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1ދާއިރާ 

793,000.00   1,479,000.00        879,000.00          316,000.00          637,000.00   

          -                -              6,000                -      162,000ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުނ1ްޕޮލިސީ 

:1.1.1ހަރަކާތް :1.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ސާފު ބޯފެން ބޭނުންކުރުމުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، ޕިއުރިފައަރ މެޝިން ބެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުންރަށުގެ ހުރިހާ ގެއެއްގައި ޕިއުރިފައަރ މެޝިން މެދުވެރިކޮށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން

:1.2.1ހަރަކާތް :1.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ޓެކްނީޝަނުން ބިނާކުރުމަށް، ފަންނީ މާހިރުންގެ އެހީގައި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުންޕިއުރިފައަރ މެޝިންތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް، ރަށުން ހައްލުކުރެވޭނެ ޓެކްނީޝަނުން ބިނާކުރުން

:1.3.1ހަރަކާތް :1.3ސްޓްރެޓަޖީ 

ހަން ނެތް ގޭބީސީތަކަށް މިތަކެތި ހޯދުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުންހަރަކާތް/ ފެން ތާންގީ އިންސައްތަ އިތުރުކުރެވުނ50ްގޭބީސީތަކުގައި ރައްކާކުރެވޭ ފެނުގެ ނިސްބަތް 

          -                -              3,000                -        4,500ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުނ2ްޕޮލިސީ 

:2.1.1ހަރަކާތް :2.1ސްޓްރެޓަޖީ 

1500.ނަރުދަމާ ނުގުޅިވާ ގެތަކަށް ނަރުދަމާ ގުޅުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެއްމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުންނަރުދަމާ ނުގުޅިވާ ގެތަކަށް ނަރުދަމާ ގުޅުން

:2.2.1ހަރަކާތް :2.2ސްޓްރެޓަޖީ 

30003000ޓެކްނީޝަނުން ބިނާކުރާނެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ފަންނީ މާހިރުންގެ އެހީގައި ހިންގުންކަމާބެހޭ ފަންނީ މީހުން ތަމްރީން ކުރުން

          -            915,000                -                -        2,500ދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުނ3ްޕޮލިސީ 

:3.1.1ހަރަކާތް :3.1ސްޓްރެޓަޖީ 

2500އިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސެޝަންތައް ބޭއްވުންރައްޔިތުން އިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތައަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުން

:3.2.1ހަރަކާތް :3.2ސްޓްރެޓަޖީ 

15000ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން/ ސަރުކާރާއި، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި ބައްދަލުކުރުން އިއާދަ ކުރުވަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ އަދި ތަކެތީގެ އެހީ ހޯދުން

: 3.3.1ހަރަކާތް :3.3ސްޓްރެޓަޖީ 

30ްރަށުގެ  900000ސޯލާ ޕެނަލް ގަނެ ބޭނުންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ފޯރުކޮށްދިނުން އިންސައްތަ ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގައި ސޯލާ ޕެނަލް ޤާއިމްކުރެވިގެންދިއުނ

      253,000                -                -            300,000          -އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުނ4ްޕޮލިސީ 

:4.1.1ހަރަކާތް :4.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކުރުން ފިހާރަތަކަށް ކުނި ވަކިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޑަސްބިން ފޯރުކޮށްދިނުން، އޮފީސް އަދި ކެފޭ،ރަށުގެ ހުރިހާ ގޭބިސީތަކާއި 300000ޑަސްބިން ގަތުމަށްފަހު ކަ

:4.2.1ހަރަކާތް :4.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ނޑު ވިއްކުން/ ކުނިން ކާދު ހަދައިގެން ވިއްކުން ކުނި ރިސައިކަލްކޮށް، ރިސައިކަލް ކުރެވޭ ކުނިން ނަފާ ހޯދޭލިބޭނެގޮތެއް ހޯދުން ރަށުން ބާދަގަ

: 4.3.1ހަރަކާތް :4.3ސްޓްރެޓަޖީ 
ް،ރައްކާތެރި އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކޮށް       150,000.00ކުނި ނައްތާލުމަށް އިންސިނިރޭޓަރ ހޯދުން ރަށުން ކުނި ބޭރުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިގެންދިއުނ

: 4.3.2ހަރަކާތް 
          3,000.00ރަށާދުރުނޫން ފަޅުރަށަކަށް ކުނިގެންގޮސް ނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ޕްލޭން ހެދުން

: 4.3.3ހަރަކާތް 
      100,000.00ކަރަންޓް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

5ްޕޮލިސީ          3,000                -            147,000            350,000          -މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުނ

:5.1.1ހަރަކާތް :5.1ސްޓްރެޓަޖީ 
147000ގުތަކަށް ފަސްއަޅައި އެއްވަރުކުރުންމަ އިންސައްތަ މަގުތަކަށް ފަސްއަޅައި އެއްވަރުކުރުނ30ްރަށުގެ ހަލާކުވެފައިވާ 

:5.2.1ހަރަކާތް :5.2ސްޓްރެޓަޖީ 
350000 ހެވީ ވެހިކަލް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ހޯދުން،މަގު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނެރީސް ހެވީ ވެހިކަލް ހޯދުން،މަގު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނެރީސް

: 5.3.1ހަރަކާތް :5.3ސްޓްރެޓަޖީ 
          3,000.00ފަންނީ މާހިރުންގެ އެހީއާއެކު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުންދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަގުތައް މަރާމާތު ކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިގެންދިއުން

6ްޕޮލިސީ            -                -            110,000            435,000       75,000ބަނދަރާއި، ފާލާމާއި ފެރީޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެއްޓުނ

:6.1.1ހަރަކާތް :6.1ސްޓްރެޓަޖީ 

350000ބިޑް އުސޫލުން ބަޔަކާއި ޙަވާލު ކޮށްގެން ފެރީ ޓަރމިނަލް އެޅުންފެރީ ޓާރމިނަލް ނިންމައި ޚިދުމަތް ދޭންފެށުން

:6.2.1ހަރަކާތް :6.2ސްޓްރެޓަޖީ 
85000ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ފައްތިޔާ އެޅުންރަށު ބޭރުގައި، ނެރުންފެށިގެން އިރުމަތީ ކޮޅާއި ހަމައަށް ފައްތިޔާ އެޅުން

:6.3.1ހަރަކާތް :6.3ސްޓްރެޓަޖީ 

50000

ް ، ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުނ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި

އަހަރު

ަ ދާއިރާގެ ޖުމްލ

100000

3000



ނޑައަޅައި ތަރައްޤީކުރުން ނޑާނެ ސަރަޙައްދެއް ކަ ނޑައަޅައި ތަރައްޤީކުރުންމަސްވެރިން މަސްކަ ނޑާނެ ސަރަޙައްދެއް ކަ 75000ބިޑް އުސޫލުން ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން މަސްކަ

: 6.4.1ހަރަކާތް :6.4ސްޓްރެޓަޖީ 
50000ބަނދަރު ބެންޗްތަކުގެ ކައިރީގައި ކުޑަޖެހުންބަނދަރު ބެންޗްތަކުގެ ކައިރީގައި ކުޑަޖެހުމާއި، ބަނދަރު މަރާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

: 6.4.2ހަރަކާތް 
60000ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން

: 6.5.1ހަރަކާތް :6.5ސްޓްރެޓަޖީ 
ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުންބަނދަރު ތަރައްޤީކޮށް، ބޮޑުކުރުން

7ްޕޮލިސީ            -                -            250,000                -       85,000ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުނ

:7.1.1ހަރަކާތް :7.1ސްޓްރެޓަޖީ 

50000ހިނަވާގެ ބޭރު ފެންޑާ ބޮޑުކުރުންހިނަވާގެ އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުން

:7.2.1ހަރަކާތް :7.2ސްޓްރެޓަޖީ 
35000ޖަމާއަތްތެރިން ތަމްރީންކުރުމަށް، ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުންޖަމާއަތްތެރިން ތަމްރީންކުރުން

: 7.3.1ހަރަކާތް :7.3ސްޓްރެޓަޖީ 
250000މޯޗަރީއެއް ބިނާކުރުންމޯޗަރީއެއް ބިނާކުރުން

8ްޕޮލިސީ         50,000                -                -            128,000       90,000މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުނ

: 8.1.1ހަރަކާތް :8.1ސްޓްރެޓަޖީ 
78000މަސްޖިދުލް ސަބީލްގައި އިތުރު ފާހާނާ ހެދުންމިސްކިތުގައި ފާހާނާ އިތުރުކުރުން

:8.2.1ހަރަކާތް :8.2ސްޓްރެޓަޖީ 
15000މިސްކިތުގައި ޕިއުރިފައަރ މެޝިން ހަރުކުރުންމިސްކިތުން ސާފުބޯފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

: 8.3.1ހަރަކާތް :8.3ސްޓްރެޓަޖީ 
        750005000050,000.00މިސްކިތުގެ ކަރަންޓު މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމާއި، އޭސީތައް މަރާމާތުކޮށް އާބާތުރަ ފިލުވުންމިސްކިތް މަރާމާތުކޮށް، އަބާތުރަފިލުވުން

9ްޕޮލިސީ        216,000            216,000            216,000            216,000      216,000ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުނ

: 9.1.1ހަރަކާތް :9.1ސްޓްރެޓަޖީ 
ނޑައެޅުން ނޑައެޅުންފަޅުގޯތިތައް ސާފް ކުރުމަށް އުސޫލެއް ކަ ފަޅުގޯތިތައް ސާފް ކުރުމަށް އުސޫލެއް ކަ

: 9.1.2ހަރަކާތް 
އުސޫލް ތަންފީޒް ކުރުން

: 9.3.1ހަރަކާތް :9.2ސްޓްރެޓަޖީ 
      216,000.00                  216000216000216000216,000.00އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުން ޤަވައިދުން ކުނިނެގުން އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުން ނެގޭކުނި ޤަވައިދުން ކުނިކޮށްޓަށް ގެންގޮސް ނައްތާލުން

10ްޕޮލިސީ        115,000            100,000            150,000             50,000      158,000މަގު ހެދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުނ

: 10.1.1ހަރަކާތް :10.1ސްޓްރެޓަޖީ 
8500075000މަގު ބައްތި ހަރުކުރުންމަގު ބައްތި ނެތް އަނދިރި ސަރަހައްދުތަކުގައި މަގު ބައްތި ހަރުކުރުމާއި، ނަން ބޯޑުޖެހުމާއި މަރާމާތުކުރުން

: 10.1.2ހަރަކާތް 
        40,000.00މަގުތަކުގައި ނަންބޯޑު ހަރުކުރުން

: 10.1.2ހަރަކާތް 
        75,000.00                  700005000075000100,000.00މަގު ބައްތިތައް މަރާމާތުކުރުން

:10.2.1ހަރަކާތް :10.2ސްޓްރެޓަޖީ 
3000ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުންމަގު ބައްތިތައް މާރާމާތުކުރާނެ މީހުން ތަމްރީންކުރުން

454,500.00   444,500.00          185,000.00          180,000.00          235,000.00   

11ްޕޮލިސީ            -                -                -            150,000       95,000އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުނ

: 11.1.1ހަރަކާތް :11.1ސްޓްރެޓަޖީ 

95000150000ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒެއް ބިނާކުރުންރަށުގައި ޢިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެއް އަދި ޢިޖުތިމާޢީ ޙިދުމަތްދޭ ތަންތަން ބިނާކުރުން

12ްޕޮލިސީ            -                -                -             60,000      110,000ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއްޓުނ

: 12.1.1ހަރަކާތް :12.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ނޑައަޅައި ފާސްކުރުން ނޑު ބަލަހައްޓާނެ ޢުސޫލު ކައުންސިލުން ކަ ނޑައަޅައި ފާސްކުރުންބޯޅަދަ ނޑު ބަލަހައްޓާނެ ޢުސޫލު ކައުންސިލުން ކަ ބޯޅަދަ

: 12.1.2ހަރަކާތް 

ފާސްކުރެވޭ އުސޫލުތައް އަންމުންނަށް ފެންނާނެހެން ބޯޑުހަރުކުރުން

: 12.2.1ހަރަކާތް :12.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ނޑައަޅައި ފާސްކުރުން ނޑައަޅައި ފާސްކުރުންޕާކު ބަލަހައްޓާނެ ޢުސޫލު ކައުންސިލުން ކަ ޕާކު ބަލަހައްޓާނެ ޢުސޫލު ކައުންސިލުން ކަ

: 12.2.2ހަރަކާތް 
ފާސްކުރެވޭ އުސޫލުތައް އަންމުންނަށް ފެންނާނެހެން ބޯޑުހަރުކުރުން

: 12.3.1ހަރަކާތް :12.3ސްޓްރެޓަޖީ 

ް އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުނ 2ދާއިރާ 

ަ ދާއިރާގެ ޖުމްލ



ނޑު ހޮޅިޖެހުމަށްފަހު، ދޮރާށިލުންހަތަރުވަނަ ފިޔަވަހި މަސައްކަތް ނިންމުންދެވަނަޕާކުގެ  8500050000ޕާކު ވަށައިގެން ދަގަ

: 12.3.2ހަރަކާތް 

2500010000ޕާކު ދިއްލުން

       55,000                -                -             60,000       75,000ރަށުގައި ލައިބުރަރީއެއް ހިންގުނ13ްޕޮލިސީ 

: 13.1.1ހަރަކާތް :13.1ސްޓްރެޓަޖީ 

7500060000ލައިބްރެރީ ބިނާކުރުންޕްރީސުކޫލް ޢިމާރާތުގައި ލައިބްރެރީއެއް ޤާޢިމްކުރުން 

: 13.1.2ހަރަކާތް 
55000ލައިބްރެރީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން- އީ

        3,000              3,000             13,000              3,000        3,000ގެވެށި އަނިޔާތައް ހުއްޓުވައި، އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުނ14ްޕޮލިސީ 

: 14.1.1ހަރަކާތް :14.1ސްޓްރެޓަޖީ 

          3,000.00                      3000300030003,000.00ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުންދެޖިންސްގެ މީހުންށް ހާއްސަކޮށް ގެވެށި އަނިޔާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

: 14.2.1ހަރަކާތް :14.2ސްޓްރެޓަޖީ 
10000ސޯޝަލް ވޯކަރުން ތަމްރީންކުރުން ސޯޝަލް ވޯކަރުން ތަމްރީންކުރުން

ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެމީހުން  ބަލަހައްޓާނެ 15ޕޮލިސީ 
ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

1,500        1,500              2,000              2,000              2,000        

: 15.1.1ހަރަކާތް :15.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ނޑި އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ އިތުރު ތަކެތި އެންސްޕާ މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އިދާރީ އެޙީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން           2,000.00                      1500150020002,000.00ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުންޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ފުރޮޅުލީ ގޮ

:15.1.2ހަރަކާތް 

އިދާރީގޮތުން ކުރަން ހުރިކަންކަން ކުރުން

      175,000            175,000            170,000            170,000      170,000  .އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުނ16ްޕޮލިސީ 

: 16.1.1ހަރަކާތް :16.1ސްޓްރެޓަޖީ 

        50,000.00                    50000500005000050,000.00ފުޓްބޯޅަ ފިއެސްޓަރ/ ފުޓްސަލް ރަށު  ފެންވަރުގެ އެކިއެކި ކުޅިވަރު މުބާރާތް ރަށުގައި ބޭއްވުން

: 16.1.2ހަރަކާތް 

      100,000.00                  100000100000100000100,000.00ހޭންޑެ ބޯލް ފިއެސްޓަރ/ ވޮލީ 

: 16.2.1ހަރަކާތް :16.2ސްޓްރެޓަޖީ 

        25,000.00                    20000200002000025,000.00ޢީދު ފާހަގަކުރުންޢީދު އުފާ ހުރިހާ ޢުމުރުފުރާއެއް އެކުގައި ފާހަގަކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

-          -                -                -                -          

131,500.00   20,000.00           38,500.00           18,500.00           18,500.00    

ް އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާއެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަނ17ްޕޮލިސީ            -                -              7,000                -      107,000.ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުނ

: 17.1.1ހަރަކާތް :17.1ސްޓްރެޓަޖީ 
އުޅަނދުފަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، ދަފްތަރު ޤާއިމްކުރުންރަށުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދާއި، ނުލާ އުޅަދުތަކުގެ ދަފްތަރެއް ޤާއިމްކުރެވުން

: 17.2.1ހަރަކާތް :17.2ސްޓްރެޓަޖީ 
70007000ލައިސެންސް ކާޑު ހެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުންއިންޖީނުލި އުޅަނދު ލައިސެންސްނެތި ދުއްވާ ފަރާތްތައް މަދުކުރުން 

:17.3.1ހަރަކާތް :17.3ސްޓްރެޓަޖީ 
100000ޓްރެކް ހެދުންލައިސެންސް ޓްރެކް އެޅުން

18ޕޮލިސީ 

ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޢާންމު  މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ 
.ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

1,000        4,000              1,000              1,000              1,000        

: 18.1.1ހަރަކާތް :18.1ސްޓްރެޓަޖީ 
3000ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން ކެމެރާ ހަރުކުރުމަށް ބާރުއެޅުނCCTVް ގެސްޓް ހައުސް އަދި މާރުކޭޓުތަކުގައި  ، ރެސްޓޯރެންޓް، ކެފޭ، އިންސައްތަ ފިހާރ30ަނިސްބަތުން 

: 18.2.1ހަރަކާތް :18.2ސްޓްރެޓަޖީ 
 ގެސްޓް ހައުސް އަދި މާރުކޭޓުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ހުއްދަތައް ޗެކްކުރުން، ރެސްޓޯރެންޓް، ކެފޭ، މަހަކުން ފިހާރ4ަކޮންމެ  ގެސްޓް ހައުސް އަދި މާރުކޭޓުތަކަކީ ހުއްދަ ނަގައިގެން ހިންގޭ ތަންތަންކަމުގައި ހެދުން، ރެސްޓޯރެންޓް، ކެފޭ،ރަށުގައި ހިންގާ ފިހާރަ

:18.2.2ހަރަކާތް 

          1,000.00                      1000100010001,000.00ސިއްހީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ތަނުގެ ސާފްތާހިރުކަން ޗެކްކުރުން

       12,000             12,500             19,000             11,500       19,000ގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުނ19ްޕޮލިސީ 

: 19.1.1ހަރަކާތް :19.1ސްޓްރެޓަޖީ 

75007500ގޭންގް ހަރާކަތްތަކަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ހުންނަ ސަރަހައްދުތައް ނައްތާލުންގޭންގް ހަރާކަތްތަކަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ހުންނަ ސަރަހައްދުތައް ނައްތާލުން

: 19.2.1ހަރަކާތް :19.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ް އަމާންވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ޤާނޫނީ ޙުކޫމަތު ދެމެހެއްޓުނ 3ދާއިރާ 

ަ ދާއިރާގެ ޖުމްލ



          9,000.00                      8500850085009,500.00ދީނީ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުންހަރުކަށި ފިކުރާއި މެދު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ދީނީ ދަރުސް ބޭއްވުން

:19.3.1ހަރަކާތް :19.3ސްޓްރެޓަޖީ 

          3,000.00                      3000300030003,000.00ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުންކުރިން ސުކޫލު ދަރިވަރުން ގޭންގް ހަރަކާތްތަކާއިމެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުން

        5,500              5,000             11,500              4,500        4,500ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުނ20ްޕޮލިސީ 

: 20.1.1ހަރަކާތް :20.1ސްޓްރެޓަޖީ 

          4,000.00                      3000300035003,500.00ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާއި، ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބޭއްވުންޑްރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްވެފައިވާ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން

: 20.1.2ހަރަކާތް 

މަސްތުވާތަކެތި ގަނެ ވިއްކުމާއި، ބޭނުންކުރުމުގެ ރިކޯޑް އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

: 20.1.3ހަރަކާތް 

          1,500.00                      1500150015001,500.00މަސްތުވާތަކެތީގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން ކިޔަދީ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

: 20.2.1ހަރަކާތް :20.2ސްޓްރެޓަޖީ 

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަން ނައްތާލުންޒުވާނުން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަން ނައްތާލުން

:20.3.1ހަރަކާތް :20.3ސްޓްރެޓަޖީ 
6500ޑޯޓުޑޯ ކެމްޕެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުންމައިންބަފައިންގެ އަޅާލުން ނުލިބި ތަށުތެރޭގައި އުޅޭ ކުދިންގެ ހަރަކާތްތައް ބަލައި މޮނީޓާރކުރުން

    18,000.00           98,000.00          123,000.00          227,500.00   137,000.00ދާއިރާގެ ޖުމްލަ

          -                -                -            110,000      120,000ރަނގަޅު ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުނ21ްޕޮލިސީ 

: 21.1.1ހަރަކާތް :21.1ސްޓްރެޓަޖީ 

35000ޕްރީސުކޫލް ޓީޗިން ކޯސް ހެދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުންމަސައްކަތަށް ޤާބިލް މުވައްޒަފުން ބިނާކޮށް، ސުކޫލަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

: 21.1.2ހަރަކާތް 
12000075000ޕްރީސުކޫލަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

          -                -            105,000                -          -ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުނ22ްޕޮލިސީ 

: 22.1.1ހަރަކާތް :22.1ސްޓްރެޓަޖީ 

45000މަތީތަޢުލީމުދޭ މުވައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ކޮމްޕިއުޓަރު ކޯސްތަކެއް ހިންގުން  އިންސައްތަ މީހުންނަކީ  ކޮމްޕިއުޓަރަށް އަހުލުވެރި ބައެއްކަމުގައި ހެދުނ80ްރަށުގެ ޒުވާނުންގެ ނިސްބަތުން 

: 22.2.1ހަރަކާތް :22.2ސްޓްރެޓަޖީ 
ނޑާ އާލާކުރަން ދަސްކޮށްދިނުން، ކަރަންޓް ވަޔަރުކުރުން، އޭސީ ކުރަންއެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ޓެކްނިކަލް ވޮކޭޝަނަލް ނުވަތަ ކުދި ކޯސްތައް ހިންގުން 35000ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ހިންގުން  ހައިޑްރޫފޯނިކްސް،ކޭކް ކޯސް، ފަހާ ކޯސް، ހުއިފިލަ

: 22.3.2ހަރަކާތް :22.3ސްޓްރެޓަޖީ 

ގޭގޭއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އެގޭގޭގައި ތިބި ލިޔަން ކިޔަން ނުދަންނަ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުން އިންސައްތަ މަދުކުރެވުން  50 އަހަރާއި ދެމެދު ރަށުގައި ތިބި ލިޔަން ކިޔަން ނުދަންނަ މީހުންގެ ނިސްބަތް 55 އަހަރާއި 18އުމުރުން 

: 22.3.2ހަރަކާތް 

25000ލިޔަން ކިޔަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

       18,000             98,000             18,000             52,500       17,000ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުނ23ްޕޮލިސީ 

: 23.1.1ހަރަކާތް :23.1ސްޓްރެޓަޖީ 

        15,000.00                    15000150001500015,000.00ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ދާއިރާއިން ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުންއެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ނުވަތަ ކުދި ކޯސްތައް ދަރިވަރުންނަށް ހިންގުން

:23.12.1ހަރަކާތް :23.2ސްޓްރެޓަޖީ 
                    1500035,000.00އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން ދަރިވަރުންނަކީ ސުކޫލްނިންމާފައި ނިކުންނައިރު  އަމިއްލައަށް އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ކުރާ ކަންކަން ކުރަން އިނގޭ ބައެއްކަމުގައި ހެދުން

:23.2.2ހަރަކާތް 
ނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން އަދި މިނޫނަސް ކުދި ވިޔަފާރިއަށް އޯލެވެލް ނިންމާ ދަރިވަރިން ހޭލުންތެރިކޮށް އެފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް ދަރިވަރުންނަށް އަންގައިދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން                     2000045,000.00ދަ

: 23.3.1ހަރަކާތް :23.3ސްޓްރެޓަޖީ 

          3,000.00                      2000250030003,000.00ދީނީގޮތުން ކޮންމެހެން އެނގެންޖެހޭ ކަންކަން ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއްގެ އެހީގައި އުނގަންނައިދިނުންދީނީ ގޮތުން ކޮންމެހެން އެނގެންޖެހޭ ކަންކަން  ދަރިވަރުންނަށް އަންގައިދިނުން

24ޕޮލިސީ 

ގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނީފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި، ސްލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް 
ދަސްކޮށްދިނުން

-          65,000             -                -                -          

: 24.1.1ހަރަކާތް :24.1ސްޓްރެޓަޖީ 

65000ސުކޫލުގައި ރަސްމީކޮށް ސްކައުޓް ތަޢާރަފްކުރުންސުކޫލުގައި ރަސްމީކޮށް ސްކައުޓް ތަޢާރަފްކުރުން

18,500.00    57,000.00           38,500.00           95,000.00           80,000.00    

       30,000             55,000                -             45,000          -.ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުނ25ްޕޮލިސީ 

: 25.1.1ހަރަކާތް :25.1ސްޓްރެޓަޖީ 

        2500030,000.00ކުއްލި ސިއްޙީ ފަރުވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުންމަސްދޯނި ތަކުގައި ކުއްލި ސިއްޚީ ފަރުވާދޭނެ ފަދަ ފަރާތެއް ތަމްރީން ކުރެވިފައި ހުރުން

: 25.1.2ހަރަކާތް :25.2ސްޓްރެޓަޖީ 

2023 ް 20000ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުންވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރަށުގެ ދޯނިފަހަރުތަކުގެ މީހުނަށް އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުނ

ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރ4ުދާއިރާ 

ް 5ދާއިރާ  ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުނ

ަ ދާއިރާގެ ޖުމްލ



: 25.4.1ހަރަކާތް :25.4ސްޓްރެޓަޖީ 

                      5,000.00އިމަޖެންސި ހާލަތުގައި ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލައި ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބޭއްވުންއިމަޖެންސި ހާލަތުގައި ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލައި، ޑްރިލްއެއް ބޭއްވުން

: 25.4.2ހަރަކާތް 

                    50,000.00އިމަޖެންސި ހާލަތުގައި ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ޑްރިލްއެއް ބޭއްވުން

       16,500                -             11,500                -        8,500ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ހާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުވާ، ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ، އާބާދީއެއް އުފެއްދުނ26ްޕޮލިސީ 

: 26.1.1ހަރަކާތް :26.1ސްޓްރެޓަޖީ 

          50005,000.00ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ރަނގަޅު ސިއްޙީ އާދަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުންދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ހާލަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވައި، ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

: 26.1.2ހަރަކާތް 

          350035003,500.00ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުނަށް ރަނގަޅު ސިއްޙީ އާދަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުން

: 26.2.1ހަރަކާތް :26.2ސްޓްރެޓަޖީ 

          80008,000.00ހުރިހާ އުމުރުފުރާގެ މީހުނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މޫދު ހަރަކާތްތަކާއި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްތައް ބޭއްވުންހުރިހާ އުމުރުފުރާއަކާއި ގުޅޭނެހެން ކަސްރަތް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

       18,500             25,000             15,000                -          -ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތަރައްޤީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުނ27ްޕޮލިސީ 

: 27.1.1ހަރަކާތް :27.1ސްޓްރެޓަޖީ 

          3,000.00                      3,000.00ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން އިންސައްތަ ދައްކުރުން  30ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލްކުރާ ޒުވާނުންގެ އަދަދު ނިސްބަތުން 

: 27.1.2ހަރަކާތް 

          3,000.00                      3,000.00ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

: 27.1.3ހަރަކާތް 

          8,000.00                    1500015,000.00އެނާރޖީ ޑްރިންކްސް އަދި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން އަންގައިދޭ ބޯޑްތައް އާންމުންނަށް ފެންނާނެހެން ހަރުކުރުން

: 27.2.1ހަރަކާތް :27.2ސްޓްރެޓަޖީ 

          2,000.00                      1,500.00ވިޔަފާރިވެރިންނާއިއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން  އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް އެނާރޖީ ޑްރިންކްސް އަދި ދުންފަތުގެ ބާވާތްތައް ފިހާރަ އަދި ކެފޭތަކުން ވިއްކުން ހުއްޓުވުން 18

: 27.3.1ހަރަކާތް :27.3ސްޓްރެޓަޖީ 
          2,500.00                      2,500.00ބެލެނިވެރިންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން އިންސައްތަ ދައްކުރެވުނ20ްތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުންކުރާ ކުދިންގެ އަދަދު ނިސްބަތުން 

       15,000             15,000             12,000             12,000       10,000ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުނ28ްޕޮލިސީ 

:28.1.1ހަރަކާތް :28.1ސްޓްރެޓަޖީ 

        15,000.00                    10000120001200015,000.00 ފަހަރު މަދިރި އާލާވާ ތަންތަން ބަލައި، ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނ4ްއަހަރަކު ރަށުގައި ހުރި މަދިރި އުފެދޭޒާތުގެ ތަންތަން ނައްތާލުން

590,000.00   44,500.00           1,150,000.00        1,480,000.00        600,000.00   

          -             80,000                -              7,500       40,000.މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުނ29ްޕޮލިސީ 

: 29.1.1ހަރަކާތް :29.1ސްޓްރެޓަޖީ 

7500(ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން)ދަރިވަރުންނަށް މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހުރި ފުރުސަތުތައް ކިޔައިދިނުން ސުކޫލު ނިންމާފަ ނިކުންނަ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި މަސްވެރިކަމަށް ޝަޢުޤު އުފެއްދައި، އިތުރު ފުރުސަތުތައް ހޯދާދިނުން    

: 29.1.2ހަރަކާތް 

ޤަވައިދާ ހިލާފަށް ރަށުގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓައި، އެފަރާތްތަކަށް މަސްދޯނިތަކުގައި ނޫޅެވޭގޮތް ހެދުން 

: 29.2.1ހަރަކާތް :29.2ސްޓްރެޓަޖީ 

                    4000080,000.00މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ނޯޓިކަލް ސައިންސް ނުވަތަ މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ގުޅިގެން ނިޔަމި ކޯސް ހިންގުންކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ނިޔަމި ކޯސް ހިންގުން

: 29.3.1ޙަރަކާތް :29:3ސްޓްރެޓަޖީ 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން އައިސްޕްލާންޓް އެޅުމުގެ ކަންކަން އަވަސްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ ކަންކަން ކުރުންސަރުކާރުން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައިސްޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމުން

          -                -                -             33,500          -ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާކުރިއެރުވުނ30ްޕޮލިސީ 

: 30.1.1ހަރަކާތް :30.1ސްޓްރެޓަޖީ 

ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ނަފާ ހޯދެން ހުރި ގޮތްތައް އާންމުންނަށް އަންގައިދިނުން   3500ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުންދަ

: 30.1.2ހަރަކާތް 

15000ކުދި ތަންތާންގައި ގަސްއިންދުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

: 30.2.1ހަރަކާތް :30.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ނޑުވެރިކަން ކުރާނެ ގޮތްތައް ޢާންމުންނަށް އަންގައިދިނުން 15000ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުންހައިޑްރޯފޯނިކްސް ސިސްޓަމް ބޭނުންކޮށްގެން ދަ

އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުވުމާއި ވަޒީފާ އިތުރުކުރުން  6ދާއިރާ 

ަ ދާއިރާގެ ޖުމްލ



      600,000           1,400,000           1,150,000                -      550,000.ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުނ31ްޕޮލިސީ 

: 31.1.1ހަރަކާތް :31.1ސްޓްރެޓަޖީ 

250000ރަށުގައި މޫދަށް އެރުމަށް ހާއްސަ ސަރަހައްދެއް ހެދުން  ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ތައާރަފް ކުރުން

31.1.2ހަރަކާތް 

      100,000.00                  300000500000550,000.00ގެސްޓްހައުސް ބިނާކޮށް އާބާތުރަ ފިލުވުން

: 31.2.1ހަރަކާތް :31.2ސްޓްރެޓަޖީ 
      300,000.00                  400000550,000.00ހުޅިމެންދޫގައި  ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ތަޢާރަފްކުރުންތަރައްޤީކުރުން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެހެން، ހުޅިމެންދޫ 

: 31.2.2ހަރަކާތް 

      200,000.00                  250000300,000.00ހުޅިމެންދޫ ދަތުރުދާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުން

          -                -                -              3,500          -ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުނ32ްޕޮލިސީ 

: 32.1.1ހަރަކާތް :32.1ސްޓްރެޓަޖީ 

3500އިސްލާމިކް ބޭންކް އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި ގުޅިގެން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭންކުން ހުރި ފުރުސަތުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވާ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން  ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯން ސްކީމްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވާ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން  

20,000.00    -                50,000.00           -                -          

33ްޕޮލިސީ            -                -             35,000                -          -.ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުނ

:33.1.1ހަރަކާތް :33.1ސްޓްރެޓަޖީ 

35000...  ޘަޤާފީ ހެދުން ފަހަން ދަސްކޮށްދިނުން، ރޯނުވެށުމާއި، ފަންގި ވިންނަން ދަސްކޮސްދިނުން، ލިޔެލާ ޖަހަން ދަސްކޮށްދިނުންޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން އެކިއެކި ކޯސްތައް ނުވަތަ ތަމްރީންތައް ހިނގުން  

: 33.2.1ހަރަކާތް :33.2ސްޓްރެޓަޖީ 

ނޑުން ފަދަ ޘަޤާފީ އެކި އެކި ކުޅިވަރު ކުޅުންކޮންމެ އަހަރަކު ބޮޑު އީދުގައި ޢީދުގައި ޘަޤާފީ އެކިއެކި ކުޅިވަރު ރާވައި، ޢީދުގައި ޘަޤާފީ އެކިއެކި ކުޅިވަރު ކުޅުން ބޮޑުމަސް ދުއްވުން، މާލިއެރުވުމާއި ކޯޑިކެ

          -                -             15,000                -       20,000.ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުނ34ްޕޮލިސީ 

:34.1.1ހަރަކާތް :34.1ސްޓްރެޓަޖީ 

20000ކުރުވާހަކަ ލިޔުމާއި ، މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތާއި މަދަހަ މުބާރާތް ބޭއްވުންދިވެހިބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެކިއެކި ޢުމުރުފުރަތަކަށް ހުޅުވާލެވިގެން މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން

: 34.2.1ހަރަކާތް :34.2ސްޓްރެޓަޖީ 

15000ދިވެހި ބަސް ލިޔުމުގެ ޤަވައިދާއި، ހަމަތައް ކިޔައިދޭ ޓްރެއިނިންގ ސެޝަން ނަގައިދިނުންދިވެހި ބަސް ލިޔުމުގެ ޤަވައިދާއި، ހަމަތައް މުޢައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އުނގަންނައިދިނުން

2,500.00     2,500.00            152,500.00          2,500.00            871,500.00   

        2,500              2,500              2,500              2,500        2,500.ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުނ35ްޕޮލިސީ 

:35.1.1ހަރަކާތް :35.1ސްޓްރެޓަޖީ 

          2,500.00                      2500250025002,500.00ޙޭޅިފަށުގައި ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމާއި،  ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޮޑު ހިލަ ޖެހުންރަށުގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން

ް:35.2ސްޓްރެޓަޖީ  :35.2.1.ހަރަކާތ

ނޑު ހަދައި، ގައުކުނި އަދިވެލިއެޅުން  ނޑުބޭނުންކޮށްގެން ކޮށިގަ ޕްރޮޕޯސަލްހަދައި ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީ އަދި އިޕީއޭގެ ހުއްދަ ހޯދުންޕޯލް އަދި ދާގަ

      869,000                -            150,000                -          -.މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުނ36ްޕޮލިސީ 

:36.1.1ހަރަކާތް :36.1ސްޓްރެޓަޖީ 

150000ފެންހިންދާ ޕަމްޕް ހޯދުންވާރެވެހި ފެންބޮޑުވާ މަގުތަކުގައި ފެންހިންދޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

:36.1.2ހަރަކާތް 

      119,000.00މަގުހެދުން

:36.2.1ހަރަކާތް :36.2ސްޓްރެޓަޖީ 

      750,000.00ޕްރޮޕޯސަލްހަދައި ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީ އަދި އިޕީއޭގެ ހުއްދަ ހޯދުންރަށަށް އަރާ ރާޅު ނުވަތަ އުދައިގެ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް ސްޕީޑް ބްރޭކަރ ހެދުން

ަ ދާއިރާގެ ޖުމްލ

ް ޘަޤާފަތާއި ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުނ 7ދާއިރާ 

ް ވިލުންވެރި މުޖުތަމައެއް ކަށަވަރުކުރުވުނ 8ދާއިރާ 

ަ ދާއިރާގެ ޖުމްލ



5,000.00     5,500.00            6,500.00            6,500.00            7,000.00     

        7,000              6,500              6,500              5,500        5,000.އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުނ37ްޕޮލިސީ 

:37.1.1ހަރަކާތް :37.1ސްޓްރެޓަޖީ 

          7,000.00                      5000550065006,500.00ރަށުގެ ދެޖިންސުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުންއަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

578,000.00   400,500.00          52,000.00           383,000.00          51,500.00    

       51,500            383,000             52,000            400,500      578,000.ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުނ38ްޕޮލިސީ 

:38.1.1ހަރަކާތް :38.1ސްޓްރެޓަޖީ 
          8,000.00                    50005500900030,000.00ކަމާބެހޭ އެކިއެކި އިދާރާތަކާއި ގުޅީގެން މުވައްޒަފުންނަށް ކުރު އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ ތަމްރިން ޕްރޮގްރާމާއި، ކޯސް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުންފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމާއި، މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން/ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

:38.1.2ހަރަކާތް 
                  123,000.00ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ހޯދުން

:38.2.1ހަރަކާތް :38.2ސްޓްރެޓަޖީ 

          300030003,500.00ކައުންސުލުން ދެމުންދާ ހިދުމަތްތަކާއިގުޅޭ ފޯމްތައް އޮންލައިންކޮށް ލިބެން ހުރުމާއި، އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

:38.2.2ހަރަކާތް 

ރަށުގައި ހިނގާ ހާއްސަކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ވެބްސައިޓުން ލިބެންހުރުން

:38.2.3ހަރަކާތް 

ރަށުގެ އެކިއެކި ތަފާސް ހިސާބުތައް ވެބްސައިޓްއިން ލިބެން ހުރުން
:38.2.4ހަރަކާތް 

        40,000.00                  350004000040000150,000.00ތަޖުރިބާ ދަތުރު ދިއުން

:38.3.1ހަރަކާތް :38.3ސްޓްރެޓަޖީ 

35000ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އޮންލައިންކޮށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުންކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އޮންލައިންކޮށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

:38.4.1ހަރަކާތް :38.4ސްޓްރެޓަޖީ 

                    500007500080,000.00ގޭގައި  ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލެޕްޓޮޕްފަދަ ތަކެތި ހޯދުންމުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

:38.5.1ހަރަކާތް :38.5ސްޓްރެޓަޖީ 
450000280000ފާހާނާ ހެދުމާއި، އޮފީހުގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުންއޮފީސް އިމާރާތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުން

-          -                -                -                -          

ަ ދާއިރާގެ ޖުމްލ

ް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުނ 10ދާއިރާ 

ދާއިރާގެ ޖުމްލަ

ް މިންތީގެ ހަމަހަމަކަނ 9ދާއިރާ 


