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އިންސާނާ އުފައްދަވައި މިބިން އާރާސްތުކޮށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލު ކުރެއްވި
ޙިކުމަތްވަންތަ ﷲ ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާއަށް ހަމްދުކޮށް ޝުކުރު ކުރަމެވެ .ތަރައްޤިއާއި ތަހުޛީބުގެ ހަޤީޤީ ކުލަ އަކީ ކޮބައިކަން
ޢަމަލީގޮތުން ދައްކަވައި ދެއްވައި ތަރައްޤީއާއި ތަހުޛީބާ ތަމައްދުންގެ ވެއްޓަކަށް މަގުދައްކަވައިދެއްވި މި އުއްމަތުގެ މާތް
ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދުގެ ފާނަށް ޞަލަވަތާ ސަލާމާއި ބަރަކާތް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.
ނިލަންދެ އަތޮޅުއުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދުގެ ކުރިމަގަށްޓަކާ ދެމެހެއްޓެނިވި ޚިދުމަތްތަކަކާއި ވަޞީލަތްތަކެއް
ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ތައްޔާރުކުރެވުނު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަކީ ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ކާމިޔާބު ޙާޞިލްވާނޭ
ޕްލޭނެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރަމެވެ .މި ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި ގިނަފަރާތްތަކެއްގެ ބުރަމަސައްކަތާ އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވާކަން
އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ .މިޕްލޭނަކީ

 2011ން

 2016ށް ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް

އެކުލެވިފައިވާ ޕްލޭނެކެވެ.
މިފަދަ ޕްލޭނެއް އެކުލަވައި ލުމުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހަރުދަނާ
އުޞޫލަކުން މިރަށުގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ އާއި އިޖުތިމާޢީ އަދި ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ ކުރިއަށްގެންދިއުމެވެ .މީގެ އިތުރުން
ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކާއި ތަޢުލީމާ ޞިއްޙީ ދާއިރާވެސް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަގު ފަހިކުރުމެވެ .އަދި ޚާޢްޞަކޮށް
ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކާ ސަމާލުކަމެއްދީގެން ޒުވާނުންނަކީ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެފަދަ ނޭދެވޭ އެންމެހައި ކަންތައްތަކުން
ދުރުހެލިވެތިބެ ޒުވާނުންގެ ފުރިހަމަ ޙިއްޞާ ރަށަށް ލިބިގެން ރަށުގެ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމުގެ ޙަޤީޤީ މޭސްތިރިން ކަމުގައި
ޒުވާނުން ހެދުމަށް މި ޕްލޭންގައި ސަމާލުކަން ދީފައި ވާނެއެވެ.
ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން އިސްކަން ދީފައިވާނީ އަސާސީ ޚިދުމަތް ތަކާއި ލިބިހުރި
ހުރިހާ ވަޞީލަތް ތަކެއް ލިބިފައިވާ މިންވަރަކުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.
އަދި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިޤުތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށާއި އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށާއި
ހުރިހައި ގިންތިއަކަށްވެސް ރަށުގެ ތަރައްޤީގައި ބައިވެރި ވުމުގެ މައްޗަށެވެ .މީގެ އިތުރުން ދީނީ އުޞޫލު ތަކާއި އާދަކާދަ
އާއި ޚިލާފު ނުވާގޮތަށް ތަރައްޤީގެ ހުރިހާ ކުލައެއް ރަށުގައި ޖެއްސުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީފައި ވާނެއެވެ .މިފަދަ
ޕްލޭނެއް ރާވައިގެން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ޕްލޭނުގައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީނަމަ
ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ބައިބައިވުންތައް ކުޑަވެ ޞުލްޙަވެރިކަމާ އަމާންކަން ޤާއިމް ކުރުމަށް މަގު ފަހިވެގެން ދާނެއެވެ .އަދި
ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ރަށުގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޫޙު އިތުރުވެގެން ދާނެއެވެ.
މިފަދަ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ޝާމިލްވާނެއެވެ .އަދި
ގިނަ ވަގުތު ތަކެއް ހޭދަވެގެން ދާނެއެވެ .އެހެން ކަމުން މި ބުރަ މަސައްކަތް ފޫހި ކަމެއްނެތި ކޮށްދެއްވާ ޕްލޭން
އެކުލަވައިލުމުގައި އެހީތެރިވެ ދެއްވި ހުރިހާފަރާތްތަކަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުވެރިވަމެވެ.
އަދި މިޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތައް ޙާޞިލު ކުރުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވުންއެދި ދުޢާކުރަމެވެ.
އަދި މި ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެ ދަރަނބޫދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި
އަސާސީ ޚިދުމަތް ތައް ލިބުންއެއީ މިޕްލޭން އެކުލަވާލި ބޭނުން ކަމަށްވާތީ މިޕްލޭންގައިވާ މަޤުޞަދުތައް އެންމެފުރިހަމަ
ގޮތުގައި ޙާޞިލް ކުރުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވުންއެދި ދުޢާކުރަމެވެ .އަދި މިޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތައް ޙާޞިލު ކުރުމުގައި
އެހީތެރިވެ އިސްނަންގަވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ ވިސްނުމާއި ހިތްވަރު ދެއްވުން އެދި ﷲ ގެޙަޟުރަތުގައި ދުޢާ
ދަންނަވަމެވެ.
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން
މި ޕްލޭނަކީ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެވެ .މިފަދަ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ
މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ދަރަނބޫދޫގެ ތަރައްޤީގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރެވޭނޭ ގޮތެއް
ހަމަޖެއްސުމެވެ.
ރަށުގެ ތިމާވެއްޓާ ޞިއްޙީ އަދި އިޤުތިޞާދީ  ،އިޖުތިމާޢި ،ޢުމްރާނީ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި
ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ކުރިމަގުގައި ބޭނުންވާނޭ ޚިދުމަތްތަކާ އަދި ވަޞީލަތްތައް މި ޕްލޭނުގައި ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ .މި ޕްލޭން
އެކުލަވާލާފައި ވާނީ ދަނރަބުދޫގެ އެކިދާއިރާތަކާ ކޮމެޓީތަކާ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަޝްވަރާ އާއިއެކު ދަނރަބުދޫ ރައްޔިތުން
ބަލައިގަންނަ ޕްލޭނެއްގެ ގޮތުގައެވެ .ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި ފ .އަތޮޅު އޮފީހުން ފޮނުއްވި ޓީމެއްގެ އެހީތެރިކަން
ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަ ކޮށް ލަމެވެ.
މި ޕްލޭން ގައި ހިމަނާފައިވާނީ  2011ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2016ވަނައަހަރަށް ޙާޞިލް ކުރަން
ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތަކެވެ.
މިރަށުގައި މީގެ ކުރިން ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލެވިފައި ނުވާތީ ރަށުގެ ޙާލަތާއި ހުރި
މައްސަލަތަކުގެ މިންވަރު ބަދަލު ވަމުން އައި ގޮތް އެގޭކަށް ނެތެވެ .އަދި ޙާޞިލް ކުރަން ބޭނުންވާ މަޤުޞަދުތަކާ ތަރައްޤީގެ
ކަންތައްތައްވެސް އެގެން އޮންނަގޮތަކަށް ތަރައްޤީގެ ކަންތައްތައް ހިންގިފައެއްވެސް ނެތެވެ.

ރަށުގެ ތަޢާރަފް
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫއަކީ އަތޮޅުގެ ދެކުނު ދުނީގައި މަގޫދޫގެ ހުޅަނގުން ނިލަންދޫގެ
އިރުން  03ޑ  03މ  48ނ ޠޫލުގައި  72ޑ  55މ  40އ ޢަރުޟުގައި އޮންނަ ރަށެކެވެ .ރަށުގެ ދިގުމިނަކީ
 1300މީޓަރ ފުޅާމިނަކީ  400މީޓަރެވެ .ރަށުގެ ބޮޑުމިނަކީ  36.5ހެކްޓަރެވެ .މިރަށަކީ މިއަތޮޅުގެ އާބާދީ އެންމެ ކުޑަ
ރަށެވެ .ދަރަނބޫދޫއަކީ ފަސްގަނޑު އުސް އަދި ހުޅަނގު މޫސުމުގައި ރާޅު އަރާ ރަށެކެވެ.

 1970ގެ ކުރިން މިރަށަކީ

އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިނައިން ވެލާކަހަނބު އަރާ ރަށެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ރަށެކެވެ .މީގެ އިތުރުން
މިރަށު މީހުން މިއަތޮޅު މަގޫދޫއަށް ބަދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް

 1969ވަނަ އަހަރު

 1977ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ހުއްދަ

ދެއްވައިގެން މިރަށުގެ ވަރަށްގިނަ ޢާއިލާތަކެއްގެ މީހުން މިރަށަށް ބަދަލުވެ އަލުން މިރަށް އާބާދުކޮށް ދިރިއުޅެން ފަށާފައި
ވެއެވެ.
މިރަށުގައި  31މެއި  2011އާއި ހަމައަށް  211އަންހެނުންނާއި  261ފިރިހެނުން ޖުމުލަ 472
މީހުން ދިރި އުޅެއެވެ .މިރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހައަށްޓަކާ ބަނދަރެއް ހެދިފައި ވުމުގެ އިތުރުން

 24ގަޑިއިރު

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ދަރަނބޫދޫ ސްކޫލުގައި މިހާރު ވަނީ ސާނަވީ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދޭން
ފެށިފައެވެ .ސްކޫލްގައި  100ދަރިވަރުން ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރަމުންގެންދެއެވެ .މިރަށު ރައްޔިތުންނަކީ އެއްބައިވަންތަ ،
ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކާ ވަރަށްބޮޑެތި ޤުރުބާނީތަކެއްވާ ބައެކެވެ .އަދި ރަށުގެ ކުރިމަގަށްޓަކާ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއްގެ އުއްމީދުގައި
ތިބި ބައެކެވެ .އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން މިރަށުގައި މައިގަނޑު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތަކީ
މަސްވެރިކަމެވެ.މިގޮތުންމިރަށުގެ މީހުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މިހާރު ކުރަމުންގެންދަނީ ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމެވެ .މީގެ
އިތުރުން ރަށުގެ އަންހެނުން ދަނޑުވެރިކަމާއި ފަންގި ވިދެގެން އާމްދަނީ ހޯދައެވެ.
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ތަޞައްވުރު
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ އަކީ އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް
ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައި ޒަމާނީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ އިޤުތިޞާދި ގޮތުންނާއި
އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ ،ކުޅިވަރާ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން ތަރައްޤީވެފައިވާ  ،ރައްކާތެރިވެއްޓެއް ލިބިފައިވާ
ރަށަކަށްވުން

ދާއިރާތަކުގެ ތަޞައްވުރު
ދީން:
ދަރަނބޫދޫރައްޔިތުންނަކީ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ އިސްލާމްދީނަށް އަހުލުވެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް
ވުން

ތައުލީމު:
ދަރަނބޫދުއަކީ ދަރިވަރުންނާ ރައްޓެހި ވެއްޓެއްގައި ތިބެ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު ލިބިދެވޭ އަދި ޒަމާނީ
ވަޞީލަތްތަކާއި ޤާބިލް ޓީޗަރުންނާއިއެކު ޒަމާނީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވެފައިވާ ރަށަކަށްވުން

ޞިއްޙަތު:
ދަރަނބޫދޫއަކީ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ލިބިފައިވާ ޞިއްޙީ ރަނގަޅު އާދަކާދަތަކަށް އަހުލުވެރި ރައްޔިތެއް
ދިރިއުޅޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލުއި ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބިދެވޭ ރަށަކަށް ވުން

ބިން:
ދަރަނބޫދޫއަކީ ބިން ބޭނުންކުރާނޭގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާ އެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ބިން ބޭނުން ކުރާ
ރަށަކަށްވުން

ދަރަނބޫދޫގެ ބިން ބޭނުން ކުރެވޭގޮތް

10%
2%
2%
1%

ްއަމުޅުއ ިރިދ
ްށަތަމުދިޚ ިޢާމިތުޖިއ
ްށަކަތާރާދިއ ެގުރާކުރަސ
ްނިބާވިއަފިވެރުކ ްވާޒިރ
ްނިބްސުހ
85%
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ވިޔަފާރި:
ދިރިއުޅުމުގައި ޢާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ހުރިހައި ބާވަތެއްގެ ތަކެތި އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި ލިބެން ހުންނަ
ރަށަކަށް ވުން

ހަކަތަ:
ހަކަތައިގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ކަރަންޓާ ކައްކާ ގޭހާއި ތެލުގެ ބާވަތްތައް އެކަށީގެންވާ ލުއި ފަސޭހަ ގޮތެއްގައި
ލިބެން ހުންނަ ރަށަކަށް ވުން

ދަތުރުފަތުރު:
ދަރަނބޫދޫއަކީ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި ރައްކާތެރި ލުއި ފަސޭހަ ނިޒާމެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބޭ ރަށަކަށް ވުން

ކުޅިވަރާ މުނިފޫހި ފިލުވުން:
ދަރަނބޫދޫއަކީ ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާގައި ޒަމާނީ ތަމްރީނާއި ހުނަރު ލިބިފައިވާ ހޭލުންތެރި
ދުޅަހެޔޮ އެކުވެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަދި ކުޅިވަރާ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށްވުން

މަސްވެރިކަން:
ދަރަނބޫދޫއަކީ ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަންކުރާ އަދި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި ބައިވެރިވާ
ޤާބިލް މަސްވެރިންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްވުން

ފަތުރުވެރިކަން:
ދަރަނބޫދުއަކީ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާހިތްވާ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ މަންޒިލަކަށް ވުން

ދަނޑުވެރިކަން:
ދަރަނބޫދޫއަކީ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކާއެކު ދެމެހެއްޓެނިވި ދަނޑުވެރިކަމެއްކޮށް އެއިން އެކަށީގެންވާ ފައިދާއެއް
ޙާޞިލްކުރާ ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްވުން

ތިމާވެށި:
ދަރަނބުދޫއަކީ ރައްކައުތެރި ވެއްޓެއް ލިބިފައިވާ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ހޭލުންތެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ
ހިތްފަސޭހަ ރަށަކަށްވުން

ފެން:
ދަރަނބޫދޫއަކީ ރައްކާތެރިކަމާއި ލުއިފަސޭހަ ކަމާއެކު ސާފުބޯފެން ލިބެން ހުރި ރަށަކަށްވުން

ފާޚާނާއާއި ނަރުދަމާ:
ދަރަނބޫދޫއަކީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އަދި ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުންކުރެވޭ ފާޚާނާ އާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް
ޤާއިމްވެފައިވާ ރަށަކަށްވުން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:
ދަރަނބުދޫއަކީ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސް  ،ހުނަރުވެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްވުން
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ުދަރަނބޫދޫގެ ޗާޓ

ް ޯ  ފ2016 -2011
ް ޭޤ ެގ ްޕލ
ަ ދ ެގ ަތ
ޫ ނބ
ޫ ރ
ަ ދ
ަ ރ
ު ޅ ުއ ުތ
ު ތ
ޮ ނ ެދ ައ
ް ނ ަލ
E-mail:dharaboodhoo@hotmail.com :އ ެ ިއ ްލ
ނ
ީ Fex: 6740597: ް  ެފ ްކTell: 6740015 ނ
ީ ރ ުބ
ި
ީ ރ ްއ

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫގެ އާބާދީ
2010-2001
500

465
445
424

450

408
387

384

380

376

367

400

364

350

ނ
އަންހެ ް

300

256

ނ
ފިރިހެ ް

242

209

203

227

223

197

214
185

211

209
173

173

250

207
171

202
169

202
165

ލ
ޖުމު ަ

162

200
150
100
50
0

2009

2010

2008

2007

2005

2006

2003

2004

2001

2002

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫގެ އާބާދީ ތިން ޢުމުރު ފުރާ
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ުދެމެދާރަހައ ާ 65ރަހައ 18
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ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރނބޫދޫގެ އާބާދީ އިތުރުވި މިންވަރު
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ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫގެ އާބާދީގެ ޙަރަކާތްތައް
ްނެހިނެހެއ

ިއަގުޓޯސިރ

ްނުފަޒްއަވުމ

ްނިރެވުޑ ނަދ

ްނިރެވިރާފަޔިވ

ްނިޑަވ

ްނިރެވްސަމ

ްނިދުކާވަޔިކ

1%

12%
28%

17%

18%

19%
3%

2%

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބުދޫގެ ތަރައްޤީގެ ޙާލަތު ދިރާސާކުރުން
ދީން :މިހާރުގެ ޙާލަތު
މިވަގުތައް ބަލާއިރު ދަރަނބޫދޫގެ ދީނީޙާލަތު އޮތީ މިމުޖުތަމަޢަށް ހަމަޖެހޭ މިންވަރަށޭ ދެންނެވިދާނެއެވެ.ސަބަބަކީ
މިހާރުވެސް ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމާއި،ސްކޫލް ކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި ދީނީ ލޯބި
ޖެއްސުމަށްޓަކައި ތަފާތް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުންފަދަ ކަންކަން ރަށުގެ ފެންވަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ.ކަންކަން މިހެން
ހުރިނަމަވެސް މިދާއިރާގައި ދަތިކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ހުރިމައްސަލަތައް
 2016 -2011ފ ޯ ް
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ނ
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ދީނީކަންތައްތަކަށުްް ދޭ އެއްބާރުލުން ކުޑަވުން



ޝައުޤުވެރިކަން ކުޑަވުން



ދީނީ ސަްަޤާފަތްތައް އުވެމުން ދިޔުން



ސްކޫލް ގައި ދޭ ދީނީ ތަޢުލީމްގެ ފެންވަރު ދައްވުން

މައްސަލައިގެ ޙައްލު


އެކުވެރިކަން ބަދަހިވުން



ދީނީ ކަންކަމުގައި އޮންނަ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ހޯދައި ދިރާސާކޮށް އެގޮތައް އަމަލުކުރުން



ދީނީ ނަސޭޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް ހިންގުން.



ދީނާ ގުޅޭ ރަނގަޅު ސަޤާފަތްތައް އާލާކުރުން



ސްކޫލް ގައި ދޭ ދީނީ ތަޢުލީމްގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން.

ޢަމާޒު
ދަރަނބޫދޫ ރައްޔިތުންނަކީ ދީނީ ކަންކަމައް ލޯބިކުރާ ދީނީ ގޮތުން ހޭލުންތެރި އެއްބައިވަންތަ މުޖްތަމަޢަކައް ހެދުން.

ތަޢުލީމީ ޙާލަތު ޕްރީސްކޫލު :މިހާރުގެ ޙާލަތު
ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމަށް ވަކި އިމާރާތެއް ނުހުރެއެވެ .ޕްރީސްކޫލްގައިބޭނުންކުރާނެތަކެތި އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުހުރެއެވެ.
ކުދިންގެ ނިސްބަތުން ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ޓީޗަރުން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ޕްރީސްކޫލު ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުން
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ީރަސާނ ްނުރަވިރަދ

ީޖޭކްލެއ ްނުރަވިރަދ

ީޖޭކޫޔ ްނުރަވިރަދ

ްނުސިރްއަދުމ

މައްސަލަތައް
 .1ޕްރީ ސްކޫލައް ޚާއްޞަ ޢިމާރާތެއް ނެތުން.
 .2ސްކޫލްގެ ޢިމާރާތެއްގައި ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގަން ޖެހުމުން ސްކޫލް ޙަރަކާތްތަކައް ދަތިވުން.
 .3ބޭބީ ނާސަރީ ނެތުން.
 .4ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ރިސޯސް ނެތުން.
 .5ތަމްރީނުލިބިފައިވާ ޓީޗަރަކު ނެތުން.

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
 .1ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ރަގަޅު ފެންވަރުގެ ވަކި ޢިމާރާތެއް ލިބުން.
 .2ޕްރިސްކޫލުގައި ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭހުރިހައި ވަޞީލަތެއް ހޯދުން
 .3އެޑުވާންސް ފެންވަރަށް ޓީޗަރުން ތަމުރީނުކުރުން.
 .4ޕްރީސުކޫލުތައް ހިންގުމުގެ ކަންތައް ސަރުކާރު ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއަށް ފެއްތުން.
 .5ބޭބީ ނާސަރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުން

ފަށާ ތަޢުލީމާއި މެދު މަދަރުސީ އަދި ސާނަވީ ތަޢުލީމު :މިހާރުގެ ޙާލަތު
ދަރަނބޫދޫ ސްކޫލަކީ ،ގްރޭޑް

 10އާ ހަމައަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލެކެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ސެކަންޑްރީ އަށް

ކިޔަވައި ދިނުމުގައި ވަރައް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރިކަމަށް ރަށުގެ ގިނަބަޔަކު ޤަބޫލް ކުރެއެވެ .އަދި ސެކަންޑްރީ އަށް ކިޔަވައި
ދިނުމުގައި ރަށުގެ ރައްޔިތުން ދަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ޤުރުބާނީ ތަކެއް ވަމުންނެވެ.

މައްސަލަތައް
 .1ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބެއް ނެތުން.
 .2ސައިންސް ލެބެއް ނެތުން.
 .3ކިޔަވައިގެން ތިބި ދިވެހި ޓީޗަރުން ނުލިބުން.
 .4ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު މަދުވުން.
 .5އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ނުލިބުން.
 2016 -2011ފ ޯ ް
ޤ ެގ ްޕލޭ ް
ދ ެގ ަތ ަ
ނބ ޫ
ރ ޫ
ދ ަ
ރ ަ
ޅ ުއ ުތ ު
ތ ު
ނ ެދ ައ ޮ
ނ ަލ ް
އ ެ ިއ ްލE-mail:dharaboodhoo@hotmail.com :
ނ
ނ ެ Tell: 6740015ފ ްކ ް ީ Fex: 6740597:
ރ ުބ ީ
ި
ރ ްއ ީ
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 .6ރަނގަޅު މެނޭޖްމަންޓެއް ނެތުން.
 .7ފެން ރައްކާކުރެވޭނެ ގޮތް ނެތުން.
 .8ޖާގައިގެ ދަތިކަން.
 .9ދެ ސްޓްރީމައް ކިޔަވައި ނުދެވުން.
 .10އިތުރު ޙަރަކާތްތައް މަދުވުން.
 .11ޓީޗަރުންނާ ބެލެނިވެރިންނާ ދޭތެރޭ އޮންނަ ގުޅުން ކުޑަވުން.
 .12ސްޓާފް ރޫމެއް ނެތުން.
 .13ސްކޫލް ބޯޑް ހަރުދަނާ ނުވުން.

މައްސަލަތައް
 .1ކިޔަވައިދިނުމައް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމް ކުރުން.
 .2ދެ ސްޓްރީމަށް ކިޔަވައިދޭން ފެށުން.
 .3ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓް ހަރުދަނާ ކުރުން
 .4ސްކޫލް ބޯޑް ހަރުދަނާ ކުްުރުން
 .5އިތުރު ޙަރަކާތްތައް ގިނަކުރުން.
 .6ޖާގަ އިތުރުކުރުން.

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ސްކޫލުގައި ތިބި ކިޔަވާކުދިންގެ ޢަދަދު
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ަލުމުޖ

ްނެހިރިފ
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1
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1

ްނެހްނައ

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ސްކޫލުގައި ތިބި މުދައްރިސުންގެ ޢަދަދު

 2016 -2011ފ ޯ ް
ޤ ެގ ްޕލޭ ް
ދ ެގ ަތ ަ
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ތ ު
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ނ
ނ ެ Tell: 6740015ފ ްކ ް ީ Fex: 6740597:
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ޭބިލުނ ުނިރްމަތ

ާވިއަފިބިލ ުނީރްމަތ
ަލުމުޖ

ީސޭދިބ
ްނެހިރިފ

ިހެވިދ

ްނެހްނައ

ދަރިވަރުންގެ ނިސްބަތުން ކްލާސްރޫމާއި މުދައްރިސުންޖެހޭ ޢަދަދު
2011
ކްލާސްރޫމަކަށްޖެހޭ ކުދިން13 ,
ް, 10ނިދުކ ޭހެޖ ްށަކަރަޗީޓ

ަ, 100ލުމުޖ ެގްނިދުކ

ފަންނީ ތަޢުލީމާ ހުނަރާއި މަސައްކަތްތެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުން :މިހާރުގެ ޙާލަތު
ފަންނީ ތަމްރީންދޭ މަރުކަޒެއް މިރަށުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައެއް ނެތެވެ .ސްކޫލްނިންމާކުދިންގެ ތެރެއިން
ގިނަކުދިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ލިބެންނެތުމާ ފަސޭހަކަމާއެކު ތަމްރީނެއްހޯދޭނެގޮތެންނެތިފައިތިބޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މައްސަލަތައް
 .1އެކިއެކި ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީމީހުން ލިބުން ދަތިވުން.
 .2އެކަށީގެންވާ ޢިމާރާތަކާއި ފަންނީ މީހުން ނެތުމުގެ ސަބަބުން އިތުރު ތަމުރީނު ހޯދުމަށް ދުރުހިސާބުތަކަށް ދާންޖެހުމާ
ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ބޮޑުކަމުން އެފަދަ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް ދަތިވުން

މައްސަލައިގެ ޙައްލު

 2016 -2011ފ ޯ ް
ޤ ެގ ްޕލޭ ް
ދ ެގ ަތ ަ
ނބ ޫ
ރ ޫ
ދ ަ
ރ ަ
ޅ ުއ ުތ ު
ތ ު
ނ ެދ ައ ޮ
ނ ަލ ް
އ ެ ިއ ްލE-mail:dharaboodhoo@hotmail.com :
ނ
ނ ެ Tell: 6740015ފ ްކ ް ީ Fex: 6740597:
ރ ުބ ީ
ި
ރ ްއ ީ
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 .1ރަށާއި އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގެ ފަންނީ ތަމްރީންތައް ދޭ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރެވި ޚިދުމަތް ދެވެން ފެށުން .ނުވަތަ އެފަދަ
މަރުކަޒެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ދަތިވާނަމަ ސްކޫލްނިންމާކުދިންގެތެރެއިން ފަންނީ ތަމްރީނުބޭނުންވާކުދިންނަށް މިހާރަށްވުރެފަސޭހަ
ޚަރަދުކުޑަ ގޮތަކަށް ތަމްރީނު ލިބޭނެގޮތެއްހަމަޖެހުން.

ދާއިރާގެ އަމާޒް
ދަރަނބޫދޫ ސްކޫލްގައި ދެވޭ ތަޢުލީމަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު އިތުބާރު ހުރި ތަޢުލީމަކަށް ހަދައި ދަރަނބޫދޫ
ސްކޫލުން ތަޢުލީމް ޙާޞިލް ކުރާ ކުދިންނަކީ ،އަޚްލާޤީ ގޮތުންނާ ތަޢުލީމީ ގޮތުން ރަނގަޅު ކުދިން ތަކަކަށް ހަދައި،
ތަޢުލީމާ އެކީ ތަރުބިއްޔަތު ވެސް ލިބިގެން މުޖްތަމަޢައް ނިކުންނަ ދަރިން ތަކަކައް ހެދުން .އަދި ދަރަނބޫދޫ
ސްކޫލްގައި ދެވޭ ތަޢުލީމްގެ ފެންވަރު އަހަރުން އަހަރައް މަތިކުރުން.
ދަރަނބޫދޫގައި މަސައްކަތެއް ނެތިފައި ތިބި މީހުންގެ ޖުމުލަ

ީދާބާއ
ާރުކުނ ްތަކްއަސަމ

ޘަޤާފަތާއި އާދަކާދަ  :މިހާރުގެ ޙާލަތު

 2016 -2011ފ ޯ ް
ޤ ެގ ްޕލޭ ް
ދ ެގ ަތ ަ
ނބ ޫ
ރ ޫ
ދ ަ
ރ ަ
ޅ ުއ ުތ ު
ތ ު
ނ ެދ ައ ޮ
ނ ަލ ް
އ ެ ިއ ްލE-mail:dharaboodhoo@hotmail.com :
ނ
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ޘަޤާފަތާ އާދަކާދައިގެ ގޮތުން ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުން އަންނަ ކަންތައްތައް އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އަންނަނީ
ކުޑަވަމުންނެވެ .ފަހަކަށް އައިސް ދިރިއުޅުމަށް އަންނަ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން މިފަދަ ކަންކަމަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން ނުދެވެނީކަމަށް
ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލް ކުރެއެވެ.

ޘަޤާފީ ގޮތުން މިރަށުގައި ކުރަމުން ގޮސްފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތައް
ބޮޑުބެރު ،ތާރަ ޖެ ނެގުހުން ،އޮއްވަޅު ކުޅުން ،ދަނޑި ޖެހުން ،ދަފި ނެގުން ،މާލި އެރުވުން ،ބޮޑުމަސް ބޭނުން ،ކުރުފަލި،
ބަނގާޅު ދިއުން ،ތިން މުގޯލި ،މަންޑި ކުޅުން ،ފޯލި ކުޅުން ،ލަނގިރި ޖެހުން.

މައްސަލަތައް
 .1ޘަޤާފަތާއި އާދަކާދަ ނެތި އުވިގެން ދިޔުން.
 .2ޒަމާނުއްސުރެ ކާބަފައިން ކުރަމުން އަންނަ ރަގަޅު އާދަކާދަތައް އުވިގެން ދިޔުން.
 .3އާބާދީ މަދުވުން.
 .4ޒުވާން ޖީލައް އެކަންކަން އުނގަންނައި ނުދެވުން.
 .5އެކަންކަން ދަންނަ މީހުން މަދުވުން.

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
 .1ޘަޤާފަތް ދިރުވާ އާލާކުރުމަށް މީހުންގެ މެދުގައި ހޭލުން ތެރިކަން އިތުރުކުރުން.
 .2ޘަޤާފަތާ އާދަކާދަ ދައްކުވައިދޭ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުން.
 .3އާދަކާދައާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދުވަސްވީ މީހުންގެ ފަރާތުން ހޯދައި ދިރުވާ އާލާކުރުން.
 .4ޒަމާނުއްސުރެ ރަށުގައި ޘަޤާފީ ގޮތުން ކުރަމުންއައި ކަންތައްތައް ޒުވާނުންނަށް ވިސްނައިދީ ހޭލުންތެރި ކުރުވުން.

އަމާޒް
ދަރަނބޫދޫ އަކީ ކުރިއަރާފައިވާ ޘަޤާފަތަކާއި އާދަކާދަ އެއް އަށަގެންފައިވާ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން.

ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް  :މިހާރުގެ ޙާލަތުްެ
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ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދާގޮތް ރަގަޅެއްނޫނެވެ .ރަށުގެ ތަރަށްޤީއާ ގުޅޭ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް
މިރަށުގައި  5ޖަމުޢިއްޔާ އުފެދިފައިވެއެވެ .މި  5ޖަމުޢިއްޔާގެ މެދުގައިވެސް ގުޅުން ކުޑަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

މައްސަލަތައް
 .1ޒުވާނުން ކަންކަމަށް ހޭލުން ތެރިކަން ކުޑަވުން.
 .2ކުޅިވަރާއި ،އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވާ ޒުވާނުންގެ ޢަދަދު މަދުވުން.
 .3ރަށުގެ ތަރަށްޤީއާ ގުޅޭ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ދަތިވުން.
 .4އެއްމަޤްޞަދެއްގައި ގިނަ ޖަމްޢިއްޔާތައް އޮތުން.
 .5ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގުޅުން ކުޑަވުން.

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
 .1ރަށުގައި އުފެދިފައިވާ ހުރިހާ ޖަމުޢިއްޔާ ތަކެއްވެސް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން.
 .2ރަށުގެ ތަރަށްޤީއާގުޅޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަކުގައި ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު އިތުރަށް ފުޅާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވެންހުރި އެންމެހާ
ކަންތައްތައް ކުރުން.
 .3ޖަމުޢިއްޔާތައް ހިންގުމުގައި އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ރަށުކައުންސިލުން ދިނުން.
 .4އެކި ޖަމްޢިއްޔާތަކުން އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

އަމާޒް
ރަށުގައި އުފެދިފައިވާ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ތަކަކީ ރަށުގެ ތަރައްޤީ އައް ކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގައި އެންމެ ފުރިހަމައައް ބައިވެރިވާ،
ހަރަކާތްތެރި  ،ގުޅުން ބަދަހި ޖަމްޢިއްޔާ ތަކަކައް ހެދުން.

ޞިއްޙަތު/ޞިއްޙީ ޙާލަތު :މިހާރުގެ ޙާލަތު

 2016 -2011ފ ޯ ް
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ރަށުގެ ސިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ބަލާއިރު ރަށުގެ އެންމެ ގިނަބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވަނީ ރަށުގެ މިވަގުތު ސިއްޙީ
ޚިދުމަތް ދޭ ސިއްޙީ މަރުކަޒު ގައި ފަރުވާ ދޭނެ ޑޮކްޓަރެއް ނެތުމުގެ މައްސަލަ އެވެ .ޑޮކްޓަރެއް ނެތުމުން ކިތަންމެ ކުޑަ ކަމެއް
ދިމާވިޔަސް އަދި ކިތަންމެ އެމެޖެންސީ ކަމެއް ދިމާވިކަމުގައި ވިޔަސް ފުރައިގެން ދާން ޖެހެނީ އެހެން ރަށަކަށެވެ .އެހެންކަމުން ސިއްޙީ
ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ކުރަންޖެޙޭ ޚަރަދު ވަނީ އެތަށް ގުނައަކަށް އިތުރުވެފައެވެ .ބައެއް ފަހަރަށް ޑޮކްޓަރެއްގެ ފަރުވާ ރަށުން ލިބެން
ނެތުމުން ،ޚިދުމަތް ލިބުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ހިތާމަވެރި ހާދިސާ ތަކާ ދިމާވެފައި ހުރިކަން ވެސް ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން ތަކުގައި
ފާހަގަ ކޮށްފައި ވެއެވެ .އަދި އެކަހަލަ ޙާދިސާތަކާ ދިމާވާ ބައެއްފަހަރު ފުރައިގެން ދާނެ ދޯންޏެއް ނޯވެއެވެ.

މައްސަލަތައް
 .1ޞިއްޙީ އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ހޯދުމަށް ރަށުންބޭރަށް ދާންޖެހުން.
 .2ކުއްލި އެމަޖެންސީ ކަންތައްތަކުގައި ފަރުވާ ހޯދުމަށް ރަށުން ބޭރަށް ދާންޖެހޭ ވަގުތުތަކުގައި ދަތުރުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސަން
ދަތިވާތީ މީހުންގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ދިމާވުން.
 .3ޑޮކްޓަރެއް ނެތުން.
 .4ސިއްޙީ މަރުކަޒަކައް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ނެތުން.
 .5މުވައްޒަފުން މަދުވުން.
 .6ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން.
 .7ރަނގަޅު މެނޭޖްމެންޓެއް ނެތުން.

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
 .1ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް ރަށުން ލިބޭނެގޮތްވުން.
 .2ސިއްހީ އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ރަށުން ލިބުން.
 .3ރަނގަޅު ބަޖެޓެއް ލިބުން.
 .4މެނޭޖްމަންޓް ހަރުދަނާ ކުރުން.
 .5ތަޢުލީމީ ކަމައް ޤާބިލް މުވައްޒަފުން އިތުރުވުން.
 .6ވަޞީލަތްތައް ލިބެން ހުރުން.

ޞިއްޙަތު/ދިވެހިބޭސްވެރިކަން :މިހާރުގެ ޙާލަތު
ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން ކުރަމުންގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މައްސަލަތައް
 .1ހަމައެކަނި ޑޮކުޓަރީ ބޭސްކުރުމުން ބައެއްކަހަލަބަލިތަކަށް ތަފާތު މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވުން.
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 .2ދިވެހިބޭސްވެރިކަމުގެ ފަންނު އުވިގެން ދިއުން.
 .3ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމައް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެލި ރަށުން ނެތިގެން ދިއުން.
 .4ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުން ލިބޭ މަންފާ ރަށަށް ނުލިބުން.
 .5ރަށުން ބޭރުން ޚިދުމަތް ހޯދަން ޖެހުމުން އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ އިތުރުވުން.

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
 .1ދިވެހިބޭސްވެރިކަން ކުރާނޭ މީހުން އުފެއްދުން.
 .2ދިވެހިބޭސްވެރިކަން ކުރަންބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެލި ރަށުން ލިބޭނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.
 .3ދިވެހިބޭސްވެރިކަމާބެހޭ ހޭލުންތެރިކަން މިހާރަށްވުރެ އިތުރުކުރުން.

ޞިއްޙަތު/ޢާންމު ހޭލުންތެރިކަން :މިހާރުގެ ޙާލަތު
ޢާއްމު ޙޭލުންތެރިކަން ބައެއް ދާއިރާތަކުން ކުޑަކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ .ސިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ
ގޮތުން ރަށުގެ ސިއްޙީ ދާއިރާއިން ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު ވަރައް ބޮޑައް މަދު ކަން
އެބޭފުޅުން ފާހަގަ ކުރައްވައެވެ.

މައްސަލަތައް
 .1ޢާންމު ބަލިތަކެއް ފެށިއްޖެނަމަ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ފެތުރިގެން ދިއުން.
 .2ސިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުން.
 .3ކަސްރަތު ކުރާ މީހުންގެ ޢަދަދު މަދުވުން.
 .4ބަލިތަކައް ރަްައްކާތެރިނުވުން.

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
 .1ދުޅަހެއު ޞިއްޙަތެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ޢާންމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އެވެއާނަސް ޕްރޮގުރާމުތަކެއް ހިންގުން.
 .2ފައިދާހުރި ރަގަޅު ކާނާ ރަށުން ލިބޭނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.
ނން
ޅން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަންގައިދި ު
ކން ރައްކާތެރިވުމައް އަ ަ
 . 3ބަލިތަ ު

ދާއިރާގެ އަމާޒް
ދަރަނބޫދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަކީ ރަގަޅު މެނޭޖުމަންޓެއް އޮތް ކަމަށް ޤާބިލު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މުވައްޒަފުންތިބި ޞިއްޙީ
މަރުކަޒަކަށް ހެދުމާއެކު ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް ދޭންފަށައި އެކަމުގެ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބި ދަރަނބޫދޫއަކީ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙީގޮތުން
ހޭލުންތެރިބަޔަކު ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމައަކަށް ހެދުން.

ވިޔަފާރި/ޢާންމު މުދާ :މިހާރުގެ ޙާލަތު

 2016 -2011ފ ޯ ް
ޤ ެގ ްޕލޭ ް
ދ ެގ ަތ ަ
ނބ ޫ
ރ ޫ
ދ ަ
ރ ަ
ޅ ުއ ުތ ު
ތ ު
ނ ެދ ައ ޮ
ނ ަލ ް
އ ެ ިއ ްލE-mail:dharaboodhoo@hotmail.com :
ނ
ނ ެ Tell: 6740015ފ ްކ ް ީ Fex: 6740597:
ރ ުބ ީ
ި
ރ ްއ ީ
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ދަރަނބޫދޫ އަކީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން މާބޮޑު ކުރިއެރުން ތަކެއް ހޯދިފައިވާ ރަށެއް ނޫނެވެ .އެހެން ނަމަވެސް

އާއްމު މުދާ

އެކަށީގެންވާ ވަރަކަށް ރަށުން ލިބެން ހުންނަ ކަމަށް ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލް ކުރެއެވެ.

މައްސަލަތައްްް


އަންނައުނު ލިބެން ނެތުން.



ކުޑަކުދިންގެ ސާމާނު ލިބެންނެތުން.



ތަކެތީގެ އަގުބޮޑުވުން.



ބޭނުންވާ ގަޑީގައި ފިހާރަ ހުޅުވިފައި ނެތުން.



ކޮސްމެޓިސް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ލިބެން ނެތުން.



ކުޅިވަރު ސާމާނު ލިބެން ނެތުން.



ދަތުރުފަތުރުގެ ދަތިކަން.



ޖާގައިގެ ދަތިކަން.

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
 .1ތަކެތީގެ އަގު ހެޔޮވުން.
 .2ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ވުން.
 .3ބޭނުންވާ ތަކެތި ރަށުން ލިބެން ހުރުން.
 .4ތަނައް އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ޖާގަ ލިބުން.

ވިޔަފާރި/ހާޑުވެއަރ ސާމާނު :މިހާރުގެ ޙާލަތު
ހާޑުވެއަރގެ ސާމާނު ވިއްކުމައް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ އެއް ތަން ރަށުގައި އެބަހުއްޓެވެ .ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މުދާ ލިބެން
ނުހުންނަކަމަށާ ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑު ކަމަށް ބައެއް މީހުން ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

މައްސަލަތައް
 .1އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހާރޑްވެއަރ ސާމާނު ރަށުން ލިބެން ނުހުރުން.
 .2ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވުން.

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
 .1ރަށަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ހާރޑްވެއްރ ސާމާން ރަށުން ލިބެން ހުރުން.
 .2ތަކެތީގެ އަގު ހެޔޮވުން.

ވިޔަފާރި/ތެލާއި ގޭސް :މިހާރުގެ ޙާލަތު
ޑީސަލާއި،ޕެޓްރޯލް ރަށުން ލިބޭކަށް ނުހުރެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ރަށަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ގޭސް ރަށުން ލިބެންްެ ހުންނަ
ކަން ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

މައްސަލަތައް
 .1ޑީސަލާއި ،ޕެޓްރޯލް ރަށުން ލިބެން ނެތުމާއެކު ރަށުން ބޭރަށް ދާންޖެހުން.
 2016 -2011ފ ޯ ް
ޤ ެގ ްޕލޭ ް
ދ ެގ ަތ ަ
ނބ ޫ
ރ ޫ
ދ ަ
ރ ަ
ޅ ުއ ުތ ު
ތ ު
ނ ެދ ައ ޮ
ނ ަލ ް
އ ެ ިއ ްލE-mail:dharaboodhoo@hotmail.com :
ނ
ނ ެ Tell: 6740015ފ ްކ ް ީ Fex: 6740597:
ރ ުބ ީ
ި
ރ ްއ ީ
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 .2ދަތުރު ފަތުރު ގިނަވެ ޚަރަދު ބޮޑުވުން.
 .3ދިރިއުޅުމުގެ މުހިއްމުބޭނުންތައްފުއްދުމަށް ދަތިވުން.
 .4ރަށުން ބޭރުން ގެންނަން ޖެހުމުން ރަށަށް ލިބޭ މަންފާ ކުޑަވުން.
 .5އެކަމައް ކުރަން ޖެހޭ ހޭދަ އިތުރުވުން.

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
 .1ޑީސަލާއި ،ޕެޓްރޯލް ފަސޭހަކަމާއެކު ރަށުން ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން.

ވިޔަފާރި/ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރުމަށްބޭނުންވާ ސާމާނު :މިހާރުގެ ޙާލަތު

ގެދޮރު ޢިމާރާތް ކުރަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ރަށުން ލިބޭކަށް ނުހުރެއެވެ.

މައްސަލަތައް
 .1ގެދޮރު ޢިމާރާތް ކުރަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ރަށުން ލިބެން ނެތުމާއެކު ރަށުން ބޭރަށް ދާންޖެހުން.
 .2ތަކެތި ގެނައުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ހޭދަ އިތުރުވުން.
 .3ތަރައްޤީގެ އެކިޕްރޮޖެކްޓްތައްހިންގުމަށް ދަތިވުން.

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
 .1ގެދޮރު ޢިމާރާތް ކުރަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ފަސޭހަ ކަމާއެކު ރަށުން ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން.

ވިޔަފާރި/އިންޖީނުގެ ސްޕެއަރޕާޓްސް :މިހާރުގެ ޙާލަތު
އިންޖީނުގެ ސްޕެއަރ ޕާޓްސް ވިއްކާ ތަނެއް ރަށުގައެއްނުހުރެއެވެ.

މައްސަލަތައް
 .1އިންޖީނުގެ ސްޕެއަރ ޕާޓްސް ރަށުން ލިބެން ނެތުމާއެކު ރަށުން ބޭރަށް ދާންޖެހުން.
 .2ދަތުރު ފަތުރު ގިނަވެ ޚަރަދު ބޮޑުވުން.
 .3އާމުދަނީހޯދުމަށް ކުރާއެކިކަންކަމަށް ހުރަސްތަކެއްދިމާވުން.

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
ރން
ނ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކު ު
ރށުން ލިބޭ ެ
އންޖީނުގެ ސްޕެއަރޕާޓްސް ފަސޭހަ ކަމާއެކު ަ
ި

ދާއިރާގެ އަމާޒް

 2016 -2011ފ ޯ ް
ޤ ެގ ްޕލޭ ް
ދ ެގ ަތ ަ
ނބ ޫ
ރ ޫ
ދ ަ
ރ ަ
ޅ ުއ ުތ ު
ތ ު
ނ ެދ ައ ޮ
ނ ަލ ް
އ ެ ިއ ްލE-mail:dharaboodhoo@hotmail.com :
ނ
ނ ެ Tell: 6740015ފ ްކ ް ީ Fex: 6740597:
ރ ުބ ީ
ި
ރ ްއ ީ
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ރަށުގައި މިވަގުތު ހުރި ފިހާރަ ތަކަށް ބަލާއިރު ،ބައެއް ފިހާރަތަށް ކުރިއެރުން ތަކެއް ހޯދަމުން ދެއެވެ .ދެބަސްވުން ތަކާ ޒާތީ
ޙަސަދަވެރިކަން ނޯންނާނޭ ގޮތެއްގެ މަތިން ،ވާދަވެރި މާޙައުލެއްގެ ތެރެއިން މިދާއިރާ ބައްޓަން ކުރެވެމުން ދާނަމަ މިރަށުގެ ވިޔަފާރި އަށް
ވެސް އިތުރު ތަރަށްޤީ އާއި ފާގަތިކަން ލިބޭނެ ކަމާމެދަކު ޝައްކެއް ނެތެވެ.
މިދާއިރާއިން ދާން ބޭނުންވާ މަންޒިލަކީ ނުވަތަ އަމާޒަކީ ،ދަރަނބޫދު އަށް ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން މި އަތޮޅުގެ ނިސްބަތުން
ކުރިއަރާފައިވާ ،އަދި ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ވެސް ރަނގަޅު ކުރިއެރުން ތަކެއް ހޯދުން .އަދި މިރަށަކީ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ މުދާ ލިބެން
ހުންނަ ރަށަކަށް ހެދުން.

ހަކަތަ/ކަރަންޓު  :މިހާރުގެ ޙާލަތު

ރަށުގައި ރައްޔިތުންގެ ގޮތުން ދެމުންދާ
ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތުން އެކަށީގެންވާ ފައިދާއެއް ނުލިބެއެވެ .ކަރަންޓްފީއިން ލިބޭ ފައިސާއިން ޚަރަދު ކަނޑައި އެޚިދުމަތް ތަރަށްޤީ
ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް ނުލިބެއެވެ .ޚިދުމަތްދިނުމުގައި އުފެއްދުންތެރިކަންހުރީ ވަރަށްކުޑަ މިންވަރެއްގައެވެ.
ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއަކީ ޢިމާރާތުގެ ދަތިކަން ވަރަށްބޮޑު ރަށުގެ މެދުތެރޭގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް
ބަދަލުކުރަން ޖެހިފައިވާ ތަނެކެވެ .ކަރަންޓް ދިނުމަށް މިހާރު ބޭނުންކުރަނީ

 02ޖަނަރޭޓަރެވެ .އެއީ

 31ކިލޯވޯޓްގެ 60 ، 01

ކިލޯވޯޓްގެ  01ޖަނަރޭޓަރެވެ .މި  02ޖަނަރޭޓަރވެސް ހުރީ މަރާމާތު ކުރަން ޖެހިފައެވެ .ރަށުގެ އިންޖީނުގެ ހިންގާ ބަލަހައްޓަނީ
ރަށުކައުންސިލުންނެވެ .މިތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުޥައްޒަފުންގެ ޢަދަދަކީ

 01އެވެ .ރަށުގައި މިހާރު ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ

ކަރަންޓުން ޢާންމުން ޤަބޫލުކުރާފެންވަރަކަށް ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތްދެވޭ ކަމަކަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވެއެވެ.

މައްސަލަތައް
 .1ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދައްވުން.
 .2ތެޔޮ އަގުބޮޑުވުން.
 .3ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ބޮޑުވުން.
 .4ކަރަންޓް ފީގެ އަގުބޮޑުވުން(.ރައްޔިތު މީހާގެ ޖީބައް ބަރުވުން).
 .5އެކަށީގެންވާ ޢިމާރާތެއް ނެތުން.
 .6ރަށަށް އެކަށީގެންވާ ކޭބަލެއް ނެތުން.

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
 .1އިންޖީނުގެ ހިންގުމަށްޓަކައި ރަގަޅު ފެންވަރުގެ ޢިމާރާތެއް ޤާއިމު ކުރެވުން.
 .2މިހާރު ރަށުގައި އަޅާފައިވާ ކޭބަލް ނަގައި އެކަށީގެންވާ ސައިޒުގެ ކޭބަލް އިތުރަށް އެޅުން
 .3ކަމުގެ ތަމުރީނު ލިބިފައިވާ މިހުން ބިނާކުރުން.
 .4އިންޖީނުގެ ބެލެހެއްޓުން ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ރަނގަޅު ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލް ކުރުން.
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ދަރަނބޫދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއަށްލިބުނު ފައިސާއާއި ހިނގި ޚަރަދު
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ހަކަތަ/ތެޔޮ  :މިހާރުގެ ޙާލަތު
އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ރަށުން ޑީސަލް ،ޕެޓްރޯލް ،ކަރާސީން ގަންނަން ލިބޭކަށް ނުހުރެއެވެ .އިންޖީނުތައް
ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޑީސަލާއި ،މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ޑީސަލް ހޯދަން ޖެހެނީ އެހެން ރަށްރަށުންނެވެ.

މައްސަލަތައް
 .1މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ޚަރަދު ބޮޑުވުން.
 .2ރަށުގެ ކަރަންޓްގެ ޚަރަދު ބޮޑުވުން.
 .3ތެއުގަންނަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އިތުރު ދަތުރެއް ރަށުން ބޭރަށް ކުރަންޖެހުން.
 .4ތެއު ވިއްކައިގެން ރަށަށް ލިބެންވާ ނަފާ ނުލިބުން.
 .5ތެއުބޭނުންވާ ބައެއްފަހަރު ނުލިބުން.

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
 .1ރަށުގެ އާއްމު ފަރާތަކުން ތެޔޮ ވިއްކުމުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް

ފޯރުކޮށްދޭން ފެށުމަށް ހިތްވަރުދިނުން.ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ

ގޮތުން ރަށުގައި ތެޔޮވިއްކޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.
 .2ރަށުން ފަސޭހަކަމާއެކު ތެޔޮ ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

ހަކަތަ/ގޭސް  :މިހާރުގެ ޙާލަތު
ގޭގޭގައި ކެއްކުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ވަރަށް ގޭސް ރަށުންލިބެންހުރެއެވެ .ގޭސްގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުމުގައި ސަލާމަތީ
ކަންކަމަށް ދޭންވާ ސަމާލުކަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ދެވޭކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ .ދަރަނބޫދޫއަކީ ފަސޭހަކަމާއެކު ކެއްކުމަށް
ބޭނުންކުރާ ދަރު ގިނަ ޢަދަދަކަށް ލިބެންހުރި ރަށެކެވެ .ނަމަވެސް ހުރިހާ ގެއެއްގައިވެސް ކެއްކުމަށް މިހާރު ބޭނުންކުރަނީ ގޭހެވެ.

މައްސަލަތައް
 .1ފަސޭހަކަމާއެކު ރަށުން ދަރު ލިބެންހުރި ނަމަވެސް ހުރިހާ ގެއެއްގައިވެސް ގޭސް ބޭނުން ކުރަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން އެކަމަށް
ކުރަން ނުޖެހޭނެކަމަށް ފެންނަ ޚަރަދުތަކެއް ކުރަމުން ދިއުން.
 .2ނުރައްކާތެރި ހާދިޘާއެއް ނުހިގިނަމަވެސް ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް ބެލިފައި ނެތުމުން ހާދިޘާ ހިނގާފާނެ ކަމުގެ ބިރުހީވުން.

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
 .1ގޭސް ގެނެސްގެން ވިއްކާ މީހުންނާ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު
ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.
 .2ގޭސް ބޭނުން ނުކޮށް ކެއްކިދާނެފަދަ ތަކެތީގެތެރެއިން ރަށުން ލިބެންހުރި ދަރު ބޭނުންކޮށްގެން ކެއްކުމުގެ ކަންތައް ކުރުމަށް ރަށުގެ
ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައި ދިނުން
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ރ ުބ ީ
ި
ރ ްއ ީ

21

ދާއިރާގެ އަމާޒްްް
ހަކަތައިގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ކަރަންޓް ،ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތައް އަތްފޯރާ ފަށުގައި ލިބެން ހުންނަ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުން.
އަދި ތެލާއި ގޭސް މެދުކެނދުމެއްނެތި އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ރަށުން ލިބެން ހުރުން.

ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުން  :މިހާރުގެ ޙާލަތު

ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ޓަކައި ރަށުގައި އޮންނަނީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑަކާއި ،ވޮލީ ކޯޓެކެވެ .އިންޑޯ ކުޅިވަރުތައް ކުޅެވޭނެ
ޢިމާރާތެއް ނުހުރެއެވެ.

މައްސަލަތައް
 .1ތަފާތު އެކިއެކި ކުޅިވަރުތައްކުޅޭނެ ގޮތްތައް ނެތުން
 .2ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙު ކުނޑަވުން.
 .3ކުޅިވަރުކުޅޭނެ ރަނގަޅު ދަނޑުތައް ނެތުން.
 .4އިންޑޯ ހޯލެއް ނެތުން.
 .5ރަށުގެ ޒުވާނުންނާއި ރައްޔިތުން މުނިފޫހި ފިލުވުމަށްޓަކައި ކުޅެވޭނެ ކުޅިވަރުތަކެއް ނެތުން.

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
 .1އިންޑޯކުޅިވަރު ކުޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ޢިމާރާތެއް ލިބުން.
 .2ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭނެ ތަކެތި ލިބުން.
 .3ފަންނީ އެހީތެރިކަން ލިބުން.

އަންހެނުންގެތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުން  :މިހާރުގެ ޙާލަތު
ދަރަނބޫދޫ އަކީ ވޭތުވެދިޔަ މާޒީގައި ވަރަށ އެކުވެރި ހީވާގި އަންހެނުންތަކެއް ދިރިއުޅެމުންއައި ރަށެކެވެ .އެގޮތުން ބަލާއިރު
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ކޮށްފައިވާ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކަކީ އަންހެނުން އިސްނަގައިގެން އަންހެނުންގެ މަސައްކަތުން
ކޮށްފައިވާ ކަތްތައްތަކެވެ .އެހެން ނަމަވެސް މިހާރުވަނީ އެ އުޞޫލުތައް ވަރަށްބޮޑަށް ބަދަލުވެފައެވެ .އެއްބައިވެ މަސައްކަތް
ކުރުމުގެ ރޫޙްވަނީ ކުޑަވެފައެވެ .އަދި އަންހެނުންގެ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އެކުވެރިކަން ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.
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މައްސަލަތައް
* ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުން
* ބައިބައިވުންތައް އިތުރުވުން.
* ފިތުނަ ފަސާދަ ޢާއްމުވުން.
* މުޖުތަމަޢުގައި އަންހެނުންނަށް ދެވިފައިވާ އަހައްމިއްޔަތުކަން ކުޑަވުން
* އަންހެނުން ކަންކަން ކުރުމުގައި އިސްނަގަން ފަސްޖެހުން

ޙައްލު
* ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން
* އެކުވެރިކަން އާލާކުރުން
* ފިތުނަފަސާދަ ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
* ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އަންހެނުންނަށްވެސް ހޯދައިދިނުން
* ޖެހިލުންނުވެ ކަންކަމަށް އިސްނެގުން

ޢަމާޒް
ފ .ދަރަނބޫދޫގެ އަންހެނުންނަކީ ފަސްނުޖެހި ކަންކަމަށް އިސްނަގައި ރަށުގެތަރައްޤީއަށް ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިއްސާވާ ބަޔަކަށް
ހެދުން

ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަކުރެވޭ ކަންތައްތައް  :މިހާރުގެ ޙާލަތު
ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި ،މިއުޒިކުގެ ކަންތައްތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މިރަށުގައި ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް
ގެންދެވެއެވެ.

މައްސަލަތައް
 .1ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަ ކުރެވޭ ޒަމާނާ އެކަށީގެންވާ ކަންތައްތަކެއް ރަށުގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައި ނެތުމުން ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ބައެއް
ކުދިންނަށް ނޭދެވޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަގޮތްވުން.

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
.1

ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ އިތުރު ބިންތައް ހެދުން.

.2

ކުޅިވަރާއި ،މިޔުޒިކް ކުޅޭނެ ޢިމާރާތެއް ހެދުން.

.3

ފަންނީ ތަމުރީނު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އެހިއާއި އެއްބާރުލުން މިހާރަށްވުރެ ފުރިހަމަގޮތެއްގައި ލިބުން.

އިޖުތިމާޢީ ގުޅުން  :މިހާރުގެ ޙާލަތު
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ދަރަނބޫދޫ އަކީ ވޭތުވެދިޔަ މާޒީގައި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަގުޅުން ވަރަށް ފުރިހަމަ ރަށެއްކަމުގައި ގިނަބަޔަކު
ފާހަގަކުރާ ރަށެކެވެ .އެގޮތުންބަލާއިރު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީއަށް ކޮށްފައިވާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކަކީ ރައްޔިތުން ނިކުމެ ރައްޔިތު
މަސައްކަތް ކޮއްގެން ކޮއްފައިވާ ބުރަ މަސައްކަތް ތަކެވެ.އެހެން ނަމަވެސް އެއުޞޫލްތައް މިހާރު ވަނީ ވަރައް ބޮޑައް ބަދަލް
ވެފައެވެ.

ހުރި މައްސަލަތައް
 .1ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުން
 .2ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުންތައް ކުޑަވުން
 .3ބައިބައިވުންތައް އިތުރުވުން
 .4ދެބައޮޑުވުމާ ޒާތީ ހަސަދަވެރިކަން އިތުރުވުން
 .5ފިތުނަ ފަސާދަ ޢާއްމުވުން
 .6އަނެކާގެ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމް ނުކުރުން
 .7މުޖުތަމަޢުގެ މަސްލަހަތަށްވުރެ އަމިްްލަ މަސްލަޙަތު އިސްކުރުން
 .8ޝަޤާފީ ކަންތައްތައް އުވިގެންދިއުން

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
 .1ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
 .2ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން އިތުރުކުރުން
 .3އެކުވެރިކަން އާލާކުރުން
 .4ދެބައޮޑުވުމާއި ޒާތީހަސަދަވެރިކަންފަދަ ނުބައި އާދަތައް ދޫކޮށްލުން
 .5ފިތުނަފަސާދަ ދޫކޮށްލުން
 .6އަނެކާއަށް އިހްތިރާމް ކުރުން
 .7އަމިއްލަ މަސްލަޙަތު އިސްނުކުރުން
 .8ސަޤާފީ އާދަކާދަތައް ދިރުވައި އާލާކުރުން

ޢަމާޒް
ދަރަނބޫދޫއަކީ ބައިބައިވުންތަކާ ނުރަގަޅު އާދަތަކުން ސަލާމަތްވެފައިވާ އަނެކާގެ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާބަޔަކު ދިރިއުޅޭ
އެހެން ރަށްރަށަށް ނަމޫނާ ރަށަކަށް ހެދުން.
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އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީގައި ރައްޔިތުންގެ ދައުރު  :މިހާރުގެ ޙާލަތު
އިޖުތިމާޢީ ތަރަށްޤީއަށް ރަށުގައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި
ލިބެމުންދެއެވެ .ނަމަވެސް ބޮޑުވަމުން އަންނަ ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި އިޖުތިމާޢީ މަސައްކަތުގެ ރޫޙު ކުޑަވަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

މައްސަލަތައް
 .1ޒުވާނުން އިޖުތިމާޢީ މަސައްކަތްތަކައް އަހުލުވެރި ނުވުން.
 .2ބައިބައިވުން ތައް އިތުރުވުން.
 .3މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޫޙް ނެތެމުން ދިޔުން
 .4ޒުވާނުން ކަންކަމަށް އިސްނެގުން ކުޑަވުން

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
 .1ޒުވާނުން އިޖްތމާޢީ ކަންކަމައް އަހުލުވެރި ކުރުވުން.
 .2ކަމުގެ މުހިންމު ކަން ރައްޔިތުންނައް އަންގައި ދިނުން.
 .3މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޫޙް އާލާކުރުން.
 .4ބައިބައިވުން ތައް ނައްތާލުން.
 .5ޢާޢިލާ ތަކުގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުން.

އަމާޒް
ޢިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގައި ރައްޔިތުންގެ ދައުރު ފުޅާ ކޮށް ،ޒުވާނުންނަކީ ރަށުގެ ތަރައްޤީ އަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް ތަކުގައި ބައިވެރިވާ
ބަޔަކައް ހެދުން

މަސްތުވާތަކެތީގެ އަސަރު  :މިހާރުގެ ޙާލަތު
ރަށުގައި މަސްތުވާ ތަކެތީގެ އަސަރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އޮންނަ ކަމައް ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް މަސްތުވާ
ތަކެއްޗަކީ ކޮބައިކަމާ ،އެތަކެތީގެ ނުރައްކާތެރިކަން ރައްޔިތުންނައްވަނީ ވަރައް ބޮޑައް އޮޅުން ފިލާފައެވެ.

މައްސަލަތައް
 .1މުސްތަޤްބަލުގައި އަންނަ ޖީލުތަކުގެ ކުދިންނަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރުން
 .2މުޖުތަމަޢުގައި ތަފާތު ބޮޑެތި މައްސަލަތައް އިތުރުވެގެން ދިޔުން.
 .3މުޖުތަމަޢުގައި ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވުން.

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
 .1މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކޮށް ވިއްކާ މީހުން ހޯދާ އެމީހުންނަށް ދޭންވާ ޙައްޤު އަދަބު ދިނުން.
 .2ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
 .3މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ނުރައްކާ ތެރިކަމާބެހޭ މަޢުލުމާތުދީ ،އިތުރައް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން.

އަމާޒް
މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ވަބާ ދަރަނބޫދޫ އިން ފުހެލައި ،އެކަމުން ރައްކާތެރިވެފައިވާ މުޖްތަމަޢެއް ބިނާކުރުން.
 2016 -2011ފ ޯ ް
ޤ ެގ ްޕލޭ ް
ދ ެގ ަތ ަ
ނބ ޫ
ރ ޫ
ދ ަ
ރ ަ
ޅ ުއ ުތ ު
ތ ު
ނ ެދ ައ ޮ
ނ ަލ ް
އ ެ ިއ ްލE-mail:dharaboodhoo@hotmail.com :
ނ
ނ ެ Tell: 6740015ފ ްކ ް ީ Fex: 6740597:
ރ ުބ ީ
ި
ރ ްއ ީ

25

މަސްވެރިކަން/ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން  :މިހާރުގެ ޙާލަތު
މިރަށުގައި ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން މިހާރަކު ކުރެވެމުންނެއް ނުދެއެވެ.

މައްސަލަތައް
 .1ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި ކުރަމުން އައި ކަޑުމަހުގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން އުވިގެން ދިއުން.
 .2ފަހުގެ ޖީލުތަކަށްދާއިރު ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ކުރަންދަންނަ މީހުން ނެތުން.

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
 .1ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމާއިމެދު މަސްވެރިންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.
 .2މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅު މާރކެޓެއް ލިބޭނޭ މަގުތަނަވަސްކުރުން.

މަސްވެރިކަން/ބޮޑުނަކްނެލީގެ މަސްވެރިކަން  :މިހާރުގެ ޙާލަތު
އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުރެވެމުން ދެއެވެ .ފަހަކަށް އައިސް މިރަށުގެ މީހުންނަކީ ބޮޑު ކަންނެލީގެ
މަސްވެރިކަމުން ވަރަށް ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ހޯދަމުން އަންނަ ބައެކެވެ .ކަންނެލި ގަންނަ ނުވަތަ ކިރާ މީހުން ރަށުގައި ނުވަތަ ކައިރީ
ސަރަޙައްދެއްގައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން މަސްވެރިން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހިފައިވަނީ އަތޮޅުން ބޭރު ދުރުހިސާބު ތަކުގައެވެ.

މައްސަލަތައް


ބަނދަރުން ފަސޭހައިން ބޯފެން ލިބެން ނެތުން



ތެލުގެ ބާވާތްތައް ރަށުން ލިބެން ނެތުން



ތެލުގެ ސަބްސިޑީ ނުލިބުން



ރަށުން ނުވަތަ ކައިރި ހިސާބަކުން އައިސް ލިބެން ނެތުން



މަސްވެރިކަމުގެ ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވުން



މަސްވރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ރަށުން ލިބެންނެތުން



ބަނދަރުގެ ޖާގަކުޑަވުން

މައްސަލައިގެ ޙައްލު:


ބަނދަރުން ފަސޭހަކަމާއެކު ބޯފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހުން



ތެލުގެ ބާވަތްތައް ރަށުން ލިބޭނެގޮތްވުން



ތެލުގެ ސަބްސިޑީ ލިބޭނެގޮތްވުން



ރަށުން ނުވަތަ ރަށާއި ކައިރި ހިސާބަކުން އައިސްލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހުން



އަތްފޯރާ އަގެއްގައި މަސްވެރިކަމުގެ ސާމާނު ރަށުން ލިބެން ހުރުން



ބަނދަރުގެ ޖާގަ ބޮޑުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހުން
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މަސްވެރިކަން/ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން  :މިހާރުގެ ޙާލަތު
ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން މިހާރު މިރަށުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކައް ކުރެވެމުން ދާނަމަވެސް ،މި މަސްވެރިކަމައް މީހުން ދޭ
ސަމާލްކަން ވަރައް ކުޑައެވެ.

މައްސަލަތައް
 .1ފަރުމަހަކީ ޞިއްޙަތަށް ފައިދާހުރި މަހުގެ ބާވަތަކަށްވާއިރު އެއިން ލިބެންވާ ފުރިހަމަ ފައިދާ ނުލިބުން.
 .2ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ރަށުން އުވިގެން ދިއުން.
 .3ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުން.
 .4މާކެޓް ކުރެވޭނެ ގޮތް ނުވުން.

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
 .1މަސްވެރިކަމަށް ރަގަޅު މާރކެޓެއް ލިބުން.
 .2ރަށުން ނުވަތަ ރަށާ ވީހާވެސް ކައިރިން މަސް ކިރޭނެ ގޮތް ވުން/ވިއްކޭނެ ގޮތް ވުން.
 .3ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމަކީވެސް ފައިދާހުރި މަސައްކަތެއްކަން ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައިދީ ހޭލުންތެރި ކުރުވުން.

ދަރަނބޫދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މަސްވެރިންގެ އިންސައްތަ
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ްނިރެވްސަމ

ްނެހިނެހެއ

24%

76%

މަސްވެރިކަން/ހުއިފިލަނޑާ  :މިހާރުގެ ޙާލަތު
ހުއިފިލަނޑާގެ މަސްވެރިކަން މިހާރު މިރަށުގައެއް ނުކުރެއެވެ.

މައްސަލަތައް
 .1ހުއިފިލަޑާގެ މަސްވެރިކަމުން ރަށަށް ލިބެންވާ ނަފާ ނުލިބުން.
 .2މިމަސްވެރިކަންކުރަން ދަންނަމީހުންގެ ޢަދަދު މަދުވުން.

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
 .1ހުއިފިލަޑާ ދިރުވާ އާލާކުރާނޭ ތަންތަން ހެދުން.
 .2ހުއިފިލަޑާމަސައްކަތާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށްދީ ހޭލުންތެރިކުރުވުން

މަސްވެރިކަން/އިހީގެ މަސްވެރިކަން  :މިހާރުގެ ޙާލަތު
އިހީގެ މަސްވެރިކަން މިހާރު މިރަށުގައެއް ނުކުރެއެވެ.

މައްސަލަތައް
 .1އިހީގެ މަސްވެރިކަމުން ރަށަށް ލިބެންވާ ނަފާނުލިބުން.
 .2މަސްވެރިކަންކުރަން ދަންނަ މީހުންގެ ޢަދަދު މަދުވުން.
 .3އިހީގެ މަސްވެރިކަން ރަށުން އުވިގެން ދިއުން.

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
 .1އިހީގެ މަސްވެރިކަމުން ރަގަޅު މާރކެޓެއް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހުން.

މަސްވެރިކަން/ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން  :މިހާރުގެ ޙާލަތު
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ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދޭތެދޭތެރެއިން ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން މިރަށުގައި ކުރެއެވެ.

މައްސަލަތައް
 .1ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ބުރަވުން.
 .2ލިބޭ ޢާމްދަނީ ކުޑަވުން.
 .3ފައިސާގެ މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައި އިތުބާރު ކުޑަވުން.
 .4ގިނަ ވަގުތު މޫދުގައި އުޅެން ޖެހުން.
 .5ރައްކާތެރިކަން ކުޑަވުން.
 .6މަސް ކިރާ ސަރަޙައްދު ދުރުވުން.
 .7އިތުބާރު ކުޑަވުން.

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
.1

ރަށާއި ކައިރި ސަރަޙައްދަކަށް ކިރޭނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހުން.

 .2އިތުބާރު ހިފޭ ގޮތެއްގައި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުން.
 .3ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން ކުރެވޭނެ އާ ގޮތްތަކެއް ހޯދުން.

މަސްވެރިކަން/ކަނޑުމަހުގެ އުފެއްދުންތައް  :މިހާރުގެ ޙާލަތު
އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުން މަސްގަނެގެން މަސްކެއްކުމާއި ރިހާކުރު ކެއްކުން އަދި ހިކި ކަޑުމަސް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް އަތޮޅަށް
ގިނައިން މަސްބާނާ ދުވަސްވަރު ކުރެއެވެ.

މައްސަލަތައް
.1

ބޭރުރަށްރަށުން މަސް ގަންނަން ޖެހުން.

 .2ކުރަން ޖެހޭ ހޭދަ އިތުރުވުން
 .3ކަނޑުމަހުގެ އުފެއްދުންތަކުން ލިބެންވާ ފުރިހަމަ ނަފާ ރަށަށް ނުލިބުން.

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
.1

ރަށުގައި ކަޑުމަހުގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުން.

 .2ކަނޑު މަހުގެ އުފެއްދުންތަކާގުޅޭ މަސައްކަތްކުރާ މީހުން އިތުރުކުރުން.
 .3ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ރަށަށް ތަޢާރަފް ކޮށް ފުޅާކުރުން.

މަސްވެރިކަން/އެންވެރިކަން  :މިހާރުގެ ޙާލަތު
މަސްވެރިން ފާހަގަ ކުރާ ގޮތުގައި ،އެންވެރިކަން އެކި ދުވަސްވަރު ލިބެނީ އެކި ހިސާބުތަކުންނެވެ .އަދި ބައެއް ދުވަސްވަރަށް
އެއްވެސް ހިސާބަކުން އެން ހޯދަން ވަރައް ދައްޗެވެ.

މައްސަލަތައް
 .1މާޙައުލަށް އަންނަ ބަދަލާއި ގުޅިގެން ދިއްލައިގެން އެންހިފަން ފެށުމުން އެންލިބެން ދަތިވުން.
 .2އެންހޯދުމަށްޓަކައި ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ގިނަވުން.
 .3ކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދު އިތުރުވުން.
 .4މަސްވެރިކަން ދައްވުން.
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 .5ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމުގައި އެ މަސްވެރިކަމާ ނުގުޅޭ އެން ބޭނުން ކުރުން ގިނަވުން.

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
 .1އެންލިބޭނޭ ޒަމާނީ އާ ގޮތްތަކެއް ތަޢާރަފުކުރުން.
 .2އެންވެރިކަން އާލާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމް ކުރުން.
 .3ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދެއްގައި އެންވެރިކަމަށް ކަދުފަތި އެޅުން.
 .4އާދަވެ އެންއަރާ ސަރަޙައްދުތައް ހިމާޔަތްކުރުން.
 .5އެ މަސްވެރިކަމަކާ ނުގުޅޭ އެްެން ބޭނުން ކުރުމުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު އަންގައިދީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލްކަމަށް
ގެނައުން.

ދާއިރާގެ އަމާޒްްް
މަސްވެރިކަމަކީ މިރަށުގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތައް ވެފައި ،މިކަމަކީ ރަނގަޅު ފައިދާއެއް ލިބޭ ކަމަކައް
ވީ ނަމަވެސް މިކަމުގެ މަންފާ އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް މިރަށަށް ލިބެމުންނުދާ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލް ކުރެއެވެ.
މަސްވެރިކަމަށް އިތުރަށް މީހުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމާއި މިކަމުން ލިބޭ ފައިދާ އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި ފަސޭހަ ގޮތްތަކަކަށް
ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައި ދިނުނުމަކީ މިދާއިރާގެ އަމާޒެވެ.

ފަތުރުވެރިކަން  :މިހާރުގެ ޙާލަތު
އަތޮޅުގައި އޮންނަނީ އެންމެ ރިޒޯޓެއް ކަމަށްވެފައި އެ ރިޒޯޓް ރަށާ ދުރުވުމުގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިން ރަށަކަށް ޒިޔާރަތެއް
ނުކުރެއެވެ.

އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ރަށުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުޥައްޒަފުން މަދެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމާގުޅޭ އުފެއްދުންތެރިކަން އެއްވެސް ވަރަކަށް މިރަށުގައެއް ނެތެވެ .ފަތުރުފެރިކަމުން އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް ރަށަކަށް
ނުލިބެއެވެ.

މައްސަލަތައް
 .1ފަތުރުވެރިކަމުން ރަށަށް ލިބޭ ނަފާ ކުޑަވުން/ޢާމްދަނީ ދައްވުން
 .2ވަޒީފާ ނުލިބޭ މީހުން ގިނަވުން.
 .3ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށްނުކުންނަ ކުދިންގެ ޢަދަދު މަދުވުން.
ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ރަށުގައި ޤާއިމްވެފައި ނެތުން.

.4

 .5އުފެއްދުންތެރިކަން ދައްވުން

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
 .1ފަތުރުވެރިން ރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެފަދަ ގޮތަކަށް ރަށުގެ ވެށި ބައްޓަން ކުރުން .މިގޮތުން ރަށުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިއަށް
ހާއްޞަ ޝޮޕްތަކެއް ހުޅުވުން.
 .2ރަށުގެ ހުޅަނގުކޮޅު ސަރަޙައްދުގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަޢާރަފް ކުރުން.
 .3ރަށުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ޘަޤާފީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމް ކުރުން.
 .4ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އާއްމުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.
 .5ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭ ތަކެތި އުފައްދާ މާކެޓް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.
 .6ރަށަށް ނުވަތަ ރަށާ ކައިރިން ފަތުރުވެރިކަން ތަޢާރަފް ކުރުން.

އަމާޒް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންފާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައި ދިނުން .އެގޮތުން ރަށުގެ
ހުޅަނގު ކޮޅުސަރަޙައްދުގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަޢާރަފް ކުރުމަކީ މިދާއިރާ އިން ޙާޞިލް ކުރަން ބޭނުންވާ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒެވެ.
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ދަނޑުވެރިކަން  :މިހާރުގެ ޙާލަތު

ރަށުގެ ގޯތިތަކުގައި ހުސްޖާގަ އޮންނަ މިންވަރަށް ބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ގޯތިތަކުގައި ގަސް ހައްދަމުންނެއް
ނުދެއެވެ .ދަރަނބޫދޫއަކީ ގޯތިންބޭރު ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަނގަޅު ޖާގައެއް ލިބެންއޮތް ރަށަކަށް ވާއިރުވެސް މިރަށުގައި ބިންތަކުގެ
ބޭނުން ކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުންނެއް ނުދެއެވެ .މިރަށަކީ ހުސްބިމަށް ބަލާއިރު ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން މިއަތޮޅުގައިއޮތް އެންމެ
ރަނގަޅު ރަށެވެ.

މައްސަލަތައް
 .1ގޯތިތަކުގައި ހެއްދިދާނެ ބާވަތްތައް ނުހެއްދުމުގެ ސަބަބުން ނުގަނެ ފަރުޖެހޭ ބާވަތްތަކުގެ ތަކެތިވެސް މާލެއިން ނުވަތަ ރަށުން
ބޭރުން ގަނެގެން ރަށަށް ގެންނަންޖެހުން.
 .2ކުރަން ޖެހޭ ހޭދަ އިތުރުވުން.
 .3ރާއްޖޭގެ މިފަދަ ރަށްރަށުން ދަނޑު ހައްދައިގެން ހޯދަމުންދާ އާމްދަނީ މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުން ނުދިއުން .އަދި ދަނޑު
ހައްދައިގެން ކެއިން ބުއިމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ތަކެތި ރަށުން ބޭރުން ގެންނަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ
ގެނެވޭ ތަކެއްޗަށް ޚަރަދު ކުރެވިގެން ދިއުން.

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
 .1ގޯތީގައި ގަސް އިންދާ ހެއްދުމަށް މީހުން ސައުޤުވެރި ކުރުވުން .އަދި އެކަމާބެހޭ ތަމްރީން ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ
ފަންނީ މީހަކު ގެނެސްގެން ދިނުން.
 .2ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުން ދަނޑު ހައްދައިގެން އާއްމު ރައްޔިތުން ހޯދަމުންދާ އާމްދަނީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށްދީ ދަނޑު
ހެއްދުމަށްހުރި ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސް ކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
 .3ދަނޑު ހައްދައިގެން އުފައްދާ ތަކެތީގެ މާކެޓް ލިބޭނެ މަގުތައް ތަނަވަސްވުން.
 .4ދަނޑު ހެއްދުމުގައި ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ގަސްކާނާއާއި ބޭސް ފަސޭހަކަމާއެކު ރަށުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން .އަދި އެތަކެތި
ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު މީހުންނަށް ދިނުން.

އަމާޒް
މިރަށަކީ ބިންބޮޑު ރަށަކަށް ވުމާއެކު ،މި ބިން އެންމެ ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުން ކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަމުން ލިބޭ މަންފާ އެންމެ
ހެޔޮ ގޮތުގައި މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނައް ލިބޭނެ ފަދަ ގޮތް ތަކެއް ހޯދައިދިނުން.

ތިމާވެށި  : :މިހާރުގެ ޙާލަތު
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ތިމާވެށީގެ ގޮތުން މިވަގުތު ދަރަނބޫދޫއަކީ މާގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަ ކުރެވޭ
ރަށެއްނޫނެވެ .އެހެންނަމަވެސް ރަށުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ގަސްރުއް ކެނޑުމާއި ،ރަށްގިރުންފަދަ ކަންކަމަކީ
ކުރިމަތިވާ ކަންކަމެވެ .އަދި ހަމައެއާއިއެކު ކުނިބުނީގެ މައްސަލައަކީވެސް ތިމާވެށިގެ ގޮތުން އޮތް ބޮޑު
މައްސަލައެކެވެ.

މައްސަލަތައް


ރަށްގިރުން.



ޞިއްޙީގޮތުން ނޭދެވޭ ކަންތައްތައް ހުރުން



އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކާއި،ފަޅު ގޯތިތައް ކުނިކަހާ ސާފު ނުކުރުން.



އަވަޢްޓެރި ގޯތިތަކުގައި ކުނިވާ ތަކެތި ބަހައްޓައިގެން އުދަގޫވުން.



ހޭލުންތރެްިކަން ކުޑަވުން.



މަޢުލޫމާތު މަދުވުން.

ޙައްލު


ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުން.



ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ޢާއްމުން ހޭލުންތެރި ކަމުގެ ޕްރޮގުރާމުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.



އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް އެސްޓިމޭޓަށް ދޫކުރުން.



ގޯތިތައް ސާފު ތާހިރު ކުރުމަށް ގޭގޭމީހުން އަހުލުވެރިކުރުން.



ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަ ކުރުން.

އަމާޒު
ތިމާވެށީގެގޮތުން ފ .ދަރަނބޫދޫއަކީ ހޭލުންތެރި ސާފުތާހިރު ،ކުނިބުނިން ރަށުގެ މާހައުލު ސަލާމަތްވެފައިވާ
ރައްކާތެރި ވެއްޓެއް ޤާއިމުވެފައިވާ ރަށަކަށް ވުމެވެ.

ްުދަތުރު ފަތުރު/ކަނޑު ދަތުރު ފަތުރު  :މިހާރުގެ ޙާލަތު
ތަފާތު އެކި ބޭނުމައް އެކި ތަންތަނައް އަބަދުމެ ދަތުރު ފަތުރު ކުރަން ޖެހިފައިވާއިރު ،މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނައް ދަތިތަކަކާ
ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ .ޢާއްމުދަނީގެ  5%ޚަރަދު ކުރަނީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުކަތަށެވެ.
ދަތުރު ފަތުރު ކުރާ ބޭނުން


ބޭސްފަރުވާއަށް.



ވިޔަފާރި ކުރަން.



ރަށްޓެހިންނާ ބައްދަލުކުރަން.



އާއިލީ ގުޅުން ބަދަހިކުރަން.



ޟަރޫރީ ބޭނުން ފުއްދުމަށް.



ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް.



މާކެޓް ކުރުމަށް.
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ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު


ފެރީ ދޯނި



މަސްދޯނި

މައްސަލަތައް


ފެރީގެ ޝެޑިއުލް ރަގަނޅު ނުވުން.



އެމަޖެއްސީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ނުލިބުން.



ތަމްރީން ވެފައިވާ މީހުން ދޯނިފަހަރުގައި ހަރަކާތްތެރި ނުވުން.



ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމް ކޮށްފައި ނެތުން.



ފެރީގެ ޚިދުމަތް އެއްކޮޅައް ލިބުން.



ބޭނުންވާ ގަޑިތަކުގައި ދަތުރުކުރާނެ އުޅަނދެއް ނުލިބުން.



އަގުބޮޑުވުން/ރައްޔިތު މީހާގެ ޖީބައް ބަރުވުން.

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
 .1ރަނގަޅު ފެރީގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން
 .2ތަމްރީން ވެފައިވާ މީހުން ދޯނިފަހަރުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން.
 .3ދޯނި ފަހަރުގައި ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމް ކުރުން.
 .4ދަތުރުފަތުރުގެ އަގު ހެޔޮވެ ރައްޔިތު މީހާގެ ޖީބައް ލުއިވުން.

ދަތުރު ފަތުރު/ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު  :މިހާރުގެ ޙާލަތު
މިސަރަހައްދަކީ އެއާޕޯޓެއް ނެތް ސަރަޙައްދަކަށްވާތީ ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ހޯދަނީ މިސަރަޙައްދުގައި ކައިރި
ރިޒޯޓް ތަކުގައިބޭނުންކުރާ އެއަރ ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތެވެ .މިޚިދުމަތް އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް މިސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ
މީހުންނަށް ލިބެމަކުން ނުދެއެވެ .މިޚިދުމަތަކީ މިހާރު ވަރަށް މުހިއްމު ޚިދުމަތެކެވެ.
މައްސަލަތައް
 .1އަގުބޮޑުވުން.
 .2ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ އިތުރުވުން.
 .3އެމަޖެންސީ ދަތުރުތައް ކުރުމައް ދަތިވުން.
 .4ވަގުތު ބޭކާރުވުން/ޚިދުމަތް ލަސްވުން.
މައްސަލައިގެ ޙައްލު
 .1ރަށުން ނުވަތަ ރަށާ ވީހާވެސް ކާއިރިން ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ލިބުން.
 .2ދަތުރު ތަކުގެ އަގުހެޔޮވުން.

ދަތުރު ފަތުރު/އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު  :މިހާރުގެ ޙާލަތު
މިރަށުގައި އެއްގަމުދަތުރު ފަތުރުކުރާން ބޭނުންކުރަނީ ސައިކަލާއި،ބައިސްކަލް އަދި ޕިކަޕެވެ .މީގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނައް
ޚިދުމަތް ދިނުމައް ބޭނުން ކުރަނީ ޕިކަޕެވެ .ޕިކަޕްގެ ޚިދުމަތް ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ރަނގަޅުކަން ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަ ކުރެއެވެ.
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ޅ ުއ ުތ ު
ތ ު
ނ ެދ ައ ޮ
ނ ަލ ް
އ ެ ިއ ްލE-mail:dharaboodhoo@hotmail.com :
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އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި
ބާވަތް

ސަރުކާރު

އަމިއްލަ

ޖުމްލަ

ބައިސްކަލް

-

37

37

ސައިކަލް

-

12

12

ޓެކްސީ

-

-

-

ކާރު

-

-

-

ވޭން

-

-

-

އެމްބިއުލެންސް

-

-

-

ޕިކަޕް

-

1

1

ލޮރީ

-

-

-

ޑަމްޕަރ

-

-

-

ޓްރެކްޓަރ

-

-

-

އަތްގާޑިއާ

-

11

11

އެހެނިހެން ވެހިކަލް

5

46

51

މައްސަލަތައް
 .1ޤަވާޢިދާ ޚިލާފައް ދުއްވުން.
 .2ބައެއް ފަހަރައް ޢާއްމު އުނދަގޫ ތަކާ ދިމާވުން.
 .3މަގުމަތީގެ އަމާންކަން ގެއްލުން.
 .4މަގު ތަކުގައި ފަސް މަޑުވުން.
 .5ޢާއްމު ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުން.
 .6ޤާވާޢިދު ތައް ހަދައި ތަންފީޒް ނުކުރުން.
މައްސަލަތައް
 .1ޤާވާޢިދު ތަކައް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން.
 .2ޢާއްމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.
 .3މަގުތަކުގައި ފަސްގަނޑު ހަރުކުރުން  /ގާ ޖެހުން.
 .4ޤަވާޢިދުތައް ހަދައި ތަންފީޒް ކުރުން.

ދާއިރާގެ އަމާޒްްް
ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ދާއިރާ އިން ދަރަނބޫދޫގެ ރައްޔިތުންނައް މިހާރައްވުރެ ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުން.

 2016 -2011ފ ޯ ް
ޤ ެގ ްޕލޭ ް
ދ ެގ ަތ ަ
ނބ ޫ
ރ ޫ
ދ ަ
ރ ަ
ޅ ުއ ުތ ު
ތ ު
ނ ެދ ައ ޮ
ނ ަލ ް
އ ެ ިއ ްލE-mail:dharaboodhoo@hotmail.com :
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ބަނދަރު :މިހާރުގެ ޙާލަތު

ބަދަރާއި ދޭތެރޭގައި ރަށުގެ ރައްޔިތުން ހިއްހަމައެއް ނުޖެއެވެ.
މައްސަލަތައްް


ނެްެރުގެ ފައިކަށި ހަލާކުވުން.



ބަދަރު ކުޑަވުން.



ތޮށިގަނޑުގެ ބައެއް ތަންތަން ހަލާކުވުން.



ބަދަރުގެ އެއްގަމު ފަރާތުގެ އިރުމަތީ ކަނުން ބަދަރަށް ވެލި ފޭބުން.

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
 .1ނެރު ފައިކަށި ޙިމާޔަތްކުރުން/ބޮޑުހިލަ ޖެހުން.
 .2ބަނދަރުގެ ޖާގަ ބޮޑުކުރުން.
 .3ތޮށިގަނޑުން ހަލާކު ވަމުންދާ ތަންތަން މަރާމާތް ކުރުން.

އަމާޒް
ދަރަނބޫދޫގެ ބަނދަރަކީ ޖާގައިގެ ގޮތުންނާ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ވެސް ރަނގަޅު ފަސޭހަ ބަނދަރަކައް ހެދުން.
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މަގު :މިހާރުގެ ޙާލަތު

މިރަށުގެ މަގުތަކަކީ ޖާގަ ބޮޑު ތަނަވަސް މަގުތަކެކެވެ .އާއްމުގޮތެއްގައި މަގުތައް ރަގަނޅެވެ .ނަމަވެސް ދުއްވާ އެއްޗެތި
ގިނަވަމުން ދިއުމުގެ ސަބުން ބައެއް މަގުތަކުގެ ބައެއް ސަރަޙައްދު ތަކުން މިހާރު ވަނީ އަޑިގުޑަން ހެދިފައެވެ.

ފާޚާނާއާއި ނަރުދަމާ :މިހާރުގެ ޙާލަތު
މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ  52ގޭގެ ތެރެއިން  34ގޭގައި ފާޚާނާ ބަހައްޓާފައި ހުރެއެވެ .ފާޚާނާތައް ގުޅާފައި ހުންނަނީ ގޯތިތެރޭގައި
ހަދާފައި ހުންނަ ސެޕްޓިކު ޓޭންކު ތަކަށެވެ .ނަޖިސްފެން ހިންދަމުންދަނީ ރަށުގެ ބިމުގެ ފެނުގެ ތެރެއަށެވެ.

މައްސަލަތައް
 .1ގޭގޭގައި ފާޚާނާތަކުގެ ނަޖިސްފެން ނައްތާލަމުންދަނީ ބިމަށް ހިންދައިގެން ކަމަށްވާތީ ފެނަށް މައްސަލަތައް ދިމާވެ ސިއްޙީ
މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެދާނެކަމަށް ފެނެއެވެ.
.2

ވަސް ހޮޅި ހުރުމުގެ ސަބަބުން މަދިރި އުފެދުން

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
 .1ރަށުގެ ގޭގޭގެ ފާޚާނާ ބެހެއްޓުމުގައި ނަޖިސްފެން ބިމުގެ ފެނުގެތެރެއަށް ނުހިންދޭނޭ ފަދަގޮތަކަށް ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް އެކަން
ކުރުމަށް މީހުންނަށް ވިސްނައިދީ ހޭލުންތެރިކުރުވުން.
 .2ނަރުދަމާގެނިޒާމެއްޤާއިމުކުރެވޭނޭގޮތެއްވުން.

އަމާޒް
މިރަށަކީ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކައް ،ރައްޔިތުން ހިއްހަހަމަޖެހޭ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ރަށަކައް ހެދުން.

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު  :މިހާރުގެ ޙާލަތު
މި ރަށަކީ އާބާދީ މަދު ސިނާޢީ މަސައްކަތެއް ނެތް ރަށަކަށްވާތީ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކެއް ރަށުން ލިބޭކަށް ނޯވެއެވެ.

މައްސަލަތައް
 .1މަސައްކަތެއް ނެތިފައިތިބޭ މީހުން ގިނަވުމާއި ޢާންމުދަނީ ލިބުން މަދުވުން.

މައްސަލައިގެ ޙައްލު
 .1ރަށުގައި ކުރެވެންހުރި އަދި ކުރެވިދާނެ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން .މިގޮތުން ދަރަނބޫދޫއަކީ
ދަނޑުބިން ގިނަ ޢަދަދަކަށް ނެގެންއޮތް ރަށަކަށްވާތީ ދަނޑުވެރިކަމުން ހޯދިދާނެ ޢާންމުދަނީ އާއި ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން
ހޭލުންތެރިކޮށް ދަރަނބޫދޫއަކީ ދަނޑުވެރިކަމުން އިތުރު ޢާންމުދަނީ ލިބޭނެ ރަށަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ރަށުއޮފީހާއި ރކ .ކޮމެޓީއާއި
އަންހެނުންކޮމެޓީ ތަފާތު ޕްރޮގުރާމުތައް ހިންގުން.

އަމާޒް
މިރަށަްަކީ ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތައް ގިނަ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ލިބޭނެ ރަށަކައް ހެދުން.
 2016 -2011ފ ޯ ް
ޤ ެގ ްޕލޭ ް
ދ ެގ ަތ ަ
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ރ ޫ
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ރ ަ
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ތ ު
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ނ ަލ ް
އ ެ ިއ ްލE-mail:dharaboodhoo@hotmail.com :
ނ
ނ ެ Tell: 6740015ފ ްކ ް ީ Fex: 6740597:
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ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫގެ ދާއިރާތަކުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް
 2011ން  2016އަށް

ދީން:


ދީނީ ޢިލްމްވެރިން މެދުވެރިކޮށް ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.



ސްކޫލްގައި އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ފުޅާކޮށް ހިންހުން.



ޤްރުއާން ކިޔެވުމާއި ،ނަމާދު ފުރިހައަށް ކުރުމަށް ބާރުއެޅުން.



 2011ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު

 4ފަހަރު ދީނީ ނަޞީޙަތް ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ

ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

ޘަޤާފަތް:


2012ން ފެށިގެން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޘަޤާފަތް ދިރުވައި އާލާކުރުން



2013ވަނަ އަހަރު ޘަޤާފަތާ އާދަކާދަ ދައްކުވައިދޭ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުން



2012ވަނަ އަހަރުން 2015ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހޭލުން ތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ކްލަބު ޖަމްޢީއްޔާތައް


2011ން ފެށިގެން 2015ގެ ނިޔަލަށް ރަށުގެ ތަރައްޤީއާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ކްލަބުޖަމްޢިއްޔާތަކުން
ކުރެވިދާނޭ ކަންކަން އިތުރަށް ފުޅާ ކުރުން



2015ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޖަމްޢީއްޔާތަކުގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް

2011ވަނަ އަހަރުން
ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން

ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަ ކަންކަން



2011ން ފެށިގެން 2015ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޒުވާނުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
2011ން ފެށިގެން

2015ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުތެރެއާއި ރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިހުރި

ޖޮބްސެންޓަރުތަކާއި ގުޅިގެން ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދާދިނުން


2011ން ފެށިގެން 2015ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދުރުންދޭ ތަޢްލީމުގެ ކޯސްތަކާއި ފަންނީ ތަޢްލީމުގެ
ކޯސްތައް އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގޭނެ މަގު ހޯދުން



2011ން ފެށިގެން 2015ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީ


2011ން ފެށިގެން

2015ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މުޖުތަމަޢުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރެވޭ

މަސައްކަތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޒުވާނުންނާއި ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް އަންގައިދީ ހޭލުންތެރިކުރުވުން


2011ން ފެށިގެން 2015ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މުނާސަބަތުތަކާއި ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން

މަސްތުވާތަކެތި


2011ން ފެށިގެން 2015ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި އޭގެ ވިޔަފާރި ކުރާ
ފަރާތްތަކާއި މެދު ޙައްޤުއަދަބުދިނުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުން
 2016 -2011ފ ޯ ް
ޤ ެގ ްޕލޭ ް
ދ ެގ ަތ ަ
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ރ ޫ
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ޅ ުއ ުތ ު
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2011ން ފެށިގެން 2015ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަކީވެސް މުހިއްމު އެއްޗެއްކަން
ވިސްނައިދީ ހޭލުންތެރިކުރުވުން

ތައުލީމު:
ޕްރީސްކޫލް
 2012ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ވަކި އިމާރާތެއް ހޯދުމާއި ،ވަސީލަތްތައް ހޯދުން.
 2012ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެޑްވާންސް 02ޓީޗަރުން ހޯދުން.
ފަށާތަޢުލީމު


ސްކޫލުގައި ކިޔަވާ ބޭރުރަށްރަށުން އަންނަ ކުދިންތިބެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން ( .ދަނާލެއް އެޅުން )



ލެބޯޓްރީ ،ލައިބުރަރީ ކޮންޕިއުޓަރ ލެބް  ،ސްޓާރފް ރޫމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އިމާރާތެއް ހެދުން،2012 .
2013



 2011އިން ފެށިގެން ސްކޫލް ބޯޑް ހަރުދަނާ ކުރުން.



 2011އިން ފެށިގެން ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުން.



 2012އިންފެށިގެން ސާނަވީ ތަޢުލީމުދޭނެ ރަށުކުދިން ތަމްރީނުކުރުން.



 2012އިން ފެށިގެން ޓީޗަރުންނާއި ،ބެލެނިވެރިންގެ ގުޅުން ރަގަނޅު ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމު ތަކެއް
ހިންގުން.



ސްކޫލް މެނޭޖު މަންޓް ރަގަނޅު ކުރުމަށް އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅު ތައް އެޅުން.



 2011ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވާރޭފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.



 2011ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ތަޢުލީމާއި ތަމުރީނުގެ މުޙިއްމުކަން އަންގައި ދިނުމަށް ޕްރޮގުރާމް
ހިންގުން.



 2012ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވަށައިޖެހޭ ތަޢުލީމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ހިންގުން.



 2012ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސްކައުޓް ،ގާރލް ގައިޑް ޕްރޮގުރާމް ހިންގުން.



އަޚްލާޤް ގޯސްވާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ ޚާއްޞަ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުން.

ފަންނީ ތަމްރީނު
ސްކޫލް ނިންމާ ކުދިންނަށް ފަންނީ ތަމުރީނުގެ ޕްރޮގުރާމު ތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށް
ދިނުން.

ޞިއްޙަތު:


 2011ވަނަ އަހަރު ޑޮކްޓަރެއް ހޯދުން.



2011ވަނަ ނަރުހުންނާއި ،ކަމަށް ޤާބިލް އިދާރީ މުވައްޒަފުން ހޯދުން.



2011ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ހޯދުން.



2011ވަނަ އަހަރު ބޭސްފިހާރަ ހަރުދަނާކޮށް ފުޅާކުރުން.



2012ވަނަ އަހަރު ފާމަސިސްޓަކު ތަމްރީން ކުރުން.



2011ވަނަ އަހަރު ޞިއްހީގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެގޮތް ހެދުން.



2011ވަނަ އަހަރު ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.



2012ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2015ގެ ނިޔަލަށް ދިވެހިބޭސްވެރިކަން ކުރާނޭ މީހުންއުފެއްދުމާއި އެކަމަށް
ބޭނުންވާނެ ތަކެއްޗާއި ފަތްޕިލާއިވެލި ރަށުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

ބިން:
 2016 -2011ފ ޯ ް
ޤ ެގ ްޕލޭ ް
ދ ެގ ަތ ަ
ނބ ޫ
ރ ޫ
ދ ަ
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ބިން ބޭނުން ކުރާނޭ ގޮތުގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ކުރުން.

ވިޔަފާރި:
2012ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރަންފެށުން.

ހަކަތަ:
 2011ވަނަ އަހަރުގެ އިންޖީނުގެ ޔުޓިލިޓީއާ ޙަވާލުކުރުން.
2011ވަނަ އަހަރު މަގުތައް ދިއްލުމާއި ،ބަނދަރު ދިއްލުމާއި ،ތަރައްޤީކުރުން.
2011ވަނަ އަހަރު މަގުތަކާއި ،އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ދިއްލުމަށް ބަޖެޓް ހޯދުން

ދަތުރުފަތުރު:
2011ވަނަ އަހަރު ދަރަނބޫން ނިލަންދުއަށް ކުރާ ފެރީ ދަތުރުގެ އަގު ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
2011ވަނަ އަހަރު ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
ދޯނިފަހަރު އެހެލާ ބޭލުން

2015 ވަނަ އަހަރު ދޯނިފަހަރު އެހެލާ ބާލާ ސަރަޙައްދެއް ތަރައްޤީ ކުރުން.
ބަނދަރު
2012 ވަނަ އަހަރު ނެރުފައިކަށި ޙިމާޔަތްކުރުން
2012 ވަނަ އަހަރު ބަނދަރު ހުޅަނގުކޮށު ތޮށިގަނޑަށް ލިބޭ ގެއްލުން ރަނގަޅު ކުރުން
2015 ވަނަ އަހަރު ބަނދަރުގެ ޖާގަ ރަނގަޅުކުރުމަށް ބަނދަރު ބޮޑުކުރުން
 2012 ވަނައަހަރު ބަނދަރުގެ ތޮށިތަކުން ވެލިފައިބާ ތަންތަން މަރާމާތު ކުރުން
ކުޅިވަރާ މުނިފޫހި ފިލުވުން:
 2013ން

 2015އަށް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ޢިމާރާތްކޮށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކާއި ވަޞީލަތްތައް

ޤާއިމުކުރުން.
 2011ން 2015އަށް ކުޅވަރު ދަނޑުތައް ތަރައްޤީކުރުން.
 2011ން  2015އަށް އެކިއެކި ކުޅިވަރުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތަކާއި ،އެހީތައް ހޯދުން.
 2011ން  2015އަށް ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ދިނުމާއި އާލާކުރުން.

މަސްވެރިކަން:
2012ވަނަ އަހަރު ބަނދަރުން ފެނާއި،ތެޔޮ ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 2011ވަނަ އަހަރު ލުއިލޯނު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 2014ން  2015އަށް މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތް ކުރުން.
 2012ން  2013އަށް ރަށުން ނުވަތަ ރަށާއި ކައިރިން އައިސްލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
2012ވަނަ އަހަރު މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި ފާސްޓް އެއިޑްގެ މުހިންމު ކަމާބެހޭ ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް ހިންގުން.
 2011ވަނަ އަހަރު މަސްކައްކައި ހިއްކުމަށް ބިންދޫކުރުން.
 2011ވަނަ އަހަރު މަސްވެރިކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ސާމާނު ރަށުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 2011ވަނަ އަހަރު ހުއިފިލަނޑާ،އިހީގެ މަސްވެރިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށްދީ ހޭލުންތެރިކުރުން.
 2011ވަނަ އަހަރު ރަށާކައިރިން ފާނަ ކިރޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 2011ވަނަ އަހަރު އެންވެރިކަން ރަގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

ފަތުރުވެރިކަން:
 2011ން  2013އަށް ރަށުގެ ހުޅަނގުކޮޅުން ބައެއް ފަތުރުވެރިކަމަށް ތަރައްޤީކުރުން.
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 2013ވަނަ އަހަރު ގެސްޓް ސޮޕްތައް ތައްޔާރުކުރުން.
 2011ވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިކަމަށް ލިބޭ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައިދިނުން.
 2012ވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ރަށުން އުފެއްދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

ދަނޑުވެރިކަން:
 2011ވަނަ އަހަރު ގޯތީގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައި ދިނުން.
 2011ވަނަ އަހަރު ދަނޑުވެރިކަން ކުރާނެ ތަކެތި ރަށުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 2011ވަނަ އަހަރު ދަނޑުވެރިކަމުން ލިބޭ ތަކެތި މާރކެޓް ކުރެވޭނެގޮތް ހޯދުން.
 2011ވަނަ އަހަރު ދަނޑުވެރިކަމަށް ލުއިލޯނު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 2011ވަނަ އަހަރު ދަނޑުވެރިންނަށް ލިބެންޖެހޭ އިނާޔަތްތައް ހޯދައިދިނުން.
 2011ވަނަ އަހަރު ދަނޑުބިން ދޫކުރުން.
ތިމާވެށި:
 2011ން  2015އަށް ގިރާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ތޮށިލުން.
 2012ވަނަ އަހަރު ރައްގަސް ކެނޑުމާބެހޭ ޤަވާޢިދެއް ހަދައި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
 2011ވަނަ އަހަރު ދުވަސްވީ ތަންތަނާއި ،ގަސްތައް ބެލެހެއްޓުން.
 2011ވަނަ އަހަރު ރަށް ފެހިކުރުން.
 2011ވަނަ އަހަރު ކުނި ނައްތާލުމަށް ހަރުދަނާ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުން.
 2012ން 2013އަށް ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން.

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:
ޕްލޭނުގައި ކަނަޑައެޅިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލު ކުރެވިއްޖެނަމަ ވަޒީފާގެ ގިނަ ފުރު ޞަތު ތަކެއް
ހުޅުވިގެން ދާނެއެވެ.

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫގެ ދާއިރާތަކުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާގޮތް
 2008ން  2012އަށް
ލަނޑުދަނޑިތައް
01

ރަށުން ޑިސަލް ލިބޭނޭގޮތް ހަމަޖެއްސުން

02

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ހިންގުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި ދީނި ބައިބަވުންތައް

2008

2009

2010

2012

2011

އުފެދޭނޭ ކަންކަމަށް ފުރުޞަތު ނުދިނުން
03

ޓިއުޝަން ކިލާހެއް އުފެއްދުން

04

ކޮންމެ ގެއަކަށް ބޯފެން އަޅާކަޅުހަމެއް ހޯދުން

05

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން

06

ގިރާސަރަޙައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ގަސްއިންދާ ހެއްދުން

07

ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

08

ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ މަންޒިލަކަށް ހެދުމާއި ހޭލުންތެރިކުރުވުން

09

ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ރަށުން ލިބޭނޭގޮތް އިންތިޒާމުކުރުން

10

ބިންބޭނުންކުރެވޭގޮތުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން

 2016 -2011ފ ޯ ް
ޤ ެގ ްޕލޭ ް
ދ ެގ ަތ ަ
ނބ ޫ
ރ ޫ
ދ ަ
ރ ަ
ޅ ުއ ުތ ު
ތ ު
ނ ެދ ައ ޮ
ނ ަލ ް
އ ެ ިއ ްލE-mail:dharaboodhoo@hotmail.com :
ނ
ނ ެ Tell: 6740015ފ ްކ ް ީ Fex: 6740597:
ރ ުބ ީ
ި
ރ ްއ ީ

40

11

ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން

12

ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބެއްގެ ޚިދުމަތް ފެއްޓުން

13

ޕްރީސްކޫލު ޢިމާރާތްކޮށް ނިންމުން

14

ލައިބުރަރީގެ ޚިދުމަތް ފެއްޓުން

15

ދެކިލާސްރޫމު ޢިމާރާތް ނިންމާ ޚިދުމަތް ފެއްޓުން

16

ސްކޫލުގެ އޮފީސްބައިގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުން

17

ބޭސްފިހާރައިގެ ޚިދުމަތް ފެށުން

18

ޕްރީސްކޫލުގެ ޚިދުމަތް ފެއްޓުން

19

އިންޖީނުގެ ޢިމާރާތްކޮށްނިންމުން

20

މަގުމަތީ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިތައް ބަހައްޓާ ކޭބަލް ރަނގަޅުކުރުން

21

މާލެއާއި އަތޮޅު ތެރެއަށްފެރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުން

06

އިންޖިނިއަރުން ތަމްރީނުކުރުން

 2008ވަނަ އަހަރު ޙާޞިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް
ޖެނުއަރީ

މާޗް

ފެބުރުއަރި

އޭޕްރީލް

މެއި

ޖޫން

ޖުލައި

އޯގަސްޓު

ސެޕްޓެމްބަރު

އޮކްޓޯބަރު

02

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ހިންގުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި ދީނި ބައިބައިވުންތައް
އުފެދޭނޭ ކަންކަމަށް ފުރުޞަތު ނުދިނުން

03

ޓިއުޝަން ކިލާހެއް އުފެއްދުން

04

ކޮންމެ ގެއަކަށް ބޯފެން އަޅާ ކަޅުހަމެއް ހޯދުން

05

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން

06

ގިރާސަރަޙައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ގަސްއިންދާ ހެއްދުން

07

ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

08

ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ މަންޒިލަކަށް ހެދުމާއި ހޭލުންތެރިކުރުވުން

09

ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ރަށުން ލީބޭނޭގޮތް އިންތިޒާމުކުރުން

10

ބިންބޭނުންކުރެވޭގޮތުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން

11

ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން

12

ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބެއްގެ ޚިދުމަތް ފެއްޓުން

13

ޕްރީސްކޫލު ޢިމާރާތްކޮށް ފެއްޓުން

14

ލައިބުރަރީގެ ޚިދުމަތް ފެއްޓުން

15

ދެކިލާސްރޫމު ޢިމާރާތް ނިންމާ ޚިދުމަތް ފެއްޓުން

16

ސްކޫލުގެ އޮފީސްބައިގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުން

17

މާލެއާއި އަތޮޅު ތެރެއަށް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުން

18

އިންޖިނިއަރުން ތަމްރީނުކުރުން

 2009ވަނަ އަހަރު ޙާޞިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް
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އ ެ ިއ ްލE-mail:dharaboodhoo@hotmail.com :
ނ
ނ ެ Tell: 6740015ފ ްކ ް ީ Fex: 6740597:
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ނޮވެމްބަރު

01

ރަށުން ޑީސަލް ލިބޭނޭގޮތް ހަމަޖެއްސުން

ޑިސެމްބަރު

ލަނޑުދަނޑިތައް

ޖެނުއަރީ

މާޗް

ފެބުރުއަރި

އޭޕްރީލް

މެއި

ޖޫން

ޖުލައި

އޯގަސްޓު

05

ޕްރީސްކޫލުގެ ޚިދުމަތް ފެއްޓުން

ސެޕްޓެމްބަރު

04

ބޭސްފިހާރައިގެ ޚިދުމަތް ފެށުން

އޮކްޓޯބަރު

03

ގިރާސަރަޙައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ގަސްއިންދާ ހެއްދުން

ނޮވެމްބަރު

02

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ހިންގުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައްގުން

ޑިސެމްބަރު

ލަނޑުދަނޑިތައް

 2010ވަނަ އަހަރު ޙާޞިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް

ޖެނުއަރީ

މާޗް

ފެބުރުއަރި

އޭޕްރީލް

މެއި

ޖޫން

ޖުލައި

އޯގަސްޓު

05

މަގުމަތީ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިތައް ބަހައްޓާ ކޭބަލް ރަނގަޅުކުރުން

ސެޕްޓެމްބަރު

04

އިންޖީނުގެ ޢިމާރާތްކޮށްނިންމުން

އޮކްޓޯބަރު

03

ގިރާސަރަޙައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ގަސްއިންދާ ހެއްދުން

ނޮވެމްބަރު

02

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ހިންގުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައްގުން

ޑިސެމްބަރު

ލަނޑުދަނޑިތައް

 2012ވަނަ އަހަރު ޙާޞިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް

ޖެނުއަރީ

މާޗް

ފެބުރުއަރި

އޭޕްރީލް

މެއި

ޖޫން

ޖުލައި

އޯގަސްޓު

05

އިންޖިނިއަރުން ތަމްރީނުކުރުން

ސެޕްޓެމްބަރު

04

މާލެއާއި އަތޮޅު ތެރެއަށްފެރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުން

އޮކްޓޯބަރު

03

ގިރާސަރަޙައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ގަސްއިންދާ ހެއްދުން

ނޮވެމްބަރު

02

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ހިންގުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައްގުން

ޑިސެމްބަރު

ލަނޑުދަނޑިތައް

ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރަން ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާނޭ ގޮތް
ދަރަނބޫދޫ ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ހޯދާނީ ދަރަނބޫދޫ
ރައްޔިތުންނާއި ކޮމެޓީތަކާ ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެންނެވެ .މި ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ އަސާސީ ޚިދުމަތް ތަކުގެތެރެއިން
ސަރުކާރުންފުރިހަމަކޮށްދެއްވަންޖެހޭ ޚިދުމްތަތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް
ފޯރުކޮށްދެއްވާނި ސަރުކާރުންނެވެ .މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެހީދޭ ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެހީހޯދުން ހިމެނެއެވެ.
މިގޮތުން މި ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށް ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައްހޯދުމަށް
 2016 -2011ފ ޯ ް
ޤ ެގ ްޕލޭ ް
ދ ެގ ަތ ަ
ނބ ޫ
ރ ޫ
ދ ަ
ރ ަ
ޅ ުއ ުތ ު
ތ ު
ނ ެދ ައ ޮ
ނ ަލ ް
އ ެ ިއ ްލE-mail:dharaboodhoo@hotmail.com :
ނ
ނ ެ Tell: 6740015ފ ްކ ް ީ Fex: 6740597:
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ި
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ޕްރޮޖެކްޓުތައް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު އެމަޝްރޫއަކާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކަންކަން ފުރިހަމަކުރިމަށް މަސައްކަތް
ކުރާނީއެވެ.
މި ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑި ތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށްބޭނުންވާ ކަންތައްތައް
ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ޕްލޭން ހެދުމުގައި ދިރާސާކޮށް އެކަންކަމަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް ކުރަން ޖެހޭނޭކަމަށް ބެލި ބައެއް
ކަންތައްތައް ހިމަނާފައެއް ނުވާނެއެވެ .އެއީ މި ފަސްއަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައި މިވަނީ އެންމެ ބޮޑަށް އިސްކަން ދިން އަދި މި
ފަސްއަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ކާމިޔާބު ވެދާނޭކަމަށް ފެންނަ ކަންތައްތައް ކަމަށްވާތީއެވެ .މިދެންނެވި ކަންކަމާދޭތެރޭ ވިސްނާ
އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރާނީ މިޕްލޭންގައި އިސްކަންދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ޙާޞިލު ވުމުން ނުވަތަ އެކަމަށް
މަގު ފަހިވުމުން ނެވެ.
މި ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެތެރެއިން ސަރުކާރުން ދެއްވަންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކަށް ސަރުކާރުގެ އެހީގެ އިތުރުން ދަރަނބޫދޫ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި
ހޯދޭނެއެވެ .އެއީ މި ޕްލޭންގައިހިމެނޭ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލު ކުރުމަކީ ދަރަނބޫދޫ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ އެދޭ
ކަމެއްކަމަށްވާތީއެވެ.

ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢުތަކާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގާނެގޮތާއި ކުރިއަށްގެންދެވޭ މިންވަރު ބަލާނެގޮތް

ދަރަނބޫދޫ ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހިނގާނުހިނގާގޮތްބަލާ ޙާޞިލްކުރެވޭ މިންވަރު ބެލުމުގެ އެންމެހައި
މަސައްކަތް ކުރާނީ ރަށުގެ ކޮމެޓީތަކާ ގުޅިގެން ރަށުއޮފީހުންނެވެ .މިގޮތުން ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ
މިންވަރު ބެލުމުގެ ގޮތުން ރަށު އޮފީހާ ކޮމެޓީތަކާ ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުން ހޮވާލެވޭ ކުޑަކޮމެޓީއަކުން މި ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ
ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާޞިލުކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކާ ޙާޞިލު ނުކުރެވިހުރި ކަންތައްތަކާއި ދިމާވެފައިވާދަތިތަކާ އަދި
ލިބެންވާ އެހީއާއި އެހީލިބެންވާ ފަރާތްތަކާއި މިންވަރު އެނގޭގޮތަށް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ކޮންމެ ދެމަހުން އެއްމަހު
ރަށުއޮފީހަށް ހުށަހަޅާނެއެވެ.

ރަށުތަރައްޤީ ޕްލޭނުގައި  2008ގައި ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޝްރޫއުތައް
#

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ހިންގާފަރާތް

ބޭނުންވާ ފައިސާ

ފައިސާ ހޯދާނޭގޮތް

މުއްދަތު

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ހިންގުމުގެ
1

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި ދީނި
ބައިބައިވުންތައްއުފެދޭނޭ

ރަށުއޮފީހާ ކޮމެޓީތަކާ
ސަރުކާރު

 25000.00ރުފިޔާ

ސަރުކާރާ ރައްޔިތުން
ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން

 12މަސް

ކަންކަމަށް ފުރުޞަތު ނުދިނުން
2
3
4
5

ޓިއުޝަން ކިލާހެއް އުފެއްދުން

އަމިއްލަފަރާތަކުން

ރަށުން ޑިސަލް ލިބޭނޭގޮތް
ހަމަޖެއްސުން
ކޮންމެ ގެއަކަށް ބޯފެން އަޅާ
ކަޅުހަމެއް ހޯދުން
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުހަރުދަނާކުރުން

 12މަސް

އަމިއްލަފަރާތަކަށް

އަމިއްލަފަރާތަކަށް

އަމިއްލަފަރާތަކަށް

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިގެން

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިގެން

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިގެން

ސަރުކާރުން
ރ.ކ
ކޮމެޓީ/އަމިއްލަފަރުދުން
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6

ގިރާސަރަޙައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް
ގަސްއިންދާ ހެއްދުން
ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން

07

ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
ހިންގުން

ރައްޔިތުން
ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތައް
އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ/ރަށު
އޮފީސް

 12000.00ރުފިޔާ

 35000.00ރުފިޔާ

ސަރުކާރާ ރައްޔިތުން

ސަރުކާރާ ރައްޔިތުން

 12މަސް
 12މަސް

ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ
08

މަންޒިލަކަށް ހެދުމާއި

ކޮމެޓީތަކާ ސަރުކާރުން

 15000.00ރުފިޔާ

ސަރުކާރާ ރައްޔިތުން

 12މަސް

ހޭލުންތެރިކުރުވުން
09
10

ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ރަށުން
ލީބޭނޭގޮތް އިންތިޒާމުކުރުން
ބިންބޭނުންކުރެވޭގޮތުގެ ޕްލޭން
އެކުލަވާލުން

11

ޞިއްޙިމަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން

12

ޕްރީސްކޫލު ޢިމާރާތްކޮށްނިންމުން

13
14
15
16

ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބެއްގެ ޚިދުމަތް
ފެއްޓުން
ލައިބުރަރީގެ ޚިދުމަތް ފެއްޓުން
ދެކިލާސްރޫމު ޢިމާރާތް ނިންމާ
ޚިދުމަތް ފެއްޓުން
ސްކޫލުގެ އޮފީސްބައިގެ ޖާގަ
އިތުރުކުރުން

އަމިއްލަފަރާތަކުން
ރަށުއޮފީހުން

އަމިއްލަފަރާތަކަށް

އަމިއްލަފަރާތަކަށް

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިގެން

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިގެން

 1މަސް

 2500.00ރުފިޔާ

 12މަސް

ސަރުކާރުން
ރ.ކ ކޮމެޓީ/ރަށު

 12މަސް

 550000.00ރުފިޔާ

ސަރުކާރާ/ރައްޔިތުން

 12މަސް

ދަރަބޫދޫ ސްކޫލް

 125000.00ރުފިޔާ

ސަރުކާރާ/ރައްޔިތުން

 12މަސް

ދަރަބޫދޫ ސްކޫލް

 225000.00ރުފިޔާ

ސަރުކާރާ/ރައްޔިތުން

 12މަސް

ސަރުކާރާ ރައްޔިތުން

 400000.00ރުފިޔާ

ސަރުކާރާ/ރައްޔިތުން

 12މަސް

ސަރުކާރުން

 12މަސް

އޮފީސް

ސަރުކާރުން

ނިންމުން:
މިޕްލޭން އެކުލަވާލާ ނިންމުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވި ﷲ ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާ
ޝުކުރު ކުރަމެވެ .އެކަލާނގެއީ އިންސާނާ އަށް ބުއްދިދެއްވާ އެ ބުއްދީގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި
ހިފުމުގެ ކުޅަދާނަ ކަން ލެއްވި އިލާހެވެ .އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އިލާހަކު ނުވާކަމަށް ހެކިވަމުން މިޕްލޭންގައި
ހިމަނާފައިވާ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ޙާޞިލްކުރުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވައި ދަރަބޫދޫގެ ކުރިމަގަށްޓަކާ
މިޕްލޭނުގައިވާ ކަންތައްތައްފުރިހަމަވުމަށް މަގުތަނަވަސްވާނެގޮތްތައް މިންވަރުކުރެއްވުންއެދި ﷲގެ
ހަޟްރަތަށް ދުޢާކުރަމުން މިޕްލޭން ނިންމާލަމެވެ.
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