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 އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭަނށް ޢަަމލީސިފަ އަްނަނުމްނދާގޮތުގެ ރިޕޯރޓް

 ޖަނަވަރީ، ފެބުރުވަރީ  2022

 

# 
 ) ނިމިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ކުލަކޮށް ( ޙާސިލްކުރުމަށް ހިންގި ޙަރަކާތްތައް   ލަނޑުދަނޑި 

ޙާސިލްކުރެވުނު  
 މިންވަރު 

މަސްވެރިކަމުން ނަފާ ލިބޭނެ ގޮތެއްގެމަތިން މަސްވެރިން ބާނާމަސް އަތޮޅުން ކިރޭނެ  1.1
 އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގައި އެހީތެރިވުން.

 ވެއެވެ. މަޝްވަރާކުރުމަށް ރޭވިފައިމިފްކޯގެ ވެރިންނާ 
0% 

މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އައިސް ލިޭބނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގައި   1.2
 އެހީތެރިވެ ދިނުން. 

ހޯރަފުށީ، އިހަވަންދޫ ގައި އައިސް ޕްލާންޓް ޤާއުމުކުރެވިފައި. ދިއްދޫ ހިމެނޭ 
ޤާއިމުކުރުމަށް ސަރުކާރާ ދެމެދު ވާހަކަ ސަރަހައްދުގައި އައިސް ޕްލާންޓް 

 ދެއްކެވެމުންދޭ.
50% 

އަތޮޅު ިބޒިނަސް ސެންޓަރު މެދުވެރިކޮށް މި މަޢުލޫމާތު ރަށްރަށުގެ ގްރޫޕުތަކަށް  މަސްވެރިކަމުން އުފައްދާ ާބވަތްތައް މާކެޓްކުރުމަށް އެހީތެރިވެ ދިނުން. 1.3
 ދިނުން. 

0% 

 %0 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. .ރިކަން އުފެއްދުންމަސްވެރިކަމަށް ޒުވާނުން ޝައުގުވެ 1.4

 ހއ. ދިއްދޫ،  
. ދިވެހިރާއްޖެ  
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މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ޒަމާނީ އާލާތްތައް އަތޮޅުތެރެއިން ގަންނަން ލިޭބނެ   1.5
 މަގުފަހިކުރުން.

ކައުންސިލުން މިއަހަރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މާލެ ދަތުރުގައި މިފަދަ 
 ދެއްކުން. ކުންފުނިތަކާ ވާހަކަ 

0% 

އަތޮޅުގައި އިތުރު ކަނދުފަތި އެޅުމާއި ކަނޑައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަނދުފަތީގެ ަބދަލުގައި  1.6
 ކަނދުފަތި އެޅުން. 

ފަތި ކަނޑައިގެން ދިއުމުން އޭގެ ދުއްލަދޫ ދިމާ ޭބރުގައި އަޅާފައިވާ ކަނފި
އަދި  ޅާފައެވެ.އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުވަނީ އަ އްޗެއް މިދުފަކަނއައު ަބދަލުގައި 

  އަޅާފައި ވެއެވެ.އާދިމާ ޭބރުގައި ވަދު މަސްވެރިކަމުގެ ކަނދުފައްޗެއްވެސްމޮޅަދު
100% 

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި މަސްވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ދުވަހެއް  1.7
 ފާހަގަކުރުން.

ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން އަތޮޅަށް ވަނަ އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް  2022
ހުޅުވާލައިގެން މަސްވެރިކަމުގެ މާުބރާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި 

 .ވެއެވެ
25% 

ބަނދަރު ހެދިފައިވާ ރަށްރަށުގެ ަބނދަރުން މަސްއޮޑިފަހަރަށް ފެނާއި ކަރަންޓް ލިބޭނެހެން  1.8
 ދިނުން. ހެދުމުގައި ކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިވެ 

 ރަށު ކައުންސިލްތަކާ މިކަމާ މަޝްވަރާކުރުން މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ. 
0% 

 %0 ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.  ހއ. އަތޮޅުގައި ސްލިޕްވޭއެއް ހެދުން. 1.9
މް އުފައްދައިގެން ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހައިޑްރޯފޯނިކްސް ސިސްޓަ 1.10

 ދަނޑުވެރިކަން ކުރާނެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. 
 ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ވެރިންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. 

0% 

ދިއްދޫގައި ހެދުމާެބހޭގޮތުން ކަމާެބހޭ އިދާރާތަކާ ލޯކަލްމާރކެޓެއް  ދަނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ާބވަތްތައް އަތޮޅުގައި ވިއްކޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން 1.11
 މަޝްވަރާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ.

0% 

 %0 ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއާ ވާހަކަދެއްކުން. ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭބހާއި ކެމިކަލް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތަމުރީން ދިނުން.  1.12
ކުރިއެރުވުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއެކު މަސައްކަތް ފެށުމުގެ އަތޮޅުގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް  1.13

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.
 ގެ ޚިދުމަތް ދެމުންޓޫރިޒަމްރަށެއްގައި ލޯކަލް  2އަތޮޅުގައި މިހާރުވެސް 

ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ިބން އަންނައިރު ަބއެއް ރަށްރަށުގައި ިބން ކަނޑައެޅުމާއި 
ހުރި ރަށްރަށުގައި ޚިދުމަތް ފެށުމުގެގޮތުން ޓޫރިޒަމް މަރުހަލާ ނިމިފައިވެއެވެ. ާބކީ

 މިނިސްޓްރީއާއި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި
 ވެއެވެ.

30% 

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމާއި  1.14
 ދައި ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.ރިޒޯޓްތަކާ ގުޅިގެން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހޯ

މި އަހަރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މާލެ ދަތުރުގައި މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޓޫރިޒަމް 
 މިނިސްޓްރީއާއި ރިޒޯޓްތަކާ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

0% 
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  2ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް އަތޮޅުގައި  1.15
 އެޅުން. ޑަ ސަރަޙައްދެއްގައި ކަނ

 2022ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރިއާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން 
ރަށެއް ކަނޑައެޅުމަށް ޤަސްދުކުރެވިފައި  2ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެފަދަ 

 ވެއެވެ.
0% 

ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ކަނޑައެޅޭ އުސޫލެއްގެ  ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ނަފާ ލިޭބގޮތަށް ހިންގާ  1.16
 ތެރެއިން މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން. 

 މިކަމަށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ އުސޫލު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. 
25% 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެގޮތުން އެތަންތަނަށް ބޭނުންވާ   1.17
 ން.ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދު

މިކަމަށް ބޭނުންވާ ަބޖެޓާއި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ މުވައްޒަފު 
 ކަނޑައެޅިފައި

25% 

ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއިން ތަމްރީން  1.18
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

ގެންދާނެ މުވައްޒަފު މިކަމަށް ބޭނުންވާ ަބޖެޓާއި މަސައްކަތް ކުރިއަށް 
 ކަނޑައެޅިފައި.

25% 

ފެުބރުވަރީ މަހު މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހުޅުވާލަން ހަމަޖެހި   2022 މާތުކުރުންއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލައިސަންސް ޓްރެކް މަރާ 1.19
 ަބޖެޓްކުރެވިފައި ވެއެވެ.

25% 

ހއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސްއަށް ބޭނުންވާ ަބއެއް ޚިދުމަތް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ  ހއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސްއަށް ބޭނުންވާ ަބއެއް ޚިދުމަތް ފުރިހަމަކުރުން.  1.20
 މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް ދެއެވެ.

40% 

 %50 އިޢުލާން ކުރެވި އެއްަބސްވުން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ  ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ގެންނަން ޭބނުންވާ ވެހިކަލް  1.21
މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމާއި ރެކްރިއޭޝަން ކްލަުބ އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި  1.22

 އުފެއްދުން.
އުސޫލު   .އިރެކްރިއޭޝަން ކްލަުބ އުފެއްދުމަށް މުވައްޒަފުންގެ ތާއީދު ލިިބފަ

 އެކުލަވާ ލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ.
25% 

 %25 މުާބރާތާެބހޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ފަރާތަކާއި ަބޖެޓް ކަނޑައެޅިފައި. ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި އަދަީބ މުާބރާތެއް ޭބއްވުން.  1.23
 %25 އެޅިފައިޑަ މުާބރާތާެބހޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ފަރާތަކާއި ަބޖެޓް ކަނ މުާބރާތެއް ހިންގުން. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުޅިވަރު  1.24
މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ަބޖެޓް ކަނޑައަޅައި، އިޢުލާންކޮށް ިބޑިންގ ޕްރޮސެސް   އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ހިންގާ ޢިމާރާތް ޮބޑުކުރުން. 1.25

 ކުރިއަށްދަނީ.
50% 
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