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 ތަޢާރަފް 
ދިވެހިރާއް ރިޕޯޓަކީ  ޤާނޫނުގައި   ޖޭގެ މި  ެބހޭ  ހިންގުމާއި  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ 

ކުރިޔަށްއޮތް ފަސް އަހަރުދުވަހުގެ ތަރައްޤީ ޕުލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ   ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލެވުނެ   2021ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  
 ޕޯޓެވެ.އަންނަމުން ދާގޮތުގެ ޚުލާސާ ރި

ރިޗް އަދި އޭޕްރީލް މަހު ހާސިލް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަހަރުގެ މާވަނަ    2022މި ރިޕޯޓުގައި  
އަދި ހަމައެހެންމެ ަބއެއް ދާއިތާރަކުން ކުރުމަށް ރާވާހައިވާ ަބއެއްހަރަކާތްތަށް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި .  ކަންކަން ހިމަނާ ލެވިފައިވާނެއެވެ

 .ރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެރަކާތް ތަކުގެ ޮބޑު އިންސަތައެއް ހާސިލް ކުނުވިނަމަވެސް އެހަ
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 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޚަރަކާތް   #
ހަރަކާތް ހިންގުމަށް  
ހާސިލްވި   ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

 މިންވަރު  
 އެްޕރީލް މާރިޗް

1 
ތަންފީޒު  މިހާރުފެންރައްކާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތާނގީ ސާފުކުރު މަށް އެކުލަވާލަފައިވާ އުސޫލު  

 ކުރުން 
 10% 

2 
ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި    24 އިންތިޒާމެއް  ލިބޭނެ  މެދުނުކެނޑި  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓްގެ  އިރު  ގަޑި 

ކަނޑާލާ ހާލަތުގައި އަމަލު ކުރާނެ އުސޫލެއް ހަދާ ރައްޔަތުން ހޭލުން ތެރި   ރަށުން ކަރަންޓް 
 ކުރުން. 

  50% 

   30% ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރެއް ބިނާކުރުން ޒަމަނީ ވަސީލަތްތަކާއި އެކު   3

   10% ރަށުގެ މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކުގައި ނަންބޯޑު ހަރުކުރުން.  4

   100% ބަނދަރު ބޭނުންކުރާނޭ އުސޫލެއް އެކުލަވާލުން.  5

6 
މުދާ   އަދި  މަޑުކޮށްލެވޭނެ  މޫސުމުގައިވެސް  ވިއްސާރަ  މީހުންނަށް  އަރާފައިބާ  ރަށަށް 
 ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބެހެއްޓޭނޭ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ބަނދަރުގައި ފެރީ ގިމަތައެއް ހެދުން 

  15% 

   75% މުލަކުގައި އިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުން  8

   100% ތަކެތި  ހޯދުން. ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސަތަރި ނަނު  ސައުންޑު ފަދަ  9

10 
ރަށުގެ ހުރިހާ މަގުތަކާއި އިޖުތިމާއީ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ގޯތިތަކުގެ  

 ވެރިންނަށް މަގުފަޅިތައް ސާފުކުރުމަށް އެންގުން 
  100% 

   50% މަގުތަކުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބެހެއްޓިފައިހުރި އެއްމެހާތަކެތި ނެގުން  11

12 
މަގުތަކަށް   ރަށުގެ  ދަތިނުވާނޭހެން  އުޅަންދުފަހަރަށް  ދުއްވާ  މީހުންނާއި  އުޅޭ  ހިންގާބިނަގާވެ 

 އެލިފައިވާ ގަސްގަހުގެ އޮފިތައް ކަނޑާ އުކާލުން. 
  50% 

  10%  ކުޅިވަރުދަންޑުތައް ސާފުކުރުމަށް އުސޫލެއް އެކުލަވާލުން.  13

  5%  ސާފުކުރުމަށް މުވައްޒަފަކު އައްޔަން ކުރުން ކުޅިވަރުދަންޑުތައް  14

15 
އެކަށިގެން ވާ ވަސީލަތް ތަކާއި އެކު ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު ކުޅެ އުޅެވޭނެ ާޕކެއް  

 ހެދުން. 
  30% 

   10% ގެވެށިއަނިޔާއާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔަތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ްޕރޮގުރާމެއް ހިންގުން.  16

17 
ދިނީގޮތުނާއި ގާނުނީގޮތުން ދަރިން ތަރުބިޔާތު ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރި  

 ކުރުވުން. 
  7% 

   80% ރަށުގައި މަރުވާ ފަރާތް ތަކުގެ ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި ހިނަވާގެއެއް އިމާރާތް ކުރުން  18

   100% މަސައްކަތްބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދުން. ކަށުކަމާކެމީގެ  19

20 
ރައްޔަތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއި އެކު ރަށުގައި ތިބެގެން އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ނެގޭނެ  

 ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން 
  75% 



 މުލަކަތޮޅު މުލަކު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ                އެޕްރީލް  – މާރިޗް   2022ޓް ށް އަމަލީ ސިފަ އަންަނމުންދާޮގތުެގ ރިޕޯތަރައްޤީެގ ޕްލޭނަ

 

4 

 

 info@mulah.gov.mv:އީމެއިލް، 6720601ފެކްސް: ، 6720601ން: ފޯ

   5% އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަށް ބަލާ ޗެކްކުރުން  21

22 
އެއްގޮތަށް   މަޤްސަދާ  ދުކުރެވިފައިވާ  ބިން  ބިންތަކަކީ  ދުކުރެވިފައިވާ  ފަރާތުން  ކައުންސިލްގެ 

 ކުރިއަށް ގެންދާ ބިންތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން 
  100% 

23 
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަށް އަބުރާ މުޖުތަމައުގެ ބޭނުން ހިފޭ ބަޔަކަށް ހެދމަށްޓަކައި،  

 ކުށްމަދުކުރުމަށް ޕޮލިހުންނާ ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ްޕރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން 
  5% 

24 
ރަށުގައި ނޭދެވޭ އަމަލުތައް ކުރާ ފަރާތްތަށް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޮޕލިހުންނާ ގުޅިގެން ކޮމިއުނިޓީ  

 ޮޕލިހުންގެ ހިދުމަތް ފެށުން 
  100% 

25 
އުނގަނައި ދޭ މުދައްރިސުންނާކީ ފަންނީ ޤާބިލް ހުނަރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި  ފަށާ ތައުލީމް  

 ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ތަމްރީން ްޕރޮގުރާމެއް ހިންގުން. 
  5% 

26 
މުޖުތަމައުގައި ދިރިއުލޭ އެއްމެހާ މީހުންނަކީ ދީނީ އަދި ދުނިޔަވީ ގޮތުން ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށް  
 ހެދުމަށްޓަކައި ދީނީ އަދި ދުނިޔަވީ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

  100% 

27 
މުޖުތަމައުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަކީ އަސާސީ ޞިއްޙީ ހިދުމަތް ލިބޭ ދުޅަހެޔޮ ރައްކާތެރި ބަޔަކަށް  

ކަންކަމަށް   ޞިއްޙީ  އަސާސި  ްޕރޮގުރާމެއް  ހެދުމަށްޓަކައި  ކުރުވުމުގެ  ހޭލުންތެރި  ރައްޔަތުން 
 ހިންގުން. 

  5% 

  25%  ސިއްހީގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ހާއްސަ ްޕރޮގުރާމެއް ހިންގުން.  28

29 
އަނބުރާ  މުޖުތަމައުއަށް  ގޮތުގައި  ރަނގަޅު  ފަރާތްތައް  ކުރާ  ބޭނުން  ތަކެތި  މަސްތުވާ 

ނުރައްކާތެރި ކަމާގުޅިގެން ދިނީގޮތުން ހޭލުން ތެރި ކުރުމުގެ ްޕރޮގުރާމެއް  ގެނައުމަޓަކައި ކަމުގެ  
 ހިންގުން. 

  50% 

30 
ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ލޯބިކުރާ، ސައުގުވެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގެ ގޮތުން ،މުޅި އަހަރު ދުވަހައް  

 ބަހާލައިގެން ކުލިވަރު މުބާރާތް ތަކެއް ހިންގުން. 
  100% 

   5% އިހުތިސާސްތެރޭގައި ހިމެނޭ ނާގަލީ ފަރު ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލާ ތަރައްގީކުރުން. ރަށުގެ  31

   5% ދު ކުރާ  ތަފާތުކުރުންތައް ދެނެގަތުމަށް ރަށުފެންވަރުގައި ސާވޭކުރުން އަންހެނުންނާމާ 32

   10 ނޯޓިސް ބޯޑެއް ހަރުކުރުން. ހިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޑިޖިޓަލް  33

  100%  ހިފުޒުކޮށް ތަރާވީހުނަމާދު ކުރުމަށް ހަފިޒަކު ހޯދުން.  34

   15% ރަށުގައި ހާފިޒުން ބިނާކުރުމަށް ްޕރޮގުރާމެއް ހިންގުން.  35

   100% މުނާސަބަތު ތަކާއި ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން  36

37 
ރީތި   ޤައުމަށް  އަތޮޅާއި  ކައުންސިލަށް  ރާށައި  ކަންކަމުގައި  އެކި  ތަކާއި  ފަރާތް  ނަންހޯދައިދޭ 

 އެހީތެރިވެދޭފަރާތް ތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުން. 
  50% 
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