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 ރައީސްގެ ބަޔާން 
ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދުކުރުމެވެ. މިއުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާއަށް ޞަލާވާތާއި ސަލާމު ލެއްވުން އެދި ސުބުޙާނަހޫهللا ގަދަކީރިވަންތަ 

ކުރިއަށް އޮތް ގެ ވާގިފުޅާއެކު هللا ދުޢާ ކުރަމެވެ. އަދި މި ދުއާގައި އެކަލޭގެފާނުގެ މާތް ސަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ. މާތް
ރު ކުރާނޭގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ތަސައްވަ ތިލަދުންަމތީ އުުތރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ެއކުލަވާލެވުނު ތަރައްޤީރަށް ފަސްއަހަ

 މިހާރުވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ. 

ނޑި ތަކަކީވެސް އެއަށް ވާޞިލްވުމަށްޓަކައި ފައިސާގެ ހޭދަކުރަންޖެހޭ ކަންކަމެވެ.  ނޑުދަ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ހުރިހާ ލަ
އެހެންކަމަށް ވުމާއެކު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަކާއެކު އެޕްލޭނަށް ފައިސާ ހޯދާނޭގޮތުގެ ފައިޭނންޝިއަލް ޕްލޭނެއް އޮތުމަކީ ތަރައްޤީެގ 

 ޕްލޭން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭުނންވާ ކަމެކެވެ.

ރުކާރުގެ އެހީތެރިކަން ލިބުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ތަންފީޒް ކުރުމުގައި ސަ ޕްރޮގްރާމްތައް ކަހަލަތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ބައެއް
ކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާތަނަށް ކުރެވުނު ތަޖުރިބާތަކަށް ަބލާއިރު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންކަން ޙާސިލު ކުރުމަށް 

 ސަރުކާރުން މާބޮޑު މަދަދެއް ލިބިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ނޑު ސިޔާސަތަކީ ރުމަށްތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ަތންފީޒް ކު  ނަޑއަޅުއްވާފައިވާ މައިގަ އެކި ފަރާތްތަކުގެ  ފައިސާ ހޯދުމަށް ކަ
މަދު ފަރާތަކުން އެީހ ަދތިކަމެކެވެ.  މެއެހީ ހޯދުމަކީ ވަރަްށ އުނދަގޫ އެހާ ކަމަްށ ީވނަމަވެސްއެހީތެރިކަން ހޯދައިގެން

ސަރުކާރުން އެވެ. އެހެންކަމުން ޕްލޭން ަތންފީޒު ކުރުމަކީ ދެއްވިނަމަވެސް ގިނަ ފަރާތްތަުކން އެހީދެއްވުމަށް ދެކޮޅު ހައްަދވަ
 ނުލިބި ކުރެވޭވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހީ

ކައުންސިލްތަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަސީލަތްތައް ހުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަންކަން ޙާސިލް ކުރުމަށްޓަކައި  ކުރިމަގަށް ރޭވޭ
އެހެންނަމަވެސް ގިނަ ކައުންސިލްތަކުގައި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަސީލަތެއް ނުހުރެެއވެ. މިދެންނެވި ސަބަބުތަްއ ކަމެކެވެ. 

 ހުރުމާއެކު ޕްލޭންގައިވާ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަކީ ދަތިކަމެކެވެ. 

ކަން ކުރާނެގޮތުގެ ކައުންސިލްތަކުން ރައްޔިތުންނަްށ ފޯރުކޮށްދެއްވަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރިމަގުގައި ކަން
 ވެސް ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭނެއް އޮތުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ. އަދި ކައުންސިލުން ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރާނެ ގޮތުގެ ތަސައްވުރެއް

ހަރަކާތްތަކެއްވެސް ހިންގަން ޖެހޭނެކަން ޤަބޫލުކުރަމެވެ. އެހެނަސް އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ. ތަސައްވުރު ޙާސިލުކުރާނެ ގޮތުގެ 
 ފަހުން އާޚިރުގައި ހުރިހާކަމެއް ގޮސް މިހުއްޓެނީ ފައިސާއާ ދިމާލަށެވެ. އެންމެ

ނޑައެޅިފައިވާ  ،މުހިއްމު ކަމަކީމިފަދަ ޕްލޭނެއްގެ  ނޑުދަނޑިކަ އެންމެ ރަނގަޅު މަގުދައްކައިދީ  ވާޞިލްވުމުގައި ތަކަށްލަ
ރަނގަޅު މަގުދައްަކއިދިނުމެވެ. ލިބޭއެއްޗަކުން  ތަރައްޤީއަށް ޭބނުންވާ ފައިސާއާިއ އެހެނިހެްނ ވަޞީލަްތތައް ހޯދުަމށް ހިނގާނޭ 

  ފުއްދުމުގެ ރަނގަޅު ގޮތް ދެމެހެއްޓުމެވެ.

 

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

ގެ ޕްލޭަނށް ިރއާޔަތްކޮށް، އެކުލަވާލާފައިވާ ޤީވަނަ އަހަރުން ފެށިެގން ކުރިއަްށ އޮތް ފަސްއަހަރުދުވަހަށް އެކުަލވާލެވުނު ތަރައް
ކާތްތަކަށާއި އިދާރީ ރަޙަގެ ޤީ ފަސްއަހަރު މިކައުންސިލްއިން ހިންގާނެ ތަރައްފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނެވެ. މިގޮތުްނ ކުރިއަށް އޮތް 

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

ނޑު އަސާސްތައް މިޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ހޯދުމު  ގައި ގެންގުޅޭނެ މައިގަ

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

ގެ ނަތީޖާތަކަށް ބިނާވެގެންވާ އަހަރީ ބަޖެޓެއް ޤީވާސިލުވުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައް
 އެކުލަވާލައި މިޕްލޭން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރެވޭނެއެވެ.

 

 އަސާސްތައް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ މައިގަނޑު 
 ދައުލަތުންދޭ ހިލޭއެހީ 

ކައުންސިލް އިދާރީ ގޮތުން ހިންގުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުތައް ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން 
ތައް ރަކާތްޙަގެ ޤީދޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުްނ ޕަބްިލކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ތަފާުތ ތަރައްހޯ

 ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ ފައިސާ ދައުލަތުންދޭ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ޮކންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހޯދުމަކީ ކައުންސިލްގެ އަމާޒެކެވެ.

 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދޭ ހިލޭ އެހީ 

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

  ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުމަކީވެސް ކައުންސިލްގެ އަމާޒެކެވެ.

 ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާރޓްނަރޝިޕް 

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

ންނަށް ދޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް އަމިއްަލ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ގެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމާއި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުޤީތަރައް
 ދިނުން ހިމެނެއެވެ.
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 ވިޔަފާރިން ލިބޭ އާމްދަނީ  ގެ ކައުންސިލް 

ތު ކައުންސިލްއިން ނުކުރި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރު ނީ ލިބޭފަދަ ވިޔަފާރިެއއް މިވަގުއާންމުދަ
އާންމުދަނީ ލިބޭފަދަ ގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމުަގއި ންގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިޤީތަރައް ކައުންސިލް ހިންގުމަށާއި

 ބޭނުންކުރުމަކީ ކައުންސިލުގެ އަމާޒެކެވެ. %50މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައި އެމަސައްކަތުން ލިބޭ އާންމުަދނީގެ 

 އެހެނިހެން 

 

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

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް މެނުވީ ބޭނުްނ ގެ ޤީގެ ތަރައްގޮތުްނ ލިބޭ އާންމުދަނީ ކައުންސިލު ފީތަކައި އެހެނިހެން ގޮތް
 ނުކުރުމަކީވެސް އަމާޒެކެވެ.

 

 ން ބިންބިމާއި ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދާ ބޭނުންކުރު 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ބިމެއް ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން އަތޮޅު : ބިމާއި ހަރުމުދާ
ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ އެއްވެސް ބިމެއްނެތެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ޢިމާރާތް 

 އަމާޒެކެވެ.  ޅުކައުންސިލްގެ އަތޮ ދީގެން އާމްދަނީ ހޯދުމަކީކުއްޔަށް 

 

  ފާއިތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ އާންމުދަނީ އާއި ޚަރަދު 

 

2012 2013 2014 2015 2016

4.3 ޖުމްލަ ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރި ޚަރަދު 2.5 3.5 4.5 4.2

2.4 ޖުމްލަ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް 4.4 1.8 2.8 5.2
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 ލިބުނު ބަޖެޓާއި ކުރެވުނު ޚަރަދު 
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 ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތާއި ޚަރަދު ކުރާނެ ގޮތް 

  ދާއިރާއްތައް  ކުރެވޭ  ޚަރަދު 
  އަހަރު 

2017 2018 2019 2020 2021 
 9,971,530 9,850,340 9,716,235 9,581,854 9,116,654 ހިންގުމުގެ ދާއިރާޔަށް ކުރެވޭޚަރަދު 

 199,700 106,605 51,950 131,290 80,050 ގްރާމްތައް ހިންގުމަށް  ޕްރޮ  ތަރައްގީގެ
 - - - - - ދަރަނި އަދާ ކުރުރުމަށް 

 - - - - - އެހެނިހެން 
 10,171,230 9,956,945 9,768,185 9,713,144 9,196,704 ޖުމްލަ ހިގާނެކަމަށް ލަފަކުރާ ޚަރަދު 

      

  ފައިސާ ލިބޭ ދާއިރާތައް 
 އަހަރު 

2017 2018 2019 2020 2021 
 7,212,660 7,212,660 7,212,660 7,202,500 6,601,970 ސަރުކާރުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާުކރާ

 196,500 195,750 195,000 193,250 174,750 ކައުންސިލުން ނަގާފީ 
 0 0 0 0 0 ފަރާތްތަކުން ލިބޭ ހިލޭއެހީއެހެނިހެން 

 208,900 205,600 203,690 194,230 113,345 ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރި ފައިދާ 
 2,814,300 2,783,400 2,712,340 2,521,590 2,341,050 އެހެނިހެން ގޮތްގޮުތން 

 10,432,360 10,397,410 10,323,690 10,111,570 9,231,115 ޖުމްލަ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ 
 0 0 0 0 0 ދަރަންޏަށް ނަގާ ފައިސާ 
 10,432,360 10,397,410 10,323,690 10,111,570 9,231,115 ޖުމްލަ ލިބޭނެ ފައިސާ 

 10,171,230 9,956,945 9,768,185 9,713,144 9,196,704 ޖުމްލަ ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ 
 261,130 440,465 555,505 398,426 34,411 ދަރަނި އަރަނި / 

 
ނޯޓް: މަތީގައިވާ ތާވަލުގައި ހިމަނާފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު ތަކަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރެވެވޭ ޚަރަދުވެސް ހިމަނައިގެން 

 ލަފާކޮށް ޖަހާފައިވާ ޢަދަދުތަކެކެވެ. 

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

ނޑު އަސާސްތައް ބާޔާން ކޮށްފައިވާ ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތަކާއި ތަރައްޤީގެ ޙަ ރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަިއސާ ހޯދާނޭގޮތުގެ މައިގަ
ޑު ބަަދލެއް އަތުވެއްެޖ މިޕްލޭނުން ދައްކައިދެނީ ކައުްނސިލްގެ މާލީ މިސްރާބުކަމުގައި ވުމާއިއެކު، މުޅި މާލީ ވެއްޓަްށ ބޮ

 ހާލަތެއްގައި އެބަދަލުތަަކށް ރިއާޔަތްކޮށް މިޕްލޭން ރިވައިޒް ކުރެވޭނެއެވެ.

 1438ޞަފަރު   29

 2016މްބަރ ނޮވެ 29
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  1 ޢެނެކްސް 
  ކުރާނެގޮތް  އަންދާޒާ  ޚަރަދު 

 ދަނޑުވެރިކަން ކުރާފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
 ތަރުތީބުން( 

 ހަރަކާތް ނަންބަރު 
 ޚަރަދު 

2017 2018 2019 2020 2021 
 - - - - 300 2.2.1.1 ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުޔާރުކުރުން 
 - - - - 8000  އެހީދޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުން 

 - - - - 1500  ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން 
 - - - - 50000  ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

 - - - - 2000  އެހެނިހެން 
 - - - - 61800  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 

 

 ސަގާފީކަންކަން ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
 ތަރުތީބުން( 

 ހަރަކާތް ނަންބަރު 
 ޚަރަދު 

2017 2018 2019 2020 2021 
 - - - - 450 9.1.3.1 ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުޔާރުކުރުން 
 - - - - 7000  އެހީދޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުން 

 - - - - 8000  ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން 
 - - - - 2100  ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

 - - - - 700  އެހެނިހެން 
 - - - - 18250  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 

 

 ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ހިންގުން. ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް 

ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
 ތަރުތީބުން( 

 ހަރަކާތް ނަންބަރު 
 ޚަރަދު 

2017 2018 2019 2020 2021 
 - - - 480 - 12.2.2.1 ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުޔާރުކުރުން 
 - - - 7400 -  އެހީދޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުން 

 - - - 700 -  ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން 
 - - - 41900 -  ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

 - - - 3000 -  އެހެނިހެން 
 - - - 53480 -  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 

 



2021-2017ފައިޭނންޝިއަލް ޕްލޭން  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅުަކއުްނސިލްގެ ިއދާާރގެ  8 
 

 ލިޔެލާ ޖަހަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ހިންގުން.
 

ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
 ތަރުތީބުން( 

 ހަރަކާތް ނަންބަރު 
 ޚަރަދު 

2017 2018 2019 2020 2021 
 - - - 460 - 13.1.3.1 ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުޔާރުކުރުން 
 - - - 7000 -  އެހީދޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުން 

 - - - 5000 -  ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން 
 - - - 25000 -  ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

 - - - 15000 -  އެހެނިހެން 
 - - - 29960 -  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 

 

 އަންހެނުން ބައިވެރިކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުން. ކަންކަމުގައި  ސިޔާސީ 

ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
 ތަރުތީބުން( 

 ހަރަކާތް ނަންބަރު 
 ޚަރަދު 

2017 2018 2019 2020 2021 
 - - - 500 - 14.1.3.1 ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުޔާރުކުރުން 
 - - - 7350 -  އެހީދޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުން 

 - - - 1000 -  ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން 
 - - - 37000 -  ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

 - - - 2000 -  އެހެނިހެން 
 - - - 47850 -  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 

 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  ކެރިއަރގައިޑެންސް  ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހޯދައި ދިނުމަށް 

ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
 ތަރުތީބުން( 

 ހަރަކާތް ނަންބަރު 
 ޚަރަދު 

2017 2018 2019 2020 2021 
 - - 450 - - 28.2.2.1 ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުޔާރުކުރުން 
 - - 7500 - -  އެހީދޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުން 

 - - 4000 - -  ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން 
 - - 35000 - -  ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

 - - 5000 - -  އެހެނިހެން 
 - - 51950 - -  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 

 



2021-2017ފައިޭނންޝިއަލް ޕްލޭން  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅުަކއުްނސިލްގެ ިއދާާރގެ  9 
 

 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ލޯނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން.
 

ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
 ތަރުތީބުން( 

 ހަރަކާތް ނަންބަރު 
 ޚަރަދު 

2017 2018 2019 2020 2021 
 - 480 - - - 35.1.2.1 ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުޔާރުކުރުން 
 - 7500 - - -  އެހީދޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުން 

 - 1000 - - -  ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން 
 - 30000 - - -  ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

 - 8000 - - -  އެހެނިހެން 
 - 46980 - - -  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 

 

 ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމާބެހޭ ގޮތުން މައިންބަފައިން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
 ތަރުތީބުން( 

 ހަރަކާތް ނަންބަރު 
 ޚަރަދު 

2017 2018 2019 2020 2021 
 - 475 - - - 38.1.1 ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުޔާރުކުރުން 
 - 8300 - - -  އެހީދޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުން 

 - 850 - - -  ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން 
 - 32000 - - -  ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

 - 18000 - - -  އެހެނިހެން 
 - 59625 - - -  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 

 

 ކުރުވުން.ތަރައްޤީގެ މަގުގައި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ހަރުދަނާކުރުމަށް ހޭލުންތެރި 
  

ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
 ތަރުތީބުން( 

 ހަރަކާތް ނަންބަރު 
 ޚަރަދު 

2017 2018 2019 2020 2021 
 400 - - - - 48.1.1.1 ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުޔާރުކުރުން 
 7700 - - - -  އެހީދޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުން 

 1000 - - - -  ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން 
 52600 - - - -  ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

 2000 - - - -  އެހެނިހެން 
 63700 - - - -  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 

 

 



2021-2017ފައިޭނންޝިއަލް ޕްލޭން  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅުަކއުްނސިލްގެ ިއދާާރގެ  10 
 

 ކައުންސިލްތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އަތޮޅުތެރެއަށް ދަތުރެއް ކުރުން.

ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
 ތަރުތީބުން( 

 ހަރަކާތް ނަންބަރު 
 ޚަރަދު 

2017 2018 2019 2020 2021 
 300 - - - - 57.1.1.1 ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުޔާރުކުރުން 
 8000 - - - -  އެހީދޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުން 

 2000 - - - -  ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން 
 60000 - - - -  ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

 2000 - - - -  އެހެނިހެން 
 72300 - - - -  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 

 

 ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާބެހޭ ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތް )މަރުޙަލާ 
 ތަރުތީބުން( 

 ހަރަކާތް ނަންބަރު 
 ޚަރަދު 

2017 2018 2019 2020 2021 
 400 - - - - 51.1.1.1 ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުޔާރުކުރުން 
 7700 - - - -  އެހީދޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުން 

 1000 - - - -  ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން 
 52600 - - - -  ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

 2000 - - - -  އެހެނިހެން 
 63700 - - - -  ޖުމްލަ އަންދާޒާ 

 

 

 


