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2022 މާރިޗު 14  ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރި ތާރީޚް

ު ހާސިލްވި މިންވަރ
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0% 12 7  މުވައްޒަފުން ނެގުނ2ްޤަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން : 7.1.1ޙަރަކާތް 1

މިސްކިތްތަކާއި ކައުންސިލް އިދާރާގައި ސޯލާ ހަކަތަ ބޭނުންކުރަން ފެށުން: 3.1.1ޙަރަކާތް 

ފެރީޓާމިނަލް އެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތް ކުރުން: 6.1.1ޙަރަކާތް 

ގެ ކުރިން އައިސްޕްލާންޓެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުނ2026ް: 6.2.1ޙަރަކާތް 

a

20222026

ް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެނ ް/ ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރިގޮތް  ޢާންމުކުރިގޮތ

ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަގުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުން: 5.1.1ޙަރަކާތް 

ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން: 5.2.1ޙަރަކާތް 

ކުނިކޮށިގެ މުވައްޒިފުން ކުނިކޮށްޓަށް ބަދަލުކޮށް އެކްމަޑޭޓްކުރުން: 4.1.1ޙަރަކާތް 

ކުނިކޮށީގެ ސަރަހައްދަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާ ނައްތާނުލެވޭ ކުނިތައް ނައްތާލުން: 4.2.1ޙަރަކާތް 

ކޮންޓްރެކްޓަރާ ވާހަކަދައްކައިގެން ފެނުގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުން: 1.1.1ޙަރަކާތް 

ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލު ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއާ ވާހަކަ : 1.2.1ޙަރަކާތް 
ދެއްކުން

ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުން އަވަސް ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ ވަހަކަދެއްކުން: 2.1.1ޙަރަކާތް 

ކުނިކޮށީގައި ދުންހޮޅިއެއް ޤާއިމްކުރުން: 4.3.1ޙަރަކާތް 

ް މީންސް އޮފް ވެރިފިކޭޝަނ «ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް 
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ 
ދާއިރާ ނަންބަރު

ޕޮލިސީ 
ަކާތްނަންބަރ

ހަރ

ާާ ަހްއުދްނަމތީ ާމަވުށ ަކުއން  ެ  އލާދ ްް ިސލ
މާވަށް، ދިވެހިރާއްޖެ. ލ
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މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ މަރާމާތު ތައް ކުރުން: 8.1.1ޙަރަކާތް 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން :  9.1.1ޙަރަކާތް 
ގެންދިއުން

ޖެންޑާމިނިސްޓްރީގެ ޑެސްކެއް ޤާއިމް ކުރުން: 11.3.2ޙަރަކާތް 

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ބެލެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެއްގެ ގޮތުގައި އާޢްމު : 12.1.1ޙަރަކާތް 
ނޑުތަކާއި ކުޅިވަރު ކުޅޭތަންތަން ބެލެހެއްޓުން ހަމަޖެއްސުން ދަ

ޕާކުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުން: 12.1.2ޙަރަކާތް 

ޤަބުރުސްތާނު އެތެރޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އެކިތަންތަނަށް ގެންދެވޭގޮތަށް ލައިޓެއް ހެދުން: 7.2.1ޙަރަކާތް 

ޤަބުރުސްތާނު އެތެރޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އެކިތަންތަނަށް ގެންދެވޭ ބައްތިއެއް ހެދުން: 7.2.2ޙަރަކާތް 

ސަންދޯއް ވަޅަށް ތިރިކުރާ ކެރޭނެއް ހެދުން: 7.2.3ޙަރަކާތް 

މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ދަށުން ހިންގާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން  : 13.1.1ޙަރަކާތް 

މާވަށު ސްކޫލް ގޯތި ތެރޭގައި ލައިބްރަރީއެއް ޤާއިމްކޮށް ސްކޫލް .ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ލ: 14.1.1ޙަރަކާތް 
މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެތަން ހިންގުން

ޔޫތުސެންޓަރުގައި ވަގުތީގޮތުން ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުން: 14.2.1ޙަރަކާތް 

ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މުވައްޒަފުން ނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން: 9.1.2ޙަރަކާތް 

މަގުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައި ހުންނަ ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒު ކުރުން މަސައްކަތް ކުރުން: 9.2.1ޙަރަކާތް 

މަގުތަކުގައި ސޯލާލައިޓް ހަރުކުރުން: 10.1.1ޙަރަކާތް 

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ބެލެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަ މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެއްސުން: 11.1.1ޙަރަކާތް 

ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއި ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން: 11.2.1ޙަރަކާތް 

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން އިޖުތިމާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް، ފޯކަލްޕޮއިންޓެއް : 11.3.1ޙަރަކާތް 
ހަމަޖެއްސުން

ފަންނީ ޤާބިލް މީހުންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ގެވެށި އަނިޔާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސްކޫލްކުދިންގެ ހޭލުންތެރިކަން : 15.1.1ޙަރަކާތް 
އިތުރުކުރުން
ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ، އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް : 15.1.2ޙަރަކާތް 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ލީފްލެޓް ހަދައި ބެހުން
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ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ކުޅިވަރުތައް ރާވާ ހިންގުން: 18.1.1ޙަރަކާތް 

ކައިރި ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް ދަޢުވަތު ދީގެން ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން އަދި އަތޮޅުގައި ބޭއްވޭ : 18.1.2ޙަރަކާތް 
އަތޮޅުފެންވަރުގެ މުބާރާތް ތަކުގައި ބައިވެރިވުން

ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ބިންދޫކުރުން: 18.2.1ޙަރަކާތް 

ކައުންސިލާއި ފުލުހުންގެ އިދާރާ ގުޅިގެން އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް : 19.1.1ޙަރަކާތް 
.ގާއިމުކުރުން

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަމުން ގެންދިއުން: 20.1.1ޙަރަކާތް 

ގޭންގު ޙަރަކާތް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދެނެގަނެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގަމުން ގެންދިއުން: 21.1.1ޙަރަކާތް 

ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދަފްތަރެއް   : 16.1.1ޙަރަކާތް 
ޤާއިމް ކުރުން

ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދަފްތަރު   : 16.1.2ޙަރަކާތް 
ރިވިއުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރުމަށް ތިބޭ ޖަމާޢަތްތެރިން ޤަވާޢިދުން ތާޒާ ކުރަމުން ގެންދިއުން: 17.1.1ޙަރަކާތް 

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ޢަދަދެއްގެ ޖަމާޢަތްތެރިން ތަމްރީނުކުރުން: 17.1.2ޙަރަކާތް 

އަހަރަކު އެއްފަހަރު ރަށުފެންވަރުގެ މަދަހަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން: 24.2.2ޙަރަކާތް 

ކައުންސިލާޢި ސްކޫލާ ގުޅިގެން ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް   : 25.1.1ޙަރަކާތް 
ކުރުން

ގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސްތަކަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން: 26.1.1ޙަރަކާތް 

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އެއް ޤާއިމްކޮށް ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ޤާއިމުކުރުމަށް އިތުރު މަސައްކަތްތަށް : 22.1.1ޙަރަކާތް 
ކުރުން

ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ޤާއިމް ކުރުމަށް ޕޮލިހުންގެ ދައުރު އިތުރުކުރުން: 22.1.2ޙަރަކާތް 

ކައުންސިލަށް ފާހަގަކުރެވޭ ރަށުގެ މުހިއްމު ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކެމެރާ ހަރުކުރުން: 22.2.1ޙަރަކާތް 

ރަނގަޅުފެންވަރުގައި، ޕްރީސްކޫލް ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދައި ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުން: 23.1.1ޙަރަކާތް 

ބޮޑެތި މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޕޮލިޓެކްނިކުން ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުޞަތު : 24.1.1ޙަރަކާތް 
ކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެން ތަނަވަސް ކޮށްދިނުން

އަހަރަކު އެއްފަހަރު ރަށުފެންވަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުން: 24.2.1ޙަރަކާތް 



100% 51 27 4

50% 52 28 5

100% 53 29 5

15% 54 29 5

0% 55 30 5

0% 56 31 5

0% 57 31 5

0% 58 32 5

0% 59 32 5

80% 60 32 5

100% 61 32 5

0% 62 33 5

0% 63 34 6

100% 64 34 6
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0% 66 35 6

100% 67 36 6
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100% 69 36 6

ސަރުކާރު މެދުވެރިކޮށް ސްކޫލް ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން : 27.1.1ޙަރަކާތް 
އުނގަންނާއިދިނުން

މާވަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއާ އާއި ގުޅޫ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ .ލ: 28.1.1ޙަރަކާތް 
ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

މާވަށުގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައުޓްޑޯ ޖިމްގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުން.ލ: 29.1.1ޙަރަކާތް 

ޕޮލިހުންނާއި ގުޅިގެން މަސްތުވާ ތަކެތީގެ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން: 32.1.2ޙަރަކާތް 

ޕޮލިހުންނާއި ގުޅިގެންޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން: 32.2.1ޙަރަކާތް 

ދެޖިންސަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަށް ރަށުގައި ހިންގުން: 33.1.1ޙަރަކާތް 

ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހޮޅުއައްޓެއް ގާއިމުކުރުން: 34.1.1ޙަރަކާތް 

ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮފިހާރައިން މަސްދޯނިތަކަށް ޚާއްޞަ އަގުތަކެއްގައި ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދީ މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ : 34.1.2ޙަރަކާތް 
ނަފާ އިތުރުކުރުން

ނޑުވެރިކަމަށް ބިންދޫކުރާނެ އުޞޫލު ހަދައި ބިން ދޫކުރުން: 35.1.1ޙަރަކާތް  ދަ

ކައުންސިލްއިދާރާ ކުރިމަތީއޮތް ހުސްބިމުގައި ފިނިމައިޒާނެއް ތަރައްޤީކުރުން: 29.2.1ޙަރަކާތް 

ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން: 30.1.1ޙަރަކާތް 

ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ މީހުންނަށް ދިމާމާ ޞިއްޙި ގެއްލުމާ : 30.1.2ޙަރަކާތް 
މެދު އާޢްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން

މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ބަލައި  އެތަންތަން ނައްތާލުމަށް އަހަރު ތެރޭ ދެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން: 31.1.1ޙަރަކާތް 

މަދިރީގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ބަލިތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން: 31.1.2ޙަރަކާތް 

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާގުޅޭގޮތުން އާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމް ތައް ހިންގުން: 32.1.1ޙަރަކާތް 

ނޑުވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން: 35.2.1ޙަރަކާތް  ކުނިކޮށިން ގަސްކާނާ އުފައްދައިގެން ދަ

ސަރުކާރާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ކަށިގުރާދޫ ރިސޯޓަކަށް ހެދުން އަވަސް ކުރުން: 36.1.1ޙަރަކާތް 

ރަށުގެ ބިންހިއްކައި ނިމުމުން އެތަނުން ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރިއަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބިން ދޫކުރުން: 36.2.1ޙަރަކާތް 

ގޭގޭގައި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން: 36.2.2ޙަރަކާތް 
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ރަށުފެންވަރުގައި ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން: 37.2.1ޙަރަކާތް 

ސްލިޕްވޭ ޤާއިމްކުރުމަށް ތަނެއް ކަނޑައެޅައި ސްލިޕްވޭ ޤާއިމްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން: 37.3.1ޙަރަކާތް 

ވިޔަފާރިކުރުމަށް ޙާއްޞަކުރާ ބިންތައް ކަނޑައަޅައި ކުއްޔަށް ދޫކުރުން: 37.4.1ޙަރަކާތް 

ލޯކަލް މާރުކޭޓެއް ހަދައި ކުއްޔަށް ދޫކުރުން: 37.4.2ޙަރަކާތް 

ދަތުރުފަތުރުގެނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ކުރުން: 38.1.1ޙަރަކާތް 

ސްޕީޑްފެރީގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކުރުން: 38.2.1ޙަރަކާތް 

ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ހޯދައިދިނުން: 36.3.1ޙަރަކާތް 

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ ލުއިލޯނު ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރުން: 37.1.1ޙަރަކާތް 

ހޭޅިފަށުގައި ރުއްގަސް އިންދުން: 45.1.1ޙަރަކާތް 

އެންވައިރަމެންޓް މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން ހޭޅިފަށް ޙިމާޔަތް ކުރުމަ ސާވޭކުރުން: 45.1.2ޙަރަކާތް 

.ރަށުން ކުނިބޭރުވާ މިންވަރު މަދުކުރުން: 46.1.1ޙަރަކާތް 

ނޑުދޮށާއި ފަޅުތެރެއަށް ކުނިއެޅުން ހުއްޓުވުން: 46.1.2ޙަރަކާތް  (ކުނީގެ ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރަން ފެށުން  )ގޮ

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް ޕޮލިހުންނާއި ގުޅިގެން : 47.1.1ޙަރަކާތް 
ތަންފީޒުކުރުން

ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަށް އަލުން ފަށައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން: 39.1.1ޙަރަކާތް 

ރަށުގެ ކުޅިއާއި ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ އެހެނިހެން ތަންތަނާއި ތަކެތި މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް : 40.1.1ޙަރަކާތް 
ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީނުވަތަ ނުވަތަ އެހެންފަރާތަކާއި ގުޅިގެން ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހޭލުންތެރިކަމުގެ : 41.1.1ޙަރަކާތް 
ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

ގިރާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމަށް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން: 42.1.1ޙަރަކާތް 

ރަށުގެ ފެންބޮޑުވާ ސަރަޙައްދު ތަކުގައި އިތުރު ކާނު ހެދުން: 43.1.1ޙަރަކާތް 

ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓާރ އާއި ގުޅިގެން ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު : 44.1.1ޙަރަކާތް 
ހޯދުން
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ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާތައް ހިންގުން: 48.1.1ޙަރަކާތް 

ކައުންސިލް އިދާރާއާއި މިސްކިތުގައި ޑިޖިޓަލް ސިސްޓަމްއެއް ޤާއިމްކުރުން: 51.4.1ޙަރަކާތް 

ކައުންސިލް އިދާރާއިން މިހާރުވެސް ބަލަހައްޓަމުން ގޭންދާގޮތަށް އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި : 52.1.1ޙަރަކާތް 
މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން

ކައުންސިލް އިދާރާއިން މިހާރުވެސް ބަލަހައްޓަމުން ގޭންދާގޮތަށް ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި : 53.1.1ޙަރަކާތް 
ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން

ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓަރީތަކުން ކައުންސިލަށް ފީއެއް ނެގުން: 54.1.1ޙަރަކާތް 

ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތިގެ ތެރެއިން ރަސްމީލިޔުންތައް އަރުޝީފުކޮށް އަދި ޤަދީމީ ލިޔުންތައް : 55.1.1ޙަރަކާތް 
ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން

އެހެން އޮފީސްތަކުން ތަޖުރިބާ ހޯދުމާއި ޓްރެއިނިންގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން: 56.1.1ޙަރަކާތް 

އަންހެނަކަށްވީތި ކުރާ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމަށް ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން: 49.1.1ޙަރަކާތް 

ހެދިފައިހުރި ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒު ކުރުން: 49.1.2ޙަރަކާތް 

ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިގްތިޞާދީގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތަކެއް އޮތްކަން : 50.1.1ޙަރަކާތް 
މުޖުތަމައުގެ އަންހެނުންނަށް އަންގައިދިނުމަށް ހޭލިންތެރިކަމުގެ ޕޮރޮގޮރާމެއް ހިންގުން

ސަރުކާރުން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އިތުރުކޮށްދިނުން: 51.1.1ޙަރަކާތް 

ް: 51.2.1ޙަރަކާތް  މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރެވޭ ވަރުގެ ބަޖެޓެއް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދިނުނ

ް: 51.3.1ޙަރަކާތް  ކައުންސިލްތައް ރަނގަޅަށް ހިންގޭވަރު ބަޖެޓެއް ކައުސިލަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދިނުނ

އޮންލައިންކޮށް ދެވެން ހުރި ޚިދުމަތްތައް ދެނެގަނެ އެޚިދުމަތްތައް ދިނުން: 56.1.2ޙަރަކާތް 

ޕްރޮފެސަނަލް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުން: 56.2.1ޙަރަކާތް 


