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ނަންބަރު

 ހާސިލްކުރަން 
# ބޭނުންވާ ނަތީޖާގެ 

*
400000.00 2.5.1 2.5
5000.00 ކައުންސިލް 4.1.1 4.1

255000.00 ކައުންސިލް 4.2.3
ކައުންސިލް 4.3.1 4.3
ކައުންސިލް 4.3.2
ކައުންސިލް 4.3.3
ކައުންސިލް 4.3.4
ކައުންސިލް 5.1.1 5.1
ކައުންސިލް 5.2.1 2.5

ކައުންސިލް 5.2.2

ކައުންސިލް 6.1.2
15000.00 6.2.1 6.2
50000.00 6.2.2

6.2.4
10000.00 6.3.3
600000.00 ކައުންސިލް 7.1.1 7.1

ކައުންސިލް 7.1.3
50000.00 ކައުންސިލް 7.1.4
30000.00 8.1.1 8.1
30000.00 8.1.3
10000.00 ކައުންސިލް 8.3.1 8.3

`
ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދިވެހިރާއްޖެ/ ހިތަދޫ 

2023މަސައްކަތު ތާވަލް 

ލަފާކުރާބެކެޓް ޒިންމާވާފަރާތް

މުއްދަތު ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތައް

2023

ކާދު ހަދައިގެން ވިއްކުން
ނޑި ވިއްކުން ބިއްލޫރި މުގުރައިގެން ކު

ދަޅު ފިއްތައި މައުދަނުގެ އެންމެހައި ތަކެތި ވިއްކުން
ވެހިކަލްތަށް ބޭނުންކޮށްގެން އެކި މަސައްކަތް ކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދުން

 މަގުތަކަށް ވެލިއަލައި އެއްވަރުކުރުން

300000.00
މަގުތަކުން ފެންބޭލޭނެ ގޮތަށް ހޮޅިއެޅުން

މަގުތަކުގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

ރަށުގައި ފައިބާރ ނެޓްވޯކް އަޅައި އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ދޭނެފަރާތެއް ހޯދުން
ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޕްރޮގުރާމްތަށް ހިންގުން

ކުނިކޮށި މަރާމާތުކުރުން

ޤަބުރުސްތާނު ވަށާފާރު ރޭނުން
ވަޅުލާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލުން

މީހުން ވަޅުލުމަށް ތަރުތީބުން ވަޅުތަށް ފާހަގަޖެހުން
 މިސްކިތްތަށް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

 މިސްކިތްތަކުގައި ކުލަލުން

ބަނދަރު ސާފްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
ބަނދަރުމަތީގައި ރަށުގެ ނަންބޯޑް ބެހެއްޓުން

ބަނދަރުމަތީގައި ފިނި މައިޒާނާއި ހަޓު ހެދުނ
ބަނދަރު ފެހިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ބަނދަރު އެކި ސަރަހައްދުން ފަސޭހަކަމާއި އެކު ކަރަންޓާއި ފެން ލިބޭނެގޮތް ހެދުން

 ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަށް ހިންގުން

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ 
ދާއިރާ ނަންބަރު



20000.00 ކައުންސިލް 8.3.2

ކައުންސިލް 9.1.1 9.1

ކައުންސިލް 9.1.2

ކައުންސިލް 10.1.1 10.1

ކައުންސިލް 10.1.2
ކައުންސިލް 11.1.1 11.1

ކައުންސިލް 12.1.1 12.1

600000.00 ކައުންސިލް ނޑުގެ ވަށާފާރާއި ފެންސު ޖެހުން ފުޓްބޯޅަ ދަ 12.1.7
150000.00 ކައުންސިލް ނޑަށް ފެންޖެހޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން ފުޓްބޯޅަ ދަ 12.1.8

ޔޫތް މިނިސްޓްރީ 12.1.11
ކައުންސިލް 12.2.1 12.2
ކައުންސިލް 12.2.2

100000.00 ކައުންސިލް 12.2.3
300000.00 ޖަމްޢިއްޔާތަށް/ ކައުންސިލް  13.1.1 13.1

5000.00 ކައުންސިލް 13.1.2

2000.00 ހެލްތްސެންޓަރ/ ކައުންސިލް  15.1.1 15.1

2000.00 ހެލްތްސެންޓަރ/ ކައުންސިލް  16.1.1 16.1
ކައުންސިލް 6.1.2

17.1.2

50000.00 17.1.3

ކައުންސިލް 17.1.4

17.1.5
10000.00 އޭ.ޖީ.އެލް/ކައުންސިލް 17.3.1 17.3
200000.00 18.1.1 18.1
200000.00 18.1.3
30000.00 ކައުންސިލް 18.1.4

150000.00
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ރަށުގައި ޤާއިމްކުރުން

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ރަށުގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައި މަސައްކަތް 
ކުރުން

ނޑު ހެދުން ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީ ދަ

1200000.00
ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ވަށާ ފާރު ރޭނުން

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އިންސްޓޯލްކުރުން

 ރަމަޟާން މަހު ހިފްޡުކޮށް ތަރާވީސް ނަމާދު ކުރުމަށް ހާފިޒުން ގެނައުން

240000.00

އިޖްތިމާޢީ ޞަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ސާފުކުރަންޖެހޭ އިތުރު ތަންތަން ސާފުކުރަމުން ގެންދިޔުން

ބިޑު އުސޫލުން )މިހާރުވެސް އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ސާފުކުރަމުން ގެންދާ  އުސޫލުން 
ކުރިއަށް ގެންދިޔުން (ގޮޅިތަށް ބަހައިގެން

400000.00
މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދު ތަކުގެ ތެރެއިން މަގުބައްތި ޖެހިފައި ނުވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި 

ބައްތި ޖެހުން

މީހުރިހާ މަގުބައްތިތަށް އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައިން ދިއްލޭ ބައްތިތަކަކަށް ބަދަލްކުރުން

 ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުންޏެއް ހުޅުވުން
ސްކޫލްގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބެއް ހެދުން

 ސްކޫލްގައި ސައިންސް ލެބެއް ތަރައްޤީކުރުން
އެކި އެކި ކޯސްތަށް ހިންގުން

ގެސްޓް ހައުސް ހަދަން ބިން ދޫކުރުން

ރަށުގެ ކުޅި ސަރަހައްދުގައި ކެނޯ ޕޮއިންޓެއް ހެދުން

ރަށުގެ އިހްތިޞާސް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރާޅު ޕޮއިންޓްތަކާއި ޑައިވް ސައިޓްތަކުން ކުލި ނެގުން

 ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

ސްޕޯޓްސް އެރީނާއާއި، ޕާކުތަތަށް ބެލެހެއްޓުން
އެކި އެކި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަށް ބޭއްވުން

ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ފިނި މާއިޒާންތަކާއި ޕިކްނިކް ޕޮއިންޓްތަށް ތަރައްޤީކުރުން

ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕުރޮގްރާމް ހިންގުމާއި އަނިޔާ ލިބޭ 
ފަރާތްތަކަށް އިންސާފް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން
އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ފަންޑެއް ޤާއިމްކުރުން



10000.00 ކައުންސިލް 18.1.6
40000.00 ކައުންސިލް 19.1.3
5000.00 ކައުންސިލް 19.1.4

ކައުންސިލް 19.1.5
100000.00 ކައުންސިލް 20.1.3

ހެލްތް ސެންޓަރ/ކައުންސިލް 20.2.1 20.2
ހެލްތް ސެންޓަރ/ކައުންސިލް 20.2.2
ހެލްތް ސެންޓަރ/ކައުންސިލް 20.2.3

20000.00 ކައުންސިލް 20.3.1 20.3

15000.00
ހެލްތް /ކައުންސިލް
އާއްމުން/ސެންޓަރ

20.4.1 20.4

95000.00 އތމ ކޮމެޓީ 21.1.3
10000.00 އތމ ކޮމެޓީ 21.1.4
20000.00 އތމ ކޮމެޓީ 21.1.5
20000.00 އތމ ކޮމެޓީ 21.1.6

5000.00
މަދިރި ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުން

އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުން
 ޕަބްލިކް ހެލްތު އަވަރނެސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

މެޑިކަލް އެމަރޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ދަތުރު ކުރުމުގެ ޙަރަދު ހަމަޖައްސައި ދިނުން

 ރަށަށް ހިދުމަތް ދެވޭނެ ފަދަ ހޮސްޕިޓަލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް 4ދެކުނު ބިތުގައިވާ .ލ
ސަރުކާރަށް ދަންނަވައިގެން މަސައްކަތް ކުރުން

ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއި ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
ނޑުބިން ދޫކުރުން ނޑައަޅައި ދަ ނޑުބިން ދޫކުރުމަށް ސަރަހައްދު ކަ ދަ

ނޑުވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުވުން ނޑުހެއްދުމަށް ދަ  އޯގޭނިކު ކާނާ ބޭނުންކޮށްގެން ދަ
ފަޅުގޮވާންކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުން

ހިތަދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ ވޯޑުގެ ސެޕަރޭޝަން ކާޓެއިން ޖެހުން.  ލ

ޓިއުޝަން ކުލާސް ހިންގުން
 ފިހާރައެއް ހެދުން

އަންހެނުން ގޭގައި ތިބެ ހިންގާ ކުދި ވިޔަފާރި މާކެޓްކުރުން
 ކަސްރަތު ކުލާސް ބޭއްވުން


