ވރު
ނ ަ
ރވުނު މި ް
ހރު ޕްލޭން ތަންފީޒް ކު ެ
 6102ވަނައަ ަ

ދރާ
ލގެ އި ާ
ނސި ް
ތޅު ކައު ް
ހއ .އަ ޮ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްވާ
މިންވަރު ބެލުން (  6102ވަނައަހަރު )
#

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

މިހާރުގެ ޙާލަތު

ލަނޑުދަނޑި

ވަޒަންކުރާ މިންގަނޑު

(ބޭސްލައިން)

(ޓާގެޓް)

(އިންޑިކޭޓަރ)

މޮނިޓަރ ކުރާ ތާރީޚް

ކަށަވަރު ކުރާނޭ ގޮތް
(މީންސް އޮފް ވެރިފިކޭޝަން)

މަޤުޞަދު :ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފާދިނުން.
ރަށު ކައުންސިލްތަކުން

ހަދަންޖެހޭ

 6102ވަނައަހަރުގެ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން

އެކުލަވާލަންޖެހޭ

އުސޫލުތައް ނިމިފައި

ނިޔަލަށް އުސޫލުތައްހަދާ

ޑްރާފްޓް ތައްޔާރުކޮށް

ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލްތައް

ނުވުން.

ނިންމުން.

އެކުލަވާލުން.

57%

6102

ކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވައި ދެވިފައި.

މަޤުޞަދު :ކައުންސިލްތައް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން.
ކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގައި

ކައުންސިލްތަކުން

ރަށްރަށަށްކުރާ

ދިމާވާ ކަންކަމުގައި އަތޮޅު

ބައެއް ކަންކަން

ދަތުރުތަކުގައި

ކައުންސިލްގެ ލަފާދިނުން.

އެކިގޮތަށް ކުރަމުން

ކައުންސިލްތަކުގެ

ގެންދިއުން.

މަސައްކަތް އެއްގޮތް

01%

ކުރުމަށް އިރުޝާދު
ދިނުން.
1

6102

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ލަފާދީގެން
ހައްލުކުރުން.

ވރު
ނ ަ
ރވުނު މި ް
ހރު ޕްލޭން ތަންފީޒް ކު ެ
 6102ވަނައަ ަ

ދރާ
ލގެ އި ާ
ނސި ް
ތޅު ކައު ް
ހއ .އަ ޮ

މަޤުޞަދު :ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްދިނުން.
ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ

ރަށްރަށުން މަޢުލޫމާތު

ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް

މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

ނުލިބުން.

ރައްޔިތުންނަށް

ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް

މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް

ހާމާކުރުން.

ދިނުން.

57%

6102

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އެއްބާރުލުން
އިތުރަށް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

މަޤުޞަދު :އަތޮޅު ތެރެއަށް ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާވެގެން ދިއުން.
ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގެ ސިނާއަތު

ގެސްޓްހައުސް

ގެސްޓްހައުސް

އަތޮޅުގައި ކުރިއަރައިގެން ދިއުން.

ވިޔަފާރިއަށް

ވިޔަފާރިތަކަށް

ޝައުގުވެރިކަން

ރަށްރަށުން

ފާޅުކުރާ ފަރާތްތައް

ބިންދޫކުރުމަށް

އިތުރުވުން.

މަސައްކަތް ކުރުން.

ކެލާ އަދި ވަށަފަރުގައި ގެސްޓްހައުސް
01%

6102

ވިޔަފާރި ފެށިގެން ދިއުން .އަދިވެސް
ބައެއް ރަށްރަށުން ބިންދޫކުރުން.

މަޤުސަދު :ފަތުތުވެރިކަމުގެ ދާޢިރާއިން ޒުވާނުން ތަމުރީންކުރުން.
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް

އަތޮޅުގައި ރިސޯޓް

އިތުރު ރިސޯޓްތައް

ޝައުގުވެރިވާ ޒުވާނުނަށް

މަދުވުން.

ހުޅުވުމުން އިތުރަށް
މަސައްކަތް ކުރުން.

އަތޮޅުގައި ހުރި ރިސޯޓްތައް

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މިފަދަ
1%

6102

ކަމަށް ޚަރަދުކުރެވޭގޮތް ނެތުމުން
ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވޭ.

މެދުވެރިކޮށް ތަމްރީން ހިންގުން.
މަޤްޞަދު  :ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުން.
ނން
ކމަށް ޒުވާ ު
ސވެރި ަ
މަ ް

ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން

ޒމާނީ
ކމުގެ ަ
ސވެރި ަ
މަ ް

ގރާމް
ރ ް
ރވުމަށް ޕް ޮ
ވރި ކު ު
އަހުލު ެ

ދަށަށް ދިއުން.

ގޮތްތައް ދަސްކޮށް

ހިންގުން.

1%

ދިނުން.
2

6102

ބަޖެޓް ނެތުމުން ޕްރޮގްރާމް
ހިންގިފައެއް ނުވެއެވެ.

ވރު
ނ ަ
ރވުނު މި ް
ހރު ޕްލޭން ތަންފީޒް ކު ެ
 6102ވަނައަ ަ

ދރާ
ލގެ އި ާ
ނސި ް
ތޅު ކައު ް
ހއ .އަ ޮ

މަޤްސަދު  :ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ކުރިއެރުވުން.
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން

ދަނޑުވެރިކަމަށް

ބިންދޫކުރުމުގެ

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިން

ބިންދޫކުރާނެ އުސޫލު

އުސޫލުތައް އެކުލަވާލާ

ދޫކުރުމަށް ބާރުއެޅުން.

ބައެއް ރަށްރަށުގައި

ޑްރާފްޓް ފޮނުވުން.

ކަނޑައެޅިފައި

01%

6102

ނުވުން.

އުސޫލު އެކުލަވާލާ ކައުންސިލްތަކަށް
ފޮނުވުން.

މަޤްޞަދު  :ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު ކުރިއެރުވުން.
ދަނޑުވެރިން ތަމްރީން ކުރުން

ދަނޑުވެރިންނަށް

 6102ވަނައަހަރު

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

ނިމުމުގެ ކުރިން

ހިނގިފައި ނުވުން.

ތަމްރީން ހިންގުން.

1%

6102

ބަޖެޓް ނެތުމުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
ފެށިފައި ނުވުން.

މަޤްޞަދު  :ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ޚިދުމަތް ދިނުން.
އީ ގަވަރމެންޓްގެ ޚިދުމަތް

މޮޅަދޫ ފިޔަވައި

 6102ވަނަ އަހަރު

ނުލިބޭ ރަށްރަށުގައި އެޚިދުމަތް

އެހެން ރަށްރަށުގައި

ނިމުމުގެ ކުރިން

ޤާއިމުކުރުން.

ޚިދުމަތް ލިބެން

މޮޅަދޫގައި ޚިދުމަތް

ހުރުން.

ލިބުން.

އީ ގަވަރމެންޓް ޚިދުމަތް މޮޅަދޫގައި
011%

6102

ލިބެން ފެށުމުން ހުރިހާ ރަށަކަށް
ޚިދުމަތް ލިބެންފެށިފައިވޭ.

މަޤްޞަދު  :ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ކައިރިން ޚިދުމަތް ދިނުން.
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ

އިތުރުރަށްރަށުގައި

 6102ނިމުމުގެކުރިން

ކާޑު އެމީހެއްގައި ރަށުގައި

ޚިދުމަތް ފެށުން.

ބައެއް ރަށްރަށުގައި

ތިބެގެން ހެއްދުން.

01%

ޚިދުމަތް ފެށުން.

3

6102

މޮޅަދޫ ،އުލިގަން ،ކެލާ ،މާރަންދޫން
ޚިދުމަތް ފެށިގެން ދިއުން.

ވރު
ނ ަ
ރވުނު މި ް
ހރު ޕްލޭން ތަންފީޒް ކު ެ
 6102ވަނައަ ަ

ދރާ
ލގެ އި ާ
ނސި ް
ތޅު ކައު ް
ހއ .އަ ޮ

މަޤްޞަދު  :އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް އިޤްތިސާދީ ހަރަކާތް ހިންގުން.
ފަހި އަރަނީގެ ދަށުން ( ކްރެޑިޓް

މިފަދަ ސްކީމެއް

 6102ވަނައަހަރު

ސްކީމްގެ ދަށުން )

ފެށިފައި ނުވުން.

ނިމުމުގެ ކުރިން

މުވައްޒަފުންނަށް މުދާ ދޫކުރުން.

011%

6102

ސްކީމް ފެށުން.

ސްކީމްގެ ދަށުން މުދާ ދޫކުރަން
ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ.

މަޤްޞަދު  :ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު އާލާކޮށް ދިރުވުން.
އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކަށް

ކޮންމެ އަހަރަކު

 6102ވަނައަހަރު

ހުޅުވާލައިގެން ޤުރުއާން

އެއްފަހަރު ޤުރުއާން

ޤުރުއާން މުބާރާތް

މުބާރާތްތައް ހިންގުން.

މުބާރާތް ހިންގުން.

ހިންގުން.

011%

6102

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް
ހިންގިފައިވަނީ ހއ .އުތީމުގައެވެ.

މަޤްޞަދު  :ސްކޫލްތަކުގައި މަލްޓިޕާރޕާސް ހޯލް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން.
އާބާދީގޮތުން ބައިގިނަ ރަށްރަށުގެ

ހޯލް ޤާއިމުކުރެވިފައި

 6102ވަނަ އަހަރު

ސްކޫލްތަކުގައި މަލްޓިޕާރޕާސް

ނެތުން.

ނިމުމުގެ ކުރިން
ދެރަށެއްގައި ހޯލް

ހޯލް ޤާއިމުކުރުން.

ހޯރަފުށީގައި ހޯލްނިމި ،އަދި
011%

6102

ދިއްދޫގައި ހޯލް ޢިމާރާތްކުރަން
ފެށިގެން ދިއުން.

ޤާއިމުވުން.
މަޤްޞަދު  :ޒަމާނާއެކަށިގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ކޯޓްތަކެއް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން.
ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރު ކުޅެޥޭނެ

ރަށްރަށުގައި

 6102ވަނައަހަރު

ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުވުން.

ސަރުކާރުން ކުޅިވަރު

ނިމުނު އިރު ގިނަ

ބިންތައް ތަރައްޤީ

ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު

ކުރުން.

ކުޅޭވޭނެ ބިންތައް

ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ބޯޅަދަނޑާއި
01%

6102

ފުޓްސަލް ދަނޑާއި ކުޅިވަރު ކޯޓްތައް
ހެދިގެން ގޮސްފައި ވެއެވެ.

ތަރައްޤީކޮށް ނިމިފައިވޭ

4

ވރު
ނ ަ
ރވުނު މި ް
ހރު ޕްލޭން ތަންފީޒް ކު ެ
 6102ވަނައަ ަ

ދރާ
ލގެ އި ާ
ނސި ް
ތޅު ކައު ް
ހއ .އަ ޮ

މަޤްޞަދު  :ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުވެގެން ދިއުން.
ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނަރުދަމާގެ

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ

 6102ވަނައަހަރު 3

ޚިދުމަތް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެހިގެން

މަސައްކަތް ފެށިގެން

ރަށެއްގައި ޚިދުމަތް ފެށި

ދިއުން.

ކުރިއަށް ދިއުން.

އިތުރު ރަށެއްގައި

ތުރާކުނު ،ހޯރަފުށި ،އިހަވަންދޫގެ
71%

6102

މަސައްކަތްނިމި ކެލާގެ މަސައްކަތް
ފެށިފައި ވެއެވެ.

މަސައްކަތް ފެށިފައިވޭ
މަޤްޞަދު  :ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެވިގެން ދިއުން.
ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ބޯފެން

ބައެއް ރަށްރަށުގައި

 6102ވަނައަހަރު

ލިބޭނެމަގު ފަހިވެގެން ދިއުން.

މަސައްކަތް ފެށިގެން

ނިމުނު އިރު އެއް

ކުރިއަށް ދޭ

ރަށުގައި ޚިދުމަތް ލިބި

ތުރާކުނުގައި ރައްކާތެރި ބޯފެނުގެ
01%

6102

 6ރަށުގައި މަސައްކަތް

ޚިދުމަތް ލިބިފައިވޭ .އިހަވަންދޫ އަދި
ދިއްދޫގައި މަސައްކަތް ހިންގަމުންދޭ.

ފެށިފައިވޭ
މަޤްޞަދު  :ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި ހަކަތަ ޤާއިމުވެފައިވުން.
ޑީސަލް އަންދައިގެން ބޭނުންކުރާ

އިރުގެއަލިން އުފައްދާ

މިފަދަ މަޝްރޫއެއް

ހަކަތައިގެ ބަދަލުގައި

ހަކަތަ އަދި

 6105ގައި

އިރުގެއަލިން އުފައްދާ ހަކަތަ

ޤާއިމުވެފައި ނުވުން.

ފެށޭނެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު

ބޭނުންކުރަން ފެށިގެން ދިއުން.

1%

ލިބިފައިވުން.

5

6102

އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީއާއި
ފެނަކަ ގުޅިގެން

ވރު
ނ ަ
ރވުނު މި ް
ހރު ޕްލޭން ތަންފީޒް ކު ެ
 6102ވަނައަ ަ

ދރާ
ލގެ އި ާ
ނސި ް
ތޅު ކައު ް
ހއ .އަ ޮ
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