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 ށް ޢަމީަލ ސަިފ އަންނަމުންާދ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ކުޅުދުއްފީުށ ސިޓީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަ          

 2022 ްލީްރޕެއ/  ްޗރާމ

 ތަޢާރަފް 

 106) 07/2010( ުޫނނާޤެ ގުމުގްނިހ ްނުކޫޞުޢ ީޒަކުރަމާލ ްއަާތރިއާދީ ރާދިއ ެގޭޖްއާރިހެވިދ ީއިމ

- 2022( ްށަހަވުދުރަހައ  5  ްތޮއް ށައިރުކ ެގުލިސްނުައކ ީޓިސ ީށުްފުއދުޅުކ  ްނީަތމ ެގުތޮގާވ ިއަގ)ބ( ެގާދްާއމ ަނަވ

ާ ވިއަފާލާވަުލކެއް ށޮކާނިބ ްށަޗްއަމ ެގުކަތުޑނަލ  ާވިައފާޅައަޑނަކ ްށަމުުރކްލިޞާހ ިއާކަުތރުވްއަޞަތ ޭވެރުކ )2026

ް ނުޮތގިމ ެ.ވެކެޓޯޕިރާ ވިއަފާލާވަުލކެއ ްށަމުރުކާޞްއިހ ިއާްނުނތިޔްއަރް ތޮގާދްުނމަްނނައ ަފިސ ީލަމަޢ ްށަްއޭނލްޕ ެީގްޤައރަތ

 ްއަތިޑނަުދޑނަލ ާިވއަފާޅަައޑނަކް ށަމުރުކުލިޞާޙ ިއަގްނޭލްޕ ެީގްޤައރަތ ުރަހައ ަނަވ  2022 ީ ނާވިއަފާަނމިހ ިައުގޯޓޕިރިމ

 ިއަގ)ނ( ާެގދްއާމ ަނަވ106  ެުގނޫާނޤ ެގުމުގްނިހް ނުޫލޝުއ ީޒަކުރަމާލ ްއަތާރިއާދ ީރާިދއ ެގޭޖްއާރިހެވިދ ްށަމުުރކުލިޞާޙ

 ްއަްތަތކްއަސަމ ޭނެމިހި އަގުލަވާތު ަތކްއަސަމެ ގްލިސްނުއަކ  ީޓިސ ީށުްފުއދުޅުކ  ާވިއަފާާލވަލުކެއ ްނީަތމ ެގުތޮގާވ

  .ެވެާތމޫުލޢަމު ލީޞްަފތ ެގުޮތގ ާވިއަފާްގނިހ

 

 ރިޕޯޓްކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ޙާޞިލުކުރެވުނު އަިދ ޙާޞިލްކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ ކަންތައްތަކުެގ ތަފްޞީުލ 

 ެގުކަތްއަތްަނކ ދާްނުެމެވރުކ ްށަމުުރކްލީޞާހ ިދައ ުނުވެުރކުލިޝާޙ ިއަުގތަދްއުމ ުނުވެރުކ ްޓޯޕިރ

 ެ.ެވނާިވައފިވެރުކްސާދުރަކްއެއ ިއާޯޓޕިރިމ ުލަވާތ  ުތާމޫުލޢަމ ުލީްޞފަތ

 ނެވުނު ބަދަުލ ެގ ރިޕޯޓްކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް  

ާ ވިއަފިވޭރ ްށަމުްގނިހ ިއަްގނޭލްޕެ ގީޤްއަރަތި އަގުތަްދއުމ ާވިއަފިވެރުކްނާޔަބ ިައްގޯޓޕިރިމ

 ެ ވެާނވުނ ްއެއަފިވެެނގ ްއެރުިތއިނުއ ްސެވްއެއ ްށަކްަތމާރްޮގރްޕ

 
 



ާ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރ

ކުޅުދުއްފުށި، ދިވެހިރާއްޖެ

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 99%
ކޮންމެ ގޭބީސީއަކަށް ސަޕްލައިފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް 

ހަމަޖެއްސުން
1.1.2

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 5% ވޯޓަރސެނިޓޭޝަން ޕްލޭނެއް ހެދުން 1.1.3

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 100%
ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންއާއި އެއްގޮތަށް ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ހުރިހާ 

.ސަރަހައްދަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން
1.3.1

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 100%
ކޮންމެ ގޭބީސީއަކަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް 

ހަމަޖެއްސުން
2.1.1

c

2022މާރިޗު، އެޕްރްީލ - ކުޅުދުއްފީުށ ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް އަމީަލ ސިފަ އަންނަމުނާްދ ގޮތުގެ ރިޕްޯޓ  

ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ

ބަޖެޓް
ޔުނިޓް/ ޒިންމާވާފަރާތް  ޙާސިލުކުރެވުނު އިންސައްތަ ް/ ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރެވުނު  ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތ ް/ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޓިވީިޓ  ތަންފީޒުކުރާނެގޮތ

ހިދުމަތައް އެދޭ މިންވަރަކުން ކުރެވޭ. ފެނަކަ އިން ފޯތުކޮށްދޭ ހިދުމަތެއް

އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި، ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

ކޮންމެ ގޭބީސީއަކަށް ސަޕްލައިފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ 

އުސޫލުގެ ދަށުން ކުރިއަށްދޭ، މަގުހެދުމުގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގެ މަސައްކަތް 

ކުރުމުގައި ކާނު ވަޅުލެވިފައިވާ ގޮތުން ހިދުމަތް ނުދެވި ބައެއް ސަރަހައްދު 

ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ

ސީ ގެ މަސައްކަތެއް، ހިދުމަތަށް އެދޭ މިންވަރަކުން ކުރެވޭ.އެސް.ޑަބްލިޔު.އެމް

ވޯޓަރސެނިޓޭޝަން ޕްލޭންގ ތައްޔާރުކުރުން އައުޓްސޯސް ކުރުމަށް ޓީއޯއާރު 

ތައްޔާރުކުރެވި އިއުލާން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ

ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން އަދި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން: 1ޕޮލިސީ 

ދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން: 2ޕޮލިސީ 

ް: 1.3ސްޓްރެޓީަޖ  ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުނ

ް: 1.1ސްޓްރެޓީަޖ  ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުނ

ޔަޤީންކަމާއެކު ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުން: 2.1ސްޓްރެޓަޖީ 
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25000 އެޑްމިން 0%

ކަރަންޓް ބޭނުންކުރެވޭ ނިސްބަތް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މިސިޓީގައި 

ބޭނުންކުރެވޭ އިލެކްޓްރިކް އާލާތްތަކަކީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި 

ނޑައެޅުން އާލާތްތަކަކަށް ހެދުމަށް ޤަވާއިދެއް ނުވަތަ އުސޫލެއް ކަ

2.3.1

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 50,000.00      15% .ސިޓީލެވެލް ވޭސްޓް އޮޑިޓް އެއް ތައްޔާރުކުރުން 3.1.4

އެޑްމިން 5,000.00       85%

ކުނީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރީސައިކަލް ކުރެވޭނެ ބާވަތްތަކާއި 

އެބާވަތްތައް ރީސައިކަލް ކުރެވޭނެގޮތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުދިނުމަށް 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިޔަށްގެންދިއުން

3.2.1

           -   
 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް 

ސެކްޝަން
15% 4.1.1 ނިންމުނ50ް% ވަނަ ފިޔަވަހި 2މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ 

           -   
 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް 

ސެކްޝަން
0% މަގުތަކުގައި ފަޔަރ ހައިޑްރަންޓް ހަރުކުރުމަށް ދިރާސާކުރުން 4.1.2

ް : 3ޕޮލިސީ  ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުނ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި

ކަރަންޓް ބޭނުންކުރެވޭ ނިސްބަތް ކުޑަކުރުން: 2.3ސްޓްރެޓީަޖ 

. މަސައްކަތް ތިމާވެށި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިފައި

ކުނި މެނޭޖްކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން :3.1ސްޓްރެޓީަޖ 

މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން : 4ޕޮލިސީ 

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުން: 4.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ވޭސްޓް އޮޑިޓް އަދި ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

އިންޓަމީޑީއަރީ . އިއުލާން ކުރުމަށް މައުލޫމާތު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރެވިފައި

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރެވިފައި

ކުނިވަކި ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ކުނިކޮށިން ހަމަޖެއްސި، ކުނިވަކިކުރުމަށް އެވެއާރ 

ކުނިއުކާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ . ކުރުމަށް ވީޑީއޯއެއް ހެދި އާންމުކުރެވިފައި

ޕިކަޕް ޑްރައިވަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށް އެބޭފުޅުންނާއި މަސްވަރާކުރެވި މައުލޫމާތު 

މީގެއިތުރުން ވައިބަރ އަދި ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް . ހިއްސާ ކުރެވިފައި

އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދަނީ

 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް 2މަގުހެދުމުގެ 

ި  ވަނަ ފިޔަވަހީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް 2މަގުހެދުމުގެ . ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައ

މިހާރު ވަނީ ފެށިފައި

ކުނި ރީސައިކަލް ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި ކުނި މަދުކުރުން: 3.2ސްޓްރެޓީަޖ 

 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ކޮންސެޕްޓް 2އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި އަދި މަގުހެދުމުގެ 

ފައިނަލް ކުރެވިފައި
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           -   

           -   



           -   
 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް 

ސެކްޝަން
0%

މަގު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން ފެންހިންދާ ނިޒާމް ރަނގަޅު 

ފެންވަރަކަށް ހެދުން
4.1.3

           -   
 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް 

ސެކްޝަން
0% މަގުތަކުގައި ޑީވޯޓަރިންގ ހޮޅި އެޅުން 4.1.4

           -   
 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް 

ސެކްޝަން
15%

މަގުތަކުގެ ޕޭވްމަންޓްތަކަކީ ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށާއި 

ދުވަސްވީ މީހުނަށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަންތަނަށް ހެދުން
4.1.5

%15 މުނިސިޕަލް ސަރވިސް   -            މަގުމަތީގައި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ކުރެހުން 4.1.7

%0 މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 60,000.00      ް މަގު ތަކުގައި ނަންބޯޑުހަރުކުރުނ 4.1.8

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 50,000.00      100% ނޑައެޅުން މަގުތަކުގައި ގަސްއިންދާނެ ތަންތަން ކަ 4.2.1

%50 މުނިސިޕަލް ސަރވިސް   -            ް މަގު ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅުންހުރި މުނިސިޕަލް ޤަވައިދުތައް ހަރުދަނާކުރުނ 4.3.1

 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް 2މަގުހެދުމުގެ 

ި  ވަނަ ފިޔަވަހީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް 2މަގުހެދުމުގެ . ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައ

މިހާރު ވަނީ ފެށިފައި

 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް 2މަގުހެދުމުގެ 

ި  ވަނަ ފިޔަވަހީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް 2މަގުހެދުމުގެ . ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައ

މިހާރު ވަނީ ފެށިފައި

 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް 2މަގުހެދުމުގެ 

ި  ވަނަ ފިޔަވަހީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް 2މަގުހެދުމުގެ . ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައ

މިހާރު ވަނީ ފެށިފައި

ޓްރެފިކް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް . ބައެއް މަގުތަކުގައި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ޖެހިފައި

 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 2އަދި މަގުހެދުމުގެ . ނިމިފައި

ި  ވަނަ ފިޔަވަހީގެ އަމަލީ 2މަގުހެދުމުގެ . ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައ

މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފެށިފައި

ކުރިން ހެދިފައިވާ ގިނަ މަގުތަކުގެ ޕޭމެންޓް ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް 

 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ އަމަލީ 2އަދި މަގުހެދުމުގެ . ބޭނުންކުރެވޭނެހެން ތިރި ކުރެވިފައި

. މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް އެހެން މަގުތައް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ

 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފެށިފައ2ިމަގުހެދުމުގެ 

މަގު ހަދާއިރު ރަށުގެ ފެހިކަން ނުގެއްލޭ ގޮތައް ޑިޒައިން ކުރުން: 4.2ސްޓްރެޓަޖީ 

.މަގުތަކަކީ ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓޭތަނަކަށް ހެދުން: 4.3ސްޓްރެޓީަޖ 

ތާރު އަޅާ ތަރައްޤީ ކޮށްފައިވާ މަގުތަކުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

މަގުތައް . ޤަވާއިދުތައް އިސްލާހްކޮށް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދޭ

ި. ކޮނުމާއި .މަގު ބަނދުކުރުމުގެ ގަވާއިދު ހަދާ ނިމި ފާސް ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައ

Page 3 of 26

ސަރވިސް   -           



%85 މުނިސިޕަލް ސަރވިސް -  ް މަގުތައް މަރާމާތުރުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްގެންދިއުނ 4.3.2

%90 މުނިސިޕަލް ސަރވިސް   -           
މަގު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުކުރުމަށް 

އުސޫލުތައް ހަރުދަނާކުރުން
4.3.3

%20 މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 600,000.00    
ނޑު އެއްވަރު ކޮށް، ވެލި އަޅައި  ނުހެދި ހުރި މަގުތަކުގެ ބިންގަ

އެމަގުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުން
4.3.4

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 60,000.00      20% .މިހާރު ހެދިފައިވާ މަގުތަކުގައި ސްޕީޑް ބްރޭކަރ ހަރުކުރުން 4.4.1

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 50,000.00      20%
މިހާރު ހެދިފައިވާ މަގުތަކުގައި ޕާރކިންޒޯންތަކާއި ޓްރެފްިކ 

.ނިޝާންތައް ހަރުކުރުން
4.4.2

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 150,000.00     70% .މިހާރު ހެދިފައިވާ މަގުތަކުގެ ޑްރެއިނޭޖް ސިސްޓަމްތައް ރަނގަޅުކުރުން 4.6.1

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 60%
ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ހާރބަރ އޮފިސަރުންގެ  ދައުރު ފުޅާކޮށް 

ހަރުދަނާ ކުރުން
5.1.3

ބަނދަރާއި، ފާލާމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެއްޓުން :5ޕޮލިސީ 

ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކާއި ޤަވައިދުތައް ހެދުން :5.1ސްޓްރެޓަޖީ 

.މިހާރު ހެދިފައިވާ މަގުތަކުގައި ސްޕީޑް ބްރޭކަރާއި ޕާރކިންޒޯންތަކާއި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ހަރުކުރުން: 4.4ސްޓްރެޓަޖީ 

ޑްރެއިން މައްސަލަ ބޮޑަށް ދިމާވާ ސަރަހައްދުތައް ފާހަގަކޮށް ހައްލުގެނައުމަށް 

ޕަބްލިކްވޯކްސް މެދުވެރިކޮށް ކުރެވެމުންދޭ

ޖާގައިގެ ދަތިކަމުގެ . ބަނދަރުގެ ޖާގަ ތަންދޭ މިންވަރަކުން ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް

ސަބަބުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ބަނދަރުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް 

ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި

.މަގުތަކުގެ ޑްރެއިނޭޖް ސިސްޓަމްތައް ރަނގަޅުކުރުން: 4.6ސްޓްރެޓީަޖ 

ޕަބްލިކް ވޯކްސް ގެ ސްކޯޕްގެ ތެރެއިން ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް، ޑްރެޖަރ 

ނަމަވެސް . ބޭނުންކޮށްގެން މަގުތައް އެއްވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދޭ

.އެކަށީގެންވާ ބާރުމިނެއްގައި މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދޭ

ި މަގުކޮނުމުގެ ޤަވާއިދު ނިމި ފާސްކުރުމުގެ މަރުހަލާގައ

ޕަބްލިކް ވޯކްސް ގެ ސްކޯޕްގެ ތެރެއިން ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް، ޑްރެޖަރ 

ނަމަވެސް . ބޭނުންކޮށްގެން މަގުތައް އެއްވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދޭ

.އެކަށީގެންވާ ބާރުމިނެއްގައި މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދޭ

ސާރވޭ ކޮށް . މަގު ހެދުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައި

ޓްރެފިކް . ބައެއް މަގުތަކުގައި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ޖެހިފައި. ޕްލޭންކޮށް ނިމިފައި

 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ އަމަލީ 2އަދި މަގުހެދުމުގެ . ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައި

ި  ވަނަ 2މަގުހެދުމުގެ . މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައ

.ފިޔަވަހީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފެށިފައި

ޓްރެފިކް ޕްލޭންގެ ތެރެއިން ސްޕީޑް ބްރޭކަރ ހަރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

މަގު ހެދުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތުގެ . ސަރަހައްދުތައް ފާހަގަ ކުރެވިފައި

ސާރވޭ ކޮށް ޕްލޭންކޮށް ނިމިފައި. ތެރޭގައި ހިމެނިފައި
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އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 2,500.00       0%
ނޑައަޅާ އެ  ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ވިޔަފާރި ކުރާނެ ބިންތަކެއް ކަ

ބިންތަކަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން
5.2.1

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 2,500.00       0%
ބަނދަރާއި ދުރުނޫން ސަރަހައްދަކުން ގުދަންކުރާނެ ބިންތަކެއް 

ނޑައަޅާ ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން .ކަ
5.2.2

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް 2,000,000.00    5% ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ފިނި މައިޒާން ތަރައްޤީކުރުން 5.3.1

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 100% ދެ ގަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 6.1.1

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 100% މައްޔިތުން ވަޅުލުމުގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 6.2.1

އެޑްމިން 10,000.00      3% މައްޔިތުން ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްރީންކުރުން 6.2.2

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 4,531,097.00    5% .ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ އައު ހިނަވާގެއެއް ތަރައްޤީ ކުރުން 6.3.1

އެޑްމިން 100%
މިސްކިތްތައް ޤަވައިދުން ފޮޅާ ސާފުކުރުން އަދި އެކަމަށް ބޭނުންވާ 

ވަސީލަތްތައް ހޯދުން
7.1.1

ހިނަވާގެ ކޮންސެޕްްޓ ނިމި ބީއޯކިއު ހެދުމަށް އިއުލާން ކުރުމުގެ މަގުމަތީ

މައްޔިތުން ވަޅުލުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން :6.2ސްޓްރެޓީަޖ 

ް : 6ޕޮލިސީ  :ޤަބުރުސްތާނާއި ކަށުކަމާކެމީގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުންޓާގެޓްތައ

ގަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން: 6.1ސްޓްރެޓަޖީ 

.ޖަމާއަތްތެރިން ތަމްރީން ކުރުން ރޯދައިގެ ފަހުން ކުރަން ތާވަލްކުރެވިފައި

ނޑައެޅިފައި ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ފާސް ވުމުން  . ލޭންޑް ޔޫސްޕެލޭންގައި ކަ

.ބިންތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވޭނެ

ނޑައެޅިފައި ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ފާސް ވުމުން  . ލޭންޑް ޔޫސްޕެލޭންގައި ކަ

.ބިންތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވޭނެ

ހެދުން: 5.2ސްޓްރެޓީަޖ  ތަނަކަށް ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތަކަށް ދެމެހެއްޓެނީވި .ބަނދަރަކީ

ޤަވައިދުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް

ޤަވައިދުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް

 މަސްދުވަހަށް ބޭނުންވާ ފޮޅާ ސާފުކުރާތަކެތި ގަނެވިފައ03ިމިސްކިތްތަކަށް 

އައު ހިނަވާގެ ތަރައްޤީ ކުރުން: 6.3ސްޓްރެޓީަޖ 

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން : 7ޕޮލިސީ 

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން: 7.1ސްޓްރެޓީަޖ 

.ބަނދަރަކީ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްފަސޭހަ ތަނަކަށް ހެދުން :5.3ސްޓްރެޓަޖީ 

ބަނދަރު ސަރަހައްދު ޕެވެލިއަން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކޮންސެޕްޓް ނިމި ޓެކްނިކަލް 

.ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
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އެޑްމިން 20% މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކޮށް އާބާތުރަފިލުވުން 7.1.2

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 0% ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ޑޭޓާބޭސްއެއް ޤާއިމްކުރުން ބޯހިޔާވެހިކަމަށް 8.1.2

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ބޯހިޔާވެއިކަމަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ހަރުދަނާ އުސޫލެއް އެކުލަވާލުން 8.1.3

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 50%
 ރޯހައުސް ނިންމާ އޭގެ ހައްޤުވެރިންނަށް 105ނުނިމި ހުރި 

.ހަވާލުކުރުން
8.2.1

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 5,000.00       35%
އިމާރާތް ނުކުރެވިހުރި ބަންޑާރަ ގޯތިތަކަށް އިމާރާތް ކުރުމަށްހުރި 

ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުން
8.2.3

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 30,000.00      0%
އައުޓްޑޯ ޖިމް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް 

ކުރިޔަށްގެންދިއުން
9.1.3

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 20,000.00      20% އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ ހުރިހާ ތަންތަނުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ކަރުކުރުން 9.1.5

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 100% އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް މަރާމާތުކޮށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 9.1.6

ބޭންކުތަކާއިއުެކ މަޝްވަރާކުރެވި، އިމާރާތްނުކުރެވިހުރި ބަންޑާރަ ގޯތިތަކުގެ 

.ޑޭޓާބޭސް އަޕްޑޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

 ރޯހައުސްގެ 105. ރޯހައުސް ތަކުގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ޭ ހައްގުވެރިންނާއިއެކު ގަވާއިދުން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް މޮނިޓަރ ކުރެވެމުންދ

އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ޤާއިމްކޮށް، ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުން :9.1ސްޓްރެޓަޖީ 

 އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުން

ގަތުމަށް ތަކެތި ބޭނުންވާ މަރާމާތުކުރުމަށް ހަޟާރަތް އަދި ހަސަނާތު މަސްޖިދުލް

ރަމަޟާން މަހައް މިސްކިތްތައް . ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނަށް ހަވާލުކުރެވިފައި

މަރާމާތުކުރުމަށާއި އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވޭ

ނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތެއް .ޕްލޭނިންގ ކޮމެޓީއިން ކުރުމަށް ކަ

ހައުސިންގ ނީޑް އެސެސްމަންޓްގެ ތެރެއިން މި މަސައްކަތް ކުރެވިގެންދާނެ ގޮތް 

.ފާހަގަކުރެވިގެންދާނެ

ބޯހިޔާވެހިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް މިންކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން: 8.1ސްޓްރެޓީަޖ 

ބޯހިޔާވެހިކަން ހޯދައިދިނުން :8.2ސްޓްރެޓީަޖ 

ް : 8ޕޮލިސީ  ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރުކުރުނ

، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން: 9ޕޮލިސީ  އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި

އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން އައުޓް ސޯސްކުރެވިފައި

ސީސީޓީވީ ލުމަށް އިއުލާނުކުރެވި ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކުރެވިފައި

ޖިމްގެ ލައިޓިން . ޖިމް އިކުއިޕްމެންޓް ބެހެއްޓިފައި، ބޭނުން ކުރަން ފެށިފައި

.މަސައްކަތް އަދި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވޭ
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ސެކްޝަން 20,000.00     

ސެކްޝަން



އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 0%
ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެގޮތުގެ 

އުޞޫލުއެކަށައަޅައި ތަންފީޒުކުރުން
9.2.1

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 50,000.00      0%
އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ގަވައިދުން 

މޮނީޓާރކޮށް، އެހީތެރިކަން ދިނުން
9.3.1

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 10%
އިޖުތިމާޢީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން 

ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާއެކު ޤަވައިދުން ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން
9.3.2

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 5%
ނޑުތައް ބަލަހައްޓާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޖަމިއްޔާތަކާއި  ފުޓުބޯޅަ ދަ

ހަވާލުކުރުން
10.1.2

200000 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 0%
ނޑުގެ ޓަރފް ބަދަލުކޮށް  ކުޅުދުއްފުށި ސްޓޭޑިއަމްގެ ފުޓްސަލް ދަ

ލައިޓިންގ ރަނގަޅު ކުރުން
10.1.6

150000 އެޑްމިން 50% ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ފުޓުބޯޅަ ސީޒަނެއް އުފެއްދުން 10.2.2

500000 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 25%
އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ގްރީން ޒޯންތަކާއި ޕާރކުތަކާއި 

ފިނިމައިޒާންތައް ތަރައްޤީކުރުން
10.3.1

ނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއްޓުން: 10ޕޮލިސީ  ކުޅިވަރު ކުޅޭ ޢާންމު ދަ

ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުން :10.2ސްޓްރެޓީަޖ 

ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުން :10.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ޕާކުތައް ތަރައްޤީކޮށް   ބެލެހެއްޓުން :10.3ސްޓްރެޓަޖީ 

ގަވާއިދުން ބައްދަލުވުންތައް . ކޭސްބައި ކޭސް ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ

.އަދި ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ

ް ނުކުރެވިވާ މަސައްކަތްކަތެއ

އުސޫލެއް އަދި ނުހެދި

ރައްޔިތުންގެ .  ހުޅަގުފަރާތު ބީޗް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދަނީ

ބައިވެރިވުމާއެކު ކިނބި މައިޒާން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައި

މުބާރާތުގެ ސްޕޮންސަރޝިޕް . މުބާރާތުގެ އުސޫލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

.މަޝްވަރާތައް ކުރެވެމުންދޭ

މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދޭ

ނޑުތައް ބަލަހެއްޓުމަށް ޖަމިއްޔާތަކާއި ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތަކުން  ފުޓްބޯޅަ ދަ

ނޑުތައް ބަލަހައްޓަމުންދޭ .ހަވާލުނުކުރެވި ވިޔަސް  ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކުން ދަ

ހެދުން:9.2ސްޓްރެޓީަޖ  ތަންތަންކަމުގައި ބޭނުންހިފޭ މީހުންނަށް އުމުރުފުރައެއްގެ ހުރިހާ މަރުކަޒުތަކަކީ އިޖުތިމާޢީ

އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭތަންތަނުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުން :9.3ސްޓްރެޓަޖީ 
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500000 ސެކްޝަން



އެޑްމިން 200,000.00     20%
އީދުތަކާއި ހާއްސަ ދުވަސް ތަކުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް 

ކުރިއަށް ގެންދިޔުން
11.1.4

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 5%

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި އެކި ފަރާތްތައް އަނިޔާއަށް ހުށައެޅޭ ސަބަބުތައް 

ދެނެގަނެ މިފަދަ ކަންކަމަށް ހުރި ޕޮލިސީ ހައްލުތައް ހޯދުމަށް 

އެސެސްމެންޓެއް ހެދުން

13.1.1

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 5%

ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަދި ގުޅުންހުރި 

މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކޮށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި 

ޤަވައިދުން ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވާ ކުރިމަތިވާ މައްސަލަ ތަކުގެ 

ހައްލު ގުޅިގެން ހޯދުމަށް ހަރަކާތްތައް ރޭވުން

13.1.3

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 10,000.00      25%

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސޯޝަލް ސާރވިސް ޔުނިޓް މުވައްޒަފުން މިފަދަ 

ފަރާތްތަކުގެ ހާލަތު ޤަވައިދުން ބަލަމުން ގެންދެވޭނެ ފަދަ ނިޒާމެއް 

ޤާއިމް ކުރުމާއި ކައުންސިލް އިދާރާ އަދި ސޯޝަލް ސާރވިސަސް 

ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ޓްރެއިނިންގ 

ފޯރުކޮށްދިނުން

13.1.4

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 30,000.00      0%

އަންހެނުންގެ އަދި އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމަށް މަސައްކަތްކުރާ 

އޯ ތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް އެހީތެރިކަން .ޖީ.އެން

ފޯރުކޮށްދިނުން

13.2.3

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 5,000.00       100%
ގެވެށި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ރަށު ލެވެލްގައި ކެމްޕެއިންއެއް ރާވައި 

ހިންގުން
13.3.1

ގެވެށި އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ، އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން: 13ޕޮލިސީ 

މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ތަންތަން ތަރައްޤީ ކުރުން :11.1ސްޓްރެޓަޖީ 

އީދު ކޮމެޓީ . އަޟްހާ އީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ރޭވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ

އެކުލަވާލެވި، އީދުގެ ހަރަކާތްތައް ރާވާ އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތްތަކާއެކު 

.ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ރޭވިފައި

މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓްއިން އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގާފައިވާ މެންޓަލް ހެލްތް 

 މުވައްޒަފަކު 3ސައިކޯ ސޯސަލް ސަޕޯޓް ޓްރޭނިން ޕްރޮގްރާމްގައި 

ެ ބައިވެރިވެފައިވެއެވ

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތާވަލުއެކުލަވާލައި ހަރަކާތްތައް ފައިނަލްކުރުމަށް ސޯޝަލް 

.ސާރވިސަސް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައި

އެސެސްމެންޓް ހެދުމަށްޓަކައި ކުރިއަށްދާނެގޮތުގެ މަޝްވަރާތައްކުރުމަށް ސޯޝަލް 

ސާރވިސަސް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައި

އަންހެނުންގެ ސައްލާގެ ނަމުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގައި މިމައުލޫއަށް 

.ޕީޖީގެ ވަކީލުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މައުލޫމާތު ދެވުން

އަދި ކުރެވިފައި ނުވާ މަސައްކަތެއް

މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތްައ ފޯރުކޮށްދިނުން : 11ޕޮލިސީ 

އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން :13.1ސްޓްރެޓަޖީ 

އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ހިމާޔަތްލިބިދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ރޭވުން: 13.2ސްޓްރެޓީަޖ 

ގެވެށި އަނިޔާއަށް ހުޅުވިފައިވާ ދޮރުތައް ބަންދުކުރުން :13.3ސްޓްރެޓަޖީ 
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      5,000.00 



އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 20,000.00      100% އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދަފުތަރެއް ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 14.1.1

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 20,000.00      100% ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދަފުތަރެއް ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 14.1.2

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 20,000.00      100%
ބަފައިން މިނޫންވެސް ނާޒުކު ގުރޫޕުތަކުގެ /އެކަނިވެރިން މައިން

މީހުންގެ ދަފުތަރުތައް ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
14.1.3

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 100%
 މަހުން އެއްފަހަރު ޚާއްޞައެހީއަށް ބެނުންވާ މީހުންގެ 4ކޮންމެ 

ހާލުބެލުން
14.2.1

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 100% ޕްރޮގްރާމްތަކުން ފާހަގަވި ކޭސްތައް ފުލޯއަޕް ކުރުން 14.2.2

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 100%
ސްޕާ ފަދަ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަންބޭނުންވާ މީހުންނަށް .އެން

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަޕޯރޓް ޑެސްކު ޤާއިމްކުރުން
14.3.1

އެޑްމިން 10,000.00      50%
ސަޕޯޓް ޑެސްކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންނާއި ދަރުމަވެރިންނަށް 

ޓްރެއިނިންގ ދިނުން
14.3.2

އެޑްމިން 20,000.00      50% ް މިސްކިތްތަކުގައި ދީނީ ދަރުސް ދިނުން ކުރިޔަށްގެންދިއުނ 15.1.1

އެޑްމިން 10,000.00      50%
ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ދީނީ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް 

ގެންދިޔުން
15.1.2

ރަމަޟާންމަހު އިހްޔާ ފޯރަމްގެ ދަށުން ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ދީނީ ދަރުސް 

.ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު

ރަމަޟާންމަހު އިހްޔާ ފޯރަމްގެ ދަށުން ދަރިވަރުންނަށް ދީނީ ދަރުސް ދެވިފައި

ސްޕާ ފަދަ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަންބޭނުންވާ މީހުންނަށް .އެން

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަޕޯރޓް ޑެސްކު ޤާއިމްކުރެވިފައި

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން: 15.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން: 14ޕޮލިސީ 

އަޅާލުންބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރުތައް ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން: 14.1ސްޓްރެޓީަޖ 

ނާޒުކު ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން: 14.3ސްޓްރެޓަޖީ 

ޚާއްޞަ އެހީއަށްބޭނުންވާ މީހުންގެ ހާލަތު މޮނީޓާރކޮށް ރަނގަޅުކުރުން :14.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ބަފައިން މިނޫންވެސް ނާޒުކު ގުރޫޕުތަކުގެ މީހުންގެ /އެކަނިވެރިން މައިން

ދަފުތަރުތައް އެކުލަވާލެވިފައި

ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލެވިފައި

ޑިސެމްބަރ މަހު ފާހަގަ ކުރެވުނު ފަރާތަކަށް ފުލޯއަޕް ކުރެވުނެ

ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމަށް ނޭޝަނަލް ޝޯޝަލް 

ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޓީމާއެކު ސިޓީގެ ހުރިހާ ގޭގެއަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް 

.ސާރވޭއެއް ކުރެވިފައި

އިޖްތިމާޢީ އަދި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން: 15ޕޮލިސީ 

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލެވިފައި

ސޯސަލް ސަޕޯޓް ޔުނިޓްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރެޑް ކުރެޒެންޓްއިން ކުރިއަށްގެންސި 

މެންޓަލް ހެލްތް ސައިކޯ ސޯސަލް ސަޕޯޓް ޓްރޭނިންގައި ބައިވެރިވެ ޓްރޭނިންގ 

ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި
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     20,000.00 

     10,000.00 



އެޑްމިން 10,000.00      50%
ދަރިވަރުންނަށް އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު އުނގަންނައިދިނުމަށް ދީނީ 

އިލްމުވެރިން މެދުވެރިކޮށް ބެލެނިވެރިންނަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
15.1.3

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 30,000.00      0%
އިޖްތިމާއީ ޝިއާރުތައް އާންމު ތަންތާނުގައި ހަރުކުރުމާއި މީސްމީޑިއާ 

ބޭނުންކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
15.2.1

އެޑްމިން 2,000.00       80%
އެކި އެކި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމުގެ 

އާދަތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުން
15.2.2

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 10,000.00      75%
އަވައްޓެރިކަމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދު 

.ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށްގެންދިއުން
15.2.3

އެޑްމިން 100% ގަރާޖު ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ހަރުދަނާ އުސޫލެއް ހެދުން 16.1.1

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 100,000.00     35% މަގުތަކުގައި ސްޕީޑް ބްރޭކަރު ހަރުކުރުން 16.3.1

 ރަށުގައި ހިންގާ ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތަކަށް ކައުންސިލުން އެއްބާރުލުން ދެމުން 

ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތަކަށް އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުގައި ޕްރޮމޯޓް . ގެންދޭ

.ކުރެވެމުންދޭ

އަދި ކުރެވިފައި ނުވާ މަސައްކަތެއް

ރަމަޟާންމަހު އިހްޔާ ފޯރަމްގެ ދަށުން ބެލެނިވެރިންނަށް ދީނީ ދަރުސް ދެވިފައި

މަގުތަކަކީ އަމާންތަނަކަށް ހެދުން :16.3ސްޓްރެޓީަޖ 

އިޖްތިމާއީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރު ކުރުން: 15.2ސްޓްރެޓީަޖ 

ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން: 16ޕޮލިސީ 

އިންޖީނުލީ އެއްޗެހި ދުއްވުމުގެ ޤަވައިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން: 16.1ސްޓްރެޓީަޖ 

 އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ޤާނޫނީ ޙުކޫމަތު ދެމެހެއްޓުން

ތެރޭގައި ހިމެނިފައި ސާރވޭ ކޮށް . މަގު ހެދުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތުގެ

ޓްރެފިކް . ބައެއް މަގުތަކުގައި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ޖެހިފައި. ޕްލޭންކޮށް ނިމިފައި

 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ އަމަލީ 2މަގުހެދުމުގެ .  ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައި

.މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފެށިފައި

.ގަރާޖު ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ހަރުދަނާ އޫސުލް ހެދިފައި

ރަށުގެ ބަނދަރުމައްޗާއި، ކުޅީގެ ދެކުނު ފަރާތާއި، ރަށުގެ އިރުމަތި ފަރާތް 

ނޑުތައް  ހިމެނޭގޮތަށް އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހެދިފައިވާ ބޮޑެތި ކުނި ގޮ

އަދި ސާފުކުރެވުނު . ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ކުންފުނިތަކާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރެވިފައި

ސަރަހައްދުތައް ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓޭނެ 

.ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރެވެމުންދޭ
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މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 100,000.00     35% ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ހަރުކުރުން 16.3.2

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 200,000.00     35% މަގުތަކުގައި މަގުބައްތި ހަރުކުރުން 16.3.4

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 5%
ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަން މޮނީޓަރކޮށް 

ބެލެހެއްޓުން
17.2.1

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 5%
ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް 

ހައުސްތަކުގެ ދަފްތަރު އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުން
17.2.2

އެޑްމިން 2,000.00       0%
ސްކޫލް ދަރިވަރުން ކުށުގެ ވެށިން ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން 

ސްކޫލްތަކާއި ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން
18.1.3

ނޑުތަކަށް ފެތޭތަންތަނަށް ހެދުން: 17.2ސްޓްރެޓަޖީ  ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަނަކީ ޤާނޫނީ މިންގަ

ޒުވާނުން ކުށަށް ހުށައެޅޭ މިންވަރު މަދުކުރުން: 18ޕޮލިސީ 

ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމަށް ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ އުސޫލު އެކުލަވާލާ 

ކޮމެންޓަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދަނީ

ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން: 17ޕޮލިސީ 

ޒުވާނުން ކުށަށް އަރައިގަންނަ މިންވަރު މަދުކުރުން: 18.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ސާރވޭ ކޮށް . މަގު ހެދުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައި

 2މަގުހެދުމުގެ . ޓްރެފިކް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައި. . ޕްލޭންކޮށް ނިމިފައި

އިތުރަށް ބައްތި . ވަނަ ފިޔަވަހީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފެށިފައި

ޖަހަންޖެހޭ ސަރަހައްދުތައް ފާހަގަކުރެވި ވަކި ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި 

ޖެހިފައިވާ . ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ޕްރޮކިއަމަންޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

މަގުބައްތި ތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަކީ އައުޓްސޯސްކުރެވި، 

ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތެއް

ސާރވޭ ކޮށް . މަގު ހެދުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައި

ޓްރެފިކް . ބައެއް މަގުތަކުގައި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ޖެހިފައި. ޕްލޭންކޮށް ނިމިފައި

 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް 2މަގުހެދުމުގެ . ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައި

.މިހާރު ވަނީ ފެށިފައި

އަދި ކުރެވިފައި ނުވާ މަސައްކަތެއް

ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމަށް ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ އުސޫލޫ ފާސްވުމުން 

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލެވި ދަފްތަރު ކުރަން ފެށިގެން ދާނެ
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އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 20%
ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލާ ދަފްތަރު 

އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުން
19.1.1

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 5% ޤަވައިދާ ހިލާފަށް ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދެނެގަނެ، ފިޔަވަޅުއެޅުން 19.1.2

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 10% ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން 19.1.3

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 50% މުނިސިޕަލް ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލްތައް ހަރުދަނާ ކުރުން 20.1.1

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 80% މުނިސިޕަލް ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލްތައް ގަވާއިދުން ތަންފީޒުކުރުން 20.1.2

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 100,000.00     20%
މުނިސިޕަލް އުސޫލުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޯޑާއި ލައިޓް ފަދަ 

ތަކެތި ހޯދުން
20.1.3

 މުނިސިޕަލް އުސޫލްތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޯޑުތައް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ 

އަދި އިތުރަށް ތަކެތި .  އަދި ބައެއް ލައިޓްތައް ހޯދިފައި. މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ހޯދުން ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމެއް

ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން: 19ޕޮލިސީ 

ޤަވައިދާ ހިލާފަށް ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުން :19.1ސްޓްރެޓީަޖ 

، ބިދޭސީން ގަވާއިދަށް ފެއްތުމާއި  ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު އަދާހަމަކުރެވުމުން

ގަވާއިދު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިގެންދާނެ

އަދި .   ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރުގައި ބައެއް ބިދޭސީން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވޭ

ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ފުރިހަމަކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ހުޅުވާލަން އިއުލާން 

.ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން

މުނިސިޕަލް ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ތަންފީޒުކުރުން :20.1ސްޓްރެޓަޖީ 

އަލަށް ޤަވާއިދުތައް އިސްލާހް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދޭ، ޢިމާރާތް 

ކުރުމާއި ގުޅޭ އަދި އާންމު ހިދުމަތްތަކާގުލޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކަށް 

އަމަލުކުރެވެމުންދޭ

ގިނަ ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލްތައް އިސްލާހް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީ 

، މަގު ކޮނުމުގެ އުސޫލު ހަދާ ނިމި ފާސް . މަރުހަލާގައި މަގު ބަންދުކުރުމާއި

.ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި

އެކަމަށް ޤަވާއިދެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދޭ އަދި ބޯހިމެނުމުގެ 

މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތެއް

މުނިސުޕަލް އުސޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން : 20ޕޮލިސީ 
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    100,000.00 



އެޑްމިން 50%
އަމީރު އަމީން ސްކޫލް ބިޑް އުސޫލުން ޕްލޭ ސްކޫލް ހިދުމަތް ދިނުމަށް 

.ބަޔަކާ ހަވާލުކުރުން
21.1.1

އެޑްމިން 80%
ބޮޑެތި މީހުން ކިޔަވަންބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

ސާވޭކޮށް ލިސްޓެއް އެކުލަވާލުން
22.1.1

އެޑްމިން 1%
ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ތަޢުލީމް ހާޞިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް 

އެކުލަވާލުން
22.1.3

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 10% ޓިވެޓް ސެންޓަރު އިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން މޮނިޓާކޮށް ބެލެހެއްޓުން 22.2.2

އެޑްމިން     150,000.00 100% .އޭ އަށް ގްރާންޓެއް ހުޅުވާލުން.ޓީ.ސްކޫލްތަކުގެ ޕީ 23.1.1

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 50,000.00      35%
ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ކުލާސްރޫމާއި ވަސީލަތްތައް 

ތަރައްޤީ ކުރުން
23.3.1

ބޮޑެތި މީހުން ކިޔަވަންބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ދެ ސާރވޭއެއް 

އަދި މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މީރީ . އޮންލައިންކޮށް ކުރެވި މައުލޫމާތު ހޯދިފައިވޭ

އަދި . ޕްރޮޖްކްޓާއި ގުޅިގެން ފޯކަސް ގްރޫޕް އިންޓްރވިއު ތަކެއް ކުރެވިފައިވޭ

.ދެވަނަ ކުއަރޓަރގައި މިފަދަ އިތުރު ސާރވޭ އެއް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ

އަދި ގްރާންޓް . ޕީޓީއޭ ގްރާންޓް އުސޫލު ތައްޔާރުކޮށްނިމި ފާސްކުރެވިފައި

.އިފްތިތާހްކުރެވި އިއުލާން ކުރެވިފައި

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންގެ ކުލާސްރޫމްގެ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރުން :23.3ސްޓްރެޓީަޖ 

ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމާއި ޚިދުމަތްތައް އިތުރުކުރުން: 23ޕޮލިސީ 

ޕީޓީއޭ ގްރާންޓްގެ ތެރެއިން، ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ކުލާސްރޫމާއި 

ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އުސޫލުގެ ތެރޭގައި 

.ހިމެނިފައި

ނޑައެޅި، އިމާރާތުގެ ކޮންސެޕްޓް  ޓިވެކް ސެންޓަރު އެޅުމަށް ބިން ކަ

.ފާސްކުރެވިފައި

ސްކޫލްތަކުގެ ވަސީލަތްތައް އިތުރު ކުރުމާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުން :23.1ސްޓްރެޓީަޖ 

ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް  އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން: 22ޕޮލިސީ 

ހުނަރު ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ދެނެގަނެ، އެ ދާއިރާތަކުން ތަމްރީން ފުރުސަތުތައް ފަހިކުރުން :22.1ސްޓްރެޓީަޖ 

ޓިވެޓް ސެންޓަރެއްގެ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން :22.2ސްޓްރެޓީަޖ 

ބިޑް އުސޫލުން ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމަށް އިއުލާން ކުރެވިފައި

ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ތަޢުލީމް ހާޞިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް 

އެކުލަވާލުމަށް އިއުލާންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދަނީ

ޕްލޭ ސްކޫލުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން: 21.1ސްޓްރެޓީަޖ 

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު

ރަނގަޅު ޕްލޭ ސްކޫލުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ތަޢުލީމް ފޯރުކޮށްދިނުން: 21ޕޮލިސީ 
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ސެކްޝަން 50,000.00     



އެޑްމިން 100,000.00     100%
ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ޤްރުއާން 

މުބާރާތެއް ކުރިޔަށްގެންދިއުން
25.4.1

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 100,000.00     50%
އެތްލެޓިކްސްފަދަ ޤައުމީ ފެންވަރުގެ މުބާރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް 

ހުށައަޅާ މުބާރާތް ހޯސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދުން
26.1.3

އެޑްމިން 10,000.00      25%

ސިއްޙީ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ފާހަގަ ކުރާ ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރުމުގައި 

ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކެމްޕޭންތައް 

ހިންގުން

27.1.3

އެޑްމިން 0%
ނަފްސާނީ ބަލިމީހުން ދެނެގަނެ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ، 

ނޑި ލިބިދެވޭކަން ކަށަވަރު ކުރުން މެދުނުކެ
27.1.4

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 30%

ރަށުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތެލާއި، ގޭހާއި، އެކި ކަހަލަ ކެމިކަލްތަކާއި 

މާއްދާތައް ގުދަން ކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ލޭންޑްޔޫޒް ޕްލޭންގައި ވަކި 

ނޑައަޅައި އެތަން ތަން މޮނިޓަރ  ސަރަހައްދުތަކެއް ކަ

.ކުރަމުންގެންދިޔުން

27.1.1

0

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 70%
ފަޅަށް ހުންނަ ގޯތިތައް ސާފުކުރުމަށް އަންގާ މޮނިޓަރ ކޮށް ފިޔަވަޅު 

އެޅުން
30.1.1

އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން )ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ(އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ : 27ޕޮލިސީ 

އަސާސީ ސިއްހީ ފަރުވާ އާއި ސިއްހީ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމާއި އާންމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން: 27.1ސްޓްރެޓީަޖ 

ް :25.4ސްޓްރެޓީަޖ  ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މުބާރާތްތައް ކުރިޔަށްގެންދިއުނ

ދަރިވަރުންނަށް ކުޅިވަރާއި ކަސްރަތުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުން: 26ޕޮލިސީ 

ް :26.1ސްޓްރެޓީަޖ  އިންޓަރ ސްކޫލް މުބާރާތްތައް ކުރިޔަށްގެންދިއުނ

ޤުރްއާން މުބާރާތް ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާ ބޭއްވިފައި

ނޭޝަނަލް ޖޫނައަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ހޯސްޓްކުރުމަށް ޕްރޮޕޯޒަލް 

ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން: 30ޕޮލިސީ 

ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާއިދިނުން: 25ޕޮލިސީ 

ޑެންގީއާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބަލިތަށް ފެތުރޭ ސަބަބުތައް މަދުކުރުން: 30.1ސްޓްރެޓީަޖ 

 ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުން

ނޑައަޅާފައިވާ ބިން ސާރވޭކޮށް ނިމިފައި . އެކަމަށް ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންގައި ކަ

ބިން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށްދަނީ

ނަފްސާނީ ބަލިމީހުން ދެނެގަނެ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ، 

ނޑި ލިބިދެވޭކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތެއް އަދި ނުކުރެވޭ މެދުނުކެ

ދިނިޔޭގެ ޑައުންސިންޑްރޯމް ދުވަސް ކައުންސިލުގެ ސްޓާފުން ފާހަގަކުރި

ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ގޯތިތަކަށް އަންގާ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދޭ
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އެޑްމިން 0% ކްލޮރިނޭޓް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން 30.1.2

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 85% ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން 30.1.3

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 200,000.00     60%
ކާނުތަކުގައި މަދިރި އާލާވުން ހުއްޓުވުމަށް މަގުތަކުގެ ފެންހިންދާ 

ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުން
30.1.4

އެޑްމިން 20%
މަދިރި އާލާވާ ތަންތަން ހޯދުމަށް އިންސްޕެކްޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހިންގުން
30.1.5

YOUTH MINISTRY 

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް
75%

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޒުވާނުން ހުށައެޅޭ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް 

އެސެސްމަންޓެއް ހެދުން
31.1.5

އެޑްމިން 95%

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާފަރާތްތަށް ހޯދައި ފިޔަވަޅު 

އެޅުމަށް ތަންފީޒީ އިދާރާ ތަކާއެކު ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް 

.ކުރުން

31.1.6

ް: 31ޕޮލިސީ  މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުނ

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ހުށައެޅޭ ޒުވާނުންގެ އަދަދު މަދުކުރުން :31.1ސްޓްރެޓީަޖ 

އަދި ކޮމިޝަނަރ އޮފް . ފުލުހުންނާއިއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުނު

ޭ އަދި . ޕޮލިސް އާއި ހޯމް މިނިސްޓަރަށް މިކަންބޮޑުވުން ހިއްސާކުރެވިފައިވ

ރަށުގައި އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފެށި މިމައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް 

..މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދޭ

 ރެޑްކްރެސެންޓާއި ގުޅިގެން ކާނުތަކަށް ބޭސްޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް 

ޭ ގެންދެވިފައިވ

ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިމެނި 2ފެންހިންދާ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށް މަގުހެދުމު 

ޕްލޭޏްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދޭ، އަދި ޕަބްލިކް ވޯރކްސްއާއި ހަވާލުކުރެވި 

މީގެ އިތުރުން . ބައެއް ސަރަހައްދުތައް މިހާރުވެސް ހައްލުކުރެވިފައިވޭ

ރެޑްކްރެސެންޓާއި ގުޅިގެން ކާނުތަކަށް ބޭސްޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް 

ގެންދެވިފައިވޭ

ގޭގެގެ ވަށައިން ވާ ސަރަހައްދުތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގި، 

ވަކި ޕްރޮގޮރާމެއްގެ ގޮތުގައި . ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެންފައި

ނުގެންދެވޭ ނަމަވެސް ވަކިވަކި ގޭބިސީތަކަށް އަންގައިން މަސައްކަތް ކުރެވޭ އަދި 

ބީލަމުގެ އުސޫލުން އިޖްތިމާއީ ސަރަހައްދުތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭ

ކުރިއަށް ނުގެންދެވިވާ މަސައްކަތެއް

އެމްއެންޔޫ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޒުވާނުންކުށަށް ހުށަހެޅޭ ސަބަބުތައް 

ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާއެއްގައި ބައިވެރިވެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް 

އަދި ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއެކު ސަބަބުތައް . އެއްބަސް ވެވުނު

އަދި އާންމު ރައްޔިތުންގެ . ދެނެގަތުމަށް ބައްދަލުވުންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވޭ

.ހިޔާލުވެސް ވަނީ މިކަމުގައި ހޯދިފައި
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އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 50,000.00      100%
ނޑުމުގެ ޚިދުމަތް  އައު މަސްމާރުކޭޓުގެ ހިދުމަތްފެށުމާއި، މަސްކެ

ފުޅާކުރުން
32.2.2

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 1,000,000.00    15% ތަރައްޤީކުރުން" ހޮނިހިރު ބާޒާރު"ރަނގަޅު ވަސީލަތްތަކާއެކު  32.4.1

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 25,000.00      10%
ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް 

އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ފޯރަމްއެއް ބޭއްވުން
33.1.2

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 15,000.00      5%
ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިން އިތުރު ކުރުމަށް ސްކޫލް ކުދިންނަށް 

.އެންޓްރަޕްރިނިއަރޝިޕް އަދި އިނޯވޭޝަން ކޭމްޕް ތަކެއް ބޭއްވުން
33.1.3

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 10,000.00      20% ސިޓީގެ އުފެއްދުންތައް ބްރޭންޑްކުރުމަށް މާރކެޓް ދިރާސާ އެއް ހެދުން 33.2.1

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 10%
ވިޔަފާރިތަށް ކުރިއަރާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ވިޔަފާރިތަކުގެ 

ތަފާސްހިސާބު ބެލެހެއްޓުން
33.3.7

 އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުވުމާއި ވަޒީފާ އިތުރުކުރުން

ް: 32.2ސްޓްރެޓަޖީ  .މަސްވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތައް ތަރައްގީކުރުނ

ް" ހޮނިހިރު ބާޒާރު: "32.4ސްޓްރެޓަޖީ  ތަރައްގީކުރުނ

ރަށުގެ ވިޔަފާރިތައް ފުޅާކޮށް ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރުކުރުން: 33ޕޮލިސީ 

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް   ތަރައްޤީކުރުން: 33.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ކުޅުދުއްފުށީގެ އުފެއްދުންތައް ބްރޭންޑްކޮށް މާރކެޓް ކުރުން :33.2ސްޓްރެޓީަޖ 

ވިޔަފާރިތައް އިތުރުކޮށް، ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހި މަހައުލެއް އުފެއްދުން :33.3ސްޓްރެޓަޖީ 

މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މީރީ ޕްރޮޖެކްޓާއި މަޝްވަރާ 

ކުރެވެމުންދަނީ

ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ފޯރަމް ޖޫން މަހު ބޭއްވުމަށް ފަސްކުރެވި، ބިޒްނަސް ސެންޓަރ 

އާއެކު ކޮންސެޕްޓް ޑިވެލޮޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ހޮނިހިރު ބާޒާރު ތަރައްޤީކުރުމަށް އެކި އެކި ކުންފުނިތަކާއެކު މަޝްވަރާ 

.ކުރެވިފައިވޭ

ވިޔަފާރިތަކުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމަށް އެކުލަވާލުމަށް އުސޫލު ހަދާ ފައިނަލް  

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން

ސިޓީގެ އުފެއްދުންތައް ބްރޭންޑްކުރުމަށް މާރކެޓް ދިރާސާ އެއް ހެދުމަށް 

އަދި ސިޓީގައި . ބިޒްނަސް ސެންޓަރާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ރޭވިފައިވޭ

ޭ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައިވ

އައު މަސްމާރުކޭޓްގައި ހުރި މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް އެމައްސަލަތައް 

ހައްލުކުރުމަށާއި ވަށައިގެން ގާއެތުރުމަށް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކުރެވިފައި

ް:  32ޕޮލިސީ  ނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތްތައް ކުރިއެރުވުނ މަސްވެރިކަމާއި ދަ
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ސެކްޝަން



އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 90%
ސިނާއީ ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކަށް ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއް ހަމަ 

.ޖެއްސުން
33.4.3

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 25,000.00      100%
ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ނައިޓްމާރކެޓް 

ބޭއްވުން
33.5.1

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 35%
ޓުއަރިސްޓުންނަށް ހާއްސަ ކޮށް ސިޓީއަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ރަށުގެ 

ބަނދަރުމައްޗާއި އާންމު ތަންތަން ސާފު ކުރުމާއި ޒީނަތްތެރި ކުރުން
35.1.8

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 500,000.00     25%
ނޑު  ފަތުރުވެރިން  ކުޅުދުއްފުށި ކުޅި އަދި މާފަލު ފެންގަ

.ޝައުގުވެރިވާ ގޮތަށް ތަރައްޤީ ކުރުން
35.2.3

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 1,000,000.00    25% ް ބީޗުތައް ތަރައްގީކުރުނ 35.2.4

ކުޅީގެ އެއްކައިރިން ޕެޑެސްޓްރިއަން މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 

ވަލިއަޅާއި މަގު ހެދުން ނިމި، ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިނިންގ ގެ މަސައްކަތް 

އަދި ކުޅިއާއި އެއަރޕޯރޓްއާއި ދޭތެރޭ މަގެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް . ކުރިއަށްދަނީ

ކުރެވެމުންދަނީ

ހުޅަނގު ބީޗް ގައި މައިޒާން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި 

އަދި އާރޓިފިޝަލް ބީޗް ތަރައްގީ ކުރުމަށް . ހަވާލުކުރެވި މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިނިންގ ގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދަނީ

ް: 35ޕޮލިސީ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތްތައް ކުރިއެރުވުނ

.ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ތައާރަފް ކުރުން :35.1ސްޓްރެޓީަޖ 

ތައާރަފްކުރުން:33.4ސްޓްރެޓަޖީ  ސިނާއަތްތައް ވިޔަފާރި .އައު

ވިޔަފާރިތަކުގެ ކޭޝްފްލޯ ރަނގަޅުކޮށް މާރކެޓްކުރުން: 33.5ސްޓްރެޓީަޖ 

ސިނާއީ ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކަށް ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނުގައި 

ނޑައެލިފައި ނަމަވެސް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ރިވިޔުކޮށްފާސްކުރުމުގެ . ކަ

މީގެ އިތުރުން ލޮނުމަސް އެޅުމަށް ވަކި ސަރަހައްދެއް . މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ނޑައަޅައި ކައުންސިލުން ފާސްކުރެވިފައިވޭ .ކަ

ނައިޓްމާރކެޓް ބޭއްވިފައި

 ހުޅަނގު ބީޗް ގައި މައިޒާން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި 

މައިޒާންތަކެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް . ހަވާލުކުރެވި މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ކުރެވެމުންދޭ

ް: 35.2ސްޓްރެޓަޖީ  ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތައް ތަރައްގީކުރުނ
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ސެކްޝަން 1,000,000.00   



އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 10% ބިދޭސީން ގަވާއިފާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުރުން ހުއްޓުވުން 36.1.3

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 55% ސަރުކާރުގެ ތަރައްގީގެ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ އުފެއްދުން 36.1.5

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 25%
ބޮޑެތި އިންވެސްޓަރުންނަށް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި އިންވެސްޓްކުރުމުގެ 

ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން
36.1.7

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 20%

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނަށާއި އެ ބިދޭސީންނަށް 

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ހަރުދަނާ 

އުސޫލެއް އެކުލަވައިލުން

36.2.3

PSIP ްއިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓ 

ސެކްޝަން
10% ރަސްމީ ފާލަން އެޅުން 37.1.1

ތަރައްޤީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން އަދި 

ފެނަކަ އާއިމާރާތުގެ މަސައްކަތަށާއި، އާރުޓީއެލް ފެރީނިޒާމުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ 

އުފެދިފައިވޭ

ބިދޭސީން ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ހުޅުވާލަން އިއުލާން ކުރުމުގެ 

މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން މިމަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް 

އަދި މިމައްސަލަ . މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީން ފާހަގަ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ

.ހައްލުކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ރޭވެމުންދޭ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރުން: 36ޕޮލިސީ 

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރު ކުރުން އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން: 36.1ސްޓްރެޓީަޖ 

މިނިސްޓްރީއިން ކައުންސިލްއާއި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެގްރިމެންޓް 

ރަސްމީ ފާލަމުގެ ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިނިންގ އާއި ބީއޯކިއު ހެދުމުގެ . ކުރެވިފައި

މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނަށާއި އެ ބިދޭސީންނަށް މަސައްކަތް 

ހަވާލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ އުސޫލު އެކުވާލުމުގެ މަސައްކަތް 

އިކޮނޮމިކް ކޮމެޓީން ކުރިއަށްގެންދަނީ

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް އިންވެސްޓްމަންޓް އެންޑް ކަނެކްޓިވިޓީ ފޯރަމްގައި 

އަދި ސިޓީ ހޮޓަލް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް . ކުޅުދުއްފުށި ތަމްސީލުކުރެވިފައިވޭ

ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓަރެއް ދެވަނަ ކުއަރޓަރ ތެރޭގައި ބިން 

އަދި . އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުއްޓައް ޒިޔާރާތްކުރުމަށް ރޭވެމުންދޭ

ލޭންޑްޔޫޒް ޕްލޭންގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ހުރި ބިންތަކަށް ހުޅުވާލުމުގެ 

މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުން: 36.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ް: 37ޕޮލިސީ  ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުނ

ސިޓީގެ މެހެމާންދާރީ ރަނގަޅުކުރުން :37.1ސްޓްރެޓީަޖ 
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އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 90% ފެރީ ޓަރމިނަލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުން 37.1.2

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 10%
ނޑުވެރިންނަށް އުފެއްދުންތައް ވިއްކޭނެ ފަހި  ރަށަށް ޒިޔާރާތް ކުރާ ދަ

މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުން
37.1.9

އެޑްމިން 100,000.00     50%
ދަތުރުވެރިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ސީސީޓީވީ ކެމެރާ 

ހަރުކުރުން

37.1.1

0

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 25% އެއަރޕޯރޓް ސަރަހައްދުގައި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުން
37.1.1

1

MTCCމުނިސިޕަލް ސަރވިސް  90% ހައި ސްޕީޑް ކާރގޯ އަދި ޕަސެންޖަރ ފެރީގެ ހިދުމަތް ފެށުން 37.2.1

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 95%
އަތޮޅު ތެރޭގެ ދަތުރު ތަކުގެ ދިގުމިން ކުރު ކުރުމަށް ފެރީ އިތުރުކޮށް 

.ފެރީ ތަކުގެ ރޫޓަށް ގެނެވެން ހުރި ބަދަލުތައް ގެނައުން
37.2.3

MTCCމުނިސިޕަލް ސަރވިސް  90% .ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ރަށްތައް ފެރީ ވިޔުގައަކުން ގުޅުވާލުން 37.2.4

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 100%
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަފްތާ ބަންދުގައި  އެހެން 

ރަށްރަށަށް ދިޔުމަށް ޚާއްސަ ފެރީ ދަތުރު ތަކެއް އިންތިޒާމް ކުރުން
37.2.5

އިޖްތިމާއީ ސަރަހައްދުތަކުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމަށް ބިޑް އިވެލުއޭޝަން 

މަރުހަލާގައި

ހޮނިހިރު ބާޒާރު . ހޮނިހިރު ބާޒާރު ތަރައްޤީ ކުރެވުމުން ހަމަޖެހިގެން ދާނެ

.ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރެވެމުންދޭ

ް :37.2ސްޓްރެޓީަޖ  ނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ވިޔުގަ ހަރުދަނާކުރުނ .ކަ

ހައި ސްޕީޑް ކާގޯ ފެރީގެ މަސައްކަތް ގައިމީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢެއް ގޮތުގައި 

. ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އިން ކުރަމުންދަނީ

އަދި ޕަސެންޖަރ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފެށިފައި

އިންޓަރގްރޭޓެޑް ޓްރާންސްޕޯރޓް ވިއުގަ ހދ އަތޮޅުގައި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން 

ފަށާފައިވޭ

ރެސްޓޯރަންޓް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯރޓްސް އިން އިއުލާން 

ރެސްޓޯރަންޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލާއި ރީޖަނަލް . ކުރެވިފައިވޭ

އެއަރޕޯރޓްސް އާއެކު ބިން އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވޭ

އިންޓަރގްރޭޓެޑް ޓްރާންސްޕޯރޓް ވިއުގަ ހދ އަތޮޅުގައި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން 

ރޫޓުތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު ކޮންމެ . ފަށާ އައު ރޫޓުތައް އިތުރުކުރެވިފައިވޭ

ދުވަހަކުވެސް ކުޅުދުއްފުށިން އެހެން ރަށްރަށަށް ގޮސް އައުމުގެ އިންތިޒާމް 

ހަމަޖެހިފައިވޭ

ފެރީ އޮޕަރޭޓް . އެމްޓީސީސީއާއި ފެރީ ޓަރމިނަލްގެ އެގްރިމެންޓް ކުރެވިފައި

ފެރީ ޓާރމިނަލްގައި ޓަކްޝޮޕާއި . ކުރުމަށް ޓާރމިނަލްގެ ތައްޔާރީތައް ނިމިފައި

.ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގުމަށް އިއުޓްސޯސް ކުރުމަށް ހުޅުވާލެވިފައި

އިންޓަރގްރޭޓެޑް ޓްރާންސްޕޯރޓް ވިއުގަ ހދ އަތޮޅުގައި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން 

އަދި  ޓެސްޓިންގ ދަތުރު ތައް ކުރެވި، . ފަށާ އައު ރޫޓުތައް އިތުރުކުރެވިފައިވޭ

.ރޫޓްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެވިފައި
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މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 200,000.00     10%
 މުހިންމު ސަރަހައްދުތަކުގައި ޕާރކިން ޒޯންތަކާއި، ބަސް ސްޓޮޕް 

ނޑައެޅުން ކަ
37.3.3

AIRPORTއެޑްމިން  5% ޝެޑިއުލް ފްލައިޓްތަކުގެ އަދަދު އިތުރު ކުރުން 37.4.2

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 5% ރަށަށް އަރާ ފައިބާ މީހުންގެ ތަފާސްހިސާބު ބެލެހެއްޓުން 37.5.1

އެޑްމިން 35% ް ސިޓީގައި ހުރި އާސާރީތަރިކަ ދެނެގަނެ ދަފުތަރުކުރުނ 39.1.1

500000 މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 35%
ނޑު އަދި ބޮޑަވަކިފާ ހިމާޔަތް ކޮށް  ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅިއާއި މާފަލު ފެންގަ

ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްފަސޭހަ ތަނެއް ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުން
39.3.1

ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީއާއކު މިމަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން 

.މައުނަވީ ތަރިކަ ދަފްތަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ. މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވޭ

ގުދުރަތީ ތަރިކަ ހިމާޔަތްކުރުން :39.3ސްޓްރެޓަޖީ 

ކުރުން:37.3ސްޓްރެޓަޖީ  ހަރުދަނާ ނިޒާމް ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްގަމު

ކުޅީގެ ރީތިކަން ބަލާލުމަށް ކުޅި ކައިރިން ތިމާވެއްޓާއި ރަހްމަތްތެރި މަގު ހެދުމުގެ 

މަސައްކަތް ނިމި ކޮންސެޕްޓް އަދި ލޭންޑްސްކޭޕް ޑިޒައިނިންގ ގެ މަސައްކަތް 

އަދި ކުޅީގެ އުތުރު ފަރާތުން މަގެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް . ކުރިއަށްދަނީ

މައިޒާންތައް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި .  ކުރެވެމުންދަނީ

.ހިމެނިފައިވާ ކަމެއް

މި . އަދި ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި ނުވާ މަސައްކަތެއް

ތަފާސްހިސާބު ބެލެހެއްޓުމަށް ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި ދިރާސާ 

ކުރެވެމުންދޭ

އަދި ރަންވޭ . ޝެޑިއުލް ފްލައިޓް އިތުރު ކުރުމަށް މޯލްޑިވިއަން އަށް އެދެވިފައި

ނޑު އިތުރު ފްލައިޓްތައް ޝެޑިއުލް  ލައިޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ރޭގަ

.ކުރެވޭނެ

. މަގުހެދުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތެއް

އަދި ޓްރެފިކް ޕޮލިހާއެކު ޓްރެފިކް ޕްލޭން . ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި

.އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދޭ

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުން: 37.4ސްޓްރެޓީަޖ 

ދަތުރު ފަތުރާއި ގުޅޭ ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން :37.5ސްޓްރެޓީަޖ 

 ޘަޤާފަތާއި ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުން

ތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން:  39ޕޮލިސީ 

އާސާރުތައް ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުން :39.1ސްޓްރެޓީަޖ 
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އެޑްމިން 100% މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން 40.1.1

އެޑްމިން      15,000.00 5% އިންޓަރ ސްކޫލް ފެންވަރުގެ އަދަބީ މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން 40.1.2

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 500,000.00     30%
ނޑު ބޭނުންހިފޭ ތަނެއްގެ  ކުޅީގެ ބާކީއޮތް ބައި އަދި މާފަލުފެންގަ

ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް ފެންހިންދާ ނިޒާމާއި ގުޅާލުން
42.1.1

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 90,000.00      5% ނާޒުކުކަމާއި ޤާބިލުކަން ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ ރިވިއު  ކުރުން 42.1.2

އެޑްމިން 30,000.00      1% ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމެންޓު ޕްލޭން ހެދުން އަދި ތަންފީޒު ކުރުން 42.1.3

އެޑްމިން 10,000.00      90% ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޓޭބަލް ޓޮޕް ޑްރިލް ބޭއްވުން 42.1.4

އެޑްމިން 50,000.00      0%
ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ސިޓީ ފެންވަރުގައި ޑްރިލް އެއް 

ބޭއްވުން
42.1.5

މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުން މެދުގައި ކުއްލި 

.މަޢުލޫއަށް ވާހަކަ ދެއްކުން އަދި ދިވެހި ބަހުގެ ޓްރޭނިންގ ބޭއްވުނެވެ

.ސްކޫލްތަކުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ފަހުގެ ތާރީހަކަށް ފަސްކުރެވިފައި

އަދަބިއްޔާތު ދިރުވާ އާލާކުރުން :40.1ސްޓްރެޓީަޖ 

ނާޒުކުކަމާއި ޤާބިލުކަން ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ ރިވިއު ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް 

މިދިރާސާ ރިވިއުކުރުމުގެ . ރެޑްކްރެސެންޓާއި އެންޑީއެމްއޭ އަކު ކުރެވިފައިވޭ

މަސައްކަތް ނިމުމުން ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް 

ފެށިގެންދާނެ

ނާޒުކުކަމާއި ޤާބިލުކަން ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ ރިވިއު ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް 

.ރެޑްކްރެސެންޓާއި އެންޑީއެމްއޭ އާއެކު ކުރެވި ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތެއް

ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން :42.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ކުޅީގެ ރީތިކަން ބަލާލުމަށް ކުޅި ކައިރިން ތިމާވެއްޓާއި ރަހްމަތްތެރި މަގު ހެދުމުގެ 

މަސައްކަތް ނިމި ކޮންސެޕްޓް އަދި ލޭންޑްސްކޭޕް ޑިޒައިނިންގ ގެ މަސައްކަތް 

އަދި ޑްރެއިނޭޖް ސިސްޓަމްތައް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް . ކުރިއަށްދަނީ

ކުރިއަށްދަނީ އަދި ކުޅީގެ އުތުރު ފަރާތުން މަގެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

.ކުރެވެމުންދަނީ

މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވޭ

އެންޑީއެމްއޭ އާއެކު، ކުޅުދުއްފުށީ އީއޯސީ ޤާއިމްކުރެވި ޓެބަލް ޓޮޕް ޑްރިލްއެއް 

ބޭއްވިފައިވޭ

ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން: 42ޕޮލިސީ 

 ވިލުންވެރި މުޖުތަމައެއް ކަށަވަރުކުރުވުން

\
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އެޑްމިން 5,000.00       45%
އޯރގަނިކް ބޭސް ބޭނުންކޮށްގެން ރުއްރުކަށާއި ގަހަށްޖެހޭ ބަލިތައް 

މަދުކުރަން ބާރުއެޅުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ބޭއްވުން
46.1.2

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 30,000.00      5%
މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމަށް 

އެސެސްމެންޓެއް ހެދުން
47.1.1

އެޑްމިން 50,000.00      100%

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމް ކުރުމުގެ ގޮތުން ފާސްކޮށްފައިވާ 

އަންހެނުންގެ "ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވައިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 

ގެ ނަމުގައި ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުން" ސައްލާ 

47.2.1

އެޑްމިން 5,000.00       0%

އެކިއެކި އުމުރުފުރާއަށް އަމާޒުކޮށް އުމުރުފުރާއަކާއި ގުޅޭގޮތަށް މިންތީގެ 

ހަމަހަމަކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ތަފާތު ޒަރީޢާތައް ބޭނުންކޮށްގެން 

ފޯރުކޮށްދިނުން

47.3.1

އެޑްމިން 25,000.00      40%

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަދި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އަދާހަމަކޮށް 

ބެލެހެއްޓުމަށް އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމް ކުރުމާއި 

މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ޓްރެއިނިންގ ފޯރުކޮށްދިނުން

50.1.1

ސްކޫލް ކުދިންގެ މެދުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން އަށަގެންނެވުން :47.3ސްޓްރެޓީަޖ 

އަންހެނުންގެ ސައްލާ ޕްރޮގްރާމް ވަނީ ކާމިޔާބު ކމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައި

އެސެސްމެންޓް ހެދުމަށްޓަކައި ކުރިއަށްދާނެގޮތުގެ މަޝްވަރާތައްކުރުމަށް ސޯޝަލް 

ސާރވިސަސް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައި

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން :46ޕޮލީިސ 

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން :46.1ސްޓްރެޓީަޖ 

ފުރުޓްފްލައި އާލާވެ، ގަސްތަކަށް ބަލިޖެހުމާއި ގުޅިގެން އިންސްޕެކްޓް ކުރެވި، 

އަދި މިމައްސަލަ ހައްލުކުރާނެ . ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވޭ

ޭ ގޮތް މަގުފަހިކޮށްދެވިފައިވ

ނުކުރެވިވާ މަސައްކަތްކަތެއް

ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ރަޖިސްޓްރީ އަދި ހުއްދަތަކުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުން އަދި ދަފްތަރުތައް އެކުލަވާލައި ޤަވައިދުން އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުން: 50ޕޮލިސީ 

 ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން

ރަށުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ރަޖިސްޓްރީ އަދި ހުއްދަތަކުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުން އަދި ދަފްތަރުތައް އެކުލަވާލައި އަދާހަމަކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުން ބަލަހައްޓާނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުން :50.1ސްޓްރެޓަޖީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުން 

އަހަރުގެ ފަހުގެ . ވަޑައިގެން ވަނީ ޓްރެއިނިންގ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި

ތާރީޚެއްގައި އެކްސްޗޭންގް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ރޭވިފައި

އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން: 47ޕޮލިސީ 

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުން :47.1ސްޓްރެޓީަޖ 

 މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާއި ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވައިދުތަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުން :47.2ސްޓްރެޓަޖީ 
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     25,000.00 

އެކުލަވާލުން ނިޒާމެއް



އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން 50%

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕްލޭންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު 

ހޯދައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނަސް އަދާހަމަ ކުރެވޭނެ ފަސޭހަ 

ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން

50.1.2

އެޑްމިން 100%
ނޑު ހަރުދަނާ ކޮށް މިޑްލްމެނޭޖްމަންޓް  ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަ

ވަރުގަދަ ކުރުން
50.1.3

އެޑްމިން 100%
، ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ  މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުންތަކާއި

ބައްދަލުވުންތައް ގަވައިދުން ބާއްވާ އަޕްޑޭޓްތައް   ހިއްސާކުރުން
50.1.5

އެޑްމިން 75%

ކައުންސިލްގެ  ނިންމުންތަކާއި މަސައްކަތްތައް އަވަސްކުރުމަށް 

ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުއައްޒަފުން އެކުލެވޭގޮތަށް  ކޮމެޓީތަކަށް 

.ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުން

50.1.6

އެޑްމިން 200,000.00     60%
ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް މަސައްކަތްތައް އަވަސް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ޓޫލްސްތައް ހޯދުން
50.1.8

އެޑްމިން      50,000.00 50%

މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށޭނަ މަސައްކަތު މާހައުލެއް ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި 

ކައުންސިލް އިދާރާ ޖާގަ އިތުރުކުރުމާއި އިންޓީރިއާ ރީތިކުރުމާއި، 

މަސައްކަތަށް އެކަށޭނަ އާލާތް ހޯދުން

50.2.1

އެޑްމިން 50,000.00      100%
ސްޓާފް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބް އުފައްދައި މުވައްޒަފުން މޯޓިވޭޓް 

ކުރުމަށްޓަކައި ހަރަކާތްތައް ހިންގުން
50.2.2

އެޑްމިން     100,000.00 90%
މުއައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ސޭފްޓީ އިކުއިޕްމަންޓްތައް 

ހޯދުން
50.2.3

އެޑްމިން 50,000.00      0% ރޑެއް ތަޢާރަފްކުރުން މުއައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމަށް އެވޯ 50.2.4

ވަޒީފާއަށް ފަހި މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް 

އަދި އޮފީސް އެކްސްޕެންޝަންގެ . ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދޭ

ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިނިންގ ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ސޭޕްޓީއަށް ބޭނުންވާ ސޭފްޓީ ޝޫޒްފަދަ ތަކެތި ވަނީ ޕްރޮކިއަރ ކުރެވިފައި

ނޑުގައި މިހާރު ހިމެނިފައިވާ ހުރިހާ ސެކްޝަނަކަށް އެސިސްޓެންޓް  އޮނިގަ

ޑިރެކްޓަރ ލެވެލްގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

އެޗް އާރު ސޮފްޓްވެއަރ އަށް މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތުތައް ފީޑްކޮށް ޓެސްޓް 

ސާރވޭ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ . މަރުހަލާ ނިމި ބޭނުންކުރަން ފެށިފައި

ި. ވަސީލަތް ހޯދިފައި .ސަޕޯޓް ސްޓާފުންނަށް ބޭނުންވާ ޓޫލްސްތައް ބަޖެޓްކުރެވިފައ

ނޑައެޅުން 7  ކޮމިޓީއެއްގެ މައްޗައް މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވި ޕޮލިސީ ކަ

. ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލެވިފައިވާނީ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ހިމެނޭގޮތައް. ކުރިއަށްދޭ

ނޑަށް މުވައްޒަފުން ލިބުމުން ކޮމިޓީތަކަށް އިދާރީ މުވައްޒަފުން ލުމަށް  އައު އޮނިގަ

.ރޭވިފައި

ޭ ޤަވާއިދުން ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވެމުންދ

އަދި ކުރެވިފައި ނުޥާ މަސައްކަތެއް

ސްޓާފް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބް އުފެދި އެކި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ

މުއައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުކުރުން :50.2ސްޓްރެޓީަޖ 

އެކިއެކި ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ސްޓެކްހޯލްޑާސް މީޓީން ބޭއްވި މައުލޫމާތާއި ހިޔާލު 

އަދި ރައްތިތުންގެ އަޑު ގާތުންގެ ނަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް . ހޯދެމުންދޭ

ހުޅުވާލެވިގެން ކޮންމެ ހަފްތާއަކުވެސް ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެނދެވޭ
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އެޑްމިން 100%
ރަސްމީ ގަޑީގެ އިތުރުން މުއައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ވަގުތު 

ކުޑަކުރުން
50.2.5

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް 1,000,000.00    5%
ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް 

ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުން
50.3.1

އެޑްމިން 35%

ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީ ފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް 

ބަލަހައްޓައި ދޫކޮށް ފަސޭހައިން އެކްސެސްވެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް 

ކުރުން

51.1.6

އެޑްމިން 50,000.00      85%
ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންޓަރނަލް ލިޔެކިޔުންތައް މެނޭޖް ކުރުމަށް 

ފައިލިންގ ރޫމެއް ޤާއިމްކުރުން
52.1.1

އެޑްމިން 100,000.00     100%
 ޓްރެއިނިންގ ނީޑްތަކާ އެއްގޮތަށް ޓްރެއިނިނގް ޕްރޮގްރާމްތައް 

ކުރިއަށް ގެންދިއުން
52.1.2

ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން: 51ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން: 51.1ސްޓްރެޓީަޖ 

ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަންގެ . ހުއްދަތަކަށް އެދޭ ފޯމްތައް ވެބްސައިޓަށް ވަނީ ލެވިފައި

.މަސައްކަތް ކޮންސަލްޓަންޓްއެއް ނެގުމަށް ނިންމިފައި

ކައުންސިލް އިދާރާ މުވައްޒަފުންނަކީ ޒަމާނީ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސްކިލް އަދި ޓެލެންޓް ލިބިފައިވާ ވޯރކްފޯސްއަކަށް ހެދުން: 52ޕޮލިސީ 

މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ޓްރެއިނިންގ ފޯރުކޮށްދިނުން: 52.1ސްޓްރަޓީަޖ 

ޓްރެއިނިންގ ނީޑްސް އެސެސްމަންޓާއި އެއްގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް 

ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް މެދުވެރިކޮށް މުވައްޒަފުން ޓްރެއިންގ ކުރުމުގެ 

މަސައްކަތް ފެށިފައިޓ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަދި ސިވިލް ސަރވިސް 

. ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން ވަނީ ޓްރެއިނިންގ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި

އަހަރުގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އެކްސްޗޭންގް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ރޭވިފައި

ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ ފައިލްތައް މެނޭޖްކުރުމަށް އެންއޯސީ އިމާރާތުގައި 

އިންޓާރނަލް ފައިލިން މެނޭޖްކުރުމަށް އިތުރު ކެބިނެޓްތައް . ފައިލްކުރެވިފައި

ޕްރޮކިއަރ ކުރެވިފައި

ް :50.3ސްޓްރެޓަޖީ  ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތަކާއި އިދާރީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދާނެ ނިޒާމްތައް ގާއިމްކުރުނ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއިން ހަދާ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ 

ކުންފުނީގެ . އުސޫލު ނިމފައި ނުވާތީ ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރެވިފައި

5ޭކެޕިޓަލްއަށް  . މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓްކުރެވިފައިވ

އަދި މަސައްކަތްތައް .  މަގާމަށް އިދާރީ މުވައްޒަފުން ހޯދިފައ10ިއިތުރު 

ނޑެއް އެކުލަވާލެވިފައި . ސެކްޝަންތަކަށް ބަހާލެވި، އިންޓަރިމް އޮނިގަ

އިތުރުގަޑީގައި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ މިންވަރު މަދު ކުރުމަށް 

 4އޮފީސް އެންމެ ލަސްވެގެން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަވީރު .ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިފައިވޭ

ނޑު ނުހުޅުވުން އަދި ހުކުރު ދުވަހު ނުހުޅުވާގޮތަށް  ގައި ލެއްޕުމާއި، ރޭގަ

ހަމަޖެހިފައި
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    100,000.00 



އެޑްމިން 40%

ޑިޖިޓަލައިޒް ( ހިދުމަތްތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ޓްރެއިނިންގ 

ގުޅޭ ސްކިލް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް އަދި  )އޮޓޮމޭޓް ކުރުމާ/ ކުރުމާ

ޓްރެއިނިންގ

52.1.3

އެޑްމިން 100,000.00     50%

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެކްސްޕޯސަރ 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އަދި އެހެން ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއެކު 

އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

52.1.4

އެޑްމިން 50,000.00      5%
 ކައުންސިލް އިދާރާ ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް އޮޓޮމޭޓް ކުރެވޭނެ ޙިދުމަތްތައް 

ދެނެގަތުމަށް އެސެސްމެންޓެއް ހެދުމާއި ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލުން
53.1.1

އެޑްމިން 50,000.00      70%

ނޑި ދެވޭނެ  ނޑޭ ހާލަތްތަކުގައި ޚިދުމަތްތައް މެދު ނުކެ  ކަރަންޓް ކެ

އިންތިޒާމް ހަމަ ޖެއްސުމަށް ބެކަޕް ޕަވަރ ސިސްޓަމަކާއި، 

ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްލޭން އެކުލަވައިލުން

53.1.7

އެޑްމިން 25,000.00      5%

 ޑިޖިޓަލް އަދި ޒަމާނީ ޚިދުމަތްތަކަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން 

މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ ފަދަ ވެބްސައިޓެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ފީޗާރސްތައް 

ދެނެގަތުމަށް އެސެސްމެންޓެއް ހެދުން

53.2.1

އެޑްމިން 200,000.00     5%
 ވެބްސައިޓް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންސަލްޓެންސީ ފާމެއް 

ނަގައި މަސައްކަތް އައުޓްސޯސް ކުރުން
53.2.2

އެޑްމިން 50,000.00      5%

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންޓަރނަލް ހިންގުން އަވަސްކޮށް، ފަސޭހަކޮށް 

ހަރުދަނާކޮށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރތައް 

ޑިވޮލޮޕް ކުރުން/ޤާއިމްކުރުން/ހޯދުން

53.3.1

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް އަޕްގްރޭޑްކޮށް ޒަމާނީ ކުރުން :53.2ސްޓްރެޓީަޖ 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންޓަރނަލް ހިންގުމާއި ގުޅޭ ޕްލްޓްފޯރމްތައް ޤާއިމް ކުރުން :53.3ސްޓްރަޓަޖީ 

)ޚިދުމަތްތައް އޮޓޮމޭޓް ކޮށް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުން(ސްމާޓް ސިޓީ ކައުންސިލް : 53ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޚިދުމަތްތައް ޑިޒިޓަލައިޒްކޮށް އޮޓޮމޭޓް ކުރުން :53.1ސްޓްރެޓީަޖ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުން 

އަހަރުގެ ފަހުގެ . ވަޑައިގެން ވަނީ ޓްރެއިނިންގ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި

ތާރީޚެއްގައި އެކްސްޗޭންގް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ރޭވިފައި

އެޗް އާރު ސޮފްޓްވެއަރ އަށް މުވައްޒަފުންގެ އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

ހިންގުނު

ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކޮންސަލްޓަންޓްއެއް ނެގުމަށް ޓީއޯއާރު 

އެކުލަވާލެވި އިއުލާން ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައި

 ލެޕްޓޮޕާއި އެހެނިހެން ގިނަ 17ކަމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ހާޑްވެއަރ ވަނީ ހޯދިފައި

ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކޮންސަލްޓަންޓްއެއް ނެގުމަށް ޓީއޯއާރު 

.އެކުލަވާލެވި އިއުލާން ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައި

ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކޮންސަލްޓަންޓްއެއް ނެގުމަށް ޓީއޯއާރު 

އެކުލަވާލެވި އިއުލާން ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައި

ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކޮންސަލްޓަންޓްއެއް ނެގުމަށް ޓީއޯއާރު 

އެކުލަވާލެވި އިއުލާން ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައި
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އެޑްމިން 5%



އެޑްމިން 50,000.00      5%

 ޚިދުމަތްތަކާއި ހުށައެޅޭ މައްސަލަތައް ލޮގްކޮށް، ރޫޓްކޮށް 

އެޓެންޑްވުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އިލްކްޓްރޯނިކް ކޭސް މެނޭޖައެއް 

ޤާއިމް ކުރުން އަދި ރިކުއެސްޓް ރިސީވް ވުމާއެކު އޮޓޯ ރެސްޕޮންސް 

ޓްރިގަރވާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

53.3.2

އެޑްމިން 25,000.00      5%

 ކައުންސިލް އިދާރާއިން ލިޔާ ސިޓީ އަދި މެސެޖްތައް އިލެކްޓްރޯނިކް 

ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ގެންދިއުމަށް ލެޓަރ މެނޭޖްމަންޓް 

ސިސްޓަމެއްއެއް ހޯދުން

53.3.3

އެޑްމިން      50,000.00 90%
އާރު ސޮފްޓްވެއަރ އަޕްގްރޭޑްކޮށް އިތުރު ފީޗާރސްތައް އެޑް . އެޗް

ކުރުން
53.3.5

އެޑްމިން      10,000.00 70%

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންޓަރނަލް ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް ދިމާވާ 

މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމާއި ޕީރިއޮޑިކަލް މެއިންޓެނެންސް ކުރިއަށް 

ގެންދިއުން

53.3.7

އެޑްމިން 0%

އަދި  )ފޭސްބުކު، ވައިބަރ، އިންސްޓަގްރާމް(ސޯޝަލް މީޑިއާ 

މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށައެޅޭ ޝަކުވާތަކާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް .އީ

ޕީ އެކުލަވާލުން.އޯ.އެޓެންޑްވާނެ ގޮތުގެ އެސް

53.4.2

އެޑްމިން 0%

ޕީތައް ތަންފީޒު .އޯ.ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވާސަލާތު ކުރުމާ ގުޅޭ އެސް

ޕީތަކަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް .އޯ.ކުރުމާއި އެސް

ޓްރެއިނިނގް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

53.4.3

އެޑްމިން 60% 53.4.6 ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދާނެ ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން

އެޑްމިން 25,000.00      20% 53.4.7 އާންމު ބައްދަލުވުންތައް ލައިވްކުރުން

އެޑްމިން 100%
ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑުއެހުމަށް އާންމުކޮށް  ހުޅުވާލެވިގެން 

ނޑައެޅުން ހަފްތާއަކު ވަގުތެއް ކަ
53.4.8

ި މިހާރަށް ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތައް މެކްރޯމޯޑްއާ ގުޅިގެން ވަނީ ހައްލުކުރެވިފައ

 އަކަށް ކައުންސިލްގެ 2 ން 1ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހު މެންދުރު ފަހު 

ި މީޓިންގ ހޯލްގައި މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްވަނީ ހަމަޖެހިފައ

ކައުންސިލް އިދާރާއާ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ގުޅުވައިދީ މުއާސަލާތު ކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން :53.4ސްޓްރަޓަޖީ 

.ކުރިއަށް ރޭވިފައި

.ކުރިއަށް ރޭވިފައި

 އަކަށް ކައުންސިލްގެ 2 ން 1ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހު މެންދުރު ފަހު 

ި . މީޓިންގ ހޯލްގައި މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްވަނީ ހަމަޖެހިފައ

އަދި ހަމަ އެހެންމެ އެޕޮއިންޓްމަންޓް އުޞޫލުންވެސް ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ އަދި 

.މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ

ލައިވް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ބަޖެޓްކުރެވި، ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްލޭނާ 

.އެއްގޮތަށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ފެށިފައި

ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކޮންސަލްޓަންޓްއެއް ނެގުމަށް ޓީއޯއާރު 

އެކުލަވާލެވި އިއުލާން ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައި

ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކޮންސަލްޓަންޓްއެއް ނެގުމަށް ޓީއޯއާރު 

އެކުލަވާލެވި އިއުލާން ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައި

ފޯން ލައިން އަދި އިންޓަރނެޓަށް ދިމާވި މައްސަލަ ދެނެގަނެ ހައްލުކުރެވިފައި
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