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 ރައީސްގެ ބަޔާން 
 

 وعلى آله وأصحابه أجمعين  ، والصالة والسالم على اشرف االنبياء والمرسلين ، العالمينرب  الحمدهلل

އަތޮޅު   ޮގތުެގމަތިން ހައްދުންމަތީމިއީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރި ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންުގމާއިބެހޭ ޤާނޫނުަގިއވާ  
  ތަރައްޤީެގ ޕްލޭނަށް ރިޔާޢަތްކޮށް ކުރިއަށް ޮއތް   ފައިވާ ލާއެކުލަވާވަނަ އަހަރަށް  2026ވަނަ އަހަރުން  2022ކައުންސިލުން  

  .ޕްލޭނެވެ ފައިނޭންޝިއަލް ށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާދުވަހަ އަހަރު 5

  ކަތުެގ މަްއޗަށެވެ. މި ޕްލޭންެގ އަސާސް ބިނާވެފައި ވަނީ ހައްދުންމަތި "ލާމަސީލު ލާމު" އަކަށް ހެދުމަށް ކުރެވޭ މަސައް
ތަކަކީވެސް   ލަނޑުދަނޑި  ހުރިހާ  ޕްލޭންަގއިވާ  ކުރުމަށްޓަކައި  ތަރައްޤީެގ  ޙާސިލް  ޖެހޭ    ހޭދަކުރަން  ފައިސާެއކަންކަން 

ކަންކަމެވެ. އެހެންކަމަށްވުާމއެކު ތަރައްޤީެގ ޕްލޭނަކާެއކު އެޕްލޭނަށް ފައިސާ ހޯދާނޭޮގތުެގ ފަިއނޭންޝިއަލް ޕްލޭނެއް އޮތުމަކީ  
 ޤީެގ ޕްލޭން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ. ތަރައް

ދަްއކައިދީ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންާވ    މިފަދަ ޕްލޭނެއްެގ މުހިއްމުކަމަކީ ލަނޑުދަނޑިއަކަށް ވާޞިލްވުމުަގއި އެންމެ ރަނަގޅު މަުގ
 ދެމެހެއްޓުމެވެ.  އާދަރަނަގޅު  ލިބޭއެްއޗަކުން ފުއްދުމުެގ ވެ. ފައިސާާއއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމެ

 

 
 އިސްމާޢީލް ޢަލީ

 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ ރައީސް 
 

 

 
 

 

 



 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                                       2026  – 2022ފައިނޭންޝަލް ްޕލޭން 
 

50 ެގ 3 ސަފްހާ     
 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ

 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

  ތަޢާރަފް 
ވަނަ    2022މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،  

ޝަލް  އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރުދުވަހަށް އެކުލަވާލެވުނު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އެކުލަވާލާފައިވާ ފައިނޭން
ނެވެ. މިގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރު މިކައުންސިލްއިން ހިންގާނެ ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތަކަށާއި އިދާރީ ހިންގުމަށް ހިގާނެ  ޕްލޭ

އެވެ.  ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ޚަރަދާއި ކައުންސިލަށް ލިޭބނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ އާންމުދަނީގެ ޚުލާސާއެއް މިޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާނެ
ހެންމެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ކައުންސިލުން ޚަރަދު ކުރުމާއި އާންމުދަނީ ހޯދުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް  ހަމަ އެ

 މިޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  

ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ކައުންސިލް ހިންގުމަށާއި ތަރައްޤީގެ ރައްޔިތުންގެ ަބއިވެރިވުމާއި އެކު ވީހާވެސް ހާމަކަން ޮބޑުގޮތެއްގައި އަދި  
ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމާއި ޚަރަދު ކުރުމަކީ މިޕްލޭންގެ މައިގަނޑު އެއް އަމާޒެވެ. މިއަމާޒަށް ވާސިލުވުމުގެ ގޮތުން 

 އަހަރީ ަބޖެޓެއް އެކުލަވާލައި މިޕްލޭން ފުރިހަމަ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީގެ ނަތީޖާތަކަށް ބިނާވެގެންވާ
 ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރެވޭނެއެވެ. 
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 ފައިޭންނސްކުރުުމގެ ަމއިގަނޑު އަސާސްތައް  
 

 އެހީ  ހިލޭ ދައުލަތުންދޭ

 މަޝްރޫއުތަކަށް ހިންގާ ތަރައްގީއަށް ކައުންސިލްތަކުން ،ދިނުމަށާއި ހިދުމަތްތައް ދޭންކައުންސިލު ހިންގުމަށާއި  އިދާރީ ކައުންސިލްގެ
ކައުންސިލްތަކަށް    ހިލޭއެހީއެއް  ދައުލަތުން  ދަށުން  ފޯރމިއުލާއެއްގެ  ފިސްކަލް  އަހަރަކުވެސް  ކޮންމެ  ކޮންމެ  ހަރަދުކުރުމަށް

 ފަޅާއި  ،ރަށާއި  ިބމާއި  ނުހިމެނޭ  ތެރޭގައި  އިޙްތިޞާޞްގެ  ކައުންސިލްގެ  އާއި  %5  އާމްދަނީގެ  ދައުލަތުގެ  އެގޮތުން.  ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ
 ކަންތައްތަކަށް  ވަކި  އިން ފިސްކަލް ފޯމިއުލާއެއްގެ ދަށުން  %40   އާމްދަނީގެ  ލިޭބ  ދައުލަތަށް  ގޮތުގައި  ކުލީގެ   ތަންތަނުގެ  ފަރުފަދަ

 މިންވަރެއް  ވަކި  ދައުލަތުން  ގޮތުގައި  ހިލޭއެހީގެ  ވެސް  އަހަރަކު  ކޮންމެ  ކައުންސިލްތަކަށް  ވަކި  ވަކި  ތެރެއިން   މިޖުމްލައިގެ  ބަލާލެވިގެން
 އަދި  ހިންގުމަށާއި  އިދާރާ  ކައުންސިލް  އިން  އެހީ  ހިލޭ  ދައުލަތުންދޭ  ށްކައުންސިލަ  އަހަރަކު  ކޮންމެ  އެހެންކަމުން.  ނެއެވެދޫކުރާ

 ނެއެވެ. ބޭނުންކުރާ ހިންގުމަށް  ހަރަކާތްތައް ތަރައްގީގެ

 

  އާމްދަނީ ލިޭބ ޚިދުމަތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ކައުންސިލުން

  ހިލާފުނުވާ   ގާނޫނުތަކާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  ރައްޔިތުންނާ   ސިޓީގެ   ނުވަތަ  ރަށް  ނިސްަބތްވާ  ކައުންސިލް  އެ
  ނެގުމުގެ   ކުލި  ނުވަތަ  ފީ  އެ  ، ކަނޑައަޅައި  ކުލި  ނުވަތަ  ފީ  ހޯދުމަށް  ފައިސާ  ޭބނުންވާ  ހިދުމަތްތަކަށް  ދޭ  ންކައުންސިލު  ،ގޮތުގެމަތިން

މިހާރުވެސްދަނީ ފީ ނެގުމުންވެ. ކުރިއަށް ތަނުގައިވެސް   ހިދުމަތްތަކުންަބއެއް    ދެވޭ  އެގޮތުން.  ލިިބގެންވެއެވެ   ށްކައުންސިލަ  ާބރު
 .ބޭނުންކުރާނެއެވެ ހާސިލްކުރަން އަމާޒުތައް ތަރައްގީގެ ކައުންސިލުންދޭ ހިދުމަތްތަކަށް ފީ ނަގާ އަތޮޅުގައި

 

 އެހީ ހިލޭ ދޭ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ފަރާތްތަކާއި އަމިއްލަ އުސޫލަކީ ގެންގުޅޭނެ މައިގަނޑުކޮށް ހޯދުމުގައި ފައިސާ ބޭނުންވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ތަރައްޤީގެ
  އެހީތެރިކަން   އެކިފަރާތްތަކުގެ  ތަފާތު   އެހީދޭ  މިނޫންވެސް  ޖަމާއަތްތަކާއި  ޖަމިއްޔާ  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  ޖަމާއަތްތަކާއި  ޖަމްއިއްޔާ
  ބޭނުންކުރުމަކީ  ހަރަކާތްތަކަށް  ތަރައްގީގެ  ނުކޮށް  ޭބނުން  ގޮތުގައި  ޚަރަދުގެ  އިދާރީ  ފައިސާ  ހޯދާ  މިގޮތުން .  ހޯދުމެވެ  ލުންކައުންސި

 . ކައުންސިލްގެ އަމާޒެކެވެ
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 ޕާރޓްނަރޝިޕް ޕްރައިވެޓް ޕަްބލިކް

 ފަރާތްތަކާއި  އަމިއްލަ  މިންވަރަކަށް  އެއް  ފައިސާހޯދުމާއި  ގޮތުގައި  އެހީގެ  ފަރާތްތަކުން  އަމިއްލަ  ހިންގުމުގައި   ޕްރޮގްރާމް  ތަރައްޤީގެ
  ގުޅިގެން   ފަރާތްތަކާ  އަމިއްލަ  މިގޮތުން.  އެވެކުރެވިދާނެ  އިސް  ކައުންސިލުން  ވެސް  އުސޫލު  ޕާޓްނާޝިޕް  ޕްރައިވެޓް  ޕަްބލިކް  ގުޅިގެން

 ދިނުން  މެދުވެރިކޮށް  ފަރާތްތައް  އަމިއްލަ  ޚިދުމަތްތައް  ަބއެއް  ދޭ  ރައްޔިތުންނަށް  ކައުންސިލުން  ހިންގުމާއި   ޕްރޮޖެކްޓް  ތަރައްޤީގެ
  ވިޔަފާރި   މުއްދަތެއްގައި  ކަނޑައެޅޭ  ،ހަދައި  ވަސީލަތެއް  ތަރައްގީގެ  ހަރަދުގައި  ފަރާތްތަކުގެ  އެ  ފަރާތްތަކުން  އަމިއްލަ  އަދި.  ހިމެނެއެވެ
 ގެސްޓް  ،ހޮޓާ  ހިމެނިފައިވާ  ޕްލޭންގައި  ތަރައްގީގެ  ،ހަވާލުކުރާގޮތަށް  ކައުންސިލާ  އަނުބރާ  ހިންގުމަށްފަހު  ލަތެއްވަސީ  އެ  އުސޫލުން
 އެގްރީމެންޓްކޮށް   ކާއިފަރާތްތަ  އަމިއްލަ  އުސޫލުން  ީބލަމުގެ  ހިންގުމަށް  މަށްރޫއުތައް  ބަނދަރުފަދަ  ނުވަތަ  މަގު  ،ފާލަން  ،ހައުސް

 . ކަމަށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވެސް ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެހަވާލުކުރެވިދާނެ

 

  ހެދުން  ޕާރޓްނަރޝިޕް  ޖަމާއަތްތަކާއެކު  ޖަމިއްޔާ  ކުންފުނިތަކާއި  އަމިއްލަ  ގެއަތޮލު  ކައުންސިލުން  ހިންގުމަށް   ހަރަކާތްތައް  ތަރައްގީގެ

 އެފަރާތްތަކުގެ   ފުޅާކޮށް  ދައުރު  ޖަމާއަތްތަކުގެ  ޖަމްއިއްޔާ  ކުންފުނިތަކާއި  އަމިއްލަ  ހިންގުމުގައި  ރާވައި  ހަރަކާތްތައް  ތަރައްގީގެ
  ހިދުމަތް  އަސާސީ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ   ޕްލޭންގައި  ތަރައްގީގެ  އެގޮތުން.  ނެއެވެމަސައްކަތްކުރާ  ކައުންސިލުން  ހޯދަން   ަބއިވެރިވުން
 ޭބނުމުގައި  ހޯދުމުގެ  ކުރިއެރުން  އިޖްތިމާއީގޮތުން  އަދި  އިގްތިސާދީ  އިތުރުކުރުމަށާއި  ފުރުސަތުތައް  ދުމުގެހޯ  އާމްދަނީ  ،ދިނުމަށާއި
 .ނެއެވެކުރާ މަސައްކަތް ަބއިވެރިވެގެން ކޯޕަރޭޓިވްތަކާ ނުވަތަ ކުންފުނި ޖަމާއަތްތަކާއި އަމިއްލަ ންކައުންސިލު

  ފައިދާ ލިޭބ ވިޔަފާރިން ކައުންސިލްގެ

  ތެރޭގައި   ދާއިރާގެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  ކައުންސިލްގެ  ،ފުއްދުމަށްޓަކައި  ޭބނުންތައް  އަސާސީ  ރައްޔިތުންގެ  ދާއިރާގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ
 ލާމަރުކަޒީ  އިދާރީދާއިރާތައް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ލިިބގެންވާކަމަށް  ކައުންސިލްތަކަށް  އިހްތިޔާރު  ހިންގުމުގެ  ހަރަކާތްތައް  އިޤްތިޞާދީ
 އަމިއްލަ  ހާސިލުކުރުމަށް ތައްމަޤްސަދު ޕްލޭންގައިވާ ތަރައްޤީގެ އެހެންކަމުން . ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ  ގާނޫނުގައި ހިންގުމުގެ އުސޫލުން

 އެވެ. ހޯދާނެ ފައިދާ  އުފައްދައިގެން" ކުންފުނި އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް" ،ަބއިވެރިވެ ވިޔަފާރިއެއްގައި ކައުންސިލުން ފަރާތަކާއެކު

 

 ބޭނުންކުރުން ހަރުމުދާ ކައުންސިލްގެ

ކައުންސިލްގައި .  ގޮތުގައެވެ  އާމްދަނީގެ  ކައުންސިލްގެ  ެބލެވޭނީ  ފައިސާ  ލިޭބ  ވިއްކައިގެން  މުދާ  ހުންނަ  ދަށުގައި  ެބލުމުގެ  ކައުންސިލްގެ
 ގުޅެއެވެ.ޭބނުންކޮށް ަބއުވެފައިވާ ހަރުމުދަލެއް ފިޔަވާ ހަރުމުދާ ވިއްކުމުގެ ވިސްނުމެއް ކައުންސިލުން ނުގެން
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 އާއްދަނީ  ލިޭބ ވަސީލަތްތަކުން ތެރޭގައިވާ އިޙްތިސާސްގެ

 ރަށްތަކާއި   ފަޅު  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  އިޙްތިސާސްގެ  ކައުންސިލްގެ  ހިމެނޭ  އިދާރީދާއިރާގައި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
 އެވެ. ބޭނުންކުރާނެ ހާސިލްކުރަން އަމާޒުތައް ތަރައްގީގެ އަތޮޅުގައި ހަރުމުދާތައް ނުއުފުލޭ ިބނާތަކާއި ވަސީލަތްތަކާއި އެންމެހާ

 ސަރަހައްދުތައް  ގިރީގެ  ހާހަލާއި  ފަރާއި  ފަޅާއި  ފިނޮޅާއި  ފަޅުރަށްރަށާއި  ނަގާފައިވާ  ސަރުކާރަށް  ބޭނުންތަކަށް  އިޖްތިމާޢީ  ނުވަތަ  ގައުމީ
ކައުންސިލްގެ .  ލިިބގެންވެއެވެކައުންސިލަށް    ާބރު  ނެގުމުގެ  ކުލި  ކައުންސިލަށް  ސަރަހައްދުތަކުން  އެހެނިހެން  ފިޔަވާ

 ވިޔަފާރިއަށް  ޭބނުންތަކާއި  ރައްޔިތުންގެ  ބޭނުންކުރާނީ  ގިރި  ހާހަލާއި  ފަރާއި   ފަޅާއި  ފިނޮޅާއި  ޅުރަށްރަށާއިފަ  އިޙްތިސާސްތެރޭގައިވާ
  އެންމެ   ތަރައްޤީއަށް  އަތޮޅުގެ  ،ކުންތަގިރި  ހާހަލާއި  ފަރާއި   ފަޅާއި  ފިނޮޅާއި   ޅުރަށްރަށާއިފަ  ހަވާލުކުރެވޭ  ކައުންސިލާއިވެ.  ގޮތަށެ  ފަހިވާ
  ދިނުމުގައި   ކުއްޔަށްތައް  ގިރި  ހާހަލާއި  ފަރާއި   ފަޅާއި   ފިނޮޅާއި  ފަޅުރަށްރަށާއި  މިގޮތަށް  ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެއެވެ.މަގުފަހިވާގޮތަ  ޮބޑަށް
އަތޮޅުގެ    މަސައްކަތުން  ކުރާ  ބޭނުންކޮށްގެން   ތަންތަންއެ  ަބދަލުގައި  ެބލުމުގެ  އެކަނި  ތްތަކަށްފަރާ   ހުށަހަޅާ  ކުލި  ޮބޑު  އެންމެ

  ނެއެވެ.ލާަބ އަސަރަށް ކުރާ ތަރައްޤީއަށް

 

 ނެގުން  ލޯނު ކައުންސިލުން

  މަޝްރޫއުއަކަށް   ކަނޑައަޅާ  ކައުންސިލުން  ގޮތުން  ހާސިލުކުރުމުގެ  ލަނޑުދަނޑިތައް  ޕްލޭންގެ  ތަރައްގީގެ  އެކަށައަޅާ  ކައުންސިލުން
 މާލީ  އެހެނިހެން  ތަކުންނާއި  ޭބންކް  ޭބރުގެ  ރާއްޖެއިން  ބޭންކުތަކުންނާއި  ގާއިމްކޮށްފައިވާ  ރާއްޖޭގައި  މަޝްރޫއުތަކަކަށް  ނުވަތަ

 ޤީގެތަރައް  ދަށުން  އެހީއެއްގެ  ލޯނު  މިފަދައިންނަމަވެސް  .  ލިބިގެންވެއެވެ  ކައުންސިލްތަކަށް  އިހްތިޔާރު  ނެގުމުގެ  ލޯނު  އިދާރާތަކުން
 ރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.އަމާޒުކު ގެންދަން ކުރިއަށް ހަރަކާތެއް ޕްލޭންގައިވާ

 

 އާމްދަނީ  އެހެނިހެން

  5  އާމްދަނީގެ  ލިޭބ  އަހަރު  ހިނގާ  ކައުންސިލްތަކަށް  މަތިން   ވާގޮތުގެޤާނޫނުގައި  ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ
 ޚަރަދުކުރުމަށް   އަހަރުތަކުގައި  އޮތް  ކުރިޔަށް  ފައިސާ  މި.  އެވެނެރައްކާކުރާ  ގޮތުގައި  ރިޒަރވްގެ  އަދަދެއް  މަދުނޫން  އިންސައްތައަށްވުރެ

  އެހެންކަމުން.  ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ  ޤާނޫނުގައި  ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމަށް
  ލިޭބ  ގޮތްގޮތުން  އެހެނިހެން  ފީތަކައި  ނަގާ  ޚިދުމަތްތަކުން  ަބއެއް  ކައުންސިލުންދޭ  ،ކާއިމިންވަރަ  ކަނޑައެޅޭ  ރިޒާވުން  ންސިލުގެކައު
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  ވެސް   އާމްދަނީއެއް  ހުރިހާ  އެހެނިހެންއަދި  އެވެ.  ބޭނުންކުރާނެ  ހިންގުމަށް  ޕްރޮގްރާމްތައް  ތަރައްޤީގެ  ކައުންސިލުގެ  އާންމުދަނީ
 . ބޭނުންކުރާނެއެވެ ހިންގުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ތަރައްޤީގެ

  ފާއިތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ އާްމދަީނ އާއި ޚަރަދު

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

އާމްދަނީ 2,362,056 3,205,685 3,276,878 3,124,031 1,186,758

ޚަރަދު 1,460,605 4,762,687 868,483 2,596,671 1,526,857

 -

 1,000,000

 2,000,000

 3,000,000

 4,000,000

 5,000,000

 6,000,000

000'ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވުނު އާއި އާމްދަނީ ލިބުނު 
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 ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ފައިސާ ހޯދާެނ ގޮތާއި ޚަރަދު ކުރާެނ ގޮތް
 

 އަހަރު 
 ދާއިރާތައް   ފައިސާ ލިބޭ

2026 2025 2024 2023 2022 

 ސަރުކާރުން ލިޭބނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ  8,876,408.00    9,981,926.00    10,759,082.00   11,404,626.92   12,088,904.54 

 ކައުންސިލުން ނަގާފީ   626,760.00      658,098.00      690,990.40      725,539.92      761,816.92    

           -               -               -               -               -    
އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ލިޭބ  

 ހިލޭއެހީ 

 ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރި ފައިދަ   1,074,000.00    1,076,500.00    1,139,000.00    1,141,750.00    1,144,637.50  

   އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން  1,042,380.00    1,087,560.00    1,132,740.00    1,182,438.00    1,234,620.90  

 15,229,979.85   14,454,354.84   13,721,812.40   12,804,084.00   11,619,548.00  
ޖުމްލަ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ  

 އާމްދަނީ 

 ދަރަންޏަށް ނަގާ ފައިސާ           
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 ޖުމްލަ ލިބޭނެ ފައިސާ   11,619,548.00   12,804,084.00   13,721,812.40   14,454,354.84   15,229,979.85 

      

   އަހަރު
   ދާއިރާއްތައް  ޚަރަދު ކުރެވޭ 

2026 2025 2024 2023 2022 

 10,798,082.46   12,135,292.81   13,171,536.25   13,586,225.00   14,230,500.00  
ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް 

 ކުރެވޭ ޚަރަދު 

 ހިންގުމުގެ ދާއިރާއަށްކުރެވޭ ޚަރަދު   6,876,408.00    7,220,228.40    7,581,239.82    7,960,301.81    8,358,316.90  

  ދަރަނި އަދާ ކުރުރުމަށް    -               -               -               -               -           

 އެހެނިހެން     -               -               -               -               -           

 ލަފަކުރާ ޚަރަދު  ހިގާނެކަމަށްޖުމްލަ    21,106,908.00   20,806,453.40   20,752,776.07   20,095,594.62   19,156,399.36 

          
 

   އަރަނި / )ދަރަނި( (9,487,360.00)  (8,002,369.40)  (7,030,963.67)  (5,641,239.78)  (3,926,419.51) 
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  ބައިތައްހިެމނޭ   ޕްލޭްނގައި ތަރައްޤީގެ
 

  
 އަހަރު 

  
2022 2023 2024 2025 2026 

 އުންމީދީ އަތޮޅު  1ސިޔާސަތު 
     

2,817,000  
             

2,446,750  
             

2,961,088  
             

1,880,642  
             

1,308,049  

 1ދާއިރާ  
ފަތުރުވެރިކަމުން ލިބޭ ނަފާ  

 އިތުރުކުރުން 
     

1,230,000  
                

811,250  
                

908,063  
                

260,466  
                

273,489  

 1ޕޮލިސީ 
ދަށުން އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ  މަގުޗާޓެއްގެ

 ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދިޔުން 
        

800,000  
                             
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

 1.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ގޮތްތަކެއްގެ    ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް އެއްބަސްވާ

 މައްޗަށް އަތޮޅު ތަރައްޤީ ބައްޓަން ކުރުން 
        

800,000  
                             
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

 ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން  އަތޮޅުގެ 1.1.1
        

800,000  
                             
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

 2ޕޮލިސީ 
ފަތުރުވެރިކަން މާކެޓްކޮށް  ލ.އަތޮޅުގެ

 އިސްތިހާރުކުރުން
        

130,000  
                

300,000  
                             
-  

                             
-  

                             
-  

 2.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ފުރުސަތުތައް    އަތޮޅުގައި ހުރި ޓްއަރިޒަމްގެ 

 އިސްތިހާރުކުރުން 
        

130,000  
                

300,000  
                             
-  

                             
-  

                             
-  
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2.1.1 
މާކެޓްކުރާނެ މާސްޓަރ  ޓްއަރިޒަމް

ޕްލޭނެއް އަތޮޅުގައި އެކުލަވާލާ އެއަށް 
 އަމަލުކުރުން

                     
-  

                
300,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

2.1.2 
ހުރި ޓްއަރިޒަމްގެ ފުރުސަތުތައް  އަތޮޅުގައި

 އިސްތިހާރުކުރުން
        

130,000  
                             
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

 ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީނުކުރުން ޓުއަރިޒަމް 3ޕޮލިސީ 
        

225,000  
                

236,250  
                

408,063  
                

260,466  
                

273,489  

 3.1ސްޓްރެޓަޖީ  
މައުލޫމާތު ލިބޭނެ    ފަސޭހައިން ތަމްރީނުތަކާ ގުޅޭ

 ޕްލެޓްފޯމެއް ގާއިމް ކުރުން 
        

225,000  
                

236,250  
                

408,063  
                

260,466  
                

273,489  

3.1.1 
ދާއިރާއިން ތަމްރީނުވުމަށް ހުރި  ޓުއަރިޒަމް
 ފުރުސަތުތަކުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
 ކެރިއަރގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

        
225,000  

                
236,250  

                
248,063  

                
260,466  

                
273,489  

3.1.2 
ދާއިރާއިން ކިޔަވައިގެން ތިިބ   ޓްއަރިޒަމް

 ޒުވާނުންނަށް އަތޮޅުގެ ރިސޯޓްތަކުން ވަޒީފާ
 .ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

                     
-  

                             
-  

                  
75,000  

                             
-  

                             
-  

3.1.3 

ދާއިރާއިން ކިޔަވާ   ޓްއަރިޒަމް
ދަރިވަރުންނަށް އަތޮޅުގެ ރިސޯޓްތަކުން 

ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހި  އަމަލީ ތަޖުރިާބ
މަސައްކަތް ކުރުންކުރުމަށް   

                     
-  

                             
-  

                  
85,000  

                             
-  

                             
-  

 4ޕޮލިސީ 
ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ 
 ަބޔަކު އުފެއްދުން

                     
-  

                
200,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  



 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                                                                      2026  – 2022ފައިނޭންޝަލް ްޕލޭން 
 

50 ެގ 12 ސަފްހާ     
 AC-018 ޕީ.އޯ ބޮކްސް: 1508ބޮޑުމަުގ / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ އިދާރާ

 www.laamu.gov.mvެވބްސައިޓް:   info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 4.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ތަމްސީލުކޮށް    ޓްއަރިޒަމް ދާއިރާގައި އަތޮޅު 

 ކަނޑައެޅުން. ކުރިއަރުވާނެ ބަޔަކު  
                     
-  

                
200,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

4.1.1 
އަތޮޅު ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ޯބޑެއް  .ލ

 .އެކުލަވާލުން
                     
-  

                
200,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

 5ޕޮލިސީ 

ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް  އަތޮޅުގައި
 ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަށްތަކުގައި ފަތުރުވެރިކަން

ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 
 ގެންދިއުން 

          
75,000  

                  
75,000  

                
500,000  

                             
-  

                             
-  

 5.1ސްޓްރެޓަޖީ  

ތަރައްޤީ ކުރުމަށް    އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަން 
ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަށްތަކުގައި ފަތުރުވެރިކަން  

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް    ތަރައްޤީ 
 ގެންދިއުން. 

          
75,000  

                  
75,000  

                
500,000  

                             
-  

                             
-  

5.1.1 

ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ  ޓްއަރިޒަމް
 ރަށްތަކުގައި މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް

ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކާއި 
 .މަޝްވަރާކުރުން

                     
-  

                  
75,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

5.1.2 
މަޝްވަރާކޮށް  އިންވެސްޓަރުންނާއި

 .މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ާބރުއެޅުން
          

75,000  
                             
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

 ފޯރަމްއެއް ޭބއްވުން އިންވެސްމެންޓް 5.1.3
                     
-  

                             
-  

                
500,000  

                             
-  

                             
-  

         ކުރިއެރުވުން   މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ•  2ދާއިރާ  
576,000  

                
502,500  

                
571,125  

                
570,931  

                
596,978  
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 6ޕޮލިސީ 
އޮޅިތަކާއި ހާހަލާއި ގިރިތަކުގައި ހުރި  ކަނޑު

 ަބއްތިތައް ދިއްލާ ެބލެހެއްޓުން 
          

75,000  
                             
-  

                             
-  

                  
50,000  

                             
-  

 6.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ލުއިފަސޭހައަށް    މަސްވެރިންނާއި ދަތުރުވެރިންގެ 

ހަރުކޮށްފައިވާ ބައްތިތައް މަރާމާތުކޮށް  
 ބެލެހެއްޓުން. 

          
75,000  

                             
-  

                             
-  

                  
50,000  

                             
-  

6.1.1 
މޭލު  12މޭލާއި  6ކުރަންޖެހޭ  ރަނގަޅު

 .ަބއްތިތައް ރަނގަޅުކުރުން
          

75,000  
                             
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

6.1.2 
ޖަހަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި  އިތުރުަބއްތި
 .ަބއްތި ޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

                     
-  

                             
-  

                             
-  

                  
50,000  

                             
-  

 7ޕޮލިސީ 
އުޅޭ މަސްވެރިންގެ ދަފުތަރެއް  އަތޮޅުގައި

 އެކުލަވާލައި އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުން 
             

1,000  
                             
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

 7.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ޑޭޓާބޭސްއެއް    އަތޮޅުގެ މަސްވެރިންގެ 

 ބެލެހެއްޓުން 
             

1,000  
                             
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

7.1.1 
މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް  މަސްވެރިންގެ

 ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން 
             

1,000  
                             
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

 8ޕޮލިސީ 
އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް އަތޮޅުގައި  މަސްކިރޭނެ
 ޤާއިމްވުން

                     
-  

                     
5,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

 އިންތިޒާމްތައް ޤާއިމްކުރުން   މަސްކިރޭނެ އިތުރު  8.1ސްޓްރެޓަޖީ  
                     
-  

                     
5,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

8.1.1 
ކުންފުނިތަކުން އަތޮޅުގައި މަސް   އިތުރު
 ކިރާނެ ބޯޓްތައް ޭބއްވޭނެ އިންތިޒާމެއް

 .ހަމަޖެއްސުން

                     
-  

                     
5,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  
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 9ޕޮލިސީ 
މަސްވެރިކަމަށް މަސްވެރި   ޒަމާނީ

 އުޅަނދުތައް ަބއްޓަން ކުރުން 
          

50,000  
                  

25,000  
                  

75,000  
                             
-  

                             
-  

 9.1ސްޓްރެޓަޖީ  
މިއަތޮޅުގެ    މަސްފިނިކުރާ ނިޒާމާއި ރާޑަރ 
 މަސްދޯނިތަކުގައި ހަރުކުރުން. 

          
50,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

9.1.1 
ވެރިންނަށް ކަމާގުޅޭ   ދޯނިތަކުގެ

މަޢުލޫމާތުދީ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  
 .ހިންގުން

          
50,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

 9.2ސްޓްރެޓަޖީ  
މަސްވެރިކަމަށް    ޒަމާނީ އެކިބާވަތްތަކުގެ 
 އަހުލުވެރި ކުރުވުން. 

                     
-  

                  
25,000  

                  
75,000  

                             
-  

                             
-  

9.2.1 
މަސްވެރިކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކުގެ  ޒަމާނީ

 .މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން
                     
-  

                  
25,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

9.2.2 
މަސްވެރިކަމާގުޅޭ ވަސީލަތްތައް  ޒަމާނީ

ގާއިމު ކުރުމަށް ލޯނު ހޯދުމަށް 
 .އެހީތެރިވެދިނުން

                     
-  

                             
-  

                  
75,000  

                             
-  

                             
-  

 10ޕޮލިސީ 
މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން  މަސްވެރިންގެ
 ބަދަހިކުރުން. 

        
350,000  

                
367,500  

                
385,875  

                
405,169  

                
425,427  

 10.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ޕްލެޓްފޯމެއް    ގުޅުން ބަދަހި ކުރެވޭނެ 

 ޤާއިމްކުރުން 
        

350,000  
                

367,500  
                

385,875  
                

405,169  
                

425,427  

10.1.1 
އަތޮޅު ފެންވަރުގައި  މަސްވެރިންގެ ދުވަސް

 .ފާހަގަކުރުން
        

300,000  
                

315,000  
                

330,750  
                

347,288  
                

364,652  

10.1.2 
އަލަށް ނިކުންނަ  މަސްވެރިކަމަށް
ޒުވާނުންނަށް މަސްވެރިކަމާއިެބހޭ  

 .ތަމްރީނުދިނުން

          
50,000  

                  
52,500  

                  
55,125  

                  
57,881  

                  
60,775  
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 ތަޢާރަފްކުރުން ސްޕޯޓްސް ފިޝިންގ 11 ޕޮލިސީ
        

100,000  
                

105,000  
                

110,250  
                

115,763  
                

171,551  

 11.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ލޮކޭޝަންތަކެއް    ސްޕޯޓްސް ފިޝިންގއަށް 

 ކަނޑައަޅާ އިސްތިހާރުކުރުން 
        

100,000  
                

105,000  
                

110,250  
                

115,763  
                

171,551  

11.1.1 
އަތޮޅުތެރޭ  ސްޕޯޓްސް ފިޝިންއަށް

 ކަނދުފަތިތަކެއް އެޅުން 
                     
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

                  
50,000  

11.1.2 

ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ  އަތޮޅު
މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތުގެ ގޮތުގައި 
ފިޝިންގ އިވެންޓް ކުރިޔަށް  ސްޕޯޓްސް

 .ގެންދިއުން

        
100,000  

                
105,000  

                
110,250  

                
115,763  

                
121,551  

  480,000         ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން  3ދާއިރާ  
             

1,003,000  
             

1,466,900  
                

496,745  
                

437,582  

 ލިޭބ ނަފާ އިތުރުކުރުން ދަނޑުވެރިކަމުން 12ޕޮލިސީ 
        

180,000  
                

314,000  
             

1,268,450  
                

288,373  
                

218,791  

 ދަނޑުވެރިކަން އާލާކުރުން.   ބާވަތްތަކުގެ ތަފާތު   12.1ސްޓްރެޓަޖީ  
        

100,000  
                

105,000  
                

110,250  
                

115,763  
                

121,551  

12.1.1 
ދަނޑުވެރިން  ވާރޓިކަލް ފާރމިންގއަށް

 .އަހުލުވެރިކުރުން
        

100,000  
                

105,000  
                

110,250  
                

115,763  
                

121,551  

 12.2  ސްޓްރެޓަޖީ 
ދަނޑުވެރިކަން އުފައްދާ ތަކެތި މާރކެޓް  

 ފުރުޝަތު ހޯދައިދިނުން.   ކުރެވޭނެ 
          

80,000  
                  

84,000  
                

228,200  
                  

92,610  
                  

97,241  

12.2.1 
ތަކެތި މާރކެޓް  ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ

 .ކުރާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުން
                     
-  

                             
-  

                
140,000  

                             
-  

                             
-  
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 މައުރަޒެއް ޭބއްވުން  ކާބޯތަކެތީގެ 12.2.2
          

80,000  
                  

84,000  
                  

88,200  
                  

92,610  
                  

97,241  

 12.3  ސްޓްރެޓަޖީ 
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ކޮންޓްރޯލް ދިވެހިންގެ އަތުގައި  

 އޮތުން 
                     
-  

                
120,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

12.3.1 
އެކުލަވާލާ ވާރކް   ިބދޭސީންގެ ދަފުތަރެއް

ނެތް ިބދޭސީން ކަމާެބހޭ އިދާރާއާއި ވިޝާ 
 ހަވާލުކުރުން

                     
-  

                
120,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

 12.4  ސްޓްރެޓަޖީ 
ދަނޑުވެރިކަމާއި ބެހޭ ކޯރޕަރޭޝަނެއް  

 އުފެއްދުން. 
                     
-  

                             
-  

                
930,000  

                             
-  

                             
-  

12.4.1 
ފައިނޭންޝިއަލީ ސަޕޯޓް   ދަނޑުވެރިންނަށް

 .ދިނުން
                     
-  

                             
-  

                
700,000  

                             
-  

                             
-  

12.4.2 
ހެއްދޭ ކާތަކެތިން އެކިއެކި  ރާއްޖޭގައި

 .ކަހަލަ ޕްރޮޑަކްޓް އުފައްދާ މާރކެޓް ކުރުން
                     
-  

                             
-  

                
100,000  

                             
-  

                             
-  

12.4.3 
ކުދިން ދަނޑުވެރިކަމަށް  ސްކޫލު

 .އަހުލުވެރިކުރުން
                     
-  

                             
-  

                
130,000  

                             
-  

                             
-  

 ތަންފީޒް ކުރުން.   ދަނޑުބިމާއި ބެހޭ އުސޫލް  12.5ސްޓްރެޓަޖީ  
                     
-  

                     
5,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

12.5.1 
ދަނޑު ިބމާއި ެބހޭގޮތުން   ހުރިހާރަށެއްގައި

 .އެއް އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުން
                     
-  

                     
5,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

 ތަންތަން އާލާކުރުން.   ގޮއިފާލައްބަ، ހިންނަ ފަދަ  12.6ސްޓްރެޓަޖީ  
                     
-  

                             
-  

                             
-  

                  
80,000  

                             
-  
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12.6.1 
ހިންނަ ފަދަ ތަންތަން  ގޮއިފާލައްބަ،
އާލާކުރުމަށް ރުއް އަދި މިދިލި ގަސް  

 .ހިންގުން އިންދުމުގެ ޕްރޮގަރާމް

                     
-  

                             
-  

                             
-  

                  
80,000  

                             
-  

 13ޕޮލިސީ 
އިގްތިޞާދީ ނަފާވެރިކަން  އަތޮޅުގެ

 އިތުރުކުރުން
        

300,000  
                

689,000  
                

198,450  
                

208,373  
                

218,791  

 ވުޖޫދުކުރުން   ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި  13.1ސްޓްރެޓަޖީ  
        

120,000  
                             
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

13.1.1 
އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިން ފަންޑްކޮށްގެން  ލޯކަލް

 ވިޔަފާރިކުރުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުން
        

120,000  
                             
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

 13.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ވަޞީލަތްތަކުން    އަތޮޅުގައި ހުރި ގުދުރަތީ 

 ނަފާއިތުރުކުރުން 
                     
-  

                
500,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

13.2.1 

ހުރި ގުދުރަތީ ވަޞީލަތްތަކުން   އަތޮޅުގައި
 ނަފާއިތުރުކުރުމަށް ފަޅުރަށްތަކާއި ގުދުރަތީ

ވަޒަންކުރުމަށް ވަސީލަތްކުގެ ހާލަތު 
 .ދިރާސާކުރުން

                     
-  

                
500,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

 ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުން   ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ  13.3ސްޓްރެޓަޖީ  
        

180,000  
                

189,000  
                

198,450  
                

208,373  
                

218,791  

13.3.1 

ޝައުޤުވެރިކަން  ދާއިރާއަށް
ހުރިފަރާތްތަކަށް ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ 

ހޯދާނޭގޮތުގެ  ވިޔަފާރިތަކަށް ފަންޑު
ހިންގުންތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް   

        
100,000  

                
105,000  

                
110,250  

                
115,763  

                
121,551  
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13.3.2 
އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި  ކުދި

 ކުރިއެރުވުމަށް ލޯން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް
 މަސައްކަތް ކުރުން

          
80,000  

                  
84,000  

                  
88,200  

                  
92,610  

                  
97,241  

 4ދާއިރާ  
އާމްދަނީ    ވިޔަފާރި ކުންފުނީގެ ދަށުން 

 ލިބޭނެ މަގުފަހިކުރުން 
        

351,000  
                             
-  

                             
-  

                
402,500  

                             
-  

 14ޕޮލިސީ 
ތިިބ ފަންނުވެރިންނާއި  އަތޮޅުގައި

 މަސައްކަތްތެރިންގެ މައުލޫމާތު ހޯދުން
        

351,000  
                             
-  

                             
-  

                
402,500  

                             
-  

 14.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ފަންނުވެރިންނާއި    އަތޮޅުގައި ތިބި 

 މަސައްކަތްތެރިންގެ ޑޭޓާބޭސްއެއް އެކުލަވާލުން 
        

351,000  
                             
-  

                             
-  

                
402,500  

                             
-  

14.1.1 

ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލާ  މަސައްކަތްތެރިންގެ
ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ  

މަސައްކަތްތައް  ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ
 ނުކުރުވުން

             
1,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

14.1.2 
އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ  މަސައްކަތްތެރިންގެ

ގޮތުން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި 
 ޭބއްވުން މަސައްކަތްތެރިންގެ މައުރަޒެއް

        
350,000  

                             
-  

                             
-  

                
402,500  

                             
-  

 5ދާއިރާ  
  ފަންނުވެރިކަން ދިރުވާ އާލަކޮށް

 ބެލެހެއްޓުން 
          

75,000  
                             
-  

                             
-  

                  
50,000  

                             
-  

 15ޕޮލިސީ 
ގުޅާލެވެން ހުރި ރަށްރަށް  ކޯޒްވޭއިން
 ގުޅާލުން

          
75,000  

                             
-  

                             
-  

                  
50,000  

                             
-  

 15.1ސްޓްރެޓަޖީ  
އެއްފަސްވެ    އެއްފަސްކުރެވެން ހުރިރަށްރަށް 

 ތަރައްޤީވުން 
          

75,000  
                             
-  

                             
-  

                  
50,000  

                             
-  
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15.1.1 

ދަނިބދޫ ގުޅުވާލާ ކޯޒްވޭގެ  ކަލައިދޫ
މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ 
ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް،   ކަމާެބހޭ

މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް މަސައްކަތް 
 .ކުރުން

          
75,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

15.1.2 

މެންދޫ ކުނަހަންދޫ ގުޅުވާލާ  ހިތަދޫ
މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ކޯޒްވޭގެ 

ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކާއި  ސަރުކާރުގެ
މަޝްވަރާކޮށް، މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް 

 .ކުރުން މަސައްކަތް

                     
-  

                             
-  

                             
-  

                  
50,000  

                             
-  

 6ދާއިރާ  
ހަރުދަނާ   އަތޮޅުގެ ބިން މެނޭޖުކޮށް 

 އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ބެލެހެއްޓުން 
             

5,000  
                             
-  

                     
5,000  

                             
-  

                             
-  

 ިބމުން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުން  ރަށުގެ 16ޕޮލިސީ 
             

5,000  
                             
-  

                     
5,000  

                             
-  

                             
-  

 16.1ސްޓްރެޓަޖީ  
އުސޫލަކަށް    ބިންތައް ދޫކުރުމުގައި ހަރުދަނާ 

 ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރުން 
             

5,000  
                             
-  

                     
5,000  

                             
-  

                             
-  

16.1.1 
އާމްދަނީ ނުލިޭބގޮތައް  ކައުންސިލްތަކަށް
ދޫކުރެވިފައިވާ ިބންތަކުން ކުލި ނެގޭނެ 

 އެކުލަވައިލުން އުސޫލެއް

             
5,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

16.1.2 
އާމްދަނީ ނުލިޭބގޮތައް  ކައުންސިލްތަކަށް
 ދޫކުރެވިފައިވާ ިބންތަކުން ކުލި ނެގުން

                     
-  

                             
-  

                     
5,000  

                             
-  

                             
-  
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 7ދާއިރާ  
އިތުރުކޮށް   ފަޅުރަށްތަކުން ލިބޭ ނަފާ 

 އައު އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ގެނައުން 
        

100,000  
                

130,000  
                  

10,000  
                

100,000  
                             
-  

 17ޕޮލިސީ 
މަރާމާތުކޮށް އެހެލާާބލާ   އުޅަނދުފަހަރު

ހަދާނެ ސްލިޕްވޭއެއް އަތޮޅުގައި  
 ޤާއިމްކުރުން

                     
-  

                
130,000  

                             
-  

                
100,000  

                             
-  

 17.1ސްޓްރެޓަޖީ  
މަރާމާތުކޮށް އެހެލާބާލާ    ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު 

 ތަނެއް ހެދުން 
                     
-  

                
130,000  

                             
-  

                
100,000  

                             
-  

17.1.1 
ކޮންމެވެސް އެއް ރަށެއްގައި  އަތޮޅުގެ

ސްލިޕްވޭއެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ފީސިބިލިޓީ  
 .ހެދުން ސްޓަޑީޒް

                     
-  

                
130,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

17.1.2 
ކޮންމެވެސް އެއް ރަށެއްގައި  އަތޮޅުގެ

 .ސްލިޕްވޭއެއް ޤާއިމްކުރުން
                     
-  

                             
-  

                             
-  

                
100,000  

                             
-  

 18ޕޮލިސީ 
ހުރި ފަޅުތަކާއި ގިރިހާތަކުގެ  އަތޮޅުގައި

ނަންތަކާއި އެތަންތަނުގެ ލޮކޭޝަން ގޫގަލް 
 ފާހަގަ ކުރުން. ޗާޓްގައި

        
100,000  

                             
-  

                  
10,000  

                             
-  

                             
-  

 18.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ގިރިހާތަކުގެ    އަތޮޅުގައި ހުރި ފަޅުތަކާއި 
 ފެންނަންހުރުން މަޢުލޫމާތު އެއްތަނަކުން  

        
100,000  

                             
-  

                  
10,000  

                             
-  

                             
-  

18.1.1 
ހުރި ފަޅުތަކާއި ގިރިހާތަކުގެ  އަތޮޅުގައި

 ނަންތަކާއި އެތަންތަނުގެ ލޮކޭޝަނާއި ގުޅޭ
 މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން

        
100,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

18.1.2 
ހުރި ފަޅުތަކާއި ގިރިހާތަކުގެ  އަތޮޅުގައި

ލޮކޭޝަނާއި ގުޅޭނަންތަކާއި އެތަންތަނުގެ   
                     
-  

                             
-  

                  
10,000  

                             
-  

                             
-  
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މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ގޫގުލް 
 .ހެދުން މެޕުންނާއި ޗާޓުން ފެންނާނޭހެން

 ފަހި ދިރިއުޅުން  2 ސިޔާސަތު
     

4,989,000  
             

8,038,250  
             

4,424,413  
             

6,788,883  
             

4,617,077  

 8ދާއިރާ  
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ    ރައްޔިތުންނަށް 

 މަޝްރޫޢު ހިންގުން 
        

500,000  
                             
-  

                
615,000  

                             
-  

                
605,000  

 19ޕޮލިސީ 
ރައްޔިތުންނަށް ޯބހިޔާވަހިކަން  އަތޮޅު

 ފޯރުކޮށް ދިނުން 
        

500,000  
                             
-  

                
615,000  

                             
-  

                
605,000  

 ބިމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުން  19.1ސްޓްރެޓަޖީ  
                     
-  

                             
-  

                  
65,000  

                             
-  

                             
-  

19.1.1 
ދަތިކަން ހުރި ރަށްރަށުން ިބން   ިބމުގެ

 .ހިއްކުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
                     
-  

                             
-  

                  
65,000  

                             
-  

                             
-  

 ޤާއިމްކުރުން   ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭނެ ނިޒާމެއް 19.2ސްޓްރެޓަޖީ  
        

500,000  
                             
-  

                
550,000  

                             
-  

                
605,000  

19.2.1 
އުފައްދައި ވިޔަފާރީގެ  އިންވެސްޓްމަންޓް
އުސޫލުން ގެދޮރު ިބނާކުރުމުގެ ސްކީމެއް  

 ފެންވަރުގައި ހިންގުން  އަތޮޅު

        
500,000  

                             
-  

                
550,000  

                             
-  

                
605,000  

 9ދާއިރާ  
ރަނގަޅު    ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރުލިބޭ 

 ފެރީގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 
             

5,000  
                

150,000  
                             
-  

                  
75,000  

                             
-  

 ޚިދުމަތް ހަރުދަނާކުރުން ދަތުރުފަތުރުގެ 20ޕޮލިސީ 
             

5,000  
                

150,000  
                             
-  

                  
75,000  

                             
-  
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 20.1ސްޓްރެޓަޖީ  
އެންމެ    ސީ އެމްބިއުލެންސްގެ ޙިދުމަތް 

 އެކެށޭނެގޮތުގައި ލިބުން 
             

5,000  
                             
-  

                             
-  

                  
75,000  

                             
-  

20.1.1 
އެމްިބއުލެންސް ބޭނުން ކުރާނެ  ސީ

ހަރުދަނާ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި 
 ހިއްސާ ކުރުން ކައުންސިލްތަކާ

             
5,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

 އެމްިބއުލާންސް ފްލީޓް އިތުރުކުރުން ސީ 20.1.2
                     
-  

                             
-  

                             
-  

                  
75,000  

                             
-  

 ޤާއިމްކުރުން   ލުއިފަސޭހަ ފެރީގެ ނިޒާމެއް  20.2ސްޓްރެޓަޖީ  
                     
-  

                
150,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

20.2.1 
އެތެރޭގެ ދަތުރުތަކުގައި ހައިސްޕީޑް   އަތޮޅު

 ފެރީ ބޭނުންކުރަންފެށުން 
                     
-  

                  
75,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

20.2.2 
ލާމު އަތޮޅާއި ދެމެދު ސްޕީޑް   މާލެއާއި

 ލާންޗްގެ ދަތުރުތައް ފެށުން 
                     
-  

                  
75,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

 10ދާއިރާ  
ފަންނީ    ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް އަދި

 ފެންވަރު މަތިކުރުން 
        

640,000  
                

140,000  
                

140,000  
                             
-  

                             
-  

 21ޕޮލިސީ 
މަގުން ރާއްޖޭން ޭބރަށް ކުރަންޖެހޭ  ވައިގެ

 ދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދު ކުޑަވުން 
        

640,000  
                

140,000  
                

140,000  
                             
-  

                             
-  

 ގުޅުވާލެވުން   ލާމު އަތޮޅު މުޅިދުނިއާއި 21.1ސްޓްރެޓަޖީ  
        

640,000  
                

140,000  
                

140,000  
                             
-  

                             
-  

21.1.1 
ޚިދުމަތް އަތޮޅުން ލިޭބނެ  ޕާސްޕޯޓް

 އިންތިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
        

500,000  
                             
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  
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21.1.2 
އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް  އިންޓަނޭޝަނަލް
 ޝަރުކާރާއިގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން

        
140,000  

                
140,000  

                
140,000  

                             
-  

                             
-  

 11ދާއިރާ  
ސިވިކްސް    ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، 

 އެޑިއުކޭޝަން އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރުން 
     

1,629,000  
             

2,243,750  
             

1,405,688  
             

1,475,972  
             

1,629,770  

 22ޕޮލިސީ 
ދާއިރާތަކުން ކިޔަވާނެ  ޕްރޮފެޝަނަލް

 ފުރުސަތު ފަހިވުން
                     
-  

                
800,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

 ބިނާކުރުން މީހުން    ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާތަކުން  22.1ސްޓްރެޓަޖީ  
                     
-  

                
800,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

22.1.1 
އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު  ޓެކްނިކަލް

 ހިންގާނެ މަރުކަޒެއް ގާއިމްކުރުން
                     
-  

                
800,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

 23ޕޮލިސީ 
ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލަތައް  ތަޢުލީމީ

 ދެނެގަނެ ގުޅުން ަބދަހި ކުރުން 
     

1,054,000  
                

761,250  
                

799,313  
                

839,278  
                

881,242  

 23.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ދެނެގަންނާނެ    ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ މައްސަލަތައް 

 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 
        

404,000  
                  

78,750  
                  

82,688  
                  

86,822  
                  

91,163  

23.1.1 
ތަޢުލީމީ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް  އަތޮޅުގެ

 .ދިރާސާއެއް ކުރުން
        

329,000  
                             
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

23.1.2 
ދާއިރާގެ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ  ތަޢުލީމީ
ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާ ކޮންމެ ޓާރމަކު 
 .ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވުން  އެއްފަހަރު

          
75,000  

                  
78,750  

                  
82,688  

                  
86,822  

                  
91,163  

 23.2ސްޓްރެޓަޖީ  
ވަސީލާތްތައް ފުރިހަމަ    އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ 

 ކުރުން 
        

650,000  
                

682,500  
                

716,625  
                

752,456  
                

790,079  
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23.2.1 
ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަ  ސްކޫލްތަކުގެ
ކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް މާލީ 

 .އެހީތެރިކަން ދިނުން

        
650,000  

                
682,500  

                
716,625  

                
752,456  

                
790,079  

 24ޕޮލިސީ 
ތަޢުލީމު ނިންމާފައި ނުކުންނަ   ސެކަންޑަރީ

ދަރިވަރުން ފާސްވާ ނިސްަބތް އިތުރު 
 ކުރުން

                     
-  

                     
5,000  

                             
-  

                             
-  

                  
80,000  

 މަތިކުރުން   ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު  24.1ސްޓްރެޓަޖީ  
                     
-  

                     
5,000  

                             
-  

                             
-  

                  
80,000  

24.1.1 
ފާސްވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް  ކުދީން

 .ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން
                     
-  

                     
5,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

24.1.2 
ލޯކަލް ޓީޗަރުން ހަރަކާތްތެރިވާ  ސާނަވީ

އިންސައްތަ އަށްވުރެ މަތި  50ނިސްަބތް 
 .ކުރުން

                     
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

                  
80,000  

 25ޕޮލިސީ 
މެދުގައި ވާދަވެރި މާހައުލެއް  ސްކޫލްތަކުގެ
 ޤާއިމްކުރުން.

        
450,000  

                
472,500  

                
496,125  

                
520,931  

                
546,978  

 25.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ގުޅުންބަދަހިވެ ތަޢުލީމީ    ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި 

ދާއިރާގައި އަތޮޅުގެ އެވެރެޖު  
 ކުރިއަރައިގެންދިޔުން 

        
450,000  

                
472,500  

                
496,125  

                
520,931  

                
546,978  

 ސްކޫލް މުާބރާތްތައް ޭބއްވުން އިންޓަރ 25.1.1
        

450,000  
                

472,500  
                

496,125  
                

520,931  
                

546,978  

 26ޕޮލިސީ 
ގުޅުންތެރިކަން މެދުގައި  ސްކޫލްތަކުގެ
 އިތުރުކުރުން

        
100,000  

                
105,000  

                
110,250  

                
115,763  

                
121,551  
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 26.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ކުރެވޭނެ    ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި މަސްވަރާ 

 ޕްލެޓްފޯމެއް ޤާއިމްކުރުން 
        

100,000  
                

105,000  
                

110,250  
                

115,763  
                

121,551  

 މަހާސިންތާއެއް ޭބއްވުން ސްކޫލްތަކުގެ 26.1.1
        

100,000  
                

105,000  
                

110,250  
                

115,763  
                

121,551  

 27ޕޮލިސީ 
ކުދިންނަށް ޭބނުންވާ  ޕްރީސްކޫލްތަކުގައި

 ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން
          

25,000  
                

100,000  
                             
-  

                             
-  

                             
-  

 ބެލެހެއްޓުން   ޕްރީސްކޫލް ތަކުގެ ހާލަތު  27.1ސްޓްރެޓަޖީ  
          

25,000  
                

100,000  
                             
-  

                             
-  

                             
-  

27.1.1 
ތަކުގެ ހާލަތު ބެލެހެއްޓޭނެ  ޕްރީސްކޫލް

 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން
          

25,000  
                             
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

27.1.2 
ތަކުގައި ވަސީލަތް   ޕްރީސްކޫލް

އިތުރުކުރުމަށް ފަންޑް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް 
 ކުރުން

                     
-  

                
100,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

 12ދާއިރާ  

  ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ

އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ހުރިހާ  
 ރަށެއްގައި ޤާޢިމްކުރުން 

                     
-  

                             
-  

                  
30,000  

                             
-  

                             
-  

 28ޕޮލިސީ 
ނަމާދު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް  ސްކޫލްގައި

 ގާއިމުވެފައި އޮތުން
                     
-  

                             
-  

                  
30,000  

                             
-  

                             
-  

 1. 28ސްޓްރެޓަޖީ  
މިންވަރު    ދީނީ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދޭ 

 އިތުރުކުރުން 
                     
-  

                             
-  

                  
30,000  

                             
-  

                             
-  

28.1.1 
ސްކޫލްތަކުގެ ތެރެއިން ނަމާދު  އަތޮޅުގެ

ކުރާނެ ތަނެއް ނެތް ސްކޫލްތަކުގައި ނަމާދު 
                     
-  

                             
-  

                  
30,000  

                             
-  

                             
-  
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ތަނެއް ހެދުމަށް ސަރުކާރާއި  ކުރާނެ
އެހީތެރިކަން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ 

 .ނަމާދުކުރާނެ ތަންތަން ހެދުން ހޯދައިގެން

 13ދާއިރާ  

އަތޮޅުގައި   ފަންނީ ޤާބީލް ފަރާތްތައް 
އުފައްދާ ވާދަވެރި ވަޒީފާގެ މާހައުލެއް  

   އުފެއްދުން 

     
2,215,000  

             
5,504,500  

             
2,233,725  

             
5,237,911  

             
2,382,307  

 29ޕޮލިސީ 
ދާއިރާއަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ   ޞިއްހީ

 ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ފަސޭހަ ނިޒާމެއް

 ގާއިމުކުރުން

                     
-  

             
3,000,000  

                             
-  

                             
-  

                  
85,000  

 29.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ    ޞިއްހީ ދާއިރާއަށް 

ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ފަސޭހަ ނިޒާމެއް  
 ގާއިމުކުރުން. 

                     
-  

             
3,000,000  

                             
-  

                             
-  

                  
85,000  

29.1.1 
  އެކި ރަށްރަށުން ގަމަށް ކިޔަވަން އަތޮޅުގެ

 .ފަރާތްތައް އެކަމަޑޭޓްކުރުން އަންނަ
                     
-  

             
3,000,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

29.1.2 

ދާއިރާގެ ވެރިންނަކީ ސިއްހީ  ސިއްހީ
ދާއިރާއިން ތަމްރީނާ ތަޖުރިާބ ލިިބފައިވާ 

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް  ހެދުމަށް  ަބޔަކަށް
 ހިންގުން 

                     
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

                  
85,000  

 ބޯފެން ލިުބން  ރައްކާތެރި 30ޕޮލިސީ 
                     
-  

                             
-  

                             
-  

                  
50,000  

                             
-  

 30.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ވެސް ސާފު ބޯފެން    އަތޮޅުގެ ހުރިހައި ރަށެއްގައި 

 ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން. 
                     
-  

                             
-  

                             
-  

                  
50,000  

                             
-  
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30.1.1 
އެހީގައި އަތޮޅުގެ ހުރިހައި  ސަރުކާރުގެ

ރަށެއްގައި ވެސް ޯބފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމް 
 ކުރުން

                     
-  

                             
-  

                             
-  

                  
50,000  

                             
-  

 31ޕޮލިސީ 
ޭބސްފިހާރަތަކުން ޭބސް ލިޭބނެ   ރަށްރަށުގެ

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެހުން 
        

175,000  
                

150,000  
                

150,000  
                             
-  

                             
-  

 31.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ބޭސް ލިބޭނެ    ރަށްރަށުގެ ބޭސްފިހާރަތަކުން 

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެހުން. 
        

175,000  
                

150,000  
                

150,000  
                             
-  

                             
-  

31.1.1 

ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ އެސް.ޓީ.އޯ  މިހާރު
ޭބސްފިހާރަތަކުން ޭބސް ލިެބން 
އިންތިޒާމްތައް   ހުންނާނެގޮތަށް

 .ހަމަޖެއްސުން

          
25,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

31.1.2 
ނޫން ފަރާތްތަކެއް މެދުވެރިކޮށް  އެސްޓީއޯ
އަތޮޅުގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއްގައި ޑޮކްޓަރީ  

އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުންލިޭބނެ  ޭބސް . 

        
150,000  

                
150,000  

                
150,000  

                             
-  

                             
-  

 32ޕޮލިސީ 
ހަދަންޖެހޭ ޓެސްޓްތައް ޞިއްޙީ   އާންމުކޮށް

 މަރުކަޒުތަކުން ހެދޭނެގޮތްވުން 
        

150,000  
                  

75,000  
                             
-  

                             
-  

                             
-  

 32.1ސްޓްރެޓަޖީ  
އާންމުކޮށް ހަދަންޖެހޭ    ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުން 

 ޓެސްޓްތައް ހެދޭނެގޮތްވުން 
        

150,000  
                  

75,000  
                             
-  

                             
-  

                             
-  

32.1.1 
މަރުކަޒުތަކުން އާއްމުކޮށް  ސިއްހީ

 ހަދަންޖެހޭ ޓެސްޓްތައް ހެދޭނެ އިންތިޒާމް
 ގާއިމުކުރުން

                     
-  

                  
75,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

32.1.2 
ހެދުމަށް ޭބނުންވާ މެސިނަރީ  ޓެސްޓްތައް

 ލިޭބނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 
          

75,000  
                             
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  
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32.1.3 
ހަތަރު ސަރަހައްދެއްގެ ސިއްހީ  އަތޮޅުގެ
މަރުކަޒުތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް 

 .މިނިސްޓްރީ އާއި މަސްވަރާ ކުރުން ހެލްތް

          
75,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

 33ޕޮލިސީ 
ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ކައިރިން ހެޔޮ  ގަމު

 އެކަމޭޑޭޝަން ލިުބންއަގެއްގައި 
                     
-  

                             
-  

                             
-  

             
3,000,000  

                             
-  

 33.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ލިބޭނެ އިންތިޒާމް    ހެޔޮއަގެއްގައި އެކަމަޑޭޝަން 

 ހަޖެއްސުން 
                     
-  

                             
-  

                             
-  

             
3,000,000  

                             
-  

33.1.1 
ްބލޮކެއް ހޮސްޕިޓަލް  އެކަމަޑޭޝަން

 ކައިރީގައި ޤާއިމްކުރުން
                     
-  

                             
-  

                             
-  

             
3,000,000  

                             
-  

 34ޕޮލިސީ 
ސެންޓަރތަކުގައި ސްޕެޝަލައިޒްޑް   ހެލްތް

 ޑޮކްޓަރުންގެ ހިދުމަތް ލިުބން 
        

300,000  
                

315,000  
                

330,750  
                

347,288  
                

364,652  

 34.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ހަމަޖެއްސެން ނެތް    ސްޕެސަލައިޒްޑް ޑޮކްޓަރުން 

ރަށްރަށަށް ސްޕެލައިޒްޑް ވިޒިޓިންގ  
 ފޯރުކޮށްދިނުން   ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް 

        
300,000  

                
315,000  

                
330,750  

                
347,288  

                
364,652  

34.1.1 
އުސޫލެއްގެ ދަށުން ހެލްތް  ކަނޑައެޅޭ

ސެންޓަރތަކަށް ސްޕެސަލައިޒްޑް ޑޮކްޓަރުން 
 ފޮނުވުން 

        
300,000  

                
315,000  

                
330,750  

                
347,288  

                
364,652  

 35ޕޮލިސީ 
ޚިދުމަތް އަތޮޅުގައި  ރިހިިބލިޓޭޝަން

 ގާއިމްކުރުން
        

235,000  
                

476,750  
                

259,088  
                

272,042  
                

285,644  

 35.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ޢާންމުންގެ އިތުބާރު    ރިހިބިލިޓޭޝަން ޚިދުމަތަށް 

 އިތުރުކުރުން. 
        

235,000  
                

476,750  
                

259,088  
                

272,042  
                

285,644  

35.1.1 
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  މީހުން
 ހިންގާ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން

          
95,000  

                  
99,750  

                
104,738  

                
109,974  

                
115,473  
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35.1.2 

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް   ރިހިިބލިޓޭޝަން
 އަތޮޅުގައި ޙަރަކަތްތެރިވާ އަތޮޅުގެ މަދަނީ

ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް މާލީ ގޮތުންނާއި، ފަންނީ 
 ގޮތުން އެހީތެރިވެދިނުން 

        
140,000  

                
147,000  

                
154,350  

                
162,068  

                
170,171  

35.1.3 
މަސްތުވާތަކެތީގެ ހާލަތު  އަތޮޅުގައި

 އޮތްގޮތް ދިރާސާކުރުން
                     
-  

                
230,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

 36 ޕޮލިސީ
އިންނަ ކުދިންގެ  ޅައުމުރުގައި ަބލިވެ

 ނިސްަބތް މަދުކުރުން 
        

190,000  
                

199,500  
                

209,475  
                

219,949  
                

230,946  

 36.1ސްޓްރެޓަޖީ  
މުޖުތަމައަށް    މައިބަފައިންގެ ލޯބި ލިބި 

ނިކުންނަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ތިބި ދަރިން އުޅޭ  
 އަތޮޅަކަށް ހެދުން 

        
190,000  

                
199,500  

                
209,475  

                
219,949  

                
230,946  

36.1.1 
ކުދިން ޅައުމުރުގެ   ފުރާއުމުރުގެ

ަބލިވެއިނުމުން މުޖުމުތަމައުގައި ހުރި 
ފޯރުކޮށްދިނުންމައުލޫމާތު  ދަތިތަކާއި ެބހޭ . 

          
50,000  

                  
52,500  

                  
55,125  

                  
57,881  

                  
60,775  

36.1.2 
ވަކިވިޔަސް ދަރިންނަށް  މައިންބަފައިން

ދޭންވާ ސަމާލުކަން ދިނުމަށް  
 ހިންގުން ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް

          
50,000  

                  
52,500  

                  
55,125  

                  
57,881  

                  
60,775  

36.1.3 
ސްކޫލް ކުދިންގެ  މައިންަބފައިންނާއި،
މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު 

 .ހިންގުން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް

          
90,000  

                  
94,500  

                  
99,225  

                
104,186  

                
109,396  

 37 ޕޮލިސީ
ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް  އަތޮޅު ރައްޔިތުން

 ސަމާލުކަންދޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުން
          

25,000  
                  

26,250  
                  

27,563  
                  

28,941  
                  

30,388  
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 މައުލޫމާތު ފޯކޮށްދިނުން   ރައްޔިތުންނަށް ސިއްހީ  37.1ސްޓްރެޓަޖީ  
          

25,000  
                  

26,250  
                  

27,563  
                  

28,941  
                  

30,388  

37.1.1 
އިތުރުކުރުމަށް ސޯސަލް  ހޭލުންތެރިކަން

މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ތަފާތު ަބލި ަބއްޔާ ެބހޭ 
 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  މައުލޫމާތު

          
25,000  

                  
26,250  

                  
27,563  

                  
28,941  

                  
30,388  

 38 ޕޮލިސީ
ސްޕެސަލިސްޓުން  އަތޮޅަށް ނިސްަބތްވާ

 އިތުރުކުރުން
        

800,000  
                

840,000  
                

882,000  
                

926,100  
                

972,405  

 38.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ނިސްބަތްވާ މީހުން    ދާއިރާތަކުން އަތޮޅަށް 

 ތަމްރީނުކުރުން. 
        

800,000  
                

840,000  
                

882,000  
                

926,100  
                

972,405  

38.1.1 
ތަމްރީނުތަކަށް އަތޮޅު  ދާއިރާއާގުޅޭ

ކައުންސިލުން ލޯނު ސްކީމެއް 
 ތައާރަފްކުރުން

        
500,000  

                
525,000  

                
551,250  

                
578,813  

                
607,753  

38.1.2 

ދާއިރާތައް ަބލާ  މަދު  މީހުން
އެދާއިރާތަކުން މީހުން ިބނާކުރުމަށް 

މަތިން   ކަނޑައެޅޭއުސޫލެއްގެ
 ސްކޯލަރޝިޕް ތައާރަފްކުރުން 

        
300,000  

                
315,000  

                
330,750  

                
347,288  

                
364,652  

 39 ޕޮލިސީ
އާއްމުންގެ މެދުގައި  ޭބސްވެރިކަމަށްދިވެހި 

 ޝައުގުވެރިކަން އުފެއްދުން
        

200,000  
                

275,000  
                

220,500  
                

231,525  
                

243,101  

 39.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ހޭލުންތެރިކަން    ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ 

 އިތުރުކުރުން 
        

200,000  
                

275,000  
                

220,500  
                

231,525  
                

243,101  

39.1.1 
މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭނެ  ޭބސްވެރިކަމާެބހޭ
 އެވެޔަރނަރސް ޕްރޮގްރާމްތަކެއްހިންގުން 

                     
-  

                  
65,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  
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39.1.2 
ޭބސްވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ  ދިވެހި

ިބތުގެ ކޮންމެވެސް  2ފަތްޕިލާވެލި އަތޮޅުގެ 
 ރަށެއްގައި ހެއްދުން ދެ

        
200,000  

                
210,000  

                
220,500  

                
231,525  

                
243,101  

 40 ޕޮލިސީ
ހެޔޮކަމުގެ މުހިއްމުކަމަށް  ޖިސްމާނީ ދުޅަ
 އިސްކަންދިނުން

        
140,000  

                
147,000  

                
154,350  

                
162,068  

                
170,171  

 40.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ދިރިއުޅޭ    ހަށިހެޔޮ ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް

 ރައްޔިތަކަށް ހެދުން 
        

140,000  
                

147,000  
                

154,350  
                

162,068  
                

170,171  

40.1.1 
އަތޮޅު ޮބޑުމަގުގައި ދުވުމުގެ  .ލ

 މުާބރާތެއް ޭބއްވުން 
        

100,000  
                

105,000  
                

110,250  
                

115,763  
                

121,551  

 ދުޅަހެޔޮ ހަފްތާއެއް ފާހަގަ ކުރުން ހަށިހެޔޮ 40.1.2
          

40,000  
                  

42,000  
                  

44,100  
                  

46,305  
                  

48,620  

 ބަދަހި ގުޅުން  3ސިޔާސަތު 
     

1,885,000  
             

1,609,250  
             

2,076,963  
             

1,768,311  
             

2,288,476  

 14ދާއިރާ  
  ލ. އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންގެ ސިއްޙީ

 ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުން 
     

1,465,000  
             

1,163,250  
             

1,613,913  
             

1,282,108  
             

1,777,964  

 41ޕޮލިސީ 
މެދުގައި އިޖުތިމާއީ ރޫޙް  ރަށްރަށު

 އިތުރުކުރުން
        

725,000  
                

761,250  
                

799,313  
                

839,278  
                

881,242  

 41.1ސްޓްރެޓަޖީ  
މަސައްކަތަކުގެ   ކައުންސިލްތަކުން ކުރާ 

 އަގުވަޒަންކުރުން 
          

50,000  
                  

52,500  
                  

55,125  
                  

57,881  
                  

60,775  

41.1.1 
ހިންގުންތެރި ކައުންސިލެއް ކޮންމެ  އެންމެ

 އަހަރަކުވެސް ހޮވާ އަތޮޅު ކައުންސިލުން
ދިނުން އިނާމެއް   

          
50,000  

                  
52,500  

                  
55,125  

                  
57,881  

                  
60,775  
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 ކުލަބުތައް ހަރަކާތް ތެރިވުން  41.2  ސްޓްރެޓަޖީ 
        

675,000  
                

708,750  
                

744,188  
                

781,397  
                

820,467  

41.2.1 
އޮފީސް ކުޅިވަރު މުާބރާތް  އިންޓަރ

 މުނާސަބަތުތަކާއި ގުޅުވައިގެން ޭބއްވުން
        

275,000  
                

288,750  
                

303,188  
                

318,347  
                

334,264  

41.2.2 
ޖަމާއަތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން  ޖަމިއްޔާ

 .ކުޅިވަރު މުާބރާތެއް ޭބއްވުން
        

400,000  
                

420,000  
                

441,000  
                

463,050  
                

486,203  

 42 ޕޮލިސީ
ކައުންސިލްތައް  އަގުވަޒަންކުރުމާއި

 ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބެލުން 
        

740,000  
                

252,000  
                

814,600  
                

277,830  
                

896,722  

 ވަޒަންކުރުން   މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރު ބަލާ  42.1ސްޓްރެޓަޖީ  
        

740,000  
                

252,000  
                

814,600  
                

277,830  
                

896,722  

42.1.1 
މަސައްކަތްތައް  ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ

 މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން 
        

140,000  
                

147,000  
                

154,350  
                

162,068  
                

170,171  

 ކައުންސިލްގެ އެވޯޑް ހަފްލާ ޭބއްވުން  އަތޮޅު 42.1.2
        

500,000  
                             
-  

                
550,000  

                             
-  

                
605,000  

42.1.3 
ތިިބ ތަފާތު ފަންނުގެ   އަތޮޅުގައި

މަސައްކަތްތެރިންގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ 
 .އާންމު ކުރުން ޑޮކިއުމެންޓްރީ ހަދައި

        
100,000  

                
105,000  

                
110,250  

                
115,763  

                
121,551  

 43 ޕޮލިސީ
ފައިނޭންޝަލް ކެޕޭސިޓީ   ޖަމިއްޔާތަކުގައި
 އިތުރުކުރުން

                     
-  

                
150,000  

                             
-  

                
165,000  

                             
-  

 43.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ގޮތްތަކުގެ    ޖަމިއްޔާތަކުން ފަންޑު ހޯދާނޭ 

 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން 
                     
-  

                
150,000  

                             
-  

                
165,000  

                             
-  
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43.1.1 
ހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރު   ފަންޑް
 ކުރާނެ ގޮތް އޮޅުން ފިލުވައި ދިނުމުގެ

 .ޓްރެއިނިންގއެއް ހިންގުން

                     
-  

                
150,000  

                             
-  

                
165,000  

                             
-  

         އަގުވަޒަންކުރުމާއި ފާހަގަކުރުން  15ދާއިރާ  
120,000  

                
131,000  

                
132,300  

                
138,915  

                
145,861  

 44ޕޮލިސީ 
ހަރަކާތްތެރިކަން  ޖަމިއްޔާތަކުގެ
 އިތުރުކުރުވުން

        
120,000  

                
131,000  

                
132,300  

                
138,915  

                
145,861  

 ރެގިއުލޭޓްކުރެވުން   ޖަމިއްޔާތަކުގެ ކަންކަން  44.1ސްޓްރެޓަޖީ  
        

120,000  
                

131,000  
                

132,300  
                

138,915  
                

145,861  

44.1.1 
ކުރުމުގައި ހަރުދަނާ އުސޫލެއް   ރަޖިސްޓްރީ

 ގާއިމު ކުރުން
                     
-  

                     
5,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

44.1.2 
ޖަމިއްޔާތަކުގެ އަގު  ކައުންސިލުން

 ވަޒަންކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުން 
          

20,000  
                  

21,000  
                  

22,050  
                  

23,153  
                  

24,310  

44.1.3 
މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުންތައް  ޖަމިއްޔާތަކާ

 ޭބއްވުން 
        

100,000  
                

105,000  
                

110,250  
                

115,763  
                

121,551  

 16ދާއިރާ  

ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ  
ޤައުމީ    ދާއިރާގައި ޒުވާނުން

 ފެންވަރުގައި ވާދަކުރުން 

        
300,000  

                
315,000  

                
330,750  

                
347,288  

                
364,652  

 45ޕޮލިސީ 
ފަންޑިން އުސޫލެއް އަތޮޅު  ޕްރޮޖެކްޓް

 ކައުންސިލްގައި ގާއިމްވެފައި އޮތުން
        

300,000  
                

315,000  
                

330,750  
                

347,288  
                

364,652  

 45.1ސްޓްރެޓަޖީ  
އެކަށީގެންވާ   ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ފަންޑް ކުރާނެ 

 ބަޖެޓެއް ހަމަޖެހުން 
        

300,000  
                

315,000  
                

330,750  
                

347,288  
                

364,652  
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45.1.1 
ޖަމާއަތްތަކުންނާއި ޖަމިއްޔާ  ޭބރުގެ

 ކައުންސިލްގެ ަބޖެޓުން ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް
 ފަންޑްކުރާނެ ފަންޑް ހޯދުން 

        
100,000  

                
105,000  

                
110,250  

                
115,763  

                
121,551  

45.1.2 
އުސޫލުގެ ދަށުން ޕްރޮގްރާމް  ފަންޑިން

 ހިންގުން 
        

200,000  
                

210,000  
                

220,500  
                

231,525  
                

243,101  

 ފަހެލި މުޖުތަމަޢު  4ސިޔާސަތު 
     

4,150,000  
             

1,188,000  
             

1,689,900  
             

1,210,945  
             

1,283,642  

         ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން  17ދާއިރާ  
235,000  

                
246,750  

                
259,088  

                
272,042  

                
285,644  

 ތެރިކަން އިތުރުކުރުން ދީނީހޭލުން 46ޕޮލިސީ 
        

235,000  
                

246,750  
                

259,088  
                

272,042  
                

285,644  

 46.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ހިންގާ    ދީނީ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 
        

235,000  
                

246,750  
                

259,088  
                

272,042  
                

285,644  

46.1.1 
އިތުރުކުރުމަށް  ދީނީހޭލުންތެރިކަން

 ދަރުސްތައް ޭބއްވުން
          

35,000  
                  

36,750  
                  

38,588  
                  

40,517  
                  

42,543  

 ޤުރުއާން މުާބރާތް ޭބއްވުން  އަތޮޅު 46.1.2
        

200,000  
                

210,000  
                

220,500  
                

231,525  
                

243,101  

         ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުން  18ދާއިރާ  
450,000  

                
645,000  

                
855,750  

                
612,288  

                
364,652  

 ތަކުން ލިޭބ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުން ކާރިޘާ 47ޕޮލިސީ 
        

150,000  
                

100,000  
                             
-  

                
265,000  

                             
-  

 ވިލުންވެރި ކުރުވުން   ރައްޔިތުން ކާރިޘާތަކަށް  47.1ސްޓްރެޓަޖީ  
        

150,000  
                

100,000  
                             
-  

                
265,000  

                             
-  
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47.1.1 
އަދި ރަށްރަށުގެ ޑިޒާސްޓަރ  އަތޮޅު

ރިސްކް މްނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން މުރާޖަޢާކޮށް 
 ޭބއްވުން ޑްރިލްތައް

        
150,000  

                             
-  

                             
-  

                
165,000  

                             
-  

47.1.2 
ރައްކާތެރިވުމާގުޅޭ  ކާރިޘާތަކުން
ވޯކްޝޮޕްތައް އަތޮޅު އަދި ރަށު  

 ފެންވަރުގައި ހިންގުން 

                     
-  

                
100,000  

                             
-  

                
100,000  

                             
-  

 48 ޕޮލިސީ
ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ އަސަރު   ޕްލާސްޓިކުން
 ކުޑަކުރުން

                     
-  

                
230,000  

                
525,000  

                             
-  

                             
-  

 48.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ބޭނުންކުރުން    ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް 

 ހުއްޓާލުން 
                     
-  

                
230,000  

                
525,000  

                             
-  

                             
-  

48.1.1 

ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ ނޭދެވޭ  ޕްލާސްޓިކުން
 އަސަރުތަކާ ެބހޭ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް

ފޯރުކޮށްދިނުން، ތިމާވެއްޓަށް ލިޭބ 
 ގެއްލުމުގެ ހާދިސާތައް ފެންނަ ިބލްޯބޑްތައް

ފެންނަގޮތަށް ެބހެއްޓުންގިނަ މީހުންނަށް  . 

                     
-  

                
230,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

48.1.2 

ތަކެތީގެ ބަދަލުގައި ތިމާވެއްޓާ  ޕްލާސްޓިކް
ކުރުމުގެ ރައްޓެހި ތަކެތި ޭބނުން 

ހިންގުން. ނަމޫނާ ރަށްރަށަށް   ކެމްޕެއިނެއް
 .އެވޯޑް ދިނުން

                     
-  

                             
-  

                
525,000  

                             
-  

                             
-  

 49 ޕޮލިސީ
ފާހަގަ ގޮތުން  ދީނީ ގޮތުންނާއި ޤައުމީ

ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތައް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި 
 ފާހަގަ ކުރުން

        
300,000  

                
315,000  

                
330,750  

                
347,288  

                
364,652  
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 49.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި    ދީނީ އަދި ޤައުމީ ރޫޚް 

 އާލާކުރުން 
        

300,000  
                

315,000  
                

330,750  
                

347,288  
                

364,652  

49.1.1 

ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރާނެ  އަތޮޅު
ދުވަސްތަކެއް ކަނޑައަޅާ އެދުވަސްތައް 
ކޮންމެވެސް ރަށެއްގައި ކުލަ  އަތޮޅުގެ

 ގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުން 

        
300,000  

                
315,000  

                
330,750  

                
347,288  

                
364,652  

 19ދާއިރާ  

ތިމާވެއްޓަށްކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް  
ރީތިކަމާއި    ކުޑަކޮށް ޤުދުރަތީ 

   މުއްސަނދިކަން ދެމެހެއްޓުން 

        
200,000  

                
210,000  

                
220,500  

                
231,525  

                
243,101  

 ތަންތަން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން  އާސާރީ 50ޕޮލިސީ 
        

200,000  
                

210,000  
                

220,500  
                

231,525  
                

243,101  

 ލިބެމުންދިޔުން   އާސާރީ ތަންތަނުން މާލީ މަންފާ  50.1ސްޓްރެޓަޖީ  
        

200,000  
                

210,000  
                

220,500  
                

231,525  
                

243,101  

50.1.1 
ތަންތަނުން މާލީ ފައިދާއެއް  އާސާރީ

 ލިޭބނެ ގޮތަކަށް ތަރައްގީކޮށް ެބލެހެއްޓުން 
        

200,000  
                

210,000  
                

220,500  
                

231,525  
                

243,101  

 20ދާއިރާ  
ސަޤާފަތާއި، އާދަކާދަ ދިރުވާ އަލާކޮށް  

   ހިމާޔަތްކުރުން   ތަރިކަ
        

265,000  
                  

26,250  
                

291,563  
                  

28,941  
                

320,788  

 އަމަން އަމާންކަން އިތުރު ކުރުން އަތޮޅުގެ 51ޕޮލިސީ 
        

265,000  
                  

26,250  
                

291,563  
                  

28,941  
                

320,788  

 51.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ޤަވާއިދުތަކަށް    ރައްޔިތުންނަށް ޤާނޫނުތަކާއި 

 ހޭލުންތެރިވުން 
        

265,000  
                  

26,250  
                

291,563  
                  

28,941  
                

320,788  
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51.1.1 
ގޮތުގައި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމާއި   ހަމަހަމަ

 ގުޅޭގޮތުން މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި
 މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން ޭބއްވުން 

        
240,000  

                             
-  

                
264,000  

                             
-  

                
290,400  

51.1.2 
ޕްރިވެންޝަނާެބހޭ މަޢުލޫމާތު  ކްރައިމް

 އާއްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 
          

25,000  
                  

26,250  
                  

27,563  
                  

28,941  
                  

30,388  

 21ދާއިރާ  
ކުށުގެ ވެށިން ސަލާމަތްވެފައިވާ  

    އަތޮޅަކަށް ހެދުން 
     

3,000,000  
                  

60,000  
                  

63,000  
                  

66,150  
                  

69,458  

 52ޕޮލިސީ 
އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ  ކައުންސިލްގެ

 ކުރުން
     

3,000,000  
                  

60,000  
                  

63,000  
                  

66,150  
                  

69,458  

 52.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ޢުމްރާނީގޮތުން އެކަށޭނެ    މަސައްކަތު މާހައުލަށް 

 ބަދަލުއައުން 
     

1,500,000  
                  

30,000  
                  

31,500  
                  

33,075  
                  

34,729  

52.1.1 
ކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތާއި، ގޯތިތެރެ  އަތޮޅު

ތަރައްޤީކުރުން ޒަމާނީ ފެންވަރަށް   
     

1,500,000  
                  

30,000  
                  

31,500  
                  

33,075  
                  

34,729  

 ކެޝުއަލް ޔުނިފޯމް ތަޢާރަފްކުރުން ސްޓާފް 52.1.2
                     
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

 52.1  ސްޓްރެޓަޖީ 
  މަސައްކަތު މާހައުލަށް ޢުމްރާނީގޮތުން އެކަށޭނެ 

 ބަދަލުއައުން 
     

1,500,000  
                  

30,000  
                  

31,500  
                  

33,075  
                  

34,729  

52.2.1 
އަމާޒުކޮށްގެން   މުވައްޒަފުންނަށް

 .ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
        

115,000  
                

120,750  
                

126,788  
                

133,127  
                

139,783  

52.3.1 
ދިނުމުގައި އޮންލައިން  ޚިދުމަތްތައް

 އެޕްލިކޭޝަންތައް ތަޢާރަފްކުރުން 
                     
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  
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 އިޖާދީ މުއްސަނދިކަން  5ސިޔާސަތު 
        

389,500  
                

303,975  
             

2,019,174  
                

486,512  
             

1,300,838  

         ކުރުން   އަތޮޅު ހިންގުން ހަރުދަނާ  22ދާއިރާ  
182,500  

                
181,125  

                
890,181  

                
399,690  

                
209,675  

 53ޕޮލިސީ 
އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ  ރަށާއި

 ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން
        

182,500  
                

181,125  
                

890,181  
                

199,690  
                

209,675  

 53.1ސްޓްރެޓަޖީ  
މަސައްކަތްތައް ޑީސެންޓްލައިޒް    މިނިސްޓްރީތަކުގެ 

 ކުރެވުން 
        

182,500  
                

181,125  
                

890,181  
                

199,690  
                

209,675  

53.1.1 
ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ރަށު  ކަނޑުލައިސަންސް

ކައުންސިލްތަކަށް ލިޭބނެ ގޮތް 
 ހަމަޖައްސައިދިނުން

          
10,000  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

53.1.2 
ގާއިމުކޮށް ކަމާ ގުޅޭގޮތުން  ވަސީލަތްތައް

 މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކޮށް މުވައްޒަފުން
 އިތުރުކުރުން

        
150,000  

                
157,500  

                
165,375  

                
173,644  

                
182,326  

53.1.3 

އަސްލަކަށް ަބލައިގެން  ކަނޑުލައިސަންސް
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއިން ދޫކުރަމުންގެންދާ  

ކާޑުގެ ަބދަލުގައި އެއްގަމު  ލެމިނޭޓެޑް
ލައިސަންސް ކާޑުގް ކޮލިޓީގައި ކަނޑު 

 .ދޫކުރަންފެށުން ލައިސަންސް ކާޑް

          
22,500  

                  
23,625  

                  
24,806  

                  
26,047  

                  
27,349  

53.1.4 
އުތުރާއި ދެކުނުން އޭޒޯން  އަތޮޅުގެ

ލިބޭނެގޮތް ހެދުންލައިސަން    
                     
-  

                             
-  

                
700,000  

                             
-  

                             
-  

 ޙިދުމަތް ލިުބން ޕަްބލިކް ލައިްބރަރީގެ 54 ޕޮލިސީ
                     
-  

                             
-  

                             
-  

                
200,000  

                             
-  
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 54.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް    ރައްޔިތުންނަށް 

 ހަމަޖެއްސުން ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް  
                     
-  

                             
-  

                             
-  

                
200,000  

                             
-  

54.1.1 
ޕަްބލިކް ލައިްބރަރީއެއް  އޮންލައިން

 ޤާއިމްކުރުން
                     
-  

                             
-  

                             
-  

                
200,000  

                             
-  

 23ދާއިރާ  

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ  
ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޭނުން    ވަސީލަތްތައް 

 ކުރުން 

          
75,000  

                  
78,750  

             
1,082,688  

                  
86,822  

             
1,091,163  

 55ޕޮލިސީ 
ޓީޗަރުންނާއި،   ޓެކްނޮލޮޖީއަށް

މުވައްޒިފުންނާއި، ެބލެނެވެރިނާއި ކުދިން 
 އަހުލުވެރިވުން

          
75,000  

                  
78,750  

                  
82,688  

                  
86,822  

                  
91,163  

 55.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ކުރުވުމަށް ހިންގޭ    ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަހުލުވެރި 

 ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރުކުރުން 
          

75,000  
                  

78,750  
                  

82,688  
                  

86,822  
                  

91,163  

55.1.1 
ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް  ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ

 ސްކޫލްތަކަށް ފަންޑް ހޯދައިދިނުން 
          

75,000  
                  

78,750  
                  

82,688  
                  

86,822  
                  

91,163  

 56 ޕޮލިސީ
ކުރާ ހޭދަ ކުޑަ   ކައުންސިލުން ކަރަންޓަށް

 ކުރުން
                     
-  

                             
-  

             
1,000,000  

                             
-  

             
1,000,000  

 56.1ސްޓްރެޓަޖީ  
މާހައުލާއިގުޅޭ    ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި 

 ނިޒާމަކުން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބުން 
                     
-  

                             
-  

             
1,000,000  

                             
-  

             
1,000,000  

56.1.1 
އިދާރާ ތަކުގައި ސޯލާ ޕެނަލް  ކައުންސިލް

 ހަރުކޮށް ބޭނުންކުރަންފެށުން 
                     
-  

                             
-  

             
1,000,000  

                             
-  

                             
-  

56.1.2 
އިދާރާ ތަކުގައި ސޯލާ  ކައުންސިލް

 ޕެނަލްގެ ެބޓެރީ ސެޓް ހަރުކުރަން ފެށުން 
                     
-  

                             
-  

                             
-  

                             
-  

             
1,000,000  
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         އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ތަޢާރަފްކުރުން  24ދާއިރާ  
132,000  

                  
44,100  

                  
46,305  

                             
-  

                             
-  

 ހަކަތަ ޢާންމުކުރުން  އިއާދަކުރަނިވި 57ޕޮލިސީ 
        

132,000  
                  

44,100  
                  

46,305  
                             
-  

                             
-  

 57.1ސްޓްރެޓަޖީ  
ޚިދުމަތް އަތޮޅުގެ    ހެޔޮއަގެއްގައި ކަރަންޓްގެ 

 ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުން. 
132,000 44,100 46,305 - - 

57.1.1 
ހަކަތައިގެ މަޢުލޫމާތު  އިޢާދަކުރަނިވި

 ރައްޔިތުންނަށް ދިނުން 
90,000 - - - - 

57.1.2 
ހަކަތަ ޤާއިމްކުރުމަށް  އިޢާދަކުރަނިވި

 ބޭނުންވާ ފަންޑު ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން 
42,000 44,100 46,305 - - 
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 ުޖްމލަ  ދާއިރާތަކުގެ ހިެމިނފައިވާ  ޕްލޭްނގައި ތަރައްޤީގެ
 

   އަހަރު
 ދާއިރާ ނަން

ދާއިރާ
 2022 2023 2024 2025 2026 ގެ #

 ޖުމްލަ  14,230,500.00   13,586,225.00    13,171,536.25   12,135,292.81   10,798,082.46  

         273,488.91          260,465.63  

         

908,062.50           811,250.00  

      

1,230,000.00  

ލިޭބ ނަފާ   ފަތުރުވެރިކަމުން
 އިތުރުކުރުން

1 

         596,977.82          570,931.25  

         

571,125.00           502,500.00          576,000.00  
 2 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން•

         437,582.25          496,745.00  

      

1,466,900.00  

       

1,003,000.00          480,000.00  
 3 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން

                      -            402,500.00                       -                          -            351,000.00  

ވިޔަފާރި ކުންފުނީގެ ދަށުން އާމްދަނީ 
 މަގުފަހިކުރުން  ލިޭބނެ

4 

                      -              50,000.00                       -                          -              75,000.00  

ފަންނުވެރިކަން ދިރުވާ އާލަކޮށް  
 ބެލެހެއްޓުން 

5 

                      -                         -                5,000.00                        -                5,000.00  

އަތޮޅުގެ ިބން މެނޭޖުކޮށް ހަރުދަނާ 
 ދަށުން ެބލެހެއްޓުން  އުޞޫލެއްގެ

6 

                      -            100,000.00            10,000.00           130,000.00          100,000.00  

ފަޅުރަށްތަކުން ލިޭބ ނަފާ އިތުރުކޮށް 
 އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ގެނައުން އައު

7 

         605,000.00                       -    

         

615,000.00                        -            500,000.00  

ރައްޔިތުންނަށް ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ  
 ހިންގުން  މަޝްރޫޢު

8 
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                      -              75,000.00                       -             150,000.00              5,000.00  

ރައްޔިތުންގެ އިތުާބރުލިޭބ ރަނގަޅު 
 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން ފެރީގެ

9 

                      -                         -    

         

140,000.00           140,000.00          640,000.00  

ޮބޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް އަދި ފަންނީ 
 މަތިކުރުން  ފެންވަރު

10 

       

1,629,770.47  

      

1,475,971.88  

      

1,405,687.50  

       

2,243,750.00  

      

1,629,000.00  

ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކްސް 
 އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރުން އެޑިއުކޭޝަން

11 

                      -                         -              30,000.00                        -                         -    

ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ  ޞިއްޙީ 
ޚިދުމަތްތައް ހުރިހާ ރަށެއްގައި  އަސާސީ

 ޤާޢިމްކުރުން
12 

       

2,382,306.81  

      

5,237,911.25  

      

2,233,725.00  

       

5,504,500.00  

      

2,215,000.00  

ފަންނީ ޤާީބލް ފަރާތްތައް އަތޮޅުގައި 
މާހައުލެއް ވާދަވެރި ވަޒީފާގެ  އުފައްދާ

  އުފެއްދުން
13 

       

1,777,963.53  

      

1,282,108.13  

      

1,613,912.50  

       

1,163,250.00  

      

1,465,000.00  

ލ. އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންގެ ސިއްޙީ  
 އިތުރުކުރުން ދުޅަހެޔޮކަން

14 

         145,860.75          138,915.00  

         

132,300.00           131,000.00          120,000.00  
 15 އަގުވަޒަންކުރުމާއި ފާހަގަކުރުން

         364,651.88          347,287.50  

         

330,750.00           315,000.00          300,000.00  

ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ 
ޒުވާނުން ޤައުމީ  ދާއިރާގައި

 ފެންވަރުގައި ވާދަކުރުން
16 

         285,643.97          272,041.88  

         

259,087.50           246,750.00          235,000.00  
 17 ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން 

         364,651.88          612,287.50  

         

855,750.00           645,000.00          450,000.00  
 18 ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުން 
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         243,101.25          231,525.00  

         

220,500.00           210,000.00          200,000.00  

ތިމާވެއްޓަށްކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް 
ޤުދުރަތީ ރީތިކަމާއި  ކުޑަކޮށް

   މުއްސަނދިކަން ދެމެހެއްޓުން
19 

         320,787.66            28,940.63  

         

291,562.50             26,250.00          265,000.00  

ސަޤާފަތާއި، އާދަކާދަ ދިރުވާ އަލާކޮށް 
  ހިމާޔަތްކުރުން ތަރިކަ

20 

           69,457.50            66,150.00            63,000.00             60,000.00  

      

3,000,000.00  

ކުށުގެ ވެށިން ސަލާމަތްވެފައިވާ  
    ހެދުން އަތޮޅަކަށް

21 

         209,674.83          399,690.31  

         

890,181.25           181,125.00          182,500.00  
 22 އަތޮޅު ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުން 

       

1,091,162.97            86,821.88  

      

1,082,687.50             78,750.00            75,000.00  

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ  
ފުރިހަމަގޮތުގައި ޭބނުން  ވަސީލަތްތައް

 ކުރުން
23 

 24 އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ތަޢާރަފްކުރުން  132,000.00          44,100.00             46,305.00              -                         -                      

 ޖުމްލަ  14,230,500.00   13,586,225.00    13,171,536.25   12,135,292.81   10,798,082.46  
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 ދާއިރާތައް ލިބޭ އާްމދަީނ
 

 އަހަރު 
 2022 2023 2024 2025 2026  ލިބޭ ދާއިރާތައް   އާމްދަނީ 

        
15,229,979.85  

        
14,454,354.84  

        
13,721,812.40  

        
12,804,084.00  

        
11,619,548.00  

  ދާއިރާގެ ޖުމްލަ 

     
12,088,904.54  

     
11,404,626.92  

     
10,759,082.00  

      
9,981,926.00  

         
8,876,408  

   ސަރުކާރުން ދޭ ހިލޭ އެހީ ބްލޮކް ގްރާންޓް 

        
12,088,904.54  

        
11,404,626.92  

        
10,759,082.00  

         
9,981,926.00  

         
   ބައިލެޓްރަލް  -ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ    8,876,408.00

        
761,816.92  

        
725,539.92  

       
690,990.40  

        
658,098.00  

        
626,760.00  

   ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތްތައްކުން ނަގާ ފީ/ކުލި 

           
243,101.25  

           
231,525.00  

           
220,500.00  

           
210,000.00  

           
   އެއްގަމުގެލައިސަންސްގެ ޙިދުމަތުގެ އިދާރީ ފީ    200,000.00

            
12,155.06  

            
11,576.25  

            
11,025.00  

            
10,500.00  

            
   ކަނޑުގެ ލައިސަންސް އިދާރީފީ   10,000.00

            
10,331.80  

             
9,839.81  

             
9,371.25  

             
8,925.00  

             
8,500.00  

ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމުގެ  
   އިދާރީ ފީ 

            
36,465.19  

            
34,728.75  

            
33,075.00  

            
31,500.00  

            
30,000.00  

އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމުގެ  
   އިދާރީ ފީ 

            
30,387.66  

            
28,940.63  

            
27,562.50  

            
26,250.00  

            
25,000.00  

ފުރޮޅުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ   4
   ޓެސްޓްގެ އިދާރީ ފީ 
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7,293.04  

             
6,945.75  

             
6,615.00  

             
6,300.00  

             
   ސައިކަލް ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓްގެ އިދާރީ ފީ   6,000.00

             
6,685.28  

             
6,366.94  

             
6,063.75  

             
5,775.00  

             
   ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ އިދާރީ ފީ   5,500.00

           
237,023.72  

           
225,736.88  

           
214,987.50  

           
204,750.00  

           
   އެއްގަމު ލައިސަންސް ކާޑުގެ އަގު   195,000.00

           
103,318.03  

            
98,398.13  

            
93,712.50  

            
89,250.00  

            
85,000.00  

ޓެސްޓްގެ    އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ
   ކެޓަރީއަކަށް 

             
3,646.52  

             
3,472.88  

             
3,307.50  

             
3,150.00  

             
3,000.00  

އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ އެއްގަމު 
   ޒޯންބަދަލުކުރުން 

               
364.65  

               
347.29  

               
330.75  

               
315.00  

              
   ރޯޑްވާތިނަސް ގެއްލިގެން އަލުން ހެއްދުން   300.00

               
243.10  

               
231.53  

               
220.50  

               
210.00  

               
   އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާކުރުން   200.00

             
2,431.01  

             
2,315.25  

             
2,205.00  

             
2,100.00  

             
2,000.00  

އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ  
   ކުރުން 

            
13,370.57  

            
12,733.88  

            
12,127.50  

            
11,550.00  

            
   އޮޑީނަންބަރު ނެގުމުގެފީ   11,000.00

            
13,565.05  

            
12,919.10  

            
12,303.90  

            
11,718.00  

            
11,160.00  

އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ވެރިފަރާތް  
   ބަދަލުކުރުން 

             
9,724.05  

             
9,261.00  

             
8,820.00  

             
8,400.00  

             
   ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން   8,000.00

             
3,281.87  

             
3,125.59  

             
2,976.75  

             
2,835.00  

             
2,700.00  

ކައުންސިލްތަކުން ފޮނުވާ ލައިސަންސްފައިސާ )  
   ޓެސްޓް (  ޑްރައިވިންގ
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6,685.28  

             
6,366.94  

             
6,063.75  

             
5,775.00  

             
   އޮޑީނަންބަރު ނެގުމުގެއިދާރީފީ   5,500.00

            
14,889.95  

            
14,180.91  

            
13,505.63  

            
12,862.50  

            
   އަމިއްލަފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިގެ އިދާރީ ފީ   12,250.00

               
790.08  

               
752.46  

              
716.63  

               
682.50  

               
   ވިޔަފާރި ނަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ އިދާރީފީ   650.00

             
6,063.75  

             
5,775.00  

             
5,500.00  

             
5,250.00  

             
   ރަހުނު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ކެންސަލް ކުރުން   5,000.00

      
1,144,637.50  

      
1,141,750.00  

      
1,139,000.00  

      
1,076,500.00  

      
1,074,000.00  

   ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރި 

            
60,637.50  

            
57,750.00  

            
55,000.00  

            
52,500.00  

            
   އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލޯންޗްގެ ކުލި   50,000.00

           
210,000.00  

           
210,000.00  

           
210,000.00  

           
210,000.00  

           
   ރެސްޓޯރަންޓްގެ ކުލި   210,000.00

           
240,000.00  

           
240,000.00  

           
240,000.00  

           
180,000.00  

           
   ގެ ކުލި   1ގެސްޓް ހައުސް   180,000.00

            
30,000.00  

            
30,000.00  

            
30,000.00  

            
30,000.00  

            
   ކުލި ގެ   3ގެސްޓް ހައުސް   30,000.00

            
48,000.00  

            
48,000.00  

            
48,000.00  

            
48,000.00  

            
   ދަނޑުބިން ފިހާރައިގެ ކުލި   48,000.00

            
96,000.00  

            
96,000.00  

            
96,000.00  

            
96,000.00  

            
96,000.00  

  ސްޓޭޓް ހައުސް އިން ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން

   ލިބޭ ކުލި )އަތޮޅުގެ( 

          
460,000.00  

          
460,000.00  

          
460,000.00  

          
460,000.00  

          
   ލ.އަތޮޅު ފިހާރައިގެ ކުލި   460,000.00
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1,234,620.90  

      
1,182,438.00  

      
1,132,740.00  

      
1,087,560.00  

      
1,042,380.00  

   އެހެނިހެން އާމްދަނީތައް

            
42,446.25  

            
40,425.00  

            
38,500.00  

            
36,750.00  

            
     ދިރާގު ހިއްސާގެ ފައިދާ  35,000.00

            
18,191.25  

            
17,325.00  

            
16,500.00  

            
15,750.00  

            
   ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފައިދާ   15,000.00

             
4,851.00  

             
4,620.00  

             
4,400.00  

             
4,200.00  

             
   ވެހިކަލް ކުލި   4,000.00

           
138,780.00  

           
138,780.00  

           
138,780.00  

           
138,780.00  

           
   ފަޅުތެރެ( ހަންހުށި )މާވަށް   138,780.00

            
17,463.60  

            
16,632.00  

            
15,840.00  

            
15,120.00  

            
   ހޮޅުރަހާ )އިސްދޫ ފަޅުތެރެ(   14,400.00

            
17,463.60  

            
16,632.00  

            
15,840.00  

            
15,120.00  

            
   ހިކަނދި ރަހާ )ދަނބިދޫ ފަޅުތެރެ(   14,400.00

            
37,837.80  

            
36,036.00  

            
34,320.00  

            
32,760.00  

            
   ހެދަ )މާވަށް ފަޅުތެރެ(   31,200.00

            
27,650.70  

            
26,334.00  

            
25,080.00  

            
23,940.00  

            
   ހަތްތި ރަހާ )ދަނބިދޫ ފަޅުތެރެ(   22,800.00

            
48,024.90  

            
45,738.00  

            
43,560.00  

            
41,580.00  

            
   ބުއްރަހާ )މާވަށު ފަޅުތެރެ(   39,600.00

            
48,024.90  

            
45,738.00  

            
43,560.00  

            
41,580.00  

            
   ބޮޑު ހުރާ ) ކަންޑަރުރަހާ ( އިސްދޫ ފަޅުތެރެ   39,600.00

            
58,212.00  

            
55,440.00  

            
52,800.00  

            
50,400.00  

            
   ބޮޑު މާބުޅަލި )މާވަށް ފަޅުތެރެ(   48,000.00
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37,837.80  

            
36,036.00  

            
34,320.00  

            
32,760.00  

            
   ބޮޑު ފެންރަހާ )މާވަށް ފަޅުތެރެ(   31,200.00

            
27,650.70  

            
26,334.00  

            
25,080.00  

            
23,940.00  

            
   ބޮޑު ފިނޮޅު )އިސްދޫ ފަޅުތެރެ(   22,800.00

            
58,212.00  

            
55,440.00  

            
52,800.00  

            
50,400.00  

            
   ބޮޑު ހުރާ )ކުނަހަންދޫ ފަޅުތެރެ(   48,000.00

            
17,463.60  

            
16,632.00  

            
15,840.00  

            
15,120.00  

            
   ބިލެތްތޭ ރަހާ )ދަނބިދޫ ފަޅުތެރެ(   14,400.00

            
17,463.60  

            
16,632.00  

            
15,840.00  

            
15,120.00  

            
   ބެންމާ ފުށި )ކަލައިދޫ ފަޅުތެރެ(   14,400.00

            
37,837.80  

            
36,036.00  

            
34,320.00  

            
32,760.00  

            
   ކަޅު ރަހާ )މާވަށް ފަޅުތެރެ(   31,200.00

            
58,212.00  

            
55,440.00  

            
52,800.00  

            
50,400.00  

            
   ކުޑަ މަހިގުޅި )މާވަށް ފަޅުތެރެ(   48,000.00

            
17,463.60  

            
16,632.00  

            
15,840.00  

            
15,120.00  

            
   ކުޑަ މާބުޅަލި )މާވަށް ފަޅުތެރެ(   14,400.00

            
17,463.60  

            
16,632.00  

            
15,840.00  

            
15,120.00  

            
   ކުޑަ ފެންހުރާ ) ކުޑަ ފެންރަހާ (   14,400.00

            
68,399.10  

            
65,142.00  

            
62,040.00  

            
59,220.00  

            
   އުވަދެވިފުށި )އިސްދޫ ފަޅުތެރެ (   56,400.00

            
37,837.80  

            
36,036.00  

            
34,320.00  

            
32,760.00  

            
   އަތެހެދަ )މާވަށްފަޅުތެރެ(   31,200.00

            
27,650.70  

            
26,334.00  

            
25,080.00  

            
23,940.00  

            
   އުސްފިނޮޅު )ދަނބިދޫ ފަޅުތެރެ(   22,800.00
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17,463.60  

            
16,632.00  

            
15,840.00  

            
15,120.00  

            
   އާރަހާ )މާވަށް ފަޅުތެރެ(   14,400.00

           
211,018.50  

           
200,970.00  

          
191,400.00  

           
182,700.00  

          
   މަހިގުޅި )ކުނަހަންދޫ ފަޅުތެރެ(   174,000.00

            
58,212.00  

            
55,440.00  

            
52,800.00  

            
50,400.00  

            
   މާކަޅުވެލި )ކުނަހަންދޫ ފަޅުތެރެ(   48,000.00

            
37,837.80  

            
36,036.00  

            
34,320.00  

            
32,760.00  

            
   މާފުށި ) ކުނަހަންދޫ ފަޅުތެރެ (   31,200.00

            
27,650.70  

            
26,334.00  

            
25,080.00  

            
23,940.00  

            
   މެދުވިނަގަނޑު )މާވަށް ފަޅުތެރެ(   22,800.00
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 ިންނުމްނ  
ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކައުންސިލް ހިންގުމުގެ    2022

ޙަ ތަރައްޤީގެ  މިޕްލޭނުންޚަރަދުތަކާއި  ކޮށްފައިވާ  ާބޔާން  އަސާސްތައް  މައިގަނޑު  ހޯދާނޭގޮތުގެ  ފައިސާ  ބޭނުންވާ   ރަކާތްތަކަށް 
ތަކަށް  ދައްކައިދެނީ ކައުންސިލްގެ މާލީ މިސްރާުބކަމުގައި ވުމާއިއެކު، މުޅި މާލީ ވެއްޓަށް ޮބޑު ަބދަލެއް އަތުވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެަބދަލު

 ރިއާޔަތްކޮށް މިޕްލޭން ރިވައިޒް ކުރެވޭނެއެވެ.

3144 ރަީބއުލްޢާހިރު 13  
 2021 ނޮވެންަބރު 18

 


