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ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުން     1- ޕޮލިސީ 

މިނިސްޓްރީ،ކައުންސިލް   -           ފެނަކަ
ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލު ކުރުމަށް : 1.1.1ޙަރަކާތް 

މިނިސްޓްރީއާ ވާހަކަ ދެއްކުން
ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ސާފުބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން  މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ : 1.1ސްޓްރެޓެޖީ 

ގެތަކަށް ފެން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހިގެން ދިއުން
ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން     2- ޕޮލިސީ 

މިނިސްޓްރީ،ކައުންސިލް   -           ފެނަކަ
ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމުކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލު ކުރުމަށް : 2.1.1ޙަރަކާތް 

މިނިސްޓްރީއާ ވާހަކަ ދެއްކުން
ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ނަރުދަމާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން  މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ : 2.1ސްޓްރެޓެޖީ 

ގެތަކަށް ނަރުދަމާ ގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހިގެން ދިއުން
ދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން     3- ޕޮލިސީ 

މިނިސްޓްރީ 200,000.00    ފެނަކަ/ކައުންސިލް މިސްކިތްތަކާއި ކައުންސިލް އިދާރާގައި ސޯލާ ހަކަތަ ބޭނުންކުރަން ފެށުން: 3.1.1ޙަރަކާތް  ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން ކަރަންޓަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުޑަވުން: 3.1ސްޓްރެޓެޖީ 

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން     4- ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް 100,000.00    ކައުންސިލް ކުނިއުކާލަން ހެދިފައިވާ ފާލަން އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމާއި އިތުރު ވަސީލަތްތައް : 4.1.1ޙަރަކާތް 
.ޤާއިމްކުރުން

ކުނިކޮށީން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުން: 4.1ސްޓްރެޓެޖީ 

ކައުންސިލް   -           ކައުންސިލް .ކުނިކޮށީގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ބައެއް މެޝިނަރީޒްތަކުގެ ބޭނުންކުރަން ފެށުން: 4.2.1ޙަރަކާތް  ކުނިކޮށްޓަށް ޖަމާކުރާ ކުނި މެނޭޖްކުރެވޭނެގޮތް ފަހިވެގެން ދިއުން: 4.2ސްޓްރެޓެޖީ 

މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން     5- ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް،މުއައްސަސާތައް 10,000.00     ކައުންސިލް، މުއައްސަސާތައް ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ޕަބްލިކު ވޯރކްސް ޓާސްކް ފޯރސް އެއް : 5.1.1ޙަރަކާތް 
ޤާއިމްކުރުން

މަގުތައް އަޑިގުޑަން ނެތް ދުއްވާލަން ފަސޭހަ މަގުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުން: 5.1ސްޓްރެޓެޖީ 

    15,000.00 
މިނިސްޓްރީ،،މުއައްސަސާތައް

ކައުންސިލް
ކައުންސިލް

ރަށު ވަށައިގެން ފަސޭހަކަމާއިއެކު ދުއްވާލެވޭނެ މަގެއް ޤާއިމްކުރުން: 5.2.1ޙަރަކާތް  މަގުތަކުގައި ދުއްވާ އުނޅަދުތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ދުއްވާލެވޭނެފަދަ މަގުތަކަކަށްވުން: 5.2ސްޓްރެޓެޖީ 

ބަނދަރާއި، ފާލާމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެއްޓުން     6- ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް،މިނިސްޓްރީ   -           މިނިސްޓްރީ ފެރީޓާމިނަލް އެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތް ކުރުން: 6.1.1ޙަރަކާތް  ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ފެރީޓާމިނަލެއް ޤާއިމް ކުރެވި ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުން: 6.1ސްޓްރެޓެޖީ 

އިންވެސްޓަރ   -           ކައުންސިލް ގެ ކުރިން އައިސްޕްލާންޓެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުނ2026ް: 6.2.1ޙަރަކާތް  މަސްވެރިންނަށް ބަނދަރުން އައިސް ލިބޭނެގޮތް ލިބިގެން ދިއުން: 6.2ސްޓްރެޓެޖީ 

ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން     7- ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް، އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ 20,000.00     ކައުންސިލް ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން: 7.1.1ޙަރަކާތް 

ކައުންސިލް، އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ 10,000.00     ކައުންސިލް ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދުން: 7.1.2ޙަރަކާތް 

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން     8- ޕޮލިސީ 

ދަރުމަވެރި، ކައުންސިލް 50,000.00     ކައުންސިލް މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ މަރާމާތު ތައް ކުރުން: 8.1.1ޙަރަކާތް  މިސްކިތްތަކުގައިހުރި މަރާމާތުތައް ފުރިހަމަ ކުރެވެމުން ދިއުން: 8.1ސްޓްރެޓެޖީ 

ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން     9- ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް   -           އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ރަށުތެރެ :  9.1.1ޙަރަކާތް 
ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ،ކައުންސިލް 665,040.00    ކައުންސިލް ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މުވައްޒަފުން ނަގައިގެން : 9.1.2ޙަރަކާތް 
ކުރިއަށް ގެންދިއުން

ޕޮލިސް   -           ކައުންސިލް މަގުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައި ހުންނަ ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒު ކުރުން މަސައްކަތް ކުރުން: 9.2.1ޙަރަކާތް  މަގުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައި ހުންނަ ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒު ކުރުން: 9.2ސްޓްރެޓެޖީ 

މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުނ10ް- ޕޮލިސީ 

ފެނަކަ/ކައުންސިލް 450,000.00    މިނިސްޓްރީ،ކައުންސިލް މަގުތަކުގައި ސޯލާލައިޓް ހަރުކުރުން: 10.1.1ޙަރަކާތް  މަގުތައް އަލިކުރުމަށް މަގުބައްތި ޖެހުން: 10.1ސްޓްރެޓެޖީ 

އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  11- ޕޮލިސީ 

މިނިސްޓްރީ 120,000.00    ކައުންސިލް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ބެލެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަ މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެއްސުން: 11.1.1ޙަރަކާތް 

މިނިސްޓްރީ 50,000.00     ކައުންސިލް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު މަރާމާތުކުރުން: 11.1.1ޙަރަކާތް 

ކައުންސިލް 50,000.00     މިނިސްޓްރީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއި ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ : 11.2.1ޙަރަކާތް 
ތަކެތި ހޯދުން

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހަމަޖެހިގެން ދިއުން: 11.2ސްޓްރެޓެޖީ 

ކައުންސިލް   -           މިނިސްޓްރީ
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން އިޖުތިމާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް، : 11.3.1ޙަރަކާތް 

ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ފޯކަލްޕޮއިންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން
އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ފަސޭހަކަމާއެކު ހަމަޖެހިގެން ދިއުން: 11.3ސްޓްރެޓެޖީ 

ނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއްޓުން  12- ޕޮލިސީ  ކުޅިވަރު ކުޅޭ ޢާންމު ދަ

ކައުންސިލް   -           މިނިސްޓްރީ،ކައުންސިލް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ބެލެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުގެ : 12.1.1ޙަރަކާތް 
ނޑުތަކާއި ކުޅިވަރު ކުޅޭތަންތަން ބެލެހެއްޓުން ހަމަޖެއްސުން މަސްޢޫލިއްޔަތެއްގެ ގޮތުގައި އާޢްމު ދަ

ކައުންސިލް 150,000.00    މިނިސްޓްރީ،ކައުންސިލް ނޑު މަރާމާތުކުރުން: 12.1.2ޙަރަކާތް  ފުޓްސެލް ދަ

މަޖިލިސް މެމްބަރު 300,000.00    މިނިސްޓްރީ،ކައުންސިލް ޕާކުގެ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް އިތުރު ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން: 12.1.3ޙަރަކާތް 

މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން  13- ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް   -           މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ދަށުން ހިންގާގޮތަށް   : 13.1.1ޙަރަކާތް 
ހަމަޖެއްސުން

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން: 13.1ސްޓްރެޓެޖީ 

ކައުންސިލް، ރައްޔިތުން 100,000.00    ކައުންސިލް، ރައްޔިތުން ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ސްޓޭޖެއް ޤާއިމްކުރުން  : 13.1.2ޙަރަކާތް 

ކައުންސިލް 150,000.00    ކައުންސިލް
ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވަ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓް އިންޑޯރ ކޯރޓަކަށް   : 13.1.3ޙަރަކާތް 
ހެދުން

ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުން  14- ޕޮލިސީ 

ސްކޫލް 500,000.00    ކައުންސިލް މާވަށު ސްކޫލް ގޯތި ތެރޭގައި .ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ލ: 14.1.1ޙަރަކާތް 
ލައިބްރަރީއެއް ޤާއިމްކޮށް ސްކޫލް މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެތަން ހިންގުން

ރަށުގައި ޢާއްމު ލައިބްރަރީއެއް ޤާއިމްވެ އެތަނުގެ ޚިދުމަތް އާއްމުންނަށް ލިބެމުން ދިއުން: 14.1ސްޓްރެޓެޖީ 

ކައުންސިލް 20,000.00     ކައުންސިލް .އޮންލައިން ލައިބްރަރީއެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން: 14.2.1ޙަރަކާތް  ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުން: 14.2ސްޓްރެޓެޖީ 

ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ، އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  15- ޕޮލިސީ 

ސްކޫލް 5,000.00      މިނިސްޓްރީ،ކައުންސިލް ފަންނީ ޤާބިލް މީހުންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ގެވެށި އަނިޔާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން : 15.1.1ޙަރަކާތް 
ސްކޫލްކުދިންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

ކައުންސިލް، ސްކޫލު   -           މިނިސްޓްރީ،ކައުންސިލް
ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ، އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ : 15.1.2ޙަރަކާތް 

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ހިންގުން

2023

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރާނެ ފަރާތް

ު މުއްދަތ

ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް ޙަރަކާތް އިމްޕްލިމެންޓީން ސްޓްރެޓަޖީ #
2023

Q4 Q3 Q2 Q1
ޑިސެމްބަރ ނޮވެމަބަރ އޮކްޓޯބަރ ސެޕްޓެމްބަރ އޯގަސްޓް ޖެނުއަރީ
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ޖުލައި ޖޫން މެއި އޭޕްރީލް މާރޗް ފެބުރުއަރީ

10

11

ރަށުގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން: 11.1ސްޓްރެޓެޖީ 

12
ނޑުތަކާއި ކުޅިވަރު ކުޅޭތަންތަން ބެލެހެއްޓެމުން ދިއުން: 12.1ސްޓްރެޓެޖީ  އާޢްމު ދަ

13
ޒުވާނުންނަށް އިތުރު ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށް ދިނުން: 13.2 

6

ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެގެން ދިއުން: 7.1ސްޓްރެޓެޖީ 

8

9

ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތަށް ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓެމުން ދިއުން: 9.1ސްޓްރެޓެޖީ 

7

14

15
ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމާއި އަނިޔާދޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އާޢްމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން : 15.1ސްޓްރެޓެޖީ 

އިތުރުވެގެން ދިއުން

Tentative



ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެ   16- ޕޮލިސީ 
މީހުން ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

ކައުންސިލް   -           ކައުންސިލް
ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ   : 16.1.1ޙަރަކާތް 

މީހުންގެ ދަފްތަރު ރިވިއުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން
ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދަފްތަރެއް   : 16.1ސްޓްރެޓެޖީ 

ޤާއިމް ކުރެވި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ދެނެގަތުން
ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން  17- ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް،މިނިސްޓްރީ 1,000.00      މިނިސްޓްރީ،ކައުންސިލް
ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރުމަށް ތިބޭ ޖަމާޢަތްތެރިން ޤަވާޢިދުން ތާޒާ ކުރަމުން : 17.1.1ޙަރަކާތް 
ގެންދިއުން

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރުމަށް ތިބޭ ޖަމާޢަތްތެރިންނަކީ ޒަމާނަށް ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށް ވުން އަދި : 17.1ސްޓްރެޓެޖީ 
އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަކަށް ޖަމާޢަތްތެރިން އަބަދުވެސް ތިބުން

އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން  18- ޕޮލިސީ 

   100,000.00 ް ޖަމްޢިއްޔާތައ ކައުންސިލް ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ފުޓްސަލް އަދި ވޮލީ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން: 18.1.1ޙަރަކާތް 

   100,000.00 ް ކައުންސިލް،ޖަމްޢިއްޔާތައ އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ/ކައުންސިލް ކައިރި ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް ދަޢުވަތު ދީގެން ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން އަދި : 18.1.2ޙަރަކާތް 
އަތޮޅުގައި ބޭއްވޭ އަތޮޅު ފެންވަރުގެ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން

ކައުންސިލް   -           ކައުންސިލް
ރަށުގައި ހިންކުމަށް ދައުލަތުން  )ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަމިއްލަ ބިން ދޫކުރުން : 18.2.1ޙަރަކާތް 

(ނިންމާފައިވާ ބިން ހިއްކުމުން
ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަމިއްލަ ބިން ލިބުން: 18.2ސްޓްރެޓެޖީ 

ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން  އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން  19- ޕޮލިސީ 
އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ކައުންސިލް   -           ޕޮލިސް
ކައުންސިލާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން: 19.1.1ޙަރަކާތް  ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ  އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން  : 19.1ސްޓްރެޓެޖީ 

ގޮތުގެމަތިން އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެވުން
ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ   20- ޕޮލިސީ 

ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ޕޮލިސް/ މިނިސްޓްރީ   -           މިނިސްޓްރީ،ކައުންސިލް
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަމުން :  20.1.1ޙަރަކާތް 
ގެންދިއުން

މާވަށުގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް ހިންގާ ތަންތަން ކަމުގައި ވުން.ލ: 20.1ސްޓްރެޓެޖީ 

ގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުން  21- ޕޮލިސީ 

ޕޮލިސް/ މިނިސްޓްރީ   -           މިނިސްޓްރީ،ކައުންސިލް ގޭންގު ޙަރަކާތް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދެނެގަނެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް : 21.1.1ޙަރަކާތް 
އަންގަމުން ގެންދިއުން

ކައުންސިލް 10,000.00     ޕޮލިސް ގޭންގު ޙަރަކާތް ތަކާއިމެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުން: 21.1.2ޙަރަކާތް 

ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން  22- ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް   -           ޕޮލިސް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އެއް ޤާއިމްކޮށް ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ޤާއިމްވުން: 22.1.1ޙަރަކާތް 

ކައުންސިލް   -           ޕޮލިސް ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ޤާއިމް ކުރުމަށް ޕޮލިހުންގެ ދައުރު އިތުރުކުރުން: 22.1.2ޙަރަކާތް 

.ރަނގަޅު ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން  23- ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް 10,000.00     ޕްރީސްކޫލު ޕްރީސްކޫލު ހިންގާ ފަރާތައް ދަތިވާ ކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން: 23.1.1ޙަރަކާތް 

ކައުންސިލް 50,000.00     ޕްރީސްކޫލު .ޕްރީސްކޫލު ގެ އައުޓްޑޯރ އެކްޓިވިޓީ ހިންގާނެ ވަޞީލަތް ޤާއިމްކޮށްދިނުން: 23.1.2ޙަރަކާތް 

ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން އަދި ދީނީ ތަޢުލީމް ކުރިއެރުވުން  24- ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް،މިނިސްޓްރީ 10,000.00     ކައުންސިލް ބޮޑެތި މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޕޮލިޓެކްނިކުން ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރި : 24.1.1ޙަރަކާތް 
ވުމުގެ ފުރުޞަތު ކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެން ތަނަވަސް ކޮށްދިނުން

ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިވުން  : 24.1ސްޓްރެޓެޖީ 

ސްކޫލް، ކައުންސިލް،ކޮމެޓީ 50,000.00     އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ/ކައުންސިލް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ރަށުފެންވަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުން: 24.2.1ޙަރަކާތް 

ކައުންސިލް 50,000.00     ރަމާޟާންމަހު ތަރާވީސް ކުރުމަށް ހާފިޒުން ގެނައުން: 24.2.2ޙަރަކާތް 

    50,000.00 ް ކައުންސިލް،ޖަމްޢިއްޔާތައ ކައުންސިލް،ޖަމްޢިއްޔާތައް ކްއާރޓާއަކު އެއްފަހަރު ދީނީ ދަރުސްއެއް ބޭއްވުން: 24.2.3ޙަރަކާތް 

ކައުންސިލް 20,000.00     ކައުންސިލް ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުއި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އެކުލެވޭ ބިލްބޯޑްތައް ހަރުކުރުން: 24.2.4ޙަރަކާތް 

    25,000.00 
ކައުންސިލް، ޤުރުއާނާ ބެހޭ 
މަރުކަޒު،ކައުންސިލް ރައީސް

ކައުންސިލް، ޤުރުއާނާ ބެހޭ 
މަރުކަޒު

ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ޤާރީކޯސް ހިންގުން: 24.2.5ޙަރަކާތް 

ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން  25- ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް 5,000.00      ސްކޫލް
ކައުންސިލާއި ސްކޫލާ ގުޅިގެން ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް   : 25.1.1ޙަރަކާތް 

ދަސްކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
ސްކޫލް ނިމޭއިރު ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްވެފައި ތިބުން  : 25.1ސްޓްރެޓެޖީ 

ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުވުން  26- ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް 10,000.00     ސްކޫލު
 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ބައެއް މާއްދާތަކުން ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރުމަށް 10ގްރޭޑް : 26.1.1ޙަރަކާތް 

ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ޕްރޮގްރާމުތައް ރާވާ ހިންގުން
ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރުމަށް ފަންނީ ތަޖުރިބާކަރުންގެ މަޝްވަރާ ލިބިގެން ދިއުން: 26.1ސްޓްރެޓެޖީ 

ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާއިދިނުން  27- ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް   -           ސްކޫލް
ސަރުކާރު މެދުވެރިކޮށް ސްކޫލް ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކް : 27.1.1ޙަރަކާތް 

އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާއިދިނުން
މާވަށު ސްކޫލް ނިންމާ ކުދިންނަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އުނގެނިގެން .ލ  : 27.1ސްޓްރެޓެޖީ 

ތިބި ދަރިވަރުން ތަކެއް ކަމުގައި ވުން
އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ  (ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ)އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ   28- ޕޮލިސީ 

ޚިދުމަތްތައް ދިނުން

ކައުންސިލް 5,000.00       ޞިއްޙީމަރުކަޒު
މާވަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއާ އާއި ގުޅޫ ހޭލުންތެރި .ލ: 28.1.1ޙަރަކާތް 

ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
ޞިއްޚީ މަރުކަޒު 500,000.00    ކައުންސިލް ސިއްޚީ މަރުކަޒުގައި ރިސެޕްޝަނާއި އެކު ވެއިޓިން އޭރިއާއެއް ޤާއިމް ކޮށްދިނުން: 28.1.2ޙަރަކާތް 

ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ހާލަތްތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުވާ،   29- ޕޮލިސީ 
ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ، އާބާދީ އެއް އުފެއްދުން

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ،ކައުންސިލް 50,000.00     ކައުންސިލް ބަނދަރުގެ ބޭރު ތޮށީގެ ދެފާރަތުގައި ހަދާފައިވާ ދެ ފަސްގަނޑުގައި ލައިޓް ޖަހާއި : 29.1.1ޙަރަކާތް 
.ފަސޭހައިން އިށީންދެލެވޭނެ ފަދަ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން

ބަނދަރުގެ ބޭރު ތޮށީގެ ދެފާރަތުގައި ހަދާފައިވާ ދެ ފަސްގަނޑު އާންމުންނަށް މައިޒާނެއްގެ ގޮތުގައި : 29.1ސްޓްރެޓެޖީ 
ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް ވުން

ކައުންސިލް 50,000.00     ކައުންސިލް ކައުންސިލްއިދާރާ ކުރިމަތީއޮތް ހުސްބިމުގައި ފިނިމައިޒާނެއް ތަރައްޤީކުރުން: 29.2.1ޙަރަކާތް  ނުކުމެ ހިންހަމަ ޖައްސައިލައި ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ޕާކުފަދަ ތަންތަން ޤާއިމް ކުރުން: 29.2ސްޓްރެޓެޖީ 

ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން  30- ޕޮލިސީ 

ޞިއްޚީ މަރުކަޒު   -           ކައުންސިލް ރާވާ ހިންގޭ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން: 30.1.1ޙަރަކާތް 

ޞިއްޚީ މަރުކަޒު 1,000.00      ކައުންސިލް،އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލް ނުކުރާ ދުވަހުގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ އިވެންޓެއް ބޭއްވުން: 30.1.2ޙަރަކާތް 

ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން  31- ޕޮލިސީ 

މުއައްސަސާތައް، އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ 20,000.00     ކައުންސިލް، ސިއްޚީ މަރުކަޒު
މާވަށަކީ ސާފު މާވަށެއް ކަމުގައި ހެދުމަށްޓަކައި ރަށް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް : 31.1.1ޙަރަކާތް 

 ފަހަރު ހިންގުނ4ްއަހަރަތެރޭ 
މާވަށަކީ ސާފު މާވަށެއް ކަމުގައި ހެދުން: 31.1ސްޓްރެޓެޖީ 

މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުން  32- ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް 10,000.00     ޕޮލިސް
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމް : 32.1.1ޙަރަކާތް 

ތައް ހިންގުން

19

20

ގޭންގު ޙަރަކާތް ހިންގާ ފަރާތްތައް މަދުވެގެން ދިއުން: 21.1ސްޓްރެޓެޖީ 21

ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ޤާއިމްވުން  : 22.1ސްޓްރެޓެޖީ 22

16

17

18

އެކަށީގެންވާ ވަރަކަށް މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން: 18.1ސްޓްރެޓެޖީ 

27

އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ މާހައުލެއް  (ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ)އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ   : 28.1ސްޓްރެޓެޖީ 28
ލިބިފައިތިބި ރައްޔިތެއްކަމުގައި ވުން

29

ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ މީހުންނަށް ދިމާމާ ޞިއްޙީ   : 30.1ސްޓްރެޓެޖީ 30
ގެއްލުމާ މެދު އާޢްމުން ހޭލުންތެރި ވުން

ރަނގަޅު ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ރަށުން ލިބިގެން ދިއުން  : 23.1ސްޓްރެޓެޖީ 23

24
 ދީނީ ޢިލްމު މުޖުތަމަޢުގައި ފުޅާވެގެން ދިއުން: 24.2ސްޓްރެޓެޖީ 

25

26

31

32

މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކޮށް ވިއްކާ ހަދާމީހުން މަދުކުރުން: 32.1ސްޓްރެޓެޖީ 



ސްކޫލް/ޞިއްޙީމަރުކަޒު   -           ޕޮލިސް/ކައުންސިލް ޕޮލިހުންނާއި ގުޅިގެން މަސްތުވާ ތަކެތީގެ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް : 32.1.2ޙަރަކާތް 
ކުރުން

ކައުންސިލް   -           ޕޮލިސް ޕޮލިހުންނާއި ގުޅިގެންޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން: 32.2.1ޙަރަކާތް  ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުން: 32.2ސްޓްރެޓެޖީ 

ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫހު އަށަގަނުވާ، އެކި މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުން  33- ޕޮލިސީ 

   100,000.00 ް ޖަމްޢިއްޔާތައ ކައުންސިލް ދެޖިންސަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަށް ރަށުގައި ހިންގުން: 33.1.1ޙަރަކާތް  ރަށުގައި ބާއްވާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި  ދެޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްވުން: 33.1ސްޓްރެޓެޖީ 

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން  34- ޕޮލިސީ 

    50,000.00 ް މަސްވެރިން، ޖަމްޢިއްޔާތައ ކައުންސިލް ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހޮޅުއައްޓެއް ތަރައްޤީކުރުން: 34.1.1ޙަރަކާތް 

ކައުންސިލް   -           ކައުންސިލް
ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮފިހާރައިން މަސްދޯނިތަކަށް ޚާއްޞަ އަގުތަކެއްގައި ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދީ : 34.1.2ޙަރަކާތް 

މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކުރުން
ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާކުރިއެރުވުން  35- ޕޮލިސީ  ދަ

ކައުންސިލް   -           ކައުންސިލް ނޑުވެރިކަމަށް ބިންދޫކުރާނެ އުޞޫލު ހަދައި ބިން ދޫކުރުން: 35.1.1ޙަރަކާތް  ދަ ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިންކަނޑައެޅުން: 35.1ސްޓްރެޓެޖީ  ދަ

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ   -           ކައުންސިލް
ނޑުވެރިންނަށް : 35.2.1ޙަރަކާތް  ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ މައުލޫމާތު ދަ ދަ

.ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޕްރްގްރާމް ހިންގުން
ނޑުވެރިންނަށް ލިބިގެން ދިއުން: 35.2ސްޓްރެޓެޖީ  ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ މައުލޫމާތު ދަ ދަ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން  36- ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް   -           މިނިސްޓްރީ ސަރުކާރާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ރަށުކައިރީގައި ރިސޯޓެއް ހެދުން އަވަސް ކުރުން: 36.1.1ޙަރަކާތް  ރަށުގެ ކައިރީގައި ރިސޯޓެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބުން: 36.1ސްޓްރެޓެޖީ 

ކައުންސިލް   -           މިނިސްޓްރީ ރަށުގެ ބިންހިއްކައި ނިމުމުން އެތަނުން ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރިއަށް : 36.2.1ޙަރަކާތް 
ޚާއްޞަކޮށްގެން ބިން ދޫކުރުން

ކައުންސިލް   -           މިނިސްޓްރީ ގޭގޭގައި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ : 36.2.2ޙަރަކާތް 
ކަންކަން ކުރުން

ކައުންސިލް   -           މިނިސްޓްރީ
ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލޯނު : 36.3.1ޙަރަކާތް 

ހޯދައިދިނުން
ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވަން އެކަށީގެންވާ ވަޞީލަތް ޤައިމްކުރުން: 36.3ސްޓްރެޓެޖީ 

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން  37- ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް   -           މިނިސްޓްރީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ ލުއިލޯނު : 37.1.1ޙަރަކާތް 
ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރުން

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ 300,000.00    ކައުންސިލް ހޮބަދެރިޔާ އިމާރާތް ތަރައްޤީކޮށް ގެސްޓްހައުސްއެއްގެ ގޮތުގައި އަންހެނުންގެ : 37.1.2ޙަރަކާތް 
.ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގުން

ކައުންސިލް 10,000.00     ރަށުފެންވަރުގައި ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް : 37.2.1ޙަރަކާތް  ޞިއްޙީމަރުކަޒު
ކުރުން

ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން: 37.2ސްޓްރެޓެޖީ 

ކައުންސިލް   -           ކައުންސިލް ވިޔަފާރިކުރުމަށް ޙާއްޞަކުރާ ބިންތައް ކަނޑައަޅައި ކުއްޔަށް ދޫކުރުން: 37.3.1ޙަރަކާތް 

ކައުންސިލް 50,000.00     ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުން: 37.3.2ޙަރަކާތް 

ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން  38- ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް   -           މިނިސްޓްރީ ދަތުރުފަތުރުގެނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ : 38.1.1ޙަރަކާތް 
ކުރުން

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުން: 38.1ސްޓްރެޓެޖީ 

ކައުންސިލް   -           މިނިސްޓްރީ ސްޕީޑްފެރީގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރުން: 38.2.1ޙަރަކާތް  ސްޕީޑްފެރީގެ ޚިދުމަތް ލިބުން: 38.2ސްޓްރެޓެޖީ 

ކައުންސިލް   -           މިނިސްޓްރީ އޭސީ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރުން: 38.2.1ޙަރަކާތް  އޭސީ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ލިބުން: 38.3ސްޓްރެޓެޖީ 

ސަގާފީ ކަންކަން ކުރިއަރައިގެން ދިއުން: 39.1ޓާގެޓް 

ކައުންސިލް 20,000.00     އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަށް އަލުން ފަށައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން: 39.1.1ޙަރަކާތް  ސަގާފީ ކަންކަން ކުރިއަރައިގެން ދިއުން: 39.1ސްޓްރެޓެޖީ 

ތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން  40- ޕޮލިސީ 

މިނިސްޓްރީ 50,000.00     ކައުންސިލް
ރަށުގެ ކުޅިއާއި ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ އެހެނިހެން ތަންތަނާއި ތަކެތި މިހާރަށްވުރެ : 40.1.1ޙަރަކާތް 

ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން
ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ތަންތަން ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުން: 40.1ސްޓްރެޓެޖީ 

ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުން  41- ޕޮލިސީ 

މިނިސްޓްރީ/ސްކޫލް 5,000.00      ކައުންސިލް
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ ނުވަތަ އެހެންފަރާތަކާއި ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކަމުގެ : 41.1.1ޙަރަކާތް 

ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން
ދިވެހިބަހާއި ބޭރުބަސް މަސްހުނި ވިޔަ ނުދިނުން: 41.1ސްޓްރެޓެޖީ 

ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުން  42- ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް   -           މިނިސްޓްރީ
ގިރާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމަށް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް : 42.1.1ޙަރަކާތް 
ކުރުން

ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުން: 42.1ސްޓްރެޓެޖީ 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން  43- ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް 20,000.00     ކައުންސިލް ރަށުގެ ފެންބޮޑުވާ ސަރަޙައްދު ތަކުގައި އިތުރު ކާނު ހެދުން: 43.1.1ޙަރަކާތް  ރަށުގައި ފެން ބޮޑުވުން ހުއްޓުވުން: 43.1ސްޓްރެޓެޖީ 

ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން  44- ޕޮލިސީ 

މިނިސްޓްރީ 20,000.00     ކައުންސިލް
ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓާރ އާއި ގުޅިގެން ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް : 44.1.1ޙަރަކާތް 

ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދުން
ކާރިސާއެއް ހިނގާ ޙާލަތްތަކުގައި ބޭނުން ކުރާނެ ސާމާނު އަބަދުވެސް ލިބެން ހުރުން: 44.1ސްޓްރެޓެޖީ 

ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި، ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން  45- ޕޮލިސީ 

ޖަމްޢިއްޔާތައް، ސްކޫލު 5,000.00      އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ/ކައުންސިލް ހޭޅިފަށުގައި ރުއްގަސް އިންދުން: 45.1.1ޙަރަކާތް 

ކައުންސިލް   -           މިނިސްޓްރީ އެންވައިރަމެންޓް މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން ހޭޅިފަށް ޙިމާޔަތް ކުރުމަ ސާވޭކުރުން: 45.1.2ޙަރަކާތް 

ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން  46- ޕޮލިސީ 

މިނިސްޓްރީ 20,000.00     ކައުންސިލް ރަށުން ކުނިބޭރުވާ މިންވަރު މަދުކުރުން: 46.1.1ޙަރަކާތް  ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން  : 46.1ސްޓްރެޓެޖީ 

ޕޮލިސް   -           ކައުންސިލް
ކުނީގެ ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރަމުން  )ގޮނޑުދޮށާއި ފަޅުތެރެއަށް ކުނިއެޅުން ހުއްޓުވުން: 46.1.2ޙަރަކާތް 

(ގެންދިއުން 
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުން  47- ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް   -           ޕޮލިސް
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް : 47.1.1ޙަރަކާތް 

ޕޮލިހުންނާއި ގުޅިގެން ތަންފީޒުކުރުން
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން: 47.1ސްޓްރެޓެޖީ 

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން  48- ޕޮލިސީ 

މުއައްސަސާތައް 20,000.00     ކައުންސިލް
ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާތައް : 48.1.1ޙަރަކާތް 
ހިންގުން

މަދިރިފަދަ ނުރައްކާތެރި ބަލިޖައްސާ ސޫފި އިތުރުވުން ހުއްޓުވުން: 48.1ސްޓްރެޓެޖީ 

އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން  49- ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް 10,000.00     އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ
އަންހެނަކަށްވީތި ކުރާ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމަށް ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް : 49.1.1ޙަރަކާތް 
ހިންގުން

އަންހެނަކަށްވީތި ކުރާ ތަފާތުތައް ނައްތާލުން: 49.1ސްޓްރެޓެޖީ 
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ރަށުގައި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ފެށުން: 36.2ސްޓްރެޓެޖީ 

37

މާވަށުގައި ޤާއިމް ކުރުން.އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަޞީލަތްތައް ލ: 37.1ސްޓްރެޓެޖީ 

ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބިން ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވެގެން ދިއުމާއި ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެޚިދުމަތް ލިބެމުން : 37.3ސްޓްރެޓެޖީ 
ދިއުން

32

މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކޮށް ވިއްކާ ހަދާމީހުން މަދުކުރުން: 32.1ސްޓްރެޓެޖީ 

33

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޒުވާނުންގެ ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުވުން  : 34.1ސްޓްރެޓެޖީ 34

44

ރަށުގެ ހޭޅިފަށް ރައްކާތެރި ވުން: 45.1ސްޓްރެޓެޖީ 45
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ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދިގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަކަން ހޯދާދިނުން  50- ޕޮލިސީ 

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ 10,000.00     ކައުންސިލް
ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިގްތިޞާދީގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ : 50.1.1ޙަރަކާތް 

ފުރުޞަތުތަކެއް އޮތްކަން މުޖުތަމައުގެ އަންހެނުންނަށް އަންގައިދިނުމަށް ހޭލިންތެރިކަމުގެ ޕޮރްގޮރާމެއް 
ހިންގުން

މިހާރު ހެދިފައިވާ ޤަނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް ރަނގަޅުކުރުން: 50.1ސްޓްރެޓެޖީ 

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން  51- ޕޮލިސީ 

މިނިސްޓްރީ   -           ކައުންސިލް އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނިފައިވާ މުއައްޒަފުން އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން: 51.1.1ޙަރަކާތް 

މިނިސްޓްރީ   -           ކައުންސިލް ކައުންސިލް މުއައްޒަފުން އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން: 51.1.2ޙަރަކާތް 

މިނިސްޓްރީ 200,000.00    ކައުންސިލް ކައުންސިލްތައް ރަނގަޅަށް ހިންގޭނެ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން: 51.2.1ޙަރަކާތް  ވަޞީލަތްތައް އިތުރު ކުރުން: 51.2ސްޓްރެޓެޖީ 

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ 50,000.00     ކައުންސިލް ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުއައްޒަފުން ތާޒާކުރުމަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުން: 51.3.1ޙަރަކާތް  ކައުންސިލް އިދާރާއާގެ މުއައްޒަފުން ތާޒާކުރުން: 51.3ސްޓްރެޓެޖީ 

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން  52- ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް ޞިއްޙީމަރުކަޒު   -          
ކައުންސިލް އިދާރާއިން މިހާރުވެސް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާގޮތަށް އަލަށް އުފަންވާ : 52.1.1ޙަރަކާތް 

ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން
އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން:52.1ސްޓްރެޓެޖީ 

ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުން  53- ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް   -           ކައުންސިލް ކައުންސިލް އިދާރާއިން މިހާރުވެސް ބަލަހައްޓަމުން ގޭންދާގޮތަށް ރަށުގެ : 53.1.1ޙަރަކާތް 
ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން

ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން  :53.1ސްޓްރެޓެޖީ 

ކައުންސިލް   -           ކައުންސިލް
ކައުންސިލް އިދާރާއިން ރަށުގައި ދާއިމީކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ ބިދޭސީންގެ : 53.2.1ޙަރަކާތް 

ދަފްތަރެއް ޤާއިމްކޮށް ތަފާސްހިސާބު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން
ރަށުގައި ދާއިމީކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބިދޭސީންގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބަލަހައްޓަމުން   :53.2ސްޓްރެޓެޖީ 
ގެންދިއުން
ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން  54- ޕޮލިސީ 

މިނިސްޓްރީ   -           ކައުންސިލް
ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓަރީތަކުން ކައުންސިލަށް ދެމެހެއްޓެނިވި : 54.1.1ޙަރަކާތް 

ގޮތެއްގައި ފީއެއް ނެގުން
ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތަކުން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީއެއް ލިބިގެން ދިއުން  : 54.1ސްޓްރެޓެޖީ 

ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން  55- ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް 10,000.00     ކައުންސިލް
ކައުންސިލް އިދާރާގައި ރަސްމީލިޔުންތައް އަރުޝީފުކޮށް އަދި ޤަދީމީ ލިޔުންތައް : 55.1.1ޙަރަކާތް 

ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން
ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކޮށް އަދި ގަދީމީ ލިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން: 55.1ސްޓްރެޓެޖީ 

ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުން  56- ޕޮލިސީ 

ކައުންސިލް 100,000.00    އެހެން އޮފީސްތަކުން ތަޖުރިބާ ހޯދުމާއި ޓްރެއިނިންގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުން : 56.1.1ޙަރަކާތް 
ތަމްރީންކުރުން

ކައުންސިލް 50,000.00     އޮންލައިންކޮށް ދެވެން ހުރި ޚިދުމަތްތައް ދެނެގަނެ އެޚިދުމަތްތައް ދިނުން: 56.1.2ޙަރަކާތް 

54
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ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް އޮންލައިންކޮށް ދިނުމާއިއެކު : 56.1ސްޓްރެޓެޖީ 56
މުއައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ހޯދައި ދިނުން
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މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުން: 51.1ސްޓްރެޓެޖީ 
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