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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

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

 . އިންސަތައެއް ހާސިލް ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެރަކާތް ތަކުގެ ޮބޑުނުވިނަމަވެސް އެހަ
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 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޚަރަކާތް  #
ހަރަކާތް ހިންގުމަށް  
ހާސިލްވި  ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު

 މިންވަރު 
 އޮގަސްޓް ޖުލައި

1 
 އުސޫލު   އެކުލަވާލަފައިވާ  މަށް  ސާފުކުރު  ތާނގީ  ޭބނުންކުރާ  މިހާރުފެންރައްކާކުރުމަށް

 ކުރުން ތަންފީޒު
 10% 

2 
  ފެން   ދިނުމަށްޓަކައި  ފޯރުކޮށް  ރައްޔިތުންނަށް  ފިލްޓަރ  ފެން  ތައްޔާރުކުރާ   މިނަރަލައިޒްޑް

 .ދޫކުރުން ފިލްޓަރ  ރައްޔަތުންނަށް ތަޢާރަފްކޮށް ސްކީމެއް ހާއްސަ ދޫކުރުމަށް ފިލްޓަރ
  10% 

3 
   އިންތިޒާމް   ލިޭބނެ  ސާފްބޯފެން  ރައްކާތެރި  ދަތުރުވެރިންނަށް  މަސްވެރިންނާއި

 .ކުރުން ތަންފީޒު އުސޫލު އެކުލަވާލާފައިވާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި
  20% 

   10% ިބނާކުރުން ސެންޓަރެއް ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް އެކު ވަސީލަތްތަކާއި ޒަމަނީ 4

5 
 ހޭލުންތެރި  ރައްޔަތުން  އަމަލްކުރުމާއި   ޕްލޭނައް  އެކުލަވާލެވިފައިވާ  މެނޭޖުކުރުމަށް  ކުނި

 .ކުރުން
  05% 

   15% ިބނާކުރުން ސެންޓަރެއް ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް އެކު ވަސީލަތްތަކާއި ޒަމަނީ 6

   10% .ހަރުކުރުން ނަންޯބޑު ގޯޅިތަކުގައި މަގުތަކާއި ރަށުގެ 8

9 
 މުދާ  އަދި  މަޑުކޮށްލެވޭނެ  މޫސުމުގައިވެސް  ވިއްސާރަ  މީހުންނަށް  އަރާފައިާބ  ރަށަށް

  ފެރީ  ބަނދަރުގައި  ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި   ގޮތެއް  ެބހެއްޓޭނޭ  ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު
 ހެދުން  ގިމަތައެއް

  05% 

10 
 މުދާ  އަދި  މަޑުކޮށްލެވޭނެ  މޫސުމުގައިވެސް  ވިއްސާރަ  މީހުންނަށް  އަރާފައިާބ  ރަށަށް

  މުދާ  ބަނދަރުގައި  ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި   ގޮތެއް  ެބހެއްޓޭނޭ   ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު
 ހެދުން  ގިމަތައެއް

  05% 

11 
 ހެދުމަޓަކައި  ތަނަކަށް  ނޮޅާފައިވާ  މާވިނަ  ފަސޭހަ  ބޭނުންކުރުމަށް  ގަުބރުސްތާނަކީ

 ސާފުކުރުން ނޮޅާ ޤަުބރުސްތާނު ދެފަހަރު  މަހަކު ކޮންމެ މަދުވެގެން
  100% 

   05% ފެންލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން. ގެނެސް  އީދުމިސްކިތުން ފެންލައިނެއް ސަހަރާއަށް 12

   0% ކުރުން މަރާމާތު އިންފާރުތައް ސަހަރާގެ 13

   0% ފިލުވުން  އާަބތުރަ ހަރުކޮށް ގޭޓުތައް ސަހަރާގެ 14

15 
  ގޮތުން   ބެލެހެއްޓުމުގެ  ސާފުކޮށް  ސަރަޙައްދުތައް  އިޖުތިމާއީ  މަގުތަކާއި  ހުރިހާ  ރަށުގެ

 އެންގުން ސާފުކުރުމަށް މަގުފަޅިތައް  ވެރިންނަށް ގޯތިތަކުގެ
  100% 

   50% ހަރުކުރުން ލެޑްލައިޓް އަނދިރިމަގުތަކުގައި ރަށުގެ ކުރުމަށްޓަކައި އަލި ރަށުތެރެ 16



 މުލަކަތޮޅު މުލަކު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ                އޮަގސްޓް  –  ޖުލައި  2022ޓް ށް އަމަލީ ސިފަ އަންަނމުންދާޮގތުެގ ރިޕޯތަރައްޤީެގ ޕްލޭނަ
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17 
  ރަށުގެ   ދަތިނުވާނޭހެން  އުޅަންދުފަހަރަށް  ދުއްވާ  މީހުންނާއި   އުޅޭ  ހިންގާބިނަގާވެ

 .އުކާލުން ކަނޑާ އޮފިތައް ގަސްގަހުގެ އެލިފައިވާ މަގުތަކަށް
  25% 

   20% ދިނުން  ހިދުމަތް ޤާއިމުކޮށް ޕާކެއް ކުޑަކުދިންގެ އެކު ސާމާނާ ފެންވަރުގެ ޒާމާނީ 18

  100%  .ހޯދުން ސާމާނު މަސައްކަތްޭބނުންވާ  ކަށުކަމާކެމީގެ 19

   05% ޗެކްކުރުން  ަބލާ ވިޔަފާރިތަށް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ 20

21 
  މަޤްސަދާ  ދުކުރެވިފައިވާ  ިބން  ބިންތަކަކީ  ދުކުރެވިފައިވާ  ފަރާތުން  ކައުންސިލްގެ

 ކަށަވަރުކުރުން ބިންތަކެއްކަން ގެންދާ ކުރިއަށް އެއްގޮތަށް
  10% 

22 
 ހެދުމަށް   ަބޔަކަށް  ގާިބލް  އިލްމީ  މީހުނަނަކީ  ޮބޑެތި  އުޅޭ  މުޖުތަމަޢުގައި

  ރާވަ  ޕްރޮގުރާމެއް  ިބނާކުރުމުގެ   މީހުން   ދާއިރާތަކުން  ފަންނީ   ގޮތުން  މަސައްކަތްކުރުމުގެ
 . ހިންގުން

  05% 

23 
  ގާިބލް   ހުނަރުވެރި  ހޭލުންތެރި   ދަރިވަރުންނަކީ  ނިކުންނަ  މުޖުތަމަޢުއަށް  ނިންމާ  ސްކޫލު

 ދިނުމަށް ދަސްކޮށް  ހުނަރުތައް އުޅުމުގެ ދިރި ގޮތުން  ހެދުމުގެ ަބޔަކަށް މަސައްކަތްތެރި
 .ރާވާހިންގުން  ޕްރޮގުރާމެއް ހާއްސަ

  05% 

24 
 އަހަރު  މުޅި،  ގޮތުން  ިބނާކުރުމުގެ  ޖީލެއް  ސައުގުވެރި  ،ލޯިބކުރާ  ދުޅަހެޔޮކަމަށް  ސިއްހީ
 . ހިންގުން ތަކެއް މުާބރާތް ކުލިވަރު ބަހާލައިގެން ދުވަހައް

  100% 

25 
  ބިންތަކުގެ   ދޫކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތައް   މަސްވެރިކަމުގެ  ހޯދާދިނުމަށް  ހަމައަގު  މަހައް

 .މަސްވަރާކުރުން ވެރިންނާއި
  05% 

   05% .މަސްވަރާކުރުން އެކު އާއި ސީ.ސީ.ޓީ. އެމް އިތުރުކުރުމަށް ފެރީ އަތޮޅު 26

27 
  މަސްވަރާ  އެކު އާއި.  ސީ. ސީ.ޓީ.އެމް ކުރުމަށް ގާއިމް  އަތޮޅުގައި  ނިޒާމް ފެރީގެ ހަލުވި
 .ކުރުން

  05% 

28 
 ތަކެއްޗާއި  ޘަގާފީ  ދައްކައިގެން  ވާހަކަ  ގެސްޓްހައުސްތަކާ  ރިސޯޓްތަކާއި  ކައުންސިލުން
 އެހީތެރިވެދިނުން  ހޯދުމަށް މާކެޓް ކުޅިވަރުތަކަށް

  10% 

   05% .ކުރުން ހިމާޔަތް އެގަސްތައް ދެނެގަނެ ދުވަސްވީގަސްގަސް  ހުރި ރަށުގައި 29

   100% އިންދުން  ހޯދާ ގަސްގަސް އެފަދަ ދެނެގަނެ ގަސްގަހާއި ނެތިގޮސްފައިވާ ރަށުން 30

   50% . ޭބއްވުން ފޯރަމެއް އިތުރުކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކަން ދީނީ 31

   0% .ހިންގުން ޕްރޮގުރާމެއް ިބނާކުރުމަށް ހާފިޒުން ރަށުގައި 32

33 
  ކަންކަމުގައި   އެކި  ތަކާއި  ފަރާތް  ނަންހޯދައިދޭ  ރީތި   ޤައުމަށް  އަތޮޅާއި  ރާށައި

 .ކުރުން އަގުވަޒަން ތަކުގެ  އެހީތެރިވެދޭފަރާތް ކައުންސިލަށް
  15% 

 


