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 ގެ ބަޔާންމޭޔާރ
 

ތަރައްޤީއާއި ތަމަށްދުން ތަސައްވަރު ކުރާނޭގޮތުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް    ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރަށް  
މިހާރުވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ. ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ހުރިހާ ލަނޑުދަނޑި ތަކަކީވެސް އެއަށް ވާޞިލްވުމަށްޓަކައި ފައިސާގެ 

 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަކާއެކު އެޕްލޭނަށް ފައިސާ ހޯދާނޭގޮތުގެ  ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ހޭދަކުރަންޖެހޭ ކަންކަމެވެ. އެހެންކަމަށްވުމާއެކު
 ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭނެއް އޮތުމަކީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ. 

ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ    މިފަދަ ޕްލޭނެއްގެ މުހިއްމުކަމަކީ ލަނޑުދަނޑިއަކަށް ވާޞިލްވުމުގައި އެންމެ ރަނގަޅު މަގުދައްކައިދީ
 ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށް ހިނގާނޭ ރަނގަޅު މަގުދައްކައިދިނުމެވެ. 

 

 

 

 

 މުޙައްމަދު އާޠިފް   
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  ތަޢާރަފް 
 

  2022މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،  
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރުދުވަހަށް އެކުލަވާލެވުނު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އެކުލަވާލާފައިވާ 

ނެވެ. މިގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރު މިކައުންސިލްއިން ހިންގާނެ ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތަކަށާއި އިދާރީ  ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭ
ހި އާމްނ ހިންގުމަށް  އަންދާޒާކުރެވޭ  ލިބޭނެކަމަށް  ކައުންސިލަށް  ޚަރަދާއި  ކުރެވޭ  އަންދާޒާ  ޚުލާސާއެއް  ގާނެކަމަށް  ދަނީގެ 
އާމްމިޕްލޭންގައި   ޚަރަދުކުރުމާއި  ކައުންސިލުން  ފަސްއަހަރު  ކުރިއަށްއޮތް  ހަމައެހެންމެ  ހޯދުމުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  ދަނީ 

 ގެންގުޅޭނެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް މިޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  

އި ކައުންސިލް ހިންގުމަށާއި ތަރައްޤީގެ  ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ވީހާވެސް ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި އަދި ޒިންމާދާރުގޮތެއްގަ
މިޕްލޭންގެ މައިގަނޑު އެއް ހޯދުމާއި ޚަރަދު ކުރުމަކީ  ބޭނުންވާ ފައިސާ  އަމާޒެވެ. މިއަމާޒަށް ވާސިލުވުމުގެ   ޕްރޮގްރާމްތަކަށް 

އެކުލަވާލައި މިޕްލޭން   ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީގެ ނަތީޖާތަކަށް ބިނާވެގެންވާ އަހަރީ ބަޖެޓެއް
 ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރެވޭނެއެވެ. 
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 ފައިނޭންސްކުރުމުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް  
 

 ފައިސާ  މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި  ކައުންސިލުން  ތަންފީޒުކުރުމުގައި  ހަރަކާތްތައް  ޕްލޭންގައިވާ  ތަރައްޤީގެ  އަހަރުގެ  5  އުންސިލްގެކަ
ޕްރައިވެޓް    ހޯދާނީ ޕަބްލިކް  އާމްދަނީންނާއި،  ލިބޭ  ޚިދުމަތްތަކުން  ފޯރުކޮށްދޭ  ކައުންސިލުން  އެހީންނާއި،  ހިލޭ  ދައުލަތުންދޭ 

 އަދި ކައުންސިލްގެ އިހްތިސާސް ތެރޭގައި ހިމޭނޭ ބިން އަދި އިމާރަތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ އިންނެވެ.  ޕާރޓްނާޝިޕް

 އެހީ   ހިލޭ   ދައުލަތުންދޭ 

 ،ރަށާއި  ބިމާއި  ނުހިމެނޭ   ތެރޭގައި  އިޙްތިޞާޞްގެ  ކައުންސިލްގެ  އާއި   %5  އާމްދަނީގެ   ދައުލަތުގެދައުލަތުންދޭ ހިލޭއެހީއަކީ  
  ވަކި  އިން ފިސްކަލް ފޯމިއުލާއެއްގެ ދަށުން  %40   އާމްދަނީގެ  ލިބޭ  ދައުލަތަށް  ގޮތުގައި  ކުލީގެ  ތަންތަނުގެ   ފަރުފަދަ  ފަޅާއި

  ދައުލަތުން   ގޮތުގައި  ހިލޭއެހީގެ  އަހަރަކުވެސް  ކޮންމެ  ކައުންސިލްތަކަށް  ވަކިވަކި  ތެރެއިން  މިޖުމްލައިގެ  ބަލާލެވިގެން  ކަންތައްތަކަށް
ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ހަރަދަށް ހަރަދު   ކެވެ. ދައުލަތުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ލިބޭ ފައިސާގެމިންވަރެ ވަކި

ރިކަރަންޓް ހަރަދުގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު    އާއި ހަމައަށެވެ.  %70މަތީ އަދަދަކީ ދައުލަތުން ދޭ ހިލޭ އެހީގެ    މެ އެން  ކުރެވޭނެ
ގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ ކައުންސިލްގެ ސްޓާފްގެ މުސާރައާއި، ކައުންސިލްގެ ފެނާއި ކަރަންޓް ބިލް އަދި ކުރެވޭ އެކިއެކި މަރާމާތު  

ރިކަރަންޓް ހަރަދެވެ. ރިކަރަންޓް ހަރަދު ކެނޑުމަށްފަހު ދައުލަތުން ދޭ ހިލޭ އެހީގެ ބާކީބައި ހަރަދު ކުރުމަށް  ން  ހެތަކާއި އެހެނި
   ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއާއި ގުޅޭ އެކިއެކި މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށެވެ.

  އާމްދަނީ   ލިބޭ   ޚިދުމަތްތަކުން   ފޯރުކޮށްދޭ   ކައުންސިލުން 

ށްދޭ ހިދުމަތްތައްކުގެ ތެރެއިން މަގު ބަންދުކުރާ ބޯޑް، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި އެނޫންވެސް އެފަދަ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮ
އައި.ޑީ.ކާޑްގެ  ލިބޭފައިސާ ބޭނުން ކުރެވެމުންދާނީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގުޅޭ ކަންކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް  ފީ ނެގޭ ހިދުމަތްތަކުން 

 ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަންއަށް ފޮނުވާ ފައިސާ އެކެވެ. އޮފް   ންޓްއިސާއަކީ ޑިޕާރޓްމަހިދުމަތުން ލިބޭ ފަ

 ޕާރޓްނަރޝިޕް   ޕްރައިވެޓް   ޕަބްލިކް 

އަމިއްލަ   މެދުވެރިކޮށް  ޕާރޓްނަރޝިޕް  ޕްރައިވެޓް  ޕަބްލިކް  ތަންފީޒުކުރުމަށް  ހަރަކާތްތައް  ޕްލޭންގައިވާ  ތަރައްޤީގެ 
އިންވެސްޓަރުންނާއި ގުޅިގެން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް ކައުންސިލުން ޕްލޭން ކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގޭއިރު  

ވަނީ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔާއިންނާއި، ބްލޮކް ގްރާންޓްއިން ނުހިންގޭވަރުގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކަށެވެ.  ހަމަ ޖެހިފައިއިސްކަންދޭން  
  އަދި ޕީޕީޕީ އުސޫލުން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަކީ، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ހަރަކާތްތައް ތަންފީޒުކުރެވި އަދި ހަމައެއާއެކު

މިގޮތުން، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނި ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންއިން     އިތުރު ކުރެވިގެންދިޔުމެވެ.ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔާއަށް އާމްދަނީ
  ބިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޓުއަރިޒަމް ޒޯންތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް މި މޮޑެލްގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ދިޔުމަކީ އެންމެ ނަފާވާނެ ގޮތެވެ.

ބޯހި ދިމާވެފައިވާ  މިސިޓީއަށް  ހަމައެހެންމެ  ތެރެއިން  އަދި  މޮޑެލްގެ  މި  ހޯދުމަށް  ހައްލެއް  މައްސަލައަށް  ޔާވަހިކަމުގެ 
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ޤާނޫނުގެ ހުދޫދުގެ ތެރެއިން ދެފުށް ފެންނަ    މަސައްކަތްކުރުމަށް ރޭވިފައިވެއެވެ. ހިންގާނީ ލާމަރުކަޒީ  މިގޮތައް ޕްރޮޖެކްޓްތައް 
 ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.  

  ޕާރޓްނަރޝިޕް  ޖަމާއަތްތަކާއެކު   ޖަމިއްޔާ   ކުންފުނިތަކާއި   އަމިއްލަ   ރަށުގެ   ކައުންސިލުން   ހިންގުމަށް   ހަރަކާތްތައް   ތަރައްގީގެ 
  ހެދުން 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައި ހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމާއެކު، ރަށުގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރުވާ ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ރަށުގެ  
ޕާރޓްނަރޝިޕް އުސޫލުން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ބައެއް ހަރަކާތްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް  އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކާއެކު  

  ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ކައުންސިލްގެ ބައެއް އިމާރާތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތާއި، 
ންޑްސްކޭޕިންގެ މަސައްކަތްފަދަ މަސައްކަތްތަކަކީ މި މޮޑެލްގެ ތެރެއިން  ޕާރކުތަކާއި މައިޒާންތައް ތަރައްޤީކުރުމާއި، ރަށުގެ ލޭ

 ކުރަން ޕްލޭންކުރެވިފައިވާ ކަންކަމެވެ. 

  ފައިދާ   ލިބޭ   ވިޔަފާރިން   ކައުންސިލްގެ 

ސޭހަކަމާއެކު ކައުންސިލުން ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފައްދާ ވިޔަފާރި ކުރުމަކީ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފަ 
ފޯރު ކޮށްދިނުމާއެކު ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމަށް ޕްލޭން ކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ. މިގޮތަށް ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް ހޯމް  

މާރކެޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް  ސްޓޭއި ވިޔަފާރި ރަށުގައި ކުރިއެރުވުމާއިއެކު، ރަށަށް ޚާއްސަ އުފެއްދުންތައް ބްރޭންޑްކޮށް  
ކުންފުނިތަކާއެކު މަސައްކަތް   އެހެން  ޖޮއިންޓްވެންޗަރ އުސޫލުން  ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި  މީގެއިތުރުން ތަރައްޤީގެ  ރޭވިފައިވެއެވެ. 

 ކުރުމަށް، ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުންޏެއްގެ ތެރެއިން މަގުފަހި ވެގެންދާނެއެވެ.  

 ބޭނުންކުރުން   ހަރުމުދާ  ކައުންސިލްގެ 

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެގެ ދަށުގައި ހިމެނޭ ރުއްގަނޑު ކުއްޔަށް ދީގެން ފައިސާ ހޯދުމަކީވެސް ކައުންސިލްގެ އަމާޒެކެވެ. މިގޮތަށް  
 ލިބޭފައިސާވެސް ބޭނުން ކުރެވިގެންދާނީ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅޭ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށެވެ. 

 އާއްދަނީ   ލިބޭ   ވަސީލަތްތަކުން   ތެރޭގައިވާ   އިޙްތިސާސްގެ 

  ކޮށް،ކުއްޔަށްދޫ  ހަރުމުދާތައް  ނުއުފުލޭ  ބިނާތަކާއި  ވަސީލަތްތަކާއި   ންމެހާއެ  ހިމެނޭ   ތެރޭގައި  އިޙްތިސާސްގެ  ކައުންސިލްގެ
ގޮތުގައި  ގަލުގެހަރުމު  ނަފާ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ލިބިގަތުމަކީ ކައުންސިލްގެ އަމާޒެކެވެ. މިގޮތުން ކައުންސިލްގެ  ގެއެތަންތަނު

ދިގުމުއްދަތައް ކުއްޔަށްދީގެ    އިހުރި ހުސްބިންތައް ބަލަ އިރަށުގަ  ގެންނާއިމިހާރު ހުރި އިމާރާތްތައް މަހުކުލި ލިބޭގޮތައް ކުއްޔަށް ދީ
ދީގެ ކުއްޔަށް  ބިންތައް  ކުރެވޭނެފަދަ  އިތުރުކުރުން  ންތަރައްޤީ  އާއްދަނީ  ކައުންސިލްގެ  މިފަދަ   ތަރައްޤީކޮށް  ހިމެނެއެވެ. 

އެކިއެކި   ގުޅޭ  ތަރައްޤީއާއި  ރަށުގެ  ރައްޔިތުންނާއި  ހަމައެކަނި  ދާނީ  ހަރަދުކުރެވިގެން  އާއްދަނީ  ލިބޭ  ވަސީލައްތަކުން 
 ރޮގްރާމްތަކާއި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށެވެ. ޕް
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 އާމްދަނީ   އެހެނިހެން 

  އާމްދަނީގެ   ލިބޭ  އަހަރު  ހިނގާ  ކައުންސިލްތަކަށް  ންމަތީ   ވާގޮތުގެޤާނޫނުގައި  ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ   ދާއިރާތައް   އިދާރީ
ހަމަޖެހިފައެވެ.ރައްކާ  ގޮތުގައި   ރިޒަރވްގެ  އަދަދެއް  މަދުނޫން   އިންސައްތައަށްވުރެ  5 ހަރަދު   މިފައިސާ  އަދި  ކުރުމަށްވަނީ 

 ނަ އަހަރުތަކުގައި ރަށުގެ ތަރައްޤީއާއި ގުޅޭ އެކިއެކި ކަންކަމުގައެވެ.ން ކުރެވިގެން ދާނީ ކުރިއަށް އޮ
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  ފާއިތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު
ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ )ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާއާއި ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު    2020ވަނަ އަހަރުން    2016

 ކައުންސިލުން ބަލައިގަތް އާމްދަނީ( އާއި ހަރަދުތަކުގެ ހުލާސާ ޗާރޓް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ. 
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 ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތާއި ޚަރަދު ކުރާނެ ގޮތް
 

ދާއިރާތައް    ފައިސާ ލިބޭ  އަހަރު 
(000) 2026 2025 2024 2023 2022 

   
41,832,319.21  

   
38,809,091.02  

   
36,004,352.00  

   
33,403,664.00  

    
26,950,473.05  

ސަރުކާރުްނ ލިބޭެނ ކަަމށް  
 ލަފާކުރާ

            -    
             
-    

             
-    

 ކައުްނސިލުްނ ަނގާފީ    -                 -            

            -    
             
-    

             
-    

            -                 -    
އެހެިނހެްނ ފަރާތްތަކުން ލިބޭ  

 ހިލޭއެހީ 

            -    
             
-    

             
-    

 ކައުްނސިލްގެ ވިޔަފާރި ފައިދަ     -                 -            

   
14,661,841.18  

   
13,663,404.64  

   
12,388,355.56  

   
10,550,800.56  

     
8,302,871.59  

   އެހެިނހެްނ ގޮތްގޮތުްނ

 56,494,160.39   52,472,495.66   48,392,707.56   43,954,464.56   35,253,344.64  
ޖުމްލަ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ  

 އާމްދަނީ 
 ދަރަންޏަށް ނަގާ ފައިސާ           
            

 ޖުމްލަ ލިބޭނެ ފައިސާ   35,253,344.64   43,954,464.56   48,392,707.56   52,472,495.66   56,494,160.39 

      
ދާއިރާއްތައް    ޚަރަދު ކުރެވޭ    އަހަރު

(000) 2026 2025 2024 2023 2022 
   

10,566,000.00  
   

24,262,000.00  
    

18,642,000.00  
   

21,772,000.00  
    

29,283,097.00  
ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާްމތައް 
 ހިްނގުަމށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

   
29,860,689.20  

   
28,105,921.86  

   
26,383,668.15  

   
24,692,379.80  

    
25,131,391.80  

ހިްނގުުމގެ ދާއިރާއަށްކުރެވޭ 
 ޚަރަދު

            -    
             
-    

             
-    

   ދަރަިނ އަދާ ކުރުރުަމށް    -                 -            

            -    
             
-    

             
-    

 އެހެިނހެން     -                 -            

 40,426,689.20   52,367,921.86   45,025,668.15   46,464,379.80   54,414,488.80  
ލަފަކުރާ    ޖުމްލަ ހިގާނެކަމަށް 

 ޚަރަދު 

          
 

   އަރަނި / )ދަރަނި(  (19,161,144.16)  (2,509,915.24)   3,367,039.41    104,573.80     16,067,471.19 
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   ހިމެނިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ޖުމްލަތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި  
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 އާމްދަނީ ލިބޭ ދާއިރާތައް
 

 އަހަރު 
   ލިބޭ ދާއިރާތައް   އާމްދަނީ

2026 2025 2024 2023 2022 
  

       
56,494,160.3

9  

        
52,472,495.6

6  

        
48,392,707.5

6  

         
43,954,464.5

6  

         
35,253,344.6

4  
   ދާއިރާގެ ޖުމްލަ

                      

41,832,319  

                       

38,809,091  

                        

36,004,352  

                          

33,403,664  

                          

26,950,473  
   ސަރުކާރުން ދޭ ހިލޭ އެހީ ބްލޮކް ގްރާންޓް 

                 

41,832,319.2

1  

                  

38,809,091.0

2  

                   

36,004,352.0

0  

                     

33,403,664.0

0  

                     

26,950,473.0

 ގްރާންޓް  ކައުންސިލަށް ސަރުކާރުން ދޭ ހިލޭ އެހީ ބްލޮކް  5
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-    

                                      

-    

                                       

-    

                                         

-    

                                        

-    
   ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތްތައްކުން ނަގާ ފީ/ކުލި 

            

  

                                    

-    

                                      

-    

                                       

-    

                                         

-    

                                        

-    
   ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރި

            

  

                 

14,661,841.18  

                  

13,663,404.64  

                   

12,388,355.56  

                     

10,550,800.56  

                       

8,302,871.59  
   އެހެނިހެން އާމްދަނީތައް 

                      

540,144.00  

                       

540,144.00  

                        

487,567.00  

                          

450,012.00  

                          

 ވަނި އިމާރާތު ކުލީގެ ކުލި  450,012.00
125002 

                      

430,560.00  
                       

430,560.00  

                        

430,560.00  

                          

430,560.00  

                          

 ނަސީމީވިލާގެ ކުލި  378,932.67
125002 
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144,000.00  

                       

144,000.00  

                        

144,000.00  

                          

144,000.00  

                          

 ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކުލި  144,000.00
125002 

 3ހިދުމަތްއިމާރާތް            
125002 

  

                       

251,020.00  

                        

376,530.00  

                          

376,530.00  

                          

 ބަނދަރު އެތުމާގެ ކުލި  376,530.00
125002 

                      

180,468.75  

                       

157,500.00  

                        

157,500.00  

                          

157,500.00  

                          

 މުހުތާދު ގޯތި ކުލި  157,500.00
125002 

    

                        

117,360.00  

                          

117,360.00  

                            

 އެތުމާ ވުޑް ކުލި   34,230.00
125005 

    

                            

6,000.00  

                              

6,000.00  

                              

 ތަލްފޯނުގެ ލޮނުމަސް ބިމު ކުލި  6,000.00
125004 

                      

116,400.00  

                       

116,400.00  

                        

116,400.00  

                          

116,400.00  

                          

   ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް  116,400.00
125002 

  

  

                          

13,662.00  

                            

13,662.00  

                            

 ދިރާގު ކުލި  13,662.00
125004 
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9,527.32  

                         

10,393.44  

                          

10,393.44  

                            

10,393.44  

                            

 ދިރާގު ކުލި  10,393.44
125004 

    

                          

25,897.20  

                            

25,897.20  

                            

 ދިރާގު ކުލި  25,897.20
125004 

                        

14,400.00  

                         

14,400.00  

                          

14,400.00  

                            

 އުރީދޫ ކުލި  9260  14,400.00
125004 

    

                          

91,715.04  

                            

91,715.04  

                            

 އުރީދޫ ކުލި   91,715.04
125004 

    

                          

26,851.68  

                            

26,851.68  

                          

 އުރީދޫ ކުލި   322,220.04
125004 

                      

387,504.00  

                       

387,504.00  

                        

387,504.00  

                          

387,504.00  

                          

 އެމް ޑަބްލިޔު އެސް ސީ ކުލި  387,504.00
125004 

                      

396,037.11  

                       

368,683.20  

                        

368,683.20  

                          

368,683.20  

                          

 އެތުމާ ތެޔޮ ބިމު ކުލި  368,683.20
125004 

                      

244,800.00  
                       

244,800.00  

                        

244,800.00  

                          

244,800.00  

                          

 ސިލްވަރ ފިއުލް ތެޔޮ ބިމު ކުލި   241,400.00
125004 
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81,840.00  

                            

81,840.00  

                            

81,840.00  

ބިމު   )ޖޭޖޭ އިންވެސްޓްމަންޓް އޮޑިހަރުގެ  1އޮޑި ހަރުގެ 
 ކުލި(

125005 

    

                          

41,280.00  

                            

41,280.00  

                            

41,280.00  

 125005 ބިމު ކުލި(  )މުޙައްމަދު ހަލީމް އޮޑިހަރުގެ  1އޮޑި ހަރުގެ 

    
                          

47,412.00  

                            

47,412.00  

                            

47,412.00  

 125005 )ކަސަބުގެ އޮޑިހަރުގެ ބިމުކުލި(   1އޮޑި ހަރުގެ 

                          

6,000.00  

                           

6,000.00  

                            

6,000.00  

                              

6,000.00  

                              

 އިންވެސްޓްމަންޓް(  ރުއްގަޑު ކުއްޔަށް ދިނުން )ބަނޑުގާ  6,000.00

125004 

                   

3,000,000.00  

                    

2,400,000.00  

                     

1,800,000.00  

                       

1,200,000.00  

                          

 ވެއަރ ހައުސް ބްލޮކް ކުއްޔަށް ދިނުން   600,000.00
  

                   

6,600,000.00  
                    

6,000,000.00  

                     

4,800,000.00  

                       

3,600,000.00  

                       

 ކޮމާރޝަލް ބްލޮކް ކުއްޔަށް ދިނުން  1,800,000.00
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540,000.00  

                       

540,000.00  

                        

540,000.00  

                          

540,000.00  

                          

 ތެޔޮބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން   540,000.00
  

                      

960,000.00  

                       

960,000.00  

                        

960,000.00  

                          

960,000.00  

                          

 ތެޔޮ ސްޓޯރޭޖް   960,000.00
  

                      

192,000.00  

                       

192,000.00  

                        

192,000.00  

                          

192,000.00  

                          

 ގޭސް ސްޓޯރޭޖް   192,000.00
  

                      

900,000.00  

                       

900,000.00  

                        

900,000.00  

                          

900,000.00  

                          

 ޓުއަރިޒަމް ޒޯން   900,000.00
  

                   

1,080,000.00  

                       

864,000.00  

                        

648,000.00  

                          

432,000.00  

                          

216,000.00        

ކޮޓެޖް ހައުސްގެ 
 އާމްދަނީ

    

                   

1,200,000.00  

                       

960,000.00  

                        

720,000.00  

                          

480,000.00  

                          

240,000.00        

އިޝްތިހާރު ބޯޑުތަކުގެ  
 ކުލި

   

                                    

-    

                                      

-    

                                       

-    

                                         

-    

                                        

-    
   ހިލޭ އެހީ )ޑޮނޭޝަންސް(
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 ހިމެނިފައިވާ ހަރަކާތްތަކާއި ހަރަދުރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި  ތަ
 

 އަހަރު   

  2022 2023 2024 2025 2026 

 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން  އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި، ރަށްވެހި  1ދާއިރާ  

  

  5,400,000.00  11,441,097.00 ޖުމްލަ  ދާއިރާގެ 
 

5,020,000.00  
  

3,020,000.00  
 

2,090,000.00  

    -             -           45,000.00     އަދި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން   ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން 1ޕޮލިސީ 
        

5,000  
         -    

ހަރަކާތް:  
1.1.1 

ހެލްތާއި   ޕަބްލިކްފެން ޓެސްޓްކޮށް ކޮލިޓީ ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް 
 ުގޅިެގން ކުރިއަށްެގންދިއުން 

NR NR NR NR NR 

ހަރަކާތް:  
1.1.2 

  ކޮންމެ ޭގބީސީއަކަށް ސަޕްލައިފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ އިންތިޒާމް

 ހަމަޖެއްސުން 
NR NR NR NR NR 
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ހަރަކާތް:  
1.1.3 

 NR NR NR NR  45,000.00     ޯވޓަރސެނިޓޭޝަން ޕްލޭނެއް ހެދުން 

ހަރަކާތް:  
1.2.1 

          NR  ނަރުދަމާ އިން ނަާގ ފީ ކަނޑާލުން 

ހަރަކާތް:  
1.2.2 

          NR  ފެނުގެ ބޭންޑް ތަކުެގ އަުގތައް މާލެއާއި އެއްހަމަކުރުން 

ހަރަކާތް:  
1.3.1 

  ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންއާއި އެއްޮގތަށް ނަރުދަމާެގ ހިދުމަތް ހުރިހާ

 ފޯރުކޮށްދިނުން. ސަރަހައްދަކަށް 
 NR   NR   NR  NR NR 

ހަރަކާތް:  
1.3.2 

ބޭނުންކުރަނީ   ނަރުދަމާެގ މައްސަލަތައް ކުޑަކުރުމުެގ ގޮތުން ހިދުމަތް
 ޤަަވއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އެއްޮގތަށްތޯ ބެލުން 

 In house   In house   In house   In house   In house  

ހަރަކާތް:  
1.4.1 

        NR    ރިޒާްވ އިތުރުކުރުން ފެނުެގ 

ހަރަކާތް:  
1.4.2 

ނަާގ   ފެނުެގ ރިޒާްވ އިތުރު ކުރުމުެގ ޮގތުން ޭގބިސީ ތަކުަގއި ާވރޭފެން
   5000       ރައްކާކުރުުވން 

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                            2026 –  2022ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން 

 

  18 

 
 

 2ޕޮލިސީ 
ހަކަތަ   ދެމެހެއްޓެނެިވ އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްަގއި ކަރަންޓާއި

 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 
    25,000.00     10,000.00    150,000.00            -    

      
25,000  

ހަރަކާތް:  
2.1.1 

  ކޮންމެ ޭގބީސީއަކަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ އިންތިޒާމް

 ހަމަޖެއްސުން 
 NR   NR   NR  NR NR 

ހަރަކާތް:  
2.2.1 

އުފެއްދުމުެގ   އޮއެ ބޭނުންކޮށްެގން ކަރަންޓްއަިވ، ަވއި އަދި މޫދުެގ  
     ހުރި ފުރުސަތުތަކަކީ ކޮބާތޯ ދެނެަގތުމުެގ ޮގތުން ދިރާސާކުރުން 

   
150,000.00      

ހަރަކާތް:  
2.3.1 

  ކަރަންޓް ބޭނުންކުރެޭވ ނިސްބަތް ކުޑަކުރުމުެގ ގޮތުން މިސިޓީަގއި

ތިމާެވއްޓާ ރައްޓެހި  ބޭނުންކުރެޭވ އިލެކްޓްރިކް އާލާތްތަކަކީ 
 ހެދުމަށް ޤަާވއިދެއް ނުވަތަ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުން   އާލާތްތަކަކަށް

    25,000.00        25000 

ހަރަކާތް:  
2.3.2 

ކުޑަކުރުމަށް   ކުދި އަދި މެދުފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަކުން ކަރަންޓަށްކުރާ ހޭދަ
        10,000.00       ހަމަޖެއްސުން އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދޭނެ އިންތިޒާމް 

  15,000.00     15,000.00     3,065,000.00  ާގއިމްކުރުން   އެކަށީެގންާވ ޮގތެއްަގއި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް 3ޕޮލިސީ 
       

15,000  
      

15,000  

ހަރަކާތް:  
3.1.1 

ހަާވލުކޮށްެގން    ެވމްކޯއާއިކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީެގ ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް 
 ކުރިޔަށްެގންދިއުން 

 NR          

ހަރަކާތް:  
3.1.2 

  އެކަށީެގންާވ އަެގއްަގއި މި ޚިދުމަތް ފޯރު ކޮށްދިނުމަށް ސަބްސިޑީ

 ހަމަޖެއްސުން 
 NR          

ހަރަކާތް:  
3.1.3 

        3,000,000.00   ޭވސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ ޤާއިމް ކުރުން 
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ހަރަކާތް:  
3.1.4 

          50,000.00     ސިޓީލެެވލް ޭވސްޓް އޮޑިޓް އެއް ތައްޔާރުކުރުން. 

ހަރަކާތް:  
3.2.1 

  ކުނީެގ ބާަވތްތަކުެގ ތެރެއިން ރީސައިކަލް ކުރެވޭނެ ބާަވތްތަކާއި

  އެބާަވތްތައް ރީސައިކަލް ކުރެޭވނެޮގތްތަކުެގ މަޢުލޫމާތުދިނުމަށް

 ހޭލުންތެރިކުރުމުެގ ޕްރޮްގރާމްތަކެއް ކުރިޔަށްެގންދިއުން 
     5,000.00       5,000.00  

     
5,000.00  

      
5,000.00  

     
5,000.00  

ހަރަކާތް:  
3.2.2 

ސިޓީއަށް   ކުނި މަދުކުރުމުެގ ގޮތުން ކުންޏައްާވ ތަކެތި ކުޅުދުއްފުށި
      IN HOUSE      ޤަަވއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ހެދުން. އެތެރެާވ ނިސްބަތް މަދުކުރުމަށް 

ހަރަކާތް:  
3.3.1 

ނައްތާލުމުެގ އާދަތައް     ކުނި މަދުކޮށް ރައްކާތެރިޮގތުަގއި
ސްކޫލް ދަރިަވރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޕްރޮްގރާމްތައް    އަށަެގންނެވުމަށް

 ހިންުގން. 
     5,000.00       5,000.00  

     
5,000.00  

      
5,000.00  

     
5,000.00  

ހަރަކާތް:  
3.3.2 

ނައްތާލުމުެގ އާދަތައް     ކުނި މަދުކޮށް ރައްކާތެރިޮގތުަގއި
ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް އަހުލުެވރިކުރުމަށް،   އަށަެގންނެުވމާއި

އަމާޒުކޮށް  އިދާރާތަކާއި އާންމުންނަށް   ިވޔާފާރި ތަކާއި، ސަރުކާރުެގ
 ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންުގން. 

     5,000.00       5,000.00  
     

5,000.00  
      

5,000.00  
     

5,000.00  

  1,000,000.00   970,000.00    މަުގހެދުމާއި މަުގތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  4ޕޮލިސީ 
 

2,050,000.00  
     

1,200,000  
   1,200,000  

ހަރަކާތް:  
4.1.1 

        PSIP   PSIP  ަވނަ ފިޔަވަހި ނިންމުން   2މަުގތަކުަގއި ތާރުއެޅުމުެގ 

ހަރަކާތް:  
4.1.2 

      PSIP   PSIP  މަުގތަކުަގއި ފަޔަރ ހައިޑްރަންޓް ހަރުކުރުން 
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ހަރަކާތް:  
4.1.3 

  ނިޒާމް ރަނަގޅުމަުގ ހެދުމުެގ ޕްރޮޖެކްޓްެގ ތެރެއިން ފެންހިންދާ  

           ފެންަވރަކަށް ހެދުން
 PSIP   PSIP        

ހަރަކާތް:  
4.1.4 

        PSIP   PSIP      މަުގތަކުަގއި ޑީޯވޓަރިންގ ހޮޅި އެޅުން

ހަރަކާތް:  
4.1.5 

ފަރާތްތަކަށާއި   މަުގތަކުެގ ޕޭްވމަންޓްތަކަކީ ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންާވ
 ބޭނުންކުރެވޭ ތަންތަނަށް ހެދުން ދުަވސްީވ މީހުނަށް 

 PSIP   PSIP        

ހަރަކާތް:  
4.1.6 

        PSIP   PSIP  މަުގތަކުަގއި މަުގ ބައްތި ހަރުކުރުން 

ހަރަކާތް:  
4.1.7 

        PSIP   PSIP  މަގުމަތީަގއި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ކުރެހުން 

ހަރަކާތް:  
4.1.8 

      100,000.00    60,000.00     ނަންބޯޑުހަރުކުރުން މަުގ ތަކުަގއި 

  

ހަރަކާތް:  
4.2.1 

        100,000.00    50,000.00     މަުގތަކުަގއި ަގސްއިންދާނެ ތަންތަން ކަނޑައެޅުން 

ހަރަކާތް:  
4.2.2 

            މަުގތަކުަގއި ަގސް އިންދާ ބެލެހެއްޓުން 

500,000.00  

         

200,000.00  

       

200,000.00  

ހަރަކާތް:  
4.3.1 

  މަގު ބޭނުންކުރުމާއި ުގޅުންހުރި މުނިސިޕަލް ޤަަވއިދުތައް

 ހަރުދަނާކުރުން 
 NR         NR  
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ހަރަކާތް:  
4.3.2 

  NR   NR   NR   NR   NR  މަގުތައް މަރާމާތުރުކުރުމުެގ ކަންކަން ކުރިޔަށްެގންދިއުން 

ހަރަކާތް:  
4.3.3 

  މަުގ ކޮނުމުެގ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުކުރުމަށް

 އުސޫލުތައް ހަރުދަނާކުރުން 
 NR         NR  

ހަރަކާތް:  
4.3.4 

  ނުހެދި ހުރި މަުގތަކުެގ ބިންަގނޑު އެއްަވރު ކޮށް، ެވލި އަޅައި

 އެމަުގތަކުެގ ހާލަތު ރަނަގޅު ކުރުން 
   600,000.00    750,000.00  

 
1,000,000.00  

      

1,000,000.00  

    

1,000,000.00  

ހަރަކާތް:  
4.4.1 

          60,000.00     މިހާރު ހެދިފައިާވ މަުގތަކުަގއި ސްޕީޑް ބްރޭކަރ ހަރުކުރުން. 

ހަރަކާތް:  
4.4.2 

ނިޝާންތައް   ޕާރކިންޒޯންތަކާއި ޓްރެފިކްމިހާރު ހެދިފައިާވ މަުގތަކުަގއި  
 ހަރުކުރުން. 

    50,000.00          

ހަރަކާތް:  
4.5.1 

ފަރާތްތަކަށް   މިހާރު ހެދިފައިާވ މަުގތަކުަގއި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ
      500,000.00       ބޭނުންކުރެޭވ ޮގތަށް ދުާވރުތައް ބަދަލު ކުރުން. 

ހަރަކާތް:  
4.6.1 

      50,000.00     50,000.00     150,000.00    ރަނަގޅުކުރުން.  ހެދިފައިާވ މަުގތަކުެގ ޑްރެއިނޭޖް ސިސްޓަމްތައްމިހާރު 

ހަރަކާތް:  
4.7.1 

    PSIP        ަވނަ ފޭސްެގ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން   3މަުގހެދުމުެގ 
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 5ޕޮލިސީ 
ހަދައި    ތަންތަންބަނދަރާއި، ފާލާމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް ފަދަ 

 ބެލެހެއްޓުން 
 2,055,000.00   1,075,000.00    105,000.00  

     
1,100,000  

     
100,000  

ހަރަކާތް:  
5.1.1 

 މިހާރު ހެދިފައިހުރި ޤަަވއިދު ތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ެގންނަންޖެހޭ

 ބަދަލުތައް ދިރާސާކޮށް ބަދަލުެގނައުން.
 NR         NR  

ހަރަކާތް:  
5.1.2 

ދެމެހެއްޓެނިިވ ގޮތެއްަގއި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުެގ އިންތިޒާމް   ބަނދަރު
 ހަމަޖެއްސުން 

 NR   NR   NR   NR   NR  

ހަރަކާތް:  
5.1.3 

ދައުރު ފުޅާކޮށް    ބެލެހެއްޓުމަށް ހާރބަރ އޮފިސަރުންެގ ބަނދަރު
 ހަރުދަނާ ކުރުން 

 NR         NR  

ހަރަކާތް:  
5.2.1 

  ސަރަހައްދުން ވިޔަފާރި ކުރާނެ ބިންތަކެއް ކަނޑައަޅާ އެބަނދަރު 

 ބިންތަކަށް ކުރިމަތި ލުމުެގ ފުރުސަތު ހުޅުާވލުން 
     2,500.00    

     
2,500.00      

ހަރަކާތް:  
5.2.2 

  ބަނދަރާއި ދުރުނޫން ސަރަހައްދަކުން ގުދަންކުރާނެ ބިންތަކެއް

 ހުޅުާވލުން. ކަނޑައަޅާ ކުރިމަތި ލުމުެގ ފުރުސަތު 
     2,500.00    

     
2,500.00  

    

ހަރަކާތް:  
5.2.3 

އިތުރުކުރުމުެގ ގޮތުން ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ޑިޖިޓަލް   އާމްދަނީ
          1,000,000.00    ކުއްޔަށް ދިނުން  އިސްތިހާރުބޯޑު ހަރުކޮށް

1,000,000.00  
  

ހަރަކާތް:  
5.3.1 

          2,000,000.00   ސަރަހައްދުަގއި ފިނި މައިޒާން ތަރައްޤީކުރުން  ބަނދަރު

ހަރަކާތް:  
5.3.2 

ސަރަހައްދަކީ ހިތްަގއިމު ފިނި ފެހި ތަނަކަށް ހެދުމަށް   ބަނދަރު
 ޕްރޮްގރާމްތައް ކުރިއަށް ެގންދިޔުން.  ަގސްއިންދުމުެގ

    50,000.00      75,000.00  
   

100,000.00  
         

100,000.00  

       

100,000.00  
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  1,095,000.00   4,626,097.00  ހަމަޖެއްސުންޓާެގޓްތައް:  ޤަބުރުސްތާނާއި ކަށުކަމާކެމީެގ އިންތިޒާމް 6ޕޮލިސީ 
 

1,095,000.00  
       

95,000  

      
95,000  

ހަރަކާތް :  
6.1.1 

  35,000.00      35,000.00     ބެލެހެއްޓުން ސާފުކޮށް   ދެ ަގބުރުސްތާނު
    

35,000.00  
     

35,000.00  
    

35,000.00  

ހަރަކާތް :  
6.1.2 

  1,000,000.00    ަވށާފާރު އައު ކުރުން  ދެ ަގބުރުސްތާނުގެ 
 

1,000,000.00      

ހަރަކާތް :  
6.2.1 

  50,000.00      50,000.00     ހަމަޖެއްސުން ަވޅުލުމުެގ އެންމެހާ އިންތިޒާމް  މައްޔިތުން
    

50,000.00  
     

50,000.00  
    

50,000.00  

ހަރަކާތް :  
6.2.2 

    10,000.00     ަވޅުލުމުެގ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްރީންކުރުން  މައްޔިތުން
    

10,000.00  
  

         

10,000.00  

ހަރަކާތް :  
6.2.3 

               10,000.00       ތަމްރީން ޕްރޮްގރާމްތަކެއް ކުރިޔަށްެގންދިއުން   ކަށުކަމާކެމީެގ

10,000.00  
  

ހަރަކާތް :  
6.3.1 

          4,531,097.00   އައު ހިނަާވެގއެއް ތަރައްޤީ ކުރުން.   ޒަމާނީ ފެންަވރުެގ
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  2,200,000.00   600,000.00    މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން  7ޕޮލިސީ 
 

1,600,000.00  
      

600,000  
     

600,000  

ހަރަކާތް:  
7.1.1 

ޤަަވއިދުން ފޮޅާ ސާފުކުރުން އަދި އެކަމަށް ބޭނުންާވ   މިސްކިތްތައް
 ަވސީލަތްތައް ހޯދުން 

   100,000.00     100,000.00  
   

100,000.00  
    

100,000.00  
   

100,000.00  

ހަރަކާތް:  
7.1.2 

  500,000.00     500,000.00    މަރާމާތުކޮށް އާބާތުރަފިލުުވން  މިސްކިތްތައް
   

500,000.00  
    

500,000.00  
   

500,000.00  

ހަރަކާތް:  
7.2.1 

 މިސްކިތްތައް އޭސީކޮށް ކަރަންޓަށްކުރާ ހަރަދު ކުޑަކުރުމުެގ ޮގތުން

  1,500,000.00    އުފެއްދޭނޭ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން އަިވން ހަކަތަ  
 

1,000,000.00  
    

ހަރަކާތް:  
7.3.1 

  PPP   PPP        ބިނާކުރުން  މިސްކިތް 2އައު 

ހަރަކާތް:  
7.4.1 

ގޯތިތެރޭެގ ލޭންޑްސްކޭޕިންގ ހަދައި، ަގސްއިންދާ ރީތި   މިސްކިތްތަކުެގ
        100,000.00      ކުރުން 

  5,000.00      5,000.00      55,000.00     ބޯހިޔާަވހިކަން ކަށަަވރުކުރުން  8ޕޮލިސީ 
        

5,000  
      

55,000  

ހަރަކާތް:  
8.1.1 

ބޭނުންާވ މިންަވރު ދެނެަގތުމުގެ ތަފްސީލް ދިރާސާއެއް   ބޯހިޔާެވހިކަމަށް
 ހެދުން 

    50,000.00           50,000.00  

ހަރަކާތް:  
8.1.2 

        in house  ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކުެގ ޑޭޓާބޭސްއެއް ޤާއިމްކުރުން  ބޯހިޔާެވހިކަމަށް
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ހަރަކާތް:  
8.1.3 

          In house  ޕޮއިންޓް ދޭނެ ހަރުދަނާ އުސޫލެއް އެކުލަާވލުން  ބޯހިޔާެވއިކަމަށް

ހަރަކާތް:  
8.2.1 

ހައްޤުެވރިންނަށް  ރޯހައުސް ނިންމާ އޭެގ   105ނުނިމި ހުރި 
 ހަާވލުކުރުން. 

 In house          

ހަރަކާތް:  
8.2.2 

        PSIP    އައު މަޝްރޫޢުއެއް ކުރިޔަށްެގންދިއުން  ބޯހިޔާެވހިކަމުެގ

ހަރަކާތް:  
8.2.3 

  އިމާރާތް ނުކުރެވިހުރި ބަންޑާރަ ޯގތިތަކަށް އިމާރާތް ކުރުމަށްހުރި

 ތަނަވަސްކޮށްދިނުން ފުރުސަތުތައް  
     5,000.00      5,000.00      5,000.00               

5,000.00  

          

5,000.00  

ހަރަކާތް:  
8.2.4 

ޕާރޓްނަރޝިޕް ެގ ތެރެއިން ބޯހިޔާެވހިކަމުެގ    ޕަބްލިކް ޕްރިެވޓް
      PPP      މަޝްރޫއުއެއް ހޯދުން 

ހަރަކާތް:  
8.3.1 

ޯގތިތައް    ޯގތިތަކުގެ ތެރެއިން ެވރިމީހާ ނިޔާެވފައިާވދުަވސްީވ ފަޅު 
 ފާހަަގކޮށް އެޯގތިތައް ާވރުތަާވ ފަރާތްތަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް

 އުސޫލެއްހަދާ އިޢުލާން ކުރުން. 
 In house          
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 ބިނާކުރުން  އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމައެއް 2ދާއިރާ  

 

  6,364,000.00   2,014,000.00  ޖުމްލަ  ދާއިރާގެ 
 

1,693,000.00  
  

1,674,000.00  
 

1,694,000.00  
 

 9ޕޮލިސީ 
މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުެގ ޚިދުމަތް ދޭނެ   އިޖްތިމާޢީ

 ބެލެހެއްޓުން  ތަންތަން ޤާއިމުކޮށް
   165,000.00    140,000.00     90,000.00  

       
90,000  

      
90,000  

 

ހަރަކާތް:  
9.1.1 

         PSIP    ޤާއިމްކުރުން  އިނޮޭވޝަން ލެބެއް

ހަރަކާތް:  
9.1.2 

           25,000.00     ސެންޓަރުެގ އިންޑޯ ޖިމްެގ ހިދުމަތް ފެށުން  ކޮމިއުނިޓީ

ހަރަކާތް:  
9.1.3 

އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމުެގ ޕްރޮޖެކްޓެއް    އައުޓްޑޯ ޖިމް
 ކުރިޔަށްެގންދިއުން 

    30,000.00           
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ހަރަކާތް:  
9.1.4 

        PSIP  ސެންޓަރުެގ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓް މަރާމާތުކުރުން  ކޮމިއުނިޓީ

  
 

ހަރަކާތް:  
9.1.5 

މަރުކަޒުެގ ހުރިހާ ތަންތަނުަގއި ސީސީޓީީވ ކެމެރާ   އިޖުތިމާޢީ
 ކަރުކުރުން 

    20,000.00            

ހަރަކާތް:  
9.1.6 

  20,000.00      20,000.00     މަރުކަޒުތައް މަރާމާތުކޮށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  އިޖުތިމާޢީ
    

20,000.00  
     

20,000.00  
    

20,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
9.2.1 

ފޯރުކޮށްދޭނެޮގތުެގ  ސެންޓަރުެގ ޚިދުމަތްތައް   ކޮމިއުނިޓީ
   ތަންފީޒުކުރުން އުޞޫލުއެކަށައަޅައި 

 in house   in house   in house   in house   in house   

ހަރަކާތް:  
9.2.2 

އަމާޒުކޮށް ކުޅިަވރާއި ކަސްރަތު ޕްރޮްގރާމްތައް   އިސްރަށްެވހިންނަށް
 ހިންުގން 

    20,000.00      20,000.00  
    

20,000.00  
     

20,000.00  
    

20,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
9.2.3 

މަރުކަޒުތަކުަގއި އެކިއުމުރުފުރާތަކަށް ބޯޑު ޭގމްސް ކުޅެޭވނެ   އިޖުތިމާޢީ
         50,000.00       ހަމަޖެއްސުން  އިންތިޒާމް

ހަރަކާތް:  
9.4.1 

ގަަވއިދުން  ރައްކާތެރިކަމުެގ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން   އިޖުތިމާޢީ
 ދިނުން   މޮނީޓާރކޮށް، އެހީތެރިކަން

    50,000.00      50,000.00  
    

50,000.00  
     

50,000.00  
    

50,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
9.4.2 

ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުެގ ފެންވަރު ރަނަގޅު ކުރުމުެގ ގޮތުން   އިޖުތިމާޢީ
 ބައްދަލުުވންތައް ބޭއްުވން. މުއައްސަސާތަކާއެކު ޤަަވއިދުން  ުގޅުންހުރި

 in house   In House   In house   In house   In house   
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  965,000.00    1,095,000.00   1,070,000.00  ބެލެހެއްޓުން   ކުޅިަވރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް 10ޕޮލިސީ 
     

1,015,000  
     

965,000  
 

ހަރަކާތް:  
10.1.1 

ޔޫތު މިނިސްޓްރީެގ ދަށުަގއި ހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުތައް    މިހާރު
 ބަދަލުކުރުން  ކައުންސިލްެގ ދަށަށް

 in house           

ހަރަކާތް:  
10.1.2 

ދަނޑުތައް ބަލަހައްޓާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޖަމިއްޔާތަކާއި   ފުޓުބޯޅަ
 ހަާވލުކުރުން 

 in house   In House   In house   In house   In house   

ހަރަކާތް:  
10.1.3 

ދަނޑުތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ މަުގ   ފުޓުބޯޅަ
 ތަނަވަސްކޮށްދިނުން 

 in house           

ހަރަކާތް:  
10.1.4 

އައުޓްޑޯރ ޮވލީ ކޯޓެއް  ސްޓޭޑިއަމްަގއި ޒަމާނީ ފެންަވރުެގ   ކުޅުދުއްފުށި
 ތަރައްީގ ކުރުން 

 PSIP   PSIP         

ހަރަކާތް:  
10.1.5 

ސްޓޭޑިއަމްަގއި ޒަމާނީ ފެންަވރުެގ ސިންތަޓިކް ޓްރެކްއެއް   ކުޅުދުއްފުށި
 ތަރައްީގ ކުރުން 

 PSIP   PSIP         

ހަރަކާތް:  
10.1.6 

ބަދަލުކޮށް  ސްޓޭޑިއަމްެގ ފުޓްސަލް ދަނޑުެގ ޓަރފް   ކުޅުދުއްފުށި
 ލައިޓިންގ ރަނގަޅު ކުރުން 

 PSIP           

ހަރަކާތް:  
10.1.7 

ބާސްކެޓް ކޯޓުެގ ލައިޓިންގ ރަނަގޅު ކޮށް   ސްޓޭޑިއަމްެގ ކުޅުދުއްފުށި
   ބެކްބޯރޑެއް ހަރުކުރުން  ފެންަވރު ރަނަގޅު

   200,000.00           
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ހަރަކާތް:  
10.1.8 

  20,000.00      20,000.00     ަވސީލަތްތައް ހޯދުން ކުޅިަވރު ކުޅޭނެ  އެކި އެކި
    

20,000.00  
     

20,000.00  
    

20,000.00  

 

ހަރަކާތް:  
10.1.9 

         100,000.00      ސްޓޭޑިއަމްެގ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓުެގ ލައިޓިންގ ރަނަގޅު ކުރުން  ކުޅުދުއްފުށި

ހަރަކާތް:  
10.1.10 

ސްޓޭޑިއަމް ދެމެހެއްޓެނިިވ ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓޭނެ   ކުޅުދުއްފުށި
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 

 Youth Minth   Youth Min   Youth Min       

ހަރަކާތް:  
10.1.11 

މުބާރާތްތައް ކުޅުޭވ ަވރަށް   ދަނޑުަގއި ރޭަގނޑު  ފުޓުބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްެގ
     PSIP        އަލި ކުރުން 

ހަރަކާތް:  
10.1.12 

           PSIP  ލައިޓް ހަރުކުރުން   ަވށާ ފާރު އާކޮށް

ހަރަކާތް:  
10.1.13 

           PSIP  ސްޓޭޑިއަމްެގ ޗޭންޖިން ރޫމް ރެނޮޭވޓް ކުރުން  ކުޅުދުއްފުށި

ހަރަކާތް:  
10.1.14 

           PSIP  ސްޕޯރޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ޤާއިމްކުރުން   މަލްޓި ޕާރޕަސް

ހަރަކާތް:  
10.2.1 

   in house   in house   in house   in house   in house  ސިޓީެގ ކުޅިަވރު ކަލަންޑަރު އެކުލަާވލުން  ކުޅުދުއްފުށި

ހަރަކާތް:  
10.2.2 

  150,000.00     150,000.00    ސިޓީަގއި ފުޓުބޯޅަ ސީޒަނެއް އުފެއްދުން  ކުޅުދުއްފުށި
   

150,000.00  
    

150,000.00  
   

150,000.00  
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ހަރަކާތް:  
10.2.3 

  75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00   ކުޅިަވރުތަކުެގ ސީރީޒްއެއް ބޭއްުވން  ކޯޓް

ހަރަކާތް:  
10.2.4 

 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 ފެސްޓިަވލެއް ބޭއްުވން  ބީޗް ކުޅިަވރުތަކުގެ 

 

ހަރަކާތް:  
10.2.5 

    50,000.00   50,000.00     އިެވންޓެއް ބޭއްުވން މޫދު ކުޅިަވރު

ހަރަކާތް:  
10.2.6 

ސްޕޯރޓްސް )ރޭސިންގ، ސްކޭޓިން( ހަރަކާތްތަކެއް    އެޑްެވންޗަރަސް
   ބޭއްުވން

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00  

ހަރަކާތް:  
10.2.7 

އާރޓްސް މާޝަލް  ފަދަ    ޖިމްނާސްޓިކްސް،  ބޮޑީބިލްޑިންގ  އަދި 
  20,000.00 20,000.00 20,000.00     ކުޅިަވރުތައް ތައާރަފް ކުރުން 

ހަރަކާތް:  
10.3.1 

ޒޯންތަކާއި ޕާރކުތަކާއި ފިނިމައިޒާންތައް    އެކި ސަރަހައްދުތަކުަގއި ްގރީން 
 ތަރައްޤީކުރުން 

   500,000.00     500,000.00    500,000.00    500,000.00    500,000.00   

  100,000.00    4,600,000.00   300,000.00    މުނިފޫހިފިލުުވމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން  11ޕޮލިސީ 
      

100,000  
     

100,000  
 

ހަރަކާތް:  
11.1.1 

         500,000.00     100,000.00    ލިބޭނެޮގތް ހެދުން  ހިދުމަތްމަރާމާތުކޮށް   ސިނަމާ  ޕީއެސްއެމް

ހަރަކާތް:  
11.1.2 

         4,000,000.00    ތަރައްޤީ ކުރުން   އޯޕަން ސްޓޭޖެއް

ހަރަކާތް:  
11.1.3 

   PSIP          ސިނަމާއެއް ތަރައްޤީ ކުރުން   ޒަމާނީ ފެންަވރުެގ
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ހަރަކާތް:  
11.1.4 

ދުަވސްއީދުތަކާއި   ހަރަކާތްތައް    ހާއްސަ  މުނިފޫހިފިލުުވމުެގ  ތަކުަގއި 
 ކުރިއަށް ެގންދިޔުން 

   200,000.00     100,000.00  
   

100,000.00  
    

100,000.00  
   

100,000.00  

 

     -             -              -           50,000.00       -          ހިންުގން  ރަށުެގ ލައިބްރަރީ އަދި އާސާރުތައް ތަރާއްޤީކޮށް 12ޕޮލިސީ 

ހަރަކާތް:  
12.1.1 

         PSIP   PSIP  ލައިބްރަރީއެއް ޤާއިމްކުރުން  ޕަބްލިކް

ހަރަކާތް:  
12.1.2 

         50,000.00       ޤާއިމްކުރުން  ކޮމިއުނިޓީ ބުކް ކާރޓް

 13ޕޮލިސީ 
ޙިމާޔަތްދީ   ހުއްޓުާވ، އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށްގެެވށި އަނިޔާތައް  

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 
   107,000.00     27,000.00     76,000.00  

       
27,000  

      
77,000  

 

ހަރަކާތް:  
13.1.1 

ފަރާތްތައް އަނިޔާއަށް ހުށައެޅޭ ސަބަބުތައް    ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީަގއި އެކި
މިފަދަ   ހުރިދެނެަގނެ  ހޯދުމަށް    ކަންކަމަށް  ހައްލުތައް  ޕޮލިސީ 

   އެސެސްމެންޓެއް ހެދުން
    30,000.00            

ހަރަކާތް:  
13.1.2 

ހުރި ފަރާތްތަކަށް  ލިބޭ  ހުރި    އަނިޔާ  ދިނުމަށް  ހޯދައި  ރައްކާތެރިކަން 
މިފަދަ ދިނުމާއި  އަންަގއި  ރައްޔިތުން    ަވސީލަތްތައް  ަވސީލަތްތަކާއި 
 ުގޅުަވއިދިނުމަށް ކެމްޕެއިންއެއް ހިންުގން 

    50,000.00    
    

50,000.00    
         

50,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
13.1.3 

ޕްރޮޓެކްޝަންަގއި ުގޅުންހުރި    ސޯޝަލް  އަދި  ކުރާ  މަސައްކަތް 
ހަރުދަނާކޮށް މަސައްކަތް  ކުރުމަށްޓަކައި    މުއައްސަސާތަކުެގ  ފުރިހަމަ 

މައްސަލަ ތަކުެގ ހައްލު    ބައްދަލުުވންތަކެއް ބާއްާވ ކުރިމަތިާވޤަަވއިދުން 
 ުގޅިެގން ހޯދުމަށް ހަރަކާތްތައް ރޭުވން 

     2,000.00       2,000.00  
     

2,000.00  
             

2,000.00  

          

2,000.00  
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ހަރަކާތް:  
13.1.4 

ދާއިރާަގއި މަސައްކަތް  ސާރިވސަސް    ކައުންސިލް އިދާރާ އަދި ސޯޝަލް
 ފޯރުކޮށްދިނުން  ކުރާ މުަވއްޒަފުންނަށް ބޭނުންާވ ޓްރެއިނިންގ 

    10,000.00       10,000.00       10,000.00              

10,000.00  

         

10,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
13.1.5 

މުއައްސަސާތަކާ މިފަދަ    ދައުލަތުެގ  ބޭނުންކޮށްެގން  ަވސީލަތްތައް 
އެހީތެރިކަން ލިބެންހުރި  ަވސީލަތްތަލަށް    ފަރާތްތަކަށް  މިފަދަ  ދެނެަގނެ 

މިކަމަށް މުަވއްޒަފުންނާއި    އެކްސެސްާވނެ ޮގތުެގ ޓޫލްކިޓެއް ޑިޮވލޮޕްކޮށް
 އާންމުން އަހުލުެވރި ކުރުުވން 

     1,000.00       1,000.00                 

1,000.00  

          

1,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
13.2.1 

ޗިލްޑްރަން އެންޑް  ހުންނަ    ފެމިލީ  ސެންޓަރަގއި  ސާރިވސަސް 
 ސޭފްހައުސް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުން 

 PSIP   PSIP   PSIP       

ހަރަކާތް:  
13.2.2 

އެހީތެރިކަން ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކަށް އެހިެވޭވނެ    ޤާނޫނީ އަދި އެހެނިހެން
 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 

 In House   In House         

ހަރަކާތް:  
13.2.3 

ރައްކާތެރިކަމަށް މަސައްކަތްކުރާ އެން.ޖީ.އޯ    އަންހެނުންެގ އަދި އިޖްތިމާއީ
ފުޅާކޮށް ދައުރު  އެހީތެރިކަން    ތަކުެގ  ހިންުގމަށް  ހަރަކާތްތައް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 
     5,000.00       5,000.00  

     
5,000.00  

      
5,000.00  

     
5,000.00  

 

ހަރަކާތް:  
13.3.1 

ދެކޮޅަށް ރަށު ލެެވލްަގއި ކެމްޕެއިންއެއް ރާަވއި    ެގވެށި އަނިޔާއާ
 ހިންުގން 

     5,000.00       5,000.00  
     

5,000.00  
      

5,000.00  
     

5,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
13.3.2 

ހެދިފައިާވ ޤާނޫނުތައް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުން    ގެެވށި އަނިޔާ ހުއްޓުުވމަށް
 ފިލުަވއި ދިނުން 

     1,000.00       1,000.00  
     

1,000.00  
      

1,000.00  
     

1,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
13.3.3 

  1,000.00        1,000.00      ފެމިލީ ކައުންސިލިންގ ޚިދުމަތް ތާއަރަފްކުރުން  މެރޭޖް އަދި
     

1,000.00  
      

1,000.00  
     

1,000.00  
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ހަރަކާތް:  
13.3.4 

ޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލު ކުރާނެ ޮގތުެގ ޝެސަންތަކެއް   އާއިލާތެރޭަގއި
 ރާަވއި ހިންުގން 

     2,000.00       2,000.00  
     

2,000.00  
      

2,000.00  
     

2,000.00  
 

 14ޕޮލިސީ 
ޢުމުރުން ދުަވސްީވ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް   ކުޑަ ކުދިންނާއި

އެހީތެރިެވދީ އެ މީހުންނަށް ބޭނުންާވ ޚިދުމަތްތައް   ބޭނުންާވ މީހުންނަށް
 ތަރައްޤީކުރުން 

   220,000.00    230,000.00    190,000.00  
      

180,000  
     

190,000  
 

ހަރަކާތް:  
14.1.1 

  10,000.00      20,000.00     ދަފުތަރެއް ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  އުމުރުން ދުަވސްީވ މީހުންެގ
    

10,000.00  
     

10,000.00  
    

10,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
14.1.2 

  10,000.00      20,000.00     ބެލެހެއްޓުން މީހުންެގ ދަފުތަރެއް ޤާއިމުކޮށް  ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންާވ
    

10,000.00  
     

10,000.00  
    

10,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
14.1.3 

މިނޫންެވސް ނާޒުކު ުގރޫޕުތަކުެގ މީހުންެގ    އެކަނިެވރިން މައިން/ބަފައިން
 ދަފުތަރުތައް ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

    20,000.00      10,000.00  
    

10,000.00  
     

10,000.00  
    

10,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
14.2.1 

އެއްފަހަރު  4ކޮންމެ   މީހުންެގ    މަހުން  ބެނުންާވ  ޚާއްޞައެހީއަށް 
 ހާލުބެލުން 

 IN HOUSE   IN HOUSE   IN HOUSE   IN HOUSE   IN HOUSE   

ހަރަކާތް:  
14.3.1 

ކަންކަމުަގއި އެހީތެރިކަންބޭނުންާވ މީހުންނަށް    އެން.ސްޕާ ފަދަ އެކިއެކި
   ސަޕޯރޓް ޑެސްކު ޤާއިމްކުރުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

 IN HOUSE            

ހަރަކާތް:  
14.3.2 

ޑެސްކުަގއި ދަރުމަެވރިންނަށް    ސަޕޯޓް  މުަވއްޒަފުންނާއި  ހަރަކާތްތެރިާވ 
 ޓްރެއިނިންގ ދިނުން 

    10,000.00    
    

10,000.00    
    

10,000.00  
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ހަރަކާތް:  
14.4.1 

  100,000.00     100,000.00    ކޭމްޕް ބޭއްުވން   ޑައިްގނޯސްޓިކް ތެރަޕީ އެންޑް
   

100,000.00  
    

100,000.00  
   

100,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
14.4.2 

ފުރުސަތު  ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކަށް ކުޅިަވރު ކުޅުމުެގ  ޚާއްސައެހީއަށް
 ހޯދައިދިނުން 

    50,000.00      50,000.00  
    

50,000.00  
     

50,000.00  
    

50,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
14.4.3 

ކުދިންެގ ބެލެނިެވރިންެގ ސަޕޯރޓް ގްރޫޕްސް    ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ
         50,000.00       އެކުލަވައިލުން 

ހަރަކާތް:  
14.4.4 

     PPP     PPP    މެންޓަލްހެލްތު ފަދަ ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުން   ތެރަޕިސްޓުންނާއި

  272,000.00    222,000.00    152,000.00    ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން  އިޖްތިމާޢީ އަދި ދީނީ 15ޕޮލިސީ 
      

262,000  
     

272,000  
 

ހަރަކާތް:  
15.1.1 

  30,000.00      20,000.00     ދީނީ ދަރުސް ދިނުން ކުރިޔަށްެގންދިއުން   މިސްކިތްތަކުަގއި
    

50,000.00  
     

50,000.00  
    

50,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
15.1.2 

ހާއްސަ ދީނީ ދަރުސް ޕްރޮްގރާމްތައް ކުރިއަށް   ދަރިަވރުންނަށް
 ެގންދިޔުން 

    10,000.00      30,000.00  
    

30,000.00  
     

30,000.00  
    

30,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
15.1.3 

އިސްލާމީ ދީނީ    ދަރިަވރުންނަށް  އުނަގންނައިދިނުމަށް  ތަރުބިއްޔަތު 
 ބެލެނިެވރިންނަށް ޕްރޮްގރާމް ހިންުގން  އިލްމުެވރިން މެދުެވރިކޮށް

    10,000.00      20,000.00  
    

20,000.00  
     

20,000.00  
    

20,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
15.1.4 

އިސްލާމީ ތާރީޚާއި ދީނީ އަޤީދާެގ ފޮތްތައް ލިބޭނެ    ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީއިން
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 

    10,000.00    
    

10,000.00  
  

    
10,000.00  
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ހަރަކާތް:  
15.2.1 

އާންމުއިޖްތިމާއީ   މީސްމީޑިއާ    ޝިއާރުތައް  ހަރުކުރުމާއި  ތަންތާނަގއި 
 އިތުރުކުރުން  ބޭނުންކޮށްެގން ހޭލުންތެރިކަން

    30,000.00      30,000.00  
    

30,000.00  
     

30,000.00  
    

30,000.00  

 

ހަރަކާތް:  
15.2.2 

ދިރިއުޅުމުެގ އާދަތައް  މުބާރާތްތަކުެގ ތެރެއިން ދުޅަހެޔޮ    އެކި އެކި ކުޅިަވރު 
 ޕްރޮމޯޓްކުރުން 

     2,000.00       2,000.00  
     

2,000.00  
      

2,000.00  
     

2,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
15.2.3 

ުގޅުން ސަރަހައްދު    އަަވއްޓެރިކަމުެގ  ދިރިއުޅޭ  ގޮތުން  ބަދަހިކުރުމުެގ 
 ކުރިޔަށްެގންދިއުން.  ސާފުކުރުމުެގ ހަރަކާތްތަކެއް

    10,000.00      10,000.00  
    

10,000.00  
     

10,000.00  
    

10,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
15.2.4 

ުގޅުން  ސަރަހައްދު    އިޖްތިމާޢި  އެކި  ސިޓީެގ  ޮގތުން  ބަދަހިކުރުމުެގ 
 ތަރައްޤީ ކުރުން  ތަކުަގއި ފިނިމައިޒާންތައް

    60,000.00     100,000.00  
   

120,000.00  
    

120,000.00  
   

120,000.00  
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 ޙުކޫމަތު ދެމެހެއްޓުން  އަމާންވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ޤާނޫނީ 3ދާއިރާ  

 

 

  1,690,000.00   2,126,000.00  ދާއިރާގެ ޖުމްލަ 
 

1,994,000.00  
  

1,360,000.00  
 

1,462,000.00  
 

 16ޕޮލިސީ 
 އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްުވމުެގ ކަންކަން އިންޖީނުލީ

 ޮގތުެގމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.  ޤާނޫނާ އެއްޮގތްާވ
   602,000.00    252,000.00    234,000.00  

        
2,000  

       4,000   

ހަރަކާތް:  
16.1.1 

           In house  ހަރުދަނާ އުސޫލެއް ހެދުން   ަގރާޖު ހުއްދަ ދޫކުރުމުެގ

ހަރަކާތް:  
16.1.2 

   In house   In house   In house   In house   In house  ތަންފީޒުކުރުން  ޓްރެފިކް ޤަަވއިދުތަށް

ހަރަކާތް:  
16.1.3 

ޤަަވއިދުތަކަށް ޕްރޮްގރާމްތަކެއް    ޓްރެފިކް  ޮގތުން  އަހުލުެވރިކުރުމުެގ 
 ކުރިޔަށްެގންދިއުން 

     2,000.00       2,000.00  
     

2,000.00  
      

2,000.00  
     

2,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
16.2.1 

ެވހިކަލްތަކުެގ ބާަވތްތަކާއި އެ ބާަވތްތައް    ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ދުއްޭވނެ
 ކަނޑައެޅުން  އަދަދުތައްރެޖިސްޓަރ ކުރެޭވނެ  

 In house        
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ހަރަކާތް:  
16.2.2 

           In house  ދުއްޭވނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅުން  އިންޖީނުލީ ެވހިކަލްތައް

ހަރަކާތް:  
16.2.3 

     ނިޒާމެއް ތައާރަފް ކުރުމަށް ދިރާސާކުރުން  ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯރޓް
    

30,000.00       

ހަރަކާތް:  
16.2.4 

   PPP          ޤާއިމްކުރުން  ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް

ހަރަކާތް:  
16.3.1 

       PSIP     100,000.00    ހަރުކުރުން  މަުގތަކުަގއި ސްޕީޑް ބްރޭކަރު

ހަރަކާތް:  
16.3.2 

       PSIP     100,000.00    ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ހަރުކުރުން 

ހަރަކާތް:  
16.3.3 

އުޅަނދު ރައްޓެހި  ޮގތުން    ތިމާެވއްޓާއި  ބާރުއެޅުމުެގ  ބޭނުންކުރުމަށް 
     އެެވއަރނަސް ޕްރޮްގރާމް ހިންުގން 

     
2,000.00    

     
2,000.00  

 

ހަރަކާތް:  
16.3.4 

    200,000.00    ހަރުކުރުން  މަުގތަކުަގއި މަުގބައްތި
   

200,000.00       

ހަރަކާތް:  
16.3.5 

         200,000.00     200,000.00    ސިސްޓަމް ހަރުކުރުން  މަުގތަކުަގއި ސީސީޓީީވ ކެމެރާ

ހަރަކާތް:  
16.3.6 

         50,000.00       ޯގތިތަކުެގ ކަން ަވށްކުރުން  މަާވއިދުތަކާއި އެއްޮގތަށް
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 17ޕޮލިސީ 
ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި  ހޮޓާތަކާއި  ފިހާރަތަކާއި

މާރުކޭޓުތަކުެގ ކަންކަން ޤާނޫނާއި    ެގސްޓްހައުސްތަކާއި ޢާންމު
 ޮގތުެގ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.  އެއްޮގތްާވ

         -             -      400,000.00            -             -     

ހަރަކާތް:  
17.1.1 

އާންމު ކެމެރާ    ިވޔަފާރިތަކާއި  ސީސީޓީީވ  ޚިދުމަތްދޭތަންތަނުގައި 
 ހަރުކުރުން 

    
   

300,000.00  
     

ހަރަކާތް:  
17.1.2 

ޚިދުމަތްދޭތަންތަނުަގއި އަލިފާން ނިއްާވ އާލާތްތައް    ިވޔަފާރިތަކާއި އާންމު
     ހަރުކުރުން 

   
100,000.00       

ހަރަކާތް:  
17.2.1 

ހޮޓާތަކާއި މޮނީޓަރކޮށް    ިވހާރަތަކާއި  ތަންތަން  ފަދަ  ރެސްޓޯރަންޓް 
 ބެލެހެއްޓުން 

 In house   In house   In house   In house   In house   

ހަރަކާތް:  
17.2.2 

ހޮޓާތަކާއި ެގސްޓް    ފިހާރަތަކާއި  ކެފޭތަކާއި  ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި 
 ބެލެހެއްޓުން   އަދާހަމަކޮށްހައުސްތަކުެގ ދަފްތަރު  

 In house   In house   In house   In house   In house   

ހަރަކާތް:  
17.3.1 

އުފެއްދުންތެރިކަމުެގ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލްަގއި ދަފްތަރު    ގޭަގއި ކުރާ
   In house   In house   In house   In house    ކޮށް ބެލެހެއްޓުން   ކުރެިވ، މޮނިޓަރ
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  4,000.00      2,000.00      2,000.00      ޒުާވނުން ކުށަށް ހުށައެޅޭ މިންަވރު މަދުކުރުން  18ޕޮލިސީ 
        

2,000  
       2,000   

ހަރަކާތް:  
18.1.1 

ކުށްތަކަށް ދިރާސާ    ޒުާވނުން  ދެނެަގތުމަށް  ސަބަބުތައް  އަރައިަގންނަ 
 ކުރުން 

  
 Min of 
Youth  

       

ހަރަކާތް:  
18.1.2 

ަވޒީފާެގ ހުރި  ދިނުމަށް    ޒުާވނުންނަށް  މަޢުލޫމާތު  ފުރުސަތުތަކުެގ 
  2,000.00        ޕްރޮްގރާމްތައް ކުރިޔަށްެގންދިއުން 

     
2,000.00  

      
2,000.00     

ހަރަކާތް:  
18.1.3 

ސަލާމަތްކުރުމުެގ ޮގތުން ސްކޫލްތަކާއި  ެވށިން    ސްކޫލް ދަރިަވރުން ކުށުެގ
 ހިންުގން  ުގޅިެގން ޕްރޮްގރާމްތަކެއް

     2,000.00    
     

2,000.00  
  

     
2,000.00  

 

ހަރަކާތް:  
18.1.4 

ިވޔަފާރިކުރާ  ހަރުކަށި    މަސްތުާވތަކެތީެގ  ދެނެަގނެ  ފަރާތްތައް 
 ފިޔަަވޅުތަކެއް އެޅުން 

 In house   In house   In house   In house   In house   

ހަރަކާތް:  
18.1.5 

       PSIP      ފޯރުކޮށްދިނުން  ޑްރަްގ ރިހިބިލިޓޭޝަން ހިދުމަތް

  679,000.00    769,000.00    812,000.00    ރަށުެގ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން. 19ޕޮލިސީ 
      

679,000  
     

729,000  
 

ހަރަކާތް:  
19.1.1 

ދަފްތަރެއް އެކުލަާވލާ ދަފްތަރު އަދާހަމަކޮށް    ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންެގ
 ބެލެހެއްޓުން 

 In House   In House   In House   In House   In House  
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ހަރަކާތް:  
19.1.2 

   In House   In House   In House   In House   In House  ބިދޭސީންެގ ދެނެަގނެ، ފިޔަަވޅުއެޅުން  ޤަަވއިދާ ހިލާފަށް ދިރިއުޅޭ

ހަރަކާތް:  
19.1.3 

   In House   In House   In House   In House   In House  ދަފްތަރެއް އެކުލަާވލުން  ރަށުަގއި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުެގ

ހަރަކާތް:  
19.2.1 

ސައިބަރ ދަރިަވރުންނަށް  ހޭލުންތެރި  ކްރައިމްެގ    ސްކޫލް  މަޢުލޫމާތަށް 
 ކުރުމުެގ ޕްރޮްގރާމެއް ކުރިޔަށްެގންދިއުން 

 School   School   School   School   School   

ހަރަކާތް:  
19.2.2 

ސައިބަރ އަދި އިންޓަނެޓް ސޭފްޓީއާއި ުގޅޭ މަޢުލޫމާތު    ބެލެނިެވރިންނަށް
 ބޭއްުވން  ދިނުމުގެ ބައްދަލުުވންތައް

     2,000.00       2,000.00  
     

2,000.00  
      

2,000.00  
     

2,000.00  
 

  677,000.00    667,000.00    710,000.00    މުނިސުޕަލް އުސޫލުތަކާއި ޤަާވއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން  20ޕޮލިސީ 
      

677,000  
     

727,000  
 

ހަރަކާތް:  
20.1.1 

   In house         In house  އުސޫލްތައް ހަރުދަނާ ކުރުން   ަގާވއިދުތަކާއިމުނިސިޕަލް  

ހަރަކާތް:  
20.1.2 

   In house   In house   In house   In house   In house  އުސޫލްތައް ގަާވއިދުން ތަންފީޒުކުރުން   މުނިސިޕަލް ަގާވއިދުތަކާއި

ހަރަކާތް:  
20.1.3 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންާވ ބޯޑާއި ލައިޓް ފަދަ    އުސޫލުތައްމުނިސިޕަލް  
 ތަކެތި ހޯދުން 

   100,000.00     100,000.00      
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 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު  4ދާއިރާ  

 

 

  677,000.00    567,000.00    610,000.00    ދާއިރާެގ ޖުމްލަ   
    

677,000.00  
  727,000.00   

 21ޕޮލިސީ 
ޕްލޭ ސްކޫލުެގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ބައިނަލްއަްގާވމީ   ރަނަގޅު

 ފޯރުކޮށްދިނުން  ފެންަވރުގެ ތަޢުލީމް
         -             -             -              -             -     

ހަރަކާތް:  
21.1.1 

އުސޫލުން ޕްލޭ ސްކޫލް ހިދުމަތް ދިނުމަށް    އަމީރު އަމީން ސްކޫލް ބިޑް
 ބަޔަކާ ހަާވލުކުރުން.

 In House           

ހަރަކާތް:  
21.1.2 

     PPP        ހިދުމަތް ޤާއިމް ކުރުން  އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލެއްެގ

  42,000.00     32,000.00     25,000.00     މަތިކުރުން.  ބޮޑެތި މީހުންެގ ތަޢުލީމް އަދި ފަންނީ ފެންަވރު 22ޕޮލިސީ 
       

42,000  
      

42,000  
 

ހަރަކާތް:  
22.1.1 

ކިޔަަވންބޭނުންާވ މީހުން  ސާޭވކޮށް    ބޮޑެތި  މަޢުލޫމާތު  ދާއިރާތަކުެގ 
 ލިސްޓެއް އެކުލަާވލުން 

 In house           
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ހަރަކާތް:  
22.1.2 

އަޕްޑޭޓް ކުރެޭވނެ ޮގތްތަކެއް ކަނޑައަޅާ އެ    ސްކިލް ނީޑް އެސެސްމަންޓް 
ކޯސްތައް ބޭނުންާވ  ކޮލެޖްތަކާއެކު   ލިސްޓަށް  ހިންގުމަށް 

 އެއްބަސްުވންތަކަކަށް އައުން 
   In house         

ހަރަކާތް:  
22.1.3 

ހާޞިލްކޮށްފައިާވ ފަރާތްތަކުެގ ދަފްތަރެއް    ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ތަޢުލީމް
 އެކުލަާވލުން 

 In house           

ހަރަކާތް:  
22.2.1 

އިމާރާތް ސެންޓަރ  ކުރިޔަށްެގންދިއުމަށް    ޓިެވޓް  މަސައްކަތް  ކުރުމުެގ 
 އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން 

 In house           

ހަރަކާތް:  
22.2.2 

           In house  އިމާރާތްކުރުމުެގ ކަންކަން މޮނިޓާކޮށް ބެލެހެއްޓުން   ޓިެވޓް ސެންޓަރު

ހަރަކާތް:  
22.2.3 

ސެންޓަރުެގ ނީޑް   ޓިެވޓް  ސްކިލް  ތެރޭަގއި  ހިދުމަތްތަކުެގ 
         In house    އެސެސްމަންޓުން ފާހަަގާވ ކޯސްތައް ހިމެނުން 

ހަރަކާތް:  
22.3.1 

އެސެސްމަންޓުން ނީޑް  އަމާޒުކޮށް    ސްކިލް  ދާއިރާތަކަށް  ފާހަަގާވ 
 ކޯސްތަކެއް ހިންުގން 

 In house   In house   In house   In house   In house   

ހަރަކާތް:  
22.3.2 

ހުރި ޚުނަރު  ހޯދައިދިނުމަށް    ތަފާތު  ސެޓްފިކެޓް  ބޭނުންާވ  ފަރާތްތަކަށް 
         In house    ޕްރޮްގރާމެއް ހިންުގން   ޕޮލިޓެކްނިކާއި ުގޅިެގން

ހަރަކާތް:  
22.4.1 

ޓިެވޓް ސެންޓަރުން ލިބެންހުންނަ  އަދި    އެކި އެކި ކޮލެޖް ޔުނިާވސިޓީ،
ހިއްސާކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު  ފެއަރއެއް    ފުރުސަތުތަކުެގ  އެޑިއުކޭޝަން 

 ބޭއްުވން. 
    25,000.00      30,000.00  

    
40,000.00  

     
40,000.00  

    
40,000.00  
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ހަރަކާތް:  
22.4.2 

  2,000.00        ޕްރޮްގރާމްތަކެއް ހިންުގން ހޭލުންތެރިކުރުމުެގ   ބެލެނިެވރިންެގ
     

2,000.00  
      

2,000.00  
     

2,000.00  
 

 23ޕޮލިސީ 
ކުރުމާއި ހިދުމަތްތައް   ސްކޫލުތަކުެގ ކިޔަަވއިދިނުމުެގ ފެންަވރު ރަނަގޅު

 އިތުރުކުރުން 
   245,000.00    345,000.00    445,000.00  

      
445,000  

     
495,000  

 

ހަރަކާތް:  
23.1.1 

  225,000.00     150,000.00    ްގރާންޓެއް ހުޅުާވލުން.  ސްކޫލްތަކުެގ ޕީ.ޓީ.އޭ އަށް
   

300,000.00  
    

300,000.00  
   

325,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
23.2.1 

ފެންަވރު ފަންނީ    މުދައްރިސުންެގ  ދާއިރާެގ  ޮގތުން  ކުރުމުެގ  ރަނަގޅު 
 ހޯދައިދިނުން  ބޭފުޅުންެގ އެހީތެރިކަން ސްކޫލުތަކަށް

    15,000.00      15,000.00  
    

15,000.00  
     

15,000.00  
    

15,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
23.3.1 

ކުދިންެގ ކުލާސްރޫމާއި ަވސީލަތްތައް ތަރައްޤީ    ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންާވ
 ކުރުން 

    50,000.00      75,000.00  
   

100,000.00  
    

100,000.00  
   

125,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
23.4.1 

  15,000.00      15,000.00     ކުރިޔަށްެގންދިއުން.  ކެރިއަރ ގަޑިޑަންސް ޕްރޮްގރާމް
    

15,000.00  
     

15,000.00  
    

15,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
23.4.2 

  15,000.00      15,000.00     ޕްރޮްގރާމް ކުރިޔަށްެގންދިއުން   އޮރިއެންޓޭޝަންސްޓްރީމް 
    

15,000.00  
     

15,000.00  
    

15,000.00  
 

 24ޕޮލިސީ 
ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުެވރިކޮށް   ަގއިޑް، ސްކައުޓް، 

ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް   ދަރިަވރުންެގ މެދުަގއި އަޚްލާޤާއި،
 ދަސްކޮށްދިނުން. 

    10,000.00     10,000.00     10,000.00  
       

10,000  
      

10,000  
 

ހަރަކާތް:  
24.1.1 

ބޮޑީސްތަކުެގ ޕްރޮްގރާމްތަކެއް    ޔުނީފޯމް  އިތުރުކުރުމަށް  ޚަރަކާތްތައް 
 ކުރިޔަށްެގންދިއުން. 

    10,000.00      10,000.00  
    

10,000.00  
     

10,000.00  
    

10,000.00  

 



 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                            2026 –  2022ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން 

 

  44 

 
 

  180,000.00    180,000.00    160,000.00    އުނަގންނާދިނުން. ދިރިއުޅުމުެގ ހުނަރާއި، ސިިވކްސް އެޑިއުކޭޝަން 25ޕޮލިސީ 
      

180,000  
     

180,000  
 

ހަރަކާތް:  
25.1.1 

         in house    ޤާއިމްކުރުން އުސޫލެއް  އިންޓާންޝިޕް ފުރިހަމަ ކުރުމުެގ

ހަރަކާތް:  
25.1.2 

         In house    މުއައްސަސާތަކެއް ހަމަޖެއްސުން  އިންޓާންޝިޕް ފުރިހަމަކޮށްދޭނެ

ހަރަކާތް:  
25.1.3 

   In house   In house   In house   In house    މޮނިޓަރކޮށް ކުރިޔަށްެގންދިއުން  އިންޓަރޝިޕް ޕްރޮްގރާމް

ހަރަކާތް:  
25.2.1 

ތެރެއިން އުސޫލެއްެގ  ޕްރޮްގރާމް    ކަނޑައެޅޭ  ދަސްކުރުމުެގ  ފަތަން 
 ކުރިޔަށްެގންދިއުން 

    10,000.00      10,000.00  
    

10,000.00  
     

10,000.00  
    

10,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
25.3.1 

އިންފޮމޭޝަން އަދި  ދަރިަވރުންނަށް    ކޯޑިން  ުގޅޭޮގތުން  ޓެކްނޮލޮޖީއާއި 
  20,000.00       ކުރިޔަށްެގންދިއުން  މަޢުލޫމާތު ދިނުމުެގ ޕްރޮްގރާމެއް

    
20,000.00  

     
20,000.00  

    
20,000.00  

 

ހަރަކާތް:  
25.4.1 

ހުރިހާ ސިޓީެގ  ޤްރުއާން    ކުޅުދުއްފުށީ  ހުޅުާވލައިެގން  ދަރިަވރުންނަށް 
 މުބާރާތެއް ކުރިޔަށްެގންދިއުން 

   100,000.00     100,000.00  
   

100,000.00  
    

100,000.00  
   

100,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
25.4.2 

  50,000.00      50,000.00     އިންޓަރ ސްކޫލް އަދަބީ ހަފްތާ 
    

50,000.00  
     

50,000.00  
    50, 
000.00  
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 26ޕޮލިސީ 
ފުރުޞަތުތައް   ދަރިަވރުންނަށް ކުޅިަވރާއި ކަސްރަތުކުރުމުެގ

 ހޯދައިދިނުން 
   170,000.00    170,000.00    170,000.00  

      
170,000  

     
170,000  

 

ހަރަކާތް:  
26.1.1 

އިންޓަރ ސްކޫލް މުބާރާތްތައް ކުޅުދުއްފުށީ    ކުލަބް ޖަމިއްޔާތަކާއި ުގޅިެގން
 ބޭއްުވން ސިޓީަގއި 

    70,000.00      70,000.00  
    

70,000.00  
     

70,000.00  
    

70,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
26.1.2 

ފެންަވރުެގ މުބާރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައަޅާ    އެތްލެޓިކްސްފަދަ ޤައުމީ
 ފުރުސަތު ހޯދުން  މުބާރާތް ހޯސްޓް ކުރުމުެގ

   100,000.00     100,000.00  
   

100,000.00  
    

100,000.00  
   

100,000.00  
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 ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުން   5ދާއިރާ  

 

 

  300,000.00    301,000.00    320,000.00    ދާއިރާގެ ޖުމްލަ 
    

221,000.00  
  316,000.00   

 27ޕޮލިސީ 
ޞިއްޙީ ފަރުާވ )ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ( އާއި ޞިއްޙީ   އަސާސީ

 އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން  ރައްކާތެރިކަމާއި ުގޅޭ
    24,000.00     24,000.00     24,000.00  

       
24,000  

      
24,000  

 

ހަރަކާތް:  
27.1.1 

ދެނެަގތުމާއި ެވކްސިން ޖެހުމާއި ުގޅޭ ގޮތުން    ެވކްސިން ނުޖަހައި ކުދިން
 ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންުގން   އާންމު ހޭލުންތެރިކުރުމުެގ

     2,000.00       2,000.00  
     

2,000.00  
      

2,000.00  
     

2,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
27.1.2 

ޮގތުން ސިއްހީ  ހޭލުންތެރި    ކުޑަކުދިން  ކުރުމުެގ  ރައްކާތެރިކުރުމަށް 
 ރާަވއި ހިންުގން.  ޕްރޮަގރާމްތައް ސްކޫލްތަކާއި ުގޅިެގން 

     2,000.00       2,000.00  
     

2,000.00  
      

2,000.00  
     

2,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
27.1.3 

ފާހަަގ ކުރާ ދުަވސްތައް ފާހަަގ ކުރުމުަގއި    ސިއްޙީ ކަންކަމާއި ުގޅިެގން
ެގންދެޭވ   ކެމްޕޭންތައް    ހޭލުންތެރިކުރިއަށް  ޕްރޮްގރާމްތަކާއި  ކުރުމުެގ 

 ހިންުގން 
    10,000.00      10,000.00  

    
10,000.00  

     
10,000.00  

    
10,000.00  

 

ހަރަކާތް:  
27.1.4 

ދެނެަގނެ ބަލިމީހުން  ފަރުާވ،   ނަފްސާނީ  ބޭނުންާވ  ފަރާތްތަކަށް  އެފަދަ 
 ކަށަަވރު ކުރުން މެދުނުކެނޑި ލިބިދެޭވކަން 

 In house   In house   In house   In house   In house  
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ހަރަކާތް:  
27.1.5 

ޚިދުމަތްދޭ ިވއްކާ  ސާފުތާހިރު    ކާބޯތަކެތި  ބޭސްުގދަންތަކުެގ  ތަންތަނާއި 
ބެލުމަށް ފެތޭތޯ  މިންަގނޑަށް  އިދާރާތަކާއެކު    ކަމުެގ  ބެހޭ  ކަމާއި 

 ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންުގން. އިންސްޕެކްޝަން  
 In house   In house   In house   In house   In house   

ހަރަކާތް:  
27.1.6 

ދޭ ޚިދުމަތް  ނަަގން    ކާބޯތަކެތީެގ  ހިންގަނީ  ތަންތަނާއި ބޭސްުގދަންތައް 
ަގާވއިދާ ނަަގއި  ހުއްދަތައް  ކުރުމަށް    ޖެހޭ  ޔަީގން  ކަން  އެއްޮގތައް 

 އިންސްޕެކްޝަން ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންުގން. 
 In house   In house   In house   In house   In house   

ހަރަކާތް:  
27.1.7 

   In house   In house   In house   In house   In house  ދަފްތަރެއް އެކުލަވައިލުން  ލޭ ހަދިޔާ ކުރާ ފަރާތްތަކުެގ

ހަރަކާތް:  
27.1.8 

ޓެސްޓްލޭ   ކުރެޭވ  މައްސަލަތައް    ދިނުމަށް  ސިއްހީ  ހުރި  ތަކުަގއި، 
ފިޔަަވޅެއްެގ ކަމުެގ  ރައްކާތެރި  ފޯރު    ދެނެަގނެ،  ކައުންސެލިން  ގޮތުން 

 ޤާއިމް ކުރުން  ކޮށްދީ، ޑޮކްޓަރުންނަށް ރިފަރ ކުރެޭވނެ ނިޒާމެއް
 In house           

ހަރަކާތް:  
27.1.9 

ކެއަރ ފުޅާކޮށް ހިދުމަތްތަކުެގ ފެންަވރު    ހެލްތުމިސިޓީަގއި ޕްރައިމަރީ  
 ކުރުމަށް ދަމަނަެވށި ޤާއިމް ކުރުން.   ރަނަގޅު

 PSIP           

ހަރަކާތް:  
27.1.10 

ތެލާއި، ބޭނުންކުރެޭވ  ކެމިކަލްތަކާއި    ރަށުަގއި  ކަހަލަ  އެކި  ޭގހާއި، 
ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮށް  ުގދަން  ަވކި  ލޭންޑްޔޫޒް    މާއްދާތައް  ޕްލޭންަގއި 

 ކުރަމުންެގންދިޔުން.  ސަރަހައްދުތަކެއް ކަނޑައަޅައި އެތަން ތަން މޮނިޓަރ
 In house   In house   In house   In house   In house   

ހަރަކާތް:  
27.2.1 

ހެދިބޮޑުުވމުަގއި ފަންނީ    ކުޑަކުދިންެގ  ދެނެަގނެ  މައްސަލަތައް  ދިމާާވ 
 ހިންުގން.  ޯވރކްޝޮޕް ތަކެއްބޭފުޅުންެގ އެހީަގއި 

    10,000.00      10,000.00  
    

10,000.00  
     

10,000.00  
    

10,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
27.2.2 

ތެރެއިން ފާހަަގ ކުރެޭވ މައްސަލަތައް ހައްލު    ކުޑަކުދިން ބަރުދަންބެލުމުެގ
އިންތިޒާމް ހަމަ  ޑޮކްޓަރުންެގ ލަފާ ލިބޭނޭ    ކުރުމަށް ކުޑަކުދިންެގ ހާއްސަ

 ޖެއްސުން.
 In house        

  

 



 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                            2026 –  2022ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން 

 

  48 

 
 

 28ޕޮލިސީ 
ަވއްޓަފާޅީެގ ސަބަބުން ދިމާާވ އެކިއެކި ސިއްޙީ   ދިރިއުޅުމުެގ

ރައްކާތެރިކުރުާވ، ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ، އާބާދީ   ހާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން
 އެއް އުފެއްދުން 

    55,000.00     45,000.00    120,000.00  
       

65,000  
     

135,000  
 

ހަރަކާތް:  
28.1.1 

    15,000.00     ބެހޭޮގތުން ހެލްތު ކޭމްޕް ބޭއްުވން.  ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ކަމާއި
    

30,000.00  
  

    
40,000.00  

 

ހަރަކާތް:  
28.1.2 

     ކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮްގރާމްތަށް ހިންުގން  ސައިކޮލޮޖިކަލް ތެރަޕީ ފޯރު
    

30,000.00    
    

40,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
28.1.3 

ބޭނުންާވ އެހީތެރިކަން  ޤާއިމްކޮށް    ނަފްސާނީ  ހެލްޕްލައިން  ފަރާތްތަކަށް 
 މައުލޫމާތު ފޯރު ކޮށްދިނުން. 

     5,000.00       5,000.00  
     

5,000.00  
      

5,000.00  
     

5,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
28.2.1 

ަވއްޓަފާޅިއަށް ކުރުމުެގ    ދިރިއުޅުމުެގ  ހޭލުންތެރި  ބަދަލުެގނައުމަށް 
ދުޅަހެޔޮ ހިންަގއި،  ޒުާވނުން    ޕްރޮްގރާމްތަށް  ދިރިއުޅުމަކަށް 

 އަހުލުެވރިކުރުުވން 
      10,000.00      

    
10,000.00  

 

ހަރަކާތް:  
28.2.2 

އުމުރުފުރާތަކަށް  ުގޅޭ ހެލްތް ކޭމްޕް އެކި    ަގއިން ަގޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާއި
 ހިންުގން 

    10,000.00    
    

20,000.00  
     

25,000.00  
   

ހަރަކާތް:  
28.3.1 

ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމަށް މައި ހެލްތު    ަގއިން ަގޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުެގ
         PSIP    އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުން.

ހަރަކާތް:  
28.3.2 

ހެލްތު   ކެންސަރާއި    އިންފޯރމޭޝަންމައި  މެދުެވރިކޮށް  ސިސްޓަމް 
   In house   In house   In house   In house    ޮގތްތަށް ދެނެަގތުން.  ޑިސްއެބިލިޓީޒް ފަދަ ބަލިތައްޖެހެމުން އަންނަ
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ހަރަކާތް:  
28.3.3 

ފަދަ ޑިސްއެބިލިޓީޒް  ޮގތުެގ    ކެންސަރު،  އަންނަ  ޖެހެމުން  ބަލިތަށް 
 ހިންުގން. ހޭލުންތެރިކުރުމުެގ ޕްރޮްގރާމްތަށްމައްޗަށް 

    15,000.00      20,000.00  
    

25,000.00  
     

25,000.00  
    

30,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
28.3.4 

ދެނެަގތުމަށް ބަލިތައް  ދުަވސްީވ    ކްރޯނިކް  އުމުރުން  ކުޑަކުދިންނާއި، 
ސްކްރީނިންގ   އިންޓަެވންޝަން    ޕެރޮްގރާމްތަކާއި،ފަރާތްތަކުެގ  އާރލީ 

 ޕްރޮްގރާމަތަށް ހިންުގން. 
     5,000.00       5,000.00  

     
5,000.00  

      
5,000.00  

     
5,000.00  

 

ހަރަކާތް:  
28.3.5 

އެކި ޝައުޤުެވރިކުރުުވމުެގ    ކަސްރަތުކުރުމަށް  ބޭފުޅުން  އުމުރުފުރާެގ 
 ކުރިޔަށްެގންދިއުން  ޚަރަކާތްތަކެއްޮގތުން 

     5,000.00       5,000.00  
     

5,000.00  
      

5,000.00  
     

5,000.00  
 

 29ޕޮލިސީ 
ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ   ދުންފަތާއި އެނަރޖީ

 މީހުންެގ ނިސްބަތް މަދުކުރުން 
    14,000.00      5,000.00     14,000.00  

        
5,000  

      
15,000  

 

ހަރަކާތް:  
29.1.1 

އިސްތިއުމާލު ފުރުސަތުތައް    ދުންފަތުެގ  ހުރި  ދުރުހެލިުވމަށް  ކުރުމުން 
އެކި ޕްރޮްގރާމްތަށް    އަންަގއިދިނުމަށް  އެެވއަރނަސް  އުމުރުފުރާތަކަށް 

 ހިންުގން. 
     2,000.00       2,000.00  

     
2,000.00  

      
2,000.00  

     
2,000.00  

 

ހަރަކާތް:  
29.1.2 

ދަރިަވރުންނާއި  ނިންމާ  ދަރިަވރުންނަށް    ސްކޫލް  ތަކުެގ  ސްކޫލް 
ކުރާ ަވސީލަތަތްކުެގ   ސިނިގރޭޓާއި، ވޭޕް ފަދަ ދުންފަތުެގ އިސްތިއުމާލު

 ހިންުގން.  ެގއްލުމާއި މެދު ހޭލުންތެރި ކުރުުވމުެގ ޕްރޮްގރާމްތައް
     2,000.00       2,000.00  

     
2,000.00  

      
2,000.00  

     
2,000.00  

 

ހަރަކާތް:  
29.1.3 

ކުރުމުން ޖެހޭ ބަލި ތަކާއި ުގޅޭ ޮގތުން ދުވަހެއް    ދުންފަތުެގ އިސްތިއުމާލު
 ކެމްޕޭނޭއް ކުރިއަށް ެގންދިޔުން.  ފާހަަގ ކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާ

 In house   In house   In house   In house   In house   

ހަރަކާތް:  
29.2.1 

ތައްޔާރީ  ދެޭވ  ޮގތުން    ކުޑަކުދިންނަށް  ކުރުމުެގ  މަދު  ކާނާ 
މައުލޫމާތު ސެޝަން    ނިއުޓްރިޝަނިސްޓެއްެގ ފަރާތުން ބެލެނިެވރިންނަށް

 ތައް ކުރިއަށް ެގންދިޔުން 
     5,000.00    

     
5,000.00    

     
5,000.00   



 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                            2026 –  2022ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން 

 

  50 

 
 

ހަރަކާތް:  
29.2.2 

ތައްޔާރީ ކުދިންނަށް  ބަދަލުަގއި    ސްކޫލް  ެގއްލުމާއި،  ހުރި  ެގ  ކާނާ 
ހުރި ފައިދާ  ހަށިަގނޑަށް  ގޮތުން    ބޭނުންކުރެިވދާނެ  ުގޅޭ  އާއި  ކާނާ 

 އެެވއަރނަސް ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންުގން.
     5,000.00    

     
5,000.00  

  
     

5,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
29.3.1 

ޑްރިންކްސް ދިނުމުެގ    އެނާރޖީ  ހިތްަވރު  ހުއްޓާލުމަށް  ބޭނުންކުރުން 
އިދާރާތަކުަގއި ރަސްމީ  ބޭނުންކުރުން    ޮގތުން  ޑްރިންކްސް  އެނަރޖީ 

 ހުއްޓާލުން.
 In house     In house     In house   

ހަރަކާތް:  
29.3.2 

އާއި ޑްރިންކްސް  ސިއްހީ    އެނާރޖީ  ކުރިމަތިާވ  ކާނާއިން  ތައްޔާރީ 
މެދު  ބަލިތަކާއި  މަުގފަހިާވ  ހޭލުންތެރިކުރުމުެގ    މައްސަލަތަކާއި 

 ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންުގން. 
       1,000.00    

      
1,000.00  

     
1,000.00  

 

 30ޕޮލިސީ 
ބަލިތައް   ޑެންީގ އާއި ޗިކަން ުގންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި

 ފެތުރުން މަދުކުރުން 
   202,000.00    202,000.00    117,000.00  

      
102,000  

     
117,000  

 

ހަރަކާތް:  
30.1.1 

ޯގތިތައް  ހުންނަ  ފިޔަަވޅު    ފަޅަށް  ކޮށް  މޮނިޓަރ  އަންާގ  ސާފުކުރުމަށް 
 އެޅުން 

 In house   In house   In house   In house   In house   

ހަރަކާތް:  
30.1.2 

   In house   In house   In house   In house   In house  ޕްރޮްގރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ެގންދިއުން  ކްލޮރިނޭޓް ކުރުމުެގ

ހަރަކާތް:  
30.1.3 

   In house   In house   In house   In house   In house  ޕްރޮްގރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ެގންދިއުން   ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުެގ

ހަރަކާތް:  
30.1.4 

ހުއްޓުުވމަށް މަުގތަކުެގ ފެންހިންދާ ނިޒާމު   ކާނުތަކުަގއި މަދިރި އާލާުވން
 ހަރުދަނާ ކުރުން 

   200,000.00     200,000.00  
   

100,000.00  
    

100,000.00  
   

100,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
30.1.5 

ތަންތަން އާލާާވ  ޕްރޮްގރާމްތައް    މަދިރި  އިންސްޕެކްޝަން  ހޯދުމަށް 
 ހިންުގން 

 In house   In house   In house   In house  
 In house  
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ހަރަކާތް:  
30.2.1 

ޮގތުން އެކަށީެގންާވ އަދަދަކަށް ކަމާއި    ފްލޫ ސީޒަނަށް ތައްޔާރު ުވމުެގ
 ެވކްސިން ހޯދުން  ބެހޭ އިދާރާތައް މެދުެވރިކޮށް ފްލޫ

 In house   In house   In house   In house   In house   

ހަރަކާތް:  
30.2.2 

ަގއިން ރޯާގތަކާއި  ފެތުރޭ    މޫސުމީ  ބަލިތައް  އެހެނިހެން  އަރާ  ަގޔަށް 
 ހޭލުންތެރިކުރުމުެގ ޕްރޮްގރާމްތައް ރާާވ ހިންުގން.  މިންަވރު މަދުކުރުމަށް

     2,000.00       2,000.00  
     

2,000.00  
      

2,000.00  
     

2,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
30.2.3 

އެއިޑްސް ފަދަ ަގއިންަގޔަށް އަރާ ނުރައްކާތެރި    އެސްޓީއައި، އެޗްއައިީވ
ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުުވމަށް ޕްރޮްގރާމްތައް    ބަލިތަކާއި ބެހޭޮގތުން،

 ރާާވ ހިންުގން. 
    

    
15,000.00  

  
    

15,000.00  
 

  25,000.00     25,000.00     25,000.00     ރައްކާތެރިކުރުން.   މަސްތުާވތަކެތީެގ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމައު 31ޕޮލިސީ 
       

25,000  
      

25,000  
 

ހަރަކާތް:  
31.1.1 

       PSIP      ތައާރަފްކުރުން  ރިހިބިލިޓޭޝަން ޚިދުމަތް

ހަރަކާތް:  
31.1.2 

ސެންޓަރުެގ ަވބާއިން    ޑިޓޮކްސް  މަސްތުާވތަކެތީެގ  މައުލޫމާތާއި، 
ފުރުސަތުތައް ހުރި  އެހީތެރިކަން    ސަލާމަތްުވމަށް  އޮޅުންފިލުަވއިދީ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 
 In house   In house   In house   In house   In house   

ހަރަކާތް:  
31.1.3 

  10,000.00      10,000.00     ކުރިއަށް ެގންދިޔުން. ދަރުސް  ކުށްކުރުން މަދުކުރުުވމަށް ދީނީ
    

10,000.00  
     

10,000.00  
    

10,000.00  
 

ހަރަކާތް:  
31.1.4 

ޖަމާއަތްތަކާއި ފަރުާވ    ޖަމިއްޔާ  ސަލާމަތްާވން  މިވަބާއިން  ުގޅިެގން 
ފަރާތްތަކަށް  ހުނަރު    ފުރިހަމަކޮށްފައިާވ  އަދި  ޕްރޮްގރާމްތައް  ފަންނީ 

 ކުރިއަށް ެގންދިޔުން.
    15,000.00      15,000.00  

    
15,000.00  

     
15,000.00  

    
15,000.00  
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ހަރަކާތް:  
31.1.5 

ޒުާވނުން ދެނެަގތުމަށް    މަސްތުާވތަކެއްޗަށް  ސަބަބުތައް  ހުށައެޅޭ 
 އެސެސްމަންޓެއް ހެދުން 

 Min of Youth        
 Min of 
Youth  

 

ހަރަކާތް:  
31.2.1 

ވިޔަފާރި އެޅުމަށް    މަސްތުާވތަކެތީެގ  ފިޔަަވޅު  ހޯދައި  ކުރާފަރާތްތަށް 
 މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުން.  ތަންފީޒީ އިދާރާ ތަކާއެކު ހާއްސަ

 In house   In house   In house   In house    
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   އިތުރުކުރުން އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުވުމާއި ވަޒީފާ 6ދާއިރާ  

 

 

  1,942,000.00   5,454,000.00  ދާއިރާގެ ޖުމްލަ 
 

6,314,000.00  

 
11,337,000.0

0  

 
2,409,000.00  

 

  365,000.00    105,000.00    1,115,000.00   ސިނާއަތްތައް ކުރިއެރުުވން މަސްެވރިކަމާއި ދަނޑުެވރިކަމުެގ 32ޕޮލިސީ 
      

195,000  
     

105,000  
 

ހަރަކާތް:  
32.1.1 

އެކިއެކި ފުރުސަތުތަކާއި ކުރިއަށް ދެެވން    މަސްެވރިކަމުެގ ދާއިރާަގއި ހުރި
ނިންމާ ސްކޫލް  މަުގތައް  ަގއިޑަންސް    ހުރި  ކެރިއަރ  ދަރިަވރުންނަށް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން ޕްރޮްގރާމްެގ ތެރެއިން 
     5,000.00        5,000.00        5,000.00         5,000.00        5,000.00    

ހަރަކާތް:  
32.1.2 

ދާއިރާއަށް ޒުާވނުންނަށް،    މަސްެވރިކަމުެގ  ބޭނުންާވ  ަވންނަން 
    5,000.00        5,000.00         5,000.00          އިންޓަރންޝިޕް ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުން 

ހަރަކާތް:  
32.1.3 

ޒުާވނުންެގ ކުރުމަށް،    މަސްެވރިކަމަށް  އިތުރު  މަްގބޫލުކަން  މެދުަގއި 
 ސޯޝަލް މީޑިއާ ކެމްޕޭނެއް ހިންުގން  މަސްެވރިންެގ ދުަވހާއި ުގޅުަވއިެގން

 In house   In house   In house   In house   In house   

ހަރަކާތް:  
32.1.4 

   25,000.00        25,000.00       25,000.00       25,000.00     ކޮށް ފާހަަގ ކުރުމަށް ހަރަކާތެއް ހިންުގން  މަސްެވރިންެގ ދުަވސް ކުލަގަދަ
    25,000.00   
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ހަރަކާތް:  
32.1.5 

        50,000.00         ކުރުމުެގ ޕްރޮްގރާމެއް ހިންުގން  ޒުާވން ކެޔޮޅުން ތަމްރީން

ހަރަކާތް:  
32.1.6 

ކުރުމާއި، އަލަށް މި ސިނާއަތަށް ަވންނަން    މަސްެވރިކަމުެގ ވިޔަފާރި ފުޅާ 
      10,000.00          10,000.00       ފޯރަމެއް ބޭއްުވން  ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކަށް ފައިނޭންސް

ހަރަކާތް:  
32.2.1 

         Fenaka    އައިސް ޕްލާންޓް ާގއިމްކުރުން. 

ހަރަކާތް:  
32.2.2 

މަސްމާރުކޭޓުެގ ޚިދުމަތް    އައު  މަސްކެނޑުމުެގ  ހިދުމަތްފެށުމާއި، 
 ފުޅާކުރުން 

    50,000.00            

ހަރަކާތް:  
32.2.3 

މަސްެވރިންނަށް ލިބޭ ެގއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް،    އެން ހޯދަން ފީނުމުަގއި
 ތަމްރީން ޕްރޮްގރާމް ހިންުގން.  ރައްކާތެރި ޮގތުަގއި ފީނުމުެގ

    15,000.00         15,000.00         15,000.00    

ހަރަކާތް:  
32.2.4 

   PSIP          އިންތިޒާމް ހަމަ ޖެއްސުން. މިސަރަހައްދުން މަސްކިރުޭވނެ

ހަރަކާތް:  
32.2.5 

          Fisheries Min    ހަރުކުރުން މަސްދޯނިތަކުަގއި ޓްރެކިންގ ޑިަވއިސް   މިސިޓީގެ ހުރިހާ

ހަރަކާތް:  
32.3.1 

މަސްެވރިކަމުަގއި އަންަގއިދިނުމަށް    ފަރުމަހުެގ  ފުރުސަތުތައް  ހުރި 
 ޕްރޮްގރާމްތައް ބޭއްުވން. 

    15,000.00         15,000.00         15,000.00    

ހަރަކާތް:  
32.3.2 

މަސްެވރިކަން ޕްރޮްގރާމްތައް    ހުއިފިލަނޑާެގ  ޮގތުން  ތައާރަފްކުރުމުެގ 
         15,000.00       ހިންުގން 
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ހަރަކާތް:  
32.3.3 

    30,000.00         30,000.00       30,000.00       ކެޓަލޮެގއް ތައްޔާރު ކުރުން.  ސްޕޯރޓްސް ފިޝިންގ ޕްރޮމޯޓްކޮށް

ހަރަކާތް:  
32.4.1 

            1,000,000.00   ތަރައްޤީކުރުން " ހޮނިހިރު ބާޒާރު" ަވސީލަތްތަކާއެކުރަނަގޅު  

ހަރަކާތް:  
32.5.1 

ދަނޑުެވރިކަމުެގ ކަލެކްޝަން    ސަރަހައްދުެގ  ރީޖަނަލް  އުފެއްދުންތަކަށް 
        Agro Net      ސެންޓަރެއް ޤާއިމް ކުރުން. 

ހަރަކާތް:  
32.6.1 

ފަދަ    ހައިޑްރޯފޯނިކްސް، ފާރމިން  ާވރޓިކަލް  އަދި  އެކުއަރފޯނިކްސް 
މިސިޓީަގއި  ދަނޑުެވރިކަމަށް  ދެނެަގތުމަށް    ޒަމާނީ  ފުރުސަތުތައް  ހުރި 

 ކުރުން.   ދިރާސާ
      20,000.00          

ހަރަކާތް:  
32.6.2 

ފާރމިންަގއި    ހައިޑްރޮފޯނިކްސް، ާވރޓިކަލް  އަދި  އެކުއަރފޯނިކްސް 
     150,000.00       200,000.00        ކޮށްދިނުން. ބޭނުންކުރާ އާލަތްތައް ފޯރު

ހަރަކާތް:  
32.6.3 

އަދި އެކުއަރފޯނިކްސް ެގ މައުލޫމާތާއި ޓްރެއިނިންގ    ހައިޑްރޯފޯނިކްސް
 ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންުގން 

     5,000.00          5,000.00          5,000.00    

ހަރަކާތް:  
32.6.4 

ފުރުސަތު ހުރި  ހުރި    ދާއިރާަގއި  އަށް  ފައިނޭންސިންގ  ތަކާއި، 
    5,000.00          5,000.00          ޕްރޮަގރާމް ހިންުގން.  ފުރުސަތުތަކާއިމެދު ހޭލުންތެރި ކުރުުވމަށް

ހަރަކާތް:  
32.6.5 

ފެތޭ ދަނޑުެވރިކަމުެގ ކޯސްތައް ތައާރަފް    އެމް.ކިއު.އޭ ެގ މިންަގނޑަށް
   ހިންުގން ކޮށް 

 In 
house/Universit

y   
    

  

 



 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                            2026 –  2022ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން 

 

  56 

 
 

ހަރަކާތް:  
32.7.1 

       In house     In house  ދަފްތަރެއް އެކުލަަވއިލުން. ދަނޑުެވރިންނާއި މަސްެވރިންެގ

ހަރަކާތް:  
32.7.2 

މަސްެވރިކަމުެގ އުފެއްދުންތެރިކަން    ދަނޑުެވރިކަމާއި  ސިނާއަތުެގ 
        10,000.00         ތަރައްޤީކުރުން.  ސިސްޓަމެއްދެނެަގނެޭވނެފަދަ ޒަމާނީ 

  317,000.00    222,000.00    277,000.00    އިތުރުކުރުން   ރަށުެގ ިވޔަފާރިތައް ފުޅާކޮށް ިވޔަފާރީެގ ހަރަކާތްތައް 33ޕޮލިސީ 
     

1,112,000  
     

242,000  
 

ހަރަކާތް:  
33.1.1 

      10,000.00          10,000.00       ިވޔަފާރިތަކަށް ފައިނޭންސް ފޯރަމްއެއް ބޭއްުވން   ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ

ހަރަކާތް:  
33.1.2 

އަދި ފުރުސަތުތައް    ކުދި  ހުރި  ވިޔަފާރިތަކަށް  ފަންތީެގ  މެދު 
 ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ފޯރަމްއެއް ބޭއްުވން  އަންަގއިދިނުމުެގ ޮގތުން

    25,000.00       25,000.00       25,000.00        25,000.00       25,000.00    

ހަރަކާތް:  
33.1.3 

އިތުރު  ވިޔަފާރިެވރިން  ކުދިންނަށް    ޒުާވން  ސްކޫލް  ކުރުމަށް 
 ތަކެއް ބޭއްުވން.   އެންޓްރަޕްރިނިއަރޝިޕް އަދި އިނޯވޭޝަން ކޭމްޕް

    15,000.00         15,000.00        

ހަރަކާތް:  
33.1.4 

           In house  ދަފްތަރެއް އެކުލަަވއިލުން.  ހޯމް ބޭސްޑް ާވރކާޒް ެގ

ހަރަކާތް:  
33.1.5 

އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  ޝައުުގެވރިާވ    ގޭަގއި  ކުރަން  މަސައްކަތް 
 ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ޕްރޮްގރާމް ހިންުގން 

    10,000.00         10,000.00         10,000.00    

ހަރަކާތް:  
33.1.6 

          In house  ދަފްތަރެއް އެކުލަަވއިލުން  ސިޓީެގ ވިޔަފާރިތަކުެގ
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ހަރަކާތް:  
33.1.7 

ވިޔަފާރިތަކުން ކަރަންޓަށްކުރާ ހޭދަ ކުޑަކުރުމަށް    ކުދި އަދި މެދުފަންތީެގ
          10,000.00       ހަމަޖެއްސުން އުފެއްދޭނެ އިންތިޒާމް  އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ

ހަރަކާތް:  
33.1.8 

       ތަރައްީގކުރުން  ސްޓްރީޓް ފުޑް ހަޓްސް
  

1,000,000.00      

ހަރަކާތް:  
33.1.9 

ބޭނުންާވ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރު ކުރަން    ބިޒްނަސް ޕްލޭނާއި، ލޯން އަށް
 ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮްގރާމް ހިންުގން 

     2,000.00        2,000.00        2,000.00         2,000.00        2,000.00    

ހަރަކާތް:  
33.2.1 

            10,000.00     ބްރޭންޑްކުރުމަށް މާރކެޓް ދިރާސާ އެއް ހެދުން  ސިޓީެގ އުފެއްދުންތައް

ހަރަކާތް:  
33.2.2 

އުފައްދާ ފަރާތްތަކުެގ ދަފްތަރެއް  އުފެއްދުންތައް  ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ހާއްސަ
 އެކުލަވައިލުން 

 In house           

ހަރަކާތް:  
33.2.3 

          50,000.00       މާރކެޓްކުރުން   ސިޓީެގ ބްރޭންޑް ތަޢާރަފްކޮށް

ހަރަކާތް:  
33.3.1 

   In house     In house     In house  ކުއްޔަށް ދޫކުރުން.  ިވޔަފާރި ޒޯން ތައް ކަނޑައަޅައި

ހަރަކާތް:  
33.3.2 

       In house      ބްރާންޗެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މަުގފަހިކުރުން.  އައު ކޮމާޝަލް ބޭންކެއްެގ
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ހަރަކާތް:  
33.3.3 

ުގޅޭ  ަވކި    ިވޔަފާރިއާއި  ެވބްސައިޓްަގއި  ކައުންސިލް  ޚިދުމަތްތަކަށް 
ަގނެޭވނެ އިންތިޒާމް  އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ބަލައި    ޕޯރޓަލްއެއް ހަދައި،

 ހަމަ ޖެއްސުން. 
     In house       

ހަރަކާތް:  
33.3.4 

ދައުަވތު ދެިވެގން ވިޔަފާރި މަހާސިންތާއެއް    ސަރަހައްދީ ިވޔަފާރިތަކަށް
 ބޭއްުވން. 

   100,000.00        100,000.00        100,000.00    

ހަރަކާތް:  
33.3.5 

ޕްރޮފައިލް އަދި އިންެވސްޓަރ ޕްރޮފައިލް    މިސިޓީެގ ބިޒްނަސް ސެކްޓަރ
      50,000.00            ތައްޔާރު ކުރުން. 

ހަރަކާތް:  
33.3.6 

އިންެވސްޓަރުން ހާއްސަ   މިސިޓީއަށް   ބޮޑެތި  ކުރުމަށް   ޝައުގުެވރި 

 އިމްތިޔާޒްތަކެއް ކަނޑައެޅުން. 
 In house   In house   In house   In house   In house   

ހަރަކާތް:  
33.3.7 

މިންަވރު ކުރިއަރާ  ވިޔަފާރިތަކުެގ    ިވޔަފާރިތަށް  ދެނެަގތުމަށް 
 ތަފާސްހިސާބު ބެލެހެއްޓުން 

 In house     In house     In house   

ހަރަކާތް:  
33.3.8 

ރާެވރިކަން، ަވޑާން،  ކަސަބުއެޅުން،    ކިއްސަރު  ރޯނުެވށުން، 
ޑޮކިއުމަންޓް ކޮށް އިސްތިހާރު     މަސައްކަތްތައް،ކަނބުރުެވރިކަން ފަދަ  

 ކުރުން. 
     100,000.00          

ހަރަކާތް:  
33.3.9 

އެެވއަރނަސް    ކުދި އަހުލުެވރިކުރުުވމަށް  އަށް  ޓެކްނޮލޮޖީ  ިވޔަފާރިތައް 
        15,000.00         ހިންުގން   ޕްރޮްގރާމްތައް

ހަރަކާތް:  
33.3.10 

މައުލޫމާތު އެޕްލިކޭޝަނެއް    ިވޔަފާރިތަކުެގ  ލިބޭނެ  އެއްތަނަކުން 
 ތައާރަފްކުރުން 

    50,000.00         10,000.00     

    10,000.00   
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ހަރަކާތް:  
33.3.11 

       In house      ސްލޮޓްސް ިވއްކުން  ިވޔަފާރިތަކަށް އިސްތިހާރު

ހަރަކާތް:  
33.4.1 

ިވޔަފާރި   ޓްރޭޑް   ސިނާއަތްތަކާއިއައު  ހޭލުންތެރިކުރުުވމަށް  ުގޅޭޮގތުން 
 ޓޯކް ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންުގން. 

    15,000.00         30,000.00         35,000.00    

ހަރަކާތް:  
33.4.2 

ވިޔަފާރިެވށީެގ ހުރި    މިސިޓީެގ  އައު ސިނާއަތްތަކަށް  ހާލަތާއި  މިހާރުެގ 
    in house        in house    ކުރުން  ދިރާސާފުރުސަތުތައް ދެނެަގތުމަށް  

ހަރަކާތް:  
33.4.3 

            in house  ަވކި ސަރަހައްދުތަކެއް ހަމަ ޖެއްސުން.   ސިނާއީ ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކަށް

ހަރަކާތް:  
33.4.4 

      in house      in house    ހުރި ފުރުސަތުތައް އިސްތިހާރު ކުރުން  ރިއަލް އެސްޓޭޓް ިވޔަފާރިއަށް

ހަރަކާތް:  
33.4.5 

        50,000.00         ތައާރަފް ކުރުން   ޓެކް ބޭސްޑް ިވޔަފާރިތައް

ހަރަކާތް:  
33.4.6 

ސިނާއީ އާއި  ިވޔަފާރި  ޕްރޮްގރާމް    އައު  ތަމްރީން  މަސައްކަތްތަކުެގ 
 ހިންުގން 

    25,000.00         25,000.00         25,000.00   

 

ހަރަކާތް:  
33.4.7 

މިންަވރު، ކުރިއަރާ  އަންނަ    އިގްތިސާދު  އުފުލެމުން  އަގުތައް  ތަކެތީެގ 
ރަށު ފެންަވރުަގއި ހިސާބުކޮށް    މިންަވރު ފަދަ އިގްތިސާދީ މިންަގނޑުތައް

 ބެލެހެއްޓުން 
        10,000.00         10,000.00    
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ހަރަކާތް:  
33.5.1 

    20,000.00       20,000.00        20,000.00       20,000.00       20,000.00     އެއްފަހަރު ނައިޓްމާރކެޓް ބޭއްުވންއަހަރަކު    ިވޔަފާރިތަކަށް ހުޅުާވލައިެގން 

ހަރަކާތް:  
33.5.2 

    5,000.00        5,000.00         5,000.00        5,000.00        5,000.00      މާރކެޓްތައް ބޭއްުވން  އެކި ކަހަލަ ިވޔަފާރި

  100,000.00    2,000.00      އިތުރުކުރުން   ބައިނަލްއަޤްާވމީ ިވޔަފާރީެގ މުޢާމަލާތްތައް 34ޕޮލިސީ 
 

5,002,000.00  
          -           2,000   

ހަރަކާތް:  
34.1.1 

ހުރި    ކުޅުދުއްފުށީެގ އަށް  އެކްސްޕޯރޓް  އިމްޕޯރޓް  ިވޔަފާރިެވރިންނަށް 
މުއައްސަސާ    ފުރުސަތުތައް ުގޅުންހުރި  ކަމާއި  ޮގތުން  އަންަގއިދިނުމުެގ 

 ހިންުގން.  ތާކާއެކު ޕްރޮްގރާމްތައް
     2,000.00          2,000.00          2,000.00    

ހަރަކާތް:  
34.1.2 

އިމްޕޯރޓް އެކްސްޕޯރޓް ކުރަން ޝައުުގެވރިާވ    ކޮޗިން ފެރީ މެދުެވރިކޮށް
އިންޑިޔާެގ އެކްސްޕޯއެއް    ފަރާތްތަކަށް  ބިޒްނަސް  ސަޕްލަޔަރުންނާއެކު 

 ބޭއްުވން. 
     100,000.00          

ހަރަކާތް:  
34.1.3 

  PSIP        ފެރީ ދަތުރު ތައް ފެށުން  ކޮލަމްބޯ އަށް ޝެޑިއުލް ކާރޯގ
  

 

ހަރަކާތް:  
34.1.4 

ޕެރިޝަބަލް އާއި ކޮންސްޓަރަކްޝަން  ބޭނުންާވ    ސަރަހައްދުެގ ރަށްތަކަށް
 % ކުޅުދުއްފުށީ  50މުދަލުެގ  މެދުެވރިކޮށް    އަކީ  ބަނދަރު  ސަރަހައްދީ 

 އެތެރެާވ މުދާ ކަމުަގއި ހެދުން. 
       IN HOUSE      

ހަރަކާތް:  
34.1.5 

ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ކޮށްެގން ެވއަރހައުސް    ބަލްކް ކޮށް އިމްޕޯރޓް ކުރާ
       5,000,000.00      ތަރައްޤީކުރުން ޒޯން އެއް 
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ހަރަކާތް:  
34.2.1 

ފަހަރު ބޯޓް  ފާލަމެއް    ބޮޑެތި  މަަގތު  ފަދަ  ކުރެޭވނެ  އެލޯންްގސައިޑް 
     PSIP        ތަރައްޤީކުރުން. 

ހަރަކާތް:  
34.2.2 

     PSIP        ަވސީލަތްތައް އިތުރު ކުރުން   ސަރަހައްދީ ބަނދަރުެގ

  30,000.00     265,000.00    1,550,000.00  ފަތުރުެވރިކަމުެގ ސިނާއަތްތައް ކުރިއެރުުވން  35ޕޮލިސީ 
    

10,030,000  
      

60,000  
 

ހަރަކާތް:  
35.1.1 

  ސިޓީެގ ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކޮށް ކުރިއެރުުވމަށް ޓުއަރިޒަމް

 ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑު އެކުލަވައިލުން 
 In house           

ހަރަކާތް:  
35.1.2 

  ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ކުރިއެރުުވމަށް އަތޮޅު ފެންަވރުެގ މަސައްކަތު

   50,000.00           50,000.00       ބައްދަލުުވމެއް ބޭއްުވން 

 

ހަރަކާތް:  
35.1.3 

 ސިޓީެގ ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ބްރޭންޑެއް އުފައްދައި

          150,000.00      ެވބްސައިޓަކާއި އެޕްއެއް ލޯންޗް ކުރުން.ޕޮޒިޝަންކޮށް 

ހަރަކާތް:  
35.1.4 

  ފެސްޓިްވ ޓުއަރިޒްމް ތައާރަފް ކުރުމަށް އެކްޓިިވޓީ ކަލަންޑަރެއް

          in house    އެކުލަާވލައި އިސްތިހާރު ކުރުން. 

ހަރަކާތް:  
35.1.5 

  ކުރިއެރުުވމަށް ރަށަށް ޚާއްސަ ކަންކަމަށްލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް  

 ޑޮކިއުމަންޓްރީ ތައްޔާރުކޮށް އިސްތިހާރު ކުރުމުަގއި ބޭނުންކުރުން. 
      10,000.00          

ހަރަކާތް:  
35.1.6 

  ޔޮޓް ރެލީަގއި ހެރިޓޭޖް ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ސަާގފަތް

 ދައްކާލުމަށް ފެސްޓިަވލެއް ބޭއްުވން.
    50,000.00            
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ހަރަކާތް:  
35.1.7 

  ސިޓީެގ ނެވިޭގޝަނަލް އިންޓަރެކްޓިްވ މެޕެއް ތައްޔާރު ކުރުން )

          20,000.00       ޕްރިންޓް އަދި ޑިޖިޓަލް( 

ހަރަކާތް:  
35.1.8 

  ޓުއަރިސްޓުންނަށް ހާއްސަ ކޮށް ސިޓީއަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ރަށުެގ

 ބަނދަރުމައްޗާއި އާންމު ތަންތަން ސާފު ކުރުމާއި ޒީނަތްތެރި ކުރުން 
 In house     In house       

ހަރަކާތް:  
35.1.9 

ޤަާވއިދުތަކާއި   ރަށުަގއި ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ކުރުއަރެުވމަށް ބޭނުންާވ
 އުސޫލުތައް ހެދުން.

 In house           

ހަރަކާތް:  
35.2.1 

   PPP   PPP        ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހުޅުަވއިލުން ސިޓީ ހޮޓަލެއް  

ހަރަކާތް:  
35.2.2 

     PPP        ޔޮޓް މެރީނާ އެއް ތަރައްޤީ ކުރަން ފެށުން.

ހަރަކާތް:  
35.2.3 

ޝައުގުެވރިާވ   ފަތުރުެވރިން  ކުޅުދުއްފުށި ކުޅި އަދި މާފަލު ފެންަގނޑު
 ޮގތަށް ތަރައްޤީ ކުރުން. 

   500,000.00            

ހަރަކާތް:  
35.2.4 

         1,000,000.00   ބީޗުތައް ތަރައްީގކުރުން 

  
 

ހަރަކާތް:  
35.2.5 

  ރަށުެގ އިރުމަތި ފަރާތާއި ކުޅި ސަރަހައްދުަގއި ފަތުރުެވރިންނަށް

       އަމާޒުކޮށްެގން ކޮޓެޖް ހައުސްތަކެއް ތަރައްީގކުރުން 
 

10,000,000.0
0   
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ހަރަކާތް:  
35.2.6 

ފުރުސަތުތައް   އެއަރޕޯރޓް އުތުރުން އޮތް ބިމުގައި ޓުއަރިޒަމަށް ހުރި
 ދެނެަގތުމަށް ދިރާސާކުރުން 

 In house           

ހަރަކާތް:  
35.3.1 

       In house      ފަތުރުެވރިކަމުެގ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން މީހުން ތަމްރީންކުރުން 

ހަރަކާތް:  
35.3.2 

       In house      މޫދު ކުޅިަވރުތައް ކުރިއަރުާވ ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާ ކުރުން 

ހަރަކާތް:  
35.3.3 

        30,000.00         ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ިވޔަފާރިއަށް ޚާއްސަ ކޯސްތައް ހިންުގން 

ހަރަކާތް:  
35.4.1 

  ކުރުމާއި، އަލަށް މި ސިނާއަތަށްލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ިވޔަފާރި ފުޅާ 

      30,000.00          25,000.00       ަވންނަން ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކަށް ފައިނޭންސް ފޯރަމެއް ބޭއްުވން 

ހަރަކާތް:  
35.4.2 

އެހީތެރިކަން    ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ިވޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަންނީ
    10,000.00           10,000.00       ފޯރުކޮށްދިނުން. 

ހަރަކާތް:  
35.4.3 

       In house      ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމަށް ޚާއްސަ ޑެސްކެއް ާގއިމްކުރުން 
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     -             -              -             -           10,000.00     ަވޒީފާެގ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރުން  36ޕޮލިސީ 

ހަރަކާތް:  
36.1.1 

ަގއި   ަވޒީފާ ނެތް މީހުންެގ ދަފްތަރެއް އެކުލަަވއިލައި ޖޮބް ސެންޓަރ
 ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން.

 In house           

ހަރަކާތް:  
36.1.2 

  ިވޔަފާރި، ޓުއަރިޒަމް، މަސްެވރިކަން، ކޮންސްޓަރަކްޝަން އަދި

ކުރިއަރެުވމާއެކު ަވޒީފާެގ ފުރުސަތުތައް  އެހެނިހެން ސިނާއަތްތައް 
 އިތުރު ކުރުން 

 In house   In house   In house   In house   In house   

ހަރަކާތް:  
36.1.3 

         In house   In house  ހުއްޓުުވން  ބިދޭސީން ގަާވއިފާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުރުން

ހަރަކާތް:  
36.1.4 

ސެކްޝަންތައް   މުއައްސަސާތަކާއި، ޕަބްލިކް ކުންފުނި ތަކުެގދައުލަތުެގ 
 ރަށަށް ބަދަލު ކުރުމަށް އޮފީސް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ޤާއިމްކުރުން 

 PSIP           

ހަރަކާތް:  
36.1.5 

       In house   In house   In house  އުފެއްދުން  ސަރުކާރުގެ ތަރައްގީެގ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުެގ ތެރެއިން ަވޒީފާ

ހަރަކާތް:  
36.1.6 

  މިލިއަނުން ދަށުެގ 15ސަރުކާރުެގ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުެގ ތެރެއިން 

ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންުގމުެގ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކޮށް، ރަށުެގ  
 އިސްކަންދިނުން  ކުންފުނިތަކަށް

 In house   In house   In house   In house   In house   

ހަރަކާތް:  
36.1.7 

އިންެވސްޓްކުރުމުެގ    އިންެވސްޓަރުންނަށް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީަގއިބޮޑެތި 
 ފުރުސަތު ހުޅުާވލުން 

 In house   In house   In house   In house   In house  
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ހަރަކާތް:  
36.2.1 

   In house   In house   In house   In house   In house  ބިދޭސީންެގ ދަފްތަރެއް އެކުލަަވއިލުން 

ހަރަކާތް:  
36.2.2 

 ޤަާވއިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން ރެިގއުލޭޓް ކުރުމަށް

 ޕްރޮްގރާމް ތަކެއް ހިންުގން. 
    10,000.00            

ހަރަކާތް:  
36.2.3 

ބިދޭސީންނަށާއި އެ ބިދޭސީންނަށް   ޤަާވއިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުރާ
އެޅޭނެ ހަރުދަނާ އުސޫލެއް   ފަރާތްތަކަށް ފިޔަަވޅުމަސައްކަތް ހަާވލުކުރާ 

 އެކުލަވައިލުން 
 In house     In house     In house   

ހަރަކާތް:  
36.2.4 

  ިވޔަފާރިތަކާއި ސިނާއަތްތަކުަގއި ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރިަވނީ

 ާވރކްޕާރމިޓާއި އެއްޮގތަށްކަން ކަށަަވރު ކުރުން 
 In house           

ހަރަކާތް:  
36.2.5 

 ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ ެގތަކުަގއި އުޅެމުންދަނީ ދަފްތަރުަގއި

 ރަޖިސްޓްރީެވފައި ތިބި ފަރާތްތައްކަން ކަށަަވރު ކުރުން 
 In house     In house       

   2,000,000       -            600,000.00    1,250,000.00   2,500,000.00  ދެމެހެއްޓެނިިވ ދަތުރުފަތުރުެގ ނިޒާމެއް ާގއިމުކުރުން  37ޕޮލިސީ 

ހަރަކާތް:  
37.1.1 

           PSIP  ރަސްމީ ފާލަން އެޅުން 

ހަރަކާތް:  
37.1.2 

  In house   In house   In house   In house   In house  ފެރީ ޓަރމިނަލްެގ ޚިދުމަތް ދިނުން 
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ހަރަކާތް:  
37.1.3 

މައިޒާން ތަކެއް ތަރައްީގ    ދަތުރުެވރިން މަޑުކޮށްލާ ހިތްހަމަ ޖައްސާލާނެ
 ކުރުން 

  2,000,000.00    1,000,000.00         

ހަރަކާތް:  
37.1.4 

  ބަނދަރުެގ ޚިދުމަތް ހޯދާ އުޅަނދުފަހަރަށް ކައުންސިލްެގ ބެލުމުެގ

 ދަށުން ފެނާއި ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުން 
   200,000.00            

ހަރަކާތް:  
37.1.5 

           In house  ކޮށްދިނުން  ބަނދަރުެގ ސަރަހައްދުަގއި ރެސްޓޯރަންޓްެގ ޚިދުމަތް ފޯރު

ހަރަކާތް:  
37.1.6 

   2,000,000.00          ބަނދަރު ސަރަހައްދުަގއި ީވއައިޕީ ލައުންޖެއް ތަރައްީގ ކުރުން 

ހަރަކާތް:  
37.1.7 

        100,000.00        ބަނދަރު ސަރަހައްދުަގއި ލަެގޖް ސްޓޯރޭޖްެގ ޚިދުމަތް ދިނުން 

ހަރަކާތް:  
37.1.8 

          50,000.00       ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ޓްރޮލީ ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 

ހަރަކާތް:  
37.1.9 

ފަހި   އުފެއްދުންތައް ިވއްކޭނެރަށަށް ޒިޔާރާތް ކުރާ ދަނޑުެވރިންނަށް 
 މާހައުލެއް ާގއިމްކުރުން 

 In house           

ހަރަކާތް:  
37.1.10 

ކެމެރާ   ދަތުރުެވރިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަަވރުކުރުމަށް ސީސީޓީީވ
 ހަރުކުރުން 

   100,000.00      100,000.00          

ހަރަކާތް:  
37.1.11 

          Airports  ސަރަހައްދުަގއި ރެސްޓޯރަންޓްެގ ޚިދުމަތް ދިނުން އެއަރޕޯރޓް 
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ހަރަކާތް:  
37.1.12 

       PPP   PPP    އެއަރޕޯރޓް ސަރަހައްދުަގއި ސިޓީ ހޯޓާ ތަރައްީގކުރުން 

ހަރަކާތް:  
37.2.1 

            mtcc  ހައި ސްޕީޑް ކާރޯގ އަދި ޕަސެންޖަރ ފެރީެގ ހިދުމަތް ފެށުން 

ހަރަކާތް:  
37.2.2 

  ލޯންޗް ފަހަރާއި މާލެދަތުރު ކުރާ ބޯޓު ފަހަރުެގ މައުލޫމާތު ފަސޭހަ

          50,000.00       ކަމާއެކު އެއްތަނަކުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 

ހަރަކާތް:  
37.2.3 

އިތުރުކޮށް   އަތޮޅު ތެރޭެގ ދަތުރު ތަކުެގ ދިުގމިން ކުރު ކުރުމަށް ފެރީ
 ތަކުެގ ރޫޓަށް ެގނެެވން ހުރި ބަދަލުތައް ެގނައުން.ފެރީ 

 In house           

ހަރަކާތް:  
37.2.4 

            mtcc  ބޮޑުތިލަދުންމަތީެގ ރަށްތައް ފެރީ ިވޔުަގއަކުން ުގޅުާވލުން.

ހަރަކާތް:  
37.2.5 

އެހެން    ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީެގ ރައްޔިތުންނަށް ހަފްތާ ބަންދުަގއި 
 ދަތުރު ތަކެއް އިންތިޒާމް ކުރުން  ރަށްރަށަށް ދިޔުމަށް ޚާއްސަ ފެރީ

 In house           

ހަރަކާތް:  
37.2.6 

އޮންލައިން ޓިކެޓް ަގނެޭވނެ   ފެރީެގ ނިޒާމް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް
 އިންތިޒާމް ހަމަ ޖެއްސުން 

 in house            

ހަރަކާތް:  
37.3.1 

އެންމެ އެކަށީެގންާވ ނިޒާމެއް   ޓްރާންސްޕޯރޓް ޤާއިމްކުރުމަށްޕަބްލިކް 
          50,000.00       ދެނެަގތުމަށް ދިރާސާ ކުރުން. 

ހަރަކާތް:  
37.3.2 

     200,000.00        ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯރޓް ިވޔުަގއެއް ޤާއިމްކުރުން 
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ހަރަކާތް:  
37.3.3 

 ސަރަހައްދުތަކުަގއި ޕާރކިން ޒޯންތަކާއި، ބަސް ސްޓޮޕްމުހިންމު  

 ކަނޑައެޅުން 
   200,000.00        200,000.00        

ހަރަކާތް:  
37.3.4 

  ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯރޓް ސިސްޓަމަށް އެޕްލިކޭޝަން އެއް

        100,000.00        ތަރައްޤީކުރުން 

ހަރަކާތް:  
37.4.1 

މުހިންމު ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް   އެއަރޕޯރޓްއިން ލިބެންޖެހޭކުޅުދުއްފުށި  
 ޤާއިމްކުރުން 

 Airports   Airports         

ހަރަކާތް:  
37.4.2 

           Airports  ޝެޑިއުލް ފްލައިޓްތަކުެގ އަދަދު އިތުރު ކުރުން 

ހަރަކާތް:  
37.5.1 

         Inhouse  ބެލެހެއްޓުން އަރާ ފައިބާ މީހުންެގ ތަފާސްހިސާބު  ރަށަށް
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 ޘަޤާފަތާއި ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުން  7ދާއިރާ  

 

 

  715,000.00    220,000.00    620,000.00    ދާއިރާގެ ޖުމްލަ 
  

4,120,000.00  
  155,000.00   

  355,000.00    155,000.00    105,000.00    ދެމެހެއްޓުން.  ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުަވއި 38ޕޮލިސީ 
     

1,105,000  
     

105,000  
 

ހަރަކާތް:  
38.1.1 

ޑޮކިއުމަންޓް ކޮށް   ޘަޤާފީ އާދަކާދަތަކާއި މަސައްކަތްތަކާއި ކުޅިަވރުތައް
 އަރުޝީފު ކުރުން 

    50,000.00       50,000.00       50,000.00        

ހަރަކާތް:  
38.1.2 

          50,000.00        ރަށަށް ހާއްސަ އުފެއްދުންތައް ބްރޭންޑްކޮށް މާކެޓްކުރުން

ހަރަކާތް:  
38.1.3 

 ާވރުތަަވމުން އައިސްފައިާވ ސަާގފީ ކުޅިަވރުތަކުެގ އަސްލު

ދެމެހެއްޓުމާއި ދިރުާވ އާލާ ކުރުމުެގ ގޮތުން ޒުާވނުންނަށާއި  
 ދަސްކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންުގން އެކަން ކަން   ކުޑަކުދިންނަށް

     5,000.00        5,000.00        5,000.00         5,000.00        5,000.00    

ހަރަކާތް:  
38.1.4 

ކުދިންނަށް   އިހުެގ އާދަތަކާއި މަސައްކަތްތަކާއި ކުޅިަވރުތައް ސްކޫލް
އެބައިތައް    ކިޔެުވމުގެ ތެރޭަގއިދަސްކޮއްދިނުމަށްޓަކައި ސްކޫލް ކުދިންެގ 

 ހިމެނުން 
       IN HOUSE   
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ހަރަކާތް:  
38.1.5 

  ރަށަށް ނިސްބައްާވ ހާއްސަ ޝަޚްސިއްޔަތުތަކުެގ ާވހަކަތަކާއި

 އިސްރަށްެވހިންެގ ާވހަކަތައް ޑޮކިއުމެންޓްކުރުން 
        50,000.00        50,000.00       50,000.00    

ހަރަކާތް:  
38.1.6 

އެއް  " ފޭމް ވޯލް އޮފް"  ރަށަށް ނިސްބަތްާވ ހާއްސަ ޝަޚްސިއްޔަތުތަކުެގ
       ބިނާކުރުން 

  

1,000,000.00      

ހަރަކާތް:  
38.1.7 

        200,000.00        ރަށުގެ ތާރީޚުެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފޮތެއް ލިޔުން 

ހަރަކާތް:  
38.1.8 

    50,000.00       50,000.00        50,000.00       50,000.00       50,000.00     ކުޅިަވރުތައް އިންތިޒާމްކުރުން އީދުަގއި ސަާގފީ  

  215,000.00    15,000.00     500,000.00    ދެމެހެއްޓުން. ތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް 39ޕޮލިސީ 
     

3,015,000  
      

15,000  
 

ހަރަކާތް:  
39.1.1 

          In house   in house   ސިޓީަގއި ހުރި އާސާރީތަރިކަ ދެނެަގނެ ދަފުތަރުކުރުން

ހަރަކާތް:  
39.1.2 

  އާސާރީތަރިކައިެގ މުހިންމުކަން ރައްޔިތުންނަށް އަންަގއިދިނުމުެގ

    15,000.00           15,000.00        ކެމްޕެއިނެއް ހިންުގން

ހަރަކާތް:  
39.1.3 

އާސާރީތަރިކަ އާއި ރަށުެގ އާދަކާދަތަކާއި ސަގާފަތް އެކުލެޭވ ފޮތެއް    ރަށުެގ
      15,000.00             ކުރުން ޝާއިޢު

ހަރަކާތް:  
39.1.4 

  ރަށުެގ އާސާރީތަރިކަ އާއި ރަށުެގ އާދަކާދަތަކާއި ސަގާފަތް ސްކޫލް

       15,000.00         އުނަގންނައިދިނުން ކުދިންނަށް 

 

ހަރަކާތް:  
39.2.1 

       ރަށުެގ މިއުޒިއަމްއެއް ޤާއިމްކުރުން 
    

3,000,000.00      
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ހަރަކާތް:  
39.2.2 

ތަކެތި    މާލޭެގ ދާރުލް އާސާރުަގއި ހުރި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ނިސްބަތްާވ
     In house        ހޯދައި މިރަށުެގ ދާރުލް އާސާރަށް ބަދަލު ކުރުން 

ހަރަކާތް:  
39.2.3 

 އަހަރަށް ުވރެއް ިގނަ އަހަރު ެވފައިާވ މުހިންމު 100މިސިޓީަގއި 

        200,000.00        ތަންތަން އާސާރީ ތަންތަނުެގ ޮގތުަގއި ކަނޑައަޅާ ހިމާޔަތް ކުރުން 

ހަރަކާތް:  
39.3.1 

ކޮށް   ބޮޑަަވކިފާ ހިމާޔަތްކުޅުދުއްފުށީ ކުޅިއާއި މާފަލު ފެންަގނޑު އަދި 
 ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްފަސޭހަ ތަނެއް ޮގތުަގއި ތަރައްީގކުރުން 

   500,000.00            

   35,000         -            145,000.00    50,000.00     15,000.00     ދިެވހިބަސް ދިރުަވއި އާލާކުރުން.  40ޕޮލިސީ 

ހަރަކާތް:  
40.1.1 

   In house   In house   In house   In house   In house  މާދަރީ ބަހުެގ ދުަވސް ފާހަަގ ކުރުން 

ހަރަކާތް:  
40.1.2 

    35,000.00         30,000.00         15,000.00     އިންޓަރ ސްކޫލް ފެންަވރުެގ އަދަބީ މުބާރާތްތައް ބޭއްުވން 

ހަރަކާތް:  
40.1.3 

އެކިއެކި  އަދަބިއްޔާތުެގ މެދުެވރިކޮށް  ދާއިރާތަކަށް     ތަޖުރިބާކާރުން 
        15,000.00         ޕްރޮްގރާމްތައް ބޭއްުވން 

ހަރަކާތް:  
40.1.4 

        50,000.00       50,000.00       ކުރީަގއި ހަދާފައިހުރި ޅެން ފަރިހިތަށް ހޯދާ އަރުޝީފްކުރުން 

ހަރަކާތް:  
40.1.5 

        50,000.00         ޚާއްސަ ރަދީފެއް އެކުލަަވއިލުން  މިރަށަށް

ހަރަކާތް:  
40.1.6 

      In house      ރަށުެގ ބަހުރުަވ ދިރުާވ އާލާ ކުރުން 
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 ވިލުންވެރި މުޖުތަމައެއް ކަށަވަރުކުރުވުން  8ދާއިރާ  
 

 

  745,000.00    1,220,000.00   890,000.00    ދާއިރާގެ ޖުމްލަ 
    

835,000.00  
  645,000.00   

 41ޕޮލިސީ 
އެކަމުެގ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް    މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި

 ކުޑަކުރުން
   150,000.00    600,000.00    630,000.00  

      
630,000  

     
630,000  

 

ހަރަކާތް:  
41.1.1 

    50,000.00       50,000.00        50,000.00       50,000.00       100,000.00    މުޑުަވއްކުރުމަށް ނާސަރީއެއް ޤާއިމް ކުރުން  ަގސް

ހަރަކާތް:  
41.1.2 

ަގސް އިންދުމުެގ ޕްރޮްގރާމްތަކެއް ކުރިއަށް   2000އަހަރަކު 
 ެގންދިއުން 

    50,000.00       50,000.00       50,000.00        50,000.00       50,000.00    

ހަރަކާތް:  
41.2.1 

އިމާރަތްތަކުަގއި   މިސްކިތްތަކާއި، ކައުންސިލުެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގއިާވ
    500,000.00     500,000.00       500,000.00      500,000.00      1އަިވން ހަކަތަ އުފެއްދޭނެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުން

ހަރަކާތް:  
41.2.2 

  ަވއި އަދި ރާޅުން އިއާދަކުރުަވނިިވ ހަކަތަ އުފެއްދުމަށްހުރި

   30,000.00       30,000.00        30,000.00         ފުރުޞަތުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ދެނެަގތުމަށް ދިރާސާކުރުން 
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  60,000.00     510,000.00    680,000.00    ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުުވން  42ޕޮލިސީ 
    

150,000.00  
   10,000.00   

ހަރަކާތް:  
42.1.1 

 ކުޅީެގ ބާކީއޮތް ބައި އަދި މާފަލުފެންަގނޑު ބޭނުންހިފޭ ތަނެއްެގ

 ޮގތުަގއި ތަރައްޤީކޮށް ފެންހިންދާ ނިޒާމާއި ުގޅާލުން 
   500,000.00      500,000.00          

ހަރަކާތް:  
42.1.2 

      90,000.00            90,000.00     ކުރުން  ނާޒުކުކަމާއި ޤާބިލުކަން ދެނެަގތުމުެގ ދިރާސާ ރިިވއު 

ހަރަކާތް:  
42.1.3 

    In house   Inhouse    Inhouse    Inhouse    30,000.00     ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމެންޓު ޕްލޭން ހެދުން އަދި ތަންފީޒު ކުރުން 

ހަރަކާތް:  
42.1.4 

    10,000.00       10,000.00        10,000.00       10,000.00       10,000.00     ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުުވމުެގ ޮގތުން ޓޭބަލް ޓޮޕް ޑްރިލް ބޭއްުވން 

ހަރަކާތް:  
42.1.5 

އެއް    ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުުވމުެގ ޮގތުން ސިޓީ ފެންަވރުަގއި ޑްރިލް
 ބޭއްުވން 

    50,000.00         50,000.00        50,000.00      

ހަރަކާތް:  
42.1.6 

        PSIP  ރީޖަނަލް އެމަރޖެންސީ އޮޕޮރޭޝަންސް ސެންޓަރ ޤާއިމްކުރުން 
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     -             -              -             -             -          ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި، ރުއްަގސް ރައްކާތެރިކުރުން  43ޕޮލިސީ 

ހަރަކާތް:  
43.1.1 

  ަވއިަގދަުވމާއި ރަށް ިގރުމުެގ ސަބަބުން ދިމާާވ ނުރައްކާތައް

 ކުޑަކުރުމަށް ހޭޅިފަށުެގ އެކިއެކި ސަރަހައްދުތަކުަގއި ަގސް އިންދުން 
   In house         

ހަރަކާތް:  
43.1.2 

ސަރަހައްދުަގއި، ސޭންޑް ބަންޑްސް ފަދަ  ފުއްޓަރު   ރަށް ިގރަމުންދާ
     PSIP        ަވސީލަތެއް ޤާއިމްކުރުން 

ހަރަކާތް:  
43.1.3 

           PSIP  ސަރަހައްދުެގ ޮގނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުން. އެއަރޕޯރޓް

 44ޕޮލިސީ 
ރައްކާތެރިކޮށް   ރަށުެގ ަވށައިެގންާވ މުރަކަތަކާއި ކަނޑުެގ ދިރުން

 ދެމެހެއްޓުން 
    50,000.00           -             -              -             -     

ހަރަކާތް:  
44.1.1 

  ކަނޑުފަޅު ސަރަހައްދުތައް ސާޭވކޮށް މެނޭޖުމެންޓް ޕްލޭނެއް

 އެކުލަވައިލުން އަދި ތަންފީޒުކުރުން 
    50,000.00    in house    In house   In house   In house   

  50,000.00     100,000.00      -          ރައްކާތެރިކުރުން  ރަށުެގ ދިރުންތަކުެގ ނަސްލާއި ޤުދުރަތީ ަވސީލާތްތައް  45ޕޮލިސީ 
       

50,000  
         -    

 

ހަރަކާތް:  
45.1.1 

ދިރުންތައް    އެކި ސަރަހައްދުތަކުަގއި ހިމެނޭ ކުޅިއާއި ރަށުެގ
 ދަފުތަރުކުރުން 

      50,000.00       50,000.00        50,000.00      
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ހަރަކާތް:  
45.1.2 

ދުނިޔެއިން ނެތެމުންދާ ދިރުންތަކާއި ަގސްަގހާެގހި    ރަށުަގއި ހުރި
          50,000.00       ހިމާޔަތްކުރުން 

  5,000.00      10,000.00     10,000.00     ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން  46ޕޮލިސީ 
        

5,000  
       5,000   

ހަރަކާތް:  
46.1.1 

ރައްޔިތުންނަށް   ރުއްރުކާއި ަގސްަގހަށް ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 
 ދިނުން 

     5,000.00        5,000.00          

ހަރަކާތް:  
46.1.2 

  ރުއްރުކަށާއި ަގހަށްޖެހޭ ބަލިތައްއޯރަގނިކް ބޭސް ބޭނުންކޮށްެގން 

 މަދުކުރަން ބާރުއެޅުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ބޭއްުވން 
     5,000.00        5,000.00        5,000.00         5,000.00        5,000.00    
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  މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން  9ދާއިރާ  

 

  115,000.00    125,000.00    115,000.00    ދާއިރާގެ ޖުމްލަ 
    

120,000.00  
  120,000.00   

   60,000       70,000       65,000.00     65,000.00     85,000.00     ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން  އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރާ އެކި 47ޕޮލިސީ 

ހަރަކާތް:  
47.1.1 

  ހަމަހަމަކަމަށް ހުރި ޮގންޖެހުންތައް ދެނެަގތުމަށްމިންތީެގ 

 އެސެސްމެންޓެއް ހެދުން 
    30,000.00            

ހަރަކާތް:  
47.2.1 

 މިންތީެގ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމް ކުރުމުެގ ގޮތުން ފާސްކޮށްފައިާވ

  އަންހެނުންެގ"  ޤާނޫނުތަކާއި ޤަަވއިދުތަކަށް އަހުލުެވރިކުރުމުެގ ޮގތުން

 ނަމުަގއި ބައްދަލުުވންތަކެއް ބޭއްުވން ެގ  "  ސައްލާ
    50,000.00       50,000.00       50,000.00        50,000.00       50,000.00    

ހަރަކާތް:  
47.2.2 

 މިންތީެގ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމް ކުރުމުެގ ގޮތުން ފާސްކޮށްފައިާވ

  ފިރިހެނުންނަށްޤާނޫނުތަކާއި ޤަަވއިދުތަކަށް އަހުލުެވރިކުރުމުެގ ޮގތުން 

 އަމާޒުކޮށް ބައްދަލުުވންތަކެއް ބޭއްުވން 
       5,000.00       10,000.00        10,000.00       10,000.00    

ހަރަކާތް:  
47.2.3 

 މިންތީެގ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމް ކުރުމުެގ ގޮތުން ފާސްކޮށްފައިާވ

އަހުލުެވރިކުރުމުެގ ޮގތުން  ޤާނޫނުތަކާއި ޤަަވއިދުތަކަށް  
މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ބައްދަލުުވންތަކެއް   މުަވއްސަސާތަކުަގއި

 ބޭއްުވން 

       5,000.00           5,000.00      

ހަރަކާތް:  
47.3.1 

މިންތީެގ    އެކިއެކި އުމުރުފުރާއަށް އަމާޒުކޮށް އުމުރުފުރާއަކާއި ުގޅޭޮގތަށް
  މަޢުލޫމާތު ތަފާތު ޒަރީޢާތައް ބޭނުންކޮށްެގންހަމަހަމަކަމާއި ުގޅޭ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 
     5,000.00          5,000.00     
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ހަރަކާތް:  
47.3.2 

  ބެލެނިެވރިންނަށް އަމާޒުކޮށް މިންތީެގ ހަމަހަމާއި ުގޅޭ މަޢުލޫމާތު

      5,000.00           5,000.00        ސެޝަންތަކެއް ބޭއްުވން 

 48ޕޮލިސީ 
އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ   ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން

 ފުރުޞަތުތަކެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުން 
    30,000.00     60,000.00     50,000.00  

       
50,000  

      
60,000  

 

ހަރަކާތް:  
48.1.1 

ފިރިހެނުން   އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާއި ދާއިރާތަކުަގއި އަންހެނުންނާއި
 ަވޒީފާ އަދާ ކުރާ ނިސްބަތް ދެނެަގތުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުން 

    10,000.00             10,000.00    

ހަރަކާތް:  
48.2.1 

  ގޭަގއި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް އެމީހުންެގ އުފެއްދުންތައް

          10,000.00       އިސްތިހާރުކުރެޭވނެ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއް ޤާއިމް ކޮށްދިނުން 

ހަރަކާތް:  
48.2.2 

  އަންހެނުންެގ އުފެއްދުންތައް ކަމަށްާވ ރޯނު، ހާލުފޮޅި ފަދަ ތަކެތި

 ބްރޭންޑްކޮށް ިވއްކޭނެ ޮގތްތަކެއް ހޯދައިދިނުން 
    20,000.00       50,000.00       50,000.00        50,000.00       50,000.00    

ހަރަކާތް:  
48.3.1 

  ޓިެވޓް ސެންޓަރުން ހިންާގ ކޯސްތަކުަގއި ބައިެވރިާވ އަންހެނުންެގ

ނިސްބަތް އިތުރުކުރުމުެގ ޮގތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުެގ ފޯރަމެއް  
 ބޭއްުވން 

           

ހަރަކާތް:  
48.3.2 

ފަސޭހަޮގތްތަކެއް   ރަސްމީ ަވޒީފާ އަދާނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލޯނުލިބޭނެ
     PPP   PPP   PPP    ޤާއިމްކޮށްދިނުން 
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 ބެލެހެއްޓުން   ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި އިދާރީ ކަންކަން 10ދާއިރާ  
 

 

  4,295,000.00   6,000,000.00  ދާއިރާެގ ޖުމްލަ 
 

1,440,000.00  
  

1,270,000.00  
 

1,320,000.00  
 

 49ޕޮލިސީ 
ފައިނޭންޝް އަދި ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ބަޖެޓިން  ޕްލޭނިންގ،
 ހަރުދަނާކުރުން  ނިޒާމްތައް

 4,050,000.00   2,950,000.00    770,000.00  
      

770,000  
     

770,000  
 

  ހަރަކާތް:

49.1.1 

ޕްލޭން އަދި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އަދާހަމަކޮށް   ތަރައްޤީެގ
ަވސީލަތްތައް ޤާއިމް ކުރުމާއި    ބެލެހެއްޓުމަށް އިންސާނީ

     ފޯރުކޮށްދިނުން މުަވއްޒަދުންނަށް ބޭނުންާވ ޓްރެއިނިންގ 
    50,000.00       50,000.00       50,000.00        50,000.00       50,000.00    

ހަރަކާތް:  
49.1.2 

  ކައުންސިލް އިދާރާެގ ޕްލޭންތަކާއި ުގޅޭޮގތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު

ހޯދައި ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ެގނަސް އަދާހަމަ ކުރެޭވނެ ފަސޭހަ  
   ޤާއިމް ކުރުން ނިޒާމެއް

 IN HOUSE    IN HOUSE          

ހަރަކާތް:  
49.1.3 

 ކައުންސިލްެގ އިދާރީ އޮނިަގނޑު ހަރުދަނާ ކޮށް މިޑްލްމެނޭޖްމަންޓް

 ަވރުަގދަ ކުރުން 
 IN HOUSE    IN HOUSE          

ހަރަކާތް:  
49.1.4 

ޕޭމަންޓް   ފައިސާ ބަލައިަގތުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި އިލެކްޓްރޯނިކް
   ޭގޓްޭވއެއް ޤާއިމް ކުރުން

   100,000.00      100,000.00          

ހަރަކާތް:  
49.1.5 

ބައްދަލުުވންތަކާއި، ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުެގ   މުަވއްޒަފުންެގ 
   ހިއްސާކުރުން   ބާއްާވ އަޕްޑޭޓްތައް ބައްދަލުުވންތައް ގަަވއިދުން

 IN HOUSE    IN HOUSE    IN HOUSE    IN HOUSE   
 IN HOUSE   
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ހަރަކާތް:  
49.1.6 

ނިންމުންތަކާއި މަސައްކަތްތައް އަަވސްކުރުމަށް    ކައުންސިލްެގ
ކޮމެޓީތަކަށް    އެކުލެޭވޮގތަށްމުއައްޒަފުން    ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ

 ބަހާލައިެގން ކުރިއަށް ެގންދިޔުން. 
 IN HOUSE            

ހަރަކާތް:  
49.1.7 

 ލިޔެކިޔުމާއި، ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންާވ ތަކެތި ފަސޭހައިން އަަވހަށް

ލިބޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން އަދި ތަކެއްޗަށް އެދިލެއްުވމާއި އެޕްރޫްވ  
 ކަންތައް އިލެކްޓްރޯނިކް ނިޒާމެއްެގ ތެރެއިން ެގންދިއުން  ކުރުމުެގ

   200,000.00      100,000.00       20,000.00        20,000.00       20,000.00    

ހަރަކާތް:  
49.1.8 

  ހިންުގން ހަރުދަނާކޮށް މަސައްކަތްތައް އަަވސް ކުރުމަށް ބޭނުންާވ

  ޓޫލްސްތައް ހޯދުން 
   200,000.00      200,000.00      200,000.00       200,000.00     200,000.00    

ހަރަކާތް:  
49.1.9 

ކުރުމަށްޓަކައި   މުަވއްޒަފުންނަށް އެކަށޭނަ މަސައްކަތު މާހައުލެއް ޤާއިމް
 ކައުންސިލް އިދާރާ ޖާަގ އިތުރުކުރުމާއި އިންޓީރިއާ ރީތިކުރުމާއި،

 އެކަށޭނަ އާލާތް ހޯދުން މަސައްކަތަށް  
  1,000,000.00            

ހަރަކާތް:  
49.1.10 

 ސްޓާފް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބް ރަޖިސްޓްރީކޮށް މުަވއްޒަފުން މޯޓިޭވޓް

 ކުރުމަށްޓަކައި ހަރަކާތްތައް ހިންުގން 
   150,000.00      150,000.00      150,000.00       150,000.00     150,000.00    

ހަރަކާތް:  
49.1.11 

އިކުއިޕްމަންޓްތައް    މުއައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތާއި ުގޅޭޮގތުން ސޭފްޓީ
 ހޯދުން 

   300,000.00      300,000.00      300,000.00       300,000.00     300,000.00    

ހަރަކާތް:  
49.1.12 

    50,000.00       50,000.00        50,000.00       50,000.00       50,000.00     އަގުަވޒަންކުރުމަށް އެޯވރޑެއް ތަޢާރަފްކުރުން މުއައްޒަފުންެގ  

ހަރަކާތް:  
49.1.13 

ަވުގތު   ރަސްމީ ަގޑީެގ އިތުރުން މުއައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ
 ކުޑަކުރުން

 IN HOUSE    IN HOUSE    IN HOUSE    IN HOUSE    IN HOUSE    

ހަރަކާތް:  
49.1.14 

ހިންގުމަށް   ކައުންސިލްެގ އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް ިވޔަފާރި ހަރަކާތްތައް
 ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުން 

  2,000,000.00    2,000,000.00      
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ހަރަކާތް:  
49.2.1 

  އާންމު ިވޔަފާރިތަކަށާއި އިްގތިސާދީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން

 ކުއްޔަށްދޫކުރުން 
 IN HOUSE    IN HOUSE    IN HOUSE    IN HOUSE    IN HOUSE    

 50ޕޮލިސީ 
ނަަގއި ބެލެހެއްޓުމާއި ރަޖިސްޓްރީ އަދި   ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު

އަދި ދަފްތަރުތައް އެކުލަާވލައި   ހުއްދަތަކުެގ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުން
   ބެލެހެއްޓުންޤަަވއިދުން އަދާހަމަކޮށް 

   275,000.00    125,000.00     75,000.00  
       

25,000  
      

75,000  
 

  ހަރަކާތް:

50.1.1 

ހިސާބުތައް، ރަޖިސްޓްރީ އަދި ހުއްދަތަކާއި ދަފްތަރުތަކާއި ުގޅޭ   ތަފާސް
އެސް.އޯ.ޕީތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖާރސް   އުސޫލާއި

    އެކުލަާވލުން
IN HOUSE IN HOUSE        

ހަރަކާތް:  
50.1.2 

އިންސާނީ    ތަފާސް ހިސާބު އަދި ދަފްތަރުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންާވ
 ަވސީލަތް ޤާއިމް ކުރުން 

 IN HOUSE    IN HOUSE    IN HOUSE    IN HOUSE    IN HOUSE    

ހަރަކާތް:  
50.1.3 

ބެލެހެއްޓުމަށް   ރަޖިސްޓްރީ އަދި ދަފްތަރުތައްތަފާސް ހިސާބު، ހުއްދަ، 
 ޑޭޓާބޭސްތައް ޤާއިމް ކުރުން 

   100,000.00       50,000.00          

ހަރަކާތް:  
50.1.4 

ޓްރެއިނިންގ   ޑޭޓާބޭސްތައް މެނޭޖް ކުރުމަށް މުަވއްޒަފުންނަށް ބޭނުންާވ
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

    25,000.00       25,000.00       25,000.00        25,000.00       25,000.00    

ހަރަކާތް:  
50.1.5 

ސޯޝަލް   ދަފްތަރުތައް އަދި ތަފާސް ހިސާބުތައް އަދާހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި
  ސާރޭވއެއް ހިންަގއި މިހާރުެގ ހަލާތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ދަފްތަރުތައް

 އަދާހަމަކުރުން 
    50,000.00         50,000.00     

    50,000.00   
 

ހަރަކާތް:  
50.1.6 

  ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީ ފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް

ބަލަހައްޓައި ދޫކޮށް ފަސޭހައިން އެކްސެސްެވޭވނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް  
 ކުރުން 

   100,000.00       50,000.00          
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 51ޕޮލިސީ 
ލިޔެކިޔުންތައް    އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީރަށުެގ ރަސްމީ ލިޔުންތައް 

 ބެލެހެއްޓުން 
   300,000.00    160,000.00     50,000.00            -             -     

  ހަރަކާތް:

51.1.1 
އިދާރާެގ ލިޔެކިޔުންތައް މެނޭޖް ކުރުމަށް ޑޮކިއުމަންޓް   ކައުންސިލް
   ސިސްޓަމްއެއް ހޯދުން  މެނޭޖްމަންޓް

   100,000.00       50,000.00          

ހަރަކާތް:  
51.1.2 

  ކުރީެގ ލިޔެކިޔުންތައް ސްކޭންކޮށް ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް، ކެޓެލޮްގކޮށް

 ފަސޭހައިން އެކްސެސްެވޭވނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން 
   100,000.00       50,000.00          

ހަރަކާތް:  
51.1.3 

މެދުެވރިކޮށް   ޤާއިމްކުރާ ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީކައުންސިލް އިދާރާއިން 
  ކުރީެގ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި އެކްސެސްެވޭވ ފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމް

 ކުރުން 
    50,000.00       50,000.00       50,000.00        

ހަރަކާތް:  
51.1.4 

 ކައުންސިލް އިދާރާެގ އިންޓަރނަލް ލިޔެކިޔުންތައް މެނޭޖް ކުރުމަށް

 ފައިލިންގ ރޫމެއް ޤާއިމްކުރުން 
    50,000.00       10,000.00          

 52ޕޮލިސީ 
މުަވއްޒަފުންނަކީ ޒަމާނީ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންާވ   ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ލިބިފައިާވ ޯވރކްފޯސްއަކަށް ހެދުން  ސްކިލް އަދި ޓެލެންޓް
   400,000.00    400,000.00    400,000.00  

      
400,000  

     
400,000  

 

  ހަރަކާތް:

52.1.1 
ހިންުގމާއި ހިދުމަތްތަކާ ުގޅޭޮގތުން މުަވއްޒަފުންނަށް ބޭނުންާވ    އިދާރީ

 ނީޑްތައް ދެނެަގތުމަށް އެސެސްމަންޓެއް ހެދުން  ޓްރެއިނިންގ 
 IN HOUSE      IN HOUSE      IN HOUSE    

ހަރަކާތް:  
52.1.2 

ކުރިއަށް   އެއްޮގތަށް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮްގރާމްތައްޓްރެއިނިންގ ނީޑްތަކާ 
    ެގންދިއުން

    50,000.00       50,000.00       50,000.00        50,000.00       50,000.00   
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ހަރަކާތް:  
52.1.3 

  ހިދުމަތްތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ުގޅޭ ޓްރެއިނިންގ )ޑިޖިޓަލައިޒް

ސްކިލް ޑިޮވލޮޕްމަންޓް އަދި  ކުރުމާ/ އޮޓޮމޭޓް ކުރުމާ( ުގޅޭ 
 ޓްރެއިނިންގ

    50,000.00       50,000.00       50,000.00        50,000.00       50,000.00    

ހަރަކާތް:  
52.1.4 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް    ކައުންސިލް އިދާރާެގ މުަވއްޒަފުންނަށް އެކްސްޕޯސަރ
  ކައުންސިލްތަކާއެކު އެކްސްޗޭންޖްމިނިސްޓްރީ އަދި އެހެން ސިޓީ 

   ޕްރޮްގރާމް ހިންުގން
   300,000.00      300,000.00      300,000.00       300,000.00     300,000.00    

 53ޕޮލިސީ 
ޑިޖިޓަލައިޒް   ސްމާޓް ސިޓީ ކައުންސިލް )ޚިދުމަތްތައް އޮޓޮމޭޓް ކޮށް

 ކުރުން( 
   975,000.00    660,000.00    145,000.00  

       
75,000  

      
75,000  

 

  ހަރަކާތް:

53.1.1 
އިދާރާ ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް އޮޓޮމޭޓް ކުރެޭވނެ ޙިދުމަތްތައް   ކައުންސިލް
 އެސެސްމެންޓެއް ހެދުމާއި ޕްލޭންއެއް އެކުލަާވލުން   ދެނެަގތުމަށް

   150,000.00    IN HOUSE    IN HOUSE  '      

ހަރަކާތް:  
53.1.2 

        IN HOUSE    IN HOUSE    IN HOUSE  ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިޔަށްެގންދިއުން. 

ހަރަކާތް:  
53.1.3 

          100,000.00      100,000.00    ހޯދުން   ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމަށް ބޭނުންާވ ސޮފްޓްެވއަރ އަދި ހާޑްެވއަރ

ހަރަކާތް:  
53.1.4 

  ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންާވ ތަމްރީންޑިޖިޓަލްކޮށް  

 މުަވއްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 
    50,000.00       50,000.00       50,000.00        50,000.00       50,000.00    

ހަރަކާތް:  
53.1.5 

  އަހުލުެވރިކުރުމަށްޓަކައިޑިޖިޓަލްކޮށް ޚިދުމަތްތަކަށް ރައްޔިތުން  

 ކެމްޕެއިންއެއް ހިންުގން 
 IN HOUSE    IN HOUSE    IN HOUSE    IN HOUSE    IN HOUSE   
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ހަރަކާތް:  
53.1.6 

  ޚިދުމަތްތައް އޮޓޮމޭޓް ކުރެިވެގންދާއިރު އެއްެވސް ފަރާތެއް

 ބާކީނުާވނެހެން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެޭވނެ އިންތިޒާމް ހަމަ ޖެއްސުން 
 IN HOUSE    IN HOUSE          

ހަރަކާތް:  
53.1.7 

  ކަރަންޓް ކެނޑޭ ހާލަތްތަކުަގއި ޚިދުމަތްތައް މެދު ނުކެނޑި ދެޭވނެ

އިންތިޒާމް ހަމަ ޖެއްސުމަށް ބެކަޕް ޕަަވރ ސިސްޓަމަކާއި،  
 އެކުލަަވއިލުން  ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްލޭން

    15,000.00        5,000.00          

ހަރަކާތް:  
53.2.1 

  ޑިޖިޓަލް އަދި ޒަމާނީ ޚިދުމަތްތަކަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން

މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ ފަދަ ެވބްސައިޓެއްަގއި ހުންނަންޖެހޭ ފީޗާރސްތައް  
  އެސެސްމެންޓެއް ހެދުން   ދެނެަގތުމަށް

 IN HOUSE            

ހަރަކާތް:  
53.2.2 

ނަަގއި   ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންސަލްޓެންސީ ފާމެއްވެބްސައިޓް އަޕްްގރޭޑް 
   މަސައްކަތް އައުޓްސޯސް ކުރުން

   100,000.00      100,000.00          

ހަރަކާތް:  
53.2.3 

  ެވބްސައިޓް ލޯންޗްކޮށް ދިމާާވ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރާނެ ޮގތުެގ

ޕްލޭން  ޕްލޭން އަދި އާންމުންެގ ހިޔާލާއި ފީޑްބެކް ހޯދާނެ ޮގތުެގ  
     ތަންފީޒް ކުރުން އެކުލަާވލައި

 IN HOUSE    IN HOUSE    IN HOUSE        

ހަރަކާތް:  
53.2.4 

މައްސަލަތައް   ވެބްސައިޓް އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށާއި ެވބްސައިޓްއަށް ދިމާވާ 
 ހައްލުކުރުމަށް މުަވއްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުުވން. 

    20,000.00        5,000.00        5,000.00         5,000.00        5,000.00    

ހަރަކާތް:  
53.3.1 

 ކައުންސިލް އިދާރާެގ އިންޓަރނަލް ހިންުގން އަަވސްކޮށް، ފަސޭހަކޮށް

 ހަރުދަނާކޮށް ެގންދިއުމަށް ބޭނުންާވ ސޮފްޓްެވއަރތައް 

 ހޯދުން/ޤާއިމްކުރުން/ޑިޮވލޮޕް ކުރުން 
    50,000.00       50,000.00       50,000.00        

ހަރަކާތް:  
53.3.2 

އެޓެންޑްުވން   ޚިދުމަތްތަކާއި ހުށައެޅޭ މައްސަލަތައް ލޮްގކޮށް، ރޫޓްކޮށް
އަދި    ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އިލްކްޓްރޯނިކް ކޭސް މެނޭޖައެއް ޤާއިމް ކުރުން

    10,000.00       10,000.00         
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  ރިކުއެސްޓް ރިސީްވ ުވމާއެކު އޮޓޯ ރެސްޕޮންސް ޓްރިަގރާވ ނިޒާމް

   ޤާއިމްކުރުން

ހަރަކާތް:  
53.3.3 

  ކައުންސިލް އިދާރާއިން ލިޔާ ސިޓީ އަދި މެސެޖްތައް އިލެކްޓްރޯނިކް

ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ެގންދިއުމަށް ލެޓަރ މެނޭޖްމަންޓް  
    ހޯދުން  ސިސްޓަމެއްއެއް

    10,000.00       10,000.00          

ހަރަކާތް:  
53.3.4 

  ސްޓޮކް އަދި އިންެވންޓްރީ މެނޭޖް ކުރުމަށްޓަކައި މިކަމާއި ުގޅޭ

    ސޮފްޓްެވއަރ ހޯދުން
    10,000.00       10,000.00          

ހަރަކާތް:  
53.3.5 

  އެޗް.އާރު ސޮފްޓްެވއަރ އަޕްްގރޭޑްކޮށް އިތުރު ފީޗާރސްތައް އެޑް

 ކުރުން 
    10,000.00       10,000.00          

ހަރަކާތް:  
53.3.6 

ޮގތުެގ   ކައުންސިލް އިދާރާެގ އިންޓަރނަލް ޕްލެޓްފޯމްތައް ބޭނުން ކުރާނެ
   ޓްރެއިނިންގ މުަވއްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

    20,000.00       20,000.00          

ހަރަކާތް:  
53.3.7 

  ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް ދިމާާވކައުންސިލް އިދާރާެގ އިންޓަރނަލް  

  މައްސަލަތައް ދެނެަގތުމާއި ޕީރިއޮޑިކަލް މެއިންޓެނެންސް ކުރިއަށް

   ެގންދިއުން
    20,000.00       20,000.00       20,000.00        20,000.00       20,000.00    

ހަރަކާތް:  
53.4.1 

  އަޕްްގރޭޑްކޮށް ފަސޭހައިންކައުންސިލް އިދާރާެގ ޓެލެފޯން ސިސްޓަމް  

ޙިދުމަތަކާއި ުގޅޭ ސެކްޝަންތަކަށް ުގޅޭނެ ެވއިންޓިން އަދި ރޫޓިން  
     ޤާއިމް ކުރުން ސިސްޓަމް

   250,000.00      250,000.00          

ހަރަކާތް:  
53.4.2 

  ސޯޝަލް މީޑިއާ )ފޭސްބުކު، ަވއިބަރ، އިންސްޓަްގރާމް( އަދި

 މެދުެވރިކޮށް ހުށައެޅޭ ޝަކުާވތަކާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްއީ.މެއިލް 

 އެޓެންޑްާވނެ ޮގތުެގ އެސް.އޯ.ޕީ އެކުލަާވލުން 
 IN HOUSE           
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ހަރަކާތް:  
53.4.3 

ތަންފީޒު    ކައުންސިލް އިދާރާެގ މުާވސަލާތު ކުރުމާ ުގޅޭ އެސް.އޯ.ޕީތައް
ޓްރެއިނިންގ   މުަވއްޒަފުން އަހުލުެވރިކުރުމަށްކުރުމާއި އެސް.އޯ.ޕީތަކަށް 

 ޕްރޮްގރާމް ހިންުގން 
 IN HOUSE    IN HOUSE    IN HOUSE    IN HOUSE    IN HOUSE    

ހަރަކާތް:  
53.4.4 

  ކައުންސިލްެގ ޕޯޓަލް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ ޮގތަކަށް

 ފަރުމާކުރުން 
    20,000.00       20,000.00       20,000.00        

ހަރަކާތް:  
53.4.5 

 ކައުންސިލްެގ ނިންމުންތަކާއި އެންުގންތައް ރައްޔިތުންނަށް

 ފެންނާނެހެން ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯރޑެއް ޤާއިމް ކުރުން 
    65,000.00    IN HOUSE          

ހަރަކާތް:  
53.4.6 

          IN HOUSE    IN HOUSE  އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން ރައްޔިތުންެގ ޚިޔާލު ހޯދާނެ ފަސޭހަ 

ހަރަކާތް:  
53.4.7 

    IN HOUSE    IN HOUSE    IN HOUSE    IN HOUSE    75,000.00     އާންމު ބައްދަލުުވންތައް ލައިްވކުރުން 

ހަރަކާތް:  
53.4.8 

ހުޅުާވލެިވެގން    ރައްޔިތުންެގ ކަންބޮޑުުވންތައް އަޑުއެހުމަށް އާންމުކޮށް
 ކަނޑައެޅުން  ހަފްތާއަކު ަވގުތެއް 

 IN HOUSE            



 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                            2026 –  2022ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން 

 

  86 

 
 

 

 މުން  ނިން
ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކައުންސިލް   2022

ރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދާނޭގޮތުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް ބާޔާން ކޮށްފައިވާ  ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތަކާއި ތަރައްޤީގެ ޙަ
ދައްކައިދެނީ   އަތުވެއްޖެ  މިޕްލޭނުން  ބޮޑުބަދަލެއް  ވެއްޓަށް  މާލީ  މުޅި  ވުމާއިއެކު،  މިސްރާބުކަމުގައި  މާލީ  ކައުންސިލްގެ 
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