
އޮފީސް ހިންގުން 0.1 އިދާރީ ހިންގުން 0

2021ްއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން  ވަނަ އަހަރަށް ތައްޔާރުކުރި ބަޖެޓް ފާސްކުރުނ 0.1.1

0.1.2 އަށް ފޮނުވުނL.G.Aްވަނަ އަހަރު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވައިލާ 2020

، ގަންނަން އެއްބަސްވެފައިވާ 31ފާއިތުވި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ  ގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ގަނެފައިވާ ތަކެއްޗާއި، ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާއި
ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގައްވާ ފައިސާގެ ބިލަތައް ހޯދުން

0.1.3

، ގަންނަން އެއްބަސްވެފައިވާ 31ފާއިތުވި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ  ގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ގަނެފައިވާ ތަކެއްޗާއި، ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާއި
ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގައްވާ ފައިސާ ދައްކާ ނިންމުން

0.1.4

0.1.5 އަށް ފޮނުވުނL.G.Aްވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން 2020އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 

0.1.6 އަށް ފޮނުވުނL.G.Aްމަސްދުވަހު ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވައިލާ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ 2021އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 

0.1.7 އަށް ފޮނުވުނL.G.Aްވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތު ތާވަލް އެކުލަވައިލާ 2022ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް، 

. އަށް ފޮނުވުނL.G.Aްވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް 2022ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް،  0.1.8

1ް މަހުން 2ކޮންމެ  0.1.9 މަހު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަގޮތުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ޢާއްމުކުރުނ

0.1.10 އަށް ފޮނުވުނLGAްތަރައްޤީ ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް 

0.1.11 އަށް ފޮނުވުނLGAްފައިނޭންސިއަލް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކޮށް 

ް ރަށްރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސްޕްލޭން ހެދުމަށް އެހީތެރިވެދިނުނ 0.1.12

.އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަން ލާޒިމްކުރާ ޤަވާއިދުތައް ހެދުން 0.1.13

ް ޓްރަސްޓް ފަންޑު މުރާޖާކޮށް ހިންގާހަރަކާތްތައް އިތުރުކުރުނ 0.1.14

ް .އަތޮޅުން ޕާސްޕޯޓަށް އެދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުނ 0.1.15

ް އެއްގަމުގެ ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރަންފެށުނ 0.1.16

ް ނޑުގެ ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރަންފެށުނ ކަ 0.1.17

ް .ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރާ މިންވަރު ބެލުމަށް ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސްއެއް ތައާރަފްކުރުނ 0.1.18

.ޑީ ކާޑު ކަލެކްޝަން ސެންޓަރތަކެއް ޤާއިމް ކުރުން.ހުރިހާރަށެއްގައި އައި 0.1.19

ް ރައްރަށާ ބިންބިމުގެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ޑާޓާބޭހެއް އުފެއްދުނ 0.1.20

ް .ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ގޮތްޕެއް އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރަން މަސައްކަތްކުރުނ 0.1.21

މުވައްޒަފުންގެ ތަޖުރިބާ ދަތުރު 0.1.22

މުވައްޒަފުންގެ ޕިކުނިކު ދަތުރު 0.1.23

ް .އަތޮޅުގައި ހުރި ކަންކަމާ ގުޅިގެން މުއައްސަސާތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް މާލެދަތުރުކުރުނ 0.1.24

ރަށުކައުންސިލްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން 0.1.25

ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނީޓަރ ކުރުން 0.1.26

 ވަނައަހަރާހަމަށް ކަމެއްނެތި ތިބޭ ކުދިންންގެ 2020
2ް%ނިސްބަތް  . އަށް ދައްކުރުނ

9.7 ް އަމަންއަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުނ 9

. ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުނ2ްއިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި އަދި ދީނީ މަޢުލޫމާތު ފަތުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ދީނީ ނަސޭޙަތް ދިނުމުގެ           14,000.00 9.7.1

40,000.00          ް 9.7.2 އަތޮޅުގެ ސްކޫލުތަކުގައި ސްކައުޓުހަރަކާތްތައް ހިންގަން އެހީތެރިވެދިނުނ

       5,459,985.00 

C

2021- މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތު ތާވަލް 

(ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ މިންވަރަށް ބަލައި މިއަހަރަށް ހިންގުމަށް ރާވާ ހަރަކާތްތައް މިތާގައި ހިމެނުމަށް)ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް  ލަފާކުރާ ބަޖެޓް
ނޑި  ނޑުދަ ނޑިތައް )ލަ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ހިމަނާފައިވާ ލަނޑުދަ

(ހިމެނުމަށް
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ހިމަނާފައިވާ )ދާއިރާ ނަންބަރު 

(ދާއިރާތަކުގެ ނަންބަރު ހިމެނުމަށް

1



ރ އަށް ވުރެ 5000-/ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 2020
 އަށް 75%މަތިން އާމްދަނީ ލިބޭ މީހުންގެ ނިސްބަތް 

.އިތުރުކުރުން

8.4 ް އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ސިނާޢަތްތައ 8

10,000.00          ް ރަށްރަށުގައި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް އުފެއްދުމަށް ބާރުއެޅުނ 8.4.1

15,000.00          ް އަތޮޅު ކުންފުނި އުފެއްދުނ 8.4.2

1,650,000.00        " ގެ ނަމުގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލޯނު ދޫކުރުން"ދިރެމާ ލޯނު 8.4.3

ގުޅުން ކްރެޑިޓް ސްކީމުގެ ނަމުގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކްރެޑިޓަށް މުދާދޫކުރުން"         150,000.00 8.4.4

އަހަރުގެ އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުނ10ްކުރިއަށްއޮތް           55,000.00 8.4.5

ނޑުވެރިކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުމާއެކު  ޒުވާނުން ދަ
.ފަންޑުހޯދޭނެ ގޮތްތައް އިތުރުވެގެންދިއުން

1.2 އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ 
ރައްކާތެރިކަން

1

ނޑެއް އަތޮޅުގައި ހެއްދުން،          75,000.00 ހައިޑްރޯޕޯނިކްސް ދަ 1.2.1

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މަސްވެރިކަމުގެ ވެލިޔު 2020
ް .އެޑެޑު އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރަންފެށިގެންދިއުނ

1.3 އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ 
ރައްކާތެރިކަން

1

150,000.00         ް މަސްވެރިކަމުގެ ސާމާނު ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ ކުރެޑިޓް ސްކީމެއް ޤާއިމްކުރުނ 1.3.2

65,000.00          ް .ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީއެއް ޤާއިމްކުރުނ 1.3.3

ޞިއްޙީގޮތުން ހޭލުންތެރި ދުޅަހެޔޮމުޖުތަމަޢު އެއް 
ބިނާވެގެންދިއުން

2.1 ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގައި 
ދިރިއުޅުން

2

ރަށްރަށުގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓްތަކާ، ރަށުކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން މަދިރި، މެހި އަދި ހުވަނި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުން          39,000.00 2.1.1

 1%ގައިންގަޔަށް ނާރާބަލިތައް ޖެހޭ ނިސްބަތުން 2021
ދައްކުރުން

އަތޮޅުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކާ ގުޅިގެން ސްޕެސިއަލިސްޓް ޑޮކްރަރުންނަށް ދެއްކުމުގެ ކޭމްޕްތަކެއް ހިންގުން, މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާ          53,000.00 2.1.1

.ދުޅަހެޔޮ މީމުގެ ނަމުގައިސިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުން          50,000.00 2.1.2

 ، އަތޮޅުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ޙަލަތު ދެނެގަތުމާއި
ފެތުރޭމިންވަރު މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިގެންދިއުން

2.3 ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގައި 
ދިރިއުޅުން

2

30,000.00          ް ޑްރަގާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއްކުރުނ 2.3.1

ޑްރަގާއި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ޑާޓާބޭސްއެއް ހަދައި ބެލެހެއްޓުން،          40,000.00 2.3.2

ޕްރޮފެޝަނަލް ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމުގެ ފުރުޞަތާއި 
ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން،

3.7 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 3

.ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކަމާ ގުޅުންހުރި ވުޒާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ފޯރަމެއް ބޭއްވުން          50,000.00 3.7.1

3.7.2 ބޭއްވުނ2021ްމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް          185,000.00

35,000.00          ް އަތޮޅަށް ހޭންޑްބޯލް ތައާރަފްކުރުނ 3.7.3

ޕްރޮފެޝަނަލް ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމުގެ ފުރުޞަތާއި 
ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން،

3.3 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 3

އިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކުސް މުބާރާތް ބޭއްވުން          40,000.00 3.3.1

ފަތަންދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުން          40,000.00 3.3.2

22.2 ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގައި 
ދިރިއުޅުން

2



ލުއިފަސޭހަގޮތެއްގައި އަތޮޅުން ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި 
ހުނަރުލިބިގެން ދިއުން،

7.4 ވަޒީފާ އިތުރުކުރުމާއި ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު 
ކުރިއެރުވުން

7

އަންހެނުންނަށް ޙާއްޞަ ޕޭސްޓްރީ ހަދަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ހިންގުން          30,000.00 7.4.1

ރާވެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯހެއް ހިންގުން          30,000.00 7.4.2

ލުއިފަސޭހަގޮތެއްގައި އަތޮޅުން ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި 
ހުނަރުލިބިގެން ދިއުން،

3.4 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 3

.ދަރިން ބެލުމުގެ ހުނަރާއި އިޖުތިމާޢީ އަގުތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޓްރޭނިން ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުން          25,000.00 3.4.1

ރެފްރިޖަރޭޝަން އެންޑް އެއަރކޮންޑިޝަން ކޯހެއް ހިންގުން          25,000.00 3.4.2

30,000.00          ް .ޖަމާއަތްތެރިން ތަމްރިނު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުނ 3.4.3 

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މަތީތަޢުލީމު 
އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވެގެން ދިއުން

3.2 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 3

175,000.00         " ގެ ނަމުގައި ސްޓަޑީ ލޯނު ދޫކުރުން" ފާންތަރި ސްކޮލާރޝިޕް 3.2.1

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މަތީތަޢުލީމު 
އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވެގެން ދިއުން

3.2 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 3

180,000.00         ް އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރަތް ބޭއްވުމާއި ޤައުމީ ޤްރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުނ 3.2.1

.ހާފިޒުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ކޯސްތަކެއް ހިންގުން          53,000.00 3.2.2

އަދަބީފޯވަހީގެ ނަމުގައި އަދަބީ މުބާރާތްކެއް ބޭއްވުން          45,000.00 3.2.3

ް އަތޮޅުގައި ތިބި ޚިދުމަތްތެރިންގެ އަގު ވަޒަންކުރެވިގެންދިއުނ 13.3 ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުން 13

، އަތޮޅަށް ރީތިނަން ހޯދައިދޭ ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑެއް ދިނުން         286,500.00 ފާންތަރި އެވޯޑުގެ ނަމުގައި އަތޮޅުގައި ތިބި ޚިދުމަތްތެރިންނަށާއި 13.3.1

އަތޮޅުގެ ދިރުންތަކުގެ މައުލޫމާތު ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބެންހުރުން 10.2 ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި 
ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން

10

އަތޮޅުގެ ހެބިޓެޓް މެޕެއް ތައްޔާރު ކުރުން          35,000.00 10.2.1

ސާފު މ އެވޯޑްގެ ނަމުގައި ސްކޫލުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޙަރަކާތެއް ހިންގުން          35,000.00 10.2.2

ގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގައި ހުރި އާސާރީ ތަންތަނާއި 2021
ް .ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރެވިގެންދިއުނ

10.4 ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި 
ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން

10

15,000.00          ް .ހެރިޓޭޖު ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ގުޅިގެން ސާވޭއެއްކޮށް މައުލޫމާތުއެއްކުރުނ 10.4.1

15,000.00          ް .އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުނ 10.4.2

ް ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުނ 7.2 ވަޒީފާ އިތުރުކުރުމާއި ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު 
ކުރިއެރުވުން

7

ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ ކަންތައްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުން         210,000.00 7.2.1

ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ ކަންތައްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުން         150,000.00 7.2.2

ް .އެކިއެކި ކާރިސާތަކުން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުވުނ 11.3 ް ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުނ 11

ގުދުރަތީގޮތުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށްލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް އެހީތެރިވުން          90,000.00 11.3.1

3



، އެއްގަމާއި  އަތޮޅު ރައްޔަތުންގެ ޢިމާރާތްތަކާއި
ނޑުއުޅަނދުފަހަރު ބެލެހެއްޓުން ކަ

10.3 ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި 
ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން

10

އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން          68,000.00 10.3.1

އަތޮޅުކުރި ޢިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން          82,500.00 10.3.2

ފާންތަރި މާލަމް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން         170,000.00 10.3.3

ސްޓޭޓް ގެސްޓްހައުސް ޢިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން        1,145,000.00 10.3.4

އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ގަތުމާއި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން         440,000.00 10.3.5

ނޑުގައިދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ހޯދުމާއި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން        2,215,000.00 ކަ 10.3.6

ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ސާފު ބޯފެން ލިބެންހުރުން 5.1 ރައްކާތެރި ބޯފެނާ، ނަރުދަމާގެ އަސާސީ 
ް ފަސޭހަތަކާ، ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައ

5

240,000.00         ް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ސާފުބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފެންފިލްޓަރ ހޯދައިދިނުނ 5.1.1

ރީތިނަންހޯދައިދޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ދިނުން 2.5 ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގައި 
ދިރިއުޅުން

2

20,000.00          ް އަތޮޅަށް ރީތިނަން ހޯދައިދޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެގޮތުގައި ފައިސާދިނުނ 2.5.1

ް ނޑު އުޅަނދު ދުއްވައިދޭ ފަރާތަށް ފައިސާދިނުނ އެއްގަމާއި ކަ 10.7 ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި 
ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން

10

6,000.00           ް ރއަށް ފައިސާދޫކުރުނ ނޑު އުޅަނދު ދުއްވައިދޭ އެގްޒަމިނަ އެއްގަމާއި ކަ 10.7.1

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތައިގެބޭނުން ހިފުން 6.16 ކަރަންޓާއި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ 6

225,000.00         ް އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތިތައް ސޯލާ ބައްތިތަކަށް ބަދަލްކުރުނ 6.16.1

750,000.00         ް އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ޢާއްމުގެތަކުގައި ސޯލާއިން ކަރަންޓް އުފެއްދުން ތަޢާރަފްކުރުނ 6.16.2

އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި ކުނިމެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 5.3 ރައްކާތެރި ބޯފެނާ، ނަރުދަމާގެ އަސާސީ 
ް ފަސޭހަތަކާ، ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައ

5

25,000.00          ް ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުނ 5.3.1

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ގެވެށިއަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ޕްރޮގްރާމް 
ހިންގުން

9.2 ް އަމަންއަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުނ 9

37,000.00          ް ، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުނ ގެވެށިއަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށާއި 9.2.1

އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި ހަދަންޖެހޭ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންތައް ހެދުން 7.3 ވަޒީފާ އިތުރުކުރުމާއި ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު 
ކުރިއެރުވުން

7

އަތޮޅުގައި ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ނުހެދިހުރި ރަށްރަށުގެ ޕްލޭންތައް ހެދުން         270,000.00 7.3.1

އޭ ޒޯންގެ އެއްގަމު ލައިސަންސް އަތޮޅުން ދެވޭނޭ ނިޒާމް 
ޤާއިމްކުރުން

9.6 ް އަމަންއަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުނ 9

އޭ ޒޯންގެ އެއްގަމު ލައިސަންސް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ތައްޔާރުކޮށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން        1,000,000.00 9.6.1

އެކިފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރުމަށްހުންނަ ފައިސާ ޙަވާލުކުރުން 13.4 ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުން 13

އެކި މުއައްސަސާތަކުން ލިބޭ ފައިސާ ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކުރުން         250,000.00 13.4.1

ސްޓޭޓްހައުސް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސްފައިސާ ދިނުން         268,000.00 13.4.2

16,886,985.00      ަ :ބަޖެޓްގެ މުޅި ޖުމްލ

4


