
ފެބްއަރީ/ ޖެނުއަރީ  2022

2/24/2022  ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރި ތާރީޚް

ު ހާސިލްވި މިންވަރ ް މީންސް އޮފް ވެރިފިކޭޝަނ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ދާއިރާ ނަންބަރު

%ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާ ހާޞިލްވިމިންވަރު  *ނަތީޖާ ހާޞިލްވިކަން ކަށަވަރު ކުރާނޭ ގޮތް  *#  ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާގެ 

100% ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖިން 1.1 4.22
0% 1.2

0% 1.3

0% 1.4

20% 1.5

10% ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖިން،ގެޒެޓް އިއުލާން 2.1 1.08
0% 2.2

0% 3.1 1.04
0% 4.1 1.05
0% 4.2

100% ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖިން،ގެޒެޓް އިއުލާން 5.1 1.05
100% 5.2

0% 6.1 2.10
0% 6.2

 ވަނަ އަހަރުގެ 2022ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތައް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި 
މަސައްކަތު ތާވަލުގައިހިމަނާފައިވާ ހަރަކާތްތައް

ކިޔަވައިދޭން ފެށުން

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާފޮނަދޫ.ލ
ެފޮނަދޫ. ލ ، ދިވެހިރާއްޖ

2022- 2026ް  އަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާގޮތ

ް ރައްޔަތުން ބައްދަލުވުނ ޢާންމުކުރިގޮތް/ ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރިގޮތް 

ސްޕަވައިޒުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

އިޢުލާނުކުރުން-މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުން

«ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް 

އިމާރާށް މަރާމާތުކޮށް ނިންމުމް-ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮފި ހިންގުން

ޓީޗަރަކު ހޯދުން

ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމާއެކު މަސައްކަތް ހިގާގޮތް ބެލުން

ޑަސްބިންތައް ގަތުން/ ކުނިމެނޭޖު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

އިޢުލާނުކުރުން-މަގުލައިޓުތައް މަރާމާތު ކުރުން

ލައިޓުތައް މަރާމާތު ކުރުން

ރަށްސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް މީހުން ހޯދުން

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމާއެކު މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިގާގޮތް ބެލުން

އިޢުލާނުކުރުން-ކުޅިވަރު ބިންތަކުގައި ފެންސުޖެހުން

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން



0% 7.1 6.32

0% 7.2

0% 8.1 2.09

0% މިނިސްޓުރީއަށް ހުށައަޅާފައި 8.2

25% މިނިސްޓުރީއަށް ހުށައަޅާފައި 9.1 ް ލޭންޑު ޔޫސްޕުލޭނ

9.2

0% 10.1 1.07
0% 10.2

0% 10.3

0% 11.1 1.05
0% 12.1 2.15
0% 13.1

25% މުދާގަންނަށް އެދިފައި 13.2

25% ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖިން،ގެޒެޓް އިއުލާން 14.1 6.32-34
0% 14.2

0% 14.3

0% 15.1 2.09

0% 16.1 10.50
0% 16.2

0% 16.3

100% ޔައުމިއްޔާ،ގެޒެޓް އިއުލާން 17.1 1.08

100% ގެޒެޓް އިއުލާން 17.2

މަސައްކަތް   ހަވާލު ކޮށް ސްޕަވައިޒުކުރުން
ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި -ތަރާވީޙު ނަމާދު ކުރުމަށް ޙާފިޒުން ގެނައުން

މަޝްވަރާކުރުން

މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން

އިއުލާންކޮށް ގޯތިދޫކުރުން

ސަހަރާގައި މީހުން ވަޅުލެވޭގޮތް ހެދުމަށް ތައްޔާރުކުރުން

މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމާއެކު މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިގާގޮތް ބެލުން

ރަށުގެ މަގުތައް ހެދުމާއެކު މަގުތަކުގައި ނަންޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

އެސްޓިމޭޓް އުސޫލުން ބަޔަކާހަވާލުކުރުން-ހިނަވާގެ މަރާމާތުކުރުން

މަސައްކަތް ފެށުން

ސުނާމީބިނާ ޕާކާއި، ކުޑަކުދިންގެޕާކުތަރައްޤީކޮށް ނިންމުން

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން-ބިންކުއްޔަށް ދިނުން

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމާއެކު މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިގާގޮތް ބެލުން

މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން-ސްޓޭޖުމަރާމާތު ކުރުން

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމާއެކު މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިގާގޮތް ބެލުން
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް -ގޯތި ދޫކުރުން

ހޯދުން

ބިންޙަވާލުކުރުން

ސްޕަވައިޒުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ޢަމަލީ މަސައްކަތް -ބަރާސިލް،ކުރިގަމު/ ފިނިމައިޒާން ތަރައްޤީ ކުރުން 
ފެށުން

މަޝްވަރާ ކުރުން-އޮފީސް ޢިމާރާތަށް ބަދަލު ގެނައުން

މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން

މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް -( ގޮޅީގ10ެ)ލޯކަލް މާރުކޭޓް އެޅުން 
އިޢުލާނުކުރުން



50% ގެޒެޓް އިއުލާން 17.2

100% ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖިން، 18.1 5.30

50% ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖިން، 18.2

0% 18.3

0% 19.1 10.46

0% 19.2

0% 19.3

25% ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކް 20.1 7.36,2.14,216

0% 21.1 4.22

0% 21.2

0% 22.1 5.30

25% މުދާގަންނަށް އެދިފައި 23.1 2.09

0% 23.2

0% 23.3

0% 24.1 2.16
0% 24.2

0% 25.1 1.08

0% 25.2

0% 26.1 1.04
0% 27.1 3.19
0% 28.1 10.50

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން/ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޓު ކުރުން 
ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި މަޝްވަރާ ]-މިސްކިތުގައި ސޯލާ ހަރުކުރުން

ކުރުން

ސޯލާ ހަރުކުރުމުގެމަސައްކަތް ކުރުން

ކުނިމެނޭޖްކުރުމަށް ވެހިކަލެއްހޯދުން

މިސްކިތްތަކުގައި ދަރުސްދެއްވާނެ ޝޭހުން ހޯދުން

ފެސިލިޓޭޓަރުންހޯދުން-މުވައްޒިފުންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ބައިވެރިން ހޯދުމަށް އިއުލާން ކުރުން-ފުޑުސަލް ރެފްރީން ކޯހެއް ހިންގުން

ކޯސް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

އިންޑޯ ބެޑްމިންޓަށް ކޯޓެއް އެޅުން
އިޖްތިމާއީމަރުކަޒުތަށް / ކުރިގަމު އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު އޭސީ ހަރުކުރުން

މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް -މަރާމާތުކުރުމާއި،ތަކެތި ހޯދުން
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން

މަސައްކަތް ސްޕަވައިޒު ކުރުން

ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން އިޢުލާނު ކުރުން

ތާރާވީހު ނަމާކުރުމަށް އަންނަފަރާތްތަކުގެ އެންމެހައި އިންތިޒާމްތައް 
ހަމަޖެއްސުން

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން-ވޮލީ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން

މުބާރާތް ރާވާ ހިންގުން

ވަނަވަނަ އަށް އަންނަފަރާތްތަކަށް އިނާމުދިނުން

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ތަޖުރިބާ ދަތުރު ދާނެ ރަށެއް -ތަޖުރިބާ ދަތުރު ދިއުން
ކަޑައެޅުން

ދަތުރުގެ އެންމެހައި އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން

ތަޖުރިބާ ދަތުރު ދިއުން

/ މުނާސަބު ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން 



0% 29.1 4.24

50% ާ ޔައުމިއްޔ 30.1 10.46
100% ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖިން،ގެޒެޓް އިއުލާން 31.1 3.19,5.30
0% 31.2

0% 32.1 9.45,2.16

0% 33.1 4.23

25% ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖިން 34.1 10.46

50% ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖިން،ގެޒެޓް އިއުލާން 35.1 10.46

0% 36.1 2.10

ް މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުނ

ކައުންސިލުން އުޝޫލެއްހެދުމަށްފަހު .-ޚިދުމަތްތެރިންގެ އަގުވަޒަންކުރުން
ހަފްލާބޭއްވުން

-އަތޮޅު ތަޢުލީމީމަރުކަޒަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.ލ
ބީޓެކްދަރިވަރުންނަށް ބަދިގެއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

މެހްމާނުންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ދުރާލާތައްޔާރުވުން

އިއުލާންކޮށް ބަޔަކާ މަސައްކަތް -ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ އެއް ފަރުމާކުރުން
ޙަވާލުކުރުން

ނޑުގައި ޓާފްއެޅުން ބަރާސީލް މެޓުދަ

ބައިވެރިން ހޯދާ ކޯސްކުރިއަށް ގެންދިއުން-ފަތަންދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ހިންގުން

ސްޓާފު ނައިޓް ބާއްވާނެ ގޮތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ބޭއްވުން

މުބާރާތައް އިއުލާން ކުރުން-ގްރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން


