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ު ހާސިލްވި މިންވަރ ް މީންސް އޮފް ވެރިފިކޭޝަނ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ދާއިރާ ނަންބަރު

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާ 
%ހާޞިލްވިމިންވަރު 

ނަތީޖާ ހާޞިލްވިކަން ކަށަވަރު ކުރާނޭ ގޮތް # ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާގެ 

10%
ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ، އޮޑިޓް ޓީމްއިން ފާހަގަ 

ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް
0.2.1 0

0% - 1.1.1 1

60%
ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް، ކައުންސިލްގެ 

އޮންލައިން ނޯޓިސް ބޯޑް، ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކު 
ޕޭޖް، ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުމުން، ޖެމްސް

5.1.2 5

50% ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުމުން، ޖެމްސް 6.1.1 6

c  

ާ ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރ
 ފޮނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

2022 - 2026ް  އަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާގޮތ

ޢާންމުކުރިގޮތް/ ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރިގޮތް 

«ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތައް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި  ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު 
ތާވަލުގައިހިމަނާފައިވާ ހަރަކާތްތައް

. ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓ2021ް

.ފަތުރުވެރިކަމުން ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކުރުމަށް އަތޮޅުގެ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން

ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެން

ނޑައަޅާފައިވާ ރަށްތަކުގައި ފަތުރުވެރިކަން  އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކަ
ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިންވެސްޓަރުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް 

.މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ބާރުއެޅުން

މަސްވެރިންނާއި ދަތުރުވެރިންގެ ލުއިފަސޭހައަށް ހަރުކޮށްފައިވާ ބައްތިތަކުގެ ތެރެއިން 
. މޭލު ބައްތިތައް ރަނގަޅުކުރުނ12ް މޭލާއި 6ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ 

އެޕްރީލް/  މާރިޗު 2022
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ު ހާސިލްވި މިންވަރ ް މީންސް އޮފް ވެރިފިކޭޝަނ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ދާއިރާ ނަންބަރު

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާ 
%ހާޞިލްވިމިންވަރު 

ނަތީޖާ ހާޞިލްވިކަން ކަށަވަރު ކުރާނޭ ގޮތް # ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާގެ 

2022 - 2026ް  އަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާގޮތ

ޢާންމުކުރިގޮތް/ ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރިގޮތް 

«ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތައް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި  ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު 
ތާވަލުގައިހިމަނާފައިވާ ހަރަކާތްތައް

ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެން

އެޕްރީލް/  މާރިޗު 2022

60% ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުމުން، ޖެމްސް 7.1.1 7

0% 13.1.1 13

50% 14.1.1

0% 14.1.2

0% 16.1.1 16

0% - 18.1.1 18

14
މަސައްކަތްތެރިންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްތެރިންގެ 

.މައުރަޒެއް ބޭއްވުން

އަތޮޅުގެ މަސްވެރިންގެ ޑޭޓާބޭސްއެއް ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން މަސްވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު 
އެއްކޮށް ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ރޫޙާއި 
އެއްގޮތަށް ކައުންސިލުން ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި، ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފައްދާ 

އެކުންފުނިން ފަންޑްކޮށްގެން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުން

އަތޮޅުގެ ބިން މެނޭޖުކޮށް ހަރުދަނާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން 
ކައުންސިލްތަކަށް އާމްދަނީ ނުލިބޭގޮތައް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންތަކުން ކުލި ނެގޭނެ އުސޫލެއް 

.އެކުލަވައިލުން

އަތޮޅުގައި ހުރި ފަޅުތަކާއި ގިރިހާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްތަނަކުން ފެންނަންހުންނާނެ 
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން، އަތޮޅުގައި ހުރި ފަޅުތަކާއި ގިރިހާތަކުގެ ނަންތަކާއި 

.އެތަންތަނުގެ ލޮކޭޝަނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން

އަތޮޅުގައި ތިބި ފަންނުވެރިންނާއި މަސައްކަތްތެރިންގެ ޑޭޓާބޭސްއެއް ބަލަހައްޓާ، އެ 
ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތައް ނުކުރުވުން
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ު ހާސިލްވި މިންވަރ ް މީންސް އޮފް ވެރިފިކޭޝަނ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ދާއިރާ ނަންބަރު

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާ 
%ހާޞިލްވިމިންވަރު 

ނަތީޖާ ހާޞިލްވިކަން ކަށަވަރު ކުރާނޭ ގޮތް # ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާގެ 

2022 - 2026ް  އަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާގޮތ

ޢާންމުކުރިގޮތް/ ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރިގޮތް 

«ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތައް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި  ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު 
ތާވަލުގައިހިމަނާފައިވާ ހަރަކާތްތައް

ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެން

އެޕްރީލް/  މާރިޗު 2022

0% 20.1.1 20

50%
ކައުންސިލްގެ . ޖެމްސް، ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުން

ފޭސްބުކް ޕޭޖް، ކައުންސިލްގެ ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ
21.1.1

50%
ކައުންސިލްގެ . ޖެމްސް، ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުން

ފޭސްބުކް ޕޭޖް، ކައުންސިލްގެ ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ
21.1.2

0% 23.1.1

50% 23.1.2
ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ މައްސަލަތައް ދެނެގަންނާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން، ތަޢުލީމީ 
ދާއިރާގެ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާ ކޮންމެ ޓާރމަކު އެއްފަހަރު ބައްދަލުވުމެއް 

.ބޭއްވުން

ސީ އެމްބިއުލެންސްގެ ޙިދުމަތް އެންމެ އެކެށޭނެގޮތުގައި ލިބޭނެ އިންތިޒާމް 
ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ސީ އެމްބިއުލެންސް ބޭނުން ކުރާނެ ހަރުދަނާ އުސޫލެއް 

.އެކުލަވާލައި ކައުންސިލްތަކާ ހިއްސާ ކުރުން

ޕާސްޕޯޓް ޚިދުމަތް އަތޮޅުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރާއިގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން

ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކްސް އެޑިއުކޭޝަން އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން، 
.އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުން

21

23
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ު ހާސިލްވި މިންވަރ ް މީންސް އޮފް ވެރިފިކޭޝަނ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ދާއިރާ ނަންބަރު

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާ 
%ހާޞިލްވިމިންވަރު 

ނަތީޖާ ހާޞިލްވިކަން ކަށަވަރު ކުރާނޭ ގޮތް # ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާގެ 

2022 - 2026ް  އަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާގޮތ

ޢާންމުކުރިގޮތް/ ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރިގޮތް 

«ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތައް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި  ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު 
ތާވަލުގައިހިމަނާފައިވާ ހަރަކާތްތައް

ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެން

އެޕްރީލް/  މާރިޗު 2022

50%
ކައުންސިލްގެ . ޖެމްސް، ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުން

ފޭސްބުކް ޕޭޖް، ކައުންސިލްގެ ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ
23.2.1

10% 27.1.1 27

10% 31.1.1

75% 31.1.2

0% 32.1.2 32

ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކްސް އެޑިއުކޭޝަން އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން، 
އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް މާލީ 

.އެހީތެރިކަން ދިނުން

އަމިއްލަ ޕްރީސްކޫލް ތަކުގެ ހާލަތު ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން/ކައުންސިލް

23

31

ރަށްރަށުގެ ބޭސްފިހާރަތަކުން ބޭސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން، މިހާރު 
އޯ ބޭސްފިހާރަތަކުން ބޭސް ލިބެން ހުންނާނެގޮތަށް .ޓީ.ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ އެސް

.އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން

ރަށްރަށުގެ ބޭސްފިހާރަތަކުން ބޭސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން، އެސްޓީއޯ 
ނޫން ފަރާތްތަކެއް މެދުވެރިކޮށް އަތޮޅުގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއްގައި ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ލިބޭނެ 

.އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުން އާންމުކޮށް ހަދަންޖެހޭ ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ މެސިނަރީ 
.ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
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ު ހާސިލްވި މިންވަރ ް މީންސް އޮފް ވެރިފިކޭޝަނ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ދާއިރާ ނަންބަރު

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާ 
%ހާޞިލްވިމިންވަރު 

ނަތީޖާ ހާޞިލްވިކަން ކަށަވަރު ކުރާނޭ ގޮތް # ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާގެ 

2022 - 2026ް  އަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާގޮތ

ޢާންމުކުރިގޮތް/ ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރިގޮތް 

«ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތައް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި  ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު 
ތާވަލުގައިހިމަނާފައިވާ ހަރަކާތްތައް

ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެން

އެޕްރީލް/  މާރިޗު 2022

0% 34.1.1 34

0% 35.1.1 35

0% 36.1.2

0% 36.1.3

0% - 37.1.1 37

ރިހިބިލިޓޭޝަން ޚިދުމަތަށް ޢާންމުންގެ އިތުބާރު އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން، މީހުން 
.ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން

މައިންބަފައިންގެ ލޯބި ލިބި މުޖުތަމައަށް ނިކުންނަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ތިބި ދަރިން އުޅޭ 
އަތޮޅަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން، މައިންބަފައިން ވަކިވިޔަސް ދަރިންނަށް ދޭންވާ ސަމާލުކަން 

.ދިނުމަށް ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ރައްޔިތުންނަށް ސިއްހީ މައުލޫމާތު ފޯކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ރައްޔިތުންނަށް ސިއްހީ 
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ސޯސަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ތަފާތު ބަލި ބައްޔާ ބެހޭ 

.މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

36

ސްޕެސަލައިޒްޑް ޑޮކްޓަރުން ހަމަޖެއްސެން ނެތް ރަށްރަށަށް ސްޕެލައިޒްޑް ވިޒިޓިންގ 
ނޑައެޅޭ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ހެލްތް  ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ކަ

.ސެންޓަރތަކަށް ސްޕެސަލައިޒްޑް ޑޮކްޓަރުން ފޮނުވުން

މައިންބަފައިންގެ ލޯބި ލިބި މުޖުތަމައަށް ނިކުންނަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ތިބި ދަރިން އުޅޭ 
އަތޮޅަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން، މައިންބަފައިންނާއި، ސްކޫލް ކުދިންގެ މެދުގައި ދީނީ 

.ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
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2022 މެއި 31  ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރި ތާރީޚް

ު ހާސިލްވި މިންވަރ ް މީންސް އޮފް ވެރިފިކޭޝަނ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ދާއިރާ ނަންބަރު

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާ 
%ހާޞިލްވިމިންވަރު 

ނަތީޖާ ހާޞިލްވިކަން ކަށަވަރު ކުރާނޭ ގޮތް # ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާގެ 

2022 - 2026ް  އަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާގޮތ

ޢާންމުކުރިގޮތް/ ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރިގޮތް 

«ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތައް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި  ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު 
ތާވަލުގައިހިމަނާފައިވާ ހަރަކާތްތައް

ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެން

އެޕްރީލް/  މާރިޗު 2022

0% 38.1.1 38

0% 39.1.2 39

50%
ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް، ކައުންސިލްގެ 

އޮންލައިން ނޯޓިސް ބޯޑް، ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކު 
ޕޭޖް، ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުމުން، ޖެމްސް

42.1.3 42

0% 45.1.1

ދާއިރާތަކުން އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ގޮތުން، ސިއްހީ ދާއިރާއާގުޅޭ 
.ތަމްރީނުތަކަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ލޯނު ސްކީމެއް ތައާރަފްކުރުން

ފަންނީ ޤާބީލް ފަރާތްތައް އަތޮޅުގައި އުފައްދާ ވާދަވެރި ވަޒީފާގެ މާހައުލެއް 
އުފެއްދުމަށްޓަކައި، ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި 

 ބިތުގެ ކޮންމެވެސް ދެ 2ބޭސްވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެލި އަތޮޅުގެ 
.ރަށެއްގައި ހެއްދުން

މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރު ބަލާ އެފަރާތްތަކުގެއަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން، އަތޮޅުގައި 
ތިބި ތަފާތު ފަންނުގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ޑޮކިއުމެންޓްރީ ހަދައި އާންމު 

.ކުރުން

45

ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާގައި ޒުވާނުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި 
ވާދަކުރުމަށްޓަކައި، ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ފަންޑް ކުރާނެ އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ 

ގޮތުން ބޭރުގެ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުންނާއި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް 
.ފަންޑްކުރާނެ ފަންޑް ހޯދުން
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ު ހާސިލްވި މިންވަރ ް މީންސް އޮފް ވެރިފިކޭޝަނ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ދާއިރާ ނަންބަރު

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާ 
%ހާޞިލްވިމިންވަރު 

ނަތީޖާ ހާޞިލްވިކަން ކަށަވަރު ކުރާނޭ ގޮތް # ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާގެ 

2022 - 2026ް  އަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާގޮތ

ޢާންމުކުރިގޮތް/ ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރިގޮތް 

«ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތައް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި  ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު 
ތާވަލުގައިހިމަނާފައިވާ ހަރަކާތްތައް

ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެން

އެޕްރީލް/  މާރިޗު 2022

0% 45.1.2

90% 46.1.1

10%
ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް، ކައުންސިލްގެ 

އޮންލައިން ނޯޓިސް ބޯޑް، ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކު 
ޕޭޖް، ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުމުން، ޖެމްސް

46.1.2

10% 47.1.1 ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުމުން، ޖެމްސް 47

30%
ކައުންސިލްގެ . ޖެމްސް، ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުން

ފޭސްބުކް ޕޭޖް، ކައުންސިލްގެ ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ
50.1.1 50

46

45

ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާގައި ޒުވާނުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި 
ވާދަކުރުމަށްޓަކައި، ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ފަންޑް ކުރާނެ އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ 

.ގޮތުން ފަންޑިން އުސޫލުގެ ދަށުން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

.ދީނީހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ދަރުސްތައް ބޭއްވުން

.ދީނީހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން

ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކޮށް ރައްޔިތުން ކާރިޘާތަކަށް ވިލުންވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު 
އަދި ރަށްރަށުގެ ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މްނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން މުރާޖަޢާކޮށް ޑްރިލްތައް 

.ބޭއްވުން

އަތޮޅުގެ ސަޤާފަތާއި، އާދަކާދަ ދިރުވާ އަލާކޮށް ތަރިކަ ހިމާޔަތްކޮށް އެ ތަންތަނުން މާލީ 
.ފައިދާއެއް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ތަރައްގީކޮށް ބެލެހެއްޓުން
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ު ހާސިލްވި މިންވަރ ް މީންސް އޮފް ވެރިފިކޭޝަނ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ދާއިރާ ނަންބަރު

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާ 
%ހާޞިލްވިމިންވަރު 

ނަތީޖާ ހާޞިލްވިކަން ކަށަވަރު ކުރާނޭ ގޮތް # ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާގެ 

2022 - 2026ް  އަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާގޮތ

ޢާންމުކުރިގޮތް/ ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރިގޮތް 

«ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތައް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި  ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު 
ތާވަލުގައިހިމަނާފައިވާ ހަރަކާތްތައް

ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެން

އެޕްރީލް/  މާރިޗު 2022

0% 51.1.2 51

75%
ކައުންސިލްގެ . ޖެމްސް، ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުން

ފޭސްބުކް ޕޭޖް، ކައުންސިލްގެ ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ
52.1.1

60%
ކައުންސިލްގެ . ޖެމްސް، ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުން

ފޭސްބުކް ޕޭޖް، ކައުންސިލްގެ ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ
52.2.1

0% 52.2.2

0% 52.3.1

52

ކުށުގެ ވެށިން ސަލާމަތްވެފައިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި، ރައްޔިތުން ޤާނޫނުތަކާއި 
ޤަވާއިދުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

.އާއްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

އަތޮޅު ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް މަސައްކަތު މާހައުލަށް ޢުމްރާނީގޮތުން އެކަށޭނެ 
ބަދަލުގެނައުމުގެ ގޮތުން، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތާއި، ގޯތިތެރެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް 

.ތަރައްޤީކުރުން

މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 
.ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

އަތޮޅު ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި 
.ތަޖްރިބާ ދަތުރެއް ދިއުން

އަތޮޅު ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ޚިދުމަތްތައް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި 
.ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަންތައް ތަޢާރަފްކުރުން
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2022 މެއި 31  ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރި ތާރީޚް

ު ހާސިލްވި މިންވަރ ް މީންސް އޮފް ވެރިފިކޭޝަނ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ދާއިރާ ނަންބަރު

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާ 
%ހާޞިލްވިމިންވަރު 

ނަތީޖާ ހާޞިލްވިކަން ކަށަވަރު ކުރާނޭ ގޮތް # ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާގެ 

2022 - 2026ް  އަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާގޮތ

ޢާންމުކުރިގޮތް/ ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރިގޮތް 

«ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ނަތީޖާތައް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި  ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު 
ތާވަލުގައިހިމަނާފައިވާ ހަރަކާތްތައް

ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެން

އެޕްރީލް/  މާރިޗު 2022

0% 55.1.1 55

0% 57.1.1 57

.ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ހިމެނޭ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެއަހަރަކު ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތްތަކުގެ ގޮތުގައި އެއަހަރެއްގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަން« 

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ތަޢާރަފްކޮށް ހެޔޮއަގެއްގައި ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ 
ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ ގޮތުން އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ 

.މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ދިނުން

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށާއި، 
ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން 

.ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ސްކޫލްތަކަށް ފަންޑް ހޯދައިދިނުން
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