
ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލް - 2023
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xxx
، މިނިސްޓްރީ އޮފް  އިސްދޫ ކައުންސިލް

،ފެނަކަ ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިން އެންވަޔަރމެންޓް
1.1 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފެންފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމު މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން

xxx ް ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނ އިސްދޫ ކައުންސިލް 1.2 ސާފުބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑްކޮށް މެއިންޓެނެންސް ކުރުން

10000.00 ް އިސްދޫ ކައުންސިލ އިޖްތިމާޢީ ތާންގީތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 1.3

5250.00 ް އިސްދޫ ކައުންސިލ 1.4  އިޖްތިމާޢީ ތާންގީތަކުގައިހުރި ފެނަކީ ރައްކާތެރި ފެންތޯ ތަޙްލީލްކުރުން

xxx
، މިނިސްޓްރީ އޮފް  އިސްދޫ ކައުންސިލް

،ފެނަކަ ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިން އެންވަޔަރމެންޓް
.ް މިހާރު ޚިދުމަތް ނުލިބޭ ގޭގެއަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުނ 2.1

xxx
، މިނިސްޓްރީ އޮފް  އިސްދޫ ކައުންސިލް

،ފެނަކަ ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިން އެންވަޔަރމެންޓް
ކަމާއިގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން. 2.2

xxx ް ،އިސްދޫ ކައުންސިލ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ް ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ތަމްރީނުދީ ހޭލުންތެރިކުރުނ 2.3

2000.00 ް ،އިސްދޫ ކައުންސިލ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
ނިޒާމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް 

ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.
2.4

xxx ް ،އިސްދޫ ކައުންސިލ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން .ް ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް މެއިންޓެނެންސް ކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުނ 2.5

xxx ް ،އިސްދޫ ކައުންސިލ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް މެއިންޓެނެންސް ކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އިތުރު މުވައްޒަފުން ނެގުމާއި 

.ް އެމުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުދިނުނ
2.6

xxx ް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އިންޖީނުގޭގެ ހާލަތު މޮނިޓަރކުރުން. 3.1
 ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ބޭނުން ވާ އިންޖީނުގެއެއް ޤާއިމް ކުރުން

xxx ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ ް ކޭބަލް ނެޓްވޯރކްގެ ހާލަތު ކަމާއިގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކުރުނ 3.2

xxx ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ 3.3 ކަމާއިގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ކޭބަލް ނެޓްވޯރކް އެޅުން

xxx ް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނ ޖަނަރޭޓަރުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް މެއިންޓެނެންސް ކުރުން 3.4

xxx ް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޖަނަރޭޓަރުސެޓެއް ހޯދުން. 3.5

xxx ް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނ
ގ އަދި  މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމަށް އެކިއެކި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. )އިންޖިނިއަރިން

އިލެކްޓްރޯނިކް ދާއިރާއިން(
3.6

xxx ް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނ .ް މުވައްޒަފުން މަދު ދާއިރާތަކަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުނ 3.7

34500.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ
ކުނިކޮށީގައި މިހާރު ހުރި މެޝިނަރީޒް ތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަނެ އެމެޝިނަރީޒް މަރާމާތުކޮށް 

ބެލެހެއްޓުން.
4.1

ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި 
އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި 

ކަރަންޓާއި ހަކަތަ 
ރައްޔިތުންނަށް 
ް ފޯރުކޮށްދިނުނ

3

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި 
ކުނިނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް 

ޤާއިމް ކުރުން
4

ް ލަފާކުރާ ބަޖެޓ ް ޒިންމާވާފަރާތ
ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް )ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ މިންވަރަށް ބަލައި މިއަހަރަށް 

)ް ހިންގުމަށް ރާވާ ހަރަކާތްތައް މިތާގައި ހިމެނުމަށ
)ް ނޑިތައް ހިމެނުމަށ ނޑުދަ ނޑި )ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ހިމަނާފައިވާ ލަ ނޑުދަ ލަ

ް ނަރުދަމާގެ މިހާރު ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑްކުރުނ

ރަށުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ކޭބަލް ނެޓްވޯރކެއް ޤާއިމް ކުރުން

ް ރަށުގައި އެކަށީގެންވާ  ވަރުގެ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓެއް ޤާއިމްކުރުނ

ޑިސެމްބަރޖެނުއަރީ ނޮވެމަބަރ އޮކްޓޯބަރ ސެޕްޓެމްބަރ އޯގަސްޓް ޖުލައި ޖޫން މެއި އޭޕްރީލް

.ް ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމާއި އިތުރުކުރުނ

 ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް 
ް ގާއިމުކުރުނ

އިޖްތިމާޢީ ތާންގީތައް ބެލެހެއްޓުން

ރައްޔިތުންނަށް ސާފު 
ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ 

އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުން
1

ނަރުދަމާގެ އަސާސީ 
ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް 

ް ހޯދައިދިނުނ
2

ނަރުދަމާ މެއިންޓެނެންސް ކުރުމާއި ދާއިރާއާއި ގުޅޭގޮތުން 
ް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކޮށް މީހުން ބިނާކުރުނ

ު )ތަރައްޤީގެ  ދާއިރާ ނަންބަރ
ޕްލޭނުގައި ހިމަނާފައިވާ 
ދާއިރާތަކުގެ ނަންބަރު 

ހިމެނުމަށް(

މާރޗް ފެބުރުއަރީ

.ް އެކަށީގެންވާ މެޝިނަރީސްތައް ޤާއިމްކުރުނ

34500.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ
ކުނިކޮށީގައި މިހާރު ހުރި މެޝިނަރީޒް ތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަނެ އެމެޝިނަރީޒް މަރާމާތުކޮށް 

ބެލެހެއްޓުން.
4.1

55000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ
ކުނިކޮށްޓަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒް ހޯދުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި ފައިސާ  

، އެހެނިހެން ފަރާތްތަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅައިގެން ފައިސާ ހޯދުން ހިމެނުމާއި
4.2

21000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ .ް 4.3 މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ތަމްރީނުދިނުމާއި މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުނ ް މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމާއި ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުނ

7000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ 4.4 ފަންނީފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.

26400.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ 4.5 ތަނަށް ޖަމާކުރެވޭ އެކިބާވަތުގެ ކުނިން ކޮމްޕޯސްޓް ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކުން.

26401.10 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ ނޑި ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކުން. 4.6 ބޮނބިކު

- ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ ، ދެވަނަ ފަހަރަށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތި ނަގައިގެން ވިއްކުން. ނޑަށް ޖަމާކުރެވޭ 4.7 ކުނިގޮ

3000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ 4.8 ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުންކޮށްގެން ސެންޓަރުގައި ގަސްހައްދައިގެން މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ވިއްކުން.

2000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން އުފައްދާ ބާވަތްތައް އިސްތިހާރުކޮށް މަރކެޓް ހޯދުން. 4.9

1050.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ އާއްމުދަނީ އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ރިސޯޓްތަކުން ބޭރުކުރާ ކުނިގެނެސް ނައްތާލުން. 4.1.1

xxx
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް
ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ރަށުގެ ބޮޑެތިމަގުތަކުގައި 

.ް ތާރުއަޅައި ޒަމާނީފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުނ
5.1

5000.00
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ލ.އިސްދޫ 

ކައުންސިލް
ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް މަގުތައް ތަރައްޤީ ކުރެވުމުން މަގުތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް އެކްޝަން 

.ް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށް އެއަށް އަމަލުކުރުނ
5.2

11500.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ
ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާ ޞަރަހައްދުތަކުގެ މަގުތަކަށްއަރާ އެންމެހައި ރުއްގަހުގެވެރިންނަށް 

ނޑައެޅޭމުއްދަތެއްގެތެރޭގައި ނުނަގާހުންނަ ރުއްގަސް ނެގުން. ރުއްގަސް ނަގަން ފުރުޞަތުދީ ކަ
5.3

މިހާރު ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާ އެންމެހައި ސަރަހައްދުތަކުގެ މަގުތައް 
ނޑުން ކެ

735000.00
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް
ތަނަށް އިތުރު ވެހިކަލްތައް ހޯދުމާއި މިހާރު ހުރި ވެހިކަލްތައް މަރާމާތު ކުރުން. 5.4

10000.00
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ލ.އިސްދޫ 

ކައުންސިލް
މިހާރު ތަނުގައިތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުން. 5.5

xxx
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ލ.އިސްދޫ 

ކައުންސިލް
ތަނަށް އިތުރު މުވައްޒަފުން ހޯދުން 5.6

78750.00
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ލ.އިސްދޫ 

ކައުންސިލް
، އުޖޫރައަށް   ތަނުގެ މެޝިނަރީޒް ބޭނުންކޮށްގެން ތަނަށް އާމްދަނީހޯދުމަށްޓަކައި

.ް އާއްމުފަރުދުންނަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުނ
5.7

31500.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ
 ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންގެ އެހީގައި ނިޒާމް 

ބެލެހެއްޓުން.
5.8 .ް މަގުތަކުގައި ރަނގަޅު ފެންހިންދާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުނ

20000.00 ،ލ.އިސްދޫ ޕލިސް ސްޓޭޝަން ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް .ް ބަނދަރުމަތީގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ކެމެރާ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުނ 6.1
ބަނދަރާއި ފާލަމާއި ފެރީ ޓާމިނަލްފަދަ ތަންތަން ހަދައި 

ބެލެހެއްޓުން
ބަނދަރާއި ފާލަމާއި ފެރީ 
ޓާމިނަލްފަދަ ތަންތަން 

6

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި 
ކުނިނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް 

ޤާއިމް ކުރުން
4

5
މަގުހެދުމާއި މަގުތައް 

މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ް މިހާރު ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ މަގުހަދާ ޔުނިޓް ތަރައްޤީކުރުނ

މި ނިޒާމުގެތެރެއިން ލިބޭ ޢާމްދަނީ އިން އެހެންފަރާތަކަށް 
ބަރޯސާނުވެ ތަން ހިންގުން.

.ް އެކަށީގެންވާ މެޝިނަރީސްތައް ޤާއިމްކުރުނ

ް ރަށުގެ އެންމެހައި މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުނ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20000.00 ،ލ.އިސްދޫ ޕލިސް ސްޓޭޝަން ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް .ް ބަނދަރުމަތީގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ކެމެރާ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުނ 6.1
ބަނދަރާއި ފާލަމާއި ފެރީ ޓާމިނަލްފަދަ ތަންތަން ހަދައި 

ބެލެހެއްޓުން
ބަނދަރާއި ފާލަމާއި ފެރީ 
ޓާމިނަލްފަދަ ތަންތަން 

6

157500.00
، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

ރޒް އެފެއަ
، ސައުންޑް ސިސްޓަމްތަކުގެ ތެރެއިން ބައުވެ  ، ފަންކާތަކާއި މިސްކިތްތަކުގައިހުރި އޭސީތަކާއި

ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ފާހަގަކޮށް އެތަކެތި މަރާމާތު ކުރުން.
8.1

210000.00
، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

ރޒް އެފެއަ
.ް މަރާމާތުކުރެވެން ނެތް ތަކެތި ފާހަގަކޮށް އެތަކެތި ބަދަލުކުރުނ 8.2

45000.00
، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

ރޒް އެފެއަ
، ، ސައުންޑް ސިސްޓަމްތައް ކޮންމެ ތިންމަހަކުން އެއްފަހަރު ، ފަންކާތަކާއި  އޭސީތަކާއި

ް .ބަލައި، ސާވިސް ދިނުނ
8.3

20000.00
، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

ރޒް އެފެއަ
 މިސްކިތްތަކުގައި އަރައި ފޭބުމަށް މިހާރު ހަދާފައިވާ ދެސިޑީގެ ތެރެއިން އެއްސިޑީގެ

ް ، މެދުގައި ޗެންޗޭނު ޖެހުނ .އެއްފަރާތް ކަތިކުރުމަށްފަހު
8.4

ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން މިސްކިތްތަކަށް އަރައި ފޭބޭނެ 
.ް ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުނ

200000.00
،މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް،  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
އާސާރީ މިސްކިތުގެ ވަށާފާރު ރޭނުން. 8.5

500000.00
، މިނިސްޓްރީ އޮފް  އިސްދޫ ކައުންސިލް

އެންވަޔަރމެންޓް
މަޝްޖިދުލް އިނާރާ އަދި މަޝްޖިދުލް އީޘާރު ސޯލާކުރުން 8.6

2000.00
 ، ، އ.ތ،މ ކޮމިޓީ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

ް ، ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަށ މުވައްސަސާތަށް
ފަޅުގޯތިތަށް ސާފްކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް އެނިޒާމަށް ރައްޔިތުން 

ް އަހުލުވެރިކުރުނ
9.1

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ 
.ް ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުނ

8000.00
 ، ، އ.ތ،މ ކޮމިޓީ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

ް ، ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަށ މުވައްސަސާތަށް
ޤާނޫނަށް އަޙުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ހޭލުންތެރި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން 9.2

5250.00 ް އިސްދޫ ކައުންސިލ
މިހާރު ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލު ކުރުމަށް  ޓައިމް ލައިނެއް 

އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރަން  ފެށުން
9.3

55000.00
، މިނިސްޓްރީ އޮފް  އިސްދޫ ކައުންސިލް

އެންވަޔަރމެންޓް
މަގުތައް ދިއްލުން އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލުކުރުން 10.1

ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް
ް އަޕްގްރޭޑްކުރުނ

105000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ
މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ލައިޓް ހަރުކުރަންޖެހޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި 

ލައިޓްޖެހުން
10.2

52500.00 ް އިސްދޫ ކައުންސިލ އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ލައިޓްޖެހުން 10.3

12000.00
 ، ، އ.ތ،މ ކޮމިޓީ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

ް ، ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަށ މުވައްސަސާތަށް
އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ތަފާތު މަޢުލޫމާތު 

.ް ފޯރުކޮށްދިނުނ
11.1

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާ މުޖުތަމަޢުއެއް 
.ް ބިނާކުރުނ

މިސްކިތްތަކުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ބައުވެފައިވާ ކަރަންޓު 
.ް ސާމާނުފަދަ ތަކެތި ބަދަލުކުރުނ

މިސްކިތްތަކުގެއާބާތުރަ ފިލުވުން

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން 8

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ 
ނ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރު

ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ 
މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް 

ބެލެހެއްޓުން
9

ާ އަލަށް އާބާދުވަމުންދ
ި ސަރަހައްދުތަކުގައ
ް ލައިޓްހަރުކުރުނ

މަގުހެދުމާއި މަގު ދިއްލައި 
ބެލެހެއްޓުން

10

 ، އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި
އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ 

ޚިދުމަތްދޭނެ ތަންތަން 
ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

11
12000.00

 ، ، އ.ތ،މ ކޮމިޓީ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް
ް ، ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަށ މުވައްސަސާތަށް

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ތަފާތު މަޢުލޫމާތު 
.ް ފޯރުކޮށްދިނުނ

11.1
އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާ މުޖުތަމަޢުއެއް 

.ް ބިނާކުރުނ

12000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން. 11.2 ް މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުނ

xxx
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް، 

ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް
.ް ނޑުގައި ޓާފްއެޅުންއެޅުނ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ ދަ 12.1

ކުޅިވަރުކުޅޭ ބިންތައް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތުގައި ބެލެހެއްޓޭނޭ 
ް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުނ

ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު 
ނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި  ދަ

12

50000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ ސްޓޭޖް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުން. 13.1

10500.00
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް، 

ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް
.ް އެކިއެކި ކުޅިވަރުތަކާއި ގުޅޭ ފަންނީމީހުންގެ އެހީގައި މީހުން ތަމްރީނުކުރުނ 13.2

5000.00
 ، ، އ.ތ،މ ކޮމިޓީ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

ް ، ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަށ މުވައްސަސާތަށް
ގެވެށި އަނިޔާފަދަ ކަންކަމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން 15.1

5000.00
 ، ، އ.ތ،މ ކޮމިޓީ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

ް ، ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަށ މުވައްސަސާތަށް
ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 15.2

10502.10 ، އިސްދޫ ސްކޫލް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް
ސްކޫލު ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހިންގުން
15.3

10503.15 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ ް ޖެންޑަރ އިން އެކުލަވާލައިފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް އާޢްމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުނ 15.4

xxx
، އެސްޓީއޯ، ގަން ރީޖަނަލް  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

ު ، އިސްދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒ ހޮސްޕިޓަލް
ޙާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ބޭސްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް 

ް އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖެއްސުނ
16.1

2000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ ކަމާއި ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުން 16.2

2100.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ ް ކަމާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ހާލަތު ހިއްސާކުރުނ 16.3

10500.00
 ، ، އ.ތ،މ ކޮމިޓީ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

ް ، ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަށ މުވައްސަސާތަށް
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 16.4

21000.00
 ، ، އ.ތ،މ ކޮމިޓީ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

ް ، ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަށ މުވައްސަސާތަށް
.ް މިފަދަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅުންހުރި ދުވަސްތައް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުނ 16.5

10500.00
 ، ، އ.ތ،މ ކޮމިޓީ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

ް ، ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަށ މުވައްސަސާތަށް
.ް މިދާއިރާއިން މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުނ 17.1 ް ކަށުކަމާކެމީގެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުނ

5000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ ް ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އުޖޫރައެއްދިނުނ 17.2

10000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ
ހިނަވާގެއިން ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުގައި 

ް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުނ
17.3

10500.00
 ، ، އ.ތ،މ ކޮމިޓީ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

ް ، ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަށ މުވައްސަސާތަށް
އިޖްތިމާޢީ ރޫޙް އާލާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އެކިއެކި 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
18.1

17

18ް އިޖުތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުނ

13

16

ް މުނިފޫހިފިލުވުމަށްޓަކައި ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ސްޓޭޖެއް ޤާއިމްކުރުނ

15ް ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުނ

ގޭތެރޭގައި ހިނގާ 
 ، އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ

އަނިޔާލިބޭ ފަރާތްތަކަށް 
ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން 

ް ފޯރުކޮށްދިނުނ

ކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްޞައެހީއަށް 
ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަޅާލައި އެހީތެރިވުމާއި ގުޅޭގޮތުން 

.ް ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުނ

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް 
ކުރެވޭނެ ނިޒާމް 

ް ޤާއިމްކުރުނ
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ކުރެވޭނެ 

.ް ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުނ

މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ 
ް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުނ

 ، އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި
އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ 

ޚިދުމަތްދޭނެ ތަންތަން 
ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

11

ކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުން 
ދުވަސްވީ މީހުންނާއި 

ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ 
މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ 
އެމީހުން ބަލަހައްޓާނެ 
ް ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުނ

ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި 
.ް ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުނ

ް އިޖުތިމާޢީ ރޫޙް އާލާވެފައިވާ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުނ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10500.00
 ، ، އ.ތ،މ ކޮމިޓީ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

ް ، ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަށ މުވައްސަސާތަށް
އިޖްތިމާޢީ ރޫޙް އާލާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އެކިއެކި 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
18.1

21000.00
 ، ، އ.ތ،މ ކޮމިޓީ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

ް ، ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަށ މުވައްސަސާތަށް
ް ރާވައި ހިންގުން ް ބައިވެރިކޮށްގެން އެކިއެކި ހަރަކާތްތައ ގިނަމީހުނ 18.2

1575.00
 ، ، އ.ތ،މ ކޮމިޓީ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

ް ، ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަށ މުވައްސަސާތަށް
ކަންކަން ކުރުމުގައި ގިނަމީހުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުން 18.3

1576.05
 ، ، އ.ތ،މ ކޮމިޓީ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

ް ، ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަށ މުވައްސަސާތަށް
އިޖްތިމާޢީ ރޫޙް ދިރުވައި އާލާކުރުމަށް ރަށުފެންވަރުގައި ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުން 18.4

70000.00
 ، ، އ.ތ،މ ކޮމިޓީ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

ް ، ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަށ މުވައްސަސާތަށް
ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތާއި ހޭންޑްބޯޅާ މުބާރާތް ބޭއްވުން. 18.5

1000.00 ް ،ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް
ނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ހުރިހާ ފީތަކެއް  ކަމާއި ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން އެއްގަމާއި ކަ

ރަށުކައުންސިލުން ބަލައިގަންނަގޮތަށް ހެދުން.
19.1

1000.00 ް ،ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރޯޑުވަރދިނަސް ރަށުން ހެއްދޭނެގޮތް ހެދުން. 19.2

1000.00 ް ،ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް
ނޑާއި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކަންކަން ކައުންސިލުން  ކަ

ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
19.3

1000.00 ް ،ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ނޑު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ރަށު ކައުންސިލުން ހެއްދޭނެގޮތް ހެދުން ކަ 19.4

500000.00
 ، ،ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

ރޓް މިނިސްޓްރޯ އޮފް ޓްރާންސްޕޯ
ނޑާއި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކަންކަމާއި "އޭ" ޒޯން  ކަ

ލައިސަންސްދޭ ޓްރަކެއް އެޅުން.
19.5

1000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ
ރަށުގެ ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާ ރެސްޓޯރެންޓްތައް އަދި ގެސްޓްހައުސްތައް މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ 

.ް އުޞޫލެއް ހަދައި އެ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުނ
20.1

ރަށުގެ ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާ ރެސްޓޯރެންޓްތައް އަދި 
.ް ގެސްޓްހައުސްތައް މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުނ

10500.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ
ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާ ރެސްޓޯރެންޓްތައް އަދި ގެސްޓްހައުސްތައް ހިންގާ ފަރާތްތައް ޤަވާއިދަށް 

އަޙުލުވެރި ކުރުވުމަށް ޕްރޮގަރާމްތަކެއް ހިންގުން.
20.2

10501.05
 ، ، އ.ތ،މ ކޮމިޓީ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

ް ، ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަށ މުވައްސަސާތަށް
އާއްމު ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން. 20.3

15000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ ޒުވާނުންނަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ކޯސްތަކެއް ހިންގުން. 21.1

21000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ ޒުވާނުންނަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން ދީނީ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން. 21.2

3150.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ ، ޒުވާނުންނަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން ވަޒީފާތައް އުފެއްދުން. ކަމާއިގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން 21.3

3151.05 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ .ް ޒުވާނުންނަށް އެކިއެކި ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުނ 21.4

10038.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ .ް ޒުވާނުންނަށް މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރުކުޅޭނެ ވަޞީލަތްތައް ހޯދައިދިނުނ 21.5

4200.00 ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ، ކުށް މަދުކުރުމަށް ޕްރޮގަރާމްތަކެއް ހިންގުން. ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް 22.1

4201.05 ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް
ކުށުގެވެށީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހިންގުން.
22.2

xxx ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް .ް ފުލުހުންނަށް ދާއިމީ ޢިމާރާތެއް )ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން(އަދި ވެހިކަލް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުނ 22.3
އަމަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ މާޙައުލެއް 

.ް ޤާއިމްކުރުނ

15000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ .ް ފާޚާނާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުނ 23.1

19

20

21

22

23
ރަނގަޅު ޕްރީ ސްކޫލްގެ 
.ް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުނ

18ް އިޖުތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުނ

ރަށުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރުގެ ހުރިހާ 
.ް ޚިދުމަތްތަކެއް ރަށުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުނ

 ، އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި
އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި 

ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާ 
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން 

އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި 
ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި 
ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް 

ހައުސްތަކާއި ޢާންމު 
މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން 

ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 
މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް 

ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާ ރެސްޓޯރެންޓްތައް އަދި ގެސްޓްހައުސްތައް 
، ޤަވާއިދުތަކަށް އަޙުލުވެރި  ހިންގާ ފަރާތްތަކާއި އާއްމު ފަރުދުން

ބަޔަކަށް ހެދުން.

، ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތެރި ދީނަށް ލޯބިކުރާ  ރަށުގެ ޒުވާންޖީލަކީ
ބަޔަކަށް ހެދުން.

 ، ރަށުގެ ޒުވާނުންނަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން ވަޒީފާތައް އުފެއްދުމާއި
.ް ޒުވާނުންނަށް ހިތްހަމަޖެހިގެން އުޅެވޭނެ ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުނ

 ، ގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި
ހަރުކަށި ފިކުރަށް 

ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތައް 
ހުއްޓުވުން

ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން 
ް ނެގެހެއްޓުނ

ް ކުށްމަދު މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުނ

ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖުގެ ކުލާސްތަކުގެ އާބާތުރަފިލުވައި 
.ް އަޕްގްރޭޑްކުރުނ

ް އިޖުތިމާޢީ ރޫޙް އާލާވެފައިވާ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުނ

15000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ .ް ފާޚާނާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުނ 23.1

50000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަ ޕްލޭގްރައުންޑެއް ހެދުން. 23.2

201600.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުންނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދުން. 23.3

50000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްދޭން ފެށުން. 23.4

250000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ ޕްރީސްކޫލްގެ ވަށާފާރު ރޭނުން. 23.5

2000.00 ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް, އިސްދޫ ސުކޫލް
، ބޮޑެތިމީހުންނަށް އެކި އެކި ކޯސްތައް ހިންގުމަށް  ކައުންސިލާއި އިސްދޫ ސްކޫލާއި ގުޅިގެން

މުދައްރިސުން ހޯދުން.
24.1

10502.10 ީ ، އތމ ކޮމިޓ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ް ބޮޑެތިމީހުންގެ ޚާއްސަ ކުލާސް ތަކެއް ރާވައިހިންގުނ 24.2

2000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ ލައިފް ސްކިލްސް" ޕްރޮގްރާމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުން. 25.1
ލައިފް ސްކިލްސް" ޕްރޮގްރާމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި  ލިބޭނެ 

ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން.

35000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުން. 25.2
ލައިފް ސްކިލްސް" ޕްރޮގްރާމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި  ލިބޭނެ 

ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން.

2000.00
، ލ.އިސްދޫ  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ކައުންސިލް, އިސްދޫ ސުކޫލް
ސްކޫލާއި މަޝްވަރާކޮށް ޔުނީފޯމް ބޮޑީސްގެ މަސައްކަތްތައް ފެއްޓުމަށް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް 

ހެދުން.
26.1

2000.00
، ލ.އިސްދޫ  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ކައުންސިލް, އިސްދޫ ސުކޫލް
ޕޮރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ހޯދުން. 26.2

50000.00
، ލ.އިސްދޫ  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ކައުންސިލް, އިސްދޫ ސުކޫލް

، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި  ގައިޑް، ސްކައުޓް
އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދޭނެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް މީހުން 

ބިނާކުރުން.
26.3

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ކަމާގުޅޭ ޚާއްޞަ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ 
މީހުން ހޯދުން.

2500.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ
ސްކޫލް ނިންމާފައި މުޖުތަމަޢުއަށް ނުކުންނަ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން އެވެއަރނަސް 

.ް ޕްރޮގަރާމްތަކެއް ހިންގައި ކުދިންގެ ޝައުޤުވެރިކުރުވުނ
27.1

10000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ ޝައުޤުވެރިކަންހުރި ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން ތަމްރީން ޕްރޮގަރާމްތަކެއް ހިންގުން. 27.2

XXX
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، ޖަން ރީޖަނަލް 

،ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ހޮސްޕިޓަލް
ވޯޑެއް އިތުރުކޮށް މިހާރުހުރި ވޯޑުތަށް އޭސީކުރުން 28.1

XXX ް ، ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތައ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ނަމާދުކުރާތަނެއް ހެދުން 28.2

XXX
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، ޖަން ރީޖަނަލް 

،ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ހޮސްޕިޓަލް
ނާރސިންގ ސްޓޭޝަނެއް ހެދުން. 28.3

XXX
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، ޖަން ރީޖަނަލް 

،ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ހޮސްޕިޓަލް
ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓެއް ހެދުން. 28.4

XXX
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، ޖަން ރީޖަނަލް 

،ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ހޮސްޕިޓަލް
ޕްރޮސީޖަރ ރޫމެއް ހެދުން. 28.5

XXX
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، ޖަން ރީޖަނަލް 

،ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ހޮސްޕިޓަލް
މިހާރުތިބި މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ތަމްރީނު ދިނުން. 28.6

XXX
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، ޖަން ރީޖަނަލް 

،ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ހޮސްޕިޓަލް
އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި އެހެނިހެން ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ނެގުން. 28.7

XXX
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، ޖަން ރީޖަނަލް 

،ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ހޮސްޕިޓަލް
އެމަރޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ބޭހާއި އެހެނިހެން އާލާތްތައް ހޯދުން 28.8

XXX
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، ޖަން ރީޖަނަލް 

،ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ހޮސްޕިޓަލް
ް ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުނ 28.9

XXX
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، ޖަން ރީޖަނަލް 

،ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ހޮސްޕިޓަލް
، ހޯދުން. އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް 28.1.1

XXX
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، ޖަން ރީޖަނަލް 

،ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ހޮސްޕިޓަލް
 ، ، މައްސަލަތައް ފަންނީ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ތަނުގެ މެސިނަރީޒްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ

.ް ޙައްލުކުރުނ
28.1.2

XXX
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، ޖަން ރީޖަނަލް 

،ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ހޮސްޕިޓަލް
ސިއްޙީ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒް އާއި އިކްއިޕްމަންޓްސް ހޯދުން 28.1.3

XXX
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، ޖަން ރީޖަނަލް 

،ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ހޮސްޕިޓަލް
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގައި ހިމެނޭ ކުދިހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ތެރެއިން އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލެއްގެ 

ް ގޮތުގައި ސިއްޙީމަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުނ
28.1.4

XXX
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، ޖަން ރީޖަނަލް 

،ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ހޮސްޕިޓަލް
ޅަފަތުގައި ދޭންޖެހޭ ވެކްސިންތަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުން 

ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ތަށް ހިންގުން.
29.1

28

އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ 
ރ(  )ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަ

އާއި ޞިއްޙީ 
ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ 

އަސާސީ
ޚިދުމަތްތައް ދިނުން

29

23
ރަނގަޅު ޕްރީ ސްކޫލްގެ 
.ް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުނ

ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް 
އަދި ފަންނީ ފެންވަރު 

ް މަތިކުރުނ

26

27

24

25

ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ 
ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި 

ސިއްޙީ ހާލަތްތަކުން 
، ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުވާ
، އާބާދީ  ، ހަށިހެޔޮ ދުޅަހެޔޮ

އެއް އުފެއްދުން

.ް މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުނ

ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން.

، ބޭންޑް  ގައިޑް، ސްކައުޓް
ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް 

މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ 
މެދުގައި އަޚްލާޤާއި، 

ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް 
ް ދަސްކޮށްދިނުނ

ސްކޫލް ނިންމާފައި މުޖުތަމަޢުއަށް ނުކުންނަ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ 
ކުރެވިގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގަރާމްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ 

މައުހައުލެއް ރަށުގައި ޤާއިމް ކުރުން.

 ، ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި
ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން 

ް އުނގަންނައިދިނުނ

ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖުގެ ކުލާސްތަކުގެ އާބާތުރަފިލުވައި 
.ް އަޕްގްރޭޑްކުރުނ

ދަރިވަރުންނަށް 
ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް 

ް ދަސްކޮށްދިނުނ

.ް ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުނ

ރަށުގައި ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފެށުން

ބޮޑެތިމީހުންނަށް އުނގަންނައި ދިނުމުގެ ތަމްރީން 
.ް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުނ

، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް  ގައިޑް، ސްކައުޓް
ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް 

.ް ދަސްކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުނ

.ް ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުނ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXX
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، ޖަން ރީޖަނަލް 

،ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ހޮސްޕިޓަލް
ޅަފަތުގައި ދޭންޖެހޭ ވެކްސިންތަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުން 

ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ތަށް ހިންގުން.
29.1

2000.00
 ، ، ރަށުގެ މުވައްސަސާތައް  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

،  އތމ ކޮމިޓީ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް
ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ އަދި ފަލަމަޑީގެ ބާވަތްތަށް ކެއިންބުއިމުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރުމުގެ 

މުހިންމު ކަމާއި ބެހޭގޮތުން  މައުލޫމާތު ދިނުން.
29.2

2500.00 ،ލ.އިސްދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް
ނޑަށް ދިމާވާ އެކިއެކި  މައްސަލަތަކަށް ޑޮކްޓަރީބޭހާއި ނުލައި ހައްލު  ސިއްހީ ގޮތުން ހަށިގަ

ހޯދިދާނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ސިލްސިލާކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.
29.3

35000.00
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް އެންޑް 
، ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ކޮމިޔުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓް

މިހާރުވެސް ކުރިޔަށްދާގޮތަށް ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް 
ގެންދިޔުން

29.4

250000.00
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް އެންޑް 
، ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ކޮމިޔުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓް

ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ރަނގަޅު ޓްރެކެއް ހެދުން 29.5

6300.00
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް އެންޑް 
، ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ކޮމިޔުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓް

، މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމަށް ކަސްރަތުގެ މުހިއްމުކަން އަންގައިދިނުމަށް  ، ހަށިހެޔޮ ދުޅަހެޔޮ
ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

29.6

XXX
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް އެންޑް 
، ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ކޮމިޔުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓް

ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އިންޑޯރ ޖިމެއް ހެދުން. 29.7

2000.00 ،ލ.އިސްދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް .ް ފައިދާހުރި ރަނގަޅުކާނާ ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުނ 30.1

2000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ ް ފައިދާހުރި ރަނގަޅުކާނާ ރަށުންލިބޭނެ  މަގުފަހިކޮށްދިނުނ 30.2

2000.00 ،ލ.އިސްދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް
ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.
30.3

1000.00 ،ލ.އިސްދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް
ނޑަށް ގެއްލުންހުރި ބާވަތްތައް ކުޑަކުދިންނަށް  ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް ފަދަ ހަށިގަ

، ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އެންގުން. ވިއްކުން މަނާކުރަން
30.4

5000.00 ް ،ރަށުގެ މުވައްސަސާތައ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ް މަދިރި މަދުކުރުމަށް ފޮގުކުރާތަކެތި ހޯދައި ފޮގުކުރުނ 31.1

7350.00
،ރަށުގެ  ،އ.ތ.މ ކޮމިޓީ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

މުވައްސަސާތައް
މަދިރި އުފެދޭނެ ފަދަގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަން ނައްތާލުން 31.2

2000.00 ،ލ.އިސްދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް
ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް 

ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން
31.3

7350.00
،ރަށުގެ  ،އ.ތ.މ ކޮމިޓީ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

މުވައްސަސާތައް
ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ތައްޔާރުކޮށް 

ް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުނ
31.4

5000.00
،ރަށުގެ  ،އ.ތ.މ ކޮމިޓީ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

ް ، ކްލަބް ޖަމިއްޔާތައ މުވައްސަސާތައް
ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމާއި މީހުންދިރިނޫޅޭ ގޯތިތަކުގައި ހުންނަ ވަޅުތަކަށް މަސްލުމާއި 

.ް ކުލޮރިންކުރުނ
31.5

12600.00
، ލ. އަތޮޅު  ލއިސްދޫ ކައުންސިލް

،އިސްދޫ ސްކޫލް ކައުންސިލް
ސްކޫލު ކުދިންގެ ދީނީ އަޤީދާ ވަރުގަދަކުރުމަށް ފަންނީފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ޕްރޮގުރާމްތަކެއް 

ހިންގުން.
32.1

12600.00
،ރަށުގެ  ،އ.ތ.މ ކޮމިޓީ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

ް ، ކްލަބް ޖަމިއްޔާތައ މުވައްސަސާތައް
އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން. 32.2

1050.00 ، އިސްދޫ ޕޮލިސް ލއިސްދޫ ކައުންސިލް
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތަކަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް 

ް ލިބޭނެ ފުރުޞަތު ކަމާއި ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ހަމަޖެއްސުނ
32.3

1500.00 ، އިސްދޫ ޕޮލިސް ލއިސްދޫ ކައުންސިލް
އެފަދަ ފަރާތްތައް މުޖުތަމައުން ބާކީނުކޮށް ބިނާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. 

).ް )ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ހިންގުމާއި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުނ
32.4

1000.00 ، އިސްދޫ ޕޮލިސް ލއިސްދޫ ކައުންސިލް ޕޮލިހުންނާއި ގުޅިގެން ސަރަހައްދުތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ރަށުތެރެ ބެލެހެއްޓުން. 32.5

25000.00 ، އިސްދޫ ޕޮލިސް ލއިސްދޫ ކައުންސިލް ރަށުގެ އެކިއެކިޞަރަހައްދުތަކުގައި ކެމެރާ ހަރުކޮށް ރަށުތެރެ މޮނިޓަރކުރުން. 32.6

12680.00

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް 
، ކްލަބް  ،ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް އެމްޕަވަރމެންޓް

ް ޖަމިއްޔާތަށ

، ކްލަބް ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުޅިގެން ކޯޗުންނާއި ރެފްރީން ތަމްރީނުކުރުމަށް  ސަރުކާރާއި
ކޯޗިންގ ކޭމްޕެއް ހިންގުން.

33.1
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ފަންނީ ފަރާތްތައް ބިނާކުރުމާއި އެކިއެކި 

މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުން.

ދެޖިންސުގެ މެދުގައި 
ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫހު 

، އެކި  އަށަގަނުވާ
33

XXX

 ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
، މެރިން ރިސޯސަސް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް

ރ، ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަ
ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ނުވަތަ ޕްރައިވެޓައިޒް ކޮށްގެން އައިސް ޕްލާންޓެއް އަޅުން. 34.1 .ް ރަށުން އައިސް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުނ

50000.00 ް މަސްމާރުކޭޓެއް އެޅުން. ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ 34.2

10000.00 ް ާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ބިންތަކެއް ދޫކުރުން ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ މަސް ކައްކާހިއްކ 34.3

1000.00 ް  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ
ނޑުބިން ދޫކުރާނެ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވަލައި އެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ހަދާ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް  ދަ

 .ް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން ބިން ދޫކުރުނ
35.1

2000.00 ް ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ނެގުން. ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ 35.2

1000.00 ް ނޑުބިންތަކުގައި ރުއްގަސް އިންދުން ހުއްޓުވުން. ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ ދަ 35.3

5000.00
، މެރިން ރިސޯސަސް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް

ރ، ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަ
ނޑުވެރިންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން. މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން ދަ 35.4

XXX
، މެރިން ރިސޯސަސް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް

ރ، ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަ
ނޑުވެރިންގެ ކޯޕަރޭޝަނެއް އުފެއްދުން. މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން ދަ 35.5

3000.00

، އެގްރޯ ނޭޝަނަލް   ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް
، ޖަމްޢިއްޔާ  ، ރަށުގެ މުވައްސަސާތައް ކޯޕަރޭޝަން

،  އތމ ކޮމިޓީ ޖަމާޢަތްތައް

ނޑުވެރިކަމަށް ޝައުގު ވެރިކުރުމުގެ  ، ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާއި ޒުވާނުން ދަ ކޯޕަރޭޝަނުން
ނޑުވެރިކަމާ ގުޅޭ މަހާސިންތާއެއް ރާވައި ހިންގުން. ގޮތުން ދަ

35.6

3000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ
އިސްދޫގައި ހެއްދިދާނެ އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ ގަސްގަހާގެހި ދެނެގަތުމުގެ އެނަލިސިސް އެއް 

.ް ހަދައި ހައިޑްރޯޕޯނިކްސް ތަޢާރަފްކުރުނ
35.7

1000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ
ނޑުވެރިން ހައްދާ ބާވަތްތައް ޕްރޮމޯޓްކޮށް އޮންލައިންކޮށް ވިއުގަ ތަކުގައި ވިއްކޭނޭ  ދަ

ގޮތްތަކެއް ހެދުން.
35.8

20000.00
، ލ.އިސްދޫ  އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯރޕަރޭޝަން

ކައުންސިލް
ނޑުވެރިން އުފައްދާ ބާވަތްތައް ރިސޯޓްތަކަށް ވިއްކޭނެގޮތް ހެދުން. ރަށުގެ ދަ 35.9

2000.00
، ލ.އިސްދޫ  އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯރޕަރޭޝަން

ކައުންސިލް

ގޯތިތެރޭގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ގަސް ހައްދާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެ ވިޔަފާރި 
ފުޅާކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ދެނެގަނެ ރަށުގައި ހައްދާ އެފަދަ ގަސް، އެކިދިމަދިމާއަށް ވިއްކޭނެ 

.ް ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުނ
35.1.1

2000.00
، ލ.އިސްދޫ  އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯރޕަރޭޝަން

ކައުންސިލް
ނޑުވެރިން އުފައްދާ  ސަރުކާރުން އުފައްދާފައިވާ އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަނާއި ގުޅިގެން ދަ

.ް ބާވަތްތައް ވިއްކޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުނ
35.1.2

2500.00
، ލ.އިސްދޫ  އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯރޕަރޭޝަން

ކައުންސިލް
ނޑުވެރިން އުފައްދާ ބާވަތްތައް ރިސޯޓްތަކަށް ސަޕްލައިކުރެވޭނެގޮތް ހެދުން. ރަށުގެ ދަ 35.1.3

10000.00
، ލ.އިސްދޫ  އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯރޕަރޭޝަން

ކައުންސިލް

އިސްދޫއަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން "ރަށުވަންތަ އުފެއްދުން" ބާޒާރަށް ނެރުމަށް ޚާއްޞަ ބާވަތެއް 
 .ް ، ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ވިއްކޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުނ ތަޢާރަފު ކޮށް ރިސޯޓްތަކަށާއި

މިސާލަކަށް:  "އިސްދޫ ރަހަ".
.ް މިކަމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއްތޯ ބަލައި ދިރާސާކުރުނ

35.1.4

1000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ .ް ނޑައަޅައި ބިން ދޫކުރުނ ނޑުބޭސް ވިއްކުމަށް ވަކި ބިންތަކެއް ކަ ދަ 35.1.5

150000.00
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން,  ހައުސިން 

ރ، ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް އެންޑް އިންފްރާސްޗަ
ނޑުބޭސް ވިއްކުން. ، އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ގުޅިގެން ދަ ނޑުވެރިންގެ ކޯޕަރޭޝަނާއި ދަ 35.1.6

XXX ް ، ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް
ރަށާއި ކައިރީގައި އޮތް ފަޅުރަށްތައް ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލުމަށް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން 

.ް މަސައްކަތްކުރުނ
36.1 .ް ފަތުރުވެރިކަން ރަށަށް ތަޢާރަފްކުރުނ

މަސްތުވާތަކެތީގެ 
ނުރައްކަލުން މުޖުތަމަޢު 

ް ރައްކާތެރިކުރުނ
32

.ް މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ރަށަށް ކިރުވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުނ

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ 
ް ކުރިއެރުވުނ

34

35

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ 
ް ކުރިއެރުވުނ

36

.ް ނޑުބޭސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުނ ރަށުން ދަ

ނޑުވެރިކަމުގެ  ދަ
ް ދާއިރާކުރިއެރުވުނ

29

30

ޑެންގީ އާއި ޗިކަން 
ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން 
ބޮޑެތި ބަލިތައް ފެތުރުން 

ް މަދުކުރުނ

31

ރަށުގެ އާބާދީއަކީ ދުންފަތާއި އެނާޖީ ޑްރިންކު ބޭނުންނުކުރާ 
ބަޔަކަށް ހެދުން

 ، ، މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމަށް ކަސްރަތުކުރާނެ ، ހަށިހެޔޮ ދުޅަހެޔޮ
.ް ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުނ

ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ 
ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި 

ސިއްޙީ ހާލަތްތަކުން 
، ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުވާ
، އާބާދީ  ، ހަށިހެޔޮ ދުޅަހެޔޮ

އެއް އުފެއްދުން

.ް ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުނ

.ް ނޑުވެރިއަކަށް ބިންލިބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުނ ރަށުގެ ކޮންމެ ދަ

ނޑުވެރިންތަކެއް ބިނާކުރުމާއި ޒަމާނީ  ފަންނީ ޤާބިލް ދަ
.ް ނޑުވެރިކަން ތަޢާރަފްކުރުނ ދަ

ނޑުވެރިން އުފައްދާ ބާވަތްތައް ވިއްކޭނެ އިންތިޒާމެއް  ދަ
.ް ޤާއިމްކުރުނ

ދުންފަތާއި އެނަރޖީ 
ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ 

ކާނާ ބޭނުން ކުރާ މީހުންގެ 
ް ނިސްބަތް މަދުކުރުނ

ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާ ފަދަ މޫސުމީ ބަލިތައް ފެތުރޭ 
ް މިންވަރު މަދުކުރުނ

ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާފަދަ އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް 
ް ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުނ

ރައްޔިތުންނަކީ ފައިދާހުރި ރަނގަޅު ކާނާ ބޭނުންކުރާ ހޭލުންތެރި 
ބަޔަކަށް ހެދުން

.ް މަސްތުވާ ތަކެތިން ސަލާމަތްވެފައިވާ މުޖުތަމައުއެއް ބިނާކުރުނ

ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ރަށުތެރެ މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ 
.ް އިންތިޒާމް ޤާއިމުކުރުނ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXX ް ، ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް
ރަށާއި ކައިރީގައި އޮތް ފަޅުރަށްތައް ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލުމަށް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން 

.ް މަސައްކަތްކުރުނ
36.1 .ް ފަތުރުވެރިކަން ރަށަށް ތަޢާރަފްކުރުނ

13000.00 ް ، ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް
ކަމާއިގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން މީހުން ބިނާކުރުމަށް ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތައް 

ރަށުގައި ހިންގުން.
36.2

XXX ް ، ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް .ް ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުނ 36.3

XXX
ރޓް އެންޑް ސިވިލް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯ

، ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް އޭވިއޭޝަން
އިސްދޫގައި އެއަރޕޯޓެއް އެޅުން. 36.4

700000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމްއަށް އަމާޒުކޮށްގެން 03 ކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމަންޓެއް އެޅުން. 36.5

2200.00
،ލ.އަތޮޅު  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

ް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމ ކައުންސިލް
ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. 37.1

5000.00
،ލ.އަތޮޅު  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

، ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ކައުންސިލް
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ރޮނގުން ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފަންނީ 

.ް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުނ
37.2

10000.00
،ލ.އަތޮޅު  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

، ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ކައުންސިލް
.ް ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ލޯނު ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުނ 37.3

800000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ .ް ރައްޔިތުންގެ މާލީފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އެހީވުމަށް ލޯނު ދޫކުރުނ 37.4

XXX
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން, އެމް 

ޓީސީސީ، ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް
ފެރީ ގިމަތައިގެ ޚިދުމަތް ރަށުންދޭން ފެށުން. 38.1

އަތޮޅުފެރީގެ ޚިދުމަތް އަޕްގްރޭޑްކޮށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
.ް އިތުރުކުރުނ

ދެމެހެއްޓެނިވި 
ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް 

ް ގާއިމުކުރުނ
38

11969.00
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް 

، ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ،އތމ ކޮމިޓީ ހެރިޓޭޖް
ނޑިޔާޖަހަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  ، ބަ ، ލަނގިރިޖެހުމާއި ތާރަޖެހުމާއި

، ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގުން. ، އ.ތ.މ ކޮމީޓީއާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި
39.1

6000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ
 ، ، ހިތާނުކުރުމުގެ ކަންކަމާއި ކުރީ ޒަމާނުގެ ކުޅިވަރުތަކާއި ކެއްކުންތައް ކައްކާގޮތާއި

، އެކަންކަން  ކައިވެނިމައްޗަށް ދިއުމުގެ ކަންކަން ކުރަމުން އައިގޮތްތައް ދެނެގަނެ
ތަފްޞީލްކޮށް ލިޔެ އަރުޝީފް ކުރުން.

39.2

12563.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ .ް އިހުޒަމާނުގެ ކުޅިވަރުތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން އިތުރު މީހުންނަށް ދަސްކޮށްދިނުނ 39.3

26250.00
 ، ، އ.ތ،މ ކޮމިޓީ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

،ރައްޔިތުން ، ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަށް މުވައްސަސާތަށް
.ް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޘަޤާފީ ދުވަހެއް ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުނ 39.4

7000.00
 ، ، އ.ތ،މ ކޮމިޓީ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

،ރައްޔިތުން ، ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަށް މުވައްސަސާތަށް
ޘަޤާފީ ކަންކަމަށް ޒުވާނުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން. 40.1

10501.05
 ، ، އ.ތ،މ ކޮމިޓީ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

،ރައްޔިތުން ، ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަށް މުވައްސަސާތަށް
، ޒުވާނުންނަށް ޘަޤާފީކަންކަމުގެ  ދިވެހިބަސް ރަށުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން

ް.  އާލާކުރުން ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުނ
40.2

XXX
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް 

، ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ހެރިޓޭޖް
 ، ހަތްތެލި ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކޮށް އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

، އޭގައި ހުރިކަންކަން  ތަންފީޒުކޮށް މޮނިޓަރކުރުން. ޕްލޭނެއްތައްޔާރުކޮށް
41.1 ރަށުގައި ހުރި ތާރީޚީ ބިނާތަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަށް ބެލެހެއްޓުން.

2100.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ
ރަށުގައި އުޅުނު އިހުމީހުން ބޭނުންކުރި ތަކެތީގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްގެ ދާރުލްއާސާރަށް 

.ް ، ދެނެގަނެ އެތަކެތި ރައްކާތެރިކުރުނ ހަދިޔާކުރަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
41.2

200000.00

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް 
 ، ،  އ.ތ،މ ކޮމިޓީ ، ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ހެރިޓޭޖް

،ރައްޔިތުން ، ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަށް މުވައްސަސާތަށް
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިގެން ކަލްޗުރަލް ޕާރކެއް އެޅުން. 41.3

1500.00
، ރަށުގެ  ، އިސްދޫ ކައުންސިލް ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ

ް ، ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަށ މުވައްސަސާތައް
ބޯދާބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުމަށް އިސްރައްވެހިން ހިމަނައިގެން ސްކޫލުކުދިންނާއި 

ޒުވާނުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން.
42.1 .ް ދިވެހިބަސް ދިރުވާ އާލާކުރުނ

ދިވެހިބަސް ދިރުވައި 
އާލާކުރުން

42

XXX ، އިސްދޫ ޕޮލިސް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް
ނޑުދޮށުން ވެއްޔާއި އަކިރި ނަގާފަރާތްތަކާއި މެދު ގާނޫނުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު  ގޮ

އެޅުން.
43.1

XXX
، މިނިސްޓްރީ  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، އިސްދޫ ކައުންސިލް

.ް ނޑު ލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުނ ގިރާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ތޮށިގަ 43.2

26250.00
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް / ރަށުގެ 

، އތމ ކޮމިޓީ މުވައްސަސާތައް
ޕްލާސްޓިކަށް ނޫނެކޭބުނުމުގެ ގޮތުން ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން. )ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމް(
43.3

2253.30
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް / ރަށުގެ 

މުވައްސަސާތައް
ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ޤަވާޢިދެއް ހެދުން. 43.4

2146.00 ް ، ރަށުގެ މުވައްސަސާތައ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް .ް ރަށުގެ ހުރިހާ މުވައްސަސާތަކެއްގައި ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކުރުނ 43.5

4000.00
 ، ، ރަށުގެ މުވައްސަސާތައް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

ރައްޔިތުން
ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. 44.1

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް 
.ް ބިނާކުރުނ

6000.00 ، އިސްދޫ ޕޮލިސް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ނޑުން ހުއްޓުވުން. ރަށުގެ ހޭޅިފަށުގައި ހެދިފައިވާ ބިޔަގަސްތައް ކެ 44.2 .ް ނޑުން ހުއްޓުވުނ ރަށުގެ ހޭޅިފަށުގައި ހެދިފައިވާ ބިޔަގަސްތައް ކެ

3500.00

ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ،އިސްދޫ ޕޮލިސް 
 ، ސްޓޭޝަން،ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް
،ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަށް މުވައްސަސާތަށް

ކާރިސާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޑްރިލްއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. 45.1 .ް ކާރިސާގެ ޙާލަތްތަކަށް ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުނ ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން 45

43

44

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ 
ް ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުނ

37

40

، ތަކެތި ގިނަ ދުވަސްތަކަށް  ތާރީޚީ ލިޔުންތަކާއި
.ް ދެމިހުންނާނެގޮތަށް ރައްކާތެރިކުރުނ

 ، ތާރީޚީ ތަންތަނާއި
ޤުދުރަތީ ތަރިކަ 

ް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުނ
41

.ް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ފަތުރުވެރިން ރަށަށް ގެނެވޭނެ މަގުފަހިކުރުނ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ 
ް ކުރިއެރުވުނ

36
.ް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުނ

ރަށް ގިރަމުންދާ މިންވަރު ކުޑަކުރެވިފައިވާ 
ތިމާވެށިހިމާޔަތްކުރުމަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން.

.ް ، ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވާ އާލާކުރުނ ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި
ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި 

ް ދެމެހެއްޓުނ
39

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިން އުފެއްދުން.

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ލޯނު ލިބޭނެ ނިޒާމެއް 
.ް ޤާއިމްކުރުނ

މޫސުމަށް އަންނަ 
ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ 

ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް 
ް ކުޑަކުރުނ

.ް ރަށުގައި ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުނ

ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުން

، ޘަޤާފީ  ޒުވާނުން
، ޘަޤާފީ  ކަންކަމާއި
ކުޅިވަރުތަކަށް ދޭ 

.ް ސަމާލުކަން އިތުރުކުރުނ

، ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކަށް ދޭ  ، ޘަޤާފީ ކަންކަމާއި ޒުވާނުން
.ް ސަމާލުކަން އިތުރުކުރުނ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3500.00

ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ،އިސްދޫ ޕޮލިސް 
 ، ސްޓޭޝަން،ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް
،ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަށް މުވައްސަސާތަށް

ކާރިސާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޑްރިލްއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. 45.1 .ް ކާރިސާގެ ޙާލަތްތަކަށް ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުނ ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން 45

1600.00
 ، ، ރަށުގެ މުވައްސަސާތައް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

ރައްޔިތުން
.ް ރަށުގެ ހޭޅިފަށް ޙިމާޔަތްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުނ 46.1

1200.00 ، އިސްދޫ ޕޮލިސް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ނޑާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން. ރަށުގެ ހޭޅިފަށުން ގަސްކަ 46.2

3000.00 ީ ، އ.ތ.މ ކޮމެޓ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް
، ހިއްޞާކުރާ މިންވަރު   ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި އަންހެނުންނާއި

.ް އިތުރުކުރުނ
46.3

3500.00
 ، ، ރަށުގެ މުވައްސަސާތައް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

ރައްޔިތުން
ރަށުގެ ހޭޅިފަށުގައި ބިޔަވާޒާތުގެ ބޮޑެތި ރުއްގަސް އިންދުން. 46.4

11025.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ
ނޑުގެ ދިރުންތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް  ރަށުގެ ފަރުތަކާއި ކަ

ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން އިނާމެއް ދިނުން.
47.1

2573.55 ، އިސްދޫ ޕޮލިސް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް
ނޑުގެ ދިރުންތައް ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން  ރަށުގެ ފަރުތަކާއި ކަ

.ް ކަމާއިގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތައް ތަންފީޒުކުރުނ
47.2

1100.00 ، އިސްދޫ ޕޮލިސް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމާއިގުޅުންހުރި 

.ް އިދާރާތަކުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒުކުރުނ
48.1

2400.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން 

ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.
48.2

1300.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ
ދޫނިސޫފާސޫފި ހާލިހަދައިގެން އެސޮރުމެން ގެދޮރުކަމުގައި ބަލާ ބޮޑެތި ބިޔަގަސްތައް 

ނޑުން ހުއްޓުވުން. ޙިމާޔަތްކޮށް ކެ
48.3

6800.00
 ، ، ރަށުގެ މުވައްސަސާތައް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

އތމ ކޮމިޓީ
، މުއައްސަސާތަކާއި އަދި ސްކޫލް ކުދިން ގުޅިގެން ރަށުތެރެ  ، ރައްޔިތުންނާއި ޓާސްކްފޯހާއި

ސާފުކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
49.1

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ހަރުދަނާ 
ނޑައެޅުން. ގޮތްތަކެއް ކަ

16000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒް އާއި ކެމިކަލްސް ހޯދުން. 49.2 ް ް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުނ ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލ

5250.00
 ، ، ރަށުގެ މުވައްސަސާތައް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

އތމ ކޮމިޓީ
، އަންހެނުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޚާއްޞަ  ، ރަށު ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން އ.ތ.މ ކޮމެޓީއާއި

ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.
50.1

5251.05
 ، ، ރަށުގެ މުވައްސަސާތައް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

އތމ ކޮމިޓީ
ރަށު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ރަށުފެންވަރުގައި ކުރާ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ރަށުގެ 

އަންހެނުންގެ ދައުރު އިތުރު ކުރުން.
50.2

4500.00 ީ ،  އތމ ކޮމިޓ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް
، މާލީ ގޮތުން އެހީތެރިކަން  ، ފަންނީގޮތުންނާއި އެކި ދާއިރާތަކުން އަންހެނުން ބިނާކުރުމަށް

.ް ފޯރުކޮށްދިނުނ
50.3

5250.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ .ް ، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުނ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަންހެނުންނަށް ފަހިކުރުމަށް 50.4

3100.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ ، އަސާސީ ޤަވާޢިދު ކައުންސިލުން ބެލުން. އެކުލަވާލި ކޮމިޓީއިން ހެދި ހިންގާ ޤަވާޢިދާއި 50.5

5000.00 ީ ، އތމ ކޮމިޓ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް އަންހެނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ އެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށައެޅުން. 50.6

2200.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ މުޖުތަމަޢު ދެކޭގޮތް ބަދަލުކުމަށް ހޭލުންތެރި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން. 51.1

50

51

ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި 
އިޤްތިޞާދިގޮތުން 
އަންހެނުންނާއި 
ފިރިހެނުންނަށް 

ހަމަހަމަކަން ހޯދާދިނުން
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49

އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރާ 
އެކި ތަފާތުކުރުންތައް 

ނައްތާލުން

ް ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުނ

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ވެއްޓެއް 
ް ޤާއިމްކުރުނ

.ް ސިޔާސީ ގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުނ

ރަށުގެ ހޭޅިފަށް ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން.
 ، ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި

ް ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުނ

ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ 
ނޑުގެ  މުރަކަތަކާއި ކަ
ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް 

ް ދެމެހެއްޓުނ

ނޑުގެ ދިރުންތައް ރައްކާތެރިގޮތުގައި  ރަށުގެ ފަރުތަކާއި ކަ
.ް ދެމެހެއްޓުނ

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު 
ް ރައްކާތެރިކުރުނ

 ، ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި އަންހެނުންނާއި
.ް ހިއްޞާކުރާ މިންވަރު އިތުރުކުރުނ

އަންހެނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ އެއް އުފެއްދުން.

މުޖުތަމަޢުގައި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި 
އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުން.

2200.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ މުޖުތަމަޢު ދެކޭގޮތް ބަދަލުކުމަށް ހޭލުންތެރި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން. 51.1

20000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ
ފަންނީ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި އަންހެނުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިކުރުން އިތުރު 

، ރަށުގެ އަންހެނުންނަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން ކޭމްޕެއް ހިންގުން. ކުރުމަށްޓަކައި
51.2

2000.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ
، ތަރައްޤީގެ ކަންކަމާއި ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުން  ރަށުގައި ހިންގާ އެކިއެކި

.ް ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުނ
51.3

18000.00 ީ ، އތމ ކޮމިޓ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް
، އަތްތެރި  ، ފެހުން ، ޕޭސްޓްރީ އަންހެނުންނަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން ކުރުމުއްދަތުގެ )ކޭކް

މަސައްކަތް އަދި އެހެނިހެން( ކޯސްތައް ހިންގުން.
51.4

5200.00 ް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ .ް ކަމާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ވިޔަފާރީގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުނ 51.5

5355.00 ީ ، އތމ ކޮމިޓ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް .ް އަންހެނުން އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްކޭނެ މަގެއް ހޯދައިދިނުނ 51.6

5100.00
، ރަށުގެ  ، އތމ ކޮމިޓީ  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް

މުވައްސަސާތައް
ކައުންސިލުން ކުރާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި އަންހެނުންނަށް ބައިވެރިވެވޭނެހެން ޕްރޮޖެކްޓްތައް 

ހިނގުން.
51.7

315000.00 ް ، މިނިސްޓްރީ އޮފްފިނޭންސ ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް .ް އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުނ 52.1

210000.00 ް މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާނެ މެޝިނަރީސް އާއި އިކުއިޕްމަންޓްސް ހޯދުން. ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ 52.2

75600.00 ް މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން. ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ 52.3

5250.00 ް މުވައްޒަފުން ތާޒާކުރުމަށް އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ 52.4
އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް 

.ް ޤާއިމްކުރުނ

1050.00 ް ް. ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ ކަމާއިގުޅުންހުރި މުވައްސަސާތަކާއި މަޝްވަރާކުރުނ 53.1
އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑްތައް 

ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި 
މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު 

ބެލެހެއްޓުން
53

60000.00 ް ް. ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ތަފާސްހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާނެ ޑޭޓާބޭސް އެއް ތައްޔާރުކުރުނ 54.1

2100.00 ް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކޮށް ޑޭޓާބޭސް ބޭނުންކުރަން ފެށުން. ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ 54.2

105000.00 ް ް. ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ ކަމާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުނ 55.1

15750.00 ް  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ
ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓެއް ހަދައި، ވެބްސައިޓުން ހުރިހައި މަޢުލޫމާތެއް ރައްޔިތުންނަށް 

ފަސޭހައިން ލިބޭނެގޮތް ހެދުން.
55.2

1200.00 ް ް. ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ އެފަދަ ލިޔުންތައް ބަލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުނ 56.1
ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ 

.ް ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓޭނޭ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުނ

2000.00
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް 

، ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ހެރިޓޭޖް

ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް  ޖީލްތަކަށް 
ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކިހާމުޙިއްމު ކަމެއްކަން އަންގައިދޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ސްކޫލް ކުދީނާއި 

އާއްމުންނަށް ބޭއްވުން.
56.2

އެފަދަ ލިޔުންތައް ހޯދާއި ބަލައި، ގެންގުޅުމުގެ ސަޤާފަތެއް 
.ް އަށަގަންނެވުނ

105000.00
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް 

، ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ހެރިޓޭޖް
ކަމާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމާއެކު މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް 

.ް އަހުލުވެރިކުރުނ
57.1

100000.00 ް މަސައްކަތުގެ މާޙައުލްގައި ބޭނުންކުރާނެ ވަޞީލަތްތައް ހޯދުން. ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ 57.2

450000.00 ް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވެހިކަލްއެއް ހޯދުން. ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ 57.3

250000.00 ް ކައުންސިލް އިދާރާ ސޯލާކުރުން ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލ 57.4

8342517.60

51

ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި 
އިޤްތިޞާދިގޮތުން 
އަންހެނުންނާއި 
ފިރިހެނުންނަށް 

ހަމަހަމަކަން ހޯދާދިނުން

52

54

55

56

57

ރައްޔިތުންނަށް 
ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ 
ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު 

ް ރަނގަޅުކުރުނ

.ް ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުނ

.ް ސިޔާސީ ގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުނ

.ް އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުނ

އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް 
.ް ޤާއިމްކުރުނ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ 

ް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުނ

ރަށުގެ އެކިކަންކަމާއިގުޅޭ ތަފާސްހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓޭނެ 
.ް އިންތިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުނ

ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު 
ނަގައި ބެލެހެއްޓުން

ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް އެކަށީގެންވާ 
.ް ގޮތެއްގައި ދޫކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުނ

ކައުންސިލުން ދޫކުރާ 
ހުއްދަތަކާއި 

ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރުމާއި 
ބެލެހެއްޓުން

ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް 
އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ 
ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


