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 ރަފް ޢާ ތަ 

ށް(    2026ން    2022އަހަރު ދުވަހުގެ )  5ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލެވުނު    2021ތޮއްޑޫގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި    އީމި     
 ވެ. ކެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓެ ނަށް ހިއްސާ ކުރުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާންތް ރައްޔިތު ޕްލޭނަށް ޢަމަލީސިފަ އަންނަމުންދާގޮތޮއްޑޫގެ ތަރައްޤީގެ 

ޕްލޭނަކީ،        އެއްކުރެވިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ތަރައްޤީގެ  ަބދަލުކުރެވި މަޢުލޫމާތު  ޚިޔާލު  ރަށުގެ ގިނަ ފަރާތްތަކާއެކު 
ވެ. ކެ ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޕްލޭނެ  1ޖަނަވަރީ    2022ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން ތައްޔާރުކޮށް  

ންކަމަކީ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ކަމަށްވާތީ، މި ޕްލޭންގައި މި ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާ ގިނަ ކަ
 ހިމެނޭ ގިނަ ކަންތައްތަކަކީ މިހާރުވެސް ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކެކެވެ.  

ޖަނަވަރީ  ހާސިލް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ވަނަ އަހަރު 2022މި ރިޕޯޓްގައި ހިމަނާފައިވަނީ      
ކޮށްފައިވާ އަދި ފެުބރުވަރީމަހަށް ތާވަލްކުރެވި، ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި، އެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާެބވެ. އަދި މި ރިޕޯޓް ތައްޔާރު

 އިވާ ަބއެއް ކަންކަން ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ދެ މަހުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ނަމަވެސް، ހާސިލް ކުރެވިފަ
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   އި، ޙާސިލްކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ހަރަކާތްތަކާ 
 

 ތައް ހަރަކާތް #
ހިންގުނު  ހަރަކާތް 

 މަސް
ނަތީޖާ ހާސިލް  
ކުރެވުނު  
 މިންވަރު 

 އިތުރު ތަފްޞީލް 
 ފެބުރުވަރީ  ޖަނަަވރީ 

 ފަހިކޮށްދިނުން   ގުޅޭނެގޮތް  ފެން  ސަރަހައްދުތަކަށް ހުރި ނުގުޅި  ދޫކުރާފެން  ްޕލާންޓްއިން އާރޯ 1

    100% ދިނުން   ޚިދުމަތް ފެނުގެ  ސަރަހައްދުތަކަށް އާބާދުާވ އަލަށް 1.1

 ކުރުން  މޮނީޓަރ  ގާތުންބަލާ ޕްރޮޖެކްޓް  އެޅުމުގެ ނަރުދަމާ 2

2.1 
 ދިމާވާ  މަސައްކަތުަގއި ރިޕޯޓްކުރުމާ ކަށަަވރުކޮށް މަސައްކަތްދޭތޯ ޝެޑިއުލާއެއްޮގތަށް ހަާވލުކޮށްފައިާވ މަސައްކަތްކުރުމަށް

 ހައްލުކޮށްދިނުން  މައްސަލަތަށް
  100%  

 މެނޭޖްކުރުން   ކުނިގޮނޑު  ، ކުނިނެގުމާއި ގޭގެއިން  3

    100% ހޯދުން މުއައްޒަފުން އުސޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް 3.1

   100%  ހޯދުން ޔުނީފޯމް ބޭނުްނާވ މުއައްޒަފުްނނަށް 3.2

    100% މޮނީޓަރކުރުން  ސުޕަަވއިޒްކޮށް މަސައްކަތް މުއައްޒަފުްނެގ 3.3

   0% ބެލެހެއްޓުން   މަރާމާތުކޮށް ،ހޯދުމާއި ެވހިކަލް އަދި މެޝިނަރީޒް  އާ ބޭނުްނާވ  ނެުގމަށް ކުނި 3.4
 ނެހެއްޓޭބެލެރައްކާތެރިކޮށް ކުނިޮގނޑުަގއި ތަކެތި 

ޖެހިފައިނެތުމުން އަދި ހޯދުން  އިންތިޒާމް ހަމަ 
 ލަސްކުރެިވފައި 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން   ރައްޔިތުން ގޮތުން  ބެހޭ އާއި މެނޭޖުމަންޓް  ވޭސްޓު 4

   100%  ދިނުން   މަޢުލޫމާތު ޮގތުެގ ަވކިކުރަްނީވ ކުނި ޒިޔާރަތްކޮށްެގން ޭގގެއަށް  އަދި ބައްދަލުކޮށްެގން  ރައްޔިތުްނނާއި 4.1

    100% ދިނުން   މައުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްެގން ތަކެތި ފަދަ  ބިލްބޯޑް  ،މީޑިޔާ ސޯޝަލް ،ލީފްލެޓާއި 4.2

 ބެލެހެއްޓުން  މަރާމާތުކޮށް މަގުތައް 5

   80% ބެލެހެއްޓުން  މަރާމާތުކޮށް ،ހޯދުމާއި  މެޝިަނރީޒް ބޭުނންާވ އިތުރަށް މަސައްކަތަށް 5.1
ސަޕްލަޔަރއާއި، މަސައްކަތް ޙަާވލުކޮށް  ތަކެތި ހޯދުމަށް 

 އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައި 



                                    ( ޑިސެމްބަރު -ނޮވެމްބަރު  2021ސިފަ އަންަނމުންދާ ޮގތުެގ ރިޕޯޓް ) ށް ޢަމަލީ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭނަ
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 ހަމަޖެއްސުން  އިންތިޒާމް ބެލެހެއްޓޭނެ ، މަރާމާތުކުރުމާއި ޤަބުރުސްތާނު  6

    100% ކުލަލުން  ،ސިމެންތިޖެހުމާއި ަވށައިފާރުގައި  ޤަބުރުސްތާނުެގ 6.1

 ހެދުން  ޓާމިނަލްއެއް ފެރީ  ފަރާތްތަކަށް   ފުރާ، ލަފާ އަދި  ހެދުން ޓީޖެޓީއެއް  ދެކުނުފަރާތުގައި  ޚާއްސަކޮށްގެން މޫސުމަށް އިރުވައި 7

  30%  ހޯދުން  ބަޖެޓް ޑިޒައިންކޮށް ޖެޓީއެއް ޓީ ފެްނވަރެއްެގ ރަނަގޅު 7.1
 އެކު މަޝްަވރާބެހޭ ުވޒާރާތަކާ ސަރުކާރުެގ ކަމާ 

 މުްނދިއުން ކުރަ

 ބެލެހެއްޓުން  ފޮޅާސާފްކޮށް ދަށުން   ބެލުމުގެ މުއައްޒަފުންގެ ކައުންސިލްގެ މިސްކިތްތައް އެހެނިހެން އަދި އައުޓްސޯސްކުރުން ކުރުމަށް ކުދިމަރާމާތުތައް،  ފޮޅާސާފްކޮށް  އައިޝާ މަސްޖިދުލް 8

    100% ކުރުން  މޮނީޓަރ  މަސައްކަތް އަދި  ޙަާވލުކުރުން ހޯދާ ފަރާތެއް ބަލަހައްޓާނޭ  އައިޝާ މަސްޖިދުލް އަހަރަކު ކޮންމެ 8.1

    100% މޮނީޓަރކުރުން ،ސުޕަަވއިޒްކޮށް މުއައްޒަފުންކުރަމުންދާޮގތް ކަންކަން މިސްކިތްތަކުެގ 8.2

  100% ފިލުުވން  އާބާތުރަ ،ކުރުމާއި މަރާމާތުތައް ކުދި މިސްކިތްތަކުެގ 8.3

 ކުރުން   އޭސީ މިސްކިތްތައް ބަހާލައިގެން ފިޔަވަހިތަކަށް  އެކި 9

   10% ން އޭސީ ކުރު  އިޝާޢާ މަސްޖިދުލް 9.1
ިވ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއެކު، މަޝްަވރާކުރެ 

 ށް އިޢުލާންކޮށްފައި މަސައްކަތަ

 ސާފްކުރުން  ޤަވާޢިދުން  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި މަގުތައް ، ސަރަހައްދުތަކާއި އިޖްތިމާއީ 10

    100% ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މަސައްކަތް ޙަާވލުކޮށްެގން އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހާ ބެލެހެއްޓުން  10.1

    100% ބެލެހެއްޓުން  މޮނީޓަރކޮށް ކުރަމުންދާޮގތް މަސައްކަތް 10.2

 ބެލެހެއްޓުން  ފޮޅާސާފްކޮށް ދަށުން   ބެލުމުގެ މުއައްޒަފުންގެ ކައުންސިލްގެ މިސްކިތްތައް އެހެނިހެން އަދި އައުޓްސޯސްކުރުން ކުރުމަށް ކުދިމަރާމާތުތައް،  ފޮޅާސާފްކޮށް  އައިޝާ މަސްޖިދުލް 11

    100% ކުރުން  މޮނީޓަރ  މަސައްކަތް އަދި  ޙަާވލުކުރުން ހޯދާ ފަރާތެއް ބަލަހައްޓާނޭ  އައިޝާ މަސްޖިދުލް އަހަރަކު ކޮންމެ 11.1

    100% މޮނީޓަރކުރުން ،ސުޕަަވއިޒްކޮށް މުއައްޒަފުންކުރަމުންދާޮގތް ކަންކަން މިސްކިތްތަކުެގ 11.2

 ސާފްކުރުން  ޤަވާޢިދުން  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި މަގުތައް ، ސަރަހައްދުތަކާއި އިޖްތިމާއީ 12



                                   ( ފެބުރުަވރީ - ޖަނަވަރީ 2022ސިފަ އަންަނމުންދާ ޮގތުެގ ރިޕޯޓް ) ށް ޢަމަލީ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭނަ
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12.1 
  ހިމަނައިެގން މެންޑޭޓުގައި ޭވސްޓްމެޭނޖްމަްނޓްެގ މަސައްކަތް ސާފްކުރުމުެގ  ކުނިކަހާ ސަރަހައްދުތައް އިޖްތިމާޢީ

 ކުރުން  އެމުއައްޒަފުންލައްާވ
  100% 

ށް އެކަށީެގްނާވ ޭވސްޓްމެނޭޖްމަންޓްެގ މަސައްކަތަ
ޓްރެކްޓް އުޞޫލުން  ނެތުމުން، ކޮންޓް މުއައްޒަފުން

 ެގން ކުރުން މަސައްކަތް ޙަާވލުކޮށް

    100% ސާފްކުރުން  ކުނިކަހާ ފަރާތްތަކުން ދިރިއުޅޭ އެެގއެއްަގއި އާއްމުމަުގތައް  ރަށުެގ 12.2

    100% ބެލެހެއްޓުން  މޮނީޓަރކޮށް ކުރަމުންދާޮގތް މަސައްކަތް 12.3

 ކުރުން   ތަންފީޒް ، އަހުލުވެރިކުރުމާއި  ރައްޔިތުން  ޤަވާއިދުތަކަށް  މަގުމަތީގެ 13

    50% ެނުގން  ތަކެތި ބަހައްޓާފައިާވ  މަުގތަކުގައި ޚިލާފަށް ޤަާވޢިދާ 13.1

 ހިންގުން  ބަހާލައިގެން  ތަކަކަށް  ފިޔަވަހި  ްޕރޮޖެކްޓެއް ދިއްލުމުގެ  މަގު އަޅާ ނެޓްވޯކެއް އާ ބައްތީގެ  މަގު 14

14.1 
  ސާރޭވކުރެިވ ބޭފުޅުންާނއެކު ފަްނނީ ކަމާގުޅުންހުރި މަސައްކަތް އެޅުމުެގ ނެޓްޯވކް މަގުބައްތީެގ ރަށުެގ މުޅި

 ިނންމުން  ޑިޒައިންކޮށް
  15% ެއި ކު މަޝްަވރާކުރެިވފަސްޓެލްކޯެގ އެމްޑީއާއ 

 ޤާއިމްކުރުން  މަރުކަޒެއް އިޖްތިމާޢީ 15

15.1 
 ޕްރޮޕޯސަލް ބަޖެޓްހޯދުމަށް ބޭނުންާވ އިމާރާތްކުރުމަށް  ރިަވއިޒްކޮށް ބީއޯކިޔު ،ކުރެހުމާއި ތައްޔާރުކޮށްފައިާވ މިހާރު

 ތައްޔާރުކުރުން 
  0% 

ރޮޖެކްޓެއްެގ ޮގތުގައި  ޕީ ޕޮސަރުކާރުެގ ޕީއެސްޕީއައި
 ބަޖެޓްކުރެިވފައި 

 ބައިވެރިވުން  މުބާރާތްތަކުގައި ފެންވަރުގެ ގައުމީ  އަދި އަތޮޅު ، ބޭއްވުމާއި މުބާރާތްތައް އެކި 16

    100% ތޮއްޑޫ ކައުްނސިލް ޗެލެންޖްކަޕް ބޭއްުވން  16.1

   20%  އަރިއުތުރު ޮވލީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިުވމަށް ޓީމްނެުގން  16.2

 ތައްޔާރުކުރުން  ކުޅުންތެރިން  ދުރާލާ  މައިދާނަށް ކުޅިވަރުގެ 17

    100% ހިްނުގން  ޕްރޮްގރާމް ޑިެވލޮޕްމަންޓް ޔޫތް 17.1

17.2 
  ޝެޑިއުލްކުރެިވެގން  ކޭމްޕްތައް ކޯޗިްނެގ މުއްސަދިކުރުމަށް  ހުނަރު ކުޅިަވރު  ،ެނރުމަށާއި ޒުާވނުން ކުޅިަވރުތަކަށް އާ

 )މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސްއާއި ުގޅިެގން ޮވލީ ކޭމްޕެއްބޭއްުވން( ެގްނދިއުން ކުރިޔަށް
  100%  



                                    ( ޑިސެމްބަރު -ނޮވެމްބަރު  2021ސިފަ އަންަނމުންދާ ޮގތުެގ ރިޕޯޓް ) ށް ޢަމަލީ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭނަ
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 އިތުރުކުރުން  ހޭލުންތެރިކަން ދީނީ މެދުގައި ރައްޔިތުންގެ  18

18.1 
  އެއްޮގތަށް އެއާއެ ކުރެިވ ޝެޑިއުލްތާަވލް ހިންުގމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ދިނުމުެގ  ދަރުސް ދީނީ  އަމާޒުކޮށްެގން  މުޅިރަށައް

 ދަރުސްދިުނން 
  100%  

 ބޭއްވުން  ، ހިންގުމާއި  ރާވާ   މުބާރާތްތައް ފެންވަރުގެ  އަތޮޅު  އަދި ރަށު ، ތަމްރީންކުރުމާއި މީހުން 19

 މުބާރާތަށް އިޢުލާން ކުރެިވފައި   10%  ބޭއްުވން  މުބާރާތެއް ޤުރުއާން ކައުްނސިލްގެ  ހުޅުާވލައިެގން ރަށަށް މުޅި 19.1

 ްޕރޮގްރާމް ކުރުމުގެ ތަމްރީން  ޓީޗަރުން  ސްކޫލް ްޕރީ 20

    100% ކުރުުވން( )ސްކޫލް ޓީޗަރުްނެގ ޕީޑީ ޕްރޮްގރާމްގައި ބައިެވރި ހިންުގން ޕްރޮގްރާމް  ޑިެވލޮޕްމަންޓް ޕްރޮފެޝަނަލް 20.1

 އަހުލުވެރިކުރުވުން  ރައްޔިތުން  ގޮތުން  ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ކާނާ ފައިދާހުރި  21

    100% ހުއްޓާލުން  ދިނުން  ޑްރިންކްސް އެނާރޖީ އިެވންޓްތަކުގައި ކައުންސިލްެގ 21.1

 ގެނައުން   ބަދަލު އުޞޫލަށް  ދޫކުރާ  ދަނޑުބިން 22

   100%  ކުރުން ތަންފީޒް ހަދައި އުޞޫލެއް ކުރަމަށް ބޭުނން ފަހަރު 2 އަހަރު ބިން ރޯދަކަރާ 22.1

 ތަމްރީންކުރުން  ކުރުމާއި ތަރައްޤީ  ވަޞީލަތް އިންސާނީ އާއިއެކު ޓެކްނޮލޮޖީ އައު ދަނޑުވެރިކަމުގެ 23

 ސް ބިން ހަމަޖެހިފައި މިހާރުެވ   100% ހަމަޖެއްސުން  ބިން ގޮއިބިމުން  އުފައްދައި ކޮމްޕެނީއެއް އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް 23.1

 ކުރުން  މާރކެޓް  ކުރުމާއި އިޝްތިހާރު ފެންވަރުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ޤައުމީ ބްރޭންޑްކޮށް  ރަށް 24

 ވެބްސައިޓްެގ މަސައްކަތް ފެށިފައި    15% ހެދުން  އެއް ވެބްސައިޓް  ޙާއްސަ ކުރުމަށް މާރކެޓް ރަށް 25.1

   40%  ތައްޔާރުކުރުން  ސެޓް ސްެވިނއަރ ރަމްޒުކޮށްދޭ ބްރޭްނޑް  ރަށުެގ 25.2

 އިމާރާތްކުރުން  ދާރުލްއާޘާރެއް  ހިމެނޭގޮތަށް  ދާގަބާ ، ތަރައްޤީކޮށް ާޕކެއްގެ ނޭޗަރ ސަރަހައްދު  ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދާގަބާއަށް ތޮއްޑޫ 26



                                   ( ފެބުރުަވރީ - ޖަނަވަރީ 2022ސިފަ އަންަނމުންދާ ޮގތުެގ ރިޕޯޓް ) ށް ޢަމަލީ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭނަ
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    100% ދިނުން   ބަދަލު ދެނެަގނެ ރުއްަގސް މީހުންެގ އަމިއްލަ ހުރި ސަރަޙައްދުގައި ޕާކް ނޭޗަރ 26.1

27.1 
 އެހީދޭ   އިދާރާތަކާއި  ސަރުކާރުެގ ހުރި ކަމާގުޅުން ،ބީއޯކިއުތައްޔާރުކޮށް  ،ޑިޒައިްނކުރުމާއި ދާރުލްއާޘާރު  އަދި ޕާކް ނޭޗަރ
 ހުށަހެޅުން  ޕްރޮޕޯސަލް ޖަމާއަތްތަކަށް ޖަމިއްޔާ

  20% 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެރިޓޭޖް އިން މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް  

 ެގްނޮގސްދެއްާވ ޮގތަށް މަޝްވަރާކުރެިވފައި 

 ބޭގްޖެހުން  ޖިއޯ ސަރަހައްދުތަކުގައި ގިރާ  ބޮޑަށް ފަރާތުން  އިރުމަތީ އަދި ފަރާތުންނާއި ދެކުނު  28

    0% ނިފައި ހިމެ ޕީއައިއެސްޕީގައި ސަރުކާރުެގ 28.1

 ތަރައްޤީކުރުން  ވަސީލަތްތައް  އުމްރާނީ އިދާރާގެ ކައުންސިލް 29

 އިދާރާަގއި މީޓިްނގ ރޫމެއް އިމާރާތްކުރުން ކައުންސިލް    80% ކުރުން މަރާމާތުތައް ކުދި ،ެގަނއުމާއި ބަދަލުތައް ެގންަނންޖެހޭ  އިމާރާތަށް މިހާރުެގ 29.1

 ހޯދުން  ވަސީލަތްތައް  ބޭނުންވާ އިދާރާއަށް ކައުންސިލް 30

   100% ބެލެހެއްޓުން  މަރާމާތުކޮށް ،ހޯދުމާއި ހަރުމުދާ  ފަރީނޗަރފަދަ ،އިކްިވޕްމަންޓްސް ،މެޝިަނރީޒް  ބޭނުްނާވ  ކައުންސިލަށް 30.1
ފަރނީޗަރފަދަ ތަކެތި ކޮމްޕިއުޓަރ، ސްކޭަނރ، 

 ހޯދިފައިުވން 

30.2 

 ހޯދުން  ދާއިރާތަކަށް ބޭނުްނާވ މުއައްޒަފުން އިދާރީ
 މުއައްޒަފުން ޭވސްޓްމެޭނޖްމަްނޓްެގ ސަޕޯޓް މުއައްޒަފުްނެގ ޮގތުަގއި  5 ަވުގތީ -
 އިދާރީ މުއައްޒަފުން  2ތީ ަވުގ -
 ލް ކޮންސަލްޓަްނޓްފައިޭނންޝިއަ 1 ަވުގތީ -

އޮިނަގނޑުަގއި ހިމެނޭ އެސިސްޓެންޓް ކައުްނސިލް އެްގޒެކެޓިްވެގ މަޤާމަށް މުއައްޒަފަކު ހަމަޖެއްސުމަށް   ކައުންސިލްެގ
 ހުށައަޅާފައި 

  90%  

 ފެށުން  ބޭނުންކުރަން ސޮފްޓްވެއަރއެއް ބެލެހެއްޓުމަށް  ރެކޯޑް  މަރުވާގެ  ، ވިހާ 31

    100% ބޭުނންކުރުން  ޕޯޓަލް ގެމެން  ހިމެނޭ ތެރޭަގއި ވިއުގައިެގ  ސަރުކާރުެގ 31.1

 ކުރުން  ތަމްރީން މުއައްޒަފުން ދާއިރާތަކުން  އެކި 32

32.1 
  ،ހޯދައިދިނުމާއި ފުރުޞަތު ބައިެވރިުވމުެގ ޕްރޮްގރާމްތަކުަގއި ތަމްރީން ،ކޯސްތަކާއި  ހިްނާގ ަގއި އައި. ޓީ.އެސް.ސީ

 ބައިވެރިކުރުން 
  100%  



                                    ( ޑިސެމްބަރު -ނޮވެމްބަރު  2021ސިފަ އަންަނމުންދާ ޮގތުެގ ރިޕޯޓް ) ށް ޢަމަލީ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭނަ
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ދުަވހުެގ ތަމްރީން ޕްރޮްގރާމެއް  2ުގޅިެގން ރަށުެގ ސަރުކާރުެގ އިދާރާތަކަށް ސީ.އެސް.ޓީއައި އަދި ކައުންސިލާ  -
 މުއައްޒަފެއް ބައިެވރިެވ ތަމްރީން ޕްރޮްގރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައިުވން  6ހިންުގން އަދި ކައުންސިލް އިދާރާެގ 

ޤަާވޢިދަށް އަހުލުވެރި   އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފައިނޭްނސް މިިނސްޓްރީއާއ ުގޅިެގން ކުރިއަށް ެގްނދެިވ މާލިއްޔަތު -
 މުއައްޒަފެއް ތަމްރީން ކޮށްފައިުވން  4ކުރުމުެގ ޕްރޮގްރާމްަގއި 

 މުއައްޒަފަކު ބައިވެރިެވފައިުވން  1އިންޑިޔާ ސަރުކާރުެގ ފީލްޑް އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްަގއި  -
 ރޭނިންގ ފުރިހަމަކޮށްފައިުވން މުއައްޒަފެއް ބައިވެރިެވ ޓް 2.ޓީއައިން ހިްނާގ އޮންލައިން ޓްރޭނިންތަކުެގ ސީއެސް -

 

 އަގުވަޒަންކުރުން  މަސައްކަތުގެ މުއައްޒަފުންގެ 33

    100% ެގންދިއުން   ކުރިއަށް  ފޯަވހި ބެލުމުެގ ފެްނވަރު މުއައްޒަފުްނެގ 33.1

 
 
 
 
 


