
                                                                                                                                                                                

ް ހަރަކާތ ް ކޯޑ ރ ނަންބަ

50,000.00     ް ކައުންސިލ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން 31.1   1

250,000.00    
އިސްލާމިކް /ކައުންސިލް 

މިނިސްޓްރީ
މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުން     2.1 2

35,000.00     ް ކައުންސިލ މަގުލައިޓުތައް މަރާމާތު ކުރުން     4.1 3

704,265.00    ް ކައުންސިލ ރަށްސާފުކުރުން     5.1 4

800,000.00    ް ކައުންސިލ (ނުނިމޭބިންތައް )ކުޅޭބިންތަކުގައި ފެންސުޖެހުން      6.1 5

800,000.00    ް ކައުންސިލ ފަތާ ޓްރެކެއް އެޅުން    45.1 6

70,000.00     ް ކައުންސިލ ކުރިގަމު ސްޓޭޖުމަރާމާތު ކުރުން     8.1 7

1,200,000.00  ް ކައުންސިލ ޔޫތު ސެންޓަރ ޢިމާރާތް ކުރުން 8
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ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ 
ދިވެހިރާއްޖެ / ފޮނަދޫ .ލ
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500,000.00    ް ކައުންސިލ ހުކުރުމިސްކިތް މަރާމާ ކުރުން     2.1 9

700,000.00    ް ކައުންސިލ
 ބޮއްކެޓު، 1 )ރަށުގެ މަގުތައް ހެދުމަށް ވެހިކަލް ހޯދުން 

( ޓްރެކްޓަރ 1
   11.1 10

500,000.00    ް ކައުންސިލ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓެއް އެޅުން    22.1 11

1,000,000.00  ް ކައުންސިލ ހޭންޑްބޯޅަ ކޯޓެއް އެޅުން    22.1 12

ް ކައުންސިލ ބިންކުއްޔަށް ދިނުން    14.1 13

500,000.00    ް ކައުންސިލ ފިނިމައިޒާން ތަރައްޤީ ކުރުން    15.1 14

150,000.00    ް ކައުންސިލ
ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީ /ސުނާމީބިނާ ޕާކު ތަރައްޤީ ކުރުން

އެއް ހެދުން
   15.1 15

115,000.00    ް ކައުންސިލ ތަރާވީޙު ނަމާދު ކުރުމަށް ޙާފިޒުން ގެނައުން    17.1 16

100,000.00    ް ކައުންސިލ ފ/އ.ވޮލީ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން    18.1 17

70,000.00     ް ކައުންސިލ އ.ބަށި މުބާރާތެއް ބޭއްވުން    18.1 18

100,000.00    ް ކައުންސިލ ފ/އ.ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން    18.1 19

70,000.00     ް ކައުންސިލ ފ. ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބޭއްވުން    18.1 20

10,000.00     ް ކައުންސިލ ނައިޓް މާކެޓް ބޭއްވުން     2.2 21

5,000.00      ް ކައުންސިލ ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒެއް ބޭއްވުން 22

80,000.00     ް ކައުންސިލ އެހީތެރިވުން/ ޢީދު ފާހަގަ ކުރުން     20.1 23



250,000.00    ް ކައުންސިލ މިސްކިތް ސޯލާ ކުރުން    25.2 24

100,000.00    ް ކައުންސިލ ޖަމްއިއްޔާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން    24.1 25

100,000.00    ް ކައުންސިލ ނޑާ ތަނެއް ހެދުން މަސްކަ 26

150,000.00    ް ކައުންސިލ އާ ޖިމްއެއް ހެދުން/ އައުޓްޑޯ ޖިމް މަރާމާތުކުރުން  27

10,000.00     ް ކައުންސިލ މުއައްޒަފުންނަށް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން    28.1 28

30,000.00     ް ކައުންސިލ
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ފަރުމަސްވެރިކަން   ކުރުމަށް 

ހޭލުންތެރިކުރުވުން
29

100,000.00    ް ކައުންސިލ

/ ލާމަރުކަޒީދުވަސް )މުނާސަބު ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން 
ނަރުހުންގެ / ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް/ އަންހެނުންގެ ދުވަސް

ތިމާވެށީގެ /ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް/ މިނިވަންދުވަސް/ ދުވަސް
ޚާއްޞަ އެހީއަށް /އުމުރުންދުވަސްމީހުންގެ ދުވަސް/ދުވަސް

ކުޑަކުދިންގެ /ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދުވަސް
ޒުވާނުންގެ ދުވަސް/ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް/ދުވަސް

   20.1 30

8,000,000.00  ް ކައުންސިލ ( ބެކޯލޯޑަރ1 )ކުނިމެނޭޖްކުރުމަށް ވެހިކަލެއްހޯދުން     26.1 31

90,000.00 މ ކޮމިޓީ.ތ.އ ހޭންޑުބޯލް މުބާރާތެއް ބޭއްވުން    26.1 32



20,000.00 މ ކޮމިޓީ.ތ.އ

ގައުމީ ފެންވަރުގައި އަދި ރަށުފެންވަރުގައި އެކި 
ރޮނގުރޮނގުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަންހެނުންގެ 

އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އަންހެނުންގެ އެވޯޑް ނައިޓެއް 
ބޭއްވުން

   32.1 33

5,000.00 މ ކޮމިޓީ.ތ.އ ފިޓްނަސް ޕްރޮގްރާމް    45.2 34

5,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމް    26.1 35

10,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ ކަނބަލުންގެ ރަން ޗެލެނޖް    26.1 36

30,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ
އަނިޔާއާއި ނިކަމެތިކަމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އަންހެނުންނަށް 

އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
   13.1 37

10,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ
ސިޔާސީގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ލީޑަރޝިޕް 

ޓުރެއިނިންގ ވޯކްޝޮޕް
   13.1 38

10,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ
ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒުގައި ތިބޭކުދިނަށް 

ް އެހީތެރިކަންފޯރުކޮށްދިނުނ
   16.1 39

50,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ
އަންހެންކުދީންގެ ތައުލީމު ކުރިއެރުމަށް އަންހެނުންނަށް 

ހިންގާ ތަފާތުކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު 
ހޯދައިދީ އެފަދަ ހަރަކާތްތަކަށް ސްޕޮންޒަރ ދިނުން

   16.1 40

15,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ
އަންހެނުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތައް ރާވާ 

ހިންގުމާއި އެފަދަ ހަރަކާތްތައް ސްޕޮންޒަރކުރުން
   16.1 41

56,000.00
ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުންނާއި ގައުމީ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރާ 

ދުވަސް ތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަ ކުރުން
   16.1 42



10,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން    20.1 43

15,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ ސިއްހަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން    20.1 44

4,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން    20.1 45

2,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން    20.1 46

10,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ ލިޔަންކިޔަން ދަތުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން    20.1 47

3,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން    20.1 48

2,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން    20.1 49

5,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ
އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ 

ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
   20.1 50

5,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ ހާއްސައެހިއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން    14.1 51

10,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ އީދު ފާހަގަ ކުރުން    16.1 52

130,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ
އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަފާތު ޓުރެއިނިންތައް، 
ކޯސްތައް އަދި ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕުރޮގުރާމްތައް ބޭއްވުން

   23.1 53

10,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ ޖަނާޒާ ކޯސް    23.1 54



20,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ މޭކަޕް ކޯސް    23.1 55

25,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ އިވެންޓް އޯގައިނައިޒިންގ އެންޑް ޑެކަރޭޝަން ކޯސް    23.1 56

4,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ޓުރެއިނިންގ    23.1 57

40,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ ޑިޒައިން އެންޑް ޓެއިލަރިންގ ކޯސް    23.1 58

15,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ ރޑްނިންގ ހޯމް ގާ    23.1 59

4,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ ބިޒްނަސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޓްރޭނިންގ    34.1 60

4,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ ބިޒްނަސް ސްޓާޓްއަޕް ޓްރޭނިންގ    34.1 61

4,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ ވިމެން އޮންޓްރެޕްރެނިއަރޝިޕް ޓްރޭނިންގ    34.1 62

4,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ޓްރޭނިންގ    34.1 63

42,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިން އުފެއްދުމުގެ ޕުރޮގުރާމް    34.1 64

42,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ
އަންހެނުން ވިޔަފާރި ފެށުމަށް މާލީގޮތުން އަދި ތަކެތީގެ 
ގޮތުން އެހީތެރިކަންދޭނެ މައިކްރޯ ފައިނޭންސް ސްކީމެއް 

ގާއިމުކުރުން
   34.1 65

3,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ އަންހެނުންނާބެހޭ މައުލޫމަތު އެއްކުރުމަށް ސާރވޭކުރުން    34.1 66

8,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ މެހުމާނުންނަށް މަރުހަބާ ދެއްނެވުމާއި އެހެނިހެން ހަރަދުތައް    34.1 67

8,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ
ކޮމިޓީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާއި އެހެނިހެން 

އިދާރީ ހަރަދުތައް
68



3,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 

މެންބަރުންނަށް ދެވޭ ޓުރެއިނިންގ ތައް
   28.1 69

3,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ ލީޑަރޝިޕް ޓޮރެއިނިންގ    34.1 70

100,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 

ޤުރުއާން ކުލާސް ހިންގުން
    1.1 71

84,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ ޤުރުއާން ކުލާހުގެ މުދައްރިސުގެ މުސާރަ     1.1 72

16,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ
ޤުރުއާން ކުލާސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާއި 

އެހެނިހެން އިދާރީ ހަރަދުތައް
    1.1 73

276,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 

މެންބަރުންގެ އެލަވަންސް
74

71,000.00 ކޮމިޓީ.މ.ތ.އ ތަޖުރިބާހޯދުމަށް ދަތުރުކުރުން    19.1 75
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