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 ފިހުރިސްތު
 6 ....................................................................................................................................................................... ރައީސްގެ ބަޔާން 

 5 ................................................................................................................................................................................. ތަޢާރަފް 

 0 ............................................................................................................................................................................. ރަށުގެ ޗާޓް 

 1 ................................................................................................................................................................................. ވިޝަން 

 1 ................................................................................................................................................................................. މިޝަން 

 9 .................................................................................................................އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ ގޮތް ޕްލޭން 

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

 88 ...........................................................................................: ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުން 8ޕޮލިސީ 

 81 ................................................................................................. : ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުނ2ްޕޮލިސީ 

 85 ......................................................... : ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރު ހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 1ޕޮލިސީ 

 82 ............................................................................................... : އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުނ6ްޕޮލިސީ 

 81 .................................................................................................................. : މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 5ޕޮލިސީ 

 89 .................................................................................... އްޓުން : ބަނދަރާއި ފާލަމާއި ފެރީ ޓަރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހ2ެޕޮލިސީ 

 28 ............................................................................................................................................ :ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން 0ޕޮލިސީ 

 22 ............................................................................................................................................. :މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން 1ޕޮލިސީ 

 26 ................................................................................................... : ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 29ޕޮލިސީ 

 25 ............................................................................................................................. :މަގު ހެދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން 82ޕޮލިސީ 

 22 ............................................................................................................................ އިޖްތިމާއީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުން 

 22 .............................................. އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ،: އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުތަކާއ11ިޕޮލިސީ 

 20 ........................................................................................ : ކުޅިވަރު ކުޅޭ އާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއްޓުން 82ޕޮލިސީ 

 29 ......................................................................................................... : މުނިފޫހި ފިލުވުމާއި ބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން 81ޕޮލިސީ 

 12 ......................................................................................................................................... :ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުނ86ްޕޮލިސީ 

 18 ................................................ ނުންއަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދި  ،ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވ85ާޕޮލިސީ 

މް :ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެ މީހުން  ބަލަހައްޓާނެ ނިޒ82ާޕޮލިސީ 
 12 .......................................................................................................................................................................... ޤާއިމްކުރުން 

 11 ........................................................................................................ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން  :80ޕޮލިސީ 

 16 .......................................................................................................................................... :އިޖްތިމާޢީ ރޫހު އާލާކުރުނ81ްޕޮލިސީ 
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 15 ................. އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަންޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ،:އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއ89ިޕޮލިސީ 

ފޭތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން : ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެ 22ޕޮލިސީ 
 10 ......................................................................................................................................................... އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 11 ............................................................................. ތައް ހުއްޓުވުން ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތް ،: ގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއ28ިޕޮލިސީ 

 11 :ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން 22ޕޮލިސީ 

 19 ............................................................................................................................................. ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 

 62 ....................................................................................................................... : ރަނގަޅު ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.21

 68 ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް  އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން :26

 62 ................................................................................................................. :ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން 25

 66 ............. ދަސްކޮށްދިނުން  ލީޑަރޝިޕް ،ސުލޫކާއި ،ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި ،ސްކައުޓް ،: ގައިޑ22ް

 65 ..................................................................................................... ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާއިދިނުން  ،:ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއ20ި

 62 ތްކެއަރ( އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން :އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ )ޕްރައިމަރީ ހެލ12ްޕޮލިސީ 

އާބާދީ އެއް  ،ށިހެޔޮހަ ،ދުޅަހެޔޮ ،: ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ހާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުވ92ާޕޮލިސީ 
 60 ............................................................................................................................................................................. އުފެއްދުން 

 69 ....................................................... : ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން 12ޕޮލިސީ 

 52 .................................................................. ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން  :18ޕޮލިސީ 

 52 .................................................................................................... :މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުން 12ޕޮލިސީ 

 51 .............................................................. އެކި މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުން  ،:ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫހު އަށަގަނުވ11ާޕޮލިސީ 

 56 ................................................................................................................................. :މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުން 16ޕޮލިސީ 

 55 ................................................................................................................................ :ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުން 15ޕޮލިސީ 

 50 ................................................................................................................................ :ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުން 12ޕޮލިސީ 

 51 ................................................................................................................. :ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުން 10ޕޮލިސީ 

 59 ............................................................................................................ :ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން 11ޕޮލިސީ 

 22 .......................................................................................................................... : ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން 19ޕޮލިސީ 

 28 .............................................................................................. ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން ،:ތާރީޚީ ތަންތަނާއ62ިޕޮލިސީ 

 22 .................................................................................................................................... :ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުން 68 ޕޮލިސީ

 21 ............................................................................................................................................ : ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުން 62ޕޮލިސީ 

 26 .......................................................................... ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން : މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން 61ޕޮލިސީ 

 25 .......................................................................................................................................... :ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުނ66ްޕޮލިސީ 
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 20 ................................................................................................................... ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން  ،:ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއ45ިޕޮލިސީ 

 20 ............................................................................. :ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން 62ޕޮލިސީ 

 21 ........................................................................................................................... : ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުން 60ޕޮލިސީ 

 29 ................................................................................................................................................ :  ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް 61ޕޮލިސީ 

ލިސީ  ނ69ްޕޮ ލު ތާ އް އް ނަ ތަ ން ރު ކު ތު ފާ ކި ތަ ރާ އެ ދު ކު އި މެ ހެނުންނާ  02 ................................................................................ :އަން

ލިސީ  އި ދިނުނ52ްޕޮ ދަ ކަން ހޯ މަ ހަ މަ ށް ހަ ންނަ ހެނު ރި އި ފި ހެނުންނާ ން ތުން އަ ދީ ގޮ ތިޞާ ގް އި އި ނާ ތުން ހީ ގޮ އް  08 ..................... : ސި

 02 ................................................................................................................... :ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން 58ޕޮލިސީ 

 01 .............................................................................................. އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން  52ޕޮލިސީ 

 06 ....................................................................................................................... ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުން  51ޕޮލިސީ 

 02 .............................................................................. ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން   56ޕޮލިސީ 

 02 ....................................................................... ދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަ  55ޕޮލިސީ 

 00 ....................................................................... ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޙިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން   52ޕޮލިސީ 

 882 .............................................................................................................. ން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހިނގަމުންދާގޮތް ބެލުން އަހަރު 

 882 ....................................................................................................................................... މިޑްޓަރމް ރިވިއު އަދި ފައިނަލް ރިޕޯޓް 
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 ތަޢާރަފް

އެވެ. ރަށް އޮތް  O-6މުންޑޫައކީ، ލ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެތެރެއިން ހަތަރުވަނަ ރަށެވެ. މިރަށަށް ދީފައިވާ އަކުރަކީ،  ލ. ހައްދުންމަތީ ނުވަތަ
 12. 22ހުޅަނގު އަދި ލޮންޖިޓިއުޑުން  22. 22 65ތޮޅު ވެރިކަންކުރާރަށް، ފޮނަދޫގެ ހުޅަނގު އުތުުރގައި  ލެޓިޓިއުޑުން  ޕޮޒިޝަނަކީ، މިއަ

ދޫކޮްށފަެއވެ.  ތަނަށް ވާނީގޯތި މިހާ 826ހެކްޓަރެވެ. މިރަށުން މީހުން ދިރިއުޅުމަށް  89.0އިރުގައިވާ ރަށެކެވެ. ރަށުގެ ބޮޑުމިނަކީ،  01
 ގޯތީގައި މީުހން ދިރިއެއްނޫޅެއެވެ. 55ތީގައި މީހުްނ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާއިރު ތަފާތު ސަބަބުތަކާހެދި ގޯ 69އޭގެތެރެއިން 

 850ފިރިހެނުންނާއި،  826އެވެ. އެއީ،  128ނިޔަލަށް ރަށުގެ އާބާދީއަކީ،  އޮކްޓޯބަރމަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ 2021          
އި ދިނުމާއި، މިރަށުގައި ރަނގަޅުފެންވަރުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަށް ކިޔަވަ 82އަންހެނުންނެވެ. ރަށުގައި ގްރޭޑް 

ޚިދުމަތް ޞިއްޙީމަރުކަޒެއްގެ ނަމުގައި ރަނގަޅު އިމާރާތެއް ހުރެއެވެ. އަދި އެތަނުން ޑަކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތާއި، ތަމްރީން ވެފައިވާ ނަރުހެއްގެ 
   ލިބެން ހުރެއެވެ. 

ޑަކްޓަރީބޭސް ދިނުމަށް އެސްޓީއޯގެބޭސް ވިއްކާނެ، ރައްޔިތުންގެ އިމާރާތެއް އަގުނުލިބޭގޮތައް އެސްީޓއޯއަށް  މިރަށުގައި އާސަންދަ       
ދުަމތް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. މިވަސީލަތްތައް ލިބުމުގެ މަގު މިރަށުގައި ޤާއިމުވެފައި ހުރި ނަމަވެސް އެތަންތަނުްނ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޚި

 އި ނުލިބޭަކްނ ފާހަގަ ކުރަމެވެ.އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގަ

ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއަދާކުރުމާއި، ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް މަސައްކަތަކީ  މިރަށުގެ ރައްޔިތުން ޢާމްދަނީ ހޯދުމަށްކުރާ މައިގަނޑު          
ޝަނެއް ހުންނައިރު، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު . ރަށުގައި ކޯޓެއްގެ ސެކްއި ފަންގިވިނުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކޮށްއުޅެއެވެދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތާ

ޅުގެ އެހެން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުން އާބާދީައށްބަާލ، އެތަނުގައި ޚިދުމަތްކުރުމަށް ދާއިމީ މެޖިސްޓްރޭޓަކު ނެތުމުން ކޯޓު ޙަވާލުވެ ތިއްބަވަނީ، އަތޮ
 ރަށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނެވެ. 

މަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތް މިރަށުގައި އަމާން ވެއްޓެއް، ޤާއިމުކުރު          
 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވުނު ނަމަވެސް، މިހާތަނަށް އެ ިޚދުމަތް ރަށުގައި ޤާއިމުކުރެވި ފައެއްނުވެއެވެ.

ފުޓްބޯޅަދަނޑެއް ހަދާފައި އޮވެއެވެ. އަދި ވޮލީކުޅުމަށާއި، ، ށޭނަފޫޓަށް ރާނާފައިވާ އެކަ 6މިރަށުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުމަށް ވަށާފާރު            
ވަނަ އަހަރު މުންޑޫ ގައި  2289ބެޑްމިންޓަން ކުޅުމަށް އައުޓް ޑޯ ވޮލީ ކޯޓަކާއި ބެޑްމިންޓަން ކޯޓެްއ މުންޑޫ ކައުންސިލް އިން ހަދާފައިވެއެވެ. 

  ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ފްޓްސަލް ދަނޑެއް ގާއިމް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ހަދާފައި ވީނަމަވެސް ސަރުކާރު  2221ފޫޓްގެ ބަނދަރެްއ  122×222ރަށަށް ލަފާފުރުމަށް           
އަދި ބަނދަރު  .ގުޅިގެން ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައިވާތީ ބަނދަރާ ނެރު ބޭނުންކުރުމަށް ވަނީ ދަތިތަކާ ކުރިމަތި ވެފައެވެ އިބަދަލުވުމާ
އުޅުންވެްސ ވަނީ ބިންގާވެ ނުވާތީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހިނގާ އި ފަސްގަނޑު ލެވެލްކޮށްފައިރަށުގެ އެއްގަމު ސަރަހައްދަށް ވެލި އަޅަހިމެނޭ 

އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާތީ ަބނދަރުގެ ބަނދަރުހެދިއިރު ތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ޔަދަތިކަމަކަށް ވެފައެވެ. ބަނދަރުގެ ދެކޮޅު ބެޑު ހިމާ
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ކުރުމަށާއި، ބަނދަރާއި ނެުރ ތިލަވެ ދަތުރު ފަތުރު ކުރަން ވަނީ އުނދަގޫ  ޔަތްކޮޅުގެ ބެޑުގެ ވެލިގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށްގިރަމުންދާތި އެ ތަން ހިމާ ދެ
ހިލޭ ލިބެމުންދާ  ވެފައެވެ، އަދި މުންޑޫ އަކީ ލ. އަތޮޅުގެ އެތެރެވަރީއަށް ވަންނަ ކަނޑުއޮޅި މަތީގެ ރަށެއްކަމުންނާއި ފެނުގެ ޚިދުމަތް ބަނދަރުން

ކަން ރަށަކަށް ވުމާއެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޮޑަތި އުޅަނދު ތަކާއި، ސަފާރީ ފަދަ އުޅަނދުތަކުން ބަނދަރުގެ ބޭނުން ހިފުަމށް ދަތިވެފައިވާތީ އެ 
މަސައްކަތްތަކެއް  ވަނަ އަހަރު ވަނީ ގިނަ 2228ރަނގަޅު ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގައި ލިއުމުންނާިއ، އަނގަބަހުން ދަްނނަވާ 

ވަނަ އަހަރު ބަނދަރުގެ ސާރވޭކޮށް ޑިޒައިން ކުރެވި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއެކު ވާނީ ކަމާގުޅޭ ވުޒާރާއަށް  2228އެގޮތުން  ކުރެވިފައެވެ.
 ފޮނުވިފައެވެ. އަދި މިވަގުތު ބަނދަރުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ކޮންސެޕްޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗްމަހުން ފެށިގެން މިޚިދުމަތް ދެމުން  2282ރަށުގައި ރަނގަޅުފެންވަރުގެ އިންޖީނުގެއެއް ޢިމާރާތްކޮށް،            
ވަނަ އަހަރު މާރޗް މަހުން ފެށިގެން ފެަނކަ އޮފީސް ހިންގުމަށް މި ކައުންސިލްގެ  2222އަދި ގެންދަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ަފރާތުންނެވެ. 

 އަހަރު ދުވަހަށް ވަނީ ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައެވެ. 22އިމާރާތެއް 

 ވަނަ އަހަރުގެ ސުނާމީ ކާރިޘާގައި މިސްކިތު ވަށާ ފާރު 2226ފޫޓްގެ ހުކުރުކުރާ މިސްކިތެއް ހުރެއެވެ. ނަމަވެސް  61×12މިރަށުގައި    
 ފައެވެ.ނާ ނިމިތުގެ ވަށާފާރުވަނީ ރާވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ އެހީގައި ލ.މުންޑޫ މަސްޖިދުލް އަމާނާ 2289 ވެއްޓުމާއި ގުޅިގެން

)  6222އެގޮތުން މި ކައުންސިލުން މުންޑޫ އަކީ ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ދަނޑު ވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ރަށެކެއެވެ.       
ސައްކަތުން ހައްދާ ތަކެތި ގޭގައި ެއ މަ ދޫކޮށްފައެވެ.ދަނޑުިބން ބޭުނންވާ ފަރާތްތަކަށް ދަނޑުބިން ވަނީ  80ހަތަރުހާސް އަކަފޫޓް ( ގެ  

ރަމަޟާން  ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުރުން ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް އެހެން ފަރާތްތަކަްށ ވިއްކައިގެން ޢާމްދަނީ ހޯދައެވެ. ގިނައިން ތަކެތި ހައްދާ އުޅެނީ
ބަށި އަިދ ، ޅެނީ މިރުހާއި،ކަރާ، ކިއުކަންބާމަސް ކުރިމަތިވަމުން އަންނައިރުގައިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މީގެތެރޭގައި އާންމުކޮށް ހައްދާއު

   ބައެއްކަހަލަ މޭވާގެ ބާވަތްތަކެވެ.
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 ރަށުގެ ޗާޓް
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 ވިޝަން
ކުއްމަދު،  ،ހައްދުންމަތީ މުންޑޫއަކީ، ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ދިރިއުޅެން ފަސޭހަ، ތަރައްޤީގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިެވފައިއޮތް، އިޤްތިޞާދީ ފުުދންތެރި

 މުޖުތަމަޢަކަށް ހެދުމެވެ. އިސްލާމީ

 މިޝަން
ޓާ އަކީ އިޖުތިމާއި ގޮތުން އެއްބައިވަންތަ، އިގްިތޞާދީގޮތުްނ ފުދުންތެރި ، ތަޢުލީމީ ާޤބިލް، އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުތަކުގައި ހިފަހައް މުންޑޫ 

. މުންޑޫ ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ މުންޑުގެ ދަރިއަކަށްވީތީ ހެދުމެވެ. އަދި މުންޑޫ އަކީ ދިރިއުޅެން ފަސޭހަ ރަށަކަށް ހެދުމެވެ ށްކުއްމަދު އަމާން ރަށަކަ
 ފަޙުރުވެރިވާ މީހަކަށް ހެދުމެވެ.
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 ގޮތް ންގޮސްފައިވާޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެ
 

ރަށުގެ ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ  ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަކީ ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗަކަށް ވުމާއިއެކު 2222-2222ލ.މުންޑޫގެ  
މުވައްޒަފުން މަދު  އިދާރީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ޔާލު ހިމެނުމަކީ އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމެވެ. ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގައިޙިމަޝްވަރާއާއި 

 ނަމަވެސް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މަސައްކަތް ވަނީ ޤާނޫނުގައި ބުނެަފއިވާ ތާރީހަށް ނިންމާލެވިފައެވެ. 

 މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ރަށުގެ ހުރިހައި މުއައްސަސާތަކާއި މަޝްވަރާ ކޮށް ވަކި ގަޑިތަކެއްކަނޑައެޅި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް
ވަރަށް  ކުންބައިވެރިވެވޭގޮތަށް މަސައްކަތު ަބއްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވައިގެންނެވެ.މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކުަގއި ރަށުގެ ހުރިހާ މުއްސަސާތަ

ރައިގެ ރައްޔިތުން އި އެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި އެކި އެކި އުމުރު ފުފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވެ ބިނާކުރަިނވި ހިޔާލުތަކެއް ހުށައެޅިކަން އުފަލާ
ރައިގެ މީހުންާނއި ބައިވެރިވިކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. މުންޑޫ އަކީ ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުން މަދު ރަށެއް ނަމަވެސް ވަކި ވަކިން ދޮށީ އުމުރު ފު

ްނގެ ހިޔާލާއި ބައްދަލުކޮށް ކަމާގުޅުން ހުރި ދާއިރާތަކުން ހިޔާލު ހޯދާފައިވާނެއެވެ. އަދި ފިރިހެން ބޭފުޅުންނެކޭ އެްއގޮތަށް ގިނަ އަންހެން ކަނބަލު
 މަޝްވަރާ މި ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ.

ގެ ހާލަތު މުންޑޫ އަށް ކުރިމަތިވެ އެއްމަސް ދުވަހުގެ  89ޖެހުމަކަށްީވ ކޮވިޑް ޕްލޭން އެކުލަވާލިއިރު ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ގޮންގެތަރައްޤީ
މަސް ދުވަހުގެ  22އަދި ކައުްނސިލްގެ ޕާރފޯމެންސް އިންޑެކުސް އަދި ކައުންސިލްގެ ގައި އޮތުމެވެ. މުއްދަތަކަށް މުންޑޫ މޮނިޓަރިން ހާލަތު

ދިމާވުމުން މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމާއިހެދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންނަށް އެކަށީގެންާވ ވަގުތު  މޮނިޓަރިން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ެއކުލަވައިލި ދުވަސްތަކާއި
ށް އުޖާލާ ދުވަސްތަކެއް ގަދެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ނަމަވެސް އުފަލާއި އެކު ފާހަގަކުރަން ޖެހެނީ މި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަކީ މުންޑޫގެ ކުރިމަ

މެވެ. މުންޑޫ ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްޤީގެ ހުރިހައި ކަމެއް މި ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާނެ ވާހަކަ އުަފލާއިއެކު ގެނެސް ދޭނެ ފުރިހަމަ ޕްލޭނެއްކަ
 ފާހަގަކުރަމެވެ. 
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކާ ހާސިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ 
 އްސިޔާސަތުތަ

 

 ދިނުން ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށް ،އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ރުންރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކު

ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން

 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުންދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ

ންއެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރު

މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

އްޓުން  ބަނދަރާއި، ފާލާމާއި ފެރީޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެ

ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން

ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

މަގު ހެދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލް   2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަެހޔޮ މުޖްތަމައެއް ިބނާކުުރން

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުން :8ޕޮލިސީ  

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

  ލުކުރެވި މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.ދައުލަތުގެ ފަރާތުްނ ބަޔަކާއި ހަވާލ.މުންޑޫގައި ސާފު ބޯފެން ލިބޭެނ އިންތިޒާމެއް  .8
މި  ލ.މުންޑޫގައި ކޮންމެ ގޭބީސީއެއްގައި ފެންނަގާނެ ޕްލާސްޓިކް ހަމެއް ބެހެއްޓިފައި ހުރެއެވެ. އަދި ފުރާޅު މެދުވެރިކޮށް ވާރޭ ވެހުމުން .2

ފެނަކީ އެންމެ ރައްކާތެރިގޮތުގައި ނެގޭ  ތާންގިތަކަށް ެފންއެޅޭނެގޮތަށް ުހންނަނީ ފަރުމާކުރެވިފައެވެ. ނަމަެވސް މި ގޮތަށް ރައްކާކުރާ
 ފެންކަމުގައި ގަބޫލުނުކުރެވެއެވެ.

ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލާއި ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން މުންޑޫގެ މިސްކިތުގައި އަދި ކައުންސިލްގައި ފެންރައްކާކުރާނެ ހަންތަކެއް ބެހެއްޓިފައި  .1
 އެބަހުއްޓެވެ.

 

ތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމްކޮށް  އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަ
ބެލެހެއްޓުން

ނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއް ޓުންކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަ

މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުން

 ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން  ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ، އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް
ފޯރުކޮށްދިނުން

ވެދީ  އަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީ
އެ މީހުން  ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން

.  އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 

 ށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުން ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮ  8ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

ލ.މުންޑޫއަކީ ފެން ރައްކާކުރުމަށް ނަމޫނާ ރަށަކަށް ހެދުމާއިއެކު، ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ރައްޔިތުންނަށާއި ދަތުުރވެރިންނަށް :  8.8ޓާގެޓް 
 ރައްކާތެރި ސާފުބޯފެން ފޯރުކޮށްިދނުން.

 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :8.8ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަށުގައި ރައްކާކުރެވިފައިވާ 

ބޯފެނަކީ ސާފު އަދި 
 ންރައްކާތެރި ފެންކަ

 ޔަޤީންކުރުން
 

ރައްކާކުރެވިފައިވާ  :8.8.8ހަރަކާތް 
ބޯފެނާއި ރައްކާކުރެވިގެންދާ ބޯެފން 

ތެރިކަމުގައި ރައްކާ
ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ެބހެއްޓުަމށް 

 މަސައްކަތްކުރުން.
 



 


 


 


 


 
ޖަމްޢިއްޔާތައް، އ.ތ.މ  ކައުންސިލް

ކޮމެޓީ ރަށުގެ 
 މުއައްސަސާތައް 

ބޯފެން  :8.8.2ހަރަކާތް 
ރައްކާކުރުމަށާއި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި 

ދެމެހެއްޓުމަށް ރައްޔިތުން 
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

 



 


 


 


 


 
ޖަމްޢިއްޔާތައް، އ.ތ.މ  ކައުންސިލް

ކޮމެޓީ ރަށުގެ 
 މުއައްސަސާތައް 

 :8.2 ސްޓްރެޓަޖީ 
ރައްޔިތުންނާއި 

ދަތުރުވެރިންނަށް ޭބނުންވާ 
ފެނަށްނުެޖހި  ،ފެން

ރައްކާތެރިގޮތުގައި 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

ދަތުރުވެރިންނަށް : 8.2.8ހަރަކާތް 
ބޭނުންވާ ވާރޭފެނާއި ވަޅުފެން 

އުންސިލަށް އާމްދަނީއެއް ލިބޭޮގތަށް ކަ
ދޫކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް 

 ޤާއިމްކުރުން.
 



 


 


 


 


 
ޖަމްޢިއްޔާތައް، އ.ތ.މ  ކައުންސިލް

ކޮމެޓީ ރަށުގެ 
 މުއައްސަސާތައް 

ފެން ރައްކާކުރެވޭނެ : 8.2.2ހަރަކާތް 
އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިނެތް ގެތަުކގައި 

 އެނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން.
 



 


 
ޖަމްޢިއްޔާތައް، އ.ތ.މ   ކައުންސިލް   

ކޮމެޓީ ރަށުގެ 
 މުއައްސަސާތައް 

އާރް.އޯ ޕްލާންޓް : 8.2.1ހަރަކާތް  
ޤާއިމްކުރެވި ރަށުގެ އެންމެހާ 

 ގޭބީސީތަކަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިުނން 
 



 


 
ފްލެކްސް އިން    

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ޖަމްޢިއްޔާތައް، އ.ތ.މ 

ކޮމެޓީ ރަށުގެ 
 އްސަސާތައް މުއަ



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 

 : ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުނ2ްޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތަކާއިވެސް ޚިލާފުކަމެއްގެ  WHOމިހާރު އަމަލުކުރަމުން ގެންދާ ގޮތްތަކަކީ ބިމަށް ހިންދުމެވެ. މިކަމަީކ  .8
ކަމުގެ ސަބަބުން ސިއްޙީ ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިގެން ދޔުމުގެ ބިރާއި ރަށުގެ ފެންފަށަލަ ަތޣައްޔަރުވުންފަދަ ގޮތުގައި ވަނީ އަންގާފައެވެ. މި

އަހަރުގެ މުއްދަތުގައި މިގޮތް މިއަށްވުރެ ހަރުދަނާ އަދި ރައްކާތެރި ނިޒާމަކަށް  25ކަންތައްތައްވަނީ ތަޖުރިބާކުރެވިަފއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް 
އެވެ.އެގޮތުން ލ.މުންޑޫގައި ފެނާއި ނަރުަދމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް ހެދުމަށްވަނީ ކަނޑައެޅިފަ

އުސޫލުން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާއި ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ޑިޒައިން މަސައްކަތް އަދި އި.އައި.އޭގެ މަސައްކަތް 
 ވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.އިނިމިފަ

 .ރައްކާތެރިނޫންގޮތުގައި ފެނާއި ނަޖިސް ބިމުގެ އަޑިއަށް ހިންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ ން އިންސައްތަ ގޭބިސީތަކު %91 .2
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 ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން : 2ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

ަރުށެގ ، ޙިދުމަތް ގާއިމްކުރެވިފައިވާން، ލ.މުންޑޫއަކީ ނަރުދަާމ ސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ދަށުސަރުކާރުން ފޯރޮކޮށްދޭންޖެހޭ އަ :2.8ޓާގެޓް 

 ހެދުން.ަރްއިޔުތްނަންށ ަނުރަދާމެގ ަފޭސަހަކްނ ިލިބެގްނާވ ަރަށަކްށ 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 ން ފަރާތްތައް އެހެނިހެ 

މިހާރު  :2.8ސްޓްރެޓަޖީ 
އަމަލުކުރަމުން ގެންދާ ގޮތްތަކަކީ 

ނަޖިސް  ،)ބިމުގެ އަޑިއަށް ފެނާއި
ހިންދުމަށް ޭބނުންކުރަމުންދާ 

ގޮތްތައް( ސިއްޙީ ބަލިމަޑުކަމެއް 
ފެތުރިގެން ނުދާނެ 

ބޭނުންކުރެވޭ  ،ފަދަގޮތެއްގައި
 ރައްކާތެރި ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

 

ބިމު އަޑީގެ  :2.8.8ހަރަކާތް 
ފެންފަށަލައިގެ ރައްކާތެރިކަން 
ދެނެގަތުމަށް ފެނުގެ ތަޙްލީލެއް 

 ކުރެވިގެން ދިޔުން.
 



 
ޖަމްޢިއްޔާތައް، އ.ތ.މ  މުންޑޫ ކައުންސިލް    

ކޮމެޓީ ރަށުގެ 
 މުއައްސަސާތައް 

ގޭބީސީ  :2.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ފެންވަރުގައި މިހާރު 

ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ބައެއް 
ރަށްވުރެ ތަންތަން މިހާ
 ހަރުދަނާކުރުން.

 
 

މަސައްކަތައް  :2.2.8ހަރަކާތް 
ބޭނުންވާ ހުރިހާ ލިޔުންތައް 

ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އެއްބާރުލުން 
 ދިނުން.

 



 


 


 


 


 
ޖަމްޢިއްޔާތައް، އ.ތ.މ  މުންޑޫ ކައުންސިލް

ކޮމެޓީ ރަށުގެ 
 މުއައްސަސާތައް 

ނަރުދަމާ  :2.2.2ހަރަކާތް 
ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް 

މެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދެ
ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި 

 މޮނިޓާރކުރުން
 



 


 


 


 


 
ޖަމްޢިއްޔާތައް، އ.ތ.މ  މުންޑޫ ކައުންސިލް

ކޮމެޓީ ރަށުގެ 
 މުއައްސަސާތައް 

ނަރުދަމާ : 2.2.1ހަރަކާތް 
ނިޒާމްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް 

  ފެށުން.
 



 
ފްލެކްސް އިން     

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އްޔާތައް، އ.ތ.މ ޖަމްޢި

ކޮމެޓީ ރަށުގެ 
 މުއައްސަސާތައް 
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: ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރު ހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ 1ޕޮލިސީ 
 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

މުން ގެންދަނީ ސަރުކާރުގެ ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަށުގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެ 28ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗްމަހުގެ  2016 .8
ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއިންނެވެ. މި ތާރީޚްގެ ކުރިން ރަށުގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދިޔައީ 

 ންނެވެ.ރަށުކައުންސިލު
 ކަރަންޓެކެވެ. ނޑި ދެމުންދާ މެދުނުކެ ގަޑިއިރު 26ރަށުގައި ދެމުންގެންދާ ކަރަންޓަީކ ސަރުކާރާއި ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން  .2
 ރަށުގައި ދެމުންގެންދާ ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބިގެންވާ ޚިދުމަތަކަށް ހެދުމަށް ތަނުގެ .1

ނަ ގުޅުމާއި، އިންޖީނުގޭގެ އެގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮން ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.
 އިމާރާތަކީ އަތޮޅުތެރޭގެ އެހެނިހެްނ އިންޖީނުގެތަކުގެ ހާލަަތށްވުރެ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ހުރި ތަނެއްކަމުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް

ކު ބާކީ ނުވާގޮތަށް ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ. އަދި މިދާއިރާއަކީ ޚާއްޞަކޮށް ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ޒުވާނަ ރަނގަޅުފެނަވަރެއްގައި
 .ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައްހުރި، ވަޒީފާގައި ތިބެގެން މަތީ ތަުޢލީމު ޙާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިގެންވާ ދާއިރާއެކެވެ

ވީނަމަވެސް،  އްކަމުގައިފުރުޞަތެޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދާއިރާއަށް ހުރި މަކީ އިމާރާތްކޮށްފައިހުރު ގެއެއްއިންޖީނުރަނގަޅު  .6
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ވެސްއިމާރާތްކޮށްފައިހުރި ތަނަކީ ޚިދުމަތަށްހުރި ގޮންޖެހުމެއްކަމުގައި

އިން ރަށުގެ އާބާދީ މަދުވުމަކީ މި ޚިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމަޔަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުމެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. ދާއިރާ .5
ނެތުމާއި، ޚިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ މިންވަރަށް  ދާއިރާގައި ން ތިިބ މުވައްޒަފުންމަތީ ތަޢުލީމު ޙާސިލްކޮށްގެ

 މުވައްޒަފުން ނެތުމަކީވެސް މިހާރު ފާހަގަކުރެވޭ ގޮންޖެހުންތަކެވެ.

 

 

 ދިނުން : ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރު ހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށ1ްޕޮލިސީ 
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 ޓާގެޓްތައް:
އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން  ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކަރަންޓަކީ އަތްފޯރާ އަގެއްގައި : 1.8ޓާގެޓް  .8

ހިފޭ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދެޭވ އަދި ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭ ކަރަންޓަކަށް ހެދުމާއިއެކު، ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރުކަރަންޓް އުފައްދާ 
 ޚިދުމަތަކަށް ހެދުން.

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 
ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
 :1.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ކަރަންޓަކީ ރައްކާތެރި 
ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ 
، އެއްޗަކަށް ހެދުމާއިއެކު

ސްޓަމަރުން ކަރަންޓަށް ކަ
 އަހުލުވެރިވެރިކުރުން

 

"ކޮންމެ މީހަކީވެސް  :1.8.8ހަރަކާތް 
ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތް ދަންނަ މީހެއް" މި 
ޝިއާރުގެދަށުން ކަރަންޓު ބޭުންނކުރުމުގެ 

އަށް އަމާޒުކޮށް ވާރކްޝޮޕް  ،ބޭސިކް
 ބޭއްވުން.   



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
ޖަމްޢިއްޔާތައް، 

ތ.މ ކޮމެޓީ އ.
ރަށުގެ 

 މުއައްސަސާތައް 

: 1.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ 

ނިވި ހަކަތައަށް އިޔާދަކުރަ
 ކުރުން ހޭލުންތެރި

ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ  1.2.8ހަރަކާތް 
އިޔާދަކުރެނިވި ހަކަތައަށް ހޭލުންެތރި، 
ފަރުދީގޮތުން އިޔާދަކުރެނިވި ހަކަަތ 

 ބޭނުންކުރާ ބަޔަކަށްވުން.



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
ޖަމްޢިއްޔާތައް، 
އ.ތ.މ ކޮމެޓީ 

ރަށުގެ 
 މުއައްސަސާތައް 

 :1.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ރަށުގައިހުރި ހުރިހާ 

ސަރުކާރު 
މުއައްސަސާތަކުގައި 
ބޭނުންކުރަމުންދާ 

ކަރަންޓުގެ ފަންސާސް 
އިންސައްތަ ކަރަންޓަކީ 
އިޔާދަކުރެނިވި ހަކަތަ 

ބޭނުންކޮށްެގން އުފައްދާ 
 ންޓް ކަމުގައިވުން.ކަރަ

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން :  1.1.8ހަރަކާތް 
ބޭރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ތަފާތު ެއހީދޭ 

 ޖަމިއްޔާތަކުގެ އެހީ ހޯދުން.



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
ޖަމްޢިއްޔާތައް، 
އ.ތ.މ ކޮމެޓީ 

ރަށުގެ 
 މުއައްސަސާތައް 

 

 ލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން: އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތ6ާޕޮލިސީ 
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 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ޖުލައި  28. ލ.މުންޑޫގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރ އަޕްގުރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ އެހީގައިވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އަދި 8
ސީ ތަކުން ނަގާ ކުނި ވަނީ މެނޭޖްުކރެވެން ގޭބި ގެން ލ.މުންޑޫ ޭވސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފެށިއިން ފެށ2228ި

 ފެށިފައެވެ.

ސަރަހައްދައް ކުނިއެޅުން ވަނީ  22)އަކަމީޓަރ(ގެ  5252ކުނިއެންދުމަށް  ކުނިޖަމާކުރަން ފެށުމާއި ގުޅިގެން ކުރިން. ލ.މުންޑޫގައި 2
 މަނާކުރެވިފައެވެ.

ޖްކުރުމަށް ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ދަިތތަކާއި ދިމާވެފައެވެ. އެއީ ނަގާކުނި ސީތަކުން ނަގާކުނި މެނޭ އިން ފެށިގެން ގޭބި 2228ޖުލައި  28. 1
ނެތުމާިއ ކުނި ރަށުން ބޭރުކުރެވޭނެ ގޮތެްއ ނެތުމެއެވެ. އެ ގޮތުން ބިއްލޫރި އަދި  ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައްއެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި މެނޭޖްކުރެވޭނެ 

 ވެއެވެ.ލިބިފައެއް ނު އެއްމެނޭޖްކުރާނެ އެއްވެސް މެސިނަރީ ލަކުނޑި

ފިއްތާ އޭގެ ސައިޒް ޅި މެޝިނެއްގެ އެހީގައި ދަޅުފުގެނެވޭ ހުރިހާ ދަގަނޑު އަދި ބިއްލޫރިފަދަ ަތކެތި ފިޔަވައި  އް. މި ސަރަހައްދ6ަ

 ލެވެއެވެ.ނައްތާއްދަށް ގެންގޮސް ސަރަޙައެކަމަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ކުޑަކުރެވެއެވެ. އަދި ފަތްކުނި ދުވަހުން ދުވަހަށް 

ނީގެ ތެރެއިން ބައެއް ރަނގަޅުކުނި ބޭނުންކުރަނީ ވޭްސޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރގެ އިުރމަތީފަރާތުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ުކކުޅު އަދި ބަދިގެކު. 5
 އަސްދޫންޏައް ކާންދިނުމަށެވެ. 

 

 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން : 6ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުމަށް އެކަށީގެންާވ ހަރުދަނާ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ިނޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.ރައް: 6.8ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

އުފެދޭ  :6.8ސްޓްރެޓަޖީ 
އްދާކުނީގެ ކުންޏާއި އުފަ

މިންވަރު 

ސާފު އަދި ރައްކާތެރި  :6.8.8ހަރަކާތް 
މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ރައްޔިތުން 

 ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
ޖަމްޢިއްޔާތައް، އ.ތ.މ 

ރަށުގެ  ކޮމެޓީ
 މުއައްސަސާތައް 
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މަދުކުރެވިފައިވާ، 
ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް 

 ބިނާކުރުން 
 
 
 
 
 

އުފެދޭ ކުންޏާއި  :6.8.2ހަރަކާތް 
އުފައްދާކުނީގެ ބާވަތް މަދުކުރުމަާށއި 

ކުނިވަކިކޮށް ބެލެހެއްޓުަމށް 
ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ހިންގުން.



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
ޖަމްޢިއްޔާތައް، އ.ތ.މ 

ކޮމެޓީ ރަށުގެ 
 މުއައްސަސާތައް 

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން  :6.8.1ހަރަކާތް 
ނުވާނޭ ގޮތަށް ކުނި ނަްއތާލާނޭ ނިޒާމެއް 
ޤާއިމުކުރުމާއި ރަށުގައި އިތުރު ޑަސްބިން 
ބެހެއްޓުން. )ޕްލާސްޓިކް، ކުިނވާ ޒާތުގެ 

 ތަކެތި ވަކިން(



 
 

 
 

 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
ޖަމްޢިއްޔާތައް، އ.ތ.މ 

ކޮމެޓީ ރަށުގެ 
 މުއައްސަސާތައް 

ރެޓަޖީ ސްޓް 
ރައްކާތެރި ގޮތުގައި :6.2

ކުނިނައްތާލެވޭނެ 
ހަރުދަނާ ނިޒާމަކާއިއެކު، 

މެޝިނަރީ ޒަމާނީ 
 ޤާއިމްކުރުން

ކުނިކޮށި  :6.2.8ހަރަކާތް 
ބޭނުންކުރުމާއި ކުނި މެނޭޖުކުރުުމގެ 
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ހިންގުން.



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
އ.ތ.މ  ޖަމްޢިއްޔާތައް،
ކޮމެޓީ ރަށުގެ 

 މުއައްސަސާތައް 

ކުނީގެ ބާވަތްތަކުން  :6.2.2ހަރަކާތް 
އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތްތައް 

 ތަޢާރަފުކޮށް ހިންގުން.



 


 
މުންޑޫ    

 ކައުންސިލް
ޖަމްޢިއްޔާތައް، އ.ތ.މ 

ކޮމެޓީ ރަށުގެ 
 މުއައްސަސާތައް 

 

 ހެއްޓުންމަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެ: 5ޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
 ލ.މުންޑޫގެ މަގުތަކަކީ ރައްކާތެރި ހިނގާބިނގާވެ އުޅެން ފަސޭހަ އަދި ސާފުތާހިރު މަގުތަކަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން، ގިނަ އުޞޫލުތަކަާކއި .8

ގެންދާކަން ބެލުމުގެ ގޮުތން  ފައެވެ. މި ޤަވާއިދުތަކުގެ ަދށުން އާންމު ރައްޔިތުން އަމަލުކުރަމުންހަދާ އަމަލުކުރަންފާށާޤަވާއިދުތަކެއްވަނީ 
 ކައުންސިލް އިދާރާއިން ވަކިވަކި ގޭބިސީތަކަށް، އެބައެއްގެ ޒިންމާ ހަނދާންކޮށްދީ ނަސޭަހތްތެރިވަމުްނ ގެންދެއެވެ.

ހޭ ބައެްއ ހަދަންޖެއިތުރަށް އަދި  ހަދާ ނިމިފައެވެ. ރަށުފެންވަރުގައިލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ރަށުގެ މަގުތައްވަނީ  .2
 މަގުތައް ފާހަގަކޮށް ޕްލޭންގައި ިހމެނުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

 މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން : 5ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

 ސޭހަ މަގުތަކަކަށް ހެދުން.ލ.މުންޑޫގެ ހުރިހާ މަގުތަކަކީވެސް ރައްކާތެރި އަދި ފަސޭހަކަމާއިއެކު ބޭނުންކުރެވޭނެ، ހިތްފަ: 5.8ޓާގެޓް 



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222 – 2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

19 
 

  info@mundoo.gov.mvއީެމއިލް           2122086     ން:ފޯ

  

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

   ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 

 :5.8ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަށުގެ މަގުތަކަކީ 

ރައްކާތެރި 
ހުރިހާއުމުރެއްގެ މީހުން 

ހިންގުމަށް އެކަށޭނަ 
ރައްކާތެރި 

 ކަށްހެދުން މަގުތަކަ

މަގުތަކަށް  :5.8.8ހަރަކާތް 
 ވެލިއަޅާ މަގުތައް ބެލެހެއްޓުން. 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
ޖަމްޢިއްޔާތައް، އ.ތ.މ ކޮމެޓީ 

 ރަށުގެ މުއައްސަސާތައް 
މުންޑޫގެ ހުރިހައި : 5.8.2ހަރަކާތް 

 މަގެއްގައި ނަންބޯޑް ޖެހުން 



 
މުންޑޫ     

 ކައުންސިލް
އް، އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ޖަމްޢިއްޔާތަ

 ރަށުގެ މުއައްސަސާތައް 
: ރަށުގެ ގޯތިތަކުގެ 5.8.1ހަރަކާތް 

 ވަށާފާރު ރޭނުމަށް އިލްތިމާސްކުރުން



 
މުންޑޫ     

 ކައުންސިލް
ޖަމްޢިއްޔާތައް، އ.ތ.މ ކޮމެޓީ 

 ރަށުގެ މުއައްސަސާތައް 

 :5.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަށުގެ ހުރިހާ 

މަގުތަކަކީވެސް ހިޔާބޮޑު 
ފައިވާ ގަސްތައް ހެދި

ފިނި ހިތްފަސޭހަ 
 މަގުތަކަކަށްހެދުން 

ރަށުގެ  :5.2.8ހަރަކާތް 
ބޮޑެތިމަގުތަކުގައި ގްރީން 

ޒޯންތަކުގައި ހިޔާބޮޑު ބިޔަގަސްތައް 
 އިންދުން.



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
ޖަމްޢިއްޔާތައް، އ.ތ.މ ކޮމެޓީ 

 ރަށުގެ މުއައްސަސާތައް 

މަގުތަކުގައި  :5.2.2ހަރަކާތް 
ދާ ގަސްތައް ބަލަހައްޓާނެ ހައް

ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް ޤާއިމްކޮށް 
 ތަންފީޒްކުރުން 



 
 


 



 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
ޖަމްޢިއްޔާތައް، އ.ތ.މ ކޮމެޓީ 

 ރަށުގެ މުއައްސަސާތައް 

 

 ބަނދަރާއި ފާލަމާއި ފެރީ ޓަރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެއްޓުން: 2ޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ވަނަ އަހަރުގައެވެ. މިބަނދަރަކީ އަތޮޅުގެ އެހެން  2221ފާފުރުމަށާއި މީހުން އަރާފޭބުމަްށ ރަށުގައި ބަނދަރެއް ހެދިގެން ިދޔައީ ލަ .8

ބަނދަރިތަކާއި އަޅާބަލާއިރު އުސް ބަނަދަރެއްކަމުން ބަނދަރާއި ިސޑީގެ ރައްކާތެރިކަން ބޮޑުކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. 
އުސްވުމުގެ ސަބަބުން ލަފާފުރާ މީހުްނަނށް ދިޔަވަރު ހިކި ވަގުތުތަކުގައި ބަނދަރުގެ ބޭުނންކުރުމަށް ދަތިާވކަން  އެހެންނަމަވެސް ބަނދަރު

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިމުނުކަަމށް ކަނޑައަޅާ، ބަނދަރު ހަވާލުުކރެވިފައިވަނީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތްތައް ނުނިންމައެވެ. ބަނދަރު  .2

ރަހައްދަކީ ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދެއްކަމުން ބަނަދަރުގެ ކައިރިއަށް އަޅަންޖެހޭ ވެލިވަނީ ނާޅާ ދޫކޮށްލެވިފައެވެ. ބަނދަރުގެ ހިމެނޭ ސަ
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. ބޭރު ތޮށިކުޑަކަމުން، ަބނދަރުތެޭރގެ އޮއިވަރު ބާރުވެ ބަނދަރުގެ ބޭނުންކުރާ އޮޑިދޯނި ފަހަރަށް އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިވަމުން ދެއެވެ
ގެ ދެކޮޅުގައިވާ ބެޑް ސަރަހައްދު ގިރާ މައްސަލަ ފެންމަތިވުމާއި ގުޅިގެން އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ހައުސިންގ އަދި ބަނދަރު

އި މިނިސްޓްރީއަށާއި އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީއަށް މައްސަލަ ހުށައެޅިފައިވާނެއެވެ. އަދި ލ.މުންޑު ބަނދަރުގެ އަޕްގުރޭޑްކުރުމަށްޓަކަ
ންމުކޮށް ިއއުލާންކުރުމަށްފަހު ބަނދަރު ޑިޒައިން ކޮށް އީ.އައި.އޭ ހެދުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އާ

 ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.މިހާތަނަށް އަިއއިރު ބަނދަރުގެ ޑިޒައިންކުރުން ފިޔަވައި އިތުރު މަސައްކަތެއްކުރެވިފައެވެ ނުވެއެވެ.

 

 ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެއްޓުން  ބަނދަރާއި ފާލަމާއި ފެރީ ޓަރމިނަލް: 2ޕޮލިސީ 
 

 ޓާގެޓްތައް:

ސާފުތާހިރު ހިތްގައިމު ތަނަކަށް  ،ރަށުގެ ބަނދަރަކީ ރައްކާތެރި ބަނދަރުގެ ބޭުނންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ބޭުނންކުރެވޭ :2ޓާގެޓް 
  ހެދުން.

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  ތް ތަންފީޒު ކުރާފަރާ 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

 :2.8ސްޓްރެޓަޖީ 
ބަނދަރުގެ ބޭުނން 
ފަސޭހަކަމާއިއެކު، 

ބަނދަރުގެ ބޭުނން ހުރިހާ 
 އެންމެނަށް ކުރެވުން.

 
 
 
 
 

ބަނދަރު ބޭުނންކުރުމުގެ  :2.8.8ހަރަކާތް 
އުސޫލާއި އެއްގޮތައް ޤަވާއިދުތައް ހަދާ 

 ތަންފީޒުކުރުން.



 


 


 


 


 
ދަތުރުވެރިން ،  މުންޑޫ ކައުންސިލް

މުންޑޫގައި 
ދިރިއުޅޭ ހުރިހައި 

 ފަރާތްތައް 
ބަނދަރު ބޭނުންކުރާ   :2.8.2ހަރަކާތް 

ފަރާތްތައްކަށް ސަރަހައްދު ކަނޑަ އަޅައި ބޯޑް 
 ހަރުކޮށް ބެލެހެއްުޓން 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ ގެ  މުންޑޫ ކައުންސިލް

ހުރިހައި 
 މުއްސަސާތައް 

ބަނދަރުން ފެންލިބޭނެ   :2.8.1ކާތް ހަރަ 
އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން ) ޕަންޕް 

 ސްޓޭޝަން ހެދުން ( 



 
  މުންޑޫ ކައުންސިލް    

 ފެރީޓާމިނަލް އެއް ހެދުން  :2.8.6ހަރަކާތް  

 
އީލޮޖިކް  މުންޑޫ ކައުންސިލް   

ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑް 

)ސީއެސް އާރް 
 ) 
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ޓް ޕާރޓްނާ ޕްރައިވެ  :2.8.5ހަރަކާތް  
  ޝިޕްގެ ދަށުން ސްލިޕްވޭއެއް ގާއިމްކުރުން 









ކަމާއި  މުންޑޫ ކައުންސިލް   
ގުޅުންހުރި 

މުއައްސަސާތައް 
  ވިޔަފާރިތައް 

މޫސުމީ  :2.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ބަދަލުތަކުގެ ސަބަުބން 

ބަނދަރުތެރޭގެ އޮއިވަރަށް 
  އަންނަ ބަދަލުތައް ކުޑަވުން.

ފަރާތު ބެޑްގެ ބަނދަރުގެ ދެ :2.2.8ހަރަކާތް 
ގިރަމުންދާ ސަރަހައްދު ކަމާ ގުޅުންހުރި 

ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށްގެނެސް އެތަނަށް 
 ހައްލެއް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.



 


 
ޖަމްޢިއްޔާތައް،  މުންޑޫ ކައުންސިލް   

އ.ތ.މ ކޮމެޓީ 
ރަށުގެ 

 މުއައްސަސާތައް 
ބަނދަރު ސަރަހައްދު   :2.2.2ހަރަކާތް 
ބެލެހެއްޓުން  ) ޑަސްޓްބިން  ސާފުކޮށް

 ބެހެއްޓުްނ، މަޢުލޫމާތު ދިުނން(



 


 


 


 


 
ޖަމްޢިއްޔާތައް،  މުންޑޫ ކައުންސިލް

އ.ތ.މ ކޮމެޓީ 
ރަށުގެ 

 މުއައްސަސާތައް 
ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަ     :2.2.2ހަރަކާތް 

 ގޯތި ދޫކުރުން  





 


 


 


 


ޖަމްޢިއްޔާތައް،  މުންޑޫ ކައުންސިލް
މ ކޮމެޓީ އ.ތ.

ރަށުގެ 
 މުއައްސަސާތައް 

 

 ބެލެހެއްޓުން ޤަބުރުސްތާނު:0ޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ރަށުގެ އުތުރުފަރާތުން ވަނީ ޙައްސަ ކުރެވިފައެވެ. އަދި ޤަބުރުސްތާން  25222ލ.މުންޑޫގައި ޤަބުރުސްތާންގެ ގޮުތގައި 
ކު އެއްފަހަރު އިޢުލާްނ ކުރުމަށްފަހު އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކާއި އެކު ސާފްކޮށް ބަލަހައްޓަނީ މީލާދީ ޮގތުން އަހަރަ

ތިވާތީ އެއްބަސްވެވިގެންނެއެވެ. ޤަބުރުސްތާންގެ ވާށާފާރެއްނެތި އެދި އެހެިނހެން ނިވާކަމެއް ނެތުމުގެ ސަބަުބން ވަރަށް ގިނަ އާންމުންނަށް ދަ 
 އެކަމުގެ ސަކުވާ ކައުންސިލްއަށް ލިބެއެވެ. 

 

 ބެލެހެއްޓުން  ޤަބުރުސްތާން: 0ޕޮލިސީ 
 

  ޓާގެޓްތައް:



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222 – 2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

22 
 

  info@mundoo.gov.mvއީެމއިލް           2122086     ން:ފޯ

  

 ޤަބުރުސްތާން އަކީ ރައްކާތެރި އަދި ސާފްތަނެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުން  ލ.މުންޑޫ: 0.8ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
 :0.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ޤަބުރުސްތާން އަކީ 
ރައްކާތެރިތަނެއްގެ ގޮތުން 

 ހެދުން 
 
 
 
 
 

  ހިނަވާގެއެއް ޤާއިމްކުރުން :0.8.8ހަރަކާތް 
 



 
މުންޑޫ    

 ކައުންސިލް
ޖަމްޢިއްޔާތައް، 
އ.ތ.މ ކޮމެޓީ 

ރަށުގެ 
 މުއައްސަސާތައް 

ޤަބުރުސްތާންގެ ވަށާފާރު : 0.8.2ހަރަކާތް 
 ރޭނުން

 

 
 
 

ންޑޫ މު  
 ކައުންސިލް

ޖަމްޢިއްޔާތައް، 
އ.ތ.މ ކޮމެޓީ 

ރަށުގެ 
 މުއައްސަސާތައް 

 :0.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ޤަބުރުސްތާން ގޯތީގެ 

ސާފްތާހިރުކަން 
ދެމެހެއްޓުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން 
 

ޤަބަރުސްތާން ސާފްކޮށް : 0.2.8ހަރަކާތް 
ބަލަހައްޓާޭދނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެދި 

 އިޢުލާންކުރުން 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
ޖަމްޢިއްޔާތައް، 
އ.ތ.މ ކޮމެޓީ 

ރަށުގެ 
 މުއައްސަސާތައް 

 

 :މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުނ1ްޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

އާއި ސާލ.މުންޑޫގައި މިހާރު ހުންނަނީ ެއންމެ މިސްކިތެކެއެވެ. އެއީ ލ.މުންޑޫ މަސްޖިދުލް އަމާނާތު އެވެ. މި މިސްކިތުގެ ވަށާފާރު ސުނާމީ ކާރި
ވަނަ އަހަރުގައި ވަނީ ޒަމާނީ  2289ކައުންސިލްގެ އެތައް މަސައްކަތަކުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެީހގައި ވެށްޓުނުކަމުގައި ވީނަަމވެސް ގުޅިގެން 

ޅުމުން މިސްކިތުގެ ތަވަނަ އަހަރު ދިމާވި ޘުނާމީ ކާރިޞާއާއި ގުޅިގެން  2226ފެންވަރެއްގައި މިސްކިތުގެ ވަށާފާރު ރޭނިފައެވެ. ނަމަވެސް 
މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ. އެއީ މުދިމު މީހަކާއި އަދި  21މިސްކިތުގައި ހަލާކުވެފައިވާ މުށިތައް އަދިމިހާަތނަށް ބަދަލުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 

އަދި މިސްކިތުގެ  އޭސީ ވަނީ ހަރުކުރެވި 26ބީ.ޓީ.ޔޫގެ  81222ދެ މަސައްކަތު މީހުންނެއެވެ. މި މިސްކިތުގައި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން 
ގެންވާ ކަރަންޓް ތުރިފޭސް ކުރެވިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިސްކިތުގެ ކަރަންޓްފީއަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުެރ ބޮޑު އަދަދެއް ހޭދަވާތީ އެކަށީ

އެވެ. އެހެންކަމުްނ އިތުރު އޭސީ ގޮތުގައި މިސްކިތުގެ އޭ.ސީ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވެއެވެ. އަދި ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން އޭސީތައް ވަނީ ބައުވެފަ
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ން މި ހޯދުމަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ ބަޖެުޓގައި އެކަށީގެންވާ ފައިސާ ނެތުމު
 ލަސްވާގޮތް ވެފައެވެ.ނުކުރެވި ސައްކަތް ވަނީ މަ

 

 : މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން 1ޕޮލިސީ 
 

 :ޓާގެޓްތައް 

 : ލ.މުންޑޫ މިސްކިތަކީ ހިތްފަސޭހަކަމާއި އެކު އެއްވެސް ދަތިކެމެއް ނެތި ނަމާދުކުރެވޭ މިސްކިތަކަށް ހެދުނ1.8ްޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
ހަ ހިތްފަސޭ :1.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ކަމާއި އެކު ނަމާދުކުރެވޭނެ 
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 

 
 
 
 
 

މިސްކިތުގެ  :1.8.8ހަރަކާތް 
އޭ.ސީ ތައް އައު އޭސީތަކަށް 

 ބަދަލުކުރުން 



 
 

 
ޖަމްޢިއްޔާތައް،  މުންޑޫ ކައުންސިލް  

އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ރަށުގެ 
 މުއައްސަސާތައް 

މިސްކިތުގެ : 1.8.2ހަރަކާތް 
 މުށިތައް ބަދަލުކުރުން 

 

 
ޖަމްޢިއްޔާތައް،  މުންޑޫ ކައުންސިލް   

އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ރަށުގެ 
 މުއައްސަސާތައް 

އިރުގެ ހޫނުކަން : 1.8.1ހަރަކާތް 
މިސްކިތައް ކުރާ އަސަރު 

ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ދޮރުގައި 
 ސުޓިކަރ ހިއްޕުން



 
ޖަމްޢިއްޔާތައް،      

އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ރަށުގެ 
 މުއައްސަސާތައް 

މިސްކިތުގެ  :1.8.6ހަރަކާތް 
ފެން އިސްކުރު ބަރި ޒަމާނީ 
 ފެންވަރަށް މަރާމާތުކުރުން 

 

 
ޖަމްޢިއްޔާތައް،  މުންޑޫ ކައުންސިލް   

އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ރަށުގެ 
 މުއައްސަސާތައް 

މިސްކިތުގެ   :1.8.5ހަރަކާތް  
ސީލިން ޒަމާނީ ފންވަރަށް 

 ބަދަލުކުރުން 

 

 
ޖަމްޢިއްޔާތައް،  މުންޑޫ ކައުންސިލް   

ތ.މ ކޮމެޓީ ރަށުގެ އ.
 މުއައްސަސާތައް 

މިސްކިތުގެ  :1.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ގޯތީގެ ސާފްތާހިރުކަން 

 ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން 
 

މިސްކިތުގެ : 1.2.8ހަރަކާތް 
 ގޯތީގައި ގައުޖެހުން 



 


 
ޖަމްޢިއްޔާތައް،  މުންޑޫ ކައުންސިލް   

އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ރަށުގެ 
 މުއައްސަސާތައް 
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މިސްކިތުގެ : 1.2.2ހަރަކާތް  
ގޯތީގައި ހިޔާ ލިބޭފަދަ 

 ތިގަސްތައް އިންދުން ބޮޑެ



 


 


 


 


 
 މުންޑޫ ކައުންސިލް
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ 

ޖަމްޢިއްޔާތައް، 
އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ރަށުގެ 

 މުއައްސަސާތައް 

 

 ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން: 29ޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
ޑޫގެ މަގުތަކަކީ ރައްކާތެރި ހިނގާބިނގާވެ އުޅެން ފަސޭހަ އަދި ސާފުތާހިރު މަގުތަކަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން، ގިނަ އުޞޫލުތަކަާކއި ލ.މުން .8

ގޮުތން  ޤަވާއިދުތަކެއްވަނީ ރަށުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ. މި ޤަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން އާންމު ރައްޔިތުން އަމަލުކުރަމުން ގެންދާކަން ބެލުމުގެ
 ންސިލް އިދާރާއިން ވަކިވަކި ގޭބިސީތަކަށް، އެބައެއްގެ ޒިންމާ ހަނދާންކޮށްދީ ނަސޭަހތްތެރިވަމުްނ ގެންދެއެވެ.ކައު

ފަހަރު  28އެގޮތުން އެގޭބިސީއެއްގެ މީހުން ކުނިކަހަންޖެހޭ މަގުމަތީގެ ދެސަރަހައްދެއް ކުނިނުކަހާ ދޫކޮށްލެވިފަިއވާނަމަ، މަހަކު  .2
ށުތެރޭގައިވާ ފަޅުގޯތިތައް )މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ/އަދި ނުވާ( ހަވާލުކޮށް ޤަވާއިދުން ލިޔުމުން ނަސޭހަތްތެރިވުމާއި ރަ

 ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެްނދިޔުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމުން ގެންދެވެއެވެ.
ސިލްއިން ރައްޔިތު އަންހެނުންނާއި ރަށުތެރޭގެ ސާފުތާހިރުކަން ބަލަަހއްޓަމުން ގެންދަނީ އެސްޓިމޭޓް ަމސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކައުން .1

ހަވާލުކުރެވިގެންނެވެ. މިމަސައްކަތުގައި ރަށުގެ ހުރިހާ އަންހެންކަނބަލުންގެ ބައިވެރިވުން ިލބޭ ކަމުެގ ނަތީޖާއަކީ ރަށުތެރޭގެ 
 ސާފުތާހިރުކަން ބެލެހެއްޓިެގން ިދޔުމެވެ.

 : މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 9ޕޮލިސީ 
 

 ޓްތައް:ޓާގެ

ލ.މުންޑޫއަކީ ރަށުތެރޭގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މަގުތަކުގެ ސާފުތާހިުރކަން ދެމެހެއްޓިފައިވާ، އަތޮޅަށް ނަމޫނާ : 9.8ޓާގެޓް 
 ރަށަކަށްވުން.

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 ނިހެން ފަރާތްތައް އެހެ

ރަށުތެރޭގެ  :9.8ސްޓްރެޓަޖީ 
ސާފުތާހިރުކަން 

ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރާ 
 މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން 

ރަށުތެރޭގެ  :9.8.8ހަރަކާތް 
ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް 
ބޭނުންވާ ހޭުލންތެރިކުރުވުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.



 


 
 




 



 


 
މުންޑޫ ކައުންސިލް ،  މ ކޮމެޓީ އ.ތ. 

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް، 
 ރަށުގެ މުއްސަސާތައް 



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222 – 2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ރަށުތެރެ : 9.8.2ހަރަކާތް 
ސާފުކުރުމުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ހިންގުން.



 


 


 


 


 
ޖަމްޢިއްޔާތައް، އ.ތ.މ  މުންޑޫ ކައުންސިލް 

ކޮމެޓީ ރަށުގެ 
 މުއައްސަސާތައް 

ރަށުގެ  :9.8.1ހަރަކާތް 
ށައިގެންވާ ފަޅުތެރެ ވަ

ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 
 ޤަވާޢިދުން ހިންގުން.



 


 


 


 


 
ޖަމްޢިއްޔާތައް، އ.ތ.މ  މުންޑޫ ކައުންސިލް 

ކޮމެޓީ ރަށުގެ 
 މުއައްސަސާތައް 

ރަށުގައި  :9.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ ހަމަ 

ކޮންމެ ފަރުދަކީވެސް ފަރުދީ 
މަށް ޒިންމާނަގާ، ސާފުތާހިރުކަ

 ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށްވުން.

ރަށުގެ  :9.2.8ހަރަކާތް 
މަގުތަކާއި ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ 

ސަރަހައްދުތަކުގެ ސާފުތާހިރުކަން 
ދަމަހައްޓާ ފަރާތްތަކުގެ 

 އަގުވަޒަންކުރުން.



 


 


 


 


 
ޖަމްޢިއްޔާތައް، އ.ތ.މ  މުންޑޫ ކައުންސިލް 

ކޮމެޓީ ރަށުގެ 
 މުއައްސަސާތައް 

ރަށުގެ  :9.2.2ހަރަކާތް  
އެކިސަރަހައްދުތަކުގައި ޑަސްބިން 

 ބެހެއްޓުން.



 


 


 


 


 
ޖަމްޢިއްޔާތައް، އ.ތ.މ  މުންޑޫ ކައުންސިލް 

ކޮމެޓީ ރަށުގެ 
 މުއައްސަސާތައް 

ފިހާރަތަކުގައި  :9.2.1ހަރަކާތް  
ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ބޭނުން ކުރުން 

ހުއްޓާލާ ރީޔޫސަބަލް ކޮޓަޅޫ 
 ބޭނުންކުރަން ފެުށން 



 


 


 


 


 
ޖަމްޢިއްޔާތައް، އ.ތ.މ  މުންޑޫ ކައުންސިލް 

ކޮމެޓީ ރަށުގެ 
 މުއައްސަސާތައް 

 

 މަގު ހެދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން:82ޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު  

 

 މަގު ހެދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން : 82ޕޮލިސީ 
މަތް ދިނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ހަވާލުކުރެވިގެން ދިޔުމުގެ ކުރިން އިން ފެށިގެން ލ.މުންޑޫގެ ކަރަންޓްގެ ޚިދު 28މާރޗް  2282 .8

، މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓީ ކައުންސިްލ އިދާރާއިންނެވެ. ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ރަށުގެ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދިޔަ ދުވަސްވަރު

ތުރުކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ޚަރަދުކުޑަ ގޮތެއްގައި މަގު ދިއްލާ ކައުންސިލްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްއަމާޒަކަށްވީ ރަށުތެރޭގެ ދިއްލުން އި
 ބެލެހެއްޓުމެވެ.



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222 – 2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ކައުންސިލްގެ ފަރާތުްނނެއެވެ. ކޮންމެ މަހެއްގެ މައްޗަށް މަގުތައް ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުމަށް މިހާރު މަގުދިއްލާ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ  .2
ތުން އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަމުންދަނީ މަގުބައްތީގެ ބިްލތައް ނުހަނު ބޮޑު ހޭދައެއް ކައުންސިްލއިން ކުރަމުންދެއެވެ. އެގޮ

 އަދާކުރުމަށެވެ.

 

 ޓާގެޓްތައް:

 ލ.މުންޑޫގެ ހުރިހާ މަގުތަކަކީ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ހަކަތައިގެ އަލިން އަލިކުރެވިފައިވާ، ހިތްފަސޭހަ އަދި ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް: 82.8ޓާގެޓް 
 ހެދުން.

 

 ކާތް ޙަރަ  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
ރަށުގެ  :82.8ސްޓްރެޓަޖީ 

މަގުތަކުގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ 
ހުރިހާ އަލިކަމަކީވެސް 

ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ލެޑް 
 ލައިޓްކަމުގައިވުން.

 
 

  :82.8.8ހަރަކާތް 
ބައްތިތައް ސޯލާ ލައިޓަށް ރަށުގެ މަގު 
  ބަދަލުކުރުން

 



 


 


 
މުންޑު   

 ކައުންސިލް
 މުންޑު ފެނަކަ ބްރާންޗް 

ސޯލާ ލެޑް ލައިޓް  :82.8.2ހަރަކާތް 
ބޭނުންކުރުމުގެ ފައިދާއަށް ރައްޔިުތން 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން.



 


 


 


 


 
މުންޑު 

 ކައުންސިލް
ޖަމްޢިއްޔާތައް، 

އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ރަށުގެ 
 އައްސަސާތައް މު

 :82.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ހަރުދަނާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން 

މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓިގެން 
 ދިޔުން.

މަގުދިއްލާ  :82.2.8ހަރަކާތް 
ބެލެހެއްޓުމަށް  އިލެކްޓްރިކް ޓަިއމާރ 

 ހަރުކުރުން 



 


 


 


 


 
މުންޑު 

 ކައުންސިލް
 

ތައް ތިމަގު ބައް :82.2.2ހަރަކާތް 
ދި މަގުބައްތި އަލައް ހަދާ މަރާމާތުކުރުން އަ

 މަގުތަކުގައި ޖެހުން 



 


 


 


 


 
މުންޑު 

 ކައުންސިލް
 މުންޑު ފެނަކަ ބްރާންޗް 

 

 އިޖްތިމާއީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުން

އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ : 11ޕޮލިސީ 
 ށް ބެލެހެއްޓުންތަންތަން ޤާއިމުކޮ
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 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ތަނެކެވެ. މި ލ.މުންޑޫގައި މިވަގުތު ޒުވާނުންެގ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން ދަނީ މުންޑޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ
. ނަމަވެސް އެކި އެކި ސަބަބުތަކާއި ގުޅިގެން މި ވަނަ އަހަރު ވަނީ ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރެވިފައެވެ 2289ތަނުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

މެނޭގޮތަށް މަސައްކަތް މިއަދާއި ހަމައަށްވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ. މި ތަނަކީ އޮފީސް ބަޔަކާއި ބޮޑު ހޯލެއް އަދި ކޮޓަރި އަކާއި ފާހާނާއެއް ހި
 ފަރުމާކޮށްފައިވާ ތަނެކެވެ. 

 މާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން އިޖްތި ،: އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުތަކާއ88ިޕޮލިސީ  .8

 

 ޓާގެޓްތައް:

އަދި ހުރިހާ އުމުރެއްގެ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ހަމަހަމަކަމާއި އެކީ ބޭނުންކުރެވެނެ ަތނެއްކަމުގައި ހެދުން. : އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުތަކަކ88.8ީޓާގެޓް 
  އުމުރު ފުރައިގެ ބޭފުޅުންނަށް މުނި ފޫހި ފިލުވުމަށް އެކި ެއކި ކުޅިވަރު ކުޅެވޭ ތަނަކަށް ހެދުން. އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒަކީ މުންޑޫގެ ހުރިހައި

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
 :88.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ދޭ  އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުތަކުން
 ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުން

 

ލ.މުންޑޫ ޒުވާނުންގެ  :88.8.8ހަރަކާތް 
 މަރުކަޒު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް 
ޖަމްޢިއްޔާ އަދި 

އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އަދި 
 ރަށުގެ މުއްސަސާތައް 

ދުވަސްވީ ބޭފުޅުންނަށް : 88.8.2ހަރަކާތް 
 ގުން.ޚާއްސަ ޕްރޮގުރާމްތައް ހިން



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް 
ޖަމްޢިއްޔާ އަދި 

އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އަދި 
 ރަށުގެ މުއްސަސާތައް 

 

 ކުޅިވަރު ކުޅޭ އާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއްޓުން: 82ޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

)ސާޅީސްފަސް އިންސައްތަ(  65ންނެވެ. މީގެތެރެއިން %)ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ( މީހުންނަކީ ކުޅިވަރު ކުޅޭ މީހު 22ރަށުގެ % .8
މީހުންނަކީ ޒުވާނުންނެވެ. ރަށުގަިއ އާންމުކޮށް ކުޅޭ ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ފުޓުބޯޅަ )ފިރިހެުނން( ޮވލީ އަދި ބަށި )އަންެހނުން( 

 ހިމެނެއެވެ. 



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222 – 2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

28 
 

  info@mundoo.gov.mvއީެމއިލް           2122086     ން:ފޯ

  

ވަނަ އަހަރު ޤާއިމްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި  2289އި ޗައިނާގެ އެއިޑް ގެ ދަށުން ޒަމާނީ ފެންވަރެއްގެ ފުޓްސަލްދަނޑެއް މިރަށުގަ .2
 ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވޮލީ އަދި ބެޑްމިންޓަން ކޯޓްގެ ފެންސް ައދި ލައިޓްޖަހާފައިވެއެވެ.

މުންޑޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާގެ ލަނގިރި އަދި ހަރުބީ ޓީމެއް އޮވެއެވެ. ޚާއްޞަ ދުވަސްތަކުގައި މި ޖަމުޢިއްޔާގެ ފަރާތުން  .1
 ރުތައް ރަށާއި ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅެއެވެ.މިކުޅިވަ

 

 : ކުޅިވަރު ކުޅޭ އާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއްޓުން 82ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ކޮށްފައިވާ ތަރައްގީ ގެ މީހުންނަށްވެސް ބޭުނން ކުރެވޭނެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި އެކު ހުރިހާ އުމުރުފުރާކުޅިވަރު ބިންތަކަކީ  ރަށުގެ:82.8ޓާގެޓް 
 ތަންތަން ކަމުގައި ހެދުން.

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
ރަށުގައި  :82.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ހުރި އާންމުކޮށް ކުޅޭ 
ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަށް 

ހެދިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް 
ހަކަމާއިއެކު ފަސޭ

ޒުވާނުންނަށް 
 ،ބޭނުންކުރެވުމާއިކު

މިހާރަށްވުރެ ތަރައްޤީވެގެން 
 ދިޔުން.

 

ފުޓްސަލްދަނޑު އަދި  :82.8.8ހަރަކާތް 
ފުޓްބޯލް ދަނޑުގެ ފެންސް މަރާާމތުކޮށް  

 ވަށާފާރުގައި އަލުން ކުލަލުން 



 
މުންޑޫ     

 ކައުންސިލް
ޖަމްޢިއްޔާތައް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ  : 82.8.2ހަރަކާތް 
އައުޓް ވޮލީ ކޯޓެއް އެޅުން އަދި 

ބެޑްމިންޓަން ކޯޓް އިންޑޯރ ކޯޓަަކށް 
 ކުރުން



 


 
މުންޑޫ    

 ކައުންސިލް
ޖަމްޢިއްޔާތައް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ޒަމާނީ : 82.8.1ހަރަކާތް 
 ފެންވަރުގައި ތަރައްޤީ ކުރުން

 

 


 
މުންޑޫ   

 ކައުންސިލް
ޔާތައް، ޖަމްޢިއް

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

 82.2ސްޓްރެޓެޖީ 
ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުން 
ގެންދާ ޒުވާނުންނަކީ 
ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް 
ދިރުވާއާލާކުރުމަށް 

މަސައްކަތްކުރާ އަމަލީ 
ގޮތުން އެކުޅިވަރުތައް 

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި : 82.2.8ހަރަކާތް 
އްދުންތެރިކަްނ ފަންނުވެރިކަމާއިއުފެ

ކުރިއެރުވުމުގެގޮތުން ހުނަރުވެރިކަމުގެ 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
ޖަމްޢިއްޔާތައް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

މިހާރު ކުޅެމުންދާ  :82.2.2ހަރަކާތް 
ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކުގެ އިތުރުން ޒަމާނީ 
ކުޅިވަރުތައް ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން 

ދާއިރާއިން ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމެއް މި
 ހިންގުން.



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
ޖަމްޢިއްޔާތައް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
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ތަމްސީލުކުރާ ނަމޫނާ 
 ބަޔަކަށްވުން.

 

 

 މުނިފޫހި ފިލުވުމާއި ބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން: 81ޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

އުޅެނީ ފިރިހެން ބޭފުޅުން ފުްޓބޯޅަ އަދި އަންހެން ކަނބަުލން ކުޅެ ންރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މުނިފޫހު ފިލުވުމަްށޓަކައި ގިނައި
އަދި ުމނިފޫހި ފިލުވަމަްށޓަކައި ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ބެރުޖެހުމާއި ލަވަކިޔުމުގެ ބަށިނުވަތަ ވޮީލބޯލް އެވެ.

އީދުދުވަހާއި ބޮޑު ޗުއްޓީއާއި ދިމާކޮށް ސްޕޯރޓްސް ފިއެސްޓާގެ ހަރަކާތްތައް އޮވެއެވެ. އަދި ކައުންސިލްއިން އިސްނަގައިގެން އެކިއެކި 
މިޔުޒިކު ކުޅޭ ސާމާނު )ސައުންޑް ސިސްޓަމް، ޑްރަމް ސެޓް(  ހަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގުމަށް އެކިއެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ދެްއވައެވެ.
ވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ނެތުމުން މިތަކެތި އެދެވޭ ގޮތެއްގައި މުންޑޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައު ހުރެއެވެ. ނަމަވެސް ޒު

 ބޭނުންކުރެވެމުން ނުދާަކން ފާހަަގކުރެވެއެވެ.

 : މުނިފޫހި ފިލުވުމާއި ބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން 81ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ރޭގަނޑާއި ދުވާލުގެ  : ރަށުގައި ތަފާތު ުކޅިވަރުތައް ކުޅުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުގެ ހަރަކާތްތައ81.8ްޓާގެޓް 
 ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ކުޅިވަރުކުޅުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ބަޔަކަށް ހެދުން.  ،ވަގުތުތަކުގައިވެސް ހަމަޖެހިފައިވުމާއިއެކު

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
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 22
26

 22
25

 22
22

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ރިވާ ބައިވެ 

އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

އެކިއެކި  :81.8ސްޓްރެޓަޖީ 
މުނާސަބަތާއި ގުޅިގެން 

ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ރާވާ 
 ހިންގުން 

މުނާސަބަތު ދުވަސްތައް  :81.8.8ހަރަކާތް 
 ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުން 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
ޖަމްޢިއްޔާ އަދި 
އ.ތ.މ ކޮމެޓީ 

އަދި ރަށުގެ 
 އްސަސާތައް މު
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 ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުން:86ޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ދަށުން އާންމު ފަރާތްތަކަށް ވެދުޭވގޮތަށް އެއްވެސް ލައިބްރަރީ މިރަށުގައެއް ނެތެއެވެ. އެހެންނަމަެވސް  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ
 ސުކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ ލައިބްރަރީއެއް ސުކޫލްގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 :ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުން 86ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:

 ރުދުންނަކީ ފޮތްކިޔުމަށް ލޯބިކުރާ ހިާޔލްތަނަވަސް ބަޔަކަށް ހެދުން ލ.މުންޑޫގެ ފަ :86.8ޓާގެޓް 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

ލ.މުންޑޫގެ  :86.8ސްޓްރެޓަޖީ 
-ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްސަ އީ

ޑޫ ލައިބްރަރީއެއް ލ.މުން
ކައުންސިލް އިދާރާގައި 

 ޤާއިމްކުރުން

ލައިބްރަރީ ހެދުމާއި -އީ :86.8.8ހަރަކާތް 
 ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލް ހޯދުން 



 
މުންޑޫ     

 ކައުންސިލް
ޖަމްޢިއްޔާ އަދި 
އ.ތ.މ ކޮމެޓީ 

އަދި ރަށުގެ 
 މުއްސަސާތައް 

ލ.މުންޑޫ އާއި ގުޅޭ   :86.8.2ހަރަކާތް 
 އް ތައްޔާރުކުރުން ކިޔުމެންޓަރީ ފޮތެޑޮ





      

ސުކޫލް ލައިބްރައީއަށް  :86.8.1ހަރަކާތް 
 ފޮތްހަދިޔާކުރުން 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
ޖަމްޢިއްޔާ އަދި 
އ.ތ.މ ކޮމެޓީ 

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި : 81.8.2ހަރަކާތް  
ހުރިހައި އުމުރުފުރައެއްގެ ބޭފުޅުންނަށް އެކި 

އެކި އިންޑޯ ކުދި ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ 
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 



 


 
މުންޑޫ    

 ކައުންސިލް
ޖަމްޢިއްޔާ އަދި 
އ.ތ.މ ކޮމެޓީ 

އަދި ރަށުގެ 
 މުއްސަސާތައް 

ޒުވާނުންނަށް  : 81.8.1ހަރަކާތް 
އަމާޒުކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ކުޅިވަރު 

 މުބާރާތްތަކެއް ބޭއްވުން 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
ޖަމްޢިއްޔާ އަދި 
އ.ތ.މ ކޮމެޓީ 

އަދި ރަށުގެ 
 މުއްސަސާތައް 
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އަދި ރަށުގެ 
 މުއްސަސާތައް 

 

އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް  ،ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ :85ޕޮލިސީ 
 ތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުންޙިމާޔަ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ލ.ގަމުގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ރެކޯޑްއަށް ބަލާއިރު ލ.މުންޑޫއަކީ ގެވެށި އަނިޔާގެ ކޭސްތައް މަދުން ނަމަވެސް ހުށައެޅެމުންދާ 
ންހެންމީހާއާއިއެކު އެއާއިލާއެއްގައި ހިމެނޭ ރަށެއްކަމުން، އަންހެނަކަށް ކުރެޭވ ކޮންމެ ގެވެށި އަނިޔާއެއްގެ ޝިކާރަވެރިޔަކަށް އެއަ

 ކުދިންނަށްވެސް އަނިޔާވެރިކަމާއި، ގެއްލުނަތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާަކން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

 އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  ،ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ :85ޕޮލިސީ 

 އް:ޓާގެޓްތަ 

ލ.މުންޑޫ އަކީ ދަތުރުވެރިންނަށާއި ރަށަށް އަްނަނ މެހެމާނުންނަށް އަދި މުންޑޫގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތަކަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް  : 85.8ޓާގެޓް 
 ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން.

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ށް ބައިވެރިވާ ތަންފީޒުކުރުމަ 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ކުއްމަދު   :85.8ސްޓްރެޓަޖީ 
 މުޖުތަމައުއަކަށް ހެދުން 

 

ކުށަކީ   :85.8.8ހަރަކާތް 
ކޮބައިކަން ރައްޔިތުންނަށް 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  ރިހޭލުންތެ



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
ޖަމްޢިއްޔާ އަދި އ.ތ.މ 

ކޮމެޓީ އަދި ރަށުގެ 
އް މޯލްޑިވްސް މުއްސަސާތަ
 ޕޮލސް  

ކުށްކުރާ މީހާގެ ކުށުގެ  :85.8.2 
ސަބަބު ދެނެގަނެ 

މުޖުތަމަޢުއަށައި ޤާނޫނާއި 
ޤަވާޢިދުތަކަށް 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން.



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
ޖަމްޢިއްޔާ އަދި އ.ތ.މ 

ކޮމެޓީ އަދި ރަށުގެ 
މުއްސަސާތައް މޯލްޑިވްސް 

 ޕޮލސް  

އިންސާނީ  :85.2ސްޓެރަޓަޖީ 
ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޙައްގުތައް 

 މަސައްކަތްކުރުން

އިންސާނީ : 85.2.8
 ޙައްޤުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން

 ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން 





















އ.ތ.މ 
 ކޮމެޓީ

ދި ރަށުގެ ޖަމްޢިއްޔާ އަ
 މުއައްސަސާތައް 
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އްޞަ އެހީއަށް :ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚ82ާޕޮލިސީ 
 ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެ މީހުން  ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ލ.ގަމުގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ރެކޯޑްއަށް ބަލާއިރު ލ.މުންޑޫއަކީ ގެވެށި އަނިޔާގެ ކޭސްތައް މަދުން ނަމަވެސް ހުށައެޅެމުންދާ 
 ކަށް ކުރެޭވ ކޮންމެ ގެވެށި އަނިޔާއެއްގެ ޝިކާރަވެރިޔަކަށް އެއަންހެންމީހާއާއިއެކު އެއާއިލާއެއްގައި ހިމެނޭރަށެއްކަމުން، އަންހެނަ

 ކުދިންނަށްވެސް އަނިޔާވެރިކަމާއި، ގެއްލުނަތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާަކން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި

ރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ :ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމ82ުޕޮލިސީ 
 އެ މީހުން  ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން 

 ޓާގެޓްތައް:
، ޅާލ.މުންޑޫގެ މުޅި މުޖުތަމަޢުއަކީ ކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީމީހުންނަށް ރައްކާެތރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ގަދައަ: 82.8ޓާގެޓް 

ކުޑަކުދިންނާއި ދުވަސްވީމީހުންގެ ކުރާ އަނިޔާތަކާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ މިފަދަ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުަމށް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި 
 މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުން.

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ހެން ބައިވެރިވާ އެހެނި 

 ފަރާތްތައް 
ރަށުގެ ހާލަތު  :82.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ދެނެގަނެވި، ހާަލތާއި އެއްގޮތައް 
އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް 

ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް 
 އުފެދުން.

ކުޑަކުދިންނާއި  :82.8.8ހަރަކާތް 
ދުވަސްވީމީހުން ނަހަމަގޮތުގައި 
ބޭނުންކުރުމާއި އެކުދިންނަށް 

އި ގުޅޭގޮތުން ކުރިމަތިވާ އަނިޔާވެރިކަމާ
 ސާރވޭއެއް ހެދުން.



 
މުންޑޫ     

 ކައުންސިލް/ 
ޖަމްޢިއްޔާ އަދި 

އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އަދި 
ރަށުގެ މުއްސަސާތައް 
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް، 

 ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ   
ކުޑަކުދިންނާއި : 82.8.2ހަރަކާތް 

ދުވަސްވީމީހުން ނަހަމަގޮތުގައި 
ބޭނުންކުރުމާއި އެކުދިންނަށް 

އަނިޔާވެރިކަން ކުރިމަތިވާ 
ނައްތާލުމަށް ގުޅުންހުރި 

 މުއައްޞަޞާތަކުގެ ދައުރުފުޅާކުރުން.



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/ 
ޖަމްޢިއްޔާ އަދި 

އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އަދި 
ރަށުގެ މުއްސަސާތައް 
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް، 

 ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ   

ލ.މުންޑޫއަކީ  :82.2ސްޓްރެޓަޖީ 
މުޅި  އަދި ރަށުގެ މާހައުލާއި

މުޖުތަމަޢުއަކީ ކުދިންނަށް 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ތަފާތު  :82.2.8
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/ 
ޖަމްޢިއްޔާ އަދި 

އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އަދި 
ރަށުގެ މުއްސަސާތައް 
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ރައްކާތެރިކަން ލިއްބައިދިނުމަށް 
މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ 

 ބަޔަކަށްވުން.

ޑިވްސް ޕޮލިސް، މޯލް
 ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ   

މައްސަލަތައް  :82.2.2
ރިޕޯޓްކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް 

 ޤާއިމްކުރުން.



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/ 
ޖަމްޢިއްޔާ އަދި 

އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އަދި 
ރަށުގެ މުއްސަސާތައް 
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް، 

 ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ   

 މީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުންކަށުކަމާކެ :80ޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

އާްނމުގޮތެއްގައި ކުރެވަމުންދަނީ  ކުގެ ކަށުކަމާއި ކެމީގެ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ހިނެވުމުގެ ކަންކަންލ.މުންޑޫގައި ނިޔާވާ ފަރާތްތަ
އެގޮތުން ކަށުނަމާދުކުރުމަށްޓަޖައި މިސްކިތައް ގެނެވެއެވެ.  އަދި ހިނެވުމުގެ މަރުހަލާ އަށްފަހުތްވާ ގެޔެއްގައެވެ. ނިޔާވިފަރާތެއް ނިސްބަ

ކުރުަމކީ ވަރަށް ދަތިކަމަކަށްވަނީ  ގޭަގއި ހިނެވުންފަދަ ކަންކަންރަށުގެ އެކިއެކި ފަރުދުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ހުންނަ ގޮތުން 
މުން ހިނަވާގެއެއްގެ ބޭނުން ލ.މުންޑޫ ރައްޔިތުންަނށް ވެފައެވެ. ސަބަބަކީ ގޭގައި އެފަދަ ޖާގައެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުންނެެއވެ. އެހެންކަ

 ވަނީ ޖެހިފައެވެ.

 : ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން 80ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:
އިންތިޒާމް ކަންކަން ލުއިފަސޭހަ ގޮެތއްގައި ކުރެވޭނެ  ލ.މުންޑޫގައި ނިޔާވާ ފަރާތްތަކުގެ ކަށުކަމާކެމީގެ އެންމެހާ: 80.8ޓާގެޓް 

 ހަމަޖެހިގެން ދިޔުން.

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
ކަށުކަމާ  :80.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ކެމީގެ ކަންކަމަށް ޚާއްސަ 
 އިމާރާތެއް ބިނާކުރުން 

މުކޮށް ހިނަވާގެއެއް ޤާއި: 80.8.2ހަރަކާތް 
 އެތަނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން 

 

 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/ 
ޖަމްޢިއްޔާ އަދި 

އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އަދި 
 ރަށުގެ މުއްސަސާތައް 

ކަށުކަމާ  :80.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ކެމީގެ މަސައްކަތް 

ކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ 
 ފަރާތްތައް ބިނާކުރުން 

ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން  :80.2.8
ބޭފުޅުން ސާމިލްވާގޮތަށް  ދެޖިންސްގެ

 ޖަމާއަތްތެރިކަމުގެ ކޯސްތައް ރާވާ ހިންގުން 



 
 
 



 
މުންޑޫ   

 ކައުންސިލް/ 
ޖަމްޢިއްޔާ އަދި 

އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އަދި 
 ރަށުގެ މުއްސަސާތައް 

ކަށުކަމާއި ކެމީގެ ކަންކަމާއި  :80.2.2
ގުޅޭ ކޯސްތަކުން އިތުރަށް ކިޔަވަން 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/ 
ޖަމްޢިއްޔާ އަދި 

އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އަދި 
 ރަށުގެ މުއްސަސާތައް 
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 :އިޖްތިމާޢީ ރޫހު އާލާކުރުނ81ްޕޮލިސީ 
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ތުގަިއ ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، ރަށު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައިވާ އެއްބައިވަންތަކަން ނެތުމަކީ ރަަށށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބަލިކަށިކަމެއްގެ ގޮ .8
ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ ރައްޔިތު މަސައްކަތް ނުވަތަ މުއައްޞަސާތަކުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ރަށު ކުދިބޮޑު އެންމެންގެ އެހީތެރިކަމާއި 

 އެއްބާރުލުން ލިބޭކަން ާފހަގަކުރެވެއެވެ.
އްޞަސާތަކުގެ މެދުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގުޅުމެއް ބާއްވަމުން ގެންދާ ރަށެކެވެ. ރަށަކީ އަތޮޅުގެ އެހެނިހެން ރަށްރަށާއި އެރަށްރަށުގެ މުއަ .2

އެގޮތުން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބާްއވާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކާއި ޤުރުއާން މުބާރާތްތަކުގައި ރަށުގެ އެކި މުއައްޞަސާތަކުން ރަށް 
 ތަމްސީލުކުރަމުން ގެންދެއެވެ.

ންވަރުގައި ކުރެވޭ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމެއް ދެމުން ގެންދާ ނަމޫނާ ބައެކެވެ. މުންޑޫގެ ރައްޔިތުންނަކީ ޤައުމީ ފެ .1
އެހެންނަމަވެސް ސިޔާސީގޮތުން ހިޔާލް ތަފާތުވާ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި އިޖްތިމާއީ ނޭދެވޭ އާދަތައް ބައެްއ ފަރުދުންގެ ފަރާތުން ފެނުމަކީ 

 .އެކަމާ ވަރަށް ހިތާމަ ކުރާކަންކަމެވެ

 :އިޖްތިމާޢީ ރޫހު އާލާކުރުން 81ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:
ރަށުގެ ކައުންސިލާއި  82ލ.އަޮތޅުގެ  ،ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެއްބައިވަންތަކަމާއި އަޚްވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމާއިއެކު: 81.8ޓާގެޓް 

 ކުރުން.އެހެނިހެން މުއައްޞަސާތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ޤައުމީ ފެންވަރުަގއި ނަތީޖާ ހާސިލް

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
ރަށުގައި  :81.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ ހުރިހާ 
ރައްޔިތުންނަކީ 

ބޭނުންޖެހިފައިވާ ފަާރތްތަކަށް 
އެހީތެރިކަމާއި 
  ،އެއްބާރުލުންދޭ

އައްޞަސާތަކުން ކުރާ މު

މުއައްޞަސާތަކުގެ  :81.8.8ހަރަކާތް 
މެދުގައި ތަފާތު މުބާރާތްތައް ބޭްއވޭނެ 

ދެމެހެއްޓެިނވި  ،އިންތިޒާމް ހަމަޖެހި
 ގޮތެއްގައި މިފަދަ މުބާރާތްތައް ޭބއްވުން.



 


 


 


 


 
ންޑޫ މު

 ކައުންސިލް/ 
ޖަމްޢިއްޔާ އަދި 

އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އަދި 
 ރަށުގެ މުއްސަސާތައް 

ބައިނަލް އަޤްވާމީ : 81.8.2ހަރަކާތް 
ގޮތުން ފާހަގަކުރާ އެއްބައިވަންތަަކމުގެ 

އެންމެން ގުޅިގެން ފާަހގަކުރެވޭ  ،ދުވަހާއި



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/ 
ޖަމްޢިއްޔާ އަދި 

އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އަދި 
 ރަށުގެ މުއްސަސާތައް 

ްސއެއް ބޭނުންވާ ފަރާްތތަކަށް އެލަވަން
 ދިނުން.



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222 – 2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކުގައި 
ގުޅިގެން ނަތީޖާ ހާސިލްކުރާ 

 ބަޔަކަށްވުން.

ދުވަސްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއގައި 
 ފާހަގުކުރުން.

އަތޮޅުގެ  :81.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ކޮންމެ ރަށެއްގެ 
 ،ކައުންސިލްތަކާއި

ޞިއްޙީ  ،ސުކޫލުތަކާއި
 ،ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި

ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ 
މެދުގައި އެކުވެރި އަދި 

ވާދަވެރި ރޫހެއް 
ފައިވާ ގުޅުން ޤާއިމްކުރެވި

 ބަދަހި ބަޔަކަށްވުން.

މުއައްސަސާ ތަކާއި ގުޅިގެން   :81.2.8
 ތަޖުރިބާ ދަތުރުތައް ކުރުން 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/ 
ޖަމްޢިއްޔާ އަދި 

އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އަދި 
 ރަށުގެ މުއްސަސާތައް 

އަތޮޅު ފެންވަރުގައާއި ޤައުމީ  :81.2.2
ތަކުަގއި ފެންވަރުގައި ބާއްވާ މުބާރާތް

 ބައިވެރިވުން.



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/ 
ޖަމްޢިއްޔާ އަދި 

އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އަދި 
 ރަށުގެ މުއްސަސާތައް 

: 81.1ސްޓެރަޓަޖީ 
ސިޔާސީ އަދި އިޖްތިމާއީ 
ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ 
 ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން

ޕޭރެންޓް ވެއިޓިންގ އޭރިޔާއެއް :81.1.8
 ހެދުން 





















ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ރަށުގެ  އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 މުއްސަސާތައް 

ސްކޫލާއި ހެލްތްސެންޓަރަށް : 81.1.2
 އައުޓްޑޯ ބެންޗް ހަދިޔާކުރުން





















ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ރަށުގެ  އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 މުއްސަސާތައް 

ކުޅިވަރުބިންތަކަށް އަދި :81.1.1
ކުޅިވަރުތަކަށް ބޭނުންވާނެ ތަެކތި 

 ދިޔާކުރުންހަ





















ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ރަށުގެ  އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 މުއްސަސާތައް 

 އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ޤާނޫނީ ޙުކޫމަތު ދެމެހެއްޓުން

 އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ،:އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއ89ިޕޮލިސީ 
 ކޮށް ބެލެހެއްޓުންޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމު

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

އެގޮތުން ރަށުގައި  ލ.މުންޑޫ އަކީ ނިސްބަތުން އިްނޖީނުލީ އެއްގަމު އަދި ކަނޑުގެ އުޅަނދު މަދުރަށެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެއެވެ.
ފާހަގަކުރަމެއެވެ. އެގޮތުން ކުދިކުދި ބޭނުންތަކަށް ދުއްވާ އިްނޖީނުލީ ޑިންގީ އަދި ބޮއްކުރާ ފަދަ ތަކެތި ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށްއޮތްކަން 

ށް އެކިފަހަރުގެ މަތިން ކައުންސިލްއިން ވާނީ އެފަރާތްތަކަށް ރަޖިސްަޓރީކުރުމަށް އެދި ސިޓީ ފޮނުވާފައެވެ. އަދި އެކަމާއި ގުޅިގެން ވަރަ



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222 – 2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ތުރުން އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ީމގެ އިގިނަ ފަރާތްތަކުން އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަން ކައުންސިލްއަށް މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައެވެ.
 ބަގީފަދަ ވެހިކަްލތައް ިނސްބަތުން ރަށުގައި ދުއްވާކަން ާފހަގަކުރަމެއެވެ. އިންޖީނުލީ އުޅަނދުގެ އިތުރުން ބެޓަރީ

ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން  އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން  ،:އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއ89ިޕޮލިސީ 
 ބެލެހެއްޓުން  އިންތިޒާމުކޮށް

 ޓާގެޓްތައް:
 ލ.މުންޑޫގައި ދުއްވާ އެންމެހާ ވެހިކަލްތަކަކީ ޤާނޫާނއި ޤާވައިދާއެއްގޮތައް ދުއްވާ ތަކެތި ކަމުގައި ކަށަވަރުކުރުން.: 89.8ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ 
އެހެނިހެން 
 ފަރާތްތައް 

:89.8ސްޓްރެޓަޖީ 
އިންޖީނުލީ  

އުޅަނދުދުއްވާ ފަރާތްތައް 
ޤަވައިދަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް 

 ބާރު އެޅުން.

ރަށުގައި ދުއްވާ އެންމެހާ  :89.8.8ހަރަކާތް 
އިންޖީނުލީ އަދި އިންޖީނުނުލާ ުއޅަނދުތަކުގެ 

 ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލާ ބެލެހެއްުޓން 



 
މުންޑޫ     

 ކައުންސިލް 
މްޢިއްޔާ އަދި ޖަ

އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އަދި 
ރަށުގެ 

  މުއްސަސާތައް 
އިންޖީނުލީ އުޅަނދުތައް : 89.8.2ހަރަކާތް 

ދުއްވަނީ ޤަވައިދާއި އެއްގޮތަށްތޯ 
ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވުސް ޕޮލިސް 

ސަރވިސް އާއި ގުޅިގެން ޚާއްސަ 
 ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުން.



 
 
 



 
 

 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް 
ޢިއްޔާ އަދި ޖަމް

އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އަދި 
ރަށުގެ 

މުއްސަސާތައް 
 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް،

ޖައްވަށް  :89.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ފޮނުވާ ވިހަގޭސް 
ރަށުފެންވަރުގައި 

މަދުކުރުމަށްޓަކައި ބެޓަރި 
ސައިކަލް އަދި ބަގީ 

 ބޭނުންކުރުމަށް ބާރު އެޅުން.

ރަށުގައި ދުއްވާ ސައިކަލްތައް  :89.2.8
ކަކަށް ބަދަލުުކރުމާއި ގުޅޭ ބެޓަރި ސައިކަލްތަ

 ގޮތުން ޚާއްސަ ޕްރޮގުރާމެއް ރާވާ ހިންގުން.



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް 
ޖަމްޢިއްޔާ އަދި 

އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އަދި 
ރަށުގެ 

މުއްސަސާތައް 
 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް،

ރަށުފެންވަރުގައި ބޭނުންކުރާ  :89.2.2
ވެހިކަލްތަކުގެ އަދަދާއި އެ ވެހިކަލްތަކުގެ 
އުމުރަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ 

އަދަދުތޯ ޔަގީންކުރުމަށް ޙާއްސަ ހަރަކާތްތައް 
 ރާވާ ހިންގުން.



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް 
ޖަމްޢިއްޔާ އަދި 

އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އަދި 
ރަށުގެ 

މުއްސަސާތައް 
 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް،
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ކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް : ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތ22ަޕޮލިސީ 
ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 

 އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ލްއިން ވަނީ ކެފޭ ގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދެއެވެ. އަދި ކައުންސި )އެކެއް( 28ރީޓެއިލް ފިހާރާ އަދި  22ލ.މުންޑޫ މިއަދާއި ހަމައަށް 
 ތަރައްޤީކޮށްފައެވެ.ވަނީ ކޮޓަރި  22ކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމަންޓް ގޮތަށް  28ކުރިން ރައްޔިތުންގެ ޕްރީސުކޫލް ހިންގި އިމާރާތް 

ޓުއަރިޒަމްވިޔަާފރި އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ކުރަމުން ދާ ރަށަކަށް ނުވާތީ މި ން ނުވަތަ ލޯކަލްއެހެންނަމަވެސް މިރަށަކީ ގެސްޓު
ދޫކުރަނީ ރަށައް ޒިޔާރަތްކުރާ ދިވެހިންނަށްށެވެ. މި ވިަޔފާރިތައް ހިނގަމުން ދަނީ ޤާުނީނ ގޮތުން އޮންނަ އުސޫލްއިންތޯ ކޮޓަރިތައް 

 އަބަދުވެސް ކައުންސިލްއިން ބަލާޯހދަމެއެވެ. އަދި ތަނުގެ ސާފްތާހިރުކަން އޮންނަ އުސޫލްއިން ހިފަހަްއޓާ ތޯ އަދިވެސް ކައުންސިލް އަދި
  ރާތުން ޗެްކކުރާކަން ފާހަގަކޮށްލަމެއެވެ.ހެލްތް ސެންޓަރގެ ފަ

: ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ 22ޕޮލިސީ 
 ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 ޓާގެޓްތައް:
ރެވޭ އެންމެހާ ވިޔަފާރިތަކަކީ ހެދިފައިވާ ޤާނޫނޫތަކާއި ޤަވައިދުތަކާއި އެްއގޮތައް ހިންގަމުންދާ ރަށުގައި ކު: 22.8ޓާގެޓް 

 ތަންތަންކަމުގައި ހެުދން.

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
އި ރަށުގަ :22.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަކީ 
ޤާނޫނާއި އެއްގޮތައް އަމަލު 

 ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެދުން 

ވިޔަފާރިތަކުގެ  :22.8.8ހަރަކާތް 
ރަޖިސްޓަރީތައް ހުރީ ޤަވައިދުތަކާއި 

އެއްގޮތައްތޯ ބެލުމުގެ ހަރަކާތެއް ކޮންމެ 
އަހަރެއްގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރ ކުރިއަށް 

 ގެންދިޔުން



 


 


 


 


 
 މުންޑޫ

 ކައުންސިލް/
 

ކެފޭ އަދި ވިޔަފާރި  : 22.8.2ހަރަކާތް 
 ކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުން 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/
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ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތައް  ،: ގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއ28ިޕޮލިސީ 
 ހުއްޓުވުން

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ވަނަ  2285އަދި  2286ށްތަކާއި، އަނިޔާވެރިކަމާއި، މާރާމާރީތަކުގެ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު ރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުަށއެޅޭ ކު .8
 އެވެ. 25އަހަރު ހުށައެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ޕަސެންޓަކީ %

ށައެޅިފައި ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުށްތަކާއި، އަނިޔާެވރިކަމާއި، މާރާމާރީތަކުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހު 2282 .2
 ނުވެއެވެ. 

ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށް  21ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު މާރާމާރީއެއް ހިނގާ ޒުވާނަކު ވަނީ މަރާލާފައެވެ. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން  2286 .1
 ޒުވާނަކަށްވަނީ ދަޢުވާ އުފުާލފައެވެ.  22

ހަމައަށް ދިމާވެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ރިޕޯރޓްކޮށްފައެއް ހަރަކަށީ ފިކުރާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް މައްސަލައެއް މިހާތަނަށް މިއަދާއި  .6
 ނުވެއެވެ.

 

 ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުން  ،: ގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއ28ިޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:
ައމާން އޮމާން އެއްބައިވަންތަ  ރައްޔިތުންނަށް ައދުލު އިންސާފު ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ޤާއިމްކޮށްދިނުމާއި، ކުށްމަދު: 28.8ޓާގެޓް 

އްނެތް އަޚުވަންތަ ވެއްޓެއް ރައްޔިތުންނަށް ޤާއިމްކޮށްދިނުމާއިއެކު، ކުށްުކރާ މީހުނަށް އަދަބުދީ އިސްލާޙްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ކުށެ
 ފަރާތްތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދިުނން.

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 

ތަންފީޒު 
 ރާފަރާތް ކު 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
ކުށްކުރާ  :28.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ފަރާތްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް 
މަދުވެ، މުޖުތަމަޢުގެ 

އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުން 
 ޤާއިމްވުން.

ކުދި ކުއްތަކަށް   :28.8.8ހަރަކާތް 
އަރައިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ކައުްނސިލިން ދީ 

 ޓް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން ރިހެބިލޭ



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/
މޯލްޑިވްސް ޕޮލސް 

ންޑާރ ޖެއަދި 
 މޯލްޑިވްސް 

 

 ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން :22ޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222 – 2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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އި ޤަވާއިދުަތށް ހަމަކަމާއިއެކު ތަންފީޒުކުރުމަށް ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ހަމަހަމަކާމާއިއެކު ދިނުމަށާއި ރަށުގައި ހެދިފައިހުރި ޤާނުތަކާ
މަސައްކަތްކުރުމަކީ ހަމަ ކޮންމެ މުއައްސަސާއެއްގެ އެންމެ ބޮޑުއެއް އަމާޒުކަމުގައި މަސައްކަތްކުރެއެވެ. އެގޮތުން ހެދިފައިހުރި 

 ދާ މަސައްކަތެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ޤަވާއިދުތައް ރައްޔިތުނަނަށް ހަނދާންކޮށްދިނުމާއި ޢާންމުކުރުމަކީ ކެނޑިނޭޅި ކުރަމުން ގެން
ސަރުކާރުގެ އެންމެހާ މުއައްޞަސާތަކުގެ މައުލޫމާތު އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރގެ 

ންފޮމޭޝަން އޮފިސަރެއް އޮފީހުން އަންގާފައިވާ ގޮތަށް ރަުށގެ ކޮންމެ އިދާރާއެއްގައި ރަސްމީކޮށް މައުލޫމަތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އި
ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ާޤނޫުނގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުަމށްއެޭދ ފޯމް ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

 ކައުންޓަރުން ލިބެްނހުރެއެވެ.
މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން  ،ލިޔުމެއްއެ ނިންމުމަކީ ސިއްރު ނިންމުމެއް ނުވަތަ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަމަކަށް ނުވާ ކޮންމެ 

 ކައުންސިލަށް ހާޒިރުވާ ކޮންމެ އާންމު ފަރާތަކަށް މައުލޫމާތު ހިްއޞާކުރެވެއެވެ. 
ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއްަގއި މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް މުޅި ރައްޔިތުންނާއި ވަކިވަކި ގްރޫޕްތަކާއި 

 އަބަދުވެސް ޚިޔާލު ހޯދޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބައްދަލުކޮށް 
 

 ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން  :22ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:
މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަަހމަކަމާއި އަމާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާިޢދުތަކާއި އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލާ : 22.8ޓާގެޓް 

 ތަންފީޒުކުރުން.

 ޙަރަކާތް  ޓްރެޓަޖީ ސް 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
ޝަރުޢީ  :22.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ދާއިރާއާއި މެޖިސްޓްރޭޓް 
ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކާއި 

އުޞޫލުތަކަކީ ރައްޔިތުން 
އިތުބާރުކުރާ 

 ޤާބިލުތަނަަކށްހެދުން 

ޝަރުއީ ކޯޓްތަކުން   :22.8.8ހަރަކާތް 
ނިންމާ ކައުންސިލާއި ގުޅުންހުރި ހުކުމްތައް 

 ތަންފީޒް ކުރުން އަވަސްކުރުން 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/
 މޯލްޑިވްސް ޕޮލސް 

ޕޮލިހުންގެ ޙިދުމަތް   :22.8.2ހަރަކާތް 
 މުންޑޫގައި ފެށުން 





 ޫމުންޑ
 ކައުންސިލް/

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލސް 

ރަށުގެ އެކި    :22.8.1ކާތް ރަ ހަ 
 ސަރަހައްދުގައި ކެމެރާ ހަރުކުރުން 





 ޫމުންޑ
 ކައުންސިލް/

 

ދީނީހޭލުންތެރިކަން : 22.28
 އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން





















ޖަމްޢިއްޔާ އަދި  އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 ކައުންސިލް

 

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222 – 2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.ރަނގަޅު  :21

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ަވނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައެވެ. މި ޚިދުމަތް ފެށިގެން ދިޔައީ އެޑިޔުކޭޝަން  8998ލ.މުންޑޫގައި ޕްރީ ސްކޫލުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ެފށިފައިވަނީ  .8
މުދައްރިސަކާއި  28ޕްރީ ސްކޫލުގެ ޚިދުމަތް ފެށިގެން ދިޔައީ  މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ލ.މުންޑޫ ސުކޫލުން އިސްނަންގަވައިގެންނެެވ. ފުރަތަމަ

ހެުދމަށް މަދު ކުދިންކޮޅަކާއިއެކުގައި ނަމަވެސް، ލ.މުންޑޫއަށް އުފަން ހަމަ ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ޅަފަތުގައި ތައުީލމު ލިބިފައިވާ ކުދިްނތަކަކަށް 
 އެވެ.ލ.މުންޑޫ ސުކޫލުން އެހާރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް ބާރުއަޅަމުން ގެންދެ

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަކއުންސިލްތައް އުފެދުމާއި ގުޅިގެން ޕްރީ ސްކޫލް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކައުންސިލްތަކުގެ މައްޗަށް  2282/20 .2
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަަލށް ޕްރީ ސްކޫލުގެ ޚިދުމަތް މެދު ނުެކނޑި  2285ލާޒިމްކުރާ ކަމެއް ކަމުގައިވީތީ، ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލް އިންވެސް 

ަވނަ އަހަރަށް ޕްރީސްކޫލުގެ ޚިދުމަތް ސަރުކާރުން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުްނ ރަށްރަުށގެ  2282މުން ގެންދިޔައެވެ. ދެ
ސްކޫލުތަކާއި ހަވާލުކުރެވުނެވެ. އެއަށްފަހު ކައުންސިލުން ދެމުން ގެންދިޔަ ޕްރީ ސުކޫލުގެ ޚިދުމަތްވަނީ މެދުކެނޑިފައެވެ. ސަބަބަކީ 

 ބީ ނާރސަރީގެ އުމުރުފުރާގައިވެސް ރަށުގައި ތިބި ކުދިންގެ އަދަދު މަދުކަމުންނެެވ.ޕްރީސްކޫލް އަދި ބޭ

 ރަނގަޅު ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.:21ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:

 ،ފަހިކޮށްދިނުމާއިއެކުރަށުގައި ތިބި ޕްރީސްކޫލް އުމުރުފުރައިގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރުމުގެ  21.8ޓާގެޓް
 ޕްރީސުކޫލް ތަޢުލީމު ޒަމާނާއި އެއްފެންވަރަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
 :21.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމުގެ 
 އިދާރީ އޮނިގަނޑު

ހަރުދަނާވެ، ޕްރީސްކޫލްގެ 
ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވި 

 ގޮތެއްގައި ދެވުން.

ޕްރީސްކޫލް  :21.8.8ހަރަކާތް 
ޚިދުމަތް ކައުންސިލުން އަންގާ 

ގޮތެއްގެ މަތިން ކުރުމަށް، ޕްރީސްކޫލް 
ހިންގުމުގެ ޒިންމާ ކޮންޓްރެކްޓް 
 އުސޫލުން ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުން.



 
މުންޑޫ     

 ކައުންސިލް/
މ އ.ތ.

ކޮމެޓީ/ޖަމުޢިއްޔާ 
ޖަމާޢަތްތައް/މުންޑޫ 

 ސުކޫލް

ޕްރީ  :21.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަކީވެސް، 

އެދަރިވަރުންގެ އުމުރާއި 
އެއްގޮތައް ޒަމާނީ ތަޢުލީމު 

 ލިބިގެންވާ ބަޔަކަށްވުން.

ފުރިހަމަ  :21.2.8ހަރަކާތް 
އައި.ސީ.ޓީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ީޞލަތްތައް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ވަ
ހޯދާ، ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތައް 

 އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުން.

 

 
މުންޑޫ    

 ކައުންސިލް/
އ.ތ.މ 

ކޮމެޓީ/ޖަމުޢިއްޔާ 
ޖަމާޢަތްތައް/މުންޑޫ 

 ސުކޫލް
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އުނގެނުމާއި  :21.2.2ހަރަކާތް 
އުނގަންނައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ 

އިންޓަރނެޓްގެ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތް 
 ފޯރުކޮށްދިނުން.



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/
އ.ތ.މ 

ކޮމެޓީ/ޖަމުޢިއްޔާ 
ޖަމާޢަތްތައް/މުންޑޫ 

 ސުކޫލް

 

 

ކުރުން :26  ތި ވަރު މަ ޢުލީމް  އަދި ފަންނީ ފެން ގެ ތަ ހުން ޑެތި މީ  ބޮ
 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ބޮޑަތި މީހުންގެ  ރަށުގެ  ރަމެވެ.ދަންނަ ފަރާްތތައް ވަރަށް މަދު ރަށެއްކަމުގައި ފާހަގަ ކުނުލ.މުންޑޫ އަކީ ނިސްބަތުން ލިޔަންކިޔަން
ގެނެން ަވރަށް ލޯބިކުރާފަރާތްތަކެއް ކަމުގަިއ ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން ނތެރެއިން ގިނަ ފަރާތްތަކަކީ އިލްުމ ނުވަތަ ތައުލީމް އު

ކަން ބޮޑު ބައިވެރިވުން ވަރަށް  ރަށުގައި އިސްވެ ހިންގާ މިފަދަ ޕްރޮގުރާމްތަކުގައި ރަށުގެ ގިނަފަރާތްތަކުން ޚާއްސަކޮށް ކަނބަލުންގެ 
 ފާހަގަކުރަމެވެ.  

 ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް  އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން  :26ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:

ފަރުދެއްގެ ހައިޞިްއޔަތުން ދިރިއުޅުމުގެ ޢާންމު އިސްލާމީރިބެތި އަހުލާޤު އަށަގަނެފައިވާ  ކޮންމެ ރައްޔިތަކީވެސް  26.8ޓާގެޓް
 ހުރި މީަހކަށް ހެދުން.ފައިއް ފުރިހަމަކުރެވޭ މިންަވރަށް ލިޔަން ކިޔަން ދަންނަ، މައުލޫމާތާއި ހުނަރު ލިބިބޭނުންތަ

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
ރަށުގައި  :26.8ސްޓްރެޓަޖީ 
ންގެންދާ ހުރިހާ ދިރިއުޅެމު
އުމުރެއްގެ 

މީހުންނަކީ/ރައްޔިތުންނަކީވެ 
ސް ލިޔަންކިޔަން ދަންނަ 
 ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށްވުން.

ދެ ޖިންސުގެ   :26.8.8ހަރަކާތް 
ބޮޑެތި މީހުނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

އަސާސީ ތައުލީމް 
 ޕްރޮގްރާމްތައްހިންގުން 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ 

މ އ.ތ.
ކޮމެޓީ/ޖަމުޢިއްޔާ 

 ޖަމާޢަތްތައް/
 މުއްސަސާތައް 

ފަރުތަކުގެ  :26.8.1ހަރަކާތް  
މުހިއްމުކަން ދަރިވަރުންނާއި 

ޒުވާނުންނާއި މަސްވެރިނަންނަށް 
އަންގައިދިނުން. )މިސާލު: ހޮޅުއަށީގެ 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

އ.ތ.މ 
ކޮމެޓީ/ޖަމުޢިއްޔާ 

ޖަމާޢަތްތައް/ 
 މުއްސަސާތައް 
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ޓީ.ވީ ގައި މިފަދަ މަޢުލޫމާތުދޭ 
 ޕްރޮގްރާމް ދެއްކުން(

ކޮންމެ  :26.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ޒުވާނަކީވެސް ހުނަރުވެރި، 

ޤާބިލް އަދި މުޖުތަމަޢު 
 ބަލައިގަންނަ ފަރުދަކަށްުވން.

ފަންނީ އެކިއެކި  :26.2.8ހަރަކާތް 
ހުނަރުތައް ތަރައްޤީކޮށްދޭ 
ޕްރޮގްރާމްތައް ޖަމުޢިއްޔާ 

ޢަތްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ޖަމާ
 ގެންދިޔުން.



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/
އ.ތ.މ 

ކޮމެޓީ/ޖަމުޢިއްޔާ 
ޖަމާޢަތްތައް/ 
 މުއްސަސާތައް 

ދިވެހި/ އިސްލާމް : 26.1.8ހަރަކާތް 
މާއްދާއިން އޯލެވެލް ފާހެއް 

 ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން 





















ތައް/ ޖަމާޢަތް އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 މުއްސަސާތައް 

ޤްރުއާން ކިލާސް : 26.1.2ހަރަކާތް 
 ހިންގުން 





















ޖަމާޢަތްތައް/  އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 މުއްސަސާތައް 

ޢަރަބިބަސް :26.1.1ހަރަކާތް 
 ދަސްކޮށްދޭ ކިލާސްހިންގުން





















ޖަމާޢަތްތައް/  އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 މުއްސަސާތައް 

 އޯލެވެލް: 26.1.6ހަރަކާތް 
އިމްތިހާނުތަކުން ފާސްވާން 

ބޭނުންފަރާްތތަކަށް ފުރުޞަތު 
 ފަހިކޮށްދިނުން 





















ޖަމާޢަތްތައް/  އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 މުއްސަސާތައް 

ކޮމްޕިއުޓަރ : 26.1.5ހަރަކާތް 
 ލިޓްރަސީ ކިލާސްހިންގުން





















ޖަމާޢަތްތައް/  އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 މުއްސަސާތައް 

މިޔުނިޓީ ފަންޑް ކޮ :26.1.6ހަރަކާތް  
 ލައިބްރަރީއެއް ގާއިމް ކުރުން 





















ޖަމާޢަތްތައް/  އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
އަދި  މުއްސަސާތައް

 ބީއެމްއެލް

 

ކޮށްދިނުން :25  އް ދަސް ރުތަ ނަ ގެ ހު މު ޅު އު ރި ންނަށް ދި ރު ވަ ރި  ދަ
 މިހާރުގެ ހާލަތު 

އަޚުލާޤީގޮތުން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދަރިވަރުން ކަމުގައި ލ.މުންޑޫ ސުކޫލުން ތަޢުލީމު ޙާސިލްކޮށް ނިންމާލާ ދަރިވަރުންނަކީ  .8
ރު ވީނަމަވެސް މިދަރިވަރުންނަކީ ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ހުނަރު ދަސްކޮށްދެވިފައިނުވާ ދަރިވަރުންކަން ރަށުގެ ޒުވާނުންނާއި ހަ

ހާރު ތިބި ޒުވާނުންގެ ފަރުދީ ޒިންމާތަކާއި އަމިއްލަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި އުމުރުގެ މީހުން ފާހަގކުރެއެވެ. މިކަން ސާބިތުވާ ހެއްކަކީ މި
 ދިރިއުޅުމުގެ މަސައްކަތް ނުދަންނަކަމެވެ.

 އެހެންނަމަވެސް މިހާރުގެ އައު މަންހަޖުގެ ދަށުން ތަުޢލީމު ހާސިލްކުރާ ދަރިވަރުންނަކީ "ދިރިއުޅުމަށް ތައްޔާރުކުރާ' ދަރިވަރުންތަކެއް
ޅުމުގެ ގޮންޖެހުމްތަކާއި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށްވެސް ކިޔަވައިދެމުން ގެންދެއެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ކަމުން ދިރިއު
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ބައެއްގެ  އަހަރުތަކުގައި ތަޢުލީމު ހާސިލްކޮށް ނިންމާލާ ދަރިވަރުންނަކީ މުުޖތަމަޢު ބައިގަންނަ މަސައްކަތްތެިރ ހުނަރުވެރި 
 ޖުތަމަޢު އުންމީދުކުރެއެވެ.  ގޮތުގައި ވާނެކަމުގައި މުޅި މު

 ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން :25ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:

ސުކޫލްނިމިގެން މުުޖތަމައު އަށް ނިކުންނަ ދަރިވަރުްނނަކީ އިޖްތިމާއީ، އަދި އުމްރާނީ ގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަން ދަންނަ،  25.8ޓާގެޓް
 ގެ ގޮތުގައި ހެދުން.ވިސްނުންތެރި ދަރިވަރުންތަކެއް

 

 
 

 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
ތަޢުލީމީ  :25.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ކޮންމެ މަރުހަލާއެއް ނިންމާ 
ދަރިވަރުންނަކީ 

އެމަރުހަލާއެއްގައި 
ލިބިގަންނަެޖހޭ ހުނަރާއި، 

އި ސިފަތައް އިލްމާ
ލިބިގެންވާ 

 ދަރިވަރުންތަކަކަށްވުން.

ލ.މުންޑޫ   :25.8.8ހަރަކާތް 
ކައުންސިލުން ހިންގާ އިޖުތިމާއި 

 ހަރަކާތްތަކަށް ކުދިން ނެރުން 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/
 މުންޑޫ ސުކޫލް

އ.ތ.މ 
ކޮމެޓީ/ޖަމުޢިއްޔާ 

ޖަމާޢަތްތައް/މުންޑޫ 
 ސުކޫލް

މެ ކޮން :26.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ޒުވާނަކީވެސް ހުނަރުވެރި، 

ޤާބިލް އަދި މުޖުތަމަޢު 
 ބަލައިގަންނަ ފަރުދަކަށްުވން.

 

ފީލްޑް   :25.2.8ހަރަކާތް 
ޓްރިޕްތައް ދަރުވަރުންނަށް 

ހަމަޖައްސައިދީ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކޮށްދީ 
 އަހުލުވެރިކުރުވުން 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/
އ.ތ.މ 

ކޮމެޓީ/ޖަމުޢިއްޔާ 
އް/މުންޑޫ ޖަމާޢަތްތަ
 ސުކޫލް

 
 

ދަރިވަރުން ހޯދާ  25.2.1ހަރަކާތް 
ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށް ކައުންސިލުްނ 

 އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކުރުން 



 
 
 


 



 
 


 



 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/
މުންޑޫ 

ސްކޫލް/ޖަމުޢިއްޔާ 
ޖަމާޢަތްތައް/އ.ތ.މ 

 ކޮމެޓީ
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ޑް : 22  އި އުޓް ،ގަ ކަ ޑީ ،ސް މް ބޮ ފޯ ޑް ފަދަ ޔުނި އިބޭން ޤާ ލާ ޚް އި އަ ގަ ދު ގެ މެ ން ވަރު ރި ކޮށް ދަ ރި ވެ ދު  ،ސް މެ
އި ކާ ލޫ ކޮށްދިނުން ،ސު ޕް ދަސް  ލީޑަރޝި

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ލ.މުންޑޫ ސުކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަކީ އަބަދުވެސް ރަނގަޅު އަހުލާޤެއްގައި އަމަލުތައްބަހައްޓާގެން ވަަރށް ރަނގަޅަށް ތަރުބިއްޔަތު ކުރެވޭ
އެހެންނަމަވެސް އެކުދިންަނށް އެކަށީގެންވާ ތަޖުރިބާ ދަތުރުަތކާއި، އެކިއެކި ޓުރެއިނިންގ  ގަކުރަމެވެ.ވަރުންތަކެއްކަމުގައި ފާހަދަރި

އި ޕްރޮގުރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ނިސްބަތް މަދުކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އެގޮތުން މޯލްޑިވުސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާ
ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކިއެކި ސަބަބުތަާކއި ހެދި މިފަދަ ޕްރޮގުރާމްތައް  ގުޅިގެން ބައެއް ޕްރޮގުރާމްތައް

 ހިންގޭ ނިސްބަތް ވަރަށްވެސް މަުދކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 ،ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި ،ސްކައުޓް ،ގައިޑް : 22
 ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުން  ،ސުލޫކާއި
 ޓާގެޓްތައް:

 ލ.މުންޑޫ ސުކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަކީ ރީތި އަޙުލާޤުގެ ވެރިބަޔަކަށް ހެދުން. :122.ޓާގެޓް 
 : ލ.މުންޑޫ ސުކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަކީ ކަންކަމާއި އިސްނަގާ މަސައްކަތް ކުރަންކެރޭ، މުރާލި ދަރިވަރުންތަކަށް ހެދުން.22.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
ރިވެތި  :22.8ސްޓްރެޓަޖީ 

އާދަތަކުގެ ވެރި 
ދަރިވަރުންތަކަށް ލ.މުންޑޫ 
ސުކޫލްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް 

 ބިނާކުރުން 

ދުވަހުގެ  21 :22.8.8ހަރަކާތް 
ތެއް މުންޑޫ ޚާއްސަ ކެމްޕް ހަރަކާ
 ސުކޫލްގައި ބޭއްވުން



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/
ޕޮލިސް/އެމް.އެން.ޑީ.އެ 
 ފް/ މުންޑޫ ސުކޫލް 

ކުށްކުރެވޭ  :22.8.2ހަރަކާތް 
ގޮތްތަކާއި ކުށްކުށައްވެގެންދާ ގޮުތގެ 

މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް 
 ދަރިވަރުންނަށް ބޭއްވުން 



 


 


 


 


 
މުން މުންޑޫ 

 ސިލް/ކައުން
ޕޮލިސް/އެމް.އެން.ޑީ.އެ 
 ފް/ މުންޑޫ ސުކޫލް 

ދަރިވަރުންނަށް  :22.8.1ހަރަކާތް  
ފަތަންދަސްކޮށްދޭ ހަރަކާތްތަކެއް ރާވާ 

 ހިންގުން 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/
ޕޮލިސް/އެމް.އެން.ޑީ.އެ 
 ފް/ މުންޑޫ ސުކޫލް 

 :22.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ދަރިވަރުންނަށް 

 ޙާއްސަކޮށްގެން ތަޖުރިބާ
 ދަތުރުތަކެއް ރާވާ ހިންގުން 

އެހެންރަށްތަކުގެ  :22.2.8ހަރަކާތް 
ސުކައުޓް ނުވަތަ ކެޑޭޓް 

ދަރިވަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށް އިުތރު 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/
ޕޮލިސް/އެމް.އެން.ޑީ.އެ 
 ފް/ މުންޑޫ ސުކޫލް 
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މައުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި ސިލްސިލާ 
 ދަތުރުތަކެއް ރާވާ ހިންގުން 

 

އި :20  ރާ ގެ ހުނަ މު ޅު އު ރި އިދިނުން ،ދި އުކޭޝަން އުނގަންނާ ޑި ކް އެ ވި  ސި
 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ،ލ.މުންޑޫއަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތައް ކުރަން ދަންނަ މުޖުތަމަޢުއެއް އޮތް ރަށެކެވެ. ރަށުގައި ރާނާ މީހުންނާއި
 ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާ މީހުން ހިމެނެއެެވ. ،އް ދަންނަ މީހުންނާއިވެލްޑިންގ ކުރާ މީހުންނާއި ހުަނރުވެރި މަސައްކަތްތަ

 އެހެންނަމަވެސް ޒުވާނުންގެ ތެރެިއން ބޮޑު އިންސައްތައަކީ ވަކި ކަމަކަށް ޚާއްޞަ ހުނަރެއް ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ މައިދާނުގައި ބޭނުްނވާ
 ،ދަރިވަރުން މަދުކަމުގެ ސަބަބުން އިތުރު ހަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ގައިޑްވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު ލިިބފައިނެްތ ބައެކެވެ. ސުކޫލުގެ 

 ކެޑޭޓް ފަދަ ހުނަރު ދަސްކުރުމަށް އެހީވެދޭ ކަންތައްތައް މަދުވެފަިއވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މްތައް ހިންގާ ޒުވާނުންގެ ހުނަރުވެރިަކން ރަށުތަރައްޤީ ޕްލޭންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމާޒަކަށްވެފައިވަނީ ޒުވާނުންނަށް ހުނަރުވެރި ޕްރޮގްރާ

 އިތުރުކޮށް ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޔަޤީންކުރުމެވެ.

 ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާއިދިނުން  ،ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި :20
 ޓާގެޓްތައް:

ހެޔޮކަމުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ތަފާތު މަސައްކަތްަތކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތާއި، ސިަފތަކާއި، ތަޢުލީމާއި އަދި ޞިއްޙީ ހަށި 20.8ޓާގެޓް
 ކަނޑައަޅައި، އެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީެތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

 

 

 ސިއްޚަތު ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުން

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
މަދަރުސީ  :20.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ޢުލީމު ލިބިފަިއނެތް ތަ
ނަމަވެސް، ކޮންމެ 

ފަރުދަކީވެސް އިޙްތިރާމް 
ލިބިގެންވާ މުޖުތަމަޢު 

 ބަލައިގަންނަ ފަރުދަކަށްުވން.

ދަސްވާރު  :20.8.8ހަރަކާތް 
ޕްރޮގޮރާމްގެ ތެރެއިން ފަހި 
 ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައިދިނުން.



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/
އ.ތ.މ 

ކޮމެޓީ/ޖަމުޢިއްޔާ 
ޢަތްތައް/މުންޑޫ ޖަމާ

 ސުކޫލް



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222 – 2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ )ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ( އާއި ޞިއްޙީ  :12ޕޮލިސީ 
 ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ނީ ލ.މުންޑޫ ސިއްޚީ މަރުކަޒުންނެއެވެ. އެގޮތުން ގައި އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާގައި ޚިދުމަތްދެމުން ގެންދަލ.މުންޑޫ 
ސިއްޚީ  ޙާއްސަ އެހީތެރިކަމާއި އެކިއެކި ބައްޔަށް ފަރުވާ ކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓަމުންދަނީ ލ.މުންޑޫ
މަރުކަޒުންނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެމަޖެންސީކޮށް ފަރުވާ ދޭންޖެހޭ ހާލަތުގައި ބޭނުންވާ ބޭސް އަދި 

ންފަދަ ތަކެތި ލިބުމުގައި ދަތިކަން ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރަމެއެވެ. އަދި ލޭގެ ޕްރެސަރ ބެލުމާއި އަދި ހަކުރު އިންޖެކުސަ 
އެކި ލޭގެ ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށްޓަކައި މޮބައިލް އަދި އެކި ޓެސްޓްކުރުމާއި އަދި އީ.ސީޖީ ހެދޭކަން ފާހަގަކުރަމެއެވެ.
ން ލިބެއެވެ. އެގޮތުން ލ.މުންޑޫ ސިއްޚީ މަރުކަޒުން ސާމްޕަލިންގ ޚިދުމަތް ލ.މުންޑޫ ހެލްތު ސެންޓަރ އި 

ސާމްޕަލްނެގުމުން އެ ސާމްޕަލް ލ.މާބައިދޫ ސިއްޚީ މަރުކަޒަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ގެންދިޔުމަށްފަހު ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ 
މާލެ އަށް ޓެސްޓުކުރުމަށްޓަކައި ސާމްޕަލް ނެގުމަށްފަހު  89-ލ.މުންޑޫ ހެލްތް ސެންޓަރ ލިބެއެވެ. އަދި ކޮވިޑް

 ދުވަސް ތެރޭގައި ލިބޭކަން ފާހަގަ ކުރަމެއެވެ. 1ނުވަތަ  2ފޮނުވައިގެން 
 

އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ )ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ( އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ  :21ޕޮލިސީ 
 ޚިދުމަތްތައް ދިނުން 

 ޓާގެޓްތައް:
ދިނުަމށް ރަުށގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފެސިލިޓީތައް ތްތައް ރަށުގެ ނިސްބަުތން ބޭނުންވާ ސިއްޚީ ހިދުމަ: 21.8ޓާގެޓް 

  .މަސައްކަތްކުރުން
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
އަސާސީ  :21.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ސިއްޚީ ޚިދުމަތް 
ތްޓަކައި ބޭުނންވާ ދިނުމަ

ލ.މުންޑޫ   :21.8.8ހަރަކާތް 
ހެލްތްސެންޓަރ އަށް ވެއިޓިން ޭއރިޔާއެއް 

 ހެދުން 



 


 
މުންޑޫ     

 ކައުންސިލް
 މުންޑޫ ކައުންސިލް/
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ފެސިލިޓީތައް 
 ޤާއިމްވެގެންދިޔުން

ލ.މުންޑޫ ސިއްޚީ : 21.8.2ހަރަކާތް 
މަރުކަޒަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމަށް 

 ކުރުން މަސައްކަތް



 


 
މުންޑޫ     

 ކައުންސިލް
 މުންޑޫ ކައުންސިލް/

ލ.މުންޑޫ ފާރމަސީ  : 21.8.1ހަރަކާތް 
އިން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ބޭސް ގަަވއިދުން 

މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ލިބޭކަން 
 ކަށަވަރުކުރުން 











 


 


 
މުންޑޫ  

 ކައުންސިލް
 މުންޑޫ ކައުންސިލް/

މަތީގެ އަހަރުން 81: 21.2.8ހަރަކާތް 
އެންމެހައި ކަންބަލުންގެ ެޖނެރަްލ 

 ޗެކަޕްހެދުން





















 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 ހެލްތް ސެންޓަރ

ޖަމާޢަތްތައް/ 
 މުއްސަސާތައް 

އަހަރުންމަތީގެ  81 :21.2.2ހަރަކާތް:
 ކަނބަލުންގެ ހެެމޓޮލޮޖީ ޓެސްޓް ހެދުން 





















 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 ހެލްތް ސެންޓަރ

ޖަމާޢަތްތައް/ 
 އްސަސާތައް މު

ބަރުދަނާއި : 21.2.1ހަރަކާތް 
 އިސްކޮޅުބަލާ ފީޑްބެކް ދިނުން





















 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 ހެލްތް ސެންޓަރ

ޖަމާޢަތްތައް/ 
 މުއްސަސާތައް 

 

: ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ 92ޕޮލިސީ 
 އާބާދީ އެއް އުފެއްދުން ،ހަށިހެޔޮ ،ޅަހެޔޮދު ،ހާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުވާ

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ލ.މުންޑޫގެ ރައްޔިތުންނަކީ ނިސްބަތުން ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ދިރިއުޅުމުގައި ސާފްތާހީރުކަމަށް ލޯބިކުރާ ސާފް ވައިލިބޭ 
ނިސްބަތުން ވަރަށް  ރަށެއްގައި ދިރި އުޅޭ ބަޔެކެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކަސްރަތާއި ކުޅިވަރުތަކާއި ކުޅޭ ރައްޔިތުން

ލޭ މައްޗަށް ދިޔުމާއި  މަދުކަން ފާހަގަކުރަމެއެވެ. އެހެންކަމުން ތަފާތު ސިއްޚީ މައްސަލަ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
ހަކަރު މައްޗަށް ދިޔުމާއި އަދި މާ ބޮޑަށް ފަލަވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް އަބަދުވެސް ދިމާވާ ނިސްބަތް 

އަދި ސިއްޚީ ރަނގަޅު އާދަތަކާއި ރައްޔިތުން ދުރުވުމުގެ ސަބަބުން ތަފާތު އެކި އެކި ސިއްޚީ  ގިނަކަމުގައި ދެކެއެވެ.
މައްސަލަތައް ދިމާވާކަން ފާހަގަކުރަމެއެވެ. އެގޮތުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ކުރާމީހުންގެ އަދަދު ގިނަވުމާއި އަދި 

ތުރުވުމުގެ އިތުރުން ކަސްރަތު ކުރުމާއި ކުޅިވަރު އެނާރޖީ ޑިރުންކުސް ބޯ މީހުން ނުވަތަ ޒުވާނުންގެ ނިސްބަތް އި 
 ކުޅޭ ޒުވާނުން މަދުކަންފާހަގަ ކުރަމެއެވެ.
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 ،ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ހާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުވާ  :29ޕޮލިސީ 
 އާބާދީ އެއް އުފެއްދުން  ،ހަށިހެޔޮ ،ދުޅަހެޔޮ

 ޓާގެޓްތައް:
 ކަސްރަތުކުރުމާއި އެކަމުގެ ފައިދާ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް އަންގައިދިުނން : 29.8ޓާގެޓް 

 
 ބަޔަކަށް ހެދުން ބިކުރާ އަލަށް ބޮޑުވަމުްނދާ ދަރިވަރުންނަކީ ކަސްރަތުކުރުމަށް ލޯ :29.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

22
 22

21
 22

26
 22

25
 22

22
 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ށް ތަންފީޒުކުރުމަ 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
 :29.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ކަސްރަތުކުރުމަށް ލޯބިކުރާ 
މުޖުތަމައު އެއް ބިނާ 

 ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ކަސްރަތުކުރުމާއި  :29.8.8ހަރަކާތް 
އެކަމުގެ ފައިދާ އެނގޭނެ ފަދަ 

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމްއެއް ބޭއްވުން.



 


 


 


 


 
 މުންޑޫ

 ކައުންސިލް/
މުންޑޫ ހެލްތް 

ސެންޓަރ/ އ.ތ.މ 
 ކޮމެޓީ

ރަށުގެ ދެ ޖިންސުގެ : 29.8.2ހަރަކާތް 
ޒުވާނުން ސާމިލްވާ ގޮތަށް ކަސްރަތު 

 ޕްރޮގުރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/
މުންޑޫ ހެލްތް 

ސެންޓަރ/ އ.ތ.މ 
 ކޮމެޓީ

ސުކޫލް  :29.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ކީ ދުޅަހޮޔެ ދަރިވަރުންނަ

ސިއްޚަތެއްގައި ބޮޑުވާ 
 ދަރިވަރުންތަކަކަށް ހެދުން 

 ކަސްރަތުކުރުމަށް: 29.2.8ހަރަކާތް 
ދަސްކޮށްދޭ ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމްތަކެއް 

 ބޭއްވުން 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް/ 
ލ.މުންޑޫ 

 ސުކޫލް

މުންޑޫ ހެލްތް 
ސެންޓަރ/ އ.ތ.މ 

 ކޮމެޓީ

ގެ ބަރުދަން ދަރިވަރުން: 29.2.2ހަރަކާތް  
ބެލުމާއި އިސްކޮޅު ބެލުމުގެ ޚާއްސަ 

 ޕްރޮގުރާމް އެއް ބޭއްވުން 



 


 


 


 


 
ލ.މުންޑޫ 

 ސުކޫލް
މުންޑޫ ހެލްތް 

ސެންޓަރ/ މުނޑޫ 
 ކައުންސިލް

ޕިކްނިކް އޭރިޔާ  : 29.2.1ހަރަކާތް  
 އިތުރަށް ތަރައްގީކުރުން





 






 






މުންޑޫ ހެލްތް  ލ.މުންޑޫ ސުކޫލް
މުނޑޫ ސެންޓަރ/ 
 ކައުންސިލް
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: ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ 12ޕޮލިސީ 
 މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

އަހަރާއި  5ފާއިތުވި ލ.މުންޑޫގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރަމުން ގެންދާ ޒުވާން ފިރިހެނުންގެ ނިސްބަތް  .8
ހަރު އުމުރުފުރައިގެ ފިރިހެނުން ދުންފަތުގެ  ބޮޑަށް އިތުރު ވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެއެވެ. ބަލާއިރު ވަރަށް

އިސްތިޢުމާލުކުރާ މިންވަރު  އިތުރުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމުގެ ގޮތުން އާންމުކޮށް 
ސިނގިރޭޓް -ންފަތުގެ އިތުރުން މި ފަހަކަށް އައިސް އީދުބިޑި އަދި ދުފުމަށް ބޭނުންކުރާ  ،ބޭނުންކުރަނީ ސިނގެރެޓް

އެނާރޖީ  ގެ އިތުރުނދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ކުރާމީހުންގެ އަދަދު ގިނަވުމު  އަދި ބޯ މީހުން ވަރަށް ގިނަވެފައެވެ.
ތް ތުރުން ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުންކުރާ ނިސްބަ ޑުރންކުސް ބޯ މީހުން ނުވަތަ ޒުވާނުންގެ ނިސްބަތް އިތުރުވުމުގެ އި

 ކަންބޮޑުވާ ނިސްބަތައް އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެއެވެ.
 
 

 : ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން 12ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:
އްތަ( މީހުންނަކީ ދުންފަތުގެ (ފަންސާސް އިންސަ 52ދުންފަތުގެ އިސްިތޢުމާލުކުރަމުން ގެންދާ މީހުންގެ %: 12.8ޓާގެޓް 

 ސިއްޙީ ދުޅަހެޔޮ ބަޔަކަށް ހެދުން. ،އިސްތިޢުމާލުކުރުން ހުއްޓާލުމާއިެއކު
 ތައްޔާރީ ކާނާއާއި އޭގެ ހުރި ގެއްލުން ރައްޔިތުންނަށް ބަޔާން ކޮށްދިނުމަްށފަހު، ސިއްޚީ ދުޅާހެޔޮ ބަޔަކަށް ހެދުން :29.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
 :12.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ 
 ،މީހުން އިޤްތިޞާދީ

އިޖުތިމާޢީ އަދި ސިޔާސީ 
ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި 

 ،ބައިވެރިވުން އިތުރުވެ
ދުންފަތުގެ 

ދުންފަތުގެ  :12.8.8ހަރަކާތް 
އިސްތިޢުމާލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ިލބޭ 

ގެއްލުންތައް ހާމަކޮށްދީ ބަޔާން ޮކށްދިނުމަށް 
 .ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/
ޖަމްއިއްޔާ ، އ.ތ.މ 

ކޮމެޓީ އަދު 
 މުއްސަސާތައް 

މަޢުގައި މުޖުތަ: 12.8.2ހަރަކާތް 
ޒުވާނުންނާމެދު ދެކޭ ނުރަނގަޅުޮގތް 

ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ވަޒީފާ އަދާުކރުމަށް 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/
ޖަމްއިއްޔާ ، އ.ތ.މ 

ކޮމެޓީ އަދު 
 މުއްސަސާތައް 
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އިސްތިޢުމާލުކުރުމާއި 
 ދުރުހެލިވުން.

ހިތްވަރުދީ ފުރުސަތުތައް ފަހި ކޮށްދިނުމަށް 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

ތައްޔާރީ  :12.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ކާނާ ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތް 

މަދުކުރުމަށް ބާރުއަޅާ 
ދުޅަހެޔޮ އާއިލާތަކެއް ބިނާ 

 ކުރުން

ލ.މުންޑޫ ހެލްތް : 12.2.8ހަރަކާތް 
ސެންޓަރ އާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރީކާނާގައި 

ހުރި ގެއްލުން ރައްޔިތުންނަށް 
 ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ވޯރކްސޮޕްއެއް ބޭއްވުން 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

/ ކައުންސިލް
ލ.މުންޑޫ 

 ސިއްޚީ މަރުކަޒު 

ޖަމްއިއްޔާ ، އ.ތ.މ 
ކޮމެޓީ އަދު 
 މުއްސަސާތައް 

ތައްޔާރީ ކާނާގެ : 12.2.2ހަރަކާތް  
ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ތަެކީތގެ 

ބަދަލުގައި ބެުނންކުރެވިދާނެ ފަިއދާ ހުރި 
ކާނާ މުންޑޫގެ މާރކެޓްއަށް ގެނައުމުގެ 

 މަސައްކަތް ކުރުން



 


 


 


 


 
 މުންޑޫ

ކައުންސިލް/ 
ލ.މުންޑޫ 

 ސިއްޚީ މަރުކަޒު 

ޖަމްއިއްޔާ ، އ.ތ.މ 
ކޮމެޓީ އަދު 
 މުއްސަސާތައް 

ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތައް  :18ޕޮލިސީ 
 ފެތުރުން މަދުކުރުން

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ތޮޅުތެރޭގައި އަދި މުޅި ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ފެތުރިގެންދާ މޫސުމީ މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަުކގެ ތެރޭގައި އެންމެ އާންމުކޮށް އަ .8
 ވައިރަލް ހުންތަކަކީ ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ ޚާއްޞަކޮށް ކުޑަކުދިންނަށް އޭގެ އަސަރުކުރާ ކަމެއްކަން 

އިވުމުގެ ސަބަބުން މިފަދަ ވައިރަލް ހުންތައް އެހާބޮޑަށް ފެުތރި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ރަށުތެރޭގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހއްޓިފަ
 ނުރައްކާވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވަނަ އަހަރުގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބާރު ދުވެލީގައި ފެތުރިގެންދިޔަ ޗިކުން ގުންޔާގެ  2229ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅާއި  2221 .2
)ހަތްދިހަ އިންސައްަތ( މީހުންނަށް ޖެހި އެބަލީގެ ޝިާކރައަކަށްވެ ބައެއްމީހުން ދުނިޔެ  02ތްގަނޑަކަށް %އަސަރު ރައްޔިތުންގެ ގާ

 ދޫކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 8ވނަ އަހަރުގެ އެންމެ ގިނައަދަދެއްގެ ޑޭންގީ ކޭސްތައް ރެކޯޑްކުރެވިގެން ދިޔައިރު. ލ.މުންޑޫއިން  2285ޑޭންގީ ހުމަށް ބަލާއިރު  .1

ސް ފެނުމަކީ ރަށުގެ ޞިއްހީ ހާލަތައް މުޖުތަމަޢު ހޭލުްނތެރި ވެފައިވާ މިންވަރާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަމުގެ ނަތީޖާއެވެ. އަދި މީގެ ކޭ
 ވަނަ އަހަރުގެ ިނޔަލަށް ރަށުން ފެނިފައިނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެއެވެ. 2228ފަހުން 

ންހެުނންނަކީ ތަފާތު މޫސުމީ ރޯގާތަކާއި ހުންތަކަށް ހޭލުްނތެރި ބައެއްކަަމށް ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ރައްޔިތުންނަކީ ޚާއްޞަކޮށް އަ .6
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 
 

 : ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން 18ޕޮލިސީ 
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 ޓާގެޓްތައް:
ރަްއކާތެރި ބަލިތަކުން މުޅި ރަށާއި ރައްޔިތުން ދިފާޢުކުރުމަށް މޫސުމީ ބަދަލުތަުކގެ ސަބަބުން ފެތުރިގެންދާ ނު: 18.8ޓާގެޓް 

 ފަރުދީގޮތުންނާއި މުއައްޞަސާތަުކގެ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫޙު އަށަގެންނެވުން.
އްކަތްކުރާ ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާފަދަ މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކުން ރައްާކތެރިވުމަށް މަސަ: 18.2ޓާގެޓް 

 ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ިބނާކުރުން
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 
ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
 :18.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ލ.މުންޑޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒަކީ 
އާންމު ބަލިތަކާއި 

ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކުގެ 
ތަރު ބެލެހެއްޓެުމންދާ، ދަފު

ތަފާސް ހިސާބުތައް 
ރައްކާކުރެވިގެންވާ، 

ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު 
ލިބިގެންވާ ޚިދުމަތްތަކެއް 

 ލިބިދޭ ތަނަކަށްުވން.

ރަށުގެ ސިއްޙީ  :18.8.8ހަރަކާތް 
ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން އާންމު ބަލިަތކާއި 

ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކުގެ ތަފާސް 
ހަރުަދނާ  ހިސާބުތައް އާންމުކުރެވޭނެ

ޢާންމު ކުރެވެމުން  ،އުޞޫލެއް ޤާއިމްކުރެވި
 .ދިޔުން



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް/ސިއް 
ޙީ 

މަރުކަޒު/މިނިސް 
 ޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

ޖަމްޢިއްޔާ އަދި 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ 

ޞިއްޙީ : 18.8.2ހަރަކާތް 
މަރުކަޒުތަކުގައި އިމަރޖެންސީ 
ރެސްޕޮންސް ޓީމް އުފެއްދުމަށް 

އިސްނަގައިގެން ފަށާ  ކައުންސިލުން
 އެޓީމަށް ތަމްރީނުދިުނން.



 
މުންޑޫ     

ކައުންސިލް/ސިއް 
ޙީ 

މަރުކަޒު/މިނިސް 
 ޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

ޖަމްޢިއްޔާ އަދި 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ 

 :18.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާފަދަ 

މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ 
ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކުން 

ރައްކާތެރިވުމަށް 
ކަތްކުރާ ހޭލުންތެރި މަސައް

 މުޖުތަމަޢުއެއް އޮތުން.

ރަށުތެރޭގެ : 18.2.8ހަރަކާތް 
މަދިރި އާލާވާގޮތައް  ،ސާފުތާހިރުކަމާއި

ދޫކޮށްލެވިފައިވާ ތަންަތން ނައްތާުލމަށް 
ހޭލުންތެރިކަމުގެ ތަފާތު ޕްރޮގްރާްމތައް 

 ހިންގުން.



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް/ސިއް 
ޙީ 

މަރުކަޒު/މިނިސް 
 އޮފް ހެލްތް  ޓްރީ

ޖަމްޢިއްޔާ އަދި 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ 

މަދިރި އުފެދޭ  : 18.2.2ހަރަކާތް  
 ތަންތަން ނަްއތަލުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް/ސިއް 
ޙީ 

މަރުކަޒު/މިނިސް 
 ޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

ޖަމްޢިއްޔާ އަދި 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ 
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 އްކަލުން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުން:މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރ12ަޕޮލިސީ 

 
 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ވެ. ޑުރަގާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ އެކި ބާވަތްތައް ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ރަށުތެރޭގައި ބޭނުންކުރަމުން ެގންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެ
އެއްވެސް ހިސާބެއްގައި މިފަދަ އަމަލެއް ނުހިނގާކަްނ  މަގުމަތި ނުވަަތ އާންމުން ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ ސަރަހައްދުގެ ،އެހެންނަމަވެސް

 އަދި ނުފެންނަކަން އުފަލާއިއެކު ާފހަގަކުރެވެއެވެ. 
ރަށު ކައުންސިލާއި ޚާއްޞަކޮށް ޒުވާނުންނާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުން މިސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަމުން 

 ށް ބޮޑުތަން ހައްލުކުރެވިފައެވެ.ގެންދާ މީހުންގެ ނިސްބަތްަވނީ ވަރަ
ފެރީގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން  ،ޑުރަގާއި މަސްތުވާތަކެތި ގިނަ ފަހަރު ރަށަށް އެތެރެވެގެންދަނީ އަަވށްޓެރި މާބައިދޫއިން އަންނަ މީުހންނާއި

 އެހެނިހެން ރަށްރަށުން ުމންޑޫއަށް އަންނަ މީހުންގެ ފަރާތުްނނެވެ.
ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުނުުކރާ  ،ށް ސުކޫލު ދައުރުގައިށް ޒުވާނުންކުދިން ވަނުމުގެ ފުުރސަތު ކުޑަކުރުމަޑުރަގާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރެއަ

 ދުވަސް ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވި ޤަވާއިދުން ދަރިވަރުންގެ އުޅުމާއި އަޚްލާޤް ހިފެހެއްޓި ބެލެެހއްޓެމުން ގެންދެއެވެ.

 
 

 ން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުން :މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލ12ުޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:
 ލ.މުންޑޫ އަކީ ޑުރަގާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ބޭނުންނުކުރާ ރަށަކަށް ހެުދން.: 12.8ޓާގެޓް 
 ތަމަުޢއެއް ބިނާކުރުންމަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި ޑުރަގުން ލިބިދޭ ގެއްލުންތަކަްށ ހޭލުންތެރި ވިލުންވެރި މުޖު: 12.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22
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26
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
 :12.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން 
ކުރެވޭ އެންމެހާ 

 ،މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން
އަމާން އޮމާން ކުށްމަދު 

އް މާހައުލެ
 ޤާއިމްވެފައިއޮތުން.

ރަށުގެ ވިޔަފާރި   :12.8.8ހަރަކާތް 
ވެރިންނަށް އަދި ޑިންގީ އަދި ލޯންޗް ދަތުރު 

ކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިކަމާއި ގުޅުން ހުރި 
 މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުްނ،



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
ޖަމާޢަތްތައް/އ.ތ.މ 
 ކޮމެޓީ/މުންޑޫ ސުކޫލް

މަސްތުވާތަކެތީގެ   :12.8.2ހަރަކާތް 
މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ިމފަދަ 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
ޕޮލިސް/ޖަމުޢިއްޔާ 

ޖަމާޢަތްތައް/އ.ތ.މ 
 ކޮމެޓީ/މުންޑޫ ސުކޫލް
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މައްސަލަތައް ރިޕޯޓް ކުރުމަށް ހަރުދަނާ 
 އުސޫލެއް އެކުލަވާލުން.

 :12.2ސްޓްރެޓަޖީ 
މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި 

ލިބިދޭ ޑުރަގުން 
ގެއްލުންތަކަށް ހޭުލންތެރި 

ވިލުންވެރި މުޖުތަމަޢުއަކަށް 
 ހެދުން.

މަސްތުވާތަކެތީގެ   :12.2.8ހަރަކާތް 
ވަބާއިން ސަލާމަތް ވުމަށް މަސައްކަތްކޮށް 

ރީހެބިލޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފަރާތްަތއް 
ފާހަގަކޮށް އެ ފަރާތްތަކުގެ އަގުަވޒަން 

 ކުރުން 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް/ސިއްޙީ 
މަރުކަޒު/ޖަމުޢިއްޔާ 
ޖަމާޢަތްތައް/އ.ތ.މ 
 ކޮމެޓީ/މުންޑޫ ސުކޫލް

އަންހެނުންާނއި : 12.2.2ހަރަކާތް  
ކުޑަކުދިންނަކީ މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ވަބާއިން 

އިވާ ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށް ސަލާމަތްކުރެވިފަ
 ހެދުމަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިުންނ 



 


 


 


 


 
ންޑޫ މު

 ކައުންސިލް/
ސިއްޙީ 

މަރުކަޒު/ޖަމުޢިއްޔާ 
ޖަމާޢަތްތައް/އ.ތ.މ 
 ކޮމެޓީ/މުންޑޫ ސުކޫލް

 

އެކި  ،:ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫހު އަށަގަނުވ11ާޕޮލިސީ 
 މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުން

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

)ސާޅީސްފަސް އިންސައްތަ(  65ޅޭ މީހުންނެވެ. މީގެތެރެއިން %)ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ( މީހުންނަކީ ކުޅިވަރު ކު 22ރަށުގެ % 8
މީހުންނަކީ ޒުވާނުންނެވެ. ރަށުގަިއ އާންމުކޮށް ކުޅޭ ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ފުޓުބޯޅަ )ފިރިހެުނން( ޮވލީ އަދި ބަށި )އަންެހނުން( 

ހަމަޖެހިފައި ނުވުމަީކ ޒުވާނުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމް 
 ކަންބޮޑުވުމެކެވެ.  

މުންޑޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާގެ ލަނގިރި އަދި ހަރުބީ ޓީމެއް އޮވެއެވެ. ޚާއްޞަ ދުވަސްތަކުގައި މި ޖަމުޢިއްޔާގެ ފަރާތުން  .2
 މިކުޅިވަރުތައް ރަށާއި ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅެއެވެ.

ޑް ސިސްޓަމް، ޑްރަމް ސެޓް( މުންޑޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައު ހުރެއެވެ. ނަމަވެސް މިޔުޒިކު ކުޅޭ ސާމާނު )ސައުން .1
 ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ނެތުމުން މިތަކެތި އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ބޭނުްނކުރެވެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުނުުކރާ  ،ުރސަތު ކުޑަކުރުމށް ސުކޫލު ދައުރުގައިޑުރަގާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރެއަށް ޒުވާނުންކުދިން ވަނުމުގެ ފު
 ދުވަސް ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވި ޤަވާއިދުން ދަރިވަރުންގެ އުޅުމާއި އަޚްލާޤް ހިފެހެއްޓި ބެލެެހއްޓެމުން ގެންދެއެވެ.
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 އެކި މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުން  ،:ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫހު އަށަގަނުވ11ާޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:
ރަށުގައި ތަފާތު ުކޅިވަރުތައް ކުޅުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ރޭގަނޑާއި ދުވާލުގެ : 11.8ޓާގެޓް 

 ޝައުޤުވެރިވާ ބަޔަކަށް ހެދުން.  ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ކުޅިވަރުކުޅުމަށް ،ވަގުތުތަކުގައިވެސް ހަމަޖެހިފައިވުމާއިއެކު
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
ރަށުގައި  :11.8ސްޓްރެޓަޖީ 

އާންމުކޮށް ކުޅޭ ކުޅިވަރުތައް 
ކުޅުމަށް ހެދިފައިވާ 

ސަރަހައްދުތައް 
 ފަސޭހަކަމާއިއެކު
ޒުވާނުންނަށް 

 ،ބޭނުންކުރެވުމާއިކު
މިހާރަށްވުރެ ތަރައްޤީވެގެން 

 ދިޔުން.

އަންހެން ައދި   :11.8.8ހަރަކާތް 
ފިރިހެން ބޭފުޅުންަނށް ހަމަހަމަ ުއސާލުން 
ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮަތށް ޒުވާނުންެގ މަރުކަޒު 

 ބޭނުންކުރާނެ އުސޫލެއް ހެދުން  



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/
ޔާ ޖަމުޢިއް

ޖަމާޢަތްތައް/އ.ތ.މ 
 ކޮމެޓީ/ފެނަކަ

ސްޕޯޓްސް ކޭމްޕްތައް  :11.8.1ހަރަކާތް 
 ބޭއްވުން ހަމަ ހަމަ އުސޫޅުން



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
/ޖަމުޢިއްޔާ 

ޖަމާޢަތްތައް/އ.ތ.މ 
 ކޮމެޓީ/މުންޑޫ ސުކޫލް

 އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމާއި ވަޒިފާ އިތުރުކުރުމުން

 ކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުންމަސްވެރި :16ޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ދޯނި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފަވީނަމަވެސް ކަނޑަމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ އެއްވެސް ދޯންޏެއް  2ލ.މުންޑޫގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ 
ކުރަމެއެވެ. ލ.މުންޑޫ އަކީ ރަށުގައި ނެތް ފާހަގަކުރަމެއެވެ. އެހެންކަމުން މި ދާއިރާ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާ ކަން ފާހަގަ
އެގޮތުން އަތޮޅުގެ އިރުމަތިން ކަނޑުއޮޅި  ޖިއޮގުރފިކަލް ގޮތުން އަތޮޅުގެ ވަރަށް މުހިންމު ހިސާބެއްގައި ވާ ރަށެއްކަން ފާހަގަކުރަމެއެވެ.

 ދެކެމެއެވެ. ކައިރީގައި އޮތުމަކީ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ނިކުންނަން ބޭުނންވާ ރަށުގެ ދޯނިތަކަށް ފަސެހައެއް ކަމުގައި
 އަދި ލ.މުންޑޫ އަކީ ފަރުމަސްވެރިކަންވެސް ވަރަށް ތިޔާގި ރަށެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެއެވެ. ކައުންސިލްއިން މީގެ އެތައް އަހަރުތަކެއް

ކަން ކުރިންފެށިގެން ފަޅުތެރޭގައި ދާ ނުޖެހޭގޮތަށް ހަދަިއ، އެކަން ތަްނފީޒް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ފަޅުމަސް ވަރަށް ފަސޭހައިން ބޭނޭ
 އެވެ.ފާހަގަކުރަމެއެވެ. އަދި އަތޮޅުގެ ގިނަ ހިސާބްތަކުން މިރަށުގެ ފަޅުެތރޭގައި މަޑުކޮށްގެން އިދެ މަސްވެރިކަން ކުރާކަން ފާހަގަ ކުރަމެ

 އެހެންނަމަވެސް ކަނޑުމަސްވެރިކަން ކުރާ ދޯނެޏެއް ނެތުމުން އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ރައްޔިތުންނަށް ކުރާކަން ފާހަގަކުރަމެއެވެ.
 



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222 – 2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުން  :16ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:
މަސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް މާރކެޓްކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރި ހަރުދަނާކޮށްގެން، ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުންކުރެވޭ މަސްވެރިކަމަށް : 16.8ޓާގެޓް 

 އް ތަރައްޤީކުރުން.ހިތްވަރު ދިނުމަށްޓަކައި ޭބނުންވާ ނިޒާމާއި ވިއުގަ އަދި އުމްރާނީ ވަޞީލަތްތަ
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
 :16.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ކަނޑުމަސްވެރިކަމާއި 
ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން 

މަސްވެރިކަމުގައި  ،ތަރައްޤީވެ
ހާ މަސައްކަތްކުރައްވާ އެންމެ

ފަރާތްތަކުގެ އިތުބާރު 
ލިބިގެންވާ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް 

ރަށުގައި ޤާއިމްވެފައި 
 އޮތުން.

މަސްވެރިކަމުގެ  :16.8.8ހަރަކާތް 
ސިނާޢަތުގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކާއި 

ބެހޭގޮތުން ޭހލުންތެރިކުރުވުމަށް 
ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަުޢލޫމާތު 

 ދިނުން. ދިނުމާއި ކެރިއަރ ގައިޑެންސް



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/
އެމް.އެން.ޑީ،އެފް/ޕޮލި
ސް/މިނިސްޓުރޯ އޮފް 

 ފިޝަރީޒް

ރަށު މަސް ފެކްޓްރީ  :16.8.2ހަރަކާތް 
 ތައާރަފް ކުރުން 

 

 
މުންޑޫ    

 ކައުންސިލް/
އެމް.އެން.ޑީ،އެފް/ޕޮލި
ސް/މިނިސްޓުރޯ އޮފް 

 ފިޝަރީޒް

ށް އަދި މަސްވެރިންނަ  :16.8.1ހަރަކާތް  
ދަތުރު ކުރާފަރާތްތަކަށް ނިޔަމި ކޯސް އަދި 

ދައިވިން ކޯސް ފަދަ ކޯސްތައް އެކި 
 ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ރަށުގައި ހިންގުން 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
އެމް.އެން.ޑީ،އެފް/ޕޮލި
ސް/މިނިސްޓުރޯ އޮފް 

 ފިޝަރީޒ

 

 ދާއިރާ ކުރިއެރުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ :15ޕޮލިސީ 

 ރުގެ ހާލަތު މިހާ 

އަހަރު ދުވަހަށް ހުސްވި  21ބިން އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނުނަގާ ގޮތައް  80އަކަފޫޓްގެ  6222ލ.މުންޑޫ އިން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް  .8
ދަނޑު ހެއްދުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ވަރަށް މަދު ފަރާތްތަކެއްކަން  ވަނައަހަރު ވަނީ ދޫކުރުވެފިއެވެ.އެހެންނަމަވެސް  2222



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222 – 2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

56 
 

  info@mundoo.gov.mvއީެމއިލް           2122086     ން:ފޯ

  

އަކަފޫޓުގެ ސަރަހައްދުގައިވެސް  8222ނުވަތަ  222އެހެންނަމަވެސް ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ ގޯތީގެ އިއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. ހިތާމައާ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކުރާ މަދު ބަޔަކު އުޅެއެވެ. މިމަސައްކަތުގައި އުޅެނީ ހަރުފުރައިގެ އަންހެން ކަނބަލުްނނެވެ. އާންމުކޮށް 

 ތެރޭގައި މިުރސް، ޓޮމާޓޯ އަދި ކޮޕީފަތް ހިމެެނއެވެ.  ހައްދާ ބާވަތްތަކުގެ
ހިއްމު މި މަސައްކަތް މިއަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ ގޮންޖެހުންތައް އެފަރާތްތަުކން ފާަހގަކޮށްފައިވާއިރު، އެންމެ މު

އި ނުކުރުނ ފާހަގަކުިރއެވެ. އަދި މިމަސައްކަތްތައް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޒުވާނުން މިފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް ޝައުޤުވެރިކަން ނެތުމާ
ވާހަަކ  ކުރަމުންދާ ގޭގޭގައިވެސް ޒުވާނުންގެ އެހީތެރިކަން ކުޑަކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މާލީގޮތުން ދަތިކަމުގެ

 ފާހަގަކުރިއެވެ.

 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުން :15ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:

ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުންކުރެވޭ  ،ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް މާރކެޓްކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރި ހަރުދަނާކޮށްގެން :  15:8ޓާގެޓް
 ދަނޑުވެރިކަމަށް ހިތްވަރު ދިނުަމށްޓަކައި ބޭނުންވާ ނިޒާމާއި ވިއުގަ އަދި އުމްރާނީ ވަޞީލަތްތައް ަތރައްޤީކުރުން.
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
 :15.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ 
ރައްޔިތުންނަކީ 

ދަނޑުވެރިކަމުން ނަފާ ހޯދާ 
ދަނޑުވެރިކަމަށް 

ޝައުޤުވެރިވެ ދަނޑުހައްދާ 
 ބަޔަކަށްވުން.

ޒަމާނީ ވަސީލަތް   :15.8.8ހަރަކާތް 
ބޭނުންކޮށްެގން ދަނޑުވެރިކަން ކުރާނެގޮތުގެ 
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ މީހުން ތަމްރީންކުރުން 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/
އެގްރޯ 

ނެޓް/ބީ.ސީ.ސީ/އ.ތ.މ
.ކޮމެޓީ 

 މުއައްސަސާތައް 
ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް  :15.8.2ހަރަކާތް 

ޕްލޭނާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން 
ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންާވ ބިން ދަ

 ދޫކުރުން.



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/
އެގްރޯ 

ނެޓް/ބީ.ސީ.ސީ/އ.ތ.މ
.ކޮމެޓީ 

 މުއައްސަސާތައް 
: 15.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ދަނޑުވެރިކަމުން ހައްދާ 
އުފައްދާ ކާނާ ރަނގަޅު 

 މާރކެޓް އެއް ހޯދުން

ރަށުގައި ހައްދާ ނުވަތަ :15.2.8ހަރަކާތް 
ދާ ކާނާގެ ބާވަތްތަކަށް އެްގރޯނެޓް ނުވަތަ އުފައް

ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭސަން ގުޅިގެން 
ވިއްކޭން މަގު ހޯދުމަށް މަސްވަރާކޮށް 

 މަސައްކަތް ކުރުން



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/
އެގްރޯ 

ނެޓް/ބީ.ސީ.ސީ/އ.ތ.މ
 .ކޮމެޓީ
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  :ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުނ12ްޕޮލިސީ 

 ގެ ހާލަތު މިހާރު 

ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމްއަކީ އަދި ލ.މުންޑޫގައި ފެށިފައިނުވާ މަސައްކަތެއް ނަމަވެސް، މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން މިލނަޑުދަނޑި  .8
ށް އެގޮތުން ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަހާސިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ކައުންސިލުން ފަށާފައެވެ. 

ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިގެން މިރަާށއި އެއް ފަޅުތެރޭގައި ލ.ބޮކަތްފުިށ މިކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞް ތެރޭގައި ހިމެނި މި ކައުންސިލްގެ 
 ބެލުމުގެ ދަށައް ބަދަލުވެ ދިޔުމަީކ މިކައުންސިލް ރަށުގައި ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ޚިދުމަތް ފެށުމަށްޓަކައި މިކައުންސިލްއިން ދެކެމުންދާ

އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދެވުނު އިރު  28ވަފެންތައް ކުލަޖެއްސުމަށް ލިުބނު އިތުރު ފުރުސަތެއްކަން ފާހަގަ ކުރަމެއެވެ. އަދި ދެންނެވުނު ހު
އަމާޒު ހިފާފަވާނީ ޓުއަރިސްޓުންަނށް ޙާއްސަ ޕިކްނިކް އައިލަންޑްއަކަށް ހެދުމަށެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންއާއި 

 .މުންޑޫ އިން ގެސްޓްހައުސް ހެދުމަށްޓަކައި ބިން ކުްއޔަށް ދިނުމަކީ ކައުންސިލްގެ މަޤްސަދަކެއެވެ.އެއްގޮތަށް ލ
މިކަމަކީ ރަށަށް އިންވެސްޓަރުންގެ އަމާޒު އިތުރުވެ، ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ރޭވިފައިވާ ގިނަ ކަންކަމުގެ ހައްލުކަމުގައި ކައުންސިލުން  .2

 ދެކެއެވެ.
 

 ދާއިރާ ކުރިއެރުން :ފަތުރުވެރިކަމުގެ 12ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:

ނަފާހޯދާ ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމްއަށް އަށް ލ.މުންޑޫއަކީ ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމްއަށް ފުރުސަތުފަހި ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމްއިން :   12:8ޓާގެޓް
 ރަށަކަްށ ހެދުން.ފައްކާވެފައިވާ ފުދުންތެރި 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 

ތަންފީޒު 
 ރާތް ކުރާފަ 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
  :12.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ދެމެހެއްޓެނިވި 
އިސްލާމްދީންގެ 

އަސާސްތަކާއި ހިލާފް 
ނުވާގޮތަށް ލޯކަލް ޓޫރިސަމް 

 މުންޑޫގައި ކުރިއެރުވުން 

ލޯކަލް ޓޫރިސަމް ތާރަފް   :12.8.8ހަރަކާތް 
އި ބިން ކުރުމުގެ ގޮތުން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްަދ ހޯދަ

 ކަނޑައެޅުން



 
މުންޑޫ     

 ކައުންސިލް/
 

ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމްއަށް  :12.8.2ހަރަކާތް 
 އަމާޒުކޮށް ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުން.



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

މުންޑޫ މާރކެޓް ކުރުން  :12.8.1ހަރަކާތް 
 ގުން އަދި ޕްރޮމޯޝަން ހަރަކާތްތައް ހިން



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
މިނިސްޓުރޯ އޮފް 

 ޓޫރިޒަމް
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ލޯކަލް : 12.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ޓުއަރިޒަމްގެ ވިޔަފާރި 

ފުޅާވެ، ލޯކަލް 
ޓުއަރިޒަމްއިން ލިބޭ އާމްދަނީ 

 އިތުރުވުން.

 ލޯކަލް ޓޫރިސަމްފަށާއިރު    :12.2.8ހަރަކާތް 
އަމަލުކުރާނެ ގަވައިދުތަކަކާއި  އުސޫލެއް 

 އެޅުން.  ކަނޑަ



 


 
މުންޑޫ    

 ކައުންސިލް/ 
އީ ލޮޖިކް ޕލކ/ 
މިނިސްޓުރީ އޮފް 

 ޓުއަރިޒަމް
ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް  :12.2.2ހަރަކާތް 

ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ އިންވެސްޓަރުން 
 ހޯދުން 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
މިނިސްޓުރީ އޮފް 

 ޓުއަރިޒަމް

ވަނީ  ލ.ބޮކަތްފުށި  : 12.2.1ހަރަކާތް 
ވަނަ އަހަރު ކުއްޔައް ދޫކުރެވިފައު އަދި  2228

އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް 
 ކުރިއަށްދޭތޯ ބަލައި ރަށް މޮނިޓާުކރުން 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
 އީ ލޮޖިކް ޕލކ/  

 

 

 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުން :10ޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ގެއެއް އެބަހުއްޓެވެ.  28ގެއަކާއި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވި ދިރިއުޅެމުން ނުގެންދާ  51ގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ ރަށު
މީހުން ލ.ގަމަށް ބަދަލުވުމާއި ގުޅިެގން ރަށުގެ އާބާދީ މަދުވުމުގެ  ½ވަނަ އަހަރުގެ ސުނާމީ ކާރިސާއާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ  2226

 ޔަފާރިތައް ވަރަށް ބޮޑަށް މަޑުޖެހިފައެވެ.ސަބަބުން ރަށުގެ ވި
އި ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ އާއިލާތަކަކީ މެދުމިނުގެ ފުދުންތެރިކަެމއް ލިބިގެންވާ އާއިލާތަކެކެވެ. ރަުށގައި ވިޔަފާރިތައް މަދުވުމާ

 ށްަކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ މަދުކަމުން ރަށުގެ އިްޤތިޞާދީ ހާލަތު ވަރަށް ދަ
ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން  2281ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ކައްކާޭގސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 
 އިސްނަންގަވައި ލ.މުންޑޫ ރައްޔިތުންގެ ސްޓޯރގެ ނަމުގައި ގޭހުގެ ވިޔަފާރިއެއް ފެއްޓެވިއެވެ. 

އްކަތުން ތަފާތު ތަކެތި އުފައްދާ މީހުން ުއޅެއެވެ. މިފަދަ މަސައްކަތްތައް، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ނުކުރެެވނީ ރަށުގައި އަތްތެރި މަސަ
އަހަރުތެރޭގައި ލ.ބޮކަތްފުށި  25މާކެޓްކުރާނެ ބޮޑު އާބާދީއެއް ނެިތފައި ކައިރީގައި ރިސޯޓެއް ނެތުމުންނެވެ. ނަމަވެސް ކުރިއަށް އިތް 

ޚާއްސަ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީވެގެން ިދޔުމަކީ މިފަދަ މަސައްކަތްތައްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިެގންދާނެ  ލޯކަލްޓުއަރިޒަމް އަށް
 އުފަލެއްކަމުގައި ރައްޔިތުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުން  :10ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:

)ފަންާސސް އިންސައްތަ( އަކީ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދާ ފުދުންތެރި  52ން %ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއި:   10:8ޓާގެޓް
 ބަޔަކަށް ހެދުމާއި ތަފާތު  ވަީޞލަތްތައް ބޭުނންކޮށްގެން ފުުދންެތރިކަން އިތުރުކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުން.



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222 – 2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ރިކުރުވާ، މިފަަދ ވިޔަފާރިތައް އިތުރުވުމާއިއެކު ކުދި އަދި މެދުފަްނތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ޒުވާނުން ޝައުޤުވެ: 10.2ޓާގެޓް
 ރަށުގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު ރަގަނޅުކުރުން

 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 
ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
 :10.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ 
 ރައްޔިތުންނަކީ

ދަނޑުވެރިކަމުން ނަފާ ހޯދާ 
ދަނޑުވެރިކަމަށް 

ޝައުޤުވެރިވެ ދަނޑުހައްދާ 
 ބަޔަކަށްވުން.

ގޭގައި ތިބެގެން   :10.8.8ހަރަކާތް 
ކުރެވިދާނެ ކުދި ވިޔަފާރި ނުވަތަ 

މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދެ ޖިންސުގެ 
ބޭފުޅުންނަށް ިދނުން. ) ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސް 

 ހިންގުން ( 



 


 


 


 
މުންޑޫ  އ.ތ.މ ކޮމެޓީ/ 

ކައުންސިލް/ޖަމުޢިއްޔާ 
 ޖަމާޢަތްތައް 

އަތްތެރި މަސައްކަތުން ހަދާ  :10.8.2ހަރަކާތް 
 ތަކެތި މާކެޓްކުރުމުގެ މަގުފަހިކޮްށދިނުން.



 


 


 


 


 
މުންޑޫ  އ.ތ.މ ކޮމެޓީ/

ކައުންސިލް/ޖަމުޢިއްޔާ 
 ޖަމާޢަތްތައް 

ކުދި : 10.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ންތީގެ އަދި މެދުފަ

ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްސަކޮށް 
ޒުވާނުން ޝައުޤުވެރިކުރުވާ، 

މިފަދަ ވިޔަފާރިތައް 
އިތުރުވުމާއިއެކު ރަށުގެ 

އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު 
 ރަގަނޅުވުން.

މުންޑޫ ވިޔަފާރިވެރިންގެ   :10.2.8ހަރަކާތް 
އުފެއްދުންތައް އެކި އެކި ފެއާތަކުގައި 

 ބައިވެރިކޮށްދިނުން 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

  ކައުންސިލް/
އެގްރޯ 

ނެޓް/ބީ.ސީ.ސީ/އ.ތ.މ
 .ކ

މުންޑޫގެ ވިޔަފާރި ވެރިން   :10.2.2ހަރަކާތް 
އުފައްދާ ތަކެތި މާރކެޓް ކުރާނެ ޕްލެޓް ފޯމް 

 އެއް އުފެއްދުން 



 


 
މުންޑޫ    

 ކައުންސިލް
ޖަމްއިއްޔާ އ.ތ.މ 
ކޮމެޓީ އަދި މުންޑޫ 

 މުއައްސަސާތައް 

 

 

 ތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން:ދެމެހެއްޓެނިވި ދ11ަޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ދުވަހުގައި.އެމް.ޓީ.ޓީ.ސީ  22ލ.އަތޮޅު އެހެން ރަށްތަކަކޭ އެތްޮގތަށް، އަތޮޅުގެ އެހެންރަްށތެކައް ދިޔުމަށް ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ 
ޓަލްއަށްދާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއި އެކު ފެރީގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެންދެއެެވ. އެހެންކަމުން ޑޮކަޓަރަށް ލ.ގަްނ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިދޯނި

އަދި ބައެއް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ލޯްނޗުފެރީގެ ޚިދުމަތް ދަމުންދާކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރަމެއެވެ.  ޚިދުމަތް ލިބިގެން ދެޔެއެވެ.



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222 – 2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ރމިނަލްއެއް ނެތުމުން އެކަމުގަ އެހެންނަމަވެސް ވިއްސާރަ ދުވަސްދުވަހާއި ފެރީއިން ގިނަމީހުން ދަުތރުކުރާ ދުވަސްތަކުގައި ފެރީ ޓާ
 ދަތިކަން ފޯރާކަން ވަނީ ފާހަގަކުެރވިފައެވެ.

 :ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން 11ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:

 ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ފެރީ ޓަރމިނަލް އެއް ލ.މުންޑޫ ޤާއިމްކުރުން:   11:8ޓާގެޓް
 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
 :11.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ލ.މުންޑޫ އިން 
އެކިރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރާ 
ފަރާތްތަކާށާއި ލ.މުންޑޫ 
ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ 

ފަސޭހައަކަށް ފެރީ 
ޓަރމިނަލް އެއް އެޅުމުގެ 
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

ފެރީޓަރމިނަލް އެއް  :11.8.8ހަރަކާތް 
 އެޅުމަށް ޚާއްސަ ބިމެއް ހަމަޖައްސުން



 
 
 

 
 

މުންޑޫ   
 ކައުންސިލް

  

ފެރީ ޓަރމިނަލް އެއް  :11.8.2ހަރަކާތް 
) ސީއެސް އާރުގެ ދަށުން   ބިނާ ކުރުން 

އީލޮޖިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި 
 ހަވާލުކުރެވިފައި ( 

 


 



 


 
 



 


 
ލޮޖިކް  އީ 

ޕްރައިވެޓް 
 ލިމިޓެޑް 

 މުންޑޫ ކައުންސިލް

ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ  :11.8.1ހަރަކާތް 
ޚިދުމަތް )ކެފޭ، ފިހާރަ، ޓިވީ(ގެ ޚިދުމަތް 
 ޓަރމިނަލް ލިބޭނެ ިއންތިޒާމް ަހމަޖެއްސުން



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/ 
އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އަދ  

 ޖަމްޢިއްޔާ 

 

 

 

 

 އްކާތެރިކުރުންޘަޤާފަތާއި ތަރިކަ ރަ

 : ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުނ19ްޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
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 ކުރީގެ ޡަޤާފީ ރީތި އާދަތަކާއި ކަންކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ވަޅުޖެހިފަިއވާ ކަން ފާހަގަކުރަމެއެވެ. ޒަމާނަށް އަންނަމުންދާ ބަަދލުތަކާއި
މުޖުތަމަޢުގައި މިވަނީ ވަރަށް ކުޑަވެފައެވެ. އެގޮތުން ޡަޤފީ ކުޅިވަރުތަކާއި  ގުޅިގެން ޡަޤާފީކަންކަމާއި ދޭ މުހިންމުކަން މިއަދުގެ

 އިޖްތިމާއީ މަސައްކަތްތަކުގައި ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރުންފަދަ ކަންކަން އަދުގެ މުޖުތަމައުން ފާަހގައެއް ނުކުރެވެއެވެ.
 

 : ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން 19ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:
ޘަގާފީ އާދަތަކާއި ކުޅިވަރުތަށް އަދުގެ މުޖުތަމައުގައި އަށަގެންނެވުމާއި އަންނަން އޮްތޖީލްތަކަށް އެ އާދަތައް : 19.8ޓާގެޓް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

22
 22

21
 22

26
 22

25
 22

22
 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
ޘަގާފީ  :19.8ޓަޖީ ސްޓްރެ 

އާދަތަކާއި ކުޅިވަރުތަށް 
އަދުގެ މުޖުތަމައުގައި 

އަށަގެންނެވުމާއި އަންނަން 
އޮތްޖީލްތަކަށް އެ އާދަތައް 

 ފޯރުކޮށްދެވުން 

ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް   :19.8.8ހަރަކާތް 
 ރާވާ ހިންގުން 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
ޖަމިއްޔާ/ އ.ތ.މ 

 ކޮމެޓީ 

އާސާރީ ތަންތަން    :19.8.2ހަރަކާތް  
ހިމާޔަތްކޮށް އާސާރީ ތަކެތި ރައްކާތެރިކޯށް 

ބެލެހެއްޓުމަށް ރަށު މިޔުޒިޔަމް 
 އެއްތަރައްގީކުރުން 





















މުންޑޫ 
 ކައުންސިލް

ޖަމިއްޔާ/ އ.ތ.މ 
 ކޮމެޓީ 

 

 

 

 ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން ،ތާރީޚީ ތަންތަނާއި :62ޕޮލިސީ 

 ރުގެ ހާލަތު މިހާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖޯގްރަފީ ވަނަވަރުގައި ލ.މުންޑޫގައި ހިމެނޭ އާސާރީ ސަރަހައްދެއްގެ ވާހަކަ ލިޔެވިފައިވެއެވެ. އެއީ ރަށުގެ ހުޅަނގު  .8
ދެކުނުން އޮންނަ "ބުއްދަގެ" އަިދ "ވެވެއް" ކިޔާ ސަރަހައްދެވެ. ހިތާމަޔަކީ މިސަރަހައްދު އެއވެސް މިންވަރަކަށް ކައުންސިލުން 

 ލަހައްޓަމުން ނުގެންދާކަމެވެ. ިމސަބަބާއިހުރެ މިސަރަހައްދު ނެތި/ހަލާކުވަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވެެއވެ.ބަ



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222 – 2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ރަށުގައި އެންމެ ފުރަތަމ ބޭނުްނކުރަންފެށި މިސްކިތަކީ ދުވަސްވީ މިސްކިތެކެވެ. މިމސްކިތް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދަނީ ރައްޔިތުންގެ  .2
 އެވެ.މުދާ ރައްކާކުރާ ގުދަނެއްގެ ގޮތުގަ

 

 ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން ،ތާރީޚީ ތަންތަނާއި :62ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:
ލ.މުންޑޫގައިވާ އާޘާރީ ތަރިކަތަކުގެ މައުލޫމާތު ދެެނގަތުމާއިއެކު، އެތަކެއްޗާއި ތަންަތނަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި : 62.8ޓާގެޓް 

 މަންފާ ލިބިެގންދާ ތަނަަކށް ހެދުން. ބެލެހެއްޓެމުްނދާ އަދި ރައްޔިތުނަނަށް
 

 

 

 

 

 ކުރުން:ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލ68ާޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
 :62.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ރަށުގައިވާ އާސާރީ 
ސަރަހައްދަކީ ފަތުރުވެރިން 

ޒިޔާރަތްކުރާ މަޤްބޫލު 
 ސަރަހައްދަކަށްވުން.

މުންޑޫ ގައި ހިމެނޭ   :62.8.8ހަރަކާތް 
އާސާރީ ތަންތަނުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލާ 

 މުންޑޫ ޗާޓުން ފާހަގަކުރުން 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

މުންޑޫ 
 ކައުންސިލް/

އ.ތ.މ   ޖަމިއްޔާ/
 ކޮމެޓީ

އާސާރީ ސަރަހައްދު : 62.8.2ހަރަކާތް 
ބޭނުންކުރުމަށް ޚާއްޞަ އުސޫލުަތކެއް 

 ޤާއިމްކުރުން.



 
މުންޑޫ     

 ކައުންސިލް/
ޖަމިއްޔާ/ސުކޫލް/ 

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

 :62.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ރަށުގައިވާ އާސާރީ 

ސަރަހައްދަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި 
ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓެމުްނދާ 

 ތަންތަންކަމުގައިވުން 

ރަށުގައިހުރި އާސާރީ  :62.2.8ހަރަކާތް 
ވަސީލަތްތަކާއި ތަންތަން ެދނެގަުތމަށް 

އެސެސްމެންޓް( އެއް  ރިސާރޗް )ކެޕޭސިޓީ
 .ހެދުން 

 

 
މުންޑޫ    

 ކައުންސިލް/
ޖަމިއްޔާ/ސުކޫލް/ 

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

އާސާރީ ތަންތަން  : 62.2.2ހަރަކާތް 
 އިންވަކިކޮށް ބެލެހެއްޭޓނެ ގޮތެއް ހޯދުން 

 

 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/
އ.ތ.މ   ޖަމިއްޔާ/
 ކޮމެޓީ
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ށް ލ.މުންޑޫގެ ދިރިއުޅޭ އެންމެހޭ ރައްޔިތުން ވެސް މުއާމަލާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ ދިވެިހބަހުްނނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އާންމުކޮ
ހަގަ ކުރަމެއެވެ. ދިވެހިބަސް ބޭނުންކުރާ ރަސްމީގޮތަށްވުރެ ރަށްވަންތަކަްނލ.މުންޑޫ ރައްޔިތުން ވާހަކަ ދައްކާއިރު ހުންނަކަން ފާ

އެހެންނަމަވެސް ޒަމާނަށް މި އަްނނަ ބަދުލުތަކާއި ގުޅިގެން އަލަށް ބޮޑަތިވާ ކުދިންގައި އިނގިރޭސި ބަސްބޭނުންކުރާކަން 
 ގެއްލުން ހުރި ކަމެއްކަން ފާހަގަ ކުރަމެއެވެ. ދިވެހިބަހަށް މިކަމަކީ ފާހަގަކުރަމެއެވެ. ދުރު މުސްތަޤުބަލަށް ބަލާއި އިރު

 ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުން :68ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:
 ލ.މުންޑޫގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަކީ ރިވެތި ގޮތުގައި ދިވެހިބަސް މޮށެއުޅޭ ބަޔަކަށް ހެދުން: 68.8ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 އް ފަރާތްތަ 
 :68.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ލ.މުންޑޫގެ އެންމެހާ 
ރައްޔިތުންނަކީ ރިވެތި 

ގޮތުގައި ދިވެހިބަސް މޮށެއުޅޭ 
 ބަޔަކަށް ހެދުން 

ދިވެހިބަހުގެ ހަމަތައް  :68.8.8ހަރަކާތް 
ބުނެދިނުމާއި ގުޅޭ ވޯރކްސޮޕްއެއް 

 އިންތިޒާމްކޮށް ބޭއްވުން 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/
ޖަމިއްޔާ/ސުކޫލް/ 

 .ތ.މ ކޮމެޓީއ

މުންޑޫ ރައްޔިތުންގެ : 68.8.2ހަރަކާތް 
ބައްދަލުވުން ތަކުގައި އަދި އެހެިނހެން 
ރަށުފެންވަރުގައި ބާއްވާ މުނާސަަބތު 
 ތަކުގައި ރަށުބަހުން ވާހަކަ ދެއްުކން



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/
ޖަމިއްޔާ/ސުކޫލް/ 

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

 

 

 ރުކުރުނވެރި މުޖުތަމައެއް ކަށަވަވިލުން

 : ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުނ62ްޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ވަނަ އަހަރުގައެވެ.  2221ރަށުގެ ބަނދަރުގެ ދެފަރާތުން ހެިދފައިވާ ވެލި ބެޑް ދަނީ ގިރަމުންެނވެ. ރަށުގެ ބަނދަރެއް ހަދާފައިަވނީ  .8
މަށްފަހުގައެވެ. ެއހެންކަމުން ރަށުގެ ބަނދަރު މިފަދަ ގޮތަކަށް މިސަރަހައްދު ގިރާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ބަނދަރު ހަދާ ނިމު

 ހަދާފައިވަނީ އީ.ޕީ.އޭގެ ފުރިހަމަ އެސެސްމެންޓެއް ހެދިގެން ނޫންަކމުގައި ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.
ނުވަަތ ރަށުގެ ދެކުނު ކޮޅުގައި ޕިކްނިކް އެރިއާގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ގޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަކީ ރަށުގެ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދަތުރު  .2

 ޕިކްނިކް ގޮސް އުޅޭ ސަރަހައްދެކެއެވެ. މި ސަރަހައްދުވެސް މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ގިރާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެއެވެ.



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222 – 2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 : ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުން 62ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:
 މުންޑޫގެ ގިރާ ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތްކުރުން : 62.8ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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22

 
ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
 :62.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ބަނދަރުގެ ދެފަރާތުން 
ގިރަމުންދާ ސަރަހައްދުތަކާއި 

ރަށުގެ ދެކުނުކޮޅުން 
ގިރާފައިވާސަރަހައްދުތައް 

އިތުރަށް ގިރަމުންދާ ދިޔުން 
 ހުއްޓުމަކަށް އައުން.

ރަށުގެ ދެކުނު ފަރާތް : 62.8.8ހަރަކާތް 
ގިރުން ހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ 

 އީ.އައި.އޭ ހެދުން



 
މުންޑޫ     

 ކައުންސިލް
 އިޕީއޭ 

ގިރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި : 62.8.2ހަރަކާތް 
)  ޚާއްސަ ރިވެޓްމެންޓްތަކަށް ޤާއިމްކުރުން

 ބަނދަރުގެ މަސައްކަތާއި އެކު ކުރުމަށް ( 



 


 
މުންޑޫ    

 އުންސިލްކަ
މަސައްކަތް ހަވާލުވާ  

 ކުންފުނި ނުވަތަ ފަރާތް 

ރަށް ގިރާ ސަރަހައްދުތައް  : 62.8.1ހަރަކާތް  
ކޮންމެ މޫސުމެއްގައިވެސް މޮނިޓަރ ކޮށް ކަމާ 

ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓްކޮްށ 
 ހައްލުކުރުމަސް މަސައްކަތްކުރުން 











 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
  

 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް : 61ޕޮލިސީ 
 ކުޑަކުރުން

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ވަނަ އަހަރުގައެވެ.  2221ރަށުގެ ބަނދަރުގެ ދެފަރާތުން ހެިދފައިވާ ވެލި ބެޑް ދަނީ ގިރަމުންެނވެ. ރަށުގެ ބަނދަރެއް ހަދާފައިަވނީ  .1
ކުރެވިފައިވަނީ ބަނދަރު ހަދާ ނިމުމަށްފަހުގައެވެ. ެއހެންކަމުން ރަށުގެ ބަނދަރު މިފަދަ ގޮތަކަށް މިސަރަހައްދު ގިރާކަން ފާހަގަ

 ހަދާފައިވަނީ އީ.ޕީ.އޭގެ ފުރިހަމަ އެސެސްމެންޓެއް ހެދިގެން ނޫންަކމުގައި ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.
ދުގެ ވެލިގަނޑު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ރަށު ރަށުގެ އުތުރު ކޮޅުގައިވާ ތުނޑިއަކީ މޫސުމީ ބަދަލާއިއެކު ގިރަމުންދާ ސަރަހައްދެކެވެ. މިސަރަހައް .6

 ފެންވަރުގައި ރައްޔިތުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުންވަނީ ބޮޑެތިގާ ބެހެްއިޓފައެވެ.
ތަ ރަށުގެ ދެކުނު ކޮޅުގައި ޕިކްނިކް އެރިއާގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ގޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަކީ ރަށުގެ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދަތުރު ނުވަ   .5

ޅޭ ސަރަހައްދެކެއެވެ. މި ސަރަހައްދުވެސް މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ގިރާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެއެވެ.ޕިކްނިކް ގޮސް އު



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 

 : މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން 61ޕޮލިސީ 

 ޓާގެޓްތައް:
ގެ ސަބަބުން ރަށްގިރުމަށް ދިމާވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަެނ، މޫސުމީ ބަދަލުތަުކގެ ސަބަބުންނާއި އިންސާނީ އަަމލުތަކު: 61.8ޓާގެޓް 

 )އަށްޑިހަ   އިންސައްތަ( ހައްލުކުރުން. 12މިމައްސަލަތަކުގެ %
 : މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ކުރާ އަސަރު ކުޑަކުރުން 61.2ޓާގެޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

މަށް ތަންފީޒުކުރު 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
 :61.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ގޮނޑުދޮށްތައް 
ގިރެމުންދާދިޔުން ކުޑަކޮށް 

އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ތިބުމާއި 
ގޮނޑުދޮށްތައް ގިރަމުންދާ 

ދިޔުމުން މުދަލާއި 
އާމްދަނީއަށް އަސަރުކުރާ 
ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވާނެ 

 ނިޒާމެއް އުފެއްދުން.

ޖައްވައްދޫކުރާ ވިހަ   :61.8.8ހަރަކާތް 
ގޭސް މަދުކުރުމަށް މުންޑޫގައި އިންޖީންލީ 

 އުޅަދު ދުއްވޭނެ ލިމިޓެއް ކަނޑަ އެޅުން



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
ޖަމިއްޔާ/ސުކޫލް/ 

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

ރަށް ވަށައިގެން އޮންނަ : 61.8.2ހަރަކާތް 
ގޮނޑުދޮށްތަކާއި މޫދު ރައްކާތެރިކޮށް 

ޓުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް ރަށްގިރުން ހުއް
 ފައިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ޤާިއމްކުރުން.



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
ޖަމިއްޔާ/ސުކޫލް/ 

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

 :61.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ގޮޑުދަށުން ވެއްޔާއި އަކިރި 

ނަގާފަރާތްތަކާއި މެދު 
 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ރަށުގެ ގޮޑުދަށުން : 61.2.8ހަރަކާތް 
އަކިރި ނަގާކަމަށް އެއްވެސް  ވެއްޔާއި

ރިޕޯރޓެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެކަން ބަލާ 
 ފިޔަވަޅު އެޅުން 



 


 


 


 


 
ޕޮލިސް/ 
 ކައުންސިލް

ޖަމިއްޔާ/ސުކޫލް/ 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

ސްޓްރެޓަޖީ 
ފަރުދީގޮތުން ކުރެވޭ 61.1

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަކީ 
މޫސުމީ ވިލުންވެރިކަމަށް 

ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން 
ދާ ކުރެވިގެން

 މަސައްކަތްތަކަކަށްވުން.

އިމާރާތްތައް  :61.1.8ހަރަކާތް 
ވަރުގަދަކުރުމަށާއި ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމުގައި 

ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ހަރުަދނާކޮށް 
ތަންފީޒުކުރުމަށް އިމާރާތްކުރުމަށް ގެންގުޅޭ 

 ޑިޒައިންތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން.

 

 


 
މުންޑޫ   

 ކައުންސިލް
ލް/ ޖަމިއްޔާ/ސުކޫ
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

 

 

 ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން :66ޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222 – 2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ލ.މުންޑޫއަކީ ފަސްގަނޑު އުސް ފެންފުން ރަށެކެވެ. އެހެންކަމުން އާންމު ކާރިސީ ހިރާސްތަކުގެ ތެޜެގައި ހިމެނޭ ރާލުއެރުމާއި 
 ވިފައިވާ ކަންކަމެވެ.އުދައެރުންފަދަ ހާދިސާތައް ކުރިވުމަކީ ނާދިރުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެ

 މީހަކު ނިޔާވެފައިވާ ރަށެކެވެ.   20ވަނަ އަހަރުގެ ސުނާމީ ކާރިސާގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްލިިބ،  2226ލ.މުންޑޫއަކީ 
ޓީމްތައް  މިހާރު ލ.މުންޑޫއަކީ ރަށު ފެންވަރުގައި އަމަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޑިޒާސްޓާރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނާއި މަސައްކަތްކުރާ ރެސްކިއު 

 ވެ.އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކާރިސީ ހިރާސްތަކަށް ތައްޔާރީ ޙާލަތްތަކުގައި ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މުޖުތަމަޢުއެއް އޮތް ރަށެއްކަން ފާހަގަކުރަމެ
ދީފައިާވ ވަނަ އަހަރުގައި ނަގޫރޯޅިއަކުން ގެއްލުންވި ދެގެޔަކަށް ޑިޒާސްޓަރ މޭނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރ އިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް 2289

 ކަން ފާހަގަ ކުރަމެއެވެ.

 ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން  :66ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:

ރަށްތަކަްށ ކުރިމަތިވާ އަރައްކާތަކާއި  ،ރަށުގައި ހިނގާ ކާރިސާތަކާއި ހާދިސާތަކަށް ރަށުފެންަވރުގައި އިޖާބަދިނުމާއި 66:8ޓާގެޓް
 ތަމަޢު ބާރުވެރިކުރުމުގެ ވިޔުގައެއް ޤާއިމްކުރުން.ނުރައްކާތަކުން ހުރި ހިރާސް ކުޑަކުރުމުގައި ރަށުގެ މުޖު

ކާރިސާއެއް ދިމާވުމުން  ،: ކާރިސީ ވިރާސްތަކުން ރަށާއި ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ ފަރާއި ހޭޅި ހިމާޔަތްކުރެވިގެން ދިޔުމާއިއެކ66.2ުޓާގެޓް 
 އެކާރިސާއަކަށް ތައްޔާރުވެތިބޭ ބައެއްކަމުގައި ރަށުގެ ރައްޔިތުންހެދުން

 

 ޙަރަކާތް  ޖީ ސްޓްރެޓަ 
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
ކާރިސީ  :66.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ވިރާސްތަކަށް ވިލުންތެރި 
 މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާވުން.

ރަށުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ  :66.8.8ހަރަކާތް 
 ޑިޒާސްޓާރ މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭނަށް

 ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިުތރުކުރުވުން.



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/
އ.ތ.މ 

ކޮމެޓީ/ޖަމުޢިއްޔާ 
ޖަމާޢަތްތައް/ޑި.އެމް 

 ޔުނިޓް
ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް  :66.8.2ހަރަކާތް 
ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް  ،ޔުނިޓާއި

ސްޓޭންޑިން ކޮމެޓީއާއި ކާރިސާތަކުގައި 
މަށް އެކުލަވާލާފައިާވ ހަރަކާތްތެރިވު

 ޓާސްކްފޯސްތައް ޒިންމާކުރުވުން.



 


 


 


 


 
މުންޑޫ  

 ކައުންސިލް/
އ.ތ.މ 

ކޮމެޓީ/ޖަމުޢިއްޔާ 
ޖަމާޢަތްތައް/ޑި.އެމް 

 ޔުނިޓ

ކާރިސީ  :66.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ވިރާސްތަކުން ރަށާއި ރަށުގެ 

ވަށައިގެންވާ ފަރާއި ހޭޅި 
ހިމާޔަތްކުރެވިގެން 

އެއް ކާރިސާ  ،ދިޔުމާއިއެކު
ދިމާވުމުން އެކާރިސާއަކަށް 

ރަށުގެ ހޭޅިފަށް  :66.2.8ހަރަކާތް 
ހިމާޔަތްކުރުމަށާއި ދެމެހެއްޓެނިވިޮގތެއްގައި 

ގަސް މުޑުވައްކޮށް ގަސް އިންދުމުގެ 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް/
ތ.މ އ.

ކޮމެޓީ/ޖަމުޢިއްޔާ 
ޖަމާޢަތްތައް/ޑި.އެމް 

 ޔުނިޓް
އިވަކުއޭޝަން   :66.2.2ހަރަކާތް 

 ސެންޓަރ އެއްގާއިމްކުރުން
  

 
މުންޑޫ   

 ކައުންސިލް/
އ.ތ.މ 

ކޮމެޓީ/ޖަމުޢިއްޔާ 
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ތައްޔާރުވެތިބޭ ބައެއްކަމުގައި 
 ރަށުގެ ރައްޔިތުންވުން.

ޖަމާޢަތްތައް/ޑި.އެމް 
 ޔުނިޓް

 

 :ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި، ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުނ45ްޕޮލިސީ 

 ތު މިހާރުގެ ހާލަ 
 ލ.މުންޑޫ އަކީ ނިސްބަތުން ބޮޑަިތ ގަސްތައް މަދު ތަނެއް ނަމަވެސް

 ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން  ،:ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި 65ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:

ވާ ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހެދިފައިވާ ބިޔަ، ހިޔާބޮޑު، ނިސްބަތުން މަދު އާއިާލތުެގ ގަސްތަކަކީ ހިމާޔަތް ލިބިގެން 66:8ޓާގެޓް
 ގަސްގަހާއި ގެއްސަށްހެދުން

 
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
ރަށުގެ  :65.8ސްޓްރެޓަޖީ 

އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި 
ހެދިފައިވާ ބިޔަ، ހިޔާބޮޑު، 
ނިސްބަތުން މަދު އާއިލާތުގެ 

ކަކީ ހިމާޔަތް ގަސްތަ
ލިބިގެންވާ ގަސްގަހާއި 

 ގެއްސަށްވުން.

ގިރާ ސަރަހައްދު  :65.8.8ހަރަކާތް 
ތަކުގައި ރިވެޓްމަންޖެހުން އަދި ޫމދު ވިނަ 

 އާލާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
/އ.ތ.މ 

ކޮމެޓީ/ޖަމުޢިއްޔާ 
 ޖަމާޢަތްތައް/ސްކޫލް

 

 

ވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް  :ރަށުގ62ެޕޮލިސީ 
 ދެމެހެއްޓުން

 މިހާރުގެ ހާލަތު 



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222 – 2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

68 
 

  info@mundoo.gov.mvއީެމއިލް           2122086     ން:ފޯ

  

ޒަމާނުއްސުރެ ރަށުގެ ފަޅުތެރެ ިހމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ދާ ޖެހުމަީކ ރަށު ކައުންސިލުން ަމނާ ކުރަްއވާފައިވާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މަދު  .8
 ކައުންސިލުން ނަސޭހަތްތެރިވެވެއެވެ. އަދި މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ދުވަސްވަރުގައި ފެނިފައިވެދިޔަ ހާލަތްތަކުގައި މިފަދަ އަމަލުތައް ވޭތު

 ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވެއެވެ.
 ރަށުގެ އުތުރުކޮޅު ބޮޑުމަގުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ވެލާ އަރާކަންވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ވެލާ ނެގުމާއި ފެޅުމާއި ބިސްނެގުންވެސް ވަނީ .2

 އްވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވެލާބިސް މަދުން ނަމަވެސް ނަގާކަން ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.ކައުންސިލުން މަނާކުރަ
ފަރުތަކާއި ކަނޑަކީ ގިނައަދަދަކަށް ވެލާ، ކޯމަސް އަދި މިޔަރުފަދަ ތަކެތި އުޅެމުންދާ ގެންވާ ސަރަހައްދުތަކަކީ ފަޅާއިރަށުގެ ވަށައި .1

 ންަތނެވެ.ފަތުރުވެރިންގެ މަޤްބޫލް ސަރަހަްއދަކަށް ވަމުންދާ ތަ
ދި މިފަދަ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާޮކްށ ބެލެހެއްޓުަމށް ތަކައި ކައުންިސލުން ދަނީ އެކަށީެގންވާ ގޮތެއްަގއި ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަމުންނެވެ. އަ   .6

 އެއްގަމާއި ފަރާއި ފަޅުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހޯދައިދިނުަމށް ދުރާލާ ވިސްނަމުން ގެންދާކަންެވސް ފާހަގަކުރަމެވެ.

 

 :ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން 62ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:

އެއްގަމާއި، ކަނޑާއި، ފަރާއި އަދި ފަޅުތަކުގައިވާ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ދެމެހެއްޓެނިިވގޮތެއްގައި ހިމާޔަތްކުރުމަށް  62:8ޓާގެޓް
 މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް އިތުރުކުރުން

 

 

 ން : ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރ60ުޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
 :62.8ސްޓްރެޓަޖީ 

އި އެއްގަމާއި، ކަނޑާއި، ފަރާ
އަދި ފަޅުތަކުގައިވާ 

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު 
ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި 

ހިމާޔަތްކުރުމަށް 
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް 

 އިތުރުވެގެން ދިޔުން.

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު  :62.8.8ހަރަކާތް 
ހިމާޔަތްކުރުމަށް ވަކިވަކި ފަރުދުން ކުރާ 

ކަންކަން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަަކްށ 
މަށް އުޞޫުލތަކެއް ކަނޑައަޅައި ހިތްވަރުދިނު
 އަމަލުކުރުން



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
/އ.ތ.މ 

ކޮމެޓީ/ޖަމުޢިއްޔާ 
 ޖަމާޢަތްތައް/ސްކޫލް

ލ.މުންޑޫގައި މުރަކަ   :62.8.2ހަރަކާތް 
އާލާކުރުމަށް ޓަކައި މުރަކަ ޕާމް އެއް ހެދުން 

 އަދި ބެލެހެއްޓުން 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ  

 ލްކައުންސި
/އ.ތ.މ 

ކޮމެޓީ/ޖަމުޢިއްޔާ 
 ޖަމާޢަތްތައް/ސްކޫލް
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ކެވެ. ލ.މުންޑޫއަކީ ތަފާތު އެކި ވަްއަތރުގެ ޖަނަވާރު ނުވަތަ ދިރޭތަކެތި އުޅެމުންދާރަށެއް ނޫނެވެ. ނަމަެވސް ފަރުގެ މުއްސަދިކަން ބޮޑު ަރށެ 
ޫދނި ހިފާ ެހދުމަކީ މި  އަދި ބޮޑު ތޮއްޓެއްލެވިފައިާވ ރަށެކެވެ. އަދި ބައެއް ަފހަރު ޫމސުމީ ދޫނި ހިޖުރަކޮށް އުޅޭ ރަށެކެވެ. މި ފަދަ

 ެވ.ކައުނސިލުން އަބަދުވެސް މަނާކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ. އަދި މި ފަދަ ކަންކަމުގައި މުންޑޫ ރައްޔިތުންނަކީ ނަމޫނާބައެއްކަން ފާހަގަކުރަމެ

 

 
 :ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުން 60ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:

ތްކޮށްފައިވާ ދިރޭތަކެތި އަދި ދިރުންތައް ރައްކާތެރިކޮށް އަންނަން އޮތްޖީލުތަަކށް އެންވައިރުމިނިސްްޓރީއިން ހިމާޔަ 60:8ޓާގެޓް
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

  ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް : 61ޕޮލިސީ 
 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ނުރައްކާވާ ފަދަ ބައެއް ދިުރންތައް އުފެދި އާލާވާ ރަށެއްކަން ފާހަަގކުރަމެވެ. އެހޮތުން މަދިރިއަކީ މި ރަށަށް  މި ރަށަކީވެސް އިންސަނުންނަށް 
ނަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއްމަސަލައެވެ. އަދި މޫސުން ބަދަލުވުމާއި އެކު ރުއްމަޑި އަދި ހުވަނީގެ އުނދަގޫވެސް މުންޑޫގެ ރައްޔިތުން

ން ފާހަގަކުރަމެވެ. މި ފަދަ ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ހެލްުތސެންޓަރާއި ގުޅިގެން އެކި އެކި މަސައްކަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ފޯރާކަ
 ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. 

 

 
  ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް :16ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:

 ނުްނނަށްވާ ގެްއލުން ކުޑަކުރުން މަދިރި ، ހުވަނި އަދި ރުއްމަޑި ފަދަ ދިރޭތަކެތީގެ ސަބަބުން އިންސާ  61:8ޓާގެޓް
 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

22
 22

21
 22

26
 22

25
 22

22
 

ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
  :60.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ދިރޭތަކެތި ހިމާޔަތްކޮށް 
 ލާކުރުން އާ

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ   :60.8.8ހަރަކާތް 
ދިރޭތަކެތި ހިފުން މަނާކޮށް ގަވަިއދު 

 ތަންފީޒުކުރުން 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
/އ.ތ.މ 

ކޮމެޓީ/ޖަމުޢިއްޔާ 
 ޖަމާޢަތްތައް/ސްކޫލް
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 މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން

 ނާއި މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން:އަންހެނުނ69ްޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ލ.މުންޑޫ ކަނބަލުންނާއި ފިރިެހން ބޭފުޅުންނަކީ އެއްބަޔަކު އަނެްއބަޔަކަށް ދޫނުކުރާ ހުރިހައި މަސައްކަތެއްގައިވެސް އަދި ހުރިހައި  
ކުރަމެވެ. ފަރުމަސްވެރި ކަމާއި ފަންވިނުމާއި ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއި ދާއިރާއެއްގައިވެސް ފައިތިލަ ސާބިތުކުރަމުން އަންނަ ބައެއްކަން ާފހަގަ

މެވެ. އާއި އާންމު ކުދި ވިޔަފާރިއާއި އަދި ކުޅިވަރަށް ބަލާލި ނަމަވެސް ދެޖިންސްގެ ބޭފުޅުން ހަރަކާތްތެިރވާކަން އުފަލާއި އެކު ފާހަގަކުރަ
ދެ ޖިންސުގެ ބޭފުޅުންގެ ހަރަކާތް އެއްހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓުމެވެ.  އަޅޫގަނޑުމެނެގެ މަސައްކަތަކީ މި ފަރަގު އަދިވެސް ކުޑ ކުރުމެވެ.

 އެއްވެސް މީހެއް އަންހެނަކަށް ވީތީ ނުވަތަ ފިރިހެނަކަށް ީވތީ ބާީކ ނުކުރުމެވެ.
 

 އްތާލުން :އަނހެނުންނާއި މެދު ކުރާ ތަފާތުކުރުން ނ69ަޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:

 ކަނބަލުންނަކީ ފިރިހެން ބޭފުޅުންނެކޭ އެއްހަމައަްށ މަސައްކަތް ކުރާ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވާ ބަޔަކަށް ހެދުން  :69ޓާެގޓް 

 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
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ތަންފީޒު 
 ކުރާފަރާތް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން 

 ފަރާތްތައް 
  :61.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް 
އެފަދަ މާހައުލްތައް 

 ނައްތާލުން 

އަހަރަކު  މަދުވެގެން  :61.8.8ހަރަކާތް 
އެއްފަހަރު ހުވަނި ރުއްމަޑި އަދި މަދިރި 

ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭސް ޖެހުމާއި އެފަދަ 
 ތަންތަން ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 



 


 


 


 


 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް
/އ.ތ.މ 

ކޮމެޓީ/ޖަމުޢިއްޔާ 
 ޖަމާޢަތްތައް/ސްކޫލް

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އް އެހެނިހެން ފަރާތްތަ 

  :69.8ސްޓްރެޓަޖީ 
 ކަނބަލުން ބާރުވެރި ކުރުވުން 

އ.ތ. މ   :69.8.8ހަރަކާތް 
ރު ފުޅާކުރުން) އުކޮމެޓީގެ ދަ

އެލަވެންސް ދިނުން އަދި އެކި އެކި 



 


 


 


 


 
 މުންޑޫ ކައުންސިލް/

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ 

 މުންޑޫ ކައުންސިލް 
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: ސިއްހީ ގޮތުންނާއި އިގްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް 52ޕޮލިސީ 
 ހަމަހަމަކަން ހޯދައި ދިނުން 

 ލަތު މިހާރުގެ ހާ 

ލ.މުންޑޫ ކަނބަލުންނާއި ފިރިެހން ބޭފުޅުންނަކީ އެއްބަޔަކު އަނެްއބަޔަކަށް ދޫނުކުރާ ހުރިހައި މަސައްކަތެއްގައިވެސް އަދި ހުރިހައި  
އި ފާ ދާއިރާއެއްގައިވެސް ފައިތިލަ ސާބިތުކުރަމުން އަންނަ ބައެއްކަން ާފހަގަކުރަމެވެ. ފަރުމަސްވެރި ކަމާއި ފަންވިނުމާއި ސަރުކާރުގެ ވަޒީ
މެވެ. އާއި އާންމު ކުދި ވިޔަފާރިއާއި އަދި ކުޅިވަރަށް ބަލާލި ނަމަވެސް ދެޖިންސްގެ ބޭފުޅުން ހަރަކާތްތެިރވާކަން އުފަލާއި އެކު ފާހަގަކުރަ
މެވެ. އަޅޫގަނޑުމެނެގެ މަސައްކަތަކީ މި ފަރަގު އަދިވެސް ކުޑ ކުރުމެވެ. ދެ ޖިންސުގެ ބޭފުޅުންގެ ހަރަކާތް އެއްހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓު

 އެއްވެސް މީހެއް އަންހެނަކަށް ވީތީ ނުވަތަ ފިރިހެނަކަށް ީވތީ ބާީކ ނުކުރުމެވެ.
 

  ގޮތުންނާއި އިގްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަކަން ހޯދައި ދިނުން  ސިޔާސީ :52ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:

  ގޮތުންނާއި އިގްތިޞާދީދޮތުން ކަށަވަރުކުރުން  ސިޔާސީ   އްކަން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަކީ ހަމަހަމަ ބައެ :52ޓާެގޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

   :52.8ސްޓްރެޓަޖީ 
ކަންކަމުގައި އިސްނަގައި 

ލީޑާރޝިޕް   :52.8.8ހަރަކާތް 
ސްކިލްސް ޓްރެއިނިން 



 


 


 


 


 
   މުންޑޫ ކައުންސިލް/

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް އެހީވެދިނުން 
  ) 

: 69.2.8ހަރަކާތް 
ކުދިވިޔަފާރިތަކުގެތެރެއަށް ވަދެވެްނ 
ހުރި މަގުތައް ކޮށައިދީ ފުރުށަތު 

 ހޯދައިދިނުން 





















ޖަމްއިއްޔާ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ  އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
އަދި މުންޑޫ 

 މުއައްސަސާތައް 

: 69.2.2ހަރަކާތް 
ކުދިވިޔަފާރިތަކަށް ޙާއްސަ ލޯން 

 ސްކީންގެ މަޢްލޫމާތު ޙިއްސާކުރުން





















ޖަމްއިއްޔާ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ  އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
އަދި މުންޑޫ 

 މުއައްސަސާތައް 
ކުދިލޯން : 69.2.1ހަރަކާތް  

 ސްކީމްތައް ތަޢާރަފްކުރުން





















ޖަމްއިއްޔާ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ  އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
އަދި މުންޑޫ 

 މުއައްސަސާތައް 
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މަސައކަތްކުރާނެ ބަޔަކަށް 
  ހެުދން އަނހެނުން

ކަނބަލުްނނަސް ހާއްސަކޮށް 
 ހިނގުން 

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ 

ސީ ސިޔާ  :52.8.8ހަރަކާތް  
މަގާމްތަކުގައި އަނހެނުން 

 ތެރިވާނެ ފުރުސަތުދިނުން ތްހަރަކާ




















 ލް/މުންޑޫ ކައުންސި

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ 

 

 

 ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން

 

 :ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުނ58ްޕޮލިސީ 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންނެވެ. އެއީ އެއީ ލާމަރުކަޒީ  81ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ޖުމުލަ  .8
 އިދާރީ މުވައްޒަފުންނެވެ. ޒިންމާދާރު ވެރިއެއް 21ކައުންސިލް މެންބަރުންނާިއ،   25ވަނަ އަހަރު އިންތިޚާބުކުރެވިގެން ދިޔަ  2228

ދުމަުތގެ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކުގައި ޒިންމާ ނެންގެވުމަށް ނެތްކަމީ ތަނުން ދޭ ޚި ނުވަތަ ސެކަރޓަރީ ޖެނެރަލްއެއް
 ދުވެލި މަޑުވެގެންދާ ދިޔުމުގެ އެއް ސަބަބެވެ.

މަ ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ އިތުރުްނ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަ .2
ހުރި އެތައް ކަމެއް އެތައް ޚިދުމަތެއް ދެމުންގެންދާކަމަށް އަދާކުރަމުންދާ ފާހަގަ ކުރަމެއެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނާއި ސީދާ ގުޅުންގޮތުގައި 

 ންޓަރ ޚިދުމަތް ފެށި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ޮގތް ވަނީމި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަ ކޮށްލަމެއެވެ. އެ ގޮތުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެ
  ހަމަޖެހިފައެވެ. 

ޅުމަށް ބަންޑާރަ ގޯތި ނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދެމުންގެންދެެއވެ. ދިރިއުރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ރަށްވެހިކަުމގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގި .1
 ދޫކުރުންވެސް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއި ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ފެށުމައް ވަނީ ޖެހިފައެވެ.

ސިލް އިދާރާއިން އައި.ޑީ ކާޑު ހެއްދުމުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރަށްރަށަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުެގ ތެރެއިން ރަށު ކައުން .6
އަދި ސުކޫލް ކުދިންނާއި ބެލެނެވެރިްނނަްށ ޚާއްސަކޮށްގެން ކުލަޕްރިންޓް ކުރުމާއި ލެމިނޭޓްކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދިޔައީ 

ކަނޑުދުއްވާ އުޅަނޑުފަހަރުގެ ، އަދި މީގެ އިތުރުން، ވިޔަފާރިކުލި ބަލައިގަތުމާއި ޚިދުމަތް ވަނީ ކައުންސިލްއިން ޤާއިމްކޮށްފައެވެ.
ުމން ރަޖިސްޓްރީއާއި ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުންފަދަ، ރަށްވެހިކަމުެގ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ރަށު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދެ

 ގެންދެއެވެ.
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 :ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން 58ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:
ގައި ބަޔާންކުރާ ރަށްވެހިކަމުގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ  20/2282ރުކަޒީ ޤާނޫނު : ލާމ58ަޓާގެޓް 

 ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކެއްގެ މަތިން ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 
ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 ފަރާތްތައް  އެހެނިހެން 
ރަށުގައި  :58.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ހުރިހާ 
ރައްޔިތުންނަކީވެސް 
ރަށްވެހިކަމުގެ އެކި 

ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 
ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި 

އުޞޫލުތަކަށް އަހުލުވެރިވެ 
ހޭލުންތެރިވެފައިވާ 

 ބަޔަކަށްވުން.

ކައުންސިލްގެ  :58.8.8ހަރަކާތް 
އްޒަފުންނަށް މުސާރަ އާއި މުވަ

 އިނާޔަތްތައް ދިނުން 



 


 


 


 


 
  މުންޑޫ ކައުންސިލް/

ރަށްވެހިކަމުގެ  :58.8.2ހަރަކާތް 
އެކި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 

ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި 
އުޞޫލުތަކަށް ހޭލުްނތެރިކުރުވާ 

 އަހުލުވެރިކުރުވުން.



 


 


 


 


 
  ސިލް/މުންޑޫ ކައުން

ކައުންސިލުން : 58.8.1ހަރަކާތް 
ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަްތތައް 

އަވަސްކޮށްދިނުމަށް އެސް.އޯ.ޕީ 
 އެކުލަވާލުން.



 


 


 


 


 
  މުންޑޫ ކައުންސިލް

ކައުންސިލްގެ  : 58.8.6ހަރަކާތް  
އިދާރީ ހިންގުމަށް އަދި އޮފީސް 
ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ އެންމެހައި 

 އަދި ހަރުމުދާ ހޯދުން  ސާމާނު



 


 


 


 


 
  

އުންސިލް ކަ :8.58.2ހަރަކާތް  
އިދާރާގެ ވަޞީލަތްތައް 

ހަރުދަނާކުރުމާއި އިމާރާތުގެ ދަތިކަން 
ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި އައު އިމާރާތެއް 

މިހާރުގެ އިމާރާތާއި ގުޅިގެން 
 ބިނާކުރުން.

 
 



 
މުންޑޫ ކައުންސިލް/    

އެލް.ޖީ.އޭ/މިނިސްޓު
 އޮފް ފިނޭންސް ރީ

 

 އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން 52ޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

 އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުާވ މީހުންގެ ރެކޯޑް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބަލަހައްޓަމުން ދެޔެއެވެ. އަދި އަލަށް އުފަންވާ ކުދިން
 ކާރޑް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހައްދަމުންދެއެވެ އެ ކުދިންގެ އައި.ޑީ ގޭގެ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222 – 2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން  :25ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:
 ން ފަސޭހަކަމާއި އެކު އަލަށްއުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓު : 52ޓާގެޓް 

 
 

 ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުން 51ޕޮލިސީ 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ދަނީ ކައުންސިލުން ބަަލހައްޓަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ކަންކަމުގެ ތަފާސް ހިސާބު ރަށުގެ ތަފާސް ހިސާބު ނަގައި މިހާރުސް 
 ނުބެލހެއްޓޭަކން ފާހަގަކުރަމެވެ. ތަފާސް ހިސާބަކީ ރަށުގެ ތަރައްގީއާއި ވަރަށްބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ކަމެކެވެ. އެހެން ކަމުން އަބަދުވެސް

 ސަމާލުަކމެއް ދެއްވައެވެ. ކައުންސިލުން ތަފާސް ހިސާބް ެބލެހެއްޓުމަށް ވަރަށްބޮޑު

 ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުން : 15ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:
 ލ.މުންޑޫގެ ހުރިހައި ދާއިރާތަކަކުން ތަފާސް ހިސާބް ބަލަހައްޓާ އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެްނދިޔުން : 51ޓާގެޓް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

އަލަށް  :52.8ސްޓްރެޓަޖީ 
އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ 
މީހުންގެ ރެކޯޑް ފަސޭހައިން 

ބަލާލެވޭނެ އިްނތިޒާމް 
 ހަމަޖެސްސުން 

ށް އަލަ :52.8.8ހަރަކާތް 
އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ 

މީހުންގެ ރެކޯޑް ގެމެން ޕޯޓަލް 
މެދުވެރިކޮށް އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން 

 ގެންދިޔުން 



 


 


 


 


 
 ޑީއެންއާރު  މުންޑޫ ކައުންސިލް/

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

ތަފާސް  :51.8ސްޓްރެޓަޖީ 
ހިސާބު ބަލަހައްަޓން ރަނގަޅު 

 ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން 

ތަފާސް   :51.8.8ހަރަކާތް 
ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭ 
 ތަމްރީންމީހުންަނށް ދިނުން  



 


 


 


 


 
ދި އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އަ  މުންޑޫ ކައުންސިލް/

 ރަށުގެ މުއްސަސާތައް 

ކޮންމެ   :51.8.2ހަރަކާތް 
މަހަކުން ރަށުގެ ތަފާސް  2

ހިސާބް ވެބްސައިޓްގައި 
 އާންމުކުރުން 





















އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އަދި   މުންޑޫ ކައުންސިލް/
 ރަށުގެ މުއްސަސާތައް 



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222 – 2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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: 51.2ސްޓެރަޓަޖީ 
އަންހެނުންނާިއބެހޭ މުހިންމު 

 މަޢްލޫމާތު އެއްކުރުން

: 51.2.8ރަކާތް:ހަ 
އަންހެނުންގެ މަޢްލޫާމތު 
 އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްުޓން 





















ޖަމްއިއްޔާ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ  އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
އަދި މުންޑޫ 

 މުއައްސަސާތައް 



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 

ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރުމާއި   56ޕޮލިސީ 
 ބެލެހެއްޓުން 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ކައުންސިލުން ދޫކުރާހުއްދަތަކާއި އަދި ހައްދަން ޖެހޭ ރަޖިސްޓްރީތައް ގަވައިދުން ހައްދަމުންދެއެވެ. ނަމަވެސް އަދު ދޫކުރާ  ލ.މުންޑޫ 
 ބައެއް ހުއްދަތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެެހއްޓޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ވަނީ ގާއިމް ނުކުރެވިއެވެ. 

  ތައް ދޫކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީ : 65ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:
ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްތައްތައް އަދި ރަޖިސްޓްރީ ވީ އެންމެ އަވަހައް ހައްދައި ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް  : 56ޓާގެޓް 

  ގާއިމްކުރުން 

 

ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް   55ޕޮލިސީ 
 ބެލެހެއްޓުން 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ރަސްމީކޮށް  ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުެގ މަސައްކަތް އަދި މިހާހިސާބަްށ އައިރު ލ.މުންޑޫގެ 
ދި މި މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓިފައެއްނުވެއެވެ. ނަމަވެްސ ބައެއްލިޔުންތައް ފައިލްކުރެވި ފައިލްގައި ކޮންމެސް ސިފައެއްގައި ދަނީ ބަލަހައްޓަމުްނނެވެ. އަ

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 
22

22
 22

21
 22

26
 22

25
 22

22
 

މަށް ބައިވެރިވާ ތަންފީޒުކުރު  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :56.8ސްޓްރެޓަޖީ 
ރައްޔިތުންނަށް ދަތި ނުވާނެ 
ގޮތަށް ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި 

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމުގެ 
މަސައްކަތް އޮންނަ ގަވައިދުގެ 

ތެރެއިން ހަމަހަމަކާއި އެކު 
 ކުރިއަށް ގެންދިޔުން 

ހަދަންޖެހޭ  :56.8.8ހަރަކާތް 
 ބޯޑްޓައް ހެދުން ބައެއް ހުއްދަ 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އަދި   މުންޑޫ ކައުންސިލް/
 ރަށުގެ މުއްސަސާތައް 

   :56.8.2ހަރަކާތް  
ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަތަކާއި 

ހައްދާފައިވާ ރަޖިސްޓްރީތައް 
ފަސޭހައިން ބަލާލެވޭނެ 

ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން އަދި 
 ދަފްތަރެއް ބެލެހެއްުޓން 





 


 

 


 

 


 

 


 

    މުންޑޫ ކައުންސިލް/



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222 – 2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ގެ ސަބަބުން 89ނަމަވެސް ކޮވިޑް ކުރުމަށް މި އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފަކުވަނީ މި ފަދަ ވޯކްޝޮޕެއްގައި ބައިވެރި ކުރުވާފައެވެ. 
 ވޯކްޝޮޕްގެ މަސައްކަތް އަދި ވަނީ ފެށޭގޮތް ނުވެފައެވެ.

 ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން : 55ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:
ންވާ ފަާރތްތަކަށް ިލޔެކިޔުން އަރުޝީފްކޮށް އަންނަން އޮތް ީޖލްތަކަށް އަދި މުންޑުގެ މައުލޫމާުތ ހޯދަން ބޭނު :  55ޓާގެޓް 

 ބެލެހެއްޓުން 

 

ޙިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ   52ޕޮލިސީ 
 ރަނގަޅުކުރުން

 މިހާރުގެ ހާލަތު 

ލ.މުންޑޫގައި ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން އަންނަ ޙިދުމަތްތަކުގެ ފެްނވަރު  ދުވަހެއް ދުވަހެއް ދަނީ ރަނގަޅުކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން  
އްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ކައުންސިލަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ ހިންގުން ވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ރަނގަޅުުކރެވިފައެވެ. އަދި ރަ

ގުޅާ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ވަނީ ކޮންމެ ޑިޕާޓްމަންޓްއަކުން ހޮޓްލަިއނެއް ގާއިމް ކުރެވިފައެވެ. އަދި މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ސާވިސް 
 ޗާޓާރއެއް ތައްޔާރުކޮށްވަނީ އާންމު ކުރެވިފައެވެ.

 ފޯރުކޮށްދޭ ޙިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން  : 25ޕޮލިސީ 
 ޓާގެޓްތައް:
ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޙިދުމަތްތައް އަވަސްކަމާއިއެކު ހުއްޓުމެއްނެތި ހަމަހަމަކަމާއި އެކު : 52ޓާގެޓް 

 ޙިދުމަތްދޭ ކައުންސިލަކަށް ހެދުން 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 
ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 
މުންޑޫގެ  :55.8ސްޓްރެޓަޖީ 

ތާރީހް އަދި މުންޑޫ އާއި ގުޅޭ 
މައުލޫމާތު ވީހާވެސް ގިން 

 ޔަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ބަ

   :55.8.8ހަރަކާތް 
ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ 

ވެބްސައިޓެއް ހެދައި ލިޔެކުން 
 ރަށްކާކުރަމުން ގެންދިޔުން 



 


 


 


 


 
ކަމާއި ގުޅުން ހުރި   މުންޑޫ ކައުންސިލް/

މިނިސްޓްރީ އަދި އިދާރާ 
  ތައް 

 ޙަރަކާތް  ސްޓްރެޓަޖީ 

22
22

 22
21

 22
26

 22
25

 22
22

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ  ތަންފީޒު ކުރާފަރާތް 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 

 :52.8ސްޓްރެޓަޖީ 
ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ 
ޙިދުމަތްތަކަކީ ރައްޔިތުން 

  :52.8.8ހަރަކާތް 
ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ގިނަ 

  ތައް އޮންލައިންކުރުން ޙިދުމަތް



 


 


 


 


 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ    މުންޑޫ ކައުންސިލް/

 



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222 – 2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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 މޮނިޓަރިންގ ފްރޭމްވަރކް 

 ކުރުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން މޮނިޓަރ
ނިޔަލަށް ކުރުމަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ކަނަޑއަޅާފައިވާ ޓާގެޓްތައް ހާސިލުކުރެވޭ މިންވަރު  2225އިން  2228

 ،ނގަމުންދާގޮތް ބެލުމާއިމިގޮތުން އަހަރުން އަހަރަށް ަތރައްޤީގެ ޕްލޭން ހި މޮނިޓަރކުރުމާއި އިވެލުއޭޓްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
ރީގައި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއާއި ފައިނަލް ރިވިއު ހެދުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މިންގަނޑުތަކާއި ާޓގެޓްތައް ހިމެނޭ ފްރޭމް ވޯކް ތި

 އެވަނީއެވެ.

ބަލާނޭ  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްވާ މިންވަރު 
 މިންގަނޑު 

 

ބަލައިގަންނަ ިހތްހަމަޖެހޭ 
  ޙިދުމަތްތަކަކަށް ހެދުން 

   :52.8.2ހަރަކާތް  
ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ 
ޙިދުމަތްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ 
ހިޔާލު ހޯދުމަށް ކޮމެންޓް 
ބޮކުސް އެއް ގާއިމްކޮށް 

ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާއި އެކު 
ޙިދުމަތުގެ ފެންވަރު 

 ރުން   ރަނގަޅުކު





















 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ    މުންޑޫ ކައުންސިލް/
 

   :52.8.1ހަރަކާތް  
ކައުންސިލްގެ ސާވިސް 
ޗާރޓާރ އާންމުކޮށް 

ފަސޭހައިން ބަލާލެވޭނެ 
 ގޮތްހެދުން   





















 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ    މުންޑޫ ކައުންސިލް/
 



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 

 

ޒިންމާވާ ސެކްޝަން 
 ފަރާތް / 

 މޮނިޓަރކުރާ ތާރީޚު 
 ޓާގެޓްތައް  (ބޭސްލައިން )މިހާރުގެ ހާލަތު 

22
22

 

22
25

 

22
26

 

22
21

 

22
22

 

  ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުން  :8 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް،އ.ތ.މ 
ކޮމެޓީ 

މުއްސަސާތައް 
 އްޔާ ޖަމްއި

   

 


 
ލ.މުންޑޫގައި ސާފު ބޯފެން ލިބޭެނ އިންތިޒާމެއް  .8

މިއަދާއި ހަމައަށް ހަމަޖެހިފައި ުނވާކަން 
 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ލ.މުންޑޫގައި ކޮންމެ ގޭބީސީއެއްގައި ފެންނަގާނެ  .2
ޕްލާސްޓިކް ހަމެއް ބެހެއްޓިފައި ުހރެއެވެ. އަދި ފުރާޅު 

މެދުވެރިކޮށް ވާރޭ ވެހުމުން މި ތާންގިތަކަށް 
ންއެޅޭނެގޮތަށް ހުްނނަނީ ފަރުާމކުރެވިފައެވެ. ފެ

ނަމަވެސް މި ގޮތަށް ރައްކާކުރާ ފެނަކީ އެންމެ 
ރައްކާތެރިގޮތުގައި ނެގޭ ފެންކަމުގައި 

 ގަބޫލުނުކުރެވެއެވެ.
ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލާއި ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން މުންޑޫގެ  .1

މިސްކިތުގައި އަދި ކައުންސިލްގައި ފެންރައްކާކުރާނެ 
 ބެހެއްިޓފައި އެބަހުއްެޓވެ. ހަންތަކެއް

 :8.8ޓާގެޓް 
ލ.މުންޑޫއަކީ ފެން 

ރައްކާކުރުމަށް ނަމޫނާ 
ރަށަކަށް ހެދުމާއިއެކު، 

ރަށުގައި 
ދިރިއުޅެމުންގެންދާ 
ރައްޔިތުންނަށާއި 
ދަތުރުވެރިންނަށް 

ރައްކާތެރި ސާފުބޯފެން 
 ފޯރުކޮށްދިނުން.

 

  ށް ހޯދައިދިނުންނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަ  :2 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް،އ.ތ.މ 
ކޮމެޓީ 

މުއްސަސާތައް 
 ޖަމްއިއްޔާ 

 

 


މިހާރު އަމަލުކުރަމުން ގެންދާ ގޮތްތަކަކީ )ބިމުގެ  .8   
އަޑިއަށް ފެނާއި، ނަޖިސް ހިންުދމަށް 

ބޭނުންކުރަމުންދާ ގޮްތތައް( ބިަމްށ ހިންދުމެވެ. 
ގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ  WHOމިކަމަކީ 

ވެސް ޚިލާފުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ މިންގަނޑުތަކާއި
އަންގާފައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ސިއްޙީ 

ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިގެން ދޔުމުގެ ބިރާއި ރަށުގެ 
ފެންފަށަލަ ަތޣައްޔަރުވުންފަދަ ކަންތައްތައްވަނީ 

އަހަރުގެ  25ތަޖުރިބާކުރެވިފައެވެ. ކުރިއަށް އޮތް 
އަދި  މުއްދަތުގައި މިގޮތް މިއަށްވުރެ ހަރުދަނާ

ރައްކާތެރި ނިޒާމަކަށް ހެދުމަށްވަީނ ކަނޑައެޅިފައެވެ.އެ 
ގޮތުން ލ.މުންޑޫގައި ފެނާއި ނަުރދަމާ ނިޒާމް 

ޤާއިމްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް 
އުސޫލުން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާއި ވަނީ 

ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. އަދި މިހާތަަނށް ޑިޒައިން 

 :2.8ޓާގެޓް 
ސަރުކާރުން 

ފޯރޮކޮށްދޭންޖެހޭ 
އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ 
ދަށުން، ލ.މުންޑޫއަކީ 

ދަމާ އެޅިފައިވާ، ނަރު
ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް 
ނަރުދަމާގެ ފަސޭހަކަން 

ލިބިގެންވާ ރަށަކަށް 
 ހެދުން.
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އި.އޭގެ މަސައްކަތް ނިމިފަވާ މަސައްކަތް އަދި އި.އަ
 ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

އިންސައްތަ ގޭބިސީތަކަކީ  %91 .2
ރައްކާތެރިނޫންގޮތުގައި ފެނާއި ަނޖިސް ބިމުގެ 
 އަޑިއަށް ހިންދާބައެއްކަން ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ

 ދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  :1 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް،އ.ތ.މ 
ކޮމެޓީ 

މުއްސަސާތައް 
 ޖަމްއިއްޔާ 



 


  

 


 
ވަނަ  28ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗްމަހުގެ  2016 .8

ދުވަހުން ފެށިގެން ރަށުގެ ކަރަްނޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން 
ގެންދަނީ ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ފެނަކަ 
ކޯޕަރޭޝަންއިންނެވެ. މި ތާރީޚްގެ ކުރިން ރަށުގެ 

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެްނދިޔައީ 
 ވެ.ރަށުކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުްނނެ

ރަށުގައި ދެމުންގެންދާ ކަރަންޓަީކ ސަރުކާރާއި  .2
ގަޑިއިރުގެ  26ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން 

 ޔަގީން ކަރަންޓެކެވެ. 
ރަށުގައި ދެމުންގެންދާ ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތަކީ  .1

ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބިގެންވާ 
އްޒަފުން ޚިދުމަތަކަށް ހެދުމަށް ތަނުގެ ވެިރންނާއި މުވަ

އެގޮތުން  ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.
މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުމާއި، 

އިންޖީނުގޭގެ އިމާރާތަކީ އަތޮޅުތެރޭގެ އެހެނިހެން 
އިންޖީނުގެތަކުގެ ހާލަަތށްވުރެ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި 

ހުރި ތަނެއްކަމުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް 
ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ. އަދި މިދާއިރާއަކީ ޔަޤީންކަމާއިއެކު 

ޚާއްޞަކޮށް ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ޒުވާނަކު 
ބާކީ ނުވާގޮތަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ހުރި، 

ވަޒީފާގައި ތިބެގެން މަތީ ތަުޢލީުމ ޙާސިލްކުރުމުގެ 
 ފުރުސަތު މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިެގންވާ ދާއިރާއެކެވެ.

ހުރި ަތނަކީ ޚިދުމަތް އިންޖީނުގެ އިމާރާތްކޮށްފައި .6
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދާއިރާއަށް ހުރި 

ޤާބިލްކަމެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އިމާރާތްކޮށްފައިހުރި 

ރަށުގައި  :1.8ޓާގެޓް 
ންދާ ދިރިއުޅެމުންގެ

ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް 
ފޯރުކޮށްދޭ ކަރަންޓަކީ 
އަތްފޯރާ އަގެއްގައި  

އިޔާދަކުރަނިވި 
ހަކަތައިން ކަރަންޓް 

އުފައްދާ އަދި 
ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި 

ފޯރުކޮށްދޭ ކަރަންޓަކަށް 
ހެދުމާއިއެކު، 
ރައްޔިތުންގެ 

އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި 
ފޯރުކޮށްދެވޭ 

 ޚިދުމަތަކަށް ހެދުން.
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ތަނަކީ ޚިދުމަތަށްހުރި ގޮންޖެހުމެްއކަމުގައި 
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރަށުގެ އާބާދީ މަދުވުމަކީ މި ޚިދުމަތް އެންމެ  .5
ފުރިހަމަޔަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ުހރި 

ޖެހުމެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވެެއވެ. ދާއިރާއިން މަތީ ގޮން
ތަޢުލީމު ޙާސިލްކޮށްގެން ތިބި ުމވައްޒަފުން ނެތުމާއި، 
ޚިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ މިންވަރަށް 

މުވައްޒަފުން ނެތުމަކީވެސް މިހާރު ފާހަގަކުރެވޭ 
 ގޮންޖެހުންތަކެވެ.

 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން :6 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް،އ.ތ.މ 
ކޮމެޓީ 

މުއްސަސާތައް 
 ޖަމްއިއްޔާ 



 


. ލ.މުންޑޫގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރގެ     
އަޕްގުރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ އެހީގައިވަނީ 

އިން ފެށިގެން ލ.މުންޑޫ 2228އި ޖުލަ 28ކުރެވިފައެވެ. އަދި 
ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރެގ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފެށި 
 ގޭބީސީ ތަކުން ނަގާ ކުނި ވަނީ މެނޭޖްކުރެވެން ފެށިފައެވެ.

. ލ.މުންޑޫގައި ކުނިޖަމާކުރަން ފެށުމާއި ގުޅިގެން ކުރިން 2
ސަރަހައްދައް  22)އަކަމީަޓރ(ގެ  5252ކުނި އެންދުމަށް 

 ން ވަނީ މަނާކުރެވިފައެވެ.ކުނިއެޅު
އިން ފެށިގެން ގޭބީސީތަކުން ނަގާކުނި  2228ޖުލައި  28. 1

މެނޭޖްކުރުމަށް ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކާއި ދިމާވެފައެވެ. އެއީ 
ނަގާކުނި އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ެމނޭޖްކުރެވޭނެ އިތުރު ގޮތެއް 

 ނެތުމާއި ކުނި ރަށުން ބޭރުކުރެޭވނެ ގޮތެއް ނެތުމެއެވެ. އެ
ގޮތުން ބިއްލޫރި އަދި ލަކުނޑީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ކުނި 
 މެނޭޖްކުރާނެ އެއްވެސް މެސިނަރ ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

. މި ސަރަހައްދެއް ގެނެވޭ ހުރިހާ ދަގަނޑު އަދި ބިއްލޫރިފަދަ 6
ތަކެތި ފިޔަވައި ދަޅުފުލި ބޭލަރއިން ފިއްތާ އޭގެ ސައިޒް 

ވަހަށް ކުނިކޮށީގެ ކުޑަކުރެވެއެވެ. އަދި ފަތްކުނި ދުވަހުން ދު
 ބިއްދަށުގައިވާ ސަރަޙައްދަށް ގެންގޮސް އަންދާލެވެއެވެ.

. ބަދިގެކުނީގެ ތެރެއިން ބައެއް ރަނގަޅުކުނި ބޭނުންކުރަނީ 5
ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރެގ އިރުމަތީފަރާތުގައި 

ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ކުކުޅު އަދި އަސްދޫންޏައް ކާންދިނުމަށެވެ. އަދި 
 ކުނި އުކާލަނީ ިއރުމަތީ ފަރާތުގެ އަތިރިއަށެވެ. ބާކީވާ ބަދިގޭގެ

ރައްކާތެރި  :6.8ޓާގެޓް 
ގޮތެއްގައި ކުނި 

ނައްތާލުމަށް 
އެކަށީގެންވާ ހަރުދަނާ 
އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި 
 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

 މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  :5 ޕޮލިސީ 
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މުންޑޫ 
ކައުންސިލް،އ.ތ.މ 

ކޮމެޓީ 
މުއްސަސާތައް 

 ޖަމްއިއްޔާ 

 

 


ލ.މުންޑޫގެ މަގުތަކަކީ ރައްކާތެރި ހިނގާބިނގާވެ  .8   
އުޅެން ފަސޭހަ އަދި ސާފުތާހިރު މަގުތަކަކަށް 

ހެދުމުގެ ގޮތުން، ގިނަ އުޞޫުލަތކަކާއި 
ޤަވާއިދުތަކެއްވަނީ ރަށުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ. މި 

ޤަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން އާންމު ރަްއޔިތުން 
މުން ގެންދާކަން ބެލުުމގެ ގޮތުން އަމަލުކުރަ

ކައުންސިލް އިދާރާއިން ވަކިވަކި ގޭބިސީތަކަށް، 
އެބައެއްގެ ޒިންމާ ހަނދާންކޮށްދީ ނަސޭހަތްތެރިވަމުން 

 ގެންދެއެވެ.
ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ރަށުގެ  .2

މަގުތައްވަނީ އެކަށީގެންވާ ފެންަވރެއްގައި ހަދާ 
ދަންޖެހޭ ބަެއއް މަގުތައް ނިމިފައެވެ. އަދި ހަ

ފާހަގަކޮށް ޕްލޭންގައި ހިމެނުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ 
 ކުރެވެމުންނެވެ.

  :5.8ޓާގެޓް 

 ފާލާމާއި ފެރީޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެއްޓުން  ،ބަނދަރާއި :2 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް،އ.ތ.މ 
ކޮމެޓީ 

މުއްސަސާތައް 
 ޖަމްއިއްޔާ 

 

 


އި މީހުން އަރާފޭބުމަްށ ރަށުގައި ލަފާފުރުމަށާ .8   
ވަނަ  2221ބަނދަރެއް ހެދިގެން ދިޔައީ 

އަހަރުގައެވެ. މިބަނދަރަކީ އަތޮޅުގެ އެހެން 
ބަނދަރިތަކާއި އަޅާބަލާއިރު އުސް ބަނަދަރެއްކަމުން 
ބަނދަރާއި ސިޑީގެ ރައްކާތެރިކަން ބޮޑުކަން ވަނީ 

ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އެހެންނަމަެވސް ބަނދަރު 
ގެ ސަބަބުން ލަފާފުރާ މީހުންނަށް ދިޔަވަރު އުސްވުމު

ހިކި ވަގުތުތަކުގައި ބަނދަރުގެ ޭބނުންކުރުމަށް 
 ދަތިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިމުނުކަަމށް ކަނޑައަޅާ،  .2
ބަނދަރު ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ަބނދަރުގެ 

މަސައްކަތްތައް ނުނިންމައެވެ. ަބނދަރު ހިމެނޭ 
ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދެއްކަމުން ސަރަހައްދަކީ 

ބަނަދަރުގެ ކައިރިއަށް އަޅަންޖެހޭ ވެލިވަނީ ނާޅާ 
ދޫކޮށްލެވިފައެވެ. ބަނދަރުގެ ބޭުރ ތޮށިކުޑަކަމުން، 

ބަނދަރުތެރޭގެ އޮއިވަރު ބާރުވެ ަބނދަރުގެ ބޭނުންކުރާ 
އޮޑިދޯނި ފަހަރަށް އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިވަމުން 

ރަށުގެ  :2.8ޓާގެޓް 
ބަނދަރަކީ ރައްކާތެރި 

ންކުރާ ބަނދަރުގެ ބޭނު 
ފަރާތްތަކަށް 

ފަސޭހަކަމާއިއެކު 
 ،ބޭނުންކުރެވޭ

ސާފުތާހިރު ހިތްގައިމު 
 ތަނަކަށް ހެދުން.
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އިވާ ބެޑް ދެއެވެ. އަދި ބަނދަރުގެ ދެކޮޅުގަ
ސަރަހައްދު ގިރާ މައްސަލަ ފެންމަތިވުމާއި ގުޅިގެން 

އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ހައުސިންގ 
މިނިސްޓްރީއަށާއި އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީއަށް 

މައްސަލަ ހުށައެޅިފައިވާނެއެވެ. އަދި ލ.މުންޑު 
ބަނދަރުގެ އަޕްގުރޭޑްކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ 

އުލާންކުުރމަށްފަހު ބަނދަރު ފަރާތުން އާންމުކޮށް އި
ޑިޒައިން ކޮށް އީ.އައި.އޭ ހެދުމަށް އަމިއްލަ 

ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.މިހާތަނަށް އައި.އިރު 
ބަނދަރުގެ ޑިޒައިންކުރުން ފިޔަވައި އިތުރު 

 މަސައްކަތެއްކުރެވިފައެވެ ނުވެއެވެ.

 ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން  :0 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް،އ.ތ.މ 
ކޮމެޓީ 

މުއްސަސާތައް 
 ޖަމްއިއްޔާ 

  

 


އަކަފޫޓްގެ  25222ލ.މުންޑޫގައި ޤަބުރުސްތާންގެ ގޮުތގައި   
އުތުރުފަރާތުން ވަީނ ޙައްސަ ކުރެވިފައެވެ. އަދި ބިމެއް ރަށުގެ 

ޤަބުރުސްތާން ސާފްކޮށް ބަލަހަްއަޓނީ މީލާދީ ގޮތުން އަހަރަކު 
އެއްފަހަރު އިޢުލާން ކުރުމަށްފަހު އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާ 

ފަރާތަކާއި އެކު އެއްބަސްވެވިގެންނެއެވެ. ޤަބުރުސްތާންގެ 
މެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވާށާފާރެއްނެތި އެދި އެހެނިހެން ނިވާކަ

ވަރަށް ގިނަ އާންމުންނަށް ަދތިާވތީ އެކަމުގެ ސަކުވާ 
 ކައުންސިލްއަށް ލިބެއެވެ. 

 

ލ.މުންޑޫ  :0.8ޓާގެޓް 
ޤަބުރުސްތާން އަކީ 
ރައްކާތެރި އަދި 

ސާފްތަނެއްގެ ގޮތުގައި 
 ދެމެހެއްޓުން 

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން  :1 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް،އ.ތ.މ 
ޓީ ކޮމެ

މުއްސަސާތައް 
 ޖަމްއިއްޔާ 

  

 


ލ.މުންޑޫގައި މިހާރު ހުންނަނީ ެއންމެ މިސްކިތެކެއެވެ. އެއީ   
ލ.މުންޑޫ މަސްޖިދުލް އަމާނާތު އެވެ. މި މިސްކިތުގެ ވަށާފާރު 
ސުނާމީ ކާރިސާއާއި ގުޅިގެން ވަނީ ވެއްޓިފައެވެ. ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ  2289 އެތައް މަސައްކަތަކުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެހީގައި
އަހަރުގައި ވަނީ ޒަމާނީ ފެންވަރެއްގައި މިސްކިތުގެ ވަށާފާރު 

ވަނަ އަހަރު ދިމާވި ޘުނާމީ  2226ރޭނިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް 
ކާރިޞާއާއި ގުޅިގެން މިސްކިތުގެ މުށިތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑާށް 

މުވައްޒަފުން  21ހަލާކުވެފައެވެ. މިސްކިތުގައި 
މުދިމު މީހަކާއި އަދި ދެ މަސައްކަތު ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ. އެއީ 

މީހުންނެއެވެ. މި މިސްކިތުގައި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން 
އޭސީ ވަނީ ހަރުކުރެވި އަދި  26ބީ.ޓީ.ޔޫގެ  81222

ލ.މުންޑޫ  :1.8ޓާގެޓް 
މިސްކިތަކީ 

ހިތްފަސޭހަކަމާއި އެކު 
އެއްވެސް ދަތިކެމެއް 
ނެތި ނަމާދުކުރެވޭ 
 މިސްކިތަކަށް ހެދުން 
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މިސްކިތުގެ ކަރަންޓް ތުރިފޭސް ކުރެވިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް 
މިސްކިތުގެ ކަރަންޓްފީއަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު 

ދަވާތީ އެކަށީގެންވާ ޮގތުގައި މިސްކިތުގެ އޭ.ސީ އަދަދެއް ހޭ
ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވެއެވެ. ައދި ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން 

އޭސީތައް ވަނީ ބައުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން އިތުރު އޭސީ 
ހޯދުމަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ. 

އެކަށީގެންވާ ފައިސާ އެހެންނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި 
 ނެތުމުން މި މސައްކަތް ވަނީ ަލސްވާގޮތް ވެފައެވެ.

 ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްުޓން :9 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް،އ.ތ.މ 
ކޮމެޓީ 

މުއްސަސާތައް 
 ޖަމްއިއްޔާ 

   

 


 
ލ.މުންޑޫގެ މަގުތަކަކީ ރައްކާތެރި ހިނގާބިނގާވެ  .8

އުޅެން ފަސޭހަ އަދި ސާފުތާހިރު މަގުތަކަކަށް 
ހެދުމުގެ ގޮތުން، ގިނަ އުޞޫުލަތކަކާއި 

ޤަވާއިދުތަކެއްވަނީ ރަށުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ. މި 
މު ރަްއޔިތުން ޤަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން އާން

އަމަލުކުރަމުން ގެންދާކަން ބެލުުމގެ ގޮތުން 
ކައުންސިލް އިދާރާއިން ވަކިވަކި ގޭބިސީތަކަށް، 

އެބައެއްގެ ޒިންމާ ހަނދާންކޮށްދީ ނަސޭހަތްތެރިވަމުން 
 ގެންދެއެވެ.

އެގޮތުން އެގޭބިސީއެއްގެ މީހުން ކުނިކަހަންޖެހޭ  .2
މަގުމަތީގެ ދެސަރަހައްދެއް ކުނިނުކަހާ 

ފަހަރު ލިޔުމުން  28ފައިވާނަމަ، މަހަކު ދޫކޮށްލެވި
ނަސޭހަތްތެރިވުމާއި ރަށުތެރޭގައިާވ ފަޅުގޯތިތައް 
)މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ/އަދި ނުވާ( 
ހަވާލުކޮށް ޤަވާއިދުން ސާފުކޮށް ަބލަހައްޓަމުން 
 ގެންދިޔުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމުން ގެންދެވެއެވެ.

ަހއްޓަމުން ގެންދަނީ ރަށުތެރޭގެ ސާފުތާހިރުކަން ބަލަ .1
އެސްޓިމޭޓް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްއިން 

ރައްޔިތު އަންހެނުންނާއި ހަވާލުުކރެވިގެންނެވެ. 
މިމަސައްކަތުގައި ރަށުގެ ހުރިހާ އަންހެންކަނަބލުންގެ 

ބައިވެރިވުން ލިބޭ ކަމުގެ ނަތީޖާައކީ ރަށުތެރޭގެ 
 ސާފުތާހިރުކަން ބެލެހެއްޓިެގން ިދޔުމެވެ.

 :9.8ގެޓް ޓާ
ލ.މުންޑޫއަކީ 
ރަށުތެރޭގެ 

ސާފުތާހިރުކަމާއި 
ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ 

މަގުތަކުގެ 
ސާފުތާހިރުކަން 
ދެމެހެއްޓިފައިވާ، 
އަތޮޅަށް ނަމޫނާ 

 ރަށަކަށްވުން.

 މަގު ހެދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން  :82 ޕޮލިސީ 
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މުންޑޫ 
ކައުންސިލް،އ.ތ.މ 

ކޮމެޓީ 
މުއްސަސާތައް 

 ޖަމްއިއްޔާ 

 

 


އިން ފެށިގެން ލ.މުންޑޫގެ  28މާރޗް  2282 .8   
ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުން ފެަނކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި 

ހަވާލުކުރެވިގެން ދިޔުމުގެ ކުރިން މަގުދިއްލާ 
ބެލެހެއްޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއިްނނެވެ. ރައްޔިތުންގެ 
ނަމުގައި ރަށުގެ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދިޔަ 

އެންމެ ބޮޑު  ކައުންސިލްގެ، ދުވަސްވަރު
އެއްއަމާޒަކަށްވީ ރަށުތެރޭގެ ދިއްލުން އިތުރުކޮށް 
ދެމެހެއްޓެނިވި ޚަރަދުކުޑަ ގޮތެއްގައި މަގު ދިއްލާ 

 ބެލެހެއްޓުމެވެ.
މިހާރު މަގުދިއްލާ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ  .2

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންނެއެވެ. ކޮންމެ މަހެއްގެ 
ހަނު ބޮޑު މައްޗަށް މަގުތައް ދިއްލާ ބެލެހެްއޓުމަށް ނު

ހޭދައެއް ކައުންސިލްއިން ކުރަމުންދެއެވެ. އެގޮތުން 
އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަމުންދަނީ މަގުބައްތީގެ 

 ބިލްތައް އަދާކުރުމަށެވެ.

 :82.8ޓާގެޓް 
ލ.މުންޑޫގެ ހުރިހާ 

މަގުތަކަކީ ތިމާވެއްޓާއި 
ރައްޓެހި ހަކަތައިގެ 

އަލިން 
އަލިކުރެވިފައިވާ، 
ހިތްފަސޭހަ އަދި 

މާހައުލަކަށް  ރައްކާތެރި
  ހެދުން.

 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމްޮކށް ބެލެހެއްުޓން  ،އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި :88 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް،އ.ތ.މ 
ކޮމެޓީ 

މުއްސަސާތައް 
 ޖަމްއިއްޔާ 

  

 


ލ.މުންޑޫގައި މިވަގުތު ޒުވާނުންެގ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި   
ނުންކުރަމުން ދަނީ މުންޑޫ ޒުާވނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ބޭ

އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަނެކެވެ. މި ަތނުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތް 
ވަނަ އަހަރު ވަނީ ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.  2289ކުރުމަށް 

ނަމަވެސް އެކި އެކި ސަބަބުތަކާއި ގުޅިގެން މި މަސައްކަތް 
ނުވެފައެވެ. މި ތަނަކީ އޮފީސް  މިއަދާއި ހަމައަށްވަނީ ކުރެވޭގޮތް

ބަޔަކާއި ބޮޑު ހޯލެއް އަދި ކޮޓަރި އަކާއި ފާހާނާއެއް 
 ހިމެނޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ަތެނކެވެ. 

އިޖްތިމާއީ  :88.8ޓާގެޓް 
މަރުކަޒުތަކަކީ ހުރިހާ 

އުމުރެއްގެ 
ބޭފުޅުންނަށްވެސް 

ހަމަހަމަކަމާއި އެކީ 
ބޭނުންކުރެވެނެ 
ތަނެއްކަމުގައި 

ދި އިޖުތިމާއީ ހެދުން.އަ
މަރުކަޒަކީ މުންޑޫގެ 

ހުރިހައި އުމުރު 
ފުރައިގެ ބޭފުޅުންނަށް 
މުނި ފޫހި ފިލުވުމަށް 
އެކި އެކި ކުޅިވަރު 

ކުޅެވޭ ތަނަކަށް 
 ހެދުން.

 ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއްޓުން  :82 ޕޮލިސީ 
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މުންޑޫ 
ކައުންސިލް،އ.ތ.މ 

ކޮމެޓީ 
އް މުއްސަސާތަ
 ޖަމްއިއްޔާ 

 

 


)ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ( މީހުންނަކީ  22ރަށުގެ % .8   
 65ކުޅިވަރު ކުޅޭ މީހުންނެވެ. މީގެތެރެއިން %
)ސާޅީސްފަސް އިންސައްތަ( މީހުންނަކީ 

ޒުވާނުންނެވެ. ރަށުގައި އާންމުކޮްށ ކުޅޭ ކުޅިވަރުތަކުގެ 
ތެރޭގައި ފުޓުބޯޅަ )ފިރިހެުނން( ޮވލީ އަދި ބަށި 

 ހިމެނެއެވެ. )އަންހެނުްނ( 
ޗައިނާގެ އެއިޑް ގެ ދަށުން ޒަމާނީ ފެންވަރެއްގެ  .2

ވަނަ އަހަރު  2289ފުޓްސަލްދަނޑެއް މިރަށުގައި 
ޤާއިމްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 

ވޮލީ އަދި ބެޑްމިންޓަން ކޯޓްގެ ެފންސް އަދި 
 ލައިޓްޖަހާފައިވެއެވެ.

ދި ހަރުބީ މުންޑޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާގެ ލަނގިރި އަ .1
ޓީމެއް އޮވެއެވެ. ޚާއްޞަ ދުވަސްތަކުގައި މި 

ޖަމުޢިއްޔާގެ ފަރާތުން މިކުޅިވަރުތައް ރަށާއި ރަށުން 
 ބޭރުގައި ކުޅެއެވެ.

ރަށުގެ  :82.8ޓާގެޓް 
ކުޅިވަރު ބިންތަކަކީ 
ހުރިހާ އުމުރުފުރާގެ 

މީހުންނަށްވެސް ބޭުނން 
ކުރެވޭނެ ޒަމާނީ 

ވަސީލަތްތަކާއި އެކު  
އިވާ  ތަރައްގީކޮށްފަ

ތަންތަން ކަމުގައި 
 ހެދުން.

 މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން  :81 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް،އ.ތ.މ 
ކޮމެޓީ 

މުއްސަސާތައް 
 ޖަމްއިއްޔާ 

   

 


 
ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މުނިފޫހު ފިލުވުމަްށޓަކައި 

ދި ގިނައި ކުޅެއުޅެނީ ފިރިހެން ބޭފުޅުން ފުޓްބޯޅަ އަ
އަންހެން ކަނބަުލން ބަިށނުވަތަ ވޮލީބޯލް ކުޅެއުޅެއެވެ.އަދި 

މުނިފޫހި ފިލުވަމަްށޓަކައި ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި 
ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ބެރުޖެހުމާއި ލަވަކިޔުމުގެ 

ހަރަކާތްތައް އޮވެއެވެ. އަދި ކައުންސިލްއިން 
 އިސްނަގައިގެން އެކިއެކި އީދުދުވަހާއި ބޮޑު ޗުއްޓީއާއި
ދިމާކޮށް ސްޕޯރޓްސް ފިއެސްޓާގެ ހަރަކާތްތައް ރާވާ 

ހިންގުމަށް އެކިއެކި ގޮތްގޮތުން ެއހީތެރިކަން ދެއްވައެވެ. 
މިޔުޒިކު ކުޅޭ ސާމާނު )ސައުންޑް ސިސްޓަމް، ޑްރަމް 

ސެޓް( މުންޑޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައު 
ން ހުރެއެވެ. ނަމަވެސް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ނެތުމު

މިތަކެތި އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ބޭނުްނކުރެވެމުން ނުދާކަން 
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 

  :81.8ޓާގެޓް 
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 ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުން  :86 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް، 
 މުންޑޫ ސުކޫލް

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އާންމު      
 ފަރާތްތަކަށް ވެދުވޭގޮތަށް އެއްެވސް ލައިބްރަރީ

މިރަށުގައެއް ނެތެއެވެ. އެހެންނަަމވެސް ސުކޫލް 
ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ ލައިބްރަރީއެއް ސުކޫލްގައި 

 ޤާއިމް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 :86.8ޓާގެޓް 
ލ.މުންޑޫގެ 
ފަރުދުންނަކީ 

ފޮތްކިޔުމަށް ލޯބިކުރާ 
ހިޔާލްތަނަވަސް 
 ބަޔަކަށް ހެދުން 

 އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  ،ވާގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓު  :85 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ ކައުންސިލް 

ޖެންޑާ ، 
 މިނިސްޓްރީ 

 

 


ލ.ގަމުގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ރެކޯޑްއަށް    
ބަލާއިރު ލ.މުންޑޫއަކީ ގެވެށި އަނިޔާގެ ކޭސްތައް 
މަދުން ނަމަވެސް ހުށައެޅެމުންދާ ރަށެއްކަމުން، 

ހެނަކަށް ކުރެވޭ ކޮންމެ ގެވެިށ އަނިޔާއެއްގެ އަން
ޝިކާރަވެރިޔަކަށް އެއަންހެންމީހާއާއިއެކު 
އެއާއިލާއެއްގައި ހިމެނޭ ކުދިންނަްށވެސް 

އަނިޔާވެރިކަމާއި، ގެއްލުނަތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާކަން 
 ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

ލ.މުންޑޫ  :85.8ޓާގެޓް 
އަކީ 

ދަތުރުވެރިންނަށާއި 
ންނަ ރަށަށް އަ

މެހެމާނުންނަށް އަދި 
މުންޑޫގައި ދިރިއުޅޭ 

ފަރާތަކަށް ރައްކާތެރި 
މާހައުލެއް ގާއިމް 

ކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް 
 ހެދުން.

 ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީުހންނަްށ އެހީތެރިވެދީ އެ މީހުން ބަލަހަްއޓާނެ ނިޒާމް :82 ޕޮލިސީ 
 މްކުރުންޤާއި

މުންޑޫ 
ކައުންސިލް،އ.ތ.މ 

ކޮމެޓީ 
މުއްސަސާތައް 

 ޖަމްއިއްޔާ 

   

 


 
ލ.ގަމުގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ރެކޯޑްއަށް ބަލާއިރު 

ލ.މުންޑޫއަކީ ގެވެށި އަނިޔާގެ ކޭސްތައް މަދުން ނަމަވެސް 
ހުށައެޅެމުންދާ ރަށެއްކަމުން، އަްނހެނަކަށް ކުރެވޭ ކޮންމެ ގެވެށި 

ޝިކާރަވެރިޔަކަށް އެއަންހެންމީހާއާއިއެކު  އަނިޔާއެއްގެ
އެއާއިލާއެއްގައި ހިމެނޭ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި 

ކުދިންނަށްވެސް އަނިޔާވެރިކަމާއި، ގެއްލުނަތަކެއް 
 ކުރިމަތިވަމުންދާކަން ވަނީ ފާހަަގކުރެވިފައެވ

 :82.8ޓާގެޓް 
ލ.މުންޑޫގެ މުޅި 
މުޖުތަމަޢުއަކީ 
ކުޑަކުދިންނާއި 

އުމުރުން 
ވަސްވީމީހުންނަށް ދު

ރައްކާތެރިކަން 
ދެމެހެއްޓުމަށް 

، ގަދައަޅާ

ކުޑަކުދިންނާއި 
ދުވަސްވީމީހުންގެ ކުރާ 
އަނިޔާތަކާއި ދެކޮޅަށް 

އަޑުއުފުލާ މިފަދަ 
އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް 

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި 
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މަސައްކަތްކުރާ 
 ބަޔަކަށް ހެދުން.

 ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުންކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ  :80 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

   ކައުންސިލް،

 


ލ.މުންޑޫގައި ނިޔާވާ ފަރާތްތަކުގެ ކަށުކަމާއި ކެމީގެ   
ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ހިނެވުމުގެ ކަންކަން 

އާންމުގޮތެއްގައި ކުރެވަމުންދަނީ ނިޔާވިފަރާތެއް 
ނިސްބަތްވާ ގެޔެއްގައެވެ. އަދި ހިނެވުމުގެ މަރުހަލާ 

މަށްޓަޖައި މިސްކިތައް އަށްފަހު ކަށުނަމާދުކުރު
ގެނެވެއެވެ. އެގޮތުން ރަށުގެ އެކިއެކި ފަރުދުންގެ 

ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ހުންނަ ގޮތުްނ ގޭގައި 
ހިނެވުންފަދަ ކަންކަން ކުރުމަކީ ވަރަށް 

ދަތިކަމަކަށްވަނީ ވެފައެވެ. ސަބަަބކީ ގޭގައި އެފަދަ 
ޖާގައެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުންނެއެެވ. އެހެންކަމުން 

އްގެ ބޭނުން ލ.ުމންޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ ހިނަވާގެއެ
 ޖެހިފައެވެ.

 :80.8ޓާގެޓް 
ލ.މުންޑޫގައި ނިޔާވާ 

ފަރާތްތަކުގެ 
ކަށުކަމާކެމީގެ އެންމެހާ 
ކަންކަން ލުއިފަސޭހަ 
ގޮތެއްގައި ކުރެވޭނެ 

އިންތިޒާމް 
 ހަމަޖެހިގެން ދިޔުން.

 . އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން :81 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

    ކައުންސިލް،

 


 
ރައްޔިތުންގެ މެދުގައިވާ އެއްބައިވަންތަކަން ނެތުމަކީ  .8

ރަށަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބަލިކަށިަކމެއްގެ ގޮތުގައި 
ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، ރަުށ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ 

ރައްޔިތު މަސައްކަތް ނުވަތަ މުއައްޞަސާތަކުގެ 
ހަރަކާތްތަކުގައި ރަށު ކުދިބޮޑު އެންމެންގެ 

 މާއި އެއްބާރުލުން ލިބޭަކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އެހީތެރިކަ
ރަށަކީ އަތޮޅުގެ އެހެނިހެން ރަށްރަށާއި އެރަށްރަށުގެ  .2

މުއައްޞަސާތަކުގެ މެދުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގުޅުމެއް 
ބާއްވަމުން ގެންދާ ރަށެކެވެ. އެޮގތުން އަތޮޅު 

ފެންވަރުގައި ބާއްވާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކާއި ޤުރުއާން 
އި ރަށުގެ އެކި މުއައްޞަސާތަކުން ރަށް މުބާރާތްތަކުގަ

 ތަމްސީލުކުރަމުން ގެންދެއެވެ.
މުންޑޫގެ ރައްޔިތުންނަކީ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރެވޭ  .1

އެންމެހާ ކަންކަމުގައި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމެއް ދެމުން 
ގެންދާ ނަމޫނާ ބައެކެވެ. އެހެްނަނމަވެސް 

 ސިޔާސީގޮތުން ހިޔާލް ތަފާތުވާ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި
އިޖްތިމާއީ ނޭދެވޭ އާދަތައް ބައެްއ ފަރުދުންގެ 

 :81.8ޓާގެޓް 
ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި 
އެއްބައިވަންތަކަމާއި 

އަޚްވަންތަކަން 
 ،ދެމެހެއްޓުމާއިއެކު

ރަށުގެ  82ލ.އަތޮޅުގެ 
ކައުންސިލާއި 
އެހެނިހެން 

މުއައްޞަސާތަކާއި 
ޅުން ބަދަހިކޮށް ގު

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި 
 ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުން.
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ފަރާތުން ފެނުމަކީ އެކަމާ ވަރަށް ހިތާމަ 
 ކުރާކަންކަމެވެ.

 

 ޤާނޫނާ އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިްނތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ،އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި :89 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

    ކައުންސިލް،

 


 
އެއްގަމު އަދި  ލ.މުންޑޫ އަކީ ނިސްބަތުން އިްނޖީނުލީ

ކަނޑުގެ އުޅަނދު މަދުރަށެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެއެވެ. 
އެގޮތުން ރަށުގައި ކުދިކުދި ބޭނުްނތަކަށް ދުއްވާ 
އިންޖީނުލީ ޑިންގީ އަދި ބޮއްކުރާ ފަދަ ތަކެތި 

ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށްއޮތްކަން ފާހަަގކުރަމެއެވެ. އެގޮތުން 
އެކިފަހަރުގެ މަތިން ކައުންސިލްއިން ވާނީ 

ރާތްތަކަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ސިޓީ އެފަ
ފޮނުވާފައެވެ. އަދި އެކަމާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ 
ފަރާތްތަކުން އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަން 
ކައުންސިލްއަށް މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައެވެ.މީގެ 

އިތުރުން އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުގެ 
ދަ ވެހިަކްލތައް ނިސްބަތުން އިތުރުން ބެޓަރީ ބަގީފަ

 ރަށުގައި ދުއްވާކަން ފާހަގަކުރަމެއެވެ.

ލ.މުންޑޫގައި  :89.8ޓާގެޓް 
ދުއްވާ އެންމެހާ 

ވެހިކަލްތަކަކީ ޤާނޫނާއި 
ޤާވައިދާއެއްގޮތައް ދުއްވާ 

ތަކެތި ކަމުގައި 
 ކަށަވަރުކުރުން.

ސްޓް ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެ :22 ޕޮލިސީ 
 މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ެބލެހެއްޓުން 

މުންޑޫ 
   ކައުންސިލް،

 


ރީޓެއިލް ފިހާރާ  22ލ.މުންޑޫ މިއަދާއި ހަމައަށް   
)އެކެއް( ކެފޭ ގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދެއެވެ.  28އަދި 

ނީ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ އަދި ކައުންސިލްއިން ވަ
ކޮޓަރީގެ  28ޕްރީސުކޫލް ހިންގި އިމާރާތް 

ކޮޓަިރ ވަނީ  22އެޕާރޓްމަންޓް ގޮތަށް 
ތަރައްޤީކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަެވސް މިރަށަކީ 

ގެސްޓުން ނުވަތަ ލޯކަލްޓުއަރިޒަްމވިޔަފާރި އެއްވެސް 
ސިފައެއްގައި ކުރަމުން ދާ ރަށަކަށް ނުވާތީ މި 

ރަށައް ޒިޔާރަތްކުރާ ކޮޓަރިތައް ދޫކުރަނީ 
ދިވެހިންނަްށށެވެ. މި ވިޔަފާރިތައް ހިނގަމުން ދަނީ 
ޤާނުނީ ގޮތުން އޮްނނަ އުސޫލްއިންތޯ އަބަދުވެސް 

ކައުންސިލްއިން ބަލާހޯދަމެއެވެ. ައދި ތަނުގެ 

ރަށުގައި   :22.8ޓާގެޓް 
ކުރެވޭ އެންމެހާ 

ވިޔަފާރިތަކަކީ ހެދިފައިވާ 
ޤާނޫނޫތަކާއި 

ޤަވައިދުތަކާއި އެއްގޮތައް 
ހިންގަމުންދާ 

 ތަންތަންކަމުގައި ހެުދން.
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ސާފްތާހިރުކަން އޮންނަ އުސޫލްއިން ހިފަހައްޓާ ތޯ 
އަދިވެސް ކައުންސިލް އަދި ހެލްތް ސެންޓަރގެ 

 ކްކުރާކަން ފާހަގަކޮށްަލމެއެވެ. ފަރާތުން ޗެ

 ޓުވުން ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތައް ހުއް ،ގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި :28 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

   ކައުންސިލް،

 


ރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުަށއެޅޭ ކުށްތަކާއި،  .8  
އަނިޔާވެރިކަމާއި، މާރާމާރީތަކުގެ މައްސަލަތަކަށް 

ވަނަ އަހަރު  2285އަދި  2286ބަލާއިރު 
 އެވެ. 25ހުށައެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ޕަސެންޓަކީ %

ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް  2282 .2
ކާއި، އަނިޔާވެރިކަމާއި، މާރާމާރީތަކުގެ ކުށްތަ

 އެއްވެސް މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށައެޅިފައި ނުވެއެވެ. 
ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު މާރާމާރީއެއް ހިނގާ  2286 .1

ޒުވާނަކު ވަނީ މަރާލާފައެވެ. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން 
ޒުވާނަކަށްވަނީ ދަޢުވާ  22ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށް  21

 އުފުލާފައެވެ. 
ހަރަކަށީ ފިކުރާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް މައްސަލައެއް  .6

މިހާތަނަށް މިއަދާއި ހަމައަށް ދިާމވެ އެއްވެސް 
 މައްސަލައެއް ރިޕޯރޓްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

 

 :28.8ޓާގެޓް 
ރައްޔިތުންނަށް އަދުލު 

އިންސާފު 
ހަމަހަމަކަމާއިއެކު 

ޤާއިމްކޮށްދިނުމާއި، 
ކުށްމަދު އަމާން އޮމާން 

އަޚުވަންތަ  އެއްބައިވަންތަ
ވެއްޓެއް ރައްޔިތުންނަށް 
ޤާއިމްކޮށްދިނުމާއިއެކު، 

ކުށްކުރާ މީހުނަށް އަދަބުދީ 
އިސްލާޙްކުރުމަށް 

މަސައްކަތްކުރުމާއި 
ކުށެއްނެތް ފަރާތްތަަކށް 
 އިންސާފު ހޯދައިދިނުން.

 ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން  :22 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް، 
 ޕޮލިސް ސާވިސް 

  

 


ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ހަމަހަމަކާމާއިއެކު   
ދިނުމަށާއި ރަށުގައި ހެދިފައިހުރި ޤާނުތަކާއި 
ޤަވާއިދުތަށް ހަމަކަމާއިއެކު ތަންީފޒުކުރުމަށް 

މަސައްކަތްކުރުމަކީ ހަމަ ކޮންމެ މުއައްސަސާއެއްގެ 
އެންމެ ބޮޑުއެއް އަމާޒުކަމުގައި މަސައްކަތްކުރެއެވެ. 

އިހުރި ޤަވާއިދުތަްއ ރައްޔިތުނަނަށް އެގޮތުން ހެދިފަ
ހަނދާންކޮށްިދނުމާއި ޢާންމުކުރުމަކީ ކެނޑިނޭޅި 

 ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ސަރުކާރުގެ އެންމެހާ މުއައްޞަސާތަކުގެ މައުލޫމާތު 

އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 
ން އަންގާފައިވާ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރގެ އޮީފހު

ގޮތަށް ރަށުގެ ކޮންމެ އިދާރާއެއްގައި ރަސްމީކޮށް 
މައުލޫމަތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންޮފމޭޝަން 

މުޖުތަމަޢުގެ  :22.8ޓާގެޓް 
ހަމަހަމަކަމާއި އަމާންކަމާއި 

ރައްކާތެރިކަން 
ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 
އް ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަ

 އެކުލަވާލާ ތަންފީޒުކުރުން.
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އޮފިސަރެއް ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މައުލޫމާތު 
ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޤާޫނނުގެ ދަށުްނ މަޢުލޫމާތު 

ހޯދުމަށްއެދޭ ފޯމް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން 
 ންހުރެއެވެ.ލިބެ

އެ ނިންމުމަކީ ސިއްރު ނިންމުމެއް ނުވަތަ މަސްލަހަތު 
މައުލޫމާތު  ،ފުށުއަރާ ކަމަކަށް ނުވާ ކޮންމެ ލިޔުމެއް

ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލަށް ހާޒިރުވާ ކޮންމެ 
 އާންމު ފަރާތަކަށް މައުލޫމާތު ހިްއޞާކުރެވެއެވެ. 
ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ބޭނުންވާ 

ހުރިހާ ކަމެއްގައި މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް މުޅި 
ރައްޔިތުންނާއި ވަކިވަކި ގްރޫޕްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް 

 އަބަދުވެސް ޚިޔާލު ހޯދޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
 

 ރަނގަޅު ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން. :21 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

   ކައުންސިލް

 


ލ.މުންޑޫގައި ޕްރީ ސްކޫލުގެ ޚިދުމަތް ދޭން  .8  
ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައެވެ. މި  8998ފެށިފައިވަނީ 

 ޚިދުމަތް ފެށިގެން ދިޔައީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ
ދަށުން ލ.މުންޑޫ ސުކޫލުން އިސްނަންގަވައިގެންނެވެ. 

 28ފުރަތަމަ ޕްރީ ސްކޫލުގެ ޚިދުމަތް ފެށިގެން ދިޔައީ 
މުދައްރިސަކާއި މަދު ކުދިންކޮޅަކާއިއެކުގައި ނަމަވެސް، 
ލ.މުންޑޫއަށް އުފަން ހަމަ ކޮންެމ ކުއްޖަކީ ޅަފަތުގައި 

ޑޫ ތައުލީމު ލިބިފައިވާ ކުދިްނތަކަކަްށ ހެދުމަށް ލ.މުން
ސުކޫލުން އެހާރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް ބާރުއަޅަމުން 

 ގެންދެއެވެ.
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތައް  2282/20 .2

އުފެދުމާއި ގުޅިގެން ޕްރީ ސްކޫލް ތަޢުލީުމ 
ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކައުންސިލްތަކުެގ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ 
ކަމެއް ކަމުގައިވީތީ، ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލް އިންވެސް 

އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޕްރީ ސްކޫލުގެ ޚިދުމަތް  ވަނަ 2285
ވަަނ  2282މެދު ނުކެނޑި ދެމުން ެގންދިޔައެވެ. 

އަހަރަށް ޕްރީސްކޫލުގެ ޚިދުމަތް ސަރުކާރުން 
އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ރަށްރަށުގެ 
ސްކޫލުތަކާއި ހަވާލުކުރެވުނެވެ. އެއަށްފަހު 

ރަށުގައި ތިބި  :21.8ޓާގެޓް 
ޕްރީސްކޫލް އުމުރުފުރައިގެ 

ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް 
ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު 

ހާސިލްކުރުމުގެ 
 ،ދިނުމާއިއެކުފަހިކޮށް

ޕްރީސުކޫލް ތަޢުލީމު 
ޒަމާނާއި އެއްފެންވަރަށް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން.
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 ކައުންސިލުން ދެމުން ގެންދިަޔ ޕްރީ ސުކޫލުގެ 
ޚިދުމަތްވަނީ މެދުކެނޑިފައެވެ. ސަބަބަކީ ޕްރީސްކޫލް 
އަދި ބޭީބ ނާރސަރީގެ އުމުރުފުރާގައިވެސް ރަށުގައި 

 ތިބި ކުދިންގެ އަދަދު މަދުކަމުންެނވެ.
 

 ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް  އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން  :26 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ 

  

 


ލ.މުންޑޫ އަކީ ނިސްބަތުން ލިޔަންކިޔަންނުދަންނަ   
އްކަމުގައި ފާހަގަ ފަރާތްތައް ވަރަށް މަދު ރަށެ

ކުރަމެވެ.  ރަށުގެ ބޮޑަތި މީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ 
ފަރާތްތަކަކީ އިލްމު ނުވަތަ ތައުީލމް އުނގެނެން 

ވަރަށް ލޯބިކުރާފަރާތްތަކެއް ކަމުަގއި ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
އެހެންކަމުން ރަށުގައި އިސްވެ ހިންގާ މިފަދަ 
ޕްރޮގުރާމްތަކުގައި ރަށުގެ ގިނަފަރާތްތަކުން 

ސަކޮށް ކަނބަލުންގެ ބައިވެރިވުން ވަރަށް  ޚާއް
 ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  

 

ކޮންމެ  :26.8ޓާގެޓް 
ރައްޔިތަކީވެސް  

އިސްލާމީރިބެތި އަހުލާޤު 
އަށަގަނެފައިވާ ފަރުދެއްގެ 

ހައިޞިއްޔަތުން 
ދިރިއުޅުމުގެ ޢާންމު 

ބޭނުންތައް ފުރިހަމަކުރެވޭ 
މިންވަރަށް ލިޔަން ކިޔަން 

ތާއި ދަންނަ، މައުލޫމާ
ހުނަރު ލިބިފައިހުރި 

 މީހަކަށް ހެދުން.

 ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން  :25 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ 

   

 


 
ލ.މުންޑޫ ސުކޫލުން ތަޢުލީމު ޙާސިލްކޮށް ނިންމާާލ   .8

ދަރިވަރުންނަކީ އަޚުޔލާޤީގޮތުން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި 
ށްލެވޭ ދަރިވަރުން ަކމުގައި ވީނަމަވެސް ފާހަގަކޮ

މިދަރިވަރުންނަކީ ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާިއ 
ހުނަރު ދަސްކޮށްދެވިފައިނުވާ ަދރިވަރުންކަން ރަށުެގ 
ޒުވާނުންނާއި ހަރު އުމުރުގެ މީހުން ފާހަގކުރެއެވެ. 
މިކަން ސާބިތުވާ ހެއްކަކީ ިމާހރު ތިބި ޒުވާުނންގެ 

މިއްލަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ފަރުދީ ޒިންމާތަކާއި އަ
 ދިރިއުޅުމުގެ މަސައްކަތް ނުދަންނަކަމެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މިހާރުގެ އައު މަންހަޖުގެ ދަށުން 
ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރާ ދަރިވަރުންަނކީ "ދިރިއުޅުމަށް 
ތައްޔާރުކުރާ' ދަރިވަރުންތަކެއް ކަމުން ދިރިއުޅުމުގެ 

ރުމަށްވެސް ގޮންޖެހުމްތަކާއި މައްސަލަތައް ހައްލުކު
ކިޔަވައިދެމުން ގެންދެއެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް 
އޮތް އަހަރުތަކުގައި ތަޢުލީމު ހާސިލްކޮށް ނިންމާލާ 

 :25.8ޓާގެޓް 
ސުކޫލްނިމިގެން މުޖުތަމައު 

އަށް ނިކުންނަ 
ދަރިވަރުންނަކީ އިޖްތިމާއީ، 

އަދި އުމްރާނީ ގޮތުން 
ކުރެވޭ ކަންކަން ދަންނަ، 

ވިސްނުންތެރި 
ދަރިވަރުންތަކެއްގެ 

 ގޮތުގައި ހެދުން.
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ދަރިވަރުންނަކީ މުޖުތަމަޢު ބައިަގންނަ މަސައްކަތްތެރި 
ބައެއްގެ ގޮތުގައި ވާނެކަމުގައި  ހުނަރުވެރި 

 މުޅި މުޖުތަމަޢު އުންމީދުކުރެއެވެ.  
 
 

 ،ސުލޫކާއި ،ޚްލާޤާއިބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަ ،ސްކައުޓް ،ގައިޑް :22 ޕޮލިސީ 
 ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުން 

މުންޑޫ 
ކައުންސިލް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 މުންޑޫ ސުކޫލް 

 

 


ލ.މުންޑޫ ސުކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަކީ އަބަދުވެސް    
ރަނގަޅު އަހުލާޤެއްގައި އަމަލުތައްބަހައްޓާގެން ވަރަށް 

ރަނގަޅަށް ތަރުބިއްޔަތު ކުރެވޭ 
ކުރަމެވެ. ދަރިވަރުންތަކެއްކަމުގައި ފާހަގަ

އެހެންނަމަވެސް އެކުދިންނަށް އެަކށީގެންވާ ތަޖުރިބާ 
ދަތުރުތަކާއި، އެކިއެކި ޓުރެއިނިްނގ 

ޕްރޮގުރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ނިސްބަތް މަދުކަން 
ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އެގޮތުން މޯލްޑިވުސް ޕޮލިސް 

ސަރވިސް އަދި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާއި ގުޅިގެން 
ންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ބައެއް ޕްރޮގުރާމްތައް ހި

އެހެންނަމަވެސް އެކިއެކި ސަބަބުަތކާއި ހެދި މިފަދަ 
ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގޭ ނިސްބަތް ވަރަށްވެސް މަދުކަން 

 ފާހަގަކުރަމެވެ.
 

ލ.މުންޑޫ  :22.8ޓާގެޓް 
ސުކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަކީ 

ކަންކަމާއި އިސްނަގާ 
މަސައްކަތް ކުރަންކެރޭ، 

ކަށް މުރާލި ދަރިވަރުންތަ
 ހެދުން.

 

 ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާއިދިނުން  ،ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި :20 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
 މުންޑޫ ސުކޫލް 

  

 


ލ.މުންޑޫއަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތައް   
ކުރަން ދަންނަ މުޖުތަމަޢުއެއް އޮްތ ރަށެކެވެ. ރަށުގައި 

ވެލްޑިންގ ކުރާ މީހުންނާއި  ،ނާއިރާނާ މީހުން
 ،ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތައް ދަންަނ މީހުންނާއި
ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާ މީހުން 

 ހިމެނެއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ޒުވާނުންގެ ތެރެިއން ބޮޑު 

އިންސައްތައަކީ ވަކި ކަމަކަށް ޚާއްޞަ ހުނަރެއް 
ވާ ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ މައިދާނުގައި ބޭނުން

ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު ލިިބފައިނެްތ ބައެކެވެ. 
ސުކޫލުގެ ދަރިވަރުން މަދުކަމުގެ ސަބަބުން އިތުރު 

ކެޑޭޓް ފަދަ  ،ހަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ގަިއޑް

ތަފާތު  :20.8ޓާގެޓް 
މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ 
މަޢުލޫމާތާއި، ސިފަތަކާއި، 
ތަޢުލީމާއި އަދި ޞިއްޙީ 

ހަށިހެޔޮކަމުގެ 
ނޑިތައް ލަނޑުދަ

ކަނޑައަޅައި، އެ 
ލަނޑުދަނޑިތައް 

ހާސިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 
އެހީތެރިކަން 
 ފޯރުކޮށްދިނުން.



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222 – 2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

94 
 

  info@mundoo.gov.mvއީެމއިލް           2122086     ން:ފޯ

  

ހުނަރު ދަސްކުރުމަށް އެހީވެދޭ ކަންތައްތައް 
 މަދުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 ރަށުތަރައްޤީ ޕްލޭންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް
އަމާޒަކަށްވެފައިވަނީ ޒުވާނުންނަްށ ހުނަރުވެރި 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ ޒުވާނުންގެ ހުނަރުވެރިކަން 
 އިތުރުކޮށް ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޔަޤީންކުރުމެވެ.

 

 އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ )ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ( އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން  :21 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
  މުންޑޫ ސުކޫލް



 


 


 


ލ.މުންޑޫގައި އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާގައި   
ޚިދުމަތްދެމުން ގެންދަނީ ލ.މުންޫޑ ސިއްޚީ 

މަރުކަޒުންނެއެވެ. އެގޮތުން ޙާއްސަ އެހީތެރިކަމާއި 
އެކިއެކި ބައްޔަށް ފަރުވާ ކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރު 

ބަލަހައްޓަމުްނދަނީ ލ.މުންޑޫ ސިއްޚީ 
ންސީކޮށް މަރުކަޒުންނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެމަޖެ

ފަރުވާ ދޭންޖެހޭ ހާލަތުގައި ޭބނުްނވާ ބޭސް އަދި 
އިންޖެކުސަންފަދަ ތަކެތި ލިބުމުަގއި ދަތިކަން 

ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރަމެއެވެ. އަދި ލޭގެ ޕްރެސަރ 
ބެލުމާއި އަދި ހަކުރު ޓެސްޓްކުރުމާއި އަދި އީ.ސީޖީ 

ހެދޭކަން ފާހަގަކުރަމެއެވެ. އަދި އެކިއެކި ލޭގެ 
މަށްޓަކައި މޮބަިއލް ސާމްޕަލިންގ ޓެސްޓްތައް ހެދު

ޚިދުމަތް ލ.މުންޑޫ ހެލްތު ސެންަޓރ އިން ލިބެއެވެ. 
އެގޮތުން ލ.މުންޑޫ ސިއްޚީ މަރުކަޒުން 

ސާމްޕަލްނެގުމުން އެ ސާމްޕަލް ލ.މާބައިދޫ ސިއްޚީ 
މަރުކަޒަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ގެްނދިޔުމަށްފަހު 
ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ލ.މުންޑޫ ހެލްްތ ސެންޓަރ 

އަށް ޓެސްޓުކުރުމަށްޓަކައި  89-. އަދި ކޮވިޑްލިބެއެވެ
ނުވަތަ  2ސާމްޕަލް ނެގުމަށްފަހު މާލެ ފޮުނވައިގެން 

 ދުވަސް ތެރޭގައި ލިބޭކަން ފާހަގަ ކުރަމެއެވެ. 1

ރަށުގެ  :21.8ޓާގެޓް 
ނިސްބަތުން ޭބނުންވާ 
ސިއްޚީ ހިދުމަތްތައް 

ފޯރުކޮށްދޭނެ ފެސިލިޓީތައް 
ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް 

ނުމަށް ފޯރުކޮށްދި
 މަސައްކަތްކުރުން.

އާބާދީ އެއް  ،ހަށިހެޔޮ ،ދުޅަހެޔޮ ،ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ހާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުވާ :29 ޕޮލިސީ 
 އުފެއްދުން

މުންޑޫ 
ކައުންސިލް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

މުންޑޫ  ހެލްތު 
 ސެންޓަރ 

  

 


އްޔިތުންނަކީ ނިސްބަތުން ގިނަ ލ.މުންޑޫގެ ރަ  
ފަރާތްތަކެއް ދިރިއުޅުމުގައި ސާފްތާހީރުކަމަށް ލޯބިކުރާ 

ސާފް ވައިލިބޭ ރަށެއްގައި ދިރި އުޅޭ ބަޔެކެއެވެ. 
އެހެންނަމަވެސް ކަސްރަތާއި ކުޅިވަރުތަކާއި ކުޅޭ 

ރައްޔިތުން ނިސްބަތުން ވަރަށް ަމދުކަން 

 :29.8ޓާގެޓް 
ކަސްރަތުކުރުމާއި އެކަމުގެ 

ފައިދާ އެންމެހާ 
ރައްޔިތުންނަށް 
 އަންގައިދިނުން 
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ޚީ ފާހަގަކުރަމެއެވެ. އެހެންކަމުން ަތފާތު ސިއް
މައްސަލަ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލޭ މައްޗަށް 

ދިޔުމާއި ހަކަރު މައްޗަށް ދިޔުމާއި އަދި މާ ބޮޑަށް 
ފަލަވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މަްއސަލަތައް އަބަދުވެސް 
ދިމާވާ ނިސްބަތް ގިނަކަމުގައި ެދކެއެވެ. އަދި ސިއްޚީ 
ރަނގަޅު އާދަތަކާއި ރައްޔިތުން ދުރުވުމުގެ ސަބަބުން 

އެކި އެކި ސިއްޚީ މައްސަލަތައް ދިމާވާކަން ތަފާތު 
ފާހަގަކުރަމެއެވެ. އެގޮތުން ދުންަފތުގެ އިސްތިއުމާލް 

ކުރާމީހުންގެ އަދަދު ގިނަވުމާއި އަދި އެނާރޖީ 
ޑިރުންކުސް ބޯ މީހުން ނުވަތަ ޒުވާނުންގެ ނިސްބަތް 
އިތުރުވުމުގެ އިތުރުން ކަސްރަތު ކުރުމާއި ކުޅިވަރު 

 ހަގަ ކުރަމެއެވެ.ކުޅޭ ޒުވާނުން މަދުކަންފާ
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

މުންޑޫ  ހެލްތު 
 ސެންޓަރ 

ލ.މުންޑޫގެ ރައްޔިތުންނަކީ ނިސްބަތުން ގިނަ      
ކުރާ ފަރާތްތަކެއް ދިރިއުޅުމުގައި ސާފްތާހީރުކަމަށް ލޯބި
ސާފް ވައިލިބޭ ރަށެއްގައި ދިރި އުޅޭ ބަޔެކެއެވެ. 
އެހެންނަމަވެސް ކަސްރަތާއި ކުޅިވަރުތަކާއި ކުޅޭ 

ރައްޔިތުން ނިސްބަތުން ވަރަށް ަމދުކަން 
ފާހަގަކުރަމެއެވެ. އެހެންކަމުން ަތފާތު ސިއްޚީ 
މައްސަލަ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލޭ މައްޗަށް 

އި އަދި މާ ބޮޑަށް ދިޔުމާއި ހަކަރު މައްޗަށް ދިޔުމާ
ފަލަވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މަްއސަލަތައް އަބަދުވެސް 
ދިމާވާ ނިސްބަތް ގިނަކަމުގައި ެދކެއެވެ. އަދި ސިއްޚީ 
ރަނގަޅު އާދަތަކާއި ރައްޔިތުން ދުރުވުމުގެ ސަބަބުން 
ތަފާތު އެކި އެކި ސިއްޚީ މައްސަލަތައް ދިމާވާކަން 

އިސްތިއުމާލް ފާހަގަކުރަމެއެވެ. އެގޮތުން ދުންަފތުގެ 
ކުރާމީހުންގެ އަދަދު ގިނަވުމާއި އަދި އެނާރޖީ 

ޑިރުންކުސް ބޯ މީހުން ނުވަތަ ޒުވާނުންގެ ނިސްބަތް 
އިތުރުވުމުގެ އިތުރުން ކަސްރަތު ކުރުމާއި ކުޅިވަރު 

 ކުޅޭ ޒުވާނުން މަދުކަންފާހަގަ ކުރަމެއެވެ.

އަލަށް  :29.2ޓާގެޓް 
ބޮޑުވަމުންދާ 

ދަރިވަރުންނަކީ 
ށް ލޯބިކުރާ ކަސްރަތުކުރުމަ
 ބަޔަކަށް ހެދުން 

 ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަުދކުރުން :12 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

މުންޑޫ  ހެލްތު 
 ސެންޓަރ 

ލ.މުންޑޫގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިުޢމާލުކުރަމުން ގެންދާ      
އަހަރާއި  5ނުންގެ ނިސްބަތް ާފއިތުވި ޒުވާން ފިރިހެ

ބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރު ވެފައިވާކަން 
ފާހަގަކުރަމެއެވެ. ހަރު އުމުރުފުރައިގެ ފިރިހެނުން 

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ މިްނވަރު  އިތުރުކަން 

ދުންފަތުގެ  :12.8ޓާގެޓް 
އިސްތިޢުމާލުކުރަމުން 
 52ގެންދާ މީހުންގެ %

(ފަންސާސް އިންސައްތަ( 
މީހުންނަކީ ދުންފަތުގެ 
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ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ދުންފަތުެގ 
ންކުރަނީ އިސްތިއުމާލުކުރުމުގެ ގޮތުން އާންމުކޮށް ބޭނު

ބިޑި އަދި ދުފުމަށް ބޭނުންކުރާ  ،ސިނގެރެޓް
-ދުންފަތުގެ އިތުރުން މި ފަހަކަށް އައިސް އީ

ސިނގިރޭޓް ބޯ މީހުން ވަރަށް ިގނަވެފައެވެ. އަދި 
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ކުރާމީހުންގެ އަދަދު 

ގިނަވުމުގެ އިތުރުނ އެނާރޖީ ޑުރންކުސް ބޯ މީހުން 
ިއުތރުވުމުގެ އިތުރުން ނުވަތަ ޒުވާނުންގެ ނިސްބަތް 

ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުންކުރާ ނިސްަބތް ކަންބޮޑުވާ 
 ނިސްބަތައް އިތުރުވެފައިވާކަން ާފހަގަކުރަމެއެވެ.

 

އިސްތިޢުމާލުކުރުން 
ސިއްޙީ  ،އެކުހުއްޓާލުމާއި

 ދުޅަހެޔޮ ބަޔަކަށް ހެދުން.

މުންޑޫ 
ކައުންސިލް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

މުންޑޫ  ހެލްތު 
 ސެންޓަރ 

  

 


ލ.މުންޑޫގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިުޢމާލުކުރަމުން ގެންދާ   
އަހަރާއި  5ޒުވާން ފިރިހެނުންގެ ނިސްބަތް ާފއިތުވި 

ބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރު ވެފައިވާކަން 
އެވެ. ހަރު އުމުރުފުރައިގެ ފިރިހެނުން ފާހަގަކުރަމެ

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ މިްނވަރު  އިތުރުކަން 
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ދުންފަތުެގ 

އިސްތިއުމާލުކުރުމުގެ ގޮތުން އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރަނީ 
ބިޑި އަދި ދުފުމަށް ބޭނުންކުރާ  ،ސިނގެރެޓް

-ދުންފަތުގެ އިތުރުން މި ފަހަކަށް އައިސް އީ
ސިނގިރޭޓް ބޯ މީހުން ވަރަށް ިގނަވެފައެވެ. އަދި 

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ކުރާމީހުންގެ އަދަދު 
ގިނަވުމުގެ އިތުރުނ އެނާރޖީ ޑުރންކުސް ބޯ މީހުން 
ނުވަތަ ޒުވާނުންގެ ނިސްބަތް ިއުތރުވުމުގެ އިތުރުން 

ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުންކުރާ ނިސްަބތް ކަންބޮޑުވާ 
 ކަން ާފހަގަކުރަމެއެވެ.ނިސްބަތައް އިތުރުވެފައިވާ

 :12.2ޓާގެޓް 
ތައްޔާރީ 

ކާނާއާއި އޭގެ 
ހުރި ގެއްލުން 
ރައްޔިތުންނަށް 

ބަޔާން 
ކޮށްދިނުމަށްފަުހ، 
ސިއްޚީ ދުޅާހެޔޮ 
 ބަޔަކަށް ހެދުން 

 

 ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެިތ ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން  :18 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 
ލް، ކައުންސި

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ
މުންޑޫ  ހެލްތު 

 ސެންޓަރ 

 

 


 


 


 
މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަުކގެ ތެރޭގައި އެންމެ  .8

އާންމުކޮށް އަތޮޅުތެރޭގައި އަދި މުޅި ދިވެހި 
ރާއްޖޭގައި ފެތުރިގެންދާ މޫސުމީ ވައިރަލް ހުންތަކަކީ 

ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުން 
ކުޑަކުދިންނަށް އޭގެ އަސަރުކުރާ ގެންދާ ޚާއްޞަކޮށް 

ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް 
ރަށުތެރޭގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހއްޓިފައިވުމުގެ 

މޫސުމީ  :18.8ޓާގެޓް 
ބަދަލުތަކުގެ ސަބަުބން 

ފެތުރިގެންދާ ނުރައްކާތެރި 
ބަލިތަކުން މުޅި ރަށާއި 

ރައްޔިތުން ދިފާޢުކުރުމަށް 
ފަރުދީގޮތުންނާއި 

މުއައްޞަސާތަކުގެ 
ފެންވަރުގައި 
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ސަބަބުން މިފަދަ ވައިރަލް ހުންަތއް އެހާބޮޑަށް ފެތުރި 
 ނުރައްކާވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވަނަ  2229ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅާއި  2221 .2
އަހަރުގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބާރު ދުވެލީގައި 

ފެތުރިގެންދިޔަ ޗިކުން ގުންޔާގެ އަސަރު ރައްޔިތުންގެ 
)ހަތްިދހަ އިންސައްތަ(  02ގާތްގަނޑަކަށް %

މީހުންނަށް ޖެހި އެަބލީގެ ޝިކާރައަކަށްވެ 
 ބައެއްމީހުން ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައިވާަކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 ޗ

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫޙު 
 އަށަގެންނެވުން.

މުންޑޫ 
ކައުންސިލް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

މުންޑޫ  ހެލްތު 
 ސެންޓަރ 

 

 


މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަުކގެ ތެރޭގައި އެންމެ  .8   
އާންމުކޮށް އަތޮޅުތެރޭގައި އަދި މުޅި ދިވެހި 

ރާއްޖޭގައި ފެތުރިގެންދާ މޫސުމީ ވައިރަލް ހުންތަކަކީ 
ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުން 

ގެންދާ ޚާއްޞަކޮށް ކުޑަކުދިންނަށް އޭގެ އަސަރުކުރާ 
ކުރެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ކަމެއްކަން ފާހަގަ

ރަށުތެރޭގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހއްޓިފައިވުމުގެ 
ސަބަބުން މިފަދަ ވައިރަލް ހުންަތއް އެހާބޮޑަށް ފެތުރި 

 ނުރައްކާވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވަނަ  2229ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅާއި  2221 .2

ވެލީގައި އަހަރުގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބާރު ދު
ފެތުރިގެންދިޔަ ޗިކުން ގުންޔާގެ އަސަރު ރައްޔިތުންގެ 

)ހަތްިދހަ އިންސައްތަ(  02ގާތްގަނޑަކަށް %
މީހުންނަށް ޖެހި އެަބލީގެ ޝިކާރައަކަށްވެ 

 ބައެއްމީހުން ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައިވާަކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 

ޑެންގީއާއި  :18.2ޓާގެޓް 
ޗިކުންގުންޔާފަދަ މަދިރީގެ 

ޖެހޭ ސަބަބުން 
ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކުން 

ރައްކާތެރިވުމަށް 
މަސައްކަތްކުރާ ހޭލުންތެރި 
 މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން 

 މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުން :12 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

މުންޑޫ  ހެލްތު 
 ސެންޓަރ 

  

 


އެކި ބާވަތްތައް  ޑުރަގާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ  
ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ރަށުތެރޭގައި ބޭނުންކުރަމުން 

 ،ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް
މަގުމަތި ނުވަތަ އާންމުން ދިރިުއޅެމުން ގެންދާ 

ސަރަހައްދުގެ އެއްވެސް ހިސާބެއްގައި މިފަދަ އަމަލެއް 
ކު ނުހިނގާކަން އަދި ނުެފންނަކަން އުފަލާއިއެ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ލ.މުންޑޫ  :12.8ޓާގެޓް 
އަކީ ޑުރަގާއި 

މަސްތުވާތަކެތީގެ އެއްވެސް 
ބާވަތެއް އެއްވެސް 

ހާލަތެއްގައި ބޭުނންނުކުރާ 
 ން.ރަށަކަށް ހެދު
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ރަށު ކައުންސިލާއި ޚާއްޞަކޮށް ޒުވާނުންނާއި 
ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުން 
މިސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަމުން ެގންދާ މީހުންގެ 
 ނިސްބަތްވަނީ ވަރަށް ބޮޑުަތން ަހއްލުކުރެވިފައެވެ.

ޑުރަގާއި މަސްތުވާތަކެތި ގިނަ ފަހަރު ރަށަށް 
ރެވެގެންދަނީ އަވަށްޓެރި މާަބއިދޫއިން އަންނަ އެތެ

ފެރީގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެހެނިހެން  ،މީހުންނާއި
 ރަށްރަށުން މުންޑޫއަށް އަންނަ ީމހުންގެ ފަރާތުންނެވެ.
ޑުރަގާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރެއަށް ޒުވާނުންކުދިން 
 ،ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމށް ސުކޫލު ދައުރުގައި

ސްތިޢުމާލުނުކުރާ ުދވަސް ދުންފަތުގެ އި
ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވި ޤަވާއިދުން 
ދަރިވަރުންގެ އުޅުމާއި އަޚްލާޤް ހިފެހެއްޓި 

 ބެލެހެއްޓެމުން ެގންދެއެވެ.
 

 އެކި މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުން ،ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫހު އަށަގަނުވާ :11 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

   

  

 


)ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ( މީހުންނަކީ  22ރަށުގެ % 2  
 65ކުޅިވަރު ކުޅޭ މީހުންނެވެ. މީގެތެރެއިން %

( މީހުންނަކީ )ސާޅީސްފަސް އިންސައްތަ
ޒުވާނުންނެވެ. ރަށުގައި އާންމުކޮްށ ކުޅޭ 

ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ފުޓުބޯޅަ )ފިރިހެނުން( ވޮލީ 
އަދި ބަށި )އަންެހނުން( ހިމެނެެއވެ. ނަމަވެސް 
ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ 

އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ނުވުމަކީ ޒުވާނުންގެ ވަރަށް 
 މެކެވެ.  ބޮޑު ކަންބޮޑުވު

މުންޑޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާގެ ލަނގިރި އަދި ހަރުބީ  .6
ޓީމެއް އޮވެއެވެ. ޚާއްޞަ ދުވަސްތަކުގައި މި 

ޖަމުޢިއްޔާގެ ފަރާތުން މިކުޅިވަރުތައް ރަށާއި ރަށުން 
 ބޭރުގައި ކުޅެއެވެ.

މިޔުޒިކު ކުޅޭ ސާމާނު )ސައުންޑް ސިސްޓަމް، ޑްރަމް  .5
ބެލުމުގެ  ސެޓް( މުންޑޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާގެ

ދަށުގައު ހުރެއެވެ. ނަމަވެސް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް 
ނެތުމުން މިތަކެތި އެދެވޭ ގޮތެއްަގއި ބޭނުންކުރެވެމުން 

 ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ރަށުގައި  :11.8ޓާގެޓް 
ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް 

ކުޅުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުގެ 
ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް 
ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް 

ދުވާލުގެ  ރޭގަނޑާއި
ވަގުތުތަކުގައިވެސް 
 ،ހަމަޖެހިފައިވުމާއިއެކު

ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ 
ކުޅިވަރުކުޅުމަށް 

ޝައުޤުވެރިވާ ބަޔަކަށް 
 ހެދުން.



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222 – 2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

99 
 

  info@mundoo.gov.mvއީެމއިލް           2122086     ން:ފޯ

  

ޑުރަގާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރެއަށް ޒުވާނުންކުދިން 
 ،ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމށް ސުކޫލު ދައުރުގައި

ޢުމާލުނުކުރާ ުދވަސް ދުންފަތުގެ އިސްތި
ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވި ޤަވާއިދުން 
ދަރިވަރުންގެ އުޅުމާއި އަޚްލާޤް ހިފެހެއްޓި 

 ބެލެހެއްޓެމުން ެގންދެއެވެ.
 
 

 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުން  :16 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

 

  

 


ދޯނި  2ލ.މުންޑޫގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ   
ޓަރީ ކުރެވިފަވީނަމަވެސް ކަނޑަމަހުގެ ރަޖިސް

މަސްވެރިކަން ކުރާ އެއްވެސް ދޯންޏެއް ރަށުގައި ނެތް 
ފާހަގަކުރަމެއެވެ. އެހެންކަމުން މި ދާއިރާ ވަރަށް 

ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާ ކަން ފާހަގަުކރަމެއެވެ. ލ.މުންޑޫ 
އަކީ ޖިއޮގުރފިކަލް ގޮތުން އަތޮޅުގެ ވަރަށް މުހިންމު 

އްކަން ފާހަގަކުރަމެއެވެ. ހިސާބެއްގައި ވާ ރަށެ
އެގޮތުން އަތޮޅުގެ އިރުމަތިން ކަނޑުއޮޅި ކައިރީގައި 

އޮތުމަކީ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ނިކުންނަން ޭބނުންވާ 
 ރަށުގެ ދޯނިތަކަށް ފަސެހައެއް ކަމުގައި ދެކެމެއެވެ.

އަދި ލ.މުންޑޫ އަކީ ފަރުމަސްވެރިކަންވެސް ވަރަށް 
މެއެވެ. ތިޔާގި ރަށެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރަ

ކައުންސިލްއިން މީގެ އެތައް އަހަރުތަކެއް 
ކުރިންފެށިގެން ފަޅުތެރޭގައި ދާ ނުޖެހޭގޮތަށް ހަދަިއ، 
އެކަން ތަންފީޒް ކުރުމުގެ ސަބަުބން ފަޅުމަސް ވަރަށް 
ފަސޭހައިން ބޭނޭކަން ފާހަގަކުރަެމއެވެ. އަދި އަތޮޅުގެ 
ގިނަ ހިސާބްތަކުން މިރަށުގެ ފަުޅތެރޭގައި މަޑުކޮށްގެން 

 ދެ މަސްވެރިކަން ކުރާކަން ފާހަގަ ކުރަމެއެވެ.އި
އެހެންނަމަވެސް ކަނޑުމަސްވެރިކަން ކުރާ ދޯނެޏެއް 

ނެތުމުން އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ރައްޔިތުންނަށް 
 ކުރާކަން ފާހަގަކުރަމެއެވެ.

 

 :16.8ޓާގެޓް 
މަސްވެރިކަމުގެ 

އުފެއްދުންތައް މާރކެޓްކޮށް 
އޭގެ ވިޔަފާރި 

ހަރުދަނާކޮށްގެން، 
ރީގެ ވިޔަފާ

އުޞޫލުންކުރެވޭ 
މަސްވެރިކަމަށް ހިތްވަރު 
ދިނުމަށްޓަކައި ބޭުނންވާ 
ނިޒާމާއި ވިއުގަ އަދި 

އުމްރާނީ ވަޞީލަތްތައް 
 ތަރައްޤީކުރުން.

 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުން  :15 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

  

 


 6222ލ.މުންޑޫ އިން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް  .8  
ބިން އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނުނަގާ  80ކަފޫޓްގެ އަ

 2222އަހަރު ދުވަހަށް ހުސްވި  21ގޮތައް 

 :15.8ޓާގެޓް 
ދަނޑުވެރިކަމުގެ 

އުފެއްދުންތައް މާރކެޓްކޮށް 



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222 – 2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ވަނައަހަރު ވަނީ ދޫކުރުވެފިއެވެ.އެހެންނަމަވެސް މަދު  
ފަރާތެއް ފިޔަވާ އެކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން 
ނުދާކަން ފާހަގަ ކުރަމެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް 

 8222ތަ ނުވަ 222ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ ގޯތީގެ 
އަކަފޫޓުގެ ސަރަހައްދުގައިވެސް ދަނޑުވެރިކަމުގެ 

މަސައްކަތްކުރާ މަދު ބަޔަކު އުޅެއެވެ. 
މިމަސައްކަތުގައި އުޅެނީ ހަރުފުރައިގެ އަންހެން 
ކަނބަލުްނނެވެ. އާންމުކޮށް ހައްާދ ބާވަތްތަކުގެ 

 ތެރޭގައި މިރުސް، ޓޮމާޓޯ އަދި ކޮޕީފަތް ހިމެނެއެވެ. 
ރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މި މަސައްކަތް މިއަށްވު

ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ ގޮންޖެހުްނަތއް އެފަރާތްތަކުން 
ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، އެންމެ މުިހއްމު ކަމެއްގެ 

ގޮތުގައި ޒުވާނުން މިފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް 
ޝައުޤުވެރިކަން ނެތުމާއި ނުކުުރނ ފާހަގަކުރިއެވެ. 

އަދި މިމަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ގޭގޭގައިވެސް 
ޒުވާނުންގެ އެހީތެރިކަން ކުޑަކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 
ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މާލީގޮުތން ދަތިކަމުގެ ވާހަކަ 

 ފާހަގަކުރިއެވެ.
 

އޭގެ ވިޔަފާރި 
 ،ހަރުދަނާކޮށްގެން

ވިޔަފާރީގެ 
އުޞޫލުންކުރެވޭ 
ހިތްވަރު ދަނޑުވެރިކަމަށް 

ދިނުމަށްޓަކައި ބޭުނންވާ 
ނިޒާމާއި ވިއުގަ އަދި 

އުމްރާނީ ވަޞީލަތްތައް 
 ތަރައްޤީކުރުން.

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުން  :12 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

 

   

 


 
ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމްއަކީ އަދި ލ.މުންޑޫގައި ފެށިފައިނުވާ  .8

އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން މަސައްކަތެއް ނަމަވެސް، މި
ފެށިގެން މިލނަޑުދަނޑި ހާސިލްުކރުމަށް ބޭނުންވާ 

އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ކައުންސިލުން ފަށާފައެވެ. 
އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށް 

ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިގެން މިރަާށއި އެއް 
ފަޅުތެރޭގައި ލ.ބޮކަތްފުށި މިކަުއންސިލްގެ 

ޚްތިޞާޞް ތެރޭގައި ހިމެނި މި ކައުންސިލްގެ އި
ބެލުމުގެ ދަށައް ބަދަލުވެ ދިޔުމަީކ މިކައުންސިލް 

ރަށުގައި ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ޚިދުމަތް ފެށުމަށްޓަކައި 
މިކައުންސިލްއިން ދެކެމުންދާ ހުވަފެންތައް 

ކުލަޖެއްސުމަށް ލިބުނު އިތުރު ުފރުސަތެއްކަން ފާހަގަ 
އަހަރަށް ކުއްޔަށް  28ނު ކުރަމެއެވެ. އަދި ދެންނެވު

ލ.މުންޑޫއަކީ  :12.8ޓާގެޓް 
ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމްއަށް 
ފުރުސަތުފަހި ލޯކަލް 

ޓުއަރިޒަމްއިން ނަފާހޯދާ 
ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމްއަށް 

 މަޤްބޫލް ރަށަކަށް ހެދުން.



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222 – 2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ދެވުނު އިރު އަމާޒު ހިފާފަވާނީ ޓުއަރިސްޓުންނަށް 
ޙާއްސަ ޕިކްނިކް އައިލަންޑްއަކަށް ހެދުމަށެވެ. އަދި 
ކައުންސިލްގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންއާއި އެއްގޮތަށް 
ލ.މުންޑޫ އިން ގެސްޓްހައުސް ހެދުމަށްޓަކައި ބިން 

 އެވެ.ކުއްޔަށް ދިނުމަކީ ކައުންސިލްގެ މަޤްސަދަކެ
މިކަމަކީ ރަށަށް އިންވެސްޓަރުންގެ އަމާޒު އިތުރުވެ،  .2

ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ރޭވިފައިވާ ގިނަ ކަންކަމުގެ 
 ހައްލުކަމުގައި ކައުންސިލުން ދެކެއެވެ.

 
 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުން  :10 ޕޮލިސީ 

މުންޑޫ 
ކައުންސިލް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

 

 

 


ގެއަކާއި  51ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ    
މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވި ދިރިއުޅެމުން ނުގެންދާ 

އަހަރުގެ  ވަނަ 2226ގެއެއް އެބަހުއްޓެވެ.  28
މީހުން  ½ސުނާމީ ކާރިސާއާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ 

ލ.ގަމަށް ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ އާބާދީ 
މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ ވިޔަފާރިތައް ވަރަށް 

 ބޮޑަށް މަޑުޖެހިފައެވެ.
ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ އާއިލާތަކަކީ މެދުމިނުގެ 

ކެކެވެ. ރަށުގައި ފުދުންތެރިކަމެއް ލިބިގެންވާ އާއިާލތަ
ވިޔަފާރިތައް މަދުވުމާއި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރެވޭ 
މަސައްކަތްތަކުގެ މަދުކަމުން ރަށުގެ އިޤްތިޞާދީ 

 ހާލަތު ވަރަށް ދަށްކަން ފާހަގަކުެރވެއެވެ.
ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ރައްޔިތުންނަށް 

ފަސޭހައިން ކައްކާގޭސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 
ރު ކައުންސިލުން އިސްނަންގަވައި ވަނަ އަހަ 2281

ލ.މުންޑޫ ރައްޔިތުންގެ ސްޓޯރގެ ނަމުގައި ގޭހުގެ 
 ވިޔަފާރިއެއް ފެއްޓެވިއެވެ. 

ރަށުގައި އަތްތެރި މަސައްކަތުން ތަފާތު ތަކެތި 
އުފައްދާ މީހުން އުޅެއެވެ. މިފަދަ މަސައްކަތްތައް، 
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ނުކުރެެވނީ މާކެޓްކުރާނެ 

ބާދީއެއް ނެތިފައި ކައިރީގައި ރިސޯޓެއް ބޮޑު އާ
 25ނެތުމުންނެވެ. ނަމަވެސް ކުރިއަްށ އިތް 

އަހަރުތެރޭގައި ލ.ބޮކަތްފުށި ލޯކަްލޓުއަރިޒަމް އަށް 

ރަށުގެ  :10.8ޓާގެޓް 
ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން 

)ފަންސާސް  %52
އިންސައްތަ( އަކީ އަމިއްލަ 

މަސައްކަތުން އާމްދަނީ 
ހޯދާ ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް 

ހެދުމާއި ތަފާތު  
ވަޞީލަތްތައް 
ބޭނުންކޮށްެގން 

ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރާ 
 ބަޔަކަށް ހެދުން.
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ޚާއްސަ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީވެގެން ދިޔުމަކީ 
މިފަދަ މަސައްކަތްތައްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންާދނެ 

 ފާހަގަކުރެއެވެ. އުފަލެއްކަމުގައި ރައްޔިތުން
 

 ޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުންދެމެހެއް :11 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

 

  

 


ލ.އަތޮޅު އެހެން ރަށްތަކަކޭ އެތްޮގތަށް، އަތޮޅުގެ   
 22އެހެންރަށްތެކައް ދިޔުމަށް ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ 
ދުވަހުގައި.އެމް.ޓީ.ޓީ.ސީ ދޯނިފެީރގެ ޚިދުމަތް 

ަކޓަރަށް ލ.ގަން ލިބިގެންދެއެވެ. އެހެންކަމުން ޑޮ
ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްއަށްދާ ފަރާްތތަކަށް ފަސޭހަކަމާއި 

އެކު ޚިދުމަތް ލިބިގެން ދެޔެއެވެ. އަދި ބައެއް 
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ލޯންޗުފެީރގެ ޚިދުމަތް 

ދަމުންދާކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރަމެއެވެ. 
އެހެންނަމަވެސް ވިއްސާރަ ދުވަސްދުވަހާއި ފެރީއިން 

ތުރުކުރާ ދުވަސްތަކުގައި ފެރީ ގިނަމީހުން ދަ
ޓާރމިނަލްއެއް ނެތުމުން އެކަމުަގ ދަތިކަން ފޯރާކަން 

 ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
 

ޒަމާނީ  :11.8ޓާގެޓް 
ފެންވަރުގެ ފެރީ 

ޓަރމިނަލް އެއް ލ.މުންޑޫ 
 ޤާއިމްކުރުން

 ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން  :19 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް، 
 މެޓީއ.ތ.މ ކޮ

 

  

 


ކުރީގެ ޡަޤާފީ ރީތި އާދަތަކާއި ކަންކަން ވަރަށް   
ބޮޑަށް ވަޅުޖެހިފައިވާ ކަން ފާހަަގކުރަމެއެވެ. ޒަމާނަށް 
އަންނަމުންދާ ބަަދލުތަކާއި ގުޅިގެން ޡަޤާފީކަންކަމާއި 

ދޭ މުހިންމުކަން މިއަދުގެ މުޖުތަަމޢުގައި މިވަނީ 
ކާއި ވަރަށް ކުޑަވެފައެވެ. އެގޮތުން ޡަޤފީ ކުޅިވަރުތަ
އިޖްތިމާއީ މަސައްކަތްތަކުގައި ހިލޭސާބަހަށް 

މަސައްކަތް ކުރުންފަދަ ކަންކަން އަދުގެ މުޖުތަމައުން 
 ފާހަގައެއް ނުކުރެވެއެވެ.

 

ޘަގާފީ   :19.8ޓާގެޓް 
އާދަތަކާއި ކުޅިވަރުތަށް 
އަދުގެ މުޖުތަމައުގައި 

އަށަގެންނެވުމާއި އަންނަން 
އޮތްޖީލްތަކަށް އެ އާދަތައް 

 ނުން ފޯރުކޮށްދި

 ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން  ،ތާރީޚީ ތަންތަނާއި :62 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

 

  

 


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖޯގްރަފީ ވަނަވަރުގައި ލ.މުންޑޫގައި  .8  
ހިމެނޭ އާސާރީ ސަރަހައްދެއްގެ ވާހަކަ 

ލިޔެވިފައިވެއެވެ. އެއީ ރަށުގެ ހުޅަނގު ދެކުނުން 
ނަ "ބުއްދަގެ" އަދި "ވެވެއް" ކިޔާ އޮން

ސަރަހައްދެވެ. ހިތާމަޔަކީ މިސަރަހައްދު އެއވެސް 

 :62.8ޓާގެޓް 
ލ.މުންޑޫގައިވާ އާޘާރީ 
ތަރިކަތަކުގެ މައުލޫމާތު 

ދެނެގަތުމާއިއެކު، 
އެތަކެއްޗާއި ތަންތަނަކީ 
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މިންވަރަކަށް ކައުންސިލުން ބަލަަހއްޓަމުން 
ނުގެންދާކަމެވެ. މިސަބަބާއިހުރެ ިމސަރަހައްދު 

 ނެތި/ހަލާކުވަމުން ދާކަން ފާހަގަުކރެވެއެވެ.
ރަށުގައި އެންމެ ފުރަތަމ ބޭނުްނކުރަންފެށި  .2

ކީ ދުވަސްވީ މިސްކިތެކެވެ. މިމސްކިތް މިސްކިތަ
ބޭނުންކުރަމުން ގެންަދނީ ރައްޔިތުންގެ މުދާ 

 ރައްކާކުރާ ގުދަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 
އަދި  ބެލެހެއްޓެމުްނދާ

ރައްޔިތުނަނަށް މަންފާ 
ލިބިގެންދާ ަތނަކަށް 

 ހެދުން.

 ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުން :68 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

 

  

 


ލ.މުންޑޫގެ ދިރިއުޅޭ އެންމެހޭ ރައްޔިތުން ވެސް   
މުއާމަލާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކޮށް ުއޅެނީ 

އާންމުކޮށް  ދިވެހިބަހުްނނެއެވެ. އެހެންނަމަެވސް
ދިވެހިބަސް ބޭނުންކުރާ ރަސްމީގޮތަށްވުރެ 

ރަށްވަންތަކަންލ.ުމންޑޫ ރައްޔިތުން ވާހަކަ ދައްކާއިރު 
ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރަމެއެވެ. ެއހެންނަމަވެސް 

ޒަމާނަށް މި އަންނަ ބަދުުލތަކާއި ގުޅިގެން އަލަށް 
ބޮޑަތިވާ ކުދިންގައި އިނގިރޭސި ބަސްބޭނުންކުރާކަން 

އެވެ. ދުރު މުސްތަޤުބަލަށް ބަލާއި އިރު ފާހަގަކުރަމެ
މިކަމަކީ ދިވެހިބަހަށް ގެއްލުން ުހރި ކަމެއްކަން ފާހަގަ 

 ކުރަމެއެވެ.
 

ލ.މުންޑޫގެ  :68.8ޓާގެޓް 
އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަކީ 

ރިވެތި ގޮތުގައި 
ދިވެހިބަސް މޮށެއުޅޭ 

 ބަޔަކަށް ހެދުން 

 ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުން :62 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 
ލް، ކައުންސި

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

 

  

 


ރަށުގެ ބަނދަރުގެ ދެފަރާތުން ހެިދފައިވާ ވެލި ބެޑް  .8  
ދަނީ ގިރަމުންނެވެ. ރަށުގެ ބަނަދރެއް ހަދާފައިވަނީ 

ވަނަ އަހަރުގައެވެ. މިފަދަ ގޮތަކަށް  2221
މިސަރަހައްދު ގިރާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ބަނދަރު 

ގެ ހަދާ ނިމުމަށްފަހުގައެވެ. އެހެންަކމުން ރަށު
ބަނދަރު ހަދާފައިވަނީ އީ.ޕީ.އޭގެ ފުރިހަމަ 
އެސެސްމެންޓެއް ހެދިގެން ނޫންަކމުގައި 

 ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.
ރަށުގެ ދެކުނު ކޮޅުގައި ޕިކްނިކް އެރިއާގެ ގޮތުގައި  .2

ތަރައްޤީ ގޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަކީ ރަށުގެ ވަރަށް ގިނަ 
ފަރާތްތަކުން ދަތުރު ނުވަތަ ޕިކްިނކް ގޮސް އުޅޭ 

ރަށުގެ ގިރާ  :62.8ޓާގެޓް 
ސަރަހައްދުތައް ފާހަގަކޮށް 
ކައުންސިލް ފެންވަރުގައި 
ކުރެވެން ހުރި ކަންކަން 
ކޮށް ކަމާބެހޭ އިދާރާ 
 ތަކާއި ހިއްސާކުރުން.



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222 – 2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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ކެއެވެ. މި ސަރަހައްދުވެސް މިހާރު ވަރަށް ސަރަހައްދެ
 ބޮޑަށް ގިރާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެއެވެ.

 ކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ުކރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުންމޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަ :61 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

 

   

 


 
ރަށުގެ ބަނދަރުގެ ދެފަރާތުން ހެިދފައިވާ ވެލި ބެޑް  .8

ދަނީ ގިރަމުންނެވެ. ރަށުގެ ބަނަދރެއް ހަދާފައިވަނީ 
ވަނަ އަހަރުގައެވެ. މިފަދަ ގޮތަކަށް  2221

ކުރެވިފައިވަނީ ބަނދަރު މިސަރަހައްދު ގިރާކަން ފާހަގަ
ހަދާ ނިމުމަށްފަހުގައެވެ. އެހެންަކމުން ރަށުގެ 
ބަނދަރު ހަދާފައިވަނީ އީ.ޕީ.އޭގެ ފުރިހަމަ 
އެސެސްމެންޓެއް ހެދިގެން ނޫންަކމުގައި 

 ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.
ރަށުގެ އުތުރު ކޮޅުގައިވާ ތުނޑިއަކީ މޫސުމީ  .2

ބަދަލާއިއެކު ގިރަމުންދާ ސަރަހައްދެކެވެ. 
ދުގެ ވެލިގަނޑު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ރަށު މިސަރަހައް

ފެންވަރުގައި ރައްޔިތުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުންވަނީ 
 ބޮޑެތިގާ ބެހެއްޓިފައެވެ.

ރަށުގެ ދެކުނު ކޮޅުގައި ޕިކްނިކް އެރިއާގެ ގޮތުގައި   .1
ތަރައްޤީ ގޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަކީ ރަށުގެ ވަރަށް ގިނަ 

ޅޭ ފަރާތްތަކުން ދަތުރު ނުވަތަ ޕިކްިނކް ގޮސް އު
ސަރަހައްދެކެއެވެ. މި ސަރަހައްދުވެސް މިހާރު ވަރަށް 

 ބޮޑަށް ގިރާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެއެވެ.
 

މޫސުމީ  :61.8ޓާގެޓް 
ބަދަލުތަކުގެ ސަބަުބންނާއި 

އިންސާނީ އަމަލުތަކުގެ 
ސަބަބުން ރަށްގިރުމަށް 

ދިމާވާ ސަބަބުތައް 
ދެނެގަނެ، 

 12މިމައްސަލަތަކުގެ %
 )އަށްޑިހަ   އިންސައްތަ(

 ހައްލުކުރުން.

 ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން :66 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

 

 

 


ލ.މުންޑޫއަކީ ފަސްގަނޑު އުސް ފެންފުން ރަށެކެވެ.    
އެހެންކަމުން އާންމު ކާރިސީ ހިރާސްތަކުގެ ތެޜެގައި 

ހިމެނޭ ރާލުއެރުމާއި އުދައެރުންފަދަ ހާދިސާތައް 
އްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިފައިވާ ކުރިވުމަކީ ނާދިރުކަމެ

 ކަންކަމެވެ.
ވަނަ އަހަރުގެ ސުނާމީ  2226ލ.މުންޑޫއަކީ 

 20ކާރިސާގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްލިިބ، 
 މީހަކު ނިޔާވެފައިވާ ރަށެކެވެ.  

ރަށުގައި  :66.8ޓާގެޓް 
ހިނގާ ކާރިސާތަކާއި 

ހާދިސާތަކަށް 
ރަށުފެންވަރުގައި 

ރަށްތަކަށް  ،އިޖާބަދިނުމާއި
ކުރިމަތިވާ އަރައްކާތަކާއި 

ނުރައްކާތަކުން ހުރި 
ހިރާސް ކުޑަކުރުމުގައި 

ރަށުގެ މުޖުތަމަޢު 



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222 – 2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 
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މިހާރު ލ.މުންޑޫއަކީ ރަށު ފެންވަރުގައި އަމަލުކުރުމަށް 
ބޭނުންވާ ޑިޒާސްޓާރ މެނޭޖްމަްނޓް ޕްލޭނާއި 

އްކަތްކުރާ ރެސްކިއު ޓީމްތައް އެކުލަވާލެވިފައިވާ މަސަ
ކާރިސީ ހިރާސްތަކަށް ތައްޔާރީ ޙާލަތްތަކުގައި 

ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މުޖުތަމަޢުއެއް އޮތް ރަށެއްކަން 
 ފާހަގަކުރަމެވެ.

ވަނަ އަހަރުގައި ނަގޫރޯޅިއަކުން ގެއްލުންވި  2289
ދެގެޔަކަށް ޑިޒާސްޓަރ މޭނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރ އިން 

 ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަްނ ފާހަގަ ކުރަމެއެވެ.އެހީ
 

ބާރުވެރިކުރުމުގެ 
 ގައެއް ޤާއިމްކުރުން.ވިޔު

 ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި، ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން  :65 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

 

  

  

 
ލ.މުންޑޫ އަކީ ނިސްބަތުން ބޮޑަިތ ގަސްތައް މަދު 

ރަށެކެވެ. ނަމަވެސް މުންޑޫ ކައުންސިލްއިން 
އިސްނަގައިގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް މުންޑުގެ 

ފަށުގައި އަދި ރަށުގެ އިޖުތިމާއި ސަރަހައްދުގައި ހޭޅި
 ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައެވެ.

 

ރަށުގެ އެކި  :65.8ޓާގެޓް 
ސަރަހައްދުތަކުގައި 

ހެދިފައިވާ ބިޔަ، ހިޔާބޮޑު، 
ނިސްބަތުން މަދު 

އާއިލާތުގެ ގަސްތަކަކީ 
ހިމާޔަތް ލިބިގެންވާ 

ގަސްގަހާއި 
 ގެއްސަށްހެދުން

 ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން  :62 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

 

 

  

ޒަމާނުއްސުރެ ރަށުގެ ފަޅުތެރެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި  .8  
ދާ ޖެހުމަކީ ރަށު ކައުންސިލުްނ މަނާ ކުރައްވާފައިާވ 

އި މިފަަދ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މަދު ހާލަތްތަކުގަ
އަމަލުތައް ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްވަރުގައި ފެނިފައި ވެއެވެ. 
އަދި މިފަދަ ފަރާތްތަަކށް ކައުންިސލުން ނަސޭހަްތތެރިވެ 

 މަދު ފަހަރަކު ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވެއެވެ.
ރަށުގެ އުތުރުކޮޅު ބޮޑުމަގުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ވެލާ  .2

އަރާކަންވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ވެލާ ނެގުމާއި 
ޅުމާއި ބިސްނެގުންވެސް ވަނީ ކައުންސިލުން ފެ

މަނާކުރައްވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވެލާބިސް މަދުން 
 ނަމަވެސް ނަގާކަން ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުަތކަކީ ފަޅާއި ފަރުތަކާއި  .1
ކަނޑަކީ ގިނައަދަދަކަށް ވެލާ، ކޯމަސް އަދި މިޔަރުފަދަ 

އެއްގަމާއި،  :62.8ޓާގެޓް 
ކަނޑާއި، ފަރާއި އަދި 

ފަޅުތަކުގައިވާ ދިރޭތަކެތީގެ 
ނަސްލު 

ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި 
ހިމާޔަތްކުރުމަށް 

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް 
 އިތުރުކުރުން
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ތުުރވެރިންގެ މަޤްބޫްލ ތަކެތި އުޅެމުންދާ ފަ
 ސަރަހައްދަކަށް ވަމުންދާ ތަންތަެނވެ.

މިފަދަ ކަންތައްތައް ހަރުދަާނކޮށް ބެލެހެއްޓުަމްށ   .6
ތަކައި ކައުންސިލުން ދަނީ އެަކށީގެންވާ ގޮތެއްގަިއ 
ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަމުންނެވެ. އަދި އެއްގަމާއި ފަރާއި 

ރާާލ ފަޅުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް ދު
 ވިސްނަމުން ގެންދާކަންވެސް ފާަހގަކުރަމެވެ.

 
 ން ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރު :60 ޕޮލިސީ 

މުންޑޫ 
ކައުންސިލް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

 



  

ލ.މުންޑޫއަކީ ތަފާތު އެކި ވައްތަރުގެ ޖަނަވާރު ނުވަތަ    
ދިރޭތަކެތި އުޅެމުންދާރަށެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ފަރުގެ 
މުއްސަދިކަން ބޮޑު ރަށެކެވެ. އަދި ބޮޑު ތޮއްޓެއްލެވިފައިވާ 

ޅޭ ރަށެކެވެ. އަދި ބައެއް ފަހަރު މޫސުމީ ދޫނި ހިޖުރަކޮށް އު 
ރަށެކެވެ. މި ފަދަ ދޫނި ހިފާ ހެދުމަކީ މި ކައުނސިލުން 
އަބަދުވެސް މަނާކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ. އަދި މި ފަދަ 
ކަންކަމުގައި މުންޑޫ ރައްޔިތުްނނަކީ ނަމޫާނބައެއްކަން 

 ފާހަގަކުރަމެވެ.

 

 

 :60.8ޓާގެޓް 
އެންވައިރުމިނިސްޓްރީއިން 

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ 
އް ދިރޭތަކެތި އަދި ދިރުންތަ
ރައްކާތެރިކޮށް އަންނަން 

އޮތްޖީލުތަކަށް 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް   :16 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

 



  

މި ރަށަކީވެސް އިންސަނުންނަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ    
ބައެއް ދިރުންތައް އުފެދި އާލާވާ ރަށެއްކަން 

ރަށަށް  ފާހަގަކުރަމެވެ. އެހޮތުން މަދިރިއަކީ މި
ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއްމަސަލައެވެ. އަދި 

މޫސުން ބަދަލުވުމާއި އެކު ރުއްމަޑި އަދި ހުވަނީގެ 
އުނދަގޫވެސް މުންޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

ފޯރާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މި ފަދަ ކަންކަން 
ހައްލުކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ހެލްތުސެންޓަރާއި 

 ކި އެކި މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ގުޅިގެން އެ

މަދިރި ،  :61.8ޓާގެޓް 
ހުވަނި އަދި ރުއްމަޑި ފަދަ 

ދިރޭތަކެތީގެ ސަބަބުން 
އިންސާނުންނަށްވާ 
 ގެއްލުން ކުޑަކުރުން
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ން :69 ޕޮލިސީ  ލު ތާ އް އް ނަ ކުރުންތަ ތު ފާ ކި ތަ އި މެދު ކުރާ އެ  އަންހެނުންނާ
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

 



  

ލ.މުންޑޫ ކަނބަލުްނނާއި ފިރިހެްނ ބޭފުޅުންނަކީ    
އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ދޫނުކުރާ ހުރިހައި 

މަސައްކަތެއްގައިވެސް އަދި ހުރިހައި 
ދާއިރާއެއްގައިވެސް ފައިތިލަ ސާބިތުކުރަމުން އަންނަ 

ބައެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ފަރުމަސްވެރި ކަމާއި 
އި އާންމު ކުދި ފަންވިނުމާއި ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއި އާ

ވިޔަފާރިއާއި އަދި ކުޅިވަރަށް ބަލާލި ނަމަވެސް 
ދެޖިންސްގެ ބޭފުޅުން ހަރަކާތްތެިރވާކަން އުފަލާއި އެކު 

ފާހަގަކުރަމެވެ. އަޅޫގަނޑުމެނެގެ މަސައްކަތަކީ މި 
ފަރަގު އަދިވެސް ކުޑ ކުރުމެވެ. ދެ ޖިންސުގެ 

 ބޭފުޅުންގެ ހަރަކާތް އެއްހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓުމެވެ.
އެއްވެސް މީހެއް އަންހެނަކަށް ވީތީ ނުވަތަ 

 ފިރިހެނަކަށް ވީތީ ބާކީ ނުކުރުމެެވ.
 

 :69.8ޓާގެޓް 
ކަނބަލުްނނަކީ ފިރިހެން 
ބޭފުޅުންނެކޭ އެއްހަމައަށް 

މަސައްކަތް ކުރާ 
ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވާ 

ބަޔަކަށް ހެދުން 
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް 

 އިތުރުކުރުން

 

 ގޮތުންނާއި އިގްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަކަން ހޯދައި ދިނުން  ސިޔާސީ  :52 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ

 



  

ލ.މުންޑޫ ކަނބަލުްނނާއި ފިރިހެްނ ބޭފުޅުންނަކީ    
އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ދޫނުކުރާ ހުރިހައި 

މަސައްކަތެއްގައިވެސް އަދި ހުރިހައި 
އެއްގައިވެސް ފައިތިލަ ސާބިތުކުރަމުން އަންނަ ދާއިރާ

ބައެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ފަރުމަސްވެރި ކަމާއި 
ފަންވިނުމާއި ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއި އާއި އާންމު ކުދި 

ވިޔަފާރިއާއި އަދި ކުޅިވަރަށް ބަލާލި ނަމަވެސް 
ދެޖިންސްގެ ބޭފުޅުން ހަރަކާތްތެިރވާކަން އުފަލާއި އެކު 

އަޅޫގަނޑުމެނެގެ މަސައްކަތަކީ މި ފާހަގަކުރަމެވެ. 
ފަރަގު އަދިވެސް ކުޑ ކުރުމެވެ. ދެ ޖިންސުގެ 

ބޭފުޅުންގެ ހަރަކާތް އެއްހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓުމެވެ. 
އެއްވެސް މީހެއް އަންހެނަކަށް ވީތީ ނުވަތަ 

 ފިރިހެނަކަށް ވީތީ ބާކީ ނުކުރުމެެވ.

 :52.8ޓާގެޓް 
އަންހެނުންނާއި 

ފިރިހެނުންނަކީ ހަމަހަމަ 
އެއްކަން   ސިޔާސީ  ބަ

ގޮތުންނާއި 
އިގްތިޞާދީދޮތުން 
 ކަށަވަރުކުރުން  

 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން  :58 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

ކައުންސިލް، 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީ



  

ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން  .8   
މުވައްޒަފުންނެވެ. އެއީ އެއީ  81ގެންދަވަނީ ޖުމުލަ 

ލާމަރުކަޒީ  :58.8ޓާގެޓް 
ގައި  20/2282ޤާނޫނު 

ބަޔާންކުރާ ރަށްވެހިކަމުގެ 
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ވަނަ އަހަރު  2228ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  
ކައުންސިލް  25އިންތިޚާބުކުރެވިގެން ދިޔަ 

އިދާރީ މުވައްޒަފުންނެވެ.  21މެންބަރުންނާިއ،  
ޒިންމާދާރު ވެރިއެއް ނުވަތަ ސެކަރޓަރީ ޖެނެރަލްއެއް 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކުގައި 
ަތނުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ޒިންމާ ނެންގެވުމަށް ނެތްކަމީ 

 ދުވެލި މަޑުވެގެންދާ ދިޔުމުގެ އެއް ސަބަބެވެ.
ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ އިތުރުްނ އިދާރީ  .2

މުވައްޒަފުންނާއި ހަވާލުކުރެވިފަިއވާ 
މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ 

ގޮތުގައި އަދާކުރަމުންދާ ފާހަގަ ކުރަމެއެވެ. އަދި 
ސީދާ ގުޅުންހުރި އެތައް ކަމެއް  ރައްޔިތުންނާއި

އެތައް ޚިދުމަތެއް ދެމުންގެންދާކަމަށް މި ފުރުސަތުގައި 
ފާހަގަ ކޮށްލަމެއެވެ. އެ ގޮތުން ޭވސްޓް މެނޭޖްމެންޓް 
ސެންޓަރ ޚިދުމަތް ފެށި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ޮގތް 

 ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.  
ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ރަށްވެހިކަުމގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ  .1

ރެއިން ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދެމުންގެންދެއެވެ. ތެ
ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުންވެސް ލޭންޑް 
ޔޫސް ޕްލޭންގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއި ގުޅިގެން އެ 

 މަސައްކަތް ފެށުމައް ވަނީ ޖެހިފައެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރަށްރަށަށް ފޯރުކޮށްދޭ  .6

ށު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރަ
އައި.ޑީ ކާޑު ހެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދިޔައީ 

އަދި ސުކޫލް ކުދިންނާއި ބެލެނެެވރިންނަށް 
ޚާއްސަކޮށްގެން ކުލަޕްރިންޓް ކުރުމާއި 

ލެމިނޭޓްކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ަވނީ ކައުންސިލްއިން 
ޤާއިމްކޮށްފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން، ވިޔަފާރިކުލި 

އިގަތުމާއި، ކަނޑުދުއްވާ އުޅަނޑުފަހަރުގެ ބަލަ
ރަޖިސްޓްރީއާއި ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުންފަދަ، 

ރަށްވެހިކަމުގެ އެންމެހާ ޚިދުމަތްަތކެއް ރަށު 
 ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްެދމުން ގެންދެއެވެ.

 

ހާ ޚިދުމަތެއް ރަށުގެ ހުރި
ރައްޔިތުންނަށް 

އެކަށީގެންވާ ހަރުދަނާ 
އުޞޫލުތަކެއްގެ މަތިން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން.
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 އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން  :52 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް،


  

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުާވ މީހުންގެ ރެކޯޑް    
ގެ އިދާރާގައި ބަލަހައްޓަމުން ދެޔެއެވެ. ކައުންސިލް

އަދި އަލަށް އުފަންވާ ކުދިން ގޭެގ ރަޖިސްޓަރީ 
ކުރުމާއި އެ ކުދިންގެ އައި.ޑީ ކާރޑް ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާއިން ހައްދަމުންދެއެވެ
 

އަލަށް  :52.8ޓާގެޓް 
އުފަންވާ ކުދިންނާއި 

މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑް 
ފަސޭހައިން ބަލާލެވޭނެ 

ޑޭޓްކޮށް ގޮތަށް އަޕް
 އަބަދުވެސް ބެލެހެއްޓުން 
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 ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުން   :51 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

 ކައުންސިލް،


  

ރަށުގެ ތަފާސް ހިސާބު ނަގައި މިހާރުސްދަނީ    
ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަުމންނެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ 

ކަންކަމުގެ ތަފާސް ހިސާބު ނުބެލހެއްޓޭކަން 
ތަފާސް ހިސާބަކީ ރަށުގެ ތަރައްގީއާއި  ފާހަގަކުރަމެވެ.

ވަރަށްބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ކަމެކެވެ. އެހެން ކަމުން 
އަބަދުވެސް ކައުންސިލުން ތަފާސް ހިސާބް 

 ބެލެހެއްޓުމަށް ވަރަްށބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެއްވައެވެ.
 

ލ.މުންޑޫގެ   :51.8ޓާގެޓް 
ހުރިހައި ދާއިރާތަކަކުން 

ތަފާސް ހިސާބް ބަލަހައްޓާ 
ކުރަމުން  އަޕްޑޭޓް

 ގެންދިޔުން

 ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން    :65 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

  ކައުންސިލް،

  

ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލުން ދޫކުރާހުއްދަތަކާއި އަދި   
ހައްދަން ޖެހޭ ރަޖިސްޓްރީތައް ގަވައިދުން 

ރާ ބައެއް ހައްދަމުންދެއެވެ. ނަމަވެސް އަދު ދޫކު
ހުއްދަތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް 

 ވަނީ ގާއިމް ނުކުރެވިއެވެ. 

ލ.މުންޑޫ   :56.8ޓާގެޓް 
ކައުންސިލުން ދޫކުރާ 

ހުއްތައްތައް އަދި 
ރަޖިސްޓްރީ ވީ އެންމެ 

އަވަހައް ހައްދައި 
ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް 

 ގާއިމްކުރުން  

 ތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުން  :55 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

  ކައުންސިލް،

  

ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީީމ  ލ.މުންޑޫގެ  
ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ަމސައްކަތް އަދި މިހާހިސާބަށް 
އައިރު ރަސްމީކޮށް ބެލެހެއްޓިފައެއްނުވެއެވެ. ނަމަވެްސ 

ޔުންތައް ފައިލްކުރެވި ފައިލްގައި ކޮންމެސް ސިފައެއްގައި ބައެއްލި
ދަނީ ބަލަހަްއޓަމުންނެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މި 
އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފަކުވަނީ މި ފަަދ 

ެގ 89ވޯކްޝޮޕެއްގައި ބައިވެރި ކުރުވާފައެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑް 
 ވަނީ ފެށޭގޮތް ނުެވފައެވެ. ސަބަބުން ވޯކްޝޮޕްގެ މަސައްކަތް އަދި

 

އަންނަން  :55.8ޓާގެޓް 
އޮތް ޖީލްތަކަށް އަދި 
މުންޑުގެ މައުލޫމާތު 

ހޯދަން ބޭުނންވާ 
ފަރާތްތަކަށް ލިޔެކިޔުން 

 އަރުޝީފްކޮށް ބެލެހެއްުޓން 

 ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޙިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން   :25 ޕޮލިސީ 
މުންޑޫ 

  ކައުންސިލް،

  

ލ.މުންޑޫގައި ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން އަންނަ   
ޙިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު  ދުވަހެއް ދުވަހެއް ދަނީ 

ރަނގަޅުކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
އިދާރީ ހިންގުން ވަނީ ވަރަށްބޮަޑށް 

ރަނގަޅުކުރެވިފައެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ 
ންސިލަށް ގުޅާ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކަމާއި އެކު ކައު

ލ.މުންޑޫ   :52.8ޓާގެޓް 
ކައުންސިލަކީ 

ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ 
ޙިދުމަތްތައް 

ވަސްކަމާއިއެކު އަ
ހުއްޓުމެއްނެތި 



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222 – 2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

111 
 

  info@mundoo.gov.mvއީެމއިލް           2122086     ން:ފޯ

  

 

ވަނީ ކޮންމެ ޑިޕާޓްމަންޓްއަކުން ޮހޓްލައިނެއް ގާއިމް 
ކުރެވިފައެވެ. އަދި މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ސާވިސް 
 ޗާޓާރއެއް ތައްޔާރުކޮށްވަނީ އާންމު ކުރެވިފައެވެ.

 

ހަމަހަމަކަމާއި އެކު 
ޙިދުމަތްދޭ ކައުންސިލަކަށް 

 ހެދުން 
 



 ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   2222-2222ތަރަްއީޤގެ ޕްލޭން 

 

 

 އަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހިނގަމުންދާގޮތް ބެލުން
މާތު އެއްކޮށް ކައުންސިލުންނާއި ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކާއި ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫ 

ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލުން ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ. ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރެވުނު 
ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް  ،މިންވަރާއި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވުނު މިންވަރު ވަޒަންކޮށް

އަށް ރަނގަޅުކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނާނެއެވެ. މިރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގައި ތަރައްޤީގެ ކުރި ،ފާހަގަކޮށް
 ވާކަންތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބަލައި ވަޒަންކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފްރޭމްވޯކް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.  ޕްލޭންގައި

 

 މިޑްޓަރމް ރިވިއު އަދި ފައިނަލް ރިޕޯޓް 
 

ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި  2221ރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުވަމުންދާ ގޮތުގެ މިޑްޓާމް ރިވިއުއެއް ތަ
ވަނަ އަހަރުގެ  2222 ،ކައުންސިލުން ހަދާނެއެވެ. އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ނަތީޖާ ހާސިލުވެފައިވާ މިންވަރުދެނެގަނެ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ  ،މިޑްޓާމް ރިވިއުގައި ހަދާ ލް ރިވިއު ހަދާނެއެވެ. މިގޮތުން ތެރޭގައި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ފައިނަ
ނަތީޖާތައް ހާސިލުކުރެވެމުންދާ މިންވަރާއި ހަލުވިކަން ހާމަވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ މެދުތެރެއިން 

ޔާސަތަކަށް ނުވަތަ މަޤުޞަދަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނަމަ އެއްވެސް ހާލަތަކަށް ބަދަލުއައުމާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ސި
 މިކަންތައްވެސް ރިވިއުގައި ފާހަގަކުރާނެއެވެ.

ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު  ،ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ފައިނަލް ރިވިއު އެކުލަވާލައި
 އެކުލަވާލާނެއެވެ. ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި އާތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް

 


















