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 (  1027ވަނައަހަރު )
#

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

މިހާރުގެ ޙާލަތު

ލަނޑުދަނޑި

ވަޒަންކުރާ މިންގަނޑު

(ބޭސްލައިން)

(ޓާގެޓް)

(އިންޑިކޭޓަރ)

މޮނިޓަރ ކުރާ ތާރީޚް

ކަށަވަރު ކުރާނޭ ގޮތް
(މީންސް އޮފް ވެރިފިކޭޝަން)

މަޤުޞަދު :އަސާސީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށްވުން.
ރަށުން ލިބެންހުރި
ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް
ވިއްކުމަށް ބާރުއެޅުން

އެއްވެސް ރަށެއްގައި

 6102ވަނައަހަރު

ބަޖެޓަށް ފައިސާ ލިބިފައި ނުވާތީ

އަމިއްލަ ފަރުދުން

ނިމުމުގެ ކުރިން

ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

މިފަދަ

މިކަމަށް ހޭލުންތެރިކަން

މަސައްކަތްކޮށް

އުފެއްދުން

1%

6102

ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ނޫޅުން.
މަޤުޞަދު :އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ދިރިއުޅުން އާރާސްތުކުރާ ބަޔަކަށްވުން.
ކުދިވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް

ލޯނަށް ސައުގުވެރިވާ

ކުދި ވިޔަފާރިކުރާ

ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ލޯން

ފަރާތްތައް ހޯދުން

ފަރާތްތައް އިތުރުވެގެން

ހޯދައިގެން ވިޔަފާރިކުރުމަށް

ދިއުން.

1%

ބާރުއެޅުން.
މަޤުޞަދު :މަސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށްވުން.

1

6102

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރި
ލޯނަށް ލިބިފައި ނުވުން

ވރު
ނ ަ
ރވުނު މި ް
ހރު ޕްލޭން ތަންފީޒް ކު ެ
 6102ވަނައަ ަ

ދރާ
ލގެ އި ާ
ނސި ް
ތޅު ކައު ް
ހއ .އަ ޮ

މަސްވެރިކަމަށް ނުކުންނަ

ކަނޑުމަހުގެ

މަސްވެރިންކަމުގެ

ޒުވާނުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުން.

މަސްވެރިކަން

ސިނާއަތުގައި ޒުވާނުން

ދަށްވެގެން ދިއުން.

ބައިވެރިކުރުން.

1%

6102

މާލީ ދަތިކަމާހުރެ ޕްރޮގްރާމް
ހިންގިފައި ނުވުން.

މަޤުޞަދު :ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކު އުފެދިގެން ދިއުން.
ދަނޑުވެރިން އުފެއްދުމަށް

މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް

ތަމްރީން ލިބިފައިވާ

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި

ދަނޑުވެރިން އުފެއްދުން

ހިންގިފައި ނުވުން.

1%

6102

މާލީ ދަތިކަމާހުރެ ޕްރޮގްރާމް
ހިންގިފައި ނުވުން.

މަޤުސަދު :ސިއްހީ ރަގަޅު އާދަތައް ހަރުލާފައިވާ ބަޔަކަށްވުން.
އެކަށީގެންނުވާ ބާރުގަދަ

ކޮންޓްރޯލެއްނެތި

ސިއްޙީ ދުޅަހެޔޮ ޒުވާން

ބުއިންތައް ޒުވާނުންނާ

މިފަދަ ބުއިންތައް

ޖީލެއް ބިނާކުރުން.

ދުރުކުރުން.

ވިއްކުން.

1%

6102

ސަރުކާރުން މިކަމަށް ހަރުދަނާ
ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލާފައި ނުވުން.

މަޤްޞަދު  :ރަނގަޅުކާނާ ކެއުމަށް ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުކުރުން.
ގޅު ކާނާ ކެއުމަށް
ސިއްހީ ރަ ަ

ގައިންގަޔަށް ނާރާ

ނރާ
އންގަޔަށް ާ
ގަ ި

ޅން.
ރއެ ު
ބާ ު

ބަލިތައް އިތުރުވެގެން

ވސް
ވހާ ެ
ބަލިތައް ީ

ދިއުން.

ނ
ކރެވޭތޯ ބެލު ް
މަދު ު

1%

6102

ބަޖެޓް ނެތުމުން ޕްރޮގްރާމް
ހިންގިފައެއް ނުވެއެވެ.

މަޤްސަދު  :ކެއިން ބުއިމުގައި ތަރުކާރީއާ މޭވާގެ ބާވަތްތައް އިތުރުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން.
ސިއްޙީ ދުޅަހެޔޮ އާބާދީއެއް

ތަރުކާރީއާ މޭވާގެ

ތަރުކާރީއާ މޭވާގެ

ބާވައްތަކުގެ އަގު

ބާވަތްތައް ކެއުމަށް

1%

2

6102

ބަޖެޓް ނެތުމުން ޕްރޮގްރާމް

ދރާ
ލގެ އި ާ
ނސި ް
ތޅު ކައު ް
ހއ .އަ ޮ

އުފެދިގެން ދިއުން.

ވރު
ނ ަ
ރވުނު މި ް
ހރު ޕްލޭން ތަންފީޒް ކު ެ
 6102ވަނައަ ަ

ދަށަށް ނުދިއުން.

ހިންގިފައި ނުވުން.

ބާރުއަޅާ ހޭލުންތެރި
ކުރުން.

މަޤްޞަދު  :މަދިރީގެ ޒަރީއާއިންޖެހޭ ބަލިތަކަށް ހޭލުންތެރި މުޖުތަމައެއް ބިނާވެގެން ދިއުން.
މަދިރީގެ ޒަރީއާއިން ޖެހޭ

މަދިރި މަދުކުރުމަށް

މަދިރީގެ ސަބަބުން

ބަލިތައް މަދުވެގެން ދިއުން.

ކޮމިޔުނިޓީގެ

ބަލިޖެހޭ މީހުން

އެއްބާރުލުން

މަދުވެގެން ދިއުން.

1%

6102

ޖަމާއަތުގެ އެއްބާރުލުން ހޯދުމަށް
މަސައްކަތް ނުކުރެވުން.

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

މޮޅަދޫ ފިޔަވައި

 6102ވަނައަހަރު

ނުލިބޭ ރަށްރަށުގައި އެޚިދުމަތް

އެހެން ރަށްރަށުގައި

ނިމުމުގެ ކުރިން

ޤާއިމުކުރުން.

ޚިދުމަތް ލިބެން

ޚިދުމަތް ލިބިގެން

ހުރުން.

ދިއުން

ޖެމްސްގެ ޚިދުމަތް  6102ވަނަ
011%

6102

އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޚިދުމަތް ލިބި
ބޭނުންކުރަމުން ގެންދެވޭ.

މަޤްޞަދު  :ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ކައިރިން ޚިދުމަތް ދިނުން.
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ

އިތުރުރަށްރަށުގައި

 6102ނިމުމުގެކުރިން

ކާޑު އެމީހެއްގައި ރަށުގައި

ޚިދުމަތް ފެށުން.

ބައެއް ރަށްރަށުގައި

ތިބެގެން ހެއްދުން.

89%

6102

ޚިދުމަތް ފެށުން.

ތުރާކުނު ،ތަކަންދޫ .އުތީމު،
ބާރަށުގައި ޚިދުމަތް ފެށިފައި

މަޤްޞަދު  :ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް މަދުވެގެން ދިއުން.
ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާމެދު

ހޭލުންތެރިކަން

ސިއްހީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

ނެތުން.

މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން

1%

3

6102

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ
މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން

ވރު
ނ ަ
ރވުނު މި ް
ހރު ޕްލޭން ތަންފީޒް ކު ެ
 6102ވަނައަ ަ

ދރާ
ލގެ އި ާ
ނސި ް
ތޅު ކައު ް
ހއ .އަ ޮ

މަޤްޞަދު  :ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް ކަސްރަތުގެ މުހިއްމުކަން އަންގައި ދިނުން.
ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން

ކަސްރަތުގެ

ކަސްރަތާއެކު ދިރިއުޅެން

މުހިއްމުކަން

ދަސްކޮށް ދިނުން.

އެނގިފައި ނެތުން

01%

6102

 6102ވަނައަހަރު މޫދު ކަސްތަރު
ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުނު.

މަޤްޞަދު  :ސްކޫލްތަކުގައި މަލްޓިޕާރޕާސް ހޯލް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން.
އާބާދީގޮތުން ބައިގިނަ ރަށްރަށުގެ

ހޯލް ޤާއިމުކުރެވިފައި

 6102ވަނަ އަހަރު

ސްކޫލްތަކުގައި މަލްޓިޕާރޕާސް

ނެތުން.

ނިމުމުގެ ކުރިން
ދެރަށެއްގައި ހޯލް

ހޯލް ޤާއިމުކުރުން.

011%

6102

ހޯރަފުށި ،ދިއްދޫގައި ހޯލް
ޢިމާރާތްކޮށް ނިމިފައި.

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
81%

6102

ފުޓްސަލް ދަނޑާއި ކުޅިވަރު ކޯޓްތައް
ހެދިގެން ގޮސްފައި ވެއެވެ.

ތަރައްޤީކޮށް ނިމިފައިވޭ
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

01%

4

6102

 6102ވަނައަހަރު ކެލާގެ މަސައްކަތް
ފެށިފައިވޭ.

ވރު
ނ ަ
ރވުނު މި ް
ހރު ޕްލޭން ތަންފީޒް ކު ެ
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ދރާ
ލގެ އި ާ
ނސި ް
ތޅު ކައު ް
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މަސައްކަތް ފެށިފައިވޭ
މަޤްޞަދު  :ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެވިގެން ދިއުން.
ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ބޯފެން

ބައެއް ރަށްރަށުގައި

 6102ވަނައަހަރު

ލިބޭނެމަގު ފަހިވެގެން ދިއުން.

މަސައްކަތް ފެށިގެން

ނިމުނު އިރު ދިއްދޫ،

ކުރިއަށް ދޭ

ހޯރަފުށީގެ އަމަލީ

އިހަވަންދޫއަށް ޚިދުމަތް ލިބި ހޯރަފުށީ
01%

6102

ދިއްދޫގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް
ގެންދެވިފައިވޭ.

މަސައްކަތް ފެށުން
މަޤްޞަދު  :ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި ހަކަތަ ޤާއިމުވެފައިވުން.
ޑީސަލް އަންދައިގެން ބޭނުންކުރާ

އިރުގެއަލިން އުފައްދާ

މިފަދަ މަޝްރޫއެއް

ހަކަތައިގެ ބަދަލުގައި

ހަކަތަ އަދި

 6102ގައި

އިރުގެއަލިން އުފައްދާ ހަކަތަ

ޤާއިމުވެފައި ނުވުން.

ފެށޭނެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު

ބޭނުންކުރަން ފެށިގެން ދިއުން.

1%

6102

ލިބިފައިވުން.

 6102ނިމުނުއިރު މަސައްކަތުގެ
އަމަލީބައި ފެށިފައެއްނުވޭ.

މަޤްޞަދު  :މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރާ ޒުވާނުން މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
މަސްތުވާތަކެތީގެ

މަސްތުވާ ތަކެތި

މަސްތުވާތަކެތި

ނުރައްކާތެރިކަން ހުރި މިންވަރު

ބޭނުންކުރާ މިންވަރު

ބޭނުންކުރާ ޒުވާނުންގެ

ޒުވާނުންނަށް އަންގައި ދިނުން

އިތުރުވުން.

އަދަދު މަދުކުރުން.

1%

5

6102

ޒުވާނުން ހޭލުންތެރި ކުރެވޭ މިންވަރު
މަދުކަން.

ވރު
ނ ަ
ރވުނު މި ް
ހރު ޕްލޭން ތަންފީޒް ކު ެ
 6102ވަނައަ ަ

ދރާ
ލގެ އި ާ
ނސި ް
ތޅު ކައު ް
ހއ .އަ ޮ
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