
10,000.00 އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުތަކަށް ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން: 1.1.1ހަރަކާތް 
އާރޯ ޕްލާންޓްއިން ދޫކުރާފެން ނުގުޅި ހުރި ސަރަހައްދުތަކަށް ފެން : 1.1ސްޓްރެޓަޖީ 

.ގުޅޭނެގޮތް ފަހިކޮށްދިނުން

6,000.00
ޕްރިންޓިންގ މީޑިޔާ، ސޯޝަލް މީޑިޔާ މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް : 1.2.1ހަރަކާތް 

މަޢުލޫމާތު ދިނުން

0.00
އާރޯ ސިސްޓަމް ގޭގެއަށް ގުޅުމަށް އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ރަށުން : 1.2.2ހަރަކާތް 

ފަސޭހަކަމާއެކު ތަކެތި ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ވިޔަފާރިވެރިންނާ މަޝްވަރާކުރުން

2,000.00
މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޝެޑިއުލާއެއްގޮތަށް މަސައްކަތްދޭތޯ : 2.1.1ހަރަކާތް 

ކަށަވަރުކޮށް ރިޕޯޓްކުރުމާ މަސައްކަތުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަށް ހައްލުކޮށްދިނުން
.ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ގާތުންބަލާ މޮނީޓަރ ކުރުން: 2.1ސްޓްރެޓަޖީ 

2,000.00
އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން : 3.1.1ހަރަކާތް 

ބިލްބޯޑް، ސޯޝަލްމީޑިޔާ، ލީފްލެޓްފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުން

0.00

ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އަދި ކައުންސިލްއިން ރާވާ ހިންގާ : 3.1.2ހަރަކާތް 
ޕްރޮގްރާމްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފުރުސަތު 

ހޯދައިދިނުން

4,000.00
ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އަދި ކައުންސިލްއިން ރާވާ ހިންގާ : 3.2.1ހަރަކާތް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުން އިދާރާތަކަށް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން
ސަރުކާރު އިދާރާތައް ހިންގުމަށްދޭ ބަޖެޓުން ކަރަންޓަށް ކުރާ : 3.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ހޭދަމަދުކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކަރަންޓްލިބޭނެގޮތް ފަހިކޮށްދިނުން

576,000.00 ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މުއައްޒަފުން ހޯދުން: 4.1.1ހަރަކާތް 

8,000.00 މުއައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ޔުނީފޯމް ހޯދުން: 4.1.2ހަރަކާތް 

0.00 މުއައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒްކޮށް މޮނީޓަރކުރުން: 4.1.3ހަރަކާތް  މުނިސިޕަލް 

2022- ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލް .އއ

ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ފަރާތް/ޒިންމާވާފަރާތް ސެކްޝަން

ކެއިން ބުއިމުގެ ކަންކަމުގައި ވާރޭފެނުގެ ބަދަލުގައި އާރޯ ޕްލާންޓުން : 1.2ސްޓްރެޓަޖީ 
.ދޫކުރާފެން ބޭނުންކުރުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން

ޙަރަކާތްސްޓްރެޓަޖީ

ރައްޔިތުން ކަރަންޓަށް ކުރާ ހޭދަމަދުކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި : 3.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ކަރަންޓްލިބޭނެގޮތް ފަހިކޮށްދިނުން

އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް 
މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ނޑު މެނޭޖްކުރުން: 4.1ސްޓްރެޓަޖީ  ގޭގެއިން ކުނިނެގުމާއި، ކުނިގޮ
ރޒް ޔުނިޓް  ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ
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550,000.00 ކޯޕަރޭޓް
ކުނި ނެގުމަށް ބޭނުންވާ އާ މެޝިނަރީޒް އަދި ވެހިކަލް ހޯދުމާއި، : 4.1.4ހަރަކާތް 

މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
ނޑު މެނޭޖްކުރުން: 4.1ސްޓްރެޓަޖީ  ގޭގެއިން ކުނިނެގުމާއި، ކުނިގޮ

4,000.00
ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށްގެން އަދި ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެން ކުނި : 4.2.1ހަރަކާތް 

ވަކިކުރަންވީ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން

4,000.00
ލީފްލެޓާއި، ސޯޝަލް މީޑިޔާ، ބިލްބޯޑް ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން : 4.2.2ހަރަކާތް 

މައުލޫމާތު ދިނުން

0.00  މުނިސިޕަލް
އާއްމުން ކުނިނައްތާލުމުގެ ކަންކަން ކުރާގޮތް މޮނިޓަރކޮށް، އެކަންކަމަށް : 4.2.3ހަރަކާތް 

އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާޢިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން

100,000.00
މަސައްކަތަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒް ހޯދުމާއި، މަރާމާތުކޮށް : 5.1.1ހަރަކާތް 

ބެލެހެއްޓުން

480,000.00 ބޭނުންވާ މުއައްޒަފުން ހޯދުން: 5.1.2ހަރަކާތް 

10,000.00
މަގުތައް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ޝެޑިއުލްކޮށް، ތައްޔާރުކުރާ : 5.1.3ހަރަކާތް 

ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްދޭތޯ މޮނީޓަރ ކުރުން

0.00
މަގުމައްޗަށް ފެންދޫކޮށްފައި ހުންނަ ދިޔަދޮވިތައް ރަގަޅުކުރުމާއި، ދިޔަދޮވި : 5.2.1ހަރަކާތް 

ހަރުނުކުރާ ތަންތަން ރަގަޅުކުރުން

200,000.00 ކޯޕަރޭޓް
ފެންހެދޭ ހިސާބު ތަކުގައި ފަސޭހައިން ފެންހިންދޭ އަދި މަތިނަގާ : 5.2.2ހަރަކާތް 

ސާފުކުރެވޭގޮތައް ކާނުތައް ހެދުން

0.00 މުނިސިޕަލް
 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ 2022މަގުމައްޗަށް ފެންދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާޢިދު : 5.2.3ހަރަކާތް 

ކުރިން ތަންފީޒުކުރުން

0.00
މުދާ އުފުލާ ބޭލުމަށް ކެރޭނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހެވީވެހިކަލް އަދި : 6.1.1ހަރަކާތް 

މެޝިނަރީޒްއަށް ބަޖެޓް ހޯދުމާއި، ތަކެތި ހޯދުން

0.00
މުދާ އުފުލައި، ބާލާ ސަރަހައްދު ވަކިކުރެވި މުދަލަށް ރައްކާތެރިކަން : 6.1.2ހަރަކާތް 

ލިބޭގޮތަށް ގިމަތައެއް ހެދުން

35,000.00 ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ޓީ ޖެޓީއެއް ޑިޒައިންކޮށް ބަޖެޓް ހޯދުން: 6.2.1ހަރަކާތް 

600,000.00 ޓީ ޖެޓީގެ އަމަލީ މަސައްކަތްފެށުމާއި ނިންމުން: 6.2.2ހަރަކާތް 

0.00
އަންނަމީހުންނާއި، ފުރާމީހުންގެ ގިމަތަ ވަކިން ހިމެނޭގޮތަށް ފުޑް ކޯޓާއެކު : 6.2.3ހަރަކާތް 

ފެރީޓާމިނަލް ޑިޒައިންކޮށް، ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރުން

2,000,000.00
ފެރީޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތަށް ބަޖެޓް ހޯދުމާއި، އަމަލީ މަސައްކަތްފެށުމާއި : 6.2.4ހަރަކާތް 
ނިންމުން

ރޒް ޔުނިޓް  ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަ

ރައްކާތެރި އަދި ތަރުތީބު ވެފައިވާ ޚިދުމަތްދޭ ޕޯޓް ސާރވިސްއެއް : 6.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ދިނުން

އިރުވައި މޫސުމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ދެކުނުފަރާތުގައި ޓީޖެޓީއެއް : 6.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ހެދުން އަދި ލަފާ،ފުރާ ފަރާތްތަކަށް ފެރީ ޓާމިނަލްއެއް ހެދުން

މަގުތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަށުފެންވަރުގައި ކުރުން: 5.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ވޭސްޓު މެނޭޖުމަންޓް އާއި ބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން: 4.2ސްޓްރެޓަޖީ 

މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން: 5.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ރޒް ޔުނިޓް  ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ

 މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

 އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް 
މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޔުނިޓް



400,000.00 ކުރީގެ ޤަބުރުސްތާނުތަކުގެ ވަށައިފާރުގައި ސިމެންތިޖެހުމާއި، ކުލަލުން: 7.1.1ހަރަކާތް 

168,000.00 ރޒް ޔުނިޓް ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުމަށް މުއައްޒަފުން ހޯދުމާއި، ބެލެހެއްޓުން: 7.1.2ހަރަކާތް  ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަ

240,000.00
ކޮންމެ އަހަރަކު މަސްޖިދުލް އައިޝާ ބަލަހައްޓާނޭ ފަރާތެއް ހޯދާ : 8.1.1ހަރަކާތް 

ޙަވާލުކުރުން އަދި މަސައްކަތް މޮނީޓަރ ކުރުން

0.00
އެހެނިހެން މިސްކިތްތަކުގެ ކަންކަން މުއައްޒަފުންކުރަމުންދާގޮތް : 8.1.2ހަރަކާތް 

ސުޕަވައިޒްކޮށް، މޮނީޓަރކުރުން

100,000.00 މިސްކިތްތަކުގެ ކުދި މަރާމާތުތައް ކުރުމާއި، އާބާތުރަ ފިލުވުން: 8.1.3ހަރަކާތް 

0.00 އޭސީ ކުރުންهللا މަސްޖިދުލް ޢަބްދު: 8.2.1ހަރަކާތް  އެކި ފިޔަވަހިތަކަށް ބަހާލައިގެން މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރުން: 8.2ސްޓްރެޓަޖީ 

864,000.00
އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދުތައް ކުނިކަހާ ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް : 9.1.1ހަރަކާތް 

ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓްގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމަނައިގެން އެމުއައްޒަފުންލައްވާ ކުރުން

0.00
ރަށުގެ އާއްމުމަގުތައް އެގެއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ކުނިކަހާ : 9.1.2ހަރަކާތް 

ސާފްކުރުން

0.00 މަސައްކަތް ކުރަމުންދާގޮތް މޮނީޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން: 9.1.3ހަރަކާތް 

2,000.00
ސޯޝަލް މިޑިޔާގެ އެކި ވަސީލަތްތައް ބެނުންކޮށްގެން ރައްޔިތުން : 9.2.1ހަރަކާތް 

ހޭލުންތެރިކުރުވުން

10,000.00 ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް މަގުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތި ނެގުން: 9.2.2ހަރަކާތް 

30,000.00 މަގުމަތީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މުނިސިޕަލް ބޯޑް ތަޢާރަފްކުރުން: 9.2.3ހަރަކާތް 

5,000.00
ރުއް، މޭވާ އަޅާ ގަސް، މާގަސް އިންދުމަށް މަގުތަކުގެ ލޭއައުޓް : 10.1.1ހަރަކާތް 

ތައްޔާރުކުރުން

10,000.00 ލޭއައުޓާއެއްގޮތަށް ގަސްއިންދުން: 10.1.2ހަރަކާތް 

0.00
މުޅި ރަށުގެ މަގުބައްތީގެ ނެޓްވޯކް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކަމާގުޅުންހުރި : 10.2.1ހަރަކާތް 

.ފަންނީ ބޭފުޅުންނާއެކު ސާރވޭކުރެވި ޑިޒައިންކޮށް ނިންމުން
މަގު ބައްތީގެ އާ ނެޓްވޯކެއް އަޅާ މަގު ދިއްލުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް : 10.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ފިޔަވަހި ތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ހިންގުން

1,500,000.00
މަގުބައްތީގެ ނެޓްވޯކް އެޅުމުގެ ބަހާލާފައިވާ ހަތަރު ފިޔަވަހީގައި : 10.3.1ހަރަކާތް 

މަސައްކަތް ނިންމުން
މަގު ބައްތީގެ އާ ނެޓްވޯކް އެޅުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ފިޔަވަހި ތަކުގެ : 10.3ސްޓްރެޓަޖީ 

ތެރެއިން ސޯލާ ބައްތިއަށް ބައްތިތައް ބަދަލުކުރުން

ރޒް ޔުނިޓް  ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ

ރޒް ޔުނިޓް  ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަ

ރަށުގެ ބޮޑެތިމަގު ތަކުގައި އެކި ކަހަލަ ގަސްއިންދާ ޒީނަތްތެރިކުރުން: 10.1ސްޓްރެޓަޖީ 

އިޖްތިމާއީ ސަރަހައްދުތަކާއި، މަގުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި : 9.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޤަވާޢިދުން ސާފްކުރުން

މަގުމަތީގެ ޤަވާއިދުތަކަށް ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުމާއި، ތަންފީޒް : 9.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ކުރުން

މަސްޖިދުލް އައިޝާ ފޮޅާސާފްކޮށް ،ކުދިމަރާމާތުތައް ކުރުމަށް : 8.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އައުޓްސޯސްކުރުން އަދި އެހެނިހެން މިސްކިތްތައް ކައުންސިލްގެ މުއައްޒަފުންގެ ބެލުމުގެ 

ދަށުން ފޮޅާސާފްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ޤަބުރުސްތާނު މަރާމާތުކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން: 7.1ސްޓްރެޓަޖީ 

 އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް 
މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޔުނިޓް



30,000.00  ކޯޕަރޭޓް
މިހާރުތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުރެހުމާއި، ބީއޯކިޔު ރިވައިޒްކޮށް : 11.1.1ހަރަކާތް 

އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓްހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރުން
އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުން: 11.1ސްޓްރެޓަޖީ 

40,000.00 މުނިސިޕަލް ނޑުތައް ބެލެހެއްޓުން ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރުން: 12.1.1ހަރަކާތް  ދަ ނޑުތައް ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާކުރުން: 12.1ސްޓްރެޓަޖީ  ކުޅިވަރު ބިންތަކާއި، ދަ
30,000.00 ވޮލީކޯޓް މެޓް އެޅުން: 12.2.1ހަރަކާތް 

500,000.00 ނޑުގެ ފެންސް ޖެހުން: 12.2.2ހަރަކާތް  ދެ ނަންބަރު ފުޓުބޯޅަ ދަ
100,000.00 ނޑުތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ކުދި މަރާމާތުތައް ކުރުން: 12.2.3ހަރަކާތް  ދަ

0.00 ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޕާކްތައް ބެލެހެއްޓުން: 12.3.1ހަރަކާތް 

0.00 މިހާރު ތަރައްގީކުރުމަށް މަސައްކަތްފަށާފައިވާ ޕާކް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުން: 12.3.2ހަރަކާތް 

2,000.00 ރޒް ޔުނިޓް  ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަ
ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، ޖަމިއްޔާތަކުގެ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް : 13.1.1ހަރަކާތް 

ފުށުނާރާގޮތަށް ޝެޑިއުލްކުރެވި އަހަރީ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރ އެކުލަވާލުން

50,000.00 އަތޮޅުފެންވަރުގައިބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލެވޭ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން: 13.1.2ހަރަކާތް 

25,000.00 ބެޑްމިންޓަން އަތޮޅު ލީގް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން: 13.1.3ހަރަކާތް 

120,000.00 މުނިސިޕަލް ޔޫތް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން: 13.1.4ހަރަކާތް 

0.00 ރޒް ޔުނިޓް  ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ
ކުރެހުން، ބީއޯކިޔު އަދި އަމަލީ )ހޭންޑްބޯލް ކުޅޭނެ ކޯޓެއް އެޅުން : 13.2.3ހަރަކާތް 

ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ހޯދުމާއި، މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް ނިންމުން (މަސައްކަތްތައް

30,000.00
އާ ކުޅިވަރުތަކަށް ޒުވާނުން ނެރުމަށާއި، ކުޅިވަރު ހުނަރު : 13.2.4ހަރަކާތް 

މުއްސަދިކުރުމަށް ކޯޗިންގެ ކޭމްޕްތައް ޝެޑިއުލްކުރެވިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން

0.00 ސޯޝަލް ސަރވިސް ޑެސްކް ތަޢާރަފްކުރުން: 14.1.1ހަރަކާތް 

0.00 ކައުންސެލަރގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކުރުން: 14.1.2ހަރަކާތް 

30,000.00
ހިނަވާގޭގެ ވެއިޓިންގ އޭރިޔާ ބަންދުވާނޭހެން އެލްމެނިއަމް ސްލައިޑް : 15.1.1ހަރަކާތް 

ދޮރެއްހަރުކުރުން އަދި އެހެނިހެން ކުދި މަރާމާތުތައް ކުރުން

0.00 ހިނަވާގެ ބެލެއްޓުމަށް މުއައްޒަފުން ހޯދުމާއި، ބެލެހެއްޓުން: 15.1.2ހަރަކާތް 

0.00
ޖަމިއްޔާތަކުގެ ރަޖިސްޓަރާ ހަދާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއެއްގޮތަށް ހިންގުމަށް : 16.1.1ހަރަކާތް 

ބާރުއަޅާ، މޮނީޓާރކުރުމާއި، ފަންނީ އެހީތެރިކަން ދިނުން
މިހާރު އުފައްދާފައިވާ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން: 16.1ސްޓްރެޓަޖީ 

0.00
ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ބޮޑު ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ޝެޑިއުލްއާ : 16.2.1ހަރަކާތް 

އެއްގޮތަށް ކުޅިވަރުތަކާއި، ޙަރަކާތްތައްތައް ހިންގުން

100,000.00 އާއަހަރު ފާހަގަކުރުން: 16.2.2ހަރަކާތް 

މުޖުތަމަޢުގެ ގުޅުންތައް ބަދަހިވެ އެކުވެރިކަން އާލާވުން: 16.2ސްޓްރެޓަޖީ 

 އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް 
މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ރޒް ޔުނިޓް  ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއަ

ސޯޝަލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް ފެށުން: 14.1ސްޓްރެޓަޖީ 

އެކި މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމާއި، އަތޮޅު އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގެ : 13.1ސްޓްރެޓަޖީ 
މުބާރާތްތައްތަކުގައި ބައިވެރިވުން

ނޑުތައް މަރާމާތުކޮށް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުން: 12.2ސްޓްރެޓަޖީ  ދަ

ޕާކްތައް ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާކުރުމާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް : 12.3ސްޓްރެޓަޖީ 
ތަރައްޤީކުރުން އަދި ޕާކްތައް އިތުރުކުރުން

ކުޅިވަރުގެ މައިދާނަށް ދުރާލާ ކުޅުންތެރިން ތައްޔާރުކުރުން: 13.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ހިނަވާގެ މަރާމާތުކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން: 15.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ކޯޕަރޭޓް

 އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް 
މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

 އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް 
މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ރޒް ޔުނިޓް  ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ



30,000.00 ޚިތާނީ ކޭމްޕް ބޭއްވުން: 16.2.3ހަރަކާތް  މުނިސިޕަލް މުޖުތަމަޢުގެ ގުޅުންތައް ބަދަހިވެ އެކުވެރިކަން އާލާވުން: 16.2ސްޓްރެޓަޖީ 

50,000.00 ރޒް ޔުނިޓް ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް ޓްރެކެއްޓެއް ހެދުން: 17.1.1ހަރަކާތް 

42,000.00 މުނިސިޕަލް
ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް : 17.1.2ހަރަކާތް 

ހޯދުމާއި، މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
0.00 ލައިސަންސް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތަމްރީންކުރުން: 17.1.3ހަރަކާތް 

50,000.00 ޕާކިންޒޯންތައް ހެދުން: 17.2.1ހަރަކާތް 
0.00 ޕާކިންޒޯނާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލާ އުސޫލު ތަންފީޒުކުރުން: 17.2.2ހަރަކާތް 

0.00 ކޮންމެ ހަމަސްދުވަހަކުން އެއްފަހަރު ވިޔަފާރިތައް މޮނީޓަރކުރުން: 18.1.1ހަރަކާތް 

2,000.00 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން: 18.1.2ހަރަކާތް 

20,000.00 ސްކޫލް ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރެޑީކޭމްޕް ފަދަ ކޭމްޕްތައް ހިންގުން: 191.1ހަރަކާތް 

2,000.00
ޒުވާނުންނާއި، ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ހަރަކާތްތައް : 19.1.2ހަރަކާތް 
ބޭއްވުން

4,000.00 ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުން: 19.2.1ހަރަކާތް 
އެންޓި ޓެރަރިޒަމްގެ ޤާނޫނު ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން : 19.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ތަންފީޒުކުރުން

50,000.00
މުޅިރަށައް އަމާޒުކޮށްގެން ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް : 20.1.1ހަރަކާތް 

ހިންގުމަށް ޝެޑިއުލްތާވަލް ކުރެވި އެއާއެ އެއްގޮތަށް ދަރުސްދިނުން

10,000.00
ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ދީނީ ޝިޢާރު ހިމެނޭ ލިޔުންތައް : 20.1.2ހަރަކާތް 
ބެހެއްޓުން

48,000.00 ރަށުގެ ބޮޑު ދެ މިސްކިތުގައި ރަމަޟާންމަހު ހިފްޒްކޮށް ތަރާވީސް ކުރުން: 23.1.3ހަރަކާތް 

5,000.00 ރަމަޟާންމަހު މިސްކިތްތަކުގައި ދަރުސް ދިނުން: 20.1.4ހަރަކާތް 

25,000.00 ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ދެ ޢީދު ނަމާދުކުރުން: 20.2.1ހަރަކާތް 

80,000.00 ރަށުގެތެރެ ޒީނަތްތެރިކޮށް، ބޮކިފަތިދިއްލުން: 20.2.2ހަރަކާތް 

20,000.00 ދިރިއުޅޭ ގެތައް ދިއްލުމުގެ މުބާރާތެއްބާއްވާ އިނާމް ދިނުން: 20.2.3ހަރަކާތް 

10,000.00
މުދިމްކޯސް، ކަށުކަމާކެމީގެ ކޯސްފަދަ ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތަކަށް : 20.3.1ހަރަކާތް 

 ފަރާތެއް ތަމްރީން ކުރުނ1ްފުރުޞަތު ހޯދައިދީ، ކޮންމެ އަހަރަކު 

25,000.00 ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރާ ފަރާތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމެއްދިނުން: 20.3.2ހަރަކާތް 

މީހުން ތަމްރީންކުރުމާއި، ރަށު އަދި އަތޮޅު ފެންވަރުގެ :  20.3ސްޓްރެޓަޖީ 
މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުމާއި، ބޭއްވުން

 އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް 
މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

 އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް 
މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ އެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން: 19.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ވިޔަފާރިތައް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމާއި މޮނީޓަރކުރުން: 18.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ލައިސަންސް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް :  17.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ހަރުދަނާކުރުން

ވެހިކަލް ޕާކްކުރާނޭރަނގަޅު އުސޫލެއް އެކުލަވާލުން: 17.2ސްޓްރެޓަޖީ 

 އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް 
މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން:   20.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ދީނީކަންކަން އުގަންނައިދިނުމާއި، ތަމްރީންކުރުން:  20.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ރޒް ޔުނިޓް  ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ



50,000.00 މުޅި ރަށަށް ހުޅުވާލައިގެން ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުން: 20.3.3ހަރަކާތް 

20,000.00 އަތޮޅު އަދި ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން: 20.3.4ހަރަކާތް 

5,000.00
ނަމޫނާ ޕްރީސްކޫލް ތަކާއި ގުޅިގެން ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް : 21.1.1ހަރަކާތް 

މަސައްކަތް ކުރުން

0.00 ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން: 21.1.2ހަރަކާތް 

50,000.00 ބެލެނިވެރިންގެ ވެއިޓިންގ އޭރިޔާއެއް ހެދުން: 21.2.1ހަރަކާތް 

4,000.00 ފާހަނާތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން: 21.2.2ހަރަކާތް 

50,000.00 އެހެނިހެން ކުދި މަރާމާތުތަކާއި، އާބާތުރަ ފިލުވުން: 21.2.3ހަރަކާތް 

27,000.00
 ކުދިން 6ސްކޯލާޝިފް ފުރުސަތު އަދި ބޮންޑްކުރެވޭ އުސޫލުން : 22.1.1ހަރަކާތް 

ތަމްރީންކުރުން
ސަރުކާރާއި، ފަންނީ ދާއިރާތަކުން ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް އަދި : 22.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

1,000,000.00 ލައިބްރަރީ އިމާރާތުގައި ހޯލް ހިމެނިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން: 22.2.1ހަރަކާތް  ކައުންސިލްގެ ހޯލް އިމާރާތެއް އެޅުން: 22.2ސްޓްރެޓަޖީ 

15,000.00 ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން: 23.1.1ހަރަކާތް 
އެކި އުމުރު ފުރާތަކަށް ބަހާލެވިގެން ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް : 23.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

20,000.00
ނޑި :  24.1.1ހަރަކާތް  ގާރލް ގައިޑް އަދި ސްކައުޓް އަލުން އުފެއްދުމަށާއި، މެދުނުކެ

ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ދިނުން
ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، : 24.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ލީޑަރޝިޕްދަސްކޮށްދިނުމަށް ގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑް ހަރަކާތްތައް އަލުން ފެށުން

30,000.00 ތަމްރީނުވެފައިވާ މުއައްޒަފުން ހޯދުން: 25.1.1ހަރަކާތް 

0.00
ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ކޯސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި، : 25.1.2ހަރަކާތް 

ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުން

0.00
ކޯސްތަކަށް ފައިސާދެއްކުން ފަދަ ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް : 25.1.3ހަރަކާތް 

ސްޕޮންސަރ ހޯދައިދިނުން

4,000.00

ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، މިވަގުތު ތިއްބެވި ޞިއްޙީ : 25.2.1ހަރަކާތް 
ޚިދުމަތްތެރިން އެކި ޕްރޮފެޝަންތަކުން ތަމްރީންވުމަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ޝެޑިއުލްގެ ދަށުން 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

40,000.00
ދަރިމައިވުމުގެ ޞިއްޙަތައް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕް، ސެމިނަރ : 25.2.2ހަރަކާތް 

އެކި އުމުރުތަކަށް ބަހާލައިގެން ތައްޔާރުކުރެވޭ ޝެޑިއުލްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުން

މީހުން ތަމްރީންކުރުމާއި، ރަށު އަދި އަތޮޅު ފެންވަރުގެ :  20.3ސްޓްރެޓަޖީ 
މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުމާއި، ބޭއްވުން

ޕްރީސްކޫލް އަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުން: 21.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ދަރިމައިވުމުގެ ޞިއްޙަތާ ގުޅޭކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް : 25.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ތަމްރީންކުރުމާއި، ހޭލުންތެރިކުރުވުން

ޞިއްޙީދާއިރާއަށް މީހުން ނުކުތުމަށް ހިތްވަރުދީ، މީހުން : 25.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ތަމްރީނުކުރުން

ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް: 21.1ސްޓްރެޓަޖީ 

 އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް 
މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ރޒް ޔުނިޓް  ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ

 އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް 
މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ރޒް ޔުނިޓް  ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ



150,000.00 ކޯޕަރޭޓިވް ޕޯޓަބަލް އަލްޓްރާ ސައުންޑް މެޝިނެއް ހޯދުން: 25.3.1ހަރަކާތް 

8,000.00
މާލޭ ހޮސްޕިޓަލް އަދި ކްލިނިކްތަކާ ގުޅިގެން އަންހެނުންގެ /އަތޮޅު: 25.3.2ހަރަކާތް 

ބަލިތަކަށް ޚައްސަކްލިނިކް ހިންގުމަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ޝެޑިއުލްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުން

15,000.00 އައުޓްޑޯ ޖިމް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުން: 26.1.1ހަރަކާތް 

5,000.00 ފިޓްނަސް ކްލާސްތައް ހިންގުމާއި، ހިންގުމަށް ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން: 26.1.2ހަރަކާތް 

0.00 ނޑި ފޯރުކޮށްދިނުން: 26.1.3ހަރަކާތް  ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރގެ ޚިދުމަތް މެދުނުކެ

0.00
ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް : 26.1.4ހަރަކާތް 
ހިންގުން

5,000.00
ސޯޝަލް މީޑިޔާ، ބިލްބޯޑް ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން : 26.2.1ހަރަކާތް 

ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

5,000.00 ހެލްތް ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން: 26.2.2ހަރަކާތް 

2,000.00
ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލް ނުކުރާ : 27.1.1ހަރަކާތް 

ދުވަސް ފާހަކުރުން

0.00 ދުންފަތުގެ ޤާނޫނަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން: 27.1.2ހަރަކާތް 

2,000.00
ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތައް : 27.2.1ހަރަކާތް 

ކުރިއަށް ގެންދިއުން

0.00 ކައުންސިލްގެ އިވެންޓްތަކުގައި އެނާރޖީ ޑްރިންކްސް ދިނުން ހުއްޓާލުން: 27.2.2ހަރަކާތް 

20,000.00  ފަހަރު ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުނ2ްއަހަރަކު : 28.1.1ހަރަކާތް 

2,000.00 ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން: 28.1.2ހަރަކާތް 

60,000.00
މަދިރިއަށް ފޮގްކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ފޮގްކުރުމާއި އެކަމަށް ބޭނުންވާ : 28.1.3ހަރަކާތް 

ތަކެތި ހޯދުން

2,000.00
ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތައް : 28.2.1ހަރަކާތް 

ކުރިއަށް ގެންދިއުން
ބަލިތައް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުން: 28.2ސްޓްރެޓަޖީ 

0.00

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކުގެ މައުލޫމާތު ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބިގަތުމަށް ޖޮބް : 29.1.1ހަރަކާތް 
ސެންޓަރުން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތަށް ވިޔަފާރިވެރިންނާއި، ވަޒީފާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް 

އަހުލުވެރިކުރުވުން
ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުން: 29.1ސްޓްރެޓަޖީ 

 އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް 
މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ދަރިމައިވުމުގެ ޞިއްޙަތަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް : 25.3ސްޓްރެޓަޖީ 
ތަރައްޤީކުރުން

މަދިރި އާލާވާތަންތަން ނައްތާލުން: 28.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމުންޖެހޭ ބަލިތައް މަދުކުރުން: 27.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ފައިދާހުރި ކާނާ ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުން : 27.2ސްޓްރެޓަޖީ 
އަހުލުވެރިކުރުވުން

ކަސްރަތުކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގައި ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭ : 26.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ކަމެއްގެގޮތުގައި ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުން

ގައިންގަޔަށްނާރާ ބަލިތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ : 26.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

 އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް 
މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ރޒް ޔުނިޓް  ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ



2,000.00
 އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް 
މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ޒުވާނުން މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް ނެރުމަށް ވަޒީފާގެ ދާއިރާތަކަށް : 29.1.2ހަރަކާތް 
ހޭލުންތެރިކުރުވުން

ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުން: 29.1ސްޓްރެޓަޖީ 

4,000.00
ސްކޫލްގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް : 29.2.1ހަރަކާތް 
ހިންގުން

4,000.00
ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް : 29.2.2ހަރަކާތް 
ހިންގުން

0.00
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެވާމަގު ބަންދު ކުރުމަށް އޮޑިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު : 29.2.3ހަރަކާތް 
ދިނުން

0.00
ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، ޖަމިއްޔާތަކުގެ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް : 30.1.1ހަރަކާތް 

ފުށުނާރާގޮތަށް ޝެޑިއުލްކުރެވި އަހަރީ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރ އެކުލަވާލުން
އަހަރީ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރެއް ތަޢާރަފްކޮށް ވާދަވެރިގޮތެއްގައި : 30.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ކުޅިވަރުތައްކުޅުން

15,000.00
ބަނދަރު ޞަރަހައްދުގައި މަސްމާރުކޭޓް އެޅުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް : 31.1.1ހަރަކާތް 

ތައްޔާރުކުރުމާއި، ބަޖެޓްހޯދުން

50,000.00
ނޑާތަނެއް ފެނާއި ކަރަންޓްގެ އިތުރުން މަސް : 31.1.2ހަރަކާތް  ދެކުނުފަރާތުގައި މަސްކަ

ކިރޭނެގޮތަށް ހެދުމާއި، މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

150,000.00 31.1.3ްހަރަކާތް   ރެކްރިއޭޝަނަލް މަސް ކަނދެއް ތޮއްޑޫ ކައިރީއެޅުނ

5,000.00  މަސްވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނ31.2.1ްހަރަކާތް 

5,000.00  މަސްވެރިކަމުގެ ހިތްވަރުދިނުމުގެ އެވޯޑް ދިނުނ31.2.2ްހަރަކާތް 

0.00
 ފަހަރު ބޭނުން ކުރަމަށް އުޞޫލެއް ހަދައި 2ރޯދަކަރާ ބިން އަހަރު : 32.1.1ހަރަކާތް 

ތަންފީޒް ކުރުން

50,000.00
 މައިރަށު ބިން ދޫކުރުމުގައި ބިންތަކާއި އިންތައް ރަނގަޅަށް ވަކިކޮށް 32.1.2ހަރަކާތް 

މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ގޮތައް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި އެކު އިންތިޒާމް ކުރުން

30,000.00  ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކޮމްޕެނީއެއް އުފައްދައި ގޮއިބިމުން ބިން ހަމަޖެއްސުނ32.2.1ްހަރަކާތް 

50,000.00
 ޕްރޮޖެކްޓަށްބޭނުންވާ ޕްރޮޕޯސަލް ހަދައި، ސާރވޭކޮށް އަދި ފަންޑު 32.2.2ހަރަކާތް 

ހޯދުމުގެ އަމަލީމަސައްކަތްކުރުން

ނޑުވެރިކަމުގެ އައު ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިއެކު އިންސާނީ ވަޞީލަތް 32.2ސްޓްރެޓަޖީ   ދަ
ތަރައްޤީ ކުރުމާއި ތަމްރީންކުރުން

 އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް 
މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

މަސްތުވާ ތަކެތިންލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުން: 29.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ނޑުބިން ދޫކުރާ އުޞޫލަށް ބަދަލު ގެނައުން: 32.1ސްޓްރެޓަޖީ  ދަ

މަސްވެރިން ބޭނުންވާ އުމްރާނީ އަދި ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް : 31.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޤާއިމްކޮށް ދިނުން

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމާއި، : 31.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އެވޯޑް ދިނުން

 އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް 
މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ރޒް ޔުނިޓް  ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ



2,000,000.00
 އެކި އެހީދޭ ޖަމިއްޔާތަކަށް ކޯޕްރޭޓިވްސްގެ ނަމުގައި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް 32.2.3ހަރަކާތް 

ނޑުތަކެއް ހައްދައި މީހުން ތަމްރީން ކުރުން" ނަމޫނާ"ފަންޑާއި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދާ  ދަ
ނޑުވެރިކަމުގެ އައު ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިއެކު އިންސާނީ ވަޞީލަތް 32.2ސްޓްރެޓަޖީ   ދަ

ތަރައްޤީ ކުރުމާއި ތަމްރީންކުރުން

50,000.00
ނޑުވެރިންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ފަންނީ އެހީތެރިކަން 32.3.1ހަރަކާތް   ދަ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓުން ރަށަށް ގެނައުން

0.00 32.3.2ްހަރަކާތް   އޯގެނިކް ފާމިންގ ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ވޯކްޝޮޕެއްބޭއްވުނ

0.00

ނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލްތައް މަދުކުރުން 32.3.3ހަރަކާތް   ދަ
ނޑުވެރިން އަހްލުވެރިކުރުމަށް ބާއްވާ  ފެން އިސްރާފް ކުޑަކުރުމަށް ފަދަ ކަންކަމަށް ދަ

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް

2,000.00
ނޑައަޅާ ސަރަހައްދުތަކެއްގައި ވަކި އުސޫލެއްގެ ދަށުން 32.4.1ހަރަކާތް   ކައުންސިލުން ކަ

ރުއްގަސް އިންދުން
 ބަނބުކޭލާއި، ދިވެހިރުއްގަސް އާލާކޮށް ދިރުވުނ32.4ްސްޓްރެޓަޖީ 

0.00 އާރ ފާމެއްނެގުމާއި ބްރޭންޑިންގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން.ޕީ: 33.1.1ހަރަކާތް 

50,000.00 ރަށް މާރކެޓް ކުރުމަށް ޙާއްސަ ވެބްސައިޓް އެއް ހެދުން: 33.1.2ހަރަކާތް 

50,000.00  ރަށުގެ މެގަޒިން ހެދުނ33.1.3ްހަރަކާތް 

25,000.00  ރަށުގެ ބްރޭންޑް ރަމްޒުކޮށްދޭ ސްވެނިއަރ ސެޓް ތައްޔާރުކުރުނ33.1.4ްހަރަކާތް 

20,000.00
 ރަށް އިސްތިހާރުކޮށް މާރކެޓް ކުރުމަށް ރާއްޖެއާއި އަދި ބޭރުގެ ފެއަރ 33.1.5ހަރަކާތް 

ތަކުގައި ބައިވެރިވުން

25,000.00
 ރަށް އިސްތިހާރުކޮށް މާރކެޓް ކުރުމަށް ރާއްޖެއާއި އަދި ބޭރުގެ މެގަޒިން، 33.1.6ހަރަކާތް 

އަދި ބިލްބޯޑް ފަދަ ތަކެތި ސްޕޮންސަރ ކުރުން

25,000.00
 ރަށުގެ އެކްޓީވިޓީ ކަލަންޑަރ އެކުލަވާލުމާއި އެފަދަ ހަރަކާތްތަކުގެ 33.1.7ހަރަކާތް 

ތެރެއިން ރަށް އިޝްތިހާރު ކުރުން

30,000.00 ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމަށް ބިޑަށް ހުޅުވާލުން: 33.2.1ހަރަކާތް 

0.00
ބިޑް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަކާއިއެކު އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރުމާއި އެކު، : 33.2.2ހަރަކާތް 

ސައިޓް ހަވާލުކުރުން

0.00 ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމަށް ބިޑަށް ހުޅުވާލުން: 33.2.3ހަރަކާތް 

50,000.00 ބިޑް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަކާއިއެކު އެގްރީމަންޓްކޮށް މަސައްކަތް ނިންމުން: 33.2.4ހަރަކާތް 

15,000.00 ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމަށް ބިޑަށް ހުޅުވާލުން: 33.2.5ހަރަކާތް  ރޑަންއެއް ހެދުން އަންޑަރ ވޯޓަރ މިއުޒިއަމްއެއް ނުވަތަ ކޮރަލް ގާ

 އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް 
މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ރޒް ޔުނިޓް  ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ

ނޑުވެރިންނާއި، ރައްޔިތުން އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ 32.3ސްޓްރެޓަޖީ  ނޑުވެރިކަމަށް ދަ  ދަ
ވޯކްޝޮޕް، ޓްރެއިނިންތައް ބޭއްވުން

ރަށް ބްރޭންޑްކޮށް ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި : 33.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އިޝްތިހާރު ކުރުމާއި މާރކެޓް ކުރުން

ޓޫރިސްޓް ބީޗްގައި ސްވިމިންގ ޕޫލް އަދި މޮކްޓެއިލް ބާއެއް ހެދުން.: 33.2ސްޓްރެޓަޖީ 

 ޞަރަޙައްދެއްގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ފޮޓޯ ހުއްޓިއެއް ހެދުނ5ްރަށުގެ 



50,000.00
ބިޑް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަކާއިއެކު އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރުމާއި އެކު، : 33.2.6ހަރަކާތް 

ސައިޓް ހަވާލުކުރުން
ރޑަންއެއް ހެދުން އަންޑަރ ވޯޓަރ މިއުޒިއަމްއެއް ނުވަތަ ކޮރަލް ގާ

0.00 ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމަށް ބިޑަށް ހުޅުވާލުން: 33.2.7ހަރަކާތް 

0.00
ބިޑް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަކާއިއެކު އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރުމާއި އެކު، : 33.2.8ހަރަކާތް 

ސައިޓް ހަވާލުކުރުން

15,000.00
ޓޫރިސްޓުން އާއްމުކޮށް ރަށު ތެރެއާއި ބީޗްގައި އުޅޭ ޞަރަހައްދު : 33.3.1ހަރަކާތް 

ތަކުގައި ސައިންބޯޑްތައް ހަރުކުރުން

0.00
ރަށުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ވެބްސައިޓް ތަކުގައި : 33.3.2ހަރަކާތް 

އެފަދަ ޕޯސްޓަރުތައް ހިމެނުން

2,000.00
ގެސްޓްހައުސްތަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި : 33.3.3ހަރަކާތް 

ޚިދުމަތްތަކަކަށް ހެދުމަށް ބާރުއަޅާ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

32,000.00
ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ކޮންމެ ފަތުރުވެރިޔަކަށް ރަށާއިގުޅޭ މުހިއްމު : 33.4.1ހަރަކާތް 

މަޢުލޫމާތުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތައް ހިމެނޭ ލުއިފޮތަކާއެކު ކައުންސިލުން މަރުޙަބާކިޔުން

0.00 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި، މޮނީޓަރކުރުން: 33.4.1ހަރަކާތް 

30,000.00 ބިޒްނަސް ސެންޓަރއެއް ކައުންސިލްގައި ޤާއިމްކުރުން: 35.1.1ހަރަކާތް 

96,000.00 މުއައްޒިފުން ނެގުމާއި ތަމްރީން ކުރުން: 35.1.2ހަރަކާތް 

7,000.00  ސެންޓަރުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް އާއްމުކޮށް، އެންގުނ35.1.3ްހަރަކާތް 

0.00  ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމާއި، އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނ35.2.1ްހަރަކާތް 

0.00
 އަލަށްފަށާ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިނޭންސް ހޯދުމަށް، ލިބެންހުރި 35.2.2ހަރަކާތް 

ފުރުޞަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން

0.00 ވިޔަފާރިތައް ކުރުމަށް ބިންދޫކުރުން: 35.2.3ހަރަކާތް 

5,000.00  އަލަށް ވިޔަފާރިފަށާ ވިޔަފާރި ވެރިންނަށް އެވޯޑްދިނުނ35.2.4ްހަރަކާތް 

4,000.00
ވިޔާފާރި ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ހުރި : 35.3.1ހަރަކާތް 

ފުރުޞަތުތަކާއި ގުޅުވައިދިނުން

100,000.00

ގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިވެރިން އެއްފުރާޅެއްގެ ” ތޮއްޑޫ އިކޮނޮމިކް ފޯރަމް“: 35.3.2ހަރަކާތް 
ދަށަށް ގެނުވާ ހުރި މައްސަލަތަކަށް ރަނގަޅު ހައްލުތަކެއް ހޯދުމާއި، ޤައުމީ އަދި ބައިނަލް 

އަޤްވާމީ ވިޔަފާރިތަކާއި ގުޅުންބަދަހި ކުރުމާއި ރަނގަޅު ގުޅުންތަކާއި ސައްލާތަކަށް 
ފުޅާދާއިރާ އެއްގައި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ވިޔަފާރިތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް : 35.3ސްޓްރެޓަޖީ 
އެހީވުން

ރޒް ޔުނިޓް  ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ

 އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް 
މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ރޒް ޔުނިޓް  ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން: 35.1ސްޓްރެޓަޖީ 

އަލަށް ވިޔަފާރިއަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ދިނުމާއި، : 35.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ހިތްވަރުދިނުން

ވޯޓަރ ސްޕޯރޓްސްގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް، ގެސްޓްބީޗުން ޖާގަދިނުން

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ބާރުއަޅާ، ހޭލުންތެރިކުރުން.: 33.3ސްޓްރެޓަޖީ 

، ތަންފީޒުކުރުމާއި، 33.4ސްޓްރެޓަޖީ   ޤަވާޢިދުތަކާއި،އުޞޫލުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވައި
މޮނީޓަރކުރުން

 އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް 
މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ރޒް ޔުނިޓް  ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ

 އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް 
މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޔުނިޓް



0.00
ޓެކްސްއާއި ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތަކައް ހައްލު ހޯދުމަށް މީރާގެ : 35.3.3ހަރަކާތް 

ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުން

2,000.00
 ،ޓެކްސްއާއި ގުޅޭގޮތުން ވިޔަފާރިތައް އަހުލުވެރި ކުރުވުމާއި: 35.3.4ހަރަކާތް 

ޤަވާއިދުތަކައް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

0.00
ރަށުގެ އިޖްތިމާއީ ޞަރަހައްދު ތަކުގައި ވިޔަފާރިތައް އިސްތިހާރު : 35.3.5ހަރަކާތް 

ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ތަކެއް ހަމަޖެއްސުން

0.00
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުންނާއި، ރަށުގެ އިސްރަށްވެހިންގެ : 36.1.1ހަރަކާތް 

ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ރަށުގެ ޡަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކުގެ ލިސްޓް އެކުލަވާލުން

50,000.00
ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ދިރުވައި އާލާކުރުމަށް ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކުގެ : 36.1.2ހަރަކާތް 

އެހީތެރިކަން ހޯދައި އެފަރާތުން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ކުޅިވަރުތައް ފެށުން

100,000.00
ނޭޗަރ ޕާކް ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އަމިއްލަ މީހުންގެ ރުއްގަސް ދެނެގަނެ : 37.1.1ހަރަކާތް 

ބަދަލު ދިނުން

75,000.00

، : 37.1.2ހަރަކާތް  ނޭޗަރ ޕާކް އަދި ދާރުލްއާޘާރު ޑިޒައިންކުރުމާއި، ބީއޯކިއުތައްޔާރުކޮށް
ކަމާގުޅުން ހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި އެހީދޭ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް 

ހުށަހެޅުން

80,000.00

ނޭޗަރ ޕާކް ސަރަޙައްދުގައި މިހާރު ހުރި ގަސްގަހާގެހީގެ ބާވަތްތަކުގެ : 37.1.3ހަރަކާތް 
އިންވެންޓްރީ އެކުލަވާލައި ރާއްޖޭގައި ހެދޭ ގަސް ގަހާގެހީގެ ހުރިހާ ބާވަތް އެ 

ޞަރަހައްދުގައި އިންދާ އާލާކުރުން

200,000.00
ނޭޗަރ ޕާކް ސަރަޙައްދައް ވަދެވޭ ގޭޓް ތައް ހަދައި ޕާކްވަށައިގެން : 37.1.4ހަރަކާތް 

ގަހުގެ ފެންސް ޖެހުން

1,000,000.00
ނޭޗަރ ޕާކް އަދި ދާރުލްއާޘާރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް : 37.1.5ހަރަކާތް 

މަސައްކަތްނިންމުން

0.00 ހިމާޔަތްކުރާ ސަރަހައްދުގައިވާ އަމިއްލަމީހުންގެ ރުއްގަހަށް ބަދަލު ދިނުން: 37.2.1ހަރަކާތް 
ރަށުގެ ތާރީޚީ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓޭނެ :  37.2ސްޓްރެޓަޖީ 

އަދި ދެމެހެއްޓޭނެ މަގުފަހިކުރުން

3,000.00
 އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް 
މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ރަށުގެ ދިވެހި ޓީޗަރުންނާއި ރަށުގެ ކަމުވޮށިވެގެންވާ ބޭފުޅުންގެ : 38.1.1ހަރަކާތް 
އެހީތެރިކަމާއެކު އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދިވެހިބަސް އުގަންނައިދިނުމާއި، އާލާކުރުމަށް 

ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން
ދިވެހިބަހާ، ރަށުބަސް، ރަށު  ރާގު ދިރުވާ އާލާ ކުރުން: 38.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ވިޔަފާރިތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް : 35.3ސްޓްރެޓަޖީ 
އެހީވުން

 އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް 
މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ތޮއްޑޫ ދާގަބާއަށް ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު ނޭޗަރ ޕާކެއްގެ : 37.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ތަރައްޤީކޮށް، ދާގަބާ ހިމެނޭގޮތަށް ދާރުލްއާޘާރެއް އިމާރާތްކުރުން

ރަށުގައިހުރި ތާރީޚީ ގުދުރަތީ އާޡާރީ ތަރިކައރައްކާތެރިކޮށް :  36.1ސްޓްރެޓަޖީ 
.ދެމެހެއްޓުން

 އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް 
މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ރޒް ޔުނިޓް  ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ



50,000.00
ރަށުގެ ޖަމިއްޔާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ރަށުބަހުރުވައިން ވާހަކަ ދައްކާ : 38.1.2ހަރަކާތް 

ތަމްސީލު ޝޯއެއް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބޭއްވުން

3,000.00
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މުއައްޒަފުންނަށް ދިވެހި ބަސް އިތުރަށް : 38.1.3ހަރަކާތް 

އުގަންނައިދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

100,000.00
މަސައްކަތުގެ ޚަރަދަށް ބަލައި އަހަރުތަކަށް ބަހާލެވިގެން މުހިއްމު : 39.1.1ހަރަކާތް 

ސަރަހައްދު ތަކަށް އިސްކަން ދީގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން
ދެކުނު ފަރާތުންނާއި އަދި އިރުމަތީ ފަރާތުން ބޮޑަށް ގިރާ :  39.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ސަރަހައްދުތަކުގައި ޖިއޯ ބޭގްޖެހުން

0.00
ސަރުކާރުގެ ޕީއައިއެސްޕީގައި ހިމަނައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް : 39.1.2ހަރަކާތް 

މައްސަލަ ގުޅުން ހުރި އިދާރާ ތަކުގައި ލޮބީ ކުރުން

ނޑު ތޮށިޖެހުން އަދި އެއްގަމުގައި ބޮޑު ހިލަ  ދެކުނު ފަރާތުގެ ގިރާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ކަ
ފައިކަށިތަކެއް ޖެހުން

0.00
ސަރުކާރުގެ ޕީއައިއެސްޕީގައި ހިމަނައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް : 39.1.3ހަރަކާތް 

މައްސަލަ ގުޅުން ހުރި އިދާރާ ތަކުގައި ލޮބީ ކުރުން
އިރުމަތީ ފަރާތުގެ ގިރާ ޞަރަޙައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ދުރާލާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

0.00 ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން: 40.1.1ހަރަކާތް 
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުންކުރާ އަސަރުތައް : 40.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ކުޑަކުރުމަށް ދުރާލާ ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުވުން

0.00 ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމާ ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން: 41.1.1ހަރަކާތް 

10,000.00
ކާރިސާއެއް ދިމާވުމުން ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ ޑްރިލްއެއް ސަރުކާރުގެ : 41.1.2ހަރަކާތް 

އިދާރާތަކާއި، ރައްޔިތުންނާއެކު ބޭއްވުން

10,000.00
ހޭޅީގައި ހެއްދުމައް އެކަށީގެންވާ ބާވަތްތައް މުޑުވައްކޮށް ހޭޅީގައި : 42.1.1ހަރަކާތް 

އިންދަމުން ގެންދިއުން

0.00
ހޭޅީގައި ހެއްދުމައް އެކަށީގެނުވާ ބާވަތްތައް ހޭޅިން ނެގުން ހޭޅި ހެއްދޭ : 42.1.2ހަރަކާތް 

މިންވަރުބަލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން

0.00 ރަށުގެ ހުސްބިން ތަކުގައި ދިވެހިރުއް އިންދާ ބެލެހެއްޓުން: 42.1.3ހަރަކާތް 

50,000.00
ކޮރަލް ރިބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތަކާއި : 42.2.1ހަރަކާތް 

ނުވަތަ ފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔައްގެންދިއުން

5,000.00
ކޮރަލް ރިބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް  ބޭނުންވާ ފައިސާގެ އެހީ ހޯދުމަށް : 42.2.2ހަރަކާތް 

އެހީދޭ އެޖެންސީ ތަކަށް ޕްރޮޖެޓްކް ތައްޔާރުކޮށް ފްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން

0.00
ސޯޝަލް މީޑިޔާގެ އެކި ކަހަލަ ޕްލެޓްފޯމްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު : 43.1.1ހަރަކާތް 
ދިނުން

5,000.00 ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ކުއިޒެއް ބޭއްވުން: 43.1.2ހަރަކާތް 

ދިވެހިބަހާ، ރަށުބަސް، ރަށު  ރާގު ދިރުވާ އާލާ ކުރުން: 38.1ސްޓްރެޓަޖީ 

 އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް 
މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ކޮރަލް ރިބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް : 42.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ގެންދިއުން

ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަށް : 43.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުވާ، ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން

ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން: 41.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ހޭޅި ރިބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް : 42.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ގެންދިއުމާއި، ރުއްގަސް އާލާކޮށް ބެލެހެއްޓުން



10,000.00
ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމާއި، ކެމިކަލްސް : 44.1.1ހަރަކާތް 
ހޯދުން

0.00 މިފަދަ ކެމިކަލްސް ތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން: 44.1.2ހަރަކާތް 

0.00
ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކަށް އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ލަފާދިނުމާއި، : 45.1.1ހަރަކާތް 
ބާރުއެޅުން

0.00
ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުން ޚިޔާލާއި، މަޝްވަރާ ހޯދުމުގައި އަންހެނުން : 45.1.2ހަރަކާތް 

ބައިވެރިކުރުން

2,500.00

އަންހެން ކަނބަލުންނަށް އެންމެ ބޭނުންތެރި ދާއިރާތަކުން ރަށުގައި : 46.1.1ހަރަކާތް 
ތިބެގެން ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ ކޯސްތަކާއި، ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް އެކުލަވާލެވޭ 

ތާވަލާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

0.00

އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ޙާއްސަކޮށް ހުރި މުހިއްމު ފުރުޞަތު ތަކާއި : 46.1.2ހަރަކާތް 
މޯޓިވޭޝަނަލް ސްޕީކާރ ސެޝަނެއް ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި، 

ގުޅުވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން

0.00
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓުން އިމާރާތެއްކުރުމަށް : 47.1.1ހަރަކާތް 

ހުށައެޅުމާއި، އިމާރާތް ހަމަޖެހޭތޯ މަސައްކަތްކުރުން

500,000.00
މިހާރުގެ އިމާރާތަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމާއި، ކުދި : 47.1.2ހަރަކާތް 

މަރާމާތުތައް ކުރުން

200,000.00 ކައުންސިލްގެ ބޭނުންތަކަށް ހޯދާ ވެހިކަލްތައް ބޭއްވުމަށް ގަރާޖެއް ހެދުން: 47.1.3ހަރަކާތް 

100,000.00
ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒް، އިކްވިޕްމަންޓްސް، ފަރނީޗަރފަދަ : 47.1.4ހަރަކާތް 

ހަރުމުދާ ހޯދުމާއި، މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
އިދާރީ މުއައްޒަފުން ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކަށް ހޯދުން: 47.1.5ހަރަކާތް 

10,000.00 ކައުންސިލް ވެބްސައިޓްގައި ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭ ހިމެނުން: 48.1.1ހަރަކާތް 

10,000.00 ކައުންސިލްއެޕް ތަޢާރަފްކުރުން: 48.1.2ހަރަކާތް 

2,000.00 ޚިދުމަތްތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން: 48.1.3ހަރަކާތް 

0.00 ސަރުކާރުގެ ވިއުގައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގެމެން ޕޯޓަލް ބޭނުންކުރުން: 49.1.1ހަރަކާތް 

0.00
ގެމެން ޕޯޓަލްގައި ބޭނުންވާ ވިހާ، މަރުވާގެ ރެކޯޑްތައް ފުރިހަމައަށް : 49.1.2ހަރަކާތް 

ބެލެހެއްޓެން ނެތްނަމަ، ރިކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓޭނެ ސޮފްޓްވެއަރެއް ހޯދުމާއި، ބެލެހެއްޓުން

 އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް 
މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޔުނިޓް

ރޒް ޔުނިޓް  ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ

ރޒް ޔުނިޓް  ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ

ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަތައް ހިންގުމުގައާއި، ރަށުގެ ތަރައްޤީކުރުމުގެ : 45.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ކަންކަމުގައި އަންހެނުން ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން

ވިހާ، މަރުވާގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމަށް ސޮފްޓްވެއަރއެއް : 49.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ބޭނުންކުރަން ފެށުން

ކައުންސިލް އިދާރާގެ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން: 47.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންނަންޖެހޭ އެންމެހާފައިސާއާއި، : 48.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޚިދުމަތްތަކަށް އެދި ހުށައަޅަންޖެހޭ ފޯމްތައް އޮންލައިންކޮށް ހުށައެޅޭނެ ނިޒާމެއް 

ޤާއިމްކުރުން

އަންހެނުންނަށް އާމްދަނީ ހޯދޭނެ މަސައްކަތްތައް ދަސްކުރުމަށް : 46.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން

ޕެސްޓް އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުމާއި، ސްޕްރޭކުރުން: 44.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުން



72,000.00 ތަފާސް ހިސާބު ބަލަހައްޓާނޭ މުއައްޒަފަކު ހޯދުން: 50.1.1ހަރަކާތް 

0.00
ތަފާސް ހިސާބުތައް އަދާހަމަކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ތާވަލެއްހަދާ އެއަށް : 54.1.2ހަރަކާތް 

އަމަލުކުރުން

0.00
ތަފާސް ހިސާބުތައް ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓާއި، ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް : 50.1.3ހަރަކާތް 

މެދުވެރިކޮށް ފެންނާނެހެން އަދާހަމަ ކުރުން

0.00
ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ އެސްއޯޕީ ތަކަށް މުއައްޒަފުންނާއި، ރައްޔިތުން : 51.1.1ހަރަކާތް 

އަހުލުވެރިކުރުވުން

0.00
ޚިދުމަތްތަކަށް އެދޭ ފޯމްތައް އަދި ޚިދުމަތްތަކަށް އެދެވޭނެގޮތް : 51.1.2ހަރަކާތް 

ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ކުރުން

0.00  މުނިސިޕަލް
ހުއްދަތަކާއި، ރަޖިސްޓްރީތައް ބެލެހެއްޓޭނެ ހަރުދަނާ ފައިލިންގ : 51.1.3ހަރަކާތް 

ސިސްޓަމެއް ބޭނުންކުރުން

20,000.00
އަރުޝީފުކޮށް ލިޔުންތައް ބަހައްޓާނޭ ތަނެއްހެދުމާއި، އެތަނަށްބޭނުންވާ : 52.1.1ހަރަކާތް 

ވަސީލަތްތައް ހޯދުން

5,000.00
ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އާއްމުކުރެވޭ ކަހަލަތަކެތި ފެންނަގޮތަށް : 52.1.2ހަރަކާތް 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެތެރޭގައި ފްރޭމްކޮށް ބެހެއްޓުން

0.00
ރަސްމީ އަދި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އާއްމުކުރެވޭ ކަހަލަތަކެތި : 52.1.3ހަރަކާތް 

ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓަށް އަދާހަމަކުރުން

0.00
އައި ގައި ހިންގާ ކޯސްތަކާއި، ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި .ޓީ.އެސް.ސީ: 53.1.1ހަރަކާތް 

ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި، ބައިވެރިކުރުން

0.00 ކައުންސިލްގެ އެކި ޔުނިޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުވުން: 53.1.2ހަރަކާތް 

20,000.00
ނަމޫނާ އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބޭނެގޮތް : 53.1.3ހަރަކާތް 

ހަމަޖެއްސުން

0.00 މުއައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ފޯވަހި ކުރިއަށް ގެންދިއުން: 53.2.1ހަރަކާތް 

8,000.00
ނޑައަޅައި، އުޞޫލުގެ : 53.2.2ހަރަކާތް  އެންމެ ރަގަޅު މުއައްޒަފެއް ހޮވުމަށް އުޞޫލެއް ކަ

ދަށުން ކައުންސިލްގެ ނަމޫނާ މުއައްޒަފު ހޮވުން

ރޒް ޔުނިޓް  ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ

ރޒް ޔުނިޓް  ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ

އެކި ދާއިރާތަކުން މުއައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން: 53.1ސްޓްރެޓަޖީ 

މުއައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުން: 53.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ކައުންސިލް އިދާރާގައި ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ : 52.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ވަސީލަތްތައް ހޯދުން

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުން މަސައްކަތްތައް : 51.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ޒަމާނާއެއްގޮތަށް ބަދަލުކޮށް، ތަރައްޤީކުރުން

ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުން: 50.1ސްޓްރެޓަޖީ 


