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

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

ކަމަށް އަންދާޒާކުރެޭވ އާންމުދަނީގެ ޚުލާސާއެއް ހިންގުމަށް ހިާގނެ ކަމަށް އަންާދޒާ ކުރެވޭ ޚަރަދާއި ކައުންސިލަށް ލިބޭެނ 
މިޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ކައުންސިލުން ޚަރަދު ކުރުމާއި އާންމުދަނީ 

ނޑު އަސާސްތައް މިޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.   ހޯދުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މައިގަ

ވުމާއި އެކު ވީހާވެސް ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެްއގައި އަދި ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ކައުންސިލް ހިންގުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރި
ނޑު އެއް އަމާޒެވެ. މިއަމާޒަށް ގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޤީތަރައް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމާއި ޚަރަދު ކުރުމަކީ މިޕްލޭންގެ މައިގަ

ގެ ނަތީޖާތަކަށް ބިނާވެގެންވާ އަހަރީ ބަޖެޓެއް ޤީޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްވާސިލުވުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރައް 
 އެކުލަވާލައި މިޕްލޭން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރެވޭނެއެވެ.

 ފައިނޭންސްކުރުމުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް 

 ދައުލަތުންދޭ ހިޭލއެހީ 
އަހަރެއްގެވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ކައުންސިލް އިދާރީ ގޮތުން ހިންގުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުތައް ކޮންމެ 

ރަކާތްތައް ޙަގެ ޤީދޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުްނ ޕަބްިލކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ތަފާުތ ތަރައްހޯ
 ކީ ކައުންސިލްގެ އަމާޒެކެވެ.ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ ފައިސާ ދައުލަތުންދޭ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ޮކންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހޯދުމަ

 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދޭ ހިލޭ އެހީ 

ފަރާތްތަކާއި،  އަމިއްލަގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގައި މައިގަނޑުކޮށް ގެންގުޅޭނެ އުސޫލަކީ ޤީތަރައް
މިގޮތުން ހޯާދ ފައިސާ އިދާރީ ޚަރަދުގެ އެހީެތރިކަން ހޯދުމުވެ. ތަފާތު އެކިފަރާްތތަކުން  ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި އެހީދޭ

 ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުމަކީވެސް ކައުންސިލްގެ އަމާޒެކެވެ.

 ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާރޓްނަރޝިޕް 

ގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ެއހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާހޯދުމާއި އެއްމިންވަރަކަށް އަމިއްލަ ޤީތަރައް
ގެން ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނާޝިޕް އުސޫލު އިސްކުރުމަކީވެސް ކައުންސިލްގެ އަމާޒެކެވެ. މިގޮތުން ފަރާތްތަކާއި ގުޅި

ގެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމާއި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް އަމިއްަލ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ޤީތަރައް

 ދިނުން ހިމެނެއެވެ.
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 ލިބޭ އާމްދަނީ  ވިޔަފާރިން  ގެ ކައުންސިލް 

% އަށް އިތުރުކޮްށ  10ގެ ގޮތުގައި މިވަގުތު ހިންގާ ޫދފަހި ސްކީމުން ލިބޭ އާމްދަނީ އަހަރަުކ ނީ ލިޭބފަދަ ވިޔަފާރީއާންމުދަ
 ބޭނުންކުރުމަކީ ކައުންސިލުެގ އަމާޒެކެވެ.އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް  % 30 މި އާމްދަނީގެ 

 އެހެނިހެން 

ނޫނުގައިވާޮގތުގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ އާންމުދަނީން ރިޒާވްގައި ފައިސާ ޤާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ އިދާރީ ދާ
ނޑައެޅޭ މިންވަރެއް ހޭދަކުރުމުމާއި، ކައުންސިލުންދޭ ަބއެއް ޚިދުމަތްތަކުން ނަގާ ބަހައްޓާނެއެވެ.  ކައުންސިލުގެ ިރޒާވުން ކަ

ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް މެނުވީ ބޭނުްނ ޤީގެ ތަރައްްނ ލިބޭ އާންމުދަނީ ކައުންސިލު ގޮތުފީތަކައި އެހެނިހެން ގޮތް

 ނުކުރުމަކީވެސް އަމާޒެކެވެ.

 ން ބިންބިމާއި ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދާ ބޭނުންކުރު 

 ބިން  ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެދަށުގައިވާ 

މަސައްކަތަކަށް ބޭނުން ހިފޭނެގޮތެއް ހެދުމަީކ ގެ ބިން އިޤްތިޞާދީ  100×100ކައުންސިލްގެ ބިމުގެގޮތުގައި އޮންނަ 
 އަމާޒެކެވެ. ކައުންސިލްގެ 

  ފާއިތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ އާންމުދަނީ އާއި ޚަރަދު 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016

5,062,835.00 ިލުބނުު 4,361,773.00 4,463,551.00 4,675,212.00 5,099,417.00

5,025,423.40 ަޚަރދުު 4,786,556.22 4,592,614.22 4,657,347.54 4,250,302.75

 3,800,000.00

 4,000,000.00

 4,200,000.00

 4,400,000.00

 4,600,000.00

 4,800,000.00

 5,000,000.00

 5,200,000.00

 ލިބުނު ބަޖެޓާއި ކުރެވުނު ޚަރަދު 
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 ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތާއި ޚަރަދު ކުރާނެ ގޮތް 

 (000) ޚަރަދު ކުރެވޭ ދާއިރާއްތައް 
 (000އަހަރު )

2017 2018 2019 2020 2021 

 7,508 6,826 6,000 5,641 5,128 ދާއިރާޔަށް ކުރެވޭޚަރަދު  ހިންގުމުގެ

 389 527 1,195 749 426   ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ތަރައްގީގެ

 - - - - -  އަދާ ކުރުރުމަށް ދަރަނި

 50 50 20 50 50 އެހެނިހެން 

  

 7,947 7,403 7,215 6,440 5,604 ހިގާނެކަމަށް ލަފަކުރާ ޚަރަދު  ޖުމްލަ

            

 (000ދާއިރާތައް ) ފައިސާ ލިބޭ
 އަހަރު 

2017 2018 2019 2020 2021 

 7,621 6,928 6,299 5,726 5,205 ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާުކރާ ސަރުކާރުން

 140 140 140 140 140 ނަގާފީ )ޚިދުމަތުގެ އަގު( ކައުންސިލުން

 40 30 50 20 20 ފަރާްތތަކުން ލިބޭ ިހޭލއެހީ އެހެނިހެން

 25 20 15 10 10 ވިޔަފާރި ފައިދަ ކައުންސިލްގެ

 10 10 10 10 10  ގޮތްޮގތުން އެހެނިހެން

            

 7,836 7,128 6,514 5,906 5,385 ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ  ޖުމްލަ

 - - - - - ނަގާ ފައިސާ  ދަރަންޏަށް

            

 7,836 7,128 6,514 5,906 5,385 ލިބޭނެ ފައިސާ  ޖުމްލަ

  

 111- 275- 701- 534- 219-  ދަރަނި(/ ) އަރަނި

 

 

 



2021-2017ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން  ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ  7 
 

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

ނޑު އަސާސްތައް ބާޔާން ކޮށްފައިވާ ރަކާތްތަކަށް ބޭނުންހިންގުމުގެ ޚަރަދުތަކާއި ތަރައްޤީގެ ޙަ ވާ ފަިއސާ ހޯދާނޭގޮތުގެ މައިގަ
މިޕްލޭނުން ދައްކައިދެނީ ކައުްނސިލްގެ މާލީ މިސްރާބުކަމުގައި ވުމާއިއެކު، މުޅި މާލީ ވެއްޓަްށ ބޮޑު ބަަދލެއް އަތުވެއްެޖ 

 ހާލަތެއްގައި އެބަދަލުތަަކށް ރިއާޔަތްކޮށް މިޕްލޭން ރިވައިޒް ކުރެވޭނެއެވެ.

1438 ފަރު  ޞަ 29  

 2016 ނޮވެމްބަރ 29

 

  1 ނެކްސް އެ 
 

 ހިންގުން  އަތޮޅުގައި  ކޯސްތަކެއް  ދަސްކޮށްދިނުމަށް  މަސައްކަތްތެރިކަން      1.1.1

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

 - 1 - - 1    ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

 - 0 - - 0    ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

   6     6    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

   5     5    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

   3     3   އެހެނިހެން 

 0 15 0 0 15    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ފަޤީރުކަން ނައްތާލުމަށް ޚާއްޞަ ކެޕްމޭނެއް ހިންގުން      1.1.2
     

  ތަރުތީބުން( ރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަންފީޒުކު 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

 -            ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

 -            ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

   15   10      މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

   1   1      ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             ނިހެން އެހެ

 0 16 0 11 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ
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 އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް ބޭއްވުން  އަތޮޅުގައިހުރި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަށް     1.1.3
 

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

     1        ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

     7        މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

     1        ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

     1       އެހެނިހެން 

 0 0 10 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ
 

 ލުއިލޯންތަކެއް ަތޢާރަފްކުރުން. ފެށުމާއި ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުދި ވިޔާފާރީ     1.2.1
    

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

 -            ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

 -            ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

 20 20 20 20 20    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 1 1 1 1 1    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

 1 1 1 1 1   އެހެނިހެން 

 22 22 22 22 22    އަންދާޒާ ޖުމްލަ
 

 ކޯހެއް ހިންގުން. ކުދިވިޔާފާރި ހިންގާ ބަލަހައްޓަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް އަތޮޅުަގއި   1.2.2
   

  ބުން(ތަރުތީ ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

       8      މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

       1      ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 9 0    ންދާޒާއަ ޖުމްލަ
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 މަގުފަހިކޮށްދިން. ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު މަސްވެރިންނަށް ލިބޭނޭ  2.1.1
   

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން ދޭއެހީ

     6   6    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

     6   6    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 12 0 12    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ދިން.ވަޞީލަތްތައް ފަސޭހަގޮތެއްގައި އަތްފޯރާފަށުގައި ލިޭބނެގޮ ތަނަވަސްކޮށް ޒަމާނީ 2.1.2       
   

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

 3 3 3 3 3    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 1 1 1 1 1    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 4 4 4 4 4    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ދަސްކޮށްދިނުން. ވަސިލަތްތައް ބޭުނންކޮށްގެން ޚަރަދުކުޑަކޮށް މަސްވެރިކަން ކުރަން ޒަމާނީ 2.1.3       
  

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

 -            ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

 -            ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

 1 1 1 1 1    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 1 1 1 1 1    އަންދާޒާ ޖުމްލަ
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ނޑުވެރިކަމުން 2.2.1  ދާ ތަކެތި މާކެޓް ކުރެވެނެ ގޮތްހަމަަޖއްސާދިނުން.އުފައް ދަ
    

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

 2 2 2 2 2    ތް ފެށުންމަސައްކަ ޢަމަލީ

 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5   އެހެނިހެން 

 3 3 3 3 3    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 
      

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

 - 1 - - 1    ޔާރުކުރުންތައް ޕްރޮޕޯސަލް

 - 0 - - 0    ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

   2     2    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

   0.5     0.5    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

   0.1     0.1   އެހެނިހެން 

 0 3.6 0 0 3.6    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

       

 ދިުނން  ށް ގަސްކާނާގެ ބާވަތްތައް ބޭުނންކުރާނޭގޮތުގެ މައުލޫމާތުހައްދާ ފަރާތްތަކަ ގަސްއިންދާ 3.1.1       
  

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

 - 1 - 1      ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

 - 0 - 0      ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

   2   2      މަސައްކަތް ފެށުން މަލީޢަ

   0.5   0.5      ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

   0.1   0.1     އެހެނިހެން 

 0 3.6 0 3.6 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ
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 ދިުނން މާއްދާތައް ނުހިމެނޭ ގަސްކާނާގެ ބާވަތްތައް އަތޮުޅން ލިބޭނޭމަގު ަތނަވަސްކޮށް ވިހައިވެ 3.1.2
  

  ތަރުތީބުން( ގޮތް )މަރުޙަލާ  ތަންފީޒުކުރާނެ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

 2 2 2 2 2    ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

 2 2 2 2 2    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 1 1 1 1 1    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

 1 1 1 1 1   އެހެނިހެން 

 6 6 6 6 6    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

       
ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް  ،މުދާ ވިއްކާ ފިހާރަތަކުން ލިބެންހުންނަ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތަކަކީ އިމްޕޯޓް 3.1.3
ކުރިން  ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ 2021ކަނޑައަޅާ މިންގަޑު ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަކެރިކަމުގައި  އޮތޯރިޓީ
 ހެދުން.

   

  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ންފީޒުކުރާނެތަ
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

 2 2 2 2 2    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 2 2 1 1 1    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 4 4 3 3 3    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ފައިދާހުރި ކާނާއާއިބެހޭގޮތުން ބައްދަލުވުްނތަކެއް ބޭއްވުން  ޞިއްޙަތަށް 4.1.1
    

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

 1 1 1 1 1    ރުކުރުންތައްޔާ ޕްރޮޕޯސަލް

 1 1 1 1 1    ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

 3 3 3 3 3    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 1 1 1 1 1    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 6 6 6 6 6    އަންދާޒާ ޖުމްލަ
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 ކެއްކުމާބެހޭ ކޯހެއް ހިންގުން 4.1.2
      

  ތަރުތީބުން( މަރުޙަލާ ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

 -   - - 1    ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

 -   - - 0    ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

         4    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

         0.5    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

         0.1   އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 5.6    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 މަދިރި އުފެދޭ އެންމެހާތަންތަން ނައްާތލުން      5.1.1       
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

 1 1 1 1 1    ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

 0 0 0 0 0    ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

 2 2 2 2 2    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1   އެހެނިހެން 

 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

       

 ންގީތައްބެލުން.ބޯފެންއަޅާ ރައްކާކުރާ ތާ ފަހަރ1ުމަހަކު  5.1.2       
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ޓްރިކަރަން

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ
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 ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހެލްުތ ޓާސްކް ފޯހެއް އުފެއްދުން     5.2.1
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ލްޕްރޮޕޯސަ

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5    އަންދާޒާ ޖުމްލަ
 

 ކާބެހޭ ގޮތުން ޭހލުންތެރިކުރުމުެގ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.ބަލިތަ ގައިން ގަޔަށް އަރާ    6.1.1
  

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

 1 1 1 1 1    ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

 2 2 2 2 2    މަސައްކަތް ފެށުން ލީޢަމަ

 2 2 2 2 2    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 5 5 5 5 5    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ކަސްތަރު ކްލާސްތަކެއް ހިންގުން  6.1.2       
      

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

 1 1 1 1 1    ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

 5 5 5 5 5    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 2 2 2 2 2    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

 1 1 1 1 1   އެހެނިހެން 

 9 9 9 9 9    އަންދާޒާ ޖުމްލަ
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 ތައް މެދުވެރިކޮށްގެން ހޭލުންގެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންރުންފަރާ ކަމާބެހޭ 7.1.1
   

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

 1 1 1 1 1    ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

 1 1 1 1 1    ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

 2 2 2 2 2    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 1 1 1 1 1    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 5 5 5 5 5    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ސާވޭއެއް ކުރުން  8.1.1       
      

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް އަތޮޅުގާ ހިންގުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 8.1.2       
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

 - 1 - - 1    ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

 - 0 - - 0    ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

   2     2    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

   0.5     0.5    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

   0.1     0.1   އެހެނިހެން 

 0 3.6 0 0 3.6    އަންދާޒާ ޖުމްލަ
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މާބެހޭ ފަރާތް ތައް މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާދީ ހެލުންތެރިކުރުވުން ކަ  8.2.1 
    

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ރަދު )ޚަ 

2017 2018 2019 2020 2021 

 - 1 - - 1    ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

 - 0 - - 0    ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

   2     2    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

   0.5     0.5    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

   0.1     0.1   އެހެނިހެން 

 0 3.6 0 0 3.6    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ހާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން  ޒުވާނުންނަށް 9.1.1       
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

   1   1      ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

   10   10      މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

   1   1      ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 12 0 12 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ކުޅެޥޭނެ ވަޞީލަތްތައް ގާއިމްކުރުން. ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމަށް އަތޮޅުގައި ކުޅިވަރު     9.1.2       
 

  ތަރުތީބުން( ންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަ
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

 1 1 1 1 1    ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

 15 15 15 15 15    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 1 1 1 1 1    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

 1 1 1 1 1   އެހެނިހެން 

 18 18 18 18 18    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

       



2021-2017ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން  ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ  16 
 

 ތަޢާރަފްޮކށް އެ އިނާމް ދިނުން " ޝިލްޑް ކައުންސިލްގެ ޒުވާ" އަތޮޅު    9.1.3
   

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

   1   1      ތައްޔާރުކުރުން ޕޯސަލްޕްރޮ

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

   5   5      މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

   1   1      ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

   2   2     އެހެނިހެން 

 0 9 0 9 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ން އަތޮޅުގައި ސްޕޯޓް އެރީނާއެއް ހެދު    9.1.4       
      

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

 1            ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

 1            ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

 20            މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 5            ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

 5           އެހެނިހެން 

 32 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 މޮނިޓަކުރުން  ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތް ބަލާ  10.1.1       
    

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

 1 1 1 1 1    ތައްޔާރުކުރުން ލްޕްރޮޕޯސަ

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

 4 4 4 4 4    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 4 4 4 4 4    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 9 9 9 9 9    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

       



2021-2017ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން  ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ  17 
 

 މަސައްކަތްކުރުން. ންތަޢުލީމާއިބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެ  11.1.1
    

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ކަރަންޓްރި

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ހުރި ފުރުޞަުތތަށް ތަޢާރަފްކުރުން  ތަޢުލީމަށް 11.1.2       
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕޯސަލްޕްރޮ

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

 2 2 2 2 2    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 1 1 1 1 1    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 3 3 3 3 3    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރާމް ހިންގުންމުއައްސަސާތަކާއި ގުޅި ތައުލީމާއިބެހޭ 12.1.1       
   

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

 2 2 2 2 2    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 1 1 1 1 1    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 3 3 3 3 3    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

       



2021-2017ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން  ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ  18 
 

 ފުރުޞަތުތަކަށް މަގުފަިހކޮށްދިނުން. 12.1.2
      

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

 2 2 2 2 2    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 1 1 1 1 1    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 3 3 3 3 3    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 އިމްކުރުންޤާ  މަތީތަޢުލީމްގެ ފަންޑެއް 13.1.1       
      

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

       1      ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

       1      ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

       200      މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

       5      ޚަރަދު ޓްރިކަރަން

       5     އެހެނިހެން 

 0 0 0 212 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ގާއިމްކުރުން އަތޮޅުގައި ލަބްރަރީއެއް 13.1.2       
      

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

   1          ޔާރުކުރުންތައް ޕްރޮޕޯސަލް

   2          ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

   50          މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

   10          ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

   2         އެހެނިހެން 

 0 65 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

       



2021-2017ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން  ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ  19 
 

 އީ ސެންޓަރުތައް ހަރުދަނާކުރުން. 13.1.3
      

  ތަރުތީބުން( ފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަން 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

       2      ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

       2      ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

       15      މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

       2      ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 21 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ޖެންޑަ ސެކްޝަނާއި އޮންނަގުޅުން ބަދަހިކުރުން  އަތޮޅުގެ 14.1.1       
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ންތައްޔާރުކުރު ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ރުދަނާކުރުމަށް ބާރުއެޅުންޖެންޑަ ސެކްޝަނާއި އޮންނަ ގުޅުން ހަ ރަށުކައުންސިލްތަކުން 14.1.2       
  

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

       



2021-2017ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން  ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ  20 
 

 މުއައްސާތަކުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުވުން ކަމާބެހޭ 15.1.1
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެ އެހީތެރިވުންމުއައްސާތަކުގެ  ކަމާބެހޭ 15.1.2       
    

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 6 6 6 6 6    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 6 6 6 6 6    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން      16.1.1       
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

 6 6 6 6 6    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 5 5 5 5 5    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 11 11 11 11 11    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

       



2021-2017ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން  ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ  21 
 

 ތައް ފޯރުކޮށްިދނުން.ފުރުޞަތު 16.1.2
      

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ކަރަންޓްރި

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 މިހާރުވެސް އޮތް ފުރުޞަރު ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން     17.1.1       
    

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 5 5 5 5 5    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 5 5 5 5 5    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

       

 ހަމަޖެއްސުން  ތުމަށް ލުއި ލޯނު ލިބޭނޭގޮތްކަޅުހަންގަ  18.1.1       
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

       1      ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

       2      ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

       40      ށުންމަސައްކަތް ފެ ޢަމަލީ

       2      ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 

 
    



2021-2017ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން  ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ  22 
 

 މަގުފަހިކޮށްިދނުން. ރަށާއި ހަމައަށް ތާންގީ ގެނެސްދިނުމަށް  18.1.2

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕޯސަލްޕްރޮ

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 2 2 2 2 2    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 2 2 2 2 2    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އަތޮޅުގައި ހިންގުން. މާބެހޭއަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި، ސަރުކާރުގެ ކަ  18.2.1       

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

 1 1   1      ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ންފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅު އެހީދޭ

 5 5   5      މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 5 5   5      ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 11 11 0 11 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ގުޅިގެން ރައްރަށުގެ ބޯފެންއަޅާ ތާންގިތައް ޗެްކކުރުން އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި، ރަށު ކައުންސިލްތައް  18.2.2       
 

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

 2 2 2 2 2    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 1 1 1 1 1    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 3 3 3 3 3    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

       



2021-2017ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން  ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ  23 
 

 މަސައްކަތްކުރުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭފަރާތްތަކާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ުގޅިގެން  19.1.1
   

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 3 3 3 3 3    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 3 3 3 3 3    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ކުރުމުގައި އެހީތެިރވެ މޮނިޓަރ ކުރުން. ން ތަންފީޒުރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޕްލޭ  19.1.2       
   

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              ތް ފެށުންމަސައްކަ ޢަމަލީ

 6 6 6 6 6    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 6 6 6 6 6    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ހެދުން. ޤާނޫނާއިގުޅޭގޮތުން ޤަާވއިދެއް އަތޮޅަށް  20.1.1       
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

         5    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

         1    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 6    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

       



2021-2017ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން  ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ  24 
 

 ނާއި ޤަވާޢިދު ތަްނފީޒުކުރުން.ޤާނޫ  20.1.2
      

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިނގުން   20.1.3       
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

       1      ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

       3      މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

       2      ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 6 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ދަސްކޮށްދިނުން. ސާ ހޯދަންއުކާލެވޭ ތަކެތިން ފައި  20.1.4       
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

   1   1      ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

   6   6      މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 7 0 7 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

       



2021-2017ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން  ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ  25 
 

 އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން.  20.2.1
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

         2    ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

         5    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

         5    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 12    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ސާވޭއެއްކުރުން   20.2.2       
      

  ތަރުތީބުން( ފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަން 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

   1          ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

   3          މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

   3          ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             ހެނިހެން އެ

 0 7 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ތަންފީޒުކުރުން  ޕްލާސްޓިކްކޮތަޅާއި ބެހޭ ގަވާއިދެއް ހަދާ  20.2.3       
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ންތައްޔާރުކުރު ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 1 1 1 1 1    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 1 1 1 1 1    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

       



2021-2017ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން  ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ  26 
 

 ގާއިމްކުރުން.. މޮނިޓަކުރާނެ ނިޒާމެއް 21.1.1
      

  ތަރުތީބުން( ރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަންފީޒުކު 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 2 2 2 2 2    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             ން އެހެނިހެ

 2 2 2 2 2    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 މެދުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން. ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 22.1.1       
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

 6 6 6 6 6    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 6 6 6 6 6    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 12 12 12 12 12    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ބަލަހައްޓާނެ ޕްލޭނެއް ެއކުލަވާލުން  23.1.1       
      

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 1 1 1 1 1    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 1 1 1 1 1    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

       



2021-2017ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން  ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ  27 
 

 ޕްލޭން ހަދާ ތަންފިޒުކުރުން 24.1.1
      

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 1 1 1 1 1    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 1 1 1 1 1    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ޕްރޭން ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވެ މޮނިަޓރުކުރުން ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 25.1.1       
    

  ތަރުތީބުން( ޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަންފީ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 2 2 2 2 2    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             ނިހެން އެހެ

 2 2 2 2 2    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

  ފަހިކޮށްިދނުން ކައުންސިލްތަކަށް ލޯނުިލބޭނޭ މަގު  26.1.1       
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 1 1 1 1 1    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 1 1 1 1 1    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

       



2021-2017ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން  ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ  28 
 

 ކޮށްދިނުން  ހަރަދު ކުޑަ ގޮތްތައް ތަޢާރަފް 26.1.2
      

  ތަރުތީބުން( ގޮތް )މަރުޙަލާ  ތަންފީޒުކުރާނެ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ހަކަތައަށް ބޭނުންވާ އާލާތައް ފަސޭހަކޮށް ިލބެންހުރުން  އިއާދަކުރަނިވި 27.1.1       
    

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ންތައްޔާރުކުރު ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 މަޢުލޫމާތު ިލބޭނޭ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިުނން. ތަމްރީނާއި 27.1.2       
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 1 1 1 1 1    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 1 1 1 1 1    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

       



2021-2017ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން  ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ  29 
 

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދާ  އަތޮޅުގައިހުރި 28.1.1
 ތަޢާރަފްކުރުން.

     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 1 1 1 1 1    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 1 1 1 1 1    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ންކުރުން ހުރި ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ތަމްރީ އަތޮޅުގައި 28.1.2       
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 3 3 3 3 3    ރަދުޚަ ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 3 3 3 3 3    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ގުދުރަތީ ރީތިކަން އިސްތިހާރުކުރުން. އަތޮޅުގެ 29.1.1       
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ޔާރުކުރުންތައް ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 1 1 1 1 1    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 1 1 1 1 1    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

       



2021-2017ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން  ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ  30 
 

 އްލުކުރުންކަންބޮޑުވާ މައްސަލަތައް ހޯދާ ހަ އިންވެސްޓަރުން 29.1.2
    

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 1 1 1 1 1    ރަދުޚަ ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 1 1 1 1 1    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ބިނާވެށި ޕްލޭން ހެދުން  30.1.1
      

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން ހީދޭއެ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 2 2 2 2 2    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 2 2 2 2 2    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ނުހެދިހުރި ޤަވާއިދުތައް ހެދުން. 30.1.2       
      

  ތީބުން(ތަރު  ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ
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 ގުޅިގެން ލުއިލޯނުތަކެއް ތަޢާރަފް ކުރުން. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވް ފެލިދޫ ބްރާޗް އާއި   31.1.1
  

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

 1 1 1 1 1   އެހެނިހެން 

 1 1 1 1 1    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން. ހޭލުންތެރި 32.1.1       
     

  ތަރުތީބުން( ޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަންފީ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

 6 6 6 6 6    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 6 6 6 6 6    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             ހެނިހެން އެ

 12 12 12 12 12    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ޤަނޫނާއި ޤަވާޢިދު ތަންިފޒުކުރުން. 32.1.2       
      

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ
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 އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން   33.1.1
     

  ތަރުތީބުން( )މަރުޙަލާ ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

 6 6 6 6 6    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 6 6 6 6 6    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 12 12 12 12 12    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

  ލިބޭނޭޮގތެއް ހަމަޖެއްސުން. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް ލޯން  33.1.2       
   

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ންތައްޔާރުކުރު ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ހަމަޖެއްސުން. އަތޮޅާއި މާލެއާއިދެމެދު ދަތުރުކުރާނެ ގޮތެއް  33.2.1
    

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

 6 6 6 6 6    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 5 5 5 5 5    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 11 11 11 11 11    އަންދާޒާ ޖުމްލަ
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 ސްޕީޑް ލޯންޗެއް ހޯދުން. 34.1.1
      

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

     1        ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

     1        ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

     800        މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

     6        ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

     10       އެހެނިހެން 

 0 0 818 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ދަތުރު ފެށުން. ވިޔަފާރީ އުސޫލުން މާލެއާއި އަތޮޅާ ދެމެދު  34.1.2       
    

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

   10          މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

   10          ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

   5         އެހެނިހެން 

 0 25 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ކައުންސިލް ލޯން ސްކީމްތެރެއިން މިކަމަށް ސްކީމެއް ފެށުން. އަތޮޅު 35.1.1       
    

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ލްޕްރޮޕޯސަ

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ
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 ޤަވާޢިދެއް ހަދާ އިޢުލާްނކުރުން  35.1.2
      

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

       1      ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 1 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ފަހަރު ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އަތޮޅުގައި ހިންގުން. 1 ކޮންމެ ހަމަހަކުން  36.1.1       
  

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 6 6 6 6 6    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 6 6 6 6 6    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވުން. ތި ޤްރުއާން މުބާރާތެއްފަހަތު ކީރި  1އަހަރަކު   36.1.2       
   

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 50 50 50 50 50    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 50 50 50 50 50    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

       



2021-2017ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން  ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ  35 
 

 މިހާރަށްވުގެ ފުލުހުންގެ ދައުރު އިތުރުކުރުން  37.1.1
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ރަދު )ޚަ 

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

       

 ކޮމިޔުނިޓީ ޕޮލިސް އުފައްދާއި ޙަރަކާތްތެރިކުރުވުން. 37.1.2       
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ކަމުަގއި ހެދުމަށް އަތޮޅުގައި ކެމްޕޭނެއް ހިންގުން." ލިބިވައިވާ ކުއްޖެއް ކޮންމެ ކުޑަކުއްޖަކީ ހިމާޔަތް"  38.1.1       
 

  ތަރުތީބުން( ޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަންފީ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

 5 5 5 5 5    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             ހެނިހެން އެ

 5 5 5 5 5    އަންދާޒާ ޖުމްލަ



2021-2017ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން  ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ  36 
 

 ދިމާވާ ހުރަސްތައް ނައްތާލުން. ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި  38.1.2
   

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ކުރުންތައްޔާރު  ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 މެއް އަތޮޅުގައި ހިންގުން ޕްރޮގްރާ ކޮރަޕްޝަނާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  39.1.1       
   

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

 2 2 2 2 2    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 2 2 2 2 2    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ޤަވާއިދުތައް ހެދުަމށް ބާރުއެޅުން ރަށުކައުންސިލްތަކުން ހަދަންޖެހޭ   40.1.1       
    

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

       



2021-2017ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން  ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ  37 
 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން  ތަކަށް ރައްޔިތުންގަވާއިދު   40.1.2
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 އަވަސްކަމާއެކު ފިޔަވަޅު އެޅުން. ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކުއްތަކަށް  41.1.1       
    

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 އަތޮޅުގައިބޭއްވުން. މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ޒުވާނުންގެ ބައްދަލުވުމެއް" ޒިންމާދާރު ޒުވާނުން "  42.1.1       
  

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ަށހެޅުންފަރާތްތަކަށް ހު އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

       



2021-2017ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން  ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ  38 
 

 އަތޮޅުގައި ހުރި ފުރުޞަތުތައް ތަޢާރަފުކުރުން   43.1.1
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

       

 ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްިދނުން.  43.1.2       
      

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުން. އެއްބަސްވުންތަކެއް އެއްވަސްވެ ސަރުކާރުގެ  44.1.1       
   

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ މްލަޖު 



2021-2017ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން  ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ  39 
 

އަތޮޅުގެ ތަންތަން ކުއްޔަށްދީ ، ވަރުވާއަށް ދިނުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާ ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން 44.1.2  

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ލްޕްރޮޕޯސަ

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 މަސައްކަތްކުރުން. ގެންސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަގުޅި  45.1.1       
    

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން. ސަރުކާރުގެ 45.2.1       
    

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

       



2021-2017ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން  ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ  40 
 

 ރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުންސަރުކާ ތާރީޚާބެހޭ 46.1.1
   

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              ސައްކަތް ފެށުންމަ ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ތަމްރީންކުރުން  އައި ތީ ދާއިރާއިން މުވައްޒަފުން  47.1.1       
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 އާލާްތތައް ަބދަކުރުން ދުވަސް ވީ ބައު އަދި ބޭނުންކުރަން އުނދަގޫ  47.1.2       
    

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

       



2021-2017ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން  ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ  41 
 

ނޑައެޅުން. އެއްމެ ޙަރަކާތްތެރި ކުލަބު ޖަމިއްޔާތައް  48.1.1  ހޮވާނެ އުސޫލުތަކެއް ކަ
   

  ބުން(ތަރުތީ ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    ންދާޒާއަ ޖުމްލަ

 އެއްފަހަރު ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކަށް އިނާމްދިނުން. އަހަރަކު. 48.2.2       
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ތަކަށް ހުަށހެޅުންފަރާތް އެހީދޭ

 35 35 35 35 35    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 35 35 35 35 35    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން. ށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ސަރުކާރުގެ މުއަށްސަސާތަކުގެރަ 49.1.1       
   

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

       



2021-2017ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން  ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ  42 
 

 ހުރިހަރަށެއްގައި ތިމާވެއްޓާބެހޭ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓެއް ހެދުން. އަތޮލުގެ 49.1.2
   

  ތީބުން(ތަރު  ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

         10    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 10    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

       

 ހެއްދުން ގަސް އިންދާ 100ކޮންމެ ރަށެއްގެ ހޭޅީގައި   49.1.1       
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

       10      މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 10 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

       

 ގައިމްކުރުން. މި ގަސްތައް ބެލެހެއްޓޭނޭ އިންތިޒާމެއް  49.2.2       
     

  ތަރުތީބުން( ރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަންފީޒުކު 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

       5      މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             ހެން އެހެނި

 0 0 0 5 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

       



2021-2017ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން  ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ  43 
 

 ޚިދުމަތަށް ނެރުން. ގްރީން އެމްބެސެޑަރެއް ތަމްރީނުކޮށް  50.1.1
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

         10    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 10    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

       

 ރަފްކުރުން.ތަޢާ ތިމާވެށީގެ މަސައްކަތަށް ދެވޭ ޚާއްޞަ އިނާމެއް  50.1.2       
    

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

       30      މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

       10      ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

       2     އެހެނިހެން 

 0 0 0 42 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން  50.1.3       
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              އްޔާރުކުރުންތަ ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

     10        މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 10 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 

 
      



2021-2017ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން  ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ  44 
 

 ދުން.ހެ ތިމާވެށީގެ ނަމޫނާ އަތޮޅަކަށް ވ. އަތޮޅު  50.2.1
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން  50.2.2       
      

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ންތައްޔާރުކުރު ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ލޭން ތައްޔާރުކުރުންކުޑަކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކާއެކު ޕް ކާރިސީ ހިރާސް  51.1.1       
   

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ންޓްރިކަރަ

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 

 

 

      



2021-2017ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން  ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ  45 
 

 

  ހޭލުންެތރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން. ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް ކޮންމެ ރަށެއްގައި  51.1.2
  

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ދު )ޚަރަ 

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 އެޅުމުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެްއބާރުލުން ިދނުން  ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފްވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު  52.1.1       
  

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން ދޭއެހީ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 އެްއބާރުލުން ިދނުން  ޚިލާފްވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޤަވާޢިދާއި 53.1.1       
  

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރަންޓްރިކަ

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ތަކެއް ހިންގުން ޅަފަތުގެ ކުދިންނަށް ތިާމވެށީގެ ޕްރޮގްރާމް  54.1.1       
    



2021-2017ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން  ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ  46 
 

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

 5 5 5 5 5    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 5 5 5 5 5    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 އިސްލާޙްކުރުން. ބަޔާންތައް،މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ   55.1.1       
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ޤާނޫނަށް ސިވިްލސާވިސް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުން. ކައުންސިލްތަކުގެ ބޭނުމާއި ކައުންސިލްގެ  55.1.2       
 

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 

 ބަރު ނަން 
 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 

 

 

 
      



2021-2017ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން  ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ  47 
 

 މުވައްޒަފުންނާއި ހަމަައށް ފޯރުކޮށްދިނުން. ކައުންސިލުން ނިއްމާ ނިއްނުންތައް  55.1.3
   

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ށް ހުަށހެޅުންފަރާތްތަކަ އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ކޮށްދިުނން. ތަޖުރިބާ ދަތުރުތައް މުވައްޒަފުންނަށް   55.2.1       
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

 20 20 20 20 20    މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 20 20 20 20 20    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ބައިވެރިވެވޭެނ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން. ތާޒާކުރުމުގެ ކޯސްތަކުގައި މުވައްޒަފުންނަށް   55.2.2       
  

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              އްޔާރުކުރުންތަ ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 

 

 
      



2021-2017ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން  ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ  48 
 

 ޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުންޚި ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ  56.1.1
    

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

 1 1 1 1 1   އެހެނިހެން 

 1 1 1 1 1    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ރައްޔިތުންނާއިބައްަދލުކޮށް ޚިޔާލު ހޯދުން. އަހަރީ ތާވަލް ހެދުމުގެ ކުރިން އަތޮޅު  56.1.2       
   

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

 1 1 1 1 1   އެހެނިހެން 

 1 1 1 1 1    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ޒިޔާރަތްކުރުން. އަހަރަކު ތިންފަހަރު އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް  56.1.3       
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ލީޢަމަ

 15 15 15 15 15    ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 15 15 15 15 15    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 

 

 
      



2021-2017ަފއިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން  ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ  49 
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  (ތަރުތީބުން  ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    ޒާއަންދާ  ޖުމްލަ

އެލް.ޖީ.އޭ މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގައި ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށްފޯކަލް 57.1.2        
 ޕޮއިންޓެއް ބެހެއްޓުން 

  

  ގޮތް )މަރުޙަލާ ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

 ހަރުދަނާކުރުން  އިތުރަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިން  57.2.1       
     

  ތަރުތީބުން( ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
ހަރަކާތް 
 ނަންބަރު 

 (000ޚަރަދު )

2017 2018 2019 2020 2021 

              ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލް

              ފަރާތްތަކަށް ހުަށހެޅުން އެހީދޭ

              މަސައްކަތް ފެށުން ޢަމަލީ

              ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

             އެހެނިހެން 

 0 0 0 0 0    އަންދާޒާ ޖުމްލަ

        


