ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އާމީން. ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ
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   ތަޢާރަފު  .1
 

ވަނަ 109 ގެ   2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ މަސްދުވަހު  6ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2022މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު 

 ންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.ހި އިން

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން  ގެ ވަނަވަރު ރަށު މިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، 
ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ މަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން  6ރުގެ ފުރަތަމަ ނަ އަހަވަ  2022 ހިންގުމަށް ކަ

 .  ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،  މި އަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ

  



  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2
 

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫއަީކ، ހުރިހާގޮތަކުންވެސް ަރއްޔިތުންނަްށ އުފާފާގަތި ކަާމއިެއކު ދިތިުއޅެވޭނެ، އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ 

 ދީނީ އަޤީދާ ދެމެހެޓުމަށް މަސައްކަތްކުާރ، ަތއުލީމީގޮތުްނނާއި ސިއްީހގޮތުން ދުޅަހެޔޮ، އިޤްތިޞޯދީ، އިޖްތިމާއީ، އަދި
 ޢުމުރާނީގޮތުން ޚިދުމަތްލިބޭ ރައްޔިތަކު ދިިރއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން.

 

 ކައުންސިލްގެ މިޝަން   .3
 

 އެންމެހައި ޚިދުމަތްތަްއ ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބިެދވޭނެ ގޮްތތަކެއް ޤާނޫނާއި ޤަާވއިދާ އެްއގޮތަްށ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ
  .އިސްދޫގެ ަރއްޔިތުްނގެ މެދުގަިއ އިތުރުކުރުން  ހޭލުންތެރިކަންރާވައި އެުކވެރިކަމާިއ، ެއއްބަިއވަންތަކަމާިއ، 

 

  



   / ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު ރަށުގެ ވަނަވަރު  .4
ރާއްޖޭގައި އެންމެ  އަދި(. O-1ތެރެއިން ލާމު )ލ( އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅުގެ ފެށޭ ރަށެވެ) އިސްދޫ އަކީ ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގެ

އަށް އެންމެ ބިން ބޮޑު ރަށެކެވެ.  ވަނަ 4ފުރަތަމަ މީހުން ވަޒަންވެރިވެ ދިރިއުޅެން ފަށާފައި ވަނީ ލ. އިސްދޫގައެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން 

އަންހެނުންނެވެ. އިސްދޫގައި ޢިމާރާތްކޮށް  އަކީ 693އަކީ ފިރިހެނުންނެވެ. އަދި  734މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި  1427މިރަށުގެ އާބާދީއަކީ 

 285އަދި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ  30ޢިމާރާތް  ގެއާއި، ދައުލަތުގެ ބިމާއި 57ގެއާއި، އިމާރާތްކޮށް މީހުން ދިރުނޫޅޭ  203މީހުން ދިރިއުޅޭ 

އިންސައްތަ  65އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ރަށުގެ ޙަރަކާތްތެރިވެއެވެ.  ކުލަބް މިރަށުގައި މިހާރު 1ޖަމްޢިއްޔާ އަދި  3ވެ. އެއާއެކު ހުސްގޯތި އޮވެއެ 

ނޑުވެރިކަން،  އިންސައްތަ މީހުން އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް  15މަސްވެރިކަން އަދި  އިންސައްތަ މީހުން ކުރަނީ  20މީހުން ކުރަނީ ދަ

ސަރުކާރާއި ޖަޕާނުގެ ކުންފުންޏެއް  ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް އިސްދޫގައި ދެމުންދަނީ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ކުންފުނީގެ ފަރާތުންނެވެ. އަދި .ކޮށްއުޅެއެވެ 

ވެސް މިހާރުދެމުން ގެންދަނީ، ފެނަކަ  ވަނަ އަހަރު އިސްދޫގައި ޤާއިމްކޮށްދެއްވާފައިވާ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް 2006ކަމަށްވާ ޖައިކާ އިން 

ކުނިކޮށްޓެއް މިރަށުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ. އިސްދޫގައި  ވަނަ އަހަރު ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ އެހީގައި ވަނީ 2015ޕަރޭސަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. ކޯ

ރު ގަޑިއި 24ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ސުކޫލް ހުރެއެވެ. އަދި 01އާއި ހިސާބަށް ކިޔަވައިދޭ ސާނަވީ  12ގްރޭޑް 

ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ބަނދަރެއް ހަދާފައިވާ އިރު، ލަފާފުރާމީހުންނަށް  ޚިދުމަތްދޭ ޞިއްޙީމަރުކަޒެއް ޤާއިމުކޮށްފައި ހުރެއެވެ. ލަފާފުރުމަށް 

ތުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ މިރަށަކީ އާޘާރީގޮ  .ބަނދަރު ޞަރަޙައްދުން ޤާއިމުކޮށްފައިވެއެވެ  ފަސޭހައިން ތެޔޮ ލިނބޭނެ އިންތިޒާމް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން

ތަރިކައިގެ ވަގުތީ ލިސްޓްގައި ހިމެނިފައިވާ އަދި ދާއިމީ ލިސްޓްގައި ހިމެނުމަށް  ރަށެކެވެ. އެގޮތުން މިރަށު އާޘާރީ މިސްކިތަކީ، މިހާރު ދުނިޔޭގެ

.އިސްދޫ ގައިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އޮންނަ ހަމައެކަނި ބޭސްކުޅިވެސް އޮންނަނީ ލ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މިސްކިތެކެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ފާހަގަކޮށްލެވޭ "އިސްދޫ ބޮޑު ހައްތެލި" އާއި"އިސްދޫ ކުޑަ ހައްތެލި" ކިޔާ ސަރަޙައްދެއް އޮވެއެވެ. މިއީ،  ހަމައެހެންމެ މިރަށުގައި އާޘާރީ ގޮތުން

ފޫޓު އަދި އުސްމިނުގައި  384ބޮޑު ހައްތެލީގެ ވަށަމިނުގައި ތާރީޚީ ބިނާއެވެ. ރަށުގެ އުތުރު ކޮޅުގައި އޮންނަ އިސްދޫ  ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ އުސް

 އް ހުރެއެވެ. މި ތަނަކީ، އިހުޒަމާނުގެ ބުޑިސްޓު ދީނީ އެކުވެންޏެއް ހުރި ތަނެކެވެ. މި ތަންތަނުގެ ވަށައިގެން ލާފައިހުރި ފާރުގެ ބައިތަ ފޫޓު 45

އިސްދޫ ލޯމާފާނު  ތަން ހުރެއެވެ. ދިވެހި ތާރީޚުގެ މުހިންމު ލިޔުމެއް ކަމަށްވާ 07މިހާރުވެސް ފެންނަން ހުރެއެވެ. އެޞަރަޙައްދުގައި ޖުމްލަ މިފަދަ 

ނޑޭރި ޙަސަން  ނިސްބަތްވަނީ މިރަށަށެވެ. އަދި އިސްދޫ ދަރިކޮޅުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަސްކަންކޮށްފައިވުމާއި، ދިވެހި ބަހުގެ މަޝްޙޫރު އަދީބު "ބަ

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަށް ތަމްސީލުކުރުމަށް  ރަސްކަލަކު ރަސްކަމަށް އިސްކުރާނަމަ، މާލެއިން ، މަނިކުފާނު" ނިސްބަތްވަނީ އިސްދޫ ދަރިކޮޅަށްކަމާއި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ރާއްޖެ  ދަޢުވަތު އެރުވިގެން ގެންދެވެނީ އޭރަކު އިސްދޫ ކަތީބު ކަމުގައި ހުންނަ ބޭކަލަކުކަން

އިސްދޫ އިސްމާޢީލް މާވަޑި ކަލޭފާނެވެ. މިރަށު މީހުން  އްފުންމި" ބަނުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވީ އިސްލާމްކުރެއްވުމަށް ބޭނުންކުރެއްވި "ކަޅުއޮ

 .ބިނާއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުންދާ ތަނެކެވެ  ޒަމާންނުންސުރެ ބޭނުން ކުރަމުންދާ "މަތުމަގު" ވަޅަކީ ވެސް މިރަށުމީހުން އާޘާރީ

 

  



 

 

 

 ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު 

ވަނަ އަހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން އިސްދޫއާއި ކަލައިދޫ އަކީ ވަކި ދެރަށެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސި ފަހުން ސަރުކާރުގެ  2014
 އިސްދޫގެ އިޚްތިޞާޞް ވަކިކޮށް ދައްކާފައެއް ނުވެއެވެ. އެއްވެސް ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާއަކުން 
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ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

  މިންވަރު

ހިންގުމަށް  ޙަރަކާތް 
ރޭވިފައިވާ 
 #    މުއްދަތު 

Q2 Q1 

  
  

35%  

  

 

  
 

  
  

  
  
  
  

 ޤާއިމްކުރުން ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް  ރައްޔިތުންނަށް ސާފު

1 

 ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ފެނުގެ  
  ޭނިޒާމު މޮނިޓަރކޮށް ބެެލހެއްޓުން  ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފެންޯފރުކޮށްދ 

 
 ކުރުންއަޕްގްރޭޑްކޮށް މެއިންޓެނެންސް  ސާފުބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމް 

  
 100% 

  

 

  
  

  

  
  
  

 އިޖްތިމާޢީ ތާންގީތައް ބެލެހެއްޓުން  

2  
 ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  އިޖްތިމާޢީ ތާންގީތައް 

 ތަޙްލީލްކުރުން އިޖްތިމާޢީ ތާންގީތަކުގައިހުރި ފެަނކީ ރައްކާތެރި ފެންތޯ 

  
30% 

  
  
  

 

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން  ނަރުދަމާގެ މިހާރު 

3 

 ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ނިޒާމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅަށް ދެނެގަތުން  މިހާރު 
 ކަމާއިގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކުރުން ނަރުދަމާނިޒާމުގެ ހާލަތު 
 ގޭގެއަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން. މިހާރު ޚިދުމަތް ނުލިބޭ  
 ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން. ކަމާއިގުޅުންހުރި  

15%  
  
  
  
  

 

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކޮށް މީހުން  ނަރުދަމާ މެއިންޓެނެންސް ކުރުމާއި ދާއިރާއާއި 
 ބިނާކުރުން 

 އިތުރު ތަމްރީނުދީ ހޭުލންެތރިކުރުން ފަރާތްތަކަށްދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ    4
ތަާފތު  ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނަްށ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ރައްޔިތުްނ ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ނިޒާމާއި 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.



 ޤާއިމްކުރުން.މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ރަނގަޅު ނިޒާމެއް  ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް މެއިންޓެނެްނސް ކޮށް  
 

ބެލެހެއްޓުމަށް އިތުރު ުމވައްޒަފުން ނެގުމާއި  ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް މެއިންޓެނެްނސް ކޮށް 
 ތަމްީރނުދިނުން. އެމުވައްޒަފުންނަށް ބޭުނންވާ

  
  
  

 65% 

 

 

  
  
  
  
  

އިންޖީނުގެއެއް ޤާއިމް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުންމަށް ބޭނުން ވާ  ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި 
 ކުރުން 

5 

 
 އެހީގައި އިްނޖީނުގޭގެ ހާލަތު ދެނެގަުތން  ފަންނީ ފަރާތްތަކުގެ 

 
 ކަމާއިގުޅުންުހރި ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކުރުން ހާލަތު  އިންޖީނުގޭގެ

 
 ބިނާކުރުން.އިންޖީނުގެއެއް  ކަމާއިގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ: 

 
 ގޮތެއްގައި އިންީޖނުގޭގެ ހާލަތު މޮނިޓަރކުރުން. ދެމެހެއްޓެނިވި 

  
  

75%  
  
  

 

 

  
  
  

  
  

 އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ކޭބަލް ނެޓްވޯރކެއް ޤާއިމް ކުރުން  ރަށުގައި
6 

 
  ޙާލަތު ދެނެަގތުން ކޭބަލް ނެޓްވޯރކްގެ 

100% 

 

  

 ވަރުގެ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓެއް ޤާއިމްކުރުން   ރަށުގައި އެކަށީގެންވާ 

7 
 ޖަނަޭރަޓރުތަކުގެ ހާލަތު ދިރާސާކޮށް ކަމާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ  

 ހިއްސާކުރުން
 ހާލަތު ރަނގަުޅކުރުމަށް މެއިންޓެނެންސް ކުރުން  ޖަނަރޭޓަރުތަކުގެ  

  
 90% 

  

 

  
   

  
  
  

 މެޝިނަރީސްތައް ޤާއިމްކުރުން. އެކަށީގެންވާ 

8 

 މިހާރު ހުރި މެޝިަނރީޒް ތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަނެ އެެމޝިނަރީޒް މަރާމާތުކޮށް ކުނިކޮށީގައި  

 ބެލެހެއްޓުން.
ހިމެނުމާއި،   އިތުަރށް ބޭނުންވާ ެމޝިނަރީޒް ހޯދުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ކުނިކޮށްޓަށް  

 ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅައިގެން ފައިސާ ހޯދުން  ފަރާތްަތށްއެހެނިހެން 

  
  
  
  
  

 75% 

 

  
  

  
  
  

  
  

  
  

 ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން  މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމާއި 

9 

 
 މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުން. މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ތަމްރީނުދިނުމާއި: 4.2.1 ހަރަކާތް

 
 ނިޒާމު ހިްނގާ އެހެން ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަށްކުރުން. ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް މި 

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން. ފަންނީފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ރަްއޔިތުން  

  
  

55%  

   
  
  
  

 
 

  
  
  

 
 

 އެހެންފަރާތަކަށް ބަރޯސާނުވެ ތަން ހިންގުން. މި ނިޒާމުގެތެރެއިން ލިބޭ ޢާމްދަނީ އިން 

10 
 

 ކޮމްޕޯސްޓް ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކުން.އެކިބާވަތުގެ ުކނިން  ތަނަށް ޖަމާކުރެވޭ 
 



  
 
 

  
  
  
 

 

 
 

  
  
  
  
  

ނޑި ތައްޔާރުކޮށް   ވިއްުކން. ބޮނބިކު

 

ނޑަށް ޖަމާކުރެވޭ،   ދެވަނަ ފަހަރަށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަެކތި ނަަގއިގެން ވިއްކުން. ކުނިގޮ

 

 ވިއްކުން.ބޭނުންކޮށްގެން ެސންޓަރުގައި ގަސްހައްދައިގެން މޭވާއާއި ތަރުކާރީ  ތައްޔާރީ ކާނާ 

 
 އިސްތިހާރުކޮށް މަރކެޓް ހޯދުން. ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން އުފައްދާ ބާވަތްތައް  

 

 ކުނިގެނެސް ނައްތާލުން. އާއްމުދަނީ އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ރިސޯޓްތަކުން ބޭރުކުރާ 

  
 20% 

  
  
  
  

 

  
  

  
  

   ތަރައްޤީކުރުން ފެންވަރަށްރަށުގެ އެންމެހައި މަގުތައް ޒަމާނީ  

11 

 
  ހާލަތުހުރި ގޮްތ ކަމާއި ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން. މިހާރު މަގުތަކުގެ 

75%  
  
  
  

 

  
  

  
  

  
  
  
  

 ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާ އެންމެހައި ސަރަހައްދުތަކުގެ މަގުތައް ކެނޑުން  މިހާރު

12 

 
މަގުތަކަށްއަރާ އެންމެހައި ރުއްގަހުގެވެރިންނަށް ރުއްގަސް  ދޫކުރެވިފައިވާ ޞަރަހައްދުތަކުގެގޯތި  

ނޑައެޅޭމުއްދަތެއްގެތެރޭގައި ނުނަގާހުްނނަ ރުއްގަސް ނެގުން. ނަގަން ފުރުޞަތުދީ  ކަ

ނޑަންޖެހޭ މަގުތައް،   އެހީތެރިކަމާއެކު މަގުހަދާ ޔުނިޓުގެ  ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާ ސަރަޚައްދުތަކުގެ ކަ
ނޑައި ސާފުކޮށް ވެލިއަޅާ އެއްވަރުކުރުން.  ކަ

  
  
  

25%  
  

 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

   ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ މަގުހަދާ ޔުނިޓް ތަރައްޤީކުރުން. މިހާރު

13 

 
 ވެހިކަްލތައް ހޯދުާމއި މިހާރު ހުރި ވެހިކަލްތައް މަރާމާތު ކުރުން. ތަނަށް އިތުރު 

 ތަނަށް އިތުރު މުވައްޒަފުން ހޯުދން:  
 ބޭުނންކޮށްެގން ތަނަށް އާމްދަނީޯހދުމަށްޓަކައި، އުޖޫރައަށް އާއްމުފަރުދުންނަށް ތަނުގެ މެޝިނަރީޒް  

 މަސައްކަތްކޮށްދިނުން.
  
  

55%  

   
  

  

  
  
  

 ޤާއިމްކުރުން. މަގުތަކުގައި ރަނގަޅު ފެންހިންދާނެ ނިޒާމެއް  
14 

 ފާހަގަކުރުން. ފެންހިންދަންެޖހޭ ސަރަޙައްދުތައް ބަލައި  



       
ކައުންސިލް  ،ޯހދުމަށް ކަމާއިގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުގެ އެހީހޯދުމާއި ތަެކތި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ 

 ހިމަނައިގެން މަސައްކަްތ ކުރުން. ބަޖެޓުގައި
ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންގެ އެހީގައި ނިޒާމް  ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކުގައި  

 ބެލެހެއްޓުން.

 100% 
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

މަޑުކުރާނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ބަނދަރު  ބަނދަރުމަތީގައި މީހުން އަރައިފައިބައި 
 ކަނޑައެޅުން. ބޭނުންކުރާނެ އުޞޫލެއް

15 

 
ނޑިތަކެއް ހެދުން.   ބަނދަރުމަތީގައި މީހުން މަޑުކޮްށލާނެ ގޮ

 

ނޑައެޅުންއަރައި ފޭބުމާއި އޮޑިޯދނިފަހަރު ޕާރކްކުރާނެ  ބަނދަރުން  ތަންތަން ކަ

 
ނޑައެޅުމާއި ކުދި އުޅަނދުތައް ޕާރކްކުރާނެ ބަނދަރުމަތީގައި   މުދާއަރުވައި ބަިއލާނެ ތަންަތން ކަ

ނޑައެޅުން   ތަންތަން ކަ

 

 ބޭުނންކުރާނެ އުޞޫލެއް ހަދައި ބޭނުންކުރަން ެފށުން. ބަނދަރު

  
  

75%  
  
  

 

 
  
  
  

  

  ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން. އަސާސީ ޚިދުމަތްތައްބަނދަރުމަތިން ފަސޭހައިން  

16  
 ފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމްކުރުން. ބަނދަރުމަތިން ފަސޭހައިން 

 
 ހަމަޖެްއސުން ބަނދަރުމަތިން ފަސޭހައިން ކަަރންޓް ލިބޭނެ ިއންތިޒާމް 

 100% 
  

 

 
  
  

 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ  ބަނދަރުމަތި

17 
 

 މުވައްޒަފަުކ ނެގުން. ބަނދަރު ބަލަހަްއޓާނެ 

100%  
  
  
  

 

  
  
  

  
  
  
  

 ޤާއިމްކުރުން. ހަދަމުންދާ ގަބުރުސްތާނު ނިމުމާއިއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް މިހާރު

18 

 
  ބެެލހެއްޓުމަށް ރަނގަޅު އުސޫލެއް ހެދުން ޤަބުރުސްތާނު 



 .އުސޫލު ނިމުމާއި ތަންފީޒުކުރުން ޭބނުންކުރާނެ ގޮތުގެ  ޤަބުރުސްތާނު  

  
  
  

 100% 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

   ބަދަލުކުރުން. މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ބައުވެފައިވާ ކަރަންޓު ސާމާނުފަދަ ތަކެތި މިސްކިތްތަކުގައި

19 

 
 ސައުންޑް ސިސްޓަމްތަކުގެ ތެރެއިން ބަުއވެއޭސީތަކާއި، ފަންކާތަކާއި،  މިސްކިތްތަކުގައިހުރި 

 ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ފާހަގަކޮށް އެތަކެތި މަރާމާތު ކުރުން.

  ތަކެތި ފާަހގަކޮށް އެތަކެތި ބަދަލުކުރުން. މަރާމާތުކުރެވެން ނެތް  
 ބަލައި، ފަންކާތަކާއި، ސައުންޑް ސިސްޓަމްތައް ކޮންމެ ތިންމަހަކުން އެއްފަހަރު، އޭސީތަކާއި،  

 ސާވިސް ދިނުން.

  
  
  

65%  
  

 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 އާބާތުރަ ފިލުވުން. މިސްކިތްތަކުގެ

20 

 
  މިސްކިތްތަކުގެ ދެފަރާތުގައި ދެ އިސްކުރު ހަރުކުރުން. މިސްކިތްތަކުގެ ގޯތިތެރޭގައި ފެްނވައިރުކޮށް 

 
 އާސާރީ މިސްކިތުގައި ފާޚާނާއެއް ހެދުން. 

  
100%  

  

 

  
  
  

  
  
  

   ސާފުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ބަޖެޓް އިތުރުކުރުން. ރަށުތެރެ 

 ބަޖެޓް ތެރެއިންނާިއ، ގުޅުންހުރި އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް ބަޖެޓް އިތުރުކުރުމަށް ކައުންސިލް  21

 މަސައްކަތްކުރުން.

 75% 
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް  ލާމަރުކަޒީ

22 

 
   ހިންގުން. އަޙުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ހޭުލންތެރި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ޤާނޫނަށް

 
މެދުވެރިކޮށްގެން ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަާމއެކު، މަޢުލޫމާތު ލިޭބނެ  އެކިއެކި ވަޞީލަތްތައް 

    ހަމަޖެއްސުން. ގޮތްތަކެއް

އެކުލަވާލައި  ސާފުކުރުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލު ކުރުމަށް ޓައިމް ލައިނެއް މިހާރު ރަށުތެރެ  
    ތަންފީޒުކުރަން ފެށުން.

  
  
  

 80% 

 

  
  
  

  

  
  
  
  

   ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން މަގުތަކުގައި

23 

 ލައިޓިންގ ސިސްޓަމެއް ހޯދުން  ރަނގަޅު 

 
ނޑިތައް ދިއްލައި   ނިއްވުމަށް ޓައިމަރ ނުވަތަ ސަންސުވިޗް ހަރުކުރުން. ހޮޅިދަ

  
  
  

55%  

 

  
  

  
  

  
  

  
  

 މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުން. އިޖުތިމާޢީ

24 
 މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މުޖުތަމަޢުގެ ހިޔާލުހޯދުން. އިޖުތިމާޢީ 
ނޑައެޅުން. އިޖުތިމާއީ   މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ބިންކަ
 އިްޖތިމާީޢ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުން. ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިގެން  



  
35%  

  
  
  

 

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

 ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާ މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން. އިޖްތިމާޢީ

25  

 ގުޅޭ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން. ރައްކާތެރިކަމާއި އިޖްތިމާޢީ

 55% 
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  

  
  
 
  
  

 ޤާއިމްކުރުން  ކުޑަކުދިންނަށް ޙާއްސަކުރެވިގެން ޕާކެއް  

26 

 

 ޕާކެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުހޯދުން ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ 

 
ނޑައެޅުން. ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް   ޤާއިމްކުރުމަށް ބިންކަ

 ބަޖެޓްގައި ހިމަނަިއގެން ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކްތަކެއް އެޅުން. ކައުންސިލްގެ  

  
100%  

  
  

 

  
  
  
  

  
  
  
  

 ބެލެހެއްޓޭނޭ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން  ކުޅިވަރުކުޅޭ ބިންތައް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތުގައި 

27 
ނޑައަޅައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި އެބިންތައް ެބލެހެއްޓޭނޭ އިތުރުކުޅިވަރުކުޅޭ     ސަރަހައްދުތައް ކަ

ނޑައެޅުން  ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް ކަ
ގޮތުގައި ބެލެހެްއޓުމަށްޓަކަިއ އެކަމަށް ޚާއްސަ މުވައްޒަފަކު  ކުޅިވަރުކުޅޭ ބިންތައް ދެމެހެއްޓެނިވި  

ނޑައެޅުން.  ކަ

35% 
  
  
  
  

 

 
  
  

  
  
  

 
  
  

  
  
  

 ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ސްޓޭޖެއް ޤާއިމްކުރުން  މުނިފޫހިފިލުވުމަށްޓަކައި

28 

 
 ގުޅޭގޮތުން ޒުވާނުންނާއި މަޝްވަރާކުުރން. ސްޓޭޖެއް ޤާއިމް ކުރުމާއި 

 
ނޑައަޅައި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ސްޓޭޖެްއ ހެދުން ބިމެއް  ކަ

 75% 
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން  މުނިފޫހިފިލުވުމާއިގުޅޭ

29 

 
  ހޮޅުއަށިތައް ޤާއިމްކުރުން މައިޒާންތަކާއި

 ހޯދުމާއި އެތަކެތި މަރާމާތުކުރުން. މިއުޒިކް ކުޅޭނެ ސާމާނު  
 

 މިއުޒިކް ގްރޫޕެއް އުފެއްދުން. ބޮޑުބެރު ގްރޫޕެއް ނުވަތަ 

 ކުޅިވަރުތަކާއި ގުޅޭ ފަންނީމީހުންގެ އެހީގައި މީހުން ތަމްީރނުކުރުން. އެކިއެކި 
  
  
  
  

50%  
  

 
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

 މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން  ހޭލުންތެރި

30 
 

 ކަންކަމަށް ހޭުލންތެރި ކުރުވުމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިުނން ގެވެށި އަނިޔާފަދަ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ރައްޔިތުން 



 
 ބެލެނިވެިރންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭުލންތެރކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން ސްކޫލު ދަރިވަރުންނާއި 

 އެކުލަވާލައިފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް އާޢްމުން ހޭުލންތެިރކުރުވުން ޖެންޑަރ އިން  

 30% 
  
  
  
  
  

 

  

 

 
  

  
  
  
  

 

 

 

  
  
  
  
  
  

 އެކިއެކި ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން  ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ 

31 

މީހުްނަނށް ބޭނުންވާ ބޭސްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް  ޙާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ  
 މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖެއްސުން އެސްޓީއޯ

 
 އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ބޭުންނވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުން  ކަމާއި ގުޅުންހުރި 

   ފަރާތްތަކާއި މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ހާލަތު ހިއްސާުކރުން ކަމާއި ގުޅުންހުރި  

 86% 
  
  
  

 

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

ފަރާތްތަކަށް އަޅާލައި ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ  ކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި 
 ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން. އެހީތެރިވުމާއި ގުޅޭގޮތުން

32 
 

 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

 
 ގުޅުންހުރި ުދވަސްތައް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުން. މިފަދަ ފަރާތްތަކާއި 

   

  
15%  

  
  
  
  

 

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

 ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުން  ކަށުކަމާކެމީގެ

33 

 
 ތަމުރީނުކުރުަމށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ކޯސްތައް ހިންގުން ދާއިރާއިން މީހުން 

 
 ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނަށް އިތުރު ތަމްރީނުދިނުން  ދާއިރާގައި މިހާރު 

 ހޭލުންތެރިުކރުވުން. މިދާއިރާއިން މީހުން  

 100% 
  
  
  

 

  
  

  
  

  
  

  
  

 ގޮތެއްގައި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން  ދެމެހެއްޓެނިވި

34 
 

 ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްަތކަށް އުޖޫރައެއްދިނުން ދާއިރާގައި 

ލިބޭނެގޮތް  ވަސީލަްތތައް ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުގައިކަށުކަމާކެމީގެ ކަންަކމަށް ބޭނުންވާ  ހިނަވާގޭއިން  
 ހަމަޖެއްސުން

70% 
  
  
  
  
  

 

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

 ރޫޙް އާލާވެފައިވާ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުން  އިޖުތިމާޢީ

35 

 އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައްއާލާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މުޖުތަމަޢު ހޭުލންތެރިކުރުމަށް  އިޖްތިމާޢީ ރޫޙް  

 ހިންގުން 
 

 ބައިވެރިކޮށްެގން އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުން ގިނަމީހުން 

 ގިނަމީހުންެގ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުން ކަންކަން ކުރުމުގައި  



30%  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

އިންތިޒާމެއް  އުޅަނދުފަހަރުގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ރަށުން ލިބޭނެދުއްވާ އިންޖީނުލީ  ރަށުގައި
  ޤާއިމްކުރުން.

36 

ނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ހުރިހާ ފީތަކެއް  ކަމާއި ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން    އެއްގަމާއި ކަ
 ބަލައިގަްނނަގޮަތށް ހެދުން. ރަށުކައުންސިލުން

 
 އުޅަނދުފަހަރުގެ ރޯޑުވަރދިނަސް ރަށުން ހެއްދޭނެގޮތް ހެުދން. އިންޖީނުލީއެއްގަމުގައި ދުއްވާ  

ނޑާއި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ   ރަޖިސްޓްރީގެ ކަންކަން ކައުންސިލުން ކުރެވޭނެ  ކަ
    އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

  
20%  

  

 

 

  
  

  

ނިޒާމެއް  ރެސްޓޯރެންޓްތައް އަދި ގެސްޓްހައުސްތައް މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެފިހާރަތަކާއި ހޮޓާ  ރަށުގެ
 ޤާއިމްކުރުން.

ރެސްޓޯރެންޓްތައް އަދި ގެސްޓްހައުސްތައް މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ އުޞޫލެއް  ރަށުގެ ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާ   37
 އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން. ހަދައި އެ

  
 00% 

  
  

 

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

ފަރުދުން،  ހޮޓާ ރެސްޓޯރެންޓްތައް އަދި ގެސްޓްހައުސްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާއި އާއްމު  ފިހާރަތަކާއި
 ޤަވާއިދުތަކަށް އަޙުލުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުން.

38 
ފަރާތްތައް ޤަވާއިދަށް  ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާ ރެސްޓޯރެންްޓތައް އަދި ގެސްޓްހައުސްތައް ހިންގާ  

 ޕްރޮގަރާމްތަކެއް ހިންގުން.އަޙުލުވެރި ކުރުވުމަށް 
 ހޭލުންތެރި ކުުރވުމަށް ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން. އާއްމު ފަރާތްތައް  

  
 45% 

  

 

  
  
  

  

  
  
  

  

   ޒުވާންޖީލަކީ، ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތެރި ދީނަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުން. ރަށުގެ

39 
 

 ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގަރާމްތަކެއް ހިންގުން.ގައިޑެންސްއާއި  ޒުވާނުންނަށް ކެރިއަރ 

  ޢަމާޒުކޮށްެގން ދީީނ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން. ޒުވާނުންނަށް  

 85% 
  
  
  
  
  
  

 

  
  

 
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

ހިތްހަމަޖެހިގެން އުޅެވޭނެ  އުފެއްދުމާއި، ޒުވާނުންނަށްޒުވާނުންނަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން ވަޒީފާތައް  ރަށުގެ
 ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުން.

40 

 
 ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން، ޒުވާނުންަނށް ޢަމާޒުކޮށްެގން ވަޒީފާތައް އުފެއްދުން. ކަމާއިގުޅުންހުރި 

 
 ަމސައްކަތްކުރުން.ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް  ޒުވާނުންނަށް އެކިއެކި 

 
 މުިނފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރުކުޅޭނެ ވަޞީލަތްތައް ހޯދައިދިނުން. ޒުވާނުންނަށް 

ލިބޭ،  ިހތްހަމަޖެހިގެން ުއޅެވޭނެ ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށުގައި އިންޓަރނެޓް ޒުވާނުންނަށް  
    ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ކޭބަލް ނެޓްވޯެކއް އެޅުން

  
00%  

  
  

 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

 މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން  ކުށްމަދު

41 
 

 ރައްޔިތުްނނަށް، ކުށް މަދުކުރުމަށް ޕްރޮގަރާމްތަކެއް ހިންގުން. ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން 

 ހަރަކާތްތެރިވާ ފަާރތްތަކަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން ހޭުލންތެިރކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުށުގެވެށީގައި  



 ހިންގުން.   

 33% 
  
  
  

 

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

 ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުން. އަމަން

42 

 
 މަދުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުން. ރަށުފެންވަރުގައި ކުށް 

 
 ޢިމާރާތެއް )ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން(އަދި ވެހިކަލް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. ފުލުހުންަނށް ދާއިމީ 

   

  
75%  

  

 

  
  
  

  
  
  

 އަޕްގްރޭޑްކުރުން.ސްޓޭޖުގެ ކުލާސްތަކުގެ އާބާތުރަފިލުވައި  ފައުންޑޭޝަން

 ސްޓޭޖުގެ ކުލާސްތަކުގައި އޭސީ ހަރުކުރުން. ފައުންޑޭޝަން  43
 ފާޚާނާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން.   

 100% 
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

 ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފެށުން. ރަށުގައި

44 

 ކުރީގެ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން. ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ކައުންސިލްގެ  
 

 ވަޞީލަތްތައް ހޯުދްނ. ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުންނާއި 

 ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްދޭން ފެށުން.  

  
 00% 

  
  

 

  
  

  
  

  
 
  
  

 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގާނެ  ބޮޑެތިމީހުންނަށް އުނގަންނައި ދިނުމުގެ 

 ަތޢުލީމުގެ މުޙިންމުކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން. ބޮޑެތިމީހުންގެ   45
 ސްކޫލާއި ގުޅިގެން، ބޮޑެތިމީހުްނނަށް އެކި އެކި ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކައުންސިލާއި އިސްދޫ  

 މުދައްރިސުން ހޯދުން.

 70% 
  
  
  
  

 

 

 

 

  
  
  
  
  

 ދަތިކަން ޙައްލުކުރުން. މަރުކަޒަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ޞިއްޙީ  

46 

  ޙަރަކާތްތައް ފެށުން. ޔުނީފޯމް ބޮޑީސްގެ  
 އޭސީކުރުން. ވޯޑެއް އިތުރުކޮށް މިހާރުހުރި ވޯޑްތައް   
 ނަމާދުކުރާ ތަނެއް ހެދުން.  
 ދިނުން. މިހާރުތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ިއުތރު ތަމްރީނު   

  
100%  

  

 

 
  

  
  

  

 ދަތިކަން ޙައްލުކުރުން. މުވައްޒަފުންގެ

47  
 ދާއިރާތަކަށް ބޭުނންވާ މުވައްޒަފުން ނެގުން. އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި އެހެނިެހން 

  
 60% 

  
  
  

   
  
  

  
  

  
  
  
  
  

 ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން. 

48 

 ހާލަތްތަކުގައި ބޭުނންކުރާ ބޭހާއި އެހެނިހެން އާާލތްަތއް ހޯދުން އެމަރޖެންސީ 
 ރަނގަޅުކުރުން ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް  
 ވަޞީލަތްތަްއ، ހޯދުން. އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ  
މައްސަލަތައް ފަންނީ މީހެްއގެ އެހީތެރިކަމާއެކު،  ތަނުގެ މެސިނަރީޒްތަކަށް ދިމާވެަފއިވާ،  

 ޙައްލުކުރުން.



 00% 
  
  

 

  
  
  

  
  

  

 މަރުކަޒުގެ ނަރުދަމާގެ ޙާލަތު ޙައްލުކުރުން  

49 
 ޙާލަތު ޙައްލުކުރުން މަރުކަޒުގެ ނަރުދަމާގެ  
އެކޮމޮޑޭޝަން  ސިއްޙީ ޙިދުމަތެއް ފޯރުކޯށްދިނުމުގެ ގޮތުްނ، ބިދޭސީ މުވައްޒަފުނަށް އަމާޒުކޮށް އަވަސް 

 ބްލޮކެއް އެޅުން

  
 00% 

  
  

 

  
  

 

 

 

 

  
  

  
  

 

 

 

 

  
  

 މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން. ހޭލުންތެރި

50 

 ވެކްސިންތަްށ ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ޅަފަތުގައި ދޭންޖެހޭ  

 ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ތަށް ހިންގުން.
ފަލަމަޑީގެ ބާވަތްތަށް ކެއިްނބުއިމުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރުމުގެ  ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ އަދި   

 މަުއޫލމާތު ދިނުން.  ކަމާއި ބެހޭގޮތުން މުހިންމު
 

ނޑަށް ދިާމވާ އެކިއެކި ސިއްހީ ގޮތުން  މައްސަލަތަކަށް ޑޮކްޓަރީބޭހާއި ނުލައި ހައްލު ހޯދިދާނެ   ހަށިގަ
 ބެހޭގޮުތން ސިލްސިލާކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. ގޮތްތަކާއި

 85% 
  
  
  
  

 

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

 ބިނާކުރުމަށް ކަސްރަތުކުރާނެ، ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން. މުޖުތަމަޢުއެއް ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ، 

51 

 
 ޕްރޮގްރާމް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން މިހާރުވެސް ކުރިޔަށްދާގޮތަށް ކަސްރަތު 

 ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ރަނގަޅު ޓްރެކެއް ހެދުން ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް  
ޕްރޮގްރާމްތައް  މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމަށް ކަސްރަތުގެ މުހިއްމުކަން އަންގައިދިނުމަށް ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ،  

 ހިންގުން 
ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މިހާރު ހަދަމުންދާ އައުޓްޑޯރ ޖިމްގެ މަސައްކަތް  ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް  

 ނިންމުން 

  
 50% 

  

 

  
  
  

  
  
  

 ބޭނުންކުރާ ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުން  ރައްޔިތުންނަކީ ފައިދާހުރި ރަނގަޅު ކާނާ 

52  
 ބޭނުންުކރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން. ފައިދާހުރި ރަނގަޅުކާނާ 

 މަގުފަހިކޮށްިދނުން   ރަށުންިލބޭނެ ފައިދާހުރި ރަނގަޅުކާނާ  

 20% 
  
  

 

  
  
  

  
  
  

 އާބާދީއަކީ ދުންފަތާއި އެނާޖީ ޑްރިންކު ބޭނުންނުކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުން  ރަށުގެ

53 

 ޑްރިންކުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ަރއްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދުންފަތާއި އެނަރޖީ  

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.
ނޑަށްދުންފަތާއި އެނަރޖީ    ގެއްލުންހުރި ބާަވތްތައް ކުޑަކުދިންނަށް ވިއްކުން  ޑްރިންކް ފަދަ ހަށިގަ

 ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ެއންގުން. މަނާކުރަން،
  

 40% 
  
  

 
  
  

  
  

  
  
  

  

 އާއި ޗިކަން ގުންޔާ ފަދަ މޫސުމީ ބަލިތައް ފެތުރޭ މިންވަރު މަދުކުރުން  ޑެންގީ

54  
 ފޮގުކުރާތަކެތި ހޯދައި ފޮގުކުރުން މަދިރި މަދުކުރުމަށް 



 
 ފަދަގޮތަށް ހުްނނަ ތަންތަން ނައްތާލުން  މަދިރި އުފެދޭނެ  

   

  
35%  

  
  
  

 

 

  
  
  
  

 

 

 ބިނާކުރުން  އާއި ޗިކަން ގުންޔާފަދަ އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢެއް ޑެންގީ

55 

 ހޭލުްނތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއްގުންޔާފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ރައްޔިތުން  ޑެންގީ އާއި ޗިކަން  

 ހިންގުން 
 ްގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު  ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާފަދަ ބޮޑެތި ބަިލތަކާއި: 4.2.2 ހަރަކާތ

 ތައްޔާރުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 
 

 މަސްލުމާއި ކުލޮރިންކުރުން.މީހުންދިރިނޫޅޭ ގޯތިތަކުގައި ހުންނަ ވަޅުތަަކށް  ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމާއި 

  
  
  
  

20%  
  
  
  

   
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 ތަކެތިން ސަލާމަތްވެފައިވާ މުޖުތަމައުއެއް ބިނާކުރުން. މަސްތުވާ

56 

 އަޤީދާ ވަރުގަދަކުރުމަށް ފަންނީފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ޕްރޮގުރާމްތަކެއް ސްކޫލު ކުދިންގެ ދީނީ  

    ހިންގުން.
 

 ހިންގުން. ހޭލުްނތެރިކުރުވުމަށް ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އާންމުން 

ލިބޭނެ  ބޭުނންކުރާ ފަރާްތތަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވިޮގތަކަށް ރިެހބިލިޓޭަޝން ޕްރޮގްރާމް މަސްތުވާތަކެތި  
 ހަމަޖެއްސުންފުރުޞަތު ކަމާއި ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން 

100% 

 
 
 
  

 
 ރަށުތެރެ މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމުކުރުން. ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި

57 

 ސަރަހައްދުތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ރަުށތެރެ ެބލެހެއްޓުން. ޕޮލިހުންނާއި ގުޅިގެން  

75%  
  
  
  

 

  
  

  
  

  
  
  
  

 ތަންތަންނާއި ކަނބަލުން ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ތަންތަން ޤާއިމުކުރުން.ކުޅޭނެ  އިންޑޯކުޅިވަރުތައް

58 

   ކުޅުމަށް އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން. އިންޑޯކުޅިވަރުތައް  
 

 . ޙާއްޞަކޮށްގެން ކުޅިވަރު ކުޅޭނޭ ވޮލީކޯޓަކާއި ހޭންޑް ބޯލް ކޯޓް ހެދުން އަންހެނުންަނށް 

 
 އެކުލަވާލުން. ހުނަރުތައް އިތުރުކޮށްދޭ ނިޡާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ކުޅިވަރު ކޮމިޓީއެއް ކުޅިވަރުތަކުގެ 

  
  

100%  

 

  
  
  

  
  

 ޤާއިމްކުރުން. ރަށުން އައިސް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމެއް 
59  

ނޑައެޅުން.   އައިސް ޕްލާންޓެއް އަޅާނެ ބިން ކަ

  
 87% 

  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 އިންތިޒާމެއްޤާއިމް ކުރުން. ރަށުގެ ބަނދަރުމަތިން ފެނާއި ކަރަންޓު ލިބޭނެ 

60 
 

  އެޅުން. ބަނދަރުމަތީގައި ފެންހޮޅި 



  
  

   
  

  
 ކަރަންޓު ނެޭގނޭގޮތަށް ަބނދަރުމަތީ ދެސަރަހައްދެއްގައި ކަރަންޓުފޮށި ބެހެއްުޓން. މަސްދޯނިފަހަރަށް   

 
 ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ބިންތަކެއް ދޫކުރުން. މަސް ކައްކާހިއްކާ  

  
 75% 

  

 

  
  

  

  
  
  

  ތަޢާރަފްކުރުން. ދަނޑުވެރިކަންޤާބިލް ދަނޑުވެރިންތަކެއް ބިނާކުރުމާއި ޒަމާނީ  ފަންނީ

 ފީއެއް ނެގުން. ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން   61
ނޑުބިންތަކުގައި    ރުއްގަސް އިންދުން ހުއްޓުވުން. ދަ

  
70%  

  

 

  
  

  

  
  
  

 އިންތިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން. ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ބާވަތްތައް ވިއްކޭނެ 

62 
ނޑުވެރިން އުފައްދާ ސަރުކާރުން    އުފައްދާފައިވާ އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަނާއި ގުޅިގެން ދަ

  ބާވަތްތައް ވިއްކޭނެގޮތް ހަމަޖެްއސުން.
ނޑުވެރިން    އުފައްދާ ބާވަތްތައް ރިސޯޓްތަކަށް ސަޕްލައިކުރެވޭނެގޮތް ހެދުން. ރަށުގެ ދަ

  
00%  

  

 

  
  
  

  
  

  

 އިންތިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން ދަނޑުބޭސް ލިބޭނެ  ރަށުން

ނޑުބޭސް ވިއްކުމަށް    63 ނޑައަޅައި ބިން ދޫކުރުން. ދަ  ވަކި ބިްނތަކެއް ކަ
ނޑުވެރިންގެ   ނޑުބޭސް ވިއްކުން. ދަ  ކޯޕަރޭޝަނާއި، އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ގުޅިގެން ދަ

  
 10% 

 

  
  

  
  

 ޚާއްޞަ ތަންތަން ރަށުގައި ޤާއިމްކުރުން. ފަތުރުވެރިންނަށް
 ޢަމާޒުކޮށްގެން ެގސްޓްހައުސް، ރެސްޓޯރެންޓް، ގެސްޓްޝޮޕްސް، މޫދު ކުޅިވަރު، ފަތުރުވެރިކަމަށް   64

 ގޮލްފް ފަދަ ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަށް ބިން ދޫކުރުން.

 50% 
  
  

 

  
  
  
  

  
  
  
  

 ރަށަށް ތަޢާރަފްކުރުން. ފަތުރުވެރިކަން

65 

ފަރާތްތަކަށް  ފަތުރުވެރިކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ރަށުގެ ޢާއްމު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ފަތުރުވެރިކަން   
 ލޯނު ލިބޭނެ މަގު ފަހިޮކށްދިނުން.

 
 ބިނާތައް ފަތުރުވެރިންނަށް އިޝްިތހާރުކުރުން. ރަށުގައި ހުރި އާސާރީ 

   

  
45%  

  

 

  
  
  

  
  
  

 އިތުރުކުރުން.ޚިދުމަތް އަޕްގްރޭޑްކޮށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު  އަތޮޅުފެރީގެ

 އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ލޯންޗްފެރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުން. އަތޮޅުފެރީގެ ޚިދުމަތް    66
 އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި ގުޅިގެން ފެށުން. ބަސްފެރީގެ ޚިދުމަތް   

  
 20% 

  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

 އާލާކުރުން.ކުޅިވަރުތަކާއި، ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވާ  ޘަޤާފީ

67 

 
 ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުން. ކުޅިވަރުތަކާއި، ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވާ އާލާކުރުމަށް، ކައުންސިލުން ވަކި ޘަޤާފީ:

 
ކައްކާގޮތާއި، ހިތާނުކުރުމުގެ ކަންކަމާއި، ކައިވެނިމައްޗަށް  ކުރީ ޒަމާނުގެ ކުޅިވަރުތަކާއި ކެއްކުންތައް 

 ކުރަމުން އައިގޮތްތައް ދެނެގަނެ، އެކަންކަން ތަފްޞީލްކޮށް ލިޔެ އަރުޝީފް ކުރުން. ދިއުމުގެ ކަންކަން

 ދަސްކޮށްދިނުން. އިހުޒަމާނުގެ ކުޅިވަރުތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން އިތުރު މީހުންނަށް:  
 

 ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުން. ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޘަޤާފީ ދުވަހެއް 



 
 ކަންކަމަށް ޒުވާނުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން. ޘަޤާފީ: 

 75% 
  
  

 

  
  

  

  
  
  

 ޘަޤާފީ ކަންކަމާއި، ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކަށް ދޭ ސަމާލުކަން އިތުރުކުރުން. ޒުވާނުން،

68 
 

  ގުޅިގެން، ޒުވާނުންނަށް ޘަޤާފީކަންކަމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން. ރަށުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ކައުންސިލާއި 

ރަށުގައިހުރި އާސާރީ ތަންތަން ޙިމާޔަތްކުރަން  މިނޫންވެސްހަތްތެލި ސަރަޙައްދާއި، އަދި   
 ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން.

  
  

50%  
  
  
  
  

  
  
  
  

 

 

  
  
  
 

  
  
  

  
  
  
  

 ގޮތަށް ބެލެހެއްޓުން. ރަށުގައި ހުރި ތާރީޚީ ބިނާތަށް ދެމެހެއްޓެނިވި 

69 

ލިސްޓްގައި ހިމެނުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި  އާސާރީ މިސްކިތް ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ދާއިމީ 
 މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

 ،ޕްލޭނެއްތައްޔާރުކޮށް ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކޮށް އަންނަންއޮތް ޖީލުތަަކށް ފޯރުކޮްށދިނުމަށް، ހަތްތެލި

 މޮނިޓަރކުރުން. ތަންފީޒުކޮށް  ހުރިކަންކަން އޭގައި

ގެއެއް، ކައުންސިލްގެ ދާރުލް އާސާރެއްގެ ގޮތުގައި  ގެތަކުގެ ތެރެއިންރަށުގައިހުރި ގިނަ ދުވަސްވީ  
 މަސައްކަތްަތއް ކުރުން. ހެދުމަށް، ކުރަންޖެހޭ

ބެލެހެއްޓުަމށް ހަދަްނޖެހޭ ޕްލޭނަކާއި، އުޞޫލެއް  ބޭސްކުޅި ގިނަ ދުވަހަށް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތަށް 
 ހަދައި ޢާންމުކުރުން.

  ސަރަޙައްދުގައި ފެންސް ޖެހުން. މަގެއް ހަދައި،ބޭސްކުޅިއަށް ދިއުމަށް  

 މަތިމަގު ވަޅު ޙިމާޔަތްކުރުން. ރަށުގައި ހުރި ގިނަ ދުވަސްވީ ގަސްތަކާއި، 

 00% 
  

  
  

  
  

 ލިޔުންތަކާއި، ތަކެތި ގިނަ ދުވަސްތަކަށް ދެމިހުންނާނެގޮތަށް ރައްކާތެރިކުރުން. ތާރީޚީ

70 
ކައުންސިލުން ހޯދައި، ެއތަކެތި ސްކޭންކޮށް،  ދުވަސްވީ ލިޔުންތައްރަށުގައި ހުރި ގިނަ  

 ރައްކާކުރުން.

  
 00% 

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

 ކަލްޗުރަލް ޕާރކެއް ޤާއިމްކުރުން. ރަށުގައި

71 

 ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުހޯދުން ރަށުގައި ކަލްޗުރަލް ޕާރކެއް ޤާއިމްކުރުމާއި 

ނޑައެޅުން. ޕާރކް ކަލްޗުރަލް   ޤާއިމްކުރުމަށް ބިންކަ

 ބޭނުންކުރާޭނގޮތުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ސްކޫލު ކުދިންނާއި ޒުވާނުންނާއި، ތިކިޖެހި އަކުރުތައް 

 އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުން.

  
 100% 

  

  
  

  
   

  

ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް  ކުޑަކުރެވިފައިވާ ތިމާވެށިހިމާޔަތްކުރުމަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކު ގިރަމުންދާ މިންވަރު  ރަށް
 ހެދުން.

72 

ނޑުދޮށުން ވެއްޔާއި އަކިރި ނަގާފަރާތްތަކާއި    މެދު ގާނޫނުގައިވާޮގތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުން. ގޮ

  
  

  
  

  
 73  ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުން. ރަށުގައި  



  
  

50%  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ނޫނެކޭބުނުމުގެ ޮގުތން ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން. )ރަްއޔިތުން ޕްލާސްޓިކަށް 

 ޕްރޮގްރާމް(

 ބޭނުންކުރުން ހުއްުޓވުމަށް ޤަވާޢިދެއް ހެދުން. ޕްލާސްޓިކް:  

 ހުރިހާ މުވައްސަސާތަކެއްގައި ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކުރުން. ރަށުގެ

 މުޖުތަމަޢުއެއް ިބނާކުރުްނ. މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ޭހލުންތެރި 

ނޑުން ހުއްޓުވުން. ރަށުގެ ހޭޅިފަށުގައި    ހެދިފައިވާ ިބޔަގަސްތައް ކެ

  
50% 

  
    

  
 ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން. ފެންބޮޑުވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފެންހިންދާނެ 

74 
 ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފެންހިންދުމަށް ހޮޅިލައިން އެޅުން. ފެންބޮޑުވާ 

70% 
  

  
         

  
   

  

 އެކުލަވާލައިފައިވާ ޕްލޭން މުރާޖަޢާކުރުން. ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން 

75 
ސަރަޙައްދުތަކުގައި  ޙާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާެނ ސައުންޑް ސިސްޓަމްތަކެއް ރަށުގެ އެކި ކުއްލި

 ހަރުކުރުން.

  
85%  

  
  

  
  
  
  
 

 
  
  
  
  

 ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން. ގުޅޭގޮތުން ރަށުގެ ހޭޅިފަށް ޙިމާޔަތްކުރުމާއި  

76 

ނޑުމަކީ ފޫޓ50ްހޭޅިފަށުން ފެށިގެން  ރަށުގެ  މަނާކަމެއްކަމުގައި  ،އެއްގަމަށް ގަސްކެ
ނޑައެޅުން.  ކަ

ނޑާ ރަށުގެ   ފަރާތްތަކާއިމެދު ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތަށް ފިޔަވަޅު  ހޭޅިފަށުން ގަސްކަ
 އެޅުން.

  ބިޔަވާޒާތުގެ ބޮޑެތި ރުއްގަސް އިންދުން. ހޭޅިފަށުގައިރަށުގެ   

  
  

 10% 
  

 
 
 
 
 

  
  
  
  

 ރައްކާތެރިގޮތުގައި ދެމެހެއްޓު  ރަށުގެ ފަރުތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުންތައް 

77 

ނޑުގެ ދިރުންތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެކިއެކި  ރަށުގެ ފަރުތަކާއި  ކަ
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން. ފަރާތްތައް

ނޑުގެ ދިރުންތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ  ރަށުގެ ފަރުތަކާއި  ކަ
 ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން އިނާމެއް ދިނުން. ފަރާތްތަކަށް

ނޑުގެ ދިރުންތައް ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރަށުގެ ފަރުތަކާއި   ކަ

 އިދާރާތަކުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތައްކަމާއިގުޅުންހުރި 

 ތަންފީޒުކުރުން.
  
  

 100% 

 
   

 

 

  
  
  

 ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުން  ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ޙިމާޔަތްކޮށް  

78 

 ކަމާއިގުޅުންހުރިނަސްލު ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން  ދިރޭތަކެތީގެ

 އިދާރާތަކުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން.



ޙިމާޔަތްކޮށް  ހާލިހަދައިގެން ެއސޮރުމެން ގެދޮރުކަމުގައި ބަލާ ބޮޑެތި ބިޔަގަސްތައް ދޫނިސޫފާސޫފި 
ނޑުން ހުއްޓުވުން.  ކެ

  
 00% 

  

 
 
 


  
  

  

 ހަރުދަނާ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުން. މަސައްކަތްކުރާނެ ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް   
79 

 ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުން. ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް  

 50% 
  
  

 
 

  
  
  

 ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން. ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

80 
   ބޭުނންވާ މެޝިނަރީޒް އާއި ކެމިކަލްސް ހޯދުން.ކުރުމަށް  ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް  

 މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ ޓާސްކްފޯހެއް އެކުލަވާލައި ތަމްރީނުކުރުން. ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް  

  
  

75%  

 
 

   
  
  

  އިތުރުކުރުން. ތަރައްޤީއަށް ކުރާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި އަންހެނުންނާއި، ހިއްޞާކުރާ މިންވަރު ރަށުގެ

81 
އަންހެނުން ހޭުލންތެރިކުރުމަށް ޚާއްޞަ  ރަށު ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން، ،އ.ތ.މ ކޮމެޓީއާއި 

 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.

ރަށުފެންވަރުގައި ކުރާ އެންމެަހއި ކަންކަމުގައި ރަށުގެ  ރަށު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން 
 ކުރުްނ.އިތުރު  އަންހެނުންގެ ދައުރު

  
  
  
  

 65% 

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

 ކުރުން. ހިންގާ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު މުޖުތަމަޢުގައި

82 

 އެންމެހައި ކަންކަމުގައި މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ރަށުފެންވަރުގައި ކުރާ 

އަންހެނުްނނަށް ިލބޭނެ  ތަފާތު ދާއިރާތަުކން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުއިތުރުކުރުމަށް، 
 އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.

 އަންހެނުން ިބނާކުރުމަށް، ފަންނީޮގތުންނާިއ، މާލީ ގޮތުން އެހީތެރިކަން އެކި ދާއިރާތަކުން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ފަހިކުރުމަށް، އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުން.އަންހެނުްނަނށް  ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 

 60% 
  
  
  

  
  
  

 

  

  
  
  
  

 ތަންތަން ޤާއިމްކުރުން. އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުޅިވަރުކުޅޭނެ 

83 

 ވޮލީކޯޓްތަކާއި، ަބށިކޯޓްތައް ހެުދން. ރަށުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި، 

  ރަށުގެ ދެ ސަރަޙައްދެއްގައި، ތަންތަން ހެދުން.ކުޅުމަށް  މޫދު ކުޅިވަރުތައް 

ނޑައެޅުން. ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ، ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން،   އަންެހނުން ކަސްރަތު ކުރުމަށް، ބިންތަކެއް ކަ

 00% 
  
  

  
  

 

 

 

  
  
  

 އަންހެނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ އެއް އުފެއްދުން. 

84 
މަސައްކަތްތައް  ޖަމްޢިއްޔާއެއް ހެދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އިދާރީޚާއްޞަ  އަންހެނުންަނށް

 ކުރުމަށް، ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުން.

 ހެދި ހިންާގ ޤަވާޢިދާއި، އަސާސީ ޤަވާޢިދު ކައުންސިލުން ބެލުން. އެކުލަވާލި ކޮމިޓީއިން 
  

30% 
  

  
  
  

  
  
  

 އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން. އިޤްތިޞާދީގޮތުން
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 ތަެކތި ވިއްކޭނެ މަގެއް ހޯދައިދިނުން. އަންހެނުން އުފައްދާ  



 އެކިއެކި ކަންކަމުގައި އަންހެނުންނަށް ބައިވެރިވެވޭނެހެން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކައުންސިލުން ކުރާ 

 ހިނގުން.

 80% 
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  

 ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން. އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

86 
 އިތުރުކުރުން. އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން މުވައްޒަފުން 

 ބޭނުންާވނެ މެޝިަނރީސް އާއި އިކުއިޕްމަންޓްސް ހޯދުން. މަސައްކަތަށް

 މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން. 

  
  

50%  
  
  

  
  
  
  
    

  
  
  
  

 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން. އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރެވޭނެ ރަނގަޅު 
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 ހަދައި އާއްމު ރައްޔިތުންނަށްޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެސް.އޯ.ޕީސްތައް  ކައުންސިލުންދޭ 

  ފެންނާނެގޮތް ެހދުން.

  ވެބްސައިޓެއް ހެދުން. ކައުންސިލްގެ 

ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކަށް ބޮޑުގޮެތއްގައި ފެންނާނެހެން ޑިޖިޓަލް  ކައުންސިލުން އެކިއެކި ލިޔުންތައް 
 ހެދުން. ނޯޓިސް ބޯޑެއް

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. މުވައްޒަފުން ތާޒާކުރުމަށް އެކިއެކި 

93%  
  
  
  

  
  
  
    

  
  
  

 ރެކޯޑްތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް ބެލެހެއްޓުން. އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ 

88 
 ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޑޭޓާބޭސް ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ޑީ.އެން.އާރުން މިހާރު 

 ތަމްރީނުދިނުން.

 މުވައްސަސާތަކާއި މަޝްވަރާކުރުން. ކަމާއިގުޅުންހުރި 

   ެފށުން. ޑޭޓާބޭސް ބޭނުންކުރަން 

  
 10% 

  

  
  

 

  
  
  
  

 ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން. ރަށުގެ އެކިކަންކަމާއިގުޅޭ ތަފާސްހިސާބުތައް   

89 
 ބަލަހައްޓާނެ ޔުިނޓެއް އުފެއްދުން.ތަފާސްހިސާބުތައް  ކައުންސިލްގައި

 ތަމްރީނުކޮށް ޑޭޓާޭބސް ބޭނުންކުރަން ފެށުން. މުވައްޒަފުން 

  
  
  

57%  
  
  

  
  
  
  
  
    

  
  
  
  
  

ރަޖިސްޓްރީތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ދޫކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް  ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި  
 ހަމަޖެއްސުން.
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 ދާއިރާތަކަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުން. ކަމާއި ގުޅުންހުރި 

އެސް.އޯ.ޕީތައް ) ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރުމުގައި ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުން. ހުއްދަތަކާއި 
 އާންމުކުރުން ފަދަ ކަންކަން ކުރުން(

 ރަޖިސްޓްރީތަކުގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލުން. ހުއްދަތަކާއި 

  

ފަސޭހައިން  ވެބްސައިޓެއް ހަދައި، ވެބްސައިޓުން ހުރިހައި މަޢުލޫާމތެއް ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލްގެ 
 ލިބޭނެގޮތް ހެުދން.

  
  

20%  

  
  
  

  
  
  

ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓޭނޭ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް  ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި 
 ޤާއިމުކުރުން.
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އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް އެއްތަނަކުން ފެންނާެނހެން  ލިޔުންތައްރަށުގެ ރަސްމީ    

   ތަނެއް ހެދުން. ޖީލްތަކަށް ވާސިލްކުރުމަށްަޓކައި ރައްކާކުރެވޭނެ ތަނެއް ކުތުބުޚާނާއެއް ފަދަ ފަހުގެ

  ހަމަޖެއްސުން.ބޭނުްނވާ ފަރާތްތަކަށް ލިޭބނެ އިންތިޒާެމއް  އެފަދަ ލިޔުންތައް ބަލަން 

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  ފޯރުކޮށްދިނުން. ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ޚިދުމަތްތަކެއް 
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 މަސައްކަތްތަކުގެ އެސް.އޯ.ޕީ ހެދުން. ކައުންސިލްގެ 

 ދާއިރާތަކަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމާއެކު މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ކަމާއި ގުޅުންހުރި 

 އަހުލުވެރިކުރުން.

 މާޙައުލްގައި ބޭނުންކުރާނެ ވަޞީލަތްތައް ހޯދުން. މަސައްކަތުގެ 
 

 



 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .1
 ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން  ރައްޔިތުންނަށް ސާފު

 ބިލްޑް އެންޑް ޑިޒައިން ދަށުން ފެސިލިޓީގެ ކްރެޑިޓް އޮފް ލައިން ޑޮލަރުގެ އެސް.ޔޫ މިލިއަން 800 ބޭންކްގެ އެގްޒިމް އިންޑިޔާ
 ޤާއިމްކުރުމުގެ ނިޒާމް ފެނުގެ އިސްދޫ.ލ ދަށުން މަޝްރޫޢުގެ ޤާއިމްކުރުމުގެ ނިޒާމް ނަރުދަމާ ފެނާއި ރަށެއްގައި 34 އުސޫލުން
 .ވަނީ ފެށިފައި މަސައްކަތް

 

 އިޖްތިމާޢީ ތާންގީތައް ބެލެހެއްޓުން 

 ސަބަބުން ފެންުހސްވުމުގެ ހަްނތަކުން ބެހެއްޓިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި އިޖުތިމާއީ ނެގުަމށް ބޯފެން ރައްޔިތުން ރަށުގެ -

 އަޅާފައި.  ަފަހރެއްގެ މަތިން ވަނީ 02 މިަހންތަކަށް ޕްލާންޓް ފެންހަންތައް ސާފުކުރުމަށް ފަހު 

        

 .ތައްޔާރުކުރުން ތާްނގީތައް ފޯރުކޮށްިދނުމަށް ބޯފެން ސަރަހައްދުން އިޖުތިމާއީ ބަނދަރާއި -

 

 ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުންމަށް ބޭނުން ވާ އިންޖީނުގެއެއް ޤާއިމް ކުރުން  ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި 

ލ.އިސްދޫ، އިސްދޫ ކަލއިދޫ އަދި ދަނބިދޫ އަށް ބޮޑު އިންޖީނުގެ ގެއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެނަކައިން ފެށިގެން މިހާރު  -
 ކުރިއަށްދަނީ



 ރކެއް ޤާއިމް ކުރުން އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ކޭބަލް ނެޓްވޯ  ރަށުގައި 

 ވަރުގެ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓެއް ޤާއިމްކުރުން   ރަށުގައި އެކަށީގެންވާ 

 މެޝިނަރީސްތައް ޤާއިމްކުރުން. އެކަށީގެންވާ   ކުނިކޮށީގައި 

 ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން  މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމާއި 

  ެއއް ވަނީ ބާއްވާފައި.ސެޝަންގެ ދިނުމުމަޢުލޫމާތު  މުވައްޒަފުންނަށް  ފަރާތުން މީރާގެ -

 

   

 ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާ އެންމެހައި ސަރަހައްދުތަކުގެ މަގުތައް ކެނޑުން  މިހާރު 

 

 ދެކުނަށް އޮންނަ ގޯޅި ސާފުކޮށް ލެވެލްކުރުން ސާރީ މިސްކިތުއާ -

 



 ޤާއިމްކުރުން. މަގުތަކުގައި ރަނގަޅު ފެންހިންދާނެ ނިޒާމެއް 

 ފެން ހިދުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭުނންވާ ހޮޅި ގެނައުން.  -

 ކަނޑައެޅުން. އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ބަނދަރު ބޭނުންކުރާނެ އުޞޫލެއް މަޑުކުރާނެ  ބަނދަރުމަތީގައި މީހުން އަރައިފައިބައި 

 ބަނދަރުމަތީގައި ބޯޑު ބެހެްއޓުން  -

 ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން. ބަނދަރުމަތިން ފަސޭހައިން އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް 

 ފެން ލިބޭނެ އިްނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން -

 .ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ  ބަނދަރުމަތި 

 ބަނދަރުމަތި ސާފުކޮށް ބެެލހެއްުޓމަށް މުވައްޒަފަކު ވަނީ ނެގިފައި -

 ޤާއިމްކުރުން. ހަދަމުންދާ ގަބުރުސްތާނު ނިމުމާއިއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް  މިހާރު 

 .ބެހެއްޓުން  ވަޅެއް ސަހަރާގައި ހަދާ އަލަށް -

 

 ޤަބުރުސްތާން ބޭނުންކުަރން ފެށުން.އިން ފެށިގެން އައު  2022އޭޕްރީލް  04 -

   ބަދަލުކުރުން. މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ބައުވެފައިވާ ކަރަންޓު ސާމާނުފަދަ ތަކެތި  މިސްކިތްތަކުގައި 

 އާބާތުރަ ފިލުވުން. މިސްކިތްތަކުގެ 

 ކުލަލުން މިސްކިތްތަކުަގއި މަހަށް ރަމަޟާން -



 

 ވަނީ ކުރެވިފައި.އިނާރާ މިސްކިތު ދޮރުފަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  -
 

 

   އިތުރުކުރުން.ސާފުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ބަޖެޓް  ރަށުތެރެ 

-  

 ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން. ލާމަރުކަޒީ 

 ސާފުކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުން. ރަށުތެރެ -

 

 މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުން. އިޖުތިމާޢީ 

 ށް މަސައްކަތްވަނީ ފެށިފައި. ހަވާލުކޮ ސައިޓް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ  އިމާރާތް ސެންޓަރ ޔޫތު -

    



 ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާ މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން. އިޖްތިމާޢީ 

ހިނގާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކަށް ހޭލުންތެރި  ބަދިގޭގައި ގުޅިގެން، އޭރިއާ ސެންޓްރަލް އެފް.ޑީ.އެން.އެމް ކައުންސިލާއި -
 ގެ ޕްރޮގުރާމެއް ބޭއްވުނު. ކުރުވުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިުނމު

-  
 ހުއްދައަށް ފޮނުވުން. ފަހު ޤާއިމްކުރުން  ކުޑަކުދިންނަށް ޙާއްސަކުރެވިގެން ޕާކެއް 

ނޑައަޅައި ރުއްގަހުގެ ބައްދަލު  -  ފަހު ހުއްދައަށް ޮފނުުވން.މައްސަލަ ނިންމުމަށްޕާކް ޤާއިމްކުރުމަށް ބިން ކަ

 .ބެލެހެއްޓޭނޭ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން  ކުޅިވަރުކުޅޭ ބިންތައް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތުގައި 

ނޑު ބެލެހެއްޓުމަށް މުވައްޒަފުން ނެގުން. - ނޑު އަދި ފުޓްސަލް ދަ  ކުޅިވަރު އެކުވެނި ބޮޑުފުޓް ބޯޅަ ދަ
ނޑު ބޭނުންކުރާނެ -  ުއޟޫލެއް ހެދުން. ފުޓްސަލް ދަ

 

 ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން  މުނިފޫހިފިލުވުމާއިގުޅޭ 

 މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން  ހޭލުންތެރި 

އް ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެޚާއްސަކުރެވިގެނ ރަމަޟާންމަހަށް  ގުޅިގެން މިކައުންސިލް އަދި ކައުންސިލް އަތޮޅު.ލ -
 ގެންދެވުނު.

 



މިފޯރަމްގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ބ.މާޅޮހު ކުރީގެ  .ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ބޭއްވުނު ފޯަރމްގުޅޭ މެނޭޖުކުރުމާއި ކުނި -
 ކައުންސިލަރ އަދި މިހާރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޢަބުދުލް މަތީން ޞާލިޙް. މިޯފރަމްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ

 ކަނބަލުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި.
 

 

ހިނގާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކަށް ހޭލުންތެރި  ބަދިގޭގައި ގުޅިގެން، އޭރިއާ ސެންޓްރަލް އެފް.ޑީ.އެން.އެމް ކައުންސިލާއި -
 ގެ ޕްރޮގުރާމެއް ބޭއްވުނު. ކުރުވުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިުނމު

 

ހޭލުންތެރި  ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަޅާލައި އެހީތެރިވުމާއި ގުޅޭގޮތުން  ކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި 
 މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން.

 ން. ފާހަގަކުރު ދުވަސް ކުޑަކުދިންގެ -

    

 .ގޮތެއްގައި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން  ދެމެހެއްޓެނިވި 

 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ހިނަވާ ެޕކޭޖް ގަތުން.  -
 



 ރޫޙް އާލާވެފައިވާ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުން  އިޖުތިމާޢީ 

ެެން އަދި މުވައްސަސާތަކުގެ ިފިރހ، އްގައި ފާހަގަކުރުމަށް އަންހެންވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ކުލަގަދަ ގޮތެ 1443 -
 ންނާއިއެކު މަޝްވަރާ ބައްަދލުވުންތަކެއް ބޭއްވުނު.ބޭފޫޅު

 

 

 

 އިޖުތިމާއިރޫޙް އާލާކުރުމަށް ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ މުނާސަބަތުަގއި މަހުގެ ރަމަޟާން ބަރަކާތްތެރި  އަހަރުގެ ވަނ1443ަ -
 ން.ރޯދަވިއްލު ދެއްވި ރައްޔިތުންނަށް

 

 

 



   ދީނަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުން.ޒުވާންޖީލަކީ، ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތެރި  ރަށުގެ 

ގެންދެވި ދީނީ ދަރުސް  ކުރިޔަށް ޚާއްސަކުރެވިގެން ރަމަޟާންމަހަށް  ގުޅިގެން މިކައުންސިލް އަދި ކައުންސިލް އަތޮޅު.ލ -
 .ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

 

އެހީތެރިވުމަށް  ޙާފިޘުންަނށް ގެންނަ ނަމާދުކުރުމަށް ތަރާވީޚް  ޙިފުޒްކޮށް މިއަހަރުވެސް އެއްފަދައިން އަހަރުތަކެކޭ އެހެން -
ފަންޑްފޮށި ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މުވައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިން ވަނީ  .ބަހައްޓާ ފަންޑްފޮށި ހުޅުވުމުގެ ެތރެއިން

 .ބައިވެރިވެފައި. މި ފަންޑްފޮށި ބެެހއްޓިފައި ހުންނާނީ އިސްދޫ ކައުްނސިލް އިދާރާގަ 

 

 ހާފިޒުންގެ ގެނެވުނު ނަމާދުކުރުމަށް ތަރާވީޙް ޙިފްޒުކޮށް އިމާމުވެ މިސްކިތްތަކުގައި ރަމަޟާންމަހު އަހަރުގެ ވަނަ 1443 -
 .އްވުނު ބައްަދލުވުމުގެ ތެރެއިންބޭ އަގުވަޒަންކުރުމަށް

 

 .ހިތްހަމަޖެހިގެން އުޅެވޭނެ ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުން  ޒުވާނުންނަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން ވަޒީފާތައް އުފެއްދުމާއި، ޒުވާނުންނަށް  ރަށުގެ 

މި ބައްދަލުވުމުގައި މި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން. ގައި  2022 މެއި  19 ކައުންސިލާއި މި  ޓީމާއި ކޮލެޖްގެ ވިލާ -
ގައި ވިލާ ކޮލެޖްގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ދާއިރާތަކަކީ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހުރި ޙަރަކާތްތައް ތަންފީޒު ކުރުމު

ކޮބައިތޯ ބަާލ އެކަންކަމާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރެވުނު. އަދި އެ ޮކލެޖުގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ ތެެރއިން ރަށުގެ ޒުވާނުންަނށް 
 .ހުރި ފުރުސަތު ތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނު

. 



 

 ބޭއްވުން. ”އޯޕެންޑޭ 2022 ކެމްޕެއިން ސީ.ސީ.ޓީ.އެމް ޖޮއިން - -

 

 

 މަޢުލޫމާތު ގުޅޭގޮތުން ފުރުސަތުތަކާއި ވަޒީފާގެ ހުރި  އެއިދާރާގައި ފަރާތުން ސަރވިސްގެ ކަރެކްޝަނަލް މޯލްޑިވްސް -
 ޒުވާނުންނާއިއެކު ބައްދަލުުވން ބޭއްުވން.  ކައުންސިލާއި ހިއްސާކުރުމަށް

 

 

 ކުލާސްތަކުގެ އާބާތުރަފިލުވައި އަޕްގްރޭޑްކުރުން.ސްޓޭޖުގެ  ފައުންޑޭޝަން 

 ހަދިޔާކުރުން. އޭސީ 02 ބީޓީޔޫގެ 24000 ސުކޫލަށް އިސްދޫ.ލ -



 

 ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފެށުން. ރަށުގައި 

   

 ކުރެވުނު ކަންކަން. ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް 

 ފާހަގަކުރުން.  ދުަވސް ނަރުހުންގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ -

 

 

 2022މި މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލްގެ  .ތެރެއިން ހަދިޔާކުރުމުގެ އޭސީ 01 ބީޓީޔޫގެ 24000 މަރުކަޒަށް ސިއްޙީ އިސްދޫ.ލ -

 .އޭސީ ކައުންސިލް އިން ހަރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ  އަދި .ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމެއް



 

 ބިނާކުރުމަށް ކަސްރަތުކުރާނެ، ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން. ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ، މުޖުތަމަޢުއެއް 

 އައުޓްޑޯރ ޖިމެއް ޤާއިމްކުރުން  -

 

 .ހެދުން ބޭނުންކުރާ ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށް  ރައްޔިތުންނަކީ ފައިދާހުރި ރަނގަޅު ކާނާ 

 ރަށުތެރެ މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމުކުރުން. ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި 

 ފުލުހާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން. -

 ކުޅޭނެ ތަންތަނާއި ކަނބަލުން ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ތަންތަން ޤާއިމުކުރުން. އިންޑޯކުޅިވަރުތައް 

ނޑުގެ ފުޓްބޯޅަ - -އަގަކީ  މި މަސައްކަތުގެ . ންކުރުމަށް ޒަރީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ޚަވާލުކުރު ަމސައްކަތް ނުނިމިހުރި ދަ
މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ހުކުރު   . (ތިންލައްކަ އެގާރަހާސް ތިންސަތޭކަ ހަތާވީސް ރުފިޔާ ތިރީސް ލާރި ) 311327.30/

 .ދުވަސް 72ދުވަސް ނުހިމަނައި 

 

 ޤާއިމްކުރުން. ރަށުން އައިސް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމެއް 



ނޑައެޅުން. -  އައިސް ޕްލާންޓެއް ޤާއިމް ކުރާނެ ބިން ކަ

 ކުރުން.އިންތިޒާމެއްޤާއިމް  ރަށުގެ ބަނދަރުމަތިން ފެނާއި ކަރަންޓު ލިބޭނެ 

 ބަނދަރުމަތިން ެފން ލިބޭނެ ިއްނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން -

 ތަޢާރަފްކުރުން. ޤާބިލް ދަނޑުވެރިންތަކެއް ބިނާކުރުމާއި ޒަމާނީ ދަނޑުވެރިކަން  ފަންނީ 

 އިންތިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން. ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ބާވަތްތައް ވިއްކޭނެ 

ނޑުވެރިން އުފައްދާ  -  ބާވައްތަށް ވިއްކުން.އެގުރޯއާއި ގުޅިގެން ދަ

 ރަށަށް ތަޢާރަފްކުރުން. ފަތުރުވެރިކަން 

މަޝްވަރާ  އެކު އާއި  ލިމިޓެޑް ޕުރައިވެޓް ރިޔަން ގޮތުން ކުރުމާގުޅޭ ތަރައްޤީ ފަތުރުެވރިކަން ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި -
 ވުން ބޭއްުވން. ބައްދަލު

 

 ސަމާލުކަން އިތުރުކުރުން.ޘަޤާފީ ކަންކަމާއި، ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކަށް ދޭ  ޒުވާނުން،

 ގޮތަށް ބެލެހެއްޓުން. ރަށުގައި ހުރި ތާރީޚީ ބިނާތަށް ދެމެހެއްޓެނިވި 

 .ދެކުނަށް އޮންނަ ގޯޅި ސާފުކޮށް ލެވެލްކުރުން ސާރީ މިސްކިތުއާ -
 

 

 
 ން.ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ވަގުތީ ލިސްޓްގައި ހިމެނިފައިވާ ލ.އިސްދޫ އާޘާރީ މިސްކިތް ސާފުކުރު -



 

 ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން. ބަޔަކު ގިރަމުންދާ މިންވަރު ކުޑަކުރެވިފައިވާ ތިމާވެށިހިމާޔަތްކުރުމަށް ލޯބިކުރާ  ރަށް 

 ޗޭންޖް ކްލައިމެޓް އެންވަޔަރަމަންޓް، އޮފް މިނިސްޓްރީ އާއި( ޖައިކާ) އެޖެންސީ ކޯޕަރޭޝަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޖަޕާން -
ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޟްރޫޢުގެ މަޢުލޫމާތު ރަށުގެ ފިރިހެން  ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް ގުޅިގެން ހިްނގާ މިރަށުގެ ދޮ
ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް  ހިއްސާކުރުމަށް،މުައއްސަސާތަކާއި ، ެު އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އާއި ރަށުގެ ކަނބަލުންނާއި، ންނާއިބޭފުޅު

ކޯޕަރޭޝަން އެޖެންސީ )ޖައިކާ( އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންްޑ ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި ވޯޓަރ 
ނޑުގެ ޑިޒައިން މިފަރާތްތަކާއި  ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން. ސޮލިއުޝަންސްގެ މެމްބަރުންނާިއ އެކު  ިމ ބައްދަލުވުމުގައި ތޮށިގަ

ނޑުގެ ޑިޒައިނާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު  .ހިއްސާކޮށް ތޮށިގަ

 

 



 

ޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯަޕރޭޝަން އެޖެންސީ )ޖައިކާ( ގެ ބޭފުޅުން މިރަށުގެ ހަވިްއަތކޮޅު ގިރާ ސަރަހައްދު ޖަ -
ނޑު ޖެހުމަށް ިނންމާަފއިވާ ސަރަހައްދު  ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރުމަށް  ބަލާލުމަށާއިހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޟްރޫޢުގެ ދަށުން ތޮށިގަ

 .ކުރި ދަތުރު

 

 ތިމާވެށިގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން -

    
 ގަސް އިންދުން  -

 



 ޕްލާސްޓިކް ހޮވުން -

 

 ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުން. ރަށުގައި 

 އެކުލަވާލައިފައިވާ ޕްލޭން މުރާޖަޢާކުރުން. ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން 

 ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން. ޙިމާޔަތްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރަށުގެ ހޭޅިފަށް 

 ހޭޅިފަށުގައި ގަސް އިންދުން -

 ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުން  ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ޙިމާޔަތްކޮށް 

 ކުޅިވަރުތަކާއި، ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވާ އާލާކުރުން. ޘަޤާފީ 
 ކުރިޔަށްދޭ.ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކަށް ފަރިތަކުރުްނ 

 އިތުރުކުރުން. ތަރައްޤީއަށް ކުރާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި އަންހެނުންނާއި، ހިއްޞާކުރާ މިންވަރު  ރަށުގެ 

 ކުރުން. ހިންގާ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު  މުޖުތަމަޢުގައި 

 ތަންތަން ޤާއިމްކުރުން. އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުޅިވަރުކުޅޭނެ 

ނޑުގައި ފުޓްސަލް ކުޑަ ކައުންސިލްގެ ހިންގުމަށްޓަކައި ޕްރޮގްރާމް ކަސްރަތު ކަނބަލުންގެ -  އެޅުން. ޓާފު ދަ

 
 

 އަންހެނުންަނށް ޙާއްސަކޮށްގެން ވޮލީކޯޓެއް އެޅުމަށް ނިންމުނު.  -

 ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން. އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ 



 ރެކޯޑްތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް ބެލެހެއްޓުން. މީހުންގެ އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން. ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ޚިދުމަތްތަކެއް 

 އެ ހަރުކޮށް ލައިޓް ސޯލާ ވަނީ މިއަދު ބީޗުގައި ކުނޮބރެ އަދި އިސްފަންނު ބީޗާއި، ކޮލެރާ ކަމައްވާ ބީޗު 03 ރަށުގެ -
 ން.ދިއްލު ސަރަޙައްދުތަށް

 
 
 

ނޑު އުޅަނދު ފަހަރުގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލުމަްށ ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަްށ ކައުންސިލްގެ ޓީމްތައް ރަށުގެ  - އެއްގަމާއި ކަ
 .ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

 
 
 



 ން.ފާހަގަ ކުރު  އަހަރުގެ ކާމިޔާބީ  1ވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ  4އިސްދޫ ކައުންސިލާއި އިސްދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ 

 

 ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ލޯނު ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

މައިގަނޑު މަގުޞަދަކީ ރައްޔިތުންގެ ފުދުއްތެރިކަން އިތުރުކޮށް ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމާއި އަދި  މިޕްރޮގްރާމްގެ -
ރައްޔިތުންނަށް ކުއްލިޔަކަށް ދިމާވާ ކަންކަމަށް މާލީގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. މިގޮތުްނ މިޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން 

 .ވަނީ ދޫކުރެވިފައި  ުރިފޔ   740،000ފަރާތަކަށް ޖުމްލަ  16ފުރަތަމަ ބުރުގައި ދެކެޓަގަރީއަކުން 

 

 ހެދުން ) ބަނދަރާއި ބޮޑުމަގު( ހަލާކުވެފައިވާ މަގުބައްތިތައް .
މަގަށް އަލިވާގޮތަށް ބޭރަށް ނެރެ، ކައިރީގައި ހުރި ގަސްތައް ކޮށާ، މަގަށް  ަބއްތިތައް ބައެއް ޖަހާފައިވާ މަގުތަކުގައި -

 އަލިވާގޮތަށް ސާފުކުރުން

  

 ..މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ ގަބުރުސްތާނު ސާފުކުރުން 
  .އާ ގަބުރުސްތާނު ބޭނުންކުރަން ެފށުމަށްޓަކައި ކުނިކަހައި ސާފުކުރުން -

 



 
 

2. 20XX  ްވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިނ
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ ކުރިއަށް 
 ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން  ނަރުދަމާގެ މިހާރު : 1ޙަރަކާތް 

 ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ލިބެންޖެހޭ ފަންނީލަފާ ނުލިބިވާތީ. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކޮށް މީހުން ބިނާކުރުން  ނަރުދަމާ މެއިންޓެނެންސް ކުރުމާއި ދާއިރާއާއި : 2ޙަރަކާތ 

 ތަކުން ޓެންޑާރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ނުވާތީ. ކަމާގުޅޭ އިދާރާ ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްއެހެންފަރާތަކަށް ބަރޯސާނުވެ ތަން ހިންގުން. ނިޒާމުގެތެރެއިން ލިބޭ ޢާމްދަނީ އިން ކުނި  : 3ޙަރަކާތ 

އިތުރުކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ރިސޯޓްތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ގޭބިސީގެ އަދަދު އިތުރު ވަމުން ނުދިޔުމާއި ޢާއްމުދަނީ  ސަބަބު/ދަތިތައް:
 ކުނިނައްތާލުމުގެ ފުރުސަތު އަދި ލިބިފައިނުވާތީ 

  ްތަރައްޤީކުރުން ރަށުގެ އެންމެހައި މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް : 4ޙަރަކާތ   
 ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާތަކުން މިމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިނުވާތީ.  ސަބަބު/ދަތިތައް:

   ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ މަގުހަދާ ޔުނިޓް ތަރައްޤީކުރުން. މިހާރު : 5ޙަރަކާތް 

 ބަޖެޓް ލިބުމުގައި ދަތިތަކާއި ދިމާވެފައިވާތީ. ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ޤާއިމްކުރުން. މަގުތަކުގައި ރަނގަޅު ފެންހިންދާނެ ނިޒާމެއް  : 6ޙަރަކާތް 

 ގެންގޮސްފައި ނުވާތީ.ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާތަކުން މިމަސައްކަތް ކުރިޔަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ސްޓޭޖެއް ޤާއިމްކުރުން  މުނިފޫހިފިލުވުމަށްޓަކައި : 7ޙަރަކާތ 

 ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްއެކިއެކި ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން  ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ:  8ޙަރަކާތ 

ބަޖެޓްގެ ދަތިކަމާއި ކަމާއިގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން މިމަސައްކަތަށް އެކަށީގެންވާ އިސްކަންދީގެން މަސައްކަތް  ސަބަބު/ދަތިތައް:
 ކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވާތީ.

  ްދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުން  ކަށުކަމާކެމީގެ : 9ޙަރަކާތ 

 އިޢުލާނުކުރެވި ނަމަވެސް ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަރުހީބު ލިބިފައި ނުވާތީ. ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްއިންތިޒާމެއް  ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރުގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ރަށުން ލިބޭނެ ރަށުގައި : 10ޙަރަކާތ
 ޤާއިމްކުރުން.

 ހުއްދަތައް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން.ކަމާއި ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން ލިބެންޖެހޭ  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްނިޒާމެއް  ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާ ރެސްޓޯރެންޓްތައް އަދި ގެސްޓްހައުސްތައް މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ރަށުގެ : 11ޙަރަކާތ
 ޤާއިމްކުރުން.

 ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއި މަޝްވަރާކުރެވި ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްފަރުދުން،  ހޮޓާ ރެސްޓޯރެންޓްތައް އަދި ގެސްޓްހައުސްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާއި އާއްމު ފިހާރަތަކާއި :12ޙަރަކާތ
 ޤަވާއިދުތަކަށް އަޙުލުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުން.

 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން. ސަބަބު/ދަތިތައް:



  ްމުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން  ކުށްމަދު : 13ޙަރަކާތ 

 ކަމާއިގުޅޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ދަނީ ރޭވެމުން.  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްއެކަށީގެންވާ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުން.ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް  އަމަން : 14ޙަރަކާތ 

 ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާތަކުން މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުގެންދާތީ. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން. ބޮޑެތިމީހުންނަށް އުނގަންނައި ދިނުމުގެ : 15ޙަރަކާތ 

 ހޯދުމުގެ ދަތިތަކާއި ދިމާވެފައިވާތީ ފަންނީ ފަރާތްތައް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްމަރުކަޒުގެ ނަރުދަމާގެ ޙާލަތު ޙައްލުކުރުން  : 16ޙަރަކާތ 

 ކަމާއިގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުގެންދާތީ. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްމުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން. ހޭލުންތެރި : 179ޙަރަކާތ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީކުރެވެމުން ތަފާތު ތަމްރީނު  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްއާބާދީއަކީ ދުންފަތާއި އެނާޖީ ޑްރިންކު ބޭނުންނުކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުން  ރަށުގެ : 18ޙަރަކާތ 

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ދަނީ ރޭވެމުން. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްބަލިތައް ފެތުރޭ މިންވަރު މަދުކުރުން އާއި ޗިކަން ގުންޔާ ފަދަ މޫސުމީ  ޑެންގީ : 19ޙަރަކާތ 

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ދަނީ ރޭވެމުން. ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ބިނާކުރުން  އާއި ޗިކަން ގުންޔާފަދަ އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢެއް ޑެންގީ : 20ޙަރަކާތް 

 ތައް ދަނީ ރޭވެމުން.ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްތަކެތިން ސަލާމަތްވެފައިވާ މުޖުތަމައުއެއް ބިނާކުރުން. މަސްތުވާ : 21ޙަރަކާތ 

 ރ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ދަނީ ރޭވެމުން. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްނޑުބޭސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން  ރަށުން : 22ޙަރަކާތ  ދަ

ނޑައެޅިފައިނުވާތީ.ރަށުގެ  ސަބަބު/ދަތިތައް: ނޑައެޅި ވަކިކުރެވިފައި ނުވާތީ ބިން ކަ  އިޚްތިޞާސް ކަ

  ްޚާއްޞަ ތަންތަން ރަށުގައި ޤާއިމްކުރުން. ފަތުރުވެރިންނަށް : 23ޙަރަކާތ 

ނޑައެޅި ވަކިކުރެވިފައި ނުވާތީ. ސަބަބު/ދަތިތައް:  ރަށުގެ އިޚްތިޟާސް ކަ

  ްއަޕްގްރޭޑްކޮށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކުރުން.ޚިދުމަތް  އަތޮޅުފެރީގެ : 24ޙަރަކާތ 

 އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް ބިން ހަމަޖައްސައިދީފައި ފެރީޓާމިނަލް ހެދުމަށް. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްލިޔުންތަކާއި، ތަކެތި ގިނަ ދުވަސްތަކަށް ދެމިހުންނާނެގޮތަށް ރައްކާތެރިކުރުން. ތާރީޚީ : 25ޙަރަކާތ 

 ލައިބްރަރީ ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން. ކައުންސިލްގެ  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްކަލްޗުރަލް ޕާރކެއް ޤާއިމްކުރުން. ރަށުގައި : 26ޙަރަކާތ 

ނޑައެޅި ވަކިކުރެވިފައި ނުވާތީ. ސަބަބު/ދަތިތައް:  ރަށުގެ އިޚްތިޟާސް ކަ

  ްން ޓު ރައްކާތެރިގޮތުގައި ދެމެހެއް ރަށުގެ ފަރުތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުންތައް  : 27ޙަރަކާތ 

ނޑައެޅި ވަކިކުރެވިފައި ނުވާތީ. ސަބަބު/ދަތިތައް:  ރަށުގެ އިޚްތިޟާސް ކަ

  ްހަރުދަނާ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުން. ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ  : 28ޙަރަކާތ 

 މަސައްކަތް ކުރެވެމުންކަމާއި ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރެވި ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް ދަނީ  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން. ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ : 29ޙަރަކާތ 

 ބަޖެޓް ލިބުމުގައި ދަތިތަކާއި ގުޅިގެން. ސަބަބު/ދަތިތައް:



  ްއަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން. އިޤްތިޞާދީގޮތުން : 30ޙަރަކާތ 

 ފަންނީ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން. ރަށުގެ އެކިކަންކަމާއިގުޅޭ ތަފާސްހިސާބުތައް : 31ޙަރަކާތ 

 ބަޖެޓްގެ ދަތިކަމާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްރަޖިސްޓްރީތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ދޫކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް  ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި : 32ޙަރަކާތ
 ހަމަޖެއްސުން.

ނޑައެޅި ވަކިކުރެވިފައި ނުވާތީ. ސަބަބު/ދަތިތައް:  ރަށުގެ އިޚްތިޟާސް ކަ

  ްޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓޭނޭ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް  ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި  : 33ޙަރަކާތ
 ޤާއިމުކުރުން.

 ކައުންސިލްގެ ލައިބްރަރީ ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން. ސަބަބު/ދަތިތައް:
 
 

 

  



   ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލުން  .3
 

  .ދިނުން އިސްދޫ އަންހެނުންގެ ކޭބަލް ނެޓްވޯރކް ކުއްޔަށް 
 ް(ފައުންޑޭޝަން އޮފް އިސްދޫ )ފޮއި ކުލަބ 
  :ިރ )މަހަކު(3,500/-ކުލ 

 
 

 އިސްދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ހޮޓާ، ރެސްޓޯރެންޓް، ކެފޭ ޢިމާރާތްކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރި ބިން 
  :ިރ )މަހަކު(160/-ކުލ 

  
 
 
 
 
 
 

  ބެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލުން ދޫކުރި ބިން  2އޫރީދޫ ޓަވަރު 
  :ިރ )މަހަކު(582/-ކުލ 

 
 

  



 

 

 

 

 މަގުމަތީގައި ގާޑިޔާ ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ދޫކުރި ބިން 

 ިރ )މަހަކު(666/-: ކުލ 

 

 

 ކުއްޔަށް ދޫކުރުން  ލ.އިސްދޫ ބަނދަރުމަތީގައި ހުރި ހަޓް އަދި ހަޓާއި އިންވެގެން އޮތް ހުސްބިން 

  :ިރ )މަހަކު(1,550/-ކުލ 

 

 

 އަކަފޫޓުގެ ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން  1200ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް 

  :ިރ )މަހަކު(7,200/-ކުލ 

 

 

 

 

 ދިޔަދޫ ކުއްޔަށްދޫކުރުން 

  :ިރ )މަހަކު(7900.79/-ކުލ 

 އެގުރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަންއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން 

  :ިރ )މަހަކު(2500/-ކުލ 
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ގެ ބަޖެޓްގައި ބާކީ  2022
 ހުރި ފައިސާ 

މަހުގެ  6ގެ ފުރަތަމަ  2022
 ޚަރަދު 

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު  ގެ ލިބުނު ބަޖެޓް  2022

                

3,828,061.74  

                

3,493,535.98  

                

7,321,597.72  
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  109,823.77                    60,584.81                      49,238.96                    

                

3,375,302.00  

                

1,907,987.60  

                

5,283,289.60  
 ޖުމްލަ ޚަރަދު ޕްރޮގްރާމުތަކުގެކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ 

 ތިންވަނަ ފަރާތުގެ އެހީ  485,000.00                    196,725.89                    288,274.11                  

 ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ   13,199,711.09             5,658,834.28               7,540,876.81             

        

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       

                

5,199,194.00  

                

2,516,455.45  

                

5,199,194.00  
 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

               129,704.47                      68,940.41                    198,644.88     
ވަކި ޚިދުމަތަކަށް  މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދިޕެންޝަނާއި، 

 ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު      64,400.00                      29,412.00                      34,988.00                 

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު     311,253.00                    186,640.34                    124,612.66               

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު     649,136.23                    319,238.79                    329,897.44               

 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު       -                                   -                                   -                            

 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދުތަމްރީން      9,000.00                          -                                 9,000.00                   

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު     96,468.32                      13,069.00                      83,399.32                 

 ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު       -                                   -                                   -                            

 އިސްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  ،ސަރުކާރުންދޭ އެހީ     793,501.29                    359,779.99                    433,721.30               

 ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ  ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް       -                                   -                                   -                            

                   

6,344,517.19     

                   

3,493,535.98     

                   

7,321,597.72     
 ޖުމްލަ 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       

 ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ 109823.77 60584.81 49238.96

 އުޅަނދުފަހަރު ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 0.00 0.00 0.00

 ލޯން ދޫކުރުން  0.00 0.00 0.00

49238.96 
 ޖުމްލަ: 109823.77 60584.81

 



 

  ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި  ވަނަ 2021 .5
 
 

  ލަފާކުރާ ބަޖެޓް
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 #  ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް މުއްދަތު 

Q4 Q3 

 xxxxx  
    

 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން  ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ 

1.1 

ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ  ކަމާގުޅުންހުރި 
 މަސައްކަތްކުރުން

 ފެްނފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމު މޮނިޓަރކޮށް ބެލެެހއްޓުން  ގޮތެއްގައިދެމެހެއްޓެނިވި  

 ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑްކޮށް މެއިންޓެނެންސް ކުރުން ސާފުބޯފެން 

                     
5,000.00  

    
 އިޖްތިމާޢީ ތާންގީތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  

1.2 
 ފެންތޯ ތަޙްލީލްކުރުން ފެަނކީ ރައްކާތެރިއިޖްތިމާޢީ ތާންގީތަކުގައިހުރި 

 xxxxx      

  ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން  ނަރުދަމާގެ މިހާރު 

 ގޭގެއަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން. މިހާރު ޚިދުމަތް ނުލިބޭ   

 ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން. ކަމާއިގުޅުންހުރި 

 xxxxx      

ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން  ނަރުދަމާ މެއިންޓެނެންސް ކުރުމާއި ދާއިރާއާއި 
 ހޭލުންތެރިކޮށް މީހުން ބިނާކުރުން 

2.2 
 ފަރާތްަތކަށް އިތުރު ތަމްރީނުދީ ހޭލުންތެިރކުރުން ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 

ރައްޔިުތން  ފޯރުކޮށްދީނިޒާމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު 
 ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ތަާފތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

މެއިންޓެނެްނސް ކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ރަނގަޅު ނިޒާމެއް  ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް 
 ޤާއިމްކުރުން.

 xxxxx      

 ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުންމަށް ބޭނުން ވާ  ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި 
 އިންޖީނުގެއެއް ޤާއިމް ކުރުން 

  
 ގޮތެއްގައި އިންީޖނުގޭގެ ހާލަތު މޮނިޓަރކުރުން. ދެމެހެއްޓެނިވި 

 xxxxx      
 ޤާއިމްކުރުން  ވަރުގެ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓެއް  އެކަށީގެންވާ ރަށުގައި 

  
 މުވައްޒަފުން މަދު ދާއިރާތަކަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުން. 

                   
10,000.00  

  

  

 މެޝިނަރީސްތައް ޤާއިމްކުރުން. އެކަށީގެންވާ 
ެއމެޝިނަރީޒް  ކުނިކޮށީގައި މިހާރު ހުރި މެޝިނަރީޒް ތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަނެ  4.1

 މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްުޓން.



                   
32,000.00  

    

ޢާމްދަނީ އިން އެހެންފަރާތަކަށް ބަރޯސާނުވެ ތަން  މި ނިޒާމުގެތެރެއިން ލިބޭ 
 ހިންގުން.

4.3 

 ވިއްކުން. ތަނަށް ޖަމާކުރެވޭ އެކިބާވަތުގެ ުކނިން ކޮމްޕޯސްޓް ތައްޔާރުކޮށް 

ނޑި   ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކުން.ބޮނބިކު

ނޑަށް ޖަމާކުރެވޭ، ދެވަަނ ފަހަރަށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތި  ަނގައިގެން  ކުނިގޮ
 ވިއްކުން.

މޭވާއާއި ތަރުކާރީ  ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުންކޮށްގެން ސެންޓަރުގައި ގަސްހައްދައިގެން 
 ވިއްކުން.

 ކުނިގެނެސް ނައްތާލުން. ބޭރުކުރާއާއްމުދަނީ އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ރިސޯޓްތަކުން  

 xxxxx      
 ބޭރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން. ތަނަށް ޖަމާކުރެވޭ ނައްތާނުލެވޭޒާތުގެ ކުނި 

4.4 

 ހުށަހަޅައިގެން ނައްާތނުލެވޭޒާތުގެ ކުނި ބޭރުކުރުން. ސަރުކާރަށް 

 xxxxx      

   ތަރައްޤީކުރުން ފެންވަރަށްރަށުގެ އެންމެހައި މަގުތައް ޒަމާނީ  

5.1 
އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ރަުށގެ  ކަމާގުޅުންހުރި 

  ތާރުއަޅައި ޒަމާނީފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުން. ބޮޑެތިމަގުތަކުގައި

ފެންވަރަކަށް މަގުތައް ަތރައްޤީ ކުރެވުމުން މަގުތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް  ރަނގަޅު 
  ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށް އެއަށް އަމަލުކުރުން. އެކްޝަން

                   
35,000.00  

    

 ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާ އެންމެހައި ސަރަހައްދުތަކުގެ މަގުތައް ކެނޑުން  މިހާރު

5.2 
ނޑަންޖެހޭ މަގުތައް، މަގުހަދާ ޔުނިޓުގެ ގޯތި   ދޫކުރެވިފައިވާ ސަރަޚައްދުތަކުގެ ކަ

ނޑައި ސާފުކޮށް ވެލިއަޅާ އެއްވަރުކުރުން.  އެހީތެރިކަމާއެކު ކަ

 xxxxx      

   ތަރައްޤީކުރުން. މިހާރު ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ މަގުހަދާ ޔުނިޓް 

 މެޝިނަރީޒް ބޭުނންކޮށްެގން ތަނަށް އާމްދަނީޯހދުމަށްޓަކައި، އުޖޫރައަށް ތަނުގެ   

 މަސައްކަތްކޮްށދިނުން.އާއްމުފަރުދުންނަށް 

                   
20,000.00  

    

 ރަނގަޅު ފެންހިންދާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން. މަގުތަކުގައި

އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންގެ އެހީގައި  ކައުންސިލްގެ   
 ބެލެހެއްުޓން. ނިޒާމް

 xxxxx  

  
  

މަޑުކުރާނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި  ބަނދަރުމަތީގައި މީހުން އަރައިފައިބައި 
 ކަނޑައެޅުން. ބަނދަރު ބޭނުންކުރާނެ އުޞޫލެއް 

6.1 



 ފެރީގިމަތައެއް ޤާއިމްކުރުން  އަރައިފަިއބާނެބަނދަރުމަތީގައި މީހުން 

ނޑިތަކެއް ހެދުން.   ބަނދަރުމަތީގައި މީހުން މަޑުކޮްށލާނެ ގޮ

 ބަނދަރު ބޭުނންކުރާނެ އުޞޫލެްއ ހަދައި ބޭނުންކުރަން ފެުށން.

                   
50,000.00  

    

 ބޭނުންކުރަމުންދާ ބައުވެފައިވާ ކަރަންޓު ސާމާނުފަދަ ތަކެތިމިހާރު  މިސްކިތްތަކުގައި

   ބަދަލުކުރުން.

8.1 
އޭސީތަކާއި، ފަންކާތަކާއި، ސައުންޑް ސިސްޓަމްތަކުގެ  މިސްކިތްތަކުގައިހުރި 

 ހަލާކުވެފައިވާ ަތކެތި ފާހަގަކޮށް އެތަކެތި މަރާމާުތ ކުރުން. ތެރެއިން ބައުވެ

  ތަކެތި ފާަހގަކޮށް އެތަކެތި ބަދަލުކުރުން.ނެތް  މަރާމާތުކުރެވެން 

ފަންކާތަކާއި، ސައުންޑް ސިސްޓަމްތައް ކޮންމެ ތިންމަހަކުން  އޭސީތަކާއި، 
 ސާވިސް ދިުނން. އެއްފަހަރު، ބަލައި،

                     
2,000.00  

    

ނިޒާމެއް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ  ލާމަރުކަޒީ
 ޤާއިމްކުރުން.

9.2 
ރައްޔިތުންނަށް ޭހލުންތެރި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  ޤާނޫނަށް އަޙުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން

   ހިންގުން.

 ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށްގެން ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަާމއެކު، މަޢުލޫމާތު އެކިއެކި 

    ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުން.

 xxxxx      

   ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން މަގުތަކުގައި

 ރަނގަޅު ލައިޓިންގ ސިސްޓަމެއް ހޯދުން 10.1

 ހަރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން. ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރާއިރު މީޓަރު

                   
20,000.00  

  
  

 އާބާދުވަމުންދާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ލައިޓްހަރުކުރުން. އަލަށް
10.2 

 މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ލައިޓް ހަރުކުރަންޖެހޭ 



 ލައިޓްޖެހުން.ސަރަޙައްދުތަކުގައި 

 އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ލައިޓްޖެހުން. 

                     
2,000.00  

    

 ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާ މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން. އިޖްތިމާޢީ

ހޭުލންތެރިކުރުމަށް ތަފާތު މަޢުލޫމާތު  އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މީހުން  1.2
 ފޯރުކޮށްދިނުން.

 xxxxx      

ބެލެހެއްޓޭނޭ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް  ކުޅިވަރުކުޅޭ ބިންތައް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތުގައި 
 ޤާއިމްކުރުން 

2.2 
ނޑައަޅައި ދެމެހެއްޓެނިވި  ގޮތުގައި  ކުޅިވަރުކުޅޭ އިތުރު ސަރަހައްދުތައް ކަ

ނޑައެޅުންއެބިންތައް   ބެެލހެއްޓޭނޭ ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް ކަ

                 
280,000.00  

    
 ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ސްޓޭޖެއް ޤާއިމްކުރުން  މުނިފޫހިފިލުވުމަށްޓަކައި

  

 ސްޓޭޖް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުން.

                   
75,000.00  

    

 ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން  މުނިފޫހިފިލުވުމާއިގުޅޭ

3.2 
  މައިޒާންތަކާއި ހޮޅުއަށިތައް ޤާއިމްކުރުން

                     
2,000.00  

    

 މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން  ހޭލުންތެރި

5.1 
 ިދނުން  ގެވެށި އަނިޔާފަދަ ކަންކަމަށް ޭހލުންތެރި ކުރުވުމުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  ރައްޔިތުން

 ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެިރންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭުލންތެރކުރުމުގެ ސްކޫލު 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

                     
2,000.00  

    

ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ  މީހުންނާއިކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ  
ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް  ފަރާތްތަކަށް އަޅާލައި އެހީތެރިވުމާއި ގުޅޭގޮތުން

 ބިނާކުރުން.

6.2 
 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  

 ފާހަގަކުރުން. މިފަދަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅުންހުރި ދުވަސްތައް ކުލަގަދަކޮށް 

                   
10,000.00  

  
  

 ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުން  ކަށުކަމާކެމީގެ
7.1 

ގުޅިގެން ކޯސްތައް  ދާއިރާއިން މީހުން ތަމުރީނުކުރުމަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި 



 ހިންގުން 

 މީހުން ހޭލުންތެރިުކރުވުން. މިދާއިރާއިން 

ހޭުލންތެރިކުރުަމށް އެކިއެކި  އިޖްތިމާޢީ ރޫޙް އާލާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މުޖުތަމަޢު 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

 ހިންގުން  ގިނަމީހުން ބައިވެރިކޮށްގެން އެިކއެކި ހަރަކާތްތައް ރާވައި 

 ގިނަމީހުންެގ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުންކުރުމުގައި  ކަންކަން 

 ރޫޙް ދިރުވައި އާލާކުރުމަށް ރަށުފެންވަރުގައި ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުން  އިޖުތިމާޢީ 

ނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ  ކަމާއި   ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން އެއްގަމާއި ކަ
 ހެދުން.ފީތަކެއް ރަށުކައުންސިލުން ބަލައިގަންނަޮގތަށް  ހުރިހާ

އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރޯޑުވަރދިނަސް ރަށުން  އެއްގަމުގައި ދުއްވާ 
 ހެއްދޭނެގޮތް ހެދުން.

ނޑާއި  އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކަންކަން  ކަ
 ކުރެވޭނެ އިންތިޒާްމ ހަމަޖެއްސުން. ކައުންސިލުން

                   
10,000.00  

    

   ޒުވާންޖީލަކީ، ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތެރި ދީނަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުން. ރަށުގެ

  
  ޢަމާޒުކޮށްެގން ދީީނ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން. ޒުވާނުންނަށް 

                                  
-    

    

 ޒުވާނުންނަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން ވަޒީފާތައް އުފެއްދުމާއި، ޒުވާނުންނަށް ރަށުގެ

 ހިތްހަމަޖެހިގެން އުޅެވޭނެ ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުން.

 ަމސައްކަތްކުރުން. ޒުވާނުންނަށް އެކިއެކި ތަޢުލީމުެގ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް  3.2

 ހޯދައިދިނުން. ކުޅިވަރުކުޅޭނެ ވަޞީލަތްތައްޒުވާނުންނަށް މުނިޫފހިފިލުވުމާއި  

                     
2,000.00  

    

 މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން  ކުށްމަދު

4.1 

ޕްރޮގަރާމްތަކެއް  ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުްނނަށް، ކުށް މަދުކުރުމަށް 
 ހިންގުން.

ހޭުލންެތރިކުރުމުގެ  ަފރާތްތަކަށް ޢަމާޒުކޮށްގެންކުށުގެވެށީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ  
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

 xxxxx  

  
  

 ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފެށުން. ރަށުގައި
1.2 

 ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން. ޕްރީސްކޫލްގެ 



ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގާނެ  ިދނުމުގެ ތަމްރީންބޮޑެތިމީހުންަނށް އުނގަންނައި 
 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

 ަތޢުލީމުގެ މުޙިންމުކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން. ބޮޑެތިމީހުންގެ 

އެކި ކޯސްތައް  ކައުންސިލާއި އިސްދޫ ސްކޫލާއި ގުޅިގެން، ބޮޑެތިމީހުްނނަށް އެކި 
 ހޯދުން.ހިންގުމަށް މުދައްރިސުން 

         

 ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން.  ތަކެތި ޕްރޮގްރާމަށް ބޭނުންވާ" ލައިފް ސްކިލްސް  

3.1 
ޕްރޮްގރާމަށް ބޭނުންވާ " ސްކިލްސް ލައިފް" އިސްދޫ ސްކޫލް ގުޅިގެން ކައުންސިލާއި 

 ހޯދުން.ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިގެން ފައިސާ  ތަކެތި ގަތުމަށް ފަންޑްރައިޒިންގ

 ޕްރޮގްރާމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަުތން." ސްކިލްސް ލައިފް 

  ބޮޑީސްގެ ޙަރަކާތްތައް ފެށުން. ޔުނީފޯމް 

 xxxxx      

 ދަތިކަން ޙައްލުކުރުން. ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ 

1.2 

 ހެދުން.. ނާރސިންގ ސްޓޭޝަނެއް 

 ޔުިނޓެއް ހެދުން. ބްލިކް ހެލްތުޕަ  

 ޕްރޮސީޖަރ ރޫމެއް ހެދުން.

 ބެކަޕް ޖަނަރޭޓަރ ސިސްޓަމެއް ހޯދުން.  

 މުވައްޒަފުންަނށް އިުތރު ތަމްރީނު ދިނުން. މިހާރުތިބި  

   ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން.       

 xxxxx      

 އެހެނިހެން އާާލތްަތއް ހޯދުންހާލަތްތަކުގައި ބޭުނންކުރާ ބޭހާއި  އެމަރޖެންސީ

1.3 

 އިކްއިޕްމަންޓްސް ހޯދުން  ސިއްޙީ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ެމޝިނަރީޒް އާއި

ސިޔާސަތުގައި ހިމެނޭ ކުދިހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ތެރެއިން އަތޮޅު  ސަރުކާރުގެ 
 ގޮތުގައި ސިއްޙީމަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން ހޮސްޕިޓަލެއްގެ

 މުޖުތަމަޢުއެއް ިބނާކުުރން. ހޭލުންތެރި 

ދޭންޖެހޭ ވެކްސިންތަްށ ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން  ޅަފަތުގައި 
 ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ތަށް ހިންގުން. ރައްޔިތުން

 އާއި މޭވާ އަދި ފަލަމަޑީގެ ބާވަތްތަށް ކެއިްނބުއިމުގައި އާންމުކޮށް ތަރުކާރީ  

 މައުލޫމާތު ިދނުން.  މުހިންމު ކަމާއި ެބހޭގޮތުން ބޭނުންކުރުމުގެ

ނޑަށް ދިާމވާ އެކިއެކި ސިއްހީ  މައްސަލަތަކަށް ޑޮކްޓަރީބޭހާއި ނުލައި   ގޮތުން ހަށިގަ
ބެހޭގޮުތން ސިލްސިލާކޮށް މައުލޫމާތު ދިުނމުގެ ޕްރޮގްރާމް  ހައްލު ހޯދިދާނެ ގޮތްތަކާއި

 ހިންގުން.

                     
5,000.00  

  
  

ބިނާކުރުމަށް ކަސްރަތުކުރާނެ، ވަޞީލަތްތައް  ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ، މުޖުތަމަޢުއެއް 
 ޤާއިމްކުރުން.

2.2 



ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށްދާގޮތަށް  މިހާރުވެސް 
 ގެންދިޔުން ކުރިޔަށް

އަންގައިދިނުމަށް  ހަށިހެޔޮ، މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމަށް ކަސްރަތުގެ މުހިއްމުކަން ދުޅަހެޔޮ، 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

                                  
-    

    

 ބޭނުންކުރާ ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުން  ފައިދާހުރި ރަނގަޅު ކާނާރައްޔިތުންނަކީ  

 ރަނގަޅުކާނާ ބޭނުންުކރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފައިދާހުރި  3.1

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

 މަގުފަހިކޮށްިދނުން   ރަނގަޅުކާނާ ރަށުންިލބޭނެ ފައިދާހުރި 

                     
1,000.00  

    

  އާބާދީއަކީ ދުންފަތާއި އެނާޖީ ޑްރިންކު ބޭނުންނުކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުން ރަށުގެ
3.2 

އެނަރޖީ ޑްރިންކުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ަރއްޔިތުންނަށް  ދުންފަތާއި 
 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮްގރާމްތަކެއް ހިންގުން. މަޢުލޫމާތު

      

 ގުންޔާ ފަދަ މޫސުމީ ބަލިތައް ފެތުރޭ މިންވަރު މަދުކުރުން އާއި ޗިކަން  ޑެންގީ

 މަދިރި މަދުކުރުމަށް ފޮގުކުރާތަކެތި ހޯދައި ފޮގުކުރުން  4.1

 މަދިރި އުފެދޭނެ ފަދަގޮތަށް ހުްނނަ ތަންތަން ނައްތާލުން   

      

ބަލިތަކަށް ހޭލުންތެރި އާއި ޗިކަން ގުންޔާފަދަ އެހެނިހެން ބޮޑެތި  ޑެންގީ
 ބިނާކުރުން  މުޖުތަމަޢެއް

  

ހޭުލންތެރިކުރުމަށް  ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތަަކށް ރައްޔިތުން 
 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން

ގުންޔާފަދަ ބޮޑެތި ބަިލތަކާއި ގުޅޭގޮތުން  ޑެންގީ އާއި ޗިކަން :4.2.2ހަރަކާތް 
 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  ތައްޔާރުކޮށްމަޢުލޫމާތު 

 ސާފުކުރުމާއި މީހުންދިރިނޫޅޭ ގޯތިތަކުގައި ހުންނަ ވަޅުތަަކށް މަސްލުމާއި ރަށުތެރެ 

 ކުލޮރިންކުރުން.
  

    

 ތަކެތިން ސަލާމަތްވެފައިވާ މުޖުތަމައުއެއް ބިނާކުރުން  މަސްތުވާ

5.1 

އެހީގައި  ސްކޫލު ކުދިންގެ ދީނީ އަޤީދާ ވަރުގަދަކުރުމަށް ފަންނީފަރާތްތަކުގެ 
    ހިންގުން.ޕްރޮގުރާމްތަކެއް 

ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ަކމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން 
 ހިންގުން.



ބޭުނންކުރާ ފަރާްތތަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވިޮގތަކަށް ރިެހބިލިޓޭަޝން  މަސްތުވާތަކެތި 
 ގުޅިގެން ހަމަޖެއްސުންލިބޭނެ ފުރުޞަތު ކަމާއި ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި  ޕްރޮގްރާމް

      

ރަށުތެރެ މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް  ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި
 ޤާއިމުކުރުން.

 ގުޅިގެން ސަރަހައްދުތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ރަުށތެރެ ެބލެހެއްޓުން. ޕޮލިހުންނާއި   

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ނެގުން. ބިމުގެ 

ނޑުބިންތަކުގައި   ރުއްގަސް އިންދުން ހުއްޓުވުން. ދަ

      

 ޤާބިލް ދަނޑުވެރިންތަކެއް ބިނާކުރުމާއި ޒަމާނީ ދަނޑުވެރިކަން ފަންނީ

    ތަޢާރަފްކުރުން.

ނޑުވެރިންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން. މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން    ދަ

      

 ތަޢާރަފްކުރުން. ފަތުރުވެރިކަން ރަށަށް

  
ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ފަތުރުވެރިކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ރަށުގެ  ފަތުރުވެރިކަން  

 ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ިލބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން. ޢާއްމު

 ހުރި އާސާރީ ބިނާތައް ފަތުރުވެރިންނަށް އިޝްިތހާރުކުރުން. ރަށުގައި 

                     
1,000.00  

    

 ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުން. ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

3.2 
 ދާއިރާއަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން. ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

                     
1,500.00  

    

 އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިން އުފެއްދުން. ކުދި

  
 ކުރިއަށްދާން ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކަށްއަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ރޮނގުން  ކުދި 

 ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްިދުނން.

                                  
-    

    
 އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ލޯނު ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން. ކުދި

4.2 
 ިލބޭނެ މަގުފަހިޮކށްދިނުން.އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ލޯނު  ކުދި 

 xxxxx      

 ޚިދުމަތް އަޕްގްރޭޑްކޮށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކުރުން. އަތޮޅުފެރީގެ

  
  ފެށުން. ފެރީ ގިމަތައިގެ ޚިދުމަތް ރަށުންދޭން: 

 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ބޭުންނވާ ރަށުގެ ފެރީގެ 

 ފުރުޞަތު ަފހިކޮށްިދނުން. ޒުވާނުންނަށް

 xxxxx  

  
 

 
  

 ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކުރުން. މާލެ އާއި ރަށާއި ދޭތެރޭގައި ޝެޑިއުލްފެރީގެ 

5.2 
 ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ސްޕީޑްފެރީގެ ޚިދުމަތްދޭން ފެށުން. ކަމާއި 

 މީހުންނަށް ދަސްކޮށްދިނުން. އިހުޒަމާނުގެ ކުޅިވަރުތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން އިތުރު: 

 އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޘަޤާފީ ދުވަހެއް ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުން. ކޮންމެ 



                                  
-    

    

 ދުވަސްތަކަށް ދެމިހުންނާނެގޮތަށް ރައްކާތެރިކުރުން.ލިޔުންތަކާއި، ތަކެތި ގިނަ  ތާރީޚީ 

3.4 

ދުވަސްވީ ލިޔުންތައް ކައުންސިލުން ހޯދައި، އެތަކެތި  ރަށުގައި ހުރި ގިނަ 
 ސްކޭންކޮށް، ރައްކާކުރުން.

އިހުމީހުން ބޭުނންކުރި ތަކެތީގެ ތެރެއިން ކައުްނސިލްގެ  ރަށުގައި އުޅުނު 
 ބޭނުންވާ ތަކެތި، ދެނެަގނެ އެތަކެތި ރައްކާތެރިކުރުން. ހަދިޔާކުރަން ދާރުލްއާސާރަށް

ތިމާވެށިހިމާޔަތްކުރުމަްށ ލޯބިކުރާ ބަޔަކު  ރަށް ގިރަމުންދާ މިންވަރު ކުޑަކުރެވިފައިވާ
 ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން.

ނޑުދޮށުން ވެއްޔާއި އަކިރި ނަގާފަރާތްތަކާއި  މެދު ގާނޫނުގައިވާޮގތުގެ މަތިން  ގޮ
  ފިޔަވަޅު އެޅުން.

                     
1,000.00  

    

  ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުން. ރަށުގައި

  
 މިންވަރު މަދުކުރުން. ރަށުގެ ހުރިހާ މުވައްސަސާތަކެއްގައި ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރާ

                                  
-    

    
 މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން. ބަދަލުތަކަށް ހޭލުންތެރިމޫސުމަށް އަންނަ  

2.1 
ނޑުން ހުއްޓުވުން. ރަށުގެ    ހޭޅިފަށުގައި ހެދިފައިވާ ިބޔަގަސްތައް ކެ

                     
1,000.00  

    

 އެކުލަވާލައިފައިވާ ޕްލޭން މުރާޖަޢާކުރުން. ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން 

3.1 

މާހިރުންގެ އެހީގައި ކާިރސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން  ފަންނީ 
 ޕްލޭން މުރާޖަޢާކުރުން. އެކުލަވާލައިފައިވާ

 އެކުލަވާލުން.

ސައުންޑް ސިސްޓަމްތަކެއް ރަށުގެ އެކި  ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާނެ ހ
 ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހަރުކުރުން.

އެހެނިހެން ަވޞީލަތްތައް  ޙާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާެނ މުވާސަލާތީ، އަދިކުއްލި 
 ހޯދުން.

                                  
-    

    

 ހޭޅިފަށް ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން. ރަށުގެ

ނޑާ ރަށުގެ     ފަރާތްތަކާއިމެދު ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތަށް  ހޭޅިފަށުން ގަސްކަ
 ފިޔަވަޅު އެޅުން.

                                  
-    

  

  

 ރައްކާތެރިގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުން. ރަށުގެ ފަރުތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުންތައް 

5.1 
ނޑުގެ ދިރުންތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން  ރަށުގެ  ފަރުތަކާއި ކަ

 ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކުރުވުން. އެކިއެކި



ނޑުގެ ދިރުންތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް  ރަށުގެ  ފަރުތަކާއި ކަ
 ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން އިނާމެއް ދިނުން. މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް

ނޑުގެ ދިރުންތައް ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި  ރަށުގެ  ފަރުތަކާއި ކަ
ކަމާއިގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ޤާނޫނާއި  ގުޅޭގޮތުން
 ތަންފީޒުކުރުން. ޤަވައިދުތައް

                                  
-    

    

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ވެއްޓެއް  ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ޙިމާޔަތްކޮށް  
 ޤާއިމްކުރުން 

6.1 
ގުޅޭގޮތުން  ރައްކާތެރިކުރުމާއިދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ޙިމާޔަތްކޮށް 

ޤަވާޢިދުތައް  ކަމާއިގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ޤާނޫނާއި
 ތަންފީޒުކުރުން.

 ހާލިހަދައިގެން ެއސޮރުމެން ގެދޮރުކަމުގައި ބަލާ ބޮޑެތި ބިޔަގަސްތައް ދޫނިސޫފާސޫފި 

ނޑުން ހުއްޓުވުން.  ޙިމާޔަތްކޮށް ކެ

                                  
-    

    

 ހަރުދަނާ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުން. ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ  

 އެކުލަވާލުން. ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލެއް   7.1

މުއައްސަސާތަކާއި އަދި ސްކޫލް ކުދިން ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނާއި،  ޓާސްކްފޯހާއި،  
  ސާފުކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. ރަށުތެރެ

                     
3,000.00  

    

 ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން. ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

7.2 

   މެޝިނަރީޒް އާއި ކެމިކަލްސް ހޯދުން.ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭުނންވާ  ޕެސްޓް  

އަންހެނުންނާިއ، ިހއްޞާކުރާ  ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި
  މިންވަރު އިތުރުކުރުން.

އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާއި،  ރަށު ކައުންސިލާއި، 
 ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތަކެއް ހިންގުން.އަމާޒުކޮށް  ގުޅިގެން އަންހެނުންަނށް

                                  
-    

    

ހިންގާ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން  މުޖުތަމަޢުގައި
 ކުރުން. އިތުރު

 މާލީ ގޮތުންދާއިރާތަކުން އަންހެނުން ިބނާކުރުމަށް، ފަންނީޮގތުންނާިއ،  އެކި  1.2

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ފުރުޞަތު އަންހެނުްނަނށް ފަހިކުރުމަށް، އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުން. ވަޒީފާގެ 



                                  
-    

    

 އިތުރުކުރުން. އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން 

4.2 

ޢަމާޒުކޮށްގެން ުކރުމުއްދަތުގެ )ކޭކް، ޕޭސްޓްރީ، ފެހުން، އަތްތެރި  އަންހެނުންަނށް 
   އަދި އެހެނިހެން( ކޯސްތައް ހިންގުން. މަސައްކަތް

   ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ވިޔަފާރީގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުން. ކަމާއި 

 ހޯދައިދިނުން.އުފައްދާ ތަެކތި ވިއްކޭނެ މަގެއް  އަންހެނުން  

 xxxxx      

 ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން. އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

1.1 
 ހޯދުން. މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާނެ މެިޝަނރީސް އާއި އިކުއިޕްމަންޓްސް

 ތަމްރީން ކުރުން. މުވައްޒަފުން 

                                  
-    

    

ރެކޯޑްތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް  އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ 
 ބެލެހެއްޓުން.

2.1 
 މުވައްސަސާތަކާއި މަޝްވަރާކުރުން. ކަމާއިގުޅުންހުރި 

   ބޭނުންކުރަން ެފށުން. ޑޭޓާބޭސް 

                                  
-    

    

ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމެއް  އެކިކަންކަމާއިގުޅޭ ތަފާސްހިސާބުތައް ރަށުގެ   
 3.1 ޤާއިމްކުރުން.

 އުފެއްުދން. ކައުންސިލްގައި ތަފާސްހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާނެ ޔުނިޓެއް

                                  
-    

    

ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓޭނޭ ޤަދީމީ  ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި 
 ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން.

5.1 

  އިންތިޒާެމއް ހަމަޖެއްސުން. އެފަދަ ލިޔުންތައް ބަލަން ބޭނުްނވާ ފަރާތްތަކަށް ލިޭބނެ 

                                  
-    

    

  ފޯރުކޮށްދިނުން. ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ޚިދުމަތްތަކެއް 

6.1 

 މަސައްކަތްތަކުގެ އެސް.އޯ.ޕީ ހެދުން. ކައުންސިލްގެ 

 ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމާއެކު މުވައްޒަފުން ކަމާއި 

 މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކުރުން.

 މާޙައުލްގައި ބޭނުންކުރާނެ ވަޞީލަތްތައް ހޯދުން. މަސައްކަތުގެ 
 
 
 



20XX ަރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނ  

 އްދަލުވުންތައް ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބަ .6
 

 26: އަދަދު  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ 
 

 25ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި އަދަދު:
 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް  ޙާޟިރުވި ޢަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 4 1ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ވަަނ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
 މިހާރު އެޖެންޑާ ،އެޖެންޑާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  01 އަހަރުގެ 

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.
 2021 ވަނަ ދައުރުގެ  04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ .2

 .މުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުނުވަނަ ޢާއް 31 ވަނައަހަރުގެ
ރ )ތޭރަ -/13,135,311.09 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި  2022 .3

މިލިއަން ސަތޭކަ ތިރީސްފަސް ހާސް ތިން ސަތޭކަ އެގާރަ ރުފިޔާ ނުވަ 
 ލާރި( ފާސްކުރެވުނު. 

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާގޮތަށް ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް  2022 .4
  ފާސްކުރެވުނު.

 2 ބައްދަލުވުން – 4ދައުރު 
   

5 

 2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
މިހާުރ  ،އެޖެންޑާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  02 ވަނަ އަހަރުގެ

 ފާސްކުރެވުނު. ކުރެވިފައިވާގޮތައް އެޖެންޑާ
 2022 ވަނަ ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  .2

 .މުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުނުވަނަ ޢާއް 01 ވަނައަހަރުގެ
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބިޑް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި  .3

އިދާރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް އަޙްމަދު 
ޙަމްދީ، އެސިސްޓަންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް އިބްރާހީމް ޙަމީދު، 
ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ފާތިމަތު ޝަހުދާ، ކައުންސިލް އޮފިސަރ 
އާމިނަތު ސަލްވާ، ކައުންސިލް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ވަސީމް، 
އެސިސްޓަންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ޙައްވާ ނީޒާ އަދި 

އިޝަތު ޒީމާ އެސިސްޓަންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ޢާ
 ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނު.



 4 3 ދަލުވުންބައް – 4ދައުރު 

 2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
މިހާރު  ،އެޖެންޑާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  03 ވަނަ އަހަރުގެ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު. އެޖެންޑާ
 2022 ވަނަ ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  .2

 .ނުވުވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެ  02 ވަނައަހަރުގެ
ރަށުގެ މަގުތަކަށް ކިޔާފައިވާ ނަންތައް އިދާރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ  .3

ގޮތަށް ފާސްކުރެވުނު. އަދި ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެގޮތަށް ނަންތައް 
ހާމަކުރުމާއި، ކޮންމެ މަގެއްގައިވެސް ނަންބޯޑް ހަރުކުރުމަށް 

 ނިންމުނު.
 

 4 4 ބައްދަލުވުން – 4ދައުރު 

 2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
މިހާރު  ،އެޖެންޑާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  04 ވަނަ އަހަރުގެ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު. އެޖެންޑާ
 2022 ވަނަ ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  .2

 .ނުވުވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެ  03 ވަނައަހަރުގެ
 24000  އްޙީމަރުކަޒުގެ ވޯޑެއް އޭ.ސީ ކުރުމަށް އިސްދޫ ސި .3

 އޭސީ ގަނެ ހަރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމުނު.  01ބީ.ޓީ.ޔޫގެ 
ކުލާސްރޫމް އޭ.ސީ  02އިސްދޫ ސުކޫލުގެ ފައުންޑޭޝަން ސުޓޭޖުގެ  .4

އޭސީ، ޖުމުަލ  01ބީ.ޓީ.ޔޫގެ  24000ކުރުމަށް ކޮންމެ ކުލާހަކަށް 
ށްދިނުމަށް އޭސީ ގަނެ އެ ކުލާސްރޫމް ތަކުގައި ހަރުކޮ 02

 ނިންމުނު.
މިސްކިތު  02އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް  .5

)މަސްޖިދުލް އިނާރާ އަދި މަސްޖިދުލް އީޘާރު( ގައި ޙިފުޘްކޮށް 
  ޙާފިޒުން ގެނައުމަށް ނިންމުނު. 02ތަރާވީޚް ނަމާދުކުރުމަށް 

 



 5 ބައްދަލުވުން – 4ދައުރު 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
މިހާުރ  ،އެޖެންޑާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  05 ވަނަ އަހަރުގެ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު. އެޖެންޑާ
 2022 ވަނަ ދައުރުގެ 04 ތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ހައްދުންމަ .2

 .ނުވުވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެ  04 ވަނައަހަރުގެ
އެދިފައިވާ ގޮތަށް، ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި  ޒަރީރު  ހަސަން ރަތްވިލާގެ، .3

ދައްކަންޖެހޭ  ފައިސާ މަޢާފްކޮށްދީ، އަދި މިހާތަނަށް ކުލީގެ 
މަސްދުވަހަށް ބަހާލުމަށްފަހު  11ފައިސާ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 

ވަނަ  10އެމަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި އެކު ކޮންމެ މަހެއްގެ 
ދުވަހުގެ ކުރިން އެމަހަކަށްވާ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެފަރާތަށް 

ގެ ކުރިން އެތަނުގެ  2022ޖުލައި  26އެންގުމަށާއި، 
އެފަރާތުން އެބިން ޚިދުމަތްދިނުމަށާއި، ޚިދުމަތްދިނުމަށް ނުފަށާނަމަ 

 ވަކިކުރުމަށް އެފަރާތަށް އެންގުމަށް ނިންމުނު.
ގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ  އިސްދޫ ޔޫތް ޑިވެލޮޕްމަންޓް )އައި.ވައި.ޑީ( .4

ގޯލްޑެން ފްޓްސަލް ޗެލެންޖު ގައި ބައިވެރިވާ އިސްދޫ ޓީމަށް އެހީގެ 
ރ )ހަތް ހާސް ރުފިޔާ( ފައިސާގެ އެހީއެއް 7000/-ގޮތުގައި 
 ންމުނު.ދިނުމަށް ނި 

 06ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލޯގޯ އަދި ދިދަ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  .5
ލޯގޯގެ ތެރެއިން އަޙްމަދު ނަދީމް، ތަސްނީމް / ލ.އިސްދޫ 
ހުށަހަޅާފައިވާ ލޯގޯ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ލޯގޯގެ ގޮތުގައި 

 ބޭނުންކުރުމަށް ނިންމުނު.
ގައި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމަށް ޗެކުތަކު  .6

ތަކަކީ ކައުންސިލް ރައީސް އިބްރާހީމް ޚަލީލް، ސޮއިކުރާނެ ފަރާތް 
ަކުއްނިސަލ ، ކައުންސިލް ނައިބް ރައީސް އާދަމް ނަސީމް

ްޟ ައިދ ަކުއްނިސްލ  ެސްކަރަޓީރ ެޖެނަރްލ ުޙަސިއްނ ަފޔ 

ޗެކަށް . އަދި ެއްގެޒްކިޓްވ ައްޙަމުދ ަހްމީދ ަކުމަގިއ ިންނުމނު 
ގޮތުގައި ކައުންސިލް ރައީސް ތަކުގެ ފައިސާ ނަގާނެ ފަރާތް

އިބްރާހީމް ޚަލީލް، ކައުންސިލަ ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް ޙުސައިން 
ފަޔާޟް، ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް އަޙްމަދު ހަމްދީ އަދި 
ނޑައަޅައި  ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ފާތިމަތު ޝަހުދާ ކަމުގައި ކަ

 ނިންމުނު.
އުންސިލްގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި ކަ .7

އުންސިލްގައި ތިބި ކައުންސިލުން މުސާރަދޭ އެހެނިހެން ކަ
ންގެ ތެރެއިން ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ނޫން އެހެން މުވައްޒަފު

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ  މުވައްޒަފުންނަށް މިނިމަމްވޭޖް ބޯޑުން ކަ
ރ އެލަވަންސްތަކާއެކު 7000/-މަތިން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 
 ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ނިންމުނު.

 



 6 ބައްދަލުވުން – 4ދައުރު 
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 2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
މިހާުރ  ،އެޖެންޑާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  06 ވަނަ އަހަރުގެ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު. އެޖެންޑާ
 2022 ވަނަ ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  .2

 .ނުވުވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެ  05 ވަނައަހަރުގެ
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީއަށް  .3

ދޫކޮށްފައިވާ ބިން ލ.އިސްދޫ މަގުހަދާ ޔުނިޓްގެ ކުރިމަތީގައިއޮތް 
 ފޫޓް( ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ނިންމުނު. 100x100ހުސްބިމަށް )

ފޫޓްގެ ބިން  70x70ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް ދޫކޮށްފައިވާ  .4
100x100 .ުފޫޓްގެ ބިމަކަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ނިންމުނ 

ލ.އިސްދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް އެފަރާތުން  .5
ނޑުވެރިކަންކުރާ   30000ސަރަހައްދުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް، ދަ

 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ދިނުމަށް ނިންމުނު.
ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ކައުންސިލް އިދާރާ  .6

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި )ކައުންސިލްއިން 
ކުރަންހުރި އިދާރީ މަސައްކަތް ނޫން މަސައްކަތް ކުރާ ދުވަހުގެ 

 ގޮތުގައި( ނިންމުނު.

 



 4 7 ބައްދަލުވުން – 4ދައުރު 

 2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
މިހާުރ  ،އެޖެންޑާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  07 ވަނަ އަހަރުގެ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު. އެޖެންޑާ
 2022 ވަނަ ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  .2

 .ނުވުވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެ  05 ވަނައަހަރުގެ
ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން މިވަގުތު ހުރުމާއި ގުޅިގެން ވޭސްޓްމެނޭޖުމަންޓް  .3

ސެންޓަރ އަށް ސުޕަވައިޒަރއެއް ނެގުމަށް ނުފެންނަކަމަށް 
 ނިންމުނު.

ނޑައެޅުމަށްފަހު  .4 ބިންތަށް ކެޓަގަރީކޮށް، ބިންތަކަށް ވަކިއަގެއް ކަ
ނޑައެޅުމަށް ނިންމުނު. ބިޑް ފޮތް ވިއްކާ އަގު  ކަ

ވޭސްޓްމެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރގެ މުވައްޒަފެއް ކަމަށްވާ މުޙައްމަދު  .5
ޙުސާމް، ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އިސްދޫ 
ތަމްސީލްކުރާ ޓީމްގައި ކުޅުމަށް މާލެ ދިޔުމަށް މުސާރަލިބޭ ގޮތަށް 

 ވީއްލުމަށް ނިންމުނު.
 8 ބައްދަލުވުން – 4ދައުރު 
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 2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
މިހާުރ  ،އެޖެންޑާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  08 ވަނަ އަހަރުގެ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު. އެޖެންޑާ
 2022 ވަނަ ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  .2

 .ނުވުވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެ  07 ވަނައަހަރުގެ
ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ޢުސޫލު  .3

 ފާސްކުރެވުނު.
އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ޕްރީސުކޫލު ހިންގާނެ އެންމެ އިސްފަރާތެއްގެ  .4

އި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ޚަލީލް ކަމުގައި ގޮތުގަ
  ފާސްކުރެވުނު.



 4 9 ބައްދަލުވުން – 4ދައުރު 

 2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
މިހާުރ  ،އެޖެންޑާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  09 ވަނަ އަހަރުގެ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު. އެޖެންޑާ
 2022 ވަނަ ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  .2

 .ނުވުވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެ  08 ވަނައަހަރުގެ
އިން ފެށިގެން  2022އޭޕްރީލް  01  އަލަށް ހަދާ ޤަބުރުސްތާން  .3

ބޭނުންކުރުމަށް ނިންމުނު. އަދި ބައު ޤަބުރުސްތާނުގައި މައްޔިތުން 
 ށް އަންގާ އިޢުލާންކުރުމަށް ނިންމުނު.ވަޅުނުލުމަށް ޢާއްމުކޮ

ގައި އޫރިދޫ މޯލްޑިވުސްގެ އެއްބަސްވުމުގެ  2020ޖުލައި  24 .4
މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ، ވޭތުވެދިޔަ މުއްދަތުގައި ބިމުކުލި 

ރ ރޭޓުން ނެގުމަށްފަހު، މިހާރު އެފަރާތުން 01އަކަފޫޓަކަށް 
ފޫޓް ކުޑަކޮށްދިނުމަށް ނިންމުނު.  75×18އެދިފައިވާ ގޮތަށް ބިމުން 

އަދި ކުޑަކޮށްދިނުމަށް ފަހުވެސް ބިމުކުލީގެ ގޮތުގައި އަކަފޫޓަކަށް 
 ރ ނެގުމަށް ނިންމުނު.1

ކައުންސިލްއިން ފައިބަރ ނެޓްވޯކް އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން  .5
ހިއްސާވާ ފައިބަރ ނެޓްވޯކް  100ރިވިއުކޮށް ކައުންސިލްއިން %

 .އެޅުމަށް ނިންމުނު
އޭސީ ގަތުމަށް  01ބީޓީޔޫގެ  24000އިނާރާ މިސްކިތަށް  .6

  ނިންމުނު.



 10 ބައްދަލުވުން – 4ދައުރު 
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 2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
މިހާުރ  ،އެޖެންޑާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  10 ވަނަ އަހަރުގެ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު. އެޖެންޑާ
 2022 ވަނަ ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  .2

 .ނުވުވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެ  09 ވަނައަހަރުގެ
ގައި  3އިސްދޫ ސުކޫލުން ސްކައުޓް އިންޓްރޮޑަކްޓަރީ ކޯސް ބެޗް  .3

މުވައްޒަފެއްގެ ކޯސް  05މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  17ބައިވެރިވާ 
ދާރާއިން ސްޕޮންސަރ ކޮށްދެއްވުމަށް ފީއަށްވާ ފައިސާ މި އި

 ނިންމުނު.
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައިހުރި ހަންތަކުގެ ތެރެއިން  .4

ކަޅުހަން މިހާރު  06ލީޓަރުގެ  5000ނަގާފައިވާ 
ސަރަހައްދެއްގައި ބެހެއްޓުމަށާއި،  03އިމާރާތްކުރަމުންދާ 

މަށް އެމަސައްކަތް ނިމެންދެން ރައްކައުތެރި ތަނެއްގައި ބެހެއްޓު
 ނިންމުނު.

 ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީ ތާވަލު ފާސްކުރެވުނު. .5
ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންހުރި ކަންބޮޑުވުންތަށް ހިއްސާކުރުމަށް  .6

ދުވަހަށް މާލެދިޔުމަށް  03މިނިސްޓްރީތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް 
ނިންމުނު. މިދަތުރުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ސެކްރެޓަރީ 

މަށް ނިންމުނު. އަދި މިދަތުރުގެ ޚަރަދު ޖެނެރަލް ބައިވެރިވު
މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއިއެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ކުރުމަށް 

 ނިންމުނު.
ނޑާފައިވާ ރުއް ގަސް ނީލަމްކިޔުމަށް  .7 ހަވިއްތަ ސަރަހައްދުން ކަ

 ނިންމުނު.



 3 11 ބައްދަލުވުން – 4ދައުރު 

 2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
މިހާުރ  ،އެޖެންޑާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  11 ވަނަ އަހަރުގެ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު. އެޖެންޑާ
 2022 ވަނަ ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  .2

 .ނުވުވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެ  09 ވަނައަހަރުގެ
 އުޞޫލު ރިވިއުކޮށް ފާސްކުރެވުނު.ބަނދަރު ބޭނުންކުރުމުގެ  .3
ކައުންސިލް އިން ކުއްޔަށްދޭ ބިންތަކުގެ ބިޑް ފޮތް ވިއްކާއަގު  .4

 ރިވިއުކޮށް ފާސްކުރެވުނު. 
 

ބިޑް ފޮތް ވިއްކާ  ސަރަހައްދު 
 އަގު 

 ރ1/-އަކަފޫޓަކަށް  ދަރު ސަރަހައްދު ނބަ

 ލާރި  20/-އަކަފޫޓަކަށް  އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު 

 ރ1/-އަކަފޫޓަކަށް  ޔާ ބިން ޑިގާ

 ލާރި  50/-ކަފޫޓަކަށް އަ ޓޫރިޒަމް ޒޯން 

 



 12 ބައްދަލުވުން – 4ދައުރު 
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 2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
މިހާުރ  ،އެޖެންޑާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  12 ވަނަ އަހަރުގެ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު. އެޖެންޑާ
 2022 ވަނަ ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  .2

 .ނުވުވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެ  11 ވަނައަހަރުގެ
އިސްދޫ އިން ބިން ދޫކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ  .3

އެންމެ ކުޑަކުލީގެ ގޮތުގައި އިދާރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، 
 ގުތަށް ފާސްކުރެވުނު.ކަރުދާހުގައިވާގޮތަށް އަ 

މިސްކިތް )މަޝްޖިދުލް  02ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ  .4
އިނާރާ އަދި މަޝްޖިދުލް އީޡާރު( އަދި ކައުންސިލް އިދާރާގައި 
ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރުމަށް ނިންމުނު. އަދި މިކަމަށް ކައުންސިލްގެ 

އްޓުމުގެ ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދުތަކާއި، ރަށުތެރެ ދިއްލާ ބެލެހެ
 ކޯޑުން ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމުނު.

ލ.އިސްދޫ / އުރަހަ، މުޙައްމަދު ލުތުފީ އެދިފައިވާގޮތަށް  .5
ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމުނު. އަދި މި 
ނޑުގައިވާ އެއްވެސް ވަސީލަތަކަށް  ނޑަށާއި ދަ މުއްދަތުގައި ދަ

ޙައްމަދު ލުތުފީ ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ލ.އިސްދޫ/ އުރަހަ، މު
ނޑު އެފަރާތަށް ދޫކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  ޒިންމާވާންޖެހޭގޮތަށް ދަ
މީގެއިތުރުން ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މިގޮތަށް ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް 
ނޑުދޫކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މިފަދަކަންކަމަށް ކުލަބު، ޖަމިއްޔާތަކަށް  ދަ

 ފުރުސަތު ދިނުމަށްވެސް ނިންމުނު.   
ލޯން ކޮމެޓީގައި މިހާރު ހިމަނާފައިވާ ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް  .6

އާދަމް ނަސީމް، ކައުންސިލް މެމްބަރ އާމިނަތު ޖޫލިޔާ، ކައުންސިލް 
އެގްޒެކުޓިވް އަޙްމަދު ޙަމްދީ، ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ 

އިސްދޫ ، ސަހުދާފާތިމަތު ޒަލީމާ، ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ފާތިމަތު 
ޓީޗަރ ޙުސައިން އަފީފްގެ އިތުރުން ލޯން  ސުކޫލުގެ ލީޑިން

ލޯން ކޮމެޓީގައި އިތުރު މެމްބަރެއްގެ  ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލުގައިވާގޮތަށް
ގޮތުގައި އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ޙައްވާ ނީޒާ 

 ހިމެނުމަށް ނިންމުނު.

 3 13 ބައްދަލުވުން – 4ދައުރު 

 2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
މިހާރު  ،އެޖެންޑާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  13 ވަނަ އަހަރުގެ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު. އެޖެންޑާ
 2022 ވަނަ ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  .2

 .ނުވުވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެ  12 ވަނައަހަރުގެ
އޮފް އިސްދޫ އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލ.އިސްދޫ ކުލަބް ފައުންޑޭޝަން  .3

އަންހެނުންގެ ކޭބަލް ނެޓްވޯރކް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތް 
 ރަނގަޅު ކުރުމަށް އިތުރު ނޯޓިސްއެއް ދިނުމަށް ނިންމުނު.



 14 ބައްދަލުވުން – 4ދައުރު 
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 2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
މިހާުރ  ،އެޖެންޑާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  14 ވަނަ އަހަރުގެ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު. އެޖެންޑާ
 2022 ވަނަ ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  .2

 .ނުވުވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެ  13 ވަނައަހަރުގެ
ފަންކާ )ސީލިންގު  06އިނާރާ މިސްކިތުން ބައުވެގެން ނަގާފައިވާ  .3

 ފަންކާ( ނީލަން ކިޔުމަށް ނިންމުނު.



 15 އްދަލުވުންބަ – 4ދައުރު 
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 2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
މިހާުރ  ،އެޖެންޑާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  15 ވަނަ އަހަރުގެ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު. އެޖެންޑާ
 2022 ވަނަ ދައުރުގެ 04 އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  ހައްދުންމަތީ .2

 .ނުވުވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެ  14 ވަނައަހަރުގެ
-AGROއެގުރޯ ނޭސަނަލް ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަންބަރ  .3

BD/PRIV/2022/003  ްސިޓީ ގައި އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތަށ
ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް  ބިމެއް، އަކަފޫޓްގެ  100،000އެފަރާތުން ދަ

ލާރި އަދި  0.15އަހަރު ދުވަހަށް މަހަކު އަކަފޫޓަކަށް  05ފުރަތަމަ 
 0.20އަހަރަށް މަހަކު އަކަފޫޓަކަށް  05ވަނަ  02އޭގެފަހުން 

 ލާރިއަށް ދިނުމަށް ނިންމުނު.
 03ކައުންސިލްއިން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ބަނދަރުމަތީގައި ހުރި  .4

ށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޕާކު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި، އެ ޕާކުތަ
ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން އިސްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 

 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އާއި ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމުނު.



 3 16 ބައްދަލުވުން – 4ދައުރު 

 2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
މިހާުރ  ،އެޖެންޑާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  16 ވަނަ އަހަރުގެ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު. އެޖެންޑާ
 2022 ވަނަ ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  .2

 .ނުވުވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެ  15 ވަނައަހަރުގެ
 ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތުތާވަލުގަ ހިމެނިފައިވާ ސުޓޭޖު 2022 .3

ސަރަހައްދުގައި އެޅުމަށް ނިންމުނު. އަދި ބަނދަރު ދެކުނުކޮޅު ހިއްކި
 މިކަމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމުނު.

 03އަކަފޫޓުގެ  3000އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ގުދަންކުރުމަށް  .4
ބިން  01އަކަފޫޓުގެ  3000ބިން ދުކުރުމަށާއި ވަޑާންކުރުމަށް 

 ދޫކުރުމަށް ނިންމުނު.

 17 ބައްދަލުވުން – 4ދައުރު 

 

 

3 

 2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
 މިހާރު އެޖެންޑާ ،އެޖެންޑާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ 17 ވަނަ އަހަރުގެ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.
އަހަރު މަސައްކަތުތާވަލުގަ ހިމެނިފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ވަނަ  2022 .2

ދުވަސް ރަށުގެ ހުރިހާ މުވައްސަސާތަށް ގުޅިގެން ފާހަގަކުރުމަށް 
ރ )ތިން 3000/-ނިންމުނު. އަދި މިކަމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން 

  ހާސް ރުފިޔާ( ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު.



 18 ބައްދަލުވުން – 4ދައުރު 
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 2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  .1
މިހާުރ  ،އެޖެންޑާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  18ވަނަ އަހަރުގެ 

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު. އެޖެންޑާ
 2022ވަނަ ދައުރުގެ  04ތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ހައްދުންމަ .2

 ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 16ވަނައަހަރުގެ 
 2022ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  .3

 ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 17ވަނައަހަރުގެ 
މިހާރު ، ކުރުމަށްފުޅާ ވުރެ ރަށުގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މިހާރަށް .4

ނޑައި ގުރީން އޭރިޔާ  އްބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހުރި ރުއްތަ ކަ
ނޑާ ރުކަކަށް ، ފަހުސާފުކުރުމަށް  ރުއް  02ގުރީން އޭރިޔާގައި ކަ

 އިންދުމަށް ނިންމުނު.  
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ ނަންބަރ: .5

DHR/2022/MAP/148  ްސިޓީގައި އެދިފައިވާ ގޮތަށ
މިރަށުގައި ދިރާގު ފައިބަރ އޮޕްޓިކް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި 
މިއަހަރު ކޭބަލް ނެޓްވޯރކް އެޅުމަށް ޕްލޭން ކުރެވިފައިވާތީ އެކަމުގެ 

 އެފަރާތަށް ދިނުމަށް ނިންމުނު. ހުއްދަ
ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްއިން ވަގުތީ ގޮތުން ބެލެހެއްޓުމަށް  .6

އުންސިލާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ލ.ހޮޅުރަހާ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މިކަ
 ނިންމުނު.

އޭސީ ހަދިޔާކުރުމަށް  01ބީ.ޓީ.ޔޫ ގެ  24000އިސްދޫ ސުކޫލަށް  .7
 ނިންމުނު.

ވަނަ އަހަރު ކިޔެވި  2021-2020އަދި  2019އިސްދޫ ސްކޫލުގެ  .8
ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުންގެ ގޮތުގައި 

ދަރިވަރުންނަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ  04ވާ ހޮވިފައި 
  ރ )ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ދިނުމަށް ނިންމުނު.500/-ދަރިވަރަކަށް 



 19 ބައްދަލުވުން – 4ދައުރު 
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 2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  .1
މިހާުރ  ،އެޖެންޑާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  19ވަނަ އަހަރުގެ 

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު. އެޖެންޑާ
 2022ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  .2

 ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 18ވަނައަހަރުގެ 
ވަނަ އަހަރު އަޟްޙާ ޢީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމަށް  1443 .3

ރ 50000/-ނިންމުނު. އަދި މިކަމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން 
 ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމުނު.

ނޑުގައި ހުސްކޮށް އޮތް  އެސިސްޓެންޓް މި  .4 އިދާރާގެ އޮނިގަ
 ނިންމުނު.  ކައުންސިލް އެގުޒެކްޓިވް މަޤާމަށް މީހަކު ނެގުމަށް 

މި އިދާރާގެ އެސިސްޓަންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ )ވަގުތީ( މޫސާ  .5
ނަސީދު، މި އިދާރާއަށް ތަކެތި ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުން، 

 ދުވަހަށް މާލެ ފޮނުވުމަށް ނިންމުނު. 04ތަކެތި ގަތުމަށް ރަސްމީ 
ބަނދަރުމަތީ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި ހުރި ހޮޓާ އެފަރާތުން  .6

 ދޫކޮށްލާފައިވާތީ، އެތާގައި އައިސް ޕްލާންޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށް
 ނިންމުނު.



 4 20 ބައްދަލުވުން – 4ދައުރު 

ވަނަ ދައުރުގެ  04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  .1
 ،އެޖެންޑާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  20ވަނަ އަހަރުގެ  2022

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު. މިހާރު އެޖެންޑާ
ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  .2

ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  19ވަނައަހަރުގެ  2022
 ފާސްކުރެވުނު.

ވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދު .3
ޚަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، 
ކުލައިމެޓް ޗޭންޖު އެންޑް ޓެކްނޮލަޖީ އިން ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް 

އިން   16:00ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު  2022ޖޫން  04
ގައި އަށް ފައިމަގުގައި އުޅުމުގެ ޙަރަކާތު 18:00އިރުއޮއްސި 

ބައިވެރިވުމުގެ އިތުރުން ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އާއި 
މުއައްސަސާތަށް ގުޅިގެން އިތުރު ކަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް 

ރ 1000/-ނިންމުނު. އަދި މިކަމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން 
 ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމުނު.

ލ.އިސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ޤަޟިއްޔާ  .4
އާއި ގުޅިގެން މައްސަލަ އަޑު  OIC/2022/15ނަންބަރ:

އެހުމަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޚާޒިރު ވާނީ ކައުންސިލް 
 އެގުޒެކްޓިވް އަޙްމަދު ޙަމްދީ ކަމަށް ނިންމުނު.

ހި ދޫ" ބަހުސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ކުރިއަށްގެންދާ "ފަ  .5
މުބާރާތުގައި ކައުންސިލްއިން ޓީމެއް ބައިވެރިކުރުމަށް 
ނިންމުނު. އަދި މިކަމަށް ޚަރަދެއްކުރަން ޖެހޭނަމަ 
ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމަށް ފަހު  އެޚަރަދު ކުރުމަށް 

 ނިންމުނު.



 5 21 ބައްދަލުވުން – 4ދައުރު 

ވަނަ ދައުރުގެ  04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  .1
 ،އެޖެންޑާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  21ވަނަ އަހަރުގެ  2022

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު. މިހާރު އެޖެންޑާ
ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  .2

ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  20ވަނައަހަރުގެ  2022
 ފާސްކުރެވުނު.

ން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  ކުރުމަށް ރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭ .3
 ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމުނު.

މި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ބަޖެޓް  .4
ކުރެވިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކާއި، ކައުންސިލަށް ހުރި 
ގޮންޖެހުންތަކާއި  ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ރަޢީސުލް 

އާއި ބައްދަލުކުރުމަށާއި ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ 
 ނިންމުނު. މިނިސްޓްރީތަކަށް ދިޔުމަށް މާލެ ދަތުރެއް ކުރުމަށް 

ގެރެންޓީ ފިއުލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  .5
ސިޓީއަށް ރިއާޔަށްކޮށް  GF/2022/03ނަންބަރ:

  32ކައުންސިލްއިން އެފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުކުލިން %
އަހަރު ދުވަހަށް  05އިން ފެށިގެން  2022ޖޫން  01

އާއި  2022ޖޫން  01ކުޑަކޮށް ދިނުމަށް ނިންމުނު. އަދި 
ހަމައަށް ގެރެންޓީ ފިއުލްއިން ނުދައްކާވާ ފައިސާ ޖޫރިމަނައަކާ 

އަހަރު ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ކޮންމެ މަހެއްގެ  01ނުލައި 
ބިމުކުއްޔާއިއެކު އެފައިސާ ދައްކައި ހަލާސްކުރުމަށް އެފަރާތަށް 

 ނިންމުނު.އެންގުމަށް 
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގައި  .6

ކުނިނެގުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕިކަޕަށް ދިމާވެފައިވާ އިންޖީނުގެ 
މައްސަލަ ހައްލުވެފައި ނުވާތީ، އެ މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން 

ފަރާތުގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް ފަހު ދުވަހުގެ ކުއްޔަށް  03
 .ޕިކަޕެއް ނެގުމަށް ނިންމުނު

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނިފައިވާ  2022 .7
ކުޅިވަރުކުޅޭނެ ސުޓޭޖުއެޅުމަށް ބަޖެޓްކޮށްފައިވާ ކޯޑުން 

 ކޭބަލް ނެޓްވޯރކް އެޅުމަށް، އެމަސައްކަތް ކުރެވެން ނެތުމުން
ނޑައަޅާފައިވާ ކޯޑުން ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލެއް ހެދުމަށް  ކަ

 ނިންމުނު.  
ޖޫން  15ކައުންސިލްގެ އައު ލޯގޯ، ސްޓޭމްފް އަދި ދިދަ  .8

 އިން ފެށިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ނިންމުނު. 2022



 04 22 ބައްދަލުވުން – 4ދައުރު 

ވަނަ ދައުރުގެ  04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  .1
 ،އެޖެންޑާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  22ވަނަ އަހަރުގެ  2022

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު. މިހާރު އެޖެންޑާ
ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  .2

ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  21ވަނައަހަރުގެ  2022
 ފާސްކުރެވުނު.

)ކޮލަރާ އަދި ކުބޮރު ބީޗު( ތަކުގައި  ރަށުގެ ބީޗް ސަރަޙައްދު .3
 ހަޓް ހެދުމަށް ނިންމުނު. 02

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނިފައިވާ  2022 .4
ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާ ފެންސް މަރާމާތުކުރުމަށް 
އިޢުލާންކޮށްގެން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް 

 ނިންމުނު.

 4 23 ދަލުވުންބައް – 4ދައުރު 

ވަނަ ދައުރުގެ  04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  .1
 ،އެޖެންޑާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  23ވަނަ އަހަރުގެ  2022

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު. މިހާރު އެޖެންޑާ
ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  .2

ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  22ވަނައަހަރުގެ  2022
 ފާސްކުރެވުނު.

އަންހެނުންނަށް ޙާއްޞަކޮށްގެން ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ވޮލީކޯޓެއް  .3
 ބުލްބުލާގޭގެ އުތުރަށް އޮތް ހުސްބިމުގައި އެޅުމަށް ނިންމުނު.

 24 ބައްދަލުވުން – 4ރު ދައު

5 

ވަނަ ދައުރުގެ  04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  .1
 ،އެޖެންޑާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  24ވަނަ އަހަރުގެ  2022

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު. މިހާރު އެޖެންޑާ
ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  .2

ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  23ވަނައަހަރުގެ  2022
 ފާސްކުރެވުނު.

ކުނި މެނޭޖުކުރާ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެމަސައްކަތަށް  .3
ބޭނުންވާ ވެހިކަލެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކުލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ނެކްނޮލޮޖީން 

ޔާއިން ވޭސްޓް )ހަތަރު ލައްކަ( ރުފި  400000/-ދެއްވާ 
ޓަނުގެ ޕިކަޕެއް ގަތުމަށް  02މެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރއަށް 

 ނިންމުނު.



  25 ބައްދަލުވުން – 4ދައުރު 

ވަނަ ދައުރުގެ  04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  .1
 ،އެޖެންޑާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  25ވަނަ އަހަރުގެ  2022

 ފާސްކުރެވުނު.ކުރެވިފައިވާގޮތައް  މިހާރު އެޖެންޑާ
ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  .2

ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  24ވަނައަހަރުގެ  2022
 ފާސްކުރެވުނު.

ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ކައުންސިލްގެ  .3
ނޑައަޅާފައި އޮތުމުން،  ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަސްކަމަށް ކަ
އައި.ޑީ.ކާޑް ހެއްދުމާއި، އުފަންދުވަހު ސެޓްޕިކެޓް ހެއްދުމުގެ 
ޚިދުމަށް ލިބޭނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ އާދިއްތަ ދުވަހުން 

މުނު. އެހެންނަމަވެސް ފެށިގެން ބުދަ ދުވަހައްކަމުގައި ނިން
އެމަރޖެންސީ ޙާލައްތަކުގައި ހައްދަންޖެހޭ އައި.ޑީ.ކާޑާއި 
އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ބުރާސްފަތި ދުވަހުވެސް ހެއްދައިދޭ 

 ގޮތަށް ނިންމުނު.  
ރ ސިޓީއާއި ނަމްބަ LMI-2/198/2022އެލް.ޖީ.އޭ ގެ  .4

ގުޅިގެން ރިޔާސަތުން ވޯޓްގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ ވޯޓް 
ރުވެއްޖެ ހާލަތެއްގައާއި، މުޅި ކައުންސިލްގެ އެއްވަ

އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތަކުގައި ނިންމުމެއް 
ވޯޓް ކަމުގައިވާނަމަ ރިޔާސަތަށް  01ފާސްކުރަން މަދުވަނީ 

ބައިވެރިވެވިދާނެ ގޮތަށް ހިންގާ ޤަވައިދު އިސްލާޙްކޮށް 
 ފާސްކުރެވުނު.

ސަތު ހުޅުވާލައި، ޢީދުގައި ގާޑިޔާ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ފުރު .5
 05ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ނެގޭ 

ފަރާތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ނިންމުނު. އަދި  މި ގާޑިޔާ 
-ދުވަސް ކަނޑައަޅައި ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  08ބެހެއްޓުމަށް 

 ރ ކުލީގެ ގޮތުގައި ނެގުމަށް ނިންމުނު.  100/

 

 

 

 



 

 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 
 އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސް ފައިނުވޭ.

 

 މަޤާމް  ނަމާއި އެޑުރެސް 

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އިބްރާހީމް ޚަލީލް

 ރައީސް ކައުންސިލްގެ ނައީބް އާދަމް ނަސީމް

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ހަސަން ނަޖީބް 

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ މަރްޔަމް ޝިފާ

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އާމިނަތު ޖޫލިޔާ

 

  



 ކޮމެޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ  .7
 

  :ުކޮމެޓީ ހިންގާ އިދާރާއަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލ 
 

 ހިންގާ ޤަވައިދަށް އެްއވެސް ަބދަލެއް އަިއސްފައިނުވޭ.
 

    ްކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތައ 
 

 ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް  ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 5 1ބައްދަލުވުން 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
ވަނަ  01ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ
ހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް އަން އިސްދޫހައްދުންމަތީ  .2

 30ވަނަ އަހަރުގެ    2022 ގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 
 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ގެ 

އާއެކު  ވީޓީވީ ކަމަނަ ސޯގެ ޕުރޮޑިޔުސާރ ސުހާނާ .3
ކޮމެޓީ ގެ ރަޢީސާ ބައްދަލް ކޮށް ރަށުގެ އަންހެނުން 

ކުރުމަށް ބާރުވެރި ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ
  ނިންމުނު.

 5 2ބައްދަލުވުން 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
 02ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

ކުރެވިފައިވާގޮތައް އެޖެންޑާ  ވަނަ ޖަލްސާގެ
 ފާސްކުރެވުނު.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .2
ވަނަ އަހަރުގެ   2022 ގެމަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

ޔައުމިއްޔާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ގެ  01
 .ފާސްކުރެވުނު



 5 3  ބައްދަލުވުން 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
 03ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ގެ ކޮމެޓީ މަސައްކަތްކުރާ 

ކުރެވިފައިވާގޮތައް އެޖެންޑާ  ވަނަ ޖަލްސާގެ
 .ފާސްކުރެވުނު

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .2
 02 ވަނަ އަހަރުގެ 2022 ގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ގެ 

މަށްސަލަތަކަްށ ކަރަންޓަށް ދިމާވާ އެކި އެކި  .3
ކަނބަލުން އަހުލުވެރި ކުރުމުެގ ގޮތުން ލ. 
އިސްދޫ އަންހެން ކޮމެޓީއާ ލ. ިއސްދޫ ފެނަކައާ 

މަްށ ގުޅިގެން ތަމްރީނު ޕުރޮގުރާމެއް  ހިންގު
 ނިންމުނު.

ކައުންސިލް ތަކުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލާ އިރު  .4
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ 

ވިޔަމޮިޑއުލް ތެރެއިން ކޮމެޓީގެ ހަރަދުތަކަށް 

 ަމށް ނިންމުނު.ބެލޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސު

 5 4 ބައްދަލުވުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
ވަނަ  04ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫހައްދުންމަތީ  .2

ވަނަ  03 ވަނަ އަހަރުގެ 2022 ގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ
 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނުޢާއްމު ޖަލްސާ ގެ 

އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް ހެދުމަށް  .3
 ނިންމުނު.

ކޮވިޑުގެ މިހާލަތުގެ ސަބަބުން ބައްދަލްވުންތަކުގަިއ  .4
ބައިވެރިނުވެވޭ ގޮތް މެދުވެރި ވެދާނެތީ އެފަދަ 
ޙާލަތެއްގަ ނުވަތަ އެއްވެސް މަޤުބޫލު ޙާލައްތަކުގަ 

 ން ބޭއްުވމަށް ނިންމުނު. އޮންލައިންކޮށް ބައްދަލުވު 



 5 5 ބައްދަލުވުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
ވަނަ  05ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫހައްދުންމަތީ  .2

ވަނަ  04 ވަނަ އަހަރުގެ 2022 ގެ ކޮމެޓީމަސައްކަތްކުރާ 
 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނުޢާއްމު ޖަލްސާ ގެ 

އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް ހެދުމަށް  .3
 ނިންމުނު.

 5 6 ބައްދަލުވުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
ވަނަ  06ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫހައްދުންމަތީ  .2
 05ވަނަ އަހަރުގެ   2022 ގެމަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ގެ 
ލ. ފޮނަދޫ  އ . ތ . މ ކޮމެޓީ އިން އިންތިޒާމް  .3

ށް ގެންދާ މަހާސިންތާގައި މިރަށު އ.ތ.މ ކޮށްގެން ކުރިޔަ 
ކޮމެޓީގެ ރައީސާ މަރްޔަމް ޝާއިރާ އަދި ނައިބް ރައީސާ 

 މަރްޔަމް ޝަމީމާ ބައިވެރިވުމަށް ނިންމުނު.
އަތިރިމަތީ ގައި އޮންނަ ޕާކުތަށް ތަރަށްޤީ ކުރުމަށް  .4

 ނިންމުނު.

 5 7 ބައްދަލުވުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
ވަނަ  07ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫހައްދުންމަތީ  .2
 06ވަނަ އަހަރުގެ   2022 ގެމަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ގެ 
 ތ . މ ކޮމެޓީ ހިންގުމަށް ޢާންމްދަނީ އ . ލ. އިސްދޫ  .3

ވިއްކުމަށް ހޯދުމުގެގޮތުން ތަފާތުވައްތަރުގެ މާގަސް 
 ނިންމުނު.

 ކޮމެޓީގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ލ. އިސްދޫ އ . ތ . މ  .4
ގަތުމަށް  އެއް)ރަށު ޕިކަޕް(  ބަގީ ކޮމެޓީގެ ބަޖެޓުން

 ނިންމުނު.
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ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
ވަނަ  08ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫހައްދުންމަތީ  .2
 07ވަނަ އަހަރުގެ   2022 ގެމަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ގެ 
 އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ނިންމުނު.  .3
ރަމަޟޯންމަހު ގެންނަ ޙާފިޒުންނަށް އ . ތ . މ  .4

 ވުމަށް ނިންމުނު. ކޮމެޓީއިން އެހީ 
އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ  .5

  އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ބަޖެޓުން ގަތުމަށް ނިންމުނު. ތަކެތި 

 5 9 ބައްދަލުވުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
ވަނަ  09ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫހައްދުންމަތީ  .2
 08ވަނަ އަހަރުގެ   2022 ގެމަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ގެ 
ލ.އިސްދޫ އ . ތ . މ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތު ތާވަލު  .3

 ހެދުމަށް ނިންމުނު. 

 5 10 ބައްދަލުވުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
ވަނަ  10ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

 ފާސްކުރެވުނު.ކުރެވިފައިވާގޮތައް އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫހައްދުންމަތީ  .2
 09ވަނަ އަހަރުގެ   2022 ގެމަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ގެ 
އ . ތ . މ ކޮމެޓީ ގެ ނިންމުން ތަށް އާންމު ކުރުމަށް  .3

 ނިންމުނު. 
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އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
ވަނަ  11ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫހައްދުންމަތީ  .2
 10ވަނަ އަހަރުގެ    2022 ގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ގެ 
އ . ތ .  ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތު ދުވަހުގައި .3

 މ ކޮމެޓީ އިން ބައިވެރިވުމަށް ނިންމުނު.

 5 12 ބައްދަލުވުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
ވަނަ  12ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ

ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ  އިސްދޫހައްދުންމަތީ  .2
 11ވަނަ އަހަރުގެ   2022 ގެމަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ގެ 
އ . ތ . މ ކޮމެޓީއިން އިސްނަގައިގެން  .3

ރަށުގެއަންހެންކަނބަލުންނަށް މާހެފުމެއް ބޭއްވުމަށް 
 ނިންމުނު.

ރަމަޝާންމަހު ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހިލޭ ސާބަހަށް  .4
ޓީޗަރުން ނަގައިގެން  02ތަޖުރިބާހުރި 

ޤުރުޢާންކިޔަވައިދިނުމަށް ނިންމުން. އަދި މި ކުލާސްތަށް 
ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކިޔަވައިދެއްވި ޓީޗަރުންނާއި، 

ނާއި މިކަމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ދަރިވަރުން
އެހީތެރިވެދެއްވި ބޭފުޅުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން 
ހަދާނީ ސެޓްފިކެޓެއް ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު. އަދި 
މިކަމަށް އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް 

 ނިންމުނު.
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އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
ވަނަ  13ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ގެ ކޮމެޓީމަސައްކަތްކުރާ 

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫހައްދުންމަތީ  .2
 12ވަނަ އަހަރުގެ   2022 ގެމަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ގެ 
ސަަރހަްއދުަގއި މާަގސް އިންުދމަްށ ރަށުގެ ނަްނބޯޑް އިންނަ  .3

 ނިންމުނު.
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އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
ވަނަ  14ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫހައްދުންމަތީ  .2
 13ވަނަ އަހަރުގެ   2022 ގެމަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ގެ 
 6:00ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު  .3

 ގައި ޕާކުތަކުގައި ކުނިކެހުމަށް ނިންމުނު. 
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އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .4
ވަނަ  15ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫހައްދުންމަތީ  .5
 14ވަނަ އަހަރުގެ   2022 ގެމަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ގެ 
 ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ނިންމުނު. .6
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އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
ވަނަ  16ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫހައްދުންމަތީ  .2
 15ވަނަ އަހަރުގެ   2022 ގެމަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ގެ 
ވަނަ އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް  2022 .3

ރ 1000/–ނު. އަދި އ.ތ.މ. ކޮމެޓީގެ ބަޖެޓުން ނިންމު
 )އެއްހާސް ރުފިޔާ( ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމުނު.

 5 17 ބައްދަލުވުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
ވަނަ  17ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫހައްދުންމަތީ  .2
 16ވަނަ އަހަރުގެ   2022 ގެމަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ގެ 
ންމަހު ކަނބަލުންނާއިއެކު އިޖުތިމާޢީ ސަރަހަށްދު ޟާރަމަ .3

 މަށް ނިންމުނު. ކުނިކެހު

 5  18 ބައްދަލުވުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
ވަނަ  18ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫހައްދުންމަތީ  .2
 17ވަނަ އަހަރުގެ   2022 ގެމަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

 .ފާސްކުރެވުނުޔައުމިއްޔާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ގެ 
އ . ތ . މ ކޮމެޓީގެ ޢާއްމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން  .3

ރަށުގެ ރައްޔިތުން ވިންނަފަން ލ. ސިކުސްސެންސް 
 ރިސޯޓަށް ވިއްކުމަށް ނިންމުނު. 
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އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫ ންމަތީހައްދު .1
ވަނަ  19ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫހައްދުންމަތީ  .2
 18ވަނަ އަހަރުގެ   2022 ގެމަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ގެ 
ގައި ރަށުގެއަންހެން  16:00ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު  .3

ކަނބަލުންނާއި އެކު އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙަށްދު ކުނިކަހަން 
 ދިޔުމަށް ނިންމުނު.
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އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
ވަނަ  20ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫހައްދުންމަތީ  .2
 19ވަނަ އަހަރުގެ   2022 ގެމަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ގެ 
ރަށުގެއަންހެން ގައި  16:00ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު  .4

ކަނބަލުންނާއި އެކު އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙަށްދު ކުނިކަހަން 
  ދިޔުމަށް ނިންމުނު.

 5 21 ބައްދަލުވުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .3
ވަނަ  21ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫހައްދުންމަތީ  .4
 20ވަނަ އަހަރުގެ   2022 ގެމަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ގެ 
އާއި އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއާއި   އ .ތ މ ކޮމެޓީ .5

ދެމެދު ވެފައިވާ "އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހާ 
ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ" އެއްބަސްވުމުގައި ވާ ފައިސާއިން 

ރ ނެގުމަށް 2000/-ށް ކޮންމެ މަހަކު ކޮމެޓީގެ ބަޖެޓަ
 ނިންމުނު. 
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އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
ވަނަ  22ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ

ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ  އިސްދޫހައްދުންމަތީ  .2
 21ވަނަ އަހަރުގެ   2022 ގެމަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ގެ 
ތިމާވެށީގެ ދުވަހު ރައްޔިތު އަންހެނުން ގޮވައިގެން   .3

 ގަސްއިންދަންދިޔުމަށް ނިންމުނު. 

 5 23 ބައްދަލުވުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
ވަނަ  23ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫހައްދުންމަތީ  .2
 22ވަނަ އަހަރުގެ   2022 ގެމަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ގެ 
ދުވަހަށް  05ރައީސާ ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ކޮމެޓީގެ  .3

 އައްޑުއަށް ދިޔުމަށް ނިންމުނު.
4.  
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އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ .1
ވަނަ  24ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫހައްދުންމަތީ  .2
 23ވަނަ އަހަރުގެ   2022 ގެމަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ ގެ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމެލީ އެންޑް ޝޯސަލް  .3

 DR/395/2022/2-459ސަރވިސަސް ގެ ނަންބަރ:
 ސިޓި ގައިވާ  ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅޭ ކޮމިއުނިޓީ 
ބޭސްޑް ރިހިބެލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގައި އ.ތ.މ ކޮމެޓިގެ 

ކޮމެޓީގެ ނައިބް ރައީސާ ބައިވެރިވުމަށް ފަރާތުން 
 ނިންމުނު. 

   

 



  ޫލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް ކޮމެޓީގެ އުސ 
 
 ނެތް 

  ްކޮމިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަށ 
 
 ނެތް      

 

 މަޤާމް  ނަން 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ރައީސާ  މަރްޔަމް ޝާއިރާ 

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ނާއިބްރައީސާ ޝަމީމާ މަރްޔަމް 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު އާމިނަތު ރަޝީދާ 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރ އާމިނަތު ޒުމްރާ
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރ ފާތުމަތު އާސިއާ

 

 ނިންމުން  .8
 

ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި  ރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހަކީއަހަ  ވަނަ 2022މިކައުންސިލުގެ 
އެކަންކަމުގެ  ހިދުމަތްތައް ރައްޔިތުން ދަނީ ލިބެމުންނެވެ. މި އަހަރު ފުރަތަމަ  އެކަންކަމުގެ  މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަކަންތައްތަކެއް ފެށި،

ކައުންސިލާއި، ގުޅީގެން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައިވެސް މިރަށުގެ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނާއި، ރަށު  6
އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ރަށު ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވާ 

ނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި އަޅުގަޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާގޮތަށް، ދިނުމަށްޓަކައި، ރަށުކައުންސިލުންވާނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. 
ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ  ،ތިބެދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި 

ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.  ބަރަކާތް ލައްވައި،އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި هللا ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި

  آمــــــــــين
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