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 ރައީސްގެ ބަޔާން

އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން  وتعاىل سبحانههللا ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ 

އަށް  هللا عليه وسّلمى حمّمد صلّ ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ  ،އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން

ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި، މިތުރު  އެ މާތްޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި  މި ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.

 ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.

ގެ  19ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑްދުނިޔެއަށް ް ކައުންސިލާއި ހަވާލުވިއިރު މުޅިހަތަރު ވަނަދައުރަކަށް އަޅުގަނޑުމެނ  

ދިވެހިރާއްޖޭޙެ  7/2010ޅުގަނޑުމެންގެ މިރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށްވެސް އޭގެ އަސަރުކޮށްފައެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު ބަލިމަޑުކަން ވަނީ އަ

ކުރެވޭ މެންބަރުން މަޤާމާއި މާއްދާގެ ހ ގައި އަލަށް އިންތިޚާބު  2-107އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

އެކުލަވާލުމަށް ކަނޑައަޅާފަވެއެވެ. އަދި ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން ހަވާލުމަށްފަހު ތިންމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެރަށެއްގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން 

އެންމެ ފަހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެހެންނަމަވެސް ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ތަރައްޤީ ޕްލޭން އެކުލަވާލައި ނިންމުމަށް ސަރުކާރުން 

  ވަނަ ދުވަހެވެ. 30މިހިނގާ ނޮވެންބަރު މަހުގެ  ކީތާރީޚަ

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ތަރައްޤީ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި   

ބައްދަލުވުންތަކެއް ވަކިން  ކޮމެޓީ އާއިއެކު އ.ތ.މ، ިމުއައްސަސާތަކާއި އަދި ކުލަބު ޖަމިއްޔާ ތަކާއި ކަމުވޮށިގެންވާ ފަރާތްތަކާއ

ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ރަށާއި ގުޅުންހުރި އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އެއްގެމި ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެ މުއައްސަސާ ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

ު ރައްޔިތުންނަށާއި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، ކްލަބް މީގެއިތުރުން ޕްލޭން އެކުލަވާލެވިފައިވަނީވެސް އާއްމމަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކުރެވުނު ގޮތުން މިޖަމިއްޔާތަކާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީއަށްވެސް ހުޅުވާލެވިގެން ބޭއްވުނު ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކުންނެވެ. 

ހަރަކާތްތައް  ޕޮލިސީތަކާއި، ސްޓްރެޓެޖީތައް އަދި، ުއެއަށްފަހކަނޑައެޅުނެވެ.  ދާއިރާތައްމަޝްވަރާތަކަށް ބިނާކޮށް ލަނޑުދަނޑިތަކާއި، 

 ޕްލޭން އެކުލަވާލެވިނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެވި، ންިއްސާކޮށް، މިފަރާތްތަކުން ދެއްވި އިރުޝަދާއި އެއްގޮތައް ގެޙކައުންސިލަރުންނާއި 

އަދި މި  ވިފައެވެ.ންނާއި ޙިއްސާކުރެއްޔިތުބޭއްވި ޕްލޭން ވަނީ ރަނިންމާލުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލެވިގެން ބައްދަލުވުމެއް 

ހުށަހެޅުންތައްވެސް ވަނީ ޕްލޭނަށް އިތުރުކުރެވިފައެވެ. މި ފުރުސަތުގައި ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ބައެއް ބައްދަލުވުމުގައި ލިބުނު 
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ަކޮށް އެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނަށާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ ލުމާއި އެހީތެރިން ފާހަގމުއައްސަސާތަކުން ދެއްވި އެއްބާރު ސަރުކާރުގެ

ކަށް ބިނާކޮށް ޕްލޭން ޝުކުރެއް އަރިސްކުރަމެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން ބައްދަލުވުންތަކުގައި ލިބުނު ހިޔާލުތަކާއި ހުށަހެޅުންތަ

ައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ވަކިން ހާއްސަ އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި އެންމެ ބުރަމަސައްކަތެއް ކުރަމުންދިޔަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކ

 ޝުކުރެއް އަރިސްކުރަމެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުގެ ޓީމަށްވެސް ހާއްސަ ޝުކުރެއް އަދާކުރަމެވެ.

ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލެވުނު މި ތަރައްޤީ ޕްލޭން ތަންފީޒްކުރުމަށްޓަކައި ލ.މާމެންދޫގެ ލޮބުވެތި  2026- 2022  

ވާ ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރުގެ މުއައްސާސާތަކާއި، ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކާއި، އ.ތ.މ ކޮމެޓީއާއި އަދި މީގެއިތުރުންވެސް ރަށުގެ ކަމުވޮށިގެން

އަހަރު  5އްބާރުލުން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބިގެންދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަމެވެ. ކުރިއަށް މިއޮތް ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ އެ

ދުވަހަށް އެކުލަވާލެވުނު ތަރައްޤީ ޕްލޭންއަކީ ކައުންސިލްގެ ލެވެލްގައި ކައުންސިލަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަމަށް ބަލައި އެކުލަވާލެވުނު 

ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި، ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަ ޖެހުން ލިބިގެން ދާނެ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ޕްލޭންއެކެވެ. މި ޕްލޭންގައި 

 ވާނީ ހިމެނިފައެވެ. 

އަށް އެކުލަވާލެވުނު ތަރައްޤީ  2026-2022ންގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމާއެކު ޅުޑުގެ އުއްމީދަކީ ތިޔަބޭފުނއަޅުގަ  

އަދި އަޅުގަނޑާއި  ވާސިލުވެގެންދިޔުމެވެ. ޫސްމިންތަކަކަށް މާމެންދއު އުަި، އުމްރާނީ އަދި އިގުތިސާދީ ގޮތުން އއިޖުތިމާއ ޕްލޭނުން

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޓީމް ކުރަމުން މިގެންދާ މަސައްކަތް މަޑުޖެހުމެއްނެތި ކުރިއަށްދާނެކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް هللا އަޅުގަނޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތް

 ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި، ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ

 ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އާމީން. މަތީގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ

 

 

 

 ޙަސަން ރަމީޒް                

 

 ްކައުންސިލްގެ ރައީސ
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 ތަޢާރަފް

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. ރަށުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ.  1343ލ.މާމެންދޫއަކީ އާބާދީގައި 

ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަށު ކައިރީގައި ރިސޯޓެއް އޮތުމު ަމުންދެއެވެ.މަސްދޯނި މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރ 08ރަށުގައި މިވަގުތު 

ގަޑިއިރު ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް  24ރަށުގައި ފެނަކައިގެ ފަރާތުން  ންނަ ޒުވާނުންދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަ

 ދެމުން ގެންދެއެވެ.

ންނެވެ. މާމެންދޫ ރައްޔިތުންގެ ޕްރީސްކޫލު ،ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ހިންގާ ދެމުންގެންދަނީ ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްލ.މާމެންދޫގައި 

އެލް.ކޭ.ޖީ އަދި  ްގައިމާމެންދޫ ސްކޫލބީނާސަރީ އަދި ނާސަރީ ކުދިންގެ ކްލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. މީގެއިތުރުން މިގޮތުން ބޭ

. ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އަކާއި ހަމައަށް ކިޔަވައިދެމުންގެންދެއެވެ 10ގްރޭޑް ޔޫ.ކޭ.ޖީ އާއި 

މުވައްޒަފުން  08ނަރުސް އިތުރު  2ޑޮކްޓަރާއި ބޭރުގެ  1ރުކަޒެއް ހުރެއެވެ. ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަ

މަސައްކަތް ކުރަމުންދެއެވެ. އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތާއި އެސް.ޓީ.އޯ ބޭސްފިހާރައިގެ ޚިދުމަތް މިވަގުތު ލިބެމުންދެއެވެ. ރަށުގައި 

 އެވެ.މިސްކިތް ހުރެ 02ކޮޅުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ވަކިން ނަމާދުކުރެވޭގޮތަށް  2ރައްޔިތުން ނަމާދުކުރުމަށްޓަކައި ރަށުގެ 

ވަރަށްފަހުން އިމާރާތްކުރި ކޯޓެއް ހުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މެޖިސްޓްރޭޓެއް ނުހުރެއެވެ. އިދާރީ މަސައްކަތް  ،ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު

 12ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ  05މުވައްޒަފުން ތިބެއެވެ. ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ  04ކުރުމަށް 

ބިންފުރިފައިވާ ރަށެކެވެ. ބަނދަރު ހެދި އަދި ބަނދަރުގެ ބޭނުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ.  ،ަފުންނެވެ. މިރަށަކީ ގޯތިދޭނެ ހުސްބިން ނެތްމުވައްޒ

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. ނެސަރަހައްދެއްގައި ބޯފެން ލިބޭ 2އަދި ރަށުގައި ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ރަށުގެ 

ލިބޭ  ދަރުމަތިން ފެން އަދި ތެޔޮ ފަސޭހައިންނދުފަހަރުތައް ބޭނުންކުރުމަށް ބަނދުފަހަރުތަކާއި ބޭރުން އަންނަ އުޅަނުޅަރަށުގައި ދުއްވާ އ

މުދާ ވިއްކާ  ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ވިޔަފާރި ތަނެއް ރަޖިސްޓްރީ 02އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. ރަށުގައި ރެސްޓޯރެންޓް ޚިދުމަތްދޭ 
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ރަށުގައި މިވަގުތު ނަރުދަމާގެ  ފިހާރައިގެ ޚިދުމަތް މިވަގުތު ރަށުންލިބެއެވެ. ރަށުގައި މާލެ ދަތުރުކުރާ އެއްވެސް ބޯޓެއް ނޯވެއެވެ. 15

 ާއި މަގުތަކުގެ ހާލަތު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުންރަށަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެބޮޑު މައްސަލައަކީ ރަށް ގިރުމ ވަނީ ގާއިމް ކުރެވިފައެވެ.ޚިދުމަތް 

ސަރަހައްދުތަކުން ވަރަށްބޮޑަށް  މައްސަލައެވެ. މިއަހަރުވެސް ރަށުގެ އެކި މަގުތައް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދަތިތައް ކުރިމަތިވެފައިވުމުގެ

އަދި މަގުތަކުގައި ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް މަދުން ނަމަވެސް ދަނީ ދިމާވަމުންނެ ގޮސްފައިވެއެވެ. ގިރަމުން



 (ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ)                                               2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

9 

 

 ،info@laamumaamendhoo.gov.mv,  council.maamendhoo@gmail.comއީމެއިލް:.   ،-ފެކްސް:    ،6800705ފޯން: 

 www.laamumaamendhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:

 

 ރަށުގެ ޗާޓް
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 ވިޝަން

 

ކައުންސިލްގެ އެކްޝަން ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި،  ،އުންސިލްގެ ތަޞައްވުރަކީކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށާއި ރަށުގެ 

ކުރިއެރުވުމަށް ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް 

ޔާއި ތަންފީޒްކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. އަދި ރަށުގެ ކުރިއެރުވުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ލާބަ

ރަކާތްތަކަށާއި ޙަަކައި ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުންނާއި ކުންފުނި، ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން ހިންގާ އެކިއެކި މަންފާއަށްޓ

 ެ.ކައުންސިލް ހެދުމެވ ،ނަމޫނާ ކައުންސިލަކަށް ގެޚިދުމަތްތަކަށް ކައުންސިލުން އެއްބާރުލުންދީ އަތޮޅު

 މިޝަން

ޔިތުންގެ އްޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ވަކިއަތަކަށް ނުޖެހި ވަކި ކުލައަކަށް ނުބަލައި ރަންސިލްގެ މިޝަންއަކީ ރައްޔިތުންނަށް ކައު

ރާއި ސާސްތައް ދެނެގަނެ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމާއި އަދި ރަށުގެ ތަރައްޤީއާއި ރަށުގެ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ސަރުކާހްއި

 ލެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.އުރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން އެކުވެރި މާހަ
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 ގޮތް ންގޮސްފައިވާޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެ

ސިލްސިލާ ، ޔާލާއި، މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްޓަކައި މިފަރާތްތަކާއިއެކުޚިތަރައްޤީ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ އަދި މުއައްސަސާތަކުގެ 

ރަށުގެ ޢާއްމު ފަރުދުންގެ ފަރާތުން މާބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް،  ަށްލުވުންތަކަމިބައްދ ބޭއްވުނެވެ. ކެއްބައްދަލުވުންތަ

ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކަށް ގޮތުން މިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ފަރާތުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބުނެވެ. ރަށުގެ އެކި

ހަރަކާތްތައް ޕޮލިސީތަކާއި، ސްޓްރެޓެޖީތައް އަދި ، އެއަށްފަހުކަނޑައެޅުނެވެ.  ތައްޖީލަނޑުދަނޑިތަކާއި، ސްޓެރެޓެބިނާކޮށް 

ންނާއި ނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެވި، އަލުން ރައްޔިތުންިއްސާކޮށް، މިފަރާތްތަކުން ދެއްވި އިރުޝަދާއި އެއްގޮތައް ގެޙކައުންސިލަރުންނާއި 

 ޙިއްސާކުރެވުނެވެ. 
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މުކުރުންރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއި

ންނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނު

ްަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުނދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކ

ުންއެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރ

މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ލެހެއްޓުން ބަނދަރާއި، ފާލާމާއި ފެރީޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެ

ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން

ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

މަގު ހެދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކާ ހާސިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ 

 އްސިޔާސަތުތަ

 ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ،އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި: 1ދާއިރާ 
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 އް ބިނާކުރުންަޢެއިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމ: 2ދާއިރާ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ތު ދެމެހެއްޓުންައަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ޤާނޫނީ ޙުކޫމ :3ދާއިރާ      

        

 

 

 

 

      

މަތިން  ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެކަންކަންއިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ

އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ކުގެ  ްޓް ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސ

ބެލެހެއްޓުންކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް

ތްތައް ހުއްޓުވުންގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާ

ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން

ަތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމްކޮށް  އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމ

ބެލެހެއްޓުން

އްޓުންކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެ

މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

ރަށުގެ އާއްމު ލައިބްރަރީ ހިންގުން

ދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުންގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވައި، އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތް

ިވެދީ  ީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރކުޑަކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހ

އެ ފަރާތްތައް ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން

އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން
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 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު : 4ދާއިރާ    

       

 

 

 

 

 

 

 

 ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުން: 5ދާއިރާ    

 

 

 

 

 

 

 

 

ރަނގަޅު ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް  އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން

ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން

ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި،ގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް

ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުން، ސުލޫކާއި

ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ އާއި ޞިއްޙީ( ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ)އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ 

ޚިދުމަތްތައް ދިނުން

ހާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ

ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ، އާބާދީއެއް އުފެއްދުން، ރައްކާތެރިކުރުވާ

ރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުންދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކު

ައް ފެތުރުން މަދުކުރުންޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތ
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 އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުވުމާއި ވަޒީފާ އިތުރުކުރުން : 6ދާއިރާ    

 

 

 

 

 

 

 ޤާފަތާއި ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުންޘަ    

 

  : ޘަޤާފަތާއި ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުނ7ްދާއިރާ      

 

 

 

 ވިލުންވެރި މުޖުތަމައެއް ކަށަވަރުކުރުވުން: 8ދާއިރާ       

 

 

 

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން

ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުން

ަރުތައް ކުޑަކުރުންމޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސ

ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން

ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުން
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 މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން: 9ދާއިރާ     

 

 

 ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން 10ދާއިރާ:     

 

 

 

 

 

 

 

ްއަންހެނުންނާއި މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުނ

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން
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 ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ،އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި
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 ުމިހާރުގެ ހާލަތ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރަށުގެ ބަނދަރު ހުރި އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ންރަށުން މިވަގުތު ލިބެ

ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ީ ބޯފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމްވަނުބެހެއްޓި، ރައްޔިތުންނަށް ސާފ ހަންފެންގައި ެއްސަރަޙައްދާއި، ރަށުގެ މިސްކިތ

ށް ކަރަށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޭބީސީތަކަ ހަމަ އެއާއެކު، މެޝިންވަނީ ހަރުކުރެވިފައެވެ. ރަށުގެ ގިނައަދަދެއްގެ ގޭބީސިތަކުގައި ފެން

ދެވެމުންދެއެވެ.  ފެނަކަ މެދުވެރިކޮށް ރަށުގެ ހުރިހާ ގޭބީސީއަކަށް ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން،ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް 

ޖަނަރޭޓަރަށް ލޯޑް ބޮޑުވެ، ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވެއެވެ. މީގެއިތުރުން،  ދީ އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުންބާާރަށުގެ އނަމަވެސް، 

 ގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ވީނަމަވެސް، ރައްކާތެރި ހުރިކަމުގައި އިރަށުގައި ކުނިކޮށްޓެއް ޤާއިމްކުރެވިފަ

ކޮށް، ބޭނުންކުރާ ވަރަށްވުރެ ދަށް އަޅާފައިވާ ކޭބަލްތަކަކީރަށުގައި  ،. މީގެ ސަބަބެއްކަމުގައި ދެނެގަނެވިފައިވަނީެވެއެވެފާހަގަކުރނުވާކަން 

ރަށުގެ މަގުތަކުގެ ހާލަތު ވަރަށްވެސް . ެވެނުލިބުމކަރަންޓްމިންވަރަށް ޓަށް ބޭނުންވާ އްކުނިކޮ ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދޭ ކޭބަލްތަކެއްކަމުން،

 ބިނގާވެވެ ވާރޭ ވެހިއްޖެނަމަ، މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، މަގުތައް ޗަކަވެ ހިނގާައްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ވިއްސާރދަ

ުގެ އުޅުމަށާއި، ސައިކަލްފަދަ ތަކެތި ދުއްވުމަށް ގިނަގުނަ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެކްސިޑެންޓްތައް ގިނަވެ، މަގ

ެއް އޮތްކަމުގައި ފަރާތްތަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ އަދި ގެއްލުން ލިބެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މީގެއިތުރުން، ރަށުގެ ބަނދަރ ްހިފާބޭނުނ

ވެ، ލޯންޗާއި ިނަރަށެއްކަމުން މަސްދޯނިތައް ގ ރަށަކީ މަސްވެރި ީ. މިހެންދިމާވަނވެވީނަމަވެސް، ބަނދަރުގެ ޖާގަ ކުޑަކަން ފާހަގަކުރެވެއެ

ފެރީ ައްދުތަކުންވެސް އުޅަނދުފަހަރު ބަނދަރުކުރާ ރަށަކަށްވާތީއެވެ. ޙމިރަށަކީ ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަާއި ގިނަވުމުގެ ސަބަބުންނ ޑިންގީ

ޓާމިނަލްއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްފެށިފައި ވީނަމަވެސް، މަސައްކަތްވަނީ މަޑުޖެހިފައެވެ. ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން މަސްވެރިންނަށް 

ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ބިޑް އުސޫލުން  ގެ އިންތިޒާމްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެއިތުރުން، ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގެ ސެކިއުރިޓީފެންލިބުމު

ންވަނީ ބަޔަކާއި ުރަށުގެ ޤަބުރުސްތާނު ސާފްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ހަމަ މިއުސޫލ ވަނީ ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.

ޢިޖުތިމާއީ ކޮށް ބަލަހައްޓަމުންދަނީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުންނެވެ. މިއާއިއެކު، ރަށުގެ ުއެވެ. ރަށުގެ ދެމިސްކިތް ސާފހަވާލުކުރެވިފަ

ހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ދެ ސަރަޙައްދަކަށް ބަހާލެވި، ބިޑް އުސޫލުން ާސާފުތ ސަރަޙައްދާއި، ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ ހޭޅިފަށުގެ

މަރާމާތުކުރުމުގެ  ައިހަމައެހެންމެ، މަގު ބައްތި ޖަހ ކުރެވެމުންދެއެވެ. ހަވާލުކުރެވި، ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްދެފަރާތަކާއި 

 މަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކުރެވެމުންދެއެވެ.
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 ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުންރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން  :1 ޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ހުރި އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރަށުގެ ބަނދަރު ން ރަށުން މިވަގުތު ލިބެ

ބޯފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމްވަނި ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން  ސަރަޙައްދާއި، ރަށުގެ އެއް މިސްކިތުގައި ހަންބެހެއްޓި، ރައްޔިތުންނަށް ސާފް

ރަށުގެ ގިނައަދަދެއްގެ ގޭބީސިތަކުގައި ފެންމެޝިންވަނީ ހަރުކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް މެޝިން ނުލިބިވާ އިތުރު ގޭބީސީ ހުރިކަން 

ންމެޝިން ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ފެ، ީއުސޫލަކ ުނުރުކޮށްދެވޯމެޝިން ފ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފެން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން،  ުމެވެ.ން ދޫކުރެޝިގެން ފައިސާ ދައްކާ ނިމޭގޮތަށް ރައްޔިތުމީހާއަށް ފެންމލައިާމަހަށް ބަހ 4ް، ކައުންސިލްގައި އެދުމުނ

ގިނަދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ހަންތައް ހަލާކުވެފައިވާކަން ނަމަވެސް، ީއި ފެންހަން ބެހެއްޓިފައިވރަށުގެ ނިސްބަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ގެތަކުގަ

 އަދި ވާރޭ ނުވެހި ގިނަދުވަސްތަކެއްވާނަމަ ރަށުން ފެން ހުސްވުމުގެ މައްސަލަވެސް ދިމާވެއެވެ. ފާހަގަކުރަމެވެ.
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 ގާއިމުކުރުން ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް 1ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 މެޝިން ހަރުކުރެވިގެންދިއުން ރއިންސައްތަ ގޭގައި ޕިއުރިފައަ 100ރަށުގެ   ގެ ކުރިންުވަނަ އަހަރު ނިމުމ 2023: 1.1ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 

ކުރެވިގެންދިއުން  ތަމްރީނުހައްލުކުރެވޭނެ މީހުން  ް ރަށުގައި ތިބެގެން،ޕިއުރިފައަރ މެޝިންތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައކުރިން  ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ 2024: 1.2ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 

އިންސައްތަ އިތުރުކުރެވުން  50ތަކުގައި ރައްކާކުރެވޭ ފެނުގެ ނިސްބަތް ސީގޭބީވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2025: 1.3ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

 :1.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ރަށުގެ ހުރިހާ ގެއެއްގައި 

މެޝިން  ޕިއުރިފައަރ

ސާފު ބޯފެން މެދުވެރިކޮށް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ސާފު ބޯފެން  :1.1.1ހަރަކާތް 

ރުކޮށް، އިތުބޭނުންކުރުމުގެ ހޭލުންތެރިކަން 

ބެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިކަން ޕިއުރިފައަރ މެޝިން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން

 

× 
ގެ ކައުންސިލް    

 އިދާރާ

 އ.ތ.މ ކޮމިޓީ

ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ

 ލިމިޓެޑް
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 www.laamumaamendhoo.gov.mvވެބްސައިޓް: ،info@laamumaamendhoo.gov.mv,  council.maamendhoo@gmail.comއީމެއިލް:.   ،-ފެކްސް:    ،6800705ފޯން: 

 

 :1.2 ސްޓްރެޓަޖީ

ދިމާވާ ށް ޕިއުރިފައަރ މެޝިންތަކަ

ަށުން ރ، އްމައްސަލަތަ

ހައްލުކުރެވޭނެ ޓެކްނީޝަނުން 

 ބިނާކުރުން

 : 1.2.1ހަރަކާތް 

 ފަންނީ މާހިރުންގެ، ްޓެކްނީޝަނުން ބިނާކުރުމަށ

 ގުންހިން ތައްތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހީގައިއެ

 

އިދާރާ ކައުންސިލް     ×  

 

ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ

 ލިމިޓެޑް

  :1.3ސްޓްރެޓަޖީ 

ރައްކާކުރެވޭ ގޭބީސީތަކުގައި 

 50ފެނުގެ ނިސްބަތް 

 އިންސައްތަ އިތުރުކުރެވުން

 : 1.3.1ހަރަކާތް 

ި ކަށް މިތަކެތހަން ނެތް ގޭބީސީތަ /ީފެން ތާންގ

 ދިނުންްހޯދުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށ

އިދާރާ ކައުންސިލް     ×  

 އ.ތ.މ ކޮމިޓީ

ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ

 ލިމިޓެޑް
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: ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް 2ޕޮލިސީ 

 ހޯދައިދިނުން

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ޚިދުމަތަކީ ފެނަކައިގެ ބެލުމުގެ ދުމަތް ދެމުން އަންނަރަށެކެވެ. މިޚިވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ނަރުދަމާގެ  2017މިރަށަކީ 

ޚިދުމަތް ޚިދުމަތެކެވެ. ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދެވިފައިވީ ނަމަވެސް އަދިވެސް ބައެއް ގެތަކުން މިދަށުން ދެމުން އަންނަ 

ުމަތް ދިނުމުގައި މިހާރު ދަތިތަކެއް ނަމަވެސް މި ޚިދވުނު ެވެއެވެ. ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރަށުން ދެފާހަގަކުރ ންބޭނުން ނުކުރާކަ

 ވަނީ މައްސަލަޖެހި މަރާމާތު ކުރަންޖެހިފައެވެ.ުސިސްޓަމްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ބައެއް ޕަންޕމިގޮތުން ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޕަންޕުތައް ހަލާކުވުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބެއް ކަމުގައި ބެލެވެނީ ރަށުން ލިބެންހުރި ކަރަންޓުގެ ފެންވަރު ދަށްކަމުންނެވެ.
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 ހޯދައިދިނުން ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަތައް އަސާސީ ނަރުދަމާގެ: 2 ޕޮލިސީ

 

 ޓާގެޓްތައް:

ނަރުދަމާ ގުޅިގެން ދިއުން ށް ގޭބީސީއައިންސައްތަ  100ރަށުގެ ގެ ކުރިން ުވަނަ އަހަރު ނިމުމ 2023: 2.1ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކަމާބެހޭ ފަންނީ މީހުން ތަމްރީން ކުރުން 2024: 2.2ޓާގެޓް 

................................................................................................................................................. 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 ފަރާތްތައްއެހެނިހެން 

 :2.1ސްޓްރެޓަޖީ 

 ގެތަކަށް ނުގުޅިވާ ނަރުދަމާ

ުންގުޅ ނަރުދަމާ  

 
 
 

 

  :2.1.1ހަރަކާތް 

މަށް ުގުޅ ނަރުދަމާ ގެތަކަށް ނުގުޅިވާ ނަރުދަމާ

 ކުރަންޖެހޭ އެއްމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

 

× 
އިދާރާ ކައުންސިލް     ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ 

 ލިމިޓެޑް

 :2.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ކަމާބެހޭ ފަންނީ މީހުން ތަމްރީން 

 ކުރުން

 :2.2.1 ހަރަކާތް

ތައް ނެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްރާޓެކްނީޝަނުން ބިނާކު

 ހިންގުން ފަންނީ މާހިރުންގެ އެހީގައި

އިދާރާ ކައުންސިލް   ×  × ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ 

 ލިމިޓެޑް
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 ހަކަތަ ކަރަންޓާއި ގޮތެއްގައި އިތުބާރުހިފޭ އަދި ދެމެހެއްޓެނެވި :3ޕޮލިސީ

 ފޯރުކޮށްދިނުން ރައްޔިތުންނަށް

 މިހާރުގެ ހާލަތު

އެހެންނަމަވެސް ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ރަށެކެވެ. ުގަޑިއިރަށް ކަރަންޓ 24މިރަށަކީ ފެނަކައިގެ ފަރާތުން 

ނަކަށްވާތީ ޖަނަރޭޓަރުތަކުން އަރާ ދުމުންނާއި އަޑުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ކައިރި ހިސާބުގައި ރަށުގެ މެދު ތެރޭގައި ހުންނަ ތައިމާރާތަކީ 

މިހެންކަމުން މިކަން އިވެއެވެ. ަންޖެހިފަައްމަލް ކުރޙދަތިއުދަގޫ ތަސިއްޙީގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދިރިއުޅޭ ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް 

މާލެވިފައެވެ. މިހެންކަމުން މިހާރުވަނީ އެއްކޮށް ނިން އިންޖީނުގެިމާރާތް ކުރަމުން ދިޔަ ޢސަރުކާރުން މިރަށުގައި ައްލު ކުރުމަށްޓަކައި ޙ

ރަށުގައި  ރުންުތއި ީގެގެން ދިއުމެވެ. މފެނަކަ އިމާރާތަށް ޚިދުމަތް ބަދަލުވެ އުރަށުގެ ރައްޔިތުން އެދެނީ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އަ

ާޕެނަލް ހަރުކުރުމަށްޓަކައި ާރަފް ކުރުމަށްޓަކައި ރަށުގެ ބައެއް ސަރަހައްދު ތަކުގައި ސޯލޢތަ ކާރުގެ ފަރާތުން އިއާދަކުރެވުނު ހަކަތަސަރު

އެކަމުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.
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 ފޯރުކޮށްދިނުން ރައްޔިތުންނަށް ހަކަތަ ކަރަންޓާއި ގޮތެއްގައި އިތުބާރުހިފޭ އަދި ދެމެހެއްޓެނެވި: 3 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 ހޭލުންތެރިކުރުވުންށް ހަކަތައަ ކުރުވަނިވި އިއާދަ ރައްޔިތުން ރަށުގެ ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2022:  3.1ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 

 އިއާދަ ކުރުވަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ އަދި ތަކެތީގެ އެހީ ހޯދުން ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2026: 3.2ޓާގެޓް 

................................................................................................................................................. 

 ޤާއިމްކުރެވިގެންދިއުން ޕެނަލް ސޯލާ ކުގައިއިންސައްތަ ސަރުކާރު އޮފީސްތަ 30 ގެރަށު ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2026: 3.3ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

 :3.1ސްޓްރެޓަޖީ 

 އިއާދަކުރުވަނިވި އްޔިތުންރަ

ންހޭލުންތެރިކުރުވުށް ހަކަތައަ  

 

  :3.1.1ހަރަކާތް 

މަޢުލޫމާތު އާއި ގުޅޭގޮތުން ަަތއިއާދަކުރުވަނިވި ހަކ

 ބޭއްވުން ތައްސެޝަން

 

އިދާރާ ކައުންސިލް     ×  

 އ.ތ.މ ކޮމިޓީ

ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ

 ލިމިޓެޑް



 (ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ)                                               2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 
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 www.laamumaamendhoo.gov.mvވެބްސައިޓް: ،info@laamumaamendhoo.gov.mv,  council.maamendhoo@gmail.comއީމެއިލް:.   ،-ފެކްސް:    ،6800705ފޯން: 

 

 :3.2ސްޓްރެޓަޖީ 

 ހަކަތަ ކުރުވަނިވި އިއާދަ

 ފައިސާގެ ބޭނުންވާ އުފެއްދުމަށް

ހޯދުން އެހީ ތަކެތީގެ އަދި  

 :3.2.1ހަރަކާތް 

ބައްދަލުކުރުން /  އިދާރާތަކާއިސަރުކާރާއި، ކަމާބެހޭ 

 ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން

 

އިދާރާ ކައުންސިލް  ×     

 އ.ތ.މ ކޮމިޓީ

ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ

 ލިމިޓެޑް

 :3.3ސްޓްރެޓަޖީ 

 އިންސައްތަ 30 ރަށުގެ

 ސޯލާ ތަކުގައިއޮފީސް ސަރުކާރު

ޤާއިމްކުރެވިގެންދިއުން ޕެނަލް  

  :3.3.1ހަރަކާތް 

އިންތިޒާމް ނެ ބޭނުންކުރެވޭނެ ގަސޯލާ ޕެނަލް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން

އިދާރާ ކައުންސިލް  ×     

 އ.ތ.މ ކޮމިޓީ

ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ

 ލިމިޓެޑް
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 ގާއިމްކުރުން ނިޒާމެއް ނައްތާލާނެ ކުނި ގޮތެއްގައި އެކަށީގެންވާ :4ޕޮލިސީ

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ގްރާމްގެ ދަށުން ރަށުގައި ކުނިކޮއްޓެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުނު ލެކްރެޑް ޕްރޮވަނަ  2015މިރަށަކީ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން 

މުވައްޒަފުންނާއިއެކު ވޭސްޓް  5މަސައްކަތް ކުރަމުންދާރަށެކެވެ. ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޤާއިމްކޮށް ރަށުން ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ 

ށްވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން ރަށުގެ ގޭބީސީ ތަކާއި ސަރުކާރުގެ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް މިއަދާއި ހަމައަ

ކުނި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް  ގޭގެއިން ނަގައިހަފްތާގެ ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުނި އިދާރާތަކުން 

ައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދެއެވެ. އަދި ނައްތާލެވޭ ކުނިން ކާދު ތ

ެހުމަކީ ކުނި އުފުލާނެ ޕިކަޕެއް ނެތުމާއި، ސެންޓަރުގައި ކުނި ގިނަވުމުން ކުނި ރަށުން މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް އޮތް އެންމެބޮޑު ގޮންޖ

 ންކުރުމަށްއް ބޭނުބޭނުންކުރަން ގެނެސްފައިހުރި މެޝިންތައަދި ސެންޓަރުގައި މިވަގުތު  ާއި،ބޭރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ނެތުމ

ކައިރީގައި ރިސޯޓެއް އޮތްނަމަވެސް ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގައި އެންމެ  ބޭނުންވާ ތްރީފޭސް ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ސެންޓަރުން ލިބެންނެތުމެވެ.

އެކަށީގެންވާ އެހީތެރިކަން ލިބެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 
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 ގާއިމްކުރުން ނިޒާމެއް ނައްތާލާނެ ކުނި ގޮތެއްގައި އެކަށީގެންވާ: 4 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

  ދިނުންފޯރުކޮށް  ފިހާރަތަކަށް ކުނި ވަކިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޑަސްބިން، ޭއަދި ކެފީސް ރަށުގެ ހުރިހާ ގޭބިސީތަކާއި، އޮފ ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2023:  4.1ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 

 ލިބޭނެގޮތެއް ހޯދުންޭރިސައިކަލްކޮށް، ރިސައިކަލް ކުރެވޭ ކުނިން ނަފާ ހޯދ ކުނި ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2025: 4.2ޓާގެޓް 

................................................................................................................................................. 

 ވިގެންދިއުންއިމްކުރެޮށް، ރަށުން ކުނި ބޭރުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާކުނި މެނޭޖްކރައްކާތެރި އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2026: 4.3ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

 :4.1ސްޓްރެޓަޖީ 

 ،ގޭބިސީތަކާއި ހުރިހާ ރަށުގެ

 ފިހާރަތަކަށް ،ޭކެފ އަދި އޮފީސް

 ބޭނުންވާ ވަކިކުރުމަށް ކުނި

 ފޯރުކޮށްދިނުން ޑަސްބިން

  :4.1.1ހަރަކާތް 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ގަތުމަށްފަހު ޑަސްބިން 

 ހަވާލުކުރުން

 

އިދާރާ ކައުންސިލް    ×   

 އ.ތ.މ ކޮމިޓީ

ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ

 ލިމިޓެޑް

ކްލަބް، ޖަމިއްޔާ، 

 ޖަމާޢަތްތައް
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 www.laamumaamendhoo.gov.mvވެބްސައިޓް: ،info@laamumaamendhoo.gov.mv,  council.maamendhoo@gmail.comއީމެއިލް:.   ،-ފެކްސް:    ،6800705ފޯން: 

 

 :4.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ރިސައިކަލްކޮށް،  ކުނި

ރިސައިކަލް ކުރެވޭ ކުނިން ނަފާ 

 ހޯދޭލިބޭނެގޮތެއް ހޯދުން

 :4.2.1 ހަރަކާތް

ބާދަގަނޑު ރަށުން  / ަދައިގެން ވިއްކުންކާދު ހކުނިން 

 ވިއްކުން

 

އިދާރާ ކައުންސިލް   ×    

 އ.ތ.މ ކޮމިޓީ

 

 :4.3ސްޓްރެޓަޖީ 

 ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ރައްކާތެރި

 ،މެނޭޖްކޮށް ކުނި ގޮތެއްގައި

 ބޭރުކުރެވޭނެ ކުނި ރަށުން

ޤާއިމްކުރެވިގެންދިއުން ނިޒާމެއް  

  :4.3.1ހަރަކާތް 

 ޓަރ ހޯދުންނައްތާލުމަށް އިންސިނިރޭކުނި 

 

އިދާރާ ކައުންސިލް ×      

 އ.ތ.މ ކޮމިޓީ

ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ

 ލިމިޓެޑް

  :4.3.2ހަރަކާތް 

ރަށާދުރުނޫން ފަޅުރަށަކަށް ކުނިގެންގޮސް ނައްތާލެވޭނެ 

 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ޕްލޭން ހެދުން

 

x     ްކައުންސިލ 

 އ.ތ.މ ކޮމިޓީ

ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ

 ލިމިޓެޑް

 ސިއްޙީ މަރުކަޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ވަޔަރަމަންޓްއެން  

  :4.3.3ހަރަކާތް 

 ރުންރަންޓް އަޕްގްރޭޑް ކުކަ

 

އިދާރާ ކައުންސިލް ×      

 

ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ

 ލިމިޓެޑް
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 ބެލެހެއްޓުން މަރާމާތުކޮށް މަގުތައް މަގުހެދުމާއި :5ޕޮލިސީ

 ހާލަތުމިހާރުގެ 

ވެއެވެ. ރަށުގެ މަގުތަކަކީ މިހާރުވެސް ވަރަށްބޮޑަށް ހަލާކުވެ ހިނގުމަށާއި، ދުއްވާ އެއްޗިހި ދުއްވުމަށް އުނދަގޫ މަގު ތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެ

މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ މަގުތައް ލެވެލް ނުވުމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ މެދަށް އަޑިވެފައިވާތީ، ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ ބޮޑެތި ގިނަ 

ފެންތައް ހިންދުމުގެ ދަތިތައްވެސް ވަރަށްބޮޑަށް ކުރިމަތިވެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މަގުތަކުގައި ހިނގާ މީހުންނަށާއި، ދުއްވާ 

ނީ މަގުތަކުގައި ދާއިމީ ހައްލެއްކަމަށް ކައުންސިލުން ދެކެމިކަމަށް  ދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.މުވަ އެއްޗިއްސަށް ގެއްލުންތައް ކުރިމަތި

ގެނެވޭނެކަމެއް ނޫނެވެ. މިހެންކަމުން ކައުންސިލްގެ ހައްލެއް ތާރުއެޅުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިކަމަކީ ކައުންސިލްގެ ފެންވަރުގައި 

 ގެނެސް ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ނިމުމެއްގެނައުމެވެ.ސަރުކާރުން މިކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް އުއްމީދަކީ 
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 ބެލެހެއްޓުން މަރާމާތުކޮށް މަގުތައް މަގުހެދުމާއި: 5 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 މަގުތަކަށް ފަސްއަޅައި އެއްވަރުކުރުން އިންސައްތަ 30 ހަލާކުވެފައިވާ ރަށުގެ ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2024: 5.1ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 

 ހޯދުން ހެވީ ވެހިކަލް ،ނެރީސްމަގު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ މެޝި ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2023: 5.2ޓާގެޓް 

................................................................................................................................................. 

ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިގެންދިއުން  މަގުތައް މަރާމާތުކުރާނެދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2025: 5.3ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

 :5.1ސްޓްރެޓަޖީ 

 30 ހަލާކުވެފައިވާ ރަށުގެ

 މަގުތަކަށް އިންސައްތަ

 އެއްވަރުކުރުން ފަސްއަޅައި

  :5.1.1ހަރަކާތް 

 އެއްވަރުކުރުން ފަސްއަޅައި ގުތަކަށްމަ

އިދާރާ ކައުންސިލް   ×    

 އ.ތ.މ ކޮމިޓީ

ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ

 ލިމިޓެޑް
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 www.laamumaamendhoo.gov.mvވެބްސައިޓް: ،info@laamumaamendhoo.gov.mv,  council.maamendhoo@gmail.comއީމެއިލް:.   ،-ފެކްސް:    ،6800705ފޯން: 

 

 :5.2ސްޓްރެޓަޖީ 

 ބޭނުންވާ ހެދުމަށް މަގު

 ވެހިކަލް ހެވީ ،މެޝިނެރީސް

 ހޯދުން

 :5.2.1ަރަކާތް ހ

ހެވީ ވެހިކަލް  ،މަގު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނެރީސް

 ހޯދުން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން 

އިދާރާ ކައުންސިލް    ×  ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ 

 ލިމިޓެޑް

 :5.3ސްޓްރެޓަޖީ 

 ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި

 ކުރާނެ މަރާމާތު މަގުތައް

ޤާއިމްކުރެވިގެންދިއުން ނިޒާމެއް  

  :5.3.1ހަރަކާތް 

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފަންނީ މާހިރުންގެ އެހީއާއެކު 

 ހިންގުން

 

އިދާރާ ކައުންސިލް ×     ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ 

 ލިމިޓެޑް
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 ހަދައި ތަންތަން ފަދަ ޓާރމިނަލް ފެރީ ފާލާމާއި ،ބަނދަރާއި :6ޕޮލިސީ

 ބެލެހެއްޓުން

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ބައެއް ދުވަސްވަރު ބަނދަރު ަކީ ދަތުރުވެރިންގެ މަންޒިލަކަށް ވާތީވެ ބަނދަރުގެ ދަތިކަން ފމިރަށުގެ ބަނދަރ

އިތުރުން މިރަށަކީ މަސްވެރި ރަށަކަށްވެފައި މަސްވެރިކަން ުރުވެރިން ބަނދަރުގެ ބޭރުގައި ދޯނިތައް އަޅާފަހަރުވެސް އާދެއެވެ. މީގެފުރި ދަތ

ގިނަ އަދަދަކަށް  ކުރުމަށް ރަށުގައި ގެންގުޅޭ ދޯނިތަކަކީ ސައިޒުގެ ގޮތުން ބޮޑެތި ދޯނިތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ރަށުގައި

ރަށުގެ  ކަމުންންގީ ގެންގުޅޭ ފަރާތްތައް ގިނަވެފައިވާތީވެ ޑިންގީތައް އެޅުމަށްވެސް ބަނދަރުގެ ބޮޑުބައެއް ބޭނުންކުރަންޖެހެއެވެ. މިހެންޑި

ިނަލްގެ ރައްޔިތުންގެ އެދުމަކީ މިހާރުގެ ބަނދަރު އިތުރަށް ބޮޑުކޮށް ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ބަދަރުގެ ދަތިކަން ހައްލުވެގެން ދިއުމެވެ. ފެރީޓާމ

ޑު ލިބެން ނެތްނަމަވެސް މި ޚިދުމަތް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިނުމަކީ ކައުންސިލްގެ ވަރަށްބޮޚިދުމަތް މިވަގުތު ރަށުން 

މޫސުންގޯސްވެ ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން ބަނދަރުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުންނާތީ ފެރީ ދަތުރުކޮށް ބަނދަރުކުރުމުގައި  ޒެކެވެ.އަމާ

 ދަތިތަކެއް ހުރިކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.
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 ބެލެހެއްޓުން ހަދައި ތަންތަން ފަދަ ޓާރމިނަލް ފެރީ ފާލާމާއި ،ބަނދަރާއި :6 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 ން ފެރީ ޓާރމިނަލް ނިންމައި ޚިދުމަތް ދޭންފެށުކުރިން  ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2023:  6.1ޓާގެޓް 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ފައްތިޔާ އެޅުންކުރިން  ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2023:  6.2ޓާގެޓް 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  އަޅައި ތަރައްޤީކުރުންނޑަކަ ވެރިން މަސްކަނޑާނެ ސަރަޙައްދެއްމަސް ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2024: 6.3ޓާގެޓް 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 މާއި، ބަނދަރު މަރާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން ބަނދަރު ބެންޗްތަކުގެ ކައިރީގައި ކުޑަޖެހު ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2026: 6.4ޓާގެޓް 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ތަރައްޤީކޮށް، ބޮޑުކުރުންބަނދަރު  ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2026: 6.5ޓާގެޓް 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ބައިވެރިވާ ތަންފީޒުކުރުމަށް  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

 :6.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ރީ ޓާރމިނަލް ނިންމައި ފެ

 ްނޚިދުމަތް ދޭންފެށު

  :6.1.1ހަރަކާތް 

ފެރީ ބިޑް އުސޫލުން ބަޔަކާއި ޙަވާލު ކޮށްގެން 

 ޓަރމިނަލް އެޅުން

އިދާރާ ކައުންސިލް    ×   އެމް.ޓި.ސީ.ސީ 
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 :6.2ސްޓްރެޓަޖީ 

 ރަށު ބޭރުގައި، ނެރުންފެށިގެން

އިރުމަތީ ކޮޅާއި ހަމައަށް ފައްތިޔާ 

 އެޅުން

 :6.2.1ހަރަކާތް 

 ފައްތިޔާ އެޅުންކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން 

އިދާރާ ކައުންސިލް    ×  މިނިސްޓްރީ އޮފް  

ފިޝަރީޒް މެރިން 

ރިސޯސަސް އެންޑް 

 އެގްރިކަލްޗަރ

 :6.3ސްޓްރެޓަޖީ 

މަސްވެރިން މަސްކަނޑާނެ 

ކަނޑައަޅައި  ސަރަޙައްދެއް

 ތަރައްޤީކުރުން

  :6.3.1ހަރަކާތް 

މަސްކަނޑާނެ ބިޑް އުސޫލުން ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން 

 ކަނޑައަޅައި ތަރައްޤީކުރުން ސަރަޙައްދެއް

 

 

  

×     

އިދާރާ ކައުންސިލް  

 

 :6.4ސްޓްރެޓަޖީ 

ބަނދަރު ބެންޗްތަކުގެ ކައިރީގައި 

ކުޑަޖެހުމާއި، ބަނދަރު 

 މަރާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

  :6.4.1ހަރަކާތް 

 ބަނދަރު ބެންޗްތަކުގެ ކައިރީގައި ކުޑަޖެހުން

  ×   
އިދާރާ ކައުންސިލް  

 އ.ތ.މ ކޮމިޓީ

 

  :6.4.2ހަރަކާތް 

 ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން

  ×   

އިދާރާ ކައުންސިލް  

ރުކާސަރު  

 :6.5ސްޓްރެޓަޖީ 

ބަނދަރު ތަރައްޤީކޮށް، 

 ބޮޑުކުރުން

  :6.5.1ހަރަކާތް 

 ބޮޑުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުންބަނދަރު 

×     

އިދާރާ ކައުންސިލް  

 ސަރުކާރު
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 ބެލެހެއްޓުން ޤަބުރުސްތާނު :7ޕޮލިސީ

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ށް ަކީ ޢާންމުކޮކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ. މިގޮތުން މިމަސައްކަތ ަކީޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތ

ކޮށްގެން ހުށަހަޅާ އަގުތަކަށް ބަލައި އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭފަރާތާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތެވެ. މިމަސައްކަތުގެ  އިޢުލާން

ެ.ާ ހިނަވާގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރެވެއެވތެރެއިން ޤަބުރުސްތާނުގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވ  
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 ބެލެހެއްޓުން ޤަބުރުސްތާނު :7 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 ކުރިން ހިނަވާގެ އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުންވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2022:  7.1ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 

 ތްތެރިން ތަމްރީންކުރުންއަޖަމާ ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2024: 7.2ޓާގެޓް 

................................................................................................................................................. 

 އެއް ބިނާކުރުންީމޯޗަރ ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2026: 7.3ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 ފަރާތްތައްއެހެނިހެން 

 :7.1ސްޓްރެޓަޖީ 

 ތަރައްޤީކުރުން އިތުރަށް ހިނަވާގެ

  :7.1.1ހަރަކާތް 

 ހިނަވާގެ ބޭރު ފެންޑާ ބޮޑުކުރުން

އިދާރާ ކައުންސިލް     ×   
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 :7.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ތަމްރީންކުރުންޖަމާއަތްތެރިން   

 :7.2.1 ހަރަކާތް

ޕްރޮގްރާމް ތަމްރީންކުރުމަށް، ތަމްރީން ޖަމާއަތްތެރިން 

 ހިންގުން

އިދާރާ ކައުންސިލް     ×  

 އ.ތ.މ ކޮމިޓީ

ހެލުތް ލ.މާމެންދޫ 

 ސެންޓަރ

 :7.3ސްޓްރެޓަޖީ 

އެއް ބިނާކުރުންީމޯޗަރ  

 

  :7.3.1ހަރަކާތް 

އެއް ބިނާކުރުންީމޯޗަރ  

 

އިދާރާ ކައުންސިލް   ×   ލ.މާމެންދޫ ހެލުތް  

 ސެންޓަރ
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 ބެލެހެއްޓުން މިސްކިތްތައް :8ޕޮލިސީ

 މިހާރުގެ ހާލަތު

މިސްކިތުގެ ތެރެއިން މަސްޖިދުލް ސަބީލް މިސްކިތަކީ މިހާރު ވަރަށް ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ވަރަށްގިނަ މަރާމާތުތަކެއް  2ރަށުގައި ހުރި 

ވާރެވެހޭ  ވެވުމުން ދޮރުތައް ފީތުގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ ދޮރުތަކަކީ ލަކުޑި ދޮރުތަކަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ މިސްކިތެކެވެ. މިގޮތުން މިސްކި

ބޮޑަށް ދޮރުތަކާއި މިސްކިތުގެ އެތެރެއަށް ކުރަމުންދެއެވެ. އަދި ކަރަންޓު މައްސަލަ ޖެހިފައިވާތީ،  ދުވަސްތަކުގައި ފެނުގެ އަސަރު ވަރަށް

އޭސީއަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް  އޭސީތައް ބޭނުންކުރުމުގައިބޭނުންކުރަމުންދާ އޭސީތައްވެސް ހަލާކުވެ މަރާމާތު ކުރަންޖެހިފައިވެއެވެ. 

މިސްކިތްތަކުގެ ކަރަންޓު ފީއަކީ  ތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ކަރަންޓު ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އޭސީ

  ކައުންސިލުން ދައްކަމުންދާ ފީއެކެވެ.
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 ބެލެހެއްޓުން މިސްކިތްތައް: 8 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް

 ފާހާނާ އިތުރުކުރުންމިސްކިތުގައި ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022:  8.1ޓާގެޓް 

................................................................................................................ 

 ފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުންމިސްކިތުން ސާފުބޯ ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2022: 8.2ޓާގެޓް 

................................................................................................................ 

ޮށް، އަބާތުރަފިލުވުން ކވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މިސްކިތް މަރާމާތު 2023: 8.3ޓާގެޓް 

................................................................................................................ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

 :8.1ސްޓްރެޓަޖީ 

 މިސްކިތުގައި ފާހާނާ އިތުރުކުރުން

  :8.1.1ހަރަކާތް 

 ހާނާ ހެދުންމަސްޖިދުލް ސަބީލްގައި އިތުރު ފާ

އިދާރާ ކައުންސިލް    ×   

 އ.ތ.މ ކޮމިޓީ
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 :8.2ސްޓްރެޓަޖީ 

މިސްކިތުން ސާފުބޯފެން ލިބޭނެ 

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

 :8.2.1 ހަރަކާތް

 ހަރުކުރުންމިސްކިތުގައި ޕިއުރިފައަރ މެޝިން 

އިދާރާ ކައުންސިލް     ×  

 އ.ތ.މ ކޮމިޓީ

 

 :8.3ސްޓްރެޓަޖީ 

ސްކިތް މަރާމާތުކޮށް، މި

 އަބާތުރަފިލުވުން

  :8.3.1ހަރަކާތް 

މިސްކިތުގެ ކަރަންޓު މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމާއި، 

 އޭސީތައް މަރާމާތުކޮށް އާބާތުރަ ފިލުވުން

އިދާރާ ކައުންސިލް ×   × ×  

 އ.ތ.މ ކޮމިޓީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް

، ާކްލަބް، ޖަމިއްޔ

 ަޖާމަޢްތަތއް 
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 ބެލެހެއްޓުން ސާފުތާހިރުކޮށް މަގުތައް ރަށުގެ ރަށުތެރެއާއި :9 ޕޮލިސީ

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ހުޅުވާލެވި، އެކަމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން މިގޮތުން މިމަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ބީލަން އުސޫލުން ގޮތެއްގައި ސާފުކުރެވެމުން ދެއެވެ.  ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު އެކަށީގެންވާ

ް ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ. ރަށުގެ މަގުތައް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ބަލައި އެންމެމަތިން މާކްސް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކުރެވިގެންނެވެ. 

 .ކުނިއެޅުމަށް ޑަސްޕިންތައް ބެހެއްޓިފައިވެއެވެރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މަގުތަކުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 
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 ބެލެހެއްޓުން ސާފުތާހިރުކޮށް މަގުތައް ރަށުގެ ރަށުތެރެއާއި :9 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 ކަނޑައެޅުންސާފް ކުރުމަށް އުސޫލެއް އްރަށުގައި ހުރި ފަޅުގޯތިތަވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022: 9.1ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 

އިދުން ކުނިކޮށްޓަށް ގެންގޮސް ނައްތާލުން ާވަކުނި ޤ ސަރަޙައްދުން ނެގޭ އިޖްތިމާޢީވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022: 9.2ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

 :9.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ސާފް ކުރުމަށް  އްފަޅުގޯތިތަ

 ކަނޑައެޅުން އުސޫލެއް

  :9.1.1ހަރަކާތް 

 ކަނޑައެޅުން ސާފް ކުރުމަށް އުސޫލެއް އްފަޅުގޯތިތަ

އިދާރާ ކައުންސިލް     ×  

 އ.ތ.މ ކޮމިޓީ

ލ.މާމެންދޫ ހެލުތް 

ސެންޓަރ،  މޯލްޑިވްސް 

ޕޮލިސް ސަރވިސް، 

ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލް، 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

 ލިމިޓެޑް އަދި 

، ާކްލަބް، ޖަމިއްޔ

 ަޖާމަޢްތަތއް 
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  :9.1.2ހަރަކާތް 

 އުސޫލް ތަންފީޒް ކުރުން

އިދާރާ ކައުންސިލް × × × ×   

 އ.ތ.މ ކޮމިޓީ

 

 :9.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ސަރަޙައްދުން އިޖްތިމާޢީ 

ނެގޭކުނި ޤަވައިދުން ކުނިކޮށްޓަށް 

 ގެންގޮސް ނައްތާލުން

  :9.3.1ހަރަކާތް 

  އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުން ޤަވައިދުން ކުނިނެގުން

އިދާރާ ކައުންސިލް × × × × ×   
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 ބެލެހެއްޓުން މަގުދިއްލާ ހެދުމާއި މަގު: 10 ޕޮލިސީ

 މިހާރުގެ ހާލަތު

 މަގުދިއްލައި ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރެވެމުންދެއެވެ.، ޖެހިރަށުގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައިވެސް މަގު ބައްތިތައް 

 މަކީމިހާރުވެސް ކައުންސިލަށް އިތުރު ލައިޓުތައް ގަނެ މަގުތައް އަލިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މަގުތައް ހެދު

 ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ނުވާތީ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން

 ކުރަމުންދެއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ)                                        2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

 

46 

 

 

 ބެލެހެއްޓުން މަގުދިއްލާ ހެދުމާއި މަގު: 10 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 އަލިކޮށް ބެހެއްޓުން އްމަގުތަ ހުރިހާރަށުގައި ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023: 10.1ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 

 ެ މީހުން ތަމްރީންކުރުންއްތިތައް މާރާމާތުކުރާނަމަގު ބ ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2022: 10.2ޓާގެޓް 

................................................................................................................................................. 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

 :10.1ސްޓްރެޓަޖީ 

މަގު ބައްތި ނެތް އަނދިރި 

ސަރަހައްދުތަކުގައި މަގު ބައްތި 

 މާއި، މަރާމާތުކުރުންހަރުކުރު

  :10.1.1ހަރަކާތް 

 މަގު ބައްތި ހަރުކުރުން

 

އިދާރާ ކައުންސިލް   ×  × ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ 

 ލިމިޓެޑް

  :10.1.2ހަރަކާތް 

 މަގުތަކުގައި ނަން ބޯޑު ހަރުކުރުން

އިދާރާ ކައުންސިލް ×     ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ 

 ލިމިޓެޑް
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  :10.1.2ހަރަކާތް 

 މަގު ބައްތިތައް މަރާމާތުކުރުން

އިދާރާ ކައުންސިލް × × × × × ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ 

 ލިމިޓެޑް

 :10.2ސްޓްރެޓަޖީ 

މަގު ބައްތިތައް މާރާމާތުކުރާނެ 

 މީހުން ތަމްރީންކުރުން

 :10.2.1 ހަރަކާތް

 ރޮގްރާމް ހިންގުންްމްރީން ޕތަ

އިދާރާ ކައުންސިލް     × ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ 

 ލިމިޓެޑް
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 ޚިދުމަތް ރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖްތިމާޢީ ،މަރުކަޒުތަކާއި އިޖްތިމާޢީ :11 ލިސީޕޮ

 ބެލެހެއްޓުން ޤާއިމުކޮށް ތަންތަން ދޭނެ

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ޓަކައި ބިން ކަނޑައެޅި، މިނިސްޓްރީތަކުން ނަގަންޖެހޭ އެކިއެކި ހުއްދަތައްވަނީ ނެގިފައެވެ. ށްކުރުމަ މަރުކަޒެއް ޤާއިމް ޖްތިމާއީރަށުގައި އި

ާފް ދަނޑެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި، މީގެއިތުން، ރަށުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޓ .ނުވެއެވެ މަސައްކަތް ފެށިފައެއްދިމިހާތަނަށް ަނަމަވެސް، އ

ގައި ޓާފް އެޅުމުގެ ެ. ކުރިއަށްދެންއޮތީ ދަނޑުސަބްބޭސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައެވ ކުރެވި، ދަނޑުގެު ހަވާލ ާއިބަޔަކ

ނުވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ  ެއްކަނޑައެޅިފައ އުސޫލެއްވަގުތު ދަނޑު ބެލެހެއްޓުމުގެ ިމ. މަސައްކަތެވެ

މިވަގުތު  ް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ.ކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމެއ އްގައި ކުޅިވަރެއްމަސައްކަތްކުރަމުންދާތީވެ، ރަށުގެ އިތުރު އެއްވެސް ސަރަހައްދެ

މިވަގުތު ކުރިއަށް ދަނީ މަސައްކަތްވަނި ނިމިފައެވެ.  ހި އަދި ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެގެ ޕާކުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަްރަށުގައި ހުރި ކުޑަކުދިނ

ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު ޕާކް ފިޔަވަހީގެ ތެރެއިން، ޕާކުގައި ހަރުކުރުމަށްޓަކައި ބޯޑްތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތެވެ.  ތިންވަނަ

މީގެއިތުން ގެވެށި އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށާއި، ކުޑަ ކުދިން، އުމުރުން ދުވަސްވީ މިހުން ކައުންސިލުންވަނީ ފާސްކޮށް ޢާއްމުކުރެވިފައެވެ. 

ނަމަވެސް، ަކަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެއްވެސް އުސޫލެއް ކަނޑައެޅިފައެއްނެތެވެ. އަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތހީެއްސަ އހާއަދި 

ތްކޮށް، ަޒިޔާރ ށްފަރާތްތަކަހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ އްސަ އެޙާކުން އެއްފަހަރު މަހަ 4ޤާނުނުން ލާޒިމްކުރާފަދައިން، ކޮންމެ 

އިޖުތިމާއީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން މިރަށުގައި  ހާލަތު އަންނަނީ ބެލެމުންނެވެ. އެފަރާތްތަކުގެ

އައުޓުޑޯ ޖިމެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކުރެވި މަސައްކަތް ފެށިފައިވީނަމަވެސް މަސައްކަތް މިހާރު އޮތީ ހުއްޓިފައެވެ. 

 ަދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާތީ ރަށުގެ އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ ލިބެމުންދެއެވެ.މަސައްކަތް ހުއްޓި ގިނ

 

 

ބިނާކުރުން މުޖްތަމައެއް ދުޅަހެޔޮ ގޮތުން އިޖްތިމާޢީ  
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 މިހާރުގެ ހާލަތު: 

މިހާތަނަށް އެފަދަ މަރުކަޒެއް  ރަށުގައި އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ޤާއިމް ކުރެވިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން އިޖުތިމާޢީގޮތުން ރަށުގެ ދެޖިންސްގެ ޒުވާނުން އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ދަތިތަކެއް 

ުންވާ ތަކެތި ހޯދުމުގެ ކުރިމަތިވަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ބިމެއް ކަނޑައެޅި ތަނަށް ބޭނ

ރަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑާއި، ކުޑަކުދިންގެ މައިޒާން ކައުންސިލުން ދަނީ ބަލަހައްޓަމުންނެވެ. މިވަގުތު  މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

ުގެ ސަބަބުން ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބުބޭސް މަސައްކަތް ނިމިފައިވީނަމަވެސް ޓާފު އެޅުމާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ހުޓިފައި ވުމ

 ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ އެއްވެސް އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. 
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 ،info@laamumaamendhoo.gov.mv,  council.maamendhoo@gmail.comއީމެއިލް:.   ،-ފެކްސް:    ،6800705ފޯން: 

 www.laamumaamendhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:

 

 ތަންތަން ދޭނެ ޚިދުމަތް ރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖްތިމާޢީ ،މަރުކަޒުތަކާއި އިޖްތިމާޢީ :11ޕޮލިސީ 

 ބެލެހެއްޓުން ޤާއިމުކޮށް

 މިހާރުގެ ހާލަތު: 

މިހާތަނަށް އެފަދަ  ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.ރަށުގައި އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެއް  

މަރުކަޒެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން އިޖުތިމާޢީގޮތުން ރަށުގެ ދެޖިންސްގެ ޒުވާނުން އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް 

 ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 
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 ބެލެހެއްޓުން ޤާއިމުކޮށް ތަންތަން ދޭނެ ޚިދުމަތް ރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖްތިމާޢީ ،މަރުކަޒުތަކާއި އިޖްތިމާޢީ :11 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 ބިނާކުރުން ދުމަތްދޭ ތަންތަންޚިއަދި ޢިޖުތިމާޢީ  ެއްޢީ މަރުކަޒޢިޖުތިމާރަށުގައި ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2025:  11.1ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 ފަރާތްތައްއެހެނިހެން 

 :11.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ރަށުގައި ޢިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެއް 

އަދި ޢިޖުތިމާޢީ ޙިދުމަތްދޭ 

 ތަންތަން ބިނާކުރުން

 

  :11.1.1ހަރަކާތް 

 ކުރުންާެއް ބިނޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒ

އިދާރާ ކައުންސިލް    × ×  

ީއ.ތ.މ ކޮމިޓ  

އްޔާ، މިކްލަބް، ޖަ

 ޖަމާއަތްތައް
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 ޕާކުތައް ބިންތަކާއި ދަނޑުތަކާއި ޢާންމު ކުޅޭ ކުޅިވަރު :12 ލިސީޕޮ

 ބެލެހެއްޓުން

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ރަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑާއި، ކުޑަކުދިންގެ މައިޒާން ކައުންސިލުން ދަނީ ބަލަހައްޓަމުންނެވެ. މިވަގުތު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބުބޭސް 

އެޅުމާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ހުޓިފައި ވުމުގެ ސަބަބުން ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ އެއްވެސް މަސައްކަތް ނިމިފައިވީނަމަވެސް ޓާފު 

މީގެއިތުރުން އައުޓްޑޯ ޖިމް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ސަރުކާރުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.  އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ.

މަސައްކަތް ކައިރި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑާއި އައުޓްޑޯ ޖިމްގެ ެވެ. ކައުންސިލްގެ އެދުމަކީ އެހެންނަމަވެސް މިމަސައްކަތްވެސް މިހާރުވަނީ ހުއްޓިފައ

 ޚިދުމަތް ލިބިގެން ދިއުމެވެ.މިތަންތަނުގެ މުސްތަޤުބަލެއްގައި ނިމި 
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 ބެލެހެއްޓުން ޕާކުތައް ބިންތަކާއި ދަނޑުތަކާއި ޢާންމު ކުޅޭ ކުޅިވަރު :21 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 ޅަދަނޑު ބަލަހައްޓާނެ ޢުސޫލު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި ފާސްކުރުންބޯވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022: 12.1ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 

ޢުސޫލު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި ފާސްކުރުން  ޕާކު ބަލަހައްޓާނެވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022 :12.2ޓާގެޓް 

................................................................................................................................................. 

މުން ްފިޔަވަހި މަސައްކަތް ނިނ ހަތަރުމުމުގެ ކުރިން ޕާކުގެ ނިވަނަ އަހަރު  2024 :12.31ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 ފަރާތްތައްއެހެނިހެން 

 :12.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ބޯޅަދަނޑު ބަލަހައްޓާނެ ޢުސޫލު 

ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި 

 ފާސްކުރުން

 

  :12.1.1ހަރަކާތް 

ބޯޅަދަނޑު ބަލަހައްޓާނެ ޢުސޫލު ކައުންސިލުން 

 ކަނޑައަޅައި ފާސްކުރުން

 

އިދާރާ ކައުންސިލް     × ކްލަބް، ޖަމިއްޔާ،  

 ޖަމާޢަތްތައް
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 www.laamumaamendhoo.gov.mvވެބްސައިޓް: ،info@laamumaamendhoo.gov.mv,  council.maamendhoo@gmail.comއީމެއިލް:.   ،-ފެކްސް:    ،6800705ފޯން: 

 

  :12.1.2ހަރަކާތް 

ފާސްކުރެވޭ އުސޫލުތައް އަންމުންނަށް ފެންނާނެހެން 

 ބޯޑުހަރުކުރުން

 

އިދާރާ ކައުންސިލް     ×   

 :12.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ޕާކު ބަލަހައްޓާނެ ޢުސޫލު 

ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި 

 ފާސްކުރުން

  :12.2.1ހަރަކާތް 

ޕާކު ބަލަހައްޓާނެ ޢުސޫލު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި 

 ފާސްކުރުން

 

އިދާރާ ކައުންސިލް     ×   

  :12.2.2ހަރަކާތް 

ފާސްކުރެވޭ އުސޫލުތައް އަންމުންނަށް ފެންނާނެހެން 

 ބޯޑުހަރުކުރުން

 

އިދާރާ ކައުންސިލް     ×  

 އ.ތ.މ ކޮމިޓީ

 

 :12.3ސްޓްރެޓަޖީ 

ފިޔަވަހި  ހަތަރުވަނަޕާކުގެ 

 މުންްމަސައްކަތް ނިނ

  :12.3.1ހަރަކާތް 

 ހޮޅިޖެހުމަށްފަހު، ދޮރާށިލުންވަށައިގެން ދަގަނޑު  ޕާކު

 

× × 
 

އިދާރާ ކައުންސިލް    

 

ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ

 ލިމިޓެޑް
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  :12.3.2ހަރަކާތް 

 ޕާކު ދިއްލުން

 

× × 
 

އިދާރާ ކައުންސިލް    

 

ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ

 ލިމިޓެޑް
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 ހިންގުން ލައިބްރަރީ ރަށުގެ: 13 ލިސީޕޮ

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ފެށިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބޮޑެތި މީހުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ކައުންސިލުން ލައިބުރަރީގެ ޚިދުމަތް ރަށުގައި މިވަގުތު 

  އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ޚިދުމަތް ދިނުމެވެ. 5ކައުންސިލްގެ އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް 
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 ހިންގުން ލައިބްރަރީ ރަށުގެ :13 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 ޢިމާރާތުގައި ލައިބްރެރީއެއް ޤާޢިމްކުރުން ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023: 13.1ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 ފަރާތްތައްއެހެނިހެން 

 :13.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ޕްރީސުކޫލް ޢިމާރާތުގައި 

  ލައިބްރެރީއެއް ޤާޢިމްކުރުން

  :13.1.1ހަރަކާތް 

 ލައިބްރެރީ ބިނާކުރުން

 

އިދާރާ ކައުންސިލް    × ×  

 އ.ތ.މ ކޮމިޓީ

، ސުކޫލްލ.މާމެންދޫ   

ކްލަބް، ޖަމިއްޔާ 

 ޖަމާޢަތްތައް

  :13.1.2ހަރަކާތް 

 ދިނުންށްޮރުކޯފ ލައިބްރެރީގެ ޚިދުމަތް -އީ

 

އިދާރާ ކައުންސިލް ×      

 އ.ތ.މ ކޮމިޓީ

، ސުކޫލްލ.މާމެންދޫ   

ކްލަބް، ޖަމިއްޔާ 

 ޖަމާޢަތްތައް
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 ލިބޭފަރާތްތަކަށް އަނިޔާ ،ހުއްޓުވާ އަނިޔާތައް ހިނގާ ގޭތެރޭގައި: 14 ލިސީޕޮ

 ފޯރުކޮށްދިނުން އެހީތެރިކަން ޙިމާޔަތްދީ

 ހާލަތުމިހާރުގެ 

ގުޅިގެން މިފަދަ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުން 

ހިންގުމުގެ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. މިޕްރޮގްރާމް 

  ކަންކަމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވައި، މިފަދަ ހާދިސާތައް މަދުކުރުމެވެ.މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ މި
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 ފޯރުކޮށްދިނުން އެހީތެރިކަން ޙިމާޔަތްދީ ލިބޭފަރާތްތަކަށް އަނިޔާ ،ހުއްޓުވާ އަނިޔާތައް ހިނގާ ގޭތެރޭގައި :14 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 ހޭލުންތެރިކުރުވުންގެވެށި އަނިޔާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދެޖިންސްގެ މީހުންށް ހާއްސަކޮށް ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2026:  14.1ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 

ސޯޝަލް ވޯކަރުން ތަމްރީންކުރުން ރަށުގައި ޤާއިމްވެ ތިބޭނޭ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2024 :14.2ޓާގެޓް 

................................................................................................................................................. 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 ފަރާތްތައްއެހެނިހެން 

 :14.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ދެޖިންސްގެ މީހުންށް ހާއްސަކޮށް 

ގެވެށި އަނިޔާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން 

 ރުކޮށްދިނުންޯމަޢުލޫމާތު ފ

  :14.1.1ހަރަކާތް 

 ްތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުންހޭލުނ

 

× × × × × 

އިދާރާ ކައުންސިލް  

 އ.ތ.މ ކޮމިޓި

ލ.މާމެންދޫ ހެލުތް 

ސެންޓަރ،  މޯލްޑިވްސް 

ޕޮލިސް ސަރވިސް، 

ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލް، 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

 ލިމިޓެޑް އަދި 

، ާޖަމިއްޔކްލަބް، 

 ޖަމާޢަތްތައް

 :14.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ސޯޝަލް ވޯކަރުން 

 ތަމްރީންކުރުން

  :14.2.1ހަރަކާތް 

 ސޯޝަލް ވޯކަރުން ތަމްރީންކުރުން 

  ×   

އިދާރާ ކައުންސިލް  

 އ.ތ.މ ކޮމިޓި

ލ.މާމެންދޫ ހެލުތް 

ސެންޓަރ،  މޯލްޑިވްސް 

ޕޮލިސް ސަރވިސް، 

ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލް، 
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ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

 ލިމިޓެޑް އަދި 

 ާ،ކްލަބް، ޖަމިއްޔ

ޖަމާޢަތްތައް ޖަމާޢަތްތައް  
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 މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްޞަ މީހުންނަށާއި ދުވަސްވީ ޢުމުރުން ކުދިންނާއި ކުޑަ :15 ލިސީޕޮ

 ޤާއިމްކުރުން ނިޒާމް ބަލަހައްޓާނެ  މީހުން އެ އެހީތެރިވެދީ

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ަވެސް ުވާކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. ނަމމިފަދަ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި، އެފަދަ މީހުން ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް އަދި މިވަގުތު ކައުންސިލުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިނ

ންޖެހޭ އިދާރީ ކަންކަން މިހާރުވެސް ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ކޮށްދޭ

އެކިއެކި ދުވަސްތައް ކައުންސިލުންވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.ގަކުރާ ހަކޮށްދެމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. އަދި މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފާ  
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 ނިޒާމް ބަލަހައްޓާނެ މީހުން އެ އެހީތެރިވެދީ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްޞަ މީހުންނަށާއި ދުވަސްވީ ޢުމުރުން ކުދިންނާއި ކުޑަ: 15 ޕޮލިސީ

 ޤާއިމްކުރުން

 ޓާގެޓްތައް:

މަށް ފޯރުކޮށްދިނުެއނުދަފަދ ަތެކިތ ، އްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިޙާ ައި ދިރިއުޅޭރަށުގވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2025 :15.1ޓާގެޓް 

 ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

 :15.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް 

ބޭނުންވާ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑި އަދި 

މިނޫންވެސް މިފަދަ އިތުރު ތަކެތި 

އެންސްޕާ މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް 

އިދާރީ އެޙީތެރިކަން 

 ރުކޮށްދިނުންޯފ

  :15.1.1ހަރަކާތް 

 ހިންގުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

× × × × × 
އިދާރާ ކައުންސިލް  

ކޮމެޓީ އ.ތ.މ  

ލ.މާމެންދޫ 

 ހެލްތްސެންޓަރ

 : 15.1.2ހަރަކާތް 

 ހުރިކަންކަން ކުރުން ރީގޮތުން ކުރަންާއިދ

 

× × × × × 

އިދާރާ  ކައުންސިލް

ކޮމެޓީ އ.ތ.މ   

ލ.މާމެންދޫ 

 ހެލްތްސެންޓަރ
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 އާލާކުރުން ރޫޙު އިޖްތިމާޢީ :16 ލިސީޕޮ

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ޙާލަތުހުރިގޮތުން ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރުކުޅުމާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަމަށް ރަށުގެ މިވަގުތުގެ 

ކުޅިވަރުކުޅޭ ދަނޑުތައް ބަންދުވެފައިވުމާއި، ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތަކަށް އެންމެ މުޙިއްމު ކަމަކީ ކަސްރަތުކުރުން ފާހަގަކުރަމެވެ. ސަބަބަކީ 

ަބުން ކަމުގައި ވާއިރު މިފަދަ ކަމެއް ކުރެވޭނެ ތަނެއް ޤާއިމުކުރެވި ނުވުމަކީ އިންތިޙާއަށް ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބ

މާއި ދުރުވެ އެކަމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ގެއްލިފައެވެ. މިރަށަކީ ކުޅިވަރުކުޅުމުގެ ުށިވެ ޒުވާނުންވަނީ ކުޅިވަރުކުޅއިޖުތިމާއީ ރޫޙު ބަލިކަ

 ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ވަރަށް ގިނަ ޒުވާނުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެއްކަމުން މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް ގެއްލިގެން ދިއުމަކީ އެފަރާތްތަކުގެ

ްދާކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. މިކަން ޙައްލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން އަބަދުވެސް ޝަކުވާއާއި ކަންބޮޑުވުން ކެނޑިނޭޅި ކައުންސިލަށް ލިބެމުނ

 ކަމާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. 
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 އާލާކުރުން ރޫޙު އިޖްތިމާޢީ :16 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

ން ެކި ކުޅިވަރު މުބާރާތް ރަށުގައި ބޭއްވުރަށު ފެންވަރުގެ އެކިއން ފެށިގެން ވަނަ އަހަރު 2023: 16.1ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 

ފުރާއެއް އެކުގައި ފާހަގަކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން ޢީދު އުފާ ހުރިހާ ޢުމުރު :16.2ޓާގެޓް 

................................................................................................................................................. 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

 :16.1ސްޓްރެޓަޖީ 

 އެކިއެކި ފެންވަރުގެ ރަށު 

 ރަށުގައި މުބާރާތް ކުޅިވަރު

 ބޭއްވުން

  :16.1.1ހަރަކާތް 

 ފުޓްސަލް / ފުޓްބޯޅަ ފިއެސްޓަރ

 

× × × × × 

އިދާރާ ކައުންސިލް  
 ކުލަބް ޖަމިއްޔާ  

ކޮމެޓީ އ.ތމ  

  :16.1.2ހަރަކާތް 

 ވޮލީ / ހޭންޑެ ބޯލް ފިއެސްޓަރ

 

× × × × × 

އިދާރާ ކައުންސިލް  
 ކުލަބް ޖަމިއްޔާ  

ކޮމެޓީ އ.ތމ  

 :16.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ޢީދު އުފާ ހުރިހާ ޢުމުރުފުރާއެއް 

އެކުގައި ފާހަގަކުރެވޭނެ 

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

  :16.2.1ހަރަކާތް 

 ޢީދު ފާހަގަކުރުން

 

× × × × × 

އިދާރާ ކައުންސިލް  
 ކުލަބް ޖަމިއްޔާ  

ކޮމެޓީ އ.ތ.މ  
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 އާލާކުރުން ރޫޙު އިޖްތިމާޢީ :16 ޕޮލިސީ

 

 ޓާގެޓްތައް:

ުން ފެންވަރުގެ އެކިއެކި ކުޅިވަރު މުބާރާތް ރަށުގައި ބޭއްވ ރަށުވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023:  2.1ޓާގެޓް 

...........................................................................................................

....................................... 

 ޢީދު އުފާ ހުރިހާ ޢުމުރުފުރާއެއް އެކުގައި ފާހަގަކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން :2.2ޓާގެޓް 

...........................................................................................................

...................................... 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

       

 
 ކުލަބް ޖަމިއްޔާ  

 އ.ތމ

  
    

 
 ކުލަބް ޖަމިއްޔާ  

 އ.ތމ

       

 
 ކުލަބް ޖަމިއްޔާ  

 އ.ތ.މ

 

  

ދެމެހެއްޓުން ޙުކޫމަތު ޤާނޫނީ ޤާއިމްކުރުމާއި ވެއްޓެއް އަމާން  
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 ،info@laamumaamendhoo.gov.mv,  council.maamendhoo@gmail.comއީމެއިލް:.   ،-ފެކްސް:    ،6800705ފޯން: 

 www.laamumaamendhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:

 

 ދުއްވުމުގެ އެއްޗެތި އިންޖީނުނުލާ ،އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުލީ :17 ލިސީޕޮ

 ބެލެހެއްޓުން އިންތިޒާމުކޮށް ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާ ކަންކަން

 މިހާރުގެ ހާލަތު

އެފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މޯލްޑިވުސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުންނެވެ. މިމަސައްކަތުގައި 

އެހީތެރިކަން ކައުންސިލުން އަބަދުވެސް ދަނީ ފޯރުކޮށް ދެމުންނެވެ. އިންޖީނުލީ އެއްޗިއްސާއި އިންޖީނު ނުލާ އެއްޗެހީގެ ދަފުތަރު 

ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ އުޅަނދުތައް ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ލިބެންޖެހޭ އެއްބާރުލުން އެންމެ 

 ިހަމަގޮތުގައި ނުލިބުމަކީ މިފަދަ ދަފްތަރެއް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެވެ.ފުރ
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 ބެލެހެއްޓުން އިންތިޒާމުކޮށް ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާ ކަންކަން ދުއްވުމުގެ އެއްޗެތި އިންޖީނުނުލާ ،އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުލީ: 17 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

  ރަށުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުތަކުގެ ދަފްތަރެއް ޤާއިމްކުރުންވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022: 17.1ޓާގެޓް 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ކަމުގައި ހެދުން ދުއްވުމުގެ ލައިސެންސް ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކެއްއިންސައްތަ ޒުވާނުންނަކީ އެއްގަމު އުޅަނޑު  75ރަށުގެ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022: 17.2ޓާގެޓް 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޓްރެކް އެޅުންވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022: 17.2ޓާގެޓް 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

 :17.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ރަށުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ 

އުޅަނދާއި، ނުލާ އުޅަދުތަކުގެ 

 ދަފްތަރެއް ޤާއިމްކުރެވުން

  :17.1.1ހަރަކާތް 

މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، ދަފްތަރު އުޅަނދުފަހަރުގެ 

 ޤާއިމްކުރުން

 

× × × × × 

އިދާރާ ކައުންސިލް ޕޮލިސް ސަރވިސް ޕޮލިސް   

 :17.2ސްޓްރެޓަޖީ 

 އުޅަނދު އިންޖީނުލި

 ދުއްވާ ލައިސެންސްނެތި

 މަދުކުރުން  ތައްފަރާތް

  :17.2.1ހަރަކާތް 

 ހެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުންކާޑު ލައިސެންސް 

 

×  ×   

އިދާރާ ކައުންސިލް  އ.ތ.މ ކޮމިޓީ 
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 www.laamumaamendhoo.gov.mvވެބްސައިޓް: ،info@laamumaamendhoo.gov.mv,  council.maamendhoo@gmail.comއީމެއިލް:.   ،-ފެކްސް:    ،6800705ފޯން: 

 

 :17.3ސްޓްރެޓަޖީ 

 އެޅުންލައިސެންސް ޓްރެކް 

 :17.3.1 ހަރަކާތް

 ޓްރެކް ހެދުން

×     

އިދާރާ ކައުންސިލް  

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

 ސިވިލްއްޭވިއޭޝަން
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 ގެސްޓް ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ފިހާރަތަކާއި: 18 ލިސީޕޮ

 ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާއި ކަންކަން މާރުކޭޓުތަކުގެ ޢާންމު ހައުސްތަކާއި

 ބެލެހެއްޓުން އިންތިޒާމްކޮށް މަތިން

 މިހާރުގެ ހާލަތު

މިފަދަ ތަންތަން ހިންގަމުންދަނީ މިހާރުވެސް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ. މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި 

ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ކައުންސިލުން ކަމާއި ގުޅޭ 

 މުވައްސަސާތަކާއި، މިނިސްޓްރީ އާއި ގުޅިގެން އަބަދުވެސް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ. 
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 އިންތިޒާމްކޮށް މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާއި ކަންކަން މާރުކޭޓުތަކުގެ ޢާންމު ހައުސްތަކާއި ގެސްޓް ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ފިހާރަތަކާއި: 18 ޕޮލިސީ

 ބެލެހެއްޓުން

 ޓާގެޓްތައް:

ކެމެރާ  CCTV އިންސައްތަ ފިހާރަ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓް، ގެސްޓް ހައުސް އަދި މާރުކޭޓުތަކުގައި  30ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ނިސްބަތުން  2022:  18.1ޓާގެޓް 

 ހަރުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން 

ިންގޭ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރަށުގައި ހިންގާ ފިހާރަ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓް، ގެސްޓް ހައުސް އަދި މާރުކޭޓުތަކަކީ ހުއްދަ ނަގައިގެން ހ 2022 :18.2ޓާގެޓް 

  ތަންތަންކަމުގައި ހެދުން 
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ބައިވެރިވާ ތަންފީޒުކުރުމަށް  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

 :18.1ސްޓްރެޓަޖީ 

 އިންސައްތަ 30 ނިސްބަތުން

 ،ރެސްޓޯރެންޓް ،ކެފޭ ،ފިހާރަ

 އަދި ހައުސް ގެސްޓް

 CCTV  މާރުކޭޓުތަކުގައި

 ބާރުއެޅުން ހަރުކުރުމަށް ކެމެރާ

  :18.1.1ހަރަކާތް 

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 

 ×    

އިދާރާ ކައުންސިލް  
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

 ސަރވިސް

 :18.2ސްޓްރެޓަޖީ 

 ،ކެފޭ ،ފިހާރަ ހިންގާ ރަށުގައި

 ހައުސް ގެސްޓް ،ރެސްޓޯރެންޓް

 ހުއްދަ މާރުކޭޓުތަކަކީ އަދި

  :18.2.1ހަރަކާތް 

 ،ރެސްޓޯރެންޓް ،ކެފޭ ،ފިހާރަމަހަކުން  4ކޮންމެ 

ތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މާރުކޭޓު އަދި ހައުސް ގެސްޓް

 ހުއްދަތައް ޗެކްކުރުން

× × × × × 

އިދާރާ ކައުންސިލް  

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ސަރވިސް، ލ.މާމެންދޫ 

 ހެލްތް ސެންޓަރ 
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 ހިންގޭ ނަގައިގެން

 ހެދުން ތަންތަންކަމުގައި

 

  :18.2.2ހަރަކާތް 

ހިރުކަން ާޒާއި ގުޅިގެން ތަނުގެ ސާފްތސިއްހީ މަރުކަ

 ޗެކްކުރުން

 

× × × × × 

އިދާރާ ކައުންސިލް  
ލ.މާމެންދޫ ހެލްތް 

 ސެންޓަރ
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 ހިތްވަރުދޭ ފިކުރަށް ހަރުކަށި ،ހަރަކާތްތަކާއި ގޭންގު: 19 ލިސީޕޮ

 ހުއްޓުވުން ހަރަކާތްތައް

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން އެއްވެސް ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން އް ގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތަ

ހަރަކާތެއް މިހާތަނަށް ހިންގާފައިނުވި ނަމަވެސް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ކައުންސިލުން އަބަދުވެސް 

  ދެމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
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 ހުއްޓުވުން ހަރަކާތްތައް ހިތްވަރުދޭ ފިކުރަށް ހަރުކަށި ،ހަރަކާތްތަކާއި ގޭންގު: 19 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގޭންގް ހަރާކަތްތަކަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ހުންނަ ސަރަހައްދުތައް ނައްތާލުން  2022: 19.1ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 

   ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހަރުކަށި ފިކުރާއި މެދު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން  2023 :19.2ޓާގެޓް 

................................................................................................................................................. 

ކާތްތަކާއިމެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުން ރަވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ސުކޫލު ދަރިވަރުން ގޭންގް ހަ 2023 :19.3ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

 :19.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ގޭންގް ހަރާކަތްތަކަށް މަގުފަހިވާ 

ގޮތަށް ހުންނަ ސަރަހައްދުތައް 

 ނައްތާލުން

  :19.1.1ހަރަކާތް 

ގޭންގް ހަރާކަތްތަކަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ހުންނަ 

 ސަރަހައްދުތައް ނައްތާލުން

×  ×   

އިދާރާ ކައުންސިލް  
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

 ސަރވިސް

 :19.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ހަރުކަށި ފިކުރާއި މެދު 

ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް 

 ދީނީ ދަރުސް ބޭއްވުން

  :19.2.1ހަރަކާތް 

 ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ދީނީ ދަރުސް

 

× × × × × 

އިދާރާ ކައުންސިލް  

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ސަރވިސް، ލ.މާމެންދޫ 

 ސްކޫލް
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 :19.3ސްޓްރެޓަޖީ 

ކުރިން ސުކޫލު ދަރިވަރުން 

ކާތްތަކާއިމެދު ރަގޭންގް ހަ

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން

  :19.3.1ހަރަކާތް 

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 

× × × × × 

އިދާރާ ކައުންސިލް  

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ސަރވިސް، ލ.މާމެންދޫ 

 ސްކޫލް
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 ނެގެހެއްޓުން އަމާންކަން އަމަން ރަށުގެ: 20 ލިސީޕޮ

 ހާލަތުމިހާރުގެ 

ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެކަންކަން ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވެންހުރި 

ކަންކަމުގައި މިފަދަ ޕޮލިހުން އިންތިޒާމުކުރާ  ސަރވިސް އާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ދަނީ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން

ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެވިފައިވާނެއެވެ.ކައުންސިލުން   
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 ނެގެހެއްޓުން އަމާންކަން އަމަން ރަށުގެ: 20 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

އިންސައްތަ މަދުކުރުން  60ިބޭނުންކުރާ މިހުންގެ ނިސްބަތް ޑްރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާތަކެތވަނަ އަހަރު ނިމުމުމެ ކުރިން  2025:  20.1ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 

   ތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަން ނައްތާލުން ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މަސްތުވާ 2022 :20.2ޓާގެޓް 

................................................................................................................................................. 

ލިބި ތަށުތެރޭގައި އުޅޭ ކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން މައިންބަފައިންގެ އަޅާލުން ނު :20.3ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 

 

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
6

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

 :20.1ސްޓްރެޓަޖީ 

 އެހެނިހެން ޑްރަގާއި

 ވަބާއިން މަސްތުވާތަކެތީގެ

 ސަލާމަތްވެ

 ބިނާކުރުން މުޖްތަމައެއް ވެފައިވާ

  :20.1.1ހަރަކާތް 

 ދަރިވަރުންނާއި، ބެލެނިވެރިންނަށް ސްކޫލް

 ޕްރޮގްރާމެއް ކުރުމުގެ ހޭލުންތެރި އަމާޒުކޮށްގެން

 ބޭއްވުން

× × × × × 

އިދާރާ، ކައުންސިލް 

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ސަރވިސް، ލ.މާމެންދޫ 

ސްކޫލް، ލ.މާމެންދޫ 

ހެލްތް ސެންޓަރ، 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ

 



 (ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ)                                               2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

77 

 

 www.laamumaamendhoo.gov.mvވެބްސައިޓް: ،info@laamumaamendhoo.gov.mv,  council.maamendhoo@gmail.comއީމެއިލް:.   ،-ފެކްސް:    ،6800705ފޯން: 

 

  :20.1.2ހަރަކާތް 

މަސްތުވާތަކެތި ގަނެ ވިއްކުމާއި، ބޭނުންކުރުމުގެ 

އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  ޑްރިކޯ

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 ×    

އިދާރާ، ކައުންސިލް 

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ސަރވިސް، ލ.މާމެންދޫ 

ސްކޫލް، ލ.މާމެންދޫ 

 ހެލްތް ސެންޓަރ 

  :20.1.3ހަރަކާތް 

މަސްތުވާތަކެތީގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން ކިޔަދީ 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

× × × × × 

އިދާރާ ކައުންސިލް  

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ސަރވިސް، ލ.މާމެންދޫ 

ސްކޫލް، ލ.މާމެންދޫ 

ހެލްތް ސެންޓަރ، 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ

 

 :20.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ޒުވާނުން މަސްތުވާތަކެތި 

ބޭނުންކުރުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް 

    ހުންނަ ތަންތަން ނައްތާލުން 

  :20.2.1ހަރަކާތް 

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ހުންނަ 

    ތަންތަން ނައްތާލުން 

 × ×   

އިދާރާ ކައުންސިލް  
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

 ސަރވިސް

 :20.3ސްޓްރެޓަޖީ 

މައިންބަފައިންގެ އަޅާލުން ނުލިބި 

ތަށުތެރޭގައި އުޅޭ ކުދިންގެ 

ހަރަކާތްތައް ބަލައި 

 މޮނީޓާރކުރުން

  :20.3.1ހަރަކާތް 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުން ޑޯޓުޑޯ ކެމްޕެއިން

  ×   

އިދާރާ، ްކައުންސިލ  

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ސަރވިސް، ލ.މާމެންދޫ 

 ސްކޫލް
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  މިހާރުގެ ހާލަތު: 

  ހުނަރު ތަޢުލީމާއި ރަނގަޅު ފެންވަރު
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 ،info@laamumaamendhoo.gov.mv,  council.maamendhoo@gmail.comއީމެއިލް:.   ،-ފެކްސް:    ،6800705ފޯން: 

 www.laamumaamendhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:

 

ދެއްވަމުން ގެންދެވީ ރަށުގެ އަމިއްލަ ފަރާތަކުންނެވެ.  ސުކޫލުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްީފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ރަށުގައި ޕްރ

ނަމަވެސް މިހިނގާ ދިރާސީ އައު އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން އެފަރާތުން ޕްރީސުކޫލް ހިންގުން ދޫކޮށްލެއްވުމާއި ގުޅިގެން، މިހާރު 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުންނެވެ. ފާއިތުވެ ދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ  ދަނީދެމުންގެން ށްރުކޮޯމިޚިދުމަތް ފ

އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގިފައެއް ނެތެވެ. ހަމައެހެންމެ، ދަރިވަރުންގެ ތަޢުލީމީ މަންހަޖްގެ  ށްއަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުމަ

ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމާއި ފަންނީ  ނުވެއެވެ. ދޭ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގާފައެއްށްދަސްކޮ ބޭރުން ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް

ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް މިހާތަނަށް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް 

ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ޢާއްމުރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެމުން  އެކިއެކި ކޮލެޖުތަކުންނާއި އިދާރާތަކުން ދޭން

 ގެންދެއެވެ.
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 ފޯރުކޮށްދިނުން ޚިދުމަތް ސްކޫލްގެ ޕްރީ ރަނގަޅު: 21 ލިސީޕޮ

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިއަހަރުން ފެށިގެން ކުރަންފެށުނެވެ. މިގޮތުން ބޭބީ ނާސަރީ އަދި ނާސަރީ 

ކްލާސްރޫމް  2ކުދިންނަށް ކިޔަވައި ދެމުން ގެންދެއެވެ. ކުދިނަށް ކިޔަވައި ދިނުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ 

ޓީޗަރުން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. ކައުންސިލްގެ އަމާޒަކީ ކުރިއަށް  2ކުދިންނަށް ކިޔަވައި ދިނުމަށްޓަކައި  ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ.

 އަހަރުތަކުގައި މިހާރަށްވުރެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. 
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 ފޯރުކޮށްދިނުން ޚިދުމަތް ސްކޫލްގެ ޕްރީ ރަނގަޅު: 21 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

   ކުރިން ރަނގަޅުފެންވަރުގެ ޕްރިސުކޫލް ނިޒާމެއް ޤާޢިމްކުރުން ގެވަނަ އަހަރު ނިމުމު 2023: 21.1ޓާގެޓް 

 

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
6

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

 :21.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ޤާބިލް މުވައްޒަފުން  ށްމަސައްކަތަ

 ާބޭނުންވ ށްބިނާކޮށް، ސުކޫލަ

 ތަކެތި ހޯދުން

  :21.1.1ހަރަކާތް 

 ޗިން ކޯސް ހެދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުންީޕްރީސުކޫލް ޓ

 ×    

އިދާރާ ކައުންސިލް  

 ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލް

 ކޮލެޖް / ޔުނިވާރސިޓީ

މިނިސްތްރީ އޮފް 

 އެޑިޔުކޭޝަން

  :21.1.2ހަރަކާތް 

 ތަކެތި ހޯދުންންވާ ޕްރީސުކޫލަށް ބޭނު

× ×    

އިދާރާ ކައުންސިލް  

ރީ އޮފް ޓްމިނިސް

 އެޑިއުކޭޝަން

NGO’s 
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 މަތިކުރުން ފެންވަރު ފަންނީ އަދި ތަޢުލީމް މީހުންގެ ބޮޑެތި: 22 ލިސީޕޮ

 މިހާރުގެ ހާލަތު

އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުން ދެއެވެ.  ގޮތުން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމާއި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ 

ރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ މަޢުލޫމާތާއި ެމީގެއިތުރުން ކޮލެޖްތަކާއި އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ކައުންސިލް މެދުވ

އަދި އެފަދަކަމަކަށް އެދި ކައުންސިލަށް އަންނަ  ްމުކުރެވެއެވެ.އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ކައުންސިލްގެ ޕޭޖާއި ނޯޓިސްބޯޑުގައި އާނ

 ފޯރުކޮށްދެއެވެ.އެފަރާތަކަށް ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު 
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 މަތިކުރުން ފެންވަރު ފަންނީ އަދި ތަޢުލީމް މީހުންގެ ބޮޑެތި: 22 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

  ޓަރަށް އަހުލުވެރި ބައެއްކަމުގައި ހެދުންއުކޮމްޕިީ އިންސައްތަ މީހުންނަކ 80ވަނަ އަހަރު ނިމުމުމެ ކުރިން ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ ނިސްބަތުން  2024:  22.1ޓާގެޓް 

 

    އަދި ވޮކޭޝަނަލް ނުވަތަ ކުދި ކޯސްތައް ހިންގުން   ޓެކްނިކަލްވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން  2024 :22.2ޓާގެޓް 

 

އިންސައްތަ  50އަހަރާއި ދެމެދު ރަށުގައިތިބި ލިޔަން ކިޔަން ނުދަންނަ މީހުންގެ ނިސްބަތް  55އަހަރާއި  18ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އުމުރުން  2025 :22.3ޓާގެޓް 

 މަދުކުރެވުން  
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

 :22.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ ނިސްބަތުން 

އިންސައްތަ މީހުންނަކީ   80

ކޮމްޕިއުޓަރަށް އަހުލުވެރި 

 ބައެއްކަމުގައި ހެދުން

  :22.1.1ހަރަކާތް 

ކޮމްޕިއުޓަރު މަތީތަޢުލީމުދޭ މުވައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން 

 ކޯސްތަކެއް ހިންގުން 

  ×   

އިދާރާ ކައުންސިލް  

ކޮމެޓީ އ.ތ.މ  

 ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލް،

 ކޮލެޖް / ޔުނިވާރސިޓީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 އެޑިއުކޭޝަން

NGO’s 

 :22.2ސްޓްރެޓަޖީ 

އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ޓެކްނިކަލް 

ވޮކޭޝަނަލް ނުވަތަ ކުދި 

    ކޯސްތައް ހިންގުން  

  :22.2.1ހަރަކާތް 

ސް، ފަހާ ކޯސް، ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރަން ޯކޭކް ކ

ރުކުރުން، އޭސީ ޔަދިނުން، ކަރަންޓް ވަށްދަސްކޮ

    ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ހިންގުން   ހައިޑްރޫފޯނިކްސް، ކުރަން

  ×   

އިދާރާ ކައުންސިލް  

 ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލް،

 ކޮލެޖް / ޔުނިވާރސިޓީ

 އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ޒް މިނިސްޓްރީފިޝަރީ  
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ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

  ލިމިޓެޑް

NGO’s 

 :22.3ސްޓްރެޓަޖީ 

 55އަހަރާއި  18އުމުރުން 

ތިބި  އަހަރާއި ދެމެދު ރަށުގައި

ލިޔަން ކިޔަން ނުދަންނަ މީހުންގެ 

އިންސައްތަ  50ނިސްބަތް 

 މަދުކުރެވުން  

  :22.3.1ހަރަކާތް 

ގޭގޭއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އެގޭގޭގައި ތިބި ލިޔަން ކިޔަން 

 ނުދަންނަ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުން

  ×   

އިދާރާ ކައުންސިލް  ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލް 

  :22.3.2ހަރަކާތް 

 ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުންލިޔަން ކިޔަން 

  ×   

އިދާރާ ކައުންސިލް  ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލް 
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 ދަސްކޮށްދިނުން ހުނަރުތައް ދިރިއުޅުމުގެ ދަރިވަރުންނަށް: 23 ލިސީޕޮ

 މިހާރުގެ ހާލަތު

މިގޮތުން ސްކޫލުން ހިންގާ ދިރިއުޅުމަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް ތަފާތު ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ސްކޫލުން ހިންގަމުން ގެންދެއެވެ. ދަރިވަރުން 

 ޙަރަކާތްތަކުގައި ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ސްކޫލަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. 
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 ދަސްކޮށްދިނުން ހުނަރުތައް ދިރިއުޅުމުގެ ދަރިވަރުންނަށް: 32 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

  ހިންގުންދަރިވަރުންނަށް  ކޯސްތައް ކުދި ނުވަތަ ވޮކޭޝަނަލް އަދި ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުން އެކިއެކި ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2025:  23.1ޓާގެޓް 

 

ރަން އިނގޭ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ދަރިވަރުންނަކީ ސުކޫލްނިންމާފައި ނިކުންނައިރު  އަމިއްލައަށް އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ކުރާ ކަންކަން ކު 2024 :23.2ޓާގެޓް 

 ބައެއްކަމުގައި ހެދުން 

    

 ނގެންޖެހޭ ކަންކަން ދަރިވަރުންނަށް އަންގައިދިނުން ެދީނީ ގޮތުން ކޮންމެހެން އ 2023 :23.3ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

 :23.1ސްޓްރެޓަޖީ 

 ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުން އެކިއެކި

 ކުދި ނުވަތަ ވޮކޭޝަނަލް އަދި

ދަރިވަރުންނަށް  ކޯސްތައް

 ހިންގުން

  :23.1.1ހަރަކާތް 

އަދި ވޮކޭޝަނަލް ދާއިރާއިން ތަފާތު ިކަލް ޓެކްނ

     ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

× × × × × 

އިދާރާ، ކައުންސިލް  

ކޮމެޓީ އ.ތމ  

 ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލް،

 ކޮލެޖް / ޔުނިވާރސިޓީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 އެޑިއުކޭޝަން،

NGO’s 

 :23.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ދަރިވަރުންނަކީ ސުކޫލްނިންމާފައި 

ނިކުންނައިރު  އަމިއްލައަށް 

އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ކުރާ 

  :23.2.1ހަރަކާތް 

އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށްދޭ 

 ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްތައް 

: 

 ×  ×  

އިދާރާ ކައުންސިލް  

 ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލް،

 ކޮލެޖް / ޔުނިވާރސިޓީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އެޑިއުކޭޝަން، ފެނަކަ 
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ކަންކަން ކުރަން އިނގޭ 

    ބައެއްކަމުގައި ހެދުން 

 ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 

NGO’s 

 :23.2.2ހަރަކާތް  

އަދި މިނޫނަސް ކުދި  ކަންދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރި 

ވިޔަފާރިއަށް އޯލެވެލް ނިންމާ ދަރިވަރިން 

ހޭލުންތެރިކޮށް އެފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރި 

ފުރުސަތުތައް ދަރިވަރުންނަށް އަންގައިދިނުމަށް 

   ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 × 

 

 

 × 

 

 

 

އިދާރާ ކައުންސިލް  

 ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލް،

 ކޮލެޖް / ޔުނިވާރސިޓީ

އޮފް މިނިސްޓްރީ 

އެޑިއުކޭޝަން، ފެނަކަ 

 ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

NGO’s 

 :23.3ސްޓްރެޓަޖީ 

ދީނީ ގޮތުން ކޮންމެހެން 

ނގެންޖެހޭ ކަންކަން  ެއ

 ދަރިވަރުންނަށް އަންގައިދިނުން

  :23.3.1ހަރަކާތް 

ދީނީގޮތުން ކޮންމެހެން އެނގެންޖެހޭ ކަންކަން 

ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއްގެ އެހީގައި 

 އުނގަންނައިދިނުން

× 

 

 

× × × × 

  އިދާރާ ކައުންސިލް

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލް
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 މެދުވެރިކޮށް ބޮޑީސް ޔުނިފޯމް ފަދަ ބޭންޑް ،ސްކައުޓް ،ގައިޑް: 24 ލިސީޕޮ

 ދަސްކޮށްދިނުން ލީޑަރޝިޕް ،ސުލޫކާއި ،އަޚްލާޤާއި މެދުގައި ދަރިވަރުންގެ

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ޙަރަކާތްތަކަކީ ސްކޫލުން ދަރިވަރުންނަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކެއް ކަމުން ކައުންސިލުން އަބަދުވެސް އެފަރާތަށް މިފަދަ      

އެހީތެރިކަން ފާރުކޮށްދެއެވެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ދަރިވަރުންނަކީ އަޚްލާޤީގޮތުން ރަގަޅު ކުދިބަޔަކަށް ހެދުމާއި، ލީޑަރޝިޕް 

ިވަރުން ތަކަކަށް ހެދުމަށް ސްކޫލުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ކައުންސިލުން އަބަދުވެސް ނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރަން ދަންނަ ދަރ

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވެން އޮތްމިންވަރަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެވޭނެއެވެ. 
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 ދަސްކޮށްދިނުން ލީޑަރޝިޕް ،ސުލޫކާއި ،އަޚްލާޤާއި މެދުގައި ދަރިވަރުންގެ މެދުވެރިކޮށް ބޮޑީސް ޔުނިފޯމް ފަދަ ބޭންޑް ،ސްކައުޓް ،ގައިޑް: 42 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 ސްކައުޓް ތަޢާރަފްކުރުން  ށްސުކޫލުގައި ރަސްމީކޮ ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2023:  24.1ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ
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ބައިވެރިވާ ތަންފީޒުކުރުމަށް  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

 :24.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ސްކައުޓް  ށްސުކޫލުގައި ރަސްމީކޮ

 ތަޢާރަފްކުރުން

  :24.1.1ހަރަކާތް 

 ސްކައުޓް ތަޢާރަފްކުރުން ށްސުކޫލުގައި ރަސްމީކޮ

 ×    

އިދާރާ ކައުންސިލް  

 ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލް،

މިނިސްތްރީ އޮފް 

 އެޑިއުކޭޝަން

 އެސޯސިއޭޝަން ސްކައުޓް

 އޮފް މޯލްޑިވްސް
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ދިރިއުޅުން ދުޅަހެޔޮ ރަނގަޅު ސިއްޙަތު  
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 ،info@laamumaamendhoo.gov.mv,  council.maamendhoo@gmail.comއީމެއިލް:.   ،-ފެކްސް:    ،6800705ފޯން: 

 www.laamumaamendhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:

 

 މިހާރުގެ ޙާލަތު

ކުރުމަށްޓަކައި، ސިއްޚީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން މަސައްކަތް  ރަށުން ދެމުން އަންނަ ސިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު

ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. މިވަގުތު ރަށުން  ލެބޯޓްރީއެއް ޤާޢިމް ސިއްޙީމަރުކަޒުގައިއަންނަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން 

 ދޫ އަދި ގަމަށް ފޮނުވައިގެން ޓެސްޓްޓެސްޓްތައް ނުހެދުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ރަށުން ސާމްޕަލް ނެގުމަށްފަހު ހިތަ

ހަދައިދިނުުމުގެ ޚިދުމަތް މަރުކަޒުން އަންނަނީ ފޯރުކޮށްދެއްވަމުންނެވެ. މިވަގުތު ސިއްޚީ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ 

މަށް ކައުންސިލުން ރަށުގެ އާއި ޗިކަންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރު ޫނެތުމުގެ ދަތިކަން އެބަހުއްޓެވެ. ޑެންގ މުވައްޒަފުން

ކާތްތައް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ. މީގެއިތުރުން، ައެކއެކި މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން މަދިރި އާލާވާ ތަންތަން ނައްތާލުމުގެ ހަރ

 ގަމުންދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫޙު އަށަގަނުވުމަށްޓަކައި، އެކިއެކި މުބާރާތްތައް ކައުންސިލްއިން ރާވައި ހިން

 ގެންދަވައެވެ.

 

 

 

 

 

 



 (ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ)                                        2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

 

92 

 

 އާއި( ހެލްތްކެއަރ ޕްރައިމަރީ) ފަރުވާ ޞިއްޙީ އަސާސީ: 25 ލިސީޕޮ

 ދިނުން ޚިދުމަތްތައް އަސާސީ ގުޅޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޞިއްޙީ

 މިހާރުގެ ހާލަތު

މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ތަކަކަށް ހެދުމަށް އަބަދުވެސް ކައުންސިލުން ވަރަށްބޮޑު 

އިސްކަމެއް ދެއެވެ. މިގޮތުން ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެއް ހަމައެއްގައި 

ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި އެމަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުން ދެއެވެ. އަދި ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރގެ ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް 

ރަށުގެ ޞިއްޚީމަރުކަޒުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއް ކަމުން އެފަރާތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަކީ ޚިދުމަތަކީ 

 ފޯރުކޮށް ދެމުން ގެންދެއެވެ. އެފަރާތަށް ލުން ވެދެވެން ހުރި އެހީތެރިކަން މިހާރުވެސް ކޮބައިތޯ ބަލައި ކައުންސި
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 ދިނުން ޚިދުމަތްތައް އަސާސީ ގުޅޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޞިއްޙީ އާއި( ހެލްތްކެއަރ ޕްރައިމަރީ) ފަރުވާ ޞިއްޙީ އަސާސީ: 52 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

  ކަށަވަރުކުރުން ހުރިކަން ފަރާތެއްއިންސައްތަ މަސްދޯނީގައި ކުއްލި ސިއްޚީ ފަރުވާދޭނެ  100ރަށުގެ  ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2023: 25.1ޓާގެޓް 

 

ން ސަލާމަތްވުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ަކުހާދިސާތ ެ މީހުނަށް އަލިފާނުގެކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރަށުގެ ދޯނިފަހަރުތަކުގވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023 :25.2ޓާގެޓް 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 

 ހާލަތުގައި ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލައި، ޑްރިލްއެއް ބޭއްވުން ީވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އިމަޖެންސ 2025 :25.3ޓާގެޓް 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

 :25.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ތަކުގައި ކުއްލި  ދޯނިްމަސ

ފަދަ ފަރާތެއް ސިއްޚީ ފަރުވާދޭނެ 

 ކުރެވިފައި ހުރުން ތަމްރީން

  :25.1.1ހަރަކާތް 

 ކުއްލި ސިއްޙީ ފަރުވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 ×   × 

އިދާރާ ކައުންސިލް  
ލ.މާމެންދޫ ހެލްތް 

 ސެންޓަރ

 :25.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2023

ކުރިން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 

ީހުނަށް ރަށުގެ ދޯނިފަހަރުތަކުގެ މ

ަށް އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކ

  :25.1.2ހަރަކާތް 

 ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 ×    

އިދާރާ ކައުންސިލް  
ލ.މާމެންދޫ ހެލްތް 

 ސެންޓަރ
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 www.laamumaamendhoo.gov.mvވެބްސައިޓް: ،info@laamumaamendhoo.gov.mv,  council.maamendhoo@gmail.comއީމެއިލް:.   ،-ފެކްސް:    ،6800705ފޯން: 

 

 ވުންހޭލުންތެރިކުރު

       

  

 :25.3ސްޓްރެޓަޖީ 

ހާލަތުގައި  ީއިމަޖެންސ

ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭންއެއް 

 އެކުލަވާލައި، ޑްރިލްއެއް ބޭއްވުން

  :25.3.1ހަރަކާތް 

ހާލަތުގައި ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭންއެއް ީ އިމަޖެންސ

ލައި ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކޮށް އެކުލަވާ

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބޭއްވުން

   ×  

އިދާރާ ކައުންސިލް  

ލ.މާމެންދޫ ހެލްތް 

ސެންޓަރ، މޯލްޑިވްސް 

ޕޮލިސް ސަރވިސް، 

ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް 

 ސެންޓަރ

  :25.3.2ހަރަކާތް 

ހާލަތުގައި ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ޑްރިލްއެއް  ީއިމަޖެންސ

 ބޭއްވުން

   ×  

އިދާރާ ކައުންސިލް  

ލ.މާމެންދ ހެލްތް 

ސެންޓަރ، މޯލްޑިވްސް 

ޕޮލިސް ސަރވިސް، 

ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް 

ސެންޓަރ، ލ.މާމެންދޫ 

 ސްކޫލް
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 ސިއްޙީ އެކިއެކި ދިމާވާ ސަބަބުން ވައްޓަފާޅީގެ ދިރިއުޅުމުގެ :26 ލިސީޕޮ

 އެއް އާބާދީ ،ހަށިހެޔޮ ،ދުޅަހެޔޮ ،ރައްކާތެރިކުރުވާ ރައްޔިތުން ހާލަތްތަކުން

 އުފެއްދުން

 މިހާރުގެ ހާލަތު

އި ނުވިނަމަވެސް ކަމާއިގުޅޭ ޙާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކައުންސިލުން މާބޮޑު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފަ ޙީސިއް

ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ.ކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި އެހީތެރިކަން ޙާލަތު މޮނިޓަރ ޙީމެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންގެ ޞިއް އިދާރާ  
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 އުފެއްދުން އެއް އާބާދީ ،ހަށިހެޔޮ ،ދުޅަހެޔޮ ،ރައްކާތެރިކުރުވާ ރައްޔިތުން ހާލަތްތަކުން ސިއްޙީ އެކިއެކި ދިމާވާ ސަބަބުން ވައްޓަފާޅީގެ ދިރިއުޅުމުގެ: 62 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 ބިނާކުރުން މުޖުތަމައެއް ދުޅަހެޔޮ ގޮތުން ސިއްހީ ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2024: 26.1ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 

ި ގުޅޭނެހެން ކަސްރަތް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ އުމުރުފުރާއަކާއ 2024 :26.2 ޓާގެޓް 

................................................................................................................................................. 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

 :26.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ 

ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި 

ސިއްޙީ ހާލަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން 

ހޭލުންތެރިކުރުވައި، 

 ހިންގުން  ތައްޕްރޮގްރާމް

 

  :26.1.1ހަރަކާތް 

ސިއްޙީ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ރަނގަޅު 

 އާދަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުން

 ×   × 

އިދާރާ ކައުންސިލް  

ލ.މާމެންދޫ ހެލްތް 

ސެންޓަރ، ލ.މާމެންދޫ 

 ސްކޫލް

  :26.1.2ހަރަކާތް 

ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުނަށް ރަނގަޅު ސިއްޙީ އާދަތަކާއި 

 ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުން

×  ×  × 

އިދާރާ ކައުންސިލް  
 ލ.މާމެންދޫ ހެލްތް

 ސެންޓަރ

 :26.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ހުރިހާ އުމުރުފުރާއަކާއި 

ގުޅޭނެހެން ކަސްރަތް ޕްރޮގްރާމް 

 ހިންގުން

  :26.2.1ހަރަކާތް 

މޫދު  ކޮށްގެންމީހުނަށް ހާއްސަހުރިހާ އުމުރުފުރާގެ 

 ބޭއްވުންތަކާއި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހަރަކާތް

  ×  × 

އިދާރާ ކައުންސިލް  
ލ.މާމެންދޫ ހެލްތް 

 ސެންޓަރ
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 ކުރާ ބޭނުން ކާނާ ތައްޔާރީ އަދި ޑްރިންކް އެނަރޖީ ދުންފަތާއި :27 ލިސީޕޮ

 މަދުކުރުން ނިސްބަތް މީހުންގެ

 މިހާރުގެ ހާލަތު

އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައް ވަރަށް ގިނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  ރަށުގެ ނިސްބަތުން ދުންފަތާއި

ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ ގިނަ ފަރާތްތަކުންވެސް ކެއުމުގައި ނުރަނގަޅު އާދަތައް 

 ގެންގުޅޭކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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 މަދުކުރުން ނިސްބަތް މީހުންގެ ބޭނުންކުރާ ކާނާ ތައްޔާރީ އަދި ޑްރިންކް އެނަރޖީ ދުންފަތާއި: 72 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 ކުރުން  ށްއިންސައްތަ ދަ 30ލްކުރާ ޒުވާނުންގެ އަދަދު ނިސްބަތުން ާމޢުދުންފަތުގެ އިސްތި ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2025: 27.1ޓާގެޓް 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ތްތައް ފިހާރަ އަދި ކެފޭތަކުން ވިއްކުން ަިންކްސް އަދި ދުންފަތުގެ ބާވއަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް އެނާރޖީ ޑްރ 18ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2025 :27.2 ޓާގެޓް

 ހުއްޓުވުން 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 އިންސައްތަ ދައްކުރެވުން 20ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުންކުރާ ކުދިންގެ އަދަދު ނިސްބަތުން  2023 :27.3 ޓާގެޓް

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

 :27.1ސްޓްރެޓަޖީ 

 ލްކުރާާމޢުއިސްތި ދުންފަތުގެ

 ނިސްބަތުން އަދަދު ޒުވާނުންގެ

   ދައްކުރުން އިންސައްތަ 30

  :27.1.1ހަރަކާތް 

ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

   × × 

އިދާރާ ކައުންސިލް  

ލ.މާމެންދޫ ހެލްތް 

ސެންޓަރ، ލ.މާމެންދޫ 

  ސްކޫލް

  :27.1.2ހަރަކާތް 

ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

 ހިންގުން

   × × 

އިދާރާ ކައުންސިލް  
ހެލްތް ލ.މާމެންދޫ 

 ސެންޓަރ

  :27.1.3ހަރަކާތް 

 މާލްޢުއެނާރޖީ ޑްރިންކްސް އަދި ދުންފަތުގެ އިސްތި

ކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން އަންގައިދޭ ބޯޑްތައް 

  × × × 

އިދާރާ ކައުންސިލް  

ލ.މާމެންދޫ ހެލްތް 

ސެންޓަރ، ލ.މާމެންދޫ 

 ސްކޫލް
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 ހެން ހަރުކުރުންާނެއާންމުންނަށް ފެންނ

 :27.2ސްޓްރެޓަޖީ 

އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް  18

އެނާރޖީ ޑްރިންކްސް އަދި 

ދުންފަތުގެ ބާވާތްތައް ފިހާރަ އަދި 

 ކެފޭތަކުން ވިއްކުން ހުއްޓުވުން  

  :27.2.1ހަރަކާތް 

ރިވެރިންނާއިއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ފާވިޔަ

 ބޭއްވުން

   × × 

އިދާރާ ކައުންސިލް  
ލ.މާމެންދޫ 

 ހެލްތްސެންޓަރ

 :27.3ސްޓްރެޓަޖީ 

ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުންކުރާ 

 20ކުދިންގެ އަދަދު ނިސްބަތުން 

 އިންސައްތަ ދައްކުރެވުން

  :27.3.1ހަރަކާތް 

ބެލެނިވެރިންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

 ހިންގުން

   × × 

އިދާރާ ކައުންސިލް  
ލ.މާމެންދޫ 

 ހެލްތްސެންޓަރ
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 ބޮޑެތި އެހެނިހެން އަދި ގުންޔާއާއި ޗިކަން އާއި ޑެންގީ :28 ލިސީޕޮ

 މަދުކުރުން ފެތުރުން ބަލިތައް

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ރަށުގެ ފަޅުގޯތިތަކާއި، ހޭޅިފަށާއި   ވެސްކޮންމެ އަހަރަކުބަލިތައް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން 

އުފެދޭތަންތަން ނައްތާލުމަށް ސިއްޙީ މަރުކަޒާއި ސަރުކެާރުގެ އިދާރާތަކާއި، އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އަދި ކުލަބު މަދިރި ގޮނޑުދޮށް ބަލާ 

މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މަދިރިއާލާވާގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަން ބަލައި  ޖަމިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ޕްރޮގްރާމް ހިންގެއެވެ.

 ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް އަންގަމުން ދެއެވެ. އެފަދަ ތަންތަން ނައްތާލުމަށް ކަމާއި
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 މަދުކުރުން ފެތުރުން ބަލިތައް ބޮޑެތި އެހެނިހެން އަދި ގުންޔާއާއި ޗިކަން އާއި ޑެންގީ: 82 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

 ނައްތާލުން ތަންތަން އުފެދޭޒާތުގެ މަދިރި ހުރި ރަށުގައި ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2026: 28.1 ޓާގެޓް

................................................................................................................................................. 

 :28.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ރަށުގައި ހުރި މަދިރި 

 އުފެދޭޒާތުގެ ތަންތަން ނައްތާލުން

 :28.1.1 ހަރަކާތް

ފަހަރު މަދިރި އާލާވާ ތަންތަން ބަލައި،  4އަހަރަކު 

 ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

އިދާރާ ކައުންސިލް × × × × × ލ.މާމެމްދޫ  

ހެލްތްސެންޓަރ، 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ސަރވިސް، ލ.މާމެންދޫ 

ސްކޫލް، ފެނަކަ 

 ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް،

، ޔާކްލަބް، ޖަމިއް

 ަޖާމަޢްތަތއް 
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 ުމިހާރުގެ ހާލަތ

މިރަށަކީ އިގުތިޞާދީގޮތުން ފުދުންތެރި ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. ރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން 

މަސްވެރިކަމެވެ. މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ޒަމާނީ މަސްދޯނިފަހަރު ރަށުގައި ގިނަކަން  މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ކުރަމުން އަންނަނީ

 އޮތުމުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އާމްދަނީ އާއި ނަފާ ހޯދާ ގިނަ  ޓެއްއުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި ރަށާއި ކައިރީގައި ރިސޯ

 

  އިތުރުކުރުން ވަޒީފާ ކުރިއެރުވުމާއި އިޤްތިސާދު
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 ،info@laamumaamendhoo.gov.mv,  council.maamendhoo@gmail.comއީމެއިލް:.   ،-ފެކްސް:    ،6800705ފޯން: 

 www.laamumaamendhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:

 

 ހާލަތުމިހާރުގެ 

 

ރައްޔިތުންތަކެއް ތިބިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ގޭގައި ތިބެގެން އެކިކަހަލަ މިރަށާކީ މަސްވެރިކަމަށް 

 މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ކުރިއެރުން ހޯދާ ފަރާތްތައްވެސް މަދުމަދުން އިތުރުވަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
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 ،info@laamumaamendhoo.gov.mv,  council.maamendhoo@gmail.comއީމެއިލް:.   ،-ފެކްސް:    ،6800705ފޯން: 

 www.laamumaamendhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:

 

 

 

 ކުރިއެރުވުން ދާއިރާ މަސްވެރިކަމުގެ :29 ލިސީޕޮ

 މިހާރުގެ ހާލަތު

މިރަށަކީ މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި ވަރަށް ނަމޫނާ ރަށެއްކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ 

ބޭނުން ކުރަމުންދާ އާލާތްތަކަކީވެސް ދޯނިފަހަރުތަކާއި އެހެނިހެން އުޅަނދުތައް ގިނަކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އުޅަނދުފަހަރުގައި 

ޒަމާނާއި އެއްގޮތަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ އާލާތްތަކެކެވެ. މަސްވެރިކަމުގެ މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހައިން 

ކަންބޮޑުވުން އައިސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު މިރަށުން ހަމަޖެހިފައި ނުވާކަމީ މަސްވެރިންގެ ވަރަށްބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެކެވެ. މި

ްކުރުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި މިކަމަށް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރަށުގައި އައިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމ

 ކައުންސިލުންވަނީ ބިމެއް ކަނޑައެޅިފައެވެ. މަސްވެރިންގެ އެދުމަކީ އަވަސް މުސްތަޤުބަލެއްގައި ރަށުން އައިސް ލިބިގެން ދިއުމެވެ.
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 ކުރިއެރުވުން ދާއިރާ މަސްވެރިކަމުގެ: 29 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މަސްވެރިކަމަށް އޮންނަ ޝަޢުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުވައި، އިތުރު ފުރުސަތުތައް ހޯދާދިނުން  ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023: 29.1ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރަށުގައި ތިބެގެން ނިޔަމި ކޯސް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުން  2026 :29.2 ޓާގެޓް

................................................................................................................................................. 

 އްކަތް ނިންމުންވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައިސްޕްލާންޓް އެޅުމުގެ މަސަ 2023 :29:3ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

 :29.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ސުކޫލު ނިންމާފަ ނިކުންނަ 

ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި 

 މަސްވެރިކަމަށް ޝަޢުޤު

އުފެއްދައި، އިތުރު ފުރުސަތުތައް 

   ހޯދާދިނުން  

  :29.1.1ހަރަކާތް 

ދަރިވަރުންނަށް މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހުރި 

 ފުރުސަތުތައް ކިޔައިދިނުން )ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން(

 ×    

އިދާރާ ކައުންސިލް  

މޯލްޑިވްސް ފިޝަރމަންސް 

 އޭޖެންސީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފިޝަރީޒް މެރިން 

އެންޑް ރިސޯސަސް 

ލ.މާމެންދޫ ، އެގްރިކަލްޗަރ

 ސްކޫލް

  :29.1.2ހަރަކާތް 

 ރުދަފްތަޤަވައިދާ ހިލާފަށް ރަށުގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ 

ބަލަހައްޓައި، އެފަރާތްތަކަށް މަސްދޯނިތަކުގައި 

× ×    

އިދާރާ ކައުންސިލް  

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފިޝަރީޒް މެރިން 

ރިސޯސަސް އެންޑް 
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  އެގްރިކަލްޗަރ،  ނޫޅެވޭގޮތް ހެދުން

، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

މްޯލިޑްވްސ ޕިޮލްސ 

 ަސރިވސް 

 

 :29.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ރާތަކާއި އެހެނިހެން ާކަމާބެހޭ އިދ

އްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން އަމު

 ނިޔަމި ކޯސް ހިންގުން

  :29.2.1ހަރަކާތް 

މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ނޯޓިކަލް ސައިންސް 

ނުވަތަ މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި 

 ގުޅިގެން ނިޔަމި ކޯސް ހިންގުން

×   ×  

އިދާރާ ކައުންސިލް  

ފިޝަރމަންސް މޯލްޑިވްސް 

،އޭޖެންސީ  

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފިޝަރީޒް، ލ.މާމެންދޫ 

 ސްކޫލް، 

މޯލްޑިވްސް 

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް 

  ،ނޯޓިކަލް ސައިންސް

މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އޮފް 

 މޯލްޑިވްސް

 :29:3ސްޓްރެޓަޖީ 

ސަރުކާރުން އެޅުމަށް 

ހަމަޖެހިފައިވާ އައިސްޕްލާންޓްގެ 

 މަސައްކަތް ނިންމުން

  :29.3.1ޙަރަކާތް 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން 

އައިސްޕްލާންޓް އެޅުމުގެ ކަންކަން އަވަސްކުރުމަށް 

 ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ ކަންކަން ކުރުން

 ×    

އިދާރާ ކައުންސިލް  

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފިޝަރީޒް މެރިން 

ރިސޯސަސް އެންޑް 

  އެގްރިކަލްޗަރ
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ގެ :30 ލިސީޕޮ  ދާއިރާކުރިއެރުވުން ދަނޑުވެރިކަމު

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ވުމާއެކު ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށުން ބިންތައް ދޫކުރެވެން ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.  މިރަށަކީ ބިމުގެ ގޮތުން ކުޑަ ރަށަކަށް

ފަރާތްތައް ރަށުގައެއް ނޫޅެއެވެ. ނަމަވެސް ގޯތި އެހެންކަމުން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ 

 ތެރޭގެ ހުސްބިމުގައި ބައެއް ތަކެތި ހައްދައިގެން އާމްދަނީ ހޯދާ ފަރާތްތައް މަދުން ނަމަވެސް ރަށުގައި އުޅޭކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
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 ދާއިރާކުރިއެރުވުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ: 03 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހުރި ފުރުސަތުތަކަށް މީހުން އަހުލުވެރިކުރުވުން   2023: 30.1ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހައިޑްރޯފޯނިކްސް ސިސްޓަމް ބޭނުންކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަންކުރުން  2024 :30.2 ޓާގެޓް

................................................................................................................................................. 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

 :30.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ނަފާ 

ހުރި ގޮތްތައް  ހޯދެން

 އާންމުންނަށް އަންގައިދިނުން  

  :30.1.1ހަރަކާތް 

 މް ހިންގުންާޕްރޮގްރހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

 ×    

އިދާރާ ކައުންސިލް  

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފިޝަރީޒް މެރިން 

ރިސޯސަސް އެންޑް 

 އެގްރިކަލްޗަރ،

 ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލް

  :30.1.2ހަރަކާތް 

ކުދި ތަންތާންގައި ގަސްއިންދުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް 

 ހިންގުން

 ×    

 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފިޝަރީޒް މެރިން 

ރިސޯސަސް އެންޑް 

 އެގްރިކަލްޗަރ،

 ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލް
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 :30.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ހައިޑްރޯފޯނިކްސް ސިސްޓަމް 

 ބޭނުންކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަން

ންމުންނަށް ޢާގޮތްތައް  ެކުރާނ

 އަންގައިދިނުން

  :30.2.1ހަރަކާތް 

 ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 

 ×    

 ކައުންސިލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފިޝަރީޒް މެރިން 

ރިސޯސަސް އެންޑް 

 އެގްރިކަލްޗަރ
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 ކުރިއެރުވުން ދާއިރާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ: 31 ލިސީޕޮ

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ރަށާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް މިހާތަނަށް ކައުންސިލުން ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 

އި ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ޚާއްސަ ޓާކައިރީގައި ރިސޯޓު ތަރައްޤީވެފައި ވީނަމަވެސް ކައުންސިލާއި ރިސޯ

 ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިފައެއް ނެތެވެ.

 

 

 

 

 

 



 (ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ)                                        2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

 

111 

 

 ކުރިއެރުވުން ދާއިރާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ: 13 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރަށުގައި މޫދަށް އެރުމަށް ހާއްސަ ސަރަހައްދެއް ތަރައްޤީކުރުން   2022: 31.1ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެހެން، ހުޅިމެންދޫ ތަރައްޤީކުރުން  2026 :31.2 ޓާގެޓް

................................................................................................................................................. 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

 :31.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ރަށުގައި މޫދަށް އެރުމަށް ހާއްސަ 

 ސަރަހައްދެއް ތަރައްޤީކުރުން  

  :31.1.1ހަރަކާތް 

 ހެދުންރަށުގައި މޫދަށް އެރުމަށް ހާއްސަ ސަރަހައްދެއް 

  
 

×     

އިދާރާ ކައުންސިލް  ކުލަބު ޖަމިއްޔާތައް 

  :31.1.2ހަރަކާތް  

 ފިލުވުން އާބާތުރަ ބިނާކޮށް ގެސްޓްހައުސް

×  × × × 

އިދާރާ ކައުންސިލް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 

 :31.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ 

ލިބޭނެހެން، ހުޅިމެންދޫ 

 ތަރައްޤީކުރުން

  :31.2.1ހަރަކާތް 

 ރަފްކުރުންޢާގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ތަހުޅިމެންދޫ 

  × × × 

އިދާރާ ކައުންސިލް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 
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  :31.2.2ހަރަކާތް 

 ހުޅިމެންދޫ ދަތުރުދާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުން

  × × × 

އިދާރާ ކައުންސިލް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 
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 ކުރިއެރުވުން ވިޔަފާރިތައް މެދުފަންތީގެ އަދި ކުދި: 32 ލިސީޕޮ

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ވުމަށް ޚާއްސަ ކަންތައްތަކެއް ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 

 އެހެންނަމަވެސް ޢާއްމު ފަރުދުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގޭގައި ކާބޯތަކެތި އުފައްދައި ވިއްކަމުންދެއެވެ.
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 ކުރިއެރުވުން ވިޔަފާރިތައް މެދުފަންތީގެ އަދި ކުދި: 23 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

ރުވާ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން  ުސްކީމްތަކަށް އަހުލުވެރިކ ނިމުމުގެ ކުރިން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯންވަނަ އަހަރު  2023: 32.1ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

 :32.1ސްޓްރެޓަޖީ 

 ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯން

ރުވާ ުސްކީމްތަކަށް އަހުލުވެރިކ

 ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން  

  :32.1.1ހަރަކާތް 

މޯލްޑިވްސްއާއި ބޭންކް އޮފް އިސްލާމިކް ބޭންކް އަދި 

ގުޅިގެން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް 

ރުވާ ުބޭންކުން ހުރި ފުރުސަތުތަކަށް އަހުލުވެރިކ

 ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން  

 ×    

އިދާރާ ކައުންސިލް  
، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

 އިސްލާމިކް ބޭންކް
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 މިހާރުގެ ޙާލަތު

މިރަށަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ސަޤާފީ ކަންކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ބަހައްޓައިގެން އެކަންކަން ދިރުވާ އާލާކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ 

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންވެސް ސަގާފީ ކަންކަން އާލާކުރުމަށް ވަކި ޚާއްސަ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެއްނޫނެވެ. 

 ނުދެއެވެ. ނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފިޠުރު ޢީދާއި އަލްޙާ ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުންމަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން 

  ްރައްކާތެރިކުރުނ ތަރިކަ ޘަޤާފަތާއި
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 މިހާރުގެ ހާލަތު

ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުޅުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. ދިވެހިބަސް ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުން 

 އިސްނަގައިގެން އެއްވެސް ހަރަކާތެއް މިހާތަނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ)                                               2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

117 

 

 ،info@laamumaamendhoo.gov.mv,  council.maamendhoo@gmail.comއީމެއިލް:.   ،-ފެކްސް:    ،6800705ފޯން: 

 www.laamumaamendhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:

 

 

 ދެމެހެއްޓުން ދިރުވައި ކަންކަން ޘަޤާފީ: 33 ލިސީޕޮ

 މިހާރުގެ ހާލަތު

މިރަށަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ސަޤާފީ ކަންކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ބަހައްޓައިގެން އެކަންކަން ދިރުވާ އާލާކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ 

ސަ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެއްނޫނެވެ. ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންވެސް ސަގާފީ ކަންކަން އާލާކުރުމަށް ވަކި ޚާއް

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ނުދެއެވެ. ނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފިޠުރު ޢީދާއި އަލްޙާ ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން 

 ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުޅުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ.
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 ދެމެހެއްޓުން ދިރުވައި ކަންކަން ޘަޤާފީ: 33 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްތައް ހިންގައި ދަސްކޮށްދިނުން  ޘަޤާފީއެކިއެކި  ކުރިން ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ 2024: 33.1ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 

 ޓާގެޓްތައް:

އެކިއެކި ކުޅިވަރު ދިރުވައި އާލާކުރުން  ޘަޤާފީރަށުން ނެތެމުންދާ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022: 33.2ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

 :33.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ކަންކަން ދިރުވައި  ޘަޤާފީ

އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން އެކިއެކި 

 ކޯސްތައް ނުވަތަ ތަމްރީންތައް

 ހިނގުން  

 :33.1.1 ހަރަކާތް

ޘަޤާފީ ހެދުން ފަހަން ދަސްކޮށްދިނުން، ރޯނުވެށުމާއި، 

ދަސްކޮސްދިނުން، ލިޔެލާ ޖަހަން ވިންނަން  ފަންގި

 ދިނުން...  ށްދަސްކޮ

  ×   

އިދާރާ ކައުންސިލް  

 ސުކޫލް

 ހެރިޓޭޖް

 އ.ތ.މ.ކ

 :33.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ކޮންމެ އަހަރަކު ބޮޑު އީދުގައި 

ޢީދުގައި ޘަޤާފީ އެކިއެކި ކުޅިވަރު 

ރާވައި، ޢީދުގައި ޘަޤާފީ އެކިއެކި 

 ކުޅިވަރު ކުޅުން

  :33.2.1ހަރަކާތް 

ން ފަދަ ދުއްވުން، މާލިއެރުވުމާއި ކޯޑިކެނޑު ބޮޑުމަސް

 ޘަޤާފީ އެކި އެކި ކުޅިވަރު ކުޅުން

 × × × × 

އިދާރާ ކައުންސިލް  

ކޮމެޓީއ.ތ.މ.  

 

 ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލް، 

ފެނަކަ ، ހެރިޓޭޖް

ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޑެޓް، 

ލ.މާމެންދޫ 

 ހެލްތްސެންޓަރ،

ޖަމިއްޔާތައް ކްލަބް  
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 އާލާކުރުން ދިރުވައި ދިވެހިބަސް: 34 ލިސީޕޮ

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ދިވެހިބަސް ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން އެއްވެސް ހަރަކާތެއް މިހާތަނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް 

 ނުވެއެވެ.
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 އާލާކުރުން ދިރުވައި ދިވެހިބަސް :43 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

ަޢުޤުވެރިކަން ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ސުކޫލްކުދިންނާއި، މުޢައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ދިވެހިބަހަށް އޮންނަ ޝ 2022: 34.1ޓާގެޓް 

 އިތުރުކުރުވުން 

 ޓާގެޓްތައް:

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދިވެހި ބަސްލިޔުމުގެ ޤަވައިދާއި، ހަމަތަކާއިމެދު މުޢައްސަސާތަކުގައި ދިވެހި ބަސް ލިޔުމުގެ ޤަވައިދާއި، ހަމަތައް : 34.2ޓާގެޓް 

  އަހުލުވެރިކުރުވުން

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

 :34.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސް 

ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެކިއެކި 

ޅުވާލެވިގެން ުޢުމުރުފުރަތަކަށް ހ

 ބޭއްވުން މުބާރާތްތައް

 :34.1.1 ހަރަކާތް

 ާއިމަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތކުރުވާހަކަ ލިޔުމާއި، 

 ބޭއްވުން މަދަހަ މުބާރާތް

×     

އިދާރާ ކައުންސިލް  

ކޮމެޓީ އ.ތ.މ  

ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލް، 

 ހެރިޓޭޖް

 

 :34.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ދިވެހި ބަސް ލިޔުމުގެ 

ޤަވައިދާއި، ހަމަތައް 

މުޢައްސަސާތަކުގައި 

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް 

  :34.2.1ހަރަކާތް 

ކިޔައިދޭ  ޔުމުގެ ޤަވައިދާއި، ހަމަތައްލިދިވެހި ބަސް 

 ނަގައިދިނުން ޓްރެއިނިންގ ސެޝަން

  ×   

 ކައުންސިލް

 އ.ތ.މ ކޮމިޓީ
 ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލް
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 ނުންިއުނގަންނައިދ
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  ކުރުވުން ކަށަވަރު މުޖުތަމައެއް ވިލުންވެރި
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 މިހާރުގެ ހާލަތު

މިރަށަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރު ވަރަށްބޮޑަށް ކުރާ ރަށެކެވެ. ރަށް ގިރުމާއި، އުދައެރުން      

ވާ ރަށެކެވެ. ރަށުގެ ވަރަށްބޮޑު ފެންބޮޑުވެ ރައްޔިތުންނަށް އުދަގޫތައް ދިމާމަގުތަކުގައި އަދި ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން 

ަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން އެސަރަހައްދުތަކުގައި ބޮޑު ހިލަ ބައެއް މިހާރުވެސް ދަނީ ގިރަމުންނެވެ. ގިރާ ސަރ

ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޖައިކާގެ ފަރާތުން ސަރވޭކޮށް އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކަންކަން ދަނީ 

 ެ.ކުރެވެމުންނެވ
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 ހުއްޓުވުން ގިރުން ރަށް :35 ލިސީޕޮ

 މިހާރުގެ ހާލަތު

މިހާރުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ގިރަމުންދާ ރަށެއްކަމުން މިކަން ޙައްލުކުރުމަށް މިހާތަނަށް ސަރުކާރުން މާބޮޑު މިރަށަކީ 

ު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. މިކަމަކީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ނުވަތަ ކައުންސިލަށް ކުރެވޭވަރަށްވުރެ ބޮޑ

ސަރަހައްދު ލެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއްކަމަށްވާ ޖައިކާއިން ރަށުގެ ގިރާމަސައްކަތެކެވެ. މިކަމަށް ޙައް

ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޮޑުހިލަ ޖެހުމުގެ ޕްރޮޖެކުޓެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިހާރުވަނީ ސަރވޭކުރެވިފައެވެ. އަދި މަސައްކަތް ވަރަށް 

 މަޢުލޫމާތު ލިބފައިވެއެވެ.  އަވަހަށް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް ކައުންސިލަށް
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 ހުއްޓުވުން ގިރުން ރަށް: 53 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

ސަރަހައްދު ހިމާޔާތްކުރުން ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރަށުގެ ގިރާ  2023: 35.1ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 

 ޓާގެޓްތައް:

ތްކުރުން  ަވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތު ގިރަމުންދާ ސަރަހައްދު ހިމާޔ 2026: 35.2ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

 :35.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ސަރަހައްދު ރަށުގެ ގިރާ 

 ތްކުރުންަހިމާޔ

 :35.1.1 ހަރަކާތް

 ޙޭޅިފަށުގައި ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 :ހަރަކާތް

ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ ގިރާ ސަރަހައްދު 

 ގޮތުން ބޮޑު ހިލަ ޖެހުންހިމާޔަތް ކުރުމުގެ 

× × × × × 

އިދާރާ ކައުންސިލް  

ކޮމެޓީ އ.ތ.މ  

 

ކްލަބު ޖަމުއިއްޔާ، ރަށުގެ 

ސަރުކާރުގެ 

 މުވައްސަސާތައް

 

 :35.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ޕޯލް އަދި ދާގަނޑުބޭނުންކޮށްގެން 

ކޮށިގަނޑު ހަދައި، ގައުކުނި 

 އަދިވެލިއެޅުން 

 :35.2.1ހަރަކާތް.

ހަދައި ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީ އަދި  ޕްރޮޕޯސަލް

    × 

އިދާރާ ކައުންސިލް  

 ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީ

EPA 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
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 ލިމިޑެޓް ދުންޯޕީއޭގެ ހުއްދަ ހއި
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 ކުރާ ސަބަބުން އެކަމުގެ ބަދަލުތަކާއި އަންނަ މޫސުމަށް :36 ލިސީޕޮ

 ކުޑަކުރުން އަސަރުތައް

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ގޯސްވެ ވިއްސާރަވެއްޖެނަމަ މަގުތަކުގައި ހިނގާބިގާވެ ނޫޅެވޭވަރަށް ފެންބޮޑުވެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގެ ގެތަކަށް ން މިރަށަކީ މޫސު

 ފެންވަދެ އެގެތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންދާ ރަށެކެވެ. މިގޮތަށް ފެންބޮޑުވާ ކޮންމެފަހަރަކު ކައުންސިލުން

ކުރަންޖެހެއެވެ. ތުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުމުން ރައްޔިތުން ނިކުމެ މަގުތަކުގައި ކޯރުކޮނެ ރަށުން ބޭރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރައްޔި

އަދި ޕަންޕް ބޭނންކޮށްގެންވެސް ފެންބޭރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ. މިކަމަށް ރަގަޅު ޙައްލެއް ހޯދުމަށް މިހާތަނަށް 

ު މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. މިކަމަށް ޙައްލެއް ލިބެން އޮތީ ސަރުކާރުން މިކަމަށް އިސްކަމެއްދީ ކައުންސިލުން މާބޮޑ

މިކަން ކޮށްދިނުމުންކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. މިކަމަށް އަވަސް ޙައްލެއް ލިބިގެން ދިއުމަކީ ރައްޔިތުން ނުހަނު ބޮޑަށް އެދިއެދި ތިބި 

 ކަމެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. 
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 މާއި، ކަރިސާތަކަސް ތައްޔުާވުންކުޑަކުރު އަސަރުތައް ކުރާ ސަބަބުން އެކަމުގެ ބަދަލުތަކާއި އަންނަ މޫސުމަށް :63 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ވާރެވެހި ފެންބޮޑުވާ މަގުތަކުގައި ފެންހިންދޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން  2024: 36.1ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 

 ޓާގެޓްތައް:

ްޕީޑް ބްރޭކަރ ހެދުން  ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރަށަށްއަރާ ރާޅު ނުވަތަ އުދާގެ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް ސ 2025: 36.2ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 
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ބައިވެރިވާ ތަންފީޒުކުރުމަށް  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

 :36.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ވާރެވެހި ފެންބޮޑުވާ މަގުތަކުގައި 

 ފެންހިންދޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

 :36.1.1 ހަރަކާތް

 ފެންހިންދާ ޕަމްޕް ހޯދުން

  ×   

އިދާރާ ކައުންސިލް  

 ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީ

EPA 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

 ލިމިޑެޓް

 :36.1.2 ހަރަކާތް

 މަގުހެދުން

    × 

އިދާރާ ކައުންސިލް  

 ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީ

EPA 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

 ލިމިޓެޑް
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 www.laamumaamendhoo.gov.mvވެބްސައިޓް: ،info@laamumaamendhoo.gov.mv,  council.maamendhoo@gmail.comއީމެއިލް:.   ،-ފެކްސް:    ،6800705ފޯން: 

 

 :36.2ސްޓްރެޓަޖީ 

އަރާ ރާޅު ނުވަތަ  ރަށަށް

ގެ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް ައިއުދ

 ސްޕީޑް ބްރޭކަރ ހެދުން

 :36.2.1 ހަރަކާތް

ހަދައި ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީ އަދި  ޕްރޮޕޯސަލް

 ދުންޯހުއްދަ ހޕީއޭގެ އި

    × 

އިދާރާ ކައުންސިލް  

 ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީ

EPA 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

 ލިމިޑެޓް
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  ހަމަހަމަކަން މިންތީގެ
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 މިހާރުގެ ހާލަތު

ރުންތަކެއް ގެންގުޅޭކަމަކަށް ުތަމަޢުއަށް ބަލާއިރު އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި މާބޮޑެތި ތަފާތުކމިރަށުގެ މުޖު

ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ވަޒީފާގެ މާހައުލާއި، ކުޅިވަރުގެ މާޙައުލުގައިވެސް ދެޖިންސްގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުމެއްނެތި 

 ފުރުޞަތުތައް ދެވޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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 ،info@laamumaamendhoo.gov.mv,  council.maamendhoo@gmail.comއީމެއިލް:.   ،-ފެކްސް:    ،6800705ފޯން: 

 www.laamumaamendhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:

 

 

 ނައްތާލުން ތަފާތުކުރުންތައް އެކި ކުރާ މެދު އަންހެނުންނާއި: 37 ލިސީޕޮ

 މިހާރުގެ ހާލަތު

ތަމަޢުއަށް ބަލާއިރު އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި މާބޮޑެތި ތަފާތު ކުރުންތަކެއް ގެންގުޅޭކަމަކަށް މިރަށުގެ މުޖު

ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ވަޒީފާގެ މާހައުލާއި، ކުޅިވަރުގެ މާޙައުލުގައިވެސް ދެޖިންސްގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުމެއްނެތި 

 ވެ. ފުރުޞަތުތައް ދެވޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެ
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 ނައްތާލުން ތަފާތުކުރުންތައް އެކި ކުރާ މެދު އަންހެނުންނާއި: 37 ޕޮލިސީ

 ޓާގެޓްތައް:

ތައިލައި، ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުން ްވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ތަފާތު ކުރުންތައް ނައ 2026: 37.1ޓާގެޓް 

.................................................................................................................................................. 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ކުރާފަރާތްތަންފީޒު 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

 :37.1ސްޓްރެޓަޖީ 

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ތަމްރީން 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 :37.1.1 ހަރަކާތް

ގެ ދެޖިންސުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ރަށު

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

× × × × × 

އިދާރާ ކައުންސިލް  

ކޮމިޓީއ.ތ.މ   

ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލް، 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ސަރވިސް. ޖެންޑާ 

 މިނިސްޓްރީ
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 ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމާއި އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން
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 ،info@laamumaamendhoo.gov.mv,  council.maamendhoo@gmail.comއީމެއިލް:.   ،-ފެކްސް:    ،6800705ފޯން: 

 www.laamumaamendhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު

އިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ޖާގަ މިއިދާރާއަކީ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ ތަނެކެވެ. 

ނެތުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ. އިދާރާގެ ނެޓްވޯކް ސިސްޓަމް ގާއިމް ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް 

ަތް ނުކުރެވި ދުވަހުން ދުވަހުން ނިންމަންޖެހޭ ގިނަ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާ ސިސްޓަމްތަކުން މަސައްކމައްސަލަތައް ދިމާވެ 

މަސައްކަތްތައް ނުނިމުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ލަސްވަމުންދެއެވެ. އިދާރާގައި ދެޖިންސަށް ނިސްބަތްވާ 

ގޮންޖެހުމެކެވެ. އަދި ފާހާނާއަކީ އެންމެ ފާހާނާއެއް ބޭނުން ކުރަންޖެހުމަކީވެސް ވަރަށްބޮޑު ، ުވަރަކަށް މުވައްޒަފުން ދާއިރ 17

އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް އުދަގޫވާކަން  އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދިފައިވާ ފާހާނާއަކަށް ނުވުމުގެ ސަބަބުން

މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ  އެތެރޭގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކުރުމުގެޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އިދާރާގެ ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 ކުރެވެމުންނެވެ. 
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 ހަރުދަނާކުރުން ހިންގުން އިދާރީ ކައުންސިލްގެ:  38 ލިސީޕޮ

 މިހާރުގެ ހާލަތު

މިއިދާރާއަކީ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ ތަނެކެވެ. އިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ޖާގަ 

އިދާރާގެ ނެޓްވޯކް ސިސްޓަމް ގާއިމް ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް  ސަބަބުން ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ.ނެތުމުގެ 

މައްސަލަތައް ދިމާވެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާ ސިސްޓަމްތަކުން މަސައްކަތް ނުކުރެވި ދުވަހުން ދުވަހުން ނިންމަންޖެހޭ 

ެވެ. އިދާރާގައި ދެޖިންސަށް ނިސްބަތްވާ މަސައްކަތްތައް ނުނިމުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ލަސްވަމުންދެއ

އެންމެ ފާހާނާއެއް ބޭނުން ކުރަންޖެހުމަކީވެސް ވަރަށްބޮޑު ގޮންޖެހުމެކެވެ. އަދި ފާހާނާއަކީ ، ކުރާއިރުމަސައްކަތް މުވައްޒަފުން  17

ުންނަށް ވަރަށް އުދަގޫވާކަން އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދިފައިވާ ފާހާނާއަކަށް ނުވުމުގެ ސަބަބުން އަންހެން މުވައްޒަފ

ފާހަގަކުރަމެވެ. ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އިދާރާގެ އެތެރޭގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ 

 ކުރެވެމުންނެވެ. 
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 . ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުނ38ްޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް

  ވަރު ރަނގަޅުކުރުންްފެނދުމަތުގެ ޚިވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލުންދެވޭ  2026: 38.1ޓާގެޓް 

 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓްއިން ހިދުމަތްދެވެން ފެށުން  2023: 38.2ޓާގެޓް 

 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން  2025: 38.3ޓާގެޓް 

 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ވޯކް ފްރޮމް ހޯމް ހަމަޖެއްސުން  2023: 38.4ޓާގެޓް 

 

 ބާތުރަ ފިލުވުންކުރިން އޮފީސް އިމާރާތުގެ އާ ނިމުމުގެ 2023: 38.5ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ
2
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

 :38.1ސްޓްރެޓަޖީ 

މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ 

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމާއި / 

ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމާއި، 

 މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ތަކެތި

 ހޯދުން

 :38.1.1 ހަރަކާތް

ކަމާބެހޭ އެކިއެކި އިދާރާތަކާއި ގުޅީގެން 

މުވައްޒަފުންނަށް ކުރު އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ ތަމްރީން 

 ޕްރޮގްރާމާއި، ކޯސް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން

 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

 ކައުންސިލް އިދާރާ

 

CSTI 

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  

 އޮތޯރިޓީ
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  :38.1.2 ހަރަކާތް 

 ފެންވަރުގެ ޒަމާނީ ބޭނުންވާ އިދާރާއަށް ކައުންސިލް

 ގުޅުންހުރި މަސައްކަތާ އަދި ސިސްޓަމް ކޮމްޕިއުޓަރ

 ހޯދުންތަކެތި 

 

   ×  

އިދާރާ ކައުންސިލް  

 

CSTI 

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  

 އޮތޯރިޓީ

 :38.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް 

މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް 

 ޙިދުމަތްދެވެން ފެށުން

 :38.2.1 ހަރަކާތް

ކައުންސުލުން ދެމުންދާ ހިދުމަތްތަކާއިގުޅޭ ފޯމްތައް 

ހުރުމާއި، އޮންލައިންކޮށް އޮންލައިންކޮށް ލިބެން 

 ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

×  ×  × 

އިދާރާ ކައުންސިލް  

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯ 

 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

 :38.2.2 ހަރަކާތް

ރަށުގައި ހިނގާ ހާއްސަކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ވެބްސައިޓުން ލިބެންހުރުން

× × × × × 

އިދާރާ ކައުންސިލް   

 :38.2.3 ހަރަކާތް

ރަށުގެ އެކިއެކި ތަފާސް ހިސާބުތައް ވެބްސައިޓްއިން 

 ލިބެން ހުރުން

× × × × × 

އިދާރާ ކައުންސިލް   

 :38.2.4 ހަރަކާތް

 ތަޖުރިބާ ދަތުރު ދިއުން

× × × × × 

އިދާރާ ކައުންސިލް   
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 :38.3ސްޓްރެޓަޖީ 

ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ 

ފައިސާ އޮންލައިންކޮށް ދެއްކޭނެ 

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

 :38.3.1 ހަރަކާތް

ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އޮންލައިންކޮށް 

 ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

×     

އިދާރާ ކައުންސިލް   

 :38.4ސްޓްރެޓަޖީ 

މުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައި ތިބެގެން 

މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް 

 ހަމަޖެއްސުން

 :38.4.1 ހަރަކާތް

ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ގޭގައި 

 ލެޕްޓޮޕްފަދަ ތަކެތި ހޯދުން

× ×  ×  

އިދާރާ ކައުންސިލް  NCIT 

 :38.5ސްޓްރެޓަޖީ 

ބާތުރަ އޮފީސް އިމާރާތުގެ އާ

 ފިލުވުން

 :38.5.1 ހަރަކާތް

 ފާހާނާ ހެދުމާއި، އޮފީހުގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުން

× ×    

އިދާރާ ކައުންސިލް  
ލޯކަލް ގަވަންމަންޓް 

ރިޓީޯއޮތ  
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 މޮނިޓަރިންގ ފްރޭމްވަރކް

 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން މޮނިޓަރކުރުން

ަރކުރުމާއި ނިޔަލަށް ކުރުމަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓްތައް ހާސިލުކުރެވޭ މިންވަރު މޮނިޓ 2026އިން  2022

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއާއި ފައިނަލް  ،ިމިގޮތުން އަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހިނގަމުންދާގޮތް ބެލުމާއ އިވެލުއޭޓްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

 ރިވިއު ހެދުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މިންގަނޑުތަކާއި ޓާގެޓްތައް ހިމެނޭ ފްރޭމް ވޯކް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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ޒިންމާވާ 

 /ސެކްޝަން 

 ފަރާތް

 މޮނިޓަރކުރާ ތާރީޚު

(ބޭސްލައިން)މިހާރުގެ ހާލަތު   ޓާގެޓްތައް 
2
0
2
6
 

2
0
2
5
 

2
0
2
4
 

2
0
2
3
 

2
0
2
2
 

  ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުން :1 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ
   

× 
ހުރި އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ން ލިބެރަށުން މިވަގުތު  

ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރަށުގެ 

ބަނދަރު ސަރަޙައްދާއި، ރަށުގެ އެއް މިސްކިތުގައި ހަންބެހެއްޓި، 

ބޯފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމްވަނި  ރައްޔިތުންނަށް ސާފް

ދެއްގެ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަށުގެ ގިނައަދަ

ގޭބީސިތަކުގައި ފެންމެޝިންވަނީ ހަރުކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް 

 މެޝިން ނުލިބިވާ އިތުރު ގޭބީސީ ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

، ީއުސޫލަކ ުނުރުކޮށްދެވޯމެޝިން ފ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފެން

ފެންމެޝިން ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލްގައި 

ގެން ފައިސާ ދައްކާ ނިމޭގޮތަށް ލައިާބަހމަހަށް  4ް، އެދުމުނ

ރަށުގެ މީގެއިތުރުން،  ުމެވެ.ން ދޫކުރެޝިރައްޔިތުމީހާއަށް ފެންމ

އި ފެންހަން ނިސްބަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ގެތަކުގަ

ނަމަވެސް، ގިނަދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ހަންތައް ީބެހެއްޓިފައިވ

 އަދި ވާރޭ ނުވެހި ހަލާކުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ގިނަދުވަސްތަކެއްވާނަމަ ރަށުން ފެން ހުސްވުމުގެ މައްސަލަވެސް 

 ދިމާވެއެވެ.

  ގެ ކުރިންުވަނަ އަހަރު ނިމުމ 2023 :1.1ޓާގެޓް 

 ރއިންސައްތަ ގޭގައި ޕިއުރިފައަ 100ރަށުގެ 

 މެޝިން ހަރުކުރެވިގެންދިއުން

ކައުންސިލްގެ 

   އިދާރާ
× 

ކުރިން  ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ 2024 :1.2ޓާގެޓް   

ް ޕިއުރިފައަރ މެޝިންތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައ

ހައްލުކުރެވޭނެ މީހުން  ރަށުގައި ތިބެގެން،

 ކުރެވިގެންދިއުން ތަމްރީނު

ކައުންސިލްގެ 

  އިދާރާ
× 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2025 :1.3ޓާގެޓް    

 50ތަކުގައި ރައްކާކުރެވޭ ފެނުގެ ނިސްބަތް ސީގޭބީ

 އިތުރުކުރެވުންއިންސައްތަ 

  ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން :2 ޕޮލިސީ
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ކައުންސިލްގެ 

    އިދާރާ
× 

ދުމަތް ޚިވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ނަރުދަމާގެ  0172މިރަށަކީ  

ޚިދުމަތަކީ ފެނަކައިގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ދެމުން އަންނަރަށެކެވެ. މި

ޚިދުމަތެކެވެ. ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ 

ޚިދުމަތް ދެވިފައިވީ ނަމަވެސް އަދިވެސް ބައެއް ގެތަކުން މި

ެވެއެވެ. ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރަށުން ފާހަގަކުރ ންބޭނުން ނުކުރާކަ

ުމަތް ދިނުމުގައި މިހާރު ދަތިތަކެއް ނަމަވެސް މި ޚިދވުނު ދެ

ސިސްޓަމްތަކުގައި މިގޮތުން ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަނީ މައްސަލަޖެހި މަރާމާތު ުބޭނުންކުރާ ބައެއް ޕަންޕ

ޕަންޕުތައް ހަލާކުވުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބެއް  ކުރަންޖެހިފައެވެ.

ކަމުގައި ބެލެވެނީ ރަށުން ލިބެންހުރި ކަރަންޓުގެ ފެންވަރު 

 ދަށްކަމުންނެވެ

 

ގެ ކުރިން ުވަނަ އަހަރު ނިމުމ 2023 :2.1ޓާގެޓް 

ނަރުދަމާ ށް ގޭބީސީއައިންސައްތަ  100ރަށުގެ 

 ގުޅިގެން ދިއުން

ކައުންސިލްގެ 

   އިދާރާ
× 

  

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2024 :2.2ޓާގެޓް 

 ކަމާބެހޭ ފަންނީ މީހުން ތަމްރީން ކުރުން

 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުންވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ ިދެމެހެއްޓެނ :3 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

     އިދާރާ
ގެ ުގަޑިއިރަށް ކަރަންޓ 24ިރަށަކީ ފެނަކައިގެ ފަރާތުން މ ×

އެހެންނަމަވެސް ޚިދުމަތް ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ރަށެކެވެ. 

ދެމުން އަންނަ އިމާރާތަކީ ރަށުގެ މެދު ތެރޭގައި ހުންނަ 

ނަކަށްވާތީ ޖަނަރޭޓަރުތަކުން އަރާ ދުމުންނާއި އަޑުގަދަވުމުގެ ތަ

ސަބަބުން ކައިރި ހިސާބުގައި ދިރިއުޅޭ ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް 

ައްމަލް ޙދަތިއުދަގޫ ތަސިއްޙީގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން 

ައްލު ކުރުމަށްޓަކައި ޙމިހެންކަމުން މިކަން އިވެއެވެ. ަންޖެހިފަކުރ

 އިންޖީނުގެިމާރާތް ކުރަމުން ދިޔަ ޢުގައި ސަރުކާރުން މިރަށ

 ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2022 :3.1ޓާގެޓް 

ށް ހަކަތައަ ކުރުވަނިވި އިއާދަ ރައްޔިތުން ރަށުގެ

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން

ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ
× 

 ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2026 :3.2ޓާގެޓް     

އިއާދަ ކުރުވަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ 

 ފައިސާގެ އަދި ތަކެތީގެ އެހީ ހޯދުން

ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ
× 

 ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2026 :3.3ޓާގެޓް     

 ކުގައިއިންސައްތަ ސަރުކާރު އޮފީސްތަ 30 ގެރަށު
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މާލެވިފައެވެ. މިހެންކަމުން ރަށުގެ މިހާރުވަނީ އެއްކޮށް ނިން

ފެނަކަ އިމާރާތަށް  އުރައްޔިތުން އެދެނީ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އަ

ރަށުގައި  ރުންުތއި ީގެގެން ދިއުމެވެ. މޚިދުމަތް ބަދަލުވެ

ާރަފް ޢތަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިއާދަކުރެވުނު ހަކަތަ

ާޕެނަލް ކުރުމަށްޓަކައި ރަށުގެ ބައެއް ސަރަހައްދު ތަކުގައި ސޯލ

ހަރުކުރުމަށްޓަކައި އެކަމުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ދަނީ 

 ކުރެވެމުންނެވެ.

 

 ޤާއިމްކުރެވިގެންދިއުން ޕެނަލް ސޯލާ

 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން :4 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

    އިދާރާ
× 

ވަނަ އަހަރުގެ  2015މިރަށަކީ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން  

ގްރާމްގެ ދަށުން ރަށުގައި ޕްރޮތެރޭގައި ހިންގުނު ލެކްރެޑް 

ކުނިކޮއްޓެއް ޤާއިމްކޮށް ރަށުން ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 5ކުރަމުންދާރަށެކެވެ. ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން 

މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުންނާއިއެކު ވޭސްޓް 

މަސައްކަތް މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން 

ހަފްތާގެ ހުކުރު ރަށުގެ ގޭބީސީ ތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން 

ވޭސްޓް  ގޭގެއިން ނަގައިދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުނި 

ތް ކުނި ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް 

ކުރެވެމުންދެއެވެ. އަދި ނައްތާލެވޭ ކުނިން ކާދު ތައްޔާރު 

ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. މިމަސައްކަތް 

ެހުމަކީ ކުނި އުފުލާނެ ޕިކަޕެއް ކުރުމަށް އޮތް އެންމެބޮޑު ގޮންޖ

ރަށުގެ  ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2023 :4.1ޓާގެޓް 

، ޭއަދި ކެފީސް ހުރިހާ ގޭބިސީތަކާއި، އޮފ

 ފިހާރަތަކަށް ކުނި ވަކިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޑަސްބިން

   ދިނުންފޯރުކޮށް 

ކައުންސިލްގެ 

  އިދާރާ
× 

 ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2025 :4.2ޓާގެޓް    

ރިސައިކަލްކޮށް، ރިސައިކަލް ކުރެވޭ ކުނިން  ކުނި

 ލިބޭނެގޮތެއް ހޯދުންނަފާ ހޯދޭ

ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ
× 

 ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2026 :4.3ޓާގެޓް     

ރައްކާތެރި އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުނި 

ޮށް، ރަށުން ކުނި ބޭރުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް މެނޭޖްކ

 ވިގެންދިއުންއިމްކުރެޤާ
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ނެތުމާއި، ސެންޓަރުގައި ކުނި ގިނަވުމުން ކުނި ރަށުން 

އަދި  ާއި،މަޖެހިފައި ނެތުމބޭރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަ

ސެންޓަރުގައި މިވަގުތު ބޭނުންކުރަން ގެނެސްފައިހުރި 

ބޭނުންވާ ތްރީފޭސް ކަރަންޓްގެ  ންކުރުމަށްމެޝިންތައް ބޭނު

ކައިރީގައި ރިސޯޓެއް  ޚިދުމަތް ސެންޓަރުން ލިބެންނެތުމެވެ.

އޮތްނަމަވެސް ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ 

 ިބެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެއެހީތެރިކަން ލ

 
 މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން :5 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

   އިދާރާ
× 

ރަށުގެ މަގުތަކަކީ މިހާރުވެސް ވަރަށްބޮޑަށް ހަލާކުވެ   

ހިނގުމަށާއި، ދުއްވާ އެއްޗިހި ދުއްވުމަށް އުނދަގޫ މަގު 

ތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މަގުތައް ލެވެލް ނުވުމުގެ ސަބަބުން 

ރަށުގެ މެދަށް އަޑިވެފައިވާތީ، ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ 

ޮޑުވެ ފެންތައް ހިންދުމުގެ ބޮޑެތި ގިނަ މަގުތަކުގައި ފެންބ

ދަތިތައްވެސް ވަރަށްބޮޑަށް ކުރިމަތިވެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން 

މަގުތަކުގައި ހިނގާ މީހުންނަށާއި، ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް 

ގެއްލުންތައް ކުރިމަތި ވަމުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިކަމަށް 

ދާއިމީ ހައްލެއްކަމަށް ކައުންސިލުން ދެކެނީ މަގުތަކުގައި 

ރުއެޅުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިކަމަކީ ކައުންސިލްގެ ތާ

ފެންވަރުގައި ހައްލެއް ގެނެވޭނެކަމެއް ނޫނެވެ. މިހެންކަމުން 

ކައުންސިލްގެ އުއްމީދަކީ ސަރުކާރުން މިކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް 

 ރަށުގެ ިމުމުގެނ އަހަރު ވަނަ 2024 :5.1ޓާގެޓް 

މަގުތަކަށް  އިންސައްތަ 30 ހަލާކުވެފައިވާ

 ފަސްއަޅައި އެއްވަރުކުރުން

ކައުންސިލްގެ 

    އިދާރާ
× 

 ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2023 :5.2ޓާގެޓް  

ހެވީ  ،ނެރީސްމަގު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ މެޝި

 ހޯދުން ވެހިކަލް

ކައުންސިލްގެ 

  އިދާރާ
× 

   
 ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2025 :5.3ޓާގެޓް 

 މަގުތައް މަރާމާތުކުރާނެދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 

 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިގެންދިއުން
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 ގެނެސް ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ނިމުމެއްގެނައުމެވެ.

 ފާލާމާއި ފެރީޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެއްޓުން ،ބަނދަރާއި :6 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

    އިދާރާ
× 

މަންޒިލަކަށް ވާތީވެ ަކީ ދަތުރުވެރިންގެ މިރަށުގެ ބަނދަރ 

ާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ބައެއް ބަނދަރުގެ ދަތިކަން ފ

ދުވަސްވަރު ބަނދަރު ފުރި ދަތުރުވެރިން ބަނދަރުގެ ބޭރުގައި 

އިތުރުން މިރަށަކީ ދޯނިތައް އަޅާފަހަރުވެސް އާދެއެވެ. މީގެ

މަސްވެރި ރަށަކަށްވެފައި މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށުގައި 

ަކީ ސައިޒުގެ ގޮތުން ބޮޑެތި ދޯނިތަކެއްކަން ގެންގުޅޭ ދޯނިތަކ

ގިނަ އަދަދަކަށް ޑިންގީ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ރަށުގައި

ގެންގުޅޭ ފަރާތްތައް ގިނަވެފައިވާތީވެ ޑިންގީތައް އެޅުމަށްވެސް 

ރަށުގެ  ކަމުންބަނދަރުގެ ބޮޑުބައެއް ބޭނުންކުރަންޖެހެއެވެ. މިހެން

ުގެ ބަނދަރު އިތުރަށް ބޮޑުކޮށް ރައްޔިތުންގެ އެދުމަކީ މިހާރ

ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ބަދަރުގެ ދަތިކަން ހައްލުވެގެން ދިއުމެވެ. 

ލިބެން ނެތްނަމަވެސް ފެރީޓާމިނަލްގެ ޚިދުމަތް މިވަގުތު ރަށުން 

މި ޚިދުމަތް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިނުމަކީ 

ކުރިން  ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2023 :6.1ޓާގެޓް 

 ން ފެރީ ޓާރމިނަލް ނިންމައި ޚިދުމަތް ދޭންފެށު

 

ކައުންސިލްގެ 

    އިދާރާ
× 

ކުރިން  ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2023 :6.2ޓާގެޓް  

 ފައްތިޔާ އެޅުން

 

ކައުންސިލްގެ 

   އިދާރާ
× 

 ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2024 :6.3ޓާގެޓް   

 ވެރިން މަސްކަނޑާނެ ސަރަޙައްދެއްމަސް

 އަޅައި ތަރައްޤީކުރުންނޑަކަ

ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ
× 

    

 ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2026 :6.4ޓާގެޓް 

މާއި، ބަނދަރު ބެންޗްތަކުގެ ކައިރީގައި ކުޑަޖެހު

 ބަނދަރު މަރާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން 

 ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2026 :6.5ޓާގެޓް 

  ތަރައްޤީކޮށް، ބޮޑުކުރުންބަނދަރު 

 

ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ
× 
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 މޫސުންގޯސްވެ ޒެކެވެ.ކައުންސިލްގެ ވަރަށްބޮޑު އަމާ

ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން ބަނދަރުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުންނާތީ 

ފެރީ ދަތުރުކޮށް ބަނދަރުކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރިކަންވެސް 

 ފާހަގަކުރަމެވެ.

 ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން :7 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

     އިދާރާ
ކައުންސިލުން ކޮންމެ  ަކީޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތ ×

އަހަރަކުވެސް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ. މިގޮތުން މިމަސައްކަތަކީ 

ކޮށްގެން ހުށަހަޅާ އަގުތަކަށް ބަލައި އެންމެ  ށް އިޢުލާންޢާންމުކޮ

މަސައްކަތެވެ.  މަތިން މާކްސް ލިބޭފަރާތާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރެވޭ

ާ މިމަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޤަބުރުސްތާނުގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވ

ެ        ހިނަވާގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރެވެއެވ  

ކުރިން ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2022 :7.1ޓާގެޓް 

 ހިނަވާގެ އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުން

ކައުންސިލްގެ 

   އިދާރާ
× 

 ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2024 :7.2ޓާގެޓް   

 ތްތެރިން ތަމްރީންކުރުންއަޖަމާ

ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ
× 

 ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2026 :7.3ޓާގެޓް     

 އެއް ބިނާކުރުންީމޯޗަރ

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން :8 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

     އިދާރާ
މިސްކިތުގެ ތެރެއިން މަސްޖިދުލް ސަބީލް  2ރަށުގައި ހުރި  ×

މިސްކިތަކީ މިހާރު ވަރަށް ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ވަރަށްގިނަ 

މަރާމާތުތަކެއް ކުރަންޖެހިފައިވާ މިސްކިތެކެވެ. މިގޮތުން 

މިސްކިތުގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ ދޮރުތަކަކީ ލަކުޑި ދޮރުތަކަށް 

ަސްތަކުގައި ފެނުގެ އަސަރު ވުމުން ދޮރުތައް ފީވޭ ވާރެވެހޭ ދުވ

ވަރަށްބޮޑަށް ދޮރުތަކާއި މިސްކިތުގެ އެތެރެއަށް ކުރަމުންދެއެވެ. 

އަދި ކަރަންޓު މައްސަލަ ޖެހިފައިވާތީ، ބޭނުންކުރަމުންދާ 

އޭސީތައްވެސް ހަލާކުވެ މަރާމާތު ކުރަންޖެހިފައިވެއެވެ. އޭސީތައް 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022 :8.1ޓާގެޓް 

 ފާހާނާ އިތުރުކުރުންމިސްކިތުގައި 

ކައުންސިލްގެ 

     އިދާރާ
 ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2022 :8.2ޓާގެޓް  ×

ފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް މިސްކިތުން ސާފުބޯ

 ހަމަޖެއްސުން

ކައުންސިލްގެ 

    އިދާރާ
× 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023 :8.3ޓާގެޓް  

 ޮށް، އަބާތުރަފިލުވުންކމިސްކިތް މަރާމާތު
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ޓު ބޭނުންކުރުމުގައި އޭސީއަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކަރަން

ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އޭސީތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ދަތިތަކާއި 

ކުރިމަތިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިސްކިތްތަކުގެ ކަރަންޓު ފީއަކީ 

 ކައުންސިލުން ދައްކަމުންދާ ފީއެކެވެ. 

 މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ :9 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި       އިދާރާ

ސާފުކުރެވެމުން ދެއެވެ. މިގޮތުން މިމަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ 

ބީލަން އުސޫލުން ހުޅުވާލެވި، އެކަމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ 

ަލައި އެންމެމަތިން މާކްސް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި ހުށަހެޅުންތަކަށް ބ

ހަވާލުކުރެވިގެންނެވެ. ރަށުގެ މަގުތައް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް 

ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ. މަގުތަކުގެ ސާފުތާހިރުކަން 

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރަށުގެ އެކި 

ޑަސްޕިންތައް ބެހެއްޓިފައިވެއެވެ.  ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުނިއެޅުމަށް

      

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022 :9.1ޓާގެޓް 

ސާފް ކުރުމަށް  އްރަށުގައި ހުރި ފަޅުގޯތިތަ

 ކަނޑައެޅުންއުސޫލެއް

ކައުންސިލްގެ 

     އިދާރާ
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022 :9.2ޓާގެޓް  ×

އިދުން ާވަކުނި ޤ ސަރަޙައްދުން ނެގޭ އިޖްތިމާޢީ

 ކުނިކޮށްޓަށް ގެންގޮސް ނައްތާލުން

 މަގު ހެދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން :10 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

    އިދާރާ
× 

ރަށުގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައިވެސް މަގު ބައްތިތައް ޖެހި،  

މަގުދިއްލައި ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން 

ކައުންސިލަށް އިތުރު ލައިޓުތައް ކުރެވެމުންދެއެވެ. މިހާރުވެސް 

ގަނެ މަގުތައް އަލިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަ 

ކުރަމެވެ. މަގުތައް ހެދުމަކީ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ކުރެވޭނެ 

ކަމަކަށް ނުވާތީ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިކަމަށް ހައްލެއް 

 ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރަމުންދެއެވެ.

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023 :10.1ޓާގެޓް 

 އަލިކޮށް ބެހެއްޓުން އްމަގުތަ ހުރިހާރަށުގައި 

ކައުންސިލްގެ 

     އިދާރާ
 ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2022 :10.2ޓާގެޓް  ×

ެ މީހުން އްތިތައް މާރާމާތުކުރާނަމަގު ބ

 ތަމްރީންކުރުން



 (ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ)                                               2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

149 

 

 www.laamumaamendhoo.gov.mvވެބްސައިޓް: ،info@laamumaamendhoo.gov.mv,  council.maamendhoo@gmail.comއީމެއިލް:.   ،-ފެކްސް:    ،6800705ފޯން: 

 

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

ކައުންސިލްގެ 

  އިދާރާ
× 

ަށުގައި އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރ   

މިހާތަނަށް  ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ުމުގެ ސަބަބުން އެފަދަ މަރުކަޒެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައި ނެތ

އިޖުތިމާޢީގޮތުން ރަށުގެ ދެޖިންސްގެ ޒުވާނުން އެކިއެކި 

ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާކަން ފާހަގަ 

ކުރަމެވެ. ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ބިމެއް 

ކަނޑައެޅި ތަނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ 

ެ. ރަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑާއި، ކުޑަކުދިންގެ މައިޒާން ކުރެވެމުންނެވ

ކައުންސިލުން ދަނީ ބަލަހައްޓަމުންނެވެ. މިވަގުތު ފުޓްބޯޅަ 

ދަނޑުގެ ސަބުބޭސް މަސައްކަތް ނިމިފައިވީނަމަވެސް ޓާފު 

އެޅުމާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ހުޓިފައި ވުމުގެ ސަބަބުން 

 ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ އެއްވެސް އިންތިޒާމެއް 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2025 :11.1ޓާގެޓް 

އަދި ޢިޖުތިމާޢީ  ެއްޢީ މަރުކަޒޢިޖުތިމާރަށުގައި 

 ބިނާކުރުން ދުމަތްދޭ ތަންތަންޚި

 ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއްޓުން :12 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

     އިދާރާ
ރަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑާއި، ކުޑަކުދިންގެ މައިޒާން ކައުންސިލުން  ×

ދަނީ ބަލަހައްޓަމުންނެވެ. މިވަގުތު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބުބޭސް 

މަސައްކަތް ނިމިފައިވީނަމަވެސް ޓާފު އެޅުމާއި އެހެނިހެން 

މަސައްކަތްތައް ހުޓިފައި ވުމުގެ ސަބަބުން ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ 

ަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. މީގެއިތުރުން އެއްވެސް އިންތިޒާމެއް ހަމ

އައުޓްޑޯ ޖިމް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ސަރުކާރުން ދަނީ 

ކުރަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިމަސައްކަތްވެސް މިހާރުވަނީ 

ހުއްޓިފައެވެ. ކައުންސިލްގެ އެދުމަކީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑާއި އައުޓްޑޯ 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022 :12.1ޓާގެޓް 

ޅަދަނޑު ބަލަހައްޓާނެ ޢުސޫލު ކައުންސިލުން ބޯ

 ކަނޑައަޅައި ފާސްކުރުން

ކައުންސިލްގެ 

     އިދާރާ
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022 :12.2ޓާގެޓް  ×

ޢުސޫލު ކައުންސިލުން  ޕާކު ބަލަހައްޓާނެ

 ކަނޑައަޅައި ފާސްކުރުން

ކައުންސިލްގެ 

   އިދާރާ
× 

މުމުގެ ކުރިން ނިވަނަ އަހަރު  2024 :12.3ޓާގެޓް   

 މުންްފިޔަވަހި މަސައްކަތް ނިނ ހަތަރުޕާކުގެ 
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މިތަންތަނުގެ  ޖިމްގެ މަސައްކަތް ކައިރި މުސްތަޤުބަލެއްގައި ނިމި

ޚިދުމަތް ލިބިގެން ދިއުމެވެ.                        

                    

 ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުން :13 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

    އިދާރާ
× 

ރަށުގައި މިވަގުތު ބޮޑެތި މީހުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް  

ކައުންސިލުން ލައިބުރަރީގެ ޚިދުމަތް ފެށިފައެއް ނުވެއެވެ. 

އަހަރު  5އެހެންނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ޚިދުމަތް ދިނުމެވެ.              

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023 :13.1ޓް ޓާގެ

ޢިމާރާތުގައި ލައިބްރެރީއެއް  ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

 ޤާޢިމްކުރުން

 އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ،ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ :14 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ
× 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އާއި     

ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ގުޅިގެން މިފަދަ ޢަމަލުތައް 

ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ކޮންމެ 

އަހަރަކުވެސް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް 

ަނޑު މަޤުޞަދަކީ ގެންދެއެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ މައިގ

މިކަންކަމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވައި، މިފަދަ ހާދިސާތައް 

 މަދުކުރުމެވެ. 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2026 :14.1ޓާގެޓް 

ގެވެށި ދެޖިންސްގެ މީހުންށް ހާއްސަކޮށް 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުންއަނިޔާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން 

ކައުންސިލްގެ 

   އިދާރާ
× 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2024 :14.2ޓާގެޓް   

ސޯޝަލް ވޯކަރުން ރަށުގައި ޤާއިމްވެ ތިބޭނޭ 

 ތަމްރީންކުރުން

 ޤާއިމްކުރުން ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެ މީހުން ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް :15 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

  އިދާރާ
× 

މިފަދަ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި އެފަދަ މީހުން    

ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް އަދި މިވަގުތު ކައުންސިލުގައި 

ޤާއިމުކުރެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. ނަމަވެސް 

ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން 

ެހޭ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށް ދޭންޖ

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2025 :15.1ޓާގެޓް 

އްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ޙާ ައި ދިރިއުޅޭރަށުގ

ެއނުދަފަދ ، މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑި

މަށް ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ފޯރުކޮށްދިނުަތެކިތ 

ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް 



 (ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ)                                               2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

151 

 

 www.laamumaamendhoo.gov.mvވެބްސައިޓް: ،info@laamumaamendhoo.gov.mv,  council.maamendhoo@gmail.comއީމެއިލް:.   ،-ފެކްސް:    ،6800705ފޯން: 

 

ކޮށްދޭންޖެހޭ އިދާރީ ކަންކަން މިހާރުވެސް ކޮށްދެމުންދާކަން 

ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. އަދި މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

ފާހަގަކުރާ އެކިއެކި ދުވަސްތައް ކައުންސިލުންވެސް 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

 ގެންދިއުން

 

 އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން :16 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

    އިދާރާ
× 

ރަށުގެ މިވަގުތުގެ ޙާލަތުހުރިގޮތުން ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރުކުޅުމާއި  

މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަމަށް 

ފާހަގަކުރަމެވެ. ސަބަބަކީ ކުޅިވަރުކުޅޭ ދަނޑުތައް 

 ބަންދުވެފައިވުމާއި، ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތަކަށް އެންމެ މުޙިއްމު

ކަމަކީ ކަސްރަތުކުރުން ކަމުގައި ވާއިރު މިފަދަ ކަމެއް ކުރެވޭނެ 

ތަނެއް ޤާއިމުކުރެވި ނުވުމަކީ އިންތިޙާއަށް ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ 

ކަމެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އިޖުތިމާއީ ރޫޙު ބަލިކަށިވެ 

ޒުވާނުންވަނީ ކުޅިވަރުކުޅުމާއި ދުރުވެ އެކަމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން 

މިރަށަކީ ކުޅިވަރުކުޅުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ގެއްލިފައެވެ. 

ވަރަށް ގިނަ ޒުވާނުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެއްކަމުން މިފަދަ 

ފުރުޞަތުތައް ގެއްލިގެން ދިއުމަކީ އެފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާއާއި 

ކަންބޮޑުވުން ކެނޑިނޭޅި ކައުންސިލަށް ލިބެމުންދާކަން 

އުންސިލުން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. މިކަން ޙައްލުކުރުމަށް ކަ

އަބަދުވެސް ކަމާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރަމުން 

 ގެންދާކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. 

ރަށު ން ފެށިގެން ވަނަ އަހަރު 2023 :16.1ޓާގެޓް 

ެކި ކުޅިވަރު މުބާރާތް ރަށުގައި ފެންވަރުގެ އެކިއ

 ންބޭއްވު

ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ
× × × × × 

ހުރިހާ ޢުމުރުފުރާއެއް  ޢީދު އުފާ :16.2ޓާގެޓް 

 އެކުގައި ފާހަގަކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

 ުންއިންޖީނުލީ އެއްޗިއްސާއި އިންޖީނު ނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓ :17 ޕޮލިސީ
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ކައުންސިލްގެ 

     އިދާރާ
ކުރިއަށް ގެންދަނީ މޯލްޑިވުސް ޕޮލިސް މިމަސައްކަތް  ×

ސަރވިސްގެ ފަރާތުންނެވެ. މިމަސައްކަތުގައި އެފަރާތަށް 

ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ކައުންސިލުން އަބަދުވެސް ދަނީ ފޯރުކޮށް 

ދެމުންނެވެ. އިންޖީނުލީ އެއްޗިއްސާއި އިންޖީނު ނުލާ އެއްޗެހީގެ 

ް މިފަދަ ދަފުތަރު ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސ

އުޅަނދުތައް ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ލިބެންޖެހޭ އެއްބާރުލުން 

އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ނުލިބުމަކީ މިފަދަ ދަފްތަރެއް 

އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު 

 ގޮންޖެހުމެވެ.

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022 :17.1ޓާގެޓް 

އިންޖީނުލީ އުޅަނދުތަކުގެ ރަށުގައި ދުއްވާ 

 ދަފްތަރެއް ޤާއިމްކުރުން

ކައުންސިލްގެ 

     އިދާރާ
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022 :17.2ޓާގެޓް  ×

އިންސައްތަ ޒުވާނުންނަކީ އެއްގަމު  75ރަށުގެ 

އުޅަނޑު ދުއްވުމުގެ ލައިސެންސް ނަގާފައިވާ 

 ކަމުގައި ހެދުން ފަރާތްތަކެއް

 

ކައުންސިލްގެ 

     އިދާރާ
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022 :17.3ޓާގެޓް  ×

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ 

 ގޮތުގެ މަތިން ޓްރެކް އެޅުން

 

ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ފިހާރަތަކާއި ހޮތާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓުހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން  :18 ޕޮލިސީ

  ބެލެހެއްޓުން

ކައުންސިލްގެ 

     އިދާރާ
މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި  ×

މިހާރުވެސް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ. މިފަދަ ތަންތަން 

ހިންގަމުންދަނީ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަން ކަށަވަރު 

ކުރުމުގެ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ކައުންސިލުން ކަމާއި ގުޅޭ 

ްޓްރީ އާއި ގުޅިގެން އަބަދުވެސް މުވައްސަސާތަކާއި، މިނިސ

 ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.                           

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022 :18.1ޓާގެޓް 

އިންސައްތަ ފިހާރަ، ކެފޭ،  30ނިސްބަތުން 

ރެސްޓޯރެންޓް، ގެސްޓް ހައުސް އަދި 

ކެމެރާ ހަރުކުރުމަށް  CCTV މާރުކޭޓުތަކުގައި 

 ބާރުއެޅުން

ކައުންސިލްގެ 

     އިދާރާ
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2022 :18.2ޓާގެޓް  ×

ރަށުގައި ހިންގާ ފިހާރަ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓް، 

ގެސްޓް ހައުސް އަދި މާރުކޭޓުތަކަކީ ހުއްދަ 
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  ނަގައިގެން ހިންގޭ ތަންތަންކަމުގައި ހެދުން 

 

 ހިތްވަރުދޭ ޙަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުންގޭންގު ޙަރަކާތްތަކާއި ހަރުކަށި ފިކުރަށް  :19 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

     އިދާރާ
ގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތައް  ×

ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން އެއްވެސް 

ހަރަކާތެއް މިހާތަނަށް ހިންގާފައިނުވި ނަމަވެސް ކަމާބެހޭ 

އިދާރާތަކުން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ކައުންސިލުން އަބަދުވެސް 

ުކރަމެވެ.                     ދެމުންދާކަން ފާހަގަ 

  

 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2022 :19.1ޓާގެޓް 

ކުރިން ގޭންގް ހަރާކަތްތަކަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް 

 ހުންނަ ސަރަހައްދުތައް ނައްތާލުން

ކައުންސިލްގެ 

    އިދާރާ
× 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2023 :19.2ޓާގެޓް  

ކުރިން ހަރުކަށި ފިކުރާއި މެދު ރައްޔިތުން 

  ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

ކައުންސިލްގެ 

    އިދާރާ
× 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2023 :19.3ޓާގެޓް  

ކުރިން ސުކޫލު ދަރިވަރުން ގޭންގް 

 ކާތްތަކާއިމެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުންރަހަ

 އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުންރަށުގެ އަމަން  :20 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

  އިދާރާ
× 

ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވެންހުރި    

ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެކަންކަން ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް 

ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ދަނީ 

ޕޮލިހުން އިންތިޒާމުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން 

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން 

 ދެވިފައިވާނެއެވެ.

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުމެ  2025 :20.1ޓާގެޓް 

ޑްރަގާއި އެހެނިހެން ކުރިން 

 60ިބޭނުންކުރާ މިހުންގެ ނިސްބަތް މަސްތުވާތަކެތ

 އިންސައްތަ މަދުކުރުން

ކައުންސިލްގެ 

     އިދާރާ
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2022 :20.2ޓާގެޓް  ×

ކުރިން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް 

    މަގުފަހިވާގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަން ނައްތާލުން 

ކައުންސިލްގެ 

   އިދާރާ
× 

މައިންބަފައިންގެ އަޅާލުން ނުލިބި  :20.3ޓާގެޓް   

ތަށުތެރޭގައި އުޅޭ ކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަން 
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 ކަށަވަރުކުރުން

 ރަނގަޅު ޕްރީސްކޫލުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން :21 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

    އިދާރާ
× 

ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިއަހަރުން  

ފެށިގެން ކުރަންފެށުނެވެ. މިގޮތުން ބޭބީ ނާސަރީ އަދި ނާސަރީ 

ކުދިންނަށް ކިޔަވައި ދެމުން ގެންދެއެވެ. ކުދިނަށް ކިޔަވައި 

ކްލާސްރޫމް  2ދިނުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ 

 2ކުދިންނަށް ކިޔަވައި ދިނުމަށްޓަކައި  ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޓީޗަރުން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. ކައުންސިލްގެ އަމާޒަކީ ކުރިއަށް 

އަހަރުތަކުގައި މިހާރަށްވުރެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް 

 ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. 

 

 ގެވަނަ އަހަރު ނިމުމު 2023 :21.1ޓާގެޓް 

ކުރިން ރަނގަޅުފެންވަރުގެ ޕްރިސުކޫލް ނިޒާމެއް 

 ޤާޢިމްކުރުން

 ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން :22 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

   އިދާރާ
× 

ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމާއި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ގޮތުން   

ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުން ދެއެވެ. ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެކިއެކި 

މީގެއިތުރުން ކޮލެޖްތަކާއި އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ކައުންސިލް 

މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ މަޢުލޫމާތާއި 

އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ކައުންސިލްގެ ޕޭޖާއި ނޯޓިސްބޯޑުގައި 

ި ކައުންސިލަށް އަންނަ އާންމުކުރެވެއެވެ. އަދި އެފަދަކަމަކަށް އެދ

 ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުމެ  2024 :22.1ޓާގެޓް 

 80ކުރިން ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ ނިސްބަތުން 

ޓަރަށް އަހުލުވެރި އުކޮމްޕިީ އިންސައްތަ މީހުންނަކ

  ބައެއްކަމުގައި ހެދުން

ކައުންސިލްގެ 

   އިދާރާ
× 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2024 :22.2ޓާގެޓް   

އަދި  ޓެކްނިކަލްކުރިން އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން 

    ވޮކޭޝަނަލް ނުވަތަ ކުދި ކޯސްތައް ހިންގުން  

ކައުންސިލްގެ 

  އިދާރާ
× 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2025 :22.3ޓާގެޓް    

އަހަރާއި  55އަހަރާއި  18ކުރިން އުމުރުން 
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ދެމެދު ރަށުގައިތިބި ލިޔަން ކިޔަން ނުދަންނަ 

 އިންސައްތަ މަދުކުރެވުން   50މީހުންގެ ނިސްބަތް 

 ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން :23 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

  އިދާރާ
× 

ދިރިއުޅުމަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް ތަފާތު ގިނަ ދަރިވަރުން    

ޙަރަކާތްތަކެއް ސްކޫލުން ހިންގަމުން ގެންދެއެވެ. މިގޮތުން 

ސްކޫލުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމަށް 

އެދޭ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ސްކޫލަށް އެހީތެރިކަން 

 ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. 

 

 ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2025 :23.1ޓާގެޓް 

 އަދި ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުން އެކިއެކި ކުރިން

ދަރިވަރުންނަށް  ކޯސްތައް ކުދި ނުވަތަ ވޮކޭޝަނަލް

  ހިންގުން

 

ކައުންސިލްގެ 

   އިދާރާ
× 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2024 :23.2ޓާގެޓް   

ކުރިން ދަރިވަރުންނަކީ ސުކޫލްނިންމާފައި 

އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ނިކުންނައިރު  އަމިއްލައަށް 

ކުރާ ކަންކަން ކުރަން އިނގޭ ބައެއްކަމުގައި 

 ހެދުން

ކައުންސިލްގެ 

    އިދާރާ
× 

ދީނީ ގޮތުން ކޮންމެހެން  2023 :23.3ޓާގެޓް  

ނގެންޖެހޭ ކަންކަން ދަރިވަރުންނަށް ެއ

 އަންގައިދިނުން

 މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި، ސްލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުންގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް  :24 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

    އިދާރާ
× 

ޙަރަކާތްތަކަކީ ސްކޫލުން ދަރިވަރުންނަށް ހިންގާ މިފަދަ  

ޙަރަކާތްތަކެއް ކަމުން ކައުންސިލުން އަބަދުވެސް އެފަރާތަށް 

ްޞަކޮށް ދަރިވަރުންނަކީ އެހީތެރިކަން ފާރުކޮށްދެއެވެ. އަދި ޚާއ

އަޚްލާޤީގޮތުން ރަގަޅު ކުދިބަޔަކަށް ހެދުމާއި، ލީޑަރޝިޕް 

ނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރަން ދަންނަ ދަރިވަރުން ތަކަކަށް 

 ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2023 :24.1ޓާގެޓް 

ސްކައުޓް  ށްސުކޫލުގައި ރަސްމީކޮ ކުރިން

 ތަޢާރަފްކުރުން
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ހެދުމަށް ސްކޫލުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ކައުންސިލުން 

އަބަދުވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވެން އޮތްމިންވަރަކުން 

 ުކޮށް ދެވޭނެއެވެ.އެހީތެރިކަން ފޯރ
 އަސާސީ ސިއްޙީ ފަރުވާ )ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ( އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން :25 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

    އިދާރާ
× 

މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ދިރިއުޅޭ  

ރައްޔިތުން ތަކަކަށް ހެދުމަށް އަބަދުވެސް ކައުންސިލުން 

ވަރަށްބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއެވެ. މިގޮތުން ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި 

ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެއް 

ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ހަމައެއްގައި ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް 

ކަންކަން ބަލައި އެމަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުން ދެއެވެ. އަދި 

ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރގެ ޚިދުމަތަކީ ރަށުގެ ޞިއްޚީމަރުކަޒުން 

ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއް ކަމުން އެފަރާތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް 

ލުން ދިނުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި ކައުންސި

ވެދެވެން ހުރި އެހީތެރިކަން މިހާރުވެސް އެފަރާތަށް ފޯރުކޮށް 

 ދެމުން ގެންދެއެވެ. 

 

 ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2023 :25.1ޓާގެޓް 

އިންސައްތަ މަސްދޯނީގައި  100ރަށުގެ  ކުރިން

 ހުރިކަން ފަރާތެއްކުއްލި ސިއްޚީ ފަރުވާދޭނެ 

 ކަށަވަރުކުރުން

ކައުންސިލްގެ 

    އިދާރާ
× 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2023 :25.2ޓާގެޓް  

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރަށުގެ ކުރިން 

ން ަކުހާދިސާތ ެ މީހުނަށް އަލިފާނުގެދޯނިފަހަރުތަކުގ

ސަލާމަތްވުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

 ހިންގުން

 

ކައުންސިލްގެ 

  އިދާރާ
× 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2025: 25.3ޓާގެޓް    

ރަށުގެ ސިއްޙީމަރުކަޒުން އެކްސްރޭ ނެގުމުގެ 

 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

ކައުންސިލްގެ 

  އިދާރާ
× 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2025: 25.4ޓާގެޓް    

ހާލަތުގައި ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ  ީއިމަޖެންސ

 ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލައި، ޑްރިލްއެއް ބޭއްވުން

 ުންވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ހާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުވާ، ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ، އާބާދީއެއް އުފެއްދދިރިއުޅުމުގެ  :26 ޕޮލިސީ



 (ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ)                                               2026-2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

157 

 

 www.laamumaamendhoo.gov.mvވެބްސައިޓް: ،info@laamumaamendhoo.gov.mv,  council.maamendhoo@gmail.comއީމެއިލް:.   ،-ފެކްސް:    ،6800705ފޯން: 

 

ކައުންސިލްގެ 

   އިދާރާ
× 

ސިއްޙީ ޙާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް   

ނުވިނަމަވެސް ކައުންސިލުން މާބޮޑު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި 

ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު 

 މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ.

 

 ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2024 :26.1ޓާގެޓް 

 މުޖުތަމައެއް ދުޅަހެޔޮ ގޮތުން ސިއްހީ ކުރިން

 ބިނާކުރުން

ކައުންސިލްގެ 

   އިދާރާ
× 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2024 :26.2ޓާގެޓް   

ކުރިން ހުރިހާ އުމުރުފުރާއަކާއި ގުޅޭނެހެން 

 ކަސްރަތް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން :27 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

   އިދާރާ
× 

އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ  ދުންފަތާއިރަށުގެ ނިސްބަތުން   

ކާނާ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައް ވަރަށް ގިނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 

ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ 

ގިނަ ފަރާތްތަކުންވެސް ކެއުމުގައި ނުރަނގަޅު އާދަތައް 

 ގެންގުޅޭކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 

 ކުރިން ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނ2025ަ :27.1ޓާގެޓް 

ލްކުރާ ޒުވާނުންގެ އަދަދު ާމޢުދުންފަތުގެ އިސްތި

 ކުރުން  ށްއިންސައްތަ ދަ 30ނިސްބަތުން 

ކައުންސިލްގެ 

   އިދާރާ
× 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2025: 27.2ޓާގެޓް   

އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް އެނާރޖީ  18

ތްތައް ފިހާރަ ައަދި ދުންފަތުގެ ބާވޑްރިންކްސް 

 އަދި ކެފޭތަކުން ވިއްކުން ހުއްޓުވުން  

ކައުންސިލްގެ 

    އިދާރާ
× 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2023 :27.3ޓާގެޓް  

ކުރިން ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުންކުރާ ކުދިންގެ އަދަދު 

 އިންސައްތަ ދައްކުރެވުން 20ނިސްބަތުން 

 

 ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުންޑެންގީއާއި ޗިކަން  :28 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ
× 

ބަލިތައް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއި     

ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް  ރަށުގެ ފަޅުގޯތިތަކާއި، 

ހޭޅިފަށާއި ގޮނޑުދޮށް ބަލާ މަދިރި އުފެދޭތަންތަން ނައްތާލުމަށް 

 ނިމުމުގެ އަހަރު ވަނަ 2026 :28.1ޓާގެޓް 

 އުފެދޭޒާތުގެ މަދިރި ހުރި ރަށުގައި ކުރިން

 ނައްތާލުން ތަންތަން
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ސިއްޙީ މަރުކަޒާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި، އ.ތ.މ ކޮމެޓީ 

ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ޕްރޮގްރާމް  އަދި ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކާއި

ހިންގެއެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މަދިރިއާލާވާގޮތަށް ހުންނަ 

ތަންތަން ބަލައި އެފަދަ ތަންތަން ނައްތާލުމަށް ކަމާއި ގުޅުންހުރި 

 ފަރާތްތަކަށް އަންގަމުން ދެއެވެ.
 

 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން :29 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

    އިދާރާ
× 

މިރަށަކީ މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި ވަރަށް ނަމޫނާ ރަށެއްކަން  

ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ 

އުޅަނދުތައް ގިނަކަން ފާހަގަ ދޯނިފަހަރުތަކާއި އެހެނިހެން 

ކުރަމެވެ. އުޅަނދުފަހަރުގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާ އާލާތްތަކަކީވެސް 

ޒަމާނާއި އެއްގޮތަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ އާލާތްތަކެކެވެ. 

މަސްވެރިކަމުގެ މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު މަސްވެރިންނަށް 

އި ފަސޭހައިން އައިސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު މިރަށުން ހަމަޖެހިފަ

ނުވާކަމީ މަސްވެރިންގެ ވަރަށްބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެކެވެ. 

މިކަންބޮޑުވުން ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

ރަށުގައި އައިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމްކުރުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި 

މިކަމަށް ކައުންސިލުންވަނީ ބިމެއް ކަނޑައެޅިފައެވެ. 

ސްތަޤުބަލެއްގައި ރަށުން މަސްވެރިންގެ އެދުމަކީ އަވަސް މު

 އައިސް ލިބިގެން ދިއުމެވެ.

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023: 29.1ޓާގެޓް 

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މަސްވެރިކަމަށް އޮންނަ 

ޝަޢުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުވައި، އިތުރު 

 ފުރުސަތުތައް ހޯދާދިނުން  

ކައުންސިލްގެ 

    އިދާރާ
× 

އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ވަނަ  2023: 29.3ޓާގެޓް  

ސަރުކާރުން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

 އައިސްޕްލާންޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުން

 

ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ
× 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2026 :29.2ޓާގެޓް     

ކުރިން ރަށުގައި ތިބެގެން ނިޔަމި ކޯސް ހެދުމުގެ 

 ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުން  

ކައުންސިލްގެ 

    އިދާރާ
× 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2023 :29.2ޓާގެޓް  

ކުރިން ސަރުކާރުން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

 އައިސްޕްލާންޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުން
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 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން :30 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

    އިދާރާ
× 

ވުމާއެކު ދަނޑުވެރިކަން މިރަށަކީ ބިމުގެ ގޮތުން ކުޑަ ރަށަކަށް  

ކުރުމަށް ރަށުން ބިންތައް ދޫކުރެވެން ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

އެހެންކަމުން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި 

ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތައް ރަށުގައެއް ނޫޅެއެވެ. ނަމަވެސް 

ާމްދަނީ ގޯތި ތެރޭގެ ހުސްބިމުގައި ބައެއް ތަކެތި ހައްދައިގެން އ

ހޯދާ ފަރާތްތައް މަދުން ނަމަވެސް ރަށުގައި އުޅޭކަން ފާހަގަ 

 ކުރަމެވެ.
 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2023 :30.1ޓާގެޓް 

ކުރިން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހުރި 

 ފުރުސަތުތަކަށް މީހުން އަހުލުވެރިކުރުވުން  

ކައުންސިލްގެ 

   އިދާރާ
× 

ނިމުމުގެ ވަނަ އަހަރު  2024 :30.2ޓާގެޓް   

ކުރިން ހައިޑްރޯފޯނިކްސް ސިސްޓަމް 

 ބޭނުންކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަންކުރުން

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން :31 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

     އިދާރާ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް މިހާތަނަށް ކައުންސިލުން  ×

ނުވެއެވެ. ރަށާއި ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައެއް 

ކައިރީގައި ރިސޯޓު ތަރައްޤީވެފައި ވީނަމަވެސް ކައުންސިލާއި 

ރިސޯޓާއި ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް 

 ޚާއްސަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިފައެއް ނެތެވެ.

 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2022 :31.1ޓާގެޓް 

ކުރިން ރަށުގައި މޫދަށް އެރުމަށް ހާއްސަ 

 ސަރަހައްދެއް ތަރައްޤީކުރުން  

ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ
× 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2026: 31.2ޓާގެޓް     

ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެހެން، ހުޅިމެންދޫ 

 ތަރައްޤީކުރުން

 މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުންކުދި އަދި  :32 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

    އިދާރާ
× 

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް  

ކުރިއެރުވުމަށް ޚާއްސަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް ޢާއްމު ފަރުދުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކުން 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2023 :32.1ޓާގެޓް 

ސްކީމްތަކަށް  ކުރިން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯން

 ރުވާ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުންުއަހުލުވެރިކ
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 ޯތަކެތި އުފައްދައި ވިއްކަމުންދެއެވެ.ގޭގައި ކާބ
 

 ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން :33 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

   އިދާރާ
× 

ޒަމާނުއްސުރެ ސަޤާފީ ކަންކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން މިރަށަކީ   

ބަހައްޓައިގެން އެކަންކަން ދިރުވާ އާލާކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް 

ކުރާ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެއްނޫނެވެ. ކައުންސިލްގެ 

ފަރާތުންވެސް ސަގާފީ ކަންކަން އާލާކުރުމަށް ވަކި ޚާއްސަ 

ނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ  މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ނުދެއެވެ.

ފަރާތުން ފިޠުރު ޢީދާއި އަލްޙާ ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން 

ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުޅުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރިއަށް 

 ގެންދެއެވެ.
 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ 2024 :33.1ޓާގެޓް 

އެކިއެކި ޘަޤާފީ މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށްދޭ  ކުރިން

 ދަސްކޮށްދިނުންކޯސްތައް ހިންގައި 

ކައުންސިލްގެ 

     އިދާރާ
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2022 :33.2ޓާގެޓް  ×

ކުރިން ރަށުން ނެތެމުންދާ ޘަޤާފީ އެކިއެކި 

 ކުޅިވަރު ދިރުވައި އާލާކުރުން

 ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުން :34 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

     އިދާރާ
ގޮތުން ކައުންސިލުން ދިވެހިބަސް ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ  ×

އިސްނަގައިގެން އެއްވެސް ހަރަކާތެއް މިހާތަނަށް ކުރިއަށް 

 ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2022 :34.1ޓާގެޓް 

ކުރިން ސުކޫލްކުދިންނާއި، މުޢައްސަސާތަކުގައި 

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި 

ދިވެހިބަހަށް އޮންނަ ޝަޢުޤުވެރިކަން 

 އިތުރުކުރުވުން 

ކައުންސިލްގެ 

   އިދާރާ
× 

ދިވެހި ބަސް ލިޔުމުގެ ޤަވައިދާއި، : 34.2ޓާގެޓް   

މުޢައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހަމަތައް 
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މުވައްޒަފުންނަށް ދިވެހި ބަސްލިޔުމުގެ ޤަވައިދާއި، 

 ހަމަތަކާއިމެދު އަހުލުވެރިކުރުވުން

 ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުން :35 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

    އިދާރާ
× 

މިރަށަކީ މިހާރުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ގިރަމުންދާ ރަށެއްކަމުން  

ޙައްލުކުރުމަށް މިހާތަނަށް ސަރުކާރުން މާބޮޑު މިކަން 

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. މިކަމަކީ 

ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ނުވަތަ ކައުންސިލަށް ކުރެވޭވަރަށްވުރެ 

ބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ. މިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން 

ާ ޖައިކާއިން ރަށުގެ ގިރާސަރަހައްދު އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއްކަމަށްވ

ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޮޑުހިލަ ޖެހުމުގެ ޕްރޮޖެކުޓެއް ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމަށް މިހާރުވަނީ ސަރވޭކުރެވިފައެވެ. އަދި މަސައްކަތް 

ވަރަށް އަވަހަށް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް ކައުންސިލަށް މަޢުލޫމާތު 

 ލިބފައިވެއެވެ.

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2023 :35.1ޓާގެޓް 

 ސަރަހައްދު ހިމާޔާތްކުރުންކުރިން ރަށުގެ ގިރާ 

ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ
× 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2026: 35.2ޓާގެޓް     

ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތު ގިރަމުންދާ ސަރަހައްދު 

 ތްކުރުންަހިމާޔ

 މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން :36 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

   އިދާރާ
× 

މިރަށަކީ މޫސުން ގޯސްވެ ވިއްސާރަވެއްޖެނަމަ މަގުތަކުގައި   

ހިނގާބިގާވެ ނޫޅެވޭވަރަށް ފެންބޮޑުވެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގެ 

ނަށް ބޮޑެތި ގެތަކަށް ފެންވަދެ އެގެތަކުގެ ރައްޔިތުން

ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންދާ ރަށެކެވެ. މިގޮތަށް ފެންބޮޑުވާ 

ކޮންމެފަހަރަކު ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމަށް 

އެދުމުން ރައްޔިތުން ނިކުމެ މަގުތަކުގައި ކޯރުކޮނެ ރަށުން 

ބޭރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި ޕަންޕް 

ރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބޭނންކޮށްގެންވެސް ފެންބޭ

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2024 :36.1ޓާގެޓް 

ކުރިން ވާރެވެހި ފެންބޮޑުވާ މަގުތަކުގައި 

 ފެންހިންދޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

ކައުންސިލްގެ 

  އިދާރާ
× 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2025 :36.2ޓާގެޓް    

ކުރިން ރަށަށްއަރާ ރާޅު ނުވަތަ އުދާގެ އަސަރު 

 ކުޑަކުރުމަށް ސްޕީޑް ބްރޭކަރ ހެދުން
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ކުރަންޖެހެއެވެ. މިކަމަށް ރަގަޅު ޙައްލެއް ހޯދުމަށް މިހާތަނަށް 

ކައުންސިލުން މާބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 

މިކަމަށް ޙައްލެއް ލިބެން އޮތީ ސަރުކާރުން މިކަމަށް 

އިސްކަމެއްދީ މިކަން ކޮށްދިނުމުންކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. މިކަމަށް 

ވަސް ޙައްލެއް ލިބިގެން ދިއުމަކީ ރައްޔިތުން ނުހަނު ބޮޑަށް އަ

 އެދިއެދި ތިބި ކަމެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. 
 

 އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން :37 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ
× 

ފިރިހެނުންގެ ތަމަޢުއަށް ބަލާއިރު އަންހެނުންނާއި މިރަށުގެ މުޖު    

މެދުގައި މާބޮޑެތި ތަފާތު ކުރުންތަކެއް ގެންގުޅޭކަމަކަށް 

ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ވަޒީފާގެ މާހައުލާއި، ކުޅިވަރުގެ 

މާޙައުލުގައިވެސް ދެޖިންސްގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުމެއްނެތި 

 ފުރުޞަތުތައް ދެވޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ނިމުމުގެ ވަނަ އަހަރު  2026 :37.1ޓާގެޓް 

ކުރިން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ތަފާތު 

ތައިލައި، ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތައް ްކުރުންތައް ނައ

 ހޯދައިދިނުން

 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން :38 ޕޮލިސީ

ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ
× 

މިއިދާރާއަކީ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ ތަނެކެވެ.     

އިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް 

ޖާގަ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ވަނީ 

އިދާރާގެ ނެޓްވޯކް ސިސްޓަމް ގާއިމް  ކުރިމަތިވެފައެވެ.

ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް މައްސަލަތައް ދިމާވެ ގިނަ މުވައްޒަފުން 

ކަތް ނުކުރެވި ދުވަހުން ބޭނުންކުރާ ސިސްޓަމްތަކުން މަސައް

ދުވަހުން ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނުނިމުމުގެ ސަބަބުން 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2026: 38.1ޓާގެޓް 

ވަރު ްފެނދުމަތުގެ ޚިކައުންސިލުންދެވޭ 

 ރަނގަޅުކުރުން

ކައުންސިލްގެ 

    އިދާރާ
× 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2023: 38.2ޓާގެޓް  

ވެބްސައިޓްއިން ހިދުމަތްދެވެން ކައުންސިލްގެ 

 ފެށުން

ކައުންސިލްގެ   
× 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2025 :38.3ޓާގެޓް    
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ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ލަސްވަމުންދެއެވެ.  އިދާރާ

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް  17އިދާރާގައި ދެޖިންސަށް ނިސްބަތްވާ 

ކުރާއިރު، އެންމެ ފާހާނާއެއް ބޭނުން ކުރަންޖެހުމަކީވެސް 

ޮޑު ގޮންޖެހުމެކެވެ. އަދި ފާހާނާއަކީ އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ވަރަށްބ

ފެންވަރަކަށް ހެދިފައިވާ ފާހާނާއަކަށް ނުވުމުގެ ސަބަބުން 

އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް އުދަގޫވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އިދާރާގެ އެތެރޭގެ 

މުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކުރު

 ކުރެވެމުންނެވެ. 

 

ކުރިން އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ 

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

ކައުންސިލްގެ 

    އިދާރާ
× 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ  2023 :38.4ޓާގެޓް  

 ހަމަޖެއްސުން ކުރިން ވޯކް ފްރޮމް ހޯމް

ކައުންސިލްގެ 

    އިދާރާ
× 

ކުރިން އޮފީސް  ނިމުމުގެ 2023 :38.5ޓާގެޓް  

 ބާތުރަ ފިލުވުންއިމާރާތުގެ އާ
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މަޝްރޫއުތަކާއި ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލުންނާއި ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހިންގާ 

އެއްކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލުން ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ. ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް 

ރި ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހު ،ތަންފީޒުކުރެވުނު މިންވަރާއި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވުނު މިންވަރު ވަޒަންކޮށް

ކުރިއަށް ރަނގަޅުކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނާނެއެވެ.  ،ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް ފާހަގަކޮށް

ވާކަންތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބަލައި ވަޒަންކުރުމަށް  މިރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގައި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި

 ވެ. އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފްރޭމްވޯކް ބޭނުންކުރެވޭނެއެ

 

 މިޑްޓަރމް ރިވިއު އަދި ފައިނަލް ރިޕޯޓް 

 

ވަނަ އަހަރުގެ  2023ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުވަމުންދާ ގޮތުގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއެއް 

 ،މެދުތެރޭގައި ކައުންސިލުން ހަދާނެއެވެ. އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ނަތީޖާ ހާސިލުވެފައިވާ މިންވަރުދެނެގަނެ

މިޑްޓާމް  ހަދާވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ފައިނަލް ރިވިއު ހަދާނެއެވެ. މިގޮތުން  2026

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތައް ހާސިލުކުރެވެމުންދާ މިންވަރާއި ހަލުވިކަން ހާމަވެގެންދާނެއެވެ.  ،ރިވިއުގައި

ވެސް ހާލަތަކަށް ބަދަލުއައުމާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ މެދުތެރެއިން އެއް

 ސިޔާސަތަކަށް ނުވަތަ މަޤުޞަދަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނަމަ މިކަންތައްވެސް ރިވިއުގައި ފާހަގަކުރާނެއެވެ.

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

 ކުރެވުނު ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި އާތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ.

 

 


