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ު  ދާއިރާ ނަންބަރ
ތަރައްޤީގެ )

ޕްލޭނުގައި 
ހިމަނާފައިވާ 

0.1.1 0.1 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތް ތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓ2023ް

0.1.2
 މަސް 6 ގެކުރިން އެއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 10 ވަނަ އަހަރެއްގެ ޖުލައި 2023

ދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރާކާތް ތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯރޓް
0.2

0.1.3
 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން 28 ވަނަ އަހަރެއްގެ  ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 2023

.ކައުންސިލް ގެ ފާއިތު އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯރޓް ފޮނުވުން
0.3

0.1.4
 އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ ގެ ނިއަލަށް ރަށު ކައުންސިލް ގެ ތަރައްޤީގެ 2023

ޕްލޭނަށް ބިނަކޮށް  ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް
0.4

0.1.5
 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެއަހަރު 10 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 2021

 މަހުގެތަފްޞީލް ރިޕޯރޓް 6ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ތަކުގެ ފުރަތަމަ 
ފޮނުވުން

0.5

0.1.6
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިއަލަށް ތަރައްޤިގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް 2023

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް
0.6

0.1.7
 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން 10 ވަނައަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ މަހުގެ 2023

ކައުންސިލްގެ ފާއިތުވި އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯރޓް ފޮނުވުން
0.7

0.1.8 ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ހުށައެޅުން 0.9

ު  ދާއިރާ ނަންބަރ
ތަރައްޤީގެ )

ޕްލޭނުގައި 

1.1
މާބައިދޫ ގައިދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީވެސް ޒަރުރީ ބޭނުންތައް އަމިއްލަ .ލ

އށް ފުއްދޭވަރުގެ ބަޔަކަށް ހެދުން
1 1

އެފަދަފަރާތް ތަކަށް ޕްރޮގުރާމުތައް ހިންގުން 1.1.2

ނޑުވެރި ކަމާއި މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނިވަޞީލަތް ތައް ރަށުން ލިބެން ހުރުން ދަ 2.1
ނޑުވެރިކަމާއި  ޒަމާނީ ވަޟީލަތް ތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފަސޭހަކަމާއި އެކު ދަ

މަސްވެރިކަން ކުރެވޭ ބަޔަކު ދިރިއުލޭ ރަށަކަށް ވުން
2 2

ނޑުވެރިން ހައްދާ ތަކެތި މާކެތް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ކައުންސިލުން ހެދުން ދަ 2.1.2

ކޮންމެމީހަކީވެސް ކަބޯތކެތިގެ ޙަލަތު އެގިގެން ބޭނުން ކުރާ މިހަކަށް ވުން 1.1.3
މަބައިދުއަކީ ކާބޯތަކެތި ރައްކައުތެރި ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުލޭ .ލ

ރަށަކަށް ވުން
3 3

1500.00 ރައްޔިތުން ހޭލުން ތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމު ހިންގުން 3.1.1

1200.00 ވޯކްޝޮޕް ތަކާއި ސެމިނަރ ތައްބޭއްވުން 3.1.2

ކޮންމެމިހަކީވެސް ރަނގަޅުކާނާ ބޭނުން ކުރާ މީހަކަށް ވުން 4.1 4 4

1000.00 ް ރަނގަލުކާނާ ކެއުމަށް ރަށުގެ ރައްޔިތުން ހޭލުން ތެރިކުރުވުނ 4.1.1

5.1 ދަށް ކުރުން% 70ޑެންގޫ އާއި ޗިކަންގުންޏާ ފަދަބަލިތައް ޖެހޭ މިންވަރު  5 5

300000.00 ރަށުތެރެސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 5.1.1

5000 ރަށުގައި ހުރި މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ދެނެގަނެ އެތަންތަން ނައްތާލުން 5.1.2

2500 މަދިރީގެ ސަބަބުން ފެތުރޭ ބަލިތައް ކޮންޓުލޯލް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން 5.2.1

Q4 Q3 Q2 Q1 ް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތ ނޑި ނޑުދަ ލަ

ތައްޔާރުކޮށް ހުށައެޅުން

ތައްޔާރުކޮށް ހުށައެޅުން

ތައްޔާރުކޮށް ހުށައެޅުން

ތައްޔާރުކޮށް ހުށައެޅުން

ތައްޔާރުކޮށް ހުށައެޅުން

ތައްޔާރުކޮށް ހުށައެޅުން

ސެޕްޓެމްބަރ

ތައްޔާރުކޮށް ހުށައެޅުން

މާބައިދޫ އަކީ ދުލަހެޔޮ ޞިއްހަތެއްގައި ތިބުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކު ދިރި .ލ
އުޅޭ ރަށަކަށް ވުން

c

ް ނޑުވެ މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ހުރެގެން މިފަދަ ބަލިތައް ޖެހުނަނުދިނުނ ރަށުތެރެ ގޮ

މާބައިދޫގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާރައްޔިތުންނަކީވެސް އަމިއްލަ ޒަރުރީ ކަންކަން އަމިއްލަ އަށް .ލ
ފުއްދޭ ވަރުގެ ބަޔަކަށް ހެދުން

ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ފޮނުވުން

ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ މިންވަރަށް ބަލައި މިއަހަރަށް )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް 
(ހިންގުމަށް ރާވާ ހަރަކާތްތައް މިތާގައި ހިމަނުމަށް

ް ޤާނޫނުގައޮ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ) ރިޕޯޓްސ
(ރިޕޯޓްތައް

ނޑި  ނޑުދަ ނޑިތައް ހިމެނުމަށް)ލަ ނޑުދަ (ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ހިމަނާފައިވާ ލަ
ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ މިންވަރަށް ބަލައި މިއަހަރަށް )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް 

(ހިންގުމަށް ރާވާ ހަރަކާތްތައް މިތާގައި ހިމެނުމަށް

މެއިފެބުރުއަރީ އޭޕްރީލް ޑިސެމްބަރމާރޗް

ު މުއްދަތ
2023

ްސިލް
ައުނ

 ކ
ައިދޫ

މާބ

ު ދާއިރާ ނަންބަރ

ްސިލް
ައުނ

 ކ
ައިދޫ

މާބ
ްސިލް

ައުނ
 ކ

ައިދޫ
މާބ

2023- ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލް 
ްސިލް

ައުނ
 ކ

ައިދޫ
މާބ

ްސިލް
ައުނ

 ކ
ައިދޫ

މާބ
ްސިލް

ައުނ
 ކ

ައިދޫ
މާބ

ް ލަފާކުރާ ބަޖެޓްޒިންމާވާފަރާތ

އޯގަސްޓްޖެނުއަރީ ޖުލައި ނޮވެމަބަރޖޫން އޮކްޓޯބަރ



މާބައިދޫ ރައްޔިތުންނަކީ މިފަދަ ބަލިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ވުން.ލ 6.1
މާބައިދޫ ރައްޔިތުންނަކީ ހަކުރުބަލި،ހިތުގެ ބަލި، ފަދަ ގައިންގަޔަށް  ނާރާ ބަލި 
ް ތަކުން ރައްކައުތެރިވާ  ދުލަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ދިރި އުޅޭ ބައެއް ކަމުގައިވުނ

6 6

1200 ޞިއްޙީ އެހީތެރިން މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން 6.1.1

1500 ހޭލުން ތެރި ކުރުވުމަށް ވޯކްޝޮޕް ތަކާއި ސެމިނަރ ތައްބޭއްވުން 6.1.2

1000 ކަމާއިބެހޭ ފަރާތް ތައް މެދުވެރިކޮށް ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރުން 7.1.1 މާބައިދޫ އަކީ މަސްދުވާ ތަކެތިގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްވެފައިވާ ރަށަކަށް ވުން.ލ 7 7

8.1
% 50މާބައިދު ގައި ދިރިއުޅޭ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމަލުކުރާ މީހުންގެ ޢަދަދު .ލ

ދަށް ކުރުން
8 8

1000 ް ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުގެ ގެއްލުން ތަކަށް ޢާއްމުން ހޭލުން ތެރި ކުރުވުނ 8.1.1

15000 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުން ހުއްތާލާފަރާޔްތަށް އިނާމުދިނުން 8.1.3

މާބައިދޫ އަށް ކުޅިވަރުގެ ރޮގުން ރަނގަލު ކާމިޔަބީ ތަކެއް ލިބުން
މާބައިދޫ އަކީ ކުޅިވަރުގެ ރޮގުން ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގައި ނަންހިނގާރަށަކަށް .ލ

ހެދުން
9 9

5700 ް ސަޤާފި ކުޅިވަރުތައް އާލާކުރުނ 9.2.1

264000
ް  އަށް ދާ ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް ފެންވަރު ރަނގަލު ލިޔަންކިއަން ދަންނަ 1ގުރޭޑ

ް ކުއްޖަކު ކަމުގައިވުނ
10.1

15000 ް ރަށުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޕްރީސްކޫލެއް ހިނގާކަން ކަށަވަރުކުރުނ 10.1.1

ކުޑަކުދިންނަށް ލިޔަންކިޔަން ދަސްކޮށް ދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމު ހިންގުން 10.1.2

 އަހަރުން ދަށުގެ ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް ތަޢުލީމު 16މާބައިދޫ ގައި ދިރިއުޅޭ .ލ
ް ހާބިލް ކުރަމުން ދާ ކުއްޖަކު ކަމުގައިވުނ

11.1

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތް ތައް ގާތުން ބެލުން 11.1.1

ް ތަޢުލލީމު ހާޞިލް ކުރުމުގެ މުހިއްމު ކަން ބެލެނިވެރިންނަށް އަންގައިދިނުނ 11.1.4

މީހުން ބިނާކުރުން 12

ތައުލިމާއި ތަމްރިނު ދެވޭނެ މަގުފަހިކޮށް ޕްރޮގުރާމުތައް ހިންގުން 12.1.1

ޖިންސުގެ ތަފާތެއް ނެތި މަސައްކަތުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން 15 ދެޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން 15 14

ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގުރާމުތައް ހިންގުން 14.1.1

އަންހެނުން ކަންކަމަށް ނެރުމާއި ކަންކަން ޙަވާލުކުރުން އިތުރުކޮށް ފުރުބަތު ދިނުން 14.1.2

ް އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ހަލަތު ރަނގަލުކުރުނ 16 ް އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ނަފްސާނީ އަނިޔާ ހުއްޓުވުނ 16 16

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ނަފްސާނީ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަސް ރަށު 
ފެންވަރުގާ މަސައްކަތް ކުރުން

16.1.1

ރަށުގެ އަންހެނުންނަކީވެސް ފިރިހެނުންނާއި އެއްހަމައެއްގައި ފައިހަމަކުރާ ބަޔަކަށް 
ހެދުން

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ހަމަހަމަ ކަން ޤާއިމް ކުރުމަށް ހަމަހަމަ 
ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިދިނުން

0 ް ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދިގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުނ 17.1.1 17.1 17 17

0 ރަށުފެންވަރުގައި ބާއްވާ ހަރަކާތް ތަކުގައި އަންހެނުން ބައިވެރިކުރުން  17.1.2 18 18

0 މ ކޮމެޓިގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުން.ތ.އ 17.1.3

ް ރަށުގެ ކޮންމެ ގެއަކީ ނަރުދަމާގެ ފަސޭހަ ލިބޭ ގެއަކަށްވުނ 20.1
މާބައިދޫގެ .މާބައިދޫ ގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެގެން ދިއުމާއި ލ.ލ

އެންމެ ހާރައްޔިތުންނަށް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެން ދިއުން
20 20

15000 ދެމެހެއްތެނިވިގޮތެއްގައިނަރުދަމާގެނިޒާމު ރަށުގައި ޤާއިމުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ދިނުން 20.1.1

ް ރަށުގައި އުފެދޭ ހުރިހާ ކުންޏަކީވެސް ރައްކައުތެރި ގޮތުގައި މެނޭޖު ކުރެވޭ ކުންޏަކަށްވުނ 21.1
މާބައިދުއަކީ ރަށް ކާއުތެރި ގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް 

ޤާއިމުވެފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން
21 21

504000 ް ކުނިކޮށީގައި ކުނިމެނޭޖު ކުރާނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުނ 21.2.2

ބަނދަރުގެ ބޭރު ތޮއްތަށް  ދިއުމަށް ފާލަން އެޅުން  22.1.1 22 ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަނދަރު ބެލެހެއްއްޓުން 22 22

ސާފު ތާހިރުކޮށް ހެދިފައިވާ ޤަށާޢިދު ތަކާއި އެއްގޮތަށް ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން 22.1.1

މަބައިދުއަކީ ސާފުތާހުރުރަށަކަށް ވުން.ލ 23 މާބައިދޫ އަކިރަށުތެރެއާއިރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް އޮންނަރަށަކަށް ހެދުން.ލ 23 23

300000 ރަށުތެރެސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ބާރު އެޅުން 23.2.1

ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތަކާއި ޑަސްބިންތަށް ބެލެހެއްޓުން 23.2.2

24
ނޑުވެސް ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް .ލ މާބައިދޫ މަގުތަކަކީ ރޭގަ

ބެނުންކުރަންފަސޭޙަމަގުތަކަކަށް ހެދުން
24 24

54000 ހުރިހާމަގެއްގައި ވެސް ހޮޅިބުރި ޖަހައި ދިއްލުން 24.1.1

24.1
މާބައިދޫ މަގުތަކަކީ ދުއްވަ އެއްޗިއްސަށާ ހިނގާމިހުންނަށް ފަސޭހަ ތަނަކަށް .ލ

ހެދުން
25 25

މަގުމަތީގައި ގަސްތަށް ބަހައްޓަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ރައްޔިތުންނަށް އަންގައިދި 
ހޭލުން ތެރި ކުރުވުން

24.2.2

ރަށުގެމަގުތަކުގައި އަޑިގުޑަންތައް ނެތި ހިނގާމީހުންނަށާއި ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް ފަސެހައިން 
ް ބޭނުން ކުރެވޭ މަގުތަކަކަށްވުނ

1111
 ފުރިހަމަ 10 އަހަރުންދަށެގެ ކޮންމެކުއްޖަކީ ގްރޭޑް 18މާބައިދޫ ގައި ދިރިއުޅޭ 

 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކޮންމެ 25 އަހަރާއި 18ކޮށްފައިވާ ކުއްޖަކަށް ހެދުމާއި 
ޒުވާނަކީވެސް ކޮންމެވެސް ހުނަރެއް ހުރި މީހަކަށް ހެދުން

1212
މާބައިދޫގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެމީހަކީ ކޮންމެވެސް އެއް ރޮގަކުން އުގެނިގެން 

ހުރިމީހަކަށް ހެދުން

މާބައިދޫ ގައި ދިރިއުޅޭ ޕްރިސްކޫލް ޢުމުރު ފުރާގެ ކޮންމެ ކުއްޖަކީ .ލ
ޕްރިސްކުލް ތަޢުލީމު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  ކުއްޖަކަށް ހެދުން

10 10

މާބައިދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ ނިސްބަތް ދަށް ކުރުން.ލ

 އަށް ދިއްލާ އަލި 6:00 އިން އިރުއަރާ 6:00ރަށުގައި ހެދިފައިވާ ހުރިހާމަގުތަކަކީ އިރުއޮށްސި 
ކުރެވިފައިވާ މަގުތަކަކަށް ހެދުން
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25.1
މާބައިދޫގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް ފަށެއިން ފޯރުކޮށް 

ދިނުން
26

ް ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިންކައުންސިލްގެ ދައުރު ޢާއްމުންނަށް އަންގައިދިނުނ 25.1.1

ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތަށް އެދިގެން އަންނަފަރަތް ތަކަށް ފަސޭހަކާމާއި އެކު ޚިދުމަތް 
ފޯރުކޮށް ދެވޭނެ އިންތިޒަމު ހަމަ ޖައްސައި ޗެކު ކުރުން

25.1.2

26.1
މާބައިދޫ ގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހެޔޮ .ލ

އަގެއްގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުން
27 20

1500 ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތް ތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން 26.1.1

75000 ް މިކަމަށް ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކަރަދުކުރުނ 26.1.2

މާބައިދުއަށް ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފް ކުރުން 28 21

1500 ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތް ތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން 27.1.1

3800 އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ޤާއިމުކުރުމަށް ޕްރޮޖެކްޓް ހެދުން 27.1.3

28.1 މާބައިދުއަކީ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސް ވެފައި އޮތް ރަށަކަށް ހެދުން.ލ 28 28

0 ް ރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޢުމުރުފުރާ ދެނެގަތުނ 28.1.1

0 ރަށުގައި ކުރެވެން ހުރިމަސައްކަތް ތައްދެނެގަތުމުގެ ސާވޭއެއް ކުރުން 28.1.2

25000 ތަފާތު މަސައްކަތް ތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ކޯސްތައް ހިންގުން ރޭވުން 28.2.1

0 ވަޒީފާގެ ދާއިރާ އަށް ނިކުތުމަށް ބާރުއެޅުން 28.2.2

1500 ް ވަޒިފާ އަށް ޢާއްމުން ހޭލުން ތެރި ކުރުވުނ 28.2.3

29.1
މާބައިދޫ އަކީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ގިނަ އިންވެސްޓް މެންޓް ތަކެއް ހިންގާ .ލ

ރަށަކަށް ހެދުން
29 29

3500 ް އިންވެސްޓު ކުރާފަރާތް ތަކާއި ވާހަކަދެއްކުނ 29.1.2

10500 ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ޖަމާޢަތް ތަކުން ޕްރޮޖެކްތު ހޯދުން 29.1.3

4200 އިންވެސްތަރުންނާއި ވާހަކަދައްކައިގެން އިންވެސްޓްމެންޓް ރަށަށް ގެނައުން 29.1.4

33.1
މާބައިދޫ އަކީ ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓުވަރިޒަމް ކުރިއަރާ .ލ

ޓްއަރިޒަމްގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ ރައްޔިތުން ތިބިރަށަކަށް ހެދުން
33 33

7500 ޓްވަރިޒަމްގެ ދާއިރާއިން ތަފާތު ކޯސްތައް ހިންގުން 33.2.1

4500 ް ޓްވަރިޒަމް ދާއިރާ އަށް މިހުން ހޭލުން ތެރިކުރުވުނ 33.2.2

34.1
އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތް ތަކަށް ދަތުރު ކުރެވެނެ 

އިންތިޒާމު ހަމަ ޖެއްސުނަ
34 34

0 ް .ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށްލުއި އަވަސްޚިދުމަތް ތަކެއްޤާއިމުކުރުނ 34.1.1

5600 ް ފެރިގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް ތަކާއި މަޝްވާރަކުރުނ 34.1.2

35 ް މާބައިދޫގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުނ 35 35

350000 ވިޔަފާރިކުރުމަށް ލުއިލޯނު ތަޢާރަފް ކުރުން 35.1.1

0 ވިޔަފާރިތަކަށް ބިންދޫކުރުން 35.1.3

މާބައިދުގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީ ދީނީ ކަންކަމަށް ލޯބިކުރާ .ލ
އެކަންކަމުގައި ސާމިލްވެ އުޅޭ ބަޔަކަށް ވުން

36.1

7500 ް ދީނީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގުރާމުތައްހިންގުނ 36.1.1

6500 ދީނީ ކަންކަމަށް މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުން 36.1.2

މަރާމާރީއާއި ނޭދެވޭ ޢަމަލުތަކުން ސަލާމަތް ވެފައިވާ ކުއްމަދު މުޖުތަމަޢު އެއްބިނާ 
ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

37.1.1 37 މާބައިދޫ އަކީ ކުއްމަދު ރަށަކަށް ހެދުން 37 37

38.1
މާބައިދޫ ކުޑަކުދިންނަށް އުފަވެރިކަމާއި އަމާން ކަމާއި އެކު ދިރިއުޅެވޭ .ލ

ރަށަކަށް ހެދުން
38 38

1500 ކުޑަކުދިން ޢުމުރާނުގުޅޭ މީހުންނާއި އެކު އުޅުން ހުއްތުވުން 38.1.2

ކޮރަޕްޝަނާ ރިޝްވަތުގެ އަމަލުތައް ނުހިންގުން 39.1 ް ކޮރަޕްޝަނާ ރިޝްވަތާއި ދިމާއަށް މަސައްކަތް ކުރުން ހުއްޓުވުނ 39 39

1500 ް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމުތައްހިންގުނ 39.1.1

ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވިފައިވާ އެއްބައިވަންތަ ޒުވަނުންތަކެއްދިރިއުޅޭރަށަކަށް ހެދުން 0.42.2 މާބައިދުއަކީ ޒުވަނުންނަށް ފުރުޞަތުއޮތް އެއްބައިވަންތަ ރަށަކަށް ހެދުން 42 42

0 ޒުވާނުންނަށް ބެނުންވާ ފުރުޞަތު ހޯދައި ދިނުން 42.2.1

1500 ޒުވާނުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމު ހިންގުން 42.2.2

44.1 ނޑާ ފަޅު ސާފުކުރުން.ލ މާބައިދޫ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ބިމާ ކަ 44 44

5600 ނޑާއި ފަޅު ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމު ހިންގުން ބިމާ،ކަ 44.1.1

4200 ނޑައެޅުން ނޑާއި ފަޅު ސަފުކުރުމަށް އުސޫލުތަކެއް ކަ ބިމާ،ކަ 44.1.2

ޖަމުޢިއްޔާތައް ދެމެހެއްތެނިވި ގޮތެއްގައި ހަރަކާތް ތެރިވުން 47.1 ް މާބައިދޫ ޖަމުއިއްޔާތައް ހަރުދަނާކުރުނ 47 47

75000 ް އައި،ސީ،ޓީ ވަޞީލަތް ތައް ލިބޭނެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުނ 47.1.1

0 ް މިމަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތް ޢާއްމުންނަށް ފަސޭހައިން ލިބޭނެގޮތަށް އިންތިޒާމުކުރުނ 47.1.2

49.1
މާބައިދޫ އަކީ މުސުމީ ބަދަލާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ އަސަރުތައްކުޑަ ރަށަކަށް .ލ

ހެދުން
49 49

1500 ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުމަށް މިކަން ގެނައުން 49.1.1

މާބައިދޫގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީ ފަސޭހަކާމާއި އެކު ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެން 
ދިރިއުލޭ ބަޔަކަށް ވުން

ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެނެމެނަށްވެސް ހެޔޮއަގެއްގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބުން

3636
މާބައިދޫގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ މީހުންނަކީ ދީނީ ކަންކަމަށް ލޯބިކުރާ ދިނީ .ލ

ކަންކަމުގައި ސާމިލުވެ ތިބެބަޔަކަށް ހެދުން

މުއްސަނދި ފުދުންތެރި ވިޔަފާރިވެރިން ތަކެއް އުފެއްދުން

ކުޑަކުދިން އުފާވެރިކަމާއި އަމާން ކަމާއި އެކު ދިރިއުޅުން

ް.ލ ނޑައި ފަޅުގެ ސަރަހައްދަކީ ސާފު ސަރަހައްދަކަށްވުނ މާބައިދު ހިމެނޭ ބިމާކަ

މާބައިދު އަކި މުސުމީ ބަދަލުތާކާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ އަސަރުތައް ކުޑަ ރަށަކަށް ހެދުން.ލ

ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި ކަރަންޓް ބޭނުންކުރުން% 20މަބައިދޫގައި  .ލ

މާބައިދޫގައި މަސައްކަތް ކުރަ ޢުމުރު ފުރާގެ ކޮންމެމީހަކީވެސް އާމުދަނީ ހޯދުމަށް މީހަކަށް .ލ
ހެދުން

ް ރަށުގެ ތަރައްޤިއަށް ގިނަ އިންވެސްޓް މެންޓް ތަކެއް ހިންގާރަށަކަށްވުނ

މާބައިދޫ ގައިދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޓްވަރިޒަމް ދާއިރާއިން ރަށުގައި .ލ
ތިބެގެން އާމުދަނީ ހޯދުން

އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރު ކުރަން ބޭނުންވަ މިހުންނަށް އެދަތުރު ތައް ކުރެވެނެ 
އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާފައި އޮތުން
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ގިރާސަރަހައްދު ތައްހިމާޔަތް ކުރުމަށް ތޮށިލުން 49.1.2

54.1
މަބައިދު ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި އެކު .ލ

ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު ކަންކަން ނިންމުން
54 54

5400 ް އެއްގަމާ،ފަރާ، ފަޅު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން ރައްޔިތުންނަށް އަންގައިދިނުނ 54.1.1

2500 އެއްގަމާ،ފަރާ، ފަޅު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމުތަކެއް ހިންގުން 54.1.2

ރަށާއި އަތޮޅު އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން  57.1 ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލް ކުރުން 57 57

15000 ް އަތޮޅުތެރޭގެ ކައުންސިލްތަކާއި ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ކައުންސިލް ތަކާއި ބައްދަލުކުރުނ 57.1.1

45000 ކައުންސިލް ކަންކަން ކުރައިރު އެހެން ކައުންސިލް ތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުން 57.1.2

ު  ދާއިރާ ނަންބަރ
ތަރައްޤީގެ )

ޕްލޭނުގައި 
ހިމަނާފައިވާ 
ދާއިރާތަކުގެ 
ނަންބަރު 
(ހިމެނުމަށް

މާބައިދޫ ރައްޔިތުންނަކީ މިފަދަ ބަލިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ވުން.ލ 6.1
މާބައިދޫ ރައްޔިތުންނަކީ ހަކުރުބަލި،ހިތުގެ ބަލި، ފަދަ ގައިންގަޔަށް  ނާރާ ބަލި 
ް ތަކުން ރައްކައުތެރިވާ  ދުލަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ދިރި އުޅޭ ބައެއް ކަމުގައިވުނ

6 1

1500 ޞިއްޙީ އެހީތެރިން މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން 6.1.1

2500 ހޭލުން ތެރި ކުރުވުމަށް ވޯކްޝޮޕް ތަކާއި ސެމިނަރ ތައްބޭއްވުން 6.1.2

10.1
މާބައިދޫ ގައި ދިރިއުޅޭ ޕްރިސްކޫލް ޢުމުރު ފުރާގެ ކޮންމެ ކުއްޖަކީ .ލ

ޕްރިސްކުލް ތަޢުލީމު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  ކުއްޖަކަށް ހެދުން
10 2

15000 ރަށުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޕްރީސްކޫލެއް ހިންގުން 10.1.1

204000 ކުޑަކުދިންނަށް ލިޔަންކިޔަން ދަސްކޮށް ދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމު ހިންގުން 10.1.2

ރަށްކައުތެރި ސާފުބޯފެނަށް ހެދުން% 100ރަށުގެ ޢާއްމުރައްޔިތުން ބޭނުންކުރާ ފެނަކީ  19.1
މާބައިދުއަކީ ބޯފެނުގެ މައްސަލަ ޙައްލުވެފައިވާ އަބަދުވެސް ސާފު ބޯފެން .ލ

ލިބެން ހުންނަ ރަށަކަށް ވެގެންދިއުން
19 3

ރަށުގެ ކޮންމެ ގެއަކާއި އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ތަކުގައި ސާފު ވާރޭފެން ރަށްކާ 
ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

19.1.1

1200 ރަށްކާތެރި ގޮތުގައި ވާރޭފެން ނަގާނެ ގޮތުގެ މަޢުލުމާތު ޢާއްމުންނަށް ދިނުން 19.1.2

ް ރަށުގެ ކޮންމެ ގެއަކީ ނަރުދަމާގެ ފަސޭހަ ލިބޭ ގެއަކަށްވުނ 20.1
މާބައިދޫގެ .މާބައިދޫ ގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެގެން ދިއުމާއި ލ.ލ

އެންމެ ހާރައްޔިތުންނަށް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެން ދިއުން
20 4

0 ދެމެހެއްތެނިވިގޮތެއްގައިނަރުދަމާގެނިޒާމު ރަށުގައި ޤާއިމުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ދިނުން 20.1.1

ް ރަށުގައި އުފެދޭ ހުރިހާ ކުންޏަކީވެސް ރައްކައުތެރި ގޮތުގައި މެނޭޖު ކުރެވޭ ކުންޏަކަށްވުނ 21.1
މާބައިދުއަކީ ރަށް ކާއުތެރި ގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް 

ޤާއިމުވެފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން
21 5

504000 ް ކުނިކޮށީގައި ކުނިމެނޭޖު ކުރާނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުނ 21.2.2

މަބައިދުއަކީ ސާފުތާހުރުރަށަކަށް ވުން.ލ 22.2 މާބައިދޫ އަކިރަށުތެރެއާއިރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް އޮންނަރަށަކަށް ހެދުން.ލ 22 6

1200 ރަށުތެރެސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ބާރު އެޅުން 22.2.1

12500 ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތަކާއި ޑަސްބިންތަށް ބެލެހެއްޓުން 22.2.2

23.1
ނޑުވެސް ރަށުގެ ތައްޔިތުންނަށް .ލ މާބައިދޫ މަގުތަކަކީ ރޭގަ

ބެނުންކުރަންފަސޭޙަމަގުތަކަކަށް ހެދުން
23 7

57000 ހުރިހާމަގެއްގައި ވެސް ހޮޅިބުރި ޖހައި ދިއްލުން 23.1.1

26.1
މާބައިދޫ ގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހެޔޮ .ލ

އަގެއްގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުން
26 8

15000 ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތް ތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން 26.1.1

1760 ް މިކަމަށް ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކަރަދުކުރުނ 26.1.2

49.1
މާބައިދޫ އަކީ މުސުމީ ބަދަލާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ އަސަރުތައްކުޑަ ރަށަކަށް .ލ

ހެދުން
49 9

15000 ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުމަށް މިކަން ގެނައުން 49.1.1

375000 ގިރާސަރަހައްދު ތައްހިމާޔަތް ކުރުމަށް ތޮށިލުން 49.1.2

54.1
މަބައިދު ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި އެކު .ލ

ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު ކަންކަން ނިންމުން
54 10

1500 ް އެއްގަމާ،ފަރާ، ފަޅު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން ރައްޔިތުންނަށް އަންގައިދިނުނ 54.1.1

5000 އެއްގަމާ،ފަރާ، ފަޅު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމުތަކެއް ހިންގުން 54.1.2

(ކައުންސިލުންދޭ ރަށްވެހި ކަމުގެ ޚިދުމަތް ހިމެނުމަށް)ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް 

މަބައިދު ކައުންސިލުން ހިންގަ މަޝްރުޢު ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއި .ލ
އެކުލިބުން

 އަށް ދާ ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް ފެންވަރު ރަނގަލު ލިޔަންކިއަން ދަންނަ ކުއްޖަކު 1ގުރޭޑް
ް ކަމުގައިވުނ

މާބައިދު އަކި މުސުމީ ބަދަލުތާކާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ އަސަރުތައް ކުޑަ ރަށަކަށް ހެދުން.ލ

މަބައިދު ކައުންސިލުން ހިންގަ މަޝްރުޢު ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއި .ލ
އެކުލިބުން

 އަށް ދިއްލާ އަލި 6:00 އިން އިރުއަރާ 6:00ރަށުގައި ހެދިފައިވާ ހުރިހާމަގުތަކަކީ އިރުއޮށްސި 
ކުރެވިފައިވާ މަގުތަކަކަށް ހެދުން

ރަށުގައި ދިރިއުލޭ އެނެމެނަށްވެސް ހެޔޮއަގެއްގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބުން

ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ މިންވަރަށް ބަލައި މިއަހަރަށް )ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް 
(ހިންގުމަށް ރާވާ ހަރަކާތްތައް މިތާގައި ހިމަނުމަށް
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