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  ތަޢާރަފް 
 2017ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެ މަތިްނ، ނޫނުގައި ޤާމިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިްނގުމުގެ 

ގެ ޕްލޭަނށް ިރއާޔަތްކޮށް، އެކުލަވާލާފައިވާ ޤީވަނަ އަހަރުން ފެށިެގން ކުރިއަްށ އޮތް ފަސްއަހަރުދުވަހަށް އެކުަލވާލެވުނު ތަރައް
ރަކާތްތަކަށާއި އިދާރީ ޙަގެ ޤީ ފަސްއަހަރު މިކައުންސިލްއިން ހިންގާނެ ތަރައްފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނެވެ. މިގޮތުްނ ކުރިއަށް އޮތް 

ގެ ޚުލާސާއެއް އާމްދަނީހިންގުމަށް ހިާގނެ ކަމަށް އަންާދޒާ ކުރެވޭ ޚަރަދާއި ކައުންސިލަށް ލިބޭެނ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެޭވ 
 ހޯދުމުގައި އާމްދަނީމިޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ކައުންސިލުން ޚަރަދު ކުރުމާއި 

 ގެންގުޅޭނެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް މިޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

 ފައިނޭންސްކުރުމުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް 
 ދައުލަތުންދޭ ހިލޭއެހީ 

ދޭނެއެވެ. ކައުންސިލް އިދާރީ ގޮތުން ހިންުގމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުތައް ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމަނައިގެން ހޯ 
ރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ޙަގެ ޤީގެ އިތުރުން ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ތަފާތު ތަރައްމީ

 ބޭނުންވާ ފައިސާ ދައުލަތުންދޭ ިހލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހޯދުމަކީ ކައުންސިލްގެ އަމާޒެކެވެ.

 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދޭ ހިލޭ އެހީ 

ޖަމްއިއްޔާ ފަރާތްތަކާއި،  އަމިއްލަގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުްނވާ ފައިސާ ހޯދުމުގައި މައިގަނޑުކޮށް ގެންގުޅޭނެ އުސޫލަކީ ޤީތަރައް
އެހީތެރިކަން ޯހދުުމވެ. މިގޮތުން ހޯދާ ފައިސާ އިދާރީ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ތަފާތު އެިކފަރާތްތަކުން  ޖަމާއަތްތަކާއި އެހީދޭ

 ނުކުރުމަކީވެސް ކައުންސިލްގެ އަމާޒެކެވެ.

 ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާރޓްނަރޝިޕް 

ގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެހީގެ ގޮުތގައި ފައިސާހޯދުމާއި އެއްމިންވަރަކަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ޤީތަރައް
 ކީވެސް ކައުންސިލްގެ އަމާޒެކެވެ. ގުޅިގެން ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނާޝިޕް އުސޫލު އިސްކުރުމަ

 

 ވިޔަފާރިން ލިބޭ އާމްދަނީ  ގެ ކައުންސިލް 

ނީ ލިބޭފަދަ ދަމްއާކައުންސިލްގައި ވިޔަފާރި އުޞޫލުން މިވަގުތު ކުރަމުންގެންދާ ކަމަކީ ލޯންޗް ދަތުރުކުރުން އެކަނިނަމަވެސް، 
ވީަނމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރު ކައުންސިލް ހިންގުމަށާިއ ތު ކަުއންސިލްއިން ނުކުރި ކަމުގައި މިވަގު ތަކެއްވިޔަފާރިގިނަ 
ދަނީ ލިބޭފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައި އެމަސައްކަތުން މްއާގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގައި ންގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިޤީތަރައް
  ޭބނުންުކރުމަކީ ކައުންސިލުގެ އަމާޒެކެވެ. %50ދަނީގެ މްލިބޭ އާ
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 އެހެނިހެން 

ން ރިޒާވްގައި ފައިސާ އާްމދަނީނޫނުގައިާވގޮތުގެ މަތިްނ ކައުންސިލްގެ ޤާ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ 
މާއި، ކައުންސިލުންދޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުން ނަގާ ފީތަކައި ކަނޑައެޅޭ މިންވަރެއް ހޭދަކުރު ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުންބަހައްޓާނެއެވެ. 
ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް މެނުީވ ބޭނުން ނުކުރުމަކީވެސް ޤީގެ ތަރައްކައުންސިލު އާްމދަނީޮގތުން ިލބޭ އެހެނިހެން ގޮތް

 އަމާޒެކެވެ.

 ން ބިންބިމާއި ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދާ ބޭނުންކުރު 

 ބިން 

ބިން  ނޭޮގތަށްބޮަޑށް މަގުފަހިވާންމެ އަށް އެޤީގެ ތަރައްއަތޮޅުއި ހަވާލުކުރެވޭ ބިްނތަކުން، ކައުްނސިލާ ކައުންސިލްގެ ބިންތަކާިއ،
 ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ކުލި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި އެބިން ބޭނުންޮކށްގެން ކުރާ މަސައްކަތުން 

 އަށް ކުރާ އަސަރަށް ބެލުމަކީ އަމާޒެކެވެ.ޤީގެ ތަރައްއަތޮޅު

 ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދާ 

އަދި ނުއުފުލޭ އެންމެހައި މުދާތައް ބޭނުންކުރާނީ ދަޢުލަތަށާއި ކައުންސިލަށް އެންމެ ފައިދާކުރަނިވިގޮތަށް، ކައުންސިލްގެ އުފުލޭ 
ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިާދއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި 

 އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިންނެވެ.

  އާއި ޚަރަދު  އާމްދަނީ ހަރުގެ ފާއިތުވެދިޔަ ފަސް އަ 
 

  

 -

 2,000,000.00

 4,000,000.00

 6,000,000.00

 8,000,000.00

 10,000,000.00

 12,000,000.00

2012 2013 2014 2015 2016

ިލުބުނ ަބެޖާޓިއ ުކެރުވުނ ަޚަރދު 

ުޖްމަލ ިހނާގެނ ަޚަރދު  ުޖްމަލ ިލޭބެނަކަމްށ ަލފުާކާރ ާޢްމަދނ  

2012 2013 2014 2015 2016

ުޖްމަލ ހިނާގެނ ަޚަރުދ -                           9,142,342.00        10,406,652.00      10,577,979.00      11,263,690.00      

ުޖްމަލ ިލޭބެނަކަމްށ ަލފުާކާރ ާޢްމަދނ  -                           -                           9,151,662.00        8,723,600.00        9,084,012.00        
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 ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތާއި ޚަރަދު ކުރާނެ ގޮތް 

  ދާއިރާއްތައް ކުރެވޭ  ޚަރަދު 
 (000) އަހަރު 

2017 2018 2019 2020 2021 
 675,127 642,978 612,360 583,200 555,429 ހިންގުމުގެ ދާއިރާޔަށް ކުރެވޭޚަރަދު 

 - - - - - ގްރާމްތައް ހިންގުމަށް  ޕްރޮ ތަރައްގީގެ
 - - - - - ދަރަނި އަދާ ކުރުރުމަށް 

 1,606,336 1,606,575 9,240,721 6,573,405 2,394,882 އެހެނިހެން 
 

 2,281,463 2,249,554 9,853,082 7,156,605 3,142,909 ޖުމްލަ ހިގާނެކަމަށް ލަފަކުރާ ޚަރަދު 
      

 ފައިސާ ލިބޭ ދާއިރާތައް 
 އަހަރު 

2017 2018 2019 2020 2021 
 1,937,828 1,847,836 1,759,844 1,676,042 1,596,230 ސަރުކާރުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާުކރާ

 54,990 52,371 49,877 47,502 45,240 ކައުންސިލުން ނަގާފީ 
 - - - - - އެހެނިހެން ފަރާތްތަުކން ލިބޭ ހިޭލއެހީ

 29,901 28,478 27,122 25,830 24,600 ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރި ފައިދާ 
 - - - - - އެހެނިހެން ގޮތްގޮުތން 

      
 1,681,121 1,756,891 1,836,843 1,921,168 2,007,668 ޖުމްލަ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ 

 - - - - - ދަރަންޏަށް ނަގާ ފައިސާ 
      

 - - - - - ޖުމްލަ ލިބޭނެ ފައިސާ 
 

 (600,343) (492,663) (8,016,239) (5,235,437) (1,135,241) އަރަނި / )ދަރަނި( 
 

 ނިންމުން 
ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކައުންސިލް  2017

ޔާން ކޮށްފައިވާ ނޭގޮތުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް ބަބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދާރަކާތްތަކަށް ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތަކާއި ތަރައްޤީގެ ޙަ
މިޕްލޭނުން ދައްކައިދެނީ ކައުްނސިލްގެ މާލީ މިސްރާބުކަމުގައި ވުމާއިއެކު، މުޅި މާލީ ވެއްޓަްށ ބޮޑު ބަަދލެއް އަތުވެއްެޖ 

 ހާލަތެއްގައި އެބަދަލުތަަކށް ރިއާޔަތްކޮށް މިޕްލޭން ރިވައިޒް ކުރެވޭނެއެވެ.

1437ޞަފަރް  29  
 2016ނޮވެމްބަރ  29
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  1 ޢެނެކްސް 
 އަންދާޒާ  ޚަރަދު 

  
 ދަނޑުވެރިން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން  ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކާއި އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 
 ފެސިލިޓޭޓަރގެ ކުލި 3,500.00    
 ބައިވެރިންެގ އިންޓަވަލް  50ކޮންމެ ރަށަކުން  12,000.00    
 ދުވަހުގެ ކެއުން 07ފެސިލިޓޭޓަރުގެ  1,750.00    
 ދުވަހުގެ ހުރުން 07ފެސިލިޓޭޓަރުގެ  2,450.00    

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 19,700.00 - - - -
 

 ގުޅޭގޮތުން ދަނޑުވެރިންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. އަތޮޅުގައި ހެއްދުމާ އިމްޕޯޓްކުރާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް 

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 
 ފެސިލިޓޭޓަރގެ ކުލި 3,500.00 3,500.00   
 އިންޓަވަލް ބައިވެރިންެގ  50ކޮންމެ ރަށަކުން  12,000.00 12,000.00   
 ދުވަހުގެ ކެއުން 07ފެސިލިޓޭޓަރުގެ  1,750.00 1,750.00   
 ދުވަހުގެ ހުރުން 07ފެސިލިޓޭޓަރުގެ  2,450.00 2,450.00   

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 19,700.00 19,700.00 - - -
 

 އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

 ޚަރަދު 
  ތަރުތީބުން(ގޮތް )މަރުޙަލާ  ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 
   3,500.00 

 
 ފެސިލިޓޭޓަރގެ ކުލި

   7,200.00 
 

 ބައިވެރިންެގ އިންޓަވަލް  30ކޮންމެ ރަށަކުން 
   1,750.00 

 
 ދުވަހުގެ ކެއުން 07ފެސިލިޓޭޓަރުގެ 

   2,450.00 
 

 ދުވަހުގެ ހުރުން 07ފެސިލިޓޭޓަރުގެ 

  އަންދާޒާޖުމްލަ  - 14,900.00 - - -
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 އޯރގަނިކް ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.
 ޚަރަދު 

  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ
2021 2020 2019 2018 2017 

 ފެސިލިޓޭޓަރގެ ކުލި 3,500.00 3,500.00   
 ބައިވެރިންެގ އިންޓަވަލް  30ކޮންމެ ރަށަކުން  7,200.00 7,200.00   
 ދުވަހުގެ ކެއުން 07ފެސިލިޓޭޓަރުގެ  1,750.00 1,750.00   
 ދުވަހުގެ ހުރުން 07ފެސިލިޓޭޓަރުގެ  2,450.00 2,450.00   

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 14,900.00 14,900.00 - - -
 

 ބޭއްވުން ކާނާ ހިމަނައިގެން ފުޑް ފެއާރ އެއް  ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޞިއްޙަތަށް ފައިދާ ހުރި
 ޚަރަދު 

  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ
2021 2020 2019 2018 2017 

 ހޯލްކުލި  1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން  ދެކޮޅަށްސްކޫލް ކުދިންނާއި ޒުވާނުން މަސްތުވާތަކެއްޗާ 

ގޮތް )މަރުޙަލާ  ތަންފީޒުކުރާނެ ޚަރަދު 
 2017 2018 2019 2020 2021  ތަރުތީބުން(

 ހޯލްކުލި  12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
 

 އިތުރުކުރުން ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން 
ގޮތް )މަރުޙަލާ  ތަންފީޒުކުރާނެ ޚަރަދު 

 2017 2018 2019 2020 2021  ތަރުތީބުން(

 ޝެޢިޚްގެ ފީ 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

 ދަތުރު 4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00

 އެކަމަޑޭޝަން 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00

 ފުޑް 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00

 އަތޮޅު ތެރޭގެ ދަތުރުތައް 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00
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 ފާހަގަކުރުން  ފެންވަރުގައިދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުނުކުރާ ދުވަސް އަތޮޅު 
ގޮތް )މަރުޙަލާ  ތަންފީޒުކުރާނެ ޚަރަދު 

 2017 2018 2019 2020 2021  ތަރުތީބުން(

 އަތޮޅުތެރޭގެ ދަތުރުތައް 14,500.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 
ހުރުމާއި ރަށްރަށުން އަންނަމީހުންގެ 

 ކެއުން
  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 31,300.00 31,800.00 31,800.00 31,800.00 31,800.00

 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން  ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ މީހުންނާއި ސްކޫލް ކުދިން
ގޮތް )މަރުޙަލާ  ތަންފީޒުކުރާނެ ޚަރަދު 

 2017 2018 2019 2020 2021  ތަރުތީބުން(

 ފެސިލިޓޭޓަރގެ ކުލި 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 
ބައިވެރިންެގ  50ކޮންމެ ރަށަކުން 

 އިންޓަވަލް 

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00

 

 ބޭއްވުން އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް 
ގޮތް )މަރުޙަލާ  ތަންފީޒުކުރާނެ ޚަރަދު 

 2017 2018 2019 2020 2021  ތަރުތީބުން(

 ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް  100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

 ބަށިމުބާރާތް  100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

 ބޮޑުބެރު ޗެލެންޖް  100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

 ފުޓްޝަލް މުބާރާތް  90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 390,000.00 390,000.00 390,000.00 390,000.00 390,000.00
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 ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 
 ޚަރަދު 

  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ
2021 2020 2019 2018 2017 

48,000.00  42,500.00  35,000.00   

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 35,000.00 - 42,500.00 - 48,000.00
 

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  ޤައުމީ ފެންވަރުގައި އަތޮޅުން ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާލީ

ގޮތް )މަރުޙަލާ  ތަންފީޒުކުރާނެ ޚަރަދު 
 2017 2018 2019 2020 2021  ތަރުތީބުން(

 ރ ގެ ރޭޓުން 3000ކޮންމެ މީހަކަށް  45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00

 ރ ގެ ރޭޓުނ10000ްކޮންމެ ޓީމަކަށް  50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 95,000.00 95,000.00 95,000.00 95,000.00 95,000.00
 

 ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާނެ ތަނެއް ހަމަޖެއްސުން 
 ޚަރަދު 

  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ
2021 2020 2019 2018 2017 

    2,500.00   

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 2,500.00 - - - -
 

 ހަރުދަނާކުރުމަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ ހިންގުން

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 
 ކަނޑުމަގުންކުރާ ދަތުރު  18,500.00   
 ހޯލްކުލި   2,000.00   
 ފުޑް  2,880.00   
 އެކަމަޑޭޝަން  8,400.00   

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ - 31,780.00 - - -

 

 

 



  11    
 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ  ،އްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާހަ
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 އުފައްދާ ތަކެއްޗަށް މާކެޓް ހޯދައިދިނުން  އަންހެނުން ރަށުގައި ތިބެގެން

  ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ޚަރަދު 

2021 2020 2019 2018 2017   
 އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުންކުރާ ދަތުރުރާއްޖޭގެ   36,000.00   
 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑުމަގުންކުރާ ދަތުރު  44,000.00   

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ - 80,000.00 - - -
 

އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް  އަންހެނުންނަށް ރަށުގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ހުނަރު
 ކޯހެއް ހިންގުން މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ 

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 
  84,630.00     

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ - - 84,630.00 - -
 

 ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީއެއް ހެދުން.

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 

 އައުޓްސޯސްކޮށްގެން މީހަކުހޯދާ މަސައްކަތްކުރުމަށް 98,650.00    

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 98,650.00 - - - -

 

 

 ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރ ޤާއިމްކުރުން.

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 
 އައުޓްސޯސްކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް  3,869,750.00   

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ - 3,869,750.00 - - -
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 ބޭއްވުން  އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ފެއަރއެއް

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 
    35,000.00   

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 35,000.00 - - - -
 

 ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަންޑު ހޯދައިގެން.

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 
    2,350.00   

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 2,350.00 - - - -
 

 އަތޮޅު އިސްތިހާރުކުރުން.

 ޚަރަދު 
  )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން(ގޮތް  ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 
   55,000.00    

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ - 55,000.00 - - -
 

 

 

 

 

 

 

 އަތޮޅުގައި ހުރި ގެސްޓްހައުސްތައް އިސްތިހާރު ކުރުން.

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 
    25,500.00   

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 25,500.00 - - - -
 

 ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް އަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.
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 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 
    2,500.00   

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 2,500.00 - - - -
 

 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ 

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 
    1,500.00   

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 1,500.00 - - - -
 

 އަބުރުވެރި މަސައްކަތަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުން.

 ޚަރަދު 
  ތަރުތީބުން(ގޮތް )މަރުޙަލާ  ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 

2,500.00  2,500.00  2,500.00   

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00

 

 ދިނުން. އަބުރުވެރި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިއްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމް 

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 

2,500.00  2,500.00  2,500.00   

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00

 

 އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމެއް ބޭއްވުން.

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 
  35,260.00     

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ - - 35,260.00 - -



  14    
 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ  ،އްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާހަ
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މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަންޑުހޯދާނޭގޮތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް  ދާއިރާއަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރިފަރާތްތަކަށް ކުދި އަދި 
 ހިންގުން.

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 
 23,462.00      

- 
23,462.0

0 
  ޖުމްލަ އަންދާޒާ - - -

 

 ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތް ބޭއްވުން 

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 

78,850.00 78,850.00 78,850.00 77,950.00 76,950.00   

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 76,950.00 77,950.00 78,850.00 78,850.00 78,850.00

 

 ރީތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 
 39,500.00  38,610.00    

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ - 38,610.00 - 39,500.00 -

 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. ބަހާލައިގެން ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެއަހަރު ދުވަހަށް 

ގޮތް )މަރުޙަލާ  ތަންފީޒުކުރާނެ ޚަރަދު 
 2017 2018 2019 2020 2021  ތަރުތީބުން(

30,787.00 30,787.00 30,787.00 30,787.00 30,787.00   

  އަންދާޒާޖުމްލަ  30,787.00 30,787.00 30,787.00 30,787.00 30,787.00
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 www.laamu.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800723ފެކްސް:    6800713ން: ފޯ

 ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް އަތޮޅުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން.

ގޮތް )މަރުޙަލާ  ތަންފީޒުކުރާނެ ޚަރަދު 
 2017 2018 2019 2020 2021  ތަރުތީބުން(

12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00   

  އަންދާޒާޖުމްލަ  12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޮރަޕްޝަނަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 

3,215.00  3,215.00  3,215.00   

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 3,215.00 - 3,215.00 - 3,215.00

 

 ޤާނޫނަށް ކައުންސިލަރުން އަހުލުވެރިކުރުވުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 
 4,500.00   4,500.00   

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 4,500.00 - - 4,500.00 -

 

 އެނުއަލް ޔޫތް ކޭމްޕެއް ބޭއްވުން.

ގޮތް )މަރުޙަލާ  ތަންފީޒުކުރާނެ ޚަރަދު 
 2017 2018 2019 2020 2021  ތަރުތީބުން(

35,620.00 35,620.00 35,620.00 35,620.00 35,620.00   

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 35,620.00 35,620.00 35,620.00 35,620.00 35,620.00
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 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ  ،އްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާހަ

 www.laamu.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800723ފެކްސް:    6800713ން: ފޯ

 ސްކޮލަޝިޕް ދިނުން  1ދާއިރާއަކުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބޮންޑަކާއެކު ފަންނީ ކޮންމެވެސް 

ގޮތް )މަރުޙަލާ  ތަންފީޒުކުރާނެ ޚަރަދު 
 2017 2018 2019 2020 2021  ތަރުތީބުން(

469,600.00 499,600.00 496,600.00 476,600.00 386,600.00   

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 386,600.00 476,600.00 496,600.00 499,600.00 469,600.00
 

 ބަޔޮސްފިޔަރ ރިޒަރވެއް އަތޮޅުގައި ކަނޑައެޅުން.

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 
 ރިސާރޗެއް ހެދުން  258,300.00 258,300.00   

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 258,300.00 258,300.00 - - -
 

 ފޯރުކޮށްދިނުން. ޢާމްދަނީ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުފަޅުގޮވާންކޮށްގެން 

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 

2,810.00  2,810.00  2,810.00   

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 2,810.00 - 2,810.00 - 2,810.00
 

 އިމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކުރުން.

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 
   16,540.00    

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ - 16,540.00 - - -
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 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ  ،އްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާހަ

 www.laamu.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800723ފެކްސް:    6800713ން: ފޯ

 އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އައު ޢިމާރާތެއް ހޯދުން.

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 
  5,600,000.00     
  ޖުމްލަ އަންދާޒާ - - 5,600,000.00 - -

 

 އަތޮޅުގައި ހުރި އާޘާރީ ތަންތަން އިތުރަށް ދިރާސާކުރުން 

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 
  67,560.00     

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ - - 67,560.00 - -

 

 ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ މަހާސިންތާ ބޭއްވުން 

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 
   3,640.00    

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ - 3,640.00 - - -

 

 ވޯރކްސޮޕެއް ބޭއްވުން.ދަސްކޮށްދިނުމަށް  ޖަމިއްޔާތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންޑް ރެއިސްކުރެވޭނެ ގޮތްގޮތް

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 
 3,450.00  3,450.00    

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ - 3,450.00 - 3,450.00 -
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 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ  ،އްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާހަ

 www.laamu.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800723ފެކްސް:    6800713ން: ފޯ

 ޑްރިލް ބޭއްވުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް  އަތޮޅު އަދި ރަށްރަށުގެ ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނަށް 

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 

4,500.00  4,500.00  4,500.00   

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 4,500.00 - 4,500.00 - 4,500.00

 

 ހިންގުން ފެންވަރުގައި  ކާރިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާގުޅޭ ވޯކްޝޮޕްތައް އަތޮޅު އަދި ރަށު

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 

3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00   

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

 

 ނޯޓިސްބޯޑް ހަރުކުރުން.ކައުންސިލްގައި ޑިޖިޓަލް ކައުންސިލާއި ރަށު އަތޮޅު 

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 
    19,500.00   

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 19,500.00 - - - -

 

 ރަށު ކައުންސިލްތަކުގައި އެނައުންސް ސިސްޓަމް ހަރުކުރުން.

 ޚަރަދު 
  ތަރުތީބުން(ގޮތް )މަރުޙަލާ  ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 
  9,800.00 9,800.00 9,800.00   

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 9,800.00 9,800.00 9,800.00 - -
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 www.laamu.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800723ފެކްސް:    6800713ން: ފޯ

 އެކު ރީޑިވެލޮޕްކުރުން. ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ކޮންޓެންޓް މެނޭޖުމަންޓް ސިސްޓަމަކާއި 

 ޚަރަދު 
  ތަރުތީބުން(ގޮތް )މަރުޙަލާ  ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 
    165,000.00   

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 165,000.00 - - - -

 

 ފައިލިންގ ރޫމެއް ހެދުމުން.

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 
    98,000.00   

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 98,000.00 - - - -

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ސައިކޮޓަރިއެއް ހެދުން.

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 
    350,000.00   

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 350,000.00 - - - -

 

 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން  ކުއާޓާރއަކު އެއްފަހަރު ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ވެރިންނާއެކު

ގޮތް )މަރުޙަލާ  ތަންފީޒުކުރާނެ ޚަރަދު 
 2017 2018 2019 2020 2021  ތަރުތީބުން(

18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00   

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
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 www.laamu.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800723ފެކްސް:    6800713ން: ފޯ

 ކޮންމެވެސް ރަށެއްގައި ބޭއްވުން. މަހާސިންތާއެއް އަހަރަކު އެއްފަހަރު އަތޮޅުގެއަތޮޅު ފެންވަރުގެ 

ގޮތް )މަރުޙަލާ  ތަންފީޒުކުރާނެ ޚަރަދު 
 2017 2018 2019 2020 2021  ތަރުތީބުން(

 ހޯލުކުލި  1,850.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00

 ރިޕްރެޝްމަންޓް 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

 ދަތުރު 37,860.00 37,860.00 37,860.00 37,860.00 37,860.00

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 51,710.00 51,710.00 51,710.00 51,710.00 51,710.00

 

 މަރާމާތުކޮށް ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތް ހެދުން  2ގެސްޓްހައުސް 

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 
   654,000.00    

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ - 654,000.00 - - -

 

 ބަލިމީހުންނަށް ތިބެވޭނެ ގެސްޓްހައުސްއެއް ހެދުން  ގަމުގައި ބޭސްފިހާރަ ހިންގި އިމާރާތް ތަޅާލާ، ހޮސްޕިޓަލަށް އަންނަ 

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 
  35,600.00     

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ - - 35,600.00 - -

 

 މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުން  ކައުންސިލްގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރިއަށް އިތުރު ލޯންޗެއް ގަނެ

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 
  1,825,300.00     

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ - - 1,825,300.00 - -
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 އަތޮޅުގައި މެރިކަލްޗަރ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އިންވެސްޓަރުން ހޯދުން 

 ޚަރަދު 
  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ

2021 2020 2019 2018 2017 

26,000.00       

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ - - - - 26,000.00

 


